
1 
 

 
 

 
 
 



2 
 

 
 أحَد عشَر قلًما 

 (ألسرة واحدة  مقاالت وخواطر )
 
 

 األب                                                                    
 حممد خري رمضان يوسف  

 األم                                                                     
 سورية أمحد يوسف 

 األوالد                                                                          
 الزبري                                                                          
 أنس                                                                         

 صهيب                                                                          
 غفران                                                                          
 مسية                                                                        
 أروى                                                                          

 شفاء                                                                           
 أمحد                                                                          
 إبراهيم                                                                             

 
 
 
 هـ  1442

  



3 
 

 مقدمة 
، بصلة الرحمالذي أوصى  ، والصالة والسالم على النيب  املؤمنة  بني القلوب   الذي ألَّفاحلمد هلل  

 الذين أتدبوا أبدب اإلسالم ونشروه، وبعد:  وعلى آله وصحبهوورَّث العلم، 
فمعظم   وأهله،  العلم  إىل  الدنيا سوى  يلتفت من  يكاد  نشأت األسرة يف كنف أب ال  فقد 
حديثه بينهم عن القلم والكتاب، والقراءة والكتابة، والبحث والتأليف، واملخطوط والتحقيق، 

والفقيه والزاهد..  والداعية واجملاهد،  وعن العامل واألديب، واملريب واحلكيم، والقارئ واحملد ِّث،  
عرفوا هم كثريًا من هذا الشأن، وتعلقوا به، وكان تشجيعي هلم مستمرًّا، حىت كربوا وصاروا  و 

 وهلل احلمد. أصحاب ثقافة وعلم، واختص كل واحد منهم بتأليف كتاب أو أكثر..
 "حوار  وملا رأيت منهم هذه اهلم ة أحببت أن أضرب بسهم آخر يف التأليف معهم، بعد كتايَب 

أب مع أبنائه"، و"حوار أب مع بناته"، وهو أن يكون هناك أتليف مجاعي  لألسرة كلها، يضمُّ 
مقاالت هلم يف كتاب واحد، سواء كانت قدمية أم جديدة. فكان هذا الكتاب، الذي جاء يف  

 ..متنوعةموضوعات متنوعة، ثقافية إسالمية، وخواطر وأدبيات ومعلومات 
إن   أن أعرف  أسرة  وأحببت  التأليف، أعين اجتماع  النوع من  كان هناك من سبق إىل هذا 

وهو   األربعة"،  "األطياف  بعد ألي كتاب  فتذكرت  أتليف كتاب...  على  جمموعة  أبكملها 
رمحهم هللا    محيدة قطب، وأمينة قطب، وحممد قطب، وسيد قطب.  : هم  ، ربعة إخوةألقصصية  

 ون األبوين.مجيًعا. فكان مقتصرًا على اإلخوة واألخوات، د
أدعو هللا تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، وينفع به، ال مباهاة وال فرًحا،  

ذكر به، ليكون نرباًسا وقدوة وتذكريًا لألحفاد،  ولكن حبًّا يف العلم، وربطًا لألسرة به، وترك أثر ت  
 ومن أحبَّ العلم عامة، إبذن هللا تعاىل.

  الكتاب" أحد عشر قلًما" لعدد أفراد األسرة، فاألبوان، ومخسة بنني، وأربع إانث. وقد مسي  
 ، إال صهيًبا، فقد وردت ترمجته بعد مقاالته.وسبقت ترمجتهم مجيًعا يف الكتابني املذكورين

 ورتبت املقاالت حسب ترتيب األوالد، من أكربهم إىل أصغرهم، وتنتهي ابألبوين. 
 نيا، واحلمد لك على الدوام.عافيتك، وامجعنا يف جنتك كما مجعتنا يف هذه الداللهم أدم علينا  

 حممد خري يوسف
 هـ  1442ذو القعدة  –إستانبول 
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 زبري حممد خري يوسف 
 

 أمهية حلقات التحفيظ وفائدهتا للنشء 
 

  ، هللا تعاىلتنبع أمهية حلقات حتفيظ القرآن الكرمي من أمهية ومكانة القرآن الكرمي، فهو كتاب  
مدارس حتفيظ القرآن وحلقاته ت  َعد من أفضل الوسائل و ومنهج حياة،    واملصدر األول للشريعة،

 ا.أبركان الشريعة وثوابته  والتعريفوما يهدف إليه،  للرتبية على بصرية، وفق تعاليم القرآن الكرمي،  
ومبادئه وآدابه، وحلقات   لغرس قيم اإلسالم  تربويً   آن الكرمي حمضناً ر ا كز حتفيظ القر م  تربوتع
تقوم مبهمة    إهنا حيث   ،من أهم وأقدم مؤسسات تعليم وأتديب األطفال يف اإلسالم  تحفيظال

وتقدمي   ،من حيث التالوة الصحيحة  ،آن الكرمير متواصل يف تعليم األطفال الق  كبرية وجهد
 .التجويد املختلفة املعلومات الالزمة من أحكام

 لنشء:  ومن فوائد حلقات التحفيظ ل
حفظ هللا هلم، لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "احفظ هللا حيفظك.."، وحافظ القرآن    -

 العامل به ممن حفظ هللا عز وجل.
أهنم يكونون من خرية الناس، لقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح: "خريكم من   -

 تعلم القرآن وعلمه".  
القرآن أو يقرؤونه فإهنم يتأثرون به، ويلتزمون األوامر والنواهي االستقامة، فعندما يسمع األبناء    -

 واألحكام واألخالق. 
 األجر العظيم، ملعلميهم ومتعلميهم ووالديهم.     -
 . استنقاذهم من وطأة األخالق الذميمة والعادات املشينة -
 . تنمية روح االعتزاز لدى الطالب إبسالمه وهويته وكتاب ربه -
يساعد على تغليب    ، مماالطالب داخل احللقة، وإشعاره أبمهيته وقيمته داخل احللقةاحتواء    -

 .كثري من مشاغله والصوارف اليت تصرفه  وتقدميهاجانب احللقة يف حياته ومعيشته 
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انتساب الناشئ إىل حلقات التحفيظ وانتظامه فيها سبب من أسباب تفتح مداركه العقلية   -
حفظ القرآن ، فالنبوغ العلمي والتفوق الدراسياملبكر، وظهور طاقاته اإلبداعية و ومنوه املعريف  

 .واستيعاهبم بدرجة أكرب من غريهم همينمي مداركلألطفال  الكرمي يف سن مبكرة
حلقات القرآن هتيئ للفىت والفتاة الصحبة الصاحلة ألتراب هلم ينشؤون النشأة الصاحلة اليت   -

 مهات.حيرص عليها اآلابء واأل
من االحنراف الفكري والعقدي   وهتيئ للناشئني العلم الشرعي أبحكام دين هللا تعاىل، وحتميهم  -

 .واألخالقي
كما تريب الناشئ على اجلد  وعلو  اهلمة، وتعو ده على تنظيم حياته وحفظ أوقاته، وتشغله   -

 .مبعايل األمور
 اكتساب ملكة التدبر. -
 . املساجد أحيا دور املسجد، وأظهر أمهيته وفائدته الكربىوجود معظم حلقات التحفيظ يف    -
فيه من خرٍي    ج طالابً ختر    - ما  ذلك  الكرمي؛ ويف  القرآن  وتدريس  املساجد،  مؤهلني إلمامة 

 .وحصانٍة للطالب واجملتمع على السواء
ملبادرة  شخصية التلميذ على العمل واالتوجيهات القرآنية اليت يتلقاها الطالب يف احللقات تبين    -

 ، كما أن تلقي هذه  ا يؤثر على مستوى النهوض ابألفراد واألمةممواملثابرة واستثمار الوقت،  
اإلجيايب وأمناطه، وتكسبه منهجية علمية    ساليب التفكريأفتح عقله، وتنمي فيه  التوجيهات ت

 .تنمي فيه مهارة االستذكار واحلفظ، فهو حافظ م تقِّنو سليمة، فهو انقد ومبدع وحملل، 
 

 مراجع املقال:
 .14679. صحيفة اجلزيرة، عدد  سلمان بن حممد الع مري،  أمهية حلقات ومدارس التحفيظ  -
- 04-11، موقع النجاح، نشر بتاريخ  أثر حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف تربية النشء  -

2010 . 
بعنوان:    - اليوتيوب  الكرمي  مادة مرئية على  القرآن  فوائد حتفيظ  الشيخ موايف   ؟ لألطفالما 

 عزب. 
 موقع دليل املسجد. كيف تؤيت حلقات حتفيظ القرآن الكرمي أ كلها؟  -
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 ، موقع صيد الفوائد.الطريقة املثالية إلدارة احللقات القرآنية -
رية متخصصة  ، املوقع اإللكرتوين جمللة اخلطوة )جملة دو انصر القطامي  ، القرآن مفتاح النبوغ  -

 تصدرها مجعية األطفال املعوقني(. 
 ، موقع طريق اإلسالم. عبد هللا بن علي بصفر،  مجعيات وحلقات التحفيظ بني الواقع واملأمول  -
عبدالفتاح عبدالغين  ، إعداد:  اسة وحتليلر د:  ا كز حتفيظ القرآن الكرمي وسبل تطويرهار واقع م  -

 .امليز أمين مصطفى ال ،اهلمص
 فوائد حلقات حتفيظ القرآن، عبدهللا بن سعد الفاحل، دار ابن األثري )مطوية(.  أهل هللا: -
 .موقع طريق اإلسالم ،الرتبية يف احللقات القرآنية، فايز بن سعيد الزهراين -
 

 األدب اإلسالمي وأهدافه
 

اإلسالمية التزام  أدب مسؤول، واملسؤولية  كما قال د. جنيب الكيالين هو: "األدب اإلسالمي  
 ". انبع من قلب املؤمن وقناعاته

"األدب الشعري والنثري الذي يلتزم القيم اإلنسانية ويعمل  وكما عرفه األستاذ جابر قميحة:  
 .ي راعي هذه القيم يف جمال السياسة واالجتماع والرتبية وغري ذلك"  ،على خلق بناء قويٍ  متني

 أهداف األدب اإلسالمي: 
اإلسالمي جلية  األدب  واضحة  صادقة  بصورة  أهدافه  من يطرق  تنبع  مشرقة  أهداف  وله   ،

الدعوة   أهداف  عن  األهداف  هذه  وال خترج  املتناسقة،  املرتابطة  الكاملة  اإلسالمية  العقيدة 
 اإلسالمية، وال خيرج هنجه عن هنجها.

خالل وبيان مساحته وفضائله من    ،هو نشر اإلسالمواهلدف األول واألمسى لألدب اإلسالمي  
،  علم معترب ومنتشر بني الناس، وهو األدب، ويعترب بذلك جانًبا من جوانب الدعوة اإلسالمية

 . وأسلواًب من أساليبها
االلتزام   إىل  الناس  دعا  إذا  اإلسالمي  األدب  فإن  واإلعداد،  والبناء  الرتبية  هو  الثاين  اهلدف 

ن أمانة السعي والعمل، ويسهم ابإلسالم فإمنا يدعو إىل تربيتهم وتدريبهم وإعدادهم، وهو م
 يف هذه األمانة.  -كما يساهم غريه   -األدب 
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 اهلدف الثالث: مجع الصف وبناء جيل مؤمن، ورعاية املواهب وإطالقها. 
 ومن األهداف األخرى:

 وجتاه الناس. وجعله حيس مبسؤوليته جتاه ربه  ،بط املسلم خبالقهر  -
 .صحيحةثبيت القيم الفاضلة وتوضيح التصورات الت -
 . فهو ديوان العرب واملسلمني، وحافظ لتارخيهم املعاصر ،التعليم -
 . ة اإلسالمية يف أمسى معانيهامشاركة األمة يف أفراحها وأتراحها، وإظهار األخو   -
 .إشاعة اخلري يف أوساط املسلمني -
نفوسهم  - النور، وإسعاد  إىل  الظلمات  الناس من  واملسر ة عليهم،   ،إخراج  البهجة  وإدخال 

 . هو انفع ممتع وتسليتهم بكل ما
 والغزو الفكري عامة. الوقوف يف وجه اآلداب الغربية وفلسفاهتا اإلحلادية -
 .التصدي ألعداء األمة املسلمة، الذين يرتبصون هبا الدوائر -
 .جهزة اإلعالمإطالع األمم األخرى على الفكر اإلسالمي من خالل نشر هذا األدب يف أ   -
 حتصني املسلم من األخطار احمليطة به.  -
 شحذ واستنهاض اهلمم، والتذكري بعزة اإلسالم. -
 

 مصادر املقال: 
 دار النحوي للنشر.  –األدب اإلسالمي إنسانيته وعامليته، عدانن النحوي   -
قميحة، أجرى  لقاء مع الدكتور جابر    :جنيب الكيالين رائد األدب اإلسالمي تنظريًا وإبداًعا  -

 احلوار أمحد عبد احلميد، موقع رابطة أدابء الشام. 
اإلسالمي  - األدب  إىل  الصادرة عن رائسة  املدخل  األمة  الكيالين، سلسلة كتاب  ، جنيب 

 احملاكم الشرعية بقطر.
 .موقع رابطة أدابء الشام،  أمحد الطيب رمحاين، من قضاي األدب اإلسالمي -
 ، موقع ابب:اإلسالمي يف الشعرااللتزام  -
 http://www.bab.com/Node/5078 
 : زينب برية جكلي، األدب اإلسالمي ومذهبه النقدي ودورمها يف احلياة  -

http://www.bab.com/Node/5078
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http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2015/08/blog

post_56.html- 
 

 التنمية البشرية يف اإلسالم
 

األخرية تناوهلا كّتاب  هناك تنمية اقتصادية، وأخرى زراعية، وأخرى بشرية... وهذه  سئلت:  
املقصود األساسي منها، وما    فماولكن كل يركز ويضيف يف جمال ختصصه.    ،إسالميون

 ركزوا عليه فيها. الذي 
 

 فكان اجلواب يف هذا املقال القصري:
  ، أهنا تنمية تشمل مجيع مناحي احلياة اإلنسانية يف اإلسالم  املقصود األساسي للتنمية البشرية  

  .ستنبطة من القرآن والسنةمن خالل قواعد م
  ، والعمل  ،واملسؤولية  ،والتخطيط  ،والتسخري  ، االستخالف   :مثل  ،وتقوم على مجلة من األسس

   واإلصالح.
 واهلدف منها: بقاء اإلنسان، وتوفري حاجاته، واالنتقال إىل مستوى أفضل. 

 البشرية يف القرآن الكرمي. ة واإلنسان هو حمور التنمي
ذكر   رؤيتهم  وقد  ابختالف  تعددت  البشرية  للتنمية  الباحثني  رؤية  أن  عمار حسن  األستاذ 

البشرية أبنه "عملية واسعة وشاملة ومستمرة  التنمية  وختصصهم واهتمامهم، مث حدد مفهوم 
 ومتعددة اجلوانب لتغيري حياة اإلنسان وتطويرها إىل األفضل". 

املسلمني  الباحثني  البشرية" ضمن نطاق  وذكر األستاذ أمحد حممد علي أن  "التنمية   وضعوا 
 اهتماماهتم، وقدموا خطاابت توظف مفاهيمها للرتويج ألفكار ذات مضمون إسالمي.  

 ". احلياة الطيبة"للتنمية البشرية على أهنا ينظر اإلسالم  وذكر الدكتور أشرف دوابه أن
ن القرآن   القرآن(: "إيف مقال له بعنوان: )تنمية اإلنسان يف  الدكتور وليد خالد الربيع  وقال

 . "وهو ما يقابل مفهوم التنمية البشرية ،الكرمي قد وضع أسس تزكية النفوس وهتذيبها

http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2015/08/blog-post_56.html
http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2015/08/blog-post_56.html
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  ،لشمولية توجيهاته  ،"الفقه اإلسالمي مؤسس التنمية البشرية حبق  :وقال الدكتور عطية الباحوث 
 ، ر بعني املستقبلومراعاته لكل جوانب حياته، فهو ينظر بعني احلاضر كما ينظ  ، ودقة تنظيماته

 .واإلسراف والتفريط أو اإلفراط" بعيداً عن الغلو   ،من الرتكيب الشامل للتنمية اليصنع نوعً 
 منها:   ، املفكرون املسلمون عدة أسس ومرتكزات تقوم عليها التنمية البشرية ذكروقد 

الشريفة، األحاديث  دراسة  و   ،القرآن الكرمي  ذلك بتدبرويكون    .ترسيخ اإلميان ابهلل عز وجل  -
 على طاعة هللا ورسوله.  املسلميعني  ماكل العناية بو 
وهي األقوال واألفعال اليت تقرب العبد إىل هللا تعاىل، شريطة أن يتوفر فيه    ة.الصاحل  األعمال  -

 اإلخالص، وأن يكون وفق شرع هللا. 
 ية البشرية.حتقيق سعادة اإلنسان، وهدايته، وإصالح شأنه، وهي أعلى مراتب التنم -
العلم الشرعي هو علم العلم الشرعي واملعرفة: وهو أحد مقومات الشخصية اإلسالمية، و   -

 هما، وهو أساس ترسيخ الوسطية واالعتدال.الكتاب والسنة، وما يعني على فهم
 .مواكبة روح العصر ومتطلباته، ومالحقة املتغريات  -
ًا مِّْن ذََكٍر أَْو أ نْ َثى  }  ال هللا تعاىل:ق،  األخالقية والسلوكيةلتنمية  ربط اإلميان اب  - َمْن َعمَِّل َصاحلِّ

ْحَسنِّ َما َكان وا يَ ْعَمل ونَ  ]سورة النحل:    }َوه َو م ْؤمٌِّن فَ َلن ْحيِّيَ نَّه  َحَياًة طَي َِّبًة َولََنْجزِّيَ ن َّه ْم َأْجَره ْم أبَِّ
لم  [. واألخالق: هي قواعد تنظم السلوك اإلنساين، من أمانة وصدق وص97 رب وعدل وحِّ

النفاق   من  املسلمني  حياة  تطهري  هي  األخالقية  التنمية  ومهمة  وإحسان..  ومروءة  وتواضع 
 واحنطاط اهلمجية واالحنراف. 

 . ، وأتسيسها على تقوى من هللا ورضوانالنفوسربية وتزكية وبناء تزكية النفوس: ت -
 .وتنظيم سلوكه اللفظي والعملي على أساس الدين اإلسالمي ،نمية فكر اإلنسانت -
 التفاعل مع احلياة االجتماعية: وهي مهارة أساسية من أجل التعايش مع أفراد اجملتمع.  -
 . أتهيل املورد البشري بكل ما يسهم يف استغالل املوارد أفضل استثمار -
من أمهها الزكاة والصدقات التطوعية    ،شكل صدقات   ىأتدية حقوق املال يف اجملتمع عل   -

 . قق العدالة بني البشر، مما حيوالكفارات 
 

 بعض املصادر اليت استفيد منها: 
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 )ورقة علمية(. عطية عبدهللا الباحوث ، التنمية البشرية من منظور الفقه اإلسالمية -
 ، عمار حسن.موقف اإلسالم من علم تنمية املوارد البشرية  -
 لتنمية البشرية يف اإلسالمية. مذكرة بعنوان: ا -
، موقع مركز خطوة  أمحد حممد علي،  التنمية البشرية من منظور إسالمي والهوت االزدهار  -

 للتوثيق والدراسات.
 )مقال(، موقع وزارة األوقاف يف املغرب. تنمية الروح أساس التنمية البشرية -
 ر. بكا عبد الكرمية، رؤية إسالمي :مدخل إىل التنمية املتكاملة -
 

 كتب إسالمية 
 )تعريف موجز( 

 
 املستوعب

؛ حتقيق  هـ(  616  - هـ    535)   السامّري احلنبليحممد بن عبد هللا  نصري الدين    /املستوعب
  1698مج )  2م،    2003هـ،    1424مكة املكرمة،    -عبدامللك بن عبدهللا بن دهيش.

 ص(
 

يف املقدمة امساً    - رمحه هللا    -الكتاب  يعد كتاب املستوعب لإلمام السامر ي كما يقول حمقق  
على مسمى، فقد استوعب فيه عدداً من أصول كتب املذهب احلنبلي وفروعه، وهو كتاب  
موجز كثري الفوائد، ويعد من أحسن املتون اليت صنفت يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه  

 هللا. 
ه ، مث أعيد طبعه يف جزأين كبريين    1420أجزاء عام    3وقد خرج الكتاب يف الطبعة األوىل يف  

ه  بعد إعادة تقسيم مادة الكتاب العلمية، وتصويب بعض األخطاء اليت ظهرت    1424عام  
جملدات طبعة مزيدة ومنقحة ومقابلة على عدة نسخ    4يف الطبعة األوىل. مث طبع طبعة اثلثة يف  

أهل خطية كا الكويت ومكتبة  العلمية يف  والرسائل  الكتب  لنشر  لطائف  ملة، نشرهتا وقفية 
 األثر. 
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وقد بدأ احملقق مببحث حول حياة املؤلف، مث التعريف بكتاب املستوعب، مث موارد السامر ي 
 يف املستوعب، مث املبحث الرابع واألخري وصف النسخ.  

نتهاء بكتاب الفرائض، وكل كتاب ينقسم إىل قسماً، بدًءا من كتاب الطهارة، وا   44ويتضمن  
 العديد من األبواب. 

 
 احلديث  حول شبهات

  - ونقد/ عمر حممد عبداملنعم الفرماوي.  عرض:  احلديث النبوي الشريف   حول  شبهات
 ص. 192هـ ، 1429املنصورة: مكتبة اإلميان،  

 
هجمة العلمانيني على وضح املؤلف يف املقدمة غرضه من أتليف الكتاب، حيث رأى اشتداد 

انتشارها من خالل الكبرية يف    واجلرائد،   واملطويت،  والنشرات،  الفضائيات،  السن ة والسرعة 
 عليهم. الرد يف  تغييبهم أو املتخصصني وصفحات اإلنرتنت، وغياب 

وقد قام املؤلف جبمع الشبهات اليت يثريها العلمانيون والليرباليون واملستشرقون والقرآنيون حول  
 احلديث النبوي ورتبها ورد عليها 

 للقرآن  بياهنا   وأوجه  اإلسالمي،  يف التشريع  ومكانتها   وحجيتها،  النبوية،  السنة  عن  وحتدث أوالً 
 . ذلك   وحنو  االجتماعية،  فاهتم، ومكانتهمص  حيث  من  للشبهات   املثريين  عن  حتدث   الكرمي، مث 

 الشبهات، وهي:  أهم هذه من مثانية عن حتدث  مث
 .دعوى االستغناء ابلقرآن الكرمي -
 .دعوى عدم ثبوت السنة من حيث النقل -
 دعوى تعارض السنة النبوية مع القرآن الكرمي -
 . دعوى أن السنة مل يتكفل هللا تعاىل حبفظها -
 السنة النبوية نتاج مذهيب وسياسي.دعوى أن  -
 . دعوى أن يف السنة أحاديث ختالف الواقع العملي واالجتماعي -
 دعوى أن السنة مل تدون إال بعد مائيت عام. -
 . دعوى عرض القرآن الكرمي على السنة النبوية -
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 مث وضح حقيقة هذه الشبه، والرد عليها ابلتفصيل.
 

 السرية العثمانية 
 

: دراسة حمققة لسرية أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه/ موسى  نيةالسرية العثما
 ص.  353م،  2019هـ،   1440الرايض: دار الصميعي،   -بن راشد العازمي.

 
أييت الكتاب ضمن مشروع املؤلف يف كتابة ودراسة وحتقيق السرية النبوية وسرَي اخللفاء الراشدين 

سرية أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه    رضي هللا عنهم، وقد حرص على إظهار 
اخللفاء  من  خالفته  وفرتة  صورته  ش وهت  من  أكثر  إن  حيث  الناصعة،  بصورهتا  الصحيحة 
اخلالفة   تشويه  احلاقدين على  الدين  أعداء  وقد حرص  عنه،  الراشدين هو عثمان رضي هللا 

املباركة، إما عن جهل أو عن حقد  الراشدة، وأخذوا يبثون مسومهم وأحقادهم على هذه املرحلة  
 دفني، من خالل البحث عن الروايت الضعيفة والواهنة، والرجوع إىل كتب مغرضة ومنحازة. 

 فصول الكتاب:  
 امسه ونسبه رضي هللا عنه.  -
 أعظم صفاته. -
 زوجاته.  -
 هجرته إىل احلبشة. -
 حياته يف املدينة.  -
 هللا عليه وسلم. شهوده الغزوات مع رسول هللا صلى  -
 األحاديث يف فضله رضي هللا عنه.  -
 حياته يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما.  -
 قصة توليه اخلالفة.  -
 انعقاد اإلمجاع على خالفته رضي هللا عنه.  -
 أعماله العظيمة يف خالفته.  -
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 علمه رضي هللا عنه .  -
 ىل الربذة؟ هل نفى عثمان أاب ذر الغفاري رضي هللا عنهما إ -
 شدة متسك عثمان رضي هللا عنه ابلسنة.  -
 عمله يف التجارة.  -
 الفتوحات يف خالفته رضي هللا عنه.  -
 رفضه الشديد مقاومة الصحابة للبغاة.   -
 قتل أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه.  -
 إنكار الصحابة رضي هللا عنهم قتله.  -
 

 ريف بطاقات التعريف بسور املصحف الش 
 

  - مجع وترتيب حممد بن عبدالعزيز بن عمر نصيف.  / بطاقات التعريف بسور املصحف الشريف
 ص.  402م،  2019ه ،  1440جدة: مشروع تعظيم القرآن الكرمي، 

وهو مبثابة املفتاح يف هذا   ،خطوة عملية لفهم القرآن وتدبره ومقاصده وتقريب سورهالكتاب  
 الباب.

،  وأتمل آيته وسوره وقد ذكر املؤلف يف مقدمته أن من أجل  معاين تعظيم القرآن الكرمي: تدبره  
للسورة   ل النظرة اإلمجالية المن خ ،يقرب هذا املعىن العظيم وطريقاً   فكان هذا الكتاب مفتاحاً 

 . لتدبرهاالقرآنية اليت تعطي جماالً عظيًما 
 بتسعة مداخل اثبتة لكل سورة من سور القرآن، وهي:وقد اكتفى 

 العهد الذي نزلت فيه السورة. -
 أمساء السورة. -
 فضائل السورة. -
 موقع السورة يف املصحف ومناسبتها ملا قبلها.  -
 ترتيب نزول السورة.  -
 أسباب نزول السورة.  -
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 مطلع السورة. -
 موضوع السورة.  -
 سورة.مقاطع ال -

 ويف آخر كل سورة عرض شكاًل أو رمسًا توضيحيًّا يلخص املداخل السابقة.
 

   قطبة احملرراخلطاط 
 هـ(  154)املتوىف سنة 

 
يف الفرتة األموية املبكرة، يعزى إليه ابتكار خطوط أربعة رئيسية هي: الطومار، عاش  خطاط  

 .1اجلليل، النصف، الثلث
 الكوفية. اخلطوط قواعد أرسى  ه ( 131) سنة يف

ا عند أهل اخلط يف زمانه، ينسب إليه  ا فريدً وكاد أن يكون منوذجً   ،مويأليف العصر ا  ه ملع جنم
وهو الذي اخرتع القلم   . اخلروج من الشكل الكويف إىل ما يقارب الشكل الذي هو عليه اآلن

قطبة هذا اخلط ومن  استعمل. وقد  2نسميه اآلن ابخلط اجللي  وهو ما  ،والقلم اجلليل  ،ومارطال
ابن الندمي يف قال عنه     .3عاصروه أو جاؤوا بعده يف الكتابة على أبواب املساجد وحماريبها 

 واشتق  األربعة  األقالم  استخرج  وهو  قطبة،  أمية  بين  أيم  يف  كتب  من  كتابه "الفهرست": أول
 ابلعربية.  األرض على الناس  أكتب قطبة وكان بعض، من بعضها

  كذلك  اخلطاط  هذا  عن  وعرف.  امللك   عبد  بن  للوليد  اخلطاط اخلاص  وأصبح "قطبة احملرر"
 . واألشعار املصاحف يكتب له كان  أبنه

: "مث ملا جاء  وآدابه   العريب  اخلط  اتريخ يقول اخلطاط "حممد طاهر الكردي" رمحه هللا يف كتابه  
زمن بين أمية اشتغل كثري من الناس ابلعربية، ويف عهدهم أخذ اخلط يسمو ويرتقي ويتحسن 
أكثر من قبل، ويف أواخر أيمهم اشتهر حبسن اخلط رجل يقال له )قطبة احملرر(، وهو الذي  

وكان  بدأ يف حتويل اخلط العريب من الشكل الكويف إىل ما يقارب الشكل الذي هو عليه اآلن،  
 

 . 511أطلس احلضارة اإلسالمية، إمساعيل راجي الفاروقي ولويس ملياء الفاروقي ص   1
   .من أشهر اخلطاطني يف خمتلف العصور مقال بعنوان:   2
 . 2001احتاد الكتاب العرب، دمشق، احلديث أتليف أمحد شوحان،  إىل املسند من   العريب اخلط  رحلة 3

http://arbickhatyapa.blogspot.com/p/blog-page_17.html
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املذكور أكتب أهل زمانه، وهو الذي اخرتع القلم الطومار والقلم اجلليل وهو ما نسميه اآلن  
 .4ابخلط )اجللي(، أي الكبري الواضح" 

  عاش  الذي  -  احملرر  قطبة  املشهور  أرسالن أن اخلطاط  ألب  علي  الدكتور  وذكر اخلطاط الرتكي
. اخلطوط  من  أنواع  أربعة   منه  فأوجد  أشكااًل،  وأعطاه  الكويف  اخلط  يف  غريَّ   -  األموي  العهد  يف
:  ومها  فقط،  منها   اثنني  امسني  القلقشندي  ذكر  بل  اخلطوط،  تلك   أمساء  الندمي   ابن  يذكر  ومل
 اخلطوط   من  األنواع   هذه  أن  ذكر  فقد(  C. Huart)  هوارت .  سي  أما".  الطومار"و"  اجلليل"

 قطبة  خطوط  من   منوذج  أي  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى.  والنسخ  والثلث  والطومار  اجلليل:  هي
 بضعة   منه  وشكل  طفيفاً،  تغيرياً   الكويف  اخلط  غري  قد  قطبة  إن:  القول  ميكننا  أنه   إال  أيدينا،  بني

 . 5اخلطوط  من أنواع

 

 أعالم 
 

 حممد علي احلركان 
 هـ(  1403 – 1333)

التفسري واحلديث على أيدي طائفة  ولد يف املدينة املنورة، تلقى العلوم الدينية واللغوية وعلوم  
ه ، مث 1352عمل مدرًسا ابملسجد النبوي عام    من كبار العلماء ابملسجد النبوي الشريف.

ه ، مث عني وزيرًا للعدل  1378تدرج يف القضاء حىت أصبح رئيًسا للمحكمة الكربى جبدة عام  
 ه  يف عهد امللك فيصل، فكان أول وزير هلذا املنصب. 1391عام 

ه ، 1394املؤمتر اإلسالمي العاملي للمنظمات اإلسالمية الذي ع قد يف مكة املكرمة عام  ترأس  
 ه ، وظل يف هذا املنصب حىت وفاته. 1396انت خب أميًنا عامًّا لرابطة العامل اإلسالمي عام و 

القضاء األعلى،  العلماء، ويف جملس  املذكورة كان عضًوا يف هيئة كبار  املناصب  وإضافًة إىل 
ابلريض،  وعضوً  العاملية  فيصل  امللك  جائزة  هبيئة  العامل و ا  برابطة  الفقهي  اجملمع  لرئيس  انئًبا 

 اإلسالمي.
 

 . 68اخلطاط، ص  املكي الكردي  القادر  عبد  بن  طاهر  حممدأتليف  وآدابه،   العريب  اخلط اتريخ 4
 ه .1428الثالثة والثالثون  السنة  –  األولالعدد  -، علي ألب أرسالن، جملة الدارة " اخلط العريب عند األتراك" 5
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قام رمحه هللا بزيرة الكثري من الدول اإلسالمية واألقليات املسلمة يف أحناء العامل؛ من أجل  و 
راكز اإلسالمية تفقد أحوال املسلمني فيها، ومناصرة قضايهم، وافتتح عدًدا من املساجد وامل

 هناك، وأبلى بالء حسًنا يف نشر الدعوة اإلسالمية. 
 .تعليم الصالة )للبنات( ،تعليم الصالة )للبنني( ،من مؤلفاته: أحكام اجلنائز يف اإلسالم

 ه .  1403تويف يف اليوم الثامن من رمضان عام 
 

 املصادر:
 موقع رابطة العامل اإلسالمي اإللكرتوين.  -
 .529لفني، حممد خري يوسف، ص تكملة معجم املؤ   -

 

 
 حممود فاخوري  

 ( 2016  -1933هـ،   1437 – 1352)
 . لغوي حمقق أديب

امعة حلب، رئيس اندي التمثيل العريب لآلداب جبا يف كلية اآلداب  مل مدرسً ، عولد يف محاة
احتاد الكتاب   ، عضو مجعية البحوث والدراسات، أمني سر  م  1990ه ،    1410منذ عام  

 االحتاد. الصادرة عنعضو هيئة حترير جملة )الرتاث العريب( ، العرب حبلب
 مؤلفاته:

احلديث     العريب  األدب  والصرف،  املعني يف  النحو  األدبية ،  املعني يف  الدراسة  ،  املعني يف 
القوايف واألوزان سفينة الشعراء يف علم العروض وعلم  ،  املوسيقي األعمى  ، املنهل من علوم العربية

 ، األغراض الشعرية عند األخطل  ،دروس يف اللغة العربية  ،مسلم بن احلجاج القشريي  ،احملدثة
أبو    ، سرية ابن سينا،  يف األدب العثماين  ،موسيقى الشعر العريب،  منتخبات من نصوص قدمية

ث والبحث مصادر الرتا  ،دروس ونصوص يف اللغة العربية وآداهبا   ،حياته وشعره:حمجن الثقفي
العربية  املكتبة  الورد  ، يف  زمن  يف  مرحة  ، مهاجر  العربية    ، خواطر  القياس  وحدات  موسوعة 

احلديثة   ابملقادير  يعادهلا  وما  خوام)واإلسالمية  الدين  صالح  ابلعربية  (،  مبشاركة  التعبري  فن 
 . ، الرقة درة الفرات )ابالشرتاك((مبشاركة فائزة القاسم وجورج بوهاس)املعاصرة 
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 قاته:حتقي
،  صفة الصفوة البن اجلوزي  ، يوردخريدة العجائب البن ال  ،املغرب )معجم لغوي( للمطرزي   

عيون األخبار وفنون اآلاثر )السبع السادس( إلدريس بن احلسن   ،روض األخيار البن اخلطيب
نسيم    ،صلوات الثناء على سيد األنبياء ليوسف النبهاين(،  حممد كمال)حتقيق مبشاركة  األنف  

الغزي )  ، الصبا البن احلبيب احلليب الذهب يف اتريخ حلب لكامل    3حتقيق ابملشاركة،  هنر 
مفرج الكروب  ،  الفضائل احملمدية ليوسف النبهاين  ،عيون املؤلفات لعبدالوهاب الصابوين(،  مج

 .ومفرح القلوب ليوسف النبهاين
 

 م  2020  (يوليو)  متوز وفيات شهر

 

عمر  - سابق  ،  السماوي  عسكري  ابجلزائرأحد  أ  ،حمامو قاض  القانون  رجال  كاتب  ،  هم 
 )صحيفة النهار اجلزائرية(.  حباث منشورةأوصاحب مؤلفات و 

الفنون اجلميلة يف حمافظة ديىل" معن جاسم"الدكتور    - ، فنان  ابلعراق  ، معاون عميد كلية 
 .تشكيلي

 .عاماً  75عن عمر انهز تويف  ،لقب بصانع املشاهريم جزائري، فنان وشاعر، حممد عنقر - 

الرئيس السابق هليئة الدراسات العسكرية االسرتاتيجية يف   "عالء حسني خليل"اللواء الركن    -
 . كلية احلرب العراقية

 حسني سعد الفراج، إعالمي، كاتب صحفي سعودي، مستثمر يف قطاع املعارض واملؤمترات.   -

 .ة الريضفهد بن راشد العبد الكرمي، رئيس حترير جريد -

اخلليلي  - فارس  و ،  سامية  ت  عالميةإكاتبة  الصحافة فلسطينية،  يف  عمل  من  أوائل  من  عترب 
 الفلسطينية امليدانية. 

 .مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية يف العراق والعامل، الشيخ حممد بن عبد الكرمي الكسنزاين -
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، ابحث يف شؤون الكتابة العربية، له  العراقينييخ اخلطاطني  ، من املوصل.. شونيوسف ذن    -
 . عدة مؤلفات يف مناهج التدريس واخلط العريب

وهو من  ،الشخصيات البارزة يف اجملتمع الكركوكي، شاعر كردي، من حسني عمر الربزجني -
 )موقع: بغداد بوست(.  دابء الكرد فرع كركوك.ألمؤسسي احتاد ا

 .األسبقصري املوزير االقتصاد  ،مصطفى السعيد -

ذاعة القوات  إوأحد مؤسسي  عراقي، من رواد السينما،  سينمائي  ومنتج  مؤرخ  ،  ضياء البيايت  -
 .املسلحة واملسرح العسكري

أمريكيني. له كتاب:  مرتجم البيت األبيض خالل حكم مخسة رؤساء    ، من لبنان،كميل نوفل  -
 . رهائن ابئسة من أيزهناور إىل فورد "عرب أمريكا"

 رئيس حزب الشباب الوطين. ،وانئب سابق لبناين وزير، صطفى كراميمحد مأ -

، كان  رئيس مجعية أصدقاء بين خداشالتونسية.    قيادي حبركة النهضة،  مصطفى الونيسي  -
 يعمل إماًما يف أحد مساجد ابريس، تويف يف ابريس. 

اثية الفقهية  عمل يف حتقيق املخطوطات الرت عراقي،    مين وحملل سياسيأخبري  هشام اهلامشي،    -
 ، اغتيل يف بغداد. واحلديثية

الطب جامعة   ،برغوث   يالدكتور حممد سام  - بكلية  األطفال  بقسم طب  مساعد  مدرس 
 . طنطا

 .مدير جامعة امللك سعود األسبق، الدكتور منصور بن إبراهيم الرتكي -

أم   التطبيقية جبامعةاألستاذ بقسم األحياء بكلية العلوم  من مصر،    ،هريدي  الدكتور مجال  -
 القرى يف مكة املكرمة.

 .اجلمهورية األسبق جريدة رئيس حتريركاتب صحفي مصري،   ،حممد على إبراهيم -



19 
 

، تويف يف عضو احتاد األدابء والكتاب يف اإلمارات   ، شاعر وروائي، يداثين عبدهللا السوي  -
 القاهرة.

عضو اجمللس األعلى ملؤسسة حممد   أستاذ دار احلديث احلسنية،  ،الدكتور حممد الراوندي  -
 . وعضو اجمللس العلمي األعلى يف اململكة املغربية ،فارقةألالسادس للعلماء ا

 ، إعالمي تونسي ابرز يف اإلذاعة والتلفزيون.رشيد املربوك -

ورئيس التحرير السابق ملوقع  ، أخبار اليوم صحيفة كاتب ومدير حترير،  حسني عبد الواحد  -
 .جنليزيصدى البلد اإل

إمام مسجد عبد الرحيم القنائي    ، من حمافظة قنا يف صعيد مصر.الزليتين  مسعود  الشيخ حممد  -
 ، عمل يف الكويت واإلمارات، له عدة مؤلفات.. األسبق

 . الشيخ مفتاح بن مسعودة، منسق الزواي الصوفية السابق يف ليبيا -

 الريموك،  جامعة  يف  اآلاثر   الروسان"، من األردن، أستاذ   يوسف   حممد  "حممود  الدكتور  األستاذ  -
 اجلامعة. يف اآلاثر  متحف ورئيس

  الندوة   عام  وأمني  طيبة،   جبامعة  اإلعالم  قسم  رئيس  مطبقاين،  صالح  بن  عبد الكرمي  الدكتور  -
 املنورة.  املدينة للشباب اإلسالمي يف العاملية

 . تويف يف بريطانيا. اكم الشارقةانئب ح، القامسي بن صقر  الشيخ أمحد بن سلطان -

عضو يف اهليئة    ،لهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ابجلزائرالسابق ل  رئيس، الحمام،  مسري العنايب  -
   العليا حلقوق اإلنسان واحلريت األساسية ابجلزائر.

وسفرية  ،  كاتبة صحفية وسيدة أعمال سعودية، رئيس حترير جملة جدة اليومحصة العون،    -
 ل. األمم املتحدة لشؤون املرأة والطف

صحفية سودانية، ارتبط امسها بصحيفة األيم اليت حققت فيها جناحات كبرية  آمال مينا،    -
 يف فرتة السبعينات والثمانينات. )موقع اترا نيوز(. 
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اهلندسة  - بكلية  احلاسب  هندسة  بقسم  املتفرغ  األستاذ  النصر،  أبو  بدر  جبامعة    الدكتور 
 . اإلسكندرية

 مهتم ابلتاريخ وابألنساب يف السعودية.كاتب ،  قينان بن مجعان الزهراين -

يعترب من  ،  من مواليد الدار البيضاء، من أبرز األمساء الفنية يف املغرب ،  عبدالعظيم الشناوي  -
 )موسوعة ويكيبيدي(.  يف املغرب  عالنأول األمساء اليت خاضت جتربة اإل

، له مؤلفات يف اجملال فنان وخمرج سينمائي وكاتب قصة قصرية، من العراق،  حسني السلمان  -
 السينمائي. 

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم  ،  مؤرخ وابحث وجامعيمن املغرب، عالمة،    ،إبراهيم حركات   -
ابلرابط الصحف  اإلنسانية  من  عدد  يف  حبوثه  ونشر  التارخيية  الكتب  من  جمموعة  أصدر   .

 واجملالت.

للثقافة والفنون ابملدينة    مدير فرع اجلمعية السعودية"، م نشد،  طريف حسني هاشم"السيد    -
 . املنورة

 معارض، تويف بعد إطالق سراحه بعشرة أيم. مصري يساري حممد منري، صحايف -

عمال واملهام اليت وضع  ألمزج بني عدد من ا،  تطوعممام خطيب  إداعية و ،  اهلامشي جاب هللا  -
 نيةآبني رجل الرتبية املتقاعد، ومعلم القرآن الكرمي، ومؤسس لعدد من املدارس القر بصمته فيها،  

 اجلزائر(  –)جريدة النهار 

 صاحل الشيحي، كاتب صحفي سعودي. -

، متخصص  ابجلزائر   أحد مراجع الفتوى واملذهب املالكي يف منطقة بوسعادة  ،عمر حدييب  -
 .ء يف والية املسيلةيف علم املواريث والرتكات، وعضو جلنة اإلفتا

  ابإلدارة   العلماء  جملس  وعضو  األسبق  قريغيزي   مجهورية   مفيت  جليلوف،  حاجي   تشوابق   -
 الدينية. 
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 .ؤسس واملدير العام لدار أزمنة للنشراملومرتجم أردين،  روائيإلياس فركوح،  -

يقى والفنون  رئيس مجعية املوس  ،اعي وتلفزيوينإذسرحي و مكاتب  و راشد املعاودة، مؤرخ حبريين    -
 البحرينية.  الشعبية بوزارة اإلعالم

 سريين، كتب يف الصحف واجملالت العراقية منذ   عراقي  ديب وكاتب، أفرام منصورأيعقوب    -
 م.1949

 ، من أبرز شعراء اليمن، وزير إعالم سابق. حسن أمحد اللوزي -

ابن الكفاح املسلح إقائد جبهة يفع للجبهة القومية  ،  اللواء علي حمضار قاسم بن حلموس  -
استقالل )واملدافعني عن    ،الربيطاين  االحتاللوائل املناضلني ضد  أ الربيطاين، من    احملتلضد  

 (. لكرتونية إلمايو ا 4صحيفة )عضاء املؤسسني جلبهة يفع. ألحد اأو  (،اجلنوب 

رجل    - القواس،  النواب  أطلعت  جملس  عضو  احلرية   ،سابقالعمال،  حزب  رئيس  وانئب 
 .املصري

شغل عدة مناصب يف حياته، فقد كان انئب  شيوعي،  انشط سياسي    ،أديب أبو رمحون   -
ا،  عمدة جبهة الناصرة الدميقراطية، وسكرتري جبهة الناصرة سابقً أوأحد    ،رئيس بلدية الناصرة 

)شبكة راية    ن املناصب. وغريها م  ،د للثقافة الوطنية واإلبداعفضالً عن رائسة مؤسسة توفيق زي  
 اإلعالمية(.

عالم إل، ابحث وسياسي جزائري متخصص يف تكنولوجيات ا"موسى بن محادي"الدكتور    -
يل جبامعة هواري بومدين. يعترب أول من أدخل  آلعالم اإلواالتصال. شغل منصب أستاذ يف ا

، تويف يف السجن  تصالالوزير السابق للربيد وتكنولوجيات اإلعالم واال  نرتنت إىل اجلزائر.إلا
 )موسوعة ويكيبيدي(. 

خراطأ  - أحسن  عمل  جزائري،  شاعر  و   لألدب   ستاذاً ،  الكتاب ل  اانئبً العريب،  احتاد  رئيس 
 . )وكالة األنباء اجلزائرية(. العديد من اجملموعات الشعريةله وصدرت  اجلزائريني.
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 .املنظمة املصرية حلقوق اإلنسانعضو جملس أمناء ، احملامي واحلقوقي الشهري ،أمري سامل -

 .وزير الدفاع العراقي السابقأمحد،  سلطان هاشم -

السنوسي  - إفريقيا يف اجليدو،  عبداجمليد  التونسية    ،بطل  ومدرب وطين ومدير فين ابجلامعة 
واملدير العام السابق للريضة بوزارة    ،املدير الريضي للجنة الوطنية األوملبية التونسية  ،للجيدو

 )الصباح نيوز(. شباب والريضة.  ال

، سياسي واقتصادي وإداري ابرز، نشر وزير املالية   ، من أعالم السودان،إبراهيم منعم منصور  -
 أجزاء. 3مذكراته يف 

الظاهر"الدكتور    - عبداجلواد  أمحد  أردين،  حممد  وشاعر  التحرير يف صحيفة " كاتب  مدير 
الصحف  "،  الدستور" يف  وترمجاته  قصائده  واألردنيةنشرت  سيناريو   ،واجملالت    هات وكتب 

 )صحيفة رأي اليوم(   .وشارات الكرتون   وكلمات أغان للعديد من األعمال التلفزيونية واإلذاعية

  بكلية اهلندسة   أبو النصر، أستاذ بقسم هندسة احلاسب اآليل  حممد عبدهللا  الدكتور بدر  -
 ". النظم اهلندسية التحكم يفجبامعة اإلسكندرية، وختصصه الدقيق: "

قائد عسكري لكتائب النظام السابق يف اجلنوب ،  استخبارات خارجية  ضابط  ، حممد بن انيل  -
 .اللييب

كلية الطب البشري يف  أستاذ ورئيس قسم علم األدوية  "،  أبوبكر أمحد بشري اهلوين"الدكتور   -
  جلامعة الدولية.مؤسسي ا  من  ،وعميدها  هبا  أحد مؤسسي كلية الصيدلة  ،بنغازييف  امعة  جب
 (. جامعه بنغازي - ةالصيدل ةكلية لالرمسي ةالصفح)

ص، أحممد بري العواين -  ومسرحي. وسيقيمرج خمو  وحمك م مسرحي، ديب وابحث ، من محِّ

السعودي، عميد    - الشورى  واملعلومات، عضو جملس  املكتبات  أستاذ  د. جربيل عريشي، 
 عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود.

 . املعاصر يف لبنان والعامل العريبالتشكيلي من رو د الفن ، حليم جرداق -
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سابق، متخصص يف    دبلوماسي  إمارايت،  حثابكاتب و "،  غباش  غامن  حسني عبيد"الدكتور    -
 التاريخ الع ماين.

 .ئيس منتدى الفحيص الثقايف، طبيب أردين )انصري(، ر الداوودفضيان عادل  -

ؤسسة " ضابط، من أمراء قبيلة الدواسر، مؤسس محممد بن مران بن قويدالعميد الدكتور "  -
 .الدكتور حممد بن مران بن قويد االجتماعية والثقافية اخلريية

 حممود رضا، مؤسس فرقة رضا )أول فرقة خاصة للفنون الشعبية يف مصر(.  -

 . لتلفزة املغربيةأحد رواد تقدمي نشرة األخبار ابإلذاعة واصحفي، عبد السالم الصفريوي،  -

 يف اجلزائر.  من أعالم الفكر والثقافة، جماهد، وزير، ملني بشيشي -

، مسرحي تونسي حاز على جوائز عاملية، هجم عليه وأوذي بعد تقدمي  خلف هللابن  جنيب    -
عرض مسرحي بعنوان: "أهلاكم التكاثر" الذي أاثر جداًل كبريًا واحتجاجات، مما دفعه إىل تغيري  

 سرحية واالعتذار. عنوان امل

، عضو يف االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية، واجمللس  "حممد نبهان"العقيد    -
 . )وكالة األانضول(. الرتكماين السوري

أستاذ االقتصاد يف ، من مدينة عدن، أكادميي وإداري متميز،  عبداجمليد عبدهللا عراسيد.    -
 . يكاتري إىل اليمن واجلزيرة العربيةام أدخل فن الكار أول رس  ، جامعة عدن

 .حساء ورئيس حماكمها سابقاً ألقاضي حمافظة ا ،لشيخ إبراهيم بن حممد احلصنيا -

علي  "الدكتور    - بن  اإلسالمية  األستاذ    "، الشيخعايض  انصر  املنورةابابجلامعة  له  ملدينة   ،
 ". قيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا تعاىلكتاب: "ع

اجلياليل خليفة، مؤسسة اندي الطريان املفتوح ابلقرب من مطار عبداحلفيظ بوصوف بعني    -
له عدة مؤلفات ابللغة    ،اكان مثقفً   ،بوشقيف، وهو أقدم اند للطريان ابجلزائر إن مل يكن األول

خمتلفة، ربط عالقة صداقة مع معظم    ضوعات الفرنسية، غري منشورة، حول اتريخ املدينة ومو 
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والصحافيني، ومحل مهوم ومش  )جريدة    املواطنني عن طريق وسائل اإلعالم.  كالت املراسلني 
 اخلرب اجلزائرية(. 

 . رئيس حماكم جدة سابقاً  انئب" داعية مهتم ابلتاريخ،  سعيد بن عوض آل رداد" الشيخ -

الرتيباينالشيخ    - الذين خترجوا من مدرسة  ،  هليل بن سودان بن عبدان  املشايخ  أوائل  من 
وحج معه خلق كثري من األيتام واألرامل   ،سنة  40كثر من  أالعلوم الشرعية ابملدينة املنورة، حج  

 . ب حائلسنة بقرية قصري بن مرتوك جنو  66ماماً وخطيباً إوعمل  ،واحملتاجني

الضالع جبامعة عدن، عضو   -د. صاحل حممد صوحل، أستاذ التاريخ احلديث يف كلية الرتبية    -
 مؤسس يف اهليئة األكادميية اجلنوبية. 

والتحقيقات    - املؤلفات  العديد من  له  املنصورة مبصر،  عامل سلفي من  ساعد عمر غازي، 
 واملقاالت.

 ماء ودعاة كوسوفا.  " من عل إدريس بن هود درماكوالشيخ حافظ " -

حاشي  - عبدي  خالل ،  حممد  اهلادئ  احمليط  جنوب  جامعة  رئيس  صومايل،  سياسي 
املؤقت ألرض   التسعينات. الرئيس  الرئيس يف عهد عبدهللا يوسف أمحد.  وكان  كان انئب 

 )موسوعة ويكيبيدي(.   البنط.

للصومال عام    رئيس الوزراء يف أول حكومة انتقالية ،  سياسي صومايل،  حسن أبشري فرح  -
اهنارت عام م  2001 اليت  العسكرية  بلدية مقديشو يف احلكومة  توىل منصب عمدة  ، كما 
 )موسوعة ويكيبيدي(.  .1991

انتخب رئيًسا جلمعية الصحافة األجنبية يف لندن. وكان  ، صحفي سوري،  مصطفى كركويت  -
وأشرف على جملة  ، سيعضًوا مؤسًسا للمنتدى العريب األمريكي. كما عمل يف تلفزيون يب يب 

 )موسوعة ويكيبدي(.  ا متكررًا على الربامج احلوارية التلفزيونية واإلذاعيةهنا لندن، وكان ضيفً 
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اخليل العربية   املتخصصني  اإلمارات يف  البيطريني  من أبرز األطباء    الدكتور حسني آل رضا.  -
 .املخ واألعصاب متخصص يف جراحة الكسور والعظام، وأيضاً يف جراحة ، األصيلة

جمع اللغة  مراسل مبعضو  ، من سورية، عالمة يف اللغة، أديب،  بدوي النجارالد. عز الدين    -
 . العربية بدمشق

  سهارنفو   علوم  مظاهر  جامعة  املظاهري، لغوي، حمدث، مدير  احلسين  سلمان   حممد   الشيخ  -
 ابهلند. 

ضل وسياسي وإعالمي،  رشيد، من مدينة غزة، شاعر فلسطيين مشهور، منا  هاشم  هارون   -
 سنة.  93والعودة" تويف عن  الثورة  لقب ب  "شاعر

اإلويغور يف تركستان الشرقية، تويف يف سجنه   علماء  كبار  يونس، فقيه من  حممد أمني  الشيخ  -
 االنفرادي.

 وجامعة أم القرى  جبامعة األزهر  الفقه  أصول  مصيلحي، من مصر، أستاذ   سعيد   الدكتور  -
 العثمانية(.  للدراسات  فامر )مركزوغريها.. 

 والعقيدة   والتصوف  يف الفقه  مؤلفات   له  داعية،  فقيه  األزهري، لغوي  املالكي  خبيت  حممد  -
 العثمانية(.  للدراسات  فامر يطبع )مركز مل والدعوة معظمها واللغة

مشايل، طبيب بشري مصري، من حمافظة البحرية وعاش يف طنطا، اشتهر    حممد   الدكتور  -
"طبيب الغالبة" حيث كان يعاجل املرضى بسعر رمزي، ورفض تربعات كبرية ابملاليني    بلقب

 وجتهيز عيادة جديدة له. 

 الشعبية  والفنون  املسرح  يف  الفنية  األعمال  من  العديد  صباح اهلاليل، شاعر وفنان عراقي، قدم  -
 .الغنائي والشعر

  وعميًدا  الشعبية،  للفنون  العايل  للمعهد  عميًدا  حسن عطية، انقد مسرحي مصري، عمل  -
 املسرحية.  للفنون العايل للمعهد
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، تويف بعد مام وخطيب بوزارة األوقافإالشيخ خالد طه أمحد، من علماء األزهر الشريف،   -
 اإلفراج عنه بيومني..

فرنسية )يهودية(، انئبة يف الربملان    -حمامية تونسية  و   ،انشطة نسوية، مناضلة،  جيزيل حليمي  -
 فرنسي. ال

 ، توىل مناصب قيادية. وزير التجارة والصناعة الكوييت السابق ،أمحد راشد أمحد اهلارون  -

،  مؤسس أول صيدلية تونسية ابلكامل، أحد أشهر الصيدالنيني يف بالده  ،راضي جازيال  -
بتونس للقضاء  األعلى  واملعهد  ابملنستري  الصيدلة  هليئة  ،  أستاذ يف كلية  الوطين  اجمللس  رئيس 

 )موسوعة ويكيبيدي(.  1976و 1973صيادلة بتونس بني ال

جماهد،  - رين،  السرية   قدور  )اإلذاعة  املكافحة  احلرة  اجلزائر  صوت  إذاعة  مؤسسي  من 
البحوث   من  عديدالا يف  ويعترب مرجعً ،  ابملغرب   ه   1376  /7/  14اجلزائرية(، اليت أتسست يف  

سهم يف  أكما  االستقالل،  ومرحلة ما بعد    الحتاللاالعلمية واألكادميية التارخيية املتعلقة بفرتة  
 أتطري الكوادر اإلعالمية يف اإلذاعة اجلزائرية. 

توىل قيادة االحتاد  ،  عضو ابرز يف حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية،  حممد احللوي  -
املاضي القرن  ستينيات  املغرب يف  لطلبة  السادس عضوً عني  ،  الوطين  امللك حممد  قبل  من   ا 

 اإللكرتونية(.  لعمق املغريب. )جريدة اعلى للسلطة القضائيةألابجمللس ا

سعد احلقباين الدوسري، صحفي سعودي، تويف يف لندن ودفن هبا، عمل يف العديد من   -
 .هيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب سيالصحف واجملالت، كما عمل يف عدة قنوات عربية، ويف 

رئيس اجمللس األعلى  ،   يف جمال االتصال واإلعالمبري دويلمن تونس، خمصطفى حسن،    -
 )قناة نسمة الفضائية(.  خبار.أللالتصال، مدير معهد الصحافة وعلوم ا

أول معلمة إماراتية ملادة الكيمياء، وأول خبرية كيميائية إماراتية يف املخترب  ،  مشكان العور  -
،  حوث والدراسات أبكادميية شرطة ديباجلنائي ابلقيادة العامة لشرطة ديب، وأول مديرة ملركز الب
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ثلة للدولة يف اليونيسكو، وخبرية يف  ، ممأستاذ زائر ملركز أحباث الفضاء جبامعة بوسطن األمريكية
 (. )موقع اإلمارات اليوم(.منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو 

عالمة،  حممد خالدي"  - جماهد،  وكت  "،  فقهاء  أبرز  المن  والية  آخر    بي ض اب  اجلزائر،  يف 
)جريدة    ."بوارق األنوار احملمدية يف شرح احلكم العطائية، شرح احلكم ابحلكمإصداراته كتاب " 
 النهار اجلزائرية(. 

ردين للكاراتيه، وعضو جملس إدارة اللجنة األوملبية األردنية،  ألرئيس االحتاد امعني الفاعوري،    -
 . )موقع رؤي اإلخباري(. راتيه اوي للكوعضو يف املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسي

 يف جنويب العراق. الشيعية برز الشخصيات الدينية من الناصرية، من أ حممد ابقر الناصري، -

د. عثمان مجال الدين عثمان، أمني الشؤون العلمية يف جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،    -
أستاذ يف قسم الدراما يف كلية املوسيقى والدراما يف جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، شغل  
عضويت يف جلان مراكز وهيئات سودانية، ألف العديد من الكتب، شارك يف هرجاانت حملية  

 ودولية. )موقع االقتصادي(.

 اليمن.  –د. حممد صاحل الدمهشي، عميد كلية الرتبية يف مديرية بيحان  -

(،  حركة حزب هللا يف العراق)  قيادي يف حركة اجلهاد والبناء جاسب جميد املوسوي، ابحث،    -
 أستاذ العلوم والتاريخ السياسي جبامعة بغداد، رئيس ديوان رائسة اجلامعة. 

، وكتاابت  له نصوص شعرية ومؤلفات جمم عةوكاتب سيناريو تونسي،  شاعر  ،  فوسيريض الن  -
 للتلفزيون. )جريدة الشروق التونسية(. 

 عضو  الكويت،  وصناعة  جتارة  لغرفة  القانوين  األحول، قانوين مصري، املستشار  كامل  رضا.  د  -
  العام   القطاعني  يف  االستشارية   املهام  من  ابلعديد  القائم  الكوييت،  املصري  األعمال  جملس

الكويتية، كما شغل مناصب رفيعة يف مصر.   املالية  لوزارة  السابق  الضرييب  واملستشار  واخلاص،
 الصنديد يف جريدة اجلريدة الكويتية(.  عقل بالل. )من مقال كتبه د
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هو أول  ، و بطل العامل لكمال األجسام لعدة سنوات واملدرب العاملي  ،مبارك اهلادي األدهم  -
أملاني يف  تواجده  أثناء  للهواة  األجسام  بناء  يف  عامل  ببطولة  يفوز  لييب  إفريقيا  بطل  )بوابة  ا. 

 الريضية(. 

، مثقف، مفتش  قرية زبدي ن يف قضاء النبطية يف اجلنوب اللبناين، من  جواد حسني  حمسن  د.    -
 يف العديد من األندية واجلمعيات.  تربوي، انشط

أحد    ،أستاذ يف الفلسفة السياسية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلقريوان،  علي جلنف  -
التجديد. حركة  مث  الشيوعي  احلزب  نص     مناضلي  جاك  ترجم  الشهريجان  العقد "  روسو 

 " )جريدة بزنس نيوز(. االجتماعي

عدة كتب يف   ، لهشيخ الزاوية اهلربية ابجلزائر،  غليزان  والية  يف  زمورة  ، من  مصطفى السنوسي  -
 جمال التصوف والعقائد.

بدأ رحلته مع الصحافة من   ،برز أعالم الصحافة الريضية ابإلسكندرية، من أمرقص بطرس -
منها مدير حترير جريدة مجاهري اإلسكندرية    ،وشغل عدًدا من املناصب  ، بوابة ميدان الريضة

 )موقع صحيفة النبأ الوطين(.  رير موقع ستاد الريضة. ورئيس حت ،واالحتاد

األعظميا  - الرمحن  ابملدينة  لدكتور حممد ضياء  اإلسالمية  أستاذ ابجلامعة  ، عالمة حمدث، 
املنورة وعميد لكلية احلديث هبا، هندي األصل سعودي اجلنسية. قدم خدمات كبرية يف نشر  

جملًدا، وقد   12الكامل يف احلديث الصحيح الشامل يف  علم احلديث، من مؤلفاته: اجلامع  
 سنة.  15قضى يف مجعه 

 األندلسية". املوسيقي هين، من اجلزائر، لقب ب  "عميد  إمساعيل -

ستاذ اجلراحة العامة بقصر  لوطن العريب، أرائد زراعة الكبد يف مصر واد. عادل حسين،    -
   العيين، رئيس مجعية اجلراحني املصرية.
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  البحري   والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية  رئيس  مستشار  عفيفي،  هشام  الدكتور  -
 (.24خورفكان )موقع الشارقة  يف األكادميية فرع عن واملسؤول الشارقة يف

، من مصر، عامل أزهري أشعري شاب، در س يف "دار احلديث" يف الشيشان،  أمحد الشاذيل -
 . دولة الشيشانيف  تويف أثناء رحلة علمية له

  خبري   هنرو ابهلند،  الل  جواهر   جامعة  يف  العربية   اللغة  أستاذ   الفاروقي،  هللا   فيضان   الربوفيسور  -
 واألدب. )موقع الرؤية(.  والشعر النقد جمال يف

أثناء احلرب   حزب الكتائب اللبنانية   ضمن صفوفلبنانية    مقاتلةانشطة و جوسلني خويري،    -
صحفية،   لبنان،  يف  "يوميات"األهلية  جملة  عواد  أنطوان  الصحايف  مع  مؤسسة  أنشأت   ،

 للجمعيات اإلنسانية.

سياحي يف السعودية، أمي   مرشد(، أشهر وأقدم  أبو سند)سعيد بن مجعان الشهري بكنيته    -
 أجاد أربع لغات. 

الوطين    حزب التجمعسي  ، شقيق الشاعر الراحل "جنيب سرور"، أحد مؤسثروت سرور  -
 . )جريدة األهايل(.قياداته مبحافظة البحريةو التقدمي الوحدوي 

 العالج وحىت ميتقد، طبيبة من مدينة سلقني يف حمافظة إدلب السورية، عرفت بعالية قصاص  -
 .. توفيت يف تركيا. )قناة أورينت(. اارين والفقراء دون مقابل أو أبسعار رمزية جدًّ الدواء للمهج  
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 أنس حممد خري يوسف 
 

 جوانب اقتصادية من كالم خري الربية
 

 إنَّ ص لَة االقتص اد اإلس المي ابلش ريعة اإلس المية ص لة مس تمرة؛ فهي كل متناس ق؛ من اجلانب
الروحي الذي يش     مل العالقة بني اإلنس     ان وخالقه، ومن اجلانب االجتماعي الذي يقوم على 
املس   اواة بني الناس املنتمني إليه كافًة يف احلقوق واملكانة االجتماعية على أس   اس املودة والرمحة 
وحس       ن اإلدارة والنظام، ومن اجلانب الس       ياس       ي الذي يقوم على أس       اس االلتزام ابألص       ول  

اليت تتمثل يف  ،ادئ اإلس     المية، ومن اجلانب اخللقي الذي يش     مل الص     فات الش     خص     يةواملب
الص      دق واألمانة والوفاء والعدالة والرتاحم والس      خاء وس      عة األفق والص      رب واحللم والش      جاعة 

 عليه الص    الة والس    المفص    دق  النيب  ،وغريها مما ات ص    ف به نبينا الكرمي ص    لى هللا عليه وس    لم
يقولون وأم انت ه ق د جعل ت املش              ركني يتخبطون يف احلكم علي ه، فمرًة يقولون س               احٌر، ومرة  

ش اعر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون جمنون. فهم يعلمون مجيعاً براءته ص لى هللا عليه وس لم 
من هذه األوص     اف واأللقاب الذميمة. فقد كان ي عرف ابألمني، وهو لقب ال يتص     ف به إال 

 ..من بلغ الغاية يف الصدق واألمانة

وقرهنا بض وابط وحدود؛ فالش رع يقي د أما اجلانب االقتص ادي فقد وض ع اإلس الم فيه قواعد، "
نش             اط الفرد بعدد من القواعد مراعاًة ملص             لحة اجلماعة، مث  يفتح له اجملال واس             عاً للعمل 
واكتس    اب الثروة ابلطرق املش    روعة والنافعة له وللمجتمع، وحيفظ له ملكيته مع حتديد تص    رفه 

نع تقييد احلريت يف س بيل العمل فيها.. واإلس الم مينع الفوارق واالمتيازات دون وجه حق، ومي
واكتس              اب الثروة، وي لزم اجملتمع بع دم تعطي ل املوارد ويوج ب تنميته ا لتحقيق الع دل ة. والنظ ام 
 االقتص             ادي ألي جمتمع هو وليد مفهوم اجملتمع للعدالة االجتماعية وجتس             د ثقافته وظروفه

 "...6.وتطوره

 

 (. 154انظر: النظام االقتصادي اإلسالمي، د. حممد عبد املنعم عفر )ص 6
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اإلنساَن بعمارة األرض؛ وذلك ابستخدام كل ما فيها من موارد  كما أمر هللا  سبحانه وتعاىل  
ظاهرة وابطنة ابلبحث والدراسة وتطوير العامل وتوفري احلوافز الالزمة لذلك، وسخر هللا لإلنسان  
سبل العيش وكسب املال، وَرَزَقه  من الطيبات، ومكنه من العمل، ووعده حبسن املثوبة ملن أطاع  

[ فاملطلوب: العمل 105َوق لِّ اْعَمل وا َفَسرَيَى اَّللَّ  َعَمَلك ْم{ ]التوبة:  واتقى؛ فقال سبحانه: }
 ..وأداء الواجب مبا يتحقق به نفع الناس واجملتمع

وقد ذكر ابن تيمية أن طائفة من العلماء يرون أن أصول الصناعات كالفالحة واحلياكة والبناية  "
 "7.حاجة اجملتمع وصناعة السالح والتجارة فرٌض على الكفاية عند 

واملط لع على أقوال املصطفى صلى هللا عليه وسلم وأوامره ونواهيه جيد جلياً الضوابَط اليت جيب 
االلتزام هبا يف مجيع فنون االقتص        اد؛ وهدفها الواض        ح هو تنظيم االس        تهالك وربطه بظروف 

 ..اجملتمع وتوفري مبدأ التوازن والدقة يف التعمري

بتحرمي اخلمر ومثنها، وحرم امليتة ومثنها، وحرم  عليه الص              الة والس              الم فقد جاء نبينا الكرمي
اخلنزير ومثنه وذلك لِّما ظهر من الفس     اد الذي يرتتب على اإلقدام على ذلك، فاخلمر س     بب 
زوال العقل الذي أنعم هللا به على البش           ر وميزه به عن غريه من الكائنات، كما ثبت ض           رر 

 .نسان وصحته لذا فقد ح ر م بيعه وشراؤه والتعامل بهامليتة واخلنزير على جسم اإل

 

وقد لعن رس    ول هللا ص    لى هللا عليه وس    لم الراش    ي واملرتش    ي يف مجيع املعامالت بال اس    تثناء؛  
فالرش             وة آفة عظيمة ووابهلا كبري على اجملتمع، فهي حتق الباطل وتبطل احلق، وتقلب املوازين 

أهالً له، كما أهنا تدمر املوارد املالية للمجتمع؛ فقد حتق   يف اجملتمع، وهبا يس ود األمَر من ليس
 ابطالً وتقر مش     روعاً ال يكون فيه نفع حقيقي للمجتمع وإمنا ي دِّر  الربح الوفري لص     احبه، وقد 

ت دمر الرش              وة حي اة أفراد وجمتمع إن ك ان ت يف إنت اج ال دواء أو الغ ذاء أو املب اين املخ الف ة اليت 
يرتتب عليها االهنيار وإزهاق أرواح الناس، كما أن تفش            ي ظاهرة الرش            وة يف أي جمتمع من 

 

د. حممد عبد املنعم عفر ويوسف كمال حممد   -اجلزء األول   - من كتاب "أصول االقتصاد اإلسالمي   7
 (. 132)ص
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ش              وة اجملتمع ات م ؤذٌِّن بت دمري أخالقي ات هذا اجملتمع وقيم ه وتزيل الثق ة بني أفراده، وتؤدي الر 
إىل عدم املباالة والتس  يب وعدم الوالء واالنتماء واإلحباط يف العمل، وكل هذا يعد عقبة أمام 

 .التنمية

وقد لعن رس          ول هللا ص          لى هللا عليه وس          لم آكل الراب وم وكَِّله وش          اهديه وكاتبه ب غية تنظيم 
ض   ي إىل انقطاع االس   تهالك ووقوفاً مع الفقري؛ فالراب مينع الناس عن االش   تغال ابملكاس   ب، يق

املعروف بني الن اس من القرض، والقول بتجويز عق د الراب متكني للغين من أن أيخ ذ من الفقري 
الض             عيف ماالً زائداً، ويقتض             ي أخذ مال اإلنس             ان من غري عوض؛ ألن من يبيع الدرهم 
ابلدرمهني نقداً أو نس        يئة، س        يحص        ل له زيدة درهم من غري عوض، ومال اإلنس        ان متعلق  

 .، وله حرمة عظيمة كحرمة دمهحاجته

يف وجه االحتكار حفاظاً على اقتص اد اجملتمع  عليه الص الة والس المكما وقف رس ولنا العظيم 
"من احتكر فهو خاطئ" )رواه مس            لم(؛ فالض            رر بني  يف هذا وال خيفى على عاقل؛  :فقال

يكون يف احتباس    ه    "واالحتكار هو حبس ما حيتاج إليه الناس، س     واء كان طعاما أو غريه، مم ا
إضرار ابلناس، ولذلك فإنه يشمل كل  املواد  الغذائي ة واألدوية والثياب ومنافع الدُّور واألراضي، 
كما يش  مل منافع وخربات العمال وأهل املهن واحلرف والص  ناعات، إذا كانت حتتاج إىل مثل 

كار نوع من أنواع الظلم تلك الس       لع واملنافع واخلدمات، وقد ظهر هبذا البيان جبالء أن  االحت
الذي يلحق عباد هللا، ومن هنا حيكم بتحرميه، ابتفاق األئمة الفقهاء األربعة وغريهم، والتعامل 
هبذه الص              ورة هو الذي تلجأ إليه الش              ركات الص              ناعي ة، إذ تعتمد وكاالت هلا يف خمتلف 

االحتكار متارس ها  األس واق، وال يكون التص ر ف إال  من خالهلا، وهناك ص ورة بش عة من ص ور  
بعض ال   دول للتخلص من ف   ائض إنت   اجه   ا عن طريق إتالف   ه أو رمي   ه يف البحر، كم   ا تفع   ل 
الواليت املتحدة يف ماد ة القمح، وكما تفعل الربازيل يف القهوة، رغبة يف بقاء الس       عر مرتفعا. 

ع ار،  ذل ك أن  بق اء الف ائض يؤدي إىل زيدة العرض وقل ة الطل ب، مم ا يؤدي إىل رخص األس              
ال يراد من الوجهة االحتكارية. ومع األس     ف فإن مثل هذا األس     لوب القذر  وهو األمر الذي

خنش ى أن يص ل إن مل يكن قد وص ل بالدان، واس تورد كما اس تورد البعض من بين جلدتنا القيم 
 "8.واملبادئ اهلابطة

 

 . الوادي، اجلزائر العاصمةألستاذ مراد أبو عمارة إمام مسجد "التقوى"، ابب  لخطبة    من 8
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س     الح فليس كما حذر رس     ول هللا ص     لى هللا عليه وس     لم من الغش فقال: "من محل علينا ال
منا، ومن غش         نا فليس منا" )رواه مس         لم(، وقال ص         لى هللا عليه وس         لم: "من ويل من أمر 
املس         لمني ش         يئاً فغش         هم فهو يف النار" )رواه الطرباين وص         ححه األلباين(، فقد ح ر م الغش 
واخلداع يف التعامل؛ ألن مبىن التعامل يف اإلس     الم يقوم على الص     دق واألمانة، ولكن بعض     اً 

الً وال حرمة يف معامالهتم، يتعاملون أبس         اليب متعددة لغش من  س         فهاء الناس ال يراعون حِّ
الناس بقص     د زيدة أمواهلم، وقد بني  لنا رس     ول هللا ص     لى هللا عليه وس     لم أن فعل ذلك ليس 

 .جائزاً يف منهج اإلسالم القائم على الصدق واألمانة

أطلق احلوافز بش رط عدم اإلض رار ابالكتناز أو   كل ذلك جاء توقرياً حلرية املنافس ة.. فاإلس الم
ص           لى هللا عليه -الراب أو االحتكار وغري ذلك، فض           الً عن الس           ماحة اليت جتل ت يف دعوته

الكرمية يف التعامل؛ وميكن أن نس      تطرد ونتذك ر منها قول رس      ول هللا ص      لى هللا عليه    -وس      لم
ق عليه(، وقال رس  ول هللا ص  لى هللا "من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته" )متف :وس  لم

ما من مس  لم يغرس غرس  اً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو "عليه وس  لم يف احلافز على العمل: 
إنس    ان أو هبيمة إال كان له به ص    دقة" )متفق عليه(، وقال رس    ول هللا ص    لى هللا عليه وس    لم: 

  .ديه فينفع نفس  ه ويتص  دق" يعمل بي" :قال ؟أرأيت إن مل جيد :، قيل""على كل مس  لم ص  دقة
 .()متفق عليه

فقد جاء تقدير العمل يف قوله ص       لى هللا عليه وس       لم: "ما أكل أحد طعاما خريًا من  ،وأخرياً 
)متفق عليه(، فكل األعمال حتقق العفة والنفع وحتجب املس     ألة...    .أن أيكل من عمل يده"

 ..نسأل هللا الكسب الرزق احلالل
 

 ذكاء األطفال

أذهَلت الباحثني نتائج  الدراس   ات األخرية حوَل ما يتمت ع  به الص   غار  من مقدرٍة وموهبةِّ نض   ج 
مبك ر؛ ألن األطف   ال يهتم ون ويتمت عون ابحلي   اة أكثر مم   ا نتوقع... وكثري مم ن اط لع على ه   ذه 

 ...راح ينظر إىل أطفاله من منظار جديد -من الغرب خاص ة-النتائج 
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يكون ذا أثر واض   ح على الطفل وس   لوكه وأتثره؛ فاجعله يلعب مع أطفال إن اللعب اجلماعي 
متمي زين ليس          تفيد منهم؛ فمثالً لو متك ن الطفل من اللعب مع من يتعل م الرس          م والتلوين لزاد 
ذلك من مداركه وتطو رت مواهبه وأخذ خلفي ة عن املوضوع وقد يتعل ق به، وقد تتحر ك قدراته،  

االهتمام من والديه على تطوير ما اكتسبه من معلومات وتدريب..   ويساعده بعد ذلك بعض  
فإن أداء أية وظيفة فكرية يص     بح أكثر فعالية مع التحفيز واملمارس     ة. فكل ما زادت إمكانيات 
الطف ل وتعم ق ت رغبت  ه يف اكتس              اب املزي د ك ان ملس              اع دت ه األثر اإلجي ايب يف التق د م والتطو ر  

لتش ديد على وظائفه الفكرية أو حماولة أن يس بق س ن ه، ولكن هذا ال الذهين له، وال أعين هنا ا
يعين أيض   اً اعتماد املوقف الس   ليب من تص   ر فات الطفل وجعله ال يس   تفيد منها. كما أن الرتبية  
من منظار االهتمام بوظائف الطفل الفكرية وتطويرها ال هتدف إىل ص           نع أطفال عباقرة؛ بل 

وأن أتخذ العملي ة  الفكرية مكاهَنا الطبيعي والذي من خالله يبدأ إىل تربيتهم يف جوٍ  مش      ج ع،  
 .الطفل يف االنطالقة السليمة لتصرفاته

والذكاء  مقدرة مركبة ومتنوعة، وليست عملية وراثي ة، فجميع األطفال لديهم حب االستطالع 
 واالس     تكش     اف، وحياولون تذليل مجيع حواس     هم يف ذلك، لذا جندهم يض     عون كل ش     يء يف 

أفواههم يف بداية مرحلة االس تكش اف؛ فالفم ابلنس بة هلم ي عد مركزاً يس تطيع اس تكش اف طبيعة 
األش ياء من حوله خالهَلا، وأيض اً ال ننس ى أمراً مهماً، وهو أن حب االس تكش اف هذا ينقلب 
إىل حاجة؛ وال س  ي ما إذا كان من الص  عب احلص  ول عليه؛ فاالس  تكش  اف فض  ول فطري وميل 

التقد م، وال مانع من إجهاد الطفل قليالً إذا كانت الغاية هي الوص   ول إىل اهلدف،  إىل النمو و 
 .ومن األفضل أن يكون هذا اجلهد ضمن جو مرح مليء ابحليوي ة واللعب

 
 :االهتمام ابلطفل ... طريق إىل اإلبداع

ل إىل إنتاج متنو ع وجد يد ابلنس  بة  يظهر اإلبداع عندما يكون الطفل قادراً على التفكري للتوص   
ل ه س              واء من خالل بعض ألع اب تنمي ة مه ارات ال ذك اء، أو من خالل إعط ائ ه بعض القيم 
احلس         ابية، أو يف أي جمال من جماالت احلياة املختلفة، فقد أودع هللا قدرة اإلبداع يف البش         ر 

ة وترك هلم أمر تنميتها وص   قلها.. واالهتمام جبانب اإلبداع عند الطفل جيعلهم يتمت عون بص   ح
جي   دة، ويبتع  دون عن النزع  ات الع  دواني  ة والرغب  ة يف الس              يطرة، ويتخل ص              ون من كثري من 
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املش    كالت الس    لوكية والدراس    ية.. كما تش    ري بعض  الدراس    ات أن االهتمام إببداعهم جيعلهم 
بعيدين عن القلق النفس  ي ويوفر هلم فرص  ة الكش  ف عن الذات أمام زمالئهم، كما يس  اعد يف 

ادة فيهم، فيعرف الص      غري منهم كيف يقود أص      دقاءه وينظم األدوار فيما تكوين ص      فات القي
بينهم.. فما أحوَجنا إىل االهتمام هبذا اجلانب عند األطفال يف زمن عدم فيه ح ب التحص     يل 

 .عند األطفال

إن الطفل ي وَلد وعنده اس              تعداٌد لإلبداع بدرجة ما، حينما يبدأ اللعب ابألش              ياء وحتريكها 
خمتلفة.. فاإلبداع قدرة عقلية موجودة عند كل فرد، فلو حل  الطفل مس       ألة ريض       ية  بص       ورة 

بطريق ة ختتلف عن املكتوب يف الكت اب ال ذي أم ام ه فيع د ذل ك ب داي ة ومتهي داً إلب داع حقيقي، 
كم ا ميكن أن تظهر عالم ات اإلب داع عن د األبن اء من خالل التعبري عن املش               اعر واألفك ار 

 .ليت ينتجوهنا عن طريق رؤية ما حوهلم رؤية غري عاديةابلكلمات والرسوم ا
 

 ظاهرة شغب األطفال يف املساجد 

 
 ...أكتب  هذه الكلمات والدم  ينزف من أسفل قدمي بسبب هذه الظاهرة.. لعل  اجلرح يلتئم

فقد خرجت  ألداء ص   الة العش   اء وقد مت رجلي للدخول إىل املس   جد بني املص   ل ِّني، فش   عرت  
س             فَل قدمي، فرفعتها فإذا أبحد داببيس اللوحة احلائطي ة قد د كَّ يف قدمي، فلم بوخزة مؤملة أ

آبَْه ابألمر، واس     تخرجت ه بص     عوبة وظننته قد وقع َعرض     اً، وقلت: احلمد هلل أهنا قد جاءت يف 
ين هللا هب ا.. ولكن بع د أن تق د م ت  قليالً رأي ت ص              بيَّني أح د مه ا بي ده ه ذه  ق دمي وق د خص               

هو واقٌف وك أن ه يري د تعليق األوراق جب ان ب الب اب، فهرع ت  إلي ه بعرج ة.. وقل ت )ال داببيس( و 
ل   ه: أال خت   اف هللا ي ول   د؟ي أال تس              تحي..؟ي فق   ال برباءة: ال ال ال تظلمين ال تظلمين.. 
متك.. وأس          عفتين  فمس          حت  رأس          ه وقلت  له: ال تثريب عليك ي ولد، وأان أعتذر ألين اهت 

ا ش              اه دت ق دمي ف إذا هي ملط خ ٌة ابل د م اء من ك ل  ج ان ب.. وأان  عرجيت إىل الركوع.. عن ده 
أنظر إليها مسعت  األطفال خلفي يض  حكون ويقهقهون عند الباب وجانَب اللوحة.. فقطعت   

وهرعت  إليهم فإذا هبم ميس حون الد م مبنديل أبيديهم ليغط وا  - بس بب الدم املنص ب   -ص اليت  
 ...فعلتهم املنكرة
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قد تكون هذه لعبة أطفال جديدة يلعبون هبا يف املس            اجد، أو قد تكون ظاهرة جديدة عند 
من رو اد املس               اج د، ف أرجو من القر اء الكرام أن ينتبهوا قب ل دخوهلم   -  املزعجني  -األطف ال  

 ...املساجد وأن ميشوا رويداً رويداً، وأن ال ينسوا دعاء الدخول إليه

ة ش        رح م دى األمل الذي اعتص        رين واملوقف الذي حدث.. بل املغزى ليس املغزى من القص         
تربوٌي ص    رف.. فكم مسعنا من قص    ص حتص    ل مع الكبار الذين يذم ون تربية األبناء.. فض    الً 
عن العلماء واملش    ايخ الذين يالقون األذى من هؤالء األطفال يف الش    وارع والطرقات.. وذلك 

 ..تمام هبم(بسبب سوء تربيتهم أو بعبارٍة ألطف )عدم االه

 ي..ختي لوا معي أن مسلماً جديداً حصل له هذا املوقف
 ي..أو ختي لوا أن  أحد املصابني بداء السك ري حصل معه ما حصل معي ومل يتوق ف النزيف

ن قد و خز هبذا الدبوس بس           بب عدم الرتبية   -لو أحببتم-وختي لوا أيض           اً  أن أحد كبار الس            
 .ي.السليمة لألطفال وعدم متابعتهم

كثريٌة هي املواقف حول هلو األطفال ولعبهم يف املس         اجد.. أرى الكثري من الناس يس         و غون 
 .ذلك أبهنا فرصة لتعويد األبناء دخول املساجد وأداء الصلوات 

نعمي املس    جد  حمض    ٌن تربوي للجميع بال اس    تثناء، ولكن ليس هلذه الد رجة من اإلمهال وعدم 
لي اء أمورهم يرس              لون أبن اَءهم فقط للتخل ص منهم، ولرياتحوا  املت ابع ة، أعتق د أن الكثري من أو 

دثون ه يف البي تي(، ولكن يف املق اب ل هم يؤملون رؤوس              اً أ خرى   قليالً من )وجع الرأس ال ذي حي  
تس       جد للخالِّق..ي وجيرحون أقداماً وقلوابً.. ويقطعون خش       وع املص       ل ني.. فض       الً عن جرح  

 .إزعاجهم وأذيتهمالقلب الذي يرتكونه، وجرح املسلمني و 

فرتض أن يكون هؤالء األطفال ب ناَة مس       تقبل، ولبِّنات بنيان هذه األم ة، عز  هذه 
 
أليس من امل

 ياألمة وفخرها ورجاهلا الذين نتطل ع إىل مستقبل اإلسالم من خالهلم؟

يف لقاء مع بعض املصل ني وما حصل معهم من مواقف ورد الكثري من القصص اليت تدل  على 
 :واضح من ذوي هؤالء األبناء نذكر منهاتسي ب 

 :يقول أحدهم  -
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أص  لي كأنين ال أص  ل ي، لو ص  ل يت جبانب أحد األوالد، ال أحس أبي خش  وع ألس  باب كثرية 
منها: كثرة حركة هؤالء األوالد، ولعبهم يف الص       الة، وض       حكهم، واس       تهتارهم.. ونص       يحيت 

 .ويصل وا معهم وينظروا إليهم كيف يصل ونألولياء األمور أن أيتوا مع أوالدهم 

 :ويقول أحدهم  -

أن  -لو ت ص        د ق-أترب ص كثرياً قبل أن أص        ل ي وأختار املكان املناس        ب ألص        ل ي، والعجيب 
أص  بح    -مع هؤالء األطفال-املكان املناس  ب يف املس  جد ابلنس  بة يل ليس ميني اإلمام، ولكن 

أن أكون بني رج لني وبعيداً عن أي طفل، فإذا املكان املناس       ب ابلنس       بة يل يف املس       جد هو 
رأيت  أي  ص يب  يف املس جد انتظرت  حىت أرى أين س يقف، وحىت أتيقن أنه لن يص ل ي جبانيب.. 

 .كي أصل ي ببعض االطمئنان

 :ويقول أحدهم  -

أص بح املس جد كأنه ملعب لألطفال، وهللا إنه ش يء يش يب له الرأس، تراهم يركض ون ويقفزون 
 .يدي املصلني، وال حيلة لنا إال الكالم إن استطعنا أن نكل مهم، ال حول وال قو ة إال ابهللبني 

 :ويقول أحدهم -

هنرت  أحد األطفال، وس       ألته: ملاذا تلعب يف املس       جد، وتزعج املص       لني؟ فاس       تهزأ يب وأخذ 
يض         حك مين  ومن كالمي، وأخذ يص         در حركات عجيبة غريبة، لدرجة أنين اس         تحييت أن 

اه  دان أح  د، وق  د ن  دم  ت على كالمي مع  ه، وأخ  ذت جرع  ًة جعلتين ال أكل م أح  داً من يش               
 .األوالد يف هذا املوضوع أبداً مهما فعل أمامي

 :ويقول أحدهم -

ص      ل ى جبانيب أحد األوالد مع ولد آخر ص      ديٍق له، فص      ليت جبانبهما، فإذا ابألو ل يس      حب 
تب ادال أطراف احل دي ث، مث  أخ ذ ك ل  منهم ا    ثوب الث اين، مث  تب ادال أطراف الثي اب، وبع د ذل ك 

ر لآلخر ابلوعيد بيديه.. وبعد ذلك قطع أحدهم ص     الته وذهب إىل احلم امات على ما   يؤش      
أعتقد، وعاد ليس   حب يد ص   ديقه مرة أخرى... وهكذا.. إىل ق بيل التس   ليم، وأص   بحت كأين 

 ...أمام مسلسل كرتوين

 :ويقول أحدهم  -
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ذا يتقاتالن بلطف من أو ل الص      الة إىل آخرها، وال خيلو األمر من ص      ل ى جبانيب ص      بي ان، أخ
أمس كت   -يف الص الة-ملس ات وص لت إىل جس دي، ومن بعض األذى الواض ح.. لدرجة أين  

 ..مبالبسي وجييب خشية أن يسقط مين شيء أو أن أيخذوا من جييب شيئاً ليتقاذفوا به

 :ويقول أحد األساتذة اجلامعيني  -

فروض أن ال يذهب الص   يب إىل املس   جد إال بعد س   ن  العاش   رة، برفقة والده، لكي أعتقد أن امل
 .يعل مه األدب واحرتام املسجد

 :ويقول أحدهم  -

إن أخي الص   غري يش   تكي دائماً من األوالد يف احلي ، وال يقف مع هؤالء الش   باب بعد اخلروج  
عي ذلك ويعرف األص   دقاء األخيار من املس   جد إال اندراً ويعتذر منهم دائماً، واحلمد هلل أنه ي

من األش     رار، أما أخي األص     غر منه فإنه دائماً معه وال أدعه يذهب إىل املس     جد وحَده أبداً، 
وإذا رأيته مع أحد األوالد املشاغبني بعد الصالة أهنره وأنصحه؛ ولكنه يقول إهنم يصر ون علي  

 ييأن أقف معهم، وأن أتكل م معهم مع أين  ال أريد ذلك 

فاملس ؤولية  عظيمة، وهذه بعض التوص يات لعل ها تس اهم يف حل هذه املش كلة إن ش اء   ..أخرياً 
 :هللا

 

 : توصيات

املسجد حيوي  -1 إن كان  الكبار؛ وخباصة  بصحبة  إال  اجلامع  إىل  األطفال  يذهب  أن ال 
 .األطفال املشاغبني

صحهم ابللطف.. فاللطف  مجع املشاغبني واستلطافهم ببعض احللوى واملواحل واأللعاب ون -2
 .آسر. والتعامل معهم بقسوة يولد نتيجة عكسية أو غري متوقعة

حلقة حتفيظ القرآن عليها عبء كبري من حيث توجيه أطفال احلي الحرتام اجلامع. وكذلك   -3
 .إمام املسجد واملؤذن.. املعلمون يف املدارس

 .التصر فات اليت تبدر من أبنائهماللوم  األكرب على اآلابء واألمهات يف مثل هذه  -4
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شغب    -5 فيها  يكثر  اليت  الرتاويح؛  وصالة  رمضان  وخباصة  املواسم؛  على  ذلك  يف  نركز 
 .األطفال.. يف م صلَيي النساء والرجال
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 يوسف  خري  حممد صهيب
 

 يف اإلبداع األديب.. أربعون خاطرة تنموية للمبدعني 
 

 .خفي من اجلمالاإلبداع ختريُّ مجايل، أو حتسٌس ملا   •
  
اإلبداع رافد التميز، والطموح رافد اإلبداع.. فال متيز بدون إبداع، وال يستمر اإلبداع بال     •

 .""طموح
  
 .احبث عن اإلبداع فيما تكتب.. هو أوالً   •
  
اإلبداع التام: أن تصل إىل "السر" فيما تبدعه. هل فكرت يوماً أن تصل إىل سر اللغة اليت     •

 !تكتب هبا؟
  
التغيري اإلبداعي يبدأ من السهل املمكن إىل الصعب املراد.. ليس كمن اعتاد السهول ومل     •

 .يتوغل يف األحراش حيث االكتشاف الكثيف، ومل يصعد القمم حيث اهلواء النقي النظيف
  
  على املبدع الذي قضى سنواٍت حيل ِّق يف دائرة املتاح واملمكن الذي اراتح إليه، أن ينمي يف    •

نفسه االستطاعة والرغبة واإلرادة واجلسارة للتحليق خارج هذه الدائرة، وليقتحم ما ظنه غري 
 !ممكن فيجعله ممكناً 

  
فعل    • "كيف  املستمر:  السؤال  هذا  وليالزمك  أدب.  أمجل  لتكتب  الكتب..  أمجل  اقرأ 

السؤال اللحوح  ذلك؟ي" مث أجب عنه وحاوره متعمقاً وأضف إليه. بتلك القراءة اجلمالية وهذا  
 .ستصل إىل اإلبداع
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من مسو ِّ أخالق املبدع: أن يقوم بنشر خفاي جتربته، وتعليم غريه، واحتواء املبتدئني وفتح     •
 .آفاق اإلبداع أمامهم

  
ما أعظم األديب الذي تفتح جمموعاته آفاق الوعي والتحول اإلبداعي أمام األدابء التالني     •

يرتكها ضمن نصوصه ابنتظار من يكتشفها ويفجرها.. فيما يعترب    من خالل "ألغاٍم إبداعية" 
عنده إبداعاً، وعند غريه ضرورًة وات ِّباعاً. هذا النوع من األدابء هو مرحلة مستقبلية الحقة تعيش  

 .يف مرحلة آنيَّة
  
املبدع املتجدد يعرف كيف يبث أرواحاً جديدة يف نصوصه، وهو ال يكرر إبداعات اآلخرين،    •
 .يلمُّ هبا مث يتماهى معها بل
  
قد يغف ل بعض األدابء عن تراكم إبداعاهتم الصغرية لتكون مشروع عمٍر كبري، وقد يغفلون    •

 .أيضاً عن أمهية هذه الرتاكمات يف بناء النهضة على املدى البعيد
  
اإلبداع تسعى بعض اجلهات الثقافية الستقطاب األدابء، ولكنها ال هتتم بتدريبهم على     •

 .احلقيقي، وكذلك ال تبحث عن املبدعني؛ خصوصاً يف اجملاالت اليت تقل فيها الكتابة
  
من املؤسف أن األدابء يرحلون بدون أن يدو ِّنوا وينشروا خالصة جتارهبم اإلبداعية لي فيد    •

الكتب.  بعض  مقدمات  يف  جتربته  عن  بعضهم  يكتب  ورمبا  حضارية،  غريهم كمادة  منها 
النسيان  وسيكون م ما يطويها  النقاد، ولكن غالباً  أو  القراء  يتناوهلا أحد  ن حسن احلظ أن 

على الرغم   -واإلمهال. وهنا تكمن أمهية احلرص على إجراء وقراءة احلوارات مع املبدعني فهي  
تعترب اخلالصة اليت يتحدث فيها األديب نفسه عن جتربته وليس أحٌد آخر...    -من قِّصرها  

 بتدوين تفاصيل جتربتك ونشرها؟  -ها األديب أي -فهل ستفكر 
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قاتلي اإلبداع، واحذر أيضاً من اخلوف من اإلبداع نفسه،    -احذر من أساليب احملبِّطني     •
 !ومن دخول العوامل الفنية اجلديدة

  
 !كم هو اخرتاٌع رائع: أن يفك املبدع شفرة اإلبداع يف أعماقه   •
  
املألوف بشكل غري مألوف، وآخره: أن تكتب غرَي املألوف بشكل وأول اإلبداع: أن تكتب     •

 .مألوف
  
خيتصر عليك طريَق اإلبداع أن تبحث عنه فور امتالكك ألدوات الكتابة... اجذب اإلبداع     •

 .جيْد طريقه إليك 
    
سوف تتأخر كمبدع إذا مل تكن لديك خطة إبداعية، سنوية ومرحلية، وإذا مل تبدأ الكتابة     •
 .ديدة من حيث انتهى اآلخروناجل
  
اخلطوة احلقيقية لألديب هي خطوة اإلبداع، أما ما يسبقها فخًطى جتريبية وحماوالت على     •

 .الطريق ما دامت مل تقدم اجلديد واملختلف
  
آخرون،     • منها  ليستفيد  أبول،  أوالً  وخفايها  اإلبداعية  جتربتك  مراحل  قي ِّد  تبدع،  وأنت 

 .املبدعنيوليظهر املزيد من 
  
 .تتبَّع أيضاً مراحل تطور املبدعني من خالل ما قدَّموه بدقة  •
  
ملبدع القائد".. هو مع إبداعه معل ِّم أيضاً: يبدع مناذج راقية يتعلم منها املبدعون، ويتابع  "ا   •

بشغف جتارب جيله واألجيال اليت تلته، وحييط هبا وحيمل ذاكرهتا. وهو كذلك يشك ِّل الفِّرق 
بينهم طاقًة إجيابية ومشاعر قوية، ويقرتح اإلب داعية ويعتين هبا، ويبحث عن املبدعني وينشر 
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عليهم اجلديد، وحيركهم ويوجههم حنو األهداف الفاضلة املرادة من األجناس األدبية، ويفتح  
ي، اآلفاق لزيدة نسبة اإلبداع احلقيقي. وهو مبادٌِّر انصح، وملتزٌم مرِّن، متغرٌي متنوع، دقيٌق ذك

ومرٌِّح طلق. وهو أيضاً وافر املعرفة، متواضٌع إذا أخطأ، حازم الرأي، موضوعي وليس عشوائيًّا 
 .يف إطالق األحكام، ذو حس نقدي عاٍل، صاحب همٍ  وأهداف ورؤى

  
يقول املبدع القائد: دونكم إبداعي، ولكم أن تنطلقوا معي أو مع غريي؛ على أن يكون     •

 .احلرية بعدها ذلك مؤقتاً، وأن تكون لكم 
  
 !أيها املبدع، أنت ح ر  •
  
املبدع منفتح على املدارس األدبية ال ينغلق على مدرسة واحدة يرى األدب من زاويتها     •

 .فقط
  
األدبية؛     • الضعف  أمناط  على  الفكر  لضوء  وتسليٌط  ومالحظة،  تركيز  اإلبداع  عملية  يف 

 .لتقويتها
  
التجريب، ال يتشبع من لون إبداعي واحد، وهو  املبدع ال منطي     • أدبيًّا، فهو مغامر كثري 

 .مشرق الروح، وحاضر املزاج فيما يكتب
  
 .ما دامت لدي مَلكة اإلبداع، سأستمر يف التدرب والتعلم، حيث مل يتوقف اإلبداع يوماً   •
  
: أقدم مجيع خربايت لرواد املبدع مْؤثر، مؤث ِّر، كرمي مع نفسه، وكرمي مبا عنده لغريه، شعاره   •

 .األدب وقاصدي اإلبداع
  



44 
 

أتمل الفرق: كاتب يصور اجلبل من األرض، وكاتب يصور األرض من قمة اجلبل، وكاتب    •
 .يصور اجلبل واألرض من السماءي.. املبدع مير ِّن خياله ابستمرار 

  
ولكي أييت بعده من   قد جيتهد أديٌب ويواجه التحديت لكي يفتح آفاقاً جديدة ملن يتلوه،   •

هذه   يقومون إبغالق  التالني  بعض  أن  ولكن حيدث  األديب،  االكتشاف  يف  مشواره  يكمل 
من   فصار  اإلبداع..  عن  بعداً  تزيده  بل  األدب،  هذا  ختدم  ال  قوالب  يف  وينزوون  اآلفاق، 
الضروري ظهور مبدعني يضيؤون الطريق ويفتحون اآلفاق من جديد.. لوال اإلبداع ملا ظهر  

 !ا الطيف امللون اجلميل من املدارس األدبيةهذ
  
 !الكلمة قابلة للتدريب والتطويع، واملعجم اخلاص قابل للتغيري.. فأبدِّع أببعاد الكلمة  •
  
ال تستوحش طريق اإلبداع واعمل حيث كنت، فاملبدع حيف ِّز نفسه ذاتيًّا، ويشتغل حيثما     •

 .كان.. وأينما رحل
  
 .بداع واالختالف عن اآلخرين يف أسلوبك أقنع نفسك بضرورة اإل  •
  
 .أمٌر طبيعي: أن ترتفع نسبة اإلبداع يف نصوص وتقلَّ يف أخرى  •
  
 .اإلبداع وعٌي وحتليل، ومقارنة وتركيب، ومتعة نفسية، وشعور ابلفكرة  •
  
إذا مل ترضِّ نفسك بكتاابتك ستنهزم داخلياً، وإذا أرضيت غريك فقط مبا تكتب ستنتصر     •
/ومْهاً. واملبدع يوازن بني رغبة اجلهور وبني رغبته اإلبداعيةظا  .هريًّ
  
 .ال حدَّ لإلبداع األديب بني "أان" و "حنن"، بني اإلبداع الشخصي واإلبداع العام لآلخرين  •
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يسلك املبدع طرق التفكري املختلفة، وخيتار أنسبها للسياق، وينظر إىل ما يشتغل عليه من    •
 .خمتلفةزواي 

  
 .ثق مبا تبدع، فهو جزء من ثقتك بنفسك   •
 

 الوظيفة االجتماعية ألدب األطفال احلديث 

 
لألدب دوره احلض          اري يف حياة اجملتمعات على مر العص          ور، ولألديب دوره املؤثر يف توعية 

اجملتمع بقض   ايهم اجملتمعية واإلنس   انية والفكرية، خص   وص   اً إذا قدَّم رس   الته يف قالب فين  أفراد
مجي  ل وممتع. وه  ذا م  ا نراه جلي  ًّا فيم  ا نقرؤه من إنت  اج أديب ينطلق من همٍ  اجتم  اعي، وحي  اول 

اجلة التعريف والتقريب بني اجملتمعات املختلفة، وبني أفراد اجملتمع الواحد، ويس       عى لتناول ومع
 .القضاي واملشكالت االجتماعية

وت عد الوظيفة االجتماعية إحدى أبرز وظائف األدب الطفلي احلديث، فهو يشارك يف التكييف  
والتنشئة االجتماعية للطفل أبسلوب حمبب إليه، هذه التنشئة اليت تبدأ من األسرة كمجتمع  

لد عن طريق التوجيه واملطالعة  مصغر، وتصاحب الطفل بقية حياته، وتعلمه طرق التعايش، وتتو 
 .والتجربة واالحتكاك ابآلخرين

وقد تنبهت املدرسة احلديثة ألدب األطفال إىل هذه الوظيفة، وصارت املواد املقدمة للنشء  
تراعي اجلانبني االجتماعي والرتبوي، ابلتوازي، وبشكل أكثر تركيزاً وعمقاً، حبيث ال يتعارض 

 .والضوابط الفنية لألجناس األدبية هذا الطرح مع املراحل العمرية

والبيئات   اجملتمعات  عن  الواضح  التعبري  ذلك  فيه  أن  سنجد  الطفل  أدب  إىل  عامة  وبنظرٍة 
املختلفة، مبا فيها من جوانب اجتماعية وقَيم وثقافات وعادات. وسنجد أن طفل القرية يدخل 

صغري، وذلك يعترب شكالً من أشكال  عامل املدينة الكبري، وطفل املدينة يعود إىل جمتمع القرية ال
التثاقف االجتماعي املبكر، لكون األدب ال ينفصل عن الواقع أو عن التعبري عنه بصورة أو  

 .أبخرى، وألن أديب األطفال كثرياً ما يستمد مادته من الواقع االجتماعي
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بيئته ومن  ولكن وظيفة التوعية االجتماعية يف أدب الطفل ال تقتصر على تقريب الطفل من  
البيئات اجملاورة له، بل تتجاوز ذلك إىل اإلسهام يف نشر الوعي وتشكيل البناء االجتماعي  

 .وتكوين السلوك الشخصي التفاعلي لديه

مَن قصة تتناول   كما أن هذه الوظيفة تعزز من معرفة الطفل حلقوقه وواجباته االجتماعية، فضِّ
سنجد عدة ألوان من القَيم والواجبات االجتماعية    العالقات االجتماعية يف األسرة أو املدرسة، 

واحلقوق واآلداب العامة اليت تسعى شخصيات القصة إىل التزامها والتعبري عنها، ليستفيد منها  
 .الطفل ويطبقها يف أسرته أو مدرسته، ورمبا ليعرب عنها الحقاً ابلرسم والكتابة اإلبداعية

ت أن أدب األطفال احلديث قد  ناول شخصياٍت اجتماعية مؤثرة، من املصلحني وجند أيضاً 
والقادة واملبدعني، وذلك يف نصوص طويلة أو مقتضبة تتناول إجنازاهتم وجوانب من شخصياهتم 

 .كقدوات 

اهتمام هذا األدب ابألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، فهذه   نرى  برز حديثاً  ويف جانب 
َع وق، وتل 

ك مسرحية تعلم األطفال كيف يتعاملون مع  قصيدة تعرب عن اهتمام أ م بطفلها امل
احلقل  هذا  يف  اإلبداعات  من  للكثري  متسعاً  اجملال  يزال  وما  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 

 .االجتماعي املهم

كذلك جند لدى بعض األدابء ميالً إىل تذكري األطفال برتاث جمتمعاهتم، لتتكون صورة عنها  
وب بينهم  قطيعة  حتدث  ال  ولكي  أذهاهنم،  الشعوب  يف  تراث  فيتناولون  األجداد.  جمتمع  ني 

واملناسبات واألجواء الشعبية، واملباين الرتاثية وحمتويهتا يف منطقة ما، واحلِّرف واملالبس واأللعاب 
 .واألطعمة القدمية، وغري ذلك 

وإضافة إىل ذلك فإن الطفل يتعلم من األدب اهلادف بعض األساليب االجتماعية املهمة،  
تحية والتأدب يف خماطبة الوالدين، ويظهر هذا األخري يف القصص اليت تعتمد على  كالتعاون وال

احلوار يف بنائها الفين. وميتزج األسلوابن االجتماعي والرتبوي يف بعض املواد األدبية اليت تتناول  
موعة  مثاًل: مهارات التعلم والتفكري واملنافسة والكتابة اجلماعية، واليت يتعلم فيها الطفل مع اجمل



47 
 

والكلمات    - الشعوريًّ    - املوضوع  مبناقشة  بدًءا  مدروسة،  علمية  بطريقة  إبداعية  آلياٍت 
املفتاحية، ومروراً بكتابة املادة وطرح وجهات النظر والتفاعل الذهين اجلمعي مع احملتوى، وانتهاًء  

 .طة الالصف ِّيةبتجهيز املادة وتقييمها وتطويرها ابلرسم والتمثيل واإللقاء وغري ذلك من األنش 

التوعية بكيفية معاجلة ومواجهة خمتلف املشكالت   للنشء  يقد ِّم  أن هذا األدب  أيضاً  ونرى 
االجتماعية قبل وبعد وقوعها. بل يتعدى تناو ل أدب األطفال ألنواع املشكالت البسيطة إىل  

ْسريَّة  التوعية مبشكالت أخطر، كحاالت اإليذاء واحلرائق واحلوادث. وقد يتناول مشكالت أ  
تناول األديب هلذه املشكالت يستدعي وجود  الوالدين. وال شك يف أن  أكرب، كوفاة أحد 

 .رصيٍد كاٍف لديه من الطرق الناجحة حللها والتعبري األديب عنها

كان ذلك عرضاً خمتصراً جلوانب ميكن أن يستفيد الطفل منها أدبيًّا لتعزيز املسؤولية االجتماعية  
اآلخر جند أن هذا األدب يعطي اآلابء مفاتيَح مهمة يتعرفون من خالهلا    لديه. وعلى اجلانب 

على الرغبات واالحتياجات وطرق التعامل مع أبنائهم، وكذلك طرق أتهيلهم ودجمهم يف اجملتمع  
دجماً سليماً، عن طريق الدراسة االجتماعية للنماذج األدبية، واستخالص املفيد منها لتنشئة  

 .األبناء

أصل من خالل ما سبق إىل مفهوم مبسط للوظيفة االجتماعية يف األدب الطفلي  وميكن أن  
احلديث، وهو: )توظيف األدب لتنمية وأتهيل األطفال ومعاجلة احتياجاهتم وتوعيتهم وزيدة  

 .خرباهتم يف مجيع القضاي واجلوانب االجتماعية( 

الطفولة تنوَع اجلوانب االجتماعية وتشعبها  وإذا عرف أديب األطفال واجلهات املهتمة بتنمية  
وأمهية تناوهلا يف هذه املرحلة، فإن ذلك سيتطلب منهم السعي لتطوير األدوات العملية واألدبية  
إنتاجهم   التعبري اهلادف اجلميل عنها، وليكون  اليومية هبدف  ليواكبوا املستجدات  والفكرية، 

 !يصل تعدادهم إىل ثلث سكان العامل اإلبداعي صاحلاً لتقدميه إىل األطفال الذين
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 أخا اإلسالم..  
 
 م( 2003هـ )1424/ 3/  21قصيدة قدمية ُكتبت يف دمشق بتاريخ 

 وفازت جبائزة يف مسابقة ُأجريت يف مدينة الرايض 
  

يِن الِقَيمْ   "ِاقَرْأ"، وجاَء نبيُّنا.. َيدُعْو إىل الدِّ
 النَّجِم األَشمّْ يف مِهٍّة َشَّْا تُعانُق طَلعَة 

 ابحلُّجِة البيضاِء جاَء يُزيُل سوداَء الظَُّلمْ 
 يدعْو إىل اإلسالِم يف ِسرٍّ، وابهلِل اعتَصمْ 

 **  **  ** 
 كاَن التّـَوجُُّع واأللَْ   -أِخْي   –يف َبْدِء دعَوتِنا 

ان، وَكمْ   ُغَرابَء ُكّنا يف قـَُريٍش.. َكْم تصربَّ
 اَك آَساُد اأَلَجمْ ُكنَّا قليالً يف الَورى.. وَكذ
 **  **  ** 

 عاََن البالَء نبيُّنا، عاانُه كلُّ َمِن التَزمْ 
 كْم عذَّبوا أصحابَُه، كْم جرَُّدوا َسْوَط النَِّقمْ 

 َخوفاً ِمَن اإلسالِم أْن يعُلْو على الُكفِر األَذمّْ.. 
 "َأَحٌد" يُذيُب ِِبا بالٌل قَيَدُه.. اي لَلشََّمْم! 

 تطرُي آبِل ايِسَر ََنَْو جّناِت النَِّعمْ "َصربًا" 
 ونِشيُدُهْم: َعذٌب عذاُبُكُم، وبَرٌد ذْي احلَُممْ 

 إميانُنا قلُب اجلواِد إذا تقحََّم واقَتَحمْ 
 أنََب ِلديِن هللِا أْن يُرَمى، وأنََب أن يَُذمّْ 

 **  **  ** 
 للسََّأْم.. وَمضى رسوُل هللِا يـَْهِدْي، ليَس يَرَكُن 

 "فَاْصدَْع ِبا تـُْؤَمْر".. وأعَلَنها ِلُعبَّاِد الّصَنمْ 
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 وَبَدْت ِمَن اإلسالِم قـُوَّتُُه، وابجلُلَّى الَتَحمْ 
 وَمَشْت مالمِحُنا َسرِيعاِت اخلَُطى ََنَْو الِقَممْ 
 "إْن تـَْنُصروا".. ولقد َنَصْرانُه وثـُبَِّتِت الَقَدمْ 

 .. إىل النَّصِر األتَّْ .. َنصٌر َعلى َنصٍر على نصرٍ 
 **  **  ** 

 ِمْن واحٍد بدَأ املَِسرُي.. ِلواِحٍد َفرٍد َحَكمْ 
 حّّت َغَدوان سادَة األقواِم خَتشاان األَُممْ 

 **  **  ** 
 واليوَم ماذا قْد أقوُل؟ وما َعَسى يَروْي القَلْم؟ 
 عاَدْت ُعصوُر اجلَهِل، عاَد أبوُه ينَتِهُك احلَُرمْ 

 ا َمْع أيب هلٍَب يـَُلوكاِن التـَُّهمْ وأرى أُبـَي  
 وأرى ِلقيَصَر قبضًة َهّزْت معاِوهُلا اهلََرمْ 

 نـَْرَأُب ما انثـََلْم؟  -أخا اإلسالِم  – .. هالّ تـََوثَّبنا 
 هالّ َوَعينا َكيَد أعداِء اهلَُدى قبَل النََّدْم؟ 

 **  **  ** 
.. فها هَو اإلسالُم قْد رفَع    الَعَلمْ أبِشْر ُأَخيَّ

 وَمضى على درِب الرَُّسوِل إىل اجِلهاِد ِمَن احلََرمْ 
 إّّنْ أرى ِملياَران نَفَض العباَءَة، وابتَسمْ 
وُه املُتـََّهْم!   يف وجِه َمْن قد أرَهُبوُه وصريَّ

َم السََّقمْ  فاَء على اجِلراِح، وعاَف أايَّ  رَبَط الشِّ
 َهَبْت نسائُمُه، وهبَّْت ِمن نسائمِه الدِّيَْ 

 وانثاَل ِمن فمِه تراتيُل الضَُّحى.. ال ُفضَّ َفمْ 
 َخطَّْت يداُه ِلَمجِدان ُغَرراً عَلى ِسفِر احِلَكمْ 
 .. هذا ُهَو اإلسالُم، فْلَتسُقْط أساطرٌي رَِممْ 

 **  **  ** 
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، َضْع يَدَك الفتيََّة يف يِدْي؛ ذاَك الَكَرمْ   أَُأَخيَّ
َة والَقَسْم،   َوُخِذ اأُلُخّوَة والَقَسمْ هاِت اأُلُخوَّ

 زَْنٌد على زَنٍد، وإخالٌص، َوَوعٌد ما انفَصْم:
 ُقْل: كيَف يَقَهُران إذاً َعْبُد الدَّراهِم والنـََّغْم؟! 

 **  **  ** 
 فـَْلَنمِض ابخلرِي الَعميِم َُناِصُر اخلَْطَب الَعَممْ 
 وْلَنْسَع ِمن َشْرِق البالِد ِلَغرِِبا ُروحاً َوَدْم:

  إىل اإلمياِن، ابإلمياِن نبيْن ما اهنَدمْ َندعوْ 
 **  **  ** 

 "ُثَّ اسَتقاُموا.." بَعَدها ُبشَرى ألصحاِب اهِلَممْ 
نيا ِسَوى ُحْلٍم وَتّْ.   .. وإذا بـََلغناها َفَما الدُّ

 
 حَتَْزنُوا َوالَ  خَتَاُفوا  َأالّ  اْلَماَلِئَكةُ   َعَلْيِهمُ  تـَتَـنَـزَّلُ  اْستَـَقاُموا ُثَّ  اّللَُّ  رَبُـَّنا  قَاُلوا الَِّذينَ  ِإنَّ }

 {.  تُوَعُدونَ  ُكنُتمْ  الَّيِت  اِبجْلَنَّةِ  َوأَْبِشُروا
َلْت: اآلية   [.30]سورة ُفصِّ
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 إذا ما أعلن اليوم الرحيال 
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 إذا ما أعلَن اليوم  الرَّحيال

 وغاَب ضياؤه .. وَمضى َعجوال 

ح زَت فيهِّ؟ أتمَّل: كم مجيالً    

 وكم هدفاً حتقَق.. لو قليال؟ 

 وهل قصَّرَت يف أمٍر جليلٍ 

 ومل متنْح له  مهًّا جليال؟

 فحاوِّل يف الصباحِّ سداَد نقصٍ 

 وابدِّر يف غٍد فعالً مجيال 

 غداً سأراَك م نطلِّقاً إذا ما

 تنفَس صبح نا وَحدا اخل يوال

 

 ِبال حضورِك أُّمي 
 

 ِبال حضورِك أُّمي 
 ليلْي طويٌل.. طويلُ 

 غريبٌة أنِت عينَّ 
 هل للغريِب سبيُل؟ 

 أشتاُق ألثُم كفيـ 
 ـِك.. واشتياقي خجولُ 

 قد كنِت يل قنديالً 
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 بِه أرى وأجولُ 
 واليوَم يف كهف حزّن 

 أان أسرٌي َملولُ 
 هل تذكريَن صغرياً 

 فراقُه مستحيلُ 
 اآلَن صاَر بعيداً 

 تنا الشَّمولُ قَ وفرَّ 
 ماذا عساَي أقوُل.. 
 .قسا علينا الرحيلُ 

 2018  /2  /28الرايض  
  * * * 

 ُث قارب معانيها أخي إبراهيم ابللغة الرتكية: 
Sensiz annem 

Günüm uzun... uzun 
Yabancısın şu an 

Yabancılara hayat zor 
Ellerine ö pmek istiyorum 

Utanıyorum ama 
Sen benim kandilimdin 

Onunla gö rüp geziyordum 
Ve bugün hüzünümün mağarasındayım 

Esirim, canım sıkılmış 
Hatırlıyor musun o çocuğu 

Ayrılması imkansızdı 
Bugün uzaklaştı 
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Ve rüzgar bize ayrıldı 
Ne diyebilirim.. 

Veda bize bitirdi 
 

 نفحة مسكية 
 

 قال والده:  
وهذا مسك أهدانيه ولدي األديب صهيب، ومعه بيتان جادت هبما قرحيته، مها أمجل عندي 

 : من عطره. أبدله هللا به عطرًا يف اجلنة، وبشارتني يف صحيفته: جنة وحريراً، عن بيتيه يوم القيامة
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 صهيب حممد خري يوسف ترمجة 

 
"حوار أب مع أبنائه" مثل بقية  )وهذه ترمجة خمتصرة لصهيب، حيث مل ترد ترمجته يف كتاب 

 إخوانه وأخواته( 
 

 . م1980 ه ، 1400 –امليالد: سوري 
قسم اللغة   -الدراسة: حىت الثانوية يف مدينة الريض، مث البكالوريوس من جامعة دمشق 

 العربية
فال، ومشارك يف حتقيق املخطوطات وحترير الكتب مهتم ابجملال األديب والشعري وأدب األط

 وتدقيقها ويف جماالت أخرى متعددة.. 
 .يكتب الشعر احلديث، وشعر األطفال، واملقاالت املتنوعة

 من كتبه:  
 تكوين حلم )ديوان حديث فائز ابملركز األول يف جائزة الشارقة لألدب العريب(  -
 دولة قطر ألدب الطفل(يوميات خلوق )ديوان لألطفال فائز جبائزة  -
أسس كتابة القصيدة احلديثة لألطفال وتقنياهتا: كيف تكتب قصيدة لألطفال؟ )كتاب   -

 تنموي صدر يف مصر( 
 رحلة يف وطن األلوان )ديوان لألطفال صدر يف الشارقة(  -
 دفن اه يف غيمة )شعر(   -
 وله دواوين وكتب، بعضها خمطوط جاهز وبعضها قيد اإلعداد -

 مما ك تب عنه:  
 دراسة بعنوان: يوميات خلوق: منظومة أدبية للمهارات احلياتية للطفل 

 من مقاالته املنشورة: 
 الشعر يف إعالم األطفال  -
 حوارات منشورة مع جمموعة أدابء -
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 يف اإلبداع األديب.. أربعون خاطرة تنموية للمبدعني -
 سيف َخطيب.. املصطلح النحويُّ املفقود -
 ر الشعر العريب )حتقيق( نظم حبو  -
 منوذج مقرتح خلطة كتابة قصيدة لألطفال -
 الوظيفة االجتماعية ألدب األطفال احلديث.  -
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 غفران حممد خري يوسف 
 

 ( خاطرة)
 
 شيءهي كل 

ن ملَكت قلوهبم ومالت إليها نفوسهم.. وقد تنتهي حياهتم وهي قد  هي.. قريبة من حمبيها.. مم 
 حفرت حمبتها يف قلوهبم..  

هي.. بعيدة عمن هجرها.. ونبذها.. وال يريدها.. ورفضها عندما نظر إليها.. ألنه يعلم أنه  
سوف يرتكها ويذهب إىل أخرى أمجل.. وأفضل منها.. ويعلم أنه إذا استغرق يف النظر إىل  

 سيحبها ويتعلق فيها وستمتلك قلبه.. وهو خائف على نفسهفتنتها 
هناية له.. مجيل.. يسري هبم حنو اليسر.. فهم ال يقولون هلا ال عندما    هي.. طريق طويل ال

 يتعلق األمر بسعادهتم ومتعتهم.. يسريون عليه حىت آخر خطوة يف حياهتم 
فهم يعلمون أن هلذا الطريق   ، عليهاا يف الواقع.. حىت لو أمضوا من عمرهم قرانً هي.. قصرية جدًّ 

 خط هناية .. فرمبا أييت خط النهاية قبل هناية خطواهتم اليت رمسوها ومهاً 
هي.. مليئة أبشياء مجيلة.. هبيجة ومغرية.. هتمس يف أذن كل البشر.. بعضهم سيسمع مهسها  

ضي فيه  ويقضي حياته يف ملعبها بدون أهداف.. وبعضهم سيسمعه كنداء مجيل مي  ،كسحر
 بعض الوقت فيما يرضي هللا.. لينتقل لألخرى اليت كان يزهد يف دنياه من أجلها.. 

 هي الدنيا.. 
 
 

 خواطر متناثرة.. يف الثانوية..
 

 األمل: 
النظر إىل األفق البعيد مبنظار نظيف بعد أن مسحنا الغبار عنه.. األمل خْنق  صرخة التشاؤم 

 املشؤومة.
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 األم:

 يف ظالم ليل دامس، مشس دافئة يف شتاء قارس، وردة كلما كربت زادت مجااًل.  ءقمر مضي
 

 األب:
 راية خفاقة على قمة جبل. 

 
 البحر: 

 على مداد البصر ليس له هناية، تذكرين أمواجه ابلنفس اهلائجة.. يذكرين هدوئه ابلدنيا الزائلة. 
 

 القرب:
 فيها.. ومنها ينتهي أو يبدأ النعيم أو الشقاء.. هناية البداية.. بدأان يف الدنيا وننتهي 

 
 النوم: 

 فيه خلل لتعب اجلسم.حدث راحة العقل والبدن.. طبيعة كل كائن حي.. لو 
 

 املدرسة:
 يقال إنه مكان تلىب فيه األوامر، بل هو طلب للعلم.. جمتمع صغري وقلب كبري.

 
 املستقبل:

 خيال، سراب للمتشائم، تفكرٌي فيه مستمر. 
 

 عادة:الس 
   .اقد تالحظه يف عامل األغنياء، وتنفيه من عامل البسطاء.. رمبا العكس يكون صحيحً 
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 النجاح: 
 لشيء.إىل ابقوة اإلميان يف الوصول 

 

 سوانح
 

 صعود
 فقد..  يف كل مرة  ا ا مستقيمً م أو الدَّرَج صفًّ السلَّ هذا    ننرتقي.. ال يكو لم  السلَّ   نصعد يفكما  

 ..  ملتويةدرجات متسلسلة يكون 
 الصعود  البعض يلهث عند الصعود.. لكن ال أحد يلهث وقت النزول منه.. ألنفإن  لذلك  

 قد يكون يف طرفة عني أو غفلة عقليفصعب.. أما اهلبوط  ءيف كل شي

 

 املطر 
 عندما يغيب القمر خلف السحاب، ويغيب السنا.. 

 كالفائز األولأو ختتبئ الشمس بنورها.. وتظهر السحب  
أو على قلب أرض يبسة صفراء مل تذق طعم   ،سوف يرتبع على قلوبنا  انشعر أبن هناك فرحً 

ا أبهنا ستظل يف اشتياق لضيف  ا ميتة.. دفنت نفسها ظنًّ املطر.. إن هللا حييي هبذا املطر أرضً 
 لن يصل، لكن رب الناس لن ينساها.. 

بني   ابعضه  أ ملن ينتظر.. واختب  اوحسنه  ااهلا من مجعطي بعضً تل  ت تناثر   لئنزلت قطراته كآل
 ثناي جتاعيد تلك األرض ليعيد هللا هلا احلياة،  

تعجُّ  ابلناس  وغدا  األرض  عشبهال  ؛ هذه  على  و وميت    ،يجلسوا  خبضرهتا،  أنظارهم  يلعب لعوا 
 ها  تبين أعشاشها وتزقزق فراخ    األطفال حول أشجارها، وطيورٌ 

الشمس ابلسحب.. ما أحاله عندما نسمع صوت القطرات يف ذلك النهار الذي تلحفت فيه  
لريسم    ،ونشم رائحة املطر املعروفة.. مث تنتهي هذه احلكاية بظهور قوس الرمحن  ،على النافذة

 ويلون قزحيتهم أبلواهنا..  ،بسمات على شفاه البشر
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 ( هـ 1434)خواطر عام 
 

 فراشة
 إن الفراشة تنجذب إىل اللهب فتحرتق.. 

 متتلك حرية الفراشة.. ففي النهاية ستحرتق.. فإن كنت 
 فال تقع يف فخ كل شيء تنجذب إليه.

 

 إهنا تتغاَب!! 
 ا..  تتغاىب.. ولكنها ليست غبية أبدً املرأة أحياانً 

مكن أن تكرب امل  ت من لتخفي مشكلة كاناجلدية واحلزم.. أحياانً   راتبة تتغاىب لتكسر  أحياانً 
 ا لوال أهنا أطفأهتا ابستغبائهاي  وتصبح انرً 

 ..  ليحظى أحدهم إبظهار ذكائه ويفرح قلياًل تتغاىب أحياانً 
 ،هبذا العقل  استخفًّ مكون الشخص املقابل  ل  ،ولكن البعض يسميه غباء  ي،تغاضالرمبا هذا امسه  

 ويظنها غبيةي  ،هالذي يظن أنه مل يستوعب ما قال
 ا.. وهو ال يعلم أنك تعامله ابستغباء يليق بهيوكما قال أحدهم: يراك البعض غبيًّ 

 
 انكسار

كلنا نتعرض لالنكسار.. هناك من يربع يف ختطي األزمات.. وهناك من يغوص فيها ويظل  
 على هذه احلالة لوقت طويل

ف  ذاإ يشعر بك..  تعيش معه ال  للكسر سيكون صعبً إن  كان من  ا..  ا جدًّ ا.. صعبً ختطيك 
 يغنينا عن عطف البشر. لذلك هناك رب  

 

 ألوان 
فنقطة منه    ،.. األسوديي هو لون قوي ا د عليهإهنا حياتنا.. ألوان كثرية.. هناك لون عيناه سي  

  من مرارة هذا اللون؟يقد تلون كل ما حوله.. وهل يوجد من البشر من مل يذق قلياًل 
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 ع األلوان ستغلب لوانً مث بعد امللل منه نشتاق لقطعة سكر.. سكر ملون.. فرمبا مجي  ،نتذوقه
 .. ابإلميان.. ابلدعاء.. ابلتفاؤل.. ابخليال.. إن كان قويًّ و  ،اواحدً 

 وشكلها مجيل..  ،فطعمها حلو ،تذوقوا هذه األلوان
 

 القلب
ا.. فال ي كسر إال القلب املسامح.. املغلوب ا وتكرارً بعضهم حمرتفون يف كسر القلوب.. مرارً 

 على أمره.. 
 القلب شيء مثني.. إن مل تستطع احلفاظ عليه.. إن مل تستطع دفع مثنه.. فلن متلكه..  

 

 العطاء
   .6{ سورة املدثر: َوال مَتْن ْن َتْسَتْكثِّر  }تعاىل هللا قال 

  ك بدون مقابل.. ال تعط لتأخذ أكثر أو أفضل منهيءاجعل عطا
 

 اخلوف من هللا 
 ضمن وجودي فأمهليني  :تكن كمن قال ا.. والتنس خوفك من هللا يومً  ال

ال الرخاء  يف  جانبك  إىل  هللا  ذكره    فوجود  أمهلت  إن  عليك  غضبه  من  معصوم  أنك  يعين 
 وشكره.. 

 وخوفك من مدبر أمور الكون ملزماً. ،ااجعل خوفك من الناس معدمً 
 

 لنتذكرهم.. 
تلك   نفتح  الشتاء  بلفحات  لنتفقد   احلقائبمبجرد شعوران  نذهب  الدافئة..  املليئة ابملالبس 

فنحن خناف الربد وعضته املفرتسة اليت   ؟ يف البيت  هاوكم مدفأة حنتاج  ؟املدفأة هل هي تعمل
 ال ترحم..  
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فنتفقد املكيفات ومدى برودهتا.. رمبا حنتاج    ،تعد للصيفنس   الالذعوعندما ينتهي هذا الربد  
 فهو فصل حارق طويل..   ، ملزيد من املالبس الصيفية

وال تكييف.. ليس    ء فيهاال دفف ليس هلا نوافذ وال أبواب..  لنتذكر أن هناك من يسكن بيواتً 
ويف الصيف    ، فمالبسهم لكل الفصول.. غطاؤهم يف الشتاء ثلج  ،لديهم مالبس لفصل معني 

 يمشس
 ووساداهتم أحجار..   ،مفارشهم تراب 

 هم موجودون يف كل بقاع األرض..
لعل من يقرأها يدعو    ، أو بكلمة  ،ا وشتاء بدعوة.. مبساعدة.. أو بذكرىليتنا نتذكرهم صيفً 

 هلم معك.. 
 

 سنن 
 

 اهلدية:
ة.. ففرحة  دي ألهنا سن  إمنا بقيمتها املعنوية.. حنن هن  و   ، يقال إن اهلدية ليست بقيمتها املادية 

 القلب حينها هلا أجر.. لنحتسب األجر يف اإلهداء..   
  

 املاء:
كل قطرة ماء هي نعمة.. جتنب إضاعة املاء.. بل استفد من الزائد منه.. وال تسرف فيه حىت  

 . ة ذه سن  لو كنت على هنر جار.. ه
 

 العطف على الصغري:
يف تعامله مع الصغار.. فتعلم منه كيف صلى هللا عليه وسلم  كثرية هي قصص رسولنا الكرمي  

 ة. وكيف تكون معهم يف كل أحواهلم.. هذه سن   ،تتعامل معهم
 

 على الطعام:
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 ولكن ال  ،أو ترتكه  ،إما أن ترضى به وتكمل أكلك   ،من حسن األدب إن مل يعجبك الطعام
 . طعاما حالاًل  مل يكن يذمُّ  عليه الصالة والسالمة.. فرسولنا ه .. هذه سن  تذم  
 

 الرمحة ابملخلوقات:
.. لنتبع هدي  افلنرمحه  ،فهي خملوقات ال حيلة هلا.. وحنن لنا حيلة  ، حليوانابم أطفالنا الرمحة  نعل  

 ته. حليواانت ونتبع سن  ابيف الرمحة صلى هللا عليه وسلم  النيب 
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 مسية حممد خري يوسف
 
 لرتبية ابلقدوةا

خيطئ الكثري عندما يعتقدون أبن الرتبية ابلتلقني هي الطريقة الوحيدة يف تربية األبناء، ألهنم  
ويتجاهلون الكثري من طرق الرتبية احلديثة،    ، بذلك يتعمقون يف نفس أخطاء املاضي الكارثية

هي   ابلقدوة  فالرتبية  الرتبية،  طرق  مجيع  بني  واألجدى  األهم  هي  ابلقدوة  الرتبية  تعترب  ورمبا 
ولكنها تضع الطفل يف جٍو من املتاهات عندما يرى    ، األعمق يف نفس الطفل واألكثر أتثريًا

ي أقواله، فهو بذلك  فيها  القدوةاملريب على حال خيالف  الطفلَ وي    ،قتل  بغريه ممن    الثقةَ   فقد 
 ي فيه جانب الشك مبا هو صحيح وسليم. كما أنه ينم    ،يقتدي هبم

 
 من أسرار السعادة:

 / التحل ي ابلصحة البدنية ومتام سالمتها. 1
 / الثقة ابلنفس وتقدير الذات. 2
 / اإلجناز والقيام ابألعمال اجليدة واملفيدة ابستمرار. 3
ه، ال على ما تستطيع  ءتتوقف السعادة على ما تستطيع إعطا"وصفه للسعادة:  / غاندي و 4

 . "احلصول عليه
 عليك أن تتعب وجتتهد حىت  حتقق السعادة. .. / إن  السعادة عمل حيتاج إىل سعي5
/ تذك ر أن  هللا هو الذي كتب حالك يف هذه الدنيا، إم ا شقي وإم ا سعيد، وتذك ر أن القضاء 6

 ي  َبد ل ابلدعاء، فاكتب لنفسك السعادة ابلدعاء. 
 )مستفاد من عدة مصادر( 

 
 لعلكم تفلحون

 ويريد أن يعرف طريقه وكيف يصل إليه..   ،كلنا يسعى للفالح يف الدنيا واآلخرة
 :﴿َلَعلَّك م ت فلِّحوَن﴾  هذه ثالث آيت من إحدى عشرة آية يف القرآن الكرمي ختمت بو 
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الَّ 1 أَي َُّها  ت فلِّحوَن﴾ ]آل عمران: / ﴿ي  َلَعلَّك م  اَّللََّ  َوات َّق وا  َورابِّطوا  َوصابِّروا  وا  آَمن وا اصربِّ ذيَن 
200 ] 

ي أيها الذين آمنوا ابهلل واتبعوا رسوله، اصربوا على تكاليف الشريعة، وعلى ما يعرض لكم من 
موا على اجلهاد يف مصائب الدنيا، وغالبوا الكفار يف الصرب فال يكونوا أشد صربًا منكم، وأقي

سبيل هللا، واتقوا هللا ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه، لعلكم تنالون مطلوبكم ابلسالمة من النار  
 ودخول اجلنة. 

َلَعلَّك م ت فلِّحوَن﴾  2 َوابَتغوا إِّلَيهِّ الَوسيَلَة َوجاهِّدوا يف َسبيلِّهِّ  أَي َُّها الَّذيَن آَمن وا ات َّق وا اَّللََّ  / ﴿ي 
 [ 35 ]املائدة:

ي أيها الذين آمنوا، اتقوا هللا ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه، واطلبوا القرب منه أبداء ما أمركم 
به، والبعد عما هناكم عنه، وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته؛ لعلكم تنالون ما تطلبونه، وجت َن َّب ون  

 ما ترهبونه إذا قمتم بذلك.
ي ِّب  َوَلو أَعَجَبَك َكثَرة  اخلَبيثِّ فَات َّق وا اَّللََّ ي أ ويلِّ األَلبابِّ َلَعلَّك م  / ﴿ق ل ال َيسَتوِّي اخلَبيث  َوالطَّ 3

 [100ت فلِّحوَن﴾ ]املائدة: 
: ال يستوي اخلبيث من كل شيء مع الطي ب من كل شيء، ولو أعجبك -أيها الرسول    -قل  

برتك اخلبيث    -العقول  ي أصحاب    -كثرة اخلبيث، فإن كثرته ال تدل على فضله، فاتقوا هللا  
 وفعل الطيب لعلكم تفوزون ابجلنة. 

 يف تفسري القرآن الكرمي/ مجاعة من علماء التفسري(  املختصر)
 

 الشخصية القوية:
 قرأت يف كتاب )الشخصية القوية( لألستاذ يسر بن بدر احلزميي:

واعلم أنه كلما زادت قدراتك زادت حاجة الناس لك، وزاد استغناؤك عن الناس، وكلما نقصت  
 قدراتك زادت حاجتك للناس واستغناء الناس عنك..  

 .إمنا أنت عمل ك 
 وإمنا قيمة كل امرئ ما حيسنه.   ،وقيمة املرء ليس يف حسبه وال نسبه
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 ، نيب ابن نيب ابن نيب :مل يقل ...{نِّ اأْلَْرضِّ إِّينِّ  اْجَعْلينِّ َعَلٰى َخزَائِّ : }قال يوسف عليه السالم
وهذا ما أحسن وأملك، وهنا يكمن سبب اختيارك    ، هذا أان  {،َحفِّيٌظ َعلِّيمٌ : }إِّين ِّ  بل قال

   .مري، أسري، ونظري(أنك يف هذه احلياة تتقلب بني )أيل.. واعلم 
 . فمن أحسنت إليه كنت أمريه
   .ومن أحسن إليك كنت أسريه

 .ستغنيت عنه كنت نظريهومن ا
 أم نظري؟  ،م أسريأ ،فهل أنت أمري

 
 كلمات:

 وقرأت يف كتاب )وجيز الكلم( لوالدي األستاذ حممد خري يوسف: 
ال تكتمل سعادة األم إال أن تكون بني أوالدها، وال تكتمل سعادة األب إال أن يكون مع   -

 أمهم.. 
وينامون يف هناء،    ، دفء العالقات بينك وبني زوجتك يدفئ عيالك، فيعيشون يف سعادة  -

 .وينفعونكم يف كربكم ،ويهتمون بدروسهم، ويكربون على احملبة واألدب واألخالق
ة شديدة العاطفة، سريعة التأثر، فإذا رأيت زوجتك حزينة فاعلم أنه أاعلم أن املر أيها الزوج،    -

 .وسرتاها تزهر وتبتسم، ويضيء قلبها الكبري ،  هلا حبك ظهر هلا اهتمامك، وبني ِّ ألسبب. 
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 أروى حممد خري يوسف 
 

 دروس وعرب 
 

 تعلمت من والدي.. 
يبدأ بذكر  ،والعافية يف صغران عند النومكان والدي حفظه هللا وأدام عليه الصحة  •

وهذا يف   .. ، ويرفع هبا صوته أحيااًن لنتعلمهاهللا وقراءة أذكار النوم بينه وبني نفسه
 ن شاء هللا. إوحىت املشيب  ،حىت حفظناها منه عن ظهر قلب كل يوم،

ا كان قد تركها أحدهم عندان كأمانة.. فباضت هذه الطيور.. وكنت  تذكرت طيورً  •
عندما يعجبين   ،أأتملها ابلساعات وال أمل.. وهذه كانت عادة عندي يف طفوليت

من عندي وكنت   ا.. الشاهد أن والدي مرَّ شيء أجلس وأأتمله ابلساعات يوميًّ 
له  ،ا ابلبيض اجلديدسعيدة جدًّ  إليها    ،اباب  :فقلت  انظر.. فنظر  الطيور ابضت 

وكلما   ،يف ذهين لعشرات السننيوقرأ آية كرمية ظلت عالقة    ي سبحان هللا  :وقال
رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبطِّال س ْبَحاَنَك َفقَِّنا  }تذكرهتا وقرأهتا..    أأتمل فيها  رأيت كائنً 

 {.َعَذاَب النَّارِّ 
تعلمنا من والدي أال نرتك القرآن واالهتمام بتالوته وحفظه ما حيينا، حىت صران   •

ظهم كتاب هللا صدوران اال وحنن نلقنهم وحنف ِّ   وال تنشرح  ،تعليمه ألوالدان  حنمل همَّ 
 العظيم. 

 
 تعلمت من احلياة: 

 والدي وأهلي. أوال أقبل الظلم على نفسي و   ،اظلم وال أؤذي أحدً أأال   •
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..  شيًئا  عمله دون أن أنتظر مقابل ذلك من أحد من البشر  أن أعمل ما جيب علي   •
 فقط أرجو من هللا أن يتقبله مين.

إذا جادلين أحد واستنقص من قدري أتركه من أول كلمة قاهلا، إال إذا اعرتف    •
 خبطئه واعتذر، وإال صرت بال كرامة. 

وعدم   • ومرات،  مرات  العذر  والتماس  منلك،  مبا  ابلقناعة  إال  تطيب  ال  الدنيا 
الغضب، واالهتمام ابلصحة اجلسدية والنفسية، واالرتباط الوثيق مع هللا سبحانه 

 كرمي رحيم يفرج الكروب وميحي الذنوب. ه  أبنوتعاىل 

 
 كلمات أعجبتين، والفضل لقائليها: 

 فتخرج كلماهتا من عيوين...  أ ماه.. التزال هناك غصة ختنق جمرى االرتياح لدي.. •
 ن.. ونقائه ن، اهنوحن ن،بطيبته ،مهاتنا أمثل  كنا ليتنا   •
دعواته جناة، شيب شعره  أنفاسه رئة اثلثة، ، قسوته إرشاد ، .. وجوده حياة.األب  •

 .. جنة
 . أحبك ي أيب.. األب هو ذاك الذي َتطلب منه جنمتني فيعود حامالً السماء •
كيف أرى حويل عشرات الوجوه وال   ...كلما الحت صورته أمامي حيملين أمل عميق •

 أيبي  ..راهأ
 ؟ي كيف سأقضيه  ...أفكر بعيٍد خيلو من أمي وأيب •
 ة.. حني ال أحد يتذكرهم بدعاء أو صدق ة، م اخليباألموات تؤمله •

من ريض   ريًضاواجعل قبورهم م، غفر هلاو  ،وأنر قبورهم ،رحم قلة حيلتهمااللهم 
 اجلنة.. 

 واجعلهم من عتقائك من النار.  ، جدادي مجيعهمأاللهم ارحم جديت و 
 ............. 

 أهنا قالت:   اعن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنه  •
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صلى هللا  ويف رواية: حديثًا، وكالًما برسول هللاِّ  -ما رأيت  أحًدا كان أشبه مسًتا، وهدًي، ودِّالًّ 
وأجلَسها يف   ، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذها بيدِّها، فقبَّلها  ،من فاطمة عليه وسلم

ها.و  ،قامت إليه، فأخذت بيده فقبَّلتها يهاجملسه، وكان إذا دخل عل   أجلسته يف جملسِّ
 ( إسناده جيد 4615ختريج مشكاة املصابيح )
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 شفاء حممد خري يوسف

 
 التجربة خري برهان 

 
 .وهلل ما أخذ ،هلل ما أعطى

 إان هلل وإان إليه راجعون  
 نقوله عند اشتداد الكرب، أو مواساة املصاب يف مصيبته. هذا ما

أو األحاديث الشريفة، وال يتفكر مبدلوالهتا   واآليت القرآنية، وكثرٌي منا يردد األدعية املأثورة،  
 أو أبعادها املذهلة. ،العظيمة

وأن أي نعمة ي نعم هبا علينا م لكه كذلك، وإذا ف قِّدت هذه الن ِّعم    ،جيب أن نعلم أننا م لٌك هلل
 فإمنا عادت إىل مالكها.  

 سعادتنا وحزننا؟يف إذن ملاذا نتمس ك أبشخاص يتحكمون 
 وما ابلنا جنعل قطعة من الزينة مصدراً لسعادتنا؟

وال كيف    نعرف كيف نبدأ إبجنازه  ال  ،وال نتصو ر مستقبلنا إال بتحقيق هدف معقد صعب 
 ننتهي منه؟

إذا أيقن ا أن هللا هو املالك املعطي، لن يتعلق قلبنا بشيء من الدنيا، ولو فقدان شيئاً كان قلبنا  
 معلقاً به نكون مطمئنني، تغشاان السكينة والرضا. 

هذا كالم احلكماء ومدريب   وأنيكمن يف أبسط األشياء،  قد  وال يصد ق أغلبنا أن اجلمال  
 وأنه كالم غري واقعي. التنمية البشرية

 نريد حنن االقتناع به هو )التجربة(.  وأظن أن السر  وراء رفض االقتناع بغري ما
 ونرفض ما مل نتعود عليه..  ،حنن ال جنر ب إال ما نريد أن جنربه

 ولكن إذا نزلت أقدار هللا، نسكت ونضطر للقبول والتسليم، ليس بيدان شيءي 
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وتعويدها على االكتفاء   ،قدمت أيدينا، أن نعمل على ترويض أنفسناليتنا قبل أن يبتلينا هللا مبا  
يف يد الغري، واملقارنة مع    والغِّىن، فيكون وْقع االبتالء أقل ، وهو خري من التضج ر والنظر إىل ما

 ابالستعانة ابهلل والدعاء. هذا اآلخرين، ويكون 
 

 لماء معاصرون ع
 

علمائنا   على  السالم  مقتضيات  بعد  اكوا  حي  أبن  إىل حضرهتم،  متواضع  نداء  هذا  ء،  األجال 
 العصر، وأساليبه احلديثة، ما مل يكن معارضاً لنص  شرعي.

 فالعلماء هم املرب ون املصلحون، وال شك  يف أتثريهم الكبري على اجملتمعات.
يف حماضرات   ذلك أن  أغلب العلماء جهودهم مكتوبة يف الكتب أو املقاالت، أو أهنم يتكلمون

أو ال أتخذ حظها من    ،طويلة يف املساجد واجلامعات، وقد يصورها بعض احلضور وينشروهنا
 النشر.

الشباب يف هذا الوقت هم املمثلون واملغنون    يفاملوضوع يكاد يكون خطرياً، ألن الفئات املؤثرة  
 م اليومية. حيصل يف حياهت ويعرضون ما ،عالانت واملشاهري الذين يعرضون اإل ،والراقصون

خيطر على البال، ويد عون أهنم انصحون حمب ون، ويريدون املصلحة واخلري    ويتكلمون بكل ما
 األواتر احلساسة. على ويضربون ،للناس، ويستثريون العواطف 

وبعضهم ينشر فتوى ابطلة، أو حديثاً مكذوابً عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أو نصائح فيها  
 للفالسفة ونظريهتم. حملة غربية، أو تعظيم 

 وبعضهم بال حياء، يكذب يف النهار ويرقص يف الليل، ويعرض ما ال يصح  أن ي عرض.
  "، وح ف ت اجلنة ابملكاره"ألوف يبقى عالقاً يف ذهن املتلقي،  املواملمنوع مرغوب، والشيء غري  

 .عليه الصالة والسالم كما قال النيب الكرمي
فإذا خص ص بعض املصلحني والعلماء من وقتهم دقيقتني، يسج لون فيها فيديو أو صوت،  
يقولو فيه تفسرياً خمتصراً آلية كرمية، أو سن ة مهجورة، أو قصة قصرية لنيب  أو ويل ، أو نصيحة  

 عابرة.
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خلري ابٍق  وال بد  أهنا ستأخذ حظها من االنتشار، وأن يقتدي هبا الناس، ولو كانوا قلياًل، ألن ا
 يف هذه األمة، والشباب حباجة إىل التذكري والتوعية.. 

 اللهم اجزِّ علماءان عنا خريًا وتقبل منهم وامجعنا هبم يف مستقر رمحتك.
 

 لكل مقام مقال 
 

ته على وسائل التواصل، فتنهال عليه التعليقات  صفحايكتب أحدهم معلومة عامة يف إحدى  
 : مسعت عكس هذه املعلومة، شيء غريبي الغريبة العجيبة، فهذا أحدهم يكتب

 ويعلق اآلخر: هال  شرحت لنا النصف األول من املعلومة؟ 
 وآخر: لو أنك استخدمت أسلوب التمين بدل أسلوب الرتج ي لكان أفضلي
ليس أخاهم يف  و هذا النوع من البشر يظنون أن الذي يكتب هو آلة كاتبة، تكتب ما يريدون،  

 خيطئ ويصيب وله فكره اخلاص. هللا الذي يشعر ويتنفس و 
وإذا لبست إحداهن ثوابً وتظن يف نفسها أهنا أمجل احلضور، أتيت ابنة خالتها وختربها ابملكان  

 وأهنا اشرتته قبل شهور ومل يعجبهايي  ،منه وقيمته  الثوب نفسهالذي اشرتت 
 نه )جيب أن( يفعل كذا وكذايإ وقد يقول الناصح لطالبها 

بة فتاة متدح ابنها وتدعو له وكأنه نزل من السماء، مث بعد اخلطبة تكتشف  وجتد أن املتقدمة خلط
وجعلها تشعر برغبة شديدة    ، املخطوبة أن اخلاطب تسبب هلا بنوابت الصرع والوسواس القهري

 ن تشد شعرها بني احلني واآلخرييي أل
فلوا وأحسنوا الظن، لو أتّن  هؤالء قبل أن يكتبوا أو يتصرفوا أي تصرف، وفك روا ابلعواقب، وتغا

 .ً  لصار جمتمعنا راقياً مساملاً متحااب 
اللباقة يف الرد من آداب اإلسالم وأسس الرتبية، فإذا كان الذي أمامك حمرتِّماً لك، ستشعر 

 ابحلماس والثقة لتتكلم وتلبس وتتصرف كما تريد. 
أليس   معيي  الصغري هو  و الفر من  فك ر  والطفل  الناضج  اإلنسان  بني  اختيار    ،املنطوقق  أو 

يف قلبه مباشرة، ال يفكر أو يرتب كالمه، لذلك نضحك    الكلمات املناسبة، فالصغري يقول ما
 أو نستغرب من ترتيبه للكلمات. ،أحياانً على طريقته يف الكالم
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وسلم:   عليه  هللا  حممد صلى  نبيك  قول  إىل  أنصت  الكرميي  القارئ  َسلِّمَ   املسلم  "أخي    من 
 . " ويدهِّ  سانهِّ من ل املسلمونَ 
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 أمحد حممد خري يوسف 

 
 أمتىن أال نلتقي 

 
 ..هيا ارحل وابتعد عين

 !!عاتب نفسك: نعم.. فمثلك جيب أن ينفى من ديوان األصدقاء
 !!أنت لست سوى إنسان آثر أن يعيش يف ظالم

 ..أنت ختب ِّئ أشياء يف سرك إذا علمها الناس لن يغفروها لك أبداً 
 !سر اً ختبئ؟قل يل ابهلل عليك كم 

  
 !أيها العبوس املظلمي ما أنت سوى ظالم يف داخله أشياء  ليس يف احلسبان 

 !أيها النور الذي انطفأ: مل يعد فيك خري، مل يعد لك أي منفعة
إن كنت تريد أن ترجع إىل اهلدى والرشاد.. فأقول لك: مازال أمامك وقت.. فأنت مل متت 

 !بعد
  

 ..اقرتب من هللا
 ..وتضرع إليهادعه، 

 ..الرحيم لعله يغفر لك، فهو الغفور  
 !ال تستسلم للهوى، ودع الدنيا خلفك 

 ..ع ْد كما كنت، حمبوابً، مضيئاً، صفحة بيضاء، تنفع نفسك، وتنفع الناس
  

 ..هيا فقد أزف الرحيل
 ..وال زال ركاب السفينة ينقذون الغرقى أبمر من رابهنم

 ..أمتىن أال نلتقي
 .إال على اهلدى
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 ..أمتىن أن ألقاك فرحاً كما كنت
 .وسالم عليك 

 
 خواطر

 
 يف صالة الوتر.. 

 شعوٌر مجيل ذلك الذي أعيشه على َسجَّادة الصالة.. 
 يف صالة الوتر.. 

 آيٍت أعمل جاهداً لكي أتذكرها.. ألتلوَ صوٌت هادئ ينبع من حنجريت 
الرمحاتِّ تنزَّل  علي.. وأسأل هللا  قشعريرٌة مترُّ يف كل جسمي عند بعض تلك اآليت، وكأنَّ 

 ذلك..
ناانً ما أستطيع  رمسها أبداً.. وومضاً أخضَر كلَّما استمتعت  بصاليتي   أرى نوراً وجِّ

نيا قد تركت ها خلفي.. وأان ابسٌط كفيَّ   وبعد ركوٍع مجيل، أجد ين يف أمجل حلظايت، وتلك الدُّ
الدافئة اليت أشعر  هبا تسيل  على خدي   ي وما أمجَل تلك الدموعريد هلل.. أسأله كلَّ ما أ

 لتخربين أين قد اقرتبت  من اإلجابة.. وأين قد ازددت أجراًي
ي  مث أسجد  سجوداً يطرح كلَّ التعب عن جسدي، وأتيقَّن  حينها أين قد ازددت  قرابً من ريب ِّ

اً يف صوٍر من  فرياتح  قليب، وتبسم شفتاي، وت ربق  َعيناي.. ألانم هانئ البال، سعيداً، غارق
 اجلِّنان ما زالت مترُّ أماَم عيين..

 
 ح نني.. 
 علينا احلنني  ينساب  حينما 

 وحينما تنَهش نا آالم  الفراق
 نرى كلَّ شيٍء خمتلفاً.. 

 فاهلدوء  اجلميل: أصبح خوفاً وصمتاً مرعباً 
 واالبتسامة  الربيئة: أصبحْت غروراً 
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 والناس: ما عاد وا كذلك 
 مبعىًن وأصبحْت آبخروالكلمات: كانت 

 والليل: كان طويالً.. وهو اآلَن كاألبد
 والطعام هو الطعام.. لكن التذوَق اختفى 

ت كلَّ  فكلُّ شيٍء هو هو، إالَّ املشاعر.. فقد ضاعت بني خياالتِّ املاضي اجلميل.. فغريَّ
 شيءي 

 فإحساس  الشخص يغري ِّ الشيء كما يريد 
 وجيعله ما يشاء

 ساس فاملوت أفضل لهيومن ال ميلك ذلك اإلح
 فيا خلسران شخٍص نزَع هللا احلسَّ مِّن قلبه..

 
 احل نني أيضاً..

راً   وأنَت مبتسمي ؛هَو اللحظة  الوحيدة اليت تَبكي فيها متحس ِّ
تنظر  خبموٍل إىل كل ِّ جزٍء تصل إليه عين ك.. لتغمَض جفنيك هبدوٍء وختتفي ابتسامت ك..  

 نك ال تعلم  ما الذي جيول خباطرَك حينها. إوأنت تفك ِّر بشيٍء ال تستطيع  التعبرَي عنه، حىت 
اختالط املشاعر، األفكار والذكريت؛ كلوحٍة مرتامية األطراف، يف كل جزٍء منها بعض  

 ه، آالف احلروف، وأجزاء من الكلماتيالوجو 
 تصحو من أفكارك بدمعٍة تتدىلَّ هبدوٍء.. 

 فتتفاجأ  بقشعريرٍة مرت جبسدك الذي أصبح هزيالً فجأةي 
 .. ت غلق حقيبة أفكارك 

 وتتابع رحلتكي
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 الرحيل
 
 

 إذا كان ال بدَّ من الرحيل،  
 فاستخْر وارحْل متوكاًل على هللا، 

 بقضائه، راضًيا  
 فقد يكون  خريًا من م نزَلَِّك السابق،

 وَيكتب  هللا لَك فيه األمَن والعافيَة والرزَق الواسع، 
 أو يفر ِّح َك بفضلهِّ وبرمحتهِّ مبا ال خيطر  لَك على ابل،

 ويفتح  عليَك مبا يفتح  به على عبادهِّ الصاحلني،
 وهللا  خري  امل  نزِّلني، 

 .َة يف دينَِّك ودنياَك وأهلَِّك ومالِّك واسأله  سبحانه  العفَو والعافي
 

 جديت
 

 رحم هللا جديت الغالية غزالة والدة أمي
 خالق والرمحة  للصرب والقوة واألكانت مثااًل 

 ..اوصربت ألجلهم كثريً  ،وقامت برتبيتهم وحدها ،من خرية الرجال واألمهات أوالًدا أجنبت 
وأبدهلا عن كل حلظة حزن وعن كل تعب ومرض قصراً يف  ،رمحها هللا وأسكنها فسيح جناته 

 . جنانه.. آمني
ستبقى ابتسامتك تلك أمام عيين يف كل  ،لن أنسى ابتسامتك ي جديت كلما أتيت لزيرتك 

 .حني
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 أخالقيات املراسالت واحملاداثت
 

بعيد، وجتعل برامج احملادثة من أشهر الربامج وأكثرها انتشارًا واستخداًما، وأصبحت تقر ب ال
التواصل مع الشخص وكأنه جبانبك. وهذه جمموعة من النصائح والتوصيات، اليت جتعل من 

 :استخدام املسلم هلا مثالياً، وقد يكسب هبا أجرًا
: وما أمجل من أن تصل رمحك، وما أسهله اآلن، وما أكثر أجرهي، أصبحت هذه  صلة الرحم

كبارًا وصغارًا، من األجداد واألحفاد، ومن أوالد العم إىل  التطبيقات لدى اجلميع وبني أيديهم،  
أو إرسال صورًة مجيلة ومعربة كل مدة بينك وبينهم جتعل  عليهم،  أوالد األخ. ولعل سالماً 
التواصل وصلة الرحم ال تتوقفي وال تنس أن حتتسب األجر وتبتغي صلة الرحم، حىت يكافئك 

فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا   هللا سبحانه عليها يف الدنيا واآلخرةي
صلى هللا عليه وسلم يقول: »من سرَّه  أن ي  ْبَسَط له يف رزقه، أو ي  ْنَسأَ له يف أثره، فليصل رمحه«.  
وقال صلى هللا عليه وسلم: »أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلُّوا والناس  نيام، تدخلوا اجلنَة  

 .بسالم«
سالم، وفيه حسناٌت تكسبها بال جهد وال تعبي عن عمران بن حصني، أن رجالً  البدء ابل

جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: السالم عليكم، قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
وسلم:  عليه  النيب صلى هللا  فقال  ورمحة هللا،  عليكم  السالم  فقال:  آخر  جاء  مث  »عشر«، 

فقال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، فقال النيب صلى هللا عليه   »عشرون«، مث جاء آخر
وسلم: »ثالثون«. وقال عليه الصالة والسالم: »ال تدخلون اجلن َة حىت ت ؤمِّنوا، وال ت ؤمنوا حىت  

 .حَتابُّوا، أََوال أدلُّكم على شيٍء إذا فعلتموه  حتاببتم؟ أفشوا الس الَم بينكم«
ة للتحدث، وعدم إحراج الشخص اآلخر إذا كان مشغواًل، وعدم تضييع  حتري األوقات املناسب 

 .وقته
جتنب املزاح الثقيل والرتويع، فإن فيه أًذى، وعاقبته غري حممودة. قال صلى هللا عليه وسلم: »ال 

 .حيِّلُّ ملسلٍِّم َأْن ي  َرو َِّع مسلًِّما«
ًتا  احلذر من الغيبة والنميمة، ﴿َواَل يَ ْغَتب ب َّْعض ك م بَ ْعضً  يهِّ َمي ْ ا ۚ َأحي ِّبُّ َأَحد ك ْم َأن أَيْك َل حلََْم َأخِّ

يٌم﴾ ]احلجرات:   [.12َفَكرِّْهت م وه  ۚ َوات َّق وا اَّللََّ ۚ إِّنَّ اَّللََّ تَ وَّاٌب رَّحِّ
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َك به  د ث ابحلديثِّ لي ضحِّ جتنب الكذب ولو كان مزاًحا، فاحلديث واضح: »ويٌل للذي حي 
 .ٌل له«القوَم فيْكذِّب، ويٌل له، وي 

االبتعاد عن نشر الشائعات وإعادة إرساهلا، وما أكثرها، فينبغي التثبت من الرسائل قبل إعادة  
إرساهلا ونشرها، فإن كانت صحيحة؛ ولكن ال فائدة وال مصلحة ترجتى من إرساهلا، فاألفضل 

على عباده عدم إرساهلا، حىت ال تضيع أوقات اآلخرين هبذر الكالم ولغوه، وقد أثىن هللا تعاىل  
َعنِّ  ه ْم  ﴿َوالَّذِّيَن  ذكر صفاهتم:  عند  سبحانه  فقال  هذا،  مثل  جيتنبون  الذين  اللَّْغوِّ  املؤمنني 

 [.3م ْعرِّض وَن﴾ ]املؤمنون: 
إجياز احلديث وعدم إكثار الكالم، فعن ابن عمر رضي هللا، عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه  

فإن كثرة الكالم بغري ذكر هللا قسوة للقلب...«.    ،وسلم قال: »ال ت كثِّروا الكالم بغري ذكر هللا
َسَقط ه، ومن َكث ر   قوله: »... من َكث ر كالمه َكث ر  بن اخلطاب رضي هللا عنه  وورد عن عمر 

 .سقطه قلَّ حياؤه، ومن قلَّ حياؤه قلَّ َوَرع ه، ومن قلَّ ورعه مات قلبه«
جالله: ﴿مَّا يَ ْلفِّظ  مِّن قَ ْوٍل إِّالَّ َلَدْيهِّ َرقِّيٌب    ويف ختام هذا املوضوع، لنستشعر مًعا قول هللا جلَّ 

[، فأي كلمة تنطقها أو تكتبها، مكتوبٌة لك أو عليك. نسأل هللا أن يغفر  18َعتِّيٌد﴾ ]ق:  
 .لنا ما أخطأان، وأن يهدينا إىل قول احلق واخلري، ويثبتنا عليه

 .(ٔاخالقيات املسلم يف اإلنرتنت) من كتايب
 

 اإلسالمي الرقميالتصميم  
 

من مالحظيت للتصاميم اإلسالمية، أسعد  بطرح جمموعٍة من النقاط اليت قد يستفيد منها املصم ِّم  
 .املسلم

  
 :ثقافة املصم ِّم املسلم

الثقافة والفن اإلسالمي، حىت يستطيع     • جيب أن يكون لدى املصم ِّم املسلم اط ِّالع على 
لتصميمه،   مناسبة  صور  الثقافة  اختيار  يوًما ضمن  تكن  مل  غربية  ثقافًة  حيمل  منها  فالكثري 
 !اإلسالمية، وقد تكون مسيئة له
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أمٌر كان   :فمثالً  وهذا  أخرى،  لدينٍة  قدمية  غربية  لكتٍب  فيه صوٌر  و ضِّعت  وجدت  تصميًما 
 .سيعرف ه املصمم ويتحاشاه لو كانت لديه مشاهدات سابقة

ليب  أن يأخبار املسلمني حول العامل، وحياول    مط لًعا علىم  من املهم أن يكون املصم ِّم املسل    •
الواجهة اإلعالنية األوىل، وهو   االحتياجات وسد أي ثغرة.. ينتظر غريه، فالتصميم هو  وال 

 .يصنع الرأي العام، وينتشر كالسَّيل، خاصة بعد توفُّر مواقع التواصل االجتماعي
ينبغي على املصم ِّم املسلم أن يكون مطلًعا على فنون احلضارة اإلسالمية، ومهتمًّا بقواعد     •

 .مميزًا، ذا معاٍن سامية، ال لغَو فيهالدين اإلسالمي؛ حىت يقد ِّم شيًئا  
اليت     • األدوات  حقوق  املسلم:  املصمم  هبا  يهتمَّ  أن  ينبغي  اليت  املهمة  األخالقيات  من 

يستخدمها، ولألسف.. فإن القليل من املصممني املسلمني يهتم هبذه الناحية، بسبب غالء 
وا الصور  فليست كل  قانوين،  غري  بشكل  توفرها  أو  األدوات،  على  هذه  املوجودة  ألدوات 

 .اإلنرتنت ملكاً لنا، نصنع هبا ما نشاء، فلكل ِّ شيٍء حقوق ه اليت جيب أن نتنبه هلا وحنرتمها
أيًضا ال تستطيع نشر صوٍر حصلَت على حقوق استخدامها بشرائها؛ ليقوم بتحميلها آخرون  

 ذا ضك للقضاء، إال إبشكل جمَّاين، فهذا انتهاك للحقوق واستخدام غري شرعي لألداة قد ي عر ِّ 
كان عقد الشراء ي تِّيح لك ذلك، فمن املهم احلذر من هذه الناحية، وأخذ األدوات املتاحة  

ا عن حقوقها، وليس أخذ أية أدوات جتدها هنا وهناك  .اليت تنازل أصحاهب 
أيًضا جيب االنتباه  لنوع احلقوق املتناَزل عنها، فبعضهم يتيحها لالستخدام الشخصي فقط، 

ببناء  وآخ يبدأ كل مصمم  أن  يفضَّل  وهكذا، كما  والت ِّجاري،  الشخصي  لالستخداَمنْي  رون 
 .مكتبته اخلاصة من عمله اخلاص؛ مما سيزيد احرتافية عمله

  
 :النواحي الفنية اليت جيب أن يهتم هبا املصمم املسلم

 عن احلياة التصميم اإلسالمي ليس حصرًا على زمن معني، أو مناسبة معينة؛ بل هو تعبريٌ    •
اليومية للمسلم، ومستقبله وماضيه، وهو حييط به ويوجد يف كل شيء من حوله؛ لذلك على  
املصمم أن يراعَي متطلبات العصر والتطور املتسارع، وال حيتفظ بتلك النظرة القدمية ألساسيات  

والتنويع    وطرق التصميم؛ ألهنا كانت آخر ما وصل إليه الفن يف تلك األوقات، بل عليه اإلبداع
 .واالبتكار واختيار عناصر وألوان جديدة يف التصميم اإلسالمي
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التصميم اإلسالمي الرقمي هو جزءٌ جديد وحديث من الفن اإلسالمي، حيافظ على القواعد     •
ولكل تصميم إسالمي متطلباته املختلفة،  اإلسالمية، ويتطور بتطور التصميم الرقمي العاملي، 

سالمية طابًعا واحًدا، بل ميكن أن تكون بطابع عصري أو طابع تراثي،  فال متتلك التصاميم اإل
 .حبسب موضوع التصميم

الكثري من األشكال تنتج    يتنبه إىل أنعند تصميم أو اختيار زخرفة أو شكل فين هندسي،     •
 .عند َتكرارها صليًبا، أو أي شكل آخر ال ينتمي للثقافة اإلسالمية، وهذا أمٌر منتشر ووارد

ل ها، لكن بعض التصاميم اإلسالمية حتتاج إىل التعقيد، كتداخل     • البساطة مجيلة، والكل ي  َفض ِّ
اخلطوط والزخارف، فعند استعمال هذا التعقيد حَيس ن االنتباه إىل إمكانية قراءة هذه اللوحات، 

فقه منه ومعرفة تفاصيلها من قَِّبل املشاهد، فهي كاحلديث بعضه ال ي طِّيق املرء مساعه، وال ي
شيًئا لصعوبة اللغة املستخدمة، وبعضها حلٌو عذٌب كاملاء الزالل، ينشرح الصدر وتفرح النفس 

 !بسماعه
حال     • نتذوَّقها  اليت  اإلسالمية  النكهة  تلك  خالل  من  إسالمي  تصميم  أي  متييز  ميكننا 

 .مشاهدتنا له
  

 فما هي الروح اإلسالمية اليت جيب أن تكون يف تصاميمنا؟ 
صر هذا املوضوع سي قل ِّل من شأن التصميم اإلسالمي وحيصره، ولذلك نكتفي ابلقول: إنَّ ح

إن الروح اإلسالمية هي إدخال عنصر إسالمي مؤثر يف التصميم، وهبذه الطريقة ميكن إدخال 
حوله،   من  املرء  يشاهده  فالتصميم هو كل شيء  نريد،  تصميم  أي  إىل  اإلسالمي  التصميم 

ا ألقيت ببصرِّك وجدت تصميًما، فتخي ل لو كانت كل هذه التصاميم موجود يف كل شيء، أينم
 ذات طابع إسالمي، ألن جتعل املسلم يتعلق بدينه أكثر؟

التصميم   • يف  وثورًة  تطورًا  نشاهد  فرتة،  وحنن كمصم ِّمني  "اجلرافيكي" يف كل  العامل،  يف 
 .إسالميني نقوم ابالستفادة منها يف تصاميمِّنا 

مىت سيفرض التصميم  اإلسالمي ثورَته لينتشر بفن ِّه، وي قلَّد من قَِّبل اجلميع   :لكن السؤال هو 
 !حول العامل كما كان سابًقا؟
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 إبراهيم حممد خري يوسف 
 

 آه ... اي جّدي 
 

 لقد مات جد يي
 .من أسرتنا كان حيبين كثرياً، ألنين كنت أصغر أحفاده  
يناديين بص  وته الض  عيف: تعال ي إبراهيم. مث ميد يده إىل حتت فراش  ه وخيرج ريالت ويعطيها  

 يل، وهو يبتسم.
  ألجلب له بعض املاء، أو أحضر له عصاه، أو أعيد شيئاً إىل مكانه.وقد يناديين أحياانً  
ة، فنادى أيب: وكانت آخر أيمه يف بيتنا عندما محلوه لينزلوه من الدرج وجيلس         وه يف الس         يار  

 وكان كما قال أيب، مل نره بعد ذلك. ياليومانظروا إىل جدكم جيداً، فلعلكم لن تروه بعد 
 لقد مات جديي

كان مرض         ه األخري مؤملاً جداً، مل يكن يطيقه جدي، وكان يف التس         عني من عمره، وما كان   
ألمل من ايتأوه من أس           بوعني وهو من  يقدر أن يتمدد وال أن ينام على جنبيه، وقد بقي أكثر

 وال يقدر أن يتحرك إال قلياًل. ،رجليه الضعيفتني
 ه (. 1428لقد مات جدي رمضان... يف الشهر املاضي )مجادى األوىل 

عن  دم  ا أذه  ب إىل غرفت  ه ال أج  ده... أرى خي  ال  ه وظل  ه وذكراه فقط، وك  أن عيني  ه الزائغتني  
ديين ويقول: ال تنس  ين ي ولدي إبراهيم، تنظران إىل  من بعيد، وكأن هاتفاً بص  وته الض  عيف ينا

كنت أحبك كثرياً، وأنص            حك كثرياً، ادع  يل إذا تذكرتين، تص            دَّق عين ببعض الريالت إذا 
 كربت إن شاء هللا... 

لن أنساك أبداً ي جدي، ليتين ساعدتك أكثر، ليتين كنت عندك دائماً ألكون رهن إشارتك، 
 ائم اً ألق د ِّمه ا ل ك عن دم ا تري د. لق د بكين ا علي ك كثرياً يليتين كن ت أمح ل ك أس امل اء يف ي دي د

رمحك هللا برمحت ه الواس              ع ة، وأس              كنين مع ك   .جد ِّي، أان وأيب وأمي وإخواين وأخوايت مجيع اً 
 الفردوس األعلى، وسالم عليك يف كل حني.
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 التعددية اللغوية:  
 تعدد اللغاتاملالتقارب النمطي والتأثري 

 
جدها يف أيف ترمجة مصطلحات ل   ته إىل العربية، واجتهدت ابإلجنليزية، ُث ترمجه  ت)حبث جامعي، كتب

 العربية( 
 

يعد اكتس   اب اللغة الثانية والثالثة موض   وًعا مثريًا لالهتمام يوض   ح لنا قدرة العقل البش   ري، ومل 
كما أن يتم إجراء الكثري من األحباث حول كيفية أتثري ثنائية اللغة على اكتس اب اللغة الثالثة،  

 هناك الكثري من الثغرات اليت يتعني سدها. 
وكيف مي   ارس   ،ين   اقش ه   ذا البح   ث كيفي   ة أتثري ثن   ائي   ة اللغ   ة على اكتس                اب اللغ   ة الث   الث   ة

 األشخاص الذين يتحدثون ثالث لغات نشاطهم اليومي. 
أجري الكثري من األحباث ابس              تخدام طريقة التجارب القائمة على املالحظة، ولكن يف هذا 

 البحث سوف نستخدم العديد من األساليب املختلفة مبا يف ذلك طريقة مراقبة املشاركني. 
التعددية اللغوية هي قدرة املتحدث الفردي أو جمتمع املتحدثني على التواص        ل بش        كل فعال 

 بثالث لغات أو أكثر. 
كثريًا، وتش         مل هذه    وس         تس         تخدمالعديد من املص         طلحات   س         يختص         ريف هذا البحث 

اكتس    اب   TLA  ،اكتس    اب اللغة الثانية  SLAاملص    طلحات على س    بيل املثال ال احلص    ر  
والت أثري املتق اطع اللغوي   ،لغ ة اثلث ة  L3  ،اللغ ة الث اني ة   L2  ،اللغ ة األوىل   L1  ،اللغ ة الث الث ة

(CLI .) 
س        نحاول الرتكيز على كيفية تش        كيل الش        خص لغوًي ومعرفة ما إذا كان يفكر بنفس طريقة 
الش         خص الذي يتحدث لغتني، والطريقة اليت حندد هبا هي تتبُّع أنش         طة الش         خص ومراقبة 

حدث بكل لغة، وكيفية اس  تخدامهم للغة بش  كل خمتلف، على س  بيل املثال، س  لوكياته عند الت
عندما يتحدث ش     خص ما بلغته األم، فإنه يس     تخدم قواعد أفض     ل وأعلى ص     واًت، أما عندما 

فإهنم مييلون إىل اس          تخدام كلمات مبس          طة   ،يتحدث بلغة بلدهم اليت يظلون كالجئني فيها
هذا الس      لوك  يناقشثر هدوًءا أثناء احلديث، واس      تخدام ص      وت أك ،وقواعد حنوية مكس      ورة

ولكن اندرًا ما يناقش    ونه يف األش    خاص   ،بش    كل واس    ع يف األش    خاص الذين يتحدثون لغتني
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الذين يتحدثون أكثر من لغتني، ويكون أتثري اللغة الثانية واض    ًحا جًدا عندما يقوم الش    خص 
 ،ي املخزن ة للتطوير الالحق يف اللغ ةألن ه يعتم د ع ادة على معلوم ات الالوع ؛بتعلم لغت ه الث الث ة

 مما يسمح للشخص بتحسني اللغة بشكل متزايد. 
ا كيف ميكن أن يتأثر الش           خص ليس فقط من اللغة الثانية ولكن من   ،يناقش البحث أيض           ً

، وكيف يتمتع ثنائيو اللغة مبيزات على أحادي اللغة يف مهارات التمييز الصويت  أيًضا  اللغة األم
 مييز السمعي.واختبارات الت

 
 ما هو التعدد اللغوي؟

يف أوائل القرن العش           رين اعتاد الناس االعتقاد أبن ثنائية اللغة هي عالمة على التخلف )دي 
(. لكننا قطعنا ش         وطًا طويالً منذ ذلك احلني، يف الوقت احلاض         ر،  110، 2007، أجنيليس

حظي ت ثن ائي ة اللغ ة والتع ددي ة اللغوي ة ابلكثري من االهتم ام والبح ث. على الرغم من ك ل النق د 
البن اء ال ذي تتلق اه التع ددي ة اللغوي ة، جي ب أن نض              ع يف اعتب اران أن ه على الرغم من أن بعض 

أكثر من لغتني، إال أهن ا ال تعترب متع ددة اللغ ات، ب ل إن اجملموع ات احمللي ة  اجملتمع ات تتح دث 
املختلف  ة تتح  دث لغ  ات خمتلف  ة ألن ه  ذه اللغ  ات ت  درس يف امل  دارس. )أرونني، هوف  ايس              ن، 

2009 ،33). 
يس        تخدم مص        طلح تعدد اللغات لإلش        ارة إىل ظاهرة متض        منة يف العادات الثقافية جملموعة 

 .(33، 2009حبساسية كبرية بني الثقافات وداخلها. )أرونني، هوفايسن،  معينة، اليت تتميز
  ،يعترب موض       وًعا اثنويً   TLA، وكان SLAأن يكون جمرد ش       كل فرعي من   TLAاعتاد 

، 2009)أرونني، هوف ايس              ن،    SLAومل يكن هن اك الكثري من األحب اث حول ه كم ا ك ان يف  
  ،يعترب جمال دراس         ته اخلاص   مل يكن  TLA( يدعي أن  20-19، 2015س         وليس، )(؛  3

 واجهوا صعوبة يف التكيف حىت قاموا بتنظيم اجتماعاهتم اخلاصة. L3وأن الباحثني يف  
نظرًا ألن العديد من األش      خاص بدأوا يتحدثون لغتني، فقد انتش      روا يف بلدان العامل، س      واء و 

ي ة هي اللغ ة األكثر أو ألهنم حب اج ة. أص              بح ت اللغ ة اإلجنليز  ،تعلموا لغ ة اثلث ة ألهنم مهتمون
ا كلغ ة إض              افي ة، ويتعلم الن اس يف خمتلف البل دان ه ذه اللغ ة ألس              ب اب خمتلف ة، والبعض  تعلم ً

ويتعلمها آخرون للتواص         ل مع أش         خاص آخرين يتحدثون  ،يتعلمها ألهنا اللغة الرمسية للبالد
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، 2003للمش     اركة يف األنش     طة االجتماعية )س     ينوز، هوفمان،  نفس     ه لغات خمتلفة يف البلد
2.) 

ميكن تن  اول دراس                ة اكتس                اب اللغ  ة الث  الث  ة من منظور علم النفس اللغوي واالجتم  اعي  
والتعليمي. من الواض     ح أن هلا الكثري من القواس     م املش     رتكة مع اكتس     اب اللغة الثانية، ولكن 
ا أهن ا تنطوي على بعض اخلص               ائص احمل ددة: الع دد األكرب من األنظم ة  ميكن القول أيض               ً

واإلمك  اني  ات التوليفي  ة والتف  اع  ل بني املتغريات اللغوي  ة وغري اللغوي  ة هي العوام  ل اليت اللغوي  ة،  
 .(2، 2003تفسر تعقيدها الكبري". )سينوز، هوفمان، 

 لكن هل أتثروا بلغتهم األوىل أو الثانية على األكثر؟
اس طة ألول مرة يف منتص ف الثمانينيات بو   ص يغ( هو مص طلح  CLIالتأثري املتقاطع اللغوي )

مسيث وكيلريمان ليش     مل مجيع املفاهيم املتعلقة بظواهر أتثري اللغة "النقل"، التداخل،   ش     اروود
 .(10 ،2015"التجنب" و "االقرتاض" واجلوانب املتعلقة بفقدان اللغة الثانية )سوليس 

على اللغ  ة الث  الث  ة من   ا( أن هن  اك ابلت  أكي  د أتثريً 95،  2009ي  دعي )أرونني، هوف  ايس              ن،  
ولكن هناك  ،( أبنه ال يوجد دليل قاطع20،  2015بينما يدعي س              وليس،   ،ني األوىلاللغت

 عالقة بني االثنني.
أوليفي -لفهم مص در "اللكنة" يف اإلنتاج الش فهي للغة الثانية أو الثالثة، أجرى ليس تريي وبوك

حتليالت ص       وتية على طالب جامعيني ثنائيي اللغة الكاتولونية )اللغة األوىل(   ( ثالثة1987)
والقش             تالية )اللغة الثانية( وطالب جامعيني أحاديي اللغة )لغة قش             تالية( الذين يدرس             ون  

وقدر أتثري اللغتني األوىل والثانية أو األوىل فقط يف إنتاج لغات الدراسة   ،اإلجنليزية أو الفرنسية
 لطالب. اخلاصة اب

من خالل اس      تخدام حملل النطاق الض      يق كان املؤلفون برويل وكيري قادرين على مقارنة إنتاج 
حروف العل ة يف اللغتني )الفرنس              ي ة أو اإلجنليزي ة( أو احلروف الس              اكن ة االحتك اكي ة إلنت اج 

 احلروف القشتالية و/أو الكتالونية املكافئة. 
نه حىت يف حالة ثنائيي اللغة، يبدو أن كال اجملموعتني من النتائج اليت توص            لوا إليها، وجدوا أ

تعتمدان كلًيا على اللغة األوىل إلنتاج هذه امليزات اخلاص    ة يف اللغة الثانية أو الثالثة، نظرًا ألن 
يف حالة ثنائيي اللغة، جادل   L2هذه الدراس   ة أس   فرت عن القليل من األدلة على التأثري من  
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م فرض   ية أتثري اللغة األوىل يف اكتس   اب اللغة الثالثة، واليت تدعو أوليفي يف دع-ليس   تريي وبوك
 (.102 ،2013لألشكال اللغوية إىل لغة اثلثة. وانج )  يف الغالب إىل نقل اللغة األوىل

على الرغم من أن اللغ  ة األوىل هل  ا أتثري لغوي كبري على اجل  ان  ب الص              ويت من املع  ادل  ة، ف  إن  
 ابجلانب النحوي. القصة ختتلف عندما يتعلق األمر

هل ا نوع ان من الت أثري على اللغ ة اهل دف: التحوي ل اإلجي ايب والس              ليب.  CLIأخريًا، دراس              ة 
حيدث األول عندما تتصرف بعض اللغات السابقة بشكل إجيايب يف اللغة اهلدف، على سبيل  

طالية املثال، الش     خص الذي تكون لغته األوىل هي اإلس     بانية ويتعلم اإليطالية س     يجد أن اإلي
هذه إىل املتعلم  حيتاجوكذلك اإلس       بانية تس       مح بعدم اس       تخدام فاعل يف اجلملة، لذلك لن 

ا أتثر   بنقل س ليب، على  CLIاملعلومة، ألنه قد حص ل عليها من قبل. ومع ذلك، ميكن أيض ً
س        بيل املثال، اإلس        بانية والفرنس        ية مها لغتان من أص        ل التيين، ولكن املتعلم اإلس        باين قد 

املوض وع يف املرحلة األوىل عند تعلم اللغة الفرنس ية، ألن اإلس بانية هي لغة ال حتتاج يس تص عب  
إىل الفاعل، ولكن الفرنس            ية ليس            ت كذلك. س            تناقش النقطة التالية أهم العوامل املتعلقة 

: اللغة واملس  افة النمطية أو حالة اللغة الثانية. الس  بب يف الرتكيز TLAحول  CLIببحوث 
يف أحباث  CLIملني هو ألهنما األكثر متاس          ًكا ودراس          ة فيما يتعلق ب                         على هذين العا

TLA ملاهية ظاهرة . وابلتايل ميكنهم تقدمي الصورة األكثر اكتمااًل CLI. 
 

 القرب النمطي
يدرس التص      نيف اللغوي تنوع العامل عندما يتعلق األمر ابللغات، ويص      نفها يف العائالت وفًقا 

 ىل وصف القواسم املشرتكة اليت تشرتك فيها اللغات املختلفة.لبنيتها ووظائفها، ويهدف إ
، 2003ركزت على املعجم )كينوز وآخرون،  CLIالغالبية العظمى من الدراس        ات املتعلقة 

( على طالب 2013(. على س            بيل املثال، يف دراس            ة حديثة أجراها )بينتو،  2013بينتو  
لغة أوىل، والفرنس             ية أو اإلس             بانية كلغة اثنية  اجلامعات املغربية، الذين لديهم اللغة العربية ك

غ الي ة كلغ ة اثلث ة، أظهرت أن اللغ ة املؤثرة ك ان ت يف كثري من األحي ان هي اللغ ة الث اني ة، يف توالرب 
هما من اللغات الالتينية اهلندية األوروبية،  يهذه احلالة الفرنس             ية أو اإلس             بانية، نظرًا ألن كل 

 (.13. 2015النموذجية إىل اللغة الربتغالية. )سوليس، فإهنما أقرب من الناحية 
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رمبا تكون العملية اللغوية النفس           ية اليت تركز على إنتاج الكالم يف التعددية اللغوية واحدة من 
(. 67-66. 2007يف جمال التعددية اللغوية )دي أجنيليس   د رستأقل جماالت البحث اليت    

وفر الع دي د من املكوانت اليت يي ذت اج الكالم ال ( على وجود منوذج إلن1989ينص )ليفيل ت 
تش  كل هذا النموذج، أوهلا تص  ور املفاهيم، الذي هو توليد الرس  الة والتخطيط املص  غر للرس  الة 

حيث يس      تخدم املتحدث جمموعة متنوعة من معارفه الس      ابقة وموس      وعة اللغات.   ،الس      ابقة
األفكار الص   وتية والداللية والنحوية املكون الثاين هو الص   ياغة، حيث يقوم املتحدث بتنش   يط  

والص             رفية املوجودة يف املعجم، على الرغم من أن البعض جيادل أبن هذه هي اخلطوة األوىل، 
فهي اخلطوة األوىل حنو إدراك الرس          الة. املكون األخري هو املفص          ل، وهو املخطط الص          ويت  

 (.67-66 ،2007للرسالة وتصحيح أي تكرارات حمتملة لألخطاء. )دي أجنيليس، 
 ميهد ما ذكر كيفية التفكري اللغوي بلغات متعددة، ومع ذلك فإن هلذه اخلاصية مضاعفاهتا.

أواًل، جيب أن تكون مناذج إنتاج الكالم عند ثنائي اللغة ومتعدد اللغات قادرة على حس        اب 
أكثر ميكن كميات خمتلفة من املعرفة يف العقل. من الواض  ح أن متعددي اللغات لديهم معرفة 

اختيارها أثناء عملية التحدث، ومن املرجح أن تؤدي هذه املعرفة اإلض          افية إىل زيدة يف نوع  
نظرًا ألن النم اذج احل الي ة إلنت اج الكالم    ؛وكمي ة االرتب اط ات والتف اعالت اليت حت دث يف العق ل

، ف إهن ا ال حت اول متيز بني املتح دثني ثن ائي اللغ ة ومتع دد اللغ ات ال  تع دد اللغ ات ال تتعرف و امل
حس  اب هذا النش  اط اإلض  ايف املفرتض على نطاق أوس  ع، أو وجود معرفة إض  افية يف العقل. 

ولكن تبني   هلم،اثنًيا، يؤدي الرتكيز ش   به احلص   ري على ثنائيي اللغة إىل مقرتحات تبدو جمدية 
 (.68، 2007أهنا غري جمدية، أو على األقل صعبة التطبيق. )دي أجنيليس، 

 
 TLAصوات يف أحباث  علم األ

نح مس      احة وأمهية أقل  "إن أتثري القواعد وعلم األص      وات ]للغة غري األم يف س      ياق أورويب[ مي 
كما أن دراسة أتثري اللغات يف علم األصوات اندر، ألنه اندرًا   ،بكثري من املوضوعات األخرى

 (.114، 1987ما يتم ذكره يف أي دراسات ". )رينجبوم، 
،  L3إىل    L2و / أو    L1ن غ البي ة األحب اث تركز على النق ل الت درجيي من  "على الرغم من أ

ا إمك اني ة النق ل الرتاجعي من     L3، وهو أتثري تق اطع لغوي يؤثر في ه  L3إال أن هن اك أيض               ً
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. يعد هذا جمااًل مهًما لالستكشاف، حيث ميكن أن يوفر دلياًل إضافًيا L1و / أو    L2على 
لص   احل أو ض   د فرتة حرجة الكتس   اب األص   وات، وكذلك إعالم املناقش   ات املتعلقة ابلتكوين 
العقلي للغة األصلية مقابل أنظمة اللغة غري األصلية من خالل مراقبة استقرار أو عدم استقرار 

( مل 2010. يف حني أن )جوت، L3وغري األصلية عند تعرضها ل      األنظمة الصوتية األصلية
يف دراس              ته ا لتقلي ل حرف العل ة وإيق اع اإلجه اد يف اللغتني   L2إىل    L3جي د أي أتثري من  

 .مس    تقرة L2( أن حالة  2010اإلجنليزية واألملانية، تظهر النتائج األولية من )رومثان وأمارو،  
األص     لي )ثنائي اللغة يف وقت واحد(.    L1من نظام   L3النظام الص     ويت أكثر عرض     ة لتأثري  

على األنظمة   L3يواص     ل العلماء التحقيق يف آاثر علم األص     وات يف اللغة الربتغالية الربازيلية 
اإلس  بانية األص  لية وغري األص  لية، مع مالحظة حتول بعض احلروف الص  وتية ورفع حرف العلة 

 (.391-390 ،2013ي، دي بوت، رومثان، . " )كابريل L3لتحديد درجة التعرض لتأثري 
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 سورية أمحد يوسف 
 

 ابنها أمحد: 
 ..مل تشأ األقدار ألمي ابجللوس على مقاعد الدراسة

 ..لطاملا كانت متتلك رغبة قوية يف التعل م

 ..فكانت تتسل ل من زحام احلياة وتقرأ وتكتب شيئاً فشيئاً حىت أتقنتهما

 مث بدأت بتعل م قراءة القرآن بعدها حفظته على مهٍل حىت ختمته 

 ةي أمي صاحبة املهمات الصعبة، كانت مهمتها أن جتعل حياتنا سهل 

 ..ي ليتين امتلكت بعض مه تها
 

 ابنتها غفران: 
 أمي دائًما توصينا ابلصرب.. وتقول: إن دوام احلال من احملال..   •

 وأنه سيأيت يوم تتغري فيه األحوال.. وهذا التغري منوط بتصرفاتكم ونيتكم إذا شاء هللا. 
أمي حتب أن ترى أوالدها بقرب بعضهم من بعض.. ال حتب أن تراهم متشاحنني   •

 مفرتقني.
ء وحكمة، وأال نسمع كالم كل من تكلم أمي توصي املتزوجات منا ابلتصرف هبدو  •

 معنا.. ورمبا تضرب لنا أمثلة حدثت معها أو مع غريها لنعترب. 
 . حتب أن أنخذ منها ما تكرهوال  ،احلسن الشيءأمي حتب أن نكون مثلها يف  •
ال أنسى عندما علمتين أمي كيف أكتب حرف ال  )ه ( على ورقة صغرية، ومل ترتكين  •

 حىت أتقنته. 
 وروحك ي أمي..  سلمت يداك •

 
 ابنتها أروى: 

 ... طال يف عمرها على طاعتهأأتذكر أمي احلبيبة حفظها هللا لنا و 
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  ،يف صغران حنن البنات كانت تنتبه إىل طريقة كالمنا ونطقنا لألحرف والكلمات  •
  ،و صورة غري سليمة أوبصيغة  أو تدلع    تدللوكانت تغضب عندما تراان ننطقها ب

فكنا مباشرة بعد نظرة عابسة من   ،لصوحيباتنا يف املدرسة من خمتلف البلدانا  تقليدً 
 ، ا منها.. واآلن نشكرهاعينيها نعدل لساننا الذي أصابه العوج يف حلظتها خوفً 

 ولن نوفيها حقها ما حيينا..  ،ونرجو من هللا أن جيزيها عنا خري اجلزاء
أغلى ما متلك.. فالبنت بال حياء تعلمنا من أمي احلبيبة أن احلياء عند الفتاة هو   •

فال بدونه..  أحد  يتقبلها  هلا وال  ينظر  واحلزمال  اجلانب كان من   تشديد  يف هذا 
 أساسيات تربيتها لنا.. 

 
 ابنتها شفاء: 

 . تذكر حزهنا الشديد على والدها عند مساعها خرب وفاتهأ -
ه يف  ب واهتمامها    والدها،، وهو عمها، شقيق  وخدمتها املتفانية جلدي )والد والدي( -

 . آواخر عمره
وكانت جتاهد   ،تذكر أهنا بدأت حتفظ القرآن بعد أن أجنبت أخي أمحدأ  :حفظ القرآن -

ولكنها حتب ذلك، مث صار القرآن ال يفارقها، وتفض له على كل   ،وتتعب  ،نفسها كثرياً 
 .حىت ختمته حفظاً  ،شيء

أنس تزوج  و   ،كان أول زفاف نقيمه   ألنه  ؛ غفران عند زواجهاأخيت  ها على  ؤ حزهنا وبكا -
 .يف سوري ومل حنضر زواجه

كنت أحب أن أراقبها عندما كانت تطهو، ألنه كان أطيب طعام ف  ، أما عن طبخها -
ساعدها، وقبل أن أتزوج كانت تعلمين كيف أحفر الكوسا،  أعلى اإلطالق، وكنت  

يل وقالت  الكوسا  من  وأعطتين كيساً  احملشي،  طبق  تعلمي  :لعمل  ما  هيا    وطبقي 
ورأت   جاءت  مث  عملها،  لتكمل  وذهبت  من كل   (7)علمتك،  مثقوبة  كوسايت 

 ي النواحي
 .عند هجرهتا النهائية لرتكيا كان أكثر وقت أرى أمي حزينة فيه  -
 .والتفاؤل  ،وحتمل املرض ،والصرب ،والقوة ، واالهتمام ابلضيف ،تعلمت منها الكرم -
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وكنا أكثر أقرابئنا حشمة،    ،كانت بفطرهتا حتب السرت واحلشمة  :السرت والذوق الرفيع -
  .وكانت ختتار مالبسنا بعناية ودقة، وأهم شرط أن يكون حمتشماً 

أحد - نتدخل يف حياة  أن  املمنوع  أي    ، من  نؤذي  أو  أختنا،  أو  أخوان  لو كان  حىت 
خري من   ،نشخص، ونصيحتها الدائمة هي أن تكون صاحلاً ولي ناً ومتساحماً مع اآلخري

 أن تكون عكس ذلك. 
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 حممد خري رمضان يوسف 
 

 القلوب الطيبة 
 

 الذين هلم صحبٌة مع الشيوخِّ الطيبني،
 من العلماءِّ العاملني،

 والعارفني من السالكني طريَق رب ِّ العاملني،
 يعرفون كم تكون  قلوهبم مطمئنًة إذا كانوا بصحبتهم، 

 وحمبٍَّة يف جمالسهم. وكم يشعرون براحٍة نفسيٍة وتواؤٍم 
 وأعظم  من هذا ما كان من أمرِّ الصحابةِّ رضي هللا عنهم مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم،

 وما كانوا يشعرون به من جاللِّ املوقفِّ يف جملسهِّ الكرمي، 
 واطمئنان قلوهبم إذا دعا هلم واستغفر،

 وسعادهتم إذا زارهم يف بيوهتم أو جمالسهم،
 م، أو الطفهم وداعبه

 وقد قال هللا تعاىل يف كتابهِّ العزيز:
 [، 103{ ]سورة التوبة:  َوَصل ِّ َعَلْيهِّْم إِّنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هَل مْ }

 أي: ادع  هلم واستغفر، 
هم األمَن والرمحَة والطمأنينة.   إنَّ دعاءَك يَبعث  يف نفوسِّ

ت قلوب الصحابة بعد وفاتهِّ صلى هللا عليه وسلم،  وهلذا تغريَّ
 وحدثْت حوادث  بينهم رضوان  هللا عليهم، 

 وأفصَح عن هذا الصحايبُّ اجلليل  أنس  بن مالٍك رضي هللا عنه بقوله: 
هِّ وسلََّم املدينَة أضاَء منها كلُّ شيٍء، يا كاَن اليوم  الذي دخَل فيهِّ رسول  اَّللَِّّ صلَّى اَّللَّ  عل"ملَّ 

نَفضنا عن رسولِّ اَّللَِّّ صلَّى اَّللَّ  علْيهِّ مل ا  ها كلُّ شيٍء، و فلمَّا كاَن اليوم  الَّذي ماَت فيهِّ أظلَم من
 "ي وسلََّم األيدي وإانَّ لفي دفنِّهِّ حىتَّ أْنَكران قلوبَنا 
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( ابن حبان يف صحيحه  املسند )6634رواه  وأمحد يف  السنن  13336(،  والرتمذي يف   ،)
 ( وقال: حديث غريب صحيح. وصححه يف صحيح سنن الرتمذي.3618)

(: "يريد أهنم وجدوها تغريت عما عهدوه يف حياته من األلفة 8/149يف فتح الباري )  قال
 . والصفاء والرقة؛ لفقدان ما كان ميدُّهم به من التعليم والتأديب"

ولعله أخذه من قول التوربشيت رمحه هللا، الذي قال: "يريد أهنم مل جيدوا قلوهبم على ما كانت 
قطاع مادة الوحي، وفقدان ما كان ميدُّهم من الرسول صلى هللا  عليه من الصفاء واأللفة؛ الن

عليه وسلم من التأييد والتعليم، ومل يرد أهنم مل جيدوها على ما كانت عليه من التصديق". )حتفة  
 (.10/62األحوذي 

ت بعد موت رسول هللا   كما استفاد ابن عبدالرب ِّ القرطيب من احلديث "أن أحوال الناس تغريَّ
 (.23/394 عليه وسلم، نساًء ورجااًل". )التمهيد صلى هللا

 ما أطيب الطيبني، 
 وما أطيب قلوهبم،

 وما أطيب جمالسهم،
 وما أصعب فراقهمي

 
 مسألة عظمى 

 
 هكذا مساها اإلمام القرطيب يف تفسريه )مسألة عظمى( وح قَّ له ذلكي 

 وملخصها أن الرضا ابملعصية مشاركة فيها. 
أَْغنَِّياء وجاء هذا عند تفسري قوله تعاىل:   َوحَنْن   َفقِّرٌي  إِّنَّ اَّلل َ  قَال واْ  الَّذِّيَن  قَ ْوَل  }لََّقْد مسَِّع اَّلل   

َله م  األَنبَِّياءَسَنْكت ب  َما قَال واْ   .[181آل عمران:سورة ] بَِّغرْيِّ َحقٍ {  َوقَ ت ْ
األنبياء، ولكنهم ملا رضوا بذلك كانوا كمن  فإن اليهود يف عهده عليه الصالة والسالم مل يقتلوا 

 قتلوهم. وهذا بنص  القرآن الكرمي.
  ، عثمان رضي هللا عنه  قْتلَ   عند الشعيب ِّ   رجلٌ   حسَّنَ وأورد هو وغريه من املفسرين هذه احلادثة:  

 ا.ه .  .. فجعل الرضا ابلقتل قتاًل "يف دمه َشرِّكتَ " :فقال له الشعيب
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هذه مسألة ع ظَمى، حيث يكون الرضا ابملعصية معصيًة. وقد روى أبو    القرطيب:مث قال اإلمام  
  اخلطيئةُ   لتِ مَ إذا عُ عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "    ،داود عن الع ْرس بن عمرية الكندي

 ومن غابَ   ،عنها   كمن غابَ   -ها  فأنكرَ   : وقال مرة  -  هان شِهَدها فكرِهَ كان مَ   ،يف األرض
( وحسَّنه يف صحيح 4345]سنن أيب داود )  " وهذا نص.ها كان كمن شِهَدهاعنها َفِرِضيَ 

 سننه[. 
أوردت  هذا مذك ِّرًا؛ للحروب الدائرة يف عصران، وكيف أن الناس يف جمالسهم وإعالمهم يبدون  
وبني   بينهم  أو  الكافرين،  وبني  بينهم  أو  املسلمني،  بني  التناحر  ويف  فيها،  ومواقفهم  آراءهم 

لطغاة واملتجربين، أو بينهم وبني فرق ضالة، وكيف أهنم يؤيدون أو يعارضون بدون  الظاملني وا
خشية وال خوف، وكأهنم ال يعلمون أهنم مسؤولون عن أحاديثهم ومواقفهم. فليعلْم كل  أن 
أتييده ألي موقف أو حرب يعين مشاركته فيه، ويعين مسؤوليته عنه، كما هو النص يف اآلية  

 واحلديث. 
ر َِّب األمَر للمسلمِّ أكثر ليشعَر به ويتمثَّله، أقول: إن أتييدَك لفريق ظامل أو كافٍر يقتل  وحىت أق

املسلمني ويعذهبم، يعين نصرتك له ورضاك به، ومن مث هو كمشاركتك فيه وقتالك معه. هذا  
 هو خطورة الرأي واملشاركة يف اإلعالن عنه.  
يف الدماء خاصة، وخاف من عقوبته، فما تكلم ورحم هللا من خشَي ربَّه فسكت، واتَقى هللَا  

 إال بعد تدبر ومتحيص. 
 

 سورة عظيمة 
 

هناك حديث شريف رواه الصحايب اجلليل عقبة بن عامر رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، وقد أخرجه كثري من الرواة أبلفاظ متقاربة، منهم ابن حبان يف صحيحه، وأمحد،  

 إبسناد صحيح. واحلاكم 
يقول عقبة: تَبعت  رس       وَل هللا ص       لى هللا عليه وس       لم وهو راكب، فجعلت  يدي على قدمه، 
فقلت: ي رس ول هللا، أقرئين إما من س ورةِّ هود، وإما من س ورةِّ يوس ف، فقال رس ول هللا ص لى 

مِّن أن  هللا عليه وس          لم: "ي ع قبَة بَن عامر، إنََّك لْن َتقرأَ س          ورًة أحبَّ إىل هللاِّ وال أبلَغ عنَده  
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{، فإنِّ اس           َتطعَت أن ال َتفوَتَك يف ص           الٍة فافَعل". واللَّفظ  البن ق ْل أَع وذ  بَِّرب ِّ اْلَفَلقِّ َتقرأَ }
 حبان.

 وسورة الفلق سورة عظيمٌة ملن متعَّن يف تفسريها. 
ر م  ا ذكره الفخ  {ق   ْل أَع وذ  بَِّرب ِّ اْلَفَلقِّ وق  د أعجبين من بي  ان لفظ "الفلق" يف قول  ه تع  اىل: }

الرازي يف تفسريه الكبري، فإن أكثر املفسرين يرون أن معناه "الصبح"، وتوسَّع يف ذلك آخرون 
وانتص   ر هلم الفخر فقال ما ملخص   ه: الفلق  عبارة عن كل ما يفلقه هللا، كاألْرضِّ عنِّ النَّبات،  

ح   ابِّ عنِّ األمط   ار، واألرح   امِّ عنِّ األوالد، والَبيضِّ عن الفرخ،    واجلب   الِّ عن العيون، والس              َّ
 والقلوبِّ عن املعارف. 

ران الفلق هبذا التفس     ري ص     ار كأنه قال: قل أعوذ برب ِّ مجيع املمكنات، ومكو ِّنِّ  قال: فإذا فس     َّ
كل ِّ احملَداثت واملبدعات، فيكون التعظيم فيه أعظم، ويكون الص            بح أحد األمور الداخلة يف 

 هذا املعىن.
 مِّْن َشر ِّ ك ل ِّ ذي َشرٍ  َخلَقه  هللا.{: أي: مِّن َشر ِّ َما َخَلقَ وقوله تعاىل: }

ٍق إَِّذا َوَقبَ ومعىن: }  {: ومِّْن َشر ِّ القَمرِّ إذا دخَل يف اخلس وف.َومِّن َشر ِّ َغاسِّ

ة،  ة  َرض     َي هللا  عنها: نظَر النيبُّ ص     لى هللا عليه وس     لم إىل القَمرِّ فقال: "ي عائش     َ قالْت عائش     َ
ر ِّ هذا، فإنَّ   ق  إذا وَقب". َرواه  الرتمذيُّ واحلاكم  وأمَحد  إبس  ناٍد  اس  َتعيذي ابهللِّ مِّْن ش  َ هذا الَغاس  ِّ

 َصحيح.
روَن َمعىَن اآليَةِّ أبنَّه: اللَّيل  إذا أظَلم.  ويورِّد  املَفس ِّ

ًة عنَد اكتِّمالِّ د خولِّهِّ إىل مِّنطََقةِّ ظِّل ِّ األْرض،  ا، وخاص       َّ وفِّ أيض       ً ر  عنَد اخلس         والظَّالم  يَنَتش       ِّ
ف  كامِّ   ل  ق رصِّ القَمر.حيث  خَيسِّ

ر ِّ الن َّفَّااَثتِّ يفِّ اْلع َقدِّ وقوله تعاىل: } رِّ اللَّوايت يَعقِّْدَن الع َقَد يف  {َومِّن ش   َ واحِّ ر ِّ الس   َّ أي: ومِّْن ش   َ
حرِّهن .  اخل يوطِّ ويَنف ْخَن فيها، لَيضر ْرَن النَّاَس بسِّ

دَ ومعىن } ٍد إَِّذا َحس    َ ر ِّ َحاس    ِّ ٍد إذا َومِّن ش    َ ر ِّ حاس    ِّ د، {: ومِّْن ش    َ هِّ مَِّن احلس    َ أظَهَر ما يف نَفس    ِّ
 وأَحبَّ َزواَل الن ِّعَمةِّ عْن َغريِّه، ومل يَ ْرَض مبا قَسَم هللا  له.

فهذا التجاء واعتص   ام بربٍ  عظيم، يف س   ورة عظيمة ذكرها رس   ول  رب ِّ العاملني، يعص   مَك من 
 فظك.شرور وفنت يف هذه الدنيا، فاحرص على قراءهتا، يف الصالة وغريها، وهللا حي
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 إىل أين يذهبون به؟

 
 تصلي على جثَّة ممدودة أمامك. 

 تدعو له، وتسل ِّم. 
مث تشعر حبركة غريبة تنتاب أهله ومشي ِّعيه، فهم ي هَرعون إىل هذا اجلسد امليت ليحملوه بسرعة 

 غريبة، وتدافٍع وتكاثف..  
وهو ال حراك به.. ال رأي له وال موقف، ال يقول ال وال نعم، إن محلوه أو مل حيملوه، إن دَعوه  

 أو رَموه.  
 لقد انتهى دوره يف هذه احلياة.  

قبل ساع يتكلم. واآلن ال شيء. جثة هامدة، قطعة كان  ينظر، يسمع،  يتحرك،  ات شيئاً 
 جسد جامدة، ال تعمل أعضاؤها وال حواسُّها. انتهت. 

وتدعو هلذا املسكني، الذي انتهت ألفاظه وكلماته، مل يعد قادراً على قول ال إله إال هللا، وال 
مث قد كنت   يقول:  حاله  ولسان  حيمده،  أو  هللا  يسب ِّح  أسب ِّح  أن  ريب،  أذكر  قليل  قبل  لك 

 وأهل ِّل... وأان اآلن حمتاج إىل دعاء منك، دعاء ابلرمحة والغفران...  
ل على آلة خشبية، وسيغيب عن نظرك بعد قليل، لن تراه بعد اليوم...    لقد مح 

 اللهم ارمحه، اللهم كن له، اللهم كن يف عونه، اللهم إنك رحيم فارمحه.  
 اللهم اجعل هذا اليوم أسعد أيمه، واجعل هذه الليلة أسعد لياليه.  

 إىل ربٍ  كرمي، إىل ربٍ  رحيم. 
 اللهم ارمحه ي رحيم، اللهم أكرمه ي كرمي... 

 ة...  إهنم يسرعون به إىل سيارة تقلُّه، ليقطع مسافة قصري 
ينزلونه بتؤدة... والقرب ابنتظاره، حلٌد ممدود، حفرة عميقة أ عدَّت هلذا اجلسد اجلامد   وهاهم 

 ليمدَّد فيه، ملفوف يف قماش أبيض، مربوط يف أول رأسه وآخر قدميه.  
 وي هال عليه الرتاب..  ليغيب عن العيون، وال ي رى بعد اليوم.
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إىل حياة أخرى، هي حياة الربزخ، ليتوىل شأنه املالئكة...    لقد انتهى أمره يف احلياة الدنيا، انتقل
 إنه اآلن ي سأل.  

 اللهم كن يف عونه، اللهم ثب ِّته. 
مل يضعوا معه يف قربه هويته، وال مفاتيح بيته، أو حمل ِّه، أو سيارته، وال هاتفه النقال، الذي ما  

يستأنس بقراءته..  . وال ماالً يشرتي به طعاماً، أو  كان يفارقه ليل هنار، وال قلماً، أو كتاابً 
 يدفع به وابالً... 

 ال يفيده هذا كله، وال يشعر به، وال يلقي له اباًل.  
ال قيمة للمال هناك، حىت الذهب، مثله مثل الرتاب الذي أ لقي عليه، ومثل احلجارة واهلوام  

 من حوله... 
 لقد ذهبوا به بعيداً، إىل عامل آخر، إىل حيث احلساب واجلزاء.

 
 اإلشارة بطرف العني 

 
 اإلشارة  من طرفِّ العنيِّ إىل أمٍر سوٍء أدٌب منكٌر ال يليق  خب لقِّ املسلم. 

به وإن مل يكن يف حميٍط واسع، يف جمتمعات، ويف جمالس    -مع األسف    -ولكنه   معموٌل 
خاصة، وبني األصدقاء والندماء، يف حركاتِّ هتكٍم واستهزاٍء ابلضحية دون أن يراهم، أو يف  

 أموٍر أخرى أخطر من ذلك.  
 وتسمَّى هذ اإلشارة  )خائنة األعني(.

السريةِّ  أحداثِّ  مبايعةِّ وقد جاَء يف حادٍث من  فتحِّ مكة، حول عدمِّ  يوَم  الشريفة،  النبوية   
الرسولِّ صلى هللا عليه وسلَم عبدهللا بن سعد بن أيب السرح أواًل، وكان ممن أهدَر دمه ولو و جَد  

، فلما دعا  بن عفان رضي هللا عنه  اختبأ عنَد عثمان متعلًقا أبستارِّ الكعبة، فلما َعرف ذلك  
على النيب ِّ صلَّى هللا    حىت أوقفه  عثمان  جاء به    ،ه وسلَّم الناَس للبيعةرسول  هللاِّ صلَّى هللا  علي

   .قال: ي رسوَل هللاِّ، ابيْع عبَدهللاو عليه وسلَّم، 
   .بعَد الثالث  ه  فبايعَ  .كلُّ ذلك أيىب  ،إليه ثالاثً  رَ ظفن عليه الصالة  والسالم، رأَسه فرفعَ 
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ما كان فيكم رجٌل رشيٌد يقوُم إىل هذا  "فقال:  عليه الصالة والسالم  مث أقَبل على أصحابِّه  
   "؟فيقتله رآّن كَففُت يدي عن بيعتهِ  حيثُ 

ك، أال أومأَت إلينا بعينِّكَ     ؟قالوا: وما ي درينا ي رسوَل هللاِّ ما يف نفسِّ
 ". إنه ال ينبغي لنبٍّ أن يكوَن له خائنُة أعني "قال 

النسائي ) ( وصححه على شرط 4360(، املستدرك للحاكم ) 4078وصحيح سننه )(  4067)سنن 
 ( وذكر حمققه الشيخ حسني أسد أن رجاله رجال الصحيح(.757مسلم، مسند أيب يعلى ) 

  ن يضمرَ أهو  "  يف معىن هذا املصطلح:  اخلطايبوأورَد السندي يف حاشيته على النسائي قول  
  وقد كان ظهور   ،ىل ذلك فقد خانإبعينه  أومأو  ه  لسانَ  ذا كفَّ إف ،للناس  ه  ظهر ما ي   غريَ  يف قلبهِّ 

 ". اه .فسميت خائنة االعني ، تلك اخليانة من قبيل عينه
  ، وهذا مبالغة يف استواء ظاهره وابطنه(: "13/249ويقول ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع فتاويه )

  ني". افقوأنه ال يبطن خالف ما يظهر على عادة املكارين املن ،وسره وعالنيته 

واخليانة ال تليق يف عنٍي أو غريها، فشأن املسلم االستقامة، وله أن يستخدم وسائل أخرى  
لتحقيق ما يريد إذا اضطر إىل ذلك، كالتعريض، والتأجيل، والسكوت إىل حني، واإلسناد إىل  

 الغري ...  
صحابته رضوان هللا    وقد كان عدم مبايعته صلى هللا عليه وسلم ابَن أيب السرح أواًل إشارًة إىل 

 عليهم، ولكنهم مل يتنبهوا لذلك، أعين مل يدركوا مغزى تصرفه عليه الصالة والسالم.
ويدرك املرء أن اإلشارة من طرف العني قد ت نبِّئ عن إضمار مكيدة أو غدر وإيقاع.. وهي  

 م واألدب..خميفة على كل حال، إذا كانت األجواء  ملبَّدة، وغري  مقبولة عند أهل احلِّلم والعل
أو يوَمأ  إىل خري، يف أحواٍل ألهل   ويذكر هنا ما يستثىن منه، وهو أن يكوَن األمر  مباًحا، 
اإلحسان والكرم، فيشري أحدهم إىل خادمه أو حمبه إلحضار األمانة أو الوديعة املتفق بينهم  

 سابًقا.. إلعطائه الضيف أو احملتَفى به..  
 ظروف وأحوال متفاوتة.. أو يكون هناك إجراءات صلح يف 
 وكذلك ما كان منه مزاًحا مقبواًل. 

ويقال عموًما: إن هذه اإلشارة مباحة إذا كان األمر املؤشر إليه مباًحا، وحراٌم إذا كان املؤشر  
 إليه حراًما. 

 وقرأت  يف فقٍه شيعي أنه جيوز للمصلي النظر بطرف عينه.. 
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، ولو كان األمر حالاًلي  واإلشارة بطرف العني غري جائز للرسول صلى هللا  عليه وسلم كما مر 
 وهذا من )خصائصه( عليه الصالة والسالم. 

 .3/598وقد عدَّه القرطيب أحد األمور العشرة احملرمة عليه صلى هللا عليه وسلم، كما يف تفسريه  
 ، وهو يف الفقه املالكي:  3/249ويقول الشيخ عليش يف كتابه "منح اجلليل شرح خمتصر خليل"  

إظهار خالف ما يف ضمريه، فشبه ابخليانة يف اإلخفاء أو    : أي  (،خائنة األعني) حبرمة    صَّ خ  "و 
ان  إ " وحديث  .واألول حمرم عليه صلى هللا عليه وسلم يف غري احلروب   .االخنداع عما وجب

بفتح املوحدة من ابب    " شُّ نبَ "و  .من قبيل احلرب معىن "، نا تلعنهم وقلوبُ   قومٍ  يف وجوهِ   شُّ لنبَ 
سأل عن من إفساد املنافقني، فكان يَ   ابغريه حذرً   بيح له إذا أراد سفر الغزو التورية  وقد أ    .علم

حىت ال يتمكنوا من إفساد ما نواه    ،ليخفي عنهم اليت أرادها  ،حال جهة غري اليت أراد غزوها
 اه . ". صلى هللا عليه وسلم

  ذكره البهويت رمحه هللا يف كشاف القناع، بقوله: "وم نع   وملخص األمر يف احلظر واإلابحة ما 
كان لنب أن تكون له خائنة    "ما حلديث صلى هللا عليه وسلم من الرمز ابلعني واإلشارة هبا

من حنو   ،وهي اإلمياء إىل مباح  .مسلمعلى شرط  احلاكم  رواه أبو داود وصححه     ". األعني
وال   . لشبهه ابخليانة إبخفائه  (خائنة األعني)ومسي    .رعلى خالف ما هو الظاه  ،ضرب وقتل

 ور". اه . حيرم ذلك على غريه إال يف حمظ
  (، وفيه رد  على الزخمشري وغريه، فكان مما قال: 1/113وتوسع السبكي رمحه هللا يف فتاويه )

، ولكن ل  ال إىل ما ال حي  ولو أومأ إليه أومأ إىل ما حيل    ،أيب سرح كان قتله حالاًل   ابن    ،فانظر
ذلك، وهو   فكان من خصائصهم حترمي    ،منزلتهم ال يبطنون خالف ما يظهرون   األنبياء لعلو  

ا يف حق كانت حرامً   ولو كانت خائنة األعني هي النظرة إىل ما ال حيل    ،حالل يف حق غريهم
لم أن األمر ليس كما قال  فلما كانت من اخلصائص ع    ،كل أحد، ومل تكن من اخلصائص

ألن    (خائنة)ولعل تسميتها    . وإمنا هي اإلمياء إىل ما ال يتفطن له املومأ يف حقه  ،يالزخمشر 
ا، فاستواء الظاهر والباطن يف حق املتجالسني ا وابطنً ظاهرً   مقتضى اجملالسة واملكاملة املصافاة  

 ة".  األمانة خيان   الصحبة واجملالسة واملخاطبة وكأنه أمانة، وخمالفة    واملتخاطبني أمر يقتضيه أدب  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=6850#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=6850#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=6850#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080
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مث إن النظَر من طرفِّ العني إىل حرام لئال يراه أحد أمر ال خيفى على املسلم حرمته. يقول ربنا  
يَ ْعَلم  َخائَِّنَة  سبحانه حمذرًا من ذلك، ومبي ًِّنا أنه يعلم ما تشري إليه عينه وما يسرُّه يف صدره: }

ِّ َوَما خت ْفِّي الصُّد ور    [. 19{ ]سورة غافر: اأْلَْعني 
يعين: اعلموا أن عِّْلَم هللا  يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي رمحه هللا يف خواطره التفسريية: "

، فإْن عمَّيتم على خلق هللا يف الدنيا واختلستم النظرات   شامل وال خيفى عليه شيء مهما دقَّ
ولو أيقن املؤمن بشمول علم هللا وبنظره    .ا أنكم ال ختَفون على هللافاعلمو   ،فيما ال حيل لكم

 ."إليه ما كانت له خائنة أعني
 ويطول  احلديث  يف هذا األخري، واملقصود  منه أوله. 

 
 تعالوا إىل مدرسة اخلري!

 
 مدرسة اخلري تريد اخلرَي لآلخرين كما تريده  لنفسهاي -

 املسلمني، يتعاونون فيها على الرب ِّ والتقوى.هي مدرسة مفتوحٌة جلميع  -

 ال رئيس هلا وال مدير، وال مركز هلا وال إدارة، وال ندوة فيها وال مؤمتري -

منهجها عدم  إاثرة اخلالفات، وهدفها توحيد  كلمة املس            لمني وجتميع قوهتم، وغايت ها   -
 إرضاء هللا سبحانه يف دينه.

 *   *   * 

وإرش   ادات موجزة، وتوجيهات ونص   ائح، للتخفيف من  وهذا نداء وتوجيه، وإش   ارات  -
آاثرِّ واقعِّ ما يعيش      ه املس      لمون، من انفص      ال ف رض عليهم، أو انعزال أقيم عليهم، أو 
أفكاٍر وجدت بينهم، فص              ار كل  أيخذ من حميطه، ويس              تغرب مما عداه، فازدادت 

 ما جيمع  كلمة وجهات  النظر، وحتكَّم اخلالف، وخاصة يف غياب اخلليفة، الذي غالباً 
 املسلمني.
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وقد ص      ار املس      لمون بتباعدِّ الزمن أص      حاَب مدارس، ومش      ارَب ومذاهب، يف الفقه  -
ل رأي رئيس      ه، وَيص      د ر عن قوله  والعقيدة، ويف الس      لوك والتنظيم. وص      ار كل  يفض       ِّ

 وفتواه.

اد عنه - ش        ى منه اثئرة، وتقيُّد آبراء ال حي  ا؛  واالختالف درجات، بني حواٍر طيب ال خت 
ق، وأقص              اه ا التكفري  وإعالن احلرب... وبني ه ذه ال درج ات  فيب دَّع خم الف ه ا ويفس              َّ

 درجات.

وهم مجيعاً يَعبدون رابً واحداً، وأيخذون عن نيب واحد، وَيص     د رون عن كتاب مساوي  -
 واحدي

وبعض هؤالء جرَّب كل ش    يء يف حياته إال نبَذ اخلالف، فإنه مل جير ِّبه، ومل يفكر فيهي  -
 خلالف  قطعة منه، وجزءاً من حياته، ال يقدر أن يعيش بدونهييفصار ا

إن اخلالف ليس ضروريً وال واجباً، بل هو يشقُّ صفَّ املسلمني إذا مل يستعمل حبقه،  -
 بينما مجع  كلمة املسلمني ووحدة  األمة واجب.

ولو عم  ل ك  ل  للوح  دة كم  ا عم  ل للخالف، لوج  د فجوات كثرية م لئ  ت، وم نعرج  ات  -
 ة س و ِّيت، وجراحات كثرية ض مدت.عديد

فكن حريص     اً على اخلري، جتمع فيه مشلك ومشل إخوانك، لتكونوا أقوى وأمنع وأهيب  -
 عند األمم، بدل أن تكونوا غ ثاء، وهنباً، وصيداً لألعداء.

 ولئن جتمَع خرٌي من أن تفر ِّق. -

س     لمني فوق  وال حتتاج س     وى إىل إرادة املس     لم التقي، الذي يض     ع حبَّ اإلس     الم وامل -
 اهلوى والعصبية، والطائفيةِّ واملذهبية، واحلزبيةِّ واحلركية.

وإذا ك ان ال ب دَّ للخالف أن يظهر، فليكن يف ثوب معقول ال مب الغ ة في ه وال هتوي ل،   -
ويف أس  لوب علمي، وجوٍ  أخوي إس  المي، ال حس  اس  ية فيه وال تش  هري، وال خماص  مة  

 فيه وال تكفري، وال عداوة فيه وال حتقري.
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فب اإلمك ان أن تنق د أي عم ٍل ملس              لم تراه خم الف اً، ولكن لتعلم أن ه ذا ال ذي ترد علي ه  -
أخ ل ك رمب ا ج ان ب الص              واب من غري قص               د، وق د ال توفَّق يف نق ده فتكون أن ت 
املخطئ، أو أن األمر خاليف ق  ِّدم  اً، فمنهم من ق  ال بقول  ك، ومنهم من ق  ال بقول  ه، 

وال يؤخر، وتوفر بذلك جهدك ألمور مفيدة،  فلماذا ال تسكت ما دام قولك ال يقد ِّم  
 وال تشغل املسلمني مبا ال فائدة من تكراره.

وأنت تقدر أن تبني ِّ احلق من غري أن تقول إنه رد على فالن، وتكون بذلك قد بلغت  -
 وبرَّأت ذمَّتك، أو تقول: ما ابل أقوام...

يء إال  زانه، وال ي نزَع  م - ن ش     يٍء إال  ش     انَه"، كما قاله واعلم أن "الرفَق ال يكون  يف ش     َ
رس ولنا الكرمي ص لى هللا عليه وس لم. وقد جتذب ابللني والرفق أخاك املس لم إىل رأيك، 

 أو على األقل ال جتعله يبغضك، فال تشقُّ به صفاً، وال تغري ِّ به قلباً.

 وأما إذا ف قد الرفق من نقاش          ك معه، وجاء بدالً منه التوبيخ والتحقري، والكالم الفظ -
الغليظ، والتجريح والتكفري، ف إن الغ ال ب علي ه أال يس              تجي ب لقول ك ولو ك ان حق اً،  
واقرأ إن ش  ئت رس  الة "الفرق بني النص  يحة والتعيري" لتعلم ماذا قال أئمة العلم واهلدى 
يف ذل ك، ولئال تظن أن ص              احب ك وح ده ك ذل ك. وب ذل ك تكون دخل ت يف اإلمث ومل  

ب هو أنت، هو قلبك املليء ابحلقد والكراهية  جتنِّ من قولك احلق ما ترجوه، والس         ب
 والضغينة، وأنت تريد أن تطفئ غضبك الشديد من بني سطور االنتصار للحق.

ولكن هيهاتي فإن الذين ينتص         رون للحق من أجل احلق ليس         وا كذلك، إهنم كرماء  -
أتقياء، وذوو مهم ونفوس عالية ال تدخل يف س            فاس            ف األمور، بل تكظم غيظها، 

 عن حظوظ نفسية ألجل الصدع ابحلق وتسهيل مروره.وتتغاضى 

 إذاً فقد عرفت أنك إذا تعلمَت احلق، فعليك أن تتعلَم معه كيف تبل ِّغه. -

وس الٌم عليك إن كنت تش فق على أمتك وتض ع مص لحة وحدهتا وقو هتا فوق أحقادك   -
 الشخصية، وأهالً بك حينئذ يف مدرسة اخلري ومهمتها اجلليلة.
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