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تأليف
أبو عبد اهلل

الثمرات اليانعة 
في البرامج المتنوعة
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حقوق الطبع 
والن�صر والت�صوير
لكل م�صلم، بكل 
و�صيلة مباحة
دون اأخذ اإذن

خطي من املوؤلف
وي�صعدين تعديل 
وحذف ما خالف 

الكتاب وال�صنة
اإن ُوجد �صهًوا

م�صت�صار املو�صوعة
د. ح�صن ال�صريف

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

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

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
بني  اأ�شعه  املتنوعة(،  الربامج  يف  اليانعة  )الثمرات  كتاب  فهذا 

اأيديكن واأرجو من اهلل اأن يكتب له القبول، اإنه �شميع جميب.
ومتنوع،  متكامل  اإذاع��ي  برنامج  مائة  على  الكتاب  ه��ذا  يحتوي 
احلفاظ  تكفل  ومتنوعة  متعددة  فقرات  على  برنامج  كل  يحتوي  بحيث 
على الفائدة، والهدف املرجو من الإذاعة املدر�شية، وكذلك حتافظ على 
اجلو املثري واملحفز لل�شماع والإن�شات اإىل الإذاعة بكل �شغف من خالل 
بع�س الفقرات املثرية واملحببة لنفو�س الطالبات، مثل: اأوائل، وطرائف، 
وهل تعلمني، و�شوؤال وجواب، وق�شة، وعجائب وغرائب، وحقائق علمية، 
هذه  تكون  بحيث  بقدر،  ولكن  واملثري،  الكثري  وغريها  وح��دث،  وتاريخ 
الفقرات لي�شت للت�شلية فقط، بل زرعنا فيها الفائدة واملعلومة التي ت�شل 

اإىل امل�شتمع بقالب الفكاهة، وبباطنها الفائدة واملعلومة.
النتقاء،  اأ�شد  انتقائها  على  عمدت  الطرائف،  ذلك:  على  ومثال 
والتاأمل،  التفكري  اإىل  يدعو  ما  مع  لل�شحك،  منها  املثري  على  ورك��زت 

ويظهر الب�شمة على ال�شفاة.
كما اأوّد التنبيه والتذكري باأن ثوابت الإذاعة املدر�شية ل م�شا�س بها، 

األ وهي: 

www.alukah.net
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1- الب�شملة واملقدمة.
2- القراآن الكرمي.

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

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

وتختفي يف اآخر، وهكذا هو �شري الربامج.
بال�شاأن  املهتمات  معا�شر  يا  عليكن  والتاأكيد  بالتو�شية  اأن�شى  ول 
اأو ق�شر  الثوابت مهما طال الوقت  باأن ل تهملن هذه  الإذاعي املدر�شي 
فال بد منها، ولو اآية واحدة، اأو طرًفا من حديث، فمن تدري.. اأين يكتب 

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

مبقدمتها،  مبا�شرة،  لالإلقاء  جاهزة  الربامج  ه��ذه  اأن  اأولهما: 
على  ما  وجاهزة،  مكتوبة  القراآنية  الآي��ات  حتى  وفقراتها،  وخامتتها، 
امل�شرفة �شوى اختيار الربنامج، وتدريب الطالبات عليه، ومن ثم اإلقاوؤه.

والآخر: جميع الربامج حتتوي على فقرات متفاوتة فمنها ما يحتوي 
على خم�س و�شت و�شبع وثمان وت�شع، وهكذا، خمتلفة بح�شب طول وق�شر 
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الِفقرة، اإل اأن معظمها ل يتجاوز ثالث اإىل اأربع �شفحات؛ بحيث ل يتجاوز 
الوقت املحدد لالإذاعة، واأغلب الربامج حتتوي على �شبع فقرات، والأهم 

من الفقرات هو الإعداد والتقدمي والتدريب اجليد.
لذا.. علينا األ نهمل هذا الأمر.

وللعلم، فاإن هذه املو�شوعة حتتوي على كتاب كامل للفقرات باإمكان 
كل  فقرات،  اإلغاء  اأو  واإ�شافة  الربامج،  على  التعديل  لالإذاعة  معدة  اأية 
كتاب  فتح  �شوى  الإذاع��ي  الربنامج  وما على معدة  ومي�شر،  هذا متوافر 

)جّنة الفقرات الثقافية( وانتقاء ما تراه منا�شًبا من الفقرات.

www.alukah.net
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البرنامج اإلذاعي )1(

ٱ ٻ ٻ

ي�شاء بحكمته،  ي�شاء برحمته، وي�شل من  احلمد هلل يهدي من 
ال  اأن  واأ�شهد  عمال،  اأح�شن  اأيهم  يبتليهم  الدنيا  ه��ذه  يف  اخللق  خلق 
اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأنذر 
اأمته من بالء ينزل اآخر الزمان ال عا�شم لهم منه اإال التقوى والعمل 
اآله الطيبني الطاهرين  ال�شالح. اللهم �شلِّ و�شلم وبارك عليه وعلى 

ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
مديرتي الفا�شلة، اأ�شتاذاتي الكرميات، اأخواتي الطالبات.

ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
من هذا ال�شباح اجلميل املوافق ليوم )        ( وتاريخ )                    (، 
ي�شّرنا اأن نقدم لكن اإذاعتنا، التي جمعنا لكّن فيها من حقول املعرفة 
دقائقنا  يف  اإليه  ت�شتمعن  هذا  كل  زه��وًرا،  العلم  ب�شاتني  ومن  ب�شتاًنا، 

القادمة باإذن اهلل.

القراآن الكرمي خري بداية، وهو رحمٌة وهداية:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ   ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ں     ں  ڱ    ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ     گ  گ      گ    ک   ک 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ ھ ھ ھ  ھے 
ے ۓ            ۓ ڭ ڭ    ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ 
ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې      ې  ى   ى  ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ      ېئ رب )�س(.

ال�صّنة النبوّية ثاين براجمنا، وثاين وحينا:

الحديث
»ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قال  قال:  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا. ول توؤمنوا حتى حتابوا. اأول اأدلكم على �شيء 

اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�شوا ال�شالم بينكم« رواه م�شلم.

القادمة: فقرتنا  عنوان  الكلمات" هو  كل  غري  "كلمات 

كلمات غير كلِّ الكلمات
1- ل تطلبي من الغري متجيد عقليتك واأنت ل حترتمني عقليتهم 

بنهبك م�شاعر الغري ون�شبها لك. 
2- ل تقللي من �شاأن اأحد فالكمال هلل وحده، ول جتاهري بعيوب 

اخللق وعيبك مد�شو�س. 
نعرف اخلطاأ  اأن  العيب  لكن   .. باخلطاإ  نعرتف  اأن  عيًبا  لي�س   -3

ون�شكت عليه. 
ذلك  من  جتعلي  ل  ولكن  تع�شقي،  اأن  مينعك  ما  هناك  لي�س   -4

الع�شق ف�شًقا جتاهرين به ويكرهه النا�س فيك. 
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الكلمة ر�صالة فيها علم وحكاية:

الهروب من أداء الواجب

من عالمات انطفاء الفاعلية، وال�شرود عن اأداء الواجب التعبدي 
اإجناز  يف  للتباطوؤ  كذريعة  ال�شالة  ا�شتخدام  وحج:-  و�شالة  �شوم  من 

املهام!!
اإنك حني تلجني موؤ�ش�شة ما يف وقت ال�شالة لإجناز معاملة مهمة، 
تنتظرين  لل�شالة ثم  املوظفني قد غادروا مكاتبهم  اأغلب  اأن  وتكت�شفني 
ويطول انتظارك ول ترين اأحًدا ياأتينك لينجز املهمة التي اأتيت لأجلها، 

فهذا يعني اأن هناك خلاًل يف منظومة التفكري لدى تلك الفئة.
فمن حيث الزمن تكفي دقائق معدودة لإمتام الفري�شة على وجهها 
ال�شحيح، غري اأّن هناك من يت�شّلى باحلوار والدرد�شة مع موظفي الأق�شام 
الأخرى الذين جمعتهم ال�شالة، ما يعني اأن من يفعل ذلك يقتطع من 

وقت الوظيفة جزًءا ل  يحل له مدعًيا اأنه كان يوؤدي الفري�شة.
اإىل  ت�شيء  التي  ال�شواهد  هذه  مثل  من  اأحدنا  جعبة  تخلو  ل  وقد 

اأ�شحابها وجتعلهم هدًفا للنقد والتهام بالتزويغ املوؤقت من العمل. 
فربع ال�شاعة تتحول اإىل خم�س واأربعني دقيقة  لدى البع�س، وهذا 

جتاوز عن حدود العتدال ووقوع يف الإهمال حتت ذريعة اأداء العبادة.
اإن من تفهم قيمة العبادات ال�شرعية تعلم اأنها ترفع من قابلية الفرد 

لالإتقان، ومتالأه حما�ًشا لرعاية احلق العام وحماية امل�شلحة العليا.

www.alukah.net
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ول يعد ت�شييع �شاعة، اأو خم�س واأربعني دقيقة يومًيا من وقت العمل 
يعك�س  بل هو ذنب مركب وخطاأ ج�شيم  نا�شًجا،  فعاًل  اأو  ر�شيًدا،  عمالً 
�شلوكهن  به  ي��ربرن  ما  يجدن  مل  حيث  اأ�شحابها،  تفكري  ه�شا�شة  مدى 
لعرتفن  ال�شجاعة  لديهن  كانت  ولو  بالعبادة،  الحتماء  غري  ال�شعيف 
باأنهن يق�شمن يومًيا من وقت العمل اأ�شعاف الوقت الذي منحوه لهن!!  

لأداء  الوقت  من  ج��زًءا  موظفيها  متنح  موؤ�ش�شة  كل  نحيِّي  اإننا 
الفري�شة، لكننا ندين ب�شدة ّمن ي�شرق من وقت العمل جزًءا اإ�شافًيا ل 

يحل له يق�شيه يف الرثثرة والأحاديث اجلانبية.
اإن ا�شت�شهال ال�شهل والوثوب على اأول فر�شة لتبديد الوقت هو اآفة 
اأمتنا اليوم، وواحدة من اأخطر الق�شايا ال�شلوكية التي ترتب عليها جملة 

من النتائج التي اأثَّرت يف البنية التحتية مل�شاريع التنمية والتطوير.

ومن جديد الفقرات نخرج لكن:

للبارّة والفاجرة

ثالثة تعطى للبارة والفاجرة:
روى �شفيان، عن جامع بن اأبي را�شد، عن ميمون بن مهران، قال: 

ثالثة يوؤدين اإىل الرّب والفاجر:
1- الأمانة توؤدى اإىل الرب والفاجر.

2- والعهد يوفى به للرب والفاجر.
3- والرحم تو�شل برة كانت اأو فاجرة.



15

وقبل الدعاء نقف مع هذه الفقرة:

من أنواع األشجار بالتفصيل

اأ�شجار  م��ن  ال��وردي��ة  الف�شيلة  م��ن  �شجر  َخ���ْوُخ:  واح���دة  اخل���وخ: 
الفاكهة، من اجلن�س اخل�شبي، واأنواعه كثرية، فمنه الفالوق، والأمل�س، 
ثمار  من  النا�س  عند  معروف  �شجر  وهو  و�شغري،  كبري  ومنه  واملُزغب، 

اخلريف ي�شمى بالتفاح الفار�شي
ازي اإل اأنها  اخليزران : من جن�س ال�شجر العظام، وورق كورق اخُلبَّ
اأمنت واأ�شلب واأعر�س، وفيها تعريق ظاهر وزهر اأحمر لكيُّ اإىل البيا�س 
يظهر الورق فيها ويكرث ويتكاثف على الأغ�شان، حتى ل يكاد يظهر منها 

�شيء، وزهره يقوي �شكر ال�شاي، وهو ينبت بالأندل�س.
الدردار: من جن�س ال�شجر العظام وهو نوعان، منه ما يثمر ومنه ما 
ل يثمر وهما مت�شابهان ورًقا واأغ�شاًنا وعلًوا وتدويًحا، والذي يثمر منهما 
له عناقيد مملوءة ثمًرا ي�شاكل بزر القرع اإل اأنه اأرّق منه واأطول، وطرفاه 
الأطباء يجعلونها  واأكرث  الع�شفور  ل�شان  َكُلبِّ  لب  حمدودان، ويف داخله 
ل�شان الع�شافري. منابته اجلنات والأماكن الرطبة الكثرية املياه. يتخذه 
ا عن �شرائرها التي متتد عليها،  النا�س يف الب�شاتني لدوايل العنب عو�شً

ولورقه وق�شره وُفّقاُحُه فوائد طبية

www.alukah.net
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:  

الحكم

هو �شاحب الف�شل بني احلق والباطل، والبار والفاجر، واملجازي 
كل نف�س مبا عملت، املميز بني ال�شقي وال�شعيد بالعقاب والثواب. واهلل 

احلكم ل راد لق�شائه، ول معقب حلكمه.

ونختم بدعاء نرفعه اإىل ربِّ ال�صماء:

دعاء

اللهم  و�شحبه،  واآله  حممد  �شيدنا  على  وبارك  و�شلم  �شلِّ  "اللهم 
الغفلة  وخّل�شنا من ظلمة  املهالك  من  واأموالنا  واأهلينا  �شلمنا  �شالم  يا 
كر وح�شن العتقاد وامنن علينا مبا مننت به  والبعاد، وامنحنا دوام الذِّ

على اأهل التقى والوداد يا اهلل".
االإن�شات  وبح�شن  نعدكن،  الفقرات  وبجديد  نودعكن،  نحن  ها 

نحثكن، وباخلري والرب واالإح�شان نو�شيكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي افرت�ض على العباد طاعة النبي حممد  وحمبته 
وتوقريه والقيام بحقوقه، اأحمده �شبحانه حمد ال�شاكرين، واأ�شهد اأن 
ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، بعث حممًدا  رحمة للعاملني، واأ�شهد 
اأّن �شيدنا ونبينا حممًدا عبده ور�شوله، نبي �شرح اهلل له �شدره، وو�شع 
عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة وال�شغار ملن خالف اأمره. اللهم 

�شل و�شلم وبارك عليه وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. اأما بعد:
لنا معكن مع كل �شباح اجتماع، ومع كل اجتماع اإذاعة، ومع كل 

اإذاعة برامج. 
ن�شتاق للقائكن كل �شباح، ون�شتعد لكن كل اال�شتعداد، لن�شمعكن 

ما يفيد، وننقل لكن امل�فيد، فنجمع فوائد، لتح�شدنها ف��رائد. 
كل هذا ت�شمعنه الي�وم )       ( املوافق )               ( باإذن اهلل. 

ول��ن جند منج��م فوائد كجام��ع �صري الأول��ني والآخري��ن .. اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڤ    ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  زب  تعاىل:  قال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

www.alukah.net
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ    چ  چ  ڃ   
گ  گگ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ           ژ  ڈ        ڈ   ڎ 
ہ  ۀ  ۀ      ڻڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے   ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۇ ۇ   ۆۆ ۈ      ۈ ٴۇ رب  )فاطر(.

و�صّنة نبينا، هي �صلة فوائدنا، وثمرة فرائدنا:

الحديث

"ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  عن 
طريٍق  يف  اأحَدهم  لِقيُتم  ف��اإذا  بال�شالِم.  الن�شارى  ول  اليهوَد  ت��ب��َدوؤوا 

وه اإىل اأ�شَيِقِه" رواه م�شلم.  فا�شَطرُّ

واحلكمة جمموعة فوائد يف فائدة:

قالوا عن الصبر

1- ال�شرب عند امل�شيبة ي�شّمى اإمياًنا.

2- ال�شرب عند القتال ي�شّمى �شجاعة.
3- ال�شرب عن �شهوة الأكل ي�شّمى قناعة.

4- ال�شرب على حفظ ال�شر ي�شّمى كتماًنا.
ل ال�شديق ي�شّمى وفاًء. 5- ال�شرب على حتمُّ
6- ال�شرب على حما�شن الدنيا ي�شّمى زهًدا.
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اأما الكلمة فن�صيج اآخر من الفائدة:

األخطاء الشائعة في زراعة األشجار المثمرة

الب�شاتني  وزراعة  تاأ�شي�س  اأثناء  يف  ترتكب  عديدة  اأخطاء  هناك 
املثمرة، واأن اخلطاأ املرتكب ل يقت�شر �شرره على مو�شم واحد، كما يف 
زراعة اخل�شراوات اأو املحا�شيل احلقلية، واإمنا ي�شتمر �شرره مادامت 
الأ�شجار قائمة على الأر�س. اإن الأخطاء املرتكبة يف زراعة الب�شتان قد 
تكون كافية للق�شاء على اإنتاجه، واإذا جتّمعت هذه الأ�شباب من منطقة 
فاإن  الب�شاتني،  لزراعة  الأ�شا�شية  بالقواعد  الإملام  لعدم  نتيجة  معّينة 
عدم  وبالتايل  بالكامل،  املنطقة  اإنتاج  خف�س  اإىل  حتًما  �شيوؤدي  ذلك 
اإن عدم  الب�شاتني.  اأجلها هذه  من  اأُن�شئت  التي  الرئي�شة  الغاية  حتقيق 
نقب  عملية  اإج��راء  كعدم  الب�شاتني  تاأ�شي�س  يف  العلمية  الأ�ش�س  اتباع 
طريقة  تباع  وعندما  ولل�شنف  للنوع  اخلاطئ  الختيار  وكذلك  الرتبة، 
ب�شكل  ترتكب  عديدة  اأخطاء  مع  ذلك  كل  لالأر�س،  املالئمة  الزراعة 
غري مق�شود يف اأثناء عملية نقل الغرا�س من امل�شاتل حتى زراعتها يف 
الأر�س الدائمة، وكذلك عدم متابعة خدمة الأ�شجار يف الب�شاتني ب�شكل 
�شحيح توؤدي اإىل نتائج �شلبية عديدة، فتقليم الرتبية اخلاطئ يت�شبب 
يف احل�شول على اأ�شجار ل تتالءم مع متطلبات اخلدمة واملنطقة، واإن 
نوع  لكل  واحلياتية  العلمية  الأ�ش�س  على  مرتكز  غري  املرجتل  التقليم 
اإ�شافة اإىل  وحتى لكل �شنف، يت�شبب يف �شياع ق�شم كبري من الإنتاج، 

www.alukah.net
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الإنتاج:  تدين  اأ�شباب  اأهم  لالأعوام،  ال�شجرة  على حياة  ال�شلبية  اإثارة 
ي�شتعملون  ل  واآخ��رون  فقط،  الع�شوية  الأ�شمدة  ي�شتخدم  من  فهناك 
�شوى الأ�شمدة املعدنية، وغريهم ل ي�شتخدمون الأ�شمدة مطلًقا ومنهم 
من ي�شيف اأنواع الأ�شمدة املختلفة يف غري مواعيدها املتطابقة مع حياة 
عمليات  على  ينطبق  الت�شميد  على  يتعلق  وما  واحتياجاتها،  ال�شجرة 
ومكافحة  ال�شقاية  عمليات  وكذلك  واحل�شرات،  الأم��را���س  مكافحة 

الأع�شاب ال�شارة وغريها.

مائدة فوائدنا جتدنها يف فقرة )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

حديث  يف  كما  القبلة  ا�شتقبال  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  من 
القبلة«. وهو معلوم  ا�شتقبل  امل�شيء �شالته: »تو�شاأ فاأح�شن الو�شوء ثم 
ولكن هنا تنبيه يح�شن الإ�شارة اإليه، وهو اأن بع�س امل�شافرين وخ�شو�شا 
اجتاه  اأحدهم  يعرف  ل  قد  املفرو�شة،  وال�شقق  الفنادق  ي�شكنون  الذين 
القبلة، فيجتهد اجتهاًدا خاطًئا دون بذل اجلهد فال يكلف نف�شه ال�شوؤال؛ 
ولذلك فمن َجِهل القبلة فعليه اأن يتعّرف عليها اإما باجتاه املحاريب التي 
اأما  الطائرة،  اأهل  ي�شاأل  اأو  الفندق،  اأ�شحاب  اأو  النا�س  ي�شاأل  اأو  بالبلد، 
الع�شوائية يف الجتهاد فال �شك اأنها تفريط ؛ لأن ا�شتقبال القبلة �شرط 

من �شروط �شحة ال�شالة.
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وكذلك ما يفعله بع�س النا�س من الت�شكيك يف قبل امل�شاجد القدمية 
هذا  يجوز  ل  فاإنه  ولذلك  اخل��ربة؛  لأهل  �شوؤال  اأو  خربة  دون  غريها  اأو 
العمل؛ لأّن بع�س الأجهزة قد حتدد عني القبلة ويكون النحراف ب�شيًطا 
ل يخرجها من جهة اإىل جهة، ونحن اإمنا اأمرنا بالتوجيه �شطر امل�شجد 
احلرام، وال�شطر اجلهة، واإذا مل تكن  القبلة منحرفة كثرًيا فاإنها ل توؤثر، 
�شديًدا  النحراف  يكن  مل  اإذا  عليه  هي  ما  على  امل�شاجد  ترتك  ولذلك 
حلديث: »ما بني امل�شرق اإىل املغرب قبلة« ،فدّل احلديث اأّن الواجب على 
اأنه يكتفي باجلهة ل بالعني، واأن اجلهة  من مل ي�شاهد امل�شجد احلرام  

كافية يف ال�شتقبال.

ونقطف ثمرات مع فقرة )عظماء التاريخ قّراء نهمون(

عظماء التاريخ قرّاء نهمون

القراءة الدائمة، والتهام الكتب، والتحايل للح�شول عليها، واإدمان 
الرتدد على املكتبات، كان ذلك كله داأب العلماء، وتكاد ل جتد اإن�شاًنا ذا 

وزن يف التاريخ واإىل يومنا هذا، اإل وجدت وراءه نهًما للقراءة.
لقد كان  القراءة.  �شهيد  الكتب، فكان  اجلاحظ، مات حتت ركام 
اجلاحظ قارًئا نهًما؛ عاملًيا يف قراءته، اإن�شانًيا يف ثقافته، يتناول الأمور 

برحابة �شدر، بعيًدا عن الكزازة، فكانت كتب اجلاحظ تعّلم العقل.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

www.alukah.net
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الجبار

هو الذي تنفذ م�شيئته واإرادته على �شبيل الإجبار يف كل اأحد، ول 
اأحد عن قب�شة  ول يخرج  اأحكامه قهرا،  ويظهر  اأحد،  فيه م�شيئة  تنفذ 

تقديره، ولي�س ذلك اإل اهلل.

ونختم جمعنا للفوائد بهذه الفقرة:

امرأة مات عنها زوجها

قال:  اجلمحي،  �شاّلم  بن  حممد  عن  الكاتب  احل�شن  اأب��و  ح��ّدث 
حّدثني رجل من قي�س اأّن امراأة منهم مات عنها زوجها، فقالت:

اأبكي �شباًبا وح�شنا   و�شورة وجمال
وح�����شن دين وعقل   لقد راأيت كمال
قد كان واهلل �شخًنا   وكان عذًبا زلل
قد كان بعلي كرمًيا   ل يح�شن الإذلل

ثم بكت عليه حتى عميت.
ختاًما: هذه فوائدنا قطفناها لكن، وبكل احلب قدمناها اإليكن، 

فال تن�شينا من دعائكن، وال تبخلن بن�شرها لغريكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )3(

ٱ ٻ ٻ

اآياته  احلمد هلل الذي بعث يف االأميني ر�شواًل منهم يتلو عليهم 
�شالل  لفي  قبل  من  كانوا  واإن  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم 
اأّن  واأ�شهد  احلكيم،  العزيز  وه��و  بهم  يلحقوا  ملا  منهم  واآخ��ري��ن  مبني 
بالهدى ودين  اأر�شله  نبينا حممًدا عبده ور�شوله و�شفوته من خلقه 
امل�شركون. فاللهم �شلِّ و�شلم  الدين كله ولو كره  احلق ليظهره على 
على عبدك ور�شولك حممد وعلى اآله االأبرار واأ�شحابه االأخيار ومن 

اتبع �شّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
من هذا املنرب ال�شادح، يف هذا الطابور ال�شامخ، واملكان الرا�شخ، 

نحييكن بتحية االإ�شالم؛ فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
ويطيب لنا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأن نكون 
كعقٍد  مدرو�شة،  وب��رام��ج  م��ع��دودة،  دقائق  يف  واإليكن،  ومنكن،  معكن، 

ثمني، وجوهٍر فريد.
رب:  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  زب 

)الأعراف: 204(

القرآن الكريم

ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب  تعاىل:  قال 
ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ        ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
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ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى ى    ائ ائەئ ەئ وئ         وئ     
ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ     ۇئ   ۇئ 
پ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  ٱ  ىب   مب  خب  جبحب  يئ   ىئ  مئ   جئحئ 

پپ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ رب )فاطر(.

زب ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ رب: )النجم(

الحديث

عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما -  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لأن ميتلئ 
جوف اأحدكم قيًحا، خري له من اأن ميتلئ �شعًرا« رواه البخاري.

زب ې ې ې ې رب: )البقرة: 269(

قالوا.. عن القلم

1- عقول الرجال حتت اأقالمها. 
2- قال ابن اأبي داوود: القلم �شفري العقل، ور�شوله الأنبل، ول�شانه 

الأطول، وترجمانه الأف�شل. 
3- قال ابن املقفع: القلم بريد القلب: يخرب باخلرب، وينظر بالنظر. 

4- قال اأبو دلف: القلم �شائغ الكالم يفرغ ما يجمعه العلم. 
5- قال اأفالطون: اخلط عقال العقل. 

6- قال اإقليد�س: اخلط هند�شة روحانية واإن ظهرت باآلة ج�شمانية. 
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)اإبراهيم:  رب:  ىئ  ىئ   ېئ      ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  زب 
)24

تعميم ثقافة االختراع

املوظفني  ت�شجع  التي  العمل  بيئة  هو  الخرتاع  بثقافة  املق�شود 
- من مهند�شني وعلماء وطالب وفنيني - على ابتكار اجلديد يف منتجات 
ال�شركة اأو تطوير منتجات موجودة. والخرتاع ل ياأتي من ذكاء الإن�شان 
وتفكريه فقط، ول ياأتي من الدرا�شة العلمية املح�شة، بل هو بحاجة اإىل 
اإىل  و�شوًل  والتطوير  التجديد  يف  التفكري  اإىل  ودفعه  الإن�شان  ت�شجيع 
اأو  بالتجديد  ت�شمح  ل  املنظمة  وثقافته  العمل  بيئة  كانت  فاإن  الخ��رتاع. 
عادة  التي  لالإدارة  التفكري  وترك  بواجباتهم،  بالقيام  املوظفني  تطالب 
ما تكون مركزية يف �شخ�س اأو عدد قليل من الأ�شخا�س، فهذه بيئة غري 

منتجة لأي اإبداع اأو اخرتاعات. 
فيها  تتوالد  التي  املنظمات  من  منظمتك  تكوين  اأن  اأردِت  اإن  اأما 
ت�شجعي  اأن  فعليِك  با�شتمرار  اجلديدة  واملنتجات  والخرتاعات  الأفكار 
واإن  حتى  الأفكار،  من  اجلاد  بتجريب  ت�شمحي  واأن  فيها  احلر  التفكري 
باأنها  لديها  للعاملني  تظهر  بهذا  تقوم  التي  الإدارة  اإن  كلها.  تنجح  مل 
ت�شخر  اأو  حتقرهم  ول  والخ��رتاع��ات  الطموحات  اأ�شحاب  تدعم  فعاًل 
الأفكار  اأ�شحاب  العمل احرتام  بيئة  تعمم يف  اأفكارهم. وهي بذلك  من 
والتطبيقات اجلديدة وتوفر لهم املناخ املالئم لالإبداع والخرتاع. وهذا 
كله �شيعود بالفائدة على املنظمة التي �شتقدم لعمالئها منتجات جديدة 
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متميزة ت�شاهم يف تعزيز مكانتها يف ال�شوق. 
من  اخلا�س  القطاع  من  معظمها  يف  تاأتي  الغرب  يف  الخرتاعات 
مراكز  يف  عليه  العمل  يتم  الذي  واجلزء  واملعامل.  وامل�شانع  ال�شركات 
الأبحاث واجلامعات، يكون يف الغالب بدعم من ال�شركات ذات الهتمام 
مبو�شوع الخرتاع لأغرا�س جتارية. ورغم ذلك فاإّن الغرب يقدم �شنوًيا 
اآلف الخرتاعات ذات ال�شتخدامات التجارية التي تعود على اأ�شحاب 

ال�شركات مبئات املاليني من الدولرات اأرباًحا ومبيعات. 
اإّن جزًءا من ثقافة الخرتاع التي ندعو اإليها، يكمن يف عدم انتظار 
قدوم احللول مل�شاكلنا من اخلارج، اأو من جهة حكومية تعمل –اإذا عملت- 
�شوى فر�س  لي�شت  فامل�شاكل  ابتكار منتج يحل م�شكلة ما.  ل�شنوات على 
بحاجة اإىل من يقتن�شها. فلنن�شر ثقافة الخرتاع ونعممها يف منظماتنا 

واأ�شرنا؛ كي ن�شبح اأمة تبتكر وت�شنع ما حتتاجه.
زب ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ رب: )النحل: 125(

خـواتــم

كان نق�س خامت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )حممد ر�شول اهلل(.
وكان اأبو بكر - ر�شي اهلل عنه - يتخّتم بعد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بخامته. 

وقيل كان له خامت نق�شه: )ِنْعم القادر اهلل(.
وكذلك عمر - ر�شي اهلل عنه -، تخّتم بخامت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد 

اأبي بكر. وقيل: كان له خامت نق�شه: )كفى باملوت واعًظا(.
وكان عثمان - ر�شي اهلل عنه - يتخّتم بخامت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شت 
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�شنني من خالفته، حتى �شقط منه يف بئر اأري�س، فاتخذ خامًتا من ف�شة 
نق�شه: )اآمنت بالذي خلق ف�شّوى(.

وكان نق�س خامت علي - ر�شي اهلل عنه - : )اهلل امللك احلق املبني(.
وكان نق�س خامت معاوية - ر�شي اهلل عنه - : )لكل عمل ثواب(.

)الوفاء   :  - اهلل  رحمه   - العزيز  عبد  بن  عمر  خامت  نق�س  وك��ان 
عزيز(.

وكان نق�س خامت احل�شن الب�شري - رحمه اهلل - : )ل اإله اإل اهلل 
امللك احلق املبني(.

وعلى خامت مالك بن اأن�س - رحمه اهلل - : )ح�شبنا ونعم الوكيل(.

وعلى خامت ال�شافعي - رحمه اهلل - : )باهلل ثقة حممد بن اإدري�س(.
زب ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ رب: )الن�شاء: 63(

عندما تتزاحم األهداف في عقلك.. هذا هو الحل

- اعريف قدراتك ومواهبك وعلى �شوئها حددي هدفك؛ فمن غري 
املعقول مثال اأن ت�شاركي يف �شباق اجلري على الأقدام واأنت مت�شني على 

العكاز، ول اأن تنزيل البحر واأنت ل حت�شنني ال�شباحة! 
فالأهداف  اأجلها؛  من  العناء  ت�شتحق  قيمة  له  هدفك  يكون  اأن   -

التافهة م�شيعة للوقت. 
اأن  هديف  مثاًل  تقويل  فال  اإيجابية،  بطريقة  الهدف  ي�شاغ  اأن   -
ل اأنقطع عن حفظ كتاب اهلل؛ لأن عقلك �شوف يلغي النفي ويركز على 
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النقطاع، بل قويل هديف اأن اأجنح يف حفظ كتاب اهلل. 
- اأن يكون الهدف واقعًيا ميكن حتقيقه؛ فمن غري املمكن حفر بئر 

باإبرة!! 
وطموح،  ومثابرة  و�شرب  عزمية  ذا  فكوين  هدفك  حددت  ف��اإذا   -
العالية  الهمة  ذا  اإل  ت�شحبي  ول  ومواهبك،  وبقدراتك  نف�شك  وثقي يف 
والنف�س الأبية، ودعي املثبطني الذين انغر�شت اأقدامهم يف وحل الت�شويف 

ويب�س عليها الطني. 
ولتعلم كل من تريد النجاح يف هذه احلياة اأن ت�شع ن�شب عينيها 

اأن تكون اأهدافها ممن ير�شى عنها اهلل وليتوكل على احلي القيوم: زب ڦ 
ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ رب ) اآل عمران: 159(.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الشكور
ال�شكر يف اللغة هو الزيادة؛ واهلل ال�شكور الذي ينمو عنده القليل من 
اأعمال العباد في�شاعف لهم اجلزاء، و�شكره لعباده: مغفرته لهم.. فيجازي 
على ي�شري الطاعات بكثري اخلريات، ومن دلئل قبول ال�شكر من العبد الزيادة 
يف النعمة، فقال تعاىل: "لئن �شكرمت لأزيدنكم ولئن كفرمت اإن عذابي ل�شديد.

رب:  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب 
)البقرة: 186(

دعاء
اللهم،  و�شحبه  واآله  حممد  �شيدنا  على  وبارك  و�شلم  �شل  "اللهم 
والب�شرية  ب�شري  يف  النور  جتعل  اأن  العظيم  القراآن  بحق  اأ�شاألك  اإين 
نف�شي  يف  وال�شالمة  عملي  يف  والإخ��ال���س  قلبي  يف  واليقني  ديني  يف 
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وال�شعة يف رزقي وال�شكر لك اأبًدا ما اأبقيتني يا اهلل".
انتهاء  معها  لنعلن  النهاية،  خط  اإىل  و�شلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 

ر�شيدنا من الدقائق، وانتظرننا يف لقاءات قادمة اإن �شاء اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ر�شي لنا االإ�شالم ديًنا، ون�شب لنا الداللة على 
�شحته برهاًنا مبيًنا، واأو�شح ال�شبيل اإىل معرفته واعتقاده حًقا يقيًنا، 
فهو دينه الذي ارت�شاه لنف�شه، والأنبيائه ور�شله ومالئكة قد�شه، فبه 
اهتدى املهتدون، واإليه دعا االأنبياء واملر�شلون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده 
واأمينه على وحيه،  ور�شوله، و�شفوته من خلقه، وخريته من بريته، 
واأ�شحابه  اآله  و�شفريه بينه وبني عباده، �شلى اهلل و�شلم عليه، وعلى 

اأجمعني. اأما بعد:
هذا  ويف  املكان،  ه��ذا  من  املدر�شية،  االإذاع���ة  جماعة  يف  اأخواتكن 
عليكن  فال�شالم  االإ���ش��الم،  حتية   .. حتية  ب��اأن��ق��ى  يحيينكن  ال��زم��ان، 

ورحمة اهلل وبركاته.
 ون��رح��ب ب��ك��ن اأج��م��ل ت��رح��ي��ب، يف ه���ذا ال��ي��وم )        ( امل��واف��ق 
)                 ( وناأمل اأن يكون لقاوؤنا بكن عبًقا، وطرحنا لكن بينًّا، 

وابت�شامتكن لنا متفائلة.
فما اأروع اأن نتحدث اإليكن، لت�شتمعن اإلينا، وما اأنبل من اأن نقف 

اأمامكن، لتن�شنت اإلينا، فبارك اهلل بهذا اجلمع، وحيا اهلل اجلميع.

مفتاح اجلموع، ود�صتور امل�صلمني، القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم
ائ  ى  ى  ې   ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ىئ  ىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ     ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  ەئوئ  ەئ  ائ 
خت    حت   يبجت  ىب  مب     خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ 
مت ىت  يت جث مث ىث يث حج مج    جح مح جخ  ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ 
پ  پ پ پ ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    
ٹٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ       ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   
ڌ ڎڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ 

گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ           ڱ ڱ ڱ ں  رب ) �شباأ(.

ومهما بحثنا عن هدي فلن جند اأقرب اإىل القلوب من هدي نبينا 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
كلمة  »اأ�شدق  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
قالها ال�شاعر كلمة لبيد: اأّل كل �شيء ما خال اهلل باطل، وكاد اأمية ابن 

اأبي ال�شلت اأن ي�شلم« متفق عليه.

وللحكمة رنني يف الآذان، وطنني يف القلوب:

موازين الرجال في عيون الغرب
1- لو قلت لفرن�شي: فالن عظيم. قال لك.. ما هي �شهادته؟.

2- لو قلت لإجنليزي: فالن عظيم. قال لك.. ما هي معلوماته؟.
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3- لو قلت لأملاين: فالن عظيم. قال لك.. ما هي اأعماله؟.

4- لو قلت لأمريكي: فالن عظيم. قال لك.. ما هي اآثاره؟.

اأما الكلمة فهي حا�صرة يف كل اجتماع:

كوني على وفـاق مع ذاتك

ب�شعادة  فت�شعرين  بع�س  مع  تت�شادقان  قد  �شيئان،  وذات��ك  اأن��ت 
تتنافران  وق��د  واأ�شدها.  الظروف  اأ�شعب  يف  حتى  ب��ال،  وراح��ة  وحبور 

فت�شعرين بتعا�شة ونرفزة و�شوء حال، حتى يف اأف�شل الظروف. 
فحاويل اأن ت�شادقي نف�شك، لي�س باأن تعطيها كل ما تريد؛ لأن ذلك 

قد يزيد من التنافر بينكما.. بل اأن تكوين يف وفاق معها. 
وتذكري اأن التي تكون �شديقة نف�شها، �شتعي�س �شديقة لأهل العامل. 
والتي تعي�س يف خالف مع نف�شها فلن ت�شتطيع اأن تكون يف وفاق مع اأحد. 
راقبي  بل  ذات��ك،  مع  مت�شنجة  تعي�شي  اأن  لنف�شك  ت�شمحي  فال 
ال�شحة  �شّر  هو  الداخلي  ال�شالم  ف��اإن  اأع�شابك،  توتري  ول  حركاتك 

ا.  وطول العمر، كما هو �شّر ال�شعادة اأي�شً
وقد يقول قائل: كيف ميكن اأن يعي�س اأحد مت�شنًجا مع نف�شه؟ 

واأقول: لبّد اأن راأيِت يف بع�س الأحيان اأن اأحدهم مي�شي يف ال�شارع، 
وقد مييل  وكاأنه يف مواجهة عدو،  ي�شرخ  ورمبا  نف�شه،  مع  يتحدث  وهو 
مييًنا و�شماًل وكاأنه يتدافع مع غريه، اأو ي�شرب قب�شته يف الهواء، وكاأنه 

يوجهها اإىل وجه خ�شمه؟! 
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تب�شًما من ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص".

ونختم اجتماعنا بهذه الفقرة:

فائدة
يقول ف�شيلة العاّلمة عبد الكرمي اخل�شري - حفظه اهلل - عن حال 

طالب الِعلم:
وامل�شموعة  املقروءة  الإع��الم  و�شائِل  على  عاِكًفا  جتده  "ُجلُّهم 

واملرئية - وهي اأكرث - ، وهي ِمن اأعَظم الِفنَت يف هذا الع�شر.
ة اأنه يريد اأْن َيطلَع على اأحواِل امل�شلمني وماذا  اأن جِتد الإن�شان ِبُحجَّ
موم بِحجة اأن يرى الأخبار  ي�شرُي لهم، جتده عند قناة ف�شائية تبث ال�شُّ

بوا�شطة امراأٍة فاِتنة �شاِفرة فيقُع يف دعوِة اأمِّ ُجريج وهو ل ي�شُعر.
وهذي م�شيبة وكاِرثة، فعلى الإن�شان اأن يحتاَط لنف�شِه ول يت�شاهَل 

يف هذِه الأمور.
ر منه؛ اإذ  لأنه ل يدري اأنه يف وقٍت ِمن الأوقات يقع يف �شيٍء كان ُيحذِّ
اإنَّ الت�شاُهل يف البداية قد يجرُّ اإىل عظائم ل يح�ِشب لها الإن�شاُن ِح�شاًبا".
ب��اأن  اأم��ل  ب��ل  ال��ف��راق،  ال���وداع كلمة نقولها لكن، ال نق�شد منها 

يتجدد لنا بكن اجتماع جديد، يف وقٍت قريب، مع �شيء جديد.
و�شحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  وال�����ش��الم  "وال�شالة 

اأجمعني".
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البرنامج اإلذاعي )5(

ٱ ٻ ٻ

على  الليل  ر  يكوِّ وال���دوام،  والبقاء  بالعظمة  ِد  املتفرِّ هلل  احلمد 
ر النهار على الليل، وي�شّرف ال�شهور واالأع��وام، ال اإله اإال  النهار، ويكوِّ
هو، اخللُق خلقه، االأمر اأمُره، فتبارك ذو اجلالل واالإكرام، واأ�شهد اأّن 
�شّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبد اهلل ور�شوله، اأف�شل الر�شل و�شّيد االأنام، �شلى 
اهلل و�شلم وبارك عليه، وعلى اآله االأطهار واأ�شحابه الكرام، والتابعني 

ومن تبعهم باإح�شان، و�شلم ت�شليًما كثرًيا على الدوام. اأما بعد:
مع �شطور هذا اليوم اجلديد، وحرب هذا ال�شباح الرهيب، كتبنا 
وب��اأي��اٍد  متفرقة،  واأم��اك��ن  متعددة،  بحور  من  جمعناها  �شفحات  لكن 

خمتلفة؛ لنقراأها عليكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأوىل اأوراقنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ         ڈ  ڈ  ڎ   زب  تعاىل:  ق��ال 
ڱ  ڳ  ڳ    ڳ         ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک    
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ   ھ           ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ  ۉ ۉ ې ې ې 
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ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى    ى  ې 
ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ   ېئ    ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  

ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  رب  )طه(.

وثانيها �صنن حمّمدية، من كالم خري واأزكى الب�صرية:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن من  اأبي كعب - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل  عن 
ال�شعر حكمة« رواه البخاري.

وثالثها تعريفات مزخرفة، بحروٍف مذهبة:

تعريفات

- الوجه: هو العنوان الذي خلقه اهلل لكل اإن�شان، ولكن بع�س النا�س 
اآخر يلعبون على احلبلني وياأكلون  اأو مبعنى  اأكرث  اأو  ي�شنع منه ن�شختني 

من املائدتني. 
- ال�شمت.. هو اأحد فنون املحادثة.

- الأذنان: اأداتا ال�شمع لهما طول ثابت واأما من يطيلهما اأكرث مما 
يجب فاإنه يكون اأ�شبه باحليوان.

القليل  قول  ي�شتطيع  الذي  ال�شخ�س  املاهر.. هو ذلك  - اخلطيب 
باأكرث مما ميكن من الكلمات.

- املجرم.. هو ذلك ال�شخ�س الذي يعمل لكي يتم اإلقاء القب�س عليه.

www.alukah.net
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ونف�صنا اأوراقنا لنجد لكن كلمة �صباحية:

الساعة الكونية

دعا العامل الفلكي اجلزائري لوط بوناطريو اإىل تطبيق خط مكة 
اأن خط  واأكد  "الوهمي" معلًما زمنًيا.  - املدينة بدًل من خط غرينت�س 
مكة- املدينة اأ�شح علمًيا من غرينت�س بناء على ح�شابات ودرا�شة حركة 

كل من القمر وال�شم�س عرب قرن ون�شف.
من  العديد  ع��ن  ن��ت  اجل��زي��رة  م��ع  مقابلة  يف  ب��ون��اط��ريو  وك�شف 
البنايات  خا�شة  واخل��ارج  الداخل  يف  املهتمني  بهرت  التي  اخرتاعاته 
الإ�شالمية الذكية امل�شادة للكوارث الطبيعية، وال�شاعة الكونية التي تعمل 
بنظام ال�)24( �شاعة بدل ال�)12( �شاعة احلالية، ويبداأ يومها من غروب 

ال�شم�س وينتهي بغروب �شم�س اليوم التايل.
دولية يف علم  دكتوراه  بوناطريو حائز على  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
البليدة  اأ�شتاًذا حما�شًرا بجامعة  الف�شاء، ويعمل حالًيا  الفلك وتقنيات 
يف  وم�شت�شاًرا  ببوزريعة،  الفلك  اأبحاث  مركز  يف  وباحًثا  اجلزائرية، 

وزارتّي البيئة والتعليم العايل وله العديد من الخرتاعات. 
ا: اأعترب وبكل توا�شع اأّن اخرتاعي لل�شاعة الكونية ميثل  وقال اأي�شً
املرحلة التاريخية الثالثة يف عمر اأدوات قيا�س الزمن. هذه ال�شاعة بها 
نظام 24 �شاعة بدًل من )12( �شاعة، حترتم احلركة احلقيقية لل�شم�س 

وتعطينا مدة ال�شفق الأحمر بعد الغروب.
ومن اأهم مالمح ال�شاعة الكونية اأن اليوم يبداأ من غروب ال�شم�س 
اإىل غروب �شم�س اليوم التايل، بدًل من النظام الغربي املعمول به حالًيا 

حيث يبداأ اليوم بعد منت�شف الليل.
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على  اعتماًدا  املوقع  لنا  حتدد  بو�شلة  اإىل  تتحول  اأن  �شاأنها  ومن 
نظام الأقمار ال�شناعية، وتعطينا معلومات فلكية مثل طول الليل والنهار، 

وموقع ال�شم�س والقمر يف الأبراج كما حتدد لنا الف�شول.
يذكر اأّن فكرته لقت ال�شخرية لدى الكثري من   املهتمني بعلوم الفلك 
ال�شاعة  لوط   بوناطريو  اجلزائري  اخ��رتاع  اأن  اإل  البداية،  يف  والف�شاء 

الكونية يلقى اليوم املزيد من الهتمام لدى العلماء والباحثني.

ونخبئ لكن ورقة بعنوان )فتاة عك�س باقي الب�صر(

فتاة عكس باقي البشر
اأ�شيبت فتاة فرن�شية مبر�س فريد عجيب!! وغرابته اأنها اإذا كانت 
يف جل�شة �شاحكة مفرحة اعرتتها نوبة من ال�شراخ والبكاء املحزن، واإذا 
فرغت من �شيء ودّب الرعب بها، ارت�شمت ال�شحكات واآثار ال�شرور على 

وجهها!!
وقد احتار الأطباء يف هذه الظاهرة، ومل يجدوا  لها تف�شرًيا �شوى 

القول باأن اأع�شاب هذه الفتاة الإرادية على عك�س باقي الب�شر!!

ونزيد لكن ورقة بعنوان )امراأتان متواخيتان(

امرأتان متواخيتان
ذكر الأ�شمعي اأن امراأتني كانتا متواخيتني فهلك زوجاهما فحلفت 
اليمني؟  الأخرى: ما حملك على  لها  بعده، فقالت  تزّوج  اأن ل  اإحداهما 
ق  اإنه كان يعطيني �شوؤيل، وي�شدِّ جال  مثل زوجي،  قالت: ل اأجد يف الرِّ

قلبي، ويكرم ُنزيل.
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قالت الأخرى: كان زوجي خرًيا من زوجك، كان عزيز اجلار، عظيم 
الثار، �شلت اجلبني، اأ�شّم العرنني، �شمح اليمني، يعطي املئني بعد املئني.

قالت الأخرى: زوجي مليح الإلف، ويهزم ال�شف، اإن قدر كّف، واإن 
نال مغنًما عّف، واإن �ُشئل بذل، عا�س حميًدا، ومات فقرًيا.

فقالت الأخرى: كان زوجي رحب الفناء، عظيم الفناء، اإن ا�شتقبلته 
ِهبته، واإن ُذكر لديك ِخفته.

الأبطال، وميالأ  ويعانق  مال،  ال�شِّ يباري  الأخرى: كان زوجي  قالت 
ه،  ِرّقه، وُيعطي الرمح حّقه، ُيروي نداماه، ويحمي حماه، واإن لقي ِقرًنا هدَّ

واإن خاف معطاًل رّده، فلذلك ل اأتزوج بعده!!

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الكريم
هو الكثري اخلري اجلواد املعطي بدون طلب اأو �شوؤال )بينما ال�شخي 
هو املعطي عند ال�شوؤال(، وهو الذي ل ينفذ عطاوؤه، وقيل هو الذي يعطي 
ما ي�شاء ملن ي�شاء كيف ي�شاء بغري �شوؤال، وكرم اهلل وا�شع؛ فهو يعفو عن 

ال�شيئات ويخفي العيوب ويكافئ العمل القليل بالثواب اجلزيل.

وننهي اآخر اأوراقنا بهذه الفقرة:

وصية اإلسكندر المقدوني

قال امللك الإ�شكندر املقدوين:
و�شيتي الأوىل: اأن ل يحمل نع�شي عند الدفن اإل اأطبائي ول اأحد 

غري اأطبائي.
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والو�شية الثانية: اأن ينرث على طريقي من مكان موتي حتى املقربة 
قطع الذهب والف�شة واأحجاري الكرمية التي جمعتها طيلة حياتي.

من  ي��دّي  اأخرجوا  النع�س  على  ترفعوين  حني  الأخ��رية:  والو�شية 
الكفن واأبقوهما معلقتان للخارج وهما مفتوحتان.

اإىل  و�شمهما  يديه  بتقبيل  القائد  قام  و�شيته  من  امللك  فرغ  حني 
�شدره، ثم قال: "�شتكون و�شاياك قيد التنفيذ ودون اأي اإخالل، اإمنا هال 

اأخربين �شيدي يف املغزى من وراء هذه الأمنيات الثالث؟".
اأخذ امللك نف�ًشا عميًقا واأجاب: اأريد اأن اأعطي العامل در�ًشا مل اأفقهه 
اإّل الآن، اأما بخ�شو�س الو�شية الأوىل، فاأردت اأن يعرف النا�س اأن املوت 
اإذا ح�شر مل ينفع يف رده حتى الأطباء الذين نهرع اإليهم اإذا اأ�شابنا اأي 

مكروه، واأن ال�شحة والعمر ثروة ل مينحهما اأحد من الب�شر.
واأما الو�شية الثانية، حتى يعلم النا�س اأن كل وقت ق�شيناه يف جمع 

املال لي�س اإل هباًء منثوًرا، واأننا لن ناأخذ معنا حتى فتات الذهب.
واأما الو�شية الثالثة، ليعلم النا�س اأننا قدمنا اإىل هذه الدنيا فارغي 

الأيدي و�شنخرج منها فارغي الأيدي كذلك.
ونعلن  اإن�شاتكن،  لكّن  ن�شكر  حروفنا،  ونفاد  اأوراقنا،  انتهاء  مع 

لكّن انتهاء �شطورنا بتحية االإ�شالم. 
وبركاته" اهلل  ورحمة  عليكن  "ال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )6(

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�ض،  وم��ن  ر�شاًل  املالئكة  من  ي�شطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�شاء،  مبا  ويحكم  �شاء  من  ل  يف�شّ احلكم،  ول��ه  واالأم���ر، 
اأّن  واأ�شهد  واأ�شتغفره،  عليه  واأث��ن��ي  واأ���ش��ك��ره،  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم، 
حمّمًدا عبده ور�شوله، رفع اهلل قدَره على النا�ض، جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�ض، وجَعل يف هدِيه و�شّنَته الهدى والنِّربا�ض، �شّلى اهلل عليه 
وعلى �شحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الدَن�ِض واالأَرَجا�ض. اأما بعد:
من رحيق االأزه��ار، وعذب االأنهار، و�شفاء االأل��وان، جمعنا لكّن 

كاأ�ًشا من املعلومات، مليئة بال�شكريات، ومنع�شة بالنكهات.
علها يطيب لكّن مذاقها يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

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

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ  
ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڍ          ڍڌ ڌ  ڎ ڎ          ڈ ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک ک ک     
ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک 
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ھ   ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ          ائ  ى  ى  ې  ې      ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 

وئ  ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ رب )طه(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

ن�شري  بينا نحن  قال:  �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -  اأبي  عن 
مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالعرج، اإذ عر�س �شاعر ين�شد. فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»خذوا ال�شيطان، اأو اأم�شكوا ال�شيطان، لأن ميتلئ جوف رجل قيًحا خري 

له من اأن ميتلئ �شعًرا« رواه م�شلم.

ولكوؤو�س احلكماء طعم خا�س:

تعريف الحب لدى البعض

1- تقول: الأ�شتاذة.. احلب م�شاألة ح�شابية معقدة تقراأها املعلمة 
ول تفهمها الطالبة.

اأن ي�شدد  ياأخذ منك دون  التاجر.. احلب زبون �شعب  2- ويقول: 
لك ثمن ما ياأخذ.

يتحدان  وموجب  �شالب  قطبان  احل��ب  الكيميائي..  وي��ق��ول:   -3
فيحدثان �شرارة حمرقة.
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4- ويقول: املحارب.. احلب �شاحة حرب مهما حاولت اأن تقتحمها 
تعّذر عليك اخلروج منت�شًرا.

5- ويقول: الطبيب.. احلب داء ذو اأعرا�س متباينة كل منها يحتاج 
اإىل و�شفة معّينة.

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

اإلسراف والتبذير في واقع الناس

اإّن مو�شوع الطعام وال�شراب يف تاريخ الأمة امل�شلمة قدمي وعري�س، 
كتب  اأن  كما  النبوية،  والأح��ادي��ث  القراآنية  الآي��ات  من  ت�شتمد  فاأ�شوله 
للطعام  اأبواًبا  تفرد  والأخالق  والزهديات،  واملواعظ،  والرقائق،  الفقه، 

وال�شراب، تنهى عن املحّرمات، وتاأمر باتباع الآداب ال�شرعية.
اأما اليوم فقد اأ�شبح الطعام وال�شراب يف حياة اأغلب النا�س نهًما 
و�شرًها، واإ�شراًفا وتبذيًرا، ولذة وغاية. تهدر الأموال يف �شناعة الأطعمة 
والأ�شربة، وتن�شب املوائد املفتوحة يف البيوت واملطاعم، ويجرى ال�شباق 

يف اإقامة احلفالت واملنا�شبات الباذخة.
املادية  ل��الأمم  الأعمى  التقليد  م�شاوئ  اإىل  النا�س  عامة  وانزلق 
املرتفة، وات�شمت حياة الكثريين بالتكلف والإ�شراف يف ولئمهم واأعيادهم 
وحياتهم حتى اأ�شبحت اأعيادنا مظاهر باهظة الثمن، ورم�شاناتنا يف كل 

عام مو�شًما لل�شرف والرتف، بدًل من اأن يكون عبادة وتهجًدا.
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التحذير  �شيحات  وارت��ف��ع��ت  ره��ي��ب،  خطر  اإىل  ال��غ��ذاء  فتحّول 
الجتماعي  لالأمن  ما�شة  احلاجة  وباتت  بالأخطار،  ينذر  م�شتقبل  من 

والقت�شادي والغذائي، وتر�شيد الإنفاق وال�شتهالك.
اإن الإن�شان كائن حي، يقوم بوظائف مهمة: عبادة اهلل، ثم اإعمار 
الطعام؛  اإىل  بحاجة  يجعله  وهذا  واخلري.  العدل  مبادئ  واإقامة  الأر�س 
كي ينمو ويعي�س ويتحرك ويعمل، ويحتاج اإىل املاء؛ اإذ ل ي�شتطيع الإن�شان 

البقاء حيًّا ملدة طويلة بال ماء.
فا�شتجابة الكائن الب�شري لغريزة الطعام وال�شراب اأمر فطري. كما اأن 
املحافظة على القوام الغذائي املتنوع واملتوازن مع التو�شط والعتدال، مينح 

الإن�شان يف مراحل عمره ج�شًما قويًّا، و�شحة دائمة، وعمًرا مبارًكا ومديًدا.

ونرتككن لتتذوقن فقرة بعنوان )البدء بال�صالم(

البدء بالسالم
اأح�شني  لكن  يديك  بني  فري�شة  ليقع  القلب  �شويداء  ي�شيب  �شهم 
الت�شديد بب�شط الوجه والب�شا�شة، وحرارة اللقاء و�شد الكف على الكف، 
وهو اأجر وغنيمة فخريهم الذي يبداأ بال�شالم، قال عمر الندي: "خرجت 
احل�شن  وق��ال  عليه"،  �شلم  اإل  كبرًيا  ول  �شغرًيا  لقي  فما  عمر  ابن  مع 
الب�شري: "امل�شافحة تزيد يف املودة" ، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل حتقرن من 
املعروف �شيًئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طليق« رواه احلاكم. ويف املوطاأ اأنه 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ت�شافحوا يذهب الغل، وتهادوا حتابوا وتذهب ال�شحناء« رواه 

الإمام مالك، قال ابن عبد الرب هذا يت�شل من وجوه ح�شان كلها.
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وننع�صكن بكاأ�ٍس اأخرى بعنوان )الزهور و�صيلة لتخفيف ال�صداع(

الزهور وسيلة لتخفيف الصداع

لتخفيف  و�شيلة  اأف�شل  الزهور  �شراب  اأّن  �شابقة  درا�شة  اأك��دت 
ال�شداع و جتنب ال�شطرابات املعوية.

واأ�شار الباحث فران�شي�س فيويل من معهد الطب التكميلي يف جامعة 
"اإي�شن" يف اأملانيا، اإىل اأّن زهرة "كوم فريف" تت�شم باأنها اأف�شل من العقاقري 
الطبية التقليدية يف تخفيف التورم واللتهابات والأمل مثل "الإيبيربوفني".

ونرويكن بهذه الفقرة:

فوائد البكاء من خشية اهلل

ولينا. رّقة  القلب  يورث  • اأنه 
ال�شاحلني. �شمات  من  �شمة  • اأنه 

اجلنة. اأهل  الوجلني  اخلا�شعني  �شفات  من  �شفة  • اأنه 
وحمبته. اهلل  بر�شوان  للفوز  طريق  • اأنه 

وال�شفلية.  العلوية  اجلفون  حركة  مرونة  على  • ي�شاعد 
ك��اأداة  وال�شفلية  العلوية  اجلفون  حماية  على  ا  اأي�شً ي�شاعد   •

للتطهري ب�شورة م�شتمرة. 
الإ�شابة  من  وال�شفلية  العلوية  اجلفون  حماية  على  ي�شاعد   •

باجلفاف.
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• ي�شاعد على طرد اأية مواد مهيجة للعني، مثل الفلفل والدخان اأو 
مواد �شلبة كالأتربة؛ حيث يقوم عن طريق الغدة الدمعية باإدرار الدموع، 

ومن ثم طرد هذه الأج�شام الغريبة لتعود اإىل �شفافيتها وتنظيفها. 
القرنية وحمايتها من اجلفاف،  الدموع على �شفافية  • كما تعمل 

وهي من العوامل التي ت�شاعد على و�شوح الروؤية، وقوة ودقة الإب�شار. 
• الدموع تخّل�س اجل�شم من املواد الكيماوية املتعلقة بال�شغط النف�شي.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

من أسماء اهلل الحسنى المطلقة الثابتة في القرآن

1- الويل: زب ...   ې   ى  ى  ائ  رب )ال�شورى(.
2- احلميد: زب ...   ې   ى  ى  ائ  رب )ال�شورى(.

3- احلفيظ: زب... ى   ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  رب )�شباأ(.
4- املجيد: زب ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  رب )الربوج(.

5- الفتاح: زب ...  گ  گ  گ    گ  رب )�شباأ(. 
نفو�شكن قد  اأن تكون  كوؤو�شنا،  اآخر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 

طابت ملا قدمناه، وابتهجت مبا ح�شرناه، وال نّدعي الكمال.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )7(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، قّيوم ال�شموات واالأر�شني، مدّبر اخلالئق 
اأجمعني، باعث الر�شل - �شلواته و�شالمه عليهم - لهداية النا�ض وبيان 
�شرائع الدين، واأّيدهم بالدالئل القطعية ووا�شحات الرباهني. اأحمده 
�شيدنا  اأّن  واأ�شهد  وكرمه،  ف�شله  املزيد من  واأ�شاأله  نعمه،  على جميع 
حممًدا عبده ور�شوله، وم�شطفاه وخليله. �شلوات اهلل و�شالمه عليه، 

وعلى اآله واأ�شحابه ما تعاقب الليل والنهار. اأما بعد:
اقراأ هي اأول كلمة نزلت على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وهي اأدل كلمة على 

العلم؛ فالقراءة بوابة العلوم، وكنز ثمني.
لذا؛ اخرتنا لكن يف اإذاعتنا �شبعة كتب، لهذا اليوم )        ( املوافق 
)                 ( اخرتنا حمتواها لكي تنا�شبكن، وبحثنا يف دقائقها لتنال 

ر�شاكن، ورتبناها ح�شب اأهميتها.

اأول كتاب هو كتاب ربنا تبارك وتعاىل:

القرآن الكريم

يئ   ىئ  مئ  حئ  جئ     ی  ی  ی  ی   ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  زب  تعاىل:  قال 
جب حب خب  مب ىب  يب جت  حت خت مت ىت      يت جث مث  
ٱ ٻ ٻ ٻ  ىث يث حج مج          جح محجخ حخ مخ جس حس خس  
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ 
ڇ  چ  چ      چ   چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ں رب )طه(.

وثاين كتاب �صّنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال 
اهلل عّز وجّل: يوؤذيني ابن اآدم، ي�شب الدهر واأنا الدهر، بيدي الأمر، اأقلب 
الليل والنهار« متفق عليه. ويف رواية مل�شلم: »قال اهلل عّز وجّل: يوؤذيني 
ابن اآدم. يقول: يا خيبة الدهر فال يقولن اأحدكم: يا خيبة الدهر، فاإين 

اأنا الدهر. اأقلب ليله ونهاره. فاإذا �شئت قب�شتهما«. 

ومن كتب احلكماء اخرتنا لكن هذا الكتاب:

لو لم يحلم

- لو مل يحلم: )اأدي�شون( ملا اخرتع امل�شباح الكهربائي.
- لو مل يحلم: )اإلك�شندر � فلمنج( ملا جاء البن�شلني.

- لو مل يحلم: )جاجارين( ملا اأ�شبح اأول من رحل يف مركبة ف�شائية.
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اأ�شاًل  ملا فكرت  النجاح  بتحقيق  القارئة  لو مل حتلمي: عزيزتي   -
بالنجاح.

اإنها اأحالم تتحول اإىل حقيقة وحقائق تتبخر كالأحالم!.

وللكلمة كتاب هو رابع كتبنا:

الداعية الحي

اإنه الداعية املتحرك يف كل �شوب، املتقن لدعوته يف كل ثوب، اإن 
كان يف بيته فنعم العائل واملربي، فاإن نزل ال�شارع وخالط النا�س، و�شعهم 
بدعوته، فاإن ركب و�شيلة موا�شالت تناثرت بركات دعوته على من حوله 
من الركب، اإذا دخل م�شلحة مل يخرج منها اإل بغنيمة دعوية، ن�شيحة 
ي�شار بها موظًفا، اأو موعظة ي�شمعها ل�شافرة، اأو كلمة معروف يذكر بها 
من يقف معه يف الطابور، اإنه املبارك يف حله وترحاله، كالغيث اأينما وقع 

نفع:
ف����ال م���زن���ه ودق������ت ودق���ه���ا

اأب��ق��ال��ه��ا اأب��ق��ل��ت  ����ا  اأر�����شً ول 
، وخريه  متعد  نفعه  اأبي،  نقي  تقي حفي،  يثابر،  وعقل  قلب عامر 
عام، يتجذر هداه يف كل اأر�س اأقام فيها، تنداح جحافل وعظه كال�شيل 
اأ�شمع،  قال  اإذا  الغافلني،  قلوب  �شد منيع جاثم على  بكل  العرم، تذهب 
واإذا وعظ اأخ�شع، دوؤوب اخلطى، بدهي الت�شرف، اإذا اعرت�شته العوائق 
تكوين، حممدي اخللق،  اأو ل  يا �شعاب،  اأقبلي  وقال:  �شزًرا،  اإليها  نظر 
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ّديقّي الإميان، ُعَمرّي ال�شكيمة. �شِ
اإن مظهره متنا�شق مع وظيفته ال�شرمدية، هندام نظيف ومتوا�شع، 

وهيئة تقية، واإخبات غري متكلف، اإذا راآه اخللق ذكروا اهلل تعاىل.
يف  ويلح  الباعة  ي�شاوم  ل  اإن��ه  ال�شفا�شف،  على  متعال  داعية  وهو 
خف�س الأ�شعار، ول ياأنف من اإماطة الأذى عن الطريق، يبت�شم يف وجوه 

النا�س اأجمعني، ويحفظ ح�شمته من نزق الطائ�شني، و�شمود العابثني.
مليئة  وجدتها  حقيبته  فت�شت  اإذا  ميدان،  كل  يف  للدعوة  م�شتعد 
يف  معه  ي�شطحب  املكلفة.  غري  ال�شغرية  والهدايا  والكتيبات  باحللوى 
الكرمي  القراآن  واأ�شرطة  بل  والوّعاظ،  واخلطباء  الدعاة  اأ�شرطة  �شريه 
الداعية  اأ�شلحة  اإنها  دوًما.  والطيب  العطر  معه  يحمل  القراء.  مل�شاهري 

احلي.
والوعظ  التاأليف  يف  والكتيبات  التعارف،  يف  احللوى  ي�شتخدم 
والأ�شرطة  خطبة،  اأو  حما�شرة  حل�شور  دع��وة  مع  والهدايا  والإر���ش��اد، 
لإزال��ة  والطيب  بهجره،  �شاحبه  اأقنع  غناء  �شريط  عن  البديل  لتكون 

حزازات النفو�س، وتوج�س اخلائفني من مظهر الدعاة.
اأقبل بوجهه ال�شحوك، و�شالمه الرونق )األفيت كل  فاإذا ما راأيته 

متيمة ل تنفع(.
املوؤمنة  القلوب  وا�شتبكت  الداعية،  هذا  �شرك  يف  القلب  وقع  لقد 
وائتلفت، والتقت العيون واملقل، فاإذا اأدمُع اخلوف من اهلل تتعرف على 
نف�شها، حتى اإذا ما �شكب ذلك الداعية احلي كلمات الود واملحبة يف اهلل، 
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والقلب  �شاحته،  �شريًعا يف  الهوى  اأب�شرت  بالهداية،  اهلل  اإرادة  والتقت 
الإمي��ان  في�س  من  الدافق  ال�شيل  ه��ذا  اأم��ام  وغ��رائ��زه  �شهواته  تتهاوى 
والتقى، وكاأنك بال�شيطان راب�س ثمة ينادي بالويل والثبور: ويلي ويلي، قد 

اختطفه فالن ال�شالح مني!.
يعتمد الداعية احلّي على كل الإمكانات املتاحة، وي�شتغل الظروف 
ل�شاحله. ل يلعن الظالم، ولكنه ي�شارك يف اإيقاد �شمعة، اإذا ق�شرت به 
و�شيلة نزل اإىل التي دونها، حتى لو مل يجد اإل ل�شانه اأو الإ�شارة باليدين 

ل�شتعملهما متوكاًل على اهلل الهادي اإىل �شراٍط م�شتقيم.

ولعناوين الكتب اإثارة وجذب ومع هذا العنوان:

الهدية

يفعله  وما  والقلب،  والب�شر  بال�شمع  تذهب  فهي  عجيب  تاأثري  لها 
النا�س من تبادل الهدايا يف املنا�شبات وغريها اأمر حممود، بل ومندوب 
اإليه، على اأن ل يكلف نف�شه اإل و�شعها، قال اإبراهيم الزهري: "خّرجت 
لأبي جائزته فاأمرين اأن اأكتب خا�شته واأهل بيته ففعلت، فقال يل تذّكر 
�شالًما  علّي  ف�شلم  لقيني  رجل  بلى  قال  ل  قلت  اأغفلناه؟  اأح��د  بقي  هل 

جمياًل �شفته كذا وكذا، اكتب له ع�شرة دنانري" انتهى كالمه. 
بهدية  عليه  ي��رد  اأن  ف��اأراد  اجلميل  ال�شالم  فيه  اأّث��ر  فقد  انظرن 

ويكافئه على ذلك.
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وكتابنا ال�صاد�س عنون ب�)تعريفات قوية للغاية(

تعريفات قوية للغاية
اإليه  وين�شبون  �شيئاته،  النا�س  ين�شى  حمظوظ  اإن�شاٌن  املرحوم: 

ح�شناٍت كان جمرًدا منها يف حياته.
القرب: املاأزق الوحيد الذي مل يتمكن اأحد، حتى الآن اأن يخرج منه.

العان�س: فتاة كان الغرور يدفعها اإىل ترديد كلمة ل.
اإىل  ت�شل  اأن  بعد  الكلمة،  وقف  على  ق��ادًرا  يجعلك  فن  التجربة: 

طرف ل�شانك.
الرجل املغرور: ديك يظن اأّن ال�شم�س مل ت�شرق اإل لت�شمع �شوته.

الإن�شان: خملوق يولد باكًيا، ويعي�س �شاكًيا.
الدبلوما�شي: رجل ي�شتطيع اأن يقطع رقبة خ�شمه، دون اأن ي�شتخدم 

ال�شكني.
ين�شى  ولكنه  زوجته،  ميالد  عيد  يذكر  ال��ذي  هو  املحرتم:  ال��زوج 

عمرها.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

من أسماء اهلل الحسنى المطلقة الثابتة في القرآن
لت(.  1- الرحمن: زب ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  رب)ُف�شِّ
لت(. 2- الرحيم: زب ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  رب)ُف�شِّ

3- امللك: زب...ڭ  ڭ  ۇ...ۉرب )احل�شر(. 
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4- القدو�س: زب...ڭ  ڭ  ۇ...ۉرب )احل�شر(.
5- ال�شالم:زب...ڭ  ڭ  ۇ...ۉرب )احل�شر(.

ومع اآخر كتبنا:

عادات النجاح

للنجاح عادات �شبع وهي:
1- ال�شعور بامل�شوؤولية واملبادرة.

2- ركزي على الأهداف والغايات.
3- نظمي وقتك.

4- اربحي ورّبحي.
5- مار�شي مهارات التفاهم.

6- كوين فريًقا من�شجًما.
7- جّددي حياتك. 

يف ختام جتوالنا بني الكتب والعناوين، نتمنى اأن تكّن قد ا�شتفدتن 
وا�شتمتعنت، متمنيات اأن يكون �شعينا لتجديد الربامج، وتنوع الطرح 

عامل حتفيز وجذب النتباهكن واهتمامكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )8(

ٱ ٻ ٻ

احل���م���د هلل ال�����ذي ت���ق���ّد����ض وق����َه����ر، ا���ش��ط��ف��ى م���ن ����ش���اء بعميم 
اخل�شائ�ض الُغَرر، وجميل ال�شمائل ما ا�شتكنَّ منها وما ظهر، واأ�شهد 
اأعيننا حمّمًدا عبد  نبيَّنا و�شيِّدنا وحبيبنا وقدوتنا و�شفيعنا وقّرَة  اأّن 
والُعَرر، ور�شي  النقائ�ض  اأ من  امل��ربَّ  ، املّتقني اخلريِّ اإمام  اهلل ور�شوله، 
اهلل عن اأ�شحابه الذين اأخر�شوا االأّفاكني بال�ّشمهرّيات يف �شَمٍم و�شَعر، 
ت�شليًما  و�شّلم  و�شحر،  بكور  تعاقب  باإح�شان ما  تبعهم  والتابعني ومن 

كثرًيا. اأما بعد:
يتجدد لنا اللقاء بكن، فيزداد الود بيننا وبينكن، فتتنوع الكلمات، 
باجلديد،  املليئة  وامل��ف��اج��اآت،  االإب��داع��ات  فنخرج  االبت�شامات،  وتظهر 

والغزيرة باملفيد.
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأنتم على موعٍد مع 
اإذاعٍة جديدة، ووجوٍه نرية، تعبت لتجمع لكن ما تاأمل يف اأن يحوز على 

ر�شاكن وا�شتح�شانكن.

كر احلكيم هي اأوىل ما ن�صتمع اإليها: اآيات الذِّ

القرآن الكريم
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

www.alukah.net



54

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ   ۉ ې ې ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ىى  ې 
حئ  جئ  ی  ی    ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  
مئ ىئ يئ جب حب خب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ       پ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ رب )طه(.

و�صّنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص خري ما ن�صتمع اإليها بعد القراآن الكرمي:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كان  اأّن ر�شول اهلل  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -   عن 
زكريا جناًرا« رواه م�شلم.

ومع هذه الأفكار جنل�س:

أفكار إبداعية للتميُّز الدراسي

1- عليك بتقوى اهلل قبل وبعد كل �شيء فاإنها جماع الأمر كله ف�شاًل 
عن الراحة النف�شية التي ت�شببها تقوى اهلل وت�شاعد على النجاح والتفوق.
ا  خا�شً وقًتا  لنف�شك  وحددي  لال�شتذكار  نف�شك  بتهيئة  اهتمي   -2

تبدئني فيه املذاكرة.
3- اتخذي جل�شة النتباه ل جل�شة ال�شرتخاء والتكا�شل التي تعطل 

ال�شتيعاب.
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البدء  ي�شتح�شن  لذا  ؛  املذاكرة �شعًبا  البدء يف  4- كثرًيا ما يكون 
باأعمال روتينية كتنظيم املذكرات والكرا�شات اأو نقل در�س ناق�س، يكون 

هذا مبثابة ا�شتعداد و�شحذ على املذاكرة.
5- راجعي الدر�س املا�شي قبل البدء يف الدر�س احلا�شر.

ويف ريا�س الكلمة نرتّبع:

ليس كــل شيء يستحق النسيان

اإذا اأح�ش�شِت يوًما باأنِك مرهقة من رك�س ال�شنني، واأن ابت�شامتِك 
تختفي خلف جتاعيد الأيام، واأن احلياة اأ�شبحت ل تطاق.

ل  ال�شاعات  واأن  لأنفا�شِك،  �شجًنا  اأ�شبحت  الدنيا  اأن  �شعرت  اإن 
تعني اإل مزيًدا من اأمل، واأن كل �شيء اأ�شبح موجًعا؛ ار�شمي على وجهك 

ابت�شامة، وا�شكبي من عينيك دمعة من فرح.
اأو احتلِك ال�شيق، اإن فقدِت كل �شيء جميل،  اإن طعنتك �شديقة، 
وحتطم طموح على كف امل�شتحيل؛ افتحي عينِك للهواء والنور، ل تهربي 
املفتوحة،  عروقِك  واح�شني  النور  اإىل  ع��ودي  الظالم،  يف  نف�شك  من 
وا�شعري  بوجودِك،  اأ�شعريها  اأكرث،  لِك  حتتاج  اأ�شبحت  التي  وجراحِك 

اأنِت بوجودها.
قلبك  جتعلي  ل  ال��ه��دوء،  مبنطق  وعي�شي  الت�شامح،  ف��ن  تعّلمي 

ِم�شتودًعا للكره واحلقد واحل�شد والظالم.
ابت�شمي لهن رغم كل ما فيك من اأوجاع؛ فاأنت هكذا.
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احملي يف قلبك ري�شة تر�شمني بها لوحة يتذكرك بها الآخرون، ول 
جتعليه يحمل ر�شا�شة تغتالني بها كل اجلمال حولِك.

اأقوى، واأن احلقد  اأن الكره يجعلك  اأنت حني تظنني  م�شكينة جًدا 
يجعلك اأذكى، واأن الق�شوة واجلفاف هي ما جتعلك اإن�شانة حمرتمة.

تعّلمي اأن ت�شحكي مع من معك، واأن ت�شاركيه اأمله ومعاناته، ع�ي�شي 
مع�ه وتعاي�شي به، وتعّلمي اأن حتتوي كل من مير بك.

ل ت�شرخي عندما تتاأخر �شديقتك، ول جتزعي حني تفقدين �شيًئا 
تكوين  اأن  قبل  الق�در،  لوحة  يف  كان  قد  �شيء  كل  اأن  تذكري  يخ�شك، 

ا من بني ماليني الب�شر. �شخ�شً
مهما كان الأمل مريًرا، ومهما كان القادم جمهوًل؛ افتحي عينيك 

لالأحالم والطموح؛ فغًدا يوم جديد، وغًدا اأنت �شخ�س جديد.
هذا  من  ب�شخرية  الآخ��ري��ن  ُت�شحكي  واأن  جتل�شي  اأن  حت��اويل  ل 
ال�شخ�س اأو ذاك؛ فقد حتفري يف قلبه جرًحا لن ت�شعري به، و�شديقتك 
تعي�س به حتى اآخر يوم من عمرها، فهل على الدنيا اأقبح من اأن تنامي 

و�شديقتك تئن من جرحك؟ وتتوجع من كلماتك؟
كوين قلًبا وروًحا متري ب�شالم على الدنيا، حتى ياأتي يوم رحيلك 
عليِك  يبكي  من  ل  الأعماق،  من  عليك  يبكي  من  فتجدين  الآخ��رة؛  اإىل 

بحكم العادات والتقاليد . .
ول تدرين متى يكون الرحيل، رمبا يكون اأقرب من �شربة املاء، اأو 

اقرب من اأنفا�س الهواء. 
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ختاًما: وبالتاأكيد.. �شرتين اأن احلياة ميكن اأن تكون جميلة حتى يف 
عّز الأمل، ويف و�شط املعاناة؛ �شتجدين اأن ابت�شامًة ما تخرج من اأعماقك، 

تخرج من زحمة الياأ�س واملرارة.
الن�شيان نعمة من اأنعم اهلل الكثرية قبل اأن يكون رائًعا؛ ولكن لي�س 

ك��ل �شيء ي�شتحق الن�شيان. 
فاإذا مات الوالدان؛ يجب اأن ل نن�شاهما من الدعاء وال�شدقة لهما 

دائًما.

��ح اأخطاءن��ا ال�صائعة يف لغتن��ا العربية(  وم��ع فق��رة )هيا ن�صحِّ
نتاأّمل:

هيا نصحِّح أخطاءنا الشائعة في لغتنا العربية

1- من الأخطاء املحّرمة كتابة لفظ اجلاللة )اهلل( بجعل الهاء تاًء 
مربوطة مثل: اللة، وال�شحيح )اهلل(.

اأنتي  لِك،  وال�شحيح  لكي  مثل:  املوؤنثة  للمخاطبة  ياء  اإ�شافة   -2
وال�شحيح اأنِت. 

3- اإن�شاء اهلل، وال�شحيح اإن �شاء اهلل. 
4- من اخلطاأ قولك: مائة، وال�شحيح مئة.

5- من اخلطاأ قولك: مربوك، وال�شحيح مبارك.
الرئي�شة  وال�شحيح  والرئي�شي،  الرئي�شية  قولك:  اخلطاأ  من   -6

والرئي�س.
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7- من اخلطاأ قولك: ل ينبغي عليه اأن يفعل، وال�شحيح: ل ينبغي 
له اأن يفعل.

ونعيد الفكر مع هذه الق�صة:

من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي إن شاء اهلل

ذكر هذه الق�شة ال�شيخ : عبد املح�شن بن عبد الرحمن يف ُكتيب 
)من هنا نبداأ ويف اجلنة نلتقي اإن �شاء اهلل(. 

الإميان ول  بنور  ي�شعُّ  تقريًبا، وجهه  اأربعة ع�شر عاًما  �شاب عمره 
�سُّ فيها بال�شدق،  نزّكيه على اهلل. اإذا دخلت عليه يقابلك بابت�شامة حُتِ
اإىل دمعة  اأن ترتجمها  ت�شعر عندما تراه برحمه تخالع قلبك وراأفة تود 

تذرفها من عينك.
ولكن ما اإن جتل�س معه قلياًل حتى حتقر نف�شك؛ ن�شيط يف الدعوة 
اإىل اهلل تعاىل قدر ما ي�شتطيع، َحِفظ ت�شعة اأجزاء من القراآن خالل �شنة 

هي عمره على طريق الهداية.
�شاألته ذات مرة ما الهم الذي حتمله؟

قال يل: همي اأن يهتدي النا�س، واأن يدخلني ربي اجلنة برحمته.
ب�شلل رباعي  ال�شاب م�شاب  اأّن هذا  الكرمية  اأيتها  اأن تعريف  بقي 

نتيجة حادث قبل خم�س �شنوات.
فيا �شحيحة اجل�شم: هل حتملني اأنِت نف�س همَّ هذا ال�شاب الذي ل 

ي�شتطيع حتريك اأي ع�شو من ج�شمه �شوى راأ�شه؟
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ل تن�شني هذا ال�شاب من �شالح دعائكن، وجميع امل�شلمني.

ونختم بهذه الفقرة:

تاج أكبر أفيال أمريكا الشمالية عمرًا

نفقت يف حديقة مفتوحة يف كالفورنيا الفيلة الر�شامة "تاج" التي 
يعتقد اأنها اأكربالأفيال �شًنا يف اأمريكا ال�شمالية. عا�شت تاج )33( عًاما 

من عمرها يف تلك احلديقة.
واأعلن م�شوؤولون اأن الفيلة الآ�شيوية نفقت عن )71( عاًما يف حديقة 
"�شيك�س فالجز دي�شكفري كينجدام" املفتوحة يف مدينة فاليجو بولية 

كاليفورنيا �شرق �شان فران�شي�شكو.
تعّلمت تاج الر�شم خالل ت�شعينات القرن املا�شي حيث عرفت كيف 
مت�شك الفر�شاة بخرطومها وتغم�شها مب�شاعدة املدربني يف الطالء، لتبدع 
يخ�ش�س  م��زادات  للبيع يف  يتم طرحها  القما�س  على  لوحات جتريدية 

ريعها لالأعمال اخلريية.
اللقاء، لنجدد لكّن وعًدا  اأجنزنا الوعد باإمتام هذا  ها نحن قد 

اآخر ليوٍم اآخر، ووقٍت اآخر.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )9(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خ�شنا بخري ر�شله، واأنزل علينا اأكرم كتبه، و�شرع 
لنا اأكمل �شرائعه، اأحمده �شبحانه واأ�شكره، ال اأح�شي ثناًء عليه، اأكمل 

زب ڇ   ك��رمي:  قائل  ج��ّل من  فقال  النعمة،  علينا  واأمّت  ال��دي��ن،  لنا 
ڇ ڇ رب )املائدة:3(، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد اأّن حممًدا عبد اهلل ور�شوله، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه 

و�شلم. اأما بعد:
ل عرًبا وعظات. حتتاج اإحدانا يف حياتها اإىل اأن تقف وقفات، لتاأمُّ

فمن منا ال تخطئ؟، ومن منا ال ت�شيء؟
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اخرتنا لكن عدًدا من 
اأعددناها باإحكام، وجهزناها باإتقان، طالبات من اهلل االأجر  الوقفات، 

والثواب من الكرمي الرحمن.

واأوىل وقفاتنا هي وقفة مع كتاب ربنا:

القرآن الكريم

ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  کک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ڱڱ   ڱ       ڳ      ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ 
ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ 
ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ىئ   ېئېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ 
ىب  خبمب  حب     جب  يئ  ىئ  مئ  حئ       جئ   ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ 

يب  جت حت خت  رب )طه(.

ووقفتنا الثانية مع �صّنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا 
اأوىل النا�س بعي�شى بن مرمي يف الدنيا والآخرة، والأنبياء اإخوة لعالت، 

اأمهاتهم �شتى ودينهم واحد« متفق عليه.

ون�صل اإىل وقفتنا الثالثة:

احفظي األسماء

يف  ما  اإن�شانة  تقابلي  اأن  اأجمل  ما   .. بالنا�س  الهتمام  من  وهذا 
موقف عار�س كلقاء عند بنك، اأو يف طائرة، اأو يف وليمة عامة، فتتعريف 
على ا�شمها، ثم ترينها يف موقف اآخر فتقبلي عليها قائاًل: مرحًبا يا فالنة.

ل �شك اأن ذلك يطبع يف قلبها لك حمبة وتقديًرا.
حفظك ل�شم الإن�شانة التي اأمامك ي�شعرها باهتمامك به، فرق بني 
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املدّر�شة التي حتفظ اأ�شماء طالباتها، والتي ل حتفظ.
قولِك للطالبة: قومي يا فالنة، اأح�شن من: قومي يا طالبة.

حتى يف الرد على الهاتف، اأيهما اأحب اإليك، اأن جتيبك من تت�شلني 
بها بقولها: نعم اأو األو؟ اأو تقول حمتفية: ال�شالم عليِك يا ح�شة، هال اأم 

عبد اهلل .. بال �شك اأن ا�شتماعك ل�شمك له يف القلب رنة قبل الأذن.

ووقفتنا القادمة هي بعنوان )من املنهيات يف امل�صاجد(

من المنهيات في المساجد

اتخاذ  وعن  امل�شاجد،  يف  ال�شالة  ون�شد  وبيع  ال�شراء  عن  النهي 
امل�شاجد طرًقا اإل لذكر اأو �شالة، وعن اإقامة احلدود يف امل�شاجد والنهي 
يزال يف  لأنه ل  امل�شجد؛  اإىل  اإذا خرج عامًدا  اليدين  الت�شبيك بني  عن 
�شالة اإذا عمد اإىل ال�شالة والنهي اأن يخرج من امل�شجد بعد الأذان حتى 
الداخل يف امل�شجد حتى ي�شلي ركعتني، وعن  اأن يجل�س  ي�شلي، والنهي 
والوقار،  ال�شكينة  وعليه  مي�شي  بل  ال�شالة  اأقيمت  اإذا  بامل�شي  الإ�شراع 
احلاجة،  دعت  اإذا  اإذا  امل�شجد  والأعمدة يف  ال�شواري  بني  ال�شف  وعن 

ونهي من اأكل ثوًما اأو ب�شاًل وكل ما له رائحة كريهة اأن يقرب امل�شجد.

وقبل وقفتنا الأخرية؛ نقف مع هذه الفقرة:

احتضار أبي بكر النابلسي

ة،  ال�شنَّ على  و�شلبوه  ُعبيد،  بنو  �شَجَنه  احل��اف��ظ:  ذر  اأب��و   ق��ال 
ي�شلخ:  وه��و  ي��ق��ول  ك��ان  وي��ق��ول:  ويبكي،  ي��ذُك��ُره  قطني  ار  ال���دَّ  �شمعُت 
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زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب. )الإ�شراء:58(.

اأقام َجوهر القائد لأبي متيم �شاحب  اأبو الفرج بن اجلوزي:  قال 
م�شر اأبا بكر النابل�شي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا اأنك قلت: اإذا 
!! كان مع الرجل ع�شرة اأ�شهم، وجب اأن يرمي يف الروم �شهًما، وفينا ت�شعّةّ
اأن  اأ�شهم، وجب  ع�شرة  معه  كان  اإذا  قلت:  بل  قلت هذا،  ما  قال: 
ا؛ فاإنكم غريمت امللة، وقتلتم  يرميكم بت�شعة واأن يرمي العا�شر فيكم اأي�شً
يهودًيا  اأمر  ثم  �شربه،  ثم  ف�شهره  الإلهية؟!!،  نور  وادعيتم  ال�شاحلني، 

ف�شلخه!!
وي�شرب  اهلل  يذكر  فكان  الوجه!!  بلغ  حتى  راأ�شه  مفرق  من  و�شلخ 
فق�شى  قلبه  مو�شع  بال�شكني  فوكزه  ال�شالخ،  فزحمه  ال�شدر  بلغ  حتى 
عليه. وكان اإماًما يف احلديثة والفقه، �شائم الدهر، كبري ال�شولة عند 

العامة واخلا�شة، وملا �شلخ كان ي�شمع من ج�شده قراءة القراآن!!

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

العدل

الذي ي�شع كل �شيء يف مو�شعه، ويعطى كل ذي حق حقه، وهو املنزه 
عن الظلم واجلور يف اأحكامه واأفعاله.
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ومع اآخر وقفاتنا:

أربع أخوات تزوّجن أربعة خلفاء

الأخوات الأربع هن بنات عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان: 
عبدة وعائ�شة واأم �شعيد ورقية.

 وق���د ت����زوج ع��ب��دة: اخل��ل��ي��ف��ة ال��ول��ي��د ب��ن ع��ب��د امل���ل���ك.. وت���زوج 
اخلليفة  �شعيد:  اأم  وت��زوج  امل��ل��ك..  عبد  بن  �شليمان  اخلليفة   عائ�شة: 

يزيد بن عبد امللك.. وتزوج رقية: اخلليفة ه�شام بن عبد امللك.
ابت�شامة وداع، راجيات  اأمامكن وقف ختام، مع  االآن فنقف  اأمام 

من اهلل اأن نكون قد وفقنا لتقدمي النافع، وعر�ض الطيب.
اأجمعني". و�شحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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البرنامج اإلذاعي )10(

ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلِل، اأو�َشَح َمعامَل الُهَدى فال �َشكَّ فيها وال الِتبا�ض، وَجَعل 
االبتالَء �شّنًة ويف ِكتاِبه النِّربا�ض، ُيديُل الّدوَل وَيبَتلي االأمَم، زب ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ رب )اآل عمران: 140(، اأحمُده تعاىل واأَ�شُكره، 
حمّمًدا  اأنَّ  واأ�شهد  ف�شله،  ِمن  املزيَد  واأ�شاأَله  واأ�شَتغِفره،  عليه  واأُثني 
عبده ور�شوله وخليله وُم�شطفاه من بني الّنا�ض، �شّلى اهلل عليه وعلى 

اآِله و�شحبه والتاِبعني، وَمن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الّدين. اأما بعد:
للياأ�ض ويحيا  كلمة ال  م��ع  ق��م��ر،  وغ��ي��اب  �شم�ض  ���ش��روق  ك��ل  م��ع 

االأمل...
ي�شرنا اأن نقدم برناجمنا االإذاعي لهذا اليوم )        ( املوافق 

)                 ( وناأمل اأن يكون برناجًما هادًفا ومفيًدا اإن �شاء اهلل.

واأول اأهداف برناجمنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

زب ٱ       ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ   تعاىل:  قال 
ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڃ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چ  چ  
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ      ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 
ۀ  ہ ہ ہہ ھ ھ ھ  ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ      ۈ  ۈ  ۆ     ۆ  ۇ  ۇ    ڭ 
ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى      ې   ې   
ۈئ ېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ  ىئ   ی ی  ی ی جئ  حئ مئ رب 

)طه(.

ال�صّنة املحمدية ما�صية وباقية:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما بعث اهلل 
نبًيا اإل رعى الغنم«. فقال اأ�شحابه: واأنت؟ فقال: »نعم، كنت اأرعاها على 

قراريط لأهل مكة« رواه البخاري.

والكلمة ال�صباحية هي هدفنا القادم:

تطعيم األشجار المثمرة
اآخر، بحيث  نبات  اإىل  نبات  التطعيم نقل جزء من  يق�شد بعملية 
ينمو الأول على الثاين، وي�شمى الأول الطعم والثاين الأ�شل ونلجاأ للتطعيم 
لإكثار الأنواع والأ�شناف ذات املوا�شفات اجليدة، وعالية الإنتاجية والتي 

ل ميكن اإكثارها بالعقل والرتاقيد اأو غريها.
وميكننا تلخي�س فوائد التطعيم مبا يلي:
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اخل�شري  التكاثر  بطرق  اإك��ث��اره  ميكن  ل  معنّي  �شنف  اإكثار   -1
كالعقل والرتاقيد واخللفات.

البذرية  النباتات  قبل  تثمر  املطعمة  فالنباتات  الإثمار  اإ�شراع   -2
وبهذا توفري الوقت واجلهد.

الأ�شجار  اإن  حيث  الأح��ج��ام؛  معتدلة  نباتات  على  احل�شول   -3
الأ�شجار املطعمة، ول يخفى فائدة كون  اأكرب من  البذرية يكون حجمها 
والتقليم،  والقطاف  املكافحة  ل�شهولة  املعتدلة  الأحجام  ذات  الأ�شجار 
بالإ�شافة اإىل ت�شابه اأحجام واأ�شكال الأ�شجار املطعمة واختالفها بالن�شبة 

لالأ�شجار املثمرة البذرية.
4- التغلب على الإ�شابات احل�شرية واملر�شية مثل : تطعيم الأ�شناف 

املحلية للكرمة على اأ�شول اأمريكية مقاومة حل�شرة الفيلوك�شرا.
التغلب على م�شكلة عدم مالءمة الرتبة لبع�س الأنواع، وذلك   -5
بتطعيم الكرز مثاًل على املحلب يف الأرا�شي الكل�شية وتطعيمه على الأ�شل 

ما زاد يف الأرا�شي مرتفعة الرطوبة.
6- اإكثار الأ�شناف التي ل تتكاثر بالبذور مثل: اإكثار الربتقال اأبو 

�شرة بتطعيمه على اأ�شول احلم�شيات املختلفة.
ولنجاح عملية التطعيم لبد من:

1- اختيار الطعم من �شجرة ذات موا�شفات جيدة.

2- اأن يكون هناك توافق اأو رابطة بني الطعم والأ�شل.

3- اأن يكون الطعم والأ�شل من ف�شيلة نباتية واحدة.

www.alukah.net



68

ا  4- اأن يكون الطعم �شليم من الإ�شابات احل�شرية واملر�شية ، واأي�شً
الأ�شل.

واأن  النمو يف الطعم مثلها يف الأ�شل،  اأن تكون قوة  5- من املفيد 
يكون بدء النمو يف الربيع واحًدا لالثنني، واأما اإذا كان بدء النمو خمتلًفا، 

فيجب اأن يكون الأ�شل هو ال�شابق واإل جف الطعم.
اإن  حيث  الطعم،  ا  واأي�شً الأ�شل  يف  م�شتوي  القطع  يكون  اأن   -6
وذلك  النجاح،  ن�شب  تقلل  هوائية  ف��راغ��ات  بوجود  ت�شمح  التعرجات 

با�شتعمال اآلت تطعيم حادة ونظيفة.
7- اإحكام تغطية اجلروح يف كل من الطعم والأ�شل واإحكام الربط.
8- اإن التطعيم بحد ذاته ليح�شن موا�شفات ثمار الطعم بل يعمل 
على اإكثار ال�شنف املطعم ون�شره، حيث اإن الثمار ومطابقتها لل�شنف ل 
ياأخذ فرتة كبرية ت�شل من 5-2  اإل بعد احلمل، وهذا قد  يتم  اأن  ميكن 
�شنوات يف بع�س الأنواع؛ لذا لبد من النتباه اجليد حني اختيار ال�شنف 
ا يف اأثناء عمليات التطعيم املختلفة، وعدم خلط الأ�شناف مع بع�شها. واأي�شً

وبعد الكلمة ال�صباحية ن�صجل هدًفا مع فقرة بعنوان )من اآداب 
ال�صالة(:

من آداب الصالة

اأدعى  لأن��ه  اآي��ة؛  القراءة  تقطيع  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  من 
للفهم والتدّبر. ففي احلديث: »كان ملسو هيلع هللا ىلص يقطع قراءته ويقف عند كل اآية، 
مالك  ويقف.  الرحيم،  الرحمن  ويقف.  العاملني،  فيقول: احلمد هلل رب 
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يوم الدين، ويقف« رواه الإمام اأحمد.
وتقول اأم �شلمة - ر�شي اهلل عنها - : »كانت قراءة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
"ب�شم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب العاملني الرحمن الرحيم مالك 

يوم الدين" يقطع قراءته اآية اآية« رواه الرتمذي.
و�شئل اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - عن قراءته ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »كانت 
مًدا، ثم قراأ)ب�شم اهلل الرحمن الرحيم( ميد ب�شم اهلل، وميد الرحمن، 
وميد الرحيم« رواه الرتمذي. فكانت قراءته مًدا يقف عند كل اآية وميد 
بها �شوته، ويعطيها حقها من التالوة، وهذا الأدب م�شتحب ولي�س بحتم، 

فاخلالف فيه خالف اأف�شلية ل منع.

ونزيد ر�صيدنا بهدف بعنوان )وجوب العتناء باملري�س(:

وجوب االعتناء بالمريض

من امل�شّلم به يف زمننا احلا�شر وجوب العتناء باملري�س وامل�شاب، 
حيثما اأمكن، يف منزله، فبغ�س النظر عما يخفف ذلك من �شغط على 
له،  الطماأنينة  منزله  يف  باملري�س  العتناء  يوفر  العامة،  امل�شت�شفيات 

ويجعله اأكرث �شعادة وي�شاعده على ال�شفاء يف وقت اأ�شرع. 
هناك من جهة، الأ�شخا�س امل�شابني باأمرا�س م�شتدمية اأو املعاقني 
والكهول الذي ل يغادرون فرا�شهم، ويحتاجون بالتايل اإىل عناية واهتمام 
ب�شاطة:  اأكرث  مر�شية  م�شاكل  هناك  اأخ��رى  ومن جهة  الأوق��ات،  كل  يف 
مثال متثل  الأطفال  ت�شيب  التي  املعدية  الأمرا�س  اأو  الأنفلونزا  كنوبات 
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جزًءا ل يتجزاأ من احلياة العائلية. 
العائلة  على  عظيًما  �شغًطا  الإعاقة  اأو  امل�شتدمي  املر�س  وي�شكل 
العناية  اأمور  عاتقة  على  ياأخذ  الذي  ال�شخ�س  على  وبالأخ�س  بكاملها، 
حدود  التمري�س  م�شوؤوليات  تتخطى  األ  املهم  من  ولكن  التمري�شية، 

املعقول بحيث تعطل حياة ال�شخ�س املمر�س تعطياًل تاًما. 

وترف��ع �صف��ارة النهاي��ة م��ع ه��دٍف اأخ��ري ه��و )اأرق��ام يف ج�صم 
الإن�صان(:

أرقام في جسم اإلنسان

- عدد عظام الإن�شان: )206( عظمة. 
- عدد ع�شالته: )650( ع�شلة. 

- عدد خالياه: )30( مليون خلية. 
- عدد اأربطته: )600( رباط. 

- عدد مف�شالت ربط العظام: )220( مف�شلة. 
- وزن العظام: )18%( من وزن اجل�شم. 

- وزن املاء: )60%( من وزنه.
- عدد فقراته: )33( فقرة. 

- عدد �شلوعه: )12( زوًجا من  ال�شلوع يف العمود الفقري ن�شبة ما 
يتبدل من ج�شمه يف العام )98%( من الذرات. 
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الواحد

الواحد يف اللغة مبعنى الأحد ولي�س لالأحد جمع، والواحد �شبحانه 
هو الفرد املتفرد يف ذاته و�شفاته واأفعاله.. ل �شريك له يف ملكه ول منازع 

له. وهو �شبحانه واحد مل ير�شى بالوحدانية لأحد غريه.
ح�شن  على  اجلزيل  ال�شكر  منا  فلكن  الرحيل  وق��ت  ح��ان  واالآن 
ا�شتماعكن، ولنا منكن الدعاء، وتذكرن باأن جميع هذه االأه��داف هي 

لكّن ومن اأجلكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )11(

ٱ ٻ ٻ

اإلينا خري ر�شله،  اأنزل علينا خري كتبه، واأر�شل  احلمد هلل الذي 
ې ى ى  ې  زب ۉ ې ې  ل��ل��ن��ا���ض  اأر���ش��ل��ت  اأم���ة  خ��ري  وج��ع��ل��ن��ا 
ۆئ      ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ 
ودي���ن احلق  ب��ال��ه��دى  ف��اأر���ش��ل��ه  ع��م��ران: 1٦4(.  اآل    ( ۈئ رب 
ليظهره على الدين كله، وجعله �شاهًدا ومب�شًرا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل 

باإذنه و�شراًجا منرًيا. اأما بعد:
نحن معكن من منربكن االإذاعي منرب مدر�شة )                         ( 
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( يف ح��دي�ق�ة م�زدان�ة بالورود 

واالأزهار اجلميلة، وجدنا في�ها ع���دة ورود.

ك�ر احلكيم: ق�ط�فنا الوردة الأوىل فوجدنا فيها اآيات م�ن ال�ذِّ

القرآن الكريم

جت  يب  ىب  مب  خب  حب   جب  يئ  ىئ  زب  تعاىل:  قال 
پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جث   يت  ىت  مت  خت  حت 
ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ   ڃ 
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گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 
ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ائ   ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ رب )طه(.

وبعد اأن قطفنا الوردة الثانية وجدنا فيها كالم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن عبا�س بن عبد املطلب - ر�شي اهلل عنه -  قال: يا ر�شول اهلل، 
قال:»نعم،  ويغ�شب لك؟  فاإنه كان يحوطك  ب�شيء،  اأبا طالب  نفعت  هل 
هو يف �شح�شاح من ناٍر، لول اأنا لكان يف الدرك الأ�شفل من النار« متفق 

عليه.

وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم امل�صطف��ى ملسو هيلع هللا ىلص قطفنا الوردة الثالثة 
ف�وجدنا فيها كلمة ال�صب�اح وهي بعنوان )املو�صاد الإ�صرائيلي(

الموساد اإلسرائيلي

ظلت  التي  املعقدة  ال�شهيونية  الأمنية  الأجهزة  من  املو�شاد  يعد 
هيكلتها �شًرا طي الأزمان، ومل تتك�شف تركيبته اإل حديًثا.

وللمو�شاد دور كبري يف توطيد دعائم الكيان ال�شهيوين املحتل يف 
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فل�شطني،؛ حيث اعترب خالل عقود م�شت من اأخطر الأجهزة ال�شهيونية 
واإرهاب  بوح�شية،  الدماء  و�شفك  والغتيال  القتل  مار�شت  التي  الأمنية 

منقطع النظري، يف داخل فل�شطني وخارجها.
عبارة  والأمن" وهي  لال�شتخبارات  املركزية  "املوؤ�ش�شة  واملو�شاد: 
غري  الهجرة  "منظمة  اأي  العربية  بت"  لعالياه  ل�"مو�شاد  خمت�شرة 
ال�شرعية".وهى اإحدى موؤ�ش�شات جهاز ال�شتخبارات الإ�شرائيلي واجلهاز 

التقليدي للمكتب املركزي لال�شتخبارات والأمن.
اأُن�شئ عام )1937م(؛ بهدف القيام بعمليات تهجري اليهود. وكان 
رئي�س  اأول  �شيلوح  ويعد روفني  للهاغاناه.  التابعة  املخابرات  اأجهزة  اأحد 
ال�شهيونية،  الإرهابية  ال�شخ�شيات  توله عدد من كبري  الذي  للمو�شاد، 
والتي كان اآخرها اإبراهام هليفي الذي ا�شتقال موؤخًرا من قيادة اجلهاز 
الرئي�س  منه  بدًل  وعنيَّ  الإ�شرائيلي،  القومي  الأمن  ملجل�س  رئي�ًشا  وعنيَّ 

احلايل مئري داجان.
هناك الآن جهاز تنفيذي تابع للجهاز املركزي الرئي�س للمخابرات 
الإ�شرائيلية، ويحمل ال�شم نف�شه، اأُ�ش�س عام )1953م(، قوامه جمموعة 
من الإداريني ومندوبي امليدان يف ق�شم ال�شتعالم التابع ملنظمة الهاغاناه، 
وتنح�شر  ال�شتخبارات،  لدوائر  الرئي�س  اجلهاز  مهمة  ليتوىل  وتطور 

مهماته الرئي�شة فيما يلي:
- اإدارة �شبكات التج�ش�س يف كافة الأقطار اخلارجية، وزرع العمالء، 

وجتنيد املندوبني يف كافة الأقطار.
اإدارة فرع املعلومات العلنية الذي يقوم بر�شد خمتلف م�شادر   -
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الأكادميية  والدرا�شات  الن�شرات،وال�شحف،  يف  ترد  التي  املعلومات، 
والإ�شرتاتيجية يف اأنحاء العامل.

- و�شع تقييم للموقف ال�شيا�شي والقت�شادي للدول العربية، مرفًقا 
مبقرتحات وتو�شيات حول اخلطوات الواجب اتباعها يف �شوء املعلومات 

ال�شرية املتوافرة.

والآن بعد اأن قطفنا الوردة الرابعة وجدنا فيها حكًما ومواعظ:

خطبة لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنه - في القرآن
القراآن  قراأ  من  اأنه  اأح�شب  واأنا  حني  علي َّ  اإنه  النا�س  اأيها  "يا 
يقراأون  اأق��واًم��ا  اأن  اإيّل  ل  ُخيِّ وقد  األ  عنده،  وما  اهلل  به  يريد  اإمن��ا  اإن��ه 
واأري��دوه  بقراءتكم  اهلل  فاأريدوا  األ  النا�س،  عند  ما  به  يريدون  القراآن 
باأعمالكم، فاإمنا كنا نعرفكم اإذ الوحي ينزل واإذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني اأظهرنا، 
فقد رفع الوحي وذهب النبي عليه ال�شالم فاإمنا اأعرفكم مبا اأقول لكم، 
األ فمن اأظهر لنا خرًيا ظننا به خرًيا واأثنينا عليه، ومن اأظهر لنا �شًرا 
اإل  واإنكم  ُطَلَعة  فاإنها  �شهواتها  النفو�س عن  اأقدعوا هذه  اأبغ�شناه عليه، 
تقدعوها تنزع بكم، وترك اخلطيئة خري من معاجلة التوبة، ورب نظرة 

زرعت �شهوة و�شهوة �شاعة اأورثت حزًنا طوياًل". 

والآن بعد اأن قطفنا الوردة اخلام�صة وجدنا فيها هل تعلمني:

هل تعلمين؟

1- دموع الفرح اأكرث ملوحة من دموع احلزن .. وجّربي. 
2- اإذا �شّلت منلة طريقها وابتعدت عن اجلماعة التي تعي�س و�شطها 
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ووجدت نف�شها وحيدة، فاإنها متتنع عن الأكل ومتوت خالل اأيام قليلة ... 
هكذا، فالنمل هو الكائن الجتماعي الأول على ظهر الأر�س. 

3- يف الهند يزرعون )80( نوًعا خمتلًفا من الأرز. 
4- حتى نهاية القرن الع�شرين، بلغ عدد من ماتوا ب�شبب حوادث 

ال�شيارات 50 مليوًنا من الب�شر اأما عدد اجلرحى فبلغ )125( مليوًنا.
5- على الرغم من اأّن الأ�شد هو ملك الغاية بال منازع، اإل اأن قلبه 

ُيعد اأ�شعف قلب يف احليوانات املفرت�شة كلها. 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  �شخ�س  ماليني   )4( ح��وايل   -6

مي�شون يف اأثناء نومهم. 

اأما الوردة ال�صاد�صة فكانت بعنوان )معنى ال�صليب(

معنى الصليب

ما املعنى احلقيقي لل�شليب عند الن�شارى؟ 
و�شطها  يف  خ�شبة  هو  وتعبده  الن�شارى  تعظمه  ال��ذي  ال�شليب 
يعظمون  فهم  منها،  قريب  اأو  بن�شفها  مل�شقة  معرت�شة  اأخ��رى  خ�شبة 
رمز  وهو  و�شناعاتهم  واأك�شيتهم  منازلهم  يف  وير�شمونه  ال�شليب  هذا 
قتل.  ملا  امل�شيح  التي �شلب عليها  اإىل اخل�شبة  ي�شريون يف زعمهم  لهم، 

زب ڦ  تعاىل:  بقوله  اليهود  تدعيه  الذي  الزعم  وقد كّذب اهلل هذا 
رب  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 

) الن�شاء: 157(.
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ومن  و�شلبه،  امل�شيح  قتل  يف  اليهود  مزاعم  الن�شارى  �شّدق  وقد 
معبودهم  عليه  �شلب  ما  ت�شبه  التي  اخل�شبة  لهذه  تعظيمهم  �شفههم: 

الذين يعظمون وكان الأوىل اأن يحطموه ويك�شروه لو كانوا يعقلون. 

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

المجيد

العطاء،  اجلزيل  الإح�شان،  الكثري  املجد،  يف  النهاية  البالغ  هو 
ال�شريف الذات، اجلميل الأفعال.

زه��ورن��ا،  رائ��ح��ة  بعبق  انتع�شنت  ق��د  ت��ك��ّن  اأن  نتمنى  اخل��ت��ام  ويف 
فان�شرحت نفو�شكن، وطابت اأرواحكن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )12(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأو���ش��ح م��ن��ه��اج احل���ق ل��ل��راغ��ب، وك�����ش��ف ظلمة 
اإليه  الباطل للطالب، وفتح لعباده الباب فهي بال حاجب، فما تقّرب 
اأحٌد اإال ورجع باملكا�شب، وال ابتعد عنه اأحٌد اإال رجع بامل�شائب، ا�شتوى 
على عر�شه كما قال، ال كما يقول اأولو امل�شائب، وارتفع فوق �شماواته 
"هل من  في�شاأل:  الدنيا  �شماء  اإىل  ليلة  وينزل كل  االآي��ب،  �شعادة  فيا 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وحبيبه  "، واأ�شهد  م�شتغفر، هل من تائب؟ 
كلما  ك��ث��رًيا  ت�شليًما  و�شلم  و�شحبه،  واآل���ه  عليه،  اهلل  �شلى  وخليله. 

اأمطرت ال�شحائب. اأما بعد:
مديرتي الفا�شلة .. اأ�شتاذاتي الكرميات .. زميالتي الطالبات ..

يف هذا اليوم اجلديد )        ( املوافق )                 ( نقول لكّن:
�ش�������الُم اهلل ي�شري ما اأقيمت 

خا�شعينا ع��ب��اٍد  م��ن  �ش������الٌة 
 وما جادت مباء امل��زِن �شحٌب

�شقى االأ�شجار والزرَع الدفينا
اأري��������ٌج  ول��ه  ع�����اطٌر  �ش�������الٌم 

يا�ش���م��ي��نا يع�ب�ُق  االأعماِق  من 



79

اإليك������م  نهديِه  اهلِل  �ش�������الُم 
حن�ين�اَ مم�زوج�اًَ  االإ�شفاِق  مع 

كر  يف بداي��ة ال�ص��ري نك�صف ال�ص��ري، ونن�صر اخلري، باآي��ات من الذِّ
احلكيم:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ 
ٱ  مب   خب   حب             جب   يئ    ىئ  مئ       حئ  جئ  ی  ی  ی      ی 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ     پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ           

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ         ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ      ٿ  ٿٿ  ٺ 

ڇ  چ          چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄڄ  ڄ  ڦ      ڦ 

ڇ   ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک   ک    کگ  گ گ گ   ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ  

ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ     ہ  ہھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ    ڭ    ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 

ەئ   ەئ    ائ  ائ  ى  ى    ېې  ې  ې      ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     

ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ 

ىئ ی ی ی   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب  

ىب يب جت حت خت مت ىت يت  رب )طه(.
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وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم اهلل ع��ّز وجّل هيا بنا اإىل كالم �صيد 
الأنام عليه اأف�صل ال�صالة واأمت ال�صالم:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص ك�شرت  اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  اأن ر�شول اهلل  عن 
اأحد. و�شج يف راأ�شه. فجعل ي�شلت الدم عنه ويقول: »كيف  رباعيته يوم 
يفلح قوم �شجوا نبيهم وك�شروا رباعيته، وهو يدعوهم اإىل اهلل؟ « فاأنزل 
اهلل - عّز وجّل - :  زب ہ ہ     ہ ھ  ھ رب ) اآل عمران: 128(. رواه 

م�شلم.

وحلدائق مدر�صتنا فروع مورقة فيها املعاين مت�صلة .. والغ�صون 
رطيبة ومع هذه الزهرة الفّواحة من �صذانا الزاكي:

عند حضورك أي درس أو محاضرة
اأن ت�شطحبي  الأف�شل  اأو حما�شرة من  درو�س  اأية  عند ح�شورك 

معك ورقة وقلًما وتقومي بت�شجيل الأفكار الرئي�شة كروؤو�س اأقالم.
وعند العودة اإىل املنزل تكونني داعية بني اأهلك ، فتبلغني الوالدة 
امل�شكينة والأخوات ال�شعيفات مبا مّن اهلل عليك من علم خالل الدر�س 

الذي ح�شرتيه اأنت وحرمن هّن فائدته فال تبخلي عليهّن فالأمر مهم.
فيه مو�شوعات  تلخ�شني  ا  دفرًتا خا�شً ت�شعي لك  اأن  -هل فكرت 

اأعجبتِك من بع�س الأ�شرطة اأو الكتب القّيمة..
اأو  واأق��ارب��ك  وزميالتك  لأهلك  ��ا  درو���شً اأن��ت  تقدمينها  وبالتايل 

اجلريان ونحوهم.
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وكلم��ة ال�صب��اح هي بعن��وان )�صهادات الأع��الم الذين دخلوا يف 
الإ�صالم(

شهادات األعالم الذين دخلوا في اإلسالم

"ديبورا بوتر" اأمريكية تخّرجت من فرع ال�شحافة بجامعة   )1(
مت�شيغان تقول بعد دخولها يف الإ�شالم:

)).. عندما اأكملت القراآن الكرمي غمرين �شعور باأن هذا هو احلق 
واأنه  وغريها،  اخللق  م�شائل  حول  ال�شافية  الإجابات  على  ي�شتمل  الذي 
من  غريه  يف  بع�شها  مع  متناق�شة  جندها  بطريقة  الأح��داث  لنا  يقدم 
الكتب الدينية. اأما القراآن فيتحدث عنها يف ن�شق رائع واأ�شلوب قاطع ل 
يدع جماًل لل�شك باأن هذه هي احلقيقة واأن هذا الكالم هو من عند اهلل 

ل حمالة((. 
اإميل درمنغم م�شت�شرق فرن�شي، عمل مديرا ملكتبة اجلزائر   )2(

يقول بعد دخوله يف الإ�شالم:
) ... احلق اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يعرف الراحة ول ال�شكون بعد اأن اأوحي 
اأن ع�شرين  اإليه يف غار حراء، فق�شى حياة يعجب الإن�شان بها، واحلق 
�شنة كفت لإعداد ما يقلب الدنيا، فقد نبتت يف رمال احلجاز اجلديبة 
حبة �شوف جتدد، عما قليل، بالد العرب ومتتد اأغ�شانها اإىل بالد الهند 
واملحيط الأطلنطي. ولي�س لدينا ما نعرف به اأن حممًدا  ملسو هيلع هللا ىلص اأب�شر، حني 
اأفا�س من جبل عرفات، م�شتقبل اأمته وانت�شار دينه، واأنه اأح�س بب�شريته 
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اأن العرب الذين األف بينهم �شيخرجون من جزيرتهم لفتح بالد فار�س 
وال�شام واإفريقية واإ�شبانيا(.

)3( الدكتور "م. ج. ُدّراين" �شليل اأ�شرة م�شلمة منذ القدم، اأ�شبح 
ن�شرانًيا يف فرتة مبكرة من حياته وحتت تاأثري اإحدى املدار�س امل�شيحية، 

يقول بعد دخولها يف الإ�شالم:
))اأ�شتطيع اأن اأقول بكل قوة اإنه ل يوجد م�شلم جديد واحد ل يحمل 
يف نف�شه العرفان باجلميل  ل�شيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ملا غمره به من حب وعون 
اأر�شلها اهلل رحمة لنا وحًبا بنا  وهداية واإلهام، فهو القدوة الطيبة التي 

حتى نقتفي اأثره((.
)4( يقول عبداهلل لويليام:

)... امتدت اأنوار املدينة بعد حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف قليل من الزمان �شاطعة 
يف اأقطار الأر�س من امل�شرق اإىل املغرب، حتى اأن و�شول اأتباعه يف ذلك 
اأويل  عقول  حري  قد  املدينة،  من  العليا  املرتبة  تلك  اإىل  الي�شري  الزمن 
الألباب. وما ال�شبب يف ذلك اإل كون اأوامره ونواهيه موافقة ملوجب العقل 

ومطابقة ملقت�شى احلكمة(.

اأما الآن، فنرتككن مع علم ومعرفة:

التعزية الكاملة

يقدم عندها مقدمات  اأمه  اإىل  كتب  الوفاة  الإ�شكندر  ا�شت�شعر  ملا 
اإذا  اأمي  يا  لها:  الت�شرب عن م�شابه مبواعظ ذكرها يف كتابه. ثم قال 



83

اأنا مت فا�شنعي طعاًما ح�شًنا كاماًل، و�شراًبا لذيًذا حلًوا، واأح�شري له 
كافة النا�س، واعهدي اإليهم اأن ل يح�شره َمن نابته من الدهر نائبة، ول 
من اأ�شابته من الزمان م�شيبة. ليكون ماأمت الإ�شكندر خالًفا عن ماآمت 

كر وال�شيت. العامة، ويكون لك يف ذلك الذِّ
ودعت  وال�شراب،  الطعام  يف  واحتفلت  ذل��ك،  امتثلت  م��ات  فلما 

النا�س اإليه، وعهدت اإليهم مبا اأمرها، فلم ياأتها اأحد.
فقالت: ما بال النا�س مع تقدمنا اإليهم، قد تخّلفوا عنا!!.

النا�س  وكل  م�شيبة،  اأ�شابته  من  يح�شره  ل  اأن  اأم��رت  لها:  فقيل 
اأ�شابتهم امل�شائب، ونابتهم النوائب.

فقالت: يا اإ�شكندر ما اأ�شبه اأواخرك باأوائلك، اأردت واهلل اأن تعزيني 
عنك التعزية الكاملة.

والآن، هيا بنا اإىل هل تعلمني:

هل تعلمين؟

- الكلب ي�شتطيع اأن ي�شمع دقات ال�شاعة يف يد اأي �شخ�س يبعد عنه 
بنحو )13( مرًتا.

اأو امللطخة بالطني  - كثرًيا ما تقوم القرود بغ�شيل الفاكهة امللوثة 
قبل اأن تلتهمها. 

- وعندما ت�شعر باملر�س تبحث عن اأع�شاب معينة يف الغابة، تاأكل 
منها، فت�شعر بالرتياح ويزول املر�س. 
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واينج  ت�شاجن  ال�شقيقان ال�شينيان  تواأمني ملت�شقني هما  اأ�شهر   -
عظيًما  ملت�شقني  كانا  �شيام..  يف  )1811م(  عام  ولدا  اللذان  بونكر، 
اأ�شبح  اأن  بعد  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ذهبا  وق��د   ... واح��دة  كبد  ولهما 
ابنتي  من  وتزوجا  �شهري  �شريك  وهناك عمال يف  �شنة،   )18( عمرهما 
طفاًل  وع�شرين  باثنني  ورزق��ا  ال�شمالية،  كارولينا  يف  الأبر�شية  راع��ي  
طبيعًيا .. ومات ت�شاجن عن )92( عاًما، من ان�شداد يف �شرايني الدماغ .. 

اأما اأخوه ينج، فمات بعده بعدة �شاعات من الفزع واخلوف!

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

المحيي

هو خالق ومعطيها ملن �شاء، يحيي اخللق من العدم ثم يحييهم بعد 
املوت.

اآخر  اآن، فوداًعا اإىل لقاء  وهاهو وقت ال��وداع حان، وزمان البني 
باإذن اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )13(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأع��ظ��م ع��ل��ى ع��ب��اده امل��ن��ة، مب��ا دف���ع عنهم كيد 
اإله اإال اهلل وحده  اأن ال  ال�شيطان وفّنه، ورد اأمله وخّيب ظنه. واأ�شهد 
ال �شريك له، جعل ال�شوم ح�شًنا ح�شيًنا الأوليائه وُجّنة، وفتح لهم به 
قائد اخللق  ور�شوله،  اهلل  نبينا حممًدا عبد  اأّن  واأ�شهد  اأب��واب اجلنة، 
وممهد ال�شّنة. �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه، ذوي القلوب الزاكية 

والنفو�ض املطمئنة، و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
نبداأ معكن  وزق��زق��ة ع�شافريه،  ال�شباح،  هذا  �شم�ض  ارتفاع  مع 

اإذاعتنا ال�شباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

كر  وخري ما ن�صتهل به اإذاعتنا يف هذا ال�صباح اآيات بينات من الذِّ
احلكيم ب�صوت الطالبة:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ  تعاىل:  قال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ     ڦ ڦڦ ڄ ڄ   ڄ  
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ  چڇ  ڇ   ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ڑ      ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
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ک     ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ      ڱ ڱ ڱ 
ں ں      ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ  ہ     ہ ہ            ہ   ھ ھ ھ 
ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ           ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے   ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  رب ) الأنبياء(.

وبع��د اأن ا�صتمعن��ا اإىل كالم اهلل - ع��ّز وج��ّل - ن�صتمع اإىل كالم 
�صيد الأنام عليه اأف�صل ال�صالة، واأمت الت�صليم والطالبة:

الحديث

عن جابر بن �شمرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
بعده،  قي�شر  قي�شر فال  واإذا هلك  بعده،  ك�شرى  ك�شرى فال  »اإذا هلك 
والذي نف�شي بيده، لتنفقن كنورهما يف �شبيل اهلل« متفق عليه. ويف رواية 
مل�شلم: »لتفتحن ع�شابة من امل�شلمني - اأو من املوؤمنني- كنز اآل ك�شرى 

الذي يف الأبي�س«.

والآن مع كلمة ال�صباح لهذا اليوم تلقيها على م�صامعكن الطالبة:

التركيز والتأمُّل

لدى معظم الأفراد فكرة خاطئة عن مفهوم الرتكيز؛ فهم يربطون 
عن  موؤملة  بذكريات  لديهم  يرتبط  ما  واأحياًنا  اجل��اد،  العمل  وبني  بينه 
الدرا�شة، ويتخيلون اأنف�شهم يف اأثناء معاناتهم ويف اأثناء حماولت �شعبة 
لتحقيق الرتكيز، ولكنِك اإن كنِت من قبل قد ا�شتغرقِت يف ال�شتماع بفيلم، 
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اأو مبقطوعة مو�شيقية، ف�شتجدين اأن الرتكيز يت�شنى للفرد ب�شكل طبيعي 
حني ينخرط يف �شيء ما ي�شتمتع به.

يتطلب  فقط  ولكنه  خ��ارًق��ا،  ج��ه��ًدا  منِك  يتطلب  ل  الرتكيز  اإّن 
املمار�شة، وهو مهارة تتعلمينها وتطورينها، و�شاأنها �شاأن املهارات الأخرى، 
الرتكيز  الواقع حني تطورين قوى  اأ�شهل. ويف  ا�شتخدمِتها، �شارت  كلما 
بداخلك فلن جتدي فقط �شهولة متزايدة يف توجيه تفكريك للغر�س الذي 
ر  ا �شتجدين كالًّ من �شفائك الذهني وقوى التب�شُّ تتخريينه، ولكنك اأي�شً

لديك يزدادان ب�شكل كبري.
اإّن القدرة على تركيز ذهنِك، وتوجيهه اإىل فكرة وحيدة، اأو خاطرة، 
اأو �شورة تعد �شرًطا اأ�شا�شًيا ل�شتخدام قوة العقل. ولكن مع الأ�شف فاإننا 
لو مل ندرب عقولنا على هذه القوة، �شنجد �شعوبة وعناء بالَغنْي، و�شياأخذ 
وهذا  النتباه،  يقل  �شوف  كما  اأخ��رى،  اإىل  فكرة  من  النتقال  يف  العقل 
ما نالحظه يف بداية ممار�شتنا لتدريب، فنحن �شنجد عقولنا يف حالة 
ا�شطراب اأكرث مما نتخيل، و�شيتطلب منا الأمر اجلهد والقوة كي ميكننا 
هي  توجيهه. وتوجيه العقل هو بال�شبط ما ينبغي علينا اأن نتعلمه، فلتوجِّ
عقلك بحيث يفكر يف الأفكار التي تتخريينها، واطردي منه كل الأفكار 
كل  اأمام  ن�شت�شلم  اأننا حني  ذلك  اإبعادها عن ذهنك؛  ترغبني يف   التي 
فيه،  ت�شري  الذي  الجتاه  يف  معها  تاأخذنا  وندعها  اأذهاننا،  تراود  فكرة 
فكرة  كل  فاإن  جتنبها،  اإىل  وميولنا  وهمومنا،  اأوهامنا،  حبي�شي  ونبقى 
اإىل  تعيدين  فاإنك  الرتكيز،  وبتعلمك  لقوتها.  وُتخ�شعنا  علينا  ت�شيطر 
من  متنّوعة  جمموعة  خالل  من  عقلك  فتثبيت  ال�شيطرة،  هذه  نف�شك 
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اأ�شاليب الرتكيز ينظم العقل ويقويه، وهذا بدوره ي�شمح لنا بالتدرب على 
التمييز والتحفُّظ، فيما يتعلق بالأفكار التي نفكر فيها.

والآن هيا بنا اإىل زاوية علم ومعرفة والطالبة:

أجود أنواع اللحم
ما اأجود اأنواع اللحم .. اجلمل، املاعز، البقر؟

عديدة  �شحية  ف��وائ��د  ذو  اجلمل  حل��م  اأّن  ال��درا���ش��ات  اأو�شحت 
على  اجلمل  حلم  احتواء  اإىل  الدرا�شات  هذه  الإن�شان،وت�شتند  جل�شم 
اأعلى ن�شبة حديد اإذ تبلغ )8.1( جم، وهذه املادة �شرورية لنمو ج�شم 
الإن�شان،واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن ن�شبة احلديد يف حلم املاعز والأغنام 

تبلغ )2.2( جم، بينما يف حلم الأبقار )2.6( جم.
اإذ  ده��ون؛  ن�شبة  اأق��ل  على  اجلمل  حلم  احتواء  الدرا�شة  واأك��دت 
املاعز،  ب���)9.2( جم يف  مقارنة  كل )100( جم،  تبلغ )7.1( جم يف 

و)18.2( جم يف البقر، و)21( جم يف الأغنام.
وتو�شي الدرا�شات الذين يعانون من اآلم الظهر والأوراك اأو عرق 

الن�شا با�شتعمال حلوم اجلمل ملا لها من فوائد �شحية. 

ومن زاوية علم ومعرفة هيا بنا اإىل زاوية الق�صة:

مصرع المستهزئ

روي ابن خلكان يف تاريخه والقطب اليوني�شي وابن كثري يف تاريخه يف 
اأحداث �شنة )628ه�(اأنه كان بناحية مدينة ب�شرى "بني العراق وال�شام 
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بالنحالل  م�شهوًرا  كان  �شالمة  اأبو  ا�شمه  اجلزيرة"رجل  منطقة  وهي 
يوًما  فذكر   والديانة،  ال�شالح  اأهل  من  ال�شتهزاء  ا  واأي�شً وال�شتهتار 
عنده ف�شيلة ال�شواك و�شنّيته فاأخذ �شواًكا من اأحد احلا�شرين، ثم قال 
الفا�شق  امل�شتهزئ  اأخذ هذا  ثم  اإل من خمرجي"،  اأ�شتاك  اأنا فال  "اأما 
ال�شواك واأدخله يف دبره واأخرجه عدة مرات ، فما كان جزاوؤه ؟ بعد ت�شعة 
اأ�شهر بالتمام، وقد ق�شاها يف تعب واآلم �شديدة يف بطنه، اأ�شابته اآلم 
املخا�س متاًما مثل الن�شاء، ثم اإذا به ي�شع حيواًنا اأ�شبه بالكلب ال�شغري 
وله راأ�س �شمكة وله ثالث قوائم وذيل اأرنب وله عدة اأنياب وزعانف مثل 
الرجل  ابنة  فقامت  مدّوية  �شرخات  عّدة  �شرخ  نزل  وعندما  ال�شمكة، 
امل�شتهزئ بحرج وحطمت راأ�س هذا الكائن فمات، وظّل الرجل امل�شتهزئ 
يتاأمل ويتوّجع وجًعا �شديًدا مدة ثالثة اأيام، وهو يقول ملن يعوده: لقد قتلني 
هذا احليوان واأكل اأح�شائي ثم مات، ولقد �شهد اأهل بلدته هذا احليوان 

وهذا امل�شرع.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

القادر المقتدر

كل منهما يدل على القدرة لكن املقتدر اأبلغ. والقادر هو الذي يقدر 
على اإيجاد املعدوم واإعدام املوجود مبقدار ما تقت�شي احلكمة، ل زائدا 
عليه ول ناق�شا عنه. واملقتدر هو الذي يقدر على اإ�شالح اخلالئق على 

وجه وطريقة ل يقدر عليها غريه.

www.alukah.net
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ونحّلق بكن مع اآخر فقرة مع الطالبة:

الرياء بالعبادات

من �شروط العمل ال�شالح اأن يكون خال�شا من الرياء مقيًدا بال�شّنة، 
والذي يقوم بعبادة لرياه النا�س فهو م�شرك وعمله حابط كمن �شلى لرياه 

ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  زب  تعاىل:  اهلل  ق��ال  النا�س، 
ڇ ڇ     ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ         ژ ژ رب 
)الن�شاء(. وكذلك اإذا عمل العمل لينتقل خربه ويت�شامع به النا�س فقد 
وقع يف ال�شرك، وقد ورد الوعيد ملن يفعل ذلك، كما جاء يف حديث ابن 
عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شمع �شمع اهلل 
به ومن راءى راءى اهلل به« رواه م�شلم. ومن عمل عبادة ق�شد بها اهلل 
والنا�س فعمله حابط كما جاء يف احلديث القد�شي: »اأنا اأغنى ال�شركاء 
اأ�شرك فيه معي غريي تركته و�شركه« رواه  عن ال�شرك، من عمل عمال 

م�شلم.
ومن ابتداأ العمل هلل ثم طراأ عليه الرياء فاإن كرهه وجاهده ودافعه 
�شّح عمله، واإن ا�شرتوح اإليه و�شكنت اإليه نف�شه فقد ن�ّس اأكرث اأهل العلم 

على بطالنه. 
واأخرًيا نتمنى اأن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكّن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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واإح�شاًنا  بهم  رحمة  العباد  على  ال�شالة  فر�ض  ال��ذي  هلل  احلمد 
حتى  يوم  كل  وكررها  اإمياًنا  بذلك  ل��ي��زدادوا  وبينه  بينهم  �شلة  وجعلها 
ال يح�شل اجلفاء وي�شرها عليهم حتى ال يح�شل التعب والعناء واأجزل 
لهم ثوابها فكانت بالفعل خم�ًشا وبالثواب خم�شني ف�شاًل منه وامتناًنا، 
النا�ض لربه �شًرا واإعالًنا �شلى  اأخ�شى  اأّن حممًدا عبده ور�شوله  واأ�شهد 
اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان و�شلم ت�شليًما. اأما بعد:
باأريج  وثناء  اإليكن،  ُتزجى  مباركات  وحتيات  عليكن  اهلل  �شالم 
ينالها  ال  و�شم�ًشا  خ�شوف  يناله  ال  ب��دًرا  للعطاء  ودم��نت  منا،  كامل�شك 

ك�شوف.
ونحن معكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( لتقدمي 

وجباٍت اإميانية وثقافية، تغذي الروح، وحتيي الفكر.

وم��ع اأوىل وجباتن��ا الإمياني��ة الت��ي حتل��ق بال��روح عالًي��ا، اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ى   ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ      ۅ    ۅ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ں   ں  ڱ   ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ    گ  گ  ک 
ھ  ھ  ھ  ھ     ہ    ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې ېې ې ى ى ائ            

ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رب ) الأنبياء(.

ونقدم وجبة نبوية طاهرة من الأحاديث النبوية:

الحديث
عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ت�شبوا اأ�شحابي، فلو اأن اأحدكم اأنفق مثل اأحد ذهًبا، ما بلغ مد اأحدهم 

ول ن�شيفه« متفق عليه. 

وناأكل من وجبة تطوير الذات:

نجاح رغم الفشل
الأعمال احلرة عندما كان عمره )21(  ف�شل يف  لنكولن  اإبراهام 
عاًما، ثم خ�شر يف النتخابات عندما كان عمره )32( عاًما، وف�شل مرة 

اأخرى يف الأعمال احلرة عندما كان عمره )34(عاًما.
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بانهيار  واأ�شيب  عاًما،   )35( عمره  كان  عندما  خطيبته  وتوفيت 
النتخابات  خ�شر  ثم  عمره،  من  عاًما   )36( يف  اأ�شبح  عندما  ع�شبي 
وعمره )37( عاًما، وخ�شر انتخابات الكوجنر�س حني كان عمره )43( 

عاًما، وخ�شر مرة اأخرى عندما  كان عمره )46( عاًما.
ثم خ�شر �شباًقا للفوز بلقب �شيناتور.

اأ�شبح عمره )52( عاًما  اأن يكون نائًبا للرئي�س وعندما  وف�شل يف 
اأ�شبح رئي�ًشا للوليات املتحدة الأمريكية.

املتتالية  الإخفاقات  رغم  النجاح  على  الإ�شرار  اأعجب  ما  ختاًما: 
التي تعّر�س لها، اإنه النت�شار على الياأ�س وحتويله من قوة �شلبية �شاغطة 

على قوة اإيجابية دافعة لالأمام!

ونقف حائرين اأمام وجبة الكلمة ال�صباحية:

بيبسي كوال

من منا مل يتذّوق طعم البيب�شي؟ هذا ال�شراب املرطب الذي دخل 
اإىل اأفواه املاليني، ومل يرتك زاوية من دون اأن يغزوها يف )195( دولة يف 
خمتلف اأنحاء كوكب الأر�س، فكرة ب�شيطة انطلقت من راأ�س �شيديل كان 
يحاول اأن يرّكب  دواء ملعاجلة �شوء اله�شم، واإذا به يكت�شف �شراًبا لذيًذا 
ومرّطًبا غريَّ من منط الأكل وال�شرب يف العامل، و�شار يطلبه ال�شغري قبل 

الكبري .كيف تو�شل كاليب براد هام اإىل هذا الكت�شاف؟
الطبية  الو�شفات  مب��زج  ال�شيدلية  يف  عمله  خ��الل  من  ب��داأ  لقد 

www.alukah.net
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والأدوية ووّظف خالل عمله م�شاعًدا له لي�شتطيع التفّرغ ملزج خلطة من 
�شنة 1898  يوم حار ورطب  ال�شودا، ويف  الفواكه مع ماء  بنكهة  �شراب 
اكت�شف براد هام والبالغ من العمر )22( �شنة �شراًبا لذيًذا ورطًبا يقدمه 

اإىل زبائن ال�شيدلية لينجح هذا ال�شراب املرطب جناًحا غري متوقع. 
اأن ي�شّمى �شرابه املمّيز با�شم بيب�شي كول؛ لأنه كان يف  قرر هام  

راأيه يعالج مر�س �شوء اله�شم والذي ُيعرف ب�)�شوء اله�شم(.
حظي �شراب بيب�شي ب�شعبية عارمة مما دفع براد هام اإىل الإعالن 
وب��داأت  طلبه،  على  النا�س  وتدافع  واملرطب،  الغازي  ال�شراب  هذا  عن 
لت�شويق  �شركة  يفتح  باأن  كاليب  بها  اقتنع  درجة  اإىل  بالرتفاع  املبيعات 

�شرابه املميز.
يف  اخللفية  الغرفة  من  كول  بيب�شي  �شركة  )1902م(  عام  اأ�ش�س 
يف  م�شجلة،  كماركة  اخرتاعه  لي�شجل  اخرتاع  برباءة  وتقدم  �شيدليته، 
البداية كان يخلط ال�شراب ويبيعه من خالل ماكينات مياه ال�شودا، ولكن 
مبا اأن احلاجة هي اأم الخرتاع قرر براد هام اأن يبيع بيب�شي يف قوارير 
�شغرية لي�شتطيع اأن ي�شربها اأيٌّ كان ويف اأى مكان، تطور العمل ب�شكل كبري 
ويف )16( يونيو )1903م( ح�شلت البيب�شي كول على ماركتها امل�شجلة 
من مكتب املاركات والعالمات التجارية يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
وخالل ال�شنة نف�شها باع كاليب 7986 جالوًنا من بيب�شي، وكانت دعايته 
تقول: "منع�س، وقوي، مه�شم"، ثم بداأ ببيع حقوق امتياز لتعبئة بيب�شي 
يف العلب املعدنية والزجاجات، وارتفع العدد من فرعني عام )1905م( 
ومع  )1907م(،  عام  يف  فرًعا   )40( واإىل  )1906م(  فرًعا   )15( اإىل 
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ولية،   )24( يف  فروع  كول  بي�شي  لدى  اأ�شبحت  )1910م(  العام  نهاية 
وكان هذا الإجناز من اأهم ما فعله براد هام، وزادت مبيعات )10.000 

جالون من ال�شراب يف ال�شنة.

ولأنن��ا نح��ب و�صع حمية غذائي��ة ب�صيطة اأ�صفن��ا لكّن فقرتني 
خ الفرن�صي ال�صهري �صيديو( الأوىل بعنوان )�صهادة املوؤرِّ

شهادة المؤرِّخ الفرنسي الشهير سيديو

اأن  امل�شلمون  ا�شتطاع  "لقد  �شيديو:  ال�شهري  الفرن�شي  خ  املوؤرِّ يقول 
واملغرب، حني كان  امل�شرق  ن يف  والتمدُّ والرقيَّ  واملعارف  العلوم  ين�شروا 

الأوربيون اإذ ذاك يف ظلمات جهل القرون الو�شطى".
"ولقد كان العرب وامل�شلمون - مبا قاموا به من ابتكارات  ويقول: 
من  لهم  عّما  ناهيك  واملعارف،  احل�شارة  اأرك��ان  اأْر�َشوا  ممن   - علمية 
الطبيعي  والتاريخ  والفلك  الطب  علوم  ميادين  يف  علمية  وجهود  اإنتاج، 
والكيمياء وال�شيَدَلة وعلوم النبات والقت�شاد الزراعي، وغري ذلك من 
اأنواع العلوم التي وِرثناها نحن الأوربيني عنهم، وبحقٍّ كانوا هم معلمينا 

والأ�شاتذة لنا".
"اإّن امل�شلمني �شبقوا كيبلر وكوبرنيك يف اكت�شاف حركات  ويقول: 
الكواكب ال�شيارة على �شكل بي�شاوي ويف دَوران الأر�س، ويف كتبهم من 
العلم  اكت�شافات  ببع�س  حدثتهم  نفو�شهم  اأن  به  تعتقد  ما  الن�شو�س 

ة". احلديث املهمَّ
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والفقرة الثانية بعنوان )الغ�صب الإيجابي!(

الغضب اإليجابي!

ال�شبكة  على  "كاهوت"  املعلومات  بنك  اأج��راه��ا  درا�شة  يف  ج��اء 
العنكبوتية اأّن فقدان الأع�شاب يكّلف القت�شاد الربيطاين )16( مليار 
اأع�شابهم  يفقدون  من  اإّن  الدرا�شة  وتقول  العام.  يف  اإ�شرتليني  جنيه 
يحطمون اأكرث ما يحطمون الأدوات الفخارية والكوؤو�س. وتقول الدرا�شة 
الن�شاء. وقال )20( باملائة من  اأكرث من  اأع�شابهم  اإّن الرجال يفقدون 
يف  الزدح���ام  اإّن  الدرا�شة  عليهم  اأجريت  �شخ�س   )700( بلغت  عينة 
ال�شوارع يدفعهم اإىل الغ�شب. ولكن اأكرث من الن�شف قالوا اإن النتظار 
اأجريت  الذين  الأ�شخا�س  ربع  واإّن  الغ�شب.  اإىل  يدفعهم  الهاتف  على 

عليهم الدرا�شة يعرفون كيف يعرّبون عن غ�شبهم بطريقة اإيجابية. 
وتقول "دونا دو�شون" املتخ�ش�شة يف علم النف�س: اإن الغ�شب �شيء 
معقد جًدا. و�شببه يف اأكرث الأحيان هو اخلوف من اخل�شارة، اأو اخلوف 
من الإ�شابة، اأو حتى اخلوف من خيبة الأمل. اإنهم يعلموننا اأن الغ�شب 
عاطفة �شلبية، ولكنه يف الواقع عاطفة اإيجابية ومفيدة، ولكن الأمر يعتمد 
على الطريقة التي نعرّب بها عنه. فمن الأف�شل بطبيعة احلال اأن نعرّب عن 
العواطف واأل نكبتها يف اأج�شامنا وعقولنا. ولكن يجب اأن نحر�س على اأن 
نعرب عن الغ�شب بطريقة اإيجابية واأن نحولها اإىل فعل يغرّي املواقف. اإّن 
اإفراز هرمونات ت�شعف نظام املناعة بتدمري  الغ�شب ال�شلبي يوؤدي اإىل 

خاليا املناعة الرئي�شة.
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ونقف مع اآخر وجبة:

الخشوع يزيد حجم الدماغ

قام باحثون من كلية هارفارد الطبية حديًثا بدرا�شة التاأثري املحتمل 
ل  ل على الدماغ، فوجدوا اأّن حجم دماغ الإن�شان الذي ُيكرث من التاأمُّ للتاأمُّ
اأو اخل�شوع؛  ل  التاأمُّ يعتد  الذي مل  العادي  الإن�شان  دماغ  اأكرب من حجم 
من  يزيد  اأي  الدماغ  حجم  من  يزيد  ل  التاأمُّ ب��اأّن  اعتقاد  هناك  ولذلك 

قدرات الإن�شان على الإبداع واحلياة ال�شليمة وال�شعادة.
فقد وجدوا اأّن ق�شرة الدماغ يف مناطق حمددة ت�شبح اأكرث �شمًكا 
اأن ق�شرة الدماغ  اإذا علمنا  اأهمية هذه الظاهرة  ل، وتتجّلى  التاأمُّ ب�شبب 
ل يطيل  التاأمُّ اإّن  القول:  وبالتايل ميكن  ال�شن،  تقدمنا يف  كلما  تتناق�س 

العمر اأو يبطئ تقدم الهرم!
كان  اأكرب  ل  التاأمُّ مدة  كانت  كلما  اأنه  الدرا�شة  هذه  اأظهرت  كما 
التاأثري اأو�شح على الدماغ من حيث احلجم وا�شتقرار عمل الدماغ، اأي اأّن 
ل وحجم و�شالمة الدماغ. طبًعا هذا التاأثري على  هناك عالقة بني التاأمُّ
ل فقط، ولكن اخل�شوع يعطي نتائج اأكرب، ولكن  الدماغ يحدث بفعل التاأمُّ

لالأ�شف ل توجد جتارب اإ�شالمية يف هذا املجال!.
بعد اأن تكّرمنا معكن يف ال�شيافة، واخرتنا لكّن اأجمل الوجبات، 

وتركنا لكن حرية الذوق واال�شتماع ن�شكركن ونودعكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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وباطنة،  نعمه ظاهرة  علينا  اأ�شبغ  الذي  احلمد هلل.. احلمد هلل 
واآتانا من كل ما �شاألناه، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد  ه��داه،  ا�شتهداه  اأعطاه، ومن  �شاأله  توّكل عليه كفاه، ومن  من 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وم�شطفاه، النِّعمة امل�شداة والرحمة املهداة، 
�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه ومن اتبع هداه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
بادئ ذي بدء، نهديكن �شالًما كالدر النظيم، وثناًء يفوق الن�شيم، 

ودعاًء مقروًنا بالقبول من ال�شميع العليم.
فنقول: ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته وحياكن اهلل يف هذا 
اليوم )        ( املوافق )                 (، ونحن معكن يف رحلة نركب فيها 

�شوًيا، ونت�شّلى فيها ملًيا.

واأول ما ن�صتفتح به رحلتنا اآيات من القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 
ٻ  ٻ  ٱ  ىت   مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب   خب     جبحب  يئ  ىئ   مئ  
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ        ڀ   ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿٿ  ٿ 
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ               گ  گ    گ  گ  ک  ک  ک           ڑک  ڑ   ژ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں ڻ ڻ      ڻ ڻۀ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ         ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  
رب  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى           ېى  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ 

)الأنبياء(.

ونتذاكر يف رحلتنا اأحاديث ال�صّنة:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن عمران بن ح�شني - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال 
ل  عمران:  قال  يلونهم«.  الذين  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  ق��رين،  »خريكم 
»اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  ثالثة،  اأو  قرنني  قرنه  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأذك��ر  اأدري، 
بعدكم قوًما يخونون ول يوؤمتنون، وي�شهدون ول ي�شت�شهدون، وينذرون ول 

يوفون، ويظهر فيهم ال�شمن« متفق عليه.

بعد و�صولنا قالت اإحداكن حكمة:

تعلَّمي من أخطائك

�شاب فقد وظيفته واأر�شل بالربيد اأكرث من األفي طلب لوظائف حول 
العامل وكلها قوبلت بالرف�س، اإل اأنه مل يياأ�س ثم اأر�شل األفي طلب اآخرين 
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جاءه  واأخ���رًيا  ال�شركات،  جميع  من  طلبه  رف�س  اأخ��رى  وم��رة  بالربيد 
عر�س للعمل يف م�شلحة الربيد!! وقيل له يومها: اإن طريقته يف اللتزام  
والإ�شرار هي الطريقة التي من املمكن اأن تكون �شبب جناحه يف العمل 

يف م�شلحة الربيد.

ها نحن الآن نتجول يف املكان الذي و�صلنا اإليه، وهذه هي حمدثة 
الرحلة تعطيكن كلمتنا لهذا اليوم:

نسرٌ... لكنه ظل دجاجة!

اأحد  يعي�س يف  ن�شٌر  هناك  كان  املا�شية  الأي��ام  اأحد  اأنه يف  ُيحكى 
اجلبال وي�شع ع�شه يف قمة اإحدى الأ�شجار، وكان ع�س الن�شر يحتوي على 
4بي�شات، ثم حدث اأن هّز زلزال عنيف الأر�س ف�شقطت بي�شة من ع�س 
الن�شر وتدحرجت اإىل اأن ا�شتقرت يف مزرعة للدجاج، واأدركت الدجاجات 
باأّن عليها اأن حتمي وتعتني ببي�شة الن�شر هذه، وتطّوعت دجاجة كبرية يف 

ال�شن لرتبي البي�شة اإىل اأن تفق�س.
ويف اأحد الأيام فق�شت البي�شة وخرج منها ن�شر �شغري جميل، ولكن 
هذا الن�شر بداأ يرتبى على اأنه دجاجة. واأ�شبح يعرف اأنه لي�س اإل دجاجة، 
�شاهد جمموعة من  املزرعة  �شاحة  يلعب يف  وفيما كان  الأي��ام  اأحد  ويف 
ب�شحكات  قوبل  ولكنه  الن�شور،  ه��وؤلء  مثل  عالًيا  بفخر  حتّلق  الن�شور 
ال�شتهزاء من الدجاج قائلني له: اأنت ل�شت �شوى دجاجة ولن ت�شتطيع اأن 
حتّلق عالًيا مثل الن�شور، وبعد قليل توّقف الن�شر عن اأحالمه يف اأن يحّلق 



101

عالًيا، ومل يلبث بعد فرتة اأن مات بعد اأن عا�س حياة طويلة مثل الدجاج.
فهذا الن�شر ب�شبب ن�شاأته بني الدجاج اعتقد باأنه دجاجة! واملعروف 
باأّن الدجاج ل ي�شتطيع الطريان والتحليق عالًيا يف ال�شماء، لهذا مل يول 

هذا الأمر اأهمية.
وما ن�شتخل�شه من الق�شة هو اأنك اإن كنِت ركنِت اإىل واقعك ال�شلبي 
�شت�شبحني اأ�شرية وفًقا ملا توؤمنني به، فاإذا كنت ن�شًرا وحتلمني، فتابعي 
اأحالمك ول ت�شتمعي لكلمات الدجاج )اخلاذلني لطموحك من اأ�شحاب 
وزمالء واأقارب!( حيث اإن القدرة والطاقة على حتقيق ذلك موجودتان 

لديك بعد م�شيئة اهلل �شبحانه وتعاىل.
واعلمي اأّن نظرتك ال�شخ�شية لذاتك وطموحك هما اللذان يحددان 

جناحك من ف�شلك!
ونظرتك  احرتامك  من  ترفعي  واأن  نف�شك،  ت�شقلي  لأن  فا�شعي 

لذاتك فهي ال�شبيل لنجاحك، ورافقي دائًما من يقوى عزميتك.
فاهلل  دج��اج��ة...  ظ��ل  ال��ذي  الن�شر  مثل  تكوين  اأن  ع��ن  وابتعدي 
تنتظر  �شبحانه وتعاىل قد وهبك وتف�شل عليك بقدرات وطاقات هائلة 

منك اأن تكت�شفيها وت�شتثمريها بطاعته وبالنجاح بالدنيا والآخرة.
فحّلقي يف �شماء النجاح ... وا�شتفيدي من طاقاتك وقدراتك... ول 

تركني للُمخذلني لطموحك من اليائ�شني املحبطني.
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ها هي الغيوم تتجمع، واملطر بداأ ينهمر، يف رحلتنا هذه، فذكرت 
اأحدانا �صيًئا جديًدا بعنوان )هل اأنا حّية اأم مّيتة؟(

هل أنا حيّة أم ميّتة؟
نكون  فرمبا  نف�شه،  على  ا  منَّ كل  يطرحه  اأن  ينبغي  ال�شوؤال  هذا 
اأكل و�شرب، ولهو  اأن احلياة  موتى ونحن ل ندري، قد يتعجب من يظن 
ولعب، لكن احلقيقة وا�شحة نا�شعة، هناك من مي�شون بني النا�س وهم 
يهم اأحياء كاملوتى. وكيف ميوتون وهم اأحياء؟ اإنهم  موتى اأو اإن �شئت �شمِّ

ميوتون مبوت قلوبهم، فقد قال تعاىل: زب ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی 
جئ حئ  رب )ي�س:(.

احلّية هي التي ت�شتفيد من الآيات والّنذر.. احلّية هي التي تتنّبه ملا 
اأمامه، احلّية هي التي تغتنم فر�شة حياتها لتنذر َمن كانت حْيّة. 

اإذا كنِت تخ�شني اهلل فاأنِت حّية .. اإذا كنِت تّتبعني �شّنة ر�شول اهلل 
فاأنت حّية .. اإذا كنِت ت�شتحني من اهلل اأن يراِك حيث يكره فاأنِت حّية .. 

اإذا كنِت رطبة الل�شان بذكر اهلل فاأنِت حّية.

وبع��د اأن ه��داأ اجل��و، ولن ال��درب، وان�صرح��ت النف���س، ربطن��ا 
اأحزمتنا للرحيل، فخطرت ببالنا فكرة ما:

معاني أشهر السنة الميالدية

- كانون الثاين )يناير( معناه اأن درجة احلرارة منخف�شة.
- اآذار )فرباير( معناه الثبات والنوم.
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- ني�شان )اأبريل( ومعناه الذبيحة.
- اأيار )مايو( معناه النار والوهج.

- حزيران )يونيو( ومعناه ال�شتظالل من حرارة ال�شم�س.
- متوز )يوليو( معناه البن الذي �شفي بعد اأن �شارف على الهالك.

- اآب )اأغ�شط�س( معناه الفاكهة.
- اأيلول )�شبتمرب( معناه الهالك.

- ت�شرين الأول )اأكتوبر( معناه اخلريف الأول.
- ت�شرين الثاين )نوفمرب( معناه اخلريف الثاين.

- كانون الأول )دي�شمرب( معناه اإ�شعال املدفاأة.

ها نحن الآن يف طريق العودة؛ ولأّن دعاء امل�صافر م�صتجاب؛ كان 
لبد من انتهاز اأوقات الإجابة:

دعاء

"اللهم �شلِّ و�شلم وبارك على �شيدنا حممد واآله و�شحبه، اللهم يا 
الفواح�س وتب علينا  واأهلينا  بْنَا  َجنِّ �شبه فال �شيء كمثله،  �شمد من غري 

من املعا�شي فال نرجع اإليها اأبًدا حتى نلقاك بحولك وقّوتك يا اهلل".
ه��ا ن��ح��ن ق��د و���ش��ل��ن��ا ���ش��امل��ات، وب��ح��ف��ظ اهلل غ���امن���ات، وبح�شن 
اإْن ُكتب لنا عمٌر  �شحبتكن �شاهدات، وها نحن نعود، مع وعٍد باملزيد 

جديٌد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )16(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل من املاء ب�شًرا فجعله ن�شًبا و�شهًرا. واأوجب �شلة 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأعظم  اأج��ًرا واأ�شهد  االأرح��ام واأعظم يف ذلك 
وعلى  عليه  اهلل  �شلى  رح��ًم��ا.  واأو�شلهم  ذك���ًرا،  واأرفعهم  ق���دًرا،  النا�ض 
اآله واأ�شحابه الذين قاموا باحلق وكانوا به اأحرى. وعلى التابعني له 

باإح�شان و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نهديكن باقات من 
الورود، معّطرة بالعود، ممتدة بال حدود، متناثرة على اخلدود، وندعو 

ب�شكر الودود، ليبارك كل اجلهود.
و�شوف نركب باإذن اهلل �شوًيا يف هذا ال�شباح قطار اإذاعتنا، ونتجول 

فيه بني احلقول والب�شاتني، ون�شاهد اجلديد واملفيد.

اأوىل حمطات قطارنا هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل:  زب وئ وئ ۇئ      ۇئ ۆئ  ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
حب   جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  یی  ی   ىئ  ىئ  ىئ 
ڀ ڀ   پ  پ  پ   پ       ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ 
ٹٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ    ڦ      ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  
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ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ             ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ       ڇ  ڇ  ڇ   
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ     گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ             ڱ  ڱ ں رب ) الأنبياء(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل  عن 
اأحدكم  اأن  لو  بيده  نف�شي  الذي  فو  اأ�شحابي.  ت�شبوا  ل  اأ�شحابي.  ت�شبوا 

اأنفق مثل اأحد ذهًبا، ما اأدرك مد اأحدهم، ول ن�شيفه« رواه م�شلم.

ومر بجوارنا قطار الإح�صاءات:

الحوادث الليلية
يف اإح�شاء لبع�س �شركات التاأمني الأمريكية اأّن نحو خم�شة وثالثني 
يف املائة من الإ�شابات التي تقع يف ال�شوارع وتنتهي باملوت تن�شاأ عن �شعف 

النور.

وبع��د اأن �صق القط��ار ب�صرعته الط��رق، وبداأن��ا ن�صاهد اجلديد 
والغريب، تكلمت اإحداكن بكلمة ف�صيحة:

كرامة الكافر في ديار اإلسالم
الكفر  بلدان  اإح��دى  اأع��راب��ي على �شقة رج��ٍل كافر يف  دخ��ل رج��ل 
اأمن على نف�شه وولده يف هذه الديار الطيبة، ثم قّيد الزوج واعتدى على 
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اأن يخرج  واأراد  اأخذ ما يف البيت من مال  الزوجة فانتهك ِعر�شها، ثم 
وكان يف  ي�شربه،  واأخذ  وثاقة  الزوج من  واأطلق  الزوجة،  ي�شرب  فرجع 
اإثره  على  اختطف  ع��راك  بينهما  فبداأ  م�شد�س،   - الأعرابي  اأي   - يده 
الكافر امل�شد�س من هذا الأعرابي، واأطلق عليه النار فاأرداه قتياًل فهلك 
التمحي�س  وبعد  ال�شرعي،  الق�شاء  اإىل  اأولياوؤه  تقدم  ثم  الغابرين،  يف 
الأمور،  وقائع  ومعرفة  احلال  اإدراك  وال�شتيثاق  الأدلة  وجمع  والدرا�شة 
الغا�شم، فكان دمه  باإهدار دم هذا الظامل  وقال الق�شاء كلمته الف�شل 
هدًرا؛ خليانته هلل تعاىل ولر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص ولعتدائه على الآمنني يف بيوتهم 
كرامته  الإ�شالم  ديار  يف  للكافر  ولأّن  العر�س؛  وهتك  عليهم،  وهجومه 
الإ�شالم  ديار  يف  وللكافر  ح�شانته،  الإ�شالم  ديار  يف  وللكافر  ومكانته، 
الذمة؛  بعقد  البالد  لأنه دخل هذه  تراعى هذه احلقوق  كاإن�شان  حقوقه 
هو  ما  بكل  الطاهرة  بالدنا  يف  ال�شرعي  الق�شاء  اأح��داث  تنطق  ولذلك 
عدٌل، وبكل ما هو خري يف �شالح الإن�شانية وعّزها ون�شرها املبني، وبهذا 
تتجّلى يف الأنظمة الق�شائية الإ�شالمية باملظاهر الرّباقة اجلميلة التي مل 
تكن يف ديار العامل كلها، فلله الف�شل واحلمد واملّنة على نعمة الإ�شالم 
ال�شماوات  عليه  قامت  الذي  العدل  على  واملّنة  احلمد  وله   ، واآخ��ًرا  اأوًل 
والأر�س، وله احلمد واملّنة على التوفيق والإح�شان وعلى الف�شل المتنان. 
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كان قطارن��ا موؤلًف��ا م��ن ع�صر قاط��رات، وكانت بج��واري طالبة 
قالت يل �صيئني اثنني، الأول بعنوان:

السيوف أسماؤها وصفاتها
ا، فهو �شفيحة. - اإذا كان ال�شيف عري�شً

- فاإذا كان لطيًفا خفيًفا، فهو ق�شيب.
- فاإذا كان ثقياًل، فهو خ�شب.

- فاإذا كان رقًيا، فهو مهو.
- فاإذا كان فيه حزوز مطمئنة، فهو مفقر.

وع�شب  وجزار  وخمذم  وخم�شل  مق�شل  فهو  قطاًعا،  كان  - فاإذا 
وح�شام وهدام.

- فاإذا كان مير يف العظم، فهو م�شمم.
- فاإذا كان ي�شيب املفا�شل، فهو مطبق.

- فاإذا كان ما�شًيا يف ال�شربة، فهو ر�شوب.

- فاإذا كان �شارًما ل يثني، فهو �شم�شامة.
- فاإذا كان يف متنه اأثر، فهو ماأثور.

- فاإذا طال عليه الدهر فتك�شر حده، فهو ق�شم.
- فاإذا كان نفًذا ما�شًيا، فهو اإ�شليت.

- فاإذا كان له بريق، فهو اإبريق.
- فاإذا كان قد �شوى وطبع بالهند، فهو مهند وهندي وهندواين.

- فاإذا كان ق�شرًيا ي�شتمل عليه الرجل فيغطيه بثوبه، فهو م�شمل.
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- فاإذا كان كلياًلُ ل مي�شي، فهو كهام وددان.
- فاإذا امتهن يف قطع ال�شجر، فهو معت�شد.
- فاإذا امتهن يف قطع العظام، فهو مع�شاد.

- فاإذا كان معموًل بامل�شارف، وهي قرى من اأر�س العرب تدنو من 
الريف، فهو م�شريف.

والأمر الثاين بعنوان:

الشعراء وألقابهم

- �شاعر الر�شول: ح�شان بن ثابت - ر�شي اهلل عنه -.
- امللك ال�شليل: امروؤ القي�س.

- رهني املحب�شني: اأبو العالء املعري.
- �شناجة العرب: الأع�شى: ميمون بن قي�س.

- ال�شنقري: ثابت بن اأو�س الأزدي.
- اخلن�شاء: متا�شر بنت عمرو.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الرزاق

هو معطي الرزق للخالئق وممد كل كائن مبا يحتاج ويحفظ عليه 
"ظاهرة"  نوعان:  والأرزاق  تعاىل.  هلل  اإل  تقال  ول  وي�شلحه،  حياته 
واهلل  والعلوم،  كاملعارف  والنفو�س  و"باطنة" للقلوب  كالطعام،  لالأبدان 
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اإذا اأراد بعبده خريا رزقه علما هاديا، ويدا منفقة مت�شدقة، واإذا اأحب 
و�شول  وبني عباده يف  بينه  وا�شطة  اإليه وجعله  اأكرث حوائج اخللق  عبدا 

الأرزاق اإليهم فينال حظا من ا�شم الرزاق.

بع��د اأن طاف بنا القطار جولته، ورجعنا اإىل حمطتنا الرئي�صة، 
ختمنا بهذه الفقرة:

أمور ال نعرفها عن الذهب

- معظم الذهب الذي مت اكت�شافه منذ )6000( عام، ل يزال بحوزة 
الإن�شان. ولو مت جتميع هذا الذهب و�شهره فقد ي�شكل مكعًبا �شلعه )95( 

قدًما، ووزنه )103.000( طن مرتي.
الأون�شة  �شحب  وطواعية، ميكن  ليونة  املعادن  اأكرث  هو  الذهب   -
الواحدة على �شكل �شلك طوله )5( اأميال اأو طرقها على �شكل �شفيحة 

رقيقة للغاية حتى تغطي م�شاحة قدرها )100( مرت مربع.
احلديد  من  اأكثف  اإن��ه  كثافة،  العامل  عنا�شر  اأك��رث  هو  الذهب   -
مبرتين ون�شف املرت ومن الر�شا�س ب�شعفني. اإن قدًما مربًعا من الذهب 

يزن حوايل )1200( رطل.
املناجم ميكن احل�شول من خالله  واحد يف  ا�شتخراج طن  اإن   -

على اأون�شة ذهب.
يختزن  ن��ي��وي��ورك  مدينة  يف  الحت���ادي  الحتياطي  البنك  اإن   -
)12.500( طن مرتي من الذهب، قيمتها حوايل )144( مليار دولر يف 
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خزنة حتت الأر�س م�شاحتها ن�شف م�شاحة ملعب كرة القدم.
- ما تقّدر قيمته ب�)8( مليارات طن ذهب، قد ذابت يف حميطات 

العامل.
- اإن هناك )35( األف طن مرتي من الذهب، ل تزال موجودة يف 

ق�شرة الأر�س.
خوامت  يف  ت�شنيعها  يتم  الذهب  من  طن   )19( على  يزيد  ما   -

الزفاف كل �شنة.
مقارنة  دون  للذهب  ا�شتخداًما  الأك��رث  هي  املجوهرات  �شناعة   -

اليوم.
�شناعة  يف  ا�شتعملت  ال��ذه��ب  م��ن  ط��ن   )2000( ح���وايل  اإن   -
املجوهرات عام )1990م(، بزيادة على اإنتاج املناجم الذي يبلغ حجمه 

)1734( طًنا يف العامل الغربي.
ديكور  لعمل  الذهبية  الرقائق  ا�شتخدام  يتم  الأحيان  بع�س  يف   -

قوالب احللويات يف املنا�شبات الكربى وغالًبا ما يحدث هذا يف اليابان.
اأحمد، فاحلمد هلل على الو�شول، وال�شكر هلل على  عدنا والعود 

ال�شالمة، وال نقول لكّن وداًعا، بل اإىل اللقاء باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )17(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ن��ه��ى ع��ن ال��ف�����ش��اد يف االأر������ض ب��ع��د اإ���ش��الح��ه��ا 
ب��اأن��وار  النهى  اأويل  ب�شائر  اأن���ار  �شبحانه  اأح��م��ده  وال��ق��راآن،  ب��االإ���ش��الم 
التوحيد والهدى واالإميان، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد اأّن نبينا حممًدا عبده ور�شوله، اأر�شد االأمة اإىل طريق ال�شعادة 
ودخول رو�شات اجلنان، اللهم �شلِّ و�شلم على عبدك ور�شولك حممد 

وعلى اآله و�شحبه ما تعاقبت الليايل والدهور واالأزمان. اأما بعد:
جماعة  طالبات  نحن  ي�شّرنا  والب�شيطة،  القليلة  الكلمات  بهذه 
االإذاعة اأن نقدم لكن اإذاعتنا، وبني اأيديكن ن�شعها، ومع طائر ال�شكر 
نبعثها، وبعبارات الود نعّطرها، يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأول ما كتبناه لكن، اآيات خالدات عطرات من كالم رب الأنام:

القرآن الكريم

ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ   ۇ 
وئ   ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ 
پ    پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  وئۇئ 
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ٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       پ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ      ڤ  ڤ      ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  
ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ  ڇ  

ڇ رب ) الأنبياء(.

وكتب ال�صّنة جمعت ال�صّنة، ووحدت الأّمة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، اأنه قال: 
ول  يهودي  الأم��ة  ه��ذه  من  اأح��د  بي  ي�شمع  ل  بيده  نف�س حممد  »وال��ذي 
اأ�شحاب  من  كان  اإل  به،  اأر�شلت  بالذي  يوؤمن  ومل  ميوت  ثم  ن�شراين، 

النار« رواه م�شلم.

ولأّن الكتابة اأنواع، جئناكن بهذه الفقرة:

العظماء والخوف

وهو  فزًعا  يرتعد  وك��ان  �شيء،  كل  من  يخاف  بو  اآل��ن  اأدغ��ار  ك��ان 
�شليًما  ال�شباح  ينه�س منه يف  لن  كاأنه  ليلة، ويح�س  ي�شتقبل فرا�شه كل 
حياته  وحتيل  ليلة  كل  تطارده  كانت  املزعجة  الأح��الم  اإّن  بل  معافى. 

اأ�شباًحا وخرافات.
وكان لوثر يخاف من العوا�شف الطبيعية ومن الربق والرعد. ويقال 
العوا�شف، فظل يجري  اإحدى  اإىل داره فثارت  ليلة  اإنه كان عائًدا ذات 
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وهو يبكي ويت�شّرع اإىل اهلل حتى و�شل اإىل اأحد الأديرة!
التي  ال�شيوف واخلناجر  "جيم�س الأول" يخ�شى ويرتعد من  وكان 

تتدىل من اأحزمة مالب�س رجال حا�شيته.
وكانت "ماريا تريزا" تخاف اأن ي�شاهدها رعاياها، وكذلك كانت 

ماري اأنطوانيت تخ�شى ال�شعب وترهبه.
وكان الكردينال والذي يخاف الن�شاء ويهرب منهن.

ولأّن الكلمة هدف؛ فقد كتبنا لكن كلمة هادفة:

ال ينجي حذرَ مِن َقدَِر

وم��رت  راأ���ش��ه،  يف  بر�شا�شة  �شابط  اأ�شيب  امل��ع��ارك  اإح���دى  يف 
الر�شا�شة عرب رقبته لت�شتقر يف معدته، وبقي مع ذلك حيًّا، وقراأنا � اأكرث 
من مرة � عن طائرات �شقطت يف اأثناء الطريان وحتّطمت، وبقي  بع�س 
ركابها اأحياء، ويف بع�س الأحيان ي�شقط اإن�شان من الأدوار املرتفعة على 
النا�س عن �شخ�س  باأ�س، ويحدثك  به  لي�س  ثمَّ يقوم مي�شي  اأر�س �شلبة 
�شقط عن كر�شيه فمات ، ويحدثونك عن �شخ�س رماه اآخر بحجر �شغري 

فكان يف ذلك حتفه.
قبل  ميوت  ل  والإن�شان  اأج��اًل،  اإن�شان  لكل  اأّن  على  يدلنا  هذا  اإّن 
جعل  �شبحانه  واهلل  الأج��ل،  انتهاء  بعد  �شاعة  يوؤخر  ول  اأجله،  انتهاء 
ر انتهاء  لالآجال اأ�شباًبا، فعرثة �شغرية قد تف�شي اإىل املوت؛ لأّن اهلل قدَّ
ويبقى  وت�شيبه  الإن�شان  بها  ُيرمى  كبرية  و�شخرة  ال�شبب،  بهذا  الأجل 
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 حًيا، و�شدق اهلل اإذ يقول: زب گ گ   گ گ ڳ ڳ   ڳ  ڳ ڱ       
ڱڱ رب  ) اآل عمران: 145(.

ولقد فقه املوؤمنون ال�شادقون احلقيقة فوهبتهم ال�شجاعة والإقدام، 
يف ميدان احلرب والقتال، ويف مواجهة الظاملني ومقارعتهم، ويف ت�شديد 

الذين يحيدون عن ال�شراط امل�شتقيم.
وجهل اآخرون هذه احلقيقة فعا�شوا يف رعب دائم ، وذل دائم، ومل 
ال�شجاع،  كما ميوت  املوت، فاجلبان ميوت  ومذلتهم من  رعبهم  ينجهم 
ويف كثري من الأحيان ي�شرع اجلبان الفراُر، وينجو ال�شجاع املقدام، وما 

اأ�شدق مقالة ال�شّديق: اطلب املوت توهب احلياة.

ومما �صّطرته اأقالمنا هذه الفقرة: 

مشاهد العباد في القضاء والقدر

- م�شهد التوحيد، اأن يعلم اأن اهلل هو الذي قدره، فما �شاء كان وما 
مل ي�شاأ مل يكن.

فيه  عدل  حكمه  فيه  ما�ٍس  هلل  عبد  انه  يعلم  اأن  العدل،  م�شهد   -
ق�شاوؤه.

- م�شهد الرحمة، اأن يعلم اأن رحمة اهلل يف هذا املقدور غالبة على 
غ�شبه وانتقامه.

- م�شهد احلكمة، اأن يعلم اأن اهلل حكمته اقت�شت وقوع ذلك املقدور 
ومل يقدره عليه عبًثا.
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- م�شهد احلمد، اأن يعلم العبد اأن هلل احلمد التام على وقوع ذلك 
املقدور من جميع الوجوه.

- م�شهد العبودية، اأن يعلم العبد اأنه مملوك هلل جترى عليه اأحكام 
�شيده.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الوكيل

الوكيل يف اللغة هو املوكول اإليه اأمور غريه وم�شاحلهم، والوكيل عز 
وجل هو الكفيل باخللق القائم باأمورهم؛ فمن توكل عليه توله وكفاه، ومن 
ا�شتغنى به اأغناه واأر�شاه.. والدين كله على اأمرين، اأن يكون العبد على 
احلق يف قوله وعمله ونيته، واأن يكون متوكال على اهلل واثقا به؛ فالعبد 
جمع  فقد  جمعهما  ف��اإذا  التوكل،  عدم  اأو  الهداية  عدم  ب�شبب  اإما  اآفته 

الإميان كله.
ختاًما نقول:

���ش��ي��ف��ن�����ى اإل  ك���������ات����ب  م���������ن  وم�������ا 
وي���ب���ق���ي ال�����ده�����ر م�����ا ك���ت���ب���ت ي�����داه

ف�������ال ت����ك����ت����ب ب����ك����ف����ك غ�������ري �����ش����يء
ت�����راه اأن  ال����ق����ي����ام����ة  يف  ي���������ش����رك 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )18(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. احلمد هلل ويل املوؤمنني ونا�شر امل�شت�شعفني ومغيث 
امل�شتغيثني، من توكل عليه كفاه، ومن �شاأله اأعطاه، ومن الذ به وقاه 
وجّناه، ال معقب حلكمه وال راد لق�شاه. واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله  واأ�شهد  �شواه،  ال �شريك له وال معبود بحق 
وم�شطفاه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه والتابعني واأتباع التابعني 

ومن ا�شنّت ب�شنته ووااله و�شّلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:

نحييكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( بتحية االإ�شالم 
اخلالدة، فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.

وي�شرنا اأن نقدم لكن براجمنا على طبق من املحبة يف اهلل، والتي 
هي اأروع �شور املحبة واأنقاها. 

ونرتككن االآن لت�شتمتعن برباجمنا، وت�شتفدن منها.

م�������ا اأن���ف�����ع القراآن ُيتلى بخ�صوع ويقي�����ن 
بجاللة الرحمان ُتنزل من اإلِه العال�مني     

هذا فتى غ�صن الإهاب يزينه خلق ودي�ن
يتلو عليكم بع�صهم فلت�صمعوه خا�صعي��ن    
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القرآن الكريم

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

پ  پ رب ) الأنبياء(.

واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتحى الذنوب  
وب����ه �صالح اأُمورنا وبه النجاة م��ن الك�������روب    

بر�صاه حتيا النفو�س و�صهده يحيي القل�وب 
فلت�صم��ع����وه وتعق���ل����وه لتطردوا كل ال��عي����وب    

الحديث

ابن  اهلل،  ر�شول  يا  قلت  قالت:   - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عن 
ذاك  فهل  امل�شكني،  ويطعم  الرحم.  ي�شل  اجلاهلية  يف  ك��ان  حدعان، 
نافعه؟ قال: »ل ينفعه، اإنه مل يقل يوًما: رب اأغفر يل خطيئتي يوم الدين« 

رواه م�شلم.
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- ونقف مع هذه الفقرة:

عالمات فالح المؤمنة

- كلما زيد يف عملها زيد يف توا�شعها ورحمتها للخلق.
- كلما زيد يف عملها زيد يف خوفها اأن ل يتقبله اهلل منها.

- كلما زيد يف عمرها نق�س حر�شها وطمعما يف الدنيا.
- كلما زيد يف مالها زيد يف عطائها ونفقتها يف �شبيل اهلل.

- كلما زيد يف جاهها زيد يف قربها للنا�س وق�شاء حوائجهم.
اأنا الذي نظر الأعمى اإىل اأدبي 

واأ�شمعت كلماتي من به �شمم       

ومع الكلمة:

 قررت أن أغيِّر حياتي

يوًما  امللك  اأراد هذا  وا�شعة جًدا.  دولة  كان يحكم  ملًكا  اأّن  يحكى 
اأقدامه توّرمت ب�شبب  اأن  القيام برحلة برية طويلة. وخالل عودته وجد 
امل�شي يف الطرق الوعرة، فاأ�شدر مر�شوًما يق�شي بتغطية كل �شوارع اململكة 
باجللد، غري اأّن اأحد م�شت�شاريه اأ�شار عليه براأي اأف�شل وهو عمل قطعة 

جلد �شغرية حتت قدمي امللك فقط. فكانت هذه بداية نعل الأحذية.
اإذا اأردِت اأن تعي�شي �شعيدة يف العامل فال حتاويل تغيري كل العامل 
ا�شتطعت.  ما  العامل  تغيري  ثم حاويل  ومن  نف�شك.  تغيرًيا يف  اعملي  بل 
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و�شاأنا.  اأقل منك قدرا  كانوا  ولو  ت�شتمعي ملن حولك،  اأن  واحر�شي على 
اجتمع  ال��ذي  الريا�شية،  ال�شركات  اإح��دى  مدير  ك�شاحبنا  تكوين  ول 
مبروؤو�شيه يوًما، فقال لهم: لقد �شقت ذرًعا بكم وباأعذاركم، فاإن كنتم 
ل ت�شتطيعون اأداء ما كلفتم به فهناك من ينتظر بفارغ ال�شرب اأن يحل 
يعمل  �شابًقا  وكان   - بالعمل  عهد  حديث  موظف  اإىل  اأ�شار  ثم  مكانكم، 
لعبا حمرتفا لكرة القدم واعتزل - وقال له: اإذا ا�شتمر فريق الكرة يف 
األي�س  الالعبني،  ن�شتبدل  نعمل؟  اأن  تلو اخل�شارة، فماذا يجب  اخل�شارة 
ال�شابق  القدم  كرة  لعب  اأج��اب  ثم  للحظات  ال�شمت  خّيم  كذلك؟!.. 
قائاًل: يف احلقيقة يا �شعادة املدير، اإذا ظّل الفريق باأكمله يعاين امل�شاكل 

فالعادة اأن ن�شتبدل املدرب. 
ع��ل��م ال��ع��ل��ي��م وع���ق���ل ال���ع���اق���ل اخ��ت��ل��ف��ا 

ال�شرفا اأح��رز  قد  فيهما  ال��ذي  ذا  من 

ح اأخطاءنا ال�صائعة يف لغتنا العربية(  ومع فقرة )هيا ن�صحِّ

هيا نصحِّح أخطاءنا الشائعة في لغتنا العربية

1- من اخلطاأ قولك: اأجاب على ال�شوؤال، وال�شحيح اأجاب ال�شوؤال، 
اأو اأجاب عن ال�شوؤال. 

، اأو توفاه اهلل. ى، وال�شحيح: ُتويفِّ 2- من اخلطاأ قولك: َتوفَّ
3- من اخلطاأ قولك: م�شائخ )جمع �شيخ(، وال�شحيح: م�شايخ.

ول  وال�شحيح:  ك��ذا،  قوله  عنك  يخفى  ول  قولك:  اخلطاأ  من   -4

www.alukah.net



120

يخفى عليك قوله كذا.
5- م��ن اخل��ط��اأ ق��ول��ك: اأخ�����ش��ائ��ي، وال�����ش��ح��ي��ح: خم��ت�����س، اأو 

اخت�شا�شي.
6- من اخلطاأ قولك: البند الأول، وال�شحيح: الفقرة الأوىل؛ لأّن 

البند كلمة فار�شية تعني احليلة واخلديعة.

اإن كان ل يرجوك اإّل حم�صن
املجرم وي�صتجري  يلوذ  فبمن 

 ومع الدعاء:

الدعاء
اللهم  و�شحبه  واآله  حممد  �شيدنا  على  وبارك  و�شلم  �شلِّ  "اللهم 
جملاًل  طبًقا  غدًقا  عاًما  �شًحا  مريًعا  مريًئا  هنيًئا  مغيًثا  غيًثا  ا�شقنا 

دائًما اإىل يوم الدين اللهم ا�شقنا الغيث ول جتعلنا من القانطني"
- ويف النهاية نقول:

الب�شر  رب  و�شانكم  الكرمي  اهلل  حياكم 
اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا فيها العرب 

فمع ال�شالمة اأخوتي واإىل لقاء منتظر 
راجني تقدمي املزيد من الطرائف والدرر

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )19(

ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلل االأّوِل واالآخر، والظاِهِر والباطن، له مقاليد ال�ّشموات 
اء  رَّ واالأر�ض، ُيب�شط الرزق ملن ي�شاء من عباِده ويقِدر، له احلمُد يف ال�شَّ
ابُتِلي  ور�شوله،  اهلل  عبد  ًدا  اأنَّ حممَّ واأ�شَهد  اء،  رَّ ال�شَّ يف  ال�ّشكُر  له  كما 
االأّمة،  ون�شح  االأمانة،  واأدَّى  الر�شالة،  بلَّغ  ف�شكر،  واأنعَم عليه  ف�شرب، 
اآِل��ه  و���ش��الم��ه عليه، وع��ل��ى  وج��اه��د يف اهلل ح��قَّ ج��ه��اده، ف�شلوات اهلل 
الطيِّبني الطاهرين، وعلى اأ�شحابه والتابعني ومن تِبَعهم باإح�شاٍن اإىل 

يوم الدين. اأما بعد:
م�شتمعاتنا الكرميات ُنهدي اإليكن يف هذا ال�شباح: �شالًما رقيًقا، 

وحًبا عميًقا، وترحيًبا اأنيًقا، و�شوًقا رفيًقا ...
نر�شلها معطرة، بحروٍف  وبركاته،  اهلل  فال�شالم عليكن ورحمة 

م�شطرة، وبابت�شامة منع�شة، على اأطباٍق مذهبة.
وها هو تقومينا الهجري يف هذا اليوم )         ( يبلغنا بو�شولنا 

اإىل )                                (.
و�شوف نركب طائرتنا االإذاعية االآن، لنقلع بكن �شوًيا من مطار 

املعرفة، ومدرج الطماأنينة، اإىل غيوم العلم، فا�شتعددن.

ها هو قبطان الطائ��رة يلّوح بربط اأحزمة الأمان، فلنقراأ اآيات 
من القراآن:
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القرآن الكريم

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ       ٺ        ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ   ڎ      ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ       ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ   ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ   ۆ           ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ         ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ     وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى   ې   
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ 
رب  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  

) الأنبياء(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية، ترفع املعنوية، وتر�صد الربية:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأمرت 
اأن اأقاتل النا�س حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل، فمن قال: ل اإله اإل اهلل فقد 

ع�شم مني نف�شه وماله اإل بحقه، وح�شابه على اهلل« متفق عليه.
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وبع��د اإقالع الطائ��رة، وحتليقها يف الأجواء، عل��ى ارتفاع اآلف 
الأمتار، طابت لنا الكلمة:

عزيمة رغم السياط

يقول الإمام اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل - وا�شًفا �شيًئا من حمنته: 
اإليها املعت�شم ثم قال للجالدين: تقدموا فجعل  بال�شياط نظر  ملا جيء 
ربت )19( �شوًطا،  يتقدم اإىل الرجل في�شربني �شوطني وهكذا، فلما �شُ
ل�شفيق،  عليك  واهلل  اإين  نف�شك؟!  تقتل  عالم  اأحمد  يا  وق��ال:  اإيل  قام 
راأ�شك  اأن تغلب هوؤلء؟ وجعل بع�شهم يقول: ويلك، اخلليفة على  اأتريد 
قائم، وقال بع�شهم يا اأمري املوؤمنني دمه يف عنقي، اأقتله فقال املعت�شم: 
ويحك يا اأحمد ما تقول؟ فاأقول اأعطوين �شيًئا من كتاب اهلل اأو ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص اأقول به )ليربهن لهم اأنه ثابت على قوله اأّن القراآن كالم اهلل غري 

خملوق(.
فرجع املعت�شم وجل�س وقال للجالد: تقدم واأوجع قطع اهلل يدك، 
فجعل  اأجبني،  اأحمد  يا  ويحك  يقول:  فجعل  الثانية،  املعت�شم  قام  ثم 
اأجبه  قائم  راأ�شك  على  اإمامك  اأحمد  يا  ويقولون:  علّي  يُقبلون  النا�س 
حتى يطلق عنك اأيدينا. فقلت: يا اأمري املوؤمنني، اأعطوين �شيًئا من كتاب 
اهلل، فريجع، ويقول للجالدين: تقدموا. فجعل اجلالد يتقدم وي�شربني 

�شوطني ويتنحى. فقال اأحمد: فذهب عقلي من �شدة ال�شرب. 
الإمام  ميوت  اأن  املعت�شم  خاف  وال�شجن،  ال�شديد  ال�شرب  وبعد 

اأحمد، فيثور النا�س عليه، فرفع عنه ال�شرب و�شّلمه اإىل اأهله. 
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ل  الذي  اجللد  على  ي�شرب  بن حنبل  اأحمد  الإم��ام  الذي جعل  ما 
تتحّمله اجلبال الرا�شيات؟

اأحكم  قد  اأّن عدوه  والقنوط رغم  الياأ�س  نف�شه  الذي طرد من  ما 
عليه قب�شته فال فكاك له منه؟

ي�شتمدون  املوؤمنون  وهكذا  اهلل  روح  من  الياأ�س  وع��دم  الأم��ل  اإّن��ه 
اهلل  فرحم  حولهم  من  اخلطوب  تدلهم  حني  الرّباين  النور  من  قّوتهم 

الإمام رحمة وا�شعة.

منظر الغيوم م��ن الطائرة، وهي متناثرة، كاأنها ب�صاط ممتد، اأو 
جبال �صاهقة، يجعلنا نقف مع )عقوبة املعا�صي والغفلة عن ذكر اهلل 

- تعاىل -(

عقوبة المعاصي والغفلة عن ذكر اهلل - تعالى -
- قلة التوفيق وف�شاد الراأي.

- املعي�شة ال�شنك وطول الهم والغم.
- �شيق ال�شدر وعدم راحة البال.

- حرمان العلم.
- ق�شوة القلب وعدم ا�شتجابة الدعاء.

- البتالء بقرناء ال�شوء.
- ا�شتيالء ال�شيطان على النف�س.
- حمق الربكة يف العمر والرزق.

- نفور اخللق والُبعد عن اهلل.
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- لبا�س الذل واملهانة واجرتاء من مل يكن يجرتئ عليه.

بع��د اأن اأ�صار قبط��ان الطائرة اإىل البق��اء يف املقاعد، واللتزام 
بربط الأحزم��ة ا�صتعداًدًا للهبوط، �صرعت حينه��ا با�صتعادة �صريط 

ذكريات الرحلة ومع فقرة:

البراعة

نتاج  اإل  لي�شت    - اهلل  توفيق  بعد   - التي منار�شها  الفنون  كل  اإّن 
التدرُّب واملمار�شة، اأما الفن العظيم فيتمثل يف حياتنا ذاتها.

اأذهاننا  اإىل  َي��ِردون  من  اأول  فاإّن  والبتكار  الرباعة  نفكر يف  حني 
هم الُكتَّاب، الر�شامون، وال�شعراء، واملو�شيقيون وكل من ميار�شون الفن 
بفاعلية، ولكن الإبداع ل ينح�شر فقط يف نطاق هذه املهن؛ فاإدارة عمل 
ناجح، اأو التجديد يف تربية الأطفال، اأو اإ�شفاء املرح واحلياة املمتعة، فاإّن 
ذلك كله يتطّلب قدًرا م�شاوًيا، واأحيانا كبرًيا من الإبداع؛ ذلك اأن حلظات 
للعالقات،  احلياة:  بنا يف هذه  يحيط  ما  لكل  اأ�شا�شية  والإلهام  الإب��داع 

وللعائلة، وللتجارة، وللعمل، وللمجتمع. 
والناجحون الذين مي�شون يف حياتهم بثقة ي�شتمدونها من قّوتهم 
يف  تدفعهم  لكي  جديدة؛  باأفكار  ياأتون  دائًما  اأنهم  يجدون  الإبداعية 

حتديات حياتهم اليومية. 
هل اأنِت مبدعة ومبتكرة؟ اإّن اإجابتِك على هذا الت�شاوؤل �شوف حتدد 
اأحا�شي�شك  جوانب كثرية يف حياِتك، فكيفية روؤيتك لنف�شك، وثقتك يف 
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كل  جدية،  وحلول  باأفكار  واإتيانك  للم�شكالت،  حلك  وكيفية  الداخلية، 
ذلك يعتمد على اإجابتك على هذا الت�شاوؤل.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحق

واهلل  للعبادة،  امل�شتحق  فهو  اأولياءه  ويوؤيد  بكلماته  يحق  الذي  هو 
ا  الثابت الذي ل يزول، املتحقق وجوده اأزل واأبدا. وتطلق كلمة احلق اأي�شً
على القراآن، والعدل، والإ�شالم، وال�شدق، وو�شف احلق ل يتحلى به اأحد 
اإل على �شبيل ال�شفة املوؤقتة و�شيزول كل �شيء بزوال الدنيا  من اخللق 

ويبقى امللك احلق وحده.

بع��د اأن هبط��ت طائرتنا يف مدرجه��ا ب�صالم، وو�صلن��ا بكل اأمان، 
ختمنا بهذه الفقرة:

زجاج ليِّن

ًنا من الزجاج ينثني ول  ا�شتنبط اأحد علماء الكيمياء الأملان نوًعا ليِّ
ينك�شر. وقد عر�س هذا الزجاج يف مدينة اآخن حيث اأقيم معمل ل�شنعه، 
وكان بع�س النا�س يعتقدون اأّن هذا الزجاج هو مادة �شمغية �شفافة ت�شبه 
زجاج  اأن��ه  اخل��رباء  من  جلنة  اأم��ام  اأثبت  م�شتنبطه  ولكن  ال�شيلولويد. 

حقيقي.
لذا  ال��ذك��ري��ات؛  اإاّل  منها  يتبق  ومل  ال��ي��وم،  لهذا  رحلتنا  انتهت 
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نعلن الوداع على اأمل اللقاء بكن يف رحالت قادمة باإذن اهلل عرب مطار 
اإذاعتكن املدر�شية.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )20(  

ٱ ٻ ٻ

واأ�شكره،  �شبحانه  اأح��م��ده  وملكه،  جم��ده  يف  املتعايل  هلل  احلمد 
�شيئات  وم��ن  اأنف�شنا،  �شرور  من  ب��اهلل  واأع���وذ  واأ�شتغفره،  اإليه  واأت���وب 
اأعمالنا، ومن �شّر ال�شيطان و�شركه، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
و�شلم  اهلل  �شلى  كله،  الدين  على  ليظهره  احل��قِّ  ودي��ن  بالهدى  بعثه 
وبارك عليه، وعلى اآله و�شحبه والتابعني، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم 

الدين. اأما بعد:
با�شم اهلل نبداأ وبه ن�شتعني، مراكب اجلد والن�شاط ن�شتقل واهلل 

املعني، ن�شتفتح اأبواب يوٍم درا�شي وعلى اهلل نتوكل.
يف ه���ذا ال��ي��وم )        ( امل���واف���ق )                 ( ن��ب��ح��ر ب��ك��ّن يف 
رحلة بحرية، من �شواطئنا االإذاعية، اإىل اأعماق البحار، حيث املناظر 

الطبيعية، واالأ�شماك البحرية.

كر احلكيم: ومع اأوىل حمطاتنا البحرية نبداأ باآيات من الذِّ

القرآن الكريم

ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ       ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤ     

ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ     ڃ  ڃ   
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کک  ڑ       ڑ  ژ      ژ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک 

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

ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 

ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ 

ۅ ۉ ۉ ې رب ) الأنبياء(.

ونرفع اأ�صرعة ال�صّنة النبوّية:

الحديث

�شمعت  ق��ال:    - الأ�شجعي - ر�شي اهلل عنه  اأ�شيم  بن  ط��ارق  عن 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من قال: ل اإله اإل اهلل، وكفر مبا ُيعبد من دون اهلل، 

حرم ماله ودمه، وح�شابه على اهلل« متفق عليه.

وجندف مبجاديف احلكمة:

من دون أمل، سنموت

- اأطمح لأن اأقف حازًما ثابًتا فال اأتراجع، واأّل اأ�شرع اخلطى فاأدمر 
بالدي - اإبراهام لينكولن.

- اإذا كان النا�س طيبني فقط لأنهم يخافون العقاب ويطمعون يف 
ف علينا - األربت اآين�شتاين. جائزة الطاعة، فنحن قوم ن�شتحق التاأ�شُّ

- كل الأ�شياء العظيمة ب�شيطة، وميكن التعبري عنها بكلمات ب�شيطة: 
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احلرية، العدالة، ال�شرف، الواجب، الرحمة، الأمل - وين�شتون ت�شرت�شل.
- اأطمح لأن تزيد حكمتنا مع زيادة قّوتنا، واأن تعلمنا حكمتنا اأنه 

كلما قّلت مرات ا�شتعمالنا للقوة زادت قّوتنا - توما�س جيفر�شون.

ون�صطاد من �صمك الكلمات القر�س الكبري:

 النباتات تنظف الهواء من 
المّلوثات بدرجة أفضل مما يُعتقد

اأّن النباتات خا�شة بع�س الأ�شجار  اأم�س الأول -  ك�شف باحثون - 
بع�س  على  يعتقد  كان  مما  اأف�شل  بدرجة  تق�شي  �شغط  حتت  تقع  التي 

امللّوثات الكيماوية يف الهواء.
الغالف  لأبحاث  الأمريكي  الوطني  املركز  من  كارل  توما�س  وقال 
اجلوي، وهو مركز اأبحاث متوله احلكومة ويقع يف بولدر يف ولية كولورادو: 
اإنها متت�س بع�س  النباتات تنظف الهواء اإىل حد اأكرب مما كنا ندرك. 

اأنواع ملّوثات الهواء.
اأك�شيد  ثاين  متت�س  النباتات  اأن  طويلة  فرتة  منذ  العلماء  وعرف 
الكربون، وهو غاز يتكّون ب�شكل طبيعي يف الغالف اجلوي وميكنه حب�س 
م�شاألة  يف  تتفّوق  النباتات  بع�س  اأّن  يعرفوا  مل  ولكنهم  حتته،  احل��رارة 
امت�شا�س فئة من املواد الكيماوية تعرف با�شم املواد الع�شوية املتطايرة 

امل�شّبعة بالأك�شجني اأو » يف .اأوه .�شي«. 
وبيئي طويل  تاأثري �شحي  لها  التي قد يكون  املركبات  وتتكّون هذه 
الأج���ل يف ال��غ��الف اجل��وي م��ن ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات، وغ��ريه��ا م��ن امل��واد 
النباتات  ومنها  الإن�شان  ون�شاط  الناجتة عن م�شادر طبيعية  الكيماوية 
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وال�شيارات ومواد البناء.
وجاء يف اجلمعية الأمريكية للرئة اأنه لأّن مركبات )يف. اأوه. �شي( 
ميكنها الحتاد مع اأك�شيد النيرتوجني وتكوين الأوزون، فاإنها قد ت�شاهم 

يف اإحداث التهابات يف الرئة واأزمات يف التنف�س.
العلوم  دورية  يف  ُن�شرت  التي  الدرا�شة  على  امل�شرف  كارل  ومتكن 
التي  وهي  النف�شية،  النباتات  اأن  ومبعاونة زمالئه، من حتديد  �شاين�س 
اأوه. �شي( بدرجة  ب�شكل مو�شمي، متت�س مركبات )يف.  اأوراقها  ت�شقط 

اأ�شرع باأربعة اأ�شعاف مما كان يعتقد يف ال�شابق.
الغابات  يف  بذلك  القيام  يف  تتميز  النباتات  اإّن  الباحثون:  وق��ال 
الكثيفة، حيث لوحظ ا�شتيعاب )97( يف املائة من مرّكب )يف. اأوه. �شي(. 
ويف متابعتهم اأ�شجار احلور على وجه اخل�شو�س، لحظ الباحثون 
اأو التعّر�س ملهّيج مثل  اأنه عندما تكون حتت �شغط ب�شبب قطع ما فيها 

التلوث بالأوزون، فاإنها تزيد على نحو حاد من امت�شا�شها املركب.

كما اأّن للبحار اأ�صراًرا فلنا فقرات ومنّوعات:

من آداب الصالة
من الآداب املرعّية يف ال�شالة: ترتيل القراءة وحت�شني ال�شوت بها 
النبي  زب ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ رب )املزمل(، ويف احلديث: »كان 
ثواب  لأّن  م�شلم؛  رواه  منها«  اأطول  تكون  حتى  فريّتلها  ال�شورة  يقراأ  ملسو هيلع هللا ىلص 
واهلل  ع��دًدا،  القراءة  كرثة  ثواب  من  ق��دًرا  واأرف��ع  اأجل  والتدبُّر  الرتتيل 
�شبحانه هو الذي تكّلم بالقراآن، ياأذن وي�شتمع للقارئ احل�شن ال�شوت. 
ففي احلديث: »اهلل اأ�شد اأذنا للقارئ احل�شن ال�شوت من �شاحب القينة 
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النا�س فيه، وف�شل  بالقراآن اختلف  اإىل يقنته« رواه ابن ماجة، والتغّني 
اإذا  اأما  تكلف حممود،  الطبيعة من غري  وجه  على  به  التغني  اأن  النزاع 

تغنى به على وجه الت�شنُّع والتكلُّف فهذا كرهه ال�شلف وعابوه.

ئ النف���س فت�صك��ن،  وه��دوء البح��ر عن��د غ��روب ال�صم���س يه��دِّ
وي�صغط على الل�صان فيتكلم ومع فقرة:

تصويبات لغوية
ْعُلوك. ْعُلوك.. قويل: �شُ - ل تقويل: �شَ
نْدوق. -ل تقويل: �شَندوق.. قويل: �شُ

ار. ار.. قويل: َفخَّ - ل تقويل: ُفخَّ
- ل تقويل: ُب�َشاط.. قويل: ِب�َشاط.

- ل تقويل: ُم�ْشمار.. قويل: ِم�ْشمار. 
- ل تقويل: �ِشنام.. قويل: �َشَنام.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الكبير

الكبري هو العظيم، واهلل تعاىل هو الكبري يف كل �شيء على الإطالق، 
وهو الذي عال يف "ذاته" و"�شفاته" و"اأفعاله" عن م�شابهة خملوقاته، 
وهو �شاحب كمال الذات الذي يرجع اإىل اأن دوامه اأزل واأبدا واأن وجوده 
ي�شدر عنه وجود كل موجود، وجاء ا�شم الكبري يف القراآن خم�شة مرات، 
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اأربعا منهم  جاء مقرتنا با�شم )العلي(.

ون�صيب الفقرات من رحلتنا وفار، ومع اآخر فقراتنا:

النوم واألحوال الجوية

الأمريكيني،  العلماء  من  بها جمهور  قام  كثرية  مباحث  يوؤخذ من 
اأّن مدة نوم الأولد تختلف باختالف احلالة اجلوية فهي اأطول يف الأيام 

املاطرة منها يف اأيام ال�شحو.
اأكرث مما ينامون يف ال�شيف، والذكور  ال�شتاء  والأولد ينامون يف 
اجلوية  احلالة  يف  فجائي  انقالب  حدث  واإذا  الإن��اث،  من  اأكرث  ينامون 
ظهر ذلك يف مدة نوم الأولد يف احلال، فاإذا ا�شتمر هذا النقالب طوياًل 

عاد متو�شط النوم على مداه العتيادي.
الثالثة  بني  الولد  من  اأكرث  ينام  الر�شيع  الطفل  باأّن  العتقاد  اأما 

وال�شابعة من عمره فال يوؤيده الختبار.
اأمام  اأن مرَّ من  املدر�شية، بعد  اإىل جزيرتنا  ها هو قاربنا ي�شل 
ال  ممتعة  رحلة  نهاية  ويعلن  هنا،  رحاله  ليحط  ال�شاحلي،  طابورنا 

تن�شى.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )21(

ٱ ٻ ٻ

ما  وكل  ال�شمائر  على  املطلع  والنجوى،  ال�شر  عامل  هلل  احلمد 
يخفى، يعلم خائنة االأعني وما تخفي ال�شدور، اأحمده �شبحانه، وعد 
اأن  واأ�شهد  تلظى،  ن��اًرا  به  امل�شركني  وح��ذر  العلى،  الدرجات  املخل�شني 
حممًدا عبده ر�شوله، اأكمل اخلالق توحيًدا، واأبرهم عماًل، واأتقاهم هلل 
رب العاملني، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما 

بعد:
الذكيات  ي��وم  ويومنا  ال��ن��اج��ح��ات،  �شباح  �شباحنا  اج��ع��ل  رب  ي��ا 
املجدات، وم�شاءنا م�شاء الطائعات، ودرو�شنا درو�ض الفاهمات .. يا رب 

العاملني.
ونحن على موعٍد اليوم )        ( املوافق )                 ( مع رحلة 
تاريخية اإىل الف�شاء، عرب مكوك االإذاعة املدر�شية، وبقيادة م�شرفتها، 

وب�شحبة ع�شواتها. فهيا ا�شتعددن للرحلة.

قبل بداية العد التنازيل لنطالق املكوك قراأنا �صيًئا من القراآن:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ې ې   ې ى ى   ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  پڀ  پ  پ  
ڦ   ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿ 
چ   چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ   ڄ  ڄ    ڄ  ڦڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ      ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ      ژ  ژ  ڈڈ 
ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ      ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ  ھھ ھ ھ ے    

ے رب ) الأنبياء(.

وعندما ا�صتوينا يف اأماكننا بداأنا نتذّكر �صّنة احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: ق��ال ر���ش��ول اهلل  اأب��ي ه��ري��رة - ر�شي اهلل عنه -  ع��ن 
"اأتْدرون ما اأكرُث ما ُيدِخُل الناَر قالوا: اهلُل ور�شوُله اأعلُم، قال: الأجوفاِن: 
َة؟ تقوى اهلِل وُح�شُن اخُلُلِق" ح�شنه  الفرُج والفُم، وما اأكرُث ما ُيدِخُل اجلنَّ

الألباين. 

وبداأ القبطان يعطينا مواعظ مهمة لل�صعود اإىل الف�صاء:

لهذا أحب ربي

كيف ل حتبني من كل نعمة منه وكل ف�شل لديه وكل ح�شنة بتوفيقه 
بنعمه  و�شملِك  اأحبِك وغمرِك  بتي�شريه؟ وكيف ل حتبني من  وكل رحمة 

وباإح�شانه؟.. ومن اأجل هذه النعم:
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1- نعمة الإ�شالم: هل كان لِك اأدنى ف�شل يف كونك م�شلمة؟!.. هل 
تزعم اإحدى منكنا منا اأنها دعت ربها يف بطن اأمها اأن يخرجها م�شلمة 
تولدين على  اأن تكوين حطًبا جلهنم  اأختي كان من املمكن  يا  ففعل؟!.. 
الكفر ومتوتني عليه، ولكنه يحبِك فع�شمِك عن عبادة العبيد واأ�شجدِك 
ملن خلق امللوك والعبيد، وحماِك من ال�شجود لل�شنم واأخ�شعِك ملن خلقِك 

من العدم. 
اآث��ار قدرته  اإليه عن طريق  اأر�شدك  ولأن��ه يحبك  اآث��ار قدرته:   -2
الذي  ر�شوله  اإليه، وهي  بها  وتهتدي  عليه  بها  لت�شتديل  ومالمح عظمته 
اأر�شله اهلل اإىل النا�س، غري اأنه ل يوحى له وكتابه املفتوح دائًما يقروؤه الأمي 
واجلاهل، �شبحانه خلق فاأبدع و�شمى نف�شه البديع وجمل واأتقن؛ولذا فهو 
ملح  يعرفه من  ل  وكيف  اآث��اره  راأى  من  يعبده  ل  كيف  وعجًبا  )اجلميل( 
اأنوراه؟! اأبعد كل هذه الآيات التي اأ�شدِك اإليها تهجينه وتن�شينه وترتكينه 
اإىل غريه، تتودين اإىل من يجافيِك وتتجافني عمن ُيتودد اإليه ف�شبحانه 

من اإله يتعرف اإىل خلق عنه معر�شون. 
3- احل�شنة امل�شاعفة: كل اإن�شان يعاملك لريبح منك ويك�شب عليِك، 

اأما اهلل فيعاملِك لرتبحي اأنِت منه وتك�شبي عليه، واحل�شنة بع�شرة. 

وبعد انتهاء العد التنازيل 3 - 2 - 1 انطلقت الكلمة ال�صباحية:

 عبد الرحمن السميط.. خادم فقراء إفريقيا

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شميط  حمود  الرحمن  عبد  الدكتور/  ُولد 
عام  الكويت  يف  �شابًقا(  اإفريقيا  ل�)م�شلمي  املبا�شر  ال��ع��ون  جمعية 
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)1947م(، ويحكي املقربون منه اأنه بداأ العمل اخلريي واأعمال الرب منذ 
بعمل  يقوموا  اأن  اأ�شدقائه  بع�س  مع  اأراد  الثانوية  املرحلة  ففي  �شغره، 
وا�شرتوا  اليومي  م�شروفهم  من  املال  من  مبلغ  بجمع  فقاموا  تطوعي، 
العمال  بنقل  دوامه  انتهاء  بعد  املجموعة  اأفراد  اأحد  يقوم  وكان  �شيارة، 

الب�شطاء اإىل اأماكن عملهم اأو بيوتهم دون مقابل.
الطب  بكالوريو�س  على  ح�شل  اأن  بعد  بغداد  جامعة  من  تخرج 
م�شروفه  من  الأك��رب  اجل��زء  يخ�ش�س  ك��ان  اجلامعة  ويف  واجل��راح��ة، 
ل�شراء الكتيبات الإ�شالمية ليقوم بتوزيعها على امل�شاجد، وعندما ح�شل 
على  منحة درا�شية قدرها )42( ديناًرا كان ل ياأكل اإل وجبة واحدة وكان 
اأن ثمنه ل يتجاوز دينارين  اأن ينام على �شرير رغم  ي�شتكرث على نف�شه 

معترًبا ذلك نوًعا من الرفاهية.
�شاء له اهلل اأن ي�شافر اإىل اإفريقيا لبناء م�شجد لإحدى املح�شنات 
والفقر  اجلوع  يقتلهم  الب�شر  هناك ماليني  فراأى  الكويتيات يف مالوي، 
واجلهل والتخلف واملر�س، و�شاهد وقوع امل�شلمني حتت وطاأة املن�شرين 
الذين يقدموا اإليهم الفتات والتعليم لأبنائهم يف مدار�شهم التن�شريية، 

ومن ثم فقد وقع حب هذه البقعة قلبه ووجدانه و�شيطرت على تفكريه.
اإىل  يذهب  البكاء حينما  اإىل حد  ال�شميط  يوؤثر يف  ما  اأكرث  وكان 
منطقة ويدخل بع�س اأبنائها يف الإ�شالم ثم ي�شرخون ويبكون على اآبائهم 
يا  اأنتم  اأين  ي�شاألون:  وهم   ، الإ�شالم  غري  على  ماتوا  الذين  واأمهاتهم 
م�شلمون؟ وملاذا تاأخرمت عنا كل هذه ال�شنني؟ كانت هذه الكلمات جتعله 
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على  ماتوا  الذين  هوؤلء  امل�شوؤولية جتاه  بجزء من  وي�شعر  يبكي مبرارة، 
الكفر.

وبعد انف�صال اأحد اأجزاء املكوك بداأنا نفكر يف:

تسجيل الوفيات

خا�شة  م�شلحة  الأمريكية  احلكومة  اأن�شاأت  )1902م(  �شنة  يف 
لإح�شاء الوفيات التي كانت ت�شمل يف اأول الأمر بع�س الوليات ثم ان�شمت 
اإليها �شائر الوليات بالتدريج اآخرها ولية تك�شا�س وهذه امل�شلحة جتمع 
بها،  اخلا�شة  الوافية  املعلومات  وت�شجل  الوفيات  عن  دقيقة  اإح�شاءات 
كعمر املتوفى وجن�شه و�شناعته واأ�شباب وفاته وعالقة الوفاة بالوراثة اإىل 

غري ذلك من املعلومات الدقيقة.

ولأّن الف�ص��اء تنع��دم في��ه اجلاذبي��ة بداأن��ا ن�صب��ح يف الف�ص��اء 
ونقول:

المقاييس قديمًا وحديًثا

كان الإن�شان يف فجر املدينة ي�شتعمل يديه ورجليه وج�شمه لقيا�س 
والقامة  واخلطوة  وال��ذراع  والإ�شبع  والفرت  ال�شرب  اخرتع  وقد  الأ�شياء. 
اإىل اآخره؛ للدللة على املقايي�س وطبيعي اأن تلك املقايي�س كانت تختلف 
باختالف الأ�شخا�س. اأما الآن فاإّن العلم قد اأوجد لنا مقايي�س متناهية 

يف الدقة والإتقان.
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واأي دليل اأ�شدق على هذا من قولنا: اإن طول بع�س اأمواج الأ�شعة 
األف مليون من املرت، وقد يكون هذا  اآلف  ل يزيد على جزء من ع�شرة 
مرور  فيه  يوؤثر  ول  يتغري  ل  هو  هو  الأب��د  اإىل  و�شيظل  الأزل  منذ  الطول 

الوقت.

وم��ع ه��ذا املنظر الف�صائي ال��ذي ل تتلكني في��ه اإل اأن ت�صبحي 
بحمد ربك:

درجة الحرارة في أعالي الجو

فاإذا  اجلو  ب��ربودة  �شعرِت  العالية،  اجلبال  قمم  اإىل  ارتفعِت  اإذا 
تابعِت الرتفاع نحو مائة ميل بداأِت ت�شعرين بارتفاع درجة احلرارة. ول 
ُيطاق.  ت�شعري بحرٍّ ل  اأكرث حتى  اأو  اإىل علو مائتي ميل  تكادين ت�شلني 
هذا ما اأثبتته الأر�شاد اجلوية الأخرية ويوؤخذ من هذه الأر�شاد اأن درجة 
حرارة اجلو فيما وراء قمم اجلبال وعلى ارتفاع نحو مائة وخم�شني مياًل 

تكاد تكون ثابتة ل تتغري ل لياًل ول نهاًرا.
وبعد اأن قررنا الرجوع اإىل االأر�ض، لنقلع بكل �شرعة، متنينا اأن 
باأيدينا فالوقت ق�شري، والزاد قليل،  اأّن االأمر لي�ض  اإاّل  نرتيث قلياًل 

وال بد اأن نعلن الرحيل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )22(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون، وبعدله �شل ال�شالون، 
اأحمده حمد عبد نزه ربه عما يقول الظاملون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبد 
وب���ارك على عبدك  و�شلم  اللهم �شل  امل��اأم��ون،  ال�����ش��ادق  ور���ش��ول��ه  اهلل 
ور�شولك حممد وعلى اآله واأ�شحابه الذين هم بهديه متم�شكون. اأما 

بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نبداأ اإذاعتنا بهذين 

البيتني:
�شمان�����ا  ن��ورك يف كل  ان�ش��ري  االإذاع��ة  �شم�ض 

خطان�ا  ب��ر���ش��اه  يكلل  برحمته  ن��دع��و  ف��اهلل 
فقراتنا �شتى فانتظرن لن جتدن للملل مكانا

فلنبداأ بث اإذاعتنا وخري البدء واال�شتهالل

كر احلكيم نتلوها بكل ترتيل: اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

زب ۓ  ۓ      ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ   تعاىل:  قال 
ېې  ۉ   ۉ     ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  
ې  ې ى ى ائ     ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ 
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ۇئ ۆئ  ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    
ڦ  ڤ   ڤ  ڤ    ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ 
ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ    ڃ ڃ   ڃ 

چ رب ) الأنبياء(.

ومن نور قمر النبّوة ناأخذ قب�ًصا منه:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:    - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأب��ي  عن 
»ثالث اإذا خرجن، ل ينفع نف�ًشا اإميانها مل تكن اآمنت من قبل اأو ك�شبت 
الأر���س«  وداب��ة  والدجال،  مغربها،  من  ال�شم�س  طلوع  خ��رًيا:  اإميانها   يف 

رواه م�شلم.

ومن فنون الفقرات نختار الآتي:

الحمّام الساخن

ال�شتحمام باملاء البارد ل يالئم جميع الأمزجة، وال�شتحمام باملاء 
احلرارة  ويطرد  اجل�شم  م�شام  يفتح   - ال�شيف  نهاية  حتى   - ال�شاخن 
التي باطنه؛ لذلك ي�شعر املرء بعد احلمام ال�شاخن بانتعا�س و"طراوة"، 
ب  ت�شرُّ دون  ويحول  امل�شام  ي�شد  فقد  البارد،  باملاء  ال�شتحمام  بخالف 

حرارة اجل�شم اإىل اخلارج.

www.alukah.net



142

وللكلمة ن�صيبها من الإذاعة ال�صباحية:

اليابان.. ال تهزّها الزالزل!

خالل  خ�شرت  مت��اًم��ا،  م��دّم��رة  ال��ي��اب��ان  ك��ان��ت  )1950م(  �شنة 
احلرب ن�شبة من ال�شباب اأعلى مما خ�شرته اأية اأمة اأخرى، كانت املدن 
القادة  فيه  ا�شتدعت  اجتماع  اإىل  اليابان  فدعت  متاًما،  احرتقت  قد 
يف  لي�شعوا  ال��رتب��وي؛  املجتمع  وق��ادة  ال�شناعيني  وال��ق��ادة  احلكوميني 
هذا الجتماع خطة متكنهم من توحيد املجتمع، واأن يحققوا هدًفا يعيد 
الكرامة الوطنية ويعيد الزدهار القت�شادي لليابان.. واأخرًيا قرروا اأن 
هدفهم يف اخلم�شينيات هو اأن ي�شبحوا الأمة الأوىل يف العامل يف اإنتاج 

الن�شيج.. فبلغوا الهدف.
�شنة )1960م( عقدوا اجتماًعا اآخر، وقالوا: ما هو  هدفنا يف هذا 
الفولذ  اإنتاج  يف  العامل  يف  الأوىل  الأمة  ن�شبح  اأن  هدفنا  قالوا  العقد؟ 

فقرروا حتقيق احللم امل�شتحيل، ملاذا كان الهدف م�شتحياًل؟
اليابان ل متلك املوارد الطبيعية فال فحم ول نفط ول حديد  لأّن 
اآلف  م�شافة  اخل��ام  وامل��واد  الطبيعية  امل��واد  ا�شترياد  عليهم  كان  خ��ام، 
فولذ  وت�شنيع  املتطّورة،  الفولذ  معامل  وبناء  اأر�شهم،  اإىل  الأم��ي��ال 
الأميال، ثم بيعه ب�شعر  اآلف  واإعادة �شحنه م�شافة  من الدرجة الأوىل، 

تناف�شي.. حلم م�شتحيل متاًما.
لكنهم مل ينظروا اإىل ما  ميلكونه بل نظروا اإىل ما لديهم من اإرادة 

العمل... فبلغوا الهدف.
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هذا  هدف  لنحدد  وقالوا  اآخ��ر،  اجتماًعا  عقدوا  )1970م(  �شنة 
العقد، نريد اأن ن�شبح الأمة الأوىل يف اإنتاج ال�شيارات... فبلغوا الهدف.

�شنة )1980م( قالوا يف هذا العقد لن�شبح البلد الأول يف العامل يف 
اإنتاج الإلكرتونيات واحلا�شب الآيل.. فبلغوا الهدف..!

اإنه �شحر الأهداف والروؤية الوا�شحة للجميع.
اأر�س  اأهدافك وكوين قوية حتى تتمكني من �شنعها على  فحّددي 

الواقع.

وم��ن زاوي��ة الإبداع نخ��رج فقرة بعن��وان )"كليوبات��را" زوجة 
يوليو�س قي�صر(:

"كليوباترا" زوجة يوليوس قيصر

يعني ا�شم كليوباترا يف اليونانية "حمبوبة اأبيها". واأ�شهر كليوباترا 
هي ال�شابعة - ابنة بطليمو�س احلادي ع�شر - التي تزّوجت من بعد اأخيها 
اليونانية والالتينية  باأنطونيو، وقد كانت تتحدث  "بيوليو�س قي�شر" ثم 
التي �شّمت  املعدنية  العمالت  كانت  واإن  وامل�شرية،  والعربية  والفار�شية 
متوا�شعة  درجة  على  كانا  اأنهما  عن  تنم  اأنطونيو،  حبيبها  مع  �شورتها 
من اجلمال، وقد ُولدت بالإ�شكندرية يف )69 ق.م(؛، اإل اأّن نهايتها كانت 
اأوكتافيو�س،  ماأ�شاوية يف )30ق.م(، فقد انتحرت بعد هزميتها على يد 
واعتقادها بوفاة حبيبها؛ لينتهي بنهايتها حكم اأ�شرتها، ويبداأ الحتالل 

الروماين مل�شر.

www.alukah.net



144

طاف بعوا�شم العامل عام )2001م( معر�س لآثار امللكة كليوباترا 
�شم )394( اأثًرا، جلبت من )30( متحًفا، منها )444( قطعة من املتحف 
عليها  التاأمني  مت  بالإ�شكندرية،  الروماين  واليوناين  بالقاهرة  امل�شري 
بنحو )100( مليون دولر، كما �شم املعر�س ثالثة متاثيل، ا�شتعريت من 

الإرميتاج الرو�شي ومتحف الفاتيكان ومتحف الدولة بربلني.
يحتل فيلم كليوباترا- لإليزابيث تايلور وريت�شارد بريتون - املنتج 
عام )1963م( - �شدارة القائمة الن�شبية لأعلى الأفالم بتكلفة )286( 
مليون دولر، يليه "تيتانك" املنتج عام )1997م( بتكلفة )247( مليون 

دولر.
حد  اإىل  واأم��ث��ال��ه..  اأ�شباهه  على  م��ا  م�شطلح  �شيوع  يطغى   ق��د 

التال�شي فيه.

ومن جمال�س العلم نختار )اأقدم �صفينة حربية(:

أقدم سفينة حربية

بنيت  "ولفرين"  تدعى  اأمريكية  �شفينة  هي  حربية  �شفينة  اأق��دم 
اأحد  يف  لل�شياح  معرو�شة  الآن  وهي  )1844م(،  عام  املتحدة  للوليات 
املوانئ الأمريكية، وقد اأكل عليها الدهر و�شرب. اإل اأّن عّدتها واآلتها ما 
تزال �شليمة، وقد بنيت هذه ال�شفينة يف اأحد الأحوا�س الأمريكية ويبلغ 
 )680( وحمولتها  قدًما   )27( عر�شها  ومتو�شط  قدًما.   )168( طولها 
اأرطال ومبدفعني زنة  طًنا. وكانت م�شلحة ب�شتة مدافع زنة قنبلتها �شتة 

قنبلتهما رطال هاون �شغري.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحي

بال  الأب��د  واإىل  بداية  بال  الأزل  من  الدائمة  باحلياة  املت�شف  هو 
نهاية، فهو الباقي دائًما واحلي الذي ل ميوت.. كل �شيء هالك اإل وجهه 
الكرمي، وكل حي �شواه لي�س حيا بذاته واإمنا هو حي مبدد احلي �شبحانه.

واآخر فقرة مما يف جعبتنا هي بعنوان )�صوكول جديدة(:

شوكوال جديدة

اأغناها  وم��ن  لالإن�شان  امل��واد  اأنفع  من  ال�شمك  زي��ت  اأن  يخفى  ل 
الكريهة قد كانا عائقنْي  الزيت ورائحته  بالفيتامينات، ولكن طعم هذا 
يف �شبيل ا�شتعماله. وقد قراأنا الآن يف اإحدى املجالت العلمية الأمريكية 
خرًبا فحواه اأول م�شلحة ل�شيد الأ�شماك بكندا اأعلنت اأّن امل�شرت ونتورث 
من اأهايل مدينة فري هافن، قد اكت�شف طريقة ميكن بها �شنع ال�شوكول 
ممزوجة بزيت ال�شمك، من دون اأن يكون لهذا الزيت اأي طعم اأو رائحة 
ومن دون اأن يفقد اأي �شيء من خوا�شه، بحيث ي�شتطيع الطفل اأن ياأكل 
تلك ال�شوكول ب�شهية عظيمة، واأن يتلّذذ بها ول يعلم ما فيها و�شت�شتعمل 

هذه ال�شوكول يف �شنع املثلجات )اأنواع اجليالته( املختلفة.
حان الوداع، ومل يتبق اإاّل اخلتام.

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�شالم 

www.alukah.net



146

البرنامج اإلذاعي )23(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املبدئ املعيد، الفعال ملا يريد، خلق اخللق بعلمه، وقدر 
لهم اأقداًرا، و�شرب لهم اآجااًل، ال ي�شتاأخرون عنها وال ي�شتقدمون، قدر 
مقادير اخلالئق، قبل اأن يخلق ال�شماوات واالأر�ض بخم�شني األف �شنة، 
امل��اء، علم ما كان وما �شيكون، ولو كان كيف يكون،  وك��ان عر�شه على 
واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، و�شفيه وخليله، �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
اأهاًل بكن و�شهاًل ... اأهاًل بكّن كلما غرد قمري وناح، وكلما رددت 

فوق املاآذن حّي على الفالح. 
اأهاًل بكّن كلما الم�ض غ�شن غ�شنا.

ردد  وكلما  ال�شايف،  الينبوع  مب��اء  ج��دول  ام��ت��الأ  كلما  بكّن  اأه��ال 
الوادي �شدى اأن�شودة الراعي. 

يف هذا اليوم البهي )        ( املوافق )                 ( نحن على موعٍد 
مع قناة ابت�شمي وال حتزين، لت�شاهدن اجلديد، وت�شتمتعن باملفيد.

واأول برامج قناتنا لهذا اليوم اآيات من كتابنا املحفوظ، الذي ل 
ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه:

القرآن الكريم
ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ   چ  چ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ    ڍ 
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ک ک  ک ک گ  گ گ  گ    ڳ       ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے           ۓ ۓ ڭ 
ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ 
ٻ  ٱ  ائ   ائ  ى  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ     ۉ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ             ڤڦ  ڤ  ڤ          ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ ڃڃ ڃ ڃ            چ  چ رب ) الأنبياء(.

وبرنامج ال�صّنة ل يتوقف:

الحديث
عن اأ�شماء بنت اأبي بكر - ر�شي اهلل عنها - اأنها �شمعت ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل �شيء اأغري من اهلل« متفق عليه.

ونعر�س لكّن هذا الربنامج:

من دون أمل، سنموت
الأمة كلها غًدا،  اليوم، �شتكون عليه  الفرد منا  - ما �شيكون عليه 

طاملا اأن الواحد منا يرف�س التخاذل وفقدان الأمل - مهامتا غاندي.
اأف�شلها، ول  واأرّك��ز تفكريي على  الأي��ام،  اأحلك  الأم��ل يف  اأج��د   -

اأ�شائل القدر - دلي لما.
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لوثر  مارتن   - الأم��ل  نفقد  اأّل  على  الإخفاقات،  نتقّبل  اأن  يجب   -
كينج.

- الأمل هو حلم الرجل امل�شتيقظ - اأر�شطو.

وعلى الهواء مبا�صرة ت�صتمعن للكلمة:

هذا الكهل العجوز هل تعرفينه؟

اإنه ذلك ال�شيخ الكهل امللت�شقة �شوره بعلب الكنتاكي، اإنه �شاحب 
اإنديانا وهو يف �شن  خلطة الدجاج ال�شرية، الذي عمل مزارًعا يف ولية 
العا�شرة باأجر �شهري يعادل دولرين، ثم قاطع تذاكر على اأحد با�شات 
النقل، ثم جندًيا ملدة �شتة �شهور يف كوبا، ثم اإطفائًيا يف ال�شكة احلديدية، 
ارات نهرية،  در�س القانون باملرا�شلة، وعمل يف الق�شاء، واأدار �شركة عبَّ
اأدار حمطات ل�شرتاحة  كما عمل يف جمال التاأمني وبيع الإط��ارات، ثم 
للم�شافرين  يعد وجبات  راح  الأربعني  بلغ  اأن  وبعد  الطرق،  الركاب على 
اأنه  اإل  على الطرق يف حمطات ال�شرتاحة، مل يكن لديه مطعم يومها، 
كان يبيع وجباته من فوق مائدة طعامه اخلا�شة، ويف غرفته ال�شغرية 
النا�س  اأع��داد  راحت  وملا  تلك..  ال�شرتاحة  مبحطة  امللحقة  املتوا�شعة 
املحطة،  من  ال�شارع  عرب  �شغري  فندق  اإىل  انتقل  لطعامه،  طلًبا  تتزايد 
خلطته  يطّور  راح  ثم  زبوًنا،  ل���)142(  يت�شع  �شغرًيا  مطعًما  افتتح  حيث 
 )11( من  املكّونة  اخللطة  تلك  �شنوات..   )9( مدى  على  تلك  ال�شرية 

ع�شبة طبيعية واأنواًعا خمتلفة من البهارات. 
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اأن  مقابل  دولر  األف   )164( مبلغ  �شاندرز  الكولونيل  على  ُعر�س 
يبيع مطعمه، وكان ذلك يف عام )1953م( لكنه رف�س، ولكن بعد �شنوات 
ول�شوء احلظ، تغرّيت خرائط تعبيد الطرق، ومل َيُعد مكان املطعم جيًدا، 
مما ا�شطر اإىل بيعه باملزاد العلني مقابل )75( األف دولر، ومل يكن هذا 
املبلغ يكفيه لت�شديد ديونه.. وبعد هذه امل�شيبة وخ�شارته كل �شيء، قرر 
�شاندرز اأن يتقاعد وي�شرف من مدخرات ال�شمان الجتماعي، وكان اأول 
�شيك من موؤ�ش�شة ال�شمان الإجتماعي هو )105( دولرات، ا�شتلمه وعمره 
اآنذاك )63( عاًما، كان يعلم اأن هذا املبلغ لن يفعل له ول لزوجته �شيًئا، 
�شنع  يف  طريقته  ا�شتثمار  حقوق  بيع  يحاول  فراح   .. ي�شت�شلم  مل  ولكنه 
الدجاج، ف�شافر بني الوليات الأمريكية يجوبها من مطعم اإىل مطعم.. 
هل تعرفن عدد املطاعم التي رف�شت التعامل مع �شاندرز و�شخرت منه؟ 
التي رف�شت  املطاعم  ينجح؟ عدد  اأن  ال�شيخ  خّمني كم مرة حاول هذا 
طلبه )1008( مطاعم، وعند حماولته رقم )1009( جنح يف بيع اأول حق 
ا�شتثمار.. كان يعطي حق ال�شتثمار مقابل كلمة �شرف ووعد اأن ُيدفع له 

مبلغ زهيد جًدا مقابل كل دجاجة مقلية تطبخ على طريقته.
 )600( من  اأكرث  �شاندرز  لدى  اأ�شبح  )1964م(  عام  حلول  ومع 
هذا  وكان  وكندا،  اأمريكا  يف  ترخي�شه  مبوجب  يعمل  الدجاج  لبيع  فرع 
عاماًل   )167( و  وزوجته  �شاندرز  يتحمله  اأن  من  اأكرب  والنجاح  التو�شع 
كانوا يعملون يف مبنى جماور خلف منزله؛ لذا قرر اأن يبيع امتياز مطاعم 
كنتاكي اإىل براون جونيور واإىل املليونري جاك ما�شي، مقابل مليون دولر، 
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وراتب �شهري مدى احلياة قدره )40( األف دولر - ثم رفعه اإىل )75( 
اإدارة  جمل�س  يف  له  ومقعد  والدعاية  ال�شت�شارات  مقابل   - دولر  األف 

ال�شركة.
توفى الكولونيل �شاندرز يف عام )1980م(، ويف نهاية عام )2004م( 

بلغ عدد مطاعم كنتاكى اأكرث من )11000( مطعم منت�شرة يف العامل.
فهل تعلمِت �شيًئا من ق�شة الكفاح هذه؟ اأرجو ذلك!!

ومن م�صل�صالتنا الثقافية ت�صاهدن الآتي:

شطيرة.. فطيرة.. بداًل من"ساندويتش"

عرف املجتمع العربي - ومن ثم الل�شان العربي - املخبوزات التي 
حتوي داخلها اأجباًنا اأو حلوًما اأو ما �شابهما، فيما ي�شّمى بالفطائر، اإل 
نوًعا  دفتيه  بني  ي�شم  خبز  وهو  بال�شاندويت�س،  ي�شّمى  ما  يعرف  مل  اأنه 
اأوف  "اإيرل  ي�شّمى  اإجنليزي  نبيل  من  ا�شمه  اقتب�س  وقد  احل�شو،  من 
�شاندويت�س" كان عمله يلهيه عن وجبات الطعام، فابتكر طباخه اخلا�س 
عن  ي�شغله  اأن  دون  رمقه  ي�شد  اأن  ميكن  الذي  الطعام،  من  ال�شكل  هذا 
العمل، وقد �شاع الأمر يف الو�شط الراقي باإجنلرتا، ثم يف عموم اأوروبا، 

حتى عم العامل كله.
ويقال: اإّن "املجمع اللغوي" مب�شر عندما اأراد اإيجاد تعبري عربي 
بديل انتهى اإىل "�شاطر وم�شطور وبينهما كامخ"1، وقد تناولت ال�شحف 

َياِتِه. َعاِم وُمَشهِّ )1( َوُيَخصُّ ِبِه َأْنَواُع ُمَخلَّاَلِت الطَّ
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هذه الت�شمية بالعرتا�س والت�شخيف، واإن كان يقال اإنها حم�س افرتاء من 
اأحد ال�شحفيني امل�شاك�شني، على اأّن الأمر انتهى اإىل الإفتاء با�شتخدام 

كلمة �شطرية.

ونرتككن مع هذا الفا�صل فكّن معنا:

وسائل وأفكار للدعوة في المدارس

1- تهيئة مقر جلماعة التوعية الإ�شالمية:
الق�ش�س   - الأ�شرطة   - )الكتب  ل�شتعارة:  ركن  على  وي�شتمل   
اللوحات  لعر�س  الكرمي  للقراآن  ومعمل  الفيديو  عر�س  وركن  الهادفة( 

والبتكارات والأفكار الوعظية والإر�شادية.
2- تق�شيم اأفراد اجلماعة اإىل اأ�شر لعّدة اأغرا�س:

- عمل درو�س فيما حتتاج الطالبة يف حياتها وعبادتها.

- تفريغ �شريط اأو جمموعة اأ�شرطة )علمية - هادفة(.
- تلخي�س كتيب.

- عمل م�شابقة، وم�شابقة ال�شريط الإ�شالمي والكتاب.
3- ال�شتفادة من الربامج الإذاعية )الإذاعة ال�شباحية - اإذاعة 

الف�شحة - كلمة بعد ال�شالة(.
عند  املوجزة  املنوعة  والإر�شادية  الوعظية  اللوحات  ا�شتغالل   -4
مدخل املدر�شة )من اخلارج والداخل( ويف املمرات والف�شول الدرا�شية 

وغرف املدر�شات كل مبا يالئمه.
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5- عمل ركن للفتاوى وال�شتف�شارات )بو�شع ال�شوؤال يف �شندوق، 
ثم الإجابة عليه(.

واآخر برامج قناتنا لهذا اليوم هو بعنوان:

بالد ومعاني أسمائها

تايالند: معنى ا�شمها: اأر�س احلرية.
اأدي�س اأبابا: عا�شمة اإثيوبيا، معنى ا�شمها: الزهرة البي�شاء.

بوداب�شت: عا�شمة املجر، معنى ا�شمها: املدينة اجلميلة.
الإكوادور: اتخذت ا�شمها من خط ال�شتواء )اإكويرت( نظًرًا لوقوعها 

عليه.
جامبيا: جاء ا�شمها هذا من نهر جامبيا الذي مير باأرا�شيها.

فقد  اإ�شبانيا،  ملك  الثاين  فيليب  اإىل  ن�شبة  بذلك  �شميت  الفلبني: 
كانت الفلبني حُمتلة من ِقبل الأ�شبان.

ونرجو  نتمنى  حت��زين،  وال  ابت�شمي  قناة  قناتنا  برامج  ختام  يف 
ا لوجهه، واأن يوفقنا  من اهلل العلي القدير اأن يجعل ما قدمناه خال�شً

جميًعا لتقدمي املزيد.
اأجمعني" و�شحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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البرنامج اإلذاعي )24(

ٱ ٻ ٻ

امل��ت��ف��ّرد بالعزة واجل���ربوت،  امل��دب��ر للملك وامل��ل��ك��وت،  احل��م��د هلل 
الرافع لل�شماء بغري ِعماد، املقّدر فيها اأرزاق العباد، الذي �شرف قلوب 
فلم  االأ���ش��ب��اب،  م�شبب  اإىل  واالأ���ش��ب��اب  الو�شائل  مالحظة  عن  اأوليائه 
يعبدوا اإال اإياه، ومل ي�شتعينوا اإال به، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
حفظه وكفاه فهو به كفيل، وهو ح�شبه ونعم الوكيل. �شلى اهلل و�شلم 

عليه، وعلى اآله و�شحبه املهتدين اإىل �شواء ال�شبيل. اأما بعد:
ها هي حلقات برناجمنا االإذاع��ي ت�شتمر، وبعدد حلقاتها تزداد، 

وبتنّوع براجمها تتاأّلق وتبدع.
ولنا يف ه��ذا اليوم )        ( امل��واف��ق )                 ( عر�ض �شريع 
ل�شبع حلقات مثرية من حلقات م�شل�شلنا االإذاعي الذي يعر�ض يومًيا 

اأمامكن.

اأروع حلقاتنا هي حلقة القراآن الكرمي؛ لأنه كالم اهلل - �صبحانه - 
اخلالد اإىل يوم القيامة:

القرآن الكريم

ڌ      ڍ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  چ  چ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ک  ک  ڑک  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

www.alukah.net



154

ک گ        گ گ      گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ  ڱ   ڱ     
ھ  ہہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ڱں  
ھ ھ ھ   ے    ے ۓ ۓ  ڭ     ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ   ۅ ۉ     ۉ ې ې  ې ې     

ىى ائ ائ    ەئ      ەئ وئ وئ ۇئ  رب ) الأنبياء(.

- وحلقة ال�صّنة النبوية ل بد اأن تعّطر باحلديث:

الحديث

عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما 
من اأحد اأغري من اهلل، من اأجل ذلك حرم الفواح�س، وما اأحد اأحب اإليه 
املدح من اهلل« متفق عليه. ويف رواية لهما: عن عمرو، عن اأبي وائل، عن 
ما ظهر  الفواح�س  ولذلك حرم  اهلل؛  من  اأغري  اأحد  »ل  قال:  اهلل؛  عبد 
اإليه، املدح من اهلل؛ ولذلك مدح نف�شه«.  اأحب  منها وما بطن، ول�شيء 
قويل: �شمعته من عبد اهلل قال: نعم، قلت: ورفعه؟ قال: نعم: زاد يف رواية 
مل�شلم:»ولي�س اأحد اأحب اإليه العذر من اهلل، من اأجل ذلك اأنزل الكتاب 

واأر�شل الر�شل«.

- وللكلمة يف اإذاعتنا حلقٌة م�صتقلة:

  التكريم لكِ أنتِ

ترّبوا  الذين  والأطفال  الفتيات  اأمام  الفا�شحة  املالب�س  ارت��داوؤِك 
على احلياء و�شرت اأنف�شهم، متزيق حليائهم، و�شدمة يف قدواتهم، وقد 
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من  �شعبة  فهو  احلياء  يف  املتمثل  الإمي��اين  بنيانهم  هدم  اأوزار  حتملني 
الإميان، ومن تهدم بيًتا هي يف عرف النا�س جمرمة، فيكف مبن تهدم 
البنيان الإمياين وتقتل احلياء يف القلوب اإنها واهلل اأعظم جرًما، قال اهلل 

تعاىل: زب ٿ ٹ ٹ   ٹ رب ) ال�شجدة: 22(.
حياء  تخد�شي  ف��ال  ت��راق��ب��ك،  �شغرية  عيوًنا  هناك  اأّن  ت��ذّك��ري 
من  لتكوين  واحت�شمي  ال��ك��ب��ريات..  وج���ود  واح��رتم��ي  ال�����ش��غ��ريات.. 

املوؤمنات،فالتعّري لبا�س ال�شفيهات.
اإّن البقرة هي التي مت�شي باأثدائها مك�شوفة اأمام النا�س .. والبهائم 
ل حتتاج ملالب�س ت�شرتها؛ لأّن املو�شوع )عادي( عندها، فهي ت�شري هكذا 
اأمام اجلميع، تنظر اإليهم، وينظرون دون اأن يعني ذلك لها �شيًئا؛ لأنها 

بهيمة.
اهلل،  كّرمك  وقد  البهائم  مرتبة  اإىل  تنزيل  اأن  طيبة  يا  وحا�شاك 

ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک        ک  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال  ا�شمعي، 
رب  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ 

) الإ�شراء: 70(.
ومل يذكر �شبحانه يف الآية اأنه كّرم البهائم، بل ذكرِك اأنِت )بني 
ارتفعي  املخلوقات  على  به  اهلل  ورفعك  التكرمي،  �شرف  نلِت  فلما  اآدم( 
لالأ�شفل،  تنزيل  ول  اهلل،  رفعك  كما  ارتفعي  املنزلة،  لهذه  اأهاًل  لتكوين 

بل متّيزي ب�شخ�شيتك القوية املوؤمنة واعتّزي مبا لديك من حياء ودين.
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- واخرتنا لكّن حلقًة بعنوان )ال�صعراء واألقابهم(:

الشعراء وألقابهم

- �شاعر الإ�شالم: حممد اإقبال.
- �شلطان العا�شقني:ابن الفار�س: عمر بن علي.

- متنبي العرب: اإبن هانئ الأندل�شي.
- املتنبي: اأحمد بن احل�شني.

- بحرتي املغرب: ابن زيدون.
- �شريع الغواين: م�شلم بن الوليد.

- وحتى ل تللن من حلقاتنا �صوف نعر�س لكّن حلقتني مثريتي��ن 
الأوىل بعن��وان )�صاب يتقن "35" لغة(:

شاب يتقن "35" لغة

 � ال�شن  �شغري  الأمل��اين  ال�شاب  ذلك  نوعها..  من  فريدة  حالة  اإنه 
يدر�س  والذي  هانيه،  �شتيان  �شابا  ويدعى:  )1986م(،  عام  مواليد  من 

الفل�شفة بجامعة بون.
�شك  ول  عبقرية  يعد  وذل��ك  حّية!!  عاملية  لغة   )35( يتحدث  فهو 
يف علوم اللغات، وقد تناولت و�شائل الإعالم يف اأملانيا ق�شته على نطاق 
غريب  �شيء  ذلك  كون  يف  اأح��د  مع  يتفق  ل  ال�شاب  هذا  اأن  غري  وا�شع، 
ر  عبقري، بل يوؤكد اأن تعلم اللغات يحتاج اإىل املثابرة وبذل اجلهد والتذكُّ
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الدائم للمفردات والقواعد، ويكون ذلك على مدار يومي ثابت.
هذا ومما ي�ّشر على ذلك ال�شاب تعّلم كل هذا العدد من اللغات، اإنه 
كان يتبع اللغات التي تنتمي اإىل اأ�شل لغوي واحد، اأو عائلة لغوية  واحدة، 

مثل اللغات الهندواأوربية.
ومن بني تلك اللغات العديدة التي اأتقنها: الإجنليزية، الهولندية، 
الربتغالية،  الإ�شبانية،  الفرن�شية،  الرنويجية،  الأي�شلندية،  الدمناركية، 
ال�شلوفاكية،  الت�شيكية،  البولندية،  الرو�شية،  الرومانية،  الإيطالية، 
البلغارية، الهندية، الفار�شية.. ف�شاًل عن لغته الأملانية بالطبع.. اأما اللغة 
التي اأحبها كثرًيا واأتقنها اإتقاًنا تاًما، فهي لغة الب�شتو، اأو الب�شتونية، لغة 

�شكان جنوب اأفغان�شتان.

- وحلقتنا الأخرى بعنوان )ال�صعراء واألقابهم(:

الشعراء وألقابهم

- �شاعر الغزل: عمر بن اأبي ربيعة.
- �شاعر النيل: حافظ اإبراهيم.

- ديك اجلن: عبد ال�شالم بن رغبان.
- �شاعر النيل والنخيل: �شالح جودت.

- و�شاح اليمن: عبد الرحمن بن اإ�شماعيل.
- �شاعر الكوخ: حممود ح�شن اإ�شماعيل.
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- وحلقتنا الأخرية لهذا اليوم هي بعنوان )طرق ت�صاعدك على 
النوم(

طرق تساعدكِ على النوم

اأ�شباب  وهناك  طبيعي،  ب�شكل  النوم  على  ت�شاعدِك  طرق  هنالك 
كثرية  قد توؤدي اإىل ا�شطرابات موؤقتة يف النوم فال داعي للقلق وحاويل 

حل هذه الأعرا�س مبا�شرة مبراعاة اخلطوات التالية:
1- اخلدي اإىل ال�شرير فقط عندما ت�شعرين بالنعا�س.

2- ا�شتخدمي ال�شرير للنوم فقط.
3- اقرئي ورد )دعاء( النوم كل ليل.

)زهرة  العطرية  بالزيوت  الغرفة  عطري  للنوم  الذهاب  قبل   -4
الربتقال  والالفندر(، لأنها ت�شاعد على ال�شرتخاء.

باردة  تكون  واأل  النقي  وهوائها  الغرفة  نظافة  على  احر�شي   -5
كثريا اأو حارة كثرًيا.

ها نحن قد و�شلنا اإىل م�شك اخلتام، فحلقاتنا قد حلقت اأمامكن، 
وم�شاهدها قد ُعِر�شت لكّن، فاإن كان ما فيها �شواًبا فهو من اهلل، واإن 

كان من خطاأً اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان.
اأجمعني". و�شحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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ووّفقهم  والعرب،  باحِلَكم  اأوليائه  �شدور  �شرح  ال��ذي  هلل  احلمد 
اإال اهلل  اإل��ه  ال  اأن  واأ�شهد  وال�شفر.  مل�شاهدة عجائب �شنعه يف احل�شر 
وحده ال �شريك له القائل: اإنا كل �شيء خلقناه بقدر، واأ�شهد اأّن نبينا 
اآله  وعلى  عليه،  و�شّلم  اهلل  �شلى  الب�شر.  �شيد  ور�شوله  عبده  حممًدا 

و�شحبه املقتفني الآثاره يف االأخالق وال�ِشرَي. اأما بعد:
اأه�����������اًل ب����ك����م ف���ب���ك���م ي���ط���ي���ب ل����ق����اوؤن����ا

ال�����ش��ج��ر  اأوراق  االأط������ي������ار  وت����ع����ان����ق 
وي�����ق�����ب�����ل ال�����ن�����ج�����م امل�������ح�������ب ح���ب���ي���ب���ه

وت�������ش���م االأر�����������ض اأن����������وار ال��ق��م�����������������������ر 
من هذا اليوم )        ( املوافق )                        ( نقف بكن يف قافلتنا 

االإذاعية، املزّودة بكل متطّلبات املعرفة، وعناقيد العلوم.

يتقدم قافلتنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
پ   پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ  چ  چ ڇ  
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ڇ ڇ        ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ 
ک         ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ  ڱ  ڑ ک 
ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ۀہ   ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
ڀ  ڀ          ڀ  پ   پ     پ     پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ 
رب  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  

) احلج(.

وحتف قافلتنا ال�صّنة النبوية:

الحديث
ر�شول  �شمع  اأنه   - عنه  اهلل  ر�شي   - املطلب  عبد  بن  العبا�س  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ذاق طعم الإميان، من ر�شي باهلل رًبا، وبالإ�شالم ديًنا، 

ومبحمد ر�شوًل« رواه م�شلم.

واإذا ه��داأت الأ�ص��وات و�صكن��ت كل الكائن��ات، ودارت بالذه��ن 
ل كلمات، حتمل لنا فكرة وتقدم  ت�صاوؤلت انتبه ..  اإنها احل�روف ت�صكِّ

معلومات. الكلمة املنهجية تقدمها الطالبة:

ماذا تعرضين..؟
اإىل  للدعوة  اإفريقيا  غابات  يف  بعيد  مكان  اإىل  الدعاة  اأحد  ذهب 
التي  النائية  املنطقة  هذه  اإىل  الو�شول  يف  بنجاحه  �شعيًدا  وك��ان  اهلل، 
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التي  اإليها، كانت املخاطر حتف بالقبيلة  تقاع�س الكثريون عن الو�شول 
ت�شكن هذا املكان فمن تلّوث طعامهم وكدرة مائهم اإىل كرثة احل�شرات 

والبعو�س، واأعظم املخاطر هي وجود اأ�شود يف املنطقة. 
القبيلة  اأف���راد  اأح��د  مع  يتجّول  الداعية  ك��ان  الليايل  اإح��دى  ويف 
لي�شتك�شف املكان، فلمح �شوء م�شباح من بعيد، فطلب من الرجل الذي 
اأ�شيب  هناك  اإىل  و�شل  وعندما  ال�شوء،  مكان  اإىل  به  يذهب  اأن  معه 
بالده�شة! فقد وجد فتاة يف ال�شاد�شة ع�شرة من عمرها بي�شاء، �شقراء، 

تتحدث مع بع�س اأفراد القبيلة، فبهت! واأطال النظر اإليها..!
و�شاأل: ما الذي اأتى بهذه املراهقة هنا يف منطقة مليئة بالأ�شود..؟ 
اأكلنا  من  تاأكل  بيننا،  تعي�س  اأ�شهر  �شتة  لها  هذه  الرجل:  له  قال 

وت�شرب من مائنا، جاءت للتن�شري واأ�ش�شت كني�شة هنا. 
هذا عمل فتاة مراهقة.. تعر�س ماذا..؟ 

تعر�س "دينها"، وتتحّمل امل�شقة يف �شبيل ذلك.. وتدفع الأموال.. 
واأنِت من تلب�شني البنطلون والعاري ماذا تعر�شني..؟ وتتحملني امل�شقة يف 
الأ�شواق من اأجل ماذا..؟ وتهدرين الأموال يف �شبيل اأي �شيطان..؟ ومن 
اأجل من حتملني املالب�س الفا�شحة واآثامها..؟ ولأي جمد تخططني ..؟ 

ورمبا نفعِت الإ�شالم..؟. 
ماذا تعر�س بع�س الن�شاء يف الأعرا�س وغريها..؟

عظام.. حلوم.. جلود.. �شدور.. بطون.. ظهور.. اأفخاذ..!
اأجزاء ج�شد ت�شهد على اأ�شحابها عند اهلل يوم القيامة، قال اهلل 
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ہ             ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  زب  تعاىل: 
ھ ھ رب )ي�س(.

املع�شية  على  لهم  عوًنا  كانت  التي  اأع�شاوؤهم  عليهم  ت�شهد  اأي 
وينطقها اهلل الذي اأنطق كل �شيء �شبحانه.

وبينما نحن نبح��ث يف القافلة خرجت لنا ثالث ورقات. الورقة 
الأوىل بعنوان:

طرق تساعدكِ على النوم
1- ل داعي للقلق اإذا انتابتك فرتة اأرق فال بد اأن يكون هناك �شبب 

رئي�س خا�شة التفكري الذهني باأمر ما.
2- دلكي باطن القدم لب�شع دقائق، فهذه املنطقة ت�شاعدك على 

ال�شرتخاء والنوم.
مراجعة  ل  يف�شّ �شهر،  من  اأكرث  ملدة  الأرق  ا�شتمرار  حالة  يف   -3
التهاب  اأو  ال��رب��و  خا�شة  مر�شية  اإ���ش��اب��ة  لديك  تكون  فقد  الطبيب، 

الأنفولونزا اأو اأن تكوين م�شابة با�شطرابات نف�شية كالقلق والكاآبة.
4- حددي موعد نومك وا�شتيقاظك وابتعدي عن ال�شهر يومًيا؛ لأنه 

يتعب ج�شمك وذهنك مًعا.
اأف�شل  ب�شكل  ينامون  الريا�شيني  اأن  اأثبتت  العلمية  الدرا�شات   -5
من الذين ل ميار�شون الريا�شة، فالتمارين العادية قد ت�شجع على النوم. 
ووقت ممار�شة الريا�شة ذو اأهمية ق�شوى بالن�شبة للنوم، فبداية الدخول 
الريا�شة  بينما  اجل�شم،  حرارة  درجة  يف  انخفا�س  ي�شاحبها  النوم  يف 
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تزيد من درجة حرارة اجل�شم؛ لذلك يف�شل اأن يكون التمرين الريا�شي 
قبل وقت النوم على الأقل بثالث اإىل اأربع �شاعات، كما اأن ال�شوء القوي 
يف غرفة النوم من العوامل التي توؤثر على النوم؛ لذلك يف�شل اأن يكون 

�شوء غرفة النوم خافًتا.

والورقة الثانية بعنوان )من فوائد الريا�صة(

من فوائد الرياضة
الريا�شة البدنية �شرورية للج�شم، ولكن ب�شرط العتدال وب�شرط 
من  اأن  الآن  ثبت  وقد  �شعيًفا.  القلب  يكون  عندما  فيها  النهماك  عدم 
الزيادة  من  اأكرث  ووزن��ه  الدماغ  حجم  تزيد  اأنها  الريا�شة  فوائد  جملة 

النا�شئة عن التغذية.
اأما العتقاد ال�شائع فاإّن اأكل املخ يزيد يف قوة الدماغ وحجمه فلي�س 
ثمة برهان علمي يوؤيده، وغاية ما يقال بهذا ال�شاأن اأن املخ - ككل غذاء اآخر 
مفيد - يزيد يف منو اجل�شم بوجه الإجمال وبالتايل يزيد يف منو الدماغ 

ا. اإل اأن تاأثريه يف الدماغ ل يزيد على تاأثريه اأي غذاء اآخر فيه. اأي�شً

والورقة الثالثة بعنوان )الفيتامني"د"(

الفيتامين"د"

التي  املادة  الفيتامني"د" وهو  على  يحتوي  البقر  لنب  اأن  يخفى  ل 
تقوي العظام ومتنع الك�شاح، ولكن هذه املادة قد توجد يف اللنب بن�شبة 
قليلة؛ ولذلك قام الأطباء بتجارب ظهر لهم منها اأن البقر الذي يرعى 
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البقر  "د" املذكور، بخالف  بالفيتامني  لبًنا غنًيا  يدّر  ال�شم�س  الكالأ يف 
الذي يرعى الكالأ يف جهات ل ت�شل اإليها اأ�شعة ال�شم�س. وقد قام بع�شهم 
البقر بخمرية معّر�شة  تغذية  اأّن  فثبت  القبيل،  اأخرى من هذا  بتجارب 
ال�شم�س،  بنور  م�شبعة  اأو  بالأ�شعة  معاجلة  اأخرى  مبواد  اأو  ال�شم�س  لنور 
الزراعة  وزارة  ن�شرت  وقد  "د"،  بالفيتامني  غنًيا  لبًنا  يدّر  البقر  جتعل 
يجعلوا  ب��اأن  الألبان  بتجارب  يعنون  الذين  فيها  ن�شحت  نبذة  باأمريكا 

موا�شيهم ترعى الكالأ يف اجلهات ال�شم�شية.

وعندما هّمت قافلتنا على الرحيل تداولنا بع�س الأحاديث ومع 
فقرة بعنوان )لقتل ال�صوت( 

لقتل الصوت

امل��زع��ج��ة يف مدينتنا احل��ا���ش��رة.  ال��ع��وام��ل  اأق���وى  م��ن  ال�����ش��وت 
ومن  العمر،  ق�شر  اأ�شباب  من  �شبب  اأنه  العلماء  من  الكثريون  ويعتقد 
فيها  ت�شري  التي  ال�شراديب  يف  املرء  ي�شمعه  ما  املزعجة  الأ�شوات  اأ�شد 
القطارات يف لندن وغريها من عوا�شم العامل الكربى. ويف بع�س الأنباء 
العلمية الأخرية اأّن مدينة لندن قد ُوفقت اأخرًيا اإىل التخّل�س من ذلك 
بغ�شاء  القطارات  فيها  ت�شري  التي  "بتبطني" ال�شراديب  املزعج  ال�شوت 
من مادة الإ�شب�شتو�س غري القابلة لال�شتعال، فقد ثبت بالختبار اأن هذه 

املادة متت�س ال�شوت.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحليم

احللم يعني الأناة والتعقل؛ وهو يف حق اهلل مبعنى اأنه ذو ال�شفح 
مع القدرة على العقاب.. فيمهل ول يهمل.. ي�شرت الذنوب، وياأخر العقوبة 
العقوبة  يعجل  وقد  عنهم،  يتجاوز  اأو  يعذبهم  ثم  امل�شتحقني  بع�س  عن 

لبع�س منهم.
ويف اخلتام نقول:

ب��ك��ل احل���ب جت��م��ع��ن��ا و���ش��رن��ا ج��م��ي��ًع��ا ���ش��ع��ي��دات
املهداة الرحمة  وحديث  اآي��ات  عليكن  تلونا 

فرنجو اأن ت�شل ر�شالتنا ويكون ل�شوتها اأ�شداء
 ���ش��الم ح��ب وت��ع��اون ي�����ش��ود جميع االأرج����اء

ول���ت���ح���ِم ي������ارب ب������الدي ل��ت��ع�����ض ب�����ش��ل��م ورخ�����اء
 اإذاعة مدر�شتنا ال�شباحية اإبهار يف كل لقاء

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )26(

ٱ ٻ ٻ

ي�شاء بحكمته،  ي�شاء برحمته، وي�شل من  احلمد هلل يهدي من 
اأن ال  واأ�شهد  اأح�شن عماًل،  اأّيهم  ليبتليهم  الدنيا  خلق اخللق يف هذه 
اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأنذر 
اأمته من بالء ينزل اآخر الزمان ال عا�شم لهم منه اإال التقوى والعمل 
اآله الطيبني الطاهرين  ال�شالح. اللهم �شلِّ و�شلم وبارك عليه وعلى 

ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
م��دي��رت��ي ال��ف��ا���ش��ل��ة، اأ���ش��ت��اذات��ي ال��ك��رمي��ات، اأخ���وات���ي وزم��ي��الت��ي 

الطالبات.
ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.

من هذا ال�شباح اجلميل املوافق ليوم )        ( وتاريخ )                    (، 
ي�شرنا اأن نقدم لكّن اإذاعتنا، التي جمعنا لكن فيها من حقول املعرفة 
دقائقنا  يف  اإليه  ت�شتمعن  هذا  كل  زه��وًرا،  العلم  ب�شاتني  ومن  ب�شتاًنا، 

القادمة باإذن اهلل.

القراآن الكرمي خري بداية، وهو رحمٌة وهداية:

القرآن الكريم

زب ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ    ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ           تعاىل:  قال 
ڈ    ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ        چ  چ  ڃ  ڃ    
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ڳ  گ  گ  گ    گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ    ڈ 
ڳ         ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے   ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ ۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ     ۉ ې ې    ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ   ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې 
ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی  جئ حئ مئ رب 

) احلج(.

ال�صّنة النبوية ثاين براجمنا، وثاين وحينا:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثالث من 
كن فيه وجد حالوة الإميان: اأن يكون اهلل ور�شوله اأحب اإليه مما �شواهما، 
واأن يحب املرء ل يحبه اإل هلل، واأن يكره اأن يعود يف الكفر كما يكره اأن 

يقذف يف النار« متفق عليه.
ويف رواية مل�شلم: »ومن كان اأن يلقى يف النار اأحب اإليه من اأن يرجع 

يف الكفر بعد اأن اأنقذه اهلل منه«.

ومع هذه الفقرة:

تعقيم اللبن

اأح�شن الطرق لتعقيم اللنب احلليب هي طريقة التعقيم الكهربائية، 
وذلك باإطالق تيار كهربائي يف اللنب يقتل ما قد يكون فيه من بكترييا، ويف 
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عدة اأماكن بيع اللنب يف اأوربا واأمريكا بطاريات كهربائية لهذا الغر�س 
ويقال: اإن املجرى الكهربائي الذي يجري يف اللنب ل يوؤثر على طعمه على 

الإطالق.

الكلمة ر�صالة فيها علم وحكاية:

أبشري أيتها المبتلية

اإن البالء وامل�شائب والأمور املحزنة �شمة من �شمات احلياة الدنيا، 
فما من يوم مير اإل ويحدث لالإن�شان فيه ما يقلقه وينغ�س عليه معي�شته، 

كما قيل: 
طبعت على كدٍر واأنت تريدها       �شفًوا من الأقذاء والأك�داِر

بالق�شاء  والر�شى  والت�شليم  القبول  نف�شه على  يوّطن  والعاقل من 
ذلك  اإّن  بل  ا،  �شيًئً الأمر  من  يغري  لن  والعرتا�س  وال�شخط  اجلزع  لأّن 
يزيد من هول امل�شاب،  ويجّر �شاحبه اإىل غ�شب الرّب تعاىل و�شخطه، 
فله  البالء، فمن ر�شي  »اإن عظم اجلزاء مع عظم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  كما 

الر�شا، ومن �شخط فله ال�شخط« رواه الرتمذي وح�شنه.
وقد يكون هذا البالء دلياًل على اخلري لالإن�شان كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من يرد اهلل به خرًيا ُي�شب منه« رواه البخاري.
ل له  اأراد اهلل بعبده خرًيا، عجَّ »اإذا  وقال عليه ال�شالة وال�شالم: 

نه. العقوبة يف الدنيا« رواه الرتمذي وح�شَّ
فلماذا جتزعني - اأختي الكرمية - من اخلري الذي ياأتيك؟ 
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وملاذا حتزنني والأجور تناديك؟
قال ال�شاعر:

عظمت واإن  ب��ال��ب��ل��وى  اهلل  ي��ن��ع��م  ق���د 
ب��ال��ن��ع��ِم ال���ق���وم  ب��ع�����سَ  وي��ب��ت��ل��ي اهلل 

ومن جديد الفقرات نخرج لكن:

أنا الفقيرة إليك!!

اأنا تائهة يف دروب احلياة اأبحث عن جرعة هداية معرتفة بعجزي 
اأمام قدرتك، وب�شعفي اأمام قّوتك، وبفقري اأمام غناك، وبهالكي اإن مل 

تتداركني رحمتك، فارحمني يا اأرحم الراحمني. 
كيف ن�شل اإىل الفقر اإىل اهلل؟

اعلمي يا اأختي اأن الفقر نوعان: 
اأ- فقر ا�شطراري: للموؤمن والكافر والرب والفاجر، فمن دون رعاية 
اهلل وحفظه للخلق لهلكوا جميًعا، فكل اخللق يتقلب يف بره واإح�شانه.. لو 
حرمنا الهواء �شاعة لهلكنا، ولو ترك ال�شماوات ومل مي�شكها لوقعت على 
الأر�س وهلكنا.. ولو اأم�شك عنا املطر لهلكنا وهذا فقر ل ينفك عنه اأحد. 
اإليه  والتذلل  اهلل  اإىل  الفتقار  مبعنى  وه��و  اخ��ت��ي��اري:  فقر  ب- 
واخل�شوع هلل وتفريغ القلب اإل منه وعدم التوكل اإل عليه وعدم اللجوء اإل 

اإليه، وعدم الثقة اإل به وعدم الر�شا اإل عنه، وعدم الطلب اإل منه. 
يا اأختي.. اعر�شي ب�شاعتك على اهلل لعله ي�شرتيها فقر ودمع حزن 
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وقلق... خوف واإ�شفاق، وجل وبكاء وت�شلمي �شخي �شلعتك جنة عر�شها 
لي�شملك  اأوًل  اإفال�شك  اأ�شهري  وتو�شلي..  ت�شويل  والأر���س...  ال�شماوات 

باملعونة، وثانًيا ت�شّبهي باإخوة يو�شف ليت�شدق عليك. 

القادمة: فقرتنا  عنوان  القلب" هو  عن  "البحث 

البحث عن القلب

كان بع�س ال�شاحلني يطوف وينادي اأين قلبي؟ من وجد قلبي؟ فمر 
يوًما فوجد �شبًيا يبكي واأمه ت�شربه ثم اأخرجته من الدار واأغلقت الباب، 
اإىل باب  اأين يذهب، فرجع  يتلفت مييًنا وي�شاًرا ل يدري  فجعل ال�شبي 
الدار فجعل يبكي ويقول يا اأماه من يفتح يل الباب اإذا اأغلقت علّي بابك؟ 
اأن غ�شبت علّي؟ فقامت  بعد  اإذا طردتني؟ ومن يرحمني  يقّربني  ومن 
اأمه فاأخذته وجعلت تقّبله وتقول له يا عزيز نف�شي اأنت الذي حملتني على 
ذلك وعر�شت نف�شك ملا حّل بك، لو كنت اأطعتني مل تلق مني مكروًها.. 
ففرح ال�شبي بر�شا اأمه. فقال الرجل ال�شالح: احلمد هلل الآن وجدت 

قلبي.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

العظيم

العظيم يف اللغة مبعنى ال�شخامة مع العز واملجد والكربياء؛ واهلل 
عز وجل لي�س لعظمته بداية ول جلالله نهاية، ولي�س كمثله �شيء.. وهو 
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اأعظم من كل عظيم وكل ما �شواه �شبحانه ودونه حقري بل كالعدم املح�س.

ونختم بهذه الفقرة:

تسجيل الشهادات واالعترافات

كثرًيا ما يعدل املتهمون رجاًل ون�شاًء عن الأقوال والعرتافات التي 
يبدونها يف التحقيق، وينكرون ما �شبق واأن اأدلوا به من املعلومات؛ ولذلك 
بالفونوغراف  �شبيه  جهاز  ا�شتعمال  الأمريكية  املحاكم  بع�س  ق��ررْت 
املتهم  ي�شتطيع  ل  بحيث  واملعلومات،  والعرتافات  الأقوال  تلك  لت�شجيل 
اإنكارها فيما بعد، واملظنون اأن يعم ا�شتعمال هذه الآلة يف جميع املحاكم 

ول �شيما اجلنائية منها.
االإن�شات  وبح�شن  نعدكن،  الفقرات  وبجديد  نودعكن،  نحن  ها 

نحثكن، وباخلري والرب واالإح�شان نو�شيكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )27(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي افرت�ض على العباد طاعة النبي حممد  وحمبته 
وتوقريه والقيام بحقوقه، اأحمده �شبحانه حمد ال�شاكرين، واأ�شهد اأن 
ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، بعث حممًدا  رحمة للعاملني، واأ�شهد 
اأّن �شيدنا ونبينا حممًدا عبده ور�شوله، نبي �شرح اهلل له �شدره، وو�شع 
عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة وال�شغار ملن خالف اأمره. اللهم 

�شل و�شلم وبارك عليه وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. اأما بعد:
لنا معكن مع كل �شباح اجتماع، ومع كل اجتماع اإذاعة، ومع كل 

اإذاعة برامج. 
ن�شتاق للقائكن كل �شباح، ون�شتعد لكّن كل اال�شتعداد، لن�شمعكن 

ما يفيد، وننقل لكّن امل�فيد، فنجمع فوائد، لتح�شدوها ف��رائد. 
كل هذا ت�شمعنه الي�وم )       ( املوافق )               ( باإذن اهلل. 

ول��ن جند منج��م فوائد كجام��ع �صري الأول��ني والآخري��ن .. اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  زب  تعاىل:   قال 
ٱ  جخ   مح    جح  مج       حج  يث  ىث   مث  جث  يت  ىت    مت 



173

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
چ چ ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       گگ   گ  گ    ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  

ڱ ڱ ڱ رب ) احلج(.

و�صّنة نبينا، هي �صلة فوائدنا، وثمرة فرائدنا:

الحديث

لَّى  ِ - �شَ عن اأبي ُمو�َشى الأ�ْشَعِريِّ - ر�شي اهلل عنه - : َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم - : "اإنَّ من اإْجالِل اهلِل اإكراَم ذي ال�شيبِة امل�شلِم، وحامِل  اهللَّ
املق�شِط"  ال�شلطاِن  ذي  واإك��راَم  عنه،  واجلايف  فيه  الغايل  غرِي  القراآِن، 

ح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع.  

ون�صل اإىل هذه الفقرة:

الثروة في البحر

العلمية  املعاهد  اأكرب  من  وهو  الأمريكي،  ال�شمث�شوين  املعهد  قام 
فات�شح  التي ترتكب منها،  واملواد  املختلفة  البحر  بدر�س مياه  العامل  يف 
له اأن جمموع م�شاحة بحار العامل يبلغ نحو ثالثمائة و�شتة و�شتني مليون 
كيلومرت مربع، ومتو�شط عمقها ثالثة كيلومرتات وفيها األف وخم�شمائة 
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العامل  اأفراد �شكان  الذهب في�شيب كل فرد من  اأون�س من  األف مليون 
كان  جنيهات،  اأربعة  ي�شاوي  الذهب  من  ا  اأون�شً وخم�شني  �شبعمائة  نحو 
ثالثة  نحو  العامل  اأف��راد  من  فرد  كل  ي�شيب  الذي  الذهب  ثمن  جمموع 

اآلف جنيه. 

اأما الكلمة فن�صيج اآخر من الفائدة:

هوّنيها... تهن

ل تنظري اإىل م�شيبتك على اأنها اأعظم امل�شائب، بل انظري اإىل 
ما اأ�شيب به غريِك، ف�شتجدين اأن م�شيبتك متثل نقطة يف بحر بالن�شبة 

اإىل ما اأ�شيب به هوؤلء.
فاإذا ما ك�شرت يدك، فانظري اإىل من ُقطعت يداه!

اأو  لنف�شه  اإىل من ل يجد طعاًما  فانظري  اأ�شبت مبالك،  ما  واإذا 
لعياله. 

واإذا مر�شت �شهًرا، فانظري اإىل من مر�شه م�شتمر ل ينقطع. 
اأبنائه  جميع  فقد  من  اإىل  فانظري  اأبنائك،  من  ابًنا  فقدت  واإذا 

واأهله يف حادث اأو غريه .. 
منك  اأكرث  هو  من  هناك  اأّن  تعلمني  ف�شوف  ذلك،  ا�شت�شعرِت  اإذا 
اإمياًنا واأعظم ر�شا، و�شوف يدعوِك ذلك اإىل اقتفاء اأثرهم وال�شري على 
خطاهم، لتنايل الأجر الذي نالوه، وت�شلي اإىل املنزلة التي و�شلوا اإليها.

م��ث��ل��ه��م ت����ك����ون����وا  مل  اإن  وت�������ش���ب���ه���وا 
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ف����الح ب�����ال�����رج�����ال  ال���ت�������ش���ب���ه  اإن 
قال ابن اجلوزي: "من نزلت به بلية فاأراد متحيقها، فليت�شورها 
اأكرث مما هي عليه تُهن، وليتخايل ثوابها، وليتوهم نزول اأعظم منها، ير 
الربَح يف القت�شار عليها. وليتلمح �شرعة زوالها، فاإنه لول كرُب ال�شدة ما 
ُرجيت �شاعات الراحة، وليعلم اأن مدة مقامها عنده، كمدِة مقام ال�شيف، 
د حوائجه يف كّل حلظة، فيا �شرعَة انق�شاء مقامه! ويا لذَة مدائحه  فليتفقَّ

وب�شره يف املحافل وو�شف امل�شيف بالكرم. 
د فيها  فكذلك املوؤمنة يف ال�شدة، ينبغي اأن تراعي ال�شاعات، ويتفقَّ
اأو  كلمة،  الل�شان  من  يبدو  اأن  خمافة  اجل��وارَح؛  َح  ويتلمَّ النف�س،  اأح��وال 
من القلب ت�شّخط، فكاأْن قد لح فجُر الأجر، فاجناب ليل البالء، وُمدح 
ال�شاري بقطع الدجى، فما طلعت �شم�س اجلزاء، اإل وقد و�شل اإىل منزل 

ال�شالمة".

مائدة فوائدنا جتدنها يف فقرة )من�صاأ النوم(

منشأ النوم

ل يزال �شبب النوم من الأ�شرار العلمية الغام�شة. وقد جاءنا الآن 
اأحد العلماء الأمريكيني بنظرية جديدة موؤداها: اأّن ع�شالت اجل�شم قد 
"الإ�شارات" التي تر�شلها اإىل الدماغ اإىل  تكون يف حالة ا�شرتخاء فتقل 
اأن تنقطع بتاًتا، بحيث ل ي�شتطيع الدماغ اأن يظل �شاحًيا؛ اإذ اإن ا�شتمرار 
التام. وتدل  "الإ�شارات" اإليه هو الذي يحفظه يف حالة ال�شحو  و�شول 
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التجارب على اأّن ا�شرتخاء ع�شالت اجل�شم يتم تدريجًيا بحيث ل يجيء 
الليل حتى يبلغ ذلك ال�شرتخاء اأ�شده. ويظهر اأّن حرارة اجل�شم تتوقف 
على درجة ال�شرتخاء؛ اإذ تكون على اأ�شدها عندما يكون ال�شرتخاء على 

اأقله وعلى اأقلها عندما يكون ال�شرتخاء على اأ�شده. 

ونقطف ثمرات مع فقرة )�صيد ال�صمك بالكهرباء(

صيد السمك بالكهرباء

ل�شك اأّن مهنة �شيد ال�شمك هي على اأرقاها يف اأملانيا، وقد ابتكر 
وذلك  بالكهرباء  ال�شمك  ل�شطياد  طريقة  حديًثا  الأمل��ان  العلماء  اأحد 
ترتادها  التي  املياه  من  معّينة  منطقة  يف  قوي  كهربائي  جمرى  بتوليد 
الأ�شماك. ويظهر اأن التيار الكهربائي "يخدر" ال�شمك ويجعله يطفو على 
ال�شمك  التيار قوًيا جًدا خدر  �شطح املاء بحيث ي�شهل �شيده. فاإذا كان 
اإن  ويقال:  فقط  ال�شمك  �شغار  خدر  �شعيًفا  كان  واإذا  اأحجامه،  بجميع 
التيار  التيار هو م�شنوع على وجه ميكن معه تنظيم  اجلهاز الذي يولد 

الكهربائي بتقويته اأو اإ�شعافه تبًعا حلجم ال�شمك املراد �شيده. 

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

من أسماء اهلل الحسنى المطلقة الثابتة في القرآن

رب  ۉ  ۆ...   ۆ   ۇ     ... زب  امل���وؤم���ن:   -1
)احل�شر(.
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رب  ۉ  ۆ...   ۆ   ۇ     ... زب  امل��ه��ي��م��ن:   -2
)احل�شر(.

رب  ۉ  ۆ...   ۆ   ۇ     ... زب  ال��ع��زي��ز:   -3
)احل�شر(.

رب  ۉ      ... ۈٴۇ   ۈ   ۆ          ... زب  اجل��ب��ار:   -4
)احل�شر(.

رب  ۉ      ... ۈٴۇ   ۈ   ۆ          ... زب  املتكرب:   -5
)احل�شر(.

ونختم جمعنا للفوائد بهذه الفقرة:

الرائحة أم اللون

يوؤخذ من جتارب كثرية قام بها فريق من علماء احليوان باأملانيا، 
ل  الأزه���ار  تلك  ل��ون  هو  الأزه���ار  اإىل  الفرا�س  يجذب  ال��ذي  العامل  اأّن 
رائحتها. وقد كان العتقاد ال�شائع حتى الآن بعك�س ذلك. وثبت من تلك 
التجارب اأن �شروًبا معّينة من الفرا�س متيل اإىل األوان معّينة اأي اأنها ل 

متيل جميعها اإىل لوٍن واحد. 
ختاًما: هذه فوائدنا قطفناها لكّن، وبكل احلب قدمناها اإليكن، 

فال تن�شيننا من دعائكن، وال تبخلن بن�شرها لغريكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )28(

ٱ ٻ ٻ

اآياته  احلمد هلل الذي بعث يف االأميني ر�شواًل منهم يتلو عليهم 
�شالل  لفي  قبل  من  كانوا  واإن  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم 
اأّن  واأ�شهد  احلكيم،  العزيز  وه��و  بهم  يلحقوا  ملا  منهم  واآخ��ري��ن  مبني 
بالهدى ودين  اأر�شله  نبينا حممًدا عبده ور�شوله و�شفوته من خلقه 
امل�شركون. فاللهم �شلِّ و�شلم  الدين كله ولو كره  احلق ليظهره على 
على عبدك ور�شولك حممد وعلى اآله االأبرار واأ�شحابه االأخيار ومن 

اتبع �شّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
من هذا املنرب ال�شادح، يف هذا الطابور ال�شامخ، واملكان الرا�شخ، 

نحييكن بتحية االإ�شالم، فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
ويطيب لنا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأن نكون 
كعقٍد  مدرو�شة،  وب��رام��ج  م��ع��دودة،  دقائق  يف  واإليكن،  ومنكن،  معكن، 

ثمني، وجوهٍر فريد.
زب ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋرب ) الأعراف: 204(.

القرآن الكريم

ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  زب  تعاىل:  قال 
ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ     ہ  ہ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
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ۇئ  وئ   وئ      ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې 
ىئ   ىئ     ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ     
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ   حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ 
پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ        ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  رب ) احلج(.
زب ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ رب ) النجم: 4( :

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال يل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
يزالون ي�شاألونك، يا اأبا هريرة، حتى يقولوا: هذا اهلل، فمن خلق اهلل؟« 
اأبا  يا  فقالوا:  الأع��راب.  من  نا�س  جاءين  اإذ  امل�شجد  يف  اأنا  فبينا  قال، 
ثم  بكفه فرماهم،  فاأخذ ح�شى  قال،  هريرة هذا اهلل. فمن خلق اهلل. 

قال: قوموا. قوموا. �شدق خليلي. رواه م�شلم.
زب ې ې ې ېى رب ) البقرة: 269(:

من دون أمل، سنموت

اإليه اليوم، من  اأّل نن�شى يوًما كيف بداأ كل ما تو�شلنا  اأمل  - كلِّي 
جمّرد فاأر �شغري متحرك - والت ديزين.

- التفاوؤل هو الإميان الذي يوؤدي اإىل الإجنازات. ل ميكن حتقيق 
اأي �شيء من دون الأمل والثقة - هيلني كيلر.
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- اأغلب الأ�شياء املهمة حتققت على يد اأنا�س ظلوا يحاولون رغم اأن 
كل �شيء دل على اأنه ل يوجد اأمل - ديل كارنيجي.

ىئرب  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  زبۆئ 
)اإبراهيم: 24(:

رب ضارةٍ نافعة

حكى احلافظ اأبو ذر الهروي اأنه كان ببغداد يقراأ على اأبي حف�سٍ 
ابن �شاهني يف دكان عطار، واأنه �شاهد رجاًل جاء اإىل العطار، فدفع اإليه 
راأ�شه،  على  وو�شعه  طبق  يف  وجعلها  حوائج،  منه  واأخذ  دراه��م،  ع�شرة 
فزلق ووقع طبقه، وتفرقت حوائجه، فبكى وا�شتد بكاوؤه وقال: لقد �شاع 
مني يف قافلة كذا وكذا، هميان فيه اأربعمائة دينار، اأو قال: اأربعة اآلف 
دينار، ومعها ف�شو�س قيمُتها مثل ذلك، فما جزعت ل�شياعها، ولكن ولد 
النف�شاء، ومل يكن  اإليه  اإىل ما حتتاج  البيت  الليلة ولد، فاحتجنا يف  يل 
ر َجِزعت، وقلت: ل  ر اهلل ما قدَّ عندي غري هذه الع�شرة دراهم، فلما قدَّ
اأنا عندي ما اأرجع به اليوم اإىل اأهلي، ول ما اكت�شب لهم غًدا، ومل يبق يل 
حيلة اإل الفرار عنهم، وتركهم على هذه احلال فيهلكون بعدي، فلم اأملك 

نف�شي اأن جزعت هذا اجلزع.
"ورجٌل من �شيوخ اجلند جال�س   : اأبو ذر - ر�شي اهلل عنه -  قال 
اأن يدخل هو  اأبا حف�س  على باب داره، ف�شمع هذا كّله، ف�شاأل اجلندي 
اأ�شحابه والرجل امل�شاب معه اإىل بيته ففعل. وطلب من الرجل امل�شاب 

اإعادة احلكاية يف الهيمان، فاأعاد ذلك عليه". 
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منها  �شاع  ال��ذي  املكان  وع��ن  القافلة،  تلك  يف  ك��ان  عمن  و�شاأله 
الهيمان، فاأخربه. ثم �شاأله عن �شفة الهيمان وعالمته، فاأخربه بذلك. 

فلما  اإليه.  فاأخرجه  قال:  نعم.  قال:  تعرفه؟  كنت  راأيته  لو  فقال: 
راآه قال: هذا الهيمان الذي �شقط مني، وفيه من الأحجار ما �شفته كذا 
وكذا. ففتح الهيمان فوجد الأحجار على ما و�شف، فدفعه اإليه وخرج من 

عنده، وقد �شار من الأغنياء.
فلما خرج بكى ال�شيخ اجلندي بكاًء �شديًدا، ف�شئل عن �شبب بكائه 
فقال: اإنه مل يكن بقي يل يف الدنيا اأمل ول اأمنيٌة اأمتناها، اإّل اأن ياأتي اهلل 
يبق يل  بف�شله، ومل  بذلك  فلما ق�شى اهلل  فياأخذه،  املال  ب�شاحب هذا 

اأمٌل، علمت اأنه قد حان اأجلي. 
قال اأبو ذر - ر�شي اهلل عنه - : فما انق�شى �شهر حتى تويف و�شلينا 

عليه. 
ع�����ش��ى م�����ش��رٌب ي�����ش��ف��و ف����ريوي ظ��ِم��ي��ًة

اأط��������ال ����ش���داه���ا امل���ن���ه���ل امل���ت���ك���ّدُر
�شيكتفي  ال���غ���ادي���ات  ب��اجل��ن��وب  ع�����ش��ى 

وب��امل�����ش��ت��ذل امل�����ش��ت�����ش��ام ���ش��ي��ن�����ش��ُر
ل��ه��ا اجل����وُر داف��ًن��ا اأم�����ش��ى  ع�شى ���ش��وٌر 

���ش��ي��ب��ع��ث��ه��ا ع��������دٌل ي���ج���ئ ف��ت��ظ��ه��َر
اإن����ه  اهلل  م����ن  ت���ي���اأ����س  ل  اهلل  ع�����ش��ى 

ي���������ش����رٌي ع���ل���ي���ه م�����ا ي�����ج�����ّل وي����ك����رُب
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زب ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ رب )النحل: 125(:

هيا نصحِّح أخطاءنا الشائعة في لغتنا العربية

1- من اخلطاأ قولك: منوذج، وال�شحيح: اأمنوذج.
2- من اخلطاأ قولك: م�شاكل، وال�شحيح: م�شكالت.

3- من اخلطاأ قولك: الدلو مليء باملاء، وال�شحيح: الدلو مملوء اأو 
مالآن باملاء.

4- من اخلطاأ قولك: اأغالط، وال�شحيح: غلطات.
5- من اخلطاأ قولك: �شتان بينهما، وال�شحيح: �شتان ما بينهما.

وال�شحيح:  مدير(،  )جمع  امل��دراء  ح�شر  قولك:  اخلطاأ  من   -6
ح�شر املديرون.

زب ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ رب  )الن�شاء: 63(:

من المنهيات في المساجد

النهي عن منع املراأة من الذهاب اإىل امل�شجد بال�شروط ال�شرعية، 
والّنهي عن مبا�شرة  امل�شجد  اإىل  اإذا خرجت  ت�شع طيًبا  اأن  املراأة  ونهي 
الن�شاء يف العتكاف، وعن التباهي يف امل�شاجد، وعن تزيينها بتحمري اأو 

ت�شفري اأو زخرفة وكل ما ي�شغل امل�شلني.
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رب  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب 
)البقرة: 186(: 

دعاء

اللهم  و�شحبه،  واآله  حممد  �شيدنا  على  وبارك  و�شلم  �شلِّ  "اللهم 
املوانع  حجب  يل  واك�شف  �شائل  كل  بي  يهتدي  مو�شاًل  طريًقا  اجعلني 
واحلوائل فال اأ�شهد �شواك واأكون ممن امتثل اأوامرك ونواهيك يا اهلل".

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الواجد

له  موجوة  الكمالت  وكل  �شيء،  اإىل  يحتاج  ل  ال��ذي  الواجد  اهلل 
مفقودة لغريه اإىل اأن اأوجدها هو بف�شله، وهو وحده نافذ املراد، وجميع 
اأحكامه ل نق�س فيها ول اإبرام، وكل ما �شوى اهلل تعاىل ل ي�شمى واجدا 

واإمنا ي�شمى فاقدا. وا�شم الواجد مل يرد يف القراآن ولكنه جممع عليه.
انتهاء  معها  لنعلن  النهاية،  خط  اإىل  و�شلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 

ر�شيدنا من الدقائق، وانتظرننا يف لقاءات قادمة اإن �شاء اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )29(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ر�شي لنا االإ�شالم دينا، ون�شب لنا الداللة على 
�شحته برهانا مبينا، واأو�شح ال�شبيل اإىل معرفته واعتقاده حقا يقينا، 
فهو دينه الذي ارت�شاه لنف�شه، والأنبيائه ور�شله ومالئكة قد�شه، فبه 
اهتدى املهتدون، واإليه دعا االأنبياء واملر�شلون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده 
واأمينه على وحيه،  ور�شوله، و�شفوته من خلقه، وخريته من بريته، 
واأ�شحابه  اآله  و�شفريه بينه وبني عباده، �شلى اهلل و�شلم عليه، وعلى 

اأجمعني. اأما بعد:
هذا  ويف  املكان،  ه��ذا  من  املدر�شية،  االإذاع���ة  جماعة  يف  اأخواتكن 
عليكن  فال�شالم  االإ���ش��الم،  حتية   .. حتية  ب��اأن��ق��ى  يحيينكن  ال��زم��ان، 

ورحمة اهلل وبركاته.

ونرحب بكن اأجمل ترحيب، يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( 
بيِّنا، وابت�شامتكن لنا  اأن يكون لقاوؤنا بكن عبقا، وطرحنا لكّن  وناأمل 

متفائلة.
فما اأروع اأن نتحدث اإليكن، لت�شتمعن اإلينا، وما اأنبل من اأن نقف 

اأمامكن، لتن�شنت اإلينا، فبارك اهلل بهذا اجلمع، وحيا اهلل اجلميع.

مفتاح اجلموع، ود�صتور امل�صلمني، القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

ڇ      چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  زب  تعاىل:  قال 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک   ک گ            گ گ گ 
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے 
ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې 
ې ېى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ 

ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ رب ) احلج(.

نا  ومهما بحثنا عن هدي فلن جند اأقرب اإىل القلوب من هدي نبيِّ
حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
اإىل  اأمثالها  بع�شر  له  تكتب  يعملها  ح�شنة  فكل  اإ�شالمه:  اأحدكم  اأح�شن 
�شبعمائة �شعف، وكل �شيئة يعملها تكتب له مبثلها« متفق عليه. زاد م�شلم: 

»حتى يلقى اهلل«.
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ون�صل اإىل هذه الفقرة:

إرواء الظمأ

ع�شري الليمون اأو الربتقال و�شراب ال�شعري و�شراب التمر الهندي، 
عن  ف�شاًل  ال�شيف،  ف�شل  يف  الظماأ  تروي  التي  امل�شروبات  اأف�شل  هي 
كونها ت�شاعد يف تنظيم وظيفة املعدة، وت�شهيل عملية اله�شم، وهي مفيدة 

للكبار وال�شغار على ال�شواء. 

اأما الكلمة فهي حا�صرة يف كل اجتماع:

وا مُعتصماه!

بعمورية  كنت  املوؤمنني،  اأم��ري  يا  فقال:  املعت�شم  على  رجل  وقف 
وا  فنادت:  وجهها  ِعلج يف  لطمها  قد  �شرية،  الن�شاء  اأح�شن  من  وجارية 
ُمعَت�شماه! فقال الِعْلج: وما يقدُر هذا املعت�شم! يجيُء على اأَْبَلق وين�شرك! 

وزاد �شربها.
فقال املعت�شم: ويف اأية جهة عمورية؟ فقال له الرجل � واأ�شار اإىل 
جهتها: ها هي ذي، فرّد املعت�شم وجهه اإليها، وقال: لبيك اأيتها اجلارية، 
لبيك، هذا املعت�شم باهلل اأجابك، ثم جتهز اإليها يف اثني ع�شر األف فر�س 

اأَْبلق، وحا�شرها.
وملا طال مقامه عليها جمع املنجمني فقالوا: اإنا نرى ما تفتحها اإل 
يف زمان ن�شج العنب والتني، ف�شق عليه ذلك واغتم، وخرج ليلة مع بع�س 
حداد  بخيمة  فمر  النا�س،  يقول  ما  ي�شمع  الع�شكر  يف  متج�ش�ًشا  اخليل، 
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ي�شرب  وهو  ال�شورة،  قبيح  اأقرع  يديه غالم  وبني  اخليل،  ِنعال  ي�شرب 
على ال�شندان ويقول: يف راأ�س املعت�شم! فقال له معلمه: اتركنا من هذا، 
هذه  على  يوًما  وك��ذا  كذا  له  تدبري،  عنده  ما  فقال:  وللمعت�شم!  مالك 

املدينة مع قوته ول يفتحها! لو اأعطاين الأمر ما بات غدا اإّل فيها.
فتعجب املعت�شم مما �شمع، وترك بع�س رجاله موكاًل به، وان�شرف 
اأ�شبح جاوؤا به، فقال: ما حملك يا هذا على ما بلغني  اإىل خبائه، فلما 
اأن  اأرجو  وّليتني احلرب فاإين  عنك؟ فقال الرجل: الذي بلغك حق، ولو 

يفتح اهلل عليك.
فقال: قد وّليتك، وخلع عليه وقدمه على احلرب، ففتح اهلل عليه، 

ودخل املعت�شم املدينة، ومل يثبت قول املنجمني.
اإىل  بي  �شر  له:  فقال  بلغه حديث اجلارية،  الذي  بالرجل  دعا  ثم 
املو�شع الذي راأيتها فيه، ف�شار به، واأخرجها من مو�شعها، وقال لها : يا 
جارية، هل اأجابك املعت�شم؟ ثم ملكها العلج الذي لطمها، وال�شيد الذي 

كان ميلكها وجميع ماله.

ون�صيء اجتماعنا بنور من فقرة بعنوان )تلوين الطرق(

تلوين الطرق

املر�شوفة  ال�شوارع  بع�س  تلوين  يف  الإجنليزية  احلكومة  �شرعت 
بالإ�شفلت، ويقال: اإن التجربة ُبدئ بها منذ عهد قريب يف جزائر اخلليج 
ا حم�شو�ًشا؛  الإجنليزي، فكانت النتيجة اأّن حوادث املركبات نق�شت نق�شً
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لأّن الألوان ف�شاًلً عن كونها تريح النظر تقلل وهج الأ�شعة املنعك�شة عن 
ال�شوارع فتقلل بذلك الأخطار.

ونهم�س عليكن فقرة )تعريفات قوية للغاية(

 تعريفات قوية للغاية

يعلق بك  اأن  النا�س، دون  تن�شره يف  اأن  ت�شتطيع  ال�شعادة: عطر ل 
قطرات منه.

التجاعيد: توقيع الزمان على الوجوه ليثبت مروره عليها.
الفتاة: اإن�شاٌن ي�شرخ اإذا راأى فاأًرا، ويبت�شم اإذا راأى ذئًبا.

اآدم: ال�شخ�س الوحيد الذي مل يقّلد اأحًدا.
الذكاء واجلمال: م�شباحان اأحدهما ي�شيء قاعة اجللو�س، والآخر 

ي�شيء غرفة النوم.
ن يخفف اآلم املغفلني. الغرور: ُم�شكِّ

ونختم اجتماعنا بهذه الفقرة:

لكلِّ شيء منفعة

حتى للقمامة والأقذار منفعة، وقد درج الغربيون يف ال�شنني الأخرية 
التفريط يف مادة من مواد الطبيعة، مهما كانت حقرية؛ لأّن  على عدم 
علماء الكيمياء يقولون: اإّن املواد ميكن حتويلها من نوع اإىل اآخر، فاإذا مل 

يكن نوع منها مفيًدا، ففي الإمكان حتويله اإىل نوع اآخر ينتفع به.
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اخل�شب  وقطع  للنخالة  اأّن  امل��و���ش��وع،  ه��ذا  يف  ا�شتجد  م��ا  واآخ���ر 
ال�شغرية وق�شور الأ�شجار وما اأ�شبه لها قيمتها من عدة وجوه. فهي ف�شاًل 
عن اأنها ت�شلح للوقود ت�شلح لأ�شياء اأخرى كثرية. ذلك اأنه ي�شنع منها 
التي  البارزة  النقو�س  ول�شنع  الطرق  لر�شف  خ�شب  كيميائية،  بطريقة 
تطلى باجلري، وت�شتعمل يف �شناعة البناء. ويف بع�س املعامل الكيميائية 
يعاجلون النخالة وي�شتقطرون منها القطران والغاز والكحول )ال�شبريتو( 

وحام�س اخلليك والرتبنتني، ومواد كيميائية اأخرى كثرية. 
اخل�شب  قطع  م��ن  وغ��ريه��ا  امل���واد  ه��ذه  ا�شتخراج  ميكن  وك��ذل��ك 
الأ�شباغ.  بع�س  ا(  اأي�شً ال�شجر  ق�شور  )ومن  منها  وت�شتخرج  ال�شغرية 
هذه  من  ا�شتخراجها  ميكن  التي  امل��واد  جميع  لذكر  يت�شع  ل  وامل��ج��ال 
الأ�شياء، وهذا يجب اأن يحمل ربة الدار على عدم التفريط يف املواد التي 
ل�شتغاللها  تبحث عن طريقة  اأن  بل  نفايات خمتلفة،  من  لديها  تتجّمع 

والنتفاع بها. 
ب��اأن  اأم��ل  ب��ل  ال��ف��راق،  ل��ك��ّن، ال نق�شد منها  ال���وداع كلمة نقولها 

يتجدد لنا بكن اجتماع جديد، يف وقٍت قريب، مع �شيء جديد.
و�شحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  وال�����ش��الم  "وال�شالة 

اأجمعني".
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البرنامج اإلذاعي )30(

ٱ ٻ ٻ

على  الليل  ر  يكوِّ وال���دوام،  والبقاء  بالعظمة  ِد  املتفرِّ هلل  احلمد 
ر النهار على الليل، وي�شّرف ال�شهور واالأع��وام، ال اإله اإال  النهار، ويكوِّ
هو، اخللُق خلقه، االأمر اأمُره، فتبارك ذو اجلالل واالإكرام، واأ�شهد اأّن 
�شّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبد اهلل ور�شوله، اأف�شل الر�شل و�شّيد االأنام، �شلى 
اهلل و�شلم وبارك عليه، وعلى اآله االأطهار واأ�شحابه الكرام، والتابعني 

ومن تبعهم باإح�شان، و�شلم ت�شليًما كثرًيا على الدوام. اأما بعد:
مع �شطور هذا اليوم اجلديد، وحرب هذا ال�شباح الرهيب، كتبنا 
وب��اأي��اٍد  متفرقة،  واأم��اك��ن  متعددة،  بحور  من  جمعناها  �شفحات  لكن 

خمتلفة؛ لنقراأها عليكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأوىل اأوراقنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ     ڦ 
ڇ  چ  چ  چ    چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ   ڳ  ڳ    ڳ   گ  گ  گ  گ   کک  ک  ک   ڑ  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ   ۋ   ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې                ې ى ى ائ   ائ ەئ ەئ 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ       ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ 
ىئ ی ی ی  ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب    ىب يب   جت  رب 

) احلج(.

وثانيها �صنن حمّمدية، من كالم خري واأزكى الب�صرية:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل  عن 
»اإن اهلل ل يظلم موؤمًنا ح�شنة، يعطى بها يف الدنيا ويجزي بها يف الآخرة، 
واأما الكافر فيطعم بح�شنات ما عمل بها هلل يف الدنيا، حتى اإذا اأف�شى 

اإىل الآخرة، مل تكن له ح�شنة يجزي بها« رواه م�شلم.

وثالثها فقرة مزخرفة، بحروٍف مذّهبة:

اللبن وحامض الليمون

من  ن��وع  ب��اأي  احلليب  البلن  م��زج  اأن  يظنون  قدمًيا  املظنون  ك��ان 
احلوام�س يخرثه ويف�شده، ولكن اأحد الأطباء الأمريكيني جاءنا بنظرية 
اأ�شبح  الليمون،  اللنب احلليب بحام�س  اإذا مزجنا  اأننا  جديدة موؤّداها: 
اأولدهن  باإعطاء  لالأمهات  املذكور  الطبيب  وين�شح  جًدا،  اله�شم  �شهل 
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ذلك املزيج؛ لأنه مفيد ونافع ويقول: اإن هذا املزيج غني جًدا بالفيتامني 
املزيج  ه�شم  ت�شتطيع  املعدة  لأّن  املعدة؛  قروح  معاجلة  يف  ومفيد   )c(

ب�شهولة ومن دون جهد.

ونف�صنا اأوراقنا لنجد لكّن كلمًة �صباحية:

توبة عظيمة

نذكر هنا منوذًجا لتوبة الرعيل الأول من هذه الأمة ، �شحابة ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

اأتى  الأ�شلمي  مالك  بن  ماعز  :اأّن   - عنه  اهلل  ر�شي   - بريدة  عن 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: "يا ر�شول اهلل اإين ظلمت نف�شي وزنيت، واإين اأريد 
اأن تطهرين فرّده، فلما كان من الغد اأتاه، فقال: يا ر�شول اهلل اإين زنيت 
بعقله  »اأتعلمون  فقال:  قومه،  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فاأر�شل  الثانية،  ف��رّده 
العقل، من �شاحلينا  اإل ويّف  اأتنكرون منه �شيًئا؟ قالوا: ما نعلمه  باأ�ًشا؟ 
ل  اأنه  فاأخربه  عنه  ف�شاأل  ا،  اأي�شً اإليهم  فاأر�شل  الثالثة،  فاأتاه  نرى،  فيما 
به فرجم،  اأمر  ثم  له حفرة،  الرابعة حفر  كان  فلما  بعقله،  ول  به  باأ�س 
واإنه  زنيت فطهرين،  اإين  ر�شول اهلل  يا  فقالت:  الغامدية،  قال: فجاءت 
رّدها، فلما كان الغد، قالت: يا ر�شول اهلل مل ترّدين؟ لعلك اأن ترّدين كما 
رددت ماعًزا، فواهلل اإين حلبلى، قال: »اأما ل، فاذهبي حتى تلدي«، قال: 
اأتته بال�شبي يف خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: »اذهبي  فلما ولدت 
اأتته بال�شبي يف يده ك�شرة خبز،  فاأر�شعيه حتى تفطميه«، فلما فطمته 
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ال�شبي  فدفع  الطعام،  اأكل  وقد  فطمته،  قد  اهلل  ر�شول  يا  هذا  فقالت: 
اإىل رجل من امل�شلمني، ثم اأمر بها فحفر لها اإىل �شدرها، واأمر النا�س 
فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راأ�شها فتن�شخ الدم على 
وجه خالد ف�شّبها، ف�شمع نبي اهلل �شّبه اإياها، فقال: »مهاًل يا خالد! فو 
الذي نف�شي بيده لقد تابت توبة لو تابها �شاحب مك�س )وهو الذي ياأخذ 

ال�شرائب( لغفر له« رواه م�شلم. ثم اأمر بها ف�شلى عليها، ودفنت.
ويف رواية، فقال عمر - ر�شي اهلل عنه - : "يا ر�شول اهلل رجمتها 
اأهل  من  �شبعني  بني  ق�شمت  لو  توبة  تابت  »لقد  فقال:  عليها!  ت�شلي  ثم 
املدينة و�شعتهم، وهل وجدت �شيًئا اأف�شل من اأن جادت بنف�شها هلل - عّز 

وجّل-«. رواه عبد الرزاق يف م�شنفه.

ونخبئ لكّن ورقة بعنوان )من اأنواع الأ�صجار بالتف�صيل(

من أنواع األشجار بالتفصيل

الدفلي: من جن�س ال�شجر، له اأنواع ثالثة: نهري، وجبليان. فالنهري 
ينبت يف اخلنادق الرطبة من اجلبال وغريها على �شطوط الأنهار، وهو 
كثري معروف عند النا�س، ورقه طويل عري�س متني، له نور وردي اللون، 
ار يعلو من الأر�س مثل �شجر التفاح، ويخلف زهرة  وله خ�شب اأبي�س َخوَّ
اأ�شطار  ثالثة  على  انق�شمت  ن�شجها  انتهى  فاإذا  ال�شكل،  مثلثة  خراريُب 
وخرج من داخلها �شيء ي�شبه ال�شوف يف طرف بزر رقيق يف قدِر حب 
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احلقاق  منه  ت�شنع  املغربية،  فا�س  مدينة  يف  كثري  وخ�شبها  اجللجالن، 
املغازل، واجلبليان: كبري  واأفالك  ال�شوف،  ونواعري فتل احلرير وغزل 
وله  اخل�شراء،  الدفلي  وال�شغري  البي�شاء  الّدفلي  هو  فالكبري  و�شغري، 

خوا�س طبية
ة له زهُر َطيِّب الرائحة.  ُنبَقيَّ الزنابق: زنبق: نباُت من الف�شيلة الزَّ

الواحدة: زنبقة
الزيتون: واحدة ثمار الزيتون و�شجره، وهو ي�شتوطن حو�س البحر 
وي�شتخل�س  ال�شغرية  الربقوقة  ما  حد  اإىل  ت�شبه  ثمرة  يحمل  املتو�شط 

الزيت من حلم وبذرة الثمرة وهو يعترب اأف�شل الزيوت يف الطهي.
اإفريقيا،  من  واأج��زاء  واملك�شيك،  الهند  يف  يزرع  نبات  ال�شم�شم: 

وال�شني، وي�شتخرج من بذوره زيت للطعام.

ونزيد لكّن ورقة بعنوان )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: ا�شتح�شار امل�شلية اأّن اهلل يجيبها 
وجّل  عّز   - اهلل  »يقول  احلديث  ففي  الفاحتة.  ق��راءة  عند  �شالتها  يف 
فاإذا  �شاأل،  ما  ولعبدي  ن�شفني،  عبدي  وبني  بيني  ال�شالة  ق�شمت   :  -
قال العبد: احلمد هلل رب العاملني. قال اهلل: حمدين عبدي. فاإذا قال: 
الرحمن الرحيم. قال اهلل: اأثنى علّي عبدي. فاإذا قال: مالك يوم الدين. 
قال اهلل: جّمدين عبدي. فاإذا قال: اإياك نعبد واإياك ن�شتعني. قال اهلل: 
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هذا بيني وبني عبدي ن�شفني ولعبدي ما �شاأل. فاإذا قال: اهدنا ال�شراط 
امل�شتقيم �شراط الذين اأنعمت عليهم غري املغ�شوب عليهم ول ال�شالني. 

قال اهلل: هذا لعبدي ولعبدي ما �شاأل« رواه م�شلم.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحفيظ

لالأ�شياء  تعاىل حفيظ  واهلل  الزوال،  ال�شيء من  احلفظ هو �شون 
مبعنى علمها جملة وتف�شيال علما ل يتبدل بالزوال، وكذلك بحرا�شتها 

بذواتها وب�شفاتها.

وننهي اآخر فقراتنا بهذه الفقرة:

الطيرة

پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال  الت�شاوؤم  وهي 
پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ رب )الأعراف: 131(.

وكانت العرب اإذا اأراد اأحدهم اأمًرا ك�شفر وغريه اأم�شك بطائر ثم 
ت�شاءم  �شماًل  ذهب  واإن  اأمره  يف  وم�شى  تفاءل  مييًنا  ذهب  فاإن  اأر�شله 
ورجع عما اأراد وقد بنّي النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكم هذا العمل بقوله: »الطرية �شرك« 

رواه الإمام اأحمد.
الت�شاوؤم  للتوحيد:  املنايف  املحرم  العتقاد  ه��ذا  يف  يدخل  ومم��ا 
بال�شهور كرتك النكاح يف �شهر �شفر، وبالأيام كاعتقاد اأّن اآخر اأربعاء من 
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كل �شهر يوم نح�س م�شتمر اأو الأرقام كالرقم "13" اأو الأ�شماء اأو اأ�شحاب 
العاهات، كما اإذا ذهب ليفتح دكانه فراأى اأعور يف الطريق فت�شاءم ورجع 
ملسو هيلع هللا ىلص من هوؤلء  ونحو ذلك، فهذا كله حرام ومن ال�شرك وقد برئ النبي 
فعن عمران بن ح�شني - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س 
ن له، واأظنه قال: اأو �شحر اأو  منا من تطرّي ول تطريِّ له ول تكهن ول تكهِّ

�ُشحر له« رواه الطرباين.
ومن وقع يف �شيء من ذلك فكفارته ما جاء يف حديث عبداهلل بن 
الطرية  ردته  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - عمرو 
من حاجة فقد اأ�شرك، قالوا يا ر�شول اهلل ما كفارة ذلك؟ قال اأن يقول 
اأحدهم: اللهم ل خري اإّل خريك ول طري اإّل طريك ول اإله غريك« رواه 

الإمام اأحمد.
والت�شاوؤم من طبائع النفو�س يقل ويكرث واأهم عالج له التوكل على 
اهلل - عّز وجّل - كما يف قول ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - : »وما منا 
اإّل )اأي: اإّل ويقع يف نف�شه �شيء من ذلك( ولكن اهلل يذهبه بالتوكل« رواه 

اأبو داود.
ونعلن  اإن�شاتكن،  لكن  ن�شكر  ونفاد حروفنا،  اأوراق��ن��ا،  انتهاء  مع 

لكّن انتهاء �شطورنا بتحية االإ�شالم. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )31(

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�ض،  وم��ن  ر�شاًل  املالئكة  من  ي�شطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�شاء،  م��ا  ويحكم  �شاء  م��ن  ل  يف�شّ احل��ك��م،  ول��ه  واالأم����ر، 
اأّن  واأ�شهد  واأ�شتغفره،  عليه  واأث��ن��ي  واأ���ش��ك��ره،  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم، 
حمّمًدا عبده ور�شوله، رفع اهلل قدَره على النا�ض، جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�ض، وجَعل يف هدِيه و�شّنَته الهدى والنِّربا�ض، �شّلى اهلل عليه 
وعلى �شحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الدَن�ِض واالأَرَجا�ض. اأما بعد:
من رحيق االأزه��ار، وعذب االأنهار، و�شفاء االأل��وان، جمعنا لكّن 

كاأ�ًشا من املعلومات، مليئة بال�شّكريات، ومنع�شة بالنكهات.
علها تطيب لكّن مذاقها يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

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

القرآن الكريم

ڀ   پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹٹ ٹ  ٿ      ٿ  ٿ ٹ  ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ      
ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ        ڌ  ڍ 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  کگ   ک  ک  ک 
ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 
ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  
ائ  ى  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ      ۅ  ۋ    
ېئ       ېئ  ېئ  ۈئ            ۈئ  ۆئ   ۆئ    ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ       ەئ  ائ 

ىئ          ىئ ىئ ی  رب ) احلج(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال رجل: يا ر�شول اهلل، 
اأنوؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية؟ قال: »من اأح�شن يف الإ�شالم مل يوؤاخذ 
مبا عمل يف اجلاهلية، ومن اأ�شاء يف الإ�شالم اأخذ بالأول والآخر« متفق 

عليه.

القادمة: القلوب" فقرتنا  على  التاأثري  و�صائل  "من 

من وسائل التأثير على القلوب

ح�شن ال�شتماع واأدب الإن�شات: عدم مقاطعة املتحدث، فقد كان 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل يقطع احلديث حتى يكون املتكلم هو الذي يقطعه، ومن 
جاهدت نف�شها على هذا اأحبها النا�س واأعجبوا بها بعك�س الأخرى كثرية 
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الرثثرة واملقاطعة، وا�شمعي لهذا اخللق العجيب عن عطاء بن اأبي رباح 
وقد  اأ�شمعه  مل  كاأين  له  فاأن�شت  باحلديث  ليحدثني  الرجل  "اإن  قال: 

�شمعته قبل اأن يولد".

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

المشكلة الكبرى

اإّن اأكرب م�شكلة تواجه كل م�شلم بل اإن�شان على هذا الوجود هي: اأن 
حياته حمدودة، فمهما بلغ امل�شلم من حر�س وجهد لك�شب احل�شنات، فال 
يزال العمر ق�شريا موازنة باأعمال الأمم ال�شابقة، حلديث اأبي هريرة 
- ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأعمار اأمتي ما بني �شتني اإىل 

�شبعني ، واأقّلهم من يجوز ذلك« رواه الرتمذي.
فاإن متو�شط الزمن الإنتاجي لالإن�شان قد ل يتجاوز ع�شرين �شنة 

من عمره الكلِّي.
على  نوًما،  �شيكون  ثلثها  ف��اإّن  �شنة  �شتني  منا  الفرد  عمر  كان  فلو 
افرتا�س اأن الإن�شان ينام ثمان �شاعات يومًيا اأي ثلث يومه، وخم�س ع�شرة 
�شنة تكون فرتة طفولة ومراهقة وم�شاغبة غالًبا، وهي قبل �شن التكليف، 
�شنتان  الأق��ل  على  منها  مي�شي  قد  �شنة  وع�شرون  خم�س  حوايل  فيبقى 
تقريًبا يف تناول وجبات الطعام الثالث وق�شاء احلاجة، ونحو ذلك من 
الأمور امللّحة على افرتا�س م�شى منها �شاعتان يومًيا، فيبقى حوايل ثلث 
عمره تقريًبا ثالث وع�شرون �شنة، وهو ما ينبغي عليه اأن ي�شتغله يف اإنتاج 
اأكرب قدر ممكن من احل�شنات. وذلك الثلث يزيد املرء ح�شرة على ق�شر 
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عمره الإنتاجي، وتربز �شرورة الأخذ باأ�شباب اإطالة العمر وهي:
1-  اإطالة العمر بالأخالق الفا�شلة، ك�شلة الرحم، وح�شن اخللق، 

الإح�شان اإىل اجلار.
2- اإطالة العمر بالأعمال ذات الأجور امل�شاعفة ، كال�شالة، واحلج 

والعمرة، وال�شيام، وغريها.
3- اإطالة العمر بالأعمال اجلاري ثوابها اإىل ما بعد املمات، كالعلم 

النافع، والولد ال�شالح وغريها.

ونرتككن لتتذوقن فقرة بعنوان )فو�صى الوقت واملذياع(

فوضى الوقت والمذياع

عدة  عنك  البعيدة  املذياع  حمطات  من  حمطة  اإىل  ا�شتمعِت  اإذا 
األوف من الأميال، فقد ت�شمعني �شوًتا يقول لك: "اليوم الأحد حدث كذا 
يوم  بل  الأحد  يوم  لي�س  اليوم  اأن  نف�شك علمت  اإىل  واإذا رجعت  وكذا". 
الثنني، ولكن ُبعد امل�شافة بني مكانك واملكان الذي توجد فيه تلك املحطة 

هو �شبب هذا الختالف.

وننع�صكن بكاأ�ٍس اأخرى بعنوان )منزلة اخلوف من اهلل(

منزلة الخوف من اهلل

ل منازل ال�شالكني، واأنفعها للقلب، وهي فر�س على كل  وهي من اأَجَّ
اأحد، وقيل: اإّن اخلوف هو هرب القلب من حلول املكروه عند ا�شت�شعاره، 
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"اإذا �شكن  اإبراهيم بن �شفيان:  فاخلائف هارب من ربه اإىل ربه. وقال 
اخلوف القلوب اأحرق موا�شع ال�شهوات منها، وطرب الدنيا عنها".

وقال ذو النون - عليه ال�شالم - : "النا�س على الطريق ما مل يزل 
عنهم اخلوف فاإذا زال عنهم اخلوف �شلوا الطريق".

وينبغي للقلب اأن يكون الغالب عليه اخلوف، فاإن غلب عليه الرجاء 
ف�شد، واأكمل الأحوال اعتدال الرجاء واخلوف وغلبة احلب، فاملحبة هي 

ه وكرمه.  املركب، والرجاء حاد، واخلوف �شائق، واهلل املو�شل مبنِّ

ونرويكن بهذه الفقرة:

السبب في طول األمل وعالجه

حب  والآخ��ر  اجلهل،  اأحدهما  �شببان:  له  الأم��ل  ط��ول  اأّن  اعلمي 
الدنيا، اأما حب الدنيا فهو اأنه اإذا اأن�س بها وب�شهواتها ولذاتها، ثقل على 
قلبه مفارقتها وامتنع قلبه من الفكر يف املوت الذي هو �شبب مفارقتها، 
بالأماين  م�شغوفة  والإن�شانة  نف�شها،  عن  دفعتها  �شيًئا  كرهت  من  وكل 
الباطلة، فتمني نف�شها اأبًدا مبا يوافق مرادها واإمنا يوافق مرادها البقاء 
يف الدنيا، فال يزال يتوهمها ويقدر توابع وما حتتاج اإليه من مال واأهل 
ودار واأ�شدقاء و�شائر اأ�شباب الدنيا، في�شري قلبها عالًقا على هذا الفكر 
موقوًفا عليه فتلهو عن ذكر املوت. واأما اجلهل فهو اأن الإن�شانة قد ت�شتبعد 
اأن  اأتوب وما تدري  اأكرب ثم  قرب املوت يف �شبابها فتمني نف�شها بقولها 
املوت ياأتي بغتة. وعالج اجلهل اأن يعلم العبدة اأنها �شائرة ل حمالة اإىل 
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القرب واأن عينيها اللتني تنظر بهما اإىل ما اأحل اهلل وما حرم، واأّن ل�شانها 
الذي تتكلم به وج�شدها الذي تتحرك به �شوف يكون طعمة للدود. 

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الماجد

املاجد يف اللغة مبعنى الكثري اخلري ال�شريف املف�شال، واهلل املاجد 
من له الكمال التناهي والعز الباهي يف الأو�شاف والأفعال، واملاجد تاأكيد 

ملعنى الواجد.
نفو�شكن قد  اأن تكون  كوؤو�شنا،  اآخر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 

رناه، وال ندعي الكمال. طابت ملا قدمناه، وابتهجت مبا ح�شّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )32(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، قّيوم ال�شموات واالأر�شني، مدّبر اخلالئق 
اأجمعني، باعث الر�شل - �شلواته و�شالمه عليهم - لهداية النا�ض وبيان 
�شرائع الدين، واأّيدهم بالدالئل القطعية ووا�شحات الرباهني. اأحمده 
�شيدنا  اأّن  واأ�شهد  وكرمه،  ف�شله  املزيد من  واأ�شاأله  نعمه،  على جميع 
حممًدا عبده ور�شوله، وم�شطفاه وخليله. �شلوات اهلل و�شالمه عليه، 

وعلى اآله واأ�شحابه ما تعاقب الليل والنهار. اأما بعد:
اقراأ هي اأول كلمة نزلت على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وهي اأدل كلمة على 

العلم؛ فالقراءة بوابة العلوم، وكنز ثمني.
لذا، اخرتنا لكّن يف اإذاعتنا �شبعة كتب، لهذا اليوم )        ( املوافق 
)                 ( اخرتنا حمتواها لكي تنا�شبكن، وبحثنا يف دقائقها لتنال 

ر�شاكن، ورتبناها ح�شب اأهميتها.

اأول كتاب هو كتاب ربنا تبارك وتعاىل:

القرآن الكريم

پ    پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ 
ڄ   ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
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ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ ک    ک ک      ک     گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ    ەئ  ەئ وئ رب 

) احلج(.

وثاين كتاب �صّنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن جابر - ر�شي اهلل عنه -  اأن رجاًل �شاأل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأراأيت 
اإذ �شليت ال�شلوات املكتوبات و�شمت رم�شان، واأحللت احلالل، وحرمت 
احلرام، ومل اأزد على ذلك �شيًئا. اأاأدخل اجلنة؟ قال:»نعم« قال: واهلل ل 

اأزيد على ذلك �شيًئا« رواه م�شلم.

 ومن كتب ال�صعراء اخرتنا لكّن هذا الكتاب:

الشعراء وألقابهم

- تاأّبط �شًرا: ثابت بن جابر الفهمي.
- �شاعر اجلداول واخلمائل: اإيليا اأبو ما�شي.
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- الطغرائي: احل�شني بن علي.
- �شاعرة الها�شميات: �شفية بنت عبد املطلب.

- البو�شريي: حممد بن �شعيد بن حماد.
- جمنون ليلى: قي�س بن امللوح.

وللكلمة كتاب هو رابع كتبنا:

فوائد شمّ الورد

فهو  ال�شعيدة،  واملنا�شبات  بالأعياد  ال��ورد  ا�شم  يرتبط  ما  غالًبا 
األوان جذابة،  مبثابة و�شيلة رقيقة للتعبري عن امل�شاعر، ملا يتمتع به من 

وروائح ذكية ت�شفي على املكان جًوا رومان�شًيا رائًعا.
وكما نعلم جميًعا اأّن ا�شتن�شاق الورد يعّزز ال�شعور بالبهجة وال�شعادة، 
اإّل اأنه اأ�شبح الآن و�شيلة من و�شائل العالج، وذلك بعد اأن ك�شفت نتائج 

درا�شة حديثة اأّن ا�شتن�شاق روائح الورود تقّوي الذاكرة. 
الإنرتنت،  �شبكة  على  العلمية  "نيت�شر"  دوري��ة  يف  ورد  ملا  وطبًقا 
ُتعّد هذه الدرا�شة من اأوائل الدرا�شات التي تتعّر�س لتاأثري الروائح على 

الذاكرة الب�شرية يف اأثناء النوم. 
وكانت الدرا�شات التي اأجريت يف الثمانينيات والت�شعينيات، قد اأثبتت 

�س لبع�س الأ�شوات يف اأثناء النوم قد ي�شاعد يف تعزيز الذاكرة. اأّن التعرُّ
اأطباء الأع�شاب من  اأجراها فريق من  وخ�شعت للدرا�شة - التي 
جامعة لوبيك الأملانية ومركز هامبورج ابيندورف الطبي - جمموعة من 
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طالب كلية الطب، مت تعري�شهم لبع�س ال�شور املعّلقة يف اأحد امليادين، 
يتعّر�س  مل  بينما  واأثنائه،  النوم  قبل  لرائحة  العينة  ن�شف  تعّر�س  ثم 
الن�شف الآخر من العينة للرائحة يف اأثناء النوم، ومت قيا�س النتائج يف 
رائحة  ا�شتن�شقت  التي  املجموعة  اأّن  الباحثون  وجد  حيث  التايل،  اليوم 
اأماكن ال�شور، بينما تذكرت  اأثناء النوم، تذّكرت )97%( من  الورد يف 

بقية املجموعة )86%( فقط.
تدعي  امل��خ  يف  منطقة  هناك  اإّن  بقولهم:  ذل��ك  العلماء  وف�ّشر 
"الهيبوكامب�س" وهي م�شوؤولة عن تخزين املعلومات واخلربات اجلديدة 
داخل املخ، وت�شبه - على حدِّ قولهم - "الكارت املخدو�س" ، حيث تقوم 
بحفظ املعلومات ب�شكل اأويل، متهيًدا لتخزينها ب�شكل نهائي يف حلاء املخ.
منطقة  على  ف��ّع��ال  ت��اأث��ري  لها  ع��ام  ب�شكل  ال��روائ��ح  اأّن  امل��ع��روف 
"الهيبوكامب�س" ؛ حيث يعتقد جان بورن رئي�س الفريق البحثي اأّن الروائح 
اأكرب  فعالية  تعطي  بحيث  النوم،  اأثناء  يف  الذاكرة  تقوية  على  تعمل  قد 
لذاكرة املدى الطويل التي حتتفظ باملعلومات لالأبد، وتعمل على تقويتها 

ب�شكل وا�شح.

ولعناوين الكتب اإثارة وجذب ومع هذا العنوان:

طرق تساعدك على النوم

1- اإذا مل ت�شعري بالنوم ا�شتفيدي من الوقت بالقراءة و�شرعان ما 
تخلدين اإىل النوم بهدوء دون التفكري باأمور احلياة اليومية التي ت�شغلك.
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2- جتنبي الذهاب للنوم واأنت جائعة فقد يحرمك ذلك لذة النوم 
على  حتتوي  األ  على  ب�شاعتني  النوم  قبل  م�شاء  خفيفة  وجبة  وتناويل 

الدهون.
3- اختاري ال�شرير والو�شادة املالئمة لك كي ل ت�شعري باأي تعب 

وقلق اأو ا�شطراب يف النوم.
4- ا�شربي �شاي الأع�شاب قبل النوم اأو احلليب الدافئ.

5- متتعي بحمام دافئ قبل النوم.

وكتابنا ال�صاد�س ُعنون ب�)و�صائل واأفكار للدعوة يف املدار�س(

وسائل وأفكار للدعوة في المدارس

باأ�شرطة  الغنائية  الأ�شرطة  )ا�شتبدال  لالأ�شرطة  جلنة  عمل   -1
اإ�شالمية هادفة(.

للتوجيه  اخلاطئة،  ال�شلوكيات  )ملعاجلة  احل�شبة  جلنة  تكوين   -2
والإر�شاد(.

3- القيام بالزيارات للم�شت�شفيات، اأو املوؤ�ش�شات الدعوية كمكاتب 
اجلاليات وغريها.

4- اإعداد معر�س للكتاب وال�شريط الإ�شالمي على م�شتوى املدر�شة.
5- اإقامة املخيمات والرحالت الدعوية.
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واآخر كتبنا هذا الكتاب:

صحابة دعا لهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ماله  اأكرث  »اللهم   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - مالك  بن  لأن�س  دعوته   -
وولده، وبارك له فيما اأعطيته« رواه البخاري.

هه يف  - دعوته لعبد اهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنه - : »اللهم فقِّ
الدين وعلِّمه التاأويل« رواه ابن اأبي �شيبة.

- دعوته ل�شلمان الفار�شي - ر�شي اهلل عنه - : عن �شلمان قال: 
عادين ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا مري�س، فقال: » يا �شلمان! �شفى اهلل �شقمك، 

وغفر ذنبك، وعافاك يف دينك وج�شمك اإىل مدة اأجلك« رواه النووي.
- دعوته ملعاوية بن اأبي �شفيان - ر�شي اهلل عنه - : »اللهم علِّمه 

ن له يف البالد، وِقه العذاب« رواه ابن �شعد. الكتاب، ومكِّ
بن  عمرو  �شقى   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - احلمق  بن  لعمرو  دعوته   -
احلمق النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبًنا، فقال: »اللهم اأمتعه ب�شبابه« فمّرت به ثمانون �شنة 

مل ير ال�شعرة البي�شاء. رواه ابن اأبي �شيبة.
يف ختام جتوالنا بني الكتب والعناوين، نتمنى اأن تكّن قد ا�شتفدتن 
وا�شتمتعنت، متمنيات اأن يكون �شعينا لتجديد الربامج، وتنّوع الطرح 

عامل حتفيز وجذب النتباهكن واهتمامكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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احل���م���د هلل ال�����ذي ت���ق���ّد����ض وق����َه����ر، ا���ش��ط��ف��ى م���ن ����ش���اء بعميم 
اخل�شائ�ض الُغَرر، وجميل ال�شمائل ما ا�شتكنَّ منها وما ظهر، واأ�شهد 
اأعيننا حمّمًدا عبد  نبيَّنا و�شيِّدنا وحبيبنا وقدوتنا و�شفيعنا وقّرَة  اأّن 
اأ من النقائ�ض والُعَرر، ور�شي  امل��ربَّ اخِل��رَي،  املّتقني  اإمام  اهلل ور�شوله، 
اهلل عن اأ�شحابه الذين اأخر�شوا االأّفاكني بال�ّشمهرّيات يف �شَمٍم و�شَعر، 
ت�شليًما  و�شّلم  و�شحر،  بكور  تعاقب  باإح�شان ما  تبعهم  والتابعني ومن 

كثرًيا. اأما بعد:
يتجدد لنا اللقاء بكن، فيزداد الود بيننا وبينكن، فتتنوع الكلمات، 
باجلديد،  املليئة  وامل��ف��اج��اآت،  االإب��داع��ات  فنخرج  االبت�شامات،  وتظهر 

والغزيرة باملفيد.
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأننت على موعٍد مع 
اإذاعٍة جديدة، ووجوٍه نرّية، تعبت لتجمع لكّن ما تاأمل يف اأن يحوز على 

ر�شاكن وا�شتح�شانكن.

كر احلكيم هي اأوىل ما ن�صتمع اإليها: اآيات الذِّ

القرآن الكريم

ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ        ۇئ  ۇئ  وئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 

www.alukah.net



210

ٱ ٻ ٻ ٻ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   ی ی  
ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  ٻپ 
ٺ              ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ 
ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ 
ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک کگ گ  گ  گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   
ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ں  ں      ڱ  
ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ      ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ    ۆ  رب ) احلج(.

نا حممد ملسو هيلع هللا ىلص خري ما ن�صتمع اإليها بعد القراآن الكرمي: و�صّنة نبيِّ

الحديث
اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  كان  قالت:  ؛   - ر�شي اهلل عنها   - عائ�شة  عن 
يا  كهيئتك  ل�شنا  اإن��ا  قالوا:  يطيقون،  مبا  الأعمال  من  اأمرهم  اأمرهم، 
ر�شول اهلل، اإّن اهلل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، وما تاأخر، فيغ�شب 
اأنا«  واأعلمكم باهلل  اأتقاكم  »اإّن  حتى يعرف الغ�شب يف وجهه، ثم يقول: 

رواه البخاري.

ومع احلكماء جنل�س:

من أقوال رجال "الغرب" في فضل "العرب"
املعرفة.  ف��روع  جميع  يف  اأوروب��ا  اأ�شاتذة  الواقع  يف  العرب  اإّن   -1
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)العالمة �شيديو(.
وانت�شارها  بازدهارها  مدينة  والآداب  واحل�شارة  العلوم  اإّن   -2

للعرب وحدهم. )الفلي�شوف اأرن�شت رينان(.
اإّن املرياث الذي تركه الإغريق مل يح�شن الرومان القيام به،   -3
الع�شور  اإىل  �شّلموه  وعملوا على حت�شينه.. حتى  اأتقنوه  فقد  العرب  اأما 

احلديثة. )البارون كاردي فو(.

ويف ريا�س الكلمة نرتّبع:

فوائد البكاء

اأ�شلوب  واإمنا هو  الن�شج،  اأو عدم  ال�شعف  دلياًل على  لي�س  البكاء 
يكون  عندما  يفرزها  التي  اجل�شم،  من  ال�شارة  امل��واد  لإزال��ة  طبيعي 
التخلُّ�س منها، حيث يقوم  ت�شاعد على  قلًقا؛ فالدموع  اأو  تع�ًشا  الإن�شان 
ا يزيد من  نة لالأمل والبكاء، اأي�شً املخ باإفراز مواد كيميائية للدموع م�شكِّ
وع�شالت  احلاجز  للحجاب  مفيًدا  متريًنا  ويعترب  القلب،  �شربات  عدد 
ال�شدر والكتفني، فبعد النتهاء من البكاء تعود �شرعة �شربات القلب اإىل 
طبيعتها وت�شرتخي الع�شالت وحتدث حالة �شعور بالراحة، فتكون نظرة 
ال�شخ�س اإىل امل�شاكل التي توؤرقه وتقلقه اأكرث و�شوًحا، بعك�س كبت البكاء 
والدموع  الذي يوؤدي اإىل الإح�شا�س بال�شغط والتوتر املوؤدي اإىل الإ�شابة 

ببع�س الأمرا�س مثل ال�شداع والقرحة.
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ز الدرا�صي( نتاأّمل: ومع فقرة )اأفكار اإبداعية للتميُّ

أفكار إبداعية للتميُّز الدراسي

اإّن  الكتابة؛ حيث  الأق��الم يف  من  املختلفة  الأل��وان  ا�شتخدمي   -1
�شكل الكتابة مهم للمذاكرة.

لالهتمام  مدعاة  ذلك  ف��اإّن  �شاتك،  مدرِّ مع  عالقتك  ني  ح�شِّ  -2
واملذاكرة  الواجبات  من  فرغِت  واإذا  الغياب،  واأثناء  وخا�شة  اأكرث،  بك 

واملراجعة، فال باأ�س من اأن جتهزي ن�شاًطا �شفًيا للدر�س القادم.
الكتاب  نهاية  يف  م��ادة  اأي��ة  من  تاأخذينها  عالمة  كل  �شجلي   -3

اخلا�س للمادة، وحافظي على نظافة كتابك لكي تت�شجعي للمذاكرة.
4- ل تتعودي على الغياب، ول تتغيبي اإل عند ال�شرورة الق�شوى، 

واحر�شي على الرفقة ال�شاحلة التي تعينك على الطاعة والدرا�شة.

ونعيد الفكر مع فقرة )ت�صويبات لغوية(

تصويبات لغوية
- ل تقويل: َبْرُقوق.. قويل: ُبْرُقوق. 

ادة. ادة.. قويل: �َشجَّ - ل تقويل: �ِشجَّ
- ل تقويل: �َشْحُرور.. قويل: �ُشْحُرور. 

- ل تقويل: َهويَّة.. قويل: ُهويَّة.
يت.. قويل: ِكربيت. رْبِ - ل تقويل: َكََ

- ل تقويل: َكَهانة.. قويل: ِكَهانة.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الولي

هو املحب ملن اأطاعه، واحلافظ لعباده املوؤمنني بالرعاية، والنا�شر 
لهم والقاهر لأعدائه، وكذلك هو متويل اأمور اخلالئق وحفظهم.

   ونرتككن مع اآخر فقرة:

بالد ومعاني أسمائها

اأخت  �شالونيك  ا�شمها من  اأخذت  اليونان،  اإحدى مدن  �شالونيك: 
الإ�شكندر الأكرب.

كوبنهاجن: عا�شمة الدمنارك، معنى ا�شمها: ماأوى التّجار.
اليابان: معنى ا�شمها: بالد ال�شم�س امل�شرقة.

اأولن باتور: عا�شمة منغوليا، معنى ا�شمها: البطل الأحمر.
هوجن كوجن: معنى ال�شم: الوادي املعطر.

لو�س اأجنلي�س: اإحدى مدن الوليات املتحدة، معنى ا�شمها: مدينة 
املالئكة.

اللقاء، لنجدد لكّن وعًدا  اأجنزنا الوعد باإمتام هذا  ها نحن قد 
اآخر ليوٍم اآخر، ووقٍت اآخر.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )34(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خ�شنا بخري ر�شله، واأنزل علينا اأكرم كتبه، و�شرع 
لنا اأكمل �شرائعه، اأحمده �شبحانه واأ�شكره، ال اأح�شي ثناء عليه، اأكمل 

لنا الدين، واأمّت علينا النعمة، فقال جل من قائل كرمي: زب چ چ 
اإال اهلل  اإل��ه  اأن ال  )امل��ائ��دة:3(، واأ�شهد  چ ڇ ڇ  ڇ ڇ رب 
وحده ال �شريك له، واأ�شهد اأّن حممًدا عبد اهلل ور�شوله، �شلى اهلل عليه 

وعلى اآله و�شحبه و�شلم. اأما بعد:
ع��رًبا  ل��ت��ت��اأّم��ل  وق��ف��ات،  اأن تقف  اإىل  اإح��داك��ن يف حياتها  حت��ت��اج 

وعظات.
فمن منكن ال تخطئ؟، ومن منكن ال ت�شيء؟

ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اخرتنا لكّن عدًدا من 
اأعددناها باإحكام، وجهزناها باإتقان، طالبات من اهلل االأجر  الوقفات، 

والثواب.

واأوىل وقفاتنا هي وقفة مع كتاب ربنا:

القرآن الكريم

ې       ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ        زب  تعاىل:  قال 
ېې ې    ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 
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ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ  ٱ  ٻ       ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ      ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ  چ چ   چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ        ڍ ڌڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ               ں ں ڻ  
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ  ھ ےے ۓ      ۓ ڭ ڭ 
ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  

ې    ى  ى ائ رب ) احلج(.

نا ملسو هيلع هللا ىلص: ووقفتنا الثانية مع �صّنة نبيِّ

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإّن الدين 
ي�شر، ولن ي�شاد الدين اأحد اإل غلبه، ف�شددوا وقاربوا، واأب�شروا، وا�شتعينوا 

بالغدوة والروحة و�شيء من الدجلة« رواه البخاري.

ون�صل اإىل هذه الوقفة:

منزلة الخشوع

اخل�شوع يف اأ�شل اللغة النخفا�س والذل وال�شكون، واخل�شوع قيام 
النقياد  هو  اخل�شوع  اإّن  وقيل:  وال��ذل،  اخل�شوع  ال��رب  ي��دْي  بني  القلب 
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واإ�شراق  ال�شدور  دخان  و�شكون  ال�شهوة  نريان  خمود  هو  وقيل:  للحق، 
نور التعظيم يف القلب، وقيل: هو تذلل القلوب لعالم الغيوب، وقال بع�س 
الف�شيل بن  الباطن". وقال  اأدب  الظاهر عنوان  اأدب  "ح�شن  العارفني: 
عيا�س: "يكره اأن يرى يف وجه الرجل وج�شده من اخل�شوع اأكرث مما يف  
دينكم  من  تفقدون  ما  "اأول   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - حذيفة  وقال  قلبه". 
اخل�شوع، واآخر ما تفقدون من دينكم ال�شالة، ورب م�شٍل ل خري فيه، 
ويو�شك اأن تدخل امل�شجد فال ترى خا�شًعا". وقال �شهل: "من خ�شع قلبه 

مل يقرب منه ال�شيطان". 

واأطول وقفاتنا مع الكلمة:

أحد عشر عائًقا أمام استخدام مهارة التركيز

عندما  الرتكيز  عليك  ال�شعب  من  اأنه  الوا�شح  من  الت�شتيت:  اأ- 
يقتحم ال�شجيج والنا�س وجر�س الهاتف جو الرتكيز لديك.

ميكنك  ل  لذلك  مهارة؛  الرتكيز  اإّن  واملمار�شة:  التدريب  قلة  ب- 
اإتقانها اإذا مل تتعلميها ومتار�شيها ب�شكل يومي.

لدى  دائم:  ب�شكل  العقل  وان�شغال  الهتمام  تركيز  عادة عدم  ت- 
اأنهم تعّودوا على ت�شتيت  النا�س م�شاغل كثرية يف حياتهم لدرجة  بع�س 
اأو يفكروا بها يف وقت  طاقاتهم. فهم يحاولون اأن يقوموا باأ�شياء كثرية 

واحد مًعا.
هذا  يف  النا�س  من  نوعان  هناك  الب�شيط:  الإح��ب��اط  قبول  ث-   
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العامل: نوع  تعلم التعامل مع القلق والإحباط يف احلياة، ونوع يتمنى لو اأنه 
ي�شتطيع ذلك.

ج- �شعف الهتمام اأو عدم وجود حافز: يقال بب�شاطة اإنه ل تركيز 
من دون وجود الهتمام، وهذا يعني اأنه اإذا كنت تقومني مبهمة لي�س لها 
جاذبية بالن�شبة لك، فاإن عليك اأن تربزي عامل الهتمام ع�شوائًيا لتوليد 

حافز لديك. واإل فاإّن عقلك �شيقاوم اأية حماولة للرتكيز. 
غري  ملهمة  التلقائي  التاأجيل  باأنها  املماطلة  ُتعرف  املماطلة:  ح- 
حمببة. من دون وجود �شبب معقول. ويقوم بع�س النا�س بتاأجيل الأمور 
هذا  على  املرتتبة  النتائج  العتبار  بيد  الأخ��ذ  دون  لهم  ت��روق  ل  التي 

التاأجيل. وتعد املماطلة �شكاًل من اأ�شكال قبول الإحباط الب�شيط.
خ- عدم و�شوح اخلطة اأو الهدف: يعزى عدم قدرتك على الرتكيز 
اإعطائك عقلك م�شروًعا معيًنا وت�شوًرا حمدًدا وخطة  اإىل عدم  اأحياًنا 

عمل حمددة.
النا�س على  بع�س  اإّن عدم قدرة  العقول:  الأولويات يف  تزاحم  د- 
الرتكيز قد ل يكون ناجم عن ف�شلهم يف اختيار م�شروع معنّي. واإمنا ب�شبب 
وواجبات  كثرية  التزامات  هناك  كانت  فاإذا  كثرية.  مل�شاريع  اختيارهم 
�شريف�شها  فاإن عقلك  اهتمامك.  تتزاحم جللب  معّينه  وتواريخ  حمددة 

جميعا ب�شبب عدم قدرتك على حتديد الأولويات.
فاإذا  موّجهة.  عقلية  طاقة  الرتكيز  واملر�س:  والإجهاد  التعب  ذ- 
كنت متعبة اأو جمهدة اأو مري�شة، فاإنه لن يكون لديك الطاقة ال�شرورية 
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ل�شتخدام قدراتك العقلية. ورمبا توؤثر اأدوية معّينة على قدراتك على الرتكيز.
فاإّن  الأحيان  بع�س  يف  تركزين  ل  عندما  حلول:  بال  انفعالت  ر- 
هذا لي�س ب�شبب عدم قدرتك على الرتكيز. بل ب�شبب وجود م�شكلة كبرية 

ت�شتدعي كامل اهتمامك دون اأن ترتكي جمال لأية م�شوؤوليات اأخرى.
املعوقات جميًعا لأن  اأقوى  ال�شلبي  املوقف  يعد  ال�شلبي:  املوقف  ز- 
اأنك  عقلك  يف  تعتقدين  كنت  ف��اإذا  اعتقاده.  ح�شب  يت�شرف  الإن�شان 

ت�شتطيعني الرتكيز ، فاإنك لن ت�شتطيعي الرتكيز.

ووقفتنا القادمة هي بعنوان )بكاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص(

بكاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص
عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال يل ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اقراأ علّي« قلت: اأقراأ عليك وعليك اأنزل؟ قال: »اإين اأحب اأن اأ�شمعه 

من غريي« فقراأت عليه �شورة "الن�شاء" حتى بلغت زب ڎ ڈ   ڈ 
الن�شاء: 41(قال:   ( ژ ژ          ڑ ڑ     ک ک ک ک گ رب 

»اأم�شك« فاإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري.
وملا راأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شحابه يحفرون قرًبا لدفن اأحد امل�شلمني وقف 

على القرب وبكي ثم قال: »اأي اإخواين، ملثل هذا فاأعّدوا« رواه ابن ماجه.
ري - ر�شي اهللَّ عنه - فيقول: »اأََتْيُت ر�ُشوَل اهلل  خِّ اأما عبد اهللَّ بِن ال�شِّ

ملسو هيلع هللا ىلص َوُهو ُي�شلِّي وجلْوِفِه اأَِزيٌز َكاأَِزيِز املْرَجِل ِمَن الُبَكاِء« رواه الإمام اأحمد.
وقد روى م�شلم عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: »زار النبي 

قرب اأمه فبكى واأبكى من حوله... « احلديث.
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وقام ليلة ي�شلي فلم يزل يبكي، حتى بّل ِحجرُه. 
يبكي  يزل  فلم  جال�ًشا  وك��ان   :  - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  قالت 
يوؤذنه  الأر���س.! فجاء بالل  بّل  بّل حليته، قالت: ثم بكى حتى  ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
بال�شالة، فلما راآه يبكي، قال: يا ر�شول اهلل تبكي، وقد غفر اهلل لك ما 
اأنزلت  تقدم من ذنبك وما تاأخر؟! قال: »اأفال اأكون عبًدا �شكورا؟! لقد 

زب ڈ ژ     ژ ڑ  اآية، ويل ملن قراأها ومل يتفكر فيها!  علي الليلة 
ڑ ک ک ک ک    گ گ رب ) اآل عمران: 190(

�شححه الألباين.

وقبل وقفة اآخر وقفة نقف مع هذه الفقرة:

جالء المعادن

كثرًيا ما تقراأ عن مواد وم�شتح�شرات جلالء املعادن ومعظمها مما 
ل يكون عادة يف متناول اجلميع، ومنها معجون ي�شعب احل�شول عليه، 
ولكن هنالك طريقة �شهلة لتنظيف املواد املعدنية وجالء ما قد يعلوها من 
ال�شداأ، وهي اأن مت�شحيها اأوًل بق�شر الليمون وتدعكيها به دعًكا جيًدا ثم 

تفركيها برماد الفحم املبلل فيبدو املعدن نقًيا �شافًيا.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الصمد

ال�شمد يف اللغة مبعنى الق�شد، فهو �شبحانه الذي يق�شد اإليه يف 
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احلوائج كلها، فهو مق�شد عباده يف مهمات دينهم ودنياهم.. وهو املطاع 
الذي يق�شى دونه اأمر.

ون�صل اإىل اآخر فقرة:

الكتابة في الجو

اأحد املهند�شني الإجنليز جهاًزا لكتابة الإعالنات يف اجلو  اخرتع 
باأحرف م�شيئة، وقد قراأنا الآن يف اإحدى املجالت العلمية الأمريكية اأّن 
حت�شيًنا كبرًيا قد اأدخل على هذا الخرتاع. ذلك اأّن طياًرا يحّلق بطائرته 
على ارتفاع نحو اأربعة اأميال يف اجلو ومعه جهاز خا�س فيه دخان اأو غاز 
كثيف يطلقه يف اجلو، فتتكون منه اأحرف ي�شتطيع الذين هم على الأر�س 
اأن يقراأوها بو�شوح، وملا كان اجلو على ذلك الرتفاع بارًدا جًدا فاإّن الغاز 
امل�شتعمل للكتابة يجمد يف اجلو حال خروجه من جهازه فيبدو للواقفني 

على الأر�س كاأنه اأحرف معلقة يف الف�شاء. 
اأما االآن فنقف اأمامكن وقف ختام، مع ابت�شامة وداع، راجيات من 

اهلل اأن نكون قد وفقنا لتقدمي النافع، وعر�ض الطيب.
اأجمعني". و�شحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلِل، اأو�َشَح َمعامَل الُهَدى فال �َشكَّ فيها وال الِتبا�ض، وَجَعل 
االبتالَء �شّنًة ويف ِكتاِبه النِّربا�ض، ُيديُل الّدوَل وَيبَتلي االأمَم، زب ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ رب )اآل عمران: 140(، اأحمُده تعاىل واأَ�شُكره، 
حمّمًدا  اأنَّ  واأ�شهد  ف�شله،  ِمن  املزيَد  واأ�شاأَله  واأ�شَتغِفره،  عليه  واأُثني 
عبده ور�شوله وخليله وُم�شطفاه من بني الّنا�ض، �شّلى اهلل عليه وعلى 

اآِله و�شحبه والتاِبعني، وَمن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الّدين. اأما بعد:
للياأ�ض ويحيا  كلمة ال  م��ع  ق��م��ر،  وغ��ي��اب  �شم�ض  ���ش��روق  ك��ل  م��ع 

االأمل...
املوافق   ) اليوم )         االإذاع���ي لهذا  اأن نقدم برناجمنا   ي�شرنا 

)                 ( وناأمل اأن يكون برناجًما هادًفا ومفيًدا اإن �شاء اهلل.

واأول اأهداف برناجمنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

ۆئ   ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  زب  تعاىل:  ق��ال 
یی  ىئ  ىئ     ىئ  ېئ   ېئ  ۈئېئ  ۈئ             
حت   جت     يب  مبىب  خب  حب  جب  يئ    مئىئ  حئ   جئ      ی  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ 
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ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ     ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  
ڌ  ڌ     ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  چ   چ  چ  چ 
ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ    گ  
ڱ     ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے   ھ  ھ   ھ  
ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
رب  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ      ى 

) احلج(.

وال�صّنة املحمدية ما�صية وباقية:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الدين  النبي  اأّن  ال��داري - ر�شي اهلل عنه -   عن متيم 
امل�شلمني  ولأئ��م��ة  ولر�شوله،  ولكتابه  »هلل  ق��ال:  مل��ن؟  قلنا  الن�شيحة«. 

وعاّمتهم« رواه م�شلم.

والكلمة ال�صباحية هي هدفنا القادم:

ال تحملي الكرة األرضية على رأسك
فر�س  على  وه��م  عاملية،  ح��رب  نفو�شهم  يف  ت��دور  النا�س  من  نفر 
الدم  و�شغط  املعدة،  قرحة  غنموا  اأوزاره��ا  و�شعت احلرب  فاإذا  النوم، 
يثورون  الأ�شعار،  غالء  من  ويغ�شبون  الأحداث  مع  يحرتقون  وال�شكري، 
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العملة، فهم يف انزعاج دائم،  لتاأخر الأمطار، ي�شجون لنخفا�س �شعر 
وقلق وا�شب )يح�شبون كل �شيحة عليهم(. 

دعي  راأ�شك،  على  الأر�شية  الكرة  حتملي  فال  يهم  �شيء  ل  لكن 
الأحداث على الأر�س ول ت�شعيها يف اأمعائك. 

اإّن بع�س النا�س عنده قلب كالإ�شفنجة يت�شرب ال�شائعات والأراجيف، 
ينزعج للتوافه، يهتز للواردات، ي�شطرب لكل �شيء، وهذا القلب كفيل اأن 

يحطم �شاحبه، واأن يهدم كيان حامله. 
اأهل املبداأ احلق تزيدهم العرب والعظات اإمياًنا اإىل اإميانهم، واأهل 

اخَلَور تزيدهم الزلزل خوًفا اإىل خوفهم. 
املقدام  فاإّن  �شجاع،  قلب  من  والدواهي  الزوابع  اأمام  اأنفع  ولي�س 

البا�شل، ثابت اجلاأ�س، را�شخ اليقني، بارد الأع�شاب، من�شرح ال�شدر. 
فاإن كنت تريدين احلياة امل�شتقرة فواجهي الأمور ب�شجاعة وجلد، 
ول ي�شتخفنك الذين ل يوقنون، ول تك يف �شيق مما ميكرون، كوين اأ�شلب 

من الأحداث، واأعتى من رياح الأزمات، واأقوى من الأعا�شري.

وبع��د الكلمة ال�صباحي��ة ن�صجل هدًفا مع فق��رة بعنوان )خطر 
الأم�صاط(:

خطر األمشاط
كثرًيا ما تكون اأ�شنان امل�شط بوؤرة اأقذار وميكروبات؛ لذلك يح�شن 
حملول  يف  بتغطي�شه  وذل��ك  م��رة(،  كل  )ا�شتعماله  بعد  امل�شط  تنظيف 

الليرتول اأو ال�شليماين اأو ما اأ�شبه. 
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ونزيد ر�صيدنا بهدف بعنوان )م�صارعة التما�صيح(

مصارعة التماسيح

قد  الأمريكيني  الهنود  من  جماعة  املتحدة  بالوليات  فلوريدا  يف 
املهالك،  باأ�شد  حمفوفة  م�شارعة  وهي  التما�شيح  مب�شارعة  ا�شتهروا  
ينزل  اأن  هي  امل�شارعة  وطريقة  امل�شارعني.  بحياة  اأودت  ما  وكثرًيا 
امل�شارع اإىل النهر حيث تكرث التما�شيح فيداعب واحًدا منها وي�شتدرجه 
اإىل الرب، حيث يبداأ ال�شراع، ولبد للم�شارع من اأخذ احلذر ال�شديد؛ 
لئال يوؤخذ بني اأنياب التم�شاح اأو ي�شاب ب�شدمة من ذيله الهائل، فاإّن يف 
ذلك ق�شاًء مربًحا. ويبذل امل�شارع جهده حتى يقلب التم�شاح على ظهره 

فاإذا اأفلح يف ذلك نال من خ�شمه ومتكن من الق�شاء عليه.

وترفع �صفارة النهاية مع هدٍف اأخري هو )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: رفع اليدين مع تكبرية الإحرام اإىل 
حذو منكبيها اأو فروع اأذنيها، فكله حمفوظ عنه ملسو هيلع هللا ىلص وت�شتقبل بهما القبلة 
م�شمومتي الأ�شابع، ويكون الرفع مع ابتداء التكبري وقول اهلل اأكرب، فهو 
باب الدخول يف ال�شالة، و�شئل ال�شافعي: مبا يدخل الرجل يف ال�شالة؟ 
وال�شّنة:  والتكبري،  النية  فهما  الفري�شتان:  اأما  و�شّنة،  "بفري�شتني  قال: 
اأمر اهلل،  لل�شّنة وتعظيم  رفع اليدين، ورفع اليدين زينة ال�شالة واتباع 
اختيار  �شبب  اأما  ركن،  اإىل  ركن  من  النتقال  و�شعار  اليدين،  وعبوديته 
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لفظ التكبري؛ لأّن امل�شلي تخّلى عن ال�شواغل ف�شرع له اأن يدخل دخول 
العبيد على امللوك، فيدخل بالتعظيم والإجالل.

�شيء  قلبي  فكان  يف  امل�شجد  دخلت  ما  واهلل  ال�شلف:  بع�س  يقول 
اأثنائه  ويف  التكبري  عند  ت�شتح�شر  اأن  للم�شلية  فينبغي   اهلل،  من  اأكرب 
كربياء اهلل وعظمته، ومعنى التكبري اأنه ل يكون عند العبد اأكرب من اهلل، 
قال ملسو هيلع هللا ىلص لعدي بن حامت - ر�شي اهلل عنه - : »ما يفرك؟ اأيفرك اأن يقال 

اهلل اأكرب، فهل �شيء اأكرب من اهلل؟« رواه الإمام اأحمد.
لها  بها معتقدًة ملعناها وجدت  العبدة موؤمنة  قالتها  اإذا  اأكرب  اهلل 
خرًيا كبرًيا؛ لذلك �شرعت يف اأعظم الأ�شياء وا�شتفتح بها اأعظم الأ�شياء، 
حينما تقف العبدة بني يدي ربها يف ال�شالة فاإذا قالتها م�شت�شعرة معناها 
اأذه��ب اهلل عنها،  اإّل  اأو مفجوعة  تقولها مكروبة  ول  اأذه��ب اهلل همها، 
ا تكبري املوّحدات  و�شرعت عند روؤية النار؛ لأّن التكبري يطفئها وخ�شو�شً
ممن اآمنت بها وعرفت حقها وحقوقها، اهلل اأكرب من كل �شيء فال يكذب 
بداأ  اإذا  اهلل  ر�شول  كان  اهلل،  اأكرب غري  وقد  اإل  اخلائن  ويخون  الكاذب 

�شفًرا كرب ثالًثا لأّن عند بداية ال�شفر هم وغم فكاأنه ا�شتعانة باهلل.
اأما ف�شل تكبرية الإحرام ففي احلديث: »من �شلى هلل اأربعني يوًما 
النار،  من  ب��راءة  ب��راءت��ان،  له  كتبت  الأوىل  التكبرية  ي��درك  جماعة  يف 

وبراءة من النفاق« رواه الرتمذي.
وقد اختلف العلماء مبا تدرك تكبرية الإحرام مع الإمام، فاأح�شن 

ما قيل فيها: اأنها تدرك ما مل ي�شرع يف قراءة الفاحتة �شواء اأو �شرية.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الباسط

ال�شيء،  يف  ال�شعة  ه��ي  والب�شطة  القب�س،  نقي�س  ه��و  الب�شط: 
والبا�شط عز وجل هو الذي يو�شع الأرزاق بجوده وكرمه ورحمته، والذي 

يب�شط الروح يف اجل�شد.
الذكر،  يف  معا  يذكرا  اأن  والبا�شط(  )القاب�س  اأ�شمي  يف  والأدب 

فهذا اأدل على قدرته وحكمته �شبحانه.
ح�شن  على  اجلزيل  ال�شكر  منا  فلكن  الرحيل  وق��ت  ح��ان  واالآن 
ا�شتماعكن، ولنا منكن الدعاء، وتذّكرن باأن جميع هذه االأه��داف هي 

لكّن ومن اأجلكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )36(
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اإل��ي��ن��ا خري  ك��ت��ب��ه، واأر���ش��ل  اأن���زل علينا خ��ري  ال���ذي  احل��م��د هلل 
ر�شله، وجعلنا خري اأمة اأر�شلت للنا�ض زب ۉ ې ې ې ې ى ى 
ۆئ      ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ 
ع���م���ران(.  )اآل  رب  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
�شاهًدا  وجعله  كله  الدين  على  ليظهره  احل��ق  ودي��ن  بالهدي  فاأر�شله 

ومب�شًرا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�شراجا منريا. اأما بعد:
نحن معكن من منربكن االإذاعي منرب مدر�شة )                      ( 
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( يف ح��دي�ق�ة م�زدان�ة بالورود 

واالأزهار اجلميلة، وجدنا في�ها ع���دة ورود.

ك�ر احلكيم: ق�ط�فنا الوردة الأوىل فوجدنا فيها اآيات م�ن ال�ذِّ

القرآن الكريم

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

وبعد اأن قطفنا الوردة الثانية وجدنا فيها كالم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»امل�شلم من �َشِلم امل�شلمون من ل�شانه ويده، واملهاجر من هجر ما نهى اهلل 

عنه« رواه البخاري.

وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم امل�صطف��ى ملسو هيلع هللا ىلص قطفنا الوردة الثالثة 
ف�وجدنا فيها كلمة ال�صب�اح وهي بعنوان )م�صطفى �صاهني(

مصطفى شاهين

عامل لبناين بارز يف جمال الف�شاء.
ح�شل على درجة الدكتوراه يف فيزياء املوائع عام )1960م( من 
الأمريكية وعمره حينها )25( عاًما  جامعة بريكلي يف ولية كاليفورنيا 
كان  حيث  نا�شا،  لوكالة  التابع  النفاث   الدفع  مبخترب  التحق  ثم  فقط، 
برنامج غزو الف�شاء الأمريكي ما يزال يف بداياته، وهناك كان �شاهني 
هو �شاحب الدور الرئي�س كباحث وم�شمم ومطور وحملل يف كل جتارب 
ال�شت�شعار عن ُبعد التابعة لوكالة نا�شا. وقد لعبت اأبحاثه دوًرا مهًما يف 

درا�شة حرارة الأر�س ور�شد املناخ با�شتخدام الأقمار ال�شناعية.
وقد تراأ�س �شاهني يف الفرتة ما بني )1975م( و)1978م( الدائرة 
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اخلا�شة بدرا�شة الأحوال اجلوية للكواكب، تال ذلك تاأ�شي�شه "ق�شم علوم 
مهًما يف  دوًرا  لعب  والذي  النفاث،  الدفع  والف�شاء" يف خمترب  الأر���س 
وحتى  عام )1978م(  من  الفرتة  توىل يف  وقد  ف�شائية كربى.  اأح��داث 
عام )1986م( رئا�شة هذا الق�شم، حيث كان امل�شوؤول عن تاأ�شي�شه واإدارة 
الأن�شطة املختلفة لباحثيه الذين قدر عددهم ب�)400( باحث. وملدة )17( 
النفاث  الدفع  مبخترب  العلماء  رئي�س  من�شب  �شاهني  توىل  تقريًبا  عاًما 
والذي ُيَعد اأحد اأهم موؤ�ش�شات الأبحاث الف�شائية يف العامل، كما تراأ�س 
"جيوك�س"،  الطبيعة  يف  والطاقة  املاء  دورة  لدرا�شة  علمية  هيئة  اأعلى 
"اأكوا" وهو قمر �شناعي لدرا�شة املياه  ف�شاًل عن م�شاهمته يف م�شروع 
واملناخ على الأر�س. يجدر بالذكر اأن م�شطفى �شاهني هو من املوؤمنني 

بوجود حياة عاقلة خارج الأر�س.
وقد �شّمي الكويكب )4103( "�شاهني" ن�شبة اإىل الدكتور �شاهني.

الدكتور م�شطفى �شاهني متزوج من الدكتورة مارينا البندق، بنت 
بيت حلم يف فل�شطني، وهي اأ�شتاذة للعلوم ال�شيا�شية، وقد اأجنب الزوجان 

ولدين، هما توفيق �شاهني )طبيب عيون(، و�شليم �شاهني )حمام(.

والآن بعد اأن قطفنا الوردة الرابعة وجدنا فيها حكًما ومواعظ:

النفس األمّارة بالسوء

هذه هي النف�س املذمومة فاإنها تاأمر بكل �شوء، وهذا من طبيعتها، 
فما تخل�شت اإحداهن من �شرها اإل بتوفيق اهلل، فال�شر كامن يف النف�س 
وهو يوجب �شيئات الأعمال، فاإذا خلى اهلل بني العبدة وبني نف�شها، هلكت 
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بني �شرها وما تقت�شيه من �شيئات الأعمال، واإن وفقها اهلل واأعانها جنت 
يف ذلك كله، وخال�شة القول: اإن النف�س واحدة تكون اأمارة ثم لوامة ثم 
امللك،  مطمئنة، وهي غاية كمالها و�شالحها، فالنف�س املطمئنة قرينها 
فقرينها  بال�شوء  الأم��ارة  النف�س  اأم��ا  فيه،  ويرغبها  احلق  فيها  يقذف 
ال�شيطان، يعدها وميّنيها، ويقذف فيها الباطل، وياأمرها بال�شوء ويزّينه 

لها، ويطيل لها يف الأمل، ويريها القبيح يف �شورة تقبلها وت�شتح�شنها. 

والآن بعد اأن قطفنا الوردة اخلام�صة وجدنا فيها هل تعلمني:

هل تعلمين عن أشدّ المهن خطرًا

الإبر(  )اأو  الأنابيب  ملء  مهنة  هي  خطًرا،  املهن  اأ�شد  اأّن  �شك  ل 
هذه  يزاولون  والذين  امل�شت�شفيات.  يف  ل�شتعمالها  بالراديوم  اخلا�شة 
جًدا  دقيقة  احتياطات  ويتخذون  الر�شا�س  من  قفازات  يلب�شون  املهنة 
لوقاية اأج�شامهم من اأ�شعة الراديوم القوية. وهو يعملون ثالثة اأ�شهر؛ لأّن 

ا�شتمرارهم يف العمل  بال انقطاع يعّر�شهم للهالك.

اأم��ا ال��وردة ال�صاد�صة فكان��ت بعنوان )م��ن و�صائ��ل التاأثري على 
القلوب(

من وسائل التأثير على القلوب

وكرثة  ال�شوت  وارتفاع  اإياِك  ينفع:  فيما  اإل  الكالم  وقلة  ال�شمت 
ورّقة  الكالم  بطيب  وعليِك  املجال�س  وت�شيد  واإي��اِك  املجال�س،  الكالم يف 
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العبارة )فالكلمة الطيبة �شدقة( كما يف ال�شحيحني، ولها تاأثري عجيب 
يف ك�شب القلوب والتاأثري عليها حتى مع الأعداء ف�شاًل عن اأخواتك وبنات 
ال�شام  )وعليكم  لليهود  قالت   - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  فهذه  دينك، 
فق  واللعنة( فقال لها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مهاًل يا عائ�شة فاإن اهلل يحب الرِّ
يف الأمر كله« متفق عليه، وعن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال، قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عليك بح�شن اخللق وطول ال�شمت فوالذي نف�شي بيده 

ما جتمل اخلالئق مبثلهما« اأخرجه اأبو يعلى والبزار وغريهما. 
ق�������د ي����خ����زُن ال���������ورُع ال���ت���ق���ي ل�����ش��ان��ه

ح�����������ذر ال�����ك�����������الم واإن���������������ه مل���ف�������وه

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحميد

هو امل�شتحق للحمد والثناء، الذي ل يحمد على مكروه �شواه.
زه��ورن��ا،  رائ��ح��ة  بعبق  انتع�شنت  ق��د  ت��ك��ّن  اأن  نتمنى  اخل��ت��ام  ويف 

فان�شرحت نفو�شكن، وطابت اأرواحكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 

www.alukah.net



232

البرنامج اإلذاعي )37(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأو���ش��ح م��ن��ه��اج احل���ق ل��ل��راغ��ب، وك�����ش��ف ظلمة 
اإليه  الباطل للطالب، وفتح لعباده الباب فهي بال حاجب، فما تقّرب 
اأحٌد اإال ورجع باملكا�شب، وال ابتعد عنه اأحٌد اإال رجع بامل�شائب، ا�شتوى 
على عر�شه كما قال، ال كما يقول اأولو امل�شائب، وارتفع فوق �شماواته 
"هل من  في�شاأل:  الدنيا  �شماء  اإىل  ليلة  وينزل كل  االآي��ب،  �شعادة  فيا 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وحبيبه  "، واأ�شهد  م�شتغفر، هل من تائب؟ 
كلما  ك��ث��رًيا  ت�شليًما  و�شلم  و�شحبه،  واآل���ه  عليه،  اهلل  �شلى  وخليله. 

اأمطرت ال�شحائب. اأما بعد:
مديراتي الفا�شالت .. اأ�شتاذاتي الكرميات .. زميالتي الطالبات..

يف هذا اليوم اجلديد )        ( املوافق )                 ( نقول لكّن:
�ش�������الُم اهلُل ي�شرى ما اأقيمت �ش������الٌة من عباٍد خا�شعين�������ا
وما جادت مباء املزِن �شحٌب �شقى االأ�شجار والزرَع الدفينا
�ش�������الٌم ع�����اطٌر وله اأري��������ٌج من االأعماِق يع�ب�ُق يا�ش���م��ي���ن�����ا
�ش�������الُم اهلِل نهديِه اإليك������ن مع االإ�شفاِق مم�زوج�اًَ حن����ي��ن���ا

كر  يف بداي��ة ال�ص��ري نك�صف ال�ص��ري، ونن�صر اخلري، باآي��ات من الذِّ
احلكيم:
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القرآن الكريم

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  زب  تعاىل:  قال 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭڭ ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ   ۇئ ۆئ  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ     ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ 
چچ  چ    چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڑ ڑ رب ) املوؤمنون(.

وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم اهلل ع��ّز وجّل هيا بنا اإىل كالم �صّيد 
الأنام عليه اأف�صل ال�صالة واأمت ال�صالم:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مثل  اأّن ر�شول اهلل  عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  
املوؤمن كمثل خامة الزرع، يفيء ورقه، من حيث اأتتها الريح تكفئها، فاإذا 
�شكنت اعتدلت، وكذلك املوؤمن يكفاأ بالبالء، ومثل الكافر كمثل الأوزة، 

�شماء معتدلة، حتى يق�شمها اهلل اإذا �شاء« متفق عليه.
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وحلدائق مدر�صتنا فروع مورقة فيها املعاين مت�صلة .. والغ�صون 
رطيبة ومع هذه الزهرة الفواحة من �صذانا الزاكي:

من دون أمل؛ سنموت

واملوت  ع��ارا،  احلياة  ت�شبح  الأم��ل،  حتى  �شيء،  كل  نفقد  حني   -
جمّرد واجب - األربت كامو�س.

- من ال�شعب حتديد ما هو امل�شتحيل، فهو كان حلم الأم�س، اأمل 
اليوم، واقع الغد - روبرت �شولر.

- حني نفقد الأمل، �شاعتها نعاين ونحزن - ويليام ووردزورث.
- الأمل ينت�شر من خاللنا ول ينتهي حني منوت - األك�شندر هوب.

وكلم��ة ال�صب��اح ه��ي بعن��وان )كي��ف جتعل��ني م��ن مع��ك يح��ب 
وجودك؟(

كيف تجعلين من معك يحب وجودك؟

معك  بع�شها جمتمعة جعلت من  مع  فعلِتها  اإن  اأربعة طرق  هناك 
يحب وجودك باإذن اهلل، وال�شر فيها اأنك تنقلني ملن اأمامك �شعوًرا جيًدا 

حيال نف�شه، فتجعليه يحب نف�شه يف وجودك فيحبك.
اأوًل: التقبُّل.

تقّبلي من اأمامك مثلما هو، ل حتاويل اأن تنتقديه، وكوين مقتنعة 
والتي  الأ�شح  ثقافتك هي  تكون  اأن  �شرًطا  ولي�س  ثقافته،  اإن�شان  لكل  اأن 
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يجب اأن ت�شود، اإنه ي�شمى الحرتام الإيجابي غري املقيد ب�شروط، اأي اأنك 
ولي�س  تقدير،  اأقل  على  اإن�شان  لأنه  احرتاًما مطلًقا؛  حترتمني من معك 
ينال  ل  يوجد  مل  واإذا  احرتمته  وجد  اإذا  ما،  ب�شرط  مقيًدا  احرتامك 
لكل  اأن  ولنعلم  اخلاطئة،  النظرة  هذه  عن  نتخلى  اأن  علينا  احرتامك، 
�شخ�شيته وظروفه التي بنته، ولكل واحد راأيه، ونتفق جميًعا يف النهاية 
اأننا ب�شر، كل اإن�شان منا ن�شخة غري مكررة، فاجتهدي اأن تكوين الأف�شل 

ح�شب قيمك اأنت، فتقبلي من معك.
ثانًيا: البت�شامة.

فحني تبت�شمني عند روؤيتك للنا�س، فاإن تقديرهم لذاتهم يت�شاعد 
ويحبون  اأنف�شهم،  عن  والر�شا  بال�شعادة  ي�شعرون  يجعلهم  مما  تلقائًيا، 

ال�شخ�س الذي ينقل لهم هذا ال�شعور اجليد حيال اأنف�شهم.
ثالًثا: التقدير

هو احلاجة الدفينة بداخل كل اإن�شان اأن يكّرم ويقّدر، وكلما اأعربت 
ملن معك عن تقديرك له اأو ل�شيء فعله �شغرًيًا كان اأم كبرًيًا، كلما ي�شعرون 
ا اأكرثي من قول �شكًرا،  كم هم مميزون ويحبون وجودك و يحبونك، واأي�شً
فهذه هي الكلمة ال�شحرية لفتح قلوب النا�س، ولكن التاأثري لي�س يف الكلمة 

نف�شها، بل بطريقة قول الكلمة وطبقة ال�شوت.
رابًعا: ال�شتماع

ا�شتمعي اإليهم، ل تقاطعيهم، ول تعطي راأًيا اإل اأن يطلب منك ذلك، 
فال�شتماع فن مثل كل الفنون.
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اأما الآن، نرتككن مع علم ومعرفة:

تصديق األمريكيين للخرافات

ال�شعب  من  غريبة  رواي��ة  كل  ت�شديق  اإىل  اأ�شرع  �شعًبا  نعرف  ل 
اأنه لي�س  اإىل �شدة عزميته واعتقاده  الأمريكي. وهذه ال�شفة فيه ترجع 
يف العامل �شيء م�شتحيل، واأّن الإن�شان يجب اأن ل يرتاجع اأمام اأية �شعوبة 

تعر�س له.
من  �شابط  تاأليف  من  نبذة  اأمريكا  يف  ذاعت  )1822م(  �شنة  يف 
الكرة  اأّن  وخال�شتها  �شيمز،  الكابنت  يدعى  الأمريكي  اجلي�س  �شباط 
بطن  واأّن  واجلنوبي  ال�شمايل  قطبيها  من  ومفتوحة  جموفة  الأر�شية 
املوؤلف  وقد حر�س  املختلفة،  وباملخلوقات احلية  بالب�شر  ماأهولة  الأر�س 
يف ختام نبذته احلكومة الأمريكية وال�شعب الأمريكي على اإيفاد البعثات 
اإىل القطبني للدخول منهما اإىل باطن تلك الكرة الأر�شية، ول�شتك�شاف 
ما يف تلك املجاهل الغربية من الكائنات العجيبة. وقد كان لأقوال �شيمز 
ا كثرية  اأّن عرو�شً اإىل حد  الأمريكيني،  نفو�س  تاأثري عظيم يف  وبراهينه 
قدمت اإىل الكونغر�س الأمريكي لكي يوفد البعثات الالزمة لتحقيق دعوى 
الكابنت �شيمز. وقد ظّل اللغط يف ال�شحف الأمريكية بهذه احلكاية مدة 
طويلة حتى اإّن جملة "اأتالنتيك مونتلي" ن�شرت يف �شنة )1870م( عّدة 
مقالت دافعت بها عن نظرية الكابنت �شيمز. ول �شك اأن هذه النظرية 
اأثرت يف الأمريكيني تاأثرًيا عظيًما وكانت �شبًبا � ولو غري مبا�شر � يف �شفر 

كثري من البعثات اإىل الأنحاء القطبية.
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والآن، هيا بنا اإىل هل تعلمني:

هل تعلمين: ماذا يحدث لجسمك عند قول يا اهلل؟

يا  يقلن  عندما  لأج�شامهن  يحدث  ماذا  يعلمن  الالئي  منكن   كم 
اهلل؟

اأّن  اإىل  الهولندية  )اأم�شرتدام(  جامعة  يف  هولندي  باحث  تو�شل 
تكرار لفظ اجلاللة يفرغ �شحنات التوتر والقلق ب�شورة عملية ويعيد حالة 

الهدوء والنتظام للنف�س الب�شرية. 
اأكد الباحث اأنه اأجرى على مدار )3( �شنوات جتارب لعدد كبري من 
املر�شى بينهم غري م�شلمني ول ينطقون العربية، وكانت النتائج مذهلة 
والقلق  الكتئاب  �شديدة من  يعانون من حالت  الذين  للمر�شى  بخا�شة 

والتوتر. 
واأو�شح الباحث ب�شورة عملية فائدة النطق بلفظ اجلاللة "اهلل"؛ 
بدايات  اأي  ال�شدر  منطقة  تعلو  التي  املنطقة  من  ي�شدر  الألف  فحرف 

التنف�س، ويوؤدي تكراره لتنظيم التنف�س والإح�شا�س بارتياح داخلي.
اجلزء  على  الل�شان  لو�شع  نتيجة  ياأتي  ال��الم  حرف  نطق  اأّن  كما 
الأعلى من الفك ومالم�شته، وهذه احلركة توؤدي لل�شكون وال�شمت ثواين 

اأو جزًءا من الثانية مع التكرار ال�شريع.
وهذا ال�شمت اللحظي يعطي راحة يف التنف�س.

اأما حرف الهاء الذي مّهد له بقوة حرف الالم، في��وؤدي نطقه اإىل 
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القلب،  وبني  التنف�شي  اجلهاز  ومركز  ع�شب  الرئتني  بني  ربط  حدوث 
ويوؤدي اإىل انتظام �شربات القلب ب�شورة طبيعية.

و�شدق اهلل: زب مب ىب يب  جت حت     ختمت ىت يت    جث 
مث ىث يث  رب )الرعد(.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

من أسماء اهلل الحسنى المطلقة الثابتة في القرآن

َك اْلَعِزيِز  اُب: قوله عز وجل: { اأَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربِّ 1- الَوهَّ
اِب } )�س:9( . اْلَوهَّ

َوَنْحُن  ��ي��ُت  َومُنِ ُنْحِيي  لَنْحُن  ���ا  َواإِنَّ  } وج��ل:  عز  قوله  ال���َواِرُث:   -2
اْلَواِرُثون} )احلجر:23( .

 { َرِحيٍم  َربٍّ  ِم��ْن  َق��ْوًل  �َشالٌم   } تعاىل:  قوله  والدليل   : بُّ ال��رَّ  -3
)ي�س:58( .

َك الأَْعَلى } )الأعلى:1( . ِح ا�ْشَم َربِّ 4- الأْعلى: قوله تعاىل: { �َشبِّ
ْحَمُن  ل ُهَو الرَّ 5- الإَِلُه: قوله عز وجل: { َواإِلُهُكْم اإِلٌه َواِحٌد ل اإِلَه اإِ

ِحيُم } )البقرة:163( . الرَّ
اآخر  اآن، فوداًعا اإىل لقاء  وهاهو وقت ال��وداع حان، وزمان البني 

باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )38(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأع��ظ��م ع��ل��ى ع��ب��اده امل��ّن��ة، مب��ا دف���ع عنهم كيد 
اإله اإال اهلل وحده  اأن ال  ال�شيطان وفّنه، ورد اأمله وخّيب ظنه. واأ�شهد 
ال �شريك له، جعل ال�شوم ح�شًنا ح�شيًنا الأوليائه وُجّنة، وفتح لهم به 
قائد اخللق  ور�شوله،  اهلل  نبينا حممًدا عبد  اأّن  واأ�شهد  اأب��واب اجلنة، 
وممهد ال�شّنة. �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه، ذوي القلوب الزاكية 

والنفو�ض املطمئنة، و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
نبداأ معكن  وزق��زق��ة ع�شافريه،  ال�شباح،  هذا  �شم�ض  ارتفاع  مع 

اإذاعتنا ال�شباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

كر  وخري ما ن�صتهل به اإذاعتنا يف هذا ال�صباح اآيات بّينات من الذِّ
احلكيم ب�صوت الطالبة:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ک  ک ک ک  گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ      ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ           ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ ھ 
ھ     ے ے   ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې  ې ې ې ى  ى   ائ ائ 
ەئ ەئ وئ    وئ ۇئ   ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئىئ 
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ىئ ىئ   ی    ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب   حبخب 
پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  يت   ىت  مت  حتخت  جت   يب  ىب  مب  
پ   پ پ   ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ     ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ 
ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ           ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ ڃ 
رب  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ    ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ     چ   چ   ڃ  ڃ 

)املوؤمنون(.

وبع��د اأن ا�صتمعنا عل��ى كالم اهلل - عّز وج��ّل - ن�صتمع اإىل كالم 
�صّيد الأنام عليه اأف�صل ال�صالة، واأمت الت�صليم والطالبة:

الحديث

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   - عنهما  اهلل  ر�شي   - بن عمرو  اهلل  عبد  عن 
ا، ومن كانت فيه خ�شلة منهن كانت  »اأربع من كن فيه كان منافًقا خال�شً
واإذا حدث كذب،  اوؤمتن خان،  اإذا  يدعها:  النفاق حتى  فيه خ�شلة من 

واإذا عاهد غدر، واإذا خا�شم فجر« متفق عليه.

 والآن م��ع كلم��ة ال�صب��اح له��ذا الي��وم تلقيه��ا عل��ى م�صامعك��ن 
الطالبة:

غريب ولكن كيف؟

غ�ري�ب!! كيف اأننا نرى �شاعة يف طاعة اهلل طويلة، ولكن ما اأ�شرع 
ال�شاعات الكثرية التي متر على ال�شبكة العنكبوتية. 
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غ�ري�ب!! كيف اأنه من املجهد قراءة جزء من القراآن الكرمي، وكيف 
اأنه من ال�شهل قراءة رواية خمتارة من )200 اإىل 300( �شفحة. 

غ�ري�ب!! كيف اأننا نتقّبل ون�شدق ما تقوله ال�شحف، ولكن نت�شاءل 
عما يقوله القراآن الكرمي.

غ�ري�ب!! كيف اأننا نتقّبل ونتبع اأحدث اأ�شاليب احلياة، ولكننا ندير 
نا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. ظهورنا ل�شّنة نبيِّ

الدعاء،  عند  �شيء  اأي  قول  يف  التفكري  ن�شتطيع  ل  اأننا  غ�ري�ب!! 
اإىل  التحدث  عند  �شيء  اأي  قول  يف  التفكري  يف  �شعوبة  نواجه  ل  ولكننا 

�شديقة.
غ�ري�ب!! كيف تبدو طويلة ق�شاء �شاعتني يف امل�شجد، ولكن كم هي 

ق�شرية عند م�شاهدة فيلم �شينمائي. 
الب�شيطة  القراآن  اأ�شول  تعلُّم  علينا  ال�شعب  من  كيف  غ�ري�ب!! 
ويكرروا  يفهموا  اأن  علينا  ج��ًدا  ال�شهل  من  ولكن  لالآخرين،  لتعليمها 

الإ�شاعات. 
غ�ري�ب!! كيف اأننا نحتاج اإىل مدة طويلة ونواجه �شعوبة يف حفظ 
وب�شهولة نحفظ  ولكن يف مدة ق�شرية  الكرمي،  القراآن  اآيتني من  اأو  اآية 

الأغاين؟
غريب!! اأن تكون احلقائق وا�شحة اأمامنا ، لكننا نتجاهلها.
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والآن هيا بنا اإىل زاوية علم ومعرفة والطالبة:

هيا نصحح أخطاءنا الشائعة في لغتنا العربية

عن  اأج��ب  وال�شحيح:  الأ�شئلة،  على  اأج��ب  قولك:  اخلطاأ  من   -1
الأ�شئلة.

2- من اخلطاأ قولك: بت يف الأمر، وال�شحيح: بت الأمر.
3- من اخلطاأ قولك: حماة تقع جنوبي حلب، وال�شحيح: حماة تقع 

جنوب حلب ومثل ذلك بقية اجلهات
4- من اخلطاأ قولِك: عندي مالحظة، وال�شحيح: عندي ملحوظة.
5- من اخلطاأ قولِك: هذا مو�شوع �شيق، وال�شحيح: هذا مو�شوع 

�شائق. 
6- من اخلطاأ قولِك: بدون ق�شد، وال�شحيح: من دون ق�شد.

اجليم(،  )ب�شم  ُجْعَبتي  يف  ما  اأخ��رج��ت  ق��ول��ِك:  اخلطاأ  من   -7
وال�شحيح: اأخرجُت ما يف َجْعَبتي )بفتح اجليم(.

وم��ن زاوية عل��م ومعرفة هيا بن��ا اإىل زاوية �ص��وؤال وجائزة مع 
الطالبة:

من المنهيّات في الجنائز

عليها  واجللو�س  ورفعها  تعليتها  اأو  القبور  على  البناء  عن  النهي 
وامل�شي بينها بالنعال واإنارتها والكتابة عليها ونب�شها، والنهي عن اتخاذ 
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القبور م�شاجد وال�شالة اإىل القرب اإّل �شالة اجلنازة يف املقربة، والنهي 
اأن حتد املراأة على ميت فوق ثالثة اأيام اإّل الزوج، فاإنها حتد عليه اأربعة 

اأ�شهر وع�شرة اأيام.
والزينة  واحلناء  والكتحال  الطيب  عن  زوجها  عنها  املتويف  ونهي 

كاأنواع احللي ولب�س الثوب امل�شبوغ )وهو ثوب الزينة(.
والنهي عن النياحة وعن الإ�شعاد )وهو اأن ت�شاعد املراأة من مات له 
ميت بالبكاء، فهو بكاء لغري اهلل، ثم اإّن الجتماع بهذه ال�شفة على البكاء 

ُيَعد من النياحة(.
ملوت  ال�شعر  ون�شر  الثوب  و�شق  النائحة،  ا�شتئجار  املحّرمات  ومن 
ميت، والنهي عن نعي اأهل اجلاهلية اأما جمرد الإخبار مبوت امليت فال 

حرج فيه.

ونحّلق بكّن مع اآخر فقرة مع الطالبة:

أضرار حب الدنيا

هد يف الدنيا هو الذي  حب الدنيا هو الذي عّمر النار باأهلها، والزُّ
باخلمر،  ال�شكر  من  اأعظم  الدنيا  بحب  وال�شكر  باأهلها،  اجلنة  عّمر 
ف�شاحبه ل يفيق اإل يف ظلمة اللحد، وحب الدنيا راأ�س اخلطايا ومف�شد 

للدين من وجوه:
اأحدها: اأن حبها يقت�شى تعظيمها وهي حقرية عند اهلل، ومن اأكرب 

الذنوب تعظيم ما حقر اهلل - عّز وجّل -.
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ثانيها: اأّن اهلل لعنها ومّقتها واأبغ�شها اإل ما كان له فيها، ومن اأحّبت 
ما لعنه اهلل ومقته واأبغ�شه فقد تعر�شت ملقته وغ�شبه �شبحانه.

ثالثها: اإنها اإذا اأحبتها �شرّيتها غايتها وتو�شلت اإليها بالأعمال التي 
جعلها اهلل و�شائل اإليه واإىل الدار الآخرة، فعك�شت الأمر وقلبت احلكمة 

وجعلت الو�شيلة غاية وتو�شلت باأعمال الآخرة اإىل الدنيا. 
رابعها: اأّن حمبتها تعرت�س بني العبدة وفعل ما يعود عليها نفعه يف 

الآخرة با�شتغال عنها مبحبوبة. 
خام�شها: اأن حمبتها تورث الغفلة.

اأ�شد النا�س عذابا بها، وهي معذبة يف دوره  اأن حمبتها  �شاد�شها: 
الثالث، تعذب يف الدنيا بتح�شيلها وال�شعي فيها ومنازعة اأهلها، ويف دار 
الربزخ بفواتها واحل�شرة عليها وكونها قد حيل بينها وبني حمبوبها، ويف 
قربها يعمل الهم والغم واحلزن واحل�شرة يف روحها ما تعمل الديدان يف 

ج�شمها. 
�شابعها: اأن حمبتها التي توؤثرها على الآخرة من اأ�شفه النا�س عقوًل، 
اإذا اآثرت اخليال على احلقيقة، واملنام على اليقظة، والظل الزائل على 

النعيم الدائم، والدار الفانية على الدار الباقية. 
واأخرًيا نتمنى اأن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكّن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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العباد رحمة بهم واإح�شاًنا  احلمد هلل الذي فر�ض ال�شالة على 
وجعلها �شلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك اإمياًنا وكررها كل يوم حتى 
ال يح�شل اجلفاء وي�شرها عليهم حتى ال يح�شل التعب والعناء واأجزل 
لهم ثوابها، فكانت بالفعل خم�ًشا وبالثواب خم�شني ف�شاًل منه وامتناًنا، 
واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأخ�شى النا�ض لربه �شًرا واإعالًنا �شلى 
اأما  اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان و�شلم ت�شليًما.  اهلل عليه وعلى 

بعد:
باأريج  وثناء  اإليكن،  ُتزجى  مباركات  وحتيات  عليكن  اهلل  �شالم 
ينالها  ال  و�شم�ًشا  خ�شوف  يناله  ال  ب��دًرا  للعطاء  ودم��نت  منا،  كامل�شك 

ك�شوف.
ونحن معكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( لتقدمي 

وجباٍت اإميانية وثقافية، تغذي الروح، وحتيي الفكر.

وم��ع اأوىل وجباتن��ا الإمياني��ة الت��ي حتل��ق بال��روح عالًي��ا، اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ      ڈ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ        ڳ  ڳ  گ     گ  گ  گ 
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ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    
ۈ  ۆ  ۆ      ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  
ائ   ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ     ٴۇ   ۈ 
ىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  
يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  ی   ی    ىئ  ىئ 
رب  يت   ىت  مت  خت   حت     جت  يب  ىب  مب  خب    حب 

)املوؤمنون(.

ونقدم وجبة نبوية طاهرة من الأحاديث النبوية:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »ل تقوم 
وتظهر  الزمان،  ويتقارب  ال��زلزل،  وتكرث  العلم،  يقب�س  حتى  ال�شاعة 
الفنت، ويكرث الهرج - وهو القتل القتل - حتى يكرث فيكم املال فيفي�س« 

متفق عليه.

وناأكل من وجبة علم الأر�س:

فحص عمر طبقات األرض
كان العلماء �شابًقا ي�شطرون اإىل فح�س منطقة كبرية من الرتبة 
ملعرفة عمر طبقة الأر�س التي تنتمي اإليها تلك الرتبة. اأما الآن فقد �شار 
يف الإمكان بف�شل تقدم العلم فح�س ذرة �شغرية فقط من ذرات الرتبة 
ملعرفة عمر طبقة الأر�س املاأخوذة منها، وذلك بفح�س اإ�شعاعها وتقول 
من  ذرة  فح�س  النم�شاوي  هخت  الدكتور  اإّن  العلمية:  املجالت  اإح��دى 
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الرتاب ل يزيد وزنها على )33( ملليجراًما، فات�شح له اأّن عمرها ل يقل 
عن ثالثمائة مليون �شنة.

ونقف حائرين اأمام وجبة الكلمة ال�صباحية:

ما هو مقاس قلِبك؟
هل �شاألِت نف�شك يوًما هذه الت�شاوؤلت!! ما هو مقا�س قلبي؟

- هل يف قلبي مّت�شع ملزيد من النا�س؟
- هل ي�شتطيع النا�س الدخول اإىل قلبي ب�شهولة؟

انظري اإىل قب�شة يدك، جميعنا حفظنا هذه اجلملة "حجم قلب 
الإن�شان بحجم قب�شة يده". هل تعتقدين اأن هذه القب�شة �شتت�شع جلميع 

النا�س، وللمخلوقات من غري النا�س.
نقول دائًما اأنت يف قلبي، واإذا غ�شبنا نقول اأريد اأن يخرج من قلبي.

هل القلب ي�شبه املنزل؟
قدمًيا قيل: "القلب دكان كل له مكان".

ر  نوؤجِّ اأ�شبحنا  هل  به؟  ي�شكن  كان  من  كل  دكان  فعاًل  القلب  هل 
قلوبنا مثل الفنادق والدكاكني؟!

دعونا نتعّلم كيف نو�ّشع قلوبنا، ون�شّفيها من الأحقاد والُكره، دعونا 
نتعّلم كيف نحب ول نحب دون كره.

اخلطوة الأوىل:
ليكن �شعارك القاعدة الإ�شالمية يف احلب والُكره )اأن ل حتب اإل 

هلل، ول تبغ�س اإل هلل(.
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اخلطوة الثانية:
توا�شعي ثم توا�شعي، بالتوا�شع تكوين حمبوبة، ول تن�شي اأن هناك 

فرًقا بني اخل�شوع وبني التوا�شع.
اخلطوة الثالثة:

تعّلمي فنون ال�شفح والغفران، وقابلي الإ�شاءة بالإح�شان، وابت�شمي 
�شخ�شك،  اأحب  "اإين  تقول:  ر�شالة  لتعطيه  اإليك  اأ�شاء  من  كل  وجه  يف 

واأبغ�س اأفعالك".
اخلطوة الأخرية:

حمبتك  واجعلي  ت��ع��اىل،  اهلل  بحب  واملئيه  قلبك،  اإىل  ان��ظ��ري 
من  له  تنقية  عملية  بعمل  باأ�س  ول  �شبحانه،  له  حبك  من  للمخلوقات 
ال�شوائب القلبية التي قد تخالط قلبك فتجعله �شيًقا، وغريها من الأ�شياء 

الدقيقة مثل: الغرية، احل�شد، الرياء، حب املدح.
وبعد هذا كله، هل عرفِت ما هو مقا�س قلبك؟.

ولأنن��ا نح��ب و�صع حمية غذائي��ة ب�صيطة اأ�صفن��ا لكّن فقرتني 
الأوىل بعنوان )تعريفات قوية للغاية(

تعريفات قوية للغاية

الزمن: ل�س ظريف ي�شرق �شبابنا.
الب�شمة الدافئة: لغة اللطف العاملية.

الف�شويل: اإن�شان يحدثك عن الآخرين.
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الرجل العظيم: اإن�شان يحمل بني �شلوعه قلب طفل.
الثقيل: اإن�شان يحدثك عن نف�شه.
اللبق: اإن�شان يحدثك عن نف�شك.

والفقرة الثانية بعنوان )اخل�صوع والقلب(

الخشوع والقلب

اأّن  الأمريكية  القلب  ن�شرتها جملة جمعية  درا�شة جديدة  اأظهرت 
ل لفرتات طويلة ومنتظمة يقي القلب من الحت�شاء اأو ال�شطراب.  التاأمُّ
ويعمل التاأّمل على عالج �شغط الدم العايل وبالتايل تخفيف الإجهاد عن 

زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  القلب؛ ولذلك قال تعاىل خماطًبا املوؤمنني: 
ڭ ۇ     ۇ  رب ) احلديد: 16(، كما اأظهرت هذه الدرا�شة اأن للقلب 
عماًل مهًما ولي�س جمّرد م�شخة، وتوؤكد الدرا�شات اأهمية التاأّمل واخل�شوع 
هي  القلب  اأمرا�س  اإّن  اليوم:  الأطباء  ويقول  القلب،  عمل  ا�شتقرار  يف 
ال�شبب الأول للموت يف العامل، و�شبب هذه الأمرا�س هو وجود ا�شطراب 
يف نظام عمل القلب، ومن هنا ندرك اأهمية اخل�شوع يف ا�شتقرار وتنظيم 

اأداء القلب.
والقلق  الك��ت��ئ��اب  يعالج  ال��ت��اأّم��ل  اأّن  ال��ي��وم  تثبت  ال��درا���ش��ات  اإّن 
هذا  لي�س  اليوم.  بكثافة  تنت�شر  التي  الع�شر  اأمرا�س  وهي  والإحباط، 
بالنف�س  اأكرث  ثقة  لالإن�شان  يعطي  املنتظم  التاأمل  اأن  وجدوا  بل  فح�شب 

ويجعله اأكرث �شرًبا وحتماًل مل�شاكل وهموم احلياة. يقول تبارك وتعاىل:  
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رب  ىث  مث  جث  يت     ىت  ختمت  حت      جت  يب   ىب  مب  زب 
ا�شطرابات  تبعدن عنكن  اأن  اأردتن  اإذا  اأخواتي!  وهكذا  )الرعد: 28(، 

القلب فعليكن باخل�شوع ولو للحظات كل يوم.

ونقف مع اآخر وجبة:

سرعة األفاعي

اأّن الأفاعي تزحف على الأر�س ب�شرعة فائقة  النا�س  يعتقد بع�س 
على �شرعة الإن�شان، اإل اأن جميع الأبحاث التي قام بها العاملون بطبائع 
واأّن  البع�س،  يتوّهم  كما  �شريعة  لي�شت  الأفاعي  اأن  على  تدل  احليوان، 

�شرعتها قّلما تزيد على ميلني ون�شف امليل يف ال�شاعة.
ويظهر اأن اعتقاد �شرعة الأفاعي نا�شئ عن هلع الذين يهربون منها 
وهي تزحف وراءهم، فاإّن اخلوف ي�شتويل عليهم حتى اأنهم ل ي�شتطيعون 
الإ�شراع يف الفرار، فُيخيَّل اإليهم اأّن الأفاعي �شديدة ال�شرعة، وهو خطاأ 

�شائع.
بعد اأن تكرمنا معكن يف ال�شيافة، واخرتنا لكّن اأجمل الوجبات، 

وتركنا لكّن حرية الّذوق واال�شتماع، ن�شكركن ونودعكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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وباطنة،  نعمه ظاهرة  علينا  اأ�شبغ  الذي  احلمد هلل.. احلمد هلل 
واآتانا من كل ما �شاألناه، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد  ه��داه،  ا�شتهداه  اأعطاه، ومن  �شاأله  توّكل عليه كفاه، ومن  من 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وم�شطفاه، النِّعمة امل�شداة والرحمة املهداة، 
�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه ومن اتبع هداه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
بادئ ذي بدء، نهديكن �شالًما كالدر النظيم، وثناًء يفوق الن�شيم، 

ودعاًء مقروًنا بالقبول من ال�شميع العليم.
فنقول: ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته، وحياكن اهلل يف هذا 
اليوم )        ( املوافق )                 (، ونحن معكن يف رحلة نركب فيها 

�شوًيا، ونت�شلى فيها ملًيا.

واأول ما ن�صتفتح به رحلتنا اآيات من القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  
ڤ       ڤ  ٹڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
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ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک 
ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ    ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
رب ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ   ۆ 

) املوؤمنون(.

ونتذاكر يف رحلتنا اأحاديث ال�صّنة:

الحديث

ر�شول  من  حديًثا  لأحدثنكم  ق��ال:    - عنه  اهلل  ر�شي   - اأن�س  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل يحدثكم به اأحد غريي: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن من 
اأ�شراط ال�شاعة اأن يرفع العلم، ويكرث اجلهل، ويكرث الزنا، ويكرث �شرب 
القيم  امراأة  خلم�شني  يكون  حتى  الن�شاء،  ويكرث  الرجال،  ويقل  اخلمر، 

الواحد« متفق عليه.

بعد و�صولنا قالت اإحداكن هذه املعلومة:

أسرع حاسب آلي يعرفه العالم اليوم

اآيل يف  اأ�شرع حا�شب  �شناعة  �شركة )IBM( عن  موؤخًرا  اأعلنت 
هذا  ي�شّمى  الواحدة.  الثانية  العمليات يف  يقوم مبليارات  بحيث  العامل، 
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العامل  يف  اآلة  اأ�شرع  ُيعد  وهو   )ROARRUNNER( الآيل  احلا�شب 
اجلهاز  هذا  ا�شتطاع  حتكم،  ولوحة  ذاك��رة  �شريحة   )7000( فبف�شل 

جتاوز حاجز "بيتافلوب" مبقدار مليون مليار عملية يف الثانية.
لأغرا�س   )ROARRUNNER( اجلهاز  ه��ذا  تطوير  مت  لقد 
الوطني  املخرب  يف  موجود  وه��و   ،)IBM( �شركة  ط��رف  من  ع�شكرية 
لدائرة الطاقة الأمريكية بلو�س األموز وهو ي�شتخدم يف القيام بالرتميز 
الثانية الأوىل من ذلك العمل، كما  النووية يف  الفيزيائي لعمل الأ�شلحة 
العمل به يف هذا  والف�شاء. وقد مت  الطاقة  اأبحاث  ا�شتخدامه يف  ميكن 

العام )2009م(.
وا�شتغرق ذلك  دولر  مليون  مائة  كلَّف  قد  تركيب هذا اجلهاز  اإن 
عمل  من  به  يقوم  ما  يعادل  اليومي  اأداءه  اأّن  كما  �شنوات،  �شت  حوايل 
متوا�شل ما يعادل �شتة مليارات �شخ�س اأمام ال�شا�شة ملدة �شتة واأربعني 

عاًما.

ها نحن الآن نتجّول يف املكان الذي و�صلنا اإليه، وهذه هي حمدثة 
الرحلة تعطيكن كلمتنا لهذا اليوم:

سطور ليست للقراءة بل للتفكير

لأن  رمبا  ال�شمت،  التزام  على  ال�شطور  بع�س  جتربنا  )اأحياًنا( 
ال�شمت اأحياًنا اأبلغ من البوح.

بها،  يعي�س  وكرامة  اأمامه،  يتمثل  ومبداأ  قلبه،  باإميان  )الإن�شان( 
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وبغري هذا ل يكون هنالك اإن�شان.
)ال�ش�ٍريح( عندما تكوين ال�شريحة الوحيدة بني اآلف املنافقني، 

فاأنت �شاحبة الوردة ال�شاذة بني اآلف الأ�شواك.
القلم  الكاتبة زمًنا عن  الكاتبة كالالعب فعندما تبتعد  )الكاتب( 
تكون كالالعب الذي مل ميار�س اللعب منذ مدة، فكالهما فقد ح�شا�شية 

ال�شيطرة على القلم والكرة.
على  واملعاين  احل��روف  تتمرد  الالعب،  على  الكرة  تتمرد  فكما 
الكاتبة، وتعجز لفرتة عن تطويعها كما تريد، ولن يفهم هذا اإل من جرب 

اللعبتني الكرة والكلمة.
ولكنك  الأف��راح،  يقت�شم معك  دائًما من  )اإح�ش�ا�س( قد جت����دين 

غالًبا ل جتدين من يقت�شم معك الأحزان
)ن�ش�اط( عندما مير بك يوم مل تقومي فيه باأي عمل ذي قيمة فاإّن 

ا�شمك قد �ُشطب موؤقًتا من قائمة الأحياء.
ال�شداقة  عنوان  هو  ال��وف��اء  لكن  ال��وف��اء،  تعني  ل  )ال�شداقة( 

احلقيقية.
)الأم�ل( �شمعة يف ليل الياأ�س ل ت�شيء اإل للمتفائلة.

)املت�شائم( �شخ�س فقد دليله يف دروب الأمل.
)مكان الإقامة( يف عنوان احلياة نبحث عن قارب حب، ومملكة 
�شالم، ومدينة اأمانة، وبناية الإخال�س هي �شقة اأنا�س عندهم اإح�شا�س.

كما  املعرفة،  ادع��اء  من  كثرًيا  اأ�شعب  اجلهل  اإخ��ف��اء  )ل�ف�ت�ة(   
بالإمكان اإخفاء الذكاء ولكن من امل�شتحيل اإخفاء الغباء.
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ه��ا هي الغيوم تتجمع، واملطر بداأ ينهر، يف رحلتنا هذه، فذكرت 
اإحداكن �صيًئا جديًدا بعنوان )من اأنواع الأ�صجار بالتف�صيل(

من أنواع األشجار بالتفصيل
واأوراق��ه  الأ�شود  ال�شنديان  خمتلفان:  نوعان  له  نبات  ال�شنديان: 
وال�شنديان  بالأغ�شان،  ملت�شقة  وكاأنها  تبدو  وبلوطاته  و�شوبقية  ملّاعة. 
العمر.  �شنة من  واأحياًنا )2000(  �شنة،  تبلغ )500(  قد  �شجرة معّمرة 
ق�شرتها قا�شية. وقد عرفه الأقدمون وحاكوا حوله الكثري من الأ�شاطري، 
وقد كان املواطنون الرومان ي�شعون فروعه املورقة اأكاليل على روؤو�شهم، 
ال�شناعي،  التقدم  مع  وحتى  لها،  �شعاًرا  تعدها  العدل  ق�شور  وكانت 
مازال خ�شبه لق�شاوته، ي�شتعمل يف املن�شاآت املعّدة لتحمل اأ�شخم الأثقال، 

كدعائم اجل�شور واأعمدة ال�شفن.
ال�شغرية،  الأنهار  �شفاف  ي�شتوطن  جميل  بري  نبات  ال�شو�شن: 
�شهر  يف  يتزين  ال�شيف،  كحد  قاطعة  اأوراق  به  حتيط  قا�س،  عال  �شاقه 
حزيران/ يونيو باأزهار �شفراء، تتفتح الواحدة تلو الأخرى عاك�شة على 
�شفحة املاء جمالها الأّخاذ. وله اأريج يكت�شب رائحة البنف�شج العطرية، 
هذا الأريج ناجت عن وجود زيت عطري وهو زيت ال�شو�س املعّقد الرتكيب 
اأنه مع  اإل  اآخر،  نبات  اأي  بينه وبني  الطبيعية، ل ميكن اخللط  بيئته  يف 
ذلك يبدو اأن هناك خلًطا قد جرى يف القدمي بينه وبني عود الوج، الأمر 
الذي اأعطى ال�شو�شن املائي �شهرة عالجية خاطئة. وله خوا�شه الطبية، 
واإذا ما ُغليت جذوره مع برادة احلديد، فاإنه يعطي حرًبا جمياًل. ي�شتعمل 

يف �شباغة الأن�شجة بالأ�شود.
ال�شيح: واحدة �شيح: وهو نبات �شهلي رائحته طيبة قوية.
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ار: عائلة نباتية كبرية. يوجد منها حوايل األف  ال�شبار: واحدة �شبَّ
نوع خمتلف، وهي عائلة اأمريكية، يعي�س يف ال�شحاري له جذور حتتفظ 

باملياه. واأجمل اأزهاره. واأذكاها كنبات "ال�شريي�س".

وبع��د اأن ه��داأ اجل��و، ولن ال��درب، وان�صرح��ت النف���س، ربطن��ا 
اأحزمتنا للرحيل، فخطرت ببالنا فكرة ما:

الجلوس مع المنافقين أو الفسّاق استئناسًا بهم أو 
إيناسًا لهم

اإىل جمال�شة  قلوبهم  الإمي��ان من  يتمكن  الذين مل  يعمد كثري من 
يف  يطعنون  الذين  بع�س  جال�شوا  رمبا  بل  والفجور،  الف�شق  اأه��ل  بع�س 
حمّرم  عمل  هذا  اأّن  ول�شك  واأوليائه،  بدينه  وي�شتهزئون  اهلل،  �شريعة 

يقدح يف العقيدة. قال اهلل تعاىل: زب ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی 
ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب  خب مب ىب يب جت حت 

خت  مت ىت  رب )الأنعام(.
اأو  فال يجوز اجللو�س معهم يف هذه احلالة، واإن ا�شتدت قرابتهم 
اأو  اأو رّد باطلهم  اأراد دعوتهم  اإل ملن  األ�شنتهم،  لطف مع�شرهم وعذبت 

الإنكار عليهم اأما الر�شا اأو ال�شكوت فال، قال اهلل تعاىل: زب ڑ   ک 
ک ک ک گ گ گ گ  ڳ     رب ) التوبة: 96(.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحسيب
مبعنى  احل�شيب  واهلل  واملحا�شب،  املكافئ  هو  اللغة:  يف  احل�شيب 
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الذي يحا�شب عباده على اأعمالهم. ومن كان له اهلل ح�شيبا كفاه اهلل، ومن 
عرف واأدرك اأن اهلل تعاىل يحا�شبه فاإن نف�شه حتا�شبه قبل اأن يحا�شب.

ها نحن الآن يف طريق العودة، ومع اآخر فقرة:

الحيوان والسرطان
اأكرب  من  وه��و  احليوانات  ملعاجلة  م�شت�شفى  نيويورك  مدينة  يف 
امل�شت�شفيات من نوعها يف العامل، ويوؤخذ من اآخر تقرير �شنوي اأ�شدرته 
اإدارته اأّن خم�شني يف املائة من العمليات اجلراحية التي يقوم بها اأطباوؤها 
احليوانات،  تلك  بها  ت�شاب  وزوائ��د  اأورام  ل�شتئ�شال  هي  البيطريون، 
وثلث هذه الأورام والزوائد هي �شرطان، مما يدل على كرثة تف�شي هذا 

الداء بني احليوانات.
ه��ا ن��ح��ن ق��د و���ش��ل��ن��ا ���ش��امل��ات، وب��ح��ف��ظ اهلل غ���امن���ات، وبح�شن 
اإن ُكتب لنا عمٌر  �شحبتكن �شاهدات، وها نحن نعود، مع وعٍد باملزيد 

جديد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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احلمد هلل جعل من املاء ب�شًرا فجعله ن�شًبا و�شهًرا. واأوجب �شلة 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأعظم  اأج��ًرا واأ�شهد  االأرح��ام واأعظم يف ذلك 
وعلى  عليه  اهلل  �شلى  رح��ًم��ا.  واأو�شلهم  ذك���ًرا،  واأرفعهم  ق���دًرا،  النا�ض 
اآله واأ�شحابه الذين قاموا باحلق وكانوا به اأحرى. وعلى التابعني له 

باإح�شان و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نهديكن باقات من 
الورود، معطرة بالعود، ممتدة بال حدود، متناثرة على اخلدود، وندعو 

ب�شكر الودود، ليبارك كل اجلهود.
و�شوف نركب باإذن اهلل �شوًيا يف هذا ال�شباح قطار اإذاعتنا، ونتجول 

فيه بني احلقول والب�شاتني، ون�شاهد اجلديد واملفيد.

اأوىل حمطات قطارنا هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ    ائ  ائ   ى  زب  تعاىل:  ق��ال 
ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ   ېئ    ۈئۈئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
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ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ          ڤ  ٹٹ  ٹ        ٹ  ٿ   ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ 
ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک   ک ک  گ گ گ گ          
ڳ  ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں  ڻ ڻ 

ڻ رب ) املوؤمنون(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية:

الحديث

»يقب�س  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  -  عن  ر�شي اهلل عنه   - اأبي هريرة  عن 
وما  اهلل،  ر�شول  يا  قيل:  الهرج«.  ويكرث  والفنت،  اجلهل  ويظهر  العلم، 

الهرج؟ فقال: هكذا بيديه فحرفها، كاأنه يريد القتل. رواه البخاري.

ومّر بجوارنا قطار الفوائد:

من أنواع الخشب

الذي  والأحمر  الفاحت  الأ�شفر  بني  لونه  ويرتاوح  البتول  1- خ�شب 
مييل لونه اإىل البني الغامق، وهو اأقل �شالبة من خ�شب البلوط الأحمر، 

ومع ذلك فهو خ�شب �شلب. 
�شلبة  جتزيعات  على  ويحتوي  حممر  بني  لونه  ال��زان  خ�شب   -2
جذابة، كما اأنه يتميز بدميومته الكبرية ناهيك عن قدرته على مقاومة 

ال�شدمات.
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وبع��د اأن �صّق القط��ار ب�صرعته الط��رق، وبداأن��ا ن�صاهد اجلديد 
والغريب، تكلمت اإحداكن بكلمة ف�صيحة:

فراق األحبة

بالنا�س،  نختلط  اأن  اعتدنا  كب�شر  ونحن  وا�شعة،  �شاحة  احلياة 
ونتعّرف عليهم، ونكّون عالقات اجتماعية تختلف من �شخ�س لآخر، لكن 

اأقوى هذه العالقات هي ال�شداقة.
وهي  اأجلها،  من  براحتنا  ون�شحي  نحبها  اإن�شانة  هي  فال�شديقة 
مو�شع ثقتنا الكبرية، ول يحلو لنا العي�س بعيًدا عنها فهي املالذ الآمن بعد 
اهلل، وهي م�شتودع اأ�شرارنا، وخمففة همومنا من دونها لكن اإذا و�شلنا يف 
عالقة �شديقتنا ملرحلة اأ�شبحنا ل نتخّيل اأننا ن�شتطيع اأن نعي�س بدونها.. 

فماذا نفعل اإذا فر�شت علينا الظروف اأن نبتعد عنها؟
كيف �شنوا�شل ال�شري يف دروب حياتنا دون اليد التي كانت ت�شندنا 

وترعانا؟
عندها تت�شاقط دموعنا.

اأو موتها ل  اإذا بكينا هل �شتعود ال�شديقة من �شفرها  نعم، ولكن 
�شمح اهلل.

لذا.. ل يجب اأن ن�شع كل اآمالنا يف �شديقة واحدة نتعلق بها قلًبا 
ت�شطرها  قد  حلظة  ويف  وابتالءات،  جتارب  �شاحة  احلياة  لأّن  وقالًبا؛ 

الظروف لالبتعاد عنا. 
ومن هنا .. يجب اأن نوؤقلم اأنف�شنا على العي�س يف كل الظروف، ومع 
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خمتلف الأ�شخا�س، واأن نوزع اهتماماتنا ول نح�شرها ب�شخ�س واحد.
الأمور؛  وبالكثري من  الكتب،  بقراءة  ديننا،  باأمور  بثقافتنا،  لنهتم 
لأّن الأثر الذي �شيرتكه رحيل الأحبة �شيجعل حياتنا تعي�شة يكتنفها الهم 

واحلزن الذي ل طاقة لنا على احتماله.
ا اأن نعلق اآمالنا على �شخ�س ل يرغب بوجودنا؛  ومن ال�شعب اأي�شً

فهذا �شعور األيم .. األيم جًدا.
اأن نتعلق بالقيوم الذي ل يغفل �شبحانه، باحلي الذي ل  اإن علينا 
ميوت، بخالق اخللق، الرحيم الرحمن، الذي ل ينام، فهو الذي �شيبقى 

معنا دائًما.

كان قطارن��ا موؤّلًف��ا م��ن ع�صر قاط��رات، وكانت بج��واري طالبة 
قالت يل �صيئني اثنني، الأول بعنوان:

منزلة الصبر

الوقوف مع البالء بح�شن الأدب، وقيل  ال�شرب هو املنع، وقيل هو 
»ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  وقد  لل�شكوى،  ظهور  بال  البلوى  يف  الغنى  هو 
ي�شاكها«  ال�شوكة  حتى  عنه  بها  اهلل  كفر  اإل  املوؤمن  ت�شيب  م�شيبة  من 
رب  مح  جح  مج  حج  يث   ىث   زب  ت��ع��اىل:  وي��ق��ول  ال��ب��خ��اري.   رواه 

) الزمر: 10(.
وال�شرب ينق�شم اإىل ثالثة اأق�شام: �شرب العبد على الأوامر والطاعات 
اأقدار اهلل حتى ل ي�شخط عليها، و�شرب  العبد على  يوؤديها، و�شرب  حتى 
العبد على املخالفات والنواهي حتى ل يقع فيها. وقد جعل اهلل عّز وجّل 
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الإمامة يف الدين تتوقف على ال�شرب واليقني: واعلم اأّن خري عي�س اأدركه 
ال�شعداء كان ب�شبب �شربهم، وترقوا اإىل اأعلى املنازل ب�شكرهم، فطاروا 

بجناحى ال�شرب وال�شكر اإىل جنات النعيم. 

والأمر الثاين بعنوان:

لّذات الحياة الدنيا

قال العاّلمة ابن اجلوزي - رحمه اهلل- :
ة فيها، اإل �شرف العلم  ة فيها وما الّلَّّّذَّ ب الدنيا عن الّلَّّّذَّ لقد غفل طالَّ

ة واأنفُة احلمية وعزُّ القناعة وحالوة الإف�شال على اخللق.  وزهرة العفَّ
ة؛ لأّن ذاك يراد  فاأما اللتذاذ باملطعم واملنكح، ف�شغل جاهل بالّلَّّّذَّ
لنف�شه، بل الإقامة العو�س يف البدن والولد. واأية لَذة يف النكاح، وهي قبل 
املبا�شرة ل حت�شل، ويف حال املبا�شرة قلق ل يثبت وعند اإنقا�شها كاأن مل 

تكن ثم تثمر ال�شعف  يف البدن؟! 
واأّية لذة يف جمع املال ف�شاًل عن احلاجة اإليه، فاإنَّه م�شتعبٌد للخازنة 

تبيت حذرة عليه، ويعوذها قليله اإىل كثريه؟! 
زاد  ف��اإذا  وح�شنه  ي�شتوي خ�شنه  وعند اجلوع  املطعم  ة يف  لذَّ واأي��ة 

الأكل خاطرت بنف�شها. 
قال علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - ُبنيت الفتنة على ثالث: 
الن�شاُء، وهنَّ فخ  اإبلي�س املن�شوب، وال�شراب،وهو �شفينة املرهف، 

والدينار والدرهم وهو ما �شماه امل�شومان. 
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ال�شراب مل  اأحبَّ  ومن  له عي�س،  ي�شُف  الن�شاء مل  اإىل  مال   فمن 
يتمتع بعقله، ومن اأحب الدينار والدرهم كان عبًدا لهما ما عا�س.

بع��د اأن طاف بنا القطار جولته، ورجعنا اإىل حمطتنا الرئي�صة، 
ختمنا بهذه الفقرة:

ألقاب خالدة
- خادم ر�شول اهلل:
هو اأن�س بن مالك.

- خطيب ر�شول اهلل:
هو ثابت بن قي�س.
- ذات النطاقني:

هي اأ�شماء بنت اأبي بكر.
- ذو اجلناحني:

 هو جعفر بن اأبي طالب، فقد اأخذ الراية يوم موؤتة بيمينه فقطعت، 
فاأخذها ب�شماله فقطعت، فاحت�شنها بع�شديه حتى قتل، وهو ابن ثالث 
وثالثني �شنة، فاأثابه اهلل بذلك جناحني يف اجلنة يطري بهما حيث �شاء.

اأحمد، فاحلمد هلل على الو�شول، وال�شكر هلل على  عدنا والعود 
ال�شالمة، وال نقول لكّن وداًعا، بل اإىل اللقاء باإذن اهلل.

ورحمة اهلل وبركاته". عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )42(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ن��ه��ى ع��ن ال��ف�����ش��اد يف االأر������ض ب��ع��د اإ���ش��الح��ه��ا 
ب��اأن��وار  النهى  اأويل  ب�شائر  اأن���ار  �شبحانه  اأح��م��ده  وال��ق��راآن،  ب��االإٍ���ش��الم 
التوحيد والهدى واالإميان، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد اأّن نبينا حممًدا عبده ور�شوله، اأر�شد االأمة اإىل طريق ال�شعادة 
ودخول رو�شات اجلنان، اللهم �شل و�شلم على عبدك ور�شولك حممد 

وعلى اآله و�شحبه ما تعاقبت الليايل والدهور واالأزمان. اأما بعد:
جماعة  طالبات  نحن  ي�شّرنا  والب�شيطة،  القليلة  الكلمات  بهذه 
االإذاعة اأن نقدم لكن اإذاعتنا، وبني اأيديكن ن�شعها، ومع طائر ال�شكر 
نبعثها، وبعبارات الود نعّطرها، يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأول ما كتبناه لكّن، اآيات خالدات عطرات من كالم رب الأنام:

القرآن الكريم

ھ  ھ  ھ   ہ     ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے    ھ 
ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ         ۅ   ۋ  ۋ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 
ىئ  مئ     حئ  جئ  ی  ی   ی  ی      ىئىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
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ٻ  ٱ  مت   خت  حت  جت  يب   ىب  مب  خب  حب  جب   يئ    
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 

ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ رب ) املوؤمنون(.

وكتب ال�صّنة جمعت ال�صّنة، ووّحدت الأمة:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال حفظت من ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا مل اأن�شه بعد. �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اأول الآيات 
�شحى،  النا�س  على  الدابة  وخروج  مغربها،  من  ال�شم�س  طلوع  خروًجا، 

واأيهما ما كانت قبل �شاحبتها، فالأخرى على اإثرها قريًبا« رواه م�شلم.

ولأّن الكتابة اأنواع، جئناكن بهذه الفقرة:

ال تظاهري بالعداوة أحدًا فإنك ال تأمنين تقلبات األيام

قال العالمة ابن اجلوزي رحمه اهلل:
ُيظاهر  اأن  لأح��د  ينبغي  ل  اأن��ه  الزمان  جت��ارب  اأفادتني  "مما 

بالعداوة اأحًدا ما ا�شتطاع، فاإنه رمبا يحتاج اإليه مهما كانت منزلته. 
واإن الإن�شان رمبا ل ُيظنَّ احلاجة اإىل مثله يوًما ما كما ل يحتاج اإىل 
عويد منبوٍذ ول يلتفت اإليه، لكن كم من حمتقر احتيج اإليه! فاإذا مل تقع 
احلاجة اإىل ذلك ال�شخ�س يف جلب نفع وقعت احلاجة يف دفع �شر. ولقد 
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احتجت يف عمري اإىل مالطفة اأقوام ما خطر يل قط وقوع احلاجة اإىل 
التلطف بهم. 

واعلم اأن املظاهرة بالعداوة قد جتلُب اأذًى كبرًيا من حيث ل تعلم 
منه  يلوح  وقد  م�شرًبا،  ينتظر  ال�شيف  ك�شاهر  بالعداوة  املظاهرة  لأن 

م�شرب خفي واإن اجتهد املتدرع يف �شرت نف�شه فيغتنمه ذلك العدو. 
فينبغي ملن عا�س يف الدنيا اأن يجتهد يف اأن ل يظاهر بالعداوة اأحًدا 
ملا بنيت من وقوع احتياج اخللق بع�شهم اإىل بع�س واإقدار بع�شهم على 

�شرر بع�س". 

ولأّن الكلمة هدف؛ فقد كتبنا لكن كلمة هادفة:

الدنيا علبة ألوان والبشر أقالمها الملوّنة

عات  ت�شدُّ وت��رمّم��ني  لعينك،  تزّينينهم  عندما  الب�شر..  بع�س 
ني  �شورهم يف قلبك، وتغم�شني عينيك بقوة كي ل ي�شقطوا منها، وتغ�شّ

ب�شرك عن عيوبهم كي يبقوا جميلني.
كنت تودين الحتفاظ بهم بقدر ا�شتطاعتك، ولكنك عبًثا حتاولني 

وتف�شلني.
بع�س الب�شر.. لو كان بيدك جلمعت كّل ورود الأر�س وو�شعِتها يف 

طريقهم، فمثلهم ل يجب اأن يخطوا اإل على الورد.
وينري،  يدفئ  الذي  ال�شم�س  ب�شوء  اأ�شبه  وجودهم  الب�شر..  بع�س 
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ولكنه  امل�شتب�شر،  املتفائل  اإقبال  الكون  على  يقبل  وجودهم  اإليه،  حتنني 
الآن بالن�شبة اإليك هو ذاته ذلك النور الذي متّزقت من وهجه الفرا�شات 

الدانية منه.
بع�س الب�شر.. ت�شلك جروحك منهم يف ليلة العيد كهدية ثمينة مت 

انتقاوؤها بعناية تامة و�شمري.
قد  ما  كل  حترقني  قد   ، ن�شيانهم  حتاولني  عندما  الب�شر..  بع�س 
يذكرك بهم �شورهم، ر�شائلهم، هداياهم، لعلك تن�شينهم، ولكن ي�شتحيل 

اأن متتد نريانك اإىل داخلك حيث ي�شكن حبك و اأ�شواقك.
بع�س الب�شر.. حتاولني اأن تبدئي حياتك من حيث انتهوا، رغم اأملك 
فاأنت حتاولني، ولكن قلبك لي�س �شخًرا ول متلكني قلبا ميًتا، فتكت�شفني 

اأنك قد انتهيت من حيث انتهوا.
بع�س الب�شر.. لديهم القدرة على حتطيمك، واإعادة ت�شكيلك من 
جديد، فقط لأنهم يحبون اأن يروك يف �شكل جديد كل مرة، اأما عواطفك 

املنهكة فكوين على يقني من اأنهم ل يبالون بها اأبًدا.
بع�س الب�شر.. يراودِك اإح�شا�س باأّن كل حلظه جتمعك بهم هي اآخر 
حلظة، فتتم�شكني بهم وبها، �شبب هذا الإح�شا�س هو اأنك ترف�شيتنالختيار 

بينهم وبني اللحظة، فاجلمع بينهما م�شتحيل.
واإْن  تركتها،  اإْن  الهواء  يقتلها  ال�شابون،  كفقاعة  الب�شر..  بع�س 

مل�شِتها قتلِتها. 
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ومما �صّطرته اأقالمنا هذه الفقرة: 

طرق تساعدك على النوم

ه؛ لأّن ذلك قد يزيد التوتر  1- جتّنبي النظر املتكرر اإىل �شاعة املنبِّ
ومن ثم الأرق، وجتنبي ا�شتخدام ال�شاعات التي ت�شيء بالليل.

2- جتنبي تناول امل�شروبات الكحولية. اإّن تناول الكحول قد يوؤدي 
يف  اجل�شم  يبداأ  اإن  ما  اأن��ه  علمًيا  املثبت  من  ولكنه  مبدئًيا،  النوم  اإىل 
التفاعل مع املادة الكحولية، فاإن ذلك يوؤدي اإىل التقطع يف النوم والأرق 
ال�شديد، كما اأّن املواد الكحولية تزيد من فر�س الختناق )النقطاع يف 

التنف�س( يف اأثناء النوم، وغريذلك فاإنه حمّرم �شرًعا يف ديننا.
3- جميع اأنواع امل�شروبات التي حتتوي على كافيني توؤثر �شلًبا على 
النوم، خا�شة اإذا مت تناولها يف فرتة امل�شاء اأو قبل موعد النوم. وقد اأثبتت 
اأنه  يّدعون  الذين  اأولئك  الأرق حتى عند  ي�شبب  الكافيني  اأن  الدرا�شات 
املنبهات، فتدخني  اأنواع  اأحد  النيكوتني هو  اأّن  كما  نومهم.  يوؤثر على  ل 

ال�شيجارة يوؤدي اإىل نوم متقّطع.
4- ينتج عن ال�شو�شاء العالية املتقّطعة نوم خفيف متقّطع، ل ي�شاعد 
اجل�شم على ا�شتعادة ن�شاطه، ول مينحه الفر�شة للح�شول على مراحل 
النوم العميق. ميكن التخلُّ�س من هذه ال�شو�شاء مبا ي�شّمى"ال�شو�شاء 
البي�شاء"، وهي اأن يكون يف اخللفية �شوت ثابت ال�شدة ومتوا�شل ك�شوت 

مروحة اأو جهاز التكييف.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

من أسماء اهلل الحسنى المطلقة الثابتة في القرآن

ُر " احل�شر 24  وِّ اِلُق اْلَباِرُئ امْلُ�شَ ُ اخْلَ 1- اخلالق:"ُهَو اهللَّ
ُر " احل�شر 24 وِّ اِلُق اْلَباِرُئ امْلُ�شَ ُ اخْلَ 2- البارئ:"ُهَو اهللَّ

ُر " احل�شر 24  وِّ اِلُق اْلَباِرُئ امْلُ�شَ ُ اخْلَ 3- امل�شور:" ُهَو اهللَّ
اِهُر " احلديد 3 ُل َواْلآِخُر َوالظَّ 4- الأول:"ُهَو اْلأَوَّ

اِهُر " احلديد 3 ُل َواْلآِخُر َوالظَّ 5- الآخر:"ُهَو اْلأَوَّ
ختاًما نقول:

�شيفن�ى اإال  ك�����ات��ب  م�����ن  وم���ا 
ي��داه كتبت  م��ا  ال��ده��ر  ويبقي 

�شيء غ��ري  بكفك  تكتب  ف��ال 
ت���راه اأن  ال��ق��ي��ام��ة  ي�����ش��رك يف 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )43(
ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. احلمد هلل ويّل املوؤمنني ونا�شر امل�شت�شعفني ومغيث 
امل�شتغيثني، من توّكل عليه كفاه، ومن �شاأله اأعطاه، ومن الذ به وقاه 
وجّناه، ال معّقب حلكمه وال راد لق�شاه. واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله  واأ�شهد  �شواه،  ال �شريك له وال معبود بحق 
وم�شطفاه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه والتابعني واأتباع التابعني 

ومن ا�شنّت ب�شّنته ووااله و�شّلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
نحييكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( بتحية االإ�شالم 

اخلالدة؛، فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
وي�شّرنا اأن نقدم لكن براجمنا على طبق من املحبة يف اهلل، والتي 

هي اأروع �شور املحبة واأنقاها. 
ونرتككن االآن لت�شتمتعن برباجمنا، وت�شتفدن منها.

م�������ا اأن���ف�����ع القراآن ُيتلى بخ�صوع ويقي�����ن 
بجاللة الرحمن تنزل من اإلِه العال�مني     

ومع كالم رب العاملني: 

القرآن الكريم
چ  چ  چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ   ڑ  ژ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ 
ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ     ھ      ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى ى    ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ       ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   
ٱ   ٻ ٻ  ی    ی         ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب  

ٻ ٻ پ رب ) املوؤمنون(.

واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتحى الذنوب  
وب����ه �صالح اأُمورنا وبه النجاة م��ن الك�������روب    

بر�صاه حتيا النفو�س و�صهده يحيي القل�وب 
فلت�صم��ع����وه وتعق���ل����وه لتطردوا كل ال��عي����وب     

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »ب��ادروا  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن النبي  عن 
من  ال�شم�س  وطلوع  الأر���س،  وداب��ة  والدخان،  الدجال،  �شًتا:  بالأعمال 

مغربها، واأمر العامة، وخوي�شة اأحدكم« رواه م�شلم.

- "و�صائل واأفكار للدعوة يف املدار�س" هي فقرتنا القادمة:

وسائل وأفكار للدعوة في المدارس

1- تلّم�شي اأحوال الطالبات واملدر�شات، وتفقدي م�شاكلهن واإيجاد 
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احللول لها.
2- ا�شتغالل احل�ش�س الفارغة والعفو عن الزلت - اللقاء ال�شهري 
خارج اجلو التعليمي - جمال�س الأمهات - الطالبات الكبريات - الدورات 

التعليمية يف الدعوة اإىل اهلل.
املحا�شرات  لإق��ام��ة  املدر�شة  خ��ارج  من  امل�شايخ  ا�شت�شافة   -3

والندوات عن طريق دائرة تلفزيونية.
4- م�شاهدة اأ�شرطة الفيديو الدعوية، اأو العلمية الهادفة يف ح�شة 

الن�شاط اأو احل�ش�س الفارغة.
5- م�شاهدة بع�س املواقع الإ�شالمية على ال�شبكة العنكبوتية )يف 

ح�شة الن�شاط اأو احل�ش�س الفارغة(.
6- كتابة الر�شائل الدعوية واإر�شالها اإىل الطالبات واملدر�شات.

اأنا الذي نظر الأعمى اإىل اأدبي

واأ�صمعت كلماتي من به �صمم     

ومع الكلمة:

دقائق مؤثرة .. وكلمات!

الدقيقة الأوىل: ماأ�شاة.
ل  يتكئ على كتف �شخ�س غريب،  الذي  الأعمى  كما  اأن ت�شبحي 

يعلم كيف �شيكون نهاية الطريق الذي �شيو�شله اإليه.
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الدقيقة الثانية:غباء.
جربوتهم  امل�شتغّلون  عليه  ُيلقي  مكاًنا  بطيبتك  ت�شبحني  عندما 

واأخطاءهم، لعلٍم منهم باأنك طيبة ف�شت�شكتني ولن تواجهي.
الدقيقة الثالثة: �ُشخط.

مغتابة  اإن�شانة  وداخلها  ملتزمة،  ظاهرها  اإن�شانة  ترين  عندما 
ومنافقة، مل تن�س اأّن الب�شر لن يروها ولكنها ن�شيت اأن فوقها من يراها.

الدقيقة الرابعة: غرابة.
عندما يكون كل النا�س معك خوًفا منك ومن ل�شانك، ولي�س احرتاًما 

لك.
الدقيقة اخلام�شة: خيانة.

لهم،  منك  ووف���اء  عليهم  خ��وًف��ا  غ��ريك  اأخ��ط��اء  تكتمني  عندما 
اأنت،  اأخطاوؤك  اأنها  النا�س على  ُن�شرت بني  اأخطاءهم  باأّن  وت�شطدمني 

وهم طاهرون من اخلطاأ.
الدقيقة ال�شاد�شة: فل�شفة.

عندما تتحدثني وتتحدثني، ول تعرفني كيف يكون الإ�شغاء للغري.
الدقيقة ال�شابعة: قناع.

ولكّنها قبل دقائق كانت  بقدوم �شخ�س،  تهلل  ترين فالنة  عندما 
تاأكل حلمه رغم ريحه الطيِّب.

الدقيقة الثامنة: اأين؟!

www.alukah.net



274

حمبة،  كل  بها  يجمعك  ك��ان  من  عقب  على  ��ا  راأ���شً تنقلب  عندما 
هو  �شوتك  �شدى  غري  ت�شمعني  ول  الع�شرة؟  تلك  اأين  نف�شك:  فت�شاألني 

الذي يجيب على ت�شاوؤلك.
الدقيقة التا�شعة: �ُشخط.

قائمة  يف  ي�شعونك  وه��م  لهم  والح���رتام  الطيبة  ت�شعني  عندما 
النتظار، متى ما ك�شاهم امللل اأتوا ليبحثوا عنك.

الدقيقة العا�شرة/ اإهانة.
عندما ترين كلمة اأحبك بكل مكان، وعلى األ�شن مراهقة ل تقّدرها، 

فهي اأ�شبحت جمّرد ترانيم ت�شتعذب الأجواء.
الدقيقة احلادية ع�شرة: مزاجية.

اأهوائنا، ونتنا�شاها  اأحكام ديننا متى ما متا�شْت مع  عندما ناأخذ 
متى ما عار�شت دواخلنا.

الدقيقة الثانية ع�شرة: ا�شتحقار.
فالنة،  وجه  روؤية  عند  غريبة  نظرات  اأعيننا  ومتالأ  نعب�س  عندما 

وعندما ُن�شاأل ما الذي بينك وبينها؟ نرد: اأبد فقط لي�شت مب�شتوانا.
الدقيقة الثالثة ع�شرة: ل تعليق.

عندما ترينهم وت�شمعني اأ�شواتهم فقط يعظم اهلل اأجرك.

علم العليم وعقل العاقل اختلفا

من ذا الذي فيهما قد اأحرز ال�صرفا     
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ومع فقرة )ال�صعراء واألقابهم(

الشعراء وألقابهم

- جمنون لبنى: قي�س بن ذريح.
- �شاعر ال�شعب: بريم التون�شي.

- �شاعر البوؤ�س: عبد احلميد الديب.
- خن�شاء فل�شطني: فدوى طوقان.

- �شاعر اجلندول: علي حممود طه.
- ال�شاعر البدوي: حممد عبد املطلب.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الباري

هو القادر على اإبراز ما قدره اإىل الوجود، وهو موجد الأ�شياء بريئة 
من التفاوت وعدم التنا�شق.

- اإن كان ل يرجوك اإل حم�صن

فبمن يلوذ وي�صتجري املجرم      

ومع اآخر فقراتنا:

www.alukah.net
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خوف األنبياء - عليهم السالم -

قال وهب: بكى اآدم - عليه ال�شالم - على اجلنة ثالثمائة عام، وما 
رفع راأ�شه اإىل ال�شماء بعد ما اأ�شاب اخلطيئة. 

وقال وهيب بن الورد: ملا عاتب اهلل تعاىل نوًحا - عليه ال�شالم - يف 
ابنه فقال: زب ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ رب )هود: 46( بكى ثالثمائة 

عام حتى �شار حتت عينيه اأمثال اجلداول من البكاء. 
وقال اأبو الدرداء- ر�شي اهلل عنه- : كان ي�شمع ل�شدر اإبراهيم 
- عليه ال�شالم - اإذا قام اإىل ال�شالة اأزير من ُبعد خوًفا من اهلل عّز وجّل. 
وقال جماهد: ملا اأ�شاب داود عليه ال�شالم اخلطيئة، خرَّ هلل �شاجًدا 
اأربعني يوًما حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غّطى راأ�شه ثم نادى 
يا رب  قرح اجلبني، وجمدت العني، وداود مل يرجع اإليه خطيئته ب�شيٍء: 
اأجائع اأنت فتطعم؟ اأم مري�س فت�شفى؟ اأم مظلوم فتنت�شر وما به اإل �شدة 

الفرق من اهلل عّز وجّل. 
وكان عي�شى - عليه ال�شالم - اإذا ذكر املوت يقطر جلده دًما. 

اأ�شرا�شه،  بدت  حتى   - ال�شالم  عليهما   - زكريا  بن  يحيى  وبكى 
فاتخذت اأمه قطعتني من لبود فاأل�شقتهما بخديه. 

- ويف النهاية نقول:
الب�شر  رب  و�شانكم  الكرمي  اهلل  حياكم 

اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا فيها العرب 
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فمع ال�شالمة اأخوتي واإىل لقاء منتظر 
راجني تقدمي املزيد من الطرائف والدرر

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 

www.alukah.net
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البرنامج اإلذاعي )44(

ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلل االأّوِل واالآخر، والظاِهِر والباطن، له مقاليد ال�ّشموات 
اء  رَّ واالأر�ض، ُيب�شط الرزق ملن ي�شاء من عباِده ويقِدر، له احلمُد يف ال�شَّ
ابُتِلي  ور�شوله،  اهلل  عبد  ًدا  اأنَّ حممَّ واأ�شَهد  اء،  رَّ ال�شَّ يف  ال�ّشكُر  له  كما 
االأّمة،  ون�شح  االأمانة،  واأدَّى  الر�شالة،  بلَّغ  ف�شكر،  واأنِعَم عليه  ف�شرب، 
اآِل��ه  و���ش��الم��ه عليه، وع��ل��ى  وج��اه��د يف اهلل ح��قَّ ج��ه��اده، ف�شلوات اهلل 
الطيِّبني الطاهرين، وعلى اأ�شحابه والتابعني ومن تِبَعهم باإح�شاٍن اإىل 

يوم الدين. اأما بعد:
م�شتمعاتنا الكرميات ُنهدي اإليكن يف هذا ال�شباح: �شالًما رقيقا، 

وحًبا عميًقا، وترحيًبا اأنيًقا، و�شوًقا رفيًقا ...
فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته؛ نر�شلها معطرة، بحروٍف 

م�شطرة، وبابت�شامة منع�شة، على اأطباٍق مذهبة.
وها هو تقومينا الهجري يف هذا اليوم )         ( يبلغنا بو�شولنا 

اإىل )                                (.
و�شوف نركب طائرتنا االإذاعية االآن؛ لنقلع بكن �شوًيا من مطار 

املعرفة، ومدرج الطماأنينة، اإىل غيوم العلم، فا�شتعددن.

ه��ا هو قبطان الطائرة يلوح بربط اأحزم��ة الأمان، فنقراأ اآيات 
من القراآن:
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القرآن الكريم

قال تعاىل: زب پ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ         
ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ                 چ    چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ 
ۈ  ۈ             ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے   ھ  ھ 

ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې ې رب ) املوؤمنون(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية، ترفع املعنوية، وتر�صد الربّية:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص يف  النبي  اأتيت  عن عوف بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  قال: 
ال�شاعة:  يدي  بني  �شًتا  »اعدد  فقال:  اآدم،  قبة من  وهو يف  تبوك،  غزوة 
ثم  الغنم،  كقعا�س  فيكم  ياأخذ  موتان  ثم  املقد�س،  بيت  فتح  ثم  موتي، 
ا�شتفا�شة املال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل �شاخًطا، ثم فتنة ل 
يبقى بيت من العرب اإل دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبني بني الأ�شفر، 
فياأتونكم حتت ثمانني غاية، حتت كل غاية اثنا ع�شر األًفا« رواه البخاري.

www.alukah.net
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وبع��د اإقالع الطائ��رة، وحتليقها يف الأجواء، عل��ى ارتفاع اآلف 
الأمتار، طابت لنا الكلمة:

الورد وسيلة للترابط االجتماعي

اأن  الأمريكية  نيوجر�شي  اأجريت يف جامعة  اأظهرت درا�شة حديثة 
عند  ال�شعادة  اأحا�شي�س  من  يعّزز  املختلفة  والأزه��ار  الورود  باقات  تلّقي 
الآخرين،  مع  الودي  الجتماعي  التوا�شل  على  قدراته  ويقوي  الإن�شان، 

ب�شرف النظر عن حالته النف�شية والجتماعية يف ذلك الوقت.
واأثبتت هذه الدرا�شة - التي �شجلت �شعور )741( امراأة و )15( 
رجاًل ممن قدمت لهم باقات الزهور - اأّن الأمل بال�شتمتاع باحلياة قد 
ينتابهم  كان  الذي  الكتئاب  من  وتخل�شوا  وكيانهم،  اأحا�شي�شهم  اجتاح 
لبع�س الوقت، ويرى اخلرباء اأنه لي�س بال�شرورة اأن ينتظر الإن�شان اأحدا 
ما ليقدم الورد له، بل ميكن اأن يقدمه لنف�شه؛ لأّن النتيجة يف النهاية هي 

واحدة من حيث التاأثري الإيجابي اجلميل على النف�س.
الدولية  املجلة  يف  ُن�شرت  التي   - الدرا�شات  اإح��دى  اأظهرت  وقد 
للتغذية الريا�شية - اأن تناول خال�شة جذور الورد قبل ممار�شة الريا�شة، 

ل وي�شمح باأداء التمرينات ملدة اأطول من املعتاد. يزيد قوة التحمُّ
وخال�شة جذور الورد اأو ما ُيعرف باجلذور الذهبية ت�شّنف كع�شبة 
مكّوناتها  ب�شبب  املختلفة،  امل��وؤث��رات  من  اجل�شم  حتمي  لأنها  مكيفة؛ 
الن�شطة املتمثلة يف مادتي "روزافني" و"�شاليد رو�شايد"، اللتني ترفعان 
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من قوة التحمل اجل�شدية، وتزيد اإنتاجية العمل، وتقلل غثيان املرتفعات 
وتعالج التعب والإرهاق والكاآبة وفقر الدم وا�شطرابات اجلهاز الع�شبي 

وغريها من الأمرا�س.
له  ال�شم  طريق  عن  العالج  اأّن  اأثبتت  ال�شابقة  الدرا�شات  وجميع 
فاعلية كبرية للتخفيف من اآلم ال�شداع واإزالة التوتر والكتئاب، وتقوية 
جهاز املناعة، واأّن الروائح لها تاأثري على احلالة النف�شية؛ لأنها ترتكز يف 
اجلزء النفعايل يف املخ، وعند ا�شتن�شاق الورد تنقل الروائح ر�شالة فورية 

اإىل املخ عرب اأع�شاب ال�شم التي توؤثر يف الغدد ال�شماء.
عن  الإن�شان  يف  ا  اأي�شً توؤثر  اأن  العطرية  للزيوت  ا  اأي�شً وميكن 
اأنه  كما  ال�شتحمام،  اأو  التدليك  اأثناء  ا�شتخدمت يف  اإذا  اجللد،  طريق 
عند ا�شتن�شاق الرائحة ذات طبيعة خمّدرة تهداأ حركة املخ، يف حني اأّن 

الروائح املثرية تدفع املخ اإىل اليقظة والنتباه . 
منظر الغيوم م��ن الطائرة، وهي متناثرة، كاأنها ب�صاط ممتد، اأو 

جبال �صاهقة، يجعلنا نقف مع )بالد ومعاين اأ�صمائها(

بالد ومعاني أسمائها
فنزويال: معنى ال�شم: فيني�شيا ال�شغرية.

اإ�شبانيا: معنى ا�شمها: جلد الأرنب.
�شرياز: اإحدى مدن اإيران، معنى ا�شمها: جوف الأ�شد؛ وذلك لأّن 
الطعام كان ياأتيها من �شائر البالد التي حولها، ولكن ل يخرج منها طعام 

اأبًدا.
بانكوك: عا�شمة تايالند، معنى ا�شمها: قرية الزيتون.
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اأ�شوان: املدينة امل�شرية ال�شهرية، ا�شمها هذا فرعوين قدمي معناه: 
ال�شوق.

بع��د اأن قدم��ت لنا م�صيفة الطائرة الوجب��ات، خطر ببايل هذا 
الكالم:

كنا وصرنا
ل كن�ا نقول لل�شيف...حّياك الل�ه تف�شّ
�شرن�ا نق�ول.. ات�ش�ل قبل ما تاأتي..!!

كنا نقول حّياكم الل�ه..ال�شغري قبل الكبري
�شرنا نقول..جن�ّة الأطف�ال منازله�م..!!

كنا نطم�ح اأن نتخّرج..ون�شبح اأطباء ومهند�ش�ني
�شرنا.... نر�شى باأية وظيفة ناأكل منها عي�ًشا..!!

كنا نقول..اجلار قبل ال�دار
�شرنا نقول..خليك يف حالك واأنا يف حايل..!!

كنا نقول..الأقارب ع�زوة
�شرنا نقول..الأقارب عقارب..!!

كنا نقول..م�شلم وكاف�ر
�شرنا نقول..بدوي وح�ش�ري..!!

كنا جنتمع يومًيا..ون�شاأل عن الغائب
�شرنا جنتمع..للتهنئ�ة اأو التعزية فق�ط..!!

بع��د اأن اأ�صار قبط��ان الطائرة اإىل البق��اء يف املقاعد، واللتزام 
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بربط الأحزم��ة ا�صتعداًدا للهبوط، �صرعت حينه��ا با�صتعادة �صريط 
ذكريات الرحلة ومع فقرة:

مشكلة قلم الحبر
يف اأوائل حرب الف�شاء بني الأمريكان والحتاد ال�شوفيتي، واجهوا 
نظًرا  الف�شاء؛  يف  تعمل  ل  احل��رب  اأق��الم  ك��ون  يف  تتمّثل  م�شكلة  جميعا 
امل�شكلة  الأمريكان بو�شع فريق خا�س حلل هذه  لنعدام اجلاذبية، قام 
للجاذبية لكي يعمل. وكانت تكلفته  النتيجة تطوير قلم ل يحتاج  وكانت 

حوايل مليون دولر.
احلرب  اأق��الم  ا�شتخدام  فاألغوا  نف�شها  امل�شكلة  واج��ه��وا  ال��رو���س 

وا�شتخدموا اأقالم الر�شا�س.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

القهار
هو الغالب الذي قهر خلقه ب�شلطانه وقدرته، و�شرفهم اإىل ما اأراد 
طوعا وكرها، واأخ�شع جلالله كل �شيء، و�شفة القهر تعني الغلبة والتذليل 

معا، وال�شتيالء على ال�شيء يف الظاهر والباطن.
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بع��د اأن هبط��ت طائرتنا يف مدرجه��ا ب�صالم، وو�صلن��ا بكل اأمان، 
نختم بهذه الفقرة:

ما أصل تسمية المائدة المستديرة؟
القرون  يف  ُكتبت  ق�ش�س  يف  مرة  لأول  امل�شتديرة  املائدة  وردت 
الو�شطى عن امللك "اأرثر" وفر�شانه كانوا حول املائدة امل�شتديرة يجل�شون 
للت�شاور وللطعام، وكانت م�شتديرة حتى يتجّنبوا مقاتلة بع�شهم البع�س 
من  اأعلى  مرتبة  يف  يبديه  املائدة  من  مكان  يف  اأحدهم  جلو�س  ب�شبب 
زمالئه، وق�شة املائدة امل�شتديرة ق�شة خيالية �شاأن كل اأ�شاطري "اأرثر" 

فقد كان جندًيا من ويلز.
لذا  ال��ذك��ري��ات؛  اإاّل  منها  يتبق  ومل  ال��ي��وم،  لهذا  رحلتنا  انتهت 
نعلن الوداع على اأمل اللقاء بكن يف رحالت قادمة باإذن اهلل عرب مطار 

اإذاعتكن املدر�شية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )45(

ٱ ٻ ٻ

واأ�شكره،  �شبحانه  اأح��م��ده  وملكه،  جم��ده  يف  املتعايل  هلل  احلمد 
�شيئات  وم��ن  اأنف�شنا،  �شرور  من  ب��اهلل  واأع���وذ  واأ�شتغفره،  اإليه  واأت���وب 
اأعمالنا، ومن �شّر ال�شيطان و�شركه، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
و�شلم  اهلل  �شلى  كله،  الدين  على  ليظهره  احل��قِّ  ودي��ن  بالهدى  بعثه 
وبارك عليه، وعلى اآله و�شحبه والتابعني، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم 

الدين. اأما بعد:
با�شم اهلل نبداأ وبه ن�شتعني، مراكب اجلد والن�شاط منتطي واهلل 

املعني، ن�شتفتح اأبواب يوٍم درا�شي وعلى اهلل نتوّكل.
يف ه���ذا ال��ي��وم )        ( امل���واف���ق )                 ( ن��ب��ح��ر ب��ك��ن يف 
رحلة بحرية، من �شواطئنا االإذاعية، اإىل اأعماق البحار، حيث املناظر 

الطبيعية، واالأ�شماك البحرية.

كر احلكيم: ومع اأوىل حمطاتنا البحرية نبداأ باآيات من الذِّ

القرآن الكريم

وئ    ەئ    ەئ    ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
جب    حب خب مبىب  ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ 
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڄ  ڄ  ڄ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ     گ   ک  ک  ک  ک  ڑ 
ھ             ھ   ہ    ہہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ 

ھ ھ رب ) املوؤمنون(.

ونرفع اأ�صرعة ال�صّنة النبوية:

الحديث

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأّن    - عنه  اهلل  ر�شي   - مالك  بن  اأن�س  عن 
»ل تقوم ال�شاعة حتى ل يقال يف الأر�س اهلل، اهلل«. ويف رواية: »ل تقوم 

ال�شاعة على اأحد يقول: اهلل، اهلل« رواه م�شلم.

وجندف مبجاديف اللغة:

تصويبات لغوية
-  ل تقويل: َق�ْشَعريرة.. قويل: ق�َشعريرة. 

- ل تقويل: َقنديل.. قويل: ِقْنديل.
- ل تقويل: ُقْنِفد.. قويل: ُقنُفد.

- ل تقويل: ِحزمة.. قويل: ُحْزَمة.
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نف.. قويل: �شِنف.  - ل تقويل: �شَ
- ل تقويل: �ِشلِّم.. قويل: �ُشلَّم.

ون�صطاد من �صمك الكلمات القر�س الكبري:

الدمعة لها نهاية لكن
ولكل  ب�شمة،  دمعة  اأية  ونهاية  نهاية،  لها  دمعة  كل  يقال  الدمعة: 

ب�شمة نهاية، ونهاية الب�شمة دمعة.
ول  كثرًيا،  تفرحي  فال  ودمعة،  ب�شمة  ونهاية،  بداية  احلياة  وحلن 
حتزين كثرًيا، فاإذا اأ�شابك اأحدهما فن�شيبك من الآخر اآٍت مع �شفحات 

القدر.
وهو  به،  تهتمني  مادمت  معك  يبقى  ال��ذي  �شديقك  القلم  القلم: 
لبع�س من  اإنها هبة اهلل  الورق،  التي تعك�س �شخ�شك على مراآة  اأداتك 
اإىل  وجراحاتهم  قلوبهم  بوؤ�س  يرتجم  وم��ن��اًرا،  �شالًحا  يحملوه  النا�س 

قناديل ت�شيء دروب ال�شعادة لالآخرين.
اأخطاوؤنا: لي�شت امل�شكلة اأن تخطئي، حتى لو كان خطوؤك ج�شيًما، 
ولي�شت امليزة اأن تعرتيف باخلطاأ وتتقبلي الن�شح، اإمنا العمل اجلبار الذي 

ينتظرك حًقا هو اأن ل تعودي للخطاأ اأبًدا.
ل تقفي: ل تقفي كثرًيا عند اأخطاء ما�شيك؛ لأنها �شتحيل حا�شرك 
دفعة  تعطيك  اعتبار،  وقفة  منها  يكفيك  ُحطاًما،  وم�شتقبلك  جحيًما، 

جديدة يف طريق احلق وال�شواب.
بنف�شك وحترتمينها  تثقني  واأنت  النا�س  يكرهك  اأن  يكرهك؟  من 
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اأهون كثرًيا من اأن يحبك النا�س واأنت تكرهني نف�شك ول تثقني بها.
�شروق وغروب:

ل تدعي الياأ�س ي�شتويل عليك، انظري اإىل حيث ت�شرق ال�شم�س كل 
فجر جديد؛ لتتعلمي الدر�س الذي اأراد اهلل للنا�س اأن يتعلموه، اأن الغروب 

ل يحول دون �شروق مرة اأخرى يف كل �شبح جديد.
ل تتخيلي: ل تتخيلي كل النا�س مالئكة فتنهار اأحالمك، ول جتعلي 
ثقتك بهم عمياء؛ لأنك �شتبكني يوًما على �شذاجتك، ولتكن فيِك طبيعة 

املاء الذي يحطم ال�شخرة بينما ين�شاب قطرة، قطرة.
والوردة حنظلة،  علقًما،  الزلل  املاء  يريك  لأّن احلزن  ل حتزين: 
انظري  اإىل �شغر اخلطيئة، لكن  واحلديقة �شخوًرا قاحلة، فال تنظري 
اإىل عظمة من ع�شيت؛ لأّن الدنيا كماء البحر، كلما ازددِت منه �شرًبا، 

ازددِت عط�ًشا. 
لذلك على العاقلة اأن تكون عاملة باأهل زمانها، مالكة لل�شانها؛ لأّن 
بالء الإن�شان من الل�شان، فال تذيّل النا�س لنفوذك و�شلطتك، فلو دامت 

لغريِك، ما اآلت اإليِك.

كما اأّن للبحار اأ�صراًرا فلنا فقرات ومنّوعات:

صبغ الشعر بالسواد

ال�شحيح اأنه حمّرم للوعيد املذكور يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يكون قوم يخ�شبون 
يف اآخر الزمان بال�شواد كحوا�شل احلمام ل يريحون رائحة اجلنة« رواه 
اأبو داود. وهذا عمل منت�شر بني كثري ممن ظهر فيهم ال�شيب فيغرّيونه 
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والتدلي�س  اإىل مفا�شد منها اخلداع  فيوؤدي عملهم هذا  الأ�شود  بال�شبغ 
على خلق اهلل والت�شبُّع بحال غري حاله احلقيقية، ول �شك اأّن لهذا اأثًرا 
�شيًئا على ال�شلوك ال�شخ�شي، وقد يح�شل به نوع من الغرتار، وقد �شّح 
اأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يغري ال�شيب باحلناء ونحوها مما فيه ا�شفرار اأو احمرار اأو 
مبا مييل اإىل اللون البني، وملا اأتي باأبي قحافة يوم الفتح وراأ�شه وحليته 
كالثغامة من �شّدة البيا�س قال ملسو هيلع هللا ىلص: »غرّيوا هذا ب�شيء واجتنبوا ال�شواد« 
بال�شواد ما  اأن ت�شبغ  املراأة كالرجل ل يجوز  اأن  رواه م�شلم. وال�شحيح 

لي�س باأ�شود من �شعرها.

وهدوء البحر عند غروب ال�صم�س يهداأ النف�س فت�صكن، وي�صغط 
على الل�صان فيتكلم ومع فقرة:

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: تدبُّر الآيات املقروءة. ففي حديث 
حذيفة قال: »�شليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فما مّرت به اآية رحمة اإّل وقف عندها 

ي�شاأل ول اآية عذاب اإّل تعّوذ منها« رواه الإمام اأحمد وغريه.
مه جمع القلب واإلقاء ال�شمع كاأّن  ومما يعني على تدبُّر القراآن وتفهُّ
اهلل يخاطبك به، وياأتي هذا بالتدرُّج وهو درجات، منها اأن ي�شهد العبد 

باأنه يقروؤه كاأّن اهلل يراه ويخاطبه.
وحق التالوة ثالثة: فالل�شان يرّتل، والعقل يرتجم، والقلب يتعظ. 
ول ميكن الو�شول اإىل هذه املرتبة اإّل بعد التربوؤ من حول النف�س وعدم 
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وامل��دح  الوعد  اآي��ات  تلت  ف��اإذا  والتزكية،  الر�شا  بعني  اإليها  اللتفات 
لل�شاحلني فال ت�شهد لنف�شها اأنها منهم، بل تت�شوق اإىل اأن يلحقها اهلل 
بهم فيدخلها اهلل برحمته يف عباده ال�شاحلني، واإذا تلت اآيات املقت وذم 
الع�شاة ا�شت�شعرت اأنها املخاطبة بها خوًفا واإ�شفاًقا، ول تقول هذه الآيات 
القراآن  يقروؤون  الكرام  ال�شحابة  كان  وقد  والع�شاة،  الكفار  يف  نزلت 
لكن  اأ�شاءت،  التي  هي  واأنها  وتخاطب،  تعاتب  التي  باأنها  حت�سُّ  بقلوب 
اإذا قراأت امل�شلية القراآن فحملت اآيات الوعيد على غريها، وقراأت اآيات 

الوعد باجلنان فقطعت لنف�شها تلك املنازل، فلن تتاأثر بالقراآن.
يبلغوها  اأّل  يخافون  اجلنة  �شفة  اآي���ات  ق���روؤوا  اإذا  ال�شلف  ك��ان 
لحتقارهم لأنف�شهم، يقول بع�س ال�شلف: »واهلل ما عر�شت نف�شي على 
اإّل عددت نف�شي من الرا�شخني يف النفاق«، وهم من هم فماذا  القراآن 
الل�شان  حركة  جم��ّرد  اأم��ا  القراآن،  تتدبر  كانت  اإذا  وه��ذا  نحن؟!  نقول 

فقليلة اجلدوى واهلل امل�شتعان.

ون�صل اإىل اآخر فقراتنا:

أتقني عملك 100% ثم توّكلي على اهلل

هل تعتقدين اأّن ن�شبة )99.9%( ن�شبة اآمنة ومطمئنة عندما يتعلق 
الأمر بجودة �شيء ما، فاإّن النا�س قد يفرحون ويتباهون باأّن نظامهم يعمل 
بكفاءة )99.9%( وهي ن�شبة يظّن الكثري اأنها جيدة، ولكن يف احلقيقة 
اإنها لي�شت كذلك، ون�شرب بع�س الأمثلة يف ماذا �شيحدث لو عملت بع�س 
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القطاعات بهذه الن�شبة. وهذا ما �شيرتّتب عليها:
حمطات  من  لل�شرب  ال�شاحلة  غري  املياة  من  كاملة  �شاعة   -1

التحلية.
2- حتطم طائرة يومًيا عند الهبوط يف مطار "اأوهريو" يف �شيكاغو.
3- )16000( ر�شالة بريدية �شائعة يف كل �شاعة يف نظام الربيد 

الأمريكي.
4- )20000( و�شفة طبية خاطئة يومًيا.
5- )500( عملية غري ناجحة اأ�شبوعًيا!!

6- وفاة )50( طفاًل يف اأثناء الولدة ب�شبب اأخطاء الدكتور املولِّد.
7- )22000( �شيك ت�شحب ب�شكل خاطئ يف ح�شابات البنوك يف 

كل �شاعة.
ن�شبة  اأن  �شتعتقدين  الإح�شاءات  هذه  ق��راءة  بعد  اأن��ِك  �شك،  بال 

)99.9%( لي�شت كافية البتة.
اأمام  اأن مّر من  املدر�شية، بعد  اإىل جزيرتنا  ها هو قاربنا ي�شل 
ال  ممتعة  رحلة  نهاية  ويعلن  هنا،  رحاله  ليحط  ال�شاحلي،  طابورنا 

ُتن�شى.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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ما  وكل  ال�شمائر  على  املّطلع  والنجوى،  ال�شر  عامل  هلل  احلمد 
يخفى، يعلم خائنة االأعني وما تخفي ال�شدور، اأحمده �شبحانه، وعد 
اأّن  واأ�شهد  تلّظى،  ن��اًرا  به  امل�شركني  وح��ّذر  الُعلى،  الدرجات  املخل�شني 
اأكمل اخلالق توحيًدا، واأبّرهم عماًل، واأتقاهم  حممًدا عبده ور�شوله، 
هلل رب العاملني، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
الذكيات  ي��وم  ويومنا  ال��ن��اج��ح��ات،  �شباح  �شباحنا  اج��ع��ل  رب  ي��ا 
املجّدات، وم�شاءنا م�شاء الطائعات، ودرو�شنا درو�ض الفاهمات .. يا رب 

العاملني.
ونحن عن موعٍد اليوم )        ( املوافق )                 ( اإىل رحلة 
تاريخية اإىل الف�شاء، عرب مكوك االإذاعة املدر�شية، وبقيادة م�شرفتها، 

وب�شحبة ع�شواتها. فهيا ا�شتعددن للرحلة.

قبل بداية العد التنازيل لنطالق املكوك قراأنا �صيًئا من القراآن:

القرآن الكريم

پ   پ   پ  پ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڤ          ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ 
ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ   چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ   گ     ک  ک  ک   ک     ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ 
ۇ   ۇ  ڭ   ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  
ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې          ى 
ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ    ۈئ ېئ    ېئ 
ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی    ی         ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب  

خب مب ىب  يب جت  رب ) النور(.

وعندما ا�صتوينا يف اأماكننا بداأنا نتذّكر �صّنة احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل 
تقوم ال�شاعة اإّل على �شرار النا�س« رواه م�شلم.

وبداأ القبطان يعطينا ن�صائح مهمة لل�صعود اإىل الف�صاء:

من وسائل التأثير على القلوب

الرائحة،  وطيب  واللبا�س  ال�شكل  جمال  واملظهر:  ال�شمت  ح�شن 
»اإّن اهلل جميل يحب اجلمال« كما يف م�شلم. وعمر  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  فالر�شول 
النا�شك  ال�شاب  ليعجبني  "اإنه  يقول:   - ابن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه 
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نظيف الثوب طّيب الريح"، وقال عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل: "اإين ما 
راأيت اأحًدا اأنظف ثوًبا ول اأ�شد تعهًدا لنف�شه و�شاربه و�شعر راأ�شه و�شعر 

ا من اأحمد ابن حنبل". بدنه، ول اأنقى ثوًبا واأ�شده بيا�شً

وبعد انف�صال اأحد اأجزاء املكوك بداأنا نفكر يف:

احتضار الشافعي

فيه،  الذي مات  ال�شافعي يف مر�شه  قال: دخلت على  املزين،  عن 
فقلت: كيف اأ�شبحت؟ 

اأفعايل  اأ�شبحت من الدنيا راحاًل، ولإخواين مفارًقا، ول�شوء  قال: 
ت�شري  اجلنة  اإىل  اأروحي  اأدري  ما  فواهلل  �شارًبا،  املنية  وبكاأ�س  مالقًيا، 

فاأهنيها، اأو اإىل النار فاأعّزيها!!
واأن�ش��د: 

ومل�����ا ق�����ش��ا ق��ل��ب��ي و����ش���اق���ت م��ذاه��ب��ي
�شلما ع���ف���وك  ن��ح��و  رج���ائ���ي  ج��ع��ل��ت 

ت���ع���اظ���م���ن���ي ذن�����ب�����ي ف���ل���م���ا ق���رن���ت���ه 
ب���ع���ف���وك رب�����ي ك�����ان ع���ف���وك اأع��ظ��م��ا

ف��م��ا زل���ت ذا ع��ف��و ع��ن ال��ذن��ب مل ت��زل
جت���������ود وت�����ع�����ف�����و م�����ن�����ه وت����ك����رم����ا 
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ولأّن الف�صاء تنعدم فيه اجلاذبية بداأنا ن�صبح يف الف�صاء ونقول:

الدموع ليست دلياًل على الضّعف

النف�شية  الأبحاث  معامل  اأجريت يف  التي  الدرا�شات  اأحدث  ت�شري 
يف ولية "ني�شوتا"، اإىل اأّن ذرف الدموع لي�س دلياًل على ال�شعف اأو عدم 
الن�شج، ولكنها على العك�س، ُتعدِّ اأ�شلم طريقة لتح�شني حالة ال�شحة، من 
حيث التخلُّ�س من املواد الكيماوية املرتبطة بالتوتر واملوجودة باجل�شم، 

كما اأنها ت�شاعد على اإرخاء الع�شالت.
ال�شارة من  املواد  تاأثري  لإزالة  اأ�شلوب طبيعي  البكاء  اأّن  تبنّي  كما 
اجل�شم، متاًما مثل اإفراز العرق .. فيقول د."وليام فراي" مدير املعمل: 
اإّن الإن�شان عندما يكون تعي�ًشا اأو قلًقا، فاإنه يفرز كمية من الكيماويات 

احليوية، والدموع ت�شاعد على التخلُّ�س منها.
ويوؤكد املتخ�ش�شون اأّن البكاء يزيد من عدد �شربات القلب، ويعد 
متريًنا مفيًدا للحجاب احلاجز وع�شالت ال�شدر والكتفني. وعند النتهاء 
الع�شالت،  وت�شرتخي  طبيعتها،  اإىل  القلب  �شربات  تعود  البكاء  من 
التي  وامل�شاكل  الأمور  اإىل  النظرة  وتكون   ، بالراحة  �شعور  وحتدث حالة 

توؤّرق ال�شخ�س اأكرث و�شوًحا.
اأنه  كما  والتوتر،  بال�شغط  الإح�شا�س  اإىل  فيوؤدي  الدموع  كبت  اأما 
ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�شابة ببع�س الأمرا�س ، مثل ال�شداع .. "وقد اأثبت 
اأحد الأطباء العامليني من خالل حتليل دموع الب�شر اإىل اأّن الدموع حتتوي 

على مواد كيميائية م�شّكنة لالأمل يفرزها املخ عندما يبكي.
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وم��ع ه��ذا املنظر الف�صائي ال��ذي ل تتلكني في��ه اإّل اأن ت�صبحي 
بحمد ربك:

الفراشات والضوء
ال�شوء ل يجلب الفرا�شة كما يتبادر اإىل ذهن الكثريين، فكما هي 
طريانها  يف  تّتجه  اأن  الفرا�شة  تعّلمت  كثرية،  اأخرى  ح�شرات  مع  احلال 
م�شتقيم  خط  يف  الفرا�شة  فت�شبح  ال�شوء،  من  متوازية  باأ�شعة  م�شتعينة 
بحيث تقع اأ�شّعة ال�شوء على عينيها ح�شب زاوية ثابتة. مع ذلك، اإذا كان 
م�شدر ال�شوء قريًبا، ك�شوء ال�شمعة مثاًل، فاإّن الأ�شعة ل تكون متوازية 
تغيري  يف  هو  الزاوية،  ذات  على  حتافظ  لكي  للفرا�شة  الوحيد  وال�شبيل 
الجتاه نحو م�شدر ال�شوء ب�شورة م�شتمّرة، والنتيجة هي طريان لولبيٍّ 

ينتهي بها يف اآخر املطاف يف اللهيب نف�شه.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

البصير
هو الذي اأحاط ب�شره بجميع املوجودات ظهرت اأو خفيت، قدت اأو 
عظمت، يف عامل الغيب اأو ال�شهادة.. وهو الذي يب�شر خائنة الأعني وما 

تخفى ال�شدور.. كل ذلك دون حا�شة اأو اآلة.
وبعد اأن قررنا الرجوع اإىل االأر�ض، لنقلع بكل �شرعة، متنينا اأن 
، اإال اأّن االأمر لي�ض باأيدينا فالوقت ق�شري، والزاد قليل،  نرتيث قلياًلً

وال بد اأن نعلن الرحيل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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احلمد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون، وبعدله �شّل ال�شالون، 
اأحمده حمد عبد نزه ربه عما يقول الظاملون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبد 
وب���ارك على عبدك  و�شلم  اللهم �شل  امل��اأم��ون،  ال�����ش��ادق  ور���ش��ول��ه  اهلل 
ور�شولك حممد وعلى اآله واأ�شحابه الذين هم بهديه متم�شكون. اأما 

بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نبداأ اإذاعتنا بهذين 

البيتني:
�شمان�����ا  ن��ورك يف كل  ان�ش��ري  االإذاع��ة  �شم�ض 

خطان�ا  ب��ر���ش��اه  يكلل  برحمته  ن��دع��و  ف��اهلل 
فقراتنا �شتى فانتظرن لن جتدن للملل مكانا

فلنبداأ بث اإذاعتنا وخري البدء واال�شتهالل

كر احلكيم نتلوها بكل ترتيل: اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ       زب  تعاىل:  ق��ال 
ڦ  ڦ     ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  
چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ 
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ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ 
ڳ  ڳ  گ   گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ۀ  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ     ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ     ہ   ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ 
 ې     ې ې      ې  ى ى  ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ رب 

) النور(.

ومن نور قمر النبّوة ناأخذ قب�ًصا منه:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ما 
بني النفحتني اأربعون«. قال: اأربعون يوًما؟ قال: اأبيت، قال: اأربعون �شهًرا؟ 
قال: اأبيت، قال: اأربعون �شنة؟ قال: اأبيت، قال: »ثم ينزل اهلل من ال�شماء 
ماء، فينبتون كما ينبت البقل، لي�س من الإن�شان �شيء اإل يبلى، اإل عظًما 

واحًدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب اخللق يوم القيامة« متفق عليه.

ومن فنون الفقرات نختار الآتي:

غسل األموال

اقت�شادية  القذرة" جرمية  الأم��وال  تبيي�س  اأو  "غ�شل  عملية  ُتعّد 
دول،  ع��ّدة  اأم  واح��دة  دول��ة  يف  مراحلها  بكافة  وقعت  �شواء  م�شتمرة، 
اأن�شطة  عن  الناجتة  للرثوة  احلقيقية  امل�شادر  على  التعتيم  دها  لتعمُّ
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اأرباح م�شروعة، مثل  واإك�شابها �شورة جتعلها وكاأنها حم�شلة  اإجرامية، 
بيعها  باأ�شعار منخف�شة كذًبا، ثم  اأو جموهرات  ب�شراء عقارات  الدعاء 
ثم  الئتمان،  بطاقات  نقود يف ح�شابات  اإيداع  ومثل  احلقيقية،  بقيمتها 
ا�شرتداد قيمتها من  اأو �شراء تذاكر �شفر ثم  �شحبها يف �شورة ب�شائع، 
بلد اآخر، وكذلك اللعب يف اأندية القمار وامل�شاربة يف البور�شات ك�شتار 
اأو  وهمية،  �شركات  اإن�شاء  ومثل  ثرواتهم،  ت�شخم  اأ�شباب  على  للتمويه 
امل�شروعة،  بغري  امل�شروعة  الأم��وال  خللط  قائمة  �شركات  يف  ال�شرتاك 
ولي�س اأكرث ترحيًبا بهذه الأموال ومنحها تاأ�شرية مرور لبنوك اأخرى من 
يقال  التي   - الباهاما  وجزر  الدومينكان  بنوك  كذلك   - �شوي�شرا  بنوك 

ا". بيا�شً اأكرث  تغ�شل  "اإنها 
�شان  ف��ن��ادق  ف���اإّن  جم��ازًي��ا،  تعبرًيا  الأموال"  "غ�شل  ك��ان   واإذا 
يتداولها  التي  املعدنية  النقود  بالفعل  تغ�شل  ما  يوًما  كانت  فران�شي�شكو 
روادها من اأ�شحاب الياقات والقفازات البي�شاء يف حمامات كيميائية، 
ا على �شحتهم، اإّل اأّن التعريف اجلديد قد ي�شاعد على ت�شكيله يف  حر�شً

مطلع القرن ال�)20( اإجراء اإحدى هذه العمليات عرب مغ�شلة مالب�س.

وللكلمة ن�صيبها من الإذاعة ال�صباحية:

جماعة الهاغاناه الصهيونية
تعني يف العربية الدفاع، وهي منظمة ع�شكرية �شهيونية ا�شتيطانية، 
الكيان  لإن�شاء  املعركة  وق���ادت  )1921م(،  ع��ام  القد�س  يف  اأُ�ش�شت 

ال�شهيوين يف فل�شطني منذ )1921م( وحتى )1948م(.
خدمات  لإ�شرائيل  اأدت  �شهيونية  ع�شكرية  منظمة  يوجد  ل  ولعله 
التنظيم  من  حد  اإىل  و�شلت  اأنها  ويكفي  الهاغاناه،  قدمته  مما  اأك��رث 
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والت�شليح جعلها النواة الأوىل جلي�س الدفاع الإ�شرائيلي، بعد اإعالن قيام 
الدولة عام )1948م(.

وزعم موؤ�ش�شها عند اإن�شائها اأنها تهدف اإىل الدفاع عن حياة اليهود 
وملكيتهم و�شرفهم. وان�شم لها عند تاأ�شي�شها عدد كبري من اليهود الذين 

كانوا يعملون يف الفيلق الربيطاين الذي مت حله عام )1921م(.
يف  وه��ي  والعمل"  ال��دف��اع  "فرقة  ا�شم  حت��ت  الهاغاناه  ت�شّكلت 

العربية"هاغاناه وعفوداه" ثم اأ�شقطت كلمة العمل فيما بعد.
املاباي،  بحزب  ثم  باله�شتدروت،  البداية  يف  الهاغاناه  ارتبطت 
باأنها التنظيم الع�شكري ال�شهيوين الوحيد يف ذلك الوقت ويف  وعرفت 
عام )1931م( ح�شل اأول ان�شقاق يف املنظمة، اأفرز منظمة الأرغون التي 

ات�شفت بالإرهاب والعنف والوح�شية يف تعاملها مع الفل�شطينيني.
ويعتقد باأنه كان هناك تن�شيق بني الهاغاناه والأرغون يف العمليات 
مناحيم  اأكده  ما  وهذا  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  ترتكب  التي  الوح�شية 

بيجن يف مذّكراته.
واإن�شاء  احتاللها،  تو�شيع  الهاغاناه  ق��ررت  )1929م(  ع��ام  يف 
خمططاتها  لتنفيذ  ا�شتعداًدا  الأ�شلحة  وتكدي�س  جديدة،  م�شتوطنات  

الرامية للق�شاء على الوجود الفل�شطيني.
ثورة  على  الق�شاء  يف  الربيطاين  النتداب  مع  الهاغاناه  تعاونت 
ال�شعب الفل�شطيني �شنة )1936م(، مما دفع  القوات الربيطانية لل�شماح 
زّودوا  م�شلح  األ��ف   )22( قوامها  لل�شرطة  ق��وة  بت�شكيل  املنظمة  لهذه 

بالر�شا�شات والبنادق.
يف  ال�شهيوين  الكيان  دول��ة  قيام  اإع���الن  موعد  اق��رتب  وحينما 
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)1948/5/15م(، كانت الهاغاناه قد بلغت حًدا من التنظيم والت�شليح 
الإ�شرائيلي"،  الدفاع  "جي�س  اإىل جي�س  تتحّول  باأن  لها  �شمح  والإع��داد، 
وهذا ما فعله بن جوريون  رئي�س وزراء اإ�شرائيل ووزير الدفاع اآنذاك، فقد 
اأ�شدر قراًرا بحل الهاغاناه وغرّيها من املنظمات ال�شهيونية الإرهابية، 

وحتويلها اإىل جي�س الدفاع الإ�شرائيلي.
الكيان  واإن�شاء  فل�شطني،  احتالل  يف  رئي�ًشا  دوًرا  الهاغاناه  اأدت 
الدولة يف  مهمة يف  منا�شب  �شباطها  من  كبري  عدد  وتقّلد  ال�شهيوين، 

خمتلف امليادين.
ومن زاوية الإبداع نخرج فقرة )جزيرة مافيا(

جزيرة مافيا
مافيا جزيرة �شغرية تقع بالقرب من زجنبار يف �شرق اإفريقيا يبلغ 
عدد �شكانها )6( اآلف ن�شمة، اأغرب ما يف هذه اجلزيرة الهادئة هو عدم 

وجود رجال �شرطة، ول حتى �شجن �شغري.
ومن جمال�س العلم نختار )تف�صري اجلاللني(

تفسير الجاللين
اأّن  املعروف  "اجلاللني" ولكن غري  تف�شري  املعروفة  التفا�شري  من 
من اأّلفا ذلك التف�شري الذي يحمل ا�شمهما هما )جالل املحلي - جالل 
ودون  بل  ال��راأي،  واأخذ  للت�شاور  بع�شهما  مع  يجل�شا  اأن  دون  ال�شيوطي( 
اأن ي�شعا خطة لتاأليفه، والذي حدث اأّن اأولهما وهو اجلالل املحلي كتب 
وافاه  حيث  يكمله  ومل  القراآن،  اآخر  اإىل  الكهف  �شورة  اأول  من  تف�شريه 
الأجل، فجاء اإىل تلميذه جالل ال�شيوطي يف املنام وقال له: اأكمل التف�شري 
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يا جالل، فقال ال�شيوطي: اأي تف�شري، قال: تف�شري القراآن بداأته من �شورة 
اأ�شاركك يف  اأن  ال�شيوطي: وهل يجوز  له  القراآن، فقال  اآخر  اإىل  الكهف 
وح�شن  لأمانتك  اخرتتك  لقد  املنام:  يف  املحلي  جالل  له  فقال  تاأليفه، 
عبادتك وحبك يل، فقال ال�شيوطي يف املنام: �شاأفعل اإن �شاء اهلل. وهكذا 

مت تف�شري اجلاللني لل�شيوطي واملحلي.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

السميع
املت�شف بال�شمع جلميع املوجودات دون حا�شة اأو اآلة.. هو ال�شميع 
لنداء املظطرين، وحمد احلامدين، وخطرات القلوب وهواج�س النفو�س، 
ومناجاة ال�شمائر، ول ي�شغله نداء عن نداء، ول مينعه دعاء عن دعاء. 
"اللهم اإين  وقد يكون ال�شمع يف حق اهلل مبعنى: القبول؛ ففي احلديث: 
اأعوذ بك من قول ل ي�شمع"، اأو الإدراك: "قد �شمع اهلل قول التي جتادلك 
اأو  وا�شمعوا"،  انظرنا  وقولوا  راعنا  تقولوا  "ل  الفهم:  اأو  زوجها"،  يف 

النقياد: "�شماعون للكذب".

واآخر فقرة مما يف جعبتنا هي بعنوان )كيف ت�صتطيع البعو�صة 
ال�ّصري على �صطح املاء؟(

كيف تستطيع البعوضة السّير على سطح الماء؟

اأ�شا�س  على  ال�شلبة  والأج�شام  ال�شوائل  بني  نفّرق  اأن  اإىل  منيل 
الختالفات بينها، ولكننا اإذا فكرنا يف وجه ال�شبه بينها حلظة، لوجدنا 
اأنه يف كلتا ال�شورتني من �شور املادة توجد قابلية للجزيئات اأن تتجاذب 
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فيما بينها، وبينما قوة التجاذب هذه كبرية يف الأج�شام ال�شلبة، اإل اأنها 
توجد يف ال�شوائل بدرجة اأقل. فاجلزيء يف و�شط ال�شائل ينجذب بقوة 
مت�شاوية يف جميع اجلهات بو�شاطة اجلزيئات املجاورة، ولي�س هناك قوى 
غري متعادلة توؤثر يف اجلزيء. اأما اجلزيئات املوجودة على �شطح ال�شائل 
اأية قوة معادلة من  اأ�شفلها، دون  املوجودة  بو�شاطة اجلزيئات  فتنجذب 
اأعلى، فيوؤدي هذا اإىل قوة عند كل جزيء على ال�شطح جتذب من ال�شطح 
اإىل اأ�شفل. هذا يعنى اأن كمية اجلزيئات على �شطح ال�شائل تكون دائًما 

عند احلد الأدنى املطلق.
وميكن ت�شبيه ذلك باأّن �شطح ال�شائل كله مغطى بطبقة جلدية مرنة، 
وهذه  ال�شطح.  لزيادة  حماولة  اأية  وتقاوم  بقوة  نف�شها  ت�شم  اأن  حتاول 
اخلا�شية يف ال�شوائل ت�شّمى التوتر ال�شطحي، و�شببها الت�شاق جزيئات 
فاإّن  ال�شطح،  على هذا  البعو�شة  دفعت  ما  فاإذا  ببع�س.  بع�شها  ال�شائل 
وزنها يعمل على زيادة الطبقة امل�شادة للتوتر ال�شطحي من حيث امل�شاحة 
ويقاوم التوتر ال�شطحي، اأية مقاومة، لزيادة ال�شطح عن طريق ال�شغط 
�شد اأرجل البعو�شة؛ ولذلك تبقى على �شطح املاء مادام وزنها من الدرجة 

التي ت�شبب النفاذ خالل ال�شطح وك�شر الطبقة الرقيقة عليه.
حان الوداع، ومل يتبّق اإاّل اخلتام.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )48(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املبدئ املعيد، الفّعال ملا يريد، خلق اخللق بعلمه، وقدر 
لهم اأقداًرا، و�شرب لهم اآجااًل، ال ي�شتاأخرون عنها وال ي�شتقدمون، قدر 
مقادير اخلالئق، قبل اأن يخلق ال�شماوات واالأر�ض بخم�شني األف �شنة، 
امل��اء، علم ما كان وما �شيكون، ولو كان كيف يكون،  وك��ان عر�شه على 
واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، و�شفيه وخليله، �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
اأهاًل بكن و�شهاًل ... اأهاًل بكن كلما غرد قمري وناح، وكلما رددت 

فوق املاآذن حّي على الفالح. 
اأهاًل بكن كلما الم�ض غ�شن غ�شًنا.

ردد  وكلما  ال�شايف،  الينبوع  مب��اء  ج��دول  ام��ت��الأ  كلما  بكن  اأه��ال 
الوادي �شدى اأن�شودة الراعي. 

يف هذا اليوم البهي )        ( املوافق )                 ( نحن على موعٍد 
مع قناة ابت�شمي وال حتزين، لت�شاهدن اجلديد، وت�شتمتعن باملفيد.

واأول برامج قناتنا لهذا اليوم اآيات من كتابنا املحفوظ، الذي ل 
ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه:
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القرآن الكريم

ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ    ۆئ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
يب  ىب   مب  خب  حب    جب    يئ    ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی   ی  ی 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مث   جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ     ڀ  پپ  پ 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ  ڤ   ڤ  ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  کک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ     ڍ 

گ گ گ رب ) النور(.

وبرنامج ال�صّنة ل يتوقف:

الحديث

»يقب�س  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  - عن  عنه  ر�شي اهلل   - اأب��ي هريرة  عن 
اهلل الأر�س يوم القيامة، ويطوي ال�شماء بيمينه، ثم يقول: اأنا امللك، اأين 

ملوك الأر�س« متفق عليه.

ونعر�س لكّن هذا الربنامج:

الفراولة .. قيمة غذائية عالية

قيمة  ولها  للج�شم،  جًدا  املفيدة  الغذائية  العنا�شر  من  الفراولة 
كما  حرارًيا،  �شعًرا   )37( على  يحتوي  منها  جرام  فكل  عالية،  غذائية 
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ت�شاعد على اإ�شفاء �شكل جذاب وم�شرق للوجه، وتزّود اجل�شم بقدر كبري 
من الطاقة؛ لأنها حتتوي على ن�شبة كبرية من فيتامني )ج( تعادل تقريًبا 

القيمة املوجودة يف الربتقال.
من  الفراولة  اإّن  بحثية:  ن�شرة  يف  الغذائية  ال�شحة  خرباء  ويقول 
اأنواع الفواكه املفيدة جًدا للب�شرة ب�شفة خا�شة؛ لأنها تعمل على اإعادة 
جتديد الكولجني الذي ي�شاعد على احتفاظ الب�شرة بن�شارتها و�شبابها، 
هذا بالإ�شافة اإىل اأنها غنية باملعادن مثل املاغن�شيوم والكال�شيوم، اللذين 

ُيعدان م�شدًرا رئي�ًشا ومهًما يف بناء اجل�شم والعظام.
وتو�شح الن�شرة اأّن ميزة الفراولة اأنها من اأنواع الفواكه التي يقبل 
ومذاقها  اجلذاب  الأحمر  ل�شكلها  وكباًرا،  �شغاًرا  اجلميع  تناولها  على 
كما  والزبادي،  احللويات  من  كثرية  اأن��واع  على  اإدخالها  و�شهولة  احللو 

ا. ي�شهل ا�شتعمالها يف املربى اأي�شً

وعلى الهواء مبا�صرة ت�صتمعن للكلمة:

ألفاظ تميِِّزكِ بقلوب البشر

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الكلمة الطبية �شدقة« رواه م�شلم. 
 ، اأدبيٍّ ّذوٍق  ذات  �شاحبتها  اأّن  َعلى  َتدلُّ  احل�شنة  الألفاظ  األي�شْت 

؟!  َوُرقيٍّ َفكريٍّ
بلى، فما اأو�شح الفرق بني من ين�شح حديثها باخل�شونة والألفاظ 

اجلافة واملعاين اجلارحة، وبني من يقطر حديثها رّقة وعذوبة.
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�شلمت يداِك، اأتعبتك معي، اهلل يعطيِك العافية، اهلل ير�شى عليِك، 
ما عليِك اأمر، ل حرمِك اهلل الأجر، جزاِك اهلل خرًيا، وغريها الكثري من 

الألفاظ العذبة، الراقية، اجلميلة.
األ ترْين كم نفتقدها يف مفردات اأحاديثنا اليومية.

َفقر ُمدقْع نعاين ِمنه لأب�شط مبادئ �شياغة الكالم املنظم املَُت�شم 
بالِرقة، َواملَُعرّب عن اأعماق اآيات احلب والعرفان. 

َقالوا َقدمًيا: قلبك دليلك، لكنهم الآن يقولون وبقوة: لفظك دليلك.
فهل هناك اأبلغ من تعبريك، وامتنانك لأمك اأو لأختك اأو لزوجك 
ر معروفك معي، اأ�شعدك  اأو ل�شديقتك، اإل اأن نقول اأحبك، اأ�شكرك، اأقدِّ

الباري.
اإّن طريقة حديِثك مع الآخرين تك�شف الكثري من جوانب �شخ�شيِتك، 
ولو كان لقاوؤِك قد حدث مرًة واحدة، فالكلمات احللوة واللبقة كفيلة باأن 
تفتح لِك يف قلوب الآخرين دروًبا وا�شعة من احلب، ونظرات جّمة من الود 

ولإعجاب.
وحروًفا  عذبة،  األفاًظا  ل�شانك  من  ت�شنعي  اأن  تعجزين  هل  اإًذا.. 

د والتميُّز؟ رقيقة ت�شفي على �شخ�شيتك الكثري من التفرُّ
ق، ولكن األ ميكنك اأن ُتعّودي ل�شانك النطق  اأنا ل اأدعو اإىل الت�شدُّ

مبثل تلك الألفاظ الناعمة.
اجعليها تن�شاب من �شفتيك كما تن�شاب القطرة من ال�شقاء، عذبة 
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رائعة  النتيجة  و�شتجدين  وحاويل،  حاويل  املطر..  حبات  كنداوة  ندية، 
باإذن اهلل. 

ومن م�صل�صالتنا الثقافية ت�صاهدن الآتي:

شخصية قراقوش

قراقو�س �شخ�شية حقيقية ولي�شت خيالية كما يظن البع�س، فقد 
بال�شرامة،  وا�شتهر  الأيوبي  الدين  وزيًرا يف م�شر يف عهد �شالح  كان 
ال�شليبيون  عليه  فحنق  عادًل  وزي��ًرا  وكان  الأ�شري،  الدين  بهاء  وا�شمه 
وا�شتهزوؤا به، ثم توارث العوام هذا ال�شتهزاء عن جهل منهم حتى اأ�شبح 

مثاًل ي�شرب للظلم على عك�س ال�شحيح.

ونرتككّن مع هذا الفا�صل فكّن معنا:

هيا نصحِّح أخطاءنا الشائعة في لغتنا العربية

وال�شحيح:  طريقة(،  جمع  )قا�شًدا  ُطُرق  قولِك:  اخلطاأ  من   -1
طرائق )جمع طريقة(؛ لأّن ُطُرق )جمع طريق(.

2- من اخلطاأ قولِك: بالرغم، وال�شحيح: على الرغم.
3- من اخلطاأ قولِك: علًما باأنه، وقال باأن ذلك، وال�شحيح: علًما 

اأنه، وقال: اإن ذلك.
4- من اخلطاأ قولِك: هذا �شاب اأعزب )لي�س له زوجة(، وال�شحيح: 

هذا �شاب َعَزب.
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بنت ح�شودة،  اأمة �شبورة،  قولِك: حرب �شرو�شة،  5- من اخلطاأ 
وال�شحيح: حرب �شرو�س، واأمة �شبور، وبنت ح�شود.

6- من اخلطاأ قولِك: قطعه اإَرًبا اإَرًبا، وال�شحيح: قطعه اأْرًبا اإْرًبا.
7- من اخلطاأ قولِك: اأنت مبثابة اأبي، وال�شحيح: اأنت مثل اأبي.

واآخر براجمنا لهذا اليوم هو بعنوان:

معاقٌ مبرمج حاسب آلي بأنفه!!

يف  معاق  عمره  من  الع�شرينات  يف  باك�شتاين  �شاب  اأحمد  وقا�س 
ف��اإّن  ذل��ك،  ورغ��م  متحرك،  كر�شي  على  اإّل  يتحرك  ول  ورجليه،  يديه 
ي اإعاقته وحماولة  تعلُّقه ال�شديد باحلا�شب الآيل وبراجمه دفعه اإىل حتدِّ
جتاوزها على قدر ما ي�شتطيع، مبتدًئا با�شتخدام لوحة مفاتيح احلا�شب 
ا�شتقر  حيث  اأنفه،  اإىل  وو���ش��وًل  ي��ده  بكوع  م��روًرا  قدمه  باأ�شابع  الآيل 
"وقا�س" على هذا اخليار الذي جعل منه مربجًما وم�شمم مواقع على 

ال�شبكة الدولية العنكبوتية.
ا�شتخدام  على  نف�شه  تدريب  كيفية  "وقا�س" يف  مع�شلة  تكن  ومل 
لوحة مفاتيح احلا�شب الآيل باأنفه فح�شب، واإمنا ب�شعوبة احلركة، حيث 
له  تنقُّ جعل  مما  متحرك،  كر�شي  على  اإّل  ال�شري  ي�شتطيع  ول  معاق  اإنه 
من منزله الكائن يف اأحد اأزقة مدينة لهور اإىل املعهد الذي در�س فيه، 
اأمًرا �شديد املرارة له ولعائلته التي عانت معه الكثري حتى ي�شل اإىل هذا 

الإجناز.
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ويقول والد وقا�س يف حديثه مع اجلزيرة نت: اإنه واأمه عانيا الكثري 
لأجل م�شتقبل "وقا�س"، م�شيًفا اأّن تهيئته للخروج من املنزل كانت ول 
تزال اأمًرا ع�شرًيا فيه �شعوبة بالغة ل�شيما مع عدم وجود �شيارة منا�شبة 

له ولو�شعه ال�شحي، مما جعله دائًما متاأخًرا عن عمله.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الرافع

هو املعلي لالأقدار.. فريفع اأولياءه بالن�شر، وال�شاحلني بالتقرب، 
واملوؤمنني بالإ�شعاد.. ويجعل العاقبة لهم جميعا بعد الن�شر على اأعدائه. 
عن  اأعالها  التي  املو�شوعة  الأج�شام  يف  تارة  يقال  اهلل  حق  يف  والرفع 
مقرها: "الذي رفع ال�شموات بغري عمد ترونها"، وتارة يف الذكر: "ورفعنا 
درجات".  بع�س  فوق  بع�شهم  "ورفعنا  املنزلة:  يف  وت��ارة  ذكرك"،  لك 
وي�شتح�شن األ يفرد )اخلاف�س( عن )الرافع( يف الدعاء، لأن ذكرهما 

معا يكمل املعنى.
ونرجو  نتمنى  حت��زين،  وال  ابت�شمي  قناة  قناتنا  برامج  ختام  يف 
ا لوجهه، واأن يوفقنا  من اهلل العلي القدير اأن يجعل ما قّدمناه خال�شً

جميًعا لتقدمي املزيد.
اأجمعني" و�شحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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  البرنامج اإلذاعي )49(
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امل��ت��ف��ّرد بالعزة واجل���ربوت،  امل��دب��ر للملك وامل��ل��ك��وت،  احل��م��د هلل 
الرافع لل�شماء بغري ِعماد، املقّدر فيها اأرزاق العباد، الذي �شرف قلوب 
فلم  االأ���ش��ب��اب،  م�شبب  اإىل  واالأ���ش��ب��اب  الو�شائل  مالحظة  عن  اأوليائه 
يعبدوا اإال اإياه، ومل ي�شتعينوا اإال به، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
حفظه وكفاه فهو به كفيل، وهو ح�شبه ونعم الوكيل. �شلى اهلل و�شلم 

عليه، وعلى اآله و�شحبه املهتدين اإىل �شواء ال�شبيل. اأما بعد:

ها هي حلقات برناجمنا االإذاع��ي ت�شتمر، وبعدد حلقاتها تزداد، 
وبتنّوع براجمها تتاألق وتبدع.

ولنا يف ه��ذا اليوم )        ( امل��واف��ق )                 ( عر�ض �شريع 
ل�شبع حلقات مثريات من حلقات م�شل�شلنا االإذاعي الذي يعر�ض يومًيا 

اأمامكن.

اأروع حلقاتنا هي حلقة القراآن الكرمي؛ لأنه كالم اهلل - �صبحانه - 

اخلالد اإىل يوم القيامة:

www.alukah.net
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القرآن الكريم

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ں   ں ڻ   ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ         ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉې 

ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ        ائ  ىى  ې  ې   ې 

ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  مئ   حئ  جئ  ی 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  

چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    

چ چ چ  رب ) النور(.

وحلقة ال�صّنة النبوية ل بد اأن تعّطر باحلديث:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص عن  �شاألت ر�شول اهلل  عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: 
قوله - عّز وجّل - : زب ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہہ  رب  فاأين يكون 

النا�س يومئٍذ يا ر�شول اهلل؟ فقال:»على ال�شراط« رواه م�شلم.
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وللكلمة يف اإذاعتنا حلقٌة م�صتقلة:

أجمل .. أصعب .. أسوأ .. أفضل

اأ�شواأ الأزمنة: زمن تختلط فيه اأقدار النا�س، ي�شبح ال�شغري كبرًيا، 
وي�شبح الكبري �شغرًيا، ويغدو فيه اجلاهل عاملًا، وي�شبح العامل جاهاًل، 

وميوت فيه اأ�شحاب املواهب، ويقفز على قمته اجلهالء.
ب�شاعة  عليه  ويبخل  عمًرا  الإن�شان  يعطيه  وطن  الأوط���ان:  اأ�شواأ 

�شفاء.
اأ�شواأ امل�شاعر: اأن ي�شبح م�شريي يف يد من ل يعرف قدري، واأن 
اأنام خائًفا من اأن اأم�شي، ومنزعًجا من يومي، ومتح�شًرا على ما هو اآٍت.

اأ�شواأ ال�شعوب: �شعوب مت�شك بها النريان من كل جانب ول حتاول 
اأن  حتى  حتاول  ول  مكان  كل  من  النكبات  بها  وحتيط  ت�شرخ،  اأن  حتى 
ويذبح  وتر�شخ  ال�شغار،  فيها  وي�شود  وتر�شى،  ال�شر  ويحكمها  ترف�س، 

فيها ال�شرفاء كل يوم وت�شحك.
رين  يذكِّ �شيء،  كل  يقبل  اأو  �شيء،  كل  يرف�س  عقل  العقول:  اأ�شواأ 

مبحطات القطارات باب للدخول، وباب للخروج، ول يبقى فيها اأحد.
اأ�شواأ الذكريات: اإن�شان اأحببته ول تتمنني اأن تريه.

وتلقني  ال�شوق واحلنني،  اأن يكون قلبك ممتلًئا بكل  اأ�شواأ �شداقة: 
لوح  على  اأ�شماءهم  حفرِت  الذين  من  قاتاًل  وب���روًدا  معاك�ًشا  �شعوًرا 

ال�شداقة احلقيقية.
اأ�شواأ املواقف: اأن تكوين حمبة غري حمبوبة.

www.alukah.net
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اأجمل الأزمنة: زمان يعرف قدري، ين�شفني اإذا اأعطيت، يعاقبني 
اإذا اأخطاأت، ل مكان فيه حلاقد اأو مزّيف اأو دّجال.

اأجمل الأوطان: وطن يعطيني بقدر عطائي، ول يخذلني يف حبي.
اأجمل امل�شاعر: حلظة اأمتنى اأن اأعي�شها األف مرة، ول اأ�شبع منها 

اأبًدا.
اأجمل ابت�شامة: ابت�شامة �شاحرة ت�شل اإىل القلب؛ فتجعلك تن�شني 

الأمل وتبت�شمني.
احلكام  وتقوم  باحلكمة،  العدل  ت�شنع  �شعوب  ال�شعوب:  اأف�شل 

بالعدل، وتطفئ النريان قبل اأن تكرب، وترفع كبارها وتعلي �شرفاءها.
اأف�شل العقول: عقل ل ميل البحث عن احلقيقة.

اأف�شل القلوب: قلب ل يغيب عنه ال�شدق.
اأف�شل �شديق: �شديق ل ين�شاك؛ لأنه يحبك.

اأ�شد  يف  اأن��ت  موقف  يف  ل�شانك  يخونك  اأن  الأ�شياء:  اأ�شعب  ومن 
احلاجة له.

ومن اأ�شعب الأمور: اأن تفقدي جمموعة اأ�شخا�س، ول تعرفني �شبب 
فقدهم.
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واخرتنا لكّن حلقًة بعنوان )"الك�صكول" كلمة اآرامية(

"الكشكول" كلمة آرامية

الذي  اجل��راب  مبعنى  الآرامية،  اللغة  كلمة" ك�شكول" اإىل  تنتمي 
اأن الأديب والعامل الفقيه حممد بهاء  اإل  يجمع فيه املت�شّول ال�شدقات، 
الدين العاملى الذي عا�س يف القرن العا�شر الهجري، اأ�شفى على الكلمة 
مل�شنفه  عنواًنا  جعله  عندما  والذيوع،  بال�شتقرار  حظي  جديًدا  معنى 
ال�شهري" الك�شكول"، الذي جمع بني دفتيه مقتطفات متنّوعة من اللطائف 
والطرائف، التي �شمنها جمموعة من الأخبار والنوادر واحلكم والأمثال 
يف  الدينورى  قتيبة  ابن  فعل  مثلما  واحلكايات،  والفكاهات  والطرائف 
"عيون الأخبار"، واأبو حيان التوحيدي يف الب�شائر والذخائر"، وابن عبد 
ربه يف "العقد الفريد"، و�شهاب الدين الأب�شيهي يف" امل�شتطرف من كل 

فن  م�شتظرف".
ويف عام )2001م( اأ�شدر الكاتب اللبناين عبد الغنى مروة جملة 
نختلف  ل  " نحن  الأول:  عددها  مقدمة  يف  كتب  الك�شكول،  ا�شم  حتمل 
كثرًيا عن ال�شحاذين الذين كانوا يجمعون يف ك�شكولهم كل ما لذ وطاب، 
فنعمل بدورنا على جمع كل ممتع ومفيد من املعارف والعلوم والأفكار من 

كل حدب و�شوب".
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وحت��ى ل تللن من حلقاتنا �ص��وف نعر�س لكّن حلقتني مثريتي��ن 
الأوىل بعن��وان )جفاف العني(

 جفاف العين

يكون  قد  الآيل  احلا�شب  �شا�شة  اأمام  طويلة  ل�شاعات  اجللو�س  اإّن 
�شبًبا حلدوث جفاف العني. وهذا يعود اإىل اأمرين رئي�شيني:

الأجفان،  رّفات  عدد  من  تقّلل  ال�شا�شة  يف  احلملقة  اأّن  هو  الأول: 
فاملعروف اأّن الرّفة �شرورية لفر�س الدموع على �شطح العني فالإن�شان يف 
احلالة العادية ترف اأجفانه )15( اإىل )20( مرة يف الدقيقة، ولكن يف 
اأثناء العمل على احلا�شب الآيل تخف الّرّفات لت�شل اإىل حوايل اخلم�س 

فقط، وهو رقم قليل ل ي�شمح بتاأمني رطوبة كافية للعني.
العمل  خالل  العني  جفاف  ي�شبب  الذي  الآخ��ر  الرئي�س  الأم��ر  اأما 
على احلا�شب الآيل، فهو جفاف العني نتيجة التحديق الطويل يف ال�شا�شة 

امل�شاءة الذي ي�شاهم يف تبخر الدمع.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الرقيب

هو الذي ير�شد اأحوال العباد ويعلم اأقوالهم ويح�شي اأعمالهم فال 
يغيب عنه �شيء حتى من مكنونات �شرائرهم.
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ها نحن قد و�شلنا اإىل م�شك اخلتام، فحلقاتنا قد حلقت اأمامكن، 
وم�شاهدها قد ُعِر�شت لكّن فاإن كان ما فيها �شواًبا فهو من اهلل، واإن 

كان من خطاأً اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان.
و�شحبه اأجمعني". اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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  البرنامج اإلذاعي )50(
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ووّفقهم  والعرَب،  َكم  باحِلِ اأوليائه  �شدور  �شرح  ال��ذي  هلل  احلمد 
اإال اهلل  اإل��ه  ال  اأن  واأ�شهد  وال�شفر.  مل�شاهدة عجائب �شنعه يف احل�شر 
وحده ال �شريك له القائل: اإّنا كل �شيء خلقناه بقدر، واأ�شهد اأّن نبينا 
اآله  وعلى  عليه،  و�شّلم  اهلل  �شلى  الب�شر.  �شيد  ور�شوله  عبده  حممًدا 

و�شحبه املقتفني الآثاره يف االأخالق وال�ِشرَي. اأما بعد:
اأه�����������اًل ب����ك����م ف���ب���ك���م ي���ط���ي���ب ل����ق����اوؤن����ا

ال�����ش��ج��ر  اأوراق  االأط������ي������ار  وت����ع����ان����ق 
وي�����ق�����ب�����ل ال�����ن�����ج�����م امل�������ح�������ب ح���ب���ي���ب���ه

وت�������ش���م االأر�����������ض اأن����������وار ال��ق��م�����������������������ر 
من هذا اليوم )          ( املوافق )                          ( نقف بكن يف 

قافلتنا االإذاعية، املزّودة بكل متطّلبات املعرفة، وعناقيد العلوم.

يتقدم قافلتنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  زب  تعاىل:  قال 
ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
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ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻڻ   ڻ 
ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ  
ې  ې  ۉ   ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ     ۈ   ۈ  ۆ  ۆ    
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى     ى  ې   ې 
جئ  ی  ی  ی  ی    ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ 

حئ مئ ىئ  رب ) النور(.

وحتف قافلتنا ال�صّنة النبوّية:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »حت�شرون 
يا ر�شول اهلل، الرجال والن�شاء  حفاة عراة غزًل«. قالت عائ�شة: فقلت: 
اأن يهمهم ذاك« متفق  اأ�شد من  ينظر بع�شهم اإىل بع�س؟ فقال: »الأمر 

عليه.

واإذا ه��داأت الأ�ص��وات و�صكن��ت كل الكائن��ات، ودارت بالذه��ن 
ت�صاوؤلت انتبهي ..  اإنها احل�روف ت�صّكل كلمات، حتمل لنا فكرة وتقدم 

معلومات. الكلمة املنهجية تقدمها الطالبة:

ما أجمل هذه اإلنسانة

اأنها  وتعرف  بعمق،  نف�شها  اإىل  تنظر  عندما  الإن�شانة  اأجمل  ما 
اأما  تعرتف،  التي  ال�شوية هي  فالإن�شانة  بهذا اخلطاأ؛  وتعرتف  خمطئة، 
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الإن�شانة التي اأ�شابها الغرور فاإنها ل تعرتف بذلك، وترى نف�شها اأنها ل 
تخطئ وكاأنها مالك.

كما  والن�شيحة  والإر�شاد،  التوجيه  تقبل  التي  الإن�شانة  اأجمل  ما 
هي، ول تعتربها جمّرد نقد ب�شبب ما ل�شخ�شها الكرمي.

ما اأجمل الإن�شانة الواقعية التي تتقبل الواقع، وتتكيف معه، وت�شنع 
يف  تر�شمها  التي  املثاليات  يف  تهيم  نف�شها  ترتك  ول  جمياًل،  واقًعا  منه 

خميلتها، وتريدها اأن تنطبق على الواقع كما هي.
ما اأجمل الإن�شانة عندما تتوافق مع نف�شها ول تناق�شها.

ق الإن�شانة ما تقوله وتّدعيه. ما اأجمل اأن تطبِّ
حتب  كما  لغريها  وحمبة  �شادقة  تكون  عندما  الإن�شانة  اأجمل  ما 

لنف�شها.
اأو  وجودها  حال  يف  لغريها  خمل�شة  الإن�شانة  تكون  اأن  اأجمل  ما 

غيابها.
ما اأجمل الإن�شانة املتوا�شعة التي ل متتدح نف�شها با�شتمرار.

ما اأجمل الإن�شانة عندما ل ت�شخر من غريها.
ما اأجمل الإن�شانة التي حترتم وتقّدر م�شاعر الآخرين.

ما اأجمل الإن�شانة التي تتم�شك بدينها ومببادئها.
ول  العليل عليك  الن�شيم  مثل هبوب  تكون  التي  الإن�شانة  اأجمل  ما 

تثقلك بغبارها.
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اأمتنى اأن تكّن جميعكّن تلك الإن�شانة.

وبينما نحن نبح��ث يف القافلة خرجت لنا ثالث ورقات. الورقة 
الأوىل بعنوان:

نعمة النسيان

فلول  الإن�شانة،  على  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  نعم  من  نعمة  الن�شيان 
الن�شيان ملا انتهت لالإن�شانة ح�شرة اأو م�شيبة اأو حزن، ول ن�شيت حقًدا 
ر  تذكُّ مع  الدنيا  متاع  من  ب�شيء  متتعت  ول  لأح��د،  �شدرها  يف  حملته 

امل�شائب واملخاطر التي قد تعاي�شها يف احلياة..

والورقة الثانية بعنوان )كيف تتذّكر الإن�صانة ؟(

كيف تتذّكر اإلنسانة ؟

حفظته  ما  ل�شتعادة  اأو  ل�شرتجاع  املخ  يف  تتم  عملية  هو  ر  التذكُّ
الإن�شانة اأو �شاهدته اأو تعّلمته اأو جّربته �شابًقا، فكل �شيء يحدث لالإن�شانة 
يرتك اأثًرا اأو ت�شجياًل يف املخ، وهذا الأثر يزول ببطء، ما مل يتم ا�شتدعاوؤه 

مرة ثانية.
ر منها: وهناك عّدة طرق ت�شاعد على التذكُّ

الأحداث  اأو  املعلومات  اأو  الأ�شياء  ر  تذكُّ حماولة  وهي  ال�شتعادة: 
ب�شورة جمّردة.

ر بربط احلادث مب�شاهد اأو  ال�شتعادة امل�شّورة: وهي حماولة التذكُّ
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ر. �شور اأو اأماكن اأو اأ�شخا�س للم�شاعدة على التذكُّ
ره بحادث اآخر مماثل حدث  الّربط: وهو ربط احلادث املراد تذكُّ

قباًل، فت�شبح هذه الأحداث مرتبطة ببع�شها.
ر عن طريق ال�ّشمع اأو ال�شم: فعندما ت�شمعني قطعة اإن�شادية  التذكُّ
رِك باأول مرة �شمعِتها، اأو بحادث معنّي ارتبط �شماُعك  معّينة، فاإنها تذكِّ

رينها كلما �شمعتها. لها، اأو بفرتة زمنية تتذكَّ
ر، فال�شخ�س  اأما الرائحة، فهي من الأ�شياء التي ت�شاعد على التذكُّ
اأن  ي�شتعمله، كما  الذي كان  العطر  اإن�شاًنا مبجّرد �شم رائحة  يتذّكر  قد 
رنا بها  هناك اأماكن وبخا�شة املدن ال�شياحية متّيزها رائحة معّينة تذكِّ

كلما �شممنا رائحتها املمّيزة.

والورق��ة الثال��ث بعن��وان )�صبب غي��اب الريا�صيات م��ن جوائز 
نوبل(

سبب غياب الرِّياضيات من جوائز نوبل

جوائز نوبل من اجلوائز امل�شهورة عاملًيا، اأ�ّش�شها الكيميائي ال�شويدي 
"نوبل"، وتّخ�ش�س يف عدد من العلوم الطبيعية والإن�شانية؛ حيث تقدم 
يف املجالت التالية )ال�شالم، الآداب، الكيمياء، الفيزياء، الطب(، ولكن 

ال�شوؤال الذي قد ُيطرح هو: ملاذا ل توجد جوائز نوبل يف الريا�شيات؟
وكانت  امراأة  تقّدم خلطبة  اأنه  هو  لل�شوؤال  ال�شائعة  الأ�شباب  اأحد 
ال�شويد  من  �شهرًيا  ريا�شًيا  رجاًل  عليه  لت  ف�شّ حيث  ورف�شته،  تخادعه 
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هو "جو�شتا متاج" الأمر الذي اأدى اإىل رف�شه، لفكرة تقدمي جائزة يف 
الريا�شيات. والكثري من الكّتاب مل يتقّبلوا هذه ال�شائعة لعدم وجود اأدلة 

توؤيدها، واهلل اأعلم.

وعندما هّمت قافلتنا على الرحيل تداولنا بع�س الأحاديث ومع 
فقرة )التزوير يف انت�صاب الولد لأبيه وجحد الرجل ولده( 

التزوير في انتساب الولد ألبيه وجحد الرجل ولده

ل يجوز �شرًعا مل�شلم اأن ينت�شب اإىل غري اأبيه، اأو يلحق نف�شه بقوم 
لي�س منهم، وبع�س النا�س يفعلون ذلك ملاآرب مادية ويثبتون الّن�َشب املزّور 
يف الأوراق الر�شمية، وبع�شهم قد يفعله حقًدا على اأبيه الذي تركه وهو 
اأبواب  يف �شغره، وكل ذلك حرام وترتّتب على ذلك مفا�شد عظيمة يف 
متعّددة، كاملحرمّية والنكاح واملرياث ونحو ذلك، وقد جاء يف ال�شحيح 
عن �شعد واأبي بكرة - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

اّدعى اإىل غري اأبيه وهو يعلم فاجلنة عليه حرام« رواه البخاري.
ويحرم يف ال�شريعة كلُّ ما فيه عبث بالأن�شاب اأو تزوير فيها، وبع�س 
النا�س اإذا فجر يف خ�شومته مع زوجته اتهمها بالفاح�شة وترّباأ من ولده 
الأمانة  الزوجات  نة، وهو قد جاء على فرا�شه، وقد تخون بع�س  بيِّ دون 
فتحمل من فاح�شة وتدخل يف ن�شب زوجها من لي�س منه. وقد جاء الوعيد 
العظيم على ذلك فيما رواه اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأنه �شمع ر�شول 
قوم من  اأدخلت على  ام��راأة  »اأمي��ا  املالعنة:  اآية  نزلت  ملّا  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
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لي�س منهم فلي�شت من اهلل يف �شيء ولن يدخلها اهلل جّنته، واأميا رجل 
اإليه احتجب اهلل منه وف�شحه على روؤو�س الأولني  جحد ولده وهو ينظر 

والآخرين« رواه اأبو داود.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

اللطيف

ال�شدور  ومكنونات  والبواطن  ب��الأ���ش��رار  علمه  اأح��اط  ال��ذي  هو 
يلطف  الذي  �شيء. وكذلك هو  وما لطف ودق من كل  الأم��ور،  ومغيبات 
اأي يحفظه؛ فيي�شره للي�شرى ويجنبه الع�شرى، وقد ميتحنه  بعبده ووليه 
مبا يكره في�شرفه عما يحب رحمة به لئال ي�شاب ب�شرر يف دينه؛ فيظل 
العبد حزينا من جهلة، ولو علم ما ذخر له يف الغيب من �شالح وعافية 

حلمد اهلل و�شكره على ذلك.. وكم هلل من لطف وكرم ل تدركه الأفهام!
ويف اخلتام نقول:

ب��ك��ل احل���ب جت��م��ع��ن��ا و���ش��رن��ا ج��م��ي��ًع��ا ���ش��ع��ي��دات
املهداة الرحمة  وحديث  اآي��ات  عليكن  تلونا 

فرنجو اأن ت�شل ر�شالتنا ويكون ل�شوتها اأ�شداء
 ���ش��الم ح��ب وت��ع��اون ي�����ش��ود جميع االأرج����اء

ول���ت���ح���م ي������ارب ب������الدي ل��ت��ع��ي�����ض ب�����ش��ل��م ورخ�����اء
 اإذاعة مدر�شتنا ال�شباحية اإبهار يف كل لقاء

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )51(

ٱ ٻ ٻ

ي�شاء بحكمته،  ي�شاء برحمته، وي�شل من  احلمد هلل يهدي من 
اأن ال  واأ�شهد  اأح�شن عمال،  اأيهم  ليبتليهم  الدنيا  خلق اخللق يف هذه 
اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأنذر 
اأمته من بالء ينزل اآخر الزمان ال عا�شم لهم منه اإاّل التقوى والعمل 
اآله الطيبني الطاهرين  ال�شالح. اللهم �شلِّ و�شلم وبارك عليه وعلى 

ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
م��دي��رت��ي ال��ف��ا���ش��ل��ة، اأ���ش��ت��اذات��ي ال��ك��رمي��ات، اأخ���وات���ي وزم��ي��الت��ي 

الطالبات.
ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.

من هذا ال�شباح اجلميل املوافق ليوم )        ( وتاريخ )                    (، 
اإذاعتنا التي جمعنا لكّن فيها من حقول املعرفة  اأن نقدم لكّن  ي�شّرنا 
دقائقنا  يف  اإليه  ت�شتمعن  هذا  كل  زه��وًرا،  العلم  ب�شاتني  ومن  ب�شتاًنا، 

القادمة باإذن اهلل.

القراآن الكرمي خري بداية، وهو رحمٌة وهداية:

القرآن الكريم

پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ     ڑ ڑ        کک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ 

ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ  ہ رب ) النور(.

ال�صّنة النبوّية ثاين براجمنا، وثاين وحينا:

الحديث

»يح�شر  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأب��ي  عن 
النا�س على ثالث طرائق: راغبني راهبني، واثنان على بعري، وثالثة على 
تقيل  النار،  بقيتهم  بعري. وحت�شر  على  وع�شرة  بعري،  على  واأربعة  بعري، 
معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وت�شبح معهم حيث اأ�شبحوا، 

ومت�شي معهم حيث اأم�شوا« متفق عليه.

التالية: فقرتنا  عنوان  ملسو هيلع هللا ىلص" هو  الر�صول  لهم  دعا  "�صحابة 

صحابة دعا لهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

- دعوته لأبي بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - : »اللهم اجعل اأبا 
بكر معي يف درجتي يف اجلنة« رواه اأبو نعيم.

- دعوته لعمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - : راأى ملسو هيلع هللا ىلص على عمر 
ثوًبا، فقال »ثوبك هذا غ�شيل اأم جديد؟«، قال: ل، بل غ�شيل، قال: »الب�س 
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جديًدا وع�س حميًدا ومت �شهيًدا« رواه ابن ماجة.
- دعوته لعثمان بن عفان - ر�شي اهلل عنه - :»اللهم اغفر لعثمان 
ما اأقبل وما اأدبر، وما اأخفى وما اأعلن، وما اأ�شّر وما اأجهر« رواه الطرباين.
- دعوته لعلي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - :» اللهم ثبت ل�شانه 

واهد قلبه« رواه احلاكم.
�شدد  :»اللهم   - عنه  اهلل  ر�شي   - وقا�س  اأبي  بن  ل�شعد  دعوته   -

�شهمه واأجب دعوته وحببه« رواه ابن ع�شاكر.

الكلمة ر�صالة فيها علم وحكاية:

ما لهذا خُلقنا

مّر اأحد الأمراء يف طريق من طرقات مدينة الكوفة، يتفقد اأحوال 
النا�س.. راأى جمموعة من ال�شبية يلعبون ويرك�شون ويت�شاحكون.. وراأى 
ل وهو  �شبًيا يجل�س وحيًدا بعيًدا عن اأ�شحابه، �شارد الذهن، كثري التاأمُّ

يفكر. 
تقدم الأمري منه وربت على كتفه بحب وحنان - ظاًنا اأنه ولد يتيم 

اأو فقري- وو�شع يف يده  ب�شعة دراهم وهو يقول: 
- خذ يا ولدي وا�شرت بها طعاًما.. 

نظر ال�شبي ملًيا اإىل النقود، ثم نظر اإىل الأمري وقال بثقة الرجال: 
- اأ�شكرك يا اأيها الأمري.. ولكني ل�شت يف حاجة اإىل النقود!! 

تعّجب الأمري من اأدب ال�شبي قائاًل: 

www.alukah.net
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- ملاذا اإذن - يا بني- ل ت�شارك رفاقك يف اللعب؟ 
اأجاب ال�شبي باأدب: 

- اأ�شلحك اهلل اأيها الأمري الطيب.. األلعب ُخلقنا؟ 
قال الأمري منده�ًشا: 

- ولكنك ما زلت �شغرًيا يا بني.. 
اأجاب ال�شبي باحرتام: 

ب�شغار  تبداأ  فوجدتها  النار  توقد  وهي  اأمي  تاأّملت  ولكني  نعم،   -
احلطب فاأخ�شى اأن اأكون من �شغار احلطب التي توقد بها جهنم..! 

ومن جديد الفقرات نخرج لكن:

عالج اإلحباط

فتجدين  اليوم،  باإن�شانة  تع�شف  التي  وامل�شاكل  الأح��داث  اأكرث  ما 
اإليه.  تطمح  ما  حتقق  ع��دم  نتيجة  اإليها  تت�شّرب  الإح��ب��اط  من  اأن��واًع��ا 
فالإحباط هو حالة متر بها الإن�شانة عندما تف�شل يف حتقيق عمل ما، يف 

حال زاد الإحباط عن حدود معّينة ينقلب اإىل مر�س �شعب العالج.
يقرتحه  ع��الًج��ا  جن��د  احلديثة،  ال��ع��الج  اأ�شاليب  ب��ني  بحثنا  ول��و 
الدكتور "اأنتوين روبينز" الذي يعد من اأ�شهر املدربني يف الربجمة اللغوية 
الع�شبية، حيث يوؤكد هذا الباحث اأّن احلالة النف�شية توؤثر على و�شعية 
الإن�شانة امل�شابة بدرجة ما من  فاإّن  اجل�شم وحركاته ومظهره؛ ولذلك 
وتتحدث  ب�شعوبة  تتنف�س  وجتدها  عليها  يظهر  احل��زن  جتد  الإحباط 
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ا الهّم وال�شيق. ببطء ويظهر عليها اأي�شً
و�شتجدين  وال�شرور  بالفرح  تتظاهري  اأن  روبينز  يقرتح  ولذلك 
ت�شلمني  التي  تلك  هي  حالة  اأف�شل  اإّن  بل  ف�شيًئا.  �شيًئا  يغمرك  الفرح 
ل والروحانية،  نف�شك لقدرها وتن�شني همومك وتعي�شني يف حالة من التاأمُّ

زب ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک  تعاىل:  بقوله  به  القراآن  اأمرنا  ما  وهذا 
ک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ رب )لقمان(.

وقبل الدعاء نقف مع هذه الفقرة:

بصمة اإلصبع للدخول للبريد اإللكتروني

الإلكرتوين،  للربيد  للدخول  الإ�شبع  ب�شمة  تبتكر  �شعودية  طالبة 
حلل م�شكلة ن�شيان ا�شم امل�شتخدم وكلمة املرور.

حيث ا�شتطاعت طالبة �شعودية حل م�شكلة ن�شيان ا�شم امل�شتخدم 
وكلمة املرور مل�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية، خا�شة عند امتالك اأكرث من 
بريد اإلكرتوين، وذلك عن طريق ابتكار ت�شجيل ب�شمة الإ�شبع الإلكرتونية 

يف اإدارة النظم املوزعة لل�شبكة العنكبوتية بدًل من ال�شم ورمز املرور.
وتتلخ�س الطريقة اجلديدة باأن ُي�شّجل امل�شتخدم بياناته يف املرة 
ت�شجيل  ثم  ومن  فقط،  واحدة  مرة  ا�شتخدامه  املراد  املوقع  على  الأوىل 
ب�شمته الإلكرتونية، ما ي�شهل عملية دخوله حل�شاباته اخلا�شة يف املرات 

املقبلة عن طريق هذه الب�شمة.
وقدمت الطالبة �شارة العتيبي اكت�شافها من خالل ر�شالة املاج�شتري 
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التي قّدمتها يف تخ�ش�س تكنولوجيا الويب يف جامعة "�شاوث هامبتون" 
يف بريطانيا.

م�شتخدمي  "باإمكان  ميل":  "الديلي  ل�شحيفة  الطالبة  وقالت 
العديدة  ح�شاباتهم  يف  الإلكرتونية  الب�شمة  ا�شتخدام  الآيل  احلا�شب 
التامة  احلماية  يوفر  اأن  �شاأنه  من  ال��ذي  الأم��ر  م��رور؛  كلمة  بو�شفها 
مل�شتخدمي احلا�شب الآيل". م�شرية اإىل اأنها �شتتو�شع يف اأبحاثها املخت�شة 

بالإلكرتونيات وعلوم احلا�شب الآيل م�شتقباًل.
وقال مر�شد الطالبة الأكادميي الدكتور/ ديفيد اأرجلي�س، من كلية 
التقليدية  الأ�شاليب  "اإّن  باجلامعة:  الآيل  احلا�شب  وعلوم  الإلكرتونيات 
كاٍف  ب�شكل  حتميهم  ل  الآيل  احلا�شب  م�شتخدمي  ِقبل  من  امل�شتخدمة 
م�شتخدمي  �شتمكن  الطالبة  تقنية  اأّن  اإّل  الآيل،  احلا�شب  قرا�شنة  من 

احلا�شب الآيل من ا�شتخدام جميع ح�شاباتهم باأمان". 
ونختم بدعاء نرفعه اإىل ربِّ ال�شماء:

االإن�شات  وبح�شن  نعدكن،  الفقرات  وبجديد  نودعكن،  نحن  ها 
نحثكن، وباخلري والرب واالإح�شان نو�شيكن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )52(
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احلمد هلل الذي افرت�ض على العباد طاعة النبي حممد  وحمبته 
وتوقريه والقيام بحقوقه، اأحمده �شبحانه حمد ال�شاكرين، واأ�شهد اأن 
ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، بعث حممًدا  رحمة للعاملني، واأ�شهد 
اأّن �شيدنا ونبينا حممًدا عبده ور�شوله، نبي �شرح اهلل له �شدره، وو�شع 
عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة وال�شغار ملن خالف اأمره. اللهم 

�شل و�شلم وبارك عليه وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. اأما بعد:
لنا معكن مع كل �شباح اجتماع، ومع كل اجتماع اإذاعة، ومع كل 

اإذاعة برامج. 
ن�شتاق للقائكن كل �شباح، ون�شتعد لكّن كل اال�شتعداد، لن�شمعكن 

ما يفيد، وننقل لكن امل�فيد، فنجمع فوائد، لتح�شدنها ف��رائد. 
كل هذا ت�شمعنه الي�وم )       ( املوافق )               ( باإذن اهلل. 

ول��ن جند منج��م فوائد كجام��ع �صري الأول��ني والآخري��ن .. اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ        ۓ  تعاىل:  قال 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ 
ۅ  ۉ ۉ ې  ې ې ې ى ى  ائ  ائ ەئەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ    ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب  مب ىب يب جت حت   خت مت   ىت يت  ٱ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ   ڀ     ڀ   پ  پ  پ  پ      ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ٿ   ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ ڄ  ڄ    ڄ ڄ رب) النور(.

نا، هي �صلة فوائدنا، وثمرة فرائدنا: و�صّنة نبيِّ

الحديث

عن اأبي مو�شى - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
اأو ن�شرانًيا.  كان يوم القيامة، دفع اهلل عّز وجّل اإىل كل م�شلم، يهودًيا 
فيقول : هذا فكاكك من النار« رواه م�شلم. ويف رواية؛ قال: »يجيء يوم 
لهم،  اهلل  فيغفرها  اجلبال،  اأمثال  بذنوب  امل�شلمني،  من  نا�س  القيامة، 
عبد  بن  عمر  فحدثت  بردة:  اأبو  قال  والن�شارى«.  اليهود  على  وي�شعها 

العزيز فقال: اأبوك حدثك هذا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قلت: نعم.

ون�صل اإىل هذه الفقرة:

اعتناق العب كرة القدم البرتغالي "أبيل 
كسافيير"اإلسالم

"اأبيل ك�شافيري" والبالغ )37(  اعتنق لعب كرة القدم الربتغايل 
اخليمة"  "راأ�س  يف  �شحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  واأعلن  الإ���ش��الم،  عاًما 
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امل�شيحي  للدين  تركه  "اأبيل"  واأعلن  املتحدة"،  العربية  ب�"الإمارات 
واعتناقه الدين الإ�شالمي، واختار ا�شم "في�شل" لي�شّمى به.

وقال يف املوؤمتر: اإنني بهذه الطريقة اأعلن عن اعتزايل عامل الكرة، 
ومن هنا تبداأ حياة جديدة بالن�شبة يل. 

اأ�شعب  خالل  الإ�شالم  يف  نف�شية  راحة  وجدت  قد  اإنني  واأ�شاف: 
الأوقات التي مررت بها، وتعّلمت اأّن الإ�شالم دين ين�شر ال�شالم والوحدة 

واحلرية والأمل، اإنها �شفات �شاأت�شف بها.
"اأبيل" يف )12( نادًيا؛ حيث بداأ م�شواره عام )1990م( يف  لعب 
فريق "اآمادورا"، كما لعب يف عدة اأندية �شهرية يف اأوروبا مثل: "بنفيكا" 
الربتغايل، "بي �شي يف" الهولندي، "اأفرتون" و"ليفريبول" الإجنليزي، 
"غالتا �شاراي" الرتكي، و"روما" الإيطايل، ولعب )20( مباراة للمنتخب 

الربتغايل.

اأما الكلمة فن�صيج اآخر من الفائدة:

التأمل أساس االختراع

يقول ال�شيخ: عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�شحيم - حفظه اهلل -.
يف  يعمل  اإيطايل،  مهند�س  وجمعه  األ�ّ�فه  كتاب  على  اط�ّ�لعُت  وقد 
جمال الهند�شة الإن�شائية املعمارية، وقد �شمم عدًدا من اأبنية امل�شاجد 

يف اأوربا.
جمع فيه موؤلفه جمموعة من ال�شور.
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وكانت تلك ال�شور لأ�شجار واأزهار وحيوانات وقواقع بحرية ... اإلخ.
ثم اأتى مبا ُي�قابلها من بنايات ومناظر جمالية ر�شمها الإن�شان اأو 

خط�ّ�تها يد مهند�س.
وكان من تلك ال�شور الأخرية: �شور لبنايات ومنها ناطحات �شحاب، 

�شور ملناظر جمالية، �شور لأبراج عالية، �شور لأماكن خمتلفة... اإلخ.
وملا ُيجري ُمقارنة وُي�ناظر بني ال�شورتني باأن يجعل الأ�شل يف �شفحة 

وُيقابله بال�شورة يف ال�شفحة املقابلة يظهر التقليد وتتبنّي املحاكاة.
فالأ�شل هو اإبداع الباري �شبحانه.

وال�شورة تقليد الإن�شان وحماكاته.
تعّجبت كيف اأّن املهند�شني ل ُيبدعون يف �شيء مما �شّمموه، واإمنا 
اأو من  نافذة طائرة،  اأو من عرب  اليومية،  ُيحاكون ما يرونه يف حياتهم 

خالل رحلة برّية، اإىل غري ذلك.
فعلمت اأّن ذلك املهند�س الإيطايل كان ي�شتوحي اأفكاره مما اأبدعه 

بديع ال�شماوات والأر�س �شبحانه وتعاىل.
واإن كان غريه اأخفى )اإيحاءاته( فهو قد اأبداها واأظهرها يف كتاب 

�شخم، فلم ي�َُع�د لالإن�شان دور �شوى التقليد واملحاكاة.
م�شاهدة  نتيجة  فكرتها  ُو�شعت  قد  الطائرات  من  اأن��واع  وهناك 

حركات طري اأو طريانه.
وطريان  حركات  من  فكرتها  م�شتمدة  مثاًل،  املروحية  فالطائرات 
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ووقوع تلك احل�شرة ال�شغرية ذات الذيل الطويل، والتي تعي�س يف املزارع 
قرب املياه.

وكان  احليوان(  عند  الحتيال  )�شلوك  عن  مرئًيا  �شريطا  وراأي��ت 
مما فيه: حركات واحتيال طائر )الفريقيت( ومنه اأخذت فكرة طائرات 
الطريان بل  الطائر وطريقته يف  الفكرة من ذلك  فاأخذوا  )الفريقيت( 
�شّموا تلك الطائرات با�شمه، بل اإّن فكرة الطريان اأ�شا�ًشا قد ا�شت�ُ�مّدت 
�نعت  �شُ )ال��رادار(  املراقبة  اأجهزة  اأن  كما  وذيله،  بجناحيه  الطري  من 
�شبحانه  وما وهبه اهلل  الأع�شى )اخلفا�س(  الليلي  الطائر  لذلك  تقليًدا 

من ذبذبات ترتّد عليه اإذا ا�شطدمت تلك الذبذبات باأج�شام �شلبة.
تراها  ق��رون!!  جنبيها  على  ع  ُو�شِ وقد  ال�شاحنات  بع�س  تاأّمل  ثم 
تقليًدا لقرون ال�شت�شعار يف بع�س احل�شرات!! حيث تتلّم�س فيها وتتح�ّش�س 

الأ�شياء من حولها.
اأج�ِ�لي بطرفك وتاأّملي من حولك يف البيوت وامل�شنوعات والبنايات 

زب ىب يب جت     وغريها جتدين هذا ظاهًرا يف كثري من الأحيان، ترين 
حت خت         متىت رب  )النمل: 88(.

مائدة فوائدنا جتدنها يف فقرة )ف�صل اأّمة حممد(

فضل ُأمّة محمد
اأجار  قد  اهلل  »اإّن  ملا يف احلديث:  على �شاللة،  ل جتتمع  اأمة   -1

اأمتي اأن جتتمع على �شاللة« رواه ابن اأبي عا�شم وح�شنه الألباين.
2- اأمة ل يزال اخلري فيها م�شتمًرا كلما �شعف، هياأ اهلل لها من 
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اأبنائها من ينه�س بها ومن يعيدها اإىل الطريق امل�شتقيم: »اإن اهلل يبعث 
داود  اأبو  رواه  دينها«  لها  يجدد  من  �شنة  مائة  كل  راأ�س  على  الأمة  لهذه 

و�شححه الألباين.
الأنبياء  جميع  اإليه  دعا  ال��ذي  التوحيد  هو  دينها  اأ�شا�س  اأم��ة   -3

والر�شل عليهم ال�شالة وال�شالم.

ونقطف ثمرات مع فقرة )عالج حالت الياأ�س وفقدان الأمل(

عالج حاالت اليأس وفقدان األمل

للحل،  قابلة  غري  اأنها  النا�س  من  الكثري  يعتقد  م�شاكل  هنالك 
معظم  منها  يعاين  امل�شاكل  وهذه  واملادية،  القت�شادية  امل�شاكل  واأهمها 
ولو  امل�شتقبل.  من  واخلوف  والتوتر  الإحباط  من  الكثري  وت�شبب  النا�س 
عالج  اأف�شل  عن  الع�شبية  اللغوية  والربجمة  النف�س  علماء  اأكرب  �شاألنا 

لهذه امل�شكلة، جندهم ُيجمعون على �شيء واحد وهو الأمل!
الإح��ب��اط،  اأهمها  الأم��را���س  من  الكثري  ي�شبب  الأم��ل  فقدان  اإّن 
بالإ�شافة اإىل اأّن فقدان الأمل �شيعطل اأي جناح حمتمل اأمامك. فكم من 
اإن�شانة ف�شلت عدة مرات ثم كانت هذه التجارب الفا�شلة �شبًبا يف جتربة 

ناجحة عّو�شتها عما �شبق؛ لأنها مل تفقد الأمل من حل امل�شكلة.
باأّن  تعتقد  بقيت  ولكنها  الفقر طوياًل،  من  عانت  اإن�شانة  من  وكم 
الغنيات  من  واأ�شبحت  بالفعل  احلل  فتحقق  للحل،  قابلة  امل�شكلة  هذه 

ب�شبب اأ�شا�شي وهو الأمل.
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ك بالأمل وعدم  اإّن ما يتحدث عنه العلماء اليوم من �شرورة التم�شُّ
الياأ�س، هو ما حّدثنا القراآن عنه بل واأمرنا به، والعجيب اأّن القراآن جعل 
من الياأ�س كفًرا!! وذلك ليبعدنا عن اأي ياأ�س اأو فقدان لالأمل؛ ولذلك يقول 

�شبحانه وتعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ 
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ     ٹ رب )يو�شف: 87(.

ونختم بهذه الفقرة:

علم الرياضيات

هو علم تراكمي البنيان )املعرفة التالية تعتمد على معرفة �شابقة(، 
يتعامل مع العقل الب�شري ب�شورة مبا�شرة وغري مبا�شرة، ويتكّون من:

اأ�ش�س ومفاهيم - قواعد ونظريات - عمليات - حل م�شائل )حل 
م�شكالت( - وبرهان.

ويتعامل مع الأرقام والرموز، ويعترب ريا�شة للعقل الب�شري؛ حيث 
تتم املعرفة فيه وفًقا لقتناع منطقي للعقل يتم قبل اأو بعد حفظ القاعدة، 
ن الدار�س من علم الريا�شيات بقدرته وجناحه يف حل امل�شاألة  ويقا�س متكُّ

)امل�شكلة( وتقدمي الربهان املنا�شب.
ختاًما: هذه فوائدنا قطفناها لكن، وبكل احلب قدمناها اإليكن، 

فال تن�شينا من دعائكن، وال تبخلن بن�شرها لغريكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )53(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي بعث يف االأميني ر�شواًل منهم يتلو عل   يهم اآياته 
�شالل  لفي  قبل  من  كانوا  واإن  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم 
اأّن  واأ�شهد  احلكيم،  العزيز  وه��و  بهم  يلحقوا  ملا  منهم  واآخ��ري��ن  مبني 
بالهدى ودين  اأر�شله  نبينا حممًدا عبده ور�شوله و�شفوته من خلقه 
امل�شركون. فاللهم �شلِّ و�شلم  الدين كله ولو كره  احلق ليظهره على 
على عبدك ور�شولك حممد وعلى اآله االأبرار واأ�شحابه االأخيار ومن 

اتبع �شّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
من هذا املنرب ال�شادح، يف هذا الطابور ال�شامخ، واملكان الرا�شخ، 

نحييكن بتحية االإ�شالم؛ فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
ويطيب لنا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأن نكون 
كعقٍد  مدرو�شة،  وب��رام��ج  م��ع��دودة،  دقائق  يف  واإليكن،  ومنكن،  معكن، 

ثمني، وجوهٍر فريد.
رب  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  زب 

)االأعراف: 204(:

القرآن الكريم

زب ڃ ڃ ڃ  ڃ                 چ      چ چ  تعاىل:  قال 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ 
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ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک           ک    ڑ   ڑ 
ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ  ڻ     ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ 
ھ ے  ے  ۓ    ۓ ڭ ڭ     ڭ      ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ 
ۅ         ۅ  ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ  وئوئ 
جئ  ی  ی  ی  ی     ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ     ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
يت      ىت  مت     خت  حت   جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ   مئ  حئ 
جث مث ىث يثحج مج جح مح  جخ حخ مخ  ٱ ٻ ٻ  ٻٻ پ  

پ پ پ ڀ ڀ   ڀ  رب ) النور(.
زب ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ رب )النجم: 4(:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  �شعيد اخل��دري - ر�شي اهلل عنه -  عن  اأب��ي  عن 
والنار،  اجلنة  بني  بقنطرة  حب�شوا  النار  من  املوؤمنون  خل�س  »اإذا  قال: 
فيتقا�شون مظامل كانت بينهم يف الدنيا حتى اإذا نقوا وهذبوا، اأذن لهم 
يدخلون اجلنة، فوالذي نف�س حممد بيده لأحدهم مب�شكنه يف اجلنة اأدل 

مبنزله كان يف الدنيا« رواه البخاري.
زب ې ې ې ېى رب )البقرة: 2٦9(:

تآخي الحيوانات

كثرًيا ما ي�شاهد الإن�شان يف جماهل اإفريقيا حيوانات برية خمتلفة 
طلًبا  اأخرى  اإىل  بقعة  من  نازحة  جماعات،  جماعات  مًعا  ت�شري  الأن��واع 
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للماء اأو للغذاء اأو حًبا يف النتقال، فرتين الظباء والوعول والفيلة وغريها 
من احليوانات غري الأليفة يقودها حيوان اآخر كالفنان )حمار الوح�س(، 
ا كاأنها  اأو غريه وجميعها ت�شري بانتظام ل تتنافر ول يزاحم بع�شها بع�شً
مرتبطة مًعا بحا�شة الإخاء. واإذا وردت املاء وقفت ت�شرب بانتظام وقد 
ينتظر كل منها دوره، اإذا كان املورد �شيًقا ل يتَّ�شع للجميع يف وقت واحد.
رب  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ      ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  زب 

)اإبراهيم: 24(:

أمريكي يسلم بسبب ابتسامة

يروي هذا املوقف الداعية املعروف ال�شيخ نبيل العو�شي يف حما�شرة 
له بعنوان )ق�ش�س من الواقع(. يقول ال�شيخ العو�شي يف حديثه عن هذه 
األقي  اأمريكا  يقول: كنت يف  بنف�شه،  الدعاة يحّدث  اأحد  قائاًل:  املواقف 
علّي حديثي،  وقطع  النا�س  اأحد  قام  منت�شفها  ويف  املحا�شرات،  اإحدى 
بجواره،  اأمريكي  ل�شخ�س  وي�شري  ال�شهادتني،  فالًنا  ن  لقِّ �شيخ  يا  وقال: 
فقلت: اهلل اأكرب، فاقرتب الأمريكي مني اأمام النا�س، فقلت له: ما الذي 
حّببك يف الإ�شالم واأردت اأن تدخله؟ فقال: اأنا اأملك ثروة هائلة وعندي 
اأ�شعر بال�شعادة يوما من الأيام، وكان عندي  �شركات واأموال، ولكني مل 
دخلت  وكلما  قلياًل،  راتبه  وكان  �شركتي،  يف  يعمل  م�شلم  هندي  موظف 
عليه راأيته مبت�شًما، واأنا �شاحب املاليني مل اأبت�شم يوًما من الأيام، قلت 
يبت�شم  الفقري  واملوظف  ال�شركة،  و�شاحب  الأموال  اأنا: عندي  نف�شي  يف 
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واأنا ل ابت�شم، فجئته يوًما من الأيام فقلت له اأريد اجللو�س معك، و�شاألته 
عن ابت�شامته الدائمة فقال يل: لأنني م�شلم اأ�شهد اأن ل اإله اإّل اهلل واأ�شهد 
اأيامه �شعيد،  امل�شلم طوال  اأّن  يعني  له: هل  اأّن حممًدا ر�شول اهلل، قلت 
قال: نعم، قلت: كيف ذلك؟ قال: لأننا �شمعنا حديثا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
فيه: »عجًبا لأمر املوؤمن اإن اأمره كله خري ولي�س ذاك لأحد اإّل للموؤمن اإْن 
اأ�شابته �شّراء �شكر فكان خرًيا له واإن اأ�شابته �شّراء �شرب فكان خرًيا له« 
فهي �شرب  ال�شّراء  اأما  وال�شًراء،  ال�شّراء  بني  كلها  واأمورنا  م�شلم.  رواه 
هلل، واأما ال�شّراء فهي �شكر هلل، حياتنا كلها �شعادة يف �شعادة، قلت له: 
واأّن حممًدا  اإل اهلل  اله  اأن ل  ا�شهد  الدين قال:  اأدخ��ل يف هذا  اأن  اأري��د 
ر�شول اهلل. ويعود العو�شي حلديث ال�شيخ الداعية قائاًل على ل�شانه: يقول 
ال�شهادتني، فلّقنته وقال  النا�س ا�شهد  اأمام  ال�شيح: قلت لهذا الأمريكي 
اأمام املالأ )اأ�شهد اأّنّّّّّّّ ل اله اإل اهلل واأّن حممًدا ر�شول اهلل( ثم انفجر يبكي 
اأمام النا�س، فجاء من يريدون التخفيف عنه، فقلت لهم: دعوه يبكي، وملا 
اأبكاك؟ قال: واهلل دخل يف �شدري  البكاء، قلت له: ما الذي  انتهى من 

فرح مل اأ�شعر به منذ �شنوات. 
ال�شدر  ان�شراح  بقوله:  الق�شة  هذه  على  العو�شي  ال�شيخ  ويعقب 
ل يكون بامل�شل�شالت ول الأفالم ول ال�شهوات ول الأغاين، كل هذه تاأتي 
وال�شيام  الكرمي  القراآن  بتالوة  فيكون  ال�شدر،  ان�شراح  اأما  بال�شيق، 

پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال  والنفقات،  وال�شدقات 
رب  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀڀ  پ  پ   پ 

)الزمر: 22(.

زب ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ رب )النحل: 125(:
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منزلة محبة اهلل

قوت  فهي  املتناف�شون،  تناف�س  فيها  التي  املنزلة  هي  اهلل  حمبة 
الأموات،  فهو من  التي من حرمها  العيون، وهي احلياة  وقّرة  القلوب، 
املحبة هي  اأنواع  واأنفع  الظلمات.  بحار  الذي من فقده هوى يف  والنور 
واأح�شن  عليها  اأنعم  من  حمبة  على  مفطورة  القلوب  ف��اإّن  اهلل،  حمبة 
نعم فمنه وحده ل  بالعباد من  الإح�شان منه وما  اإليها، وكيف مبن كل 
والعفو  والف�شل  والعدل  والعقوبة  واملعافاة  واملنع  فالعطاء  له،  �شريك 
عباده،  على  �شبحانه  اهلل  نعم  من  كلها  وال�شرب،  والإح�شان  واحللم 
اإ�شاءته  مع  الدوام  اإليه على  يح�شن  قلبه من  بكل  العبد  فكيف ل يحب 
اإليه، فخريه اإلينا نازل و�شرنا اإليه �شاعد، وكل من تعاملينه من اخللق 
فاحل�شنة  منه،  اأن��ت  لرتبحي  فيعاملك  اهلل  اأم��ا  منك،  لريبح  يعاملك 
�شيء  اأ�شرع  وهي  بواحدة،  عنده  ال�شيئة  ويزيد  اأمثالها  بع�شر  عنده 
ن�شاأله،  اإْن مل  ويغ�شب  ي�شاأل،  اأن  قبل  ويعطي  امل�شطرين  يجيب  حمًوا، 
فهو �شبحانه اأحق من عبد، واأكرم من �شئل، واأو�شع من اأعطى، واأكفى 

من توّكل عليه، فاللهم ارزقنا حبك. 
زب ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ رب )الن�شاء: ٦3(:

وسائل وأفكار للدعوة في المدارس
1- اإقامة املراكز ال�شيفية يف الإجازات.

الأ�شياء  توزيع   - )الإع��الن��ات  اخلريية  الأعمال  بع�س  اإع��داد   -2
اخلريية(.
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3- اإن�شاء مكتبة �شغرية يف كل ف�شل لال�شتعارة.
فناء  يف  املفيدة  الأ�شياء  فيها  تعر�س  �شا�شات  اأو  �شا�شة  و�شع   -4

املدر�شة اأو بع�س الغرف.
�شة الطالبات لدعوة زميالتهن يف الف�شل. 5- ت�شجيع املدرِّ

6- تكليف الطالبة ببحث ظاهرة �شلبية موجودة عندها، اأو ظاهرة 
اإيجابية موجودة فيها، له اأبلغ الأثر يف دعوتها.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

من أسماء اهلل الحسنى المطلقة الثابتة في القرآن

1- الظاهر: زب ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ    ... یرب )احلديد(.
یرب   ... ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     الباطن:زب   -2

)احلديد(.
3- ال�شميع: زب ...   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   )ال�شورى(.
4- الب�شريزب ...   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   )ال�شورى(.

5- املوىل: زب ...  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ   ۈئ   رب )احلج 78(.

رب  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب 
)البقرة: 18٦(: 

الدعاء

معايل  اإىل  واهدهن  قلوبهن  ر  ونوِّ امل�شلمني  �شابات  اأ�شلح  "اللهم 
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الأمور وِقهن �شّر ال�شيطان و�شركه يا اأرحم الراحمني".
انتهاء  معها  لنعلن  النهاية،  خط  اإىل  و�شلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 

ر�شيدنا من الدقائق، وانتظرننا يف لقاءات قادمة اإن �شاء اهلل.
عليكن ورحمة اهلل وبركاته". "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )54(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ر�شي لنا االإ�شالم ديًنا، ون�شب لنا الداللة على 
�شحته برهاًنا مبيًنا، واأو�شح ال�شبيل اإىل معرفته واعتقاده حًقا يقيًنا، 
فهو دينه الذي ارت�شاه لنف�شه، والأنبيائه ور�شله ومالئكة قد�شه، فبه 
اهتدى املهتدون، واإليه دعا االأنبياء واملر�شلون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده 
واأمينه على وحيه،  ور�شوله، و�شفوته من خلقه، وخريته من بريته، 
واأ�شحابه  اآله  و�شفريه بينه وبني عباده، �شلى اهلل و�شلم عليه، وعلى 

اأجمعني. اأما بعد:
هذا  ويف  املكان،  ه��ذا  من  املدر�شية،  االإذاع���ة  جماعة  يف  اأخواتكن 
عليكن  فال�شالم  االإ���ش��الم،  حتية   .. حتية  ب��اأن��ق��ى  يحيينكن  ال��زم��ان، 

ورحمة اهلل وبركاته.
 ون��رح��ب ب��ك��ن اأج��م��ل ت��رح��ي��ب، يف ه���ذا ال��ي��وم )        ( امل��واف��ق 
)                 ( وناأمل اأن يكون لقاوؤنا بكن عبقا، وطرحنا لكن بيًنا، 

وابت�شامتكن لنا متفائلة.
فما اأروع اأن نتحدث اإليكن، لت�شتمعن اإلينا، وما اأنبل من اأن نقف 

اأمامكن، لتن�شنت اإلينا، فبارك اهلل بهذا اجلمع، وحيا اهلل اجلميع.

مفتاح اجلموع، ود�صتور امل�صلمني، القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ          ٺ  ڀ  زب  تعاىل:  قال 
چ  چ  چ  ڃ    ڃڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  
ژ  ژ  ڈ      ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ   ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  
ڱ  ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ 
ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۆ   ۇ  ۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے     ھ    ھ  ھ  ھ  ہ 
ى  ې  ې         ې  ې   ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى   ائ ائ   ەئ ەئ وئ    وئ  ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ 
رب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ    ېئ 

) النور(.

نا  ومهما بحثنا عن هدي فلن جند اأقرب اإىل القلوب من هدي نبيِّ
حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأتدرون 
من املفل�س« قالوا: املفل�س فينا من ل درهم له ول متاع. فقال: »اإّن املفل�س 
من اأمتي، ياأتي يوم القيامة ب�شالة و�شيام وزكاة، وياأتي قد �شتم هذا، 
وقذف هذا، واأكل مال هذا، و�شفك دم هذا، و�شرب هذا، فيعطي هذا 
ما  يق�شي  اأن  قبل  ح�شناته  فنيت  ف��اإْن  ح�شناته.  من  وهذا  ح�شناته  من 

عليه، اأُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم ُطرح يف النار« رواه م�شلم.
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ون�صل اإىل هذه الفقرة:

خطر الحيوانات األليفة

والقطط  كالكالب  الأليفة  احليوانات  اأّن  ح��وادث  ع��دة  من  ثبت 
املنزل  اأهل  بها  ي�شاب  خبيثة  ميكروبات  حتمل  اأ�شكالها،  على  والطيور 
ب�شبب مداعبتهم لها، وقد قراأنا الآن يف اإحدى املجالت العلمية الأمريكية 
اأّن �شعر بع�س تلك احليوانات كثرًيا ما يكون موؤلًفا من ق�شور ميكر�شكوبية 
تدخل م�شام اجللد الناعم، فت�شبب له التهابات وبثوًرا ودمامل، وكثرًيا ما 
ي�شاب الإن�شان بدمامل وخراجات يف ج�شمه ل يعرف من اأين جاءته اأو 
يزعم اأنها ن�شاأت عن ف�شاد يف الدم، ولكنه اإذا حتّرى عن ال�شبب علم اأّن 
تلك العاهات ن�شاأت عن كرثة مداعبته للحيوانات الأليفة التي يف منزله.

اأما الكلمة فهي حا�صرة يف كل اجتماع:

خصائص األنبياء عليهم السالم

لالأنبياء عليهم ال�شالة وال�شالم خ�شائ�س متّيزوا بها عن �شائر 
الب�شر، وهي كالتايل:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال  عليهم،  الوحي  نزول   -1
پ پ پ پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ ٺ  ٺ ٺ رب )الأنبياء:(.

2- الع�شمة من الوقوع يف الكبائر.
ر�شي   - مالك  بن  اأن�س  فعن  قلوبهم،  تنام  ول  اأعينهم  تنام   -3
اهلل عنه - يف حديث الإ�شراء يقول: »والنبي نائمة عيناه، ول ينام قلبه، 
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وكذلك الأنبياء تنام اأعينهم ول تنام قلوبهم« رواه البخاري. 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأج�شادهم، قال  تاأكل  اأن  اأّن اهلل حّرم على الأر�س   -4

»اإّن اهلل حّرم على الأر�س اأن تاأكل اأج�شاد الأنبياء« رواه اأبو داوود.
5- التخيري عند املوت بني الدنيا والآخرة، فعن عائ�شة - ر�شي اهلل 
عنها - قالت: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من نبي مير�س اإّل خرّي 
بني الدنيا والآخرة، وكان يف �شكواه الذي قب�س فيه اأخذته بّحة �شديدة، 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  زب  يقول:  ف�شمعته 
« رواه البخاري.  ڎڈ رب )الن�شاء: 69(  فعلمت اأنه خريَّ

6- اأّن الأنبياء يدفنون مبكان موتهم، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مل يقرب نبيٌّ 
اإّل حيث ميوت« رواه الإمام اأحمد.

7- اأنهم اأحياء يف قبورهم ي�شلون، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الأنبياء اأحياء 
يف قبورهم ي�شلون« �شححه الألباين.

8- ل يورثون، قال اأبو بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - اإّن ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال »ل نورث ما تركنا �شدقة« رواه م�شلم.

ون�صيء اجتماعنا بنور من فقرة )بالد ومعاين اأ�صمائها(

بالد ومعاني أسمائها
اأثينا: عا�شمة اليونان، اتخذت ا�شمها من ا�شم الإلهة "اأثينا".

حمراء  اأخ�شاب  ذات  �شجرة  اإىل  ن�شبة  بذلك  �شميت  ال��ربازي��ل: 
ا�شتهرت بها البالد.

�شنعاء: عا�شمة اليمن، �شميت بذلك لأنها كانت مبنية بالأحجار 
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بلغتهم:  وتف�شريها  �شنعاء،  ه��ذه  فقالوا:  لها،  الأحبا�س  احتالل  عند 
احل�شينة.

ق�شنطينة: مدينة �شهرية باجلزائر، �ُشميت كذلك ن�شبة اإىل احلاكم 
الروماين ق�شنطني الذي حكم املدينة وجّددها يف القرن الرابع امليالدي.
اإريرتيا: ا�شتقت من ال�شم اليوناين القدمي للبحر الأحمر: �شينو�شي 

اأرتويو �شي.
اأريحا: اإحدى مدن فل�شطني املحتلة، معنى ا�شمها: القمر، اأو: اأر�س 

القمر.

ونهم�س عليكن بفقرة )اأيُّ اجلل�صاء خري؟(

أيُّ الجلساء خيرٌ؟

  عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -  قال: قيل: يا ر�شول اهلل! اأي 
جل�شائنا خري؟

َرُكْم  َوَذكَّ َمْنِطُقُه،  ِعْلِمُكْم  يِف  َوَزاَد  ُروؤَْيُتُه،  ِباهلِل  َرُكْم  َذكَّ »َمْن  قال: 
ِبالآِخَرِة َعَمُلُه« رواه البيهقي.

فكم من جلي�شاتنا من تنطبق عليها هذه ال�شفات؟! ثم األ ينبغي 
اأن ن�شعى ملجال�شة اأمثال هوؤلء؟!

اإذا جل�شِت مع �شاحباِتك، اأو اأقارِبك، ودار من حديث، فال تن�شي 
اأن تنهي تلك اجلل�شة مبا علَّمنا حبيبنا ر�شول اهلل، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »من جل�س 
�شبحانك  ذلك:  جمل�شه  من  يقوم  اأن  قبل  فقال  لَغُطه،  فيه  كرث  جمل�ًشا 
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اللهم وبحمدك، اأ�شهد اأن ل اإله اإل اأنت، اأ�شتغفرك واأتوب اإليك، اإّل غفر 
اهلل له ما كان يف جمل�شه ذلك« رواه الن�شائي.

كر؟ ثواٍن معدودات! ولكن كم من  كم من الوقت ي�شتغرق ذلك الذِّ
النا�س من يفوته هذا الف�شل العظيم.. عفو وغفران من رب العاملني.

ونختم اجتماعنا بهذه الفقرة:

لماذا تتوبين؟

- لأّن اهلل اأمرِك واأمر كل موؤمن معِك، فاإذا كانت املوؤمنة التائبة 
ترجو الفالح ول ت�شتقيه فماذا ت�شنع العا�شية امل�شّرة على الذنوب؟!

- لأّن ميزانِك �شين�شب اأمام عينيِك يوم القيامة فتو�شع ح�شناتِك 
يف كفة وتو�شع �شيئاتِك يف كفة، ول �شبيل اإىل ترجيح كفة احل�شنات اإّل 
بالتوبة الّن�شوح التي متحو ال�شيئات فرتّجح الكفة الأخرى ويكون الفوز 

املبني. 
- لأّن التائبة حبيبة الرحمن والتائبة من الذنب كمن ل ذنب لها، 
الكتاب  اأم  قلبها حُمي عنها يف  اإذا ذكرت ذنبها فوجلت منه  والعا�شية 

واأن�شاها اهلل احلفظة. 
- لأن حقوق اهلل على عباده اأعظم من اأن يقوم بها اأحد، ونعمه اأكرث 
من اأن حت�شى فت�شكر؛ لذا فاإّن عباد اهلل الفطناء جربوا الك�شر و�شّدوا 

اخللل اإذا اأ�شبحوا تابوا واإذا اأم�شوا تابوا. 
- لأّن اهلل يحب التوابات ويحب الأّوابات ويحب امل�شتغفرات ويحب 
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املتطهرات ويحب املخبتات. 
وبحتمية  حية  دم��ِت  ما  لك  اإغ��واءه  با�شتمرار  تعّلم  اإبلي�س  لأّن   -
لك  فتح  باأن  عليه  فرّد اهلل  وتهبط،  ت�شعد  اأنفا�شك  دامت  ما  اإ�شالِلك 

باب التوبة ما دمت م�شتغفرة واإىل رحابه راجعة وعلى ذنبك باكية. 
ال�شيطان  وتغيظي  املالئكة  وت�شعد  ال��رب  يفرح  حتى  تتوبني   -
درجتك  وترفعي  �شحيفتك  وتبّي�شي  الأع��داء  وتخزي  الإخ��وان  وتفرحي 

وتو�ّشعي قربك وتعّلي قدرك. 
- تتوبني حتى جتلبي اخلري وتزيلي الهم وتو�شعي الرزق وتي�شري 
ال�شعب وحتل الربكات وتتذلل العقوبات، وترفع درجتك، وتو�شع قدرتك 

وتعلي قدرتك. 
- تتوبني حتى جتلبي اخلري وتزيلي الهم وتو�شعي الرزق وتي�شري 
ال�شعب فتحل بها الربكات وتهب النف�س املطمئنة والروح ال�شكينة والقلب 
احلياة، ف�شار النا�س بعد ذلك فريقني ل ثالث لهما: تائب اأو ظامل ففي 

اأي الفريقني اأنت؟!
ب��اأن  اأم��ل  ب��ل  ال��ف��راق،  ال���وداع كلمة نقولها لكن، ال نق�شد منها 

يتجدد لنا بكن اجتماع جديد، يف وقٍت قريب، مع �شيء جديد.
و�شحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  وال�����ش��الم  "وال�شالة 

اأجمعني".
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 البرنامج اإلذاعي )55(

ٱ ٻ ٻ

على  الليل  ر  يكوِّ وال���دوام،  والبقاء  بالعظمة  ِد  املتفرِّ هلل  احلمد 
ر النهار على الليل، وي�شّرف ال�شهور واالأع��وام، ال اإله اإال  النهار، ويكوِّ
هو، اخللُق خلقه، االأمر اأمُره، فتبارك ذو اجلالل واالإكرام، واأ�شهد اأّن 
�شّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبد اهلل ور�شوله، اأف�شل الر�شل و�شّيد االأنام، �شلى 
اهلل و�شلم وبارك عليه، وعلى اآله االأطهار واأ�شحابه الكرام، والتابعني 

ومن تبعهم باإح�شان، و�شلم ت�شليًما كثرًيا على الدوام. اأما بعد:
مع �شطور هذا اليوم اجلديد، وحرب هذا ال�شباح الرهيب، كتبنا 
وب��اأي��اٍد  متفرقة،  واأم��اك��ن  متعددة،  بحور  من  جمعناها  �شفحات  لكن 

خمتلفة؛ لنقراأها عليكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأوىل اأوراقنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

مت   خت   جتحت  يب   ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جخ   مح  جح  مج  حج  يث      مثىث  جث  ىتيت 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ 
ڄ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ     ٹ 
ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ 
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ڇ    ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  ڈ    ڈ ژ     ژڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ           ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ 

ۀۀ  ہ ہہ ہ ھ    ھ رب ) النور(.

وثانيها �صنن حمّمدية، من كالم خري واأزكى الب�صرية:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »حو�شي 
وكيزانه  امل�شك،  اأطيب من  وريحه  اللنب،  اأبي�س من  ماوؤه  �شهر،  م�شرية 

كنجوم ال�شماء، من �شرب منها فال يظماأ اأبًدا« متفق عليه.

وثالثها فقرة مزخرفة، بحروٍف مذّهبة:

تصويبات لغوية

- ل تقويل: َم�َشلَّة.. قويل: ِم�َشلَّة.
- ل تقويل: َم�شكني.. قويل: ِم�شكني.

- ل تقويل: َف�شة.. قويل: ِف�شة. 
- ل تقويل: َفْقَرة.. قويل: ِفْقَرة.

- ل تقويل: ِقَماَمة.. قويل: ُقَماَمة.
- ل تقويل: َبَنْف�ِشج.. قويل: َبَنْف�َشج.
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ونف�صنا اأوراقنا لنجد لكن كلمًة �صباحية:

ماذا سنتعّلم؟

ي�شرتك النا�س غالًبا يف اأ�شباب احلزن والفرح، فهم جميًعا يفرحون 
اإذا كرثت اأموالهم، ويفرحون اإذا ترّقوا يف اأعمالهم، ويفرحون اإذا �شفوا 
من اأمرا�شهم، ويفرحون اإذا ابت�شمت الدنيا لهم فتحّققت لهم مراداتهم.
اإذا  ويحزنون  افتقروا،  اإذا  يحزنون  جميًعا  هم  نف�شه،  الوقت  ويف 
مر�شوا، ويحزنون اإذا اأُهينوا .. فما دام ذلك كذلك .. فتعايل نبحث عن 

طرق ندمي فيها اأفراحنا، ونتغّلب بها على اأتراحنا.
نعم، �شنة احلياة اأن يتقّلب املرء بني ُحلوٍة وُمرٍة .. اأنا معك يف هذا، 
ولكن ملاذا نعطي امل�شائب والأحزان يف اأحيان كثرية اأكرب من حجمها، 
فنغتّم اأياًما مع اإمكاننا اأن جنعل غّمنا �شاعة، ونحزن �شاعات على ما ل 

ي�شتحق احلزن.. ملاذا؟!
غري  من  ويدخالنه  القلب  على  يهجمان  والغّم  احل��زن  اأّن  اعلمي 
ا�شتئذان، ولكن كل باب همٍّ ُيفتح فهناك األف طريقة لإغالقه .. هذا مما 

�شنتعّلمه.
النا�س املحبوبني الذين يفرح  اآخر.. كم نرى من  اإىل �شيء  تعايل 
واحدة  تكوين  اأن  تفكري  اأفلم  وياأن�شون مبجال�شتهم،  بلقائهم،  الآخرون 

منهم؟
ملاذا تر�شني اأن تبقي دائًما معَج�بة )بفتح اجليم( ول ت�شعني لأن 
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تكوين معِج�بة )بك�شرها(!!
احلا�شرات  لها  اأن�شتت  املجل�س  يف  عمك  ابنة  تكلمت  اإذا  مل��اذا 
وَمَلَكْت اأ�شماعهن، واأعجنب باأ�شلوب كالمها، واإذا تكلمِت اأنت ان�شرفن 

عنك، وتنازعتهن الأحاديث اجلانبية؟! ملاذا؟ 
مع اأّن معلوماِتك قد تكون اأكرث، و�شهادتك اأعلى، ومن�شبك اأرفع.

ملاذا اإذن ا�شتطاعت ملك اأ�شماعهن وعجزت اأنِت؟!!
ذهاب  كل  يف  مبرافقتها  ويفرحون  اأولده��ا  يحبها  الأم  تلك  ملاذا 
يعتذرون ب�شنوف  اأولده��ا مرافقتها وهم  تزال من  واأخ��رى ل  وجميء، 

الأعذار .. ملاذا؟! األي�س كلتاهما اأم؟!!
وملاذا .. وملاذا ..

تعّلمي هنا كيفية ال�شتمتاع باحلياة، واأ�شاليب جذب النا�س، والتاأثري 
الأخالقيات  �شاحابات  مع  التعامل  وكيفية  اأخطائهم،  ل  وحتمُّ فيهم، 
املوؤذية، اإىل غري ذلك من املهارات التي توؤهِلك لأن تكوين كما حتبني اأن 

تكوين.

ونخبئ لكن ورقة بعنوان )املادة املنومة(

المادة المنوِّمة

اإّن  امل�شهورين:  باري�س  اأطباء  من  بيريون"  "هرني  الدكتور  يقول 
الإن�شان عندما يغم�س عينه لينام، تبداأ مادة ت�شّمى اإيبنونوك�شني تتكّون 
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يف دماغه. وقد متّكن هذا الطبيب من عزل هذه املادة من الدماغ بطريقة 
دقيقة جًدا. وقد جّرب تاأثريها يف بع�س الأ�شخا�س فحقنهم بها، فكانت 
ا  ا اأ�شخا�شً النتيجة اأّن النعا�س ا�شتوىل عليهم يف احلال. وحقن بها اأي�شً

قد ا�شتيقظوا من نوم طويل فعادوا وناموا مرة اأخرى.  

ونزيد لكن ورقة بعنوان )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: و�شع اليد اليمنى على اليد الي�شرى 
على ال�شدر. ففي احلديث عن وائل بن حجر - ر�شي اهلل عنه - : »�شليت 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فو�شع يده اليمنى على الي�شرى على �شدره« رواه اأحمد واأبو 

داود.
ومن الآداب املرعية يف ال�شالة: النظر اإىل مو�شع ال�شجود. ففي 
اإىل مو�شع �شجوده يف حال �شالته«، وحديث:  »اأنه كان ينظر  احلديث: 
»دخل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الكعبة وما خلف ب�شره مو�شع �شجوده  حتى خرج 
منها« رواه احلاكم، وحديث اأم �شلمة: »كان النا�س يف عهد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

اإذا �شّلوا مل تتجاوز اأب�شارهم موا�شع ال�شجود« رواه ابن ماجة.
اإىل  اأدع��ى  القيام  حالة  يف  ال�شجود  مو�شع  على  النظر  وق�شر 
اخل�شوع، وهذا الأدب ل يكون اإل يف حالة  القيام، اأما يف اجللو�س ف�شياأتي 

احلديث عنه قريًبا.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:
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المجيب

امل�شطرين  و�شرورة  بال�شتجابة،  الداعني  دعاء  يقابل  الذي  هو 
بالكفاية، والذي ينعم قبل النداء. ورمبا �شيق احلال على العباد – ابتالء 
وال�شراء. ال�شراء  يف  و�شكرهم  �شربهم  نتاج  وذلك  درجاتهم  – لرفع 

وننهي اآخر اأوراقنا بهذه الفقرة:

 دراسة علمية ترجح أّن الحجامة 
ربما كانت عالجًا فعّااًل

اجل�شم  يف  امليكروبات  تكاثر  ح��ول  حديثة  علمية  درا�شة  وج��دت 
الب�شري اأّن العالج ال�شعبي القدمي واملعروف ب� "احلجامة" رمبا كان دواًء 

فّعاًل لبع�س احلالت املر�شية.
اأّن  �شيكاغو،  بجامعة  املجهري  الأحياء  علم  يف  الباحثون  ووج��د 
لدى ميكروب" �شتاف" امل�شبب الرئي�س لعدد من اللتهابات على راأ�شها 

الرئوي، ظّلت جمهولة لفرتة طويلة من الوقت.
واملعروف اأّن البكرتيا حتتاج اإىل احلديد لت�شبب يف اللتهابات، غري 
ب  من عملية امت�شا�س  اأّن ميكانيكية الدفاعات يف اجل�شم الب�شري، ت�شعِّ
امليكروبات لتلك املادة من الدم اأو الأن�شجة الب�شرية الأخرى، اأو ما ُيطلق 
القاتلة  امليكروبات  بع�س  احلديد" التي متتلك  "حما�شرة  عملية  عليها 

قدرة لاللتفاف عليها.
و�شي�شاعد فهم الباحثني مليكانيكية عملية اللتفاف تلك على اإيجاد 

www.alukah.net



358

عالج اأف�شل للكثري من حالت اللتهابات اخلطرة.
يت�شبب  التي  اللتهابات  حتكم  التي  اجلينات  الباحثون  وك�شف 
بها"�شتاف"، حيث يقوم امليكروب بن�شف خاليا الدم احلمراء لمت�شا�س 
با�شم  واملعروفة  واحلديد  لالأوك�شجني  احلاملة  اجلزيئات  من  حاجته 

"هيم".
وتكمن خطوة العلماء القادمة يف ال�شعي لإنتاج عقار قادر على احلد 
من اإمكانات"�شتاف"، يف احل�شول على مادة احلديد من الدم، بعد اأن 

جنحوا يف اإ�شعاف ذلك اجلني.
ويرّجح الك�شف اجلديد اأّن العالج ال�شعبي القدمي املّتبع منذ حوايل 
"�شتاف"  ميكروب  حرمان  يف  دوًرا  لعب  "رمبا  " احلجامة  عام   2500
الباحثة تري�شي روولت من معاهد  اأ�شارت  من حاجته للحديد، وفق ما 

ال�شحة.
ونعلن  اإن�شاتكن،  لكّن  ن�شكر  حروفنا،  ونفاد  اأوراقنا،  انتهاء  مع 

لكّن انتهاء �شطورنا بتحية االإ�شالم. 
و"ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )56(

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�ض،  وم��ن  ر�شاًل  املالئكة  من  ي�شطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�شاء،  م��ا  ويحكم  �شاء  م��ن  ل  يف�شّ احل��ك��م،  ول��ه  واالأم����ر، 
اأّن  واأ�شهد  واأ�شتغفره،  عليه  واأث��ن��ي  واأ���ش��ك��ره،  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم، 
حمّمًدا عبده ور�شوله، رفع اهلل قدَره على النا�ض، جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�ض، وجَعل يف هدِيه و�شّنَته الهدى والنِّربا�ض، �شّلى اهلل عليه 
وعلى �شحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الّدَن�ِض واالأَرَجا�ض. اأما بعد:
من رحيق االأزه��ار، وعذب االأنهار، و�شفاء االأل��وان، جمعنا لكن 

كاأ�ًشا من املعلومات، مليئة بال�شكريات، ومنع�شة بالنكهات.
عّله يطيب لكّن مذاقه يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

كر احلكيم: وخري كاأ�س ما ُقرئ عليه اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل:  زب ھ ھ   ے  ے        ۓ ۓ ڭ  ڭ 
ې        ۉ    ۉ   ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ    ۈ   ۆۈ  ۆ   ۇ   ۇ  ڭ  ڭ 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې 
مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی    ىئ    ىئىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ 
ڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يئ   ىئ 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ 
ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ     ٹ 
رب  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ 

) النور(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »لريدن على 
اأنا�س من اأ�شيحابي؟ فيقول: ل تدري مما اأحدثوا بعدك« متفق عليه.

القادمة: فقرتنا  عنوان  تربوية" هو  "اأ�صئلة 

أسئلة تربوية

�شات احللقات من ناحية تربية الطالبة  ال�شوؤال: ما توجيهكم ملدرِّ
يف احللقة يف زمن قدره �شاعة يف احللقة مقابل "23" �شاعة خارج احللقة 

ويف ظل املغريات واملتغريات اجلديدة وما هي الو�شائل املثلى لذلك؟.
الإجابة: املربية عن�شر واحد من العنا�شر التي توؤثر على ال�شابة، 
وثّمة عوامل وموؤثرات عديدة ت�شري يف الجتاه املعاك�س ملا تريده املربيات.
لكن املربية ت�شتطيع اأن ت�شاعف تاأثريها حني حت�شن الرتبية، ومن 

و�شائل ذلك:
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التلقني  جم��ّرد  على  ي��رّك��ز  ال��ذي  التقليدي  الأ���ش��ل��وب  جت��اوز   -1
والتوجيه املبا�شر.

2- تعويد ال�شابة على كيفية ا�شتثمار وقتها وم�شاعدتها على ذلك.
وقت  بها  مت��الأ  اأن  ميكن  التي  الأن�شطة  على  ال�شابة  تدريب   -3

فراغها، ومن اأبرزها القراءة.
4- تنمية قدرات التقومي واإ�شدار الأحكام لدى ال�شابة؛ فهذا يزيد 
خالل  من  واجهتها  التي  واملخاطر  الأخطاء  اكت�شاف  على  قدرتها  من 

الو�شائل الأخرى.
5- العتناء اأكرث باإ�شالح القلب والإ�شالح الداخلي لل�شابة.

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

لماذا نبحث عن المهارات؟

يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل - :
اأحد  اإحدى املناطق الفقرية لإلقاء حما�شرة، جاءين بعدها  زرت 

املدر�شني القادمني من خارج املنطقة.
قال يل: نود اأن ت�شاعدنا يف كفالة بع�س الطالب.

قلت: عجًبا!! األي�شت املدار�س حكومية جمانية؟!
قال: بلى .. لكننا نكفلهم للدرا�شة اجلامعية.

للطالب  ت�شرف  ب��ل  حكومية؟  األي�شت  اجل��ام��ع��ة،  كذلك  قلت: 
مكافاآت.
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قال: �شاأ�شرح لك الق�شة.
قلت: هاِت.

تقل عن  املئوية ل  ن�شبتهم  الثانوية عندنا طالب  يتخرج من  قال: 
ع على اأمة لكفاهم. 99%، ميلك من الذكاء والفهم قدًرا لو ُوزِّ

اأو  الطب  يف  ليدر�س  قريته  خ��ارج  ي�شافر  اأن  وع��زم  تخرج  ف��اإذا 
الهند�شة اأو ال�شريعة اأو احلا�شب الآيل اأو غريها منعه اأبوه وقال: يكفي ما 

تعّلمت، فاجل�س عندي لرعي الغنم.
�شرخت من غري �شعور: رعي غنم!!

قال: نعم، رعي غنم.
وفعاًل يجل�س امل�شكني عند اأبيه يرعى الغنم، ومتوت هذه القدرات 

واملهارات، ومت�شي عليه ال�شنون وهو راعي غنم.
اأبيه، فريعون  اأ�شلوب  باأولد، وميار�س معهم  ويرزق  يتزّوج  قد  بل 

الغنم!!
قلت: واحلل؟!

بب�شع مئات من  با�شتخدام راعي غنم  الأب  نقنع  اأننا  قال: احلل 
الريالت ندفعها نحن له، وولده النابغة ي�شتثمر مواهبه وقدراته، ونتكّفل 

ا حتى يتخّرج. مب�شاريف الولد اأي�شً
اأن مت��وت املواهب  راأ���ش��ه وق���ال: ح��رام  امل��در���س  ث��م خف�س ه��ذا 

والقدرات يف �شدور اأ�شحابها وهم يتح�ّشرون عليها.
تفّكرت يف كالمه بعدها، فراأيت اأننا ل ميكن اأن ن�شل اإىل القمة اإّل 
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مبمار�شة مهارات اأو اكت�شاب مهارات.
اأم  �شواء يف علم،  الناجحات  اأن جتدي واحدة من  اأحتدى   .. نعم 
دعوة، اأم خطابة، اأم جتارة، اأم طب، اأم هند�شة، اأم ك�شب حمبة النا�س.  
اأم الناجحات اأ�شرًيا، كاأم ناجحة مع اأولدها، اأم زوجة ناجحة مع زوجها. 

اأو اجتماعًيا، كالناجحة مع جريانها وزميالتها.
اأعني الناجحات، ول اأعني ال�شاعدات على اأكتاف الأخريات!!

اأحتدى اأن جتدي واحدة من هوؤلء بلغت مرتبة يف النجاح، اإل وهي 
متار�س مهارات معّينة - �شعرت اأو مل ت�شعر - ا�شتطاعت بها اأن ت�شل اإىل 

النجاح.

ونرتككن لتتذّوقن فقرة بعنوان )من و�صائل التاأثري على القلوب(

من وسائل التأثير على القلوب

تاأثري  وله  القلوب  به  �شهم متلكني  احلوائج:  وق�شاء  املعروف  بذل 
عجيب �شّوره ال�شاعر بقوله: 

قلوبهم ت�شتعبد  ال��ن��ا���س  اإىل  اأح�����ش��ن 
ف��ط��امل��ا ا���ش��ت��ع��ب��د الإن�������ش���اَن اإح�����ش��اُن

اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأح��ُب النا�س  بل متلكني به حمبة اهلل عّز وجّل كما قال 
ے    ھ  ھ    ھھ  زب  يقول:   - وج��ّل  ع��ّز   - واهلل  للنا�س«،  اأنفعهم   اهلل 

ے رب  ) البقرة: 195(.
ف�ك�ن ال�����رج�����ال  ���ش��اح��ب�����ت  اأن����ت  اإذا 

www.alukah.net



364

ف�����ت�����ى م�����م��ل��������وًك��ا ل��������ك��������ل رف�����ي�����ق
وك����ن م��ث��ل ط��ع��م امل�����اء ع���ذًب���ا وب������ارًدا

ع���ل���ى ال���ك���ب���د احل������رى ل���ك���ل ���ش��دي��ق
عجًبا ملن ت�شرتي املماليك مبالها كيف ل ت�شرتي الأحرار مبعروفها، 

ومن انت�شر اإح�شانها كرث اأعوانها.

وننع�صكن بكاأ�ٍس اأخرى:

 سقط من الطابق العشرين .. 
لكنه لم يصب سوى بجروح طفيفة

�شقط �شبي يف العا�شرة من العمر من ارتفاع )20( طابًقا، وا�شتقّر 
على �شقف �شيارة يف جنوب غرب ال�شني، لكنه مل ي�شب �شوى بجروح 

طفيفة. 
ونقلت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة '�شينخوا' عن �شابط يف ال�شرطة، 
اأّن ال�شبي �شقط من نافذة مفتوحة يف الطابق الع�شرين يف منزله ببناية 
حظه  وحل�شن  جويت�شو،  مقاطعة  عا�شمة  جويياجن  مدينة  و�شط  �شكنية 

فقد جنا لوقوعه على �شيارة. 
وذكر ال�شابط اأّن �شقف ال�شيارة قد حتّطم ومل ي�شب ال�شبي يف 

راأ�شه، ب�شبب �شقوطه على و�شادة على املقعد اخللفي. 
اأّن ال�شبي  اأظهر ت�شجيل الفيديو لكامريا املراقبة يف املبنى  وقال 
وكانت  �شنتيمرًتا،   )50( بنحو  الأر���س  عن  ترتفع  التي  النافذة  ت�شّلق 
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ولي�س  حادًثا  كان  الأم��ر  اأّن  م�شيًفا  متطر،  وال�شماء  مفتوحة  النافذة 
حماولة انتحار على الرغم من ا�شتمرار التحقيقات. 

يف  املراقبة  حتت  طفيفة  بجروح  اأ�شيب  ال��ذي  ال�شبي  ي��زال  ول 
امل�شت�شفى.

ونرويكن بهذه الفقرة:

المهمّات الشخصيّة

د طريقة  يجب اأن تكون لدينا جمموعة من الو�شايا ال�شغرى حتدِّ
م�شارنا يف حركتنا اليومية، وهي مبثابة مبادئ ثابتة:

- ا�شعي ملر�شاة اهلل دائًما.
- ا�شتح�شري النّية ال�شاحلة يف عمل مباح.

- ل جتاديل يف خ�شو�شّياتك.
- النجاح يف املنزل اأوًل.

مهما  الريا�شة  عادة  ترتكي  ول  البدنية،  لياقتك  على  حافظي   -
كانت الظروف.

- ل ت�شاومي على �شرفك وكرامتك.
- ا�شتمعي للطرفني قبل اإ�شدار احلكم.

- تعّودي ا�شت�شارة اأهل اخلربة.

- دافعي عن اأخواتك الغائبات.
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- �شهلي جناح مروؤو�شاتك.
- ليكن لك دائًما اأهداف مرحلّية ق�شرية.

- وّفري �شيًئا من دخلك للطوارئ.
- اأخ�شعي دوافعك ملبادئك.

- طّوري مهارة كل عام.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

العلي

العلو هو ارتفاع املنزلة، والعلي من اأ�شماء التنزيه؛ فهو رفيع القدر 
الأنداد  واملتعايل عن  الوا�شفني،  اأو �شفاته و�شف  بذاته  الذي ل يحيط 
والأ�شداد. والفرق بني العلي واملتعايل: اأن العلي هو الذي لي�س فوقه �شيء 

يف املرتبة اأو احلكم، واملتعايل هو الذي جل عن اإفك واملفرتين.
نفو�شكن قد  اأن تكون  كوؤو�شنا،  اآخر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 

رناه، وال نّدعي الكمال. طابت ملا قدمناه، وابتهجت مبا ح�شّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )57(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، قّيوم ال�شموات واالأر�شني، مدّبر اخلالئق 
اأجمعني، باعث الر�شل - �شلواته و�شالمه عليهم - لهداية النا�ض وبيان 
�شرائع الدين، واأّيدهم بالدالئل القطعية ووا�شحات الرباهني. اأحمده 
�شيدنا  اأّن  واأ�شهد  وكرمه،  ف�شله  املزيد من  واأ�شاأله  نعمه،  على جميع 
حممًدا عبده ور�شوله، وم�شطفاه وخليله. �شلوات اهلل و�شالمه عليه، 

وعلى اآله واأ�شحابه ما تعاقب الليل والنهار. اأما بعد:
اأدّل كلمة  ، وهي  ملسو هيلع هللا ىلص  اأول كلمة نزلت على نبّينا حممد  اق��راأ هي 

على العلم؛ فالقراءة بوابة العلوم، وكنز ثمني.
لذا؛ اخرتنا لكن يف اإذاعتنا �شبعة كتب، لهذا اليوم )        ( املوافق 
)                 ( اخرتنا حمتواها لكي تنا�شبكن، وبحثنا يف دقائقها لتنال 

ر�شاكن، ورتبناها ح�شب اأهميتها.

اأول كتاب هو كتاب ربنا تبارك وتعاىل:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ   ژ ژ     
ڑ ڑ  ک ک ک ک    گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ 
ڳ  ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ 
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ۀ ۀ ہ  ہ ہ   ہ  ھ ھ ھ   ھ ے 
ۆ    ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓڭ  ۓ    ے   
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈۈ 
رب  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ىى 

) النور: 61(.

وثاين كتاب �صّنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل  عن 
»حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بال�شهوات« رواه م�شلم.
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وللكلمة كتاب هو رابع كتبنا:

من المنهيّات في البيوع والمكاسب

النهي عن اأكل الربا، وعن البيوع التي ت�شمتل على اجلهالة والتغرير 
واخلداع، وعن بيع ال�شاة اللحم، وبيع ف�شل املاء، وبيع الكلب والنهر والدم 
واخلمر واخلنزير والأ�شنام وع�شب الفحل وهو ماوؤه الذي يلّقح به، وعن 

ثمن الكلب وكل �شيء حّرمه اهلل فثمنه حرام بيًعا و�شراًء.
والنهي عن النج�س وهو اأن يزيد يف ثمن ال�شلعة من ل يريد �شراءها 
كما يح�شل يف كثري من املزادات، والنهي عن كتم عيوب ال�شلعة واإخفائها 
عند بيعها، وعن البيع بعد النداء الثاين يوم اجلمعة، وعن بيع ما ل ميلك، 
وعن بيع ال�شيء قبل اأن يحوزه ويقب�شه، وعن بيع الطعام حتى ي�شتوفيه، 
والنهي عن بيع الذهب بالذهب والف�شة بالف�شة اإّل مثاًل مبثل يًدا بيد، 
والنهي اأن يبيع الرجل على بيع اأخيه، واأن ي�شرتي على �شراء اأخيه، واأن 
وتنجو من  يبدو �شالحها  الثمار حتى  بيع  وعن  اأخيه،  �شوام  على  ي�شوم 

العاهة.
والنهي عن التطفيف يف املكيال وامليزان وعن الحتكار وعن تلّقي 
الركبان وهو تلّقي من يقدم من خارج البلد �شواء للبيع منهم اأو البيع لهم، 
اأن  والنهي  للجميع،  البلد ويف ذلك م�شلحة  ياأتوا �شوق  بل يرتكون حتى 
يبيع حا�شر لباٍد )مثل اأن يكون �شاكن البلد �شم�شاًرا للقادم من البادية( 

فعليه اأن يدعه يبيع بنف�شه، والنهي اأن يبيع الرجل جلد اأ�شحيته.
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ونهي ال�شريك يف الأر�س اأو النخل وما �شابهها عن بيع ن�شيبه حتى 
يعر�شه على �شريكه.

والنهي عن الأكل بالقراآن وال�شتثكار به )مثل الذين يقروؤون القراآن 
وي�شاألون به النا�س(.

واملي�شر  القمار  وعن  ظلًما  اليتامى  النا�س  اأم��وال  اأكل  عن  والنهي 
والغ�شب، وعن اأخذ الر�شوة واإعطائها، وعن ال�شرقة وعن الختال�س من 
اأموال النا�س، وعن ال�شتدانة بدين ل  الغنيمة وعن النهيمة، وهي نهب 

يريد وفاءه، وعن بخ�س النا�س اأ�شياءهم.
والنهي عن كتمان اللقطة وتغييبها، وعن اأخذ اللقطة اإل ملن يعرفها، 
وعن الغ�س باأنواعه، والنهي اأن ياأخذ امل�شلم من مال اأخيه امل�شلم �شيًئا اإل 
بطيب نف�س منه، وما اأخذ باحلياء والإحراج فهو حرام، والنهي عن قبول 
الهدية ب�شبب ال�شفاعة، وعن التبقر يف املال وهو ال�شتكثار منه والتو�شع 
فيه وتفريقه يف البلدان بحيث يوؤدي اإىل توزع قلب �شاحبه وان�شغاله عن 

اهلل.

ولعناوين الكتب اإثارة وجذب ومع هذا العنوان:

الصحابة األكثر رواية للحديث
1- اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه - : روى )5374( حديًثا.

روى   :  - عنهما  اهلل  ر�شي   - اخلطاب  بن  عمر  بن  اهلل  عبد   -2
)2640( حديًثا.

3- اأن�س بن مالك  - ر�شي اهلل عنه - : روى )2286( حديًثا.
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 )2210( روت   :  - عنها  اهلل  ر�شي   - ال�شديق  بنت  عائ�شة   -4
حديًثا.

5- عبد اهلل بن عبا�س  - ر�شي اهلل عنهما - : روى )1660( حديًثا.
6- جابر بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - : روى )1540( حديًثا.
7- اأبو �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - : روى )1170( حديًثا.

ولي�س هناك من روى اأكرث من األف حديث غريهم.

وكتابنا ال�صاد�س عنون ب�)ال�صيوطي .. العاّلمة(

السيوطي .. العاّلمة

ال�شيوطي،  الإم��ام  بقامة  رجاًل  الإ�شالمي  التاريخ  يعرف  مل  رمبا 
�شيوخ  على  العلم  تلّقى  فقد  )849ه����(،  ع��ام  م�شر  ب�شعيد  ُول��د  ال��ذي 
بال�شّنة  وعاملًا  وفقيًها  حمدًثا  فاأ�شبح  كثرية..  علوم  يف  وتبّحر  ع�شره، 
قوي  اأملعًيا،  وك��ان  واأدب��ًي��ا..  ومت�شّوًفا  وم��وؤّرخ��ا  للقراآن  ومف�شًرا  ولغويا 
احلفظ.. كما ا�شتغل بالتدري�س والإفتاء يف م�شر وغريها زمًنا، ثم انقطع 
متاًما للكتابة والتاأليف مب�شكنه بجزيرة الرو�شة.. وقد اأجنز من الكتب 
وامل�شّنفات رمبا مل ينجزه اأحد غريه يف تاريخ الإ�شالم..  فيقال عنه كتب 
قرابة ال�شتمائة كتاب، اأ�شهرها: الدر املنثور يف التف�شري باملاأثور، الإتقان 
يف علوم القراآن، املزهر يف اللغة، اجلامع الكبري، طبقات احلفاظ، طبقات 
النحاة، تاريخ اخللفاء، ح�شن املحا�شرة يف اأخبار م�شر والقاهرة، تاريخ 

اأ�شيوط، اأ�شرار التنزيل، وقد تويف عام )911ه�(.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الخبير

هو العليم بدقائق الأم��ور، ل تخفي عليه خافية يف الأر���س ول يف 
ال�شماء، ول تتحرك حركة اإل يعلم م�شتقرها وم�شتودعها. واخلبري اأ�شمل 

من العليم؛ فالعليم اإذا كان للخفايا �شمي خبرًيا.

ومع اآخر كتبنا:

تصويبات لغوية

- ل تقويل: اأَْخَطُبوط.. قويل: اأُْخُطُبوط.
- ل تقويل: َماأَْزق.. قويل: َماأِزق.

- ل تقويل: ُطَحال.. قويل: ِطَحال.
- ل تقويل: َخرُطوم.. قويل: ُخْرُطوم.

- ل تقويل: ِمْنَطاد..قويل: ُمْنَطاد.
- ل تقويل: َخْوذة.. قويل: ُخوذة.

قد  تكّن  اأن  نتمنى  والعناوين،  الكتب  بني  بني  جتوالنا  ختام  يف 
الربامج،  لتجديد  �شعينا  يكون  اأن  متمنيات  وا�شتمتعنت،  ا�شتفدتن 

وتنّوع الطرح عامل حتفيز وجذب النتباهكن واهتمامكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )58(

ٱ ٻ ٻ

احل���م���د هلل ال�����ذي ت���ق���ّد����ض وق����َه����ر، ا���ش��ط��ف��ى م���ن ����ش���اء بعميم 
اخل�شائ�ض الُغَرر، وجميل ال�شمائل ما ا�شتكنَّ منها وما ظهر، واأ�شهد 
عبد  حمّمًدا  اأعيننا  وق��ّرَة  و�شفيعنا  وقدوتا  وحبيبنا  و�شيِّدنا  نبيَّنا  اأّن 
النقائ�ض والُعَرر، ور�شي  اأ عن  امل��ربَّ اخِل��رَي،  املّتقني  اإمام  اهلل ور�شوله، 
اهلل عن اأ�شحابه الذين اأخر�شوا االأّفاكني بال�ّشمهرّيات يف �شَمٍم و�شَعر، 
ت�شليًما  و�شّلم  و�شحر،  بكور  تعاقب  باإح�شان ما  تبعهم  والتابعني ومن 

كثرًيا. اأما بعد:
يتجدد لنا اللقاء بكن، فيزداد الود بيننا وبينكن، فتتنوع الكلمات، 
باجلديد،  املليئة  واملفاجئات،  االإب��داع��ات  فنخرج  االبت�شامات،  وتظهر 

والغزيرة باملفيد.
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأنتم على موعٍد مع 
اإذاعٍة جديدة، ووجوٍه نريه، تعبت لتجمع لكن ما تاأمل يف اأن يحوز على 

ر�شاكن وا�شتح�شانكن.

كر احلكيم هي اأوىل ما ن�صتمع اإليها: اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ 
ٹ  ٹ     ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ 
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ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ    
ڇ                ڇ  ڇ      ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  
ک    ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ 
ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں 
ھ  ھ  ہ    ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں 

ھھ ے ے     ۓ ۓ ڭ  رب  )النور(.

و�صّنة نبّينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص خري ما ن�صتمع اإليها بعد القراآن الكرمي:

الحديث

عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»حجبت النار بال�شهوات وحجبت اجلنة باملكاره« متفق عليه.

ومع هذه الفقرة نن�صت:

كوني غريبة مع األطفال

كل فرد يف العائلة عليه اأن يوؤدي  واجبه وي�شعر من ناحية با�شتقالله 
اأن يكون عليه  ينبغي  الأف��راد. وهذا ما  �شائر  باعتماده على  ناحية  ومن 
رف�س  كلما  ويبكي  ويتدّلل  اأبويه  على  يتطّفل  تركناه  فاإذا  الطفل،  �شعور 
له طلب، تقدم له اأمه الطعام بامللعقة، ن�شاأ على اأن يعّد نف�شه عالة على 
عائلته، وبعد ذلك قد يكون عالة على الهيئة الجتماعية؛ لأّن العائلة هي 
ال�شتقالل  من  �شيًئا  مينحانه  اأب��واه  كان  اإذا  اأما  الهيئة.  لهذه  الأ�شا�س 
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ويعامالنه كاأنه غريب له حقوقه وواجباته، فاإنه ين�شاأ على العتماد على 
النف�س وكراهة التواكل، وي�شعر اأّن عليه واجبات يجب عليه تاأديتها. فهو 

يعامل الهيئة الجتماعية عندما ي�شب كما يعامل اأبويه يف �شغره.

ويف ريا�س الكلمة نرتّبع:

الفوائد الطبِّية للحجاب

ولهذا  النقاب؛  على  والّلغط  الغلط  َك��رُث  لقد  الأطباء:  اأح��د  يقول 
الطبية، وهذا  اإليكم بع�س فوائد احلجاب  اأ�شرد  اأن  نف�شي  اأوجبُت على 
ا يف اأمرا�س الوجه والكّفني، فهده الفوائد مل  ب�شفتي طبيًبا، ومتخ�ش�شً
اأكن اأتوّقعها قبل كتابه هذا البحث، ولكن بعدما ك�شفت يل قلت احلمد هلل 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول اأن هدانا اهلل فتعالني معي لنعرف 

ما هي فوائد النقاب الطبية:
1- يعد النقاب فلرًتا ملن ترتديه اأو مبعنى لغوي منّقًيا للهواء الذي 
ملّوثات  من  الهواء  يف  ما  يعلم  الكل  اأّن  املوؤكد  ومن  املحّجبة،  ت�شتن�شقه 
اأتربة وميكروبات، كل هذه امللّوثات بف�شل اهلل يحجزها  ن�شتن�شقها من 
يعمل  النقاب  اأّن  وجدنا  قلياًل  تفّكرنا  فاإذا  املحجبة،  اأنف  عن  احلجاب 
اجلهاز  اأمرا�س  من  للوقاية  الأطباء  يرتديه  الذي  الوجه(  )قناع  عمل 
يخدم  احلجاب  وهذا  املر�شى،  من  العدوى  لهم  تنتقل  ل  كي  التنف�شي، 

اأختنا امل�شلمة خدمة جليلة بف�شل اهلل ويعمل عمل قناع الوجه. 
2- كلنا يعلم اأّن هواء الزفري عندنا يتكّون من ثاين اأك�شيد الكربون 
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بخار  ويخرج  الكربون  اأك�شيد  ثاين  النقاب  م�شام  يتخلل  امل��اء،  وبخار 
باجللد  املحيط  الو�شط  فيجعل  املحجبة،  وجه  جلد  حول  ويتكثف  املاء، 
التي ت�شيب  التجاعيد  ويوؤّخر  الوجه ن�شارة وجماًل،  رطًبا، مما يك�شب 
وجه املراأة؛ فهو يعمل عمل حمام البخار الذي جتتهد فيه الباحثات عن 

اجلمال، وهاهو احلجاب يعمل هذا العمل ب�شهوله ومن دون تكاليف.
3- كلنا يعرف اأ�شعة ال�شم�س، فكما اأن لها فوائد فاإّن لها اأ�شرار.

اأنه  من الأ�شرار التي ت�شيب اجللد حني يتعّر�س لأ�شعة ال�شم�س، 
ا�شمرار  اإىل  ي��وؤدي  مما  الوجه،  بجلد  املوجودة  امليالنني  �شبغات  يزيد 
الوجه، اأما املحّجبة فيبقي لون ب�شرتها ثابًتا ل توؤثر به اأ�شعة ال�شم�س، فهو 
ارتدي  ت�شرتيه، فقط  اأن  اأختاه  داعي  ال�شم�س( فال  يعمل عمل )حاجز 
ا�شمرار  تعالج  التي  الأدوي��ة  هذه  عمل  و�شيعمل  لربك،  طاعة  احلجاب 

الوجه.
4- الوقاية من ال�شرطان، اأعاذنا اهلل واإياكّن من هذا املر�س، حيث 
يوجد نوعان من هذا املر�س ي�شيبان اجللد وبخا�شة جلد الوجه، وهما 
القاعدية،  اخلاليا  �شرطان  وهما:-  اجل�شم  يدّمران  خطريان  نوعان 

و�شدفية خلية �شرطان.
ومن الأ�شباب التي توؤدي اإىل ظهور هذين املر�شني، وبخا�شة الأول، 
هي اأ�شعة ال�شم�س وبخا�شة الأ�شعة فوق البنف�شجية، مع عدة عوامل اأخرى 
غريها، فاحلجاب يقي جلد الوجه من هذه الأ�شعة، فيحميها من الإ�شابة 
بهذه الأمرا�س التي تفتك باجل�شم، ول اأقول اإّن من مل ترتدي احلجاب 
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�شت�شاب بهذا املر�س، كال فكل �شيء باأمر اهلل - عّز وجّل - ولكن اأقول: 
اأ�شعة  وهو  املر�س  هذا  ي�شبب  عامل  اأه��م  من  اجللد  يقي  احلجاب  اإّن 

ال�شم�س.

ومع فقرة )منزلة العت�صام باهلل( نتاأّمل:

 منزلة االعتصام باهلل

ك مبا يع�شمك ومينعك من املحذور، ومدار  التم�شُّ العت�شام هو 
ال�شعادة الدنيوية والأخروية على العت�شام باهلل والعت�شام بحبله، ول 
جناة اإّل بالتم�شك بهاتني الع�شمتني، واأما العت�شام بحبله فاإنه يع�شم 
اهلل  اإىل  ال�شائرة  فاإّن  الهلكة،  من  يع�شم  به  والعت�شام  ال�شاللة،  من 
الطريق  هداية  اإىل  حمتاجة  فهي  مق�شده  نحو  طريق  على  كال�شائرة 
وال�شالمة فيها، فال ت�شل اإىل مق�شدها اإل بعد ح�شول هذين الأمرين، 
فالعت�شام بحبل اهلل يوجب لها الهداية واتباع الدليل، والعت�شام باهلل 
طريقها،  يف  بها  ت�شتلهم  التي  وامل��ادة  وال�شالم  والعّدة  القوة  لها  يوجب 
ولهذا فاإّن العت�شام بحبل اهلل هو املحافظة على طاعته، مراقًبا لأمره، 
ومراقبة اهلل هي القيام بالطاعة لأجل اأّن اهلل اأمر بها واأحبها، ل ملجّرد 
اأمر اهلل، كما قال طلق بن  اأو لعلة باعثة على فعلها �شوى امتثال  العادة 
حبيب يف التقوى: "هي العمل بطاعة اهلل على نور من اهلل، ترجو ثواب 
اهلل، وترك مع�شية اهلل على نور من اهلل، تخاف عقاب اهلل". والعت�شام 
بحبل اهلل يحمي من البدعة واآفات العمل، واأما العت�شام به فهو التوكل 
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ومينعه  العبد  يحمي  �شبحانه  و�شوؤاله  به،  والحتماء  به  والمتناع  عليه 
ويع�شمه ويدفع عنه، فاإّن ثمرة العت�شام به هو الدفع عن العبد واهلل 
موجب  به  اعت�شم  اإذا  املوؤمن  عبده  عن  فيدفع  اآمنوا  الذين  عن  يدافع 

اأ�شباب ال�شر بعد انعقادها. 

ح اأخطاءن��ا ال�صائعة يف لغتنا  ونعي��د الفكر مع فق��رة )هيا ن�صحِّ
العربية(

هيا نصحِّح أخطاءنا الشائعة في لغتنا العربية
�شافرت  وال�شحيح:  القاهرة،  اإىل  �شافرت  قولِك:  اخلطاأ  من   -1

القاهرة.
2- من اخلطاأ قولِك: حاز على اإعجابي، وال�شحيح: حاز اإعجابي.

وال�شحيح:  وَيْحَر�ُس،  الأم��ر  على  َحِر�َس  قولِك:  اخلطاأ  من   -3
َحَر�َس، َيْحِر�ُس.

األف  نحو  وال�شحيح:  �شفحة،  األف  حوايل  قولِك:  اخلطاأ  من   -4
�شفحة. 

5- من اخلطاأ قولِك: حج اإىل بيت اهلل تعاىل، وال�شحيح: حج بيت 
اهلل تعاىل.

6- من اخلطاأ قولِك: اأينما تكونون نكون، وال�شحيح: اأينما تكونوا 
نُكْن.

ا، وال�شحيح: ما زال اأخي  7- من اخلطاأ قولِك: ل زال اأخي مري�شً
ا. مري�شً



379

فقراتنا: اآخر  زهور" هي  "ع�ْصُر 

عَشْرُ زهور

ال��ف��ّواح��ة  ال��زه��ور  على  تقعي  كالنحلة،  ك��وين  الأوىل:  ال��زه��رة 
والأغ�شان الرطبة. 

وجمع  النا�س،  عيوب  لكت�شاف  وقت  عندِك  لي�س  الثانية:  الزهرة 
اأخطائهم.

اهلل  كان  واإذا  تخافني؟  فمن  معِك  اهلل  كان  اإذا  الثالثة:  الزهرة 
�شدِك فمن ترجني؟!

نار  ال��غ��رية  وك��رثة  ت��اأك��ل اجل�شد،  ن��ار احل�شد  ال��راب��ع��ة:  ال��زه��رة 
م�شتطرية. 

الزهرة اخلام�شة: اإذا مل ت�شتعدي اليوم، فلي�س الغد ملًكا لك. 
الزهرة ال�شاد�شة: ان�شحبي ب�شالم من جمال�س اللهو واجلدل. 

الزهرة ال�شابعة: كوين باأخالقك اأجمل من الب�شتان. 
الزهرة الثامنة: ابذيل املعروف فاإنك اأ�شعد النا�س به. 

الزهرة التا�شعة: دعي اخللق للخالق، واحلا�شد للموت، والعدو للن�شيان. 
الزهرة العا�شرة: لذة احلرام بعدها ندم وح�شرة وعقاب. 

اللقاء، لنجدد لكن وعًدا  اأجنزنا الوعد باإمتام هذا  ها نحن قد 
اآخر ليوٍم اآخر، ووقٍت اآخر.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )59(
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نا بخري ر�شله، واأنزل علينا اأكرم كتبه، و�شرع  احلمد هلل الذي خ�شّ
لنا اأكمل �شرائعه، اأحمده �شبحانه واأ�شكره، ال اأح�شي ثناء عليه، اأكمل 

لنا الدين، واأمّت علينا النعمة، فقال جل من قائل كرمي: زب چ چ 
اهلل  اإال  اإل��ه  ال  اأن  واأ�شهد  )امل��ائ��دة:3(،  چ ڇ ڇ  ڇ ڇ رب 
وحده ال �شريك له، واأ�شهد اأّن حممًدا عبد اهلل ور�شوله، �شلى اهلل عليه 

وعلى اآله و�شحبه و�شلم. اأما بعد:
ل عرًبا وعظات. حتتاج اإحدانا يف حياتها اإىل اأن تقف وقفات، لتتاأّمّ

فمن منا ال تخطئ؟، ومن منا ال ت�شيء؟
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اخرتنا لكّن عدًدا من 
اأعددناها باإحكام، وجهزناها باإتقان، طالبات من اهلل االأجر  الوقفات، 

والثواب من الكرمي الرحمن.

واأوىل وقفاتنا هي وقفة مع كتاب ربنا:

القرآن الكريم
زب ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی    جئ  قال تعاىل: 
حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت   حت خت مت ىت يت جث 
مث ىث يث حج مج  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ  
ٺ ٺ ٺ       ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ 
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ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ    ڌ  ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ک ک ک   گ گ گ 
رب  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ 

)�س(.

نا ملسو هيلع هللا ىلص: وقفتنا الثانية مع �صّنة نبيِّ

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل اأحد 
اجلنة اإل اأري مقعده من النار لو اأ�شاء، ليزداد �شكًرا، ول يدخل النار اأحد 

اإل اأري مقعده من اجلنة لو اأح�شن، ليكون عليه ح�شرة« رواه البخاري.

واأق�صر وقفاتنا مع احلكمة:

من دون أمل، سنموت
- ل ينف�شل اخل��وف عن الأم��ل، ول الأم��ل عن اخل��وف - بارو�س 

�شبينوزا.
- اأكرب القتلة قاتل الأمل - راجي الراعي.

- الأمل هو دليل احلياة والطريق اإىل احلرية - م�شطفى كامل.
- وُهدى التجارب يف ال�شيوخ، واإمنا اأمل البالد يكون يف �شبانها - 

معروف الر�شايف.
- الأر�س طواعية للرجال الذين ميلكون الأمل ويقدرون على حتدي 

امل�شتقبل - حممود امل�شعدي.

www.alukah.net



382

واأطول وقفاتنا مع الكلمة:

بانتظار مصير أفضل - بإذن اهلل-

ملاذا يتفّوق الغرب علينا؟ 
هل نحن خمتلفون فكرًيا وعلمًيا؟ ماذا ينق�شنا حتى ن�شبح مثلهم 

اأو نتفّوق عليهم؟ 
ا�شتفهام  عالمات  فقط  وتبقى  اأذهاننا  يف  تدور  الت�شاوؤلت  هذه 
ال�شبل  وتطبيق  وحلولها،  اإجابتها  اإىل  الو�شول  دون  الأف��واه،  تتخاطفها 

والطرق التي ت�شفي غليل اأجيالنا التي م�شت، واأجيالنا القادمة. 
اأمام التطوُّر التقني واحل�شاري جعلنا ن�شكك يف  وقوفنا مبهورين 
ونقدم  ما،  يوًما  نتفّوق  �شوف  باأننا  اقتناعنا  لعدم  املهدورة؛  كل قدراتنا 
نتذّرع  واأ�شبحنا  والتكنولوجية،  العلمية  املنجزات  من  الكثري  للب�شرية 
العربي  العامل  بها  مّر  التي  ال�شعبة  والقت�شادية  ال�شيا�شية  بالظروف 
والإ�شالمي يف القرون املا�شية، وجنعلها كختم ر�شمي نختم به حما�شر 

نقا�شاتنا حول هذا املو�شوع. 
واقت�شادية،  �شيا�شية  ق��وة  من  ميتلك  ما  بكل  الغرب  اأّن  ورغ��م 
يف  تظهر  تقدم  اأو  تفّوق  ب��ادرة  اأي��ة  كبح  والطرق  الو�شائل  بكل  يحاول 
ال�شتقرار  نتقدم يف ظل  اأن  ن�شتطيع  اأننا  اإّل  والإ�شالمي،  العربي  عاملنا 
القت�شادي وال�شيا�شي يف اأغلبية الوطن العربي والإ�شالمي، ويبقى علينا 
الإميان بقدراتنا، واملحافظة على عقولنا العربية والإ�شالمية، ورعايتها، 
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وت�شخري كافة الو�شائل املادية والعلمية من اأجل اأن يتفّرغوا ويبدعوا يف 
جمال اأبحاثهم وجتاربهم العلمية، ومن اأجل اأّل تاأتي اللحظة التي نندم 
فيها، ونحن نرى اإحدى الدول الغربية وقد اختطفت عقولنا القادرة على 
العطاء، وذلك باإغرائهم باملادة والإمكانات العلمية، حتى ي�شتطيعوا اأن 

يبدعوا يف العطاء الفكري والعلمي. 
العقول  لآلف  والأمل،  احل�شرة  من  بكثري  ننظر  الآن  اأننا  واأح�شب 
العربية الإ�شالمية التي تعمل خارج وطننا، وتقدم الكثري من العطاءات 
- وبتفوُّق كبري على علماء الغرب - ولعّل الدكتور فاروق الباز اأ�شهر هوؤلء 

اإذ هو الذي يدير الآن معهد الف�شاء يف اأمريكا!.

نقف مع هذه الفقرة:

في "24" ساعة فقط
هل ت�شدقني اأّن العامل ينفق خالل الأربع والع�شرين �شاعة ملياري 
العامل من حل جميع  ن  اإنه رقم خيايل جدا، ميكِّ الأ�شلحة؟!  دولر على 
م�شاكله لو اأنفق بطريقة �شحيحة! فمثاًل ن�شف ما ينفقه جي�س يف ع�شر 
ن العامل من الق�شاء على املالريا يف جميع اأرجاء املعمورة،  �شاعات، ميكِّ
وبثمن �شاروخ واحد عابر للقارات اأن يتزّود )50( مليون طفل يت�شّورون 
الرقم من مدار�س  �شيبني هذا  نت�شاءل: كم  اأن  بالغذاء، وميكننا  جوًعا 

ملحو اجلهل والأمية؟ وكم �شيبني من م�شت�شفيات للق�شاء على املر�س؟ 
وكم �شنن�شئ من م�شاكن لإيواء امل�شّردين والفقراء وامل�شاكني؟ وكم 

ين�شئ من م�شنع ومزرعة لتزويد العامل بقوته وملب�شه؟!
مليارا دولر يف اأربع وع�شرين �شاعة فقط! يا له من رقم مفزع! رقم 
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لو اأُنفق يف اأوجه اأخرى لرمبا حلل م�شكالت العامل الجتماعية والثقافية 
وكفكف دمع جائع اأو مري�س على وجه الأر�س! ويا له من عامل جمنون! 
يرك�س خلف الدمار واحلروب! والثمن اأو ال�شحية الوحيد هو اإن�شان هذه 
الأر�س امل�شكني، الذي ي�شنع ما يدمر ح�شارته وجمده بيده، وقانا اهلل 

واإياكم �شرور الدنيا!

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الشهيد
هو احلا�شر الذي ل يغيب عنه �شيء، واملطلع على كل �شيء امل�شاهد 
اأ�شماء )العليم( و)اخلبري(  للعالقة بني  وبالن�شبة  بتفا�شيله.  العليم  له 
اإىل  اأ�شيف  واإذا  العليم،  هو  فاهلل  مطلقا  العلم  اعترب  اإذا  و)ال�شهيد(: 
الأمور الباطنة فهو اخلبري، واإذا اأ�شيف اإىل الأمور الظاهرة فهو ال�شهيد.

ومع اآخر وقفاتنا:

حلٌّ ذكيٌّ جدًا
�شديًدا  عليه  الإقبال  وك��ان  الأط��ف��ال،  لعب  لبيع  حمل  هناك  كان 
لعب  يبيع  كان مبفرده  لأنه  ثم  للنا�س،  معاملته  ب�شاعته وحل�شن  جلودة 
الأطفال يف منطقته، حيث ل يوجد اأي حمل غريه يناف�شه يف ذلك، وملا 
عرف بع�س جتار لعب الأطفال بذلك اأراد اأحدهم اأن يجرب حظه يف هذا 
املكان، ففتح حماًل لبيع لعب الأطفال بجوار �شاحب املحل الأول، فقّلت 
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مبيعات املحل الأول، فجاء رجل اآخر وافتتح حماًل اآخر يف اجلهة الأخرى 
من املحل الأول لي�شري املحل الأول حما�شًرا من اجلانبني، مما اأدى اإىل 

اأن تقل مبيعاته ب�شكل كبري.
يف  ال�شدارة  على  له  حتافظ  فكرة  يف  الأول  املحل  �شاحب  فّكر 
اأن  اإىل  تفكريه  فهداه  مناف�شيه،  اأمام  ال�شمود  على  والقدرة  املبيعات، 
اأن تزيد مبيعاته  اإىل  اأدى  "املدخل الرئي�س" مما  يكتب على باب حمله 

ب�شكل كبري على ح�شاب مناف�شيه.
اإّل العقل، فاإنه قوي وذو اإمكانات ل  اإّن الإن�شان �شعيف بكل ما فيه 
حدود لها، وهذا ما قّررته التجربة وما اأكدت عليه الديانات ال�شماوية كلها.
يومًيا  الإن�شان  ميد  والعقل  اآخرين،  ويذل  اأنا�ًشا  اهلل  يعزُّ  فبالعقل 
ب�شتني األف فكرة، ولكن اأين من ي�شتفيد من هذا الكم الهائل من الأفكار؟
اأما االآن فنقف اأمامكن وقف ختام، مع ابت�شامة وداع، راجيات من 

اهلل اأن نكون قد وفقنا لتقدمي النافع، وعر�ض الطيب.
اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني". "و�شلى 
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البرنامج اإلذاعي )60(

ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلِل، اأو�َشَح َمعامَل الُهَدى فال �َشكَّ فيها وال الِتبا�ض، وَجَعل 
االبتالَء �شّنًة ويف ِكتاِبه النِّربا�ض، ُيديُل الّدوَل وَيبَتلي االأمَم، زب ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ رب )اآل عمران: 140(، اأحمُده تعاىل واأَ�شُكره، 
حمّمًدا  اأنَّ  واأ�شهد  ف�شله،  ِمن  املزيَد  واأ�شاأَله  واأ�شَتغِفره،  عليه  واأُثني 
عبده ور�شوله وخليله وُم�شطفاه من بني الّنا�ض، �شّلى اهلل عليه وعلى 

اآِله و�شحبه والتاِبعني، وَمن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الّدين. اأما بعد:
للياأ�ض ويحيا  كلمة ال  م��ع  ق��م��ر،  وغ��ي��اب  �شم�ض  ���ش��روق  ك��ل  م��ع 

االأمل...
املوافق   ) اليوم )         االإذاع���ي لهذا  اأن نقدم برناجمنا   ي�شّرنا 

)                 ( وناأمل اأن يكون برناجًما هادًفا ومفيًدا اإن �شاء اهلل.

واأول اأهداف برناجمنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   زبڻ  تعاىل:   قال 
ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ   ۆ ۈ     ۈ  ٴۇ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ     ېئ ېئ ېئ ىئ      ىئ ىئ    
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ىب  مب  خب      حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مث   جث  يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب 
ٹٹ   ٿ  ٿ    ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ رب  )�س(.

وال�صّنة املحمدّية ما�صية وباقية:

الحديث

عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -  قال: قال حممد ملسو هيلع هللا ىلص:   »اطلعت 
يف اجلنة فراأيت اأكرث اأهلها الفقراء، واطلعت يف النار فراأيت اأكرث اأهلها 

الن�شاء« رواه م�شلم.

والكلمة ال�صباحية هي هدفنا القادم:

كوني لمّاحة

ق�شم كبري من الأ�شياء التي منار�شها يف احلياة نفعلها لأجل النا�س 
ل لأجل اأنف�شنا.

تفعلني  اإمنا  ثيابك،  اأح�شن  فتلب�شني  عر�س  لوليمة  ُتدعني  عندما 
ذلك لأجل لفت انتباه الن�شاء وجذب اإعجابهن ل لأجل لفت انتباه نف�شك، 

وتفرحني اإذا لحظِت اأنهن اأُعجنب بجمال هيئتك، اأو رونق ثيابك.
به؛  والعناية  تزويقه  وتتكلفني يف  توؤثثني جمل�س �شيوفك،  وعندما 
ا لأجل نظر النا�س ل لأجل نظر نف�شك، بدليل اأنك  اإمنا تفعلني ذلك اأي�شً
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تعتنني بغرفة ا�شتقبال ال�شيوف اأكرث من عنايتك بال�شالة الداخلية، اأو 
بحمام اأطفالك!!

عندما تدعني �شاحباتك اإىل طعام، األ ترين اأّن اأمك اأو اأختك - 
ورمبا اأنِت - تعتني برتتيب الطعام وتنويعه اأكرث من العادة؟ بلى .. وكلما 

زادت اأهمية هوؤلء ال�شاحبات زادت العناية بالطعام.
اأو  لبا�شنا  على  اإحداهن  تثني  عندما  غامرة  �شعادتنا  تكون  وكم 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ولياأت اإىل النا�س الذي  اأو لّذة طعامنا، وقد قال  ديكورات بيوتنا، 
اأْي عاملي النا�س مبا حتبني اأن  اإليه« رواه ابن اأبي �شيبة،  يحب اأن ياأتوا 

يعاملوِك به .. كيف؟!
 .. عليها  اأثني   .. له  انتبهي   .. جمياًل  ثوًبا  �شاحبتك  على  راأي��ِت 
كاأنك  اليوم  اجلمال!!  هذا  ما  اهلل!!  �شاء  ما   .. رنانة  كلمات  اأ�شمعيها 

عرو�س!!
زارتِك يوًما ف�شممت من ثيابها عطًرا فّواًحا جمياًل .. اأثني عليها .. 

تفاعلي معها .. كوين ملّاحة .. فهي ما و�شعت الطيب اإل لأجلك.
رددي عبارات جميلة: ما هذه الروائح؟ ما اأح�شن ذوقك؟

دعتِك اإحداهن لطعام، اأثني على طعامها فاإنك تعلمني اأنها وقفت 
�شاعات يف املطبخ لأجلك اأو لأجل املدعوات عموًما، واأنِت منهن.

اأو اأنها على الأقل تعبت يف اإح�شاره من املطعم وحمل احللويات اأو 
غريه، اأ�شمعيها كلمات جتعليها ت�شعر اأنك ممتنة لها مبا قدمت لك، واأن 

تعبها مل يذهب �ُشَدى.
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على  فاأثني  جمياًل،  اأثاًثا  فراأيت  �شديقاتك،  اإح��دى  بيت  دخلِت 
الأثاث، والّذوق الرفيع )لكن انتبهي األ تبالغي حتى ل ت�شعر اأنه ا�شتهزاء(.
تتكلم مع احلا�شرات  ف�شمعِت )ح�شة(  ح�شرِت يف جمل�س عام، 
بانطالق، وقد اأحيت املجل�س واأ�شعدت احلا�شرات .. اأثني عليها .. خذي 
بيدها اإذا قمتما .. قويل لها: ما �شاء اهلل!! ما هذه القدرات!! ب�شراحة 

ح�شورك اأمتعنا جميًعا.
بي.. افعلي ذلك، ف�شوف حتبك - باإذن اهلل -. جرِّ

وبعد الكلمة ال�صباحية ن�صجل هدًفا مع فقرة بعنوان )تنبيهات 
مهّمة مفتتحة ب�"ل"(

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

اأو  �شبحانه  لغريه  ون�شبتها  تعاىل بجحودها  نعمة اهلل  تكفري  - ل 
كر. كر والذِّ ها من ال�شُّ عدم القيام بحقِّ

ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  زب  تعاىل:  قال 
ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ رب ) اإبراهيم(.

والنبي، وال�شرف،  بالكعبة،  - ل حتلفي بغري اهلل تعاىل، كاحللف 
ه. ة، واحلرام  وحياة فالن اأو راأ�شه اأو حقَّ والكرامة، و الذمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »األ  اأّن ر�شول اهلل   : عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - 
واإلَّ  باهلل  فليحلف  حالًفا  كان  فمن  باآبائكم،  حتلفوا  اأن  ينهاكم  اهلل  اإن 

فلي�شمت« متفق عليه.
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- ل حتلفي بالأمانة.
حلف  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال   ،  - عنه  اهلل  ر�شي   - بريدة  عن 

ا« رواه اأبو داود. بالأمانة فلي�س منَّ
اإىل  ذلك  بك  يف�شي  ل  حتى  تعاىل  باهلل  احللف  من  تكرثي  ل   -

ال�شتخفاف والتهاون باأ�شماء اهلل تعاىل و�شفاته.
قال تعاىل: زب ىئ  یی رب ) املائدة: 89(.

لك،  بق�شمه  وار�شي  تعاىل،  باهلل  لك  حلف  من  ميني  ت��رّدي  ل   -
تعظيًما هلل تعاىل، اإلَّ يف اإثم اأو ما ل قدرة لك عليه.

عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - ، قال: �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل 
فلَي�شُدق. ومن  باهلل  َحَلَف  َمن  باآبائُكم.  حَتِلُفوا  »ل  باأبيه، فقال:  يحلف 
ُحِلَف لُه باهلل َفلري�َس، وَمن مل َير�َس باهلل فلي�َس ِمَن اهلل« رواه ابن ماجة.

لع��ة واإخفاوؤها  ونزي��د ر�صيدن��ا به��دف بعنوان )كتم عي��وب ال�صِّ
عند بيعها(

كتم عيوب السِّلعة وإخفاؤها عند بيعها
مّر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على �شربة طعام فاأدخل يده فيها فنالت اأ�شابعه 
بلاًل فقال: »ما هذا يا �شاحب الطعام؟ قال اأ�شابته ال�شماء يا ر�شول اهلل. 
قال: اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س؟ من غ�س فلي�س منا« رواه 

م�شلم.
العيب  اإخفاء  يحاول  اهلل،  يخاف  ل  ممن  اليوم  الباعة  من  وكثري 
بو�شع ل�شق عليه، اأو جعله يف اأ�شفل �شندوق الب�شاعة، اأو ا�شتعمال مواد 
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الذي يف  العيب  اأو تخفي �شوت  كيميائية ونحوها تظهره مبظهر ح�شن، 
اأن تتلف من  تلبث  بال�شلعة مل  اأول الأمر، فاإذا عاد امل�شرتي  املحرك يف 
امل�شرتي  مينع  اأو  ال�شلعة،  �شالحية  انتهاء  تاريخ  يغرّي  وبع�شهم  قريب، 
من معاينة ال�شلعة اأو فح�شها اأو جتريبها، وكثري ممن يبيعون ال�شيارات 
والآلت ل يبّينون عيوبها وهذا حرام . قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�شلم اأخو امل�شلم 

ول يحل مل�شلم باع من اأخيه بيًعا فيه عيب اإّل بّينه له« رواه ابن ماجة.
املزاد  يف  للم�شرتين  قال  اإذا  م�شوؤوليته  يخلي  اأنه  يظن  وبع�شهم 
اأبيع كومة حديد .. كومة حديد، فهذا بيعه منزوع الربكة كما  العلني.. 
ملسو هيلع هللا ىلص: »البيعان باخليار ما مل يتفرقا فاإن �شدقا وبّينا بورك لهما يف  قال 

بيعهما واإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما« رواه البخاري.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الواسع
هو الذي و�شع رزقه جميع خلقه وو�شعت رحمته كل �شيء، ويف القراآن 
اقرتن ا�شم الوا�شع ب�شفة العليم، ونعمة اهلل الوا�شع نوعان: )نعمة نفع( 
وهي التي نراها من نعمته علينا، و)نعمة دفع( وهي ما دفعه اهلل عنا من 

اأنواع البالء، وهي نعمة جمهولة واأمت من نعمة النفع.

وترفع �صفارة النهاية مع هدٍف اأخري هو )فن املعاملة(

فنُّ المعاملة

1- �شّلمي على من تعرفني ول تعرفني بكل حرارة و�شدق، اأنا اأر�شل 

www.alukah.net



392

لكل  فائدة  ذا  نكون  اأن  جمياًل  األي�س  اأعرفك،  ل  واأن��ا  الر�شالة  هذه  لك 
النا�س؟ وكذلك ال�شالم.

2- ا�شتمعي لالأخريات عندما يتحدثن معك، اتركي ما تقومني به 
لدقائق  معهن  تركيزك  اإىل  بحاجة  لأنهن  لهن؛  واأ�شغي  اإليهن  وانظري 

ولي�س العمر كله.
على  وتنبيههن  مديحهن  طريق  عن  اهتمامك  لهن  اأظهري   -3
حمبوبة  اأنِك  ويح�ش�شهن  بنف�شهن،  ثقتهن  من  يعّزز  فهذا  اإيجابياتهن، 

وجديرة بالثقة يف راأيهن.
4- ادعي للنا�س باخلري، و�شدقيني الدعاء يف ظهر الغيب له تاأثري 
ا يقول "ولك ذلك"، تخّيلي  عجيب بني قلوب النا�س؛ لأّن هناك ملًكا خا�شً
اأنت تدعني لالأخريات! فتحل الربكة بينك وبني  اأّن امللك يدعو لك كما 

الذي تدعني له.
5- اأنت �شانعة م�شتقبلك لأنه كما تدينني تدانني، فاعلمي اأّن كل ما 
فعلته لالأخريات �شوف يعمله �شخ�س اآخر لك، فانتبهي ما الذي تقولينه 

وما الذي تفعلينه.
ح�شن  على  اجلزيل  ال�شكر  منا  فلكّن  الرحيل  وق��ت  ح��ان  واالآن 
ا�شتماعكن، ولنا منكن الدعاء، وتذّكرن باأّن جميع هذه االأه��داف هي 

لكّن ومن اأجلكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )61(

ٱ ٻ ٻ

اإلينا خري ر�شله،  اأنزل علينا خري كتبه، واأر�شل  احلمد هلل الذي 
ې ى ى  ې  زب ۉ ې ې  ل��ل��ن��ا���ض  اأر���ش��ل��ت  اأم���ة  خ��ري  وج��ع��ل��ن��ا 
ۆئ      ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ 
ع��م��ران(.  )اآل  رب   ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ          ۈئ  ۈئ 
�شاهًدا  وجعله  كله  الدين  على  ليظهره  احل��ق  ودي��ن  بالهدى  فاأر�شله 

ومب�شًرا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�شراًجا منرًيا. اأما بعد:
نحن معكن من منربكن االإذاعي منرب مدر�شة )                             ( 
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( يف ح��دي�ق�ة م�زدان�ة بالورود 

واالأزهار اجلميلة، وجدنا في�ها ع���ّدة ورود.

ك�ر احلكيم: ق�ط�فنا الوردة الأوىل فوجدنا فيها اآيات م�ن ال�ذِّ

القرآن الكريم

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ      ڦ   ڦ  زب  تعاىل:  قال 
ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک  ک ک 
ں      ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ     ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ ۋ 
ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ      ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی   ی 

ی جئحئ مئ ىئ يئجب حب خب مب  رب )�س(.

وبعد اأن قطفنا الوردة الثانية وجدنا فيها كالم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قال  قال:  بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  اأن�س  عن 
النار  في�شبغ يف  القيامة.  يوم  النار،  اأهل  من  الدنيا،  اأهل  باأنعم  »يوؤتى 
�شبغة، ثم يقال: يا ابن اآدم هل راأيت خرًيا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول ل واهلل يا رّب، ويوؤتى باأ�شد النا�س بوؤ�ًشا يف الدنيا، من اأهل اجلنة. 
في�شبغ �شبغة يف اجلنة. فيقال له: يا ابن اآدم، هل راأيت بوؤ�ًشا قط؟ هل 
مّر بك �شدة قط؟ فيقول: ل واهلل يا رّب، ما مر بي بوؤ�س قط. ول راأيت 

�شدة قط« رواه م�شلم.

وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم امل�صطف��ى ملسو هيلع هللا ىلص قطفنا الوردة الثالثة 
ف�وجدنا فيها كلمة ال�صب�اح وهي بعنوان )�صوؤال تربوي(

سؤال تربوي
الأدب  �شوء  بني  جتمع  التي  امل�شاك�شة  الطالبة  مع  نتعامل  كيف 

وال�شعف الدرا�شي؟
دون  من  والدعابة  امل��رح  حتب  ولكنها  متفوقة..  طالبة  تكون  قد 
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�شابط.. وهذه ك�شبها اأ�شهل من غريها.
غالًبا ل تهتم بدرا�شتها ول اأداء واجبها.. ول حترتم معلماتها.

احللول الرتبوية:
بظروف  متر  رمب��ا  فهي  بق�شوة...  ولي�س  برحمة  معها  تعاملي   -

خارجة عن اإرادتها... تعاملي معها بلطف م�شحوب ب�شيء من ال�شدة.
- ابحثي حالتها مع املر�شدة... وتوا�شلي مع ويل اأمرها فرمبا تبني 

لك اأ�شياء... ومن خاللها حتلني م�شكلتها...
َريها لها. رِّ - تغافلي عن بع�س الأخطاء الب�شيطة التي ميكن اأن مُتَ

- ا�شتفيدي من خرباتها يف اإجراء النكت.. فمثاًل واأنت غائ�شة يف 
اأو طرفة  اأّن الطالبات مللن، اطرحي عليها �شوؤاًل  اأح�ش�شت  ال�شرح وقد 
بها..  له  �شمحت  اأنت  التي  الطرفة  من  �شيًئا  ل�شانها  على  يجري  بحيث 
ففيها تخفيف ملا عندها لإعطائك لها الفر�شة يف ذلك.. وفيها ما يزيل 

ا تبداأ تطمئن اإليك ك�شديقة. �شيًئا من امللل على زميالتها.. واأي�شً
- اأ�شعريها بذلك احلب وتلك الرحمة يف مواقف متر معها.. فمثاًل: 
انتهت  ف��اإذا  الف�شل..  يف  اأوقفيها  الأدب..  واأ���ش��اءت  وتلفظت  اأخطاأت 

احل�شة اجل�شي معها يف غرفتك  لوحدها.. وا�شاأليها هذه الأ�شئلة:
واقبلي  �شيء  اأي  جتيب  دعيها  املوقف؟  هذا  منك  �شدر  ملاذا   -1

منها.
2- اأثني عليها: اأنت من خرية الطالبات... مثاًل: يف لبا�شك اجلميل 
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وخطك املبدع وتعاملك الطيب مع زميالتك )اختاري اخل�شال اجليدة 
فيها ثم اأثني عليها فيها( ثم ا�شاأليها: هل يليق مبثلك هذا املوقف؟

3- هل اأخطاأت اأنا يف حقك يف يوم ما؟ فاإن اأجابت نعم... وكانت 
�شادقة.. على الفور... اعتذري من خطاأك ووعدها اأّل يتكرر.. واإن كانت 

الإجابة؛ ل.. فا�شاأليها: ملاذا اإذن هذا التعامل؟

والآن بعد اأن قطفنا الوردة الرابعة وجدنا فيها �صعًرا:

من القائل؟
راأي�����������ت ال������ده������ر ي�����رف�����ع ك������ل وغ����د 

�شريف �شيم  ذي  ك��ل  ويخف�س  ل��ه��م   
ك����م����ث����ل ال�����ب�����ح�����ر ي������غ������رق ك�������ل ح���ي

ج��ي��ف��ة ف����ي����ه  ي����ط����ف����و  ي����ن����ف����ك  ول 
واٍف ك�����ل  ي���خ���ف�������س  امل������ي������زان  ك������ذا 

خ��ف��ي��ف��ة زن��������ة  ذي  ك������ل  وي������رف������ع 
ا قال: واأي�شً

ع��������دوك م�����ن ����ش���دي���ق���ك م�����ش��ت��ف��اد
ف�����ال ت�������ش���ت���ك���رثون م�����ن ال�������ش���ح���اب

ف�����������اإن ال��������������داء اأك�����������رث م�������ا ت�������راه
ي����ك����ون م�����ن ال����ط����ع����ام وال���������ش����راب

اأعظم  اأحد  ُيعد  فار�شية.  واأم  اأب  من  بغدادي  �شاعر  هو  القائل: 
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�شعراء الدولة العبا�شية. كرث اإنتاجه وتنّوعت اأغرا�شه، وطالت ق�شائده. 
عرف بهجائه، وا�شتهر بو�شفه للطبيعة التي تغني بجمالها. تفّرد باأ�شلوبه 
وفنه يف نظم ال�شعر عن اأهل زمانه. ترى هل تعرفني ا�شم هذا ال�شاعر 

�شاحب هذه الأقوال؟ 
اجلواب: ابن الرومي.

والآن بعد اأن قطفنا الوردة اخلام�صة وجدنا فيها هذه الفقرة:

ال يأكل في حياته إاّل الجبن فقط!

قال رجل بريطاين من مقاطعة كامربيدج: اأنه اعتمد على اجلنب 
كلًيا يف تغذيته منذ اأن كان طفاًل يحبو. ويعاين من داف نونلي )29عاًما( 
من خوف مر�شي )فوبيا(، جتاه جميع اأ�شناف الطعام متنعه من تناول 
غري اجلنب. وقد ي�شيف اإىل اجلنب �شرائح قليلة من البطاط�س باخلل اأو 

امللح. 
"اإذا كان هناك زر �شحري ميكنني من  ويقول هذا الرجل املطلق 
تناول خمتلف اأنواع الطعام، ملا ترددت يف �شغطه، "وي�شيف" مل اأتناول 
وجبة �شاخنة واحدة يف حياتي كلها .. حتى اجلنب اآكله بارًدا مما ي�شبب 
ولكني   .. واملتنّوع  ال�شاخن  الطعام  لتذوُّق  اأت�شّوق   .. يل �شيًقا يف احللق 

يائ�س ول اأظن اأين �شاأتغري".
ويذكر الرجل اأنه حينما يكون متعًبا اأو متعّجاًل، فاإنه يلتقط اأية قطعة 
جنب من الثالجة ويتناولها، ول ميكن له اأن مي�س اأي نوع اآخر من الطعام. 
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وُيخ�شى على داف من انهيار يف ج�شده، ما مل يتزّود بالفيتامينات 
املتوّفرة يف خمتلف اأنواع الطعام .. يقول خبري اأنظمة الرجيم نيغل دينبي 
"هذا النوع من النظام الغذائي يغفل جميع اأنواع الفيتامينات وم�شادات 

الأك�شدة التي نح�شل عليها من اخل�شار والفواكه". 

اأما الوردة ال�صاد�صة فكانت بعنوان )منزلة املراقبة(

منزلة المراقبة

رب  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  ت���ع���اىل:   ق����ال 
)غافر(.

فاملراقبة هي دوام علم العبد ويقينه باطالع احلق �شبحانه وتعاىل 
اإىل  النظر  بدوام  اخللق  مراقبة  ن�شيان  هي  وقيل  وباطنه،  ظاهره  على 
اأحد  قال  وقد  وج��ّل.  عّز  هلل  والعالنية  ال�شر  خلو�س  هي  وقيل  اخلالق، 
للنا�س واعًظا فكن واعًظا لنف�شك، ول يغرّنك  "اإذا جل�شت  ال�شاحلني: 
اجتماعهم عليك، فاإنهم يراقبون ظاهرك، واهلل يراقب باطنك"، واأرفع 
منازل املراقبة هي مراقبة َمَواطن ر�شا اهلل، والُبعد عن َمَواطن �شخطه 
وغ�شبه، واعلمي اأن من راقبت اهلل يف خواطرها ع�شمها اهلل يف حركات 

جوارحها. 
زه��ورن��ا،  رائ��ح��ة  بعبق  انتع�شنت  ق��د  ت��ك��ّن  اأن  نتمنى  اخل��ت��ام  ويف 

فان�شرحت نفو�شكن، وطابت اأرواحكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )62(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأو���ش��ح م��ن��ه��اج احل���ق ل��ل��راغ��ب، وك�����ش��ف ظلمة 
اإليه  الباطل للطالب، وفتح لعباده الباب فهي بال حاجب، فما تقّرب 
اأحٌد اإال ورجع باملكا�شب، وال ابتعد عنه اأحٌد اإال رجع بامل�شائب، ا�شتوى 
على عر�شه كما قال، ال كما يقول اأولو امل�شائب، وارتفع فوق �شماواته 
"هل من  في�شاأل:  الدنيا  �شماء  اإىل  ليلة  وينزل كل  االآي��ب،  �شعادة  فيا 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وحبيبه  "، واأ�شهد  م�شتغفر، هل من تائب؟ 
كلما  ك��ث��رًيا  ت�شليًما  و�شلم  و�شحبه،  واآل���ه  عليه،  اهلل  �شلى  وخليله. 

اأمطرت ال�شحائب. اأما بعد:
مديرتي الفا�شلة .. اأ�شتاذاتي الكرميات .. زميالتي الطالبات ..

يف هذا اليوم اجلديد )        ( املوافق )                 ( نقول لكن:
�ش�������الُم اهلُل ي�شري ما اأقيمت �ش������الٌة من عباٍد خا�شعين�������ا
وما جادت مباء املزِن �شحٌب �شقى االأ�شجار والزرَع الدفينا
�ش�������الٌم ع�����اطٌر وله اأري��������ٌج من االأعماِق يع�ب�ُق يا�ش���م��ي���ن�����ا
�ش�������الُم اهلِل نهديِه اإليك������ن مع االإ�شفاِق مم�زوج�اًَ حن����ي��ن���ا

كر  يف بداي��ة ال�ص��ري نك�صف ال�ص��ري، ونن�صر اخلري، باآي��ات من الذِّ
احلكيم:
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القرآن الكريم
يث   ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  زب  تعاىل:  قال 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ  ڄ    ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ        ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ        ژ ژ ڑ ڑ ک      ک     ک ک گ گ گ  

گ    ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ رب )�س(.

وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم اهلل ع��ّز وجّل هيا بنا اإىل كالم �صّيد 
الأنام عليه اأف�صل ال�صالة واأمّت ال�صالم:

الحديث
عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »اإذا 
�شار اأهل اجلنة، واأهل النار اإىل النار، جيء باملوت حتى يجعل بني اجلنة 
والنار، ثم يذبح ثم ينادي مناٍد: يا اأهل اجلنة ل موت، ويا اأهل النار ل 
موت، فيزداد اأهل اجلنة فرًحا اإىل فرحهم، ويزداد اأهل النار حزًنا اإىل 

حزنهم« متفق عليه.

وحلدائق مدر�صتنا فروع مورقة فيها املعاين مت�صلة .. والغ�صون 
رطيبة ومع هذه الزهرة الفّواحة من �صذانا الزاكي :

طرق تساعدكِ على النوم
1- حاويل معرفة �شبب ا�شطراب النوم واإذا كان بالإمكان معاجلته.
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النوم  قّلة  زائ��دة؟  اأخ��ذِت جرعة  اأو  اأدوي��ة جديدة  اأخ��ذِت  2- هل 
تفاعل  نتيجة  اأو  لالأدوية  اجلانبية  الآث��ار  من  تكون  ما  غالًبا  واخلمول 

الأدوية مع بع�شها، ناق�شي هذا الأمر مع طبيبتك اأو ال�شيدلنية.
القلق  عن  ناجت  ال�شطراب  هل  حياتك.  يف  ال�شغوط  اع��ريف   -3

الأكرث من الالزم اأو الإحباط؟.
4- يجب اأن جتدي وقًتا لتهدئي قبل الذهاب اإىل النوم )ل ت�شاهدي 

اأفالم رعب قبل النوم(.
5- جّددي الطريقة التي ت�شتطيعني اأن تتغلبي بها على ال�شغوط اأو 

احلزن!.
6- اإذا كنِت تنامني يف بيئة جديدة مثل الفندق اأو منزلك اجلديد، 
هذا  واملنّبه،  الو�شادة  مثل  اإليك  بالن�شبة  ماألوفة  اأ�شياء  معك  اأح�شري 
لة  املف�شّ النوم  بيجامة  اإح�شار  تن�شي  ل  بالراحة،  ت�شعري  اأن  ي�شاعدك 

لديك

وكلمة ال�صباح هي بعنوان )من ف�صِلك اأيتها املعلمة(

من فضلكِ أيتها المعلمة

ميدان تفوُّقِك وجناحِك.. اأو تاأخرك واإخفاقِك هو الف�شل.
داخل  اجلديدة..  املتطّورة  مهاراتِك  واأظهرِت  اأبدعِت  اأنِت  فمتى 

الف�شل، فاأنت مبدعة متميزة.. والعك�س بالعك�س.
من هذا املنطق اأمتنى اأن يكون هذا امليدان مليًئا باجلديد واملفاجاآت 
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فهن  طالباتك..  معِك  تتوا�شل  حتى  امل�شّوقة..  املفيدة  امل�شّلية  املتنّوعة 
هي  �شابات يف وقت النمو.. لديهن احلركة والن�شاط القوي.. فاإن مل توجِّ

ل  فاإنه  تنفعهن،  التي  املفيدة  للوجهة  م�شارهن  وحتددي  وت�شرّيي 
ول  مر�شد  بال  �شي�شري  لديهن  الن�شاط  اأّن هذا  الفعل  رد  �شيكون  حمالة 
موجه.. ف�شت�شمعني منهن وترين اأ�شياء واأ�شياء رمبا حتتاجني لوقت كثري 

حتى تعاجليها.
لذا، من الأف�شل توظيف هذه الطاقة الفّعالة يف املفيد وبالأ�شلوب 

الأح�شن.
ومن التجديد يف جذب الطالبات اأثناء يف ال�شرح ما يلي:

بال�شور  لالنتباه  ملفتة  اأ���ش��ي��اء  بو�شع  احل��ا���ش��وب  ا�شتخدام   -
والأنا�شيد املفيدة.

اإذا كان �شهاًل... فتخرب  الدر�س  ل�شرح  الطالبات  - تر�شيح بع�س 
به من قبل وحُت�شره يف املنزل وتاأتي وقد ا�شتعدت له.. يف ذلك ت�شجيع 
ذلك  وغري  ال�شارحة..  هي  املعلمة  اأّن  ال�شائد  الروتني  يف  وتنويع  لهن.. 
الثانية  ال�شنة  يف  ونحن  اأ�شتاذنا  اأن  اأذكر  املنا�شبة  وبهذه  الفوائد..  من 
ع علينا جميًعا اأكرث املنهج بعد النتهاء من  الثانوية يف مادة التاريخ.. وزَّ
�شرح الكتاب، وهذا يف وقت املراجعة.. وكل طالب قد عرف ما �شي�شرح 
در�س.. مبا  �شرح  نخو�شها يف  اأول جتربة جميلة  تعد  فكانت  لزمالئه.. 

فيها من الطرائف واملفاجاآت.. وكانت عالقة يف الذهن حتى اليوم.
- تق�شيم ال�شف اإىل جمموعات.. ثم زرع احلما�س يف نفو�شهن.. 
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ال�شنوات..  اإح��دى  يف  الثانوية  الأوىل  ال�شنة  طالب  مع  فعلته  ما  وه��ذا 
فق�ّشمت الف�شل اإىل ثالث جمموعات.. و�شّميتها مب�شّمى )القد�س - مكة 
� املدينة(.. وكانت ال�شنة ثالث ف�شول .. ففعلت ذلك يف جميع الف�شول 
الدر�س  دخل  اإذا  ثم  جمموعة..  كل  على  ونائًبا  رائ��ًدا  وجعلت  الثالثة.. 
قبالة  يكون  بحيث  الطاولت..  تدوير  مع  جانب  يف  جمموعة  كل  جتتمع 
بع�س.. ويف اأثناء ال�شرح اأطرح �شوؤال على جمموعة القد�س فاإن اأجابوا 
�ُشجلت لهم درجة.. واإن مل يجيبوا خ�شروا الدرجة واأنتقل اإىل جمموعة 
اأثناء  نف�شه يف  املنهج  يكون  ال�شوؤال عن در�س  ا يف  اأي�شً .. وهكذا..  مكة 
يف  جنعل  جمموعته..  تفوز  ومن  �شهر  خالل  الدرجات  جُتمع  ال�شرح.. 
نهاية ال�شهر ح�شة حفل داخلي واأوزع عليهم اجلوائز و�شهادات ال�شكر 

وناأتي لهم بوجبة اإفطار. 

اأما الآن، نرتككن مع علم ومعرفة:

فضل ُأمّة محمد

1- هي خامت الأمم واأولها ح�شاًبا يوم القيامة، فعن اأبي هريرة - 
ر�شي اهلل عنه - اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »نحن الآخرون ال�شابقون 
الذي  يومهم  ه��ذا  ثم  قبلنا،  من  الكتاب  اأوت���وا  اأنهم  بْيد  القيامة  ي��وم 
فر�س عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهلل، فالنا�س لنا فيه تبع: اليهود غًدا 

والن�شارى بعد غد« متفق عليه.
بن  اأهل اجلنة، فعن عبد اهلل  ثلثا  بل  اأهل اجلنة،  2- هي ن�شف 
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م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: كنا مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف قبة حمراء نحًوا 
من اأربعني، فقال: »اأتر�شون اأن تكونوا ربع اأهل اجلنة، قلنا: نعم، قال: 
اأتر�شون اأن تكونوا ثلث اأهل اجلنة، قلنا: نعم، قال: فوالذي نف�شي بيده 
اإين لأرجو اأن تكونوا ن�شف اأهل اجلنة، وذلك اأّن اجلنة ل يدخلها اإّل نف�س 
م�شلمة وما اأنتم من اأهل ال�شرك اإل كال�شعرة البي�شاء يف جلد ثور اأ�شود 
اأو ال�شوداء يف جلد ثور اأحمر. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: اأهل اجلنة ع�شرون ومائة �شف، 

هذه الأمة منها ثمانون �شًفا«. رواه الإمام اأحمد.

والآن، هيا بنا اإىل اآخر فقراتنا:

الطبيب قتل "300" من مرضاه!!

الذي  �شيبمان  هارولد  الربيطاين  العائلة  طبيب  اأّن  حتقيق  ك�شف 
�شبق واأن ُحكم عليه بال�شجن املوؤبد، رمبا يكون قد قتل يف الإجمال نحو 

)300( �شخ�س من مر�شاه، مما يجعله اأكرب قاتل يف التاريخ.
الطبيب  عيادة  اأّن  احلكومة  بها  اأم��رت  التي  الدرا�شة  وك�شفت 
�شيبمان �شجلت )297( حالة وفاة اأكرث من عيادات الأطباء الآخرين يف 
منطقة مان�ش�شرت )�شمال غرب اإجنلرتا(، خالل فرتة )24( عاًما متتد 

يف )1974م( اإىل )1998م(.
و�شبق واأن ُحكم على �شيبمان )54عاًما( بال�شجن املوؤبد بعد اإدانته 

بقتل )15( من مر�شاه ي�شملهم الرقم اجلديد.
ومل يحدد اأّي دافع خا�س لهذه اجلرائم، كما اأّن الطبيب نفى دوًما 
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الوقائع. واأظهر التحقيق الإح�شائي اأّن �شيبمان كان يختار اأول �شحاياه 
من بني املر�شى الإناث ممن تزيد اأعمارهن على )75( عاًما، ثم ممن 

هن فوق اخلام�شة وال�شتني.
على  عيادته  يف  الذكور  املر�شى  وفّيات  معّدل  يزيد  ل  املقابل  ويف 

معّدلت العيادات الأخرى يف املنطقة. 
وغالبا  بزيارتهم،  قيامه  اأثناء  يف  �شحاياه  معظم  �شيبمان  وقتل 
بكمية  حقنهم  عرب  مبفردهم،  فيه  يكونون  وق��ت  ويف  مرجتلة  بطريقة 

مكثفة من الديامورفني )الهريوين(. 
اأعلنت  املا�شي،  العام  يف  ام��راأة   )15( بقتل  �شيبمان  اإدان��ة  وبعد 
وع�شرين  بثالث  ملالحقته  العنا�شر  من  يكفي  ما  متتلك  اأنها  ال�شرطة 
جرمية اأخرى. لكن النيابة العامة قررت عدم اإعادة فتح امللف، م�شرية 
اإىل اأن الطبيب حمكوم عليه بال�شجن املوؤبد واأّن الدعاية حوله قد ت�شر 

ب�شري املحاكمة.
لكن الك�شف عن هذا العدد  الكبري من جرائمه، قد يثري ال�شغوط 
املوقوف يف �شجن فرانكالند )مقاطعة  للطبيب  لإجراء حمكمة جديدة 

دورهام ب�شمال اإجنلرتا(. 
اآخر  اآن، فوداًعا اإىل لقاء  وهاهو وقت ال��وداع حان، وزمان البني 

باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )63(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأع��ظ��م ع��ل��ى ع��ب��اده امل��ّن��ة، مب��ا دف���ع عنهم كيد 
اإله اإال اهلل وحده  اأن ال  ال�شيطان وفّنه، ورد اأمله وخّيب ظنه. واأ�شهد 
ال �شريك له، جعل ال�شوم ح�شًنا ح�شيًنا الأوليائه وُجّنة، وفتح لهم به 
قائد اخللق  ور�شوله،  اهلل  نبينا حممًدا عبد  اأّن  واأ�شهد  اأب��واب اجلنة، 
وممهد ال�شّنة. �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه، ذوي القلوب الزاكية 

والنفو�ض املطمئنة، و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
نبداأ معكن  وزق��زق��ة ع�شافريه،  ال�شباح،  هذا  �شم�ض  ارتفاع  مع 

اإذاعتنا ال�شباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

كر  وخري ما ن�صتهل به اإذاعتنا يف هذا ال�صباح اآيات بّينات من الذِّ
احلكيم ب�صوت الطالبة:

القرآن الكريم
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ   ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  قال 
ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ 
ڭ ڭ     ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ېې ې ې ى              ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ 
ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ     ىئ يئ جب حب 
يث  ىث  مث   جث  يت  ىت  مت   خت  حت  جت  يب  ىب  مب    خب   
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ٱ  مس   خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح   مج  حج 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  
ٺ ٿ ٿ   ٿ    ٿ  ٹ   ٹ         ٹ ٹ  ڤ ڤ    ڤ   ڤ    ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  رب )�س(.

وبع��د اأن ا�صتمعن��ا اإىل كالم اهلل عّز وج��ّل ن�صتمع اإىل كالم �صّيد 
الأنام عليه اأف�صل ال�صالة، واأمّت الت�صليم والطالبة:

الحديث
ر�شول  ق��ال  ق��ال:    - عنه  اهلل  ر�شي   - اخل���دري  �شعيد  اأب��ي  ع��ن 
اجلنة،  اأهل  يا  مناٍد:  فينادي  اأملح،  كب�س  كهيئة  باملوت  »يوؤتى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
في�شرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا املوت، 
فيقول:  وينظرون،  في�شرئبون  النار،  اأهل  يا  ينادي:  ثم  راآه،  قد  وكلهم 
راآه، فُيذبح. ثم  هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا املوت، وكلهم قد 
 يقول: يا اأهل اجلنة خلود فال موت، ويا اأهل النار خلود فال موت، ثم قراأ:  
رب  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   زب 

)مرمي: 39 ( - وهوؤلء يف غفلة اأهل الدنيا-« متفق عليه.

الآن مع كلمة ال�صباح لهذا اليوم تلقيها على م�صامعكن الطالبة:

وفاة آدم عليه السالم

ملا ح�شرْت اآدم )عليه ال�شالم(، الوفاة، عهد اإىل ابنه �شيث - الذي 
رزق به بعد وفاة هابيل، وكان نبًيا اأنزلت عليه خم�شني �شحيفة - وعلَّمه 
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الطوفان  بوقوع  واأعلمه  ال�شاعات،  تلك  وعبادات  والنهار،  الليل  �شاعات 
بعد ذلك.. ويقال اإّن اأن�شاب بني اآدم اليوم كلها تنتهي اإىل �شيث اأولد اآدم 

غريه انقر�شوا.
وقد تويف اآدم عليه ال�شالم، يوم اجلمعة.. وجاءته املالئكة بحنوط 

وكفن من اجلنة.. وعّزوا فيه ابنه وو�شيه �شيًثا، عليه ال�شالم. 
وعن اأُبي بن كعب - ر�شي اهلل عنه -، قال: اإن اآدم - عليه ال�شالم - ، 
ملا ح�شره املوت قال لبنيه: اأي بني .. اإين اأ�شتهى من ثمار اجلنة.. فذهبوا 
يطلبون له .. فا�شتقبلتهم املالئكة ومعهم اأكفانه وحنوطه، ومعهم الفوؤو�س 
وامل�شاحي واملكاتل .. فقالوا لهم: يا بني اآدم ، ما تريدون وما تطلبون؟ 
اأبونا مري�س، وا�شتهى من ثمار اجلنة .. فقالوا لهم: ارجعوا،  .. قالوا: 
فقد ق�شى اأبويكم .. فجاءوا - اأي املالئكة - فلما راأتهم حواء عرفتهم، 
فخلِّى  قبلك،  من  اأوتيت  اإمنا  فاإين   .. عني  اإليك  فقال:   .. باآدم  فالذت 
بيني وبني مالئكة ربي عّز وجّل .. فقب�شوه، وغ�شلوه، وّكفنوه، وحّنطوه، 
وحفروا له، وحلدوه، و�شّلوا عليه، ثم اأدخلوه يف قربه، ثم حّثوا عليه - اأي 

الرتاب - ثم قالوا: يا بني اآدم .. هذه �شّنتكم. 
ت املالئكة على اآدم اأربًعا، وكرّب اأبو بكر  وعن ابن عبا�س قال: َكربَّ
على فاطمة اأربًعا، وكرّب عمر على اأبي  بكر اأربًعا، وكرّب �شهيب على عمر 

اأربًعا. 
وقد اختلف يف مو�شع دفنه .. فامل�شهور اأنه ُدفن عند اجلبل الذي 
اأهبط عنده يف الهند .. وقيل بجبل اأبي قبي�س مبكة .. ويقال اإّن نوًحا عليه 
ال�شالم، ملا كان زمن الطوفان حمله هو وحواء يف تابوت، فدفنهما ببيت 
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املقد�س. 
وكان ُعْمر اآدم - عليه ال�شالم - األف �شنة.. وقد ماتت اأُّمنا حواء 
�شبعة  عليه  بكت  اإّن اخلالئق  وقيل   .. واحدة  ب�شنة  بعده  ال�شالم،  عليها 

اأيام. 

والآن هيا بنا اإىل زاوية علم ومعرفة والطالبة:

"45" ألف حالة طالق بسبب الشبكة العنكبوتية!!
ك�شفت اإح�شائية �شادرة عن جهاز التعبئة والإح�شاء، عن اأّن م�شر 
�شهدت اأكرث من )75( األف حالة طالق خالل عامي )2006- 2007م(.

لكن املفاجاأة التي فّجرتها الإح�شائية هي اأّن )45( األف حالة من 
حالت الطالق التي وقعت خالل العامني، كانت ب�شبب ال�شبكة العنكبوتية، 
حيث ين�شغل اأحد الزوجني عن الآخر، وت�شاحب ال�شبكة العنكبوتية ف�شاًل 

عن تعّدد حالت اخليانة الزوجية من خالل ال�شبكة العنكبوتية.
علم  اأ�شتاذة  ح�شن  زينب  الدكتورة  بها  قامت  درا�شة  اأك��دت  وقد 
الجتماع بجامعة عني �شم�س اأّن )68%( من حالت الطالق نتجت ب�شبب 

تف�شيل اأحد الزوجني للحا�شب الآيل على زوجه اأو زوجته.
ان�شغلوا  الدرا�شة  �شملتهم  ممن   )%56( من  يقرب  ما  اأّن  كما 

مب�شاهدة مواقع اإباحية عن زوجاتهم.
الآيل،  اإدمان احلا�شب  الأزواج من  الدكتورة زينب ح�شن  وحّذرت 
والن�شغال عن اأزواجهم واأولدهم ملا قد ي�شببه من م�شكالت اجتماعية 

خطرية. 
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ومن زاوية علم ومعرفة هيا بنا اإىل زاوية غرائب الق�ص�س، ومع 
الطالبة:

سبّاك سئم من مهنته فعمل طبيبًا!!

بداأ  بنجالدي�شي،  �شباك  على  القب�س  الكويتية  الأمن  قوات  األقت 
بالكويت.  الأ�شنان يف عيادة موؤقتة فوق �شطح منزله  ميار�س مهنة طب 
واعرتف دالني �شوكدار موكرت عقب اعتقاله بعدما توّجه اإليه اآ�شيوي تابع 
لل�شرطة وتظاهر باأنه مري�س لت�شوير موكرت وهو ميار�س مهنته اجلديدة، 
اإىل  و�شوله  بعد  اأ�شهر  �شتة  ملدة  مار�شها  التي  مهنته  �شاأم  باأنه  اعرتف 
الكويت يف عام )2003م(؛ ولذلك عمل عيادة لطب الأ�شنان يف منزله 

وبداأ ميار�س الطب.
رجال املباحث تلّقوا بالغا باأّن اآ�شيويني يرتّددون بكرثة على منزل 
الطبيب  اأّن  وتبنّي  الإ�شالحية.  مبنطقة  ال�شيوخ  جليب  يف  كائن  م�شبوه 
الأحكام،  لتنفيذ  واملطلوبني  الإقامة  لقانون  املخالفني  ي�شتقبل  املّدعي 
ويتعّذر عليهم الذهاب اإىل املراكز الطبية اأو امل�شت�شفيات مقابل دينارين 
حوايل  للدواء  دنانري  وثالثة  والعالج  للك�شف  دولرات(  �شبعة  )حوايل 

)10( دولرات.
من  ا  جدًّ بخ�س  ب�شعر  الأدوية  ي�شرتي  كان  باأنه  "موكرت" اعرتف 

العمال الآ�شيويني الذين كانوا ي�شرقونها من م�شت�شفيات وزارة ال�شحة.
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ونحلِّق بكّن مع اآخر فقرة مع الطالبة:

الخارجون عن القانون وقّطاع الطرق
عن  خارجني  يدعون:  القانون  خ��ارج  يعي�شون  الذين  الأ�شخا�س 
اإّن  بل  فقط،  اأك��رث  اأو  قانوًنا  يخالفون  ل  فهم  ط��رق،  قّطاع  اأو  القانون، 

طريقة حياتهم غري �شرعية، اأو �شد القانون.
وبع�س اخلارجني عن القانون وقّطاع الطرق جمرمون، وهم ياأملون 

يف احل�شول على الرثوة عن طريق ال�شرقة. 
ولقد عا�س العديد من قّطاع الطرق امل�شهورين يف الغرب، وكان من 

ال�شعب اإلقاء القب�س عليهم، لقلة وندرة وجود رجال القانون. 
طرق  قّطاع  كانوا  القانون  عن  اخل��ارج��ني  من  اآخ��ر  ن��وع  وهناك 
اجتماعيني؛ لأنهم حاولوا تبديل وتغيري وحت�شني املجتمع، لأّن لدى بع�س 
وتعاقب  جهة،  من  الأقوياء  والأ�شخا�س  الأغنياء  ت�شاعد  قوانني  ال��دول 
الفقراء وال�شعفاء من جهة اأخرى، وتلك هي القوانني التي خرقها قّطاع 
الطرق  قّطاع  ي�شتطيع  واأحياًنا  اأجلها،  من  وثاروا  الجتماعيون،  الطرق 
والأ�شخا�س  ال�شكان  من  الكثري  لأّن  عديدة؛  ل�شنوات  الأ�شر  من  الفرار 
العاديني ي�شاعدونهم وي�شاندونهم، ومنهم من يوؤّمن لهم الطعام واملاأوى. 
وكان هناك قّطاع طرق اجتماعيون يف معظم بلدان العامل لفرتة واحدة 
يروون  زال��وا  وما  اأ�شطورية،  �شخ�شيات  �شاروا  وبع�شهم  تاريخها،  يف 

الق�ش�س ال�شّيقة عن اأعمالهم اجلريئة.
واأخرًيا نتمنى اأن نكون قد وّفقنا فيما قّدمناه لكّن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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العباد رحمة بهم واإح�شانا  احلمد هلل الذي فر�ض ال�شالة على 
وجعلها �شلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك اإمياًنا، وكّررها كل يوم حتى 
والعناء،  التعب  يح�شل  ال  حتى  عليهم  وي�ّشرها  اجل��ف��اء،  يح�شل  ال 
ف�شاًل  خم�شني  وبالثواب  خم�ًشا  بالفعل  فكانت  ثوابها،  لهم  واأج���زل 
منة وامتناًنا، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأخ�شى النا�ض لربه �شًرا 
واإعالًنا �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان و�شلم 

ت�شليما. اأما بعد:
باأريج  وثناء  اإليكّن،  ُتزجى  مباركات  وحتيات  عليكن  اهلل  �شالم 
ينالها  ال  و�شم�ًشا  خ�شوف  يناله  ال  ب��دًرا  للعطاء  ودم��نت  منا،  كامل�شك 

ك�شوف.
ونحن معكّن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( لتقدمي 

وجباٍت اإميانية وثقافية، تغّذي الروح، وحتيي الفكر.

وم��ع اأوىل وجباتن��ا الإمياني��ة الت��ي حتّل��ق بال��روح عالًي��ا، اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
چ       چ  چ  چ  ڃ      ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  قال 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈژ ژ 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ     گ   گ  ک  ک  ک    ک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ    ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ  ہ                 ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ 
ې  ې     ې  ې        ۉ   ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ   
ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ   ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى    

ېئ  ېئ       ېئ   ىئ  رب ) الزمر(.

ونقدم وجبة نبوّية طاهرة من الأحاديث النبوّية:

الحديث

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

من الزمهرير« متفق عليه.

وناأكل من وجبة الق�صة:

أخطاء إمالئية قاتلة

جاءت اإحدى العناوين الرئي�شة جلريدة )الأهرام( يقول: "الأهرام 
تثني على طرائف عمة ال�شيخ اخل�شري الكبرية" .. بدًل من تثني على 

همة ال�شيخ"، والطريف اأّن عمة ال�شيخ كانت كبرية الكرام".
يف   - احلكومية  ال�شحف  اإح��دى  ن�شرتها  ر�شمية  برقية  وج��اءت 
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معر�س تبادل ر�شائل بني الروؤ�شاء مع رئي�س دولة اأخرى - تقول: "واأ�شرع 
من  ب��دًل   .. العاجل"  بال�شقاء  عليكم  مي��ّن  اأن  القدير  العلي  اهلل  اإىل 

العاجل". "بال�شفاء 

ونقف حائرين اأمام وجبة الكلمة ال�صباحية:

من نوادر ابن سيرين في تعبير الرؤى واألحالم

حممد بن �شريين هو اأحد التابعني امل�شهورين .. كان راوًيا للحديث.. 
وعا�شر احل�شن الب�شري .. وا�شتهر بتعبري وتاأويل الروؤى والأحالم، 
تاأويالته  نوادر وعجائب  ومن  اإليه يف ذلك..  كتاب  ن�شبة  ي�شح  ولكن ل 

نقتطف ما يلي:
- جاءه رجل فقال: راأيت )اأي يف املنام( اأن يدي ُقطعت.. فقال ابن 

�شريين: حتلف كاذًبا. 
�شوداء  ام���راأة  خطبت  اأين  املنام  يف  راأي��ت  فقال:  رج��ل  وج��اءه   -
ق�شرية.. فقال ابن �شريين: اذهب فتزوجها، فاإّن �شوادها مال وق�شرها 

ق�شر عمرها وترثها �شريًعا .. ففعل الرجل .. فكان كما قال. 
- وجاءه رجل فقال: راأيت اأين اأنب�س عظام النبي ملسو هيلع هللا ىلص !! ف�شاأله ابن 

�شريين: اأنت حُتيي �ُشنته. 
راأي��ت يف  "لقد  له:  - وج��اءه رجل موؤمن غري متهم يف دينه وقال 

منامي البارحة كاأين قد و�شعت رجلي على وجه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!!"
ف�شاأله ابن �شريين: هل منت، اأو بت، البارحة مع خفيك؟!
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قال: نعم.. قالت ابن �شريين: فاخلعهما.. فخلعهما الرجل.. فوجد 
حتت اأحدهما درهًما مكتوًبا عليه: حممد ر�شول اهلل!!

ن�شفها ذهب  ام��راأت��ي حلقة  اأذن  راأي��ت يف  فقال:  رج��ل  وج��اءه   -
ون�شفها ف�شة .. فقال له ابن �شريين: لعلك طلقت طلقتني وبقيت على 

واحدة.. فقال الرجل: نعم .. هي كذلك.
- وجاءه رجل فقال له: راأيت كاأين اأ�شرب من "قلة" �شيقة .. فقال 

ابن �شريين: تراود جارية عن نف�شها. 
- وجاءه رجل فقال: راأيت رجاًل يبتلع اللوؤلوؤ �شغاًرا ويخرجه اأكرب 
مما ابتلعه .. فقال ابن �شريين له: هذا رجل ي�شمع احلديث فيحدث به 

اأكرث مما �شمعه.
ال�شماء فوقع على  راأيت طائًرا نزل من  اإين  - وجاءه رجل فقال: 
ابن  وجه  فتغري   .. يا�شمني  من  عليها  ما  يلتقط  فجعل  يا�شمني،  �شجرة 

�شريين وقال له: يدل ذلك على موت العلماء ... فكان كذلك. 
- وجاءه رجل فقال له: راأيت ح�شاًة وقعت يف اأذين فنف�شتها فزًعا 
فخرجت .. فقال ابن �شريين: اأنت رجل جُتال�س اأهل البدع فت�شمع كالًما 

فاح�ًشا .. ولكنك تتوب. 
- وج��اءه رجل فقال له: راأي��ت ك��اأين وط��اأت على ف��اأرة فخرج من 

دبرها منرة .. ف�شاأله ابن �شريين: األك امراأة؟ 
قال: نعم.

قال: وهي حبلي؟ 
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قال: نعم.
قال: فاإنها فاجرة ولكنها تلد ولًدا �شاحًلا.

يلقيني يف  يزال  ول  كاأنني على حمار،  راأيت  - وجاءه رجل فقال: 
ماء وطني، ثم راأيت جارية ا�شمها عقبة، فاأردفتها خلفي .. فقال له ابن 

�شريين: تعقب ذرية. 

ولأنن��ا نح��ب و�صع حمية غذائي��ة ب�صيطة اأ�صفن��ا لكّن فقرتني 
الأوىل بعنوان )بالد ومعاين اأ�صمائها(

بالد ومعاني أسمائها

اأي  الهولندية،  زيلند  مدينة  اإىل  ن�شبة  بذلك  �ُشميت  نيوزيلندا:   
كر اأّن مكت�شف نيوزيلندا هو الهولندي  اأنها زيلند اجلديدة، اجلدير بالذِّ

تا�شمان.
ت�شاد: اتخذت هذا ال�شم لأنها تطل على بحرية بال�شم نف�شه.

ا�شم  من  ا�شمها  اتخذت  ال�شهرية،  امل�شرية  املدينة  الإ�شكندرية: 
بانيها: الإ�شكندر املقدوين.

اإثيوبيا: كلمة يونانية الأ�شل تعنى: الوجه املحرتق.
ب�شبب  كذلك  �شميت  امل�شرية،  املحافظات  اإح���دى  املن�شورة: 
انت�شار امل�شريني على ملك فرن�شا: لوي�س التا�شع، قائد اإحدى احلمالت 

ال�شليبية على م�شر، والتي انتهت باأ�شره يف دار ابن لقمان.
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والفقرة الثانية بعنوان )منزلة الر�صا(

منزلة الرضا
رًب��ا  ب��اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »ذاق ح��الوة الإمي���ان م��ن ر�شي  ق��ال ر���ش��ول اهلل 
وبالإ�شالم ديًنا ومبحمد ملسو هيلع هللا ىلص ر�شوًل« رواه م�شلم. وهذا احلديث عليه مدار 
مقامات الدين، فالر�شا باهلل رًبا تت�شّمن الر�شا مبا ياأمره اهلل به وما 
يقّدره عليه، واأما الر�شا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص فيت�شّمن كمال التباع له، بحيث يكون 
النبي اأوىل به من نف�شه وولده والنا�س اأجمعني، فال يتلّقى الهدى اإّل منه، 
ول ير�شى بحكم غريه، فمن جمعت فيه هذه ال�شفات فهو ال�شديق حًقا، 
فاإّن هذه ال�شفات ي�شرية بالل�شان وهي من اأ�شعب الأمور عند المتحان، 

ول �شيما اإذا جاء ما يخالف هوى النف�س ومرادها. 

ع واملناج��اة، اإنه الدعاء  ونق��ف مع اأد�صم وجب��ة مليئة بالت�ص��رُّ
�صالح املوؤمنة:

الدعاء
�شُبل  واهدنا  بيننا،  ذات  واأ�شلح  قلوبنا،  اخلري  على  اللهّم  اأّل��ف 
ما  والفنت،  الفواح�س  وجّنبنا  النور،  اإىل  الظلمات  من  نا  وجنِّ ال�شالم، 
ظهر منها وما بطن، وبارك لنا يف اأ�شماعنا واأب�شارنا وقلوبنا واأزواجنا 
ياتنا، وتب علينا اإنك اأنت التواب الرحيم، واجعلنا �شاكرات لنعمتك،. وذرِّ
بعد اأن تكّرمنا معكّن يف ال�شيافة، واخرتنا لكّن اأجمل الوجبات، 

وتركنا لكّن حرية الّذوق واال�شتماع، ن�شكركّن ونودعكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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وباطنة،  نعمه ظاهرة  علينا  اأ�شبغ  الذي  احلمد هلل.. احلمد هلل 
واآتانا من كل ما �شاألناه، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد  ه��داه،  ا�شتهداه  اأعطاه، ومن  �شاأله  توّكل عليه كفاه، ومن  من 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وم�شطفاه، النِّعمة امل�شداة والرحمة املهداة، 
�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه ومن اتبع هداه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
بادئ ذي بدء، نهديكن �شالًما كالدر النظيم، وثناًء يفوق الن�شيم، 

ودعاًء مقروًنا بالقبول من ال�شميع العليم.
فنقول: ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته، وحياكن اهلل يف هذا 
اليوم )        ( املوافق )                 (، ونحن معكن يف رحلة نركب فيها 

�شوًيا، ونت�شّلى فيها ملًيا.

واأول ما ن�صتفتح به رحلتنا اآيات من القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  قال تعاىل: 
ڀ     ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ     ڄ      ڄ    ڦڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
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ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  
ک                کک ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ               ڳڳ ڱ   ڱ  ڱ 
ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ    ھ  ھ ھ 
ھ ے ے        ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ       ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋۅ ۅ  ۉ ۉ  ې ې رب ) الزمر(.

ونتذاكر يف رحلتنا اأحاديث ال�صّنة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  قال: كنا مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا 
ور�شوله  قلنا اهلل  قال:   » »ت��درون ما هذا؟  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  �شمع وجبة. فقال 
اأعلم. قال: »هذا حجر رمي به يف النار منذ �شبعني خريًفا فهو يهوي يف 

النار الآن، حتى انتهى اإىل قعرها« رواه م�شلم.

بعد و�صولنا قالت اإحداكن حكمة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل تتعاظم على اهلل �شيًئا اأعطاه، فاإنَّ اهلل تعاىل ل يثقله اأو يعجزه 
ه �شيٌء اإىل ق�شائها �شبحانه. �شيٌء من حوائج خلقه، ول ي�شطرُّ

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - : اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يقل 
�شئت،  اإن  ارزقني  �شئت،  اإن  ارحمني  �شئت،  اإن  يل  اغفر  اللهمَّ  اأحدكم 

ُه يفعُل ما ي�شاء، ل ُمكره له« متفق عليه. وليعزم م�شاألته، اإنَّ
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م الرغبة، فاإنَّ اهلل ل يتعاظمه �شيٌء اأعطاه« روه  ويف رواية: »وليعظِّ
م�شلم.

ر اأحًدا من اأهل القبلة بذنٍب ما مل ي�شتِحلَّه. - ل ُتكفِّ
ا  عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأميُّ
واإلَّ  قاَل  كما  كان  اإن  اأحُدهما،  بها  باء  فقد  كافر،  يا  لأخيه:  قال  امرٍئ 

رجعت عليه« متفق عليه.
ة اأو ناٍر اإلَّ من  - ل تتاأيلِّ على اهلل تعاىل، فتحكمي على اأحٍد بجنَّ

ه الوحي بذلك. خ�شَّ
عن جندب بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رجل: واهلل ل يغفر اهلل لفالن، فقال اهلل عّز وجّل: من ذا الذي 
واأحبطُت عملك« رواه  له،  اإين قد غفرت  اأغفر لفالن؟  اأن ل  يتاأىلَّ عليَّ 

م�شلم.
جميًعا  عنهم  اهلل  ور���ش��ي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر���ش��ول  اأ�شحاب  ت�شنبَّ  ل   -
وح�شرنا يف زمرتهم يوم القيامة، ولعن اهلل من لعنهم، وغ�شب اهلل على 
هم اأو انتق�س اأحًدا منهم، فاإنهم خري الب�شر بعد الأنبياء والر�شل،  من �شبَّ

وقد اختارهم اهلل بعلمه مل�شاحبة ر�شوله.
اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -  قال، قال ر�شول اهلل  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ت�شبُّوا اأ�شحابي، فوالذي نف�شي بيده لو اأنَّ اأحدكم اأنفق مثل اأُحٍد 

ذهًبا، ما بلغ مدَّ اأحِدهم ول ن�شيفُه« رواه م�شلم.
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ها نحن الآن نتجّول يف املكان الذي و�صلنا اإليه، وهذه هي حمدثة 
الرحلة تعطيكن كلمتنا لهذا اليوم:

أقنعيها بخطأها لتقبل النُّصح
واملالحظات  التوجيهات  ب��ك��رثة  الآخ��ري��ن  ي�شغل  النا�س  بع�س 
الن�شائح  كانت  اإذا  خا�شة  وال�شتثقال،  امللل  مرحلة  اإىل  يو�شلهم  حتى 
والتوجيهات مبنّية على اآراء واأمزجة �شخ�شية، كمن تن�شحِك بعد وليمة 
دعوِت النا�س اإليها وتعبِت يف اإعدادها وتعب معِك اأهلك ومالك! ثم تقول 
لك هذه النا�شحة: يا اأختي الوليمة ما كانت منا�شبة، وتعبِك ذهب هدًرا، 

وكنت اأظن اأنها �شتكون مب�شتوى اأعلى من هذا؛ فتقولني ملاذا؟
فتقول: يا اأختي اأكرث اللحم كان م�شوًيا، واأنا اأحب اللحم امل�شلوق، 
وكذلك  ذل��ك،  اأح��ب  ل  واأن��ا  الليمون  ب�شبب  حام�شة  كانت  وال�شلطات 

احللويات كانت مزّينة بالكرمية وهذا يجعل طعمها غري مقبول.
ا ت�شايقن، وما اأكلن اإل  اأي�شً ثم تقول لِك: وعموًما اأكرث املدعوات 

جماملة، اأو لأنهن ا�شطررن اإليه.
ازدراء  نظرة  النا�شحة  ه��ذه  اإىل  �شتنظرين  هنا  اأن��ِت  فقطًعا.. 
واأمزجة  اآراء  على  مبنية  لأنها  ن�شيحتها؛  منها  تقبلي  ولن  واإع��را���س، 

�شخ�شية!!
قويل مثل ذلك فيمن تن�شح اأخرى حول طريقة تعاملها مع اأولدها، 
بناًء على ذوقها  �شيارتها  نوع  اأو  لبيتها،  بنائها  اأو طريقة  اأو مع زوجها، 

اخلا�س.
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انتبهي دائًما اأن تكون هذه الن�شائح والنتقادات مبنّية على جمّرد 
اأمزجة �شخ�شية، نعم لو طلبت راأيِك اأبديه لها واعر�شهيه عليها، اأما اأن 

تتكلمي معها وتن�شحي كما تن�شحني املخطئ فال.
واأحياًنا.. املن�شوحة ل ت�شعر اأنها خمطئة فال بد اأن تكون حجتك 

قوية عند ن�شحها.
الوالدين،  بّر  فتكلموا حول  قوم �شاحلني  مع  �شلف  اأعرابي  جل�س 
والأعرابي ي�شمع، فالتفت اإليه اأحدهم وقال: يا فالن.. كيف بّرك باأمك.

فقال الأعرابي: اأنا بها بار.
قال: ما بلغ من بّرك بها؟

قال: واهلل ما قرعتها ب�شوط قط!!
يعني اإن احتاج اإىل �شربها، �شربها بيده اأو عمامته، اأما ال�شوط فال 

ي�شربها به من �شدة الرّب!!
فكن  م�شتقيًما،  عنده  وال�شواب  اخلطاأ  ميزان  كان  ما  فامل�شكني، 

رفيًقا لطيًفا حتى يقتنع الذي اأمامك بخطاأه.

ه��ا هي الغيوم تتجّمع، واملطر بداأ ينهر، يف رحلتنا هذه، فذكرت 
اإحداكن �صيًئا جديًدا بعنوان )فنُّ املعاملة(

فنُّ المعاملة
1- ابت�شمي عندما تلقني الأخريات ب�شدق من قلبك قبل اأن ترت�شم 
الب�شمة على �شفاِهك. األي�س بجميل اأن تكوين عظيمة ال�شاأن من داخلك؟ 

ابت�شمي عند اللقاء وعند الوداع.
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عليك  لنف�شك  لأّن  بالأخريات،  اهتمي  ثم  اأوًل  بنف�شك  اهتمي   -2
فكري  ثم  وعملك  ودرا�شتك  و�شحتك  وغذائك،  مبلب�شك  اهتمي  حق، 

بالأخريات وهذه لي�شت اأنانية.
3- احت�شبي اأي �شيء هلل يعو�شك اهلل به خرًيا كثرًيا )اإن �شاء اهلل( 
تعلمي  اأن  اأو  واأ�شحابك،  اهلك  على  ت�شربي  واأن  غ�شبك  مت�شكي  باأن 

الأخريات تطوًعا يجعله اإن �شاء اهلل يف ميزان ح�شناتك.
األي�س ما بعد الليل هو  4- تفاءيل باخلري مهما كانت ال�شعوبات، 

ال�شباح!.
، وفكري قبل اأن تقويل اأي �شيء  5- حادثي النا�س بكل لطف وتاأنٍّ

تندمني عليه فيما بعد.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

اهلل

اإليه،  كلها  احل�شنى  الأ�شماء  ت�شاف  ولهذا  اجلامع.  هو  اهلل  ا�شم 
فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار من اأ�شماء اهلل.

وبع��د اأن ه��داأ اجل��و، ولن ال��درب، وان�صرح��ت النف���س، ربطن��ا 
اأحزمتنا للرحيل، ففي اآخر فقراتنا خطرت ببالنا فكرة ما:

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: ال�شتفتاح باأحد اأدعية ال�شتفتاح. 
واأقوى حديث ورد يف ال�شتفتاح حديث: »اللهم باعد بيني وبني خطاياي« 
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متفق عليه. وقد ا�شتفتح ملسو هيلع هللا ىلص بال�شتغفار؛ لأّن العبد قد يحرم اخل�شوع اأو 
اختار  وقد  املغفرة،  بطلب  ا�شتفتح  ولذلك  الذنوب؛  ب�شبب  القراآن  تدّبر 
اأحمد حديث عمر يف ال�شتفتاح وهو: »�شبحانك اللهم وبحمدك  الإمام 
وتبارك ا�شمك وتعاىل جدك ول اإله غريك«. وهو ثناء حم�س، وقد اختري 
لق�شره و�شموله لأنواع الثناء، وينبغي للم�شلي اأن ي�شت�شعر معانيه يف اأثناء 
الدعاء، وقد ق�ّشم العلماء اأدعية ال�شتفتاح اإىل ثالثة: ا�شتغفار كحديث: 
يجمع  وق�شم  اللهم...«.  »ك�شبحانك  حم�س:  وثناء  ب��اع��د...«.  »اللهم 
»وجهت   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - علي  مثل حديث  وا�شتغفاًرا  ثناًء  بينهما، 
وجهي« ول يجوز جمع اأكرث من دعاء من اأدعية ال�شتفتاح يف ال�شالة، بل 

يكتفى بواحد منها لفعله ملسو هيلع هللا ىلص.
ه��ا ن��ح��ن ق��د و���ش��ل��ن��ا ���ش��امل��ات، وب��ح��ف��ظ اهلل غ���امن���ات، وبح�شن 
اإن كتب لنا عمٌر  �شحبتكن �شاهدات، وها نحن نعود، مع وعٍد باملزيد 

جديد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )66(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل من املاء ب�شًرا فجعله ن�شًبا و�شهًرا. واأوجب �شلة 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأعظم  اأج��ًرا واأ�شهد  االأرح��ام واأعظم يف ذلك 
وعلى  عليه  اهلل  �شلى  رح��ًم��ا.  واأو�شلهم  ذك���ًرا،  واأرفعهم  ق���دًرا،  النا�ض 
اآله واأ�شحابه الذين قاموا باحلق وكانوا به اأحرى. وعلى التابعني له 

باإح�شان و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نهديكن، باقات من 
الورود، معطرة بالعود، ممتدة بال حدود، متناثرة على اخلدود، وندعو 

ب�شكر الودود، ليبارك كل اجلهود.
و�شوف نركب باإذن اهلل �شوًيا يف هذا ال�شباح قطار اإذاعتنا، ونتجّول 

فيه بني احلقول والب�شاتني، ون�شاهد اجلديد واملفيد.

اأوىل حمطات قطارنا هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ   وئ 
ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ ی   ی      ی ی جئ 
ىت  ختمت   حت    جت  يب  ىب  مب   حبخب  جب    يئ  ىئ     مئ  حئ 
ٱ ٻ    ٻ ٻ  ٻ پ پ پ   يت جثمث ىث  يث  حج مج جح مح جخ  
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ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ      ٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چ  

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ     ڌ  ڍ  ڍ     ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ    گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  

ھ  ہ  ہ  ہ    ہ  ۀۀ   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے   ھ   ھ 

ۆ  رب ) الزمر(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية:

الحديث

عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : »يوؤتى بجهنم يومئذ لها �شبعون األف زمام، مع كل زمام �شبعون األف 

ملك يجرونها« رواه م�شلم.

ومّر بجوارنا قطار املعرفة:

من القائل

واحد،  وفم  اثنتان،  اأذنان  فاإمنا جعل  اأذنيك من فيك،  اأن�شف   -
لت�شمع اأكرث مما تقول.

- تفكر �شاعة خري من عبادة ليلة.
- معاتبة الأخ خري لك من فقده.
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القائل: هو �شحابي جليل. حمل �شيفه جماهًدا مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اأ�شلم، حتى جاء ن�شر اهلل والفتح. و�شف باحلكيم والقدي�س، يعد  منذ 

من اأكرب العاملني بالقراآن الكرمي.
كان يف عهد عثمان اإماًما وقا�شًيا بدم�شق وبها ُتويف �شنة )652م(. 
كان يدعو دائًما ويقول: اللهم اإين اأعوذ بك من �شتات القلب... �شئل: وما 
�شتات القلب )يا اأبا...(؟ فاأجاب: اأن يكون يل يف كل واد مال. هل تعرف 

ا�شم �شاحب هذه الأقوال؟ 
اجلواب: اأبو الدرداء � ر�شي اهلل عنه �.

وبع��د اأن �صق القط��ار ب�صرعته الط��رق، وبداأن��ا ن�صاهد اجلديد 
والغريب، تكلمت اإحداكن بكلمة ف�صيحة:

المرأة واألحدب

يحكى اأنه كانت هناك امراأة ت�شنع اخلبز لأ�شرتها كل يوم، وكانت 
الرغيف  اإ�شافًيا لأي عابر �شبيل جائع، وت�شع  يومًيا ت�شنع رغيف خبز 
الإ�شايف على �شرفة النافذة لأي مار لياأخذه. ويف كل يوم مير رجل فقري 
اأحدب وياأخذ الرغيف وبدًل من اإظهار امتنانه لأهل البيت كان يدمدم 
بالقول: "ال�شر الذي تقدمه يبقى معك، واخلري الذي تقدمه يعود اإليك!"
كل يوم كان الأحدب مير فيه وياأخذ رغيف اخلبز ويدمدم الكلمات 
نف�شها " ال�شر الذي تقدمه يبقى معك، واخلري الذي تقدمه يعود اإليك!"، 
باجلميل  للعرفان  الرجل  اإظهار  لعدم  بال�شيق؛  بال�شعور  امل��راأة  ب��داأت 
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واملعروف الذي ت�شنعه، واأخذت حتّدث نف�شها قائلة: "كل يوم مير هذا 
الأحدب ويرّدد جملته الغام�شة وين�شرف، ترى ماذا يق�شد؟"

يف يوم ما اأ�شمرت يف نف�شها اأمًرا وقررت �شوف اأتخل�س من هذا 
الأحدب!، فقامت باإ�شافة بع�س ال�شّم اإىل رغيف اخلبز الذي �شنعته له 
وكانت على و�شك و�شعه على النافذة ، لكن بداأت يداها يف الرجتاف "ما 
هذا الذي اأفعله؟!".. قالت لنف�شها فوًرا وهي تلقي بالرغيف ليحرتق يف 
النار، ثم قامت ب�شنع رغيف خبز اآخر وو�شعته على النافذة. وكما هي 
العادة جاء الأحدب واأخذ الرغيف وهو يدمدم "ال�شر الذي تقدمه يبقى 
�شبيله وهو غري  اإىل  اإليك!" وان�شرف  يعود  تقدمه  الذي  معك، واخلري 

مدرك لل�شراع امل�شتعر يف عقل املراأة.
كل يوم كانت املراأة ت�شنع فيه اخلبز كانت تقوم بالدعاء لولدها 
ول�شهور عديدة مل ت�شلها  بعيًدا وطوياًل بحًثا عن م�شتقبله،  الذي غاب 
اأية اأنباء عنه، وكانت دائمة الدعاء بعودته لها �شاملًا، يف ذلك اليوم الذي 
وحينما  م�شاًء،  البيت  باب  دّق  امل�شموم  اخلبز  رغيف  من  فيه  تخّل�شت 
متعًبا  �شاحًبا  ك��ان  بالباب!!  واقًفا  ابنها   - لده�شتها   - وج��دت  فتحته 
قال:  لأمه  روؤيته  ومبجّرد  ومرهًقا  جائًعا  وكان  ممزقة،  �شبه  ومالب�شه 
"اإنها ملعجزة وجودي هنا، على م�شافة اأميال من هنا كنت جمهًدا ومتعًبا 
واأ�شعر بالإعياء لدرجة النهيار يف الطريق وكدت اأن اأموت لول مرور رجل 
بالقدر  طيًبا  الرجل  وكان  معه،  طعام  اأي  يعطيني  اأن  رجوته  بي  اأحدب 
الذي اأعطاين فيه رغيف خبز كامل لأكله!! ويف اأثناء اإعطائه يل قال اأّن 
من  كثرًيا  اأكرب  لأّن حاجتي  �شيعطيه يل  واليوم  يوم  كل  هو طعامه  هذا 
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حاجته".
عب على وجهها  مبجّرد اأن �شمعت الأم هذا الكالم �شحبت وظهر الرُّ
واتكاأت على الباب وتذّكرت الرغيف امل�شموم الذي �شنعته اليوم �شباًحا!!
لو مل تقم بالتخلُّ�س منه يف النار لكان ولدها هو الذي اأكله ولكان 

قد فقد حياته!

كان قطارن��ا موؤّلًف��ا م��ن ع�صر قاط��رات، وكانت بج��واري طالبة 
قالت يل �صيئني اثنني، الأول بعنوان:

ال تكوني من الرويبضة!

�شنوات  زمان  النا�س  على  »�شياأتي  وال�شالم:  ال�شالة  عليه  يقول 
فيها  ويوؤمتن  ال�شادق،  فيها  ويكذب  الكاذب  فيها  ي�شدق  خ��داع��ات: 
اخلائن ويخون فيها الأمني، وينطق فيها الرويب�شة. قيل يا ر�شول اهلل وما 

الرويب�شة؟ قال: الرجل التافه ينطق يف اأمر العامة« رواه الإمام اأحمد.
يقول ابن منظور يف )ل�شان العرب( "الرويب�شة: هو العاجز الذي 
للتافه من  اأنه قيل  والغالب:  الأم��ور، وقعد عن طلبها.  رب�س عن معايل 

النا�س لربو�شة يف بيته، وقلة انبعاثه يف الأمور اجل�شيمة".
بالتافه من  تتكلم  الكرمية من جتل�س يف جمل�س  اأختي  األ جتدين 

الكالم؟!
اأو جتدين �شحفًيا يكتب مقاًل مطّوًل عن توافه الأمور؟!

اأو من يخرج على الف�شائيات التافهة يتحدث عن اأمور ل تفيد ول 

www.alukah.net
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�س اأفكارهم. جُتدي.. بل رمبا ت�شرُّ وتوؤذي، ي�شلل النا�س، اأو ي�شوِّ

والأمر الثاين بعنوان:

من وسائل التأثير على القلوب

القلوب  من  لكثري  مفتاح  وامل��ال  مفتاح،  قلب  لكل  ف��اإن  امل��ال:  بذل 
الرجل  لأعطي  »اإين   : يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  والر�شول  الزمان،  هذا  مثل  يف  خا�شة 

وغريه اأحب اإيل منه خ�شية اأن يكبه اهلل يف النار« كما يف البخاري.
�شفوان ابن اأمية فّر يوم فتح مكة خوًفا من امل�شلمني بعد اأن ا�شتنفد 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  لقتل  والتاآمر  والكيد  الإ�شالم  عن  ال�شد  كل جهوده يف 
فيعطيه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص الأمان ويرجع اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ويطلب منه اأن ميهله 
�شهرين للدخول يف الإ�شالم، فقال له ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ بل لك ت�شري اأربعة 
اأ�شهر، وخرج مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل حنني والطائف كافًرا، وبعد ح�شار 
الطائف وبينما ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينظر يف الغنائم يرى �شفوان يطيل النظر 

اإىل واٍد قد امتالأ نعًما و�شاء ورعاء.
فجعل عليه ال�شالة وال�شالم يرمقه ثم قال له يعجبك هذا يا اأبا 

وهب؟ 
قال نعم، قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو لك وما فيه.

فقال �شفوان عندها : ما طابت نف�س اأحد مبثل هذا اإل نف�س نبي، 
اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله. 

لقد ا�شتطاع احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص بهذه اللم�شات وبهذا التعامل العجيب اأن 
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ي�شل لهذا القلب بعد اأن عرف مفتاحه. 
عند  العجيب  الإم�شاك  ه��ذا  ومل��اذا  والبخل؟  ال�شح  ه��ذا  فلماذا 
باجلود  هّم  كلما  عينيه  بني  الفقر  يرى  كاأنه  حتى  النا�س؟  من  البع�س 

والكرم والإنفاق. 

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الرحمن الرحيم

القائمة به �شبحانه، والرحيم داٌل على  الرحمن دال على ال�شفة 
تعلقها باملرحوم

فكان الأول للو�شف، والثاين للفعل.
اأحمد، فاحلمد هلل على الو�شول، وال�شكر هلل على  عدنا والعود 

ال�شالمة؛ وال نقول لكّن وداًعا، بل اإىل اللقاء باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )67(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ن��ه��ى ع��ن ال��ف�����ش��اد يف االأر������ض ب��ع��د اإ���ش��الح��ه��ا 
ب��اأن��وار  النهى  اأويل  ب�شائر  اأن���ار  �شبحانه  اأح��م��ده  وال��ق��راآن،  ب��االإٍ���ش��الم 
التوحيد والهدى واالإميان، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد اأّن نبينا حممًدا عبده ور�شوله، اأر�شد االأمة اإىل طريق ال�شعادة 
ودخول رو�شات اجلنان، اللهم �شلِّ و�شلم على عبدك ور�شولك حممد 

وعلى اآله و�شحبه ما تعاقبت الليايل والدهور واالأزمان. اأما بعد:
جماعة  طالبات  نحن  ي�شّرنا  والب�شيطة،  القليلة  الكلمات  بهذه 
االإذاعة اأن نقدم لكن اإذاعتنا، وبني اأيديكن ن�شعها، ومع طائر ال�شكر 
نبعثها، وبعبارات الود نعّطرها، يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأول ما كتبناه لكّن، اآيات خالدات عطرات من كالم ربِّ الأنام:

القرآن الكريم

زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ        ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ ۉ ې   تعاىل:  قال 
ۈئېئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

خب  مب  ىب يب جت حت خت   مت ىت يت جث مث  ىث   يثحج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ  مج    جح مح جخ حخ مخ جس  



433

پ پ ڀڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ رب ) الزمر(.

وكتب ال�صّنة جمعت ال�صّنة، ووّحدت الأّمة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ناركم 
جزء من �شبعني جزًءا من نار جهنم«. قيل: يا ر�شول اهلل، اإن كانت لكافية، 

قال: »ف�شلت عليهن بت�شعة و�شتني جزًءا، كلهن مثل حرها« متفق عليه.

ولأّن الكتابة اأنواع، جئناكن بهذه الفقرة:

فنُّ المعاملة

فاهتمي  بالظاهر،  هو  ما  تعرف  بداخلنا،  ما  تعرف  ل  النا�س   -1
ب�شكِلك ونظافِتك، )اهلل جميل يحب اجلمال( وانتبهي لت�شرفاتك حتى 

ل يفهمك �شخ�س خطاأً.
2- ل تتذّمري اإذا ف�شلِت، احلياة حلوة يف جمالت اأخرى ول تياأ�شي 

وحاويل مرة ومرتني ومليون مرة.
اإىل  فلنبادر  اأخطاأنا  ف��اإذا  نخطئ،  ل  حتى  مالئكة  ل�شنا  نحن   -3
ف ب�شرعة حتى ت�شفي ح�شاباتك مع الآخريات؛ لأّن اهلل يرحم لكن  التاأ�شُّ

النا�س ل ترحم.

www.alukah.net
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اأن  ول حتاويل  فلت�شاحمي،  عليك  الأخريات  اأخطاأت  اإذا  لكن   -4
اأو  النف�س  عزيزات  يكّن  اأن  اإما  لأنهن  الأخريات  من  ف  التاأ�شُّ تنتظري 
اأو  ظلمتها  اإن�شانة  ب�شبب  تعا�شتك  تكون  قد  ف.5-  التاأ�شُّ من  خجولت 
حياتك  تدّمرت  التي  هذه  َمن  وانظري  اأختي  فبادري  حقها  يف  اأخطاأِت 
ب�شبب ظلمك لها، فكلمة "اآ�شف" فيها خري بداخلها ) اأ: اأن�س، �س: �شرور، 

ف: فرح( فتخّيلي هي تاأ�شف مع مزج من الكلمات اجلميلة.

ولأّن الكلمة هدف؛ فقد كتبنا لكن كلمة هادفة:

قالت نملة
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک      ک  زب  تعاىل:  قوله  يف 

ڳ      ڳ رب ) النمل: 18( لفتات ولفتات.
فعندما جاء �شليمان - عليه ال�شالم - ، ومعه جنوده، اأح�ّشت منلة 
النملة منذرة  تلك  وبني جن�شها، ف�شاحت  قومها  الداهم على  باخلطر 

بني قومها: اإّن اخلطر قادم، فهّيا اأنقذوا اأنف�شكم:  زب ڱ    ڱ ڱ 
ڱ ں ں    ڻ   رب ) النمل: 18(.

ما اأروع هذه النملة! وما اأعظم هذا املوقف الذي وقفته!
حملت هّم اأّمتها، اأدركت خطورة م�شوؤوليتها، اأح�ّشت بقدوم اخلطر 
قبل و�شوله، فقامت �شائحة معانة لبني قومها: اإّن اخلطر قادم فهلُموا 

اأنقذوا اأنف�شكم!
عجيب اأمر هذه النملة!.. هل هربت بنف�شها عندما اأح�ّشت اخلطر؟!
هل قالت: ماذا اأ�شتطيع اأن اأفعل واأنا منلة وحيدة؟! ماذا اأفعل بهذا 
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اجلي�س القادم؟! واأّمة النمل اأّمة كثرية، واأنا منلة وحيدة فماذا اأفعل؟!
باهلل عليكن األي�س هذا اخلطر الذي يهدد اأّمتنا اأعظم من اخلطر 

الذي هّدد منل �شليمان؟!. 
لأمتها،  منقذة  وت�شعى  النملة،  ه��ذه  اإح�شا�س  حت�س  من  منا  كم 

متلهفة على حياة اأّمتها؟!
بها  التي يحدق  الأّمة  وتنام، وهي حتمل هموم هذه  من منا تقوم 
اخلطر مينة وي�شرة؟! واهلل اإنه لي�س بخطر واحد، ولكنها اأخطار من كلِّ 

�شوب: زب ڱ ڱ ں ں رب ) النور: 40(.
وعال:  ج��ّل  يقل  مل  نكرة،  هنا  منلة  رب  گ  گ  ..زب  انظرن  ثم 
اإًذا هي نكرة، هل هي امللكة  زب گ گ رب  قال:  اإمنا  النملة"،  "قالت 
منلة  فهي  النكرة،  ب�شيغة  القراآن  يف  وردت  اأنها  املهم:  امللكة؟  غري  اأم 
نحن  اأما  نف�شها،  ومع ذلك مل حتقر  العري�س،  الطويل  الوادي  من هذا 
فنت�شاءل ماذا فعل اأهل احلل والعقد؟ ماذا فعل فالن وفالن؟ اأ�شاألك يا 

اأختي الكرمية اأنِت ماذا فعلِت؟.
منلة نكرة، اأنقذت اأّمة.. منلة حملت هّم اأّمة فاأنقذتها، وهي نكرة ل 

�شاأن لها، واأنقذ اهلل جّل وعال هذا الوادي على يديها.
من ال�شهل جًدا اأن حتّملي غريك امل�شوؤولية فيما يحدق بالأمة، ولكن 

منا؟ وماذا فعلنا؟ لنكن �شريحني، وجريئني: ماذا قدَّ
هذه  فعلته  ما  لأّمتنا  نفعل  اأن  ن�شتطيع  ل  ونحن  فعلت،  نكرة  منلة 

النملة مع بني قومها!.
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ومما �صّطرته اأقالمنا هذه الفقرة: 

كيف تلتئم الجروح؟

حاد،  �شيء  �شببها  يكون  قد  اجللد  التي حتدث يف  اجل��روح  اأغلب 
ولكن قد حتدث ب�شبب اآخر لي�س متوقًعا مثل ن�شل ع�شب اأو حافة ورقة 

مقوية. 
فاإنه يدمي لربهة وجيزة ثم يكون ق�شرة  القطع �شغرًيا  فاإذا كان 

على ال�شطح، ويف غ�شون اأيام قليلة يلتئم متاًما تارًكا ندبة �شغرية.
من املهم جًدا اأن يلتئم اجلرح بهذه الطريقة، فاجللد هو الغطاء 

الطبيعي الذي يغّطي الأن�شجة الّرخوة يف اجل�شم. 
الّرخوة  الأن�شجة  من  تت�شّرب  ال�شوائل  فاإّن  اجللد،  ي�شاب  عندما 
هذه، ويف نف�س الوقت تتمّكن اجلراثيم ال�شارة من اأن ت�شق طريقها من 

اخلارج اإىل داخل الأن�شجة وت�شبب العدوى. 
اإذا كانت �شغرية، فاإّن انفراج حافتي القطع  اإّن اجلروح القطعية 
التئامه �شريًعا وب�شورة طبيعية، ولكن يف  يكون عادة �شغرًيا؛ لذا يكون 

بع�س الأحيان، قد يحدث قطع كبري يف اجللد. 
ففي مثل هذه احلالة يكون انفراج اجلرح انفراًجا تباعدًيا، ل يتم 
التئامه اإّل بعملية خياطة جانبي القطع مع بع�شهما وبذلك يلتئم اجلرح 

ب�شرعة اأكرب. 
كيف يحدث اللتئام؟

تتم عملية التئام اجلرح �شمن خطوات منظمة، ففي بداية حدوث 
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ب من الوعاء الدموي  القطع يف اجللد اأو يف الأن�شجة، يبداأ الدم يف الت�شرُّ
املقطوع، وميالأ امل�شافة يف اجلرح، ثم يبداأ اخلروج على �شطح اجللد، هنا 
نقول اإّن القطع يدمي، ثم بعد فرتة ق�شرية متاًما، يتجّمد الدم ويتحّول  

اإىل جلطة.
وت�شد هذه اجللطة النهايات املقطوعة لل�شريان اأو الوريد وعندها 

يتوقف النزيف. 

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الملك الحق

ال�شفة  وهذه  وجه،  بكل  �شبحانه  له  ثابت  احلقيقي  املُلك  ومعنى 
ت�شتلزم �شائر �شفات الكمال، اإذ من املحال ثبوت امللك احلقيقي ملن لي�س 
له حياة ول قدرة، واحلق هو الذي خلقت به ال�شموات والأر�س وما بينهما.

ختاًما نقول:
����ش���ي���ف���ن�������ى  اإال  ك�����������ات�����ب  م�����������ن  وم����������ا 

وي����ب����ق����ي ال������ده������ر م������ا ك����ت����ب����ت ي������داه
ف���������ال ت�����ك�����ت�����ب ب�����ك�����ف�����ك غ���������ري ������ش�����يء

ت�������راه اأن  ال�����ق�����ي�����ام�����ة  يف  ي�����������ش�����رك 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )68(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. احلمد هلل ويل املوؤمنني ونا�شر امل�شت�شعفني ومغيث 
امل�شتغيثني، من توّكل عليه كفاه، ومن �شاأله اأعطاه، ومن الذ به وقاه 
وجّناه، ال معقب حلكمه وال راد لق�شاه. واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله  واأ�شهد  �شواه،  ال �شريك له وال معبود بحق 
وم�شطفاه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه والتابعني واأتباع التابعني 

ومن ا�شنّت ب�شّنته ووااله و�شّلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
نحييكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( بتحية االإ�شالم 

اخلالدة، فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
وي�شّرنا اأن نقدم لكن براجمنا على طبق من املحبة يف اهلل، والتي 

هي اأروع �شور املحبة واأنقاها. 
ونرتككن االآن لت�شتمتعن برباجمنا، وت�شتفدن منها.

ومع اأوىل فقراتنا مع اأح�صن احلديث وخري الكالم: 

القرآن الكريم
گ  گگ  گ  ک  ک   ک  ک      ڑ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڳ ڳ ڳ ڳ          ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ  ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے  ے  ۓۓ ڭ    ڭ      
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ         ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
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ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ 
ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئ 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ   پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت  

ٺ ٺ ٺ ٿ رب  ) الزمر(.

- واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتحى الذنوب  
وب����ه �صالح اأُمورنا وبه النجاة م��ن الك�������روب    

وبر�صا به حتيا النفو�س و�صهده يحيي القل�وب 
فلت�صم��ع������ن وتعق���ل����ن لتطردن كل ال��عي����وب    

الحديث
تزال  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال    - ر�شي اهلل عنه   - مالك  بن  اأن�س  عن 
جهنم تقول: هل من مزيد، حتى ي�شع رّب العّزة فيها قدمه، فتقول: قط 
قط وعّزتك، ويزوي بع�شها اإىل بع�س« متفق عليه. وزاد يف رواية لهما: 
»ل تزال اجلنة تف�شل، حتى ين�شئ اهلل لها خلًقا، في�شكنهم ف�شل اجلنة« 

رواه البخاري.

- ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

هل من الممكن زيادة طول القامة؟

الوراثية،  ال�شفات  من  تعد  الطول  م�شاألة  اأّن  نعلم  اأن  يجب  اأوًل: 
فمثاًل اإذا كان الأب والأم ق�شريْي القامة، فهناك احتمال كبري اأن يكون 
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املولود ق�شري القامة. 
ول يوجد اأّي طعام اأو �شراب يزيد من الطول. 

ثانًيا: اإّن امل�شوؤول عن زيادة الطول هو هرمون النمو. 
ثالًثا: هناك فر�شة كبرية لزيادة الطول لكن ب�شروط:

يكون  حيث  الع�شرينات  اأوا�شط  عمره  تعّدى  قد  يكون  اأّل  يجب   -
هرمون النمو يف طور الإفراز. 

- يجب األ تكون نهايات العظام الطويلة قد اأغلقت واإّل فلن تكون 
هناك اأية نتيجة "ويتم ك�شفها بالأ�شعة". 

رابًعا: طريقة زيادة طول القامة: 
بعد الك�شف على نهايات العظام والتاأكد اأنها مازالت مفتوحة، وبعد 
"هرمون  تناول  النمو مازال يفرز، فعندها �شيتم  اأّن هرمون  التاأكد من 
النمو" حتت اإ�شراف الطبيب وبدقة متناهية وبجرعات حمددة؛ لأنه اإذا 
زادت اجلرعة �شتوؤدي اإىل زيادة حجم القدمني والكفني والفك ال�شفلي.

اأنا الذي نظر الأعمى اإىل اأدبي

واأ�صمعت كلماتي من به �صمم     

ومع الكلمة:

عَشْرُ ورود

ت�شتغفر، ويتوب على من  اأّن ربك يغفر ملن  الوردة الأوىل: تذّكري 
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تابت، ويقبل من عادت. 
الوردة الثانية: ارحمي ال�شعفاء ت�شعدي، واأعطي املحتاجني ت�شايف، 

ول حتملي البغ�شاء تعايف. 
لك،  ي�شتغفرون  واملالئكة  معك،  ف��اهلل  ت��ف��اءيل؛  الثالثة:  ال���وردة 

واجلنة تنتظرك. 
واط��ردي  بربك،  الظن  بح�شن  دموعك  ام�شحي  الرابعة:  ال��وردة 

ر نعم اهلل عليك.  همومك بتذكُّ
الوردة اخلام�شة: ل تظني باأّن الدنيا كملت لأحد، فلي�س على ظهر 

الأر�س من ح�شل له كل مطلوب، و�شلم من اأي كدر. 
الوردة ال�شاد�شة: كوين كالنخلة عالية الهمة، بعيدة عن الأذى، اإذا 

رميِت باحلجارة األقت رطبها. 
الوردة ال�شابعة: هل �شمعِت اأّن احلزن يعيد ما فات، واأّن الهّم ي�شلح 

اخلطاأ، فلماذا احلزن والهم؟!
الوردة الثامنة: ل تنتظري املحن والفنت، بل انتظري الأمن وال�شالم 

والعافية اإن �شاء اهلل. 
الوردة التا�شعة: اأطفئي نار احلقد من �شدِرك بعفو عام عن كل من 

اأ�شاء لك من النا�س. 
الوردة العا�شرة: الغ�شل والو�شوء والطيب وال�شواك والنظام اأدوية 

ناجحة لكلِّ كدر و�شيق. 
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ع��ل��م ال��ع��ل��ي��م وع���ق���ل ال���ع���اق���ل اخ��ت��ل��ف��ا  
ال�شرفا؛  اأح��رز  قد  فيهما  ال��ذي  ذا  من 

ومع فقرة بعنوان )القيلولة؟(

القيلولة؟

النف�شية"  "العلوم  جملة  يف  ن�شرت  درا�شة  يف  الباحثون  اأكد  كما 
اأكرث( تك�شب  القيلولة ملدة )10-40( دقيقة )ولي�س  اأّن  عام )2002م( 
اجل�شم راحة كافية، وتعيد �شحن قدراته على التفكري والرتكيز، وتزيد 
اإنتاجيته وحما�شه للعمل، وتخفف من م�شتوى هرمونات التوتر املرتفعة يف 
الدم، نتيجة الن�شاط البدين والذهني الذي بذله الإن�شان يف بداية اليوم.
واأكد الباحثون اأّن القيلولة يف النهار ملدة ل تتجاوز )40( دقيقة، ل 
توؤثر على فرتة النوم يف الليل، اأما اإذا امتدت لأكرث من ذلك، فقد ت�شبب 

الأرق و�شعوبة النوم لياًل.
ولكن ولظروف معّينة قد ي�شتعي�س الكثريون عن القيلولة بغفوة لب�شع 
دقائق، والتي قد حتدث لالأ�شخا�س عادة من فرط التعب يف اأثناء م�شاهدة 
التلفاز اأو يف اأثناء القيام باأعمال يومية ب�شيطة، اأو يف اأثناء املذاكرة، اأو يف 

اأثناء ركوب  املوا�شالت وي�شعرون بعدها بالنتعا�س والراحة.

اإن كان ل يرجوك اإل حم�صن

فبمن يلوذ وي�صتجري املجرم     
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ومع هذه الفقرة:

منزلة الورع

بن  يون�س  وقال  ال�شيئات،  وترك  ال�شهوات  من  اخل��روج  هو  ال��ورع 
"الورع هو اخلروج من كل �شبهة، وحما�شبة النف�س يف كل طرفة  عبيد: 
عني". وقال �شفيان الثوري: "ما راأيت اأ�شهل من الورع، ما حاك يف نف�شك 
فاتركه". وقال بع�س ال�شلف: "ل يبلغ حقيقة التقوى حتى يدع ما ل باأ�س 
به حذًرا مما به باأ�س". وقال بع�س ال�شحابة: "كنا ندع �شبعني باًبا من 

احلالل خمافة اأن يقع يف باب احلرام". والورع على ثالث درجات: 
النف�س: وهو حفظها وحمايتها عما ي�شينها ويعيبها  اإحداها �شون 
نف�شها،  عليها  كرمت  م��ن  ف���اإّن  امل��وؤم��ن��ني،  وع��ب��اده  ومالئكته  اهلل  عند 
كربت عندها ف�شانتها وحمتها وزكتها وعلتها، وزاحمت بها اأهل العزم 
الرذائل  يف  األقتها  عندها  �شغرت  نف�شها  عليها  هانت  ومن  والكمالت، 

ود�شتها ومل ت�شنها عن قبيح. 
وثانيها توفري احل�شنات: وهو من وجهني اأحدهما توفري زمانها على 
اكت�شاب احل�شنات، فاإذا ا�شتغلت بالقبائح نق�شت عليها احل�شنات التي 
كانت م�شتعينة لتح�شيلها. والثاين: توفري احل�شنات املفعولة عن نق�شانها 
اأو  ال�شيئات قد حتبط احل�شنات  اأّن  ال�شيئات وحبوطها، مبعنى  مبوازنة 

تنق�شها، فالبد اأن ت�شعفيها، فتجنبيها يوفر لك ديوان احل�شنات. 
اأما ثالثها فهو �شيانة الإميان: لأّن الإميان يزيد بالطاعة وينق�س 
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باملع�شية، فالقبائح ت�شود القلب، وتطفئ نوره، والإميان هو نور يف القلب، 
والقبائح تذهب به اأو تقلله، فاحل�شنات تزيد نور القلب، وال�شيئات تطفئ 
احل�شنات  وتوفري  النف�س  �شون  وهي  الثالثة  الأم��ور  وه��ذه  القلب.  نور 
همة؛  اأرفع  �شاحبتها  لأن  الورع  على  باعث  اأرفع  وهي  الإمي��ان،  و�شيانة 

لأنها عملت على تزكية نف�شها و�شونها وتاأهيلها للو�شول اإىل ربها. 

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

القدوس

املتنزه من كل �شر ونق�س وعيب، الطاهر من كل عيب، املتنزه عما 
ل يليق به.  

واأ�شل الكلمة من الطهارة والنزاهة.
- ويف النهاية نقول:

الب�شر  رب  و�شانكم  الكرمي  اهلل  حياكم 
اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا فيها العرب 

فمع ال�شالمة اأخوتي واإىل لقاء منتظر 
راجني تقدمي املزيد من الطرائف  والدرر

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )69(

ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلل االأّوِل واالآخر، والظاِهِر والباطن، له مقاليد ال�ّشموات 
اء  رَّ واالأر�ض، ي�شُبط الرزق ملن ي�شاء من عباِده ويقِدر، له احلمُد يف ال�شَّ
ابُتِلي  ور�شوله،  اهلل  عبد  ًدا  اأنَّ حممَّ واأ�شَهد  اء،  رَّ ال�شَّ يف  ال�ّشكُر  له  كما 
االأّمة،  ون�شح  االأمانة،  واأدَّى  الر�شالة،  بلَّغ  ف�شكر،  واأنِعَم عليه  ف�شرب، 
اآِل��ه  و���ش��الم��ه عليه، وع��ل��ى  وج��اه��د يف اهلل ح��قَّ ج��ه��اده، ف�شلوات اهلل 
الطيِّبني الطاهرين، وعلى اأ�شحابه والتابعني ومن تِبَعهم باإح�شاٍن اإىل 

يوم الدين. اأما بعد:
م�شتمعاتنا الكرميات ُنهدي اإليكن يف هذا ال�شباح: �شالًما رقيقا، 

وحًبا عميقا، وترحيًبا اأنيًقا، و�شوًقا رفيقا ...
نر�شلها معّطرة، بحروٍف  وبركاته،  اهلل  فال�شالم عليكن ورحمة 

م�شّطرة، وبابت�شامة منع�شة، على اأطباٍق مذّهبة.
وها هو تقومينا الهجري يف هذا اليوم )         ( يبلغنا بو�شولنا 

اإىل )                                (.
و�شوف نركب طائرتنا االإذاعية االآن، لنقلع بكن �شوًيا من مطار 

املعرفة، ومدرج الطماأنينة، اإىل غيوم العلم، فا�شتعددن.

ه��ا هو قبطان الطائرة يلّوح بربط اأحزم��ة الأمان، فنقراأ اآيات 
من القراآن:
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القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڌ ڌ ڎ  ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  ک ک 
گ  گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ں ں ڻ        ڻ ڻ ڻ 
ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ   ۀ  ۀ 
ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ      ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
رب  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې     ې  ۉې  ۉ  ۅ   ۅ 

) الزمر(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية، ترفع املعنوية، وتر�صد الربّية:

الحديث
عن �شمرة بن جندب - ر�شي اهلل عنه -  اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »منهم 
من تاأخذه النار اإىل كعبيه، ومنهم من تاأخذه النار اإىل ركبتيه، ومنهم من 
تاأخذه النار اإىل حجزته، ومنهم من تاأخذه النار اإىل ترقوته« رواه م�شلم.

وبع��د اإقالع الطائ��رة، وحتليقها يف الأجواء، عل��ى ارتفاع اآلف 
الأمتار، طابت لنا الكلمة:

إمامكم من جملة النساء
اإىل  التقّرب  م�شاألة  يف  خلط  عندهم  امل�شلمني  من  الكثري  هناك 
اهلل، فرتاهم يتم�شكون ببع�س الأعمال، ول يتجاوزونها ويرون فيها �شبيل 
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النجاة واأنها اأف�شل ال�شبل لنيل ر�شا اهلل ول يلتفون لغريها، فالبع�س يرى 
اأّن العلم والعلم وحده هو اأف�شل القربات، والبع�س الآخر يرى يف الدعوة 

والدعوة فقط اأف�شل القربات وهلّم جر العبادة واجلهاد .. اإلخ.
تراع  والتي  وللنا�س،  للعبد  اأنفعها  هي  الأعمال  اأف�شل  اأّن  واحلق 
فري�شة الوقت وحتمية القيام باأف�شل القربات وقت �شيوع اجلهل والبدع 
واأف�شل  اجلهاد،  هو  العدو  هجوم  وقت  القربات  واأف�شل  والتعلم،  العلم 
القربات وقت �شعف ن�شر الدين الدعوة لدين اهلل، وهكذا كما قال ذلك 

املحققون من اأهل العلم كابن القيم رحمه اهلل.
يكون  عادة  فهو  بغريها  الوقت  فري�شة  عن  املرء  ين�شغل  وعندما 
عندما  املوقف  لهذا  وا�شمعي  م�شكوًرا  ل  ملوًما  مم��دوًح��ا  ل  مذموًما 
�شنة  ومليلة  اأ�شيلة  املغرب مثل  �شواحل  بع�س  الإ�شبان  ال�شليبيون  احتل 
حمل  عاملًا  خم�شني  من  املكونة  املغرب  علماء  جبهة  قررت  )1497م(، 
"ال�شيخ حممد  العلماء  الغا�شب، ومن هوؤلء  العدو  ال�شالح للجهاد �شد 
بن يحيى البهلويل" وكان يقود جموع املجاهدين بالثغور، وذات يوم وعند 
على  النا�س  ووجد  توفيت  قد  زوجته  وجد  بلدته  اإىل  اجلهاد  من  عودته 
و�شك النتهاء من دفنها، فقال لهم: مهاًل، ثم تقدم واأعاد عليها ال�شالة 
مع اأ�شحابه، فتقدم النا�س اإليه بالنكري يف تكرار ال�شالة على اجلنازة 
اإمام" ،  "�شالتهم فا�شدة لكونها بغري  البديهة:  مرتني، فقال لهم على 

فقالوا له: "كيف ذلك؟".
فقال لهم: اإّن من �شروط الإمام الذكورية وهي مفقودة يف �شاحبكم؛ 
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يعرف  ومل  به  ي�شرب  ومل  اهلل،  �شبيل  يف  قط  �شيًفا  يتقلد  مل  ال��ذي  لأّن 
احلرب كما كان نبينا عليه ال�شالم، ومل يت�شف بال�شرية النبوية كيف َيُعد 

اإماًما ذكًرا؟ »بل اإمامكم واهلل من جملة الن�شاء«.

منظر الغيوم م��ن الطائرة، وهي متناثرة، كاأنها ب�صاط ممتد، اأو 
جبال �صاهقة، يجعلنا نقف مع )تعريفات قوية للغاية(

تعريفات قوية للغاية

معهد التجميل: مكان حت�شل فيه املراأة على وجه من الطني.
ال�شمري: �شوت �شغري يهم�س يف اأذنك لرييك كم اأنت �شغري.

ال�شخ�س ال�شريح: هو الذي يقول كل ما يخطر له ، دون اأن يفكر فيه.
الرجل الناجح: هو الذي يرتكب اأخطاءه يف وقت ل يراه فيه اأحد.

الواجب: هو ال�شيء الذي نتوقع اأن يوؤديه نحونا الآخرون.

بع��د اأن قدم��ت لنا م�صيفة الطائرة الوجب��ات، خطر ببايل هذا 
الكالم:

الخشوع لعالج األمراض المستعصية

هناك مراكز خا�شة يف الغرب تعالج املر�شى بالتاأّمل، ويقولون: اإّن 
التاأّمل ي�شفي من بع�س الأمرا�س التي عجز الطب عنها؛ ولذلك جتد اليوم 
اإقباًل كبرًيا. وكلما قراأُت عن مثل هذه املراكز اأقول �شبحان اهلل! األ�شنا 
نحن اأوىل منهم بهذا العالج؛ لأّن القراآن جعل اخل�شوع والتاأّمل والتفّكر 
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املتقني  عباده  كيف مدح اهلل  وانظرن معي  عبادة عظيمة،  يف خلق اهلل 
زب ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک ک ک ک    گ  فقال: 
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں ں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ      ھ  رب 
) اآل عمران(، ولذلك يا اأخواتي اإذا كان لدى اإحداكن مر�س م�شتع�سٍ اأو 
مزمن، فما عليها اإل اأن جتل�س كل يوم ملدة �شاعة مع معجزة من معجزات 
القراآن يف الفلك اأو الطب اأو اجلبال والبحار وغري ذلك، وحتاول اأن تتعّمق 
يف خلق اهلل ويف عظمة هذا القراآن، وهذه الطريقة اأعالج بها نف�شي من 
بع�س الأمرا�س وكذلك من اأية م�شكلة نف�شية؛ ولذلك اأن�شح كل موؤمنة 

اأن تلجاأ اإىل هذه الطريقة يف العالج

بع��د اأن اأ�صار قبط��ان الطائرة اإىل البق��اء يف املقاعد، واللتزام 
بربط الأحزم��ة ا�صتعداًدا للهبوط، �صرعت حينه��ا با�صتعادة �صريط 

ذكريات الرحلة ومع فقرة:

امـرأة اعتُـــقـل لسانها

ب��ن عمرو  ت���زّوج مالك  ق��ال:  ال��زب��ريي  ب��ن عبد اهلل  ع��ن م�شعب 
الغ�شاين بابنة عم النعمان بن ب�شري، ف�شغف كل واحد منهما ب�شاحبه. 
ا  وكان مالك �شجاًعا، ف�شرطت عليه اإذا لقي اأن ل يقاتل، �شفًقا عليه و�شنًّ
وهو  فقال،  جراح  فاأ�شابته  القتال،  فبا�شر  خلم،  من  حيًّا  غزا  واإنه  به. 

مثقل من اجلراح:
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ت��رك��ت��ه غ������زال  ع����ن  ����ش���ع���ري  ل���ي���ت  األ 
ي�شنُع ك��ي��ف  م�����ش��رع��ي  اأت����اه  م��ا  اإذا 

ف��ل�����������و اأن��ن�����������ي ك���ن���ُت امل��وؤَّخ�����������ر ب��ع��ده
مل���ا ب��������رح��ت ن��ف�����ش��ي ع��ل��ي�����ه ت��ق��ّط�����������ُع

اإىل  و�شل خربه  فلما  مات من جراحه،  ثم  وليلة،  يوًما  واإنه مكث 
زوجته بكت �شنة، ثم اعُتقل ل�شانها فامتنعت من الكالم، وَك�رُث ُخّطابها، 
جها لعّل ل�شانها ينطلق ويذهب حزنها،  فقال عمومتها وولة اأمرها: نزوِّ
فاإمنا هي من الن�شاء، فزّوجوها بع�س اأبناء امللوك، ف�شاق اإليها األف بعري، 

فلما كانت الليلة التي اأهديت فيها قامت على باب القّبة، ثم قالت:
ج�������وه�������ا ل��ع��ل��ه��ا ي����ق����ول رج������������اٌل: زوِّ

ت�����ق�����رُّ وت�����ر������ش�����ى ب�����ع�����ده ب���ح���ل���ي���ِل
بعدها لي�س  ال��ت��ي  النف�س  يف  فاأخفيت 

رج�����اٌء ل��ه��م، وال�����ش��دق اأف�����ش��ل ق��ي��ِل
م���ال���ًك���ا اأن  اأ�����ش����ح����اب����ه  وح����دث����ن����ي 

اأق����������ام ون����������ادى ����ش���ح���ب���ه ب���رح���ي���ِل
م���ال���ًك���ا اأن  اأ�����ش����ح����اب����ه  وح����دث����ن����ي 

����ش���روٌب ب��ن�����ش��ل ال�����ش��ي��ف غ���رُي ن��ك��وِل
م���ال���ًك���ا اأن  اأ�����ش����ح����اب����ه  وح����دث����ن����ي 

ج�������واٌد مب����ا يف ال����رح����ل غ�����رُي ب��خ��ي��ِل
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م���ال���ًك���ا اأن  اأ�����ش����ح����اب����ه  وح����دث����ن����ي 
خ��ف��ي��ٌف ع��ل��ى الأح��������داث غ����رُي ث��ق��ي��ِل

م���ال���ًك���ا اأن  اأ�����ش����ح����اب����ه  وح����دث����ن����ي 
�شقيِل ال�����ش��ف��رت��ني  ك��م��ا���ش��ي  ����ش���ُروٌم 

فلما فرغت من ال�شعر �شهقت ، فماتت!!.

بع��د اأن هبط��ت طائرتنا يف مدرجه��ا ب�صالم، وو�صلن��ا بكل اأمان، 
ختمنا بهذه الفقرة:

فنُّ المعاملة

النا�س،  مديح  لي�شمعوا  حفالتهم  يرتكون  والفنانون  الأدب��اء   -1
اأعمال جميلة ب�شبب الر�شا النف�شي الذي يزرعه  مما يجعلهم اأ�شحاب 
الإعجاب  ه��ذا  ي��زرع  ال��ذي  اأن��ت  تكون  اأن  جمياًل  األي�س  بهم،  املعجبون 

لالآخرين؟؟
2- كوين خلوقة تنايل ذكًرا جمياًل.

على  اأخربيه  �شخ�س،  على  تعّلقي  اأو  تن�شحي  اأن  اأحببِت  اإذا   -3
انفراد حتى ل ينحرج وحترجيه اأمام الآخرين؛ لأنه �شوف يكره اأن يتعامل 

معك مرة اأخرى اإذا اأحرجته اأمام الآخرين.
4- يا مع�شر من اآمّن بل�شانهن ومل يدخل الإميان قلوبهن ل تغتنب 
تتبع  امل�شلمة  اأختها  تّتبعت عورة  فاإنه من  تتبعن عوراتهن،  امل�شلمات ول 

اهلل عورتها ومن تتبع اهلل عورتها يف�شحها ولو يف جوف بيتها.
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فا�شرتي على اأخواتك امل�شلمات، حتى لو ارتبكن الذنوب، من منا ل 
يخطئ ولكن )خري اخلطائني التوابون(.

5- ا�شعي للخري مييًنا وي�شاًرا، مب�شاعدة الآخرين باجلهد واملال، 
ول تقويل اأنا فعلت كذا وكذا، ولتخل�شي يف نّيتك، قومي به من دون اأن 

يعرف اأحد ومن دون مقابل.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

السالم

والتغيري،  نه  وال�شِّ والنوم  املوت  من  �شلم  الذي  لل�شالمة  معنى  هو 
ومن اللغوب والتعب والإعياء والعجز.

لذا  ك��ري��ات؛  ال��ذِّ اإاّل  منها  يتبق  ومل  ال��ي��وم،  لهذا  رحلتنا  انتهت 
نعلن الوداع على اأمل اللقاء بكن يف رحالت قادمة باإذن اهلل عرب مطار 

اإذاعتكن املدر�شية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )70(

ٱ ٻ ٻ

واأ�شكره،  �شبحانه  اأح��م��ده  وملكه،  جم��ده  يف  املتعايل  هلل  احلمد 
�شيئات  وم��ن  اأنف�شنا،  �شرور  من  ب��اهلل  واأع���وذ  واأ�شتغفره،  اإليه  واأت���وب 
اأعمالنا، ومن �شّر ال�شيطان و�شركه، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
و�شلم  اهلل  �شلى  كله،  الدين  على  ليظهره  احل��قِّ  ودي��ن  بالهدى  بعثه 
وبارك عليه، وعلى اآله و�شحبه والتابعني، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم 

الدين. اأما بعد:
با�شم اهلل نبداأ وبه ن�شتعني، مراكب اجلد والن�شاط منتطي واهلل 

املعني، ن�شتفتح اأبواب يوٍم درا�شي وعلى اهلل نتوكل.
يف ه���ذا ال��ي��وم )        ( امل���واف���ق )                 ( ن��ب��ح��ر ب��ك��ن يف 
رحلة بحرية، من �شواطئنا االإذاعية، اإىل اأعماق البحار، حيث املناظر 

الطبيعية، واالأ�شماك البحرية.

كر احلكيم: ومع اأوىل حمطاتنا البحرية نبداأ باآيات من الذِّ

القرآن الكريم

زب ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئۈئ ۈئ  تعاىل:  قال 
ٱ  جئ   ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ    پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڤ  ڤ  ٹ     ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ    چچ  چ  ڃ   
گ  گ   گ  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ     ژ  ڈژ   ڈ  ڎ  ڎ 
رب  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ   گ 

) الزمر(.

ونرفع اأ�صرعة ال�صّنة النبوّية:

الحديث

عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -  اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأهون اأهل 
النار اأبو طالب. وهو متنعل بنعلني يغلي منهما دماغه« رواه م�شلم.

التايل: فقرتنا  عنوان  ملسو هيلع هللا ىلص" هو  الر�صول  لهم  دعا  "�صحابة 

صحابة دعا لهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

- دعوته جلرير بن عبد اهلل البجلي - ر�شي اهلل عنه - : عن جرير 
قال: �شكوت اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأين ل اأثبت على اخليل، ف�شرب بيده اأي النبي 

ا« متفق عليه. ملسو هيلع هللا ىلص يف �شدري، وقال: »اللهم ثّبته واجعله هادًيا مهديَّ
- دعوته جلعفر بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - : ملا قتل جعفر 
عبادك  خلفت  ما  باأف�شل  اأهله  يف  جعفًرا  »اخلف  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  موؤتة،  يوم 

ال�شاحلني« رواه ابن اأبي �شيبة.
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اإين  اللهم   «:  - عنهما  اهلل  ر�شي   - واحل�شني  للح�شن  دعوته   -
اأحبهما فاأحبهما واأحب من يحبهما« رواه الن�شائي.

»اللهم   :  - اأجمعني  عنهم  اهلل  ر�شي   - واأبنائه  للعبا�س  دعوته   -
رواه  ولده«  يف  اخلفه  اللهم  وباطنة،  ظاهرة  مغفرة  وولده  للعبا�س  اغفر 

الرتمذي.

ون�صطاد من �صمك الكلمات القر�س الكبري:

ال تلعنيه .. إنه يشرب خمرًا!!

اأكرث النا�س الذين نخالطهم مهما بلغ من ال�شوء، اإّل اأنه ل يخلو من 
خري واإن كان قلياًل.

فلو ا�شتطعنا اأن نعرث على مفتاح اخلري لكان ح�شًنا.
ا�شتهر عن بع�س املجرمني اأنه كان ي�شطو على بيوت النا�س وي�شرق 
اأموالهم، لينفق بع�شها على �شعفاء واأيتام، اأو يبني بها م�شاجد، اأو كالتي 

ترى اأيتاًما جوعى فتزين لتح�شل ماًل ت�شد به جوعهم.
غ��ي��������ر حله م�����������ن  م�����ش��ج��������ًدا هلل  ب��ن��ى 

م��وف�����ق غ��ي�����������ر  ب��ح��م�����������د اهلل  ف���ك���ان 
ك��م��ط��ع��م��ة الأي����ت����ام م���ن ك����دِّ ع��ر���ش��ه��ا!

ت��ت�����ش��دق��ي ول  ت�����زين  ل  ال����وي����ل  ل����ك 
وكم من حاملة �شكيًنا لتطعن بها، فا�شتعطفها طفل اأو امراأة فرّق 

قلبها واألقت �شكينها عنها.
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اإًذا.. عاملي النا�س جميًعا مبا تعلمني فيهم من خري، قبل اأن ت�شيئي 
الظن بهم.

حممد ملسو هيلع هللا ىلص بلغ من خلقه اأنه كان يلتم�س املعاذير للمخطئني، ويح�شن 
الظن باملذنبني، وكان اإذا قابل عا�شًيا ينظر فيه اإىل جوانب الإميان قبل 

جوانب ال�شهوة والع�شيان.
يحب  واإخوانه،  اأولده  كاأنهم  يعاملهم  باأحد،  الظن  ي�شيء  كان  ما 

لهم اخلري كما يحبه لنف�شه.
كان رجل يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ابتلي ب�شرب اخلمر، فاأُتَي به يوًما 
ف�شرب خمًرا، فجيء  اأيام  ثم مرت  فُجلد،  به  فاأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اإىل 
به اأخرى فُجلد، ومرت اأيام ثم جيء به قد �شرب خمًرا فجلد، فلما وىل 
خارًجا قال رجل من ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - : لعنة اهلل .. ما 

اأكرث ما يوؤتى به!!
ما  ف��واهلل   .. تلعنه  »ل  له:  فقال  وجهه  تغرّي  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص  اإليه  فالتفت 

علمت اأنه يحب اهلل ور�شوله«.

كما اأّن للبحار اأ�صراًرا فلنا فقرات ومنّوعات:

بيع النجش

وهو اأن يزيد يف ال�شلعة من ل يريد �شراءها ليخدع غريه ويجّره اإىل 
نوع من  البخاري. وهذا  رواه  تناج�شوا«  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ال�شعر،  الزيادة يف 
اخلداع ول �شك وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »املكر واخلديعة يف النار« �شححه الألباين.



457

ال�شيارات  بيع  ومعار�س  وامل��زادات  الدللني يف احلراج  وكثري من 
ك�شبهم خبيث ملحّرمات كثرية يقرتفونها، منها تواطوؤهم يف بيع النج�س 
والتغرير بامل�شرتي القادم وخداعه، فيتواطوؤن على خف�س �شعر �شلعته، 
اأما لو كانت ال�شلعة لهم اأو لأحدهم فعلى العك�س يند�شون بني امل�شرتين 

ويرفعون الأ�شعار يف املزاد يخدعون عباد اهلل وي�شرونهم.

وه��دوء البح��ر عن��د غ��روب ال�صم���س يه��دئ النف���س فت�صك��ن، 
وي�صغط على الل�صان فيتكلم ومع فقرة:

الداعية إلى اهلل كالشمس

1- ال�شم�س متحركة ولي�شت جامدة يف مكانها، وكذلك الداعية اإىل 
اهلل ينبغي اأن تكون متحركة بني النا�س كال�شم�س لتبلغ دين اهلل.

وكذلك  كله،  العامل  به  وتنري  اهلل  من  نورها  ت�شتمد  ال�شم�س   -2
الداعية اإىل اهلل ت�شتمد علمها من اهلل وتن�شره بني النا�س.

3- ال�شم�س لي�س عندها عن�شرية ول حزبية بل تخرج على العامل 
اأ�شودهم  النا�س  بني  تفرق  ل  اأن  ينبغي  اهلل  اإىل  الداعية  وكذلك  كله، 

واأبي�شهم عربيهم وعجميهم، بل حتر�س على هدايتهم جميًعا.
4- ال�شم�س ل تاأخذ اأجًرا من اأحد على نورها الذي تنري به العامل، 

ې     ۉ  ۉ     زب  دعوتها،  على  اأج��ًرا  تاأخذ  ل  اهلل  اإىل  الداعية   وكذلك 
ېې رب )هود: 51(.

راحة،  ول  �شيفية  عطلة  ول  ر�شمية  اإج��ازة  لها  لي�س  ال�شم�س   -5
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اأن تو�شل دعوتها يف كل الأحوال وحتت  اإىل اهلل ينبغي  وكذلك الداعية 
 كل الظروف واأن ل تكل ول متل وكلما فرغت من عبادة ن�شبت اإىل اأخرى 

زب ۅ ۉ ۉ رب ) ال�شرح: 7(.

وكذلك  النا�س،  يف  والوجل  اخلوف  حل  ال�شم�س  ك�شفت  واإذا   -6
الداعية اإذا تركت الدعوة حل اخلوف واخلطر بالأمة، فاإياِك والك�شوف.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الجبار المتكبّر

اجلبار ا�شم من اأ�شماء التعظيم؛ كاملتكرب وامللك والعظيم والقهار، 
وهو العظيم وهو الذي ل ُيَنال.

ويعني امللك والقهر والعلو .. لذلك ُقِرن بالعزيز واملتكرب.

ون�صل اإىل اآخر فقراتنا:

تنبيهات مهمة مفتتحة بـ"ال"

- ل تبغ�شي ال�شالح من اآل بيت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فاإنَّ حمبتهم دين، 
واإكرامهم عقيدة، ِمن غري غلوٍّ فيهم وجماوزة للحدِّ يف منزلتهم.

اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل  عن 
اَر«  نا اأهَل البيِت اأحٌد اإلَّ اأَدخلُه اهلل النَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نف�شي بيدِه ، ل َيبغ�شُ

رواه احلاكم.
يكون عندك من اهلل  بف�شوق حتى  امل�شلمني  اأح��ًدا من  ترِمي  ل   -
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برهان قاطع يف ذلك.
»ل  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شمعت  قال:  اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه -  عن 
ت عليه، اإن مل يكن  يرمي رجٌل رجاًل بالف�شوق، ول يرميه بالكفر، اإلَّ ارتدَّ

�شاحبه كذلك« رواه البخاري.
- ل تقويل مل�شلم: يا عدوَّ اهلل!

عى لغري  عن اأبي ذرٍّ - ر�شي اهلل عنه - �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من ادَّ
عى قوًما لي�س هو منهم فليتبواأ مقعده من  اأبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادَّ
ار، ومن دعا رجاًل بالكفر، اأو قال: يا عدوَّ اهلل، ولي�س كذلك اإلَّ حار  النَّ

عليه« رواه م�شلم.
- ل تقويل: اأنا بريئة من الإ�شالم اإذا ح�شل كذا، ومثله قولهم: اأنا 

يهودي اأو ن�شراين اإذا ح�شل كذا وكذا.
عن بريدة - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال 
اإينِّ بريء ِمَن الإ�شالم، فاإن كان كاذًبا فهو كما قال، واإن كان �شادًقا مل 

َيُعد اإىل الإ�شالم �شاملًا« رواه الن�شائي.
اأمام  اأن مر من  املدر�شية، بعد  اإىل جزيرتنا  ها هو قاربنا ي�شل 
ال  ممتعة  رحلة  نهاية  ويعلن  هنا،  رحاله  ليحط  ال�شاحلي،  طابورنا 

ُتن�شى.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )71(
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ما  وكل  ال�شمائر  على  املطلع  والنجوى،  ال�شر  عامل  هلل  احلمد 
يخفى، يعلم خائنة االأعني وما تخفي ال�شدور، اأحمده �شبحانه، وعد 
اأّن  واأ�شهد  تلظى،  ن��اًرا  به  امل�شركني  وحذر  العلى،  الدرجات  املخل�شني 
حممًدا عبده ر�شوله، اأكمل اخلالق توحيًدا، واأبرهم عماًل، واأتقاهم هلل 
رب العاملني، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما 

بعد:
الذكيات  ي��وم  ويومنا  الناجحات،  �شباح  �شباحنا  اأج��ع��ل  رّب  ي��ا 
املجدات، وم�شاءنا م�شاء الطائعات، ودرو�شنا درو�ض الفاهمات .. يا رّب 

العاملني.
ونحن عن موعٍد اليوم )        ( املوافق )                 ( اإىل رحلة 
تاريخية اإىل الف�شاء، عرب مكوك االإذاعة املدر�شية، وبقيادة م�شرفتها، 

وب�شحبة ع�شواتها. فهيا ا�شتعددن للرحلة.

قبل بداية العد التنازيل لنطالق املكوك قراأنا �صيًئا من القراآن:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ ھ 
ۆ   ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھھ 
ې          ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ     
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ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ىئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ 
ڦ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ 

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

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ ڑ ڑ                 ک ک ک ک رب ) الزمر(.

وعندما ا�صتوينا يف اأماكننا بداأنا نتذّكر �صّنة احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل  عن 
»اآتي باب اجلنة يوم القيامة، فاأ�شتفتح. فيقول اخلازن: من اأنت؟ فاأقول 

حممد، فيقول: بك اأمرت ل اأفتح لأحد قبلك« رواه م�شلم.

وبداأ القبطان يعطينا اأ�صئلة مهمة لل�صعود اإىل الف�صاء:

أسئلة تربوية

عن  يتكلمن  ل��دّي  الطالبات  اأ�شمع  الأحيان  من  كثري  يف  ال�شوؤال: 
هو  فما   ، ذلك  �شابه  ما  اأو  ال�شيارات  اأو  النقالة  الهواتف  اأو  املباريات 
الت�شرف ال�شحيح يف مثل هذه املواقف، هل اأ�شكتهن واأفهمهن بتفاهة 
اإل لل�شرورة،  األ نفكر يف مثل هذه الأمور  واأنه ينبغي علينا  هذه الأمور 
علما باأن الطالبات تبلغ اأعمارهن من احلادية ع�شرة اإىل الرابعة ع�شرة.
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الإجابة: ال�شوؤال املهم: هو اإن مل يتحدثن يف هذه الأمور فبم يتحدثن. 
اإن كانت هذه الأمور ت�شغلهن عن احلديث يف الطاعة واأمور الدعوة والعلم 

فينبغي �شرفهن عنها بتوجيههن اإىل ا�شتثمار الوقت فيما يفيد.
واإن كّن ل�شن من اأهل العلم ول الدعوة، فالغالب اأنهن اإن مل ين�شغلن 
الإنكار  اأو  مواجهتهن  حينئٍذ  ينبغي  فال  املحّرم،  باحلديث  ان�شغلن  بها 

عليهن.
نفقه  اأن  املهم  ومن  احل��رام.  عن  البعد  اإىل  توجيههن  ينبغي  بل 
ل  قد  ال�شهوات،  واجتناب  الورع  من  للمتقني  ي�شرع  فما  النا�س،  مراتب 

ينا�شب اأن يخاطب به املخلطون. 
وقد نبه اأهل العلم على ذلك يف حديثهم عن الورع ومراتبه، واأّن ما 

ي�شّوغ للمقربني من الورع قد ل ي�شّوغ لغريهم، واهلل اأعلم.
كما اأّن عامل ال�شن له دوره، فمثل هوؤلء ل يزلن �شغريات. 

واأرى اأنه من املنا�شب اأن ي�شرفن للحديث اجلاد ب�شكل غري مبا�شر.

وبعد انتهاء العد التنازيل 3 - 2 - 1 انطلقت الكلمة ال�صباحية:

حديقة الرؤوس المحنّطة
املفرطة  بالق�شوة  وق��ادة  رجال  عّدة  الإ�شالمي  التاريخ  يف  ا�شتهر 
الكافرين  على  ولي�س  امل�شلمني  على  لالأ�شف  ولكن  بالدماء،  وال�شتهانة 

حالهم كحال من قال فيه ال�شاعر:
ن��ع��ام��ة احل��������روب  ويف  ع����ل����ّي  اأ����ش�������د 

ف���ت���خ�������اء ت����ف����رق ����ش���غ���ري ال�����ش��اف��ر
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ال���وغ���ى يف  غ����زال����ة  اإىل  ب������رزت  ه����ال 
ب���ل ك����ان ق��ل��ب��ك ب���ني ج��ن��اح��ي ط��ائ��ر

املفزعة كانت  امل�شلمني، ومواقفهم  ال�شديدة كانت على  فق�شوتهم 
�شد اأّمة الإ�شالم، ولقد انتهت اإليه ق�شة من ق�ش�س الق�شوة والوح�شية 
املنقطعة النظري، يف تاريخ هذه الأّمة التي تترباأ كلها كبريها و�شغريها 
اأورثت بعد ذلك مثلها يف عقبه،  التي  عاملها وجاهلها من هذه الأفعال، 
والوح�شية  الرهيبة  بالق�شوة  الأندل�شي  عباد  بن  املعت�شد  ا�شتهر  فلقد 
املرعبة ومن ذلك ق�شة حديقة الروؤو�س املرعبة فما حكاية تلك احلديقة؟
يف  �شقطوا  الذين  اأعدائه  روؤو���س  املعت�شد  فيها  و�شع  حديقة  هي 
روؤو�شهم،  اإليه  وحملت  وخيانة  غدًرا  يديه  على  قتلوا  اأو  احلرب،  �شاحة 
وكانت تلك احلديقة كما يروي لنا ابن حيان موؤرخ دولة الطوائف بالأندل�س 
ومعا�شرها، اأعّز ما لدى املعت�شد واأكرم مقتنياته، اأغلى عنده من خزانة 
اجلواهر املكنونة، قد اأودعها هام )روؤو�س( امللوك الذين اأبادهم ب�شيفه 
وابن  خ��زرون  اب��ن  واحلجاب  ال��ربزايل  اهلل  بن عبد  راأ���س حممد  منها 
بعد  ون  بال�شّ روؤو�شهم  فخ�ّس  حمود،  بن  علي  بن  يحيى  واخلليفة  نوح 
امل�شاون  واأودعها  وتنظيفها  تطييبها  وبالغ يف  املمزقة،  اأج�شامهم  اإزالة 
احلافظة لها، وكانت حتمل هذه الروؤو�س املحّنطة اإىل املعت�شد يف ليايل 
ال�شاذة  نف�شه  كوؤو�س اخلمر، فرتتاح  ي�شاهدها وهو يقرع  اأن�شه و�شروره 
الق�شوة  هذه  اأعقبت  فماذا  التماحها،  من  يذعرون  وجل�شاوؤه  ملعاينتها 

املفرطة والوح�شية ال�شديدة؟
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لالأ�شر  بعده  من  اأولده  وتعّر�س  و�شياعها،  دولته  �شقوط  اأعقبت 
وال�شجن والأغالل واملوت، طريدين �شريدين م�شجونني بعد ذلك بقليل 

من ال�شنني.
وطغيانه  وجربوته  ق�شوته  مع  عباد  بن  املعت�شد  اأّن  �شيء  واأعجب 
ال�شليبي  األفون�شو  مع  جباًنا  ذلياًل حقرًيا  كان  دينه وجريانه،  بني  على 
ملك ق�شتالة، يدفع له اجلزية كاأنه اأحد الكافرين الذين يدفعون اجلزية 

للم�شلمني.
وكاأن بهذا الطاغية قد قلب قول احلق : زب ھ ھ ھ ھ ے 
ے رب ) املائدة: 54(  حتى جعله وبكل قوة اأعّزة على املوؤمنني اأذلة 

على الكافرين.

وبعد انف�صال اأحد اأجزاء املكوك بداأنا نفكر يف:

من هم السّلف في اصطالح علماء األمَّة؟

لف: هم �شدر هذه الأّمة من ال�شحابة الكرام - ر�شوان اهلل  ال�شَّ
ِين ممن �ُشهد  عليهم - واأعيان التابعني لهم باإح�شان، واأئمة الهدى والدِّ
ى النا�س كالمهم َخلًفا  لهم بالإمامة وُعرف عَظم �شاأنهم يف الدين،  وتلقَّ
عن �شلف دون َمْن ُرمَي ببدعة اأو ا�شتهر بلقب غري مر�ٍس مثل اخلوارج 

والرواف�س، واجلهمية.
واإمام ال�شلف: هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقوله يف مر�س موته لبنته فاطمة - ر�شي 

لف اأنا لك" رواه م�شلم. اهلل عنها - "فاتقي اهلل وا�شربي، فاإنه نعمَّ ال�شَّ
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ولأّن الف�ص��اء تنع��دم في��ه اجلاذبي��ة بداأن��ا ن�صب��ح يف الف�ص��اء 
ونقول:

بحّة الصوت

تتقاربان  احلنجرة،  يف  �شغريتان  ع�شلتان  هي  ال�شوتية  الأحبال 
يف  الإف���راط  وي��وؤدي  يتنف�س،  حني  وتتباعدان  ال�شخ�س،  يتحدث  حني 
ا�شتعمالها بالكالم اإىل الإجهاد فت�شاب الأحبال ال�شوتية ببع�س التورم 
ينبغي  ال�شوت؛ لذلك  الغ�شاء املحيط بهما، وهو ما يطلق عليه بحة  يف 
حتدث  ل  حتى  الراحة  من  ق�شط  باأخذ  املبادرة  ذلك،  لديه  حتدث  ملن 
لديها تغرّيات مزمنة، وينبغي اأن تتعود الإن�شانة التي تلجئها ظروفها اإىل 
يتعلمن كيف يغرين من طريقة  اأن  كرثة الكالم كاملعلمات واملحا�شرات 
التغريات  تلك  اإىل  احل��ال  بهن  ي�شل  ل  حتى  اأ�شواتهن،  مع  تعاملهن 
املزمنة يف الأحبال ال�شوتية، وميكن ا�شتعمال البخار الدافئ لعدة دقائق 

يف عالج تلك البحة ال�شوتية. 

وم��ع ه��ذا املنظر الف�صائي ال��ذي ل تتلكني في��ه اإّل اأن ت�صبحي 
بحمد ربك بداأنا بالدعاء:

الدعاء

اللهم  و�شحبه،  واآله  حممد  �شيدنا  على  وبارك  و�شلم  �شلِّ  "اللهم 
والت�شليم  بق�شائك  والر�شا  اإليك  والتفوي�س  عليك  ل  بالتوكِّ علّي  امنن 
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اأرح��م  يا  عّجلت  ما  تاأخري  ول  اأّخ��رت  ما  تعجيل  اأح��ب  ل  لأم��رك، حتى 
الراحمني يا اهلل".

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

البصير

وحلمها  واأع�شائها  ال�شغرية،  ال��ذرة  خلق  تفا�شيل  ي��رى  ال��ذي 
وخمها، وعروقها ويرى دبيبها على ال�شخرة ال�شماء يف الليلة الظلماء.

وبعد اأن قررنا الرجوع اإىل االأر�ض، لنقلع بكل �شرعة، متنينا اأن 
باأيدينا فالوقت ق�شري، والزاد قليل،  اأّن االأمر لي�ض  اإاّل  نرتّيث قلياًل 

وال بد اأن نعلن الرحيل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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احلمد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون، وبعدله �شّل ال�شالون، 
اأحمده حمد عبد نّزه ربه عما يقول الظاملون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبد 
وب���ارك على عبدك  و�شلم  اللهم �شلِّ  امل��اأم��ون،  ال�����ش��ادق  ور���ش��ول��ه  اهلل 
ور�شولك حممد وعلى اآله واأ�شحابه الذين هم بهديه متم�شكون. اأما 

بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نبداأ اإذاعتنا بهذين 

البيتني:
�شمان�����ا  ن��ورك يف كل  ان�ش��ري  االإذاع��ة  �شم�ض 

خطان�ا  ب��ر���ش��اه  يكلل  برحمته  ن��دع��و  ف��اهلل 
فقراتنا �شتي فانتظرن لن جتدن للملل مكانا

فلنبداأ بث اإذاعتنا وخري البدء واال�شتهالل

كر احلكيم نتلوها بكل ترتيل: اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

ڱ    ڱڱ  ڳ  ڳ    ڳ      ڳ   گ  گ  گ  گ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ 

ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ 
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ى  ې  ې  ې  ې       ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

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

حئ  جئ  ی  ی     ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ    

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

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ ڄ رب) الزمر(.

ومن نور قمر النبّوة ناأخذ قب�ًصا منه:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قال  قال    - بن مالك - ر�شي اهلل عنه  اأن�س  عن 
اأول من يقرع باب اجلنة«. ويف  اأكرث الأنبياء تبًعا يوم القيامة، واأنا  »اأنا 
رواية:»اأنا اأول �شفيع يف اجلنة، مل ي�شدق نبي من الأنبياء ما �شدقت، واإن 

من الأنبياء نبًيا ما ي�شدقه اإل رجل واحد« رواه م�شلم.

ومن فنون الفقرات نختار الآتي:

تصويبات لغوية
-ل تقويل: َع�شفور..قويل: ُع�شفور.
- ل تقويل: ُخلَخال.. قويل: َخلَخال.

َمادة.  ماَدة.. قويل: �شِ - ل تقويل: �شُ
- ل تقويل: َخْنزير.. قويل: ِخنزير.
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- ل تقويل: �ُشْريان.. قل �ِشريان. 
- ل تقويل: ُفقدان.. قويل: ِفْقدان.

وللكلمة ن�صيبها من الإذاعة ال�صباحية:

الحلف بغير اهلل تعالى
املخلوق  واأما  خملوقاته،  من  �شاء  مبا  يق�شم  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
فال يجوز له اأن يق�شم بغري اهلل، ومما يجري على األ�شنة كثري من النا�س 
احللف بغري اهلل، واحللف نوع من التعظيم ل يليق اإّل باهلل عن ابن عمر 
- ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اإّن اهلل ينهاكم اأن حتلفوا 
باآبائكم من كان حالًفا فليحلف باهلل اأو لي�شمت« رواه البخاري. وعن ابن 
عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من حلف بغري اهلل 

فقد اأ�شرك« رواه الإمام اأحمد.
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من حلف بالأمانة فلي�س منا« رواه اأبو داود.

ول  بالعون  ول  بال�شرف  ول  بالأمانة  ول  بالكعبة  يجوز احللف  فال 
بالآباء  ول  ال��ويل  بجاه  ول  النبي  بجاه  ول  فالن  بحياة  ول  فالن  بربكة 
�شيء من هذا  وقع يف  ومن  كل ذلك حرام  الأولد،  براأ�س  ول  والأمهات 
فكفارته اأن يقول ل اإله اإّل اهلل، كما جاء يف احلديث ال�شحيح: »من حلف 

فقال يف حلفه بالالت والعزى فليقل ل اإله اإّل اهلل ..« رواه البخاري.
ا عدد من الألفاظ ال�شركية واملحّرمة  وعلى منوال هذا الباب اأي�شً
التي يتفّوه بها بع�س امل�شلمني، ومن اأمثلتها: اأعوذ باهلل وبك � اأنا متوكل 
على اهلل وعليك - هذا من اهلل ومنك - مايل اإّل اهلل واأنت - اهلل يل يف 
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ال�شماء واأنت يل يف الأر�س - لول اهلل وفالن � اأنا بريء من الإ�شالم - يا 
خيبة الدهر )وكذا كل عبارة فيها �شب الدهر مثل هذا زمان �شوء وهذه 
�شاعة نح�س والزمن غدار ونحو ذلك؛ وذلك لأّن �شب الدهر يرجع على 
اهلل الذي خلق الدهر( - �شاءت الطبيعة � كل الأ�شماء املعّبدة لغري اهلل 

كعبد امل�شيح وعبد النبي وعبد الر�شول وعبد احل�شني.
كذلك:  للتوحيد  املخالفة  احلادثة  والعبارات  امل�شطلحات  ومن 
ا�شرتاكية الإ�شالم - دميوقراطية الإ�شالم - اإرادة ال�شعب من اإرادة اهلل 

- الدين هلل والوطن للجميع � با�شم العروبة - با�شم الثورة.
امللوك، وما يف حكمها كقا�شي  اإطالق لفظة ملك  ومن املحّرمات 
على  معناها  وما يف  �شيد  لفظة  اإط��الق   - الب�شر  من  اأحد  على  الق�شاة 
املنافق والكافر )�شواء كان باللغة العربية اأم بغريها( - ا�شتخدام حرف 
ر ويفتح عمل ال�شيطان - قول  م والتح�شُّ ط والتندُّ لو الذي يدل على الت�شخُّ

اللهم اغفر يل اإن �شئت.

ومن زاوية الإبداع نخرج فقرة )ف�صل اأُّمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص(:

فضل ُأمّة محمد ملسو هيلع هللا ىلص
1- اأّن اهلل ي�شاعف لها الأجر، فعن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 
واليهود  مثلكم  »اإمن��ا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأّن   :  - عنهما  اهلل  ر�شي   -
النهار  ن�شف  اإىل  يعمل يل  فقال: من  عماًل  ا�شتعمل  كرجل  والن�شارى 
على قرياط قرياط فعملت اليهود على قرياط قرياط ثم عملت الن�شارى 
على قرياط قرياط، ثم اأنتم الذين تعملون من �شالة الع�شر اإىل مغارب 
ال�شم�س على قرياطني قرياطني، فغ�شبت اليهود والن�شارى، وقالوا: نحن 
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اأكرث عماًل واأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم �شيًئا، قالوا: ل، فقال: 
فذلك ف�شلي اأوتيه من اأ�شاء« رواه البخاري.

وم��ن جمال�س العلم نخت��ار )�صهادة امل�صت�ص��رق ال�صيني يل قوان 
فبني(:

شهادة المستشرق الصيني لي قوان فبين

الإ�شالمية  "احل�شارة  فبني:  ق��وان  يل  ال�شيني  امل�شتعرب  يقول 
من اأقوى ح�شارات الأر�س، وهي قادرة على اجتياز اأية عقبات تواجهها 
القدر علميًّا وفكرًيا  الأداء، رفيعة  الطابع، عاملية  اإن�شانية  لأنها ح�شارة 
وثقافًيا، وبعدما تعّمقُت يف الأدب العربي القدمي واحلديث اْزداد اقتناعي 
باأّن ال�شرق ميتلك �شحر احل�شارة والأدب والثقافة، واأنه �شاحُب الكلمة 
رة والعقلية املنظّمة؛ اإذن فاحل�شارة الإ�شالمية حتمل عوامل البقاء  املفكِّ
لأنها ع�شّية على الهدم؛ لتوافر اأركان التجّدد واحليوية يف نب�شها املتدّفق، 
وهي من اأقوى ح�شارات الأر�س قاطبة؛ لأنها ت�شتوعب كل ما هو مفيد من 
الآخر وت�شَهره يف نف�شها لي�شبح من اأبنائها، بخالف احل�شارة الغربية 
املعا�شرة، كما اأّن احل�شارة العربية الإ�شالمية تت�شم باأنها عاملية الأداء 

والر�شالة، اإن�شانية الطابع، جوهرها نقي ومت�شامح".

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

العزيز

ُة التامة، ومن متام عزته؛ براءته عن كل �شوء و�شر وعيب. الذي له الِعزَّ

www.alukah.net



472

واآخر فقرة مما يف جعبتنا هي بعنوان )علم العرو�س(:

علم العروض
علم يبحث فيه عن اأحوال الأوزان املعتربة، وهو علم اأوزان ال�شعر 
اأو ميزان ال�شعر، ي�شتمل على القواعد والأ�شول التي و�شعها اخلليل بن 
اأحمد، عا�س من عام )100 اإىل 175ه�(، اأحد اأئمة اللغة والأدب و�شاحب 
معجم العني الذي ابتكر علم العرو�س ، ومل تقف عقليته عند هذا احلد، 
واإمنا جتاوزته اإىل ابتكار علوم اأخرى مثل املو�شيقى واأ�شناف النغم وو�شع 

اأ�شا�س علم النحو.
وقد ح�شر الفراهيدي كل اأ�شعار العرب يف البحور اخلم�شة ع�شر 
التي اكت�شفها و�شّماها، ثم زاد عليه "الأخف�س" بحًرا واحًدا وهو اخلبب 

اأو املتدارك.
بعلم  ال�شعر  اأوزان  علم  اخلليل  ت�شمية  اأ�شباب  الآراء حول  تعّددت 
العرو�س، فمن القائل اإن من معاين العرو�س )مكة( لعرتا�شها و�شط 
ا؛ لأّن ال�شعر يعر�س  ي عرو�شً البالد، ويذكر �شاحب ل�شان العرب اأنه �ُشمِّ
ي با�شم اجلمل الذي  عليه اأي يوزن بوا�شطته، وذهب اآخرون اإىل اأنه �ُشمِّ
اخليمة  يف  العار�شة  اخل�شبة  هي  العرو�س  اإّن  وقيل  تروي�شه،  ي�شعب 

ي با�شمها. ف�ُشمِّ
حان الوداع، ومل يتبّق اإاّل اخلتام.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )73(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املبدئ املعيد، الفّعال ملا يريد، خلق اخللق بعلمه، وقدر 
لهم اأقدارا، و�شرب لهم اآجااًل، ال ي�شتاأخرون عنها وال ي�شتقدمون، قدر 
مقادير اخلالئق، قبل اأن يخلق ال�شماوات واالأر�ض بخم�شني األف �شنة، 
امل��اء، علم ما كان وما �شيكون، ولو كان كيف يكون،  وك��ان عر�شه على 
واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، و�شفيه وخليله، �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
اأهاًل بكن و�شهاًل ... اأهاًل بكن كلما غرد قمري وناح، وكلما رّددت 

فوق املاآذن حّي على الفالح. 
اأهاًل بكن كلما الم�ض غ�شن غ�شًنا.

رّدد  وكلما  ال�شايف،  الينبوع  مب��اء  ج��دول  ام��ت��الأ  كلما  بكن  اأه��ال 
الوادي �شدى اأن�شودة الراعي. 

يف هذا اليوم البهي )        ( املوافق )                 ( نحن على موعٍد 
مع قناة ابت�شمي وال حتزين، لت�شاهدن اجلديد، وت�شتمتعن باملفيد.

واأوىل برام��ج قناتنا لهذا اليوم اآيات من كتابنا املحفوظ، الذي 
ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه:
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القرآن الكريم
چ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڎ      ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چچ 
گ   گگ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  
گ ڳ          ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱں ں ڻ          ڻ 
ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے 
ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
رب  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پ   پ 

) الزمر(.

وبرنامج ال�صّنة ل يتوقف:

الحديث
عن اأبي عيد - ر�شي اهلل عنه -  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن يف اجلنة ل�شجرة 

ي�شري الراكب اجلواد امل�شمر ال�شريع مائة عام ما يقطعها« متفق عليه.

ونعر�س لكّن هذا الربنامج:

من القائل
- الأعمال اأعلى �شوًتا من الأقوال.

اأن يخدع كل النا�س كل الوقت، وكل النا�س  اإّن الزعيم ي�شتطيع   -
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بع�س الوقت، ولكن ل ي�شتطيع اأن يخدع كل النا�س كل الوقت.
- ل يحزنك اأنك ف�شلت، ما دمت حتاول الوقوف على قدميك من 

جديد.
القائل: هو رئي�س اأمريكي. ُيَعد رمًزا للدميقراطية يف بالده. قاوم 
العبيد.  ر  اإلغائه وعرف مبحرِّ �شبيل  و�شًرا وعمل يف  واعتربه ظلًما  ق  الرِّ
لقي هذا الرئي�س م�شرعه على اأثر اإطالق الر�شا�س عليه من ِقبل اأحد 
بني للنخا�شة وهو ي�شاهد اإحدى امل�شرحيات عام )1865م(. بعد  املتع�شِّ

توليه الرئا�شة للمرة الثانية. ترى من هو �شاحب هذه الأقوال؟ 
اجلواب: اإبراهام لنكولن.

وعلى الهواء مبا�صرة ت�صتمعن للكلمة:

اليهود في العصر الحديث

قبل،  من  كانوا  كما   واأخالقهم،  عقائدهم  يف  اليهود  هم  اليهود 
اأجمُع �شماًل، واأقوى نفوًذا، واأكرث تنظيًما،  اأنهم يف الع�شر احلا�شر  اإل 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  خا�شة  العامل،  مقاليد  على  �شيطرة  واأحكم 
حيث انتهزوا اخلواء الروحي والقت�شادي وال�شيا�شي الذي ُمِنَي به الغرب 
الأمور هناك فكريًّا واقت�شاديًّا و�شيا�شيًّا،  فتمكنوا، وحتّكموا يف مقاليد 

خا�شة يف الوليات املتحدة، وبريطانيا، ورو�شيا. 
ثم  املارك�شية-ال�شيوعية-  النظرية  وترويج  ابتداع  وراء  هم  ثم 
تطبيقها يف رو�شيا القي�شرية، ثم ت�شديرها اإىل �شرق اأوربا وبع�س دول 
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ما ي�شّمى بالعامل الثالث. 
القت�شاد،  يف  الأخ��رى  الهّدامة  النظريات  برتويج  قاموا  وكذلك 
كامي  دور  ونظرية  ل����دارون،  ال��ت��ط��وُّر  كنظرية  والج��ت��م��اع  وال�شيا�شة، 
ت�شّوغ  الغاية  اأّن  ت��رى  التي  ال�شيا�شية  ميكافيلي  ونظرية  الجتماعية، 

الو�شيلة. 
ولعل اأبرز عمل قاموا به يف هذا الع�شر هو احتاللهم لفل�شطني بناًء 
على وعد بلفور عام )1335(ه�، حيث احتلوها �شنة )1367(ه�، وقامت 
بعدها )اإىل( اليوم بتو�شيع رقعتها، و�شم بع�س الأرا�شي؛ �شعًيا يف حتقيق 

احللم باإقامة دولة اإ�شرائيل الكربى. 
رهيبة  اإ�شرائيل مبجازر  قامت  اليوم  هذا  اإىل  الفرتة  تلك  وخالل 
يف  واأف�شدوا  واجل��ولن،  لبنان  باحتالل  قاموا  كذلك  وفردية،  جماعية 
البلدان التي اأقاموا معها ج�شوًرا وعالقات؛ حيث ن�شروا الف�شاد والرذيلة 
كذلك  وغريها،  كالإيدز  الفتاكة  والأم��را���س  النحالل،  بذلك  فانت�شر 

�س.  انت�شرت املخدرات، وعمليات التج�شُّ
كما اأنهم يحر�شون على كل ما فيه هدم للقيم والأخالق. 

كما اأنهم يحر�شون على اإقامة دولتهم، وعلى جمع اليهود يف �شتى 
ال�شوفييتي  الحتاد  ويهود  الفال�شا،  يهود  بنقل  قاموا  العامل؛ حيث  بقاع 

وغريهم اإىل فل�شطني. 
على  اعتداءاتهم  ويكررون  ف�شاًدا،  الأر���س  يف  يعيثون  يزالون  ول 
الأق�شى ال�شريف، ويذيقون اأهل فل�شطني األواًنا من الَع�ْشف، والطغيان، 

والت�شلُّط.
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ومن م�صل�صالتنا الثقافية ت�صاهدن الآتي:

 أستاذ جامعي يهدي طالبه "7000" درجة 
والمناسبة: حَمْل زوجته

باإهدائهم  طالبه  الريا�س  جامعات  باإحدى  جامعي  اأ�شتاذ  فاجاأ 
كامل درجات املواظبة يف املادة التي يقوم بتدري�شها؛ وذلك احتفاًء بحمل 

زوجته لأول مرة.
وعا�س )700( طالب فرحة غامرة ب�شمان ع�شر درجات يف بداية 
هذه  على  والمتنان  ال�شكر  عن  لأ�شتاذهم  معرّبين  الدرا�شي،  الف�شل 

'الهدية' التي يتلّقونها لأول مرة.
الأم��ر،  بداية  يف  قني  م�شدِّ غري  كانوا  اإنهم  الطالب  بع�س  وق��ال 
وظنوا اأنها مزحة من اأ�شتاذهم، لكن عندما علموا اأنه قّدم هذه 'الهدية" 
لكل طالبه يف اجلامعة �شعروا بالرتياح، رغم اأّن من �شبق لهم الدرا�شة 
يته وحزمه،  لدى الأ�شتاذ مل يخاجلهم ال�شك من البداية ملعرفتهم بجدِّ

واأنه ل يقول اإّل ما يعنيه.
ف اإّل لثقته  و�شّدد الأ�شتاذ على طالبه اأنه مل يقدم على هذا الت�شرُّ
اأنهم �شيكونون على قدر امل�شوؤولية، وهذا ما �شجعه على حتفيزهم، ملمًحا 
اإىل اأنه �شيت�شّرف وفق ما تقت�شيه الظروف اإْن �شعر اأّن اأيًّا من الطالب 

ا�شتغّل هذا احلافز ب�شكل �شلبي.
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ونرتككن مع هذا الفا�صل فكّن معنا:

لصٌّ يسرق بيتًا ويستأذن صاحبته في الخروج!!
عادت �شيدة اإىل منزلها يف ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهًرا، بعد قيامها 
�شقتها..  باب  خلف  يختبئ  بل�س  فوجئت  احل�شبة  �شد  ابنها  بتطعيم 
�شاألت ال�شيدة يف خوف: من وراء الباب؟ فاأجابها: "اأنا جئت لأ�شرق".. 
وطلب منها اإف�شاح الطريق له للخروج، بعد اأن اأكد لها اأنه مل ي�شرق �شيًئا 
من منزلها، ال�شيدة انتابتها حالة من اخلوف وال�شحك والبكاء يف الوقت 

نف�شه حتت تاأثري ال�شدمة واملفاجاأة غري املتوقعة.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحكيم العليم العالم
الإرادة  والعلم هما م�شدر اخللق والأمر، وتت�شّمن كمال  احلكمة 
الأ�شياء يف موا�شعها  والعدل، والرحمة والإح�شان واجلود والرب، وو�شع 

على اأح�شن وجوهها.

واآخر برامج قناتنا لهذا اليوم هو بعنوان:

كيف تكتبين؟ كيف تقرئين؟ ومتى؟ وأين؟
يقول ابن املدبر: 

عليك  ميتنع  ما  فتجد  ن�شاطك  و�شاعة  قلبك  ف��راغ  لكتابك  وابتغ 
مبخزونها  الأذهان  وجود  مبكنونها  النف�س  �شماحة  لأنَّ  والتكلف؛  بالكدِّ 
ة املفرطة يف ال�شر واملحبة الغالية فيه اأو الغ�شب الباعث  اإمنا هو مع الهَوّ
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منه ذلك. 
ويقول ابن جماعة: اأجود الأوقات للحفظ الأ�شحار، وللبحث الأبكار، 

وللكتابة و�شط النهار، وللمطالعة واملذاكرة الليل. 
وكان ال�شافعي يجزئ الليل ثالثة اأجزاء: الثلث الأول للكتب، والثاين 

ي�شلي، والثالث ينام. 
النبات  بح�شرة  احل��ف��ظ  حم��م��ود  "ولي�س  ج��م��اع��ة:  اب��ن  وي��ق��ول 
واخل�شرة والأنهار وقوارع الطرق و�شجيج الأ�شوات؛ لأنها متنع من خلو 

القلب غالًبا".
مما  بعيد  مو�شع  وكل  فل،  ال�شُّ دون  الغرف  احلفظ  اأماكن  واأج��ود 
يلهي، وخال القلب فيه مما ُيفزعه في�شغله، اأو يغلب عليه فيمنعه، ولي�س 
�شواطئ  على  اأو  واخل�شرة،  النبات  حيث  اإحداكن  حتفظ  اأن  باملحمود 
الأنهار اأو على قوارع الطرق، فلي�س يعدم يف هذه املوا�شع غالًبا ما مينع 

من خلوِّ القلب و�شفاء ال�شر. 
واأوقات اجلوع اأف�شل للحفظ من اأوقات ال�شبع، وينبغي للحافظ اأن 
اجلوع  ة  �شدَّ اأ�شابه  اإذا  النا�س  بع�س  فاإّن  اجلوع،  نف�شه حال  من  د  يتفقَّ
الي�شري  اخلفيف  بال�شيء  نف�شها  عن  ذلك  فلُيطفئ  يحفظ،  مل  والتهابه 

كتناول حبة فاكهة اأو ما اأ�شبه ذلك.
ونرجو  نتمنى  حت��زين،  وال  ابت�شمي  قناة  قناتنا  برامج  ختام  يف 
ا لوجهه، واأن يوفقنا  من اهلل العلي القدير اأن يجعل ما قدمناه خال�شً

جميًعا لتقدمي املزيد.
وعلى اآله و�شحبه اأجمعني". حممد  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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البرنامج اإلذاعي )74(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل امل��دب��ر للملك وامل��ل��ك��وت، امل��ت��ف��ّرد ب��ال��ع��ّزة واجل���ربوت، 
الرافع لل�شماء بغري ِعماد، املقّدر فيها اأرزاق العباد، الذي �شرف قلوب 
فلم  االأ���ش��ب��اب،  م�شبب  اإىل  واالأ���ش��ب��اب  الو�شائل  مالحظة  عن  اأوليائه 
يعبدوا اإال اإّياه، ومل ي�شتعينوا اإال به، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
حفظه وكفاه فهو به كفيل، وهو ح�شبه ونعم الوكيل. �شلى اهلل و�شلم 

عليه، وعلى اآله و�شحبه املهتدين اإىل �شواء ال�شبيل. اأما بعد:
ها هي حلقات برناجمنا االإذاع��ي ت�شتمر، وبعدد حلقاتها تزداد، 

ع براجمها تتاأّلق وتبدع. وبتنوُّ
ولنا يف ه��ذا اليوم )        ( امل��واف��ق )                 ( عر�ض �شريع 
ل�شبع حلقات مثرية من حلقات م�شل�شلنا االإذاعي الذي يعر�ض يومًيا 

اأمامكن.

اأروع حلقاتنا هي حلقة القراآن الكرمي؛ لأنه كالم اهلل - �صبحانه - 
اخلالد اإىل يوم القيامة:

القرآن الكريم
ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
چ  چ             ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
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ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ھے  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۆئ      ۇئ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ 
ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ      پ  پ   ٻ 

ٿ  رب ) الزمر(.

ر باحلديث: وحلقة ال�صّنة النبوّية ل بد اأن تعطِّ

الحديث
عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإّن 
يف اجلنة ل�شوًقا، ياأتونها كل جمعة فتهب ريح ال�شمال فتحثو يف وجوههم 
ازدادوا  وقد  اأهليهم،  اإىل  فريجعون  وجماًل،  ح�شًنا  فيزدادون  وثيابهم، 
ح�شًنا وجماًل. فيقول لهم اأهلوهم: واهلل لقد ازددمت بعدنا ح�شنا وجماًل. 

فيقولون: واأنتم، واهلل لقد ازددمت بعدنا ح�شًنا وجماًل« رواه م�شلم.

وللكلمة يف اإذاعتنا حلقٌة م�صتقلة:

األثر النفسي لالبتسامة

اأّن  ف��وج��دوا  الآخ��ري��ن،  على  البت�شامة  تاأثري  بدرا�شة  علماء  ق��ام 
البت�شامة حتمل معلومات قوية ت�شتطيع التاأثري على العقل الباطن لالإن�شان!
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اإن�شان ابت�شامته اخلا�شة التي ل ي�شاركه فيها  اأّن لكلِّ  لقد وجدوا 
قاموا  وعندما  ا،  اأي�شً خمتلفة  ت��اأث��ريات  حتمل  ابت�شامة  كل  واأّن  اأح��د، 
بت�شوير هذه البت�شامات وعر�شها ب�شكل بطيء وجدوا حركات حمّددة 
للوجه ترافق البت�شامة، واأّن الإن�شان نف�شه قد يكون له اأكرث من نوع من 
يتكلمه  الذي  احلديث  وح�شب  النف�شية  احلالة  ح�شب  وذلك  البت�شامة، 

والأ�شخا�س الذين اأمامه.
ومن النتائج املهمة ملثل هذه الأبحاث اأّن العلماء يتحدثون عن عطاء 
ميكن اأن تقدميه لالآخرين من خالل البت�شامة، فالبت�شامة تفوق العطاء 

املادي لعدة اأ�شباب:
قلب  على  ال�شرور  تدخلي  اأن  البت�شامة  خ��الل  م��ن  ميكنك   -1
الآخرين، وهذا نوع من اأنواع العطاء بل قد يكون اأهمها؛ لأّن الدرا�شات 
بينت اأّن حاجة الإن�شان لل�شرور والفرح رمبا تكون اأهم من حاجته اأحياًنا 
راأ�شها  على  الأمرا�س  من  كثرًيا  يعالج  ال�شرور  واأّن  وال�شراب،  للطعام 

ا�شطرابات القلب.
ب�شهولة  املعلومة  تو�شلي  اأن  ميكنك  البت�شامة  خ��الل  م��ن   -2
لالآخرين؛ لأّن الكلمات املحملة بابت�شامة يكون لها تاأثري اأكرب على الدماغ، 
حيث بينت اأجهزة امل�شح بالرنني املغناطي�شي الوظيفي اأّن تاأثري العبارة 
يختلف كثرًيا اإذا كانت حمّملة بابت�شامة، مع اأّن العبارة هي ذاتها، اإّل اأّن 
املناطق التي تثريها يف الدماغ تختلف ح�شب نوع البت�شامة التي ترافق 

هذه املعلومة اأو هذه العبارة.
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3- بابت�شامة لطيفة ميكنِك اأن تبعدي جو التوتر الذي يخيم على 
موقف ما، وهذا ما ل ي�شتطيع املال فعله، وهنا جند اأّن البت�شامة اأهم من 

املال؛ ولذلك فاإّن اأقل ما تقدمني لالآخرين هو �شدقة البت�شامة.
4- البت�شامة وال�شفاء: لحظ كثري من الأطباء تاأثري البت�شامة يف 
ال�شفاء، وبالتايل بداأ بع�س الباحثني بالت�شريح باأّن ابت�شامة الطبيب تعد 
اأو  اأو زوجك  ابت�شامة ل�شديقتك  اإذن عندما تقدمني  جزًءا من العالج! 
جارك اإمنا تقدمني لهم و�شفة جمانية لل�شفاء من دون اأن ت�شعري، وهذا 

نوع من اأنواع العطاء.
اأنواع  نوع من  البت�شامة هي  فاإّن  الأ�شباب وغريها،  اأجل هذه  من 
العطاء وال�شدقة والكرم، والآن عزيزتي القارئة هل علمت الآن ملاذا قال 

مك يف وجه اأخيك �شدقة« رواه الرتمذي!! نبي الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص: »وتب�شُّ

واخرتنا لكّن حلقًة بعنوان )بالد ومعاين اأ�صمائها(

بالد ومعاني أسمائها

هو  الأ�شلي  ا�شمها  �شهرية،  م�شرية  �شياحية  مدينة  الغردقة: 
خورجدة، وكلمة خور تعني: اخلليج، وملا �شعب على الإجنليز والأجانب 

نطقها، طّوروها اإىل هورجادا، ثم نطقتها العامة بعد ذلك: الغردقة.
يت بذلك ال�شم  وا�شنطن: عا�شمة الوليات املتحدة الأمريكية، �ُشمِّ

تخليًدا لذكرى اأول رئي�س للوليات املتحدة: جورج وا�شنطن.
روما: عا�شمة اإيطاليا، ا�شتقت ا�شمها من ا�شم اأول ملك عليها وهو: 
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رومولو�س الذي حكمها قبل امليالد بعدة قرون، ح�شبما تقول الأ�شاطري.
باملحيط، جاءت  تقع  �شغرية  بريطانية  م�شتعمرة  برمودا:  جزيرة 

ت�شميتها من ا�شم مكت�شفها عام ) 1503م(، وهو: جان برمودز.
كو�شتاريكا: كلمة اإ�شبانية معناها: ال�شاحل الغني.

باك�شتان: معنى ال�شم: اأر�س الأطهار.

وحت��ى ل تللن من حلقاتنا �ص��وف نعر�س لكّن حلقتني مثريتي��ن 
الأوىل بعن��وان )يتظاهر باأنه اأعمى "40" عاًما!!(

يتظاهر بأنه أعمى "40" عامًا!!

كاملة حتى  عاًما  كفيف طيلة )40(  باأنه  اإيطاليا  تظاهر رجل يف 
يتمكن من احل�شول على اإعانة العجز.

مدينة  يف  يعي�س  وال��ذي  عاًما   )72( العمر  من  يبلغ  الذي  الرجل 
ل�شبت�شيا ب�شمال اإيطاليا، ق�شى اأكرث من ن�شف عمره وهو يّدعي العمى 
على الرغم من اأنه عمل لنحو )25( عاًما يف جمال الرعاية الجتماعية. 
وح�شل الأعمى املزعوم على جميع املزايا التي يكفلها القانون لالأ�شخا�س 
املعاقني ولي�س على اإعانة العجز فح�شب، اإذ كان ي�شتمتع على �شبيل املثال 
املو�شالت.  و�شائل  يف  للمعاقني  املخ�ش�شة  بالأماكن  طويلة  ل�شنوات 
الذي  اخل��داع  عن  التحريات  من  �شنوات  بعد  املحلية  ال�شرطة  وك�شفت 

مار�شه الرجل ل�شنوات طويلة، و�شيتم تقدميه للمحكمة.
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وحلقتنا الأخرى بعنوان )عمرو بن كلثوم(

عمرو بن كلثوم
هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن تاب، اأبو الأ�شود، من بني تغلب.

�شاعر جاهلي، من الطبقة الأوىل، ُولد يف �شمايل جزيرة العرب يف 
بالد ربيعة وجتّول فيها ويف ال�شام والعراق وجند.

قومه  �شاد  ال�شجعان،  الفّتاك  وهو من  نف�ًشا،  النا�س  اأعّز  كان من 
)تغلب( وهو فتى وعّمر طوياًل وهو الذي قتل امللك عمرو بن هند.

اأ�شهر �شعره معّلقته التي مطلعها: )األ هبي ب�شحنك فا�شبحينا(.
يقال: اإنها يف نحو األف بيت واإمنا بقي منه ما حفظه الرواة، وفيها 

من الفخر واحلما�شة العجب، مات يف اجلزيرة الفراتية.
قال يف ثمار القلوب: كان يقال: فتكات اجلاهلية ثالث: فتكة الربا�س 
بعروة، وفتكة احلارث بن ظامل بخالد بن جعفر، وفتكة عمرو بن كلثوم 
بعمرو بن هند امللك، فتك به وقتله يف دار ملكه وانتهب رحله وخزائنه 

ب اأحد من اأ�شحابه. وان�شرف بالتغالبة اإىل بادية ال�شام ومل ُي�شَ

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

من أسماء اهلل الحسنى المطلقة الثابتة في القرآن
َك اْلَعِزيِز  اُب: قوله عز وجل: { اأَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربِّ 1- الَوهَّ

اِب })�س:9( . اْلَوهَّ
َوَنْحُن  ��ي��ُت  َومُنِ ُنْحِيي  لَنْحُن  ���ا  َواإِنَّ  } وج��ل:  عز  قوله  ال���َواِرُث:   -2 

اْلَواِرُثون } )احلجر:23( .
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 { َرِحيٍم  َربٍّ  ِم��ْن  َق��ْوًل  �َشالٌم   } تعاىل:  قوله  والدليل   : بُّ ال��رَّ  -3
)ي�س:58( .

َك الأَْعَلى })الأعلى:1( . ِح ا�ْشَم َربِّ 4- الأْعلى: قوله تعاىل: { �َشبِّ
ْحَمُن  ل ُهَو الرَّ 5- الإَِلُه: قوله عز وجل: { َواإِلُهُكْم اإِلٌه َواِحٌد ل اإِلَه اإِ

ِحيُم })البقرة:163( . الرَّ

وحلقتنا الأخرية لهذا اليوم هي بعنوان )مناذج من الو�صايا(

نماذج من الوصايا
- اأو�شى زهري بن جناب الكلبي بنيه قال:

فاأحكمتني  ده��ري،  من  ا  حر�شً وبلغت  ي  �شنِّ كربت  قد  بني  "يا 
التجارب، والأمور جتربة واختباًرا. فاحفظوا عني ما اأقول وعوه:

اإياكم واخَلَور عند امل�شائب، والتواكل عند كل النوائب، فاإّن ذلك 
داعية للغم، و�شماتة العدو، و�شوء ظن بالرب.

واإّياكم اأن تكونوا بالأحداث مغرتين، ولها اآمنني، ومنها �شاخرين، 
الدنيا  يف  الإن�شان  فاإّن  توّقعوه،  ولكن  ابتلوا،  اإّل  قط  قوم  �شخر  ما  فاإنه 
�شر دونه، وجماوز ملو�شعه، وواقع عن ميينه  غر�س تعاوره الرماة، فمقِّ

و�شماله، ثم لبد اأن ي�شيبه".
ها نحن قد و�شلنا اإىل م�شك اخلتام، فحلقاتنا قد حّلقت اأمامكن، 
وم�شاهدها قد ُعِر�شت لكّن؛ فاإن كان ما فيها �شواًبا فهو من اهلل، واإن 

كان من خطاأً اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان.
و�شحبه اأجمعني". اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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 البرنامج اإلذاعي )75(

ٱ ٻ ٻ

ووّفقهم  والِعرب،  باحِلَكم  اأوليائه  �شدور  �شرح  ال��ذي  هلل  احلمد 
اإال اهلل  اإل��ه  ال  اأن  واأ�شهد  وال�شفر.  مل�شاهدة عجائب �شنعه يف احل�شر 
وحده ال �شريك له القائل: اإنا كل �شيء خلقناه بقدر، واأ�شهد اأّن نبينا 
اآله  وعلى  عليه،  و�شّلم  اهلل  �شلى  الب�شر.  �شّيد  ور�شوله  عبده  حممًدا 

و�شحبه املقتفني الآثاره يف االأخالق وال�ِشرَي. اأما بعد:
اأه�����������اًل ب����ك����م ف���ب���ك���م ي���ط���ي���ب ل����ق����اوؤن����ا

ال�����ش��ج��ر  اأوراق  االأط������ي������ار  وت����ع����ان����ق 
وي�����ق�����ب�����ل ال�����ن�����ج�����م امل�������ح�������ب ح���ب���ي���ب���ه

وت�������ش���م االأر�����������ض اأن����������وار ال��ق��م�����������������������ر 
من هذا اليوم )          ( املوافق )                          ( نقف بكن يف 

قافلتنا االإذاعية، املزّودة بكل متطّلبات املعرفة، وعناقيد العلوم.

يتقدم قافلتنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڤ   ڤ  ڤ      ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قال 
ڇ  چ  چ   چ    ڃچ   ڃ        ڃ   ڃ    ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
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ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ     ہ    ہ  ھ ھ       ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ     
ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ائ   ى   ى  ې  ې  ې    ې    ۉ   ۉ  ۅ  ۅ 
ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ   ائ    
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
رب  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ     ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ 

)غافر(.

وحتّف قافلتنا ال�صّنة النبوّية:

الحديث

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن   - عنه  اهلل  ر�شي   - اخل��دري  �شعيد  اأب��ي  عن 
كان يف  من  اهلل:  يقول  النار،  النار  واأه��ل  اجلنة،  اجلنة  اأهل  دخل  »اإذا 
قلبه مثقال حبة من خردل من اإميان فاأخرجوه، فيخرجون قد امتح�شوا 
وعادوا حمًما، فيلقون يف نهر احلياة، فينبتون كما تنبت اجلنة يف حميل 
ال�شيل، اأو قال: حمية ال�شيل، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمل تروا اأنها تخرج �شفراء 

ملتوية« متفق عليه.
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واإذا ه��داأت الأ�ص��وات و�صكن��ت كل الكائن��ات، ودارت بالذه��ن 
ل كلمات، حتمل لنا فكرة وتقدم  ت�صاوؤلت انتبهي ..  اإنهااحل�روف ت�صكِّ

معلومات. الكلمة املنهجية تقدمها الطالبة:

إذا لم يكن ما تريدين فأِردي ما يكون!!

ُملزًما  دم��ت  ما   :  - اهلل  حفظه   - العريفي  حممد  ال�شيخ:  يقول 
ي�شرب  فكان  ال�شّكر،  مبر�س  اأ�شيب  ل�شاب  اأق��ول  كنت  هكذا  فا�شتمتع، 

ال�شاي من غري �شّكر، ويتاأ�شف حلاله.
كنت اأقول له: هل اإذا تاأ�شفت وحزنت يف اأثناء �شربك ال�شاي، هل 

تنقلب املرارة حالوة، قال: ل.
قلت: ما دمت ملزًما .. فا�شتمتع.

اأعني لن تاأتي الدنيا دائًما على ما نحب، وهذا يقع يف حياتنا كثرًيا.
�شيارتك قدمية، مكيف ل ي�شتغل، مراتب ممزقة، ول ت�شتطيع حالًيا 

تغيريها .. ما احلل؟
الدرا�شة  ترغبني  ل  كلية  يف  فُقبلِت  باجلامعة،  للدرا�شة  تقدمِت 
فيها، حاولِت تعديل احلال فلم ت�شتطيعي، فا�شطررت ملوا�شلة الدرا�شة، 

واأكملت �شنتني وثالًثا .. فما احلل؟
تقدمِت لوظيفة فلم تقبلي، وقبلِت يف اأخرى، وبداأت دوامك فيها .. 

فما احلل؟
ُخِطبِت ل�شاب فرف�شِت، وتزوجِت باآخر .. ما احلل؟

www.alukah.net
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واقعه،  والتاأفف من  الدائم،  الكتئاب  يجعل احلل هو  منكّن  كثري 
رزًقا  اإليها  يرّد  ل  وهذا  تعرف،  مل  ومن  عرفت  من  اإىل  ي  الت�شكِّ وكرثة 

فاتها، ول يعجل برزق مل ُيكتب لها .. اإذن ما احلل؟
العاقلة هي التي تتكيف مع واقعها كيفما كان، مادامت ل ت�شتطيع 

التغيري اإىل الأح�شن.
اأحد اأ�شدقائي كان ي�شرف على بناء م�شجد، ف�شاقت بهم النفقة، 

فتوجهوا اإىل اأحد التجار لال�شتعانة به يف اإكمال البناء.
فتح لهم الباب، جل�س معهم قلياًل، واأعطاهم ما تي�ّشر، ثم اأخرج 

دواء من جيبه وجعل يتناوله.
قال له اأحدهم: �شالمات .. ع�شى ما �شر.

قال: ل، هذه حبوب منّومة، منذ ع�شر �شنني ل اأنام اإّل بها.
دعوا له .. وخرجوا.

املدينة، وقد و�شع  واأعمال طرق عند خمرج  فمّروا على حفريات 
عندها اأنوار تعمل مبوّلد كهربائي قد مالأ الدنيا �شجيًجا .. لي�س هذا هو 

الغريب.
الغريب اأّن حار�س املوّلد هو عامل فقري قد افرت�س ق�شا�شات جرائد 
، تعاملي مع املعطيات التي  ونام، نعم .. عي�شي حياتك، ل وقت فيها ِللهمِّ

بني يديك.
خرج ملسو هيلع هللا ىلص مع اأ�شحابه يف غزوة فقلَّ طعامهم، وتعبوا، فاأمرهم اأن 
يجمعوا ما عندهم من طعام، وفر�س رداءه، و�شار الرجل ياأتي بالتمرة، 
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اأكلوا وهم  والتمرتني، وك�شرة اخلبز، وكلها جتتمع فوق هذا الرداء، ثم 
به  ي�شد  ما  اأكل  الأق��ل  على  لكنه  اأح��د،  منهم  ي�شبع  م�شتمتعون، رمبا مل 

رمقه.

وبينما نحن نبح��ث يف القافلة خرجت لنا ثالث ورقات. الورقة 
الأوىل بعنوان:

تنبيهات مهمة مفتتحة بـ"ال"

يا  املجاهر مبع�شيته:  اأو  الفا�شق  اأو  املنافق  اأو  للكافر  تقويل  ل   -
�شيد.

تقولوا  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:  عنه،  اهلل  ر�شي  بريدة  عن 
للمنافق �شيُدنا، فاإنُه اإن يكن �شيَّدكم، فقد اأ�شخطتم ربكم« رواه اأبو داود.
- ل حُتِدثي يف دين اهلل تعاىل �شيًئا، فالأ�شل يف العبادات احلظر 
واملنع حتى يرد الدليل ال�شرعي من الكتاب اأو ال�شّنة، ول تبتدعي، واإمنا 
اتبعي، فقد ُكفيت، وعليك بهدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص فهو خري الهدي، وكّل حمدثة 

ار. بدعة، وكلَّ بدعة �شاللة، وكلَّ �شاللة يف النَّ
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - ، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحدث يف 

« متفق عليه. اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو ردٌّ
ة �شيئة يف دين اهلل تعاىل، فيكون عليِك اإثمها  ي للنا�س �شنَّ - ل ت�ُشنِّ

واإثم من عمل بها اإىل يوم القيامة.
عن جرير - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شنَّ 
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من  بعده،  من  بها  عمل  من  واأج��ُر  اأجُرها  فله  ح�شنًة،  ًة  �شنَّ الإ�شالم  يف 
غري اأن ينق�َس من اأجوِرهم �شيء، ومن �شنَّ يف الإ�شالم �شنًة �شيئًة كان 
عليه وزُرها ووزُر من عمل بها من غري اأن َينق�َس من اأوزارهم �شيء« رواه 

م�شلم.
ة املطّهرة براأيك دون علم، ول  - ل جتاديل يف القراآن الكرمي وال�شنَّ
تخو�شي يف معانيها دون معرفة مبدلولتهما واأقوال ال�شلف ال�شالح فيها.
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »امِلراُء 

يف القراآن ُكفٌر« رواه اأبو داود.

والورقة الثانية بعنوان )اأ�صئلة تربوية(

أسئلة تربوية

ال�شوؤال: كيف اأ�شتطيع اأن ا�شتغّل طاقات ال�شابات الدعوية؟
الإجابة: من اخلطوات املعينة على ذلك: 

التذكري  خالل  من  وتنميته  ال�شابات  هوؤلء  لدى  الدافع  تقوية   -1
بف�شل الدعوة اإىل اهلل، واأنها وظيفة الأنبياء واملر�شلني.

2- تدار�س �شري امل�شلحني لزيادة الدافع وتقويته وا�شتثمار التجارب 
يف الدعوة ومعرفة و�شائل النجاح وال�شتفادة منها وتطويرها.

ف على مواهب هوؤلء ال�شابات وحتديد جمالت عمل كل  3- التعرُّ
ع�شوة.

الع�شف  وبرامج عملية من خالل  اأفكار  لقاءات حل�شر  4- عقد 
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و�ش��ائل  له  مثال  املنزل  فمجال  جم��ال،  لكل  و�ش���ائل  وحتديد  الذهني 
منا�ش���بة، وهكذا جمال املدر�شة وال�شوق والعائلة.

لقاءات  واإع��داد  عمل  جمموعات  اإىل  ال�شابات  ه��وؤلء  تق�شيم   -5
اأ�شبوعية اأو ن�شف �شهرية للوقوف على نتائج العمل ومتابعته.

6- اإبراز جمالت النجاح والرتكيز عليها، والثناء على الناجحات 
ودعوتهن. 

7- ح�شن توجيه اخلطاأ حينما يقع وا�شتثمار الف�شل ليكون خطوة 
نحو النجاح.

8- تنظيم امل�شابقات يف الأفكار وامل�شروعات الدعوية.
للهدف  ال�شابات  9- الرتكيز يف بع�س املجالت على توجيه بع�س 
دون حتديد اخلطوات ليكون دافًعا لالبتكار واأن يتنا�شب عمل ال�شابة مع 

طبيعتها وقدراتها.

والورقة الثانية بعنوان )الكذب يف املنام(

الكذب في المنام

لتح�شيل  يروها  ومنامات مل  روؤى  اإىل اختالق  النا�س  بع�س  يعّمد 
بينه  ملن  تخويًفا  اأو  مالية  منفعة  حليازة  اأو  اخللق  بني  ِذك��ر  اأو  ف�شيلة 
العامة لهم اعتقادات يف املنامات  وبينهم عداوة ونحو ذلك، وكثري من 
وتعلق �شديد بها فيخدعون بهذا الكذب، وقد ورد الوعيد ال�شديد ملن فعل 
هذا الفعل، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن من اأعظم الفرى اأن يدعي الرجل اإىل غري اأبيه 
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اأو يري عينه ما مل تر ويقول على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما مل يقل« رواه البخاري. 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من حتلم بحلم مل يره كلف اأن يعقد بني �شعريتني ولن يفعل 
فكان  م�شتحيل  اأم��ر  �شعريتني  بني  والعقد  البخاري.  رواه  ...احل��دي��ث« 

اجلزاء من جن�س العمل.

وعندما هّمت قافلتنا على الرحيل تداولنا بع�س الأحاديث ومع 
فقرة )من اآداب ال�صالة( 

من آداب الصالة

بها  �شًرا. فال يجهر  ال�شيطان  ال�شتعاذة من  املرعية:  الآداب  من 
ت�شرع  ول  اجلمهور،  عند  اإليها  مندوب  �شّنة  وهي  ال�شتفتاح،  دعاء  بعد 
اإل يف الركعة الأوىل، ففي احلديث: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا قام اإىل ال�شالة 
من  الرجيم  ال�شيطان  من  العليم  ال�شميع  باهلل  اأعوذ  يقول:  ثم  ا�شتفتح 

همزه ونفخه ونفثه« رواه الإمام اأحمد. 
بالّر�شد،  لالإن�شان  قعد  ال�شيطان  لأّن  ال�شتعاذة؛  �شرعت  ولذلك 
عليه،  ويي�شره  اهلل  يفتحه  اأن  اإّل  وجهه  قفله يف  اإّل  باب خري  يطلب  فال 
ا�شتفتح باب الطاعات وهو  اإذا  العبد  اإىل اهلل؛ لأّن  اللجوء  ولذلك �شرع 
ذليل وّفقه اهلل واأعانه، فال معني �شواه، ومن هنا �شرع للم�شلي اأن يقول: 

اإياك نعبد واإياك ن�شتعني.
وقد وردت اأنواع كثرية يف ال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان الرجيم يف 
ومنها حديث خلط  ال�شتفتاح،  بعد  التي  منها  الع�شرين،  بلغت  ال�شالة 
علّي ال�شيطان �شالتي، ومنها دخول امل�شجد واخلروج من البيت، كذلك 
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نفخه يف مقعدة امل�شلي، ومنها الت�شكيك يف عدد الركعات وعند حتريك 
ال�شبابة وعند القراءة، والعجيب الغريب اأّن ال�شيطان يهرب من الأذان 
ول يهرب من �شماع القراآن حتى ورد اأنه عند �شماعه الأذان يهرب حتى 
تقريبا  يعادل  مبا  مياًل  ثالثني  بعد  على  املدينة  من  وهي  الروحاء  يبلغ 
بني  يخطر  الأذان رجع حتى  امل��وؤذن من  انتهى  ف��اإذا  كيلومرًتا،  خم�شني 
ل   « احلديث:  ففي  للموؤذن،  ال�شهادة  من  يفر  اأنه  وال�شبب  وقلبه،  املرء 
ي�شمع مدى �شوت املوؤذن جن ول اإن�س ول �شيء اإّل �شهد له« رواه البخاري. 

وذكر ابن اأبي الدنيا اأّن )ل اإله اإّل اهلل( تطرد ال�شيطان من القلب.
واحلا�شل: اأنه ي�شرع ال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان بعد ال�شتفتاح 

وقبل الفاحتة يف الركعة الأوىل.
ويف اخلتام نقول:

ب��ك��ل احل����ب جت��م��ع��ن��ا و���ش��رن��ا ج��م��ي��ع��ا ���ش��ع��ي��دات
املهداة الرحمة  وحديث  اآي��ات  عليكن  تلونا 

فرنجو اأن ت�شل ر�شالتنا ويكون ل�شوتها اأ�شداء
 ���ش��الم ح��ب وت��ع��اون ي�����ش��ود جميع االأرج����اء

ول���ت���ح���م ي������ارب ب������الدي ل��ت��ع��ي�����ض ب�����ش��ل��م ورخ�����اء
 اإذاعة مدر�شتنا ال�شباحية اإبهار يف كل لقاء

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )76(

ٱ ٻ ٻ

ي�شاء بحكمته،  ي�شاء برحمته، وي�شل من  احلمد هلل يهدي من 
اأن ال  واأ�شهد  اأح�شن عماًل،  اأّيهم  ليبتليهم  الدنيا  خلق اخللق يف هذه 
اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأنذر 
اأّمته من بالء ينزل اآخر الزمان ال عا�شم لهم منه اإال التقوى والعمل 
اآله الطيبني الطاهرين  ال�شالح. اللهم �شلِّ و�شلم وبارك عليه وعلى 

ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
وزميالتي  اأخ��وات��ي  الكرميات،  اأ�شتاذاتي  الفا�شالت،  مديراتي 

الطالبات.
ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.

من هذا ال�شباح اجلميل املوافق ليوم )        ( وتاريخ )                    (، 
ي�شّرنا اأن نقدم لكن اإذاعتنا، التي جمعنا لكّن فيها من حقول املعرفة 
دقائقنا  يف  اإليه  ت�شتمعن  هذا  كل  زه��وًرا،  العلم  ب�شاتني  ومن  ب�شتاًنا، 

القادمة باإذن اهلل.

القراآن الكرمي خري بداية، وهو رحمٌة وهداية:

القرآن الكريم
ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ     زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       چ  چ  چ  چ      
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ک  ک  ڑ  ڑ  ژ      ژ  ڈ       ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں   ڱ  ڱڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  
ھ ے  ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ 
ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې  ې  ې ى ى          
ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ     ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ    ىئ   ىئىئ ی ی  
ٱ ٻ ٻ          ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ     ڀ ٺ  ی  ی  

ٺ ٺ رب )غافر(.

ال�صّنة النبوّية ثاين براجمنا، وثاين وحينا:

الحديث

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها -  قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخلقت 
اآدم مما و�شف  نار، وُخلق  نور، وُخلق اجلان من مارج من  املالئكة من 

لكم« رواه م�شلم.

احلكمة اخت�صار لع�صارة عقل يف حروف:

فنُّ المعاملة

ت�شتطيعي عمل ذلك  لن  اأنك  اأعرف  )اأنا  اآذاك  الذي  ا�شكري   -1
دائًما( وتخيلي اأّن امل�شكني اأعطاِك ح�شناته و�شوف يح�س اأنك اأقوى من 
اأن تت�شايقي ف�شيف�شل ويذهب غ�شبانا لأنه خ�شر اجلولة معك. ما راأيك 

بهذه امل�شارعة؟
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2- �شاحبات املبادئ يع�شن مئات ال�شنني و�شاحبات امل�شالح مينت 
مئات املرات.

3- اأظهري له اأنك معجبة باأخالقه واأحا�شي�شه ال�شادقة، فتكربي 
الأخت  فعاًل  واأن��ِك  املخل�شة  ال�شديقة  فعاًل  اأن��ِك  ويح�س  عينه  يف  اأنت 

العزيزة.
4- اقرتبي منه عندما يكلمك، واإذا كان واقًفا، قفي اأنت، واإذا كان 

جال�ًشا، اجل�شي بقربه، حتى يح�س اأنك من�شجمة معه ومطمئنة معه.
5- األ حتبني اأن اأر�شل لك هدية؟ وهكذا النا�س حتب من يهديهم 
عن  ب�شيط  تعبري  وهي  امل�شاحنات  وتزيل  العالقات  د  توطِّ حتى  الهدايا 

اجلب والحرتام وتكون عندهم فكرة جميلة عنك.

الكلمة ر�صالة فيها علم وحكاية:

األثر النفسي للصَّدقة

يقول علماء الربجمة اللغوية الع�شبية: "اإّن ال�شدقة �شرورية جًدا 
اأي اأّن تعطي املال ملن يحتاجه، فذلك �شيجعلك ت�شعر بالقوة واأنك تقدم 
�شيًئا مفيًدا و�شوف مينحك اإح�شا�ًشا بالراحة النف�شية، وهذا الإح�شا�س 

�شروري لكي تزيد من مناعة ج�شمك.
لالإن�شان، فكلما  النف�شية  كثرًيا باحلالة  يتاأثر  املناعة  اإّن جهاز  اإذ 
وكانت  اأقوى  املناعي  كان جهازك  ا�شتقراًرا  اأكرث  النف�شية  كانت احلالة 
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وغري  م�شطربة  النف�شية  حالتك  كانت  وكلما  اأك��رب،  للمر�س  مقاومتك 
م�شتقرة فاإن مناعة ج�شمك تنخف�س ب�شكل كبري".

اإىل  ت�شل  ا،  اأي�شً معلومة  هي  ال�شدقة  اإّن  القول:  ميكننا  ولذلك 
الدماغ ومتار�س عملها الإيجابي، بعك�س الفريو�شات التي هي عبارة عن 
اأ�شرطة معلومات ت�شل اإىل خاليا اجل�شم، ومتار�س عملها ب�شكل تدمريي، 
فالفريو�س ل ميلك اأ�شلحة اأو معدات اأو مواد كيميائية اأو عنا�شر حية، كل 
ما لديه �شريط املعلومات )D. N. A( اأو)R. N. A(، وهذا ال�شريط 
تكاثر  اإىل  يوؤدي  مما  جديدة،  فريو�شات  لت�شنع  للخلية  تعليمات  يعطي 

الفريو�شات وانفجار اخللية. 
ما  وكل  غ��الف،  به  يحيط  معلومات  �شريط  عن  عبارة  الفريو�س 
يقوم به الفريو�س هو التدخل يف برنامج اخللية وال�شيطرة عليه وت�شخريه 
مل�شلحة هذا الفريو�س، وي�شتخدم الفريو�س �شريط املعلومات الذي لديه 

من اأجل حتقيق ذلك، وبالتايل حتدث الأمرا�س التي قد تنتهي باملوت.
قوة اخللية هنا تعتمد على قوة الربنامج الذي حتمله، هذا الربنامج 
ميكن تقويته من خالل معلومات نغّذي بها خاليانا با�شتمرار، ومن هذه 
للفقري،  امل��ال  وتعطني  تت�شّدقني  عندما  فاإنك  "ال�شدقة"،  املعلومات 
فاإن  لأختك،  تبت�شمني  عندما  حتى  اأو  حمتاج،  لإن�شان  عماًل  تنّفذين  اأو 
يف  ت�شاهم  املعلومة  هذه  خالياه،  داخل  ويعاجلها  معلومة  يتلّقى  الدماغ 

تغذية جهاز املناعة وتطوير عمل اخللية.
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اأن اأجلاأ اإىل ت�شبيه ب�شيط لتقريب فهم  وميكنني عزيزتي القارئة 
اآلية عمل ال�شدقة داخل اجل�شم، واأ�شرب لك مثاًل من جهاز احلا�شب 
وتطويرات  حتديثات  اإىل  دائم  ب�شكل  يحتاج  األ  ت�شتعملينه،  الذي  الآيل 
ال�شهل  من  �شعيفة  برامج  يحوي  الذي  الآيل  احلا�شب  اأدائ��ه؟  لتح�شني 
اخرتاقه وال�شيطرة عليه، بينما احلا�شب الآيل الذي يحوي برامج متطّورة 

ويتم حتديثها با�شتمرار ي�شعب اخرتاقه اأو ال�شيطرة عليه.
ولذلك اعترب النبي الأعظم ملسو هيلع هللا ىلص اأّن ال�شدقة تداوي املر�س، بل تدفع 
عنا اأعرا�س هذا املر�س، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »داووا مر�شاكم بال�شدقة فاإنها تدفع 

عنكم الأمرا�س والأعرا�س« رواه الديلمي.
معارفك  باأحد  اأو  بك  املر�س  ي�شتد  عندما  احلبيبة  اأختي  ولذلك 
تقت�شر  ل  وال�شدقة  امل��ال،  واإنفاق  ال�شدقة،  من  يكرث  ب��اأن  فان�شحيه 
على اإنفاق املال، بل اإّن تب�شمِك يف وجه اأختك �شدقة، واأن تزيحي الأذى 
عن الطريق �شدقة، واأن تتكلمي كلمة طيبة �شدقة، واأن توؤدي خدمة ملن 

يحتاجها �شدقة.
ول تن�شي بالطبع الأجر العظيم الذي ينتظرِك يوم القيامة، فاأنت 
عندما تت�شدقني مبا يقابل قيمة مترة واحدة، فاإّن اهلل يتقّبلها وينّميها 
لك حتى جتديها اأمامِك يوم القيامة بحجم اجلبل، هذا يف الآخرة ويف 
الدنيا فاإّن هذه ال�شدقة هي ت�شرف نبيل منك يتلّقاه دماغك على اأنه 
�شيء اإيجابي، ي�شاهم يف �شفائك من الأمرا�س وحت�شني حالتك النف�شية 

بل ومنحك القوة.
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ومن جديد الفقرات نخرج لكن:

من وسائل التأثير على القلوب
اأي�شر  طريقا  وجدت  ما  لهم:  والعتذار  بالآخرين  الظن  اإح�شان 
واأف�شل للو�شول اإىل القلوب منه، فاأح�شني الظن مبن حوِلك واإياِك و�شوء 
فتحللي  و�شكناتهم،  حلركاتهم  مر�شًدا  عينيك  جتعلي  واأن  بهم  الظن 

بعقلك الت�شرفات ويذهب بك كل مذهب، وا�شمعي لقول املتنبي:
ظ��ن��ون��ه ����ش���اءت  امل�����رِء  ف��ع��ل  ����ش���اء  اإذا 

و����ش�������دق م�������ا ي���ع���ت�������اده م����ن ت���وه���م.
دي نف�شك على العتذار لأخواتك فقد قال ابن املبارك : "املوؤمن  عوِّ

يطلب معاذير اإخوانه، واملنافق يطلب عرثاتهم".

ونقف مع هذه الفقرة:

من القائل
ال���ل���ي���ايل ع����اق����ب����ة  ت���خ�������س  مل  اإذا 

ت�����ش��اء م����ا  ف���ا����ش���ن���ع  ت�����ش��ت��ح��ي  ومل 
ا قال: واأي�شً

ال�����ش��ي��ف اأ�����ش����دق اأن����ب����اء م���ن ال��ك��ت��ب
يف ح�����ده احل�����د ب����ني اجل�����د وال��ل��ع��ب

ن��ق��ل ف������وؤادك ح��ي��ث ���ش��ئ��ت م���ن ال��ه��وى
الأول ل���ل���ح���ب���ي���ب  اإل  احل�������ب  م�����ا 
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ك���م م���ن���زل يف الأر�������س ي��األ��ف��ه ال��ف��ت��ى
م���ن���زل لأول  اأب��������������ًدا  وح����ن����ي����ن����ه 

ُيَعد  املو�شل.  يف  وت��ويف  دم�شق  يف  ن�شاأ  عبا�شي  �شاعر  هو  القائل: 
اأحد اأعظم ال�شعراء يف الأدب العربي كله. متّيز �شعره بالأناقة وبالغو�س 
مدحه  الذي  املعت�شم  ول�شيما  اخللفاء  مدح  الغريب.  وكرثة  املعاين  يف 
بخياله  �شاعرنا  امتاز  عمورية.  فتح  ق�شيدة  اأ�شهرها  ع�شماء  بق�شائد 
الوا�شع وحفظه الكثري من ق�شائد ال�شعراء يف اجلاهلية وحتى ع�شره. 
الع�شر  حتى  العربي  ال�شعر  دور  �شمنه  احلما�شة"  "كتاب  اآث��اره  اأه��م 
العبا�شي. ا�شمه احلقيقي: حبيب بن اأو�س الطائي. وله ا�شم �شهرة يعرف 

به. فهل تعرفني ا�شم �شاحب هذه الأقوال؟ 
اجلواب: اأبو متام. 

ونختم بدعاء نرفعه اإىل ربِّ ال�صماء:

دعاء
واّتبعوا  تابوا  للذين  فاغفر  وعلًما،  رحمًة  �شيء  كل  و�شعت  "ربنا 
�شبيلك، وِقهم عذاب اجلحيم، ربنا واأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 
احلكيم،  العزيز  اأنت  اإنك  ياتهم،  وذرِّ واأزواجهم  اآبائهم  من  �شلح  ومن 

وِقهم ال�شيئات".
االإن�شات  وبح�شن  نعدكن،  الفقرات  وبجديد  نودعكن،  نحن  ها 

نحثكن، وباخلري والرب واالإح�شان نو�شيكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 



503

البرنامج اإلذاعي )77(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي افرت�ض على العباد طاعة النبي حممد  وحمبته 
وتوقريه والقيام بحقوقه، اأحمده �شبحانه حمد ال�شاكرين، واأ�شهد اأن 
ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، بعث حممًدا  رحمة للعاملني، واأ�شهد 
اأّن �شيدنا ونبّينا حممًدا عبده ور�شوله، نبي �شرح اهلل له �شدره، وو�شع 
عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة وال�شغار ملن خالف اأمره. اللهم 

�شلِّ و�شلم وبارك عليه وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. اأما بعد:
لنا معكن مع كل �شباح اجتماع، ومع كل اجتماع اإذاعة، ومع كل 

اإذاعة برامج. 
ن�شتاق للقائكن كل �شباح، ون�شتعد لكّن كل اال�شتعداد، لن�شمعكن 

ما يفيد، وننقل لكن امل�فيد؛ فنجمع فوائد، لتح�شدنها ف��رائد. 
كل هذا ت�شمعنه الي�وم )       ( املوافق )               ( باإذن اهلل. 

ول��ن جند منج��م فوائد كجام��ع �ِص��ريرَ الأولني والآخري��ن .. اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ      ٿ      ٿ  ٿ  ٺ  زب  تعاىل:  قال 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
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ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  

گ  گ         ک    ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ 

ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳڳ   ڳ  گ        گ 

ۓ  ے  ے  ھ         ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ       ۀ  ڻ  

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ         ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ       

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

رب  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ         ۈئ 

)غافر(.

و�صّنة نبّينا، هي �صلة فوائدنا، وثمرة فرائدنا:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ملا 
�شور اهلل اآدم يف اجلنة تركه ما �شاء اهلل اأن يرتكه، فجعل اإبلي�س يطيف 
رواه  يتمالك«  ل  خلًقا  اأنه خلق  اأج��وف عرف  راآه  فلما  هو،  ما  ينظر  به، 

م�شلم.

واحلكمة جمموعة فوائد يف فائدة:

تنبيهات مهمة مفتتحة بـ"ال"

- ل جتاهري مبعا�شيك يف املالأ، وا�شترتي ب�شرت اهلل تعاىل عليِك، 
وتوبي اإليه �شبحانه من كلِّ زلل اأو خلل.
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عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ 
ُجُل بالليِل عماًل،  تي ُمعافى اإلَّ املجاِهروَن، واإنَّ من املجاهرِة اأن يعمَل الرَّ اأُمَّ
ُه اهلل، فيقوُل: يا فالُن َعِملُت البارحَة كذا وكذا، وقد  ثمَّ ُي�شبَح وقد �َشرَتَ

ُه ربُُّه وُي�شبُح يك�ِشُف �شرَت اهلِل عنُه« متفق عليه. باَت ي�شرُتُ
- ل جتعلي اهلل تعاىل اأهون الناظرين اإليِك، واأحقر املطلعني عليك، 

وا�شتحي من اهلل تعاىل، فاإّن اهلل بكلِّ �شيء عليم.
عن ثوبان - ر�شي اهلل عنه - ، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لأعلمنَّ اأقواًما 
من اأمتي ياأتون يوم القيامة بح�شنات اأمثال جبال تهامة بي�شاء، فيجعلها 
اهلل هباًء منثوًرا«. قال ثوبان: يا ر�شول اهلل! �شفهم لنا، جلِّهم لنا، اأن ل 
نكون منهم ونحن ل نعلم، قال: »اأما اإنهم اإخوانكم ومن جلدتكم، وياأخذون 
من الليل ما تاأخذون، ولكنهم اأقوام اإذا خلوا مبحارم اهلل انتهكوها« رواه 

ابن ماجة.

اأما الكلمة فن�صيج اآخر من الفائدة:

من المنهيّات في النكاح

النهي عن التبتل وهو ترك النكاح، وعن الخت�شاء، وعن اجلمع بني 
الأختني، وعن اجلمع بني املراأة وعّمتها وخالتها، ل الكربى على ال�شغرى 
ول ال�شغرى على الكربى خ�شية القطيعة، والنهي اأن ينكح الرجل امراأة 
اأبيه، والنهي عن نكاح امل�شركة واإنكاح امل�شرك، وعن ال�شغار وهو اأّن يقول 
مثاًل اأزّوجك ابنتي اأو اأختي على اأن تزّوجني ابنتك اأو اأختك فتكون هذه 
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مقابل الأخرى وهذا ظلم وحرام.
والنهي عن نكاح املتعة، وهو نكاح اإىل اأجل متفق عليه بني الطرفني 
ينتهي العقد بانتهاء الأجل، والنهي عن النكاح اإّل بويل و�شاهدين، والنهي 
اأن تزّوج املراأة املراأة واأن تزّوج املراأة نف�شها واأن تنكح الثيب حتى ت�شتاأمر 

والبكر حتى ت�شتاأذن.
والنهي اأن يخطب الرجل على خطبة اأخيه حتى يرتك اأو ياأذن له، 
والنهي عن خطبة املعتّدة من وفاة زوج ت�شريًحا اإمنا يكون ذلك بالتلميح، 
واملطلقة الرجعية من بيتها، ونهي املراأة اأن تخرج من بيت زوجها وترتكه 
يف عّدة الطالق الرجعي، والنهي عن اإم�شاك املطلقة اأو مراجعتها ولي�س 
له رغبة فيها واإمنا لتطول عليها املدة فت�شر، والنهي اأن تكتم املطلقة ما 

خلق اهلل يف رحمها.
اأختها  طالق  املراأة  ت�شاأل  اأن  والنهي  بالطالق،  اللعب  عن  والنهي 
�شواء كانت زوجة اأم خمطوبة، مثل اأن ت�شاأل املراأة الرجل اأن يطّلق زوجته 
لتتزّوجه، والنهي اأن يحّدث الزوج والزوجة غريهما مبا يكون بينهما من 
اأمور ال�شتمتاع، وعن اإف�شاد املراأة على زوجها والعك�س، ونهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اأن تكلم الن�شاء اإل باإذنه، والنهي عن وطء املراأة يف املحي�س، واإمنا ياأتيها 
اأن تهجر فرا�س  اإتيان املراأة يف دبرها، ونهي املراأة  اأن تتطّهر وعن  بعد 
اإيذاء  عن  والنهي  املالئكة،  لعنتها  �شرعي  عذر  دون  فعلت  فاإن  زوجها، 
اأن تدخل املراأة اأحًدا بيت  اإذا رجعت اإىل طاعة زوجها، والنهي  النا�شز 
عن  والنهي  ال�شرع،  يخالف  مل  اإذا  العام  اإذنه  ويكفي  باإذنه،  اإّل  زوجها 
التهنئة بقولهم  الوليمة بغري عذر �شرعي، وعن  اإىل  الدعوة  اإجابة  ترك 
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بالرفاء والبنني لأنها من تهنئة اجلاهلية، واأهل اجلاهلية كانوا يكرهون 
البنات.

والنهي اأن يطاأ الرجل امراأة فيها حمل من غريه، واأن يعزل الرجل 
عن زوجته احلّرة اإل باإذنها، واأن يطرق الرجل اأهله ويفاجئهم لياًل اإذا 
قِدم من �شفر، فاإذا اأخربهم بوقت قدومه فال حرج، ونهي الزوج اأن ياأخذ 
من مهر زوجته بغري طيب نف�س منها، وعن الإ�شرار بالزوجة لتفتدي منه 

باملال وعن الظهار.
اإحدى الزوجتني دون الأخرى، وعن جمانبة  اإىل  والنهي عن امليل 
العدل بني الزوجات وعن نكاح التحليل، وهو اأن يتزوج مطلقة ثالًثا لكي 

يحّلها لزوجها الأول.

مائدة فوائدنا جتدنها يف فقرة )بالد ومعاين اأ�صمائها(

بالد ومعاني أسمائها

تدعى  التي  ال�شالفية  القبائل  اإح��دى  من  ا�شمها  اأخ��ذت  بولندا: 
بزراعة  تعمل  كانت  القبائل   هذه  لأّن  احلقل؛  ال�شم:  ومعنى  البولند، 

احلقول.
املنطقة  لأن  كذلك  يت  �شمِّ القاهرة،  مدينة  اأحياء  اأحد  الفجالة: 

كانت ت�شتهر بزراعة الفجل.
طهطا: بلدة ب�شعيد م�شر، ا�شمها هذا فرعوين قدمي معناه: معبد 

الأر�س.
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قدمي  فرعوين  ا  اأي�شً ا�شمها  كذلك،  م�شر  ب�شعيد  بلدة  اأخميم: 
معناه: مدينة الإله مني )اإله التنا�شل(.

الغورية: حي جتاري و�شياحي مبدينة القاهرة، جاء ا�شمها من ا�شم 
ال�شلطان اململوكي: قن�شوه الغوري، حيث كان ق�شره يف هذه املنطقة.

القرن  يف  احتلوها  الذين  الإ�شبان  من  ا�شمها  ج��اء  الأرجنتني: 
مالب�س  يرتدون  الوقت  ذاك  يف  اأهلها  وج��دوا  فقد  امليالدي،  ال���)17( 
ف�شفا�شة وا�شعة وف�شية اللون، فاأطلقوا على هذه البالد ا�شم "ارجنتيا" 

اأي: الأر�س الف�شية.

ونقطف ثمرات مع فقرة )داعية يف القطار(

داعية في القطار

ا للقاء طويل مع من  رمبا ي�شعب على بع�س الدعاة اأن يجد فر�شً
يريد اأن ي�شرح لهم الإ�شالم ويقنعهم به، وهذا ما دفع ب�شاحبنا اإىل هذه 

الفكرة.
م�شافات  ي�شري  ال��ذي  القطار  يركب  هولندا  يف  الدعاة  اأح��د  كان 
طويلة ن�شبًيا، فيجل�س بجوار اأحد الركاب املنفردين وي�شتثمر هذا الوقت 
العودة  طريق  يف  يعود  ثم  ب��ه،  واإقناعه  الإ���ش��الم  عن  معه  احلديث  يف 
من  ع��دًدا  يقنع  اأن  الطريقة  بهذه  وا�شتطاع  اآخ��ر،  راكب  بجوار  ويجل�س 

النا�س بالدخول يف الإ�شالم.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

العدل

الذي يت�شرف بالعدل يف عباده فهو على �شراط م�شتقيم، يف قوله 
وفعله وق�شائه وقدره واأمره ونهيه، وثوابه وعقابه.

نهى  وما  كله م�شلحة،  واأمره  كله عدل  وق�شاوؤه  كله �شدق  فخربه 
عنه كله مف�شدة، وثوابه ملن ي�شتحق الثواب بف�شله ورحمته، وعقابه ملن 

ي�شتحق العقاب بعدله وحكمته.

ونختم جمعنا للفوائد بهذه الفقرة:

نماذج من الوصايا

- اأو�شى رياح بن ربيعة بنيه عند موته فقال:
كان  عاقال  يكن  اإذا مل  القوم  اأمري  فاإّن  اأعقلكم،  �شودوا  بني،  "يا 
ونعم  داء،  فاإنه  والبخل،  واإي��اك��م  قومكم،  على  وج��ودوا  دون��ه.  ملن  اآف��ة 
الدواء ال�شخاء، والتغافل فعل الكرام، وال�شمت جماع احللم، وال�شدق 
باجلموع،  عليه  تقوون  ل  من  على  وا�شتعينوا  عجز،  املواطن  بع�س  يف 

واعلموا اأّن �شيد القوم اأ�شقاهم، واإياكم واملّن، فاإنه مهدمة لل�شنيعة".
ختاًما: هذه فوائدنا قطفناها لكّن، وبكل احلب قدمناها اإليكن، 

فال تن�شينا من دعائكن، وال تبخلن بن�شرها لغريكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )78(

ٱ ٻ ٻ

اآياته  احلمد هلل الذي بعث يف االأميني ر�شواًل منهم يتلو عليهم 
�شالل  لفي  قبل  من  كانوا  واإن  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم 
اأّن  واأ�شهد  احلكيم،  العزيز  وه��و  بهم  يلحقوا  ملا  منهم  واآخ��ري��ن  مبني 
بالهدى ودين  اأر�شله  نبّينا حممًدا عبده ور�شوله و�شفوته من خلقه 
امل�شركون. فاللهم �شلِّ و�شلم  الدين كله ولو كره  احلق ليظهره على 
على عبدك ور�شولك حممد وعلى اآله االأبرار واأ�شحابه االأخيار ومن 

اتبع �شّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
من هذا املنرب ال�شادح، يف هذا الطابور ال�شامخ، واملكان الرا�شخ، 

نحييكن بتحية االإ�شالم، فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
ويطيب لنا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأن نكون 
كعقٍد  مدرو�شة،  وب��رام��ج  م��ع��دودة،  دقائق  يف  واإليكن،  ومنكن،  معكن، 

ثمني، وجوهٍر فريد.
رب  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  زب 

)االأعراف: 204(:

القرآن الكريم

ڀ     پ     پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ   ٹ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ   ڤ        ڤ  ڤ  ٹ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

ں  ں    ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ       ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  

ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ رب )غافر(.

 زب ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ رب )النجم(:

الحديث

»اإّن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شمعت  قال:    - - ر�شي اهلل عنه  عن جابر 
ال�شيطان قد اأي�س اأن يعبده امل�شلون يف جزيرة العرب. ولكن يف التحري�س 

بينهم« رواه م�شلم.
زب ې ې ې ېى رب )البقرة: 2٦9(:

عَفون وصَفحن

َفَحن. َدْقن ما عاهدّن فَعفون و�شَ �شَ
�شرائرهن،  ف�شفت  لالإح�شان،  والإ�شاءة  للف�شل،  النق�س  وهنب 
يف  جتعل  ..ل  اأنف�شهن  ولهجت  �شدورهن،  و�شلمت  �شريهن،  ون�شعت 

قلوبنا غال للذين اآمنوا، كل ذلك يرجني ما عند ربهن.
زب ۉ ې  النا�س تقع فيك فتقول:  اإّن فالنة من  يقال لإحداهن: 
رب  ڎ  ڌ     ڌ  ڍ    ڍ  زب   )43 )ف��اط��ر:  رب  ىى  ې  ې    ې     
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)الن�شاء: 76(.
ثم يقال لأخرى وقد ُظِلمت وُبهتت و�ُشّبت و�ُشتمت: األ تدعني على 
من ظلمِك و�شبِك و�شتمِك؟ فتقول: من دعت على ظاملها فقد انت�شرت، 

عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ا�شربوا حتى تلقوين على احلو�س«.
ُت�شب اإحداهن وُت�شَتم مبا لي�س فيها فتقول: اإْن كنت �شادقة فغفر 

اهلل يل، واإْن كنت كاذبة فيغفر اهلل لِك.
الظاهر مع  تت�شاوى يف  اأن  اأعّز من  املوؤمنة  اإّن مكانة  الأحبة؛  اأيها 
اأن ت�شمخ على من  اإىل  اأن تدعى  اأن من الدين واملروءة  ظاملها، بل ترى 
تبدي الإ�شفاف، وترتّفع عن موقف يقودها اإىل رفع �شوت اأو اإثارة ف�شول 

اأو جدل اأو جلاج.
رب  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  زب 

)اإبراهيم: 24(:

أرجوك ابتسمي ..

اإنها  اجل��راح،  وبل�شم  الرتياح،  وتن�شر  اجلليد،  تذيب  البت�شامة 
مفتاح العالقات الإن�شانية ال�شافية. 

وباعثة  احل��ي��اة،  وعبري  ال�شفاء،  جنة  هي  ال�شادقة  البت�شامة 
ال�شالم اإىل الأرواح، ومذهبة اجلراح. 

وثمنها اأغلى من قيمة الذهب والأملا�س، ول حياة من دون ابت�شامة 
البت�شامة  فتكفي  الإخال�س،  بزينة  القلب  جتمل  باأن  تكفي  فالبت�شامة 
ال�شادقة باأن جتعل القلب يحلق اإىل عامل الأمان، اإىل عامل ذي القلوب 
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ال�شادقة؛ فابت�شامة واحدة تكفي اأن جتعل احلياة �شالًما. 
البت�شامة ال�شادقة: هي املوا�شية للقلوب وقت اجلراح. 

وقت  ال�شخور  يحطم  ال��ذي  البل�شم  هي  ال�شادقة:  البت�شامة 
ال�شعاب. 

امل�شحونة  القلوب  ب��ني  الأم���ل  اإع���ادة  ه��ي  ال�شادقة:  البت�شامة 
باخل�شام. 

البت�شامة ال�شادقة: هي املعجزة وامللينة للقلوب .. هبة من الإله. 
البت�شامة ال�شادقة: هي حلقة الو�شل بني القلب وال�شفاه. 

البت�شامة ال�شادقة: هي احلقيقة الدائمة بعيدة عن النفاق. 
�شاٍم، و�شريحة خماطبة  ال�شادقة هي هدف  البت�شامة  لذا جند 
ول  البت�شامات،  قامو�س  يف  معنى  باأ�شمى  القلب  اإىل  ال�شفتني  بني  من 
تعرفها اإّل خمل�شتها، ول تتعامل معها اإل �شادقتها، ول قيمة لها عندما 

تكون مزيفة بني ال�شفتني.
وال�شالم  ال�شالة  عليه  الكرمي  ر�شولنا  البت�شامة  فقد حتّدث عن 
نعمة  م��دى  فانظري  �شدقة«  لك  اأخيك  وج��ه  يف  مك  »تب�شُّ ق��ال:  حيث 
البت�شامة، ومدى الأجر الكبري عند اهلل �شبحانه وتعاىل، فلك �شدقة يف 
كل ابت�شامة يف وجه اأيٍّ من اإخوتك من امل�شلمني وامل�شلمات، فما اأجمله 

من حديث من ل�شان كرمي وحبيب باإخباره لنا باأجر البت�شامة. 
اأجمل ما قيل عن البت�شامة:

اأبي طالب - ر�شي اهلل  الب�شا�شة حياة املوّدة »الإمام علي بن   -1
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عنه-«.
ب�شيفك  ت�شّقها  اأن  م��ن  خ��رٌي  بابت�شامتك  ط��ري��ق��ك  ���ش��قُّ   -2

»�شك�شبري«.
3- اإذا كنت ل ت�شتطيع البت�شامة فال تفتح دكاًنا »مثل �شيني«.

4- البت�شامة اأقل كلفة من الكهرباء، ولكنها اأكرث اإ�شراًقا »روزالني 
فوك�س«.

5- البت�شامة طريقك الأق�شر اإىل قلوب الآخرين »حكمة تايالندية«. 

زب ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ رب )النحل: 125(:

منزلة الصِّدق

النار،  اإىل  يهدي  الذي  الكذب  و�شده  اإىل اجلنة،  يهدي  ال�شدق 
اأخرب  النفاق، وقد  اأهل  اأهل الإميان عن  يتمّيز  الدين، وبه  اأ�شا�س  وهو 

�شبحانه اأن العبد ل ينجو يوم القيامة اإّل بال�شدق، فقال تعاىل: زب ی 
هلل  الوفاء  هو  وقيل   .)119 املائدة:   ( رب  مئىئ  حئ  جئ  ی    ی  ی 
مواطن  يف  احلق  قول  هو  وقيل  للعلن،  ال�شر  موافقة  هو  وقيل  بالعمل، 
اأو ترجوه. وال�شادق كما  الهالك، وقيل هو كلمة احلق عند من تخافه 
يعمل  ف�شل  يف  اأو  يوؤديه،  فر�س  يف  اإل  تراه  "ل  ال�شاحلني:  اأحد  قال 
فيه". وحقيقة ال�شدق اأن ت�شدقي يف موطن ل ينجيِك منه اإّل الكذب، 

اأجعلنا من ال�شادقني.  فاللهم 

زب ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ رب )الن�شاء: ٦3(:
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شعر الفتوح من أنواع الشعر اإلسالمي

وّجه اأبو بكر ال�شديق اجليو�س الإ�شالمية للجهاد يف �شبيل اهلل بعد 
اأن انتهى من قتال املرتّدين.

اأبي  وف��اة  بعد  زحفها  متابعة  الإ�شالمية  اجليو�س  ا�شتمرت  وق��د 
بكر، فقد �شار خلفاوؤه من بعده �شريته يف توجيه اجليو�س نحو املزيد من 
التاريخ  و�شّجل  رقعتها،  وزادت  الإ�شالمية  البالد  وتو�شعت  الفتوحات، 
باأحرف من نور، انت�شارات امل�شلمني وب�شالة اأبطالهم بكل فخر واعتزاز.
بال�شعر،  قرائحهم  فا�شت  �شعراء  الأب��ط��ال،  الفر�شان  من  وك��ان 
ويفخرون  بانت�شاراتهم،  فيها  يتغّنون  واملقطعات،  الق�شائد  فنّظموا 

ب�شجاعتهم، وي�شفون الوقائع والأيام التي خا�شوا غمارها. 
الإرث  هذا  هو  الفتوح  ب�شعر  هنا  نعنيه  ما  فاإّن  �شبق  ما  على  بناًء 
ال�شعري الذي ينتمي - كما ت�شري الروايات - اإىل ع�شر اخللفاء الرا�شدين 
زمًنا، والذي قيل يف اأثناء املعارك التي خا�شها اجلي�س الإ�شالمي لفتح 
بالد فار�س والعراق وال�شام وم�شر وبع�س من بالد النوبة و�شمال اإفريقيا.
رب  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب 

)البقرة: 18٦(: 

دعاء

النجاح،  وخري  الدعاء،  وخري  امل�شاألة،  خري  ن�شاألك  اإنا  "اللهم 
وخ��ري ال��ع��م��ل، وخ��ري ال��ث��واب، وخ��ري احل��ي��اة، وخ��ري امل��م��ات، وثّبتنا، 
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واغفر  �شالتنا،  وتقّبل  درجاتنا،  وارفع  اإمياننا،  وحّقق  موازيننا،  ل  وثقِّ
خطيئاتنا، ون�شاألك الدرجات الُعلى من اجلنة".

انتهاء  معها  لنعلن  النهاية،  خط  اإىل  و�شلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 
ر�شيدنا من الدقائق، وانتظرونا يف لقاءات قادمة اإن �شاء اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )79(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ر�شي لنا االإ�شالم ديًنا، ون�شب لنا الداللة على 
�شحته برهاًنا مبيًنا، واأو�شح ال�شبيل اإىل معرفته واعتقاده حًقا يقيًنا، 
فهو دينه الذي ارت�شاه لنف�شه، والأنبيائه ور�شله ومالئكة قد�شه، فبه 
اهتدى املهتدون، واإليه دعا االأنبياء واملر�شلون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده 
واأمينه على وحيه،  ور�شوله، و�شفوته من خلقه، وخريته من بريته، 
واأ�شحابه  اآله  و�شفريه بينه وبني عباده، �شلى اهلل و�شلم عليه، وعلى 

اأجمعني. اأما بعد:
هذا  ويف  املكان،  ه��ذا  من  املدر�شية،  االإذاع���ة  جماعة  يف  اأخواتكن 
الزمان، يحينكن باأنقى حتية .. حتية االإ�شالم، فال�شالم عليكن ورحمة 

اهلل وبركاته.
 ون��رح��ب ب��ك��ن اأج��م��ل ت��رح��ي��ب، يف ه���ذا ال��ي��وم )        ( امل��واف��ق 
)                 ( وناأمل اأن يكون لقاوؤنا بكن عبقا، وطرحنا لكّن بينا، 

وابت�شامتكن لنا متفائلة.
فما اأروع اأن نتحدث اإليكن، لت�شتمعن اإلينا، وما اأنبل من اأن نقف 

اأمامكن، لتن�شنت اإلينا، فبارك اهلل بهذا اجلمع، وحيا اهلل اجلميع.

مفتاح اجلموع، ود�صتور امل�صلمني، القراآن الكرمي:

www.alukah.net
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القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ      ۅ ۅ ۉ ۉ   ې 
ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ     ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  ې  ې  ې 

ېئ ېئ     ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب 

خب مب  ىب يب جت حت خت    مت  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ  ڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹٹ 
ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ ڃ   ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ              ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ رب )غافر(.

نا  ومهما بحثنا عن هدي فلن جند اأقرب اإىل القلوب من هدي نبيِّ
حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن جابر - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اإبلي�س 
اأعظمهم  منزلة  منه  فاأدناهم  �شراياه،  يبعث  ثم  املاء  على  عر�شه  ي�شع 
�شيًئا.  �شنعت  ما  فيقول:  وكذا.  كذا  فعلت  فيقول:  اأحدهم  يجيء  فتنة، 
بينه وبني امراأته،  اأحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت  قال: ثم يجيء 

قال فيدنيه منه ويقول: نعم اأنت« رواه م�شلم.
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وللحكمة رنني يف الآذان، وطنني يف القلوب:

عّلمتني الحياة في ظلِّ العقيدة

عّلمتني احلياة يف ظل العقيدة اأّن من خدم املحابر خدمته املنابر، 
وكم من �شراج اأطفاأته الريح وكم من عبادة اأف�شدها العجب.

واأّن و�شع الندى يف مو�شع ال�شيف يف العال.. م�شر كو�شع ال�شيف 
يف مو�شع الندى.

واأّن من اأراد اأمري كاأبي بكر فليكن كخالد و�شعد.
واأّن "�شوف" جندي من جنود اإبلي�س.

واأّن معظم النار من م�شت�شغر ال�ّشرر.
واأّن احلق لبد اأن حتر�شه قوة.

عم. كر تدوم النِّ واأنه بال�شُّ
واأّن من خاف اأدلج، ومن اأدلج بلغ املنزل.

واأّن النار من بري العودين تذكى.. واأّن احلرب مبدوؤها كالم.
واأّن ثمن العّزة قد يكون قطرة دم.

واأّن اجلواد قد يكبو، واأّن ال�شارم قد ينبو.
واأّن النار قد تخبو.

واأّن الإن�شان حمل الن�شيان.
واأّن احل�شنات يذهنب ال�شيئات، ذلك ذكرى للذاكرين.

www.alukah.net
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اأما الكلمة فهي حا�صرة يف كل اجتماع:

القمار والميسر

پ  پ  پ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   : تعاىل  اهلل  قال 
پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ رب )املائدة: 90(.

وكان اأهل اجلاهلية يتعاطون املي�شر، ومن اأ�شهر �شوره عندهم اأنهم 
بالقداح  َي�شرب  ثم  بالت�شاوي،  اأ�شخا�س  ي�شرتكون يف بعري ع�شرة  كانوا 
باأن�شبة متفاوتة معّينة يف عرفهم  ياأخذون  ف�شبعة  القرعة  نوع من  وهو 

وثالثة ل ياأخذون �شيًئا.
واأما يف زماننا فاإّن للمي�شر عّدة �شور منها: 

- ما ُيعرف باليان�شيب وله �شور كثرية ومن اأب�شطها �شراء اأرقام 
مبال يجري ال�شحب عليها فالفائز الأول يعطى جائزة والثاين وهكذا يف 
جوائز معدودة قد تتفاوت فهذا حرام ولو كانوا ي�شّمونه بزعمهم خريًيا.

- اأن ي�شرتي �شلعة بداخلها �شيء جمهول اأو يعطى رقًما عند �شرائه 
لل�شلعة يجري عليه ال�شحب لتحديد الفائزين باجلوائز.

- ومن �شور املي�شر يف ع�شرنا عقود التاأمني التجاري على احلياة 
واملركبات والب�شائع و�شد احلريق والتاأمني ال�شامل و�شد الغري، اإىل غري 
على  بالتاأمني  يقومون  املغّنني  بع�س  اأن  املختلفة، حتى  ال�شور  ذلك من 

اأ�شواتهم.
زماننا  يف  وجد  وقد  املي�شر،  يف  تدخل  املقامرة  �شور  وجميع  هذا 
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اخلا�شة  اخل�شراء  بالطاولت  ُيعرف  ما  وفيها  بالقمار،  خا�شة  اأندية 
ملقارفة هذا الذنب العظيم، وكذلك ما يحدث يف مراهنات �شباق اخليول 
بع�س  يف  ويوجد  املي�شر،  اأن��واع  من  نوع  ا  اأي�شً هو  املباريات  من  وغريها 
فكرة  على  امل�شتملة  الألعاب  من  اأنواع  الرتفيه  ومراكز  الألعاب  حمالت 
امل�شابقات  ا  اأي�شً "الفليربز"، ومن �شور املقامرة  ي�شّمونها  املي�شر كالتي 
اأطرافها، كما ن�س على  اأو  التي تكون فيها اجلوائز من طريْف امل�شابقة 

ذلك جماعة من اأهل العلم.

ون�ص��يء اجتماعن��ا بن��ور من فق��رة بعن��وان )نه�س م��ن فرا�صه 
نائًما(:

نهض من فراشه نائمًا

ا نه�س من فرا�شه  يذكر  �شاحب كتاب "النوم والأرق": اأّن �شخ�شً
اخل��ارج،  من  العمارة  كورني�س  على  وم�شى  النافذة،  من  وخ��رج  نائًما، 
وظل مي�شي  وقوعه،  خ�شية  اأنفا�شهم  يحب�شون  ال�شارع  النا�س يف  وجتّمع 
على الكورني�س مغم�س العينني حتى دار حول العمارة، ثم عاد اإىل النافذة 
ودخل منها ليعود اإىل �شريره، فيوا�شل نومه، وملّا ا�شتيقظ مل يذكر �شيًئا 
مما حدث له. لقد كان يتحرك وهو نائم بل مي�شي على ارتفاعات �شاهقة 

مغم�س العينني لو كان يف �شحوه ما ا�شتطاع ذلك ثم يعود اإىل فرا�شه.
من الذي قاد خطاه؟!

فاإمنا  القهار،  الواحد  اإّن يف هذا لدللة قاطعة على وحدانية اهلل 
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نفو�س العباد بيده يف احلياة واملوت والنوم والنتباه، هو الإله املت�شرف 
فيهم جميًعا، فال ي�شّوغ لهم اأن يتجهوا اإىل غريه باأية حال من اأحوالهم 

زب ڻ ڻۀ ۀ  زب ۉ   ې ېې ې ى ى رب ) النمل: 62( 

حق  كلها  عّد،  ول  لها  حد  ل  باهرات  اآي��ات  الذاريات(   ( ہ ہ رب 

من  وقليل  والأرك��ان،  واجلنان  بالل�شان  وال�شكر  كر  الذِّ ت�شتحق  و�شدق، 
العباد ال�شكور.

ل���و ك��ن��ت اأع�����رف ف����وق ال�����ش��ك��ر م��ن��زل��ة
 لهم اأعلى من ال�شكر عند اهلل يف الثمن

م���ه���ذب���ة رب���������ي  م���ن���ح���ت���ك���ه���ا  اإذا 
ح�شن من  اأول��ي��ت  ما  �شنع  على  �شكًرا 

ونهم���س عليك��ن فقرة حت��ت عن��وان )فق��دان الط��ول واأمرا�س 
القلب(:

فقدان الطول وأمراض القلب

م اأعمارهم، والعمود الفقري  غالبية الرجال يفقدون الطول مع تقدُّ
يتكّون من جمموعة من )33( عظمة، الأجزاء الفقرية والأقرا�س التي 
ان�شغاط  هما  عاملني  ب�شبب  عادة  الطول  فقدان  ويحدث  بينها،  توجد 
اإىل  اإ�شافة  العظام،  كال�شيوم  فقدان  عن  الناجم  الفقرية  الأج���زاء 

ان�شغاط الأقرا�س ب�شبب هرم الأن�شجة املرنة فيها.



523

ونختم اجتماعنا بهذه الفقرة:

حفظ العلم كتابة

العلم  تقييد  لأّن  ك��ت��اب(؛  )حفظ  العلم  حفظ  يف  اجلهد  اب��ذيل 
بالكتابة اأمان من ال�شياع، وق�شر مل�شافة البحث عند الحتياج، ل�شيما 
يف م�شائل العلم التي تكون يف غري مظاّنها، ومن اأجل فوائده اأنه عند كرب 
ال�شن و�شعف القوى يكون لديك مادة ت�شتجري منها مادة تكتب فيها بال 

عناء يف البحث والتقرير.
ولذا، فاجعلي لك )كنا�شا( اأو )مذّكرة( لتقّيدي الفوائد والفرائد 
والأبحاث املنثورة يف غري مظاّنها، واإن ا�شتعملِت غالف الكتاب لتقيدي 
تنقلي ما يجتمع لك بعد يف مذّكرة مرتبة  ما فيه من ذلك فح�شن، ثم 
له على املو�شوعات، مقيدة راأ�س امل�شاألة، وا�شم الكتاب، ورقم ال�شفحة 
ُينقل  مل  مبا  يختلط  ل  حتى  "نقل"؛  قيدته:  ما  على  اكتبي  ثم  واملجلد، 
كما تكتبي: "بلغ �شفحة كذا" فيما و�شلِت اإليه من قراءة الكتاب حتى ل 

يفوتِك ما مل تبلغيه قراءة.
ب��اأن  اأم��ل  ب��ل  ال��ف��راق،  ال���وداع كلمة نقولها لكن، ال نق�شد منها 

يتجدد لنا بكن اجتماع جديد، يف وقٍت قريب، مع �شيء جديد.
و�شحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبّينا  على  وال�����ش��الم  "وال�شالة 

اأجمعني".
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البرنامج اإلذاعي )80(

ٱ ٻ ٻ

على  الليل  ر  يكوِّ وال���دوام،  والبقاء  بالعظمة  ِد  املتفرِّ هلل  احلمد 
ر النهار على الليل، وي�شّرف ال�شهور واالأع��وام، ال اإله اإال  النهار، ويكوِّ
هو، اخللُق خلقه، االأمر اأمُره، فتبارك ذو اجلالل واالإكرام، واأ�شهد اأّن 
�شّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبد اهلل ور�شوله، اأف�شل الر�شل و�شّيد االأنام، �شلى 
اهلل و�شلم وبارك عليه، وعلى اآله االأطهار واأ�شحابه الكرام، والتابعني 

ومن تبعهم باإح�شان، و�شلم ت�شليًما كثرًيا على الدوام. اأما بعد:
مع �شطور هذا اليوم اجلديد، وحرب هذا ال�شباح الرهيب، كتبنا 
وب��اأي��اٍد  متفرقة،  واأم��اك��ن  متعّددة،  بحور  من  جمعناها  �شفحات  لكن 

خمتلفة؛ لنقراأها عليكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأوىل اأوراقنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڑ ڑ     ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے 
ۓ ۓ      ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې ې ې ې ى 
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ېئ   ۈئ     ۈئ  ۆئ       ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ   ائ       ائ  ى 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی    ی ی  رب )غافر(.

وثانيها �صنن حمّمدية، من كالم خري واأزكى الب�صرية:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإّن اهلل 
عّز وجّل وكل بالرحم ملًكا، يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب م�شغة. 
فاإذا اأراد اأن يق�شي خلقه قال: اأذكر اأم اأنثى، �شقي اأم �شعيد، فما الرزق 

والأجل، فيكتب يف بطن اأمه« متفق عليه.

وثالثها فقرة مزخرفة، بحروٍف مذّهبة:

ما هو الشخير؟

ال�شخري مر�س �شائع ي�شيب حوايل )30%( من البالغني والبالغات. 
ا  واجلميع لديهم فكرة عن ال�شخري، ول بد اأنك تعرفني على الأقل �شخ�شً
اأحد  واحًدا ي�شخر خالل نومه. قد يكون هذا ال�شخ�س �شريك حياتك، 
والديك، اأو اإحدى �شديقاتك. وينظر الكثري من النا�س اإىل ال�شخري على 
اأنه مو�شوع لل�شخرية والتنّدر وال�شور الكاريكاتورية، ولكن على اجلميع 
اأن يدرك اأّن ال�شخري قد يكون اأحد اأعرا�س مر�س خطري ُيعرف بانقطاع 
التنف�س الن�شدادي يف اأثناء النوم. ويف حالة اإ�شابة املري�شة بهذا املر�س 
فاإنه بالتاأكيد ل جمال للتنّدر وال�شخرية، وعلى املري�شة مراجعة الطبيب 
املخت�س للتاأكد من ت�شخي�س املر�س، ومن ثم عالجه اإذا ا�شتدعى الأمر.
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وبب�شاطة ميكن تعريف ال�شخري على اأنه �شوت مزعج ي�شدر اأثناء 
الهواء  ل�شيق جمرى  نتيجة  وهو  النوم،  ال�شهيق( خالل  )عادة  التنف�س 
اأو عيوب يف الأنف، ويف كثري  م الأن�شجة الناعمة يف احللق  ب�شبب ت�شخُّ
ولكنه عند  الهواء جزئيا،  ان�شداد جمرى  يكون  بال�شخري  امل�شابات  من 
البع�س الآخر يكون ان�شداًدا كاماًل. وي�شتمر هذا الن�شداد  لعدة ثواٍن. 
عودة  مع  اأخرى  مرة  يعود  ثم  ال�شخري  يختفي  الكامل  الن�شداد  وخالل 
التنف�س، حيث يبداأ التنف�س ب�شهيق كبري. عندما يحدث ذلك فاإّن املري�شة 
يف غالب الأمر م�شابة مبر�س انقطاع التنف�س الن�شدادي يف اأثناء النوم. 
يف  ان�شداد  حدوث  دون  بذاته  منفرًدا  ا  مر�شً يكون  اأن  ميكن  وال�شخري 
ُيعرف  النوم، ويف هذه احلالة  ا�شتقرار  تاأثري على  ودون  الهواء،  جمرى 
قد  امل�شكلة  وهذه  احلميد.  اأو  الب�شيط  اأو  العتيادي  اأو  الأويل  بال�شخري 

تكون اجتماعية اأكرث منها طبية.

ونف�صنا اأوراقنا لنجد لكن كلمًة �صباحية:

زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں  رب )القيامة: 36(.

وقد  احل��ادي  �شوت  ت�شمعي  اأما  الهدى،  طريق  عن  ال�شالة  اأيتها 
حدا، من لك اإذا ظهر اجلزاء وبدا، ورمبا كان فيه اأن ت�شقى اأبًدا. 

زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں ں  رب )القيامة: 36(.

وتعلم عزماتها، وحت�شب  لفظاتها،  تكتب حلظاتها، وجتمع  يا من 
عليها حركاتها اإن راحت اأو غدت.
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زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

اإّن الرقيب حا�شر ، يرعى عليِك الل�شان والنظر، وهو اإىل  ويحك 
هذا  و�شينق�شي  املقابر،  اإىل  مراحل  الدنيا  اإمنا  ناظر،  اأفعالك  جميع 

املدى.
زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

مايل اأراِك يف الذنوب تعجلني ، واإذا زجرت عنها ل تقبلني، ويحك 
انتبهي لقبح ما تفعلني لأّن الأيام يف الآجال تعمل مثل عمل املدى.

زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب... )القيامة: 36(.

�شرتحلني عن دنياك فقرية، ل متلكني مما جمعِت نقريا، بلى قد 
�شرِت بالذنوب عقرية بعد اأن رداِك التلف رداء الردى.
زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

كاأنك باملوت قد قطعت وبّت، وبّدد ال�شمل املجتمع واأ�شّت، واأّثر فيك 
الندم حينئذ وفّت، انتبهي لنف�شك اأ�شمتِّ واهلل العدا.

زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

كاأنك بب�شاط العمر قد انطويت، وبعود ال�شحة قد ذويت، وب�شلك 
الإمهال قد قطعت فهويت، ا�شمعي يا من قتلها الهوى وما وديت.

زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

كم  واح��ذري،  فانتبهي  عاقلة  كنت  ف��اإن  تعذر،  وما  تقال  ما  تاهلل 
وعظك اأخذ غريك وكم اأعذر، ومن اأنذر قبل جميئه فما اعتدى.
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زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

رفعت  فقد  للزواجر  واأ�شغي  الفوت،  قبل  واحذري  نف�شك  فبادري 
ل  املوت  اأّن  ويقيًنا  قطًعا  اعلمي  �شهوِت،  قد  ما  فطال  وتنبهي  ال�شوت، 

يقبل الفدا.
زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

انه�شي اإىل التقوى بقريحة وابكي الذنوب بعني قريحة، واأزعجي 
لتندمني  الن�شيحة  تقبلي هذه  لئن مل  تاهلل  امل�شرتيحة،  اأع�شاءك  للجد 

غًدا.
زب ڱ      ڱ   ڱ ڱ   ں رب ... )القيامة: 36(.

ونخبئ لكن ورقة بعنوان )اأ�صئلة تربوية(:

أسئلة تربوية

واأعي  الدعوة  هّم  واأحمل  املتو�شطة  باملرحلة  معلمة  اأن��ا  ال�شوؤال: 
كما  النظر،  وُبعد  اخل��ربة  تنق�شني  لكن  عاتقي  على  التي  امل�شوؤولية 
اأنني احتار يف تغيري طريقة الدعوة يف ظل املتغريات احلديثة، وحاولت 
كان  الكالم  لكن  املو�شوع،  بهذا  اخلا�شة  حما�شراتكم  من  ال�شتفادة 
عاًما ب�شكل كبري فاأرجو من ف�شيلتكم توجيهي مبلخ�س لربنامج دعوي 
مقر  ولها  الإ�شالمية  التوعية  على  اأ�شرف  فاأنا  وللعلم  اأمثلة  واإعطائي 

خا�س.
توجد  وحني  وامليدان،  العمل  خالل  من  ُتكت�شب  اخلربة  الإجابة: 
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الرغبة يف التعلُّم وقوة العزمية ي�شتطيع ال�شخ�س تعلُّم ما يريد ولن يعوقه 
عائق.

ومن املهم اأن يجيد ال�شخ�س توظيف التجارب توظيًفا جيًدا، واإّل 
فهي وحدها ل تكفي.

اأما ما يتعّلق باملحا�شرة، فمن الطبيعي اأّل يتناول فيها تف�شيالت 
اأهداف  يتم من مراجعة وتغيري يف  اأن  ينبغي  دقيقة، فاملو�شوع حول ما 

الرتبية وبراجمها وو�شائلها وفًقا للمتغريات اجلديدة.
ميدان  فاجلمعيات  مدر�شية  جمعية  خالل  من  تعملني  اأن��ك  ومبا 
مهم للرتبية، وهي تت�شم بقدر من املرونة واحلرية اأكرث من جو الف�شل 

الدرا�شي ال�شارم.
ومما ينبغي مراعاته يف مثل هذه اجلمعيات ما ياأتي:

1- تو�شيع نطاق امل�شاركة قدر الإمكان، واأل تكون قا�شرة على فئة 
اأو �شريحة معّينة من الطالبات.

نقل  ا�شتهداف  جمّرد  تتجاوز  بحيث  اجلمعية  اأه��داف  تو�شيع   -2
ال�شخ�س اإىل واقع التديُّن وال�شتقامة - واإن كان من اأهم الأهداف -.

اأنها حق جلميع طالبات  التعامل مع اجلمعيات املدر�شية على   -3
املدر�شة وهن اأوىل اأن ي�شتفيدن منها ويجب اأن تنظم مبا يهيئ لها حتقيق 

ذلك.
ب�شكل  وتفعيلها  الأن�شطة  يف  الجتماعية  باجلوانب  العتناء   -4
الرتباط بني  لتحقيق مزيد من  و�شيلة  الأن�شطة  تكون هذه  جيد؛ بحيث 

الطالبة واملدر�شة.
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5- ت�شميم الأن�شطة مبا يهيئ للطالبة فر�س النمو بكافة جمالته، 
امل�شاركة  جم��ّرد  الن�شاط  يف  الطالبة  مهمة  تتجاوز  اأن  يقت�شي  وه��ذا 
بناء  يف  فاعل  اإ�شهام  لها  يكون  بل  �شلًفا،  لها  ُتَعد  برامج  مع  والتفاعل 

الربامج وتنفيذها.

كر( ونزيد لكن ورقة بعنوان )منزلة ال�صُّ

منزلة الشُّكر

العبد  و�شكر  اأْولك من معروف،  املنعم مبا  الثناء على  ال�شكر هو 
يدور يف ثالثة اأركان هي: العرتاف بالنعمة باطًنا والتحدث بها ظاهًرا، 
وال�شتعانة بها على طاعة اهلل، فال�شكر يتعّلق بالقلب والل�شان واجلوارح، 
فالقلب للمعرفة واملحبة، والل�شان للثناء واحلمد، واجلوارح ل�شتخدامها 
"اأ�شبحنا يف  اأحد ال�شاحلني:  يف الطاعة وكّفها عن املع�شية. وقد قال 
و�شكرك  ذكرك  على  اأعّنا  فاللهم  عاجزين،  ال�شكر  وعن  غارقني  عم  النِّ

وح�شن عبادتك".

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

اللطيف

يت�شمن علمه بالأ�شياء الدقيقة، واإي�شاله الرحمة بالطرق اخلفية، 
ومنه التلّطف،

ويعني اخلبري الذي اأحاط علمه بالأ�شرار وخفيات الأمور، ومكنونات 
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ال�شدور، وما لطف ودّق من كل �شيء.
للي�شرى،  ويي�شره  العالية،  املنازل  اإىل  ورفعه  بعبده  لطفه  ويعني 

ويجنبه الع�شرى.

وننهي اآخر اأوراقنا بهذه الفقرة:

البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة

پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق���ال 
پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ رب 

)اجلمعة: 9(.
دكاكينهم  يف  الثاين  النداء  بعد  البيع  يف  ي�شتمرون  الباعة  وبع�س 
ولو  منهم  ي�شرتون  الذين  الإث��م  يف  معهم  وي�شرتك  امل�شاجد،  اأم��ام  اأو 
�شواًكا، وهذا البيع باطل على الراجح، وبع�س اأ�شحاب املطاعم واملخابز 
وامل�شانع يجربون عّمالهم على العمل يف وقت �شالة اجلمعة، وهوؤلء واإن 
اأما  اإّل خ�شارا يف احلقيقة،  ي��زدادون  ل  فاإنهم  الظاهر،  زاد ربحهم يف 
العامل فاإنه لبد اأن يعمل مبقت�شى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل طاعة لب�شر يف مع�شية 

اهلل« رواه الإمام اأحمد.
ونعلن  اإن�شاتكن،  لكّن  ن�شكر  حروفنا،  ونفاد  اأوراقنا،  انتهاء  مع 

لكّن انتهاء �شطورنا بتحية االإ�شالم. 
و"ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )81(

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�ض،  وم��ن  ر�شاًل  املالئكة  من  ي�شطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�شاء،  م��ا  ويحكم  �شاء  م��ن  ل  يف�شّ احل��ك��م،  ول��ه  واالأم����ر، 
اأّن  واأ�شهد  واأ�شتغفره،  عليه  واأث��ن��ي  واأ���ش��ك��ره،  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم، 
حمّمًدا عبده ور�شوله، رفع اهلل قدَره على النا�ض، جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�ض، وجَعل يف هدِيه و�شّنَته الهدى والنِّربا�ض، �شّلى اهلل عليه 
وعلى �شحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الدَن�ِض واالأَرَجا�ض. اأما بعد:
من رحيق االأزه��ار، وعذب االأنهار، و�شفاء االأل��وان، جمعنا لكّن 

كاأ�ًشا من املعلومات، مليئة بال�شكريات، ومنع�شة بالنكهات.
عله يطيب لكّن مذاقه يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

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

القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ        
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ   ٹ 
ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ   ڃ  ڃ          ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ     ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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ک ک گ گ گ  گ ڳڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ 

ھ ھ ھ رب )غافر(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن اأن�س - ر�شي اهلل عنه -  قال: اإنه ليمنعني اأن اأحدثكم حديًثا 
كثرًيا اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من تعّمد علّي كذًبا فليتبّواأ مقعده من النار« متفق 

عليه.

ولكوؤو�س احلكماء طعم خا�س:

تنبيهات مهمة مفتتحة بـ"ال"

القول على اهلل مبا  به علم، فتقعي يف  لي�س لك  تتكلفي فيما  - ل 
لي�س بحق.

قال تعاىل: زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ   
ی ی         ی ی جئ  رب  ) الإ�شراء(.

- ل تفرتِي على اهلل الكذب، فاإمنا يفرتي الكذب على اهلل الذين 
ل يوؤمنون.

چ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
چچ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ رب ) الزمر(.
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- ل تكذبي على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فتن�ِشبي اإليه ما مل يقل اأو يفعل.
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

ار« متفق عليه. كذب عليَّ متعّمًدا فليتبواأ مقعده من النَّ
اأو  اأو قوًل  اأو حكًما  اأو راأًيا  اأمًرا  اأمر اهلل ور�شوله  مي قبل  - ل تقدِّ

عقاًل، فالأمر هلل من قبل ومن بعد، ول ُي�شاأل عما يفعل وهم ُي�شاألون.
قال تعاىل: زب ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ  ڳڱ  ڱ    

ڱ ڱ ں ں رب ) احلجرات(.
ي من دين اهلل و�شرائعه و�شعائره ما وافق هواِك و�شاير  - ل تتخريَّ
ل  ُكلٌّ  الدين  ف��اإّن  مل��رادك،  ملخالفته  ذلك  �شوى  ما  تطرحي  ثمَّ  رغبِتك، 

يتجزاأ، فال توؤمني ببع�س الكتاب وتكفري ببع�س.
ڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  زب  تعاىل:  قال 

ڭ ۇ ۇۆ  ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب ) البقرة(.

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

هل أنتِ فاشلة

هل ف�شلِت يف حتقيق �شيء مهم يف حياِتك؟!
هل مررِت يف حياِتك مبعاناة وحزن واإحباط؟!

هل تعبِت من كرثة الف�شل حتى �شيطر على عقِلك واأعماِقك وج�شِمك 
و�شحِتك؟!

جتعلك  عمليه  خطوة  اتخاذ  من  تخافني  جعلِك  الف�شل  ه��ذا  هل 



535

ت�شهمني يف بناء ح�شارة بالدك؟!
هل ن�شيِت اأحالِمك ؟!

اإّن الف�شل يف حتقيق ما تريدين اأمٌر طبيعي يف العامل الذي نعي�س 
فيه.

عن  توقفنا  اإذا  لكن  فا�شلني،  منا  يجعل  ال��ذي  هو  الف�شل  ولي�س 
املحاولت وقبلنا الف�شل نكون فا�شلني..!

ملاذا بع�س النا�س يف�شل يف ال�شتمرار؟
لأنهم األفوا بع�س الكلمات املحبطة مثل: هذا م�شتحيل - �شعب - ل 
اأ�شتطيع - هل فعلها اأحد قبلي - تعبت من كرثة الإحباط والف�شل الذي 

مررت به.
هو  الآن  �شتفعلني  ماذا  ولكن  املا�شي  يف  لِك  حدث  ما  املهم  لي�س 

الذي �شي�شنع الفرق يف حياِتك. 
وحتى تتغري الأمور يجب اأن تغريي نف�شك ولي�س الآخرين ...

ل تر�شي اأن تعي�شي على هام�س احلياة وكاأنه ل وزن لِك ول قيمة ... 
تغريي  اأن  �شعًبا  يكون  وقد  ما�شيك،  تغريي  اأن  امل�شتحيل  من  اإنه 
واأخطائك، كل �شيء ممكن  املا�شي  بالتعلُّم من ف�شِلك يف  يومك، ولكن 

غًدا - باإذن اهلل -؛ لأّن قدرَتك غري حمدودة على الإطالق. 
لو اأردِت اأن تكوين ناجحة اأعطي فوق طاقِتك فقط )1%( عندها 
ت�شعرين باأنك ُتعطني وحُتققني جناًحا حقيقًيا، اأفعال �شغرية تقودِك اإىل 

جناحات كبرية.
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نظرتِك  كانت  واإن  �شغرية،  اأف��ع��ال  حتدثها  باحلياة  طموحاتنا 
املبدئية هي ف�شل اعتربيها جتربة تعلمِت منها وا�شتفدِت منها.

ب�شبب  لِك حدث  ب�شبب، وما حدث  لأّن كل �شيء خلقه اهلل تعاىل 
رمبا كان يهيئك لأمر ما!

اأنِت يف يديك - بعون اهلل - تكوين اأو ل تكوين!
بع�س النا�س مي�شي باحلياة وي�شع ف�شله اأمامه!

وبع�س النا�س مي�شي باحلياة وجتاربه ال�شابقة يرتكها خلفه، يرتك 
هذا املا�شي مع ماآ�شيه واإحباطاته وينطلق من جديد!

فحّددي من اأي الفريقني اأنِت؟!
وتذّكري هذه احلكمة: "اإذا �شغلِت فكَرك بالنجاح �شتنجحني باإذن 

اهلل ولو �شغلِت فكَرك بالف�شل �شتف�شلني".

ونرتككن لتتذوقن فقرة بعنوان )فنُّ املعاملة(

فنُّ المعاملة

ال�����ش��وائ��ب  ك��ل  ت��زي��ل  الآيل  ل��ل��ح��ا���ش��ب  )ال��ت��ه��ي��ئ��ة(  األ��ي�����ش��ت   -1
املا�شي  تن�شي  اأن  حتاويل  باأن  عالقاتك  بتهيئة  فقومي  والفريو�شات؟؟ 
حياة  لتبدئي  الآخرين.  وبني  بينِك  حدثت  التي  ال�شيئة  واملواقف  املوؤمل، 

جديدة من دون م�شاكل ول نف�شية موؤملة.
2- اأنِت ج�شم اإن�شانة بداخله روح، وهكذا الآخرون، حتى لو كانوا 
ن�شارى اأو يهوًدا، فتعاملي مع اجلميع باإن�شانية فقد ترققني قلبهم ويدخل 
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الإ�شالم من هو لي�س مب�شلم برقة قلِبك لهم.
3- بخ�شو�س الهدايا، اهديها يف الوقت املنا�شب، واختاري الهدية 
املنا�شبة لل�شخ�س الذي �شوف تهديه، وراعي الزمان واملكان. ول تن�شي 
فهذا  تعجبه  اأن  متمنية  �شادقة،  ابت�شامة  مع  بيد  يًدا  الهدية  تعطي  اأن 

اأ�شا�س اإعطاء الهدايا.
ال�شخ�س  اأّن  وتخّيلي  ال�شخيفة،  التعليقات  تتجّنبي  اأن  حاويل   -4
اأي �شيء مادي. فلن  اأو  الآخر مل يقل لك بل قال للكر�شي الذي بقربك 

حت�شي بالأمل، لكن امل�شكني الكر�شي هو الذي اأح�س بالأمل.
5- حاويل اأن تتجّنبي اأّي �شيء يزعجك، وحت�شي اأنه من امل�شتحيل 
اأن ت�شربي عليه. فقد تكونني انفعالية ول يليق بِك اأن تكوين مع اأ�شخا�س 

معينني فقد ت�شربني اأحدهم لو مل ت�شيطري على م�شاعِرك.

وننع�صكن بكاأ�ٍس اأخرى بعنوان )من القائل(

من القائل؟

- لقد خلقنا اهلل اأحراًرا.. ومل يخلقنا تراًثا وعقاًرا، فو اهلل الذي ل 
اإله اإّل هو اأننا �شوف ل نورث ول ن�شتعبد بعد اليوم.

القائل: هو زعيم ع�شكري م�شري. بداأ حياته جندًيا وترّقى حتى 
و�شل اإىل رتبة اللواء. نفي خارج البالد بعد هزمية يف معركة �شهرية كان 
يحاول فيها �شد الغزاة عند قدومهم لحتالل بالده. ولعل اأهم حادث اأثر 
يف جمرى حياته اإعالنه الثورة على اخلديوي توفيق عام )1883م(. بعد 
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اأن رف�س مطالبه التي كان قد تقدم بها خالل مظاهرته الع�شكرية التي 
اليوم  ذلك  يف  )1881م(.  �شبتمرب   )9( يوم  عابدين  ق�شر  اإىل  قادها 
"جئنا يا مولي نعر�س عليك  �شاأله اخلديوي عن �شبب ح�شوره، فقال: 
طلبات اجلي�س والأمة وكلها طلبات عادلة". وذكر هذه املطالب وعّددها. 
اإّل اأّن خديوي البالد رف�شها قائاًل: "كل هذه الطلبات ل حّق لكم فيها. 
عبيد  اإّل  اأنتم  وم��ا  واأج���دادي،  اآبائي  عن  البالد  ه��ذه  ملك  ورث��ت  واأن��ا 
اإح�شاناتنا". فرّد الزعيم امل�شري بقوله ال�شهري، مو�شوع هذه الفقرة . 

ترى ما ا�شم هذا الزعيم �شاحب هذا القول؟ 
اجلواب: اأحمد عرابي.

ونرويكّن بدعاء ي�صل الأر�س بال�صماء:

دعاء

اإنا ن�شاألك فواحت اخلري، وخوامته، وجوامعه واأوله واآخره،  "اللهم 
وظاهره، وباطنه والدرجات الُعلى من اجلنة، اآمني".

نفو�شكن قد  اأن تكون  كوؤو�شنا،  اآخر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 
رناه، وال نّدعي الكمال. طابت ملا قدمناه، وابتهجت مبا ح�شّ

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )82(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، قّيوم ال�شموات واالأر�شني، مدّبر اخلالئق 
اأجمعني، باعث الر�شل - �شلواته و�شالمه عليهم - لهداية النا�ض وبيان 
�شرائع الدين، واأّيدهم بالدالئل القطعية ووا�شحات الرباهني. اأحمده 
�شيدنا  اأّن  واأ�شهد  وكرمه،  ف�شله  املزيد من  واأ�شاأله  نعمه،  على جميع 
حممًدا عبده ور�شوله، وم�شطفاه وخليله. �شلوات اهلل و�شالمه عليه، 

وعلى اآله واأ�شحابه ما تعاقب الليل والنهار. اأما بعد:
اقراأ هي اأول كلمة نزلت على نبّينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وهي اأدل كلمة على 

العلم؛ فالقراءة بوابة العلوم، وكنز ثمني.
لذا اخرتنا لكن يف اإذاعتنا �شبعة كتب، لهذا اليوم )        ( املوافق 
)                 ( اخرتنا حمتواها لكي تنا�شبكن، وبحثنا يف دقائقها لتنال 

ر�شاكن، ورتبناها ح�شب اأهميتها.

اأول كتاب هو كتاب ربنا تبارك وتعاىل:

القرآن الكريم
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  زب  تعاىل:   ق��ال 
ۅ        ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ                ڭ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې         ې ى  ى  ائ ائ ەئ ەئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
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ڀ  پڀ  پ    پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ىئ 
ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ڄڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ  چ رب )غافر(.

وثاين كتاب �صّنة نبّينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

اآية،  قراأ  �شمعت رجال  قال:    - ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه  عن 
و�شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقراأ خالفها، فجئت به النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فاأخربته، فعرفت يف 
وجهه الكراهية، وقال:  »كالكما حم�شن، ول تختلفوا، فاإّن من كان قبلكم 

اختلفوا فهلكوا« رواه البخاري.

ومن كتب اللغة اخرتنا لكّن هذا الكتاب:

تصويبات لغوية

- ل تقويل: َمنَجِنيق.. قويل: ِمْنَجنيق. 
- ل تقويل: َجْهَبذ.. قويل: َجهِبذ.
- ل تقويل: ُمفَتاح.. قويل: ِمْفتاح.

- ل تقويل: َجْمُهور.. قويل: ُجْمُهور.
- ل تقويل: َمْهَرجان.. قويل: ِمْهِرجان. 

- ل تقويل: َب�ْشَرة.. قويل: َب�شَرة.
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وللكلمة كتاب هو رابع كتبنا:

أْن تقعي في الذنِب .. ليستْ هذه القضية

معادل�ة تو�شِلك اإىل النجاح والتميُّز: 
اأْن تقعي يف الذنِب؛ لي�شْت هذه الق�شية .. 

هي  ه��ذِه  لي�شت  ا  اأي�شً واحل��ني  احلني  بني  الذنُب  منِك  يتكّرَر  اأْن 
امل�شكلة، فكل ابن اآدم خّطاء، وخرُي اخلطائني التوابون. 

الق�شيُة، وامل�شكلُة، واملاأ�شاُة، والكارثُة، تكمن يف دائرتني: 
وهفواتك،  وزلتك  واأخطاءِك  ذنوبِك  لنف�شك  تربري  اأن  اأولهما: 
لتنغم�شي فيها اأكرث فاأكرث فاأكرث، وهذا من حيل ال�شيطان العجيبة على 

الإن�شان ليجرفُه اإىل الهاوية! 
قد  نف�شِك  ترين  حني  اهلِل  رحمِة  من  تياأ�شي  اأْن  الثانية:  والدائرة 
وهاتني  فاإياِك  منه،  تبِت  قد  كنِت  اأن  بعد  الذنِب  بعَد  الذنِب  اإىل  عدِت 

الدائرتني، فاإنهما من فخاخ ال�شيطان. 
تتوبي  واأن  تتخّل�شي منها،  اأن  اجتهدي على  بل  ترّبري ذنوبك،  ل 
منها حني تقعني فيها، واأن تعزمي على اأن ل ترجعي اإليها، واأن تكرثي من 
عمل الطاعات بعد اأن تقعي يف �شيء منها؛ لأّن احل�شنات يذهنب ال�شيئات. 
كل هذا، فال  بعد  فيها  تعود  نف�شك  ترين  الآن( حني  )انتبهي  ثم 
معلًقا  قلبك  ليبقى  بل  �شبحانه،  اهلل  رحمة  من  ييئ�شك  جزًعا  جتزعي 
برحمة اهلل على كل حال، وهو عند ح�شن ظن عبده به؛ فظني بربك خرًيا 

دائًما واأبًدا. 
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برهان  اإىل  يحتاج  بربِّك،  هذا  ظِنك  ُح�ْشُن  فنقرر:  لنكرر  ونعيد 
هو: عليك اأن ت�شحبي ح�شن ظنك بربك بجرعة مكّثفة من )جماهدة( 
ثم  فاأب�شري  وه��ذا،  بهذا  حتققت  فاإن  اآنًفا،  اأ�شرنا  كما  الأّم��ارة  للنف�س 

اأب�شري ثم اأب�شري. 

ولعناوين الكتب اإثارة وجذب ومع هذا العنوان:

فضل ُأمّة محمد

اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي  باقي الأمم، فعن  ت�شهد على  اأّمة   -1
اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يجيء نوح واأّمته فيقول اهلل تعاىل 
ما  ل  فيقولون:  بّلغكم،  لأّمته هل  فيقول:  اأي رب،  نعم  فيقول:  بلغت  هل 
واأّمته  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  فيقول:  لك،  ي�شهد  من  لنوح:  فيقول  نبي،  من  جاءنا 
َتُكوُنوْا  ًة َو�َشًطا لِّ مَّ فن�شهد اأنه قد بّلغ وهو قوله جّل ذكره: َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُ
رواه  العدل.  والو�شط  �َشِهيًدا«  َعَلْيُكْم  �ُشوُل  الرَّ َوَيُكوَن  ا�ِس  النَّ َعَلى  �ُشَهَداء 
الرجالن  ومعه  النبي  »يجيء  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  رواية:  ويف  البخاري. 
ويجيء النبي ومعه الثالثة واأكرث من ذلك واأقل فيقال له هل بّلغت قومك 
من  فيقال:  ل،  فيقولون:  بّلغكم  هل  فيقال:  قومه،  فيدعى  نعم،  فيقول: 
ي�شهد لك، فيقول: حممد واأّمته، فتدعى اأّمة حممد، فيقال: هل بّلغ هذا 
فيقولون: نعم، فيقول: وما علمكم بذلك، فيقولون: اأخربنا نبّينا بذلك اأّن 

زب ڤ ڤ  دقناه، قال: فذلكم قوله تعاىل:  �شل قد بّلغوا ف�شّ الرُّ
رب  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ   ڤ 

) البقرة: 143(«. رواه ابن ماجه و�شححه الألباين. 
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وغري ذلك من الف�شائل التي ذكرها العلماء ووردت يف الأحاديث 
ال�شحيحة والتي ينبغي للم�شلم اأن يعتمد عليها.

وكتابن��ا ال�صاد�س ُعن��ون ب�)�صعر ابن احل�ص��رج اإىل امراأته وقد 
لمته على التبذير(

شعر ابن الحشرج إلى امرأته وقد المَتْه على التبذير

ذكر اأن ابن احل�شرج كان مفرط ال�شخاء ل يبقى على �شيء، فالَمْته 
امراأته على ذلك ون�شبته اإىل التبذير، فقال: 

وق��اي��ة ع��ر���ش��ي  دون  م����ايل  ���ش��اأج��ع��ل 
وي��ن��ف��د ي��ف��ن��ى  امل�����ال  اإن  ال������ذم؛  م���ن 

ع�شريتي ا���ش��ط��ن��اع  اجل����ود  يل  وي��ب��ق��ى 
وغ������ريه������م واجل������������ود ع������ز م����وؤب����د 

وم����ت����خ����ذ ذن������ًب������ا ع����ل����ى ����ش���م���اح���ت���ي 
مب������ايل، ون������ار ال���ب���خ���ل ب����ال����ذم ت��وق��د 

ي��ب��ي��د ال���ف���ت���ى واحل����م����د ل��ي�����س ب��ب��ائ��د 
ول����ك����ن����ه ل����ل����م����رء ف���������ش����ل م����وؤك����د 

ل��ل��ف��ت��ى غ����ري ج����وده  ي��ب��ق��ى  ����ش���يء  ول 
مب�����ا م���ل���ك���ت ك����ف����اه وال�����ق�����وم ���ش��ه��د 

ن��ه��ن��ه��ت غ��رب��ه��ا  ولئ����م����ة يف اجل�������ود 
وق����ل����ت ل���ه���ا ب���ن���ي امل�����ك�����ارم اأح���م���د 

www.alukah.net



544

ف��ع�����س ن���اع���ًم���ا وات������رك م��ق��ال��ة ع���اذل
وي��ف��ن��د  ال�����ن�����دى  ب������ذل  ي���ل���وم���ك يف 

وح�����ش��ب ال��ف��ت��ى جم�����ًدا ���ش��م��ح��ة كفه 
حم�شد ال��ف��ع��ال  حم��م��ود  امل��ج��د  وذو 

ومع اآخر كتبنا:

من تؤمن بالحظ؟

الغريب اأّن احلظ ل توؤمن به اإّل الفا�شالت. فهن يحاولن اأن يجدن 
تعلياًل وتف�شرًيا لف�شلهن ول يحبنب اأن ين�شنب ق�شًطا من ف�شلهن اإىل �شعف 
�شدر منهن فيلجاأن ا�شطراًرا اإىل عقيدة احلظ ين�شجن منها علة ما هن 
عليه من ف�شل اأو �شقاء. اأما الناجحة فهو قد امتلكها الغرور، كما ذكرنا، 

ون�شبت كل ف�شل يف جناحها اإىل نف�شها.
ونحن  وج��وده.  تنكر  الناجحة  بينما  احلظ  بوجود  توؤمن  الفا�شلة 
نقف بني هذين املوقفني موقًفا و�شًطا حماولني اأن نتعّلم من كل جانب ما 

هو جدير بالتعلُّم منه. 
يف ختام جتوالنا بني الكتب والعناوين، نتمنى اأن تكّن قد ا�شتفدتن 
وا�شتمتعنت، متمنيات اأن يكون �شعينا لتجديد الربامج، وتنّوع الطرح 

عامل حتفيز وجذب النتباهكن واهتمامكن.
"وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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ٱ ٻ ٻ

احل���م���د هلل ال�����ذي ت���ق���ّد����ض وق����َه����ر، ا���ش��ط��ف��ى م���ن ����ش���اء بعميم 
اخل�شائ�ض الُغَرر، وجميل ال�شمائل ما ا�شتكنَّ منها وما ظهر، واأ�شهد 
اأعيننا حمّمًدا عبد  نبيَّنا و�شيِّدنا وحبيبنا وقدوتنا و�شفيعنا وقّرَة  اأّن 
اأ من النقائ�ض والُعَرر، ور�شي  امل��ربَّ اخِل��رَي،  املّتقني  اإمام  اهلل ور�شوله، 
اهلل عن اأ�شحابه الذين اأخر�شوا االأّفاكني بال�ّشمهرّيات يف �شَمٍم و�شَعر، 
ت�شليًما  و�شّلم  و�شحر،  بكور  تعاقب  باإح�شان ما  تبعهم  والتابعني ومن 

كثرًيا. اأما بعد:
يتجدد لنا اللقاء بكن، فيزداد الود بيننا وبينكن، فتتنّوع الكلمات، 
باجلديد،  املليئة  وامل��ف��اج��اآت،  االإب��داع��ات  فنخرج  االبت�شامات،  وتظهر 

والغزيرة باملفيد.
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اأننت على موعٍد مع 
اإذاعٍة جديدة، ووجوٍه نرية، تعبت لتجمع لكن ما تاأمل يف اأن يحوز على 

ر�شاكن وا�شتح�شانكن.

كر احلكيم هي اأوىل ما ن�صتمع اإليها: اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ 
ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک 

www.alukah.net



546

ک گ گ گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  
ہ  ہ  ہ   ۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے    ھھ  ھ  ہھ 
ڭ ۇ   ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ 
ائائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ەئ ەئ وئ وئ  ٱ  ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ  پ  
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ رب )غافر(.

و�صّنة نبّينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص خري ما ن�صتمع اإليها بعد القراآن الكرمي:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  عن جندب بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه -  عن 
»اقروؤوا القراآن ما ائتلفت قلوبكم، فاإذا اختلفتم فقوموا عنه« متفق عليه.

ومع احلكماء جنل�س:

رضي المأمون عنه
ذكر اأنه ملا طال �شخط املاأمون على ابن البواب قال ق�شيدة ميدحه 
عن  ف�شاأل  ن�شاًطا،  منه  وجد  ملا  ببع�شها،  املاأمون  غنى  من  ود���س  بها. 
قائلها، فاأخربه فر�شي عنه ورّده اإىل ر�شمه من اخلدمة. والق�شيدة هي: 

ه����������ل ل�����ل�����م�����ح�����ب م����ع����ني 
ال���ق���ري���ن  ع����ن����ه  �����ش����ط  اإذ 
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اأب�����ك�����ى ال����ع����ي����ون وك����ان����ت 
ب������������ه ت��������ق��������ر ال�������ع�������ي�������ون 

ي������ا اأي������ه������ا امل�������اأم�������ون ال�����
م������������ب������������ارك امل�������ي�������م�������ون 

ل����ق����د �����ش����ف����ت ب������ك دن���ي���ا 
ل�����ل�����م�����������ش�����ل�����م�����ني ودي�����������ن 

ع������ل������ي������ك ن�������������ور ج�������الل 
ون�������������������ور م��������ل��������ك م����ب����ني 

ال��������ق��������وم م������ن������ك ف����ع����ال 
وال���������ظ���������ن م������ن������ك ي���ق���ني 

م������ا م������ن ي�����دي�����ك ����ش���م���ال 
ك�������ل�������ت�������ا ي����������دي����������ك مي����ني 

اجل����و  يف  اأن����������ت  ك������اأمن������ا 
ه������������ارون  وال�������ت�������ق�������ى  د 

م�����ن ن������ال م�����ن ك�����ل ف�����ش��ل 
م��������ا ن�������ال�������ه امل��������اأم��������ون   

ت�������األ�������ف ال������ن������ا�������س م���ن���ه 
ف�������������ش������ل وج����������������ود ول�������ني 

ك������ال������ب������در ي������ب������دو ع���ل���ي���ه 
������ش�����ك�����ي�����ن�����ة و�������ش������ك������ون 
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ف�������ال�������رزق م������ن راح����ت����ي����ه 
م�����ق�����������ش�����م م�����������ش�����م�����ون   

ويف ريا�س الكلمة نرتّبع:

خمس جواهر تزيل عنّا الهموم
اجلوهرة الأوىل: م�شادقة الفجر.

قّلما جند من جتاهد  النا�س  عنه  يغفل  الذي  العظيم  الوقت  هذا 
نف�شها على ال�شتيقاظ بعد �شالة الفجر تذكر اهلل، اأقّلها اأن تقراأ اأذكار 

ال�شباح حتى طلوع ال�شم�س وتختم بركعتْي ال�شحى!
فياله من اأجر عظيم نك�شبه يف هذا الوقت.

اجلوهرة الثانية: ال�شتغفار.
كم مرة يف اليوم ن�شتغفر اهلل فيها؟!

10 ؟؟ 20 ؟؟ اأم اأقل اأم اأكرث؟!
ال�شتغفار  اهلل  جعل  فقد  ال�شتغفار،  ثمرات  يجهلن  منا  كثريات 
ملجاأ لكل �شائقة باملرء، قال ابن تيمية - رحمه اهلل - : "اإّن امل�شاألة لتغلق 

علّي فاأ�شتغفر اهلل األف مرة اأو اأكرث اأو اأقل فيفتحها اهلل علّي"
ال�شتغفار يفتح الأقفال، فلنمالأ اأوقاتنا ودقائق عمرنا بال�شتغفار، 

فما اأ�شهله من عمل و ما اأعظمه من اأجر.
اجلوهرة الثالثة: قراءة القراآن.

هذا الكتاب الذي فيه عّزنا فلنعطه من وقتنا ليمنحنا ال�شفاعة يوم 
القيامة، ورٌد ب�شيط نقراأه يف 5 دقائق يبعدنا عن النار باإذن اهلل.
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اجلوهرة الرابعة: ركعتان يف جوف الليل.
وهذه التي تغفل عنها الكثريات مع قدرتهن عليها ركعتان ل غري.

ركعتان تذكرين فيها اهلل والنا�س يف لهو.
ركعتان ت�شتح�شرين فيها قلبك.

هاتان الركعتان لن تاأخذا من وقِتك 5 دقائق.
ونحن يف اأيام ال�شيف جنل�س ال�شاعات الطوال اأمام �شا�شة اجلهاز 
وخا�شة يف الليل، اقطعي من هذا الوقت )5( دقائق واأِدي اإىل اهلل ركعتني 

تقربانِك منه.
اجلوهرة اخلام�شة: ال�شدقة:

اأْدَوُمها واإن قّل، فال ت�شتهيني بالريال ما دمِت عليه  خري الأعمال 
 . ر تطفئ غ�شب الربِّ مداوًما ف�شدقة ال�شِّ

اخلال�شة: اجل�واهر يف حياتنا التي جنهلها اأو نتجاهلها هي اأثمن 
من جواهر الدنيا، واأ�شهلها نياًل، واأعظمها نفًعا.

ميزان  يف  تكون  اأن  ع�شى  ا�شتطعنا  ما  اجلواهر  هذه  من  فلنجمع 
اأعمالنا يوم القيامة.

ومع فقرة )ما هو ال�صمري؟( نتاأّمل:

ما هو الضمير؟
اأ�شتاذ الجتماع يف كلية وا�شنطن، عن  يقول الربوف�شور )لندن(، 

ال�شمري ما يلي: 
الكلب.  يف  حتى  ال�شمري  من  نوًعا  يخلق  اأن  ي�شتطيع  الإن�شان  "اإّن 
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يتعّلم  �شوف  فهو  معّينة،  ما ح�شب طريقة  بعمل  يقوم  اأن  الكلب  علم  فاإذا 
به  ينتهي  القيام بعمل خمالف خطاأ، و�شوف  اأّن  والعقاب  التوبيخ  بوا�شطة 
الأمر اإىل اأن يخّر على ركبتيه وي�شع ذيله بني �شاقيه، اأو ينطرح على الأر�س 
نوع  هذا  اإّن  ده.  �شيِّ تعاليم  خالف  قد  نف�شه  يجد  حني  واعتذار،  ت�شّرع  يف 
من ال�شمري ل يختلف عن �شمري الإن�شان، رغم اأّن الإن�شان ي�شتطيع، ملا له 
من ذاكرة وا�شعة وقدرة على التجاوب العاطفي وال�شعور الجتماعي وقابلية 

لالإيحاء والتفكري، اأن ينمي يف نف�شه �شمرًيا اأقوى من �شمري الكلب".. 

كي عينيِك( ونعيد الفكر مع فقرة )حرِّ

حرِّكي عينيكِ
اأن  عينيِك  فعلى  اإليهم،  تن�شتني  باأنِك  النا�س  ي�شعر  اأن  اأردِت  اإذا 
فاإّن ازدياد ن�شاط حركة العني  التلفاز،  تتحركا. وكما ترين على �شا�شة 
العني  حركة  ن�شاط  قّل  وكّلما  واهتمامها.  ال�شخ�شية  ا�شتغراق  يظهر 
ف�شوف يقل ما يبدو عليِك من ا�شتغراق واهتمام، واإذا مل يظهر اأي ن�شاط 

للعني ف�شيبدو وكاأنه ل يوجد اأّي اهتمام على الإطالق.
انعدام  وبالتايل  ال��ع��ني،  ن�شاط  ان��ع��دام  على  النموذجي  وامل��ث��ال 
"رو�س بريوت".  املزعج  ال�شيا�شة  ورجل  الرئا�شي  املر�ّشح  الهتمام، هو 
فكّلما ظهر على �شا�شة التلفاز- و�شواء كان يتحدث اأم ين�شت - فنادًرا 
 . وح�شب  يحدق  اإنه  اأب��ًدا،  بعينيه  يطرف  اأنه  يبدو  ل  عينيه:  يحّرك  ما 
وي�شري هذا الغياب الوا�شح لن�شاط العني اإىل اأنه مل يكن يفكر يف اأية اآراء 
اأخرى، اإنه ل يزن ول يقّيم الكالم الذي قد قيل. لقد عقد عزمه وا�شتقر 

راأيه، ومل َيُعد مهتًما اإّل مبا �شيقوله فيما بعد.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحليم العفو
الذي له احللم الكامل الذي و�شع اأهل الكفر والف�شوق والع�شيان، 
�شدورها  فور  بذنوبهم  لأخذهم  �شاء  ولو  يتوبوا  اأن  رجاء  اأمهلهم  حيث 
منهم، واأما العفو الذي له العفو ال�شامل الذي و�شع ما ي�شدر من عباده 
اأتوا مبا يوجب العفو من ال�شتغفار والأعمال  اإذا  من الذنوب، ول �شيما 
ال�شاحلة، وهو عفو يحب العفو، ومن كمال عفوه اأنه مهما اأ�شرف العبد 

على نف�شه ثم تاب ورجع اإليه غفر له جميع جرمه.

ونختم بهذه الفقرة:

أدوات التواصل مع اآلخرين
ما اإن تتقني فّن التوا�شل الب�شري املمتد، ابدئي يف املنزل مبمار�شة 
وتعلُّم تقنية اخللجات. ويف املرة التالية التي ت�شتمعني فيها اإىل �شخ�س ما، 
ركزي على نقل وحتويل عينيِك ما بني عينيه من وقت اإىل اآخر. ل تفرطي 
يف القيام بهذا، فاإنك ل ترغبني يف اأن يظّن الآخرون اأنك م�شابة باختالج  
اإرادي يف ع�شة العني، وبعد فرتة من التدرُّب واملمار�شة، �شرعان ما �شتجدين 

اأنك ل�شت بحاجة لأن حتاويل القيام باختالج، ف�شوف يحدث تلقائًيا.
اللقاء، لنجدد لكّن وعًدا  اأجنزنا الوعد باإمتام هذا  ها نحن قد 

اآخر ليوٍم اآخر، ووقٍت اآخر.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )84(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خ�شنا بخري ر�شله، واأنزل علينا اأكرم كتبه، و�شرع 
لنا اأكمل �شرائعه، اأحمده �شبحانه واأ�شكره، ال اأح�شي ثناء عليه، اأكمل 

لنا الدين، واأمّت علينا النعمة، فقال جّل من قائل كرمي: زب چ چ 
اهلل  اإال  اإل��ه  ال  اأن  واأ�شهد  چ ڇ ڇ  ڇ ڇ رب )املائدة:3(، 
وحده ال �شريك له، واأ�شهد اأّن حممًدا عبد اهلل ور�شوله، �شلى اهلل عليه 

وعلى اآله و�شحبه و�شلم. اأما بعد:
حتتاج اإحدانا يف حياتها اإىل اأن تقف وقفات، لتتاأّمل عرًبا وعظات.

فمن منكن ال تخطئ؟، ومن منكن ال ت�شيء؟
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( اخرتنا لكن عدًدا من 
اأعددناها باإحكام، وجهزناها باإتقان، طالبات من اهلل االأجر  الوقفات، 

والثواب من الكرمي الرحمن.

نا: واأوىل وقفاتنا هي وقفة مع كتاب ربِّ

القرآن الكريم

ڄ   ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڇ  ڇ   ڇ  چ   چ  چ      چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڄ 
ک  ک   ڑ  ژڑ  ژ       ڈ    ڈ        ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ 
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ک ک گ گ           گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ 
ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں   ڱ  ڱ 
ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ۀہ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ     ۇ  ۇ   ڭ    ڭ        ڭ     ڭ   ۓ  

ۅ رب )غافر(.

ووقفتنا الثانية مع �صّنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

اأوتيت  لقد  مو�شى،  اأبا  »يا  له:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  مو�شى  اأبي  عن 
مزماًرا من مزامري اآل داود« متفق عليه.

ون�صل اإىل ثالث وقفاتنا:

بالد ومعاني أسمائها

�شيلي: معنى ا�شمها: املكان الذي تنتهي عنده الأر�س.
الظاهر: اأحد اأحياء مدينة القاهرة، اتخذ ا�شمه من ا�شم ال�شلطان 

الظاهر بيرب�س.
تعني:  قدمية  قبطية  الكلمة  القاهرة،  مدينة  اأحياء  اأح��د  �شربا: 

الَغيط.
التي عا�شت  اإحدى احل�شارات  املك�شيك: ا�شتقت ا�شمها من ا�شم 

قدمًيا على اأر�شها وا�شمها: مك�شيكا.
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�شمال  تقع  التي  بريتانيا:  مقاطعة.  من  ا�شمها  اتخذت  بريطانيا: 
غرب فرن�شا على بحر املان�س.

كندا: ا�شم برتغايل الأ�شل، فقد وجد يف اأوراق البحارة الربتغاليني 
الذين اكت�شفوا كندا تعبري "كاندا..كاندا"، ومعناه: ل يوجد �شيء، وق�شد 
اأن ي�شفوا الأر�س التي كانت مقفرة وخالية  يف ذلك  به هوؤلء البحارة 

الوقت، وهي الآن كندا.

اأطول وقفاتنا مع الكلمة:

تحسين األسلوب

يقول الكاتب "الدابل كارتيمي":
لأربعة  طبًقا  ونقّيم  ن�شّنف  ونحن  العامل،  مع  روابط  اأربعة  لدينا 

اأ�شياء: مبا نفعله، وكيف يبدو، ومبا نقوله، وكيف نقوله.
ومع ذلك، يبقى الكثري يتخّبطون يف احلياة من دون اأن يبذلوا اأي 
ما  وغالًبا  املدر�شة،  من  اخل��روج  بعد  تعابريهم،  اإغناء   �شبيل  يف  جهد 
اأن  عجب  فال  وال�شارع.  املكتب  يف  م�شتهلكة  عاّمية  عبارات  ي�شتخدمون 
الوا�شحة  العبارة  يجِدون �شنع  والتفرد. فهم ل  الو�شوح  يعوز خطابهم 
ول يتحدون بالدقة املطلوبة، فال عجب اأنهم ينتهكون غالًبا حتى  قواعد 
اللفظ املقبولة، ويخرقون قواعد اللغة نف�شها. لقد ا�شتمعت اإىل خريجي 
يقرتفون  اأولئك اجلامعيون  كان  فاإن  لغوًيا.  ويخطئون  يتكلمون  جامعات 
مثل هذه الأخطاء، فما الذي نتوقعه من الذين ُحرموا من التعليم ب�شبب 
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�شغوط احلاجة املادية؟
روما  م��درج  يف  اأحلم  الأي��ام  اأح��د  ظهر  بعد  وقفُت  �شنوات،  منذ 
القدمي. تقدم مني رجل غريب، كان معمًرا اإجنليزًيا. قّدم نف�شه، وبداأ 
يخطئ اأخطاًء لغوية مزعجة. يف ذلك ال�شباح، عندما نه�س هذا الرجل 
الآخرين،  ليحوز على احرتام  اأنيقة  ثياًبا  وارتدى  ملّع حذاءه  من فرا�شه 
لكنه مع الأ�شف، مل يحاول قط اأن ي�شقل تعابريه ويتحدث باأ�شلوب جيد.
وهو رمبا يخجل مثاًل اإذا مل يرفع قبعته لتحية �شيدة، لكنه مل يخجل 
اأبًدا � بل اإنه مل يدرك � اأنه انتهك قواعد اللغة واأزعج اآذان امل�شتمعني. لقد 
بدا وا�شًحا من خالل كلماته، ومن ا�شتخدامه املحزن للغة الإجنليزية، 

اأنه مل يكن من اأهل العلم.

ووقفتنا القادمة هي بعنوان )ذات وجهني ول�صانني(

ذات وجهين ولسانين

بع�س الن�شاء كاحلرباء، كل يوم بلون، فتاأتي هوؤلء بلون، ثم تذهب 
لأولئك بلون اآخر، لي�س لها ثوابت، واإمنا تظهر احلب لقوم والن�شح لهم، 
والتعلق بهم، واخلوف عليهم، حتى اإذا فارقتهم وذهبت لغريهم، قلبت 
عوارهم،  واأبانت  عليهم،  و�شنَّعت  فيهم،  فقدحت   ، امِلجنَّ ظهر  عليهم 

وهتكت اأ�شتارهم، وكذلك تفعل بغريهم.
ملسو هيلع هللا ىلص  فعن عمار بن يا�شر - ر�شي اهلل عنهما - قال: �شمعت النبي 
يقول: »من كان له وجهان يف الدنيا كان له يوم القيامة ل�شانان من نار« 

رواه اأبو داود.

www.alukah.net



556

وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »جتُد 
ا�س يوَم القيامة عند اهلل ذا الوجهنِي، الذي ياأتي هوؤلء بوجه،  َمن �شرِّ النَّ

وهوؤلء بوجه« متفق عليه.
وعنه - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ينبغي لذي الوجهني 

اأن يكون اأميًنا« رواه البخاري.
اإل  هوؤلء  تك�شبي  لن  باأنك  لها،  واأملى  ال�شيطان  لها  ل  �شوَّ وكذلك 
ول�شانني،  بوجهني  حياتها،  طيلة  منهجها  هذا  فيظل  اأولئك،  يف  بالقدح 
فتاأكل يف حلوم النا�س بالطعن والبهتان، لتاأكل فتات املوائد، وتطلب به 

العوائد.
فعن امل�شتورد - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأكل برجل 
م�شلم اأكلة فاإّن اهلل يطعمه مثلها يف جهنم، ومن ُك�شى ثوًبا برجل م�شلم 
فاإّن اهلل يك�شوه مثله يف جهنم. ومن قام برجل مقام �شمعة ورياء فاإّن اهلل 

يقوم به مقام �شمعة ورياء يوم القيامة« رواه اأبو داود.

ون�صل اإىل هذه الفقرة:

امنحي الناس وقتًا للتفكير

ي�شعب  بحيث  �شديدة  ب�شرعة  يتحدثون  ا  اأ�شخا�شً يعرف  جميعنا 
ال�شتماع اإليهم. بل اأنِت نف�شك  قد تكونني واحداة من هوؤلء. امل�شكلة يف 
اأنه من املحتم اأن ينقل انطباعات  اأ�شرع من الالزم هي  التحدث ب�شكل 
تتحدث  من  اإّن  اإيجابية.  نتائج  اأي��ة  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  ل  عملًيا،  �شلبية. 
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ب�شرعة ل متنحك اأي وقت لتفكري. فما نوع ال�شخ�س الذي يرد ببالك 
عندما تتذّكرين اإحدى املتحدثات ب�شرعة؟ األ تتذكرين مندوب مبيعات 
ا يحاول التالعب بك اأو  لل�شيارات امل�شتعملة، اأو اأحد املحتالني، اأو �شخ�شً

ا�شتدراجك اإىل �شيء ل يعد من بني اأف�شل اهتماماتك؟
من تتحدث ب�شرعة �شديدة تبدو اأقل دقة وتركيًزا واأكرث ا�شتغراًقا 
الذي تعطيه  �شلًبا على النطباع  يوؤثر  واأمورها اخلا�شة، مما  نف�شها  يف 
هذه املتحدثة لالأخريات، ويوؤثر �شلًبا على مدى اإخال�شها ونزاهتها. فمثل 
هوؤلء املتحدثات يبدين كاأنهن ل يهتممن اإل مبا يتوجب عليهن قوله. اإّن 

التحدث ب�شرعة هي طريقة موؤكدة لإف�شاد اأية فر�شة ل�شحر الأخريات.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الشاكر الشكور

الآخ��ر  ون�شفه  ال�شكر  الأمي���ان  ن�شف  امل��ن��ازل،  اأعلى  هو  ال�شكر 
ال�شرب.

وهو الذي يتقبل اأعمال عباده وير�شاها ويثيبهم عليها، وي�شاعفها 
لهم اأ�شعاًفا كثرية، على قدر اإخال�شهم فيها واإتقانهم لها.

ونختم بهذه الفقرة:

نماذج من الوصايا

- اأو�شت اأعرابية ولدها قالت:
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بني! " اأي 
اإّياك والنميمة، فاإنها تزرع ال�شغينة، وتفّرق بني املحبني.

الغر�س  يثبت  اأّل  وخليق  ا،  غر�شً فتتخذ  للعيوب  �س  والتعرُّ واإّي��اك 
ا غال كلمته حتى يهيئ ما  على كرثة ال�شهام، وقّلما اعتورت ال�شهام غر�شً

ا�شتد من قّوته، واإّياك واجلود بدينك والُبخل مبالك. 
واإذا هززت فاهزز كرمًيا يلن لهّزتك، ول تهزز لئيًما فاإّن ال�شخرة 

ل ينفجر ماوؤها.
وما  ل��ه،  فاعمل  غ��ريك  من  ا�شتح�شنت  ما  مثال  لنف�شك  وا���ش��األ 

ا�شتقبحت من غريك فاأجتنبه، فاإّن املرء ل يرى عيب نف�شه.
منه  كان �شديقه  فعله،  منه  وحالف ذلك  ب�شره  موّدته  كانت  ومن 

على مثل الريح يف ت�شرفها. والغدر اأقبح ما تعامل به النا�س بينهم.
ومن جمع احللم وال�شخاء فقد اأجاد احللة ريطتها و�شربالها".

ابت�شامة وداع، راجيات  اأمامكن وقف ختام، مع  االآن فنقف  اأمام 
من اهلل اأن نكون قد وفقنا لتقدمي النافع، وعر�ض الطيب.

اأجمعني". و�شحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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البرنامج اإلذاعي )85(

ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلِل، اأو�َشَح َمعامَل الُهَدى فال �َشكَّ فيها وال الِتبا�ض، وَجَعل 
االبتالَء �شّنًة ويف ِكتاِبه النِّربا�ض، ُيديُل الّدوَل وَيبَتلي االأمَم، زب ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ رب )اآل عمران: 140(، اأحمُده تعاىل واأَ�شُكره، 
حمّمًدا  اأنَّ  واأ�شهد  ف�شله،  ِمن  املزيَد  واأ�شاأَله  واأ�شَتغِفره،  عليه  واأُثني 
عبده ور�شوله وخليله وُم�شطفاه من بني الّنا�ض، �شّلى اهلل عليه وعلى 

اآِله و�شحبه والتاِبعني، وَمن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الّدين. اأما بعد:
للياأ�ض ويحيا  كلمة ال  م��ع  ق��م��ر،  وغ��ي��اب  �شم�ض  ���ش��روق  ك��ل  م��ع 

االأمل...
املوافق   ) اليوم )         االإذاع���ي لهذا  اأن نقدم برناجمنا   ي�شرنا 

)                 ( وناأمل اأن يكون برناجًما هادًفا ومفيًدا اإن �شاء اهلل.

واأول اأهداف برناجمنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ەئ    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ٱ  ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ         
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ڇ  چ          چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ       ڍ   ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ     گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں     ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ                 ہ  ہ    ہ  ۀ 
ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ             ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ           ې 
ۇئۆئ  ۇئ  وئ  ەئ ەئ وئ  ائ  ائ                  ى  ى  ې   ې   ې 
ی  ی  ی    ىئی  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  

جئ حئ مئ  ىئ يئ جب حب  رب )غافر(.

وال�صّنة املحمدّية ما�صية وباقية:

الحديث

عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قال اهلل: 
كذبني ابن اآدم ومل يكن له ذلك، و�شتمني ومل يكن له ذلك، فاأما تكذيبه 
اإّياي فزعم اأين ل اأقدر اأن اأعيده كما كان، واأما �شتمه اإّياي فقوله يل ولد، 

ف�شبحاين اأن اأتخذ �شاحبًة اأو ولًدا« رواه البخاري.

والكلمة ال�صباحية هي هدفنا القادم:

عِيشي الحياة ببساطة!
ماذا لو فقدْت حياِتك معناها احلقيقي يف ظل ع�شر ال�شتهالك 
باأب�شط الأمور؟ ل بّد من  التوّقف للحظة والتفكري  هذا؟ متى �شتقررين 
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اأهّم ما يف احلياة وحتقيق  الأم��ور، لك�شب  املبالغة يف  تطبيق مبداأ عدم 
روحية  حياة  مقابل  اأق��ّل  ماديات  باخت�شار،  املن�شود.  الداخلي  ال�شالم 

اأغنى!
ما الداعي اإىل التخّلي عن املاديات ال�شطحية؟

ي�شاعد ذلك على التطّور يف جمالت اأخرى. حني نرّكز على الأمور 
الأ�شياء يف حياتنا،  قّلت  كلما  الواقع،  الأ�شياء. يف  نن�شى جوهر  املادية، 
ال�شتهالكية  بالعوامل  احل��ي��اة  عّجت  اإذا  اأم��ا  عي�شنا.  من��ط  يتح�ّشن 
تعني  تع�شاء.  جتعلنا  التي  ال�شغرى  بالتفا�شيل  تعّلقنا  يزيد  الرائجة، 
الب�شاطة امتالك القليل متهيًدا للرتكيز على الأمور اجلوهرية التي ُتغني 

احلياة.
ل نحتاج اإىل الكثري لل�شعور بالر�شا منزل، مالب�س، بع�س الأدوات 
التلفاز. بعيًدا عن هذه املاديات، علينا ال�شعي  املنزلية، حا�شوب، ورمبا 
الأغرا�س  بدل  النفعالت  باأجمل  والروح  والقلب  الأحا�شي�س  اإغناء  اإىل 

املادية اخلارجية!
ما العوامل التي يجب توافرها للعي�س بب�شاطة؟

من اأهم العوامل: الن�شباط وقّوة الإرادة.
لكن يجب تطوير �شلوك عام على مّر ال�شنني يرتكز على التدقيق 
لها وتقييمها  بالتفا�شيل. يجب اأن نعتاد على و�شف الأمور وحتديدها وتاأمُّ
اأف�شل  عن  بالبحث  الأ�شا�شية  القاعدة  تق�شي  �شطحّيتها.  مدى  لإدراك 
نوعية يف كل �شيء: الربامج الإذاعية اأو التلفازية، النا�س الذين نعا�شرهم، 

الأحاديث التي جنريها.

www.alukah.net



562

��ل هدًفا مع فقرة بعن��وان )اأ�صئلة  بع��د الكلم��ة ال�صباحية ن�صجِّ
تربوية(

أسئلة تربوية

الطالبات  واإح��دى  املتو�شطة  املرحلة  طالبات  بع�س  اأرى  ال�شوؤال: 
تكون  امللتزمات  زميالتها  مع  تكون  عندما  املتو�شطة  الأوىل  املرحلة  يف 
ب�شخ�شية امللتزمة التي ل ميكن اأن ت�شك يف التزامها ثم اأتتني ع�شوة منا 
وهي ثقة وقالت عن الطالبة اإنها ت�شاحب �شاحبات ال�شوء وتعمل بع�س 

الأعمال غري الالئقة وتتعجب اأنها تخرج منها.
الإجابة: الطالبة يف هذه ال�شن ل تزال �شغرية، واإدراكها حمدود، 
والغالب اأنها غري مكّلفة �شرًعا، وهي اإمنا توؤمر وتنهى تربية وتعليًما واإل 

فالقلم مل يجِر عليها بعد.
ول بد من ال�شرب وطول النف�س معها، واأرى اأن اأحّذر ب�شورة غري 

مبا�شرة من �شحبة �شاحبات ال�شوء، وتذكري لها بع�س عالماتهن.
ومن املهم بناء عالقة جيدة مع وليات الأمور، واحلوار معهن حول 
ما يبدو على بناتهن من اأخطاء، مع التاأكيد على احلكمة يف التعامل مع 
الأخطاء، وعلى اأن ل ت�شعر البنات اأن م�شدر املعلومات هي املعلمة حتى 

ل يوؤدي ذلك اإىل الفجوة بينهما.
وعدم  النف�س  وط��ول  ال�شرب  اإىل  يحتجن  فال�شابات  اجلملة  ويف 

ال�شتعجال عليهن.
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ونزيد ر�صيدنا بهدف بعنوان )عدم ال�صتتار من البول(

عدم االستتار من البول

من حما�شن هذه ال�شريعة اأنها جاءت بكل ما ي�شلح �شاأن الإن�شان 
وال�شتجمار  ال�شتنجاء  ذلك  لأجل  و�شرعت  النجا�شة،  اإزالة  ذلك  ومن 
وبّينت الكيفية التي يح�شل بها التنظيف والنقاء، وبع�س النا�س يت�شاهل 
يف اإزالة النجا�شة، مما يت�شبب يف تلويث ثوبه اأو بدنه وبالتايل عدم �شحة 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن ذلك من اأ�شباب عذاب القرب فعن ابن  �شالته، وقد اأخرب النبي 
من  )ب�شتان(  بحائط  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مّر  قال   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س 
حيطان املدينة ف�شمع �شوت اإن�شانني يعذبان يف قبورهما فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يعذبان، وما يعذبان يف كبري - ثم قال - بلى )ويف رواية: واإنه لكبري( كان 
اأحدهما ل ي�شترت من بوله وكان الآخر مي�شي بالنميمة..« رواه البخاري. 

بل اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأّن: »اأكرث عذاب القرب يف البول« رواه الإمام اأحمد.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

العلي

الذي عال عن كل عيب و�شوء ونق�س، ومن كمال علوه اأن ل يكون 
فوقه �شيء، بل يكون فوق كل �شيء.
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وترفع �صفارة النهاية مع هدٍف اأخري هو )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: الب�شملة يف ال�شالة يف كل ركعة. 
فكان ملسو هيلع هللا ىلص يجهر بها تارة ويخفيها اأكرث مما يجهر بها، ول ريب اأنه مل يكن 
يجهر بها دائًما يف كل يوم وليلة خم�س مرات ل ح�شًرا ول �شفًرا، ويخفي 
ذلك على اأ�شحابه، ولهذا كان الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ي�شمع ال�شحابة الآية اأحياًنا، 
فعله  من  يفعله  يكن  مل  لعار�س  اأحيانا  بها  ويجهر  بالب�شملة  ي�شرُّ  فكان 
اأّن الب�شملة يقراأها �شًرا ول يجهر بها، ومن  الرواتب، وعليه فال�شحيح 

جهر بها متاأّوًل حلديث فال ينكر عليه.
ح�شن  على  اجلزيل  ال�شكر  منا  فلكّن  الرحيل  وق��ت  ح��ان  واالآن 
ا�شتماعكن، ولنا منكن الدعاء، وتذّكرن باأن جميع هذه االأه��داف هي 

لكن ومن اأجلكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )86(

ٱ ٻ ٻ

اإلينا خري ر�شله،  اأنزل علينا خري كتبه، واأر�شل  احلمد هلل الذي 
ې ى ى  ې  زب ۉ ې ې  ل��ل��ن��ا���ض  اأر���ش��ل��ت  اأم���ة  خ��ري  وج��ع��ل��ن��ا 
ۆئ      ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ 
ودي���ن احلق  ب��ال��ه��دى  ف��اأر���ش��ل��ه  ع��م��ران: 1٦4(.  اآل    ( ۈئ رب 
ليظهره على الدين كله وجعله �شاهًدا ومب�شًرا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل 

باإذنه و�شراًجا منرًيا. اأما بعد:
نحن معكن من منربكن االإذاع��ي منرب مدر�شة )                   ( 
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( يف ح��دي�ق�ة م�زدان�ة بالورود 

واالأزهار اجلميلة، وجدنا في�ها ع���دة ورود.

ك�ر احلكيم: ق�ط�فنا الوردة الأوىل فوجدنا فيها اآيات م�ن ال�ذِّ

القرآن الكريم
پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ      ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ         ڳ    
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ           ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
رب  ی   ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ    ۇئۆئ  ۇئ   وئ 

)غافر(.

وبعد اأن قطفنا الوردة الثانية وجدنا فيها كالم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل   عن 
فيقول:  رب،  يا  و�شعديك  لبيك  فيقول:  القيامة،  يوم  نوح  »يدعى  ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأتانا من  بلغكم؟ فيقولون: ما  هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل 
 نذير، فيقول: من ي�شهد لك؟ فيقول: حممد واأمته، في�شهدون اأنه قد بلغ: 

ڤ  زب  ذك���ره:  ج��ل  قوله  فذلك  رب  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زب 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ 

ڄڃ رب« والو�شط: العدل. رواه البخاري.

وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم امل�صطف��ى ملسو هيلع هللا ىلص قطفنا الوردة الثالثة 
ف�وجدنا فيها كلمة ال�صب�اح وهي بعنوان )ال�صرقة(

السرقة
ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  زب  تعاىل:  قال 

ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ   ڤ  ڤ رب )املائدة(.
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العتيق،  ال�شرقة �شرقة حجاج وعّمار بيت اهلل  اأعظم جرائم  ومن 
وهذا النوع من الل�شو�س ل يقيم وزًنا حلدود اهلل يف اأف�شل بقاع الأر�س 
وحول بيت اهلل، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�شة �شالة الك�شوف: »لقد جيء 
بالنار وذلكم حني راأيتموين تاأخرت خمافة اأن ي�شيبني من لفحها ، وحتى 
راأيت فيها �شاحب املحجن يجر ق�شبه )اأي: اأمعاءه( يف النار، كان ي�شرق 
احلاج مبحجنه )اأي: ع�شا معقوفة الطرف( فاإن فطن له قال: اإمنا تعلق 

مبحجني، واإن غفل عنه ذهب به.. « رواه م�شلم.
الالئي  وبع�س  العامة  الأم��وال  من  ال�شرقة  ال�شرقات  اأعظم  ومن 
جميع  �شرقة  تلك  اأّن  علمن  وما  غرينا،  ي�شرق  كما  ن�شرق  يقلن  يفعلنها 
ل  ال��ذي��ن  وفعل  امل�شلمني  جلميع  ملك  العامة  الأم���وال  لأّن  امل�شلمني؛ 
اأموال  ي�شرق من  النا�س  وبع�س  تقليدهم  لي�س بحجة تربر  يخافون اهلل 
الكفار بحجة اأنهم كفار وهذا غري �شحيح، فاإّن الكفار الذين يجوز �شلب 
اأموالهم هم املحاربون للم�شلمني، ولي�س جميع �شركات الكفار واأفرادهم 
الآخرين  جيوب  اإىل  الأي��دي  مد  ال�شرقة  و�شائل  ومن  ذلك،  يف  يدخلون 
خل�شة، وبع�شهن تدخل بيوت الأخريات زائرة وت�شرق وبع�شهن ي�شرقن 
�شلعا  ويخفني  التجارية  املحالت  يدخلن  وبع�شهن  من حقائب �شيوفهن 
كما تفعل بع�س الن�شاء من اإخفائها حتت ثيابها وبع�شهن ت�شت�شهل �شرقة 
الأ�شياء القليلة اأو الرخي�شة، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل ال�شارق ي�شرق 

البي�شة فتقطع يده وي�شرق احلبل فتقطع يده« رواه البخاري. 
ويجب على كل من �شرقت �شيًئا اأن تعيده اإىل �شاحبه بعد اأن تتوب 
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اإىل اهلل - عّز وجّل - �شواء اأعادته عالنية اأم �شًرا، �شخ�شًيا اأم بوا�شطة، 
مع  بعده  من  ورثته  اإىل  اأو  امل��ال  �شاحب  اإىل  الو�شول  عن  عجزت  ف��اإن 

الجتهاد يف البحث فاإنها تت�شدق به وتنوي ثوابه ل�شاحبه.

والآن بعد اأن قطفنا الوردة الرابعة وجدنا فيها حكًما ومواعظ:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

ه �شبحانه من  تعاليم  - ل ترّدَي �شيًئا مما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص عن ربِّ
دينه، لفهمك القا�شر له، اأو لنظريَّات لي�شت على وجه احلقيقة، فاإنَّه ل 
تعار�س بني العقل والنقل، ول ت�شادَّ بني النَّ�سِّ ال�شريح والعقل ال�شحيح، 

م هو النقل على العقل. وعند توّهم التعار�س بينهما فاملقدَّ
قال تعاىل: زب ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ     ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ    ۆ  رب  ) احلج(.
د ما ل  - ل تغلو يف دينك، فتكلِّف نف�شك ما ل طاقة لك به، اأو تتعمَّ

قدرة لك عليه، فاإن الدين ي�شر، فاأوغل فيه برفق.
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  ق��ال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  ابن  عن 
ين« رواه  ين، فاإمنا اأهلك من كان قبلُكُم الُغلّو يف الدِّ اكم والغلوَّ يف الدِّ »اإيَّ

الن�شائي.
ري النا�س من الدين بالت�شديد عليهم فيه، والتطبيق ال�شيئ  - ل ُتنفِّ

له.
اإذا بعَث  اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - ، قال: كان  عن 
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روا ول  روا، وي�شِّ روا ول تنفِّ اأحًدا من اأ�شحابه يف بع�س اأمره. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ب�شِّ
روا« رواه م�شلم. تع�شِّ

ي الدهر )الزمن( فاإّن ذلك اإيذاء هلل تعاىل الذي خلقه  - ل ت�شبِّ
ر فيه املقادير واأجرى فيه الأفعال. ره وقدَّ و�شخَّ

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�شبُّوا  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي  عن 
هُر« رواه م�شلم. الدهر، فاإنَّ اهلل هو الدَّ

: ُيوؤذيني ابُن اآدَم  ويف رواية: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال اهلل عزَّ وجلَّ
هاَر« رواه البخاري. هُر، بيدي الأمُر اأقلُِّب الليَل والنَّ هر، واأنا الدَّ ي�ُشبُّ الدَّ

والآن بعد اأن قطفنا الوردة اخلام�صة وجدنا فيها فن املعاملة:

فنُّ المعاملة

1- حاويل اأن ل تغ�شبي، حاويل اأن ت�شيطري على انفعالتك حتى ل 
توؤذي الآخرين وبعد ذلك تندمني.

2- احر�شي على زيارة النا�س الذين تعرفينهم وت�شيدي املنا�شبات، 
�شواء الأهل اأم ال�شديقات لأّن هذه الزيارات، تزيد الرابطة بينك وبني 

الأخريات. وعي�شي حلظات حياتهم يف ال�شّراء وال�شّراء.
3- اإذا كنِت خارج بلِدك اأو لظروف ل ت�شتطيعني الزيارة ف�شلمي 
الر�شائل عن طريق  معهم  وتباديل  احلال  وال�شوؤال عن  بالهاتف  عليهم 

الإنرتنت اأو تباديل الر�شائل عن طريق املوبايل.
4- �شجعي زوجك اأو اأخاك على الأعمال التي قام بها، ح�ش�شيه باأنه 
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قام بعمل جليل حتى لو كان �شغرًيا، نحن الب�شر نحتاج من يزيد قوانا 
بكلمة، األ حت�شني بذلك؟

ن�شوًحا  توبة  نتوب  اأختي  فهلمي  ترتاح،  لن  املعا�شي  �شاحبة   -5
ون�شتغفر حتى ي�شّع من قلبنا نور الإميان ون�شع بعدها احلب لالآخرين.

اأم��ا ال��وردة ال�صاد�صة فكان��ت بعنوان )م��ن و�صائ��ل التاأثري على 
القلوب(:

من وسائل التأثير على القلوب

اأعلني املحبة واملودة لالأخريات: اإذا اأحببِت اأحًدا اأو كانت له منزلة 
خا�شة يف نف�ِشك فاأخربيه بذلك فاإنه �شهم ي�شيب القلب وياأ�شر النف�س، 
فليخربه  منزله  يف  فلياأته  �شاحبه  اأحدكم  اأح��ب  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ولذلك 
اأبقى يف  اأنه يحبه« كما يف �شحيح اجلامع، وزاد يف رواية مر�شلة »فاإنه 
الألفة واأثبت يف املودة«، لكن ب�شرط اأن تكون املحبة هلل، ولي�س لغر�س من 
اأغرا�س الدنيا كاملن�شب واملال، وال�شهرة والو�شامة واجلمال، فكل اأخّوة 

زب ڱ ڱ  ں ں    لغري اهلل هباء، وهي يوم القيامة عداء 
ڻ ڻ ڻ ڻ رب  ) الزخرف(.

واملرء مع من اأحب كما قال ملسو هيلع هللا ىلص - يعني يوم القيامة - ، اإًذا فاإعالن 
جمتمع  فاإما  القلوب.  على  للتاأثري  ال��ط��رِق  اأعظم  من  وامل���ودة  املحبة 
والتناحر  بالفرقة  مليء  جمتمع  اأو  والئ��ت��الف،  والإخ���اء  باحلب  مليء 
بني  فاآخى  متحاب  جمتمع  تكوين  على  ملسو هيلع هللا ىلص  حر�س  والخ��ت��الف؛ل��ذل��ك 
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املهاجرين والأن�شار، حتى عرف اأّن فالًنا �شاحب فالن، وبلغ ذلك احلب 
اأن يو�شع املتاآخني يف قرب واحد بعد ا�شت�شهادهما يف اإحدى الغزوات.، بل 
اأكد ملسو هيلع هللا ىلص على و�شائل ن�شر هذه املحبة، ومن ذلك قوله �شلوات اهلل و�شالمه 
عليه: »ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى حتابوا، اأول اأدّلكم 

على �شيء اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�شوا ال�شالم بينكم« كما يف م�شلم.
ولالأ�شف، فامل�شاعر والعواطف والأحا�شي�س النا�س منها على طريْف 
باأ�شلوب جامد جاف جمرد من  اأخواتها  تتعامل مع  نقي�س، فهناك من 
باأ�شلوب عاطفي ح�شا�س  معهن  تتعامل  وهناك من  والعواطف،  امل�شاعر 
رقيق رمبا و�شل لدرجة الع�شق والإعجاب والتعلق بالأ�شخا�س. واملوازنة 
العقل والعاطفة يختلف بح�شب الأحوال والأ�شخا�س، وهو مطلب ل  بني 

ت�شتطيعه كل واحدة لكنه ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الكبير المتكبر

الذي  �شوء،  كل  املتعّظم عن  وال�شيئات،  ال�شوء  تكرّب عن  الذي  هو 
يكرب عن ظلم عباده.

زه��ورن��ا،  رائ��ح��ة  بعبق  انتع�شنت  ق��د  تكن  اأن  نتمنى  اخل��ت��ام  ويف 
فان�شرحت نفو�شكن، وطابت اأرواحكن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )87(
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احل��م��د هلل ال���ذي اأو���ش��ح م��ن��ه��اج احل���ق ل��ل��راغ��ب، وك�����ش��ف ظلمة 
اإليه  الباطل للطالب، وفتح لعباده الباب فهي بال حاجب، فما تقّرب 
اأحٌد اإال ورجع باملكا�شب، وال ابتعد عنه اأحٌد اإال رجع بامل�شائب، ا�شتوى 
على عر�شه كما قال، ال كما يقول اأولو امل�شائب، وارتفع فوق �شماواته 
"هل من  في�شاأل:  الدنيا  �شماء  اإىل  ليلة  وينزل كل  االآي��ب،  �شعادة  فيا 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وحبيبه  "، واأ�شهد  م�شتغفر، هل من تائب؟ 
كلما  ك��ث��رًيا  ت�شليًما  و�شلم  و�شحبه،  واآل���ه  عليه،  اهلل  �شلى  وخليله. 

اأمطرت ال�شحائب. اأما بعد:
مديراتي الفا�شالت .. اأ�شتاذاتي الكرميات .. زميالتي الطالبات 

..يف هذا اليوم اجلديد )        ( املوافق )                 ( نقول لكن:
�ش�������الُم اهلُل ي�شري ما اأقيمت �ش������الٌة من عباٍد خا�شعين�������ا
وما جادت مباء املزِن �شحٌب �شقى االأ�شجار والزرَع الدفينا
�ش�������الٌم ع�����اطٌر وله اأري��������ٌج من االأعماِق يع�ب�ُق يا�ش���م��ي���ن�����ا
�ش�������الُم اهلِل نهديِه اإليك������ن مع االإ�شفاِق مم�زوج�اًَ حن����ي��ن���ا

كر  يف بداي��ة ال�ص��ري نك�صف ال�ص��ري، ونن�صر اخلري، باآي��ات من الذِّ
احلكيم:
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القرآن الكريم

پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ     ڄ  ڄ 
ژ  ژ  ڈ    ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ   ڇ  ڇ           
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ ڱ      ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے  رب  )ف�شلت: 1- 9(.

د  وبع��د اأن ا�صتمعنا اإىل كالم اهلل ع��ّز وجّل هيا بنا اإىل كالم �صيِّ
الأنام عليه اأف�صل ال�صالة واأمّت ال�صالم:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كل اأمتي 
اأبى«. قالوا: يا ر�شول اهلل، ومن ياأبى؟ قال: »من  اإل من  يدخلون اجلنة 

اأطاعني دخل اجلنة، ومن ع�شاين فقد اأبي« رواه البخاري.

وحلدائق مدر�صتنا فروع مورقة فيها املعاين مّت�صلة .. والغ�صون 
رطيبة ومع هذه الزهرة الفواحة من �صذانا الزاكي:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

اأمره  باإيثار  تعاىل، وعليِك  ب�شخط اهلل  النا�س  تلتم�شي ر�شى  - ل 
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على مراد من �شواه، فاإّن اهلل تعاىل يغنيِك عن كلِّ اأحد، ول يغنيك اأحٌد 
عن اهلل تعاىل.

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - : اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من التم�س 
ا�ِس، ومن التم�س ر�شا النا�س  ر�شا اهلل ب�شخِط النا�س، كفاُه اهلل موؤَنَة النَّ

ا�ِس« رواه الرتمذي. ب�شخط اهلل، وكَلُه اهلل اإىل النَّ
من  عظمة  اإىل  انظري  ولكن  اخلطيئة،  �شغر  اإىل  تنظري  ل   -

ع�شيِت، وهو اهلل ربُّ العاملني.
قال تعاىل: زب ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  رب )نوح(.

اأكرب  واإرادت��ك، فت�شبح  تِك وق�شدِك  نيَّ - ل جتعلي احلياة الدنيا 
ك ومبلغ علمك. همِّ

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ           ڃ  زب  تعاىل:  قال 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑک ک  ک 

ک گ      گ گ گ ڳ       ڳ رب )هود(.
- ل تن�شي اليوم الآخر، ول تغفلي عن ال�شتعداد له، فاأنِت راجعة 
اإىل اهلل تعاىل، فم�شريِك اإليه، وماآِلك الوقوف بني يديه، ول�شوف ي�شاألِك 

زب پ پ   عن كلِّ كبرٍي و�شغرٍي وعظيٍم وحقرٍي. قال تعاىل: 
پ پ ڀ ڀ          ڀ ڀ رب  ) احلجر(.
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وكلم��ة ال�صب��اح ه��ي بعن��وان )هل تعرف��ني حًقا ما ه��ي اأمرا�س 
القلوب؟(:

هل تعرفين حًقا ما هي أمراض القلوب؟

اأهم ع�شو خلقه اهلل تعاىل يف ج�شم الإن�شان فبحياته حياة اجل�شم 
ومبوته موت اجل�شم.

كله  ُلح اجل�شم  �شَ ُلحت  �شَ اإذا  اإن يف اجل�شم م�شغة  »األ  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
واإذا ف�شد اجل�شم كله األ وهي القلب« رواه البخاري. 

معاجلته  ي�شعب  فاإنه  ما،  ملر�س  الع�شو  هذا  تعّر�س  اإذا  ولذلك 
القلب  اأمرا�س  هي  ما  تعرفني  هل  ولكن  حتفه،  املرء  يلقى  اأن  وميكن   ،

احلقيقية؟ تاأّملي معي:
1- احل�شد عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اإياكم واحل�شد؛ فاإّن احل�شد ياأكل احل�شنات كما تاأكل النار احلطب« رواه 

اأبو داود.
زب ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  تعاىل:  الغيبة: قال   -2
امليت  باأكل حلم  تعاىل  اهلل  �شّبهها  فقد   )12 ) احلجرات:  ڤ رب 

ت�شور هذا؟!!
3- النميمة .. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل اجلنة مّنام« رواه البخاري وم�شلم. 
4- الكرب .. عن عبد اهلل بن م�شعود � ر�شي اهلل عنه � اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب« رواه م�شلم.
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5- الكذب .. عن ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول 
الفجور  واإّن  الفجور،  اإىل  يهدي  الكذب  فاإّن  والكذب،  »واإّياكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 

يهدي اإىل النار« متفق عليه.
واإليِك العالج لهذه الأمرا�س - باإذن اهلل - : 

1- حب اخلري لالآخرين .. عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - اأّن 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه«  ر�شول اهلل 

رواه البخاري وم�شلم.
2- ِذكر حما�شن النا�س يف غيبتهم .. عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل 
عنه - اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فليقل 

خرًيا اأو لي�شمت« رواه البخاري وم�شلم. 
3- التوا�شع .. عن اأبي هريرة اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما نق�شت 
�شدقة من مال، وما زاد اهلل عبًدا بعفو اإل عّزا، وما توا�شع اأحٌد هلل اإّل 

رفعه اهلل« رواه م�شلم.
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال  م�شعود  بن  اهلل  عبد  .. عن  ال�شدق   -4
»وعليكم بال�شدق فاإّن ال�شدق يهدي اإىل الرب واإّن الرب يهدي اإىل اجلنة 
يًقا« اأخرجه  واإّن الرجل لي�شدق ويتحّرى ال�شدق حتى ُيكتب عند اهلل �شدِّ

اأبو داود.
 .. املحبة  وانت�شار  اإزالة احلقد  �شاأنه  ال�شالم فهذا من  اإف�شاء   -5
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأيها النا�س اأف�شوا ال�شالم، واأطعموا الطعام، و�شلوا الأرحام، 

و�شلُّوا بالليل والنا�س نيام تدخلوا اجلنة ب�شالم« رواه الرتمذي.
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والآن، هيا بنا اإىل فقرة )من القائل(

من القائل

- احذر الأمني ول تاأمن اخلائن.
- اإنك ل جتني من ال�شوك العنب.

- كل اإناء ين�شح مبا فيه.
- لكل جواد كبوة ولكل �شارم نبوة ولكل عامل هفوة.

- لكل �شاقطة لقطة.
وقّوة  ال��راأي،  ب�شداد  ُعرف  وخطيٌب عربي جاهلي.  القائل: حكيٌم 
الإ�شالم،  اأدرك  الأمثال.  �شرب  من  وبالإكثار  الإيجاز،  وبالغة  احلجة، 
وقد ذكر مرتجموه اأنه �شخ�س اإىل املدينة املنورة يف مائة من بني قومه 
يريدون الدخول يف الدين احلنيف ولكنه تويف يف بع�س الطريق، فلم يقدر 

له اأن يرى الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم. هل تعرفني ا�شم القائل؟ 
اجلواب: اأكثم بن �شيفي.

اآخر  اآن، فوداًعا اإىل لقاء  وهاهو وقت ال��وداع حان، وزمان البني 
باإذن اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )88(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأع��ظ��م ع��ل��ى ع��ب��اده امل��ّن��ة، مب��ا دف���ع عنهم كيد 
اإله اإال اهلل وحده  اأن ال  ال�شيطان وفّنه، ورد اأمله وخّيب ظنه. واأ�شهد 
ال �شريك له، جعل ال�شوم ح�شنا ح�شينا الأوليائه وُجّنة، وفتح لهم به 
قائد اخللق  ور�شوله،  اهلل  نبينا حممًدا عبد  اأّن  واأ�شهد  اأب��واب اجلنة، 
وممّهد ال�شّنة. �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه، ذوي القلوب الزاكية 

والنفو�ض املطمئنة، و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
نبداأ معكن  وزق��زق��ة ع�شافريه،  ال�شباح،  هذا  �شم�ض  ارتفاع  مع 

اإذاعتنا ال�شباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

كر  وخري ما ن�صتهل به اإذاعتنا يف هذا ال�صباح اآيات بّينات من الذِّ
احلكيم ب�صوت الطالبة:

القرآن الكريم

ۈ       ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  زب  تعاىل:  قال 
ائ  ى  ى  ې  ې      ې  ې  ۉ       ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ        ەئ   ائ 
ٿ   ٿ       ٿ      ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ  پ     
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  
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ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ        ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک    ک ک 
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 
ۀ     ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ     ے ے 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ    ۇۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ رب  )ف�شلت(.

وبع��د اأن ا�صتمعن��ا اإىل كالم اهلل - ع��ّز وج��ّل - ن�صتمع اإىل كالم 
�صّيد الأنام عليه اأف�صل ال�صالة، واأمت الت�صليم والطالبة:

الحديث
قال:  اأن��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن ر�شول اهلل  عن 
اآباوؤكم،  ول  اأنتم  ت�شمعوا  مل  ما  يحدثونكم  اأنا�س  اأمتي  اآخر  يف  »�شيكون 

فاإّياكم واإّياهم« رواه م�شلم.
من  ياأتونكم  كذابون،  دجالون  الزمان  اآخر  يف  »يكون  رواي��ة:  ويف 
الأحاديث مبا مل ت�شمعوا اأنتم ول اآباوؤكم، فاإّياكم واإّياهم، ل ي�شّلونكم ول 

يفتنونكم« رواه م�شلم.
والآن مع كلمة ال�صباح لهذا اليوم تلقيها على م�صامعكن الطالبة:

ـــــزي ركِّ
كنُت اأتاأّمل يف اأحوالنا !! ... ويف اأ�شباب �شعفنا !! ... ويف عجزنا !! 

.. ويف اأ�شباب تفريطنا !! ... ويف قلة الربكة يف اأوقاتنا !! ... 
فوجدُت اأّن من اأهم اأ�شباب ذلك هو الت�شتُّت يف العمل، والتبعرثُّ يف 

www.alukah.net



580

د يف النتائج !!. اجلهود، والتبدُّ
فبدت يل قاعدة - اأح�شب - اأنها لطيفة، ُتعنى بجمع هذا الت�شتُّت، 

و�شم هذا الت�شتيت، اأ�شميت هذه القاعدة: قاعدة: )رّكزي(.
تقول هذه القاعدة: اإنِك ت�شتطيعني اأن حت�شلي على اأف�شل النتائج 

اإذا رّكزِت على اأهم الأعمال باإذن اهلل.
فبع�شنا ياأخذ �شيًئا من كل �شيء، والبع�س ياأخذ كل �شيء عن �شيء 
مثله كمثل �شاحب حرث غر�س له مائة نخلة فت�شّتت عمله يف متابعتها، ومل 
ي�شتطع احتواءها، فا�شتفاد من بع�شها على �شعٍف فيها، وخ�شر الباقي!.

ورّيها،  �شقيها،  يف  جهده  ورّك��ز  نخالت،  ع�شر  له  غر�س  واآخ���ر: 
وتلقيحها، فاأنتجت له، واأكل منها، وك�شب ب�شببها املال.

من معاين هذه القاعدة:
اأقبلي  �شالتك،  يف  تعاىل  اهلل  ي��دْي  بني  تقومني  عندما  )رّك��زي( 
ت�شتت  اإن  تاأّمليها،  الآي��ات  مع  عي�شي  تقرئينه،  ما  على  رّك��زي  بقلبك، 
طعم  لتذوقي  الإعانة  اهلل  وا�شاأيل  �شتاته،  جمع  على  فاأحر�شي  هن،  الذِّ

ال�شالة، والعي�س مع كتاب اهلل، وقويل لقلبك رّكز.
قراءته،  عند  قلبك  واجمعي  اهلل،  لكتاب  تالوتك  عند  )رّك��زي( 
واأقبلي بكلّيتك على تدبُّره، وخّل�شي ذهنك من �شتاته، لتعريف كم نحن 

حمرومون من هذه النعمة؟! وقويل: يا قلبي .. اأرجوك رّكز.
ت�شتتي  ل  تعاىل،  اهلل  كتاب  حتفظي  اأن  تريدين  عندما  )رّك��زي( 
لكن  ت�شتطيعني،  اأنك  تاأكدي  ت�شتطيعني،  ل  باأنك  نف�شك  باإقناع  الذهن 
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حتتاجني اإىل �شيء من الرتكيز، والرتكيز لي�س ب�شعب، فجاهدي نف�شك، 
وقويل: يا قلبي رّكز.

الت�شتت،  من  واح��ذري  العلم،  اأه��ل  لكتب  قراءتك  عند  )رّك��زي( 
لكتاب  قراءتك  اإّن  قيل:  وقد  واملعوقات،  واملثبطات،  امل�شغالت،  وجتنبي 
ثالث مرات اأكرث فائدة من قراءتك لثالثة كتب، فاإن غفل القلب فناديه، 

وقويل: يا قلبي رّكز.
اأهّميتها، واأولويتها  )رّكزي( عند تزاحم الأعمال لديك فّكري يف 

ثم رّكزي عليها، واأّجلي ما ميكن تاأجيله.
اأن تقومي بعمل من الأعمال، ورّكزي يف  )رّكزي( عندما تريدين 

اإتقانه قبل اأن تفكري يف اإجنازه.
علمية،  جل�شة  حما�شرة  اأو  در���س  اإىل  ت�شتمعني  عندما  )رّك��زي( 
اأقبلي عليها بعقلك قبل عينيك، فاإن ت�شتت الذهن فاحر�شي على جمع 

هذا ال�شتات، وقويل لقلبك: يا قلبي طلبي الوحيد هو اأن ترّكز.
)رّكزي( وتاأملي، وانظري بعني القلب، وتفّكري يف حالك واأحوالك، 

وقلبك، ومالك، وماآلك، وا�شاأيل اهلل العفو والعافية واملغفرة.

والآن هيا بنا اإىل زاوية علم ومعرفة والطالبة:

بالد ومعاني أسمائها

ال�شام: ال�شم القدمي للمنطقة التي ت�شم عدة دول عربية، �شّميت 
بذلك ن�شبة اإىل �شام بن نوح عليه ال�شالم، الذي ا�شتوطنها واأقام بها.
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ال�شاطئ؛  جارة  ا�شمها:  معنى  معروفة،  يابانية  مدينة  يوكوهاما: 
لأنها تقع بالفعل جانب البحر.

اململكة العربية ال�شعودية: اأخذت ا�شمها من ا�شم موؤ�ش�شها امللك: 
عبد العزيز اآل �شعود.

�شيمون  ال�شهري:  والزعيم  القائد  اإىل  ن�شبة  بذلك  يت  �شمِّ بوليفيا: 
ومنها  اجلنوبية  اأمريكا  دول  من  عدد  حترير  يف  اأ�شهم  ال��ذي  بوليفار، 

بوليفيا.
القاهرة: عا�شمة م�شر، �شّميت بهذا ال�شم ن�شبة اإىل قاهر الفلك، 
جوهر  يد  على  املدينة  بناء  ب��دء  طلوعه  �شادف  ال�شماء  يف  جنم  وه��و 

ال�شقلي يف يوليه )969م(.
اأفغان�شتان: معنى ا�شمها: اأر�س الأفغان.

وم��ن زاوية عل��م ومعرفة هيا بن��ا اإىل زاوية �ص��وؤال وجائزة مع 
الطالبة:

أسئلة تربوية

وخا�شة  املختلفة  الدعوة  جمالت  يف  الداعية  تن�شغل  قد  ال�شوؤال: 
التقليل  على  فتعمل  عباداتها،  على  ذلك  يوؤثر  مما  ال�شيفية،  املراكز 
هذا  ب�شبب  عبادة  ترك  اإىل  الأحيان  بع�س  ويف  العبادات  من  كثري  من 
بع�س  ترك  اأو  للقراآن  ومراجعتها  تقلل من حفظها  قد  الن�شغال، فمثال 
النوافل من �شالة اأو �شوم اأو تقلل من �شاعات قيام الليل اأو ترتكه، فما 
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هو الوجه ال�شحيح يف ذلك؟.
و�شتبقى  ال�شابات،  من  كثري  ت�شاوؤل  مثار  الق�شية  هذه  الإجابة: 

كذلك.
تبدو  ما  وكثريا  كثرية،  واملطالب  حمدود،  والعمر  الوقت  اأّن  ذلك 

متعار�شة.
وي�شعب اأن نحدد اأمًرا حا�شًما لكل النا�س يف ذلك، لكن ميكن اأن 

ن�شع بع�س القواعد وال�شوابط املعينة على التعامل مع هذه الأمور:
من  اأف�شل  الآخرين  اإىل  نفعها  املتعدي  ال�شاحلة  الأعمال  اإّن   -1
مزيد  اإىل  يحتاج  ل  وا�شح  وه��ذا  نف�شه،  امل��رء  على  القا�شرة  الأع��م��ال 
تقرير، لكن ينبغي اأن ُيعلم اأّن التف�شيل اإمنا هو من حيث الأ�شل، ولي�س 
يف مطلق كل عمل، فاإماطة الأذى عن الطريق لي�س مثل ال�شالة مع اأّن 

الأول متعدٍّ والثاين قا�شر.
الوقت  واإ�شاعة  ال�شتفادة  معيار  النظر يف  نعيد  اأن  املهم  من   -2
حت�شيلها  خالل  من  ال�شتفادة  يق�شن  ال�شابات  من  فكثريات  والعمر، 
ال�شخ�شي امللمو�س؛ ولذا يقلن: م�شى العمر ومل اأ�شتفد، و�شاع وقتي... 
رف يف طاعة  والوقت ال�شائع يف احلقيقة هو الذي ل يثاب عليه، وما �شُ

اهلل ونفع عباده لي�س �شائًعا.
3- اإّن النف�س ل ت�شتغني عن اأن يكون لها حظ ون�شيب من الطاعة 
الن�شاء  باأمور  الداعية  ان�شغلت  ومهما  تعاىل،  باهلل  واخللوة  والعبادة 
ودعوتهن فال ي�شّوغ لها اأن تن�شى نف�شها وتهملها، وهاهو النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوم 
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كر. الليل، ويعتكف الع�شر الأواخر، ويعنى بورده من التالوة والذِّ
اأوىل  اإن النا�س يتفاوتون، فما يكون اأوىل ل�شخ�س قد ل يكون   -4

لغريه، وما ي�شلح ل�شخ�س قد لي�شلح لغريه.
به،  والعتناء  الوقت  بتنظيم  اإدراكها  ميكن  الأم��ور  من  كثري   -5
فالعمل الدعوي يختلط لدينا ببع�س الرتباطات واللقاءات غري املنتجة 
التي تاأخذ اأوقاًتا طويلة، كما اأّن هناك اأعماًل ميكن اإجنازها يف اأوقات 

اأقل مما تاأخذه منا.
ولو حر�شنا  ي�شتفيد منها،  وقّل من  ت�شيع علينا  اأوقات  6- هناك 
على ذلك لوجدنا خرًيا كثرًيا، كوقت ال�شيارة، وكثري من اأوقات الراحة، 

واأوقات النتظار وغري ذلك.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحفيظ

له معنيان: اأنه يحفظ على العباد ما عملوه من خري و�شر.
بجميع  علًما  حميط  ذرة،فهو  مثقال  يفوته  ول  ومع�شية،  وطاعة 

اأعمالهم.
واأنه تعاىل احلافظ لعباده من جميع ما يكرهون.

وحفظ  �شوؤونها،  وتدبري  لها  بتي�شريه  املخلوقات  وهو حفظ جلميع 
خا�س لأوليائه، يحفظ عليهم اإميانهم، ويحفظهم من اأعدائهم.
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ونحّلق بكن مع اآخر فقرة مع الطالبة:

منزلة التواضع

وقيل  قال،  ممن  وقبوله  للحق  والنقياد  هلل  اخل�شوع  هو  التوا�شع 
»اإّن اهلل قد  ملسو هيلع هللا ىلص:  لنف�شِك قيمة. وقال ر�شول اهلل  اأن ل تري  التوا�شع  اإّن 
اأحد على  يبغي  ول  اأحد  اأحد على  يفخر  ل  توا�شعوا حتى  اأن  اإيّل  اأوحى 
بني  رجاًل  الطواف  يف  "راأيت  ال�شاحلني:  اأحد  وقال  م�شلم.  رواه  اأحد« 
ي�شاأل  بعد ذلك  راأيته  ثم  الطواف  النا�س لأجله عن  يديه خدام مينعون 
"اإين قد  ف�شاألته عن ذلك فقال يل:  اأمره  يده فعجبت من  النا�س وميد 
تكرّبت يف مو�شع يتوا�شع النا�س فيه فابتالين اهلل يف مو�شع يرتّفع النا�س 
ملسو هيلع هللا ىلص كرمي الطبع ب�ّشاًما جواًدا رقيق القلب متوا�شًعا،  عنه". وكان النبي 
مع  ياأكل  وكان  اأهله،  وكان يف خدمة  عليهم،  في�شلم  ال�شبيان  على  مير 
ويعود  البعري،  ويعلف  �شاته،  ويحلب  بال�شالم،  لقيه  من  ويبداأ  خادمه، 

املري�س، ويجال�س اليتامى وامل�شاكني، رحيًما بكّل م�شلم. 
واأخري نتمنى اأن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكّن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )89(

ٱ ٻ ٻ

العباد رحمة بهم واإح�شانا  احلمد هلل الذي فر�ض ال�شالة على 
وجعلها �شلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك اإمياًنا وكّررها كل يوم حتى ال 
يح�شل اجلفاء وي�ّشرها عليهم، حتى ال يح�شل التعب والعناء، واأجزل 
لهم ثوابها فكانت بالفعل خم�ًشا وبالثواب خم�شني ف�شاًل منه وامتناًنا، 
واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأخ�شى النا�ض لربه �شًرا واإعالًنا �شلى 
اأما  اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان و�شلم ت�شليما.  اهلل عليه وعلى 

بعد:
باأريج  وثناء  اإليكن،  ُتزجى  مباركات  وحتيات  عليكن  اهلل  �شالم 
ينالها  ال  و�شم�ًشا  خ�شوف  يناله  ال  ب��دًرا  للعطاء  ودم��نت  منا،  كامل�شك 

ك�شوف.
ونحن معكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( لتقدمي 

وجباٍت اإميانية وثقافية، تغذي الروح، وحتيي الفكر.

وم��ع اأوىل وجباتن��ا الإمياني��ة الت��ي حتّل��ق بال��روح عالًي��ا، اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ    ى        ى  ې  ې  ې 
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ی    ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ       ۆئ  ۇئ 
ٻ  ٻ  ٱ  خب   حب  جب    يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 
ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 
ژ   ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  

ژ ڑ ڑ ک ک ک رب )ف�شلت(.

ونقدم وجبة نبوّية طاهرة من الأحاديث النبوية:

الحديث

عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -  قال: اإن اأح�شن احلديث 
حمدثاتها، الأم��ور  و�شّر  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  ه��دي  الهدي  واأح�شن  اهلل،   كتاب 

 .)134 )الأنعام:  رب  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ    ڦ  زب  و:   
رواه البخاري.

وناأكل من وجبة الو�صايا:

نماذج من الوصايا

-اأو�شت اأعرابية ابنتها ليلة زفافها فقالت:
بنّية!  "اأي 

اإّن الو�شية لو تركت لف�شل اأدب تركت لذلك منك. ولكنها تذكرة 
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اأبويها،  لغنى  الزوج  عن  ا�شتغنت  ام��راأة  اأّن  ولو  للعاقل.  ومعونة  للغافل، 
و�شّدة حاجتها اإليها، لكنت اأغنى النا�س.

اأي بنّية!
اإنك فارقت اجلو الذي منه خرجِت، وخلفِت الع�س الذي فيه درجِت، 
اإىل وكر مل تعرفيه، وقرين مل تاألفيه، فاحملي عني ع�شر خ�شال تكْن لك 

ذخًرا:
ا�شحبيه بالقناعة، وعا�شريه بح�شن ال�ّشمع والطاعة، وتعّهدي موقع 

عينيه فال تقع عيناه منك على قبيح.
اجلوع  ح��رارة  ف��اإّن  منامه،  عند  واهدئي  وقت طعامه،  اع��ريف  ثم 
كان  اإْن  اأمامه  الفرح  مع ذلك  اتقي  ثم  مبغ�شة.  النوم  وتنغي�س  ملهبة، 
ترًحا، والكتئاب عنده اإْن كان فرًحا، فاإّن اخل�شلة الأوىل من التق�شري، 

والثانية من التكدير.
واعلمي  اإكراًما،  لك  اأ�شّدهم  يكن  اإعظاًما،  له  النا�س  اأ�شّد  وكوين 
ِلني اإىل ما حتبني حتى توؤثري ر�شاه على ر�شاِك، وهواه على  اأنك ل َت�شَ

هواِك، فيما اأحببِت اأو كرهِت، واهلل يخري لك".

ونقف حائرين اأمام وجبة الكلمة ال�صباحية:

هل تعرفين عدد المالئكة التي تحيط بكِ؟

وقت  يف  وتتبّدل   )10( عددها  بالإن�شان  حتيط  التي  املالئكة  اإّن 
انتهاء  وقت  مالئكته  ي�شاأل  وتعاىل  �شبحانه  واهلل  الع�شر،  ووقت  الفجر 
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عملهم "وقت الفجر" كيف تركتم عبادي؟ فرتدُّ املالئكة وتقول: تركناهم 
ي�شّلون؛ لذلك ين�شح دائًما ب�شالة الربدين الفجر والع�شر، وقال ر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من ترك �شالة الع�شر حبط عمله« رواه البخاري، وقد جعل  اهلل 
اهلل - عّز وجّل - ع�شرة اأنواع من املالئكة حتيط بالإن�شان هي كالتايل: 

- مَلَكان: َملك عند اليمني وَمَلك عند الي�شار، امللك اليمني ليكتب 
احل�شنات واملَلك ال�شمال ليكتب ال�شيئات، ولكن حني يفعل الإن�شان ال�شيئة 
يقول ملك اليمني مللك الي�شار اكتب هذه ال�شيئة فريّد ملك الي�شار ويقول: 

اأمهله لعله ي�شتغفر فاإذا ا�شتغفر الإن�شان ل يكتبها له.
ال�شيئة  وَمَلك خلفه؛ حتى يدفع عنه  الإن�شان  اأمام  َمَلك  مَلَكان:   -
من  وينجو  �شيارة  ت�شيبه  كالذي  لذلك  مثال  وحتفظه،  ت�شيبه  التي 
احلادث هذه املالئكة حتفظ هذا الإن�شان، ولكن اإذا كتب اهلل - �شبحانه 

وتعاىل - اأن ميوت يف احلادث باللوح املحفوظ ف�شوف ميوت.
- َمَلك على اجلبني للتوا�شع وعدم الكرب.

- َملكان على ال�شفتني، َمَلك على ال�شفة العليا وَمَلك على ال�شفلى، 
ملسو هيلع هللا ىلص فقط  الر�شول  لت�شجيل ال�شالة على  امللكيان  وهما مفو�شان، هذان 

ولي�س لغر�س اآخر.
من  العينني  وحماية  الب�شر،  لغ�ّس  وهما  العينني،  على  َمَلكان   -

الأذى.
- واأخرًيا َمَلك على البلعوم؛ لأنه ممكن اأن يدخل يف فم النائم اأي 
�شيء ي���وؤذي���ه، فاهلل �شبحانه وتعاىل جعل َمَلًكا يحر�س البلعوم حتى اإذا 
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دخل اأي �شيء بفم النائم ممكن اأن يلفظه تلقائًيا.

ولأنن��ا نح��ب و�صع حمية غذائي��ة ب�صيطة اأ�صفن��ا لكّن فقرتني 
الأوىل بعنوان )اخف�صي �صوتك(

اخفضي صوتك

ودوًدا  اأو  مقّرًبا  حديثك  يبدو  بحيث  التحدث  يف  ترغبني  عندما 
ب�شوتك يف  فاحتفظي  لالآخر،  مراعًيا  اأو  اأو حميًما  اأو مطمئًنا  دافًئا  اأو 
الطبقة املنخف�شة التي تخرج منها الأ�شوات العميقة. كما اأّن النخفا�س 
عن النربات املتو�شطة اأمر رائع اإذا اأردت اأن تهدئي ال�شخ�س الآخر اأو اأن 

تبدي اهتمامك اأو اأن تراعي الدقة.
وكذلك ذّكري نف�شك باأّن تبطئي اإيقاِعك، فمن ال�شعب للغاية اأن 
تكوين مقربة، اأو ودودة، اأو دافئة، اأو دقيقة، عندما تتحدثني اأ�شرع من 
الالزم. مييل اأغلبنا اإىل الإبطاء �شكل طبيعي عند التعبري عن عواطفنا 

العميقة.
اإنك  كبرًيا،  اهتماًما  بك  اأهتم  " اإنني  ب�شرعة:  قويل  جّربي هذا. 

تعني الكثري يل".
ا و�شدًقا. والآن، جربي قولها ببطء. �شوف تبدو عبارتك اأكرث اإخال�شً

والفقرة الثانية بعنوان )والآن، عليك اأن تقومي بذلك!(

واآلن، عليك أن تقومي بذلك!

موهبة  "لديك  امل�شارعني:  لأح��د  امل�شارعة  م��دّرب��ي  اأح��د  ق��ال 



591

حقيقية، واأنت جتتهد وتتمرن كثرًيا وذلك عظيم. ومع ذلك، فاإن اأردت 
اخلربة".  من  الكثري  اإىل  بحاجة  فاإنك  امل�شارعة  قمم  اأح��د  تكون  اأن 
ُيَعد خربة،  التمرين ل  فاإّن  اأن تكوين ريا�شية عظيمة،  اأردِت  اإن  اأنه  اأي 
وال�شتعداد ل ُيعد خربة، والتدريب ل ُيعد خربة. اإنها جميعا ل تزيد على 
معنى م�شّمياتها، ل اأقّل ول اأكرث. كان املدرب يقول اإنه فقط عن طريق 

اخلروج اإىل احللبة والت�شارع مع اآخرين يكت�شب امل�شارع اخلربة.
ت�شدق الفكرة نف�شها على كل �شيء نقوم به تقريًبا، فالتفكري ب�شاأن 
اأي �شيء ل ُيَعد عماًل، وال�شتعداد له ل ُيَعد عماًل، والتمرين عليه ل ُيَعد 
فقط  هو  نف�شه  بالأمر  القيام  لكن   . عماًلً ُيَعد  ل  ب�شرًيا  وتخيله   ، عماًلً
الزوائد  كل  ت�شذيب  ويجب  اأخ��رى.  طريقة  هناك  ولي�س   ، عماًلً ُيَعد  ما 
والأطراف لكي تقدمي اأداًء فّعاًل وطبيعًيا، فعليك اأن تقومي بالأمر مرة 
تلو الأخرى مراًرا وتكراًرا، يف ظروف احلياة احلقيقية، اإىل اأن ت�شلي اإىل 
مرحلة ل يتوجب عليك عندها التفكري يف الأمر عند اأدائه. اإّن �شر تقدمي 
الأداء الأمثل، هو اأن تكيفي عقِلك بحيث ت�شري �شلوكياِتك وا�شتجاباِتك 

�شهلة وعفوية وتلقائية.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الرقيب الشهيد

مرتادفان، كالهما يدل على ح�شوره مع خلقه، ي�شمع ما يتناجون به، 
ويرى ما يخو�شون فيه، ويعلم حركات خواطرهم وهواج�س �شمائرهم، 

وتقلب لواحظهم، ل يغيب عنه �شيء يقولونه اأو يفعلونه.
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ونقف مع اآخر فقراتنا:

نعوذ باهلل من طريق: "المغضوب عليهم" اليهود

قال الإمام ابن القيم - رحمه اهلل - عن اأ�شناف الكفرة ال�شالل: 
قتلة  واحليل،  واملكر،  والغدر،  والبهت،  الكذب،  اأهل  الغ�شبّية،  "الأمة 
طوية،  الأمم  اأخبث   - والر�شاوى  الربا  وهو  حت-  ال�شُّ واأكلة  الأنبياء، 
عادتهم  النقمة،  واأقربهم من  الرحمة،  واأبعدهم  من  �شجية،  واأرداه��م 
البغ�شاء، ودينهم العداوة وال�شحناء، بيت ال�شحر، والكذب، واحليل، ل 
يف  يرقبون  ول  حرمة،  الأنبياء  وتكذبيهم  كفرهم  يف  خالفهم  ملن  يرون 
موؤمن اإل ول ذمة، ول ملن وافقهم عندهم حق ول �شفقة، ول ملن �شاركهم 
ملن  ول  اأم��ن��ة،  ول  طماأنينة  خالطهم  ملن  ول  ن�شفة،  ول  ع��دل  عندهم 
اأغ�شهم،  واأحذقهم:  اأعقلهم،  اأخبثهم:  بل  ن�شيحة،  عندهم  ا�شتعملهم 
و�شليم النا�شية - وحا�شاه اأن يوجد بينهم - لي�س بيهودي على احلقيقة، 
اأ�شيق اخللق �شدوًرا، واأظلمهم بيوًتا، واأنتنهم اأفنية، واأوخ�شهم �شجية، 

حتيتهم: لعنة، ولقاوؤهم: طرية، �شعارهم الغ�شب، ودثارهم املقت".
بعد اأن تكّرمنا معكن يف ال�شيافة، واخرتنا لكّن اأجمل الوجبات، 

وتركنا لكّن حرية الذوق واال�شتماع، ن�شكركن ونودعكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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وباطنة،  نعمه ظاهرة  علينا  اأ�شبغ  الذي  احلمد هلل.. احلمد هلل 
واآتانا من كل ما �شاألناه، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد  ه��داه،  ا�شتهداه  اأعطاه، ومن  �شاأله  توّكل عليه كفاه، ومن  من 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله وم�شطفاه، النِّعمة امل�شداة والرحمة املهداة، 
�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه ومن اتبع هداه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
بادئ ذي بدء، نهديكن �شالًما كالدر النظيم، وثناء يفوق الن�شيم، 

ودعاء مقرون بالقبول من ال�شميع العليم.
فنقول: ال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته، وحياكن اهلل يف هذا 
اليوم )        ( املوافق )                 (، ونحن معكن يف رحلة نركب فيها 

�شوًيا، ونت�شلى فيها ملًيا.

واأول ما ن�صتفتح به رحلتنا اآيات من القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب گ گ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  تعاىل:  قال 
ھ        ہ        ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ        ڱ 
ۇ  ۇ   ڭ    ڭ  ڭ       ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ        ۈ  ۆ  ۆ 
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ۈئ  ۈئ          ۆئ  ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئوئ  ەئ    ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې     ې  ې 
حئ  جئ  ی  ی       ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   حب   جب  يئ  ىئ  مئ 
ٿ           ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
رب   چ   چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ 

)ف�شلت(.

ونتذاكر يف رحلتنا اأحاديث ال�صّنة:

الحديث

عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »هلك املتنّطعون«. قالها ثالًثا. رواه م�شلم.

بعد و�صولنا قالت احداكن هذه الفقرة:

أسئلة تربوية

ال�شوؤال: �شخ�س يعمل مع جمموعة من الطالبات يف املرحلة الثانوية 
يف  بهن  فتجتمع  ج��وار  اأو  قربى  عالقات  بهن  تربطها  من  بينهن  وم��ن 
جل�شات خا�شة اإما منفردات اأو مع غريهن وقد ت�شقط يف هذه اجلل�شات 

الكلفة فما التوجيه يف مثل هذه احلالة؟
الإجابة: الأمر يحتاج اإىل اعتدال، فالتعامل مع ال�شابات يحتاج اإىل 
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قرب منهن وتوا�شل معهن.
من  وتقلل  ال�شخ�شية  ذوب��ان  اإىل  ت��وؤدي  الكلفة  زوال  يف  واملبالغة 

فر�س ا�شتفادة ال�شابات ممن يكربهن �شًنا.
واأرى اأن تتعامل معهن بتو�شط، فال ترتفع عليهن، ول تق�شد البعد 
يتجاوز  اأو  اإ�شفاف،  فيه  املزاح، وخا�شة ما  تقلل من  املقابل  عنهن، ويف 

حدود الكالم.
اأكرث منهن متيًزا بالوقار  اأن تقلل من ال�شحك، وتكون  كما عليها 

وال�شمت احل�شن.

ها نحن الآن نتجّول يف املكان الذي و�صلنا اإليه، وهذه هي حمدثة 
الرحلة تعطيكن كلمتنا لهذا اليوم:

الصاحب بن عباد.. بيت التوبة
الوزير الكبري والطاغية ال�شرير، الذي جمع بني الت�شّيع والعتزال، 
لف، والتقعُّر والكرب، ثم ترك ذلك كله وتاب اإىل اهلل - عّز  وال�شدة وال�شّ

وجّل- توبة �شارت م�شرًبا لالأمثال.
هو اإ�شماعيل بن عباد الطالقاين امللّقب بال�شاحب، كان وزيًرا ملوؤيد 
الدولة البويهي ال�شيعي، وكان م�شهورا باحلزم والكفاءة، حتى لقب بكايف 
الكفاة، وافتتح ملليكه خم�شني قلعة يف فار�س بال�شرامة والق�شوة وح�شن 
�شيفهم  فكان  �شنة،  الع�شرين  قرابة  البويهيني  وعمل يف خدمة  التدبري، 

املجرد على من خالفهم.
كان ال�شاحب بن عباد فا�شد العقيدة، يجمع بني الت�شّيع والعتزال 
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والبتداع، ذكر عنده البخاري يوًما فقال: ومن البخاري؟! ح�شوي ل يعول 
على  واجلهمية  املعتزلة  يطلقه  كان  الذي  الو�شف  هو  واحل�شوي   - عليه 
علوم  يف  مت�شلًعا  ال�شاحب  وكان  ال�شفات-،  يثبتون  الذين  ال�شّنة  اأهل 
اللغة، له فيها ت�شانيف م�شهورة، ومع ذلك كان متقّعًرا يتعانى، وح�شي 
م�شهوًرا  كان  كما  غ�شبه،  ا�شتد  اأح��د  ناظره  واإذا  خطابه،  يف  الألفاظ 

بال�شراب واملنادمة، وله اأ�شعار فائقة يف و�شف اخلمر.
ثم ماذا حدث؟!

انقالب �شامل يف حياة هذا الرجل، حيث األقى اهلل - عّز وجّل - 
ملّطًخا  نف�شه  فوجد  احلديث،  رواي��ة  على  فعزم  قلبه،  يف  احلديث  حب 
وبنى  كله  فتاب من ذلك  الفا�شدة،  والعقيدة  وال��وزارة  ال�شلطان  ب��اأوزار 
وخرج  والأم��راء،  والعلماء  الفقهاء  وجمع  التوبة،  بيت  �شّماه  بيًتا  لنف�شه 
عليهم من هذا البيت وقد لب�س زي الفقهاء وترك زي الوزراء، واأ�شهدهم 
على نف�شه بالتوبة والإنابة مما يعانيه من اأمور ال�شلطان، وعزم على اأن 
اأخذ عليه خطوط  اأبيه فقط، وكتب حم�شًرا بذلك  اإرث  اإّل من  ياأكل  ل 
العلماء، ثم عقد جمل�ًشا عامًرا لرواية احلديث باأ�شانيد عالية عن م�شايخ 
ثقات، واأعلن تخّليه عن علوم الكالم والفل�شفة والآراء البدعية، واأتباعه 
بل  ال��وزارة،  الدولة عن  موؤيد  يعزله  كله مل  ورغم ذلك  ال�ّشلف،  لعقيدة 
ا وبه مت�شًكا، واأقّره على عمله، حتى اأ�شبح ال�شاحب بن عباد  ازداد له حبًّ
هو درة بني بويه واأف�شل وزرائهم خالل ع�شرهم الذي جاوز مائة �شنة.

ه��ا هي الغيوم تتجّمع، واملطر بداأ ينهر، يف رحلتنا هذه، فذكرت 
اإحداكن �صيًئا جديًدا بعنوان )منزلة التوكل(
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ل منزلة التوكُّ
امل�شالح،  ا�شتجالب  يف  اهلل  على  القلب  اعتماد  �شدق  هو  التوكل 
اجل��وارح،  اأعمال  من  ولي�س  القلوب  اأعمال  من  والتوكل  امل�شار،  ودف��ع 
وهو  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  فاإّن  بالأ�شباب،  والأخذ  التوكل  بني  منافاة  هناك  ولي�س 
اأعظم املتوكلني على اهلل قد اأخذ بالأ�شباب، فقد ا�شتاأجر دلياًل يدّله على 
اإذا �شافر يف جهاد  اأثناء هجرته، وكان  الطريق من مكة اإىل املدينة يف 
التوكل هي اعتماد العبد على اهلل  اأو عمرة حمل الزاد، فحقيقة  اأو حجٍّ 
اأن  ولبد  بيد غريه،  ل  اهلل  بيد  كله  اأمره  باأّن  وعلمه  فيه،  والثقة  وحده، 
يوؤمن العبد اأنه ل حول له ول قّوة اإّل باهلل، واأنه ما �شاء اهلل كان وما مل 

ي�شاأ مل يكن وكل �شيء عنده مبقدار. 

وبع��د اأن ه��داأ اجل��و، ولن ال��درب، وان�صرح��ت النف���س، ربطن��ا 
اأحزمتنا للرحيل، فخطر ببالنا فكرة ما:

 أخذ الرّشوة وإعطاؤها
اإعطاء الر�شوة للقا�شي اأو احلاكم بني النا�س لإبطال حق اأو مت�شية 
احلق  �شاحب  وظلم  احلكم  يف  اجل��ور  اإىل  ت��وؤدي  لأنها  جرمية؛  باطل 

ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  الف�شاد  وتف�ّشي 
رب  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   
اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول  ) البقرة: 188(. وعن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل الرا�شي واملرت�شي يف احلكم« رواه الإمام اأحمد. اأما  اهلل 
ل حلق اأو دفع ظلم ل ميكن اإّل عن طريق الر�شوة فال يدخل  ما وقع للتو�شُّ
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يف الوعيد.
مورًدا  �شارت  حتى  وا�شًعا  تف�شًيا  ع�شرنا  يف  الر�شوة  تف�ّشت  وقد 
ميزانيات  يف  بنًدا  �شارت  بل  املوظفني  بع�س  عند  املرتبات  من  اأعظم 
تبداأ  املعامالت ل  بعناوين مغّلفة، و�شارت كثري من  ال�شركات  كثري من 
ول تنتهي اإل بها، وت�شرر من ذلك الفقراء ت�شرًرا عظيما وف�شدت كثري 
العمل  اأ�شحاب  على  العّمال  لإف�شاد  �شبًبا  و�شارت  ب�شببها  ال��ذمم  من 
اإل ملن يدفع، ومن ل يدفع فاخلدمة له رديئة  واخلدمة اجليدة ل تقدم 
اأو يوؤخر ويهمل، واأ�شحاب الر�شاوى الذين جاءوا من بعده قد انتهوا قبله 
بزمن، وب�شبب الر�شوة دخلت اأموال هي من حق اأ�شحاب العمل يف جيوب 
النبي  يدعو  اأن  عجب  فال  وغ��ريه  ولهذا  وامل�شرتيات،  املبيعات  مندوبي 
ملسو هيلع هللا ىلص على ال�شركاء يف هذه اجلرمية والأطراف فيها اأن يطردهم اهلل من 
رحمته، فعن عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »لعنة اهلل على الرا�شي واملرت�شي« رواه ابن ماجة.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحميد المجيد
احلميد هو املحمود، واأكرث ما ياأتي فعياًل يف اأ�شمائه تعاىل، مبعنى 

فاعل ك�شميع وب�شري وعليم.
واحلميد الذي له من ال�شفات واأ�شباب احلمد مايقت�شي اأن يكون 

حمموًدا.
لغة  واملجد يف  و�شعتها،  كماله  �شفات  املت�شمن كرثة  وهو  واملجيد 

العرب كرثة اأو�شاف الكمال، وكرثة اأفعال اخلري.
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ها نحن الآن يف طريق العودة، ومع اآخر فقراتنا:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"
ي اآلهة امل�شركني حتى ل ي�شبُّوا اهلل تعاىل. - ل ت�شبَّ

زب ھ ھ ے      ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  تعاىل:  قال 
ۇ    ۇۆ رب  ) الأنعام:  108(.

واحلزبية،  القبلية،  كالع�شبية  اجلاهلية،  ب��دع��وى  تدعي  ل   -
اجلاهلية  لالأحزاب  النتماء  م  يحرِّ فالإ�شالم  ة،  والعن�شريَّ والقوميَّة، 

والنعرات العن�شرية.
ة، ولي�س منا من  ا من دعا اإىل ع�شبيَّ قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س منَّ

قاتل على ع�شبية، ولي�س منا من غ�شب لع�شبية« رواه م�شلم.
- ل تعتقدي اأّن الإ�شالم �شيطوى ب�شاطه و�شيقوَّ�س رواقه، فال يزال 
ها من خذلها، وليبلغنَّ  ة من الطائفة املن�شورة التي ل ي�شرُّ هلل قائًما بحجَّ
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، واهلل غالب على اأمره، ولين�شرنَّ اهلل من 

ين�شره من عباده املوؤمنني، والعاقبة للمتقني.
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنَّ اهلل  عن ثوبان - ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل 
ما  ُملُكها  �شيبلُغ  اأُمتي  واإنَّ  ومغاِربها،  م�شاِرَقها  فراأيُت   ، الأر���سَ زوى يل 

ُزوي يل منها .. « رواه م�شلم.
ها نحن قد و�شلنا �شاملات، وبحفظ اهلل غامنات، وبح�شن �شحبتكن 

�شاهدات وها نحن نعود، مع وعٍد باملزيد اإن كتب لنا عمٌر جديد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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احلمد هلل جعل من املاء ب�شًرا فجعله ن�شًبا و�شهًرا. واأوجب �شلة 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله اأعظم  اأج��ًرا واأ�شهد  االأرح��ام واأعظم يف ذلك 
وعلى  عليه  اهلل  �شلى  رح��ًم��ا.  واأو�شلهم  ذك���ًرا،  واأرفعهم  ق���دًرا،  النا�ض 
اآله واأ�شحابه الذين قاموا باحلق وكانوا به اأحرى. وعلى التابعني له 

باإح�شان و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نهديكن باقات من 
الورود، معّطرة بالعود، ممتدة بال حدود، متناثرة على اخلدود، وندعو 

ب�شكر الودود، ليبارك كل اجلهود.
و�شوف نركب باإذن اهلل �شوًيا يف هذا ال�شباح قطار اإذاعتنا، ونتجّول 

فيه بني احلقول والب�شاتني، ون�شاهد اجلديد واملفيد.

اأوىل حمطات قطارنا هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  زب  تعاىل:  ق��ال 
گ  گ  ک    ک  کک   ڑ   ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    
گ        گ ڳ ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں   ڻ ڻ 
ڻ ڻ     ۀ       ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ       ے ےۓ 
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ۈٴۇ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ     ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ   
ى    ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ       ۅ  ۅ     ۋ  ۋ 
ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى      
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ    
ٹ  ٹ   ٹ          ٿ  ٿ      ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ    پ 

ٹ رب )ف�شلت(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من  اأّن ر�شول اهلل  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -   عن 
دعا اإىل هدى كان له من الأجر مثل اأجور من تبعه، ل ينق�س ذلك من 
اآثام من  الإثم مثل  اإىل �شاللة، كان عليه من  �شيًئا. ومن دعا  اأجورهم 

تبعه، ل ينق�س ذلك من اآثامهم �شيًئا« رواه م�شلم.

ومّر بجوارنا قطار احلكمة:

فنُّ المعاملة

1- ال�شاحب �شاحب، فانظري من ت�شاحبني. ول تقويل هي التي 
اأغوتني، األي�س لك عقل يفكر وقلب ي�شعر؟؟

2- عاملي النا�س باأحب الأ�شياء التي اأنت تريدين اأن يعاملوِك بها 
حتى يتاأثروا بك وتكوين لهم اأعّز الأحباب.
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ف�شوف  �شلبياتهم.  تعّددي  اأن  قبل  الآخرين  اإيجابيات  عّددي   -3
تالحظني اأن اإيجابياتهم زادت لأنك مل تعيدي النظر بدقة اإىل اأن عددت 

الإيجابيات.
اأن  اأو هو يتحدث معك حاويل  4- عندما تتحدثني مع �شخ�س ما 
ل تلتفتي ول تتثاءبي، واإذا ات�شل اأحد يف تلك الفرتة ا�شتاأذين ال�شخ�س 

الآخر اأنك �شوف تردين على الهاتف حتى ل ينزعج.
القريب  والكبري،  ال�شغري  النا�س،  ك��ل  م��ع  متوا�شعة  ك��وين   -5

والغريب.)فمن توا�شع هلل رفعه(.

وبع��د اأن �صّق القط��ار ب�صرعته الط��رق، وبداأن��ا ن�صاهد اجلديد 
والغريب، تكلمت اإحداكن بكلمة ف�صيحة:

األمير علي.. من الوثنية إلى اإلسالم إلى الشهادة

كانت منطقة القرن الإفريقي ميداًنا كبرًيا لل�شراع بني امل�شلمني 
والن�شارى، وذلك من بداية ظهور الإ�شالم، وكانت اأقاليم القرن ال�شرقية 
مثل اإريرتيا وهرر والأوجادين هي معدن الإ�شالم وامل�شلمني، يف حني كانت 
منطقة اله�شبة احلب�شية يف الو�شط والغرب هي معدن الن�شرانية، حيث 
ك بالن�شرانية، وظّل ال�شراع م�شتعاًل بني  قبائل الأمهرة �شديدة التم�شُّ
الطرفني حتى ظهر على ال�شاحة طرف ثالث هو �شعب اجلال وكان بدائًيا 
وًثنًيا وي�شكن يف اجلنوب، ومع تغريُّ الظروف البيئية يف اجلنوب زحف هذا 
ال�شعب البدائي الوثني نحو الو�شط وال�شرق، فدّمر املناطق التي مّر عليها 
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ثم ا�شتقر جنوب )�شوا(، فاحتك بامل�شلمني واأخذ اأبناوؤه يدخلون يف دين 
اهلل ولكن ب�شورة بطيئة، ومع �شغط القبائل ال�شومالية على هذا ال�شعب 
الوثني بداأت قبائل اجلال تزحف نحو ال�شمال وت�شتقر يف اله�شبة، وهو 
معقل الن�شارى الأمهرة، يف هذه الفرتة اأعلن اأحد زعماء اجلال اإ�شالمه 
الوثنيني عداوة لالإ�شالم وامل�شلمني، خا�شة بعد  اأ�شد  وكان من قبل من 
اأن اأجربت القبائل ال�شومالية امل�شلمة �شعبه على الهجرة نحو ال�شمال، 
اإيجاد قدم  والرغبة يف  الإ�شالم  اإىل خدمة  بالأمري علي وحتّول  وت�شّمى 
ثابتة يف قلب اله�شبة الن�شرانية، وهذا مل يعجب الأمري )كا�شا( امللّقب 
با�شم )تيودور(، وكان زعيم الأمهرة، فجمع اجليو�س الن�شرانية لوقف 
زحف �شعب اجلال وزعيمه امل�شلم الأمري علي، وذلك �شنة )1189ه�(، 
وبعد قتال �شر�س وقع الأمري علي يف الأ�شر، فاأخذه )تيودور( وعر�س عليه 
باأعلى  بال�شهادتني  ل�شانه  ينطق  اأن  اإّل  علّي  فاأبى  الذبح،  اأو  الن�شرانية 
�شوته ليغيظ الكافرين، فحزوا راأ�شه بال�شيف، فينتقل هذا الأمري املوؤمن 
من الوثنية اإىل الإ�شالم اإىل اجلهاد اإىل ال�شهادة، فيا لها من بداية ويا 

لها من نهاية!!

كان قطارن��ا موؤّلًف��ا م��ن ع�صر قاط��رات، وكانت بج��واري طالبة 
قالت يل �صيئني اثنني، الأول بعنوان:

أخطاء المقارنة

اأو  اأو حزبني،  اأو جماعتني،  اأو �شخ�شني،  يف املقارنة بني اأمرين ) 
بلدين، اأو نظامني..( ي�شع بع�س النا�س ح�شنات هذا اأمام عيوب ذاك، 
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الطرفني  ح�شنات  ن�شع  اأن  وال�شواب  الآخ��ر،  على  لأحدهما  ويحكمون 
يف كفتني متقابلتني ونوازن بينهما، ثم نفعل بالعيوب مثل ذلك. اآخذين 
باحل�شبان اأن احل�شنات تتفاوت فيما بينها يف الأهمية، وكذلك العيوب. 
د يف  فاحلفاظ على �شّنة التطيب - مثاًل - لي�س كاحلفاظ على �شّنة التهجُّ
الف�شل، واإغالظ القول لالأخ الأ�شغر ظلًما لي�س كاإغالظه لأحد الوالدين!

والأمر الثاين بعنوان:

د د.. معقَّ د.. معقَّ عالم معقَّ

تتدّخل التكنولوجيا بتطبيقاتها يف كل تف�شيل من تفا�شيل حياتنا 
العامل  وج��ه  من  تغرّي  ابتكارات  تظهر  والآخ���ر  احل��ني  وب��ني  املعا�شرة، 
وتدخل  النا�س،  يعرفها  كان  كما  احلياة  �شكل  لتغرّي  تطبيقاتها  وتتجاوز 
ابتكار  "قبل  بكلمة  �شبقتها  التي  الزمنية  املرحلة  بو�شف  التاريخ  اآثارها 
ابتكار كذا.." كما ح�شل  " بعد  بو�شفها  تلتها  التي  املرحلة  كذا.." ثم 
مع  ح�شل  كما  اأو  البخاري،  املحرك  ابتكار  بعد  ال�شناعية  الثورة  يف 
ابتكار الكمبيوتر )حا�شب اآيل( اأو ال�شبكة العنكبوتية. جملة "�شاينتفك 
اأمريكان" الأمريكية املخت�شة بالعلوم والتقنية اأفردت يف عددها ل�شهر 
دي�شمرب من العام اجلاري �شفحات عّدة، اختار حمرروها عربها ع�شر 
اأن تغرّي العامل يف امل�شتقبل، منها ما يتعّلق مب�شتقبل اللعب  اأفكار ميكن 
يف  الكمبيوتر  جت��اوز  على  الإن�شان  بقدرة  يتعّلق  ما  ومنها  الإل��ك��رتوين، 
عملياته احل�شابية، ومنها ما يحاول ال�شيطرة على زحام الطرق واأخرى 
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تقدم ثورة يف التعامل مع احلم�س النووي الب�شري. وهكذا ي�شتمر العلم يف 
التطّور، وت�شتمر حياتنا يف الدخول اإىل عوامل جديدة معّقدة ومت�شابكة، 
لكنها يف الوقت نف�شه تعنى بتقدمي الرخاء والتقدم اإىل احلياة الإن�شانية 

على كوكب الأر�س.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الودود الشكور

املتودد  املحبة،الودود  خال�س  مبعنى  وهو  الود  من  ماأخوذ  الودود 
اإىل عباده بنعمه، وهو من يود من تاب اإليه، وهو املحبوب واحلبيب، فهو 

احلبيب املحب لأوليائه يحبهم ويحبونه.

بع��د اأن طاف بنا القطار جولته، ورجعنا اإىل حمطتنا الرئي�صة، 
ختمنا بهذه الفقرة:

! للكهرباء والماء حلٌّ

من  ك��ب��رًيًا  ع���دًدا  ق��دم  املالكي  حممود  عمرو  ال�شعودي  امل��خ��رتع 
الخرتاعات التنموية، التي من املمكن اأن يكون لها مردود اقت�شادي كبري، 
البحر  مياه  النظيفة من  الكهرومائية  الطاقة  لإنتاج  اأهمها اخرتاع  كان 
ب�شكل غري م�شبوق عاملًيا، وهذا الخرتاع �شيمّكن من اإنتاج طاقة هائلة 
جًدا �شتكفي لتغطية جزء كبري من احتياجات الدول العربية من الطاقة 
الت�شنيعية  التكاليف  لقلة  جماين  �شبه  يكون  يكاد  ب�شكل  الكهربائية، 
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وال�شيانة، مع اإمكانية زيادة ن�شبة توليد الكهرباء بزيادة املحطات.
ومياه  الرياح  من  لكل  ال�شغط  طاقة  على  يعتمد  املالكي  واخ��رتاع 
البحار، وذلك با�شتغالل طاقة الكتلة واجلاذبية وقوانني العامل "با�شكال" 
الطاقة  وحتويل  البحار،  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج  لل�شغط 
البحر  مياه  ت�شخني  طريق  عن  حرارية،  طاقة  اإىل  الناجتة  الكهربائية 
املولدات  من  الناجتة  الكهربائية  الطاقة  با�شتخدام  خا�شة  خزانات  يف 
الكهرومائية؛ حتى يتحّول اإىل بخار ماء، ويقوم بدوره بت�شغيل توربينات 
كهربائية، بذلك يتم اإنتاج طاقة كهربائية بتيارات ذات ترّدد وقوة ثابتة، 
مبداأ عمل املحطات البخارية نف�شه، كما اأنه ميكننا من اأن ن�شتفيد من 
بخار املاء بعد تربيده كماء ال�شرب، وبذلك نحل م�شكلة ندرة املياه املتوقعة 

م�شتقباًل. 
اأحمد، فاحلمد هلل على الو�شول، وال�شكر هلل على  عدنا والعود 

ال�شالمة، وال نقول لكن وداًعا، بل اإىل اللقاء باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )92(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ن��ه��ى ع��ن ال��ف�����ش��اد يف االأر������ض ب��ع��د اإ���ش��الح��ه��ا 
ب��اأن��وار  النهى  اأويل  ب�شائر  اأن���ار  �شبحانه  اأح��م��ده  وال��ق��راآن،  ب��االإ���ش��الم 
التوحيد والهدى واالإميان، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، 
واأ�شهد اأّن نبينا حممًدا عبده ور�شوله، اأر�شد االأمة اإىل طريق ال�شعادة 
ودخول رو�شات اجلنان، اللهم �شلِّ و�شلم على عبدك ور�شولك حممد 

وعلى اآله و�شحبه ما تعاقبت الليايل والدهور واالأزمان. اأما بعد:
جماعة  طالبات  نحن  ي�شّرنا  والب�شيطة،  القليلة  الكلمات  بهذه 
االإذاعة اأن نقدم لكن اإذاعتنا، وبني اأيديكن ن�شعها، ومع طائر ال�شكر 
نبعثها، وبعبارات الود نعطرها، يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 (.

واأول ما كتبناه لكّن، اآيات خالدات عطرات من كالم ربِّ الأنام:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ    
ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ  ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ            ژ   ڑ ڑک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  
ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ         ہ ہ ہ  ہ  ھ ھھ ھ ے 
ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 
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ەئ  ائ  ائ  ى   ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۇئۆئ  ۇئ   وئ  وئ   ەئ 
جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی    ىئ  ىئ 
يث  ىث  جثمث  يت   ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب   مب  حبخب 
حجمج جح مح جخ حخ مخ  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ       ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ  رب )ف�شلت(.

وكتب ال�صّنة جمعت ال�صّنة، ووّحدت الأّمة:

الحديث

»من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قالت:   - ر�شي اهلل عنها   - عائ�شة  عن 
اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س فيه فهو رد« متفق عليه.

ولأّن الكتابة اأنواع، جئناكن بهذه الفقرة:

تصويبات لغوية

- ل تقويل: َحَد�َس.. قويل: َحْد�س.  
- ل تقويل: َبْرِميل.. قويل: ِبْرميْل.

- ل تقويل: َبْرُغوث.. قل.. ُبْرُغوث. 
- ل تقويل: ِتْرَعة.. قويل: ُتْرَعة.
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- ل تقويل: ُقُرْنُفل.. قويل: َقَرْنُفل. 
- ل تقويل: ِخْل�شة.. قويل: ُخْل�شة.

ولأّن الكلمة هدف؛ فقد كتبنا لكن كلمة هادفة:

تشبُّه الرِّجال بالنساِء والنساِء بالرِّجال في اللباس أو 
الكالم أو الهيئة

من الفطرة اأن يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه اهلل عليها، 
واأن حتافظ املراأة على اأنوثتها التي خلقها اهلل عليها، وهذا من الأ�شباب 
والن�شاء  بالن�شاء  الرجال  وت�شبُّه  بها،  اإل  النا�س  حياة  ت�شتقيم  ل  التي 
بالرجال هو خمالفة للفطرة، وفتح لأبواب الف�شاد واإ�شاعة لالنحالل يف 
املجتمع، وحكم هذا العمل �شرًعا هو التحرمي، واإذا ورد يف ن�سٍّ �شرعي 
لعن من يقوم بعمل، فاإّن ذلك يدل على حترميه. وقد جاء عن ابن عبا�س 
هني  ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »لعن ر�شول اهلل املت�شبِّ
هات من الن�شاء بالرجال« رواه البخاري. وعن  من الرجال بالن�شاء واملت�شبِّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن ر�شول  ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
اهلل املخنثني من الرجال واملرتجالت من الن�شاء« رواه البخاري. والت�شبُّه 
قد يكون باحلركات وال�ّشكنات وامل�شية كالنخناث يف الأج�شام والتاأنُّث يف 

الكالم وامل�شي.
وكذلك ل يجوز ت�شبُّه كلٍّ من اجلن�شني بالآخر يف اللبا�س ول فيما 
ول  الأ�شاور  ول  القالئد  يلب�س  اأن  للرجل  يجوز  فال  خ�شائ�شه،  من  هو 
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الهيبيني  اأ�شناف  عند  منت�شر  هو  كما  ونحوها،  الأق��راط  ول  اخلالخل 
واخلناف�س ونحوهم، وكذلك ل يجوز للمراأة اأن تلب�س ما اخت�س الرجل 
بلب�شه من ثوب اأو قمي�س ونحوه، بل يجب اأن تخالفه يف الهيئة والتف�شيل 
واللون، والدليل على وجوب خمالفة كلٍّ من اجلن�شني لالآخر يف اللبا�س، 
ما جاء عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن 

اهلل الرجل يلب�س لب�شة املراأة، واملراأة تلب�س لب�شة الرجل« رواه اأبو داود.

ومما �صّطرته اأقالمنا هذه الفقرة: 

فضل ُأمّة محمد

ٺ  ٺ  ٺ  زب  تعاىل:  ق��ال  الأمم،  واأف�شل  الأمم  خري  هي   -1
ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ 
اأبيه عن جده قال:  ٹڤ رب ) ال عمران:110(، وعن بهز بن حكيم عن 
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نكمل يوم القيامة �شبعني اأمة نحن اآخرها وخريها«. 
رواه الرتمذي وابن ماجه وغريهما وح�ّشنه الألباين. فبنّي اهلل لهذه الأمة 
للنا�س،  اأخرجت  اأمة  خري  اأنها  وهي:  وخ�شو�شيتها،  ومنزلتها  مكانتها 
املكانة  ولها  وال�شيادة  القيادة  لها  للنا�س،  النا�س  خري  املحّمدية  فالأمة 

الرفيعة.
2- اأمة مرحومة، عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
يوم  كان  ف��اإذا  باأيديها  الأم��ة مرحومة عذابها  »اإن هذه  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول 
فيقال: هذا  امل�شركني  من  رجل  امل�شلمني  من  رجل  كل  اإىل  دفع  القيامة 

فداوؤك من النار« رواه ابن ماجة و�شححه الألباين.
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وعن اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
الآخ��رة عذابها يف  عليها عذاب يف  لي�س  اأّم��ة مرحومة  »اأّمتي هذه  ملسو هيلع هللا ىلص: 

الدنيا الفنت والزلزل والقتل« رواه اأبو داود و�شّححه الألباين.

ون�صل اإىل هذه الفقرة:

من رحم المعاناة تُولد األفكار

ياأتي حمّماًل  الذي  والده  والبكم يف  ال�شم  فئة  ملعاناة  ي�شتمع  كان 
بها بعد نهاية الدوام اإىل املنزل، ليحيكها لأُ�شرته التي بينها �شلطان ذو 
ل�شنوات  �شلطان ظّل  املتو�شطة،  باملرحلة  ويدر�س  ربيًعا  اخلام�شة ع�شرة 
ي�شتمع لهذه املعاناة من والده الذي يعمل يف فرع خدمة العمالء ب�شركة 
املياه الوطنية، وهو ي�شرد لهم معاناة حدثت لأحد ال�شم عندما زاره لينهي 

معاملة خا�شة به، لكنه مل يفلح يف التوا�شل مع املوجودين يف املكتب.
�شلطان �شغلته هذه الق�شة وو�شل به الأمر اإىل تقدمي اخرتاع يزيل 
معاناة ال�شم والبكم عن طريق )لوحة مفاتيح(، حتقق التوا�شل املبا�شر 
معهم من دون احلاجة اإىل تعلم لغة الإ�شارة، حيث قام �شلطان با�شتبدال 
ال�شبابة مع  نرفع �شباع  لليد.. فمثال  اإىل �شور  اللوحة  الأحرف يف هذه 
اجليم  حرف  مع  وثالثة  الباء،  حرف  مع  اأ�شبعني  ونرفع  الأل��ف،  حرف 
فال�شية  برجمة  اإمن��ا  تقني،  تكلُّف  اإىل  الفكرة  تتطّلب  ل  حيث  وهكذا، 
متاأثرة بعك�شية احلروف لل�شور، وتعريف كل حرف ب�شور حركة تقابله 

يف املعنى ل�شرح اأكرث تف�شياًل. 
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الحي القيوم

الذي لكمال حياته وقيوميته ل تاأخذه �شنة ول نوم، القيوم الذي قام 
بنف�شه، وقام كل �شيٍء به،واأنه قائم على كل �شيء وكل نف�س. وهو مت�شمن 

كمال غناه وكمال قدرته.
ختاًما نقول:

����ش���ي���ف���ن�������ى اإال  ك�����������ات�����ب  م�����������ن  وم����������ا 
وي����ب����ق����ي ال������ده������ر م������ا ك����ت����ب����ت ي������داه

ف���������ال ت�����ك�����ت�����ب ب�����ك�����ف�����ك غ���������ري ������ش�����يء
ت�������راه اأن  ال�����ق�����ي�����ام�����ة  يف  ي�������������ش������ّرك 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )93(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. احلمد هلل ويل املوؤمنني ونا�شر امل�شت�شعفني ومغيث 
امل�شتغيثني، من توّكل عليه كفاه، ومن �شاأله اأعطاه، ومن الذ به وقاه 
وجّناه، ال معقب حلكمه وال راد لق�شاه. واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده 
اأّن حممًدا عبده ور�شوله  واأ�شهد  �شواه،  ال �شريك له وال معبود بحق 
وم�شطفاه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه والتابعني واأتباع التابعني 

ومن ا�شنّت ب�شّنته ووااله و�شّلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
نحييكن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( بتحية االإ�شالم 

اخلالدة؛ فال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
وي�شّرنا اأن نقدم لكّن براجمنا على طبق من املحبة يف اهلل، والتي 

هي اأروع �شور املحبة واأنقاها. 
ونرتككن االآن لت�شتمتعن برباجمنا، وت�شتفدن منها.

ففي هذه الفتتاحية ن�صتهل بكالم رب الربية: 

القرآن الكريم

ڄ  ڄ  ڄ   ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  زب  تعاىل:   قال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڇڍ   ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک   ڑ  ژ    ژ             ڈ  ڈ 
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ڳ ڳ   ڱ  ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ         ہ ہ ہ  ہ  ھ 
ھھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ 
ى   ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ٴۇۋ  ۈ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۇئۆئ  ۇئ   وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
جثمث  يت   ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب   مب  حبخب  جب   يئ 
ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻپ پ پ  ىث يث حجمج جح مح جخ حخ مخ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ            ڄ ڃ 

ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  رب  )ف�شلت(.

- واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتحى الذنوب  
وب����ه �صالح اأُمورنا وبه النجاة م��ن الك�������روب    

وبر�صا به حتيا النفو�س و�صهده يحيي القل�وب 
فلت�صم��ع������ن وتعق���ل����ن لتطردن كل ال��عي����وب    

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص: »مثلي ومثلكم  عن جابر - ر�شي اهلل عنه -  قال ر�شول اهلل 
يذبهن  وهو  فيها،  يقعن  والفرا�س  ناًرا فجعل اجلنادب  اأوقد  كمثل رجل 

عنها، واأنا اآخذ بحجزكم عن النار، واأنتم تفلتون من يدي« رواه م�شلم.
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عر حكمة: - وال�صِّ

ذكرى وموعظة

����ش���ب���ي���ل اخل�����ل�����ق ك���ل���ه���م ال�����َف�����َن�����اُء

ف����م����ا اأح�������������ُدُ ي���������دوم ل������ه ال���ب���ق���اء 

امل���ن���اي���ا اإىل  ال���������ش����ب����اح  ي���ق���رب���ن���ا 

وُي������دن������ي������ن������ا اإل������ي������ه������ن امل���������ش����اء 

ف�����ال ت�����رك�����ب ه���������واك وك�������ن ُم�����ع�����ًدا

را ل�����ك م�����ا ت�������ش���اء ف���ل���ي�������س م������ق������دَّ

غ�����ش��ن واأي  ي���ع���ي�������س  اأن  اأت������اأم������ل 

ع����ل����ى الأي������������ام ط�������ال ل�����ه ال���ن���م���اء

���ا ت���������راه اأخ���������ش����ر ال�����ع�����ي�����دان غ�������شَّ

ف���ي�������ش���ب���ح وه�������و م�����������ش�����وّد ُغ�����ث�����اُء

وج������دن������ا ه��������ذه ال�����دن�����ي�����ا َغ�������������ُروًرا

م���ت���ى م�����ا ُت����ع����ط ُي�����رجت�����ع ال���ع���ط���اء

ف�������ال ت������رك������ن اإل������ي������ه������ا م���ط���م���ئ���ًن���ا

ف���ل���ي�������س ب�����دائ�����م م���ن���ه���ا ال�������ش���ف���اء
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اأنا الذي نظر الأعمى اإىل اأدبي

واأ�صمعت كلماتي من به �صمم      

ومع الكلمة:

الرازي بحر العلوم

اأبا بكر الرازي هو مبتكر خيوط اجلراحة، وكذلك  اأّن  هل تعلمني 
هو وا�شف دائْي اجلدري واحل�شبة.

والرازي ُيعّد اأ�شهر اأطباء العرب يف الع�شر العبا�شي على الإطالق، 
وهو فيل�شوف حكيم، كيميائي، اأولع بال�شعر واملو�شيقى يف �شغره، ثم عكف 
على درا�شة الطب والفل�شفة والكيمياء فنبغ وا�شتهر. توىّل تدبري مار�شتان 
موؤلفاته  واأهم  بغداد،  الع�شوي يف  البيمار�شتان  اأطباء  رئا�شة  ثم  الري، 

والذي يعد اأجّل كتبه واأعظمها يف �شناعة الطب "احلاوي".
ا  يعد اأول من ابتكر خيوط اجلراحة من اأمعاء احليوانات. وهو اأي�شً
ر�شالة  يف  وذلك  الو�شف،  حق  واحل�شبة  اجلدري  دائْي  و�شف  من  اأول 
كبرية ُتَعد مفخرة من حفاظ املوؤلفات الطبية عند العرب. وفيها اأول بيان 

�شريري للجدري. وقد نقلت هذه الر�شالة اإىل خمتلف لغات العامل.
له العديد من املبتكرات الطبية نذكر منها:

- اأنه اأول من ا�شتخدم فتيلة اجلرح.
- وهو اأول من ا�شتخدم الر�شا�س الأبي�س يف املراهم.
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- وهو اأول من اأدخل الزئبق يف امل�شهل.
- وهو اأول من اأجرى التجارب على احليوان، فقد جّرب العقاقري 

على القرود اأوًل للتاأكد من فاعليتها.
علًما  ال�شيدلة  ال�شيدلة، فجعل  الطب عن  اأول من ف�شل  وهو   -
م�شتقاًل قائًما بذاته، بعد اأن كانت ال�شيدلة مت�شلة بالطب، وهو اأول من 

اكت�شف عامل الوراثة.

- عل��م العليم وعقل العاقل اختلف��ا  من ذا الذي فيهما قد اأحرز 
ال�صرفا، ومع فقرة )اأ�صئلة تربوية(

أسئلة تربوية

ال�شوؤال: طاقات ال�شابات ل حدود لها، ول يخفى عليكم اأن هناك 
نظرة من بع�س املربني وهي اأنه لبد اأن نخرج �شاباتنا قياديات يح�شن 
القيادة والرتبية ، وهذا ي�شتحيل يف حق بع�س ال�شابات الالتي قدراتهن ل 
توؤهلهن لهذا الأمر، فحينما يبداأ العمل الدعوي لهوؤلء ال�شابات جند اأن 
العمل الدعوي حم�شور فيمن متلك �شفات القيادية والنتيجة يا ف�شيلة 
ال�شيخ اإهمال البقية وعدم تكليفهن باأي عمل بل وتركهن بالكلية والنتيجة 

انتكا�شة هوؤلء اأرجو تعليق؟
الإجابة: من املهم العتناء بالطاقات ومن يتوقع منهن من التاأثري 

اأكرث من غريهن.
لكن مع ذلك ل بد من مراعاة الآتي:
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1- اأّن هناك اأخطاًء تقع كثرًيا يف التقومي؛ فاأ�شاليب التقومي واأدواته 
التفاعل  جم��ّرد  على  وترّكز  الذاتية،  النطباعات  تتجاوز  ل  الغالب  يف 

واحليوية.
2- ل بد من تو�شيع النظرة لل�شفات التي متّيز الأفراد، فاملثابرة 
واجلدية والإنتاجية - على �شبيل املثال - من ال�شفات املهمة التي يجب 
العتناء باأ�شحابهن، ولو كان ذكاوؤهم - لدى املربني - متو�شًطا، فاأمثال 

هوؤلء ينفع اهلل بهن كثرًيا.
3- يجب األ ُتهمل الأخريات بحجة �شعف قدراتهن، فالدعوة اإىل 
اهلل جاءت للنا�س كافة ولي�شت دعوة خا�شة باأ�شحاب و�شاحبات املواهب، 

وفرق بني العتناء وبني اإهمال الأخريات.

اإن كان ل يرجوك اإل حم�صن

فبمن يلوذ وي�صتجري املجرم      

ومع هذه الفقرة:

فنُّ المعاملة

1- غريي اأفكاِرك ال�شيئة اإىل اأفكار جميلة حتى ترتاحي من الداخل 
وا ما باأنف�شهم( زب ...  ھ    ھ  ے    ) اإّن اهلل ل يغريِّ ما بقوم حتى يغريِّ
ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ...  ې  رب )الرعد( وتتغري احلياة 

عليك ويتغرّي تعامل النا�س لك؛ لأنك اأنِت غري ما بداخِلك.
النا�س،  اأهم  والديِك. هما  وتن�شي  النا�س يحبونني،  2- ل تقويل: 
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وهما اللذان يجب اأن ترّكزي عليهما، هما اأ�شل الربكة، هما اللذان �شوف 
يجدان لك اخلري اأينما كان بر�شاهما عنِك )اإن �شاء اهلل(.

تراحمن،  ال�شماء(  يف  من  يرحمكم  الأر���س  يف  من  )ارحموا   -3
حتابنب، تاآلفن، ازرعن احلب بينكن وبني بع�س.

4- واأنا اأن�شح كل من جتول براأ�شها اأن حتكم يف �شيء اأن�شحها باأن 
ل تطلبه بل يجب اأن تطلب لها.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الواحد األحد

هو �شهادة اأن ل اإله اإل هو، لي�س غريه رب ول اإله،ول حاجة به اإىل 
اأحد، هو الواحد ل �شريك له يف ربوبيته ول يف اإلهيته.

ول له �شبيه يف ذاته ول �شفاته.
- ويف النهاية نقول:

حياكن اهلل الكرمي و�شانكم رب الب�شر اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا 
فيها العرب.

فمع ال�شالمة اأخوتي واإىل لقاء منتظر راجني تقدمي املزيد من 
رر الطرائف والدُّ

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )94(

ٱ ٻ ٻ

احلمُد هلل االأّوِل واالآخر، والظاِهِر والباطن، له مقاليد ال�ّشموات 
اء  رَّ واالأر�ض، يُب�شط الرزق ملن ي�شاء من عباِده ويقِدر، له احلمُد يف ال�شَّ
ابُتِلي  ور�شوله،  اهلل  عبد  ًدا  اأنَّ حممَّ واأ�شَهد  اء،  رَّ ال�شَّ يف  ال�ّشكُر  له  كما 
االأّمة،  ون�شح  االأمانة،  واأدَّى  الر�شالة،  بلَّغ  ف�شكر،  واأنِعَم عليه  ف�شرب، 
اآِل��ه  و���ش��الم��ه عليه، وع��ل��ى  وج��اه��د يف اهلل ح��قَّ ج��ه��اده، ف�شلوات اهلل 
الطيِّبني الطاهرين، وعلى اأ�شحابه والتابعني ومن تِبَعهم باإح�شاٍن اإىل 

يوم الدين. اأما بعد:
م�شتمعاتنا الكرميات ُنهدي اإليكن يف هذا ال�شباح: �شالًما رقيًقا، 

وحًبا عميًقا، وترحيًبا اأنيًقا، و�شوًقا رفيًقا...
نر�شلها معطرة، بحروٍف  وبركاته،  اهلل  فال�شالم عليكن ورحمة 

م�شّطرة، وبابت�شامة منع�شة، على اأطباٍق مذّهبة.
وها هو تقومينا الهجري يف هذا اليوم )         ( يبلغنا بو�شولنا 

اإىل )                                (.
و�شوف نركب طائرتنا االإذاعية االآن، لنقلع بكن �شوًيا من مطار 

املعرفة، ومدرج الطماأنينة، اإىل غيوم العلم، فكّن على ا�شتعداد .

ه��ا هو قبطان الطائرة يلّوح بربط اأحزم��ة الأمان، فنقراأ اآيات 
من القراآن:
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القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     پ پ ڀ ڀ   قال تعاىل: 
ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ  ڃچ چ   چ    چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 

گ  گ  ک     ک    ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ   ڱ      ڱ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  گ   گ 

ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى  ائ ائ       ەئ ەئ وئ رب ) ال�شورى(.

ونتزّود باأحاديث نبوّية، ترفع املعنوية، وتر�صد الربّية:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقوم  النبي  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن  عن 
ال�شاعة حتى تاأخذ اأمتي باأخذ القرون قبلها، �شرًبا ب�شرب، وذراًعا بذراع«. 
فقيل: يا ر�شول اهلل، كفار�س والروم؟ فقال: »ومن النا�س اإل اأولئك« رواه 

البخاري.
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وبع��د اإقالع الطائ��رة، وحتليقها يف الأجواء، عل��ى ارتفاع اآلف 
الأمتار، طابت لنا الكلمة:

لماذا ال يقع العنكبوت في شباكه الخاصة؟

هند�شة  معجزة  اأوًل  نتفّح�س  اأن  يجب  ال�شوؤال  هذا  على  لالإجابة 
ن�شيج العنكبوت.

تكّون  التي  احلريرية  اخل�شالت  تعد  اخليوط  متانة  ناحية  فمن 
الن�شيج اأقوى من الفولذ، ول يفوقها قوة �شوى الكوارتز امل�شهور، ويتمّدد 

اخليط اإىل خم�شة اأ�شعاف طوله قبل اأن ينقطع.
يف الواقع، فاإّن هذا اخليط ال�شغري الذي يظهر اأمام العني املجّردة 
التي ي�شنع بها كابل الفحم، حيث يتكّون من  م�شنوع بالطريقة نف�شها 
خيوط عّدة متناهية يف ال�شغر ملتفة حول بع�شها، وقد يبلغ �ُشمك اخليط 
الواحد منها )1( من مليون من الإن�س. ومواد ال�شنع �شائعة جًدا، حيث 
اأكرث من  مثال،  الربيطانية  املقاطعات  اإحدى  واحد من  يوجد يف هكتار 
مليوين وربع مليون عنكبوت. ولكل عنكبوت مغازل خا�شة، عادة يبلغ عدده 
ثالثة. وهذه املغازل طبيعية موجودة اأ�شفل البطن. ويوجد قرب كل مغزل 
فتحات غّدة �شغرية تخرج منها املادة التي تكّون اخليوط احلريرية، وهي 
مادة تت�شّكل يف غدد العنكبوت. ويف اأثناء هند�شة الن�شيج، يقوم العنكبوت 

بجمع اخليوط الثالثة مًعا لتكوين خ�شلة قوية ومتينة.
معروف  الن�شيج  من  نوع  املنزل  خارج  تعي�س  التي  العناكب  تغزل 
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من  رائعة  هند�شية  قطعة  وهو  الدائري،  �شكله  اإىل  ن�شبة  الفلك  با�شم 
اخلطوط املتنا�شقة التي تظهر ب�شكل بهي جًدا حتت اأ�شعة الفجر الأوىل. 
�شغط  وت�شتخدم   . الن�شيج  بناء  مبهمة  تقوم  التي  هي  العنكبوت  واأنثى 
بطنها ، لتدفع اخليوط احلرارية خارج الغدد ال�شت املوجودة يف بطنها، 
وتقوم بربط طرف اخليط الأول، املعروف با�شم اجل�شر، ب�شاق ع�شبة ما، 
اأو ورقة �شجر . ثم تهبط اإىل الأر�س مع اخل�شلة ، وهي م�شتمرة بعملية 
احلياكة، ثم تنزل اإىل الأر�س وت�شعد اإىل نقطة اأخرى مرتفعة، لت�شحب 
اخليط بقوة، وتربطه يف مكانه جيًدا با�شتخدام مادة ل�شقة تخرج من 
ثم  دائًما،  اأفقي  ب�شكل  بتثبيت خ�شلة،  اأوًل  فتقوم  ا.  اأي�شً اإحدى غددها 
وذلك  الأول،  اأطراف اخليط  ت�شقط خيطني حريرين يف كل طرف من 
لتكوين ج�شور اأخرى اأقل ارتفاًعا من الأوىل والتي �شت�شبح اأ�شا�س �شبكة 
العمل. ثم تقوم بغزل خيوط عدة داخل �شبكة العمل هذه، على اأن تلتقي 
بو�شع  تقوم  الذكي، حيث  العمل  ياأتي  وهنا  الو�شط.  اخليوط جميًعا يف 
املادة الال�شقة على اخليوط اخلارجية من ال�شبكة فقط، وعندما تنتهي 
بع�س  وعلى  الداخل  الغراء يف  و�شع  تكمل عملية  ال�شبكة  �شنع  كلًيا من 

املقاطع فقط، بحيث ترتك مكاًنا لها لتتحرك عليه ب�شهولة.
بعد اإجناز ال�شبكة، تقوم العنكبوت ب�شنع ع�س �شغري لها باجلوار، 
وعادة ما تقوم بلف ورقة �شجر وت�شع لنف�شها بالداخل �شريًرا مريًحا من 

احلرير؛ لأنها بالطبع قد تنتظر طويال قبل و�شول �شحيتها الأوىل.
ها والن�شيج، كي ت�شعر باأّي  واأخرًيا؛ تقوم بو�شل خيط اإنذار بني ع�شِّ
اهتزاز قد يحدث على الن�شيج نتيجة �شقوط اأّية ح�شرة عليه. وعند حدوث 
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هذا الهتزاز ت�شرع اإىل و�شط الن�شيج لتعرف ال�شيء الذي �شتتعامل معه.
على  العنكبوت  تعتمد  عندها،  الروؤية  يف  احل��اد  ال�شعف  وب�شبب 
ومميتة  �شخمة  كانت  فاإذا  الفري�شة.  �شفات  لتحديد  الأخ��رى  حوا�شها 
كاليع�شوب،  توؤكل،  ول  كبرية  كانت  اإذا  اأم��ا  بعيد،  من  �شراحها  تطلق 
متخ�ش�س  ع�شو  با�شتخدام  ا،  اأي�شً بعيد  من  احلرير  بخيوط  ف�شتلفها 
اآخر، هو الغدة العنقودية ال�شكل. جتهد احل�شرة الفري�شة نف�شها مبحاولة 
عرب  نحوها  بالتقدم  العنكبوت  تبداأ  ذلك  بعد  َرك،  ال�شَّ من  التخّل�س 
اأن  واإذا �شادف  مادة ل�شقة،  دون  لنف�شها  تركتها  التي  الآمنة  اخليوط 
فاإّن ج�شمها �شيفرز  املادة الال�شقة،  اأرجلها على  اأخطاأت مرة وو�شعت 
من  ر  التحرُّ على  ي�شاعدها  للغراء،  كيميائي  كمحلل  تعمل  كالزيت  مادة 

جديد.

منظر الغيوم م��ن الطائرة، وهي متناثرة، كاأنها ب�صاط ممتد، اأو 
جبال �صاهقة، يجعلنا نقف مع )معاين اأ�صماء الدول(

معاني أسماء الدول

ال�شعودية:
ن�شبة اإىل العائلة املالكة وهي اآل �شعود.

الكويت:
�شغري كوت وهو قلعه حماطة ب�شور وخندق ت�شغريها كويت، والكوت 
قلعة بناها ابن عريعر يف الأرا�شي الكويتية، والتي كانت ت�شّمى بالقرين 

فالكويت ن�شبة اإليها.
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البحرين:
ن�شبة اإىل البحر املالح والعيون العذبة، حيث اإّن البحرين كان ُيطلق 
عذبة  مياه  عيون  هناك  وكانت  جاورها،  وما  الأح�شاء  ت�شمل  بالد  على 

ت�شب يف البحر وكان املالح والعذب يلتقيان يف اآن واحد.
فهو  اأقام  اأي  يعمن  اإنه من عمن  وقيل  ا�شم رجل،  اإنه  قيل  ُعمان: 

عامن اأي مقيم
قطر: ن�شبة اإىل قطر املطر؛ لأنها كانت م�شهورة باأمطارها الكثرية 

وقيل ن�شبة اإىل ال�شاعر قطري بن الفجاءة.

بعد اأن قّدمت لنا م�صيفة الطائرة الوجبات، خطر ببايل هذا الكالم:

أسماء القَِطع في اللغة
اإذا كانت القطعة من اخلبز ت�شّمى ك�شرة.

اإذا كانت القطعة من الكبد ت�شّمى فلذة.
عر ت�شّمى خ�شلة. اإذا كانت القطعة من ال�شَّ

اإذا كانت القطعة من النار ت�شّمى جذوة.
اإذا كانت القطعة من الثوب ت�شّمى خرقة.

اإذا كانت القطعة من الليل ت�شّمى هزيع.
اإذا كانت القطعة من البقل ت�شّمى باقة.

اإذا كانت القطعة من احلطب ت�شّمى حزمة.
اإذا كانت القطعة من الكتب ت�شّمى اإخبارة.
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بع��د اأن اأ�صار قبط��ان الطائرة اإىل البق��اء يف املقاعد، واللتزام 
بربط الأحزم��ة ا�صتعداًدا للهبوط، �صرعت حينه��ا با�صتعادة �صريط 

حلة ومع فقرة: ذكريات الرِّ

فنُّ المعاملة
اأن  يريدون  فالنا�س  ال�شتماع،  عند  ال�شدر  من�شرحة  كوين   -1
يجل�شوا مع الذين ي�شتمعون لهم اأكرث من الذين يتكلمون معهم. �شدقيني 

لن يجل�س معِك اأي �شخ�س اإذا اأنِت مل تكوين من�شتة لهم.
2- ل تتدخلي فيما ل يعنيِك؛ لأنِك �شوف جتدين ما ل ير�شيِك، اإّل 

لل�شرورة الق�شوى.
بيتِك  خ��ارج  ب�شٌر  فهناك  اأح��د،  عنِك  ير�س  مل  اإذا  حتزين  ل   -3
القارة يحبونِك ويدعون لك �شباًحا وم�شاًء  بلدك ورمبا خارج  اأو خارج 

باخلري واأنِت ل تدرين. فما بالِك اإذا اأحبك اهلل؟؟
اأث��ًرا  لها  جتدين  �شوف  لأن��ِك  ال�شغرية؛  بالأمور  ت�شتهرتي  ل   -4

كبرًيا فيما بعد.
5- ل ت�شيئي الظن، حتى لو كان ظنك �شحيًحا، ل تعرّبي عن ظنك 
يزيد  فهذا  به،  ظننِت  ما  للجميع  تقويل  باأّن  لالآخرين  ي�شيء  قد  ب�شيء 

ال�شحناء بني النا�س ويدّمر العالقات.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الصمد

قال اأبن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - هو: العامل الذي كمل علمه، 
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القادر الذي كملت قدرته وهو ال�شيد الذي كمل فيه جميع اأنواع ال�شوؤدد. 
وقال �شعيد بن جبري - ر�شي اهلل عنه - هو: الكامل يف جميع �شفاته 

واأقواله واأفعاله.

بع��د اأن هبط��ت طائرتنا يف مدرجه��ا ب�صالم، وو�صلن��ا بكل اأمان، 
نختم بهذه الفقرة:

من القائل؟
عوى اإذ  بالذئب  فا�شتاأن�شت  الذئب  عوى 

 و����ش�������وت اإن���������ش����ان ف���ك���دت اأط�����ري.
اأيام الدولة الأموية وعا�س حتى الدولة  القائل: �شاعر خم�شرم. كان 
العبا�شية، اإّل اأّن الراجح اأنه عبا�شي. كان من الل�شو�س، وكان هارًبا من وجه 
لطة. وكان ل يعي�س اإّل يف الفلوات حتى اأِلف الوحو�س. ويقال: اإّن الظباء  ال�شُّ
وغريها من بهائم الوح�س كانت ل تنفر منه لأنها مل تكن قد راأت اأحًدا غريه، 
اإّل النعام فاإنها كانت ل تكون اإّل �شاردة. وقد جاء ذكر هذا ال�شاعر يف كثري من 
كتب الأدب، منها واأهمها، كتاب ال�شعر وال�شعراء لبن قتيبة. ترى هل تعرفني 

ا�شم هذا ال�شاعر العجيب �شاحب هذا القول الغريب؟ 
اجلواب: الأحيمر ال�شعدي.

لذا  ال��ذك��ري��ات،  اإاّل  منها  يتبق  ومل  ال��ي��وم،  ل��ه��ذا  رحلتنا  انتهت 
نعلن الوداع على اأمل اللقاء بكن يف رحالت قادمة باإذن اهلل عرب مطار 

اإذاعتكن املدر�شية.
ورحمة اهلل وبركاته". عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )95(

ٱ ٻ ٻ

واأ�شكره،  �شبحانه  اأح��م��ده  وملكه،  جم��ده  يف  املتعايل  هلل  احلمد 
�شيئات  وم��ن  اأنف�شنا،  �شرور  من  ب��اهلل  واأع���وذ  واأ�شتغفره،  اإليه  واأت���وب 
اأعمالنا، ومن �شّر ال�شيطان و�شركه، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
و�شلم  اهلل  �شلى  كله،  الدين  على  ليظهره  احل��قِّ  ودي��ن  بالهدى  بعثه 
وبارك عليه، وعلى اآله و�شحبه والتابعني، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم 

الدين. اأما بعد:
با�شم اهلل نبداأ وبه ن�شتعني، مراكب اجلد والن�شاط منتطي واهلل 

املعني، ن�شتفتح اأبواب يوٍم درا�شي وعلى اهلل نتوّكل.
يف ه���ذا ال��ي��وم )        ( امل���واف���ق )                 ( ن��ب��ح��ر ب��ك��ن يف 
رحلة بحرية، من �شواطئنا االإذاعية، اإىل اأعماق البحار، حيث املناظر 

الطبيعية، واالأ�شماك البحرية.

كر احلكيم: ومع اأوىل حمطاتنا البحرية نبداأ باآيات من الذِّ

القرآن الكريم
ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
پ  پ   ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ      ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

ٿ     ٿٿ   ٿ        ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پ   پ 
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
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ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  
کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ۓ          ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ 
ەئ  ائەئ  ائ  ى  ېى  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ وئۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  ىئی ی 
حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب    يئجب   ىئ  مئ  حئ   یجئ  ی 

ختمت ىت يت جث  رب ) ال�شورى(.

ونرفع اأ�صرعة ال�صّنة النبوّية:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي   اأب��ي �شعيد اخل��دري - ر�شي اهلل عنه - عن  عن 
»لتتبعن �شنن من كان قبلكم، �شرًبا ب�شرب، وذراًعا بذراع، حتى لو دخلوا 
قال:  والن�شارى؟  اليهود  اهلل،  ر�شول  يا  قلنا:  تبعتموهم«.  �شب  جحر 

»فمن« متفق عليه.

وجندف مبجاديف الرتبية:

أسئلة تربوية

ال�شوؤال: كيف ت�شتطيع املربية اأن تثبت الطالبات يف احللقة وجتعلهن 
يحبنب اللتزام مع حفظ �شخ�شية املربية؟
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الإجابة: مما ل �شك فيه اأّن ال�شلة الوثيقة بني املربية وبني طالباتها 
وتالمذتها مطلب له اأهميته يف جناح الرتبية.

ه ملسو هيلع هللا ىلص: زب پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ويكفي يف ذلك قول اهلل تعاىل لنبيِّ
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ  
ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  رب   )اآل 
عمران(.    فاإذا كان تاأثري النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتاأثر بفظاظته لو كان فًظا، واأ�شحابه 

وهم خيار الأمة ميكن اأن يتجاوزوه لأجل ذلك، فكيف بغريهم؟
اأو  اإف��راط  دون  باعتدال  معه  ُيتعامل  اأن  ينبغي  الأم��ر  هذا  اأّن  اإّل 

تفريط.
وهو ميكن اأن تكت�شبه املربية من خالل اأمور منها:

ع على الطالبات. 1- التوا�شع وترك الرتفُّ
2- احرتامهمن وتوقريهن.

3- الهتمام مب�شكالتهن والعتناء بحوائجهن.
4- احلر�س على اإفادتهن وتوجيههن.

وكل ذلك كما قلنا ينبغي األ يتجاوز قدر العتدال، فلتبق للمربية 
وقارها ومكانتها، وينبغي اأن تكون تلك الأمور التي ت�شتجلب بها القبول 

لدى طالباتها �شجية طبيعية غري متكّلفة.
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ون�صطاد من �صمك الكلمات القر�س الكبري:

البصل أسرارٌ وأسرارٌ

خا�شة  للب�شل،  اجلمة  ال�شحية  الفوائد  م�شري  اإخ�شائي  اأك��د 
يف  القوي  ومفعوله  اجلن�شية،  للقدرة  املغذية  الهرمونات  على  لحتوائه 
اإبادة جراثيم اجلهاز اله�شمي، ف�شاًل عن ا�شتخدامه يف عالج �شقوط 
مب�شر  للتغذية  القومي  باملعهد  التغذية  كيمياء  اأ�شتاذ  واأو�شح  ال�شعر. 
الدكتور حممد منعم حممد اأّن الب�شل يحتوي على الف�شفور والكال�شيوم 
امللينة  للبول واملواد  اإىل املواد املدّرة  واحلديد بكميات كثرية، بالإ�شافة 

للبطن واملقّوية لالأع�شاب.
يف  الب�شل  عن  قال  الأنطاكي  داود  اأّن  اإىل  منعم  الدكتور  واأ�شار 
تذكرته الطبية ال�شهرية ب�)تذكرة داود( اإنه يفيد يف عالج �شقوط ال�شعر 
اإذا ما مت تدليك فروة الراأ�س بع�شري الب�شل، منوًها اإىل اأّن الب�شل يفيد 
كذلك يف اإزالة بقع ومن�س الوجه عندما ي�شحق وينقع يف اخلل ثم ُيدعك 

به الوجه.
الإ�شابة  العالجي عند  تاأثريه  له  الب�شل  اأّن  الدكتور حممد  وذكر 
بنزلت الربد والّر�شح وال�شعال ووجع البطن، اإىل جانب اأنه طارد للديدان 
ي�شبب  الب�شل  اأكل  الإكثار من  اأّن  اإىل  نّبه  للج�شم، ولكنه  ط  ومقوٍّ ومن�شِّ

الوخم، ويوؤدي اإىل النوم العميق اإىل جانب الإح�شا�س بالعط�س.
الب�شل  اأّن  اإىل  الب�شل مطبوًخا، م�شرًيا  تناول  ل  يف�شّ اأنه  واأو�شح 
املطبوخ يفيد يف ال�شعال وخ�شونة ال�شدر، اإىل جانب اأن اأكله يدّر البول 
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ال�شّكري  بالبول  امل�شابني  ون�شح  مطبوًخا.  اأم  نيًئا  الب�شل  كان  �شواء 
بتناول ب�شلة متو�شطة احلجم يومًيا بو�شفه يخف�س كمية ال�شّكر يف دم 

امل�شاب.
�شفاء(  )�شيدلية  ُيَعد  الب�شل  اأّن  التغذية  كيمياء  اأ�شتاذ  واأك��د 
والكربوهيدرات  والدهن  والربوتني  املاء  على  ويحتوي  كثرية،  لأمرا�س 
كال�شوديوم  املعدنية  الأم���الح  جانب  اإىل  �شي،  وفيتامني  اأ  وفيتامني 
التغلُّب  كيفية  وعن  والفو�شفور.  واملاغن�شيوم  والكال�شيوم  والبوتا�شيوم 
على رائحة الب�شل النّفاذة، اأو�شح الدكتور حممد اأّن ذلك يتم من خالل 

تناول النعناع الأخ�شر اأو البقدون�س بو�شفهما اأ�شرع مزيل لرائحته.

كما اأن للبحار اأ�صراًرا فلنا فقرات ومنّوعات:

االستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون

قال اهلل تعاىل : زب ڀ  ٺ رب ) احلجرات: 12(.
عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
ا�شتمع اإىل حديث قوم وهم له كارهون �شب يف اأذنيه الآنك يوم القيامة..« 

رواه الطرباين. والآنك: هو الر�شا�س املذاب.
فاإذا كان ينقل حديثهم دون علمهم لإيقاع ال�شرر بهم، فهو ي�شيف 
�س اإثًما اآخر بدخوله يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل اجلنة  اإىل اإثم التج�شُّ
ل  وهم  القوم  حديث  اإىل  ي�شتمع  الذي  والقتات:  البخاري.  رواه  قتات« 

ي�شعرون به.
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الغني الكريم

اهلل �شبحانه غني حميد كرمي رحيم. فهو حم�شٌن اإىل عبده رحمًة 
واإح�شانا.

فاإح�شانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته، فال يكون اإل كذلك.

ون�صل اإىل اآخر فقراتنا:

تنبيهات مهمة مفتتحة بـ"ال"

بل  وتاأخرهم،  امل�شلمني  تخّلف  �شبب  الإ�شالم هو  اأنَّ  تعتقدي  ل   -
منهاج  عن  وتخّليهم  دينهم،  عن  ُبعدهم  هو  ذلك  يف  ال�شبب  اأنَّ  احل��قُّ 
ة والريادة وال�شيادة، ولن ي�شلح اآخر  ربهم، وعدم اأخذهم باأ�شباب القوَّ

ة اإلَّ مبا �شلح به اأولها. هذه الأمَّ
قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ 
ڄ ڄ  ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ 
ک  ڑ  ژڑ  ژ      ڈ  ڈ     ڎ   ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  

ک  ک ک گ گ گ  رب ) النور(.
اإىل دينه، والذائدين عنه،  اأولياء اهلل تعاىل، والدعاة  - ل تعادِي 

والذابني عن حماه.
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنَّ اهلل 

ا فقد اآذنُتُه باحلرب..« رواه البخاري. قال: من عادى يل وليًَّ
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- ل تنكري وجود الكرامات لعباد اهلل ال�شاحلني، ب�شرط موافقتها 
بني  واخللط  ال�شياطني،  تالعب  من  احل��ذر  وج��وب  مع  املبني،  لل�شرع 
عن  واملارقني  واملبتدعة  للف�شقة  العاملني  ربِّ  من  وال�شتدراج  الكرامات 

الدين.
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  

ڀ رب  )يون�س(.
ا مل�شلم اأو حقًدا عليه مع وجوب البغ�س  - ل حتملي يف قلبك بغ�شً

ملعا�شيه.
ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قال  قال:  بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  اأن�س  عن 
وكونوا عباد اهلل  تقاطعوا،  تدابروا، ول  تباغ�شوا، ول حتا�شدوا، ول  »ل 

اإخواًنا، ول يحل مل�شلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث« متفق عليه.
الح عليهم اإلَّ يف حال بغيهم  - ل تقاتلي امل�شلمني، ول حتملي ال�شِّ

هم غري القتال. عند تعني قتالهم اإذا مل يكن هناك و�شيلة اأقل لدفع �شرِّ
عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - ، قال: قال ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »�شباُب امل�شلم ُف�شوٌق، وقتالُه كفٌر« متفق عليه.

اأمام  اأن مّر من  املدر�شية، بعد  اإىل جزيرتنا  ها هو قاربنا ي�شل 
ال  ممتعة  رحلة  نهاية  ويعلن  هنا،  رحاله  ليحط  ال�شاحلي،  طابورنا 

ُتن�شى.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )96(

ٱ ٻ ٻ

ما  وكل  ال�شمائر  على  املّطلع  والنجوى،  ال�شر  عامل  هلل  احلمد 
يخفى، يعلم خائنة االأعني وما تخفي ال�شدور، اأحمده �شبحانه، وعد 
اأّن  واأ�شهد  تلظى،  ن��اًرا  به  امل�شركني  وحذر  العلى،  الدرجات  املخل�شني 
حممًدا عبده ر�شوله، اأكمل اخلالق توحيًدا، واأبّرهم عماًل، واأتقاهم هلل 
رب العاملني، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما 

بعد:
الذكيات  ي��وم  ويومنا  الناجحات،  �شباح  �شباحنا  اأج��ع��ل  ربِّ  ي��ا 
املجدات، وم�شاءنا م�شاء الطائعات، ودرو�شنا درو�ض الفاهمات .. يا رب 

العاملني.
ونحن عن موعٍد اليوم )        ( املوافق )                 ( اإىل رحلة 
تاريخية اإىل الف�شاء، عرب مكوك االإذاعة املدر�شية، وبقيادة م�شرفتها، 

وب�شحبة ع�شواتها. فهيا ا�شتعددن للرحلة.

قبل بداية العد التنازيل لنطالق املكوك قراأنا �صيًئا من القراآن:

القرآن الكريم

ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڍ  ڇ   ڇ  ڇڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ  
کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱں  ڱ  ڱ                 ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ              گ  گ  گ   گ  ک  
ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے     
ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئوئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ 
مئ   حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ   ۈئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ     ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ   ٱ 
رب   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ     ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ     ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ 

) ال�شورى(.

احلبي��ب  �صّن��ة  نتذّك��ر  بداأن��ا  اأماكنن��ا  يف  ا�صتوين��ا   وعندم��ا 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُشول اهللَّ َي اهللَّ َعْن اأن�س بن مالك - َر�شِ
يتمنني اأحدكم املوت ل�شرٍّ اأ�شابه، فاإن كان ل بد فاعاًل فليقويل: اللَّهم 
اأحيني ما كانت احلياة خرًيا يل، وتوّفني اإذا كانت الوفاة خرًيا يل« متفق 

عليه.
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وبداأ القبطان يعطينا و�صايا مهمة لل�صعود اإىل الف�صاء:

نماذج من الوصايا

- اأو�شى الأفوه الأودي فقال:
الدنيا  عن  التعّزي  وح�شن  الرحم،  و�شلة  اهلل  بتقوى  "عليكم 
حالتكم  وت��ف��ّق��دوا  تفلحوا،  بعده  مل��ا  حزبكم  فيما  والنظر  بال�شرب، 
منكم  اأع���ّز  بهم  واأن��ت��م  ع���زوا،  بكم  فاإنهم  اأعالمكم  حلقوق  باملعرفة 
بغريهم، كونوا من فنت على حذر، ول تاأمنوا على اأح�شابكم ال�شفهاء، ول 
ت�شركوهم يف �شّركم، فاإنهم كال�شاأن يف رعيتها، كالمهم ذعر، وفعلهم 
ع�شر، ل ي�شتحيون من دناءة، ول يراقبون حمرًما، ول يغ�شنب منكم امروؤ 
ل�شفيه على ابن عمه واإن وزعه ول تطمئنوا اإىل اأج�شامهم، وا�شتوح�شوا من 
عقولهم، ول تثقوا بناحيتهم، واإن حاربتم فاتخذوهم ح�شوا فيما بينكم، 
فاإّن النظر قبل اللقاء حزم، واأي حزم بعد الندامة، فاإذا اقتادكم امروؤ 
فوقروه بالإجالل واملنا�شحة تبلغوا بذلك من العدو، وتنالوا به املحامد، 

فاإّن لغد اأمًرا، والأيام دول، فتاأّهبوا، وت�شّنعوا حللولها".

وبعد انتهاء العد التنازيل 3 - 2 - 1 انطلقت الكلمة ال�صباحية:

 تصوير ما فيه روح في الثياب والجدران 
والورق ونحو ذلك

عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
البخاري.  رواه  رون«  امل�شوِّ القيامة  يوم  النا�س عذاًبا عند اهلل  اأ�شد  »اإّن 
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وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال اهلل 
تعاىل: ومن اأظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة...« 

رواه البخاري.
وعن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كلُّ 
ر يف النار، يجعل له بكل �شورة �شّورها نف�ًشا فتعذب يف جهنم« قال  م�شوِّ
ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - : "اإن كنت ل بد فاعاًل فا�شنع ال�شجر 
وما ل روح فيه" رواه م�شلم. فهذه الأحاديث دالة على حترمي �شور ذوات 
الأرواح من الآدميني و�شائر احليوانات مما له ظل اأو لي�س له ظل �شواء 
كانت مطبوعة اأم مر�شومة اأم حمفورة اأم منقو�شة اأم منحوتة اأم م�شبوبة 

بقوالب ونحو ذلك والأحاديث يف حترمي ال�شور ت�شمل ذلك كله.
وامل�شلمة ت�شت�شلم لن�شو�س ال�شرع ول جتادل فتقول اأنا ل اأعبدها 
ول اأ�شجد لها !! ولو نظر العاقل بعني الب�شرية والتاأمل يف مف�شدة واحدة 
فقط ل�شيوع الت�شوير يف ع�شرنا لعرف �شيًئا من احلكمة يف هذه ال�شريعة، 
من  العظيم  الف�شاد  من  ما ح�شل  وهو  الت�شوير  بتحرمي  عندما جاءت 
اإثارة الغرائز وثوران ال�شهوات بل الو�شول اإىل الوقوع يف الفواح�س ب�شبب 

ال�شور.
الأرواح  لذوات  ب�شور  بيتها  اأن ل حتتفظ يف  امل�شلمة  على  وينبغي 
حتى ل يكون ذلك �شببا يف امتناع املالئكة عن دخول بيتها فاإّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »ل تدخل املالئكة بيتا فيه كلب ول ت�شاوير« رواه البخاري. وتوجد 
حتف  اأنها  على  تو�شع  الكفار  ملعبودات  بع�شها  متاثيل  البيوت  بع�س  يف 
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اأ�شد  املعّلقة  ال�شور  وكذلك  غريها  من  اأ�شد  حرمتها  فهذه  الزينة  ومن 
من غري املعّلقة فكم اأف�شت اإىل تعظيم وكم جددت من اأحزان وكم اأدت 
اإىل تفاخر، ول يقال ال�شور للذكرى فاإّن الذكرى احلقيقية يف القلب من 
عزيز اأو قريب من امل�شلمني يدعى لهم باملغفرة والرحمة، فينبغي اإخراج 
كل �شورة اأو طم�شها اللهم اإل ما كان ع�شريا وفيه م�شقة بالغة كال�شور 
التي عمت بها البلوى على املعلبات وال�شور يف القوامي�س واملراجع والكتب 
التي ي�شتفاد منها مع ال�شعي لإزالتها ما اأمكن، واحلذر مما يف بع�شها من 
ال�شور ال�شيئة، وكذلك ميكن الحتفاظ بال�شور التي تدعو احلاجة لها 
اأهل العلم يف ال�شور املمتهنة  اإثباتات ال�شخ�شية ورخ�س بع�س  كما يف 

كاملوطوءة بالأقدام زب ہ ہ ہ ھ  رب ) التغابن: 16(.

وبعد انف�صال اأحد اأجزاء املكوك بداأنا نفكر يف:

من وسائل التأثير على القلوب

املداراة: هل حت�شنني فن املداراة؟ وهل تعرفني الفرق بني املداراة 
اهلل  ر�شي   - عائ�شة  حديث  من  �شحيحه  يف  البخاري  روى  واملداهنة؟ 
تعاىل عنها - : اأّن رجاًل ا�شتاأذن على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فلما راآه قال بئ�س اأخو 
الع�شرية، فلما جل�س تطلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف وجهه وانب�شط اإليه، فلما انطلق 
الرجل، قالت له عائ�شة يا ر�شول اهلل حني راأيت الرجل قلت كذا وكذا، 
ثم تطلقت يف وجهه وانب�شطت اإليه، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائ�شة متى 
تركه  من  القيامة  يوم  منزلة  اهلل  عند  النا�س  �شر  اإّن  فاح�ًشا؟  عهدتني 

النا�س لقاء فح�شه«.
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قال ابن حجر يف الفتح: "وهذا احلديث اأ�شل يف املداراة" ، ونقل 
الدنيا  بذل  املداراة  اأّن  واملداهنة،  املداراة  بني  "والفرق  القرطبي:  قول 
ل�شالح الدنيا اأو الدين اأو هما مًعا، وهي مباحة ورمبا ا�شتحبت، واملداهنة 

ترك الدين ل�شالح الدنيا".
اإًذا فاملداراة لني الكالم والب�شا�شة للف�ّشاق واأهل الفح�س والبذاءة، 
اأوًل اتقاء لفح�شهم، وثانًيا لعل يف مداراتهم ك�شًبا لهدايتهم ب�شرط عدم 
انتقلت من املداراة  واإل  الدنيا فقط،  اأمور  واإمنا يف  الدين،  املجاملة يف 
والعتذار  كالتلطف  ذلك؟  بعد  امل��داراة  فن  حت�شنني  فهل  املداهنة  اإىل 
والب�شا�شة والثناء على املراأة مبا هو فيها مل�شلحة �شرعية، وقد روي عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »مداراة النا�س �شدقة« اأخرجه الطرباين وابن ال�شني، 
وقال ابن بطال: "املداراة من اأخالق املوؤمنني، وهي خف�س اجلناح للنا�س، 

وترك الإغالظ لهم يف القول، وذلك من اأقوى اأ�شباب الألفة".

وم��ع ه��ذا املنظر الف�صائي ال��ذي ل تتلكني في��ه اإّل اأن ت�صبحي 
بحمد ربك:

سروال الحاج.. الحاجة ُأمّ االختراع

)�شروال احلج( لبا�س �شرعي للحجاج بيت اهلل احلرام، اخرتعه 
يف  قدمه  ال��وزارة  يف  والعمرة،  احلج  عام  مدير  اخلطيب،  طه  الدكتور 

معر�س البتكار الأول.
اإجازته من هيئة كبار  ووفًقا للدكتور اخلطيب فاإّن الخرتاع مّتت 
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العلماء اأخرًيا لريتديه احلاج واملعتمر للوقاية من الت�شلُّخ اجللدي نتيجة 
والإفرازات  العرق  التنا�شلي يف وجود  الفخذين واجلهاز  لالحتكاك بني 
يف منطقة العانة وبني الفخذين عند البع�س ب�شورة كبرية، مما يتطّلب 
ذلك توفري نوعية خا�شة من اللبا�س ذي خا�شية عالية لمت�شا�س العرق 
الفخذين مع حمايتهما من  واإيقاف ميكانيكية احلركة بني  والإف��رازات 
الداخل، وقد ح�شل املخرتع على براعة الخرتاع من مدينة امللك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية. 

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الجميل

ال��ذات،وج��م��ال  جمال  فله  �شنعه،  م��ن  ه��و  ال��وج��ود  يف  جمال  ك��ل 
الأو�شاف، وجمال الأفعال، وجمال الأ�شماء، فاأ�شماوؤه كلها ح�شنى،و�شفاته 
اأن�شتهم  عدن  جنات  يف  عباده  راآه  اإذا  جميلة،  كلها  واأفعاله  كمال،  كلها 

روؤيته ما هم فيه من النعيم.
وبعد اأن قررنا الرجوع اإىل االأر�ض، لنقلع بكل �شرعة، متنينا اأن 
باأيدينا فالوقت ق�شري، والزاد قليل،  اأّن االأمر لي�ض  اإاّل  نرتّيث قلياًل 

وال بد اأن نعلن الرحيل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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احلمد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون، وبعدله �شل ال�شالون، 
اأحمده حمد عبد نزه ربه عما يقول الظاملون، واأ�شهد اأّن حممًدا عبد 
وب���ارك على عبدك  و�شلم  اللهم �شلِّ  امل��اأم��ون،  ال�����ش��ادق  ور���ش��ول��ه  اهلل 
ور�شولك حممد وعلى اآله واأ�شحابه الذين هم بهديه متم�شكون. اأما 

بعد:
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                 ( نبداأ اإذاعتنا بهذين 

البيتني:
�شمان�����ا  ن��ورك يف كل  ان�ش��ري  االإذاع��ة  �شم�ض 

خطان�ا  ب��ر���ش��اه  يكلل  برحمته  ن��دع��و  ف��اهلل 
فقراتنا �شتى فانتظرن لن جتدن للملل مكانا

فلنبداأ بث اإذاعتنا وخري البدء واال�شتهالل

كر احلكيم نتلوها بكل ترتيل: اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ  ڃڃ ڃ چ چ چ   چ ڇڇ ڇ 
ک          ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ   ڈ    ڈ  ڎ    ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ   ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
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ڱ ڱ ں ں ڻڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۆ  ۆ   ۇ   ۇ     ڭڭ  ڭ  ڭ     ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 
ى  ى  ې   ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ېئ   ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ 

ىئ   ىئ ىئ ی رب ) ال�شورى(.

ومن نور قمر النبّوة ناأخذ قب�ًصا منه:

الحديث

َعْنُه- قال: �شكونا   ُ َي اهللَّ َر�شِ الأرت-  اأبي عبد اهللَّ خباب بن  َعْن 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص وهو متو�ّشد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا: األ ت�شتن�شر  اإِىَل َر�ُشول اهللَّ
لنا، األ تدعو لنا؟ فقال: »قد كان ِمْن قبلكم يوؤخذ الرجل فيحفر له يف 
الأر�س فيجعل فيها ثم يوؤتى بامِلْن�شار فيو�شع َعَلى راأ�شه فيجعل ن�شفني، 
ومي�شط باأم�شاط احلديد ما دون حلمه وعظمه ما ي�شده ذلك َعْن دينه! 
واهللَّ ليتمن اهللَّ هذا الأمر حتى ي�شري الراكب ِمْن �شنعاء اإِىَل ح�شرموت 

. ل يخاف اإل اهللَّ والذئب َعَلى غنمه ولكنكم ت�شتعجلون!«. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ

ومن فنون الفقرات نختار الآتي:

منزلة االستقامة

والأفعال على حقيقة  والأق��وال  النّيات  الإج��ادة يف  ال�شتقامة هي 
ال�شدق والوفاء بالعهد. وقد قال اأبو بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - : 

www.alukah.net
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ر�شي   - بن اخلطاب  وقال عمر  �شيًئا".  باهلل  ت�شرك  ل  اأن  "ال�شتقامة 
اأن ت�شتقيم على الأمر والنهي ول تروغ روغان  "ال�شتقامة   : اهلل عنه - 
الثعالب". وقال عثمان بن عفان - ر�شي اهلل عنه - عن ال�شتقامة اإنها 
�شاحب  "كن  ال�شاحلني:  اأحد  وقال  وحده".  هلل  العمل  اإخال�س  "هي 
وربك  الكرامة  بطلب  تاأمرك  نف�شك  ف��اإّن  للكرامة،  طالًبا  ل  ا�شتقامة 

يطالبك بال�شتقامة". 

وللكلمة ن�صيبها من الإذاعة ال�صباحية:

الشمس والريح

تقابلت الريح وال�شم�س ذات يوم، ال�شم�س حيث الريح وقالت لها: 
"نحن اأقوى ما يف الطبيعة، ل يوجد �شيء مثلنا يف القوة". الريح قالت 
يف غرور: " اأوافقك يا �شديقتي على ما تقولني، لكن ل تن�شي اأنني اأقوى 
منك".ت�شايقت ال�شم�س من كالم الريح، وفّكرت قلياًل ثم قالت:" اأعرف 
لكنني  القوي،  ب�شوتك  النا�س  وتخيفني  بوجودك،  الدنيا  متلئني  اأن��ك 
الثلوج  لغطت  ولولي  مكان،  كل  يف  الدفء  واأبعث  بنوري،  الكون  اأ�شيء 

الأر�س كلها، ومات الزرع وجميع احليوانات والنا�س".
�شعيفة  حت�شبيني  "ل  وقالت:  ال�شم�س  كالم  من  �شحكت  الريح 
عندما جتديني هادئة �شاكنة هكذا، فاأنا عندما اأهداأ اأكون ن�شيًما رقيًقا � 
كما ت�شاهدينني الآن، اأما عندما اأثور اأ�شبح هواًء �شديًدا وريًحا قوية، بل 

عا�شفة هوجاء تقتلع كل ما يقف اأمامها".
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ويلب�س عباءة �شوفية  الطريق،  الوقت كان رجل ي�شري يف  يف ذلك 
التي   " تتحداها:  وهي  لها  وقالت  ال�شم�س،  اإىل  نظرت  الريح  ثقيلة.. 
ت�شتطيع اأن تنزع عباءة هذا الرجل اأ�شرع من الأخرى تكون هي الأقوى".

قالت ال�شم�س للريح: "ابدئي اأنِت".
بداأت الريح التجربة الأوىل.. هّبت الريح ب�شدة، واأخذت تع�شف 
تخلع  اأن  تريد  حوله  ودارت  بعنف،  الرجل  الريح  هاجمت  قّوتها.  بكل 
عباءته دون فائدة، وعندما ت�شتد الريح وتع�شف مي�شك الرجل عباءته 
بحر�س ويلفها حول ج�شمه، وكلما زادت الريح من قّوتها اأم�شك الرجل 

بالعباءة، و�شّمها حول ج�شمه اأكرث واأكرث.
اأخرًيا؛ قالت الريح وهي يائ�شة: "تعبت.. �شاأتوقف عن املحاولة، اأنا 
ل اأ�شتطيع نزع عباءة الرجل اأبًدا، يا �شديقتي ال�شم�س، الآن جاء دورك، 

هيا اأريني ماذا �شتعملني؟!".
بداأت ال�شم�س املحاولة.. اأخذت تر�شل اأ�شعتها الدافئة �شيًئا ف�شيًئا، 
ال�شم�س  اأ�شرقت  ثم  العباءة،  الرجل باحلرارة، ففك  اأح�س  ما  و�شرعان 
بنورها وزادت من حرارتها، �شعر الرجل باحلر ال�شديد، فخلع عباءته، 

و�شار يف الطريق دون عباءة.
يا  الأق���وى؟  من  الآن  عرفِت  هل   ، الريح  "اأيتها  ال�شم�س:  قالت 
نحققه  اأن  نقدر  ل  ما  والّرفق  باللني  ننال  اأن  ن�شتطيع  اإننا  �شديقتي، 

بالعنف والقوة".
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ومن زاوية الإبداع نخرج فقرة بعنوان )�صعدى والوليد بن يزيد(:

سعدى والوليد بن يزيد

طلق اخلليفة الأموي الوليد بن يزيد امراأته �شعدى.. فلما تزّوجت، 
اأمري  � وهو  اأ�شعب  ا�شتد ذلك عليه وندم على ما كان منه.. فدخل عليه 
اآلف درهم..  ولك مني خم�شة  ر�شالة،  �شعدى عني  اأبلغ  فقال:   � الّطمع 
بها.. فلما قب�شها قال: هات ر�شالتك..  له  فاأمر  اأ�شعب: عّجلها..  فقال 

فاأن�شد الوليد:
�شبيل لنا  اإل��ي��ك  م��ا  اأ���ش��ع��دى 

ول ح��ت��ى ال��ق��ي��ام��ة م���ن ت���الِق
ي��وات��ي اأن  ول��ع��ل ده����ًرا  ب��ل��ى 

ف���راِق اأو  ح��ل��ي��ل��ك  م���ن  مب���وت 
فاأتاها اأ�شعب.. فا�شتاأذن.. فدخل عليها.. فقالت له: ما بدا لك يف 
زيارتنا يا اأ�شعب!.. فقال: يا �شيدتي، اأر�شلني الوليد بر�شالة.. واأن�شدها 
ال�شعر.. فقالت جلواريها: خذن هذا اخلبيث.. فقال: يا �شيدتي، اإنه جعل 
اإليه ما اأقول  اأو لتبلغّن  يل خم�شة اآلف درهم. فقالت: واهلل لأعاقبنك، 
يا �شيدتي، اجعلي يل �شيًئا.. قالت: لك ب�شاطي هذا.. قال:  لك.. قال: 
ر�شالتك..  هاتي  وق��ال:  ظهره..  على  فاألقاه  عنه،  فقامت  عنه..  قومي 

فقالت: اأن�شده: 
اأت���ب���ك���ي ع��ل��ى ���ش��ع��دى واأن������ت ت��رك��ت��ه��ا  

اأن����ت �شانع ف��ق��د ذه��ب��ت ���ش��ع��دى ف��م��ا 
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واأخذته  ي��ده..  يف  �شقط  ال�شعر،  واأن�شده  الوليد،  اأ�شعب  اأتى  فلما 
كظمة.. فقال له: اخرت واحدة من ثالث: اإما اأن نقتلك، واإما اأن نطرحك 
اأ�شعب،  فتحري  ال�شباع!!..  هذا  اإىل  نلقيك  اأن  واإم��ا  الق�شر،  هذا  من 
واأطرق حيًنا، ثم رفع راأ�شه فقال: يا �شيدي، ما كنت لتعذب عينني نظرتا 

اإىل �شعدى!..
فتب�ّشم الوليد، وخّلى �شبيله.

ومن جمال�س العلم نختار )نعيت اإليه نف�صه(:

نعيت إليه نفسه

كان نعيه ملسو هيلع هللا ىلص الآية: زب حئ مئ ىئ يئ  جب رب ) الزمر(، وامليت 
بالت�شديد الذي �شيموت، وامليت بالتخفيف من فارقته الروح، وقيل الآية 
ملا نزلت نعت اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص نف�شه، ونعت اإىل النا�س اأنف�شهم، يعني املوت 
النا�س  عامة  من  كان  اأم  نبًيا  كان  �شواء  الدنيا،  يف  الإن�شان  على  مقّدر 
الدنيا،  العمل يف  واحلث على  الآخرة،  التحذير من  وهدفها  و�شوادهم، 
يف  الأمم  اختلفت  كما  موته  يف  يختلفوا  ولئال  للموت،  توطئة  والتذكري 
غريه، حتى اأن عمر بعد ذلك ملا اأنكر موته، احتج عليه اأبو بكر بهذه الآية، 
ملسو هيلع هللا ىلص والنا�س اإزاء املوت، ول جتعل  فاأم�شك. ثم اإن الآية ت�شوى بني النبي 
منه اأ�شطورة كاأ�شطورة الن�شارى عن موت عي�شى وقيامه، واإذا ا�شت�شعر 

النا�س اأن ل تفا�شل بينهم يف املوت، كرثت فيه ال�شلوة وقّلت احل�شرة. 
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واآخر فقرة مما يف جعبتنا هي بعنوان )ر�صائل اإىل حمرومة(:

رسائل إلى محرومة

داعية م�شلحة  بطلة  معنا جماهدة  تكوين  اإن مل  املحرومة:  اأيتها 
مربية فاأرجوك ل تقفي يف طريقنا وتكوين �شدنا؛ فالكلمة الطيبة منِك 
من  والكالم  اخلطاأ  عن  والتفتي�س  والتوبيخ  للعمل،  اأكرب  دافًعا  تعطينا 

وراء ال�شتار �شفة من �شفات املنافقات فاحذريها زب ې ى 
ۇئ          ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ    ى 

ۆئ  ۆئ ۈئۈئ ېئ  ېئ ېئ  ىئ   ىئ ىئ ی  رب ) التوبة(.

اأيتها املحرومة: كم مرة جل�شت معِك جل�شة م�شارحة وكنت كالبنة 
علّي  تعر�شني  واأنِت  اإليِك  اأ�شتمع  وكنت  وتقديًرا،  احرتاًما  لأبيها  البارة 
ما يف نف�شِك من م�شاكل خا�شة، وكانت اجلل�شة يحلوها الوئام واحلب، 
ويف نهاية اجلل�شة كنِت تقولني يل: قد ا�شتفدت منك كثرًيا، و�شاأغري من 
وكنت  الظن.  ح�شن  عند  و�شاأكون  جديدة،  �شفحة  واأب��داأ  حياتي  جمرى 
اأمّني نف�شي اأن تكون هذه اجلل�شة هي البداية لالنطالق، ومع ذلك كله 
مل اأر يف اأر�س الواقع �شيًئا مما ُيذكر، مما قد عاهدتني عليه من التغيري 

لأخطاِئك ومنهجِك اخلاطئ الذي �شرِت عليه يف بداية حياتك!!.
حان الوداع، ومل يتبّق اإال اخلتام.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�شالم 
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احلمد هلل املبدئ املعيد، الفّعال ملا يريد، خلق اخللق بعلمه، وقدر 
لهم اأقدارا، و�شرب لهم اآجاال، ال ي�شتاأخرون عنها وال ي�شتقدمون، قدر 
مقادير اخلالئق، قبل اأن يخلق ال�شماوات واالأر�ض بخم�شني األف �شنة، 
امل��اء، علم ما كان وما �شيكون، ولو كان كيف يكون،  وك��ان عر�شه على 
واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، و�شفّيه وخليله، �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
اأهاّل بكن و�شهاًل ... اأهاًلً بكن كلما غرد قمري وناح، وكلما رددت 

فوق املاآذن حّي على الفالح. 
اأهاًل بكن كلما الم�ض غ�شن غ�شنا.

ردد  وكلما  ال�شايف،  الينبوع  مب��اء  ج��دول  ام��ت��الأ  كلما  بكن  اأه��ال 
الوادي �شدى اأن�شودة الراعي. 

يف هذا اليوم البهي )        ( املوافق )                 ( نحن على موعٍد 
مع قناة ابت�شمي وال حتزين، لت�شاهدن اجلديد، وت�شتمتعن باملفيد.

واأول برامج قناتنا لهذا اليوم اآيات من كتابنا املحفوظ، الذي ل 
ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه:
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القرآن الكريم

ىئ  مئ  حئ   جئ   ی  ی  ی  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب   ىب  مب  خب  حب          جب  يئ 
ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  جح   مج  حج  يث 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ    ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ      ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ           

ژ     ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چ  چ 

ڑ ڑ ک ک ک            ک     گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ    ہ      

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ      ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ    ۆ   ۇۇ  ڭ 

ې رب ) ال�شورى(.

وبرنامج ال�صّنة ل يتوقف:

الحديث

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأراد اهللَّ  ُ َعْنُه- قال: قال َر�ُشول اهللَّ َي اهللَّ َعْن اأن�س- َر�شِ
بعبده خرًيا عّجل له العقوبة يف الدنيا، واإذا اأراد اهللَّ بعبده ال�شر اأم�شك 
َعْنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة« وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن عظم اجلزاء 
مع عظم البالء، واإن اهللَّ تعاىل اإذا اأحب قوًما ابتالهم، فمن ر�شي فله 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َشٌن. ْ الر�شا، ومن �شخط فله ال�شخط«. َرَواُه اْلرتِّ
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ونعر�س لكّن هذا الربنامج:

تصويبات لغوية

- ل تقويل: ِطّن.. قويل: ُطْن.
- ل تقويل: ُخْنِف�َشاء.. قويل: ُخْنُف�شاء.

- ل تقويل: َوَزارة.. قويل: ِوَزارة.
- ل تقويل: ُغْرَبال.. قويل: ِغْرَبال.
- ل تقويل: ِرْيَحان.. قويل: َرْيَحان.

ُنوَبر. ُنوَبر.. قويل: �شَ - ل تقويل: �شُ

وعلى الهواء مبا�صرة ت�صتمعن للكلمة:

البطيخ والبلح

نحن نعرف اأّن �شجرة البطيخ تكون �شغرية والبطيخة جال�شة على 
تكون  النخلة،  ُن�شميها  التي  والتمر  البلح  �شجرة  ا  اأي�شً وتعرفن  الأر���س، 

عالية ومرتفعة جًدا وعليها بلح كثري.
ذات يوم كان اأحد الفالحني يجمع البطيخ من حقله، نظر حوله يف 
كل مكان ووجد البطيخ قلياًل، فلم ينزل اإل مطر قليل هذه ال�شنة، لريوي 
اأ�شجار البطيخ، مل ير الفالح يف احلقل اإل اأ�شجاًرا قليلة من البطيخ، ويف 
كل �شجرة بطيخة واحدة. تعب الفالح من حمل البطيخ؛ لأّن البطيخ كان 
قلياًل فكان الفالح ي�شري م�شافة طويلة بني بطيخة واأخرى، ليجمعها من 
مكانها على اأر�س احلقل، وي�شعها يف العربة التي �شتنقلها اإىل ال�شوق. 
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جل�س الفالح حتت نخلة لي�شرتيح، رفع الفالح ب�شره، ونظر اإىل النخلة 
البلح  من  اآلف  تلموؤها  كثرية،  البلح  وثمار  عالية،  النخلة  ووجد  فوقه، 
اأ�شواأ  "ما  لنف�شه:  الفالح  قال  النخلة،  اأعلى  يف  معّلق  اجلميل،  الأ�شفر 
حظي!! البلح كثري وغزير فوق تلك النخلة، بينما بطيخي قليل على اأر�س 
اإّل بطيخة  احلقل، بني كل �شجرة واأخرى م�شافة كبرية، ولي�س لل�شجرة 

واحدة".
بطيًخا  تطرح  النخلة  تلك   - وتعاىل  �شبحانه   - اهلل  لو جعل  ماذا 
كثرًيا بدًل من البلح؟! اإذن لأ�شبحت من الأغنياء!! يف تلك اللحظة هبط 
ع�شفور فوق النخلة، ونقر مبنقاره ال�شغري بلحة نا�شجة يريد اأن ياأكل 
منها، ف�شقطت اإحدى البلحات من اأعلى النخلة على راأ�س الفالح. رفع 
الفالح يده ب�شرعة يتح�ش�س مكان البلحة من راأ�شه، وقد اآملته قلياًل وهو 
يقول: "اآه، فهمت الآن فقط، اأّن اهلل �شبحانه وتعاىل لو جعل هذه النخلة 
تطرح بطيًخا كبرًيا ثقياًل - كما متنيت - بدل من البلح ال�شغري اخلفيف 
حكمتك  اأعظم  ما  رب،  يا  �شبحانك  دم��ي،  و�شال  راأ���ش��ي،  لنفتح  اإذن 

وتدبريك!!".

ومن م�صل�صالتنا الثقافية ت�صاهدن الآتي:

منزلة األدب

رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
) ال�شم�س(.

تاأّدب  "من  قيل  وقد  ا�شتعمال اخللق اجلميل،  الأدب هي  فحقيقة 
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باأدب اهلل �شار من اأهل حمبة اهلل"، وقال اأحد ال�شاحلني: "من تهاون 
"نحن اإىل قليل من  بالأدب عوقب بحرمان القيام بال�شنن". وقال اآخر: 
الأدب اأحوج من كثري من العلم". وقد �شئل احل�شن الب�شري - رحمه اهلل 
ة يف الدين ومعرفة ما هلل عليك والزهد  - عن اأنفع الأدب فقال: "التفقُّ
يف الدنيا"، والأدب ثالثة اأنواع: اأدب مع اهلل، ول ي�شتقيم العبد اإل باأعمال 
الت�شليم والنقياد لأمره، واأدب مع ور�شوله ول ي�شتقيم اإّل بكمال الئتمام 
به والنقياد حلكمه وجعله اأحب اإليه من نف�شه، واأدب مع اخللق. فاأدب 
املرء عنوان �شعادته وفالحه، وهو علم اإ�شالح لل�شان و�شيانته عن اخلطاأ 
واخللل، وينبغي للعبد اأن ي�شون معاملته مع ربه من ي�شوبها نقي�شة، واأن 
ي�شون قلبه معه فال يلتفت لغريه، واأن ي�شون اإرادته فال يتعّلق مبا يغ�شبه 

عليه. 

ونرتككن مع هذا الفا�صل فكّن معنا:

فنُّ المعاملة

1- ل تقاطعي عندما يتكلم معك �شخ�س بل اجعليه يكلمك للنهاية 
الثاين  ال�شخ�س  يتاأثر  ل  حتى  ت��اأنٍّ  بكل  تتحدثني  اأن��ك  اأن��ت  واأ�شتاأذين 

ويقاطعك هو فال يكون هناك فائدة.
2- ل تقويل اأنا ل اأريد اأن اأخالط النا�س لأنهم يوؤذونني؛ لأّن التي 

تعي�س مع النا�س وت�شرب على اأذاهم اأف�شل من التي تعتزل خوًفا منهم.
3- ل تكوين لّوامة، جمادلة، خمربة، قا�شية، واأن تدعي بال�شر، ول 
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عم التي اأنعم اهلل عليِك واأنِت ل حت�شني. م�شركة بالنِّ
4- ل تن�شي اأن يف قلبك جوهرة تدور وت�شيء من حولها بكل احلب 
والحرتام ويف عقلِك نبتة خري من العلم واملعرفة ف�شاركي الآخرين بهذا 

العلم.
اأنِت التي تبدئني  اأنِك  اإليِك بالكالم  اأ�شاليب جذب النا�س  5- من 
عندِك،  عزيز  اأن��ه  كم  وليعلم  اإليه  �شوقك  عن  وتعرّبي  عنه،  بال�شوؤال 

فتزيدين اأنت من معّزتك عنده )عملية عك�شية(.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

الرفيق

اأمره  يف  رفيق  وهو  العنف،  و�شده  التاين،  وهو  الرفق  من  ماأخوذ 
ونهيه. 

ويف احلديث: "اإن اهلل رفيٌق يحب اأهل الرفق، واإن اهلل يعطي على 
الرفق

ما ل يعطي على العنف."

واآخر فقراتنا هذه الفقرة:

رسائل إلى محرومة

تقولني  اأخطائِك، وكنت  لقد �شارحتِك كثرًيا عن  اأيتها املحرومة: 
يل: نريد اأن نرتّبى على امل�شارحة والو�شوح، واأرجوَك يا اأخي ل جتامل 
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بالّرف�س  تقابليني  اأخطائك  عن  اأناق�شِك  فحينما  اأخطائي.  وتتنا�شى 
وال�شتنكار، فتنقلب املحبة التي األفناها اإىل عداوة، وتن�شي اأنِك اأول من 
تعلمته؟!  ما  تطبقني  ل  اأراِك  فما يل  املجاملة.  ونبذ  للم�شارحة  دعتني 
نهاية  ويف  امل�شارحة  على  اجلل�شة  بداية  يف  نتفق  اأن  العار  من  األي�س 
امل�شارحة  مبداأ  فاأين  بيننا؟!  فيما  نت�شارع  اأع��داء  اإىل  ننقلب  اجلل�شة 

الذي تّدعينه؟!.
اأيهتا املحرومة: اإّن الرتبية التي نتلّقاها يف هذه املحا�شن الرتبوية 
ال�شرية  من  مقتب�شة  اأ�شولها  بل  القول،  من  بدًعا  لي�شت  احلمد  وهلل 
النبوية، وفروعها مبنّية على الجتهاد " اإذا اجتهد احلاكم فاأ�شاب فله 
بتحمل  نطالبكن  فحينما  واحد"،  اأجر  فله  فاأخطاأ  اجتهد  واإذا  اأج��ران، 
على  اأ�شحابه  يربي  كان  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص؛  الب�شر  �شيد  فقدوتنا  مثاًل  امل�شوؤولية 
للجي�س  وقيادته  عنه  اهلل  ر�شي  زيد  بن  اأ�شامة  كق�شة  امل�شوؤولية  حتمل 
من  غفري  وجمع  وعثمان  عمر  خلفه  وك��ان  �شنة،   )16( ح��وايل  وعمره 
ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني، واأر�شل معاذ بن جبل اإىل اليمن 

للدعوة، والق�شة م�شهورة.. اإلخ.
ونرجو  نتمنى  حت��زين،  وال  ابت�شمي  قناة  قناتنا  برامج  ختام  يف 
ا لوجهه، واأن يوفقنا  من اهلل العلي القدير اأن يجعل ما قدمناه خال�شً

جميًعا لتقدمي املزيد.
اأجمعني". و�شحبه  اآله  وعلى  حممد  نبّينا  على  اهلل  "و�شلى 
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البرنامج اإلذاعي )99(

ٱ ٻ ٻ

امل��ت��ف��ّرد بالعزة واجل���ربوت،  امل��دب��ر للملك وامل��ل��ك��وت،  احل��م��د هلل 
الرافع لل�شماء بغري ِعماد، املقّدر فيها اأرزاق العباد، الذي �شرف قلوب 
فلم  االأ���ش��ب��اب،  م�شبب  اإىل  واالأ���ش��ب��اب  الو�شائل  مالحظة  عن  اأوليائه 
يعبدوا اإال اإّياه، ومل ي�شتعينوا اإال به، واأ�شهد اأّن حممًدا عبده ور�شوله، 
حفظه وكفاه فهو به كفيل، وهو ح�شبه ونعم الوكيل. �شلى اهلل و�شلم 

عليه، وعلى اآله و�شحبه املهتدين اإىل �شواء ال�شبيل. اأما بعد:
ها هي حلقات برناجمنا االإذاع��ي ت�شتمر، وبعدد حلقاتها تزداد، 

وبتنّوع براجمها تتاألق وتبدع.
ولنا يف ه��ذا اليوم )        ( امل��واف��ق )                 ( عر�ض �شريع 
ل�شبع حلقات مثريات من حلقات م�شل�شلنا االإذاعي الذي يعر�ض يومًيا 

اأمامكن.

اأروع حلقاتنا هي حلقة القراآن الكرمي؛ لأنه كالم اهلل - �صبحانه - 
اخلالد اإىل يوم القيامة:

القرآن الكريم

ۇئ      ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ       ائ  ى  ى  زب  تعاىل:  ق��ال 
جئ   ی  ی   ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ 
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يت  ىت  مت  خت   حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جح   مج  حج  يث  ىث  مث  جث   

ٿ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ   پ 
ڦ           ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ   ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  ک ک گ گ گ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں    ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ      ۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ               ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 
ەئوئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې    ې  ې    ۉ  ۉ  ۅ 
ی  ی  ی  ىئ   ىئ          ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ      ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
مت  خت     جتحت  يب  ىب   مب  خب  حب   جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ          پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  يت   ىت 
ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ       چ      ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  

ڇ         ڇ  رب ) ال�شورى(.

ر باحلديث: وحلقة ال�صّنة النبوّية ل بد اأن تعطِّ

الحديث
ُ َعْنُه - قال: كنت جال�ًشا مع النبي  َي اهللَّ َعْن �شليمان بن �شرد - َر�شِ
اأوداج��ه، فقال  واأحدهما قد احمّر وجهه وانتفخت  ملسو هيلع هللا ىلص ورجالن ي�شتبان 
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ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإين لأعلم كلمة لو قالها لذهب َعْنه ما يجد، لو قال اأعوذ  َر�ُشول اهللَّ
باهللَّ ِمْن ال�شيطان الرجيم ذهب َعْنه ما يجد« فقالوا له اإّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال 

تعّوذ باهللَّ ِمن ال�شيطان الرجيم. متفق عليه.

وللكلمة يف اإذاعتنا حلقٌة م�صتقلة:

سوء الجوار

زب ڳ ڳ  اأو�شانا اهلل �شبحانه يف كتابه باجلار فقال تعاىل: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  
ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ رب ) الن�شاء: 36(.

واإيذاء اجلار من املحّرمات لعظم حقه: عن اأبي �شريح - ر�شي اهلل 
عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل ل يوؤمن واهلل ل يوؤمن واهلل ل يوؤمن 
، قيل ومن يا ر�شول اهلل ؟ قال : الذي ل ياأمن جاره بوائقه« رواه البخاري.
وقد جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثناء اجلار على جاره اأو ذمه له مقيا�ًشا لالإح�شان 
يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبي  : قال رجل  والإ�شاءة فعن ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه قال 
ر�شول اهلل كيف يل اأن اأعلم اإذا اأح�شنت اأو اإذا اأ�شاأت فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
�شمعت جريانك يقولون: قد اأح�شنت فقد اأح�شنت، واإذا �شمعتهم يقولون: 

قد اأ�شاأت فقد اأ�شاأت« رواه الإمام اأحمد.
واإيذاء اجلار له �شور متعددة فمنها منعه اأن يغرز خ�شبة يف اجلدار 
امل�شرتك اأو رفع البناء عليه وحجب ال�شم�س اأو الهواء دون اإذنه، اأو فتح 
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بالأ�شوات  اإي��ذاوؤه  اأو  عوراته،  لك�شف  منها  والإط��الل  بيته  على  النوافذ 
اأو  وال��راح��ة،  النوم  اأوق��ات  يف  وخ�شو�شا  وال�شياح،  كالطرق  املزعجة 
�شرب اأولده وطرح القمامة عند عتبة بابه، والذنب يعظم اإذا ارتكب يف 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن يزين الرجل  النبي  اإثم �شاحبه كما قال  حق اجلار وي�شاعف 
الرجل  ي�شرق  لأن  ج��اره..  بامراأة  يزين  اأن  من  عليه  اأي�شر  ن�شوة  بع�شر 
من ع�شرة اأبيات اأي�شر عليه من اأن ي�شرق من بيت جاره« رواه البخاري. 
وبع�س اخلونة ينتهز غياب جاره يف نوبته الليلية ويدخل بيته ليعيث فيه 

الف�شاد فالويل له من عذاب يوم األيم.

واخرتنا لكّن حلقًة بعنوان )اأفكار اإبداعية للتميز الدرا�صي(

أفكار إبداعية للتميُّز الدراسي
احملي  ودائًما  احلا�شوب،  اأو  التلفاز  اأم��ام  اجللو�س  تطيلي  ل   -1
معك مذكرتك اخلا�شة، لكتابة اأي اأمر طارئ، اأو موعد، اأو واجب توؤدينه.
مثل:  الدرا�شي،  بالتميز  متتلكينها  قوية  طاقة  اأية  ا�شتخدمي   -2

اخلط - الر�شم - احلفظ - الفهم - الإلقاء. 
واعلمي جيًدا باأن الأخالق احلميدة يف ال�شف واملدر�شة من اأهم 

عوامل النجاح والتفوق.
3- فكري بالتميز ثم التمّيز ثم التمّيز، وثقي باهلل ثم بنف�شك اأنك 

ت�شتطيعني اأن حت�شلي على املركز الأول.
4- احلر�س على الأخذ بالتوجيهات التي ت�شاعد على النوم الهادئ 

املريح.
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وحت��ى ل تللن من حلقاتنا �ص��وف نعر�س لكّن حلقتني مثريتي��ن 
الأوىل بعن��وان )ر�صائل اإىل حمرومة(

رسائل إلى محرومة

اأيتها املحرومة: نحن ل نطالبِك بقيادة جي�س عظيم اإمنا نطالبِك اأن 
تقودي نف�شك، واأن تتحملي م�شوؤوليتها، فنف�شِك التي بني يديك هي اأوىل 
النا�س بالرتبية، فالعناية بها من مقّومات النجاح لالأمة، فاأنِت فرد من 
اأمتنا، فاإذا جنحِت برتبية نف�شك جنحْت اأّمتنا، فال تن�شي اأنك م�شوؤولة 
عن نف�شك فهل اأدبتها وعلمِتها وربيتها؟ ولأّن احل�شاب يوم القيامة فردي 
لنف�شك  زب ی جئ حئ مئ ىئ  رب )مرمي: 95(. فماذا قدمِت 

بعد املوت؟!.
من  الثقة  نزعت  وق��د  امل�شوؤولية  تتحملني  كيف  املحرومة:  اأيتها 
من  وتتهربني  الأع��ذار  تختلقني  نراك  ما  بعمل  تكلفِت  فحينما  نف�شك؟! 

امل�شوؤولية بطريقة لبقة وذكية!!.
اأيتها املحرومة: اإّن النا�س ينظرون اإليِك باأنك حتملني �شفات منها: 
ل امل�شوؤولية وال�شجاعة و�شناعة القرار وقّوة الإرادة والعزمية.. اإلخ. حتمُّ

اإّل باإثبات �شخ�شيتِك عند الآخرين، واملواقف هي  ول يتاأتى ذلك 
ل امل�شوؤولية  ل امل�شوؤولية فاإن مل ترّبي اليوم على حتمُّ التي تربيك على حتمُّ
والنا�س  احلياة،  اأعباء  عليِك  تتكالب  عندما  بامل�شتقبل  تف�شلني  ف�شوف 
ل امل�شوؤولية فمن يربيِك اإًذا؟ اأنت!!"كلُّكم راٍع  حقيقة لن يربوِك على حتمُّ

وكلُّكم م�شوؤوٌل عن رعّيته".
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ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:

المغيث

فمن  وال�شطرار،  ال�شدة  واإزال��ة  الكرب،  تفريج  وهو  الغوث  من 
ا�شتغاث به اأغاثه من لهفته واأنقذه من �شدته.

وحلقتنا الأخرية لهذا اليوم هي بعنوان )م�صافحة الرجال(

مصافحة الرجال

يقول اأحد الكّتاب: اأذكر، قبل ع�شرين عاًما تقريًبا، حني كنت على 
مقاعد الدرا�شة يف اجلامعة، طرحت ت�شاوؤًل للدكتور مدر�س مقرر الفقه 
واحلديث: ماذا يعني نق�س و�شوء الرجل اإذا م�شت يده امراأة اأجنبية..؟ 

هل يعني هذا اأّن املراأة جن�شة؟ وطلب من الطلبة التعليق اأو الإجابة.
واختلفت اإجابات الطلبة وتعليقاتهم، منهم من قال: اإن هذا مذهب 
الرجل مبالم�شة  يعني نق�س و�شوء  اأن  ال�شافعي وحده، ومنهم من نفى 

املراأة جنا�شتها.. وهكذا.
اإذا  ا  اأي�شً و�شووؤها  ينق�س  امل��راأة  كان:  الب�شيط  الرد  ف��اإّن  وطبعا 

لم�شت الرجل... فهل الرجل جن�س؟!
وكذلك الأمر بالن�شبة اإىل النهي عن م�شافحة الرجل للمراأة، بينما 

ا عن م�شافحة املراأة للرجل. النهي اأي�شً
ومن الُطرف الواقعية يف �شاأن امل�شافحة، ما يرويه الأ�شتاذ حممود 
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مهدي الأ�شتانبويل يف كتابه "حتفة العرو�س" اإذ يقول: ُدعي اأحد العلماء 
ال�شاحلني اإىل حفلة، ففوجئ بامراأة ت�شتقبل ال�شيوف، فمّدت اإليه يدها 
لت�شافحه فاعتذر، فتاأمّلت وظهر الأ�شف على وجهها. وبعد قليل دعاها 
وقال لها: اأريد اأن اأ�شارحك فهل ت�شمحني؟ قالت: وماذا تريد اأن تقول؟ 
قال: اإنني اأقول لك ب�شراحة: اإذا �شافحتك وجدت يدك اأحلى واأنعم من 
اإذا وجدت يدي  اأنك مثلي...  واأظن  فاإنها تخرج من عيني.  يد زوجتي، 
منا  كل  وبقي  نت�شافح،  فاإذا مل  يد زوجك، خرج من عينك،  اأحلى من 

را�شًيا بزوجه، يكون يف ذلك اخلري وال�شالم والعّفة للجميع.
ها نحن قد و�شلنا اإىل م�شك اخلتام، فحلقاتنا قد حلقت اأمامكن، 
وم�شاهدها قد ُعِر�شت لكّن؛ فاإن كان ما فيها �شواًبا فهو من اهلل، واإن 

كان من خطاأً اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان.
اأجمعني". و�شحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�شلى 
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 البرامج اإلذاعي )100(

ٱ ٻ ٻ

ووّفقهم  والعرب،  باحِلَكم  اأوليائه  �شدور  �شرح  ال��ذي  هلل  احلمد 
اإال اهلل  اإل��ه  ال  اأن  واأ�شهد  وال�شفر.  مل�شاهدة عجائب �شنعه يف احل�شر 
وحده ال �شريك له القائل: اإنا كل �شيء خلقناه بقدر، واأ�شهد اأّن نبينا 
اآله  وعلى  عليه،  و�شّلم  اهلل  �شلى  الب�شر.  �شيد  ور�شوله  عبده  حممًدا 

و�شحبه املقتفني الآثاره يف االأخالق وال�ِشرَي. اأما بعد:
اأه����������اًل ب����ك����ن ف���ب���ك���ن ي���ط���ي���ب ل����ق����اوؤن����ا 

ال�����ش��ج��ر  اأوراق  االأط������ي������ار  وت����ع����ان����ق 
وي�����ق�����ب�����ل ال�����ن�����ج�����م امل�������ح�������ب ح���ب���ي���ب���ه

وت�������ش���م االأر�����������ض اأن����������وار ال��ق��م�����������������������ر 
من هذا اليوم )         ( املوافق )                                ( نقف بكن يف 

قافلتنا االإذاعية، املزّودة بكل متطّلبات املعرفة، وعناقيد العلوم.

يتقدم قافلتنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  زب  تعاىل:  ق��ال 
گ  گ  ک    ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ گ ڳ    ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
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ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ       ھ ھ  ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ٴۇ  ۈ   ۈ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

پ   پ پ پ ڀڀ  ڀ ڀ ٺ رب ) الزخرف(.

وحتف قافلتنا ال�صّنة النبوّية:

الحديث

ر�شول  قال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اجلهني  اأن�س  بن  معاذ  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن كَتَم غيًظا، وهو قاِدٌر عَلى اأْن ُيْنِفَذُه، دعاه اهلُل عَلى روؤو�ِس 
ي�شاُء" �شححه  ما  منها  ُجُه  ُيَزوِّ العنِي  احلوِر  ِمَن  ُه  َ يخريِّ حتَّى  اخلالِئِق، 

الألباين. 

واإذا ه��داأت الأ�ص��وات و�صكن��ت كل الكائن��ات، ودارت بالذه��ن 
ت�صاوؤلت انتبهي ..  اإنها احل�روف ت�صّكل كلمات، حتمل لنا فكرة وتقدم 

معلومات. الكلمة املنهجية تقدمها الطالبة:

كيف تطورين مقدرتك على التركيز

1-افعلي ما ترينه �شرورًيا ل�شمان فهم ما تقرئني اأو ما تدر�شني.
ادر�شي املحتوى يوما بيوم. 

اربطي املعلومات املدر�شية باملعلومات العامة خارج نطاق الدرا�شة. 
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اقرئي كل كلمة بعناية تامة وتتبعي اأفكار الكاتب.
2- حاويل ال�شتمتاع مبا تدر�شني.

كوين يقظة ملا قد تكون له عالقة باملادة من قراءات وم�شاهدات 
خارج �شور املدر�شة.

ي�شهل  الكتاب  املدرو�س من  الف�شل  العامة يف  املبادئ  البحث عن 
من قدرِتك على الرتكيز.

غريي املادة ونوعي الن�شاط الذي تقومني به فاقرئي �شاعة واكتبي 
�شاعة اأخرى لكي ل ت�شعري بامللل.

3- �شعي هدًفا يف ذهِنك واأنت تذاكرين.
حددي اأهداًفا ق�شرية املدى واأنت توؤدين واجباتك القرائية.

الوقت  مع  يتنا�شب  مبا  اإجن��ازه��ا  تريدين  التي  اأه��داِف��ك  ح��ددي 
املخ�ش�س لتحقيقها، فاإن كان الوقت ق�شرًيا جًدا �شعرت بالف�شل. واإن 

ا �شرد ذهنِك. كان الوقت طوياًل جدًّ
4- افعلي كل ما بو�شِعك ل�شتمرار تركيزك يف اأثناء املذاكرة.

بعد كل  اإىل10( دقائق  ما بني )5  الراحة ترتاوح  خذي فرتة من 
)45 اإىل50( دقيقة من الدرا�شة.

ل تدعي اأية م�شتتات من حوِلك ت�شايقك بل ت�شريف ب�شورة حكيمة 
ثم ارجعي اإىل الدرا�شة.

ل تدعي اأية م�شتتات من حولك ت�شايقك بل ت�شريف ب�شورة حكيمة 
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ثم ارجعي اإىل عملك.
ل  حتى  الذهني  تركيزك  يف  بالتدخل  واخل��وف  للقلق  ت�شمحي  ل 

تواجهي �شعوبة يف حتقيق اأهدافك الدرا�شية.
5- جربي حتويل نظام الدرا�شة اجليدة اإىل عادات ثابتة.

ادر�شي وفق جدول اأو نظام معنّي لأّن ذلك �شي�شاعدك على تكوين 
عادات درا�شية نافعة.

نظمي درا�شتك على اأ�شا�س و�شع املادة ال�شعبة والأقل متعه بالن�شبة 
لك بالوقت الذي يفرت�س اأنك قادرة على الرتكيز ب�شهولة. واملادة الأكرث 
يقظة  فيها  تكوين  ل  التي  الأوق��ات  لِك يف  بالن�شبة  �شعوبة  والأق��ل  متعة 

متاًما.
6- حاويل التاأكد من احل�شول على نتاج مذكراِتك املثمرة.

وّجهي بع�س اهتمامك لتحديد ما ميكن عمله للح�شول على درجات 
جيدة تتنا�شب مع جهوِدك.

من  ق�شط  باأخذ  جيدة  درج��ات  على  احل�شول  عند  نف�شك  كافئي 
الراحة.

اأن  اأو قدرات الآن، يحتمل  ما قد يبدو قليل الأهمية من معلومات 
�شعيدة  وكوين  للدرا�شة  وقًتا  خ�ش�شي  لذا  امل�شتقبل.  يف  اأهميته  تثبت 
درا�شة  اأهمية  الت�شاوؤل عن مدى  الوقت يف  ت�شييع  بدًل من  باملعلومات، 

هذه املادة اأو تلك. 
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وبينما نحن نبحث يف القافلة خرجت لنا ثالث ورقات.. الورقة 
الأوىل بعنوان:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

ي عن جماعة امل�شلمني واإمامهم، فاإّن يد اهلل مع اجلماعة،  - ل ت�شذَّ
واجلماعة رحمة والفرقة عذاب.

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من خرج عن 
ًة« متفق عليه. الطاعة وفارق اجلماعة، فمات، مات ميتًة جاهليَّ

- ل تخرجي على ويّل اأمر امل�شلمني اأو تنازعيه يف الأمر، حتَّى تري 
ُكفًرا بواًحا من غري تاأويل فا�شد اأو قلب جاحد، عندِك من اهلل فيه برهان 

قاطع، ولديِك القدرة على ذلك دون مفا�شد.
عن عبادة بن ال�شامت - ر�شي اهلل عنه - ، قال: »بايعنا ر�شول 
اعِة يف من�شِطنا ومكرِهنا وُع�شرنا وُي�شرنا، واأثرٍة  مِع والطَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ال�شَّ
علينا، واأن ل ُنناِزَع الأمَر اأهَلُه اإلَّ اأن تروا ُكفًرا بواًحا ِعندُكم ِمَن اهلل فيِه 
متفق  لِئ��ٍم«  لومَة  اهلل  نخاُف يف  ل  ا  ُكنَّ حيُثما  باحلقِّ  نقوَل  واأن  ُبرهاٌن، 

عليه.
- ل تطيعي خملوًقا يف مع�شية اخلالق، اإمنا الطاعة يف املعروف.

عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
اعُة على املرِء امل�شلم فيما اأحبَّ وكرَه، ما مل ُيوؤمر مبع�شيِة،  مُع والطَّ »ال�شَّ

فاإذا اأُمر مبع�شيٍة فال �شمع ول طاعَة« متفق عليه.

www.alukah.net



668

عي بها النا�س فاإنهم لن يغنوا عنك من  - ل ترائي باأعماِلك اأو ُت�شمِّ
اهلل �شيًئا، وذلك حمبٌط للعمل وموجٌب للوزر، ومذهبٌّ لالأجر، فاإّن اهلل 

ا لوجهه و�شواًبا على �شرعه. تعاىل ل يقبل من العمل اإلَّ ما كان خال�شً
قال تعاىل: زب يت جث           مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ 

جس رب ) الكهف: 110(.

والورقة الثانية بعنوان )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

بعد  القراآن  من  تي�ّشر  ما  ق��راءة  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  من 
الفاحتة يف الركعتني الأوليني �شواء كانت ال�شالة جهرية اأم �شرية، اأما 
الركعتان الأخريتان فاأكرث فعله ملسو هيلع هللا ىلص اأنه ل يزيد على الفاحتة، ورمبا قراأ 
يف بع�س الأحيان ب�شيء فوق الفاحتة كما دّل على ذلك حديث اأبي �شعيد 
اخلدري - ر�شي اهلل - ، لكنه مل يكن فعله الراتب، ففي احلديث: »اأنه 
الركعتني الأخريني ب�شورتي الإخال�س« رواه ابن  ملا �شّلى الظهر قراأ يف 

ماجة.
وال�شّنة اأن تكون ال�شورة كاملة يف كل ركعة، فاإن �شّق فال حرج اأن 
اأو  �شفر  من  لعار�س  ويخففها  تارة  القراءة  يطيل  وكان  ال�شورة،  يق�شم 
غريه، ويتو�ّشط فيها غالًبا، ومل يكن من هديه املداومة على قراءة ق�شار 

ال�شور يف املغرب.

ونقف مع فقرة )اأ�صماء اهلل احل�صنى(:
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القادر

ما  املوجود، على قدر  واإعدام  املعدوم،  اإيجاد  يقدر على  الذي  هو 
ا عنه.  تقت�شي احلكمة، ل زائًدا عليه ول ناق�شً

وعندما هّمت قافلتنا على الرحيل تداولنا بع�س الأحاديث ومع 
فقرة )الأ�صد عند العرب( 

األسد عند العرب

اأنهم اأطلقوا عليه  كانت العرب جتّل الأ�شد وتهابه وتعظمه.. حتى 
والهمام  واحليدرة  واحلمزة  كالق�شورة  ا�شم،  اأربعمائة  من  يقرب  ما 
والأ�شهب والهزبر واخلاب�س والهرتك والدوا�س وال�شيغم والنّهام وحية 

الوادى.. وغري ذلك.
ومن مراقبتهم له، ومعرفتهم به قالوا عنه: 

هو اأ�شد ال�شباع قوة واأكرثها جراأًة واأعظمها هيبًة واأهولها �شورًة، 
لأنه ل يهاب �شيًئا من احليوان، ول يوجد حيوان له �شّدة بط�شه.. وزعموا 
اأنه ل ياأكل من �شيد غريه البتة.. واإذا �شاد �شيًئا اأكل قلبه وترك الباقي 
راأى  واإذا  وال�شبابة..  الدف  و�شوت  الغناء  ويحب  اإليه..  يرجع  ول  لغريه 

�شوًءا بالليل ذهب اإليه ووقف بالُبعد منه، وحينئٍذ ي�شكن غ�شبه.
اأكل  واإذا مر�س  له وتوا�شع ينجو منه..  اأنه من ذّل  ا  اأي�شً وزعموا 
الأ�شد..  للحمى داء  قرًدا فيزول مر�شه.. وقّلما تفارقه احلمى؛ ولذلك 
من  الن�شُل  فيخرج  ال�شعد  نبات  ياأكل  بدنه  يف  وبقي  ن�شٌل  اأ�شابه  واإن 

www.alukah.net



670

اأو جرح جتتمع عليه  اأ�شابه خد�س  واإن  الأ�شد..  بدنه، وهذه خا�شية يف 
الذئاب ول تنتقل عنه حتى تقتله.. وهو يهرب من الديك الأبي�س.. وجميع 
اإل احلمار فاإنه يقف عن ال�شعي.. ول يزاأر  احليوانات تهرب من زئريه 
البق  يفعله  بالأ�شد ما  يفعل  والنمل  ال�شيد..  حالة جوعه حتى ل يهرب 
لأ�شبالها  يتعّر�س  اللبوؤة  ولدت  واإذا  النمل..  من  فاإنه يف عذاب  بالفيل، 
عند الولدة لأن الولد يخد�س رحمها برباثنه، فالليث ياأتي بحرباء لتاأكلها 

فترباأ من مر�شها.
يدنو من  ل  واإنه  الأ�شد..  اأ�شد جت��روؤًا من  ال�شباع  لي�س يف  وقالوا: 

النار ول يتعّر�س للمراأة الطامث.
ويف اخلتام نقول:

ب��ك��ل احل���ب جت��م��ع��ن��ا و���ش��رن��ا ج��م��ي��ًع��ا ���ش��ع��ي��دات
املهداة الرحمة  وحديث  اآي��ات  عليكن  تلونا 

فرنجو اأن ت�شل ر�شالتنا ويكون ل�شوتها اأ�شداء
 ���ش��الم ح��ب وت��ع��اون ي�����ش��ود جميع االأرج����اء

ول���ت���ح���م ي������ارب ب������الدي ل��ت��ع��ي�����ض ب�����ش��ل��م ورخ�����اء
 اإذاعة مدر�شتنا ال�شباحية اإبهار يف كل لقاء

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�شالم 
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الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

يف بداية كل اأمٍر ونهايته يجب علينا اأن ن�شكر املوىل - تبارك وتعاىل 
- فلوله ما كان لهذا العمل اأن يخرج اإليكن، ول اأن يتم هذا اللقاء بكن، 
وله  ولح،  بزغ كل جنٍم  ما  الثناء  وله  تعاقب اجلديدان،  ما  فلله احلمد 

ال�شكر ما اأحرم كل حاٍج ولبَّى.
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به  واأ�شاأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�شً

الأمة اأجمع، وطالبات مدار�شها ب�شكل خا�س.
واأودُّ التذكري باأن هذا الكتاب �شالح - باإذن اهلل - لالإلقاء يف جميع 
بلد  يف  تتخ�ش�س  ومل  متنوعة،  براجمه  لأن  الإ�شالمية؛  الدول  مدار�س 

بعينه.
وكل عمل اإن مل مُينح التوفيق من اهلل تعاىل فهو اإىل الهالك اأقرب؛ 
فاإن كان من تق�شرٍي اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان، واإن كان من خرٍي 

وبركة فهو من اهلل �شبحانه وحده.
ول اأمل من الن�شيحة والتوجيه باأهمية الإذاعة املدر�شية، وتاأثريها 
اأو  اإذاعاتنا بالنجاح  الديني، والعلمي، والرتبوي، فنحن من نحكم على 

الف�شل - ل �شمح اهلل -.
فاإن اأح�شنا العمل بهذه الإذاعات، وقمنا بها خرَي قيام، فقد اأح�شنا 

لنا الأجر واملثوبة من ربنا تبارك وتعاىل. لأنف�شنا وطالباتنا، وح�شّ
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الهتمام  نعطها  ومل  اإذاعاتنا،  يف  فرطنا  ب��اأن  العك�س،  كان  واإن 
املطلوب، فبالطبع �شوف تكون النتيجة خمالفة للتوقعات، ولن جتني منها 
الطالبات واملعلمات الثمرات اليانعة التي ترجى اأن حت�شد يف نهاية كل 

برنامج اإذاعي.
لذا، الهمة الهمة اأيتها املعلمات، فهذه الأجيال والطاقات النا�شئة 
و�شرف  ينفعهن،  ما  تقدمي  على  اأحر�شن  اأيديكن،  بني  اأمانة  واملتعلمة 
كلماتهن  كانت  واملخذلت مهما  املثبطات  بكالم  تعباأن  ول  ي�شرهن؛  ما 
الطريق  اقطعن  بل  اإي�شالها،  طرق  يف  تفنن  ومهما  جارحة،  اأو  قا�شيًة 
الفردو�س  وهو  األ  مكان  اأعلى  اإىل  لن�شل  نعمل  نحن  لهن:  وقلن  عليهن 
الأعلى من اجلنة، فاإن اأردتن اللحاق بركبنا فاأهاًل بكن، واإل فان�شرفن 

عنا، واإن اهلل ملع املح�شنني.
لطالبات  وموجه  مقدم  الكتاب  هذا  ب��اأن  القول  اأود  اخلتام:  ويف 
هذا  من  ال�شتفادة  يف  طالباتكن  على  تبخلن  فال  املتو�شطة،  املرحلة 
الكتاب كل �شباح، واإلقائه على م�شامعهن، فرب كلمة تغري من حال اإىل 
حال، ورب حرف يلقى يكتب ل�شاحبته اجلنة!! جنة اخللد.. فال للك�شل 

ول للملل، ومرحًبا باجلد والعمل.
وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.



673

المحتــوى
7 مقدمة الكتاب 

11 الربنامج الإذاعي )1( 
17 الربنامج الإذاعي )2( 
23 الربنامج الإذاعي )3( 
30 الربنامج الإذاعي )4( 
34 الربنامج الإذاعي )5( 
40 الربنامج الإذاعي )6( 
46 الربنامج الإذاعي )7( 
53 الربنامج الإذاعي )8( 
60 الربنامج الإذاعي )9( 
65 الربنامج الإذاعي )10( 
72 الربنامج الإذاعي )11( 
78 الربنامج الإذاعي )12( 
85 الربنامج الإذاعي )13( 
91 الربنامج الإذاعي )14( 
98 الربنامج الإذاعي )15( 

104 الربنامج الإذاعي )16( 

www.alukah.net



674

111 الربنامج الإذاعي )17( 
116 الربنامج الإذاعي )18( 
121 الربنامج الإذاعي )19( 
128 الربنامج الإذاعي )20( 
134 الربنامج الإذاعي )21( 
140 الربنامج الإذاعي )22( 
146 الربنامج الإذاعي )23( 
153 الربنامج الإذاعي )24( 
159 الربنامج الإذاعي )25( 
166 الربنامج الإذاعي )26( 
172 الربنامج الإذاعي )27( 
178 الربنامج الإذاعي )28( 
184 الربنامج الإذاعي )29( 
190 الربنامج الإذاعي )30( 
203 الربنامج الإذاعي )32( 
209 الربنامج الإذاعي )33( 
214 الربنامج الإذاعي )34( 
221 الربنامج الإذاعي )35( 



675

227 الربنامج الإذاعي )36( 
232 الربنامج الإذاعي )37( 
239 الربنامج الإذاعي )38( 
245 الربنامج الإذاعي )39( 
251 الربنامج الإذاعي )40( 
258 الربنامج الإذاعي )41( 
264 الربنامج الإذاعي )42( 
270 الربنامج الإذاعي )43( 
278 الربنامج الإذاعي )44( 
285 الربنامج الإذاعي )45( 
292 الربنامج الإذاعي )46( 
297  الربنامج الإذاعي )47( 
304 الربنامج الإذاعي )48( 
311   الربنامج الإذاعي )49( 
318   الربنامج الإذاعي )50( 
325 الربنامج الإذاعي )51( 
331 الربنامج الإذاعي )52( 
338 الربنامج الإذاعي )53( 

www.alukah.net



676

345 الربنامج الإذاعي )54( 
352  الربنامج الإذاعي )55( 
359 الربنامج الإذاعي )56( 
367 الربنامج الإذاعي )57( 
373 الربنامج الإذاعي )58( 
380 الربنامج الإذاعي )59( 
386 الربنامج الإذاعي )60( 
393 الربنامج الإذاعي )61( 
399 الربنامج الإذاعي )62( 
406 الربنامج الإذاعي )63( 
412 الربنامج الإذاعي )64( 
418 الربنامج الإذاعي )65( 
425 الربنامج الإذاعي )66( 
432 الربنامج الإذاعي )67( 
438 الربنامج الإذاعي )68( 
445 الربنامج الإذاعي )69( 
453 الربنامج الإذاعي )70( 
460 الربنامج الإذاعي )71( 



677

467 الربنامج الإذاعي )72( 
473 الربنامج الإذاعي )73( 
480 الربنامج الإذاعي )74( 
487  الربنامج الإذاعي )75( 
496 الربنامج الإذاعي )76( 
503 الربنامج الإذاعي )77( 
510 الربنامج الإذاعي )78( 
517 الربنامج الإذاعي )79( 
524 الربنامج الإذاعي )80( 
532 الربنامج الإذاعي )81( 
539 الربنامج الإذاعي )82( 
545 الربنامج الإذاعي )83( 
552 الربنامج الإذاعي )84( 
559 الربنامج الإذاعي )85( 
565 الربنامج الإذاعي )86( 
572 الربنامج الإذاعي )87( 
578 الربنامج الإذاعي )88( 
586 الربنامج الإذاعي )89( 

www.alukah.net



678

593 الربنامج الإذاعي )90( 
600 الربنامج الإذاعي )91( 
607 الربنامج الإذاعي )92( 
613 الربنامج الإذاعي )93( 
620 الربنامج الإذاعي )94( 
628 الربنامج الإذاعي )95( 
635 الربنامج الإذاعي )96( 
642 الربنامج الإذاعي )97( 
649 الربنامج الإذاعي )98( 
656 الربنامج الإذاعي )99( 
663  الربامج الإذاعي )100( 
671 اخل�ات�م�ة 
673 املحت��وى 



679

www.alukah.net



680



681

www.alukah.net



682




