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 قبل اأن نبداأ
حكم امل�سرحي�ت الإ�سالمية

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

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

يكون كاذًبا يف دعواه ألن الكذب ما كان خالف احلقيقة. 

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

يشبه فعل فالن، وهذا واقع وحقيقة. 

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

الكذب.

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

فبناء عىل هذا؛ ال تكون املسألة كذب.

ولكن إذا اشتملت املرسحية عىل يشء حمرم؛ كأن يستلزم تنقص ذوي   
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الفضل فإهنا ال جتوز، وعىل هذا فأرى أن الصحابة - ريض اهلل عنهم - ال 
يمثلون والسيام اخللفاء الراشدون منهم. 

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

من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال. 

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

فاملقام هنا مقام ذم.

وكقوله تعاىل: زب ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک              گ    
گ گ رب )اجلمعة: 5(. 

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

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

واهلل أعلم.

))(  أخرجه البخاري عن ابن عباس - ريض اهلل عنهام - .
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الـمـحـتــوى

7 قبل أن نبدأ حكم املرسحيات اإلسالمية 

9 الـمـحـتــوى 

(3 املقدمة 

29 28 مرسحية مدرسية 

3( املرسحية األوىل طريقـِك إىل الـسعادة احلقيقية 

36 املرسحية الثانية املسلمة ال تفقد األمل 

47 املرسحية الثالثة الصحة تاج .. فحافظي عليها 

54 املرسحية الرابعة قراءة الكتب .. أين نحن منها؟!! 

62 املرسحية اخلامسة تلك القيود 

7( املرسحية السادسة الغلو يف الدين 

78 املرسحية السابعة االختناق 

86 املرسحية الثامنة طفاية احلريق 

96 املرسحية التاسعة اإلغامء 

(03 املرسحية العارشة املشاجرات هنايتها؛ ندم وحرسات 

((0 املرسحية احلادية عرشة التفوق الدرايس 

(20 املرسحية الثانية عرشة أحبِك أمي 
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(26 املرسحية الثالثة عرشة  اتركيها إهنا خملوقة ضعيفة!! 

(3( املرسحية الرابعة عرشة سأضع هذه الورقة يف جيبي 

(36 املرسحية اخلامسة عرشة احلسد.. الداء الفتاك 

املرسحية السادسة عرشة القنوات الفضائية املاجنة ..

(45 فشل ديني، وفشل درايس 

املرسحية السابعة عرشة اهلاتف النقال ..

(53 حماسن االستعامل، ومساوئ االستعامل 

املرسحية الثامنة عرشة الشبكة العنكبوتية ..

(62 سالح ذو حدين 

(70 املرسحية التاسعة عرشة الرضا)(  

(85 املرسحية العرشون اجعيل لِك طموًحا 

(92 املرسحية  احلادية والعرشون احلسد .. الداء الفتاك 

املرسحية الثانية والعرشون تعلمي ..

20( كيف توفرين مالِك؟! 

املرسحية الثالثة والعرشون يف التأين السالمة ..

2(0 ويف العجلة الندامة 

2(6 املرسحية الرابعة والعرشون إهنا القراءة 

233 املرسحية اخلامسة والعرشون العلم نور 
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24( املرسحية السادسة والعرشون مرسحية عذًرا رسول اهلل  

249 املرسحية السابعة والعرشون أريد أن أبني حيايت 

266 املرسحية الثامنة والعرشون احلجــــاب 

273 8) مشهًدا إذاعًيا 

275 املشهد األول أمهية املهارات 

279 املشهد الثاين ماذا تقول الطبيبات؟  

284 املشهد الثالث فتيات اجليل 

287 املشهد الرابع حوار بني الفصحى والعامية 

29( املشهد اخلامس طريقـِك إىل الـسعادة احلقيقية 

296 املشهد السادس الفراغ القاتل 

30( املشهد السابع حوار مع تاركة للصالة 

309 املشهد الثامن حتى تكوين ُحرًة  

3(3 املشهد التاسع فرصتِك لتتويب يف رمضان 

3(9 املشهد العارش تاج األمنيات 

322 املشهد احلادي عرش خطوات القراءة املتعمقة  

املشهد الثاين عرش )7( خطوات للنجاح يف حياتِك

326 وحتقيق أهدافِك  

332 املشهد الثالث عرش خطوات الختاذ القرار  
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337 املشهد الرابع عرش اخلطوات العملية لتحقيق السعادة 

343 املشهد اخلامس عرش رصخة يف القدس 

347 املشهد السادس عرش خرُي جليس 

352 املشهد السابع عرش حوار بني العلم واجلهل والعدل 

356 املشهد الثامن عرش االبتسامة الغائبة 

363 ملحق مقدمات خاصة باملشاهد 

365   » مقدمة للمشاهد »)

366   » مقدمة للمشاهد »2

367   » مقدمة للمشاهد »3

368   » مقدمة للمشاهد »4

369   »  مقدمة للمشاهد »5

37( نموذج طلب لويل األمر 

373 اخلـاتــمــة 
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

وأزكى التسليم.

ثم أما بعد:

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

يقدمه هلا املرسح، واملشهد.

مدرسية،  مرسحية   )30( عىل  اهلل  بحمد  الكتاب  هذى  احتوى  وقد 
ورسم  فكرة،  زرع  إىل  ومشهد  مرسحية  كل  هتدف  إذاعًيا،  مشهًدا  و)20( 

طريق مستقيم أمام الطالبات.

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

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

وسوف أعرف لكم كاًل من االثنني بالتفصيل - بإذن اهلل - .
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     )1( امل�صرح املدر�صي ))1((:
من خالل هذه الصفحات، سأحاول بإذن اهلل التعريف باملرسح املدريس 
كنشاط حيتاج إىل جهد إضايف حتى يتسنى له أن يلعب دوره كاماًل، السيام 
وأن املرسح املدريس من الدعامات األساسية التي بإمكاهنا تكوين شخصية 
الالزمة الكتساح ميادين احلياة  الشجاعة األدبية  املتعلمة، وجعلها تكتسب 

املتعددة.

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

أجل التطوير واكتساب مزيد من اخلربات والتجارب.

اأواًل: امل�سرحية الرتبوية: 
املرسحية الرتبوية هي: نموذج أديب فني حيدث تأثرًيا تربوًيا يف املتلقي 
معتمًدا عىل عدة عنارص أدبية أساسية منها: احلبكة الدرامية، والشخصيات، 
واملؤثرات،  ــاءة،  واإلض املالبس،  ومنها:  مساعدة  وتقنيات  ــوار،  واحل

والديكور. 

ثانًيا: عنا�سر بناء امل�سرحية: 
1- موضوع املرسحية وشكلها: جيب أن ال يتناىف مع املعايري األخالقية 
أو اجلاملية، وال يفصل موضوع املرسحية عن شكلها؛ فإذا كانت ذات شكل 

كوميدي كان املوضوع كوميدًيا ذا هدف تربوي سليم. 

))( تم اقتباس هذه املقدمة التي تتحدث عن املرسح املدريس من موقع املدرس عىل الشبكة 
العنكبوتية )بترصف(، مع حتول صيغة الكالم من املذكر للمؤنث(.
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2- الشخصية: جيب أن تتناسب الشخصيات مع أدوار املرسحية، فدور 
الترصف،  وحسن  اجلسمية،  بالقوة  به؛  يقوم  من  يتميز  أن  جيب  مثال  القائد 

والقدرة عىل الكالم، واجلرأة. 

3- البناء الدرامي: وهو أن تسري األحداث بتفاصيلها املختلفة بحيث 
جتعل الوصول إىل النتيجة أمًرا واقعًيا، ويكون لكل حدث سبب منطقي دون 
اإلثارة  عىل  السليم  الدرامي  البناء  ويعتمد  مفتعلة،  مصادفات  أو  مفاجآت 

والتشويق بعيًدا عن التعقيد والغموض.

لدى  النفسية  الدوافع  وتعني  داخلًيا،  رصاًعا  إما  وهو  الرصاع:   -4
املمثل، وإما أن يكون رصاًعا خارجًيا بني عدة أفراد ينتمون إىل املجتمع.

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

واحلوار بني شخصيات املرسحية. 

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

كان السيناريو مرًنا اتصف باجلدية والتميز. 

6- احلوار: يصور فكرة املرسحية، وهو »الكالم« الذي جيب أن حتفظه 
حواًرا  يكون  ال  بحيث  وإتقاهنا،  املشاعر  حضور  مع  »الطالبات«  املمثالت 
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باهًتا يبدو سخيًفا دون ظهور االنفعاالت. 

ثالًثا: تقنيات العمل الدرامي امل�سرحي: 
والبالستيك،  واملالبس  واخلشب  احلديد  من  ويصنع  الديكور:  1ـ 
اجلاملية  القيمة  وتصور  احلدث،  ملوقع  العامة  اهليئة  تصنع  بحيث  وغريها 
للمكان، ويعمل عىل ربط األحداث بالواقع من خالل اختصار احلوار أحياًنا.

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

املفتوحة  املسارح  خاصة  األطفال  مسارح  يف  األفضل  اإلضاءة:   -3
املعتمدة عىل ضوء الشمس، ولكن إذا استدعى األمر أضواء معينة فيعد هذا 

مفيًدا ومهاًم لنجاح املرسحية. 

4- املؤثرات الصوتية: وهي تضفي مع الديكور يف املرسح جًوا وتأثرًيا 
فاعاًل إليصال اهلدف.

5- املاكياج: وهيدف إىل مساعدة املمثلة »الطالبة« عىل متثيل الشخصية 
وتقريبها من املشاهدة، بحيث جتعلها مرتبطة بالواقع. 

رابًعا: اأدوار امل�سرح املدر�سي يف الرتبية والتعليم: 
عىل  قدرهتا  وبالتايل  نفسها،  عن  التعبري  عىل  الطالبة  قدرة  تثري   -

التعامل مع املشكالت واملواقف. 

- تعلم الطالبة إطاعة الصديقات يف املواقف، وتطور مهارات القيادة 
واملشاعر اإلنسانية؛ كالشفقة، واملشاركة، والتعاون. 
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ـ الثقة باهلل ثم بالنفس، وتقوية روابط األخوة يف اهلل. 

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

ـ تنمية احلواس وتطويعها عند احلاجة. 

من  نوع  وهي  شخصياهتن،  وتفحص  باألخريات،  الطالبة  تعريف  ـ 
الفراسة. 

ـ تشعرها باملتعة، وبالتايل اإلقبال عىل التعلم. 

ـ ُتيرس املواد الدراسية عن طريق مرسحتها بأسلوب مشوق. 

خام�ًسا: اأهم اأ�سكال امل�سرحية الرتبوية: 
بأسلوب  تربوي  غري  سلوك  نقد  فيها  يتم  الكوميدية:  املرسحية  1ـ 
هزيل مرح، وفيها شخصيات وأحداث فكاهية مع أمهية أن يكون طرًحا قياًم 
بعيًدا عن األساليب اإلعالمية العامة التي تركز عىل املردود االقتصادي عىل 

حساب الطرح اهلادئ املتزن.

بمزج  وتتميز  الباكية،  امللهاة  وتعني  الرتاجيكوميديا:  املرسحية   -2
أشكال  كسائر   - تنتهي  أن  والبد  اجلادة،  واملشاهد  املأساوية  احلوادث  من 

املرسحية الرتبوية - هناية سعيدة. 

3ـ املأساة: وتسمى »مرسحية تراجيدية« تتميز باجلدية، وليس فيها أي 
نوع من اهلزل، وال ترمي إليه. 

طريق  عن  حوار  عىل  تعتمد  التي  وهي  اإلنشادية:  املرسحية   -4
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األناشيد، أو احلوار بني احلق والباطل شعًرا.

�ساد�ًسا: كيف تعدين م�سرحية مدر�سية؟:
الاليت  الطالبات  طاقات  نستثمر  أن  يمكن  وهنا  النص،  إعداد   )1(
مفاتيح  وإعطائهن  املرسحية،  كتابة  عىل  وتدريبهن  الكتايب،  احلس  يمتلكن 

الكتابة. 

)2( اختيار الطالبات الاليت يتفق بعدهن اجلسمي والنفيس وميوهلن، 
مع األدوار املرسومة للمرسحية، ومن املهم أن تتحسس املربية مراحل النمو 
بالتايل تقديم مرسحية مناسبة ألعامرهن،  لتستطيع  عند األطفال والفتيات؛ 

وقادرة عىل إحداث األثر املطلوب. 

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

)4( بناء الديكور واخللفيات بالتعاون بني املعلمة وطالباهتا.

دعوة  بطاقات  توزع  بأن  وذلك  البالغة،  األمهية  املرشوع  إعطاء   )5(
حلضور املرسحية عىل الطالبات، واملعلامت، واألمهات، واملسؤوالت.

ـ ويراعى عند احلوار: 

ـ أن يكون يسرًيا سهاًل غري معقد األسلوب. 

)بطالت  الطالبات  بني  احلديث  توزيع  ومراعاة  اجلمل،  قرص  ـ 
املرسحية(. 

- أن يكون احلوار فاعاًل، بمعنى تداخل الشخصيات يف أثناء احلوار، 



19

مما يؤدي إىل استمرار احلركة املرسحية التي هي نمو األحداث وازدياد حدة 
الرصاع.

األحداث  تطور  إىل  مجلة  كل  تؤدي  بحيث  بناًء؛  احلوار  يكون  أن  ـ 
والسري باملرسحية إىل األمام. 

ـ اختيار املالبس والديكورات التي تناسب الزمان واملكان للمرسحية، 
ويراعى مسألة احلشمة يف اللباس. 

�سابًعا: جمهور امل�سرح املدر�سي:
     يمكن تقسيم مجهور التلميذات املستفيدات من املرسح املدريس إىل 

ثالث فئات هي:

1ـ مرحلة اخليال )من �سن 6ـ 12 �سنة(:
     وتكون ذات فكرة يسرية، ويغلب عليها اخليال، وهناك أمثلة كثرية 
ملرسحيات أدبية تربوية مشهورة تعرب عن هذه املرحلة منها: مرسحية حتكي 
احرتام  الطفالت  يف  تريب  وهي  املصيدة«  من  ذئًبا  أنقذ  الذي  »األرنب  قصة 

اآلخرين، وعدم حتقريهم واالستهزاء بقدراهتم.

2ـ مرحلة املغامرة والبطولة )من 13ـ 15�سنة(: 
وتنتهي  باخليال،  احلقيقة  فيها  متتزج  التي  البطولة  وفيها حكايات       
بانتصار البطل، وتتصف مرسحيات هذه املرحلة: بمشاهد الشجاعة يف احلق 
واألخوة  الدينية  القيم  تأكيد   - والواضحة  املفيدة  املعلومات   - الواقعية   -

اإلسالمية - التعاون - التطوير واالبتكار مثل: املرسحيات التارخيية.
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3ـ مرحلة بناء ال�سخ�سية واالجتاهات )16ـ 18�سنة(: 
وتعد هذه الفرتة من أهم مراحل حياة الفتيات، وفيها تتبلور الشخصية 
وتكتسب خصائصها احلياتية املقبلة، وهنا ينبغي أن نؤصل فيهم مفهوم الثقافة 
بكل مشارهبا، واالنتقال بتفكري الفتيات إىل البحث واملناقشة والوصول إىل 
بذاهتا  ثقتها  سينمي  وذلك  الواقع،  فرض  ال  للقناعة  نتيجة  األشياء  علل 

واحرتامها لألخريات.

إىل  االنتقال  أو  العملية،  للحياة  الفتيات  إعداد  يبدأ  املرحلة  هذه  ويف 
العامة،  مراحل علمية جـــــديدة »اجلامعة« ، أو الدخول يف معرتك احلياة 
وبذلك ترسم لنفسها طريق املستقبل، لذا.. يراعى يف املرسح املدريس اهتاممه 
وقدراهتا،  تتناسب  التي  األنشطة  أو  واملهن  املستقبل،  يف  التفكري  بتأهيل 

واملرسحيات التي حتث عىل القيم وحتارب العادات السيئة. 

من  متعمقة  دراسة  إىل  وحيتاج  بذاته،  قائم  علم  املدريس  واملرسح 
املعلامت لالستفادة من هذه الوسيلة اإلعالمية الرتبوية املهمة.

)2( امل�صاهد الإذاعية:
إدارة  قبل  من  واهتامم  عناية  إىل  املدرسة  يف  التمثيلية  املشاهد  حتتاج 
ليست  العناية  هذه  أن  إال  الطالبات؛  قبل  من  وكذلك  واملعلامت،  املدرسة، 
أنني  أذكر  ال  شخصًيا  فأنا  ؛   - ريب  رحم  ما  إال   - الكثريات  عند  موجودًة 
قد شاهدت مشهًدا متثيلًيا خالل مسرييت الدراسية إال مرة واحدة يف املرحلة 

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

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

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

املرسح أو غريها من اجلامعات األخرى.

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

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

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

تسمى املرسحيات املدرسية.

ويوجد يف هذا الكتاب - بحمد اهلل - )20( مشهًدا إذاعًيا، هيدف كل 
مشهد إىل زرع فكرة، ورسم طريق مستقيم أمام الطالبات.

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

والطالبات عند حماولتهن إخراج هذه املشاهد واملرسحيات.

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

.. كل ما ذكر  لذا  أيًضا للمرسحيات،  باملشاهد بل هي  املشهد؛ ليست خاصة  حمتويات   )((
ورشح عن حمتويات املشهد، هو أيًضا ينطبق عىل حمتويات املرسحية.
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من  املشهد  يتطلبه  ما  مجيع  بحرص  أقوم  حيث  املشهد:  أدوات   -1
أدوات ووسائل، حتى يتسنى ألي شخص جتهيز األدوات املطلوبة يف املشهد 
بكل سهولة بدالً من أن يقوم بقراءة املشهد كاماًل ومن ثم استخراج أدوات 

ومتطلبات املشهد.

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

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

3- قيمة األداة: وهنا أذكر السعر املادي لألداة املطلوبة من املشهد لكي 
تكون املرشفة عىل علم بقيمتها، ومستعدة لدفع املبلغ، أو االستعانة باإلدارة 

املدرسية.

املطلوبة  األداة  كانت  حال  يف  القيمة  أذكر  ال  األحيان  من  الكثري  ويف 
املعلمة توفريها  أو تستطيع  إبريق شاي(،  أو  املنزل مثل: )صحن،  تتوفر يف 
أو  )املاصات،  مثل:  توفريها  املدرسة  تستطيع  أو  النقال(،  )اهلاتف  مثل: 
الكرايس(، وهكذا.. بحيث يتم توفري مبالغ من قيمة املشهد أو املرسحية، من 
خالل توفريها من قبل املعلامت، أو املدرسة أو املنزل؛ بدالً من رشائها من 
املنازل أو باإلمكان استعارهتا وعرضها يف املشهد  األسواق وهي متوفرة يف 

ومن ثم إرجاعها.

بتدبري  تقوم  أن  اإلمكان  قدر  حتاول  أن  املشهد  عىل  املرشفة  عىل  لذا؛ 
مع  أيًضا  وبالتعاون  الذاتية،  جهودها  خالل  من  املشهد  أدوات  وجتميع 
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يتطلبه  ما  رشاء  إىل  املبادرة  عليها  الرشاء؛  إىل  احلاجة  حاالت  ويف  املدرسة، 
املشهد، واهلل - عز وجل - هو من يعوضها خرًيا يف الدنيا ويف اآلخرة.

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

واجٌب عليهم جيب أن يقدموه للطالبات.

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

     وسوف أذكرها اآلن وأرشح كل واحدة منها بإذن اهلل:

أوالً: عدد الطالبات املشاركات يف املشهد: وهنا أذكر مجيع الشخصيات 
وإعطائهن  الطالبات،  اختيار  عىل  يساعدِك  بحيث  املشهد  يف  املشاركة 
املشهد  إذا كان من بني طالبات  مثاًل:  مبارشًة، وبكل سهولة.  الشخصيات 
للطالبات  تقولني  للمشهد  قراءتِك  بعد  مبارشًة  وعائشة(  وهند،  )سامية، 
متثلني  وأنِت  املشهد،  هذا  يف  سامية  شخصية  متثلني  أنِت  اخرتهتن:  الاليت 
شخصية هند يف هذا املشهد، وهكذا تستطيعني ترتيب الشخصيات مبارشة 

دون الرجوع إىل املشهد وحماولة مجعها وفرزها.

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

عىل قاعدة أن كل صفحة يستغرق عرضها ثالث دقائق.

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

ينكشف غطاء الوقت الذي يستغرقه املشهد.

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

الساعة مستحيل يف بعض املدارس ولألسف الشديد. 

لذا؛ حتى ال تتعرض مرشفة اإلذاعة وكذلك طالبات املشهد لإلحراج 
واحتساب  والصرب،  بالوقت،  التقيد  عليها  املدرسة؛  إدارة  من  التوبيخ  أو 

األجر عىل ما يقدمنه من عمل من اهلل تعاىل.

األدوات  عدد  بذكر  قمت  النقطة  هذه  يف  املشهد:  أدوات  عدد  ثالًثا: 
املطلوبة يف املشهد من خالل إحصائها يف جدول )حمتويات املشهد(، وذكرت 

أيًضا عدد األدوات التي تتوفر يف املنزل مثاًل أو املدرسة وهكذا. 

التي  التكلفة اإلمجالية  رابًعا: تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: وهنا نبني 
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من  رشاؤها  يتطلب  التي  األدوات  سعر  حساب  خالل  من  املشهد  يتطلبها 
أية تكلفة  التي ال تتطلب  العلم بأن هناك العديد من املشاهد  األسواق، مع 

مالية إطالًقا، بل بعض املشاهد ال تتطلب أدوات مطلًقا.

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

رياالت فقط.

خامًسا: أهداف املشهد: دون هدف لن نصل إىل نتيجة؛ لذا .. حرصنا 
الكتاب، حتى نصل إىل  كل احلرص عىل وضع أهداف ألي مشهد يف هذا 

نتائج مرضية مما نقدمه من مشاهد ومرسحيات.

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

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

أدون ما أراه مناسًبا من هذه املالحظات. 

أود  وأدوات؛  طرق  من  الكتاب  حيتويه  ملا  واإليضاح  البيان  هذا  بعد 
التذكري بأنني قد ذكرت العديد من األشياء املهمة والرضورية بام يتعلق بواقع 
يف  الذهبية  )األفكار  كتايب  يف  تقدمه  أن  منها  ينتظر  وماذا  املدرسية،  املشاهد 

www.alukah.net



26

اإلذاعة املدرسية( لذا؛ يستحسن الرجوع إليه. 

لكن أود هنا احلديث بإجياز عن ثالثة أمور عالقة يف النفس أود التنبيه 
عليها وهي كاآليت: 

1- التجارب )الربوفات(: وهي عملية عرض املشهد وجتربته من قبل 
الطالبات ومرشفة املشهد قبل عرضه عىل اجلمهور؛ ألن اخلطأ أمام اجلمهور 
ليس كاخلطأ خلف اجلمهور، ولسنا معصومني من اخلطأ، بل إن اخلطأ دافع 
لذا؛  البعض..  يظنه  كام  الشديد  احلزن  أو  للقلق  مدعاة  وليس  األمام  إىل 
إتقان  من  تتأكد  حتى  وتكرراها  التجارب  بأمر  االهتامم  املشهد  مرشفة  عىل 
بل  الطالبات؛  وتشجيع  اهلل،  عىل  التوكل  ثم  ومن  متاًما،  للمشهد  الطالبات 
إال  يكلف  ال  قد  صباحي  بفطور  ولو  املشهد  هناية  بعد  تكريمهن  وحماولة 

عرشة رياالت.

2- كيف نبدأ عرض املشهد: طبًعا يف اليوم الذي يعرض فيه املشهد ال 
يكون هناك برامج لإلذاعة املدرسية إطالًقا سوى القرآن واحلديث ومقدمة 
قصرية جًدا لكي يتم توفري الوقت كاماًل لعرض املشهد، ولوال اهلل ثم أمهية 
االبتداء بالقرآن والسنة لوفرنا الوقت للمشهد.. لذا؛ عىل مرشفة املشهد أال 
تتنازل عن البدء بالقرآن ولو من الصور القصار كسورة اإلخالص، وذكر 
حديث نبوي ال يتجاوز سطر أو سطرين ومن ثم االنطالق يف عرض املشهد.

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

موجودة يف آخر هذا الكتاب.
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هذا  ألن  إعدادها  كيفية  عن  بإسهاب  أتكلم  لن  املشاهد:  إعداد   -3
املوضوع بحر حيتاج إىل بواخر لإلبحار يف أمواجه، وهو يف احلقيقة قد حيتاج 
إىل كتاب أو كتب ولكن ألن هذا مل يتم، أود احلديث بام يتيرس يل عىل عجالة 

ويف ثالث نقاط فقط:

أوالً: أن لكل مرشفة للمشهد طريقة خاصة يف إعدادها للمشاهد، بل 
يعد إعداد املشهد يف حد ذاته واإلرشاف عليه سبيل وطريق إلخراج مواهب 
جيب  ومواهب  مميزات  منا  شخٍص  فلكل  إنجازاهتن؛  وإخراج  املرشفات، 

احرتامها، وفسح املجال هلا، ليتسنى له إخراجها.

ثانًيا: إرشاك الطالبات يف عملية إعداد املشاهد، مثاًل: إذا كان املشهد 
يتطلب إعداد لوحة مكتوبة لتعرض يف املشهد، نقوم برشاء لوحة بيضاء بريال 
واحد، ومن ثم توكيل إحدى الطالبات بكتابة العبارات املطلوب كتابتها يف 

اللوحة؛ فمن خالل هذه الطريقة نستفيد أمرين مهمني: 

األول: نكتشف املواهب املوجودة عند الطالبات، ونتيح الفرصة هلن 
إلخراجها، وكذلك نساهم يف زرع الثقة يف نفوسهن.

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

هذا العمل أو غريه من األعامل واألدوات التي يتطلبها املشهد.

بني  واملحبة  األلفة  روح  خلق  عىل  املشهد  إعداد  عملية  تساهم  ثالًثا: 
الطالبات املشاركات يف املشهد فيام بينهن، وكذلك مع املرشفة عىل املشهد.
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وتساهم أيًضا عىل إظهار التميز املدفون يف كوامن الطالبات، وإتاحة 
يف  وتساهم  املشهد،  ختدم  قد  وإضافات  أفكار  من  يرينه  ما  لتطبيق  املجال 

إنجاحه.

     ويف النهاية تبقى كل هذه األشياء يف الذاكرة، حيلو تذكرها بعد فرتة 
من الزمان، ويؤنس هبا.

لذا؛  تقيياًم خاًصا..  يتطلب  أن كل مشهد ومرسحية  أذكر  أن  بقي   *
إلحدى  إعطاؤها  يتم  الكتاب،  هذا  آخر  يف  تقييم  استامرة  بإرفاق  قمت 
املعلامت أو اإلداريات يف املدرسة بعد هناية املشهد أو املرسحية، ومن ثم تقوم 
االستامرة يف  املرسحية، وحُتفظ هذه  أو  املشهد  تقييم  بتعبئتها من خالل  هي 
ملف خاص باملشاهد أو املرسحيات، بعد االستفادة من املالحظات املقدمة.
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 امل�سرحية الأوىل
طريقـِك اإىل الـ�سع�دة احلقيقية

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

سعاد: جالسة عىل مقعد يف املدرسة وهي تقرأ كتاب .. تأيت صديـقـتها 
وتلقي احلقيبة بقوة و تأفف وتقول: آه .. ما هذا امللل؟

أمل: وعليكم السالم ورمحة اهلل و بركاته .. ملاذا ال تلقني السالم؟

دعِك من هذا الكالم فأنا أشعر بضيق و ملل.

تشعرين بضيق و ملل و أنت تتمـتعني بصحة وعافية وأمن وأمان وكل 
ما حتتاجينه جتدينه أمامك؟!!

سعاد: نعم أعيش بصحة و عافية وأمن وأمان.. ووالداي مل يبخال عيلَّ 
أجد  ال  ذلك  من  الرغم  وعىل  يدي  بني  أجده  املال  من  أطلب  فمهام  بيشء 

السعادة فأنا أشعر بملل وضيق دائاًم وكأن جباًل من اهلموم عىل صدري.
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أمل: أتدرين ملاذا تشعرين هبذا امللل و الضيق؟

سعاد: ال .. لذلك أريد أن أعرف ملاذا ال أشعر بالسعادة ومجيع النعم 
حويل.

أمل: ألن السعادة احلقيقية لن جتدهيا إال مع اهلل.. فهل تؤدين الصالة 
كل يوم يف وقتها؟ وهل تقرأين القرآن و حتفـظني آيات من كتاب اهلل؟ هل 
اعـتاد لسانك عىل ذكر اهلل؟ وهل ابتعدت عن املعايص و مشاهدة املسلسالت 

وسامع األغاين املاجنة؟
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الف�صل الثاين
مشاهدة  وهل  تقول:  ثم  تفكر  لدقيقتني  املرسح  يف  سعاد  تتجول 

املسلسالت وسامع األغاين حيول بيني وبني السعادة؟

ۈئ  ڇۆئ ۈئ   :  - وجل  عز   - قوله  عليك  خيفى  هل   .. نعم  أمل: 
ېئ ېئ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ی  ی  ڇ ]طه: 124[.

هل تعلمني ما الضنك؟

الضنك ضيق يف العيش، وضيق يف الصدر .. فواهلل لن تشعري بحالوة 
السعادة إال بسجدٍة هلل؟ فكلام تقربِت هلل شعرت بالسعادة ومجال احلياة، فمن 
أحب اهلل رأى كل يشء مجياًل، فعودي إىل ربك و تويب توبة نصوًحا، وكفاك 

غفلة وعصيانا.

كانت حتيط يب..  أيـقـظتيني من غفلة  فقد  اهلل خريا..  سعاد:  جزاك 
فكنت أرى السعادة يف لبس اجلديد و مل أعلم أهنا يف طاعة احلميد املجـيد.

أمل: أخوايت.. تلك هي الدنيا.. موت فجأة.. أو مرض بغتة.. إهنا ِعربرَ 
ُتـرى..

و مـصـارع ترَـتـرى.. والبعض يف غفلة نائمون.. و يف الغي تائهون.. 
ذهبت األماين و حل املنون .. فـيا ليت قومي يعلمون.

عجبا لنا وللدنيا .. متوج بنا موج البحر .. ونحن سائرون يف األماين .. 
غافلون عن املنون.

فكفاك أيتها النفس .. كفاك معصية هلل .. كفاك هجرًا للقرآن .. كفاك 
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إعراًضا عن ذكر اهلل.

كـفــاك يا نـفـس عــصــيانا.. كــفــاك يا نـفـس عــصــيانا..

النشيد: )كفى يا نفس ما كان(.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
عن حقيبة1 تعبرًيا  املرسحية؛  يف  لرميها 

امللل والضيق والسأم
من املنزل

املشاركات يف املرسحية )2( طالبتان، مها: )سعاد،  الطالبات  * عدد 
أمل(.

* مدة املرسحية: )6( دقائق.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- تعريف الطالبات بالسعادة احلقيقية.

- بيان طرق السعادة وكيفية الوصول إليها.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية الث�نية
امل�سلمة ل تفقد الأمل

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

مخس فتيات جمتمعات يتحدثن وهن: )عفاف، وسام، ونور، ورؤى، 
وصفية(.

سام: يا بنات .. أشعر بضيقة يف صدري. 

تقطع )عفاف( حديثها بقوهلا: يا بنات أمل تعلمن ما حدث يل؟

اجلميع: ال واهلل ال نعلم. 

عفاف: انفجر علينا اإلطار ليلة البارحة ولكن اهلل سلم.

اجلميع: احلمد هلل عىل السالمة .. احلمد هلل.

نور: هّيا يا بنات الصالة .. الصالة .. أذن املؤذن.
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تقوم مجيع الفتيات إىل الصالة إال سام. 

تذهب سام إىل ناحية املرسح، وتقوم بوضع السامعات يف أذنيها وتشغل 
املسجل. 
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الف�صل الثاين 
بعد دقيقة تدخل الفتيات إىل املرسح مرة أخرى ويتحدثن.

تذهب إحدى الطالبات - وهي صفية - إىل سام، وتقول هلا: سام .. ما 
بِك .. ملاذا مل تصلِّ معنا؟

سام: بعد ذلك .. بعد ذلك يا أختي .. ما زلنا يف ريعان الشباب.

صفية: الصالة نور يا سام .. الصالة سعادة يا سام.

سام: هل عندِك غري هذا الكالم؟

يف  تضعيها  التي  السامعات  هذه  عن  سام  يا  أسألِك  أن  أريد  صفية: 
أذنيِك.

سام: أغاين .. طرب .. ُأنفس قلياًل .. أسيل نفيس.

صفية: واهلل ال تزيدِك هذه إال ضيقًة، وضنًكا، ونكًدا.

تذهب صفية إىل الفتيات اجلالسات وتتحدث معهن.

تغلق سام املسجل، وتنزل السامعات، ثم تغادر سام املرسح.
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الف�صل الثالث 
تدخل سام عىل الفتيات اجلالسات ويظهر عىل شعرها قصة غريبة. 

تسلم سام عىل الفتيات، وجتلس معهن. 

تسأل سام: يا بنات .. ما رأيكن بقصتي؟

رؤى: أخربينا ما اسم هذه القصة؟

سام: هذه اسمها قصة »راحة البال«. 

رؤى: »راحة البال« .. ما هذا االسم؟ أول مرة يف حيايت أسمع بقصة 
هبذا االسم. 

نور: حتى أنا .. أول مرة أسمع بقصة هبذا االسم!!

سام: آه.. أحس بضيقة يف صدري.

عفاف: يا بنات القصات يف هذه األيام منترشة وكثرية .. كل يوم خيرج 
لنا جديد، وال ندري أين هنايتها؟

نور: يا فتيات عىل فكرة وقبل أن أنسى، اليوم توجد حمارضة دينية يف 
جامع التوحيد، بعد صالة املغرب - إن شاء اهلل - .

رؤى: نعم واهلل .. أريد أن أحرضها .. فيها خري وأجر عظيم. 

صفية: هّيا لنذهب اآلن لكي نجد مكاًنا أفضل لسامع املحارضة.

عفاف: هيا نذهب إىل املحارضة .. باسم اهلل.  

مجيع الفتيات يقمن للمحارضة، إال سام.
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سام تفكر، وتقول: آه هذه الضيقة التي بصدري آه.. أحس كأهنا جبل 
جالٌس فوق صدري .. آه ال أدري ماذا أعمل .. آه. 

سام: نعم وجدهتا .. أآلن أذهب إىل األسواق واحًدا واحًدا .. وبعدها 
لن أشعر بضيق وال نكد.

خترج سام من املرسح.

تدخل مجيع الفتيات إىل املرسح، ويتحدثن.

عفاف: احلمد هلل .. أشعر أن صدري منرشح.

نور: أنا كذلك .. أشعر أنني أسعد إنسانة يف هذه الدنيا.

صفية: عندما دخلت املسجد شعرت وكأنني أطري من الفرح.

رؤى: أنا طوال املحارضة كنت أشعر براحة وطمأنينة وانرشاح؛ كأنِك 
قد صببِت ماًء بارًدا عىل صدري.

إليه،  يقرتب  الذي  للشخص  اهلل  من  نعمة  هذه   .. هلل  احلمد  عفاف: 
وجيلس يف بيٍت من بيوته، فال بد وأن جيد السعادة احلقيقية.

تدخل سام عىل الفتيات ومعها كيس فيه أدوات من السوق، وتقول: 
السالم عليكم.

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

تقوم سام باالستعراض بالكيس أمام الفتيات.

تسأل عفاف نور: ما أكرب فائدة أخذهتا من حمارضة اليوم؟ 

ازداد  ربه  من  العبد  اقرتب  كلام  أنه  عرفت  أنني  هي  فائدة  أكرب  نور: 
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شقاوة،  ازداد  ربه  عن  العبد  ابتعد  فكلام  والعكس؛  وهبجة،  ونوًرا،  سعادًة، 
لرَُه  إِنَّ  فرَ ِذْكِري  ن  عرَ ضرَ  أرَْعررَ ْن  مرَ }ورَ تعاىل:  اهلل  لقول  مصداًقا  ومًها،  ونكًدا، 

ى{ )طه: 124(. ِة أرَْعمرَ ْومرَ اْلِقيرَامرَ ُه يرَ نرَْحرُشُ نكًا ورَ ًة ضرَ ِعيشرَ مرَ

عفاف: اهلل أكرب .. وأنِت يا صفية ما الذي خرجِت به من املحارضة؟

مهام  الدنيا  أن  هي  املحارضة،  هذه  من  به  خرجت  يشء  أهم  صفية: 
غرتِك بام فيها من مال وجاه ومنصب وقصور فال تظني أن هذه هي السعادة، 
وتشعرين  تزول،  ما  رسعان  كاذبة  سعادة  هي  السعادة  هذه  أن  اعلمي  بل 
وقراءة  والذكر،  بالصالة،  هي  احلقيقية  السعادة  ولكن؛  والنكد  بالضيقة 
القرآن، والبعد عن املحرمات .. فهذه هي السعادة احلقيقية التي تدوم بإذن 

اهلل، ولذهتا هي أعظم لذة عىل اإلطالق.

سام: أنا جالسة أنتظر وأحرك الكيس يمنة ويرسة أريدكن أن تباركن يل 
بأدوايت اجلديدة، ولكنكن غري منتبهات.

عفاف: بارك اهلل لِك.

نور: ما شاء اهلل، تبارك اهلل.

رؤى: بارك اهلل لِك.

تذهب مجيع الفتيات، وتقول نور: هّيا عندنا عمل ودوام غًدا كالعادة 
.. مع السالمة.

www.alukah.net



42

الف�صل الرابع 
تبقى سام وحيدًة يف املرسحية، وتقول: آه .. ما زالت الضيقة يف صدري 
آه .. كل يشء فعلته .. أغاين حتى مللت .. قصات وفعلت .. أسواق وذهبت 
.. سفر وسافرت .. نزهات ذهبت .. ال فائدة .. آه ال أدري ماذا أعمل .. 
أشعر وكأن نفيس يتقطع آه .. ال أحد يشعر بالضيقة التي أشعر هبا .. حزينة 
.. مكتئبة .. آه .. أشعر وكأن جبال الدنيا كلها فوق صدري .. آه ال أستطيع 

الصرب .. البد .. البد .. سأحسم هنايتي.

حترض سام حقيبة مالبس وتقول: قررت أن أهاجر .. قررت أن أهاجر؛ 
لعيل أجد السعادة يف تلك البالد الغربية.

تدخل الفتيات األربعة فجأة، ويرصخن سام .. سام .. ماذا تعملني؟

سام: أنا لست سام أنا أتعس الناس.

صفية: ماذا بِك يا سام؟ .. اذكري اهلل.

سام: كل يش عملته أشعر بضيقة لست قادرًة عىل اهلروب منها .. جبل 
يا صفية أشعر فوق صدري.

واسمعي  عودي   .. وصديقاتك  زميالتك  أننا  تنيس  ال  سام  يا  رؤى: 
كالمنا، واهلل ال نريد لِك إال اخلري.

سام: أعلم ذلك واهلل .. املشكلة من صدري .. يف داخل صدري .. ومل 
أجد هلا حاًل .. مل أجد هلا حاًل.

صفية: فقط مخس دقائق عودي .. فقط مخس دقائق.
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سام: كل يشٍء عملته .. ال فائدة!!

صفية: عودي ال عليِك .. مخس دقائق فقط.

سام تعود.

مجيع الفتيات يذهبن لصالة ركعتني وقراءة القرآن مع سام.

صفية تسأل سام بعد الصالة وقراءة القرآن: سام كيف صدرِك اآلن؟

اليوم بدأت حياة جديدة ..  أنا من   .. الدنيا  أنا أسعد واحدة يف  سام: 
.. حًقا أشعر  القرآن والصالة  بأن احلياة سعادة هكذا مع  أدري  لو كنت  آه 
بانرشاح مل أجده يف أي مكاٍن ثان .. حًقا احلياة دون صالة ال تطاق .. احلياة 

دون قرآن ال تطاق .. احلياة دون ذكر اهلل ال تطاق.

صفية: اآلن سأتصل لِك بمسلمة جديدة لتستمعي منها حقيقة احلياة 
يف تلك البالد؛ إهنا »نريس داين« سابًقا، وخدجية حالًيا.

املسلمة اجلديدة تقول عرب اهلاتف النقال :

»رحلتي إىل اإلسالم بدأت منذ عدة سنوات مضت، كنت دائاًم أهتم 
ملاذا قلت  أن أعود إىل اإلسالم.  باألديان، ولقد اطلعت عىل كثري منها قبل 

)أعود( إىل اإلسالم؟

أنا أؤمن بأن كل الناس يولدون مسلمني، قد يرتبى بعضهم وينشأ عىل 
من  أكن  مل  أصاًل  أنا  آلخرين،  ذلك  حيصل  ال  وقد  والديه،  بفضل  اإلسالم 
الروم الكاثوليك، لكن أيب وأمي أرسالين إىل مدرسة كاثوليكية عىل الرغم 
من أهنام وثنيان، ال يعبدون اهلل بأية عقيدة، ال هيودية وال نرصانية وال إسالمية. 
ليس  أنه  يؤمن  وكان  احلظ(،  )بطاقات   tarot الـ  بطاقات  يقرأ  كان  أيب 
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هناك إله بالكلية. أمي كانت متمرسة عىل أنامط متعددة من السحر، كانت 
تقرأ أوراق الشاي والنخيل )هكذا قالت(، وحتدق يف كرة من الكريستال، 
وتتحدث مع األموات. وبالطبع عرفت اآلن أن كل ذلك كان بفعل وأعامل 

اجلان والشياطني.

النرصانية ولكن  لتعلم  الكاثوليكية، ليس  املدرسة  أبواي إىل  أرسلني 
اهلل  وجود  مسألة  حول  حائرة  أصبحت  ما  ورسعان  ا،  خاصًّ تعلياًم  ألتلقى 
. اجتهت  وحول مجيع املسائل املتعلقة بالدين؛ وذلك بسبب تأثري والدي عيلَّ
أبواي  بعد ذلك إىل دراسة خمتلفة وبدأت عهًدا جديًدا من االعتقاد، وكان 
دائاًم  كانت  بحجج  عقائدية،  أمور  يف  كثرًيا  وجيادلونني  بكثرة  عيلَّ  يلحون 

عارية عن الصحة.

هبا،  سعيدة  وكنت  البوذية،  الديانة  واعتنقت  بوذية  أكون  أن  اخرتت 
لكن أبواي أصبحا عند ذلك متعسفني معي، كان أيب يسخر مني كلام وجدين 
أصيل ويقول: ليس هناك إله، أو ربام قال: ال يمكن إلهلك مساعدتك. وكان 
البحار،  وراء  ما  إىل  وانتقلت  تزوجت  أخرًيا  كثرًيا.  حيبطني  الكالم  ذلك 
ذهبت إىل اليابان ثالث سنوات، كنت متحمسة، ظننت أين سأتعلم كل يشء 
عن البوذية وأصبح مثقفة، ولكن شيًئا من ذلك مل حيدث، ذهبت إىل اليابان 
ووجدت أن اليابانيني ليسوا مثقفني يف البوذية أكثر من أي شخص آخر. يف 

الواقع يشء ما سار عىل أسوأ مما كنت أتوقع.

يف فينو بارك رأيت بعض املسلمني ينتظرون صالة اجلمعة التي يؤدوهنا 
حجاب،  تلبس  امرأة  يف  أحدق  كنت  تذكرت..  أسبوع،  كل  واحدة  مرة 
ربام تضايقت مني لشدة حتديقي هلا، وظنت أنني فّظة وقليلة األدب، لكنني 
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كنت منجذبة هلا إىل حد كبري، ومع ذلك مل أقرتب منها. عدت إىل الواليات 
املتحدة وكنت ما أزال أجد يف نفيس مياًل إىل اإلسالم، لكنني مل أكن قادرة عىل 
التي تتحدث عن اإلسالم  املواضيع  احلصول عىل كتب موثوقة ومأمونة يف 
يف مكتباتنا املحلية، ومل أكن يف ذلك احلني أملك جهاز حاسب آيل؛ ولذلك 

تركت املوضوع عىل ما هو عليه..

إليه،  أذهب  مكان  كل  يف  باملسلمني  ألتقي  بدأت  اهلل  سبحان  ولكن 
وقد أيقظت شجاعتي يوًما وذهبت إىل املسجد وبدأت بعد ذلك يف دراسة 
بأسبوعني أسلم  الشهادتني وأسلمت، وبعدها  بنطق  اإلسالم. أخرًيا قمُت 

زوجي ونطق بالشهادتني، فاحلمد هلل.

سنوات قليلة منذ أن أسلمت وال ُبدَّ أن أقول لكم إنني بعد أن حتولت 
إىل اإلسالم فإنني أشعر بسعادة »ما شاء اهلل«. أريد أن أقول إن األمر كان يسرًيا 
للغاية، لقد تركت أهيل ألهنم ليسوا سعداء لرجوعي إىل اإلسالم، خصوًصا 
عندما بدأت يف ممارسة شعائر اإلسالم بتعمق وبشكل سليم، وعوضني اهلل 

بأهل زوجي الذين تقبلوا ذلك بشكل أفضل من أهيل )سبحان اهلل(.

ة، وأن ال ينتظروا  ولكل من يفكر يف العودة إىل اإلسالم فإين أشجعه بقوَّ
حتى يتقبل الوالدان ذلك، ال تنتظروا إىل أن تعرفوا كل يشء عن اإلسالم، قد 

ال يأيت ذلك اليوم، انطْق بالشهادتني، وثِْق باهلل«)1(.

:::::  هناية املرسحية  :::::

املصدر: كتاب )كيف أسلم هؤالء( لألستاذ حممد أمحد حممود إسامعيل. نقلته من موقع   )((
قصة اإلسالم عىل الشبكة العنكبوتية.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من املنزللتمثيل دور الذهاب إىل السوقكيس وأدوات1

من املدرسةلصالة ركعتنيسجادة كبرية2

من املنزللتمثيل دور السفر واهلجرةحقيبة3

من املدرسة لتمثيل عملية االتصالهاتف نقال4

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية مخسة طالبات هن: )عفاف، 
سام، نور، رؤى، صفية(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
واثنتان من  املنزل،  اثنتان من  أدوات.  أربع  املرسحية:  أدوات  * عدد 

املدرسة.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:
- بيان حرمة االنتحار وأسبابه.

- إرشاد الطالبات إىل طريق السعادة احلقيقي.
- حتذير الطالبات من طريق السعادة املوهوم والكاذب.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الث�لثة
ال�سحة ت�ج .. فح�فظي عليه�

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

تدخل طالبة إىل املرسح اسمها )أروى( ثم جتلس.

تدخل طالبة أخرى اسمها )مروة( فتسلم عىل أروى ثم جتلس.

تقول مروة: يف األمس مل تستطع عيناي النوم.

أروى: ومِلرَ؟.

مروة: باألمس كنت جالسة عىل التلفاز أكثر من أربع ساعات.

أروى: أربع ساعات متواصلة .. هذا خطأ يا مروة. 

مروة: وماذا تريدين أن أعمل يا أروى؟

أروى: البد أن تنتبهي إىل صحة عينيِك .. اعلمي بأن النظر إذا أمهلتيه 
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النهاية قد تلجئني إىل  سوف يسبب لِك مضاعفات ومشكالت كثرية، ويف 
النظارات، أو العدسات، أو ربام عمليات الليزر ودوامة من املشكالت التي 
قد ال تنتهي. لذا.. احريص دائاًم عىل عدم اإلكثار من مشاهدة التلفاز لساعات 
التلفاز بعيدة ثالثة أمتار  طويلة، واحريص عىل أن تكون املسافة بينك وبني 
مثاًل، وال يكن جلوسِك أمام التلفاز مبارشة، بل انحريف يمينًا أو شامالً حتى 

ختففي من وصول األشعة الضارة إىل عينيِك. 

مروة: جزاِك اهلل خرًيا يا أروى عىل هذه املعلومات املهمة، وأعدك إن 
شاء اهلل من اليوم أن أحرص عىل سالمة عيناي من هذه األشعة الضارة.

أروى  إىل  وتذهب  )سعاد(،  اسمها  املرسح  إىل  أخرى  طالبة  تدخل 
ومروة فتسلم عليهام، وجتلس معهام.

تبدأ سعاد بوضع يدها عىل بطنها.

أروى: ماذا بِك يا سعاد؟

سعاد: آه .. أشعر بأمل يف البطن، وأيًضا أمل يف الكبد.

أروى: أظن أن السبب هو كثرة تناولِك للمرشوبات الغازية .. أليس 
كذلك؟

سعاد: نعم؛ فقد قال الطبيب هذا، وقد أجريت أيًضا عدًدا من التحاليل 
وتبني تأثري املرشوبات الغازية عىل كبدي وصحتي.

بالعصائر  الغازية  املرشوبات  تستبديل  أال   .. تنتظرين  وماذا  أروى: 
الطازجة؟!

عصري  نكهة  ألذ  وما  التفاح،  عصري  ألذ  وما  الربتقال،  عصري  ألذ  ما 
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الرمان .. هل يشبع منها أحد؟

عالوة عىل طعمها اللذيذ؛ هي أيًضا مفيدة من الناحية الصحية، ففيها 
 - مناعته  وتقوي  صحة،  وتزيده  اجلسم،  حيتاجها  التي  العنارص  من  العديد 

بإذن اهلل - .

الغداء،  وجبة  عىل  الربتقال  عصري  كوب  اليوم  من  سأضع  سعاد: 
وكوب عصري التفاح عىل وجبة العشاء، ولن أحرض املرشوبات الغازية إىل 
منزيل أبًدا .. فيكفي ما سببت يل من تدهور يف صحتي، فاهلل سيسألني عن 

صحتي التي هي أمانة يف عنقي.

أروى  إىل  وتذهب  )منرية(،  اسمها  املرسح  إىل  أخرى  طالبة  تدخل 
ومروة وسعاد فتسلم عليهن، وجتلس معهن.

به  بدأِت  الذي  الرجيم  مع  حالِك  كيف  منرية،  يا  أخربيني  مروة: 
لتخفيف وزنِك؟.

منرية: مل ينفع معي الرجيم، وقطعته من أسبوع، وعجزت أن أجد حاًل 
ملشكلة السمنة هذه، التي جعلتني وكأن عمري ثامنون سنة، بل حتى النوم مل 

أهنأ فيه.

أروى: حلك عندي يا منرية، ويسري - بإذن اهلل - .

العني  عىل  نصائحِك  بأن  واعلمي  أروى،  يا  حلِك  أعطني  منرية: 
والرأس. 

أروى: أريد أن أوصيِك برياضة مهمة ويسرية، أوال وهي رياضة امليش.

فامليش يعد من أفضل أنواع الرياضة عىل اإلطالق، والكثري الكثري من 
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األطباء ينادي برضورة امليش.

إن امليش ينظم ويساعد عىل حتريك الدورة الدموية مما جيعل اإلنسان يف 
نشاط وحيوية دائمة، وهو ينظم رضبات القلب ويساعد عىل التدفق املنتظم 
بإذن   - القلب  أمراض  عن  معزل  يف  اإلنسان  فيبقى  القلب  وإىل  من   للدم 

اهلل - .

يمنع  مما  الشحوم  من  تراكم  وما  الدهون  يذيب  امليش  فإن  وكذلك 
ما  وهذا  املفرطة..  السمنة  تسببها  التي  العظام  وخشونة  الرشايني،  انسداد 
يعاين منه رشحية كبرية من املجتمع، والدليل عىل ذلك انتشار مستحرضات 
النحافة وشد اجلسم، وال يدركون أن الرس يكمن يف امليش فهو يضمن هلم 

الرشاقة التي طاملا حلموا هبا - بإذن اهلل - . 

بامليش يقي اإلنسان نفسه من الكوليسرتول الذي بدأ ينترش بني اجلميع، 
وأمراض  الروماتزم  أمراض  من  نفسه  عىل  حيافظ  أن  اإلنسان  يستطيع  كام 

العظام.

بامليش تتجدد اخلاليا وتنمو فتساعد عىل تعويض التالف منها، كام أنه 
يساعد عىل بناء اجلسم والنمو الطبيعي، فاإلنسان ال يقدر قيمة الصحة إال 

بعد أن يفقدها.

وكذلك فإن للميش أثر عىل الصحة النفسية، فهو يساعد اإلنسان عىل 
التخلص من القلق واالكتئاب وجيعل اإلنسان يف جتدد مستمر.

منرية: جزاِك اهلل خرًيا يا أروى عىل هذه النصيحة .. وبرصاحة أول مرة 
أسمع عن هذه الفوائد العظيمة للميش.
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الف�صل الثاين
تدخل طالبة أخرى إىل املرسح اسمها )نوال(، وتذهب إىل املجموعة 

فتسلم عليهن، وجتلس معهن.

ليلة  .. سهرت  الدوام  أن أكمل  بالغة استطعت  اليوم بصعوبة  نوال: 
أمس ومل أنم إال متأخرًة.

أروى: السهر يا نوال عادة ضارة باجلسم .. السهر يا نوال سم للجسد 
.. السهر ال يمكنِك من مواصلة العمل بجد ونشاط، بل يدفعِك إىل النعاس 
واخلمول والكسل. فاهلل سبحانه وتعاىل قد جعل وقت النوم هو الليل قال 

تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  چ ] النبأ: 10[.

نوال: احلمد هلل .. ال يوجد خري إال دلنا القرآن والسنة عليه، لكن نحن 
السهر  الليلة برتك  أروى من هذه  يا  أعدك  اهلل،  وبإذن   .. نفرط ونقرص  من 

واالبتعاد عنه.

أروى: يف اخلتام أريد أن أقول: 

وال  صحيًحا،  سلياًم  وبقاءه  عليه،  املحافظة  علينا  البدن  حق  من  إن 
يكون ذلك إال بالعناية به، فالوقاية والرياضة خري من العالج للمحافظة عىل 
الصحة )درهم وقاية خري من قنطار عالج(، والرياضة هي من أفضل الطرق 

التي يقي هبا اإلنسان جسمه من العديد من األمراض.

كله  هذا  يعادل  ال  وكنوزها  الدنيا  أموال  من  اإلنسان  يمتلك  ومهام 
الصحة التي يتمتع هبا. 

الصحة  يساويان  اليومية،  والرياضة  املنتظم،  الغذاء  بأن:  تنسوا  وال 

www.alukah.net



52

اجليدة.

خترج مجيع الطالبات من املشهد.

تدخل إحدى الطالبات وتضع لوحة أما الطابور مكتوب فيها: 

)الغذاء املنتظم  +  الرياضة اليومية  = الصحة اجليدة(.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
ليكتب عليها عبارة ثم تعرض يف لوحة1

املرسحية
)1( ر.س

الطالبات املشاركات يف املرسحية )5( طالبات هن: )أروى،  * عدد 
ومروة، ومنرية، وسعاد، ونوال(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ريال واحد.

* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية املحافظة عىل الصحة.

- التحذير من العادات الضارة التي مُتارس وترض بالصحة.

- عرض حللول تفيد يف املحافظة عىل الصحة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية الرابعة
قراءة الكتب .. اأين نحن منه�؟!!

الف�صل الأول 
بداية املرسحية... 

وزينب،  ومريم، وسام،  )هند،  يتحدثن هن:  طالبات جمتمعات  ثامنية 
ونورة، وفريدة، وجود، وعائشة(. 

مريم: دخلت صيدلية املستشفى النسائي، وقلت للصيدالنية أعطيني 
أقوى مضاد حيوي عندِك. فقالت: أقوى مضاد حيوي عندي هو البنسلني. 
يف  وأنا  آخذه  أن  إال  فأرصت  قوي،  أظنه  وال  قديم  عالج  البنسلني  قلت: 

احلقيقة لست مقتنعًة بكالمها، فام رأيكن؟.

ا أصال، واسمه يوحي بأنه قديم.  نورة: البنسلني ليس مضاًدا حيويًّ

أن  والبد  تاجرة   .. عندها  التي  الكمية  ُترصف  أن  تريد  ربام  عائشة: 
توزع البضاعة التي عندها.
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مكتشفه  االستعامل  واسع  حيوي  مضاد  البنسلني   .. أخوايت  يا  هند: 
من  الكثري  عىل  القضاء  يف  كبري  دور  اهلل  بعد  الكتشافه  وكان  فلمنج،  العامل 

األمراض مثل اجلدري قدياًم.

وحديًثا ما زال يستخدم يف قتل العديد من البكترييا بأنواعها العصوية 
أقوى  من  يعد  لذا  فعال؛  للبكترييا  املقاوم  فمفعوله  وغريها،  والعنقودية 

املضادات احليوية عىل اإلطالق.

سام: قرأت يا بنات يف األمس خرًبا عن سقوط طائرة يف دولة اسمها 
قواتيامىل، وراح ضحيتها حوايل مائة شخص، هل قرأت هذا اخلرب إحداكن؟ 

جود: أعوذ باهلل .. ال واهلل مل أقرُأه .. كفانا اهلل الرش. 

هند: اخلرب هذا قرأته باجلريدة أمس وكان يف مدينة كواالملبور، وقع يف 
صباح أمس وراح ضحيته أكثر من ثالثامئة  شخص هم مجيع ركاب الطائرة، 

ويرجع سقوط الطائرة إىل حريق نشب فيها، ومل يستطع القبطان تفاديه. 

الصلوات  أمجع  أن  ونويت  والعائلة  أنا  سافرنا  أسبوعني  قبل  فريدة: 
دون قرص، لكن الاليت معي قلن ال يصح .. البد وأن جتمعي وتقرصي مًعا. 
وقال يل أيب ال توجد أية مشكلة بحيث يمكنِك أن جتمعي دون قرص يصح 
هذا األمر وال بأس به. ويف احلقيقة أنني احرتت يف هذا األمر .. واحدة تقول 
يل امجعي واقرصي، وواحدة تقول يل امجعي دون قرص .. رزقنا اهلل العلم يف 

هذه املسألة. 

جود: حتى أنا حريتني.

نورة: ليس عندي علم فيها.
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هند: يا أخوات .. املسألة يسرية واحلمد هلل، اجلمع والقرص هو رخصة 
ما  هلل  واحلمد  هلا  جاز  اجلمع  دون  القرص  أرادت  فمن  احلكيم؛  الشارع  من 

جعل علينا يف الدين من حرج.

فريدة: جزاِك اهلل خرًيا يا هند .. اآلن فهمت املسألة، صحيح، اجلاهلة 
عدوة نفسها. 

نورة: وأنا عندي سؤال عن آية كل يوم أقرأها وال أعرف تفسريها.

اجلميع: وما هذه اآلية؟. 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  اإلخالص:  سورة  يف  تعاىل  قوله  نورة: 
پ  پچ ]اإلخالص[. ما املقصود بالصمد يف هذه اآلية؟

سام: ال حول وال قوة إال باهلل .. إننا مفرطات .. حتى أنا كل يوم أقرؤها 
يف صاليت وال أعرف ما هو معناها. 

نورة: هل يعقل أال تعرفن معنى اآلية .. طوال عمرنا نقرأها وال نعرف 
معناها .. إهنا مصيبة. 

عز   - اهلل  أن  أي:  الصمد(،  )اهلل  تعاىل  قوله  )الصمد( يف  معنى  هند: 
وجل - هو الذي ُتطلب منه احلوائج. 

مريم: جزاِك اهلل خرًيا يا هند أفتيتنا ونورتِنا، بارك اهلل فيِك، وزادِك من 
علمه. 

عائشة: باألمس وأنا جالسة بالغرفة جاءين أخي الصغري وقال: عندي 
واجب فيامدة الرياضيات وأريدك أن حتليه، فقلت: سهٌل إن شاء اهلل .. افتح 

يل الواجب، ففتح الواجب وليته مل يفتح الواجب. 
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زينب: وملاذا؟!. ما الذي جرى؟ 

مساحة  حساب  السؤال  مني  طلب   .. حيصل  مل  الذي  وما  عائشة: 
وعجزت عن حساهبا.

أعرص خمي يمني، وأديره نحو الشامل، لكن ال فائدة، بل إنني شعرت 
باحلرج وأنا أمام أخي الصغري.

هند: املسألة هذه يسرية جًدا، كل ما هو مطلوب منِك هو تطبيق قاعدة 
مساحة املستطيل، وهي =  الطول × العرض،  ثم خيرج لِك الناتج. 

جود: يا بنات .. سمعت أمس قصيدة لإلمام الشافعي - رمحه اهلل - ، 
عجيبة ومفيدة وأردت أن أننقلها لكن وهي:

ــاء ــش ت مــــا  ــل  ــع ــف ت األيـــــــام  دع 
القضاء حــكــم  إذا  نــفــًســا  وطـــب 

الــلــيــايل ــــة  ــــادث حل ـــــزع  جت وال 
ــاء ــض ـــا ق ـــي ــــــوادث الـــدن فـــام حل

الباقي، وإن كانت إحداكن تستطيع إمتامها  واملعذرة؛ ألنني مل أحفظ 
لنا فلتقلها.

هند أنا أكملها - بإذن اهلل - :

ــىل األهـــــوال جــلــًدا ـــن رجـــاًل ع وك
ــاء ــخ ــس ــة وال ــامح ــس وشــيــمــتــك ال

عيب كـــل  بــالــســامحــة  ــي  ــط ــغ ي
ــاء ــخ ــس ــه ال ــغــطــي ــب ي ــي ــــل ع وك
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وال حزٌن يدوم وال رسور
وال بؤس عليك وال رخاء

سام: أحتفتِنا وأمتعتِنا. 
هند: فقط أريد أن أسألكن سؤاالً وأريدكن أن جتبنني برسعة.

السؤال: من أول سفري يف اإلسالم؟ 
بعد نصف دقيقة تقول هند: ال أحد يعرف، ال أحد يعرف، إنه الصحايب 
اجلليل مصعب بن عمري - ريض اهلل عنه - أول سفري يف اإلسالم، وأيًضا.. 

عندي سؤال آخر وأريدكن أن جتبنني برسعة. 
ما هي آخر موضة خرجت يف األسواق؟ 

اجلميع: اجلميع: نعرفها جيًدا. 
هند: ال تعليق، تثقفن بدينكن وما ينفعكن يف دنياكن أحسن لكن، ثم 

خترج من املرسح. 
مريم: ألستن تالحظن يا بنات بأن كل سؤال نسأله إالّ ونجد جوابه 

عند هند.
سام: ما شاء اهلل؛ عندها معلومات وثقافة واسعة. 

فريدة: برصاحًة أريد أن أكون مثلها، لكن ال أعلم كيف. 
عائشة: يا بنات .. نحن البد لنا من سؤال هند عن الرس الذي عندها 

.. ثقافتها واسعة، ومتفقه يف دينها، وقوية علمًيا. 
ثقافتها  رس  عن  إلينا،  تأيت  ما  أول  نسأهلا  أن  من  لنا  البد  نحن  نورة: 

ومتيزها.
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الف�صل الثاين 
البنات املجتمعات فتقول: السالم  بعد دقيقة تدخل هند وتذهب إىل 

عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

اجلميع: وعليكن السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مريم: يا هند نحن نريد أن نسألِك سؤاالً ولكننا خجوالت منِك.

داعي  فال  وزميالت  أخوات  نحن  اخلجل؟!!  هذا  كل  وملاذا  هند: 
للخجل. 

تأيت هبذه  أين  من   .. العالية  ثقافتِك  ما هو رس  نعرف  أن  نريد  مريم: 
املعلومات والفوائد والنصائح.

ا؛ كلها من الكتب. أقرأ كتاًبا وأستفيد منه آالف  هند: األمر يسري جًدً
املعلومات التي تفيدين يف جماالت ديني ودنياي.

عائشة: وكيف تستطيع الطالبة أن تقرأ الكتب وتعتاد عىل قراءهتا؟ 

هند: األمر يسري جًدا .. ابدأ كام يقولون: خطوة .. خطوة. 

أعجبِك  رواية  اختاري  والروايات..  القصص  قراءة  يف  أوالً  ابدئي 
عنواهنا.. ثم ابدئي بقرآئتها، قد تشعرين يف البداية بملل وفتور وربام نعاس، 
وقد تكون قراءتِك بطيئة، وغري مركزة، هذا كله حصل معي يف البداية لكن 
القراءة  يف  تطورِت  قد  نفسِك  وجتدي  إال  خطوة  األمام  إىل  تتقدمي  إن  ما 
عن  فضاًل  االستذكار،  عىل  وقادرة  تقرئني،  مما  كثرًيا  حتفظني  فأصبحِت 

الرسعة يف القراءة وجماراة الزمن. 

www.alukah.net



60

كتاب صالح  فليس كل  الكتاب:  اختيار  األهم:  الثانية وهي  اخلطوة 
للقراءة، فقد يكون فوق مستواِك، أو بعيًدا عن ميولِك وأهدافِك، أو قليل 

الفائدة فتضيعي وقتِك فيام ال فائدة فيه.

لذا، أوصيِك بالعناية بقراءة كتب ابن القيم اجلوزية فهي كنوز ودرر، 
وكذلك كتب العلامء األعالم كابن تيمية وابن رجب، وكذلك من املتأخرين 
العلامء األجالء، فكتبهم  باز، وابن عثيمني، وغريهم من  ابن  العالمة  كتب 

فيها خري عظيم. 

سفرِك  يف  وخليلِك  أنيسِك  الكتاب  اجعيل  واألخرية:  الثالثة  اخلطوة 
وإقامتِك، فهو خري جليس، وأبر قريب. 

يف النهاية: ال تنيس عند وجود أي وقت فراغ أن تستغليه بقراءة كتاب؛ 
فال فراغ مع الكتاب، وال ملل مع القراءة.

تقوم مجيع الطالبات، فتقول هند: إىل أين؟!! 

اجلميع: إىل املكتبة لقراءة الكتب.

هند: وأنا سوف أذهب معكن. 

خترج مجيع الطالبات من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)هند،  هن:  طالبات   )8( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
ومريم، وفريدة، وعائشة، وسام، ونورة، وزينب، وجود(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية قراءة الكتب.

- عرض فوائد قراءة الكتب بأسلوب جذاب.

- بيان طريقة اختيار الكتاب املناسب.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية اخل�م�سة
تلك القيود

فكرة املرسحية:

اللعب  القيود(، تعتمد عىل  هذه مرسحية قصرية هادفة بعنوان )تلك 
باإلضاءة بشكل كبري.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

)أنوار ساطعة واألم ختاطب ابنتها(.

مصيدة  من  إياِك  إياِك  وتكراًرا..  مراًرا  وأوصيِك  بنيتي..  أي  األم: 
احلبال، خداعة هي تلك احلبال تغريِك بزينتها لتوقعِك يف فخها.

االبنة: أنا لِك يا أماه بارة.

األم: كم من إنسانة قد غوهتا، كم من إنسانة قيدهتا، ال جتيبي من دعتِك 
هلا، أو أغرتِك باالقرتاب منها.
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االبنة: ال ختشني عىل ابنتِك يا أماه.

األم: ال تنيس ما أوصيِك به )تكررها وهي خارجة من املرسح(.

االبنة: ما بال أمي قد أعادت عيلَّ وصاياها .. أظنت مني تلك االبنة 
العاقة، أم بليدة الفهم التي ال تعي ما قد يقال هلا؟!.

تدخل الصديقة:

الصديقة: أهال بصديقة قد غابت عن األنظار، وحالت املسافات عن 
رؤية حمياها )يتعانقان(.

عليِك  أهانت  الطفولة،  صديقة  أرى  أن  هذا  سعيد  يوم  أي  االبنة: 
العرشة وأيام الصبا والسعادة.

الصديقة: أعامل كثرية قيدتنا هذه األعامل.

االبنة: املهم أين رأيتِك بعد طول غياب.

الصديقة: وغري ذلك، أنا أدعوِك لرؤية ما مل تره عيناِك منذ أن أبرصت.

ملسها  يف  لذة  أية  رؤيتها،  يف  متعة  أية  مزخرفة،  ملونة،  مجيلة،  حبال 
وإمساكها.

االبنة: حبال!! كأن أذين قد مر عليها هذا املقال!!

الصديقة: بل يشء جديد .. من عاشت هبا كانت سعيدة.

االبنة: أوووه، تذكرت، أمي أوصتني بالبعد عن هذه احلبال.

الصديقة: أمك أوصتِك!!!وهل ألمِك علٌم هبذه احلبال؟.
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االبنة: كررت عيلَّ الوصايا عن حال حبال تغري الفتاة بزينتها.

الصديقة: يا هذه، دعي عنِك ختاريف املسنات وأوهام اخلائفات، وال 
حترمي شبابِك لذة احلياة.
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الف�صل الثاين
بألوان  كاملشانق  متدلية  حبال  وعليها  املرسح  يسار  طاوالت  تظهر 

وأشكال.

االبنة: ما أروعها.

الصديقة: واألروع ملسها، واللذة بالقرب منها.

االبنة: لكني أخشى من االقرتاب.

مئات  بل  عرشات،  وغريِك  ختشني  كيف  عليِك،  ال  اقرتيب  الصديقة: 
حرمن من لذهتا .. اقرتيب .. متسك االبنة بإحدى احلبال، تلقيها وهي تظهر 

الرسور ثم تضعها يف يدها، فتقيدها األنوار سوى نور ضئيل.

االبنة: يا وييل ما بال الظالم قد حل.

خترج فتاة مقنعة ترتدي السواد بالكامل متسك احلبل من هنايته، تطلق 
ضحكة مرعبة وتقوم بجر االبنة والدوران يف حلقة ضيقة.

االبنة: أنِت!! من أنِت؟ اتركيني اتركيني..

املقنعة: بضحكة مرعبة؛ أنا سيدتِك، فأنِت قد غدوت عبدًة يل.

االبنة: عبدٌة لِك!! أنا مل أكن عبدة ألحد إال هلل.

املقنعة: قد غدوِت اآلن عبدة.

االبنة: أيتها الصديقة، خلصيني من قيد العبودية.
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الف�صل الثالث
تظهر فتاة ثانية مقنعة بطرف حبل حييط بالصديقة، ويفضل أن يكون 

قد أمسك الصديقة من الرقبة.

الصديقة: ملاذا تريدين اخلروج من لذة احلبال ومتعة األصفاد.

االبنة: قد غدوت عبدًة حلبل، أسري معه إن سار وأقف معه إن وقف.

الصديقة: استمتعي بوقتِك، فهناك من يتمنى بعض ما عندِك من لذة.

خترج من املرسح.
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الف�صل الرابع
االبنة: تشاهد املقنعة الثانية جتر صديقتها.

ليتني  قيدِك،  أشاهد  مل  كيف  حلبل،  عبدًة  غدوِت  كذلك،  وأنِت      
أمعنت نظري فعرفت ذل من تدعوين إىل ذل.. تعض عىل أصابعها ليتني ما 

أرخيت سمعي لعدوة ظننتها صديقة .. آه .. يا حرسيت وبؤيس آه.

صوت األم: أين أنِت يا ُبنيتي؟ مايل أفتقدِك بني األنوار.

عبدًة  صارت  قد  العاقة  ابنتها  رؤية  من  واخجلتاه،  أمي،  إهنا  االبنة: 
حلبٍل رخيص، كيف يل أن أتوارى عن ناظرهيا.
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الف�صل اخلام�س
تدخل األم:

األم: أي بنيتي، استبعدتِك احلبال.

االبنة: وآخجلتاه علمت أمي.

األم: أما ُكنت لِك من الناصحات؟

االبنة: منكسة رأسها يا أمي، ذليلة هي ابنتِك، القيد ما حز معصمها 
يا أماه قطع قلبها، أي أمل يف جسمي يعترص، أي سم يف كل حلظة منه  لكنه 

أرتشف، غابت ابنتِك يا أماه عن احلياة، فال حياة يف حلكة الظلامء يا أماه.

األم: عودي إىل النور يا بنيتي، النور إليِك يا بنيتي مشتاق.

إىل  القيد يشدين  القيد،  آه  تشتاق،  املاء  إىل  الظمآنة  بل  تنهيدة:  االبنة: 
سحيق الظلمة ويمنع عنى النور كأين ألفت العتمة.

األم: الندم أوىل خطوات احلرية.

االبنة: مستبرشًة .. وهل بعد العبودية من حرية؟

األم: احلرية هي النور من قبلِك، هي الفضاء الواسع من صدرِك.

االبنة: والقيد؟!! هل أظل مقيدًة هكذا مدى السنني.

األم: بل األمر ملك يديِك، وإن أردِت فعلِت.

االبنة: أماه، أرجوِك عقيل ال يكاد يستوعب.

األم: إن أردِت يا بنيتي، فسريي عىل قيدِك .. كرسي أغالل سجنِك.
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االبنة: أنا؟! إراديت أنا؟ كيف واحلبل يلف معصمي وقوة أكثر تفوقني 
تشدين.

ضعيف،  هو  بل  جسارته،  نفسِك  يف  وتظنني  قوته،  إليِك  خييل  األم: 
ضعيف يا بنيتي.

تقوم االبنة بشد املقنعة فتشدها بقوة لتطيح هبا أرًضا.

االبنة: بنربة حزينة،كنِت عىل العيش عبدًة حلبٍل رخيص.

األم: بل إن عزمِت فامِض وال تتخاذيل، ما كان حلبٍل أن يستقوي إال 
بعد أن رأى ضعفِك، أريه منِك قوة عزيمة وإرصار ستجديه أمامِك يتهاوى 

ضعيًفا حقرًيا هينًا يركض ال يلوى عىل يشء.

تقوم االبنة بشد املقنعة بقوة فتتهاوى املقنعة ساقطًة، فينفك عن االبنة 
القيد تضاء مجيع األنوار.

االبنة: أمضيُت بعًضا من عمري لضعيفٍة من الضعيفات.

األم: تدعو إليها شيطانة إنسيًة كانت أم جنية، تظن منها سيطرة عىل 
الفتاة  تتغلب  باجلهد األكرب  الضعيفة،  يتجىل يف كلمة  الضعف  نفسها وهي 

عليها.

االبنة: كيف مل أعي ما أوصيتني به يا أماه؟!.

األم: قد أخطأ أبونا يا ُبني من قبل، ومازلنا يف إثره سائرون، فيا ليتنا رسنا 
عىل خطاه يف توبته، هي الذنوب يا بنيتي تلك القيود، فال تدعي الذنب يقيدِك.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من املنزللتمثيل دور اإلغراء بمفاتن الدنياجموعة حبال1

)األم -  املرسحية )4( طالبات هن:  املشاركات يف  الطالبات  * عدد 
االبنة  - املقنعة1 - املقنعة2(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- وعظ الطالبات بخطورة االفتتان بزخارف الدنيا.

- توعية الطالبات بأمهية سامع وصايا األمهات.

- احلرص عىل البعد عن رفيقات السوء.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية ال�س�د�سة
الغلو يف الدين

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

توجد جمموعتان األوىل:  تتبع املنهج الوسط يف أمور الدين والرشعية، 
مكونة من أربع طالبات هن: )عادلة، وحورية، ومريم، وطالبة العلم(.

املجموعة الثانية: تتبع منهج الغلو يف الدين واألحكام الرشعية، وهي 
مكونة من ثالث طالبات هن: )هدى، وحليمة، وأروى(.

املجموعة  إىل  فتذهب  املرسح  )مها( عىل  اسمها  تدخل طالبة جديدة 
األوىل.

تستمع مها إىل طالبة العلم، وهي تتكلم وحتذر من الغلو حيث تقول 
طالبة العلم:   

األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  »احلمد 
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واملرسلني، نبينا حممد عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة، وأزكى التسليم. 
ثم أما بعد:

وأتباعه  وسّلم  عليه  اهلل  صىل  رسوله  أمر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن 
ڈ  ژ   ڇ  فقال سبحانه:  تقصري،  أمره من غري غلو وال  باالستقامة عىل 
حذر  كام  ]هود[.  ڇ  ڳ   گ   گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

من قبلنا من الغلو يف الدين، فقال سبحانه: ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
املائدة [ واالستقامة معناها: االعتدال عىل   [ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڇ 
غلًوا يف  اهلل، سواًء كان  التدين عام رشعه  الزيادة يف  معناه:  والغلو  اهلل،  رشع 
من  اخلروج  إىل  يفيض  الغلو  ألن  األحكام؛  يف  أم  العبادة،  يف  أم  األشخاص، 
انتبهن واحذرن من الغلو يف  الدين، وينفر املدعوات، ويشوه اإلسالم. لذا.. 

الدين فها أنا أكرر بأن الغلو يف الدين يؤدي إىل ثالثة أمور خطرية هي: 

أوالً: يؤدي إىل اخلروج من الدين.

ثانًيا: ينفر املدعوات.

ثالًثا: يشوه اإلسالم. 

»فانتبهن من سلوك طريق الغلو واحذرن منه«.

خترج مها وتذهب إىل املجموعة الثانية.

جتلس مها يف املجموعة الثانية وتستمع إىل حليمة تتحدث، فتقول: يا 
أخوات نحن البد وأن نتشدد يف أي حكٍم رشعي فال جمال حلسن الظن، وال 
جمال الختالف اآلراء، رأينا هو الصواب وهو الذي نعمل به، ورأي غرينا 

هو اخلطأ مهام كان. 
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الف�صل الثاين
تدخل أخت مها إىل املرسح وتنادي مها.

مها: نعم يا أختي.

أخت مها: ما رأيك يف فتح حساب يف بنٍك إسالمي؟

مها: ال .. لن أفعل ولن أوافقِك الفكرة؛ فالعامل )زيد( قد أفتى بتحريم 
ذلك.

أخت مها: ولكن؛ هناك بنوك إسالمية ال تتعامل بالربا بتاًتا وقد أفتى 
هبا العامل )سعيد(.

أفتى  قد  فكلها  اإلسالمية؛  وغري  اإلسالمية  البنوك  بني  فرق  ال  مها: 
بحرمتها العامل )زيد(، وملن أسمع كالًما من غريه أبًدا.

ال  فلم  أخرى؛  مرة  السؤال  وتستطيعني  رمحة؛  اخلالف  مها:  أخت 
حتاولني؟.

مها: لن أسأل، ولن أبحث .. هي فتوى سمعتها مرة واحدة، وفهمتها 
بطريقتي، ولن أستفرس أكثر وأكثر.
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الف�صل الثالث
- ترتك مها والدهتا وتذهب إىل املجموعة الثانية.

- خترب مها بام حصل مع والدهتا للمجموعة الثانية.

حليمة: والدتِك مرتكبة لكبرية من كبائر الذنوب.

هدى: ال .. والدتِك قد ارتكبت أكرب من هذا األمر.

أروى: ال والدتِك يمكن أن تكون كافرًة .. فوضعها خطري.

مها: وحدن اهلل .. والديت مسلمة من يوم أن عرفتها .. خفن من اهلل.

هو  ورأيي  الذنوب،  كبائر  من  لكبرية  مرتكبة  والدتِك  ال  حليمة: 
الصواب.

هدى: ال رأيي هو الصواب وأنِت يا حليمة رأيِك خطأ.

أروى: كلكن خطأ أنا رأيي هو الصواب وفقط، اسمعن كالمي فقط.

حليمة: ال بارك اهلل فيكن .. وحسبي اهلل عليكن .. أنتن كلكن خطأ يف 
خطأ .. ثم تقوم وتدعهن. 

هدى: ال واهلل أنتن الاليت خطأ يف خطأ.

أروى: ال واهلل أنتن الاليت كلكن خطأ يف خطأ.

تفرتق املجموعة الثانية ويذهبن خارج املرسح.
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الف�صل الرابع
تذهب مها للمجموعة األوىل وتستمع لطالبة العلم.

طالبة العلم تقول: يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »احللم ما كان يف يشء إال زانه وما 
نزع من يشء إال شانه«. وما خري الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني أمرين إال اختار أيرسمها ما 
مل يكن إثاًم أو قطيعة رحم، وقد حذر اهلل يف كتابه من الغلظة والفظاظة حيث 

ڇپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ   لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص:  قال يف كتابه 
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ ]آل عمران٩[.

ثم اعلمن أن الدين هو حسن اخللق، وأن الدين مبني عىل اليرس، فال 
تشدد وال غلو.

وإذا أرادت املسلمة  تغيري منكر، أو تصحيح خطأ؛ فعليها باتباع منهج 
املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، أال وهو الرفق مع املخطئة، وتصحيح املخالفة باحلكمة واملوعظة 

احلسنة، قال تعاىل: ڇہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  
ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅڇ 
] ا لنحل [ فال فظاظة يف القول، وال رفع للصوت، وال عبوس يف الوجه، بل 
عليِك بأحسن العبارات، مع خفض الصوت، واالبتسامة يف الوجه .. فهذا 

هو طريق املسلم يف الدعوة، ومنهج الداعية إىل اهلل.

ثم اعلمن أن التكفري واحلكم عىل األشخاص هو من أخطر األمور، 
بناًء  األشخاص، وال حتكمي  تفرتق، فال حتكمي عىل  وبه  األمة،  وبه تضل 
عىل ظواهر األمور، بل استشريي العلامء أصحاب الرأي السديد، فهم من 
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وكلهم اهلل هبذه األمور، قال تعاىل: ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڇ ]النحل[.

جمالسة  عن  االبتعاد  هو  عليه،  وأنبهكن  منه  أحذركن  ما  وآخر 
صاحبات التشدد والغلو يف الدين، فإهنن يشوهن الدين، ويفرقن األمة، وال 
يتبعن املنهج النبوي يف الدعوة مع املخالفة ...؛ لذا احذروهن واحذرن من 

اجللوس معهن، أو االستامع إليهن.

رأسها،  وتقبل  أختها،  إىل  وتذهب  األوىل  املجموعة  من  مها  خترج 
أنني عرفت طريق  تشدد وال غلو، واحلمد هلل  اليوم ال  وتقول ألختها: من 
والتكفري  والتشدد  الغلو  طريق  وعرفت  فاتبعته،  والوسط  والصالح  اخلري 

وابتعدت عنه.

:::::  هناية املرسحية  :::::



77

حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

ال يوجدال يوجدال يوجد2

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )٩( طالبات هن: )حليمة، 
أروى، هدى، مها، أخت مها، طالبة العلم، عادلة، حورية، مريم(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة رياالت.

أهداف املرسحية:

- التحذير من الغلو بالدين.

- بيان املنهج الوسط املعتدل.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية ال�س�بعة
الختن�ق

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

مخسة طالبات جمتمعات يتناولن وجبة اإلفطار وهن: )خالدة، بدرية، 
هدى، نوف، ضحى(.

تأكل بدرية قطعة خبز مع عسل فتغص هبا .. وتبدأ باالختناق.

خالدة تقول: بدرية ماذا بِك؟ .. تكلمي.

بدرية ال ترد .. فقط واضعة يدهيا حول رقبته.

تقوم هدى برضب بدرية عىل ظهرها.

تقوم نوف أيًضا برضب بدرية عىل ظهرها.

وكذلك تقوم ضحى برضب بدرية عىل ظهرها.
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بدرية تسقط عىل األرض.

خالدة تقول: يا اهلل! ما الذي جرى لبدرية .. ماذا حل بصديقتي؟ .. 
ماذا حل بزميلتي؟

ضحى تقول: يا فتيات .. هيا نحملها ونذهب هبا إىل أقرب مستشفى 
برسعة.

تقوم ضحى وهدى بحمل بدرية من يدهيا ورجليها فتسقط.

ترجع نوف وخالدة وحيمالن بدرية مرة أخرى بطريقٍة خاطئة. 

نوف وخالدة تذهبان وتضعان بدرية عىل طاولتني يف املرسح نفسه.

تقول خالدة هلدى: برسعة .. أين الطبيبة؟

تذهب هدى وتنادي الطبيبة.

تأيت هدى مع الطبيبة.

الطبيبة تقوم بفحص بدرية بالسامعة ثم تنظر إىل ظهرها، فتقول: هذه 
املريضة مرضوبة عىل ظهرها بقوة، بل إن ظهرها قد أصبح أزرًقا من شدة 

الرضب.

هدى: أرجوِك يا طبيبة طمئنينا .. بدرية حية أم ميتة؟

الطبيبة: ادعوا هلا بالرمحة .. ادعوا هلا بالرمحة.

هدى: يعني بدرية ماتت، ثم تبكي.

اجلميع: رمحِك اهلل يا بدرية .. رمحِك اهلل يا بدرية.
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الف�صل الثاين 
خترج مجيع الطالبات من املرسح .. حامالت معهن بدرية.

تدخل طالبة جديدة اسمها )وئام(، وتقول: 

تتناول  كانت  لفتاة  اختناق  حالة  السابقة  املرسحية  يف  معنا  شاهدتن 
حوهلا،  كن  الاليت  الطالبات  معها  تعاملت  كيف  وشاهدتن  اإلفطار،  وجبة 

وشاهدتن هنايتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان تعامل الطالبات صحيًحا مع هذه 
احلالة؟

اجلواب: بالتأكيد كان تعامل الطالبات مع هذه احلالة خاطئ )٪100(، 
واألمر يف النهاية هو بقضاء اهلل وقدره، لكن هناك أسباب علينا األخذ هبا، 
فبأشياء يسرية نستطيع - بإذن اهلل - احلفاظ عىل حياة مصابة قد تكون من 
علينا  لذا  ..؛  أخواتِك  من  أحٍد  أو  أبيِك  أو  كأمِك  لِك  األشخاص  أقرب 

معرفة كيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت الطارئة.

تدخل مجيع الطالبات السابقات للمرسح مرة أخرى.

حالة  مع  الصحيح  التعامل  طريقة  نرشح  سوف  اآلن  تقول:  وئام 
االختناق، ونبني األخطاء التي وقعت يف احلالة السابقة.

أوالً: ما هو االختناق: 

االختناق هو انسداد ممر التنفس يف احللق، أو القصبة اهلوائية، ويتطلب 
هلذه احلالة عالًجا طارًئا جتنًبا لفقدان الوعي أو لوفاة املصابة.
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ثانًيا: كيف حيدث االختناق؟

غالًبا ما حيدث نتيجة عن لقمة من الطعام غري ممضوغة جيًدا، حتتجز يف 
احللق أو القصبة اهلوائية، ويف أغلب األحيان يكون الطعام الصلب، كاللحوم 

هو املسؤول عن احلادث.

وعادة ما تكون املختنقة قد حتدثت يف يف أثناء مضغها للطعام، كام أن 
حالة األسنان إذا كانت سيئة قد تساهم يف وقوع حادث كهذا؛ إذ إهنا تعيق 
اإلحساس بالطعام يف الفم يف يف أثناء املضغ، كام أن األسنان املسوسة ال متضغ 

الطعام جيًدا كاألسنان السليمة، ألن مضغها وتقطيعها للطعام يكون أقل.

ثالًثا: ما هي حالة املختنقة النفسية؟

اخلوف  تعابري  فتكسو  احلالة،  هذه  يف  بالذعر  الشعور  املختنقة  يرافق 
والفزع وجه املصابة باالختناق، ويف البداية يتحول لوهنا إىل اللون األرجواين 
حول  يدهيا  وتكون  أزيز،  صوت  عنها  ويصدر  تلهث  وقد  عيناها  وجتحظ 

رقبتها، وأصابعها ممدودة هكذا.

ووضع  أزيز،  صوت  إظهار  خالل  من  االختناق  بتمثيل  بدرية  تقوم 
يدهيا حول رقبتها، فاردًة أصابع يدهيا.

غاية  أمران يف  علينا  يتطلب  احلالة  بقوهلا: يف هذه  الرشح  وئام  تكمل 
السهولة، وأيًضا يف غاية األمهية.

املصابة  شجعي  احلالة  هذه  ففي  )تسعل(؛  املصابة  كانت  إذا  أوالً: 
نرَفرَس  أخذ  بل شجعيها عىل  إخافتها،  أو  بإرباكها  تقومي  السعال، وال  عىل 

والسعال، إىل أن يذهب االختناق عنها - بإذن اهلل - .

ثانًيا: إذا مل تسعل املصابة باالختناق،ـ فامذا نفعل؟
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هدئي املصابة وطمئنيها، وال تروعيها، وأخربهيا أنِك ستساعدينها.

تقول وئام لبدرية: )هدئي نفسِك، اطمئني، أنا سوف أساعدِك، وال 
ختايف، إن شاء اهلل األمر يسري(.

يف احلالة السابقة شاهدنا كيف ارتفعت أصوات زميالت بدرية يف يف 
أثناء إصابتها بحالة االختناق وهذا لن ومل يفدها شيًئا، بل يعقد األمر، وجيعل 
املصابة يف حالة قلق واضطراب، وهي يف أمس احلاجة إىل الطمأنينة والتهدئة، 
لذا ال تنيس ضبط نفسِك يف مثل هذه احلاالت احلرجة حتى إن كانت املصابة 

إحدى قريباتِك.

بعد هتدئة املصابة .. اسأليها إذا كانت قادرًة عىل الكالم أم ال؟ ألهنا إذا 
كانت املصابة قادرة عىل الكالم فمعنى ذلك أن القصبة اهلوائية ليست مسدودة 
املصابة غري  كانت  إذا  أما   .. الرئتني  يبلغ  زال  ما  األكسجني  وأن  بالكامل، 
قادرة عىل الكالم وممسكة بيدهيا حول عنقه، فهذه املصابة حتتاج إىل مساعدة 
قد  املريضة  إجابات  أن  إىل  التنبيه  مع   .. بمفردها  تركها  ينبغي  عاجلة، وال 
تكون فقط عن طريق اإلشارات مثل )نعم( هتز رأسها نحو األسفل، و)ال( 

تلف رأسه نحو اليمني واليسار .. وإليكن تطبيق هذا الكالم.

تقول وئام لبدرية: بدرية هل تستطيعني الكالم؟

بدرية تدير رأسها نحو اليمني والشامل .. يعني )ال( ال تستطيع الكالم.

وئام: بعد أن هدأنا املصابة، وسألناها هل تستطيع الكالم فوجدنا أهنا 
ال تستطيع الكالم .. نقوم اآلن بعمل إجراء مهم إلنقاذ حياة املصابة، وهي 
مناورة تسمى مناورة )هلمس( نسبة إىل خمرتعها، وسوف أقوم بتطبيقها مع 

الرشح.

أوالً: قفي خلف املصابة ثم أحيطي خرصها بذراعيِك واحنيها قلياًل 
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إىل األمام.

ثانًيا: اصنعي قبضة بإحدى يديِك، وضعيها فوق رسهتا بقليل.

ثالًثا: أمسكي قبضتِك بيدِك األخرى واضغطي بشدة عىل بطنها بحركة 
رسيعة نحو األعىل .. أعيدي الكرة حتى خيرج اجلسم من ممر اهلواء.

إذا مل خيرج اجلسم الغريب من املصابة وفقدت الوعي، فمددي املصابة 
النجدة  اطلبي  ثم  الفم،  خالل  من  إنقاذيني  نفسني  وأعطيها  األرض،  عىل 

واملساعدة )٩٩7( اهلالل األمحر.

متدد وئام بدرية عىل األرض وتعطيها نفسني إنقاذيني.

جتد  ومل  اختناق  بحالة   - اهلل  سمح  ال   - منا  أٌي  أصيبت  إذا  وكذلك 
من يسعفها، فال بأس أن تقوم هي بعمل هذه املناورة عىل نفسها حيث تقوم 
بوضع يدها فوق رسهتا بقليل ثم متسكها باليد األخرى، وتضغط عىل بطنها 
األثر  تنحني عىل ظهر مقعد خللق  أو  الطعام،  لقمة  نحو األعىل حتى خترج 

نفسه))( .

االتصال  أمهية  عىل  والتذكري  التنبيه  أود  املرسحية  هذا  هناية  يف  وئام: 
عىل )٩٩7( اهلالل األمحر فوًرا عند حدوث مثل هذه اإلصابات، وكذلك 
عليِك أن تبارشي أنِت عملية اإلنقاذ إىل حني وصول فرقة اهلالل األمحر إذا 
كنِت قادرًة عىل ذلك، فمن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيًعا، والدقائق يف هذه 
فال  يديِك،  عىل  إنسان  روح  إنقاذ  هبا  اهلل  يقدر  وقد  وثمينة،  نادرة  احلاالت 

هتميل مثل هذه النصائح والتوجيهات.

:::::  هناية املرسحية  :::::

))(  تطبق وئام هذا الكالم عىل نفسها، وكذلك تقوم باالنحناء عىل مقعد
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
وجبة وجبة إفطار1 تناول  عملية  لتمثيل 

اإلفطار
 )10(
ر.س

من املدرسةلوضع بدرية عليهاطاولتني2

)30( لتمثيل شخصية الطبيبةبالطو طبي3
ر.س

يتم لتمثيل شخصية الطبيبةسامعة4
استعارهتا

من املدرسةلتمثيل عملية اإلغامءمقعد5

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )7( طالبات هن: )خالدة، 
وبدرية، وهدى، ونوف، وضحى، ووئام، والطبيبة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

من  املدرسة، ست  من  اثنتان  أدوات.  ثامين  املرسحية:  أدوات  * عدد 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: أربعون رياالً.

* أهداف املرسحية:

- توجيه الطالبات إىل كيفية التعامل مع الشخص املختنق.

- تنبيه الطالبات من العادات اخلاطئة التي متارس يف مثل هذه احلاالت 
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احلرجة.

- أمهية طلب اإلسعاف فوًرا )٩٩7(، مع بدء عملية اإلنقاذ للقادرة 
عىل ذلك.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.

* مالحظة: إذا تم توفري )البالطو الطبي( من مرسحيات سابقة تصبح 
تكلفة هذا املرسحية عرشة رياالت فقط؛ بعد خصم قيمة )البالطو الطبي(. 
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 امل�سرحية الث�منة
طف�ية احلريق

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

مخس طالبات جالسات عىل طاوالت ومقاعد وهن: )فريدة، ووعد، 
وماجدة، وعائشة، ونور(.

تدخل عليهن معلمة، وتقول: السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

الطالبات: وعليكن السالم ورمحة اهلل وبركاته.

املعلمة: درسنا اليوم - إن شاء اهلل - عن استعامل طفاية احلريق.

فريدة: وما طفاية احلريق يا أستاذة؟

وعد: يا أستاذة هذه من اختصاص الدفاع املدين وليس لنا هبا أية حاجة.

 .. أمحر  لوهنا   .. للزينة  اجلدران  عىل  يعلقوهنا  أستاذة  يا  هذه  عائشة: 
وشكلها أسطواين.
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املعلمة: بكل رصاحة مل أكن أتوقع أنكن هبذه الدرجة؛ ال تعرفن أي 
يشء عن طفاية احلريق .. طفاية احلريق يا بنايت ال يمكن االستغناء عنها؛ قد 
حتتاجينها يف املنزل، وقد حتتاجينها يف املكتب، وقد حتتاجينها يف املدرسة، فمن 
منا ليست معرضة للحرائق ال سمح اهلل؟ إن أي حريق إذا أمكن السيطرة عليه 
يف بدايته خيمد وينطفئ ربام يف غضون ثواٍن، أما إذا ُأمهل وترك ومل يتعامل معه 
يف حلظاته األوىل؛ فقد يأيت عىل األخرض واليابس، وبعد ذلك ال ينفع الندم. 
لذا؛ علينا أن نصطحب طفاية احلريق أينام كنا سواًء يف املنزل أم املدرسة أم 

السيارة، فقد تكون سبًبا يف إنقاذ حياة أرواح بعد اهلل - عز وجل - .

نور: طيب يا أستاذة .. نريد أن نتعرف عىل مكونات طفاية احلريق؟ 

.. طفاية احلريق هي عبارة عن  نور عىل سؤالِك  يا  املعلمة: أحسنِت 
أسطوانة معدنية مملوءة باملاء، أو بامدة كيميائية ثقيلة عازلة، تعزل األكسجني 
عن املادة املحرتقة .. وعمل طفايات احلرائق يكمن يف إزالة - عىل األقل - 

أحد العنارص املسببة لالشتعال مما يؤدي إىل كبح وتثبيط تفاعل االحرتاق.

ماجدة: طفايات احلريق هل هي نوع واحد، أم عدة أنواع؟

للرشح،  مستوعبة  أنِك  عىل  دليل  وهذا  ماجدة،  يا  أحسنِت  املعلمة: 
وتريدين أن تعريف أكثر عن طفايات احلريق.

يوجد ثالثة أنواع من طفايات احلرائق هي: 

1- طفاية املاء.

2- طفاية ثاين أكسيد الكربون.

3- طفاية الرغوة الكيميائية أو ما يسمى البودرة.
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وهذه الثالثة أنواع موجودة أمامكن سوف نقوم برشح كل واحدة عىل 
حدة))(.

تقول املعلمة: نبدأ أوالً مع طفاية املاء وهي التي أمامكن، وهي حتتوي 
لكن جيب  اإلطالق،  الطفايات عىل  أنواع  أبرز  من  وتعد  املاء  بداخلها عىل 
مراعاة أن طفاية املاء يمكن أن تؤدي إىل كارثة لو استخدمت بالشكل غري 
املناسب؛ ألن استخدامها ينحرص يف احلرائق التي تنتج من األخشاب والورق 
والكرتون ويمنع استخدامها عند حدوث حريق كهربائي أو وجود سوائل 

قابلة لالشتعال أو ماء؛ ألن املاء موصل للكهرباء.

النوع الثاين من الطفايات: هو الذي أمامكن طفاية ثاين أكسيد الكربون، 
وهي عبارة عن طفاية حتتوي بداخلها عىل غاز ثاين أكسيد الكربون، وتعد 
اهلواء  يف  يتمدد  الكربون  أكسيد  ثاين  ألن  األنواع؛  أشهر  من  الطفاية  هذه 
من  األكسجني  ويمنع  باحلريق،  حييط  فإنه  األكسجني  من  أثقل  إنه  وحيث 

االنتشار يف اجلو وبالتايل يتم إمخاد احلريق.

النوع الثالث من الطفايات: وهي التي أمامكن طفاية الرغوة الكيميائية 
أو البودرة )بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات البوتاسيوم( والتي تتحلل 
من  النوع  هذا  ويعد  احلريق،  إمخاد  إىل  يؤدي  مما  مئوية   )70( درجة  عند 

الطفايات من أكثر أنواع الطفايات شيوًعا يف العامل.

املعلمة ترجع إىل الطالبات وتقول هلن: يا طالبات .. هل فهمتن أنواع 
الطفايات ومكوناهتا الداخلية؟

اجلميع: نعم؛ اآلن فهمنا.

))(  طبًعا تكون الثالثة أنواع من الطفايات موجودة عىل املرسح، وأمام الطابور لتقوم املعلمة 
بأخذ كل واحدة عىل حدة ورشحها؛ كي يكون االستيعاب أكرب، وبعيد عن النسيان.
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نور: لكن يا أستاذة أنا ال أعلم كيف يمكنني أن أستخدم إحدى هذه 
الطفايات إلمخاد أي حريق.

املعلمة: ركزن معي وانتبهن يا طالبات كي تتعرفن عىل كيفية استخدام 
طفاية احلريق إلمخاد احلرائق.

صدقنني .. الطريقة سهلة، ويسرية وال حتتاج إال إىل قليٍل من االنتباه 
والرتكيز؛ لذا كوين معي.

إلمخاد أي حريق يتوجب عليِك إتباع قواعد السالمة وهي: 

1- اعريف نوع املادة املشتعلة املتسببة يف احلريق، وتأكدي من استخدامِك 
للطفاية املناسبة.

2- احريص عىل وضع الطفاية املناسبة يف املكان املناسب.

3- ال تواجهي احلريق إذا كنِت غري مزودة باألجهزة الكافية.

4- تفحيص طفاية احلريق بني فرتة وأخرى، وتأكدي من وجود مفتاح 
األمان املثبت يف املقبض.

صالحية  من  وتأكدي  الضغط  مقياس  يف  املؤرش  حركة  الحظي   -5
استخدام الطفاية.

6- كوين عىل بعد مسافة كافية عندما تقومي بإطفاء احلريق.

سابًعا وأخرًيا وهي األهم: تأكدي من أنِك تتقنني استخدام الطفاية، 
وتدريب عىل ذلك، وال تنيس خطواهتا األربع.

نور: طيب يا أستاذة وما خطواهتا األربع؟ .. نريد أن نعرفها.
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ويسرية  سهلة  حريق  طفاية  أية  الستخدام  األربع  اخلطوات  املعلمة: 
 .. .. حركي  .. اضغطي  .. وجهي  .. اسحبي  أربع كلامت  باختصار  وهي 

أطبقها اآلن لكن عملًيا ..

أوالً:  اسحبي .. أي: اسحبي صامم األمان الذي أمامكن.

إىل  يكون  بحيث  احلريق  إىل  اخلرطوم  وجهي  أي:   .. وجهي  ثانًيا: 
مصدر احلريق وليس إىل اللهب املتطاير.

املادة  النطالق  الطفاية  مكبس  عىل  اضغطي  أي:   .. اضغطي  ثالًثا: 
املوجودة يف الطفاية.

رابًعا: حركي .. أي: حركي اخلرطوم عىل مجيع احلريق يمينًا وشامالً 
وال تكتفي باجتاه واحد، بل حركي اخلرطوم إىل اجتاهات احلريق كافة.

هذه هي اخلطوات بكل سهولة يف أربع كلامت هي: اسحبي .. وجهي 
.. اضغطي .. حركي.

ترجع املعلمة إىل الطالبات وتقول: األهم من هذا كله هو اهلدوء عند 
حدوث أي حريق ال سمح اهلل .. وحماولة اهلروب دون محل احلقائب واألمتعة 
أو إحداث زحام والذي يسبب تدافع ومن ثم إصابات وكسور ووفيات ربام 

أشد من رضر احلريق نفسه.
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الف�صل الثاين
تقوم إحدى الطالبات بوضع كرتون أمام الطابور وإشعال احلريق فيه 
ومن ثم الدخول عىل املعلمة والطالبات وهي ترصخ بصوت عاٍل حريق .. 

حريق .. فتقوم الطالبات باخلوف واهللع وترديد حريق .. حريق))(.

تقوم املعلمة بمحاولة هتدئة الطالبات بقوهلا: اهلدوء .. يا طالبات .. 
اهلدوء.

باهلرب  وماجدة  نور  فتقوم   .. حريق   .. حريق  يرصخن  الطالبات 
برسعة كبرية خارًجا.

تقوم فريدة بحمل طاولة واخلروج من املرسح.

تقوم وعد بحمل مقعدين واخلروج من املرسح.

تقوم عائشة بحمل ثالث حقائب واخلروج من املرسح.

 .. سابًقا  تعلمنا  كام  وتقول:  احلريق،  بطفاية  ومتسك  املعلمة  تذهب 
اسحبي )تسحب املعلمة صامم األمان(، وجهي )توجه املعلمة اخلرطوم نحو 
مصدر النار(، اضغطي )تضغط املعلمة عىل مكبس الطفاية(، حركي )تقوم 

املعلمة بتحريك اخلرطوم يمينًا وشامالً(.

واحلمد  احلريق  اليسرية سيطرنا عىل هذا  الطريقة  املعلمة: هبذه  تقول 
هلل، وسوف نسيطر - بإذن اهلل - عىل أي حريق إذا تعاملنا معه التعامل األمثل 

والصحيح.

))(  جيب أن تعرض املرسحية يف ساحة مكشوفة وآمنة حتى يتم تطبيق التجربة بنجاح ودون 
أي خطر.
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لكن ال أنسى التذكري بأن اهلدوء مطلوب يف مثل هذه احلاالت واهلروب 
من مكان احلرائق يكون بحذر، وعدم املزامحة، وعدم محل األمتعة.

أثناء  للطالبات يف  اخلاطئ  التعامل  يف  السابق  املشهد  شاهدنا يف  فكام 
سامعهم رصخة حريق .. حريق.

لذا أكرر .. اهلدوء مطلوب، واهلروب من مكان احلرائق دون أي إيذاء 
ال لنفسِك وال لآلخرين هو العمل الصحيح.

يف النهاية ال تنسوا عند حدوث أي حريق )٩٩8( الدفاع املدين.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من الدفاع لرشحها أمام الطالباتطفاية املاء1

املدين

طفاية ثاين أكسيد 2
الكربون

من الدفاع لرشحها أمام الطالبات
املدين

من الدفاع لرشحها أمام الطالباتطفاية البودرة3
املدين

كرتون مع ورق 4
بداخله

والتدرب  الفتعال حريق صغري، 
عىل الطريقة الصحيحة إلمخاده

من املنزل

من املدرسةلكي جتلس عليها الطالباتمخسة مقاعد5

من املدرسةلكي جتلس عليها الطالباتمخس طاوالت6

محل ثالث حقائب7 مع  اهلروب  دور  لتمثيل 
األمتعة

من املنزل

)فريدة،  املشاركات يف املرسحية )7( طالبات هن:  الطالبات  * عدد 
ووعد، وماجدة، وعائشة، ونور، واملعلمة، والطالبة التي تفتعل احلريق(

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: سبع أدوات. ثالثة تستعار من الدفاع املدين، 
واثنتان من املدرسة، وواحدة من املنزل، وواحدة من املنزل.
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* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- توعية الطالبات بالطريقة الصحيحة للتعامل مع احلرائق.

- تعليم الطالبات بأنواع طفايات احلريق وكيفية استعامهلا.

نشوب  أثناء  يف  الضار  وغري  السليم  اخلروج  إىل  الطالبات  إرشاد   -
احلرائق.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.

* مالحظة: إلحضار أنواع الطفايات الثالث ينبغي االتصال بأقرب 
التثقيفية يف احلرائق والتي  املدين واحلديث معهم عن مهمتِك  للدفاع  مركز 
تنوين إيصاهلا إىل الطالبات عن طريق مرسحيٍة حية، وتطلب إحضار ثالث 
قرب،  عن  للطالبات  رشحها  يتم  لكي  الثالث  الطفايات  أنواع  من  عينات 
وإرجاعها فوًرا بعد االنتهاء منها، وسوف جتدين منهم كل التجاوب - بإذن 

اهلل - .

وكذلك ال بأس بأن تستفيدي منهم حول كيفية إطفاء احلرائق عملًيا 
عرب  طالباتِك  إىل  تنقلينها  ثم  ومن  املجال،  هذا  يف  معلوماتِك  تزداد  لكي 

املرسحية.

ببيع طفايات احلرائق  وال أنسى االستعانة بمحالت السالمة اخلاصة 
فهم أيًضا سوف يساعدونِك - بإذن اهلل - بأخذ عينات من الطفايات التي 

تتوفر عندهم.

وكذلك استعيني بعد اهلل بالطفايات املوجودة يف مدرستِك، وأحرضي 
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ثم  ومن  املرسحية  أثناء  يف  لعرضها  موجودة؛  ليست  التي  األنواع  فقط 
إرجاعها.

هذا وال أنسى القول بأن املعلامت قد يتجاهلن هذا املرسحية، لكنني أود 
التنبيه إىل أن هذه املرسحية مهمة جًدا للطالبات أكثر من الطالب؛ ألننا كثرًيا 
ما نسمع عن حوادث السقوط والزحام والتدافع جراء احلرائق التي حتدث 
يف مدارس البنات أو غريها من التجمعات النسائية؛ لذا هذه املرسحية تقوم 
بسحب اخلوف والقلق والذعر التي ينتاب الكثري من الطالبات وخصوًصا؛ 
هلذا  فإن  لذا  الطالبات؛  من  زميالهتن  هن  أمامهن  املرسحية  ستطبق  من  أن 

املرسحية أمهية كربى يف إيصال رسالة مهمة يف كيفية التعامل مع احلرائق.
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 امل�سرحية الت��سعة
الإغم�ء

بداية املرسحية...

)سعاد،  وهن:  الطالبات  عليها  جتلس  وطاوالت  مقاعد  ستة  يوجد 
وسلمى، ونور، ومودة، ومروة، وصفاء(.

تدخل معلمة فتسلم عىل الطالبات.

املعلمة: من مل حتل واجب األمس فلتقف؟

إحدى الطالبات تقف وهي )سعاد(.

اليوم إن شاء اهلل عندنا درس عن  املعلمة تبدأ برشح الدرس فتقول: 
احلميدة،  األمور  من  هي  البيئة  نظافة  بأن  تعلمن  مجيعكن  وأنتن   .. النظافة 
والتي حثنا عليها ديننا احلنيف، فمن آداب اإلسالم إماطة األذى عن الطريق، 

وأنتن تعلمن أن إماطة األذى عن الطريق صدقة.

سعاد تقاطع املعلمة، بقوهلا: أستاذة أريد أن أجلس.
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املعلمة: وملاذا جتلسني؟ .. لو أحرضِت الواجب جللسِت.

سعاد: أستاذة .. أشعر بيشٍء من الدوار.

املعلمة: ال بأس .. اجليس وال تكررهيا.

املعلمة تكمل الرشح: وكام تعلمن أن إماطة األذى عن الطريق صدقة، 
وأن إماطة األذى عن الطريق هي شعبة من شعب اإليامن.

تبدأ سعاد بالسقوط.

الطالبات جيتمعن حول سعاد ويقلن: سعاد .. ماذا بِك؟ 

سعاد ال جتيب!!

املعلمة: سعاد .. هل أنِت بخري؟ ماذا بِك؟

نور: يا اهلل! ما الذي حصل لسعاد؟ .. ماذا نعمل؟

صفاء: دعونا نرصخ يف وجهها فربام تفيق.

ترصخ صفاء بوجه سعاد، لكن ال فائدة. 

مودة: يا بنات .. دعونا نحملها ونذهب هبا إىل املستشفى.

مروة: لكن يا بنات .. كيف نحملها؟

سلمى: نعم .. هذه مشكلة؛ كيف نحملها؟ نريد حاًل يا بنات.

صفاء: ال حتتاج إىل حٍل وال تفكري، فقط نحتاج إىل طالبتني حيمالهنا 
من قدميها، وطالبتني حيمالهنا من يدهيا.

سلمى: حُقا إهنا فكرة جيدة.
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تقوم سلمى وصفاء بحمل سعاد من قدميها.

وتقوم نور ومودة بحمل سعاد من يدهيا.

يقمن بحملها لكنهن يعجزن عن إخراجها من بني املاصات.

مروة: قفن يا بنات، هبذه الطريقة التي محلناها هبا ال نستطيع إخراجها 
من الباب .. األفضل أن ننزهلا ونفكر يف طريقة أخرى.

تنزل الطالبات سعاد ثم يقلن: وماذا تريدين أن تعميل يا مروة؟

مروة: نحملها جاًنبا حتى خترج من الباب بسهولة.

صفاء: نعم، هذه فكرة مجيلة.

تقوم صفاء، ونور، ومودة، وسلمى بحمل سعاد عىل جانًبا وإخراجها 
من املرسح.

تذهب مجيع الطالبات خارج املرسح.
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الف�صل الثاين
تدخل طالبة جديدة اسمها )عهود( فتقول: )شاهدتن معنا يف املشهد 
السابق حالة إغامء وكيف ترصفت معها الطالبات بشكل غري صحيح؛ لذا 

سوف أرشح لكن ما اإلغامء ثم أبني الطريقة املثىل للتعامل معه عملًيا:

الشعور بدوخة أو دوار، حيث تشعر  أوالً: حيصل اإلغامء غالًبا عند 
املصابة بدوران كل ما حييط هبا، وقد تشعر املصابة بأن الغرفة تدور هبا، أو 

بأن الدوران موجود داخل رأسها أو جسدها.

ثانًيا: ما هي األسباب التي تؤدي إىل اإلغامء؟ 

األسباب التي تقف خلف اإلغامء كثرية منها مثال: 

الوقوف برسعة.

التعرق الشديد .. أو ما يسمى بفرط التعرق.

فرط التعب .. نتيجة القيام بمجهود زائد عن طاقة البدن.

احلالة النفسية؛ مثل سامع األخبار السيئة أو مشاهدة منظر غري اعتيادي 
كمنظر الدم مثاًل.

وكذلك عدم تناول وجبة اإلفطار، وهذه من أهم األسباب التي تؤدي 
إىل إصابة الطالبات باإلغامء ..؛ لذا عليك عزيزيت الطالبة املحافظة عىل وجبة 

اإلفطار كل صباح فلجسمِك عليِك حق.

ثالًثا: ما الطريقة املثىل إلنقاذ شخص فاقد للوعي؟

اهلالل   )٩٩7( عىل  االتصال  األشخاص  أحد  من  اطلبي  البداية:  يف 
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األمحر، ثم ابدئي بمحاولة مساعدة املصابة باتباع اخلطوات التالية:

السقوط؛  بتمثيل  سعاد  وتقوم  املرسح،  إىل  الطالبات  مجيع  تدخل 
فتمسك هبا مودة.

املريضة عىل األرض قدر اإلمكان  تقع  أال  أوالً: حاويل  تقول عهود: 
حتى ال تتعرض إىل إصابة - ال سمح اهلل - .

تنزل مودة زميلتها سعاد عىل األرض بمساعدة نور.

من  كاٍف  قدٍر  إىل  حتتاج  احلاالت  هذه  مثل  يف  املريضة  ثانًيا:  عهود: 
األكسجني  فرصة حصوهلا عىل  أي جتمع حوهلا جيعل  فإن  لذا  األكسجني، 
ضعيفة، وهذا خطر عىل حياة املصابة ..؛ لذا حاويل دائاًم االبتعاد عن املصابة 

.. ويكتفى فقط بفتاة أو فتاتني ملتابعة حالة املصابة عن قرب.

عهود: ثالًثا: قومي برفع قدمي املصابة إىل أعىل برفق لكي يرجع الدم 
إىل الدماغ، وبالتايل عودة الوعي - بإذن اهلل - .

)تقوم مودة برفع رجيل سعاد إىل أعىل(. 

نقل  يتطلب  احلالة  هذه  ففي  للمصابة،  الوعي  يعد  مل  إذا  أما  عهود: 
املصابة إىل املستشفى فوًرا.

وحيتاج نقل املريضة إىل تأن وروية .. فأي خطأ يف محل املريضة قد يسبب 
هلا مشكالت صحية، وربام تسقط فتتعرض إىل كسور - ال سمح اهلل - .

لذا قومي بحمل املريضة هبذه الطريقة السليمة - بإذن اهلل - .

من  وصفاء  اليدين،  من  سلمى   .. سعاد  بحمل  وصفاء  سلمى  تقوم 
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القدمني، فتقول عهود:

حاالت  من  كثري  معاجلة  يف  نساهم  سوف  الصحيحة  الطريقة  هبذه 
اإلغامء التي نشاهدها يف حياتنا اليومية .. ولألمهية سوف أعيد ذكر طريقة 

اإلسعافات األولية حلاالت اإلغامء: 

1- تنام املريضة عىل األرض مع حترير املالبس الضيقة.

2- رفع القدمني ألعىل من مخسة وعرشين إىل سبعني )سم( إن أمكن.

3- يف حالة القيء ينبغي أن تنام املريضة عىل جانبيها.

فرتة  خالل  الرشب  أو  لألكل  سواء  يشء  أي  املريضة  تعطى  ال   -4
اإلغامء.

يف النهاية: ال تنيس أن تطلبي )٩٩7( يف أي من احلاالت الطارئة - ال 
سمح اهلل - .

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
يف ستة مقاعد1 الطالبات  عليها  جتلس  لكي 

املرسح
من املدرسة

يف ست طاوالت2 الطالبات  عليها  جتلس  لكي 
املرسح

من املدرسة

املرسحية )8( طالبات هن: )سعاد،  املشاركات يف  الطالبات  * عدد 
وسلمى، ونور، ومودة، ومروة، وصفاء، واملعلمة، وعهود(.

* مدة املرسحية: )٩( دقائق.

* عدد أدوات املرسحية: اثنتان مجيعها من املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- تعليم الطالبات كيفية التعامل مع حاالت اإلغامء.

- تنبيه الطالبات عىل التعامل اخلاطئ مع حاالت اإلغامء حتى حيذرن 
من تكرارها.

الترسع  بدل  احلرجة،  احلاالت  مع  التعامل  يف  احلذر  عىل  الرتكيز   -
وعدم الرتكيز. 

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الع��سرة
امل�س�جرات نه�يته�؛ ندم وح�سرات

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

تدخل طالبة اسمها )سلمى( ومعها حقيبة من يسار املرسح، وتدخل 
فيلتقيان  حقيبة،  معها  وليس  املرسح  يمني  من  )ندى(  اسمها  أخرى  طالبة 
سلمى:  وهي  احلقيبة  معها  التي  فتقول  األخرى؛  إحداهن  كتف  وترضب 
آسفة .. فرتد ندى بسخرية: آسفة .. آسفة وتقوم بأخذ حقيبة سلمى ورمي 
مجيع ما فيها فوق رأس سلمى، وبعد ذلك تقوم برضب سلمى وإسقاطها 

عىل األرض، ثم خترج من املرسح.

تقوم سلمى بجمع كتبها واخلروج من املرسح. 

فتقوم  بعض،  طالبات وجيلسن حول  طالبة علم ومعها مخس  تدخل 
تقول:  حيث  منه،  والتحذير  وأرضاره  الغضب  عن  باحلديث  العلم  طالبة 
حممد  نبينا  عدنان،  ولد  خري  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

www.alukah.net



104

املختار وعىل آله وصحبه أمجعني. ثم أما بعد:

تعددت املشكالت يف هذا الزمان، وكثرة املشاجرات، فأصبحنا نرى 
وأصبحنا  تتشاجران،  األختان  نرى  وأصبحنا  تتخاصامن،  اجلارتان  ونسمع 
هو  هذا  وكل  بالرضب،  البعض  بعضهن  تؤذي  املدرسة  يف  الزميالت  نرى 
بسبب بعدنا عن اهلل - عز وجل - ، وتسلط الشيطان علينا، فهل يعقل أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سباب  تعلمي حديث  أمل  يعقل؟!!،  أختها؟ هل  املسلمة  تقاتل 

املسلم فسوق وقتاله كفر« رواه البخاري.

إن الغضب قد سيطر عىل قلوب الكثري من فتياتنا، وخيم عىل عقوهلن؛ 
ألتفه  ثائرهتا  تثور  كالثور  وأصبحت  غضبها،  معها  يثور  تثور،  ثائرة  فأية 
السجون  يف  جتلس  بعدها  ثم  تافهة،  ألسباب  األفاعيل  وتفعل  األسباب، 
أسباب  الطالبة  أختي  جتنبي  لذا؛   .. والصيت  السمعة  سيئة  طريدًة،  حبيسًة 

الغضب وابتعدي عنه والتي منها ما ييل:

أوالً: الُعجب، فالُعجب بالرأي واملكانة والنسب واملال يسبب العداوة 
فتجنبي العجب واحذري منه، وجاء أن حييى بن زكريا لقي عيسى بن مريم 
ـ عليهام السالم - فقال: أخربين بام يقرب من رضا اهلل، وما يبعد من سخط 
التعزز  قال:  يعيده؟  وما  يبدؤه  ما  الغضب  قال:  تغضب«.  »ال  فقال:  اهلل؟ 

واحلمية والكربياء والعظمة.

دائاًم عىل عدم اجلدال واملزايدة يف  املراء؛ وهو اجلدال فاحريص  ثانًيا: 
الكالم، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان 

حمًقا« رواه أبو داود وحسن األلباين.
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ثالًثا: املزاح؛ وكم أوقع من خصومات فهو وسيلة للرتفيه فال جتعلوه 
وسيلة إلحداث نريان املخاصامت .. لذا؛ جتنبن كل ما حييل املزاح إىل أمور 
غري حممودة مثل: ما يسمى بـ)املقالب( فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يأخذن أحدكم 
متاع صاحبه جاًدا وال العًبا« رواه أبو داود. لذا، جتنبن املزح باليد وكذلك 

كل ما يفيض إىل رش فرتكه أوىل وأسلم.

يبغض  اهلل  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  فقد  وفحشه؛  اللسان  دناءة  رابًعا: 
الفاحش البذيء« أخرجه الرتمذي وصححه؛ لذا احريص عىل حسن الكالم 

والتأدب يف احلديث حتى مع خصومِك.

ثم اعلمي أن دفع الغضب وكظمه هو من األمور املحمودة، وقد أثنى 
اهلل عىل فاعلها حيث قال - عز وجل - : ڇ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڇ ]آل عمران:134[.

ومما ُيذكر أن جارية لعىل بن احلسني جعلت تسكب عليه املاء، فتهيأ 
للصالة، فسقط اإلبريق من اجلارية عىل وجهه فشجه، فرفع عيل بن احلسني 

ڇٿ   يقول:   - وجل  عز   - اهلل  إن  اجلارية:  فقالت  إليها،  رأسه 
ٿ  ڇ ]آل عمران: 134[ فقال هلا: كظمت غيظي. فقالت: ڇٿ  

ٹ ٹ ڇ ]آل عمران: 134[  فقال هلا: قد عفا اهلل عنِك. قالت: ڇٹ  

ڤ  ڤ  ڇ ]آل عمران: 134[ قال: اذهبي فأنِت حرة. 

* ومما يعني عىل دفع الغضب ورده عدة أمور منها:

أوالً: االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.

ثانًيا: تغيري احلال، فإن كانت قائمة جلست، وإن كانت جالسة اضطجعت. 
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ثالًثا: ترك املخاصمة والسكوت، وهلل در القائل: 

جتــبــه   فــــال  ــه  ــي ــف ــس ال نـــطـــق  إذا 
ــوت ــك ــس ـــن إجــابــتــه ال ــري م ــخ ف

ــه ـــه فــــرجــــت عــن ـــت ـــب فــــــإن أج
ــوت ــم ي كـــمـــًدا  تــركــتــه  وإن 

رابًعا: الوضوء، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان 
ُأ النار باملاء  فإذا غضب أحدكم فليتوضأ« أخرجه  خلق من النار، وإنام ُتْطفرَ

أبو داود وأمحد والبغوي.

خامًسا: استحضار األجر العظيم لكظم الغيظ والذي منه:

1- الظفر بمحبة اهلل والفوز بام عنده. قال تعاىل:ڇٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ڤڇ  ٹڤ   ٹٹٹ     ٿٿ    ٿ  ٿ 

]آل عمران: 134[.

2- ترك الغضب سبب لدخول اجلنة. عن أيب الدرداء - ريض اهلل عنه 
- قال: قلت يا رسول اهلل دلني عىل عمل يدخلني اجلنة. قال: »ال تغضب 

ولك اجلنة« صحصح اجلامع.

3- املباهاة عىل رؤوس اخلالئق. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » من كظم غيًظا وهو 
يستطيع أن ينفذه دعاه اهلل يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق حتى خيريه يف أي 

احلور شاء«))(.

4- النجاة من غضب اهلل تعاىل.

))(  رواه الرتمذي و قال: "هذا    حديث حسن غريب".
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5- زيادة اإليامن.

فاحريص أختي املسلمة عىل دفع الغضب إن ُوجد، ودفع أسبابه الداعية 
إىل الوقوع فيه، وتذكري .. أن هناية الغضب .. ندم .. وحرسات. 

خترج طالبة العلم ومجيع الطالبات من املرسح.

إىل  يتحول  ثم  بينهام  كالمي  شجار  يبدأ  املرسح،  إىل  طالبتان  تدخل 
اشتباك باأليدي، فتقوم إحدى الطالبتني بأخذ عًصا، ثم ترضب هبا زميلتها، 

ثم تبكي القاتلة بصوٍت عاٍل وحتزن أشد احلزن.

القاتلة  الطالبتني  بإخراج  الطالبات اخلمسة إىل املرسح ويقمن  تدخل 
واملقتولة.

تقوم إحدى الطالبات بوضع لوحة أمام الطالبات مكتوب فيها:

ختاًما .. هذه هي هناية الغضب .. سفك للدماء .. يعقبها ندم وحرسات 
يف الدنيا، وحساب وعذاب يف اآلخرة.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
الطالبة عىص1 رضب  دور  لتمثيل 

زميلتها
من املنزل

عىل حقيبة2 الكتب  رمي  دور  لتمثيل 
الطالبة

من املنزل

إحدى خشبة3 هجوم  حماولة  لتمثيل 
الطالبات عىل أخرى بواسطتها

من املنزل

)10( لكتابة هناية املرسحية هبالوح فلني4
ر.س

من أيودين )ترتريون(5 الدم  خروج  دور  لتمثيل 
القاتلة

 )10(
ر.س

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )10( طالبات هن: )طالبة 
علم مع مخسة من طالباهتا، ندى، وسلمى، والطالبتان القاتلة واملقتولة(.

* مدة املرسحية: )٩( دقائق.

واثنتان من  املنزل،  ثالثة من  أدوات.  أدوات املرسحية: مخس  * عدد 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريبًا: )25( رياالً.
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أهداف املرسحية:

- حتذير الطالبات من الغضب وأنه سبب كثري من اجلرائم.

- توصية الطالبات بدفع الغضب بالطرق الرشعية.

- بيان نتائج وعواقب إنفاذ الغضب، وحماسن كتمه وزجره.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية احل�دية ع�سرة
التفوق الدرا�سي

الف�صل الأول
* بداية املرسحية...

توجد فتاتان يف املرسح، مها: احلكيمة عىل يمني املرسح، واملتشائمة عىل 
يسار املرسح.

من  طالبة  وتدخل  )املتفوقة(،  اسمها  املرسح  يمني  من  طالبة  تدخل 
يسار املرسح اسمها )امُلحبطة( فتلتقيان وتسلامن.

تقول امُلحبطة: كيف حالِك يا متفوقة؟

املتفوقة: احلمد هلل .. بخري.

امُلحبطة: أخربيني .. سمعنا أنِك ناجحة، وبتقدير ممتاز، واألوىل عىل 
الفصل.

اهلل  بحمد  االمتياز  وحققت  نجحت،  بأنني  أبرشِك  نعم،  املتفوقة: 
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وتوفيقه.

امُلحبطة: ما شاء اهلل .. دائاًم األوىل.

املتفوقة: لكن مل ختربيني أيتها امُلحبطة، هل نجحِت يف هذه السنة؟

امُلحبطة: يعني الوضع هكذا كل سنة .. راسبة .. بعض املواد البد من 
الرسوب فيها .. سلمِك اهلل منها.

املتفوقة: اعتدِت عىل محل مخس مواد كل سنة .. تريدين أن تتسيلَّ هبن 
يف العطلة .. كان يف عونِك.

امُلحبطة: احرتمي نفسِك يا متفوقة .. وملاذا مخس مواد .. ال نغري وال 
نتغري؟.

املتفوقة: احلمد هلل .. برشِك اهلل باخلري .. قويل يل: هل مستواِك حتسن؟

امُلحبطة: أنا قلت لِك تغريت .. يوجد فرق بني تغري مستواي، وحتسن 
مستواي .. يعني بدل أن كنت أرسب يف مخس مواد، رصت أرسب تقريًبا يف 

ثامن مواد .. والنسبة متفاوتة.

املتفوقة: هذا ليس تغيرًيا يا صديقتي، وال حتسينًا، هذا تطور مل يسبق 
له مثيل!!

امُلحبطة: ومواصلًة مني هلذه اإلنجازات .. وكام تعلمني بأن ترتيبي دائاًم 
من العرش األوائل من األسفل .. فقد قررت أن أحرز مرتبة الفشل األوىل من 
األخري؛ ألنني دائاًم أحب أن آخذ الكالم من آخره، وال أحب كثرة الكالم، 
ودائاًم إذا ركبت احلافلة أحب أن أكون األخرية حتى ال تزامحني فيها أحد .. 

وأنصحِك بأن تأيت معي. 
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عىل  أحد  يزامحني  ال  حتى  األخري  يف  معِك  آيت  معِك!!  آيت  املتفوقة: 
املرتبة األوىل .. واحرسيت .. وهل يوجد أحد أصاًل يقيم لِك وزًنا؟

امُلحبطة: وملاذا؟ أنِت دائاًم حتطمينني؟ ملاذا دائاًم ال حترتمينني؟

أريدِك   .. لِك كل خري  أريد  أنا   .. امُلحبطة  أيتها  يا  أنا   .. أنا  املتفوقة: 
أريد أن أرى اسمِك مع  تنتبهي إىل نفسِك،  أن  أريدِك  أن تصبحي متفوقًة، 

املتفوقات ولو مرة يف حياتِك .. ملاذا ال تسعنّي إىل هذا يا أيتها امُلحبطة؟

امُلحبطة: أنا إنسانة غبية، أنا إنسانة مهملة، ال أقدر أن أصبح مثلِك، 
ذكية، وجادة.

ويدان  عقل  لنا  كلنا  ذكية؟  تصبحي  أن  تستطيعني  ال  وملاذا  املتفوقة: 
حتبطي  أن  حتاولني  دائاًم  ملاذا   .. ونفكر  ونرى،  ونسمع،  نميش  ورجالن، 

نفسِك؟ ملاذا دائاًم حتاولني أن تنزيل مهتِك؟

امُلحبطة: هذا كالم الناس، وهذا كالم زمياليت، أنا إنسانة غري ذكية .. 
هذه هي كل املعادلة.

املتفوقة: وأنا هذا هو كالمي وهذه هي نصيحتي .. وهذه املتشائمة عىل 
يسارِك، وهذا احلكيمة عىل يمينِك .. خذي أي كالم يعجبِك، لكن اعلمي 
أم  املتشائمة  لنرى هل تسمعني كالم   .. القادمة  السنة  بأن موعدنا هو هناية 

تسمعني كالم احلكيمة .. السالم عليكنم.

امُلحبطة: وعليكن السالم. 
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الف�صل الثاين 
تقول امُلحبطة بينها وبني نفسها .. دعونا نسمع كالم املتشائمة، ونسمع 

كالم احلكيمة، وبعدها نختار الطريق.

تذهب امُلحبطة للمتشائمة، فتقول: السالم عليكم.

املتشائمة: وعليكم السالم ..  كام أنِت يا أيتها امُلحبطة صوتِك ضعيف، 
ومشيتِك بطيئة.

امُلحبطة: هذا وأنا إىل اآلن مل أسأهلا.

املتشائمة: ماذا تقولني يا أيتها امُلحبطة؟

امُلحبطة: فقط أردت أن أستشريك يف موضوع ما، وأريدِك أن تدليني 
كيف أحققه.

املتشائمة: وما املوضوع .. لعيل أن أستطيع مساعدتِك .. لدي خربيت 
الطويلة.

امُلحبطة: أريدِك أن ختربيني كيف أحقق النجاح من أعىل، وكيف أنجو 
من األسفل؟

املتشائمة: كيف حتققني النجاح من األعىل ومن األسفل .. أنا مل أفهم 
سؤالِك جيًدا .. أعيدي عيلَّ السؤال.

زميلتي  مثل  أصبح  أن  أريد  مقدمات؛  غري  ومن  باختصار  امُلحبطة: 
املتفوقة.

املتشائمة: أنِت .. أنِت .. لو أن مجيع طالبات الكرة األرضية، يصبحن 

www.alukah.net



114

من أصحاب النجاح والدرجات العالية ملا خالطتني ذرة شك أنِك يا عزيزيت 
امُلحبطة مكانِك يف املرتبة األخرية .. ال تعجبي يا عزيزيت؛ فهذا كالمي وهو 

عني العقل.

امُلحبطة: وملاذا؟ .. وملاذا؟ .. ألست آدمية مثلهن؟

امُلحبطة،  أيتها  يا  افهميني  .. فقط  آدمية  بأنِك لست  أقل  مل  املتشائمة: 
وافهمي كالمي جيًدا .. هل تسمعينني؟

امُلحبطة: نعم أنا أسمعِك جيًدا.

قدرات  عندِك  إنسانة  أنِت  أفهميني؛   .. امُلحبطة  أيتها  يا  املتشائمة: 
أفضل  األخرية  املرتبة  يف  هنا  فمكانِك  وروحِك  نفسِك  تتعبي  فال  ضعيفة، 

وأسلم.

خترج امُلحبطة من عند املتشائمة وتذهب إىل احلكيمة، وتقول: السالم 
عليكم يا حكيمة.

احلكيمة: وعليكم السالم يا أيتها الفهيمة .. ويا أيتها البنت الفطينة.

امُلحبطة: اهلل .. هل تصدقني .. هل تصدقني يا حكيمة .. أول مرة يف 
حيايت أسمع مثل هذا الكالم الطيب.

احلكيمة: وملاذا يا حمبطة؟ ملاذا دائاًم حتاولني أن حتبطي نفسِك؟ ملاذا ال 
لست  اليوم  من  أنا  جديدة؟  إنسانة  اليوم  أنا  تقولني  ال  ملاذا  مهتِك؟  ترفعني 
دائاًم  أكون  أن   - اهلل  بإذن   - وأريد  املتفائلة؟  اسمي  اليوم  من  أنا  امُلحبطة 

متفائلة؟.

امُلحبطة: آه .. آه يا حكيمة لو تعلمني كيف أثر كالمِك يف قلبي، هو 
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مثل املاء البارد.

سمعت كالم غريِك، ورأيت نصائح كثرية لكن أنا أتيتِك اآلن وأريد 
أن أسمع كالمِك يف موضوعي.

احلكيمة: موضوعِك .. وما هو يا أيتها املتفائلة؟

 .. دراسية؟  متفوقة  األيام  من  يوم  يف  أكون  أن  يمكن  هل  امُلحبطة: 
أرجوِك ال أريدِك أن جتامليني يا حكيمة..

احلكيمة: وملاذا ال يمكن؟ كم من الطالبات من كن يف املراتب املتدنية 
فأصبحن مشعاًل من مشاعل التفوق والتميز، نفعن دينهن، ثم وطنهن .. هذا 

واقع يا متفائلة وليس مستحيل.

كيف  يعني  واقع؟  إىل  ينقلب  املستحيل  أجعل  كيف  إًذا  امُلحبطة: 
أستطيع أن أكون متفوقة يف دراستي؟

احلكيمة: عندي لِك يا متفائلة وصايا إن اتبعتِها - بإذن اهلل - ، وصلِت 
إىل القمة، وإن أمهلتِها فستبقيَّ عىل حالِك، واهلل أعلم باألحوال: 

ألن  حتسًبا  وهدفِك،  بطموحاتِك  تعلني  أن  عليِك  األوىل:   الوصية 
حتصيل عىل أقل مما أردِت، فلو وضعِت لنفسِك هدًفا أن حتصيل عىل )امتياز( 
من  تكوين  أن  اهلدف  وضعِت  إذا  ولكن  جًدا(،  )جيد  عىل  حتصلني  فربام 
األوائل فبالتأكيد ستحصلني عىل )امتياز( - بإذن اهلل - حتى إن مل تكوين من 

األوائل .. فاجعيل هدفِك دائاًم أعىل بخطوة.

العقل واإلمكانات، وال توجد  أعطاِك  اهلل  أن  اعلمي  الثانية:  الوصية 
تؤثر  العوامل اخلارجية لن  املتفوقة يشء زائد عنِك، وكل  يف تلك اإلنسانة 
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ڳ   ڳ   چ   : العاملـــني  رب  من  وعد  هذا  ألن  بوسعك  ما  فعلت  لو  عليِك 
چ   چ   چ   چ    چڃ   الكهف[.   [ چ  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  

ڇ  چ ] اإلرساء[.

يف  تامة  درجات  عىل  احلصول  يف  فقط  النجاح  ليس  الثالثة:  الوصية 
االختبارات واحلصول عىل الشهرة العريضة، وغريها؛ بل إن النجاح احلقيقي 
الثقة  اإلنسان من خري، وزيادة  إليه  ما يصبو  بتحقيق  داخيل  ذايت  هو شعور 

بالنفس وتنمية القدرات الذاتية الكامنة.

فاحريص عىل ما ينفعِك، واستغيل إمكاناتِك الكامنِة، وطوري قدراتِك 
بالشكل الذي يفيدِك حاالً ومستقباًل.

ساعة ــم  ــعــّل ــت ال ـــّر  م ـــذق  ي مل  ـــن  وم
حياته طـــول  ــل  ــه اجل ذل  جتـــرع 

شبابه  ـــت  وق التعليم  ــه  ــات ف ـــن  وم
ــه ــات ــوف ــه أربــــًعــــا ل ــي ــل فـــكـــرّب ع

الطالبات، ويرتدد عىل ألسنتهن:  الرابعة: غالًبا ما تكرر أكثر  الوصية 
أننا نفقد احلامس للدراسة، وغالًبا ما تقول قائلتهن: »ليس هناك ما حيمسني، 
نقطة  هو  احلامس  أن  اعلمي  عندها  الدراسة«  عىل  يشجعني  أو  يدفعني  أو 

البداية، فأنِت من متلكني بث احلامس يف جسدِك، وأنِت من متتلكني إمخاده.

الوصية اخلامسة: اختاري صديقاتِك بعناية فائقة:

املؤثرات عىل حياهتن، وهذا  بأهم  أحياًنا  الطالبات  تفكر كثري من  ال 
عىل  كبري  أثر  هلن  باستمرار  ترينهن  الاليت  الفتيات  أن  وهو  جًدا  مهم  أمر 
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حياتِك وترصفاتِك بشكل عام، وغالًبا ما يميل الفرد إىل التأثر بأسلوب حياة 
األشخاص الذين يصادقهم، فاملرء عىل دين خليله ولينظر أحدكم من خيالل.

الوصية السادسة: حاويل تنمية الصرب عندِك: 

احلياة،  يف  يشء  يعدله  ال  الصرب  وأن  الصرب  مع  النرص  أن  تذكري 
وتذكري أن هناك كثريات من املوهوبات غري الناجحات يف حياهتن بسبب 

عدم صربهن عىل املذاكرة والتعليم.

الوصية السابعة: كيف تنجحني يف االختبارات:

إن أوضح مسلك، وأبني طريق للنجاح يف االختبارات، هي االستعداد 
هلا منذ بداية الفصل الدرايس، فابدئي باملذاكرة والتخطيط هلا منذ البداية حتى 
ال ترتاكم عليِك يف النهاية، وتذكري أال تؤجيل عمل اليوم إىل غد. هذه هي 
وصاياي إليِك وإىل كل طالبة من طالبات املسلمني .. فاعميل هبا، وتوكيل 

عىل اهلل، وسريي بجد ونجاح.

خترج امُلحبطة من املرسح، ثم املتشائمة، ثم احلكيمة.
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الف�صل الثالث 
بعد دقيقة تدخل طالبة، وتضع لوحة مكتوب عليها: نتائج هناية العام 
بنسبة  اليوم(  )املتفائلة  سابًقا  امُلحبطة  األوىل:   الرشف  مرتبة  مع  األوىل   ..

)٩٩٪( .. بارك اهلل هلا.

بعد نصف دقيقة تدخل املتفوقة، ثم تقرأ اللوحة، وتقول: معقولة!! .. 
من األخري إىل األول .. ما شاء اهلل .. كيف استطاعت أن تقفز هذه القفزة؟

التي  التجربة  هذه  بعد  كيف،  لِك  أقول  أنا  وتقول:  امُلحبطة،  تدخل 
اخلمول  من  معها  كلها  حيايت  وانتقلت  األول،  إىل  األخري  من  فيها  انتقلت 

والكسل إىل النشاط واجلد.

املتفوقة: كيف؟ .. ما الرس؟ .. ماذا تعلمِت؟

امُلحبطة: تعلمت شيًئا واحًدا، وهو أن من جد وجد، ومن زرع حصد، 
ومن سار عىل الدرب وصل.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
)1( ر.سليكتب عليها نتائج هناية العاملوحة1

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية أربع طالبات هن: )احلكيمة، 
واملتشائمة، واملحبطة، واملتفوقة(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ريال واحد.

أهداف املرسحية:

- زرع التفوق والنجاح يف قلوب وعقول الطالبات.

عىل  مستحياًل  وليس  سهل  النجاح  طريق  أن  إىل  الطالبات  إرشاد   -
اجلميع.

- التغيري الناجح يكون إىل األحسن وليس إىل األسوأ.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الث�نية ع�سرة
اأحبِك اأمي

ملخص املرسحية:

يف  نظافة  عاملة  أمها  وتعمل  متوسط،  األول  الصف  يف  تلميذة  هتاين 
مستشفى، ولكنها ختجل أن تذكر وظيفة والدهتا، ويدور احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

هتاين: غًدا يوم اجلمعة، وهو عطلة رسمية أين ستذهبن؟

وبعدها  اإلفطار،  بإعداد  وأقوم  مبكرًة  نومي  من  سأستيقظ  عفاف: 
أستعد ألداء سنن يوم اجلمعة.

مودة: أنا سأذهب مع أمي لزيارة جديت؛ ألهنا مريضة.

تقى: أنا سأمكث يف البيت مع أمي، ألهنا كبرية يف السن وبحاجة إىل 
من يساعدها.
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رسطان  مستشفى  زيارة  وهو  رائع،  ملكان  فسأذهب  أنا  أما  زينب: 
األطفال لكي نلعب ونمرح معهم ونخفف عنهم األمل.

هند: أما أنا فسأذهب مع أمي إىل املخيطة التي تعمل هبا؛ لكي أساعدها 
ألهنا تشعر باألمل.

هتاين: أما أنا فسأذهب إىل نادي القراءة؛ ألن أمي عضوة فيه.

نادي  يف  تعمل  والدتِك  إن  وتقولني:  هتاين  يا  تكذبني  ملاذا  عفاف: 
القراءة؟!

هتاين: ال، أنا ال أكذب، فأمي فعاًل تعمل عضوة يف نادي القراءة.

عفاف: كيف يا هتاين تعمل والدتِك عضوة يف نادي القراءة، ويف الوقت 
نفسه تعمل يف املستشفى النسائي التي تعمل فيه أختي؟

هتاين: مستشفى!! أي مستشفى؟ أنِت التي تكذبني.

لِك  توفر  التي  أمِك  أنا ال أكذب، ولكنِك ختجلني من عمل  عفاف: 
كل يشء يف احلياة من ملبس ومسكن وغذاء فال يصح هذا منِك .. أهذا هو 

شكرِك هلا؟

هتاين: فعال أنا أخجل أن أقول:  إن والديت تعمل هبذه املهنة، وأخجل 
أن تراها زمياليت وهي حتمل أدوات النظافة يف املستشفى النسائي.

عفاف: لو أن كل إنسانة تستحي من أمها هكذا ما ذهب أحد لعمله 
وال مدرسته، فعمل أمِك مرشف جًدا، إهنا تعمل برشف، ويف هناية الشهر 

تأخذ أجرها عىل ذلك، وال ترتكب أي يشء خيالف الدين.
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هتاين: ماذا تقصدين؟ بأي يشء خيالف الدين؟

تعتدي عىل أحد، بل تكسب رزقها  عفاف: أقصد أهنا ال ترسق وال 
باحلالل، ومن تعبها واجتهادها؛ ألن اهلل سبحانه أمرنا بالعمل.
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الف�صل الثاين
للبيت  ذهبت  وعندما  جيًدا  فيه  وفكرت  عفاف  بكالم  هتاين  اقتنعت 

قبلت يد والدهتا وذهبت معها يوم اجلمعة ملساعدهتا:

هتاين: السالم عليكم يا أمي.

الوالدة: وعليكم السالم يا هتاين، كيف حالِك؟

هتاين: بخري يا والديت، ولكني أريد أن أذهِب معِك غًدا للمستشفى؛ 
ألنني لن أذهب إىل املدرسة، فغًدا هو يوم اجلمعة.

الوالدة: ال عليِك يا ابنتي، عليِك أن تذاكري دروسِك جيًدا وال حتميل 
مهي؛ املهم أن تكوين بخري.

هتاين: سأذهب معِك يا والديت ألساعدِك؛ ألنِك تعبِت كثرًيا من أجلنا.

الوالدة: أشكرِك يا ابنتي.

وبعد أن عاد اجلميع للمدرسة بعد العطلة أخذت كل واحدة حتكي ما 
فعلته يوم اجلمعة وبدأ احلوار التايل:

هتاين: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

تلميذات الفصل: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

هتاين: أريد أن أحدثكن عن جتربة رائعة.

تلميذات الفصل: وما هذه التجربة يا هتاين؟

هتاين: لقد ذهبت مع أمي للمستشفى ألساعدها يف عملها؛ ألهنا متعبة 
جًدا.
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زينب: أحسنِت يا هتاين.

هند: إنِك عظيمة فعاًل؛ ألنِك أدخلِت السعادة عىل والدتِك. 

عفاف: وما هو شعورِك؟

هتاين: إنني أشعر بسعادة غامرة؛ ألنني خففت العبء عن والديت ملدة 
يوٍم واحٍد.

زينب: البد وأن نعتز بأمهاتنا ألهنن رس سعادتنا يف هذه احلياة، ويقمن 
بتوفري كل يشء لنا دون أن نتعب.

تقى: إذن البد عىل كل إنسانة أال ختجل من عمل أمها أو أبيها ما دام 
أنه ليس فيه ما يغضب اهلل تعاىل.

زينب: ما رأيكن أن نذهب يف األسبوع القادم لزيارة إخواننا وأخواتنا 
يف مستشفى رسطان األطفال؟

مجيع التلميذات: هذا اقرتاح رائع، فلتستأذن كل منا والدهتا ولنذهب 
إىل هذا املكان؛ لندخل البهجة والفرحة عىل قلوهبم.

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)هتاين،  هن:  طالبات   )7( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
وعفاف، ومودة، وهند، وتقى، وزينب، والوالدة(.

مدة املرسحية: )8( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: ال يوجد. 

تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- االعتزاز باألب واألم.

- احلرص عىل مساعدة الوالدين يف أعامهلم.

- عدم اخلجل من مهنة الوالدين.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية الث�لثة ع�سرة
 اتركيه� اإنه� خملوقة �سعيفة!!

ملخص املرسحية:

بعد خروج التلميذات من املدرسة كل يوم تذهب أسامء وخدجية إىل 
مكان جماور به بعض القطط، فتقوم أسامء بتعذيب القطط بطريقة صعبة جًدا؛ 
بأن تقوم بربط القطط من ذيلها وتقوم بسحبها عىل األرض، وطبًعا تستمتع 
املحرم،  العمل  هذا  عن  بنهيها  ويقمن  وسلمى،  ومها  سعاد  فرتاها  بذلك، 

وبدأ احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

أسامء: هيا يا خدجية تعايل معي لنلعب بالقطط.

خدجية: أين أين؟ أريد أن أجرب هذه اللعبة هيا بنا برسعة.

أسامء: من فضلِك يا خدجية امسكي هذه احلقيبة إىل أن أنتهي من ربط 
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هذا الذيل اجلميل باحلبل.

خدجية: حاالً ستبقى معي احلقيبة ولكنني أريد أن أفعل مثلِك.

سعاد: انظري يا مها ما هذا؟ أهذا معقول؟ ال حول وال قوة إال باهلل 
العيل العظيم.

ما  العقيل؟  االختالل  من  يشء  وأسامء  خلدجية  أحدث  هذا؟  ما  مها: 
الذي تقومان به؟

تقومان بجرها عىل األرض  ثم  القطط  بربط ذيل  تقومان  إهنام  سعاد: 
بطريقة فظيعة.

مها: سأذهب إليهام وسأمنعهام من هذه الفعلة الشنعاء.

سعاد: لن تستطيعي أن متنعيهام.

مها: ال، سأفعل ما أستطيع ألمنعهن.
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الف�صل الثاين
تعذيب  ممارسة  من  لتمنعامها  وأسامء  خدجية  إىل  ومها  سعاد  ذهبت 

القطط وحدث احلوار التايل:

مها: ماذا تفعلني يا أسامء؟

أسامء: ما شأنِك بام أفعله إنني ألعب بالقطط.

مها: تلعبني بالقطط!! أمل تستحي من هذا القول وهذا الفعل؟

أسامء: ملاذا أستحيي وأنا مل أفعل شيًئا ألحد، إهنا قطة ال تتكلم.

سعاد: احلمد هلل أنِك تعرفني أهنا ال تتكلم، أي: ال تستطيع أن تعرب عن 
أملها، وعىل الرغم من ذلك تقومني بتعذيبها هبذه الطريقة البشعة.

أسامء: إنني ألعب هبا فقط وال أعذهبا.

ينقطع من شدة  أمل تري أن ذيلها أوشك أن  إنِك تعذبينها  سعاد: ال، 
ربط احلبل عليه.

أسامء: يقطع ذيلها أو تقطع أذهنا .. ما شأنِك أنِت أيًضا؟

خدجية: فعال يا أسامء، إهنا تتعذب وال تستطيع أن تعرب عن أملها فيجب 
أن تكفي عن ذلك.
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الف�صل الثالث
بعد ذلك جاءت سلمى وألقت السالم عليهن ودار احلوار التايل:

سلمى: السالم عليكم .. يا أخوات ماذا بكن؟
خدجية: وعليكم السالم!! ماذا تقولني أنِت أيًضا؟

سلمى: أقول فيامذا؟
أسامء: احلكاية كلها أنني أحببت أن ألعب قلياًل بالقطط.

العطف  أليست خملوقات ضعيفة البد من  سلمى: وهل يصح هذا؟ 
عليها؟

أسامء: وكيف نعطف عليها إن شاء اهلل.
مها: نعطف عليها بأن نطعمها ونسقيها وال نعذهبا؛ ألن الرفق باحليوان 

مطلوب، وجيب أن نرمحها أيًضا.
سعاد: عندِك حق يا مها خاصة أن الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص قال: »دخلرَِت امرأٌة 
شاِش األرِض«))(. ْعها تأكُل من خرَ ْمها، ومل ترَدرَ ٍة ربرَطرَْتها، فلم ترَطعرَ الناررَ يف ِهرَّ

أسامء: سأقوم بفك هذا احلبل من ذيلها فوًرا، ولن أفعل هذا مرة أخرى 
وأسأل اهلل أن يغفر يل.

خدجية: وأنا سأذهب حاالً، وسأحرض هلا اللبن واخلبز لتأكل وترشب، 
ولن أعذهبا مرة أخرى.

:::::  هناية املرسحية  :::::

 

))(  الراوي: عبداهلل بن عمر - املحدث: البخاري  - املصدر: صحيح البخاري - الصفحة 
أو الرقم: )8)33( - خالصة حكم املحدث: ]صحيح[.
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    حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جمسم لقطة دون *

رأس
)50( لتمثيل دور تعذيب القطة

ر.س

)أسامء،  هن:  طالبات   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
وخدجية، وسعاد، ومها، وسلمى(.

مدة املرسحية: )8( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: )50( رياالً سعودًيا.

اهلدف من املرسحية:

- بيان جرم تعذيب احليوانات.

- احلث عىل الرفق باحليوان.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.

بحيث  كاماًل  عمله  عدم  أرجو  القطة،  جمسم  عمل  عند  مالحظة:   *
يفصل الرأس حتى نخرج من النهي النبوي اخلاص باملصورين.
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 امل�سرحية الرابعة ع�سرة
�س�أ�سع هذه الورقة يف جيبي

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يف هناية اليوم الدرايس وبعد انتهاء األستاذة حماسن من رشح الدرس 
قالت للتلميذات: غًدا - بإذن اهلل - سأجري لكن اختبار الشهر.

األستاذة حماسن: واآلن هل تردن شيًئا قبل أن أنرصف.

التلميذات: شكًرا يا أستاذة. 

األستاذ حماسن: إًذا السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

تلميذات الفصل: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. 

ثم قالت عهود موجهًة كالمها لزميالهتا...

عهود: وأنا سأكون عىل أتم استعداد خاصة أنني لن أذاكر شيًئا. 
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سارة: كيف تناقضني نفسِك هبذا الكالم؟ 

عهود: أنا مل أناقض نفيس ألنني فعاًل سأكون مستعدًة. 

سارة: كيف ستكونني مستعدًة وأنِت لن تذاكري شيًئا؟ 

عهود: يل أسلوب معني يف االمتحان وسأتبعه غًدا. 

سارة: إنِك تتومهني أنِك عىل صواب، ولكنِك خمطئة حًقا. 

أنني سأكتب املعلومات يف ورقة صغرية وأضعها  عهود: ما اخلطأ يف 
يف جيبي، وأخرجها ألنقل منها اإلجابة يف ورقة اإلجابة، وال يشعر يب أحد. 

سارة: اخلطأ هنا هو أنك هبذا تكونني غشاشة وإذا كان ال يراك أحد؛ 
فاهلل تعاىل يراِك، ألن اهلل يرانا يف كل مكان وزمان. 

عهود: إنني يف كل اختبار أقوم هبذا العمل دون أن يشعر يب أحد. 

سعاد: ولألسف حتصلني عىل درجة عالية دون تعب، ولألسف أيًضا 
يصبح عقلِك خاوًيا ليس به معلومات. 

عهود: معِك حق، إنني ال أعرف شيًئا عن املنهج، وال أدري ماذا أفعل 
يف آخر العام، وخاصة أنني رسبت يف العام املايض. 

أنِك أدركِت كالمي، وعرفِت أنك فعاًل ال تعريف شيًئا  سعاد: أعتقد 
عن املنهج. 

عهود: فعاًل، ألنني ليس لدي وقت للمذاكرة ألن احلاسوب يأخذ كل 
وقتي. 

سارة: أليس هذا مضيعة للوقت دون جدوى؟ 



133

عهود: كيف يكون دون جدوى وأنا أستمتع به؟ 

تعود  وال  فقط،  وقتية  متعة  عن  عبارة  ألنه  جدوى؛  دون  فعاًل  مودة: 
عليِك بأية فائدة يف ذلك الوقت؛ ألنِك مل تذاكري دروسِك.

عهود: أفهم من ذلك أن احلاسوب ليس مفيًدا.

املذاكرة،  حساب  عىل  ليس  ولكن  جًدا،  مفيد  احلاسوب  ال،  مودة: 
للقراءة،  للحاسوب، وجزء  للمذاكرة، وجزء  الوقت جزء  نقسم  أن  فالبد 

وجزء ملساعدة األهل، وجزء للعب، وهكذا. 
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الف�صل الثاين
بعد ذلك اجتمعت التلميذات عند األستاذة/ حماسن، وأخذن يوجهن 
بطريقة  الفراغ  وقت  وتقسم  مذاكرهتا،  إىل  تنتبه  لكي  عهود،  إىل  النصيحة 

منظمة، ودار احلوار التايل: 

سعاد: أريد أن أنبهِك يا عهود أنه جيب عليِك أن تذاكري جيًدا لكي 
جتتازي االختبارات بنجاح وبمجهودِك الشخيص. 

عهود: كيف وأنا تعودت عىل هذه الطريقة السهلة؟ 

ذنًبا  ترتكبني  إنِك   .. الباطلة  الطريقة  تكفي عن هذه  أن  سارة: ال، البد 
كبرًيا دون أن تعلمني، وإذا كنِت قد نجحِت مرة فلن تستطيعي النجاح كل مرة.

سعاد: أنِت حمقة يا سارة .. إنه ذنب كبري، خاصة أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هنانا 
عن ذلك، وقال: »من غش فليس مني« رواه مسلم.

مودة: عىل كل منا أن تذاكر دروسها أوالً بأول؛ لكي تشعر أهنا تؤدي 
عملها وواجباهتا بإخالص، وتصبح من املتفوقات، وال ترتكب ذنًبا يف حق 

نفسها وحق أهلها وبلدها.

أقوله  أن  أردُت  ما  قلِت  لقد  مودة،  يا  حق  معِك  حماسن:  األستاذة 
بالضبط، وعليِك يا عهود أن تذاكري دروسِك أوالً بأول وال تتكاسيل، وأن 

تنظمي وقتِك لتكوين من الناجحات يف الدنيا واآلخرة. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)األستاذة  هن:  طالبات   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
وحماسن، وسعاد، وعهود، وسارة، ومودة(.

مدة املرسحية: )٩( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- بيان أمهية املذاكرة اجليدة.

- غرس احرتام كلمة املعلمة يف نفوس الطالبات.

- التحذير من االعتامد عىل الغش؛ ألنه حرام.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية اخل�م�سة ع�سرة
احل�سد.. الداء الفت�ك

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

وصفا،  )وهج،  وهن:  جيلسن  ثم  املرسح،  إىل  طالبات  أربع  تدخل 
وميمونة، ومودة(.

تدخل طالبة خامسة اسمها )برشى( فتقول: السالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته.

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

برشى: هل تعلمن من أحرزت املركز األول يف هذه السنة؟

اجلميع: ال واهلل .. ال نعلم.

برشى: أنا أخربكن، أحرزهتا الطالبة رواسن.

مودة: ما شاء اهلل .. ال قوة إال باهلل.
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ونتخلص  تذهب  متى  آه،   .. األول  باملركز  تفوز  سنة  كل  يف  وهج: 
منها؟

ميمونة: هل تصدقن بأهنا حتى يف العطلة تذاكر؟ بل إنني أرى عينيها 
محراوان كأهنن أضواء مشتعلة من كثرة املذاكرة.

ڇٹ    تعاىل:  أما سمعتن قول اهلل  باهلل!! حتسدن أختكن،  صفا: أعوذ 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڇ )النساء:54 (.

برشى: أبًدا.. نحن مل نحسد أحًدا.

صفا: كالمكن هذا هو احلسد بعينه. احلسد يف الرشع هو: متني زوال 
نعمته عن  اهلل  يوقف  أن  تتمنني  أن  أي:  الغري،  اهلل - عز وجل - عن  نعمة 

اآلخرين سواًء كانت هذه النعم ماالً، أم جاًها، أم علاًم، أم غري ذلك. 

وكذلك أن تكرهني النعمة التي أنعم اهلل هبا عىل غريِك، وحتبني زواهلا، 
ولو ُمكِنِت منها ألزلتيها. 

قال ابن تيمية - رمحه اهلل - : »احلسد هو كراهة ما أنعم اهلل به عىل الغري 
وإن مل يتمنى الزوال« وهذا تعبري من الشيخ دقيق، فأنِت بمجرد ما تكرهني 

أن اهلل أنعم عىل هذا الرجل أو هذه املرأة بنعمٍة، فأنِت حاسدة.

وال  أحًدا،  نؤِذ  مل  نحن  املوضوع؟..  تضخمني  صفا  يا  وملاذا  وهج: 
نحب أن نؤذي أحًدا.

األذى ألختِك  أعظم  من  احلسد  يا وهج  أحًدا؟  تؤِذن  مل  صفا: كيف 
القريبات  بني  العداوة  راية  ويرفع  البغضاء،  نار  يشعل  ألنه  املسلمة؛ 
يقيس  ثم  واملحسودة،  احلاسدة  بني  واملعاونة  املساعدة  ويمنع  والصديقات، 
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قلب احلاسدة فيكون رشس الطبع يبغي لغريه السوء ويكره له اخلري.

اهلل،  لعدل  مبغضة  وهي  وقدره،  اهلل  قضاء  عىل  ساخطة  واحلاسدة 
وغاشة لعابدات اهلل املؤمنات، وفوق هذا مشاركة إلبليس لعنه اهلل يف حسده 
آلدم ومعصيته لربه سبحانه، ومع هذا فهي أيًضا معذبًة لنفسها، وتعيش يف 

هم، وغم، وغيظ، وكمد، ونغص عيش، وضيق صدر.

لكن  صديقات،  وكلنا  أخوات،  كلنا  بأننا  أعلم  أنا  صفا  يا  ميمونة: 
. برصاحة أال أريد أن تتميز إحدى الطالبات عيلَّ

صفا: كالمِك هذا يا ميمونة هو داع من دواعي احلسد والتباغض.

ميمونة: كيف؟ وضحي كالمِك أكثر. 

صفا: يعني يا ميمونة توجد دواٍع وأسباب جتعل املسلمة حتسد وتبغض 
أختها املسلمة منها:

أوالً: بغض املحسودة، فتأسى عليها بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر فيثري 
حسًدا قد خامر بغًضا، وهذا النوع ال يكون عاًما وإن كان أرضها؛ ألنه ليس 

يبغض كل الناس. 

ثانًيا: العداوة والبغضاء، فاحلسد ثمرة احلقد، واحلسد ابن البغضاء. 

تسلط  يسبب  مما  فهذا  عليها،  املنعم  قبل  من  اخللق  وسوء  الكرب  ثالًثا: 
الناس عليها مثال: حسد القرشيني لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص كيف يكون يتياًم ويصبح نبًيا؟ ، 
كيف ينزل عليه القرآن وليس له جاه؟ فحكى اهلل عنهم وفضح حسدهم بقوله 
تعاىل: چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ چ ] الزخرف: 31[.

رابًعا: اخلوف من فوات املقاصد )األخوات فيام بينهن - أو الطالبات 
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فيام بينهن(. 

خامًسا: أن يظهر من املحسودة فضل تعجز عنه، فتكره تقدمه فيها، و 
اختصاصه هبا فيثري ذلك حسًدا.  

سادًسا: اجلهل بعواقب احلسد. 

سابًعا: ضعف اإليامن. 

ثامنًا: حب الرئاسة واجلاه. 

تاسًعا: شح النفس باخلري عىل عباد اهلل. 

عارًشا: اخلوف من سقوط املنزلة إذا ارتفعت مكانة قرينتها. 

يف  احلسد  يكثر  هلذا  هبا،  الناس  وحتدث  النعمة  ظهور  عرش:  احلادي 
القرى أكثر من غريها؛ ألن النعم تربز وتظهر فيها أكثر من غريها. 

مودة: يف احلقيقة يا صفا أنا عندما أشاهد طالبة ناجحة أمتنى أن أصبح 
مثلها.. هل هذا يعد حسًدا أم ال؟

صفا: ال يا صفا، ال يعد هذا حسد، هذا يسمى غبطة وهي: أن تتمنى 
تلك  زوال  تتمنى  لكن ال  النعم،  من  عند غريها  ما  مثل  هلا  يكون  أن  الفتاة 

النعمة عن أختها. هذه هي الغبطة وهي صفة املؤمنني واملؤمنات.

من  أخف  أنه  أم  الدرجة،  هذه  إىل  خطري  احلسد  صفا  يا  يعني  وهج: 
ذلك بكثري؟.
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الف�صل الثاين
صفا: استمعي يا وهج إىل هذه األحاديث واحكمي أنِت بنفسِك))(:

1- عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إياكم 
والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا وال تنافسوا وال 

حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا« رواه البخاري. 

2- وورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »دب إليكم داء األمم من قبلكم: احلسد 
والبغضاء، والبغضاء هي احلالقة حالقة الدين الحالقة الشعر. والذي نفس 
حتاببتم؟  فعلتموه  إذا  بيشء  أنبئكم  أوال  حتابوا،  حتى  تؤمنوا  ال  بيده  حممد 

أفشوا السالم بينكم« رواه اإلمام أمحد. 

احلسد  فإن  واحلسد،  »إياكم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هريرة عن  أيب  3- وعن 
يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب أو قال العشب« رواه أبو داود. 

4- وعن الزبري بن العوام - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
الشعر  إليكم داء األمم: احلسد والبغضاء وهي احلالقة ال أقول حتلق  »دب 
ولكن حتلق الدين، والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا 
رواه  بينكم«  السالم  أفشوا  لكم؟  ذاكم  يثبت  بام  أنبئكم  أفال  حتابوا،  حتى 

اإلمام أمحد. 

»ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  وعن   -5
جيتمعان يف النار مسلم قتل كافًرا، ثم سدد وقارب، وال جيتمعان يف جوف 
اإليامن  عبد  قلب  يف  جيتمعان  وال  جهنم،  وفيح  اهلل  سبيل  يف  غبار  مؤمن 

))(  يمكن تسجل هذه األحاديث يف رشيط ثم تعرض من خالل جهاز التسجيل إذا مل تتمكن 
الطالبة من حفظها، وإذا استطاعت الطالبة حفظها، فهو خري ونور.
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واحلسد« صحيح النسائي.

الناس  يزال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  قال رسول  قال:  ثعلبة  بن  6- وعن ضمرة 
بخري ما مل يتحاسدوا« رواه الطرباين.

ميمونة: إذن، أريد أن أعرف أرضار احلسد عىل احلاسدة نفسها .. ما 
هي:

صفا: أرضار احلسد عىل احلاسدة نفسها كثرية منها:

1- سخط اهلل عىل احلاسدة. 

2- احلاسدة تفارق األنبياء والصاحلني يف اآلخرة. 

3- احلاسدة مشاِركة إلبليس والكفار. 

4- ينتفي عن احلاسدة كامل اإليامن. 

5- احلاسدة ممقوتٌة من النساء يف جمالسهن العامة واخلاصة، فال حيببنها، 
وال يظهرن أمامها نعمة. 

6- احلاسدة تقع يف الغل واحلقد والبغي والكذب واالفرتاء والنميمة 
واالستهزاء باملحسودة. 

7- تصاب احلاسدة بالكمد والغيض الذي ال يفارقها. 

قال الشاعر:

قاتله صربك  فإن  احلسود  كيد  عىل  اصرب 
تأكله. ما  جتد  مل  إن  بعضها  تأكل  فالنار    

مودة: وهل للحسد عالج يا صفا؟
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صفا: احلمد هلل .. ما أنزل داًء إال أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله 
من جهله، فهناك عدة أدوية لعالج هذا الداء الفتاك داء احلسد ليصبح القلب 

سلياًم وصافًيا من الغل واحلسد وهي:

الناس أفضل؟ قال:  أنه قال:»قيل يا رسول اهلل أي  1- ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
اللسان نعرفه فام خمموم  اللسان، قالوا: صدوق  »كل خمموم القلب صدوق 
القلب؟ قال: هو التقي النقي، ال إثم فيه وال بغي وال غل وال حسد« رواه 

ابن ماجة. 

2- الرضا بقضاء اهلل وقدره. 

3- علمنا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص أن ننظر يف أمور الدنيا إىل من هي دوننا، ويف أمور 
اآلخر ملن هي فوقنا. 

4- تذكري املوت، قال أبو الدرداء: »ما أكثر أحد من ذكر املوت إال 
قل فرحه وقل حسده«.

5- تفكري فإن الدنيا كاحلية، ناعم جلدها قاتل سمها. 

نعمة  من  عليِك  ربِك  به  أنعم  ما  لتستشعري  املستشفيات  زيارة   -6
الصحة والعافية. 

7- جيب عليِك كلام رأيِت أختِك يف نعمة أن تقويل: )ما شاء اهلل ال قوة 
إال باهلل(. 

8- ال تغفيل عن حتصني نفسِك باألذكار الواردة عن حبيبنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

٩- اإلحسان إىل احلاسدة ما استطعِت. 
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10- أخذ النفس باللوم وقهرها بالندم حتى حتب اخلري لغريها كام حتبه 
لنفسها. 

11- خشية اهلل واخلوف منه، عندما تطلق لنفسها العنان يف متني زوال 
نعمة الغري. 

كبح  يعينها عىل  الذكر هلل - عز وجل - حتى  دائمة  تكون  أن   -12
مجاح نفسها. 

13- أن حترص عىل أال تؤذي أحًدا بحسدها مهام كان حاله. 

14- إذا مل تستطع فلتهجر البيئة والصحبة التي تغرهيا باإليذاء، وتنفخ 
أسبابه  عن  البعد  يف  احلرص  جيب  عضال  داء  فاحلسد  الداء،  أسباب  فيها 

ومسبباته))(.

يف النهاية: هذا هو احلسد وتلك هي أرضاره، فعلينا مجيًعا تقوى اهلل، 
كل  من  ونقية  صافية،  دائاًم  قلوبنا  ولنجعل  والبغضاء،  احلسد  عن  والبعد 

دواعي احلسد، ومسببات البغضاء.

:::::  هناية املرسحية  :::::

))(  مالحظة: البأس بقراءة هذه النقاط الـ)4)( من ورقة إذا تعذر حفظها.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
فيه، وعرضهام رشيط1 لتسجيل مقطعني 

يف املرسحية
)5( ر.س

الستخدامه يف عرض الرشيط يف مسجل2
أثناء املرسحية

من املنزل

)وهج،  هن:  طالبات   )5( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
وصفا، وميمونة، ومودة، وبرشى(

مدة املرسحية: )15( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ واحدة من السوق، وواحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة رياالت سعودية.

اهلدف من املرسحية:

- حتذير الطالبات من خطورة احلسد. 

- توجيه الطالبات إىل متنى اخلري للجميع.

- حث الطالبات عىل البعد عن احلسد، وكذلك معاجلته.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية ال�س�د�سة ع�سرة
القنوات الف�س�ئية امل�جنة .. ف�سل ديني، وف�سل درا�سي

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

باملتحكم  ممسكة  تشاهده،  جالسة  وطالبة  طاولة،  عىل  تلفاز  يوجد 
)الريموت( تقلب القنوات اسمها )وئام(، ويوجد كذلك مقاعد وطاوالت 

يف اجلانب اآلخر من املرسح.

بعد دقيقتني تدخل أربع طالبات إىل املرسح وجيلسن عىل املقاعد، ثم 
تدخل املعلمة.

تغلق وئام التلفاز ثم تأخذ حقيبتها وتذهب إىل املعلمة.

تسأل املعلمة وئام: ملاذا تأخرِت يا وئام؟

وئام: تأخرت يف النوم يا أستاذة.

املعلمة: كعادتِك يا وئام دائاًم متأخرة .. اجليس .. هذه آخر مرة.
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جتلس وئام عىل املقعد .. ثم تضع رأسها عىل الطاولة وتنام.

املعلمة تبدأ بقوهلا: بسم اهلل الرمحن الرحيم. أخذنا يف الدرس املايض 
دروًسا وعرًبا من حياة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ويف هناية الدرس أعطيتكن واجًبان فمن 

أحرضِت الواجب؟. 

ترفع مجيع الطالبات أيدهين إال وئام؛ ألهنا نائمة.

تقول املعلمة: وئام .. وئام .. قومي.

تقوم وئام من النوم وتقف.

تسأل املعلمة وئام: أحرضِت الواجب يا وئام أم ال؟

وئام: نسيت .. نسيت الدفرت يا أستاذة.

 .. نعاقبِك  ومل  ونائمة   .. عنِك  وسكتنا  متأخرة  وئام  يا  يعني  املعلمة: 
وأيًضا مل حتِل الواجب .. قويل يل يا وئام؛ ما احلل معِك؟

وئام: آخر مرة يا أستاذة .. لن تتكرر مرة ثانية إن شاء اهلل.

الطريقة  استمريِت عىل هذه  إذا   .. لِك عذر  يوم  وئام كل  يا  املعلمة: 
الفشل  يعني   .. الرسوب  معنى  تعرفني   .. الرسوب  مصريِك  يكون  سوف 

الدرايس .. اسمعي كالمي جيًدا .. ها أنا أحذرِك، وقد أعذر من أنذر.

املعلمة: هّيا يا طالبات فسحة اآلن اذهبن وبعدها نكمل الدرس.

خترج مجيع الطالبات من املرسح وكذلك املعلمة، وتبقى وئام مع إحدى 
صديقاهتا اسمها )سعاد( جتلسان أمام املرسح.

تقول سعاد: كيف أحوالِك يا وئام؟



147

وئام: سيئة .. كام ترين .. يف البيت شتائم .. وباملدرسة شامتة .. الواحدة 
ال تدري كيف حتل مشكالت البيت أم كيف حتل مشكالت املدرسة.

سعاد: املعلمة اليوم معها حق.

وئام: وكيف معها حق؟ يعني أنِت يف صف املدرسة ولسِت يف صفي؟

وزميلتي  وصاحبتي  أختي  أنِت   .. جيًدا  كالمي  اسمعي  وئام  سعاد: 
ويف النهاية رفيقة عمري إن شاء اهلل .. ال أريدِك أن تتأخري سنة لكيال نفرتق 
عن بعض، أريد دائام أن تكون طاولتي وطاولتِك بجانب بعض .. يعني أريد 
وأن  تصارحيني..  أن  أريدِك  وئام  يا  هلذا   .. مني  قريبة  أراِك  أن  التفت  كلام 

خترجي يل كل ما عندِك. 

وئام: يا سعاد أنِت صديقتي الغالية .. ولن أخفي عليِك أي يشء؛ لكن 
ماذا تريدين أن أقول لِك؟ ليس عندي أية أرسار لكي أخفيها عنِك يا سعاد.

سعاد: ال يا وئام .. أنِت تفهمني كالمي جيًدا .. وئام .. وئام ال أريدِك 
أن تتهريب من كالمي .. أنِت تعلمني ماذا أقصد .. دراستِك يا وئام عىل وشِك 

االهنيار .. ما السبب يا وئام؟

وئام: يا سعاد لن أخفي عنِك أي يشء .. أنِت تعلمني بأنني ال أذاكر 
إال ليلة االمتحان .. وهذه حالتي مع الدراسة.

سعاد: إًذا باقي األيام .. ماذا تعملني فيها؟ .. بامذا تشغلني وقتِك؟

وئام: أجلس عىل الفضائيات .. أشاهد أفالًما .. أشاهد مسلسالت.

سعاد:  يعني كم تأخذ هذه املسلسالت واألفالم من وقتِك يف اليوم.
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وئام: يعني تقريًبا يكون يف العرص برنامج، ويف املغرب مسلسل، وأهم 
يشء هو الليل .. ألنه يكون سهرة عىل فيلم أشاهده إىل هنايته.

سعاد: وهذا الفيلم الذي تسهرين عليه غالًبا؛ ما أهدافه وأفكاره؟

وئام: دائاًم ال أرى فيلاًم إال ويتكلم عن احلب من أول بدايته حتى هنايته، 
كالم حب، مشاهد حب، قصص حب، ذكريات حب، صور حب، هذا هو 

جممل األفالم التي أشاهدها .. كلها تدور حول هذا الكالم.

، فيها رقص، فيها غناء، فيها فحش، فيها  سعاد: يعني فيها صور عريٌّ
رذائل، فيها إفساد للعقائد .. قويل يل يا وئام: فيها هذا الكالم أم ال؟

وئام ختفض رأسها ثم تقول: لألسف يا سعاد .. أقول لِك الرصاحة 
لِك  أقول  يا سعاد  بل  قلته؛  مما  أراها  التي  األفالم  فيلم من  يكاد خيلو  .. ال 
بكل رصاحة هم أيًضا يدعون إىل الرذيلة والفاحشة، وخصوًصا يف األفالم 

اجلديدة.

سعاد: أكميل يا وئام .. وماذا فيها هذه األفالم اجلديدة؟

وئام: فيها والعياذ باهلل سب للدين، وتشكيك بالعقيدة، ختييل يا سعاد؛ 
بأهنم يبذلون كل وسائل اإلغراء لكي هيدموا عقيدتِك بأي شكل .. وهذا هو 

أخطر نوع من األفالم .. هذه هي احلقيقة يا سعاد.

مثل هذه  أخوتِك  إحدى  تشاهد  أن  ترضني  وئام هل  يا  يعني  سعاد: 
األفالم واملسلسالت؟

ترد وئام بغضب: أعوذ باهلل .. ال يا سعاد .. ال تقويل هكذا .. فأنا قبل 
أن أجلس عىل الفيلم أقفل باب الغرفة حتى ال يراين أحد وأنا عىل مثل هذه 
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األفالم.

تشاهدين  وأنِت  الصالة،  وقت  جاء  لو   .. وئام  يا  يل  قويل  إًذا  سعاد: 
معي  كوين  وئام   .. الفيلم؟  تتابعي  أم  وئام  يا  لتصيل  تذهبي  هل   .. الفيلم 

صادقة.

وئام ختفض رأسها ثم تقول: برصاحة دائاًم عندما أتابع الفيلم ال أقوم 
النهاية، بل إذا سمعت األذان ضاق صدري، وإذا طلب  أتابعه إىل  .. يعني 
مني أحد والدي عماًل ال أرد عليه وال أجيبه .. وهكذا هي حالتي أمام الفيلم.

سعاد: اآلن عرفت يا وئام .. ما رس ضعفِك الدرايس، وإمهالِك الشديد 
.. إهنا األفالم .. واملسلسالت .. يعني بني قوسني )القنوات الفضائية( تأخذ 
عليِك دينِك، ووقتِك، وجهدِك، وعقلِك، بالتأكيد بعد ذلك لن جتدي وقًتا 
واجباتِك،  حلل  كافًيا  وقًتا  جتدي  لن  وأيًضا  للمذاكرة،  وال  للنوم،  ال  كافًيا 
يف  تفريط  درايس،  رسوب   .. يتحملها  من  أنِت  السيئة  النتيجة  النهاية  ويف 
الصلوات، ضياع واجب بر الوالدين .. كل هذه التضحيات ألجل فيلم .. 

مسلسل .. أغنية .. رقص.

وئام قويل يل برصاحة .. هل يعجبِك وضعِك الذي أنِت فيه؟

اليوم   .. أتغري  اليوم  أقول  يوم  أنا كل   .. يا سعاد  وئام: بكل رصاحة 
أتغري .. اليوم أحافظ عىل صاليت .. اليوم أذاكر درويس .. اليوم أبر والدي، 

لكن تغلبني شهويت عىل األفالم واملسلسالت.

صار  الصحيح  الطريق  يف  مشيِت  إذا   .. حياتِك  هذه  وئام  يا  سعاد: 
مستقبلِك مرشًقا وناجًحا، وإذا مشيِت خطًأ صار مستقبلِك مظلاًم فاشاًل .. يا 
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وئام عند قرب ساعة الفشل لن تلومي إال نفسِك .. ولن ينفعِك أحد .. البد 
وأن حتسمي أمرِك.

وأول  الكالم،  هذا  يل  تقول  واحدة  أول  بأنِك  سعاد  يا  تعلمني  وئام: 
مرة أفكر بجد بأن مستقبيل أنا الذي أقوم بتضييعه بيدي .. نعم .. بيدي التي 
تقلب القنوات كل ليلة .. برصاحة يا سعاد كنت مضيعة نفيس بنفيس وأنا ال 
أدري، لكن من اليوم التلفاز ما له مكان يف غرفتي، وال له مكان يف نفيس .. 

وأنا طالبة منِك يا سعاد طلب وال أريدِك أن ترديني.

سعاد: أنا أردِك يا وئام؟

وئام: أريدِك يا سعاد بأن تأخذي التلفاز، وتضعيه عندِك بالبيت، ويف 
العطلة الصيفية آخذه منِك .. لكي أضمن بأنني لن أرجع له .. أتكلم بجد 

يا سعاد.

يف  تفكر  فتاة  أنِك  عرفت  اآلن  وئام..  يا  عيني  يف  كربِت  اآلن  سعاد: 
مستقبلها .. تذكري يا وئام أن التي تنترص عىل شهواهتا .. إنسانة عظيمة .. 

إنسانة ستصل إىل النجاح - بإذن اهلل - .

تقوم وئام بإعطاء سعاد التلفاز، ثم خترجان من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
مخسة طاوالت 1

ومخسة مقاعد
من املدرسةلتمثيل حصة دراسية يف املرسحية

من املنزللتمثيل دور طالبات يف الفصلمخس حقائب2

تلفاز + حتكم 3
)ريموت(

القنوات  عىل  السهر  دور  لتمثيل 
الفضائية

من املنزل

من املدرسةلكي يوضع عليها التلفازطاولة4

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية ستة طالبات هن: )املعلمة، 
ووئام، وسعاد، والطالبات الثالثة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

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

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- توعية الطالبات بمخاطر القنوات اهلابطة.

- توجيه الطالبات إىل البعد عنها.

- بيان أرضار القنوات اهلابطة عىل الدين، واألخالق، ومستقبل الطالبة 
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الدرايس.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية ال�س�بعة ع�سرة
اله�تف النق�ل .. حم��سن ال�ستعم�ل، وم�س�وئ ال�ستعم�ل

الف�صل الأول
* بداية املرسحية...

توجد أربع طالبات جمتمعني وهن: )فريدة، وأروى، وماجدة، وهند(.

تدخل عليهن طالبة أخرى اسمها )رؤى( فتسلم عليهن .. وجتلس.

خترج فريدة من جيبها هاتف نقال، فتقول أروى: مربوك فريدة .. هل 
اشرتيِت هاتًفا نقاالً؟

ماجدة وهند يقوالن: مبارك .. مبارك.

أروى: متى اشرتيتِه يا فريدة؟

فريدة: اليوم .. بعد صالة العرص اشرتيته.

أروى: يعني ال أحد يعلم برقمِك .. ممتاز .. اليوم يومِك يا فريدة. 
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فريدة: إىل األمام.

أروى: سنجعل اليوم يوم إزعاجات، فال أحد يعلم بالرقم.

هند: أعطني أريد أن أزعج إحدى الفتيات.

تأخذ هند اهلاتف من فريدة ثم تتصل فتقول:

- السالم عليكم .. من معي؟

- أنِت املتصلة ..

- يعني البد أن أقول اسمي ألنني أنا املتصلة؟

- إًذا .. أنا اسمي »ِقطة« .. وأنِت ما اسمِك؟

- تضحك مجيع الطالبات.

- ال أزعج أحًدا .. كالمي منطقي. 

- أنا إنسانة سيئة الرتبية!!

- أنِت إنسانة معدومة الرتبية .. أنِت إنسانة وقحة .. وال ذوق لِك .. 
ثم تغلق اهلاتف. 

تأخذ أروى اهلاتف ثم تتصل وتقول: )مقلدة صوت امرأٍة مسنة(:

- السالم عليكم .. أنا »هدى« من أنِت؟

- ارفعي صوتِك قلياًل.

- أكلمِك من بطاقة شحن.

- ملاذا ال تقويل يل قصيدة نبطية؟
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- أنا ليس عندي أخالق، وال ذوق، وسيئة الرتبية.

- إًذا .. أنا أعدِك باإلزعاجات كل يوم عرشة مكاملات.

هند: شديدة يا أروى .. أنِت التي تعرفني .. إىل اآلن مل تررَ شيًئا.

ليلِك كله ..  اليوم مقاطع لتسهري عليها  لِك  أروى: أريد أن أرسل 
كلها فضائح يف فضائح .. هل رأيِت فضائح شاطئ الزهور؟

فريدة: ال.

أروى: هل رأيِت فضيحة حمالت السمك؟

فريدة: ال.

فقط  أنِت   .. أب  والواتس  البلوتوث  عرب  لِك  أرسلتها  كلها  أروى: 
عىل  أنِت  حصلِت  وإذا  الفضائح،  وآخر  أحدث  وستشاهدين   .. استقبيل 

فضائح فأرسليها يل أيًضا.

فريدة: أنا أستأذن .. أعانني اهلل عىل بطاقات الشحن .. ربام سأحتاج 
بطاقة كل يوم .. ثم خترج من املرسح.

خترج مجيع الطالبات من املرسح.
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الف�صل الثاين 
تدخل مخس طالبات إىل املرسح ثم جيلسن وهن: )عائشة، وسلمى، 

وخدجية، وأسامء، ورفيدة(.

خترج رفيدة من جيبها هاتًفا وتقول: باركوا يل يا بنات .. لقد اشرتيت 
هاتًفا مزوًدا بكامريا من األمام، وكامريا من اخللف. 

عائشة: مبارك .. بارك اهلل لِك فيه.

خدجية: اجلوال مهم يف هذا الوقت، وخصوًصا يف احلاالت الطارئة، 
إنقاذ مصابة  الدفاع املدين لإلبالغ عن حريق، أو  مثاًل .. عند االتصال عىل 

باالتصال باهلالل األمحر وهكذا .. من االستخدامات الطارئة.

 .. األرحام  وصلة  األقارب،  مع  للتواصل  فرصة  هو  أيًضا،  أسامء: 
خالل  من  حوائجهام  وقضاء  الوالدين،  رغبات  تلبية  خالله  من  ويمكن 

االتصال عليهام ومعرفة ماذا يريدون من أغراض ومستلزمات منزلية.

سلمى: لكن أيًضا؛ هناك بعض من املحاذير التي جيب التنبيه عليها، 
مثل: عدم إزعاج اآلخرين باملعاكسات وغريها.

الصوتية، ومقاطع  املقاطع  نقل واستقبال  أن هناك خدمة  عائشة: كام 
الفيديو؛ لذا كن عىل حذر يف كل ما تستقبلنه أو ترسلنه، فربام ترسلني صورة 
واحدة حمرمة، تصل إىل آالف األشخاص فتنترش فيام بينهم، فينالك نصيبها 
آالف  إىل  يصل  دينًيا  مقطًعا  ترسلني  وقد  شاهدها،  من  كل  وإثم  وإثمها، 
األشخاص، فينتفع الناس به ويصلك أجره - بإذن اهلل - ؛ فالدال عىل اخلري 
بخريها  هاتفك  ذاكرة  يف  حمفوظة  املقاطع  هذه  وتبقى  متوتني  وقد  كفاعله. 
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ورشها؛ لذا لنحرص مجيًعا عىل استقبال كل ما هو خري، والبعد عن كل ما 
هو رش. 

املكاملات  إطالة  وهو  أال  بكثرة،  أالحظه  شيًئا  أقول  أن  أريد  خدجية: 
شك  بال  وهذا   .. فائدة  أية  دون  األحاديث  لغرض  فقط  حاجة  بال  اهلاتفية 
مجيًعا  فعلينا  كبرية،  بمبالغ  شحن،  بطاقات  أو  فواتري  صاحبته  عىل  يكلف 
االنتباه إىل سبب ارتفاع الفواتري وهي األحاديث الطويلة .. فاجعيل شعارك 

يف مجيع مكاملاتِك )خري الكالم ما قل ودل(. 

سلمى: هيا بنا يا رفيدة .. اقرتب موعد الصالة.

خترج مجيع الطالبات من املرسح.
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الف�صل الثالث
عائشة  فتقوم   .. للصالة  ويقفن  املرسح،  إىل  الطالبات  مجيع  تدخل 
إنشادي  بمقطع  فريدة  هاتف  يرن  اإلحرام  تكبرية  وقبل   .. لإلمامة  بالتقدم 
مرتفع .. فتلتفت اإلمامة إىل فريدة، وكذلك مجيع الطالبات .. فتقول اإلمامة: 

أغلقي هاتفِك .. واخشعي يف صالتِك.

خترج مجيع الطالبات من املرسح.

عليها:  مكتوب  الطابور  أمام  لوحة  وتضع  الطالبات،  إحدى  تدخل 
)وسائل استخدام اهلاتف النقال احلسنة(.

* الدعوة إىل اهلل.

* صلة األرحام.

* بر الوالدين.

* التواصل مع الصديقات والزميالت.

* اإلبالغ عن احلاالت الطارئة.

* خدمة الشخص يف احلاالت احلرجة، مثل: أعطال السيارة املفاجئة، 
وغريها.

.. )تذكر أن( .. )اهلاتف النقال نعمة، فال حتوله إىل نقمة(.

مكتوب  الطابور  أمام  لوحة  وتضع  أخرى،  طالبة  تدخل  دقيقة،  بعد 
عليها: )وسائل استخدام اهلاتف النقال السيئة(. 

* املعاكسات اهلاتفية.
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* التبذير يف الفواتري وبطاقات الشحن.

* البذاءة يف الكالم، وعدم استخدام آداب احلديث.

* إطالة املكاملات من غري فائدة.

* إرسال الرسائل البذيئة.

بني  واخلصومات  الفتنة  وإشاعة  والنميمة،  الغيبة  يف  استخدامه   *
اآلخرين.

.. )تذكر أن( .. )اهلاتف النقال نعمة، فال حتوله إىل نقمة(.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من املعلمةلتمثيل دور اإلزعاج واملعاكسةهاتف نقال1

)وسائل لوحة2 عليها  يكتب  لكي 
استخدام اهلاتف النقال احلسنة(

)1( ر. س

)وسائل لوحة3 عليها  يكتب  لكي 
استخدام اهلاتف النقال السيئة(

)1( ر. س

من املدرسةلتمثيل دور أداء صالة يف املسجدسجادة كبرية للصالة4

هاتف نقال يرن عند 5
الصالة

مساجدنا  من  كثري  واقع  لتمثيل 
اهلواتف  نغامت  فيها  ُتسمع  التي 

النقالة يف أثناء الصالة

من املعلمة

الطالبات املشاركات يف املرسحية )٩( طالبات هن: )أروى،  * عدد 
ورؤى، وماجدة، وهند، وعائشة، وسلمى، وخدجية، وأسامء، ورفيدة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: مخس أدوات. واحدة من املدرسة. اثنتان من 
املعلمة، واثنتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: رياالن.

أهداف املرسحية:

- تعريف الطالبات بآداب اهلاتف النقال.
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- توعية الطالبات باستخدام اهلاتف النقال يف املحاسن.

- حتذير الطالبات من حتويل نعمة اهلاتف النقال إىل نقمة.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الث�منة ع�سرة
ال�سبكة العنكبوتية .. �سالح ذو حدين

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

تدخل أربع فتيات إىل املرسح، هن: )بدور، ووئام، ومروة، ونورة( ثم 
جيلسن.

تدخل طالبة خامسة إىل املرسح اسمها )سام( ومعها جهاز حاسب آيل 
)الب توب( ثم تذهب إىل الطالبات املجتمعات، وجتلس عندهن.

تقول سام للطالبات: اليوم أتيت لكن بمقاطع حتبها قلوبكن.

تفتح سام اجلهاز وتشغله.

سام: اقرتبن عندي حتى ترين جيًدا.

جتتمع الطالبات عىل اجلهاز، فيقلن: يا اهلل .. ما هذا؟ .. هذا دمار.

ترجع الطالبات إىل أماكنهن .. ثم تسأل مروة: سام .. هل تشاهدين 
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كل يوم مثل هذه املقاطع؟

سام: املقاطع هذه يا سام إدمان .. من دخلت فيها صعب عليها اخلروج 
منها.

نورة: إًذا .. كم تأخذ من وقتِك؟

سام: ساعات .. أربع ساعات، مخس ساعات .. أتعب من أجلها.

بدور: أريد االستامع إىل مقطع غناء.

سام: تفضيل .. ثم تعطيها اجلهاز. 

بعد دقيقة تقول وئام: أريد الدخول إىل موقع تعارف .. لن أطيل.

سعاد: ال بأس .. تفضيل.

تأخذ وئام اجلهاز، وبعد دقيقة تقول نورة: أنا بعد وئام يا سام .. كلها 
فقط حلظة أدخل إىل منتدى رومانيس ثم أخرج.

سام: ال بأس .. أدخيل إىل الرومانسية.

بعد دقيقة تأخذ نورة اجلهاز.

مروة: أريد أن أسألِك يا سام .. كم تأخذ الشبكة العنكبوتية من وقتِك؟

سام: كثري .. كل يوم البد وأن أدخل .. وإذا دخلت البد وأن أشاهد 
.. هذا غري البالتوك واملحادثات التي ليس هلا هناية .. يعني بالساعات .. يمر 
عيلَّ وقت صالة، وأخرى وأنا جالسة عىل الشبكة العنكبوتية ال صالة، وال بر 
والدين، وزيادة عليها ارتكاب معاٍص، مقاطع مدمرة، ومقاطع غناء، وكالم 

غري مفيد.
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مروة: يعني باستخدامِك الطويل للشبكة، هل تشعرين بأنِك تستفيدين 
منها أم ال؟

بل  غريي،  تفيد  ولن  الشبكة  تفيدين  لن  السّيئ  االستخدام  هبذا  سام: 
تصبح مصدًرا للذنوب ومضيعة لألوقات، عىل أشياٍء تافهة، وبعضها حمرمة، 

وبعضها من كبائر الذنوب.

الشبكة  إىل  والدخول  اجلهاز  هذا  باقتناء  تنصحيني  يعني  مروة: 
العنكبوتية أم ال؟

بأن  اعلمي   .. وجمربة  أخٍت  نصيحة  مروة  يا  أنصحِك  أن  أريد  سام: 
دخول الباب ليس كخروجه، يعني من تقع يف مفاسد الشبكة يصعب عليها 
أن خترج منها ساملة، ربام تصلني إىل مرحلة ضياع الرشف!! نصيحة يا سام؛ 
احذري ثم احذري ثم احذري من الشبكة، وال تنيس بأهنا حتتوي عىل املواقع 

اخلليعة، واملقاطع السيئة، والصور الفاضحة.

نورة: هيا بنا يا بنات .. لنذهب.

تأخذ سام جهازها ثم خترج من املرسح مع مجيع الطالبات. 
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الف�صل الثاين
تدخل طالبة اسمها )هند( ومعها أوراق بحث ثم جتلس.

تدخل أربع طالبات إىل املرسح هن: )أسامء، وخلود، ومريم، وحليمة( 
ثم يذهبن إىل هند.

أسامء: ما األمر يا هند .. نراِك جمهدًة نفسِك يف الكتابة.

هند: ال يشء سوى أنه ُطلِب مني بحث .. وال أعلم من أين أستطيع 
احلصول عليه.

حليمة: األمر يسري يا أخيتي .. ال تشغيل بالِك، يمكننا البحث بالشبكة 
العنكبوتية، وسف نجد - بإذن اهلل - أمجل البحوث.

هند: فعاًل فكرة ممتازة؛ لكن .. من أين نأيت بجهاز احلاسب؟

خلود: ال مشكلة - بإذن اهلل - .. أنا آيت لكن بجهازي من البيت حتى 
نبحث سوًيا عن البحث املناسب.

تذهب خلود لتحرض اجلهاز ثم تأيت.

كام  ابحثي  هلا:  وتقول  هند،  تعطيه  ثم  وتشغله  اجلهاز،  خلود  تفتح 
تريدين.

تأخذ هند اجلهاز ثم تبحث.

تسأل مريم: هل أستطيع أن أجد مطوية من الشبكة العنكبوتية.

خلود: نعم تستطيعني .. توجد الكثري من املواقع النافعة التي تقدم مثل 
هذه اخلدمات.

- بعد نصف دقيقة تأخذ مريم اجلهاز لتبحث عن مطوية.
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حليمة: أبحث عن فتوى وأريد احلصول عليها ولكن مل أجدها.

خلود: ال حتميل أي هم يا حليمة .. يوجد موقع كامل للشيخ ابن باز 
ابن جربين -  ، والشيخ  ابن عثيمني - رمحه اهلل -  ، والشيخ  - رمحه اهلل - 
رمحه اهلل -  فيها مجيع فتاواهم .. وجتدين أيًضا العديد من الدروس الدينية، 
واألحكام الرشعية، والكثري من الكتب التي ال غنى عنها ألية طالبة علم .. 

يعني فائدة عظيمة ال تقدر بثمن.

مقاطع  أمحل  لكي  جهازِك  استعارة  بإمكاين  هل   .. خلود  يا  أسامء: 
إسالمية حتث عىل الصالة وأعامل اخلري.

وأفيدي   .. منه  واستفدي   .. اجلهاز  خذي   .. خرًيا  اهلل  جزاِك  خلود: 
هبذه املقاطع غريِك.

حليمة: إًذا .. أريد أن أسألِك يا خلود .. كم تأخذ الشبكة العنكبوتية 
من وقتِك؟

خلود: احلمد هلل أنا أنظم وقتي .. ال أدخل إىل الشبكة العنكبوتية إال يف 
يومي اإلجازة اجلمعة والسبت .. وأحدد يل من ساعة إىل ساعتني فقط آخذ 
املعلومة التي أريدها، وأمحلها أو أطبعها فقط، وإذا أذن املؤذن مبارشًة أغلق 

اجلهاز، وأذهب إىل الصالة .. الصالة عندي أهم من أي يشء آخر.

حليمة: إًذا .. هل تنصحيني بأن أشرتي جهاز حاسب آيل، وأدخل إىل 
الشبكة العنكبوتية؟!

خلود: الشبكة العنكبوتية سالح ذو حدين فيها من املنافع اخلري العظيم 
.. باستطاعتِك أن تبحثي فيها عن مواضيع كثرية يف ثواٍن معدودة .. وغريها 
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الكثري والكثري من املواقع املفيدة، واألحاديث النافعة، والكتب املجانية.

لكن، واسمعي كالمي جيًدا يا حليمة .. يوجد يف الشبكة العنكبوتية 
أيًضا العكس فكام يوجد فيها اخلري، أيًضا يوجد فيها الرش .. لكن ليس أي 
رش .. توجد يا حليمة مواقع متخصصة يف اخلالعة واملجون، هدفها قتل العفة 
والرشف من قلوب الشباب والفتيات .. ليس هذا فقط، بل توجد اآلالف 
من املواقع التي ُخصصت هلدم هذا الدين العظيم .. من خالل التشكيِك يف 

العقيدة وبث الشبهات.

هذه يا حليمة مجيعها أمور خطرية جيب احلذر منها؛ فكم من الشباب 
والفتيات من قد انزلق فيها، فأفسدت عليه دينه، ودنياه.

وفيها  اخلري  فيها   .. حدين  ذو  سالح  العنكبوتية  الشبكة   .. حليمة  يا 
الرش .. فيها اهلدى والضالل .. فيها اإلصالح، وفيها الفساد.

العنكبوتية  الشبكة  هذه  من   .. احذري  ثم  احذري  ثم  فاحذري 
فضحاياها ُكثر .. نسأل اهلل السالمة والعافية.

أسامء: هّيا يا بنات.

تغلق خلود اجلهاز .. ثم خترج من املرسح مع مجيع الطالبات.

* تدخل طالبة وتضع لوحة مكتوب عليها: )حماسن استخدام الشبكة 
العنكبوتية(.

1- الدعوة إىل اهلل.

2- البحث العلمي.
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3- مطالعة الكتب واملجالت النافعة.

4- الدخول إىل مواقع العلامء والدعاة.

* بعد دقيقة تدخل طالبة أخرى وتضع لوحة مكتوب عليها: )مساوئ 
استخدام الشبكة العنكبوتية(.

1- ضياع األوقات.

2- مشاهدة املقاطع اخلليعة.

3- التأثر بالدعوات الشاذة التي حتارب العلامء والدعاة.

4- الدخول إىل املواقع التي تشكك يف العقيدة وثوابت الدين.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
جهاز حاسب آيل 1

)الب توب(
احلاسب  استخدام  أدوار  لتمثيل 
اآليل يف األشياء النافعة، واألشياء 

السيئة

من إحدى 
املعلامت، 

أو من 
معمل 

احلاسب 
اآليل يف 
املدرسة

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )10( طالبات هن: )بدور، 
ووئام، ومروة، ونورة، وحليمة، وخلود، وأسامء، ومريم، وهند، وسام(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة، من أحد املعلمني، أو من معمل 

احلاسب اآليل يف املدرسة.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* أهداف املرسحية:
- توعية الطالبات بكيفية التعامل مع الشبكة العنكبوتية.

- حتذير الطالبات من االستخدام السيئ للشبكة.
- دعوة الطالبات إىل استغالل الشبكة يف البحث والدعوة واالطالع 

عىل الكتب.
الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الت��سعة ع�سرة
الر�س�))( 

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

املنزل.. »سلمى«  أهل  ثراء  ينم عن  أثاث فخم  ذات  الطعام  )حجرة 
األخت الكربى ـ وهي شابة يف السابعة والعرشين من العمر ـ جالسة تتناول 
الظهر  قبل  الوقت   .. اليسار  ناحية  آخر  باب  يوجد   .. بمفردها  إفطارها 

بقليل(.
عفاف: أخرًيا استيقظِت؟ هل تعلمني كم الساعة اآلن؟
سلمى: يا أختي ألقي السالم أوالً ثم قويل: صباح اخلري.

عفاف: صباح اخلري .. ) تسحب أحد الكرايس وجتلس عليه(.
سلمى: أين السالم؟ أين حتية اإلسالم؟

عفاف: يا ستري عىل التعقيد والرجعية التي تغرقني فيها، يعني ما الفرق 

))(  كتبها: فيصل يوسف غمري - من السعودية "وقمت بتحويلها إىل صيغة املؤنث".
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بني صباح اخلري والسالم عليكم؟ كلها حتية. )تقوهلا بسخرية(.

سلمى: ال، طبًعا هناك فرق بينهام، ثم أنا حذرتك مراًرا من السخرية 
باألمور الدينية والنظرة إليها بعني السخرية وإن كانت صغرية يف نظرك.

عفاف: هل يل أن اعرف متى سوف تنتهي هذه املحارضة؟

سلمى: لن تنتهي حتى تتعلمي أمور دينِك.

أنا  هل  ديني؟  أمور  التوافه  هذه  سميِت  مبارشة  ديني؟  أمور  عفاف: 
مفرطة يف ديني ملجرد أنني مل ألقي السالم عىل حرضتِك؟

سلمى: أوال هذه ليست توافه، إن من ال هيتم بصغائر أمور الدين لن 
هيتم بكبريها.

عفاف: كل هذه املواعظ ألين سألتك ملاذا تأخرِت يف االستيقاظ اليوم؟ 
طيب يا أختي ال أريد أن أعرف. )هتم باخلروج من الغرفة(.

سلمى: انتظري قلياًل وال تغضبي .. تأخرت يف االستيقاظ ألين كنت 
ساهرة إىل ساعٍة متأخرة من الليل.

وعندما  الليل،  طوال  تسهرين  حرضتِك  يعني   .. اهلل  شاء  ما  عفاف: 
يكلمِك أحد جتيبينه باملواعظ! أين كنِت يا أستاذة املواعظ واحلكم؟

سلمى: )بحزم( يا عفاف ال تنيس أنني أختِك الكربى، وينبغي لك أال 
تكلميني هبذه اللهجة.

عفاف: )بضيق مع سخرية( حارض، أين كنِت يا أختي الكبرية يا قرة 
عيني؟
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يف  كنت  السخرية(  ألسلوب  تفطن  مل  وكأهنا  مبارشة  )جتيب  سلمى: 
املستشفى.

عفاف: يف املستشفى؟ وملاذا؟

سلمى: كنت يف وداع أبينا .. فهو ذهب إىل املستشفى يف ساعة متأخرة.

عفاف: ماذا؟ أيب؟ كيف؟

سلمى: طبًعا، وكيف لِك أن تعلمي وأنِت طول الليل والنهار خارج 
املنزل. عىل أية حال أيب بخري إن شاء اهلل.

عفاف: يعني املفرتض أن أظل جالسًة يف البيت ال أغادره، وأراقب كل 
فرد يف البيت: من الذي دخل، ومن الذي خرج، أليس كذلك؟

املنزل  أوقاتِك خارج  أكثر  أال تظيل  ينبغي  أقل ذلك، لكن  مل  سلمى: 
خاصة مع هذه الصحبة السيئة.

عفاف: )بغضب( أعتقد أنني لست صغرية، ولست بحاجة إىل النصح 
من أحد.

سلمى: أنا لست أحًدا .. أنا أختِك الكربى، وهتمني مصلحتِك.

عفاف: )بتذمر( أف .. أختي الكبرية .. أختي الكبرية!!

سلمى: )ممازحًة( ماذا تفعلني؟! هذا قدرِك أن تولدي بعدي بعامني.

عفاف: )تبدو مستغرقًة( القدر .. هذه الكلمة .. لو أن يل تغيري القدر.

سلمى: أستغفر اهلل العظيم، ما هذا الكالم الذي تقولينه؟

عفاف: هه.. ال يشء.. ال يشء.
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)يسيطر الصمت هنيهة من الوقت عىل املكان(.

عفاف: هل تستطيع اإلنسانة أن تغري من جمرى حياهتا؟

سلمى: ال أفهم! ماذا تقصدين؟

عفاف: أقصد هل أستطيع أن أصنع شيًئا جيعلني فتاة أخرى .. عفاف 
.. لكن بشكل آخر.

سلمى: ال أفهم!!

عفاف: )بعصبية( أنِت ال تعرفني سوى كلمة ال أفهم؟

يف  خمطئًة  كنِت  أنِك  أخــرًيا  اكتشفِت  أنِك  تقصدي  هل  سلمى: 
طريقة حياتِك ويف اختياراتِك لصديقاتِك، وتريدين أن ترجعي إىل الطريق 

الصحيح؟ واهلل لنعم الرأي هو.

عفاف: )تنظر إليها وكأهنا تتهمها بالغباء( قلت مراًرا: ليس لِك شأن 
. أنا مل أقصد هذه  بحيايت اخلاصة وترصفايت الشخصية، فأنِت لست وصيًة عيلَّ

باملرة، وإذا أردِت أن أفعل ما قلِت فلن آخذ منِك املشورة.

سلمى: وقعت يف حرية .. ماذا تريدي أن تقويل إذن؟

عفاف: اسمعي .. ألسنا أخوات شقيقات؟

سلمى: أعتقد هذا!

عفاف: دون سخرية لو سمحِت .. أجيبيني ألسنا شقيقات؟

سلمى: نعم.

عفاف: مجيل جًدا .. هل نحن متشاهبات؟
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سلمى: أعتقد هذا.

عفاف: ثانية!!

سلمى: أقصد نعم، بيننا شبه كبري.

عفاف: )تقوم واقفة( ال. نحن ال نشبه بعًضا .. تعايل وانظري بنفسِك 
)تأخذ أختها وتقفان أمام املرآة( صحيح أن بيننا مالمح مشرتكة ولكن انظري 

للون برشتِك..

سلمى: بيضاء.

عفاف: وأنا؟

سلمى: قمحية.

بجودة  وليس  فاحم،  أسود  شعري  وأنا  بني،  شعرِك  وأنِت  عفاف: 
ومجال شعرِك.

سلمى: ).. كاملشدوهة من كالم أختها ال تعرف كيف ترد عليها!!(.

عفاف: هل بإمكانِك أن ختربيني ما سبب ذلك؟!

سلمى: )تنظر إىل أختها والدهشة ما زالت مستقرة عىل وجهها( أعتقد 
أنه من الطبيعي جًدا أن تكون هناك أختان؛ إحداهن قمحية واألخرى بيضاء 

خاصة إذا كان الوالدان كذلك، فأنِت كنِت قمحية ألنِك أخذِت لون أمي.

عفاف: وملاذا مل حيدث العكس؟

سلمى: ماذا تقصدين؟

البرشة  صاحبة  أنِت  تكوين  مل  ملاذا   .. أقصد  ماذا  )بسخرية(  عفاف: 
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القمحية وأنا صاحبة البرشة البيضاء؟ أي ملاذا مل تكوين أنِت أنا، وأنا أنِت؟!!

سلمى: ألن اهلل - عز وجل - أراد ذلك. ثم قويل: منذ متى والفتاة تقيم 
املتزنة،  القوية  والشخصية  الفاضل  باخللق  تقاس  الفتاة  بشكلها؟  أو  بلوهنا 
واألهم من هذا وذاك، تقواها وخوفها من اهلل - عز وجل - . ثم إن مسألة 
األلوان واألشكال هذه بيد اهلل وحده، ليس لنا فيها أي ترصف أو اعرتاض.

عفاف: كالم.. كالم.. ال آخذ منك سوى الكالم والنصائح فقط.

سلمى: ماذا تريدينني أن أقول لِك إذن؟

عفاف: قويل: إنني أستطيع أن أغري لون جلدي إىل البياض مثاًل.

هذا  كل  املوضوع  هبذا  مهتمة  أنِت  ملاذا  أدري  ال  )تضحك(  سلمى: 
االهتامم؟!

عفاف: ملاذا تضحكني هبذا الشكل؟ هل يف كالمي ما يضحك؟

سلمى: ال؛ ولكن رش البلية ما يضحك.

عفاف: ال، ولكن البلية هي طريقة تفكريِك.

أنِت  تسميها  والتي  تفكريي هذه  أن طريقة  ترين  غًدا سوف  سلمى: 
سوف  غًدا  العلم،  عرص  احلديث،  للعرص  املالئم  التفكري  إال  هي  ما  بالء، 
ترين أن اإلنسان بالتقدم العلمي سوف يغري الكثري من املفاهيم التي ورثتيها 

وترددينها بال عقل، غًدا لن يقف أي يشء أمام العلم والتقدم.

هذا  ما  جننِت؟  هل  عفاف  العظيم،  اهلل  أستغفر  )غاضبًة(  سلمى: 
اهلذيان؟ إن العلم والتقدم دون إرادة اهلل لن يفيد اإلنسان بأي يشء، والعلم 
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لن يكون له أية قيمة إذا جترد من الدين واألخالق، وعندها سوف يكون نقمة 
عىل بني آدم ال نعمة.

منا  أدري من  مرة أخرى.. واهلل ال  للكالم  )بامتعاض( عدنا  عفاف: 
التي هتذي.

سلمى: أستغفر اهلل العظيم.

عفاف: استغفري أنِت كام تشائني، وأنا سأفعل ما أشاء.

سلمى: أستغفر اهلل العظيم.
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الف�صل الثاين
والطبيبة  الرسير  عىل  نائمة  عفاف   .. اجللدية  أمراض  طبيبة  )عيادة 
تكشف عليها خلف الساتر القاميش، وتوجد لوحة معلقة عىل احلائط مكتوب 

بنٍِي( ]الشعراء: 80[. ٍء مُّ ْ لرَْو ِجْئُتكرَ بيِشرَ الرَ أرَورَ عليها اآلية الكريمة )قرَ

الطبيبة: )تظهر من خلف الساتر متجهة نحو مكتبها( تفضيل يا عفاف 
تستطيعني أن تأيت إىل هنا.

عفاف: )تظهر من خلف الساتر كذلك وهي تصلح من هندامها(.

الطبيبة: ما شاء اهلل صحتِك يف حالٍة جيدة، وكذلك جلد برشتِك يف 
أحسن ما يكون.

عفاف: لكن أنا أشكو من جلدي.

الطبيبة: تشكني؟ تشكني من ماذا؟ هل تشعرين أنِك ترغبني يف هرش 
جلدِك باستمرار؟

عفاف: ال.

الطبيبة: هل عندِك حساسية من طعام معني؟

عفاف: ال.

الطبيبة: من رائحٍة معينة؟

عفاف: ال.

الطبيبة: )تبتسم( إذن ما الذي جاء بِك إىل هنا؟

عفاف: )تنظر برهة وهي صامتة( .. ألسِت صديقة لوالديت منذ زمن؟
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، جزاِك اهلل كل خري،  الطبيبة: آه .. فهمت، أنِت هنا كي تسلمي عيلَّ
رسير  إىل  الصعود  مشقة  عليِك  وفرت  لكنت  قبل  من  أخربتني  لو  لكنِك 

الكشف والنهوض عنه، ولكنِت أرحتيني أنا أيًضا )تضحك(.

عفاف: طبًعا يرسين رؤيتِك والسالم عليِك، لكنني جئت إليِك اليوم 
لسبٍب آخر غري السالم فقط.

الطبيبة: خرًيا إن شاء اهلل.

عفاف: مل تردي عىل سؤايل.. ألسِت صديقة لوالديت منذ زمن؟

هي  واحلق  والدتِك،  أعرف  وأنا  بالقصرية  ليست  مدة  منذ  الطبيبة: 
معرفة خري تفخر اإلنسانة هبا.

عفاف: إذن تعرفني عنها كل يشء تقريًبا، أليس كذلك؟!

أن  البد  ما  لفتاة  محيمة  صديقة  كنِت  مهام  عفاف،  يا  انظري  الطبيبة: 
إنسان  يكون هناك أشياء ال حيب هذه الصديقة أن تظهرها لِك. فال يوجد 

يفضل أن يكون كتاًبا مفتوًحا للجميع.

تاجرة  أهنا  تعرفني  أنِك  أقصد  ولكن  بالطبع،  هذا  أعرف  أنا  عفاف: 
ناجحة، ومتتلك ثروة كبرية .. أليس كذلك؟!

الطبيبة: نعم، ما شاء اهلل .. ال قوة إال اهلل.

عفاف: اإلنسان يستطيع رشاء أي يشء باملال .. صحيح؟!

الطبيبة: ليس كل يشء .. هناك أشياء ال تشرتى باملال؛ كالسعادة مثال، 
ال يستطيع اإلنسان احلصول عليها باملال، ولكنها تتحقق بالرضا.
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عفاف: )تتمتم( يا ستري! إهنا تتكلم مثل سلمى.

الطبيبة: ماذا؟

مطرقًة  عفاف  فيها  تبدو  صمت  )دقائق  يشء.  ال  يشء..  ال  عفاف: 
تفكر(.

عفاف: أنِت طبيبة أمراض جلدية، أليس كذلك؟

الطبيبة: )مبتسمة( ما رأيِك أنِت؟

عفاف: أقصد بام أنِك طبيبة أمراض جلدية أريد أن أستشريِك يف أمر 
بخصوص اجللد البرشي.

الطبيبة: تفضيل.

عفاف: هل تستطيع الفتاة أن تغري لون جلدها؟

الطبيبة: )تبدو كأهنا مل تستوعب السؤال( ماذا؟

عفاف: أعني هل تستطيع القمحية أن تصبح بيضاء، والبيضاء قمحية؟

الطبيبة: يف احلقيقة .. مع التقدم العلمي والتقني املذهل يف جمال الطب 
أصبح ذلك ممكن علمًيا، لكنه أمر مكلف مادًيا.

عفاف: وإذا وجدت السيولة املادية الكافية؟

الطبيبة: يأيت هنا دور الضمري واألخالق.

عفاف: )ساخرة( ما دخل الضمري واألخالق بلون جلدي؟

الطبيبة: )تنظر إليها مستنكرة عىل الطريقة التي تتكلم هبا( كيف تقولني 
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ذلك؟ إن اجلسد ما هو إال أمانة أعطانا اهلل - عز وجل - إياها فينبغي علينا 
املحافظة عليها وعدم العبث هبا، والفتاة التي تغري يف جسدها بال رضورة تعد 

قد خانت األمانة.

عفاف: أمل تقويل منذ قليل: إن العلم تقدم وأصبحت الفتاة قادرة عىل 
فعل ما مل تستطع فعله سابًقا.

الطبيبة: هذا صحيح.

عفاف: وإن املشكلة يف التكلفة املادية.

جتاوز  استطعنا  إن  حتى  إننا  قلت:  أنا  هذا،  أقل  مل  أنا  ال،  الطبيبة: 
لكل  والقائد  املحرك  هو  الذي  احلي  الضمري  جتاوز  نستطيع  فلن  املال  عقبة 
شؤوننا، فالعلم مهام تقدم ومهام بلغت براعة اإلنسان سيظل مرتبًطا بالضمري 

واألخالق. وأما إذا انفصل عنها فيكون قد وصل إىل قمة اجلهل والضالل.

تقتله  أو  الفتاة ضمريها،  تنسى  أن  احلل  إذن  بخبث(  )تبتسم  عفاف: 
وترتاح، املهم أن تصل إىل مبتغاها.

فإذا  أخرى،  قضية  هذه  سمعته(  الذي  الكالم  من  )مندهشًة  الطبيبة: 
انعدم الضمري فقويل عىل الدنيا السالم!.

عفاف: )ال يبدو عليها االقتناع بام تسمع(..؟

الطبيبة: لكن ملاذا أنِت مهتمة هكذا هبذا املوضوع؟

عفاف: ال.. ال يشء.. ال يشء. )صمت(.

عفاف: لكن لو عرضت عليِك فتاة ما مبلًغا كبرًيا من املال مقابل أن 
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تقومي بتغيري لون جلدها دون أي سبب من األسباب التي تسميها حتمية.. 
فقط ألهنا تريد تغيري لوهنا، هل تقومي بذلك؟

الطبيبة: بالطبع ال، فأنا لو قمت بذلك أكون قد خنت ديني ثم رسالتي 
الطبية، وكام قلت لِك: اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال ومنه الضامئر 

احلية.

عفاف: )تطرق مفكرًة ولكن ما زالت عالمات عدم االقتناع مرسومة 
عىل وجهها( لكن  العلم يف خدمة اإلنسان وحتت ترصفه.

الضمري  ترصف  حتت  كلها  واإلنسانية  العلوم  لكن  نعم،  الطبيبة: 
واملبادئ اإلسالمية التي حترم العبث يف خلق اهلل.

عفاف: )تبتسم( يعني ال فائدة..؟

الطبيبة: ال فائدة من ماذا؟

عن  للرتويح  للخارج  للسفر  مضطرة  أنني  أعتقد  يشء..  ال  عفاف: 
النفس!

الطبيبة: متى؟

عفاف: ال أدري.. ربام غًدا أو بعد غد.

الطبيبة: تسافرين وتعودين بالسالمة إن شاء اهلل.

عفاف: مع السالمة.. ) تودعها وخترج(.

تفكر  إهنا  عفاف،  أمر  جًدا  غريب  مسموع(  بصوٍت  )تقول  الطبيبة: 
بطريقة تدعو إىل القلق.
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سلمى  وتظهر  خافت  نور  ييضء  قليل  بعد  ثم  متاًما  املرسح  )يظلم 
والطبيبة .. ال يوجد أي أثاث عىل املرسح، فقط خلفية سوداء مظلمة(.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: كانت عنيدة يف آرائها ال تستمع لكلمة ناصحة.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: مل حيتمل جسدها رسطان اجللد.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: لقد أخربهتا أن اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال، فلم 
تستمع يل.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: لن يفيد الكالم اآلن .. رمحها اهلل وغفر هلا.

ماتت..  تردد(  وهي  البكاء  يف  صوهتا  يرتفع   .. ماتت  لقد  سلمى: 
ماتت.. ماتت.. 

)صمت.. ويظلم املرسح متاًما(.

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   صوت قارئة للقرآن ترتل اآلية الكريمة: چ 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ]البقرة: 211[.

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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    حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من املنزللتتم املقارنة بني األخواتمرآة1

لتستخدم عند كشف الطبيبة عىل ساتر من القامش2
عفاف

من املنزل

)10( لتكتب عليها اآليةلوح فلني3
ر.س

)30( لتمثيل شخصية الطبيبةبالطو طبي4
ر.س

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )3( طالبات هن: )سلمى، 
وعفاف، والطبيبة(.

* مدة املرسحية: )28( دقيقة.

واثنتان من  املنزل،  اثنتان من  أدوات،  أربع  املرسحية:  أدوات  * عدد 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: أربعون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:

- إحياء عقيدة الرضاء بالقضاء والقدر يف قلوب الطالبات.

- بيان عاقبة عدم الرضا بالقضاء والقدر.

www.alukah.net



184

- بيان حقيقة أننا ال نستطيع تغيري القدر ..؛ لذا علينا التسليم واإليامن 
به خريه ورشه.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية الع�سرون
اجعلي لِك طموًح�

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

 ،     ست طالبات يدخلن إىل املرسحية ثم جيلسن هن: )مها، ووئام 
وعفاف، وسام، ونورة، وسامية(.

تدخل طالبة سابعة إىل املرسح اسمها )فريدة( ثم تذهب إىل املجموعة.. 
وتقول: السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

ترد املجموعة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مها: ما آخر األخبار يا حمبة الكرة والفن.

فريدة: أبرشِك فزنا واحد صفر.

نورة: أنتن ال تتحدثن إال بالكرة .. أليس لديكن طموح؟.

أحاديث  .. كلها  اليوم  متغريًة يف هذا  أراِك   .. نورة  يا  األمر  ما  وئام: 

www.alukah.net



186

قليلة عن الكرة والفن. 

سام: نورة معها احلق .. ملاذا ال يكون عندنا طموح أكرب مما نتحدث به؟

سامية: أنا أول مرة أسمع كلمة طموح .. هل بإمكانكن أن توضحن 
يل أكثر .. أنا ال أفهم كثرًيا مما تقلن.

تقفن عند  دائاًم إىل األمام، فال  النظر  الطموح بكل وضوح هو  نورة: 
عبد  بن  عمر  فهذا  املعايل،  إىل  لتصلن  األمام،  إىل  دائاًم  رسن  بل  معني،  حٍد 
العزيز - رمحه اهلل - يقول معرًبا عن طموحه: »إن يل نفًسا تواقة، متنت اإلمارة 

فنالتها، ومتنت اخلالفة فنالتها، وأنا اآلن أتوق إىل اجلنة وأرجو أن أناهلا«. 

واجلد  املثابرة  عىل  اإلنسان  يساعد  الذي  الوقود  بمثابة  الطموح  إًذا 
والسعي، وبذل اجلهد، وعىل قدر طموح اإلنسان يكون سعيه وعمله، وبقدر 

تطلعه تنقله من نجاح إىل نجاح.

سام: بارك اهلل فيِك يا نورة عىل هذا التوضيح .. اآلن .. أريد أن أعرف 
من كل فتاة موجودة معنا .. ما طموحها يف احلياة؟! نبدأ معِك يا مها. 

مها: بكل رصاحة طموحي دائاًم يكون حمصوًرا يف الكرة .. أحب أن 
فريقي يفوز وفقط، وأغضب إذا خرس، وأهم يشء هو أن أتابع أخباره أوالً 

بأول.

ما  كل  أحالم خيالية  كربى وال  أهداف  ليس عندي  إنسانة  أنا  وئام: 
أريده هو أن أنتهي من دراستي، ثم أتوظف وفقط. 

عفاف: برصاحة سؤال مفاجئ .. ما هو طموحِك؟  لكن برصاحة منذ 
زمن، وأنا أفكر بآخر موديالت املوضة واألزياء، كل يوم أفكر فيها، أختيل 
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نفيس وأنا ألبسها، وأمتنى رؤيتها اليوم قبل غٍد.. برصاحة هذا هو طموحي 
وحلمي.

سامية: أنا طموحي أن أصبح غنيًة.. ال أريد أن ينقص عيلَّ أي يشء.. 
لو  آه..  عطلة..  كل  أسافر  منزل..  أحسن  أسكن  سيارة..  أحسن  أركب 
يتحقق يل هذا الطموح.. صحيح أنني نائمة يف البيت، لكن برصاحة هذا هو 

ما يشغل فكري.. يعني هذا هو طموحي. 

ألصبح  الطب،  كلية  ألدخل  دراستي  أكمل  أن  هو  طموحي  سام: 
طبيبًة، نعم طبيبًة المعًة أينام ذهبت يقولون يل طبيبة.. طبيبة.. أن أكون إنسانًة 

مثمرًة ناجحًة أينام ذهبت يعني حيايت ال تذهب دون بصمة أضعها. 

أحفظ  أن  أريد  الكريم..  القرآن  أحفظ  أن  هو  طموحي  أنا  نورة: 
القرآن.. أفتح املصحف، وأنا حافظة له.. أقرأ من صدري، هذا هو طموحي، 

حفظ كتاب اهلل. 

عفاف: يا نورة.. برصاحة أنا أفكر بأن يكون يل طموح أعىل وأسمى 
لكن، برصاحة ال توجد مرة أفكر فيها إال ويتسلل اليأس واإلحباط إىل قلبي 

فأترك التفكري والعمل.

نورة: احذري من قتل الطموح باليأس؛ فاإلنسان الذي حيمل اليأس 
بني جنبيه ال يمكنه أن حيقق نجاًحا، فاطرحي اليأس جانًبا.. وكوين صاحبة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كان يعجبه الفأل احلسن، وحويل إخفاقاتِك إىل  فأٍل حسن، فإن 
دروس علمية وعملية تتعلمني منها كيفية النجاح، واحذري أن تكوين ضعيفًة 

أمام املشكالت والعقبات، فإن طريق النجاح مزروع باألشواك واملشاق. 
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الصديقات  وهي  أال  مهمة  نقطة  عىل  أنبه  أن  أحب  وهنا..  سام: 
ومن  النجاح،  لتحقيق  الطموح  صاحبة  رفيقاتك  من  اختاري  والرفيقات، 
العالية،  اهلمم  صاحبات  من  ولتكن  التميز،  إىل  الوصول  يف  األمل  عندها 

والنفوس األبية، فإن ذلك سيحفزِك، ويدفعِك لتحقيق املزيد من النجاح.

وإياِك ورفيقات األهواء الاليت ال هم هلن إال إضاعة األوقات، واتباع 
آخر املوضات، فإن السري معهن سيصيبِك بمرض الفشل. 

سمح  ال   - الطموح  حتقيق  يف  الفشل  عند  العمل  ما  ولكن،  سامية: 
اهلل-؟

ختشني  ال  لكن  العامل،  هناية  أهنا  تعتقد  تفشل  عندما  منا  كثري  نورة: 
النجاح فلم ينجح أحٌد دون أن  الفشل، بل استغليه ليكون معرًبا لِك نحو 
يتعلم من مدرسة النجاح، وأديسون خمرتع الكهرباء قام بـألف حماولة فاشلة 

قبل أن حيقق إنجازه الرائع.

من  تعلم  دروًسا  يعدها  كان  التي  الفاشلة  املحاوالت  بعد  ييأس  فلم 
خالهلا قواعد عملية، وتعلم منها حماوالت أدت إىل اخرتاع الكهرباء.

اهلل سبحانه هو  التوكل عىل  أن جتعيل  كله هو  ذلك  واألهم من  سام: 
فهو  وحني،  وقت  كل  يف  وتراقبينه  منهجه،  عىل  تسريين  طموحِك،  مفتاح 
األساس الذي تقوم عليه حياتِك يف كافة جوانبها، فإنه من اعتمدت عىل اهلل 
كفاها، ويف احلديث القديس: »أنا عند ظن عبدي يب فليظن عبدي يب ما يشاء« 

صحيح اجلامع.

نورة: ويف النهاية تذكرن أن: 
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الوحيدة التي ال تفشل هي التي ال تعمل، وإذا مل تفشلن فلن جتدن؛ ألن 
الفشل فرصة وجتربة.

وال ختفن من الفشل، وال تسمحن ملحاولٍة فاشلة أن تصيبكن باإلحباط، 
وأعلمن أن الفشل ما هو إال هزيمة مؤقتة تصنع لِك فرصة للنجاح.

 خترج مجيع الطالبات من املرسحية.

 تدخل طالبة وتضع لوحة أمام املرسح مكتوب عليها: 

»عوامل تساعد عىل حتقيق الطموح«

1- التوكل عىل اهلل تعاىل.

2- النظرة املستقبلية.

3- البدء بجد واجتهاد.

4- مصاحبة املثابرات واملوهوبات.

5- قراءة سري الناجحات.

6- الصرب، وإعادة املحاولة.

7- اإلعراض عن كالم احلاسدات واملخِذالت.

8- حسن استغالل األوقات.

٩- حتديد األهداف واألولويات.

10- التأين وعدم استعجال النتائج.

ولوحة أخرى مكتوب عليها: 
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عوامل تساعد عىل إفشال الطموح

1- النظرة الدونية. 

2- البدء .. بضعف .. ووهن.

3- مصاحبة املهمالت والكسوالت.

4- قراءة جتارب الساقطات واإلعجاب هبن.

5- الكسل واالستسالم للفشل.

6- االستامع لكالم احلاسدات واملخذالت والتأثر هبن.

7- سقوط اهلمة، وذوبان الشخصية.

8- العجلة، واستعجال النتائج. 

٩- التخبط يف األهداف، وعدم حتديد األولويات. 

10- عدم تنظيم الوقت.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
تساعد لوح فلني1 )عوامل  عليه:  ليكتب 

عىل حتقيق الطموح(
 )10(
ر.س

تساعد لوح فلني2 )عوامل  عليه:  ليكتب 
عىل إفشال الطموح(

 )10(
ر.س

)مها،  هن:  طالبات  سبع  املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
ووئام، وعفاف، وسام، ونورة، وسامية، وفريدة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ كالمها من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: عرشون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:

- تعرف الطالبات عىل معنى الطموح.

- توعية الطالبات بأن جيعلن هلن طموحات يسعني لتحقيقها.

- بث روح اهلمة واحلامس يف نفوس الطالبات نحو األعىل.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية  احل�دية والع�سرون
احل�سد .. الداء الفت�ك

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

وبدور،  )شهد،  وهن:  جيلسن  ثم  املرسح،  إىل  طالبات  أربع  تدخل 
وأسامء، وغزة(.

تدخل طالبة خامسة اسمها )رحيانة( فتقول: السالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته.

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

رحيانة: هل تعلمن من أحرزت املركز األول يف هذه السنة؟

اجلميع: ال واهلل .. ال نعلم.

رحيانة: أنا أخربكن .. أحرزته املتفوقة عادلة.

غزة: ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل.
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شهد: كل سنة البد وأن حتتل املركز األول .. آه، متى تذهب ونتخلص 
منها؟

أسامء: يقولون بأهنا حتى يف العطلة تذاكر .. أرى عينيها مثل اجلمر من 
كثرة املذاكرة.

بدور: أعوذ باهلل .. حتسدن أختكن .. أما سمعتن قول اهلل تعاىل:  ڇٹ 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڇ [النساء:54 .] 

رحيانة: أبًدا .. نحن مل نحسد أحًدا.

بدور: كالمكن هذا هو احلسد بعينه. احلسد يف الرشع هو: متني زوال 
عن  نعمته  اهلل  يوقف  أن  يتمنى  أن  أي:  الغري،  عن   - وجل  عز   - اهلل  نعمة 

اآلخرين سواء كانت هذه النعم ماال أو جاًها أو علاًم أو غري ذلك. 

وكذلك أن تكره النعمة التي أنعم اهلل هبا عىل غريك وحتب زواهلا، ولو 
مكنت منها ألزلتها.

قال ابن تيمية عن احلسد: »كراهة ما أنعم اهلل به عىل الغري وإن مل يتمنى 
الزوال«، وهذا تعبري من الشيخ دقيق، فأنِت جمرد ما تكرهني أن اهلل أنعم عىل 

هذه الفتاة أو هذه املرأة بنعمة؛ فأنِت حاسدة.

وال  أحًدا،  نؤِذ  مل  نحن   .. املوضوع؟  تضخمني  بدور  يا  وملاذا  شهد: 
نحب أن نؤذي أحًدا.

بدور: كيف ذلك؟ يا شهد .. احلسد من أعظم األذى ألختِك املسلمة؛ 
والصديقات،  القريبات  بني  العداوة  راية  ويرفع  البغضاء،  نار  يشعل  ألنه 
احلاسدة  قلب  يقيس  ثم  واملحسودة،  احلاسدة  بني  واملعاونة  املساعدة  ويمنع 
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فتكون رشسة الطبع تبغي لغريها السوء وتكره هلا اخلري، واحلاسدة ساخطة 
عىل قضاء اهلل وقدرها، وهي مبغضة لعدل اهلل وغاشة لعباد اهلل املؤمنني وفوق 
لربه، ومع هذا فهي معذبة  هذا؛ مشاركة إلبليس يف حسده آلدم ومعصيته 

لنفسها، وتعيش يف هم وغم وغيظ وكمد ونغص عيش وضيق صدر.

لكن  صديقات؛  وكلنا  أخوات،  كلنا  بأننا  أعلم  أنا  بدور  يا  أسامء: 
. برصاحة أال أريد أن يتميز أحد عيلَّ

بدور: كالمِك هذا يا أسامء هو داٍع من دواع احلسد والتباغض.

أسامء: كيف؟ وضحي كالمِك أكثر.

بدور: يعني يا أسامء توجد دواٍع وأسباب جتعل املسلمة حتسد وتبغض 
أختها منها:

ُتشكر  منقبة  أو  تظهر  بفضيلة  فتأسى عليها   .. املحسودة  أوالً: بغض 
فتثري حسًدا قد خامر بغًضا وهذا النوع ال يكون عاًما وإن كان أرضها؛ ألهنا 

ليس تبغض كل الناس.

ثانًيا: العداوة والبغضاء؛ فاحلسد ثمرة احلقد، واحلسد ابن البغضاء.

امُلنعم عليها، فهذا مما يسبب تسلط  ثالًثا: الكرب وسوء اخللق من قبل 
الناس عليها مثال: حسد القرشيني لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص كيف يكون يتياًم ويصبح نبًيا، 
القرآن وليس له جاه .. فحكى اهلل عنهم وفضح حسدهم  كيف ينزل عليه 

چ  ۇ   ۇ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے   چھ   تعاىل:   بقوله 
]الزخرف: 31[.

رابًعا: اخلوف من فوات املقاصد )األخوات فيام بينهن، أو التلميذات 
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فيام بينهن(.
فيه،  تقدمها  فتكره  عنه  تعجز  فضل  املحسودة  من  يظهر  أن  خامًسا: 

واختصاصها به فيثري ذلك حسًدا.
سادًسا: اجلهل بعواقب احلسد.

سابًعا: ضعف اإليامن.
ثامنًا: حب الرئاسة واجلاه.

تاسًعا: شح النفس باخلري عىل عباد اهلل تعاىل.
عارًشا: اخلوف من سقوط املنزلة إذا ارتفعت مكانة قرينتها.

يف  احلسد  يكثر  هلذا  هبا،  الناس  وحتدث  النعمة  ظهور  عرش:  احلادي 
القرى أكثر من غريها؛ ألن النعم تربز وتظهر فيها أكثر من غريها.

غزة: يف احلقيقة يا بدور أنا عندما أشاهد إنسانة ناجحة أمتني بأن أصبح 
مثلها .. هل هذا يعد حسًدا أم ال؟

بدور: ال يا بدور، ال يعد هذا حسد. هذا يسمى غبطة وهي: أن يتمنى 
الشخص أن يكون له مثل ما عند غريه من النعم؛ لكن ال يتمنى زوال تلك 

النعمة عن أخيه. هذه هي الغبطة وهي صفة املؤمن.
أنه أخف من  أم  الدرجة،  إىل هذه  بدور احلسد خطري  يا  يعني  شهد: 

ذلك بكثري؟
بدور: اسمعي يا شهد هلذه األحاديث واحكمي أنِت بنفسِك:

1- عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إياكم 
والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا وال تنافسوا وال 

حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا« رواه البخاري. 
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2- وورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »دب إليكم داء األمم من قبلكم: احلسد 
والبغضاء، والبغضاء هي احلالقة حالقة الدين ال حالقة الشعر. والذي نفس 
حممد بيده ال تؤمنوا حتى حتابوا أوال أنبئكم بيشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا 

السالم بينكم« رواه أمحد. 

احلسد  فإن  واحلسد،  »إياكم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هريرة عن  أيب  3- وعن 
يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب أو قال العشب« رواه أبو داود. 

قال:  العوام- ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بن  الزبري  4- وعن 
الشعر  إليكم داء األمم: احلسد والبغضاء وهي احلالقة ال أقول حتلق  »دب 
ولكن حتلق الدين، والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا 
حتى حتابوا، أفال أنبئكم بام يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السالم بينكم« رواه اإلمام 

أمحد والرتمذي. 

»ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  وعن   -5
جيتمعان يف النار مسلم قتل كافًرا، ثم سدد وقارب، وال جيتمعان يف جوف 
اإليامن  عبد  قلب  يف  جيتمعان  وال  جهنم،  وفيح  اهلل  سبيل  يف  غبار  مؤمن 

واحلسد« صحيح النسائي. 

الناس  يزال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  قال رسول  قال:  ثعلبه  بن  6- وعن ضمرة 
بخري ما مل يتحاسدوا« رواته ثقات))( .

ا .. أريد أن أعرف أرضار احلسد عىل احلاسد نفسه ما هي: أسامء: إًذً

املسجل وقت  ثم تعرض من خالل جهاز  ))(  مالحظة: تسجل هذه األحاديث يف رشيط 
عرض املرسحية لصعوبة حفظها.
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بدور: أرضار احلسد عىل احلاسد نفسه كثرية منها:

1- سخط اهلل عىل احلاسد. 

2- احلاسد يفارق األنبياء والصاحلني يف اآلخرة. 

3- مشارك إلبليس والكفار. 

4- ينتفي عنه كامل اإليامن. 

5- ممقوًتا من الناس يف جمالسهم العامة واخلاصة ال حيبونه وال يظهرون 
أمامه نعمة. 

6- تقع يف الغل واحلقد والبغي والكذب واالفرتاء والنميمة واالستهزاء 
باملحسودة. 

7- الكمد والغيض الذي ال يفارقها. 

قال الشاعر:

قاتله  صربك  فإن  احلسود  كيد  عىل  أصرب 
تأكله ما  جتد  مل  إن  بعضها  تأكل  فالنار 

غزة: وهل للحسد عالج يا بدور؟

بدور: احلمد هلل ما أنزل داء إال أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله من 
جهله.. فهناك عدة أدوية لعالج هذا الداء الفتاك داء احلسد ليصبح القلب 

سلياًم وصافًيا من الغل واحلسد وهي:

1- ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »قيل يا رسول اهلل أي الناس أفضل؟ قال: 
اللسان نعرفه فام خمموم  اللسان، قالوا: صدوق  »كل خمموم القلب صدوق 
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القلب؟ قال: هو التقي النقي، ال إثم فيه وال بغي وال غل وال حسد« رواه 
ابن ماجة.

2- الرضا بقضاء اهلل وقدره. 

3- علمنا نبينا أن ننظر يف أمور الدنيا إىل من هي دوننا وأمور اآلخر 
ملن هي فوقنا. 

4- تذكر املوت قال أبو الدرداء: »ما أكثر أحد من ذكر املوت إال قل 
فرحه، وقل حسده«.

5- تفكر فإن الدنيا كاحلية ناعم جلدها قاتل سمها. 

نعمة  من  عليِك  ربِك  به  أنعم  ما  لتستشعري  املستشفيات  زيارة   -6
الصحة والعافية. 

7- جيب عليِك كلام رأيِت أختِك يف نعمة أن تقويل: )ما شاء اهلل ال قوة 
إال باهلل(. 

8- ال تغفيل عن حتصني نفسِك باألذكار الواردة عن حبيبنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

٩- اإلحسان إىل احلاسدة ما استطعِت. 

10- أخذ النفس باللوم وقهرها بالندم حتى حتب اخلري لغريها كام حتبه 
لنفسها. 

زوال  متني  يف  العنان  لنفسها  تطلق  عندما  وختويفها،  اهلل  خشية   -11
نعمة الغري. 

كبح  يعينها عىل  الذكر هلل - عز وجل - حتى  دائمة  تكون  أن   -12
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مجاح نفسها. 

13- أن حترص أال تؤذي أحًدا بحسدها مهام كان حاهلا. 

14- إذا مل تستطع فلتهجر البيئة والصحبة التي تغرهيا باإليذاء، وتنفخ 
أسبابه  عن  البعد  يف  احلرص  جيب  عضال،  داء  فاحلسد  الداء؛  أسباب  فيها 

ومسبباته))( .

اهلل،  تقوى  مجيًعا  فعلينا  أرضاره،  هي  وتلك  احلسد  هو  هذا  بدور: 
كل  من  ونقية  صافية،  دائاًم  قلوبنا  ولنجعل  والبغضاء،  احلسد  عن  والبعد 

دواعي احلسد، ومسببات البغضاء.

:::::  هناية املرسحية  :::::

))(  مالحظة: تسجل هذه الفقرة يف رشيط ثم تعرض من خالل جهاز املسجل وقت عرض 
املرسحية لصعوبة حفظها.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
وعرضهام رشيط1 فيه  مقطعني  لتسجيل 

يف املرسحية
)5( ر.س

يف مسجل2 املقطع  عرض  يف  الستخدامه 
أثناء املرسحية

من املنزل

)شهد،  هم:  طالبات   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
وبدور، وأسامء، وغزة، ورحيانة(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

من  وواحدة  السوق،  من  واحدة  أداتان.  املرسحية:  أدوات  عدد   *
املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة رياالت.

* أهداف املرسحية:

- حتذير الطالبات من احلسد والبغضاء.

- توجيه الطالبات إىل حمبة اخلري لكل الناس.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الث�نية والع�سرون
تعلمي .. كيف توفرين م�لِك؟!

قبل بداية املرسحية...

- يوجد جهازان )رصاف آيل(، واحد عىل يمني املرسح، واآلخر عىل 
يسار املرسح.

- يوجد يف كل رصاف طالبة تتحدث مع الفتيات الاليت يأتني إليها))(.

- يتم عمل فتحة صغرية يف وسطه من املقدمة لكي تتمكن الطالبات 
من إدخال بطاقات الرصاف يف أثناء السحب.

تتمكن  حتى  الرصافات،  إحدى  يف  )ميكرفون(  القط  وضع  يتم   -

))(  لتمثيل ماكينة الرصاف اآليل قومي برشاء أربع قطع فلني وألصقيها ببعض بواسطة الغراء 
أو اللصق بحيث يصبح شكلها مستطياًل، وهكذا قومي بعمل الرصاف اآلخر بالطريقة 

نفسها .
من املهم أن تقومي بعمل فتحة متوسطة احلجم من املنتصف لتتمكن الطالبة التي بداخل   

الرصافة من استنشاق اهلواء بكمية كافية.
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احلارضات من سامع كالم الفتاة التي بداخل الرصافة، وأيًضا يتم وضع لوحة 
عىل الرصاف اآلخر مكتوب عليها )اجلهاز خارج اخلدمة مؤقًتا(.

قومي بإعداد مخس من الطالبات لكي يقمن بمحاورة جهاز الرصاف، 
بحيث تأخذ كل طالبة شخصية خمتلفة عن األخرى .. وهي:

األوىل:  تأخذ شخصية معلمة.

الثانية: تأخذ شخصية طبيبة .. )ترتدي الطالبة لتمثيل هذا الدور بالطو 
طبي(.

الثالثة: تأخذ شخصية امرأة عربية .. )تقلد هلجة نساء بلٍد معني(.

الرابعة: تأخذ شخصية امرأة قادمة من البادية .. )ترتدي الطالبة لتمثيل 
هذا الدور ثوب شتوي، ومتسك بعصا(.

اخلامسة: تأخذ شخصية فتاة مستقيمة .. )بيدها مصحف وسواك(.
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الف�صل الأول
تدخل الطالبة التي متثل شخصية امرأة من البادية وتذهب إىل الرصافة 
فتدخل بطاقتها لكنها تعاد إليها؛ فتقول: ماذا جرى، ما مشكلة هذه الرصافة، 

هذه مشكلة كبرية .. لكن دعوين أنام قلياًل .. ثم تنام بجانب الرصافة.

- بعد دقيقة تدخل الطالبات األربعة مجيعهن، ويتجهن مرسعات إىل 
املرأة  ثم  الطبيبة  ثم  )املعلمة  طابور.  يف  يقفون  ثم  عليها  فيتدافعن  الرصافة 

العربية ثم املستقيمة(.

متى  منذ   .. اهلل  حسبي  وتقول:  نومها  من  البادية  من  التي  املرأة  تفيق 
وأنتن هنا؟ .. أنا أشهد بأن فيكن لؤم .. أال توجد منكن من قامت بإيقاظي 
من النوم؟ .. لكن يف هذه املرة سوف أساحمكن، ويف املرة القامة سأريكن .. 

ثم تصف قبل األخري.

كلمة  أدخيل  الرصافة:  بداخل  التي  تقول  ثم  بطاقتها  املعلمة  ُتدخل 
الرس، فتدخلها.

الرصاف: كم املبلغ الذي تريدين سحبه؟

املعلمة: كل الراتب ال تبِق منه شيًئا.

الرصاف: وملاذا كله؟ هل عندِك حاجة رضورية حتتاجني هلا كل هذا 
املبلغ؟

املعلمة: ملاذا؟ هل هي أول مرة أسحب منِك، كل شهر هبذه الطريقة 
نفسها أسحب كل الراتب دفعة واحدة؟
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الرصاف: كأنِك تريدين أن أمجد رصيدِك؟

املعلمة: وما ذنبي؟ راتبي وأريد أن أسحبه .. ما املشكلة؟

الرصاف: يا أختي قدري شعوري أنا ال أريد أن أفلس من أول يوم .. 
رزقي كله عىل اهلل ثم عىل رواتبكن.

املعلمة: بل أنا اخلائفة من أنني سوف أفلس من أول يوم.

الرصاف: قصدي انتبهي ال تفليس، فنحن لن نقرض أحًدا بعد اليوم.

خترج املعلمة من املرسح، وتتقدم الطبيبة فتدخل رصافتها.

الرصاف: أدخيل رقمِك الرسي.

الطبيبة: تدخل الرقم الرسي.

الرصاف: أدخيل املبلغ املطلوب.

الطبيبة: ُتدخل املبلغ.

الرصاف: وملاذا كل هذا املبلغ؟

الطبيبة: تعرفني .. الظروف تغريت، واملتطلبات ازدادت.

الرصاف: وماذا تشرتين هبذا املبلغ؟ أريد أن أعرف.

الطبيبة: أغراض البيت، وأشياء خاصة.

الرصاف: أغراض البيت ال بأس، لكن األشياء اخلاصة ماذا تقصدين 
هبا؟.

آخر  رشاء  أيًضا  وأحب  كثرًيا،  السفر  أحب  أنا  برصاحة؛  الطبيبة: 
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موضات األلبسة.

الرصاف: الرشاء مطلوب، والسفر كذلك؛ ولكن اإلرساف مرفوض. 
فكثرة األسفار ترهق اإلنسان، وكثرة الرشاء فيها تبذير للامل، فلو اقترصِت 
عىل حتديد ما حتتاجني إليه من املالبس حتى وإن مل يتفق مع املوضة؛ فاملوضة 
ليست وحًيا من السامء لنتبعها؛ بل هي صنيعة الغرب ورشكاهتم املادية .. فال 
نغرت بعروضهم وما يقدمون. وأيًضا السفر؛ لو جعلتِه بحسب الظروف، وبام 
يقرب من اهلل تعاىل؛ مثل السفر لزيارة األقارب، أو ألداء عمرة .. فهذا حيقق 

لِك السعادة، مع األجر.

الطبيبة: تأخذ املبلغ ثم تذهب خارج املرسح.

تتقدم املرأة العربية ثم ُتدخل رصافتها.

الرصاف: أدخيل الرقم الرسي.

املرأة العربية: ُتدخل املبلغ.

الرصاف: أدخيل املبلغ املطلوب.

املرأة العربية: مخسامئة جنيًها.

الرصاف: أخربيني .. أين تعملني؟

املرأة العربية: هنا وهناك، حسب ظروف العمل والرزق.

تفعلني  ثم  تعاىل،  اهلل  برزقِك عىل  يعني متوكلة  اهلل  ما شاء  الرصاف: 
األسباب.

املرأة العربية: اعقلها وتوكل.
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أن  بحجة  رواتبهن  يوفرن  ال  لاليت  نصيحتِك  هي  ما  إًذا  الرصاف: 
الراتب ضعيف.

املرأة العربية: يا أختي .. إذا كانت الظروف اليوم صعبة غًدا قد تكون 
أصعب.

املرأة العربية: تأخذ املبلغ ثم تذهب خارج املرسح.

تتقدم املرأة التي من البادية فتدخل رصافتها.

الرصاف: لن أعطيِك النقود حتى تعطيني حكمة عن املال.

 املرأة: يا بنتي .. القناعة كنز ال يفنى.

الرصاف: ليتهن يسمعن منِك .. خذي النقود ومع السالمة.

املرأة: تأخذ املبلغ ثم تذهب خارج املرسح.
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الف�صل الثاين
تتقدم املستقيمة فتقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

الرصاف: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
املستقيمة: تدخل رصافتها.

الرصاف: أدخيل املبلغ املطلوب.
املستقيمة: تدخل املبلغ.

راتبها  وفرت  وقد  تأيت  من  أول  أنِت  أختي  يا  اهلل  شاء  ما  الرصاف: 
السابق .. ما هو رسِك؟ .. نريدِك أن تنصحينا وتنصحي املستمعات.

املستقيم: أنا كل ما أقوم به هو أنني عندما أستلم الراتب أتصدق بجزء 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ  تعاىل:  قال  اهلل يل،  فيبارك  يسرًيا،  كان  ولو  منه 
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ 

]البقرة[.
ويقول تعاىل: چ ی   ی  ی  ی  جئ  حئ چ ]سبأ: 3٩[.

واآلفات  السوء  مصارع  تقي  املعروف  »صنائع  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ويقول 
واهللكات، وأهل املعروف يف الدنيا، هم أهل املعروف يف اآلخرة«))(.

ويقول عليه الصالة والسالم: »ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل 
عبًدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحٌد هلل إال رفعه اهلل عز وجل« رواه مسلم.

ويقول عليه الصالة والسالم: »ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان 
ينزالن، فيقول أحدمها: اللهم! أعط منفقا خلفا. ويقول اآلخر: اللهم! أعط 

ممسًكا تلفا« متفق عليه.
:::::  هناية املرسحية  :::::

))(  رواه احلاكم عن أنس، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
)40( لتمثيل عملية سحب املبلغرصاف "1"1

ر.س

)40( لكي يكتب عليه )خارج اخلدمة(رصاف "2"2
ر.س

)30( لتمثيل شخصية الطبيبةبالطو طبي3
ر.س

من املنزللتمثيل شخصية امرأة من الباديةعصا4

من املنزللتمثيل شخصية امرأة من الباديةثوب صويف5

)10( لتمثيل شخصية املرأة العربيةمالبس6
ر.س

من املنزللتمثيل شخصية الفتاة املستقيمةمصحف7

)2( ر.سلتمثيل شخصية الفتاة املستقيمةسواك8

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )6( طالبات هن: )املعلمة، 
التي  البادية، واملستقيمة، والطالبة  التي من  العربية، واملرأة  والطبيبة، واملرأة 

بداخل الرصافة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

وثالثة من  السوق،  من  أدوات. مخسة  ثامن  املرسحية:  أدوات  * عدد 
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املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائة واثنان وثامنون رياالً.

* أهداف املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية االدخار.

- إرشاد الطالبات إىل طرق التوفري، وحتذيرهن من طرق التبذير.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الث�لثة والع�سرون
يف الت�أين ال�سالمة .. ويف العجلة الندامة

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

وخلود،  وسامية،  )رشيفة،  هن:  املرسح  إىل  طالبات  أربع  تدخل 
ووعد(.

اآلن  بدور  أجد  أين  لو  عصا(:  ومعها  غاضبة،  )وهي  خلود  تقول 
ألجلدها بيدي االثنتني.

سامية: وملاذا؟ ما الذي فعلته بدور؟

خلود: آه .. وما الذي مل تفعله؟ .. يف األمس عند خروجي من املنزل .. 
وجدت حاوية القاممة مرمية أمام الباب.

وعد: عمٌل غري حضاري.

رشيفة: ال أصدق أن تقدم بدور عىل هذا الفعل يا خلود .. وخصوًصا 
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أن بدور جارتِك وعزيزة عليِك.

خلود: وهذا هو ما أثار غضبي .. كيف تفعل إحدى جارايت كل هذه 
األفاعيل؟ كيف؟!!

سامية: استعيذي باهلل من الشيطان الرجيم يا خلود .. وهدئي أعصابِك 
.. واعلمي أن يف العجلة ندامة.

إال  معها  حل  ال  املشكلة  هذه   .. أصرب؟  أن  تريدينني  وملاذا  خلود: 
باجللد.

رشيفة: وماذا يرضِك لو انتظرنا مخس دقائق، وهدأنا الوضع .. ثم ذهبنا 
نسأل بدور لكي نتأكد ونستوضح؟ .. وبعدها يكون هلا ألف حل.

تدخل بدور إىل املرسح فتذهب إىل خلود والطالبات فتسلم عليهن.

 .. مثلها طوال عمرِك  ترين  قد ال  برية  نزهة  فاتتِك  األمس  بدور: يف 
بالتأكيد أن أختِك ابتسام قد قصت لِك النزهة من بدايتها إىل هنايتها؟

خلود: يعني أنِت كنِت باألمس مع أختي ابتسام يف النزهة.

بدور: وأنِت ال تعلمني شيًئا .. كنت معها منذ الصباح إىل قبيل املساء.

خلود: أهم يشء أنكام قد استمتعتام.

بدور: لكن أخربيني .. ما قصتِك مع هذه العصا التي بيدِك؟

خلود: أبًدا .. وجدهتا يف الطريق فأخذهتا معي.

بدور: بالتوفيق .. بالتوفيق.

اجلميع: مع السالمة.
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خترج بدور من املرسح.

رشيفة: قويل احلمد هلل يا خلود .. كدِت أن تظلمي جارتِك، وتعتدي 
عليها .. فتكسبني ذنًبا .. وتسفكني دًما .. وتورثني عداوة بينِك وبني جارتِك 

طوال العمر .. بسبب العجلة.

خلود: احلمد هلل .. احلمد هلل .. احلمد هلل .. هذا درس يل طوال حيايت 
.. فعاًل يف التأين السالمة.

خترج مجيع الطالبات من املرسح.
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الف�صل الثاين
ووئام،  ونــدى،  )مشاعل،  هن:  املرسح  إىل  طالبات  أربع  تدخل 

وعفاف(.

ماذا  وعد  وسمعِت  البارحة  ليلة  مشاعل  يا  موجودًة  كنِت  لو  ندى: 
تقول عنِك؟

؟ مشاعل: وعد تتكلم عيلَّ

ندى: نعم؛ بل وتسبِك .. حتى وصلت لكالٍم ال أستطيع أن أقوله.

مشاعل: أخربيني ما الذي قالته وبرسعة؟

ندى: تقول أنِك سيئة األدب.

مشاعل )بصوٍت عاٍل(: .. أين هي اآلن؟

وئام: يا بنات .. دعونا نسأهلا ربام كانت متزح.

مشاعل: متزح معي أنا .. أنا أخربها كيف متزح معي.

عفاف: يا أخوايت .. يمكننا التحدث معها، وندعها تعتذر وتأيت إليِك 
يا مشاعل، بل وتقبل رأسِك .. فقط هدئي أعصابِك.

مشاعل: من فضلِك اصمتي .. ال أريد نصائحِك. 

- تدخل وعد إىل املرسح فتهامجها مشاعل مبارشة، فيتعاركان، وتقوم 
وعد بإسقاط مشاعل عىل األرض؛ ثم تذهب وعد لتأخذ عًصا موجودة عىل 
ناحية املرسح فتأخذها وتذهب إىل مشاعل لترضهبا هبا .. فتباغتها مشاعل 

وترضهبا بعًصا عىل رأسها.
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- تسقط وعد عىل األرض فاقدة لوعيها؛ فتذهب إليها مشاعل فتقول: 
وعد   .. ماتت  وعد  وييل  يا  صوهتا،  بأعىل  وترصخ  تبكي  ثم  وعد،   .. وعد 
ماتت .. يا ليتني ما قتلتها .. يا ليتني ما أتيت إىل هنا .. يا ليتني ما سمعت 

الكالم. 

- حتمل الطالبات وعد وخيرجاهنا من املرسح، وتتبعهن مشاعل وهي 
تبكي.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
لكي حتملها خلود معها لترضب عصا1

هبا بدور
من املنزل

من املنزللكي هتجم هبا وعد عىل مشاعلعصا2

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )٩( طالبات هن: )رشيفة، 
وسامية، وخلود، ووعد، وبدور، ومشاعل، وندى، ووئام، وعفاف(.

* مدة املرسحية: )٩( دقيقة.

واثنتان من  املنزل،  اثنتان من  أدوات.  أربع  املرسحية:  أدوات  * عدد 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* أهداف املرسحية:

- تذكري الطالبات بأمهية التأين وخطورة االستعجال.

- ذكر وعرض نامذج للتأين ونتائجه، والعجلة ونتائجها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الرابعة والع�سرون
اإنه� القراءة))(

الف�صل الأول
املنظر: حجرة صالون فخمة، املنضدة يف وسط املرسح، حيوطها كرسيان 
األشجار،  بعض  ورائها  من  تظهر  كبرية،  نافذة  اخللف  يف  جانب،  كل  من 
لوحة كتب  اجلانب اآلخر  بعناية، وعىل  منظمة  بأحد جانبيها مكتبة كبرية، 

عليها بخط كبري: بسم اهلل الرمحن الرحيم.

للحجرة مدخالن عن يمني وشامل. يفتح الستار عىل فتاتني تتحدثان، 
جتلس إحداهن عىل الكريس، وتقف األخرى أمام املكتبة.

بداية املرسحية...

  خدجية: هل تدرين يا شهد ملاذا دعتنا والدتنا اليوم؟

شهد: ال أدري .. لقد أتتني العمة منذ قليل، وأنا يف احلديقة أقرأ قصة 
شائقة، وأخربتني أن أمي تريدين عىل جناح الرسعة فلم أملك إال أن أطيع.

))(  كتبها: عالء حسني املزين ـ مرص "بترصف يسري" وقمت بتحويلها إىل صيغة املؤنث.
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 خدجية: أما أنا فكنت مشغولة بمامرسة هوايتي املحببة، صناعة نامذج 
الطائرات، حني جاءتني العمة فأبلغتني األمر نفسه، فأتيت مرسعة، ومل أكن 

أعرف أنِك مدعوة مثيل .. البد أن األمر مهم .. ماذا تتوقعني أن يكون؟

شهد: اهلل أعلم، بعد قليل سنعرف .. فلم القلق؟

 خدجية: لقد كانت معنا عىل مائدة اإلفطار، قبل أن تنرصف كل واحدة 
منا إىل شأهنا، ومل ترش إىل هذا اللقاء .. فالبد أن لدهيا مفاجأة سارة .. ماذا 

تتوقعني؟

شهد: ال أدري، ملاذا أنِت قلقة هلذه الدرجة؟ هل هذه أول مرة تستدعينا 
فيها فجأة؟ أم أنِك فعلِت شيًئا ختشني عاقبته؟

من  اإلجازة،  بداية  منذ  جًدا  مستقيمة  أنا  بل  شيًئا،  أفعل  مل  خدجية:   
البيت إىل النادي، ومن النادي إىل البيت، وأحافظ عىل الصلوات يف أوقاهتا يف 

انتظام مل يسبق له مثيل مني.

شهد: إذن .. فلامذا أنِت قلقة؟ .. أرحيي أعصابِك، فالقلق الزائد يرض 
صحتِك. خذي هذه القصة اللطيفة، املئي هبا وقتِك حتى حترض أمي.

أن  تالحظني  أال  ولكن  القراءة،  أحب  ال  أنني  تعرفني  أنِت  خدجية:   
أختنا أثري مل حترض حتى اآلن؟! هل تتوقعني أن أمي ال تريد غرينا .. فقط أنا 

وأنِت؟

ولكنها  ومثلِك،  مثيل  األمر  بلغها  قد  أثري  أن  تتوقعني  وملاذا ال  شهد: 
كعادهتا نسيت نفسها أمام التلفاز، ونسيت بالتايل أمر أمها؟!

 خدجية: نعم، عندِك حق .. إن أختنا أثري حني جتلس أمام التلفاز ال 
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تكاد تقوم، وتنسى ما عليها من واجبات.

ويرصف  الوقت  يلتهم  ـ   أحياًنا  نفعه   رغم  ـ  اجلهاز  هذا  إن  شهد: 
خصًبا،  واخليال  ناضًجا،  الفكر  جتعل  التي  النافعة  القراءة  عن  اإلنسان 

واللسان طليًقا.

 خدجية: باإلضافة إىل ذلك، فإن احلملقة فيه ملدة طويلة قد ترض بالعني 
رضًرا شديًدا.

.. ال عادة من  تكون أسرية يشء  أال  العاقلة جيب  اإلنسانة  إن  شهد: 
العادات، وال شخص من األشخاص.

 خدجية: العجيب فيِك، أنِك تقولني أحياًنا كالًما كاحلكم.

شهد: إهنا القراءة يا عزيزيت.

 خدجية: حًقا إن لِك صرًبا عىل القراءة عجيًبا .. إنني ال أختيل نفيس 
مكبًة عىل كتاب ساعة كاملة كام تفعلني.

شهد: كل يشء يمكن أن حيدث بالتعود عليه، وهل اإلنسان يولد بكل 
عاداته؟ كل يشء بالتعود.

 أثري: )تسمع صوهتا من اخلارج( يا عمة، أرجوِك دعيني أفتح التلفاز 
إنه مسلسل شائق، أريد أن أعرف كيف سينتهي .. أرجوِك .. دعيني أفتح 

التلفاز.

 العمة: يعني .. هتميل أمر والدتِك يا أثري .. أيصح هذا؟

 أثري: ال واهلل .. أمر والديت عىل الرأس والعني، وسأحرض حاالً وراءِك، 



219

سينتهي  عمة،  يا  أرجوِك   .. أرجوِك  قليال،  مفتوًحا  التلفاز  يل  دع  ولكن 
املسلسل.

شهد: )تكلم خدجية( أمل أقل لِك؟ )تنظر من أحد بايب الصالة وتنادي( 
هيا يا أثري، إنِك تضيعني عمرِك الثمني هبذه الطريقة.

 أثري: )تدخل( دعيني أنِت األخرى .. وفري نصائحِك لنفسِك، إنني 
أستمتع بعمري باألسلوب الذي أحبه.

هبذا  اللعني،  الشيطان  خيدعهن  أعامرهن،  يضيعن  الاليت  كل  شهد: 
الكالم الفارغ.

إن أعداءنا تقدموا وأصبحوا أقوياء؛ ألهنم تعلموا كيف يستفيدون من 
وقتهم، وتأخرنا نحن، ألننا أصبحنا نتفنن يف تضييع أوقاتنا.

 أثري: )بضيق( أوه .. اسكتي ودعيني يف شأين .. ال أريد أن أسمع منِك 
خطًبا ونصائح .. إن كثرة القراءة جعلتِك كالببغاء، تتكلمني كثرًيا وتوجعني 

الدماغ.

والغضبان  غاضبة،  ألنِك  عذرتِك   .. أختي  يا  اهلل  ساحمِك  شهد: 
كاملجنون، ال يدري ما يقول.

 أثري: يا أمي .. يا أمي .. تعايل رسيًعا أنا متعبة جًدا.

)تدخل األم بتؤدة تتوكأ عىل عصاها(.

رَ تصيحني يا  األم: السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته، خرًيا يا بنات؟ مِل
أثري؟ ماذا بِك؟ أهكذا أنِت دائاًم مصدر الضجة يف هذا املنزل .. قويل يل ما رس 

ضيقِك؟ اجلسن يا بنات.
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 أثري: شهد .. شهد يا أمي كثرية الكالم .. صدعت رأيس بنصائحها 
الفارغة .. تعيد كل ما حفظته من الكتب التافهة التي تضيع وقتها يف قراءهتا.

شهد: ساحمِك اهلل يا أثري .. هل هذا هو السبب احلقيقي لضيقِك؟

األم: اسكتي يا شهد .. أوالً يا أختي أثري .. أنا ال أتفق معِك يف أن ما 
أختلف  وثانًيا   .. تقرأ  ما  أعرف  تافهة؛ ألنني  أختِك شهد هي كتب  تقرؤه 

معِك أيًضا يف أن القراءة مضيعة للوقت .. من قالت ذلك؟

 أثري: أنا ال أقصد هذا؟

األم: ماذا كنِت تقصدين إذن؟

 أثري:  قصدت .. ) بضيق( أوه.. أنا كنت متضايقة .. مل أدِر ما أقول.

عن  تعطلِك  ال  دامت  ما  القراءة  أن  يف  معي  متفقة  فأنِت  إذن،  األم: 
واجباتِك ليست تضييًعا للوقت.

 أثري: نعم.

األم: عظيم .. فام هو السبب احلقيقي لضيقِك ورصاخِك منذ قليل؟

 أثري: مل يكن عندي استعداد لسامع نصائح أحد.

األم: هل هذا هو السبب احلقيقي؟ بصدق؟

 أثري: )خيتنق صوهتا بالبكاء كمن تفتعله( كنت أشاهد مسلساًل شائًقا 
مشدودة  كنت  وألنني   .. ملقابلتِك  تدعوين  العمة  جاءت  عندما  بالتلفاز 
ألحداث املسلسل، فقد طلبت منها أن تنتظر قليال حتى ينتهي، لكنها أغلقت 

التلفاز ومل تسمح يل أن أفتحه )تبكي(.
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األم: أوالً أنا مرسورة ألنِك صدقِت .. وأرجو أن تكوين صادقة كل 
مرة، فالصدق كام اتفقنا نجاة .. أليس كذلك؟ ولكن أجيبيني: هل مشاهدة 

املسلسل أهم لديِك مني؟

 أثري: ال .. طبًعا.

األم: فلامذا تفضلينه عيلَّ .. أنا أدعوِك ملقابلتي .. أنا والدتِك وصديقِك، 
فتتكاسلني عن دعويت بسبب هذا األمر التافه .. ال .. ال يا أثري .. لقد آملتني 

أشد األمل .. ما كنت أنتظر منِك أيتها البنت النجيبة ذلك.

 أثري: أنا .. أنا آسفة يا أمي.

األم: أمل أقل لِك من قبل ال تفعيل شيًئا يمكن أن تتأسفني منه .. تترصيف 
دائاًم الترصف السليم حتى ال تضطري لألسف واالعتذار ألحد.

 أثري: لن يتكرر مني ما يغضبِك ثانية يا أمي - بإذن اهلل تعاىل - .

األم: وعد فتاة مسلمة؟!

 أثري: وعد.

األم: عظيم .. هيا إذن .. ارفعي رأسِك .. اعديل قامتِك، اعتزي بنفسِك 
.. ابتسمي .. ابتسمي يا ابنتي، أريني بسمتِك احللوة، إن البسمة تنري الوجه 
وتريح القلب. ال يشء يف الدنيا كلها يستحق أن تبكي بسببه إال شيًئا واحًدا 

.. هل تدرين ما هو يا أثري؟ هل تعرفينه يا خدجية؟ تعرفينه أنِت يا شهد؟

شهد: نعم .. إهنا معصية اهلل - عز وجل - .

باهلل  نعوذ   .. اهلل  .. معصية  فيِك  اهلل  بارك  يا شهد  ممتاز   .. ممتاز  األم: 

www.alukah.net



222

 .. املعصية  رائحة  منه  ُيشم  مل  نظيف  بنايت  يا  البيت  إن هذا  اهلل.  من عصيان 
فاحرصن عىل ذلك.

إنني واثقة فيكن، وأرجو أن تكون ثقتي يف حملها، واآلن دعونا نتحدث 
فيام مجعتكن له .. )تنادي العمة(: يا عمة.

 العمة: أمرِك يا أستاذة.

األم: إذا تكرمِت .. احرضي لنا قهوة، ولِك جزيل الشكر.

 العمة: عيناي لكن يا أستاذ .. حاالً .. )خترج(.

األم: لقد عزمت أن أؤدي فريضة احلج عن والدكن - رمحه اهلل - .

شهد: وهل جيوز أن حيج إنسان بدالً من غريه؟

األم: نعم، جيوز أن حُيج عن امليت ..  وتقضني عنه دينه .. وهذا مع 
الدعاء، من أفضل اهلدايا التي تقدمينها للميت يف قربه.

 خدجية: من اليوم ستصل مني إىل والدي هدايا كثرية - إن شاء اهلل - .

األم: بارِك اهلل فيِك .. ونفعنا بِك .. هكذا تكون البنت البارة بوالدهيا، 
تربمها يف حياهتام، وبعد موهتام .. املهم يا بنات .. أنني قررت أن أصطحب 

إحداكن معي يف رحلتي هذه - بإذن اهلل - .

 أثري: خذيني أنا يا أمي .. إهنا رحلة ممتعة.

 خدجية: بل خذيني أنا يا أمي .. أريد أن أرى بعيني الكعبة .. أصيل يف 
مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة املنورة وأسلم عليه.

األم: وأنِت يا شهد .. أال تريد أن ترافقيني يف هذه الرحلة؟
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شهد: أكذب عليِك إن قلت لِك غري هذا، لكني أترك األمر هلل، واخلرية 
فيام خيتاره اهلل.

األم: عىل كل حال .. فإن هذه الرحلة العظيمة لن تناهلا إال من تستحقها 
.. لن تناهلا إال من نجحت يف االمتحان.

 .. العام  هذا  كلها  املدرسة  عىل  األوىل  كنت  أنني  تعرفني  أنِت  أثري:   
وشهاديت تثبت ذلك.

 خدجية: وأنا كذلك كنت من أوائل الصف .. وقد كنت حمافظة عىل 
تفوقي طوال العام.

األم: أنا ال أقصد امتحان املدرسة .. فاليشء الطبيعي من التلميذات 
املجدات أن يكن يف األوائل ال األواخر .. أنا أقصد امتحاًنا أعقده لكن لكي 

تظهر فيه املستحقة هلذه اجلائزة الكربى .. الرحلة إىل بيت اهلل احلرام.

 أثري: ونحن مستعدات لالمتحان.

 خدجية: هل نحرض أوراًقا وأقالًما؟

األم: ال هذا وال ذاك، بل هو امتحان عميل.

 البنات: عميل!!

األم: نعم .. ما قولكن؟

 أثري: نحن مستعدات ألي امتحان - بإذن اهلل - .

األم: عظيم .. عظيم ..)تنادي( يا عمة .. يا عمة ..

 العمة: أمرِك أستاذة.
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األم: أحرضي املصائد الثالثة التي اشرتيتها.

 العمة: أمرِك يا أستاذة )خترج(.

 خدجية: مصائد .. ماذا نفعل هبا؟

 العمة: ها هي ذي املصائد. مبارك عليكن يا بنات هداياكن اجلديدة.

 أثري: اهلل!! مصائد مجيلة.

شهد: أشكرِك يا أمي.

 خدجية: إهنا رائعة.

األم: واآلن لتأخذ كل منكن مصيدهتا .. مصيدتِك يا شهد .. مصيدتِك 
يا خدجية .. وأنِت يا أثري .. هل تعرفن كيف تستخدمنها؟

 البنات: نعم .. نعم )تأخذ كل منهن يف جتريب مصيدهتا(.

اآلن  تنزل  أن  منكن  كل  من  مطلوب   .. االمتحان  نبدأ   .. إذن  األم: 
لتصطاد أكرب ياممة تقع عليها عيناها برشط واحد.

 البنات: وما هو الرشط؟

األم: أال يراكن أحد عىل اإلطالق وأنتن تصطدهنا.

هل  أحد؟  يراين  أن  دون  ياممتي  اصطدت  أنني  تعرفني  وكيف  أثري:   
سرتسلني وراءنا جواسيس يراقبوننا.

األم: )تضحك( ال، طبًعا لن أرسل وراءك جواسيس، ولكني سأترك 
كل واحدة لضمريها.
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من  ووزًنا  حجاًم  أكرب  ياممة  تصطاد  من  هي  طبًعا  والفائزة  خدجية:   
غريها.

االمتحان،  لنبدأ  واآلن  أحد،  يراها  أال  برشط  رأسها(  )هتز  األم: 
وأمامكن ساعتان إلهناء االمتحان.

 أثري: سوف جتدينني أمامِك قبل ذلك بكثري .. بيدي ياممة مل يرى مثلها 
من قبل، وقد ال ُيرى مثلها بعد اليوم .. هيا إىل العمل.

شهد: انتظري يا أثري من فضلِك .. أمي .. أليس الصيد ملجرد اللهو 
حراًما يغضب اهلل؟

األم: بىل .. ولكننا ال نلهو .. نحن يف امتحان .. وسوف نأكل اليامم 
اللذيذ الذي تصطدنه.

شهد: وهذا يقتيض أن تعلمينا آداب الصيد يف اإلسالم.

 خدجية: وهل للصيد آداب؟

األم: نعم أدب الصيد أال تصطاد شيًئا ملجرد اللهو، ولكن تصطادين 
الطائر جرحًيا، فال تعذبيه برتكه ينزف، ولكن  تأكلينه.. وإذا وقع  ما سوف 
سارعي بذبحه بالسكني احلادة، وتقويل وأنِت تذبحيه: بسم اهلل .. اهلل أكرب، 
وتقطعي رقبته من عند حلقومه )تشري إىل رقبتها(، ثم عليِك أال تصطادي 
يف  ُيربى  الذي  كاحلامم  الناس،  من  لغريِك  ملك  أنه  تظنني  أو  تعلمني  شيًئا 

املنازل وغريه من هذه الدواجن.

 أثري: يا سالم! ومن تنتبه هلذا كله؟

تنتبه هلذا وألقل من  املؤمنة الصاحلة احلريصة عىل إرضاء رهبا،  األم: 
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هذا..

 خدجية: ولكننا أخطأنا كثرًيا يف املايض.

األم: عفا اهلل عام سلف، واستغفري اهلل من كل ذنب فعلتيه يف املايض 
.. واملهم أن تلتزمي هبذه اآلداب يف املستقبل .. واآلن انطلقن فلقد مىض من 

زمن االمتحان عرش دقائق.

)تنرصف الفتيات(.

.. إهنا معركة أهم من كل  البنات ليست شيًئا سهاًل  تربية  األم: حًقا 
املعارك التي خضتها .. اللهم أعني عىل حسن تربيتهن يا رب.

)خترج من أحد بايب املرسح(.

ثم  املكان  وترتب  قدمته،  الذي  املرشوب  صينية  تأخذ  العمة  )تدخل 
خترج(.
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الف�صل الثاين
ويف  مصيدة،  األخرى  ويف  ياممة،  يدهيا  إحدى  يف  حاملة  أثري  تدخل 

عينيها مالمح الفرح.

 أثري: ها هو ذا.. أنا الفائزة - بإذن اهلل - .. أكرب ياممة هي يف يدي.

الكعبة  أزور   .. أمي  مع  أسافر  أن  نفيس  يف  لكن   .. ياممتي  يا  آسفة 
ومسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنا مل أعذبِك .. سقطت جرحية فذبحتِك يف احلال كام 

قالت أمي.

هيه .. مر من الزمن ساعة ونصف ومل حترض خدجية وشهد .. بالتأكيد 
مها اآلن مرهقتان وراء اليامم يف كل مكان .. حتى يصال إىل مكان ليس فيه 
أحد .. هنا مخ .. فهمت اللعبة بعد نصف ساعة .. نصف ساعة فقط ينتهي 
يا  دقي   .. دقي   .. الكربى  باجلائزة  أثري  وتفوز   .. النتيجة  وتعلن  االمتحان 
ساعة .. دقي .. دقي .. تك .. تك .. اجري يا ساعة .. اجري .. اجري .. 

تك تك تك تك تك تك..

)خدجية تدخل الهثة يف يدها مصيدة .. وىف األخرى ياممة(.

 خدجية: اهلل يا أثري أنِت وصلِت؟!

هذا؟  ما   .. عزيزيت  يا  متوقع  يشء  هذا  )باعتزاز(  زمان  من  أثري:   
عصفورة؟

ياممة وقعت عليها عيناي  .. أكرب  ياممة  إهنا  أنِت عمياء!!..   خدجية: 
اليوم .. ظللت أتتبعها من شجرة إىل شجرة، ومن جدار إىل جدار .. حتى 
أمامي وخلفي وعن يميني وعن  .. فنظرت  فيه أحد  استقرت بمكان ليس 
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راعيت  وقد   .. فاصطدهتا   .. إلنسان  أثر  جمرد  وال   .. أحًدا  أر  مل  فلام  شاميل 
اآلداب التي قالت عنها أمي .. قلت: بسم اهلل واهلل أكرب.  

 أثري: )بفخر( عظيم، عظيم .. كل هذا عظيم، ولكن هذه ـ يا عزيزيت 
- عصفورة .. وليست ياممة، بل هي أدنى منزلة من العصافري.

 خدجية: ال .. ال .. هذه ياممتي .. وهي أكرب من ياممتِك .. أليست هذه 
ياممتِك .. دعينا نقارن .. أنا الفائزة .. أنا الفائزة.

 أثري: بل أنا الفائزة .. ال تتعبِي نفسِك .. حظ سعيد يف املرات القادمة 
.. ماذا تريدين أن أحرض لِك من األرايض املقدسة؟

 خدجية: اآلن تأيت أمي وحتكم بيننا .. ثم من أدراِك أن شهد ال تصطاد 
واحدة أكرب من ياممتي وياممتِك؟

 أثري: شهد؟!! انظري .. بقي من الزمن دقيقتان .. نصف دقيقة .. ثانية 
.. انتهى الزمن .. أعلنت النتيجة .. أنا الفائزة .. أنا الفائزة.

)تقفز داخل الغرفة هنا وهناك(، )تدخل األم(.

األم: ما هذا، ما هذا يا أثري؟

 أثري: آسفة يا أمي .. إهنا فرحة الفوز.

األم: ماذا؟

 أثري: فوزي باجلائزة الكربى .. باحلج إىل بيت اهلل احلرام .. انظري .. 
انظري يا أمي .. ها هي ذي ياممتي .. وتلك ياممة خدجية .. أليست ياممتي 

هي األكرب؟
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من  أكرب  ياممة  اصطادت  لعلها  شهد  حترض  حتى  تنتظري  أال  األم: 
ياممتِك؟

 أثري: لقد انتهى زمن االمتحان .. وضاعت عليها الفرصة .. وأصبحت 
الفائزة بال منازع.

)تدخل شهد مطأطئة الرأس حتمل املصيدة(.

آه.. ها هي ذا البطلة املنتظرة .. عادت إليكن خاوية اليدين، ليس معها 
بإكليل  إيل   .. الفائزة  أنا   .. الفائزة  أنا   .. .. وال حتى جناح عصفورة  يشء 
الغار .. أين أقواس النرص؟! اصطفوا أيتها املهنئات عىل اجلانبني صفوف .. 
صفوف .. وانرشن الورود عىل رأس الفارسة اهلامم .. والبطلة املقدام .. أثري 

بنت عبد الرمحن.

األم: هل هدأِت قلياًل أيتها املمثلة البارعة حتى تسمعي قصة أختِك؟

.. لقد أعلنت  أو يؤخر  السامع يقدم  أثري: اسمعن ما شئتن، فام عاد   
النتيجة وانتهى األمر.

)جتلس يف زهو وخيالء(.

األم: هيه يا شهد .. أين ياممتِك؟ شهد: لقد اشرتطت علينا يا أمي أال 
الياممة، ولكني ما ذهبت إىل مكان إال ورأيت من  يرانا أحد ونحن نصطاد 

يراين .. إنه اهلل .. يراين يف كل مكان .. يف كل مكان.

 أثري: آه.. ضاعت اجلائزة.

األم: تعايل هنا يا شهد .. أنِت حًقا التي تستحق اجلائزة.
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)تضمها(.. زادِك اهلل إيامًنا وفقًها يا بنيتي.

شهد  من  خدجية  تقرتب  ثم  تفكران  االبنتان  تبدو  صمت  فرتة  )متر 
وتصافحها(.

 خدجية: أهنئِك يا شهد .. أهنئِك من كل قلبي .. إنني أشعر اليوم أنني 
أحبِك أكثر من أي يوم مىض .. إنني ال أشعر بضيق ألنِك تفوقِت عيّل،بل 
تضيعني  ال  مؤمنة  ألنِك  بجدارة،  اجلائزة  تستحقني  حًقا  ألنِك  بفرح  أشعر 

وقتِك وحتسنني التفكري .. وتقرئني.

غري  وأنا   .. قلبي  أعامق  من  باجلائزة  أهنئِك  شهد  يا  أيًضا  وأنا  أثري:   
، بل أنا سعيدة ألنِك أحق بالفوز مني .. إنِك علمتني  متضايقة بفوزِك عيلَّ
اليوم درًسا لن أنساه - بإذن اهلل - .. أعاهدكن مجيًعا أنني لن أضيع وقتي بعد 

اليوم أبًدا.

سأبدأ أقرأ كل الكتب التي يف هذه املكتبة .. ولن أضيع الصالة .. لن 
أضيع الصالة.

األم: مرحى .. مرحى يا بنايت .. أهنئكن مجيًعا .. لقد فزتن كلكن يف 
 .. عليِك  اشرتطته  الذي  الرشط  فهمت  ألهنا  شهد  فازت   .. االختبار  هذا 

وفزتن ألنكن مل حتقدن عليها حني فازت عليكن.

أهنئكن مجيًعا يا بنايت .. سنكون رفيقات يف الرحلة املقدسة إىل بيت اهلل 
احلرام .. هيا نستعد من اآلن بتجهيز حقائب السفر هيا .. هيا .. هيا.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من املنزلإلعداد حجرة صالون فخمةمنضدة1

من املدرسةإلعداد حجرة صالون فخمةكرسيان2

من املدرسةإلعداد حجرة صالون فخمةجمسم لنافذة كبرية3

)100( إلعداد حجرة صالون فخمةبعض األشجار4
ر.س

من املدرسةإلعداد حجرة صالون فخمةمكتبة كبرية5

لوحة كتب عليها 6
بخط كبري: بسم اهلل 

الرمحن الرحيم

)30( إلعداد حجرة صالون فخمة
ر.س

)60( لتمثيل مشهد اصطياد الياممعدد )3( مصائد7
ر.س

)20( لتمثل دور اصطياد الياممياممتان8
ر.س

)األم،  هن:  طالبات،   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
والعمة، وشهد، وأثري، وخدجية(.

مدة املرسحية: )28( دقيقة.

من  وثالثة  السوق،  من  أربع  أدوات.  ثامن  املرسحية:  أدوات  عدد 
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املدرسة، وواحدة من املنزل.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )210( رياالت.

أهداف املرسحية:

- تربية الطالبات عىل حب القراءة.

- تعويدهن عىل استشعار مراقبة اهلل تعاىل.

- حثهن عىل حمبة اخلري لآلخرين وعدم احلقد.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية اخل�م�سة والع�سرون
العلم نور))(

قبل بداية املرسحية:

غرفة هبا مكتب عليه دفاتر وكتب وأقالم ومصباح وكأس ماء وبعض 
األوراق، أسفله سلة مهمالت، حتته كريس للجلوس، و تواجهه خزانة هبا 

بعض الكتب.

الف�صل الأول
بداية املرسحية:

تدخل التلميذة صاحبة املكتب )الطاولة(، تفتح كتاًبا ودفرًتا، وتأخذ 
أوراًقا تنظمها، ثم حتمل قلاًم بني أصابعها، وتقوم بحك رأسها بواسطته بني 

الفينة واألخرى.

))(  تأليف وإخراج : مصطفى شابلو - 2004/2003 "بترصف" وقمت بتحويله إىل صيغة 
املؤنث".
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تقلب الصفحات بحًثا عن الواجبات املنزلية التي ستقوم هبا.

تطلق تأوًها قائلًة: اآلن وقت العمل، وتنطلق .. بعد برهة تتوقف و 
تسهو.

خمتلفني:  بلباسني  فريقني  التلميذات:  من  جمموعة  اخلشبة  عىل  تظهر 
العلم  تدل عىل حمبي  بيضاء  وألبسة  العلم،  تدل عىل خصوم  )ألبسة سوداء 

واملدافعني عنه(.

كل فريق مكون من ثالث طالبات.

حول  بالدوران  احلوار،  أثناء  يف  األسود  باللون  التلميذات  )تقوم 
التلميذة(.

البسات األسود يقلن لتلميذة: 

األوىل:  ترتكني السهرات اجلميلة يف التلفاز.

الثانية: ليس اآلن فحسب، إهنا دائاًم سجينة هذه الغرفة.

الثالثة: مسكينة .. تقيض وقتها كله بني الكتب والواجبات املدرسية.

األوىل:  فعاًل .. يا هلا من مسكينة.

الثانية: أتساءل .. ما فائدة كل هذا إن كان حيرم نفسها من اللعب مع 
أقراهنا؟

البسات األبيض:

األوىل:  تنتفض )ويف الوقت نفسها تقف مجيع التلميذات األخريات، 
وتسلط اإلضاءة عليهن الواحدة تلو األخرى(.
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وما فائدة السهرات التي تقولني عنها أهنا مجيلة؟

الثانية: بل ما العيب يف قضاء الوقت يف املذاكرة والبحث والتعلم؟ 

املقدرة  لواجباهتا،  الفاعلة  بني  يقارنون  العلم  خصوم  دعي  الثالثة: 
ملسؤولياهتا، واملضيعة هلا.

األوىل:  مسكينة من أضاعت واجباهتا وأضاعت كل وقتها يف اللعب.

من  خجاًل  األستاذة  أمام  رؤوسهن  يطأطئن  كثريات  رأيت  الثانية: 
فعلتهن، يوبخن و حيصدن أسوأ النقاط، و يف األخري يندمن.

الثالثة: وهل من ساعة ندم بعد فوات األوان؟!

األوىل:  أبًدا .. أبًدا.

الثانية: و ما بالكن بمن واظبت عىل الكسل؟

الثالثة: الرسوب طبًعا .. و الت ساعة مندم.
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 الف�صل الثاين
 البسات األسود:

 األوىل:  ال شأن لنا .. اجتهدت ونجحت .. وماذا بعد؟

الثانية: )مستهزئة( .. ستأكل حلوى االحتفال بالنجاح .. )قهقهة(.

جمموعة البسات األبيض:

األوىل:  بل أنظرن إليها وهي مزهوة بني قريناهتا، الكل هتنئها و تغبطها.

الثانية: األمهات ترضب هبا األمثال ألطفاهلا.

تستعد  مرتاحة،  عطلتها  متيض  بالتوفيق،  هلن  يدعون  واآلباء  الثالثة: 
ملواسم دراسية الحقة وكلها أمل.

جموعة البسات األسود:

أين هو هذا األمل واملستقبل غائب عن   .. أمل  تقول  األوىل:  أمل؟ 
تفكريها.

التلميذة: تنتفض .. تقف، وتقول: العلم مستقبيل )تعود التلميذة إىل 
سهوها(.

الثانية: بل انظرن إىل كل تلك الاليت تركن كتبهن ودفاترهن: انظرن 
إىل ما حققنه بأوروبا قبل أن يفوهتن قطار العمر.

الثالثة: آه .. لقد أشبعن مجيع رغباهتن .. مجعن املال.

األوىل:  اشرتين سيارات فاخرة، ولبسن أمجل الثياب.
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أبيض: بل انظرن إىل من تركن املدارس ها هنا، ماذا يفعلن؟

أسود: سيلحقن هبن إىل أوروبا، فلينتظرن فقط.

أبيض: ما هي أعامرهن؟ ماذا يعملن هناك؟ هل يعملن أساًسا؟ وهن 
ال يتقن أي يشء حتى اللغة.

أسود: املهم، أهنن حققن آماهلن و بنني مستقبلهن.

أبيض: عن أي مستقبٍل تتحدثني؟ عمن تركت اهلوية؟ عمن تنكرت 
للمبدأ .. للعلم؟ وقليل منهن الفائزات .

أبيض: أمل خيربنِك بأهنم يف أوروبا يبحثن عن أصحاب العقول النرية 
من املتعلمني واملتعلامت لتوظيفهن.

وطنها  عن  بعيًدا  تعيش  من  ضامنات  هي  ما   .. لنتساءل  أبيض: 
اإلسالمي، غريبة يف أوطان الغرب؟

أسود: املال هو الضامن، املال هو الضامن.

أبيض: املال دون عقل نرّي يدبره، فتنة رشها عظيم عىل الناس واألمة 
والعامل أمجع.

تركنا كلنا أوطاننا؟  لو  تنتفض مرة أخرى وتتساءل: »ماذا  التلميذة: 
أنرتكها للخراب؟ أنرتكها موطنًا ُيستباح؟

أسود: اسأيل نفسِك .. ماذا أعطى العلم ملن سبقنِك وكلهن عاطالت 
عن العمل؟

أبيض: بل أجيبي عام تفتقده العاطالت غري املتعلامت وال احلاصالت 
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عىل شهادات.

أبيض: اسأليها كم تعاين اجلاهلة جراء جهلها؟ وتساءيل بعد ذلك .. 
كم تعاين أمتنا جراء اجلهل؟

الناس،  به بني  ترقى  الشهادة .. صاحبة علم  املتعلمة صاحبة  أبيض: 
والبد أن جتد عماًل.

من  رافعة  للوطن،  بانية  للمجتمع،  نافعة  أرًسا  تبني  املتعلمة  أبيض: 
شأهنا بني األمم.

أبيض: اجلهل يستقر يف املجتمعات استقرار املرض يف األبدان السقيمة، 
ال يفارقها إال وقد نخرها و دمرها.

أبيض: والعلم ذلك الدواء الشايف املانع لكل سقوط ودمار.

أسود: هل ستهدرين كل عمرِك يف العلم؟

أبيض: يا ليت كل منا تفعل، فإفناء العمر يف العلم مدعاة للفخر.

أبيض: كفاِك بقول اهلل - عز وجل - : زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  
ىئ  ىئ رب ]الزمر:٩[.

أبيض: املستقبل للعلم، وبالعلم يكون املستقبل.

أسود: املال هو األساس .. املال هو الضامن.

- بعد حلظات جدال .. يتدخل أبيض بصوت مرتفع: كفانا، كفانا، 
كفانا جدل.

لو كانت كل واحدٍة منا بتفكريكن ما اكتشف دواء، وال دواء .. وال 
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كان هناك تطور وال تقدم .. أتنكر عاقلة هذا األمر؟! تكلمن.

أسود: صدقتن .. صدقتن .. حًقا، بالعلم يكون املستقبل.

أسود: أقنعننا .. جزاكن اهلل خرًيا.

أسود: ال حياة دون علم، فطوبى ألهل العلم.

التلميذة: آه .. احلمد هلل .. اآلن قد اطمأن قلبي.

املجموعتني  وسط  اخلشبة  عىل  اجلمهور  نحو  وتتجه  التلميذة  تقف 
وتقول:

الظالم  ذلك  نور، واجلهل  بعده  ليس  الذي  األبدي  النور  ذلك  العلم 
الدامس الذي لن تشعر بحلكته إال اجلاهالت.

رِب أعني عىل العلم واجعل يل به خمرجا.

ليت كل واحدة منا تفهم دورها يف احلياة، فال تستبق األمور، وال حترق 
املراحل، وال تغتصب عقلها باألفكار الواهية، فيتحقق األمل باجلد والعلم 

والعمل.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
مكتب عليه دفاتر 1

وكتب وأقالم 
ومصباح وكأس 

ماء وبعض 
األوراق، أسفله سلة 
مهمالت، حتته كريس 
للجلوس، وتواجهه 

خزانة هبا بعض 
الكتب

من املنزللتمثيل مكتب

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )7( طالبات، هن: )التلميذة، 
والبسات األبيض »3« ، والبسات األسود »3«(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.
عدد أدوات املرسحية: جمموعة أدوات )٩( تقريًبا .. كلها من املنزل.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.
أهداف املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية العلم العظيمة.
- حتذير وتنفري الطالبات من اجلهل وظلامته.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية ال�س�د�سة والع�سرون
م�سرحية عذًرا ر�سول اهلل ))(

فكرة املرسحية:
عرب  مجيًعا  نواجهها  التي  اإلعالمية  احلرب  عن  تتحدث  املرسحية 
عقول  عىل  وتأثريها  االتصال،  وسائل  وكل  عامة،  والثقافة  الفضائيات 

الناشئة.
)هاتف  العرص  بحضارات  مدججة  مفتونة  طالبة  بني  احلوار  يدور 

نقال، وحاسب حممول، ومظهرها الغريب(، وبني فتاة ملتزمة.

الف�صل الأول
بداية املرسحية ...

الطالبة األوىل:  ال أدري ملاذا يكيلون السباب والشتائم عىل الفضائيات 
ثقافة  لِك  تقدم  أن  استطاعت  العامل.  ثقافات  عن  رائًعا  مزجًيا  قدمت  وقد 
عاملية، وأنِت قابعة يف منزلك .. وأنِت يف قمة االسرتخاء، بعدما كان السفر 

))(  الكاتبة: ريمه اخلاين - منتديات فرسان الثقافة "بترصف مع حتويله إىل صيغة املؤنث".
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غرًما، والرتحال عذاًبا، والكتب حجاًم وكلفة تؤرق صاحبها، حتى الشبكة 
العنكبوتية .. قدمت الكثري مما مل يصل إليه العقل اإلنساين .. مجهور عريض 

حصدته، وأقبلت رشحية من الفتيات فأصبحن صحفيات نفخر هبن.
ال أدري ملاذا ترفض بعض امللتزمات هذه الطريقة من الثقافة، رغم أهنا 

سهلة التناول، سلسة التداول، مفتوحة املنافذ.

الطالبة الثانية: كيف ذلك؟ وقد كان: السيئ يغلب الثمني؟ والقريب 
أسهل من البعيد؟ وقد مزج السم بالدسم؟

ال  عامل  عن  املرتمجة  احللقات  مئات  يوم  كل  لِك  تقدم  الفضائيات 
النوايا،  جمهول  األخالق،  منحدر  الطبع  غريب  عامل  عن   .. بصلة  لنا  يمت 
سطحي املعنى، مبهر املظهر .. مزيج ال أدري كيف خرج لنا كيف جعلوه 
نسيًجا واحًدا؟!! هذا غري تقليدنا للغرب يف كل يشء، ومسابقات سخيفة 
يضيع فيها وقًتا نحن بحاجة له فعال حتى الشبكة العنكبوتية غدت واسطة 

للعواطف املحرمة.

يقولون احلب نعمة .. احلب نعمة عندما يتوج باألخوة الصادقة عامة؛ 
لكن بني اجلنسني؟ حسبي اهلل ونعم الوكيل.

تلك  مع  أمضيتها  كثرية  متًعا  نسيت  حلظة   .. حلظة  األوىل:   الطالبة 
الوسائل؟

أنِت  يفيدِك  ماذا  يل:  وقويل   .. اجليب  من  النقال  هاتفك  أخرجي 
بالذات؟ ماذا فعلِت باحلضارة كيف طوعتِها خلدمتِك؟

هل   .. العيش  تستحق  أحىل  احلياة  جتعل  املكان  متأل  احللوة  األنغام 
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تنكرين أن أمثاهلن يملكن بذرة إيامن؟

مؤكد ولكن، ساعة وساعة .. أليس كذلك؟

وفتح  املرور،  وتصحيح  األمور،  لتيسري  هاتفي  أوالً  الثانية:  الطالبة 
املسالك الصعبة، وإال فسوف ألغيه من حيايت ألنه عامة صار نقمة ال نعمة 

لألسف إال لو جعلناه فعال خلدمتنا.

من   )٪80( حقيقية  نكبة  فجاءتنا  احلضارة  استخدام  أغلبنا  حيسن  مل 
 .. بحث هيم عربها  والعلامء؟ ال  الباحثون  أين  مراهقني!!  الشبكة  مرتادي 
يشء حمزن حًقا أن تضيع طاقاتنا هدًرا بني متع ال معنى هلا ال تطعم خبًزا، وال 

تداوي جرحًيا، وال تزيدِك علاًم ورفعة.

كيف أصبح الوقت ال قيمة له؟!! يشء حمزن.

أفضل بحث؛ جتديه يف املواقع الغربية!!

أفضل عنارص بناءة، خرجت من منتديات غربية!!

ونحن يف الظل نتلقف ما يصنعون .. بينام نشكل نحن املسلمون ثلث 
العامل ماذا قدمنا للبرشية لنستطع أن نصل جلنة الفردوس برشف؟!!

خذلنا أجدادنا، ونسينا أجمادنا، وهدرنا األوقات - إال ما رحم ريب - .

.. حزن  .. عشق وهيام  أخيتي: فحب وغرام  يا  العربية  منتدياتنا  أما 
وانتقام ..  وعىل طول األيام - إال ما ندر - .

الطالبة األوىل:  اهدئي .. اهدئي .. ما هذا التحامل؟ 

خربت الدنيا، وسودت احلياة، وقفلت وختمت عىل احلضارة بالشمع 
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وإنجاز  وجــدارة،  ومهة  شطارة،  أصلها  احلضارة   .. للهول  يا   .. األمحر 
وعامرة،ربام هناك من كسله منعه، أو مهته خانته، أو فقدته طاقته.

إن كنِت جديرة هبا، فشمري وأقدمي .. عندنا طاقات كبرية وفتيات 
مثل الراية الشامء.

الطالبة الثانية: مل تفهميني بعد.

ما معنى احلضارة دون عمل وإنجاز، بل كالم يف كالم؟

يف حقيبتي: مصحف وسجادة، ال نغمة ومقطع.

عندنا، الصوت واملسجد .. األخوة والتعليم .. العمل والنصح.

أين أمتي عن طوفان قد اقرتب، وعرص عجاب وعجب، وعمر مديد 
قد انتصب نحًسا وهدًرا وتعًبا .. وال وصول للحقيقة، بل هرب؟!

الطالبة األوىل:  أنِت تظلمني احلضارة .. كالمِك ما فيه بشارة ..  أنِت 
العودة للاميض؛  أتريديننا  التقدم والتطور ..  العلم .. ضد  هبذا الشكل ضد 
حيث الرشب من النهر، واألكل مع الصغار، واللعب باحلارات واألحجار؟ 

حارض  ونقول  اجلريدة؟  من  كذلك  ونقرأ  الرغيف؟  نأكل  تريدنا  أم 
لألم عىل الدوام؟

هناك فرق هناك فرق؟!

النقاط  بناًء؛ إنام فقط أضع  أنا ال أريد شيًئا .. مل أهدم  الثانية:  الطالبة 
عىل احلروف. وأنِت أمامِك الطريق واضح .. فيه اجلنة وفيه النار، مل يعد أمًرا 

خافًيا عن اجلميع، لكننا نتعامى.
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حفت اجلنة باملكاره وخفت النار بالشهوات.

املرحية سمة  ملاذا نرفضها؟ احلياة   .. لنا  الطالبة األوىل:  متع وأتيحت 
العرص.

ملاذا الشقاء والبحث كمن يبحث عن أذنه باملقلوب؟ ال أختيل الدنيا 
دوهنا أبًدا .. ال أستطيع .. كيف أخرج من غري السيارة؟ كيف أحتمل األمل 

دون حبوب مسكنة؟

الف�صل الثاين
تأيت صديقة الطالبة الثانية، فتسمع آخر احلديث.

 .. مهتنا  وبرود  بكسلنا  سببها  نحن  األمراض  الثانية:  الطالبة  صديقة 
 .. بقاياهم  نتلمس  ومازلنا  جدواها  أثبت  فالغرب  الصالة؛  تلك  رياضة 

صورهم وهم يبحثون يف ثنايا ديننا، ونحن نبيعه بأرخص األثامن.

الطالبة األوىل:  ما رأيِك بوسائل اإلعالم؟ أخبارهم وبراجمهم؟

الصديقة: ال أعرف التعبري .. مل أدرس الفكرة جيًدا .. املهم أهنا ممتازة 
ال نملك أحسن منها.

الطالبة الثانية: بل نملك الكثري .. عندنا تارخينا اإلسالمي صحابتنا .. 
رسولنا قبلهم وربنا فوق اجلميع .. إننا إن مل نملك شيًئا، فهي تكفينا لكننا 

فعاًل نملك األكثر وال ندري.

الطالبة األوىل:  هل احلضارة عيب؟

الطالبة الثانية: العيب أن تفقدنا هويتنا .. اإلنسان هوية قبل كل يشء 
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.. مل يبق لدينا سوى قليل من كرامة.

الطالبة األوىل:  وماذا بقي من حضارتِك؟

وعملنا  دعوتنا  بقيت   .. نكابر  ونحن  الكثري  بقي  بل  الثانية:  الطالبة 
وسعينا .. بقيت عقيدتنا وتربتنا .. بقي قرآننا ورشيعتنا .. بقي الكثري وهم 

يرسقون البساط ونحن نستجيب بشكل منقطع النظري.

الطالبة األوىل:  كيف إذن نخرج من هذا النفق املظلم؟

الطالبة الثانية: ليس اإليامن بالتمني، وال بالتحيل .. إنام اإليامن ما وقر 
يف القلب وصدقه العمل .. أنسيتم ذلك الباحث عن احلقيقة؟

الصديقة: نعم عرفته .. سلامن الفاريس - ريض اهلل عنه - .

القى  حتى  سعى   .. العطرة؟  سريته  من  استفدتن  وماذا  الصديقة: 
رسول اهلل وعرف العالمات النبوية، وآمن بقوة.

الطالبة الثانية: ملاذا نقرأ ونقرأ وال نحاول أن نجعلهم قدوة لنا حقيقة، 
حسب مقدرتنا وحسب املتاح؟

املوت  واجه   - عنه  اهلل  ريض   - األرت  بن  خباب  أنسيتن  الصديقة: 
بقوة؛ ألنه يعرف أن اجلنة خفت باملكاره، وحفت النار بالشهوات.

تركوا امللذات ألهنا زائلة نحتاج أن نغذهيا من عمرنا .. من جيبنا .. من 
أعصابنا .. من هدفنا لنصل أخرًيا لاليشء؛ ألننا مل نحسن استخدام أدوات 

ُذللت لنا!!.

مل نحسن ألجداد .. كافحوا ليعطونا سرية عطرة مل نقدرها خري التقدير.
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ليقدموا لنا عصارة حقبة لن تتكرر.

حقبة ملئت أمثلة حفظناها ومل نطبقها مع يرسها.

لقد خذلنا الرسالة .. خذلنا حتى أنفسنا .. وأسانا إليها.

مل نحسن حتصني األسوار .. مل نحسن تربية األجيال .. مل نرى أبعد من 
منازلنا .. مل نعرف أن هناك من يلوذون بالصمت تكفيهم كلمة حنان ليمضوا 

بسالم.

وماذا  هذا؟  عرصنا  يف  قدمنا  ماذا  وبرصاحة:  عليه  الرد  أريد  سؤال 
قدمِت أنِت؟ عطاؤِك هو أنِت.

 .. عيناها  تدمع   .. اهلل  رسول  عذًرا   .. شيًئا  أقدم  مل  األوىل:   الطالبة 
وختفض الرأس.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)الطالبة  هن:  طالبات،   )3( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
األوىل، والطالبة الثانية، والصديقة(.

مدة املرسحية: )14( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- الذب عن عرض نبينا حممد - صىل اهلل عليه وسلم - .

- إظهار قبح الكثري من الوسائل اإلعالمية.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية ال�س�بعة والع�سرون
اأريد اأن اأبني حي�تي

قبل بداية املرسحية:

* يتم تشغيل آهات حزينة.

* يكون عىل املرسح فتاة تذهب وجتيء، وتبدو مهمومة وحزينة.

* تأيت إىل املرسح مخس فتيات.

الف�صل الأول
بداية املرسحية ...

تقول األوىل:  مايل أراِك حزينة يا أختي احلبيبة؟

التي أصبحت بلون واحد، ومللت من  تقول املهمومة: مللُت حيايت 
مشكلتي التي مل أجد هلا حال، أنام وأصحو عىل املوعد نفسه. 

األمس واليوم والغد، كلها عندي سواء، ال أعر ف الراحة وال السعادة، 
حيايت ثقيلة كثقل اهلموم التي أحس هبا.
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مللت صديقايت .. مللت من التلفاز .. مللت من كل وسائل الرتفيه 
التي يتمناها الكل .. واليوم وككل يوم قررت أن أبحث عن املصدر الرئييس 

الذي يسعدين .. لكني برصاحة .. أبحث عن يشء ال أدري ما هو؟

- تشغيل أنشودة: )أعاين يف حيايت ما أعاين(. وإن كان صوت الطالبة 
مجيل؛ فلتنشدها بصوهتا، فهو أفضل، وأكثر تأثرًيا.
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الف�صل الثاين
أنِت مترين بحالة جتعلِك حتسني بفقد  الثانية: أختي احلبيبة ..  الطالبة 
األمن يف نفسِك، وتشعرين بأنِك تعانني من ركاٍم من اهلموم واألحزان، ومع 
هذا فقلبِك ميلٌء باألمل يف أن خترجي من كل هذه املعاناة، وأن تعييش حياتِك 

سعيدة مرسورة مطمئنة هانئة البال. 

الطالبة األوىل:  أحيي فيِك النفس التي تلوم صاحبتها، فأنِت صاحبة 
السليم أن تعود إىل رهبا  الفطرة  نداء  املعصية، وناداها  قلٍب مؤمن أحرقتها 

وخالقها، وأن تعود إىل رشدها وصالحها .. ومن ذا الذي ما ساء قط؟!

 الطالبة الثالثة:

إليِك يا من تبحثني عن السعادة والطمأنينة:

جتدينها يف رىض اهلل، ورسوله صىل اهلل عليه وسلم، والسرت والعفاف، 
واألخالق احلميدة. جتدينها يف الصالة والقرب من اهلل.

الطالبة الثانية: من الذي يعلم معاناتِك عىل حقيقتها؟! ومن الذي يعلم 
حرقة قلبِك ولوعة نفسِك؟ ويعلم هذه اهلموم التي تنالِك؟! 

الطالبة األوىل:  إنه اهلل جل وعال الذي يعلم كل شأنِك، وال خيفى عليه 
يشء من أمرِك. 

 الطالبة الرابعة:

إذن؛ فلتفزعي إليه فزعة امللهوفة املضطرة املوقنة بأال نجاة هلا إال برهبا 
 ) وءرَ ْكِشُف السُّ يرَ اُه ورَ عرَ ا درَ ن جيِيُب امْلُْضطرَرَّ إِذرَ وخالقها وموالها؛ قال تعاىل: )مَّ
ٍء( ]األعراف: 156[،  ْ ْت ُكلَّ يشرَ ِسعرَ مْحرَتِي ورَ ررَ )النمل: 62(، وقال تعاىل: )ورَ
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فستسعِك رمحة اهلل إن صدقِت يف اللجوء إليه، فام خاب من رجا اهلل.

الطالبات بصوٍت واحٍد: ولكن أختنا: حياتِك حتتاج لبناء من جديد.

الطالبة املهمومة: ماذا؟ وهل حيايت حتتاج لبناء؟

فرتة  بني  لبناء حياته وجتديدها  حيتاج  منا  فكل  نعم،  الرابعة:  الطالبة   
وأخرى.

الطالبة األوىل:  ها نحن يف بداية بناء حياتِك بعد أن عرفنا املشكلة .. 
أوالً: وضوح األهداف )بامذا تفكرين؟(.

الطالبة األوىل:  متر األيام عىل كل الناس .. والكثري من هؤالء ليس له 
هدف يسعى لتحقيقه، وال غاية يسمو إليها. ومع غياب التوجيه من املدرسة 

والبيت واملسجد، يستمر الكثري بال هدف وال غاية.

الطالبة الثالثة: إننا نعاين من عدم فهم وجودنا يف هذه احلياة .. فيا ترى 
لو سألتك أختي املهمومة: ما هو اهلدف الذي تسعني إليه؟ 

 الطالبة الرابعة: ما هي األفكار التي حتاولني تطبيقها؟ 

الطالبة الثالثة: ما هو مرشوع حياتِك الذي تعيشني من أجله؟ 

الطالبة الثانية: هيا هيا .. أجيبي.

الطالبة املهمومة: ال أدري .. ال أدري.

اُن  ُب اإلْنسرَ ْسرَ الطالبة األوىل:  أختي .. أمل تسمعي قول اهلل تعاىل: )أحيرَ
برًَثا  عرَ ْقنرَاُكم  لرَ أرَنَّامرَ خرَ ِسْبُتْم  )أفرَحرَ تعاىل:  ]القيامة: 36[. وقوله  ى(  ُسدرَ كرَ  ُيرْترَ أرَْن 
رضورة  عىل  تؤكد  آيات  إهنا   .]115 ]املؤمنون:  ُعون(  ُتْرجرَ ال  إِلْينرَا  أرَنَُّكم  ورَ
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ْقُت اجِلنَّ  لرَ ا خرَ مرَ االنتباه واالستيقاظ ملعرفة رس الوجود والغاية من احلياة: )ورَ
واإلْنسرَ إالَّ لِيرَْعُبُدْون(.]الذاريات: 56[.

الطالبة الثانية: إهنا أعظم غاية وأمجل هدف مع صباح كل يوم، وإرشاقة 
كل شمس، لنعلم أن أمجل ما نقوم به كل يوم، هو التقرب هلل تعاىل.

خالل  من  ذاتك  الكتشاف  إعادة  فيه  البناء  هذا  إن  األوىل:   الطالبة 
أهدافك.

كيف  أخربنني  أرجوكن  تعجب  بنربة  األهداف!!  املهمومة:  الطالبة 
وملاذا؟

الرابعة: األهداف جتعل حلياتنا قيمة، جتعلنا نعمل بجد نحو  الطالبة   
الغاية املنشودة بجد ومثابرة.

الطالبة الثالثة: تتعرفني فيها عىل مواهبِك الدفينة التي حباِك اهلل هبا دون 
غريِك من خلقه.

التي يمكن أن تستغليها  الكامنة  الرابعة: وتكتشفني طاقاتِك  الطالبة   
لرتقية ذاتِك.

شخصيتِك  يف  والضعف  القوة  مواطن  بني  ومتيزين  الثانية:  الطالبة 
هني نفسِك نحو حتقيق أحالمِك وأهدافِك يف احلياة. لتعريف كيف توجِّ

بناء هيدف إىل حتسني  إنه  أيتها احلبيبات ..  الطالبة املهمومة: صدقتن 
ُفني جمهوًدا خاًصا أو مااًل وفرًيا. أوضاعي يف احلارض واملستقبل دون أن يكلِّ

لتكتبي  وقلم،  ورقة  إىل  إال  ليس  حتتاجينه  فام   .. نعم  الثالثة:  الطالبة 
ق، أو صفات حيبها الناس فيِك،  بِصدق ما تتذكرينه من أعامل أنجزتيها بتفوُّ
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أو عيوب ترينها يف نفسِك وتتمنني التخلص منها، أو أشياء جتيدين عملها.

الطالبة املهمومة: حًقا .. لقد عرفت احلقيقة.

الطالبات: وما هي احلقيقة؟

الطالبة املهمومة: اختياري هلديف يف احلياة، ذلك اهلدف الذي سأسعى 
األثر  بعد ممايت، ذلك  التي سأتركها  البصمة  إنه  لتحقيقه،  ما دمت حية  إليه 
العظيم الذي سيميزين عن غريي من البرش، إنه ذلك اإلنجاز الضخم الذي 
سأزيد به يف احلياة وأخرج به من دائرة الزائدين عىل احلياة، إنه مشوار احلياة 

التي نعيشها عىل وجه األرض.

الطالبة األوىل:  بارك اهلل فيِك »وهانحن انتهينا من بناء املرحلة األوىل 
التي عرفِت من خالهلا أمهية اهلدف يف حياتِك« ، ومرحلتنا الثانية هي بعنوان: 

)أنِت متميزة(.  
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الف�صل الثالث
الفتاة املهمومة: حًقا .. تبدو حياة سعيدة لو طبقت كالمكن .. جزاكن 

اهلل خرًيا.

دينًا  حتملني  وأنِك  متميزة،  أنِك  أختي  استشعري  األوىل:   الطالبة 
يؤهلِك للتميز، ذلك الدين العظيم الذي رضيه اهلل لعباده الذين اصطفاهم 

واختصهم بوعده بالنرص والعلو والتفرد بالنجاة.

الطالبة املهمومة: صدقِت يا أخية.

 الطالبة الرابعة: إيامن ووعي حيررِك من التبعية والتقليد، وتبًعا لذلك 
وتتميزين  بشخصيتِك،  وتتميزين  عامة،  سلوكِك  يف  ستتميزين  فإنِك 

باهتامماتِك، وتتميز بتفكريِك، وتتميز بأمورِك كلها.

تتميزين  جيعلِك  دين  لِك  أن  تعلمني  امرأة  ألنِك  الثالثة:  الطالبة 
وتستقلني عن التبعية والتأثر الساذج بأفكار وأطروحات الغرب والرشق.

الطالبة املهمومة: وما هي صور تكريم املرأة؟

عليها،  واملحافظة  املرأة  بإكرام  ينادي  اإلسالم  إن  الرابعة:  الطالبة   
ال  واملهانة  التبذل  عن  هبا  ينأى  وحني  املشبوهة،  امللوثة  األيدي  من  يصوهنا 

يريد إال أن تظل املرأة جوهرة مصونة رفيعة القدر عالية املنزلة.

ماسة  أو  ثمينة  لؤلؤة  يملك  إنساًنا  أن  لو  أرأيِت  الثالثة:  الطالبة 
أيدي  عن  يصوهنا  الذي  املكان  هلا  خيتار  أم  الطريق؟  يف  هبا  قيمة،أفيلقي 

اللصوص والعابثني؟
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الطالبة األوىل:  فإذا استقلت املرأة املسلمة هبذا الشعور، وأوجدت هذا 
الفكر الرفيع، فإهنا تكون قد قطعت شوًطا كبرًيا يف حتقيق إسالمها وإيامهنا، 

وحققت إنجاًزا عظياًم ألمتها، وبنت حياهتا.

 الطالبة الرابعة: وهنا نكون قد بنينا املرحلة الثانية من حياتِك.

الطالبة املهمومة: بارك اهلل فيِك »وهانحن انتهينا من بناء املرحلة الثانية 
التي عرفِت من خالهلا متيزِك احلقيقي.

 الطالبة املهمومة: جزيتن خريا .. متشوقة إلكامل بناء حيايت.
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الف�صل الرابع
الطالبة األوىل: 

الوقت أعظم ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيع.

وقتِك .. حياتِك.

الطالبة الثانية: الوقت فيه العرب .. الوقت فيه العظات .. زمن حتصيل 
األعامل الصاحلة.

ِزينرٌَة  ٌو ورَ هلرَْ ْنيرَا لرَِعٌب ورَ يرَاُة الدُّ امرَ احْلرَ ُموا أرَنَّ )صوت من خارج املرسح(: )اْعلرَ
برَاُتُه  اررَ نرَ برَ اْلُكفَّ ْيٍث أرَْعجرَ ثرَِل غرَ مرَ ِد كرَ اأْلرَْوالرَ اِل ورَ اُثٌر يِف اأْلرَْمورَ ترَكرَ ْينرَُكْم ورَ اُخٌر برَ فرَ ترَ ورَ
نرَ  ٌة مِّ ْغِفررَ مرَ ِديٌد ورَ اٌب شرَ ذرَ ِة عرَ يِف اآْلِخررَ ُكوُن ُحطرَامًا ورَ ّرًا ُثمَّ يرَ اُه ُمْصفرَ رَ رترَ ِيُج فرَ ُثمَّ هيرَ

ترَاُع اْلُغُروِر( ]احلديد: 20[. ْنيرَا إاِلَّ مرَ يرَاُة الدُّ ا احْلرَ مرَ اٌن ورَ ِرْضورَ اهللَِّ ورَ

الطالبة املهمومة: لكن هناك فراغ كبري يف وقتي .. الوقت طويل جًدا ال 
يكاد يميض الوقت .. الدقيقة كالساعة يف حيايت؟ 

قراءًة  مفيٍد،  رشيط  أو  نافع،  كتاٍب  مع  حظِك  يب  جرِّ األوىل:   الطالبة 
واستامًعا.

الطالبة الثالثة: أنصتي لتالوٍة عطرٍة من كتاب اهلل، علَّ آيٍة واحدة يكون 
معها اهلداية والنور.

يف  احلبيب  كالم  واقرئي  السنة،  دواوين  يف  طالعي  الرابعة:  الطالبة   
نك  حُيصِّ الذي  النافع،  والعلم  الناجع،  الدواء  لتجدي  الصاحلني(؛  )رياض 

من الزلل.
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اإليامن،  يف  وراحتِك  وسنًة،  كتاًبا  الوحي  يف  فدواؤِك  الثانية:  الطالبة 
القناعة،  بالِك يف  الرضا، وهدوء  قلبِك يف  الصالة، وسالمة  عينِك يف  وقرة 
البسمة، وصيانة عرضِك يف احلجاب، وطمأنينة خاطرِك  ومجال وجهِك يف 

يف الذكر.

الطالبة األوىل:  اذبح الفراغ بسكني العمل، ويضمن لِك أطباء العامل 
)50٪( من السعادة مقابل هذا اإلجراء الطارئ فحسب، انظري إىل الفالحني 

واخلبازين والبناءين يغردون باألناشيد كالعصافري يف سعادة وراحة.

الطالبة املهمومة: ولكن .. ما األمور التي تساعدين عىل اغتنام وقتي؟

 الطالبة الرابعة: إن أهم ما يساعد عىل اغتنام الوقت، هو تنظيم األعامل. 

الطالبة الثالثة: واجتناب املجالس الفارغة اخلارقة، وترك الفضول يف 
كل يشء.

للوقت  املتيقظات  والذكيات  املجدات  ومصاحبة  األوىل:   الطالبة 
والدقائق.

الطالبة الثانية: وقراءة أخبار العلامء األفذاذ أصحاب الرتاجم احلافزة 
فإن ذلك يعرفك بقيمة الزمن.

الطالبة الثالثة: واعلمي أن العمر الطويل ينقيض يوًما بعد يوم.

قال اإلمام أمحد بن حنبل - رمحه اهلل - : »ما شبهت الشباب إال بيشء 
كان يف كمي فسقط«.

الطالبة املهمومة: صدقتن؛ فكلام كربت سنِك .. كربِت مسئولياتِك، 
وزادت عالقاتِك، وضاقت أوقاتِك، ونقصت طاقاتِك.
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أقل،  فيه  والصحة  أضعف،  فيه  واجلسم  أضيق،  الكرب  يف  فالوقت 
والنشاط فيه أدين، والواجبات والشواغل فيه أكرب وأشد.

تتعلقي  وال  سانحة،  وهي  العمر  ساعات  فبادري  الثانية:  الطالبة 
بالغائب املجهول فكل ظرف مملوء بشواغله وأعامله ومفاجآته.

وهنا نكون قد بنينا لِك املرحلة الثالثة يف حياتك .. ومع املرحلة الرابعة: 
)أخالقِك(.

www.alukah.net



260

الف�صل اخلام�س
الطالبة األوىل:  كوين األمجل بني أخّياتِك بأخالقِك العالية، وصفاتِك 

السامّية.

بابتسامتِك؛ فاالبتسامة ال تكلفِك شيًئا، وال تأخذ من وقتِك.

الطالبة الثالثة: يا حبيبية اتركي احلزن والكآبة واآلالم، ّودعيها واتركيها 
خلفِك، وال تقويل عندي مشكالت كثرية، ومهوم كبرية.

 الطالبة الرابعة: ليكن لسانِك طيًبا رقيًقا عامًرا بذكر اهلل »جّل وعال«.

اآلخرين،  احلكمة عىل  نفسِك  تغتايب فال جتعيل من  الثانية: ال  الطالبة 
واملحاسبة عىل أخطائهم، فتجلسني مرتقبة هلفوة أو زلة لتشهري هبم وتقتيص 

منهم.

الطالبة املهمومة: وماذا أيًضا؟

 الطالبة الرابعة: فأنِت حفيدة عائشة وخدجية »ريض اهلل عنهام«.

رسول اهلل قدوتِك »صىل اهلل عليه وسلم«.

الطالبة األوىل:  فكفي األذى عن اآلخرين، وال تضيعي حسناتِك، فقد 
يأيت يوم القيامة وال جتدين بصفحتِك ما يدخلِك اجلنة.

فام فائدة صالتِك وصيامِك إن مل تكفي أذاِك عن خلق اهلل؟

أو  املقبول من كذب  بكالمِك غري  تزيدي سيئاتِك  الثالثة: ال  الطالبة 
غيبة أو نميمة.

ال جتاليس الصديقات لتختلقي األكاذيب وتضحكيهن.
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الطالبة األوىل:  كوين امللكة بحسن أخالقِك وطيب تعاملِك.

عاميل الناس كام حتبي أن يعاملونِك.

 الطالبة الرابعة: فال ترفعي صوتِك عىل األكرب منِك سنًا.

للكبرية،  الراعية  كوين  بل  واجلاهلة،  والفقرية  الصغرية  حتتقري  وال 
واملحرتمة هلا وملشاعرها. والعطوفة عىل الصغرية والفقرية.

الطالبة الثالثة: وال يأخذِك الُغرور والكرِبرَ بعيًدا عن البرش.  

أذكري اهلل قياًما قعوًدا.

كاملاسة  فتظهري  به  تتحلني  وسام  أمجل  فاألخالق  الثانية:  الطالبة 
)اجلوهرة الثمينة( الالمعة بعيون كل اخلالئق. حفظِك اهلل يا غالية، وأدامِك 

مرشقة بأخالقِك الراقية.

بارك اهلل فيِك »وهانحن انتهينا من بناء املرحلة الرابعة التي عرفِت من 
خالهلا أمجل وسام، واآلن مع وسام )السعادة(.
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الف�صل ال�صاد�س
الطالبة األوىل: 

أدِب ويف  ديـــٍن  يف  ــاس  ــن ال أســعــد  ــا  ي
مرتلة كــالــبــرشى  بالتسابيح  ــل  ب

مراقبٍة يف   ، ـــاٍء  دع يف   ، ــدٍة  ــج س يف 
هبا ــاد  ج ــغــاِر  ال سناء  مــن  ومــضــٍة  يف 

ــني بام ــامل ــع ــد كـــلِّ ال ــع فـــأنـــِت أس
ــِب ذه وال  ِعـــْقـــٍد  وال  ــــاٍن  مُج ــال  ب

كالسحِب كــاإلرشاِق  كالفجِر  كالغيِث 
والكتِب الــلــوح  ــور  ن بــني  فــكــرٍة  يف 

ــرِب ــع ــان وال ــروم ــل ــــِك ل رســــوُل ربِّ
ِب بالُقررَ املعموِر  الطاهِر  قلبـِك  يف 

الطالبة املهمومة: اآلن أشعر بشعوٍر غريب .. أشعر براحة عجيبة.

أن  يمكنِك  ال  بداخلِك  السعادة  إن  احلبيبة  أختي  نعم  الثالثة:  الطالبة 
تصفيها إذا وصلِت إليها، فإذا وصلِت يوًما ملا تريدين حتقيقه، أو وصلِت إىل 

هدفِك، أو نجحِت وحققِت أعىل مما كنِت تظنينه لنفسك، فبم ستشعرين؟

الطالبة املهمومة: إهنا السعادة.

يمكن  وال  لِك،  أحد  يعطيها  منحة  ليست  السعادة  الرابعة:  الطالبة   
ألحٍد أن يسعدِك طاملا أنِت حتجبني خروج السعادة من قلبِك لتحلق حولِك.
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األسباب  تلك  اجعيل  الكثري.  منها  وحولِك  كثرية،  السعادة  أسباب 
تنساب إىل داخلِك لتخرج من داخلِك إىل عامل النور.

ــاٍل م ــع  مج ــادة  ــع ــس ال أرى  ــُت  ــس ول
ــُد ــســعــي ـــو ال ـــنَّ الــتــقــيَّ ه ـــك ول

الطالبة املهمومة: احلمد هلل وصلنا إىل آخر مرحلة يف بناء حيايت.

الدنيا  هذه  زخارف  عن  يكونون  ما  أبعد  السعداء  الثانية:  الطالبة 
استصغروا  فقد  الدنيا  أما   .. اآلخرة  هم  للسعداء  األكرب  اهلم   .. وهبرجها 
من  وحترروا   .. فيها  االستباق  عن  وترفعوا   .. نتائجها  واحتقروا   .. متاعها 
ومن  فنافسه،  دينك  يف  نافسك  )من   :  - اهلل  رمحه   - احلسن  يقول  قيودها 

نافسك يف دنياك فالقها يف نحره(.

 الطالبة الرابعة: السعداء ِجٌد يف السلوك، نشاط يف العمل، ال يعرفون 
ملن  إال  حصادها،  تعطى  ال  الدنيا  أن  احلياة  سنن  ومن  والكسل.  الرتاخي 

يزرعها، وال جناها إال ملن يغرسها.

الطالبة األوىل:  السعيدات سباقات إىل اخلريات، مبادرات إىل القربات، 
ال يفرغن من خرٍي إال بدأن بخري بعده .. ال تنفض يدها من عمل إال وضعتها 

يف عمٍل آخر يفيد نفسها، وينفع أمتها.

اجلميع بصوت واحد: السعيدات يتعبن لبلوغ املعايل، ويقاسني املشقة 
للصعود يف درجات الكامل، لكنه تعب يعقبه فرح، ونعيم ال شقاء بعده - 

بإذن اهلل - .

إنه   .. آخر مرحلة يف حياتِك  بناء  إىل  الثالثة: وها نحن نصل  الطالبة 
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)الدعاء وااللتجاء إىل اهلل تعاىل(.

املسلمني،  فتيات  جلميع  والسعادة  باهلداية  اهلل  تدعو  األوىل:   الطالبة 
وبقية الطالبات يؤمن عىل دعائها.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من املنزللعرضها يف املرسحيةآهات حزينة1

)الطالبة  هن:  طالبات،   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة، والطالبة املهمومة(.

مدة املرسحية: )24( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املنزل.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- بيان طريق السعادة بأسلوب سلس ومشوق.

- عالج بعض من املشكالت النفسية التي تعاين منها بعض الطالبات.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سرحية الث�منة والع�سرون
احلجــــ�ب

فكرة املرسحية:

احلجاب.. هناك أكثر من فكرة ألداء مرسحية احلجاب وهنا سأعرض 
فكرة وهي عبارة عن حوار بني عبائتني إحدامها حمتشمة واألخرى متربجة.

ستقوم باملرسحية أربع طالبات، اثنتان منهام ستقومان بقراءة احلوار.. 
بحيث يراعني اللهجة الساخرة واهلادئة والواثقة واملتزعزعة إىل غري ذلك.. 

وستقوم األخريات بارتداء العبائتني، وتؤديان احلركات، واألدوار. 

ترتدي إحدى الطالبتني عباءة حمتشمة، وقفازين، وجوربني، مع عباءة 
فوق الرأس وتسريان بحشمة.

النقاب  وترتدي األخرى عباءة مزركشة تضعها عىل كتفيها وترتدي 
والذهب  باجلواهر  املرصعة  يداها  وخترج  عينها،  عىل  الكحل  وضعت  وقد 

وختتال يف مشيتها.
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الف�صل الأول
 بداية املرسحية...

خترج الطالبتني من خلف صفوف الطالبات وتلتقيان أمامهن، ثم يبدأ 
احلوار التايل.

أن  لِك  آن  أما  اخلالية..  القرون  بقية  ويا  البالية  أيتها  احلديثة:  العباءة 
بئٍر عميق، وواٍد  إىل  املوضة  مللناِك، جرفتك  فقد  نطيقك  نعد  مل  ترحيل عنا 

سحيق .. عزفت عنِك النساء فليس فيِك أي إغراء. 

دستِك  خبيثة..  دعية  وأنِت  حديثة  نفسِك  تسمي  املحتشمة:  العباءة 
بيننا أيٍد خبيثة جعلتِك لشهواهتا مطية.. أنزلوِك عن الرؤوس إىل األكتاف، 

ثم جعلوِك من قامش شفاف وقالوا:.. ال خري ما دام يف القلب عفاف.

العباءة احلديثة: نحن نتبع املوضة، وأينام ترس؛ نسري معها.

األمام،  من  وزينوك  األكامم  منك  نقشوا   .. هذه  يا  املحتشمة:  العباءة 
لكل  سرًتا  فلسِت   .. أعجوبة  لك  يوم  كل  ويف  ألعوبة،  أيدهيم  يف  جعلوك 

رزان؛ بل أنت فتنة هذا الزمان، ورمز للفسوق والعصيان. 

فيِك  العيون، وطمع  الفجور، حامت حولك  السفور وبريد  داعية  يا 
كل مفتون. 

العباءة احلديثة: )تضحك( هاه قد طرقُت كل باب، ولبستني كل فتاة، 
يف  فكسدت  اخلناق،  عليك  وضيقت  األلباب،  وسلبت  الشباب،  فسحرت 

األسواق.
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العباءة املحتشمة: كم هتكِت للبيوت من سرتة، وجررت للخزي من 
حرة!!. كم أهجت من عربة، وغرزت من إبرة، وكرست من جرة!!. زرعِت 

فينا اإلسفاف، وقوضت أركان العفاف!! يا فتنة عرصية يا رش بلية.

نزعوك  إذا  غًدا  ستعلمني   .. للحرية  وترمزين  عرصية  أنِك  تزعمني 
بالكلية فليس يف حريتهم عباءة، إنام هي عرٌي ودناءة.
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الف�صل الثاين
صمت ملدة دقيقة ...

العباءة احلديثة: يا قديمة أنِت ال تتبعني املوضة، وال تشاهدين جمالهتا 
وعروضها.

عابدة،  كل  حجاب  وأنا  قديمة،  بأنني  أتعريينني  املحتشمة:  العباءة 
صممتِك أفكار الشيطان فأبعدتِك عن هدي القرآن. أنِت بنت دور األزياء 

وأنا وليدة عرص النقاء. 

العباءة احلديثة: تسابقت إيلَّ الفتيات.

وإن  مقام،  بيننا  لِك  وليس  حرام،  رشعنا  يف  أنِت  املحتشمة:  العباءة 
تسابقت إليِك الفتيات كنا إىل النار الفراشات.

قلتيه سابًقا،  ما  أقصد  املوضة، وال  أتبع  فقط  احلديثة: ولكني  العباءة 
وكالمك قد ينطبق عىل النساء سابًقا وليس اليوم.

وكن  التبذل  العربيات  عادة  كانت  »ملا  وتقول:  ثالثة  طالبة  تدخل 
يكشفن وجوههن كام تفعل اإلماء، وكان ذلك داعيًا إىل نظر الرجال إليهن، 
وتشعب الفكرة فيهن، وكانت املرأة من نساء املؤمنني قبل نزول آية األحزاب 
فشكوا  به،  فتصيح  أمة  أهنا  يظن  السفهاء  بعض  هلا  فيتعرض  للحاجة  تربز 

ذلك إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم.

عند ذلك أنزل اهلل عز وجل عىل نبيه قوله: زب ڱ ں ں ڻ ڻ 
)األحزاب(  ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڭرب 
خرجن  إذا  أبداهنن  مجيع  بسرت  املؤمنني  ونساء  زوجاته  يلزم  بأن  فيها  يأمره 
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فيكف  بسرتهن  احلرائر  فتعرف  اإلماء  وبني  بينهن  الفرق  ليقع  حلوائجهن، 
والعفاف  والتقوى  باحلصانة  وليعرفن  والسفهاء،  الشباب  معارضتهن  عن 
املؤمنة  فإن  وقحة،  بنظرات  حياهتن  تنغص  وال  سافلة،  بأعامل  يؤذين  فال 
التقية جيب أن يدل مظهرها عىل خمربها، وأن يبدو إيامهنا وتقواها يف ملبسها 
وأحواهلا،  ترصفاهتا  كل  يف  اإليامن  يسطع  وأن  وأعامهلا  أقواهلا  يف  يبدو  كام 
املؤمنون وال يؤذهيا  أوامره، فيحرتمها  بتنفيذها  القرآن  فتعرف أهنا من أهل 
الفاسقون. . ويف السورة نفسها أنزل اهلل تعاىل يف شأن أمهات املؤمنني قوله: 
حئرب  ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب 
)األحزاب( فدخل يف ذلك مجيع نساء األمة لعموم علة وجوب احلجاب، وملا 
تضمنته أصول الرشيعة من أن املرأة كلها عورة، فال جيوز هلا كشف وجهها 

وال كفيها فأوىل غريمها.

أما وجوبه عىل النساء اليوم فهو من باب أوىل، فإذا كان اهلل تبارك وتعاىل 
أوجب احلجاب عىل نساء النبي وهن بال شك اخلريات الطاهرات املربآت 
اللوايت اختارهن اهلل أزواجًا لنبيه صىل اهلل عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة معلاًل 
من  غريهن  عىل  وأوجبه  رب.  ې ى ى ائائ حئ  زب  بقوله:  ذلك 
عىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بايعن  اللوايت  املهاجرات  الصحابيات 
فيه أعوان  الذي كثر  الزمن  بنساء هذا  بالكن  أن ال يعصينه يف معروف، فام 

الشيطان، وانترش فيه الفسق وعم فيه الفجور واستبيحت فيه املحارم؟«)1( .

:::::  هناية املرسحية  :::::

))( ما بني القوسني من موقع إسالم ويب.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املرسحيةم
من املنزللتمثيل دور العباءة املحتشمةعباءة حمتشمة1

من املنزللتمثيل دور العباءة املتربجةعباءة متربجة2

* عدد الطلبات املشاركات يف املرسحية: ثالثة طالبات؛ هن: )العباءة 
املحتشمة، والعباءة املتربجة ، وطالبة العلم(.

* مدة املرسحية: )٩( دقائق.
* عدد أدوات املرسحية: اثنتان، كالمها من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

باحلكمة  للفتاة  الساتر  اإلسالمي  احلجاب  بأمهية  الطالبات  تبليغ   -
واملوعظة احلسنة.

ليست  واملخرصة  كاملطرزة  احلديثة  العباءات  بأن  الطالبات  توعية   -
عباءات إسالمية إطالًقا.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
العباءتني أن يقرآن احلوار أكثر من  مالحظة: ال بد ملن ستؤديان دور 
أثناء  املناسبة يف  احلركات  وما  احلركة،  تتوقفان عن  متى  تعرفان  مرة، حتى 

احلوار.
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18            
     م�سهًدا اإذاعًي�
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 امل�سهد الأول
اأهمية امله�رات

بداية املشهد...

جتلس  وبعدها  السالم،  وتلقي  احلياتية،  املهارات  معلمة  تدخل 
نفسه  الوقت  ويف  األرسي(،  )التعامل  درس  برشح  املعلمة  وتبدأ  الطالبات 
جتلس يف هناية الصف طالبتان )وئام، وفريدة( فهام مل هيتام بحضور املعلمة، 
ورشح الدرس، بل كل منهن توزع الضحكات يف أرجاء الصف. وما زاد 
املوقف شدة، هو عندما قالت املعلمة: افتحن صفحة )57(، فلم تكن )وئام، 

وفريدة( قد أحرضتا كتاب )املهارات احلياتية( أصاًل.

بعد ذالك انتبهت هلن املعلمة، وقالت: يا وئام ويا فريدة .. قفا .. أين 
كتاب املهارات؟

وئام: أستاذة .. أنا أنا أنا نسيت الكتاب يف البيت.

املعلمة: وأنِت يا فريدة .. ملاذا مل حترضي كتاب املهارات؟!

فريدة: برصاحة .. حصة املهارات مملة، وال درجات فيها.
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املعلمة: مل أتوقع منكن هذا الكالم؛ ألن كتاب املهارات يعد من أهم 
املواد التي تفيدنا يف حياتنا.

وئام: ولكن كلها معلومات عامة، وأغلب الصف يعرفها.

املعلومات،  هذه  كل  يعرفن  الطالبات  مجيع  أن  أتوقع  ال  املعلمة: 
حتقق  كيف  وكذلك  احلرجة،  احلاالت  مع  تتعامل  كيف  الطالبة  تعرف  فال 

أهدافها، وكيف تريب األبناء تربية صحيحة يف املستقبل.

فريدة: لكن هذه املادة درجاهتا غري مهمة.

تعد  التي  املفيدة  املعلومات  تلك  يكفي   .. صحيح  غري  هذا  املعلمة: 
املحرك األسايس يف احلياة.

وئام: معظم الطالبات يعدن هذه احلصة للضحك واألكل.

املعلمة: ستعرف هؤالء الطالبات قيمة مادة )املهارات احلياتية( بعد أن 
تتخرج كل منهن إىل سوق العمل، أو يف إطار األرسة؛ ألن هذه املعلومات ال 

توجد إال فيامدة املهارات احلياتية.

فريدة: ال أعرف ملاذا أشعر بالنعاس عندما تبدأ هذه احلصة؟

املعلمة: ألنِك تكونت عندِك فكرة سلبية حول حصة املهارات احلياتية، 
تدرسينها،  التي  املواد  أهم  من  أهنا  لعرفِت  وركزِت؛  للحصة  انتبهِت  فلو 

وستشعرين بنشاٍط غري كبري.

مل  ولكن  املسبح،  يف  الصغرية  عمي  ابنت  غرقت  األيام  أحد  يف  وئام: 
أستطع إنقاذها ألنني ال أعرف طريقة اإلنقاذ الصحيحة.
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فلو  احلياتية،  املهارات  فيامدة  أنِك مهملة  دليل كبري عىل  املعلمة: هذا 
أنِك انتبهِت لرشح درس )طرق اإلنقاذ( ألنقذِت ابنت عمِك بكل سهولة - 

بإذن اهلل - واحلمد هلل عىل كل حال.

وئام: يا اهلل .. احلمد هلل عىل كل حال .. تعلم املهارات ينقذ األرواح.

املعلمة: نعم كل هذا يتم رشحه فيامدة املهارات احلياتية.

فريدة: وأنا كذالك يا معلمتي، كانت صديقتي مدمنة عىل التدخني، 
ولكن مل أهتم هبا ألين ال أعرف كيف أتعامل مع املدخات.

املعلمة: كل هذه املعلومات التي حتدث يف احلياة يتم دراستها من خالل 
هذا الكتاب اليسري الذي ال تكرتث له بعض الطالبات، ولكن أمتنى أن تتغري 

هذه النظرة السلبية التي تكونت عند بعضهن خالل الدراسة.

يا  نعتذر  »نحن  واحٍد:  بصوٍت  ويقوالن  وفريدة(  )وئام،  تعتذر   -
معلمتنا العزيزة، ونعدِك أن نحرض الكتاب بشكل يومي، وهنتم كثرًيا هبذه 

املادة«.

:::::  هناية املشهد  ::::: 
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
طاوالت، ومقاعد، 1

وكتب
من املدرسةلتمثيل فصل مدريس

)املعلمة،  هن:  طالبات   )8( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
وئام، فريدة، طالبات الفصل اخلمسة(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من املدرسة.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- بيان أمهية املهارات عموًما يف احلياة.

- التنبيه عىل أمهية مادة »املهارات احلياتية«.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.

)املهارات  مادة  تدريس  تبدأ  العريب  اخلليج  دول  بعض  مالحظة:   *
احلياتية( يف املرحلة املتوسطة وبعضها يف املرحلة الثانوية ..؛ لذا كررت هذا 
وكذلك  املتوسطة،  املرحلة  بطالبات  اخلاص  املرسحيات  كتاب  يف  املشهد 

الثانوية.
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 امل�سهد الث�ين
م�ذا تقول الطبيب�ت؟ ))(

فكرة املشهد: 
الشعري )شخصية  اإللقاء  حوار يدور بني طالبتني إحدامها جتيد فن 

طبيبة قلب(، واألخرى حماورة.
بداية املشهد...

ألختها  العملية  نتيجة  تنتظر  وإياًبا  ذهاًبا  تتحرك  املحاورة  الطالبة 
املسلمة، فرتة يسرية ثم خترج الطبيبة فتبادرها املحاورة بالسؤال التايل:

املحاورة: أهاًل يا طبيبة .. أريد أن أطمئن، هل نجحت العملية؟
الطبيبة:

ــت الــقــلــوب ــي ـــوب مت ـــذن ــــت ال رأي
ـــا ـــاهن ـــــذل إدم ـــــورث ال ــــد ي وق

))(  مالحظة: احلوار ُأخذ بترصف من كتاب )املقامات - للشيخ الدكتور/ عائض القرين(.
صاغه عىل هيئة مشهد - املعلم: عادل مصلح "وقمت بتحويله إىل صيغة املؤنث".  
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ــاة الــقــلــوب ــي ـــوب ح ـــذن ــــرك ال وت
ــا ــاهن ــي ــص وخــــــري لــنــفــســك ع

املحاورة: فامذا قال طبيب العيون، فإنه ثقة مأمون؟

الطبيبة: سمعته ينشد:

ــًدا رائ طرفك  أرسـلت  مـتى  ــت  وأن
ــاظــُر املــن أتــعــبــتــك  يــوًمــا  لقلبك 

قــادر ـــت  أن ــه  الــــذي ال كــل رأيــــت 
صابُر أنــت  بعضه  ــن  ع وال  عليه 

املحاورة: فامذا قال طبيب األذن: 

الطبيبة: دخلت عليها بال إِذن، فسمعتها تنشد:

رشد ذا  كنت  إن  اخلــنــا  تسمعّن  ال 
ــاُظ ــّف ــب حرَ ــل ــق فــــاألْذن نــقــالــة وال

رفث ــن  وع لغو  عــن  سمعاك  ــن  وص
ألفاُظ الــنــريان  يف  الناس  تدخل  قد 

املحاورة: فامذا قالت طبيبة الوالدة، فإهنا ظاهرة اإلجادة؟

الطبيبة: قالت:

مسترصخـًا ــا  ــاكــًي ب أمـــك  ــك  ــدت ول
رسورا يضحكون  حولك  ــاس  ــن وال

وا بكرَ إذا  تكون  أن  لنفسك  فاعمل 
مـــرسورا ــك ضــاحــًكــا  ــوت م يـــوم  يف 
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املحاورة: فامذا قالت طبيبة الباطنّية، فإهنا طّيبة النّية؟

الطبيبة: سمعتها تنشد:

ــــام دائ داًء  ــري  ــث ي احلــــــرام  ــــل  أك
اجلــــراُح ــه  ب يــــدري  ال  ــبــطــن  ال يف 

ـــك واســع فــكــل احلــــالل فــــرزق رب
مــرتــاُح ـــا  ـــرب ال تـــرك  ــــذي  ال إن 

املحاورة: فامذا قالت طبيبة العظام، فإهنا من النساء العظيامت؟

الطبيبة: سمعتها تنشد:

لظى ــن  م وحلــمــك  أنــقــذهــا  عظامك 
وحتــرُق ــوى  ــش ُت فــاألجــســام  جهنم 

وإيـــــــاك إيــــــاك احلـــــــرام فـــإّنـــه
ـــــــال بــــه ومتـــــّزق ــع أوص ــط ــق ت

املحاورة: فامذا قالت الطبيبة النفسية؟

الطبيبة: سمعتها تنشد، حني تصبح وحني متيس:

مقبولة تــوبـــــة  ــن  م ــل  ه نفـس  ــا  ي
سيفه ــر  ــه أش ـــوت  امل ــن  ــري ت ــا  م أو 

العصيان يف  وأنــــِت  ــان  ــزم ال ضـــاع 
إنــســان ــن  م ــــروع  ال يـــوم  راع  ــم  ك

املحاورة: فمن أعظم طبيبة؟
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الطبيبة: حممد احلبيب، صاحب النهج العجيب، والرأي املصيب.

املحاورة: أوصنا بوصية، لينة غري عصية.

الطبيبة تقول:

فإنه الــعــالج  مــن  أردت  مــا  خــذ 
الــعــرى ذا  يقطع  مـــوت  ــن  م البـــد 

ى والـــذي ـــــداورَ ـــــداِوي وامل مـــات امل
ــرتى اش ــن  وم ــه  ــاع وب الــــدواء  صنع 

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)30( لتمثيل دور الطبيبةبالطو طبي1

ر.س

)الطبيبة،  مها:  طالبتني   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
واملحاورة(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة فقط.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ثالثون رياالً.

* اهلدف من املشهد:

- التفكر فيام أعطانا اهلل إياه من نعٍم يف أجسادنا.

- التحذير من اقرتاف الذنوب.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سهد الث�لث
فتي�ت اجليل

فكرة املشهد:

حوار شعري بني طالبتني يعتمد عىل اإللقاء واحلركة.

بداية املشهد...

الطالبة األوىل: 

فأنتــــــــن روحه وبكن يسود فتيات اجليل لإلسالم عدن 

الطالبة الثانية:

وأنتــــن فجره الزاهي اجلديد وأنتـــــن رس هنضته قـديـاًم 

الطالبة األوىل: 

فــــقد عادت إىل الدنيا ثمود هنوًضا يا بني قومي هنوًضا 

الطالبة الثانية:
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ويعلو احلق إن صدق اجلنود فتيات احلق واإلسالم حٌق 

الطالبة األوىل: 

نصــــــــون به كرامتنا حديد عليـــــكن بالعقيدة فهي درٌع  

الطالبة الثانية:

دعــــــــاوى بات يدفعها هيود وصارعنا الفساد ومل ترعنـــا 

الطالبة األوىل: 

ونـــــوًرا ال تضيق به احلدود رســـــول اهلل يا رمز املعايل 

الطالبة الثانية:

وأنـت القــــائد البطل النجيد نصــحت لنا وكنت بنا رحياًم 

الطالبة األوىل: 

يتوقف هلا األراذل والـــــعبيد دعوت إىل التحرر من أمور 

الطالبة الثانية:

عليه ينطوي القلب الـــــعميد فتيات اجليل يل معكن حديث 

الطالبة األوىل: 

به البغضاء والشحناء تـــــعود حــــذار حذار من كل اختالف 

الطالبة الثانية:

وال تتفرقــــــــن شيًعا تسود فــــصنَّ وحدة اآلمال فيكن 

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)الطالبة  مها:  طالبتان   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
األوىل، الطالبة الثانية(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- حث الطالبات عىل املعايل والفضائل.

- دعوة إىل األخالق السامية.

- دعوة لنبذ الفرقة واخلالف.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سهد الرابع
حوار بني الف�سحى والع�مية

الفصحى: »أنا البحر يف أحشائه الدر كامن

فهل سألوا الغواص عن صدفايت«؟!

العامية: من هذه التي تفخر بنفسها؟ وتشبه نفسها بالبحر؟ ال أعتقد أن 
هناك من حيق له الفخر غريي.

الفصحى: قبل أن أعرفِك بنفيس .. هال قلِت يل من أنِت؟

العامية: بكل فخر .. أال تعرفني من أنا؟ يا لِك من جاهلة!!

الفصحى: مل حيصل يل الرشف .. من أنِت؟

العامية: أنا وبكل فخر اللهجة العامية، صاحبة الذيع والشهرة، املنترشة 
يف كل البقاع العربية.

مكاين،  أخذ  تريدين  من  أنِت  هي!!  أنِت  شديد(:  )بضيق  الفصحى 
ورسقة مكانتي؟
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حتى  أنِت  من  والغضب؟  الضيق  هذا  وملاذا   .. رسلِك  عىل  العامية: 
جترئي وتقويل ما قلت؟

الفصحى: أنا لغة اإلعجاز، أنا لغة اإلجياز، أنا اللغة التي حتدى هبا اهلل 
مجيع فصحاء العرب؛ بل أنا لغة القرآن الكريم.

العامية: توقفي عن التعريف بنفسِك .. لقد عرفتِك، أنِت التي يسموهنا 
الفصحى .. اللغة العقيمة، السقيمة، املعقدة بقواعدها، الغريبة بألفاظها.

الفصحى: ما هذا؟!! ماذا تقولني؟!! وملاذا كل هذا الكالم؟ يبدو أنِك 
مل تسمعي عني، بل مل تقتبيس نورك مني.

العامية: أي نور الذي تتحدثني عنه .. لقد تركِك أبناؤِك، واختذوين لغة 
معامالهتم وكتاباهتم، حتى يف جمال التدريس، ال غنى هلم عني.

الفصحى: رموين بعقم يف الشباب وليتني 

 عقمت فلم أسمع لقول عدايت.

النحوية  قواعدِك  لغة  أنِت  حقيقة!!  قالوه  ما  بل  يرموِك،  مل  العامية: 
معقدة، لذلك نودي بإلغائِك، وأن أكون أنا لغة العلوم والفنون.

الفصحى:

ــة وغــاي لــفــظــا  اهلل  ــاب  ــت ك ــت  ــع وس
وعــظــات. ــه  ب آي  ــن  ع ضقت  ومــا 

نعم أنا لغة صاحلة لكل زمان ومكان، رشفني اهلل ورفع قدري. وهذه 
يف  ماتت  بل  النجاح،  هلا  يكتب  مل  والدعوات  عنها  حتدثِت  التي  النداءات 
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بالعامية،  ال  بالفصحى  تدرس  واملعارف  العلوم  مجيع  أن  والدليل  مهدها، 
وكذلك لغة الصحافة. 

الدين  هذا  عىل  احلانقني  اجلهلة  أوالئك  ألسنة  جتاوزي  فلم  أنِت  أما 
وكل من ينتمي إليه. و من مل يبحر يف أعامقي، ويستمتع بآللئي وأصدايف؟

العامية: لعل يف كالمِك يشء من الصحة، وهذا ما أحلظه أنا لغة عىل 
هلجته  بلٍد  لكل  ألن  ضيقة؛  حدودي  أن  إال  العامة  بني  انتشاري  من  الرغم 
وعاميته اخلاصة، بل كل منطقة من مناطق البلد الواحد ختتلف هلجتها عن 

األخرى .. هل هذه ميزة أم عيب؟ ال أدري هال أرشدتني.

أحرف  سبعة  عىل  نزل  القرآن  أن  تنيس  وال  ميزة،  بل  الفصحى: 
العيب  العيب كل  العرب، والتي تعد يف أصلها فصحى، ولكن  وبلهجات 
أن تقحم كلامت أجنبية وتصبح جزًءا مني، حتى أن البعض قد استبدل لغته 

األم بلغة أجنبية.

العامية: كم أنِت خلوقة وصبورة أيتها اللغة العظيمة .. فعىل الرغم من 
عقوق أبنائك إال أنِك صامدة صابرة، بل خالدة.

ا  )إِنَّ القيامة قال تعاىل:  الفصحى: نعم خالدة وسأظل كذلك إىل يوم 
( ]احلجر: ٩[. افُِظونرَ ا لرَُه حلرَرَ إِنَّ ْكر ورَ ْلنرَا الذِّ زَّ نرَْحُن نرَ

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالبات املشاركات يف املشهد )2( طالبتان مها: )الفصحى، 
والعامية(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد: ال يوجد.

- ترغيب الطالبات للتحدث بالفصحى.

- تنفري الطالبات من اللهجات العامية.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد اخل�م�س
طريقـِك اإىل الـ�سع�دة احلقيقية

الف�صل الأول
بداية املشهد...

سعاد: جالسة عىل مقعد يف املدرسة وهي تقرأ كتاب .. تأيت صديـقـتها 
وتلقي احلقيبة بقوة و تأفف وتقول: آه .. ما هذا امللل؟

أمل: وعليكم السالم ورمحة اهلل و بركاته .. ملاذا ال تلقني السالم؟

دعِك من هذا الكالم فأنا أشعر بضيق و ملل.

تشعرين بضيق و ملل و أنت تتمـتعني بصحة وعافية وأمن وأمان وكل 
ما حتتاجينه جتديه أمامك؟!!

سعاد: نعم أعيش بصحة و عافيه وأمن وأمان.. ووالداي مل يبخال عيل 
أجد  ذلك ال  من  الرغم  و عىل  يدي  بني  أجده  املال  من  أطلب  فمهام  بيشء 

السعادة فأنا أشعر بملل و ضيق دائاًم و كأن جبال من اهلموم عىل صدري.
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أمل: أتدرين ملاذا تشعرين هبذا امللل و الضيق؟

سعاد: ال .. لذلك أريد أن أعرف ملاذا ال أشعر بالسعادة ومجيع النعم 
حويل.

أمل: ألن السعادة احلقيقية لن جتدهيا إال مع اهلل.. فهل تؤدين الصالة 
كل يوم يف وقتها؟ وهل تقرأين القرآن و حتفـظني آيات من كتاب اهلل؟ هل 
اعـتاد لسانك عىل ذكر اهلل؟ وهل ابتعدت عن املعايص و مشاهدة املسلسالت 

وسامع األغاين املاجنة؟
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الف�صل الثاين
مشاهدة  وهل  تقول:  ثم  تفكر  لدقيقتني  املرسح  يف  سعاد  جتول 

املسلسالت وسامع األغاين حيول بيني و بني السعادة؟

ۈئ  ڇۆئ ۈئ   :  - وجل  عز   - قوله  عليك  خيفى  هل   .. نعم  أمل: 
ېئ ېئ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ی  ی  ڇ ]طه[.

هل تعلمني ما الضنك؟

الضنك ضيق يف العيش، وضيق يف الصدر .. فو اهلل لن تشعري بحالوة 
السعادة إال بسجدٍة هلل؟ فكلام تقربِت هلل شعرت بالسعادة ومجال احلياة؛ فمن 
أحب اهلل رأى كل يشء مجياًل، فعودي إىل ربك و تويب توبة نصوًحا، وكفاك 

غفلة وعصيانا.

كانت حتيط يب..  أيـقـظتيني من غفلة  فقد  اهلل خريا..  سعاد:  جزاك 
فكنت أرى السعادة يف لبس اجلديد و مل أعلم أهنا يف طاعة احلميد املجـيد.

أمل: أخوايت.. تلك هي الدنيا.. موت فجأه.. أو مرض بغته.. إهنا ِعربرَ 
ُتـرى..

و مـصـارع ترَـتـرى.. والبعض يف غفلة نائمون.. و يف الغي تائهون.. 
ذهبت األماين و حل املنون .. فـيا ليت قومي يعلمون.

عجبا لنا وللدنيا .. متوج بنا موج البحر .. ونحن سائرون يف األماين .. 
غافلون عن املنون.

فكفاك أيتها النفس .. كفاك معصية هلل .. كفاك هجرًا للقرآن .. كفاك 
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إعراًضا عن ذكر اهلل.

كــفــاك يا نـفـس عــصــيــانــا ..    

كــفـــــــاك يا نـفـس عــصــيانا..   

النشيد: )كفى يا نفس ما كان(.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
لرميها يف املشهد؛ تعبرًيا عن امللل حقيبة1

والضيق والسأم
من املنزل

)سعاد،  مها:  طالبتان،   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
أمل(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من املنزل.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املشهد:

- تعريف الطالبات بالسعادة احلقيقية.

- بيان طرق السعادة وكيفية الوصول إليها.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سهد ال�س�د�س
الفراغ الق�تل

بداية املشهد...

ُيفتح الستار عىل طالبة، تذهب وجتيء عدة مرات، كأهنا ال تدري ماذا 
تفعل، ثم تقف فجأة. 

فتتصل  اهلاتف  بسامعة  ثم متسك  نعم وجدهتا!!   .. الطالبة: )مشريًة( 
عن  هلا  وحتكي  معها  فتتحدث  املرسح(  عىل  أيًضا  الزميلة  )تظهر  هلا  بزميلة 
يف  وتستغرق  معها  بالضحك  تأخذ  ثم  تفعل،  ماذا  تدري  ال  وأهنا  وقتها، 
الضحك، وتظالن تتقاربان حتى ترضب كل منهام كف صاحبتها من شدة 

الضحك.. 

والسامعة يف يد كل منهام، وبعد قليل تغلق سامعة اهلاتف.

فجأة  تقف  ثم  تفعل؟  ماذا  تدري  ال  وجتيء  فتذهب  )تعود  الطالبة: 
 .. اإلزعاج  عليها:  كتب  لوحة  وترفع   .. وجدهتا  نعم  شيًئا(  وجدت  كأهنا 
)وترفع سامعة اهلاتف وتتظاهر بأهنا تتصل عشوائًيا بأي رقم، فتسمع صوت 
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جرس اهلاتف، ثم يرفع الطرف اآلخر السامعة، ثم ترفع لوحة كتب عليها: 
مستشفى املجانني .. كأهنا تقول هلا: هذا مستشفى ورقمِك خاطئ(.

وتلتقط   .. السامعة  تغلق  ثم  الصدمة  من  وتنتفض  تندهش  الطالبة: 
ملصلحة  هو  الرقم  بأن  آخر  شخص  عليه  فريد  فتتصل،  تعود   .. أنفاسها 

النظافة )ُتعرب بلوحة هبذا العنوان(.

الطالبة: ُتظهر اشمئزازها مما سمعت، ثم تغلق سامعة اهلاتف.

تغلق  ثم  وتفزع،  الطالبة  )ختاف  الرشطة  عليها  فرتد  فتتصل،  تعود 
السامعة(.

الرشطي: يعود فيتصل عىل الطالبة، وهيددها بأنه لديه كاشف األرقام، 
ولو عدِت مرة أخرى فسوف نعاقبِك.

- الطالبة تذهب وجتيء وتقول: ماذا أفعل .. الفراغ قاتل؟

الطالبة: )فجأة تقف، ثم تشري أن وجدهتا، ثم متثل أهنا تفتح املذياع، ثم 
تأخذ ترقص وتغني وتصفق، حتى تتعب وتغلق املذياع(.

الطالبة: ثم تذهب وجيئ ثم تقف فجأة .. وتقول: وجدهتا .. ثم تفتح 
اهلاتف، وتتابع مباراة فتقوم تشري بيدهيا .. ارضب الكرة .. اعد له الكرة .. 

هدف .. هدف .. )ثم تنام(.

الطالبة: تظهر نائمة .. بل مستغرقة يف النوم، ثم ترى كأن امرأة أتتها 
وأخذهتا من يدها، ثم وضعتها يف قفص االهتام، وأمامها القايض واخلصوم.

الصالة: تقف طالبة حتمل لوحة ُكتِبرَ عليها:
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أو  ترقص  أو  تلعب  ودائاًم  فهي ال تصيل،  إليكن  أشكوها  أنا  الصالة 
تغني، وال تلتفت للصالة.

أشكوها  أنا  وكذلك  العلم(  عليها:  كتب  ورقة  حتمل  )طالبة  العلم: 
إليكن، فهي ال تقرأ وال تتعلم وال تذاكر دروسها؛ بل دائاًم تنام ومتيش خلف 

صاحبات السوء واملجالت اخلليعة فرتسب.

عند  تضعه  سيف  معها  فتاة  )وتظهر  اخلوف  شدة  من  ترتعد  الطالبة: 
عنق الطالبة، انتظاًرا للحكم(.

احلاكمة: واآلن .. )وترفع احلاكمة لوحة كتب عليها: حلظة احلكم(.

الطالبة: ترصخ وتقول: ال .. ال .. ثم تقوم من نومها، ثم تقول: تبت يا 
رب وتتوضأ وتصيل، ثم تأخذ املصحف فتقرأ القرآن الكريم وينبعث صوت 

من خلف املرسح:

ا ابِن آدمرَ يومرَ القيامِة، حتى ُيسألرَ عن  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزوُل قدمرَ
مخٍس: عْن عمرِه فيام أفناُه؟ وعْن شبابِه فيام أبالُه؟ وعْن مالِه مْن أينرَ اكتسبُه؟ 

ُه؟ وماذا عِمل فيام علِم؟« ))(. وفيام أنفقرَ

ثم تظهر لوحة كتب عليها هذا احلديث. 

:::::  هناية املشهد  :::::

املصابيح -  املصدر: ختريج مشكاة  األلباين -  املحدث:  الراوي: عبداهلل بن مسعود -    )((
الصفحة أو الرقم: )25)5( - خالصة حكم املحدث: صحيح لغريه.
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)10( ليكتب عليه احلديثلوح فلني1

ر.س

)10( ليكتب عليه "حلظة احلكم"لوح فلني2
ر.س

من لتمثيل حكم القتلجمسم لسيف3
الطالبات

)10( ليكتب عليه "العلم"لوح فلني4
ر.س

من املعلمةلتمثيل االتصاالتهاتف نقال5

من املنزللتمثيل االستامع لهمذياع6

)10( ليكتب عليه "مصلحة النظافة"لوح فلني7
ر.س

)الطالبة،  هن:  طالبات،   )56( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
واحلاكمة، والصالة، والعلم، والرشطي(.

مدة املشهد: )8( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ثامن أدوات. مخس أدوات من السوق، اثنتان من 
املنزل، وواحدة من املعلم.
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تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: أربعون رياالً.

أهداف املشهد:

- تنبيه الطالبات الغافالت عن الصالة، وقراءة القرآن، وطلب العلم.

- تذكري الطالبات باستغالل األعامر بالطاعات.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد ال�س�بع
حوار مع ت�ركة لل�سالة

مقدمة املشهد:

بالظالم وعاشت  النور  باعت   .. بخالقها  تربطها  التي  الصلة  قطعت 
تتخبط يف ظلامت بعضها فوق بعض .. أعرضت عن آخر ما أوىص به احلبيب 
القيامة ..  املصطفى صىل اهلل عليه وسلم، وتناست أول ما ستسأل عنه يوم 
آثرت   .. الكفرة  طابور  يف  ووقفت  والفسقة،  العصاة  صفوف  إىل  انضمت 
وحل الشهوات عىل هنٍر جاٍر يغسلها يف يومها وليلتها مخس مرات فال ُيبقي 

من درهنا يشء .. إهنا تاركة الصالة!!.

التقيت هبا وكان يل هذا احلوار معها:

بداية املشهد:

س: ما هي ديانتِك؟

ج: أنا عربية مسلمة من أرسة مسلمة.
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س: هل تعرفني ما هي أركان اإلسالم؟

ج: نعم .. مخسة.

س: ما معنى أركان؟ وما هي؟

ج: مخسه وذكر أوهلا الصالة.

ومعنى أركان اإلسالم أي ال يقوم اإلسالم إال هبا.

س: وملاذا ال تصلني .. أمل تسمعي املؤذن ينادي لصالة املغرب؟

ج: أحياًنا أصيل يعني متى ما أردت، وأشعر بثقل شديد.

س: حتى يف رمضان؟

ُيقبل  الصيام ال  العشاء؛ ألن  إال  الفروض  ج: يف رمضان أصيل مجيع 
دون صالة.

س: حتافظني عىل الصيام وال حتافظني عىل الصالة .. كيف ذلك؟

ج: يف رمضان كل يشء يشجع عىل العبادة .. الناس واملساجد، حتى 
الناس ال  الناس كلهم صائمون، لكن الصالة كثرٌي من  البيت والشارع،  يف 

يصليها.

عليه  اهلل  صىل  والنبي  تصلني،  ال  وأنِت  مسلمة  تكونني  وكيف  س: 
وسلم يقول: »بني الرجل وبني الكفر والرشك ترك الصالة« أخرجه مسلم 

يف الصحيح.

ج: أنا مل اقل أين ال أصيل، أصيل ولكن نادًرا.

س: هل تعرفني ما هي عقوبة تاركة الصالة؟



303

ج: نعم؛ هي يف سقر .. وسقر: هو أكرب واٍد يف جهنم.

س: ما هو شعورِك عند سامع املؤذن ينادي حي عىل الصالة؟

ج: عند كل أذان أسمعه تدور يف عقيل أسئلة .. ملاذا ال أقوم للصالة .. 
ملاذا الكسل، لكني ابحث لنفيس عن أعذار ومربرات.

س: وما هي هذه األعذار واملربرات؟

خارج  كنت  وإذا  الوقت،  خيرج  أن  إىل  قليل،  بعد  سأصيل  مثال:  ج: 
البيت أقول سأصيل حال عوديت »أنا مشغولة اآلن« وهكذا.

س: هل ختافني املوت؟

ج: كثرًيا.

س: وماذا أعددِت له؟

ج: أسعى لعدم ترك أي يشء يمكن أن يؤثر عيلَّ بعد املوت.

س: مثل ماذا؟

ج: مثل أغنية وضعتها يف موقع، أو صورة أو مقطع غري حمرتم وما إىل 
ذلك.

س: وهل تعتقدين أن ذلك يكفي؟

ج: ال، لكن يف بعض األحيان أقول لنفيس أنا للنار للنار دعوين »أعيش 
براحتي« ، وأحياًنا أنظر إىل الناس السيئني وأقول: أنا أحسن من غريي أنا ال 
أرتكب الفواحش وال أقارب املحرمات. وأحياًنا أقول لنفيس: »سأتوب يف 

آخر عمري .. واهلل غفور رحيم«.
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س: وما أدراِك متى يكون آخر عمرِك؟

ج: أتوقع أن أموت وأنا يف الستني من عمري.

س: كيف تعيشني دون صالة؟ وهل تشعرين بالسعادة؟

ج: قالتها بأمل و مرارة: أنا لست مرتاحة نفسًيا، أشعر بكآبة وضنك.

س: هل حتبني اهلل تعاىل؟

ج: أكيد أحب اهلل تعاىل، ورسوله - صىل اهلل عليه وسلم - .

س: إذا كنِت حتبني اهلل تعاىل فلامذا تعصينه؟

ج: أنا أعصيه »كساًل فقط« ، وصديقات السوء السبب.

س: وما عالمات هذا احلب؟

ج: أنا ُمعرتفة بأنني ُمقرصة وراضية بكل ما سيفعله ريب يب.

س: من املعلوم أن أول ما سيسأل عنه العبد يوم القيامة الصالة؛ فهل 
أعددِت هلذا السؤال إجابة؟

ج: نعم .. سأقول أنني ُخلقت يف عرص الشبكة العنكبوتية، واهلاتف 
النقال، ولو كنت يف عرص قريش لصليت.

يأمراين  ولن  ُيعلامين  ومل  يربياين  مل  وأيب  أمي  أن  سأقول  ثانية:  وإجابة 
بالصالة، وإين حاولت لكنني شعرت بثقل شديد.

س: هل تؤمنني باجلنة والنار، وتعرفني ما يقرب إليهام؟

ما  بالضبط  أعرف  أعد  مل  لكن  ونار؛  جنة  هناك  أن  أؤمن  بالطبع  ج: 
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الذي يقرب إليهام لكثرة ما سمعت من القصص والروايات املتضادة املعنى.

بعمل  اجلنة  والفسقة  والُعصاة  الُبغاة  أدخل  اهلل  أن  يقولون  أسمعهم 
واحد.

وأدخل أتقياء وصاحلون النار بذنب واحد »فحصل عندي إشكال«.

السائل يقول: أنا سأحل لِك هذا اإلشكال - بإذن اهلل - .

ْل  ْعمرَ ن يرَ مرَ أوال: اعلمي أن اهلل تعاىل ال يظلم مثقال ذرة، قال تعاىل: )فرَ
ُه( ]الزلزلة: 7 - 8[. ررَ ًا يرَ ّ ٍة رشرَ رَّ الرَ ذرَ ْل ِمْثقرَ ْعـمرَ ن يرَ مرَ ُه * ورَ ررَ رْيًا يرَ ٍة خرَ رَّ الرَ ذرَ ِمْثقرَ

والقصص والروايات التي سمعتِها ، مل تفهمي معناها.

الُعجب،  أصاهبم  أو  مراءون،  إما  هم  النار  دخلوا  الذين  فالصاحلون 
واهلل تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالًصا صواًبا.

ومل  تائبون  فهم  اجلنة؛  تعاىل  اهلل  أدخلهم  الذين  والفسقة  العصاة  وأما 
يموتوا عىل املعايص فغفر اهلل هلم وأدخلهم اجلنة بعمل واحد؛ بل هناك من 

أدخله اهلل تعاىل اجلنة ومل يركع هلل ركعة؛ ألنه مات بعد إسالمه بدقائق.

س: هل تشعرين بتأنيب الضمري؟

ج: كثرًيا، لكن دون فائدة، وتردف قائلًة: »عندما أفكر يف عمري وأنه 
قد مىض منه )18( عاًما، لو حسبت يف كل يوم ذنب .. كيف ستكون ذنويب 
حالتي،  ستتغري  أتزوج  عندما  وأقول  للتسويف  وأعود  بالعرشات؟  وهي 

وسأجعل باقي عمري هلل«.

س: وما أدراِك أنِك ستعيشني هذه املدة؟
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ج: أمل أقل لِك إنني سأعيش )60( عاًما.

س: قلبِك هل تشعرين أنه حي؟

ج: مات، لكن مازلت أشعر أن اهلل ال يزال معي وأدعوه أن هيديني، 
أن  قريًبا رغم  املؤذن عالًيا  فأسمع صوت  للتنبيه،  ما تصلني رسائل  وكثرًيا 

املسجد بعيد، فأرفع صوت املسجل أو التلفاز حتى ال أسمع.

س: كيف تنظرين حلياة الفتيات امللتزمات؟

يشء،  يملكن  ال  أهنن  رغم  بعيوهنن،  السعادة  أرى  مجيلة،  حياه  ج: 
أنا  برصاحة،   .. ينقصني  مهاًم  شيًئا  هناك  بأن  وأشعر  يشء،  كل  أملك  وأنا 

أحسدهن.

س: وملاذا ال تكوين مثلهن؟

صعب؛ ألن أهيل مل »يربوين« منذ البداية عىل الصالة، ثم مهوم الدنيا.

س: وما اهلم الذي حتملينه؟

ج: هم الدراسة .. واملال أهم يشء بحيايت، وأين وكيف سأرتاح .. ويف 
كل يوم التكرار نفسه.

س: هل تعتقدين أن الصالة عائق بينِك وبني السعادة والتمتع باحلياة؟

ج: تضحك وال جتيب.

س: ما الصعوبة التي جتدينها يف الصالة؟

ج: برصاحة، الوضوء .. أشعر بالربد.

س: هذا يف الشتاء، فامذا عن الصيف؟
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ج: ال أجد إجابة.

س: هل يزعجِك أن ُتعريف بني الناس بتاركة الصالة؟

ج: أجابت بأمل: نعم.

س: لو قيل لِك ستموتني بعد ساعة .. ما األمر الذي ستسارعني إىل 
فعله؟

ج: أصيل.

- يقطع احلوار صوت املؤذن ينادي لصالة العشاء.

س: واآلن .. هل ستذهبني للصالة؟

باهتة، ميتة، مليئة باألسى واحلزن  ج: أجابت وهي تضحك ضحكه 
واحلرسة .. ربام أصيل هذه املرة.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لتمثيل دخول وقت الصالةمقطع لصوت األذان1

الطالبات

)الطالبة  مها:  طالبتان   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
السائلة، والطالبة املجيبة(.

* مدة املشهد: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة، من الطالبات.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- حث الطالبات للمحافظة عىل الصلوات اخلمس يف أوقاهتا.

- نسف أعذار تاركات الصالة، واملتهاونات فيها.

- تنبيه وإيقاظ للغافالت والنائامت عن الصلوات.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد الث�من
حتى تكوين ُحرًة ))(

مقدمة املشهد:

يا أهيا اإلنسان، هل تريد أن تكون نجاًم يتألأل، ونوًرا يسطع، وشمًسا 
ترشق عىل دجى الظلامت فال تبقي منها وال تذر؟ هل تريد الكرامة والرفعة 

يف الدنيا واآلخرة؟

بداية املشهد...

عامَّ  ُحرًة  تكوين  بعبوديته  وحتقَّقي  وحده  اهلل  اعبدي  األوىل:   الطالبة 
سواه، فتحقيق احلرية يكون يف العبودية هلل تعاىل، فإذا كنِت عبدًة هلل سبحانه 

ابتعدِت عن عبودية اهلوى واملخلوقني. 

هو  اهلل  أن  فتوقني  وحده،  باهلل  قلبِك  يتعلق  حتى  ُحرًة  تكوين  فلن 
اخلالق الرازق، املعطي املانع، القوي القادر، بيده خزائن كل يشء، فال مانع 
رهم اهلل كيف  نرَع، وتوقني أن الناس عبيد هلل يسخِّ ملا أعطى، وال ُمعطِي ملا مرَ
يشاء، فال تكوين عبدًة ملخلوقة ضعيفة، ترجني نفعها وختافني رضها، حتسبني 
من  بأحٍد  رضِك  أو  نفعِك  تعلقي  فال  بذاهتا،  ترض  أو  تنفع  أن  تستطيع  أهنا 

اخللق، بل تكوين متوجهًة إىل اخلالق العظيم. 

وحده،  اهلل  مرضاة  عىل  حترصني  عندما  ُحرًة  تكونني  الثانية:  الطالبة 
وتكون هذه غايتِك التي تسعني إليها، وال ختضعني إال له سبحانه وتعاىل.

تعاىل، وال  اهلل  تنتظرين اجلزاء من  ُحرًة عندما  الثالثة: تكونني  الطالبة 

))(  من موقع: طرق التوبة "بترصف" وقمت بتحويله إىل صيغة املؤنث.
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تلتفتني إىل املخلوقني، وال حترصني عىل ثنائهم وتقديرهم. 

الرَ ُشُكورًا.  اًء ورَ زرَ  الطالبة الرابعة: فعندما كان حاهلم: )الرَ ُنِريُد ِمنُْكْم جرَ
ْمطرَِريرًا( ]اإلنسان: ٩- 10[.  ُبوسًا قرَ ْومًا عرَ نرَا يرَ بِّ اُف ِمْن ررَ ا نرَخرَ إِنَّ

ورًا.  رُسُ ورَ ًة  نرَرْضرَ اُهْم  لرَقَّ ورَ اْليرَْوِم  لِكرَ  ذرَ  َّ رشرَ اهللُ  اُهُم  قرَ ورَ )فرَ جزاؤهم:  كان 
ِريرًا( ]اإلنسان: 11- 12[.  حرَ نًَّة ورَ وا جرَ ُ ربرَ اُهْم باِمرَ صرَ زرَ جرَ ورَ

فإن أردِت أن يكون لِك جزاٌء موفور وسعٌي مشكور، فاعميل لوجه 
ربِّك وال تنتظري من غريه جزاًء وال شكوًرا. 

الطالبة اخلامسة: تكوين ُحرٌة حني تقفني عند حدود اهلل وال تتعدينها، 
عبادة  ومن  اهلوى،  عبادة  ومن  الشيطان،  عبادة  من  ُحرًة  بذلك  فتكوين 
اهلوى  اخلالق غرقت يف عبوديات  اهلل  ابتعدت عن عبودية  املخلوقني، فمن 

واملخلوقني.

وقد هنى اهلل أن يتخذ أحٌد اهلوى إهًلا يستجيب لنزواته وينقاد لرغباته 
ْيِه  لرَ أرَْنترَ ترَُكوُن عرَ اُه، أرَفرَ ورَ ُه هرَ ذرَ إهِلرَرَ رَ ِن اختَّ أرَْيترَ مرَ فيكون عبًدا هلواه، فقال تعاىل: )أرَررَ
ًى  رْيِ ُهدرَ اُه بِغرَ ورَ برَعرَ هرَ َِّن اتَّ لُّ مِم ْن أرَضرَ مرَ كِياًل( ]الفرقان: 43[، وقال سبحانه: )ورَ ورَ

ِمنرَ اهللِ( ]القصص: 50[.

ْن  عرَ ِضلُّونرَ  يرَ الَِّذينرَ  إِنَّ  اهللِ  بِيِل  سرَ ْن  عرَ ُيِضلَّكرَ  فرَ ى  ورَ اهْلرَ تَّبِِع  ترَ الرَ  )ورَ وقال: 
اِب( ]ص: 26[.  سرَ ْومرَ احْلِ ِديٌد باِمرَ نرَُسوا يرَ اٌب شرَ ذرَ ْم عرَ بِيِل اهللِ هلرَُ سرَ

الطالبة األوىل:  وبني اهلل سبحانه أنَّ اإلخالدرَ إىل األرِض واتباعرَ اهلوى 
الَِّذي  برَأرَ  نرَ ْيِهْم  لرَ عرَ اْتُل  )ورَ تعاىل:  قال  اهلدى،  بعد  والضالل  الغواية  سبب  هو 
ْعنرَاُه  فرَ لرَْو ِشْئنرَا لرَررَ . ورَ ْيطاُن فرَكانرَ ِمنرَ اْلغاِوينرَ ُه الشَّ أرَْتبرَعرَ لرَخرَ ِمنْها فرَ اْنسرَ ْيناُه آياتِنا فرَ آترَ
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اُه( ]األعراف: 175- 176[.  ورَ برَعرَ هرَ اتَّ لرَكِنَُّه أرَْخلرَدرَ إىلرَ األرَْرِض ورَ ا ورَ هِبرَ

الطالبة الثانية: فمن اتبعت هواها، وأخلدت إىل األرض، ومالت إىل 
الدنيا، وسكنت إليها، وآثرهتا وقدمتها عىل اآلخرة، فقد انسلخت من تكريم 
اهلل هلا، فبعد أن كانت يف أحسن تقويم يف فطرهتا وإيامهنا، صارت يف أسفل 

سافلني يف انحرافها وختبُّطها يف الظلامت. 

رَ اهلل تعاىل أن من هنى النفس عن اهلوى، فإن اجلنة  الطالبة الثالثة: وبنيَّ
ى.  ورَ اهْلرَ ِن  النَّْفسرَ عرَ رَى  هنرَ ِه ورَ بِّ امرَ ررَ قرَ افرَ مرَ ْن خرَ ا مرَ أرَمَّ هي املأوى قال سبحانه: )ورَ

ى( ]النازعات: 40- 41[. نَّةرَ ِهيرَ امْلرَْأورَ إِنَّ اجْلرَ فرَ

التي  العبودية هلل تعاىل، فهي  الرابعة: فاحلرية تكون يف حتقيق  الطالبة   
متنع من عبودية ما سواه.

:::::  هناية املشهد  :::::

www.alukah.net



312

حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)الطالبة  هن:  طالبات   )5( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة، واخلامسة(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- توعية الطالبات باحلرية احلقيقية.

- وعظهن باآليات واألحاديث.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد الت��سع
فر�ستِك لتتوبي يف رم�س�ن ))(

مقدمة املشهد:

إن املعايص لرتهق وإن الذنوب لُتتِعب .. وكم منا من تعاين من غرقها 
تستفيقي  أن  نتمنّي  وإخالص  صدق  حلظة  ويف  ولكن  املعايص،  وحل  يف 
من غفلتِك .. أن تعييش حياتِك هلل ويرىض عنِك .. أن تستمتعي بمناجاته 
وتأنيس به .. تتمنيَّ أن ُتقلعي عن املعايص وأن ُتزييل كل العوائق التي حتول 

بينِك وبينه.

هذه أمنية كل من مازال قلبها ينبض باحلياة .. مازال يشعر بأمل الُبعد 
عن اهلل .. وهذا من سينفعها الكالم القادم، وستتغري بحول اهلل تعاىل وقوته .. 
طاملا أهنا صادقة يف طلب رضا موالها وسيدها .. فها قد آتت الفرصة لكي 
لتسويفها؛  داعي  وال  الفور،  عىل  واجبة  فالتوبة  اجلميل،  احللم  هذا  يتحقق 

))(  من كالم الشيخ: هاين حلمي "بترصف" .. قمت بتحويله إىل مشهد بصيغة املؤنث.
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بالتوبة،  بالتذكري  الشهر  هذا  فلنستغل  دخل،  قد  رمضان  أن  دام  ما  ولكن 
ولكن ال عذر للتسويف؛ بل البدار البدار.

بداية املشهد...

الطالبة األوىل:  رمضان فرصتِك كي تتغريي .. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن وغلقت 
أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب، 
النار  يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الرش أقرص. وهلل عتقاء من  وينادي مناد: 

وذلك كل ليلة« رواه الرتمذي وصححه األلباين.

 .. بيضاء  صحيفتِك  وتصري  ذنوبِك  مجيع  ُتغفر  كي  فرصتِك  رمضان 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام رمضان إيامًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
ومن قام رمضان إيامًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر 

إيامًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه« متفق عليه.

الطالبة الثانية: ولكي تفوزي هبذه الغنائم العظيمة، البد من اآليت:

أوالً: اإلحساس باخلطر .. استشعري اخلطر الذي أنِت فيه إن أكملِت 
يف هذا الطريق ومل تتويب من الذنوب واملعايص .. ختييل أن يميض رمضان ومل 

يغفر لِك ومل ُتعتقي من النار.

باخلطر سيكون  فإحساسِك   .. لذا  تطيق ذلك؛  منا من  ليس  بالتأكيد 
يل ثمرة الِعتق .. فال يوجد ثانية  حافًزا لِك لتبذيل قصارى جهدِك حتى حُتصِّ
ُتعترَقي .. لو عرفِت خطورة الذنب،  لُتضيعيها، فرمضان هو فرصتِك حتى 

ستسعني للمغفرة .. لو عرفِت شدة عذاب النار، ستسعني للِعتق.



315

 .. عليِك  اهلل  نعم  دي  عدِّ  ..  - وجل  عز   - اهلل  من  االستحياء  ثانًيا: 
ويكفي أن مّن عليك وبلغِك رمضان، رغم أنِك مل تفعيل شيًئا كي يصطفيِك 
اهلل سبحانه وتعاىل هذا االصطفاء .. استحي من اهلل الذي يتودد إليِك بالنعم 
وُتقابيل أنِت ذلك باملعايص .. واعلمي أنِك لو استحييِت من اهلل ستجتهدي 
يف الطاعات والعبادات تكفرًيا عام فعلتيه سابًقا، حتى يعفو اهلل عنِك ويرىض 

عليِك وحيبِك.

وينتج عن هذا اإلحساس سواًء باخلوف أم احلياء: صدق التوبة.

ثالًثا: جتديد التوبة .. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أهيا الناس توبوا إىل ربكم فواهلل 
إين ألتوب إىل اهلل - عز وجل - يف اليوم مائة مرة« صحيح اجلامع. 

الطالبة الثالثة: وللتوبة خطوات وهي كالتايل:

)1( اإلقالع عن الذنب .. البد من إغالق كل أبواب املعايص وإيقاف 
هذا النزيف من الذنوب، كفانا ما ضاع منَّا .. قالت أمنا عائشة - ريض اهلل 
أن  الذنوب، فمن رسه  قلة  لكم من  اهلل بيشء خري  تلقوا  لن  »إنكم  عنها - 

يسبق الدائب املجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب«.

وصححه  ماجة  ابن  رواه  توبة«  »الندم  اهلل  رسول  قال   .. الندم   )2(
نعمتِك  املخالفات يف حق سيدِك وويل  أنِك عملِت هذه  األلباين. وتذكري 
ُنقابل  بنا  فإذا  نعمه ظاهرة وباطنة،  والذي أكرمِك بكل خري وأسبغ عليِك 

هذه النعم باملعايص .. فالبد من الندم عىل ما فات. 

)3( أن تكرهي الذنب وتعزمي عىل عدم العودة إليه أبًدا .. قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن: من كان اهلل ورسوله أحب إليه 
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مما سوامها، ومن أحب عبًدا ال حيبه إال هلل، ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد 
أن أنقذه اهلل منه كام يكره أن يلقى يف النار« ُمتفق عليه.

من  خيرج  بكفر  ليس  ولكن  عليِك،  اهلل  بنعم  وجحود  كفر  فاملعايص 
امللة.

)4( استبديل السيئة باحلسنة .. عن معاذ - ريض اهلل عنه - قال: قلت 
املوتى،  تراه، واعدد نفسك يف  قال: »اعبد اهلل كأنك  يا رسول اهلل أوصني. 
واذكر اهلل عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها 

حسنة الرس بالرس والعالنية بالعالنية« رواه الطرباين وحسنه األلباين.

الطالبة الرابعة:

رابًعا: دليل عىل صدق توبتِك بأن تبذيل املجهود يف الطاعة وُتسارعي يف 
اخلريات وال ترتددي .. فرسول اهلل قال: »التؤدة يف كل يشء خري إال يف عمل 
اآلخرة« رواه أبو داود وصححه األلباين. والتؤدة: هي التأين وعدم العجلة. 
فإذا صدقِت توبتِك، ستعزمي النية من اآلن عىل أال يضيع منِك رمضان هذا 
العام وأن ُتكتبي إن شاء اهلل من ُعتقاء النار وتبلغي هذه املنازل العليا يف رفقة 

النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

خامًسا: عليِك أن تشغيل نفسِك بأركان القبول .. وهي: 

أن  الفطر  عند  دائاًم  دعوتِك  فلتكن   .. ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ومتابعة  اإلخالص 
لوجهه  خالًصا  بأكمله  عملِك  جيعل  وأن  واإلخالص،  الصدق  اهلل  يرزقِك 

الكريم ووفق هدي نبيه وحبيبه حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
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الطالبة اخلامسة:

سادًسا: حددي هدفِك وصححي نيتِك .. فأهم يشء يف أعامل رمضان 
هو نيتِك، لذا عليِك أن حتتسبي هذه النوايا.

ٍة{  بُِقوَّ ْينرَاُكْم  ترَ آرَ ا  مرَ }ُخُذوا  تعاىل:  لقوله   .. السعي  يف  اجلدية  سابًعا: 
]البقرة: 63[، فقد مىض زمن النوم.

ثامنًا: الرفقة الصاحلة .. كي تعينِك عىل الطاعة.

تاسًعا: املوازنة بني األعامل .. ال ريب أنَّ الفرائض أعظم وأفضل من 
م الفرض عىل  السنن والنوافل، والسنن الراتبة أعظم من السنن املطلقة .. فقدِّ
النفل .. والبد أن حتريص عىل األعامل الفذة الكبرية يف هذا الشهر، وأعظم 

األعامل عىل اإلطالق، هي الصالة عىل وقتها.

فهيا يا أخوايت نجدد صالح النية ونستقبل رمضان بقلوب ترجتي رضا 
اهلل - عزَّ وجلَّ - .

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)الطالبة  هن:  طالبات   )5( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة، واخلامسة(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- وصية الطالبات باملسارعة إىل التوبة.

- تذكري الطالبات بأمهية التوبة يف رمضان، وأهنا فرصة عظيمة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد الع��سر
ت�ج الأمني�ت))(

مقدمة املشهد:

هبذه  أفوز  )لن  داخلها،  يف  تردد  هي  و  وظيفة  لطلب  بأوراقها  تتقدم 
الوظيفة(، تسّجل يف اجلامعة وهي حتّدث نفسها أهنا لن حتصل عىل مقعٍد يف 

التخصص الذي ترغبه.

والنتيجة أن أًيا منهن .. مل حتصل عىل ما تتمناه، و قد صدق ظن كٍل منهن.

فترضب كفيها ببعضهام قائلًة بحرسة: )هذا ما توقعته، أنا حظي سيئ(.

واحلقيقة يا كرام أن أمثال هؤالء لسن سيئات احلظ؛ بل سيئات الظن 
باهلل سبحانه وتعاىل.

بداية املشهد...

الطالبة األوىل:  أمل يقل سبحانه يف احلديث القديس: »أنا عند ظن عبدي 

))(  كتبته: منال عبدالعزيز السامل "بترصف" .. وقمت بتحويله إىل مشهد بصيغة املؤنث.
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يب، فليظن يب ما شاء«، أي: أنا قادٌر عىل أن أفعل بعبدي ما ظن أين فاعٌل به.

الطالبة الثانية: كيف .. وضحي يل أكثر.

الطالبة األوىل:  اإلنسان ابن أفكاره، سجني معتقداته، فمتى ما توقع 
اخلري أتاه، و متى ما أحسن بربه الظن أكرمه وأعطاه.

الطالبة الثانية: آه .. ما أمجل أن نصبغ أمنياتنا باألمل، ونعّطر أحالمنا 
ذلك  يف  ساعني  وعال،  جل  باهلل  الظن  بحسن  أهدافنا  ونتّوج  حسن،  بفأٍل 

بالعمل، وصدق التوكل، واألخذ بالسبب، و بذل اجلهد والوسع.

الطالبة األوىل:  ونغرس روح الفأل احلسن يف نفوس النشء فينطلقوا 
يف  وخصوًصا  بتيسريه،  وثقتهم  به،  ظنهم  بحسن  هلل  متعبدين  أحالمهم  يف 

املواطن التي تضعف فيها مهتهم وتذبل فيها محاستهم.

الطالبة الثانية: ولعلنا يف السنة األخرية من الثانوية بحاجة هذه األيام 
إىل جرعة عالية من التفاؤل و حسن الظن باهلل والتوكل عليه أكثر من حاجتنا 
إىل التذكري الدائم بخطورة هذه املرحلة وأمهيتها يف مستقبل الشاب أو الشابة.

إذ إن إدراكهن حلساسية هذه املرحلة وخطورهتا بشكل مبالغ فيه، يزرع 
يف نفوسهن خوًفا ويأًسا يرّضهن أكثر مما ينفعهن، ويربكهن أكثر مما يفيدهن.

بحب،  واستقبلنها  لألمنيات،  نوافذكن  فافتحن  األوىل:   الطالبة 
وألبسنها تاج األمنيات )حسن الظن باهلل(، وانتظرن حتققها بثقة وإيامن.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)الطالبة  مها:  طالبتان   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
األوىل، الطالبة الثانية(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعويد الطالبات عىل التفاؤل وحسن الظن.

- تذكري الطالبات بأمهية حسن الظن باهلل - عز وجل - .

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد احل�دي ع�سر
خطوات القراءة املتعمقة ))(

بداية املشهد...

سعاد: يا صديقايت .. لدي مشكلة.

اجلميع: وما هي؟

سعاد: أقرأ كثرًيا ولكن ال أستوعب كثرًيا مما أقرأ.

عهود: املسألة تدور حول أربع خطوات.

سعاد: وما هي؟ 

نور: اخلطوة األوىل هي: استطلعي.

1- اقرئي الفهرس كاماًل. كثري من الناس ال يقرؤون فهرس الكتاب 
رغم أن الفهرس يمثل تلخيًصا مهاًم ملا حيتوي عليه الكتاب.

2- اقرئي مقدمة الكتاب فهي تدور حول موضوع الكتاب.

))(  نقاًل من )مدونة القراءة املتعمقة( بترصف .. وقمت بتحويله إىل مشهد بصيغة املؤنث.
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والفرعية  الرئيسية  العناوين  اقرئي   .. كاماًل  الكتاب  تصفحي   -3
واجلداول والرسوم التوضيحية.

أسامء: اخلطوة الثانية هي: اسأيل.

1- حويل اسم وعناوين الفصل إىل أسئلة.

مثال1: عنوان فرعي )تعريف اإلعالم اإلسالمي(.

نقوم بتحويله لسؤال كالتايل: ما هو تعريف اإلعالم اإلسالمي؟

مثال2: فصل بعنوان )خصائص اإلعالم اإلسالمي(.

نقوم بتحويله لسؤال كالتايل: ما هي خصائص اإلعالم اإلسالمي؟

)اكتبي األسئلة عىل هامش الكتاب(

مها: اخلطوة الثالثة هي: اقرئي.

فعندما تقرئني .. اقرئي لإلجابة عن األسئلة التي وضعتها بنفسِك يف 
اخلطوة الثانية.

خلود: اخلطوة الرابعة هي: أجيبي.

خالل  ومن  جديد  من  وتصفحيه  أخرى  مرة  للكتاب  ارجعي   -1
مرورِك عىل األسئلة التي وضعتها بنفسِك سابًقا )يف اخلطوة الثانية(، قومي 
باإلجابة عىل األسئلة التي وضعتِها يف اخلطوة الثانية، ولكن دون أن تقرئي من 

الكتاب )سمعي لنفسِك(.

بشكل  أو  جيد  بشكل  األسئلة  عىل  اإلجابة  تستطيعي  مل  حال  يف   -2
كامل، عندها انتقيل للخطوة اخلامسة واألخرية.
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مودة: اخلطوة اخلامسة هي: كرري القراءة.

اقرئي مرة أخرى فقط أجوبة األسئلة التي مل تستطيعي تذكر أجوبتها 
بشكل جيد.

سعاد: جزاكن اهلل خرًيا يا زمياليت .. فقد استفدت منكن كثرًيا.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)سعاد،  هن:  طالبات   )7( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
وعهود، ومها، وأسامء، ومودة، ونور، وخلود(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالبات بطرق القراءة املتعمقة.

- تذكري الطالبات بأمهية القراءة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.

www.alukah.net



326

 امل�سهد الث�ين ع�سر
)7( خطوات للنج�ح يف حي�تِك وحتقيق اأهدافِك ))(

بداية املشهد...
سبع طالبات يتحدثن عن النجاح وحتقيق األهداف.

تدخل سلمى وتقول: دائاًم ما نتحدث عن األهداف يف حياتنا كالنجاح 
يف الدراسة أو احلصول عيل وظيفة أو منصب معني أو غريها من األهداف، 

لكن قلياًل ما نخطط هلا ونحسب هلا حساًبا عىل الرغم من أمهيتها.
عادلة: وكيف نخطط ألهدافنا؟

سلمى: هناك )7( خطوات أساسية تعينِك عىل الوصول هلدفِك بنظام 
وتنسيق متميز.

هند: وما أوهلا؟
ويمكنِك  حمدد  هدفِك  يكون  أن  جيب  أوالً:  هدفِك  حددي  سلمى: 

قياسه.

))(  نقاًل عن موسوعة التنمية البرشية "بترصف" قمت بتحويله إىل مشهد بصيغة املؤنث.
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فمثال: ال تقويل أريد أن أنجح يف هذا العام الدرايس )أو الوصول هلذه 
الوظيفة مثاًل(؛ بل قويل: أريد أن أنجح بتقدير كذا وبدرجات فوق )٩5٪( 

مثاًل، ويف مواد كذا سأحصل عىل تقدير كذا وكذا.

فكلام اقرتبِت من هذه النقاط تشعرين بدفء القرب من هدفِك الذي 
حتبيه وهذا سيهون عليِك أي يشء لتصيل إليه.

مؤثر  ألي  تنجذيب  فال  واضًحا  طريقِك  جيعل  كذلك  هدفِك  وحتديد 
خارجي أو تغريي اجتاهِك ألي ظرف أو طارئ.

فالكثري قد يبدأ هبدف غري حمدد فيلتفت فيجد هدف مشابه أو قريب مما 
يريد فيلتفت إليه فيضيع جهده األول ويعيده من جديد يف هدف ثاٍن.

جود: وما هي اخلطوة الثانية؟

ين هدفِك واكتبيه بيدِك: اكتبيه بيدِك واضًحا بكل تفاصيله،  سلمى: دوٍّ
هلذه  وارجعي  ببالِك،  يدور  ما  ترتجم  بقلمِك  صورة  له  ترسمي  أن  حاويل 
الورقة التي كتبِت فيها كل فرتة لتجددي نشاطِك فستتذكرين شعورِك كل 

مرة حني كتبِت هدفِك ألول مرة.

هذا يعطيِك شحنة ممتازة من األمل قد تقطعني هبا شوًطا طوياًل نحو 
هدفِك.

ال تستحي من كتابة هدفِك فرياه اآلخرون، فهل هذا يعيبِك؟ فلِمرَ ال 
تبادري بذلِك؟!

ما  غالًبا  املكتوبة  فاألهداف غري  بنفسِك؛  للثقة  يدعوك  يشء  هذا  بل 
تتاليش عند أول صدمة.
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زينب: وما هي اخلطوة الثالثة؟

يشء  كبرًيا  هدًفا  تكتبي  أن  فرعية:  وأهداف  رئييس،  هدف  سلمى: 
ممتاز، و لكن حتى يتم حتقيقه يف الغالب يأخذ فرتة طويلة.

فام رأيِك بتجزئته ألهداف صغرية هتون عليِك االنتظار بعض اليشء؟

)تم(  أو  مثاًل  بجانبه عالمة )صح(  اكتبي  فرعي  فكلام حققِت هدف 
لتشعري أنِك تتقدمني كل فرتة فال تفرتي، وال تنيّس هدفِك.

شيامء: وماذا بعد؟

سلمى: حددي قائمة بأهدافِك: كام يفعل الناس يف كل يشء، فالطبيبة 
هدفِك  نحو  فطريقِك  وغريهن،  العاملة  وكذلك  أدواهتا،  معها  جتدي  دائاًم 

يستحق ذلك وأكثر.

كانت  وإن  حتى  هلدفِك  للوصول  يمكنه مساعدتِك  كل يشء  اكتبي 
صديقات يستطعن مساعدتِك.

املوضوع  ترتكي  وال  منهن  االستفادة  تستطيعني  كيف  أيًضا  اكتبي 
للصدفة، فقد ترجعي هلذه القائمة بعد فرتة فتنيس ما فائدة هذا أو ذاك.

من الوارد جًدا أن تكتبي بعض األشياء ثم تتذكري البعض بعد فرتة، 
والنسيان يشء طبيعي، فال تتعجيل كتابة القائمة فكلام حددِت تلك األدوات 

سهل عليِك استعامهلا والوصول هلدفِك.

برشى: وما هي اخلطوة اخلامسة؟

فرعية  اهلدف وجتزئته ألهداف  بعد وضوح  سلمى: خططي هلدفِك: 
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وجتهيز أدواته، البد من إعداد خطة متكاملة للوصول.

باخلريطة ويرسمون خطوًطا  فيأتون  قادة اجليش من حتتهم  يوجه  كام 
للسري، وخطوط أخري بديلة هلا ونقطة البداية ونقطة الوصول، حددي نقطة 
البداية، وما هي أول أدواتِك التي ستستخدمينها إلطالق تلك الرشارة األوىل 

وما اخلطوة التي تليها.

انسجي هذه األدوات مع اخلطوات يف سياق واحد لتكون خطة حمكمة، 
قد تتغري الظروف أو قد تظهر أشياء مل تكن يف احلسبان فال تلقي اخلطة جانًبا 

و تفقدي األمل، بل كوين مرنًة مع خطتِك لتعديلها حسب احلاجة.

عادلة: وما هي اخلطوة السادسة؟

سلمى: ابدئي بخطوة: بعد وضوح هدفِك وخطتِك، ال تنتظري شيًئا 
حتى تبدئي، وال تتعليل بانتظار أحد ليساعدِك، فالكل مشغول بأهدافه. وال 

جتعيل حياتِك وأهدافِك بيد غريِك.

بعدها  هيون  كله  ذلك  ولكن  بالفعل،  رهبة  األكثر  هي  خطوة  أول 
فتجدي نفسِك من خطوة خلطوة حتى تكاد تكون جزًءا من الطريق فتصيل 

بسهولة - بإذن اهلل - .

بسمه: وما هي اخلطوة األخرية:

سلمى: خطوة كل يوم: البد أن يكون لِك كل يوم خطوة نحو هدفِك 
ولو يسرية حتى وقت راحتِك. قد ُيعد يف بعض األحوال خطوة ألخذ قسط 

من الراحة ثم البدء من جديد.

العمل اليومي املتواصل نحو هدفِك جيعله دائاًم أمام عينيِك فال يغيب 
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الصحيح  الطريق  يف  زلِت  ما  أنِت  هل  يومًيا  نفسِك  وقيمي  عنِك،  حلظه 
هلدفِك؟ هل فعلِت ما نويِت فعله اليوم؟

فكافئي  بنجاح  مهمتِك  أديِت  إذا  اخلط،  طوال  دائاًم  نفسِك  حاسبي 
نفسِك، وإذا أخفقِت فراجعي نفسِك، وقد تلجئني للشدة عليها أحياًنا.

هكذا عرفِت اخلطوات السبعة للوصول هلدفِك .. ابدئي بتطبيقها من 
اآلن عىل أي هدف مناسب، ثم توسعي بعد ذلك ليكون لِك أكثر من هدف 

فتجدي حياتِك كلها تسري يف خطة حمكمة وخطوات مدروسة.

وال تنيس بأن جتعيل اجلنة هي اهلدف األسمى؛ فكيف سيكون ختطيطِك 
هلا؟.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)عادلة،  هن:  طالبات   )8( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
وسلمى، وهند، وعبداملجيد، وزينب، وبسمة، وبرشى، وشيامء(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالبات بخطوات النجاح.

- تبصري الطالبات بأمهية حتديد األهداف.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد الث�لث ع�سر
خطوات لتخ�ذ القرار ))(

بداية املشهد...
مخس طالبات جمتمعات.

فام   .. املالية  واملكافئة  السفر  بني  والديت  خريتني  باألمس  خدجية:   
رأيكن؟

خلود: أعتقد أن السفر أوىل.
عهود: بل املكافئة املالية أوىل.

عائشة: ال هذا وال هذا، بل ما ترين أنِك بحاجته بشكل أكرب.
مريم: دعوين أرشح لكن كيف تتخذن قراًرا صائًبا.

قراراتنا  نتخذ  كيف  لنعرف  املوضوع  هذا  إىل  بحاجة  نحن  خدجية:   
بنجاح.

"بترصف" .. قمت بتحويله إىل  ))(  كتبه: مبارك عامر بقنه - نقاًل من: موقع صيد الفوائد 
مشهد بصيغة املؤنث.
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مريم: حتى تتخذي قراًرا ناجًحا عليِك بعمل اآليت:

أوالً: اجعيل لك إطاًرا، واإلطار بمعنى أن يكون لديِك معياًرا جيعلِك 
تفضيل قراًرا عىل آخر. فقرارِك البد أن يتفق مع مبادئِك فال تغيبي أهدافِك 
وقيمِك وطموحاتِك وقت تناول القرار. فصانعة القرار اجليدة تنظر إىل احلكم 
الرشعي، ثم إىل األهم واملهم، وإىل التأثريات اإلجيابية والسلبية. فاسأيل قبل 
اختاذ القرار: هل القرار وخمرجاته تتالءم مع مبادئِك؟ هل هذا القرار الذي 
سأختذه حيقق شيًئا من أهدايف؟ هل هذا القرار يدفعني إىل األمام؟ بعد هذه 

األسئلة وغريها سيتغري تعاملنا مع احلدث.

خلود: وما هي املرحلة الثانية الختاذ القرار؟

مريم: ثانًيا: أعطي نفسِك فرصة للتفكري والتأمل، حاويل أن تفكري 
هبدوء وعقالنية فاالبتعاد عن االنفعال والسيطرة عىل النفس من أصعب ما 
يكون، ولكن البد من ذلك الختاذ القرار الصائب. ابتعدي عن اختاذ القرار 

وأنِت سيئة املزاج كيال تتخذي قراًرا خاطًئا. 

ْضبرَاُن«)))((  كل  ُهورَ غرَ نْيرَ اْثنرَنْيِ ورَ اكُِم برَ ُْكْم احْلرَ وقد جاء يف احلديث »ال حيرَ
هذا بسبب أال يكون قراراه خاطًئا. ابتعدي عن االستعجال فالتأين من اهلل و 
العجلة من الشيطان. توقفي قبل أن تصدري حكاًم أو تتخذي قراًرا، تأميل يف 
آثار القرار، فال جتعيل اللحظة تسيطر عليِك، بل ارحيل إىل املستقبل وتأميل يف 
هذا القرار فقد يكون هناك أمر مل ترينه. فال تستعجيل كوين متأنية وخصوًصا 

املصدر: عارضة  العريب -  ابن  املحدث:  بكرة -  أبو  الثقفي  احلارث  بن  نفيع  الراوي:    )((
األحوذي - الصفحة أو الرقم: )305/3( - خالصة حكم املحدث: لست أعلمه من 

طريق صحيحة إال منه ]أي: من هذه الطريق[.
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يف القرارات املصريية التي يرتتب عليها تبعات كبار.

املرتتبة عىل  حاويل أن تسجيل كل ما يمكن من اإلجيابيات والسلبيات 
اختاذ القرار من عدمه. توقفي واسأل: ما أصعب يشء يف األمر؟ هل هبذا القرار 

يزداد األمر صعوبة أم ال؟ هل القرار الذي اختذته يؤثر عىل قرارات أخرى؟ 

عهود: وما هي اخلطوة الثالثة؟

مريم: ثالًثا: افهمي املوضوع جيًدا، املفهوم اخلاطئ يعطي قراًرا خاطًئا. 
لذلك حاويل أن تتفهمي املوضوع أكثر وذلك بالسؤال واالستفسار واملناقشة 

والتأمل.

عائشة: وما هي املرحلة الرابعة؟

الشخصية  جتاربِك  وخرباتِك،  جتاربِك  من  استفيدي  رابًعا:  مريم: 
فيامضيِك  يكون  فقد  اخلاطئ،  من  الصحيح  القرار  ملعرفة  القدرة  متنحِك 
قرارات كثرية خاطئة ولكن ال جتعليها حتطمِك أو متنعِك من اختاذ قرارات 
جديدة؛ فاملايض قد ذهب فدعي نظرِك دائاًم للمستقبل. استفيدي من جتاربِك 
يف عدم الوقوع يف قرار خاطئ آخر مماثل فقد جاء يف احلديث »ال يلدغ املؤمن 

من جحر واحد مرتني«))( .

 خدجية: وما هي املرحلة اخلامسة؟

اختاذ  الراجعة هلا دور مهم يف  التغذية  مريم: خامًسا: شاوري غريِك، 
من  واالستفادة  اآلخرين  فمشاورة  منها.  احلرجة  وخصوًصا  القرارات 

أو  الصفحة  البخاري -  البخاري  - املصدر: صحيح  أبو هريرة - املحدث:  الراوي:    )((
الرقم: )33)6( - خالصة حكم املحدث: ]صحيح[.
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املرء بصرية وقدرة عىل اكتشاف اإلجيابيات  عقول أهل اخلربة والعلم يزيد 
والسلبيات. ونحن نظن أننا نملك املعلومة واخلربة الكافية يف اختاذ القرار؛ 
املعلومات  من  كثرًيا  نفتقد  أننا  نكتشف  اآلخرين  نشاور  عندما  ولكن 

واخلربات.

خلود: وما هي املرحلة السادسة؟

مجيع  تكون  أن  صحيًحا  فليس  اخلطأ،  من  ختايف  ال  سادًسا:  مريم: 
قراراتنا صحيحة، ولكن الصحيح واملطلوب أن نبذل جهدنا يف اختاذ القرار 
نراه كجزء من حياتنا  الصحيح فإن وفقنا فاحلمد هلل تعاىل. فاخلطأ البد أن 
الطبيعية فنحن لسنا معصومني من اخلطأ، ولكننا نحاول بقدر اإلمكان تقليل 

نسبة األخطاء التي نسقط فيها.

عهود: وما هي املرحلة السابعة؟

بمعرفة  يكون  الصائب  القرار  هي:  واألخرية  السابعة  املرحلة  مريم: 
املآالت، فمعرفة السلبيات واإلجيابيات واملوازنة بينهام متنح املرء القدرة عىل 

اختاذ القرار املناسب.

عائشة: جزاِك اهلل خرًيا يا مريم .. وبارك فيِك .. استفدنا مما قلِت .. 
وسنطبقه إن شاء اهلل.

 

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)خدجية،  هم:  طالبات   )5( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
وعهود، وخلود، وعائشة، ومريم(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالبات بالطرق الصحيحة الختاذ القرار.

- توعية الطالبات بأمهية التأين قبل اختاذ القرار.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد الرابع ع�سر
اخلطوات العملية لتحقيق ال�سع�دة))(

بداية املشهد...

مخس طالبات جمتمعون يتحدثن عن السعادة.

عفاف: يستطيع كل إنسان أن يصنع سعادته إذا التزم بقوانني السعادة، 
وطبق خطواهتا، وتكون قوة سعادته بحسب التزامه بتلك القوانني، وضعفها 

بحسب تفريطه فيها. 

سعاد: وما هي خطوات السعادة؟

عفاف: أما خطوات السعادة التي تشكل قوانينها فقد تضمنتها النقاط التالية:

)1( آمني باهلل تعاىل: فال سعادة بغري اإليامن باهلل تعاىل، بل إن السعادة 
السعادة  قوًيا كانت  اإليامن  فكلام كان  اإليامن،  تزداد وتضعف بحسب هذا 
أعظم، وكلام ضعف اإليامن كلام ازداد القلق واالكتئاب والتفكري السلبي مما 

))(  املصدر/ منتديات ماجدة - قمت بتحويله إىل مشهد بصيغة املؤنث.
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يؤدي إىل مرارة العيش أو التعاسة يف احلياة.

اإلهلية  القدرة  هذه  استشعرت  فمن  القاهرة:  اهلل  بقدرة  آمني   )2(
العظيمة التي ال حدود هلا، مل تسيطر عليها األوهام، ومل ترهبها املشكالت؛ 

ألن هلا ركنًا وثيًقا تلجأ إليه عند حدوث املحن ومدهلامت األمور.

)3( آمني بقضاء اهلل وقدره: فاإليامن بالقضاء والقدر يبعث عىل الرضا 
ألمر  »عجبا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  ولذلك  والسكينة،  النفسية  والراحة  القلبي 
املؤمن إن أمره كله خري، إن أصابته رساء شكر فكان خرًيا له، وإن أصابته 

رضاء صرب فكان خرًيا له« رواه مسلم.

ما أروع هذا احلديث، وما أعظم دالالته عىل السعادة احلقيقية.

جنى: كيف يكون اإليامن بالقضاء والقدر هو سبيل السعادة؟

عفاف: يكون باآليت:

- الصرب عىل البالء.

- الشكر عىل النعامء.

- ترك االعرتاض والتسخط عىل يشء من األقدار.

ـ كل ذلك يؤدي إىل الراحة والطمأنينة والسعادة.

الاليت  بالسعيدات،  وأعني  احلياة:  يف  قدوتِك  السعيدات  لتكن   )4(
وأول  تعاىل،  باهلل  باإليامن  اتصافهن  مع  جليلة  خدمات  للبرشية  قدمن 
السعداء، هو حممد بن عبد اهلل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فالسعادة كل السعادة يف اتباع 

سبيله، والشقاء كل الشقاء يف مفارقة هداه وترك سنته.
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)5( ختليص من القلق النفيس.

مريم: وهل القلق النفيس خطري؟

عفاف:

- القلق يؤدي إىل احلزن واالكتئاب.

- القلق يؤدي إىل الفشل يف احلياة.

- القلق يؤدي إىل اجلنون.

- القلق يؤدي إىل األمراض اخلطرية.

- حاويل اكتشاف أسباب القلق لديِك، ثم عاجلي كل سبٍب عىل حدا.

- ناقيش نفسِك ومن حولِك هبدوء، وال تلجئي إىل االنفعال.

- استثمري قلقِك يف التفوق الدائم والسعي نحو األهداف.

- ليكن قلقِك فعاالً يف عالج مشكالتِك.

- كوين متواضعًة وال تلجئي إىل تعقيد األمور.

من  فيها  والبد  كدر،  من  احلياة  يف  البد  احلياة:  طبيعة  اعريف   )6(
منغصات، والبد فيها من توتر وابتالء، فهذه األمور من حكم اهلل سبحانه يف 

اخللق، لينظر أينا أحسن عمال.

فالواجب أن نعرف طبيعة احلياة، ونقبلها عىل ما هي عليه، وال يمنع 
ذلك من دفع األقدار باألقدار، ومقاومة املكاره بام يذهبها، فإن معرفة طبيعة 

احلياة ال يعني سيطرة روح اليأس، بل عكس ذلك هو الصحيح.
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أمحد  الدكتور  يقول  إجيابية:  أخرى  إىل  السلبية  عاداتك  غريي   )7(
الرباء األمريي: »إن اكتساب عادة عقلية )ذهنية أو نفسية( جديدة ليس أمر 

صعًبا، فهو يتطلب )21( يوًما. 

أروى: وماذا نفعل يف هذه األيام؟

عفاف: يف هذه األيام اإلحدى والعرشين علينا أن:

- نفكر.

- ونتحدث.

- ونترصف وفق ما متليه علينا العادة اجلديدة املطلوبة.

- وأن نتصور ونتخيل بوضوح تام كيف نريد أن نكون.

إذا فكرِت بنفسِك وكأنِك رصِت بالشكل املطلوب، فإن هذا التصور 
بالتحلم،  احللم  القائل:  املثل  يشري  هذا  وإىل  بالتدريج،  حقيقة  إىل  يتحول 

والعلم بالتعلم.

عدم  هو  الناس  من  كثري  شقاء  سبب  إن  أهدافِك:  يف  سعادتِك   )8(
ليست  ولكنها  أهداف  هلم  تكون  وقد  حتقيقها،  إىل  يسعون  أهداف  وجود 
نبيلة أو سامية، ولذلك فإهنم ال يشعرون بالسعادة يف حتقيقها، أما الذي حيقق 

السعادة فهو اهلدف النبيل والغاية السامية.

)٩( خففي آالمِك: ال شك أن اإلنسان معرض للنكبات واملصائب، 
ولكنه ال ينبغي أن يتصور أن ذلك هو هناية احلياة، وأنه الوحيد الذي ابتيل 

بتلك املصائب، بل عليه أن خيففها وهيوهنا عىل نفسه.
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عادلة: وكيف ذلك؟

عفاف: عن طريق:

- تصور كون املصيبة أكرب مما كانت عليه وأسوأ عاقبة.

- تأمل حال من مصيبته أعظم وأشد.

- انظري إىل ما أنِت فيه من نعم وخري حرم منه الكثريون.

- ال تستسلمي لإلحباط الذي قد يصحب املصيبة.

)10( ال تنتظري األخبار السيئة: إذا فكرِت باستمرار يف البؤس، فإن 
خوفِك يعمل بشكل مساٍو لرغبتِك، وجيذب إليِك املصيبة، وتصبح أسباب 
يشتد  أن  الطبيعي  ومن  وتشاؤمِك.  خوفِك  بسبب  منِك  قريبة  املصيبة  هذه 
قلقِك فيستدعي مصيبة جديدة، وهكذا تدورين يف حلقة مفرغة من التفكري 

السلبي باملصائب وتوقع األخبار السيئة.

إنِك عندما تذكرين نفسِك بأن احلياة قصرية، وأن األمور تتغري برسعة، 
فسوف جتدين قدًرا كبرًيا من النور يف حياتِك.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)أروى،  هن:  طالبات   )6( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
وجنى، وعفاف، ومريم، وسعاد، وعادلة(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد. 

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالبات بالسعادة احلقيقية.

- توضيح طرق الوصول للسعادة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد اخل�م�س ع�سر
�سرخة يف القد�س))(

بداية املشهد...

أسامء: 
هـــذه أرضــنـــا  اخرجوا من هنـــا    
واكتـــوى حيــنًا  كم بكى شــعبنــا    
كـم نـحب الفــنا لن تنالوا الـهـنـــا    

األم:
سلبتم مــن أراضيــنا    رغيف اخلبز والسكـَّْر    
قصفتم غصن زيتــون    سقينا بــــالدم األمحر   
مىض اآلباء واألجـداد   ما ركــعوا فدى املنرب   
عــلـّو يف املـامت فمـا     لــغــري اهلل نستصغر   

أسامء: أين األم؟

))(  من تأليف: عكاشة البخيت. "بترصف" وقمت بتحويله لصيغة املؤنث.
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األم: ما بِك يا ُبنيتي؟ 

أسامء: قتل الصهاينة أوالدِك، قصفوهم بالطائرة، واقتلعوا املنزل من 
جذوره باجلرافة، انظري .. هذا قميص »يوسف« مرضج بالعار.

األم: احلمد هلل الذي رّشفني بموهتم شهداء:
ال تكذبوا ال تكذبـوا        لتقتلوا أطــــفالــنا   
وتنهبوا خرياتــــنــا       وتطــردوا حـمـامنا   
مهاجٌر من دمعـ،ـــه       يــقتات كل شعــبنا   
يعود يوًما طفـــلــه       يسقي الزيتون بامُلـنى   
حريق شب يف الفؤاد       يموت احُلر بـالقـنــا   

أسامء:
ــن دفْن صـــرًبا مجيــاًل أبـــي        ما مات قّط مرَ   

نحمـي الزيتون باهلوى       هوى الرتاب والوطـْن   

املــــجد لــألبطال ما        رمـوا يف الرّس والعلـن ْ   

ال تـحــــزن ال تيأس         صـرًبا مجيال يف املحن   

األم:

كـــم صـــربنا وقذفنا       كرة بـيــن احلـــدود   

وغدت أعراضنا تشوى       عـلــى أيـدي اجلنود   

ُقيـِّد الـشـعـــُب وسيق       الثوُر ما بني رَ الشهود   
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شعـبـنــــا ُيذبُح ظهًرا        كـــم سخًيا باجللود   

أسامء: 

أيــن الشباُب؟ مالنا       يف ذي الدنى سوى الردى   

عن مسجدي مدافع       أحـمي السهول والكدى    

مها:

يــــا قدُس بلغ أمحدا       نــمـــوت اليوم أو غــدا   

أقسمت ما طال املدى       الويل يف صدر الـــعـــدا   

إىل اجلــهاد فاشهدوا       هليبرَ النـــــــــار يف املدى   

إن مت تــحت بيتنا       دمــــــــــي فــــــداءرَ هلل   

لك الفضــاُء رفريف       يا راية اإلسالم نعم الصدى   

اجلميع:

حيوا الصمود أهلنا       حيوا اجلهاد ما اعتدى   

عـىل الشعوب ظامل       وأرعــد وأزبــــــدا    

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)أسامء،  هن:  طالبات   )4( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
واألم، ومها(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- إحياء روح القضية الفلسطينية يف قلوب الطالبات.

- تذكري طالباتنا باألقىص.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد ال�س�د�س ع�سر
خرُي جلي�س))(

بداية املشهد...

د. أمل:

بنتي مــهــا بنتــي مها

اجليِس وناوليني الكتْب 

ومـعــِك ناوليني القلْم

هذا الــذي أرَحيا األمْم 

امع  والدهتا وسرَ أمام  الطاولة  املطلوبة عىل  الكتب  أن تضع  بعد  مها   -
طرٍق خفيف عىل الباب.

مها:

أماُه اقبيل اعتذاري

))(  إعداد: د. زاهد: أستاذ جامعي. "بترصف" وقمت بتحويله إىل صيغة املؤنث.
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صاحبايت مجيًعا بانتظاري 

د. أمل: بنتي ولكنّي أنا.

مها: أرجوِك ال ترُفيض قراري!

إحداهن  وصوت  بقوة،  الباب  عىل  مها  صديقات  طْرِق  أصواُت   -
جلسٌة،  تفوتِك  احذري  باِح،  للصَّ ونمرُح  نلهو  مها،  يا  نريدِك  معنا  تنادي: 

ٌر عىل صوٍت مجيل. هرَ سرَ

- الدكتورة أمل وهي غاضبة من سامع نداء صديقات مها:

يف الباِب حُيزُن مسـمــعـي       صوٌت كأصـــواِت النُّباْح 

ياْح  أخشى وأخـشـــى يا فتاة        كالُغصــِن ُتكرُس بالرِّ

- مها وهي تبدو مطأطئة الرأس وتقول:

ـــنـــي ـــــــــوُل ولـــيـــترَ ـــــــــذًرا أق ع

بــــاجلــــراْح  قـــلـــبـــِك  ـــــــلرَ  أْم مل 

ــي ــت ــئ ــي ــط ـــــِم خ ـــــرغ لــــكــــن ب

ــــاقرَ صــــــدُرِك عـــن ســـامْح  مـــا ض

د. أمل:

ـــا ـــي وقــــــويل عـــنِّـــي أن ـــح ـــترَ اف

ــات ــق ــدي ــص ــال ـــاًل ب ـــه ـــــاًل وس أه
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ـــن ولــيــســمــعــن ـــس ـــل ـــج ـــي ول

ــات ــي ــت ــف ــال ب فــــخــــورة  إيّن 

- مها وهي تفتح الباب، ثم تدخل ثالثة فتيات وجيلسن قرب الدكتورة 
الدكتورة أمل باحلديث  فتبدأ  ب هبن وتستقبلهن بحفاوة،  بعد أن ترحِّ أمل 

وتقديم النَّصائح للفتيات.

د. أمل:

مـــطـــلـــٌب ــــة  ــــاف ــــق ــــثَّ ال إنَّ 

خـــاْن  الـــدُّ رشب  ـــن  م يـــــأِت  ال 

- ثم تضيف قائلة وهي ُتشري إىل املكتبة:

وال ـــى  ـــه ـــل م مـــــن  يــــــــأِت  ال 

ـــــذا املـــكـــان  ـــــوى ه ــى س ــه ــق م

ــاة ــت ـــني يــــا ف ـــرُم ـــك بـــالـــعـــلـــِم ُت

ـــان  ـــه ــــــــــًدا م ــــــريِه أب ــــــغ وب

- ثمَّ تبدأ الّدكتورة أمل بتوزيع الكتب كهدايا عىل الفتيات، وتضع يف 
يِد كلٍّ منهن كتاًبا وهو تقول:

ــن ــك ل هــــــذا   .. ـــن  ـــك ل هــــــذا 

ــن  ــك ـــُه ب ـــك ـــلِ ـــم ـــن غـــــُدنـــــا س

ــــُد فـــجـــُرنـــا ــــول ــــُي ــــكــــن س وب

ـــن  ك ـــدرَ ـــى جم ـــق ـــب ـــــُد يرَ ـــــج وامل
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- حتمل الفتيات الكتب ويرفعنها إىل أعىل وهن هيتفن ويردِّدن:

ــــــُد يــــبــــقــــى جمـــدنـــا ــــــج امل

ــــا ن ــــزُّ ـــــــــا ِع والــــــعــــــزُّ دوًم

مـــــْن ــــــرِّ الـــــزَّ دوًمـــــــــا عـــــىل م

مـــــْن ــــــرِّ الـــــزَّ دوًمـــــــــا عـــــىل م

مـــــْن ــــــرِّ الـــــزَّ دوًمـــــــــا عـــــىل م

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

أمل،  )د.  هن:  طالبات   )5( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
ومها، وصديقات مها الثالثة(.

* مدة املشهد: )7( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- توعية الطالبات بأمهية الكتاب.

- التنبيه عىل رضورة االستامع لنصائح األمهات.

- التنفري من تضييع األوقات بالتوافه.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد ال�س�بع ع�سر
حوار بني العلم واجلهل والعدل

بداية املشهد...

العلم:

بــعــدلِــْك فــاحــكــْم  ــدُل  ــع ال أهيـــا  أال 
ــع املــــال راضــيــْه ــي ــْك مج ــدلِ ــع ــب ف

ــٍل ــه ــٍم وج ــل ــــدْث بـــني ع نـــــزاٌع ح
ــْه ـــ ــاري ــس ــٌل يـــقـــوُل لِـــــــيرَ ال ــك ف

اجلهل:

ــُل ســــدُت الـــبـــالدرَ قــديــام ــه ـــا اجل أن
ــْه ــي ــاح ن يف  ـــــُت  زل ـــا  م ـــــآلن  ول

ــٌد ــدي فـــبـــأيِس شـــديـــٌد وعـــزمـــي ح
ــْه ــاوي ــرى خ ــق ــُت ُجــــلَّ ال ــف ــلَّ ــخرَ ف
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العلم:

ــنــي ــال ـــن ن ـــــوٌر مل ــــا الـــعـــلـــُم ن أن
ـــــــٌز وفـــــخـــــٌر لـــطـــالبـــيـــْه وع

ــرٍي خ ُكـــــلِّ  إىل  اجلــمــيــعرَ  أقـــــوُد 
اهلـــاويـــْه إىل  تـــقـــودرَ  ــــــترَ  وأن

اجلهل:

ـــروبرَ ــالحرَ وتــنــســى احل ــس أتــنــســى ال
ــا الــداهــيـــــْه ـــ ــْن أهي ـــ ــاب مرَ ــب ــأس ب

ــُر اجلــمــيـــــِع ـــ ــي ــك خ ـــ ــر أن ــخ ــف وت
ــٌة خــافـــــيـــــْه ـــ ــل ــم ع ـــ وأنـــــــت هل

العلم:

ــرٍي ـــترَ فــــإينِّ هلــــْم كــــلَّ خ ـــْئ ـــِس خرَ
ـــْه ـــي ـــوال ـــُج أق ـــائ ـــت ــــــذي ن وه

ــي املــهــنــدْس ــنِّ ــي الــطــبــيــب وم فــمــنِّ
ــْه ــي ــاح ـــن ن ُس م ـــــــدرِّ ـــي امل ـــنِّ وم

وراحرَ ىلَّ  ورَ ـــِة  ـــال ـــه اجل ــــــاُن  زم
ــْه ــي ــاق ـــن ب ـــوم م ـــي ـــك ال ــس ل ــي ــل ف

ــنــاء  ــــــْدٌم وعـــــرصي ب فـــعـــرصك هرَ
ــْه ـــا الــطــاغــي ــُر يـــا أهي ــخ ــف ــــمرَ ال بِ
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العدل:

فــوًزا للعلِم  ــِل  ــه اجل ــىل  ع حكمُت 
القاضيـْه ــِة  ـــ ــالــرضب ب كـــان  وقـــد 

الفضـاءرَ  ــاُل  ـــ ــرج ال اررَ  زرَ فبالعلِم 
راقيـْه ْل  ورَ الـــــــدُّ ُكـــــل  وبالعلـِم 

احرَ حرَ الصِّ القلوبرَ  زرعــوا  وبالعلِم 
ــه ــائ ــي ــاحرَ ألول ـــ ــج ـــ ــن ــم ال ـــ ـــ وت

ـابرَ عرَ الصِّ هزمنا  الــعــلــوِم  بفضِل 
ــا الــنــصـــــر والــعــافــيـــــْه ــن وكــــان ل

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)العلم،  هن:  طالبات   )3( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
واجلهل، والعدل(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- بيان فضل العلم.

- إظهار دنو منزلة اجلهل.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد الث�من ع�سر
البت�س�مة الغ�ئبة

بداية املشهد...

الطالبة األوىل: ابتسمي!! ما لكن ال تبتسمن؟

الطالبة الثانية:

ـــام ـــس ـــب أت أن  فـــهـــمـــمـــت 
الفام فأطبقت  ــدي  ــب ك فتسعرت 

الطالبة األوىل: ابتسمي!! ابتسمي..

الطالبة الثانية:

اختفت ــم  ث بسمة  بقلبي  فــرست    
ــرة  ــري م احلـــيـــاة  أن  تـــذكـــرت  ملـــا 

الطالبة األوىل: انسها.

الطالبة الثانية: نسيتها، فنسيت أن أتبسام.
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الطالبة األوىل:

ـــه  ــــأمل إن ــــت ـــِك ال ـــن ــــي ع ــــرح اط
تتأملي أن  فـــحـــذار  ــى  ــن ــض ال رس 

الطالبة الثانية:

مــرة  ـــك  أرض ــــت  أرأي ناصحتي  ــا  ي
مغنام  عــــدوِك  لـــدى  الــفــخــار  بــعــد 

ــا  ــاهت ــب ــن ج يف  ـــال  ـــت خي أرأيــــتــــه 
مستسلام ينحني  وشــعــبــك  تــيــًهــا 

صخرة  قلبي  ــان  ك ــو  ل ناصحتي  ــا  ي
يتحطام أن  ــِت  ــب ــج أع لتحطمت 

الطالبة األوىل: ال أجد يف ذلك مانًعا من البسمة.

الطالبة الثانية:

نخوة  ذرة  كل  استبيحت  ــد  وق كيف 
السام األرض  عىل  فبكت  أرضنا  يف 

الطالبة األوىل:  

و حــســبــي  املــــدى  ــة  ــع واس األرض 
ــســلــام ــن ف ـــر  ـــف ن أن  حـــســـبـــك 

الطالبة الثانية:  

فلربام  ســـــادرة  ــِك  ــل ــث م ــت  ــن ك لـــو 
بكام  ــاء  ــي ــم ع ــت  ــن ك ـــو  ل ـــام  ـــرب ول
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مسلم  دم  ــــرق  ي مل  ـــو  ل ـــام  ـــرب ول
ــام ــل ــس امل ـــاء  ـــشـــق ال ســحــق  وال 

الطالبة األوىل: التجلد.. عليِك بالتجلد.

الطالبة الثانية:

ــًرا  ــط ــب ــت ـــــأن تـــريـــن م ـــس ب ـــي ل

ـــا وجتــــــــود غــــــــريِك بـــالـــدمَّ

ُتستبى  واحلــــرائــــر  ــم  ــس ــب ــت ال إن 

تتنعمي  أن  ـــار  ـــع ال ورش  عــــار 

الطالبة األوىل:  

كالم طيب واقتنعت به حًقا

ولكن ماذا أفعل؟

 الطالبة الثانية:

ــــــه  اإلل درب  تـــســـلـــكـــي 

طـــويـــل درب  ـــن  ـــك ي وإن 

فــــاحــــذري رست  ــــا  م وإذا 

ــل ــي ــل ق ــــــو  ول تـــــعـــــودي  أن 
الطالبة األوىل:

أغامر يف هذا الطريق وحدي؟ 
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الطالبة الثانية:

معِك.  أرض  بكل  واملسلامت  أختي  يا  أنا 
أنا يا أختي أدعوِك؛ فاجعل يميني يف يمينِك.

الطالبة األوىل: وما دوري أنا إذن؟

الطالبة الثانية:

ــدي ووح الدنيا  يف  التوحيد  انــرشي 
ـــــا ووحــــد ــن دع ــم ــي ـــري ف ـــاخل ف

الطالبة األوىل: ولكن دربكن طويل عسري؟

الطالبة الثانية: 

عــســري  ـــل  ـــوي ط دريب  إن  نـــعـــم 
أصـــمـــدا أن  ـــي  ـــن دي ــــر  ــــأم وي

جنب كــل  مــن  الــشــوك  يب  ــــرون  ي
ـــــوردا وامل ـــــورد  ال أرى  ولــكــن 

ـــذا الــطــريــق ــن مــن تــســلــك ه ــك ول
الصفات بعض  فيها  تتوافر  أن  جيب 

الطالبة األوىل: وما هي هذه الصفات؟

الطالبة الثانية:

الظالم بقلب  شعاًعا  تكون  أن  البــد   
اُستنجدت  إذا  منيًعا  ــا  ــنً ــص وح
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ــى  ــاش ــط ــع ــــدى ال ــــاء ل ـــــة م ورشب
ــدت ــرتش اس إذا  ــــوٍء  ض ــة  ــل ــع وش

ــري ــج ــــل بــقــلــب اهل ونـــفـــحـــة ظ
ــــردا أب ـــا  م ــــو  اجل إذا  ــــا  ــــًئ ودف

ــا ــراي ــع ــل ال ــك ـــاًء ل ـــس ـــكـــون ك ت
ـــدا  وأقــــوى عــىل اجلــــوع كــي أرف

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)الطالبة  مها:  طالبات   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
األوىل، والطالبة الثانية(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد

* اهلدف من املشهد:

- رفع اهلمم والعزائم.

- زرع الصرب وحتمل املشقة يف نفوس وعقول الطالبات.

- عدم اليأس واالستسالم.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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            ملحق
     مقدم�ت خ��سة

                ب�مل�س�هد
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مقدمة للم�س�هد »1« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أعدائه  عىل  وكتب  الرمحة،  نفسه  عىل  كتب  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الدائرة، ووعد أولياءه اجلنة.

والصالة والسالم عىل من بعث للعباد، هادًيا مبينا، ومعلاًم رحيام، وعىل 
آله وصحبه األطهار. ثم أما بعد:    

من منربنا هلذا اليوم: ) ( املوافق: )  ( من شهر:)  ( لعام ألف وأربعامئة 
و)  ( من اهلجرة. 

- يرسنا أن نستهل براجمنا بآيات الذكر احلكيم:

- ومن حوض السنة، نأخذ غرفة، ونقتفي سنة:

- أما اآلن فنحن عىل موعد مع مشهد بعنوان: )  ( مـن إعــداد املعلمة: 
)    ( نرتككن مع هذا املشهد.  
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مقدمة للم�س�هد »2« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سبحان من تشدو الطيور باسمه عىل الفنن، وتلهج به األلسن يف كل 
زمن، تبارك فرًدا صمًدا، مل يتخذ صاحبًة وال ولدا، وال رشيًكا وال عضدا.

والصالة والسالم عىل من دعا إىل الفضائل، وحذرنا من الرذائل، وعىل 
آله الكرام خري صالة، وأزكى سالم. ثم أما بعد:

مع هذا اللقاء، ومن منربنا هلذا اليوم: ) ( املوافق: ) ( من شهر: )  ( 
لعام ألف وأربعامئة و)  ( من اهلجرة.

يطيب لنا أن نقدم لكن ما يف جعبتنا، وما يسمح به وقتنا.

وأروع خطاب، وأفصح بيان هو كالم الرحيم الرمحن:

ودرة الكالم بعد القرآن، سنة نبينا اهُلامم عليه الصالة والسالم:

وأما اآلن نقف مع مشهد بعنوان:)   ( من إعداد املعلمة: )   ( فهيا بنا 
نشاهده سوًيا.
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مقدمة للم�س�هد »3« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ما طبق ظالم، وانحل نظام، وُسِمعرَ كالم، واستيقظ نوام هو 
الويل احلق، ورب اخللق، بيده امللك، وإليه املآب.

املصطفى  نبينا  املسداة،  والنعمة  املهداة،  الرمحة  والصالة والسالم عىل 
املختار، وعىل اآلل والصحب واألحباب، أوىل العقل واأللباب. ثم أما بعد:

امليـــدان  هذا  من  يطيـب،  معكـــن  والكــالم  يبهج،  بكن  اللقاء 
العلمـــي يف مدرســـة: )    (، ويف هذا اليوم: )  ( املوافق: )  ( من شهر: )  

( لعام ألف وأربعامئة و)  ( من اهلجرة.

ننصت سوًيا إىل الذكر احلكيم، ونتأمل يف إعجاز اخلبري اللطيف:

ومن ينبوعنا الصايف، ومنهلنا الرقراق، نجلس إىل سنة املختار:

مشهد  ومع  تنضب،  ال   )  ( مجاعة:  مجاعتكن  يف  زميالتكن  ومواهب 
بعنوان: )  ( من إعداد املعلمة: )   ( نتمنى لكن وقًتا ممتًعا ومفيًدا.
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مقدمة للم�س�هد »4« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي شهدت بعظمته البحار واملحيطات، واجلبال الراسيات، 
واهلل أكرب كلام دعاه ملهوف فحامه، وكلام سأله حمتاج فأعطاه.

والصالة والسالم عىل ما ُأرسل بالنور، فبلغ باهلدى، ومشى بالدجى، 
فأنار الكون وما حوى، وعىل آله وصحبه أويل النهى. ثم أما بعد:

من جديد جئنا لنقدم اجلديد واملفيد بإذن املوىل القدير، من هذا املكان 
املبارك مدرسة: )   (، ويف هذا اليوم: )  ( املوافق: )  ( من شهر: )  ( لعام ألف 

وأربعامئة و)   ( من اهلجرة.

يرسنا أن نلتقي بكن عىل مائدة القرآن الكريم:

ونلتف سوًيا حول مائدة النبوة، بدررها السنية:

ونأيت هنا لننتقـل بكــن إىل مشهــٍد تربــوي بعنــوان: )  (، من إعداد 
املعلمة: )     ( فكن معنا قلًبا وقالًبا.
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 مقدمة للم�س�هد »5« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل محًدا عىل اإلكرام، واحلمد هلل شكًرا عىل اإلنعام، وسبحان اهلل 
عدد قطر البحار، وورق األشجار، ورذاذ األمطار.

آله وصحبه،  الدجى، وعىل  بدر  واهلدى، حممٍد  العلم  اهلل عىل  وصىل 
ومن سار عىل هنجهم إىل يوم املزيد. ثم أما بعد:

الشجية،  إذاعتنا  منرب  ومن  البهية،  مدرستنا  يف  سوًيا  نجتمع  نحن  ها 
يف هذا اليوم: )   ( املوافق: )  ( من شهر: )  ( لعام ألف وأربعامئة و)  ( من 

اهلجرة.

وخري ما نستمع له، ونجتمع عليه، كتاب الرب، تعاىل وتقدس:

ومن سنة نبينا نقتفى أثره، ونتبع منهجه:

وننتقل مجيًعا إىل مفاجأتنا هلذا اليوم أال وهي مشهد بعنوان: )    ( من 
إعداد املعلمة: )   ( فكن معنا، وشاهدن جديدنا.
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منوذج طلب لويل الأمر

املكرم ويل أمر الطالبة/                                                  املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد :

لقد تم اختيار ابنتك ضمن أعضاء مرسحية )              ( باملدرسة، ونظًرا 
حضورها  عىل  املوافقة  نأمل  لذا..  األمور؛  بعض  يف  تدريب  إىل  حلاجتهن 
يــوم )         ( املوافق:   /    / 143هـ من الساعة )    ( وحتى الساعة )   (.

شاكرين لكم تعاونكم
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اخلـ�تــمــة

بعد هذه الرحلة املمتعة يف رحاب املرسحيات واملشاهد املتنوعة، نرفع 
أكف الشكر والثناء للموىل سبحانه وتعاىل فهو أهل الثناء واملجد.

إمتام  أعانني عىل  الشكر فهو من  بعد  بعد احلمد، والشكر  وهلل احلمد 
هذا الكتاب، ويرس يل نرشه، وإخراجه لكم هبذه الصورة.

مهمت  حتى  كبرًيا،  ووقًتا  عظياًم،  جهًدا  الكتاب  هذا  مني  أخذ  وقد 
جتويل  أن  إال  األمور؛  زمام  يأخذ  آخر  لفارس  امليدان  وترك  باالنسحاب، 
العظيم يف جمال  القصور  العنكبوتية كشف يل  الشبكة  املكتبات، ومواقع  يف 
الضحالة  بل  عموًما؛  املدرسية  واملرسحيات  خصوًصا،  اإلذاعية  املشاهد 
عن  فضاًل  واملرسحيات،  املشاهد  هذه  بأمهية  والتوجيه  التوعية  يف  الشديدة 

إعدادها بصورة سليمة ومنهجية.

باألقالم  حمماًل  امليدان،  إىل  وعدت  األمور،  بزمام  أمسكت   .. لذا 
واألوراق، حتى احتللنا مكاًنا يف املكتبات، ومنحنا ألجيالنا بصمة قد تشفع 

لنا يف يوم أحوج ما نكون إليها.

إال أن أشد ما يفزعني ويقلقني، هو اخلوف من استمرار واقع اإلمهال 
بمثابة  هو  الكتاب  هذا  إن  حيث  املدرسية،  واملشاهد  للمرسحيات  الشديد 
السلم واملصعد الذي يطلب منِك تقديم خطوة أوىل للصعود، بعدها جتدين 

نفسِك يف أعىل ذلك السلم. 

لذا .. ال تنسوا مجيًعا أن املرسحيات واملشاهد املدرسية حتتاج إىل جهد، 
بأن  تشعرن  فسوف  تعاىل  اهلل  عند  األجر  احتسبتن  إن  لكن  ومال،  ووقت، 
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كل ما تقدمنه هو جهد قليل يف طريق بحر الدعوة إىل اهلل؛ ففضل اهلل عليِك 
عظيم، وعملِك ضعيف؛ فابذيل العمل، وأخليص النية، وسوف جتدين هذه 
األعامل - بإذن اهلل - يف صحائف أعاملِك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من 

أتى اهلل بقلب سليم. 

أو  اقرتاح،  بإضافة  الكتاب،  هذا  إثراء  يف  معي  تتعاون  أن  أنسى  وال 
إبداء رأي، أو مالحظة.. ومجيع هذه األشياء سوف نأخذها بعني االهتامم يف 

الطبعات القادمة  - بإذن اهلل - .
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