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  املقدمة
 

 ... وبعد،هاالاحلمد هللا والصالة والسالم عىل من و
  µ   ¶  ¸  ¹ ]يقــول تعــاىل يف كتابــه احلكـــيم

º  »  ¼  ½  ¾   ¿  À  Á  ÂÃ  
Ä  Å   Z "ويقـول املـصطفى صـىل اهللا  ، "٧٨ النحل

و أفـأبواه  هيودانـه ،  كل مولود يولد عـىل الفطـره ":عليه وسلم
 .البخاري "و ينرصانه أ يمجسانه

 ال علـم لديـه ًجاهال، الحول له وال قوهً ضعيفاوليدال ُأإذن يبد
ولكـن احلكـيم ....  البكاءإالاليقوى عىل يشء  ًعاجزا ، ةوال معرف
األم واألب من ينابيع احلب أعامق الرؤوف الرحيم يفجر يف ،  اخلبري

ضـعفه يغطـي  الطفـل وما يـنقصما يعوض كل ،  ةواحلنان والرمح
 .من طرف واحد وبال مقابلصادق وخملص  حب إنه، حتى يكرب
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ولـسد  ،  املولود عليها ولتأكيد الفطرة السليمة التي فطر اهللا
،  ولتلبيـة إحتياجاتـه يف سـنوات عمـره االوىل، عجـزه وضـعفه

ولتثبيت حقوقه عىل والديه التي رتبها اهللا عليهام بحكم االمومـة 
.... والديه ىل إ رسالة طفل  إهنا....كانت هذه السلسله، واالبوة

هـذه  عـىل ُّدبَأ من حقي عليكام عندما :مي احلبيبهُأ، أيب احلبيب 
 رض أن تساعدايناأل

 .ةكريمأن أعيش حياة  -١
 .يف بيئة عادلةأعيش أن  -٢
  .ةة هانئأن أنعم بطفول -٣
 .ةمتحابأن أعيش يف أرسة  -٤
 أن أتدرب وأخطط ملستقبيل -٥
 .صاحلةتكون يل صحبة أن  -٦
 .أن أتعلم القرآن الكريم -٧
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 .أن أتزوج وتكون يل أرسة -٨
 ةكانت هذه الفصول اهلادف،  ة الربيئةومن وحي هذه الرسال

فتتظـافر جهـودهم  تذكر الكبـار َّعلها "... سلسلة من حقي"يف 
  . عليهاً وحفاظاة للطفولًإسعادا
مرشوع " من أعضاء فريق ةالكريم ةكانت هذه الثلكذلك و

فبوركـت ، بأسـامئهم وختصـصاهتم احلقيقيـه  "...وقاية الشباب
بقـدر مـا ، ًطفال والـشباب خـرياوجزاهم اهللا عن األ،جهودهم 

وهلـم منـا ، وما القـاه مـن تـشجيع، ةوع من فائدأدى هذا املرش
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد واحلمد ، خالص الشكر والثناء

 .هللا رب العاملني
 الدكتور عبداحلميد القضاة

  وقاية الشباباملدير التنفيذي ملرشوع
 ةحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمياال
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  أن أعيش حياة كرمية

  
 اللقاء األول
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 اء األولـــاللق
 

ُّيـرس(  حسان ِ ُوأخـريا حتقـق احللـم الـذي كنـا  :) يف نفـسهُ ً 
 أمـي وأيب ومجيـع  ،وينتظره معنا كثريون ، أنا وأصدقائي،ننتظره
 . وكل من يعيش يف قريتي الريفية الصغرية،أهيل

 
ُإنه حفل خترجنا وحصولنا عىل الـشهادات العليـا مـن أعـرق 

 . إهنـا سـعادة كبـرية هـذه التـي تغمرنـا اآلن.اجلامعات يف اخلـارج
ُ نحـن قـادمون .... انتظرنـا.. مبـارك..ٌمبارك لك أهيا الوطن الغايل

 .لنكون أعضاء فاعلني بإذن اهللا ةًبخطى ثابتإليك 
 .حسان ..حسان :ينادي حسانأصدقاء  أحد

 ؟ نعم، ما الذي حدث:حسان
 .حسان إنه أستاذك يناديك يا :صديقال
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 .تفضل، نعم دكتور   : حسان
ٌ، مبـارك لـك لقـد تـم اختيـارك حسانٌمبارك يا   :الدكتور

 .ُأنت تستحق ذلك يا عزيزي .ًلتكون معيدا يف هذه اجلامعة
ٌإنه خرب مفرح يـا دكتـور ولكـن   :)ً وفخوراًمبتسام( حسان

 . وينتظر أصدقائيين إنه ينتظر . أن أعود إىل وطني َِّعيل
، ُعـد إىل وطنـك ! حـسان يـا ًحقا :)هيتف بإكبار( الدكتور
 .إنه وفاء الرجال.وليوفقك اهللا
 !؟حسانًأترفض عرضا كهذا يا   :)مندهشني( حسانأصدقاء 
نعم أرفـضه وأرفـض أي عـرض غـري العـودة إىل   :حسان

 .جيب أن أقوله لكم ٌ واآلن يا أصدقائي هناك حديث..الوطن
 .تفضل نحن نسمعك، أخربنا بام تريد   :األصدقاء

كم انتظرنا هـذه اللحظـات يـا أصـدقائي مـن أجـل   :حسان
فـأنتم ، وأخص باحلديث قريتي الريفية الصغرية ، العودة إىل الوطن 
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 مـن الفقـر احلرمـان ًكثـريابأن هـذه القريـة عانـت ، ًجيدا تعلمون 
 . ذلك العديد من األطفالاءَّجر وعانى من .نحرافالوا

معنا  لقـد سـ،نعم هذا صـحيح  :)بحزن شديد( األصدقاء
 .منك العديد من القصص املؤملة

ٍإذن علينا أن نعود ونحمل معنـا أمـال مـرشقا بغـد  :حسان ً ً
 .لكل قرانا املحرومه أفضل

 ؟حسانوماذا تقرتح يا  ):بحامس شديد(األصدقاء
 يـسهم يف ختفيـف معانـاة أطفالنـا ًننشئ مـرشوعا  :سانح
 .وشبابنا

 ؟عن أي مرشوع تتحدث  :األصدقاء
توعيـة ب ً بدءا"وقاية الشباب "وع من أجل إنه مرش  :حسان

مـرض ًجنسيا، حتى نحميهم من أي  وًصحيااألطفال وتثقيفهم 
جيعـل مـنهم يف و، عتداء لفظي أو جسدي قد يتعرضـون لـه ا وَأ َ
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ــرىضًاملــستقبل شــبابا ــادرين عــىل العمــل والعطــاء ، م ، غري ق
 .دائمنيٍفقر مرض وفيعيشون يف 

 .رائعةإهنا فكرة . رائع  :األصدقاء
 ؟املرشوع مون إىل هذاضهل هذا يعني أنكم ستن  :حسان

  ،حـسانبكل تأكيد سوف نضع أيدينا معك يا    :األصدقاء
 .بـدأ عـىل بركـة اهللا .ٌإنه مرشوع رائع ولن نرتدد يف تنفيذه معك

 ."  بيد لوقاية الشبابًايد "وليكن مرشوعنا هذا حتت شعار 
 ونلتقـي ، بـإذن اهللاوطنً غدا نعود إىل ال،ًحسنا إذن  :حسان

 ومـن أجـل ،ُ ونخـربهم بأننـا عـدنا مـن أجلهـم،بأطفال القرية
 .ومستقبلها ،ألهنم هم شباب هذه األمة،قضيتهم
ء إىل وطــنهم بعـد ســنوات مــن هكـذا يعــود األصـدقا •
ً ومرشوعا إنسانيا،حاملني معهم شهادات تفوقهم، الغياب مـن ، ً

 . ومستقبل الشبابأجل نرصة قضايا الطفولة
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ــك القريــة الريفيــة  •  ،ة ذات الطبيعــة اجلبليــ،وهنــاك يف تل
 وهـرع اجلميـع ،نترش خرب عودة هـؤالء األبطـالا، ةوالطرق الوعر

 العمـل وطلبـوا اً وفورا بدأو، ليهمإستامع واالوهتنئتهم ستقباهلم ال
 .سبوع القادمُيف بداية األ مقابلة مجيع أطفال القرية

يف  ،القاعـات الـصفيةيف إحـدى كان اللقاء  ويف املوعد  •
ِحيث اجلميع متشوق ملا سـيقوله  ، ةالقديمة اليتيممدرسة القرية  ُ

 .ورفاقهحسان 
أهيـا األطفـال الـصغار كيـف   :)يستعد للحـديث( حسان
 ؟ًحالكم مجيعا
 .بخري واحلمد هللا  :األطفال
سمحوا يل أن أبدأ حـديثي ا  ، أهيا األطفال الصغار  :حسان

نعم أنـاديكم أهيـا أألطفـال ، ي احلبيب هبذا النداء األخومعكم 
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ً أعلـم جيـدا بـأنني أخاطـب عقـوال كبـريةأناوالصغار   رغـم ، ً
 .الصغرية وأجسادكم النحيلةعامركم أ

 .بحرارة شديدةحسان يصفقون حلديث   :األطفال
 ....بن هذه القريةاإنني   :)يواصل حديثه( حسان

 هـل ؟قريـةابن هذه ال! ماذا ): ٍبدهشة يتهامسون ( األطفال
 !  عن ذلكنَامشكله وملبسه ال ين ؟كان يعيش يف هذه القرية

 أمل ،نعـم إننـي ابـن هـذه القريـة :)يواصل حديثـه( حسان
صـاحب البقالـة حـسان  و نعـم أبـ. إنه أيب؟حسانتسمعوا بأيب 

 .نا حسانأ  وأيبهوالصغرية 
ًا  جيـد نعم نعرفه،رجل طيبنه إ نعم نعرفه ..نعم :األطفال

 .معنا بلطف يعاملناو
والدهـشة عـىل الـصمت بينام خيـيم يواصل حديثه ( حسان

ُوقد عدت إليكم من جديـد :)ةالقاع  ولكـن هـذه املـرة مل أعـد ،ُ



 ١٥

، وإنام الطبيب الـشاب الـذي حيمـل املحروم الطفل املتأملحسان 
 .وأمهها  الطبيةالتخصصات دقشهادة الطب ويف أ

ُنعم لقد عدت من أجلكم أهيا  ت ورائـي كـل وترك، األحبهُ
 الـصغار هيـاأكم سـوف أكـون طبيـب  ،ةالعروض املاديـة املغريـ

ُعالج مجيع األبرياء الذين أصيبوا هبذه األمراض اللعينة ُأوسوف 
نعـم . ،ِستغالل اجلنيس من قبـل املنحـرفنيعن طريق االخاصة 

                                .ًالء جماناؤسوف يتم عالج ه
وجــوههم ابتــسامة  تعلــو( القاعــهومجيــع مــن يف األطفــال

 .يصفقون بحرارة شديدة  ،)كبرية
فقــد ادمنــوا الفقــر واحلرمــان واإلنحــراف ، ال غرابــه •

ىء لكــنهم يــشعرون اآلن بمجيــ، وســئموا إمكانيــة االصــالح،
 .بأمل جديد ،حسان ورفاقه
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 ،ُ أحبائي لقد تلقيت تعليمي األويل يف هذه املدرسـة:حسان
 لقـد كانـت طفـولتي حزينـة وشـاقة، ،ةئاملهرت وعىل هذه املقاعد

ذكريات بـل وقد كان يل يف طريق ذهايب إىل املدرسة وعوديت منها 
 .حكاياتو حكاية
، وحقيبـة ممزقـة، ئةٍلقد كنت أذهب إىل املدرسة بثياب مهرت 

ِوحذاء بدون جوارب، ورغم ذلك كنت أرص عـىل الـذهاب إىل  ُ
ل مـن طفـولتي  كـان جيعـهو الـذي مل يكن عناء الطريقاملدرسة 

ُحزينة ولكنني كنت أشعر بحزن شديد عندما أذهب إىل املدرسة 
 .وأجدها ختلو إال من بضع عرشات من الطالب

بالتأكيـد أنكـم ؟  يـاترىأين يكـون هـؤالء األطفـالاتعرفون 
 رغـم طفولتـه ،ً يعمل أعامال شـاقة كانمنهم منف. تعرفون اجلواب
عـن  نحـرفانهم مـن  ومـ، ليجمع قوته وقوت أهله،ِوسنه الصغري

الـسيجارة مـن عقـاب َأيلـتقط اه بـسبب رفقـاء الـسوء، فـرتاجلادة 
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 ومنهم من كان ،فيدمن عليها، من جديد عامهلا ليقوم باست، األرض 
 .نيئستغالل من قبل الشباب السيلاليتعرض 
إهنــم اآلن يف  ، ؟؟أيــن تظنــوهنم اآلنأمــا الــسؤال الثــاين و
 بـسبب ،ملستشفى ينتظرون املوت ا يف أو،عالة عىل أهلهم ،البيت

 .األمراض اللعينةاحد إصابتهم ب
 يف طريـق وأنـا،ًنعم كان ذلك يؤملني كثـريا، حتـى ذات مرة

 الـذي اعتـاد أن يرافقنـي يف ،عوديت من املدرسة بصحبة والـدي
ّخوفا عـيل مـن التعـرض ، من املدرسةإيايبذهايب و ألي حتـرش ً

لـذين تركـوا مقاعـد  ا،لفظي أو بدين من قبـل الـشباب الـسيئني
ُ شـاهدت أهـايل القريـة حيملـون ،  االنحـرافاالدراسة ليامرسو
ِطفال قد تويف  أخـربين ،ُ وعندما سألت والدي عن سـبب وفاتـه،ً

 الذي انتقـل إليهـا . اإليدزفريوسبأنه تويف ألن والدته نقلت له 
 . اليسءعن طريق زوجها الشاب
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البكـاء ُنفجـرت عنـدها با ًلقد كانت حلظـات مـؤثرة جـدا
بأنني ال أحتمـل رؤيـة ذلـك وأننـي سـوف أتـرك   :ُوقلت أليب

 .املدرسة
 : توقف أيب عندها عن املـيش واحتـضنني وقبلنـي وقـال يل

 .ًا مـرشقًالً ال تقلق أبدا فـإن يف املـستقبل أمـ،أهيا الطفل الشجاع
 أن قـرر  ويف ضـوئها،احلكايـةهـذه وإنني سوف أقـص عليـك 

 .ال أوتذهب إىل املدرسة 
امللقـب  ِعـامل اجلليـل العـز بـن عبـد الـسالم ا حكايـة الإهن

 ؟َ هل سمعت به من قبل يا بطل"سلطان العلامء"ب
 .ال يا أيب مل أسمع به من قبل  :)وهو جيفف دموعه( حسان
 هلـذا العـامل اجلليـل فقـد كـان، فاسمعها ًحسنا إذن  :األب

لقـد فـتح عينيـه عـىل حيـاة ، مثل طفولتك طفولة شاقة وحزينة 
ًالفقر واحلرمان، فقد كان أبوه فقريا، وكان جيوب األسواق بحثـا  ً



 ١٩

عن عمل، وحني شب الطفـل صـحب أبـاه ليـساعده عـىل بعـض 
وكان والـده حيملـه . األعامل الشاقة كإصالح الطرق، ومحل األمتعة

ذات مـرة رآه أحـد شـيوخ ومعه إىل اجلامع كلام حان وقت الصالة، 
 هـذا َد فرتة تـويف والـده فلـم يقـو وبع.فأعجب به ودعا له، اجلامع 

 .الشاب الصغري عىل العمل الشاق، ومل جيد مأوى يأوي إليه
 ماذا فعل إذن؟  :حسان
فتذكر الشيخ الذي أعجب بـه ودعـا ، ًلقد كان ذكيا   :األب

ًفذهب إليه يريد عمال مناسب، له   ه فأحلقـ.ً، ومكانـا يـأوي إليـهاً
ة ويف حراســة نعــال يــساعد يف أعــامل النظافــلالــشيخ باجلــامع 

يـسمع و   كام سمحوا له بالنوم يف إحدى زوايا املـسجد.املصلني
ُ ومنذ ذلـك اليـوم بـدأ رحلتـه الطويلـة يف طلـب .دروس العلم

،  إىل أن أصـبح أعلـم أهـل زمانـه، ًمتحديا كل الـصعاب العلم 
 .فلقب بسلطان العلامء
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 عـن حسان قصته، اعتذر منه حسانوبعد أن أهنى والد  •
برتك املدرسة وعاهد والده بأن حيقق حلمه بإكامل دراسـته قراره 

ًليصبح طبيبا مشهورا، ويعالج أطفال قريته ً. 
فام كان من هذا األب الرائع إال أن ضاعف اجلهـد مـن  •

ًأجل أن حيقق حلم طفله يف أن يصبح طبيبا ُ. 
ُت العـزم عـىل دوبعد هـذه القـصة يـا أطفـال عقـ  :حسان

بعـد ًا طبيبامكم اآلن أعـود إلـيكم وها أنـا أمـ،مواصلة تعليمي
 اهللا أيب خـري ىجـز. اجلـادة خـارج الـبالدسنوات من الدراسـة 

ُ ألنني جعلت من ، كبري يف نفيسأثر هذه فقد كان لقصته، اجلزاء 
خاصـة ، ذلك العامل اجلليل قدوة يل يف الصرب عىل حتـصيل العلـم

 .ًاأن طفولته شبيهة بطفولتنا مجيع
 نعمل أنا وأصدقائي ومجيع أهـايل واآلن أهيا الصغار سوف

 لألطفــال ٍالقريـة عــىل مجـع التربعــات وبنــاء مستـشفى خــاص
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نعم فمن حقكـم أهيـا الـصغار أن . ُوسوف تعاجلون فيه باملجان
 .كريمةتعيشوا حياة 
ذلـك لـدكتور حـسان لً يقفون مجيعـا ويـصفقون :األطفال
ًعـا ومل يكتفوا بالتصفيق هذه املرة بـل خرجـوا مجي،الطفل الشاب

 مـن حقنـا أن نعـيش حيـاة ": إىل ساحة املدرسـة وهـم هيتفـون
 ."ةكريم

 وأصــدقاؤه بــسعادة كبــرية هلــذا حــسانالدكتورشــعر  •
 .اإلنجاز الكبري والتفاعل الذي شاهدوه من األطفال

أهيـا األطفـال   :)يعود للحديث من جديـد( حسانالدكتور
  وأن نعمـل بجــد، إىل مقاعـد الدراســةواعـىل اجلميـع أن يعــود

ًولـن نـسمح أبـدا ،  لكـم ةكريم من أجل حياة ةواجتهاد ومثابر
هــل أنــتم ف .ألي شــخص أن يعتــدي عــىل طفــولتكمذن اهللا إبــ

 ؟موافقون
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وعـادوا . موافقـون. موافقـون  :)بحامس شـديد( األطفال
 ."ةكريم من حقنا أن نعيش حياة ": يرددون من جديد

 وأصـدقاؤه بتوزيـع الكتيبــات حــسانالدكتورثـم بـدأ  •
قــصص اهلادفــة اخلاصــة باملــرشوع التــي هتــدف إىل تثقيــف وال

 .ًجنسيا وًا صحياألطفال
الـذي حسان مع الدكتور  هلم وينتهي لقاء اليوم األول  •

 لقاءات أخرى مع أصدقاء عىل أمل . نذر نفسه من أجل الطفولة
ُ حيث سيكون لكـل واحـد مـنهم دور يف نـرصة الدكتور حسان
 .قضايا الطفولة

 وقايـة الـشباب مـن "يكـون ملـرشوع ومتيض األيـام و •
اجلميـع  دور كبـري يف توعيـة "ًاألمراض املنقولة جنسيا واأليـدز

، ويتحقق احللم ببناء مستـشفى يف القريـة، ويكـرب ًا وكبارًاصغار
ويعودوا بـاعىل ، ويتخرج بعضهم من اجلامعات هؤالء األطفال 
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يتعـني عـدد كبـري مـنهم يف   و،الشهادات ويف ادق التخصصات
 احليـاة ،ه  توفيقـ اهللا وتتحقـق بفـضلهكـذا ُستشفى احللم، وامل

اىل  وأصـدقاؤه اآلن الدكتور حـسان  ويتطلع . لألطفالالكريمة
بانضامم ويرحبون  . جلميع أطفال العاملالكريمه هذه احلياة حتقيق
اىل اعــضاء الفريــق ، يكــون لــه يــد يف اخلــرين أ مــن حيــب كــل

 اجـل الطفولـة ومـستقبل للمسامهة يف هذا العمل االنساين مـن
 :  من خالل موقع الفريقهم معالتواصل و،  الشباب 

www.qudah.com 
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  الثايناءـــاللق
 

مجيـع  اليـوم املحـدد كـان صـباح من ة السابعةوقبل الساع
نتظـار اللقـاء الثـاين الـذي وعـدهم بـه ا  يفاألطفال يف املدرسة،

 .هؤ وأصدقاالدكتور حسان 
 

لقـد عـاد  ، لروعـة ل انظـروا يـا ،انظـروا  :الدكتور حسان
 هـذا مـا كنـا نريـد ،موعد اللقـاء قبل اجلميع إىل مقاعد الدراسة

ًمحدا لك يا رب، محدا لك يا رب"  حتقيقه  غيـث هيا يا عزيزي ،"ً
َ عـدت كهيا أخربهم أن ، األطفال لقد حان دورك لتتحدث إىل  ُ

 . هيا تفضل،من أجلهم
 كيـف ،لتقينا من جديدا أهيا األحباب الصغار ها قد  :غيث

 ؟حالكم اليوم أهيا األبطال
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 .ستاذُأٍنحن يف أحسن حال يا   :)يف رسور( األطفال
 لقـد عـاد اجلميـع إىل ً جـدا إن سعادتنا اليـوم كبـرية :غيث

 .  يا شجعانمرحىحى  مر، مبكرينمقاعد الدراسة
 : اسـميً:أوال  بنفـيسكمًحسنا أهيا الشجعان سـوف أعـرف

وعـضو يف فريـق وقايـة ،قريـة جمـاورة لقريتكم وأنا مـن ،غيث
 وأمحـل شـهادة يف .يدزًالشباب من األمراض املنقولة جنسيا واإل

التـي ،  وأقف اليوم بينكم ألحكـي لكـم عـن طفـولتي،املحاماة
 نعم لقد .شقى معهاأ و،جحيم فأشقيهاىل إأحيلها ً يوما أن كدت

ستاذي الفاضـل الـذي ُأثم  ،لوال لطف اهللا ،لني رفيق السوءضأ
 .ًالن أنساه أبد

 ، املالبس الفـاخرة، توفر يل كل ما أريد،إنني من عائلة غنية
ستطيع أن أشـرتي بـه مـا أ الذي ، واملال الكثري،األطعمة اللذيذة
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 ورشكاتـه  بأعاملهًشغوال م كان فأيب،و رقيبأحسيب أريد  دون 
 . وأمي مشغولة بمولودها اجلديد،الكثريةوأسهمه 

 ،ُكنت يف العـارشة مـن عمـري، ًإنني أذكر ذلك اليوم جيدا 
ُعندما شاهدت أحد الزمالء خيفـي   ويـرسع إىل ،ً شـيئا مـاخلفـهُ

 .غرفة الصف ليضعه يف حقيبته
وعندما سـألته مـا الـذي ختفيـه يف حقيبتـك؟ أخـربين بأنـه 

  .شاهدته ودعاين مل،ًيط فيديو حيوي ألعابا رائعةرش
ُقمـت  الـرشيط وُ وأخـذت ذلك العرضُقبلت ألسفلويا 

 لــه هُلتقينا يف اليــوم التــايل أعدتــا وعنــدما،مــشاهدته يف البيــتب
يع كان يب فذهب يب إىل من ،ًا جديدًوطلبت منه أن أشرتي واحدا

 يف لعلـه،دمة الـصفوف املتقيفًمثل هذه األرشطة وقد كان طالبا 
ُقد علمت فيام بعد بأن والـده و ،الصف احلادي عرش عىل ما أظن

 .تاجر كبري ولديه حمل لبيع مثل هذه األرشطة
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  ،كام أخربين زمييل، ًوي ألعابا فقط تحترشطه مل تكن هذه األ
وتـشويه   ،ًوي أيضا عىل رسـائل لتـدمري األخـالقت حتكانتبل 

، وجلهيل وقلة خربيت  لذا . وخلق جيل ضعيف منحرف،الطفولة
ء ذلـك اليـوم إىل أن جـا ، ظللت أشرتهيا لفرتة ليست بالقـصريه

سـتاذي العزيـز أمحـل هـذا ُأحيث شـاهدين ، ًالذي لن أنساه ابدا
 وبعد أن تفحصه ،أخذه منيف خفية يف حقيبتي املدرسيه، الرشيط

 مـا ؟غيث ما هذا يا : وقال يل. عاتبة، غاضبة،ّنظر إيل نظرة حادة
    . ساحمك اهللا.. ساحمك اهللا.ً إال خريابكُت عهد

ُ وقلـت . ُ وأطرقت رأيس،ُوأعرتف بأنني خجلت من نفيس
  . فأنـا أسـتحق ذلـك،عقابالأرجوك يا أستاذ عاقبني أشد    :له

 يف يـدي وذهبنـا ة وضع يده احلنون،ولكن ذلك األستاذ الفاضل
إال أنـه ورغـم غـضبه ممـا رآه ، وكعادتـه  ،ًسويا إىل قاعة الدرس
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ً ألنـه يعلـم جيـدا بـأنني وبعـض ،إلينـا ةبتـسامته الدافئـادخل ب
 .الطالب نشعر بقلق مما حدث

كيـف ختتـار رشيـط ":  التـايلثم كتب عىل السبورة العنوان
 ."الفيديو املناسب
وقد تيقنـا بـأن ذلـك ،  وزمالئي إىل بعضنا البعض انظرنا أن

سـوف  بـلاقبنـا لن يع ولكنه  ،  قد كشف أمرناستاذ الفاضلُاأل
 .خري اجلزاء عنا  جزاه اهللا ، بالعلم النافعيعلمنا وينور عقولنا

 ومل يطلب منا مقاطعة ألعاب ، ولكنه وجهنايعاقبنا مل ..نعم
 . ولكنه علمنا كيف نختار الصالح منها، الفيديو

ًلقد قدم لنـا درسـا رائعـا يف كيفيـة  ختيـار رشيـط الفيـديو اً
أن المات التي من خالهلا يمكننا وعرض لنا بعض الع،  املناسب

  يـا أطفـال سوف أعرض عليكم.نختار ما يناسب فئتنا العمرية
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تـستفيدوا منهـا أن ًراجيا  ،التي عرضها لنا تلك الصور والرموز
  .كم ألرشطة الفيديوئعند رشاً هلا جيدا تتنبهواو، كام استفدنا

ًهكذا يا أطفال تعلمنا درسا رائعا ي  وأصبحنا ال نـشرتي أ،ً
 اهللا ى جـز.عامرناألمناسبته مدى و، رشيط قبل التأكد من حمتواه 

  .الفاضل ستاذذلك األًخريا 
ُ أخذ يقص علينا ،وبعد ذلك الدرس املفيد  قـدم لنـا  ،قـصة رائعـةَ

 ظلـت يف ذاكرتنـا ، القدوات العظيمةى إلحدًا رائعًامن خالهلا نموذج
 ً. وال أظنني أنساها أبدا،إىل اليوم

 . قصها علينا غيثرجوك يا أستاذن :األطفال
ً فأنتم أيـضا ،بالتأكيد سوف أقصها عليكم يا أحبايب  :غيث

 .من حقكم أن تكون لكم قدوة
: ِ حكاية العامل اجلليـل،ستاذ الفاضلُ علينا ذلك األَّلقد قص

عيل بن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـيس القرطبـي الـشهري 
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 فقـد كـان ،ة بالغهية يف رفاالطفل لقد عاش هذا ). ابن حزم(ب
يعمـل يف وزارة حيث كـان  ،أهل قرطبة وأغنياء والده من كرباء

ــة ــيضو .الدول ــلُ يم ــصور الطف ــه األوىل يف الق ــا ،  حيات ًحماط
كـل بـالرغم مـن  و. ومجيع أسباب الـرتف،باجلواري واملربيات

إال أنه قد برع يف األدب ، يف طفولته عاشها أسباب الرفاهية التي 
 .عرواألخبار والش

 قلبـه باملـسجد تعلق وي، ويكرب الطفل املدلل،ومتيض األيام
يط به من أسباب الرفاهيـة والـرتف، ويعـشق حي  كانرغم كل ما

 ويرتك لنا العديد مـن ،ويتوجه لدراسته ويربع فيه، دراسة الفقه 
ً ويكاد مل يرتك علـام إال وكتـب فيـه.الكتب واملصنفات  فأصـبح ِ

ًعاملا جليال ذائع الصيت  .ثري العطاء والتأليف ك،ً
ُحياة الرتف يا أطفال مل جتعل من هذا العامل اجلليل مـدمن مخـر، أو  ِ

 كام حدث لألسف مع كثـري مـن أطفـال ً، أخالقياًاخمدرات، أو منحرف
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ًوشباب هذه األمة، بل صنعت منـه عاملـا جلـيال مـستخدما كـل هـذه  ًً ِ
ُطلب العلم، ومتخذا من املسجد ملاألسباب   .ًلقا لهَنطً

 طاليب األعـزاء :ًوبعد هذه احلكاية ختم املعلم حديثه معنا قائال لنا
 يف سعادة دائمة، وسوف حيـيطكم اهللا اتعيشو  اهللاءعملوا من أجل رضاا

ن عىل املسامهة يف وكم أنتم قادر ً ويوما ما سرتى هذه األمة ،تعاىل بعنايته
 هـذا هـو ، أو شاذ،البناء والتطوير، ولن يكون بينكم كسول أو منحرف

 .نني بذلك يا أبنائي؟وتعدفهل . أميل بكم
ِ منـا إال  تـرىولـن ، بذلكستاذُأيا نعدك نعم  :مجيعا أجبناه

حفظكم اهللا ورعاكم يا : وختم حديثه بالدعاء لنا. ًخريا بإذن اهللا
 .أبنائي

كالمـه ستاذ الفاضل ُهذه هي الكلامت التي ختم هبا هذا األ
 .ًها جيداُوالتي كام تسمعون ما زلت أحفظ
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ُنـذ ذلـك اليـوم ازدادت صـلتنا أحبـائي األطفـال م :غيث 
ً شـكرا . وأصبحنا نأخذ برأيه ومـشورته،ستاذ الفاضلُبذلك األ

ِ وشكرا للعامل اجلليل ابن حزم، فنعم القدوة أنت،لك يا أستاذ  .امً
ُوها نحن اليوم نحقق ألستاذنا الفاضل حلمه باملـشاركة يف 

ا للـوطن بعـد سـنوات مـن الدراسـة  فقـد عـدن،البناء والتطوير
 ومـن أجلكـم أهيـا ،ُنعم لقد عدنا مـن أجـل الـوطن  .اجلامعية

 .األبطال الصغار
 .؟من أجلنا  :)مجيعا( األطفال

ومن أجل الدفاع عن قضايا  ،  نعم يا أبطال من أجلكم  :غيث
م كل فرد يرغب ضمجعية توأطمح بتأسيس   ،ٍ أنا اآلن حمام،الطفولة

 .قضايا الطفولةيف الدفاع عن 
 .ًيصفقون ويبتسمون فرحا  :)ًيقفون مجيعا( األطفال
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فمـن حقكـم أن تعيـشوا يف بيئـة  ، نعم أهيـا الـصغار:غيث
 .آمنة عادلة

مـن حقنـا أن نعـيش يف بيئـة ":رددونيـ :)مجيعـا( األطفال
 ." آمنة من حقنا أن نعيش يف بيئة ...آمنة

 أن ،ولن نسمح ألي شـخص كـان :)بحامس شديد( غيث
 وسـوف يتعـرض ، وبـأي وسـيلة كانـت،يعتدي عىل طفولتكم

فمن حقكـم أن تعيـشوا   . والعقاب كل من يفعل ذلكءلةللمسا
 .يف أمن وأمان
من : ، ويرددون من جديدغيثيون ُ يصفقون وحي :األطفال

 آمنةحقنا أن نعيش يف بيئة 
 للـدفاع مجعيـة بإنشاء غيثومتيض األيام ويتحقق حلم  •

 يف اجلمعيـاتُوتـصبح مـن أشـهر .  الطفولةعن حقوق وقضايا
  وقد سامهت يف حل كثري من قضايا الطفولة وكان من أهم،العامل



 ٣٥

إحاطة الطفولة هبالـة مـن احلاميـة والتقـدير  ، القضايا هذه وأبرز
والعطـف عليهـا ، وذلك بتأمني كافة احلقوق االزمة هلا، واحلنان

 .رض هباكأرشطة الفيديو التي ت،ومنع االعتداء عليها ،
وهذا انتصار آخر يتحقق ألعضاء فريق وقايـة الـشباب  •

 .ً وأبداً فإىل األمام دائام.ًمن األمراض املنقولة جنسيا واأليدز
 
 
 
 



 ٣٦

  
  

  أن أنعم بطفولة هانئة
  

 اللقاء الثالث
 
 
 
 
 



 ٣٧

  الثالثاءـــاللق
 

ُوأخريا تبتـسم احليـاة للطفولـة، ويـصبح األطفـال يتـشوقون  ً
 نحـو ني وأصـدقاؤه ماضـالـدكتور حـسان  ويظل ملقاعد الدراسة،

 .اهلدف، من أجل سعادة أبدية للطفولة
 

كيف حـالكم يـا . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :خالد
 أبطال؟

ُنحـن بخـري . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاتـه :األطفال
 .واحلمد هللا
 ؟ًحسنا يا أبطال، هل تعرفون من أكون :خالد

 . نعرف، أنتم األصدقاء نعم :األطفال
ومـاذا . نعم هذا صحيح أنا أحد األصـدقاء :)يبتسم( خالد

 ؟خيربينهيا من ؟ًتعرفون أيضا



 ٣٨

 . أنت عضو يف الفريق:طفل ذكي
 ؟ وأي ذكي خيربين عن اسم الفريق. أحسنت :خالد

ٌطفل ذكي آخر فريق وقاية الشباب من األمراض املنقولة " :ٌ
 ."يدزًجنسيا واإل
ً حـسنا يـا ... بارك اهللا فيك يا بطـل،ت يا ذكيأحسن :خالد
 .ٌ ومتخرج من كلية اإلعالم،خالد اسمي ا ان،شجعان

ُسوف أحكي لكم عن إحدى التجارب التي مـررت هبـا يف 
ىل الـوراء إبكـم  سوف أعـود . لعلكم تستفيدون منها، طفولتي 

ُ وكنـت األكـرب بـني ،يف التاسـعة مـن العمـرمثلكم ُعندما كنت 
 كانـت املربيـة هـي مـن كنا ارسة ميسورة احلال بحيثو ،اينإخو

اغلـب   كـان أيب وأمـي يعمـالن،احتياجاتنـاتقوم برتبيتنا وتلبية 
ــت ــدهيم الوق ــت ل ــا تبقــى مــن وق ــارات ، وم ــضونه يف الزي يق

ً وكنا ال نلتقي كثريا إال يف أوقات تنـاول . أو التسوق،االجتامعيه



 ٣٩

 عطـف و،ُاألمن كنـا نفتقـد حنـاا نـنأ وال أخفي عليكم .الطعام
 .عوض ذلك ولكن بطريقتها اخلاصةُ حاولت املربية أن ت.األب

 ؟هل تريدون أن تعرفوا ماذا كانت تفعل
 ماذا كانت تفعل؟ :األطفال
ُكانــت جتربنــا عــىل اجللــوس أمــام شاشــة التلفــاز  :خالــد

 .لساعات طويلة
 ؟هل تعلمون ماذا كنا نشاهد

 ماذا تشاهدون؟ :أحد األطفال
 ومسلــسالت ال فائـدة منهــا ســوى غــرس ًاالمــ أف :خالـد

  .نحرافاال وتعليم ،األخالق الفاسدة
كـن ًأمل  ، عـىل هـذا احلـال لفـرتة طويلـةاينخـوإوبقينا أنا و

ُ املهم أنني كنـت بقلـق ، ماذا أفعلدريأ لذلك ولكن ال ًمسرتحيا
ُ وكنـت ال أسـتطيع النـوم .َرتياح مما حيصل معنااوخوف وعدم 



 ٤٠

 بذيئـهل ا والكلـامت،ُقبيحة التي كنـت أشـاهدها فالصور ال،ًليال
 .ٌقى للنوم مكانبيً تزورين ليال فال ،ُالتي كنت أسمعها

ُنداء يف قلبي يشعرين بأن اهللا معيحس َأكنت  ّ وأن عـيل أن ،ً
 وال أعلـم ملـاذا تـذكرت يف تلـك .ً وأفعل شيئا ما،ًأكون شجاعا

ُقاء منـذ  أهـداه يل أحـد األصـد الـذيالليلة بالذات أحد الكتب
ث ذلـك الـصديق ًنني كنت أحدأل جيوز ،  أيام ومل أقرأه بعدةعد

فقد كان نعـم . ًافأهداين ذلك الكتاب متعمد، بام كان حيدث معي
 وإذا هو حيكـي قـصة .ُ املهم أنني بدأت أقرأ يف الكتاب.الصديق

 . فكانت من أروع القصص التي قرأت،أحد العلامء الكبار
 .ستاذُأنا يا رجوك قصها علين :األطفال

 فقـد أمـدتني تلـك القـصة ، بـالطبع سأقـصها علـيكم:خالد
بالشجاعة والقوة التي مكنتني مـن االنتـصار عـىل مـا كـان حيـدث 

 .معي



 ٤١

ــس واملعــروف : ِإهنــا قــصة العــامل اجلليــل حممــد بــن إدري
ًكان هلذا العامل اجلليل أما عظيمـة. "الشافعي"ب  فبعـد والدتـه ،ِ

فـأرادت لـذلك  ،ةالدتـه تقيـة فقيهـ وكانـت و،بعامني تويف أبوه
 ، فكـان هلـا مـا أرادت،كـريمل وحيفظ القـرآن ا،الطفل أن يتعلم

 ومل يتوقف طمـوح ،وحفظ الشافعي القرآن وهو ابن سبع سنني
ُبـل أرادت لـه أن يـتقن القـراءة ، عند هذا احلـد  هذه األم التقية 

كـد ي فلـم ، فأرسلته إىل شيوخ املسجد احلرام،والتفسري والتالوة
 .يبلغ الثالثة عرشة من عمره حتى متكن من إتقان ذلك كله

 مل ،ُوعندما رأت هذه األم العظيمة حبه لدراسة علـم احلـديث
 ليـتعلم عـىل يـد أحـد األئمـة ة املنورًترتدد أبدا يف إرساله إىل املدينة

 فأي أم هذه التي تـرتك طفلهـا يـسافر مـن أجـل طلـب .املعروفني
 .  اهللا خري اجلزاء جزاها.الكبري الشافعيِأم العامل العلم؟ إهنا 



 ٤٢

ومل ينقطع عـنهم إال  ،الزم الشافعي أئمة احلديث تسعة أعوام 
 ثـم مل ينقطـع ، علـم احلـديثأتقن فـ. أو لرحلـة علميـة،لزيارة أمه

 بعد أن زرعت تلـك األم الرائعـة ،طموح هذا الفتى يف طلب العلم
َ وكرب هذا احلب معه، يف قلبه العلمُحب ُ خـذ العلـم مـن شـيوخ  فأ.َ

 ،فأجـاد فـصاحتها ،  وشـعرهانثرهـا ،  وتعلم اللغة العربية ،آخرين
 ،قبيلـة هـذيل: وتعلم الفروسية والرمي من إحدى القبائـل تـدعى

 ٍ فأي صرب هذا يا شافعي؟، يف باديتهم عرشة أعوامفقد الزمهم
 يـا صـبحأشاب الـذي ومن أروع ما قرأت يف سرية هـذا الـ

: ُ أنه كـان يقـسم ليلـه إىل ثالثـة أجـزاء،لامءشهر العأمن  أحبائي
 وكـان خيـتم .ةللـصال وثلـث ، فيـه وثلث يكتـب، فيهثلث ينام

 . ويف رمضان ستني ختمـة، يف كل شهرثالثني مرةالكريم القرآن 
يـا إهلـي مـا ... .وكان ال يدخل مكة حتى يتصدق بكل مـا معـه
 ...!!.أعظم هذا الشاب وما أصربه عىل عمل اخلري



 ٤٣

وقد ترك لنـا العديـد  ، واإلمام الكبري،ِ العامل اجلليلتويف هذ
 اهللا ه رمحـ. األم، والرسـالة:من الكتب واملؤلفات أشهرها كتاب

 .وجعلنا نقتفي أثره ونصبح مثله ةرمحة واسع
 هلـذا الطفـل العـصامي ة الطيبـواآلن ما رأيكم هبذه السرية
  يا أطفال؟اجلاد الذي طار صيته يف كل مكان

 .ًئعة، رائعة جدا را:األطفال
 نعم إهنا رائعة، فنعم األم تلك املجاهدة التـي قامـت :خالد

 .ِبرتبية ذلك اإلمام العامل، نعم األم
هل من أحد بكى من شدة تأثره هبذه القصة؟ دعـوين أنظـر 

 .إليكم يا أطفال
 . ال، ال أحد:األطفال

  ومل أشـعر إال بـأمي،وبكيـت هبـا  أما أنا فقد تـأثرت:خالد
بكيـك يـا ولـدي؟ يف تلـك يما الـذي :  رأيس تسألني فوقتقف



 ٤٤

 وأخـربت ،ُاللحظة شعرت بشجاعة كبرية مل أشعر هبـا مـن قبـل
 فكانت مفاجـأة كبـرية .أمي بكل ما كان حيدث معي ومع إخويت

ً فام كان ينبغي أن تعتمد كليـا ،بت نفسها عىل ما حدثّ وأن،ألمي
 . باسـتمرار وكـان عليهـا اإلرشاف واملتابعـة،عىل تلـك املربيـة
بكت أمي هي األخرى وأخـذتني يف حـضنها رشدت وتنهدت و

حسست بدقات قلبها وحـرشجة أىل صدرها وإ وضمتني الدافئ
ننـي بلغـت أبعـدها شـعرت  ،واعتذرت مني ومن إخويتنفسها 

 .ً عميقاًيلة نومالتلك ال مايف نفيس فنمت
ُ أهـديت ذلـك الكتـاب ،ويف الصباح وقبل ذهايب إىل املدرسـة

 ة الـصابرسرية تلـك األم املجاهـدة عىل  حتى تتعرف،م إىل أميالقي
 . يلاإلمام الشافعي قدوةابنها ُفتكون قدوة هلا كام جعلت من 

 ختلــصت مــن املربيــة وهــاأرسه خطُتــداركت هــذه األ •
 وأعطـوهم املزيـد مـن ن عـىل األبنـاءا وأرشف الوالـد،ًتـدرجييا



 ٤٥

 تلـك يف حياة ٌ مكانَ ومل يعد للمربية أو اخلادمة،الوقت واالهتامم
 .األرسة بعد تلك احلادثة

 لقـد ، يف أرستنـاٌ نعم مل يعد للمربية أو اخلادمة مكـان:خالد
 بذل أيب وأمي قصارى جهدمها للتوفيق بني عملهام وبـني تربيتنـا

 .واستدراك مافات
 وكـل ، وأصـبحنا يف أمـان.لقد زال اخلطـر. احلمد هللا        

أمـا  ً. أوالاطلب العلم كانـثم  ،اهللافطاعة  .يشء سار عىل ما يرام
  .مشاهدة التلفاز فقد أصبح باختيار ومتابعة من أمي وأيب

ُوهـا أنــا اآلن بيـنكم وقــد أكملـت دراســتي اجلامعيــة، 
بفـضل صـديقي العزيـز الـذي أهـداين م ثبفضل توفيق اهللا، 
 وبفـضل الـوعي الكبـري الـذي سـاد يف ،مّذلك الكتاب القـي

 . بعد فيامأرسيت



 ٤٦

ي اآلن أهيا األطفال أن أقوم بتأسيس قناة خاصـة وحلم •
هذا ما تستحقه . علمية، ثقافية، توعوية، ترفيهية هادفة: للطفولة

 "فضائية االبطال"طفولتكم الربيئه ودعونا نسميها 
 .ً يقفون، ويصفقون، ويقفزون فرحا:األطفال

  من حقكم أهيا األطفال أن تنعموا بالرعايـة واحلاميـة:خالد
 .والرتفيه

 مـن حقنـا أن نـنعم  نعم ياخالـد". ً يرددون مجيعا:األطفال
 .ةبطفولة هانئ من حقنا أن ننعم  نعم ياخالد...بالرعاية واحلامية

ُومتيض األيام ويصبح ذلك احللم حقيقـة • ُوتـصبح تلـك  ،ُ
 خـرية ويلتحق للعمل هبـا ،ميع أطفال العاملجلوجهة  ،القناة اهلادفة

َومل يعـد لتلـك . اد بـرامج الطفولـة املتخصصني يف إعـدينياإلعالم
 .طفالناأختيار ا يف قائمة ٌ الفاسدة مكانة اهلابطاألفالم واملسلسالت

 . فريق وقاية الشبابٌونرص جديد يتحقق ألعضاء  •



 ٤٧

 
 
 

  أن أعيش يف أسرة متحابة
  

 اللقاء الرابع
 
 
 
 
 
 



 ٤٨

  الرابعاءـــاللق
 

بعـد أن صـار ، الغ بشوق بـأصبح األطفال ينتظرون اللقاء 
ُ فلـم يعـد ،،تسعد هبـا طفـولتهم ، كل لقاء ينتهي بمفاجأه سارة َ

 يتـشوقون أصبحواكام كانوا يظنون، بل  ً غامضاًاملستقبل جمهوال 
ً، فشكرا هلؤالء الشباب مـن  يف صناعتهإليه، ليسامهوا ويشاركوا

 ًال يبخلون بوقتهم وجهدهم  تطوعـاأعضاء الفريق الذين كانوا 
 . قدوة هلؤالء األطفالًفكانوا حقا..... اخلريلفعل 
 

 . ما شاء اهللا أراكم عىل أحسن حال يا أبطال:مأمون
ِنعم، نحن يف أحسن حال يا  :األطفال  .ستاذُأُ
  ،ً وشكرا لكم عىل احلضور،بارك اهللا فيكم :)ًمبتسام( مأمون

 وبالتأكيـد .ُ وخترجت من كلية لتقنية املعلومـات،مأمون :اسمي



 ٤٩

سـوف  ،تم تعلمون بأنني أحد أعضاء هذا الفريق املبـاركأصبح
م أذكياء وسـوف تـستفيدون  وأنا أعلم بأنك،أحكي لكم جتربتي

 .ً جيدامنها
 .ستاذ نحن نسمعكُأ تفضل يا :األطفال
ُلقد حدث ذلك معي عندما كنت يف احلاديـة عـرشة  :مأمون
يف أرسيت ملتزمـون أنـا وأخـويت بقــوانني ال كلنـا  ..مـن عمـري

ومـن بـني .  ومجيعها كانت يف مصلحتنا بالتأكيـد،يمكن خمالفتها
 . حتديد أوقـات ونوعيـة الـربامج التـي نـشاهدها:تلك القوانني

ِوكنـا نـسري وفـق هـذا النظـام يف جـو يـسوده الـود والتعــاطف 
 .حرتام املتبادلواال

ــومذاتو ــدرس، ي ــة ال ــضور األ، ويف قاع ــتاذُوقبل ح  ،س
ً وتأسفت كثريا ،َدار بني زميلنيًحديثا  - عن غري قصد–ُسمعت  ُ
 . منهامهملا سمعت



 ٥٠

 ستاذ؟ُأ وماذا سمعت يا :األطفال
ُاآلن وجـدت لـك : ُ سمعت أحدمها يقـول لآلخـر:مأمون

 دون  مهـام كانـتطريقة ملشاهدة ما تريد من مسلسالت وأفـالم
 .ِعلم والديك
 . أرجوك أخربين؟ كيف ذلك: هتامم بالغاب قال له
 وابحـث ، وادخل عليـه،وقع اإللكرتوينخذ هذا امل  :أجابه

 سيظهره لـك بكـل ،عن أي مسلسل أو فيلم ترغب يف مشاهدته
 وشـاهده يف أي وقـت ، قم بعدها بتحميله عىل جهـازك،سهولة
 .تريد

ً حسنا، سوف أقـوم بتجريـب ذلـك، وإخبـارك بـام :قال له
 .سيحدث معي

ً بالتأكيد أنني حزنت كثريا، وتساءلت ملـاذا يفعلـو:مأمون ن ُ
 استمرا عىل هذه احلـال يتبـادالن ، لألسفنيولكن االثن  ؟ذلك



 ٥١

تـضيع  وعناوين األفالم واملسلسالت التـي ،املواقع اإللكرتونية
 حتـى ،املنـاظرال تعرض سوى أسوأ  و،الوقت وخترب االخالق

ُ ومل يعـد هلـم أصـدقاء، حاهلام وحصال عىل أقل الدرجات تبدل َ َ. 
  ساعدمهاُأو أ هلام  عساي أن أفعلذاا وأفكر م،ُفكنت أتأمل ألجلهام

حتـى بقيت افكـر يف ذلـك  ؟ عن هذا الفعل اليسءقلعانلعلهام ي
ًطلب منا ذات يوم أحد االساتذة األفاضـل أن نعـد تقريـرا عـن  ِ ُ

 .ختيارِ فكان نعم اال)أبو حنيفة(: ِالعامل اجلليل
ِلقد تعجبت من سرية ذلك العامل اجلليـل ً وأسـعدين كثـريا ،ُ

 . والثقـة بـالنفس،ُ ألنني تعلمت منـه الـشجاعة،هتارخيمعرفتي ب
  . وجلميع زمالئي،ُورأيت يف سريته قدوة يل

 الـذين أفـسدمها ،ني الـزميلاجلميع أعد ذلـك التقريـر، إال
 ذلـك اليـوم للعقـاب ا فتعرضـ،يء لإلنرتنـتياإلستخدام الـس
 ،اصل يف أداء الواجبـات بسبب إمهاهلام املتو،ستاذُالشديد من األ



 ٥٢

 وانتهــى ،ســتاذ التقــاريرُ وبعــد أن مجـع األ.ومـذاكرة الــدروس
ُقرتبـت ا الـصف ثنـان يف قاعـة  وبقى اال، ذهب اجلميع،الدرس
 بـسعادة  مني وشعرا االثنان رسُ ،ُ وبدأت يف احلديث معهام،منهام
 . فقدا مجيع أصدقائهمألهنام ةغامر

ِ عـامل ، شخصية عظيمةُوأخربهتم بأنني تعرفت باألمس عىل
ُثـم واصـلت   .رابّن إيل باسـتغا فأخذا ينظر، كبريم وإما،جليل
 ؟ حنيفةا هل تعرفون اإلمام أب:حديثي

 ؟َهل هو من طلب منا املعلم أن نبحث عنه  :قال أحدهم
  .نعم هو  :مأمون
 .ًال، ال نعرف عنه شيئا  :قاال

 ؟نافق هل توا؟ ما رأيكام؟ سريته هل أقص عليكام :مأمون
 .نعم تفضل :أجابا
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 أيب"ًحسنا إذن، إنه الـنعامن بـن ثابـت املعـروف ب :مأمون
 .كريمـه و، صاحلة غنية، يف أرسة مسلمةلطفل اانشأ هذ. "حنيفة

 .ً وكان والده يمتلك دكانا يبيع فيه األثواب،كان وحيد والديه
استطاع هذا الطفل الوحيد أن حيفـظ كتـاب اهللا وهـو يف سـن 

وذهب مع والـده إىل احلـج   ،ن يساعد والده يف الدكانوكا  ،ٍةصغري
 وعلـم ، وتعلـم أصـول الـدين،وهو يف السادسة عرشة مـن عمـره

ً حتى أصبح عاملا فقيها وهو يف العرشين من عمـره، والفقه،الكالم ً ِ. 
ٍوقد كان جيمع الطـالب يف حلقـات يف املـسجد ويعلمهـم العلـوم 

  .املختلفة
 وحيـد الطفـل الـذكي هـذا  رغـم أن، يا أصـدقائيانظروا

 إال أنـه كـان يعـاون والـده يف ، ورغم أنه من أرسة غنيـة،والديه
 رحم اهللا هـذا . وأصبح من كبار العلامء، وحفظ كتاب اهللا،دكانه

 .ِالعامل اجلليل
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 ًديـاُ حتى رأيت التأثر با، ُدت انتهي من حديثي معهمكوما 
در  ويطلبـون منـي مـساعدهتم يف إصـالح مـا بـ،عىل وجوههم

ُ وطلبت منهم التعـاون ، لقد كانت سعاديت كبرية بام حتقق .منهم
ً واالعتذار ألنفسهم أوال ألهنم أساءوا ،يءيوترك هذا الفعل الس

ِ من العـامل أن جيعلوا و،ِثم لوالدهيم ومعلميهم وأصدقائهم ،إليها
 إال  منهامَومن يومها واحلمد هللا مل أر .. حنيفة قدوة هلماجلليل أيب
  .كل خري

ِفشكرا ألرسيت التي خلقت جوا من الـود واال ً  حـرتام بيننـاً
 وزرعت يف ،ال فيام بعدإمن خالل قوانينها التي مل نفهم حكمتها 

 التـي جعلـت منـي ، واإلرادة، والثقـة،قلبي وقلب إخويت القوة
ُشابا شجاعا ال أتنازل عن قيمـي وأخالقـي مهـام واجهـت مـن  ً ً

 .صعوبات احلياة
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 بقـوانني ٍةحماطـطفـال أن يعيـشوا يف أرسفمن حق مجيع األ
 . والنظامحرتام واالىل الودإتقود 

 مـن ...ةمتحابـمن حقنـا أن نعـيش يف أرس " نعم :األطفال
 ."ةمتحابحقنا أن نعيش يف أرس 

 ،بفـضل أرسيت العزيـزةثـم  ،بفضله وتوفيقـهف ،ًمحدا هللا •
وأحلـم يف  ،ُأكملت دراسـتي اجلامعيـة يف برجمـة احلاسـب اآليل

 يف طفـاللأل ةهادفـ مؤسـسة متخصـصة يف إنتـاج بـرامج عمل
 .خمتلف العلوم، وبأسلوب شيق ممتع لألطفال

 ويـــصفقون :) واحلـــامس يف غايـــة الـــسعادة( األطفـــال
 .ً أسعدهم كثريا قد  فام سمعوه،ويصفقون

 ،ِوبالفعل متيض تلك األيام، التي صاحبها جد واجتهاد •
تــصبح تلــك  و،ُ ويتحقــق ذلــك احللــم الرائــع،ٌوعمــل خملــص
  مــن أكــرب الــرشكات التــي تنــتج )قــدرات ( ئــدة ااملؤســسة الر
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كربوا األطفال الذين   وجمموعة كبرية من هؤالء، اهلادفة ربامجال
 .ة ومه يعملون فيها بكل إخالص اجلامعيه عادوا من الدراسةو

فريـق وقايـة الـشباب مـن األمـراض عـضاء ًشكرا ألف •
 هللا ًءارضـا.. . واليملـون الذين اليكلونيدزًاملنقولة جنسيا واإل

 .ًوطن وطمعا يف األجر والثوابللوخدمة 

  
  



 ٥٧

  
   ملسقبليخططُوأأن أتدرب 

  
  اللقاء اخلامس

 
 
 
 
 
 



 ٥٨

  اخلامساءـــاللق
 

ٌشـباب جـاءوا مـن طفـال وأ. ٌحلم مل نكن نتوقع أن يتحقق
ٌ جيمعهم هدف واحـد،مدن وقرى خمتلفة الـتعلم والتـدرب  إنـه ٌ

 املهارات يف بدايات حياهتمواكتساب 
 

 هل أنـتم هنـا . أنشط منكم يا شجعانَمل أر :طارق الدكتور
ٍمنذ وقت مبكر؟ ُ 

ُنعم، نحن هنا منذ  :اجلميع  .وىلُساعات الصباح األُ
ً حـسنا أنـا ...بـارك اهللا فـيكم يـا أبطـال  :طـارقالدكتور 

عــرق أ مـن إدارة األعــاملالـدكتوراه يف  وحاصـل عــىل ،طـارق
 أعلـم أنكـم حتبـون سـامع القـصص ألـيس . الغربيـهاجلامعات
 ؟كذلك
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ًنعم، نحن نحب سامع القصص كثريا :اجلميع ُ ُ. 
 طـارق إذن سوف أحكي لكم قصة الطفـل :طارقالدكتور 

 . هو أناطارق بالطبع .عندما كان يف العارشة من العمر
 : ويرحبونــونيبتسماجلميع 

ــبالد ــت للعمــل خــارج ال ــك الوق ــد ذهــب أيب يف ذل  ،لق
ُ وجعلت حب ،خويتإوحتملت والديت العزيزة أعباء تربيتي أنا و

ُ فكنـت ال أصـيل إال ، وطريق املسجد طريقنا،ِ يف قلوبناًااهللا معلق
ً ويف طريقي إىل املسجد كنت ألتقي شيخا كبريا.يف املسجد ً  فكنـا ،ُ

  ،ُ حتـى تعـودت عليـه،ً ونعـود سـويا،ًنذهب سـويا إىل املـسجد
  .وتعود عىل مرافقتي

 بــدأنا نــرى بعــض الــشباب ، يف فــرتة اإلجــازة الــصيفيةو
 شـباب ،عجيبـه وقـصات الـشعر ال، الغريبـهأصحاب املالبـس

 ومل يكتفـوا بـذلك بـل إهنـم ، وهجروا املساجد،عوا أوقاهتمّضي
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حياولون إحباط الشباب واألطفال الـذين كـانوا حيـافظون عـىل 
ُحيـث  ،ون حلقـات العلـمرض وحي، ويؤدون صلواهتم،أوقاهتم

 عىل الـشباب واألطفـال ويطلبـون مـنهم كانوا يقطعون الطريق
 .ف فقد فعل ذلك كثريونألسامم إليهم ويالضاالن

ُتغيبت عـن الـذهاب إىل  ،ً أراه يوميا كنتمن شدة تأثري بام
 .دقإذا بجرس الباب يـ فةوبعد الصال ، املراتىاملسجد يف إحد

ًظنـا ،  املـسجد فتقد جميئـي إىلاالذي ، ذا بذلك الشيخ العجوزوا
 وعنـدما رآين يف صـحة .ّن عـيلئ فجـاء ليطمـ ،منه أنني مريض

 هـل .ُ ما عهدت ذلك منـك يـا شـجاع: وقال يل. عاتبني،جيدة
ّتريد أن تضيع ما غرسته يف قلبـك هـذه األم الفاضـلة  وكانـت ؟ُ

   . وقتهاأمي حارضة معنا
 ذلـك الطفـل  لـريى،أال تريد أن يعـود والـدك مـن الـسفر

ًأصبح شابا شجاعاالصغري   ؟فاضلة ِ وصاحب أخالق،ً
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 . بىل أريد ذلك:طارق
ــشيخ ــت:ال ــدي خــري أن ــا ول ــنهمٌ ي ــون  إهنــم ال يع، م رف

، ويريـدون  والفضيلهً أعداء للوقتهؤالء فاسدون، مصلحتهم 
ولـن تكـون  ، ولكنك يا ولدي لست منهم ، ُأن يفسدوا أمثالك 

  .ًمعهم يوما ما
ثر  ال أتـأ وإننـي أعـدك أن.ثلهمُ أنا لست م، بالتأكيد:طارق

 ؟ذا يفعلون ذلك ولكن ملا.بكالمهم بعد اليوم
 . الفراغ يا ولدي هو السبب، إنه الفراغ:الشيخ
 ومن اليوم ستجدين أول احلارضين إىل ، أعتذر منك:طارق

 .املسجد
  هل ستأخذين معك؟، إذن أنا يف انتظارك:الشيخ
 . بالتأكيد:طارق
 . إنه طفل رائع،مِ أحسنت أيتها األ:الشيخ
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 . لقـد رشفتنـا بزيارتـك،الكريم  الشيخًشكرا لك أهيا :األم
 .ًشكرا لك
 وأخذت أمـي تنظـر إيل ثـم ابتـسمت ، ذهب الشيخ:طارق
أنـت مل ختـربين بـام ف ،ً تعال يا ولدي إن يل معك حديثا:وقالت يل

ُ فاعتـذرت منهـا وأخربهتـا .ُ ما عهدت ذلك منـك،حدث معك
يا ولدي العزيز   :ت بيدي وقالت يلَكَأمس ف.بكل ما حدث معي

ًال تفعــل ذلــك بعــد اآلن وال ختفــي عنــي شــيئا حتــى أســتطيع  ُ
ُفلو أخربتني لكنت قدمت لك النـصح واإلرشـاد  ،مساعدتك ُ، 

 حـذاري ، الوقـت، الوقـت، ولدي احلبيب.ساحمك اهللا يا ولدي
 وال ، إنه نعمة من اهللا فيجب علينا أن نحـافظ عليـه،عهيمن تضي

 . واآلن استمع هلذه احلكاية..ًدره أبداهن
 .؟ حكاية:طارق
 .أجل حكاية  :األم
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ــصص * ــدها حيــب الق ــأن ول ــدا ب ــم جي ــت تعل ًاألم كان
  .ً لذلك كانت كثريا ما حتكي له القصص اهلادفة،تواحلكايا

ربيعـة "ِثم بدأت أمي حتكي يل قـصة العـامل الكبـري  :طارق
 ."الرأي

 إنـه ،أحـد األئمـة الكبـارسأحكي لك يا ولدي عـن  :األم
ً ألنـه كـان بـصريا ،ة الرأي وسمي ربيع.بن فروخ التيمياربيعة 
 وكانت ، لقد خرج يا ولدي والد ربيعة للجهاد..ً وحكيامبالرأي

ن عـ وغـاب األب ،ًا كثريًال وقد ترك هلا زوجها ما،ًأمه حامال به
 .ً عاماونسبعة وعرش بأهنا  يقال ،هذه األرسة سنوات كثرية

َل تلك السنوات كرب وخال ُ ً وأصـبح شـابا ،الطفـل الـصغريَ
ً وعاملا فقيهاًقويا ً  .نه أصبح أعلم أهل زمانهإ حتى قيل عنه .ِ

 . وكيف أصبح أعلم أهل زمانه يا أمي:طارق
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  صـربت عـىل، تلك الفاضـلة املجاهـدة، أمه يا ولدي:األم
 ليـصبح ، وبذلت كل ما عندها من مال مـن أجـل تعليمـهتربيته
ًعاملا  . فقيها يدير حلقات العلم يف املساجدِ

  وماذا عن األب هل عاد من اجلهاد؟:طارق
 ،ً بعــد ســبعة وعــرشين عامــا عــاد األب مــن اجلهــاد: األم

عندما رأى ، قلبهإىلوكانت املفاجأة الكبرية التي أدخلت الرسور 
فـأي سـعادة  .ُربيعة يـدير حلقـات العلـم للطـالب يف املـسجد

جـزاك  :أنه قال لوالدته املجاهدة احلكيمـة حتى .قلبهاىل دخلت 
ّاهللا خريا أنت مل تضيع  .ً االمانه أبدايً

 . أمي:طارق
 . نعم يا ولدي:األم
 ربيعة، يف جده واجتهـاده َستطيع أن أكون مثلأ هل :طارق
 .ميف طلب العل
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ًلزمت نفسك وكنت جادا جمتهدا أذا إ  بالتأكيد تستطيع:األم ً
  .واجباتكًمواظبا عىل 

ًومن يومها يا أطفال مل أضـيع شـيئا مـن وقتـي ُ بـل كنـت ،ّ
 وحـضور ، أداء الصالة يف املسجدوداومت عىل .ًأخطط له جيدا

ــم ــات العل ــ ،حلق ــدةواملطالع ــدورات .ة املفي ــاق بال  وااللتح
ــه  ــارات املختلف ــساب امله ــارة األهــل واألصــدقاء، واكت  ،وزي

صـبحت َأى  حت وغريها من اهلوايات األخرى،وممارسة الرياضة
 ختططـوا لـوقتكم تتـدربوا و فمن حقكم يا أبطـال أن ..كام ترون

 .ًجيداومستقبلكم 
 مـن حقنـا ..من حقنا أن نخطط لوقتنا.....نعم " :احلضور
 ."ستقبلناأن نخطط مل

وال تـضيعوه كـام خططـوا لـوقتكم، .  نعم: طارقالدكتور 
 . فعل كثريون وهم اآلن نادمون
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ُ عدت بفـضل اهللا للـوطن ،ن بينكم ها أنا اآل: االحبابأهيا  ُ
خلـدمتكم  ، يف إدارة األعـامل العليـا دراستي اجلامعيـةلبعد إكام

التخطــيط ألضــخم بالتــدريب ووأنــا اآلن أقـوم ومـن اجلكــم 
سـتثامر أوقـات الـشباب اتدريب ومرشوع غري ربحي يستهدف 

 فـأنتم حـارض االمـة .ة مـنكم إلعـداد قيـادات لألمـواألطفال
 .ومستقبلها
 .ً وطربا ملا سمعواً حييون ويقفزون فرحا:وراحلض

 أكاديميـة  بإذن اهللا سـيكون هـذا املـرشوع :طارقالدكتور 
تـضم كـل وسـائل التعلـيم والرتفيـه ،  للتدريب علمية ضخمة 

 . اهلادف
كثر يف األمة من َأ وًاجزاك اهللا خري :)برسور ظاهر( احلضور

 .أمثالك
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خطيط ومجـع ًوأخريا وبعد عدة سنوات من العمل والت •
ُ يتحقـق حلـم . من أجل الطفولـةوالعملطاقات الشباب اجلادة 

ضـخمة  علميةأكاديمية إنشاء ب،القائد املوهوب ،  الفذهذا الفتى 
 ويأتيهـا األطفـال . تضم كل وسائل التعلـيم والرتفيـه اهلـادف ،

 اآلن مـن أجـل طارق الـدكتور وخيطط .مكانمن كل والشباب 
 .أرجاء العامل يف مجيع يةاالكاديمإنشاء فروع هلذه 

 جلميـع أعـضاء فريـق نجاز جديد ونجاح كبـريإوهذا  •
 .ًنقولة جنسيا واأليدزوقاية الشباب من األمراض امل
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  أن تكون يل صحبة صاحلة
  

 اللقاء السادس
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  السادساءـــاللق
 

ُ حيث يفاجأ أعـضاء ،ًاللقاء  مصحوبا باملفاجآتهذا ويأيت  ُ
 وعبـارات تنـادي ،م والفتات عىل جدران املدرسة بأعال،الفريق

ٌ مـستقبل مـرشق ينتظـر ..طفال واليافعني والـشباباألبحقوق 
 .الطفولة بإذن اهللا

 
 !  روعةلل ما هذا؟ يا.انظروا يا شباب :حسانكتور دال

 . هم من فعل ذلك،إهنم األطفال :األصدقاء
 .أحباب دعونا نذهب إليهم برسعة يا :الدكتور حسان

ِ هل تعدون لال، ما كل هذا يا أبطال:غيثاملحامي   ؟حتفالُ
 .ًسنخرج مجيعا يف مسرية ولكننا . ال:أحد األطفال

 مسرية؟ :خالد
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نعم سوف نحمـل هـذه اللوحـات التـي كتبنـا   :طفل آخر
 ًا بـأن للطفـل حقوقـ، حتى يعلم العامل كلـه عليها بعض حقوقنا

 .حرتامها والدفاع عنهااجيب 
ُف نخرج معكم نحـن  وسو،ٌ هذا فعل رائع:نالدكتور حسا

 .أيضا
 ؟ هل سيؤجل،وماذا عن اللقاء :طفعا

ف َهيا تفـضل وعــر،د ال ياصــديقيبالتأكيـ :حــسان الـدكتور
 . وأسعد قلوب هؤالء األطفال باملفاجأة التي أعددهتا هلم،بنفسك
 أحد أعضاء هـذا طف عاسميا ، أحبائي األطفال :طفعا

 .قسم الصحافة  ،من كلية اإلعالمٌ متخرج ،الفريق املبارك
ُسوف أحكي لكم قصة طريفة حدثت معي يوم أن كنت يف 

 عندما قررت أنا وبعـض األصـدقاء أن ،الثانية عرشة من عمري
 ."التقليد األعمى"نلعب لعبة 
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 ، ومالبـس غريبـة،لم ما الذي جرى لنا، قصات شعرال أع
 . وأشياء فاسدة كثرية،ًوجمالت حتوي صورا عارية

ً تقليدا أعمى بدون هـدف أو غايـة ، بذلكقمناسف أننا لأل
 وكل من حاول من األصـدقاء تـرك هـذه اللعبـة ،من وراء ذلك
ً لن تصبح رجـال ، خائف، جبان: مثل نابيه كلامتهالقذرة نسمع ُ

ُوجدت رسـالة يف .  ذات يومو ... وكلامت كثرية ال أذكرها،ًأبدا
 ولـدي احلبيـب إىل" :غرفتي مكتوب عىل غالفهـا مـن اخلـارج

ً وأذكـر جيـدا مـا كـان .وقد كانـت الرسـالة مـن أيب. " طفعا
 . تلك الرسالةيفًمكتوبا 
وأعلـم  ،ً أعلم جيدا كم أنت شجاع وقـوي،بني احلبيبا "

 إنني يف انتظارك يف أي وقـت لتحكـي ، ما يزعجكًاأن هناك أمر
 . املحبأبوك.      ".......ال ترتدد يا ولدي ،يل ما يزعجك
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 ،ال تعلمـون كـم كانـت سـعاديت بتلـك الرسـالة  :عاطف
ًذهبت بعدها مرسعا إليه  وأخربتـه ،ُ وارمتيت يف حضنه وبكيـت،ُ
 .عن كل ما كان حيدث معنا

 ،ود كـل يشء كـام كـان سوف يع،ال تبكي يا حبيبي : األب
ــك أن ً تكــون شــجاعا وال تــستمع حلــديث هــؤالء ولكــن علي
ن اجلميع أن يلعب هـذه  إهنم يريدون م، نعم،نياألصدقاء السيئ
ً أنت لـست واحـدا مـنهم،اللعبة القذرة ٌ أنـت ولـد صـالح يـا ،َ

 .عاطف
 عنـك هـذه ِسـتحامم وارم قـم واذهـب لال،هيـا يـا ولـدي

 واذهـب إىل احلـالق مـن ،ُ وارتدي ما يليق بـك،املالبس القذرة
َجديد وغري قصة شعرك هذه ّثم عد إيل وستجدين يف انتظارك  .ّ ُ. 

ُفعلت كل ما طلبه مني   :)د يصدق ما يسمعال يكا( عاطف
ُ وعدت من جديد ،والدي ُ ثم ذهبت إىل .لطفل الصالح ا ،ًاعاطفُ
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ً وتعاهـدنا سـويا أال  ، َ ما بدر منـيعن كل ُ واعتذرت منه  ، أيب
  .أختار األصدقاء الصاحلني فقط وأن .يتكرر ذلك مرة أخرى

ًكان أيب سعيدا جدا بام حتقق قرتب ا يا ولدي  تعال: وقال يل،ً
 .مني فعندي لك حكاية أريدك أن تسمعها

 .ً حسنا يا أيب تفضل قل ما عندك:عاطف
 ."بن اجلوزيا" هل تعرف :األب
 . ال:عاطف
ٌ وعامل جليل،ٌ إنه إمام كبري:األب  تويف عنه والده وهو ابـن ،ِ

 بدأ يف طلب العلم وهـو ، عمتهفقامت عىل تربيته ،ثالث سنوات
ً حتى أنه أصبح واعظا وهو يف العـارشة مـن ،ً جداةيف سن صغري

 .عمره
 اسـتلمها ،ويقال بأن والده ترك له بعـض الـدنانري وداريـن

َ وباع الدارين وأنفق ثمنهام يف ،ً فاشرتى بالدنانري كتبا،بعد بلوغه
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ً حتى أصبح إماما فقيهـا وحمـدثا،طلب العلم ً ً ومفـرسا جلـيال،ً ً.  
 يف ذلـك ، قبله وال بعده يف العلـمٌ مرتبة مل يصلها أحدإىلووصل 
 .الزمان

 . ما أمجل ذلك يا أيب: عاطف
ِأرأيت يا ولدي كيف أصبح هذا الطفل اليتـيم عاملـا  :األب

 بيـنام شـبابنا ،لقد أنفـق مالـه بالكامـل يف طلـب العلـم  .ًجليال
مـن أجـل قـصات الـشعر مـواهلم أ جـل وأطفالنا اليوم ينفقون 

 . وأرشطة الفيديو الفاسـدة،جالت العارية وامل،واملالبس الغريبة
 .رمحك اهللا يا ابن اجلوزي

َ لقد كنت غبيـا حـني فعلـت مـا ، إنني أعتذر يا أيب:عاطف ًُ
 .فعلت
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ولن تعود إليـه بعـد  ،كئ املهم أنك تعلمت من خط : األب
أن  و، وأدعـو اهللا أن هيـدي مجيـع أطفـال وشـباب األمــة،اليـوم
  .قدوة هلمِأمثال هذ العامل  من  ايتخذو

ً ومــن يومهــا أصــبحت أنتقــي أصــدقائي جيــدا:عــاطف ُ، 
 ألنـه ،ً وإىل اآلن أذكره ولن أنساه أبدا،بن اجلوزياُوبقيت أتذكر 

من حقكم أن تكون لكـم   :األطفال أهيا .يستحق أن يكون قدوة
 .رفقة صاحلة

 من .. صاحلةصحبةمن حقنا أن تكون لنا ". نعم  :األطفال
 ." صاحلةبةصححقنا أن تكون لنا 

ُكــام أننــي بــذلت اجلهــد يف طلــب العلــم، حتــى   :عــاطف
مـن كليـة ًصـحفيا  وخترجـت ،ُحصلت عـىل التعلـيم اجلـامعي

 وإنني اليوم أسـعى مـن أجـل تأسـيس جريـدة يوميـة ،اإلعالم
 .ة لتكون سبيال لنرش اخلري والفضيل.للطفولة



 ٧٦

 . حييون، ويصفقون، هلذه املفاجأة الرائعة:األطفال
  جريـدة تنـاقش مجيـع قـضايا الطفولــة:طفعـاالـصحفي 

 .والشباب
 . يصفقون من جديد، وتغمرهم سعادة كبرية: األطفال

 للـصحفي الطمـوح وبعد سنوات يتحقـق هـذا احللـم •
  القـضايا وخاصـة تنـاقش مجيـع يوميـه  بإنشاء جريـدة ،عاطف

، ويشرتك هبا العديد من الكتاب  وما هيم الشباب قضايا الطفولة
 .األطفالو   الشبابايابقض املتخصصني

ٌإنه نرص جديـد لفريـق وقايـة الـشباب مـن األمـراض  •
 .فسريوا عىل بركة اهللا. ًاملنقولة جنسيا واإليدز
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  السابعاءـــاللق
 

 
، حيرض أعضاء الفريق وبصحبتهم شـيخ جليـل، وذات صباح

مبتسم تكاد ترى يف حمياه ، رضا والصالحتلمح يف وجهه عالمات ال
حـرضوا ،  سـنني ذ تعرفـه منـ وكأنـك،كجيعله قريبا من قلبـ، ًانور
فيـستقبلهم املـدير واملعلمـون بالرتحـاب ، ة اىل مدرسة القريـًامجيع

ومنطلــق كــل ، فقــد أصــبحت املدرســة مركــز إشــعاع، والتقــدير
يـث ينتظـرهم ح، ةثم انطلقوا اىل القاعة الرئيـسي...ت اخلريهآاملفاج

يتقـدم الـدكتور حـسان ...  ،ةالطالب ومجع غفري مـن أهـل القريـ
 يف فريق وقايـة الـشباب مـن ًا جديدًاويسلم عليهم ويقدم هلم عضو

 ً إضـافياً وجمـاالً عظيامًليهم عمالإليقدم ، يدزمراض اجلنسية واإلألا
.... .يف الدنيا واآلخره  وحفظهمتهميوتربب طفال والشبالرعاية األ

 .حممد وهو فضيلة الشيخ الدكتور أال
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  تفضل فضيلة الشيخ:الدكتور حسان
 أنـا ؟بطال كيف حالكم السالم عليكم أهيا األ:حممدالشيخ 

 ؟ أتدرون ملاذا،سعيد برؤيتكم
 ستاذ ُأال يا  :االطفال
 وألنكم انتظمتم باحلـضور ً، ألنكم بخري اوال:حممدالشيخ 

بواكريها كامل قـال رسـول اهللا متي يف ُأ وبركة ،ةىل املدرسإاملبكر 
 ،ةرى يف هذه الظاهرة برشى سـارين ألإ و":صىل اهللا عليه وسلم

نـه مـن عـرفكم بنفـيس ألُأ واآلن ، لكم بإذن اهللاة سعيدةوطفول
 ....حممد فأنا الشيخ الدكتور ،السنة التعارف
شـيخ بـال  !! حممـد الشيخ الدكتور :)يتهامسون ( االطفال 

 ة عنـق مناسـبة وربطـة أنيقـة وإنام بدل،ة كثة وال حلية وال لفةجب
 ؟!كيف هذا  !  أيضاةوإبتسام
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مـن .. .؟؟ وملـاذا تبتـسمون؟ بامذا تتهامـسون:حممدالشيخ 
 ؟.....جييبني

 .رشيطة أن التغضب مني ، شيخ   أنا يا: طفل شجاع
 .ً شجاعاً بل أعتربك بطال، لن أغضب منك:حممدالشيخ 
خ وهـو يلـبس بدلـة  هنمس قائلني كيف يكون شـي:الطفل

؟ يف حـني أن ومبتسم ة وحطة بيضاء نظيفة وربطة عنق مجيلةانيق
 غـري ةرجل ضخم يلبس جبة قديمه ولف، صورة الشيخ بأذهاننا 

  .ة وله حلية كثةمناسب
 وأنـتم ،وكلكـم شـجعان،  أنت شجاع يابني :حممدالشيخ 

نـتم مرتـاحون لـصورة أ لكـن هـل ،حمقون بتساؤلكم ومهسكم
 ؟ ؟مامكمأم لصورته التي أ ،ذهانكمأ يف الشيخ التي

 ألن ، بل مرتـاحون لـصورة الـشيخ الـذي أمامنـا:االطفال
 .سالمنا عظيم ويريد ألتباعه ان يكونوا كذلكإ
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 . وأنـا مـثلكم اريـده كـذلك، أحسنتم يـا أبنـائي:حممدالشيخ 
متثاال لقول رسـول ا، حسن اللباس واكمله وأمجله أأريده أن يلبس 
 إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبـده "- عليه وسلم اهللا صىل اهللا

ــاء،" ــشيخ ، واآلن لنكمــل اللق ــا ال ــاكمحممــد فأن  ، ســعدت برؤي
 .ن رغبتم بسامعهاإعليكم قصة دراستي  َّ َ ّقصأن أويسعدين 

 . تفضل ياشيخ فنحن نسمعك:االطفال
 عانـت مـن الفقـر ،ةنا من قرية صغرية جماورأ :حممدالشيخ 

،  اهللا ه كـان والـدي رمحـ،عانت وتعـاين قـريتكم اممثلواحلرمان 
حيث مل يتمكن مـن ب ،ةرسة كبريُأ ويعيل ،ةًيعمل معلام يف املدرس

 فكان يستعريه من مكتبة ،ة كتاب يشبع به رغبته باملطالعأيرشاء 
ويف اخلتـام يعقـد لنـا ، ياه عىل التـوايل إيعرينا ثم  يقرؤه ،ةاملدرس

باللغـة العربيـة ن تكـون املنـاظرة ًمـشرتطا علينـا أ، مناظرة فيـه 
 استفدنا .ة يعطي الفائز جائزة مناسبة ويف ختام املناظر،لفصحىا
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تقـان إ والثـاين ،ة األول حـب املطالعـ:ينمـرأمن طريقتـه هـذه 
 لـن تتـيح لنـا ةمكانات املادي لكن هذه احلال وهذه اإل،الفصحى

 ،مـرهأدبر ن يتأعىل كل منا كان لذا  ،كامل دراستنا اجلامعيهإًيوما 
،  فيعتمد بعد اهللا عىل جهده اخلاص يف متابعـة دراسـته اجلامعيـه

 .كام اعتمد والدنا عىل نفسه يف إشباع حب املطالعة لديه
 متكنـت مـن خاللـه مجـع ،وقد عثرت عـىل عمـل مناسـب

 يف اجلامعـه ةت الدراسـأ بـد،ةاملال الالزم للدراسـ القليل منثث
 وهنـاك سـكنت يف .ىل فقـطُوومعي من املال ما يكفي للسنة األ

 ممـا ،صيل كل الفروض يف مـسجد احلـيأوكنت ، حي متواضع 
مـام إل وذات يوم غـاب ا، لكل رواد املسجداجعل وجهي مألوف

عجبـتهم َأن الكـريم قـد آ ولعل تالويت للقـر،إلمامتهمفقدموين 
مامه يف صالة إلقدمني لقد سمع منهم فمام الراتب إلن اإبحيث 
 . يف كثري من الفرائضًماماإلوقت كنت  ومنذ ذلك ا،العشاء
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معهـم و زارين وفد من رجـاالت املـسجد ًوبعد شهر تقريبا
مامتهم يف كـل إ إيلطلبوا ،  وبعد تقديم الشكر واالمتنان ،ماماإل

 طلبوا منـي َّ عيلً وتيسريا،مام الراتب حضورهإلفرض ال يتيرس ل
ىل راتـب إ ضافةباإل ، مامًسكن جمانا يف السكن املخصص لإلَأن َأ

ال إ، ي مقابـل َأقـوم بـاملطلوب دون َأن َأ وقد وعدهتم ،متواضع
 ويف اليوم الثاين ،رصوا عىل رشطهم فوافقتَأأهنم رفضوا ذلك و

ىل السكن اجلديد بعد إ املتواضعه غرايض َأبناؤهم ومحلوا َأحرض 
  ومن يتـق "نه إفقلت يف نفيس سبحان اهللا ، ن نظفوه وأصلحوه أ

وهكـذا ،  " ويرزقـه مـن حيـث ال حيتـسب ًا خمرجـجيعل لـهاهللا 
 .هـيلأ قرش واحـد مـن إىلحتج اأمل ،  ةمضيت سنوات الدراسأ

تـاح يل أممـا ،  ةوفوق ذلك حصلت عـىل تقـدير عـال يف اجلامعـ
متام املاجـستري  وبنفس الوقت بعثة إلةاحلصول عىل وظيفة مناسب

حــصلت عــىل درجــة حيــث ،  ًوهــذا مــاتم فعــال، والــدكتوراه 
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للوفـاء  لبلـدي وعـدت ، جامعات العامل العريب أعرقدكتوراه منال
 ة سمعت بالنخبة الطيبـ ويف اليوم االول لوصويل  ، بالتزامات البعثه
رض الــوطن أهــا كــل االغــراءات وعــادت اىل ءالتــي تركــت ورا

فالتحقـت هبـم يف احلـال ،   واالطفـال ةخدمـة للطفولـ، جلكم َأل
وليس الطفل الذي . حممدشيخ الدكتور مامكم  الَأنا َأوها ،  َألجلكم

 .للمطالعهه  يشبع به حبًن يمتلك كتاباَأمل حيلم يف طفولته 
ن َأ ومـاذا عـساك ؟جلنـاَأ يصفقون وهيتفون مـن :االطفال

 ؟؟تعمل لنا
عمــل َأ َننــي َأ اال رس باجلامعــه َدُأمــع اننـي  :حممــدالـشيخ 

نفـسهم أفاضل اللذين نذروا  مع جمموعة من الشيوخ األًمتطوعا
خلدمة كتاب اهللا  وتعليمه وحتفيظه لآلخرين وخاصـة لالطفـال 

من  بيد ًيدمعهم نعمل نعم ،  ألنه االساس لبناء االمه، والشباب 
طفـال أ باملجان لكـل الكريمن آ خرييه لتحفيظ القرخالل مجعية
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وستكونون من امللتحقـني هبـا املـستفيدين منهـا ان وطننا العزيز 
ذات بـاع طويـل  ،اجلمعية شخصية متميزهويرأس هذه  .شاء اهللا

بـالعلم الـرشعي وتعليمـه وصـاحب سلـسلة مـن املؤلفــات يف 
سـالميه  وهـو إمـة اُعالم األأوهو من ، ة املختلفةالعلوم الرشعي

 ....براهيمإسامحة الشيخ الدكتور 
ي أسـاس نجـاح أمهـا املطهره والسنه الكريم ن آن القرألو
حفظـوا فقـد  اطفالنا هامحفظام وتعلمهحتى اذا ، ي جمتمعأفرد و

 ،حسن النتائج يف دراسـتهمأتقنوا العمل وحصلوا عىل أالوقت و
 ان اهللا حيـب " :ن الرسول الكريم صىل اهللا عليه وسـلم يقـولأل
ًوهكذا عملـت يـدا بيـد مـع ،  "ن يتقنه  أًحدكم عمالأذا عمل إ
ي  مـن حمبـةعداد غفريألينا إفانضم ،  املبارك الفريق هذا عضاء أ

ن الكـريم آ لتحفـيظ القـراملراكز مئاتوافتتحنا ، ن الكريم آالقر
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خدمـة لوطننـا ، نحـاء وطننـا احلبيـب أوالسنه املطهره يف مجيـع 
 .وقبل ذلك وبعده إرضاء هللا تبارك وتعاىل،الطفالنا تربية و

 نـشرتكننا أل ، سمعنا بمرشوع وقاية الشبابقد رسرنا عندماو
ومجيعنـا يعمـل  ، بعـضه بعـضايكمـل  بنفس اهلدف وعملنا معهم

معنى  مفهل عرفت، .....النكم حارض الوطن ومستقبله،ملصلحتكم 
 ألن من حقكم أن تعيشوا يف بيئة  ببساطه ،جلكمأ من  مجيعاعدناأننا 

 .ةينفعكم يف الدنيا واآلخر، ً سليامً وتتلقوا تعليمةصاحل
ن نعـيش يف بيئـة أمن حقنا نعم  يصفقون وهيتفون :االطفال

 "ونحفظ القرآن الكريم  ً سليامً ونتلقى تعليامةصاحل
فريق وقايـة الـشباب مـن االمـراض املنقولـة وهكذا حيقق 

 لتحفـيظ املراكز عرشات ال بل مئات نتشاراخر يف آ ً نجاحًجنيس
ىل إ مركـزتحـول كـل ي و،ن الكريم يف طول البالد وعرضهاآالقر



 ٨٧

قـيم  للمـدارس حيـث تةثناء العطل الـصيفيأخاصة خلية نحل 
  للبننية نوادي صيفيه ذات مناهج مكثفاملراكزهذه 

 حفـل ختـريج كـل مركـزقـيم يويف هناية املوسم .  والبنات
مـن بأم أعيـنهم   لريوا،مورُاألولياء أليه إدعو ي ، وطالباته لطلبته

ذا جاء إحتى ، ن الكريم آجزاء القرأبناؤهم من َأحفظه خالله ما 
، ومن خالل هذه املراكـز، ذاوهك .املوسم القادم تابعوا حفظهم

كـام .ًطفال والشباب القرآن الكريم غيبا من األاآلالففقد حفظ 
حصل عرشات اآلالف من الـذكور واإلنـاث عـىل إجـازات يف 

كثـر مـنهم قـد اسـتفادوا مـن أو، ةءات العـرشاالتالوة عىل القر
 هللا عــىل توفيقــه ًافحمـد، دورات التجويـد التمهيديــة واملتقدمــه

 عىل هـذا الداعمني هلم وكل هذه املراكز القرآنيهاء ًوشكرا العض
ولكل أعضاء فريق وقايـة الـشباب مـن ، العمل اخلريي املبارك 

 .يدز واإلًمراض املنقولة جنسيااأل



 ٨٨

  
  

  أن أتزوج وأن تكون يل أسرة
  

 اللقاء الثامن



 ٨٩

  الثامناءـــاللق
 

،  ة يعملون يف مؤسسات خمتلفًصبحوا شباباَأطفال وكرب األ
وبالتايل انـربى كـرباء القـوم ، ًيمكن أن يبقوا عزابا بال زواج وال

ليقـدموا احلـل ،  ة شـباب االمـَّ الذين حيملون هم،هموومصلح
ًرسا ُأوينـشىء ، طهـر الـشباب وكـرامتهم  العميل الـذي حيفـظ

بـام يـريض اهللا تبـارك ،  بـسياج العفـاف والطهـر ةحماط،  ةجديد
واستحكمت بالنـاس ، باهظة وبام أن تكاليف الزواج ....وتعاىل

والتـي تثقـل كاهـل املقبلـني عـىل ،  ةبعض العادات غري السليم
ىل إويــدفع الــبعض ،  يف املجتمــع ةيزيــد العنوســممــا   ، الــزواج

 يف ضوء كل ما سبق كان البد من تفكري بعمـل ،ةممارسات حمرم
ً يقدم حال عمليا هلذه املشكلة ، مجاعي ً. 
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 مجعية خرييه جيتمـع يف تطوعمأحد أعضاء الفريق و ( أسامة
 :)ىل الـزواج إلـذين هـم بحاجـة ا،  من القريه مع بعض الشباب

واالهتامم ،مة ومستقبلهاُنتم حارض األأ ف،حياكم اهللا اهيا الشباب
 التـي تـريض اهللا ورسـوله ةٌ نوع من العبادكالتكمبكم وحل مش

 .صىل اهللا عليه وسلم
 بكـل الكـرام مـن ًوأهال، أسامةستاذ ُأ أهال بك يا :الشباب

 ولكن مـا ،مكالهتممه الذين يفكرون بالشباب وحل مشُقادة األ
 ؟؟و معارفكمأقاربكم أ  منونه للشباب وهم ليسوالالذي تعم
 نفكـر بكـم وبحـل ،نحـن لكـم ومـنكم : أسـامةسـتاذ ُاأل

 فهذا من دواعـي رضـاء اهللا ، ولو مل نعرفكم من قبلكالتكممش
ل زواجكم واحلفاظ عـىل عفـافكم وهلذا ركزنا عىل تسهي.. .ّناع

 .وارسكم
 ؟نتم موظفون من احلكومة هلذا الغرضأوهل  :الشباب



 ٩١

لسنا موظفني حكوميني ولكنـا جمموعـة ، ال :سامةأاالستاذ 
 نعتمـد عـىل املحـسنني الـذين ، نخدم بال مقابل مـادي،ةتطوعي

مواهلم للمساعدة يف حل هـذه أو أفكارهم أو أهتم اوقأب يتربعون
وحتــىض بــسمعة  ،  ًا عامليــة يرأســنا شخــصية معروفــ.املــشكله

بـاع طويـل بالعمـل ووهلا وزن اجتامعي كبري ، ومصداقية عاليه 
 .صالحي االجتامعي والعمل الرتبوي املفيداإل

نرجوك نريد أن نعـرف مـن هـي  )بلهفة وتقدير(  :الشباب
 ؟هذه الشخصيه

ال إ .ومنه مـن كـرباء القـَأ فرغم .ً مهالًمهال :أسامةاالستاذ 
 فهو من شدة تواضعه تكـاد المتيـزه ،نه من السهل التعرف عليهَأ
 ًو يف بيته جتده هاشاأو يف مكتبه أ تقابله باملسجد ،ن عامة الناسع

وعندما تراه وتـسمع .. .تشعر وكأنك تعرفه منذ زمن بعيد، ًباشا



 ٩٢

 حيمل هم ً كبرياً قلبان لهأ وتدرك .ن حتبه وحترتمهأال إمنه المتلك 
ً صغارا وكبارا،لشبابا ً.... 

 فإننـا ، نرجـوك مـن هـو هـذا الـشخص، نرجوك:الشباب
 وهل لدينا شخـصيات .مثالهأن نسمع منه ونبحث عن أبحاجة 
 هبـذه الـصفات مـن التواضـع واللطـف واجلـاه والعلـم ةحقيق

ال إنعــرف  نحــن ال... .؟رض الواقــعأ والتــدين عــىل ةواملكانــ
 النـرى ،ن الهيتمون بـأمر غـريهماملتكربين وربام املفسدين الذي

 ...نانيه والغرور والبعد عن الناس ومهومهمال األإمنهم 
َّ اخلري يف " :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :أسامةاالستاذ 

نعـم هنـاك نـامذج عظيمـة يف بالدنـا ... ."ىل يوم الـدين إمتي ُأويف 
.. .هنموبالتـايل ال تعرفـو، عـالم سف اليركز علـيهم اإلولكن لأل

ال يف مـواطن اخلـري إ وال نجـدهم  ، ونريهذا الـشخص كثـفأمثال 
 فهـو وجمموعتـه يف هـذه .والعمل اجلاد الصامت اهلـادىء اهلـادف



 ٩٣

ال إ .ًافهم اليريـدون جـزاء وال شـكور.. .اجلمعية من خيار الناس
 .جر والثواب من اهللاأل

؟ ازددنـا ؟هـل هنـاك غـريه. .؟تقول وجمموعتـه  :الشباب
 . للتعرف عليهمًاحب وًاشوق

دارة هـذه إنعـم هنـاك غـريه ومثلـه وهـم  :أسـامةاالستاذ 
ــه ــة اخلريي ــي ير.. .اجلمعي ــدكتور أالت ــل ال ــامل العام ــها الع س

ول عـرس مجـاعي أ يف ًن تعرفوهم مجيعـاأيمكن .. .عبداللطيف
 .حترضونه

 هـؤالء ومـا عالقـة .كيف ذلك. .؟عرس مجاعي  :الشباب
 ؟؟بالعرس اجلامعي

 ةن نقدم القروض املاليـأاستطعنا بفضل اهللا  :سامةأاالستاذ 
 وفـوق ذلـك نعمـل هلـم يف .الف من الشباب الفقراءامليرسه لآل

 نقدم هلـم املكـان ،العرسان  ملئات منً جمانياً مجاعياًكل عام حفال



 ٩٤

ومعـه ) النقوط( وفرق النشيد وبعض املال ىوالدعوات واحللو
لكهربائيه وغريها جهزه ابدلة العرس وثوب العروس وبعض األ

رس بـال ُأالكثري مما نقدمه هلؤالء الشباب لنـسهل علـيهم تكـوين 
 ذلـك نـدعو كـرام النـاس قنوفر علـيهم الكثـري وفـو.. .ديون
 يــوم العــرس اجلامعــي لالحتفــال هبــم ومــشاركتهم ءهموكـربا
 .فرحهم

كرام القوم وكربائهم يشاركون الفقـراء .. .هليإيا  :الشباب
؟ مـا ؟ًيـضاأهلـم  يفرحون لفرحهم ويتربعونعراسهم وأمثالنا أ

ن نتـزوج أ وهل نستطيع .هذا عمل عظيم !!.عهدنا هذا من قبل
 . هذهةعاملكم العظيمأ من خاللكم ونشارككم ًمستقبال

 نرحب بكم وبغريكم ونحن يف ،بكل رسور : أسامةاالستاذ
ــرس ــروض املي ــة الق ــن ناحي ــي ةخــدمتكم م ــزواج اجلامع  وال

 .ة املجانيةوالدورات التدريبي



 ٩٥

 ؟ًا ًيضأ ماهذا .ة جمانيةدورات تدريبي :الشباب
نحـن مـشاركون بفريـق وقايـة الـشباب مـن  : أسـامةاالستاذ

 نعقد معهم الـدورات للـشباب ،ــدز واإليًمراض املنقولة جنسيااأل
 ونوزع معهم ،والشابات نعلمهم وندهلم عىل اخلري والطريق السليم

نساعدهم برعايـة االطفـال .  .. للمرشوعةرشطه التابعالكتب واأل
 ةىل مرحلة الرجولـإ ونساعدهم يف الولوج ً وجنسياًاوتربيتهم صحي

ــشاء   عــىل اخلــري ةرس جديــدُأبــسالم ثــم نــساعد يف زواجهــم إلن
ً ارضاء هللا وحبـا بالـشباب ووفـاء لألمـًاوكل ذلك جمان.. .ةواملحب  ةًً

 ......ًوإكراما للوطن
ًنا مجيعـا ءن نسجل اسـامَأريد  ن،ستاذ مفيدُأنرجوك يا   :الشباب

 ولكن قبل كل .هلذه الدورات ثم للزواج اجلامعي يف الصيف القادم
ن نتـرشف بلقـاء عاجـل مـع رئـيس اجلمعيـة وأعـضاء أذلك نريد 

 ...فاضلهؤالء األننا فزنا بلقاء ألنفتخر .. .دارهتاإ



 ٩٦

ن حييـا َأمـن حقـه ،  ً صـغرياًالطفـ ،تكتمل احللقات هكذا 
 عـن ًابعيـد،  ة واملحبـة سياجها املود ،ةيف بيئة عادل،  ةحياة كريم

ليفوز بتعليم ،  ةىل عامل الرجولإاالستغالل واالنحراف يف طريقه 
 ًخادمـا،  لغريهًمصلحا،  يف نفسه ًليكون صاحلا،  ةومهارات مفيد

 يف ة ليكون لبنة صـاحل ،ةرسة سعيدُأ فينشىء ،للوطن مطيعا لربه
 ،وهبذا تتكامـل احللقـات وتـسعد الطفولـه ،جمتمع سليم منشود

 .جر والثوابونفوز باأل
مـراض ألوقاية الشباب مـن ايف فريق  عضاءأولنكن مجيعا 
 . بيد لوقاية الشبابًايد و،يدزإلاملنقولة جنسيا وا

www.Qudah.com  
 

حـد أعـضاء أ مـع وبعد هـذا اللقـاء األخـري املبـارك     •
 شـارك فيهـا مـدير املدرسـة ،ًخرجـوا مجيعـا يف مـسرية ،الفريق



 ٩٧

فيهــا  محلــوا و،وأهــايل القريــةطفــال والــشباب واألواملعلمــون 
 مـن ،حقـوقهم والـشباب َاللوحات التي كتب عليهـا األطفـال 

 تعاهد اجلميـع عـىل ، وبعد هذه املسرية.ُأجل أن يسمعوها للعامل
نطلـق أعـضاء الفريـق إىل ا ثـم ،صالعمل وبذل اجلهد واإلخال

حتقيـق أهـداف املـرشوع و نـرشجهة أخرى من أجل التوسع يف 
 ليقـدمواثم  . وعامل سعيد.النبيلة من أجل أطفال وشباب سعداء

ًفريق وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنـسيا ونصائح هدية 
 :العامل وهيوشباب يدز ألطفال واإل

 .صاحلةجعلوا لكم قدوة ا -١
 .استمعوا لنصائح الوالدين واملعلمني -٢
 .ختاروا األصدقاء الصاحلنيا -٣
 .ستثمروا أوقاتكم يف كل نافع ومفيدا -٤
 .ختاروا أرشطة الفيديو املناسبةا -٥



 ٩٨

 .شاهدوا الربامج التلفزيونية اهلادفة -٦
 .دخلوا عىل املواقع اإللكرتونية التعليمية اهلادفةا -٧
 .حافظوا عىل أداء صلواتكم وواجباتكم -٨
 .حرصوا عىل حضور حلقات العلما -٩

   . شرتوا املجالت والكتب اهلادفةا -١٠
 .ً يومياة مارسو الرياض– ١١
 . كونوا مواطنني صاحلني حيثام كنتم-  ١٢
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 احلمد هللا رب العاملني
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