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ِب ْس ِم َّ
يمُ
َٰن َّ
ُاّلل َّ
ُالر ِح ِ
ُِالر ْح َم ِ

بسمُاهللُ،والحمدُهللُ،والصبلةُوالسبلمُعىلُرسولُاهللُوعىلُآلهُوصحبهُومنُاهتدىُ
بهداهُ.أماُبعد

ُدروس ُيف ُتعلم ُاللغ ِة ُالعربي ِة ُ ُخاص ًةُ
تب ُليكون ُ ُمن ُأول
ٍ
ُ
كتاب ُبداي ِة ُالعربي ِة ُ ُك َ
َرض ُالر ِ
ئؼسي ُمنهُ
ب ُُيف ُأمثل ٍة
ُوصور ُمفيدةٍ ُمناسبة ُلؤلطفالُ .والغ ُ
ِ
ٍ
لؤلطفال.هو ُ ُمر ّتَ ٌ

حدث ُوالكتاب ِة ُباللغة ُالعربية ُ ُمن ُخبللُ
ُمهارات ُالقراء ِة ُ
كؾساب
واالستماع ُوالت
ِ
اِ
ِ
ُ
ِ

تعلمُالقواع ِدُُ ُ.
ممارسةُِالكلماتُوالجم ِلُ.لؼسُالغرضُمنُهذاُالكتابُ ُ

الجزءُالرا بعُُيتضمنُمقاالت ُ ُقصرية ُوحواراتُ.أمىضُاألستاذُمحمودُالحسنُوق ًتاُ

قراتُُ.نحنُنشكرُ
ُِ
طويبلًُيفُالُ َتحريكُ.وساعدناُ ُاألستاذُعبدُاهللُمجمدارُُ ِببعضُالفُ
لهماُ.نأ ُملُأنُهذاُالكتابُُ ُي َمهدُالطر يقُلتعلمُاللغةُالعربيةُبإذنُاهللُعزُوجل.
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الوحدة ُاألوىل
المقاالتُوالحواراتُالوظيفية

10

الدرسُاألولَُ ُ٪م ْع ِرفَ ِتُ

انذرُكيفُيعرفُمحمدُُنفسهُ ،

اسمي ُ ُمحمدُ ُ .اسم ُأيب ُأحمدُ ُ .أنا ُطالب ُ ُيف ُا ُلكليةُ .أيب ُيعمل ُيف ُالجامع ُِة ُ

درساُوُأميُربةُالؽيتُ.أناُمنُبر يشلُوأسكنُ ِب ُ ُمحمدبورُ،داكا ُحالياُ .
ُم ً
أسكن ُمع ُأسرت ُُ .يل ُأخوان ُوأخت ُواحدةُ .كلنا ُنعؼش ُمعا ُيف ُمحمدبورُ.

ُسبع َُةُعشر ُعاماُُ.أدرسُيفُالسنةُاألوىلُيفُالكليةُُ .
عمري َُ
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ُهوا ي
الكتب ُالجديد ُِة ُ ُوالسباحةُ.أناُأحبُاللغةُالعربيةُجداُُ.
تُاستبلم ُ
ُ
ِ
هدفُحياتُُأنُأكونُمعلماُُكبرياُوُداعياُلئلسبلمُفأطلبُمنكمُالدعاءُ ُ.

هلُيمكنكُأنُتعرفُنفسكُاآلن؟ ُ
ُ

انظرُإىلُالحوا رُالذيُُجرىُبنيُعمرُوُزيدُعندُالتعارف ُ
عمر

بلمُعَل َْي ُ
ك ْم.
َّ
الس ُ

عمر

ك؟
اُاس ُم َ
َم ْ

عمر

ُك؟
ُحا ل َ
ك َْي َف َ

زيد
زيد
زيد

عمر
زيد

عمر
زيد

عمر
زيد

َوعَل َْي ُ
بلم.
ك ُم َّ
ُالس ُ
ا ْسمِيُ َخا لِ ٌدُ

هللُ
ري َُوال َح ْم ُدُ ِ
ِب َخ ْ ٍ
َ َ
تُقَا ِد ٌم؟
ِم ْنُأ ْي َنُأ ْن َ
أ َناُمنُ َب ِر ْي َشل.
َ
تُ َب ِر ْي َشلِ ٌّي؟
َه ْلُأ ْن َ
َن َع ْمُ.أَناُ َب ِر ْي َشلِ ٌُّ
ي

ك؟
َماُ ِم ْه َن ُت َ
أ َ َناُ ُم َه ْن ِد ٌس.
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عمر

ُاآل َن؟
أ َ ْي َنُ َت ْس ُك ُن ْ
َ
ُحا لِ ًيا.
أ ْس ُك ُن ُِِفُْ ِم ْر ُب ْو ِر َ
أ َ ْي َنُ َت ْع َم ُل؟
ُش ِر َكةٍُ.
أ َ ْع َم ُل ُِِف ْ َ

زيد

ونُعَا ًما
ُع ْم ِريُ َخ ْم َس ٌة َُوُ َث َبل ُث َ

زيد

عمر
زيد

عمر

ك َْمُ ُع ْم ُركَ ؟

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُاإل ْس َبل ِم َّي ُة؟
َماُ ِه َيُال َّت ِح َّي ُة ْ ُِ

ْن ِل؟
نيُ ُد ُخ ِ
َه ْلُ ُت َسلِ ّ ُمُع ََىل َُوالِ َد ْي َ
ولُال َْم ْ ِ
كُ ِح ْ َ
ُالس َبل َمُأ َ ْم ُِس ًّرا؟
أ َ َج ْه ًراُ َت ُردُّ َّ
ك؟
َه ْلُ ُت َسلِ ّ ُمُع ََىل ْ
نيُ ِم ْن َ
ُاأل َ ْس َفلِ َ
ُاآل َخ ِر ي َن؟
ُالس َبل َمُ ِم َن ْ
أَُأ َ َّو ًالُ ُت َسلِ ّ ُمُأ َ ْمُ َت ْن َت ِظ ُر َّ
َ
ك؟
ااس ُمُأ ِب ْي َ
َم ْ
َ
ك؟
ااس ُمُأ ِخ ْي َ
َُم ْ
ااس ُمُالْق َْر َيةُِال َّ ِتُ َت ْس ُك ُنُ ِف ْي َها؟
َم ْ
أَمهندسُأ َ ْن َ
ب؟
َ
َُْ ِ ٌ
تُأ ْم َُط ِؽ ْي ٌ
ك؟
ك َْم َُسا َع ًةُ َت ْع َم ُل ُِيفُ َم ْك َؾ ِب َ
13

اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالثاينُُ٪أ ُ ْس َر ِتُ

أراد ُحُسنُأنُيعرفُعنُأسرةُمحمودُفسألُبعضُأسئلةُُ.لننظرُُماذاُسأله ُ
حسن
محمود
حسن

َ
نتُ ُم َت َز ِّوجٌ ُأ َ ْمُ َع َز ٌب؟
َه ْلُأ َ
َ
ت َُط ِب ْؼ َب ٌةُ.إِ ْس ُم َهاُ
ان َُوبِ ْن َت ِ
ُيلُ َز ْو َج ٌة َُوا ِح َدةٌ َُوا ْب َن ِ
انَ ُ.ز ْو َج ِ ْ
أ َناُ ُم َت َز ِّوجٌ ْ ِ .
ب.
َز ْي َن ُ
ِم ْنُأ َ ْي َنُ ِه َي؟ُ
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محمود

حسن

محمود

حسن

ضاُ ُِم ْنُ َب ِر ْيشل.
ُأي ً
ِه َي ْ
َ
َك؟
ك َْمُأ ًخاُل َ
اتُ ُ.ب ُي ْو ُت ُه َّنُ
اُ.ويلُأ َ ْر َب ُعُأ َ َخ َو ٍ
يلُ َثبلثَ ُةُإِ ْخ َو ٍةُ ُ.ب ُيو ُت ُه ْمُ ِع ْن َدُ َب ْي ِؾ َن ِ ْ
ِْ
تُ َخ ِ ُ
ق َِر ْي َب ٌةُ ِم ْنُ َب ْي ِ
ايلْ
ك؟
ُأب ْي َ
اُاس ُم ِ
َم ْ

محمود

إِ ْس ُم ُهُ ُم َح ّم ٌَدُ َح َس ٌن.
ُ
ك؟
ُاس ُمُأ ِّم َ
َما ْ
إِ ْس ُم َهاُ َخ ِد ْي َج ُة
َ
ْنل ُُه َما؟
أ ْي َنُ َم ْ ِ

حسن

ك؟
َماذَاُ َي ْع َم ُلُإِ ْخ َو ُت َ
ا َ ْأل َ ُخُالْ َ
ِل َُالُ َي ْع َم ُلُ َش ْؼ ًئا َُو ْاال َُخُ
بَُ ،و ْاأل َ ُخ ْ
ُاأل َ ْو َس ُط ُعَاط ٌ
ري َُط ِؽ ْي ٌ
ك ِب ْ ُ
ريُ ِتل ْ ِم ْيذٌ .
َّ
الص ِغ ْ ُ
َ
ك؟
َما َذاُ َت ْع َم ُلُأ َخ َوا ُت َ
ُ
ْتُالْ َ
تُ.
ريةُ ُم َعلِ ّ َم ُةُال َْم ْد َر َس ِةَُ .و ْاأل َ ْصغ َُرُ ِم ْن َها َُر ّبَ ُةُال َْؽ ْي ِ
أخ ِ َ
ك ِب ْ َ
ان ُِيفُالْكُلِ ّ َّي ِةُ.
ان َّ
انُ َت ْد ُر َس ِ
ري َت ِ
َو ْاأل ُ ْخ َت ِ
ُالص ِغ ْ َ
َ
ك؟
ُك َُو َب َنا ُت َ
َماذَاُ َي ْع َم ُلُأ ْب َنائ َ

حسن

محمود

حسن

محمود
محمود

حسن
محمود
حسن

محمود

ْنل ُُه َما ُِيفُْالق َْر َيةِ.
َم ْ ِ

ِنُالْ َ
ريُ َي ْد ُر ُس ُِيفُالْ َجا ِم َع ِةُ.
ُِ.و ْاال ِ ْب ُن َّ
اِ ْب ِ َ
ريُ ُم َد ِّر ُسُال َْم ْد َر َسة َ
ُالص ِغ ْ ُ
ك ِب ْ ُ

تُالْ َ
ِقُ
ت َّ
ريةُل ََّماُ َتل ْ َتح ْ
ريةُ َت ْد ُر ُس ُِيفُالْكُلِ ّ َّية َُِوال ِْؽ ْن ُ
َوال ِْؽ ْن ُ
ُالص ِغ ْ َ
ك ِب ْ َ
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حسن

محمود

ِبا ل َْم ْد َر َسةِ.

ك؟
َماذَاُ َت ْع َم ُلُ َز ْو َج ُت َ

ت.
ِه َيُ َت ْب ََق ُِيفُال َْؽ ْي ِ ُ
تِ ُ،ه َي َُر ّبَ ُةُال َْؽ ْي ِ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َ
نتُ ُم َت َز ِّوجٌ ُأ َ ْمُ َع َز ٌب؟
َه ْلُأ َ
ِم ْنُأ َ ْي َنُُُزوزتك؟ُ

َ
َك؟ُكمُأختا؟
كمُشخصاُيفُأسرتك؟ُك َْمُأ ًخاُل َ
ُ
ك؟
ُاس ُمُأ ِّم َ
ُأب ْي َ
اُاس ُم ِ
ك؟ ُ َما ْ
َم ْ
ك؟
َماذَاُيَ ْع َم ُلُإِ ْخ َو ُت َ
َ
ك؟
َماذَاُ َت ْع َم ُلُأ َخ َوا ُت َ
َ
ك؟
ُك َُو َب َنا ُت َ
َماذَاُيَ ْع َم ُلُأ ْب َنائ َ
ك؟
َماذَاُ َت ْع َم ُلُ َز ْو َج ُت َ

17

َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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اينُ
الدرسُالثالث ُُ ُ ُ٪ع ْن َو ِ

سألُُالمديرُالُحسنيُعنُعنوانهُ ُ .

حسني

ك؟
َماُ ُع ْن َوا ُن َ
آلثَّاب َ
ت؟
تُأ ِمُال ُْم َوقَّ ُ
ِ ُ
ت.
اب ُ
ا َلثَّ ِ

مدير

مدير

اصلة؟ُ
َماُ ُع ْن َو ُ
اسلَةُِ ُ/م َو َ
انُال ُْم َر َ

مدير
حسني

ا َلْقَر َي ُةُ ُ٪مرا ْد ُبورَ ُ،م ْخفَر ُّ
ُالش ْر َط ِةَُ ٪سا َب ْرُ،ا َلْمحا فَظ ُةَ ُ٪داك َاُُ.
ُ
ْ
َ ْْ
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حسني

مدير

حسني

ُ٪رق ُْم َّ
ُالط ُِر ْي ِق...
انُ َم ِ
ُه َوُ ُع ْن َو ُ
ْن ِ ْ
يل َ
تُِ ُ...يف َّ
ث،
ورُالثَّا لِ ِ
ُ َرق ُْمُال َْؽ ْي ِ
ُالد ِ
ُرق ُْم َّ
ُالش َّقةِ....
َ
ك؟
ُج َّوالِ َ
َما َُرق ُْم َ

الُ ُه َوُ......
َرق ُْمُالْ َج َّو ِ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َ
ت؟
أ ْي َنُ َي َق ُعُ ُع ْن َوا ُن َ
اب ُ
كُالثَّ ِ
َ
ت؟
أ ْي َنُ َي َق ُعُ ُع ْن َوا ُن َ
كُال ُْم َوقَّ ُ
كُالْق ََر ِو َّ
ي؟
َه ْلُ َت ُز ْو ُرُ َب ْؼ َت َ
َ
َ
تُالْق َْر َيةِ؟
ك ُِيفُ َب ْي ِ
َه ْلُ َي ْس ُك ُنُأ َح ٌدُ ِم ْنُأق ِْر َبائِ َ
ُ
َه ْلُ َت ْ
ك؟
كُإِ ْنُك َا َن ْتُ َب ِع ْي َدةًُ َع ْن َ
بُإِىلَُأ ِّم َ
ك ُت ُ
بُأ َ ْنُ َت ْس ُك َنُيفُالقريةُأوُيفُالمدينةِ؟
أ َ ْي َنُ ُت ِح ُّ
ك؟
َه ْلُ َي ْبكِيُقَل ُْب َ ُ
ارُآ َبائِ َ
كُلِ ِد َي ِ
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الدرسُا ُلرا بعُِ ُ٪د َرا َس ِتُ

استخربُُالضعيفُُعمرانُعنُدراستهُُ.
الضيف

عمران

الضيف

عمران

لس َبل ُمُعَل َْي ُ
ك ْم.
ا َ َّ

َوعَل َْي ُ
ُالس َبل ُم.
ك ُم َّ
أ َ َّ
فُ َت ْد ُر ُس؟
ُص ّ ٍ
ي َ
ُالسا ِد ِس.
أ َ ْد ُر ُس ُِيفُ َّ
ف َّ
ُالص ّ ِ
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الضيف

عمران

الضيف

عمران

ك؟
ُاس ُمُ َم ْد َر َس ِت َ
َما ْ

اُج ْو ِب ْيلِ ْي.
تُ"ا َل َْم ْد َر َس ُةُال ُْعل َْي ُ
اِ ْس ُمُ َم ْد َر َس ِ ْ
ُ
ك؟ُ
َم ََتُ َت ْب َدأُ َم ْد َر َس ُت َ
ُ
احا.
ت َّ
ُص َب ً
ُُالسا َع َةُُالثَّا ِم َن َة َ
َت ْب َدأُ َم ْد َر َس ِ َ

الضيف

َو َم ََتُ َت ْن َت ِه ْي؟

الضيف

ك َْمُ ِح َّص ًةُ ُت ْعق َُدُك ُ َّلُ َي ْو ٍم؟

الضيف

ب؟
ااس ُمُ ُم َعلِ ّ ِم َ
كُالْ َح ِؽ ْي ِ
َم ْ

عمران
عمران
عمران

الضيف

ُعمران

الضيف
عمران

َت ْن َت ِهيُالثَّا نِ َي َةُ َع ْش َرةَ ُُظ ْه ًرا.
ات ُك ُ َّ
ُُس ُّ
لُ َي ْو ٍمُ
ُت ْعق َُد ِ
تُُ ِح َّص ٍ

بُ" َح َس ٌن"
اِ ْس ُمُ ُم َعلِ ّم َِيُالْ َح ِؽ ْي ِ
أ َ َّ
اس َت ُه؟
يُ َم ْو ُض ْو ٍعُ ُت ِح ُّ
بُ ِد َر َ
اس َةُال ُْعل ُْو ِم َُوالل ُّ َغةِ.
أ ُ ِح ُّ
بُ ِد َر َ
َك؟ُ
ات ْ
ُاأل َ َس ِ
اس َّي ُةُل َ
َماُ ِه َيُال َْم ْو ُض ْوعَ ُ
اإل ْنكِلِ ْي ِز ُّ
يُ
ا َل َْم ْو ُض ْوعُ ْ
الر َي ِ
اض َّي ُ
ُاأل َ َسا ِس ُّي ُِيلَُال َْؽ ْن َغ َبل َُو ِّ
ات َُوال ُْعل ُْو ُم َُو ْ ِ
والْعرب َي ُةُوالْجيولُوجياُوال َّتار ْي ُخ َ َ
مُ
آنُك ُ َّلُ َي ْو ٍ ُ
ُ.وأ َناُأ ْحف َُظُالْق ُْر َ
َ َ َ ِّ َ ِ ُْ ْ َِ َ ِ
َ
احا.
َص َب ً

الضيف

اراُلكمُسن ًة؟
كمُا ْخ ِؾ َب ً

الضيف

َه ْلُ َي ْع ِق ُدُلَ ُ
ار ُِيفُالْف َْص ِل؟
ك ُمُا ْخ ِؾ َب ٌ

عمران

ُالس َنةِ.
ات ُِيف َّ
ار ٍ
ُي ْعق َُدُلَ َناُ َث َبل ُثُا ْخ ِؾ َب َ
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عمران

الضيف

عمران

ار ُِيفُالْف َْص ِل.
َن َع ْمَُ ،ي ْع ِق ُدُلَ َناُا ْخ ِؾ َب ٌ

ُالس َن ِو ّيَة ُِِيفُ َم ْد َر َس ِتك ُْم؟
ُالر َي َ ُ
ات َّ
اض ِ
َه ْل َُي ْع ِق ُدُ َب ْر َنا َمجُ ِّ
ريُك ُ َّل َُس َنةٍ.
َن َع ْمَُ ،ي ْع ِق ُد ُِيفُ َم ْد َر َس ِؾ َناُ َب ْر َنا َمجٌ ُك َِب ْ ٌ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
يفُأيُفصلُتدرس؟ُ

أينُ َتق ُعُمدرس ُتك؟ُ

كمُطالباُيفُفصلكم؟ُكمُيفُالمدرسة؟ُ

ماُذا ُهيُالمودوعاتُاألساسية ُيفُصفكم؟ ُ
ِمنُفَضلِ َ
ب.
رب َناُ َع ْنُ َم ْو ُض ْوعِ َ
ْ ْ َ
كُالْ َح ِؽ ْي ِ
كُأ ْخ ِ ْ
ك؟ُوُمَتُتنتهي؟ُ
وس َ
مَتُتبدأُ ُد ُر ُ

ماُهوُيومُالعطلةُ/اإلجاز ِةُ؟ُُكيفُتقضيُعطلتك؟ُُ
كُا ُ ْذ ُك ِرُاسم ْ ُ
ُاأل ُ ْس َتاذَ؟
بُ َهذَ ا ْ ُ
بُ ِع ْن َدكَ ُ.لِ َماذَاُ ُت ِح ُّ
ِم ْنُف َْضلِ َ
ُاأل ْس َتا ِذُالْ َح ِؽ ْي ِ
ْ َ
ماُذاُتريدُأنُتكونُيفُالمستقبل؟ُكيفُتستعدُله؟ُ
أ َ ْي َنُ َت ْ
تُأ َ ْم ُِيفُال َْمك َؾ َبةِ؟
بُالمْنيلَُُّ،أ َ ِيفُال َْؽ ْي ِ
بُال َْوا ِج َ
ك ُت ُ
اسةِ؟
بُإِ َىلُ َم ْك َؾ َبةُِال َْم ْد َر َسةُِلِل َْب ْح ِ
ث َُو ّ ِ
الد َر َ
َه ْلُ َتذْ َه ُ
ب؟ُأ ْي َنُ ُه َو؟ ُ
َه ْل ُِيفُ َم ْد َر َس ِتك ُْمُ َمل َْع ٌ

كمُاخؾباراُ ُي ْعق َُدُسنة؟ُمَتُ ُي ْعق َُدُهو؟ ُ

ُالس َن ِو يَّ ُةُيفُمدرستكم؟ُُهلُتشاركُفيها؟ُ
ُالم َسا َب َق ُة َّ
هلُ ُت ْعق َُد ُ
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َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالُخا مسَُ ُ٪ب ْؼ ِتُ

ت ُم ْف ُتوحٌ ُُ.أ َُناُأَس ُكن ُيف ُهذَ اُالْؽي ِ َ
ارع َّ
ارعُ
ت َ
مام ُال َْؽ ْي ِ
ْ ُ ِْ َ
َهذَ اُ َب ْي ٌ
اب ُال َْؽ ْي ِ َ
ت ُُ.أ َ
ٌُ.الش ِ
ُش ِ
ت َُ ُ.ب ُ
َْ
َ
َ َ
راب ّي َة ُ ُه َناكَ ُُ.أ َ ْر ِج ُع َ
ب َ
ت ُ َمسا ًء ُُ.
ُإىل ُال َْؽ ْي ِ
ُإىل ُال َْم ْد َر َسةُُِ.أ ْد ُر ُس ُال َْع ِ
َض ِّي ٌق َُو َط ِو ي ٌل ُُ.أ َناُأ ْذ َه ُ
َ َ
ُ.يفُْالْغ ُْرفَةُِأ َ ِيبُُ ُ.ه َوُ ُم َد ِّر ٌسُُ ُ.ه َوُ
ريةٌ َُو َ
ب ُِيفُْال َْمل َْع ِ
بَُ ُ.ه ِذ ِهُغ ُْرفَ ِ ْ
ُج ِم ْيل َ ٌة ِ
أ َناُأل َْع ُ
تُُ.الْغ ُْر ُفَ ُةُك َِب ْ َ
َ َ ُ
ابُ.أ َناُ
او لَ ٌةُ.ع ََىل ُال ِ
دار َُط ِ
بري ُِ ُ.بجا نِ ِ
اب َُو ُقَل ٌَمُ.أناُأق َْرأ ُالْ ِك َت َ
ْطاو لَ ِة ُ ِك َت ٌ
ب ُالْ ِج ِ
ُم َد ِّر ٌس ُ َخ ِ ٌ
َ ُ
ْعلمُ.
ُح ًّبا ُِيفُْال ِ
أقرأ ُ
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أجبُعنُاألسئلةُاآلتية٪
أينُبؼتك؟ُ

هلُتسكنُيفُالكوخُأوُيفُالشقةُأوُيفُالدار؟ُ
اح ًةُلبؼتك؟ُ
كمُ ِم َس َ

هلُيفُبؼتكُ َمسبحٌ ؟ُ
هلُيفُبؼتكُ ِفنا ٌء؟ُ
كمُبوابةُهناك؟ُ

يفُأيُدورُتسكن؟ُ

كمُغرفةُيفُبؼتك؟ُهلُلكُغرف ٌةُخاص ًة؟ُ

هلُفيهُغرفةُجلوس؟ُ

كمُحماماُوُكمُمرحاضاُيفُبؼتك؟ُ

اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََرا ُغَُ ِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالسادسُُ٪قَ ْر َي ِتُ

َ
تُ
ُالؽ ْي ِ
ظرِ ُ .ف ْي َها ُ َب ْي ٌ
ُص ْو َرةُ ُق َْر َيةٍَُ .ر َس ْم ُ
ري َُو َن ْه ٌر َ
َه ِذهِ ُ
ريُ .أ َم َ
ُج ٍ
ام َ
ار ُك َِب ْ ٌ
ت ُك َِب ْ ٌ
ت ُ َهذَ ا ُال َْم ْن َ
َ
بَ ُ.ي ْع َم ُل ُ ِف ْيهُِ
ب َ
َط ِر ْي ٌق َُوا ِس ٌعِ ُ.ف ْي ِه َُو ْح ٌل َُو َر ْم ٌل َُو َح َج ٌر ُأ ْيضاًِ ُ.ب َجا ُنِ ِ
ُالط ِر ْي ِق ُ َح ْق ٌل ُ َخ ِص ْي ٌ
ت ُ َش َج َرةٌ َُو َخل َْف َّ
ُالش َج َر ِة ُُس ْو ٌر ُ َمك ُْس ْو ٌرَ ُ .ه ِذ ِهُ
ُالؽ ْي ِ
ُالؽ ْي ُ
ت ُلِلْف ََّبل ِحَ ُ .خل َْف َ
ف ََّبل ُح ْو َنَ ُ .هذَ ا َ
ُالرب َكةُِِ .يفُْ
ريةٌ ُ ِج ًّداُ ُ .ه َناكَ ُغَا َب ٌة ُِيفْ َ
ِب ْر َك ٌةِ ُ .ه َي َ
ُص ِغ ْ َ
ُشا ِط ِئ ُال َّن ْه ِر َُو ِب ْئ ٌر ُ َع ِم ْي ٌق ُ ُمقَا ِب َل ِ ْ
اب.
َّ
الس َما ِءُ ِه َبل ٌل َُو َن ْج ٌم َُو َس َح ٌ
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َب ُ ِم ْنُ
ئُ .ه َناكَ ُ ِج ْس ٌر ُف َ
يُيفْ ُال َّن ْه ِر َ
ُالها ِد ِ
َوق ُال َّن ْه ِرَ ُ.ي ْج ِريُال َْم ْرك ُ
َب ُال َج ِم ْي ُل ُ َي ْج ِر ِ
ال َْمرك ُ

ب َ
سرُ
ُالؽ ْي ِ
ُإىل ُال َْم ْد َر َسةُِ .ه َي َ
ب ُال َغا َبةِِ ُ .عنذَ ُال ِج ِ
ب ُ َم َسا ًء ُأ َم َ
ام َ
ُجا ُنِ َ
تُ .أذ َه ُ
َت ْح ِتهُِ .أل َْع ُ

ُج ِميل َ ٌةُ ِج ًّداُ .
افَٰ ُ.ه
ُّ
ُص ٍ
ورةُ َ
َج َب ٌلُ.فيهُِك ََه ٌفُ ُم ْظلِ ٌمَ ُ.ما ُءُال َّن ْه ِر َ
ذهُالص َ
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ماُاسمُقريتك؟

أين ُتقعُُقريتك؟

منُيسكنُيفُقريتكُمنُأقربائكُ؟

هلُهناكُنهرُأوُجبل؟ُُ

هلُهناكُمنُمدرسةٍ؟ُكيف ُهي؟ُ
صفُلناُقريتكُاختصارا.

ماُهوُُعددُالسكانُيفُقريتك؟ُ

ماُُذاُيعملُُأكثرُالسكانُيفُقريتك؟ُ
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َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالسا بعَُ ُ٪م ْد َر َس ِتُ

تُ.مدرستُجميل ٌةُوكبريةٌُ.
أ َ َناُ ُم َح ّم ٌَدُ.أ َ ْد ُر ُسُيفُالمدرسةُِاإلسبلمية ُُِِب َداك َاُ.أ ُ ِح ُّ
بُ َم ْد َر َس ِ ْ
ُ.مديرُ
ُوكبري
ُمشهور
ُعالم
مدرستُمشهورةٌ ُو َع ِر ْي َق ٌة ُيفُبنغبلدي َشُ ُ.م ِد ْي ُر ُالمدرس ِة
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
َ
كباُ.ا َ ُّلط َّبل ُبُيفُ
ليه
ُيوم
ُِعالم
ُماهرُ.أذهبُإليهاُك َّل ٍ
بُإِ َ
اُماشياُأوُرا ً
ً
المدرسة ٌ
ُمبكراُ.أ ْذ َه ُ
ً
ٌ
َ
َ
ُوقت َّ
ُالقرآنُ
اغُ.أ َ َت َعل َّ ُم
مدرستُ َك ِث ْ ُُ
بُ َم َع ُه ْم َ
ونُ.أ ْد ُر ُسُمعهم َ
ُالد ِ
َ
ري َ
رسُ.أل َْع ُ
ُوقتُالف ََر ِ
َ
َ
اس ُة ُ ُم ِف ْي َدةٌَ ُ .م ْنُ
ُالع َر ِب َّي َةُ .ا َ ّ ِ
الكريمُ ،وأ َت َعل َّ ُم ُال ِق َراءةَ ُوال ِك َتا َب َةُ .وأ َت َعل َّ ُم ُالل ُّ َغ َة َ
لد َر َ
َ
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َ
ُكثرياَ ُ.م ْنُيقرأُُْكثرياُ َي ُ
ّت ُمُ
ُعالم
اُي َت َعل َّ ْم
َي ْد ُر ْس
ك ْنُيفُا ُ
اُكبرياُ.أناُأ ْح َ ِ
ُكثري َ
لم ْس َتق َْب ِل ً
ً
ً
ً
نيُو َت ْب ِج ْيل ُُه ْم َُي ُد ُّلُعىلُ َش َرافَة َّ
ب.
نيُوأ ُ ِح ُّ
امُال ُْم َعلِ ّ ِم ْ َ
الم َعلِ ّ ِم َ
ّت ُ
ُ
ُِالطا لِ ِ
بُ ُز َم َبلِئُِْ.اِ ْح ِ َ
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ماُاسمُمدرستك؟ُ
أ َ ْي َنُُتقعُمدرستك؟
مد َر َستكُ َع ِر ْي َق ٌة ُِيفُ َب ْن َغ َبل ِد ْي َش؟
َه ْ ُ
لُ ْ

مَتُأسستُمدرستك؟ُيعِنُيفُأيُعام؟ُ
كمُطالباُوُطالبةُيفُمدرستك؟ُ

كمُمدرساُوُمدرسةُيفُمدرستك؟ُ

كمُصفاُيفُمدرستك؟ُ

هلُهناكُملعبُيفُمدرستك؟ُ

هلُهناكُمسجدُيفُمدرستك؟ُأينُتصلونُحنيُتقومُهناك؟ُ
مَتُتبدأُمدرستك؟ُمَتُتنتهي؟ُ
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َح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ َىلُال َْع َر ِب َّيةِ٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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فُأَق ِْضيُ َي ْو ِم ْيُ
الدرسُالثا منُُ٪ك َْي َ ُ

حمام ُوُأ َت َغ َّو ُط ُثمُ
يقاظُ .
ك ًرا ُبأذكارُاال ِ ْس ِؾ ِ ُ
احاُ ُم َُب ِ ُّ
ص َُب ًُ
ظُ َُ
س َُؾي ُِق ُ ُ
ُأ َ ْ ُ
بعدُاالسؾيقاظ ُأدخلُال
ِ
َ
جما َُع ًُةُ.بعدُأدا ِءُ
دُ َُ
ج ُِرُيفُا ُلْ َُمسج ُِ
بلةُال َُف ْ ُ
يُص َ ُ
ص ُلِ ّ َ ُ
ُ.ثمُأ ُ َ ُ
ُ
اُبا ُلْ َُما ُِء
د ُِ
أُج ُِّي ً ُ
وض َُ
وُأ َ َُت َُّ
س َُناينُ ُ
ستاكُُُ ُأ َ ْ ُ
ُأ َ ْ ُ
شي ُ ُه َُناكَُ ُ ُم ُْن َُف ُِر ًُدا ُثمُ
اح ًُةُ ُ .فَ ُأ َ ُْم ِ ُ
ّت َُ
دي َُق ُِة ُاِ ْس َُ
ح ُِ
خ ُُرجُُ ُإىل ُال َ ُ
وأ َ ُْ
دُ ُ
ن ُا ُلْ َُمسج ُِ
ع ُ ُِم َ ُ
ج ُ
الصبل ِة ُ ُأ َ ُْر ُِ
ُنصف ُساعة ُأو ُأق ِ ّل ُثم ُأقرأ ُُ
ُالقرآن ُ ُل ُم َّدةُِ
َُ
ت ُو ُُأ َ ُفْ ُ ُط ُُرُ .بعد ُاإلفطار ُ ُأ َ ُْت ُل ُو
ع ُإىل ُ َُب ُْؼ ِ ُ
ج ُ
ُأ َر ُِ
ِ
يتُبعدُالمطا لَعةُ .
بُ َُ
الؽ
عُ َُوا ُِ
ص َُن ُ
الدراسي َةُُوُُأ ْ ُ
بُ
َّ
ُ
ج َ
ال ُك ُت َ
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اش ًُياُ.أدرسُفيهاُحَتُالمساءُِوُيفُالفّت ِة ُُأصليُ
ٌق ُ َُم ُِ
لض َ ُ
س ُِة ُبعدُا ُُّ
در َُ
ب ُإىلُا ُلْ َُم َُ
ثمُأ َ ُْذ َُه ُ ُ
ُ
ب ُ َُم َعُ
لع ُ ُ
بُُ .أ َ َُ
ُالؽيت ُثم ُأخرج ُ ُإىل ُا ُلْ َُم ُل ْ َُع ِ ُ
ُِ
ع ُإىل
ج ُ
صبلة ُالظهر ُيف ُمسجد ُالمدرسةُ ُ ُ .أ َ ُْر ُِ
ص ُِر ُ ُوُأتسوقُثمُأرجعُ
الع ْ ُ
وق ُبعد ُصبلةِ ُ ُ َُ
إىلُالس ِ ُ
ُُّ
بُ
م ُهناكُُثم ُ ُأ َ ُْذ َُه ُ ُ
د ُِ
د ُقَاِئِ ُ ُك َُر ُةَ ُال َُق َ ُ
ص ُِ
ُأ َ ْ ُ
إىلُبؼتُقبلُصبلةُالمغربُ.ثمُبعدُذلكُأصليُصبلةُالمغربُيفُالمسجدُ.ثمُأعودُإىلُ
الؽيتُ .

راس ُِةُ.
لد َُ
ت ُ ُلِ ّ ُِ
ل ُ ُغر ُفَ ِ ُ
خ ُُ
ضاِئِ ُ َُن َ ُظا ُفَ ًُة ُ ُو ُأتناولُوجبة ُخفيفةُ ُفَأد ُ
ل ُ ُأ َ ُْع َُ
بعد ُالعودة ُ ُأ َُ ُْغسُِ ُُ
َ
ك ًُرا.
امُ ُُم َُب ِ ُّ
بل ِةُال ُِع َ ُ
ُبعدُص َ ُ
َُ
اُ.أ َ َُت َُع َّ ُ
ش
شا ِءُ ُم ُْن َُؾ ُِب ًُه ُ
سُ ُه َُناكَُُحَتُال ُِع َ ُ
ُأ َ ُْد ُُر ُ ُ
شا ُِءُثم ُُأ َُن ُ
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َم ََتُ َت ْس َؾ ْي ِق ُظُ ِم َنُال َّن ْو ِم؟
َ
ك؟
لِ َما َذاُ َت ْس َتاكُ ُأ ْس َنا َُن َ
أي
نُتتوضأ؟ُب َماذَاُ َت َت َو َّضأُ؟ُُأ َ ْي َنُ ُت َصلِ ّيُالْ َف ْج َر؟
ِ
َ
اح ًةُُصباحا؟
إِ َىلُأ ْي َنُ َت ْخ ُرجُ َُر َ
هلُتنامُبعضُصبلةُالفجرُأوُتتلواُالقرآن؟ُ
متُتؾناولُالفطور؟ُماُذاُتعملُبعده؟ُ

مَتُتغؾسل؟ ُمَتُتذهبُإىلُالمدرسة؟ُ

مَتُترجعُمنُالمدرسة؟ُُماذاُتعملُبعدُُاُلعودة؟ُ
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هلُتلعبُمساء؟ُلماذاُتلعب؟ُ
ماُذاُتفعلُبعدُالمغرب؟ُ

مَتُتنام؟ُهلُتنامُمبكرا؟ُلماذا؟ُ

اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَُبِا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالتاسعُ٪فَ ْصلِ ْيُ

َ
او لَ ٌة َُو َمقَاعِ ُدُ
.يف ُالْف ْ ُ
ان َُوأ ْر َب ُع ُنَ َوا ِفذَ ِ ُ.ف ْي ِه َُط ِ
َص ِل ُ َبا َب ِ
ري َُو َن ِظ ْي ٌف ِ
َهذَ اُف َْصلِيُ.ا َلْف َْص ُل ُك َِب ْ ٌ
ريةٌَ .ي ْجلِ ُسُأ ُ ْس َتاذُ َناُعَىلَ َّ
.و ِيفُالْف َْص ِل َُس ّب ُْو َرةٌ َُوأ َ ْر َُب ُعُ
ُالط ِ
او لَة َُِو َن ْح ُنُنَ ْجلِ ُسُعَىلَُال َْمقَاعِ ِد َ
َك ِث ْ َ
ات ُ َها َّم ٌةُ
ُ.وإِ َضا فَ ًة ُإِ َىل ُذَ لِ َ
ك ُل َُْو َح ُة ُإِ ْع َبل ٍن َُو َسا َع ٌةُ ُ.تل َْص ُق ُإِ ْع َبل َن ٌ
َم َر ِ
او ْيحَ َُو َث َبل َث ُة ُ َم َصابِ ْيحَ َ
ُاأل ُ ْس َتاذُ
ب ُآ َخ َر ُ ِم ْس َبل ٌطَ .ي ْس َت ْع ِم ُل ْ
ب ُالل َّ ْو َح ِة ُ ُد ْو َال ٌبَُ .و ِب َجا نِ ٍ
.و ِب َجا نِ ِ
ُاإل ْع َبل ِن َ
ع ََىل ُل َْو َح ِة ْ ِ
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ُ
اض َرةَُ
الْ ِم ْس َبل َط ُلِ َت ْد ِر ْي ِس َنا
اي ٍة ُفَائِ َُقةٍَُ .ونَ ْح ُن ُ َن ْس َت ِم ُع ُ ُم َح َ
ُأحيانا.ي َد ِّر ُس َنا ُأ ْس َتاذُ َنا ُِب ِع َن َ
ُ
ُالص ْو َت َُو َّ
الض ْو َضا َءُ .
فُف َْصلِ َنا َُو َالُن َْرفَ ُع َّ
ايةٍُُ ِج ًّداَ .ن ْح ُنُ َنق ُْو ُم ُِب َؾ ْن ِظ ْي ِ
ْاأل ُ ْس َتا ِذُ ُِب ِرعَ َ
َ
ُاآلتِ َيةِ٪
ُالس َؤ َاال ِت ْ
بُ َع ِن ُّ
أ ِج ْ
ُكُ؟ُأُُواسعُُهوُأمُضيق؟ُ
ك َْي َفُف َْصل َ

ك؟
اُو َنا ِفذَ ةًُ ِيفُف َْصلِ َ
ك َْمُ َبا ًب َ

كمُُطاولةُ َُو َمق َْعداُيفُفصلكم؟
ك؟
أ َ ْي َنُ َي ْجلِ ُس ْ
ُاأل ُ ْس َتاذُ َُوال َّت َبل ِم ْيذُ ُِيفُف َْصلِ َ
ك َُس ّب ُْو َرةٌ َُو ِم ْر َو َح ٌة َُو ِم ْص َباحٌ ؟
َه ْل ُِيفُف َْصلِ َ

ُِاإل ْع َبل ِن؟
َماذَاُ ُيل َْص ُقُع ََىلُل َْو َحة ْ ِ
ُاأل ُ ْس َتاذُ ُِبا لْ ِم ْس َبل ِطُ ِيف َّ
ُالد ْر ِس؟
َماذَاُ َيف َْع ُل ْ
ك َْي َفُ ُي َد ِّر ُسك ُْمُأ ُ ْس َتاذُ ك ُْم؟
اضر ِة ْ ُ
ك؟
ُيفُف َْصلِ َ
ك َْي َفُ َي ْس َت ِم ُعُال َّت َبل ِم ْيذُ ُإِ َىلُ ُم َح َ َ
ُاأل ْس َتا ِذ ِ
هلُتهتمواُالنظافةُيفُفصلكم؟ُلماذا؟ُماُذاُتفعلُإلقامتها؟ُ
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َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ارُيفُالف َْص ِلُ
الدرسُالعاشرُ٪ال ِح َو ُُ

المدرس

الطالب

المدرس

الطالب
المدرس
الطالب

لس َبل ُمُعَل َْي ُ
ك ْم.
ا َ َّ

َوعَل َْي ُ
ُالس َبل ُم.
ك ُم َّ
ك َْي َفُأ َ ْن ُت ُمُال َْي ْو َم؟
ري.
ا َلْ َح ْم ُدُهللُ ِب َخ ْ ٍ

َماذَاُ َن ْد ُر ُسُال َْي ْو َم؟

ار.
َن ْد ُر ُسُال َْي ْو َمُالْ ِق َرا َئ َة َُوالْ ِح َو َ
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المدرس

الطالب

المدرس

الطالب

المدرس

الطالب

المدرس

الطالب

المدرس

الطالب

المدرس

الطالب
المدرس

الطالب

المدرس

الطالب

المدرس

ُج ِم ْي ًعاُ َماُ َد َّر ْس َناهُ ُِيف َّ
ُالسا ِب ِق؟
ُالد ْر ِس َّ
ُح ِف ْظ ُت ْم َ
َه ْل َ
َ
َ
تُ ِم ْنُ
ض ْ
َن َع ْمَُ ،و لَ ِك َّنُ َب ْع َ
ُاأل ُ ُم ْو ِر َُالُ َن ْس َت ِط ْي ُعُأ ْنُ َنف َْه َم ُهُ.ل َْوأف َْه ْم َ
ك.
ف َْضلِ َ
أ َ َج ْلُ،لِ َم َُال؟ُأ َ ُّ
يُ َش ْي ٍئُ َماُف َِه ْم ُت ْم؟ُ
َ
تُ َد ْر َسُكَذَ ا َُوكَذَ ا.
أ َناُ َماُف َِه ْم ُ
ُ،سأُف ِْه ُم َها.
َن َع ْم َ
ض َرُ َج ِم ْي ُعُال َّت َبل ِم ْي ِذ ُِيفُالْف َْص ِل.
ُح َ
َه ْل َ
ُ
ُحا ِم ٌد.
ُح ِ
اض ُر ْو َنُإِ َّال َ
َن َع ْمَ ُ،ياُأ ْس َتاذُ!ُك ُ ٌّل َ
بُ،اِفْ َت ُحواُ ُك ُؾ َب ُ
ك ْم.
َط ِّي ٌ
َن َع ْمَ ُ،ياُأ ُ ْس َتاذُ!ُفَ َت ْح َنا.
ُِاأل ُ ْو َىل.
لص ْف َحة ْ
اِ ْب َدأُِالْ ِق َرا َئ َةُ ِم َنُا َّ

الُ
ابُ َهذَ ُّ
بُإِ َىل َّ
ياُ َخا لِ ُد!ُ َت َع َ
االس َؤ ِ
ب َ
ُج َو َ
ُالس ّب ُْو َر ِةُ.ا ُ ْك ُت ْ
الُ ُه َناُ.اِذْ َه ْ

ُور ِة.
ع ََىل َّ
ُالس ّب َ
اُأ ُ ْس َتا ُذ!
بَ ُُ،ي ُ
َط ِّي ٌ
َه ْلُف َِه ْم ُت ُم َّ
ُج ِم ْي ًعا؟
ُالد ْر َس َ
ض.
َياُأ ُ ْس َتا ُذ!ُف َِه ْم َناُإِ ْج َم ً
ض َُو ل َْمُ َنف َْه ِمُال َْب ْع َ
االُ.ف َِه ْم َناُال َْب ْع َ
أ َ َّ
يُ َش ْي ٍئُ َماُف َِه ْم ُت ْم؟
اُوكَذَ اُ.
َماُف َِه ْم َنا َ
ُش ْؼ ًئاُكَذَ َ

ُج ِم ْي ًعا؟
ونُ َي ْو َم ِ
ار ُك ْم؟ُ َه ْلُ َت ْعل َُم َ
ار َ
ُاال ْخ ِؾ َب ِ
َم ََتُا ْخ ِؾ َب ُ
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الطالب

المدرس

الطالب

المدرس

الطالب

المدرس

الطالب

ار؟
َال َُياُأ ُ ْس َتاذُ؟ُ َم ََتُ َي َق ُع ِ
ُاال ْخ ِؾ َب ُ

ُشا َءُاهللَُ ُ.م ْنُأَك َْم َلُ/
ُاأل َ ْر ِب َعا ِء ُِيف ْ
ارُ َي ْو َم ْ
ُاأل ُ ْس ُب ْو ِعُالْقَا ِد ِمُإِ ْن َ
ا َ ِال ْخ ِؾ َب ُ

الؽيت؟
ْن ِلُ/
ِ
بُال َْم ْ ِ
أتم/عمل ُ ِم ْنك ُْمُُ َُوا ِج َ
ُ
ض ُْأ َ ْس ِئل َ ٍةَُ .الُأ َ ْس َت ِط ْي ُعُأ َ ْنُأَف َْه َم َُط ِر ْي َق َةُالْ ِك َتا َبةِ.
يُ َب ْع ُ
َياُأ ْس َتا ُذ!ُ ِع ْن ِد ْ

ُج ِم ْي ًعا؟
ُج َم ْع ُت ُم
ْ
ابُال َْج ِد ْي َد َ
َه ْل َ
/استعل َمتمُالْ ِك َت َ

َالُ َياُأ ُ ْس َتاذُ!ُأ َ ْي َنُ َن ِج ُدُالْ ُ
ْكُ ِيفُال َْم ْك َؾ َبةِ؟
وج ُدُتِل َ
ب؟ُ َه ْلُ ُت َ
ك ُت َ
َالُ،عل َي َ
ْكُ ِم َن ُّ
ُالدك َّ ِ ُ
ان
يُتِل َ
َ ْ َ
كُأ ْنُ َت ْش َ ِ
ّت َ

!ُالُأ َ ْس َت ِط ْي ُعُ ِحف َْظ َّ
بُعَل َ َّي؟ ُ
َياُأ ُ ْس َتا ُذ َ
ُالد ْر ِسَ ُ.ما َذا َُي ِج ُ

المدرس

ُ
اء ِة َّ
ُاأل َ ْم ُرُإِ ْنُ
َك ْ
ني َُوالْ ِك َتا َبةُِ َم َّرةًُ.إِ َذ ْنُ َي ْس ُه َلُل َ
أ ْو ِص ْي َ
ك ُِب ِق َر َ
ُالد ْر ِسُ َم َّر َت ْ ِ

الطالب

ُشك ًْرا َُياُأ ُ ْس َتا ُذ!

المدرس

اءُاهلل.
َش َ
َعف ًْوا.

َ
ُاأل َ ْس ِئلَةُِال َّتا لِ َيةِ٪
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
اُي ْد ُر ُسُال َّت َبل ِم ْيذُ ُال َْي ْو َم؟
َماذَ َ

ُالسا بِ َق؟
ُح ِف َظُال َّت َبل ِم ْيذُ ُ َد ْر َس ُه ُم َّ
َه ْل َ
ُاأل ُ ُم ْو ِر؟
ض ْ
َه ْلُ َماُف َِه َمُال َّت َبل ِم ُْيذُ ُ َب ْع َ
َ
انُال ُْم َعلِ ّ ُمُال َّت َبل ِم ْيذَ ُيفُف َْه ِم َّ
ُالسا ِب ِق؟
ُالد ْر ِس َّ
َه ْلُأعَ َ
ِ
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بُيف َّ
ُالد ْر ِس؟
َم ْ
ااس ُمُال ِّتل ْ ِم ْي ِذُالْ َغائِ ِ ِ
اب؟
َماذَاُ َص َن َعُال َّت َبل ِم ْيذُ ُإِذَاُأ َ َم َر ُه ُم ْ
ُاأل ُ ْس َتاذُ ِب َف ْت ِحُالْ ِك َت ِ
َ
يُ َص ْف َحةٍُ َب َدأ َُالْ ِق َرا َئ َة؟
ِم ْنُأ ِّ
اس َعةِ؟
لص ْف َحةُِال َّت ِ
َه ْلُ َب َدأَُالْ ِق َرا َئ َةُ ِم َنُا َّ
ُالس ّب ُْو َر ِة؟
ااس ُمُال ِّتل ْ ِم ْي ِذُال َّ ِذيُأ َ َم َرهُ ْ
ابُإِ َىل َّ
ُاأل ُ ْس َتاذُ ُِبالذَّ َه ِ
َم ْ
ار؟
َم َتُ َي َق ُع ْ ِ
ُاإل ْخ ِؾ َب ُ
َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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اتُ
اض ِ ُ
الدرسُالُحاديُعشرُِ ُ٪ر َي َ

زيد

كريم
زيد

بُك ُ َّل َُي ْو ٍم؟
َه ْلُ َتل َْع ُ
َ
َ َ
بُأ َ ْح َيا ًناُ.
بُك ُ َّلُ َي ْو ٍمُ َب ْلُأل َْع ُ
الُ،الُأل َْع ُ
ب؟
لِ َماذَاُ َتل َْع ُ
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كريم
زيد

كريم
زيد

كريم
زيد

كريم
زيد

كريم
زيد

كريم

َ
لص َّحةِ.
ِألنَّ ُهُ ُم ِف ْي ٌدُلِ ِّ
اب؟
َماذَاُ ُتف ِ ّ
َض ُلُ ِم َن ْ
ُاألَل َْع ِ
ُالسلَّةِ.
أ َ َناُأفضلُ ُك َرةَُالْق ََد ِمُ َوك ِِر ْي ِك ْت َُو ُك َرةَ َّ
ب؟
َم ََتُ َتل َْع ُ
َ
اغُعَا َدةً.
أل َْع ُ
ب َُوق َْتُالْف ََر ِ
بُك ُ َّلُ َي ْو ٍم؟
ك َْم َُسا َع ًةُ َتل َْع ُ
َ
بُ.
لَ ْؼ َسُال َْوق ُْتُ ُم َع َُّؼ ًناُكَذَ لِ َ
كُ َب ْلُق َْد َرُالْف ََرا َغةُِأل َْع ُ
أَيفُ ِفنا ِءُالْم ْْن ِلُ َت ُل ْع َ
ان.
ِْ َ
َ ِ
بُأ ْم ُِيفُال َْم ْي َد ِ
َ ُ
َ
َ
ْن ِل.
اُيفُْ ِف َنا ِءُال َْم ْ ِ
أ ْح َيا ًنا ُِيفُال َْم ْي َد ِ
ان َُوُأ ْح َيا ًن ِ

اضةُِال َْب َدنِ َّيةِ؟
الر َي َ
َه ْلُ َتق ُْو ُم ُِب ِّ
َ
اضةُِال َْب َدنِ َّية َُِوأ َ ْم ِش ْيُ َي ْو ِم ًّياُ.
الر َي َ
َن َع ْمُ،أق ُْو ُمُبِ ِّ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْ ُ
س ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
مارسُالرياض َةُالبدني َةُك
لُيوم؟ُ
ٍ
هلُ ُت ُ
ُّ
ُإليك؟ُ ُ
بُأ َ َح ُّ
ب َ
أيُلَ ِع ٍ
أ َ َّ
ار ُس ُهُك ُ َّل َُي ْو ٍم؟ُُ
يُلَ ِع ٍ
بُ ُت َم ِ
ِيت؟ُ
َه ْلُ ُتف ِ ّ
َض ُلُ ُك َرةَُالْق ََد ِمُُأوُك ِِرك ْ
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مَتُتلعبُعادةً؟ُكمُمدةً
ُيوميا؟ُ ُ
ُتلعب ً
ُ

أينُتلعب؟ُيفُالملعبُأوُيفُفناءُالؽيت؟ُ

َه ْلُتظ ُّن َّ
لص َّح ِة؟ُ
ُالر َي َ
ُأن ِّ
اض َةُ ُم ِف ْي َدةٌُلِ ِّ
اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المائِ َد ُةُ
الدرسُالثاينُعشرَُ ُ٪

يُحا ِم ٍدُ.
ُأر َب َع ُة ُ َك َراس ِّيَٰ ُ.هذاُال ُكر ِس ُّي ُيلُوُ َٰذ لكُالُكرس ُّي ُِأل َ ِخ َ
َٰه ِذهِ ُ َمائِ َدةٌ َ
ُ.ح ْو َل ُال َْمائِ َد ِة ْ
َ
اُأر ٌّزُ
ب
ري ُوُ َجمي ٌلُ.عَىلُال َْم َ
ريةٌِ ُ.ف َ
ائد ِة ْ
ِّ
ِب َجا نِ ِ
ُأط ِع َم ٌة ُ َك ِث َ
ُكرسي ِه ُكرس ُّي ُأ ِيبُْ ُ.ك ْر ِس ُّي ُه ُك َِب ٌ
يه ُ
َاتُ
ارةٌ ْ
امُل َِذيذَ ةٌ َُوُ ُخ َ
ُُطر يَّ ٌة َُو َُم َرق ٌ
َح َّ
ض ٌر ِ
ُوأس َماكٌ ُ َم ْقلِ َّي ٌةُوآ َد ٌ
ار َدةٌ َُو ل ُُح ٌ
ُوأش ِر َب ٌةُ َب ِ
ومُ َم ْش ِو يَّ ٌة ْ
َ
وضُ.و ُ ِمن ُاآلنِي ِة ُأَطب ٌ َ
ضاَ ُ.عىلُ
ُأي ً
ار ْي ُقُ،وق ُُد ْو ٌر ُو َم َبلع ُ
َو ُ ُب ُي ٌ َ َ
ني ْ
ِق َُوفَ َنا ِج ُ
اب ُوُأبَ ِ
اق ُوُأك َْو ٌ
َ ْ َ
َ
َّ
ور ُوال َغ َدا َءُ
ُالو ْج َب َة ُ ُ َث َبل َث ُ َم َّر ٍ
ات ُك ُ َّل ُيَ ٍ
الط ِ
او لَ ِة ُِغ َطا ٌء ُ َج ِمي ٌلُ .أنا ُأ َت َن َ
او ُل َ
ومُ ٪الف َُط َ
ْس ُل َُي َد َّ
يُوُأ ْجلِ ُسُعَىلُالكرس ِّيُُ.أ َ ْم َسحُ ُ َص ْح ِِنُوُ ُص ُح ْو َن ُه ْمُ.ثُ َّمُأ َ ْش َرعُ
ُ.أو ًالُأَغ ُِ
والع َشا َء َّ
َ
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ُإطعامُ
او ِل ُالعشا ِءُ .أنا ُأ ُزور ُبيوتهم ُنادرا ُأيضا.
ِب ْس ِم ُهللِْ ُ .
ُ
ُأح َيا ًنا ُأدعُ ُأص ِدقَاِئ ُلِ َؾ َن ُ
َ
َّ
ك؟ُ
بلقُ.ألَ ْؼ َسُك ََٰذلِ َ
الط ِ
عامُ ِم ْنُ ُح ْس ِنُاأل ْخ ِ
َ
ُِاآلتِ َيةُِ ٪
ُاأل َ ْس ُِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ماُهيُال َْمائِ َدة؟ُ

لِ َم ِنُالْ َ
ُح ْو َلُال َْمائِ َد ِة؟ ُ
ك َرا ِس ُّي ْ
ُاأل َ ْر َب َع ُة َ
ُاأل َ ِب؟ ُ
ك َْي َفُ ُك ْر ِس ُّي ْ
ُاأل َ ْط ِع َم ُةُال َّ ِتُع ََىلُال َْمائِ َد ِة؟
َما ْ
ُاآلنِ َي ُةُال َّ ِتُع ََىلُال َْمائِ َد ِة؟ُ
َما ْ
اتُكُ ُ َّلُ َي ْو ٍم؟
او ُلُ َخ ْم َس َُو َج َب ٍ
َه ْلُ َت َؾ َن َ

او ُلُك ُ َّلُ َي ْو ٍم؟
ك َْم َُو ْج َب ًةُ َت َؾ َن َ
َماذَاُ َت ْغ ِس ُلُق َْب َلُأ َ ْنُ َت ْجلِ َسُع ََىلُالْ ُ
ك ْر ِس ِّي؟
عُالؾناول؟ُ
ماُذاُتقولُقبلُشرو
ِ
ُالؾناول؟ُ
ماُذاُتقولُبعد ُ َخ ْت ِم
ِ

47

َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المائِ َد ِةُ
الدرسُالثالثُعشرُُ٪يفُ َ

األ َ ُبُ
َح َس ٌ ُ
ن

األبُ
ُ
َح َس ٌن٪
األبُ
ُ
حسن

انُياُحس ُن؟ُ
َه ْل َ
ُجوعَ ُ
ُأنت َ
مُياُأ َ َب ِ ُ
ت
َن َع َ
ِنَ؟
َماذَاُ َت ْطل ُُب َُياُ ُب َ ّ
ُاأل َ ُر ِّزُوالل َّ ْح َمُال َْم ْش ِو َّ
يُ.
ض ْ
أ َ ْطل ُُبُ َب ْع َ
كُال َْم ْقلِ َّي؟
َه ْلُ ُتف ِ ّ
َض ُل َّ
ُالس َم َ
َضل ُ ُهُعَا َدةً.
َالُأُف ِ ّ
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األبُ
ُ
حسن

كُإذَ ْن؟ ُ
ُ َأالُ ُت ِح ُّ
ب َّ
ُالس َم َ
كُ ِج ًّدا.
َالُأ ُ ِح ُّب ُهُ ُ.ي ِح ُّ
يد َّ
ُالس َم َ
بُأخيُ َز ٌ
َ
َال.
ريُ ُبر ُتق ٍ
أ ْعط ِِِنُال َْما َءُو َط َب َقُ َد َج ٍ
اج َُوُ َع ِص َ
ُأَيبَ ُ،تف َّ
َض ِلُال َْما َء ُّ
ُآخر؟
ُ.أيُ َشي ٍئ َ
َ ُ
ك؟ُ ُ
َالُ ُ،شك ًْراُ،أ ْي َنُأ ُّم َ
ُاألط ِع َم َةُاأل ُ ْخ َرىُح ََّت َ ُ
ُاآلن
ِه َيُيفُال َْم ْط َب ِخَ ُ.ت ْط ُب ُخ ْ
َياُأ ُ َّمُ َح َس ٍن! ُ

األبُ
ُ
األ ُ ُُّ
م

ائد ِة.
ايلُ ُه َناُإِىلَُال َْم َ
َت َع َ ْ

األبُ
ُ
حسن
األ َ ُ ُ
ب
حسن
األبُ
ُ
األ ُ ُُّ
م

يُ.
ُل ََّؽ ْي َ
ك َُس ِّي ِد ْ

حسن

ُجا ِه ٌزُ.أ َ ُّ
يُ َط َب ٍقُ
ُاِ ْن َت ِظ ْرُقَلِ ً
يبل!ُال َغ َداء َ
َ
ي؟ُ
ُأ ْع َج َب َ
اُس ِّي ِد ْ
كُ َي َ
َ
ِنُ َط َب ُق َّ
كُ.
اج َُو َّ
الس َم ِ
ُأ ُْع َج َؽ ِ ْ
ُالد َج ِ
ْ
كُ َياُ َح َس ُن ُِيفُْل َْح ِمُالْ َخ ُر ْو ِف؟ُ
ُ َو َما َُرأ ُي َ
ُإِ ّنَ ُهُل َِذ ْيذٌ ُ ِج ًّداُ َياُأ ُ ِّمي!

األبُ
ُ
حسن

ُ َأالُ َن ْش َر ُب َّ
ُالغدا ِءُ
ُبعد َ
اي َ
ُالش َ

األبُ
ُ
األ ُ ُُّ
م
األبُ
ُ
األم

األم

ُ َه
ِن؟
لُالع َد ُسُ َعف ٌ
َ
َ َ
َاس ٌدُقَلِ ً ُ
يبل
عمُ ُ،ه َوُف ِ
َد ْع ِِنُأ َت َح ّق ُقَ ُ.ن ْ
الُ ُم ْشكِل َ َة ُِز ْد ِ ُ
ين
ايُ
ُب ََىلُ،لِك ِ ّل َُوا ِح ٍدُ ِف ْن َج ُ
انُ َش ٍ
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حسن

تُياُأمي!
!ُأح َس ْن ِ
َرائ ٌع ْ

األم

ك.
بعاَُ ،و ُهوُك ََٰذ ُلِ َ
ُ َط ً

األبُ
ُ
حسن
األبُ
ُ
األم

بُ
اح ًة َُوُ َب ْع َ
َب ْ
او َلُ ُت َّف َ
ضُال ِع َن ِ
ُأنُأ َت َن َ
ُأرغ ُ
َالُوالل َّ ْي ُم ِ ُ
ون
ُالرب ُتق ِ
أر ُ
ري ُ
ِ
يدُ َع ِص َ

انُ
ُخريا َ
ِ
جزاكُا ُ
ُأناُش ْب َع ُ
هلل ً
هللُ ِف ْي ُ
ك ْم!
اركَ ُا ُ
َب َ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ان؟
ُج ْوعَ ٌ
ني َ
َه ْل ُ
ُح َس ْ ٌ

ُاأل َ ْط ِع َمةِ؟
نيُ ِم َن ْ
َماذَاُ َي ْطل ُُب ُ
ُح َس ْ ٌ

كُال َْم ْقلِ َّي؟
َه ْلُ ُيف ِ ّ
ني َّ
ُالس َم َ
َض ُل ُ
ُح َس ْ ٌ
كُ ِج ًّدا؟
َم ْنُ ُي ِح ُّ
بُال َّس َم َ
ُاأل َ ُبُ ِم ْنُ َح َس ٍن؟
َما َذا َُطل ََب ْ
إِ َىلُ َم ْنُق ََّد َمُ َح َس ٌنُال َْما َء؟
اُاأل َ ُب؟
َم ْن َُي ْطل ُُب َه ْ
ُاأل ُ ُّم ُِيفُال َْم ْط َب ِخ؟
َماذَاُ َت ْع َم ُل ْ
ُاأل ُ َّم؟
اُاأل َ ُب ْ
إِل ََماُ َدعَ ْ
َ
ُاأل َ ْط ِع َمةِ؟
ُاأل َ َبُُ ِم َن ْ
ب ْ
َماذَاُأ ْع َج َ
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اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََُراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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لص َّح ُةُوُال َّن َظا فَ ُة
الدرسُا ُلرا بعُعشرُُ٪ا ِّ

ُأنُ
ُالس َعا َد ِةُ .ك ُ ٌّل ُ َي ْطل ُُب َّ
لص َّح ُة ُمن ُنِ َع ِم ُاهلل ُالعظيمة ُ.هي ُ ِم ْف َتاحُ َّ
ُالس َعا َدةََُ ،و ُي ِر ْي ُد ْ
ا ِّ
ُيف ُالْ ِج ْس ِم ُإِ ْنُ
ال ُ ُد ْو َن ُا ِّ ُ
لص َّحةُُِ.يَ َت َع َّش ُش ُعَ ِد ْي ٌد ُ ِم َن ْ
ُاأل َ ْم َر ِ
يكونُس ِع ْي ًدا.ولكن ُه ُ ُم َح ٌ
َ
اض ِ
اظ َب ُة ُع
لمُ َت ُ
ُالص َبلةُ
ات ُالْ َخ ْم ِس ُعَا ِمل َ ٌة ُللنظافةِ.ألنهُالُ ُتق َْب ُل َّ
َّ
.الم َو َ
ىلُالصل ََو ِ
ك ِن ُال َّن َظا فَ ُة ُ
ات ُالخم ِس.فإنُ
ُد ْو َن ُال َّن َظا فَةِ.فمن ُأ َ َرا َد ُالصح َة ُفَل ُْي َحا ِف ْظ ُعىل ُالنظافة ُوعىل َّ
ُالص ُل َ َو ِ
ُوالم ْن َ
الصبلةَ ُ ُت ْصلِحُ
ُالص َبلةُ ُال ِج ْس َمُ
ك ِرَ .هكَذَ ا ُال ُ ُت َن ّ ِظ ُف َّ
ُالقلب ُ ُو َت ْم َن ُع ُه ُمن ُال َف ْح َشا ِء ُ
َ
َ
نيُ.يجبُ
لُي َن ّ ِظ ُف ُال َقل َْب ُأ َ ْي ً
فَق َْط ُب ُ
ُالم ْؤ ِم ِن ْ َ
ضاُ.و ُتق َِّويُالْ ِج ْس َمُُ،والنظافةُُمنُأ ْخ َبل ِق ُ
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ُبالو ُض ْو ِء ُأوالْ َغ ْس ِلُ .وقد ُقالُ
عىل ُك ل ُمسلم ُأن ُُي َن ّ ِظ َف ُبد َنه ُ َخ ْم َس ُ َم َّر ٍ
ات ُُ .وذلك ُ
َ
َّ
اب ُالصحةُ.فمنُأرادُ
ان"ُ.والنظافةُمنُأ ْس َب ِ
ُاإل ْي َم ِ
الرسولُعليهُالسبلمُ"الط ُه ْو ُر ُ َش ْط ُر ِ
ض َها ُعىل ُ َب ْع ٍضُ .فعىل ُك لُ
الصحة ُفَل ُْي َحا ِف ْظ ُعىل ُالنظافة.فا لصحة ُوالنظافة ُ ُم ْع َت ِم ٌد ُ َب ْع ُ
مسلمُأنُ ُي َحا ِف َظُعىلُالصحةُوالنظافةُ.

عنُأيبُهريرةُ-رضيُاهللُعنهُ-عنُرسولُاهللُ-ص َّىلُاهللُعليهُوسلَّمُ-قولَهُ٪
َ
َ
لُ َو ْج َه ُهُ َخرجَُُ ِمنُ َو ْج ِه ُِهُك ُ ُّ
ل ُ َخ ِطؼ َئ ٍة ُ َن َظ َرُ
الم ْؤ ِم ُنُ،فَ َغ َس َُ
الع ْب ُ ُ
"إِذَاُ َت َو َّض ُأُ َ
الم ْسلِ ُمُ،أ ُِوُ ُ
دُ ُ
َ
َ
ُالما ِءُ ،ف َِإ َذا ُغ ََس َل ُ َي َد ْي ُِهُ َخرجَُُ ِمنُ َي َد ْي ِه ُك ُ ُّ
لُ
إِل َْي َها َ
ُالما ِءُ،أ ُْوُمع ُآخ ُِِر ُق َْط ِر َ
ُبع ْي َن ْي ِه ُمع َ
َ
َ
ُالما ِءُ،ف َِإ َذاُغ ََس َل ُِر ْجل َْيهُِ َخر َج ْتُك ُ ُّ
لُ
َخ ِطؼ َئة َ
عُالما ِءُ،أ ُْوُمعُآخ ِِرُق َْط ِر َ
ٍُكانُ َب َط َش ْت َهاُ َي َدا ُهُم َ
َ
َ
نُالذُّ ُن ِ ُ
وب
ُالما ُِءُ،ح ََّتُ َي ْخ ُرجَ ُ َن ِق ًيّاُ ِم َ ُ
عُالما ِءُ،أ ُْوُمعُآخ ِِرُق َْط ِر َ
اُر ْج َبل ُهُم َ
َخ ِطؼ َئةٍُ َم َش ْت َه ِ
أنُرسولُاهللُ-صىلُاهللُعليهُوسلمُ-قالُ٪
عنُعبدُاهللُبنُمسعودُ-رضيُاهللُعنهَّ ُ-

ُصاحبهُِيفُالج َنّةِ"ُ.
ُواإليمانُم َع
ُإىلُاإليمان،
"تخلَّلواُ،فإ َنّ ُهُنظاف ٌةُ،وال َنّظاف ُةُتدعو
ُ
ِ
ِ
هللُ
عنُسعدُبنُأيبُوقاصُ-رضيُاهللُعنهُ-أنُرسولُاهللُ-صىلُاهللُعليهُوسلمُ-قالَّ ٪
ُ"إنُا َ

بُالجو َدُ،
بُالنظاف َة
ُالطيب
ب
ُجوا ٌدُ ُي ِح ُّ
ُ،كريمُ ُي ِح ُّ
ُ،نظيفُ ُي ِح ُّ
تعاىلُطيبُ ُي ِح ُّ
ٌ
ٌ
َ
ٌ
ُالكر َمَ ،
ب َ

ُتشبّهواُباليهو ِد".
فن ّ ِظفواُأفْ ِن َؼ َتكمُ،وال َ

تُ
ُعنُالرباءُبنُعازبُ-رضيُاهللُعنهُ-أنُرسولُاهللُ-صىلُاهللُعليهُوسلمُ-قال"ُ٪إذاُأ َت ْي َ
ْ
تُ
ُوضو َءكَ ُلِ َّ
كُ،فَ َت َو َّضأ ُ
لصبل ِةُ ُ،ث َّمُا ْض َط ِج ْعُع َىل ُِش ِق َ
ض َج َع َ
َم ْ
ُأسل َْم ُ
ّكُاأل ْي َم ِنُ،وقُ ْلُ٪الل َّ ُه َّم ْ
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َ ْ
كُ،الُ َمل ْ َجأَُوالُ
ُورغ َْب ًةُإل َْي َ
كُ،وألْ َجأ ُت َُظ ْه ِريُإل َْي َ
تُأ ْم ِريُإل َْي َ
َنف ِْسيُإل َْي َ
كُ،وف ََّو ْض ُ
كَُ ،ر ْه َب ًة َ

ك َّ
تُ
تُ ُم َّ
ُفإنُ ُم َّ
ُوب َن ِؽ ِّي َ
تُب ِكتابِ َ
ُإالُإل َْي َ
َم ْنجاُ ُِم ْن َ
كُ،آ َم ْن ُ
ُأر َسل َْتْ ،
كُالذيُأ ْن َزل َْتِ ،
كُالذي ْ

ع َىلُال ِف ْط َر ِة".

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َهلُتظ ُّن َّ
لص َّح َةُمنُنِ َع ِمُاهللِ؟
ُأنُا ِّ

ُالس َعا َد ِة؟
َماُ ُه َوُ ِم ْف َتاحُ َّ
لُأ َ ْنُ َي ُ
ك ْو َن؟
بُك ُ ٌُّ
َماذَاُ ُي ِح ُّ
َ
لص َّحةِ؟
َه ِل َّ
ُالس َعا َدةُُأ ْم ٌرُ ُم َحا ٌلُ ُد ْو َنُا ِّ
اض ُِيفُالْ ِج ْس ِم؟
لِ َماذَاُ َت َت َع َّش ُش ْ
ُاأل َ ْم َر ُ
َماُ ِه َيُال َْعا ِمل َ ُةُلِل َّن َظا فَةِ؟
َ
َ
لص َّح َة؟
بُع ََىلُأ َح ٍدُإِ ْنُأ َرا َدُا ِّ
َماذَاُ َي ِج ُ
َماذَاُ ُت ْصلِحُ ُالْ َقل َْب؟
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ج َم َلُال َّتا لِ َي َة٪
َص ّ ِح ِحُالْ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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لم ْش َت ْش َفُ
الدرسُالُخا مس ُعشرُُ٪ا ُ

ُ
اعُ.
ت ُِبا لْ ُح َّّم
هلل ُ َداك
ُّ
اب َُسلِ ْي ُم ُا ِ
َهذَ ا ُ ُم ْس َت ْش َف ُوكُلِ ّ َّي ُة ّ ِ
َ
َا.ذات ٍ
ُيوم ُأ ِص ْب ُ
ُالط ِّ
ب ُ َن َّو ٌ
ُوالص َد ِ
امُ.
او ٍ ُ
ت ُإىل ُالمستشف َُو ْ
اتُ ُ .فَ ُز ْر ُت َُط ِب ْؼ ًبا ُِيف ّ ِ
ّت ْي ُ
ذَ َه ْب ُ
ب ُال َْع ِّ
ُالط ِّ
اش َ َ
ت ُ َتذْ ك َِرةً ُِب َع ْش ِر ُ َتك َ َ
َ
َ ُ
َ
ِن َّ
ت ُبا لحّم ُوالصداعُ .ف ََح َص ُالطؽيبُ
رب ُت ُه ُبِأ ِ ّينْ ُ ُأ ِص ْب ُ
َسألَ ِ َ
ُالط ِؽ ْي ُ
ب ُعن ُ َم َر ِض ْيُ .فَأ ْخ َ ْ
ض َْ
ّت ِك ُالْ ِمل ْ ِح ُوالماءُ
.و َص َف ُيل ُبع َ
َن ْب َ
يب َ
ض ُقَل ْ ِ ْ
ُاأل ْد ِو َي ِة ُوقالُ ٪عليك ُِب َ ْ
ارةَ ُ ِج ْسم ِْي َ
ُوح َر َ
َ
َ
ت َّ
اين ُِب ِهُ.
الر َي َ
اض ِة ُال َْب َدنِ َّيةَِ ُ .ش ِر ْب ُ
البارد.وعليك ُِب ِّ
ُالد َوا َء ُوأ َخذْ ُت ُ َنف ِْس ْي ُبما ُأ ْو َص ِ
َ
ُللطؽيب.
ُوش َك ْر ُتُلَ ُهُو َد َع ْو ُت
ُوح ِم ْد ُتُاهلل َ
تُبعد ُِب ْ
ض َعةُِأيّ ٍ
ف َُش ِف ْي ُ
َام َ
ِ
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُاس ُمُال ُْم ْس َت ْش َف؟
َما ْ
أ َ ْي َنُ َي َُق ُعُ َهذَ اُال ُْم ْس َت ْش َف؟
ُ
ت؟
ِب َماذَاُأ ِص ْب َ
تُال َّتذْ ك َِرةَ؟
ّت ْي َ
ِبك َْمُا ِ ْش َ َ
أ َ َّ
بُ ُز ْر َت؟
ي َُط ِؽ ْي ٍ
َ
رب َت َّ
ت؟
ُالط ِؽ ْي َ
ِب َماذَاُأ ْخ َ ْ
َماذَاُف ََح َص َّ
ب؟
ُالط ِؽ ْي ُ

بِ َماذَا َُو َص َف َّ
ب؟
ُالط ِؽ ْي ُ
َ
َماُ ِهي ْ َ
تُأ َ َم َر َّ
ّتك َِها؟
بُبِ َ ُْ
َ
ُاأل ْط ِع َم ُةُال ّ ِ ْ
ُالط ِؽ ْي ُ
يُأ َ َم َر َّ
ام ُِبهِ؟
ب ُِبا لْ ِق َي ِ
َماُ ُه َوُال َْع َم ُلُال َّ ِذ ْ
ُالط ِؽ ْي ُ
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َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالسادسُعشرُِ ُ٪عندُالطؽيب

الطؽيب

المر يض
الطؽيب

المر يض
الطؽيب

المر يض

َ
ك؟
ماُأ َصا َب َ
َ
ُوالس َعا ُل.
ُوالرب ُد ُّ
أ َصا َب ِِنُالْ ُح َّّمُوالصداع َ َ
ُم ْنذُ ُك َْمُ َي ْو ٍمُ ُت ْؽ َت َىل ُِبا لْ ُح َّّم؟
َ
َام.
ُم ْنذُ ُ َث َبل َثةُِأ ّي ٍ
َ
َكُ ُم ْشكِل َ ٌةُأ ُ ْخ َرىُ،آ لْق َْي ُئ؟
أل َ
ِنُم
ُاليوم.
نُصباح
ِ
ُاإل ْس َها َل ُُي ْز ِع ُج ِ ْ
ِ
الُ،و لك َّن ِ
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الطؽيب

كثريُأمُقلي ٌل؟
ٌ

المر يض

ريُ ِج ًّداُوالُبقلي ٍل ًّ
ُجدا.
اُب َك ِث ْ ٍ
َم ِ

المر يض

ُاأل َ ْد ِو َيةُِم
نُالص ْي َدلَةُِ.و لَ ِك ْنُل َْمُ ُت ِف ْد.
ض ْ
َّ
او ل ُْتُ َب ْع َ
َن َع ْمَ ُ،ت َن َ
أَهذهُِالْمرةَُأ ُ ِصبتُأ َ َو ًالُأَمُ ِمنُقَب ُل ً ُ
تُ؟
َ ِ َ َّ
ُأيضاُأ ِص ْب َ
ْ َ ّ ْ ْ ْ
ُ
نيُ ِم ْنُق َُْب ُل.
أ ِص ْب ُ
تُ ِب ِمث ِْلُ َه ِذهُِال ُْم ْشكِلَةُِ َم َّر َت ْ ِ
ك؟
هلُ ُت ِح ُّس ْ
ُاألَل ََمُيفُ َب َدنِ َ
لب ْط ِن.
أ َ ْح َيا ًناُأ ُ ِح ُّسُاألَل ََمُيف َّ
ُالص ْد ِرُوا َ
ِب ِش َّد ٍةُأ َ ْم ُِب ِقلَّةٍ؟
أ َ ْح َيا ًناُأ ُ ِح ُّسُبشدةُوُأحياناُ َي ِخ ُّف.

الطؽيب
الطؽيب

المر يض
الطؽيب

المر يض
الطؽيب

المر يض
الطؽيب

المر يض
الطؽيب
المر يض
الطؽيب

او ل َْتُ َد َوا ًء؟
هلُ َُت َن َ

اِ ْس َتل ْ ِقُع
كُ.
َّ
ىلُهذاُالس ِر ْي ِر ُِألُف َْح َص َ
ري.
ري
كُ ِب َُ
ُ،الصدرُوالم ِع َدةُُأ َ ْي ً
قَل ُْب َ
ضاُ ِب َخ ْ ٍ
خٍْ
َ
إِ َذ ْنُأ َ َّ
يُ َم َر ٍضُأ َ َصا َب ِِن؟
َ
كُ َش ْي ٌئُ ِم َنُال َْع ْد َوى َُو َالُ َت ْح َز ْنُ.أ َ ِص ُفُلكُبعضُالدواءُ.
أ َصا َب َ
أ َ ْر ُج ْوُأ َ ْنُ ُي ِف ْي َدكَ ُإنُشاءُاهلل.
شكراُلكُياُطؽيب.

أسر عُاهللُشفائك.
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َ
الص َداعُ؟
كُالْ ُح َّّم َُو ُّ
َه ْلُأ َصا َب َ
َ
ض؟
كُ َهذَ اُال َْم َر ُ
ك َْم َُي ْو ًماُأ َصا َب َ
ُ
ُالسف َِرُإِ َىل ُِش ْؼ َتاُغُو ْن ِغ؟
ت ُِبا لْق َْي ِئ ُِيف َّ
َه ْلُأ ِص ْب َ
احُال َْي ْو ِم؟
َماذَاُ ُي ْز ِع ُج َ
كُ ِم ْن َ
ُص َب ِ
ُك؟
ك َْي َفُإِ ْس َها ل َ

َ
اس ُم َّ
او ُل؟
َماُ ْ
ُالد َوا ِءُال ّ ِذيُ َت َؾ َن َ
َ
ك؟
ك َْي َفُأل َُمُ َب ْط ِن َ
َ
ُص ْد ِركَ ؟
ك َْي َفُأل َُم َ

َال َّ
اُالس ِر ْي ِر"؟
بُ"اِ ْس َتل ْ ِقُع ََىلُ َهذَ َّ
لِ َماذَاُق َ
ُالط ِؽ ْي ُ
اُاس ُمُال َْم َر ِضُال َّ ِذيُأ َ َصا َب ُه؟
َم ْ
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َح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ َىلُال َْع َر ِب َّيةِ٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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َاتُ
الدرسُالسا بع ُعشرُُ٪ا ُّلط ُرق ُ

َلط ِر ْي ُق ُأ َ ْصغ َُر ُ ِم َن َّ
ا َّ
ْن ُلُ
ار ِع ُوالشار عُأكربُمنُالطر يقُ.نحنُنَ ْخ ُرجُ ُ ِم َن ُال َْؽ ْيتُو َن ْ ِ
ُالش ِ

َّ
ار ِة ُعىل ُالطر يقُ .الناسُ
ري
َّ
الط ِر ْي َق.و َن ْم ِش ْي ُإىل َ
ُالم ْك َت ِ
ب ُأو ُالمدرسةُ .و َن ِس ْ ُ
ُبالس َّي َ
َ
ْرب ُ َح ْج ًماُ
ُي َسا ُِف ُر َ
ون ُمنُإِقْلِ ْي ٍم ُإىلُآ َخ َر ُبا ل َحا ِفلَةُِوالحافلةُتسريُعىلُالشار عُ،ألنهاُأك َ ُ
َّ
ار ِعُ.
ُالمق َِّس ُم
منُالسيار ِةُ.شوار عُُالمدينةُِ َم ْش ُغ ْولَ ٌة ُمنُشوار ِع ُالْق َْر َيةُِ ُ.ي ْؽ َىن ُ
ُيفُالش َو ِ
ب ُآ َخ َر.وقد ُ ُت ْؽ َىنُ
ب ُوتسري ُالسيارة ُالذَّ ا ُِه َب ُة ُيف َ
ري ُالسيارة ُالقَا ِد َم ُة ُيف َ
ُجا نِ ٍ
ُجا نِ ٍ
َت ِس ْ ُ
َ
ِني ُ ِب َجا ن َِيب َّ
َّ
ار ِع ُالْ َ
ِيبُ
ت
الْ َح َوا نِ ْي ُ
ُوالدك َا ك ْ ُ
ري ِة.و ُتأ َّس ُس ُ َم َرا ِك ُز ُال ِّت َج ِ
ُالش َو ِ
ك ِب ْ َ
ار ِة ُ ِب َجا ن َ ِ
ِ
َّ
ار ِع ُالْ َ
اتُ
رب ُ ِع ْن َد ُ َتقَا ُط ِع ُ َثبل َ َث ِة ُأ َ ْو ُأ َ ْر َب َع ِة ُُط ُر ٍق.و ُت ْو َُ
ار ٌ
الش َو ِ
ك ِب ْ َ
ري ِة.و ُي ْؽ َىن ُال َْم ْع َ ُ
ج ُد ُإِ َش َ
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اب ِرُ .وقد ُ َت ْز َد ِح ُم َّ
كو ْب ِر ُّ
ُالم ْش ُغ ْولَ ُة.و ُي َرى ُالْ ُ
ُالم ُد ِنُ
َض ْوئِ َّي ٌة ُ ِع ْن َد ُال َْم َع ِ
ي ُيف ُ
ارعُ ُ َ
ُالش َو ِ
ُح َوا ِد ِث ُّ
ِن ُ َم ْن ُع ُالْ َح َوا ِد ِثُ
نُوق ٍ
َّ
ْت ُِآل َخ َرُ.و ُي ْمك ُ
الرا ِق َيةُِالكبريةُ.وقدُ َن ْس َم ُع ُ َع ْن َ
ُالط ُر ِق ُم َ

ُالم ُر ْو ِر.
ني ُ
ِبا لْ ِق َيا َد ِةُبما ُُي َُواف ُِقُق ََوا نِ ْ َ
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ك َْي َف َّ
ُالط ِر ْي ُقُ َح ْج ًما؟

ك َْي َف َّ
ارعُ َح ْج ًما؟
ُالش ِ
ِم ْنُأ َ ْي َنُ َن ْخ ُرجُ ُعَا َدةً؟
َ
اج ًة؟
إِ َىلُأ ْي َنُنَ ْ ِ
ُح َ
ْن ُل َ
َ
ريُالْ َحا ِفل َ ُة؟
أ ْي َنُ َت ِس ْ ُ
َ
ارةُ؟
ري َّ
أ ْي َنُ َت ِس ْ ُ
ُالس َّي َ

ارعُُال َْم ِد ْي َنةِ؟
َُك ْي َفُ َش َو ِ
ارعُُالْق َْر َيةِ؟
ك َْي َفُ َش َو ِ

ب َّ
ار ِعُالْ َ
ري ِة؟
َماذَاُ ُي ْؽ َىنُ ِب َجا نِ ِ
ُالش َو ِ
ك ِب ْ َ
َماذَاُ ُي ْو َج ُدُ ِع ْن َدُال َْم َعابِ ِر ُِيف َّ
ار ِع؟
ُالش َو ِ

65

َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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بُ
لم َرا ِك ِ ُ
الدرسُالثا منُعشرُ٪ال ِح َو ُُ
ارُيفُا َ

مسافر

بائعُال َّتذك َِر ُِة

مسافر

بائعُال َّتذك َِر ُِة

مسافر

السبلمُعليكم.
وعليكمُالسبلمُ.

ان؟
أريدُأنُأسافرُإىلُ ُخل ْ َناُ.أعندكُ َتذْ ك َِر َت ِ
ُالسف ََر؟
مَتُ ُت ِر ْي ُد َّ

ُح َرجَ .
أ ُ ِر ْي ُد
ُاليومُإِ ْنُأ َ ْم َك َنُ.وإِ َّالُيفُالعاشر ِةُ ً
ُليبل ً
ُغداُوال َ
َ
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بائعُال َّتذك َِرةُِ
مسافر

بائعُال َّتذك َِرةُِ

آس ٌفُ،الُ ُت ْو َج ُدُ َتذْ ك َِرةٌ
اُأيضاُقدُ
ُاليومُ.و َتذْ ك َِرةُُال َْع ِ
اش َر ِة ً
ِ
ُغد ً
ُليبل ً
َ

َن ِف َد ْتُ.إِذَ ْنُعليكُأنُ ُت َسا ِف َرُالثاني َةُعشرةَُليبلً.
طيب َ ْ
ُيلُذلك.
َ ِّ ٌ
ُ،الُ َبأ َسُا ُ ْح ُج ْز ِ ْ
َكُ َمق َْع ًداَ ُ،تف َّ
َض ِلُال َّتذْ ك َِرةَُ.التذكرة ُِبأَل ٍْفُ
َح َس ًناَُ ،
ُح َج ْز ُتُل َ
تُ َتاك َا.
َو ِما َئ َ ْ

بائعُال َّتذك َِرةُِ

ب َّ
ضُ ُم َؤ ّج ًَبل؟
ُالدفُ ُع ُك َا ِم ًبلُأمُ َي ْب ََقُال َْب ْع ُ
هلُ َي ِج ُ
ُُوال َّتأ ْ ِج ْي ُلُ َم ْم ُن ْوعٌ.
الُ،يجبُالدفعُكامبلَ ُ.
ار؟
أينُغ ُْرفَ ُةُ ِ
اال ْن ِت َظ ِ

مسافر

شكرا.

مسافر
مسافر

بائعُال َّتذك َِرةُِ

َ
َّ
اين.
يفُالطا َب ِقُالثّ ِ

بائعُال َّتذك َِرةُِ

عفوا.

مسافر

َتُس ُت َغا ِد ُرُالْ َحا ِفل َ ُة؟
م َ

السائق

بعدُ َخ ْم َسُ َع ْش َرةَُ َد ِق ْي َق ًةُ.كمُرقمُمقعدك؟

السائق

ُاإل ْص َبلحُ ُإِ َىلُ ُم َّد ٍة.
ياُس ِّي ُد!ُ ُت َوا ِج ُهُال َحا ِفل َ ُةُ َب ْع َ
َ
ضُال ُْم ْشكِل َ ِةَ ُ.ي ْح َتاجُ ْ ِ
ّتاُ َم َسافَ ُةُ ُخل ْ َناُمنُ ُه َنا.
كمُك ِْيل ُو ِم ْ ً

مسافر
مسافر

السائق

َ َ
در؟
رقمُمقعديُأحدُعشرُ.ياُ ُم ْو ِص ُل!ُلِ َماذَاُ َت َتأ ّخ ُرُالحافل ُةُأنُ ُت َغاِ َ

اُس ِّي ُد.
ِما َئ َت ِ
ّتاُ َي َ
ان َُو َث َما ُن ْو َنُك ِْيل ُْو ِم ْ ً
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مسافر

السائق

س َتغ ِْر ُقُال ُْو ُص ْو ُلُإىلُ ُخل ْ َناُ َتق ِْر ْي ًبا.
كمُوقتاُ َي ْ ُ

ُغريُ
اتُونصفُالساعة
اين َُساعَ ٍ
ً
ُِتقريباُإنُكانُالطر يق َ
َي ْس َتغ ِْر ُقُ َث َم ِ

ُالوقت.
ُم ْز َد ِح ٍم.وإنُكانُالطر ي ُقُ ُم ْز َد ِح ًماُ َي ْح َتاجُ ُإِ َىلُ َم ِز ْي ٍدُمن
ِ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُالسف ََر؟
أ َ ْي َنُ ُي ِر ْي ُد َّ

ك َْمُ َتذْ ك َِرةًُ َي ْح َتاجُ ُإِل َْي َها؟
َ
ُالسف ََرُغ ًَدا؟
يد َّ
ي َُسا َعةٍُ ُي ِر ُ
ِيفُأ ِّ
ُح َج َزُال ُْم َو َّظ ُفُلَ ُهُال َْمق َْع َد؟
َم ََت َ

اش ِرُل َْي ًبلُغ ًَدا؟
َه ْلُ َن ِف َد ْتُ َتذْ ك َِرةُُال َْع ِ
ّتىُال َّتذْ ك َِرةَ؟
ِبك َْمُا ِ ْش َ َ

ب َّ
ُالدفْ ُعُ،ك َا ِم ًبلُأ َ ْمُ ُم َؤ ّج ًَبل؟
ك َْي َفُ َي ِج ُ
َه ِلُال َّتأ ْ ِج ْي ُلُ َم ْم ُن ْوعٌ؟
أ َ َّ
يُغ ُْرفَة ٍَُي ْطل ُُبُ ُه َو؟
َ
ار؟
ي َُطا َب ٍقُغ ُْرفَ ُة ْ
ِيفُأ ِّ
ُاال ِ ْن ِت َظ ِ
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َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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اقُ
األس َو ُ
الدرسُالتاسعُعشرْ ُ٪

اص َمةُِدَاك َاَ .ُُ.هذَ
َهذَ
ُإىلُهذاُالسوقُ
ب
ُ
ُ
اُسوق ُعَ ِ
ِ
اُالسوق ُ َيق ُْر ُب ُمنُبي ِؾ َناُ ِج ًّداُ.نحنُنَذْ َه ُ
َ
ُاأل ُ ْخ َرىِ ُ.م ْنُ
ضائِ ِع ُِيف
اق ْ
ُّ
از ِم ِ
.س ْع ُرُال َْب َ
ُهذاالس ْو ِقُأقَ ُّلُمنُاأل َ ْس َو ِ
ّتا ِءُالْ َح َوائِ ِج َُوالل َّ َو ِ
ِال ْش ِ َ
َ
ُ.أل َ َّنُ
ضاُ َُيذْ َه ُب ْو َن ُإِ َىل
اُإىلُهذاُالسوق
ب ُأ ُ ْس َر ُت َن
ُهذاُالسوق ِ
ُ.والناس ُأ َ ْي ً
ُ
ِ
ِ
أ ْج ِل ُهذاُ َتذْ َه ُ
َ َ
ونُ
انَ ُ.ي َقع ِ
ُُش َرا ُءُالْ َح َوائِ ِجُال َْي ْو ِم َّيةُِ ُه َناكَ َ ُ.ي ِؽ ْي ُعُال َْبائِ ُع َ
ُاإل ْن َس ِ
السوقُأ َه ُّمُ َمك َ ٍ
ان َ
ُيفُح َيا ِة ْ ِ
ُح َوائِ َج ُه ْم.
َب َ
ار ّيَ َة َُو َي ْش َ ِ
ّت َ
ون َ
ضائِ َع ُه ْمُال ِّت َج ِ
ّتيُال ُْم ْش َ ُ
ضائِ َع ُ َش ََّتُ.
ُإِ َّن ُّ
ُاالقْ ِت َصا ِد ِ
ُالس ْو َق ُ َم ْر َُك ُز ِ
ت ُ ُم ْخ َتلِ َف ٌة ُلِ َب َ
ُح َوا نِ ْي ُ
ُاال ْج ِت َما ِع ِّي ُ
ُيفُس ْو ٍق َ
ُ.ي ْو َج ُد ُ
تُالُ
ات َُو َحا ُن ْو ُتُال ِْبقَا لَةُِوحانوتُاأل َ ْس َم ِ
وتُالْ َخ ْ
ض َر َو ِ
ُوحا ُن ُ
ُُ،حا ُن ُ
وتُالل ُّ ُح ْو ِمُ ُ.ك ْن ُ
اك َ
َمثَ ًبل َ
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ُص َب َّ
وقُ .ت ْو َج ُد ُيف ُهذاُ
اي ُفَأ َ ْع َرفَ ِ ُْ
ِن ُأ َ ِيب ُأ َ ْس َما َء ْ
ف ْ
اك ُيف ُهذا ُّ
ُاأل َ ْس َم ِ
أ َ ْع ِر ُ
ُاأل َ ْس َماكَ ُيف ِ
ُالس ِ
َ
اُ.وي ْو َج ُد ُهناُل َْح ُمُ
اي ْم
ُّ
ُوماُي ْش َب ُه َه ُ
َ
ي ُوك ُُو ْ
اُور ُو ْ
ي ُو َب ِ
الس ْو ِق ُأ ْس َماكٌ ُعَ ِد ْي َدةٌ ُُ.منهاُ ِهل َْس ُ
َّ
َّ
ُواأل َ ُر ُّز َّ
ُوالط َما ِط ُم ُوماُ
ات ُ
ُوالشا ِة
ال َْبق َِر
لؽ ْي ُ
ض ُوال َخ ْ
ض َر َو ُ
ِ.وي ْو َج ُد ُا َ
ُوالب َّطة ُ
اج َ
ُوالد َج ِ
َ
اسُ
ُح َياةُ ُال َّن ِ
نُحك ُْو َمةُِ َب ْن َغ َبل ِد ْي َش ُأنُ ُتأ ِّس َس ُُس ْوقًاُيفُك لُ َح ٍّي ُلِ َؾ ْس ُه َل َ
َي ْش َب ُه َها.ن َْر ُج ْو ُم ُ
ِف ْي َها.

َ
ُِاآلتِ َيةُِ ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
اص َمةٍ؟
َهذَ ُّ
اُالس ُ
يُعَ ِ
وق ُِأل َ ِّ

ك؟
َه ْلُ َهذَ ا ُّ
ُالس ُ
بُ ِم ْنُ َُب ْؼ ِت َ
وقُق َِر ْي ٌ
وق؟
ونُإِ َىلُ َهذَ ا ُّ
لِ َماذَاُ َتذْ َه ُب َ
ُالس ِ

وق؟
ضائِ ِع ُِيفُ َهذَ ُّ
ك َْي َف ُِس ْع ُرُال َْب َ
اُالس ِ
لِماذَاُ َتذْ ه ُ
وق؟
كُإِ َىلُ َهذَ ُّ
بُأ ْس َر ُت َ
االس ِ
َ
َ ُ
َ
اس؟
بُال َّن ُ
إِ َىلُأ ِّ
ي ُُس ٍ
وقُ َيذْ َه ُ
يُ َمك َ َ
أ َ ُّ
ان؟
ُاإل ْن َس ِ
ٍ
انُأ َه ُّم ُِيف َ
ُح َيا ِة ْ ِ
وق؟
َما َذاُ َي َق ُع ُِيفُ َهذَ ا ُّ
ُالس ِ

وق؟
ون ُِيفُ َهذَ ا ُّ
َماذَاُيَ ْص َن ُعُال َْبائِ ُع َ
ُالس ِ

وق؟
ونُ ِب َح َوائِ ِج ِه ْم ُِيفُ َهذَ ا ُّ
ّت َ
ُالس ِ
َماذَاُ َيف َْع ُلُال ُْم ْش َ ُ
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اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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اقُ
الدرسُالعشرونُ٪ال ِح َو ُُ
األس َو ِ
ارُيفُ ْ

بائع

السبلمُعليكم.

مشّتي

وعليكمُالسبلم.
ماذاُ ُت ِر ْي ُد؟ُأ َ َّ
يُ ِخ ْد َمةٍ؟
َ
ار َّ
ُالطا َز َج ِةُ،ومعُذلكُال َْب َطا ِط ْؼ ُسُوال َْع َد ُسُ
اجةٍُإىلُ َب ْع ِضُالْ ُخ َ
أ َناُ ِب َح َ
ض ِ

بائع

مشّتي
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بائع

ك.
َّ
والس َم ُ

ُالب َطا ِط ْؼ ِسُ َت ْح َتاجُ ُإليها؟
ك َْمُك ِْيل ُْو ِغ َرا ًماُمن َ

مشّتي

ك ِْيل َُو ْي ِنُ
ي َُس َم َك ُةُ ِهل َْس َّ
رب ٌّ
ي؟ُل ََد َّ
أ َ َّ
يُ
ي َُس َم ٍ
كُ َت ْش َ ِ
ُوج ْم َ ِ
ّت ْ
اُالط ِر ّيَ ُةُوسمكةُروي َ

مشّتي

لساُكيلوغرا ًما.
كم ُِس ْع َرُسمكةُِ ِه َ

بائع

بائع

أيضا.
ً

مشّتي

ألفُومائتاُتاكا.
َ
َ
اُجدا.
ُالس ْع َر
ُكثري ً
أ َالُ َت ْن ُق ُص؟ُأ ُظ ُّن ِّ
ً
از ِم؟
الُ ُي ْمك ُ
ِنُال َّن ْق ُصُمنُألفُتاكاُ،وماذاُتحتاجُإليهُمنُالل َّ َو ِ

بائع

ك.
َت ِج ُدُق َُّدا َم َ

بائع

مشّتي

ال؟
تُال َْب َّق ِ
ُح َوا نِ ْي ُ
اج َة ُِيلُإىلُأيُ َش ْي ٍئُ.شكراُ.أين َ
ُح َ
َالَُ ،ال َ

مشّتي

طيبُ،شكراُلك.
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مشّتي

ضُالْ َح َوائِ ِج.
يُبع َ
السبلمُعليكمُ.أريدُأنُا َ ْش َ ِ
ّت َ
َ
ربُ َماُ َت ْح َتاجُ ُإليه.
َح َس ًناُ،أ ْخ ِ ْ
اقُوعُل َْبةٍُ ِم َنُ
نيُلِ َغ ْس ِلُالثَّ ْو ِبُ.و َب ْع ِض ْ
أناُ ِب َح َ
ُاأل َ ْو َر ِ
اجةٍُإِ َىل َ
ُصا ُبونَ ْ ِ

بقال

ُالصابونُ.وماُقَدرُاألَوراق؟ُوكَي َفُالْؽسكَو ي ُ
َتف َّ
َك؟
تُأ ْح ِض ُرُل َ
َ ْ ِ ْ ُ
َض ِل َّ ُ ْ َ
ْ ُ َْ ِ
ْ
َ
َ
ُالس َّك ِر.
ُوالؽ ْسك َِو ْي َةُ َخا لِ َي َة ُّ
ِِنُ َث َم ٍ
ان َُوأ ْر َب ُِع ْ َ
أ ْعط ِ ْ
ني َُو َرقَ ًة َ
وأيضاُتحتاج؟

بقال

مشّتي

مشّتي

بقال

مشّتي

بقال

مشّتي

بقال

مشّتي

بقال
مشّتي
بقال
مشّتي

بقال

ت.
ال َْؽ ْسك َِو ْي ِ

از ِم؟
ال،
ِ
ُكمُس ْع َرُ َه ِذهُِالل َّ َو ِ

كُا ِ ْدفَ ِعُالثَّ َم َن.
َس ْب ٌعُوخمسونُ َتاك َاِ ُ.م ْنُف َْضلِ َ
َ
ني؟ُأ َ َالُ َت ْن ُق ُصُ ِم ْنُ َهذَ اُ َش ْؼ ًئا؟
َه ِلُالثّ َم ُنُ ُم َع َّ ٌ
او َم َةُ ُه َنا.
آس ٌ ُ
تُالثَّ َم ِن َ
ِ
فُ.نحنُيفُ َم ْت َج ٍرُثَابِ ِ
ُ.الُ ُم َس َ
ت.
ُصا ُب ْو ًناُوأ َ ْح ِض ْرُعُل َْب ًة َُر ِخ ْي َص ًةُ ِم َنُال َْؽ ْسك َِو ْي ِ
َح َس ًناُ،ا ُ ْن ُق ْص َ
طي َ
ُالس ْع ِر.
َكُ َب ْع َ
بُ،أ ْن ُق ُصُل َ
ض ِّ
َ ِّ ٌ
اث؟
شكراُ،أينُ َم َتا ِج ُر ْ
ُاألَثَ ِ
ّتُ
َت ِج ُدُ ِتل َ
تُ ِم ْ ٍ
بُال َْب ِ
ْكُبُِ َجا نِ ِ
اب َُرق ُْم َُوا ِح ٍدُ.اِ ْم ِشُ ِم ْنُ ُه َناُ َم َسافَ َةُ ِما َئ َ ْ
ار.
ُث َّمُإِ َىلُالْ َؼ َس ِ

شكرا.

عفوا
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َماذَاُ َت ْح َتاجُ ُإِل َْيهِ؟
َ
ك َُوال َْع َد ِس َُوال َُْب َطا ِط ْؼ ِس؟
اجةٍُإِ َىل َّ
ُالس َم ِ
َه ْلُأ ْن َ
تُ ِب َح َ
ب َُس َم َك َةُ ِهل َْسا؟
َه ْلُ ُت ِح ُّ
ربي؟
نيُ ُتف ِ ّ
أ َ ّي ََما َّ
وي َُو ِش ْم ْ ِ
َض ُلُ ِم ْن ُُر ْ
ُالس َم َك َت ْ ِ
ّتيُ ِم ْنُك ِْيل َُو ْي ِن ُِغ َرا ًما؟
َماذَاُ َت ْش َ ِ
اُيفُ َداك َا؟
ِبك َْمُ َت ْش َ ِ
ّت ْ
ي َُس َم َك َةُ ِهل َْس ِ
ِنُأ َ ْنُ َي ْن ُق َصُلِل َْبائِ ِعُ.
َماذَا َُالُ ُي ْمك ُ
ني؟
لِ َماذَاُ َي ْح َتاجُ ُإِ َىل َ
ُصا ُبونَ ْ ِ
ّتي.
َماُال ُْعل َْب ُةُال َّ ِتُ َي ْح َتاجُ ُإِل َْي َهاُال ُْم ْش َ ِ
ك َْي َفُال َْؽسك َِو ْي ُ َ
ّتي؟
ارهُُال ُْم ْش َ ِ
ْ
تُال ّ ِذيُا ْخ َت َ
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َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالُحادي ُوالعشرونُ٪الف ُُصولُ

َّ
وفُ
ول
بل ِد ْي ُش ُ ِم ْن َط َق ٌة ُ ُم ْع َت ِدلَ ُة ُالْ َج ِّو
َب ْن َغ َ ُ
ُ.ومنهاُالم ْع ُر ِ
.وهذهُالد ْو لَ ُة ُ َت ْف َتخ ُِر ُِب ِس َّت ِة ُف ُُص ٍ
َ
ف ُ ُال َج ُّوُ
ُوالش َتا ُءُ .يف ُف َْص ِل َّ
او لَ ِة ُأ َ ْر َب َع ٌةُ .وهي َّ
ُوالر ِب ْي ُع ِ ّ
ُالص ْي ِ
ُالص ْي ُف ُوال َخ ِر ْي ُف َّ
ُ
والم َت َد َ
ُ.الناسُالُ ُي ِح ّبُونُالْ َح َّرَ ُ.يذْ َه ُبونُمعُ
ثني
َ
َح ٌّ
نيُو َث َبل َ
ار ِةُ َتُر َت ِف ُعُا ْث َن َت ِ
ارُ ِج ًّداَ ُ.د َر َج ُةُالْ َح َر َ
لس َما ُء ُ ُت ْم ِط ُر ُغالباُ.يسكنُ
ف ُا َ َّ
أ ُ ْس َرتِ ِهمُإىلُأَمكنةٍُُا َلْ َج ُّو ُ ُم ْع َت ِد ٌل ُ ُه َناكَ ُ.ويفُف َْصلُالْ َخ ِر ْي ِ
ُالر ِب ْي ِعُُالجوُ
ريُيفُال َخ ُِ
ار ِجُ.ويفُف َْص ِل َّ
الناسُيفُالؽيتُ.الُيذهبونُإىلُال َْع َم ِلُإذُ َ
ُالم َط ُرُ َك ِث ْ ٌ
تتفت
ار ِة ُ َث َماني ًة ُو ِع ْشر ي َنُ
معتدل ُعادةً ُ .ح ُالزهار ُيف ُالشجراتُ ُ .تكون ُ َد َر َج ُة ُالْ َح َر َ
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ار َدةٌُ
تقريباُ .يق ِْضي ُالناس ُالعطل َة ُيف ُالقري ِة ُنادراُ .ويف ُف َْص ِل ِ ّ
ُالش َتا ِء ُبنغبلديش ُ َب ِ

ُالصوفي َةُُصيانةُمنُالشتاء
ِج ًّداُ.يلؽسُالناسُُمبلبس
َّ
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُج ًّوا؟
ك َْي َفُ َب ْن َغ َبل ِد ْي ُش َ

ك َْمُف َْص ًبلُ َت ْف َتخ ُِر ُِبهُِ َب ْن َغ َبل ِد ْي ُش؟

او ٌل ُِيفُ َب ْن َغ َبل ِد ْي َش؟
ك َْمُف َْص ًبلُ َم ْع ُر ْو ٌ
ف َُو ُم َت َد َ
ف ُِيفُ َب ْن َغ َبل ِد ْي َشُ؟
ُج ُّو َّ
ُالص ْي ِ
ك َْي َف َ

ُج ًّواُ ِيفُ َب ْن َغ َبل ِد ْي َش؟
ك َْي َفُالْ َخ ِر ْي ُف َ

ُالر ِب ْي ِع ُِيفُ َب ْن َغ َبل ِد ْي َش؟
ك َْي َفُ َم ْن َظ ُر َّ

ُالش َتا ِء ُِيفُ َب ْن َغ َبل ِد ْي َش؟
ك َْي َف َُط ِؽ ْي َع ُة ِ ّ
ُاأل َ ْز َهارُيف ْ َ
ار؟
َم ََتُ َت َت َف َّتحُ ْ
ُاأل ْش َج ِ
ُ ِ
ُالص ْو ِف؟
اسُ َم َبلبِ َس ُّ
َم ََتُ َيل َْؽ ُسُال َّن ُ
َ
ُالس َما ُء؟
يُ َم ْو ِس ٍمُ ُت ْم ِط ُر َّ
يفُأ ِّ
ِ

80

َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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لُال َج ِّوُ
ارُ َح ْو َُ
الدرسُالثاين ُوالعشرونُ٪ال ِح َو ُُ

األب

االبن
األب

االبن
األب

االبن

ُاليومُ؟
ار ِج
َ
ك َْي َفُال َج ُّوُيفُال َخ ِ

ار ِج.
ُح ٌّ
اليوم َ
َ
ارُ ِج ًّداُيفُال َخ ِ
اح؟
هلُأ َ ْم َط َر ْتُيف َّ
ُالص َب ِ
احُقَلِ ْي ًبل.
َن َع ْمُ،أ َ ْم َط َر ْتُ ِيف َّ
ُالص َب ِ

َ
َ
َ
ريا؟
أقَلِ ْي ًبلُأ ْم َط َر ْتُأ ْمُ َك ِث ْ ً
أ َ ْم َط َر ْتُقَلِ ْي ًبلُ،أمطرتُنِ ْص َف َُسا َعةٍُفَق َْط.
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األب

ف؟
ماُهذاُالْف َْص ُل ْ
ُاآل َن؟ُف َْص ُل َّ
ُالص ْي ِ

االبن

ف.
الُ،اآلنُف َْص ُلُالْ َخ ِر ْي ِ
َ
َ
كُقَ ِدُا ْب َتلَل َْت؟ُأ َ ُْي َنُالْ ِم ْن ِد ْي ُل؟
أ ُظ ُّن َ
ذلك ُِيف ُّ
ُالش ْرفَةِ؟
َ
ُخرجتُبا لْ ِم َظلَّةِ؟
ك؟ُلماذاُما
أ ْي َنُ ِم َظل َّ ُت َ
ِ

األب

ُكثري؟
َه ِلُا ْج َت َم َعُيفُالطر يقُما ٌء
ٌ

األب

االبن
األب

االبن

تُالْ ِم َظل َّ َة ُِيفُال َْم ْس ِج ِد.
َن ِس ْي ُ

االبن

ُ،واآلنُ َن َز َل.
الُ،اِ ْج َت َم َعُقلي ٌل
َ

االبن

يفُالخار جُ َب ُر ْو َدةٌُ ِج ًّدا.
لمُ َت ْظ َه ِرُا َّ
لش ْم ُسُال َْي ْو َم.
الُ،ظ َهر ِتُا َّ
ُالس َما ُءُ ُم َت َغ ِّي َم ٌة.
لش ْم ُسُقَلِ ْي ًبل
ُاآلن َّ
ُيفُالصباحَ .
ِ
َ َ
َ
امُأ َ ِم َّ
اب؟
أالْ َغ َم ُ
ُالض َب ُ
ُض َُبا ًباُ.والُ َيق ُّ
آس ٌفُ،ا َ َّ
ار ِجُ .
ت َّ
ِ
ابَ ُ.ت َح َّج َب ِ
ُالس َما ُء َ
ار ُِيفُالْ َخ ِ
لض َب ُ
ِلُالْ ُغ َب ُ

االبن

ُ
ْت.
َن َع ْمُ،هذهُنِ َها َي ُة ِ ّ
ُالر ِب ْي ُع ُِيفُ ِمث ِْلُ َهذَ اُال َْوق ِ
ُالش َتا ِءُ.و َي ْب َدأ َّ
َ
تت َف َت َ
َّ بي
ُالر ِب ْي ِعُ
ك؟ ُُأ ُ ِح ُّ
بُف َْص َل َّ
ريةٌُ.أل َْؼ َسُكَذَ لِ َ
ارُ َك ِث ْ َ
يفُالر ِ ْ ِعُهناُ َ َ ّحُ ُأ ْز َه ٌ
ِج ًّداَ ُ.تأ ْ ِت ْ ُّ
رياُو َت ْب َؾ ِس ُمُال ُّز ُه ْو ُرُ.أ َ َّ
ب؟ُ
يُف َْص ٍلُ ُت ِح ُّ
ُالط ُي ْو ُر َك ِث ْ ً
َ
فُ ُم ْز ِعجٌ .
َام َّ
أناُأ ُ ِح ُّ
ُالص ْي ِ
بُك ُ َّلُالْف ُُص ْو ِلُإِ ْج َما لِ ًّياُو لك َّنُأ ّي َ

األب
األب

االبن
األب

االبن
األب
األب

االبن

ار ِج؟
كيفُالجوُيفُال َُ
خ ِ

ُالش َتا ِء؟
هلُاآلنُهناُف َْص ُل ِ ّ
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األب

االبن
األب

االبن
األب

االبن

ف.
ارةُ ُه َناُيفُفصل َّ
ُالص ْي ِ
هلُ َت ْش َت ُّدُالْ َح َر َ
فُ.و َترفَ ُعُدرج ُةُالحر َ
َ
ني.
َام َّ
ُالص ْي ِ
ار ِةُأ ْر َب ِع ْ َ
ارةُ ُه َناُأ ّي َ
ْ ََ َ َ َ َ
نعمُ َت ْش َت ُّدُالْ َح َر َ
ارُ ِج ًّدا.
فذلكُح ٌّ
َ
يُ،أ َ َج ْل.
إِ ْ
ف.
ُالسف َِر ُِيفُ ُع ْطلَة َّ
بَ ُ،ه ْلُ َت ْخ ُر ُج ْو َنُإِ َىل َّ
ُِالص ْي ِ
َط ِّي ٌ
ال.
َن َع ْمُ،نحنُ َن ْخ ُرجُ ُإىلُبي ِ
تُالْق َْر َيةُِلِل َّت ْج َو ِ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
أ َ ُّ
يُ َم ْو ِس ٍمُ َهذَ ا؟

ُالس َما ُء ُِيفُ َهذَ اُال َْم ْو ِس ِم؟
َه ْلُ ُت ْم ِط ُر َّ

فُعَا َدةً؟
ك َْم َُوقْ ًتاُ ُت ْم ِط ُر َّ
ُيفُالْ َخ ِر ْي ِ
ُالس َما ُء ِ
َماذَاُ َت ْطل ُُبُإِذَاُا ْب َتلَل َْت ُِيفُال َْم َط ِر؟

َك ُِيف ُّ
ُالش ْرفَةُِإِذَاُا ْبت َّ
َل؟
َه ْلُ َت ْن ُش ُرُ ِم ْن ِد ْيل َ
ُيفُال َْم َط ِر؟
َماذَاُ َت ْس َت ْخ ِد ُم ِ

َ
ُيفُال َْم َط ِرُ؟
َه ْلُ ُتف ِ ّ
َض ُلُالْ ِم َظل ّ َة ِ
َه ْلُ َتب ُدوُا َّ
لش ْم ُس ُِب َو ْجهٍُك َام ٍِل ُِيفُال َْم َط ِر؟
ْ
َ
ام ُُي ْم ِط ُرُأ َ ِم َّ
اب؟
أالْ َغ َم ُ
ُالض َب ُ
ف؟
ِب َماذَاُ َت َت َح َُّ
ب َّ
ُيفُالْ َخ ِر ْي ِ
ج ُ
ُالس َما ُء ِ
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َت ْر ِج ِمُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ َىلُال َْؽ ْن َغا لِ َّيةِ٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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نُوُ َح َيا ُةُُالق َُرى
الم ُد ِ ُ
الدرسُالثالث ُوالعشرون َ :ح َيا ُةُُ ُ

ُالمثَ َّقف ُْو َن ُ ُعا َّم ًة ُ ِيف ُال َْم ِد ْي َنةُِ
َي ْسك ُن
ُ
ُالناس ُيف ُالمدين ِة ُأو ُالقري ِة ُ ُللمعيشةُِ .يسك ُن ُ

ُففيهاُسكونُ
يف
ِال
ُالر ِ
كؾساب ُالمعيشةُِ.حياةُ ُالْمدينةُِفيهاُ ُشغ ٌ
ْل َ
ٌ
ِ
ُوض ْو َضا ُء ُوأماُحياةُ ِّ

ُالم ِد ْي َن ِة ُ ُم ْع َت ِم ٌد ُعىل ُالصناع ِةُ.
ُالريف
وهدو ٌء.اقتصا ُد
ِ
ٌ
ُمعتمد ُعىل ُال ِّز َرا َع ِة ُواقتصا ُد َ

ُحيث ُمراف ِق ُالموا ط ِن ًّ
ُالمدارسُ
ُيكثر ُفيها
ُجداُ .ألنه
حياةُ ُالمدين ِة ُراقي ٌة ُمن
َ
ُ
ُ
ُذلك ُ َتل َُّو ُث َّ
ُاله َوا ِءُ
ُوفرص ُاال
والمستشفيات
كؾساب ُوإضاف ًة ُإىل َ
ُ
ُ
ِ
ُالض ْو َضا ِء ُو َتل َُّو ُث َ
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ُ
ام َّ
يفُخالي ُةُ
ُالر ِ
ني.ومنُ ِج َهةٍُأ ْخ َرىُحياةُ ِّ
ار ِعُُماُ ِه َيُ ُم ْز ِع َج ٌةُلِ َح َيا ِةُالْقَا ِط ِن ْ َ
َوا ْز ِد َح ُ
ُالش َو ِ
لوثُو َخ ِض َرةٌُحسنا ُءُ.
ال َّت ِ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َ
اسُلِل َْم ِع ْي َشةِ؟
أ ْي َنُ َي ْس ُك ُنُال َّن ُ
أ َ ْي َنُ َي ْس ُك ُنُال ُْمثَ َّقف ُْو َنُعَا َّم ًة؟
ُح َيا ِةُال َْم ِد ْي َنةِ؟
اُيف َ
َماذَ ِ
ف؟
ُالر ْي ِ
اُيف َ
ُح َيا ِة ِّ
َماذَ ِ

ف؟
ُالر ْي ِ
عَ َبل َمُ َي ْع َت ِم ُدُاِقْ ِت َصا ُد ِّ

عَ َبل َمُ َي ْع َت ِم ُدُ ُاِقْ ِت َصا ُدُال َْم ِد ْي َنةِ؟
ُح َياةُُال َْم ِد ْي َنة َُِرا ِق َي ٌة؟
َه ْل َ
َماذَا َُي ْ
كث ُُر ُِيفُال َْم ِد ْي َنةِ؟

ني ُِيفُال َْم ِد ْي َنةِ؟
َماذَا ُُي ْز ِعجُ َ
ُح َياةَُالْقَا ِط ِن ْ َ

ف؟
ُالر ْي ِ
ِم َّماُ َت ْخل ُْو َ
ُح َياةُ ِّ
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َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َُم ِلُال َّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُا ُلرا بع ُوالعشرونُ٪بنغبلديش ُ

عونُ
نوب ِ
اح ُتهاُ ِمائ ُة ٍ
ُوسبع ٌة ُوأر َب َ
سم ُِببل ِدناُبنغبلدي ُشُ.إنهاُ ِد لْ َتاُلِ َج ِ
ُآس َياَ ُ.م َس َ
ُألف َ
اِ ُ

ُجهات ُباله ْن ِدُ
ٍُ
بلث
ون
ُكيلومّتاُ ُم َربَّ ًعاُ.بنغبلدي ُش ُ ُمحاط ٌة ُمنُ َث ِ
بع َ
ُِوس ُ
ألفًاُو َخمسمائة َ
ً
وم
ُعامُألفُ
ِستان
ُُ.استقلتُبنغبلدي ُش ُعنُغ َْر ِب ُ َبا ك
ٍ
ُالؽ ِ
َ
ٍ
نغال ْ
نُجانب ُواح ٍدُ ِبخلي ِج َ
ُحربُطويلةٍُو َد َم ِو ّيَةٍُ
بلل
وتس ِعمائةٍُوواح ٍد
ُوسبعنيُ ُ.ح ِص َلُعىلُُهذاُاالستقبللُمنُ ِخ ِ
ٍ
َ

ُأشه ٍرُ
اس َت ْ
مرت ُتِ ْسع َة ُ
ْ
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ُأكثرُالسكانُيفُُبنغبلدي
ايلْ ُُتسعنيُبال ِمائةُِم
شُمسلمونُ.ح َو َ
نُالناسُيفُهذاُالبل َ ِدُ
َ
َ
نيُ.
ُاله ْن ُد ِ
هم ُمن ُالمسلمنيُ .و يعؼش ُهنا ً
لم ِسي ِح ِّي َ
ُوالبو ِذ ِّي َ
وس ِّي َ
ُأيضا ُبعض ِ
ني ُ
ني ُوا َ
ساب ُ َمعيش ِهِتُ.وُلذلكُفهيُ
عتمد
َي ُ
ُالكثري ُمنُالناسُيفُبنغبلديشُعىلُال ِّز َرا َعةُُِلِ ْك ِؾ ِ
ُ

هرتُ
دولة ُِز َرا ِع َّي ٌةُ .و يعؼش ُهنا ً
ُأيضا ُ ُم ْحّتفُون ُو ُت َّجار ُآخرونُ .يف ُ ُهذه ُ ُاأليام َُظ ْ
نُالمصا ن ِعُيفُبنغبلديشُ.يعم
ْدانُ
لُالعديدُُمنُأ ْش ِ
ُ
خاصُبنغبلدي ِشُيفُ ُبل ٍ
العديدةُُُم َ

مختلفةٍُم
نُالعالمُأيضاُ.
ً

ُيفُالعالمُبهُالعديدُم
نُالمواسمُ.منُ
ُآخر
ُبلد ُِس َّتةُُِ َم ِ
ُ
وجد ٌ
واس َمُ.الُ ُي ُ
بنغبلدي ُش ُ
ِ
ُبلد ُ

ُوالشتا ُء ُوالربي ُعُ.إنهاُ ُم ْن َط َق ٌة ُ ُمع َت ِدلَ ُةُ
الفصول َُّ
ؼس َّي ِة َّ
ريف ِ ّ
ُوالم َط ُر ُوال َخ ُ
ُالص ُ
ُالرئِ ِ
ِ
يف َ
َ
ُ.تجريُُالعديد ُُم
رز ُهؤال ِءُ
جو
ُ
ا ل ِّ
نُاألنهار ُالصغري ِة ُوالكبري ِة ُيفُهذاُالبلدُ.ومنُأ ْب ِ
ِ
ُ
بت ُهناُمختلف ُةُ
َبا ْدماُ،ميغناُوجاموناَ ُُ.خ ِص َب ْت ُ
هرُ.ولذلكُ ُتن ُ
بب ُ َت َدفّ ِقُال َّن ِ
ُأرضهاُبِ َس ِ
ال ُّز ُرو ِع.

عاصم ُة ُبنغبلدي َش ُدكاُ.إنهاُمدين ٌة ُقديم ٌة ُو َك ِؿ ُ َ
ُوستون ُ ُم َحا ف ََظ ًةُ
انُ.هناكُأرب ٌع
َ
يف ُ ُسك ّ ٍ
ُألف ُقري ٍة ُتقريباُ.يعؼ
نيُ
يفُبنغبلديشُ.هناكُسب ٌع
ُوثمانون َ
شُالع ُ
َ
َ
ديد ُمِنُالق ََر ِو ِّي َ

ُُالبل ْدة ُِ
جار ُال َخضُرا ِءَ ُ.ش ْر َي ُ
تحتُ َخ ّ ِط ُال َفقْرُ.الق َُرىُ َم َ
ان ُال َحيا ِة ُُل َٰهذ ِه َ
غطوط ٌة ُُباألش ِ

الخضرا ِءُال َخ ِص َبةُُُِهوُق َُرا َها.
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ماُاسمُببلدنا؟ُ
ماُمساحتها؟

مَتُاستقلتُبنغبلديش؟

ماُاسمُعاصمةُبنغبلديش؟

ماُهوُدينُأكثرُالناسُفيها؟

كمُمواسمُيفُبنغبلديش؟
كمُمحافظةُفيها؟

أينُيعؼشُأكثرُالسكانُيفُبنغبلديش؟

ماُذاُيعملُأكثرُالناسُوُماذاُيعملُاآلخرون؟ُ ُ

هلُتحبُببلدك؟
ُ

ُ
91

َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ

الوحدة ُالثا نية
التعرباتُالمتداولة
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والّت ِحيب
الدرسُاألولُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا ل َُت ِح َّيةُ َّ ُْ
يد ُةٌ
هبل َُس ً
أَ ً
رص ٌة َُس ِع َ
هبلُ َم َ
رح ًب ِ
اُبكُمُ،فُ َ

ُ
رتُ ِج ًّداُبِلِقَائِكُم
اراُُ ،س ِر ُ
ُح ًّ
ؼبا َ
بُبِكُمُ َتر ِح ً
أ َر ِّح ُ

ُ
سبل ِمُ
ُِاإل َ
أ َح ِ ّؼي ُكمُ ِب َت ِح َّية ِ

ار ِكُ
يم ِ
ُالم ُ
َت َش َّرف َنا ُِبق ُُدو ِم ُكم َ
ونُُ،لِ ُم َب َ
ورُ
َص َباحَ ُال َخ ِ
ري َ
ُ،ص َباحَ ُال ُن ِ
ورُ
َم َسا َءُال َخ ِ
ريَ ُ،م َسا َءُال ُن ِ

َ
قت َُط ِو ي ٍلُ
عد َُو ٍ
أ َراكَ ُ َب َ
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الدرسُالثاينُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبا الِس ِتخبارُ َع ُ َ
الُ
حو ِ
ِ
َ
نُاأل َ
ُك؟
ك َ
ُحا ل َ
َيف َ
َيفُأَصبحت؟ُُ،ك َ َ
يت؟
ك َ
مس َ
َ َ
َيفُأ َ
َيفُ َت ُم ُرُبِ َ َ
َام؟
كُاأل ّي ُ
ك َ ّ
َ
ار؟
َماُاأل َ
خب ُ

ُ
ور؟
ك َ
َيفُ َت ِس ُ
ريُاأل ُم ُ
ورُوفَ َر ٍحُ
ري َُوال َح ُ
ِب َخ ٍ
مد ِ َُّّللِِ ُ،بك ُ ِ ّل ُُس ُر ٍ

َ
امُ
نيُ َب َ
أ َناُ َب َ
نيُ،لَؼ َسُع ََىلُ َماُ ُي َر ُ
الُ
َما ِش َيُال َح ِ
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الدرسُالثا لثُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُب ُّ
الدعَاء
هللَُ ُ،ب ّيَاكَ ُاهللُ
َح ّيَاكَ ُا ُ
ُح َياتِك
َب َراكَ ُا ُ
هلل ُِيف َ

َ
َ
هللُ
ذنُا ِ
هللُل َ
َوفّ َقُا ُ
َكُُ ُ،م َوفّ ٌق ُِب ِإ ِ

جزاكَ ُا َ
حس َنُال َج َزا ِءُ
هللُأ َ
ُ
َ َ
َ
سع َدكَ ُاهللُ
أ َ

َ
ُالم َو ُِدّ
أ َت َم َّىنُل َ
َكُال َّن َجاحَ ُِيفُ َج ِمي ِع َ
كُ
َب َّي َ
جه َ
ضُا ُ
هلل َُو َ

َ
كُاهللُ
كر َم َ
أ َ

كُ ِمنُك ُ ِ ّل ُُسو ٍءُ
هللُ َيحف َُظ َ
ا ُ

هللُ َبقَا َءكُمُعَل َؼ َنا
أ َ َط َ
الُا ُ

ابُ
لمس َت َج ِ
اُيفُ ُدعَا ُِء ُكمُا ُ
َالُ َت َ
نسو َن ِ

96

الدرسُا ُلرا بعُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبال َّتو ِديع

إِ َىلُاللِقَا ِءُ
ُالس َبل َم ِةُ
َم َع َ

ُشا َءُاهللُ
أ َ َراكَ َُال ِحقًاُإِن َ
ُمُالس َبل َم ُة
َرافَقَتك
َّ

َ
انُاهلل َُِو ِحف ِظه َُِو َعونِ ِهُ
ِيفُأ َم ِ

يدُ
ُُ،ح ٌّظ َُس ِع ٌ
ِرحل َ ٌة َُس ِع َ
يدةٌ َ
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الس َماح
اإلذنُ َو َ
الدرسُالُخا مسُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُب ِ
ُلُُ،أَأَجلِ ُسُ
حتُأَأَدخ ُ
لَوُ َس َم َ
كَُ ُ،تف َّ
َضلَُ ُ،مع ِذ َر ُةً
ِمنُفَضلِ َ
َ
ا؟ُب َّ
بطُ
الض ِ
ُممكِنُأجلِ ُسُ ُه َن ِ

يَُ
بع َ
اُُ،الُ َما نِ َعُل ََد ّ
؟ُُ،ط ً
لِ َم َُال َ
ُُ،الُ ُمشكِل َ َةُ
أس َ
َالُ َب َ
ذراُ َهذَ اُ َمم ُنو ُعٌ
َالُ ُممك ٌ
ِنُُ،عُ ً
لنُأسمحُأبداُمهماُيكنُالحال
لوُسمحتُأأدخل؟
الُتسمحُللدخولُأياُكان
اسمحُلناُقليبل
لوُكنتُأعرفُماُأسمحت
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الر َضُ
ظهارُ َّ
الس َعا َد ُِةُ َو ِّ
الدرسُا لسادسُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُب ِإ َ
َ
يدُ ِج ًّدا ُِبلِقَا ِءكُمُ َهذَ اُ
اُس ِع ٌ
أ َن َ
َ
ورُ ِج ًّدا
أ َناُ َم ُ
سر ٌ

امُ
مد ِ ُِ
ال َح ُ
ُّللُك ُ ّلُ َشي ٍئُع ََىلُ َماُ ُي َر ُ
اُب ُرؤ َي ِتكُُِ ،بلِقَائِك
ُس ِر ُ
رتُ ِج ًّد ِ
يد ُةٌ
رص ٌة َُس ِع َ
فُ َ
يبلُ
اُج ِز ً
كر َ
ُش ً
ٌ!ُُ،س َّر ِين!
ُمم ِت ٌع!ُُ ُ،مم َتا ٌز!َُ ُ،ج ِمي ٌل!َُُ ،رائِع ُ

َ
ورُوالف ََر ِحُ
قم ِة ُّ
اُيفُغَا َيةُِؼُ َّ
ُالس ُر ِ
أ َن ِ
َ
اُيف ُِش َّد ِةُالف ََر ِحُ
أ َن ِ

يثُ َالُ ُمن َت َهُ
ُح ُ
كرا َ
ُش ً

َ
اضُ َعنك
اُر ٍ
أ َن َ
أَع َت ِذ ُرُإِلَيك
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ضب
الدرسُالسا بعُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبال َغ َ
ك؟
طب َ
َماُا ُ
لمشكِل َ ُة؟َُ ُ،م َ
اُح َد َث؟َُ ُ،ماُ َخ ُ
هلل ُ ُ
َه َداكَ ُا ُ

ُ

َيكُ
َه ِّونُعَل َ

ُ

َ
غضبُعَل َ َّيُ
أ َ َن ِ
اُآس ٌفُ،أ َ َناُ ُم َتأ ِّس ٌفَُ ُ،الُ َت َ

ُ

ك َُّفُ َعنُالك َ َبل ِمُ

ُ

بُ ِج ًّدا
أ َ َناُغ ِ
َاض ٌ

ُ

َالُ ُي َص َّد ُقُ

ُ

ذينُ،اُسكُت!
َالُ ُت َؤا ِخ ِ

ُ

زرا
َم ِ
عذ َرةًُُ ُ،ع ً

ُ

اُاله َرا ُء!
َماُ َهذَ ُ

َ
فُ
قر ٌ
أ َ
حم ُقُ ُ،م ِ

َهذَ اُ ُمس َت ِحي ٌلُ
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والي ِقني
الش ّ ُ
الدرسُالثا منُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُب َ
كُ َ
َ
َ
امُ
أ َناُ ُم َتأ ّك ٌِدُ َت َم ً

َ
نتُ ُم َتأ َ ّك ٌِد؟ُُ
َهلُأ َ
َ
ُجادٌّ؟
َهلُأ َ
نت َ
أَع َت ِق ُدُأ َ َّنُ َهذَ اُ َص ِحيحٌُ
َالُ َش َّ
كُ ِفي ُِهُ.بِال َّتأكِي ِد؟
َ
نت َُوا ث ٌِق؟
َهلُأ َ

أ َ َناُأ َ ُش ُّ
كُ
ك ُِيفُذَ لِ َ
أ َ َناُ ُمع َت ِق ٌدُ
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اإل ّتِفَاقُ ِبا ل َّرأي
الدرسُالتاسعُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُب ِ
َ
كُ َت َما ًما
أ َناُ ُم َواف ٌِقُ َم َع َ

َ
نتُ ُمح ٌّ
ِقُ َت َما ًما
أ َ

ُجزئِ ًّياُؼُ َت َما ًما
َهذَ اُ َص ِحيحٌ ُ

أ َ َنا َُالُأُوافِق ِ َ
َريُ ُم َواف ٌِقُ
َ ُ
ُُ،آس ٌفُأ َناُغ ُ
َالُ،هذَ اُلَؼسُبص ِحيحُُ،هذَ اُخط ُأ ٌ
َ
َ ِ َ ٍ َ ََ
كُ ُمخ ِط ٌئُ
وُيلُك َأَنَّ َ
َي ُ
بد ِ
ُص َوا ًبا
اِ َ
فعلُ َماُ َت َرا ُه َ

متُ َماذَاُأَغ ِِن؟
َهلُف َِه َ
كُبِ َبلُ َت َُردُّ ٍدُ
َسأ ُ َواف ُِقُ َم َع َ

َ
مرُ ُمس َت ِحي ٌلُ
َهذَ اُأ ٌ

َ
َكُال َتو ِفي َقُوال َّن َجاحَُ
أ َت َم َّىنُل َ

اُُ،ب َّ
بطُ
الض ِ
َط ً
بع ِ
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الدرسُالعاشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباأل َ َوا ِمرُ َوال َّنهي
الَُ ُ،ت َعا لَواَُ ُ،ت َع َ
ايلُُ،
َت َع َ
َنيُ
َت َعا ل َ

َ
شر ي ِِنُ
أ ِ

َ
خرب ِينُ
أ ِ

ذينُإِ َىلُ
اِ ِ
ُبُ،أَعط ِِِنَُ ُ،ه ِ
ئت ِ
اتَُ ُ،ها ُتواُ ُخ ِ
اتَُ ُ،هاتِ َ ُ
ني
َ ُ،ه ِ
اِذ َهبُإِ َىلُ

أَط ِفئ
أَو ِقف

أَو ِصل ِِنُ
أَسمِع

اِس َت ِجر

اُدخُل

قّتبُإِ َ ُ
يلَّ
اِ َ ِ

اِس َت ِع َّدُ

خرج
اُ ُ

اِ ب َت ِعدُم ِ ِِّنُ

حّتس
اِ َ ِ

قُم

ُر ُّدَ

بدأ
اِ َ

اِجلِس

َك ِّرر

اِ ن َت ِهُ

ِقف

عَ ِّنيُ

َسلِ ّمُع ََىلُ

سمعُ،اِس َتمِع
اِ َ

خّتُ
اِ َ

ترك
اُ ُ

أَسُ ِرعُإِ َ ُ
يلَّ
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اِف َتح

َتر ِجم

شرب
اِ َ

أَغلِق

َت َم َّتعُُ،اِس َتم َتع

َع ِّرب

ق ّ َِدم

َع ّ ِجل ُ

ُنظرُإِ َ ُ
ا ُ
يلَّ

اُد ُعُ

َالُ َت َت َع َّجل

َالُ َتقلَق

َ
ئت ُِب ِهُ
أ ِر ِينُ َماُ ِج َ

َع ِّرف

َضع

بشر
أَ ِ

َب ِّنيُ

َد ِّون

ِصف

َس ّ ِجل

َح ِّول

َص ّ ِح
ار ُةَ
َ
حُالعب َ

َالُ َت َخف

اِس َؾب ِدل

مسح
اِ َ

َالُ َتح َزن

عَلِ ّم

اِس َت ِم َّرُ

ذينُ
َالُ ُت َؤا ِخ ِ

قُ ل

اِس َؾي ِقظ

اِسأَلُؼُ َسل

كُج ِّي ًدا
أَ ِ
مس َ

يعا ِدُ
اِ َ
فعل ُِيفُال ِم َ
مؤلُ
اِ َ

َالُ ُتز ِعج ِِنُ

ُنشر
ا ُ

ار ُةَ
اِ َ
مؤل ِ
ُاالس ِت َم َ

ك ُل

َو ِّزع

امؤلُالفراغ

أَصلِح
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اِه َت ِممُُ،اِه َت ّمُوا

واُبأَنف ُِسكُم
َج ِّر ُب ِ

كُ
ُصو َت َ
اِرفَع َ

اِقلِب

تُال َحا ل َ ُة
َت َوقَّ َفُ َعنُالك َ َبل ِم َ
هماُك َا َن ِ
ُُ،الُ َت َتكَلَّم اِ ِ
صربُ َم َ

َ
كُ
أعِدُك ََبل َم َ

اِرفَع َُي َدكَُ

ِضُي َدكَُ ُ
اِخف َ

فَ ِ ّ
يبلُ
كرُقَلِ ً

َيكُ
َه ِّونُعَل َ

َ
صرحُ َماذَاُ َتع ِِنُ
أ ِ

اِ ن َت ِظر

َالُ ُت َخ ّ ِجل

َك ِّررُ َبع ِدي

االُ
أَعط ِِِنُ ِمثَ ً

ظه َركَُ ُ
غ ِ َّريُ َم َ
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الدرسُالعاشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباألَسئلةُ
ماُحدث؟

كمُهيُبعيدة؟

ماذاُيفُهذا؟

ماُحصل؟

منُالتايل؟

ماذاُفعلتُهذاُياُأخي؟

الُشؼئا

كرهاُأوُطوعا؟

كمُالتاريخُاليوم؟

ماذاُبك؟

لمُأفهمُجيداُ.ماذاُقلت؟ أمُتكذبِن؟

ماُله؟

أهكذا؟

منُمنكمُتريد؟

ماُأصابك؟

ماذاُتعِن؟

ألكُأخ؟

ماُخطبك؟

ألؼسُكذلك؟

بمُجئت؟

ماُالمشكلة؟

هلُفهمت؟

ممكنُتساعدين؟

أيُمشكلة؟

ممكن؟

منُأينُأنت؟

ماُهوُالمطلوب؟

حقا؟

هلُتسمعِن؟

ماذاُتريد؟

هلُهذاُصحيح؟

مَتُرجعت؟

كمُالحساب؟

وماذاُأيضا؟ ُ

مَتُعدت؟
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إىلُمَتُتبَق؟

هلُلكُأنُتزىك؟

هذاُالسؤالُلؼسُلهُ

لمنُالكتابُهذا؟

أأنتُيوسف؟

كانُعليكُأنُتسألِن

منُيتم؟

كمُعمرك؟

ماُهذاُالسؤال؟

منُيقرأ؟

بكمُهذا؟

لؼسُلديُجوابُلسؤالك

ماُمعىن؟

عمُسألت؟

عليكُأنُ ُتجيؽِنُعىلُالفور

لمُغبت؟

أىنُلكُهذا؟ ُ

لمُؼُكيفُصغرتِن؟

لمُتأخرت؟

هلُا تصلُبكُأحد؟

ُ
ربُعنه؟
كيفُأعُ َ

لمُال؟

كيفُيمكنُهذا؟

منُأنتُحَتُتسألِن؟

كيفُيكونُهذا؟

كيفُتحس؟ ُ
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الجواب

الدرسُالُحاديُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لتعجب
ماُأحىلُكبلمك!
ياُلهُمنُالر ُجل!
ياُأسف!
ياُللهول!
ياُسبلم!
كمُتأخرتُلك!
كمُتجادلُمعه!ُجادلتُمعي!
كمُكتبُعندك!
كمُأحسنُالولد!
كمُأسر عُالسرية!
ماُأعظمُالخط!
ُأكرر!
كمُمرةُعليُأن َ
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الدرسُالثاينُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالتعبرياتُالمتداولة
كذاُوكذاُ

يجبُعلي

إضافةُإىلُذلك ُ

كلما

كماُترى

إجماال

عندماُ

قدرُماُأمكن

جملة

حؼنما

الُأدري

خبلصة

وغريها

منُالمحتمل

خصوصا

وماُإىلُذلك

واجبا

حقا

ف

كثريا

أصبل

ولهذا

قليبل

فعبل

منُالمعلوم

عىلُاألكثر

ارتجاال

لؼسُلهُنظري

عىلُاألقل

منُأجل

لؼسُكذلك

حسنا

منُحيث

الُينبغي

جيدا

عىلُأن
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معُأن

عىلُهذاُالشك ل

مهبل

عىلُرغمُذلك

أيُكان

بطؼئا

مناسبة

مهماُكان

هونا

عىلُغراره

لوُسمحت

عىلُهون

يفُضوء

يفُغضونُذلك

صوابا

منُالقديم

آنفا

مرارا

يفُعصرناُهذا

حديثا

تماما

يقؼنا

حطأ

حوايل

همسا

جهبل

تقريبا

بوضوح

علما

حاليا

عىلُحد

معا

ُم َج َّددا

هكذا

سويا

أخريا

إىلُهذاُالحد

سريعا

أوال

يفُالنهاية

صوابا

غاضبا
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أناءُالليل

يوماُفيوما

مدحورا

ثانية

قبلُقليل

محمودا

مرةُأخرى

قبلُبرهة

مشكورا

أولُمرة

بدونُأيُفكرة

الُما نعُلدي

هذهُالمرة

ارتجاال

لؼسُلديُوقت

كرها

متأخرا

لؼسُلديُرغبة

طوعا

متعجبل

لهذاُالحد

عهدا

مبكرا

بهذاُالشك ل

بدأُيكثر

مسرورا

مائةُيفُالمائة

بدأُيق ّلُ

حزينا

كماُينبغيُلك

عىلُماُيرام

مخجوال

الُيليقُلك

فورا

مدهوشا

أكثرُمنُالبلزم
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الدرسُالثاثُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبا لكبلمُوالتكلم
أريدُأنُأتكلمُمعك
أناُأحتاجُإىلُالتحدثُمعك
الُممكنُأنُأتكلمُمعكُاآلن
علؼناُأنُنتكلمُاآلنُيفُهذاُالموضو عُ
تكلمُبصراحةُؼُبوضوح
لؼسُلديُوقت
الُتتكلمُكبلماُفارغاُؼُبهذهُالطريقة
لؼسُلديُكبلمُمعك
الُتزعجِنُ،أناُمستعجلُؼُمشغول
تكلمُقليبل
لؼسُهناكُفائدةُمنُالكبلم
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الدرسُا ُلرا بعُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباألشياء
يبدواُيلُهذاُشؼئاُعظيماُؼُمهما
هلُتخفيُع ِّنُشؼئا؟
إنُلمُيكنُشيئُهامُ…..
إنُحصلُشيء
لمُأقلُلهُشؼئا
ك لُشيءُلهُثمن
لؼسُيلُشيء
هذاُالُشيء
لؼسُلناُمنُاألمرُشيء
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الدرسُالُخا مسُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لحاجة
هلُتحتاجُإىلُشيء؟
ماذاُتحتاجُإليها؟
كنتُأحتاجُإىلُمساعدتك
الُأحتاجُإىلُشيء
أناُأحتاجُإىلُهذهُاألشياء
الُحاجةُلهُُ،الُداعيُله
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الدرسُالسادسُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لشكر
الُأدريُكيفُأشكرك
أالُأستحقُحَتُالشكر؟
مهماُأشكركُفهوُقليل
ُلؽيتُدعوت
أشكركُألنك ّ
شكراُحيثُالُمنته
الُأريدُمنكُالشكر
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الدرسُالسا بعُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباإلتيان
مَتُتأت؟
سآتُبعدُقليلُؼُبرهة
سآتُمتأخرا
ألنُتأتَُمعنا؟
سآتُإليكُبعدُأنُأنته َيُعملي
إنُلمُتأتُمعناُفنلُأذهبُأنا
سآتُعندماُيحنيُالوقت
أتيتُعؽثاُؼُماُأتيتُعؽثا
لمُيأتُخالدُحَتُاآلنُؼُبعد
جئتُمنُأجلكُفقط
إنُكانُسيأتُفأذهبُمعه
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الدرسُالثا منُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباالستطاعة

هلُتستطيعُأنُتفعل؟
أستطيعُأنُأفعلُك لُشيئُلك
واآلنُالدورُلك
لؼسُهناكُشيئُالُأستطيعُأنُأفعل
أناُمستعدُألضح َيُك لُشيئ
أستطيعُيفُهذهُالمرةُإنُشاءُاهللُ
هلُأستطيعُالدخول؟
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الدرسُالتاسعُعشرُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالعذر
أناُأعتذر
عذراُُ،معذرة
عليكُأنُتعتذرُله
عليكُاالعتذار
ماذاُفعلتُحَتُأنُأعتذر؟
هلُاالعتذا رُكاف؟
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الدرسُا ُلعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالفهم
ُكنتُأفهمك؟
هلُفهمت؟ُُُهل ُ
لمُتفهمُبعد؟ ُإذنُلنُتفهمُأبدا؟
أناُلمُأفهمُجيداُُ،ف ّهمِنُثانية
ممكنُتفهمِن؟ُ
حاولُأنُتفهمُالوضعُؼُا لمسألة
أفهمكُحَتُأنُتفهم
هذاُماُالُأفهمه
فهمؾِنُخطأُ
هناكُسوءُالتفاهمُبؼنهُوبؼنه
الُداعيُألنُتفهمُ.الُتفهمهُبسهولة
لؼسُهناكُشيئُغريُمفهوم
ستفهمُبعدُقليلُُ،الُتقلق
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الدرسُالُحاديُوالعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالبقاء
سأبَقُهناُهذهُالليلة
كمُتستط ُيعُأنُتبَقُتحتُالماء
الُأريدُأنُأبَقُهناُحَتُدقيقة
هلُبق َيُشيئُآخر؟
إىلُمَتُسؾبَقُوحيداُهكذا؟
سأبَقُمديناُطوالُحيات
كمُتستطيعُأنُتبَقُقائماُهكذا؟
ا بقُهناُسأرجعُيفُأقربُوقت
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الدرسُالثاين ُوا لعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالتصديقُ

والمساعدة

كيفُتؿبتُأنكُصادق؟
سأرىُإنُكنتُصادقاُأمُكاذبا
أناُأقولُالصدقُ،صدقِن!
أناُصادقُمئةُيفُالمئة
هذاُشيئُالُ ُي َّ
صدق
أناُأحتاجُإىلُالمساعدةُيفُهذاُاألمر
أيُنو ع ُمنُالمساعدةُيفُهذهُالمسألةُتريد؟
يكفيُهذهُالمساعدةُيفُهذاُالموضيعُؼُيفُهذهُالموادُّؼُيفُهذاُالوضع

121

الدرسُالثالثُُوالعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُباإلنتظار
انتظرُقليبلُحَتُأعود
سئمتُمنُاالنتظار
أنتظرُمنكُالردُّؼُالجواب
ماُيلُشيئُببلُانتظار
لؼسُلديُوقتُلبلنتظار
نحنُيفُقاعةُاالنتظار
كمُعل َّيُأنُأنتظرُهنا؟
االنتظارُهوُأ َم ُّلُاألشياءُلدي
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الدرسُالُرا بع ُوالعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبا لمحاولة
جميعُالمحاولةُباءتُبا لفشل
واصلُمحاولتكُسؾنجحُيوماُما
كيفُكانتُالمحاولةُالسابقة
حاولُمجدداُ،ثانية
تعبتُمنُكثرةُالمحاولة
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الدرسُالُخا مس ُوالعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالنسيان
الُتنس
ُلنُأنىسُمعروفك
ا نسُالماضيُواعملُللغد
أريدُأنُأنىسُتلكُاأليامُالقاسية
هلُنسيت؟ ُنسيتُبعدُك لُهذا؟ ُ
كيفُتنىس؟
أنتُرجلُالُ ُينىس
الُتن
سُمهمتك
ّ
الُتن
سُأنُتمرُعلؼناُقبلُأنُتغادر
َّ
نسيتُبسهولة
النسيانُلؼسُمنُعادت
كيفُيلُأنُأنىس؟
124

الدرسُالسادسُوالعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لنظر
الُتنظرُإيلُهكذا
انظرُإيلُّؼُإىلُ….
انظرُماذاُفعلت
علؼناُأنُنعيدُالنظرُيفُهذا
ألقُنظرتكُيفُالداخل
ألقُنظرتكُمرةُأخرى
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الدرسُالسا بعُوالعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُباالنتهاء
ا نتهُالدرسُؼُالوقتُؼُاالجتماع
هذهُالعبلقةُؼُالصداقةُؼُالعداوةُلنُتنته َيُأبدا
ك لُشيئُا نته
انتهُقراءتك
لقدُانتهيتُتماما
شكراُحيثُالُمنته
سآتيكُعندماُأنتهيُعملي
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الدرسُالثا من ُوالعشرونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لخوف
الُتخف
هلُتخا فِن؟
أناُلستُخائفاُمنك
أناُأخافُمنُرؤيتكُهكذا
أناُالُأخافُمنُأيُشيئ
لقدُكدتُأموتُمنُالخوف
الخوفُلنُيح َّلُالمشكلة
تحققُأخرياُماُكنتُأخافه
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الدرسُالتاسعُُوالعشرون ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبا لحصولُبمعىنُالحدوث
ماُحصل؟
لمُيحصلُشيئ
حصلُشجارُ(مشاجرة)ُبيننا
حصلُاالشؾباكاتُبنيُالطائفتني
وماذاُسيحصل؟
لقدُحصلتُعىلُجائزة
حصلتُعىلُالمركزُاألولُطولُحياتُؼُعمري
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الدرس ُُ الثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لمنع
ُلديُ
الُما نع ّ
ُأيُما نع
لؼسُيل ُّ
هلُلديكُما نع؟
الُما نعُله
منُيمنعكُم ِّن؟
لماذاُتمنعُمنُالدخول؟
الدخولُممنو عُهنا
ّ
أناُلنُأمؾنعُعنُشهادةُالح ّقُ
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الدرسُ ُالحاديُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباألخذ
عليكُأنُتأخذُهذاُاألمرُبعنيُاالعؾبار
جدبَّة
خذُاألمرُب ّ ِ
خذينُإىلُحيثُنذهب
خذينُإىلُالمسجدُؼُإىلُبؼتك
الُتؤاخذينُعىلُماُقلتُ
الُتأخذُاألمرُهكذاُؼُعىلُهذاُالشك ل
خذُهذاُواحتفظُبه
الُتؤاخذينُإنُنسيت
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الدرسُ ُالثاين ُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالتفكري
ماذاُتف ِ ّكرُمجددا
فكرُقليبلُثمُأجب
بعدُالتفكريُأقررُيفُهذاُاألمر
ِّ
هذاُلؼسُوقتُالتفكري
فكرُيفُأسر عُوقت
فكرتُبهُقدرُماُأمكن
ماذاُعلؼناُأنُنفعلُببلُتفكري
أناُالُأفكرُهكذا
الُينفعُتبادلُاللومُحَتُتفكرُجيدا
يلُأفكا رُتنفعُلح ِ ّلُهذهُالمشكلة
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الدرسُ ُالثالثُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالكفايةُ

والودع
كفُياُولد!ُحالياُهذاُيكفي
احتملتُبماُفيهُالكفاية
إىلُهناُنكتفيُلليوم
هذاُكافُلهذاُالمرةُؼُالدور
اليومُيكفيُهذاُ،ست ُكملُالبايقُغدا
دعِنُوشأين
دعهُوشأنه
دعِنُأتح ّققُؼُأر
الُتدعهُوحدهُأبدا
دعُعنكُهذهُاألفكار
دعِنُأعملُعمليُ
132

الدرسُُُالرا بعُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالسرورُوالسعادة
سررتُبلقائك
أناُسعيدُبلقائك
سررتُجداُبزيارتكُهذه
ُلؽيتُدعوت
سررتُجداُألنك ّ
سأكونُسعيداُأكثرُإنُلمُتأت
سررتُبال ّتصالك
سررتُلسماعُهذا
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الشكُ
الدرسُ ُالخا مسُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُب
ّ
الُشكُفيه
ّ
ه
لُتشكُيب؟
ّ
ُشكُيفُهذاُالموضو ع
هلُلديكُأي ّ
ُشكُبذلك
لؼسُلدي ّ
أناُأشكُيفُصدقُكبلمك
ّ
الُشكُيفُأنكُيفُخطأ
ّ
الُشكُفيهُأينُسأفعلُمهماُكل ّفُالثمنُ
ّ
ُشكُيفُهذاُ
الُيكونُلديك ّ
الُتشكُيفُأينُلنُأسمعُلكُبهذاُ
ّ
ُشكُأنكُاخّتقتُالقانون
ببل ّ
ُشكُ
العقوبةُستنتظركُبدون ّ
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الدرسُ ُالسادس ُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالمعرفةُوالتعارف
عرفُنفسك
ممكنُتعرفُنفسك؟
الُيعرفُأحدُأكثرُمِن
كيفُعرفؾِن؟
أنتُالُتعرفُ،منُيكونُهو؟
الُيعرفهاُأحدُغريي
سررتُبمعرفتك

135

الدرسُ ُالسا بع ُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالجرأة
ّ
أىنُلكُك لُهذهُالجرأة؟
ماُهذهُالجرأة؟
أنتُجر يئُجدا
الُأجرأُعىلُمخالفتهُُ
هذهُمبادرةُجريئة
الُيملكُهذهُالجرأةُإىلُخالد
حدُ
لؼسُيلُجرأةُعىلُهذاُال ّ
هذهُالجرأةُأكثرُعنُالبلزم
أناُأقدرُجرأتك
بأيُجرأةُأتيتُثانية
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الدرسُ ُالثا من ُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباإلرادة
ماذاُتريد؟
هذاُماُأردتهُبالضبط
لمُيكنُأبداُأنكُأردت
مِنُشؼئاُولمُأعطك
ماذاُتريدُمقابلُهذا؟
ماُأردتُهذا
لوُكنتُأعرفُإرادتكُ….
لؼسُلديُقيمةُإلرادتك
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الدرسُ ُالتاسعُُوالثبلثونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباالهتمام
اهتمواُدراستكم
ّ
حدُ
الُتهتمواُعىلُهذاُال ّ
ّ
ُأناُسأهتمُبه
الُتقلق
ّ
لؼ
سُمهما
ّ
ُمهمُبال ّنسبةُيل
هوُشخص ّ
ُمهماُللغاية
إنُلمُيكن ّ
هذاُموضو عُغايةُاألهمية
ُمهما
يبدوُشؼئا ّ
يهمِنُمنُيكون
الُ ّ

138

الدرسُ ُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لسمع
استمعُجيدا
لمُأسمعُجيدا
إنُلمُتسمعِنُفبلُأعطيكُشؼئا
لوُكنتُتستمعِنُلماُحل ّتُبكُهذهُالمشكلة
ُمستعداُلسماعُاللوم
أناُلست
ّ
هلُأقولُماُتو ّدُسماعهُأمُالعقائق
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الدرس ُُ الحاديُوُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لحب
أرينُكمُتحؽِن
حب؟
ماذاُتعرفُعنُال ّ
أناُأحبكُيفُاهلل
كيفُتؿبتُحبك؟
أحبكُأكثرُمنُنفسي
الُيحبُأحدُأحداُأكثرُمنُنفسه
منُهوُأحبُإليك؟
ُ
أنتُأحبُالناسُإيلّ
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الدرس ُالثاين ُوُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالخروج
عل ّيُالخرو جُعىلُالفور
ممكنُأخر جُاآلن؟
ُبدُمنُالخرو جُاآلن
ال ّ
منُاألفضلُأنُالُتخرجُاآلن
ُُأنتُمضطرُللخروج؟
هل
ّ
الُيخر جُأحدُقبلُأنُآذنُله
الوضعُخار جُعنُالضبط
ماذاُلوُالُتخرجُاآلن؟
كثريُمنُالوقتُأخرجُبعده
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الدرس ُالثالثُوُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالوقت
لؼسُلديُوقتُأبدا
سيكونُلديناُالكثريُمنُالوقت
هذاُلؼسُوقتُالحديث
حانُوقتُالذهابُؼُالصبلةُؼُاللقاء
ُسأحددُلكُالوقت
يلُوقتُوافرُكمُتريد؟ُُأنا
ّ
هذاُالوقتُلؼسُللهوُولعب
بنيُك ّلُشيئُمنُهوُالمخطئُومنُهوُالمحق
ُسي ِّ
الوقت ُ
الوقتُضيقُجدا
أمرُبوقتُصعب
مرُوقتُطو يلُدونُأنُنلتق َيُ
مىضُوقتُطو يلُولمُنلتقّ ُُ.
هذاُالوقتُالُيكفيُإلكمالُالمهمة
سأشر حُلكُك لُشيئُعندماُيحنيُالوقتُ
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لص ّحة
الدرس ُُ الرا بع ُوُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا ّ
صحتُلؼستُعىلُماُيرام
اعنتُبصحتكُجيدا
ممارسةُالرياضاتُمفيدُللصحة
ُمضدُللصحة
الُتغضبُفالغضب
ّ
عليكُأنُتسّتيحُلفّتط
هذاُلؼسُجيداُللصحة
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الدرس ُالخا مس ُوُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالوعد
عدينُأنُتفعلُذلكُثانية
أناُلمُأعدُعنُوعدي
أعطِنُوعداُالُأريدُاألملُفقظ
لماذاُتعطِنُالناسُوعوداُكاذبة
وِفُوعدهُعىلُقدرته
سأيفُبوعديُمهماُحصل
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الدرس ُالسادس ُوُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبال ُلِ ّ َُياقةُ

السا ب ِقُ
و َّ ُ

هذاُالُيليقُبكُأبدا
ّ
سأثبتُأينُالئقُبهذا
أناُالُأراكُالئقاُبهذاُالعمل
أظنُأنكُالئقُلهذا
الُيليقُبكُ…ُياُخالد
هلُفعلتُهذاُسابقا
لقدُسبقؾِن
سبقُوقلت ّ
ُأينُالُأحتملُهذا
ماذاُدرسناُيفُالدرسُالسا بق؟
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الدرسُ ُالسا بع ُواألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُا لمرورُ

واالستمرار ُوالدوام

ُمرُاالجتماع
كيف ّ
مرُعليُقبلُأنُتغادر
ّ
ئُمرُعىلُماُيرام
ك ّلُشي ّ
ُنمرُاآلنُبأوقاتُصعبة
نحن ّ
ستمرُمنُفضلك
ا
ّ
معُمرورُالوقتُسوف
سوفُتصبحُأكثرُمهارة
ماُدامُالمدرسُغائباُفبلُأخرجُمنُالفصل
ُدمتُحيا
سأدرسكمُإنُشاءُاهللُما
ّ
ماُدمتُأنتُموجودُفبلُحاجةُله
ماُدمتُهناُفأناُسأبَقُمعك
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الدرسُ ُالثا من ُواألربعونُُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُ

والتعود
باالعؾيادُ
ّ

أناُلستُمعتاداُعىلُهذاُ
عودُنفسكُعىلُاالسؾيقاظُصباحا
ِّ
عادةُأناُالُأقومُبهذهُاألعمال
هلُتغريتُعادتكُالقديمة؟
ُعادةُسؼئةُجدا
هذه
ّ
لنُأخالفُعادتُهذهُأبدا
هذاُخبلفُالعادة
سأعودُنفسيُعليه
ّ
هذهُالعادةُتشقُعل ّيُاآلن
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الدرس ُُ التاسع ُوُاألربعونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالتوقّع
لمُأكنُأتوقّعُمنكُهذا
كماُتوقّعتُتماما
لنُيكونُاألمرُسهبلُكماُتتوقّع
ُمماُتوقّعنا
هوُموهوبُأكثر ّ
هذاُأمرُغريُمتوقّع
لمُأتوقّعُهكذاُ
نجاحكُجاوزُؼُفاقُك لُالتوقعات
هذاُماُكنتُأتوقع
هلُتتوقعُبعدُك لُهذا؟
أتوقعُيفُغضونُأسبو ع
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الدرس ُُ الخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبالضغط
الُتضغطُعىلُنفسكُكثريا
ضغوطُاألعمالُكثريةُجدا
ضغوطُاألعمالُالُتسمحُيلُأنُأسّتيح
ُضغوطُالدراسة؟
كيف
ِّ
حملُالضغوطُالزائدة
الُأستطيعُت ّ
الُتضغطُعليهُأكثر
هوُيفُضغوطُشديدة
الُيوجدُكملُببلُضغوط
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الدرسُ ُالحاديُوالخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبالتأكيد
بالتأكيد
أناُمتأكد
هلُأنتُمتأكد؟
منُالمؤ ّكدُلؼسُمنُالمحتمل
أناُأريدُالتأكّدُمنُذلك
أناُأُأكّدكُفتأكّدُياُأخي
صدقِنُأناُأُأكّد
ّ
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الدرسُ ُالثاين ُوالخمسونُ ٪التعبرياتُالمتعلقة ُبا لحضورُو
الخصوص

حدد
حضرتُالُحفلةُيفُالوقتُالم ّ
األستاذُطلبُحضوركُعليه
عليكُأنُتحضرُاالجتماعُيفُموعده
هبلُأحضرتُاألوالد!
حضرُلناُبعضُالطعام
ِّ
ُأحضرتُالسمك؟
هل
ّ
هذاُاألمرُلؼسُمتعل ّقاُخصوصاُمعه
هذهُالمسألةُالُتخصكُأبدا
أريدُأنُأقولُشؼئاُيخ ّصُأخاك
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الصوابُ
الدرسُ ُالثالثُُوالخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُب ّ

والثقة

قدُفعلتُصوابا
ُالصواب
الُ،لمُتفعل ّ
قررتُقراراُصائبا
ّ
ُالصواب
عزمتُهذاُلؼسُمن ّ
كيفُالُيكونُهذاُصوابا
ا ّتخذتُقراراُصائبا
ثقُيبُياُأخيُ
الُتثقُبأحد
كمُتستطيعُأنُتثقُبه
لقدُأخطأتُعندماُوثقتُبه
الُتكنُوا ثقاُبهذاُالح ّدُ
أناُوا ثقُمنُذلكُ،أالُتثقُيب؟ُ
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الدرسُ ُالرا بع ُوالخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباألمل
آملُأنُتكونُبخري
ماذاُأملكُاألخري؟
هلُلديكُأملُلمُيتح ّقق؟
أراينُضوءُاألملُيفُالنجاح
أناُأرىُاألملُفيك
جددا
أنتُخؽيتُأمليُم ّ
ّ
هلُبقيُمنُضوءُأملُما؟
عليكُأنُالُتفقدُاألمل
أصبحُأمليُألما
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الدرسُُُا لخا مسُُوا لخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُباإلجبارُ

واإللزامُواالضطرار

فعلتُهذاُمجربا
لقدُأُجربتُعىلُهذا
أنتُلستُمجرباُعىلُفعلُهذاُ
ُأنتُمضطرُللسماع؟
هل
ّ
أنتُملزمُبإطاعتُماُدمتُهنا
أجربينُعىلُأنُأفعل
أنتُمجربُوالُخيارُلكُآخر
الُخيارُلكُآخر
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الدرسُ ُالسادس ُوا لخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُ

باالقؾناع ُواإلقناع ُوال ّرغبة

ُجداُبهذاُاألمر
أناُمقؾنع ّ
هذاُجوابُمقنعُؼُغريُمقنع
لديُقناعةُبإتيانك
أناُأعلمُكيفُأقنعه
إنهُالُيقؾنع
أنتظرُبك ّلُشوقُورغبة
لؼسُلديُرغبةُيفُهذهُاألشياء
أقدرُرغؽتك
ّ
دائماُض ّحيتُبرغؽتُمنُأجلك
أعتقد ّ
ُأينُفقدتُرغؽت
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الدرسُ ُالسا بع ُوا لخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُ

باالستعدادُ ُ

ُمستعدُألفعلُماُتريد
أنا
ّ
كيفُتجريُاالستعدادُلبلمتحان؟
ُجيدا
ّ
لمُأستعد ّ
أعددتُوجربتُك ّلُالوسائل
ّ
ا بقُع
ىلُأتمُاالستعداد
ّ
ماُأعددتُله؟
أعددتُمحاضرةُوجيزة
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الدرسُ ُالثا من ُوا لخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقة ُ

با لخداع

هلُتخدعِن؟ ُالُيمكنكُخداعي
الُشكُهذهُخدعةُجديدة
لوُكنتُأريدُأنُأخدعكُلفعلتُذلكُمنذُوقتُطو يل
حدُ
خداعهُلؼسُسهبلُلهذاُال ّ
ُنيةُلخداعك
لؼسُلدي ّ
لقدُخدعؾِن
أناُلستُمخادعا
هلُظننتُأنّكُستخدعِنُبهذهُالسهولة
صدقِن!ُلمُأردُأنُأخدعك
ّ
هذاُلؼسُخداعاُبلُسوءُتفاهم
لمُيستطعُأحدُأنُيخدعِنُحَتُاليوم
كيفُتخدعُالناسُال ّذينُيثقونُبك
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الدرسُ ُالتاسع ُوا لخمسونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُباآللمُ

والقلقُ ُ

ُجدا
إنُألمُفقدانكُكبري ّ
ّ
الُتؤلمِنُهكذا
ُالدواءُفإنهُيخفّفُاآللم
تناولُهذا ّ
انقلبتُفتألمت
كمُتألمتُياُأخي!
الُتقلق
الُداعيُللقلق
قلقتُعليكُكثريا
الُتقلقِنُهكذاُ
لُشيئُعىلُماُيرامُالُتقلق
ك ُّ
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الدرس ُ ُالستونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا الختبلفُ

والمخالفة

هوُولدُمختلف
أصبحُبينناُاختبلفُيسري
أناُأخالفكُهذاُالرأي
ّ
لديُرأيُمختلف
أنتُدائماُتخالفُالوعد
أناُالُأخالفُأحداُيفُرأيه
ماُسببُهذاُاالختبلف؟
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الدرسُ ُالُحادي ُوالستونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبا لبداء
تبدوُمتعباُؼُمريضاُؼُمسروراُؼُحزينا
يبدوُأ ّنكُمتعبُؼُمر يض
هلُأبدوُقبحا؟
ماذاُأبدوُلك؟
الُيبدوُهذاُجيدا
ّ
الُيبدوُأنهُمسرورُبهذاُكثريا
الُيبدوُالوقتُمناسبا
لؼسُاألمرُكماُيبدو
أنتُتبدوُأصغرُمنُس ّنك
أنتُالُتبدوُعىلُماُيرام
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الدرسُ ُالثاين ُوالستونُ٪التعبرياتُالمتعلقةُُبكم
ُجيد!
كمُأنتُصديق ّ
كمُأناُسعيدُبك!
كمُتم ّنيتُذلك!
كمُهوُجميلُهذاُالمكان!
كمُلديناُمنُالوقت!
كمُعنديُمنُالمشكلة!
ُتحبه
أرينُكم ّ
كمُهذاُرائع!
كمُتبعدُالمدينةُمنُهنا؟
ُتصورتُبهذا!
كم ّ
كمُعل ّيُأنُأبَق؟
كمُأصبحتُكبريا!
كمُمرةُأقولُهذا؟
ّ

161

الدرسُ ُالثا لث ُُ والستونُ٪التعبرياتُالمتداولةُُ
سعدتُكثرياُ .........

ُبلقائكُؼُبرؤيتكُؼُبال ّتعريفُإليكُؼُبنجاحك
أشعرُبا لجو عُُ ........

ُبا لخوفُؼُبالغضبُؼبالوحدةُؼُبالخجلُؼُبا لحُؼُنفسيُمذنبا

حزنتُكثرياُ .........
ُعندماُسمعتُبهذاُؼُألنكُلمُتأتُؼُألنكُلمُتفُوعدك
سأغضبُ ............

ُإنُالُتتكلمُبأدبُؼُإنُالُتسمعُكبلمي
حدثُ ..........
الُتت ّ

ُكبلما ُكبرياُؼُفارغاُؼُوكأنكُالُتعرفُشؼئاُؼُوكأنكُتعرفُك ّلُشيئ
يجبُعليكؼعليُ ..........

ُالخروجُحاالُؼُال ّتفكريُيفُهذاُالموضو عُؼُالتكل ّمُمعكُؼُأنُألتقيُمعُالمدير
سأكونُمسروراُ ..............

حدد
ُإنُالُتتكل ّمُؼُإنُذهبتُاآلنُؼُإنُالُتفُعلُهذاُؼُإنُأتيتُيفُالوقتُالم ّ
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سيكونُمنُاألفضلُُ ..........

ُنؤظفهُتوظيفا
أنُالُتتكل ّمُؼُأن
ُنلتزمُالصمتُؼُأنُ ُننه َيُالموضو عُهناُؼُأن ّ ِ
ّ
أناُأحتاجُإىلُُ ............
مساعدتكُؼُال ّنقودُؼُرأيكُؼُتأييدكُؼُال ّتشاورُمعك
ممكنُُ ..............

تقرضِنُبعضُال ّنقود؟ُُتتكلمُبصراحة ُُ أكثرُؼُالقدمُاآلنُؼُأنُتلتقيُمعُأحد؟ُؼُأنُأبَقُهنا؟
استعدواُُ .............
ّ

للدرسُؼُإللقاءُالمحاضرةُؼُلركوبُالقطارُؼُ ّ
للْنلُؼُلسماعُالعتاب
ّ

كيفُتمرُبكُ ..................
ّ

الدراسةُ؟ُؼُاالمتحان؟ُؼُال ّتجارة؟
ُاأليامُ؟ُؼُاالستعداد؟ُؼُ ّ
أناُأمرُ ................
ُّ
ُبأوقاتُس ّؼئةُؼُبوقتُصعبُؼُأقىسُامتحانُيفُحيات
الُتكنُ ........
حدُؼعديمُالضمري
ّ
ُالرحمةُلهذاُال ّ
بيةُؼعنيداُؼُأستاذياُؼُقاسياُلهذاُالُ ّ
عديمُالّت ّ
حدُؼُعديم ّ
أنتُتبدوُ .............

ُجداُؼُمريضاُؼُمتعباُؼُقلقاُؼُحزيناُؼُكالسارق
ُجميبل ّ

163

يبدوُيلُُ .............

ُمهمُؼُأنكُمخطئُؼُأنهُالُداعيُله
ّ
أنُهذاُشيئ ّ
الُيبدوُ .............

مهماُؼُسيقبلُبهذاُؼُسؼنجحُيفُهذاُ
ُهذاُجيداُؼُ ّ
هلُأتيتُ ................

ُلتتشاجرُمعي؟ُؼُلل ّنومُواألك ل؟ُؼُالفتعالُالمشاك ل؟ُؼُلبلشتجار؟
الُوقتُلديُُ ...................

ألضيعهُيفُالل ّهوُوالل ّعبُ
للتكل ّمُمعكُاآلنُؼُ ّ
أناُالُأريدُ .....................

ُأنُتذهبُهكذاُؼُأنُتتدخّلُهكذاُؼُأنُتأتُمعنا
يحزنِنُ ....................

ُأنُتبكيُهكذاُؼُأأراكُهكذاُؼُأنُالُتحافظُع
ىلُالصلوات
ّ
منُأنتُ ................

ُح َّتُتأمرين؟ُؼُح َّتُتسألِنُهذاُالسؤال؟ُؼُح َّتُتتكلمُمعيُهكذاُ؟ُؼُح َّتُتحاسؽِن؟
الُأملكُ ....................

ُجيدةُك لُهذاُالمال
ُ
ّ
مصارفُالسفرُؼُهذاُالح ّقُؼُسمعة ّ

164

لمُأملكُإالُ ..................

ُأنُأتيتُؼُأنُبكيتُؼُأنُقبلتُؼُأنُأحؽبت
كانُيجبُ ....................

ُأنُالُيحدثُهذاُؼُأنُتسمعُكبل ُميُؼُأنُتف ّكرُبهذاُمنُقبلُؼُأنُالُتتد ّخلُيفُسؤونُاآلخر ينُ

ؼُأنُالُتّتكُهذاُالعملُؼُأنُتستغ ّلُهذهُالفرصة
الُعبلقةُيلُُ ....................

ُالسوءُؼُبهذهُالموضو عُؼُبالفسد
معكُبعدُاآلنُؼُبهذاُاألحداثُؼُمعُرفاق ّ

هذهُالمشكلةُ ..................

ُأرهقؾِنُكثرياُؼُلنُتنتهيُهكذاُؼُالُح ّلُلهاُؼُسوفُ ُت َح ُّلُ
هذهُالعبلقةُ ...................

ُيقرهاُاإلسبلم
ُلنُتدومُطويبلُؼُسوفُتبقيُلؤلبدُؼُلنُتنتهيُهكذاُؼُالُتجوزُيفُاإلسبلمُؼُال ّ
إياكُُ ................

أنُتنىسُكبلميُؼُأنُتحاولُخداعيُؼُأنُتكذبُعلي
إنهُيحسنُ ....................

خطُ
ُا ّلطبخُؼُال ّ

ُجيدُيفُ ........................
إنه ّ
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ُالقراءةُؼُاإلدارة
خذينُ ......................

ُإىلُالمسجدُؼُإىلُالمستشفُؼُإىلُالسوقُؼُإىلُمعكم
أحضرُ ....................

ُكوباُمنُالماءُؼُقلماُماُؼُلناُالطعامُؼُلناُاإلفطار
ستطيعُ ........................
إنُلمُيكنُلديكُما نعُفهلُأ ُ

ُأنُأرافقك؟ُؼُأنُأبَقُهناُالل ّيلة؟ُؼُالحصولُعىلُرقمُهاتفك؟ُؼُأنُأسألكُسؤاال؟ُؼُأنُأشاورُ
معك؟

الُداعيُؼُالُحاجةُ ........................

ُللقلقُلك لُهذاُؼُللكبلمُؼُألنُتأتُلمساعدتك
الُينبغيُلكُ ..........................

ُأنُتهملُدراستكُؼُأنُتتكلمُدونُمعرفةُؼُأنُتبكيُهكذاُؼُأنُتغتابُالناس
لؼسُمنُعادتُ .........................

حدثُأثناءُالقراءة
ُأن
ُأتناولُالطعامُيفُالخارجُؼُأنُأدخلُإىلُبيتُأحدُدونُإذنُؼُأنُأت ّ
ّ
دعهُُ ................

يبكُؼُيذهبُؼُيدخل
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دعِنُ ....................

ُأتح ُّققُؼُأرُؼُأبدأ

هذاُماُ .....................
أردتهُبالضبط
ُ
ّ
الُأفهمهُؼُأكرههُيقلقِن
لمُأستطيعُ ....................

ُأنُأفعلهُكنتُأتوقّعهُمنك
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الوحدةُالثا لثة
الدراسةُاإلسبلمية
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نُالـ ُخـل ُـ ِقُ
الدرسُاألولُ٪حـ ُ ْسـ ُ ُ

َّ
ُعظيم ُشأنها ُعالي ٌُة ُمكان ُتهاُ ،ولذلك ُدعا ُالمسلمني ُإىلُ
ٌُ
ُاألخبلق ُيف ُدين ُاإلسبلم
إن
َ
ُاألصول ُاألربع ُِة ُالت ُيقوم ُعليها ُدينُ
ُِ
ح ُلِ ّي ُبها ُو َت ْن ِمؼ ِتها ُيف ُنفوسهمُ ،وهي ُأحد
الت َ ُ
ُنالت ُالعناي َةُ
ُِ
اإلسبلم ُوهي ُُ ٪اإليمان ُواألخبلقُ ،والعباداتُ ،والمعامبلتُ ،ولذلك
ُُ

الفائق َةُالكربىُوالمْنل َُةُالعالي َةُالرفيع َةُيفُكتابُاهللُعزُوجلُوسنةُرسولهُ .
ُ
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ُوبذلُ
لشجاع َة
ُوالصرب ُوا َّ ُ
ُبالعه ِد ُوال ُج ُْو َد
ُوالوفا َء َُ
دق َُ
ىلُأن ُ ِ ُ
ن ُع َُّ
ج ُِم ُُع ُْو َ ُ
العقبل َُء ُ ُُي ْ ُ
إن ُ ُُ
َُّ
الص َ
َ
َ
ذب ُوال َغ ْد َرُ
ُالتكريم ُوالؿ َنا َءَُّ ،
ُصاحبها
ُأخبلق ُفاضل ٌة ُ َُيستح ُّق
المعروف
ٌ
ِ
ُوأن ُال ُِك َ
ُ
َ

صاحب َهاُ .
ُُ
مُ
لبخ َلُأخبل ٌقُسؼئ ٌة ُُُيذَُ ُُّ
وال ُج َ
نبُوا ُ
ُ

معانُُ،أنهُسألُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ،عنُالربُفقالُُ«ُ٪
نُس َُ
عنُال َُّنواسُب َُ

ُحاكَُُيفُنفسكُوكرهتُأنُيع ُل َمهُالناس» ُ
حسنُالخلقُ»ُُ،فقالُُ٪ماُاإلثمُ؟ُقالُُ«ُ٪ما َُ

وكانُيقولُُ«ُ٪خياركمُأحسنكمُأخبلقا» ُ
ُ

ضاُُ٪أ َ ْن ُ َي ْح َت ِم َل ُ ِم ْنُ
ور ُُ ُ٪
ب َُو َال ُ َت ْح َت َّد َُو َن َق َل ُأ َ ْي ً
ح ْس ُن ُالْ ُخل ُ ِق ُأ َ ْن َُال ُ َت ْغ َ
َو َن َق َل ُا ْب ُن ُ َم ْن ُص ٍ
ض َ

اس ُ َماُ َي ُ
َضائِ ِل َُو َت ْركُ ُ
ون ُإل َْي ُِه .ق َ
ار ُالْف َ
ال َّن ِ
ك ُ
َال ُالْ َحا ِف ُظ ُا ْب ُن َ
ُح َج ٍر ُُ ُ ٪ح ْس ُن ُالْ ُخل ُ ِق ُا ْخ ِؾ َي ُ

لُ .
الرذَائِ ِ ُ
َّ
َال َُر ُسو ُلُا َّّللُُِ-صىلُاهللُعليهُوسلمُُ(ُ َماُ ِم ْنُ َش ْي ٍءُ
الُ٪ق َ
َو َع ْنُأ َ ِيبُالدرداءُ ُ -رضيُاهللُعنهُُ ُ-قَ َ
َ
َ
يفُا َلْميز َ
او َُدُ ,
ِ ِ َ ِ
انُأ ْث َق ُلُ ِم ْنُ ُح ْس ِنُالْ ُخل ُ ِقُ)ُأ ْخ َر َج ُهُأ ُبوُ َد ُ
ُ

سئلُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُع
نُأكثر ُماُ
َُ
وعنُأيبُهرير ُةَ ُرضيُاهللُعنهُقالُُ ُ٪
ُيدخ
لُالناسُالجن َُةُ؟ُقالُ٪تقوىُاهللُوحسنُالخلقُُ)....رواهُالّتمذيُوقالُ٪حديثُ
َُ

حسنُصحيحُ .
ُ

ُض ْي ِلُأَنَّ ُهُقَا َلُ َم ْن َُسا َءُ ُخل ُ ُق ُه َُسا َءُ ِدي ُن ُهَُُ ،و َح ْس ُب ُهُ َم َو ّدَ ُت ُهُ .
ضاُ َع ْنُالْف َ
َو َر َويُأ َ ْي ً
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ُ

ض ُالعلماءُعنُعبلماتُحسنُالخل
قُفقالُ٪هوُأنُيكونُكثري ُالحيا ُِء ُقلي َلُ
َُ
وسئلُبع ُ ُ
ل ُقلي َلُ
ل ُالز ُلَ ِ ُ
ُكثري ُالعملُ ،قلي َُ
َُ
ل ُالكبلم
اللسانُ ،قلي َُ
ُِ
دوق ُ
ص َُ
ح ُ َُ
ُكثري ُالصبل ِ ُ
َُ
األذى

اُرضيا ُحكيماُرفيقاُعفيفاُشفيقاُ،الُل َُّعاناُوالُ
ًُ
اُش ًُ
كور
صبور َُ
ًُ
قورا ُ
وال َُُو ًُ
ص ًُ
ُ،برا ُ ُُو ُ ُ
الفضول ًُّ
ُِ

ُحقو ًُداُوالُبخيبلُوالُحسوداُ،بشاشا ُهشاشا ُ
اباُوالُنماماُوالُ ُمغ َُتاباُوالُ َُعجوالُوال َُ
َُّ
َُّ
سب
ُويغضبُيفُاهللُفهذاُهوُحسنُالخلقُ .
يحبُيفُاهللُو ُيبغضُيفُاهللُويرضُيفُاهلل
ُ
ُ

يقول ُشيخ ُاإلسبلم ُا بن ُتيمية ُرحمه ُاهلل ُتعاىل ُوهو ُيتكلم ُعن ُمنهج ُالسلف ُيفُ

ضاُبم ِّرُ
ُُ
ُعندُالرخا ُِءُِّ ،
ُوالر
َُ
األخبلق ُوالسلوك ُ"يأمرون ُبالصرب ُعندُالببلء ُُ ،والشكر

سنُاألعمال" ُ
األخبلقُو َُمحا ُِ
كارمُ
القضاءُ،ويدعونُإىلُ َُم ِ ُ
ِ

َ
ُِاآلتِ َيةُِ ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

171

ُ
ُ
َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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كبلمُ
الدرسُالثاين ُ٪آدابُال ِ ُ

َ
ومُ
حفظ
مر ْت ُبِ ِ
ُاللسان ُو ل ُُز ِ
اعؾنت ُالشريع ُة ُاإلسبلمي ُة ُبآداب ُال ِ
ْ
ِ
كبلم ُوالمحادثةُِ ،فأ َ

ِ؛ُكماُيفُقولهُتعاىلُ﴿ُ٪وإِ َّنُعَل َْي ُ
نيُ
َنتُ ُخطورةَُالكلمة
َّ
الص ِ
َنيُال ِ
كبلمُ،وب ّؼ ْ
ك ْمُل ََحا ِف ِظ َ
متُو ل ِ
َ

ني ُ﴾ُ.وقولُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلم«ُ٪إِ َّن ُال َْع ْب َد ُلَ َؼ َتكَل َّ ُم ُبِا لْكَلِ َم ِة ُ ِم ْنُ
*ُك َِرا ًماُك َا تِ ِب َ
اتَُ ،وإِ َّن ُال َْع ْب َد ُلَ َؼ َتكَل َّ ُم ُبِا لْكَلِ َم ِة ُ ِم ْنُ
ُاّلل ُال َُ ُيل ْ ِقي ُل ََها ُ َبا ُ
ان َّ ِ
ُاّلل ُبِ َها ُ َد َر َج ٍ
ال ًَُُ ،ي ْرفَ ُع َّ ُ
ِر ْض َو ِ
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م» ُرواه ُالبخاريُ .وقد ُ َض ِم َن ُالرسولُ
ُج َه َّن َ ُ
َس َخ ِط َّ ِ
ُاّلل ُال َُ ُيل ْ ِقي ُل ََها ُ َبا ال ًُ َي ْه ِوي ُِب َها ُِيف َ
ض َم ْن ُِيل ُ َماُ
نُصانُلسا َن
هُوفرجهُ،فقالَ «ُ٪م ْن ُيَُ ْ
الكريمُصىلُاهللُعليهُوسلمُالجن َة ُ َ
َ
لم َ
ني ُِر ْجل َْيهِ؛ُأ َ ْض َم ْنُلَ ُهُالْ َج َّن َُة»ُرواهُالبخاري.
نيُل َْح َؼ ْيه َُِو َماُ َب ْ َ
َب ْ َ
للكبلمُوالمحادثةُآدابُالُبدُأنُ ُتراىعُ،فمنها:
المخاطبة ُعىل ُقدر ُالفهمُ ٪ينبغي ُأن ُيكون ُالكبلم ُمؾناسبا ً ُمع ُثقافة ُالسامعني؛ُلقولُعلِيُ ُ -رضيُاهللُعنه(ُ٪ح ّد ُثواُال َّناسُبماُيعرفُونُ،أ َ ُت ِحب َ
ُاّلل َُو َر ُسولُ ُه)ُ
َ ِ
ُونُأ ْنُ ُيكَذَّ َب َّ ُ
ّ َ
َ َِ َْ ِ َ
ٍّ
َ
ُح ِديثًا ُالَُ
رواه ُالبخاريُ .وقول ُا بن ُمسعود ُُ -رضي ُاهلل ُعنه َُ (ُ ٪-ما ُأ ْن َ
ت ُبِ ُم َح ّ ِد ٍث ُق َْو ًما َ
َانُلِ َب ْع ِض ِه ْمُ ِف ْؾ َن ًة)ُرواهُمسلم.
َت ْبل ُ ُغ ُهُ ُعقُول ُُه ْم؛ُإِالَُّك َ
ُفإن ُكان ُخرياً؛ُ
قل ُخريا ً ُأو ُاصمتُ ٪قبل ُإطبلق ُالكبلم ُال ُبد ُمن ُالّت ّيُث ُوالتم ُّهلْ ،
َان ُ ُي ْؤ ِم ُنُ
فليقلهُ،وإن ُكانُشراً؛ُفلينتهُعنهُ،قالُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمَ «ُ٪م ْن ُك َ
ْ
ِب َّ
ت»ُرواهُالبخاريُومسلم.
رياُأ َ ْوُلِ َي ْص ُم ْ ُ
اّلل َُِوال َْي ْو ِمُاآلخ ِِر؛ُفَل َْي ُق ْلُ َخ ْ ً

الكلمةُالطؼبةُصدقةُ٪كماُأخربُبذلكُالنيبُالكريمُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،ور َّب ُكلمةٍُ
ُ

َ
ص
ار َُو ل َْوُ
طؼبةٍُأبعدتُقائلهاُمنُالنارُ،مصداقُذلكُقولهُ ىلُاهللُعليهُوسلم«ُ٪ا ّتقُواُال َّن َ
ِب ِش َّقةُِ َت ْم َر ٍةُ،ف ََم ْنُل َْمُ َي ِج ْد ُِش َّق َةُ َت ْم َر ٍةُف َِبكَلِ َمة ٍَُط ِ ّؼ َب ٍُة»ُرواهُالبخاريُومسلم.
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فضلُ ِقلَّةُالكبلمُ،وكراهيةُكثرتهُ٪جاءُالّتغيبُيفُاإلقبللُمنُالَّ
كبلم؛ُألن ُكثرتهُ
ربماُتكونُسؽبا ً ُيفُالوقو عُيفُاإلثمُ،فبلُيأم
نُالمك ِثرُمنهُمنُفلتاتُلسانهُوزالَّتهُ،
ُ
ُاّلل ُ َك ِرهَ ُلَ ُ
ل ُ َوقَا َلُ،
ك ْم ُ َثبل َ ًثاِ ُ٪قي َُ
وأوىصُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُبذلكُبقوله«ُ٪إِ َّن َّ َ

ال»ُرواهُالبخاريُومسلمُ.وكثرةُالكبلمُأيضا ً ُمذمومة؛ُ
ُالس َؤ ِ ُ
ُ،و َكث َْرةَ ُّ
َوإِ َضا َع َة ُال َْم ِ
ال َ
ضك ُْم ُإِ َيلَّ َُوأ َ ْب َع َدك ُْم ُم ِ ِِّن ُ َم ْجلِ ًسا َُي ْو َم ُالْ ِق َيا َم ِةُ٪
لقوله ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم«ُ ٪إِ َّن ُأ َ ْب َغ َ
َ
َ
ُون»ُ .قَا لُواَ ُ ٪يا َُر ُسو َل َّ
ونُ
ُون َُوال ُْم َت َُف ْي ِهق َ ُ
ار َ
ون َُوال ُْم َت َش ّ ِدق َ
ار َ
ُاّللِ! ُق َْد ُعَلِ ْم َنا ُالثّ ْر َث ُ
الثّ ْر َث ُ
َال«ُ٪ال ُْم َت َ
ون»ُصحيحُ ُ -رواهُالّتمذيُ.قالُعمرُُ-
رب َ ُ
ُون؟ُق َ
ُونُ،ف ََماُال ُْم َتف َْي ِهق َ
َوال ُْم َت َش ّ ِدق َ
ك ِّ ُ

رضيُاهللُعنهَ (ُ٪م ْنُ َكث َُرُكبلمه؛ُ َكث َُرُسقطه).

البدءُبالسبلمُقبلُالكبلمُ٪فهذاُأدبُمنصوصُعليهُيفُقولهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ٪َ
بلم ُفَبلُ ُت ِجؼبوه»ُحسنُُ -رواهُالطرباينُيفُ"األوسط"ُ،وأبوُ
بلم ُق َْب َل َّ
ُالس ِ
« َم ْن ُ َب َدأ ُبِا لك َ ِ
نعيمُيفُ"الحلية"ُ.تأديباًُلهُوتعليم ُا ً.
لمتكلِ ّم َّ
ُ٪حثُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُعىلُرعايةُجانبُالسرُيفُقوله«ُ٪إِ َذاُ
حفظُسرُا َُت؛ُف َِه َي ُأ َ َما َن ٌُة»ُصحيحُ ُ -رواهُأبوُداودُ.فإفشاءُالسرُ
ُالر ُج ُل ُِبا لْ َح ِد ِ
َح َّد َث َّ
يث ُثُ َّم ُالْ َتف َ
خيانةُ،وهوُحرامُإذاُكانُفيهُإضرار.
َ
ت ُِيفُ
ا ْتركُال ِجيم ُِب َؽ ْي ٍ
دالُوإن ُك َ
ْ
ُنت ُ ُم ِح ًّقاُ٪لقولُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلم«ُ٪أناُ َز ِع ٌ

َانُ ُم ِح ًّقا»ُحسنُ ُ -رواهُأبوُداودُوالّتمذيُ.والمعىنُ٪
َر َب ِضُالْ َج َُّنةُِلِ َم ْنُ َت َركَ ُالْ ِم َرا َء َُوإِ ْنُك َ
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َّ
جنة؛ُألن ُال َجدالُيؤ ِدّيُ
أناُكفيلُوضا ِم ٌن ُلِ َم ْن ُف ََعلُهذاُال ِفعلُأنُيكونُلهُبيتُيفُال
خصومةُوالشقاقُوالوحشة.
إىلُال
ِّ

التأينُيفُالكبلمُوعدمُاإلسراعُفيهُ٪خشي َة ُعدمُفهمهُعىلُوجههُالصحيح؛ُلذاُكانَُ
يبَُ
كبلمُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُالُعجلةُفيهَ ُ،ع ْن ُعَائِ َش َة ُُ -رضيُاهللُعنها(ُ٪أ َّن ُال َّن ِ ّ
ُح ِديثًاُل َْوُعَ َّدهُُال َْعادُُّأل َ ْح َصاهُ)ُرواهُالبخاري.
صىلُاهللُعليهُوسلمُك َ
َانُ ُي َح ّ ِد ُث َ
ك ُإِ َّن ُأَن َك َرُ
خفضُالصوتُعندُالكبلمُ٪ويفُذلكُيقولُاهلل
ُتعاىلُ﴿ُ٪واغ ُ
ْض ْ
ُص ْوتِ َ
ض ُ ِم ْن َ
َ
ري ُ﴾ُ.فلوُ
األ َ ْص َو ِ
ري ُ﴾ُػلقمان02ُ٪ؽُ.أيُ٪أفظعهاُوأبشعهاُ﴿ُل ََص ْو ُت ُالْ َح ِم ِ
ات ُل ََص ْو ُت ُالْ َح ِم ِ
كانُرفعُالصوتُخرياً؛ُماُجعلهُاهللُسبحانهُللحمريُالذينُعُلِ َم ْت ُ ِخ َّس ُهِت ُوببلد ُتهمُ.
فمنُاألدبُمعُالناسُخفضُالصوتُ،ورفعُالصوتُعىلُالغريُسو ٌءُيفُاألدب.

إعادة ُالكبلم ُالمهم ُو َتكرارهُ ٪وال ُسيما ُالذي ُيصعب ُعىل ُالمستمعني ُفهمه ُمن ُأولُ

وهلةُ،وهذاُمعىنُقولُأن ٍسُ ُ -رضيُاهللُعنهُ ُ -وهوُيصفُكبلمُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ٪
َانُإِ َذاُ َتكَل َّ َمُ ِبكَلِ َمةٍُأَعَا َد َهاُ َثبل َ ًثا)ُرواهُالبخاريُ.وذلكُلغرضُالتفهيمُ،فإذاُف ُِه َم ْتُالُ
(ك َ
يحتاجُإىلُإعادةُ،واإلعادةُُأقصاهاُثبلثُمرات.
-اإلنصاتُللمتكلمُ٪وعدمُمقاطعةُكبلمه؛ُلذاُكانُالصحابةُ ُ -رضيُاهللُعمهنُ ُ -أشدُأدباًُ

يفُإنصاتهمُلكبلمُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلم ُ
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ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ
اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالثالثُ٪آدابُالطعامُوالشراب

للطعامُوالشرابُآدابُإسبلميةُجميلــةَ ُ،د لَّ َناُعليهاُالنيبُ– ُصىلُاهللُعليهُوسلمُ–ُ،

وهذهُاآلدابُلهاُأهميةُكبريةُيفُحياتناُ،فباتباعهاُنتقربُإىلُاهللُونطيعُالرسولُصىلُ
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اهلل ُعليه ُوسلمُ .وهي ُتعلمنا ُالنظامُ ،وتذكرنا ُبنعم ُاهلل ُعلؼناُ ،وتجعل ُالربكة ُيفُ

طعامناُوشرابناُ،ومنُهذهُاآلدابُ :
بسـمُاهللُ :

أنُنقولُقبلُأنُنبدأُالطعامُوالشرابُ٪بسمُاهللُ .

و يستحب ُأن ُنذكر ُالؾسمية ُبصوت ُمسمو ع ُلؼسمع ُغرينا ُوننبهه ُعليهاُ .ولو ُتركُ
اإلنسانُالؾسميةُيفُأولُالطعامُأوُالشرابُلسببُماُ،ثمُتذكرُيفُأثناءُأكلهُأوُشربهُ

يستحبُأنُيقولُ٪بسمُاهللُأولهُوآخرهُ .

األك لُوالشربُباليدُاليمىنُ .

قال ُرسول ُاهلل ُ– ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلمُ ”٪ُ -إذا ُأك ل ُأحدكم ُفليأك ل ُبيمؼنه ُوإذا ُشربُ

فليشربُبيمؼنهُفإنُالشيطانُيأك لُبشمالهُويشربُبشماله“.ػمسلم] ُ

وعنُسلمةُبنُاألكو عُ– ُرضيُاهللُعنهُ– ُقالُ٪أنُرجبلُأك لُعندُرسولُاهللُبشمالهُ
فقالُصىلُاهللُعليهُوسلمُ”٪ك ُ ْل ُبيمؼنك”ُ.فاستكربُالرجلُأنُينفذُأمرُرسولُاهللُ
فقالُ٪الُأستطيعُ.فدعاُعليهُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،وقالُلهُ٪الُاستطعتُ.ماُمنعهُ

إالُالكربُ.ػمسلمُ ].
تجنبُالطعامُوالشرابُالمحرمُ .

فالمسلمُاليأك لُوالُيشربُإالُماُأحلهُاهللُتعاىلُلهُ،و يمؾنعُعنُأك لُوشربُماُحرمهُ

اهللُ،مثلُلحمُالخْنيرُ،الخمرُ .

األك لُمماُيليُأيديناُ،إالُإذاُكانُمماُيمكنُأنُننتقيُمنهُكالفا كهةُ .
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ألنُأك لُاإلنسانُمنُأمامُاآلخر ينُيغضمهب ُوقدُيؤذيُمشاعرهمُ،وقدُيؤديُإىلُ

اشمئزازهمُمنُفعلهُ .

قالُعمرُبنُأيبُسلمةُ”ُ٪كنتُغبل ًماُيفُحجرُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،وكانتُ

يديُتطؼشُيفُالصحفةُ(اإلناء)ُ،فقالُيلُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ٪ياُغبلمُسمُ

اهللُ،وك ُ ْلُبيمؼنكُ،وك ُ ْلُمماُيليكُ.فماُزالتُتلكُ ُ ُطعمتُبعد”.ػالبخاريُ ].

اُأبداُ .
الُنعيبُطعا ًم ً

اُأبداُ،إنُأحبهُأكلهُوإنُكرههُ
فقدُكانُرسولُاهللُعليهُالصبلةُوالسبلمُالُيعيبُطعا ًم ً

تركهُدونُأنُيعؼبهُ .

أنُنقولُالحمدُهللُيفُنهايةُاألك لُوالشربُ .

فعلؼناُأنُنحمدُاهللُعىلُماُرزقناُمنُطعامُوشرابُمنُحيثُالُحولُلناُوالُقوةُ .
•أنُنغسلُأيديناُقبلُاألك لُوبعدهُ .

جنباُللعدوىُباألمراضُالمعديةُ،و يستحبُاستعمالُالسواكُأوُالفرشاةُوالمعجونُ
ت ً
لؾنظيفُاألسنانُوالفم؛ُوذلكُألنُالنظافةُعنوانُللمسلمُ .

•أنُنتذكرُنعمةُاهللُعلؼناُوأنُننويُيفُأنفسناُأنناُنأك لُونشربُلنقوىُعىلُعبادةُ

اهللُ .

عدمُاإلسرافُيفُالطعامُوالشرابُ .

قالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم“ُ٪ماُمؤلُآدم
يُوعاءُشراُمنُبطنهُ،بحسبُا بنُ
ًّ
آدم ُأكبلت ُيقمن ُصلبهُ ،فإن ُكان ُال ُمحالة ُفثلث ُلطعامهُ ،وثلث ُلشرابهُ ،وثلثُ

ل َنفَسه”ُػالّتمذيُ ].
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دعوةُالحاضر ينُإىلُالطعامُوالشرابُ .

االجتماعُعىلُالطعامُيجعلُفيهُبركة؛ُفقدُجاءُبعضُالصحابةُيشكونُللنيبُأنهمُ

يأكلونُوالُيشبعونُ،فقالُلهمُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ”ُ٪فاجتمعواُعىلُطعامكمُ،
واذكرواُاسمُاهللُيباركُلكمُفيه”ُػأبوُداودُ ].

َ
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َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرس ُا ُلرا بعُ٪آدابُالطر يق

غضُالبصرُ ٪

المسلمُيغضُبصرهُعنُماُحرمهُاهللُتعاىلُ،قالُسبحانه{٪قلُللمؤمننيُيغضواُمنُ

أبصارهمُو يحفظواُفروجهمُذلكُأزىكُلهمُإنُاهللُخبريُبماُيصنعون.وقلُللمؤمناتُ
يغضضنُمنُأبصارهنُو يحفظنُفروجهن}ػالنور90-92٪ؽُُ .

•ُكفُاألذىُ ٪
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المسلمُالُيؤذيُأحدا ًُيمشيُبالطر يقُ،والُيقضيُحاجتهُفيهُ،والُيسخرُمنُأحدُ،

والُيضيقُالطر يقُأمامُالمارةُ،والُيزاحمُ،إنماُيميطُاألشياءُالتُتعوقُسريُالناسُ

كالزجاجُ،والحجارةُ .
ردُالسبلمُ ٪

وهو ُشعار ُالمسلم ُوعبلمة ُعليهُ ،فيلقي ُالسبلم ُعىل ُمن ُيقابلهُ ،و يرد ُتحية ُمنُ

يحؼيهُ .

•ُاألمرُبالمعروفُ ٪

المسلمُيأمرُبالمعروفُ،و يسىعُلتحقيقُالخريُوالسبلمُيفُالمجتمعُ،منُخبللُنشرُ

مكارمُاألخبلقُ .

•ُالنهيُعنُالمنكرُ ٪

المسلمُينهُعنُالمنكرُ،و يحاربُالشرُ،طاعةُهللُورسوله؛ُقالُرسولُاهلل ُ -صىلُاهللُ

عليهُوسلم ُ”٪ -منُرأىُمنكمُمنكرا ًُفليغريهُبيدهُ،فإنُلمُيستطعُفبلسانهُ،فإنُلمُ
يستطعُفبقلبهُ?،وذلكُأضعفُاإليمان”ُػمتفقُعليهؽُ .

االعتدالُوالتواضعُيفُالسريُ ٪

المسلمُيلتزمُبأوامرُاهللُتعاىلُ،فبلُيمشيُيفُكربياءُوخيبلءُ،قالُتعاىل{ُ٪والُتمشُ

يف ُاألرض ُمرحا ً ُإنك ُلن ُتخرق ُاألرض ُو لن ُتبلغ ُالجبال ُطوال ً} ُوقال{ُ ٪واقصد ُيفُ
مشيك}ػلقمان02٪ؽُ .

•ُالسريُيفُجانبُالطر يقُ ٪

المسلمُيسريُيفُجانبُالطر يقُ،والُيسريُيفُوسطه؛ُحَتُيتبلِفُالحوادثُ .
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•ُالتأينُوعدمُالعجلةُ ٪

المسلمُيتمهلُيفُعبورُالطرقُ،والُيسر عُيفُسريه؛ُقالُرسولُاهللُ– ُصىلُاهللُعليهُ

وسلمُ ”ُ ٪-األناة ُمن ُاهللُ ،والعجلة(الؾسر ع ُيف ُغري ُموضعه) ُمن ُالشيطان”ُ
ػالّتمذيؽُ .

االلتزامُبقواعدُالمرورُ ٪

المسلمُالُيخالفُقواعدُالمرورُ،بلُهوُأحرصُالناسُعىلُااللتزامُبهاُواحّتامهاُ .

•ُومنُآدابُالطر يقُاألخرىُ ٪

*ُالحفاظُعىلُنظافةُالطر يقُ .

*ُعدمُرفعُالصوتُإالُلضرورةُ .
*ُعدمُاألك لُأثناءُالسريُ .
ُ
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أ ِج ْ
ُ
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الدرس ُالُخا مسُ٪آدابُطلبُالعلم

العلمُفضلُمنُاهللُيهبهُلمنُيشاءُمنُعبادهُ،ولطلبُالعلمُآدابُ،حرصُالنيبُصىلُ

اهللُعليهُوسلمُعىلُأنُيعلمناُإياها؛ُحَتُنستطيعُأنُننت ُفعُبماُتعلمناهُ،وحَتُيمكنناُ

أنُنفيدُمجتمعناُبهُ.وللعلمُيفُاإلسبلمُمكانةُكبرية؛ُفقدُجعلُالرسولُصىلُاهللُ

عليه ُوسلم ُالسعي ُلطلب ُالعلم ُطريقًا ُموصبل ُإىل ُالجنةُ ،فقال(ُ ٪من ُسلك ُطريقًاُ
سهّل ُاهللُله ُبه ُطريقًا ُإىل ُالجنة) ُأخرجه ُالبخاري ُوأبو ُداودُ.فعىلُ
ُعلما ُ َ
يلتمس ُفيه ً
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طالبُالعلمُأنُيعملُعىلُفهمُأسرارُالعلمُ،و يحّتمُمعلمهُ،ويحرصُعىلُأنُينفعُ
الناسُبماُتعلمُ.ومنُآدابُطلبُالعلمُ ٪

الحرصُعىلُطلبُالعلمُاحّتامُالمعلِ ّمُعدمُمقاطعةُالمعلمُأثناءُالشر حُالحرصُ

عىل ُالفهم ُالجيد ُعدم ُالتحرج ُمن ُالسؤال ُالحرص ُعىل ُتقوى ُاهلل ُالحرص ُعىل ُأنُ
ينفعُالناسُبماُتعلمُالحرصُعىلُطلبُالعلمُالنا فع ُ
الحرصُعىلُطلبُالعلمُ ٪

المسلمُيحرصُدائماُمهماُبلغُمنُبلغُمنُالعلمُ،وقدُأمرناُاهللُسبحانهُوتعاىلُبأنُ
ً

ُربُزدينُعلما)ُسورةُطهُ .001ُ٪
ُالعلمُدائماُ،قالُتعاىلُ(ُ٪وقل
نطلب
ً
ً

•ُاحّتامُالمعلِ ّمُ ٪

يجبُعىلُالمسلمُأنُيحّتمُمعلمهُويوقرهُ .

•ُعدمُمقاطعةُالمعلمُأثناءُالشرحُ ٪

فإذاُسئلُالمعلمُأثناءُالشر حُفعليهُأنُيتمُحديثهُثمُيجيبُالسائلُ .

الحرصُعىلُالفهمُالجيدُ ٪

يجبُعىلُالمتعلمُالحرصُعىلُأنُيفهمُماُيتلقاهُم
نُالعلمُجيداُُ،فإذاُصعبُعليهُ
ً
شيءُفعليهُأنُيسألُالمعلمُ،ويطلبُمنهُشر حُالصعبُمرةُأخرىُ .

•ُعدمُالتحرجُمنُالسؤالُ ٪

يجب ُأال ُيمنع ُالحياء ُالمتعلم ُمن ُطلب ُالعلم ُوسؤال ُمعلمه ُُ ،فإن ُلم ُيستطع ُأنُ

يغالبُحياءهُفعليهُأنُيطلبُمنُغريهُأنُيسألُنيابةُعنهُ .

•ُالحرصُعىلُتقوىُاهللُ ٪
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فالعلمُفضلُورزقُمنُاهللُيهبهُلمنُيشاءُمنُعبادهُ،خاصةُاألتقياءُ،قالُتعاىلُ(ُ٪
وا تقواُاهللُويعلمكمُاهلل)ُسورةُالبقرة.212ُ٪ؽُ .

الحرصُعىلُأنُينفعُالناسُبماُتعلمُ ٪

يجبُعىلُم
نُتعلمُعلماُأنُينفعُبهُمنُالُيعلمهُ،قالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ٪
ً

(…ُلؼبلِّغُالشاهدُالغائبُ،فإنُالشاهدُعىسُأنُيبلِّغُمنُهوُأوىعُلهُمنه)ُأخرجهُ
البخاريُ .

•ُالحرصُعىلُطلبُالعلمُالنا فعُ ٪

كانُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُيقولُيفُدعائهُ(ُ٪اللهمُإينُأعوذُبكُمنُعلمُالُ

ينفعُ،وعملُالُيرفعُُ،ودعاءُالُ ُيسمع)ُرواهُأحمدُوا بنُحبانُ .
ُ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ
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الدرس ُالسادسُ٪أهميةُالوقت

َّ
الوقتُهوُعدادُالزمنُ،وحاسبةُعمرُاإلنسانُ،أثمنُماُنملكُيفُحياتناُ،بلُأغىلُماُ

يجبُعىلُاإلنسانُأنُيحافظُعليهُويستفيدُمنهُدونُتبديدُأوُإضاعةُ،فالوقتُمنُ

النعم ُالعظيمةُالت ُتكافئ ُنعمة ُالصحة ُحيث ُيقول ُالرسول ُعليه ُالصبلة ُوالسبلمُ٪

"نعمتان ُمغبون ُفيهما ُكثري ُمن ُالناسُ ٪الصحة ُوالفراغ)ُ .فالوقت ُهو ُمنحة ُربانيةُ
س ُؼسألُاإلنسانُعنهاُيومُالقيامةُ .

191

ومما ُينبهنا ُإىل ُضرورة ُاستغبلل ُالوقت ُبطريقة ُصحيحة ُأنه ُسر يع ُاالنقضاءُ ،فبلُ
يحتملُالؾسويفُوالُالندمُ،والُيعودُإذاُا نقىضُ،والُيعوضُإذاُ ُا نتهُ،والوقتُغالُ

وثمنيُ ،فبل ُيباع ُوال ُيستعارُ ،بل ُيستمثر ُليشعر ُاإلنسان ُبلذة ُاإلنجازُ ،وتحقيقُ

األهدافُوالفوزُبا لنجاحُ .

وإنُمعرفةُاستغبللُساعاتناُتحققُالتطورُالذاتُ،وحسنُاالتصالُبا لمجتمعُ،وتعلمُ
مهاراتُجديدةُتحسنُمنُحياتناُاالجتماعيةُوالوظيفيةُ،وتعطؼناُالفرصةُلبلعؾناءُ
بجسدنا ُوصحؾنا؛ ُبممارسة ُالنشاطات ُالرياضية ُالمنتظمةُ ،كما ُيسؾثمر ُالوقت ُيفُ

صقل ُالشخصية ُوبنائها ُبالتعرف ُإىل ُالمجتمعات ُوالثقافات ُاألخرى؛ ُمن ُخبللُ

الؾنقل ُوالسفرُ ،والقراءة ُواالطبلعُ ،والتأمل ُوالتفكر ُيف ُمعالم ُالحياة ُوأسرارها؛ُ

فذلك ُمما ُينمي ُالروح ُويسعدهاُ ،و يخفف ُمن ُأعباء ُالحياةُوهمومهاُ ،وال ُسيما ُإذاُ

اسؾثمرُالوقتُيفُالقراءةُالتُتزيدُمنُخربةةُاإلنسانُ،فينتجُعنُهذاُكلهُمجتمعُ

واعُ،وخالُمنُاآلفاتُوالمشكبلتُ .

قيلُ"٪الوقتُكالسيفُ،إنُلمُتقطعهُقطعك"ُفالوقتُإنُلمُتمؤلهُبا لخريُوالنفعُو لّدُ
الفراغ ُالذي ُيضر ُباإلنسان؛ ُويسبب ُالمشاك ل ُالصحية ُنؾيجة ُالكسل ُوالخمولُ،

ويسفرُعنُالمشاك لُاالجتماعيةُبسببُقلةُالتواصلُوالّتاحمُ،والمشاك لُالنفسيةُ،
والشعور ُبعدم ُالرضا ُعن ُالنفس ُوالغاية ُمن ُوجودها ُيف ُالحياةُ ،فلنحرص ُعىلُ
استغبللُأوقاتناُبماُينفعناُ،و يطورُمهارا تناُ،و ينفعُمجتمعاتناُ .
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الدرس ُالسا بعُ٪الشعائرُوالعبادات

الشعائرُهيُأفعالُذاتُدالالتُرمزيةُ،تؤدىُعىلُهؼئةُمعؼنةُيفُوقتُمحددُومكانُ
خاصُ.ولؤلديانُجميعهاُشعائرُوطقوسُوعباداتُمحفورةُيفُأذهانُوقلوبُأتباعهاُ،

يعرفهاُالصغريُوالكبريُ،تصبغُالببلدُبصبغةُالدينُ،وتكونُشعاراُورمزاُلهُ،وشعائرُ
اإلسبلم ُمن ُصبلة ُوصيام ُوحج ُوزكاة ُهي ُعبارة ُعن ُأفعال ُبدنيةُ ،لكنها ُيف ُاألصلُ

غذاءُللرو حُوطهاةُللنفسُوتربيةُوتزكيةُوتعليمُ .
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فالصبلةُهيُوقوفُبنيُيديُاهللُتعاىلُودعاءُوخشو عُوانقطاعُعنُالدنياُكلهاُخمسُ
مراتُيفُاليومُ،لؼتذكرُاإلنسانُضعفهُوحاجتهُإىلُاهللُفبلُيظلمُوالُيتكربُوالُ

ينا فقُ،بلُيرحمُويشكرُو يحسنُ،أماُالصيامُفلؼسُجوعاُوعطشاُفحسبُ،إنماُهوُ

وسيلةُلتعلمُالصربُوالمجاهدةُواإلحساسُبالفقراءُوتقديمُالعونُلهمُوالتواضعُ
وحسنُالخلقُ،فالصيامُفرضُعىلُالغِنُوالفقريُ،الرجلُوالمرأةُ،السيدُوالعبدُ،

وهذاُفيهُمعىنُمنُمعاينُالمساواةُواألخوةُاإلنسانيةُ .

والزكاةُجزءُمفروضُمنُأموالُاألغنياءُتعىطُللفقراءُلمواساتهمُومساعدتهمُعىلُ
شؤونُحياتهمُ،فمنُرزقهُاهللُمئتنيُمنُالغنمُيجبُأنُيعطيُواحدةُلجارهُالفقريُ،

ومن ُعنده ُأربعني ُكؼسا ُمن ُالقمح ُيجب ُأن ُيعطي ُواحدا ُلقريبه ُالمحتاجُ ،وهذاُ
العطاءُفيهُحكمُكثريةُ،أولهاُشكرُاهللُتعاىلُ،ثمُصلةُالرحمُ،ونشرُالمحبةُوالمودةُ

والؾسامحُبنيُالناسُ .

أماُالحجُوهوُزيارةُبيتُاهللُالحرامُيفُمكةُالمكرمةُ،وأداءُالشعائرُمنُاإلحرامُيعِنُ
نية ُالحجُ ،والطواف ُحول ُالكعبة ُالمشرفةُ ،والسعي ُبني ُالصفا ُوالمروة ُوالوقوفُ

بجبل ُعرفة ُورمي ُالجمرات ُوالتحلل ُوالذبح ُوغريها ُمن ُالعبادات ُوالشعائر ُالتُ
تمثلُلناُأرىقُمعاينُالرحمةُ،فالناسُجميعهمُسواسيةُعندُبيتُاهللُ،فبلُخصومةُوالُ

جدالُ،إنماُذكرُوصدقاتُودعاءُفقطُ .

إنُالشعائرُالدينيةُوالعباداتُهيُصلةُاألرضُبالسماءُ،وهيُخارطةُالطر يقُالمؤديةُ

إىلُالسبلمُالنفسيُواالجتماعيُوالعا لمي.
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الدرس ُالثا منُ٪المناسباتُالدينية

العيدُهوُموسمُالفر حُوالبهجةُ،تختلطُفيهُمشاعرُالسرورُبالمودةُوالرحمةُ،

و يتخذهُالمسلمونُمناسبةُللزياراتُواألفراحُومساعدةُالمحتاجنيُ،وعقدُروابطُ

القرىبُبؼمهنُ،والمناسباتُاإلسبلميةُكثريةُ،كعيديُالفطرُواألضٌقُ،وشهرُرمضانُ،

ويومُالجمعةُوغريهاُ .

فعيدُالفطرُيفُاألولُمنُشهرُشوالُ،وهوُاليومُالذيُيحتفلُفيهُالمسلمونُبفطرهمُ
من ُشهر ُالصيامُ ،يخرج ُالناس ُيف ُالصباح ُالبا كر ُفيجتمعون ُيف ُساحة ُواسعة ُمنُ
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ساحاتُالمدينةُلتأديةُصبلةُالعيدُ،وهيُركعتانُيفُوقتُالضٌقُ،و يجلسونُلبلستماعُ

لخطبة ُالشيخ ُومواعظهُ ،ثم ُينتشرون ُبعدها ُلوصل ُاألرحام ُومساعدة ُالناسُ
واالحتفالُبهذاُاليومُ .

ويفُالعاشرُمنُشهرُذيُالحجةُيأتُالعيدُالثاينُللمسلمنيُ،وهوُعيدُاألضٌقُأوُالعيدُ
الكبريُأوُعيدُالقرابنيُ،وهوُاليومُالذيُيتحللُفيهُالحجيجُمنُالحجُويذبحونُ

قرا بؼمهن ُو يحلقون ُرؤوسهمُ ،وهو ُأربعة ُأيامُ ،يسّم ُاليوم ُاألول ُيوم ُالنحرُ،
واأليام ُالثبلثة ُبعده ُتسّم ُأيام ُالتشر يق ُيخرج ُالمسلمون ُبعد ُشروق ُالشمسُ
ألداءُسنةُصبلةُالعيدُ،ثمُينتشرونُلذبحُأضاحمهيُوتوزيعهاُعىلُالفقراءُ،وزيارةُ
األقاربُواإلحسانُإىلُالناسُوتنظيمُالْنهاتُواالحتفاالتُ .

وللمسلمني ُأيضا ُأيام ُمباركةُ ،يتحفلون ُفيها ُويقدسونها ُمثل ُيوم ُعرفةُ ،ويومُ

عاشوراءُ ،فيصومونُ ،و يسبحونُ ،ويهللونُ ،ويستغفرونُ ،ويوزعون ُالصدقاتُ،

ويقضون ُحاجات ُبعضهم ُالتماسا ُلفضل ُهذا ُاليومُ .ومن ُاأليام ُالمباركة ُشهرُ

رمضانُ،شهرُالصيامُ،وفيهُليلةُمباركةُ،تعدلُبفضلهاُوثوابهاُألفُشهرُ،وهيُليلةُ
القدرُ،حيثُيحؼيهاُالمسلمونُبالصبلةُوالدعاءُحَتُالفجرُ،والُيعلمُوقتهاُتحديداُ
لكنها ُتأت ُيف ُالعشر ُاألواخر ُمن ُشهر ُرمضانُ ،فيعتكف ُالمسلمون ُيف ُهذه ُاأليامُ

العشرةُيفُالمساجدُ،ويتفرغونُللعبادةُوتبلوةُالقرآنُواألذكا رُوالؾسا بيحُ .

ويومُالجمعةُوهوُعيدُالمسلمنيُوشعارُاإلسبلمُ،وخريُيومُتطلعُفيهُالشمسُ،فيهُ
خلق ُسيدنا ُآدمُ ،وفيه ُتقوم ُالقيامةُ ،يلؽس ُفيه ُالمسلمون ُأفضل ُالؿيابُ،

ويتزينونُويتعطرونُ،ويخرجونُإىلُالمسجدُالجا معُلؼستمعواُإىلُخطبةُالشيخُ،
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ويؤدواُالصبلةُ،وهيُركعتنيُتقومُمقامُفريضةُالظهرُ،ثمُينتشرونُإىلُأعمالهمُ

ومساعمهيُوصلةُأرحامهمُومساعدةُفقرائهمُ ُ.

هذهُهيُأعيادُالمسلمنيُومناسباتهمُالتُجعلهاُاهللُلهم؛ُليصلواُأرحامهمُ،ويمدواُ
يدُالعونُإىلُبعضهمُ،وينشرواُبؼمهنُالمحبةُوالسبلم.

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ

199

َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َُّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

200

الدرسُالتاسعُ ُ٪كيفُنركزُعىلُهدفُالحياة

وجودُهدفُيفُحياتناُيجعلُللحياةُمعىنُومتعةُ،فمنُالجيدُأنُيضعُاإلنسانُهدفاًُ
كبريا ًُنصبُعينيهُو يعملُمنُأجلهُ،وقدُتكونُعدةُأهدافُو لؼسُهدفا ًُواحداًُ،ألنُ

حياتنا ُتحتوي ُعىل ُالعديد ُمن ُالجوانبُ ،فهناك ُهدف ُللجانب ُالروحيُ ،وآخرُ
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تعليميُ،وتطلعاتُيفُالعملُ،وهدفُصحيُ،وطموحُشخصيُ،إىلُآخرُالقائمةُ،ك لُهذهُ

األهدافُنسىعُإليهاُيومياًُونعملُمنُأجلُتحقيقهاُ .
ُ

إنُمعىنُأنُتضعُلكُهدفاًُتسىعُلتحقيقهُوالوصولُإليهُ،ذلكُيعِنُأنكُعىلُقدرُكبريُ

من ُالوعي ُبمسؤولياتك ُتجاه ُنفسك ُوأسرتك ُوالمجتمعُ ،وتجاه ُالمستقبل ُالقادمُ
من ُحياتكُ ،فإذا ُكنت ُمن ُهؤالء ُاألشخاص ُالذين ُيسعون ُدائما ً ُللتطور ُواإلبداعُ

فنحنُيفُهذهُالمقالةُننصحكُببعضُالنصائحُوالتُقدُتفيدكُيفُسعيكُنحوُتحقيقُ

أهدافكُيفُالحياةُ .
ُ

موضو عُاليومُهوُكيفُنركزُعىلُأهدافناُ،وكيفُنتجنبُالمشؾتاتُعىلُقدرُاإلمكانُ،
فحياتنا ُاليوم ُأصبحت ُملؼئة ُبالمشؾتات ُالكثرية ُوالت ُسرقت ُوقؾنا ُوجهدناُ

وأحبلمناُ،لذاُعلؼناُأنُنرجعُإىلُالطر يقُالصحيحُبأنُنراعيُاآلتُ ٪
ُ

ُ 20ــ ُ ُال ُتضيع ُالوقتُ ٪إن ُالوقت ُهو ُالكْن ُالحقيقي ُالذي ُتملكه ُاآلنُ ،وهو ُالموردُ
الوحيد ُالمتوفر ُلديك ُدائما ً ُوال ُينتهي ُوال ُينقطع ُإال ُبانقطاع ُالحياةُ ،استغل ُهذاُ
الوقتُجيداًُ،وحاسبُنفسكُبعدُإنجازُك لُعملُيقربكُمنُهدفكُ،واسألُنفسكُ

«كم ُاسؾثمرت ُمن ُوقت ُاليوم ُمن ُأجل ُالوصول ُإىل ُالهدف؟»ُ ،وبعد ُأن ُتجيبُ
سيكون ُاألمر ُواضحا ً ُوجليا ً ُأمامكُ ،وسيتبني ُالوقت ُالحقيقي ُالذي ُاسؾثمُرتهُ
والوقتُالذيُأضعتهُ .
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ُ 22ــُُوضوحُالهدفُ٪العديدُمناُلديهُأهدافُكبريةُيفُالحياةُوهيُيفُالعادةُالُتتأىتُ
إال ُبجهد ُكبري ُولمدة ُطويلة ُمن ُالزمنُ ،وهنا ُندعوك ُعزيزي ُالقارئ ُإىل ُالنظر ُيفُ

أهدافكُالكبريةُومراجعتهاُماُبنيُفّتةُوأخرىُ،وتذكرُأنُالهدفُيجبُأنُيكونُ

واضحاًُومُحدداًُ،فاألهدافُالعائمةُوغريُالمحددةُمجردُمضيعةُللوقتُ .
ُ

ُ 29ــُُاعؾنقُاإلصرارُ٪وهذهُهيُكلمةُالسرُالموصلةُأليُهدفُبعدُإرادةُاهللُسبحانهُ
وتعاىلُ،إنُاإليجابيةُيفُإدارةُاألمورُواإلصرارُعىلُإتمامهاُكفيلةُأنُتوصلكُللهدفُ
بعد ُأشهر ُمنُالبدءُبهُ ،وهو ُما ُيميز ُبني ُالناس ُالشجاعة ُوالقوية ُوبني ُالضعفاءُ
الذينُيتوقفونُمنُالبدايةُأوُيفُمنتصفُالطر يقُ .

نحنُالُنعلمُكمُسنعؼشُيفُهذهُالدنياُ،وكمُلديناُمنُالوقتُلتحقيقُاإلنجازاتُ،

فبلُتضيعُالوقتُبالمماطلةُوالتأجيلُوالؾسويفُ،فالوقتُمنُذهبُوحياتناُتمضيُ،

لذاُحددُأهدافكُمنُاآلنُ،وتحركُنحوهاُ،ومنُثمُاهللُالمستعانُعىلُإتمامهاُ .
ُ
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الدرسُالعاشرُُ ُ٪معالمُالعالمُاإلسبلمي

المعالم ُالتاريخية ُهي ُذا كرة ُاألمة ُوذخريتها ُالت ُتشهد ُلها ُبا لحياة ُوالحيويةُ

والبقاءُ ،فالروايات ُالقديمة ُالت ُطويت ُمع ُاأليام ُتركت ُهذه ُاآلثار ُشاهدة ُعىلُ

وجودها ُوعظمتهاُ .ومن ُهذه ُالمعالم ُما ُيلتحم ُبذا كرة ُاألمة ُووجدانها ُالتحاماُ
يستحيل ُمعه ُالفكاك ُأو ُاالفّتاق ُمثل ُالكعبة ُالمشرفة ُقبلة ُالمسلمني ُوعنوانُ

اإلسبلمُ،وهيُموجودةُمنذُبدايةُالتاريخُ،ثمُأعادُبناءهاُسيدناُابراهيمُالخليلُ

عليه ُالسبلمُ ،وتتألف ُمن ُمقام ُإبراهيم ُوالحجر ُاليماين ُوحجر ُاسماعيل ُوالحجرُ
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األسود ُوفناء ُالكعبةُ ،وهي ُمقصد ُالحجاج ُالمسلمني ُوالعلماء ُوالطلبة ُمن ُجميعُ

أنحاءُالعالمُ .

والمسجدُالنبويُالشريفُيفُالمدينةُالمنورةُالتُبناهُالمسلمونُعندماُهاجرواُإليهاُ
من ُاللنب ُوسعف ُالنخلُ ،ثم ُتوسع ُوتجدد ُبناؤه ُحَت ُأخذ ُشكله ُالحايلُ ،وفيه ُقربُ
النيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُوصاحؽيهُأيبُبكرُوعمرُرضيُاهللُعنهماُ،والمسجدُاألقىصُ

يفُمدينةُالقدسُالشريفةُيفُفلسطنيُ،أولُقبلةُللمسلمنيُوثالثُحرمُإسبلميُبعدُ

ا لكعبة ُالمشرفة ُوالمسجد ُالنبويُ ،يشهد ُعىل ُتعاقب ُاألمم ُوالحضارات ُمنُ

الكنعانيني ُوالفراعنة ُوالبابليني ُإىلُالفتح ُاإلسبلمي ُإىلُيومنا ُهذاُ ،وأهم ُأجزائهُ

الجا معُالقبليُ،والمصىلُالقديمُ،ومسجدُقبةُالصخرةُ،ومسجدُالمغاربةُوغريهاُ .

ومنُالمعالمُالتاريخيةُالتُتشهدُبجمالُالعمُرانُوعراقةُالحضارةُجا معُبِنُأميةُ
الكبري ُيف ُدمشقُ ،وكان ُكنؼسة ُرومانية ُاشّتاها ُالوليد ُبن ُعبد ُالملكُ ،وبىن ُفيهاُ

مسجداُعىلُأجملُوأكربُماُتكونُالمساجدُ،وجلبُلهُبناةُوصناعاُمنُالفرضُوالهندُ

واليونانُ،لهُأربعةُأبوابُوثبلثُمآذنُ،ويفُداخلُقربُالنيبُأيوبُعليهُالسبلمُومقامُ
السلطانُصبلحُالدينُاأليويبُ،ويعدُمنارةُعلميةُوثقافيةُللعالمُاإلسبلميُ .

وجا مع ُالزيتونة ُيف ُتونسُ ،أسسه ُالمسلمون ُيف ُأرض ُتتوسطها ُشجرة ُزيتونُ ،ومنهُ

سمي ُجا مع ُالزيتونةُ ،يشبه ُجا مع ُقرطبة ُيف ُتصميمه ُوبنائهُ ،وله ُمكانة ُعلميةُ

وثقافيةُوتربويةُ،فهوُأولُجامعةُيفُالعالمُ،تُخرجُمنهُا بنُخلدونُوالشاذيلُوا بنُ

عاشورُوغريهمُمنُالعلماءُواألئمةُ،وماُزالُإىلُاليومُيشعُنوراُوعلماُوفقهاُ،و ينجبُ
العلماءُوالمبدعنيُ .
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ومسجدُالسلطانُسليمانُالقانوينُيفُمدينةُإسطنبولُ،منُأكربُالمعالمُاإلسبلميةُ
يف ُالعالمُ ،يضم ُأربعة ُمآذن ُوست ُشرفات ُواثنتني ُوثبلثني ُنافذةُ ،و يقع ُعىل ُتلةُ
مرتفعة ُيظهر ُمنها ُمضيق ُالبوسفور ُوالقرن ُالذهيبُ ،وفيه ُمقربة ُتضم ُمقربةُ
حضاريةُماُجعلهُمقصداُ
السلطانُوزوجتهُ،ولهُمنُالقيمةُالتاريخيةُوالدينيةُوال
ِ

للسياحُمنُك لُأنحاءُالعالم.
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الدرسُالُحاديُعشرُ ُ٪الدنياُواآلخرة

قالُاهللُتعاىلَ :و َماُالْ َح َياةُ ُّ
ب َُو ل َْه ٌو َُو ل َّ
ُون ُأَف ََبلُ
ار ْ
ري ُلِل َّ ِذي َن ُ َي َّتق َ
ُالد ْن َياُإِ َّال ُل َ ِع ٌ
ُاآلخ َِرةُ ُ َخ ْ ٌ
َلد ُ

ُونُ()} [98األنعامُ )98 :
َت ْع ِقل َ

ون ُالْ َح َياةَ ُّ
َْق( =)} [7األعىل:
ري َُوأَب َ ُ
وقالُاهللُتعاىلَ { :ب ْل ُ ُت ْؤث ُِر َ
ُالد ْن َيا )َ (16و ْاآلخ َِرةُ ُ َخ ْ ٌ

<ُ ].7= - 7
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اهللُع َّز ُوج َّل ُجعلُلك لُشيءُزينةُومقصداًُ،فالنباتُلهُزينةُوهيُاألوراقُواألزهارُ،

و لكن ُالمقصد ُالحبوب ُوالثمارُ ،والؿياب ُلها ُزينة ُوهي ُاأللوان ُوالتفصيلُ ،و لكنُ
المقصدُسّتُالعورةُ .

وكذلك ُالدنيا ُزينةُ ،وك ل ُما ُعليها ُزينةُ ،والمقصد ُاإليمان ُواألعمال ُالصا لحةُ،

اُج َعل ْ َناُ
والدنياُكلهاُزينةُ،والمقصدُاآلخرةُ،وك لُمنُنسيُالمقصدُتعلقُبالزينة{ :إِنَّ َ
يداُ
ُاأل َ ْر ِض ُِزي َن ًة ُل ََهاُلِ َن ْبل َُو ُه ْم ُأَيُّ ُه ْم ُأ َ ْح َس ُن ُ َع َم ً ُ
َماُع ََىل ْ
اُص ِع ً
بل )َ (7وإِنَّاُل ََجاعِل َ
ُون ُ َماُعَل َْي َه َ
ُج ُر ًزا( >[ })الكهفُ )>ُ،= :
واألنؽياءُوالرسلُوأتباعهمُيشتغلونُبالمقاصدُ،وهيُعبادةُاهللُوحدهُالُشريكُلهُ،

وأهلُالدنياُيشتغلونُبالزيناتُواللهوُواللعبُ،ويغفلونُعنُالمقصدُ،واهللُأمرناُ

أن ُنأخذ ُمن ُالدنيا ُبقدر ُالحاجةُ ،ونعمل ُلآلخرة ُبقدر ُالطاقةُ ،وإذا ُتعارضت ُيفُ
حياتناُالزيناتُواألشياءُمعُالمقصدُوهوُعبادةُاهللُوحدهُ،والدعوةُإىلُاهللُ،قدمناُماُ
يحبُاهللُوهوُعبادتهُ،وطاعتهُوطاعةُرسولهُ -صىل اهلل عليه وسلم  ،-والجهاد يف سبيله،

ونشر دينهُ .

ْتُ
وقدُخلقُاهللُالجنُواإلنسُلعبادتهُوحدهُالُشريكُلهُكماُقالُسبحانهَ { :و َماُ َخلَق ُ
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ُ
ُ
ون( =; )إِ َّنُ
يدُأ َ ْن ُُي ْط ِع ُم ِ ُ
اإل ْن َسُإِ َّالُلِ َي ْع ُب ُد ِ ُ
ِمهنُ ِم ْن ُِر ْز ٍق َُو َماُأ ِر ُ
ون )َ (56ماُأ ِر ُ
يدُم ْ ُ ْ
الْ ِج َّن َُو ْ ِ
نيُ(>;[ })الذا رياتُ );> – ;< :
ُالر َّز ُ
اّللُ ُه َو َّ
َّ َ
اقُذُوُالْق َُّو ِةُال َْم ِت ُ

وهذه ُالدنيا ُمكان ُتكميل ُمحبوبات ُاهلل ُمن ُاإليمان ُواألعمال ُالصا لحة.
فقدُخلقُاهللُاإلنسانُوجعلهُيمرُبمراحلُوأزمنةُوأمكنةُوأحوالُ،و ينتهي با لخلود

إما يف الجنة أو النارُ .
وهذهُالمراحلُهي:

األوىل :بطن األم :ومدة اإلقامة فيها تسعة أشهر ،والحكمة من ا لبقاء فيها هذه المدة

أمران :تكميل خلق األعضاء الداخلية  ..واألعضاء الخارجية ،واإلنسان ُيف ُهذهُ
المرحلةُغريُمكلف.

الثانية :دار الدنيا :واإلقامة فيها أكثر من اإلقامة يف بطن األم ،والحكمة من البقاء

فيها تلك المدة أمران :تكميل اإليمان ،وتكميل األعمال الصا لحة ،وإذا أكمل العبد

هلل فيها ما يحب أكمل اهلل له يف اآلخرة ما يحب ،ثم يخرج من الدنيا مع ُعملهُإىلُ

الدا رُالتُتليها.

الثالثة :دار الربزخ ،وهي القرب ،والقرب أول منازل اآلخرة ،و يبىق فيه اإلنسان حىت

يكتمل موت الخالئق ،وتقوم الساعة ،وهو عىل المؤمن روضة من رياض الجنة ،وعىل

الكافر حفرة من حفر النار ،يبدأ فيه الجزاء ،ثم ينتقل منه إىل دار الخلود ،إما يفُ

الجنةُأوُالنار.
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الرابعة :الدار اآلخرة ،وفيها اإلقامة المطلقة ،والنعيم المطلق للمؤمنُت والعذاب
األليم للكافر ين ،والحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات والملذات للمؤمنُت

جزاء أعمالهم الصا لحة ،وعقوبة الكفار والظلمة بأشد أنواع العذاب ،ك ل حسب عمله
كما قال سبحانه{ :إ َّن ْ َ
يم( َ ) 7:ي ْصل َْو َن َهاُ
ارُلَ ِفيُ َج ِح ٍ ُ
ارُلَ ِفيُ َن ِع ٍ ُ
ِ
يم )َ (13وإِ َّنُالْ ُف َّج َ
ُاأل ْب َر َ
ُالدي ِنُ(;)} [7االنفطار)7; – 79 :
َي ْو َم ّ ِ
وقدُبنيُاهللُع ّزَُوج َّل ُقيمةُالدنيا ُبالنسبةُلآلخرةُ،وقيمةُاآلخرةُبالنسبةُللدنياُيفُ
كثريُمنُآياتُالقرآنُوالسنةُالنبويةُ :

فقيمةُالدنياُالذا تية :بينها اهلل سبحانه بقوله{ َ :و َماُ َه ِذهُِالْ َح َياةُ ُّ
بُ
ُالد ْن َياُإِ َّالُل َْه ٌو َُو لَ ِع ٌ

َوإِ َّن َّ
ونُ()} [<:العنكبوت)<: :
ار ْ
انُل َْوُك َا ُنواُ َي ُْعل َُم َ
ُاآلخ َِرةَُل َِه َيُالْ َح َي َو ُ
ُالد َ
َ
ك ُم ُالْ َح َياةُ ُّ
ُاّلل ُ َح ٌّق ُف ََبل ُ َتغ َُّرنَّ ُ
ُالد ْن َيا َُو َالُ
اس ُإِ َّن َُوعْ َد َّ ِ
وقال ُسبحانه{ َ :ياأيُّ َها ُال َّن ُ
ك ْمُبِ َّ
َيغ َُّرنَّ ُ
ورُ(;[ })فاطر); :
اّللُِالْغ َُر ُ
وقيمة ُالدنيا ُبالمساحة :بينها النيب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بقولهَ « :م ْو ِض ُع َُس ْو ٍط ُِيفُ

ريُ ِم َن ُّ
يها» أخرجه البخاري
ُالد ْن َيا َُو َماُ ِف َ
الْ َج َّنةُِ َخ ْ ٌ

وقيمةُالدنياُبالنقد :بينها النيب  -صىل اهلل عليه وسلم  -كما قال جابر  -رضي اهلل عنه -

ول ا ِ ص
أس َّ
َال:
او ل َ ُه فَأ َخذَ ِبأ ُذنِهُِ ،ث َّم ق َ
ك َم ِّي ٍ
مر َر ُس َ
َّ
ي َ
ت ،فَ َت َن َ
هلل  -ىل اهلل عليه وسلم ِ -ب َج ْد ٍ

«أ ّيُ ُ
َّ
ب أنَّ ُه لَ َنا ِب َش ْي ٍءَ ،و َما َن ْص َن ُع ِبهِ؟ قَا َل:
ك ْمُي
َالواَ :ما ُن ِح ُّ
حبُأنُ َهذَ اُل َ ُه ُِب ِد ْر َه ٍم؟» فَق ُ
أس ُّ
ك ،فَ َ
ُون ُأنَّ ُه ُلَ ُ
ك ْي َف َو ُه َو
َان َح ّيا ً ك َ
ك ْم؟» قَا لُواَ :واهللِ! ل َْو ك َ
«أ ُت ِح ّب َ
َان َع ْي ًبا ِفيهِ؛ ألنَّ ُه َ
هلل! ل ُّ
ذُاُعَل َْي ُ
م» أخرجه مسلم
ك ُْ
َال« :ف ََوا ُِ
َلد ْن َيا أ ْه َو ُن ع ََىل اهللِِ ،م ْن َه َ
ت؟ فَق َ
َم ِّي ٌ
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ت ُّ
ُالد ْن َياُ َت ْع ِد ُلُ
وقيمةُالدنياُبالوزن :بينها النيب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بقوله« :ل َْوُك َا َن ِ

وضةٍُ َماُ َس ََقُك َا ِف ًراُ ِم ْن َهاُ َش ْر َب َةُ َما ٍُء» أخرجه الًتمذي.
ُِج َناحَ ُ َب ُع َ
ِع ْن َدُاهلل َ

هلل ُ َما ُّ
ُالد ْن َيا ُِيفُ
وقيمة ُالدنيا ُبا لكيل :بينها النيب  -صىل اهلل ُعليه ُوسلم ُ -بقولهَ « :وا ِ
الس ّبَا َب ُِة ) ِيفُال َْي ِّمُ،فَل ْ َؼ ْن ُظ ْرُ
ُأح ُدك ُْمُإِ ْص َب َع ُهُ َه ِذهُِ ( َو َ
ارُ َي ْح ََي ُِب َّ
اآلخ َِر ِةُإِالُ ِمث ُْلُ َماُ َي ْج َع ُل َ
أش َ

ع» أخرجه مسلم
ِب َمُ َت ُْر ِج ُ

أماُقيمةُالدنياُالزمنية :فقد بينها اهلل ع َّز وج َّل بقوله{ َ :ياأ َ ّيُ َهاُال َّ ِذي َنُآ َم ُنواُ َماُلَ ُ
ك ْمُ
ُاأل َ ْر ِض ُأ َ َر ِضؼ ُت ْم ُِبا لْ َح َيا ِة ُّ
إِذَا ُ ِقي َل ُلَ ُ
ُالد ْن َيا ُ ِم َنُ
ك ُم ُا ْن ِف ُروا ُِيف ُ َس ِؽي ِل َّ ِ
ُاّلل ُا ثَّاقَل ْ ُت ْم ُإِ َىل ْ
ْاآلخ َِر ِةُف ََماُ َُم َتاعُُالْ َح َيا ِة ُّ
ُاآلخ َِر ِةُإِ َّالُقَلِي ٌلُ(>)} [9التوبة)9> :
ُالد ْن َيا ُِيف ْ
إنُجميعُماُأوتيهُالخلقُمنُالذهبُوالفضةُ،والطريُوالحيوانُ،واألمتعةُوالنساءُ،

والؽناتُوالبننيُ،والمآك لُوالمشاربُ،والجناتُوالقصورُ،وغريُذلكُمنُمبلذُالدنياُ

ومتاعهاُ،ك لُذلكُمتاعُالحياة ُالدنياُوزينتهاُ،يتمتعُبهُالعبدُوقتا ً ُقصرياًُ،محشواًُ

بالمنغصاتُ،ممزوجا ًُبالمكدراتُ،ويتزينُبهُاإلنسانُزمانا ًُيسريا ًُللفخرُوالرياءُ،
ثم ُيزول ُذلك ُسريعاًُ ،ويعقب ُالحسرة ُوالندامة{ َ :و َما ُأُوتِؼ ُت ْم ُ ِم ْن ُ َش ْي ٍء ُف ََم َتاعُ
ُاّللُِ َخ َ َ
الْ َح َيا ِة ُّ
ُونُ()} [<6القصص)<6 :
ري َُوأب ََْقُأف ََبلُ َت ْع ِقل َ
ُالد ْن َيا َُو ِزي َن ُت َه َ
اُو َماُ ُِع ْن َد َّ ْ ٌ

فماُعندُاهللُمنُالنعيمُالمقيمُ،والعؼشُالهِنُ،والقصورُوالسرورُخريُوأبَقُيفُصفتهُ ُ

وكمؼتهُ،وهوُدائمُأبد ُا ًُ .

فهلُيستفيدُاإلنسانُمنُعقله؟ُليعلمُأيُالدارينُأحقُباإليثار؟ُ ..وأي الدارين

أوىل با لعمل لها؟ ُ
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.

فإذاُكانُالعقلُسليماًُ،والقلبُصافياًُ،آثرُاآلخرةُعىلُالدنياُ،وماُآثرُأحدُالدنياُإالُ
َ
اُح َس ًناُف َُه َو َُال ِقيهُِك ََم ْن ُ َم َّت ْع َناهُ ُ َم َتاعَُالْ َح َياةِ ُّ
ُالد ْن َياُ
لنقصُيفُعقله{ :أف ََم ْن َُوعَ ْد َناهُ َُو ْع ًد َ
ض ِر ي َنُ()} [<7القصص)<7 :
ُث َّمُ ُه َو َُي ْو َمُالْ ِق َيا َمةُِ ِم َنُال ُْم ْح َُ

فهل ُيستوي ُمؤمن ُساع ُلآلخرة ُسعيهاُ ،قد ُعمل ُعىل ُوعد ُربه ُله ُبالثواب ُالحسنُ
الذيُهوُالجنةُ،وماُفيهاُمنُالنعيمُالعظيمُ،فهوُالقيهُببلُشك؛ُألنهُوعدُمنُكريمُ

بُسخطه؟ُ .
صادقُالوعدُ،لعبدُقامُبمرضاتهَ ،
ُوجا َن َ

فهلُيستويُهذاُو َم ْن ُم َّتعهُاهللُمتاعُالحياةُالدنياُ،فهوُيأخذُفيهاُو يعطيُ،ويأك لُ
ويشربُ،و يتمتعُكماُتتمتعُالبهائمُ،قدُاشتغلُبدنياهُعنُآخرتهُ،لمُينقدُلربُ

العالمنيُ،ولمُيهتدُبسننُسيدُالمرسلنيُ،فلمُيقدمُلنفسهُخرياًُ،وإنماُقدمُعىلُ

ربهُبماُيضره؟ ُ
ُ

فليخّتُالعاقلُلنفسهُماُهوُأوىلُباالخؾيارُ،وأحقُاألمر ينُباإليثار؟.
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ
َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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بللُ
الدرسُالثاينُعشرُ ُ٪كسبُال َح ِ

ُلناُالقرآن ُالكريمُع
نُحياةُاألنؽياءُوالمرسلنيُ،وأشارُيفُآيات ُعديدةُإىلُ
لقدُقَ َّص
ٍ
ُ

لمهن ُالُت ُكانوا ُيعملون ُبها؛ ُفهذا ُنوح ُعليه ُالصبلة ُوالسبلم ُكان ُ َيعمل ُيفُ
بعض ُا َ
فضلُ
ُسؽبا ُيف ُنجاتهم ُ ِمن ُالغرق ُبعد ُ ْ
النجارةُ ،وقد ُ َصنَعُبيده ُالسفؼن َة ُالت ُكانت ً
َال ُإِ ْنُ
ْك َُوكُل َّ َما ُ َم َّر ُعَل َْي ِه ُ َم َؤل ٌ ُ ِم ْن ُق َْو ِم ِه َُسخ ُِروا ُ ِم ْن ُه ُق َ
اهلل؛ ُقال ُتعاىل َ ُ﴿:و َي ْص َن ُع ُالْ ُفل َ
َُت ْس َخ ُرواُ ِم َّناُف َِإنَّاُ َن ْس َخ ُرُ ِم ْن ُ
ونُ﴾ُ[هود].91ُ٪
ك ْمُك ََماُ َت ْس َخ ُر َ ُ
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َّ
وهذاُن ُّ
حديدُ،فكانُ
ُعليهُالصبلةُوالسبلمُكانُحدا ًد
هلل ُداو ُد
َ
يب ُا ِ
هلل ُلهُال
َ
اُ،وقدُأال َن ُا ُ
يدُ * ُأ َ ِنُ
َيصنع ُمنه ُالدرو عَ ُوغريها ُ ِمن ُاألشياء ُالنافعة؛ ُقال ُتعاىل َ ُ﴿:وأَلَ َّنا ُلَ ُه ُالْ َح ِد َ ُ
ريُ﴾ُ[سبأُ].00ُ-ُ02ُ٪
ُونُ َب ِص ٌُ
ات َُوق ّ َِد ْر ُِيف َّ
اب َغ ٍ
ُواُصا لِ ًحاُإِ ِ ّين ُِب َماُ َت ْع َمل َ
ا ْع َم ْل َُس ِ
ُالس ْر ِد َُوا ْع َمل َ
َ
يبُُصىلُاهللُعليهُوسلم.
ارا؛ُكماُأ ْخ َربُبذلكُالن ّ
وكانُزكرياُعليهُالصبلةُوالسبلمُن َّج ً
ُالغنم ُعىلُقراريطُألهلُ
وهذاُحبيؽناُونب ُّؼناُوقدو ُتناُصىلُاهللُعليهُوسلمُكانُ َي ْر َىع
َ
مكةُ،وكانُ َيعملُيفُالتجارةُ،ف ُؼسافرُو َيتعب؛ُ ِمنُأ ْجلُتحصي ِل ُالرزقُالحبللُ،وعىلُ
ُوح ْملِهم ُألمانة ُالدعوةُ ،إال ُأنهم ُكانوا ُيعملونُ
الرغم ُ ِمن ُمكان ِهِت ُالعاليةَ ،

ُويتكس ُبونُأرزاقَهمُعنُطريقها.
بأيديهم،
َّ

ُرسول ُاهلل ُصىلُاهللُعليهُوسلمُحريصنيُعىلُالكسبُالحبلل؛ُعنُ
وهكذاُكانُصحاب ُة
ِ

لمهنُاألخرى.
طر يقُ َع َملِهمُيفُالتجارةُوغريهاُمنُا َ

ىلُاهللُعليهُوسلمُأحاديثُعديدةُ َت ُح ُّ
وقدُوردُعنُالنيبُص
ىلُطل َبُالرزق والكسبُ
ُ
ثُع َ
الحبلل؛ُمنهاُ٪قولهُصىلُاهللُعليهُوسلم((ُ٪ماُأَك َ
لُأحدُطعا ًم ُّ
ُخرياُ ِمنُأنُيأك ُلُ ِمنُ
ٌ
اُقط ً
َّ
هلل ُداو َد ُعليهُالسبلمُكانُيأك ُلُ ِمنُ َع َم ِل ُ َي ِده))؛ ُرواهُالبخاريُ،
َع َم ِل ُ َي ِد
هُ،وإن ُن َّ
يب ُا ِ

ُأحدكمُع
ىلُظهرهُ،خري ُ ِمنُأنُ َيسألُ
وقالُأيضاُصىلُ
ً
ب ُ
ْ
اهللُعليهُوسلم((ُ٪ألن ُيح َت ِط َ
ٌ
اُفيعطيهُأوُيمنعه))؛ُرواهُالبخاري.
ً
أحد ُ

َ
وقالُأيضاُص
جبلُ،فيأتُ
ىلُاهللُعليهُوسلم((ُ٪ألن ُيأ ُخ
ً
ُ
ذُأحدكمُأ ْح ُبل َ ُهُ،ثمُيأتُال َ
ْ

َّ
ُأن َُيسألُ
بحزمة ُ ِمن ُحطب ُعىل ُظهره ُفيؽيعها،
ُفيكف ُا ُ
خري ُله ِمن ْ
هلل ُبها َ
ُوجهه ٌ -
ُأعط ْوهُأوُمنعوه))؛ُرواهُالبخاري.
َ
الناس؛ َ
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ُالرزق ُالحبل َل ُهي ُالت ُ ُتعطيُ ،وهي ُالت ُ َتعمل ُ ِمن ُأ ْجلُ
ب
فالي ُد ُالت ُتعمل
َ
َّ
َ
ُوتتكس ُ

إعفافُالنفسُعنُالتذللُلآلخر ين؛ُأعطوهُأوُمنعوه.

وهناك ُ ِم َه ٌن ُكثرية ُيستطيع ُالشاب ُالمسلم ُأن ُيتعلَّمهاُ ،وأن ُيعمل ُبهاُ ،ويستفيدُ

منهاُ،ويفيدُبهاُمجتمعهُ،و يستطيعُع
هُالمؾنوعةُال
َّ
تُامنتُ
نُطريقهاُإثبات ُمهارا تِ
َ
ُ
ِّ

هلل ُبها ُعليهُ ،مث َلُ ٪الحاسب ُاآليلُ ،والكهرباءُ ،والميكانيكاُ ،والسبا كةُ ،والؽناءُ،
ا ُ
والحدادةُ،وغريهاُ ِمنُا ل ِم َهنُالتُكانُأجدادُناُحريصنيُعىلُتعلُّمهاُواالستفادةُمنها.
لمهنُ ،وينصرفون ُإىل ُغريها ُمنُ
فلماذا ُأ َ ْص َبح
عرضونُعن ُهذه ُا َ
ُكثري ُمن ُالشبابُ ُي ِ
ٌ
الوظائف؟ ُولماذا ُال ُيملؤون ُالفراغَ
لمهنُ
ُالموجود
ًّ
ُحاليا ُيف ُمجتمعنا ُ ِمن ُهذه ُا َ
َ
لؼستُالرفعةُيفُالمنصبُأوُالجاهُأوُغريهاُ
ناسبُمكان َهِت؟ُف
الشريفة؟ُهلُألنهاُالُ ُت ِ
ِ
ُتعاىلُ،وح َرصُعىلُالرزقُ
هلل
ِمنُأعراضُالدنياُالزائلةُ،إنماُالرفعةُلِ َم ْنُطل ََبُمرضاةَُا ِ
َ

حؽتهُ
الحبللُ ،واهلل ُتعاىل ُجعل ُلك ل
ُإنسان ُبحسبه ُ ِمن ُالمهارة ُيف ُعملهُ ،فبق َْدر ُم َّ
ٍ
فسهُ ،و ينفع ُبها ُاآلخر ينُ ،وإين ُأ َ ُح ُّ
ثُ
لِ ِم ْه َن ِته ُبق َْدر ُما ُ َيبذُ ل ُ ِمن ُجهد؛ ُلؼنفع ُبها ُن َ
ب ُالحر ي َص ُعىلُدي ِنهُووط ِنهُ ُ -عىلُاإلقتداءُباألنؽياءُوالمرسلنيُيفُتعلُّمُ
شبا َب
ِّ
ناُالطي َ

لمهنُالتُتكونُلهمُبا ًباُ ِمنُأبوابُإعفافُالن ْفسُ،ون ْفعُالمسلمني.
ا َ
َ
ُالذيُير ِضيُعمهنُر ُّبَهمُ،و َين َفعُببل َدهمُ،وآ ِخرُ
هللُشبا َبناُللعم ِل ُالمثمرُالجا ِدّ
ُ
َوفّ َقُا ُ
ُربُالعالمني.
دعواناُأنُالحمدُهلل ِّ
ُ
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ
ُ
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اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالثالثُعشرُ ُ٪بنيُالعربيةُوالقرآن

ألؼس ُالقرآن ُكتاب ُهذا ُالدين؟ ُثم ُألؼست ُالعربية ُلغة ُهذا ُالكتاب؟ ُهل ُعرفُ
العالم ُإسبلما ُببل ُقرآن؟ ُوهل ُعرف ُالعالم ُقرآنا ُبغري ُالعربية؟ ُإن ُارتباط ُكتابُ

سماويُمْنلُبلغةُبعؼنهاُ–كارتباطُاإلسبلمُباللغةُالعربيةُ– ُأمرُلمُنعرفهُلغريُ

هذاُالدينُ،ولغريُتلكُاللغةُ.وإذاُكانُغريُالقرآنُمنُالكتبُالسماويةُالمقدسةُقدُ
حرف ُثم ُترجم ُإىل ُلغات ُكثريةُ ،وبقي ُعند ُأصحابه ُكتابا ُتعبديا ُمقدساُ ،فإنُ

221

القرآنُقرآنُبلفظهُ،ونصحُلمُيّتجمُ،والُيمكنُأنُيّتجمُ.وإنُترجمتُأفكارهُ

ومعانيهُفهيُالُتسّمُقرآناُ،والُيصحُأنُتكونُ–يفُاإلسبلمُ-كتاباُتعبدياُ .

هكذا ُأوجد ُاإلسبلم ُارتباطا ُبؼنه ُوبني ُاللغة ُالعربيةُ ،وكان ُمن ُأثر ُهذا ُاالرتباطُ
المباركُ،أنُعادتُعىلُاللغةُالعربيةُجهودُوثمراتُ،لمُيبذلهاُأصحابهاُ–يومُبذلوهاُ-

إالُخدمةُلهذاُالدينُ،ومنُمفاخرُاللسانُالعربيةُأنهُلغةُالمعجزةُالخالدةُالقرآنُ .

لقدُشد ُاإلسبلمُأقواماُغريُعربُإىلُاللغةُالعربيةُ،ونشرُاللغةُالعربيةُيفُببلدُلمُ
ّ

يكنُللعربُفيهاُسلطانُ.لقدُخرجتُالعربيةُمنُجزيرةُالعربُمعُالفتحُاإلسبلميُ،

فإذاُهيُلغةُأهلُالشامُوالعراقُوماُوراءهُ،ومصرُوماُوراءهاُ،وإذاُهيُتتعدىُكونهاُ

لغةُدينُإىلُكونهاُلغةُشعوبُودولُ .

وماُزالُلئلسبلمُأثرهُيفُنشرُالعربيةُوحفظهاُيفُالببلدُغريُالعربيةُ،وهوُأثرُيفوقُ
آثار ُالمرا كز ُالثقافيةُ ،الت ُنراها ُاليوم ُمنتشرة ُيف ُببلد ُالعالمُ ،لنشر ُلغاتُ

كالفرنسية ُأو ُاإلنجليزيةُ .إن ُأصحاب ُهذه ُالمرا كز ُينفقون ُالمبليني ُيف ُسؽيلُ

الدعاية ُلمرا كزهم ُوثقا فهِت ُونشر ُلغهِتُ ،عىل ُحني ُأن ُاإلسبلم ُيجعل ُمن ُأهلُ

الببلدُالتُينتشرُفيهاُشعوباُراغبةُيفُتعلمُلغتهُ ُ.

لقدُاستهوىُاإلسبلمُأقواماُ،فحببُإلمهيُلغتهُ،بلُلقدُكانُلئلسبلمُفضلُعظيمُيفُ

ظهور ُعدد ُال ُيحىص ُمن ُالعلماء ُغري ُالعربُ ،نبغوا ُيف ُلغة ُالعرب ُوعلومها ُمن ُنحوُ

وصرفُوببلغةُ.وحسؽناُسؼبويهُعلماُلهذاُالطائفة ُمنُالعلماءُغريُالعربُ،الذينُ

بلغواُالقمةُيفُعلومُالعربيةُ،حَتُأصبحواُمضربُالمثلُ.كانُالئلسبلمُالفضلُيفُنقلُ
العربيةُ،تلكُالنقلةُالواسعةُمنُلغةُقومُإىلُلغةُأقوامُ،ومنُلغةُمحدودةُبحدودُ
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أصحابهاُإىلُلغةُدعوةُ،جاءتُإىلُالبشرُكافةُ.فكانتُالعربيةُبذلكُلسانُتلكُالدعوةُ
ولغةُتلكُالرسالةُومستودعُماُصدرُعنُتلكُالرسالةُمنُفكرُوحضارةُ ُ.

(نحوُوعيُلغويُ،مازنُالمبارك)
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ

ُ
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َح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ َىلُال َْع َر ِب َّيةِ٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُا ُلرا بعُعشرُ ُ٪أهميةُطلبُالعلم

أهميةُالعلمُعظيمةُوذلكُأنُاهللُعزوجلُأثىنُعىلُأهلهُوبنيُفضلهُيفُكتابهُعزوجلُُ،
وكذلك ُجاءت ُاألحاديث ُالعزيزة ُيف ُبيان ُفضله ُوبيان ُفضل ُحملته ُوبيان ُأهميةُ
االشتغالُبهُُ،جاءُذلكُيفُسنةُالرسولُالكريمُصلواتُاهللُوسبلمهُوبركاتهُعليهُ .
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ومماُيبنيُأهميةُالعلمُوبيانُفضلهُيفُكتبُاهللُعزوجلُوأنُاهللُعزوجلُشهدُلنفسهُ

(ش ِه َدُ
وأخربُعنُشهادةُالئكتهُوشهادةُأويلُالعلمُعىلُأنهُاإللهُالحقُفقالُعزوجلَُ -ُ٪
ُ
َ َ
يم)ُ-
ُّ
اُبا لْ ِق ْس ِط َُالُإِلَ َُهُإِ َّالُ ُه َوُال َْع ِز ُ
اّللُأنَّ ُه َُالُإِلَ َهُإِ َّالُ ُه َو َُوال َْم َبلئِ َك ُة َُوأو لُوُالْ ِعل ِْمُقَائِ ًم ِ
يزُالْ َح ِك ُ

ػآلُعمران01/ؽ ُ

ففي ُهذه ُاآلية ُالكريمة ُشهادةُاهلل ُعزوجل ُلنفسه ُواإلخبار ُعن ُشهادة ُمبلئكته ُلهُ

وكذلك ُشهادة ُأهل ُالعلم ُُ ،فذكر ُأهل ُالعلم ُذكر ُشهادتهم ُمع ُشهادة ُاهلل ُوشهادةُ
مبلئته ُيدلنا ُعىل ُالؾنويه ُبشأن ُأهل ُالعلم ُوبيان ُفضلهم ُوأن ُالمبلئكة ُيفُالسماءُ
يشهدونُبهذهُالشهادةُالعظيمةُوأويلُالعلمُيشهدونُبهذهُالشهادةُالعظيمةُالتُ

هيُالشهادةُهللُعزوجلُباأللوهيةُوأنُاإللهُالحقُالذيُالُتكونُالعبادةُإالُلهُ .

ون ُ)ُ-
ون َُوال َّ ِذي َن َُال ُ َي ْعل َُُم َ
وكذلك ُقول ُاهلل ُعزوجل ُ(-ُ ٪قُ ْل ُ َه ْل ُ َي ْس َت ِوي ُال َّ ِذي َن ُيَ ْعل َُم َ

ػالزمر2/ؽُأيُأنهمُالُيستوونُُ،اليستويُمنُهوُعالمُبا لحقُيعلمُالحقُو يعملُبهُ
ويدعوُإليهُومنُهوُجاهلُغريُعارفُبا لحقُوالهدىُُ،الُيتويُهذاُوهذاُُ،الُيستويُ

من ُهو ُعالم ُومن ُهو ُجهول ُُ ،ال ُيستوي ُمن ُهو ُعالم ُبا لحق ُيعمل ُبه ُويدعو ُإليهُ

ويبصرُالناسُبهُومنُوُجاهلُبهُالُيستويُهذاُوهذاُُ،وهذاُفيهُتنويهُبشأنُالعلمُ
وفضلهُوأهمؼتهُوعظيمُشأنهُعندُاهللُعزوجلُ .

وكذلك ُأمر ُاهلل ُعزوجل ُلنؽيه ُأن ُيطلب ُالمزيد ُمن ُالعلم ُحيث ُقال ُهلل ُعزوجلُ
(وقُ ْل َُر ِّب ُِز ْد ِين ُعِل ًْما) ُ -ػطه001/ؽُفإنُزيادةُالعلمُ
يخاطبُنؽيهُصىلُاهللُعليهُوسلمَُ -ُ٪

وحصوله ُوا لزيادة ُفيه ُزيادة ُيف ُالخري ُوزيادة ُيف ُأمر ُعظيم ُأال ُوهو ُالعلم ُالذي ُبهُ

الؾبصرُالذيُبهُالسريُإىلُاهللُعزوجلُعىلُبصريةُُ،وإذاُكانُهللُعزوجلُقدُامرُنؽيهُ
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صىلُاهللُعليهُوسلمُأنُيطلبُالمزيدُمنُالعلمُفإنُالمشتغلنيُبالعلمُعلمهيُأنُ

يشتغلواُبطلبُالمزيدُمنهُوعىلُاالهتمامُبتحصيلهُوالعنايةُبهُ .
ُاّللُال َّ ِذي َن َُآ َم ُنواُ ِم ْن ُ
اتُ
ك ْم َُوال َّ ِذي َنُأُو ُتواُالْ ِعل َْمُ َد َر َج ٍ
وكذلكُقولُاهللُعزوجلَُ (-ُ٪ي ْرفَ ِع َّ ُ
)ُ -ػالمجادلة00/ؽُفإنُاهللُعزوجلُذكرُأهلُالعلمُبعدُذكرُالمؤمننيُمعُأنهمُمنُ
جملةُالمؤمؼننُوهذاُمنُعطفُالخاصُعىلُالعامُُ،وذلكُلبلهتمامُبا لخاصُألنهُذكرُ
مرتنيُمرةُمعُذكرُاللفظُالعامُالذيُيشملُالعلماءُوغريُالعلماءُومرةُبا لؾنصيصُ
لذكرُالعلماءُفيكونُذكرهمُمرتنيُمرةُوهمُداخلونُتحتُاللفظُالعامُومرةُوهمُ

مفردونُبالذكرُُ،ك لُهذاُيدلُعىلُالؾنويهُبشأنهمُوعلوُمكانهِتُ .

وكذلكُاهللُعزوجلُأمرُالناسُبأنُيرجعواُإىلُأهلُاللمُوأنُيستفيدواُممهنُُ،قالُ
َ
ون)ُ -ػالنحل19/ؽ ُفالرجو ع ُإىلُ
َاسأَلُوا ُأ ْه َل ِّ
ُالذك ِْر ُإِ ْن ُ ُك ْن ُت ْم َُال ُ َت ْعل َُم َ
اهلل ُعزوجل ُ(-ُ ٪ف ْ
أهل ُالعلم ُيعِن ُكونهم ُمرجع ُللناس ُيرجعون ُإلمهي ُويأخذون ُعمهن ُويعرفونُ
الحقُوالهدىُطريقهمُويعبدونُاهللُعزوجلُعىل ُبصريةُُ،وذلكُعنُطر يقُأخذهُ

عنُأهلهُالذينُاشتغلواُفيهُوالذيُاعؾنواُفيهُوالذينُهمُمرجعُفيهُهذاُيدلُعىلُ
فضل ُأهل ُالعلم ُعىلُمكانهِت ُوعىل ُأهميةُالعلم ُوعظيمُشأنهُوشأن ُحملته ُونقلتهُ

ومنُهمُمرجعُالناسُفيهُ .

وأما ُسنة ُالرسول ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُفقد ُجاءت ُاألحاديثُالكثرية ُيفُبيان ُفضلُ
العلم ُوأهمؼته ُوعظيم ُشأنه ُومكانته ُُ ،فقد ُقال ُالرسول ُالكريم ُعليه ُالصبلةُ

والسبلمُيفُالحديثُالمتفقُعىلُصحتهُعنُأمريُالمؤمننيُمعاويةُبنُأيبُسفيانُرضيُ
اهللُعنهماُأنُالنيبُعليهُالصبلةُوالسبلمُقالُُ٪ػُمنُيردُاهللُبهُخريُيفققهُيفُالدينُؽُ
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فهذاُيبنيُأنُمُنُعبلمةُإرادةُاهللُعزوجلُالخريُبالعبدُأنُيفقههُيفُدينُاهللُُ،ألنهُ

إذاُفقهُيفُالدينُعرفُالحقُوعملُبهُودعاُإليهُوكانُيسريُإىلُاهللُعزوجلُعىلُبصريةُ
ويدعوُغريهُعىلُبصريةُكماُقالُاهللُعزوجلُ(-ُ٪قُ ْلُ َه ِذهُِ َس ِؽيلِيُأ َ ْد ُعوُإِ َىل َّ
ري ٍةُ
ُاّللُِع ََىلُ َب ِص َ
اُو َم ِنُا ّتَ َب َع ِِنُ)ُ-ػيوسف021/ؽُ .
أ َ َن َُ

وكذلكُماُجاءُيفُصحيحُمسلمُعنُأيبُهريرةُرضيُاهللُعنهُيفُضمنُاوُجملةُالحديثُ
المشتملُعىلُعدةُفقراتُقالُفيهُعليهُالصبلةُوالسبلمُُ٪ػُومنُسلكُطريقاُيلتمسُ

فيهُعلماُسهلُاهللُلهُبهُطر يقُالجنةؽُُ،ػُومنُسلكُطريقاُيلتمسُفيهُعلماُسهلُاهللُ
لهُبهُطريقاُإىلُالجنةُؽُوهذاُيبنيُلناُأنُالجزاءُمنُجنسُالعملُُ،فا لعملُهوُسلوكُ

طر يقُيوصلُإىلُالعلمُوالجزاءُتؼسريُوتسهيلُطروقُطر يقُيوصلُإىلُالجنةُُ،هذاُ
يدلُعىلُفضلُالعلمُوأهلهُوأنُمنُسلكُالطر يقُالموصلةُإليهُفإنُاهللُتعاىلُيجازيهُ

بأنُيهيئُلهُالسؽيلُالتُتوصلهُإىلُالجنةُ .

كذلك ُجاء ُيف ُحديث ُأيب ُالدرداء ُرضي ُاهلل ُعنه ُمشتمل ُعىل ُخمس ُجمل ُوأول ُهذهُ
الجملُالخمسُهيُالجملةُالتُجاءتُيفُحديثُأيبُهريرةُُ٪ػُومنُسلكُطريقاُيلتمسُ

فيهُعلماُسهلُاهللُلهُبهُطر يقُالجنةؽُوالجملةُالثانيةُُ٪ػُوإنُالمبلئكةُتضعُأجنحتهاُ
رضا ُلطالبا ُلعلم ُبما ُيصنع ُؽ ُيعِن ُان ُالمبلئكة ُعندما ُتكون ُهناك ُمجا لس ُالعلمُ

ويكونُهناكُاشتغالُبالعلمُفإنُالمبلئكةُتضعُأجنحتهاُوتْنلُوتجلسُوتبَقُمعُ
مجا لس ُالذكر ُُ ،فمجا لس ُالعلم ُتحضرها ُالمبلئكة ُوالمجا لس ُاألخرى ُالت ُهيُ

مجا لسُالخناُوالفجورُتحضرهاُالشياطنيُُ،هذهُالجملةُمنُالجملُالتُجاءتُيفُهذاُ
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الحديثُوالتُتبنيُعظمُالعلمُوفضلُالعلمُوفضلُأهلهُوحملتهُوعظيمُمْنلهِتُ

عندُاهللُعزوجلُوأنُالمبلئكةُتضعُأجنحتهاُلطالباُلعلمُرضاُبماُيصنعُ .

وكذلك ُالجملة ُالثالثة ُوهي ُكون ُالحيوانات ُوكون ُمن ُيف ُالسموات ُواألرضُ
يستغفرون ُلطالب ُالعلم ُوالمشتغل ُبالعلم ُحَت ُالحؼتان ُيف ُالماء ُفإذا ُكانت ُهذهُ

العوالمُالعلويةُوالسفليةُبماُفيهاُالناطقُوغريُالناطقُك لُهذهُالمخلوقاتُوك لُهذهُ

الدواب ُالمبلئكة ُيف ُالسماء ُوهذه ُالدواب ُيف ُاألرض ُحَت ُالحؼتان ُيف ُالماء ُكلهمُ

يستغفرون ُلطالب ُالعلم ُُ ،هذا ُيبني ُعظيم ُشأنه ُوأهمية ُالعلم ُوأهله ُوالمخلوقاتُ

التُالُيعلمُعددهاُإالُاهللُعُزوجلُيفُالسمواتُويفُاألرضُكلهاُتستغفرُألهلُالعلمُ
وللمشتغلنيُبالعلمُ .

وكذلكُأيضاُالجملةُالرابعةُوهيُأنُالنيبُعليهُالصبلةُوالسبلمُقالُُ٪ػُوفضلُالعالمُ

عىلُالعابدُكفضلُالقمرُليلةُالبدرُعىلُسائرُالكوا كبُؽُومعلومُأنُالقمرُليلةُالبدرُ

إضائتهُعظيمةُوالناسُيستفيدونُمنهُويرونُيعِنُويبصرونُماُيريدونُوػُوفضلُ

العالمُعىلُالعابدُكفضلُالقمرُليلةُالبدرُعىلُسائرُالكوا كبُؽُيعِنُأنُنورُالقمرُهوُ

العالمُ .االستفادة ُواالهتداء ُبما ُجاء ُعنه ُمثل ُاهتداء ُالناس ُبضوء ُالقمرُ

واستفادتهم ُالكاملة ُبضوء ُالقمر ُُ ،وأما ُالعباد ُفإنه ُمشبه ُبالكوا كب ُالت ُلؼستُ

بشيءُبالنسبةُلضوءُالقمرُوذلكُأنُالعالمُعلمهُلهُولغريهُوأماُالعابدُفعبادتهُلهُ

وحدهُُ،العابدُعبادتهُلهُاإلنسانُإذاُصىلُوصامُصومهُوصبلتهُلهُُ،و لكنُإذاُاشتغلُ
بالعلمُوعرفهُوعملُبهُودىعُإليهُفإنُالنؾيجةُوُالفائدةُوالثمرةُتكونُلهُولغريهُُ،

وهذاُهوُوجهُبيانُتُفضيلُالعالمُعىلُالعابدُوأنُالفرقُبؼنهماُكالفرقُبنيُنورُالقمرُ
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ليلة ُالبدر ُوبني ُضوء ُالكوا كب ُألن ُهذا ُيستفيد ُويفيد ُوأما ُالعابد ُإن ُفائدتهُ

مقصورةُعليهُُ،هذاُفعهُمقصورُعليهُوهذاُفسعهُمتعديُ .

والجملةُالخامسةُوهيُاألخريةُقولهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ٪ػُوإنُالعلماءُورثةُاألنؽياءُ
وإنُاألنؽياءُلمُيورثواُديناراُوالُدرهماُوإنماُورثواُالعلمُمنُأخذُبهُأخذُبحظُوافرُؽُ
ولهذاُاألنؽياءُعلمهيُالصبلةُوالسبلمُماُجاؤواُلجمعُالمالُوتوريثهُألقاربهمُكسائرُ

الناسُوإنماُجاؤواُبالعلمُالنا فعُالذيُهوُمريا ثهمُوالذيُهوُمبذولُلك لُمنُأرادهُ

والموفق ُهو ُالذي ُيسىع ُإىل ُأن ُيكون ُله ُنصيب ُكبري ُمنه ُوأن ُيعمل ُبهذا ُالعلمُ
ويدعوُإليهُ .

فهذهُالجملةُتبنيُلناُعظمُمكانةُالعلماءُوأنهمُورثةُاألنؽياءُوهذاُيكفمهيُشرفاُلوُ
لم ُيكن ُلهم ُمن ُالشرف ُإال ُهذا ُالشرف ُالذي ُو ُكونهم ُيوصفون ُبأنهم ُورثةُ

األنؽياءُلكانُذلكُكافياُوكانُذلكُعظيما ُُ،ػُوإنُالعلماءُورثةُاألنؽياءُوإنُاألنؽياءُ
لمُيورثواُديناراُوالُدرهماُوإنماُورثواُالعلمُمنُأخذُبهُأخذُبحظُوافرُؽُ .

فهذاُالحديثُالمشتملُعىلُهذهُالخمسُجملُكلهاُدالةُعىلُفضلُالعلمُوعىلُأهميةُ
العلمُوعىلُأنُشأنهُعظيمُعندُاهللُعزوجلُوأنُأصحابهُبهذهُالمْنلةُالعليةُوبهذهُ

المكانةُالرفيعةُ .

وكذلكُجاءُعنهُعليهُالصبلةُوالسبلمُانُالعلمُالذيُيحصلهُاإلنسانُويورثهُلغريهُ

أنهُيعؾربُمنُالصدقاتُالجاريةُومنُاألشياءُالتُيصلُإليهاُنفعهُأيُنفعُالعملُ
الصا لحُبعدُموتهُُ،وذلكُأنُعلمهُعندماُيعملُبهُالناسُوعندماُيستفيدُمنهُالناسُ

وعندماُيرجعُإليهُالناسُويعملونُبهُفإنُاهللُتعاىلُيؿيبُذلكُالذيُورثُهذاُالعلمُ
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بمثلُماُيستفيدُالذينُاستفادواُمنُعلمهُكماُقالُعليهُالصبلةُوالسبلمُُ٪ػُإذاُماتُ
ا بنُآدمُا نقطعُعملهُإالُمنُثبلثُُ٪صدقةُجاريةُُ،أوُعلمُينتفعُبهُُ،أوُولدُصا لحُ

يدعوُلهُؽ ُ

فمرُعىلُكثريُمنُالعلماءُمئاتُالسننيُمىضُعىلُموتهمُمئاتُالسننيُومعُذلكُهمُ
موجودون ُبني ُالناس ُبعلمهم ُدائما ُيرجع ُالناس ُإىل ُكؾمهب ُوإىل ُمؤلفاتهمُ

فؼستفيدونُمنهاُويدعونُألهلهاُفيقولونُقالُفبلنُرحمهُاهللُُ،وقالُفبلنُرحمهُ

اهللُو يصلُإليهُهذاُالنفعُبعدُموتهُبمئاتُالسننيُُ،يصلُالنفعُإىلُذ لكُاإلنسانُ

الذيُخلفُالعلمُوورثُالعلمُبمئاتُالسننيُُ،ولهذاُقالُعليهُالصبلةُوالسبلمُػُأوُ

علمُينتفعُبهُؽألنهُيصلُإليهُبعدُموتهُيصلُإليهُنفعهُبعدُموتهُُ،ألنهُيؾربُمنُ
الصدقةُالجاريةُالتُهيُمستمرةُالنفعُودائمةُالنفعُو لؼسُنفعهاُمنقطعاُومنهياُ

وإنماُهوُدائمُومستمر ُُ،فكذلكُالعلمُالذيُيبَقُبالمؤلفاتُويرجعُالناسُإليهُيفُ
مختلفُاألزمانُويفُمختلفُالعصورُوالدهورُُ،فإنُك لُمنُاستفادُمنُهذاُالعلمُفإنُ

اهللُيؿيبُذلكُالذيُأفادُوهذاُالذيُدلُعىلُالخريُبمثلُماُاستفادُبهُذلكُالذيُعملُ

بهذاُالعلمُوالذيُأخذهُعنُهذاُالعالمُوقدُقالُعليهُالصبلةُوالسبلمُُ٪ػُمنُدىعُإىلُ

هدىُكانُلهُاألجرُمثلُأجورُمنُتبعهُالُينقصُذلكُمنُأجورهُشؼئاُُ،ومنُدعاُإىلُ

ضبللةُكانُعليهُمنُاإلثمُمثلُآثامُمنُتبعهُالُينقصُذلكُمنُآثامهمُشؼئاُؽُ .

ثمُإنُهذاُيتعلقُبالعلمُعموماُعلمُالكتابُوالسنةُسواءُكانُكتاباُأوُسنةُُ،ألنُ

العلمُالحقيقُهوُعلمُالكتابُوالسنةُُ،فك لُماُجاءُيفُالكتابُوالسنةُالمطهرةُمنُ
ذكر ُالعلم ُوالؿناء ُعليه ُإنما ُيراد ُبه ُعلم ُالكتاب ُوالسنة ُالعلم ُالشرعي ُُ ،العلمُ
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الذيُهوُعلمُالكتابُوالسنةُهذاُهوُالذيُيمدحُأهلهُو يؿىنُعلمهيُيفُكتابُاهللُويفُ

سنةُرسولهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ .

وهناك ُأحاديث ُجاءت ُعىل ُفضل ُاالشتغال ُبالقرآن ُعىل ُسؽيل ُالخصوص ُوأحاديثُ
جاءتُباالشتغالُبالسنةُعىلُسؽيلُالخصوصُُ،وك لُمنُالكتابُوالسنةُأوُاالشتغالُ
بالكتابُوالسنةُداخلُيفُاألحاديثُالعامةُالتُمرتُيفُخحديثُأيبُهريرةُوحديثُ

معاويةُوحديثُأيبُالدرداءُوكذلكُالحديثُالذيُيرجعُفيهُاألجرُلئلنسانُبعدُ
موتُُ،ك لُهذهُتعودُإىلُك لُمنُالكتابُوالسنةُ .

لكن ُجاء ُبعض ُاألحاديث ُخاصة ُيف ُاالشتغال ُبالقرآن ُومن ُذلم ُالحيدث ُالذيُ

أخرجه ُلبخاري ُيف ُصيححه ُعن ُعثمان ُرضي ُاهلل ُنه ُقال ُعليه ُالصبلة ُوالسبلم ُُ ٪ػُ
خريكم ُمن ُتعلم ُالقرآن ُوعلمه ُؽ ُوهذا ُيدل ُعىل ُفضل ُاالشتغال ُبالعلم ُوأهمؼتهُ
تعلماُوتعليماُُ،وكذلكُالحديثُاآلخرُالذيُيفُصحيحُمسلمُعنُعمرُبنُالخطابُ

رضيُاهللُعنهُأنهُكانُلهُأمريُعىلُمكةُفجاءُإليهُوسألهُعمرُرضيُاهللُعنهُمنُوىلُعىلُ

أهلُمكةُيفُحالُغيؽتهُُ،فأخربهُبأنهُوىلُعلمهيُا بنُأبزىُُ،قالُُ٪ومنُا بنُأبزىُ؟ُ

قالُُ٪مو ىلُمنُالموايلُُ،قالُُ٪وليتُعلمهيُموىلُ؟ُقالُنعمُياُأمريُالمؤمننيُإنهُعالمُ

بكتابُاهللُعارفُبالفرائضُؽُيعِنُذكرُمسوغاتُالتعينيُومسوغاتُاالخؾيارُوهيُ

كونه ُعالما ُبالكتاب ُوعالم ُبالفرائض ُوالمقصود ُبالفرائض ُاألحكام ُالشرعية ُألنُ

الفرائض ُتطلق ُإطبلقا ُعاما ُيراد ُبها ُالفرائض ُالعامة ُواألحكام ُالشرية ُُ ،و يطلقُ

ويراد ُمنها ُعلم ُالمواريث ُوهو ُجزء ُمن ُالفرائض ُبا لمعىن ُالعام ُُ ،فأنه ُعالمُ
بالفرائضُيعِنُعالمُباألحكامُالشرعيةُُ،أنهُعالمُبالكتابُعالمُبالفرائضُيعِنُ
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عالمُباألحكامُالشرعيةُفعندُذلكُعمرُتذكرُالحديثُوالشيءُبا لشيءُيذكرُكماُ

يقولونُفعندُذلكُتذكرُعمرُالحديثُوقالُُ٪ػُصدقُمحمدُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ٪إنُ
اهللُيرفعُبهذاُالكتابُأقوماُو يضعُبهُآخر ينُؽُفمنُالناسُمنُيرفعُبالكتابُوممهنُ

منُيوضعُبالكتابُُ،يرفعُبالكتابُإذاُأخذهُعىلُوجههُوعملُبهُودعاُإليهُُ،ويكونُ

بخبلفُذلكُإذاُكانُبخبلفُهذاُوالعياذُباهللُ .

ومثلهُالحيدثُالذيُجاءُيفُصحيحُمسلمُوهوُقولهُصىلُهللُعليهُوسلمُُ٪ػُوالقرآنُ

حجةُلكُأوُعليكُؽُوالقرآنُحجةُلكُهذاُالذيُيرفعُبالقرآنُُ،وحجةُليكُُ٪هذاُ

الذيُيوضعُبالقرآنُُ.هذاُالذيُيرفعُاهللُبالقرآنُمنُيكونُحجةُلهُوالذيُيضعهُ

اهللُبالقرآنُمنُيكونُحجةُعليهُ .

فهذاُالحيدثُيدلناُعىلُعظمُاالشتغالُبالقرآنُوعلوُمكانتهُوعلوُمْنلةُصاحبهُ
عندُاهللُوكذلكُعندُالناسُ .
ُ

وأماُسنةُالرسولُصىلُاهللُعليهُوسلمُفقدُجاءُفيهاُالحديثُالمشهورُالمتوا ترُالذيُ

جاءُعنُأكثرُمنُعشر ينُصحابياُوهوُوقولهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ٪ػُنضرُاهللُامرئُ

سمعُمقا لتُفوعاهاُوأداهاُكماُسمعهاُُ،فربُمبلغُأوىعُمنُسامعُُ،وربُحا ملُفقهُإىلُ
منُهوُأفقهُمنهُؽُوهذاُفيهُدعوةُكريمةُمنُالرسولُالكريمُعليهُالصبلةُوالسبلمُ
بأن ُينضر ُاهلل ُوجه ُمن ُاشتغل ُبسنة ُالرسول ُعليه ُاصبلة ُوالسبلم ُوحفظها ُوأداهاُ

وبلغهاُإىلُغريهُُ،ففيُذلكُبيانُظيمُاالشتغالُبالسنةُوأهمؼتهُوعظيمُمكانتهُألنُ
الرسول ُالكريم ُعليه ُأفضل ُالصبلة ُوالسبلم ُدعا ُلمن ُكان ُكذلك ُبهذه ُالدعوةُ
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العظيمة ُدعا ُبهذهُالدعوة ُالعظيمة ُرسول ُاهلل ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُلمن ُكان ُمشتغبلُ

بسنةُالرسولُعليهُالصبلةُوالسبلمُُ،وهذاُيدلناُعىلُعظيمُشأنُاالهتمامُبهاُ .
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ

ُ
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َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالُخا مسُعشرُ ُ٪كلمةُالشهادة

إن ُالتلفظ ُبالشهادتني ُوالعمل ُبمقتضاهما ُهو ُالركن ُاألساسي ُللدين ُاإلسبلميُ ،وُ
لؤلسفُكثريُمنُالناسُيجهلونُماُيرادُبهماُويعتقدونُأنُالمرادُمجردُالنطقُبهماُ

دونُمعرفةُوعملُ.فضلُهاتنيُالشهادتنيُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ«منُ

شهدُأنُالُإلهُإالُاهللُوحدهُالُشريكُلهُ،وأنُمحمدا ًُعبدهُورسولهُ،وأنُعؼىسُعبدُ
اهلل ُورسوله ُوكلمته ُألقاها ُإىل ُمريم ُوروح ُمنهُ ،والجنة ُحق ُوالنار ُحق ُأدخله ُاهللُ

الجنةُعىلُماُكانُمنُالعمل»ُػمتفقُعليهؽُ .ويفُصحيحُمسلمُوغريهُعنُعثمانُرضيُ
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اهللُعنهُمرفوعا ً ُ«منُماتُوهوُيعلمُأنُالُإلهُإالُاهللُدخلُالجنة»ُػصحيحُمسلمؽُ.

وعنُأيبُهريرةُرضيُاهللُعنهُقالُ٪قالُرسول ُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم«ُ٪أشهدُأنُالُ
إلهُإالُاهللُوأينُرسولُاهللُالُيلَقُاهللُبهماُعبدُغريُشاكُفيهماُإالُدخلُالجنة»ُػرواهُ
مسلمؽُُ.وعنُعبادةُبنُالصامتُرضيُاهللُعنهُقالُ٪سمعتُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُ

وسلمُيقول«ُ٪منُشهدُأنُالُإلهُإالُاهللُوأنُمحمدا ًُرسولُاهلل ُحرمُاهللُعليهُالنار»ُ

ػصحيحُمسلمؽُ ُ.

ويفُالمعىنُأحاديثُكثريةُتفيدُأنُنيبُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُكانُيكتفيُمنُأهلُ
زمانهُبهاتنيُالشهادتنيُ،وأنُمنُأىتُبهماُوعملُلمدلولهماُ،والتزمُبماُتستلزمهُك لُ

منهماُمنُالطاعةُهللُورسولهُوجميعُأنواعُالعبادةُ،فيوحدُاهللُعزُوجلُ،و يتخىلُعنُ
العاداتُالشركيةُ،ويأخذُذلكُمنُمعىنُقولهُالُإلهُإالُاهللُ،كماُيلتزمُطاعةُرسولُاهللُ

صىلُاهللُعليهُوسلمُوا تباعهُبمجردُقولهُمحمدُرسولُاهللُوماُذاكُإالُأنُالقومُإذُذاكُ

كانواُعرباًُفصحاءُيعرفونُويفهمونُمعىنُالشهادةُ،ومعىنُ"األدلة"ُوماُيفُهذهُالكلمةُ

مُن ُالنفي ُواإلثباتُ ،فبل ُجرم ُاقتصر ُعىل ُتلقؼمهن ُهذه ُالكلمةُ ،وذلك ُأن ُمن ُشرطُ

نجاةُمنُتلفظُبهذهُالشهادةُأنُيكونُعالما ً ُبمعناهاُعامبل ًُبمقتضاهاُظاهرا ًُوباطناًُ،
َ
نُش ِه َدُ
هلل}ُػمحمد02٪ؽُوقالُعزُوجل{ُ٪إِال َُّ َم َ
قالُاهللُتعاىل{ُ٪فَا ْعل َْم ُأ ّنَ ُه ُال َُإلَ َه ُإِال َُّا ُ
ون} ُػالزخرف16٪ؽ ُونحو ُذلك ُمن ُاآليات ُالت ُتبني ُأنه ُيشّتطُ
ِبا لْ َح ِّق َُو ُه ْم ُ َي ْعل َُم َ
العلمُبمعناهاُ.وعىلُهذاُفيجبُالكفُعنُمنُأىتُبالشهادتنيُظاهرا ًُمنُالمشركنيُ،

و يحقن ُبذلك ُدمه ُحَت ُيخؾرب ُوينظر ُيف ُأمره ُبعد ُذلكُ ،فإن ُاستقام ُعىل ُالدينُ

والتزمُبالتوحيدُ،وعملُبتعاليمُاإلسبلمُ،فهوُمسلمُلهُماُللمسلمنيُوعليهُماُعىلُ
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المسلمنيُ،وإنُخالفُمقتىضُماُشهدُبهُأوُتركُبعضُماُكلفُبهُجحدا ًُوإنكاراًُ،أوُ
اسؾباح ُالمحرمات ُالمعلوم ُبالضرورة ُتحريمهاُ ،لم ُتعصمه ُهذه ُالكلمةُ ،وهذا ُهوُ

الواقعُيفُالكثريُمنُأهلُهذاُالزمانُمنُعلماءُوعامةُجهلةُأوُمقلدةُ،حيثُإنُالكثريُ

منُالعوامُيفُهذهُالقرونُالمتأخرةُقدُفسدتُعقائدهمُ،ونشأواُعىلُجهالةُبالدينُ

وبمدلولُالشهادتنيُ،بلُمعاينُاللغةُالعربيةُكلهاُ،فبلُجرمُأصبحُالجمهورُممهنُالُ

يفهمونُمعىنُالشهادتنيُ،ويقعونُيفُماُيناقضهماُصر يحاًُ،ويكتفونُبمجردُالتلفظُ

بهما ُمعتقدين ُأن ُاألجر ُوالحسنات ُوعصمة ُالدم ُوالمال ُتحصل ُبّتديد ُهذهُ

األحرف ُالجوفاءُ ،دون ُمعرفة ُلمعانيها ُوال ُعمل ُبمقتضاهاُ ،لذلك ُنحن ُبحاجة ُإىلُ
الكبلمُعىلُمعاينُهاتنيُالشهادتنيُإلقامةُالحجةُعىلُمنُخالفُذلكُمعىنُ،وا كتفُ

بالتلفظُبهماُوزعمُأنهُبذلكُمسلمُكاملُالتوحيدُ .

يفُمعىنُكلمةُالُإلهُإالُاهللُ٪لقدُعِنُأئمةُالدعوةُرحمهمُاهللُبؽيانُمعىنُكلمةُالتوحيدُ

فأفردهاُالشيخُمحمدُبنُعبدُالوهابُبرسالةُيفُجوابُسؤالُ،وتكلمُعليهاُيفُكشفُ
الشبهاتُوغريهُ،وتعرضُلهاُشراحُكتابُالتوحيدُوغريهمُ،وإليكُماُذكرهُالشيخُ

سليمان ُبن ُعبد ُاهلل ُيف ُتؼسري ُالعزيز ُالحميد ُشر ح ُكتاب ُالتوحيد ُصـُ 39حيثُ
يقول"ُ٪ومعىنُالُإلهُإالُاهللُأيُالُمعبودُبحقُإالُإلهُواحدُ،وهوُاهللُوحدهُالُشريكُله"ُ
َ
ول ُإِال َّ ُ ُنو ِح َي ُإِل َْي ِه ُأَنَّ ُه ُال َ ُإِلَ ًه ُإِال َّ ُأ َ َناُْ
ك ُ ِمن َُّر ُس ٍ
ُ{و َما ً ُأ ْر َسل ْ َنا ُ ِمن ُقًبلِ َ
كما ُقال ُتعاىلَ ٪
اُيف ُك ُ ِ ّل ُأ ُ َّم ٍة َُّر ُسوال ًُأ َ ِن ُا ْع ُب ُدواُْ
ون}ُػاألنؽياء23٪ؽُمع ُ
فَا ْع ُب ُد ِ
قولهُتعاىل{ُ٪و لَق َْد ُ َب َع ْؿ َن ِ
َ
اج َت ِن ُبوا ْ َّ
ُوت}ُػالنحل96٪ؽُ.فصحُأنُمعىنُاإللهُهوُالمعبودُ،ولهذاُلماُقالُ
ُالطاغ َ
َّ
اّلل َُو ْ
ُاآللِ َه َةُإِلَهاًُ
النيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُلكفارُقر يشُ«قولواُالُإلهُإالُاهلل»ُقالوا{ُ٪أ َ َج َع َل ْ
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َ
ُاّلل َُو ْح َدهُ َُو َنذَ َرُ
اب}ُػص3٪ؽُ.وقالُقومُهود{ُ٪أ ِج ْئ َؾ َناُلِ َن ْع ُب َد ّ َ
َوا ِحداًُإِ َّنُ َهذَ اُل ََش ْي ٌءُ ُع َج ٌ
َان َُي ْع ُب ُدُآ َبا ُؤ َنا}ُػاألعراف02٪ؽُ.وهوُإنماُدعاهمُإىلُالُإلهُإالُاهللُ،فهذاُهوُمعىنُالُ
َماُك َ

إلهُإالُاهللُ،وهوُعبادةُاهللُوتركُعبادةُماُسواهُ،وهوُالكفرُبالطاغوتُواإليمانُباهللُ،
فتضمنتُهذهُالكلمةُالعظيمةُأنُماُسوىُاهللُلؼسُبإلهُ،وأنُإلهيةُماُسواهُمنُأبطلُ

الباطلُوإثباتهاُأظلمُالظلمُ،فبلُيستحقُالعبادةُسواهُ،كماُالُتصلحُاإللهيةُلغريهُ،

فتضمنتُنفيُاإللهيةُعماُسواهُ،وإثباتهاُلهُوحدهُالُشريكُلهُ،وذلكُيستلزمُاألمرُ
باتخاذهُإلها ً ُوحدهُوالنهيُعنُا تخاذُغريهُمعهُإلهاًُ،وهذاُيفهمهُالمخاطبُمنُهذاُ
النفيُواإلثباتُ،كماُإذاُرأيتُرجبل ًُيستفتُأوُيستشهدُمنُلؼسُأهبل ًُلذلكُ،ويدعُ

منُهوُأهلُلهُ،فتقولُهذاُلؼسُبمفتُوالُشاهدُ،المفتُفبلنُوالشاهدُفبلنُ،فإنُ

هذاُأمرُمنهُونهيُ،وقدُدخلُيفُاإللهيةُجميعُأنواعُالعبادةُالصادرةُعنُتألهُالقلبُ
هلل ُبا لحب ُوالخضو عُ ،واالنقياد ُله ُوحده ُال ُشريك ُلهُ ،فيجب ُإفراد ُاهلل ُتعاىل ُبهاُ

كالدعاء ُوالخوف ُوالمحبةُ ،والتوك ل ُواإلنابة ُوالتوبة ُوالذبح ُوالنذر ُوالسجودُ،

وجميعُأنواعُالعبادةُ،فيجبُصرفُجميعُذلكُهللُوحدهُالُشريكُلهُ،فمنُصرفُشؼئاًُ

مماُالُيصلحُإالُهللُمنُالعباداتُلغريُاهللُفهوُمشركُولوُنطقُبـُالُإلهُإالُاهللُ،إذُلمُ

يعملُبماُتقتضيهُمنُالتوحيدُواإلخبلصُ .

معىنُشهادةُأنُمحمدا ًُرسولُاهللُ ٪لماُكانتُكلمةُالشهادةُعلما ًُعىلُالنطقُبالشهادتنيُ

معاًُ،وكانتاُمتبلزمتنيُالُتنفكُإحداهماُعنُاألخرىُ،كانُمنُالواجبُعىلُمنُأىتُبك لُ
منهماُأنُيعرفُماُتدلُعليهُالكلمةُ،ويعتقدُذلكُالمعىنُ،ويطبقهُيفُسريتهُونهجهُ،

فبعدُأنُعرفتُأنُلؼسُالمرادُمنُالُإلهُإالُاهللُمجردُالتلفظُبهاُ،فكذلكُيقالُيفُ
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قرينتهاُ ،بل ُالبد ُمن ُالتصديق ُبها ُوااللتزام ُبمعناها ُومقتضاهاُ ،وهو ُاالعتقادُ
الجازمُبأنهُصىلُاهللُعليهُوسلمُمرسلُمنُربهُعزُوجلُ،قدُحملهُاهللُهذهُالشريعةُ

كرسالةُ،وكلفهُبؾبليغهاُإىلُاألمةُ،وفرضُعىلُجميعُاألمةُتقبلُرسالتهُوالسريُعىلُ
نهجهُ،والبحثُيفُذلكُيحتاجُإىلُمعرفةُأمورُيحصلُبهاُالتأثرُوالتحققُألداءُهذهُ

الشهادةُواالنتفاعُبهاُ .

األمرُاألولُ٪أهليةُالنيبُص
كُ
ىلُاهللُعليهُوسلمُلهذهُالرسالةُ.قالُاهللُتعاىل{ُ٪و َربُّ َ
َ
َ
ثُ َي ْج َع ُل ُِر َسا لَ َت ُه}ُ
ُح ْي ُ
ار}ُػالقصص61٪ؽُ،وقالُتعاىلُ ّ ٪
ُ{اّللُأعْل َُم َ
َي ْخل ُ ُقُ َماُ َي َشا ُء َُو َي ْخ َت ُ
َني ْ َ
ار} ُػص10٪ؽُ.
ُ{وإِنَّ ُه ْم ُ ِع َ
ند َُنا ُلَ ِم َن ُال ُْم ْص َطف ْ َ
ُاأل ْخ َي ِ
ػاألنعام021٪ؽُ ،وقال ُتعاىلَ ٪
ونحو ُهذه ُاآليات ُالت ُتفيدنا ُبأن ُرسل ُاهلل ُمن ُالبشر ُالذين ُفضلهم ُواجؾباهمُ

وطهرهمُ ،حَت ُأصبحوا ُأهبل ً ُلحمل ُرسالتهُ ،وأمناء ُعىل ُشرعه ُودينهُ ،ووسطاء ُبؼنهُ

وبنيُعبادهُ،وقدُذكرُاهللُعنُبعضُاألممُالمكذبةُللرسلُأنهمُقالواُ ُلرسلهم{ُ٪إِ ْنُ
أَن ُت ْمُإِالَُّ َب َش ٌرُ ِّمثْل ُ َنا}ُػإبراهيم02٪ؽُ،فكانُجوابُالرسلُأنُقالوا{ُ٪إِنُنَّ ْح ُنُإِالَُّ َب َش ٌرُ
ِّمثْل ُ ُ
ك ْم َُو لَـك َّ
ُاّلل ُ َي ُم ُّن ُع ََىل ُ َمن ُ َي َشا ُء ُ ِم ْن ُ ِع َبا ِده} ُػإبراهيم00٪ؽُ .وحيث ُإن ُنبؼناُ
ِن ّ َ
محمداًُصىلُاهللُعليهُوسلمُهوُخاتمُالرسلُوأفضلهمُ،وقدُخصهُبماُلمُيحصلُلغريهُ

ممنُقبلهُ،فإنهُببلُشكُعىلُجانبُكبريُمنُهذاُاالصطفاءُواالخؾيارُالذيُأصبحُبهُ
مرسبل ًُإىلُعمومُالخلقُمنُالجنُواإلن
ك ُل ََعىلُ ُخل ُ ٍقُ
سُ،وقدُقالُاهللُتعاىلُله{ُ٪وإِنَّ َ
َ

يم}ُػالقلم1٪ؽُ ُُ.
َع ِظ ٍ

األمرُالثاينُ٪عصمتهُمنُالخطاياُ٪ا تفقتُاألمةُعىلُأنُاألنؽياءُمعصومونُمنُكبائرُ

الذنوبُ،لمنافاتهاُلبلجؾباءُواالصطفاءُ،وألنُاهللُحملهمُرسالتهُإىلُالبشرُ،فبلبدُ
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أن ُيكونوا ُقدوة ُألممهمُ ،وكلفهم ُأن ُيحذروا ُالناس ُمن ُمقارفة ُالكفر ُوالذنوبُ،
والفسوق ُوالمعاصيُ ،فلو ُوقع ُممهن ُظاهرا ً ُشيء ُمن ُهذه ُالخطايا ُلؾسلط ُأعداؤهمُ
بذلكُعىلُالقدحُفمهيُ،والطعنُيفُشر يعهِتُ،وذلكُينايفُحكمةُاهللُتعاىلُ،فكانُمنُ

رحمتهُأنُحفظهمُمنُفعلُشيءُمنُهذهُالمخالفاتُ،وكلفهمُبا لنهيُعنهاُ،وبيانُ

سوءُمغؽتهاُ،كماُجعلهمُقدوةُوأسوةُيفُالزهدُوالتقللُمنُشهواتُالدنياُالتُتشغلُ

عنُالدارُاآلخرةُ،فأماُصغائرُالذنوبُفقدُتقعُمنُأحدهمُعىلُوجهُاالجتهادُ،و لكنُ
الُيقرونُعليهاُ،فبلُتكونُقادحةُيفُالعدالةُ،والُمنافيةُللنبوةُ،وإنماُهيُأمارةُعىلُ

أنهم ُبشر ُلم ُيصل ُأحدهم ُإىل ُعلم ُالغيبُ ،وال ُيصلح ُأن ُيمنح ُشيء ُمن ُصفاتُ
اىل{ُ٪والَُ
الربوبيةُ.وقدُذكرُالمفسرونُوأهلُالعلمُبعضاًُمماُوقعُمنُذلكُ،كقولهُتع
َ

ون َُو ْج َه ُه}ُػاألنعام32٪ؽُ.وقولهُ٪
مُبا لْ َغ َداةِ َُوال َْع ِش ِّي ُ ُي ِر ُ
يد َ
َت ْط ُر ِد ُال َّ ِذي َن ُ َي ْد ُع َ
ون َُربَّ ُه ِ
َ
َريهُ َُوإِذا ً ُال َّ ّتَ َخذُ وكَ ُ
ك ُ َع ِن ُال َّ ِذي ُأ ْو َح ْؼ َنا ُإِل َْي َ
{وإِن ُك َا ُدوا ْ ُل ََي ْف ِؾ ُنونَ َ
ك ُلِتف َ ِ
ّْت َ
َ
ي ُعَل َ ْؼ َنا ُغ ْ َ
ال َُأَنُ َثبَّ ْؾ َناكَ ُلَق َْدُك َّ
مهيُ َش ْؼئاًُقَلِيبلً}ُػاإلسراءُ01ُ٪09ؽُ،ونحوُ
ُ،و ل َْو ُ
ِدتُ َت ْر َك ُنُإِل َ ْ ِ ْ
َخلِيبل ً َ
تلك ُالوقائع ُالت ُفعلها ُاجتهادا ً ُلما ُيؤمله ُمن ُمصلحة ُظاهرة ُعلم ُاهلل ُتعاىل ُأنها ُالُ

تتحققُ،فأماُالمعاصيُوالذنوبُفإنُاهللُتعاىلُحماهُمنُفعلهاُأوُإقرارهاُلمنافاةُذلكُ

لصفات ُالرسالة ُواالخؾيارُ ،و لمخالفةُماُورد ُعنه ُمن ُالتحذير ُمن ُالكفر ُوالفسوقُ
والعصيانُ،فأماُتبليغُماُأوىصُإليهُمنُالشر عُفقدُذكرُالعلماءُالمحققونُا تفاقُ
األمة ُعىل ُعصمته ُبل ُوعصمة ُاألنؽياء ُفيما ُيبلغونه ُعن ُاهلل ُتعاىل ُمن ُالوحيُ

والتشر يعُبلُإنُاهللُجلُذكرهُقدُعصمهُقبلُالنبوةُعنُالشركُوالخناُونحوُذلكُ .

(الشيخُعبدُاهللُالجرب ينُ،الشهادتانُمعناهما) ُ
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ
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َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
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الدرسُالسادسُعشرُ ُ٪اإليمانُباهلل

إنُالعقيدةُاإلسبلميةُهيُاإليمان ُالجازمُوالتصدي
ُّ
قُالتام ُباهللُتعاىلُوماُجاءُعنهُ،

حانهُ،واإلقرارُبرسالةُنؽيهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،وتصديقهُواال ِّتباعُ
جب ُلهُسب
ِّ
وماُي ُ

ُماُشرعهُاهللُ،وتحقي
ُوقصداُ،وقوال ًُوعمبلًُ،وترك ًاُلك ِ ّل ُماُينقصُ
قُذلكُني ًة
لهُيفُك ِ ّل
َّ
ً
َ

يهُويضادُّهُ.ومعىنُاإليمانُشرعًاُ -وهوُماُد َّلُعليهُالكتابُ
ُُ
ُاإليمانُالواجبُأوُينا ِف
كما َل
ُ
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والس َّنةُوإجماعُالسلفُالصا لحُمنُاأل َّمةُُ-أنَّ
هُ٪قولُباللسانُ،واعتقا ٌدُوعملُبا ل َجنانُُ-
ُّ
ٌ

ُيزيدُبالطاعةُو ين ُقصُبال ِعصيانُ .
أيُ٪القلبُُ-وعم ٌلُبا لجوارح،
ُ
تعريفُاإليمانُباهلل:

ُّ
التام واالعتقاد الجازم بوجوده تعاىل وما يجب له سبحانه.
هو :التصديق
تحقيقُاإليمانُباهللُ :

يتح ّققُاإليمانُباهللُتعاىلُبأمورُ :

األولُ٪اإليمانُبوجودُاهللُتعاىلُ.ووجودُاهللُتعاىلُقدُدلُعليهُالعقلُوالفطرةُ،فضبلًُ

عنُاألدلةُالشرعيةُالكثريةُالتُتدلُعىلُذلك.

أماُداللةُالفطرةُعىلُوجودُاهللُ٪فإنُكُلُمخلوقُقدُفطرُعىلُاإليمانُبخالقهُمنُغريُ
سبقُتفكريُأوُتعليمُ،والُينصرفُعنُمقتىضُهذهُالفطرةُإالُمنُطرأُعىلُقلبهُماُ

يصرفه ُعنهاُ ،ولذلك ُقال ُالنيب ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلمَ (ُ ٪ما ُ ِم ْن ُ َم ْولُو ٍد ُإِال ُ ُيول َُد ُع ََىلُ
الْ ِف ْط َر ِةُ،فَأ َ َب َواهُ ُ ُي َه ِّو َدا نِهُِ،أ َ ْو ُ ُي َن ِّص َُرا نِهُِ،أ َ ْو ُيُ َم ّ ِج َسانِهِ)ُرواهُالبخاريُ(ُ)0931ومسلم
()2631
وأماُداللةُالعقلُعىلُوجودُاهللُتعاىل؛ُفؤلنُهذهُالمخلوقاتُسابقهاُوالحقهاُالُبدُلهاُ

منُخا لقُأوجدهاُ،إذُالُيمكنُأنُتو ِج َد ُنفسهاُبنفسهاُ،والُيمكنُأنُتوجدُصدفةُ.

فهيُالُيمكنُأنُتوجدُنفسهاُبنفسهاُألنُالُشيءُالُ َيخل
قُنفسهُ،ألنهُقبلُوجودهُ
َ
ُنفسهاُ
معدومُ ،فكيف ُيكون ُخالقاً؟! ُوإذا ُلم ُيمكن ُأن ُ ُتو ِجد ُهذه ُالمخلوقات
َ
بنفسهاُ،والُأنُتوجدُصدفةُ،تعنيُأنُيكونُلهاُمو ِج ٌدُوهوُاهللُربُالعالمني.
َ
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َّ
تفردُبا لخلقُوالملكُوالتدبريُ ُمطلقًاُ،فبلُشريكُلهُيفُ
الثاين
ُ٪اإليمانُبأنُاهللُتعاىلُ ُم ِّ

قرُيفُ ِف َطرُ
ذلكُ،والُ ُمد ِبّرُمعهُ،والُ ُمع ِّقبُلحكمهُ،والُرادَُّلقَضائهُ.وهذاُالتوحيدُ ُمس ِت ٌّ

عا َّمةُالبشرُ،فهمُ ُم ِق ُّرونُهللُتعاىلُبه .وقدُأكث ََر ُاهللُتعاىلُمنُ ِذ كرُهذاُالتوحيدُيفُ

ُوالزمهُ ،وهو ُُوجوب ُاعتقادُ
قر ًرا ُألهل ِ ّ
القُرآن ُ ُم ِّ
طالبا ُلهم ُ
ُبمق َتضاه ِ
ُالشرك ُبهُ ،و ُم ً

ًاُوط َم ًعاُ،و ِعبادتهُ
َّ
تفردهُسب
ُّ
حانهُباإللهيةُواس ِتحقاقُال ِعبادةُوإ ْخبلصهاُهللُتعاىلُ َخ ْوف َ

ُوالرزق ُوالتدبري ُوالم َّ
ْنه ُعن ُا َّ
وحده؛ َّ
لسم ِِّي ُوالمث ُلُ
ُفإن
َ
ُالمتفرد ُبا لخلق ُوالملك ِّ
ِّ

ُالدينُ .
فردُبالعبادةُ،و ُيخلَصُله ّ ِ
والكُفءُ،هوُاإللهُالح ُّقُالذيُي ُ
جبُأنُ ُي َ

باتُماُأثؽ َتهُاهللُتعاىلُلنفسهُيفُكتابهُ،وفيماُ َصحَّ ُع
نُنؽيهُصىلُاهللُعليهُ
الثالثُ٪إ ْث
ِّ
َ

ُالوجه ُالبلئق ُبجبلل ُاهلل ُتعاىلُ
لع َىلُ ،عىل
وسلم ُمن ُاألسماء ُالحسىن
ُوالصفات ُا ُ
ْ
ِّ

ُالربُ
ُتحريف ُوال ُتعطيل ُوال ُتكؼيف ُوال ُتمؿيلُ .فالواجب ُإفرا ُد
وعظمتهُ ،من ُغري
ٍ
ِّ

ُاعؾبارُ ،وبنعوت ُالعظمةُ
تبارك ُوتعاىل ُبالكمال ُالمطلق ُمن ُجميع ُالوجوه ُوبك ِ ّل
ٍ

ُأثؽ َته ُاهلل ُتعاىل ُلنفسهُ ،وتْنيهه ُسبحانه ُعنُ
والجبلل ُوالجمالُ ،وذلك ُبإ ْثبات ُما َ

عُصفاتُالعيبُوال َّنقصُوماُهوُمنُ َخصائصُالخلقُ .
جمي ِ

َّ
ُللعبادةُوحدهُالُشريكُلهُ،فبلُ
ح ُّق
اعتقادُأن ُاهللُتعاىلُهوُاإللهُالح ُّق ُالمست ُِ
الرا بعُ٪
َ
هاُأحد ُِسواهُ،وإفرادهُتعاىلُبجميعُالطاعاتُعىلُالوجهُ
تنبغيُالعبادةُإالُلهُ،والُيستح ُّق
ٌ
ُالش
ركُوالب َدعُ .
ُوأنُ ُيطاعَ ُّ
ُنؽيهُُ-صىلُاهللُعليهُوسلمُُ-فيهاُو ُيؾَّبعُ،وترك ِ ّ
الذيُشر عْ ،
ِ
ُ

أدبُالمسلمُمعُربهُعزُوجل
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يجب ُعىل المسلم ُأن ُيتأدب ُمع ُربه ُعز ُوجل فهو ُالذي ُخلقه ُورعاه ُورزقه ُوعلمهُ
وفهمهُوهداه .أليس من الجميل بالمسلم أن يعرف حقوق صاحب نعمته كلها؟
ماُهيُاآلدابُالتُيجبُأنُيتأدبُبهاُالمسلمُمعُربه؟

 )0إنُالمسلمُالمتأدبُمعُربهُأنُيعظمُاهللُعزُوجلُإذاُذكرُاهللُوذلكُبقولهُ،عندُ
ذكرُاهللُُ(عز وجل) و (جل شأنه) و (سبحانه) وهكذا أي ال يذكر اسم اهلل مجر ًدا.

ُ)2أنُيعبدُاهللُويشكرهُعىلُنعمه.

ُكثرياُألنهُمنُأحبُشؼ ًئاُأكثرُمنُذكره.
ُ)9أنُيشكرُهللُويذكره
ً

ُ )1أن ُال ُيذكر ُاهلل ُيف ُاألما كن ُالنجسة ُوأما كن ُالقاذورات ُإال ُيف ُنفسه ُدون ُرفعُ
صوته.

خلُهذهُاألما كنُبشيءُعليهُاسمُاهللُعزُوجل.
ُ)3أالُيد ُ
ُ)6أنُالُيحلفُباهللُكاذ ًبا.

ُ)0أنُالُيعرضُاسمُاهللُللسخريةُواالستهزاء.

ُ)1أنُيراقبُاهللُعزُوجلُيفُخلوتهُفإنُاهللُيراهُيفُك لُمكان.

ُ)2أنُيستحيُمنُاهللُفبلُينظرُإىلُحرامُوالُيستمعُإىلُحرامُوالُيأك لُحرا ًما.
وبهذهُاآلدابُيرتقيُالمؤمنُو يصلُإىلُقمةُالسعادةُو يحصلُلهُبذلكُاألمنُواألمانُ
وكذلكُيحصلُعىلُالسبلمةُواالستقرارُوالراحةُوالسعةُوالنجاحُوالثقةُ،فاللهمُلكُ
الحمدُعىلُنعمةُاإلسبلمُواإليمانُوالقرآنُونعمةُصحةُاألبدان.
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َ
ُِاآلتِ َيةُِ ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

ُ

اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالسا بعُعشرُ ُ٪التوحيدُوالشرك

إنُاهللُعزُوجلُخلقُالخلقُليعبدوهُوحدهُالُشريكُلهُ،وأرسلُالرسلُلؽيانُهذهُ
الحكمة ُوالدعوة ُإليهاُ ،وبيان ُتفصيلهاُ ،وبيان ُما ُيضادهاُ ،هكذا ُجاءت ُالكتبُ

السماويةُ،وأرسلتُالرسلُالبشريةُمنُعندُاهللُعزُوجلُللجنُواإلنس.
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وجعل ُاهلل ُسبحانه ُهذه ُالدار ُطريقا ً ُلآلخرةُ ،ومعربا ً ُلهاُ ،فمن ُعمرها ُبطاعة ُاهللُ
وتوحيدهُوا تباعُرسلهُعلمهيُالصبلةُوالسبلمُ،ا نتقلُمنُدارُالعملُوهيُالدنياُ،إىلُ

دار ُالجزاء ُوهي ُاآلخرةُ ،وصار ُإىل ُدار ُالنعيم ُوالحربة ُوالسرورُ ،دار ُالكرامةُ

والسعادةُ،دارُالُيفىنُنعيمهاُ،والُيموتُأهلهاُ،والُتبىلُثيابهمُ،والُ َيخلَقُشبابهمُ،
بل ُيف ُنعيم ُدائمُ ،وصحة ُدائمةُ ،وشباب ُمستمرُ ،وحياة ُطؼبة ُسعيدةُ ،ونعيم ُالُ

ينفدُ،ولهمُفيهاُلقاءُمعُاهللُعزُوجلُكماُيشاءُ،ورؤيةُوجههُالكريمُجلُوعبل.

أما ُمن ُخالف ُالرسل ُيف ُهذه ُالدارُ ،وتابع ُالهوى ُوالشيطانُ ،فإنه ُينتقل ُمن ُهذهُ
الدارُإىلُدارُالجزاءُ،دارُالهوانُوالخسرانُ،والعذابُواآلالمُوالجحيمُ،التُأهلهاُيفُ

اب َها﴾
مهنُ ِم ْنُعَذَ ِ
عذابُوشقاءُدائم﴿ُ،الُ ُي ْق َىضُعَل َ ْ ِ ْ
مهيُف ََي ُمو ُتوا َُوالُ ُي َخ َفّ ُفُ َع ْ ُ ْ

وأعظمُاألوامرُوأهمهاُتوحيدهُسبحانهُ،وتركُاإلشراكُبهُعزُوجلُ،وهذاُهوُأهمُ
األمورُ ،وهو ُأصل ُدين ُاإلسبلمُ ،وهو ُدين ُالرسل ُكلهم ُمن ُأولهم ُإىل ُآخرهمُ ،وهوُ

توحيدُاهللُوإفرادهُبالعبادةُ،دونُك لُمنُسواه.

هذا ُهو ُأصل ُالدينُ ،وهو ُدين ُالرسل ُجميعا ً ُمن ُأولهم ُنوحُ ،إىل ُخاتمهم ُمحمدُ

علمهيُالصبلةُوالسبلمُ،الُيقبلُاهللُمنُأحدُديناًُسواهُ،وهوُاإلسبلم.

و ُس ّميُإسبلما ًُلماُفيهُمنُاالسؾسبلمُهللُ،والذلُلهُ،والعبوديةُلهُ،واالنقيادُلطاعتهُ،
وهوُتوحيدهُواإلخبلصُله؛ُمسؾسلما ًُلهُجلُوعبلُ،وقدُأسلمتُوجهكُهللُ،وأخلصتُ

عملكُهللُ،ووجهتُقلبكُإىلُاهللُيفُسركُوعبلنؼتكُ،ويفُخوفكُويفُرجائكُ،ويفُقولكُ

عبد
ويف ُعملكُ ،ويف ُك ل ُشأنك .تعلم أنه سبحانه هو اإلله الحق ،والمستحق ألن ُي َ
ويطاع و ُي َّ
عظم ،ال إله غَته وال رب سواه.
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حذرُاهللُمنُالشركُعقبُاألمرُبالتوحيد؛ُلئبلُيشوبُالتوحيدُشركُ﴿ َيا
وكثرياُماُي ِّ
ً
َ
اس ا ْع ُب ُدوا َربَّ ُ
ك ُم ﴾ [البقرة ]87 :هذا أمرُبالتوحيدُ،وسببُهذاُالتوحيد :
أ ّيُ َها ال َّن ُ
ُون *ال َّ ِذيُ َج َع َل ُلَ ُ
ك ْم َوال َّ ِذي َن ِم ْن ق َْبلِك ُْم ل ََعل َّ ُ
﴿ ال َّ ِذي َخل َ َق ُ
اشاُ
ض ُ ِف َر ً
ك ُم ُاأل َ ْر َ
ك ْم َت َّتق َ
َ
ات ُِر ْزقًاُلَ ُ
م ﴾ [البقرة- 87 :
ك ُْ
الس َما َء ُِب َنا ًء َُوأ َ ْن َز َلُ ِم َن َّ
َو َّ
ُالس َما ِءُ َما ًءُفَأ ْخ َرجَ ُِبهُِ ِم َنُالُثَّ َم َر ِ
َ
اُوأ َ ْن ُت ْمُ
 ]88ثم ع ِقب ذكر التوحيد وسببه حذّ ر من الشرك ﴿ ف ََبل ُ َت ْج َعل ُواُهللُأ ْن َدادً َ
ون ﴾
َت ْعل َُُم َ ُ

ويروي ُالنيب صىل اهلل عليه وسلم عن اهلل تعاىل أنه قال(( :أنا أغٌت الشركاء عن

الشرك ،من عمل عمال ً أشرك فيه معي غَتي تركته وشركه))؛ أخرجه مسلم منُ

حديث ُأيب ُهريرة ُرضي ُاهلل ُعنهُ ،ونه ُالنيب صىل اهلل عليه وسلم عنه فقال(( :ال
متعمدا .فمن تركها
وح ِّرقت ،وال تًتك صالة مكتوبة
ً
تشرك باهلل شي ًئا وإن ق ُّطعت ُ

والتشرب الخمر فإنها مفتاح ك ل شر))؛ أخرجه ا بن
متعمدا فقد برئت منه الذمة،
ً
ِ

ماجه.

والشركُنوعانُ٪شركُأكربُمخرجُعنُالملةُ،وشركُدونُذلكُ.النو عُاألولُ٪الشركُ
األكربُ،وهو"ُ٪ك لُشركُأطلقهُالشار عُوهوُيتضمنُخروجُاإلنسانُعنُدينه"ُمثلُأنُ

يصرفُشؼئا ً ُمنُأنواعُالعبادةُهللُعزُوجلُلغريُاهللُ،كأنُيصليُلغريُاهللُ،أوُيصومُ

لغريُاهللُ،أوُيذبحُلغريُاهللُ،وكذلكُمنُالشركُاألكربُأنُيدعوُغريُاهللُعزُوجلُمثلُ

أن ُيدعو ُصاحب ُقربُ ،أو ُيدعو ُغائبا ً ُليغؼثه ُمن ُأمر ُال ُيقدر ُعليه ُإال ُاهلل ُعز ُوجلُ

وأنواعُالشركُمعلومةُفيماُكؾبهُأهلُالعلمُ.النو عُالثاينُ٪الشركُاألصغرُوهو"ُ٪ك لُ

عملُقويلُ،أوُفعليُأطلقُعليهُالشر عُوصفُالشركُولكنهُالُيخر جُمنُالملة"ُمثلُ
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الحلفُبغريُاهللُفإنُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،قال"ُ٪منُحلفُبغريُاهللُفقدُكفرُأوُ

أشرك"ُ ،فا لحالف ُبغري ُاهلل ُالذي ُال ُيعتقد ُأن ُلغري ُاهلل ُتعاىل ُمن ُالعظمة ُما ُيما ثلُ

عظمةُاهللُفهوُمشركُشركا ًُأصغرُ،سواءُكانُهذاُالمحلوفُبهُمعظما ًُمنُالبشرُأمُغريُ
معظمُ،فبلُيجوزُالحلفُبا لنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،والُبرئؼسُ،والُوزيرُ،والُيجوزُ
الحلفُبالكعبةُ،والُبجرب يلُ،وميكائيلُ،ألنُهذاُشركُ،لكنهُشركُأصغرُالُيخر جُ

من ُالملةُ .ومن ُأنواع ُالشرك ُاألصغرُ ٪الرياء ُمثل ُأن ُيقوم ُاإلنسان ُيصلي ُهلل ُعزُ

وجلُ،ولكنهُيزينُصبلتهُألنهُيعلمُأنُأحداًُمنُالناسُينظرُإليهُفيزينُصبلتهُمنُ
أجلُمراءاةُالناسُفهذاُمشركُشركا ً ُأصغر؛ُألنهُفعلُالعبادةُهللُلكنُأدخلُعليهاُ

هذاُالتزينيُمراءاةُللخلقُ،وكذلكُلوُأنفقُمالهُيفُشيءُيتقربُبهُإىلُاهللُلكنهُأرادُ

أنُيمدحهُالناسُبذلكُفإنهُمشركُشركاًُأصغرُ،وأنواعُالشُركُاألصغرُكثريةُمعلومة ُ
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ
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ُ

ُ

َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالثا منُعشرُ ُ٪اإليمانُبا لقرآن

عظيمُ،ولهُمكان ٌُة ُعظيم ٌُة ُوأهمي ٌُة ُكبري ُةٌ ُو ُِم ُْي َُز ُةٌُ.
ٌُ
ُ،وهوُكتاب ُ
ٌُ
كتاب ُا ُِ
هلل
الكريم ُ ُ ُ
ُُ
القرآن ُ
ُُ

والسبلمُ ُعَ َىلُ
ُُ
لُعليهُالصبل ُةُُ
رب ُْي ُُ
ج ْ ُِ
لُ ُِب ُِهُ ُِ
بُالسماوي ُِةَُ ُ.ن َُز َُ
ري ُِهُمنُال ُك ُت ِ ُ
هللُبهاُعىلُغ ُِ
َُم َُّي َُز ُهُا ُ

ربىُ ُلِ َُن ُِب ِ ُّؼ َُناُمحم ٍدُ
ج َُز ُةُ ُال ُك ْ َُ
هوُالم ُْع ُِ
ُُ
الكريم ُ
ُُ
ُ.القرآن ُ
ُُ
وس ُل َّ َ ُ
م
هلل ُعلي ُِه ُ َ ُ
د ُصىلُا ُ
نب ِ ُّؼ َُناُمحم ٍُ
الم َُب ِ ُّؼ َُن ُِةُ،فقال(ُ٪وإنهُ
هذاُالقرآن ُ ُِباللغ ُِة ُالعربي ُِة ُ ُُ
َُ
هلل ُ
ل ُا ُ
ُ.وقدُأ َ ُْن َُز َُ
ُ
وس ُل َّ َ ُ
م
هلل ُ ُعَ ُل َ ُْي ُِه ُ َُ
ىل ُا ُ
ص َّ ُ
َُ
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األمنيُ.ع
ُ.بلسانُ
نُالمنذري َ ُ
ن
لتكونُ ُِم َ ُ
َُ
كُ
ىلُقلب َ ُ
ُِ
ُُ
العالمنيُ.نزلُبهُالروحُُُ
َُ
ربُ
ل ُ ِّ ُ
لتْني ُُ
ٍ

مبني)ُ .
عريب ُّ ٍ ُ
ٍُ

ي ُ ُأ ُ ُْن ُِز َلُ
ذ ُْ
رمضان ُا ُل َّ ُِ
َُ
ُ،قالُاهللُتعاىل(ُ٪شهر ُ
ُُ
ُِ
المبارك
رمضان ُ
َُ
يفُشهر ُ
ُِ
لُ
اُالكتاب ُ َُن َُز َُ
ُُ
ُوهذَُ

نُكُ ُ ِ ّلُ
اىلُ ُِم ْ ُ
هللُ َُت َُع َ ُ
ح َُف ُ ُظ ُهُا ُ
اىلَُ ُ.ي ْ ُ
اهللُتباركَُُو َُت َُع َ ُ
َُ
حفظُ
حفوظُب ِ ُ
ٌُ
ُُ
القرآن)ُ.
ُُ
في ُِهُ
وهذاُالكتابُم

ل ُم
هللُتعاىل(ُ٪إناُنحنُ
ل ُا ُ
خ ُل ْ ُِف ُِهُ.يقو ُ
د ُْي ُِهُوالُمنُ َُ
نُبنيُيَُ َ ُ
ُِ
ُ.ال َُُيأتي ُِهُالباط ُُ
سو ٍُءُو َُم ُْك ُُروهٍُ َ ُ
ُُ
ن)ُ .
حا ُِف ُ ُظ ُْو َ ُ
وإِ ُنَّاُ ُلَ ُهُ ُلَ َ ُ
ُالذ ُْك َرُ ُ
َُن َُّز ُلْ َُنا ُِّ

الكريمُ.فم
نُقرأ َُحر ُفًاُمنُ
ُ
ُِ
القرآنُ
ُِ
ُ،ويبدأ ُُيو َُمهُبتبلو ُِةُ
ُ
َُ
الكريم
القرآنُ
َُ
بُ
ح ُّ ُ
نُ ُُي ُِ
المؤم ُ ُ
م ُمعاينَُ
ن ُنتع ُل َّ َ ُ
ُوأ َ ْ ُ
يومُ ،
ل ُ ٍُ
القرآن ُكُ ُ َُّ
َُ
ي ُ ُلَ َُنا ُأن ُ َُن ُْت ُل ُ َُو ُ
س َُن ٍُةَُ ُ .ي ُْن َُب ُِغ ْ ُ
ح َُ
ش ُُر ُ َُ
هلل ُفل ُه ُ َُع ْ ُ
كتاب ُا ُِ
ُِ
اُيكونُ
القرآن ُ ً ُ
جيد
َُ
نُ
الكريمُ.منُ ُي ُْت ُِق ُ ُ
ُِ
يفُالقرآن ُ
ُِ
ل ُشي ٍُء ُ
ني ُك َُّ
تعاىل ُ َُب َّ َ ُ
هلل ُ َ ُ
ُ.إن ُا َُ
آياتُِ ُِه َُّ
ُ

اُكبريا ُ
ًُ
ًُ
عالم
ُ

أدبُالمسلمُمعُكبلمُاهللُعزُوجل:

لقدُعلمناُفيماُسبقُكيفُيتأدبُالمسلمُمعُربهُوماُهيُاآلثارُالطؼبةُلذلكُاألدبُ

الطيبُواآلنُنتعرفُُ -بإذنُاهللُُ -عىلُكيفيةُتأدبُالمسلمُمعُكبلمُاهللُعزُوجلُمعُ
القرآنُالكريم.
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)1أنُعىلُالمسلمُالحقُأنُيكونُعندُقراءةُهذاُالكتابُالعظيمُعىلُأكملُوأتمُحالُ

ُمستقببل ُالقبلة ُمع ُالحرص ُعىل ُالجلوس ُبأدب ُووقارُ
من ُطهارة ُونظافة ُو يجلس
ً

تعظيماُلكبلمُاهللُعزُوجل.
ً

ُقائبلُ ٪أعوذ ُباهلل ُمن ُالشيطان ُالرجيم ُوذلكُ
)2أن ُيبدأ ُالمسلم ُقراءته ُللقرآن ً
ْ
َ
اّللُِ ِم َن َّ
َاس َت ِعذْ ُِب َّ
يم ﴾ُ[النحل].21ُ٪
ُالر ِج ِ ُ
ان َّ
ُالش ْي َط ِ
لقولهُتعاىل  ﴿:ف َِإذَاُق ََرأ َتُالْق ُْرآ َنُف ْ
)3عىلُالمسلمُأنُيقرأُالقرآنُبوضوحُوهدوء.
)4عىلُالمسلمُأنُيرت
لُالقرآنُترتيبل ُكماُأمرُبذلكُاهللُعزُوجل َ ﴿:و َر ِّت ِل ُالْق ُْر َآ َنُ
ً

يبل ﴾ُ[المزمل]1ُ٪
َت ُْرتِ ً ُ

)5عىلُالمسلمُأنُيزينُالقرآنُبصوتهُفيحسنُصوتهُو يجملهُقدرُاإلم
كانُامؾثاالُ
ً

لقولُرسولناُالكريمُصىلُاهللُعليهُوسلم"ُ٪زينواُالقرآنُبأصواتكم".

)6عىلُالمسلمُأنُيقرأُالقرآنُبفهمُوتدبر؛ُألنُاهللُيحبُمناُذلكُولقدُذمُاهللُمنُ
َ
ونُالْق ُْر َآ َنُأ َ ْمُع ََىلُ
لمُيتدبرُالقرآنُولمُيتفكرُيفُآياتهُفقالُسبحانه  ﴿:أف ََبل َُي َت َد ّبَ ُر َ
ُوبُأَقْفَا ل َُها ﴾ُ[محمد].21ُ٪
قُل ٍ
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َ
)7عىلُالمسلمُأنُينصتُإذاُسمعُالقرآنُلقولهُتعاىل َ ﴿:وإِذَاُق ُِر َ
َاس َت ِم ُعواُ
ئ ُالْق ُْرآ ُن ُف ْ
لَ ُه َُوأ َ ْن ِص ُتواُل ََعل َّ ُ
ون ﴾ُ[األعراف].221ُ٪
ك ْمُ ُت ْر َح ُم َ ُ
)8وع
ىلُالمسلمُأخرياُأنُيبذلُأقىصُجهدهُيفُالعملُبماُجاءُيفُالقرآنُوذلكُألنُاهللُ
ً

يحبُذلكُبلُوأمرُبذلكُبلُوذمُمنُلمُيعملُبماُجاءُيفُالقرآنُفياُسعادةُمنُعملُ

بماُجاءُيفُالقرآنُوياُشقاءُمنُأعرضُعنُذلك.

اللهم ُاجعلنا ُمن ُأهل ُالقرآن ُالذين ُهم ُأهلك ُوخاصتك ُواجعلنا ُمن ُأهل ُالقرآنُ
العالمنيُالعاملنيُبهُإنكُجوادُكريم
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ
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ُ
ُ
َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالتاسعُعشرُ ُ٪اإليمانُبا لرسل

الر ُس ِلُ َم ْع َناهُُا ْع ِتقَا ُدُأ َ ْر َب َعةُِأ َ ْش َياء:
ان ُِب ُّ
يم ُ
اإل َ
ِ
َ
هلل ُ َت َع َ
هلل َُو ْح َدهُ
ث ُِيف ُك ُ ِ ّل ُأ ُ َّم ٍُةُ َر ُس ً ُ
أ َ َّو ً ُ
وال َيد ُعو ُه ْم ُإِ َىل ُ ِع َبا َد ُِة ُا ِ
اىل ُق َْد ُ َب َع َ
ان ُِبأ َّن ُا َ
يم ُ
اإل َ
ال ِ :
َوالْ ُ
اىل.
كف ِْر ُِب َما ُُي ْع َب ُدُ ِم ْنُ ُدونِهُِ ُس ْب َحا َن ُه َُو َت َع َ ُ
اىل ُ﴿:و لَقَد ُبع ْؿنا ُيف ُك ُ ّل ُأ ُ َم ٍة ُرس ً َ
اج َت ِن ُبوا َّ
ُوتُ﴾ُ
ُالطاغ َ ُ
ك ََما ُق َ
وال ُأ ِن ُا ْع ُب ُدوا َّ َ
ُاّلل َُو ْ
َال ُ َت َع َ ُ َ ْ َ َ َ ِ ِ ّ َ ُ
[النحل].96ُ٪
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َ
الس َّنةِ؛ َُو ُه ْم(ُ ٪آ َد ُمُ،
الر ُس ِ ُ
يم ُ ُ
اب َُو ُّ
انُ ِب ُّ
ل ال َّ ِذي َن ُذُ ك َِر ْت ُلَ َنا ُأ ْس َما ُؤ ُه ْم ُِيف ُالْ ِك َت ِ
اإل َ
َثا نِ ًيا ِ ْ :
اقُ،و يعقُوبُ،وداودُ،وسل َيمان َ
ف ُ،
وس ُ ُ
ُ،وأ ّيُ ُ
ُ،و ُي ُ
ُ،وإِ ْب َرا ِه ُ
وب َ
ُ،وإِ ْس َح ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ
يم َ
ُ،وإِ ْد ِري ُس َ
َو ْنوحٌ َ
اسَُ ،وإِ ْس َما ِعي ُلَُ ،والْ َؼ َس ُعَُ ،و ُيو ُن ُسُ،
َو ُم َ
ونَُ ،و َز َك ِر ّيَاَُ ،و َي ْح ََيَُ ،وعِؼ َىسَُ ،وإِل َْي ُ
ار ُ
وَسَُ ،و َه ُ

ُفهؤالء ُ َخ ْم َس ٌةُ
ني ُ ُم َح ّم ٌَد)،
َ
َو ُهو ٌدَُ ،و َصا لِحٌ َُ ،و ل ٌ
بَُ ،وذُو ُال ِك ْف ِلَُ ،و َخا َت ُم ُال َّن ِب ِّي َ
ُوطَُ ،و ُش َع ْي ٌ
ني.
الس َبل ُمُأ َ ْج َم ِع َ ُ
ونُ َن ِؽ ًّيا َُو َر ُس ً
مهي َّ
ُالص َبلةُ َُو َّ
َو ِع ْش ُر َ
والُ ُ،عَل َ ْ ِ ُ
َ
اُر ُس ًبلُ
الر ُس ِل ُال َّ ِذي َن ُل َْم ُ ُتذْ َك ْر ُلَ َناُأ َ ْس َما ُؤ ُه ْم؛ُك ََماُقَا َل ُ َت َع َ ُ
ان ُِب ُّ
يم ُ
اإل َ
َو ْ ِ
اىل َ ُ﴿:و لَق َْد ُأ ْر َسل ْ َن ُ
كُ﴾ُ[غافر]01ُ٪
ِمهنُ َم ْنُل َْمُ َنق ُْص ْصُعَل َْي َ ُ
ِمهنُ َم ْنُق ََص ْص َناُعَل َْي َ
ِم ْنُق َْبلِ َ
ك َُوم ْ ُ ْ
كُ م ْ ُ ْ

َ
َالُ
َيبَُ َب ْع َدهُ؛ُك ََماُق َ
يم ُ
ان ُِبأ َّنُ ُم َح ّم ًَداُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ُه َوُآخ ُُِرُ ْاأل َ ْن ِؽيا ُِءُ،ف ََبلُن ِ ّ
اإل َ
َثا لِثًا ِ ْ :
َان ُ ُم َح ّم ٌَد ُأ َ َباُأ َ َح ٍدُ ِم ْن ُُِر َجا لِك ُْم َُو لَ ِك ْن َُر ُسو َل َّ
ُاّللُ
َت َع َ ُ
َان َّ ُ
ني َُوك َ
اىل َ ُ﴿:ماُك َ
ُاّلل َُِو َخا َت َمُال ّنَ ِب ِّي َ
يماُ﴾ُ[األحزاب].12ُ٪
ِبك ُ ِ ّلُ َش ْي ٍءُعَلِ ً
َ
َ
هلل ُِبهُِ،ل َْمُ َي ْ
ك ُت ُمواُ
مهي َّ
ُالص َبلةُ َُو َّ
الس َبل ُمُ َبل َّ ُغواُ َج ِمي َعُ َماُأ ْر َسل َُه ُمُا ُ
َر ِ
اب ًعا :ا ْع ِتقَا ُدُأ ّنَ ُه ْمُ َعل َ ْ ِ ُ
َ
ُح ْرفًا َُو ل َْم ُ ُي ْن ِق ُصو ُه؛ ُك ََما ُقَا َلُ
ريو ُه َُو ل َْم ُ َي ِز ُ
يدوا ُ ِفي ِه ُ ِم ْن ُ ِع ْن ِد ُأ ْنف ُِس ِه ْم َ
َح ْرفًا َُُو ل َْم ُ ُي َغ ِ ّ ُ
نيُ﴾ُ[النحلُ ].93ُ٪
َت َعاىل ُ﴿:ف ََه ْلُع ََىل ُّ
ُالر ُس ِلُإِ َّالُال َْب َبلغُُال ُْم ِب ُ
ُ

مرا تبُاإليمانُبالرسل ُ
ُ
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اإليمان ُبالرسل ُلؼس ُعىل ُمرتبة ُواحدةُ ،بل ُهناك ُاإليمان ُالمجمل ُوهو ُاإليمانُ
بجميع ُالرسل ُعىل ُوجه ُاإلجمال ُوبمحمد ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُعىل ُوجه ُالخصوصُ،

فهذاُواجبُعىلُعمومُاألمةُالُيسعُالمؤمنُأنُيعرضُعنهُأوُينكرهُُ .
ُ

لمفصلُوهوُاإليمانُبجميعُالرسلُومعرفةُماُثبتُيفُالشر عُعمهنُُ،
وهناكُاإليمانُا ّ

منُأسمائهمُوأسماءُالكتبُالتُأنزلتُعلمهيُُ،وهذاُفرضُعىلُمجمو عُاألمةُالُعىلُ

ك لُفردُبعؼنهُ،بحيثُإذاُقامُبهُمنُتحصلُبهُالكفايةُيفُتعليمُالناسُوحفظُديمهنُ
سقطُعنُاآلخر ينُ .
ُ

واإليمانُبالرسلُيتضمنُأموراُ ٪
ُ

ُ ُ -0التصديق ُبنبوتهم ُوبما ُجاءوا ُبه ُمن ُعند ُاهلل ُعز ُوجلُ ،قال ُتعاىلُ {ُ ٪والذينُ
آمنواُباهللُورسلهُأولئكُهمُالصديقونُ{ُ(الحديدُ .)02٪
ُ

ُُ-2عدمُالتفر يقُبنيُأحدُممهنُكماُقالُتعاىلُ{ُ٪آمنُالرسولُبماُأنزلُإليهُمنُربهُ
والمؤمنونُك لُآمنُباهللُومبلئكتهُوكؾبهُورسلهُالُنفرقُبنيُأحدُمنُرسلهُوقالواُ

سمعناُوأطعناُغفرانكُربناُوإليكُالمصريُ}ُ(البقرةُ .ُ)213٪
ُ
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ُ -9توقريهم ُوتعظيمهمُ ٪قال ُتعاىلُ {ُ ٪لتؤمنوا ُباهلل ُورسوله ُوتعزروه ُوتوقروهُ
وتسبحوه ُبكرة ُوأصيبل ُ} ُ(الفتحُ )2٪قال ُا بن ُعباس ُرضي ُاهلل ُعنهما ُوغري ُواحدُ"ُ ٪
تعظموهُوتوقروهُمنُالتوقريُوهوُاالحّتامُواإلجبللُواإلعظامُ،وأجمعُالعلماءُعىلُأنُ

منُا نتقصُنؽياُمنُاألنؽياءُفقدُكفرُ"ُ .
ُ

ُ -1وجوبُالعملُبشرائعهمُ٪وذلكُيفُحقُك لُأمةُلنؽيهاُ،والُيخفُأنُذلكُقبلُبعثةُ
نبؼناُصىلُاهللُعليهُوسلمُالتُنسختُشريعتهُك لُشريعةُ .
ُ

ُُ -3اعتقادُعصمهِتُيفُتبليغهمُالوحيُ،وُعصمهِتُمنُالكبائرُوالصغائرُالتُتدلُ
عىلُخسةُالطبعُوسفولُالهمةُ .
ُ

واجؽناُنحوُالرسل ُ
ُ

أوجبُالُشر عُالكريمُعىلُالمسلمُحقوقاُ،عليهُأنُيؤديهاُتجاهُأنؽياءُاهللُورسلهُ،
قياما ُبما ُأمر ُاهلل ُبه ُمن ُتعظيمهم ُوتوقريهمُ ،واعّتافا ً ُبما ُفضلهم ُبه ُعىل ُسائرُ
الخلقُ،منُتبليغُرسالتهُوتبينيُدينهُ .
ُ

فمن ُتلك ُالحقوقُ ٪اإليمان ُبهم ُجميعاًُ ،وعدم ُالتفر يق ُبؼمهنُ ،بأن ُ ُيؤمن ُببعضُ

ويكفُر ُببعض ُكحال ُالنصارى ُالذيُآمنوا ُبعؼىس ُوكفروا ُبمحمدُ ،أو ُكحال ُاليهودُ
ُ
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الذين ُآمنوا ُبموَس ُوكفروا ُبعؼىس ُومحمد ُعلمهي ُجميعا ً ُصلوات ُاهلل ُوسبلمهُ ،قالُ

تعاىلُ {ُ ٪قولوا ُآمنا ُباهلل ُوما ُأنزل ُإلؼنا ُوما ُأنزل ُإىل ُإبراهيم ُوإسماعيل ُوإسحاقُ

ويعقوب ُواألسباط ُوما ُأوت ُموَس ُوعؼىس ُوما ُأوت ُالنؽيون ُمن ُربهم ُال ُنفرق ُبنيُ

أحدُممهنُونحنُلهُمسلمونُ}ُ(البقرةُ .)096٪
ُ

ومنُالحقوقُالمتعؼنةُعىلُالمسلمُتجاهُأنؽياءُاهللُورسلهُالنظرُإلمهيُبعنيُالكمالُُ،
فبل ُيجوز ُللمسلم ُأن ُينتقص ُواحدا ُمن ُاألنؽياء ُُ ،بل ُيجب ُأن ُيعتقد ُأنهم ُأدواُ

رسالةُاهللُعىلُأكملُوجهُُ،وأنهمُبلغواُدرجةُالكمالُالبشريُُ،فبلُنقصُيعؼمهبُُ،والُ
عيبُيشؼمهنُ،قالُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ(ُ٪الُتفضلواُبنيُأنؽياءُاهللُ)ُمتفقُعليهُُ،

وإنماُقالُصىلُاهللُعليهُوسلمُذلكُ– ُوقدُعلمُأنهُخريهمُ– ُتواضعا ًُُ،ولئبلُيتوصلُ
بالتفاضلُبنيُاألنؽياءُإىلُانتقاصُأحدُممهنُُ .
ُ

ومنُا لحقوقُالمتعؼنةُعىلُالمسلمُتجاهُأنؽياءُاهللُورسلهُمحؽهِتُجميعا ًُُ،وهذاُأمرُ
مجمعُعليهُُ،ومنُأبغضُنؽياًُمنُاألنؽياءُفقدُكفرُُ .
ُ

ومن ُحقوقهم ُدفع ُغلو ُالغالني ُفمهيُ ،كغلو ُالنصارى ُيف ُالمسيح ُبن ُمريم ُعليهُ
السبلمُحيثُادعواُأنهُا بنُاهللُُ،قالُتعاىلُُ{٪إنماُالمسيحُعؼىسُا بنُمريمُرسولُ

اهللُوكلمتهُألقاهاُإىلُمريمُورو حُمنهُ}ُ(النساءُ .)000٪
ُ
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ومنُالحقوقُالمتعؼنةُعىلُالمسلمُتجاهُأنؽياءُاهللُورسلهُدفعُماُأُلصقُبهمُمنُتهمُ

وإشاعات ُُ ،كتلك ُالت ُروجها ُاليهود ُُ -وزعموا ُأنها ُيف ُالكتاب ُالمقدس ُ– ُحيث ُتصفُ

األنؽياءُبأنهمُأهلُغدرُوخيانةُُ،أوُأنهمُأهلُشهوةُوسكرُُ،فإنُالذبُعنُأعراضُ

أنؽياءُاهللُأمامُهذهُالهِتُالباطلةُمنُأوجبُالواجباتُعىلُأهلُالعلمُُ،صيانةُلمقامُ

األنؽياءُوحفظاُلحقهمُ .
ُ

ومنُاألدبُمعُأنؽياءُاهللُورسلهُ،الصبلةُوالسبلمُعلمهيُمطلقا ًُوعندُذكرهمُ،فقدُ
نقلُغريُواحدُمنُالعلماءُاإلجماعُعىلُمشروعيةُذلكُ،ممهنُاإلمامُالنوويُُ .
ُ

هذاُفيماُيتعلقُبحقوقُأنؽياءُاهللُورسلهُعىلُالمسلمُعىلُوجهُالعمومُُ،والُشكُأنُ
هناك ُحقوقا ً ُاختص ُبها ُنبؼنا ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُ،من ُأعظمها ُوجوب ُمتابعته ُُ،
بامؾثالُأوامرهُواجؾنابُنواهيهُ،قالُتعاىلُ{٪وماُآتا كمُالرسولُفخذوهُوماُنها كمُ

عنهُفانتهواُوا تقواُاهللُإنُاهللُشديدُالعقابُ}ُ(ُالحشرُ)ُ 0٪وقالُ{ُ٪لقدُكانُلكمُيفُ
رسول ُاهلل ُأسوة ُحسنة ُلمن ُكان ُيرجو ُاهلل ُواليوم ُاآلخر ُوذكر ُاهلل ُكثريا ُ}ُ

(األحزابُ،)20٪كماُيجبُاعتقادُأنُنبؼناُصىلُاهللُعليهُوسلمُهوُخاتمُاألنؽياءُ،وأنُ
شريعتهُهيُخاتمةُالشرائعُ،وأنهُالُنجاةُألحدُإالُباتباعهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ .
ُ

تلك ُكانت ُلمحة ُموجزة ُعن ُالركن ُالرا بع ُمن ُأركان ُاإليمانُ ،عن ُاإليمان ُبالرسلُ

سادةُالبشريةُوهداتهاُ،عنُصفوةُاهللُمنُخلقهُالذينُاصطفاهمُاهللُلحملُرسالتهُ
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وتبليغُدينهُ،فقامواُبماُكلفواُبهُخريُقيامُ،وتحلمواُصنوفُاألذىُيفُذلكُ،فممهنُمنُ

قتلُ،وممهنُمنُرميُيفُالنارُ،وممهنُمنُنفيُ،وممهنُمنُسلطُعليهُسفلةُالخلقُ
وهملهمُ،هذاُوهمُيفُذلكُصابرونُمحؾسبونُ،راغبونُيفُإيصالُالخريُألقوامهمُ

وهدا يهِتُ ،فكانوا ُبحق ُهداة ُالبشرية ُالحقيقني ُورواد ُالنهضة ُفيهاُ ،فلو ُبحثتُ

البشريةُيفُتاريخهاُكلهُلما ُأوجدتُأشرفُوالُأنبلُمنُأنؽياءُاهللُورسلهُ،فصلواتُ
اهللُوسبلمهُعلمهيُجميعاًُإىلُيومُالدين.

َ
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ُ
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الدرسُالعشرونُ ُ٪اإلخبلص

اإلخالص من أعمال القلب ،ولهذا فأمره يتعلق بصاحب العملُذا تهُ،وهوُالذيُيحكمُ

عىلُنفسهُباإلخبلصُأوُعدمهُ .و لؼسُهناكُمنُمقياسُبأيديُالناسُيقؼسونُبهُ
إخبلصُشخصُماُ،إنماُمردُذلكُللشخصُنفسهُ،فهيُقضيةُتخصهُأمامُاهللُسبحانهُ.
وقدُذمُاهللُالمنافقنيُيفُكتابهُالكريمُ،حنيُجعلواُمنُأنفسهمُحكا ًماُيحكمونُعىلُ
نياتُالناسُودوافعهمُ ُ.
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فاإلخبلصُميدانُعملهُالنيةُ،وهيُإنماُمكانهاُالقلب.

قالُاإلمامُالغزايل" :اعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرنا ..مع قوله صىل اهلل عليه وسلم:

"إنما األعمال بالنيات" فيقول يف نفسه عند تدريسه ،أو تجا رتهُ ،أوُأكله :نويت أن
أدرس هلل ،أو آك ل هلل ،و يظن ذلك نية وهيهات!! فذلك حديث نفس ،وحديث لسان
ِّ
وفكر ،أو انتقال من خاطر إىل خاطر .والنية بمعزل عن جميع ذلك ،وإنما النية

انبعاث النفس وتوجهها.

وهذاُالكبلمُيفُغايةُالدقةُ،فلؼستُالنيةُكلمةُ"نويت" وال هي حديث نفس ،وليست
سريعا بالفكر .وإنما هي عمل يعزم القلب عليه.
خاطرا يمر
ً
ً
اإلخبلصُيدخلُجميعُاألعمال:

ُقائماُبذا تهُ،وإنماُيقومُبغريهُ،إذُهوُمعىنُمنُالمعاينُ،
واإلخبلصُلؼسُشؼ ًئ
ً
اُمستقبل ً
إخالصاُ،إالُإذاُأردناُأنهُع ُملُ
والمعاينُالُتقومُبذا تها .ولذا ال يقال :عمل اليوم فالن
ً

عمبلُفأخلصُفيه .وإنما نقول :أخلص فالن يف عمله ،وأخلص يف صومه.
ً

وقدُجاءُيفُالحديثُقولهُصىلُاهللُعليهُوسلم" :إن اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان

خالصا ،وا بتغي به وجهه.
ً

فجعلُاإلخبلصُوص ًفاُيفُالعمل.

فاإلخبلصُيدخلُجميعُاألعمالُ،وهوُضابطُمنُضوابطُحسنُالعملُ،كماُذكرناُيفُ

الفصلُالسا بق.

268

و لعل ُهذا ُالمعىن ُهو ُالذي ُدفع ُاإلمام ُالبخاري ُ -رحمه اهلل تعاىل  -ليفتتح كتابه

"الجا مع الصحيح" بحديث "إنما األعمال بالنيات" ،كما دفع اإلمام النووي  -رحمهُاهللُ
تعاىلُ -إىل افؾتاحُكتابهُ"رياض الصا لحُت" بـ"باب اإلخالص وإحضار النية".

األجرُعىلُالنية:

آنُلناُأنُنتوقفُعندُالسؤالُالتايل:

هلُالنيةُوحدهاُإذاُلمُتتجسدُيفُ"عمل" محل لألجر أو الوزر؟

ولئلجابةُعىلُهذاُالسؤالُ،يحسنُبناُأنُنقرأُالنصوصُالتالية:

عنُأنسُبنُمالكُرضيُاهللُعنه :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجع من غزوة
مسَتا ،وال قطعتم
تبوك ،فدنا من المدينة ،فقال" :إن بالمدينة أقوا ًما ،ما سرتم
ً
واد ًيا إال كانوا معكم" قالوا :يا رسول اهلل ،وهم بالمدينة؟ قال" :وهم بالمدينة،

حبسهم العذر.

قال ُا بن ُكثري ُ"قال العويف عن ا بن عباس :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمر
الناس أن ينبعثوا غازين معه ،فجاءته عصابة من أصحابه فمهي عبداهلل ا بن مغفل
المزين ،فقالوا :يا رسول اهلل ،احملنا ،فقال لهم" :واهلل ال أجد ما أحملكم عليه" فتولوا

حمبلُ،فلماُ
وهم ُيبكونُ،وع َّز ُعلمهيُأنُيجلسواُعنُالجهادُ،والُيجدونُنفقةُوالُم ً
رأىُاهللُحرصهمُعىلُمحؽتهُومحبةُرسولهُأنزلُعذرهمُيفُكتابه" أ هـ.
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وإذنُ ،فهؤالء ُقامت النية يف قلوبهم .فاندفعوا يطلبون من الرسول صىل اهلل عليهُ

وسلم ُأن ُيساعدهم ُبما ُيوصلهم ُإىل ُأرض ُالمعركة ...ثم كانوا مع المجاهدين
بقلوبهم وعواطفهم ،قلقُت ينتظرون أخبارهم .فاستحقوا عىل نيمهت وعزمهم

األجر كله ،كما جاء يف رواية مسلم" :إال شركوكم يف األجر".

ويفُالجانبُاآلخرُيقولُأبوُبكرةُرضيُاهللُعنه :سمعت رسول اهلل صلىُاهللُعليهُ
وسلم ُيقول" :إذا التىق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول يف النار" فقلت :يا

حريصا عىل قتل صاحبه".
رسول اهلل ،هذا القاتل ،فما بال المقتول؟ قال" :إنه كان
ً
فالمقتولُهنا :كانت النية قائمة لديه ،لقتل صاحبه لو استطاع.

ُاألجرُإنُكانتُيفُالخريُ،ويقابلهاُالوزرُإنُكانتُيفُالشر.
وإذنُفالنيةُ،يقابلها
ْ

و لكنُاألمرُالذيُالُبدُمنُالتأكيدُعليه :أن النية  -كماُقالُاإلمامُالغزايلُ -ليست
مجرد الخاطر ،أو حديث النفس ،أو قول "نويت" وإنما هي :القصد .كما قال اإلمام
النووي ،أو انبعاث القلب ،كما قال البيضاوي.

يؤيدُذلك :ما جاء يف المثالُت السابقُت ،فالذين تولوا وأعيمهن تفيض من الدمع.

قصدوا للقيام با لعمل ..و لكن حالت العوائقُدونُذلك .والذي قتل ،حمل السيف.
ولو أتيح له لفعل و لكن الخصم كان أسر ع..

والهمُأولُالعزم.
هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنةُ
َّ
ويفُالحديث" :من َّ
اإلخبلصُوالعمل:
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ما ُمن ُشك ُبأن ُعىلُاإلنسان ُالمسلم ُأنُيطالب ُنفسه ُباإلخبلصُ ،حَت ُيجِن ُثمرةُ

عمله ،و لكن هل يًتك العمل إذا لم يتحقق فيه اإلخالص؟.
ونّتكُاإلجابةُعىلُهذاُالسؤالُلئلمامُالغزايلُ،قال:

"الُينبغيُأنُيّتكُالعملُعندُخوفُاآلفةُوالرياءُ،فإنُذلكُبغيةُالشيطانُمنهُ،إذُ
المقصودُ ،أن ُال ُيفوت ُاإلخبلصُ ،وإذا ُترك ُالعملُ ،فقد ُضيع ُالعمل ُواإلخبلصُ

جميعا".
ً
ثمُنقلُاإلمامُالغزايلُنصيحةُأيبُسعيدُالخرا زُألحدُتبلمذته .إذ قال:

"إنُاإلخبلصُالُيقطعُالمعاملةُ ،فواظبُعىلُالعملُواجتهدُيفُتحصيلُاإلخبلصُ،فماُ
قلتُلك :ا ترك العمل ،وإنما قلت لك :أخلص العمل".

"وقال ُالفضيل ُبن ُعياض :ترك العمل من أجل الخلق رياء ،والعمل ألجل الخلق
شرك ،واإلخالص أن يعافيك اهلل منهما.
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالحاديُوالعشرونُ ُ٪وصيةُاألبُللؽنت

وىصُأبُابنتهُليلةُالزواجُفقالُ٪إنُالزواجُياُابنتُلؼستُنزهةُ،وإنماُهيُمسؤوليةُ

كبرية؛ُمسؤوليةُالقيامُبشؤونُأسرةُكاملةُ،تبدأُباالهتمامُبشؤونُشريكهاُيفُرحلةُ
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الحياةُ ،ثم ُال ُتلبث ُأن ُتشمل ُاألبناء ُوالؽنات ُثم ُاألحفادُ .إنهما ُمسؤولية ُتربيةُ
أبناء ُاألمة ُوبناتهاُ .وإن ُللّتبية ُالمْنلية ُدورا ُكبرية ُيف ُإعطاء ُاألمة ُهويتهاُ ،ويفُ

حفاظهاُعىلُكيانهاُ .

بعضُالؽناتُيتزوجنُتخلصاُمنُقيودُآبائهنُ،متصوراتُأنُالزواجُحياةُتخلوُمنُ

القيودُ ،وهذا ُظن ُخاطئ ُجدا؛ ُألن ُاآلباء ُال ُقيود ُعندهم ُضد ُمصلحة ُالؽناتُ

وسعادتهنُ،هذاُيفُالغالبُاألعمُمنُالناسُ،والشاذُالُحكمُلهُ.هذاُوالُيمكنُأنُ
توجدُحياةُخاليةُمنُالقيودُ.إنُالحريةُالمطلقةُشرُودمارُ،بلُيجبُأنُتعلمُالفتاةُ

أنهاُأكثرُحريةُ،عندماُتكونُيفُبيتُأبيهاُ،منهاُعندماُتنتقلُإىلُبيتُزوجهاُ .

إن ُالزواج ُيا ُابنت ُلؼس ُراحة ُونوما ُمتواصبلُ ،وإنما ُهو ُعمل ُوتخطيطُ .إن ُالزوجةُ
الناجحةُهيُالتُتعملُبضعُعشرُساعةُيفُبؼتهاُ.إنهاُيفُمملكةُالؽيتُوزيرةُمالية؛ُ

تتوىل ُمع ُزوجها ُميزانية ُالؽيتُ ،ووزيرة ُداخلية ُتحافظ ُعىل ُأمنهُ ،ووزيرة ُتربويةُ

تريب ُأوالدهاُ ،وتوجههمُ ،وتغرس ُيف ُنفوسهم ُالعواطف ُالسامية ُمن ُحب ُاآلخر ينُ
والتعاون ُمعهمُ ،ووزيرة ُتمو ين ُ ُتد ِّبر ُالغذاء ُوالملؽسُ ،وتتعاون ُمع ُالزوج ُعىلُ
تنظيمُهذهُالشؤونُكلهاُ،والُيجوزُلهاُأنُتّتكُواحدةُمنهاُ ُ.

خذيُياُا بنتُدرساُمفيداُمماُنرىُونسمعُ.إنناُنسمعُحوادثُطبلقُكثريةُلشابات؛ُ
تزوجت ُالواحدة ُمنهن ُعىل ُأساس ُأن ُالزواج ُهو ُالذهاب ُإىل ُالحدائقُ ،وزيارةُ

الصديقاتُك لُيومُ،والتجولُيفُاألسواقُك لُليلةُ،والعشاءُالفخمُيفُفندقُكبريُك لُ

أسبو عُ،والسفرُإىلُأوروباُوآسياُوأمر يكاُوغريهاُك لُعامُ،ومشاهدةُبرامجُالتلفازُ،

وسماع ُاإلذاعاتُ ،والتحدث ُ ُمع ُالصديقات ُيف ُالهاتفُ ،و لؽس ُأفضل ُالمبلبسُ
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وأحدثهاُ،وكذلكُلؽسُأفضلُأنواعُالحليُبنيُالحنيُوالحنيُ،والسهرُيفُالنواديُ
النسائيةُ ،والجلسات ُالعائليةُ ،وركوب ُأجمل ُالسياراتُ ،واستخدام ُالخادماتُ

والطاهياتُ،والسكنُيفُأجملُالؽيوتُ ُ.

وتجدُالواحدةُمنهنُبعدُحنيُ،أنُالزواجُعملُمستمرُ،واحتمالُلمشكبلتُالحياةُ،

وصربُعىلُظروفهاُالقاسيةُومتاعبهاُ،ومحاولةُللتكيفُمعُالظروفُ،والتغلبُعليهاُ،
وتربية ُللنفس ُعىل ُحياة ُجديدةُ ،ربما ُكان ُفيها ُجوانب ُغري ُمألوفةُ ،فتصابُ
باإلحباطُ،وتستويلُعليهاُالكآبةُ،فؾتقوضُالحياةُالزوجيةُبنيُعشيةُوضحاهاُ ُ.

اعمليُياُا ُبنتُأنُاهتمامُبناتُاليومُبأمورُتافهةُ،وإنهنُيغفنلُاألمورُاألساسيةُيفُ
الحياةُالزوجيةُالسعيدة؛ُوإغفالُهذهُاألمورُينغصُعليهنُسعادتهنُ.منُالخطأُأنُ

تهتم ُالزوجة ُبا لشقق ُأو ُالؽيوت ُالجميلة ُالكبرية ُوأثاثها ُأكثر ُمما ُتهتم ُبالزو جُ.

ومنُالخطأُأنُتهتمُالزوجةُبالتلفازُالملونُوالفيديوُالحديثُوالسيارةُالجديدةُ
أكثرُمماُتهتمُبالزوجُوطموحهُ،إنُالشقةُوالتلفازُوالسيارةُالُتوفرُالسعادةُ.إنُ

القلبُالكبريُوالعواطفُالدافئةُوالتفهمُالعميقُوالتقديرُالكبريُوالحبُالحقيقيُ،

كُ .
ك لُأولئكُهيُالتُتحققُالسعادةُ،ومنُثمُتأتُاألمورُاألخرىُ،واهللُيوفق ِ
(محمدُلطفيُالصباغُ،مجلةُاألسرة)
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َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ
ُ
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َ
ات ُالْ َخ ْم ُسُ
إِ َّن َّ
نيُ.ا َل َّصل ََو ُ
ُالص َبلةَ ُُر ْك ٌن ُ ِم ْن ُأ ْرك ِ
اب ُ َم ْوق ُْو ٌت ُع ََىل ُال ُْم ْؤ ِم ِن ْ َ
ُاإل ْس َبل ِمِ ُ.ه َي ُ ِك َت ٌ
َان ْ ِ
ُ.ال ُيجوز ُ َتركُه َ
ُالر ُس ِل ُعَل َْيهُِ
الُ.ق َ
ُصف َْوةُ ُّ
ُح ٍ
فَ ِر ْي َ
اُيفْ ُأ ِّ
ي َ
َال َ
ض ٌة ُع ََىل ُك ُ ِ ّل ُ ُم ْسلِ ٍم ُ َبا لِ ٍغ ُعَاق ٍِل َ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ
ُيومُالْقيام ُِةُ.
ُص َبلةًُ ُم َت َع ِّم ًداُفَق َْدُ َكف ََر"ُ.وهيُأ َ َّو ُلُ َماُ ُي ْسأ َ ُل
َّ
ُ
الس َبل ُمُ" َم ْنُ َت َركَ َ
ُعنهُالعبد َ

ُالصلواتُالخم ِس.
بُعلؼناُأنُ ُن َحا ِف َظُعىل
ِ
والصبلةُُمفتاحُ ُال َج َّن ِةَ ُ.ي ِج ُ
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ارةُُال َْب َد ِنُ
لص َبلةِ ُ
وطاُ َت ِصحُّ َّ
َوإِ َّنُلِ َّ
ُش ُر ً
ُالص َبلةُُ ِع ْن َدُ َت َو ُ
اُو َتف ُْس ُدُ ِع ْن َدُ ِغ َي ِ
اب َه َ
اج ِد َه َ
اُ.و ِه َي َُط َه َ
تُ .ف ََم ْن ُأ َ َرادَُ
.و َت ْغ ُِط َي ُة َّ
اس ِتق َْب ُ
ال ُالْ ِق ْبل َ ِة َُوال َّت ْو ِق ْي ُ
ُالس ْ ِ
ارةُ ُال ِ ّؿ َي ِ
ارةُ ُال َْمك َ ِ
ّت َُو ْ
ان َ
اب َُو َط َه َ
َو َط َه َ
ُالص َبلةَ ُفَل ْي َحا ِف ْظ ُع ََىل ُ َه ِذهِ ُّ
ُالص َبلةَ ُ َت ْن َه ُ َع ِنُ
وطَُ .و ِم َن ُال َْم ْعل ُْو ِم ُأ َ َّن َّ
أ َ ْن ُُي ِق ْي َم َّ
ُالش ُر ِ
ُ
ك ِرُ .ف ََم ْن ُأ َ َرا َد ُأ َ ْن ُ َي ْحف ََظ ُنَف َْس ُه ُ ِم َن ُالْ َف ْح َشا ِء َُوال ُْم ْن َ
الْ َف ْح َشا ِء َُوال ُْم ْن َ
ك ِر ُفَل ُْي َحا ِف ْظ ُع ََىلُ
اتُالْ َخ ْم ِسُ.
َّ
الصل ََو ِ
ُركعتانُ.وصبلةُ ُّ
ُركعاتُ.وصبلةُ
ُركعاتُ.وصبلةُ
ُالعصرُأرب ُع
ُالظ ْه ِرُأرب ُع
ْفجر
ٍ
ٍ
ِ
ِ
إِ َّنُصبلةَُال ِ

ُركعاتُُ.تركُالصبلةُُمعُُالعلمُكفرُ.قالُ
ُركعاتُ.وصبلةُ ُالعشا ِء ُأرب ُع
ُثبلث
المغرب
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ُالصبلَةُُف ََم ْن ُ َت َرك ََهاُفَق َْدُ
مهن َّ
الرسولُاهللُصلُاهللُعليهُالسبلمُُا َل َْع ْه ُدُال َّ ِذ ْ
اُو َب ْؼ َ ُ ُ
يُ َب ْي َن َن َ

َ
ارةٌُلِ َماُ َب ْؼ َن ُه َّنُ َماُل َْمُ ُت ْغ َشُ
َكف ََر
َّ
لو ُ
اتُالْ َخ ْم ُس َ
ُ.وُقالُأيضاُُ،الص َ
ُُ،والْ ُج ُم َع ُةُإِ َىلُالْ ُج ُم َعةُِ َك ّف َ

ا لْ َ
ك َبائ ُِرُ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َُع ِن ْ
أ ِج ْ
ُاإل ْس َبل ِم؟
َماُأ َ َه ِّم َّي ُة َّ
ُالص َبلةِ ُِيف ْ ِ

ني؟
ك َْي َفُفَ ْر ِض َّي ُة َّ
ُالص َبل ِةُع ََىلُال ُْم ْؤ ِم ِن ْ َ

ض ٌة؟
ع ََىلُ َم ِن َّ
اتُالْ َخ ْم ُسُفَ ِر ْي َ
ُالصل ََو ُ
ُص َبلةًُ ُم َت َع ِّم ًدا؟
َه ْلُ َكف ََرُ َم ْنُ َت َركَ َ
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َاُي ْسأ َ ُلُال َْع ْب ُد َُي ُْو َمُالْ ِق َيا َمةُِق َْب َلُك ُ ِ ّلُ َش ْي ٍئ؟
َع ّم ُ
َماُ ِه َي ُّ
ُِالص َبل ِة؟
ُالش ُر ْو ُطُلِ ِص َّحة َّ

ني؟
َع ّمَاُ َت ْن َه َّ
ُالص َبلةُا َل ُْم َصلِ ّ ْ َ
ك َْم َُرك َْع ًةُلِ َص َبل ِةُالْ َف ْج ِر؟

ك َْم َُرك َْع ًةُلِ َص َبل ِةُالْ ِع َشا ِء؟
ُالص َبل ِةُال َّ ِتُبَ ْع َدُغُرو ِبُا َّ
لش ْم ِسُ ُم َّت ِص ًبل؟
ُاس ُم َّ
َما ْ
ْ
ُْ
َت ْر ِج ِمُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ َىلُال َْؽ ْن َغا لِ َّيةِ٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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َ
ض ُع ََىل ُك ُ ِ ّل ُ ُم ْسلِ ٍم ُعَاق ٍِل ُ َبا لِ ٍغ ُ َص ِح ْي ٍحُ.ف ََم ْنُ
ا َ َّ
ُ.و ُه َو ُفَ ِر ْي ٌ
لص ْو ُم ُُر ْك ٌن ُ ِم ْن ُأ ْرك ِ
ُاإل ْس َبل ِم َ
َان ْ ِ
لص ْو ُمُ
َُو َج َد َ
هللُ َج َّل َُوعَ َبلُ"ُا َ َّ
ضُعَل َْيه َّ
ان َُو ُه َوُأ َ ْه ٌل ُِأل َ َدا ِء َّ
ُالص ْو ِمُفُ ِر َ
ُش ْه َر َُر َم َ
ُِالص ْو ُمُ.قَا َلُا ُ
ض َ
َ
ك"ُ
ف َّ
بُإِ َيلَُّ ِم ْنُ ِم ْس ٍ
اُ"و لَ َخل ُْو ُ
يل َُوأ َ َناُأ َ ْج ِزي ُِب ِه" َُوقا َ َلُأ َ ْي ً
ُالصائِ ِمُأ ْط َي ُ
ض َ
ِْ
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ُاألَك ْ ِلُ
اُ.و ِه َي ُ َت ْركُ ْ
لص ْو ِم ُ
ُش ُر ْو ًطاُ َي ِصحُُّ ُ َّ
َوإِنُلِ َّ
الص ْو ُم ُ ِع ْن َد ُ َت َو ُ
اُو َي ْب ُط ُل ُ ِع ْن َد ُف ََوا تِ َه َ
اج ِد َه َ
ُاأل َ ْعم ِ َ
ُالصا ِد ِق ُإ َىل ُغُرو ِب ُا َّ
ُ
الشر ِب ُ ِم ْن ُُطل ُو ِع ُا ُّ
بُ
لص ْب ِح َّ
لش ْم ِسَُ .و َت ْركُ ْ َ
ِ
ال ُال ّ ِت ُ َت ِج ُ
ُْ
َو ّ ْ
الْ َغ ْس َل.
هلل َُونُ ُم ُّوُ
ونِ ُ.م ْن َهاُ َت ْز ك َِي ُة ُالْ َقل ِْب ُوال َّتق َُّر ُب ُإِ َىل ُا ِ
َوإِ َّن ُلِ َّ
لص ْو ِم ُف ََوائِ َد ُ َي ْح ُص ُل ُعَل َْي َهاُال َّصائِ ُم َ
َ
ُص ْو َم ُه ُ َح َص َل ُع ََىل ُ َه ِذهُِ
از ُال َْم َنا ِع ِّي َُو ِص َّح ُة ُال َْب َد ِن ُ ِم ْن ُأ َ ْم َر ٍ
اض ُ َش ََّتُ .ف ََم ْن ُأ ْح َس َن َ
الْ ِج َه ِ
الْف ََوائِ ِدُال ُْم ِه َّمةِ.

َ
ُِاآلتِ َي ُِة٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُاإل ْس َبل ِم؟
َماُأ َ َه ِّم َّي ُة َّ
ُالص ْو ِم ُِيف ْ ِ

ض؟
ع ََىلُ َم ِن َّ
ُالص ْو ُمُفَ ِر ْي ٌ

ُِالص ْو ِم؟
هللُ َع ْنُف َِض ْيلَة َّ
َماذَاُق َ
َالُا ُ
َ
ك؟
ف َّ
بُ ِم ْنُ ِم ْس ٍ
َم ْنُ ِع ْن َدهُُ َخل ُْو ُ
ُالصائِ ِمُأ ْط َي ُ
اج ِد ُّ
ُالش ُر ْو ِط؟
َه ْلُ َي ِصحُّ َّ
ُالص ْو ُمُ ِع ْن َدُ َت َو ُ
ات ُّ
ُالش ُر ْو ِط؟
َه ْلُ َي ْن ُق ُ
ضُال َّص ْو ُمُ ِع ْن َدُف ََو ِ
ضُع ََىلُا َّ
يب؟
َه ِل َّ
ُالص ْو ُمُفَ ِر ْي ٌ
لص ِ ِ ّ
ضُع ََىلُال َْم ْج ُن ْو ِن؟
َه ِل َّ
ُالص ْو ُمُفَ ِر ْي ٌ
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نب؟
ض َّ
َه ْلُ َي ْن ُق ُ
ُالص ْو ُم ُِب ُش ْر ِبُالل َّ َ ِ
لس ُح ْو ِر؟
َه ْلُ َي ِصحُّ َّ
ُالص ْو ُمُ ُد ْو َنُا َّ
َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َّتا لِ َيةِ٪
َض ْعُعَبل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُا ُلرا بع ُوالعشرونُُُ٪الحج

َ َ
ُاإلسبلم.هوُفَ ِر ْي ٌ ع
لص َّحةُِ.ف َِإ ْنُ
َان
هلل َُس َع َة ُال َْم ِ
ِ
نُر َزقَ ُه ُا ُ
ا َلْ َحجُّ ُمنُأ َه ِّم ُأ ْرك ِ
ال ُوا ِّ
ض ُ ىلُم َ
َت َُي ْر ِج َع ُم
نُبيت ُاهللُِ
ض ُأ َ َح ٌد ُالحجَّ ُعىلُ َنف ِْس ِه
ال ُلهُ َح َّ
ث ُوالُف ُُس َ
فَ َر َ
ِ
وق ُوالُ ِج َد َ
ُفبلُر ُفَ َ
َ
مهيُ.
امُ.الحجُفر ي ٌ
ضُعىلُاأل َ ْغ ِن َيا ِءُكماُأ َ َّنُال َّزك َاةَُفَ ِر ْي َ
ال َح َر ِ
ض ٌةُعَل َ ْ ِ ْ
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كانُ
ُح َّد َد َها
ُالمكرمةُ ،أل َ َدا ِء
فا لحجّ ُهو ُالسفر ُإىل ُمكّة
ُأعمال ُم ّ
ٍ
ُاإلسبلم ُيف ُالم ِ
حد َدةٍ َ
ُ
ّ
ُمسلم ُومسلم ٍةُ،
ُاإلسبلم ُالحجَّ ُفريض ًة ُعىل ُك ّل
اص ُُ ،وجعل
خاص ُوال َّز َم ِ ُ
ان ُال َخ ِ ّ
ال ِ ّ
ٍ
ُ

ّت ُط ُيفُالح ِجّ
ُالما لِ َّي ِة ُوال ِج ْس ِم َّيةُِ،وذلكُأنُ
ُأنُيكون
ُ
َ
ُ
ُاإلنسان ُقادرا ًُمنُال َّنا ِح َي ِة َ
وي ْش َ َ
اس ِ َ
َ
يكون ُا َّ
ُأنُيكون ُالشخ ُصُ
ي
اق َّ
ُقادراُعىلُ َت َح ُّم ِل ُ َم َش ِّ
ُالم َن ِ
لشخ ُ
َ
َ
كُ،أ ْ
ُالسف َِر ُوأ َدا ِء َ
ْص ً
كون ُهناكُمحرم ُ َم َع ُالْمرأ َ ِة ُأ َ َ
َ
ُوحد َهاُ،وكذلكُ
ي ُأ ْن َُال ُ ُت َسا ِف َر َ
صحيحَ ُالْ َج َس ِدُ،وأ ْن ُ َي ُ ْ َ
ْ
ُ َ َّ ٌ
َْ
ُ
ُالما لِ َّيةِ؛ ُِأل َّن ُالحجَّ ُ
ب ُ َت َوفُّ ُر َ
ُش ْر ِط ُاأل َ ْم ِن ُواأل َ َم ِ
اجّ ُ ،و َت َوفّ ُر ُالق ُْد َرةِ َ
ان ُيف ُطر يق ُال َح ِ
َي ِج ُ
ك ُالح ِجّ
ُاإلحرامَّ ،
افُ
ُالسف َُِر ُ ِ
ف َّ
اس ِ
ُالط َو ُ
واإلقَا َمةُِ ،و ِم ْن ُأ َ ْب َر ِز ُ َم َن ِ
اج ٍة ُإىل ُ َتكَا لِ ْي ِ
ِب َح َ
ُ
ك ْع َبةُِ ،وا َّ
ِبا لْ َ
ُور ْم ُيُ
ُوالوقوف ُبِ َع َرفَ َة،
لس ْع ُي ُبني ُالصفا ُوالمرو ِة،
ُ
ُ
ُوالمؽيت ُبِ ُم ْز َد لِ َف َةَ ،
ات ُوحلْق َ ْ
ب
ُ،والطواف ُبالكعبةُِ،ثمُرم ُي ُال َج َم َرا ِت ُالثَّ َبل ِثُ،
ي
ُ
الْ َج َم َر ِ َ ُ ّ
ُالرأ ِسُ،وذَ ْحُ ُال َْه ْد ِ
َ
ُوالم ِد ْي َنةُِ
اع ُ.فَ َن ْح ُن ُ َن ْد ُعوُإىلُا ِ
ُ
ار ِة ُمك َة ُ
ُالم َك َّر َم ِة َ
ُالو َد ِ
ثمُطواف َ
هلل ُ"ُا َلل ّ ُه َّم ُ َتق ََّبل ْ َناُل ِِز َي َ

الم َن َّو َرة
ُ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َ
ح
ُاإل ْس َبل ِم؟
َماُأ َه ِّم َّي ُةُالْ َ ِجّ ُِيف ْ ِ
ض؟
ع ََىلُ َم ِنُالْ َحجُّ ُفَ ِر ْي ٌ

ال؟
َث َُو َالُف ُُس ْو َق َُو َالُ ِج َد َ
ع ََىلُ َم ْن َُال َُرف َ
ُاأل َ ْغ ِن َيا ِءُُفَق َْط.
انُع ََىل ْ
َماُ ُه َم ُّ
انُالْف َِر ْي َ
ض ِ
اُالر ْك َن ِ
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ُالسف َُرُلِ َو ْجهُِاهللُِ َحجٌّ ؟
إِ َىلُأ َ ْي َن َّ
َه ْلُ َي ِصحُّ ُ َحجُّ ُال َْم ْرأ َ ِةُ ُد ْو َنُال ُْم َح َّر ِم؟
كُالْ َح ِجّ ؟
اس ِ
امُ ِم ْنُ َُم َن ِ
ُاإل ْح َر ُ
َه ِل ْ ِ
أ َ ْي َن َّ
ض ُِيفُالْ َح ِجّ ؟
افُفَ ِر ْي ٌ
ُالط َو ُ
كمُمرةُيجبُالحجُعىلُالمسلمُطولُالحياة؟
َه ْلُ َي ْ
ك ِف ْيُ َحجُّ ُا ّ ِ
لط ْف ِلُ َب ْع َدُ ُبل ُْو ِغهِ.
اس َب ُِةُ :
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
َ
ُاإل ْس َبل ِم.
ا َلْ َحجُّ ُِ ...........م ْنُأ ْرك ِ
َان ْ ِ

لص َّحةِ.
...........فَ ِر ْي ٌ
ضُع ََىلُ َم ْنُلَ ُه َُس َع َةُال َْم ِ
ال َُوا ِّ
............و َال..........
َث َُو َال
َم ْنُفَ َر َ
ضُع ََىلُ َنف ِْسهُِالْ َحجَّ ُف ََبل َُرف َ
َ
انُع ََىلُ...............فَق َْط.
ا َلْ َحجُّ َُوال َّزك َاةُفَ ِر ْي َ
ض ِ
َلسف َُرُإِ َىلُالْ َ
ك ْع َبةُِلِ َو ْجهَِ ............حجٌّ .
ا َّ
َالُ َي ِصحُّ ُ............ال َْم ْرأ َ ِةُ ُد ْو َنُال ُْم َح َّر ِم.
امُ ِم ْنُ.................الْ َح ِجّ .
إل ْح َر ُ
اَ ْ ِ

ُح ْو َلُالْ َ
ُِ.............يفُالْ َح ِجّ .
ك ْع َبة
ا َ َّلط َو ُ
اف َ
ِ

ض ُِيفُالْ َح َيا ِةُ َم َّرةً.
ُ..........فَ ْر ٌ

بُع ََىلُا ّ ِ
لط ْف ِلُإِعَا َدةَُُ ...........ب ْع َدُال ُْبل ُْو ِغ.
َي ِج ُ
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الدرسُالُخا مسُوالعشرونُُُ٪الزكاة

إِ َّن ُالزكاةَ ُرك ٌن ُم
ُاإلسبلم ُالخمسةُِ.وهيُفريض ٌة ُعىلُك
ُومسلمات ُإِ ْنُ
لُمسلم
نُأركان
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ
هلل ُ َبذْ ل ََها ُلِل ْ ُفق ََرا ِءُ
ُالمالُ .هي ُ ِح َّص ٌة ُمن
ُو ِج َد ُفمهي ُ َب ْس َط ُة
ِ
ِ
ب ُا ُ
ُالمال ُون ِ
حوهِ ُأ ْو َج َ
ُبشروطُخاصةٍُ.
هم
ٍ
ِنيُون ِ
وال َْم َسا ك ِ
حو ْ
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إ َن ُاهلل ُتعاىل ُقَد ُأوجب ُالزكاةَ ُل َتز كِي ِة ُ ُنفُوس ُالْمؤ ِم ِنني ُو َتطه َ
بُ
ْ
ْ ِ ُْ ْ
ْ ِ ِْ
ِ ّ
ري ُأروا ِح ِه ْم ُمن ُ
ُح ِّ
ْ َ
لم ْخ َتلِ َفةُِع
الُو َت ْن ِم َؼ ِتهُِ
ىلُاإلسبلمُو لِ َت ْط ِه ْ ُِ
الذَّ ِ
ريُال َْم ِ
ِ
اسا ِةُال ُفق ََرا ِءُو لِ َج ْم ِعُالْ ُقل ِ
اتُو لِ ُم َو َ
ُوبُا ُ
نيُالمسلمنيُ.
وإل َشا َعة ُُِر ْو ِحُال َّتكَافُ ِلُوال َْم َح َّبةُِ َب ْ َ
ِِ
ُفرض ُع
وم
ْك ُال َّت ُّ
ف ُالْكَام ِِل ُع ََىلُ
ام ُوال َّت َص ُّر ُ
نُالمعلوم ُأ َ َّن ُالزكاةَ ٌ
ىلُالمسلم ُال َّ ِذيُلَ ُه ُالْ ِمل ُ
ِ
ِ
ابُ.وأ َ ْنُ
َافر ُأوُ ُم ْر َت ّ ٍدُ.وإنهاُ ُتق َْب ُل ُممنُ َبل َ َغ ُما لُ ُه ُق َْد َر ُال ِّن َص ِ
َما لِهُِ.وإنهاُال ُتق َْب ُل ُمنُك ٍ
ام ُكام ٌلُع
كامُفَل ُْيأ َ ِدُّ َزك َا َت ُه ُِإ ْن ُُو ِج َدُيفُ َنف ِْسهُِهذهُ
ِ
ىلُالمالَ ُُ.م ْنُعَلِ َمُبهذهُاألح ِ
َيق ِْض َيُعَ ٌ

الشروط.
ُ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
َ
ُاإل ْس َبل ِم؟
َماُأ َه ِّم َّي ُةُال َّزك َا ِة ُِيف ْ ِ

ض ٌة؟
ع ََىلُ َم ِنُال َّزك َاةُ فَ ِر ْي َ

منُيستحقُالزكاة؟
َ
هللُ َت َع َ
اىلُال َّزك َاةَ؟
بُا ُ
لِ َما َذاُأ ْو َج َ
َه ْلُ ُت َط ِّه ُرُال َّزك َاةُ ُُر ْوحَ ُال ُْم ْؤ ِم ِن؟
َه ْلُ ُت ِش ْيعُُال َّزك َاةُ ُُر ْوحَ ُال َّتكَافُ ِل؟
ض ٌةُع ََىلُك ُ ِ ّلُ ُم ْسلِ ٍم؟
َه ِلُال َّزك َاةُُُفَ ِر ْي َ
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َه ْلُ ُتق َُْب ُلُال َّزك َاةُ ِم ْنُك َا ِف ٍرُأ َ ْوُ ُم ْر َت ّ ٍد؟
َ
يُ ُم ْسلِ ٍمُُ ُتق َْب ُلُال َّزك َاةُ؟
ِم ْنُأ ِّ
ال؟ُ
َضا ُء َُس َنةٍُك َا ِملَةٍُع ََىلُال َْم ِ
بُق َ
َه ْلُ َي ِج ُ

َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِؼب ِ
ُالّتك َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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لص َدقَ ُة
الدرسُالسادسُوالعشرونُُُ٪ا َ َّ

َ
ُج َبللُ ُه ُِيفُ
ان ُا ِ
ا َ َّ
اب ُالْ َخ ْ ِ
اب ُمنُأ ْب َو ِ
ري ُوالْف ََبل ِحُ،و َس ِؽ ْي ٌل ُإِ َىل ُالْف َْو ِز ُِب ِر ْض َو ِ
هلل ُ َج َّل َ
لص َدقَ ُة ُ َب ٌ
ُّ
َات َّ
ُالص َدقَ ِة ُماُ
الد ْن َيا ْ
ُوسُ ،كما ُأ َ َّن ُ ِم َن َّ
ُواآلخ َِر ِةَُ ،و َّ
الص َدق ُ
ري ُو َت ْز ك َِي ٌة ُلِل ُّنف ِ
ُالط ِ ّؼ َب ُة ُ َت ْط ِه ٌ
َ
َي ُ
ي ُأ َ َّنُ
ون ُ ِم ْن ُأ َ ْع َظ ِ ُ
انَ ُ،ع ْن ُأ َ ِيب ُ ُم َ
م ُ َش َعائ ِِر ّ ِ
ُالدي ِنُ،وأك َ ِ
وَس ُاأل َ ْش َع ِر ِّ
ك ُ
يم ِ
ُاإل َ
ْرب ُ َب َرا ِه ِ
ني ْ ِ
يب ُص
ان"ُ.وال َْم ْع َىن ُك ََماُجا َ َء ُ ِع ْن َد ُ َب ْع ِض ُأ َ ْه ِلُ
ال َّن ِ َّ
ىلُاهللُعليهُوسلمُقال"ُ٪و َّ
الص َدقَ ُة ُ ُب ْر َه ٌ
َ
اس ٌم ُع ََىلُ
ري ُإِ َىل ُأ َ َّن ُبَذْ َل َّ
ُح ِ
ُالص َدق ِ
َات َُوا ُلْح ِْر َ
ص ُعَل َْي َها ُ َد لِ ْي ٌل ُقَا ِط ٌع ُو ُب ْر َه ٌ
ان َ
الْ ِعل ِْم ُُي ِش ْ ُ
هلل ُ َت َع َ
الُ،
ُصا ِح ِب َها َُو ِد ْي ِن ِه َُو َم َح َّؽ ِت ِه ُ ِ
اىلُ .كما ُأ َ َّن ُِيف َّ
ُالص َدقَ ِة ُتنمي ًة ُوزيادةً ُلِ ْؤل َ ْم َو ِ
إيمان َ
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َ
اتُ
اج ِ
وتنمي ًة ُلِ ْؤل ْج ِر ُوالثَّ َو ِ
اب ُالذي ُ َي ْح ُص ُل ُعَل َْي ِه ُال ُْم َت َص ّ ِد ُق ُ ِع ْن َد ُاهللُِ ،وفيها َُس ٌّد ُلِ َح َ
نيُ.
الْ ُفق ََرا ِء َُوال ُْم ْح َتا ِج َ

َ
َ
َاتُ ُد ِع َي َُي ْو َمُ
ارُ ِم َن َّ
ُالص َدق ِ
ُح َر َ
يبُُص َّىلُاهللُعليهُوسلَّمُأ َّنُ َم ْن َ
ربُال َّن ِ ّ
ىلُاإل ْكثَ ِ
َوق َْدُأ ْخ َ َ
ص ُع ِ
ك ْو َنُ ِم َن َّ
الْ ِق َيا َمةُِلِ َي ُ
نيُعنُأيبُ
ُباب َّ
ُالص َدقَةُِ.وجاءُيفُا َّ
نيُإىلُالجنةُِ ِم ْن ِ
ُالدا ِخلِ ْ َ
لص ِح ْي َح ْ ِ

ُيومُ
ُ"س ْب َع ٌة ُ ُي ِظل ُّ ُه ُم ُا ُ
هلل َ
هريرةَ ُ(رضي ُاهلل ُعنه) ُأن ُالنيب ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسل ّمُ ،قالَ ٪
ُ
ِ"ُ٪ور ُج ٌل ُ َت َص َّد َق ُِب َص َدقَةٍُ
ُ"ُ،و ُذ ك َِر ُ ِم ْن
َّ
الْ ِق َيا َمةُِيفُ ِظلِ ّهُِ َي ْو َم ُال َُ ِظ َّل ُإِ َّال ُ ِظل ّ ُه َ
ُهؤالءُالس ْب َعة َ
َ
ُص َن َع ْتُ َي ِم ْؼ ُن ُهُ".
فَأ ْخفَا َهاُحَتُ َالُ َت ْعل ََم ُِش َما لُ ُهُ َما َ
َات ُ َم َنا ِف َع ُوف ََوائِ َد ُوف ََضائِ َل ُ َي ْن َب ِغي ُلِل ُْم ْسلِ ِم ُأن ُ َي َتأ َ َّمل ََها ُوأن ُ َي ْج َت ِه َد ُيفُ
إِ َّن ُلِ َّ
لص َدق ِ
َ
ُأنُيزيدُ
سان
اب َهاُ؛ُف َّ
َ
ب ُيفُ ُدعَا ِء ُال َْمبلئك ِة ُلئلن ِ
َت ْح ِص ْيلِ َهاُو َن ْي ِل ُأ ْج ِر َهاُو َث َو ِ
َالص َدقَ ُة َُس َب ٌ
َ
خاري ُعنُأيبُهريرةُ(رضيُ
لب
ِّ
ا ُ
اركَ ُلَ ُه ِ
هلل ُتعاىلُيفُ َما لِهُِ،وأنُ ُي َب ِ
ُيفُر ْز ِقهُِفَق َْد ُ َصحّ ُ ِع ْن َد ُا ُ
انُ
اهللُعنه)ُ٪أنُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُقالَ "ُ٪ماُ ِم ْن ُ َي ْو ٍم ُ ُي ْص ِبحُ ُال ِع َبا ُد ُ ِفيهُِإِال َُّ َملَك َ ِ
ُاآل َخ ُرُ ٪اللهم ُأ َ ْع ِط ُ ُم ْم ِسكًاُ
ْن َال ِن ُف ََيقُو ُل ُأ َ َح ُد ُه َماُ ٪ا َلل َّ ُه َّم ُأ َ ْع ِط ُ ُم ْن ِفقًا ُ َخلَفًاُ ،و َيق ُْو ُل ْ
َي ْ ِ
بُب ِنُ ُع ْج َرةَُأَنَّ ُهُقالُ٪
َتلَفًا"ُ.والصدق ُةُ ُت ْط ِف ُئُالْ َخ ِط ْؼ َئ َةُلِ َماُ َصحَّ ُيفُ ُسننُالّتمذيُعنُك َْع ٍ
ص
ارُ"ُ.
قالُرسولُاهللُ ىلُاهللُعليهُوسلمُ"ُ٪والصدق ُةُ ُت ْط ِف ُئُالْ َخ ِط ْؼ َئ َةُكماُ ُي ْط ِف ُئُالما ُءُال َّن َ
ُجا َء ُيفُ
اض ُو ِح َما َي ِة ْ
ب ُلِ ِع ِبل ِج ْ
اض ُِ ُ -ب ِإ ْذ ِن ُا ِ
َّ
ُاأل َ ْع َر ِ
ُاأل َ ْم َر ِ
هلل ُتعاىل ُُ -فَق َْد َ
والص َدقَ ُة َُس َب ٌ

(المعجمُالكبري)ُعنُعبدُاهللُبنُمسعودُقالُ٪قالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ٪
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"ح ِّص ُنوا ُأ َ ْم َوالَ ُ
ُلئلنسانُ
ّت
اووا ُ َم ْر َضا ك ُْم ُِب َّ
ِ
َ
الص َدقَ ِة ُ ُ".والصدق ُة ُِس ْ ٌ
ك ْم ُِبال َّزك َا ِةُ ،و َد ُ
ُجا َء ُيف ُ ُمسند ُاإلمام ُأحمد ُبن ُحنبل ُعن ُأم ُالمؤمننيُ
و ِح َم َ
ارُ ،فَق َْد َ
اي ٌة ُله ُمن ُال َّن ِ

عائشةُ(رضيُاهللُتعاىلُعنها)ُأنُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقالُلها"ُ٪ياُعائش ُةُ
ار َُو ُلَ ْوُبِ ِش ِّقُ َت ْم َرةٍُ".
اِ ْس َؾ ِ ِ
ّتيُ ِم َنُال َّن ِ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ري َُوالْف ََبل ِح؟
ابُالْ َخ ْ ِ
َماُ ُه َوُ َب ُ

انُاهللُِ َت َع َ
اىل؟
َماُ ُه َوُ َس ِؽ ْي ُلُالْف َْو ِز ُِب ِر ْض َو ِ

ان؟
َه ِل َّ
ُاإل ْي َم ِ
ُالص َدقَ ُةُ ِم ْنُ َب َرا ِه ْ ِ
ني ْ ِ

هلل؟
ُالص َدقَ ُةُ َد لِ ْي ٌلُع ََىلُ َم َح َّبةُِا ُِ
َه ِل َّ
ال؟
َه ِل َّ
بُ َت ْن ِم َيةُِال َْم ِ
ُالص َدقَ ُة َُس َب ُ

الص َدقَةِ؟
ابُال ُْم ْؤ ِم ِن ُِب َّ
َه ْلُ َي ِز ْي ُدُ َث َو ُ
ُ
بُاهللِ.
َماذَاُ ُي ْط ِفأُغ َ
َض َ
اُي ُردُُّال َْب َبل َء؟
َماذَ َ

الص َدقَةِ؟
نيُال َّزك َا ِة َُو َّ
َه ْلُ َت ْع ِر ُ
فُالْف َْر َقُ َب ْ َ

ض ٌة؟
َه ِل َّ
ُالص َدقَ ُةُفَ ِر ْي َ
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الدرسُالسا بعُوالعشرونُ ُ٪السنةُوالبدعة

تعريفُالسنة:

لغ ًُة :الطريقة ،سواءُكانتُمحمودةُأوُمذمومة.
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اصطبلحا :ك ل ما ُنقل عن النيب صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
ً

مْنلةُالسنةُيفُدينُاهلل :هي المصدر الثاين من مصادر التشر يع.

قالُالعلماء :إن الوحي قسمان:
)1قسمُأُوحيُإىلُالرسولُصىلُاهللُعليهُوسلمُبلفظهُومعناه؛ُ(القرآن).
)2قسمُأُوحيُإىلُالرسولُبا لمعىنُالُباللفظ؛ُ(السنة).

قالُشيخُاإلسبلمُا بنُتيمية" :فأما الرسول ،فيزنل عليه وحي القرآن ،ووحي آخر،
هو الحكمة؛ كما قال صلوات اهلل عليه وسالمه(( :أال إين أوتيت ال
قرآن ومثل َه معه))،
َ

فهذا الحديث الصحيح يدل داللة قاطعة عىل أن ُالشريعة ُاإلسبلمية ُلؼست ُقرآ ًناُ

فقطُ،بلُهيُقرآنُوسنة"؛ اهـ.

ِقُ
الُفرقُبنيُقولُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُوفعله؛ُألنُاهللُعزُوجلُقال َ ﴿:و َماُ َي ْنط ُ
ُالر ُسو ُلُ
َع ِنُال َْه َوى *إِ ْنُ ُه َوُإِ َّال َُو ْح ٌيُ ُي َ ُ
وح ﴾ [النجمُ،]:ُ،9 :وقولهُتعاىل َ ﴿:و َماُآ َتا ك ُُم َّ
فَ ُخذُ و ُه ﴾ [الحشر ،]= :اآلية عامة فيما أتانا من قوله أو فعله أو تقريره.
الحثُعىلُالتمسكُبالسنة:

روى ُمسلم ُعن ُأيب ُهريرة ُرضي ُاهلل ُعنه ُقال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

غريبا ،فطوىب للغرباء)).
غريبا ،وسيعود كما بدأ
((بدأ اإلسالم
ً
ً

293

ويفُروايةُأنهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ُسئلُعنُالغرباءُ،فقال(( :الذين ُيحيون ما أمات
الناس ِمن ُس َّنيت)).

هؤالءُهمُأهلُالسنةُوالجماعةُ،وهمُك لُ َمنُكانُعىلُماُكانُعليهُالنيبُصىلُاهللُعليهُ

ُيفُاله ْديُالظاهرُوالباطن.
وسلمُوأصحابهُوالتابعون
َ

•سمواُأهلُالسنة :ألنهم اآلخذون بسنة النيب صىل اهللُعليهُوسلمُ،العاملونُبها.

•سموا ُبا لجماعة :ألنهم أخذوا بوصية رسول اهلل با لجماعة ،فاجتمعوا عىل الحق

وأخذوا به ،واق َتفَوا أثر المسلمُت المتمسكُت بالسنة من الصحابة والتابعُت
وأتباعهم.

جية السنة المطهرة واستقاللها بتشر يع األحكام
قال ُاإلمام ُالشوكاين :إن ثبوت ح َّ

ضرورةٌ دينية ،وال يخالف ذلك إال َمن ال َّ
حظ له يف دين اإلسالم.
تعريفُالبدعة:

َت مثال سا بق ،سواء كان يف الدين أم ال.
لغ ًُة :ك ل حادث وجديد عىل غ ِ

اصطبلحا :طريقة يف الدين مخًتعة ،تضاهي الطريقة الشرعية ،يقصد بالسلوك
ً

عليها المبالغة يف التعبد هلل سبحانه.
أقسامُالبدعة:

)1بدعةُدنيويةُ(يف العادات)؛ كا لمخًتعات الحديثة.
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حكمها :مباحة.
)2بدعةُدينيةُ(يف العبادات).
حكمها :التحريم.
أقسامُالبدعةُيفُالعبادة:

)1ماُيكونُيفُأصلُالعبادة :بأن يحدث عبادة ليس لها أصل يف الشر ع؛ مثل :الصالة

األلفية ليل َة النصف من شعبان مائة ركعة ،يقرأ يف ك ل ركعة سورة اإلخالص عشر

يأت بها الشر ع ،فيقول( :هو ،هو ،هو،
الذكر لم ِ
مرات ،ومثل أن يخًتع طريقة يف ِّ

اهلل ،اهلل ،اهلل).

)2ماُيكونُيفُالزيادةُيفُالعبادةُالمشروعة :كما لو زاد ركع ًة يف صالة الظهر.

)3ما ُيكون ُيف ُصف ِة ُأداء ُالعبادة ُالمشروعة :يؤديها عىل صفة غَت مشروعة؛ مثل:

الذكر يف جماعة.

)4ماُيكونُبتخصيصُوقتُمعنيُللعبادةُالمشروعةُلمُيخصصهُالشر ع؛ُكتخصيصُ

نهارُالنصفُمنُشعبانُبصيامُوليلهُبقيام.
ِ

الدليلُعىلُتحريمُالبدعُيفُالدين:
ُِاّلل ﴾ [الشورى:
ُالدي ِن ُ َماُل َْم ُ َيأْذَ ْن ُِبه َّ ُ
•قولهُتعايل  ﴿:أ َ ْم ُل َُه ْم ُ ُش َرك َا ُء َ
ُش َر ُعواُل َُه ْم ُ ِم َن ّ ِ
 ،]87فالمبتدع كأنه يشر ع مع اهلل.
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•روىُمسلمُعنُجابرُبنُعبداهللُرضيُاهللُعنهُقال :كان النيب صىل اهلل عليه وسلم

اله ْدي َهدي محمد،
يقولُيفُخطؽته(( :أما بعد ،فإن خَت الحديث كتاب اهلل ،وخَت َ

وشر األمور محدثاتها ،وك ل بدعة ضاللة)).

•حديثُالبخاريُومسلمُعنُعائشةُرضيُاهللُعنهاُعنُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ

قالَ (( :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه ،فهو ردٌّ)).

♦أحدث :يدل عىل أنُ َم
نُأحياُسنةُقدُتركهاُالناسُزما ًناُ،فلؼُسُببدعة.
ُ

♦يف ُأمرنا ُهذا :يدل عىل البدعة الشرعية اليت حكمها التحريم ،وهي البدعة يف

الدين.

♦ماُلؼسُمنه :يدل عىل أنه إذا أحيا ما له أصل يف الدين ،فال يعد بدعة.

جاءُيفُذمُالبدع:

عنُأنسُبنُمالكُرضيُاهللُعنه؛ُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم(( :إن اهلل حجز -

أو قال :حجب  -التوبة عن ك ل صاحب بدعة))؛ صححه األلباين يف صحيح الًتغيب
والًتهيب.

قالُا بنُعباسُرضيُاهللُعنهُيفُقولهُتعاىل َ ﴿:ي ْو َم ُ َت ْؽ َي ُّ
ض ُُو ُجوهٌ َُو َت ْس َودُّ ُُو ُجوهٌُ ﴾ [آل
عمرانَ :]76< :ت ْب َيض وجوه أهل السنة ،و َت ْس َود وجوه أهل البدعة.
قالُسفيانُالثوري :إن البدعة أحب إىل إبليس من المعصية؛ ألن البدعة ال ُيتاب
منها ،والمعصية يتاب منها؛ ألن المبتدع الذي يتخذ دي ًنا لم يشرعه اهلل ورسوله
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صىل اللهُعليهُوسلمُقدُ ُز ِيّنُلهُسو ُء ُعملهُفرآهُحس ًناُ،فهوُالُيتوب؛ُألنُأولُالتوبةُ
العلمُبأنُفعلهُسيئُلؼتوبُمنه.

وقالُأيضا :ال يستقيم قول إال بعمل ،وال يستقيم قول وعمل إال بنية ،وال يستقيم
ً

قول وعمل ونية إال بموافقة السنة.
قالُالحسنُالبصريَ :من وقَّر صاحب بدعة ،فقدُسىعُيفُهدمُاإلسبلم.

نماذجُمنُالبدعُالشائعةُ(كتاب موسوعة البدع للشيخ العالمة محمد ناصر الدين
األلباين رحمه اهلل):

بدعُالعقائد:

)1تسميةُملكُالموتُ(عِزرائيل).

)2بدعة ُالسؤال ُعن ُكيفية ُصفات ُاهلل؛ ُمثل ُأن ُيسأل ُعن ُكيفية ُاستواء ُاهلل ُعىلُ

عرشه.

)3قول ُالعامة( :اهلل موجود يف ك ل مكان ،أو يف ك ل الوجود) ،يقصدون بذا ته،

مستو عىل عرشه ،بائن عن خلقه.
والصحيح أنه تعاىل
ٍ
)4بدعةُإنكارُرؤيةُالمؤمننيُلربهمُيفُاآلخرة.

طمعا يف جن ِتك وخوفًا من نارك).
)5قول( :ما أعبدك ً

)6التوسلُبجاهُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،أوُبحقُالرسلُ،أوُبحقُبيتُاهللُالحرام.
بدعُالطهارة:
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)1مسحُالرقبةُأثناءُالوضوء.
)2الوسوسة.
بدعُاألذان:

)1قولهمُعندُسماعُاألذان( :اهلل أعظم ،والعزة والدوام هلل).

)2زيادة( :الدرجة الرفيعة إنك ال تخلف الميعاد) يف الدعاء بعد األذان.

خَت من النوم) ،والصحيح أن
)3قول( :صدقت وبررت) عند قول المؤذن( :الصالة ٌ

يقول مثلما يقول المؤذن.

قامت الصالة).
)4قول( :أقامها اهلل وأدامها) عند قول المؤذن( :قد
ِ
بدعُالصبلة:

)1التلفظُبالنية.

)2مسُشحمةُاألذنُباإلبهامنيُعندُالتكبري.
)3المصا فحةُبعدُالصلوات.

)4زيادةُلفظُ(سيدنا) يف الصالة عىلُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُأثناءُالصبلة.
)5تخصيصُليلةُالجمعةُبقيامُمنُبنيُالليايل.

)6الصلواتُالمخّتعة؛ُمثل :الصالة األلفية ليلة النصف من شعبان.
بدعُالجنائز:
298

)1اعتقادُأنُالجنازةُإنُكانتُصا لحة َّ
ُخفُثقلهاُعىلُحاملهاُوأسرعت.
)2االجتماعُللعزاء.

)3األربعونُعىلُالميت.

)4الجهرُبالذكرُعندُغسلُالجنازةُوتشؼيعها.

)5زيارةُالمقابرُيومُالعيدُأوُاالثننيُأوُالخمؼس.
بدعُالصيام:

)1بدعةُاإلمساكُعنُالطعامُقبلُأذانُالفجر.
)2تخصيصُيومُالنصفُمنُشعبانُبصيام.
)3تخصيصُأولُرجبُبصيام.

البدعُالمتعلقةُبتبلوةُالقرآن:

ُالتبلوةُبصوتُواحد.
)1االجتماعُعىل
ٍ

)2قراءةُالقرآنُباأللحانُواألنغامُالموسيقية؛ُ(وهو ما يعرف بالمقامات).
)3أخذُالفألُمنُالمُصحف.

)4اعتقادُأنُ َمنُحلفُعىلُالمصحفُيصابُبا لعّم.

)5قراءةُ(يس) أربعُت مرة بدعا ٍء مخًتع إلهالك شخص.
االحتفاالتُالبدعية:
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)1االحتفالُبليلةُاإلسراءُوالمعراجُوالمولدُالنبويُوالهجرة.

)2األعيادُالبدعية؛ُمثل :عيد األم ،عيد الحب ،وغَتها من األعياد البدعية.
بدعُالعاداتُواالعتقاداتُالخاطئة:

)1اعتقادُبعضُالنساءُأنُال ُّنفساءُإذاُدخلُعليهاُ َمنُحلقُرأسهُأوُلحؼتهُ،أوُمنُ

حماُ،فإنهاُتشاهرُبذلكُ،فبلُيْنلُلؽ ُنهاُ،وتتأخرُعنُموعدُالحمل.
يحملُيفُيدهُل ً

•يقول ُصاحب ُكتاب ُالسنن ُوالمؽتدعات :وال شك أن هذا االعتقاد الفاسد هو من

عوامل سقوط األمم والشعوب؛ ألن النساء الاليت من شأنهن ذلك ال يستطعن تربية

أبناء صا لحُت للكفاح والنضال عن الدين.

) 2ما ُيعمل ُيوم ُالسا بع ُمن ُالوالدة؛ ُمن ُتزيني ُاإلبر يقُ ،ورش ُالملحُ ،وإيقادُ

الشمو عُ،ودقُالهون.

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ
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ُ

َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالتاسعُوالعشرونُ٪الدعوةُُإىلُاهلل

إنُالدعوةُقضيةُلهاُبدايةُولهاُغايةُُ،وبؼنهماُمراحلُينبغيُأنُتقطعُبأناةُورويةُ

حَتُيتحققُالهدفُالمنشودُُ،منُعمارةُاألرضُبدينُاهللُالربُالمعبودُ .
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إنهاُالدعوةُإىلُالتوحيدُيفُشمولُوتكاملُُ،ثمُالؿباتُيفُمواقعُالحراسةُلدينُاهللُعزُ

وجلُُ،ثمُالتأينُيفُجميعُمراحلُالدعوةُوإنُطالُالدربُُ،حَتُتزولُغربةُاإلسبلمُُ،

وتكربُالقاعدةُُ،و يؾسعُنطاقُالعاملنيُلئلسبلمُعىلُالوجهُالصحيحُُ،ليصبحواُجبهةُ

قويةُيفُوجهُالذينُالُيؤمنونُثمُالجهادُوالقتالُوحينئ ٍذ ُيميلونُعىلُالذينُكفرواُ
ميلةُواحدةُبإذنُاهللُتعاىلُُ .
شروطُالدعوةُإىلُاهلل ُ
ُ

الشرطُاألولُُ٪اإلخبلص ُ

قالُاهللُتعاىلُُ"ُ٪وماُأمرواُإالُليعبدواُاهللُمخلصنيُلهُالدينُحنفاءُويقيمواُالصبلةُ
ويؤتواُالزكاةُوذلكُدينُالقيمة" ُ

وقالُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ"ُ٪إنماُاألعمالُبالنياتُو لك لُامرئُماُنوى" ُ ..

فالدعوةُإىلُاهللُعبادةُُ،فؼتدبرُالمرءُهذاُالمشهدُجلياُُ،ويعلمُم
َّ
نُهذاُأن ُقيامهُ
ً
بهذاُالواجبُهوُماُأمرُبهُأماُالنتائجُفلؼستُداخلةُيفُواجبهُُ،ولؼستُمنُشأنهُبلُ

هيُقدرُاهللُتعاىلُومشيػتهُُ،وهوُونؼتهُوجهدهُوعملهُجانبُمنُهذاُالقدرُُ،ومنُهناُ
تكؾسب ُاألعمال ُقيمتها ُيف ُالنفس ُمن ُبواعثها ُال ُمن ُنتائجها ُُ ،وجزاء ُالمرء ُيفُ

العبادةُالتُأداهاُالُيفُالنتائجُالتُأحرزهاُ .

ومَتُاستقرُهذاُالمعىنُيفُالقلبُتباعدتُعنهُاألطماعُالدنيويةُُ،ألنهُحينئ ٍذُيرتفعُ
إىل ُأفقُالعبوديةُفتأنف ُنفسه ُوسيلة ُخسؼسة ُلتحقيق ُغاية ُكريمة ُولو ُكانت ُهذهُ
الغايةُهيُنصرةُدينُاهللُوجعلُكلمةُاهللُه
َّ
يُالعلياُُ،ألن ُالوسيلةُالخسؼسةُتحطمُ
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معىن ُالعبادة ُالشريف ُُ ،فبل ُنم ِ ِّن ُالنفس ُبلو غ ُالغايات ُبل ُهي ُحريصة ُعىل ُأداءُ

الواجباتُُ،و يستمتعُالعبدُبعدُهذاُبراحةُالضمريُوطمأنؼنةُالنفسُوصبلحُالبالُيفُ

جميعُاألحوالُسواءُراىُثمرةُعملهُأمُلمُيرهاُ .

واإلخبلصُعزيزُُ،ولذلكُيحتاجُالقلبُإىلُتمحيصُالنواياُُ،فعىلُك لُمناُأنُيهِتُ

نفسه ُُ ،وأن ُيلقي ُبالبلئمة ُعليها ُففي ُاإلخبلص ُالخبلصُ .ولذلكُينبغي ُأنُيكونُ

هناكُتمحيصُمستمرُللمسريةُالدعويةُُ،ومحاولةُالكشفُعنُالعيوبُُ،منُالهوىُ
والشهرةُوحبُالظهورُوحبُالنفسُوالعملُلهاُوطلبُالجاهُوالرياسةُ .

ولهذاُيحتاجُمنُالداعيةُدوامُاللجأُإىلُاهللُواالستعانةُبهُعىلُآفاتُنفسهُُ"ُ،نعوذُ
باهللُمنُشرورُأنفسناُومنُسؼئاتُأعمالنا" ُ
ُ

الشرطُالثاينُُ٪وضوحُالهدف ُ

بعضُالناسُقدُيمارسُالعملُالدعويُُ ،لكنُبدونُمنهجُُ،فالغايةُقدُالُتكونُيفُ
ذهنهُأكثرُمنُهتافُبشعاراتُالُيدريُمعناهاُُ،أوُهوُالُيقومُبواجباتهاُُ،وقدُتكونُ

األهدافُمجردُعباراتُإنشائيةُيتشدقُبهاُ .

وقدُتتعلقُالقلوبُبأهدافُكربىُتحتاجُإىلُوقتُلؼسُبالقصريُُ،ومعُالوقتُيؾسللُ

إىلُالنفوسُالشعورُبا لفشلُواإلحباطُُ،فهوُيحلمُبالدولةُاإلسبلميةُسنواتُطوالُُ،

ومرُوقتُطو يلُولمُيرُحلمهُيتحققُيفُالواقعُ .

حةُهناُأن ُنحددُاألهدافُالكربىُلتكونُنصبُاألعنيُُ،ثمُنحددُ
والطريقةُالصحي
ْ

أهدافًاُجزئيةُيسىعُك لُم َّناُلتحقيقها .هذاُالهدفُالجزِئُقدُيكونُدعوةُالزوجةُأوُ
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الزوجُُ،دعوةُاألبُأوُاألمُُ،دعوةُاألخُأوُاألختُُ،دعوةُالصديقُأوُالجارُُ،دعوةُزمبلءُ
العملُأوُرفقاءُالسفرُ .

لكنُيؾبَقُسؤالُمهمُيفُهذاُالصددُأالُوهوُ :
إالمُندعوُ؟ُماُالهدفُ؟ ُ

فإذا ُكان ُالهدف ُاألم ُهو ُنشر ُدين ُاهلل ُتعاىل ُيف ُشَت ُبقاع ُاألرض ُُ ،وأن ُتمحق ُمنُ

األرضُراياتُالكفرُواإللحادُ .

وهذا ُال ُيتحقق ُإال ُبثبلثة ُأمور ُُ ٪التوحيد ُوا تباع ُالنيب ُمحمد ُوأصحابه ُوتزكيةُ
ُجميعاُإىلُالتوحيدُإنُأمعناُيفُفهمهُوتدبرهُ .
النفوسُُ،وقدُتؤول
ً
ُ

)1التوحيدُأوال ُ

يقولُشيخُاإلسبلمُا بنُتيميةُ(ُيفُمفؾتحُالجزءُالثاينُمنُمجمو عُالفتاوىُ)ُُ٪وكانُ
المقصودُبالدعوةُُ٪وصولُالعبادُإىلُماُخلقواُلهُمنُعبادةُربهمُوحدهُالُشريكُلهُُ،

والعبادة ُأصلها ُعبادة ُالقلب ُالمستؾبع ُللجوارح ُفإن ُالقلب ُهو ُالملك ُواألعضاءُ

جنودهُُ.وهوُالمضغةُالذيُإذاُصلحتُصلحُلهاُسائرُالجسدُوإذاُفسدتُفسدُلهاُسائرُ

الجسد ُُ .وإنما ُذلك ُبعلمه ُوحاله ُكان ُهذا ُاألصل ُالذي ُهو ُعبادة ُاهلل ُُ ٪بمعرفتهُ

ومحؽته ُُ ٪هو ُأصل ُالدعوة ُيف ُالقرآن ُُ .فقال ُتعاىل ُُ {ُ٪وما ُخلقت ُالجن ُواإلنس ُإالُ
ليعبدونُ}ُ .

ومنُبابُالنقدُالذاتُواإلنصافُينبغ
يُهناُأنُنعيدُالنظرُطويبل ُيفُطرقُتعليمناُ
ً

للتوحيدُوالعقيدةُُ،فقدُصارُاألمرُمتوقفًاُعندُكثريُمناُيفُحدودُالدرسُاألكاديميُ
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الذيُالبدُمنهُلتأصيلُالمسائلُيفُالعقولُُ،و لكنُدونُأنُتصبحُالعقيدةُمنُجملةُ

العلوم ُوالصنائع ُفحسب ُُ ،فبل ُترتبط ُالقلوب ُبعبلم ُالغيوب ُُ ،فيمسي ُالطالب ُوقدُ

درسُالعقيدةُوألمُبكؾبهاُُ،والُيجدُلهاُصدىُيفُقلبهُ .
َّ

ومنُهناُعندماُيصطدمُهؤالءُبواقعُالناسُقدُتبوءُمحاوالتهُبا لفشلُوهوُيريدُأنُ
ُأوُبالقدرُمثبلُ .
ًُ
يدعوُالناسُلئليمانُباليومُاآلخر

نحنُنحتاجُأنُتتشربُالقلوبُمعىنُتوحيدُالربوبيةُواأللوهيةُواألسماءُوالصفاتُ

ُجيداُلهاُعىلُالمستوىُالنظرىُ .
بعدُتفهمها ً

)2اتباعُالنيبُمحمدُصىلُاهللُعليهُوسلمُوصحبه ُ

وهناُتأتُقضيةُااللتزامُبسنةُالنيبُمحمدُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ،ومحاربةُالبدعُُ،
ومحاربةُالؾياراتُاإللحاديةُالتُتسىعُمنُحنيُآلخرُللنيلُمنُالسنةُُ،و ينبغيُأنُ
ُمزيدا ُمن ُالتكؿيف ُلنشر ُالسنة ُُ ،والتزام ُهدي ُالسلفُ
تشهد ُالساحة ُالدعوية
ً

الصا لحُألنهاُبمثابةُالتطؽيقُالعمليُالذيُيشك لُالنموذجُالقدوةُالذيُيضعهُالناسُ

يفُك لُزمانُأمامهمُلّتشدُمسريتهمُوتهتديُخطاهمُ .

قالُاهللُتعاىلُ"ُفإنُآمنواُبمثلُماُآمنتمُبهُفقدُاهتدوا" ُ

وقالُتعاىلُ"ُلقدُكانُلكمُيفُرسولُاهللُأسوةُحسنةُلمنُكانُيرجوُاهللُواليومُاآلخرُ

وذكرُاهللُكثري ُا ُ" ُ

)3تزكيةُالنفوس ُ

منُاألهدافُالتُتحتاجُإىلُمزيدُعنايةُمنُالدعاةُُ،قضيةُ"ُتزكيةُالنفوسُ"ُألنناُ

عانؼناُاألمر ينُعندماُا تجهناُنحوُتركيزُالمادةُالعلميةُالشرعيةُُ،وابتعدناُعنُ
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الجانبُاألخبليقُُ،اللهمُإالُبعضُالمواعظُالتُالُتسمنُوالُتغِنُمنُجو عُفخر جُ

علؼناُجيلُمنُالمتعالمنيُُ،ومنُأنصافُطلبةُالعلمُُ،وأحدثواُماُأحدثواُ .

والتزكيةُعلمُشريفُُ،واألمةُقدُنجدُبهاُالعلماءُوالدعاةُُ،و لكنُأينُالمربونُ؟ ُ

إنهمُأعزُمنُالكربيتُاألحمرُ .

وهذهُهيُاألمورُالتُجاءتُدعوةُالنيبُمحمدُصىلُاهللُعليهُوسلمُبهاُ"ُهوُالذيُبعثُ
يفُاألمينيُرسوالُممهنُيتلوُعلمهيُآياتهُويزكمهيُويعلمهمُالكتابُوالحكمةُوإنُ

كانواُمنُقبلُلفيُضبللُمبني" ُ

فك لُمقصدُمنُهذهُالمقاصدُلهُوسائلهُُ،و ينبغيُأنُنسىعُيفُإيجادُهذهُالوسائلُ

لؾتحققُاألهدافُ .
ُ

الشرطُالثالثُُ٪عمقُالوعيُباإلسبلمُوالواقع ُ

وهيُبعبارةُاألصولينيُوالفقهاءُماُيسّمُبـُ(ُفقهُالحالُ)ُأوُ(فقهُالوقائعُ)ُُ ،فالعالمُ

اآلنُيمرُبثورةُهائلةُيفُمجاالتُاالتصاالتُجعلتُالغزوُالثقايفُيطلُعلؼناُمنُك لُ
َّ
بابُُ،وبماُأنُقانونُالغابُهوُالحا كمُُ،فقدُأصبحتُثقافةُالمستعمرُاألقوىُتفرضُ

كيانها ُوتعمل ُبأسالؼبها ُالخبؼثة ُالما كرة ُيف ُطمس ُالهوية ُاإلسبلمية ُُ ،والمسلمُ

المعاصر ُيواجه ُتحديات ُخطرية ُعىل ُكافة ُالمستويات ُُ ،ولم ُتعد ُالتشكيل ُالّتبويُ

يخضعُلمعايريُمحددةُكالؽيتُوالمدرسةُوالمسجدُُ،فإنُالتلفازُواالنّتنتُصارُهوُ
المريبُاألولُالُاألبُواألمُُ،والمناهجُالدراسيةُالُتعطيُدرسُالدينُحقهُناهيكُعماُ

فيها ُمن ُأباطيل ُُ ،والمساجد ُال ُتقوم ُبدورها ُيف ُأغلب ُاألحيان .واألسرة ُالمسلمةُ
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صارتُتواجهُمشكبلتُلمُنعهدهاُقب
َّ
لُذلكُُ،ألنُالدينُعندناُلمُيعدُهوُالفيصلُيفُ

األمورُُ،فاألسرةُالمسلمةُعىلُحافةُالهاويةُ .

يفُظلُتلكُاألجواءُنحتاجُإىلُالداعيةُالرباينُالذيُيفقهُالواقعُالذيُيعيشهُُ،فهوُ

ُأن ُأغلب ُالمسلمني ُمغؼبون ُعن ُالُحقيقة َّ
يعلم َّ
ُوأن ُتبصريهم ُإزالة ُالغيام ُمنُ

أمامهمُكفيلُبإذنُاهللُبإعادةُاألمورُإىلُنصابهاُُ،لكنُكيفُ؟ُتلكُمسألةُسنتعرضُ
لهاُالحقًاُ .
ُ

الشرطُالرا بعُُ٪جديةُاألخذُبالكتابُوالسنة ُ

ال ُشك ُيف ُأننا ُنتفق ُحول ُهذا ُالشرط ُأعِن ُالمرجعية ُإىل ُالكتاب ُوالسنة ُُ ،تلكُ

المرجعيةُالمنضبطةُبفهمُسلفُاالمةُُ،حَتُالُنقعُيفُدركُالشطحاتُواألقوالُالشاذةُ

ُ،التُلمُتخر جُيفُاألمةُإالُبسببُعدمُالتقيدُبهذاُالقيدُالبلزمُ .

لكِن ُهنا ُأثري ُمسألة ُ" ُالجدية ُ" ُيف ُاتباع ُهذا ُالمسلك ُُ ،ال ُسيما ُوالحرب ُالعلمانيةُ

الضروس ُتشن ُلدك ُهذا ُاألصل ُمن ُأساسه ُُ ،فلم ُيعد ُالخبلف ُعندهم ُيف ُالتقيدُ
بفهمُالسلفُُ،واالنضباطُبأصولهمُُ،بلُتعدىُاألمرُإلنكارُالسنةُُ،ثمُالتطاولُعىلُ

القرآنُُ،ثمُإظهارُالوجهُالحقيقيُحنيُنالواُمنُاهللُورسولهُُ،وإىلُاهللُالمشتىكُ .
ُ

الشرطُالخا مسُُ٪صدقُالجهادُيفُسؽيلُاهلل ُ
َ
ُجا َه ُدوا ُْ ِمنك ُْم َُو ل َْم ُ َي َّت ِخذُ واُْ
ّتكُوا ْ َُو ُلَ ّمَاُ َي ْعل َِم ّ ُ
ُاّلل ُال َّ ِذي َن َ
قالُتعاىلَُ "ُ٪
َأمُح ِس ْؽ ُت ْم ُأنُ ُت ْ َ
ُونُ " .
ري ُِب َماُ َت ْع َمل َ ُ
ون ّ
ني َُو لِي َج ًة َُو ّ ُ
ِمنُ ُد ِ
ُاّلل َُِوال َ َُر ُسولِه َُِوالَُال ُْم ْؤ ِم ِن َ
اّللُ َخ ِب ٌ
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َ
َ
ُجا َه ُدوا ْ ُ ِمنك ُْمُ
ُح ِس ْؽ ُت ْم ُأن ُ َت ْد ُخل ُوا ْ ُالْ َج َّن َة َُو ل َّمَا َُي ْعل َِم ّ ُ
ُاّلل ُال َّ ِذي َن َ
وقال ُتعاىل ُ"ُ ٪أ ْم َ

نُ " .
اب ِر ي َ ُ
َو َي ْعل ََم َّ
ُالص ِ
وقالُتعاىلُ"ُوالذينُجاهدواُفؼناُلنهديمهنُسبلنا" ُ

وهنا ُيأت ُاالبتبلء ُوالتمحيص ُُ ،وامتحان ُالنوايا ُبني ُالصدق ُوالكذب ُُ ،فؼبدو ُمنُ
يريدُالدنياُومنُيريدُاآلخرةُ .

الداعيةُمصؼباُيفُتوجههُدونُأنُ
والُيكونُجهادُدونُعدادُالعدةُللْنالُُ،فبلُيكون ُ
ً

يستكملُأدوا تهُالتُسيخوضُبهاُالمعركةُمنُأجلُإعبلءُكلمةُاهللُ .

الشرطُالسادسُُ٪االلتزامُبآدابُالعملُالجماعيُوشروطه ُ

فمنُذلكُوحدةُالصفُوعدمُالؾناز عُفيماُالُيستوجبُالْناعُُ،وهناُينبغيُأنُتنأىُ

األهواء ُوالخبلفات ُالشخصية ُلتشق ُعصا ُالُجماعة ُتحت ُمزاعم ُجوفاء ُال ُتنظر ُإىلُ
اآلثارُالوخيمةُالتُتّتتبُعىلُهذهُالخبلفاتُُ،فؼّتتبُعىلُإن
كارُمنكرُمنكراتُأشدُ
ّ

الُسيماُفسادُذاتُالبنيُبنيُأصحابُالتوجهاتُالواحدةُ .

أخرجُاإلمامُأحمدُوالّتمذيُيفُجامعهُوقالُُ٪حديثُصحيحُُ،وأبوُداودُوصححهُ
َّ
ُوسلمُُ"ُ٪فإنُفسادُذاتُالبنيُهيُالحالقة" ُ
األلباينُقولهُصىلُاهللُعليه

أيُأنهاُتحلقُدينُالمرءُفعيا ًذاُباهللُأنُنقعُيفُهذاُ .

وم
َّ
نُهذهُاآلدابُأنُالساحةُطالماُكانتُمشّتكةُفبلُيجوزُبحكمُالشرا كةُأنُيحدثُ

طرفُماُيسببُالضررُعىلُاآلخرُُ،فبلُضررُوالُضرارُ .
ُ

الشرطُالسا بعُُ٪النصيحةُلئلصبلح ُ
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قال ُتعاىل ُُ "ُ ٪والعصر ُإن ُاإلنسان ُلفي ُخسر ُإال ُالذين ُآمنوا ُوعملوا ُالصا لحاتُ
وتواصواُبا لحقُوتواصواُبالصرب" ُ

ويفُصحيحُمسلمُقالُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ"ُ٪الدينُالنصيحة" ُ

ويفُالصحيحنيُقالُجابرُبنُعبدُاهللُُ٪بايعتُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُعىلُإقامُ
الصبلةُوإيتاءُالزكاةُوالنصحُلك لُمسلمُ .

ويقول ُشيخ ُاإلسبلم ُا بن ُتيمية ُ(ُ ٪ُ )629/21أعظم ُما ُعبد ُاهلل ُبه ُنصيحة ُخلقهُ
فا لنصيحةُعمادُالدينُوقوامهُُ،وحقيقتهاُقبولُالح
قُوإنُخالفُالهوىُوكانُبغيضاُ
ً

إىلُالنفسُُ،وردُالباطلُع
ىلُقائلهُولوُكانُحبؼبا ُ.وفرقُبنيُالنصيحةُوالفضيحةُُ،
ً

فكلما ُكان ُالنصح ُيف ُالسر ُدون ُالعنل ُكان ُأفضل ُُ ،وكلما ُالخبلفات ُتحل ُبا لنصحُ
َّ
والُأرىُأنُثمراتُهذاُالؾناصحُسؾبدوُيفُ
المؾبادلُداخلُالحجراتُالمغلقةُكانُأوىلُُ،

األفق ُدون ُأن ُتتآلف ُالقلوب ُوتنبذ ُالعداوات ُُ ،وتهمش ُالذا تيات ُُ .هذا ُبني ُأهلُ

يُأنُتكونُرفيقًاُبهمُوإنُأجرمواُ
الدعوة .أماُبذلُالنصيحةُلك لُمسلمُُ،فإنهُيقتض ْ

وتعدواُفنلُتعدمُفمهيُالخريُ .
ُ

الشرطُالثا منُُ٪االختصاص ُ

من ُالشروط ُالبلزمة ُللدعوة ُإىل ُاهلل ُيف ُهذا ُالعصر ُالتخصص ُُ ،فتكؿيف ُالجهد ُيفُ

تخصصُمعنيُنبغُفيهُالداعيةُُ،ومعُالتمايزُواالستقبلليةُُ،منُشأنهُأنُبؾباعدُعنُ

السطحياتُُ،و لكنُهذاُالشرطُمقيدُبأنُيوجدُيفُالساحةُمنُيسدُجميعُالثغراتُُ،

هذاُيفُميدانُالفقهُوآخرُيفُالعقيدةُوآخرُيفُالسنةُوآخرُيفُعلومُالقرآنُُ،وهذاُيفُ
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الطب ُوآخر ُيف ُاالقتصاد ُوآخر ُيف ُالهندسة ُوهكذا ُنجد ُنوعيات ُمختلفة ُبثقافاتُ

مختلفةُيجمعهاُمنهجُواحدُأهدافهمُواضحةُأدوا تهمُراسخةُأصحابُرؤيةُواقعيةُُ،

صادقنيُيفُجهادهمُُ،ملتزمنيُبضوابطُالمنهجُ،لهمُشخصياتُمتميزةُمستقلةُُ،الُ
توايلُإالُيفُاهللُوالُتعاديُإالُيفُاهللُُ،يبذلهمُجهدهمُيفُنصيحةُعبادُاهللُبأفضلُ

وسيلةُ.

(محمدُحسنيُيعقوب)
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ
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اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالثبلثونُ٪عصرُالفؾنة

زمنُنعيشهُمخيفُُ،وأيامُتؾناوبُعلؼناُُ،محمل ًة ُبفنتُعظيمةُُ،الُتكادُتمرُمرحل ٌةُ

منُزمنُإالُوتحلُعىلُالناسُمنُالمصائبُأعظمهاُُ،وتأت ُالفنتُمؾسارع ًة ُمؾتاليةُُ،

يرققُبعضهاُبعضاًُ،قالُةل«ُ٪إنهُلمُيكنُنيبُقبليُإالُكانُحقاًُعليهُأنُيد َّلُأمتهُ

عىلُخريُماُيعلمهُلهمُُ،وينذرهمُشرُماُيعلمهُلهمُُ،وإنُأم َتكمُهذهُ ُجعِلُعافؼ ُتهاُيفُ
ُوأمور ُتنكرونها ُُ ،وتجيء ُفؾن ٌة ُفريقق ُبعضها ُبعضا ً ُُ،
ُآخرها ُببل ٌء
أو لِها ُُ ،
ُوسيصيب َ
ٌ
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وتجيءُالفؾنةُفيقولُا لمؤمنُُ٪هذهُمهلكتُُ،ثمُتنكشفُُ ،وتجيءُالفؾنةُفيقولُ
المؤمنُُ٪هذهُهذهُ»...رواهُمسلمُ .

فيض ُّلُ
تعرض
ُالفنت ُعىل ُقلوب ُالعباد ُُ ،و يختلفون ُتجاهها ُُ ،فممهن ُمن ُيستقبلها ُ ِ
ُ

تعرضُ
ويهلكُُ،وممهنُمنُيردُّهاُفيهتديُو ينجوُُ،كماُجاءُيفُقولُالحؽيبُةلُُ"ُ٪
ُ
الفنتُعىلُالقلوبُكا لحصريُعودا ًُعودا ًُُ،فأيُقلبُأ ُ ْش ِر َبهاُنكتُفيهُنكتةُسوداءُُ،وأيُ
قلبُأنكرهاُنكتُفيهُنكتةُبيضاءُُ،حَتُتصريُعىلُقلبنيُُ،عىلُأبيضُمثلُالصفاُُ،فبلُ
َ
تضرهُفؾن ٌةُماُدامتُالسمواتُواألرضُُ،واآلخرُأسودُمرباداًُُ،كالكوزُمجخياًُُ،الُيعرفُ

معروفاًُُ،والُينكرُمنكراًُُ،إالُماُأشُربُمنُهواهُ"ُمتفقُعليهُ .

وإنُمنُواجبُالمسلمُأنُيقفُوقفةُحقُومحاسبةُأمامُهذهُالفنتُُ،ثمُيتعرفُعىلُ

واجبهُتجاهُردهاُوإنكارهاُ .

ومنُأولُتلكُالواجباتُومماُيعنيُعىلُمواجهةُالفنتُبإذنُاهللُتعاىلُ :
•االعتصامُبالكتابُوالسنةُ :

فهماُالمنهجُالواضحُُ،والسؽيلُالنقيُُ،والموردُالصايفُُ،فيهماُالنجاةُوالنجاحُُ،وبهماُ
تسعد ُاألرواح ُُ ،وعليهما ُ– ُبعد ُاهلل ُ– ُالم ّتكى ُللفوز ُبرض ُالرب ُجل ُوعبلُ "ُ .فَأ َ َّماُ
يه ْم ُإِل َْيهُِ
ال َّ ِذي َن ُآ َم ُنوا ُِب َّ ِ
اّلل َُوا ْع َت َص ُموا ُِب ِه ُف ََس ُي ْد ِخل ُُه ْم ُِيف َُر ْح َم ٍة ُ ِّم ْن ُه َُوف َْض ٍل َُو َي ْه ِد ِ

يماُ"ُالنساءُُ ُ003
ِص َر ً
اطاُ ُّم ْس َُت ِق ً
•مداومةُاألعمالُالصا لحةُ :

ففي ُزمن ُالفنت ُتطؼش ُاألقدام ُمن ُزوغان ُالعقول ُواألفهام ُُ ،أما ُمن ُقد ُتحصنُ
بأعمالُصا لحةُُ،فهوُيفُمنًقُمنُالفنتُبإذنُاهللُُ,جاءُيفُصحيحُمسلمُعنُأيبُهريرة
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tقال ُُ ٪قال ُرسول ُاهلل ُةل ُُ "ُ ٪بادروا ُباألعمال ُفؾنا ً ُكقطع ُالليل ُالمظلم ُُ ،يصبحُ

الرجل ُمؤمنا ً ُو يمسي ُكافرا ً ُُ ،أو ُيمسي ُكافرا ً ُو يصبح ُمؤمنا ً ُُ ،يؽيع ُدينه ُبعرض ُمنُ

الدنياُ"ُفالرسولُةلُحثُعىلُالمبادرةُباألعمالُالصا لحةُعندُحلولُالفنتُ،منُ
صبلةُوصيامُوصدقةُوبرُوأداءُللحقوقُالواجبةُعليهُُ،وصلةُالرحمُوقراءةُالقرآنُ

وغريهاُمنُاألعمالُالصا لحةُ .
•الدعوةُإىلُاهللُتعاىلُ :

ُصمام ُاألمان ُلمسرية ُهذاُ
ك ٌّل ُبحسبه ُُ ،وبقدر ُاستطاعته ُُ ،فالدعوة ُإىل ُاهلل ُتعاىل ّ

الدينُُ،وهيُسفؼنةُالنجاةُالتُنحنُعىلُمؾنهاُجميعاًُُ،فاألبُمعُأبنائهُُ،والعا لِمُمعُ

طبلبه ُُ ،والراعي ُمع ُرعؼته ُُ ،الجميع ُمسؤولون ُبؾبليغ ُدين ُاهلل ُُ ،وبالدعوة ُإليه ُُ،
وبتوضيحُتلكُالفنتُالعظيمةُُ،والتُنزلتُباألمةُُ،وكيفيةُالتعا ملُمعهاُُ،والسؽيلُ
المن ّ ِجيُمنهاُ .

•لزومُجماعةُالمسلمنيُوإمامهمُ :

فااللتحامُوالّتابطُيفُزمنُالفنتُأوىلُمنهُيفُغريهُُ،والجماعةُخريهاُكثريُُ،والفرقةُ

مرضُعضالُُ،والمسلمونُيفُزمنُالفنتُبُحاجةُإىلُأنُتكونُكلمهِتُواحدةُُ،وأمرهمُ

واحدا ًُُ،ورا يهِتُواحدةُُ،فمنُأعانُالمنافقنيُوالكافر ينُعىلُإخوانهُالمؤمننيُفقدُ

خالفُمنهجُمحمدُةلُُ،وكذلكُفعىلُمنُويلُأمرا ًُمنُأمورُالمسلمنيُأنُيتقيُاهللُ
فمهي ُُ ،وأن ُيأخذ ُبأيديهم ُإىل ُطاعة ُربهمُ ،وأن ُيعلم ُأنه ُمسؤول ُعمهن ُيومُ
القيامةُ .

•تحقيقُمعىنُالتقوىُيفُالقلوبُ :
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وهيُمنُأهمُالمنجياتُمنُالفنتُ،كبريهاُوصغريهاُ،حقريهاُوعظيمهاُُ,قالُتعاىلُُ"ُ٪
َ
اُو ُي َ
ُواُاّلل ُ َي ْج َعلُل َّ ُ
ك ِ ّف ْر ُ َعنك ُْم َُس ِ ّؼ َئاتِك ُْم َُو َي ْغ ِف ْرُ
َياُأ ّيُ َهاُال َّ ِذي َن ُآ َم ُنواُإِنُ َت َّتق َّ َ
ك ْم ُفُ ْرقَا ًن َ
لَ ُ
يمُ"ُاألنفالُُ,ُ22أيُُ٪قدرةُوبصريةُعىلُالتفر يقُوالتمؼيزُ
اّللُذُوُالْف ْ
َض ِلُال َْع ِظ ِ
ك ْۗم َُُو َّ ُ
بنيُالحقُوالباطلُ،وهيُيفُمعناهاُالمعلومُلديناُجميعاًُأنُتجعلُبؼنكُوبنيُعذابُ

اهللُوقايةُُ،بفعلُماُأمركُبهُُ،واجؾنابُماُنهاكُعنهُ .
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ

ُ
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اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا لْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُا لُحادي ُوالثبلثونُ٪خصائصُأهلُالسنة ُ

 ُ )١ا تفاقهم ُعىل ُأمور ُالعقيدةُ ،وعدم ُاختبلفهم ُمع ُاختبلف ُالزمان ُوالمكان؛ ُيصفُ
األصفهاينُهذاُاألمرُفيقولُ٪ومماُيدلُعليُأنُأهلُالحديثُهمُأهلُالحقُ،أنكُلوُ

طالعتُجميعُكؾمهبُالمصنفةُمنُأولهمُإىلُآخرهمُ،قديمهمُوحديمهثُمعُاختبلفُ
ُقطرا ُمُنُ
بلدانهم ُوزمانهمُ ،وتباعد ُما ُبؼمهن ُيف ُالديارُ ،وسكون ُك ل ُواحد ُممهن ً

األقطارُ ُ -وجدتهمُيفُبيانُاالعتقادُعىلُوتريةُواحدةُونمطُواحدُ،يجرونُعىلُطريقةُ
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الُيحيدونُعنهاُوالُيميلونُفيهاُ،قولهمُيفُذلكُواحدُونقلهمُواحدُ،الُترىُفمهيُ

اختبلفًاُوالُتفرقًاُيفُشيءُماُوإنُقلُ،بلُلوُجمعتُجميعُماُجرىُعىلُألسنهِتُونقلوهُ

عنُسلفهمُ،وجدتهُكأنُجاءُعىلُقلبُواحدُ،وجرىُعىلُلسانُواحدُ،وهلُعىلُالحقُ
دينُأبنيُمنُهذا؟ ُ

ُ)٢اعتقادهمُأنُطريقةُالسلفُالصا لحُهيُاألسلمُواألعلمُواألحكم.
ُ)٣أنهمُأعلمُالناسُبأحوالُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُوأقوالهُوأفعالهُ،لذلكُفهمُأشدُ

ُحبا ُللسنةُ ،وأحرصهم ُعىل ُاتباعهاُ ،وأكثرهم ُمواالة ُألهلها؛ ُيقول ُشيخُ
الناس ًّ
اإلسبلمُرحمهُاهللُ٪فإنهُمَتُكانُالرسولُأكملُالخلقُوأعلمهمُبا لحقائقُ،وأقومهمُ

ُوحاالُ ،لزم ُأن ُيكون ُأعلم ُالناس ُبه ُأعلم ُالخلق ُبذلكُ ،وأن ُيكون ُأعظمهمُ
قوال
ً
ً
موافقةُلهُواقتدا ًءُبهُأفضلُالخلق.

ُ )٤حرصهم ُعىل ُنشر ُالعقيدةُالصحيحة ُوالدين ُالقويم ُالذيُبعث ُاهللُبه ُصىل ُاهللُ

عليه ُوسلمُ ،وتعليم ُالناس ُوإرشادهم ُوالنصيحة ُلهمُ ،مع ُالرد ُعىل ُالمخالفنيُ
والمؽتدعني.

ُ)٥وسطؼهِتُبنيُال ِفرقُوالطوائف؛ُيقولُشيخُاإلسبلمُ٪أهلُالسنةُيفُاإلسبلمُكأهلُ
اإلسبلمُيفُالمللُاألخرى.

ُ)٦حرصهمُعىلُالجماعةُواأللفةُ،ودعوتهمُلهاُوحثُا لناسُعليهاُ،ونبذهمُلبلختبلفُ

والفرقةُبنيُأهلُالعقيدةُوالتوحيدُ،وتحذيرُالناسُمنُذلكُ،كيفُالُورسولُاهللُ
صىلُاهللُعليهُوسلمُقدُقال"ُ٪إنُاهللُيرضُلكمُثبل ًثاُ،ويكرهُلكمُثبل ًثاُ٪أنُتعبدوهُ
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والُتشركواُبهُشؼ ًئاُ،وأنُتعتصمواُبحب
اُوالُتفرقوا"ُ،وقدُقالُاهللُتعاىل :
لُاهللُجميع
َّ
ً
ُ
َ
﴿ُ َو َالُ َت ُ
ابُ
ات َُوأو لَ ِئ َ
اُجا َء ُه ُمُال َْب ِ ّؼ َن ُ
ُواُوا ْخ َتلَفُواُ ِم ْنُ َب ْع ِدُ َم َ
كُل َُه ْمُعَذَ ٌ
كو ُنواُك َا ل ّ ِذي َنُ َتف ََّرق َ
يمُ * َي ْو َمُ َت ْؽ َي ُّ
ض ُُو ُجوهٌ َُو َت ْس َودُّ ُُو ُجو ُهٌُ﴾ُ[آ لُعمران].026ُ،023ُ٪
َع ِظ ٌ ُ

قالُا بنُعباسُ٪تؽي ُّ
ضُوجوهُأهلُالسنةُ،وتسو ُدُّ وجوهُأهلُالبدعة.

ُ )٧االقتصار ُيف ُالتلقي ُعىل ُالكتاب ُوالسنةُ ٪فهم ُينهلون ُمن ُهذا ُالمنهل ُالعذبُ
عقائدهمُ،وعبادا تهمُ،ومعامبلتهمُ،وسلوكَهمُ،وأخبلقهمُ،فك لُماُوافقُالكتابُ
َ

والسنةُقبلوهُوأثؽتوهُ،وك لُماُخالفهماُردوهُعىلُقائلهُكائ ًناُمنُكان.

ُ)٨الؾسليمُلنصوصُالشر عُ،وفهمهاُعىلُمقتىضُمنهجُالسلفُ٪فهمُ ُيسلِ ّمونُلنصوصُ

الشر ع؛ ُسواء ُفهموا ُالحكمة ُمنها ُأم ُالُ ،وال ُيعرضون ُالنصوص ُعىل ُعقولهمُ ،بلُ

يعرضونُعقولهمُعىلُالنصوصُ،ويفهمونهاُكماُفهمهاُالسلفُالصا لح.

ُوتفسرياُ،
ُحفظا ُوتبلوة،
 )٩االهتمام ُبالكتاب ُوالسنةُ ٪فهم ُيهتمون ُبالقرآن
ً
ً

وبا لحديث ُ ِدراي ًة ُوروايةُ ،بخبلف ُغريهم ُمن ُالمؽتدعة ُالذي ُيهتمون ُبكبلمُ
شيوخهمُأكثرُمنُاهتمامهمُبالكتابُوالسنة.

ُ )١١احتجاجهم ُبالسنة ُالصحيحة ُوترك ُالتفر يق ُبني ُالمتوا تر ُواآلحاد؛ ُسواء ُيفُ

األحكامُأوُالعقائدُ،فهمُيرونُحجيةُالحديثُإذاُصحُعنُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُ

وسلمُولوُكانُآحا ًدا.

َّ
ُ)١لؼ
سُلهمُإمامُمعظمُيأخذونُكبلمهُكلهُ،ويدعونُماُخالفهُإالُالرسولُصىلُاهللُ

عليهُوسلمُ،أماُغريُالرسولُصىلُاهللُعليهُوسلمُفإنهمُيعرضونُكبلمهُعىلُالكتابُ

والسنةُ،فماُوافقهماُق ُِبلُ،وماُالُفبلُ،فهمُيعتقدونُأنُك لُأحدُيؤخذُمنُقولهُويردُ،
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إال ُالرسول ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلمُ ،أما ُغريهم ُمن ُالفرق ُاألخرىُ ،ومن ُمتعصبةُ
المذاهبُ،فإنهمُيأخذونُكبلمُأئمهِتُكلهُحَتُولوُخالفُالدليل.

ُ)١٢أهلُالسنةُيعظمونُالسلفُالصا لحُ،ويقتدونُبهمُ،ويهتدونُبهديهمُ،ويرونُ

أنُطر يقهِتُهيُاألسلمُ،واألعلمُ،واألحكم.

 )١٣الجمعُبنيُالنصوصُيفُا لمسألةُالواحدةُ،وردُالمتشابهُإىلُالمحكمُ،فهمُيجمعونُ

بني ُالنصوص ُالشرعية ُيف ُالمسألة ُالواحدةُ ،ويردون ُالمتشابه ُإىل ُالمحكم؛ ُحَتُ

يصلواُإىلُالحقُيفُالمسألة.

 )١٤الجمعُبنيُالعلمُوالعبادةُبخبلفُغريهمُ،فإماُأنُيشتغلُبالعبادةُعنُالعلمُ،أوُ
بالعلمُعنُالعبادةُ،أماُأهلُا لسنةُوالجماعةُ،فيجمعونُبنيُاألمر ين.

 ُ)١٥الجمعُبنيُالتوك لُعىلُاهللُواألخذُباألسبابُ،فهمُالُينكرونُاألسبابُ،والُتأثريهاُ
اُأوُقدراُ،والُ َي َد ُعونُاألخذُباألسبابُ،ويفُالوقتُنفسهُالُيلتفتونُ
إذاُثؽتتُشرعً
ً

إليهاُ،والُيرونُأنُهناكُتنافياُبنيُالتوك لُعىلُاهللُواألخذُباألسباب؛ُألنُنصوصُ
ً
الشر ع ُحافلة ُباألمر ُبالتوك ل ُعىل ُاهللُ ،واألخذ ُباألسباب ُالمشروعة ُأو ُالمباحة ُيفُ

مختلفُشؤونُالحياةُ ُ.

 ُ)١٦الجمعُبنيُالتوسعُيفُالدنياُوالزهدُفيهاُ،فأهلُالسنةُوالجماعةُالُينكرونُعىلُمنُ
يتوسع ُيف ُالدنياُ ،و يسىع ُيف ُكسب ُالرزقُ ،بل ُيرون ُأنه ُينبغي ُلئلنسان ُأن ُيكفيُ
نفسهُومنُيعولُ،و يستغِنُعنُالناسُ،و يقطعُالطمعُمماُيفُأيديهمُ،عىلُأالُتكونُ

الدنياُأكربُهمهُ،والُمبلغُعلمهُ،وعىلُأالُيكؾسبُالمالُمنُغريُحلهُ،كماُالُيعؼبونُ
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عىلُمنُآثرُالكفافُ،ورضيُبا لقليلُمنُمتاعُالدنياُ،ألنهمُيرونُأنُالزهدُإنماُهوُ
زهدُالقلبُ،وهوُأنُيّتكُاإلنسانُماُالُينفعُيفُاآلخرة.

 )١٧الجمع ُبني ُالخوف ُوالرجاء ُوالحبُ ،فأهل ُالسنة ُوالجماعة ُيجمعون ُبني ُهذهُ

األمورُ ،ويرون ُأنه ُال ُتنايف ُوال ُتعارض ُبؼنها؛ ُقال ُسبحانه ُوتعاىل ُيف ُوصف ُعبادهُ

اُوك َا ُنواُ
ري ِ
ار ُع َ
األنؽياءُوالمرسلني ُ﴿:إِنَّ ُه ْمُك َا ُن ُ
واُي َس ِ
اُو َر َه ًب َ
اُرغ ًَب َ
ون ُِيفُالْ َخ ْ َ
ات َُُو َي ْد ُعو َن َن َ

نيُ﴾ُ[األنؽياء].22ُ٪
اش ِع َ ُ
لَ َناُ َخ ِ

وقال ُيف ُمعرض ُالؿناء ُعىل ُسائر ُعباده ُالمؤمنني َ ُ﴿:ت َت َج َ
ضاج ِِعُ
ُج ُنو ُب ُه ْم ُ َع ِن ُال َْم َ
اِف ُ
ُونُ﴾ُ[السجدة].06ُ٪
اُو ِم َّما َُر َزقْ َنا ُه ْمُ ُي ْن ِفق َ ُ
َي ْد ُع َ
ون َُربَّ ُه ْمُ َخ ْوفًا َُو َط َم ًع َ

ُجانبا ُمنُ
ُ )١٨الجمع ُبنيُالرحمةُواللني ُوالشدة ُوالغلظةُ ،بخبلف ُغريهمُممن ُيأخذ
ً
هديُالسلفُويدعُالجانبُاآلخرُ،فيأخذونُبالشدةُيفُجميعُأحوالهمُأوُباللنيُيفُ

جميعُأحوالهم.

أماُأهلُالسنةُفيجمعونُبنيُهذاُوهذاُ،وك لُيفُموضعهُ،حسبُماُتقتضيهُالمصلحةُ،

ومقتضياتُاألحوال.

 )١٩ا لجمع ُبني ُالعقل ُوالعاطفةُ ،فعقولهم ُراجحةُ ،وعواطفهم ُصادقةُ ،ومعايريهمُ

منضبطةُ،فلمُيغلِ ّبواُجانبُالعقلُعىلُالعاطفةُ،والُجانبُالعاطفةُعىلُالعقلُ،وإنماُ

جمعوا ُبؼنهما ُعىل ُأكمل ُوجه ُوأتمهُ ،فمع ُأن ُعواطفهم ُقوية ُمشبوبةُ ،فإن ُتلكُ
العواطفُتضبطُبا لعقلُ،وذلكُالعقلُيضبطُبالشر ع.

ُ )٢١العدلُ ٪فالعدل ُمن ُأعظم ُالمميزات ُألهل ُالسنة ُوالجماعةُ ،فهم ُأعدل ُالناسُ،
َ
ني ُِبا لْ ِق ْس ِطُ
وأوالهم ُبامؾثال ُقول ُاهلل ُعز ُوجل َ ﴿:يا ُأ ّيُ َها ُال َّ ِذي َن ُآ َم ُنوا ُكُو ُنوا ُق ََّوا ِم َ
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ُّللُ﴾ُػالنساء093ُ٪ؽُ،حَتُإنُالطوائفُاألخرىُإذاُتنازعتُاحتكمتُإىلُأهلُ
ُش َه َدا َء ِ َّ ُِ
السنة.

 )٢١األمانة ُالعلميةُ ٪فاألمانة ُزينة ُالعلمُ ،وروحه ُالذي ُيجعله ُزا كي ُالثمرُ ،لذيذُ

المطعمُ.ومنُمظاهرُاألمانةُالعلميةُعندهمُ٪األمانةُيفُالنقلُ،والبعدُعنُالتزويرُ،

وقلبُالحقائقُ،وبّتُالنصوصُ،وتحريفهاُ،فإذاُنقلواُعنُمخالفُلهمُنقلواُكبلمهُ

تا ّمًاُ ،فبل ُيأخذون ُمنه ُما ُيوافق ُما ُيذهبون ُإليهُ ،ويدعون ُما ُسواه؛ ُكي ُيدينواُ

وهُ،وإنُكانُباطبل ُردُّوهُ،وإنُ
اُأقر
ً
المنقولُعنهُ،وإنماُينقلونُكبلمهُتا ّمًاُ،فإنُكانُح ًّق ُّ

كانُفيهُوفيهُ،قبلواُالحقُوردُّواُالباطل.

ُ)٢تركُالخصوماتُيفُالدينُ،ومجانبةُأهلُالخصومات؛ُألنُالخصوماتُمدعاةٌُللفرقةُ
والفؾنةُ ،ومجلب ٌة ُللتعصب ُوا تباع ُالهوىُ ،ومطي ٌة ُلبلنتصار ُللنفسُ ،والتشفي ُمنُ
اآلخر ينُ،وذريعةُللقولُعىلُاهللُبغريُعلم.

ىلُوحدةُ
ُ)٢٣ا لحرصُعىلُجمعُكلمةُالمسلمنيُعىلُالحقُ،فهمُحريصونُك لُالحرصُع َ

المسلمنيُ ،و ل َِّم ُشعمهثُ ،وجمع ُكلمهِت ُعىل ُالحقُ ،وإزالة ُأسباب ُالْناع ُوالفرقةُ

بؼمهن؛ ُلعلمهم ُأن ُاالجتماع ُرحمةُ ،وأن ُالفرقة ُعذابُ ،وألن ُاهلل ُعز ُوجل ُأمرُ

باالئتبلفُ،ونهيُعنُاالختبلف.

بخبلفُالذينُيسعونُللفرقةُبنيُالمسلمنيُ،ويبذرونُبذورُالشقاقُيفُصفوفهمُ،

ُويغرونُ
فيفرقونهم ُعند ُأدىن ُنازلةُ ،ويحزبونهم ُويؤلبون ُبعضهم ُعىل ُبعضُ ،

بعضهمُببعض.
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خبلفُصدراُ،وأكثرهمُللمعاذيرُ
ُ)٤٢همُأوسعُالناسُأفق
ًاُ،وأبعدهمُنظراُ،وأرحمهبُبا ل
ً
ً
التماساُ ،وهم ُال ُيأنفون ُمن ُسماع ُالحقُ ،وال ُتحرج ُصدورهم ُمن ُقبولهُ ،والُ
ً

يسؾنكفونُمنُالرجو عُإليهُ،واألخذُبهُ،ثمُإنهمُالُ ُيلزمونُالناسُباجتهادا تهمُ،

والُيضللونُك لُمنُخالفهم.

اُوسماحةُوتواضعاُ،وأحرصهمُدعوةُ
ًاُ،وأكثرهمُحلم
ُ)٢٥أهلُا لسنةُأحسنُالناسُخلق
ً
ً

إىلُمكارمُاألخبلقُ،ومحاسنُاألعمال.

ُ)٢٦أهلُالسنةُيدعونُإىلُدينُاإلسبلمُبا لحكمةُوالموعظةُالحسنةُ،والمجادلةُبا لتُ

هي ُأحسنُ ،ويسلكون ُيف ُذلك ُشَت ُالطرق ُالمشروعة ُوالمباحة؛ ُحَت ُيعرف ُالناسُ

ربهمُ،فبلُأحدُأحرصُممهنُعىلُهدايةُالخلقُ،والُأحدُأرحمُممهنُبالناس.

ُ)٢٧الُيوالونُوالُيعادونُإالُعىلُأساسُالدينُ،فبلُينتصرونُألنفسهمُ،والُيغضبونُ
لهاُ،وإنماُيوالونُعىلُالدينُ،فوال ُؤهمُهللُ،وبراؤهمُهللُ،ومواقفهمُثابتةُ،الُتؾبدلُ

والُتتغري.

ُبعضاُ ،فهم ُيردون ُعىل ُالمخالف ُممهنُ،
ُ )٢٨أهل ُالسنة ُسالمون ُمن ُتكفري ُبعضهم ً

ويوضحونُالحقُللناسُ،بخبلفُالذينُيسارعونُيفُإطبلقُاألحكامُ،ويتهافتونُعىلُ
بدعونُ،ويكفرونُبالتهمةُوالظنةُ،منُغريُ
إلصاقُالهِتُباألبرياءُ،ف َُيف َِّسقُونُ،و ُي
ُ

ماُبرهانُأوُب ِ ّؼنة.

ُرضا ُويقؼ ًناُ ،وطمأنؼنةُ ،وإيما ًناُ ،وأبعدهم ُعنُ
ُ )٢٩أهل ُالسنة ُوالجماعة ُأكثر ُالناس ً
الحريةُواالضطرابُ،والتخبطُوالؾناقض.
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هذهُمآ ثرُأهلُالسنةُوالجماعةُ،وهذهُبعضُخصائصهمُالتُتميزواُبهاُعىلُغريهمُ،
و لؼس ُمعىن ُذلك ُأن ُأهل ُالسنة ُمعصومون؟ ُالُ ،بل ُإن ُمنهجهم ُهو ُالمعصومُ،

وجماعهِت ُهي ُالمعصومةُ ،أما ُآحادهم ُفقد ُيقع ُمنه ُالظلم ُوالبغيُ ،والعدوانُ،
وارتكاب ُالمخالفاتُ ،و لكن ُذلك ُقليل ُبالنسبة ُإىل ُغريهمُ ،وال ُ ُيق َُّر ُمن ُفعل ُذلكُ
ممهنُ،بلُيؽتعدُعنُالسنةُبقدرُمخالفتهُ،ثمُإنُماُعندُأهلُالسنةُمنُمخالفاتُ

وأخطاءُ ،فعند ُغريهم ُأكثر ُمما ُعندهمُ ،وما ُعند ُغريهم ُمن ُفضل ُوعلم ُوكمالُ،

فعندُأهلُالسنةُأكملهُوأتمه.

فماُأجدرناُمعاشرُالمسلمنيُأنُنأخذُبمنهجُأهلُالسنةُ،وأنُنوطنُأنفسناُعىلُذلكُ،

وما ُأحرانا ُنحن ُأهل ُالسنة ُأن ُنقوم ُبالسنة ُحق ُالقيامُ ،وأن ُنقتدي ُبسلفناُ
الصا لح ُيف ُك ل ُأمورنا؛ ُلنرضي ُربنا ُجل ُوعبلُ ،و لنعطي ُصورة ُمشرقة ُعن ُاإلسبلمُ

الصحيح ُالنقي؛ ُليقبل ُالناس ُعليهُ ،ويحرصوا ُعىل ُالدخول ُفيهُ ،ولئبل ُنصبح ُفؾنةُ

لغريناُمنُالكفارُوالمؽتدعة.
ُ

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ
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ُ

َح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ َىلُال َْع َر ِب َّيةِ٪
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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رب َّي ُة
الدرسُالثاين ُوالثبلثونُ٪الل ُّ َغ ُة ُُ ا َ
لع ِ

اللغ ُةُالعربي ُةُلغ ٌةُجميل ٌةُ.وهيُلغ ٌةُمبارك ٌةُوشريف ٌةُ.واللغ ُةُالعربي ُةُلغ ٌةُعالمي ٌةُ.وهيُ

هلل ُهذاُ
ُالكريم ُولغ ُة ُسي ِد
ُالقرآن
ُاللغات ُواأللسنةُِ.وهيُلغ ُة
خري
ُالمرسلنيَ ُ.ش َّر َ
ِ
ِ
ف ُا ُ
ِ
َ
ُ

حت ُاللغ ُة ُالعربي ُة ُخا لدةًُ.واللغ ُة ُالعربي ُة ُمنُ
ُالقرآن
ُبْنول
اللسان
ُالكريم ُفأصب ِ
ِ
ِ
َ
ِ

اُ.وأول ُ َم ْن ُفَت ََق ُلسانَهُبالعربيةُِالمبؼنةُِإسماعي ُل ُعليهُِالصبلةُ
ُاللغات ُوأوس ِع َه
أفص ِح
ُ
ِ
والسبلم؛ُوهوُا ب ُنُأ َ ْر َب َع َةُ َع َش َرُ َش ْه ًراُ.ويقالُاللغ ُةُالعربي ُةُلغ َةُالضا ِد.
ُ
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كبلم ُالعريب ُّ ُ َي َت َ
ُفهمُ
ك َّو ُن ُمن ُثماني ٍة ُوعشر ين ُحرفًاُ .اللغ ُة ُالعربي ُة ُ ُت
ُ
ساعد ُِيفْ ِ
ُوال ُ
ُالعلوم ُاإلسبلميةُِ.أناُ
َان
ُالشريف
حديث
القرآن
ُالكريم ُوال
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ُ.وكذلكُتساعد ُيفُإِ ْتق ِ
ِ
ُوأريد ُأن ُأ َ َتكَل َّ َم ُبالعربيةُِ
ُجيدا.
ُوأريد ُأن ُأ َ َت َعل َّ َم َها ُوأ ُ ْت ِق َن َها
أحب ُاللغ َة ُالعربي َة،
ُ
ً
ُ

بطبلقةٍُو َعف َِو ّيَةٍ.

َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
بُ َع ِن ْ ُ
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
أ ِج ْ
ك َْي َفُالل ُّ َغ ُةُال َْع َر ِب َّي ُة؟
َه ِلُالل ُّ َغ ُةُال َْع َر ِب َّي ُةُلُ َغ ٌةُعَا ل ََم َّي ٌة؟
آُنُالْ َ
ك ِر ْي ِم؟ُ
َماُلُ َغ ُةُالْق ُْر ِ
َ
ُِالس َبل ُم؟
يبُُعَل َْيه َّ
ِيفُأ ِّ
يُلُ َغةٍُ َتكَل َّ َمُال َّن ِ ّ
انُال َْع َر ِب؟
ك َْي َفُ َش َّر َ
فُا ُ
هللُلِ َس َ
يُأَف َْصحُ ُالل ُّ َغة َُِوأ َ ْو َس ِع َها؟
َماُ ِه َ ُ
كُلِ َسا َن ُه ُِبا ل َْع َر ِب َّيةُِال ُْم ِب ْؼ َنةِ؟
َم ْنُفَ َت َ

َماُ ِه َيُلُ َغ ُة َّ
ُالضا ِد؟
ُح ْرفًا ُِيفُالل ُّ َغةُِال َْع َر ِب َّيةِ؟
ك َْم َ
َ
يُلُ َغةٍُ ُي َؤ ِذّ ُنُال ُْم َؤ ِذّ ُن ُِيف ُّ
ُالد َو ِلُال َْع َر ِب َّيةِ؟
ِبأ ِّ
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اس َبةِ٪
اِ ْم َؤلُِالْف ََراغَ ُِبا ُلْكَلِ َمةُِال ُْم َن ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالثالث ُُ والثبلثونُ٪وسائلُالؿباتُعىلُالدين

أنُحاجةُالمسلمُاليومُلوسائلُالؿباتُأعظمُمنُحاجةُأخيهُأيامُالسلفُ،والجهدُ

المطلوب ُلتحقيقه ُأكرب؛ ُلفساد ُالزمانُ ،وندرة ُاألخوانُ ،وضعف ُالمعنيُ ،وقلةُ

الناصرُ.ويفُسريةُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُوسائلُكثريةُللؿباتُ.منهاُ ٪

أوال ًُ٪اإلقبالُعىلُالقرآنُ٪القرآنُالعظيمُوسيلةُالؿباتُاألوىلُ،وهوُحبلُاهللُالمتنيُ،

والنورُالمبنيُ،منُتمسكُبهُعصمهُاهللُ،ومنُا تبعهُأنجاهُاهللُ،ومنُدعاُإليهُ ُهديُإىلُ
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صراطُمستقيمُ.نصُاهللُعىلُأنُالغايةُالتُمنُأجلهاُأنزلُهذاُالكتابُمنجماًُمفصبلًُ

ُالكفار{ُ٪وقَا َلُال َّ ِذي َنُ َكف َُرواُل َْو َالُن ُِّز َلُ
هيُالتثؽيتُ،فقالُتعاىلُيفُمعرضُالردُعىلُ ُشبه
َ
ْ
ك ُبِ َُم ُثَ ٍلُ
ت ُِبهُِفُ َؤا َدكَ َُو َر َتّل ْ َناهُ ُ َت ْرتِ ً
ُُ.و َال َُيأ ُتو َن َ
ُج ْمل َ ًة َُوا ِح َدةً ُكَذَ لِ َ
ك ُلِ ُنؿ َِّب َ
عَل َْي ِه ُالْق ُْر ُ
آن ُ
يبل َ
َ
ريا}ُػالفرقان99ُ،92٪ؽُ ُُ.
إِ َّالُ ِج ْػ َناكَ ُِبا لْ َح ِّق َُوأ ْح َس َنُ َتف ِْس ً
لماذاُكانُالقرآنُمصدراًُللتثؽيت؟ ُ

ُ-ألنهُيزر عُاإليمانُويزكيُالنفسُبالصلةُباهللُ .

ُ -ألن ُتلك ُاآليات ُتتْنل ُبردا ً ُوسبلما ً ُعىل ُقلب ُالمؤمن ُفبل ُتعصف ُبه ُرياح ُالفؾنةُ،

و يطمئنُقلبهُبذكرُاهللُ .

قومُ
ُ -ألنهُيزودُالمسلمُبالتصوراتُوالقيمُالصحيحةُالتُيستطيعُمنُخبللهاُأنُ ُي ِّ

األوضاعُمنُحولهُ،وكذاُالموازينُالتُتهيئُلهُالحكمُعىلُاألمورُفبلُيضطربُحكمهُ،

والُتؾناقضُأقوالهُباختبلفُاألحداثُواألشخاصُ .

ُاّلل ُالَّ ِذي َن ُآ َم ُنواُْ
ثانياًُ ٪التزام ُشر ع ُاهلل ُوالعمل ُالصا لحُ ٪قال ُاهلل ُتعاىلُ {ُ ٪يؿ َُِّب ُ
ت ُّ

اُو ِيف ُاآلخِر ِة َُو ُي ِض ُّ
ت ُِيف ُالْ َح َيا ِة ُّ
ُاّلل َّ
ُاّللُ َماُ َي َشاء}ُ
اب ِ
ني َُو َيف َْع ُل ّ ُ
ل ُّ
ُالظا لِ ِم َ
ِبا لْق َْو ِلُالثَّ ِ
ُالد ْن َي َ
َ

ػإبراهيم20ُ٪ؽُ.قالُقتادة"ُ٪أماُالحياةُالدنياُفيثؽهِتُبا لخريُوالعملُالصا لحُ،ويفُ

اآلخرةُيفُالقرب"ُ.وكذاُرويُعنُغريُواحدُمنُالسلفُ(تفسريُالقرآنُالعظيمُالبنُ
َ
رياُلَّ ُه ْم َُوأ َ َش َّدُ
كثريُُ.)120/9وقالُسب
ون ُِب ِه ُلَك َ َ
حانه{ُ٪و ل َْو ُأ َنّ ُه ْم ُف ََعل ُوا ُْ َماُ ُيو َع ُظ َ
َ
ان ُ َخ ْ ً
َتثْ ِبؼ ًتا}ُػالنساء66ُ٪ؽُأيُعىلُالح
قُ.وهذاُبنيُ،وإالُفهلُنتوقعُثباتا ً ُمنُالكساىلُ
ّ
القاعدين ُعن ُاألعمال ُالصا لحة ُإذا ُأطلت ُالفؾنة ُبرأسها ُوادلهم ُالخطب؟! ُو لكنُ
الذين ُآمنوا ُوعملوا ُالصا لحات ُيهديهم ُربهم ُبإيمانهم ُصراطا ً ُمستقيماُُ .ولذلكُ
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كانُصىلُاهللُعليهُوسلمُيثابرُعىلُاألعمالُالصا لحةُ،وكانُأحبُالعملُإليهُأدومهُوإنُ

قلُ.وكانُأصحابهُإذاُعملواُعمبلًُأثؽتوهُ.وكانتُعائشةُرضيُاهللُعنهاُإذاُعملتُالعملُ

لزمتهُ.وكانُصىلُاهللُعليهُوسلمُيقول«ُ٪منُثابرُعىلُا ثنتُعشرةُركعةُوجبتُلهُ

الجنة» ُ(سنن ُالّتمذي ُُ 209/2وقالُ ٪الحديث ُحسن ُأو ُصحيحُ ،وهو ُيف ُصحيحُ
النساِئ ُُ ،911/0وصحيح ُالّتمذي ُُ .)090/0أي ُالسنن ُالروا تبُ .ويف ُالحديثُ

القدسي«ُ٪والُيزالُعبديُيتقربُإيلُّبالنوافلُحَتُأحبه»ُ(رواهُالبخاري)ُ .

ثالثاًُ٪تدبرُقصصُاألنؽياءُودراستهاُللتأسيُوالعملُ ٪والدليلُعىلُذلكُقولهُتعاىلُ٪
َ
ت ُِب ِه ُفُ َؤا َدكَ َُو َجاءكَ ُِيف ُ َه ِذهِ ُالْ َح ُّق َُو َم ْو ِع َظ ٌةُ
نب
ُّ
{وكُبل ًُّ َنّ ُق ُّص ُعَل َْي َ
اءُالر ُس ِل ُ َماُ ُنؿ َِّب ُ
ك ُ ِم ْن ُأ َ
َ
ني}ػهود022ُ٪ؽُ.فماُنزلتُتلكُاآلياتُعىلُعهدُرسولُاهللُصىلُاهللُ
َو ُِذ ك َْرىُلِل ُْم ْؤ ِم ِن َ
عليهُوسلمُللتلهيُوالتفكهُ،وإنماُلغرضُعظيمُهوُتثؽيتُفؤادُرسولُاهللُصىلُاهللُ

ُواُح ِّرقُو ُهُ
عليهُوسلمُوأفئدةُالمؤمننيُمعهُ.فلوُتأملتُياُأخيُقولُاهللُعزُوجل{ُ٪قَا ل َ

انص ُروا ُآ ُلِ َه َت ُ
يم ُُ.
ك ْم ُإِن ُكُن ُت ْم ُفَاعِلِ َ
َو ُ
ُوين ُ َب ْر ًدا َُو َس َبل ًما ُع ََىل ُإِ ْب َرا ِه َ
ار ُك ِ
ني ُُ .قُل ْ َنا ُ َيا ُ َن ُ
ُاأل َ ْخ َس ِر ي َن} ُػاألنؽياء02ُ -61ُ ٪ؽ ُقال ُا بن ُعباس"ُ ٪كانُ
َوأ َ َرا ُدوا ُِب ِه ُك َْي ًدا ُف ََج َعل ْ َنا ُه ُم ْ
آخرُقولُإبراهيمُحنيُألقيُيفُالنارُ٪حسيبُاهللُونعمُالوكيل"ُ(الفُتحُُ.)22/1أالُ
تشعرُبمعىنُمنُمعاينُالؿباتُأمامُالطغيانُوالعذابُيدخلُنفسكُوأنتُتتأملُهذهُ

ان ُقَا َلُ
القصة؟ ُ ُ ُُ -لو ُتدبرت ُقول ُاهلل ُعز ُوجل ُيف ُقصة ُموَس{ُ ٪فَل ََمّا ُ َت َراءى ُالْ َج ْم َع ِ
َ
ن}ُػالشعراء62ُ،60ُ٪ؽُ.أالُ
ُون ُُ.قَا َل ُك ََّبل ُإِ َّن ُ َم ِع َي َُر ِ ّيب َُس َي ْه ِدي ِ ُ
اب ُ ُم َ
وَس ُإِ َنّاُل َُم ْد َرك َ
أ ْص َح ُ
تحسُبمعىنُآخرُمنُمعاينُالؿباتُعندُمبلحقةُالطالبنيُ،والؿباتُيفُلحظاتُالشدةُ
وسطُصرخاتُاليائسنيُوأنتُتتدبرُهذهُالقصة؟ُلوُاستعرضتُقصةُسحرةُفرعونُ،
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ذلكُالمثلُالعجيبُللثلةُالتُثؽتتُعىلُالحقُبعدماُتبنيُ.أالُترىُأنُمعىنُعظيماًُ

منُمعاينُالؿباتُيستقرُيفُالنفسُأمامُتهديداتُالظالمُوهوُيقول{ُ٪قَا َلُآ َمن ُت ْمُلَ ُهُ
ك ْم َُوأ َ ْر ُجل َ ُ
ُالس ْح َرُف ََؤلُقَ ّ ِط َع َّنُأ َ ْي ِد َي ُ
ك ْمُإِ َنّ ُهُلَ َ
ق َْب َلُأ َ ْنُآذَ َنُلَ ُ
كمُ ِّم ْنُ
ريك ُُمُالَّ ِذيُعَل َّ َمك ُُم ِّ
ك ِب ُ
َ َ
ِخ َبل ٍف َُو َأل ُ َصلِ َّؽ َنّ ُ
اُوأَب ََْق}ُػطه00ُ٪ؽُ.ثباتُ
ُجذُ و ِعُال َنّخ ِ
ك ْم ُِيف ُ
ْل َُو لَ َت ُْعل َُم َّنُأ ُيّ َناُأ َش ُّدُعَذَ ا ًب َ

اُجاءنَاُ
القلةُالمؤمنةُالذيُالُيشوبهُأدىنُتراجعُوهمُيقولون{ُ٪قَا لُواُلَنُ ُنّ ْؤث َِركَ ُع ََىلُ َم َ
َ
ُالد ْن َيا}ُػطهُ٪
َاض ُإِ َنّ َماُ َتق ِْضيُ َه ِذهِ ُالْ َح َياةَ ُّ ُ
نت ُق ٍ
ِم َن ُال َْب ِ ّؼ َن ِ
ات َُوالَّ ِذيُف ََط َر َناُفَاقْ ِض ُ َماُأ َ
02ؽُ.وهكذاُقصةُالمؤمنُيفُسورةُيسُومؤمنُآلُفرعونُوأصحابُاألخدودُوغريهاُ
يكادُالؿباتُيكونُأعظمُدروسهاُقاطبةُ .

رابعاًُ ٪الدعاءُ ٪من ُصفات ُعباد ُاهلل ُالمؤمنني ُأنهم ُيتوجهون ُإىل ُاهلل ُبالدعاء ُأنُ
يثؽ
ؽ...{ُ،ر َبّ َناُأَفْ ِرغْ ُعَل َ ْؼ َناُ
اُال ُ ُت ِزغْ ُقُل ُو َب َناُ َب ْع َد ُإِ ْذ ُ َه َد ْي َُؾ َنا}ُػآلُعمران1٪
هِت{ُ٪ر َبّ َن َ
َ
َ
اُو َث ِّب ْت ُأَق َْدا َم َناُ}..ػالبقرة213٪ؽُ،ولماُكانتُ«قلوبُبِنُآدمُكلهاُبنيُأصبعنيُ
رب َ
َص ْ ً
منُأصابعُالرحمنُكقلبُواحدُيصرفهُحيثُيشاء»ُ(رواهُاإلمامُأحمدُومسلمُعنُ

ا بن ُعمر ُمرفوعاً)ُ .كان ُرسول ُاهلل ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُيكثر ُأن ُيقول«ُ ٪يا ُمقلبُ

القلوبُثبتُقليبُعىلُدينك»ُ(رواهُالّتمذيُعنُأنسُمرفوعاًُتحفةُاألحوذيُُ912/6

وهوُيفُصحيحُالجا معُُ ُ.)0161

خامساًُ٪ذكرُاهللُ٪وهوُمنُأعظمُأسبابُالتثؽيت؛ُتأملُيفُهذاُاالقّتانُبنيُاألمر ينُ
َ
رياُ
ُ{يا ُأ ُيّ َها ُالَّ ِذي َن ُآ َم ُنوا ْ ُُإِذَا ُلَ ِقؼ ُت ْم ُ ِف َئ ًة ُفَا ْث ُؽ ُتوا ْ َُوا ْذ ُك ُروا ْ ّ َ
يف ُقوله ُعز ُوجلَ ٪
ُاّلل ُ َك ِث ً
لَّ َعل َّ ُ
ون} ُػاألنفال13ُ ٪ؽُ .فجعله ُمن ُأعظم ُماُيعني ُعىل ُالؿبات ُيف ُالجهادُ.
ك ْم ُ ُت ْفل َ ُح َ

(وتأمل ُأبدان ُفارس ُوالروم ُكيف ُخا نهِت ُأحوج ُما ُكانوا ُإليها) ُ-ما ُبني ُالقوسنيُ
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مقتؽسُمنُكبلمُا بنُالقيمُرحمهُاهللُيف ُالداءُوالدواءُ -بالرغمُمنُقلةُعددُوعدةُ
الذا كر ينُاهللُكثرياًُ.وبماذاُاستعانُيوسفُعليهُالسبلمُيفُالؿباتُأمامُفؾنةُالمرأةُ

ذاتُالمنصبُوالجمالُلماُدعتهُإىلُنفسها؟ُألمُيدخلُيفُحصنُ(معاذُاهلل)ُفتكسرتُ

أمواج ُجنود ُالشهوات ُعىل ُأسوار ُحصنه؟ ُوكذا ُتكون ُفاعلية ُاألذكار ُيف ُتثؽيتُ
المؤمننيُ .

سادساًُ ٪الحرص ُعىل ُأن ُيسلك ُالمسلم ُطريقا ً ُصحيحاًُ ٪والطر يق ُالوحيد ُالصحيحُ

الذي ُيجب ُعىل ُك ل ُمسلم ُسلوكه ُهو ُطر يق ُأهل ُالسنة ُوالجماعةُ ،طر يق ُالطائفةُ
المنصورة ُوالفرقة ُالناجيةُ ،أهل ُالعقيدة ُالصافية ُوالمنهج ُالسليم ُوا تباع ُالسنةُ

والدليلُ،والتميزُعنُأعداءُاهللُومفاصلةُأهلُالباطلُ.وإذاُأردتُأنُتعرفُقيمةُهذاُ
يفُالؿباتُفتأملُوسائلُنفسكُ٪لماذاُضلُكثريُمنُالسابقنيُوالبلحقنيُوتحريواُ

ولم ُتؿبت ُأقدامهم ُعىل ُالصراط ُالمستقيم ُوال ُماتوا ُعليه؟ ُأو ُوصلوا ُإليه ُبعدماُ
ا نقىض ُجل ُعمرهم ُوأضاعوا ُأوقاتا ً ُثمؼنة ُمن ُحياتهم؟؟ ُفّتى ُأحدهم ُيؾنقل ُيفُ

منازلُالبدعُوالضبللُمنُالفلسفةُإىلُعلمُالكبلمُواالعتزالُإىلُالتحريفُوالتأو يلُ
إىل ُالتفو يض ُواإلرجاءُ ،ومن ُطريقة ُيف ُالتصوف ُإىل ُأخرىُ ...وهكذا ُأهل ُالبدعُ

ُحرم ُأهل ُالكبلم ُالؿبات ُعند ُالممات ُفقالُ
يتحريون ُويضطربونُ ،وانظر ُكيف ُ

السلف"ُ٪أكثرُالناسُشكاًُعندُالموتُأهلُالكبلم"ُ،لكنُفكرُوتدبرُهلُرجعُمنُأهلُ
السنة ُوالجماعة ُعن ُطريقه ُ َس ْخ َط ًة ُبعد ُإذ ُعرفه ُوفقهه ُوسلكه؟ ُقد ُيّتكه ُألهواءُ

وشهواتُأوُلشبهاتُعرضتُلعقلهُالضعيفُ،لكنُالُيّتكهُألنهُقدُرأىُأصحُمنهُأوُ
تبنيُلهُبطبلنهُ.ومصداقُهذاُمساءلةُهرقلُأليبُسفيانُعنُأتباعُمحمدُصىلُاهللُ
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عليه ُوسلم؟ ُقال ُهرقل ُأليب ُسفيان«ُ ٪فهل ُيرتد ُأحد ُممهن ُسخطة ُلدينه ُبعد ُأنُ
يدخل ُفيه؟" ُقال ُأبو ُسفيانُ ٪الُ .ثم ُقال ُهرقل"ُ ٪وكذلك ُاإليمان ُحني ُتخالطُ

بشاشته ُالقلوب» ُ(رواه ُالبخاري)ُ .سمعنا ُكثريا ً ُعن ُكبار ُتنقلوا ُيف ُمنازل ُالبدعُ

وآخر ين ُهداهم ُاهلل ُفّتكوا ُالباطل ُوانتقلوا ُإىل ُمذهب ُأهل ُالسنة ُوالجماعةُ
ساخطني ُعىل ُمذاهمهب ُاألوىلُ ،و لكن ُهل ُسمعنا ُالعكس؟! ُفإن ُأردت ُالؿبات ُفعليكُ

بسؽيلُالمؤمننيُ .

سابعاًُ ٪الّتبيةُ ٪الّتبية ُاإليمانية ُالعلمية ُالواعية ُالمتدرجة ُعا مل ُأساسي ُمنُ

عوامل ُالؿباتُ .الّتبية ُاإليمانيةُ ٪الت ُتحيي ُالقلب ُوالضمري ُبا لخوف ُوالرجاءُ
والمحبةُ،المنافيةُللجفافُالناتجُمنُالبعدُعنُنصوصُالقرآنُوالسنةُ،والعكوفُ

عىلُأقاو يلُالرجالُ.والّتبيةُالعلميةُ٪القائمةُعىلُالدليلُالصحيحُالمنافيةُللتقليدُ

واألمعيةُالذميمةُ.والّتبيةُالواعيةُ٪التُالُتعرفُسؽيلُالمجرمنيُوتدرسُخططُ

أعداء ُاإلسبلم ُوتحيط ُبالواقع ُعلما ً ُوباألحداث ُفهما ً ُوتقويماًُ ،المنافية ُلبلنغبلقُ
والتقوقعُعىلُالبؼئاتُالصغريةُالمحدودةُ.والّتبيةُالمتدرجةُ٪التُتسريُبالمسلمُ
شؼئا ً ُفشؼئاًُ ،ترتقي ُبه ُيف ُمدارج ُكماله ُبتخطيط ُموزونُ ،والمنافية ُلبلرتجالُ

والؾسر ع ُوالقفزات ُالمحطمةُ .و لكي ُندرك ُأهمية ُهذا ُالعنصر ُمن ُعناصر ُالؿباتُ،

فلنعدُإىلُسريةُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُونسائلُأنفسناُ٪ماُهوُمصدرُثباتُ

صحابة ُالنيب ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُيف ُمكةُ ،إبان ُفّتة ُاالضطهاد؟ ُكيف ُثبت ُببللُ

وخبابُومصعبُوآلُياسرُوغريهمُمنُالمستضعفنيُ،وحَتُكبارُالصحابةُيفُحصارُ
الشعب ُوغريه؟ ُهل ُيمكن ُأن ُيكون ُثباتهم ُبغري ُتربية ُعميقة ُمن ُمشكاة ُالنبوةُ،
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صقلتُشخصياتهم؟ُلنأخذُرجبل ًُصحابيا ًُمثلُخبابُبنُاألرتُرضيُاهللُعنهُ،الذيُ

كانت ُموالته ُتحمي ُأسياخ ُالحديد ُحَت ُتحمر ُثم ُتطرحه ُعليها ُعاري ُالظهر ُفبلُ
يطفئهاُإالُودكُ-أيُالشحمُ-ظهرهُحنيُيسيلُعليهاُ،ماُالذيُجعلهُيصربُعىلُهذاُكله؟ُ

وببللُتحتُالصخرةُيفُالرمضاءُ،وسميةُيفُاألغبللُوالسبلسلُ..وسؤالُمنؽثقُمنُ
موقفُآخرُيفُالعهدُالمدينُ،منُالذيُثبتُمعُالنيبُص
ىلُاهللُعليهُوسلمُيفُحننيُلماُ
ُ
انهزم ُأكثر ُالمسلمني؟ ُهل ُهم ُحديثو ُالعهد ُباإلسبلم ُو ُمسلِمة ُالفتح ُالذين ُلمُ

يّتبواُوقتا ً ُكافيا ً ُيفُمدرسةُالنبوةُوالذينُخرجُكثريُممهنُطلبا ً ُللغنائم؟ُكبلُ..إنُ
غالبُمنُثبتُهمُأولئكُالصفوةُالمؤمنةُالتُتلقتُقدرا ًُعظيما ً ُمنُالّتبيةُعىلُيدُ

رسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ.لوُلمُتكنُهناكُتربيةُترىُهلُكانُسيؿبتُهؤالء؟ُ ُ

ثامناًُ٪الثقةُبالطر يقُ ٪الُشكُأنهُكلماُازدادتُالثقةُبالطر يقُالذيُيسلكهُالمسلمُ،

كان ُثباته ُعليه ُأكربُ ..ولهذا ُوسائل ُمنهاُ -ُ ٪استشعار ُأن ُالصراط ُالمستقيم ُالذيُ
تسلكهُياُأخيُلؼس ُجديدا ً ُوالُوليدُقرنكُوزمانكُ،وإنماُهوُطر يقُعؾيقُ(عؾيقُ

صفة ُمدح) ُقد ُسار ُفيه ُمن ُقبلك ُاألنؽياء ُوالصديقون ُوالعلماء ُوالشهداءُ

والصا لحونُ ،فتزول ُغربتكُ ،وتؾبدل ُوحشتك ُأنساًُ ،وكآبتك ُفرحا ً ُوسروراًُ ،ألنكُ

تشعرُبأنُأولئكُكلهمُأخوةُلكُيفُالطر يقُوالمنهج -ُ ُ.الشعورُباالصطفاءُ،قالُاهللُعزُ
ُِو َس َبل ٌم ُع ََىل ُ ِع َبا ِد ِه ُالَّ ِذي َن ُا ْص َط َف}ُػالنمل32ُ٪ؽُ.وقالُ {ُ٪ث َّم ُأ َ ْو َر ْث َناُ
وجل{ُ٪الْ َح ْم ُد ِ َُّّلل َ
كُ
ُاص َطف َْؼ َنا ُ ِم ْن ُ ِع َبا ِد َنا} ُػفاطر92ُ ٪ؽ.
يك َُر ُبّ َ
ك ُ َي ْج َت ِؽ َ
ُوقال{٪وكَذَ لِ َ
اب ُا ُلَّ ِذي َن ْ
الْ ِك َت َ
َ
يث}ُػيوسف6ُ٪ؽُ.وكماُأنُاهللُاصطفُاألنؽياءُفللصا لحنيُ
كُ ِم ْنُ َتأ ْ ِو ي ِل ْ
ُاأل َ َحا ِد ِ
َو ُي َعلِ ُّم َ
نصيبُمنُذلكُاالصطفاءُوهوُماُورثوهُمنُعلومُاألنؽياءُ.ماذاُيكونُشعوركُلوُأنُ
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اهلل ُخلقكُجماداًُ،أوُدابةُ،أوُكافرا ًُملحداًُ،أوُداعيا ًُإىلُبدعةُ،أوُفاسقاًُ،أوُمسلما ًُغريُ
داعيةُإلسبلمهُ،أوُداعيةُيفُطر يقُمتعددُاألخطاء؟ُأالُترىُأنُشعوركُباصطفاءُاهللُ
ُوأن ُجعلك ُداعية ُمن ُأهل ُالسنة ُوالجماعة ُمن ُعوامل ُثباتك ُعىل ُمنهجكُ
لك ْ

وطريقك؟ُ ُ

تاسعاًُ٪ممارسةُالدعوةُإىلُاهللُعزُوجلُ ٪النفسُإنُلمُتتحركُتأسنُ،وإنُلمُتنطلقُ

تتعفنُ ،ومن ُأعظم ُمجاالت ُانطبلق ُالنفسُ ٪الدعوة ُإىل ُاهللُ ،فهي ُوظيفة ُالرسلُ،

ك ُفَا ْدعُ
ومخلصة ُالنفس ُمن ُالعذاب؛ ُفيها ُتتفجر ُالطاقاتُ ،وتنجز ُالمهمات ُ{فَلِذَ لِ َ
اس َت ِق ْم ُك ََماُأ ُ ِم ْر َت}ُػالشورى03ُ٪ؽُ.و لؼسُ ُيصحُشيءُيقالُفيهُ"فبلنُالُيتقدمُوالُ
َو ْ
يتأخر" ُفإن ُالنفس ُإن ُلم ُتشغلها ُبالطاعة ُشغلتك ُبالمعصيةُ ،واإليمان ُيزيدُ
ُوكد ُالفكرُ ،وسعي ُالجسدُ،
و ينقصُ .والدعوة ُإىل ُالمنهج ُالصحيح ُببذل ُالوقتّ ،

وانطبلقُاللسانُ،بحيثُتصبحُالدعوةُهمُالمسلمُوشغلهُالشاغلُيقطعُالطر يقُعىلُ

محاوالت ُالشيطان ُباإلضبلل ُوالفؾنةُ ،زد ُعىل ُذلك ُما ُيحدث ُيف ُنفس ُالداعية ُمنُ
الشعور ُبا لتحدي ُتجاه ُالعوائقُ ،والمعاندينُ ،وأهل ُالباطلُ ،وهو ُيسري ُيف ُمشوارهُ

الدعويُ،فريتقيُإيمانهُ،وتقوىُأركانهُ.فتكونُالدعوةُباإلضافةُلماُفيهاُمنُاألجرُ

العظيمُوسيلةُمنُوسائلُالؿباتُ،والحمايةُمنُالّتاجعُوالتقهقرُ،ألنُالذيُ ُيهاجمُ
الُيحتاجُللدفاعُ،واهللُمعُالدعاةُيثؽهِتُويسددُخطاهمُوالداعيةُكالطؽيبُيحاربُ
المرضُبخربتهُوعلمهُ،وبمحاربتهُيفُاآلخر ينُفهوُأبعدُمنُغريهُعنُالوقو عُفيهُ ُ.

عاشراًُ٪االلتفافُحولُالعناصرُالمثؽتةُ ٪تلكُالعناصرُالتُمنُصفاتهاُماُأخربناُبهُ

عليهُالصبلةُوالسبلم«ُ٪إنُمنُالناسُناساًُمفاتيحُللخريُمغا ليقُللشر»ُ(حسنُرواهُ
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ا بنُماجةُعنُأنسُمرفوعا ً ُُ 290وا بنُأيبُعاصمُيفُكتابُالسنةُُ.)020/0فا لبحثُ
عنُالعلماءُوالصا لحنيُوالدعاةُالمؤمننيُ،وااللتفافُحولهمُمعنيُكبريُعىلُالؿباتُ.

وقدُحدثتُيفُالتاريخُاإلسبلميُفنت ُثبتُاهللُفيهاُالمسلمنيُبرجالُ.ومنُذلكُ٪ماُ

قالهُعليُبنُالمديِنُرحمهُاهللُتعاىل"ُ٪أعزُاهللُالدينُبالصديقُيومُالردةُ،وبأحمدُ
يوم ُالمحنة"ُ .وهنا ُتربز ُاألخوة ُاإلسبلمية ُكمصدر ُأساسي ُللتثؽيتُ ،فإخوانكُ

الصا لحون ُوالقدوات ُوالمربون ُهم ُالعون ُلك ُيف ُالطر يقُ ،والركن ُالشديد ُالذيُ
تأوي ُإليه ُفيثؽتوك ُبما ُمعهم ُمن ُآيات ُاهلل ُوالحكمةُ ..الزمهم ُوعش ُيف ُأكنافهمُ

وإياكُوالوحدةُفؾتخطفكُالشياطنيُفإنماُيأك لُالذئبُمنُالغنمُالقاصيةُ ُ.

ا لحاديُعشرُ٪الثقةُبنصرُاهللُوأنُالمستقبلُلئلسبلمُ٪نحتاجُإىلُالؿباتُكثرياًُعندُ
َ
َل ُ َم َع ُهُ
يب ُقَات َ
ُ{وك َأ ِّين ُ ِّمن ُ َنّ ِ ٍ ّ
تأخر ُالنصرُ ،حَت ُال ُتزل ُقدم ُبعد ُثبوتهاُ ،قال ُتعاىلَ ٪
بُ
اّلل ُ ُي ِح ُُّ
اُو َه ُنوا ْ ُلِ َماُأ َ َصا َب ُه ْم ُِيف ُ َس ِؽي ِل ّ ِ
ُاّلل َُو َم َ
اُض ُعفُوا ْ َُو َماُا ْس َتكَا ُنوا ْ َُو ّ ُ
ِربِّ ُي َ
ري ُف ََم َ
ّون ُ َك ِث ٌ
الصابر ين ُُ.وماُك َان ُقَولَهم ُإال َُّأَنُقَا لُوا ُْربّناُا ْغ ِف ُر ُلَناُذُ ُنوبناُوإسرافَن َ
اُو َث ِبّ ْتُ
ْ َ
ََ
َّ ِ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ
اُيف ُأ ْم ِر َن َ
َ َ َِ ْ َ َ ِ
اب ُّ
اب ُاآلخ َِر ِةُ
أَق َْدا َم َن
اُوانص ْر َناُع ََىلُالْق َْو ِم ُالْكَا ِف ِر ي َن ُُ.فَآ َتا ُه ُم ّ ُ
اُو ُح ْس َن ُ َث َو ِ
ُ
ُاّلل ُ َث َو َ
ُالد ْن َي َ

ني}ُػآلُعمران011ُ -016ُ٪ؽُ.ولماُأرادُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُ
اّلل ُ ُي ِح ُّ
َو ّ ُ
ب ُال ُْم ْح ِس ِن َ
وسلم ُأن ُيؿبت ُأصحابه ُالمعذبني ُأخربهم ُبأن ُالمستقبل ُلئلسبلم ُيف ُأوقاتُ
التعذيبُوالمحنُفماذاُقال؟ُجاءُيفُحديثُخبابُمرفوعا ً ُعندُالبخاري«ُ٪و ل ُؼتمنُ
اهللُهذاُاألمرُحَتُيسريُالرا كبُمنُصنعاءُإىلُحضرموتُماُيخافُإالُاهللُوالذئبُ

عىل ُغنمه» ُ(رواه ُالبخاري)ُ .فعرض ُأحاديث ُالبشارة ُبأن ُالمستقبل ُلئلسبلم ُعىلُ
الناشئةُمهمُيفُتربؼهِتُعىلُالؿباتُ .
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الثاين ُعشرُ ٪معرفة ُحقيقة ُالباطل ُوعدم ُاالغّتار ُبهُ ٪يف ُقول ُاهلل ُعز ُوجل{ُ ٪الَُ
َيغ ُّر َنّ َ ّ
ب ُالَّ ِذي َن ُ َكف َُروا ْ ُِيف ُال ِْببل َ ِد} ُػآل ُعمران026ُ ٪ؽ ُتسرية ُعن ُالمؤمننيُ
ك ُ َت َقل ُ ُ
َ
ُجفَاء}ُػالرعد00ُ٪ؽُعربةُألويلُ
وتثؽيتُلهمُ.ويفُقولهُعزُوجل{ُ٪فَأ َ َّم َّ
ب ُ
اُالز َب ُدُف ََيذْ َه ُ
األلبابُيفُعدمُالخوفُمنُالباطلُواالسؾسبلمُلهُ.ومنُطريقةُالقرآنُفضحُأهلُ
ني ُ َس ِؽي ُلُ
ُاآلي ِ
ُ{وكَذَ لِ َ
ك ُنف َِّص ُل َ
ات َُو لِ َؾ ْس َت ِب َ
الباطل ُوتعرية ُأهدافهم ُووسائلهمَ ٪

ني}ُػاألنعام33ُ٪ؽُحَتُالُيؤخذُالمسلمونُعىلُحنيُغرةُ،وحَتُيعرفواُمنُ
ال ُْم ْج ِر ِم َ
أين ُيؤىت ُاإلسبلمُ .وكم ُسمعنا ُورأينا ُحركات ُتهاوت ُودعاة ُزلت ُأقدامهم ُففقدواُ
الؿباتُلماُأتواُمنُحيثُلمُيحؾسبواُبسببُجهلهمُبأعدائهمُ ُ.

الثالثُعشرُ٪استجماعُاألخبلقُالمعؼنةُعىلُالؿباتُ ٪وعىلُرأسهاُالصربُ،ففيُحديثُ

الصحيحني«ُ٪وماُأعطيُأحدُعطا ًء ُخريا ًُوأوسعُمنُالصرب»ُ(رواهُالبخاريُيفُكتابُ
الزكاةُ -باب ُاالستعفاف ُعن ُالمسألةُ ،ومسلم ُيف ُكتاب ُالزكاةُ -باب ُفضل ُالتعففُ

والصرب)ُ .وأشد ُالصرب ُعند ُالصدمة ُاألوىلُ ،وإذا ُأصيب ُالمرء ُبما ُلم ُيتوقع ُتحصلُ
النكسةُويزولُالؿباتُإذاُعدمُالصربُ.تأملُفيماُقالهُا بنُالجوزيُرحمهُاهلل"ُ٪رأيتُ
كبريا ً ُقارب ُالثمانني ُوكان ُيحافظ ُعىل ُالجماعة ُفمات ُولد ُالبنتهُ ،فقالُ ٪ما ُينبغيُ
ألحدُأنُيدعوُ،فإنهُماُيستجيبُ.ثمُقالُ٪إنُاهللُتعاىلُيعاندُفماُيّتكُلناُولداً"ُ

(الؿباتُعندُالمماتُالبنُالجوزيُصُ)91تعاىلُاهللُعنُقولهُعلو ُا ًُكبرياًُ.ولماُأصيبُ
المسلمونُيفُأحدُلمُيكونواُلؼتوقعواُتلكُالمصؼبةُألنُاهللُوعدهمُبالنصرُ،فعلمهمُ
اهلل ُبدرس ُشديد ُبالدماء ُوالشهداء{ُ ٪أ َ َو ل ََمّا ُأ َ َصا َب ْت ُ
ؼب ٌة ُق َْد ُأ َ َص ْؽ ُتم ُ ِّمثْل َْي َهاُ
كم ُ ُّم ِص َ
قُل ْ ُت ْم ُأ َ َّىن ُ َهذَ ا ُقُ ْل ُ ُه َو ُ ِم ْن ُ ِعن ِد ُأ َ ْنف ُِسك ُْم} ُػآل ُعُمران063ُ ٪ؽ ُماذا ُحصل ُمن ُعندُ
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أنفسهم؟ُفشلتمُوتنازعتمُيفُاألمرُوعصؼتمُمنُبعدُماُأرا كمُماُتحبونُ،منكمُ

منُيريدُالدنياُ .

الرا بع ُعشرُ ٪وصية ُالرجل ُالصا لحُ ٪عندما ُيتعرض ُالمسلم ُلفؾنة ُويؽتليه ُربهُ
ليمحصهُ ،يكون ُمن ُعوامل ُالؿبات ُأن ُيقيض ُاهلل ُله ُرجبل ً ُصا لحا ً ُيعظه ُويثؽتهُ،

فتكونُكلماتُينفعُاهللُبهاُ،ويسددُالخىطُ،وتكونُهذهُالكلماتُمشحونةُبالتذكريُ
باهللُ ،ولقائهُ ،وجنتهُ ،ونارهُ .وهاك ُأخيُ ،هذه ُاألمثلةُمن ُسرية ُاإلمام ُأحمد ُرحمهُ
اهللُ ،الذي ُدخل ُالمحنة ُليخرج ُذهبا ً ُنقياًُ .لقد ُسيق ُإىل ُالمأمون ُمقيدا ً ُباألغبللُ،

وقدُتوعدهُوعيدا ًُشديدا ًُقبلُأنُ ُيصلُإليهُ،حَتُلقدُقالُخادمُلئلمامُأحمد"ُ٪يعزُ

عل ّيُياُأباُعبدُاهللُ،أنُالمأمونُقدُسلُسيفاًُلمُيسلهُقبلُذلكُ،وأنهُيقسمُبقرابتهُ
منُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ،لئنُلمُتجبهُإىلُالقولُبخلقُالقرآنُليقتلنكُ

بذلك ُالسيف" ُ(البداية ُوالنهاية ُُ .)992/0فاحرص ُأيها ُاألخ ُال ُكريم ُعىل ُطلبُ

الوصيةُمنُالصا لحنيُوأعقلهاُإذاُتليتُعليكُ.واطلبهاُقبلُسفرُإذاُخشيتُمماُقدُ

يقعُفيهُ،واطلبهاُأثناءُابتبلءُ،أوُقبلُمحنةُمتوقعةُ،واطلبهاُإذاُعُؼنتُيفُمنصبُأوُ

ورثتُما الًُوغىنُ،وثبتُنفسكُ،وثبتُغريكُواهللُويلُالمؤمننيُ .

ا لخا مس ُعشرُ ٪التأمل ُيف ُنعيم ُالجنة ُوعذاب ُالنار ُوتذكر ُالموتُ ٪والجنة ُببلدُ
األفراحُ،وسلوةُاألحزانُ،ومحطُرحالُالمؤمننيُوالنفسُمفطورةُعىلُعدمُالتضحيةُ

والعملُوالؿباتُإالُبمقاب
لُيهونُعليهاُالصعابُ،ويذللُلهاُماُيفُالطر يقُمنُعقباتُ
ّ

ومشاقُ.فالذيُيعلمُاألجرُتهونُعليهُمشقةُالعملُ،وهوُيسريُويعلمُبأنهُإذاُلمُ
يؿبتُفستفوتهُجنةُعرضهاُالسمواتُواألرضُ،ثمُإنُالنفسُتحتاجُإىلُماُيرفعهاُ
341

من ُالطني ُاألرضي ُو يجذبها ُإىل ُالعالم ُالعلويُ .وكان ُالنيب ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلمُ
يستخدمُذكرُالجنةُيفُتثؽيتُأصحابهُ،ففيُالحديثُالحسنُالصحيحُمرُرسولُاهللُ

صىلُاهللُعليهُوسلمُبياسرُوعمارُوأمُعمارُوهمُيؤذونُيفُاهللُتعاىلُفقالُلهم«ُ٪صرباًُ

آل ُياسر ُصربا ً ُآل ُياسر ُفإن ُموعدكم ُالجنة» ُ(رواه ُالحا كم ُُ ،919/9وهو ُحديثُ

حسن ُصحيح)ُ .وكذلك ُكان ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُيقول ُلؤلنصار«٪إنكم ُستلقونُ
بعديُأثرةُفاصربواُحَتُتلقوينُعىلُالحوض»ُ(متفقُعليه)ُ.وكذلكُمنُتأملُحالُ

الفر يقنيُيفُالقربُ،والحشرُ،والحسابُ،والميزانُ،والصراطُ،وسائرُمنازلُاآلخرةُ.

كماُأنُتذكرُالموتُيحميُالمسلمُمنُالّتديُ،ويوقفهُعندُحدودُاهللُفبلُيتعداهاُ.
ألنهُإذاُعلمُأنُالموتُأدىنُمنُشراكُنعلهُ،وأنُساعتهُقدُتكونُبعدُلحظاتُ،فكيفُ

تسولُلهُنفسهُأنُيزلُ،أوُيتمادىُيفُاالنحرافُ،وألجلُهذاُقالُصىلُاهللُعليهُوسلمُ

«ُ٪أكثرواُمنُذكرُهادمُاللذات»ُ(رواهُالّتمذيُُ .)32/2

اللهمُإناُنسألكُالؿباتُيفُاألمرُوالعزيمةُعىلُالرشدُ،وآخرُدعواناُأنُالحمدُهللُربُ
العالمنيُ .

(دُ.محمدُصا لحُالمنجد) ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُا ُلرا بع ُوالثبلثونُ٪حقوقُالوالدين

ُالرب؟ ُ
ما ِ

الربُهوُاإلحسانُإىلُالوالدينُ،وهوُفرضُعىلُك لُمسلمُ،قالُاهللُتعاىلُ ٪

(وقىض ُربكُأالُتعبدواُإالُإياهُوبالوالدينُإحسا ًنا)ُػاإلسراء29٪ؽُ .والربُمنُأحبُ
األعمالُالتُيتقربُبهاُاإلنسانُإىلُاهللُتعاىلُ،فقدُسئلُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُ٪

أيُالعملُأحبُإىلُاهلل؟ُفقالُصىلُاهللُعليهُوسلم(ُ٪الصبلةُعىلُوقتها)ُفقالُالسائلُ٪
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ثمُأي؟ُفقالُصىلُاهللُعليهُوسلم(ُ٪ثمُبرُالوالدين)ُقالُ٪ثمُأي؟ُفقالُصىلُاهللُعليهُ

وسلم(ُ٪الجهادُيفُسؽيلُاهلل)ُ.متفقُعليهُورضاُالوالدينُمنُرضاُاهللُ،قالُصىلُاهللُ

عليهُوسلمُ(ُ٪منُأرضُوالديهُفقدُأرضُاهللُ،ومنُأسخطُوالديهُفقدُأسخطُاهلل)ُ.

رواهُالبخاريُ .

ُأكونُبارا؟ ُ
كيف
ًّ
ُوالديُفيماُلؼسُفيهُمعصيةُهللُ .
*ُأطيع
َّ

*ُألتمسُرضاهماُبشَتُالطرقُ .
*ُأخفضُصوتُيفُحضورهماُ .

*ُالُأسيئُلوالديُبالقولُأوُالفعل؛ُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم(ُ٪إنُمنُأكربُ
الكبائرُأنُيلعنُالرجلُوالده)ُفقيلُ٪ياُرسولُاهللُكيفُيلعنُالرجلُوالده؟ُفقالُ

صىلُاهللُعليهُوسلمُ(ُ٪يسبُأباُالرجلُفؼسبُأباهُ?،ويسبُأمهُفؼسبُأمه)ُمتفقُ

عليهُ .

*ُأرعاهماُإذاُكرباُيفُالسنُ .
*ُأدعوُلهماُيفُحياتهماُأوُمماتهماُ .

*ُأصلُرحمهما؛ُفقدُجاءُرجلُإىلُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُوقالُلهُ٪يارسولُاهللُهلُ
بقيُمنُبرُأبويُشيءُأبرهماُبهُبعدُموتهما؟ُفقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ٪
(نعمُ .الصبلة ُعليهما ُ(أي ُالدعاء ُلهما) ُواالستغفار ُلهماُ ?،وإنفاذ ُعهدهما ُمنُ

بعدهماُ?،وصلةُالرحمُالتُالُتوصلُإالُبهماُ?،وإكرامُصديقهما)ُرواهُأبوُداودُ .
العقوقُضدُالرب
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عقوقُالوالدينُضدُالربُ،وهوُعدمُطاعتهماُوفعلُماُالُيرضيهماُ،أوُإيذائهماُبنظرةُ
التليقُأوُكلمةُولوُبقولُكلمة(ُ٪أُف)ُ،قالُتعاىل(ُ٪فبلُتقلُلهماُأفُوالُتنهرهماُوقلُ
لهماُقوالُكريما)ُسورةُاإلسراءُ.29ُ٪وعقوقُالوالدينُمنُأكربُالذنوبُ،وقدُجمعهُ
ً

النيبُعليهُالصبلةُوالسبلمُبنيُالعقوقُوبنيُالشركُباهللُ،فقال(ُ٪أالُأنؽئكمُبأكربُ

الكبائرُ٪اإلشراكُباهللُوعقوقُالوالدين…)ُمتفقُعليهُ .

الصخرةُالعظيمة ُ

ج ُعل ُاهلل ُلؤلب ُواألم ُمْنلة ُكبريةُ ،وفرض ُاهلل ُعىل ُاإلنسان ُأن ُيحسن ُإىل ُوالديهُ
و يعمل ُعىل ُرضاهما؛ ُفقال ُسبحانهُ {ُ ٪وقىض ُربك ُأال ُتعبدوا ُإال ُإياه ُوبالوالدينُ

إحساناًُ}ػُاإلسراء29٪ؽُ.وقدُقصُعلؼناُالنيبُ–ُصىلُاهللُعليهُوسلمُ–ُقصةُمنُأجملُ

ُكبرياُُ.
حبهماُحبا
اعُطيبُصا لحُ،يربُأباهُوأمهُو ي
ً
ً
قصصُالربُبالوالدينُ،إذُكانُهناكُر ٍ
ويفُيومُمنُاأليامُخرجُهذاُالراعيُيفُسفرُوكانُمعهُرجبلنُُ،وبؼنماُكانُالرجالُ
الثبلثةُيمشونُأمطرتُالسماءُمطرا ًُغزيرا ًُُ،واشتدُالرياحُعلمهيُُ،فذهبواُإىلُغارُ

قريب ُودخلوه ُحَت ُيتقوا ُالمطر ُوالرياح ُُ ،وفجأة ُا نحدرت ُصخُرة ُمن ُأعىل ُالجبل ُُ،
فأغلقتُعلمهيُالغارُ،فتحريُالرجالُالثبلثةُوأدركواُأنهمُسيهلكونُ.فقالُأحدهمُُ٪
لنُينجيكمُمنُهذاُالمأزقُوهذاُالخطرُإالُالدعاءُبصا لحُاألعمالُ.فأخذُك لُواحدُ

ممهنُيدعوُاهللُويتوسلُإليهُبأحسنُاألعمالُالتُعملهاُيفُالدنيا؛ُح
َتُيفرجُاهللُ
ِّ

عمهنُماهمُفيهُ.فكانُمنُدعاءُالراعيُالصا لحُقولهُ٪اللهمُإنهُكانُيلُأبوانُشيخانُ
كبريانُ ،وكنت ُأحضر ُلهما ُاللنب ُك ل ُليلة ُليشربا ُقبل ُأن ُيشرب ُأحد ُمن ُأوالديُ،

وتأخرتُعنهماُذاتُليلةُ،فوجدتهماُنائمنيُ،فكرهتُأنُأوقظهماُأوُأعطيُأحدا ًُمنُ
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أوالديُقبلهماُ،فظللتُواقف ُا ً ُ -وقدحُاللنبُيفُيدي ُ -أنتظرُاسؾيقاظهماُحَتُطلعُالفجرُ،
وأوالديُيبكونُمنُشدةُالجو عُعندُقدميُح
َتُاسؾيقظُوالدي ُوشرباُمنُاللنبُ،
َّ
اللهمُإنُكنتُفعلتُذلكُابتغاءُوجهكُففرجُعناُماُنحنُفيهُ.فانفرجتُالصخرةُُ،

وخرجُالثبلثةُمنُالغارُ.ػالبخاريُومسلمؽ ُ
ديننا ُ

ديِن ُهو ُاإلسبلمُ ،وهو ُالدين ُالذي ُارتضاه ُاهلل ُيل ُو لك ل ُالمسلمنيُ ،وأرسل ُبهُ
األنؽياء؛ُليدعواُالناسُجميعا ً ُإليهُ،قالُتعاىل{ُ٪إنُالدينُعندُاهللُاإلسبلم}ػآ لُ

عمران02٪ؽُوأركانُاإلسبلمُخمسةُ٪الشهادتنيُ،والصبلةُ،والزكاةُ،والصومُ،والحجُ.
قالُرسولُاهللُ– ُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ”ُ٪-بِنُاإلسبلمُعىلُخمسُ٪شهادةُأنُالُإلهُإالُ
اهلل ُوأن ُمحمدا ً ُعبده ُورسولهُ ،وإقام ُالصبلةُ ،وإيتاء ُالزكاةُ ،وحج ُالؽيتُ ،وصومُ

رمضان”ُػمسلمؽُ .
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالُخا مس ُوالثبلثونُ٪فضلُالمعلم

المعلمُهوُصاحبُالفض
لُاألعظمُيفُحياتناُجميعاُ،لهُيرجعُفضلُك لُحرفُتعلمناهُ،
ً

وندينُلهُبك لُنجاحُوصلناُإليهُ،لوالهُلنُيستمرُالعلمُ،و لنُتتقدمُاألممُ،لوالهُلمُ
نكنُاآلنُوصلناُإىلُماُوصلناُإليهُمنُمعرفةُوعلومُوا كتشافاتُكانُاألصل ُوالبذرةُ

المنؽتةُفيهاُمعل ّم.

إذاُف ّكرتُيفُبدايةُالعلومُالتُبنيتُعليهاُالحضاراتُواإلنسانيةُمنذُيومهاُاألولُ

خصاُاهتمُبتوصيلُمعلوماتُ،كأنهُيزر عُبذرةُ
عىلُاألرضُ،ست
ّ
جدُأنُالبدايةُكانتُش ً
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ويهتمُبهاُحَتُكربتُوترعرعتُوبدأتُتؤتُأطيبُالثمارُ،وهذاُبالضبطُماُيفعلهُ

المعل ّمُيفُحياتناُ،يزر عُفؼناُماُيمتكُمنُعلمُ،ويوصلُإلؼناُمعلوماتُوعلومُويبذلُ

قصارىُجهدهُليشرحهُويفهمهُلناُ،لؼسُهذاُفقطُبلُإنهُيساعدناُلكيُنتفوقُونقفُ

عىلُأوىلُدرجاتُمستقبلناُ،فمنُبنيُمنُيعلمهمُمنُيصب
اُ،وعالماُ،
اُ،ومهندس
حُطبؼب
ً
ً
ً

ُورئؼسا.
ووزيرا،
ً
ً

منُمناُلمُيتعلمُعىلُيدُمعلمُعظيمُأثرُيفُحياتهُ،وكانُلهُالفضلُفيماُوصلُإليهُ
اآلن.

لذلكُتمُتخصيصُيومُلبلحتفالُبالمعلمُلمحاولةُردُجزءُبسيطُمماُيقومُبهُمنُ

جهدُلرفعةُالمجتمعات.

مكانةُالمعلّمُيفُالدياناتُالسماوية

عظمتُالدياناتُالسماويةُالمعل ّمُوأفردتُلهُقيمةُوشأنُعظيمُ،واعؾربتُأنُمهمةُ
ُوأنُالمعل ّمُهوُرسولُالعلمُوالثقافةُوالنور.
التعليمُكالرسالة ّ

ُأن ُهذه ُالمسئوليةُ
عندما ُنف ّكر ُيف ُمسئولية ُإيصال ُالعلم ُلؤلجيال ُالمؾتابعة ُنجد ّ
تقع ُكلها ُعىل ُالمعلمني ُوالعلماءُ ،لذلك ُتعلي ُالديانات ُالسماوية ُمن ُشأن ُالمعلمُ
وتصفهُبأنهُصاحبُرسالةُيؤديهاُبأمانة.
فضلُالمعلّمُيفُاإلسبلم

للعلمُيفُاإلسبلمُقيمةُعظيمةُتتضحُيفُالكثريُمنُالدالئلُيفُالكتابُوالسنةُالنبويةُ

الشريفةُ،وإنُدلُذلكُفإنهُيدلُعىلُقيمةُالعلمُوكيفُأنهُغايةُساميةُجليلةُعظمهاُ
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الدينُ،لؼسُفقطُالدينُاإلسبلميُب
لُأيضاُكافةُالدياناتُالسماويةُالتُشرعهاُ ُاهللُ
ً

تعاىل.

يقول ُاهلل ُتعاىل ُيف ُكتابه ُالحكيم ُيف ُسورة ُالمجادلة" :يرفع اهلل الذين آمنوا منكم

والذين أوتوا العلم درجات واهلل بما تعملون خبَت"

خَتا يفقهه يف الدين" ُ
كماُيقولُرسولُاهللُ-صىل اهلل عليه وسلم" -من يرد اهلل به ً

للمعلم ُقيمة ُسامية ُعظيمة ُودور ُهام ُيف ُالمج ُتمع؛ ُإذ ُيجد ُالمتعلم ُيف ُمعلمه ُطوقُ
النجاةُ،والمخرجُالوحيدُمنُظبلمُالجهلُوقلةُالمعرفةُإىلُنورُالعلمُوالؾنورُ .

المعلم ُلتبلميذه ُكاألب ُألبنائه ُالذي ُيحرص ُعىل ُمصلحهِت ُويريد ُلهم ُالعلمُ

والفهم ُوالمستقبل ُالمشرقُ ،فمن ُكالمعلم ُيحرص ُعىل ُوصول ُتبلميذه ُألعىلُ
الدرجات ُيف ُالتعلم ُوالؾثقفُ ،تجده ُيقسو ُو يحنو ُو يفعل ُك ل ُما ُيستطيع ُمن ُأجلُ
تعلمُطبلبهُوتفوقهمُربماُعليهُنفسه.

يبذل ُالمعلم ُمن ُوقته ُوجهده ُالكثري ُوالنفؼس ُلكي ُيحقق ُهدفه ُمع ُطبلبهُ ،لهذاُ

فقد ُكرمته ُالمجتمعات ُكلها ُعىل ُاختبلف ُأديانهاُ ،وعظمته ُالمجتمعات ُالمتقدمةُ

وأعطتهُقيمةُتزيدُعنُقيمةُالملوكُوالرؤساء.

أحاديثُنبويةُشريفةُتبنيُقيمةُومكانةُالعلمُوالمعلّمُيفُاإلسبلم

قالُرسولُاهللُ-صىل اهلل عليه وسلم" -فضل العالم عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر

عىل سائر الكوا كب"
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"إن اهللُأوحُإيلُأنهُمنُسلكُمسلكًاُيفُطلبُالعلمُ
كماُقالُصلواتُاهللُوسبلمهُعليهّ :

ُخريُ
س ّهلتُلهُطر يقُالجنةُ،ومنُسلبتُكريمؾيهُأثؽتهُعليهماُالجنةُ،وفض ٌل
ٍ
ُيفُعلم ٌ
منُفض ٍلُيفُعبادةُ،ومبلكُالدينُالور ع"

العلم يستغفر له ك ل شي ٍء حىت الحوت يف البحر".
"صاحب
قالُصىلُاهللُعليهُوسلم:
ِ
ُ

عنُأيبُهريرةُرض
يُاهللُعنهُقالُأن ُرسولُاهللُ-صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :إذا مات
ّ

ا بن آدم ا نقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ُينتفع به ،أو ولد صا لح
يدعو له" رواه مسلم.

خارج خرج من بيته يف طلب العلم إال وضعت
كماُقالُعليهُالصبلةُوالسبلم" :ما من
ٍ

رضا بماُيصنعُحَتُيرجع".
له المالئكة أجنحتها ً
واجؽناُنحوُالمعل ّم

للمعلمُالحقُيفُاالحّتامُوالتقديرُمنُك لُفئاتُالمجتم
عُكانواُصغاراُأُكباراُ،يجبُ
ً

عىل ُالطبلب ُأن ُيبجلوا ُالمعلمني ُالذين ُيبذلون ُقصارى ُجهدهم ُلتعليمهم ُوصنعُ
مستقبلهمُالمشرقُ،كماُيجبُعىلُاآلباءُتقديرُالدورُالذيُيقومُبهُالمعلمُتجاهُ

بنمهيُ،فهمُمنُيربونُلهمُأطفالهمُويزرعونُفمهيُالقيمُواألخبلقُقبلُالعلمُ،

فبلُعلمُدونُأخبلقُوقيم.

لؼس ُهناك ُقدر ُكايف ُمن ُالشكر ُوالتقدير ُيمكننا ُأن ُنحدده ُلتقديمه ُللمعل ّمُ ،فهوُ

الشخص ُالذي ُآثر ُمصلحة ُطبلبه ُعىل ُراحتهُ ،وهو ُالذي ُال ُيهدأ ُقبل ُأن ُيعلمُ

تبلميذهُعىلُأكملُوجهُ،يفرحُبنجاحهمُويفخرُبهمُوبتفوقهمُ،منُمناُالُيوجدُيفُ
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حياتهُهذاُالمعلمُالذيُدفعهُلؤلمامُوحفزهُعىلُمواصلةُطريقهُحَتُوصلُإىلُماُهوُ

عليهُاآلن.

عبدا" فالمعلم الذي يفٍت
ختا ًماُهناكُمقولةٍُشهريةُتقول" :من عل ّمٍت حرفًا كنت له ً

أ ّيام عمره يف تعليم األجيال ومنْحها ُالثقافة ُوالمعرفة ُيستحق ُأن ُيكون ُله ُأكربُ
ُوتقديرُ،وأال ُيتمُتجاهلهُأوُتجاوزهُمهماُمضتُاأليامُ،فللمعلمُح ٌق ُيفُأنُ
ّ
ام
احّت ٍ
ُاحّتام ُكاحّتامُ
ينتقد ُطالبه ُحَت ُلو ُوصل ُطالبه ُإىل ُأعىل ُالمرا تب ُيف ُالعلمُ ،وله
ٌ

الوالدينُ،ومنُالُيحّتمُمعل ّمهُيقعُيفُخطأُفادح .لهذً ا من واجبُاآلباءُواألمهاتُأنُ

يربّواُأبناءهمُعىلُضرورةُاحّتامُمعلممهيُ،وأنُيعتذرواُلهمُإنُبدرُم
مهنُأيُخطأُ
ّ

ربُفاضل ُ
يفُحقهُ،فالمعلمُ ُم ٍّ
ُ.
َ
ُِاآلتِ َيةِ٪
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
ُ
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ُ
ُ
َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الدرسُالسادس ُوالثبلثونُ٪سريةُالنيب

نسبهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪

هو ُأبو ُالقاسم ُمحمدُبن ُعبد ُاهلل ُبن ُعبدُالمطلب ُبن ُهاشم ُبن ُعبد ُمناف ُبن ُقصيُ
بنُكبلبُبنُمرةُبنُكعبُبنُلؤيُبنُغالبُبنُفهرُبنُمالكُبنُالنضرُبنُكنانةُبنُ

خزيمة ُبن ُمدركةُبن ُإلياس ُبن ُمضرُبن ُنزار ُبنُمعدُبن ُعدنانُ .وعدنان ُمن ُولدُ
إسماعيلُعليهُالسبلمُ .

أسماؤهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪
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محمدُ ،أحمدُ ،الماحي ُالذي ُيمحو ُاهلل ُبه ُالكفرُ ،الحاشر ُالذي ُيحشر ُالناس ُعىلُ

قدميهُ،العاقبُالذيُلؼسُبعدهُأحدُ،المقفيُ،نيبُالتوبةُ،نيبُالرحمة ُ
طهارةُنسبهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ ٪

ولد ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُمن ُنكاح ُصحيحُ ،يقول ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم"ُ ٪إن ُاهلل ُعزُ

وجل ُاصطف ُمن ُولد ُإبراهيم ُإسماعيلُ ،واصطف ُمن ُولد ُإسماعيل ُكنانةُ ،واصطفُ

قريشاُ ،واصطف ُمن ُقر يش ُبِن ُهاشمُ ،واصطفاين ُمن ُبِن ُهاشم"ُ،
من ُبِن ُكنانة ُ
ً
وحؼنماُسألُهرقلُأباُسفيانُعنُنسبُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال"ُ٪هوُفؼناُ

ذوُنسبُ،فقالُهرقلُ٪كذلكُالرسلُتبعثُيفُنسبُقومها" ُ

والدتهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪

ولدُصىلُاهللُعليهُوسلمُيومُاالثننيُيفُشهرُربيعُاألولُ،قيلُيفُالثاينُمنهُ،وقيلُيفُ
الثا منُ،وقيلُيفُالعاشرُ،وقيلُيفُالثاينُعشرُ.قالُا بنُكثريُ٪والصحيحُأنهُولدُعامُ

الفيلُ،وقدُحكاهُإبراهيمُبنُالمنذرُالحزاميُشيخُالبخاريُوغريهُ.وتويفُأبوهُصىلُ

اهلل ُعليه ُوسلم ُوهو ُ َح ْمل ُيف ُبطن ُأمهُ ،وقيل ُبعد ُوالدته ُبأشهر ُوقيل ُبسنةُ،
والمشهورُاألولُ .

رضاعهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ ٪

أرضعتهُثويبةُموالةُأيبُلهبُأياماًُ،ثمُحليمةُالسعديةُ،وأقامُعندهاُيفُبِنُسعدُ

نحوا ًُمنُأربعُسننيُ،و ُش َّق ُعنُفؤادهُهناكُ،واستخرجُمنه ُ ُّ
حظ ُالنفسُوالشيطانُ،

فردتهُحليمةُإىلُأمهُإثرُذلكُ .
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ماتتُأمهُباألبواءُوهوُا بنُستُسننيُ،وحضنتهُأمُأيمنُوهيُموالتهُورثهاُمنُأبيهُ،

وكفله ُجده ُعبد ُالمطلبُ ،فلما ُبلغ ُرسول ُاهلل ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُمن ُالعمر ُثماينُ
سننيُتويفُجدهُ،وأوىصُبهُإىلُعمهُأيبُطالبُفكفلهُ،وحاطهُأتمُحياطةُ،ونصرهُوآزرهُ

حنيُبعثهُاهللُأع ّزُنصرُوأتمُمؤازرةُمعُأنهُكانُمستمراًُعىلُشركهُإىلُأنُماتُ،فخففُ
اهللُبذلكُمنُعذابهُ .

صيانةُاهللُتعاىلُلهُمنُدنسُالجاهليةُ ٪

لقدُصانهُاهللُوحماهُمنذُصغرهُ،وطهرهُمنُدنسُالجاهليةُومنُك لُعيبُ،ومنحهُك لُ

ُخل ٍق ُجميلُ،حَتُلمُيكنُيعرفُبنيُقومهُإالُباألمنيُ،ولماُأرادتُقر يشُتجديدُ
بناءُالكعبةُاختلفواُفيمنُيضعُالحجرُاألسودُ،فانتظروُأولُمنُيمرُعلمهيُ،فكانُهوُ

ص
ىلُاهللُعليهُوسلمُ،فقالواُ٪جاءُاألمنيُ،فأمرُبثوبُ،فوضعُالحجرُيفُوسطهُ،وأمرُك لُ
ٍ

قؽيلةُأنُترفعُمنُأحدُجوانبُالثوبُ،ثمُأخذُالحجرُفوضعهُموضعهُصىلُاهللُعليهُ
وسلمُ .

صفتهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪

كانُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُربعةُ،لؼسُبالطو يلُوالُبالقصريُ،أزهرُاللونُأيُ٪أبيضُ

بياضا ًُمشربا ًُبحمرةُ،أشعرُ،أدعجُالعيننيُ،أيُ٪شديدُسوادهماُ،أجردُأيُ٪الُيغطيُ

سربهُ،أيُ٪لهُشعرُيكونُيفُوسطُالصدرُوالبطنُ .
الشعرُصدرهُوبطنهُ،ذوُ َم ُ
زواجهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪

تزوجتهُخديجةُوله ُخمسُوعشرونُسنةُ،وماتتُقبلُالهجرةُبثبلثُسننيُ،ولمُ
يتزوجُغريهاُحَتُماتتُ،ثمُتزوجُسودةُبنتُزمعةُ،ثمُعائشةُ،ولمُيتزو جُبكراًُ
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غريهاُ،ثمُتزوجُحفصةُبنتُعمرُبنُالخطابُ،ثمُزينبُبنتُخزيمةُ،ثمُأمُسلمةُ،

ثمُزينبُبنتُجحشُ،ثمُجويريةُبنتُالحارثُ،ثمُأمُحبؼبةُ،ثمُصفيةُبنتُحي ّيُ

بنُأخطبُ،ثمُميمونةُبنتُالحارثُ .

أوالدهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ ٪

ك لُأوالدهُصىلُاهللُعليهُوسلمُمنُذكرُوأنثىُمنُخديجةُبنتُخويلدُ،إالُإبراهيمُ،
فإنهُمنُماريةُالقبطيةُالتُأهداهاُلهُالمقوقسُ .
فالذكورُمنُولدهُ ٪

القاسمُوبهُكانُ ُيكىنُ،وعاشُأياماًُيسريةُ،والطاهرُوالطيبُ .

وقيلُ ٪ولدت ُله ُعبداهلل ُيف ُاإلسبلم ُفلقب ُبالطاهر ُوالطيبُ .أما ُإبراهيم ُفولدُ
بالمدينةُوعاشُعامنيُغريُشهر ينُوماتُقبلهُصىلُاهللُعليهُوسلمُبثبلثةُأشهرُ .

بناتهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪

زينب ُوهي ُأكرب ُبناتهُ ،و ُتزوجها ُأبو ُالعاص ُبن ُالربيع ُوهو ُا بن ُخالتهاُ ،ورقيةُ
تزوجهاُعثمانُبنُعفانُرضيُاهللُعنهُ،وفاطمةُتزوجهاُعليُبنُأيبُطالبُرضيُاهللُ

عنهُفأنجبتُلهُالحسنُوالحسنيُسيداُشبابُأهلُالجنةُ،وأمُكلثومُتزوجهاُعثمانُ
بنُعفانُرضيُاهللُعنهُبعدُوفاةُرقيةُرضيُاهللُعنهنُجميعاًُ .

مبعثهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ ٪

بعثُصىلُاهللُعليهُوسلمُألربعنيُسنةُ،فْنلُعليهُالملكُبحراءُيومُاالثننيُلسبعُ

عشرةُليلةُخلتُمنُرمضانُ،وكانُإذاُنزلُعليهُالوح
يُاشتدُذلكُعليهُوتغري ُوجههُ
ّ

وعرقُجبؼنهُ .
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فلما ُنزل ُعليه ُالملك ُقال ُلهُ ٪اقرأُ ،قالُ ٪لست ُبقارئُ ،فغطاه ُالملك ُحَت ُبلغ ُمنهُ
الجهدُ،ثمُقالُلهُ٪اقرأُ،فقالُ٪لستُبقارئُثبلثاًُ.ثمُقال{ُ٪اق ُ ْ
ك ُالَّذيُ
م ُ َر ّب َ ُ
اس ِ ُ
ْرأ ُ ِب ْ
ْ
انُ
مُ
م ُ ِبا لْ َقل َِمُ ،عَل َّ َ ُ
ك ُاألَك َْر ُمُ ،ال َّ ِذي ُعَل َّ َ ُ
ور ّبُ َ ُ
ان ُ ِم ْ ُ
اإلنس َ ُ
قُ
َخل َ َقَ ُ ،خل َ َ ُ
اإلنس َ
َ
َ
ن ُعَل َ ٍقُ ،اق َْر ُأ ُ َ
َم}ُػالعلق3-0٪ؽُ.فرجعُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُإىلُخديجةُرضيُاهللُ
َمُ َي ْعل ْ ُ
َماُل ْ ُ
عنهاُيرتجفُ،فأخربهاُبماُحدثُلهُ،فثبؾتهُوقالتُ٪أبشرُ،وكبلُواهللُالُيخزيكُأبداًُ،
إنكُلتصلُالرحمُ،وتصدقُالحديثُ،وتحم ُّلُالك َ َّلُ،وتعنيُعىلُنوائبُالدهرُ .

ثم ُفّت ُالوحيُ ،فمكث ُرسول ُاهلل ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُما ُشاء ُاهلل ُأن ُيمكث ُال ُيرىُ

شؼئاًُ،فاغتمُلذلكُواشتاقُإىلُنزولُالوحيُ،ثمُتبدىُلهُالملكُبنيُالسماءُواألرضُ

عىلُكرس ّيُ،وثؽتهُ،وبشرهُبأنهُرسولُاهللُحقاًُ،فلماُرآهُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ
خاف ُمنه ُوذهب ُإىل ُخديجة ُوقالُ ٪زملوينُ ..دثروينُ ،فأنزل ُاهلل ُعليهَ ُ{ُ ٪يا ُأَيُّ َهاُ
كُفَ َ
كُف ََط ِّهرُ}ُػالمدثر1-0٪ؽُ.فأمرُاهللُتعاىلُيفُهذهُ
ك ِّربَ ُ،وثِ َيا َب َ ُ
ُمُ ُفَأَن ِذ ْرَ ُ،و َربَّ َ ُ
ال ُْم َّد ِّث ُرُ،ق ْ ُ
ُفشمَر ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُعن ُساقُ
اآليات ُأن ُينذر ُقومهُ ،ويدعوهم ُإىل ُاهلل،
ّ
التكليفُ ،وقام ُيف ُطاعة ُاهلل ُأتم ُقيامُ ،يدعو ُإىل ُاهلل ُتعاىل ُالكبري ُوالصغريُ ،والحرُ

والعبدُ ،والرجال ُوالنساءُ ،واألسود ُواألحمرُ ،فاستجاب ُله ُعباد ُاهلل ُمن ُك ل ُقؽيلةُ
ممنُأرادُاهللُتعاىلُفوزهمُونجاتهمُيفُالدنياُواآلخرةُ،فدخلواُيفُاإلسبلمُعىلُنورُ
وبصريةُ ،فأخذهم ُسفهاء ُمكة ُباألذى ُوالعقوبةُ ،وصان ُاهلل ُرسوله ُوحماه ُبعمه ُأيبُ

طالبُ،فقدُكانُشريفا ًُمطاعا ًُفمهيُ،نؽيبل ًُبؼمهنُ،الُيتجاسرونُعىلُمفاجأتهُبشيءُ
يفُأمرُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُلماُيعلمونُمنُمحؽتهُلهُ .
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فاص َدعْ ُ ِب َما ُ ُت ْؤ َمرُ}ُػالحجر21٪ؽُ.
وبقيُثبلثُسننيُيؾسّتُبالنبوةُ،ثمُنزلُعليهْ {ُ٪
َ
نيُ}ُػالشعراء201٪ؽُ،
ك ُاألَق َْر ِب َ ُ
ري َت َ ُ
فأعنلُالدعاءُ.فلماُنزلُقولهُتعاىلَ {ُ٪وأ ِ
نذ ُْر ُ َع ِش َ
خرجُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُحَتُصعدُالصفاُفهتفُ(ُياُصباحاه!ُ)ُفقالواُ٪منُ

هذاُالذيُيهتف؟ُقالواُ٪محمد!ُفاجتمعواُإليهُفقال"ُ٪أرأيتم ُلو ُأخربتكم ُأن ُخيبل ًُ

تخرج ُبسفح ُهذا ُالجبل ُأكنتم ُمصديق"؟ ُقالوا ُما ُجربنا ُعليك ُكذباًُ .قال"ُ ٪فإينُ
نذير ُلكم ُبني ُيدي ُعذاب ُشديد"ُ.فقالُأبوُلهبُ٪تبا ًُلكُ،أماُجمعؾناُإالُلهذا؟ُثمُ
ب}ُإىلُآخرُالسورةُ.ػمتفقُعليهؽُ .
بُ َو َت ْ ُ
أيبُل ََه ٍ ُ
قامُ،فْنلُقولهُتعاىلَ {ُ٪ت ّب َْتُ َي َداُ ِ ُ

صربهُصىلُاهللُعليهُوسلمُعىلُاألذىُ ٪

لقي ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُالشدائد ُمن ُقومه ُوهو ُصابر ُمحؾسبُ ،وأمر ُأصحابه ُأنُ

ُفرارا ُمن ُالظلم ُواالضطهاد ُفخرجواُ .وكان ُصىل ُاهلل ُعليهُ
يخرجوا ُإىل ُأرض ُالحبشة
ً
ويلمُيصل
يُ،وسبلُجزورُقريبُمنهُ،فأخذهُعقبةُبنُأيبُمعيطُ،فألقاهُعىلُظهرهُ،فلمُ
ٍ
يزلُساجداًُ،حَتُجاءتُفاطمةُفألقنهُعنُظهرهُ،فقالُحينئذ"ُ٪اللهم ُعليك ُبالمؤلُ

منُقر يش"ُ .

ويف ُأفراد ُالبخاريُ ٪أن ُعقبة ُبن ُأيب ُمعيط ُأخذ ُيوما ً ُبمنكبه ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُُ،
ولوىُثوبهُيفُعنقهُ،فخنقهُبهُخنقاًُشديداًُ،فجاءُأبوُبكرُفدفعهُعنهُوقالُأتقتلونُ

رجبلًُأنُيقولُريبُاهلل؟ ُ

رحمتهُصىلُاهللُعليهُوسلمُبقومهُ ٪
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لماُاشتدُاألذىُعىلُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُبعدُوفاةُأيبُطالبُوخديجةُرضيُ

اهلل ُعنهاُ ،خرج ُرسول ُاهلل ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُإىل ُالطائف ُفدعا ُقبائل ُثقيف ُإىلُ

اإلسبلمُ،فلمُيجدُممهنُإالُالعنادُوالسخريةُواألذىُ،ورموهُبا لحجارةُحَتُأدمواُ

عقؽيهُ،فقررُصىلُاهللُعليهُوسلمُالرجو عُإىلُمكةُ.فلماُوصلُقرنُالثعالبُ،رفعُرأسهُ
َّ
لسبلمُ،فناداهُفقالُ٪إن ُاهللُقدُسمعُقولُقومكُلكُ،
فإذاُسحابةُفيهاُجرب يلُعليهُا
وما ُردّوا ُعليكُ ،وقد ُأرسل ُلك ُملك ُالجبال ُلتأمره ُبما ُشئت ُفمهيُ ،ثم ُناداه ُملكُ

الجبالُ،قائبلًُ٪إنُشئتُأنُأطبقُعلمهيُاألخشبنيُ،فقالُصىلُاهللُعليهُوسلم"ُ٪بلُ

أرجوُأنُيخرجُاهللُمنُأصبلبهمُمنُيعبدُاهللُوحدهُالُيشركُبهُشؼئاُ ً" ُ

وكانُصىلُاهللُعليهُوسلمُيخرجُكلُموسمُ،فيعرضُنفسهُعىلُالقبائلُويقولُ٪منُ

قريشاُقدُمنعوينُأنُأبلغُكبلمُريب!"ُ .
يؤو يِن؟ُمنُينصرين؟ُفإنُ
ً

ثمُإنُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُلقيُعندُالعقبةُيفُالموسمُستةُنفرُفدعاهمُ
فأسلمواُ ،ثم ُرجعوا ُإىل ُالمدينة ُفدعوا ُقومهمُ ،حَت ُفشا ُاإلسبلم ُفمهيُ ،ثم ُكانتُ

بيعةُالعقبةُاألوىلُوالثانيةُ،وكانتُسراًُ،فلماُتمتُأمرُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ

منُكانُمعهُمنُالمسلمنيُبالهجرةُإىلُالمدينةُ،فخرجواُ .
هجرتهُصىلُاهللُعليهُوسلمُإىلُالمدينةُ ٪

خر جُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُهوُوأبوُبكرُإىلُالمدينةُفتوجهُإىلُغارُثورُ،فأقاماُ
فيهُثبلثاًُ،وعِنُأمرهمُعىلُقر يشُ،ثمُدخلُالمدينةُفتلقاهُأهلهاُبالرحبُوالسعةُ،

فؽىنُفيهاُمسجدهُومْنلهُ .
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غزوا تهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ ٪

يقولُا بنُعباسُرضيُاهللُعنهُ٪لماُخرجُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُمنُمكةُقالُ
َيهلِ ُك َّنُ،فأنزلُاهللُعزُوجل{ُ٪أ ُ ِذ َنُ
أبوُبكرُ٪أخرجواُنؽمهيُ،إناُهللُوإناُإليهُراجعونُ،ل َ
م ُ ُظلِ ُموا}ُػالحج92٪ؽُ .وهي ُأول ُآية ُنزلت ُيف ُالقتالُ .وغزاُ
ُون ُ ِبأَنَّ ُه ْ ُ
ن ُ ُيقَا َتل َ ُ
لِل َّ ِذي َ ُ
رسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُسبعا ًُوعشر ينُغزاةُ،قاتلُمنهاُيفُتسعُ٪بدرُ،وأحدُ،

ُوبعث ُستاًُ
والر يسيعُ ،والخندقُ ،وقريظةُ ،وخؼربُ ،والفتحُ ،وحننيُ ،والطائف،
َ
وخمسنيُسريةُ .

حجُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُواعتمارهُ ٪

لمُيحجُالنيبُصىلُاهللُعليهُوسلمُبعدُأنُهاجرُإىلُالمدينةُإالُحجةُواحدةُ،وهيُ

ُصده ُالمشركون ُعنهاُ .والثانية ُعمرةُ
حجة ُالوداعُ .فاألوىل ُعمرة ُالحديؽية ُالت ّ
القضاءُ،والثالثةُعمرةُالجعرانةُ،والرابعةُعمرتهُمعُحجتهُ .

أخبلقهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪

كان ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُأجود ُالناسُ ،وأصدقهم ُلهجةُ ،وألؼمهن ُطبعاًُ ،وأكرمهمُ

ظيم}ُػالقلم1٪ؽُ .
قُ َع ٍ ُ
كُل ََع َىلُ ُخل ُ ٍ ُ
عشرةُ،قالُتعاىلَ {ُ٪وإ ّنَ َ

وكانُصىلُاهللُعليهُوسلمُأشجعُالناسُوأعفُالناسُوأكثرهمُتواضعاًُ،وكانُصىلُاهللُ

عليهُوسلمُأشدُحياءُمنُالعذراءُيفُخدرهاُ،يقبلُالهديةُو يكافئُعليهاُ،والُيقبلُ
الصدقةُوالُيأكلهاُ،والُيغضبُلنفسهُ،وإنماُيغضبُلربهُ،وكانُصىلُاهللُعليهُوسلمُ

ُّ
يأك
لُماُوجدُ،والُيد ُماُحضرُ،والُيتكلفُماُلمُيحضرهُ،وكانُالُيأك لُمتكئا ًُوال ُعىلُ

خوانُ،وكانُيمرُبهُالهبللُثمُالهبللُثمُالهبللُ،وماُيوقدُيفُأبياتهُصىلُاهللُعليهُ
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وسلم ُنارُ ،وكان ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُيجا لس ُالفقراء ُوالمسا كني ُويعود ُالمرضُ

و يمشيُيفُالجنائزُ .

وكانُصىلُاهللُعليهُوسلمُيمزحُوالُيقولُإالُحقاًُ،و يضحكُمنُغريُقهقهةُ،وكانُصىلُ
اهللُعليهُوسلمُيفُمهنةُأهلهُ،وماُزالُصىلُاهللُعليهُوسلمُيلطفُبا لخلقُويريهمُ
المعجزاتُ،فا نشقُلهُالقمرُ،ونبعُالماءُمنُبنيُأصابعهُ،وح َّنُإليهُالجذعُ،وشكاُإليهُ

الجملُ،وأخربُبالغيوبُفكانتُكماُقالُ .
فضلهُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ٪

أحد ُقبليُ ٪نصرت ُبالرعبُ
قال ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم"ُ٪أعطيت ُخمس ُا ً ُلم ُيعطهن ُ ٌ ُ
مسرية ُشهرُ ،وجعلت ُيل ُاألرض ُمسجد ُا ًُوطهوراًُ ،فأيما ُرجل ُمن ُأمت ُأدركته ُالصبلةُ

فليصلُ ،وأحلت ُيل ُالغنائم ُولم ُتحل ُقبليُ ،وأعطيت ُالشفاعةُ ،وكان ُالنيب ُيبعث ُإىلُ

قومهُ،وبعثتُإىلُالناسُكافة"ُػمتفقُعليهؽُ.وعندُمسلم"ُ٪أناُأولُالناسُيشفعُيومُ
القيامةُ،وأناُأكثرُاألنؽياءُتبعا ً ُيومُالقيامةُ،وأناُأولُمنُيقر عُبابُالجنة"ُ.ويفُ

ق ُعنه ُالقربُ ،وأول ُشافع ُوأولُ
رواية"ُ٪أنا ُسيد ُولد ُآدم ُيوم ُالقيامةُ ،وأول ُمن ُينش ُّ ُ
ُمشفع"ُ .

عبادتهُومعيشتهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ ٪

قالتُعائشةُرضيُاهللُعنها"ُ٪كانُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُيقومُحَتُتتفطرُ

قدماهُ،فقيلُلهُيفُذلكُ،فقال"ُ٪أفبل ُأكون ُعبد ُا ًُشكوراً"ُػمتفق ُعليهؽُ،وقالتُ٪وكانُ
َ
حشواًُليفاً!!ُويفُحديثُا بنُعمرُرضيُاهللُ
مضجعهُالذيُينامُعليهُيفُالليلُمنُأ َد َمُم ّ
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ُاليومُيل َتويُماُيجدُ ِدقْبلًُ
عنهُقالُ٪لقدُرأيتُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُيظ ُّل
َ

يمؤل ُبطنه ُ– ُوالدقل ُردئ ُالتمر ُُ !!-ما ُضره ُمن ُالدنيا ُما ُفات ُوهو ُسيد ُاألحياءُ
واألمواتُ،فا لحمدُهللُالذيُجعلناُمنُأمتهُ،ووفقناُاهللُلطاعتهُ،وحشرناُعىلُكتابهُ

وسنتهُآمنيُ،آمنيُ .

منُأهمُاألحداثُيفُالسريةُالنبويةُ ٪

اإلسراء ُوالمعراجُ٪وكان ُقبل ُالهجرة ُبثبلث ُسنني ُوفيه ُفرضت ُالصبلةُ .
السنةُاألوىلُ٪الهجرةُُ-بناءُالمسجدُُ-االنطبلقُنحوُتأسؼسُالدولةُُ-فرضُالزكاةُ .

السنةُالثانيةُ٪غزوةُبدرُالكربىُوفيهاُأعزُاهللُالمؤمننيُونصرهمُعىلُعدوهمُ .

السنة ُالثالثةُ٪غزوةُأحدُوفيهاُحدثتُالهزيمةُبسببُمخالفةُتعليماتُالنيبُصىلُ

اهللُعليهُوسلمُونظرُالجنودُإىلُالغنائمُ .

السنة ُالرابعةُ٪غزوةُبِنُالنضريُوفيهاُأجىلُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُيهودُبِنُ
النضريُعنُالمدينةُألنهمُنقضواُالعهدُبؼمهنُوبنيُالمسلمنيُ .

السنةُالخامسةُ٪غزوةُبِنُالمصطلقُوغزوةُاألحزابُوغزوةُبِنُقريظةُ .

ُح ّرمتُالخمرُتحريماًُقاطعاًُ .
السنةُالسادسةُ٪صلحُالحديؽيةُ،ويفُهذهُالسنة ُ

السنة ُالسابعةُ٪غزوة ُخؼربُ ،ويف ُهذه ُالسنة ُدخل ُرسول ُاهلل ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلمُ

والمسلمونُمكةُواعتمرواُ،وفيهاُأيضا ً ُتزوجُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُصفيةُ

بنتُ ُح َي ّيُ .

السنةُالثامنةُ٪غزوةُمؤتةُبنيُالمسلمنيُوالرومُ،وفت
حُمكةُوغزوةُحننيُضدُقبائلُ
ُ

هوازنُوثقيفُ .
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السنة ُالتاسعةُ٪غزوةُتبوكُوهيُآخرُغزوا تهُصىلُاهللُعليهُوسلمُُ،ويفُهذهُالسنةُ

قدمت ُالوفود ُعىل ُرسول ُاهلل ُصىل ُاهلل ُعليه ُوسلم ُودخل ُالناس ُيف ُدين ُاهلل ُأفواجاًُ،

وسميُهذاُالعامُعامُالوفودُ .

السنة ُالعاشرةُ٪حجةُالوداعُ،وُحجُفيهاُمعُالنيبُصىلُاهلل ُعليهُوسلمُأكثرُمنُمائةُ
ألفُمسلمُ .

السنة ُالحادية ُعشرةُ٪وفاةُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُوكانُذلكُيفُيومُاالثننيُ

منُشهرُربيعُاألولُمعُاختبلفُيفُتحديدُهذاُاليومُمنُالشهرُ.وتويفُصىلُاهللُعليهُ

وسلم ُوله ُمن ُالعمر ُثبلث ُوستون ُسنةُ ،منها ُأربعون ُسنة ُقبل ُالنبوةُ ،وثبلثُ
وعشرونُسنةُنؽياًُرسوال ًُ،منهاُثبلثُعشرةُسنةُيفُمكةُ،وعشرُسننيُبالمدينةُ،صىلُ
اهللُعليهُوعىلُآلهُوصحبهُوسلمُ .

(موقعُقصةُاإلسبلم)
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صُالنبيني
الدرسُالسا بع ُوالثبلثونُ٪ق ََص ُ ُ

قصةُآدمُعليهُالسبلم ُ

آدمُعليهُالسبلمُهوُأبوُالبشرُ،خلقهُاهللُعزُوجلُبيدهُوبثُفيهُمنُروحهُ،وأسجدُ
لهُالمبلئكةُوعلمهُاألسماءُكلهاُ،وخلقُلهاُزوجتهُوأسكنهماُالجنةُ،وأنذرهماُاهللُعزُ

وجلُأال ُيقرباُمنُشجرةُمحددةُفيهاُ،فوسوسُلهماُالشيطانُليخرجهماُمنُالجنةُ،
فأكبل ُمنها ُفأنزلهما ُاهلل ُعز ُوجل ُإيل ُاألرضُ ،ومكن ُلهما ُفيهاُسبل ُالعؼش ُوأمرهماُ
بعبادةُوحدةُوجعلهُاهللُعزُوجلُخلفؼتهُيفُاألرضُ،فهوُرسولُاهللُوأولُاألنؽياءُ .
ُ
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قصةُأيوبُعليهُالسبلم ُ

أيوب ُعليه ُالسبلم ُمن ُسبلسة ُإبراهيم ُعليه ُالسبلمُ ،وكان ُلديه ُأموال ُوأوالدُ
كثريينُ،لكنُاهللُعزُوجلُأرادُأنُيؽتليهُيفُك لُهذاُفزالُعنهُ،كماُا بتليُيفُجسدهُ

بأنواع ُالببلء ُواستمر ُبه ُالمرض ُلمدة ُُ 01عاماًُ ،اعتزل ُالناس ُطول ُهذة ُالمدة ُإالُ

امرأتهُالتُصربتُمعهُوعملتُلكيُتوفرُقوتُيومهماُحَت ُعافاهُاهللُعزُوجلُوشفاهُ
منُمرضهُوعوضهُعنُك لُماُا بتليُفيهُ،ولذلكُيضربُالمثلُبأيوبُيفُالصربُ .
ُ

قصةُإبراهيمُعليهُالسبلم ُ

هو ُخليل ُاهللُ ،فضله ُاهلل ُعز ُوجل ُعىل ُكثري ُمن ُخلقه ُواصطفاه ُبرسالتهُ ،وكان ُقومُ
سيدناُإبراهيمُيعبدونُالكوا كبُ،ولمُيكنُيرضيُبذلكُ،ووجهتهُفطرتهُالسليمةُ

أنُهناكُآلها ًُأكربُوأعظمُلهذاُالكونُحَت ُهداهُاهللُواصطفاهُبرسالتهُ،فأخذُسيدناُ
إبراهيمُيدعوُقومه ُإىل ُعبادةُاهللُوحدهُولكمهنُكذبوهُوألقوهُيفُالنارُ،فأمرُاهللُعزُ
وجلُالنارُأنُتكونُبرداًُوسبلماًُعليُسيدناُإبراهيمُفخر جُمنهاُسليم ُا ًُ .
ُ

قصةُإدريسُعليهُالسبلم ُ
ُ

كانُمنُالصابر ينُوكانُنؽياًُصديقاًُ،إدريسُعليهُالسبلمُهوُأولُنيبُبعثُيفُاألرضُ

بعدُسيدناُآدمُعليهماُالسبلمُ،وهوُأبوُجدُنوحُ ،دعاُإىل ُعبادةُاهللُوحدهُ،وهوُأولُ

منُخطُبالقلمُ .
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ُ

قصةُإسحاقُعليهُالسبلم ُ

هوُا بنُسيدناُإبراهيمُمنُزوجتهُسارةُ،وقدُجاءتُالبشرى ُبوالدتهُمنُالمبلئكةُ

إلبراهيمُوسارهُلماُمرواُبهمُمجتازينُذاهبنيُإىلُمدائنُقومُلوطُليدمروهاُعلمهيُ
بسبب ُكفرهم ُوفجرهمُ ،وقد ُذكر ُاهلل ُعز ُوجل ُإسحاق ُعليه ُالسبلم ُيف ُالقرآنُ

الكريمُبأنهُ”ُغبلمُعليمُ”ُوجاءُمنُنسلهُيعقوبُعليهُالسبلمُ .
ُ

قصةُإلياسُعليهُالسبلم ُ

أرسلُاهللُعزُوجلُإىل ُأ ُهلُبعلبكُغربُدمشقُ،فأخذُيدعوهمُإيلُعبادةُاهللُوحدهُ

وقالُا بنُعباسُهوُعمُالؼسعُعليهُالسبلم ُ
ُ

قصةُهودُعليهُالسبلم ُ

أرسلهُاهللُعزُوجلُإىل ُقومُعادُالذيُكانوُباألحقافُ،أتاهمُاهللُعزُوجلُنعمُورزقُ
كثريا ًُولكنهُلمُيشكرواُاهللُعىل ُفضلهُ،وعبدواُاألصنامُ،فأرسلُاهللُلهمُسيدناُهوُ

نؽيا ً ُمبشراًُ ،لكمهن ُكذبوه ُوآذوه ُفجاء ُعقاب ُاهلل ُعز ُوجل ُوأهلكهم ُبر يح ُصرصرُ

عاتيةُاستمرتُتسعُليالُوثمانيةُأيامُ .
ُ

قصةُيحَيُعليهُالسبلم ُ
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هو ُولد ُزكريا ُعليهما ُالسبلمُ ،رزق ُاهلل ُعز ُوجل ُبه ُسيدنا ُزكريا ُعندما ُدعاه ُأنُ

يرزقهُالذريةُالصا لحةُ،فجعلُآيةُمولدهُأنُالُيُكلمُالناسُثبلثُليالُسوياًُ ،وكانُ

يحَيُتقياًُوباراًُمنذُصباهُ.وكانُحصوراُالُيلتفتُإىلُالنساءُ .
قصةُمحمدُعليهُالصبلةُوالسبلم ُ

ولدُيفُمكةُبعدُوفاةُأبيهُعبدُاهللُبأشهرُقليلةُ،هوُالنيبُاألميُالعريبُمنُبِنُهاشمُ،

توفيتُأمهُآمنةُوهوُالُيزالُطفبل ًُصغرياًُ،كفلهُجدهُعبد ُالمطلبُثمُعمهُأبوُطالبُ،

وعمل ُيف ُرعي ُالغنمُ ،تزوج ُمن ُالسيدة ُخديجة ُوهو ُيف ُالخامسة ُوالعشر ين ُمنُ

عمرهُ،ودعاُالناسُإيلُعبادةُاهللُوحدهُوبدأتُدعوتهُيفُمكهُفاضطهدهُأهلهاُ،فهاجرُ
إيل ُالمدينة ُوأجتمع ُمع ُاألنصار ُعام ُُ 622مُ ،وأصبحت ُهذة ُالسنة ُبداية ُالتاريخُ

الهجريُ،وتويفُالرسولُصليُاهللُعليةُوسلمُبعدُأنُحجُحجةُالوداعُ .
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الدرسُالثا من ُوالثبلثونُ٪الفقه
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