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إن الدنيا قد جبلت على كدر وهم  ,وضيق وغم  ,أوجاعها ال
تنقضي  ,ومآسيها ال تنتهي  ,واإلنسان فيها بين آالم مرض
وهموم دين  ,وبين جفوة قريب وفقد حبيب  ,وبين معاناة سفر
ومكابدة سهر .أسرة هنا تحت سلطة أب ظالم أو تمرد زوجة ناشز
أو عقوق أبناء منحرفون .
بلد هناك يئن من احتالل  ,وبلد يشكو من سلطان جائر  ,فتن
متالطمة  ,ومحن متتابعة .
وهلل ما يقدر ويفعل  ,وله في كل شي حكمة .

وهو مذكور يف القرآن عىل أنواع عدّة  :ومنها :
والناس مع هذه األحداث عىل قسمني ,

األول  :أن الله جل وعال قد أمر به فقال تعاىل  « :يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة

فمنهم من يجزع ويسخط ويعرتض عىل قضاء الله وقدره  ,وأولئك الذين ضعف إميانهم « وقال  « :واستعينوا بالصرب والصالة « وقال  « :اصربوا وصابروا « وقال  « :واصرب وما صربك
واضطرب يقينهم  ,فهم عطفاً عىل تربمهم وتسخطهم تعظم مصائبهم وتتفاقم همومهم إال بالله « ونهى جل وعال عن إتيان العبد كل ما هو ضده ( أي ضد الصرب)  ,فقال تعاىل « :
وتثقل عليهم أوجاعهم حتى يعجزوا عن حملها أو مواجهتها  ,فيخرسوا بذلك أجر الصرب فاصرب كام صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل لهم «  ،وقال  « :فال تولوهم األدبار «
والرضا بأقدار الله تعاىل من وجه  ,ويعجزوا عن حل مشاكلهم ومعالجة أوضاعهم من وجه  ،فإن تولية األدبار  :ترك للصرب واملصابرة  .وقوله  « :وال تبطلوا أعاملكم « فإن إبطالها ترك

آخر .

الصرب عىل إمتامها  .وقوله  « :وال تهنوا وال تحزنوا « فإن الوهن من عدم الصرب .

ومنهم من يصرب عىل قضاء الله وقدره ويرىض به  ,فال يأتون من األعامل واألقوال إال ما الثاين  :ثناء الله جل وعال عىل الصابرين وهذا كثري يف القرآن الكريم  ،كقوله تعاىل « :
يريض ربهم ويساهم يف مضاعفة أجرهم ويسكن الطأمنينة واألمن يف قلوبهم  ,متطلعني والصابرين يف البأساء والرضاء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون « ومن
إىل ما عند ربهم من األجر واملثوبة التي كتبها الله للصابرين الشاكرين قال تعاىل  « :صور ثناءهم عليهم أن الله قد أوجب محبته و معيته لهم فقال يف محبته لهم  « :والله
والصابرين يف البأساء والرضاء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون « .يحب الصابرين « وقال يف معي ّـته لهم  « :واصربوا إن الله مع الصابرين» وقال « والله مع

إن خلق الصرب من أفضل فضائل األعامل  ,وأجل أخالق الكرام  ,وأحد أهم أسباب التوكل الصابرين « وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونرصهم وتأييدهم .
الصادق عىل امللك العالّ م  ,جاء بيان فضله يف القرآن الكريم يف نحو تسعني موضعا ,

وهو واجب بإجامع األمة  ,وهو نصف اإلميان  ,فإن اإلميان نصفان نصف صرب ونصف شكر الثالث  :أوجب الله للصابرين مآالت عدة وخريات متعددة  ,ومنها أن منحهم الجزاء بأحسن
أعاملهم فقال تعاىل  « :ولنجزيّن الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون « ومنحهم
 ,ذكر ذلك ابن الق ّيم رحمه الله يف كتابه مدارج السالكني .
أيضاً الجزاء بغري حساب  ,فقال تعاىل»  :إمنا يوىفّ الصابرون أجرهم بغري حساب «  ,وأوجب
لهم الخري كله إن هم حققوا معنى الصرب ومتثلوا به  ,فقال تعاىل  « :ولنئ صربتم لهو خري
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فإن من نعم اهلل تعالى على اإلنسان أن جعله يفكر ويبدع  ,ويكتشف وينتج  ,فتجد وأنت تقرأ في تاريخ النتاج العقلي واإلبداع
الفكري مدى تلك االنجازات العظيمة واملخرجات الهائلة والتي تهدف إلى خدمة اإلنسان وتساعده في عيشه وكسبه وتساهم معه
في تك ّيفه وتأقلمه مع تقلّبات الزمن وتحوالت الحياة  ,وال شك أن ذلك كله يعطي رسالة مهمة للجميع مفادها أن اهلل على كل شيء
قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شي علما وأنه الهادي املبين سبحانه وتعالى  ,وأن تلك النعم الجليلة والعطايا العظيمة إنما هي من خزائن

كرمه وسحائب فضله « وإن تعدوا نعمة اهلل ال تحصوها  ..اآلية « .

ومن تلك النعم التي أنعم الله بها عىل عباده يف هذا الوقت نعمة
التواصل عن طريق التقنية أو ما يسمى بالتواصل االجتامعي  ,فقد
شاء الله أن تلد وتخرج يف زماننا هذا  ,وقد سخر الله بعضا من خلقه
ليخرجوا بأفكار عجيبة لها ويقدمونها للناس يف تقنية عالية واحرتافية
متطورة مع سهولة يف االستخدام وقدرة يف التعامل من جميع األعامر
واألجناس .
هذه املواقع قربت بني الناس وأحيت بينهم الروابط والعالقات
 ,وساهمت يف تكوين املجتمعات االفرتاضية  ,ويف تبادل اآلراء
واألفكار والتجارب  ,وال شك أن يف هذه املواقع الخاصة بالتواصل
االجتامعي الخري والرش  ,والحق والباطل  ,والطيب والخبيث  ,لذا كان
البد الستخدامها الكثري من املهارة  ,وللعمل بها املزيد من املعرفة
واإلتقان خاصة أن منها املقروء واملسموع واملريئ  ,وتستطيع أن تصل
من خاللها إىل خصوصيات الناس وهمومهم وأخبارهم ويومياتهم ,
وتغري يف األفكار وتؤثر يف
وتستطيع أن تك ّون من خاللها التوجهات
ّ
املتلقني بشكل أو بآخر .
وإليك  -أيها املبارك – مجموعة من املهارات يف التعامل مع مواقع
التواصل االجتامعي  ,الهدف من تبيينها وتعليم الناس بها أن نسخّر هذه
املواقع يف ما يريض الله تعاىل عنا  ,وأن تكون يف أيدينا نعامً ننرش من
خاللها الحق والخري والعلم والفضيلة لآلخرين  .وهي ما ييل -:
19

 .1أن ال تكتب رسالة أو تنرش خربا ً أو ترسل صورة أو مقطعاً مرئياً حتى تسأل
نفسك ملاذا ؟ فإن كان القصد ابتغاء ما عند الله فامض وسيبارك الله يف
صنيعك  ,وإن كان غري ذلك فراجع قلبك وعامل ربك جل وعال .
 .2التواصل مع اآلخرين فيه أمانة يجب عىل املؤمن أن يراعيها  ,لذا فاعلم أنك
تحت مراقبة مالئكة الرحمن « وإ ّن عليكم لحافظني * كراماً كاتبني * يعلمون
ما تفعلون « فال تخدع أو تغش  ,وال تخن أو تنقض العهد وأنت تتعامل مع
اآلخرين عن طريق مواقع التواصل االجتامعي .
 .3عىل كل مستخدم لهذه التقنية أن يعلم أن مشاركته يف هذه املواقع متى ما
انترشت فهي ليست ملكه وإن كان له أجرها وعليه وزرها  ,وأن ما نرشه من كالم
أو صور أو مقاطع مرئية او فكرة طيبة او هدامة فإنها من أثره الباقي  ,وبصمته
بني العاملني فإن كانت خريا ً فليبرش  ,وإن كانت رشا ً فال يلوم ّن إال نفسه .
ويبقي الدهر ما كتبت يداه
وما من كاتب إال سيفنى
فال تكتب بكفك غري يشء يرسك يف القيامة أن تراه
 .4عىل املستخدم لهذه املواقع أن يكون إيجابياً يف التعامل معها من خالل
نرشه للخري ودعوته للحق والعمل عىل إيضاح محاسن اإلسالم  ,ونرش اآليات
القرآنية ومعانيها وتفسريها وكذلك نرش األحاديث الصحيحة مع رشحها فقد
قال عليه الصالة والسالم « بلغوا عني ولو آية « والحذر من التطرف والغلو
يف الدين الذي ظهر يف هذا الزمان  ,ولعل من نتاج هذه اإليجابية يف التعامل
مع مواقع التواصل االجتامعي أن يتعلم الجاهل وأن يرد عىل الضال وأن يحفز

ويشجع صاحب العزمية املرتدد وان يبطل حجج
اهل الغلو يف الدين والتطرف املقيت.
 .5مواقع التواصل االجتامعي وسيلة سهلة التناول
لدى الجميع لذا يسهل من خاللها نرش الكفريات
والرشكيات والبدعيات واملحرمات واالفكار الهدامة
والحث عىل اعامل العنف ونرش الكراهية والبغضاء
بني الناس  ،وغريها سواء بالكتابة أو الصور أو
املقاطع وغريها  ,فعىل مستخدم هذه املواقع أن
يكون صاحب قرار صادق وجاد وحذر حني مير عليه
جملة محرمة ملفتة  ,أو دعوى لفعل باطل  ,أو صورة
تحتوي مشاهد مخزية بأن يحول برصه وتفكريه
واهتاممه عنها وأن ال يستغرق يف املشاهدة بدعوى
حب اإلطالع أو غري ذلك من الحجج الواهية التي قد
ترمي بصاحبها يف بحور الفجور والفسوق .
 .6مواقع التواصل االجتامعي وسيلة سهلة أيضا لنرش
الكذب ولنقل اإلشاعات وبث الخوف والخور بني
الناس  ,فيالحظ املستخدم لهذه املواقع التفسري
الباطل لآليات واألحاديث  ,واألحكام الفقهية
املرجوحة  ,والحديث الباهت عن العقائد واألصول
 ,والفتاوى امللفقة واملكذوبة ..الخ  ,فيكون نتيجة
نرشها بني الناس أن تسبب الفنت عىل مستوى الفرد
واملجتمع واألمة بشكل عام  ,والواجب عىل كل
مستخدم لهذه املواقع أن يتثبّت من كل ما يقرأ أو
يسمع أو يشاهد  ,وأن ال يقوم بنرش يش ما مل يعرف
مصدره  ,وقد قال عليه الصالة والسالم « كفى باملرء
كذبا أن يحدث بكل ما سمع « .
 .7يف مواقع التواصل االجتامعي ما يسمى باملتابعة
وهي أن يتابع املستخدم موقعاً أو شخصاً تصله
أخباره ويومياته ومقاطعه املرئية وصوره بشكل
مستمر  ,إال أن املالحظ ولألسف الشديد أن تجد
من شباب األمة من يتابع الشخصيات الساقطة أو
املواقع اله ّدامة للفكر واألخالق ويهتم بيومياتهم

ويتابع تفاصيل حياتهم فيكون نتيجة ذلك أن يتأثر بأفكارهم املنحرفة وأساليبهم الرخيصة شعر
بذلك أو مل يشعر  ,والواجب أن يتابع القدوات الصالحة والشخصيات املؤثرة إيجابيا يف األمة
مصغياً لهم ومحفزا ً لعطائهم ومشاركاً لهم يف بذل املعروف ونرش الخري بني الناس .
 .8يرد من مواقع التواصل االجتامعي الكثري من األخبار واألحداث امله ّمة واملقاالت املط ّولة
واألفالم الوثائقية وغريها والتي تستنزف وقتاً طويالً وجهدا ً كبريا ً  ,وقد يكون أغلب ما يف ذلك كله
ال يهم املستخدم أو عىل األقل ليس بأوىل أولوياته  ,فتجده يجلس الساعات الطوال ال يشعر
خاللها بتعب أو ملل فيضيع العمر وتقل االنجازات وتتسع مساحة البعد بني املستخدم وبني
أهله وأبناءه والواجب أن يحدد املستخدم وقتاً لهذه املواقع وعليه أن ال يتنازل لهذه املواقtع
أن تأخذ وقتاً ليس لها ولو كان يسريا ً .
 .9عىل االباء واالمهات ووالة االمور االطالع عىل ما يقرأه أبناؤهم من االفكار الخارجة عن االسالم
والتي ينرشها الغالة واملتطرفون ويحاولون اسقاط الشباب املسلم يف شباكهم وينتهي بهم االمر
اىل الهالك والدمار واالذى لهم ولغريهم .
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يتبع

للصابرين « وقال  « :وأن تصربوا خري لكم « ويف هذا املقام أيضاً أخرب جل وعال

إن ذلك ملن عزم األمور» .

أنّه ما يلقى األعامل الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة عليها إال أهل الصرب  ،قال
تعاىل  « :ويلكم ثواب الله خري ملن آمن وعمل صالحا وال يلقاها إال الصابرون « وقال

بني الله تعاىل أن أهل الصرب أهل تفكر وتدبر  ,وأصحاب نفع من اآليات
الخامس ّ :

والعرب  ,قال تعاىل ملوىس  « :أن أخرج قومك من الظلامت إىل النور وذكرهم بأيام

تعاىل « وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم « وفيه أيضاً أن الله

الله إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور «  ،وقوله يف أهل سبأ  « :فجعلناهم أحاديث

أخربهم بأن الفوز باملطلوب املحبوب  ،والنجاة من املكروه املرهوب  ،ودخول

ومزقناهم كل ممزق إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور «  ,وقوله  « :ومن آياته الجواري

الجنة  ،إمنا نالوه بالصرب  ,قال تعاىل  « :واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم

يف البحر كاألعالم إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد عىل ظهره إن يف ذلك آليات لكل

عليكم مبا صربتم فنعم عقبى الدار»  ,ومن منحه جل وعال لهم أن ضمن لهم النرص

صبار شكور «

واملدد لهم من عنده فقال تعاىل  « :بىل إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
ميددكم ربكم بخمسة آالف من املالئكة مسومني « ومن منحه جل وعال للصابرين أن

السادس  :قرن الله الصرب مبقامات اإلسالم واإلميان  ،كام قرنه الله سبحانه باليقني

أطلق لهم البرشى دون تحديد يف وقت أو مكان أو أمر  ,فقال تعاىل  « :ولنبلونكم

وباإلميان  ،والتقوى والتوكل  ,وبالشكر والعمل الصالح والرحمة  ,ولهذا كان الصرب من

بيشء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبرش الصابرين « ,

اإلميان مبنزلة الرأس من الجسد  ،وال إميان ملن ال صرب له كام أنه ال جسد ملن ال رأس

ومن مآالت الصرب التي تعترب من منح الله تعاىل لعباده الصابرين أنه يورث صاحبه

له  ,وقال عمر بن الخطاب ريض الله عنه  :خري عيش أدركناه بالصرب  ,وأخرب النبي صىل

درجة اإلمامة  ,قال ابن القيم رحمه الله  :سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -قدس الله

الله عليه وسلم يف الحديث الصحيح أنه ضياء  ,وقال»  :من يتصرب يصربه الله»  ,ويف

روحه  -يقول  :بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين  ,ثم تال قوله تعاىل  « :وجعلنا

الحديث الصحيح  « :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري  ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن

منهم أمئة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون «

 ,إن أصابته رساء شكر فكان خريا له وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا له « وقال للمرأة
السوداء التي كانت ترصع فسألته أن يدعو لها  « :إن شئت صربت ولك الجنة  ،وإن شئت
دعوت الله أن يعافيك « فقالت  :إين أتكشف فادع الله أن ال أتكشف فدعا لها  ,وأمر

الرابع  :أخرب الله جل وعال يف كتابه الكريم بأن أهل الصرب هم أهل العزائم  ,وهم

األنصار  -ريض الله تعاىل عنهم  -بأن يصربوا عىل األثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه

أهل جادة الحق والهمم العالية وأهل التضحية من أجل الله تعاىل ومن أجل التقرب

عىل الحوض  ,وأمر عند مالقاة العدو بالصرب  ,وأمر بالصرب عند املصيبة  ,وأخرب أنه إمنا

إليه بفعل الطاعات وترك املعايص  ,ومن أجل محمد صىل الله عليه وسلم ورسالته

يكون عند الصدمة األوىل  ,وأمر صىل الله عليه وسلم املصاب بأنفع األمور له  ،وهو

وسنته وسريته  ,ومن أجل ابتغاء ما عند الله من األجر والثواب ومن أجل دعوة الناس

الصرب واالحتساب  ,فإن ذلك يخفف مصيبته  ،ويوفر أجره  .والجزع والتسخط والتشيك

إىل الحق واإلحسان إليهم  ,فقال تعاىل  « :لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن

يزيد يف املصيبة  ،ويذهب األجر  ,وأخرب صىل الله عليه وسلم أن الصرب خري كله  ،فقال

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أرشكوا أذى كثريا وإن تصربوا وتتقوا

 :ما أعطي أحد عطاء خريا له وأوسع من الصرب .

فإن ذلك من عزم األمور» وقال تعاىل  « :يا بني أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن
املنكر واصرب عىل ما أصابك إن ذلك من عزم األمور « وقال تعاىل  « :وملن صرب وغفر
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أﻋﺪﻫﺎ:اﻟﺸﻴﺦأﺣﻤﺪﻋﺮﻓﺎت

" - ٩٦اﳋﺸﻴﺔ أﺧﺺ ﻣﻦ اﳋﻮف ،ﻓﻬﻲ ﺧﻮف ﻣﻘﺮون ﲟﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﺎﳋﻮف ﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،واﳋﺸﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎرﻓﲔ ،واﻟﻬﻴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺒﲔ ،واﻹﺟﻼل ﻟﻠﻤﻘﺮﺑﲔ ...واﳋﻮف اﶈﻤﻮد اﻟﺼﺎدق :ﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﺑﲔ ﻣﺤﺎرم اﻟﻠﻪ ،ﻓﺈن ﲡﺎوز ذﻟﻚ ﺧﻴﻒ
ﻣﻦ اﻟﻴﺄس واﻟﻘﻨﻮط-- ".اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
" - ٩٧اﻻﺗﺴﺎء ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ وﻋﻆ أﻫﻞ اﳉﻬﻞ واﳌﻌﺎﺻﻲ واﻟﺮذاﺋﻞ واﺟﺐ ﻓﻤﻦ وﻋﻆ ﺑﺎﳉﻔﺎء
واﻻﻛﻔﻬﺮار ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄ وﺗﻌﺪى ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،وﺻﺎر ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺮ ﻣﻐﺮﻳ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮﻋﻮظ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎدي ﻋﻠﻰ أﻣﺮه
ً
وﺣﺮدا وﻣﻐﺎﻳﻈﺔ ﻟﻠﻮاﻋﻆ اﳉﺎﻓﻲ ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻲ وﻋﻈﻪ ﻣﺴﻴﺌ ًﺎ ﻻ ﻣﺤﺴﻨ ًﺎ -- ".اﺑﻦ ﺣﺰم
ﳉﺎﺟ ًﺎ
" – ٩٨اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻬﺘ ُّﻤﻮن ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻘﻮدﻫﻢ ﺳﺎﺳﺔ ﻻ ﻳﻬﺘ ُّﻤﻮن ﺑﺎﻹﺳﻼم"  --ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ أرﺑﻜﺎن
 " - ٩٩رب ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺮى ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺴﺎن ﻫﻠﻚ ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن "  --اﺑﻦ اﳉﻮزي
" - ١٠٠ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳊﻴﺎة دﻳﻨﺎ ،و أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮى .اﻣﻠﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺬﻛﺎء و اﻗﺘﺪار ﺛﻢ وﺟﻬﺎ
ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ و إﻋﺰاز اﻹﳝﺎن و رﻓﻊ راﻳﺘﻪ -- ".اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ
" - ١٠١ﺣﺮﺳﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ  ،ﺛﻢ ﺣﺮﺳﻨﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﺛﻢ وردت ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺮوﺳﲔ ﺟﻤﻴﻌﺎ-- ".
أﺑﻮ ﺣﻔﺺ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري
" - ١٠٢ﻣﻦ أﺣﺐ أن ﻳﻄﻠﻊ اﳋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻏﺎﻓﻞ!" ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺴﺘﺮي
" - ١٠٣اﻟﺴﺎﻛﺖ ﺑﻌﻠﻢ أﺣﻤﺪ أﺛﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺠﻬﻞ -- ".أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻐﺮﺑﻲ
" - ١٠٤إن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻗﻮة اﳌﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ و ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ .أﻻ ﺗﺮون أن اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻜﻮن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻳﺼﻮم
اﻟﻬﻮاﺟﺮ و ﻳﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ و اﻟﺸﺎب ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ -- ".ﺷﻤﻴﻂ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن
" - ١٠٥ذﻧﺐ أﻓﺘﻘﺮ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ أﺣﺐ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ أﻓﺘﺨﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ-- ".ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
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س:إذا ابتلي أحد بمرض أو بالء سيئ يف النفس أو املال ،أن تكون ماتت قبل هذه القضية التي حصلت عليها وكذلك قول يوسف عليه الصالة

فكيف يعرف أن ذلك االبتالء امتحان أو غضب من عند اهلل؟

والسالم{ :رب قد آتيتنى من امللك وعلمتنى من تأويل األحاديث فاطر الساموات واألرض

الحديث فهو ثابت يف الصحيحني وغريهام عن جامعة من الصحابة ريض الله عنهم عن أنت وىل ىف الدنيا واألخرة توفنى مسلام وألحقنى بالصالحني الدنيا واألخرة توفنى مسلام
النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال( :ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وال بعد وألحقنى بالصالحني}  .ليس معناه أنه يسأل الله املوت ،ولكنه يسأل الله أن ميوت عىل
العرص حتى تغيب الشمس) .لكن هذا العموم يستثنى من الصالة ذات السبب يف أصح هذه الحال؛ أي أن ميوت مسلام فال يكون هذا معارضا لنهي النبي صىل الله عليه وسلم
قويل العلامء ،كصالة الكسوف وصالة الطوف وتحية املسجد ،وصالة الجنازة  ،فإن هذه عن متني املوت.
الصلوات يرشع فعلها ولو يف وقت النهي ألحاديث صحيحة وردت يف ذلك تدل عىل
استثناء من العموم،

س :املريض املركب له كيس للبول كيف يصلي؟ وكيف
يتوضأ؟

س :ما حكم أداء السنة الراتبة أو تحية املسجد جالسا؟

ج يصيل عىل حسب حاله مثل صاحب السلس ومثل املرأة املستحاضة ،يصيل املريض

جميع النوافل ومنها السنة الراتبة وتحية املسجد تجوز قاعدا وقامئا ألن القيام ركن يف إذا دخل الوقت عىل حسب حاله ،ويتيمم إذا كان ال يستطيع استعامل املاء فإن كان
م}
استَطَ ْعتُ ْ
الفريضة فقط ولكن إذا كان قاعدا ً لغري عذر فإن أجره نصف أجر صالة القائم وإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء باملاء لقول الله عز وجل{ :فَاتَّقُوا اللَّ َه َما ْ
لعذر وكان من عادته أن يصىل النفل قامئا فإنه يكتب له ما كان يعمل يف حال الصحة [التغابن]16 :
لقول النبي صىل الله عليه وآله وسلم (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا والخارج بعد ذلك ال يرضه ،لكن ال يتوضأ إال بعد دخول الوقت ،ويصيل ولو خرج الخارج
مقيام) .

ما دام يف الوقت ألنه مضطر لهذا ،مثل صاحب السلس فإنه يصيل يف الوقت ولو كان
البول يخرج من ذكَره؛ وهكذا املستحاضة تصيل يف الوقت ولو خرج منها ال َد ُم مدة

س :ما حكم تمني املوت؟
نهى رسول الله صىل الله عليه وسلم أن يتمنى اإلنسان املوت لرض نزل به ،وقال« :إن
كان البد فاعال فليقل :اللهم أحيني ما علمت الحياة خريا يل ،وتوفني ما علمت الوفاة خريا
يل»  ،وال يرد عىل هذا قول مريم ريض الله عنها{ :فأجآءها املخاض إىل جذع النخلة
قالت ياليتنى مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا} فإن هذا ليس متنيا للموت ،ولكنها متنت
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طويلة فإنها تصيل عىل حسب حالها ،لكن ال يتوضأ من َح َدث ُه دائم إال إذا دخل الوقت،
«لقول النبي صىل الله عليه وسلم للمستحاضة :توضأي لوقت كل صالة» فيصيل صاحب
السلس واملستحاضة واملريض املسؤول عنه يف الوقت جمي َع الصلوات من فرض ونفل،
ويقرأ القران من املصحف ويطوف بالكعبة من كان مبكة ما دام يف الوقت ،فإذا خرج
الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل.

ثالث ال تقبل إال بثالث :

روي عن ابن عباس ريض الله عنه أنه قال  :ثالث آيات نزلت مقرونة بثالث ال
تقبل منها واحدة بغري قرينتها :
1ـ ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )
فمن أطاع الله ومل يطع الرسول مل يقبل منه .
2ـ ( واقيموا الصالة وآتوا الزكاة )
فمن صىل ومل يزك يخىش اال تقبل منه .
3ـ ( أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري )
فمن شكر الله ومل يشكر والديه مل يقبل منه

عجب ًا ملؤمن :
يسمع القرآن يتىل وال يخشع !!!
ويذكر الذنب وال يحزن !!!
ويرى العربة وال يعترب !!!
ويسمع بالكارثة بل ويشاهدها وال يتأمل !!!
ويجالس العلامء وال يتعلم !!!
ويصاحب الحكامء وال يتفهم !!!
ويقرأ عن العظامء وال تتحرك همته !!!
فهو كائن حي فقط يأكل ويرشب !!!!!!!

من أدعية السلف الصالح:

جاء يف الحديث :
من مكارم األخالق  :أن تعفو عمن ظلمك  ،وتصل من قطعك  ،وتعطي من
حرمك

قالوا عن الدنيا :
هي الدنيا تقول مبلء فيها  ،،حذار حذار من بطيش وفتيك
ٌ
مضحك والفعل ُمبيك
م  ،،،فقويل
فال يغرركمو مني ابتسا ٌ

ويف التوكل قالوا :

توكل عىل الرحمن يف األمر كله  ،،،وال ترغنب يف العجز يوماً عن الطلب
يساقط الرطــــــب
أمل تر أن الله قال ملريـــــــــــــم  ،،وه ّزي إليك الجذع ّ
ولو شاء أن تجنيه من غري ه ّزه  ،،،جنته ولــــكن كل رزق لـــــــــه سبب

أعمال محمودة أجرها عظيم :
جلسة يف السحر لالستغفار ..
ركعتان بخشوع ..
تالوة بتدبر .
صدقة يف خفاء ..
كشف كربة عن مسلم ..
صيام يوم شديد الحر ..

اللهم أخرجنا من ظلامت الوهم  ،وأكرمنا بنور الفهم  ،وافتح علينا مبعرفة
العلم  ،وحسن أخالقنا بالحلم  ،وسهل لنا أبواب فضلك  ،وانرش علينا من
خزائن رحمتك يا أرحم الراحمني .

وقفة تفكر :

فيه فقد صَدقَ إيمانُه :

اقرأ وتدبر :

*الوقوف عند الحدود .
الصرب عىل املفقود .
الرضا باملوجود .
عروة :واللَّه يا عيىس ماع َّزاين أح ٌد مبثل ما ع ّزيتني به.

ثالثة من كنوز الجنة :

كتامن املرض  ،،،كتامن الصدق  ،،،كتامن املصائب

أمس مىض  ...واليوم يوشك أن ينتهي  ...وغدا ً مل يولد  ...وأنت ابن الساعة ،
فاجعلها يف طاعة  ،تعد لك بأربح بضاعة .

قيمة كل امرئ ما يحسن .
قبل أن تنام سامح األنام .
ال تأسف عىل ما فات من الدنيا  :أن كان يف صدرك رصيد من اإلميان والذكر ،
ويف ذهنك حصيلة من العلم النافع ..

اهلل  ..من أوثق عُرى اإليمان .

ريض الرحمن  ..ويُس ِعد اإلنسان  ..ويُ ِ
كن عىل يقني بأن ذكر الله تعاىل  :يُ ِ
خسئ
وميأل امليزان .
الشيطان  ..ويُذ ِهب األحزان َ ..
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بناة
النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فقال  :يا رسول اهلل  ،ائذن لي بالزنا  ،فأقبل القوم عليه
فتى شابًا أتى
عن أبي أمامة ـ رضي اهلل عنه ـ قال « :إن
َّ
ً
فزجروه  ،وقالوا  :مه مه  ،فقال  :أدنه  ،فدنا منه قري ًبا  ،قال  :فجلس  ،قال  :أتحبه ألمك ؟ قال  :ال َّ
واهلل  ،جعلني ّ
اهلل فداك  ،قال  :وال الناس يحبونه
اهلل جعلني ّ
واهلل  ،يا رسول ّ
ألمهاتهم  ،قال  :أفتحبه البنتك ؟  ،قال  :ال َّ
اهلل فداك  ،قال  :وال الناس يحبونه لبناتهم  ،قال :أفتحبه ألختك ؟ قال  :ال ّ
واهلل
ّ
 ،جعلني َّ
ّ
اهلل فداك  ،قال  :وال الناس يحبونه ألخواتهم  ،قال  :أفتحبه لعمتك ؟ قال  :ال واهلل  ،جعلني اهلل فداك  ،قال  :وال الناس يحبونه لعماتهم
واهلل جعلني ّ
 ،قال أفتحبه لخالتك ؟ قال  :ال َّ
هم اغفر ذنبه  ,وطهر قلبه
اهلل فداك  ،قال  :وال الناس يحبونه لخاالتهم قال  :فوضع يده عليه وقال  :ال ّل ّ
وح ِّص ْن ف ْر َجه ،
وح ِّص ْن ف ْر َجه  ،فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء « رواه أحمد  ,وفي رواية أخرى  :وقال « :اللهم طهر قلبه  ،واغفر ذنبه َ ،
َ ،
فلم يكن شيء أبغض إليه منه الزنا « .

قصة عظيمة  ,تستوقف كل من حمل هم الرتبية والعناية بشباب األمة
 ,وتكشف لنا تلك السبل والخطوات العملية يف التعامل مع تلك الفئة
املهمة من فئات املجتمع املسلم من قبل اآلباء واملربني واملعلمني
والدعاة .
شاب يأيت للمريب األول والقدوة الصالحة محمد صىل الله عليه وسلم
ليستأذنه يف فعل الخطيئة  ,فيقابل ذلك الترصف مبوقفني يف وقت
واحد أما األول فمن الجلوس الذين رأوا ذلك الشاب وسمعوا سؤاله
القوي والخطري فنهروه وزجروه غضباً منهم  ,واملوقف الثاين من الرسول
عليه الصالة والسالم الذي قربه منه واحتواه وحاوره ودعا له .
هذه القصة فيها من الفوائد ما ترتقي بها النفوس  ,وتسمو بها العالقات
 ,وتتجىل من خاللها قيمة األخالق الكرمية التي رب محمد عليه الصالة
والسالم أمته عليها .
ومن أهمها - :
 .1تأمل يف مكانة محمد عليه الصالة والسالم بني أبناء مجتمعه  ,فقد كان
القائد واإلمام واملريب واملصلح االجتامعي لهم جميعا  ,قيأتيه الفقري
ليجد عنده حاجته  ,ويأتيه األب ليحل له قضيته األرسية  ,وتأتيه املرأة
العجوز فيقف معها ويحدثها وتحدثه  ,حتى الشاب صاحب العصية
يأيت إليه ليسأله عن معصيته  ,فيجد كل أولئك عىل اختالف أعامرهم
وشؤونهم وأهدافهم ضالتهم عند النبي األمني عليه الصالة والسالم .

الصالة والسالم  ,ومتى ما حدث حادث يف حياة العبد فعليه أن يقيسه مبوازين
الكتاب والسنة  ,وأن نتأمل كثريا ً يف سرية خري الخلق عليه الصالة والسالم وكيف
كان يتعامل مع ربه ومع نفسه ومع اآلخرين  ,وكيف كسب بأخالقه وتعامالته
قلوب الناس حتى أصبحوا يدافعون عنه ويضحون من أجل رسالته أشد ما
يدافعون به عن أنفهم وأموالهم وأعراضهم .
معني من
 .2أقبل هذا الشاب إىل محمد عليه الصالة والسالم ويف قلبه توجس ّ
فعل املعصية  ,يريد أن يبارشها لكن شيئاً ما يرده عن ذلك  ,هل ذلكم اليشء
هو الخوف من غضب الله ؟ هل هو الشعور الحقيقي من أن هذه املعصية قد
تكون سببا يف عدم توفيقه يف الدنيا واآلخرة ؟ هل تحركت الفطرة التي خلق
الله الناس عليها يف صدر ذلك الشاب ؟ أسئلة كثرية مفادها يف آخر املطاف
أن ذلك الشاب يحمل خريية يف قلبه جعلته يحجم عن فعل املعصية قبل أن
يذهب للمريب األول والناصح األمني محمد عليه الصالة والسالم ويستأذن منه
 ,وكذلك هو الشاب املسلم عىل وجه العموم فمهام فعل من املعايص  ,أو
بلغ حجم فسوقه وفجوره  ,أو توسعت دائرة مترده ورشوره  ,إال أنه نشأ عىل
الفطرة  ,وترب عىل الخوف من الله تعاىل  ,وهو عىل قدرة تامة بأن مييز بني
الحق والباطل  ,وعنده االستعداد ألن يتغري إىل األفضل  ,وميلك من القدرات
واإلمكانات التي يستطيع من خاللها أن يكون صاحب تأثري إيجايب يف مجتمعه .

وهنا  ..فإن من الواجب أن ال يكون القدوة األوىل يف حياتنا إال محمد عليه لذا فإن علينا أن نحسن الظن يف شبابنا  ,وأن نلتمس لهم األعذار  ,وأن نربأ بهم
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عن مواطن الشك والريبة وسوء الظن  ,وأن نستشعر أن يف بواطنهم الخري
قلوبهم قيامً هادفة وهمامً سامية وعاطفة صدقة ؟ هل نتقن التعامل مع
الكثري الذي يحتاج منا أن نحركه ومن ثم نستثمره االستثامر األمثل .
أمناطهم املختلفة ومزاجاتهم املتباينة ؟ هل سمعوا منا دعاء صادق لهم
؟ هل شعروا بأن يدا ً متتد لهم لتمسح دموعهم أو تحس بوجعهم ؟ أسئلة
 .3ما قاله الشاب للرسول عليه الصالة والسالم فيه جرأة وخروج عن املألوف
كثرية تعيد األب واملريب والقدوة إىل املربع األول وتجعله يتذكر مدى تلك
 ,إذ كيف يستأذن هذا الشاب من نبي األمة بأن يفعل الزنا ؟ بل كيف يجرؤ
القسوة واإلقصاء والفوق ّية التي كان يتعامل بها مع أبناءه الشباب  ,وتجعله
أن يتحدث بهذا األمر يف مجلس القوم وعىل مرأى ومسمع منهم جميعاً ؟
يقرر أيضاً أن صفحة جديدة البد أن تفتح بينه وبني أبناءه الشباب .
لذا زجره القوم وعابوا فعله واستهجنوه بقولهم « مه مه «  ,إال أن ما فعلوه
ال يعد جواباً لسؤال الشاب  ,وال حالً ملشكلته  ,وال عالجاً له ّمه الذي يسكن
لو سألنا أنفسنا  ..ملاذا أضحى كثري من شبابنا يف مستنقعات الرذيلة وميادين
قلبه  ,بل إن ردهم عليه بالزجر والتعنيف قد يكون سبباً ملبارشته املعصية
االنحطاط وبيئات الفساد لكان من أهم األسباب يف ذلك هو عدم معرفة
واستمراره يف باطله وخطيئته .
كثري من اآلباء واملربني واملعلمني والدعاة والقدوات بالجانب املرشق
لذا فإن عىل اآلباء واملربني واملعلمني والدعاة أن يبتعدوا عن إقصاء الشباب
يف حياة الشباب  ,وعدم الرتكيز والعناية مبواطن الخري فيهم  ,والسعي
وتهميشهم  ,وعن زجرهم والتعنيف عليهم  ,أو عدم سامع آراءهم ووجهات
املتواصل –لألسف الشديد -يف إقصاءهم وتهميشهم وعدم السامع لهم ,
نظرهم  ,فإن ذلك كله يعد سبباً يف نفرة الشباب عن آباءهم ومربيهم
بل اتهامهم بالسفه والطيش  ,والرتفع عن الجلوس معهم أو مشاركتهم يف
وقدواتهم  ,ويضع الحواجز بينهم  ,ويتيح للشباب فرصة للعودة إىل
همومهم واهتامماتهم  ,فكانت النتيجة هو ما سمعتم ولله املشتىك .
املعايص والتمرد والعقوق .
رفقاً بالشباب  ..فهل كان أصحاب محمد عليه الصالة والسالم إالّ شباب .
 .4الرسول عليه الصالة والسالم له موقف آخر  ,ومنهج مختلف يف التعامل
مع هذا الشاب الذي يستأذنه يف فعل كبرية من كبائر الذنوب  ,فلم يتأثر عليه
الصالة والسالم من سؤال الشاب فقد تلقى السؤال بكل عفوية وحكمة  ,ومل
يغضب من جرأته أو من مضمون سؤاله فقد تحكّم يف أعصابه وجوارحه ,
ومل يتأثر عليه الصالة والسالم ممن حوله الذين زجروا الشاب واستهجنوا
فعله بل استشعر أنه القدوة لهم والبد أن يكون له موقفاً يتعلم منه الجميع
 ,ثم بدأ يعطي األمة دروساً عظيمة من هذا املوقف العظيم ومنها  :أنه أدىن
الشاب منه فقىض عىل كل تلك املسافات املاديّة واملعنويّة بينه وبني ذلكم
الشاب  ,وأجلس ذلك الشاب بجانبه ليصبح النظر بني الطرفني عىل مستوى
واحد  ,وليحرض بذلك التواضع واالهتامم يف الحديث  ,ثم بدأ الرسول عليه
الصالة والسالم يسأل الشاب بلغة العقل واملروءة واألنفة فيقول  « :أتحبه
ألمك « « أفتحبه لبنتك « « أفتحبه ألختك «  ...الخ تلك األسئلة املهمة التي
كان لها األثر العجيب يف قلب ذلك الشاب  ,والدليل أن جوابه عىل كل تلك
األسئلة كان مضمونه « ال واللَّه جعلني اللَّه فداك « مبعنى ال ومل ولن أرىض
أن يُفعل بأمي أو بنتي أو أختي الزنا  ,يأخذ الرسول عليه الصالة والسالم
الشاب إىل الغاية التي كان يجهلها والتي كان مضمونها « وال الناس يحبونه
ألمهاتهم « « وال الناس يحبونه لبناتهم « « وال الناس يحبونه ألخواتهم «
....الخ  ,ثم يضع عليه الصالة والسالم يده الرشيفة عىل صدر ذلك الشاب
ليلملم تلك الروح املبعرثة  ,ويعالج ذلكم الصدر املوجوع  ,ويطمنئ تلك
النفس الخائفة  ,ثم يوجه الرسول عليه الصالة والسالم ذلكم الشاب إىل ربه
م اغفر ذنبه ,
ويذكره بخالقه من خالل كلامت رائعة ودعوات صادقة « اللَّه ّ
ص ْن ف ْر َجه « فكانت النتيجة أن أصبح فعل الزنا أقبح ما يراه
وطهر قلبه  ،و َح ِّ
ذلكم الفتى بل مل يعد يلتفت إليه نهائياً .
رب النبي عليه الصالة والسالم عىل أمته عىل مثل هذه الدروس ,
لقد ّ
فهل نحن نتمثل بها نحن اآلباء والدعاة والقدوات يف تعاملنا مع الشباب
أم ال ؟  ,هل نحسن فن اإلنصات واالستامع لهم ؟ هل نستطيع أن نشبع

Hajja Um Ishaq Al-baya'a and Sr. Miriam Zayid
from the Arab American Ladies Society visited
the Mosque Foundation and donated $15,000.

اﻟﺤﺎﺟﺔ أم اﺳﺤﻖ اﻟﺒﯿﺎع واﻷﺧﺖ ﻣﺮﯾﻢ زاﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺪات اﻷﻣﺮﯾﮑﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ زاروا اﳌﺴﺠﺪ وﺗﺒﺮﻋﻮا ب
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺟﺰاهﻢ اﷲ ﺧﯿﺮ اﻟﺠﺰاء
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Al-Siddiq School Holds A Workshop to Educate, Engage, and Empower Families
Al-Siddiq School believes in the essential role of families in educating
their children. Our very own, Sh. Ahmad Al-Shikhee presented about
the importance of family engagement in the education of children. He
talked about the role of the family in raising a generation who can read
Quran and is committed to serving society at large. In addition, he
briefly discussed his approach to teaching Quran recitation to children
through Bidaya Book, which the School has adopted. The workshop
was well attended and the parents were very appreciative of the information they received. The School will continue to work with families.
Other workshops will be held in the future. We are very grateful for
Sh. Ahmad Al-Shikhee.

مدرسة الصديق تعزز دور األسرة في املسيرة العملية والتعليمية
من أهداف مدرسة الصديق التقدم باملسرية العملية والتعليمية والرتبوية
 لذلك. والرقي مبستوى الطالب وإرشاد أولياء أمورهم للميض قدماً نحو األفضل
أقامت مدرسة الصديق محارضة للشيخ أحمد الشيخي حيث ألقى الشيخ الضوء
 وقد ابدا،عىل بعض النقاط التي تفيد يف تحسني املستوى التعليمي والرتبوي
الحارضين إعجابهم باملحارضة ملا تحتوي عليه من رؤية تربوية تساعدهم عىل
 َو ِم َّام. القيام بواجبهم تجاه أوالدهم عىل أكمل وجه وبطريقة تربوية هادفة
زاد من قيمة املحارضة أنها من صميم الواقع الذي يواجهه أولياء األمور يف هذا
وبإذن الله تعاىل سيكون العديد من اللقاءات مع الشيخ. الزمن ويف هذه البالد
 وأخريا تتقدم مدرسة الصديق متمثلة بإدارتها وكادرها وطالبها بجزيل الشكر من يسلك طريق الصالحني حفظه الله وأوالده.الفاضل أحمد الشيخي يف هذا املجال
.من العناء ربوا أوالدكم عىل نهج الصحابة املخلصني وأكرثوا لهم من خالص الدعاء والثناء للشيخ احمد ولكل من ساهم من وقته لحضور هذا اللقاء الهادف

Mark Your Calendar

Report cards and parent-teacher conference will be held on Feb. 5th at 1:30-3:00 PM at the School.
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بكل فخر واعتزاز تقيم مدرسة الصديق
برنامج مسلم وأفتخر تحت عنوان
امريكي مسلم أعرف حقوقي
وواجباتي
هذا الربنامج يختص بالطّلبة من الفئة التي ترتاوح أعامرهم ما بني ( 10
  )14عاماً  .حيث يتم يف هذا النشاط تجميع الطالب يف حلقة لالستامعمختصني ،يتحدثون معهم عن أمور دينهم و
إىل محارضة من متحدثني ّ
املستجدات حولهم و أهمية الهوية اإلسالمية بأسلوب يحايك فهمهم و
متطلباتهم ويالمس عقولهم وقلوبهم  ،ويتم من خالل ذلك اإلجابة عىل أسئلتهم واستفساراتهم  .يقام هذا النشاط يف رحاب مسجدهم الجميل لريتبط الطالب
ببيت الله عقالً وروحاً .وقدم املحارضة األخ صفاء زرزور وعنوانها (املسلم األمرييك حقوقه و واجباته) .وكام تحدث األخ جميل عسكر عن مخاطر املخدرات
وأنواعها وطرق تجنبها  .وحرض اللقاء ما يقارب  210من طالب املدرسة  ،وأتيح مجال للطلبة لطرح األسئلة ومتت اإلجابة عليها وعىل استفساراتهم ويف نهاية
املحارض ْين صفاء زرزور وجميل عسكر عىل ما قدما من خري التوجيه لطالبنا  ،جعله الله يف ميزان حسناتهام ونفع بهام ان شاءالله ومن ثم تم
اللقاء تم شكر ِ َ
توزيع ضيافة لجميع الطلبة.

Al-Siddiq School Reinforces the Muslim Identity, Confidence, and Pride of Its Students
Through the “Muslim and Proud” Program Held with Over 200 students

Muslim and Proud is a program in which the students aged 10-14 years old meet once a year with
multiple guest speakers. This program is held at the Masjid to connect the students physically and
spiritually with the House of Allah. The program was held on January 8th with over 200 students
learning from great speakers. Brother Safa Zarzor talked about the rights and duties of Muslims in this
country and how youth should be proud Muslims,
good citizens, and contribute to society. Brother Jameel Askar conducted an interactive presentation
on drugs, its types, its harmful effects, and how
to avoid getting into drugs. Special thanks to our
wonderful speakers.
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مدرسة الصديق أيضًا تثري الحصيلة الدينية والثقافية لطالبها
وتعزز ثقتهم بأنفسهم من خالل مشروع
 I Know My Deen Projectأنا أعرف ديني
من أسمى أهداف مدرسة الصديق تخريج شخصية إسالمية المة بأمور
دينها,عارفة بفقه واقعها معتزة بدينها وهويتها اإلسالمية قادرة عىل حمل
رسالة الدعوة
صىل الله عليه
سبحان الله الذي قال يف كتابه العز يز مخاطباً أمة محمد ّ
وسلّم (كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر
وتؤمنون بالله)
من هنا جاءت فكرة مرشوع  I Know My Deenمرشوع يفتح للمشارك
آفاق العلم و املعرفة يف علوم الدين املختلفة وذلك من خالل القراءة يف
أمهات الكتب مثل كتاب الرحيق املختوم و قصص القرآن والكبائر وسرية
الصحابة رضوان الله عليهم و غريها من الكتب .
يتم تحميل هذه الكتب عىل جهاز الكرتوىن  , Kindle Fireفيقرأها الطالب
و يتدارس محتواها وعليه اجتياز امتحان بيتي وآخر مدريس ,ويُطلب من الطالب أثناء ذلك كتابة موضوعاً إنشائياً يف املادة التي درسها  .وحصيلة عامني يلتحق بهام املشرتك يكون بذلك قد
أنهى ما يقارب دراسة تسعة كتب متنوعة املواضيع .أعامر املشاركني يف هذا املرشوع 13عاماً فام فوق .تخصص املدرسة عددا ً محدودا ً من املقاعد لغري طلبة الصديق من أبناء الجالية .وتم
اللقاء األول و الثاين و الثالث للمرشوع بتاريخ  4th 13th and December 23rd , November Octoberحيث التقى  65ملتحق بالربنامج باملتحدثني وكان عنوان الكتب التي تم دراستها
كتاب األخالق و تفسري سورة مريم وسورة طه .فنعم السباق ٌ
سباق يروي قلوب وعقول طالبنا علامً نافعا ومحبة لله وكتابه •• ومجالس بالخريات مثمرات •• فهنيئا لطالبنا هذا اإلنجاز
العظيم يف سبيل الرقي يف علوم دينهم الحنيف •• نسأل الله التوفيق لجميع املشاركني .اللهم ارفعهم بعلومهم الدينية وتدبرهم لكتاب الله واجعل يا رب مأواهم أعايل الجنان ••

Al-siddiq school is recruiting qualified teachers, tracher aides,and unpaid interns.
If you are interested,please send a cover letter and your resume or cv to:
school@mosquefoundation.Org or you can drop your cv at the front desk of the Mosque Foundation.
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من أجل خلق جيل مؤمن وقارئ  ،تفتخروتعتز مدرسة
الصديق بتشجيع طالبها على القراءة من خالل برامجها
الهادفة الش ّيقة بما فيها يوم املكتبة وبرنامج إقرأ
يف يوم املكتبة الذي تم بتاريخ  ،2016/13/11أقامت لجنة النشاطات من مدرسة الصديق عدة زوايا
هدفها تعزيز عند طالبها محبة الله سبحانه وتعاىل والتعرف عىل أسامئه الحسنى وصفاته العليا وربط ذلك
بحياتهم اليومية بإستحضار معاين أسامء الله الحسنى يف جميع مامرساتهم اليومية.
وقد زار مئات الطلبة هذه الزوايا املختلفة والتي كان محورها يدور حول أسامء الله الحسنى منها زاوية العدل
 ،الخالق ،البصري ،الحافظ ،العليم ،الواسع وأسامء أخرى من أسامء الله وصفاته..
ويقيناً من مدرسة الصديق بأهمية التعليم التفاعيل قامت بنشاطات للطلبة فيها اإلفادة واملتعة
حيث تم جلب مواد توضيحية مشجعة ،كام تم إحضار عينات من املخترب مثل رشيحة لعرض

رأس بعوضة وغريها ،مام كان شيقاً وممتعاً وحافزا ً للطلبة عىل التفاعل واملشاركة.
أهمية املكتبة كانت وستبقى مصدرا ً رئيسياً للمعلومات  ،ومبعثاً لإللهام والرؤية الواضحة.
عىل الرغم من ظهور مصادر تكنولوجيا حديثة للمعرفة ،إال أن الكلمة املكتوبة تبقى هي مفتاح التنمية واألسلوب األمثل للتعلم ،فهي وعاء القيم وحافظة الرتاث وحاملة املبادئ الكربى يف
تاريخ البرشية.

مدرسة الصديق تثري الحصيلة الدينية والثقافية لطالبها عن طريق برنامج اِقرأ
َم ْن قال إ ّن أ ّمة اقرأ ال تقرأ !؟ برنامج اقرأ هو التوأم األصغر لربنامجنا أعرف دينيمن أهم أهداف هذا
الربنامج هو تشجيع الطالب عىل القراءة وتوسيع دائرة املطالعة وتوجيه قراءته إىل ما يبني عقيدته
ودينه ،وكام تعزيز ثقته بنفسه و رفع من مستواها .امللتحقني بالربنامج ترتاوح أعامرهم ما بني التاسعة
إىل الثانية عرش .يقوم امللتحق بقراءة مجموعة من الكتب املختلفة منها إسالمية وتربوية وعلمية
نذكر منها كتاب معاين آيات القرآن الكريم ،الحيوانات وصغارها ،الطبيعة الجميلة ،دعنا نستكشف
القطب الشاميل ،وغريها من الكتب و بعد أن يتم القراءة يف غضون شهر يتم امتحانه بها يف نهاية املدة
املحددة.وسيتم إجراء مسابقة بعنوان (القارئ القائد) وقبل نهاية العام يُسأل املتسابق فيها عن جميع
الكتب التى تم دراستها خالل العام .
كانت بداية انطالق الربنامج بشهر نوفمرب 2015
بفضل من الله تم اللقاء األول و الثاين للمرشوع بتاريخ  2016/4/12 , 2016/10/23,حيث التقى  60ملتحق بالربنامج باملتحدثني وتم أخذ اإلمتحان بالكتب املقررة عليهم لشهري أكتوبر و نو فمرب نسأل
الله التوفيق لجميع املشاركني .
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