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المقدمـة
الأنبياء  اأ�شرف  وال�شالم على  وال�شالة  العاملني،  احلمد هلل رب 
واملر�شلني، نبينا حممد، عليه وعلى اآله و�شحبه اأف�شل ال�شالة واأزكى 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
اأيديكم  بني  اأ�شعه  الأ�سبوعية(،  الربامج  )مدير  كتاب  فهذا 

واأرجو من اهلل اأن يكتب له القبول، اإنه �شميع جميب.
يحتوي هذا الكتاب على خم�شة و�شبعني برناجًما اإذاعيًّا مو�شميًّا، 
موزًعا على اأ�شابيع، كل اأ�شبوع له مو�شوع ومنا�شبة يتحدث عنها، اأْي اأن 

هناك خم�شة برامج لكل اأ�شبوع، يتحدث عنها بالتف�شيل.
اأهداف  ولهذه الربامج الأ�شبوعية املتخ�ش�شة يف مو�شوع معني 
عظيمة: منها الدينية، ومنها الثقافية، ومنها التعليمية، ومنها الرتبوية؛ 
كل منها تبحر يف �شفينة.. تركب فيها، وترمي ب�شباكها، لت�شطاد ما 

كتب اهلل لها من الفوائد والفرائد.
ونذكر هنا طرًفا من فوائد هذه الأ�شابيع املتخ�ش�شة:

اأوًل: التفاعل مع املنا�شبات الدينية من خالل التذكري بها، ومبا 
حتمله من خري وبركة، ومبا ينبغي اأن نعرفه عنها، واأن نعمله فيها.

مثاًل: �شهر رم�شان؛ منا�شبة دينية تهّل علينا كل �شنة حتتاج اإىل 
التذكري بها، والتعريف بف�شلها، ومبا ينبغي فعله فيها، والذكرى تنفع 

املوؤمنني.
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مدى  على  ال�شهر  هذا  واأعمال  وف�شائل  باأهمية  التذكري  فيتم 
اأ�شبوع؛ اأْي خم�شة اأيام، من ال�شبت اإىل الأربعاء.

اأ�شبوع املرور، حيث  التفاعل مع املنا�شبات الوطنية، مثل:  ثانًيا: 
اإي�شال �شوتها ب�شكل مكثف يف هذه  تهدف الإدارة العامة للمرور اإىل 
الفرتة، ومما ل �شك فيه اأن املدار�س ت�شكل جزًءا مهًما من اأهدافها؛ 
لذا كان لزاًما على امل�شرفات على الإذاعات املدر�شية ا�شتنفار اجلهود 
والطاقات يف مثل هذه الأ�شابيع للتفاعل معها التفاعل الأمثل، من خالل 

اإي�شال الر�شائل املرورية وغريها باأبهى �شورة، واأبني خطاب.
ثالًثا: التفاعل مع الق�شايا الجتماعية. فقد كرثت يف هذه الأيام 
امل�شكالت الجتماعية مثل: عقوق الوالدين، و�شجار الأخوة، ومقاطعة 
بع�س  بني  حتدث  التي  الإيذاء  ق�ش�س  عن  ف�شال  لبع�شهم؛  الأقارب 

اجلريان.
ولالأ�شف .. توؤججها الكثري من الو�شائل الإعالمية ب�شبب ن�شرها 

للع�شبيات، وما يهدم ول يبني.
ت�شحيحه  ن�شتطيع  ما  لت�شحيح  املنرب  هذا  يف  كبري  دور  فعلينا 

مما ن�شاهده يف جمتمعنا الذي نعي�س فيه.
التفاعل مع الق�شايا الإ�شالمية، مثل: الر�شومات امل�شيئة  رابًعا: 
اإىل جنوبها، ومن  الأمة من �شمالها  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد نه�شت  للر�شول الكرمي 
�شرقها اإىل غربها، للدفاع والذب عن ِعر�س نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، ول�شنا مبتاأخرين 
عن ركب هذه القافلة؛ حيث يجب علينا يف منربنا ال�شباحي اأن نعلنها 
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مدوية باأن ِعر�س نبينا ملسو هيلع هللا ىلص فوق كل ِعر�س، وباأن �شريته اأعظم �شرية، 
وباأن منهجه اأعظم منهج.

خام�ًشا: التفاعل مع الأن�شطة الثقافية، مثل: اأ�شبوع الكتاب، وهو 
من الأن�شطة الثقافية املهمة، حيث ير�شم للطالب نهًجا ثقافيًّا جديًدا، 
من خالل توعيتهن باأهمية القراءة؛ لذا على م�شريف الإذاعة احت�شاب 
لأن  الأخرى؛  الأ�شابيع  و�شائر  بالذات  الأ�شبوع  هذا  يف  واملثوبة  الأجر 
معنى اأنك تغر�س يف عقل ووجدان طالب حب القراءة.. اأنك فتحت له 

جنة من املعرفة وقلت له: ادخل فيها، واقطف من ثمارها.
اأجره؛ لأن  اأيَّ حرف يقروؤه هذا الطالب لكم مثل  اأن  تن�شوا   ول 

الدال على اخلري كفاعله.
اأ�شابيع متكاملة،  وجميع هذه املوا�شع وغريها قد خ�ش�شت لها 

تتحدث عنها بالتف�شيل بحمد اهلل؛ وهي على النحو التايل:
اأ�سبوع ال�سالة.

اأ�سبوع الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.
اأ�سبوع امل�سجد.

اأ�سبوع ال�سجرة.
اأ�سبوع الختبارات.

اأ�سبوع التدخني.
اأ�سبوع احلج.

اأ�سبوع الدفاع املدين.
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اأ�سبوع الكتاب.
اأ�سبوع املخدرات.

اأ�سبوع املرور.
اأ�سبوع النظافة.

اأ�سبوع بر الوالدين.
اأ�سبوع رم�سان.

اأ�سبوع ال�سحابة.
اأ�سبوع التابعني.

هذه الأ�شابيع متخ�ش�شة يف موا�شيع معينة؛ لذا ل ينبغي اإدراج 
ِفقرات تتحدث خارج املو�شوع املخ�ش�س، حتى ل تفقد هذه الأ�شابيع 
خا�شيتها ورونقها؛ لكن مع التنبيه اإىل حماولة عر�س الِفقرات بقالب 
اأو  واحد،  يوم  تخ�شي�س  حماولة  وكذلك  الإمكان؛  قدر  ومرح  متنوع 
يومني لعر�س م�شهد اأو م�شرحية تتحدث عن املو�شوع نف�شه، و�شتجدون 
كتابي:  يف   - اهلل  باإذن   - وامل�شرحيات  امل�شاهد  من  ينا�شبكم  ما 

)امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة( املوجود يف هذه املو�شوعة.
ا على ا�شتمارة تقييم ت�شاف اإىل كل برنامج  - يحتوي الكتاب اأي�شً
اإذاعي يتوىل تقييمه اأحد املعلمني اأو الإداريني، بحيث يتم ت�شوير هذا 
التقييم، ومن ثم الحتفاظ بكل تقييم يف ملف الإذاعة املدر�شية ب�شكل 

يومي اأو اأ�شبوعي. 
وللحديث عن هذا الكتاب وما يحتويه، اأوّد قبل ذلك اأن اأحتدث 
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عن الهدف من اإعداده، وهو اأن الربنامج الإذاعي كما هو معلوم يحتاج 
الإلقاء،  على  التدرب  عن  ف�شاًل  م�شتمر،  وحت�شري  يومي،  جهد  اإىل 
الإذاعة،  م�شرفة  تتعر�س  رمبا  التي  الكثرية،  املتطلبات  من  وغريها 
وكذلك الطالب اإىل الإخالل ببع�شها �شهًوا، اأو ب�شبب نوع من ال�شغوط 

التي قد حت�شل لنا جميًعا.
لذا؛ كان هذا الكتاب مبثابة املنقذ وامل�شعف بعد اهلل - عز وجل 
قدر  الإذاعي  الربنامج  اإمتام  من  مينع  طارئ  اأيِّ  حدوث  حال  يف   -

امل�شتطاع.
فهذا الكتاب يحتوي على برامج اإذاعية مو�شمية ملنا�شبات �شنوية 
كثرية، فما على امل�شرفة على الإذاعة �شوى اختيار اأحد هذه املوا�شيع، 

ومن ثم ف�شح املجال للطلبة لإلقائه.
ا، تتميز هذه الربامج بكونها جاهزًة بكل ما تعنيه هذه الكلمة  اأي�شً
من معاٍن؛ فهي تقدم الربنامج الإذاعي مبقدمته، وخامتته، حتى الآيات 
ما على  يعني  الربنامج؛  ا يف  ن�شًّ النبوية مكتوبة  والأحاديث  القراآنية، 
الطالب �شوى التوكل على اهلل، ومن ثم النطالق حتى نهاية الربنامج.

بالطبع، هذا يف بع�س احلالت التي يحدث فيها نق�س، اأو خلل يف 
الإعداد؛ واإل فاإن الربنامج الإذاعي يحتاج اإىل عناية واهتمام وجهد؛ 
ا يف  لكن كما قلنا اإن هذه الربامج ت�شاعد يف كثري من الأحيان، وخ�شو�شً
بع�س الفرتات ال�شعبة مثل: اأ�شابيع المتحانات ال�شهرية اأو النهائية، 

اأو غريها من الظروف التي ل يعلمها اإل اهلل �شبحانه.
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كما اأنها تغلق الباب اأمام بع�س م�شريف الإذاعات الذين يتحججون 
باأل وقت لديهم لإعداد برامج الإذاعة ب�شكل يومي؛ لأن هذا الكتاب قد 
اأريحية، واأعّدها لهم بكل روية؛  اأتاح لهم احل�شول على الربامج بكل 
ا عليهم اأن يحاولوا التخل�س من هذا الك�شل واخلمول، واأن  ولكن اأي�شً
يزرعوا يف اأنف�شهم وطالبهم مبداأ اأن الإذاعة املدر�شية منرب يجب اأن 

ي�شتفاد منه.
اأن  كما  لونني،  يتكون من  فاإنه  الربامج؛  لون خط  اإىل  وبالن�شبة 
كل ِفقرة من ِفقرات الربنامج الإذاعي حتتوي على عنوان لها مييزها، 

وينّبه عليها.
والهدف من اختيار لونني بدًل من القت�شار على لون واحد؛ هو 
اأيِّ  حلدوث  ومنًعا  الإذاعة،  طالب  على  والتي�شري  الت�شهيل  يف  الرغبة 
ا�شتباه بني ما ينبغي اأن يقوله مقدم الربنامج وبني ما ينبغي اأن يقوله 

مقدم الِفقرة.
اأما يف  هذا يف حال لو كانت الربامج تقراأ من الكتاب مبا�شرة؛ 
اليد من  كتابته بخط  اأو  الكتاب،  الإذاعي من  الربنامج  ت�شوير  حالة 
قبل الطالب لإلقائه؛ فيجب التنبيه واحلر�س على عدم اخللط بني ما 

هو من كالم مقدمة الربنامج، وما هو من كالم مقدمة الِفقرة.
على  يحتوي  ما  منها  متعددة،  ِفقرات  على  برنامج  كل  ويحتوي 
الذي  الغالب هو  لكن  ِفقرات؛  ت�شع  اأو  ثماين  اأو  �شبع  اأو  �شت  اأو  خم�س 

يحتوي على �شبع ِفقرات.
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اإل اأن غالب الربامج عدد �شفحاتها من ثالث اإىل خم�س؛ وذلك 
للحفاظ على عامل الوقت دون نق�س اأو زيادة.

ت�شتغرق  الواحدة  ال�شفحة  فاإن  العاملية،  الدرا�شات  وح�شب 
اأن الربنامج الإذاعي لن  اأربع دقائق، يعني  اإىل  قراءتها ما بني ثالث 
الواحدة  ال�شفحة  باأن  الأخذ  فر�س  دقيقة، على  اثنتي ع�شرة  يتجاوز 

ت�شتغرق قراءتها اأربع دقائق. 
لقراءتها(  الكافية  )الدقائق   4 × ال�سفحات(  )عدد   3""

= )12دقيقة("
* وتتعدد الِفقرات وتتنوع يف كل برنامج، فقد يرى م�شرف الإذاعة 
الأمور قد  بدًل منها؛ كل هذه  ِفقرات  اإ�شافة  اأو  ال�شتغناء عن بع�شها، 
حتدث، فعلى م�شرف الإذاعة مراعاة احتياجات طالبها من الِفقرات، 
وما ينا�شبهم؛ لذا.. اأودُّ التذكري باأن هذه املو�شوعة املباركة - باإذن اهلل 
الثقافية(  الِفقرات  للِفقرات هو )املر�شد يف  - حتتوي على كتاب كامل 

ميكن الرجوع اإليه، وا�شتخراج الِفقرات املنا�شبة منه يف �شتى املجالت.
* وبقي يل تنبيهان مهمان، األ وهما:

الأول: اأهمية احلر�س على اختيار الربنامج الإذاعي املنا�شب يف 
الوقت املنا�شب؛ فمثاًل: عند قرب فري�شة احلج من املنا�شب اأن تطرح 
برامج احلج، واإذا حان دخول �شهر رم�شان من الأوىل اأن نتحدث عن 
رم�شان، وهكذا عديد وعديد من الأحداث واملنا�شبات التي من املنا�شب 

اأن تطرح موا�شيعها يف وقت حدوثها؛ فكما يقال: »لكِل مقاٍم مقال«.
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والآخر: اأنه ميكن ا�شتغالل هذه الربامج اجلاهزة يف املنا�شبات 
واحلفالت  والنوادي،  ال�شيفية،  املراكز  مثل  املختلفة،  والأماكن 
املدر�شية، وح�ش�س الن�شاط املدر�شي، وغريها من املنا�شبات وامللتقيات 

املختلفة.
من  كثرًيا  ذكرت  قد  اأنني  اإىل  الأنظار  لفت  اأودُّ  اخلتام،  وقبل 
الإذاعية،  الربامج  واقع  يخ�س  فيما  الرئي�شة  واملحاور  املهمة  النقاط 
و�شبل الرقي بها، وعديًدا من املوا�شيع والأفكار والتوجيهات.. جميعها 
الإذاعة  يف  الذهبية  )الأفكار  كتابي  يف   - اهلل  باإذن   - �شتجدنها 

املدر�شية( لذا؛ اأو�شي بال�شتفادة منه يف هذا املجال.
واحلمد هلل رب العاملني،،،
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فتوى مهمة  )1(

اأ�شابيع  �شكل  على  معد  مدر�شي  ثقايف  كتاب  لدي  ال�صوؤال: 
اأ�شبوع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اأ�شبوع النبي  اأ�شبوع ال�شجرة،  اأ�شبوع املرور،  ثقافية، مثل: 
الوالدين..  بر  اأ�شبوع  الختبارات،  اأ�شبوع  املراهقة،  اأ�شبوع  ال�شالة، 
مكثف  ب�شكل  املخ�ش�س  املو�شوع  تهم  فقرات  تطرح  بحيث  وهكذا، 
وطوال الأ�شبوع، دون تخ�شي�س تاريخ حمدد لعر�س كل اأ�شبوع، بل هي 
ملجرد ت�شليط ال�شوء، وتكثيف الن�شح ملو�شوع معني، فما راأيكم يف هذا 

العمل - حفظكم اهلل - ؟
احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، وعلى اآله و�شحبه، 

اأما بعد:
و�شيلة  تكون  اأن  ي�شرتط  ولكن  توقيفية،  لي�شت  الدعوة  فو�شائل 
مباحة ل حمرمة، وانظر الفتويني رقم: )222841(، ورقم: )237700(.
فال حرج ـ اإن �شاء اهلل يف ذلك طاملا مل جتعل عيًدا ثابًتا ـ ل �شيما 
واأنه ل ُيتعبد بالو�شيلة، واإمنا ُيراد ما وراءها، فقد �شئل ف�شيلة ال�شيخ 
عبد  بن  حممد  ال�شيخ  باأ�شبوع  ي�شمى  ما  بني  الفرق  عن  عثيمني:  ابن 
الوهاب ـ رحمه اهلل تعاىل ـ والحتفال باملولد النبوي، حيث ينكر على 
بينهما ح�شب علمنا  الفرق  بقوله:  فاأجاب  الأول؟  الثاين دون  من فعل 

________
العنكبوتية،  الشبكة  )إسالم ويب( عىل  الفتوى يف موقع  مركز  السؤال عىل  عرضت    )1(

وكانت اإلجابة بتاريخ )1435/7/8هـ(.
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من وجهني:
الأول: اأن اأ�شبوع ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رحمه اهلل تعاىل 
ـ مل يتخذ تقرًبا اإىل اهلل - عز وجل - ، واإمنا يق�شد به اإزالة �شبهة يف 
نفو�س بع�س النا�س يف هذا الرجل، ويبني ما من اهلل به على امل�شلمني 

على يد هذا الرجل.
ل  ـ  اهلل  رحمه  ـ  الوهاب  عبد  بن  حممد  ال�شيخ  اأ�شبوع  الثاين: 
يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو اأمر بني للنا�س وكتب فيه ما كتب، 
وتبني يف حق هذا الرجل ما مل يكن معروًفا من قبل لكثري من النا�س ثم 

انتهى اأمره. اهـ.
الأ�شابيع  هذه  اإقامة  بخ�شو�س  الدائمة  اللجنة  فتاوى  يف  وجاء 
الأمة  مل�شلحة  مثاًل  الأعمال  تنظيم  منه  املق�شود  كان  وما  ونحوها: 
والجتماع  الدرا�شة،  مواعيد  وتنظيم  املرور،  كاأ�شبوع  اأمورها،  و�شبط 
والعبادة  التقرب  اإىل  به  يف�شي  ل  مما  ذلك  ونحو  للعمل  باملوظفني 
 : ملسو هيلع هللا ىلص  ي�شملها قوله  التي ل  العادية  البدع  بالأ�شالة، فهو من  والتعظيم 
من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد ـ متفق عليه ـ فال حرج فيه، 

بل يكون م�شروًعا. انتهى. واهلل اأعلم.

* * * *
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أسبوع الصالة )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �سيء فقدره تقديًرا، واأتقن ما �سرعه 
و�سنعه حكمة وتدبرًيا، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
وكان اهلل على كل �سيء قديًرا، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، اأر�سله 
اإىل اخللق ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، �سلى 
ت�سليًما  و�سلم  باإح�سان،  تبعهم  ومن  واأ�سحابه،  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل 

كثرًيا. اأما بعد:
نبينا  و�سية  ه��ي  ه��ذه  اأمي��ان��ك��م،  ملكت  وم��ا  ال�سالة  ال�سالة 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فهل ا�ست�سعرنا املكانة العالية لل�سالة يف الإ�سالم؟!
نحن معكم اليوم، وعلى مدى اأ�سبوع كامل للحديث عن مو�سوع 

ال�سالة.
نبداأ معكم يف هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 

)             ( اأوىل اأيامنا عن اأ�سبوع ال�سالة.

نبداأ باآيات عن ال�صالة يف القراآن الكرمي: 

القرآن الكريم
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  قال 
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ 
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ے  ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ    ۆ  ۆ ۈ ۈ 
ى  ى     ې  ې  ې   ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ  ائ 
ٻ  ٻ  ٱ  ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رب  )البقرة(.

وال�صالة حا�صرة وبقوة يف ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: �شئل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأيُّ 
رم�شان؟  �شهر  بعد  اأف�شل  ال�شيام  واأيُّ  املكتوبة؟  بعد  اأف�شل  ال�شالة 
جوف  يف  ال�شالة   - املكتوبة  ال�شالة  بعد   - ال�شالة  »اأف�شل  فقال: 
الليل. واأف�شل ال�شيام - بعد �شهر رم�شان - �شيام �شهر اهلل املحرم« 

رواه م�شلم.

ال�صالة عبادة و�صحة يف فقرتنا القادمة:

الصالة عبادة وصحة
يف اأملانيا اجتمعت هيئة طبية على حايل مري�شني اأو اأكرث، وكان 
يوؤدي  ل  لكنه  ملتزم  هو  اأو  ملتزم،  لكنه غري  م�شلم  رجل  املر�شى  من 
نعالج  "نحن  اآخرون:  ووافقه  الأطباء  اأحد  فقال  يجب،  كما  ال�شالة 
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لديك  فالن  يا  اأنك  ونعجب  )الدي�شك(  الغ�شرويف  النزلق  اأمرا�س 
هذا املر�س، مع اأن امل�شلمني اأبعد النا�س عن الإ�شابة به؛ لأن �شالتهم 
اليومية خم�س مرات، هي من اأف�شل التمارين الريا�شية املانعة ملر�س 

)الدي�شك( واأمرا�س اأخرى".
فما اأ�شمى هذا الدين ل ياأمر اإل مبا ينفع، ول ينهى اإل عّما ي�شر!.

كلمتنا اليوم هي عن عمود الدين:

الصالة أحد أركان اإلسالم .. ومبانيه العظام
من عظمة قدرها .. ورفعة �شاأنها اأن اهلل ملا اأراد اأن يفر�شها على 
عباده .. رفع خامت الأنبياء .. اإىل اأعلى ال�شماء، ثم خاطبه بفر�شها، 

ووعده بعظيم اأجرها.
كما يف ال�شحيحني .. اأنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: يف ق�شة الإ�شراء واملعراج: 

الدنيا فا�شتفتح قيل: من  ال�شماء  اأتى  فانطلق بي جربائيل حتى 
هذا؟ 

قال: جربائيل. قيل ومن معك؟ 
قال: حممد .. قيل: وقد اأر�شل اإليه؟ 

قال: نعم! قيل: مرحًبا به .. فنعم املجيء .. قال ملسو هيلع هللا ىلص : ففتح ..
ال�شماء  اإىل  و�شل  حتى   .. ال�شماوات  يف  ي�شعد  ملسو هيلع هللا ىلص  زال  ما  ثم 
ال�شابعة، فا�شتفتح جربائيل  ال�شماء  اإىل  ال�شابعة .. قال: ثم �شعد بي 
قيل: من هذا؟ قال: جربائيل .. قيل: ومن معك؟ قال: حممد .. قيل: 
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وقد اأر�شل اإليه؟ قال: نعم! قيل: مرحًبا به فنعم املجيء جاء.
فلما خل�شت اإذا اإبراهيم .. قال: هذا اأبوك اإبراهيم ف�شلم عليه، 
والنبي  ال�شالح  بالبن  مرحًبا  قال:  ثم  ال�شالم،  فرد  عليه،  ف�شلمت 

ال�شالح.
ثم رفعت اإىل �شدرة املنتهى .. ثم فر�س عليَّ ال�شلوات، خم�شون 

�شالة كل يوم، فرجعت، فمررت على مو�شى، فقال: مب اأمرت؟ 
قال: اأمرت بخم�شني �شالة كل يوم.

قال: اإن اأمتك ل ت�شتطيع خم�شني �شالة كل يوم .. واإين واهلل قد 
جربت النا�س قبلك، وعاجلت بني اإ�شرائيل اأ�شد املعاجلة، فارجع اإىل 

ربك ف�شله التخفيف لأمتك.
مثله،  فقال  مو�شى،  اإىل  فرجعت  ع�شًرا.  عني  فو�شع  فرجعت 

فرجعت فو�شع عني ع�شًرا.
فرجعت اإىل مو�شى، فقال مثله.

فرجعت، فاأمرت بع�شر �شلوات كل يوم، فقال مثله.
فرجعت، فاأمرت بخم�س �شلوات كل يوم.

فرجعت اإىل مو�شى، فقال: مب اأمرت؟ فقلت: بخم�س �شلوات كل 
يوم.

قال: اإن اأمتك ل ت�شتطيع خم�س �شلوات كل يوم .. واإين قد جربت 
ربك  اإىل  فارجع  املعاجلة،  اأ�شد  اإ�شرائيل  بني  وعاجلت  قبلك،  النا�س 

ف�شله التخفيف لأمتك.
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فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »�شاألت ربي حتى ا�شتحييت .. ولكني اأر�شى واأ�شلم«..
قال ملسو هيلع هللا ىلص: فلما جاوزت ناداين مناٍد. اأم�شيت فري�شتي .. وخففت 

عن عبادي، خم�س يف العمل، وخم�شون يف الأجر. رواه البخاري.
والإقبال  يديه،  بني  بالوقوف  لنا  اأذن  الذي  العظيم  اهلل  فنحمد 

بالقلوب عليه، و�شكاية احلاجات اإليه.

خام�س فقراتنا هي بعنوان )�صالة اجلماعة(:

صالة الجماعة
ب�شبع   - الفرد  يعني   - الفذ  �شالة  من  اأف�شل  اجلماعة  �شالة 
وع�شرين درجة، رواه ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما يف �شحيح البخاري، 
ويف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »لقد هممت اأن اآمر بال�شالة فتقام، 
ثم اأخالف على قوم يف منازلهم ل ي�شهدون ال�شالة يف جماعة فاأحرقها 
ملا  كبرية  مع�شية  ال�شالة  عن  تخلفهم  اأن  فلول  عليه.  متفق  عليهم« 

هددهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحرق منازلهم. وقول اهلل تعاىل: زب ڱ ڱ 
ڱ  ں ں ڻ ڻ رب ) البقرة: 43(.

ن�س على وجوب اأداء ال�شالة جماعة مع امل�شلمني.

واخرتنا لكم هذه الفقرة:

األذكار المسنونة
ي�شن للم�شلي اأن ي�شتغفر اهلل ثالًثا بعد ال�شالة، ويقول: »اللهم 
اأنت ال�شالم ومنك ال�شالم تباركت يا ذا اجلالل والإكرام، ل اإله اإل اهلل 
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وحده ل �شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير، اللهم 
ل مانع ملا اأعطيت، ول معطي ملا منعت، ول ينفع ذا اجلد منك اجلد«.

وي�شبح اهلل ويحمده ويكربه ثالًثا وثالثني مرة، فيقول: »�شبحان 
اهلل، واحلمد هلل، واهلل اأكرب«.

ويقول متام املائة: »ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له امللك وله 
احلمد، وهو على كل �شيء قدير«.

ويقراأ اآية الكر�شي، وقل هو اهلل اأحد، وقل اأعوذ برب الفلق، وقل 
اأعوذ برب النا�س.

بعد �شالة  الثالث - ثالث مرات -  ال�شور  وي�شتحب تكرار هذه 
الفجر، و�شالة املغرب، كما ي�شتحب اأن يزيد بعد الذكر املتقدم - بعد 
�شالة املغرب و�شالة الفجر- قوله: »ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له 

امللك وله احلمد، يحيي ومييت، وهو على كل �شيء قدير« ع�شر مرات.
وكل هذه الأذكار �شنة، ولي�شت فري�شة.

ختاًم���ا نق���ول لك���م: ال�س���الة عن���وان، وال�س���الة دي���ن، وال�سالة 
عب���ادة، فراقب���وا �سلواتك���م ه���ل ه���ي يف اأوقاته���ا، وه���ل حر�ست���م عل���ى 

اأركانها، وهل حر�ستم على �سننها.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".



23

أسبوع الصالة )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، جعل املوؤمنني اإخوة يف الدين متحابني، 
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له �سهادة احل��ق واليقني،  اإل��ه  اأن ل  واأ�سهد 
عليه  اهلل  �سلى  الأم���ني،  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد 
و�سلم  الدين،  يوم  اإىل  باإح�سان  لهم  والتابعني  واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى 

ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
كم تع�سق اآذان امل�سلمني يف كل ربوع الأر�ض �سماع �سوت الأذان، 

ذاك ال�سوت املُوؤِْذن بدخول وقت ال�سالة.
ونحن معكم يف هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( للحديث عن اأمر ال�سالة.
لهذا  فقراتنا  ا  اأي�سً خم�ض،  هي  املفرو�سات  ال�سلوات  اأن  وكما 

اليوم خم�ض فقرات متنوعة.

�صالة الفجر؛ يبداأ وقتها من طلوع الفجر الثاين، ومع 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ 
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ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ 
ٻ  ٻ  ٱ  خت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ٺ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ    
چ  چ  چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ              ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 

ڑ  ک ک ک ک گ گ رب  )البقرة(.

�ص��الة الظهر؛ يب��داأ وقتها م��ن زوال ال�صم�س عن كبد 
ال�صماء، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
فقد  ال�شالة  ترك  فاإذا  ال�شالة،  ترك  ال�شرك  اأو  والكفر  العبد  »بني 

كفر« �شححه الألباين.

�ص��الة الع�ص��ر؛ يبداأ وقته��ا عند م�صري ظ��ل كل �صيء 
مثله، ومع الكلمة ال�صباحية:

لماذا ال نصلي؟
واختلفوا  لها،  جحوًدا  ال�شالة  ترك  من  كفر  على  العلماء  اتفق 
اأبو حنيفة -رحمه اهلل-  فيمن اأقر بوجوبها ثم تركها تكا�شاًل؛ فذهب 

اإىل اأنه ل يكفر، واأنه ُيحب�س حتى ي�شلي. 
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وذهب مالك وال�شافعي - رحمهما اهلل - اإىل اأنه ل يكفر؛ ولكن 
ا ما مل ي�شل.  يقتل حدًّ

وامل�شهور من مذهب الإمام - اأحمد رحمه اهلل - اأنه يكفر ويقتل 
اإ�شحاق  عليه  وحكى  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اأ�شحاب  عن  املنقول  هو  وهذا  ردة، 

الإجماع، كما نقله املنذري يف الرتغيب والرتهيب وغريه.
ومن الأدلة على ذلك ما راوه اجلماعة اإل البخاري والن�شائي عن 
وبني  الرجل  »بني  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال   - عنه  اهلل  ر�شي   - جابر 

الكفر ترك ال�شالة«. 
ال�شالة  ترك  »من  مرفوًعا  اأمين  اأم  حديث  من  اأحمد  رواه  وما 

متعمًدا برئت منه ذمة اهلل ور�شوله«. 
قال:  احل�شني،  بن  بريدة  حديث  من  ال�شنن  اأ�شحاب  رواه  وما 
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »العهد الذي بيننا وبينهم ال�شالة فمن تركها فقد 

كفر«. 
وروى الرتمذي عن عبد اهلل بن �شقيق، قال: كان اأ�شحاب ر�شول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل يرون �شيئا من الأعمال تركه كفر اإل ال�شالة. 
وقال الإمام حممد بن ن�شر املروزي: �شمعت اإ�شحاق يقول: �شح 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن تارك ال�شالة كافر، وكذلك كان راأي اأهل العلم من 
لدن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن تارك ال�شالة عمًدا من غري عذر- حتى يذهب وقتها 

- كافر.
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وقال الإمام ابن حزم: روينا عن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل 
ال�شحابة   -   ر�شي  وابن  م�شعود، وجماعة من  عنه - ومعاذ بن جبل، 

اهلل عنهم   -  . 
وعن ابن املبارك، واأحمد بن حنبل،  واإ�شحاق بن راهويه - رحمة 
اهلل عليهم - وعن متام �شبعة ع�شر رجاًل من ال�شحابة، والتابعني  - 
ر�شي اهلل عنهم - اأن من ترك �شالة فر�س عامًدا ذاكًرا - حتى يخرج 

وقتها - فاإنه كافر  ومرتد. 
وبهذا يقول عبد اهلل بن املاج�شون �شاحب مالك، وبه يقول عبد 

امللك بن حبيب  الأندل�شي وغريه . 
 وعن عبداهلل بن عمرو بن العا�س - ر�شي اهلل عنهما - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
نوًرا وبرهاًنا  له  يوًما فقال: »من حافظ عليها كانت  اأنه ذكر ال�شالة 
وجناة اإىل يوم القيامة، ومن مل يحافظ عليها مل يكن له نور ول برهان 
رواه  خلف«  بن  واأبي  وهامان  فرعون  مع  القيامة  يوم  وكان  جناة،  ول 

الإمام اأحمد ورجاله رجال الثقات.
وكون تارك ال�شالة مع اأئمة الكفر يف الآخرة يقت�شي كفره. وقال 
ابن القيم: "تارك املحافظة على ال�شالة اإما اأن ي�شغله ماله اأو عمله اأو 

ريا�شته اأو جتارته. 
فمن �شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن �شغله عنها ملكه فهو 
مع فرعون، ومن �شغله عنها ريا�شته ووزارته فهو مع هامان، ومن �شغله 

عنها جتارته فهو مع اأَبيِّ بن خلف".
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�صالة املغرب؛ يبداأ وقتها اإذا غربت ال�صم�س، ومع هذه 
الفقرة:

الصالة لمـاذا؟
اأوًل: ال�شالة فقط:

هي العبادة الوحيدة التي فر�شت مبكة قبل الهجرة.
الإ�شراء  )ليلة  ال�شماء  يف  فر�شت  التي  الوحيدة  العبادة  وهي 

واملعراج(.
ۓ  ۓ  زب  تعاىل:  قال  العبادات؛  كل  على  عون  وهي 

ڭ رب   )البقرة(.
ملكت  وما  ال�شالة  »ال�شالة  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  لر�شول  و�شية  واآخر 

اأميانكم« رواه ابن ماجه. 
وللفقري،  وللغني  وللمقيم  وللم�شافر  وللمري�س  لل�شحيح  وهي 
بخالف احلج وال�شيام والزكاة، ويوؤمر بها ال�شبي وي�شرب عليها، ول 
يوؤمر بغريها من العبادات قبل البلوغ؛ يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مروا اأولدكم 
بال�شالة وهم اأبناء �شبع �شنني وا�شربوهم عليها وهم اأبناء ع�شر« رواه 

اأبو داود 
ثانًيا: ال�شالة لغفران الذنوب:

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من تو�شاأ كما اأمر، و�شلى كما اأمر، غفر له ما 
قدم من عمل« رواه الن�شائي. 

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�شلوات اخلم�س واجلمعة اإىل اجلمعة كفارات 
ملا بينهن« رواه م�شلم.
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بني  يا   : �شالة  كل  عند  ينادي  ملًكا  هلل  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال 
رواه  فاأطفئوها«  اأوقدمتوها  التي  )ذنوبكم(  نريانكم  اإىل  قوموا  اآدم 

الطرباين. 
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن العبد اإذا قام ي�شلي اأتى بذنوبه كلها، فو�شعت 

على راأ�شه وعاتقيه، فكلما ركع و�شجد ت�شاقطت عنه« رواه البيهقي. 
ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اأدلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا،  وقال ر�شول اهلل 
ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا ر�شول اهلل، قال: اإ�شباغ الو�شوء على 
ال�شالة؛  بعد  ال�شالة  وانتظار  امل�شاجد،  اإىل  اخلطى  وكرثة  املكاره، 

فذلكم الرباط« رواه م�شلم. 
ثالًثا: جناة من عذاب القرب:

فجاءته  قربه  يف  يعذب  رجاًل  منامه  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  "راأى 
�شالته فا�شتنقذته". رواه الطرباين. 

رابًعا: جناة يوم احل�شر:
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من حافظ عليها كانت له نوًرا وبرهاًنا وجناة يوم 

القيامة« رواه اأحمد.
ظله  اإل  ظل  ل  يوم  ظله  يف  اهلل  يظلهم  »�شبعة  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال 

البخاري.  رواه  بامل�شاجد«  معلق  قلبه  منهم" ورجل  "وذكر 
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأول ما يحا�شب به العبد ال�شالة: ينظر اهلل يف 
�شائر عمله«  واإن ف�شدت ف�شد  �شائر عمله،  فاإن �شلحت �شلح  �شالته، 

رواه الطرباين. 
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ومن �شغل عنها مبلكه ح�شر مع فرعون، ومن �شغل عنها بوزارته 
ح�شر مع هامان، ومن �شغل عنها مباله ح�شر مع قارون، ومن �شغل عنها 

بتجارته ح�شر مع اأبي بن خلف، وكلهم يف النار. 
خام�ًشا: جناة من عذاب النار:

واأربع  اأربع ركعات قبل الظهر،  ملسو هيلع هللا ىلص: »من حافظ على  النبي  قال 
بعدها، حرمه اهلل على النار« رواه الرتمذي. 

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يلج النار اأحد �شلى قبل طلوع ال�شم�س، وقبل 
غروبها« )يعني الفجر والع�شر( رواه م�شلم. 

يدرك  جماعة  يف  يوًما  اأربعني  هلل  �شلى  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال 
التكبرية الأوىل كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق« 

رواه الرتمذي. 
وهي �شبب عذاب وهلكة املجرمني؛ قال تعاىل: زب مج جح   مح جخ      

حخ مخ جس    حس   خس  مس   حص رب  املدثر(.
وتذكر اأن:

ال�شالة عماد الدين. 
ال�شالة تنهى عن الفح�شاء واملنكر. 

ال�شالة كانت على املوؤمنني كتابا موقوتا. 
وال�شوم  واحلج  ال�شهادتني  مع  الإ�شالم،  عليها  بني  ال�شالة 

والزكاة. 
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�ص��الة الع�صاء؛ يب��داأ وقتها اإذا غ��اب ال�صفق الأحمر، 
ومع هذه الفقرة:

أسباب الخشوع في الصالة
)1( ال�شتعداد لل�شالة بالو�شوء، واأخذ الزينة، وترديد الأذان 
والذكر بعده، والدعاء بني الأذان والإقامة، وكرثة اخُلطى اإىل امل�شاجد.
اأركان ال�شالة  )2( الطماأنينة يف ال�شالة باإعطاء كل ركن من 

حقه.
)3( عدم الت�شوي�س بالقراءة على الآخرين.
)4( تدبر وفهم الآيات املقروءة يف ال�شالة.

)5( عدم �شبق الإمام اأو م�شاواته.
)6( األ ي�شلي وهو يدافع الأخبثني )البول والغائط(.

)7( عدم ال�شالة وقد غلبه النوم.
)8( تذكر املوت والدار الآخرة يف ال�شالة.

)9( عدم ال�شالة وبح�شرته طعام )اأْي وهو جائع(.
)10( النظر مو�شع ال�شجود وعدم رفع الب�شر اإىل ال�شماء.

)11( ترك اللتفات يف ال�شالة والإقبال على اهلل.
)12( جماهدة التثاوؤب بو�شع اليد الي�شرى على الفم.

)13( اإزالة كل ما ي�شغل امل�شلي من املكان الذي ي�شلي فيه.
اإىل هنا نكون قد طفنا على خم�ض �سلوات يف خم�ض فقرات، فاإن 

اأ�سبنا فمن اهلل، ون�ساأله املزيد من التوفيق وال�سداد.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني"
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أسبوع الصالة )3(

ٱ ٻ ٻ

النار للكافرين،  احلمد هلل الذي خلق اجلنة للموؤمنني، واأعد 
احل��م��د هلل كما ينبغي لأل��وه��ي��ت��ه ورب��وب��ي��ت��ه ورح��م��ان��ي��ت��ه، ه��و الأول 
وهو الآخر، والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم، وعلى كل �سيء 
قدير، اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت، لك احلمد اأنت قيوم ال�سموات 
والأر�ض ومن فيهن، ولك احلمد، اأنت مالك ال�سموات والأر�ض ومن 
والأر����ض وم��ن فيهن، ولك  ال�سموات  ن��ور  اأن��ت  ول��ك احلمد،  فيهن، 
احلمد ملء ال�سموات والأر�ض ومن فيهن. و�سل اللهم على حممد 

النبي الر�سول. اأما بعد:
ت��ك��ر الن���ت���ح���ارات يف ال�����دول غ���ري الإ���س��الم��ي��ة؛ ذل���ك لأن��ه��م 
يفتقدون الإمي��ان، ول اإميان بال �سالة، ذلك لأن ال�سالة �سلة بني 

العبد وربه.
ونحن معكم يف هذا اليوم الثنني، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             (، للحديث عن ال�سالة.

هل تعلم اأن اأول ما حتا�صب عليه ال�صالة؟ ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  زب  تعاىل:  قال 
حج   يث  ىث  مث   جث   يت  ىت    ختمت  حت  جت   يب  ىب   مب      خب 
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ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ          ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڦ 
چ چ ڇ        ڇ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈڈ  

ژ ژڑ ڑ ک ک ک    ک گ گ  رب  )الن�ساء(.

ه��ل تعل��م اأن تارك ال�ص��الة يح�ص��ر ي��وم القيامة مع 
فرعون؟ ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأم اأمين - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ترتك ال�شالة متعمًدا، فاإنه من ترك ال�شالة متعمًدا فقد برئت منه 

ذمة اهلل و ر�شوله« �شححه الألباين.

ه��ل تعل��م اأن ال�ص��الة مفت��اح كل خ��ري؟ وم��ع الكلم��ة 
ال�صباحية:

سبق المأموم إمامه في الصالة عمدًا
الإن�شان من طبعه العجلة: زب ڇ ڇ   ڍ رب )الإ�شراء: 11(، 
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »التاأين من اهلل والعجلة من ال�شيطان« رواه البيهقي. 
امل�شلني عن  عدًدا من   - وهو يف اجلماعة   - املرء  ما يالحظ  وكثرًيا 
ميينه اأو �شماله، بل رمبا يالحظ ذلك على نف�شه اأحياًنا م�شابقة الإمام 
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بالركوع اأو ال�شجود، ويف تكبريات النتقال عموًما، وحتى يف ال�شالم من 
ال�شالة. وهذا العمل الذي ل يبدو ذا اأهمية عند الكثريين، قد جاء فيه 
الوعيد ال�شديد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »اأما يخ�شى الذي يرفع راأ�شه قبل 
امل�شلي  واإذا كان  رواه م�شلم.  راأ�س حمار«  راأ�شه  اأن يحول اهلل  الإمام 
مطالًبا بالإتيان اإىل ال�شالة بال�شكينة والوقار، فكيف بال�شالة ذاتها؟ 
فليعلم  عنه،  بالتخلف  الإمام  م�شابقة  النا�س  بع�س  عند  تختلط  وقد 
اأن الفقهاء - رحمهم اهلل - قد ذكروا �شابًطا ح�شًنا يف هذا، وهو اأنه 
الإمام،  تكبرية  تنقطع  حني  احلركة،  يف  ال�شروع  املاأموم  على  ينبغي 
فاإذا انتهى من )راء( اهلل اأكرب ي�شرع املاأموم يف احلركة ل يتقدم عن 
ذلك ول يتاأخر، وبذلك ين�شبط الأمر. وقد كان �شحابة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ا�شتباق  عدم  على  احلر�س  غاية  يف   - عنهم  اهلل  ر�شي   -
فيقول اأحدهم - وهو الرباء بن عازب - ر�شي اهلل عنه - : "اإنهم كانوا 
اأحًدا  اأر  الركوع، مل  راأ�شه من  رفع  فاإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  ي�شلون خلف 
يحني ظهره، حتى ي�شع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  جبهته على الأر�س ثم يخر من 

وراءه �شاجًدا" رواه م�شلم.
وملا كرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�شار يف حركته نوع من البطء، نبه امل�شلني 
بالركوع  ت�شبقوين  فال  بدنت،  قد  اإين  النا�س!  اأيها  »يا  فقال:  خلفه، 
التكبري  يف  بال�شنة  يعمل  اأن  الإمام  وعلى  البيهقي.  رواه   » وال�شجود.. 
اإذا �شلى، وهو ما جاء يف حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - : "كان 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا قام اإىل ال�شالة يكرب حني يقوم، ثم يكرب حني يركع، 
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ثم يكرب حني يهوي، ثم يكرب حني يرفع راأ�شه، ثم يكرب حني ي�شجد، ثم 
يكرب حني يرفع راأ�شه، ثم يفعل ذلك يف ال�شالة كلها، حتى يق�شيها، 

ويكرب حني يقوم من الثنتني بعد اجللو�س" رواه البخاري. 
فاإذا جعل الإمام تكبريه مرافًقا ومقرتًنا بحركته، وحر�س املاأموم 
على اللتزام بالكيفية ال�شابق ذكرها، �شلح اأمر اجلماعة يف �شالتهم.

ه��ل تعلم اأن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص و�صف تارك ال�ص��الة بالكفر؟ 
ومع هذه الفقرة:

الصالة وعقوبة تاركها
اعلم اأخي الطالب .. باأن اهلل -�شبحانه وتعاىل- اأنعم علينا نعًما 
ل تعد ول حت�شى، فجعل لنا ال�شمع والأب�شار، واأمدنا بالقوة والن�شاط، 
اإليه،  الكثري، ومل يطلب منا �شوى دقائق معدودة، نتقرب بها  وغريها 

ون�شكره على نعمه.
فلَم اأخي ل جنتهد بهذه الدقائق، ونقيم ال�شالة على اأكمل وجه، 

ونحن نعلم باأنها عمود الدين، ونور يف الأر�س، وذخر يف ال�شماء.
فيا من �شمعت الأذان ومل جتب، وتكربت عن عبادة رب العبيد، 

اأما تخاف من يوم تنقطع فيه اأنفا�شك.
فاأجب باهلل عليك باأيِّ وجه تالقي ربك، واأنت ممن: زب ہ ہ 
ہ    ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ رب )مرمي(.

واعجًبا منــــــك واأنت مب�شــــــر    كيف جتنب الطريق الوا�شحا
وكيف تر�شى اأن تكون خا�شًرا    يوم يفــــــوز مـــن كــــــــان رابحــــــا



35

رب  حط   مض  خض  حض  جض  مص  حص  مس  خس  حس  زب 
)القلم(.

على  الدنيا  احلياة  اآثرمت  من  يا  والقلم،  القرطا�س  اأبطال  فيا 
مدلهمة،  بظلمة  ت�شريون  واأنتم  القيامة،  يوم  حالكم  تذكروا  الآخرة، 

زب ڦ  النار وتفور، فاأما امل�شلون فهم:  فوق �شراط تغلي من حتته 
ڦ ڦ ڦ ڄ رب )التحرمي(.

نوركم  اأطفاأ  فقد  يا عبد اهلل جز  تقول جهنم من حتتهم:  حتى 
وهم  ظلمات،  يف  يتخبطون  فرتاهم  ال�شالة  �شيع  من  واأما  حري، 

ينادون اأهل الإميان يطلبون �شيًئا من نورهم، ولكن زب ۀ ہہ ہ 
ہھ ھ ھ         رب )احلديد(.

حالوة  وارزقنا  اإليك،  به  نهتدي  نوًرا  لنا  اجعل  اإلهي   فيا 
زب ڌ ڌ ڎ ڎ   اللجوء بني يديك، واجعلنا ممن قلت عنهم: 

ڈ رب  )املوؤمنون(.

ه��ل تعل��م اأن تارك ال�صالة يعذب يف ق��ره؟ ومع هذه 
الفقرة:

صالة الجمعة
دين الإ�شالم يحب الجتماع ويدعو اإليه، ويكره التفرق وينفر منه، 
ومل يدع جمال من جمالت التعارف والتاآلف والجتماع بني امل�شلمني، 

اإل دعا اإليه واأمر به.
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اهلل  ذكر  اإىل  ي�شعون  فيه  للم�شلمني،  عيد  يوم  اجلمعة  ويوم 
وم�شاغلها،  الدنيا  من  متجردين  اهلل  بيوت  يف  ويجتمعون  ومتجيده، 
توجيهات  اإىل  وي�شتمعوا  الواجبة،  فرائ�شه  من  فري�شة  هلل  لي�شلوا 
ال�شامعني  لدى  اهلل  توحد  خطبة  يف  العلماء،  واإر�شاد  اخلطباء 
ولزوم  ور�شوله،  اهلل  حمبة  نفو�شهم  يف  وتبعث  قلوبهم،  به  وحتيى 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:   قال  طاعتهما، 
ٹ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ     
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

رب ) اجلمعة(. ڃ  ڃ   ڄ  ڄ       ڄ 
واظب  وقد  مقيم،  بالغ حر  م�شلم  رجل  كل  على  واجبة  وهي    
عن  اأقوام  »لينتهني  فقال:  تركها،  من  على  وغلظ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عليها 
من  ليكونن  ثم  قلوبهم،  على  اهلل  ليختمن  اأو  اجلمعات،  ودعهم 

م�شلم. رواه  الغافلني« 
ملسو هيلع هللا ىلص »من ترك ثالث ُجَمع تهاوًنا طبع اهلل على قلبه«. وقال 

جماعة  مع  باإمامه  مقتدًيا  امل�شلم  ي�شليهما  ركعتان  وهي 
مل�شلمني. ا

امل�شلمون  يجتمع  اإل يف جماعة، حيث  و�شالة اجلمعة ل ت�شح 
يف  الكالم  ويحرم  وير�شدهم،  فين�شحهم  اإمامهم  فيهم  ويخطب 
ـ فقد لغوت. اأو ا�شكت  ـ  اأثناء اخلطبة، حتى لو قلت ل�شاحبك: �شه 
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ه��ل تعلم اأن الذي ل ي�صلي اإذا مات ل يدفن يف مقابر 
امل�صلمني؟ ومع هذه الفقرة:

السنن والرواتب

ي�شتحب لكل م�شلم وم�شلمة اأن يحافظ على اثنتي ع�شرة ركعة يف 

حال احل�شر وهي: اأربع قبل الظهر واثنتان بعدها، واثنتان بعد املغرب، 

واثنتان بعد �شالة الع�شاء، واثنتان قبل الفجر.

عن اأم املوؤمنني اأم حبيبة رملة بنت اأبي �شفيان - ر�شي  اهلل عنها 

- قالت: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من عبد م�شلم ي�شلي هلل يف 

كل يوم ثنتي ع�شرة ركعة  تطوًعا - غري الفري�شة - اإل بني اهلل له بيًتا 

يف اجلنة، اأو اإل بني له بيت يف اجلنة« رواه م�شلم.

واملغرب  الظهر  �شنة  يرتك  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  فقد  ال�شفر  يف  اأما 

اأ�شوة  اهلل  ر�شول  يف  ولنا  والوتر،  الفجر  �شنة  على  ويحافظ  والع�شاء، 

رب  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  زب  �شبحانه:  قال  كما  ح�شنة، 

)الأحزاب: 21(.

وقال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص:  »�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي«.
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ه��ل تعلم اأن اهلل - عز وج��ل - ياأمرك بال�صالة؟ ومع 
هذه الفقرة:

الطهارة قبل الصالة قادته إلى اإلسالم

يروي اأحد الفرن�شيني ق�شته بعد اأن دخل يف دين الإ�شالم:
اأميل  �شغري  منذ  وكنت  كاثوليكية،  اأ�شرة  يف  فرن�شا  يف  ع�شت 
للتفكري يف كل �شيء، فال ميكنني قبول �شيء اإل بعد تفكري طويل، وكان 
لدّي �شعور باأن اهلل واحد، وقد منعني هذا من الإميان بعقيدة التثليث، 

فكيف اأن عي�شى رب وهو ابن رب؟!
وح�شاًبا،  اآخرة  هناك  باأن  اأوؤمن  اأوؤمن،  فلم  اأقتنع  ومل  اأفهم  مل 
اأبًدا باأن الق�شاو�شة يقدرون على مغفرة  اأقتنع  وهناك عامل الغيب، مل 

ذنوب الب�شر، فباعد ذلك بيني وبني الن�شرانية.
ا اأنها ل حتتوي يف تعاليمها �شيًئا يتعلق  ومما زاد بعدي عنها اأي�شً
بنظافة البدن وطهارته، خا�شة قبل ال�شالة: فكيف نقف اأمام اهلل غري 
طاهرين، وذات يوم كنا يف موؤمتر علمي، وكان �شمن هذا اجلمع طبيب 
ًة - ن�شخة من  م�شلم، تعارفنا وحتادثنا، وم�شى تارًكا بني يدّي - هديَّ

معاين القراآن الكرمي باللغة الإجنليزية.
قراأُت هذا الكتاب، فاأذهلني ما وجدُت: كيف يتحدث هذا الكتاب 
مرة،  بعد  مرة  القراءة  اأعدت  احلرق،  بعد  بالأمل  الإح�شا�س  فقد  عن 
وقراأت بعقلي الذي ل يقبل اإل املنطق، وعندما و�شلُت  اإىل قوله تعاىل: 
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زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب )الإخال�س( ات�شلت ب�شديقي و�شاألته: اأهذا هَو 
كتابكم ؟

قال: نعم.
قلت: وتعرفون يف كتابكم اأن اهلل �شيجدد جلود الكفار يف النار؟

قال: نعم ؟
القراآن  الذي جاء يف  هذا  دام  ما  على طريقتي:  نف�شي  قلت يف 
يف  متاحة  العلمية  املعارف  هذه  تكن  ومل  اأمّي،  قرًنا، وحممد   14 منُذ 
عهده، فالبد اأن يكون هذا الذي جاء به حممد وحًيا، وحينها اآمنُت باأن 
حممًدا ر�شول، وذهبُت للم�شجد يف باري�س، واأعلنُت: اأن ل اإله اإل اهلل، 

واأن حممًدا ر�شول اهلل.
فاأقول: اإنه قد وزع من الإجنيل - يف الإح�شائية التي اأعدت منذ 
وكم  وزعنا من م�شاحف؟  ن�شخة، فكم نحن  مليون  �شتمائة   - �شنتني 

وزعنا من ن�شخ مرتجمة ملعاين القراآن ؟ 
املراكز  اإىل  القراآن  ملعاين  ن�شخ مرتجمة  باإر�شال  قمنا  لو  فواهلل 

الإ�شالمية - يف تلك البالد - لوجدنا باإذن اهلل اخلري الكثري.
هن���ا نتاأم���ل ون�ساأل كيف يعي�ض قلب بال �سالة؟! بل كيف ي�سعد 

اإن�سان بال �سالة؟! بل كيف ينام طالب عن ال�سالة؟!
اآل���ه و�سحبه  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني"
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أسبوع الصالة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكل �سيء قدًرا، واأحاط بكل �سيء ُخرًبا. اأحمده 
�سرًتا،  علينا من رحمته  اأ�سبل  علينا ترتى،  نعُمه  واأ�سكره،  �سبحانه 
واأفرغ علينا بف�سله �سرًبا. واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممًدا عبد اهلل ور�سوله، ُخ�ضَّ باملعجزات 
الكربى. �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني، 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
ب��ي��وت اهلل، نطل عليكم يف يوم  ال�����س��الة، ون���داء  م��ن ح��ي على 

جديد من اأ�سبوعنا عن ال�سالة.
اآه .. على م�ساجد تئن من قلة امل�سلني.

اآه .. على طالب ل يتقنون الو�سوء.
اآه .. على �سباب ل يحر�سون على ال�سلوات.

امل���واف���ق )    ( م��ن �سهر )    ( لعام  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم   يف ه���ذا 
)             (، نقدم لكم �سيًئا من اآداب ال�سالة واأحكامها.

ه��ا نح��ن ن�صمع الإم��ام يق��راأ يف ال�صالة، وم��ع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
چ ڇ ڇ ڇ      چ چ   زب ڃ ڃ چ  تعاىل:  قال 
ڑ  ژ  ژ  ڈ          ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      ڍ  ڇ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ   گ   گ   ک  ک     ک   ک  ڑ 
ھ  ہ   ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
وئ  ەئ   ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  
ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ                

ىئ ی ی ی  رب )الن�شاء(.

يف الت�صه��د الأول ن�صلي عل��ى حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ومع احلديث 
ال�صريف:

الحديث
عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن بني الرجل وبني ال�شرك والكفر ترك ال�شالة« رواه م�شلم.

يف الركع��ة الثالث��ة نق��راأ �ص��ورة الفاحت��ة، ومع ثالث 
فقراتنا الكلمة ال�صباحية:

انظروا ماذا فعل الطفل لصالة الفجر
ق�شة اأحمد �شاب �شغري يف ال�شف الثالث البتدائي، كان مدر�س 
ال�شباب  "اأيها  يقول:  حيث  الفجر،  �شالة  على  وبقوة  يحثهم  املدر�شة 
اأقبلوا على طاعة اهلل -�شبحانه وتعاىل- وعلى اأداء �شالة الفجر، وعلى 
ال�شتجابة هلل -�شبحانه وتعاىل-"، وكانت النتيجة اأن تاأثر هذا الطالب 
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اجلماعة  �شالة  لأداء  وا�شتجاب  مدر�شه،  من  الدعوة  بهذه  ال�شغري 
الفجر يف  اأن ي�شلي  له، فقرر  بالن�شبة  الفجر �شعب  امل�شجد ولكن  يف 
امل�شجد، ولكن من الذي يوقظه؟ اأمه؟ ل، والده؟ ل، ماذا ي�شنع يا ترى؟ 
قرر قراًرا خطرًيا، قراًرا �شارًما، اأن ي�شهر الليل ول ينام، وفعاًل 
اأن  ُيريد  م�شرًعا  امل�شجد  اإىل  وخرج  الفجر،  اأذن  اأن  اإىل  الليل  �شهر 
بال�شارع  واإذا  موح�س،  بال�شارع  واإذا  الباب،  فتح  عندما  ولكن  ي�شلي 
ارتاع، ماذا ي�شنع؟  اأحد يتحرك، لقد خاف، لقد  لي�س هناك  مظلم، 

ماذا يفعل يا ترى؟
ويف هذه اللحظة واإذا به ي�شمع م�شًيا خفيًفا، رجاًل مي�شي رويًدا 
رويًدا، واإذا بع�شاه تطرق الأر�س، وباأقدامه ل تكاد اأن مت�س الأر�س، 
فنظر اإليه فاإذا به جد زميله، اأو �شديقه، فقرر اأن مي�شي خلفه دون اأن 
ي�شعر به، وفعاًل بداأ مي�شي خلفه، اإىل اأن و�شل اإىل امل�شجد، ف�شلى، ثم 
عاد مع هذا الكبري يف ال�شن دون اأن ي�شعر به، وقد ترك الباب مل ُيغلق، 
على  ا�شتمر  يحدث،  �شيًئا مل  وكاأن  للمدر�شة،  ا�شتيقظ  ثم  ونام،  دخل 

هذا املنوال فرتة من الزمن.
اأهله مل ي�شتغربوا منه اإل كرثة نومه يف النهار، ول يعلمون ما هو 
اأُخرب  اللحظات،  من  حلظة  ويف  الليل،  يف  �شهره  هو  وال�شبب  ال�شبب، 
هذا الطفل ال�شغري، اأن هذا اجلد قد تـُويف، مات جد اأحمد، مات هذا 
الرجل الكبري يف ال�شن، �شرخ اأحمد، بكى اأحمد، حزن اأحمد، ما الذي 
ول  اأباك،  لي�س  اإنه  اإنه رجٌل غريب عنك،  ُبني،  يا  تبكي  ملاذا  ح�شل؟ 
اأمك ول اأخاك، فلماذا تبكي؟ ملاذا يبكي يا ترى؟ فعندما حاول والده 
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اأن يعرف ال�شبب، قال لوالده: يا اأبي ليتك اأنت امليت، اأعوذ باهلل! هكذا 
اأن ميوت الأب، ول ميوت ذلك الرجل! قال: نعم؛ برباءة  يتمنى البن 
الأطفال، قال يا اأبي: ليتك اأنت امليت؛ لأنك مل توقظني ل�شالة الفجر، 
اأما هذا الرجل فقد كنت اأم�شي يف ظالله - دون اأن ي�شعر- اإىل �شالة 

الفجر ذهاًبا واإياًبا، وق�س الق�شة على والده.
فكان  الأب،  تاأثر  �شمع،  ما  هول  من  العربة  تخنقه  اأن  الأب  كاد 
تغرًيا جذرًيا كلًيا يف حياة هذا الأب، بفعل �شلوك هذا البن؛ بل بفعل 
�شلوك هذا املعلم. اهلل اأكرب! انظروا اإىل ثمرة هذا املعلم ماذا اأثمرت؟ 

اأثمرت اأ�شرة �شاحلة، واأنتجت منهًجا �شاحًلا.

ا على ال�صنن الرواتب، ومع هذه الفقرة: كن حري�صً

العبث وكثرة الحركة في الصالة
ل  لأنهم  امل�شلني  من  اأعداد  منها  ي�شلم  يكاد  ل  اآفة  وهذه 
يعقلون  زب پ پ  پ رب  )البقرة: 238(. ول  اأمر اهلل:  ميتثلون 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  اهلل   قول 
ڀ  رب )املوؤمنون(، وملا �شئل ملسو هيلع هللا ىلص عن ت�شوية الرتاب يف ال�شجود، قال: 
»ل مت�شح واأنت ت�شلي، فاإن كنت ل بد فاعاًل فواحدة ت�شوية احل�شى« 

رواه اأبو داود.
وقد ذكر اأهل العلم اأن احلركة الكثرية املتوالية بغري حاجة تبطل 
واأحدهم  اهلل،  اأمام  يقفون  �شلواتهم؟  يف  بالعابثني  فكيف  ال�شالة؛ 
بب�شره  ويرمى  اأنفه،  اإ�شبعه  يلقم  اأو  ثوبه،  يعدل  اأو  �شاعته،  ينظر يف 
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مييًنا و�شماًل، واإىل ال�شماء، ول يخ�شى اأن يخطف ب�شره، واأن يختل�س 
ال�شيطان من �شالته.

حافظ على اأذكار ال�صلوات، ومع هذه الفقرة:

فوائد المحافظة على صالة الفجر والعصر
- طاعة اهلل والر�شول ملسو هيلع هللا ىلص. 

- النت�شار على هوى النف�س. 
- النجاة من النار. 

ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شلى الربدين دخل اجلنة« متفق  - دخول اجلنة قال 
عليه. والربدان: هما �شالة الفجر و�شالة الع�شر.

- النظر اإىل وجه اهلل الكرمي وهو اأعظم لذائذ اجلنة. 
- اأنه يكون يف حفظ اهلل واأمانه. 

- �شهادة املالئكة للم�شلني عند رب العاملني �شبحانه. 
- التخل�س من �شفات املنافقني.

كن اأول من يح�صر اإىل امل�صجد، ومع هذه الفقرة:

الخشوع والصالة
يوؤكد القراآن على الدور الكبري للخ�شوع يف املحافظة على ال�شالة؛ 
لأن كثرًيا من امل�شلمني ل يلتزمون بال�شالة ،على الرغم من حماولتهم 
فقدوا اخل�شوع.  لأنهم  عليها؛  املحافظة  يف�شلون يف  اأنهم  اإل  املتكررة، 
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ۇ     ۇ    ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  زب  تعاىل:  يقول  ولذلك 
ۆ  رب  )البقرة(. وهكذا يتبني الدور الكبري للخ�شوع يف ال�شالة، 
ولذلك ربط القراآن بني ال�شالة واخل�شوع. والعجيب اأن القراآن يف هذه 
التاأمل  اأن  بالفعل  العلماء  وجد  وقد  واخل�شوع،  ال�شرب  بني  ربط  الآية 

يزيد قدرة الإن�شان على التحمل وال�شرب ومواجهة الظروف ال�شعبة!
اهلل اهلل بال�س���الة! و�سية نو�سى به���ا اأنف�سنا ومن ي�سمعنا، فاإن 
كنت ممن ينام عن ال�سالة، فتذكر باأن القرب ينتظرك، واإن كنت ممن 
يخ�س���ى ب���رودة اجلو، فتذك���ر باأن النار م�سري م���ن ل ي�سلي، واإن كنت 

متهاوًنا فبادر اإىل التوبة.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني"
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أسبوع الصالة )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأنعم على العباد باآلئه التي ل ُت�سى، تباَرك 
�سيء، ل  وربُّ كل  نا  ربُّ احُل�سنى، هو  الأ�سماء  فله  �ض،  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعال، فاحلمد  ُنح�سي ثناًء عليه، هو كما 
اإل��ه اإل اهلل وح��ده ل �سريك له  هلل يف الآخ��رة والأوىل، واأ�سهد اأن ل 
�سهادة اإخال�ٍض اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإل التقوى، واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا 
و�سيِّدنا حممًدا عبده ور�سوله املُجتبى، الّلهّم �سلِّ و�سلِّم وباِرك على 

عبدك ور�سولك حممد، وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد:
يا لها من نعمة يوم اأن يوفقك اهلل للمحافظة على ال�سلوات! 
يا لها من بركة يوم اأن تكون من ع�ساق بيوت اهلل!  يا لها من ح�سنات 

يوم اأن تكر من النوافل والطاعات!
نحن معكم يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( 
لعام )             ( للحديث عن ال�سالة يف اآخر اأيامنا من اأ�سبوع ال�سالة.

ال�صالة نور وبركة، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  
ٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 
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چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک 
رب  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ   ڻڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   

) املائدة(.

ال�صالة عبادة وطاعة، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
 عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
"ل ح�شَد اإل يف اثنَتني: رجٍل اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به اآناَء الليِل. 
النهاِر"  واآناَء  الليِل  اآناَء  ينفُقه  ماًل. فهو  اهلُل  اآتاه  ورجٍل  النهاِر.  واآناَء 

رواه م�شلم. 

ل اإميان بال �صالة، ومع الكلمة ال�صباحية:

الصالة لمـاذا؟
اأوًل: �شلة بني العبد وربه: 

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �شاجد« رواه 
م�شلم. 

و�شئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "اأيُّ العمل اأحب اإىل اهلل؟ قال: »ال�شالة على 
وقتها« رواه البخاري.
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ثانًيا: يف ذمة اهلل :
يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شلى ال�شبح فهو يف ذمة اهلل« رواه م�شلم. 
ترك  من  فاإنه  متعمًدا،  ال�شالة  ترتك  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ويقول 

ال�شالة متعمًدا، فقد برئت منه ذمة اهلل ور�شوله« رواه اأحمد. 
واأكل  قبلتنا،  وا�شتقبل  �شالتنا،  �شلى  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ويقول 

ذبيحتنا، فذلك امل�شلم الذي له ذمة اهلل وذمة ر�شوله« رواه البخاري.
ثالًثا: يف �شحبة الأنبياء:

دعا اإبراهيم - عليه ال�شالم - : زب ۉ ۉ ې ې ې 
عليه   - اإ�شماعيل  �شبحانه  اهلل  وامتدح   ،   )40 )اإبراهيم:  رب  ې 
ال�شالم - : زب ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄ رب )مرمي: 55(  ، وخاطب 
 ،)14 )طه:  رب   ٺ  ٺ  ٺ  زب   :  - ال�شالم  عليه   - مو�شى 

ونادت املالئكة مرمي اأم عي�شى - عليه ال�شالم - : زب ے ۓ ۓ 
ڭ   ڭ ڭ ڭ رب  )اآل عمران: 43(  ، وقال عي�شى - عليه 

ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  زب   :  - ال�شالم 
 : ال�شالم -  ل�شعيب - عليه  الكفار  ، وقال  ڱ ڱ رب  )مرمي: 31(  
زب ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ رب  )هود: 
رب   ڭ  ڭ   ڭ     ۓ     ۓ  زب  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبينا  اهلل  وخاطب   ،   )87

)طه: 132(. 
رابًعا: يف �شحبة احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص:
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 : قال  اجلنة،  يف  مرافقتك  اأ�شاألك  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  لر�شول  رجل  قال 
»فاأعني على نف�شك بكرثة ال�شجود« رواه م�شلم. 

خام�ًشا: مع ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم - :
قاتل ال�شديق اأبو بكر - ر�شي اهلل عنه - مانعي الزكاة - وهي 
الفري�شة الثانية - فكيف لو امتنعوا عن اأداء ال�شالة، وهي الفري�شة 

الأوىل ؟! 
وجرحه  �شلى   - عنه  اهلل  ر�شي   - اخلطاب  بن  عمر  طعن  وملا 

ينزف دًما، وقال: "ل حظ لأحد يف الإ�شالم اأ�شاع ال�شالة". 
اأن  �شره  "من   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - م�شعود  بن  اهلل  عبد  وقال 
يلقى اهلل غًدا م�شلًما؛ فليحافظ على هوؤلء ال�شلوات حيث ينادى بهن، 
فاإن اهلل �شرع لنبيكم ملسو هيلع هللا ىلص �شنن الهدى واإنهن من �شنن الهدى، ولو اأنكم 
�شنة  لرتكتم   - بيته  يف  املتخلف  هذا  ي�شلى  كما   - بيوتكم  يف  �شليتم 
فيح�شن  يتطهر  رجل  من  وما  ل�شللتم،  نبيكم  �شنة  تركتم  ولو  نبيكم، 
بكل  له  اهلل  كتب  اإل  امل�شاجد،  م�شجد من هذه  اإىل  يعمد  ثم  الطهور، 
خطوة يخطوها ح�شنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها �شيئة، ولقد 
راأيتنا وما يتخلف عنها اإل منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يوؤتى 

به يهادى بني الرجلني، حتى يقام يف ال�شف". 
�شاد�ًشا: يا تارك ال�شالة:

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من ترك ال�شالة فال دين له« رواه ال�شيوطي. 
ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من ترك �شالة الع�شر فقد حبط عمله« رواه 

البخاري. 
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ٿ    ٺ  زب  تعاىل:  قال  ال�شيطان؛  كيد  من  ال�شالة  وترك 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 

ڦڄ ڄ ڄ  ڄ رب )املائدة: 91( 
اأخرًيا: ُيْدَعى تاركو ال�شالة يوم القيامة لل�شجود، فال ي�شتطيعون؛ 
قال تعاىل: زب حس خس مس حص مص جض حض خض مض رب )القلم: 

.)42

ل �صالة بال طماأنينة، ومع هذه الفقرة:

ترك الطمأنينة في الصالة
 من اأكرب جرائم ال�شرقة، ال�شرقة من ال�شالة، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اأ�شواأ النا�س �شرقة الذي ي�شرق من �شالته، قالوا: يا ر�شول اهلل: وكيف 
ي�شرق من �شالته؟ قال: ل يتم ركوعها ول �شجودها« رواه الإمام اأحمد. 
واإن ترك الطماأنينة وعدم ا�شتقرار الظهر يف الركوع وال�شجود، وعدم 
اإقامته بعد الرفع من الركوع، وا�شتوائه يف اجلل�شة بني ال�شجدتني، كل 
ذلك م�شهور وم�شاهد يف جماهري امل�شلني، ول يكاد يخلو م�شجد من 
مناذج من الذين ل يطمئنون يف �شالتهم . والطماأنينة ركن، وال�شالة 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل جتزئ �شالة  ل ت�شح بدونها، والأمر خطري؛ قال ر�شول اهلل 

الرجل حتى يقيم ظهره يف الركوع وال�شجود« رواه اأبو داود. 
ول �شك اأن هذا منكر ي�شتحق �شاحبه الزجر والوعيد ، عن اأبي 
ملسو هيلع هللا ىلص باأ�شحابه، ثم جل�س يف  عبد اهلل الأ�شعري، قال: �شلى ر�شول اهلل 
طائفة منهم، فدخل رجل فقام ي�شلي، فجعل يركع وينقر يف �شجوده، 
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ملة  غري  على  مات  هذا  على  مات  من  هذا؟  »اأترون  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال 
حممد، ينقر �شالته كما ينقر الغراب الدم. اإمنا مثل الذي يركع وينقر 
اإل التمرة والتمرتني؛ فماذا تغنيان عنه«  يف �شجوده كاجلائع، ل ياأكل 

رواه ابن خزمية.
وعن زيد بن وهب، قال: راأى حذيفة - ر�شي اهلل عنه - رجال ل 
يتم الركوع وال�شجود قال: "ما �شليت؛ ولو مت مت على غري الفطرة التي 
فطر اهلل حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص" رواه البخاري. وينبغي على من ترك الطماأنينة 
يف ال�شالة - اإذا علم باحلكم - اأن يعيد فر�س الوقت الذي هو فيه، 
ويتوب اإىل اهلل عما م�شى، ول تلزمه اإعادة ال�شلوات ال�شابقة، كما دل 

عليه حديث »ارجع ف�شل فاإنك مل ت�شِل«.

ال�صالة �صلة بني العبد وربه، ومع هذه الفقرة:

حكم التلفظ بالنية عند الدخول في الصالة
�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ن�شمع 
كثرًيا من النا�س يتلفظ بالنية عند الدخول يف ال�شالة فما حكمه؟ وهل 

له اأ�شل يف ال�شرع؟
اجلواب: ل اأ�شل للتلفظ بالنية يف ال�شرع املطهر، ومل يحفظ عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول عن اأ�شحابهـ  ر�شي اهلل عنهمـ  التلفظ بالنية عند الدخول 
يف ال�شالة، واإمنا النية حملها القلب، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »اإمنا الأعمال 
اأمري  نوى« متفق على �شحته من حديث  ما  امرئ  لكل  واإمنا  بالنيات، 

املوؤمنني عمر بن اخلطاب ـ ر�شي اهلل عنه ـ.
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ال�صالة اأركان وواجبات و�صنن، ومع هذه الفقرة:

الصلوات المفروضة
والليلة،  اليوم  يف  �شلوات  خم�س  م�شلم  كل  على  الإ�شالم  فر�س 
والع�شر،  والظهر،  الفجر(،  �شالة  )وت�شمى  ال�شبح  �شالة  وهي: 

واملغرب، والع�شاء.
1- �شالة ال�شبح: وهي ركعتان، ووقتها منذ طلوع الفجر الثاين - 
وهو ال�شياء املعرت�س من جهة ال�شرق يف اآخر الليل ـ اإىل طلوع ال�شم�س.
2- �شالة الظهر: وهي اأربع ركعات، من حني زوال ال�شم�س عن 

و�شط ال�شماء - اإىل اأن يكون ظل كل �شيء مثله - بعد يفء الزوال.
3- �شالة الع�شر: وهي اأربع ركعات، يبداأ وقتها بعد انتهاء وقت 
الزوال، ووقت  بعد يفء  اأن ي�شري ظل كل �شيء مثليه -  اإىل  الظهر - 

ال�شرورة اإىل غروب ال�شم�س.
4- �شالة املغرب: وهي ثالث ركعات، من حني غروب ال�شم�س، 

اإىل غياب ال�شفق الأحمر.
5- �شالة الع�شاء: وهي اأربع ركعات، يبداأ وقتها بعد انتهاء وقت 

املغرب، اإىل ثلث اأو ن�شف الليل الأول.
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ال�صالة راحة للقلب و�صرور و�صعادة، ومع هذه الفقرة:

يعتذر من صالته قاعدًا
قال الأ�شمعي: راأيت اأعرابيًّا ي�شلي يف ال�شتاء قاعًدا ويقول:

ــك اعـــتـــذاري مــن �ــشــالتــي قــاعــًدا  ــي اإل
ــا نــحــو قبلتي عــلــى غــري طــهــر مــومــًي

يـــا رب جــاهــًدا ــــاء  امل بـــربد  فــمــا يل   
ركبتي ــي  عــلــى ط تــقــوى  ل  ورجــــالي 

جـــاهـــًدا رب  يــــا  اأقـــ�ـــشـــيـــه  ولــكــنــنــي 
�شيفتي وجــه  يف  ع�شت  اإن  واأق�شيكه 

حمــكــم فــــاأنــــت  اأفــــعــــل  مل  ــــــا  اأن واإن 
حليتي نــتــف  ويف  �ــشــفــعــي  يف  اإلـــهـــي 

ختاًم���ا؛ نق���ول لكم: هنا نحن نودعكم يف اآخ���ر اأيامنا من اأ�سبوع 
ال�س���الة، ولك���ن اإياك���م اأن تظن���وا ب���اأن ال�سالة ي���وم اأو اأ�سب���وع، بل هي 
وظيف���ة العم���ر، ت�سليه���ا اأينم���ا كن���ت، ويف كل الظ���روف، فه���ي وظيفة 

العمر.
  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعل���ى اآل���ه و�سحبه 

اأجمعني"
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ذي الف�سل الوا�سع، واملنن التوابع، والنعم ال�سوابغ، 
واحلجج البوالغ، خلق ال�سماوات والأر�ض يف �ستة اأيام، ثم ا�ستوى على 
العر�ض، واأ�سهد اأن حممًدا ر�سوله امل�سطفى، ونبيه املرت�سى، اختاره 
اهلل لر�سالته، وم�ستودع اأمانته، فجعله خامت النبيني، فعليه �سلوات 
اهلل و�سالمه اأف�سل �سلوات واأمناها، وعلى اإخوانه من النبيني، وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد:
يظل  لكن  املختلفة،  وامل��ن��ا���س��ب��ات  ال��ت��وع��وي��ة،  الأ���س��اب��ي��ع  تتعدد 
ب��ل وج��ه خمتلف؛ فهل  ونكهة مم��ي��زة،  خ��ا���ض،  ه��ذا طعم  لأ�سبوعنا 

تعلمون ما ا�سم هذا الأ�سبوع؟!
اإنه اأ�سبوع الر�سول حممد ملسو هيلع هللا ىلص، اأ�سبوع ال�سرية املحمدية، اأ�سبوع 

ال�سرية العاطرة.

ذكر اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص  يف اأكرث من مو�صع يف القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  زب  تعاىل:  قال 
ہ   ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ 
ےۓ  ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہہ 
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ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائەئ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ   ۋ  ۋ  
ىئ  ىئىئ  ېئ   ېئ   ېئ  ۈئۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ   ی  ی  ی  ی 
ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 
ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رب 

)املائدة(.

وما ال�صنة النبوية اإل جواهر من كالمه ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن معيقيب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »حرمت 

النار على الهني اللني، ال�شهل القريب« �شححه الألباين.

اأنا وكافل اليتيم كهاتني، ومع الكلمة ال�صباحية:

من شمائله ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله
من  بك  اأعوذ  اإين  »اللهم  يقول:  عنه  ثبت  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان 

اجلوع، فاإنه بئ�س ال�شجيع«.
وكان  الذراع.  ول�شيما  واللحم،  والع�شل  احللواء  يحب  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
ياأتي الن�شاء، وياأكل اللحم، وي�شوم، ويفطر، وينام، ويتطيب اإذا اأحرم 
عليها  ويثيب  الهدية،  ويقبل  ذلك،  وغري  اجلمعة،  اأتى  واإذا  حل،  واإذا 
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وياأمر بها، ويجيب دعوة من دعاه، وياأكل ما وجد، ويلب�س ما وجد، من 
غري تكلف لق�شد ذا ول ذا، وياأكل القثاء بالرطب، والبطيخ بالرطب، 
واإذا ركب اأردف بني يديه ال�شغري، اأو يردف وراءه عبده، اأو من اتفق، 
ويلب�س ال�شوف، ويلب�س الربود احلربة، وكانت اأحب اللبا�س اإليه، وهي 
نق�شه  ف�شة  بخامت  ميينه  يف  ويتختم  وبيا�س،  حمرة  فيها  مينية  برود 

ي�شاره. يف  تختم  اهلل" ورمبا  ر�شول  "حممد 
وكان يوا�شل يف �شومه، ويبقى اأياًما ل ياأكل، وينهى عن الو�شال، 

ويقول: »اإين ل�شت مثلكم، اإين اأبيت عند ربي يطعمني وي�شقيني«.
مبفاتيح  اأتي  وقد  اجلوع،  من  احلجر  بطنه   على  يع�شب  وكان 
خزائن الأر�س كلها، فاأبى اأن يقبلها، واختار الآخرة عليها. وكان كثري 
لر�شاه،  ير�شى  القراآن،  خلقه  وكان  الطيبة.  الروائح  يحب  التب�شم، 

ويغ�شب لغ�شبه.
بالد  يف  ن�شاأ  الب�شر،  من  له  معلم  ول  يقراأ،  ول  يكتب  ل  وكان 
جاهلية، وعبادة وثن، لي�شوا باأ�شحاب علم ول كتب، فاآتاه اهلل من العلم 

ما مل يوؤت اأحًدا من العاملني، قال اهلل يف حقه: زب ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ رب ) النجم(.

وكل هذه الأطراف من الأحاديث ف�شحاح م�شهورة.
يف  عيني  قرة  وُجِعَلت  والطيب،  الن�شاء  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص:»حبب  وقال 

ال�شالة«.
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وكان يحب من الن�شاء عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - ومن الرجال 
اأباها اأبا بكر - ر�شي اهلل عنه - وزيد بن حارثة، وابنه اأ�شامة، ويقول: 

»اآية الإميان حب الأن�شار، واآية النفاق بغ�س الأن�شار«.
من  َريْحاَنَتاَي  "هما  ويقول:  �شبطيه،  واحل�شني  احل�شن  ويحب 

الدنيا«.
ويحب اأن يليه املهاجرون والأن�شار لياأخذوا عنه.

ويحب التيمن يف ترجله وتنعله، ويف �شاأنه كله. 
وكان يقول: »اإين اأخ�شاكم هلل واأعلمكم مبا اتقى«.

وقال: »لو تعلمون ما اأعلم ل�شحكتم قلياًل ولبكيتم كثرًيا«.
َبْتِني هود واأخواتها«. وقال: »�َشيَّ

وكل هذا يف ال�شحاح.

ل نبي بعدي، ومع هذه الفقرة:

فوائد الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص
- امتثال اأمر اهلل بال�شالة عليه.

- اأنها �شبب لكفاية العبد ما اأهمه واأغمه.
- ح�شول ع�شر �شلوات من اهلل للم�شلي عليه مرة واحدة.

- اأنها �شبب ل�شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة فيمن �شلى عليه.
- اأنها �شبب لدوام حمبة العبد لر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص.

- اأنها �شبب لإبقاء ثناء اهلل احل�شن والربكة ملن �شلى عليه.
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ي�صروا ول تع�صروا، ومع هذه الفقرة:

هكذا كان محمد ملسو هيلع هللا ىلص
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص ما عاب �شيًئا قط.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص ما عاب طعاًما قط ؛ اإن ا�شتهاه اأكله واإل تركه.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص يبداأ من لقيه بال�شالم.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص يجال�س الفقراء.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص يجل�س حيث انتهى به املجل�س.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان اأجود النا�س.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شجع النا�س.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شد حياء من العذراء يف خدرها.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص ما �شئل �شيًئا فقال: 'ل'.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص يحلم على اجلاهل، وي�شرب على الأذى.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص يتب�شم يف وجه حمدثه، وياأخذ بيده، ول ينزعها قبله.
اأحب  اأنه  يظن  حتى  يحدثه،  من  على  يقبل  و�شلم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   -

النا�س اإليه.
اإليه  وا�شتمع  اإل  بحديث،  ي�شره  اأن  اأحد  اأراد  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   -

باإن�شات.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص  يكره اأن يقوم له اأحد، كما ينهى عن الغلو يف مدحه.
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وجعلت قرة عيني يف ال�صالة، ومع اآخر فقراتنا:

معلومات عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
هل تعلم اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص عندما بعث بالر�شالة كان عمره )40( 

�شنة. 
هل تعلم اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص عندما تويف كان عمره )63( �شنة. 

هل تعلم اأن )بني النجار وبني الزهرة( هم اأخواٌل لر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اأبو  هو  العزى(  عبد  بن  )احلارث  اأن  تعلم  هل 

الر�شاعة.
هل تعلم اأن )اأ�شامة بن زيد - ر�شي اهلل عنه -( هو حب الر�شول 

ملسو هيلع هللا ىلص وابن حبه.
هل تعلم اأن )حذيفة بن اليمان - ر�شي اهلل عنه -( هو �شاحب 

�شر الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
هل تعلم اأن )الزبري بن العوام - ر�شي اهلل عنه -( هو حواري 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
هل تعلم اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ينتمي اإىل قبيلة )قري�س العدنانية(. 

هل تعلم اأن زوجات الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ) 13( زوجة.
هل تعلم اأن �شبطي الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص هما )احل�شن واحل�شني - ر�شي 

اهلل عنهما -(.
هل تعلم اأن عدد غزوات الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص )27(غزوة. 
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هل تعلم اأن عدد الغزوات التي قاتل فيها الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص )9( غزوات. 
اإىل هن���ا نك���ون قد و�سلن���ا اإىل اآخ���ر فقراتنا لهذا الي���وم، ونحن 
عل���ى اأح���ر من اجلمر لتق���دمي املزيد عن �سرية احلبي���ب، عليه اأف�سل 

�سالة واأزكى ت�سليم.
عليكم ورحمة اهلل وبركاته".. "وال�سالم 
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ا�ستخل�ض احلمد لنف�سه، وا�ستوجبه على جميع 
خلقه، الذي نا�سية كل �سيء بيديه، وم�سري كل �سيء اإليه، القوي يف 
�سلطانه، اللطيف يف جربوته، ل مانع ملا اأعطى، ول معطي ملا منع، 
خالق اخلالئق بقدرته، وم�سّخرهم مب�سيئته، واأ�سهد اأن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص 
وعن  اآم��ًرا،  باملعروف  اأر�سله  وحيه،  على  واأمينه  خلقه،  من  �سفوته 

املنكر ناهًيا، واإىل احلق داعًيا. اأما بعد:
اأح��م�����������د  م��ب�����ع�����ث  ي�����������وم  ال���ربي�����������ة  اإن 

ن�����ظ�����ر الإل�����������ه ل�����ه��ا ف��ب��������ّدل ح�����ال�����ه�����ا
ب����ل ك�����رم الإن���������س����ان ح����ني اخ����ت����ار م��ن 

وه��الل�ها ن�ج��مه�ا  ال��������ربي��ة  خ��ي��������ر 
ها نحن معكم يف هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ  پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 
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ڤ   ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ          ڃ ڃ ڃ 
ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ رب )الفتح: 2٩(.

ونقطف من ب�صتان النبوة زهرة:

الحديث
عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ُة والَفراُغ" �شححه  حَّ ا�ِس : ال�شِّ ملسو هيلع هللا ىلص : " ِنعمتاِن َمغبوٌن فيهما كثرٌي مَن النَّ

الألباين يف �شحيح الرتمذي.

تركن��ا النبي ملسو هيلع هللا ىلص على املحج��ة البي�صاء ل يزيغ عنها 
اإل هالك، ومع الكلمة ال�صباحية:

 نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة 
على رسول اهلل محمد ملسو هيلع هللا ىلص

بعد   - احلب�شة  اإىل  ر�شول اهلل حممد  �شحابة  يف حديث هجرة 
نبي  تنطوي عليه دعوة  ملا  والت�شييق - ذكر  الأذى  له من  تعر�شوا  ما 
اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص من حما�شن الأخالق، ومراعاة احلقوق الإن�شانية، والرب 
بالآخرين، وذلك ما خل�شه ال�شحابي جعفر بن اأبي طالب مللك احلب�شة 

وقتئذ )النجا�شي( حني �شاأله عن دينه وما يدعو اإليه.
يف  تدخلوا  ومل  قومكم،  فيه  فارقتم  الذي  الدين  هذا  ما  فقال: 

ديني ول يف دين اأحد من هذه الأمم؟
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كنا  امللك  اأيها  له:  فقال  طالب  اأبي  بن  جعفر  كلمه  الذي  فكان 
قوًما اأهل جاهلية نعبد الأ�شنام، وناأكل امليتة وناأتي بالفواح�س، ونقطع 
ذلك  على  فكنا  ال�شعيف،  منا  القوي  ياأكل  اجلوار،  وُن�شيء  الأرحام، 
واأمانته وعفافه،  اإلينا ر�شوًل منا، نعرف ن�شبه و�شدقه  حتى بعث اهلل 
واآباوؤنا من  نعبد نحن  لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا  اإىل اهلل  فدعانا 
الأمانة،  واأداء  احلديث،  ب�شدق  واأمرنا  والأوثان،  احلجارة  من  دونه 
و�شلة الرحم، وح�شن اجلوار، والكف عن املحارم والدماء،ونهانا عن 
الفواح�س، وقول الزور، واأكل مال اليتيم، وقذف املح�شنة،  واأمرنا اأن 

نعبد اهلل وحده ل ن�شرك به �شيًئا واأمرنا بال�شالة والزكاة، وال�شيام.
واتبعناه  به  واآمنا  ف�شدقناه  قال:  ثم  الإ�شالم،  اأمور  عليه  فعدد 
م  منا ما حرَّ على ما جاء به، فعبدنا اهلل وحده، فلم ن�شرك به �شيًئا وحرَّ

علينا، واأحللنا ما اأحل لنا.
فعدا علينا قومنا فعذبونا، وفتنونا عن ديننا لريدونا اإىل عبادة 
الأوثان من عبادة اهلل - عز وجل - ، واأن ن�شتحل من اخلبائث، فلما 
اإىل  خرجنا  ديننا،  وبني  بيننا  وحالوا  علينا،  و�شقوا  وظلمونا،  قهرونا 
بلدك، واخرتناك على من �شواك، ورغبنا يف جوارك األ نظلم عندك 

اأيها امللك.
فقال النجا�شي: هل معك مما جاء به عن اهلل من �شيء؟

فقال له جعفر: نعم.
من  �شدًرا  عليه  فقراأ   . عليَّ فاقراأه  النجا�شي:  له   فقال 

زب ٱ رب  )مرمي: 1(.
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حتى  اأ�شاقفته  وبكت  حليته،  اأخ�شل  حتى  النجا�شي  واهلل  فبكى 
اأخ�شلوا م�شاحفهم حني �شمعوا ما تال عليهم.

ثم قال النجا�شي: اإن هذا واهلل والذي جاء به مو�شى ليخرج من 
م�شكاة واحدة، انطلقا فو اهلل ل اأ�شلمهم اإليكم اأبًدا ول اأكاد. 

الدين الن�صيحة، ومع هذه الفقرة:

العظماء مائة أعظمهم محمد
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جناح  يرد  هارت" فهو  الأمريكي"مايكل  العامل  تاأمل 
�شماحة هذا  اإىل  الأر�س،  الإ�شالم يف  انت�شار  و�شرعة  ن�شر دعوته،  يف 
الدين وعظمة اأخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاختاره على راأ�س مائة �شخ�شية من 
ال�شخ�شيات التي تركت ب�شماتها بارزة يف تاريخ الب�شرية، وقال: "اإن 
املجالني  الذي جنح مطلًقا يف  التاريخ  الوحيد يف  الإن�شان  هو  حممًدا 

الديني والدنيوي، واأ�شبح قائًدا �شيا�شيًّا وع�شكرًيا".
وي�شيف يف كتابه ) مائة رجل من التاريخ( "اإن اختياري حممًدا، 
ولكنه  القراء،  يده�س  قد  التاريخ،  رجال  واأعظم  اأهم  الأول يف  ليكون 
امل�شتويني:  اأعلى جناح على  الذي جنح  كله  التاريخ  الوحيد يف  الرجل 
الديني والدنيوي، فهناك ر�شل واأنبياء وحكماء بداأوا ر�شالت عظيمة، 
فيها  �شاركهم  اأو  امل�شيحية،  يف  كامل�شيح  اإمتامها،  دون  ماتوا  ولكنهم 
غريهم، اأو �شبقهم اإليهم �شواهم، كمو�شى يف اليهودية، ولكن حممًدا 
بها  واآمنت  اأحكامها،  وحتددت  الدينية،  ر�شالته  اأمت  الذي  الوحيد  هو 
�شعوب باأ�شرها يف حياته، ولأنه اأقام بجانب الدين دولة جديدة، فاإنه 
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د القبائل يف �شعب، وال�شعوب يف اأمه،  ا، وحَّ يف هذا املجال الدنيوي اأي�شً
مو�شع  يف  وو�شعها  دنياها،  اأمور  ور�شم  حياتها،  اأ�ش�س  كل  لها  وو�شع 
الدينية  الر�شالة  بداأ  الذي  ا يف حياته، فهو  اأي�شً العامل   اإىل  النطالق 

والدنيوية واأمتها".

امل�صل��م م��ن �صل��م امل�صلمون م��ن ل�صانه وي��ده، ومع هذه 
الفقرة:

من حقوق الخدم
الفقراء  مع  تعاملها  هو  اأمة  لأيِّ  احلقيقي  احل�شارة  مقيا�س  اإن 

وال�شعفاء وَمن ل حيلة له يف الو�شول اإىل امل�شوؤولني واأ�شحاب القرار.
ومن هوؤلء اخلدم الذي يعملون يف البيوت عند الأغنياء والكرباء، 
فقد اأعطاهم الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص حقوقهم كاملة، وا�شتمع اإىل �شكاتهم واآرائهم، 
وقدرهم غاية التقدير، والدليل على ذلك ما رواه اأن�س بن مالك - ر�شي 
اهلل عنه - قال: خدمت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�شر �شنني، فما قال يل: اأف. 

قط، وما قال: مِلَ َفَعْلَت َكَذا؟ َوَهالَّ َفَعْلَت َكَذا؟.
حيث  به  فتنطلق  ملسو هيلع هللا ىلص  بيده  تاأخذ  املدينة  اإماء  من  الأمة  وكانت 

اأرادت يف حاجتها.
وحذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اإيذاء اخلادم واإن كان عبًدا مملوًكا، بل اإنه 
�شربه  اأو  مملوكه  لطم  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  حريته،  يف  �شبًبا  اإيذاءه  جعل 

فكفارته اأن يعتقه« رواه اأبو داود.
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وعن اأبي م�شعود الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - قال: كنت اأ�شرب 
فلم  م�شعود«  اأبا  »اعلم  �شوًتا:  ف�شمعت من خلفي  بال�شوط،  غالًما يل 
اأفهم ال�شوت من الغ�شب. فلما دنا مني اإذا هو ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 
يدي،  من  ال�شوط  فاألقيت  قال:  م�شعود«،  اأبا  اعلم  م�شعود،  اأبا  »اعلم 
فقال: »اعلم اأبا م�شعود اأن اهلل تبارك وتعاىل اأقدر عليك منك على هذا 
الغالم«، قلت: ل اأ�شرب مملوًكا بعده اأبًدا. ويف رواية قال: يا ر�شول اهلل! 
هو حر لوجه اهلل. فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأما لو مل تفعل للفحتك النار 
ولي�س  له واجب عليك  اأن حتريرك  اأْي  رواه م�شلم.  النار«  اأو مل�شتك   -
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الأ�شلوب حارب  وبهذا  بال�شوط،  لأنك �شربته  تف�شاًل منك 
الرق، وحّرر كثرًيا من العبيد. وحرم تكليفهم من العمل ما ل يطيقون، 
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »للمملوك طعامه وك�شوته باملعروف، ول يكلف من العمل اإل 
ما يطيق« رواه م�شلم. وجاء رجل اإيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�شول اهلل! كم 

اأعفو عن اخلادم؟ قال: »كل يوم �شبعني مرة« رواه الرتمذي.

خريك��م خريكم لأهل��ه، واأنا خريكم لأهل��ي، ومع هذه 
الفقرة:

النبى ملسو هيلع هللا ىلص واألراشي
اأبو جهل  منه  فا�شرتى  له مبكة،  اإباًل  ليبيع  اأرا�س  قدم رجل من 
الإبل بثمنها، وماطله يف الدفع، فنادى الرجل يف النا�س، فقال: يا مع�شر 
قري�س! من رجل يوؤديني على اأبى احلكم بن ه�شام، فاإين رجل غريب 
ابن �شبيل، وقد غلبني على حقي؟ فدله النا�س على النبي ملسو هيلع هللا ىلص - وهم 
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يهزوؤون به - ملا يعلمون ما بينه وبني اأبى جهل من العداوة.
فتوجه الرجل اإىل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، وحكى له ما كان من اأبى جهل، 
ونا�شده اأن ياأخذ له حقه؛ فقام معه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اأبى جهل، وطرق 
الرجل،  حق  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  منه  وطلب  اللون،  ممتقع  فخرج  بابه،  عليه 

فدفعه اإليه وان�شرف.
وكان امل�شركون قد بعثوا وراءه من ياأتيهم بالأخبار؛ فحكى لهم ما 
كان من اأبى جهل، ومل يلبث اأبو جهل اأن جاء، فقالوا: ويلك مالك؟ واهلل 

ما راأينا مثل ما �شنعت قط؟! 
قال: ويحكم.. واهلل ما هو اإل اأن �شرب على بابي، و�شمعت �شوته 
فملئت رعًبا، ثم خرجت اإليه، واإن فوق راأ�شه لفحاًل من الإبل، ما راأيت 

مثل هامته ول ق�شرته ول اأنيابه لفحل قط، واهلل لو اأبيت لأكلني.
ختاًما نقول:

اأكروا من ال�سالة على ر�سول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص"وال�سالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته".
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )3(

ٱ ٻ ٻ

وال�سلطان،  واجل���ربوت  ال��ق��وة  ذي  ال�����س��اأن،  العظيم  هلل  احلمد 
واآلوؤُه  والأذه���ان،  العقول  اأن��ارت  اآث��اُرُه  والغفران،  وال�سرت  والرحمة 
علقت بها القلوب والأبدان، فذّلت خلالقها العظيم، ورغبت مبا عندُه 
من الأجر واخلري العميم، وما من �سيء اإل ي�سبح بحمده، وما من 
خملوق اإل �سجد لعظمته، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، و�سفيه 
من خلقه، وحبيبه وخليله، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه، ومن 

تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ً��ا اأت�����������اك ر����س�������ول امل�������ك���رم�������ات م�����س��ل��م���

م�ت��ق��ي  اأع��ظ���م  اهلل  ر�س��ول  ي��ري��د 
درى ف��م��ا  ال��ب�����س��اط  يف  ي�سعى  ف��اأق��ب��ل 

 اإىل البحر ي�سعى اأم اإىل ال�سم�ض يرتقي
ها نحن معكم يف هذا اليوم الثنني، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( للحديث عن ال�سرية النبوية العطرة.

ن��زل القراآن على حمم��د ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف الغار، ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ    ڄ  زب  تعاىل:  قال 
ژ  ژ       ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ 
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ڳ   ڳ    ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں      ڱ  ڱڱ  ڱ        ڳ 
ہ  ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ        ڭ 
ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې         ې  ى  ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  ی ی یجئ 

حئ مئ   ىئ      يئ  رب )اآل عمران(.

�صنته ملسو هيلع هللا ىلص نور �صاطع ل يخفت:

الحديث
عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
اأناَء  اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به  "ل ح�شَد اإل يف اثنَتني: رجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
واآناَء  الليِل  اآناَء  ينفُقه  فهو  ماًل.  اهلُل  اآتاه  ورجٍل  النهاِر.  واآناَء  الليِل. 

النهاِر" رواه م�شلم. 

م��ن دع��ا اإىل ه��دى كان ل��ه م��ن الأجر مث��ل اأجور من 
تبعه، ومع الكلمة ال�صباحية:

من حقوق األطفال
الطفولة هي �شر احلياة ومتعة الزمان، وهبة اخلالق التي ل يعرف 
قدرها اإل من حرمها، وبذل  يف حت�شيلها كل نفي�س. واإن رعاية الأطفال 
ورحمتهم والعناية والرفق بهم مما حث عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقرره ومدح 
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فاعله. عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قدم نا�ٌس من الأعراب 
قالوا:  »نعم«  فقال:  �شبيانكم؟  اأتقبلون  فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  على 
لكنا واهلل ما نقبل، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأو اأملك اإن كان اهلل نزع من 

قلوبكم الرحمة؟« متفق عليه.
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يذهب اإىل اأعايل قرى املدينة، حيث كان ابنه اإبراهيم 
ي�شتكمل ر�شاعه هناك ، فكان يذهب اإليه من اأجل اأن يقبله، ثم يرجع.
وملا مات ابن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فا�شت عيناه،فقال له �شعد بن عبادة: ما 
هذا يا ر�شول اهلل؟ قال: »اإنها رحمة جعلها اهلل يف قلوب عباده، واإمنا 

يرحم اهلل من عباده الرحماء«.
ملسو هيلع هللا ىلص كان يزور  اأن النبي  اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  وعن 

الأن�شار، وي�شّلم على �شبيانهم ومي�شح روؤو�شهم.
قام  فاإذا  زينب،  ابنته  بنت  اأمامه  حامل  وهو  ي�شلي  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان 

حملها، واإذا �شجد و�شعها.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من فرق بني والدة وولدها، فرق اهلل بينه وبني اأحبته 

يوم القيامة« رواه الإمام اأحمد.
و�شمح النبي ملسو هيلع هللا ىلص لالأطفال باجللو�س يف جمال�س الكبار، وجعل لهم 
من احلق مثل ما لغريهم من اجللو�س، فعن �شهل بن �شعد ال�شاعدي - 
ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأتي ب�شراب ف�شرب منه، وعن ي�شاره 
اأعطي هوؤلء؟"  اأن  "اأتاأذن يل  اأ�شياخ وعن ميينه غالم، فقال للغالم: 
لأن ال�شنة اأن يبداأ من اليمن، فقال الغالم وكان ذكيًّا: ل واهلل، ل اأوثر 

بن�شيبي منك اأحًدا، فو�شع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الإناء يف يده.
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اكتمال ولدته،  للطفل حقه يف املرياث مبجرد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  واأثبت 
وانف�شاله عن اأمه حيًّا.

وقدر ملسو هيلع هللا ىلص م�شاعر الأطفال، فزارهم يف بيوتهم ووا�شاهم، وتلطف 
معهم، وم�شح روؤو�شهم، واأحتفهم بالطرف والهدايا.

الدين ح�صن اخللق، ومع هذه الفقرة:

من هم رسل المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؟
اإىل   - عنه  اهلل  ر�شي   - ال�شمري  اأمية  بن  عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص  اأر�شل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وو�شعه على عينيه، ونزل عن  النجا�شي، فاأخذ كتاب ر�شول اهلل 
�شريره، فجل�س على الأر�س، ثم اأ�شلم حني ح�شره جعفر بن اأبي طالب 
- ر�شي اهلل عنه -، وح�شن اإ�شالمه، واأر�شل ملسو هيلع هللا ىلص دحية بن خليفة الكلبي 

- ر�شي اهلل عنه - بكتاب اإىل هرقل عظيم الروم.
واأر�شل عبد اهلل بن حذافة ال�شهمي - ر�شي اهلل عنه - اإىل ك�شرى 

ملك فار�س. 
اإىل   - عنه  اهلل  ر�شي   - اللخمي  بلتعة  اأبي  بن  حاطب  واأر�شل 
املقوق�س ملك م�شر والإ�شكندرية فقال خرًيا،  وقارب اأن ي�شلم، واأهدى 
لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مارية القبطية واأختها �شريين، فوهبها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

حل�شان بن ثابت - ر�شي اهلل عنه -.
عمان،  ملكي  اإىل   - عنه  اهلل  ر�شي   - العا�س  بن  عمرو  واأر�شل 
فاأ�شلما، وخليا بني عمرو وبني ال�شدقة، واحلكم فيما بينهم، فلم يزل 

عندهم حتى تويف ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
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واأر�شل �شليط بن عمرو العامري - ر�شي اهلل عنه - اإىل اليمامة 
اإىل هوذة ابن علي احلنفي. 

واأر�شل �شجاع بن وهب الأ�شدي - ر�شي اهلل عنه - اإىل احلارث 
بن اأبي �شمر الغ�شاين، ملك البلقاء من اأر�س ال�شام. 

اأمية املخزومي - ر�شي اهلل عنه - اإىل  اأبي  واأر�شل املهاجر ابن 
احلارث احلمريي. 

اإىل املنذر بن  واأر�شل العالء بن احل�شرمي - ر�شي اهلل عنه - 
�شاوي العبدي ملك البحرين، ف�شدق واأ�شلم. 

عنهما  اهلل  ر�شي   - بن جبل  ومعاذ  الأ�شعري  مو�شى  اأبا  واأر�شل 
اليمن،  اأهل  فاأ�شلم عامة  الإ�شالم،  اإىل  اليمن )داعيني(  اإىل جملة   -

ملوكهم و�شوقتهم.

طلب العلم فري�صة على كل م�صلم، ومع هذه الفقرة:

سورة محمد
�شورة مكية بينت اأن اهلل اأبطل اأعمال الكافرين باتباعهم للباطل، 
وكفر عن املوؤمنني �شيئاتهم باتباعهم احلق، وبينت وجوب الدفاع عن 
املوؤمنني على ن�شر دين اهلل  واأن جزاء ذلك اجلنة، وحر�شت  احلق، 
والقتال يف �شبيله، واأو�شحت اأن املبطلني اإذا تولوا عن الإميان، اأف�شدوا 
يف الأر�س، وقّطعوا اأرحامهم، وهددت املنافقني باأعمالهم مع الر�شول 
الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص، وختمت بالدعوة لالإنفاق، وبيان اأن من يبخل فاإمنا يبخل 
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باآخرين  قوًما  ي�شتبدل  اأن  على  وقادر  الغني،  هو  اهلل  لأن  نف�شه،  عن 
يكونون خرًيا منهم يقاتلون يف �شبيله.

ال�صالة ال�صالة وما ملكت اأميانكم، ومع هذه الفقرة:

هكذا كان محمد ملسو هيلع هللا ىلص
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإذا كره �شيًئا عرف ذلك يف وجهه.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص ما �شرب بيمينه قط اإل يف �شبيل اهلل.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص ل تاأخذه الن�شوة والكرب عند الن�شر.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان زاهًدا يف الدنيا.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان يبغ�س الكذب.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان اأحب العمل اإليه ما داوم عليه واإن قل.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان اأخف النا�س �شالة على النا�س، واأطول النا�س 

�شالة لنف�شه.
اأخذ م�شجعه جعل يده اليمنى حتت خده  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص كان  - حممد 

الأمين.
اأن ينام - وهو جنب - غ�شل فرجه،  اأراد  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص كان  - حممد 

وتو�شاأ و�شوءه لل�شالة.
ه يخر �شاجًدا �شكًرا هلل تعاىل. - حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا جاء اأمر �َشرَّ
يف  جنعلك  اإنا  اللهم  قال:  قوًما  خاف  اإذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   -

نحورهم، ونعوذ بك من �شرورهم.
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- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا راأى ما يحب، قال: احلمد هلل الذي بنعمته 
تتم ال�شاحلات، واإذا راأى ما يكره، قال: احلمد هلل على كل حال.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا دعا بداأ بنف�شه.

ك��ن يف الدني��ا كاأنك غري��ب اأو عابر �صبي��ل، ومع هذه 
الفقرة:

معلومات عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
هل تعلم اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص كانت كنيته )اأبو القا�شم(. 

هي  اللحيف(  الطرب،  لزاز،  املرجتز،  )ال�شكب،  اأن  تعلم  هل 
اأ�شماء خيل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

هل تعلم اأن )اليهودية زينب بنت احلارث( هي التي و�شعت ال�شم 
للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

هل تعلم اأن )مارية القبطية وريحانة بنت زيد - ر�شي اهلل عنهما 
-( هما اجلاريتان اللتان تزوجهما الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

اأ�شماء  اأن )ذو الفقار، بتار، احليف، ر�شوب، املخذم(  هل تعلم 
�شيوف الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

هل تعلم اأن )قبيلة بني الن�شري اليهودية( هي التي اأرادت اإلقاء 
احلجر على الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص. 

، وعثمان  اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -  بن  اأن )علي  تعلم  هل 
بن عفان - ر�شي اهلل عنه- ، والعا�س بن الربيع - ر�شي اهلل عنه - ، 
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وعتبة وعتيبة ابنا اأبي لهب( هم اأ�شهار الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
هل تعلم اأن )الزبري بن العوام - ر�شي اهلل عنه -( هو ابن عمة 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
هل تعلم اأن )فاطمة بنت عمرو املخزومي( هي جدة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 

لأبيه.
هل تعلم اأن )ح�شان بن ثابت - ر�شي اهلل عنه - ، عبداهلل بن 
رواحة - ر�شي اهلل عنه- ، كعب بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ) هم 

�شعراء الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
هل تعلم اأن )املطعم بن عدي - ر�شي اهلل عنه -( هو ال�شخ�س 

الذي اأجار ملسو هيلع هللا ىلص عند عودته من الطائف.
اإىل هن���ا نك���ون ق���د و�سلن���ا اإىل خت���ام فقراتنا، ونو�س���ي اجلميع 

بالإكثار من ال�سالة وال�سالم على احلبيب امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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 أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )4(

ٱ ٻ ٻ

مبحبته  ول��ه��ج  املخل�سون،  ب��ذك��ره  ا�ستاأن�ض  ال���ذي  هلل  احل��م��د 
عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد  الرا�سون،  بالئه  بح�سن  وفرح  ال�سادقون، 
الذي ا�سطفاه الذي هدى به ال�سبيل الأقوم، وبني الطريق الأعدل 
اآله  فا�ستحكم. �سلى اهلل عليه، وعلى  الدين  به عرى  و�سّد  الأحكم، 
واأ�سحابه، �سالة ت�ستنزل غيث الرحمة من �سحابه، وتل �ساحبها 
من الر�سوان اأو�سع رحابه، و�سلم ت�سليًما، وزاده �سرًفا وتعظيًما. اأما 

بعد:
ي�������س���ري ل����ل����ن����ب���������ي  احل�������������ب  دم���������ي  يف 

وب����ق����ل����ب����ي ع���������س���������ق ال����ن����ب���������ي ي����ث����ور
وب������ذك������ر احل����ب����ي����ب ت�������س���ك���ن ن��ف�����س��ي

ول������ذك������ر ال�����ر������س�����ول ف��������اح ال���ع���ب���ري
املوافق )    ( من �سهر  اليوم الثالثاء،   ها نحن معكم يف ه��ذا 

)    ( لعام )             ( للحديث عن ال�سرية النبوية العطرة.

ًءا  زَّ الق��راآن الك��رمي ن��زل على النب��ي الك��رمي ملسو هيلع هللا ىلص جُمَ
ح�صب الوقائع والأحداث:

القرآن الكريم
ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى         ې  زب  تعاىل:  قال 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 
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يب  مب ىب  خب   يئ جب حب  ىئ    جئ       حئ مئ  ی 
جت  حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث  ٱ ٻ 
ٻ ٻٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ  ٿ     ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ     ڤ    ڤ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ 

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ  رب )الأحزاب(.

 نقل ال�صحاب الكرام، وال�صلف ال�صالح لنا �صنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بكل عناية واهتمام:

الحديث
عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل  
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول عند الكرب: »ل اإله اإل اهلل العليم احلليم، ل اإله اإل 
اهلل رب العر�س العظيم، ل اإله اإل اهلل رب ال�شماوات ورب الأر�س رب 

العر�س الكرمي« رواه البخاري.

م��ا من �صيء يو�ص��ع يف امليزان اأثقل م��ن ح�صن اخللق، 
ومع كلمتنا ال�صباحية لهذا اليوم:

نبي الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص "1"
لقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص رحمة للب�شرية كلها، وقد و�شفه اهلل -تبارك 
وتعاىل- بذلك فقال: زب ک ک گ        گ گ      رب ) الأنبياء: 

.)107
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وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا بعثت رحمة« رواه م�شلم.
هو  فها  والكافر،  املوؤمن  �شملت  عامة  رحمة  ملسو هيلع هللا ىلص  رحمته  فكانت 
الطفيل بن عمرو الدو�شي - ر�شي اهلل عنه - ، يياأ�س من هداية قبيلته 
دو�س، فيذهب اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويقول: يا ر�شول اهلل! اإن دو�ًشا قد ع�شت 

واأبت، فادع اهلل عليها. 
بهالك  النا�س  فاأيقن  يديه،  ورفع  القبلة،  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  فا�شتقبل 
دو�س اإذا دعا عليهم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن نبي الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اللهم 

اهد دو�ًشا وائت بهم« متفق عليه.
دعا لهم بالهداية والر�شاد، ومل يدع عليهم بالعذاب وال�شتئ�شال، 

لأنه ل يريد للنا�س اإل اخلري، ول يرجو لهم اإل الفوز والنجاة. 
الإ�شالم،  اإىل  قبائلها  لدعوة  الطائف  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ويذهب 
فيقابله اأهلها باجلحود وال�شخرية وال�شتهزاء، ويغرون به �شفهاءهم، 

في�شربونه باحلجارة حتى ي�شيل الدم من عقبيه ملسو هيلع هللا ىلص.
فتقول:  بعد ذلك،  وتروي عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - ما حدث 
قلت لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هل اأتى عليك يوم كان اأ�شد من يوم اأُحد؟ قال: 
اإذ  العقبة،  يوم   - منهم  لقيت  ما  اأ�شد  وكان   - قومك  من  لقيت  »لقد 
اإىل  يجبني  فلم  كالل،  عبد  بن  ليل  يا  عبد  ابن  على  نف�شي  عر�شت 
اإل بقرن  اأ�شتفق  واأنا مهموم على وجهي - فلم  اأردت، فانطلقت -  ما 
الثعالب، فرفعت راأ�شي، فاإذا اأنا ب�شحابة قد اأظلتني، فنظرت فاإذا فيها 
اإن اهلل - عز وجل - قد �شمع قول قومك لك  جربيل، فناداين فقال: 
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لتاأمره مبا �شئت فيهم.  اإليك ملك اجلبال؛  وما ردوا عليك، وقد بعث 
قال: فناداين ملك اجلبال، فقال: يا حممد! اإن اهلل قد �شمع قول قومك 
لك، وما ردوا عليك، واأنا ملك اجلبال، وقد بعثني اهلل اإليك لتاأمرين 
باأمرك، فما �شئت؟ اإن �شئت اأن اأطبق عليهم الأخ�شبني«. فقال ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بل اأرجو اأن يخرج اهلل من اأ�شالبهم من يعبد اهلل وحده ل 

�شريك له، ول ي�شرك به �شيًئا« متفق عليه.

ل يدخ��ل اجلن��ة من كان يف قلبه مثق��ال ذرة من كر، 
ومع هذه الفقرة:

رفق النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأمته
اختار  اإل  اأمرين  بني  يخري  فلم  باأمته،  رفيقا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان 
اأي�شرهما، تي�شرًيا لالأمة، ورغبة يف رفع احلرج عنها، ولذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
رواه  مي�شًرا«  معلًما  بعثني  ولكن  متعنًتا،  ول  معنًتا  يبعثني  مل  اهلل  »اإن 

م�شلم.
ما ل  عليه  ويعطي  الرفق،  رفيق يجب  تعاىل  »اإن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

يعطي على العنف« رواه اأبو داود.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما كان الرفق يف �شيء اإل زانه، وما نزع من �شيء اإل 

�شانه« رواه م�شلم.
فقال:  والرحمة  بالراأفة  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  تعاىل  اهلل  و�شف   وقد 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب 
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ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ رب ) التوبة: 128(.

ومن رفقه ملسو هيلع هللا ىلص باأمته اأن رجاًل جاء اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: هلكت يا 
ر�شول اهلل!

قال: »وما اأهلكك؟«. 
قال: وقعت على امراأتي يف رم�شان. 

قال: »هل جتد ما تعتق رقبة«. 
قال: ل. 

قال: »فهل ت�شتطيع اأن ت�شوم �شهرين متتابعني؟«. 
قال: ل.

»ت�شدق  فقال:  متر،  فيه  بعرق  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فاأتي  جل�س  ثم  قال: 
بهذا«. 

قال الرجل: اأاأفقر منا؟ فما بني لبتيها اأهل بيت اأحوج اإليه منا. 
فاأطعمه  »اذهب  قال:  ثم  اأنيابه،  بدت  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ف�شحك 
ملسو هيلع هللا ىلص بهذا الرجل املخطئ الذي وقع على  اإىل رفق النبي  اأهلك« فانظر 
اأهله يف نهار رم�شان، فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مازال يرفق به، ويتدرج معه من 
العقوبة الأ�شد اإىل العقوبة الأخف، حتى و�شل به احلال اإىل اأن اأعطاه 
ما يكفر به عن خطيئته، بل اإنه �شمح له باأن ياأخذ هذه العطية ويطعمها 
اأجمل هذه  النبوي! وما  الرفق  اأعظم  اأهله، نظًرا حلاجته وفقره، فما 

الراأفة املحمدية!



81

ل يحل مل�صلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث ليال، ومع هذه 
الفقرة:

جمل يبكي ويشكو للنبي ملسو هيلع هللا ىلص
عن عبد اهلل بن جعفر - ر�شي اهلل عنهما - قال: "اأردفني ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم خلفه، فاأ�شر اإىل حديًثا، ل اأخرب به اأحًدا اأبًدا، وكان 
نخل،  ح�شائ�س  اأو  هدًفا  حاجته  يف  به  ا�شترت  ما  اأحب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول 
اأتاه، فجرجر  فاإذا جمل قد  الأن�شار،  يوًما حائًطا من حيطان  فدخل 

وذرفت عيناه .. فلما راأى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حن وذرفت عيناه. 
فم�شح ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شراته وذفراه، ف�شكن، فقال: "من �شاحب 
اجلمل؟"، فجاء فتى من الأن�شار قال: هو يل يا ر�شول اهلل، فقال: »اأما 
تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكها اهلل لك؟ اإنه �شكا اإىلَّ اأنك جتيعه 

وتدئبه« رواه م�شلم.

خريكم من تعلم القراآن وعلمه، ومع اآخر فقراتنا:

كيف ترى رسول اهلل في المنام؟
جاء تلميذ اإىل اأ�شتاذه وقال: علمت اأنك ترى ر�شول اهلل يف روؤياك، 
فقال الأ�شتاذ: فماذا تريد يا بني؟ قال: علمني كيف اأراه، فاإين يف �شوق 
اإىل روؤياه. قال: فاأنت مدعو لتناول الع�شاء معي هذه الليلة، لأعلمك كيف 
ترى ر�شول اهلل، وذهب التلميذ لأ�شتاذه، واأكرث له من امللح يف الطعام، 
ومنع عنه املاء، فطلب التلميذ املاء، فمنعه اأ�شتاذه، ثم قال له: من، واإذا 
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ا�شتيقظت قبل الفجر ف�شاأعلمك كيف ترى النبي. فبات التلميذ يتلوى 
النبي،  ترى  كيف  اأعلمك  اأن  قبل  اأ�شتاذه:  له  فقال  العط�س،  �شدة  من 
راأيت  قال:  راأيت؟  ما  قال:  نعم.  قال:  �شيًئا؟  الليلة  راأيت  هل  اأ�شاألك: 
الأمطار والأنهار جتري... فقال الأ�شتاذ: �شدقت نيتك ف�شدقت روؤياك 

ولو �شدقت حمبتك لراأيت ر�شول اهلل. 
اأخي.. اإليك بع�س عالمات حمبته واآثارها: 

منها.  امل�شتفادة  الدرو�س  وتعلم  �شريته  • قراءة 
احلياة.  �شوؤون  و�شائر  والأقوال  الأفعال  يف  هديه  • معرفة 

والأقارب  واجلريان  الأهل  مع  معامالته  يف  به  القتداء   •
واحليوانات واجلماد. 

ختاًما نقول:
واأمان ل يعرتيه ق�س����ور يف روؤى وجهه البهي �سالم 
نظرة منه للظ���الم تني�ر مل�سة من��ه لل�سقي��م �س���������ف���اء 

اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 
اأجمعني"
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الواحد احلق املعبود، عمَّ بحكمته الوجود، و�سملت 
رحمته كل موجود، اأحمده �سبحانه واأ�سكره، فهو �سبحانه اأحق حممود، 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا 
حممًدا عبده ور�سوله، �ساحب املقام املحمود، واحلو�ض املورود، �سلى 
اهلل و�سلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الركع ال�سجود، والتابعني 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل اليوم املوعود. اأما بعد:
خ������امت ال�������ر����س�������ل م�����ا اأج��������������ل ���س��ن�����������اه

�����س����ط����ور ه��������و جن��������م ل ت�����ت�����وي�����ه 
������س�����اح ق������ل يل ه������ال ت�����ك�����ون رف���ي���ًق���ا 

ل����ر�����س��������������ول م��������������ن الإل�����������������ه ب�������س���ري
ها نحن معكم يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( للحديث عن ال�سرية النبوية العطرة.

اق��راأ اأول كلم��ة نزل��ت عل��ى النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص وم��ع الق��راآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹٹ  ٿ   ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
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ٹ            ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ             ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڌ        ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ   چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ     ڈ   ڎ   ڎ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں   ں     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ             ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 
ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى        ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ 

وئ رب  )حممد(.

ال�صنة املحمدية مليئة باحلكم وال�صرائع:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 

ت�شموا العنب الكرم . فاإن الكرم الرجل امل�شلم« رواه م�شلم.

خري الأمور اأو�صطها، ومع كلمتنا ال�صباحية:

نبي الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص "2"
ات�شعت الرحمة النبوية لت�شمل الكافر ف�شاًل عن امل�شلم املوحد، 
�شملت  الب�شري حتى  اجلن�س  ملسو هيلع هللا ىلص جتاوزت  النبي  رحمة  اأن  هنا  ونزيد 
احليوان واجلماد، فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بينما رجل مي�شي بطريق، ا�شتد 
عليه العط�س، فوجد بئًرا، فنزل فيها ف�شرب، ثم خرج، فاإذا كلب يلهث، 
ياأكل الرثى من العط�س. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العط�س 



85

بفيه  اأم�شكه  البئر، فمالأ خفه ماء، ثم  بلغ مني، فنزل  الذي كان  مثل 
حتى رقى، ف�شقى الكلب، ف�شكر اهلل له، فغفر له« قالوا: يا ر�شول اهلل! 
واإن لنا يف هذه البهائم لأجًرا؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »يف كل كبد رطبة اأجر« متفق 

عليه.
بهذه القاعدة العامة »يف كل كبد رطبة اأجر« �شبق النبي ملسو هيلع هللا ىلص جميع 
املنظمات والهيئات التي تعني بالدفاع عن حقوق احليوان والرفق به، 
�شبقها النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبئات ال�شنني يوم قال: »عذبت امراأة يف هرة، �شجنتها 
حتى ماتت، فدخلت فيها النار، ل هي اأطعمتها و�شقتها اإذ حب�شتها، ول 

هي تركتها تاأكل من خ�شا�س الأر�س« متفق عليه.
والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يق�شد بهذا تعليم اأ�شحابه الرفق باحليوان والإح�شان 
اإليه، ويبني لهم اأن قتل احليوان غري املاأذون يف قتله، اأو الت�شبب يف قتله 
اأمر ل تعرفه  اأن يكون �شبًبا يف دخول النار والعياذ باهلل، وهذا  ميكن 

القوانني الو�شعية التي يحكم بها النا�س اليوم.
وحذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قتل احليوان بال هدف، فقال -عليه ال�شالة 
وال�شالم-: »ما من اإن�شان يقتل ع�شفوًرا فما فوقها بغري حقها، اإل �شاأله 
اهلل عنها يوم القيامة«. قيل: يا ر�شول اهلل! وما حقها؟ قال: »حقها اأن 
يذبحها فياأكلها، ول يقطع راأ�شها فريمي به« ح�شنه الألباين رحمه اهلل.
-عليه  فقال  الذبائح  ذبح  عند  بالإح�شان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأمر  وقد 
ال�شالة وال�شالم-: »اإن اهلل كتب الإح�شان على كل �شيء، فاإذا قتلتم 
فاأح�شنوا القتلة، واإذا ذبحتم فاأح�شنوا الذبحة، وليحد اأحدكم �شفرته، 
الغربيني  بع�س  اأن  العلماء  اأحد  ذكر  وقد  م�شلم،  رواه  ذبيحته«  ولريح 
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هذا  كمال  على  يدل  وهذا  الذبح  يف  الإ�شالم  اآداب  علموا  ملا  اأ�شلموا 
الدين من كل وجه، وهلل احلمد واملنة.

اإياكم وحمدثات الأمور، ومع هذه الفقرة:

حب الصبيان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص
ُحِكي اأن غلماًنا من اأهل البحرين خرجوا يلعبون الكرة، واأ�شقف 
البحرين قاعد فوقعت الكرة على �شدره، فاأخذها، فجعلوا يطلبونها منه 
فرف�س، فقال غالم منهم: �شاألتك بحرمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإل رددتها علينا 
فاأبى، واأخذ ي�شب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فاأقبلوا عليه بع�شيهم ي�شربونه حتى 
مات، فرفع ذلك اإىل عمر - ر�شي اهلل عنه - فواهلل ما فرح بفتح ول 
غنيمة كفرحه بقتل الغلمان لذلك الأ�شقف، وقال: الآن عز الإ�شالم؛ اإن 
اأطفاًل �شغاًرا �شتم نبيهم فغ�شبوا وانت�شروا .... واأهدر دم الأ�شقف. 

من قال هلك النا�س فهو اأهلكهم، ومع هذه الفقرة:

غزوات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ما هي الغزوة؟

الغزوة هي املرة الواحدة من الغزو، اجلمع: غزوات.
والغزو: هو ال�شري اإىل قتال العدو وحماربته.

ما هو اجلهاد؟
اجلهاد هو القتال يف �شبيل اهلل تعاىل.
وجاهد العدو جماهدة وجهاًدا: قاتله.
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ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:  بن جبل -ر�شي اهلل عنه-  معاذ  عن 
»اجلهاد عمود الإ�شالم وذروة �شنامه«.

دم  يراق  األ  ا  حري�شً كان  اإذ  قط،  حرًبا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  بداأ  ما 
 اإن�شاين، فهو نبي الرحمة. ولكن اإذا كانت ل حمالة واقعة، كان الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص

رجلها الأول، فهو نبي امللحمة.
لقد كان الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص عظيًما يف رحمته بالنا�س، عظيًما يف حتقيق 

الن�شر وا�شتثماره.
ملسو هيلع هللا ىلص وبعوثه خم�ًشا وثالثني  بلغت غزوات و�شرايا ر�شول اهلل  وقد 

�شرية وبعثة.
ا�شرتك  من  منها  غزوة،  وع�شرين  �شتا  بلغت  فقد  غزواته  اأما 

بنف�شه فيها، ومنها من مل ي�شرتك.
القادمني  اجلدولني  يف  الفا�شل  القارئ  اأيها  لك  اأبني  و�شوف 

املعارك التي ا�شرتك فيها، والتي مل ي�شرتك فيها.

طوبى للغرباء، ومع هذه الفقرة:

هكذا كان محمد ملسو هيلع هللا ىلص
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا �شلى ركعتي الفجر ا�شطجع على �شقه الأمين.
وقال:  عليه،  وقف  امليت  دفن  من  فرغ  اإذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   -

ا�شتغفروا اهلل لأخيكم، و�شلوا له التثبيت، فاإنه الآن ي�شاأل.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان ل ينام اإل وال�شواك عند راأ�شه، فاإذا ا�شتيقظ 

بداأ بال�شواك.
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- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان ياأكل بثالث اأ�شابع، ويلعق يده قبل اأن مي�شحها.
وتنعله  طهوره  يف  ا�شتطاع،  ما  التيامن  يحب  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   -

وترجله، ويف �شاأنه كله.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان يذكر اهلل تعاىل يف كل وقت.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�شلي ال�شحى اأربًعا، ويزيد ما �شاء اهلل.
- حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان يتحرى �شيام الثنني واخلمي�س.

- حممد ملسو هيلع هللا ىلص ي�شطجع على احل�شري، وير�شى بالي�شري، و�شادته 
من اأدم ح�شوها ليف.

باأن  ُح�شن خلقه - كان يدعو اهلل  الرغم من  ملسو هيلع هللا ىلص على  - حممد 
يح�ّشن اأخالقه، ويتعوذ من �شوء الأخالق -عليه ال�شالة وال�شالم-.

خريكم من طال عمره، وح�صن عمله، ومع اآخر فقراتنا:
معلومات عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

بعد وفاته هو)قثم بن  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اآخر من �شاهد  اأن  تعلم  هل 
العبا�س بن عبداملطلب - ر�شي اهلل عنه -(.

هما  لهب(  اأبي  مولة  وثويبة  ال�شعدية،  )حليمة  اأن  تعلم  هل 
مر�شعتا الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  حث  التي  ال�شورة  هي  النور(  )�شورة  اأن  تعلم  هل 
الن�شاء على تعلمها.

هي   )- عنها  اهلل  ر�شي   - �شفيان  اأبي  بنت  )رملة  اأن  تعلم  هل 
املراأة التي خطبها النجا�شي للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
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هل تعلم اأن �شرية )عبداهلل بن جح�س - ر�شي اهلل عنه -( اإىل 
�شاحل البحر هي اأول �شرية وجهها الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

هل تعلم اأن )عقبة بن اأبي العا�س( هو الذي ك�شر رباعية الر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص.

هل تعلم اأن )غزوة ودان "الأبواء"( هي اأول غزوة للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
هل تعلم اأن )ابن قمئة( هو الذي �شج وجه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يوم اأحد.
هل تعلم اأن ال�شحابي )زيد بن حارثة - ر�شي اهلل عنه -( هو 

ال�شحابي الذي تبناه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قبل حترمي التبني يف الإ�شالم.
هل تعلم اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ترك )ت�شع زوجات( بعد وفاته.

خطيب  هو   )- عنه  اهلل  ر�شي   - قي�س  بن  )ثابت  اأن  تعلم  هل 
الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

هل تعلم اأن )برة بنت عبدالعزي( هي جدة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص لأمه.
اإىل هن���ا نك���ون ق���د اأمتمن���ا اأ�سبوعنا ال���ذي خ�س�سن���اه للحديث 
ع���ن ر�سولن���ا حمم���د ملسو هيلع هللا ىلص، ول نح�سب اأنا ق���د وفيناه ولو ج���زًءا ي�سرًيا 
م���ن حقه، ولكن نعدك���م باألَّ تخلو فقراتنا الإذاعي���ة القادمة من ذكر 

ل�سرية احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المسجد )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، اأمر بالتحلي بالف�سائل، ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
زب ې ې  العليم احلكيم  اإل هو  اإل��ه  وال��رذائ��ل، ل  النقائ�ض 
ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ 

ۈئ رب ) البقرة:26٩(. واأ�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله، فتح اهلل 

اآله  اأب��واب الرقي وال�سعادة، اللهم �سلِّ و�سلم عليه، وعلى  لنا ب�سنته 
واأ�سحابه، اأويل الراأي والفكر والنجابة، وعلى من �سار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
امل�ساجد بيوت اهلل، فيها يجتمع امل�سلون يف جميع اأنحاء العامل 

لأداء ال�سلوات اخلم�ض.
من هذا املنطلق نحن معكم يف هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( 
من �سهر )    ( لعام )             ( للحديث عن امل�ساجد ودورها واأهميتها 

يف اأ�سبوع؛ باإذن اهلل.

امل�صاحف متتلئ بها امل�صاجد، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  قال 
ۓ  ے           ۓ  ے  ھھ ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ 

ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ 
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ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۇئ ۆئ  ۆئۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 

ی  جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب  رب )البقرة(.

�صن��ة النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص تدر���س يف امل�صاج��د، وم��ع احلدي��ث 
ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اأدلكم 
على ما ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات ؟ قلنا: بلى، يا ر�شول 
اهلل، قال: اإ�شباغ الو�شوء على املكاره وكرثة اخلطى اإىل امل�شاجد، وانتظار 

ال�شالة بعد ال�شالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط« رواه م�شلم.

كلمتن��ا  وم��ع  امل�صاج��د،  يف  تلق��ى  الطيب��ة  الكلم��ة 
ال�صباحية:

 رسالة من جماعة المسجد 
لمن ال يشهد صالة الفجر

الأخ العزيز واجلار الكرمي/ فالن ... وفقه اهلل.
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اأما بعد: 

الر�شالة،  هذه  اإليك  نبعُث  باجلار،  الإ�شالم  و�شية  منطلق  فمن 
وكلنا رجاٌء اأن جتَد قلًبا للخري مفتوًحا، واأُُذًنا لكِلمة احلق �شامعًة، ولول 
طمُعنا يف ح�شن ا�شتجابتك للحِق ملا كتبنا اإليك حرًفا واحًدا. ول نكُتُمك 
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ال�شلواِت جماعًة يف  ِجواِرك، وِغبطتنا بحفاِظك على  �شرورنا بح�شن 
امل�شجِد، وهذا كاٍف يف تاأكيد حقك. ول�شنا - اأيها الأخ الكرمي - نلحظ 
عليك اأمًرا نرباأ مبثلك عنه، اإل غيابك عن جماعتنا يف �شالة الفجر، 
مع  اأداءها  واأن  �شاأنها،  وعظيم  بحقها،  معرفتك  من  ثقة  على  ونحن 
اجلنة،  عليها  وي�شتحق جزاء  النفاق،  من  املرِء  �شاحَة  ُيربئ  اجلماعة 
اإذ يقوُل: »من �شلى الربدين دخل  ملسو هيلع هللا ىلص  بن�س كالِم ال�شادِق امل�شدوق 
اأحد  ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يلج النار  اجلنة« ومينُحه وعًدا بالنجاة من النار لقوله 
�شلى قبل طلوع ال�شم�س وقبل غروبها« - يعني الفجر والع�شر - هذا 
مع كونه يف ذمة اهلل وحفظه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شلى ال�شبح يف جماعة 
فهو يف ذمة اهلل، فال يطلبنكم اهلل من ذمته ب�شيء«. و�شالُة الفجر هي 
 ال�شالة التي من �شالها يف جماعة كان كمن �شلى الليل كله؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من �شلى الع�شاء يف جماعة فكاأمنا قام ن�شف الليل، ومن �شلى ال�شبح 
لقوله  املالئكة  ت�شهدها  التي  وهي  كله«  الليل  �شلى  فكاأمنا  جماعة  يف 
)الإ�شراء:  رب   چ  چ        ڃ    ڃ  ڃ   ڄڃ  ڄ  زب  تعاىل: 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب  كان  خطرها،  و�شدة  اأمرها،  ولعظم   .)78
تنتابهم الظُنون ال�شيئُة مبن يتخلف عنها؛ قال ابن عمر - ر�شي اهلل 
اأ�شاأنا به الظن،  اإذا افتقدنا الرجل يف الفجر والع�شاء  : كنا  عنهما - 
اأثقل ال�شالة على املنافقني �شالة الع�شاء  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  ولقد اأخرب الر�شول 
والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبًوا. فالبدار البدار - اأخي 
امل�شلم - ل�شهود هذه ال�شالة التي جتدد الإميان وحتيي القلوب، وت�شرح 
ال�شدور، ومتالأ النف�س بال�شرور، ويثقل اهلل بها املوازين ويعظم الأجور. 
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تعدل  ل  الفجر  وقت  تناُمها  التي  الدقائق  لذة  اإن  امل�شلم:  اأخي 
بعدها  املرُء  ياأكل  النار،  زفرات  زفرة من  اأو  القرب،  �شّمات  ّمًة من  �شَ

اأ�شابعه ندًما اأبد الدهر، يقول: زب ے  ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  
ا للذة تعقب ندًما، وراحة جتلب  ڭ رب  )املوؤمنون: 99 - 100(. فتبًّ
اأملًا. اأيها الأخ الفا�شل: تذكر نعمة اهلل التي تتواىل تباًعا عليك، وانظر 
يف حال قوم ينام اأحدهم، وراأ�شه مثقل بالهموم والأحزان، وبدنه منهك 
من التعب بحًثا عن لقمة ي�شد بها جوعته، ي�شتيقظ �شباح كل يوم اإما 
على اأزيز املدافع، اأو لفح الربد، اأو اأمل اجلوع، وحوله �شبية يت�شاغون 
ُجوًعا، ويتلَّوون اأملًا، واأنت هنا اآِمٌن يف �ِشْرِبك، معافًى يف بدنك، عندك 
قوُت َعاِمك، فاحذر اأن ُت�شلَب هذه النعمة ب�شوؤم املع�شية، والتق�شري يف 

�شكر املنعم - جل وعال -.
اأخي: هل اأمنت املوت حني اأويت اإىل فرا�شك، فلعل نومتك التي 
اإل يف �شيق القرب.فا�شتعد الآن، مادمت يف دار  تنامها ل تقوم بعدها 
املهلة، واأعد لل�شوؤال جواًبا، وليكن اجلواب �شواًبا. ن�شاأل اهلل اأن تكون 
بخامتة  ولك  لنا  يختم  واأن  اأح�شنه،  فيتبعون  احلق  ي�شتمعون  ممن 
ذلك  اإنه ويل  عبادته،  وح�شن  و�شكره  ذكره  على  يعيننا  واأن  ال�شعادة، 
اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  وبارك  و�شلم  اهلل  و�شلى  عليه.  والقادر 
يف  اإخوانك  وبركاته.  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�شالم  اأجمعني.  و�شحبه 

جماعة امل�شجد.
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الدرو�س العلمية حتيي امل�صاجد، ومع هذه الفقرة:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد
1- اإلقاء الكلمات الوعظية املرجتلة بعد ال�شلوات املفرو�شة.

2- اإقامة املحا�شرات الأ�شبوعية اأو ال�شهرية اأو الف�شلية.
3- اإلقاء الدرو�س العلمية الطويلة اأو الق�شرية بني الأذان والإقامة 
يف �شالة الع�شاء، اأو بني املغرب والع�شاء، ح�شب م�شتوى طالب العلم يف 

امل�شجد.
4- اإقامة الندوات العلمية.

5- �شندوق )خذ ن�شختك(، ويو�شع فيه بع�س الكتب واملطويات 
والأ�شرطة املخ�ش�شة للتوزيع.

6- املكتبة العلمية العامة يف امل�شجد، ويدعى اأهل اخلري لتوقيف 
الكتب عليها.

7- و�شع دولب لإعارة الأ�شرطة، ويختار لها قّيم لتنظيمها.
من  والأطفال  وال�شبابية  الأ�شرية  الثقافية  امل�شابقات  اإعداد   -8

اأهايل امل�شجد، خا�شة يف الإجازات.
 - وال�شغار  للكبار   - الكرمي  القراآن  لتحفيظ  حلقات  فتح   -9

والإ�شراف واملتابعة لها.
10- القراءة من كتاب على جماعة امل�شجد.
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املحا�صرات العلمي��ة يجتمع لها امل�صلمون يف امل�صاجد، 
ومع هذه الفقرة:

أفكار إلحياء دور المسجد في المجتمع
احللقات القراآنية: لو بداأ امل�شجد بفتح حلقات للقراآن، ولو كانت 
اأو حلقتني مثاًل، وذلك يف البداية لئال نبداأ بداية كبرية  حلقة واحدة 
فيكون هناك خلل. فالبداية ي�شرية حتى يتطور العمل، ولو كان مبدئًيا 
ا؛  حلقة اأو حلقتني لالبتدائي، وواحدة اأو اثنتان للمتو�شط لكان ذلك ح�شنًّ
فاإن ال�شباب يف هذه ال�شن كالعجينة باليد، يحتاجون اإىل من يربيهم 
الرتبية الإ�شالمية امل�شتقاة من الكتاب وال�شنة؛ خا�شة مع ان�شغال الآباء 
عن اأولدهم، اأو ت�شاغلهم باملغريات التي اأحاطت باجلميع اإل من رحم 
ربك. واحللقات القراآنية هي اأوىل من يقوم بذلك؛ فلعل اهلل اأن يجعل 
النا�س  يدلون  الذين  والطبيب  واملهند�س  والعامل  والفقيه  الإمام  منهم 
حافلة  لذلك  ا�شتوؤجرت  ولو  وجمتمعهم.  اأمتهم  وينفعون  اخلري،  على 

مبدئيًّا لنقل الطالب لكان ذلك ح�شًنا. 

امل�صاج��د بي��وت هلل مفتوح��ة ل��كل م�صل��م، وم��ع اآخر 
فقراتنا:

أكبر توسعة للحرم المكي في التاريخ
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  د�شن 
اأكرب تو�شعة يف تاريخ احلرم املكي، والتي �شرتفع  م�شاء اليوم اجلمعة 
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وقت  يف  م�شٍلّ  األف  و)600(  مليون  اإىل  للحرم  ال�شتيعابية  الطاقة 
واحد، وهو امل�شروع الذي يج�شد حلًما �شخ�شيًّا للملك عبداهلل.

التي  التو�شعات  جمموع  على  ون�شف  مبرة  التو�شعة  هذه  وتزيد 
وقف  وبتد�شني  ريال،  مليار   )80( تكلفتها  وتبلغ  املكي  احلرم  �شهدها 

امللك عبدالعزيز يكون اأكرب وقف اإ�شالمي يف التاريخ. 
كما و�شع خادم احلرمني ال�شريفني حجر الأ�شا�س لأكرب م�شروع 

لتطوير مكة املكرمة.
املقد�شة،  وامل�شاعر  املكرمة  مكة  تطوير  هيئة  امل�شروع  وقدمت 
واأطلق عليه ا�شم "م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لإعمار مكة". 
تطوير  و�شيت�شمن  �شنوات،  �شت  يقارب  ما  امل�شروع  تنفيذ  �شي�شتغرق 
جانب  اإىل  احل�شرية،  التنمية  اإدارة  وخمطط  الع�شوائية،  الأحياء 

معاجلة اأو�شاع ازدحام احلركة املرورية وامل�شاة وامل�شاعر املقد�شة.
حماور  واإيجاد  الدائرية،  الطرق  ا�شتكمال  عرب  ذلك  و�شيتم 
مواقف  اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة  احلرام،  امل�شجد  تفريغ  ل�شرعة  جديدة 
متعددة الو�شائط، عند تقاطع الطرق الدائرية مع الطرق الإ�شعاعية، 
اإىل جانب تنفيذ م�شارات للقطارات احل�شرية اخلفيفة، وربطها مب�شار 

قطاري امل�شاعر واحلرمني.
ختاًم���ا: ن�س���األ اهلل اأن تكون من رواد امل�ساج���د وع�ساقها، ون�ساأل 

اهلل اأن يعيد للم�سجد دوره العظيم يف نه�سة الأمة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المسجد )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سماء ومعليها،  وراف���ع  وب��اري��ه��ا،  الأك����وان  ف��اط��ر  احل��م��د هلل 
الأرزاق  وكاتب  وم�سويها،  الأنف�ض  وخالق  وداحيها،  الأر���ض  وبا�سط 
له كن  يقول  فاإمنا  �سيئا  اأراد  اإذا  اإل��ه عظيم  �سبحانه من  وجمريها، 
وليًّا  له  له، ومن ي�سلل فلن جتد  فيكون، من يهده اهلل فال م�سل 
كتابه  يف  ربه  عليه  �سلى  ور�سوله،  عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد  مر�سًدا، 
املكنون، ورفع ذكره يف العاملني، ور�سي اهلل عن اآله الطيبني و�سحابته 

امليامني. اأما بعد:
من حي على ال�سالة، حي على الفالح، ناأتي ملبني لهذا النداء 

خا�سعني مطمئنني، متوجهني اإىل بيوت اهلل العامرة؛ اإنها امل�ساجد.
 وه��ا نحن معكم يف ه��ذا ال��ي��وم الأح���د، امل��واف��ق )    ( م��ن �سهر 
)    ( لعام )             ( للحديث عن امل�ساجد يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع 

امل�ساجد.

ذكرت امل�صاجد يف القراآن الكرمي، ومع القراآن:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  
ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ   
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ   ہ  ہ 
ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ      ۅ  ۋ  ۋ 
ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې 

ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  رب )البقرة(.

ذك��رت امل�صاج��د يف ال�صن��ة املطه��رة، وم��ع احلدي��ث 
ال�صريف:

الحديث
 عن اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
فاأبعدهم«  مم�شى  اإليها  اأبعدهم  ال�شالة  يف  اأجًرا  النا�س  اأعظم  »اإن 

متفق عليه.

امل�صاجد بيوت اهلل يف الأر�س، ومع الكلمة ال�صباحية:

أخي جار المسجد
َد نداء احلق يف اأذنك �شباح م�شاء، اأن "حًي على  اإليك يا من تردَّ

الفالح" .. هل تفكرت يوًما يف هذه الكلمة؟!
اأخي جار امل�شجد: اأين يذهب قلبك حني ينادي املوؤذن : حًي على 
الفالح؟! اأما تفكرت يف يوم من الأيام اأنك اأوىل من فاز بهذا الفالح؟!

اأخي جار امل�شجد: هل من العقل اأن يناديك ربك تعاىل يف اليوم 
والليلة خم�س مرات ثم ل جتيبه؟!
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ة اهلل تعاىل تقوم عليك يف كل  اأخي جار امل�شجد: اأما علمت اأن حجَّ
رت اأخي فلُتعدَّ لل�شوؤال جواًبا! يوم خم�س مرات؟! فاإذا ق�شَّ

ثتك نف�شك يوًما: مل ل تكون واحًدا من  اأخي جار امل�شجد: اأما حدَّ
هذه اجلموع ؟ واأنت ت�شاهدها تغدو وتروح اإىل امل�شجد!

لك  ُيخَتَم  اأن  لنف�شك  تر�شى  اأظنُّك  ما  امل�شجد:  جار  اأخي 
بال�شقاء؟! فتلقى اهلل تعاىل وهو غ�شبان عليك .. اأخي األي�س ذلك من 

عالمة ال�شقاء اأن يناديك منادي اهلل تعاىل، ثم ل جتيبه؟!
ر اأنك �شتموت .. �شتموت .. ويومها �شتعلم  اأخي جار امل�شجد: تذكَّ
دت به هو �شهودك للجماعات يف بيوت اهلل تعاىل ..  اأن اأربح عمل تزوَّ
واإن كنت من املتخلفني! فواح�شرة .. وواطول ندم ! يوم ل ينفع حت�شرُّ 

ول ندم.
ر اأن �شهود اجلماعات يومها نور ي�شيء لأولئك الذين  اأخي: تذكَّ

اأكرثوا اخلطى اإىل امل�شاجد.
اأخي جار امل�شجد: اأنت اليوم �شحيح �شليم باإمكانك املبادرة اإىل 
التَّوبة، والرجوع اإىل اهلل تعاىل ، فال يفاجئنَّك - اأخي - املوت، واأنت 

غافل ، فتكون من الهالكني!
اأخي جار امل�شجد: اإن من حق هذه املجاورة اأن تكون �شاهًدا للخري 
يف اليوم والليلة خم�س مرات .. اإن من حق هذه املجاورة اأن اإذا �شمعت 
تبادر ملنادي  اأن  الفالح(  ال�شالة، حي على  ينادي: )حي على  املوؤذن 
جماعة  يف  ال�شالة  توؤدي  اأن  املجاورة  هذه  حق  من  اإن   .. تعاىل  ربك 
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امل�شجد، ول تتخلف عنها، فاإن �شالة اجلماعة واجبة، وياأثم تركها بغري 
عذر.

اأخي جار امل�شجد: اأنت اليوم جار امل�شجد .. ولكن غًدا ل تدري 
لأهل  جاًرا  اأم  ائم؟  الدَّ عيم  والنَّ اجلنان  لأهل  جاًرا  تكون؟!  من  جار 

النريان وال�شقاء الدائم؟

امل�صاجد حتفها املالئكة، ومع هذه الفقرة:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد
1- اإقامة در�س اأ�شبوعي للجاليات، وذلك باإح�شار مرتجم.

2- ت�شجيع اأ�شحاب املواهب من جماعة امل�شجد، والهتمام بهم، 
وال�شتفادة منهم يف الدعوة يف احلّي.

وامل�شاكني،  الفقراء  ومعرفة  امل�شجد،  جماعة  اأحوال  تلّم�س   -3
ونقل اأحوالهم لالأغنياء واملوؤ�ش�شات اخلريية؛ لي�شاعدوهم.

وال�شتعانة  القلوب،  وجمع  النا�س  بني  الإ�شالح  يف  ال�شعي   -4
بكبار ال�شن من جماعة امل�شجد.

ا اأ�شبوعيًّا مع جماعة امل�شجد يف  5- اإقامة اإمام امل�شجد لقاء دوريًّ
البيوت، ويحر�س على ح�شوره.

6- اإر�شال هدية جلريان امل�شجد يف املنا�شبات، كالأعياد.
7- زيارة املتخلفني عن اأداء �شالة اجلماعة من جريان امل�شجد.
8- اإيجاد �شندوق يف امل�شجد لو�شع املقرتحات والأ�شئلة وغريها.
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9- اإعداد لوحة يف امل�شجد، يو�شع عليها فوائد وفتاوى واإعالنات 
املحا�شرات والدرو�س، والهتمام بتطويرها وجتديدها، ودعوة جماعة 

امل�شجد للم�شاركة فيها.
بزيارتهم  النا�س  قلوب  وتاأليف  احل�شنة،  والأخالق  القدوة   -10

والتودد لهم.

امل�صجد بوابة للمحبة يف اهلل:

أفكار إلحياء دور المسجد في المجتمع
الكلمات عقب ال�شلوات اأو بني الأذان والإقامة: اإن النا�س قد مّلوا 
كثرًيا من املحا�شرات؛ فلهذا جتد اأنه ل يح�شر املحا�شرات اإل النزر 
اأ�شبوع  كل  يف   - للكلمات  جدول  يكون  ذلك  وحلل  النا�س،  من  الي�شري 
ا اأو ن�شف �شنوي، ويا حبذا اأن  كلمة - ويكون التن�شيق له واإعداده �شنويًّ
تراعى يف الكلمات املوا�شيع النازلة بالنا�س يف وقتهم، وتكون مدتها ل 

تتجاوز خم�س ع�شرة دقيقة لئال ي�شاأم النا�س وميّلوا.

اذهب اإىل امل�صجد اإذا �صعرت ب�صيق يف ال�صدر:

فضل المشي إلى المسجد والصالة فيه
اهلل  عند  ا  جدًّ كثرية  ف�شائل  فيه  وال�شالة  امل�شجد  اإىل   للم�شي 

- عز وجل - ومنها:
مكان  اإىل  و�شولك  اإن  لك  قيل  فلو  اجلنة:  يف  بنزل  الفوز   -  1
نائًيا..  كان  ولو  اإليه  لهرولت  الدنيا..  مال  من  جائزة  لنيل  يوؤهلك  ما 
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نف�شك..  ولأجهدت  عاتًيا..  جهًدا  املكان  ذلك  اإيل  للو�شول  ولبذلت 
وغالبت عجزك.. ونفرت اإليه نفر املجاهد يف �شاح القتال.. فماذا لو 
كان مم�شاك للم�شجد اأ�شهل.. واأجره وثوابه اأعظم واأجزل؟! األي�س اأوىل 
لك بالت�شمري واأحق بالتاأهب والنفري؟! فعن اأبي هريرة قال: قال ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من غدا اإىل امل�شجد اأو راح، اأعّد اهلل له يف اجلنة نزًل كلما 

غدا اأو راح« متفق عليه.
بها  لك  اهلل  ميحو  تخطوها  خطوة  فكل  اخلطايا:  تكفري   -  2
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  بذلك  اأخرب  فقد  الدرجات؛  بها  لك  ويرفع  اخلطايا، 
فغ�شل وجهه، خرج من   - املوؤمن  اأو   - امل�شلم  العبد  تو�شاأ  »اإذا  فقال: 
وجهه كل خطيئة نظر اإليها بعينه مع املاء، اأو مع اآخر قطر املاء، فاإذا 
غ�شل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كانت بط�شتها يداه مع املاء، اأو مع 

اآخر قطر املاء، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب« رواه م�شلم.
اإىل  تتوجه  حينما  اأتدري..  اأخي..  احل�شنات:  اكت�شاب   -  3
امل�شجد من تق�شد.. اإنك تق�شد بيت اهلل.. و�شرف الق�شد من �شرف 
ويغفر  دعوته،  اإذا  يجيبك  بيته..  يف  اهلل  اإىل  مت�شي  فاأنت  املق�شود.. 
والفالح  بالرحمة  ويحفك  �شاألته..  اإذا  ويعطيك  ا�شتغفرته..  اإذا  لك 
على  )حّي  معنى  اأدركت  فهل  الرواح..  ويف  �شالتك..  ويف  غدوتك  يف 
ورفع  باحل�شنات  يكرمك  اأنه  �شبحانه  كرمه  جزيل  ومن   .( الفالح؟! 
بابه.. فعن عقبة بن  اإىل رحابه.. وقبل طرق  الدرجات، قبل و�شولك 
امل�شجد  اإىل  بيته  من  خرج  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  اجلهني،  عامر 
كتب له امللكان بكل خطوة يخطوها ع�شر ح�شنات.. والقاعد يف امل�شجد 
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ينتظر ال�شالة كالقانت، ويكتب من امل�شلني، حتى يرجع اإىل بيته«.
ختاًم���ا نقول: امل�سجد يئن اإىل اهلل من قلة امل�سلني والذاكرين، 
فال تكن اأحد الأ�سباب بقلة املحافظة على �سالة اجلماعة يف امل�سجد.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني"
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أسبوع المسجد )3(
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احلمد هلل املتفرد بوحدانية الألوهية، املتعزز بعظمة الربوبية، 
املاّن  واأحوالها،  بتقلبها  والعامل  باآجالها،  العامل  نفو�ض  على  القائم 
اأن  واأ���س��ه��د  نعمائه.  ب�سوابغ  عليهم  املتف�سل  اآلئ���ه،  بتواتر  عليهم 
حممًدا عبده املجتبى ور�سوله املرت�سى، بعثه بالنور امل�سيء والأمر 
املر�سي، فدمغ به الطغيان، واأكمل به الإميان، ف�سلى اهلل عليه و�سلم 
ما دار يف ال�سماء فلك، وما �سبح يف امللكوت ملك، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني. اأما بعد:
ي�سطف امل�سلون يف امل�سجد خلف اإمام واحد، ونحو قبلة واحدة، 

ويف �سف واحد، قلوبهم كلها هلل.
من هنا نحن معكم يف هذا اليوم الثنني، املوافق )    ( من �سهر 

)    ( لعام )             ( يف ثالث اأيامنا من اأ�سبوع امل�سجد.

اأول بي��ت و�صع للنا�س هو امل�صجد احلرام، ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ       قال تعاىل: 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ    ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ         ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
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چ   چ     چ  چڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ       ڌ    ڌ         ڎ ڎ               ڈ       ڈ       
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ 
ہ      ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہہ  ھھ ھ   ھ ے   ے ۓ رب ) البقرة(.

امل�صجد النبوي هو م�صجد الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة، ومع 
احلديث ال�صريف:

الحديث
اأعلم  ل  رجل  "كان  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - كعب  بن  اأبيِّ  عن 
رجاًل اأبعد اإىل امل�شجد منه، وكان ل تخطئه �شالًة، فقيل له: لو ا�شرتيت 
حماًرا تركبه يف الظلماء ويف الرم�شاء. قال: "ما ي�شرين اأن منزيل اإىل 
جنب امل�شجد، اإين اأريد اأن يكتب يل مم�شاي اإىل امل�شجد ورجوعي اإذا 
رجعت اإىل اأهلي" فاأخرب النبي - عليه ال�شالم - بذلك، فقال: »قد جمع 

اهلل لك ذلك كله« رواه م�شلم.

امل�صج��د الأق�ص��ى ثالث اأعظ��م امل�صاج��د يف الإ�صالم، 
ومع الكلمة ال�صباحية:

المسجد
اعلم اأخي الطالب، اأن املدر�شة احلقيقية التي تقوم بدور تربية 

الأجيال، و�شناعة الرجال، وتخريج الأبطال، هي امل�شاجد.
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فمن امل�شجد تربى الأولون، ومن امل�شجد انطلق املجاهدون، ومن 
امل�شجد اأ�شرق نور التوحيد.

قيادة،  ومقر  تربية،  وميدان  العابدين،  ومكان  املتقني،  بيت  فهو 
وحلقة علم وتوجيه؛ فاملوؤمن ال�شادق يتعلق قلبه بامل�شاجد، ليقف بني 

يدي اهلل بقلب طاهر ول�شان رطب بذكره.
اهلل يف  ويذكره  الرحمن،  ال�شكينة، وحتفه مالئكة  عليه  فتتنزل 

املالأ الأعلى. 
اأرهقته احلياة، فاإنه ل يعرف معنى الراحة والطماأنينة  اأما من 
اإل هناك، حيث يقف الراكعون وال�شاجدون بني يدي اهلل، يرجون عفوه 

وغفرانه.
وملــــا قــ�ــشــا قــلــبــي و�ــشــاقــت مــذاهــبــي 

�شلما بــابــك  نــحــــــــو  رجـــائـــي  جــعــلــت 
قــــرنته فــلــمــا  ذنــبـــــــــــي  تعاظمنــــي 

ــفــوك ربــــي كــــان عـــفـــوك اأعــظــمــا ــع ب
ومع تقدم الزمن خطت الأمة خطوات لعمارة امل�شاجد ونه�شتها، 

زب ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  لقوله تعاىل:  ا�شتجابة 
ڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ ھ 

ے ے ۓ رب  )التوبة: 18(.
فكن اأخي عامًرا لبيت اهلل، وادع الإله اأن يوفق اأحبتنا بال�شالة 

فيها، واأن يجعلهم من عباده ال�شاحلني.
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اأول م�صجد بني يف الإ�صالم هو م�صجد قباء، ومع هذه 
الفقرة:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد
1- الدعوة الفردية لأفراد جماعة امل�شجد.

2- الن�شيحة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف احلي جتاه 
املنكرات املتف�شية الظاهرة.

3- الإعداد اجليد وامل�شبق خلطبة اجلمعة، والهتمام بتطويرها.
4- م�شابقة حفظ ال�شنة النبوية واملتون العلمية.

5- ن�شر فتاوى اأهل العلم بني جماعة امل�شجد.
بامل�شجد-  املحيط  امل�شلمة - يف احلّي  العمالة غري  اإح�شاء   -6

ودعوتهم اإىل الإ�شالم. 
7- التاأكيد على اأهل احلي، وح�شهم على اإح�شار اأبنائهم لل�شالة 

وال�شتمرار عليها.
8- حث رب الأ�شرة على تفقيه اأ�شرته، وال�شتعانة باأبنائه اإذا كان 

غري متعلم، و�شوؤال الإمام عما ي�شكل عليه.
9- حث الطلبة اجلامعيني على الدعوة اإىل اهلل، ل�شيما اإذا كانوا 

ملتزمني، وال�شتفادة منهم يف اأن�شطة امل�شجد.
10- جتهيز بع�س املل�شقات احلائطية، لال�شتفادة منها يف دعوة 
النا�س يف املنا�شبات، وف�شائل الأعمال احلولية )قدوم رم�شان، احلج، 

نهاية العام .. اإلخ(.
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اجلام��ع الأموي يف دم�ص��ق بناه الوليد ب��ن عبدامللك، 
ومع هذه الفقرة:

أفكار إلحياء دور المسجد في المجتمع
اأو الوقت؛ فقبيل رم�شان  اإقامة دورات يف امل�شجد توافق الزمن 
تقام دورة عن ال�شيام والقيام واأحكامه ملدة ثالثة اأيام، وقبيل احلج 
واأحكام  واأحكامه  ال�شفر  عن  دورة  تقام  الإجازات  وقبيل  كذلك، 
واأحكامها  واآدابها  الرحالت  عن  دورة  تقام  الربيع  وقبيل  الأعرا�س، 
العلماء  للدورات  وي�شت�شاف  الفنت،  يف  دورة  وتقام  ال�شيد،  واأحكام 

الأجالء.

م�صجد القبلتني من اأعظم م�صاجد امل�صلمني يف املدينة 
املنورة، ومع هذه الفقرة:

حكم زخرفة المساجد
�شئل ف�شيلة ال�شيخ ابن العثيمني - رحمه اهلل - : ما حكم كتابة 

الآيات والأحاديث على جدران امل�شاجد؟
ا�س، اأما كتابة الآيات على اجلدران  �س على النَّ فاأجاب: هذه ت�شوِّ
�شواًء يف امل�شاجد، اأم غريها: فاإنها من البدع، مل يوجد عن ال�شحابة 
نقو�ًشا يف  الآيات  اتخاذ  اإن  ثم  بالآيات،  ينق�شون جدرانهم  كانوا  اأنهم 
يكتب  بع�شهم  ولذلك جند  اهلل،  اإهانة كالم  من  �شيء  فيه  اجلدران: 
يكيف  ذلك؛  اأ�شبه  ما  اأو  م�شاجد،  اأو  ماآذن،  اأو  ق�شور،  وكاأنها  الآيات 
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الكتابة حتى تكون كاأنها ق�شر، ول �شك اأن هذا عبث بكتاب اهلل - عز 
لي�س  فاإن ذلك  بكتابة عربية مفهومة،  ُكتبت  اأنها  ر  قدِّ لو  ثم   ، وجل - 
بع�س  يقول  اجلدار؟  على  كتابتها  من  الفائدة  وما  ال�شلف،  هدي  من 
بكتابة  ل  بالقول،  يكون  التذكري  فنقول:  للنا�س،  تذكرًيا  يكون  النا�س: 
رب   ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  زب  اجلدار:  على  يكتب  اأحياًنا  اإنه  ثم   الآيات، 
)احلجرات: 12(، وجتد الذين حتت الآية هذه يغتابون النا�س ، فيكون 

كامل�شتهزئ باآيات اهلل.
من  كلها  البيوت،  جدران  وعلى  امل�شاجد،  يف  الآيات  كتابة  اإًذا: 

البدع، التي مل تكن معهودة يف عهد ال�شلف.
اأما كتابة الأحاديث يف امل�شاجد؛ اإذا كانت يف القبلة فال �شك اأنها 
املاأمومني -  ولو من بع�س  الت�شوي�س، وقد يكون هناك نظرة -  توجب 
اإليها يف ال�شالة، وقد كره العلماء  - رحمهم اهلل - اأن يكتب الإن�شاُن 
يف قبلة امل�شجد �شيًئا، اأما يف البيت فال باأ�س اأن َيكتب حديًثا يكون فيه 
فائدة ، مثل كفارة املجل�س: )�شبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اأ�شهد اأن 

ل اإله اإل اأنت، اأ�شتغفرك واأتوب اإليك( هذا فيه تذكري.

اجلام��ع الأزه��ر ه��و م��ن اأه��م م�صاج��د امل�صلم��ني يف 
القاهرة، ومع اآخر فقراتنا:

سبب تسمية مسجد القبلتين بهذا االسم
يعود اإىل اأن جماعة من امل�شلمني يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانوا ي�شلون 
جتاه امل�شجد الأق�شى، واإذا مبناٍد خلفهم ي�شيح ويخربهم باأن الوحي 
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قد نزل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتحويل اجتاه القبلة من بيت املقد�س اإىل امل�شجد 
احلرام.

تبًعا لقول اهلل تعاىل: زب ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ 
ۓ  ے   ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ 

ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۓ 

ۅ  ۉ ۉ رب )البقرة: 144(.

وبالفعل قام ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - بتحويل وجوههم 
واأج�شادهم �شطر امل�شجد احلرام مبكة.

 وامل�شجد الأق�شى هو قبلة معظم الأنبياء قبل خامتهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
بعثته  منذ  تقريًبا  عاًما   )14( ملدة  اخلامت،  للنبي  الأوىل  القبلة  وهو 
وحتى ال�شهر ال�شاد�س ع�شر للهجرة، عن ابن عبا�س قال: "كان ر�شول 
اهلل ي�شلي - وهو مبكة - نحو بيت املقد�س - والكعبة بني يديه - وبعدما 

هاجر اإىل املدينة �شتة ع�شر �شهًرا، ثم �شرف اإىل الكعبة".
بق���ي اأن نق���ول لك���م: اإن للم�ساج���د تاريًخا حاف���اًل يف كل �سطور 
تواري���خ امل�سلم���ني، ومل تقم ح�سارة للم�سلمني ب���دون امل�سجد، بل كان 

امل�سجد هو منطلق العلوم والفتوح.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المسجد )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، ثم احلمد هلل، ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها 
على غريها، حتى غدت قمة فوق القمم. احلمد هلل الذي بعث فينا 
والأف��ع��ال،  اخل�سال  حم��م��ود  امل�سطفى  خلقه،  وخ���رية  ر�سله،  اأك���رم 
املرتقي منزلة اخللة من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم 
ما تعاقب الليل والنهار، واأ�سهد اأن حممًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
به، وكان  ال�سحابة  امل�سجد، واقتدى  ملسو هيلع هللا ىلص يعتكف يف  النبي  كان 

امل�سجد مبنزلة الروح يف ج�سد امل�سلمني ل يحيون بدونه.
يف هذا اليوم الثالثاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             ( 

نكمل معكم احلديث عن امل�ساجد يف رابع اأيامنا من اأ�سبوع امل�ساجد.

امل�صاجد جامعة لكل امل�صلمني، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھ  قال تعاىل: 
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے 
ى    ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ 
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ېئېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 
ېئ ىئىئ ىئ    ی ی ی ی  رب  )املائدة(.

امل�صاجد رم��ز و�صمة للبالد الإ�صالمي��ة، ومع احلديث 
ال�صريف:

الحديث
عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص لبني �شلمة، حني اأرادوا القرب من امل�شجد - لبعد بيوتهم - : »يا 
بني �شلمة، دياركم تكتب اأثاركم! يا بني �شلمة، دياركم تكتب اآثاركم!« 

رواه م�شلم.

َ لل�ص��الة فق��ط؛ بل لل�ص��الة والذكر  امل�صاج��د مل ُت��ننْ
والدعاء والعتكاف وطلب العلم وغريها من الفوائد، ومع 

الكلمة ال�صباحية:

 مسجد يكتظ باألطفال في 
صالة الفجر والسبب!

الأيام،  اأحد  يف  مكتبي  اإىل  طريقي  يف  كنت  الإخوة:  اأحد  يقول 
امل�شجد  دخويل  وعند  امل�شاجد،  اأحد  يف  الظهر  �شالة  لأداء  فوقفت 
ا من الأطفال، وقد كتب  ا�شتوقفتني لوحة تكرميية لأ�شماء عدٍد كبرٍي جدًّ
على اللوحة العنوان التايل: "اأ�شماء اأبناء احلي املحافظني على �شالة 
الفجر". وبعد ال�شالة ا�شتوقفت الإمام - جزاه اهلل خرًيا - و�شاألته ما 
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حكاية هذه اللوحة؟ وما ق�شتها؟ فقال يل: واهلل لو ت�شلي الفجر معنا 
لنتابك اإح�شا�س باأنهم اأبناء ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم - من كرثتهم 
اإننا نقوم بحفل تكرميي - مرة اأو مرتني �شنويًّا  يف امل�شجد؛ وقال يل: 
املوجودة  التربعات  الفجر )ح�شب  على �شالة  املحافظني  لالأطفال   -
يف �شندوق امل�شجد(؛ فجزى اهلل اأهل هذا احلي خري اجلزاء، وليتها 
تتكرر الفكرة على باقي م�شاجد امل�شلمني، ملا فيها من تعويد الأطفال 

على املحافظة على ال�شلوات؛ وخا�شة �شالة الفجر.

يح��رم اإ�صغ��ال امل�صلني يف امل�صاجد بالله��و وغريه، ومع 
هذه الفقرة:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد
1- غر�س حمبة امل�شجد يف نفو�س اأطفال احلي وال�شغار- بتوفري 
اأخطاء ال�شغار يف  اأن�شطة خمتلفة - وحث امل�شلني على ال�شرب على 

امل�شجد، وعلى ا�شتخدام اللني والرفق مع املخطئ منهم.
2- ال�شتفادة من الأ�شرطة القدمية، بو�شعها يف مكتبة امل�شجد 

لالإعارة.
3- و�شع خطة لربنامج دعوي يف العطل ملختلف �شرائح جماعة 
امل�شجد؛ للق�شاء على الفراغ، وا�شتثمار اأوقاتهم يف العطل والإجازات.

اأو  البلدة  جتمعهم   - اخلطباء  من  ملجموعة  �شهري  اجتماع   -4
املنطقة اأو احلّي اأو الزمالة - لتبادل الآراء، وتطوير م�شتوى اخلطبة.

5- دعوة العلماء لإلقاء كلمة يف امل�شجد، وتهيئة اأ�شئلة لت�شتفيد 
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جماعة امل�شجد من اأجوبتها ، اأو جعله حواًرا مفتوًحا منهم مع ال�شيخ.
امل�شجد  جماعة  وجهاء  وبع�س  امل�شجد  لإمام  ميدانية  زيارة   -6
للمحالت التجارية، وتذكري اأ�شحابها بالبعد عن املنكرات، واإعطائهم 

الفتاوى واملطويات؛ كال�شالونات، وحمالت ال�شي�س، واأ�شرطة الغناء.
م�شجد،  كل  الدائمة يف  امل�شكالت  ملعاجلة  املخت�شني  تنادي   -7
فئة  عزوف  )م�شكلة  مثل:  امل�شجد،  جماعة  تنا�شب  بحلول  واخلروج 

ال�شباب عن ارتياد امل�شاجد(.
اأو ف�شلية، وتهيئة امل�شلني  8- و�شع خطة دعوية تربوية �شنوية 

للتفاعل معها اإعداًدا وتنفيًذا.
لتبادل  احلّي؛  خطباء  جمموعة  بني  دورية  لقاءات  اإقامة   -9

اخلربات، والت�شاور يف توجيه اخلطبة وتقييمها.
10- اإهداء هدية لالأطفال ال�شغار املرتادين للم�شجد ؛ لتحبيبهم 

يف امل�شجد.

حتت��اج امل�صاج��د اإىل م��ن يهت��م به��ا، ويحر���س عل��ى 
نظافتها، ومع هذه الفقرة:

أفكار إلحياء دور المسجد في المجتمع
)1( اإقامة خيمة بجانب امل�شجد دعوية؛ تقام بالتعاون مع مركز 
الدعوة، وتفعل هذه اخليمة باإقامة معار�س دعوية، وبالإمكان ال�شتفادة 

من مركز الدعوة بحي الرو�شة الذي ابتكر هذه الفكرة وطبقها.
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)2( و�شع حامل لكتب اجلاليات والأ�شرطة يف اآخر امل�شجد، وهذا 
متوافر يف مكاتب الدعوة واجلاليات.

)3( اإقامة م�شابقة خا�شة بامل�شجد، كم�شابقة على اأحد الكتب، 
دورية  امل�شابقة  وتكون  قيمة،  وتكون جوائزها  اأراد،  فيها من  وي�شرتك 
كل اأربعة اأ�شهر؛ ففي ال�شنة ثالث م�شابقات، ويراعى يف ذلك املوا�شم.

عم��ارة امل�صاجد من اأعظم الأعم��ال واأجلها، ومع اآخر 
فقراتنا:

حكم دخول المسجد بالحذاء
�ُشئلت اللجنة الدائمة يف ال�شعودية هذا ال�شوؤال: ما حكم دخول 
عملهم  يتطلب  الع�شكريني  واأن  خا�شة  )الب�شطار(؛  باحلذاء  امل�شجد 

لب�س احلذاء دائًما، علما باأن امل�شاجد مفرو�شة؟
وال�شالة  باحلذاء،  امل�شجد  يجوز دخول   .. اجلواب: احلمد هلل 
به - اإذا كان طاهًرا - مع مراعاة العناية به عند دخول امل�شجد، حتى 

ل يكون به اأذى.
وباهلل التوفيق، و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه و�شلم.

ختاًم���ا: احر����ض عل���ى امل�ساهم���ة يف نظافة امل�سجد ال���ذي ت�سلي 
في���ه، وتذك���ر اأن اعتناءك به ه���و اعتناء ببيت من بي���وت اهلل؛ فال تدع 

الأجر يفوتك.
"و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعل���ى اآل���ه و�سحب���ه 

اأجمعني".
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أسبوع المسجد )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الرحيم الرحمن، علم القراآن، خلق الإن�سان، علمه 
البيان، له مقاليد ال�سموات والأر���ض، �سبحانه! كّل يوم هو يف �ساأن، 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده 
واأبلغ من دعا  اأجمع، وخري من �سلى ورك��ع،  اآدم  ور�سوله، �سيد ولد 
اإىل اهلل فاأ�سمع، �سلى اهلل وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء 
يوم  اإىل  باإح�سان  تبعهم  وم��ن  التابعني،  وع��ن  عنهم  ور�سي  ال��ربرة، 

الدين. اأما بعد:
يف  تقل  وق��د  الإ�سالمية،  البلدان  بع�ض  يف  امل�ساجد  تكر  ق��د 
بلدان اأخرى، ولكن ما يهمنا هو عدد امل�سلني واملرتادين لها، فهناك 
بع�ض امل�ساجد �سبه مهجورة، ل ي�سلي بها اإل ن�سف �سف اأو اأقل، مع 

اأن جريانها كر، ول حول ول قوة اإل باهلل.
يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             ( 

ي�سرنا اأن نكون معكم يف اآخر اأيامنا من اأ�سبوع امل�سجد.

احر���س عل��ى الذهاب مبك��ًرا اإىل امل�صج��د، ومع اأوىل 
فقراتنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ     ڃ          ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ       ژ          ڈ  ڎڈ 
ڱ  ڱ   ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ   گ  گ 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ رب  )الأنفال(.

ل حت��اول اأن تك��ون اأول م��ن يغ��ادر م��ن امل�صج��د بعد 
انتهاء ال�صالة، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
 : ملسو هيلع هللا ىلص  اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه - قال: قال ر�سول اهلل  عن 
"�سالٌة يف م�سجدي هذا خرٌي من األِف �سالٍة فيما �سواُه، اإل امل�سجَد 

احلراَم" رواه البخاري. 

ا�صتغ��ل وق��ت جلو�ص��ك يف امل�صج��د بق��راءة الق��راآن 
والذكر، ومع الكلمة ال�صباحية:

المسجد الحرام؛ مكانته وخصائصه
اأول بيت و�شع للنا�س يف الأر�س، رفع قواعده  البيت احلرام هو 
اإبراهيم -عليه ال�شالم-. ومن ذلك اليوم رفع اإبراهيم �شوته يف النا�س 
باحلج ، وبّلغ اهلل �شوته اإىل جميع الب�شرية، فاأ�شبح البيت مثابة للنا�س 

واأمًنا، اإليه يفدون وله يعودون.
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نراه على مدار ال�شاعة ل يخلو من طائف، اأو راكع، اأو �شاجد، اأو 
ذاكر هلل، اأو متاأمل متفكر. ومع هذا كله فالنا�س يف �شوق دائم اإليه، فال 

يكادون يفارقونه حتى تهيم القلوب اإىل لقياه والعودة اإليه.
وقد خ�شه اهلل -جل وعال- بخ�شائ�س ومميزات تختلف عن غريه 

من امل�شاجد، فزاد حبُّ النا�س له وتعلقهم به، ومن تلك اخل�شائ�س:
1- اأنه قبلة امل�شلمني يف م�شارق الأر�س ومغاربها. وقد اأر�شى اهلل 

-جل وعال- نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بذلك فقال �شبحانه: زب ڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  

ے ے           ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې رب  )البقرة(.

قلوبهم،  تتجه  فاإليه  واأمنا  للنا�س  مثابة  2- جعله اهلل جل وعال 
وبه تتعلق اأفئدتهم . ثم اإن احلق جل وعال جعل من دخله اآمًنا كما قال 

جل �شاأنه : زب ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې ې  ېى 
ۆئ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ       ائ   ى 

ۆئ     ۈئ رب )البقرة(.
3- زيادة اأجر ال�شالة فيه على غريه باأ�شعاف م�شاعفة . فعن 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�شالة يف م�شجدي  جابر - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل 
اأف�شل من األف فيما �شواه اإل امل�شجد احلرام، و�شالة يف امل�شجد احلرام 

اأف�شل من مائة األف �شالة فيما �شواه«.
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فيه  ال�شيئات  فاإن  فيه،  ال�شاحلة  الأعمال  ت�شاعف  كما  اأنه   -4
م، ول نقول: ت�شاعف؛ حلرمة املكان، قال اهلل تعاىل:  زب ڤ ڤ  تعظَّ

ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ رب  )احلج: 25(.
5- حترمي �شيد ما به من طائر اأو غريه على املحرم وغري املحرم، 

وهذا بالإجماع.
6- ل يجوز قطع �شجره وح�شي�شه الأخ�شرين الربيني اإل الإذخر.
فقد طلب العبا�س - ر�شي اهلل عنه - من النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ي�شتثنيه 

نظًرا حلاجة اأهل مكة ال�شديدة له فاأذن له.
زب ٺ  قال اهلل -جل وعال-:   . له  الكفار  7- حرمة دخول 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
ڃڃ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ 

ڃ  ڃ چ چ رب  )التوبة: 28(.
اإىل  ي�شلمها  اأو  يعرفها  اأن  اأراد  ملن  اإل  لقطته  اأخذ  يجوز  ل   -8
ويل الأمر ول يحل متلكها بحال من الأحوال لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ول حتلُّ 

لقطتها اإل ملن�شد«.
9- امل�شجد احلرام اأحد امل�شاجد الثالثة التي يجوز �شد الرحال 
اإليها، ول يجوز �شد الرحال اإىل غريها ملا رواه اأبو هريرة - ر�شي اهلل 
م�شاجد:  لثالثة  اإل  الرحال  ت�شد  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه 

امل�شجد احلرام، وم�شجدي هذا، وامل�شجد الأق�شى«.
10- حرمة القتال فيه اإىل يوم القيامة . قال اأبو هريرة - ر�شي 
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اهلل عنه - : ملا فتح اهلل - عز وجل - على ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص مكة قام يف 
واأثنى عليه ثم قال: »اإن اهلل حب�س عن مكة الفيل،  النا�س فحمد اهلل 
واإنها  قبلي،  كان  لأحد  حتل  مل  واإنها  واملوؤمنني،  ر�شوله  عليها  و�شلط 
اأحلت يل �شاعة من نهار، واإنها لن حتل لأحد بعدي، فال ينفر �شيدها، 
اإل ملن�شد، ومن قتل له قتيل فهو  ول يختلى �شوكها، ول حتل �شاقطتها 

بخري النظرين اإما اأن يفدى واإما اأن يقتل«.

ل تن�صغ��ل باحلدي��ث اجلانب��ي يف امل�صج��د، وم��ع هذه 
الفقرة:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد
1- حث امل�شلني على تعاهد املعتكفني، وق�شاء حوائجهم، وتي�شري 

اأمورهم.
باإقامة  امل�شجد،  وجريان  الأ�شر  هموم  يف  الفّعالة  امل�شاركة   -2
للم�شلني  تقوية  ودرو�س  الناجحني،  للطالب  امل�شجد  يف  م�شغر  حفل 

وغريهم.
3- دعوة اأهل احلي للم�شاركة يف املجالت الإ�شالمية.

يف  وا�شتغاللها  للعمالة،  الرم�شانية  الإفطار  موائد  اإقامة   -4
الدعوة.

له  امل�شجد،ُتدعى  بجوار  احلي  لأهل  معايدة  حفل  اإقامة   -5
اجلاليات امل�شلمة؛ لتخفيف وح�شتهم يف العيد لُبعدهم عن اأهليهم.
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ل تغ�ص��ب اإن اأب��دى ل��ك اإم��ام اأو م��وؤذن امل�صج��د اأي��ة 
مالحظة، ومع هذه الفقرة:

أفكار إلحياء دور المسجد في المجتمع
)1( اإقامة م�شابقة بني اجلاليات على اأحد كتب العقيدة املرتجمة 
امل�شابقات هذه  وطريقة  العمرة.  لأداء  برحلة  تكون  واجلائزة  بلغتهم؛ 
حينئذ  في�شتفيد  يجهلها-   كان   - �شخ�س  لدى  معلومات  تر�شخ  لعلها 

ويفيد غريه. 
ويو�شح  اأ�شبوع،  كل  عنها يف  يجاب  لالأ�شئلة  �شندوق  و�شع   )2(

ذلك، وتعلق يف لوحة الإعالنات يف اآخر امل�شجد. 
)3( الهتمام مبجلة امل�شجد؛ وبالإمكان التفاق مع اأحد املكاتب 

الدعوية - يف جتديدها كل �شهر ومتابعتها - بر�شم �شنوي. 

احر�س عل��ى ال�صالم عند دخول��ك امل�صجد، ومع هذه 
الفقرة:

االجتماع في المسجد ألذكار الصباح والمساء 
بصوت جماعي

ال�شباح  اأذكار  ويقولون  امل�شجد،  يف  يجل�شون  ال�شباب  بع�س 
وامل�شاء ب�شوت جماعي، وهذه الأذكار، واإن كانت م�شروعة، اإل اأن الهيئة 
اجلماعية املذكورة مبتدعة؛ لأنها مل تثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شحابه، رغم 
اأنهم كانوا يقولون تلك الأذكار، ولكن مل يرد اأنهم كانوا يجتمعون لها، 
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والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من عمل عماًل َلي�س َعَلِيه اأَمُرَنا َفُهَو َرٌد« رواه م�شلم.
ولقد اأنكر ال�شحابي اجلليل عبد اهلل بن م�شعود على قوم راآهم 
يف امل�شجد حلًقا -وبني اأيديهم ح�شى - ويف كل حلقة رجل يقول: كربوا 
يقول:  ثم  مائة،  فيهللون  مائة؛  هللوا  يقول:  ثم  مائة،  فيكربون  مائة؛ 

ُحوا مائة؛ في�شبحون، وهكذا. �شبِّ
فقال: ويحكم، والذي نف�شي بيده، اإنكم لعلى ملة اأهدى من ملِة 

حممٍد، اأو ُمفَتِتُحو باب �شاللة.
ومل ينكر عليهم ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - الت�شبيح - فهو 
عبادة م�شروعة - واإمنا اأنكر عليهم الهيئة والطريقة؛ لأنها مل تثبت عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ب��ني  والبغ�ص��اء  ال�صحن��اء  لإزال��ة  فر�ص��ة  امل�صج��د 
امل�صلمني، ومع هذه الفقرة:

سلوكيات ال تليق بالمسجد
ومن تلك ال�شور املخالفة، اإقامة حلقات للكالم والرثثرة يف اأمور 
الدنيا، من دون �شبب �شرعي ينفع امل�شجد، واإمنا ملجرد القيل والقال، 
الغيبة املحرمة - حرمة  اإىل  النا�س وغيبتهم، وبذلك ت�شاف -  وذكر 

الت�شوي�س واخلروج عن اأهداف امل�شاجد.
واإذا اجتمع - اإىل ذلك - التفاق على عقد بيع، اأو جرد ح�شابات 
ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث  لقوله  اأ�شد حرمة،  الأمر  كان  امل�شجد،  النا�س يف  بني 
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الذي يرويه اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه - : »من راأيتموه يبيع اأو يبتاع يف 
امل�شجد، فقولوا: ل اأربح اهلل جتارتك«.

ومن الأمور التي ينبغي مراعاتها عدم رفع ال�شوت، حتى بالقراءة 
اإىل  يحتاج  امل�شلي  لأن  ي�شلي؛  من  القارئ  بح�شرة  كان  اإذا  والذكر، 
التدبر واخل�شوع، والقارئ ي�شغله برفع �شوته؛ ولهذا يقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اأيها النا�س كلكم يناجي ربه، فال يجهر بع�شكم على بع�س يف القراءة« 
على  خرج  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  هو  احلديث  ورود  و�شبب  اأحمد.  الإمام  رواه 

اأ�شحابه، وهم ي�شلون ويجهرون بالقراءة.
األ يذكر فيها ا�شم  يف بيوت اهلل.. التي ينبغي - لأداء دورها - 
املعنوية،  الناحية  من  برفعها  اأمر  الت�شريع،  اأو  للتعظيم  اهلل،  غري 
وال�شالة  اهلل،  حق  لأداء  اأداة  وجعلها  فيها،  العبادة  باأداء  وبطهارتها 
والعبادة وال�شفاء الروحي والنف�شي بذكر اهلل واتباع اأمره، ورفعها من 
الناحية احل�شية بنظافتها و�شيانتها وحفظها من القاذورات والأو�شاخ.
اإل للذكر والطاعة، فلذلك توؤدى  اإن امل�شاجد املعمورة ما جعلت 
فيها ال�شالة جماعة وفرادى، ويدعو فيها امل�شلم ربه وحده، ول يدعو 
معه اأحًدا، واإ�شافتها اإىل اهلل تعاىل تقت�شي �شرفها، ومتيزها عن بقية 

البقاع، وذلك ما يوجب احرتامها ومراعاة حرمتها.
ختاًم���ا نق���ول: امل�سج���د ل ميك���ن اأن يو�س���ف يف اأ�سب���وع، ول اأن 
يح���اط دوره يف كلم���ات؛ بل هو اأكرب م���ن ذلك بكثري؛ لذا .. كن رفيًقا 
للم�ساج���د، قريًب���ا منه���ا، مالزًم���ا العت���كاف فيها، اجعلها ه���ي اأن�سك 

ومالذك عن اأيِّ �سيٍء.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، اأمر بالتحلي بالف�سائل، ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
زب ې ې  العليم احلكيم  اإل هو  اإل��ه  وال��رذائ��ل، ل  النقائ�ض 
ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ 

ۈئرب ) البقرة:26٩(. واأ�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله، فتح اهلل 

اآله  اأب��واب الرقي وال�سعادة، اللهم �سلِّ و�سلم عليه، وعلى  لنا ب�سنته 
واأ�سحابه، اأويل الراأي والفكر والنجابة، وعلى من �سار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
العني،  تريح  وه��ي  واخل�سرة،  والنماء  للظل  عنوان  ال�سجرة 

وت�سعد القلب، وتدعو اإىل التفاوؤل.
ونحن معكم يف هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر )    ( 
لعام )             ( وعلى مدى اأ�سبوع كامل للحديث عن ال�سجرة، يف 

اأ�سبوع جميل باإذن اهلل.

ال�صجرة حا�صرة يف القراآن:

القرآن الكريم
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   زب  تعاىل:  قال 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ    ۆئ  ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ  وئ 
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خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  ی  ی  ىئ 
ٱ  يث   ىث  مث      جث  يت  ىت      مت      خت  حت  جت  يب  ىب   مب 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
رب   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٺ    ٺ  ٺ 

)الأعراف(.

ال�صنة املطهرة ذكرت ال�صجرة، واأبانت اأهميتها:

الحديث
عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - قال: »راأيت فيما يرى 
على  اأتت  فلما  "�س"  تقراأ  ال�شجرة  وكاأن  �شجرة،  حتت  كاأين  النائم 
ال�شجدة �شجدت، فقالت يف �شجودها: اللهم اكتب يل بها اأجًرا، وُحطَّ 
عني بها وزًرا، واأحدث يل بها �شكًرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك 
داود �شجدته. فلما اأ�شبحت غدوت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأخربته بذلك فقال: 
�شجدت اأنت يا اأبا �شعيد؟ فقلت: ل، قال: اأنت كنت اأحق بال�شجود من 
ال�شجدة،  على  اأتى  حتى  "�س"،  �شورة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فقراأ  ال�شجرة، 

فقال يف �شجوده ما قالت ال�شجرة يف �شجودها« �شححه الألباين.

من بني اأغ�صان الأ�صجار تنبت كلمتنا الطيبة:

الشجرة
يف هذا الع�شر، وحول لفتة حتمل �شعار: "ازرع ول تقلع".

اأقف اأحمل اأوراقي ال�شفراء الذابلة، اأئن ح�شرة على ما اأ�شاهده 
من ق�شوة الب�شر علينا .. فهل تعرفون من اأنا؟
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اأنا ال�شجرة التي تنبت لكم من كل الثمرات وزينة للناظرين.
اأنا من جعلني اهلل تذكرًة ومتاًعا للمقوين.

اأنا من انقادت وخ�شعت م�شبحة �شاجدة لرب العاملني.
اأبعد هذا كله يكون جزائي القطع والإهمال؟

اإًذا؛ اأين كنت - اأخي - حينما ت�شاهد من حولك يقطعون اأغ�شاين 
عبًثا، بل اأين كنت حينما اأقف يف فناء دارك جتف اأوراقي ظماأً.

اأمل ي�شلك حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه 
- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن قامت ال�شاعة وبيد اأحدكم ف�شيلة فاإن 

ا�شتطاع األ يقوم حتى يغر�شها فليفعل« رواه البخاري.
فيه  تذوب  يوم  كان يف  ولو  باأيديكم، حتى  ما  بزرع  ياأمركم  فهو 

اجلبال، وت�شخ�س فيه الأب�شار.
واإل  يغر�شون زرعهم،  ولتكن ممن  الآن،  الطالب من  اأيها  فابداأ 

حينما حتتاج اإيلَّ يوًما ما، فاإنك لن جتدين.

ومن تلك الزهرة الفواحة نخرج لكم هذه الفقرة:

أهمية األشجار لصحة اإلنسان
عوادم  من  املنبعثة  الغازات  ب�شبب  ملوث  جو  يف  نعي�س  نحن 
عنه  نتج  مما  ال�شناعية،  امللوثات  من  وغريها  وامل�شانع،  ال�شيارات 
زيادة يف معدل الإ�شابة بالأمرا�س، وظهور اأمرا�س جديدة، والت�شمم 
عوادم  من  املنبعثني  والر�شا�س  الكربون  اأوك�شيد  اأول  غاز  جراء  من 
ا يف اجلهاز التنف�شي، اإ�شافة اإىل الأتربة  ال�شيارات الذي ي�شبب اأمرا�شً
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املتطايرة بفعل الرياح، لعدم وجود غطاء نباتي حول املدن وداخلها؛ لذا 
اإىل  واأفراًدا  الدول حكومات ومنظمات  ت�شعى  اأن  ال�شرورة  اأ�شبح من 
زيادة الت�شجري يف كل مكان يف احلدائق املنزلية، ويف املناطق ال�شكنية، 
وامل�شانع  واملدار�س  العالية،  املباين  وحول  املدن،  وحول  ال�شوارع،  ويف 
وامل�شت�شفيات، لتنقية الهواء حفاًظا على ال�شحة العامة، وتلطيف مناخ 
اجلو  تلوث  عن  الناجمة  الأمرا�س  ن�شبة  فاإن  بال�شكان،  املكتظة  املدن 
امل�شاحات  لزيادة  اإجراءات  تتخذ  ما مل  بالزدياد،  اآخذة  وهي  كبرية، 

اخل�شراء من الأ�شجار.

ومن ب�صتان احلكمة نقطف لكم:

الحكمة
- ازرع ول تقطع.

- ال�شجرة غذاء وخ�شرة وظالل.

وها هي ثمرتنا الأخرية:

منتجات األخشاب
الكتل  وتنقل  عام،  كّل  العامل  غابات  يف  الأ�شجار  ماليني  ُتْقَطع 
من هذه الأ�شجار اإىل املنا�شر وم�شانع لب الورق. وتقوم هذه املنا�شر 
بن�شر هذه الكتل اإىل اأخ�شاب، تدخل يف بناء املباين واأنواع عديدة من 
الأعمال الإن�شائية. وي�شتعمل رجال ال�شناعة الأخ�شاب لعمل كل �شيء، 
من الأثاث اإىل م�شارب الكريكيت. وحتول م�شانع لب الورق الكتل اإىل 



128

وت�شتعمل  الورق،  لت�شنيع  الرئي�شة  املادة اخلام  تعترب  عجينة خ�شبية، 
ت�شنيع  يف  الورق(  )لب  اخل�شبية  العجينة  الكيميائية  ال�شناعات 

الكحول والبال�شتيك ومنتجات اأخرى.
ختاًم���ا: نتمن���ى اأن تك���ون حدائقن���ا مليئ���ة بالأ�سج���ار، ومنازلنا 

بالأزهار، ومدار�سنا بالأخالق.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سماء ومعليها،  وراف���ع  وب��اري��ه��ا،  الأك����وان  ف��اط��ر  احل��م��د هلل 
الأرزاق  وكاتب  وم�سويها،  الأنف�ض  وخالق  وداحيها،  الأر���ض  وبا�سط 
�سيئا، فاإمنا يقول له كن  اأراد  اإذا  اإله عظيم  وجمريها، �سبحانه من 
فيكون. من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فلن جتد له وليًّا 
كتابه  يف  ربه  عليه  �سلى  ور�سوله،  عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد  مر�سًدا، 
املكنون، ورفع ذكره يف العاملني، ور�سي اهلل عن اآله الطيبني و�سحابته 

امليامني. اأما بعد:
من بني كل امل�سطحات اخل�سراء املنت�سرة نطل عليكم، يف يومنا 
الثاين من اأ�سبوع ال�سجرة، الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 

.)             (
اأتيناكم حاملني معنا بذوًرا لأ�سجار خمتلفة.

اأول بذرة نزرعها هي بذرة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ   ٹ        ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ٹ  ٹ   
ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ        ڄ  ڄ  ڄ      
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ         گگ  گ  ک  ک  کک 
ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  ہ 
ھ ھ ھ    ھ ےے ۓ  ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ    
ۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ     ىائ  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی جئ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ     ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ 
رب  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

)الق�ش�س(.

وثاين بذورنا هي ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل : 
 »بينا نحن عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص جلو�س اإذ اأتي بجمار نخلة، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اإن من ال�شجر ملا بركته كربكة امل�شلم«. فظننت اأنه يعني النخلة، فاأردت 
اأن اأقول: هي النخلة يا ر�شول اهلل، ثم التفت فاإذا اأنا عا�شر ع�شرة؛ اأنا 

اأحدثهم ف�شكت، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »هي النخلة« رواه البخاري.
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ونحفر عميًقا لن�صع بذرة الكلمة ال�صباحية:

الزراعة العضوية
انت�شرت - يف وقتنا احلا�شر- الزراعة باإ�شافة الأ�شمدة واملبيدات 
الكيماوية وتعري�س البذور لالإ�شعاع؛ لزيادة اإنتاجها ومقاومتها لالآفات 
وحما�شيل  حجًما،  اأكرب  وثمار  اأعلى،  اإنتاج  على  للح�شول  الزراعية؛ 
هو  ما  ولكن  ال�شكان.  عدد  لزيادة  نظًرا  مو�شمها،  غري  يف  زراعية 
الأف�شل الزراعة الطبيعية اأْي الع�شوية، اأم الزراعة بالأ�شمدة واملبيدات 

الكيماوية؟
بالطبع الزراعة الع�شوية هي الأف�شل لالإن�شان والبيئة، فالتفاح 
- مثاًل - نراه اليوم لي�س برائحة وطعم التفاح احلقيقي، ناهيك عن 
بالطريقة  املزروع  احلا�شل  يحتويه  ما  اإىل  ترقى  ل  التي  الفيتامينات 
الطبيعية، اإ�شافة اإىل بقاء اأثر من املبيدات الكيميائية يف الثمار. والأمر 
نف�شه ي�شري على الربتقال والباذجنان والقرع واخلوخ واجلزر والرز، 

واملحا�شيل الأخرى، ومنتجات الألبان، وبي�س املائدة...اإلخ.
ي�شبنا  ومل  املنتجات،  هذه  من  ناأكل  ولكننا  اأحدهم:  يقول  وقد 
مكروه، فاأقول له: اإن اأثرها ال�شيئ ل يظهر مبا�شرة، واإمنا هو بطيء، 
اأن  اإىل  اإ�شافة  اأ�شبابها؛  اأمرا�س ل نعرف  وبالرتاكم يظهر على �شكل 
املبيدات والأ�شمدة الكيميائية ت�شر البيئة ككل؛ كاملا�شية والطيور واملياه 
والرتبة. وقد انتبهت املجتمعات اإىل هذه احلقيقة، فعادت اإىل الزراعة 
املحا�شيل  كمية  لأن  �شعًرا؛  اأعلى  املنتجات  هذه  باأن  علًما  الطبيعية، 
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لزيادة  با�شتمرار  البحوث  وجترى  اأقل.  الطبيعية  بالطريقة  املنتجة 
الإنتاج بهذه الطريقة.

بحيث  املجال؛  هذا  يف  ال�شباقة  فهي  الأوروبي  الحتاد  دول  اأما 
هذه  �شراء  على  يقبلون  هناك  والنا�س  الع�شوية،  الزراعة  يف  تو�شعت 
تو�شع  حيث  واليابان،  واأ�شرتاليا  املتحدة  الوليات  وكذلك  املنتجات، 
عالمات تل�شق على املنتجات الزراعية من فواكه وخ�شر وبي�س املائدة؛ 
ت�شري اإىل اأنها من املنتجات الطبيعية، دون اإ�شافات كيماوية. اأما الدول 

العربية فالزراعة الع�شوية فيها قليلة، والإنتاج ي�شدر اإىل اأوروبا.
الزراعة  منتجات  باأهمية  العربي  امل�شتهلك  وعي  زيادة  اإن 
الع�شوية، واإقباله على �شرائها، �شي�شكل دعًما مهًما لتطور هذه الزراعة 

يف الدول العربية. وهذه مهمة و�شائل الإعالم.

ونكمل غرا�صنا بهذه البذرة:

أشجار الزينة
يختلف اختيار �شجرة الزينة باختالف املكان الذى تزينه. وهناك 
اختيار  بها  يتحدد  التي  العوامل  هذه  بني  ومن  لختيارها.  موا�شفات 

زراعة نوع بعينه التايل ذكره:
1- حتديد الرتفاع املطلوب من اأ�شجار الزينة؛ فاإذا كان �شيتم 
اإذا  اأما  اأعلى من قمة املبنى ..  األ تكون  اأمام مبنى، فرياعى  زراعتها 
الأ�شجار  من  مانع  فال  املكان(،  يف  نقطة  )اآخر  خلفي  ملنظر  كانت 

الطويلة التي ُترتك لنموها الطبيعي.
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2- حتديد العر�س؛ فال لزراعة الأ�شجار العري�شة بجوار امل�شايات 
ا�شتخدامها  وبالعك�س ميكن  ال�شيقة.  اأو  ال�شغرية  امل�شاحات  و�شط  اأو 

عند الرغبة فى اإخفاء منظر غري مرغوب فيه.
اَعى اأن تكون امل�شافات املرتوكة ما بني  3- م�شافات زراعتها؛ َفرُيَ
اأن تقل امل�شافة عن  الأ�شجار ح�شب حجم ال�شجرة نف�شها، فال ينبغي 

حجم ال�شجرة.
4- اختيار نوع ال�شجرة، فال�شجرة املخروطية ُت�شتخدم للتن�شيق 
دوام  فيها من خ�شائ�س  يتوافر  ملا  الكبرية،  املباين  اأمام  اأو  اخللفي، 

اخل�شرة، ولأوراقها الإبرية التي ل تتعر�س للتلف ب�شهولة.
اأما الأ�شجار الدائمة اخل�شرة، فُتزرع فوق امل�شطحات. والأ�شجار 

املت�شاقطة الأوراق، فُتزرع لغر�س الظل فى ف�شل ال�شيف.

وجنم��ل حديقتن��ا بب��ذرة بعن��وان )كيفي��ة ت�صكي��ل 
اأ�صجار الزينة(:

كيفية تشكيل أشجار الزينة
تتم باإحدى الطرق الآتية:

ُترتك  حيث  القاعدة؛  مع  القمة  تت�شاوى  الأ�شطوانى،  ال�شكل  اأ- 
ال�شاق الأ�شلية للنمو العمودي، ثم ُتقرط من اأعلى، لكي يحدث النمو 

اجلانبي لالأفرع التي تقلم من اأعلى ومن اأ�شفل، مع ت�شوية اجلوانب.
ب- ال�شكل املخروطي، وفيها تكون قاعدة الأفرع مت�شعة، والراأ�س 
ثم  العمودي،  للنمو  ال�شاق  ُترتك  باأن  وذلك  الهرم.  �شكل  مثل  �شيقة، 
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ُتقرط من اأعلى لت�شجيع النمو اجلانبي، ثم تقلم الأفرع اجلانبية العليا 
تقليًما جائًرا، والأفرع ال�شفلية تقليًما خفيًفا، ليتكون ال�شكل املخروطي.
ج- ال�شكل الكاأ�شى، وهو عك�س ال�شكل ال�شابق؛ وفيه تكون القاعدة 
بعد  للنبات،  الأ�شلي  املحور  بقطع  ذلك  ويتم  مت�شًعا،  والراأ�س  �شيقة، 
اأن يبلغ الرتفاع املطلوب، واأق�شاه )4( اأمتار فى اأ�شجار ال�شوارع، ثم 
تكون  بحيث  القطع،  منطقة  من  القريبة  العلوية  الأفرع  بع�س  اختيار 
موزعة توزيًعا منتظًما ومتوازًنا فى اجتاه �شبه راأ�شى، )ل تقل امل�شافة 
بني الفرع والذى يليه عن 20 �شم(، وبذلك يكون القلب خالًيا من الأفرع.
تختلف درجة انفتاح القمة باختالف املناطق، وباختالف الظروف 
اجلوية. ففى املناطق احلارة، حيث تكون الأ�شجار اأكرث عر�شة لل�شم�س 
ُيراعى اأن تكون درجة النفتاح قليلة، من خالل توزيع الأفرع اجلانبية 
الأكرث  للمناطق  ال�شىء  ونف�س  راأ�شى،  �شبه  اجتاه  وفى  لولبيًّا،  توزيًعا 

عر�شة للرياح.

وحت��ى ت�صب��ح احلديق��ة متكامل��ة و�صعن��ا لك��م هذه 
البذرة:

دراسة تؤكد على فوائد أشجار الصنوبر الصحية
كثري من النا�س يهتم بزراعة الأ�شجار ونباتات الزينة بالقرب من 
منزله، اأو حتى داخل املنزل، اإل اأن اإحدى الدرا�شات احلديثة اأ�شارت اإىل 
بع�س املزايا الأخرى التي ت�شفى اأهمية على هذه الأنواع من الكائنات 
بجامعة  الباحثني  جمموعة  بها  قام  التي  الدرا�شة  واأن  خا�شة  احلية؛ 
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هذه  يغطى  والذي  ال�شنوبر  �شجر  م�شحوق  اأن  توؤكد  باإيطاليا  كييتى 
الأ�شجار )اللحاء( قد ظهرت فاعليته يف حت�شني اجللد، كما اأنه يقلل 
من اآلم الدورة ال�شهرية بالن�شبة للن�شاء، كما اأنه ي�شاعد يف التخفيف 

من طنني الأذن.
كما اأو�شحت الدرا�شة التي ن�شرها موقع الديلى ميل اأن ال�شنوبر 
يحتوى على م�شادات اأك�شدة؛ ت�شاعد يف عالج وتخفيف اآلم اللتهابات، 
ا يف تنظيم اإنتاج اأك�شيد النيرتيك، مما يح�شن  وهي بدورها ت�شاعد اأي�شً
حتى  الدموية،  الدورة  واآلية  فعالية  من  ويزيد  الدم،  تدفق  عملية  من 
طول  على  توجد  التي  ال�شنوبر  اأ�شجار  من  ياأخذونه  التجار  بع�س  اأن 
ال�شاحل الغربي بفرن�شا، ويبيعونه حتت ا�شم اآخر من اأجل التك�شب من 

ورائه.
كما اأ�شارت العديد من الدرا�شات الأخرى اإىل اأن �شجر ال�شنوبر 
مفيد للغاية وفعال يف تخفيف اأعرا�س الربو وه�شا�شة العظام واجللطات 
ا هذا امل�شحوق يف حت�شني الأداء اجلن�شي للرجال،  الدموية، وي�شاعد اأي�شً
ي�شاعد  مما  الدم،  تدفق  وزيادة  اجللد،  حالة  حت�شني  اإىل  بالإ�شافة 
بع�س  اأن  كما  لأطول فرتة ممكنة.  و�شليمة  بها �شحية  الحتفاظ  على 
الدموية،  الأوعية  تقوية  على  ت�شاعد  اأن  ميكن  اأنها  يزعمون  الباحثني 
وخف�س �شغط الدم املرتفع ، وخف�س الكول�شرتول، وتقليل تخرث الدم. 

وقد ا�شتخدم لأول مرة مقتطفات من حلاء �شجر ال�شنوبر، من 
ي�شتخدم  وكان  �شنوات،  منذ  الأ�شليني  الأمريكيني  الهنود  مئات  قبل 

ا للم�شاعدة على التئام اجلروح ب�شكل اأ�شرع، وتقليل اللتهاب.  تقليديًّ
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هذا بالإ�شافة اإىل اجلانب النف�شي الذي ي�شعر به الإن�شان نتيجة 
الأ�شجار  اأن  الدرا�شات  من  كثري  اأ�شارت  الأخ�شر؛ حيث  للون  تعر�شه 
والأزهار والنباتات اخل�شراء - عموًما - جتعل الإن�شان يعي�س حالة من 
الهدوء النف�شي، قد يكون له من الأثر ما يعاجله اإذا اأ�شيب باأمرا�س 

الكتئاب؛ ل قدر اهلل.
اإىل هن���ا نكون قد اأكملنا غر�ض بذورنا، وبقي لنا مهمة �سقايتها 

ورعايتها، حتى تكرب وتظلنا بظلها، ونتلذذ بثمرها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املتفرد بوحدانية الألوهية، املتعزز بعظمة الربوبية، 
املاّن  واأحوالها،  بتقلبها  والعامل  باآجالها،  العامل  نفو�ض  على  القائم 
اأن  واأ���س��ه��د  نعمائه.  ب�سوابغ  عليهم  املتف�سل  اآلئ���ه،  بتواتر  عليهم 
حممًدا عبده املجتبى ور�سوله املرت�سى، بعثه بالنور امل�سيء والأمر 
املر�سي، فدمغ به الطغيان، واأكمل به الإميان، ف�سلى اهلل عليه و�سلم 
ما دار يف ال�سماء فلك، وما �سبح يف امللكوت ملك، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني. اأما بعد:
هوائها  وا�ستن�ساق  والأزه���ار،  احل��دائ��ق  بني  التجول  اأجمل  ما 

العليل، ومائها النقي.
هذا  يومنا  ال�سجرة يف  ن�ستعذب معكم احلديث عن  نحن  وها 

الثنني، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             (.
و�سوف نطوف معكم اليوم على جمموعة من الأ�سجار.

نبداأ ب�صجرة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ     پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٿ   ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ       ڍ  ڍ    ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ         ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ   ڎ    ڎ  ڌ    
گ  گ گ گ        ڳ  ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    
ھھ  ھ  ھ        ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  
ۈ     ۆ  ۆ  ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ڭ       ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  
ۈ   ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى  ائ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ   ىئىئ ی ی     ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب 

مب  رب )الق�ش�س(.

ونقف عند �صجرة ال�صنة:

الحديث
 : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأبي  عن 
الِم"  ا�ِس من بِخَل بال�شَّ عاِء، و اأبَخُل النَّ ا�ِس من عجَز َعِن الدُّ "اأعَجُز النَّ

�شححه الألباين.

و�صادفتنا �صجرة عمالقة ا�صمها الكلمة ال�صباحية:

أهمية الشجرة
للغذاء  اليومية فهي م�شدر  اأهمية كبرية يف حياتنا  لل�شجرة  اإن 
والك�شاء والظل، وقد حث الإ�شالم على اأن يعمر النا�س الأر�س بالغر�س 

نث ں   والزرع املثمر، وتبارك اهلل اأ�شدق القائلني يف حمكم كتابه 
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ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  
ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  مث )ق(، كما اأن غر�س الأ�شجار واملحافظة 
عليها، واإكثارها والتعهد بخدماتها و�شيانتها، وعدم التعدي عليها من 
للظل  م�شدًرا  كونها  اإىل  وبالإ�شافة  ثوابها،  ينقطع  ل  التي  الأعمال 

والغذاء والك�شاء، فلها اأهمية كبرية ودور كبري يف حياتنا، ومنها: 
- تعد الأ�شجار م�شدًرا للجمال والبهجة وال�شرور والهواء العليل.
اإذ  البيئة،  يف  مهمة  ومنظرها  ب�شكلها  وال�شجريات  الأ�شجار   -
تعمل على الت�شجيع على التنزه واجللو�س والرحالت، ومل �شمل الأ�شر، 
اإىل  النف�س، بالإ�شافة  واإدخال البهجة والراحة والهدوء والرتويح عن 
كونها حتد من التلوث املوجود ب�شبب تطاير الغبار والأدخنة والروائح 

الكريهة، وكذلك احلد من حرارة ال�شم�س وحت�شني الرطوبة.
واملحافظات  املناطق  يف  للجمال  م�شدًرا  الأ�شجار  تعد   -
للمدينة، ملا تقوم به من دور  التنف�س  والقرى والهجر؛ فهي تعترب رئة 
طريق  عن  الأوك�شجني  واإطالق  الكربون،  اأك�شيد  ثاين  امت�شا�س  يف 
ب�شورة  جمال  من  للمدن  ت�شيفه  ما  اإىل  بالإ�شافة  ال�شوئي،  التمثيل 
اأحزمة خ�شراء حولها، وي�شتفيد منها املواطنون والزائرون واملتنزهون 

كمنتجعات يرتادونها بعد النتهاء من اأعمالهم اليومية.
من  الرتبة  منع  ويف  رياح،  كم�شدات  كبرية  اأهمية  لالأ�شجار   -
يف  القت�شادية  فوائدها  اإىل  بالإ�شافة  املناخ،  وحت�شني  الجنراف، 

ال�شناعات اخل�شبية والدوائية، كما اأنها م�شدر للوقود والتدفئة. 
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غذائية  عنا�شر  من  حتتويه  ملا  غذائية  قيمة  لها  ثمارها   -
وفيتامينات.

وال�شعاب،  الأودية  من  عدًدا  وتعاىل-  -�شبحانه  اهلل  رزقنا  وقد 
والتي  اجلميلة،  الرملية  والكثبان  الوا�شعة،  ال�شحراوية  والأرا�شي 
والأرطاء  وال�شدر  الطلح  مثل  الغابات؛  و�شجريات  اأ�شجار  تغطيها 
تتعر�س  وال�شجريات  الأ�شجار  اأن  وال�شبط وغريها. ونالحظ  والعرفج 
اليوم لالعتداء والإزالة والرعي اجلائر، وخا�شة �شجر الأرطاء والطلح؛ 
حيث يوجد بع�س �شعاف النفو�س يقومون ب�شحب الأ�شجار وال�شجريات 
من الرو�شات، ويوؤدي يف النهاية اإىل اجنراف الرتبة، وتهديد البيئة، 
فال يبقى لالإن�شان ظل ومتنزه، ول للحيوان ماأوى وماأكل. واإن واجبنا 
يقوم  من  على  وننكر  عليها،  ونحافظ  اهلل،  ن�شكر  اأن  الأ�شجار  نحو 
واإكثارها  بزراعتها  يقوم  من  وت�شجيع  بها،  اجلائر  والرعي  بقطعها 
وحيثما  القادمة،  والأجيال  اأجيالنا  بها  تتمتع  حتى  عليها،  واملحافظة 
وجدت الأ�شجار كانت املياه، وحيثما انعدمت �شارت الأر�س مقحطة، ل 

خري فيها ول جمال.

احلكم��ة  ا�صمه��ا  ومعم��رة  قدمي��ة  �صج��رة  وهن��ا 
ال�صباحية:

الحكمة
- من يحب ال�شجرة يحب اأغ�شانها.
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وتبدو لنا يف الطريق �صجرة بهية، ومع هذه الفقرة:

الوظائف الطبية لألشجار والنباتات
ال�شعبي  الطب  جمال  يف  العديدة  والتجارب  الأبحاث  اأثبتت 
والتداوي بالنباتات والأع�شاب، اأن هناك العديد من الأ�شجار والنباتات 
والأع�شاب التي لها فوائد طبية عديدة، مما ي�شعب ح�شرها يف هذا 

املجال.
ومن الأمثلة على دور الأ�شجار والنباتات يف الطب، ما روي عن 
�شعد - ر�شي اهلل عنه - قال �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من ت�شبح 

�شبع مترات عجوة مل ي�شره ذلك اليوم �شم ول �شحر« رواه البخاري.
ومعاجلة  للكبد،  كمن�شط  القدمي  الطب  يف  التمر  ا�شتخدم  وقد 
على  يوميًّا؛ لحتوائه  تناوله  على  اعتادوا  ملن  وملني طبيعى  البوا�شري، 
وملني  ال�شيخوخة،  ملظاهر  وموؤخر  لالأع�شاب،  ومرمم  الألياف، 
ومنظف  للبلغم،  وطارد  لل�شعال،  ومهدئ  الدموية،  والأوعية  لل�شرايني 

للكلى واحل�شى والرمال.
اأن  اأبى هريرة - ر�شي اهلل عنه -  كما ثبت يف ال�شحيحني عن 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »عليكم بهذه احلبة ال�شوداء، فاإن فيها �شفاء من كل 

داء اإل ال�شام« رواه البخاري.
كما اأن ع�شري الربتقال غنى بالفيتامينات واأهمها فيتامني "ج" 
العرب  اأطباء  يوؤكد  كما  اللثة.  نزيف  وخا�شة  الأمرا�س؛  من  الواقى 
الأوائل اأن �شرب منقوع ق�شور الربتقال اجلافة، مفيد يف عالج املغ�س 
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والآلم املعدية والغثيان واإيقاف القيء والنزيف، كما ي�شتخدم يف عالج 
احلمى.

وما اأجمل منظر النخلة، ومع هذه الفقرة:

أشجار الطرق الزراعية
اأو  اإما ملنفعة خا�شة،  الأ�شجار؛  اإىل زراعة مثل هذه  اللجوء  يتم 

ملنفعة عامة. ويوجد لكل غر�س �شروط يف اختيار نوعية ال�شجر له.
ولالنتفاع  الظل،  بغر�س  تكون  اخلا�شة:  املنفعة  اأ�شجار  اأ- 

باخل�شب، اأو من اأجل اإقامة حدود فا�شلة بني املمتلكات.
ب- اأ�شجار املنفعة العامة: الغر�س الأ�شا�شي منها الظل، وُتزرع 
على جانبي الطرق على بعد )10( اأمتار من بع�شها، وتكون من الأ�شجار 
اأو  ترعة  زراعتها على  اإذا مت  اأما  الكافور.  مثل  النمو؛  �شريعة  القائمة 
الفروع،  املدلة  تلك  اأو  ال�شكل،  تكون خيمية  اأن  فينبغي  مائي،  جمرى 

حتى ل تخفي منظر املاء مثل اأ�شجار ال�شف�شاف.

الأ�صجار منها ال�صغري ومنها الكبري، ومع هذه الفقرة:

أشجار مصدات الرياح
كما يت�شح من ا�شمها هي لغر�س �شد الرياح عن احلديقة، ويكون 
مكانها فى اجلهات البحرية والغربية. ُيكتفى ب�شف واحد منها، وتكون 
امل�شافة التي تبعد فيها ال�شجرة عن الأخرى حوايل )1.5 اإىل 2( مرت، 
زراعة  الأف�شل  فمن  ا،  جدًّ �شديدة  لرياح  ا  معر�شً املكان  كان  اإذا  اأما 
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�شنفني اأو اأكرث من الأ�شجار، واأن تكون امل�شافة بني ال�شجرة والأخرى 
من )2.5 اإىل 3( مرت.

من اأنواع اأ�شجار م�شدات الرياح: ال�شرو والكافور، وهناك �شروط 
هامة لختيار نوع ال�شجرة التي ُتزرع كم�شدات للرياح:

1- اأن تكون م�شتدمية اخل�شرة.
2- اأن تكون قائمة التفريع.

3- اأن يكون نوع الورق اإبريًّا، لأنه ل يتاأثر بفعل الرياح ول يتمزق.
4- اأن تكون �شريعة النمو، وذات ارتفاع كبري.

5- اأن تكون كثيفة الأوراق، بحيث ت�شل تقريًبا اإىل �شطح الأر�س.
6- اأن تكون قوية اجلذع، حتى ل تنك�شر بفعل الرياح.

العدوى  فتنقل  بالآفات؛  لالإ�شابة  وعر�شة  �شعيفة  تكون  األ   -7
لغريها.

اإىل هنا نكون قد اأنهينا جولتنا لتعرف العديد من الأ�سجار، فاإن 
ا�ستمتعت���م حًق���ا فال تفوتوا فر�سة تع���رف الأ�سجار التي يف مدينتكم، 

واأنواعها واأ�سكالها وثمارها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، ثم احلمد هلل، ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها 
على غريها حتى غدت قمة فوق القمم. احلمد هلل الذي بعث فينا 
والأف��ع��ال،  اخل�سال  حم��م��ود  امل�سطفى  خلقه،  وخ���رية  ر�سله،  اأك���رم 
املرتقي منزلة اخللة من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم، 
اأن حممًدا عبد اهلل ور�سوله، �سلى  ما تعاقب الليل والنهار، واأ�سهد 

اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ال�����س��ج��رة م��ه��م��ا ق��ل��ن��ا ف��ي��ه��ا ف��ل��ن ن��وف��ي��ه��ا ح��ق��ه��ا، ف��ق��د مدحها 
ال�سعراء، وو�سفها الوا�سفون، اإل اأننا جميًعا ل ن�ستطيع اأن نح�سي 

نعمة �سجرة واحدة، فكيف بحدائق وجنات من الأ�سجار والأزهار.
نحن معكم اليوم الثالثاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( لع�����ام 
)             (، ونعتز -باإذن اهلل - اأن نقدم لكم العديد من الفقرات املفيدة 

عن ال�سجرة.

ال�صجرة ظل ظليل، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ        ۉ ې 
ې ې  ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ      وئ وئ          ۇئ  ۇئ 
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ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
چچ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ   ڤ  
چ چ ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ ڑ     
ڑ ک    کک ک     گ    گ     گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ    
ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ 
ہھ ھ ھ  ھ ے ے     ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ 
ائ  ى  ى        ې  ې   ېې  ۉ  ۉ  ۅ       ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی     ی  ی  ىئ 
خب  مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث   مث ىث  رب )الق�ش�س(.

ال�صجرة ثمرة وغذاء، ومع ال�صنة النبوية:

الحديث
 عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
عليه طيب  ومن عر�س   - الزيتون  يعني   - ال�شجرة  »ائتدموا من هذه 

فلي�شب منه« ح�شنه الألباين.
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ال�صجرة ذات جذور واأغ�صان، ومع الكلمة الطيبة:

أهمية األشجار في الطبيعة
1- الأ�شجار رئة الطبيعة، تنتج الأوك�شجني النقي مبعدل )1.5 
اإىل 3( طن لكل كم2 يوميًّا. ومتت�س الغابات من الأر�س �شنويًّا )40( 
كتلة  اإىل  الذي حتوله  ال�شام  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  من  مليار طن 
حمرك  يف  البنزين  من  ليرت   )100( احرتاق  اإن  الغذاء.  اأقلها  حيوية 
�شيارة يحتاج اإىل )350( كغ اأوك�شجني، بينما يحتاج الإن�شان لتنف�شه 

يف يوم كامل )680( غرام اأوك�شجني؛ والغابة تعطي اجلميع.
من  وتقلل  اجلبلية،  املناطق  يف  الثلجية  النهيارات  توقف   -2

اأخطار الفي�شانات.
فتحمي  لها،  كم�شدات  وتعمل  الرياح،  �شرعة  من  تقلل   -3
املزروعات، وتدراأ ت�شاقط الأزهار والثمار، لتزيد الغلة بن�شبة )%30(.

وال�شطياف،  احلراج  م�شاريع  يف  العاملة  الأيدي  ت�شغيل   -4
والر�شم  ال�شعر  يف  الرفيع  الذوق  وتنمية  ال�شيد،  بريا�شة  والتمتع 
واملو�شيقى، والبحث العلمي، وتاأمني التمويه واملخابئ اجليدة يف اأثناء 

احلرب 
5- حتفظ الو�شط احليوي؛ فتبقي هرم التغذية متوازًنا من اأ�شغر 

كائن اإىل اأعقلها. 
احلرارة،  ودرجة  الهواء  رطوبة  على  وحتافظ  املناخ،  تنظم   -6
العليا،  احلرارة  درجات  من  تخف�س  فالغابة  والتبخر.  النتح  بو�شاطة 
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ظل  اإىل  يلجاأ  حينما  بذلك،  املرء  وي�شعر  الدنيا،  الدرجات  من  وترفع 
�شجرة �شيًفا اأو �شتاء، وخا�شة يف الليل. 

الأوراق  ت�شاقط  عن  الناجتة  والع�شوية  الدبالية  املادة  تنتج   -7
والهواء،  للماء  نفوذيتها  حيث  من  الرتبة  بنية  فتح�شن  وتخمرها، 

واإمكانيتها على الحتفاظ باملاء. 
ذريًّا،  ملجاأ  تكون  اأن  للغابة  وميكن  البيئي،  التلوث  من  حتد   -8
حيث اأظهرت الأبحاث يف دول عديدة، اأن هواء الغابة يحوي من الغبار 
الذري ن�شبة تقل )15( مرة مما هو عليه خارجها، و�شكان الغابة اأقل 

ا لأمرا�س �شرطان الدم والعظام.  تعر�شً
9- تثبت الغبار؛ وتوقف حترك الرمال والكثبان الرملية.
ا من الهدوء وال�شكون.  10- متت�س ال�شجيج، وتخلق جوًّ

املناظر  ويحفظ  املياه،  موارد  ينظم  اأر�شيًّا  غطاء  ت�شكل   -11
الطبيعية اجلميلة.

الطيور  حيث  وال�شطياف،  للتنزه  رائًعا  مكاًنا  توؤمن   -12
والع�شوية،  النف�شية  ال�شحة  ا يف  دوًرا هامًّ وتلعب  الربية،  واحليوانات 
وترتك لدى الإن�شان �شعوًرا بالراحة ينجم عن خ�شائ�س غري منظورة، 
للجراثيم  قاتلة  طيارة  وزيوًتا  ع�شوية،  مواد  تفرز  الأ�شجار  اأغلب  لأن 
واللزاب  والبلوط  فال�شنديان  الإن�شان.  ت�شيب  والتي  اجلو،  يف  املعلقة 
دقائق،  �شبع  خالل  والريحان  دقائق،  خم�س  خالل  اجلراثيم  تقتل 
وال�شرو خالل )15( دقيقة ..اإلخ ومما ل�شك فيه باأن بيئة خالية من 

اجلراثيم ت�شنع ال�شحة. 
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ا م�شاعًدا لنموها؛  13- حتمي النباتات ال�شغرية، وتوؤمن لها جوًّ
كالفطور وال�شرخ�شيات وغريها الكثري.

ناأخذ  فمنها  لالأ�شجار،  القت�شادية  الفوائد  تعدد   -14
والفلني  واحلطب  والأخ�شاب  بندق(   - ثمري  �شنوبر   - الثمار)ك�شتنا 
اأزهارها  ومن  والبطم(؛  )الغار  من  العطرية  والزيوت  الطبية  واملواد 

ي�شنع النحل اأطيب الع�شل.

ال�صجرة جمال وزينة، ومع احلكمة:

الحكمة
الكربون وتعطينا  اأك�شيد  تاأخذ ثاين  ال�شجرة م�شفى طبيعي؛   -

الأوك�شجني.

ال�صجرة خ�صرة ومناء، ومع هذه الفقرة:

أشجار الشوارع
للغر�س اجلمايل،  الأول  املقام  تكون يف  بالطبع  ُتزرع  اأي �شجرة 
وهكذا  الأ�شجار.  اأنواع  بتعدد  املنافع  فتتعدد  فح�شب،  هذا  لي�س  لكن 
فهي  اجلمالية،  الأغرا�س  اإىل  فبالإ�شافة  ال�شوارع  اأ�شجار  مع  احلال 
تقينا من حرارة ال�شيف بظاللها، كما تخفف من حدة امللل، بالنظر 

اإىل الأبنية اخلر�شانية.
الطرق،  لأ�شجار  املتعددة  الأنواع  حتت  تندرج  ال�شوارع  واأ�شجار 

وهى كالتايل:
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اأ- اأ�شجار الطرق العري�شة.
ب- اأ�شجار ال�شوارع.

ج- اأ�شجار الطرق ال�شيقة.
د- اأ�شجار الطرق الزراعية التي تنق�شم اإىل مناطق جافة ومناطق 

رطبة.
ال�شوارع  بزراعة  القيام  عند  اتباعها  ينبغي  تعليمات  وتوجد 

بالأ�شجار:
اأو يف  الطريق  يكون على جانبي  الذي  املالئم  املكان  اختيار   -1

و�شط ال�شارع.
2- اختيار نوع واحد من ال�شجر يف ال�شارع الواحد، اإل اإذا كان 
ال�شارع طوياًل، فيتم اختيار نوعني خمتلفني، بحيث يتنا�شبا من حيث 

ال�شكل واللون والرتفاع.
تعوق  ل  كبرية، حتى  مل�شافة  ال�شجرة  الفروع خارج  األ متتد   -3
حركة املرور، واأل يكون جذع ال�شجرة مائاًل، ويتطلب ذلك األ يقل طول 

ال�شاق الرئي�س عن )3-4( مرت.
4- امل�شافة التي تبعد فيها كل �شجرة عن الأخرى هي )10( مرت.
5- البتعاد عن اأ�شالك التليفون اأو الكهرباء، عند زراعة الأ�شجار 

يف ال�شوارع والطرقات.
6- اختيار نوعية الأ�شجار ذات التفريع القائم اأو اخليمي، ح�شب 

ات�شاع ال�شارع، اأو الأ�شالك املمتدة فيه.
7- اختيار الأ�شجار التي يتم تقليمها يف ال�شوارع الكثرية الأ�شالك.
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ال�صجرة غ�صون وفروع، ومع هذه الفقرة:

أهمية األشجار
اآلف  منذ  والعقاقري  والألياف  بالغذاء  النا�س  الأ�شجار  متد 
ال�شنني، واأهم من ذلك كله فاإنها متدهم بالأخ�شاب. ا�شتخدم اإن�شان 
عجلة.  واأول  قارب،  واأول  رمح،  اأول  لت�شنيع  اخل�شب  التاريخ  قبل  ما 
وعرب ع�شور التاريخ ظل النا�س ي�شتعملون اخل�شب يف �شناعة الأدوات، 
ا ي�شتعملونه  اأي�شً الفنية. كما ظلوا  وت�شييد املباين، ويف بع�س الأعمال 
فوائد  عن  لتقل  لالإن�شان،  فوائد  احلية  القائمة  ولالأ�شجار  وقوًدا. 

منتجات الأ�شجار، لأنها ت�شاعد يف املحافظة على املوارد الطبيعية.

ال�صجرة اأع�صا�س واأمان، ومع هذه الفقرة:

تقليم أشجار الزينة
يحكم عملية التقليم عوامل كثرية من اأهمها:

كانت  فاإذا   .. الزينة  اأ�شجار  زراعة  الغر�س من  ما  الغر�س:  اأ- 
اإذا  اأما  قد ل حتتاج.  اأو  ب�شيط،  تقليم  اإىل  الظل، فهي حتتاج  بغر�س 
كانت الزراعة بغر�س احل�شول على اأكرب قدر من ال�شوء، اأو اأنها ُتعطل 

حركة املرور، اأو ُتزاحم املباين فالبد من تقليمها.
فالأ�شجار  الأ�شجار:  نوع  باختالف  التقليم؛  ميعاد  اختالف  ب- 
فتقلم  امل�شتدمية  اأما  ال�شكون؛  طور  يف  وهى  تقلم  الأوراق  مت�شاقطة 

غالًبا عقب مو�شم الإزهار مبا�شرة.
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ج- ظهور عالمات ال�شعف: من اأجل جتديد ن�شاطها يتم تقليمها 
تقليًما جائًرا، اأما التي تنمو منًوا طبيعيًّا، فيكتفى باإزالة الفروع التالفة 

اأو املري�شة اأو اجلافة.
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل اآخر غ�سن يف �سجرتنا لهذا اليوم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الرحيم الرحمن، علم القراآن، خلق الإن�سان، علمه 
�ساأن،  يف  هو  يوم  كّل  �سبحانه  والأر���ض  ال�سموات  مقاليد  له  البيان، 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده 
واأبلغ من دعا  اأجمع، وخري من �سلى ورك��ع،  اآدم  ور�سوله، �سيد ولد 
اإىل اهلل فاأ�سمع، �سلى اهلل وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء 
يوم  اإىل  باإح�سان  تبعهم  وم��ن  التابعني،  وع��ن  عنهم  ور�سي  ال��ربرة، 

الدين. اأما بعد:
من اأوراق ال�سجر، وزهور الأزهار، نطل عليكم يف يومنا الأخري 

من اأ�سبوع ال�سجرة.
نحن معكم يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( 
لعام )             (، جئناكم لنطوف حول �سبعة حدائق مليئة بالأ�سجار 

والأغ�سان والأوراق.

حديقتنا الأوىل هي حديقة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ    قال تعاىل: 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ    ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 
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ۋ ۅ           ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى     ائ ائ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ٺ   ٺ     ٺ     ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ    پ 
ڦ  ڦ    ڦڦ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    
چ چڇ ڇ       ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک   ک گ   گ گ   گ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ 
ۀ  ۀ  ہ ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ  ے ےۓ 

ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ     ۆ رب )الق�ش�س(.

ثاين حدائقنا هي ال�صنة املطهرة:

الحديث
»يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل 
يا عائ�شة! بيت ل متر فيه جياع  اأهله.  عائ�شة! بيت ل متر فيه، جياع 

اأهله - اأو جاع اأهله - قالها مرتني، اأو ثالًثا« رواه م�شلم.

ونقف هنا داخل حديقة الكلمة ال�صباحية:

أهمية األشجار في التنسيق
احلديقة،  يف  امل�شتخدمة  النباتية  العنا�شر  اأكرب  الأ�شجار  تعترب 
وهي على عدة اأ�شكال؛ من حيث ال�شكل و طبيعة النمو و لون الأوراق ذات 
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�شاق واحدة، اأو �شوق متفرعة من �شاق واحدة، وتتميز عن ال�شجريات 
بظهور �شاق وا�شحة؛ وعادة ميكن حتديد ارتفاعها باأكرث من )3( مرت، 

وهو حتديد لي�س دقيًقا.
وت�شتعمل الأ�شجار يف احلديقة لالأغرا�س التالية:

1. تزيني احلديقة: و يراعى فيها اأن تتنا�شب مع حجم احلديقة، 
و ظروف العناية املبذولة فيها، و يف�شل اأن ت�شرتعي النظر، من حيث 
تفوقها يف اأحد املميزات، مثل جمال الأزهار، اأو ال�شكل املحدد، اأو املظهر 
تناف�س  ل  وتدّية عميقة، حتى  وجذورها  كثيًفا  يكون ظلها  واأل  الأنيق. 
امل�شطحات اخل�شراء واحلوليات حتتها. و قد تزرع الأ�شجار قرب مبنى 
ذات  الأ�شجار  زراعة  ويف�شل  وامل�شايات.  املداخل  لتحديد  اأو  املنزل، 

الأزهار الكثيفة يف املكان البعيد عن املنزل.
اأو تقليل �شرعة الهواء: يجب اأن تكون الأ�شجار دائمة  2. العزلة 
اخل�شرة، ويف�شل اأن تكون منتظمة الكثافة، من حيث النمو اخل�شري 
النمو،  �شرعة  اأف�شلية  مع  متعمقة،  جذورها  تكون  واأن  والرتفاع، 
واحتياجها لعناية متو�شطة. ولغر�س تقليل �شرعة الرياح يف�شل زراعة 
الأ�شجار يف �شفوف طولية متقاربة من بع�شها البع�س، يف اجلهة التي 
ا اأن ت�شتعمل الأ�شجار لعمل �شتار كثيف  تهب منها الرياح، وميكن اأي�شً
ممتد على طول احلديقة لغر�س العزلة، اأو حلجب مناظر غري مرغوبة، 
اأفق  خط  وتوفري  خلفي،  منظر  وتكوين  احلديقة،  لإحاطة  ت�شتعمل  اأو 
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طبيعي غري منتظم، اأو ب�شكل جمموعات خمتلفة، لتق�شيم احلديقة اإىل 
اأجزاء، اأو توفري عن�شر املفاجاأة بها.

املناطق  يف  خا�شة  املنزل؛  خارج  �شرورية  الظل:  اأ�شجار   .3
اأكرب  م�شاحة  لإعطاء  اأفقيًّا  تفرعها  يكون  اأن  ويف�شل  �شيًفا،  امل�شم�شة 
و�شط  كانت  واإذا  تنا�شب حجمها مع م�شاحة احلديقة.  الظل، مع  من 
امل�شطح  منو  تعيق  لدرجة  ا  جدًّ النمو  كثيفة  تكون  األ  يف�شل  امل�شطح 
الأخ�شر، واأل تكون مت�شاقطة. وهذه الأ�شجار حتتاج لرتبية خا�شة وهي 

�شغرية، وتقليم منا�شب بعد بلوغها احلجم الكامل.
منفرد؛  �شكل  على  عادة  تكون  امل�شطحات:  يف  تزرع  اأ�شجار   .4
ويجب اأن حتتوي عن�شًرا ممتاًزا نادًرا، مع توافر منوها بنجاح، متم�شية 
مع ظروف منو امل�شطح من رطوبة وظل ومناف�شة اجلذور وغريها، واأن 

تكون متميزة باأزهارها احللوة.
الأ�شجار  ال�شريع بني  التاأثري  ت�شتخدم بغر�س  اأ�شجار موؤقتة:   .5
وق�شرية  النمو،  �شريعة  تكون  اأن  يجب  لذلك  النمو؛  البطيئة  الأ�شلية 
اأْي عند و�شول  ال�شتغناء عنها؛  اإمكان  اإزالتها مبجرد  العمر، وجتري 
الأ�شجار الأ�شلية اإىل الطول واحلجم املنا�شب. و يجب مالحظة توافقها 
مع بع�شها البع�س يف ال�شكل والتاأثري والحتياجات البيئية قبل زراعتها.
ا  جدًّ احلجم  كبرية  تكون  األ  ي�شرتط  املدن:  �شوارع  اأ�شجار   .6
م�شتمر.  تقليم  اإىل  واأل حتتاج  اأو حتتها،  بجوارها  املرور  تعيق  لدرجة 
�شدمات  اأو  املارة  عبث  مثل  �شعبة  ظروًفا  تتحمل  اأن  يجب  وكذلك 
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املرور؛ خا�شة يف ال�شوارع املزدحمة. ويف�شل اأن تكون دائمة اخل�شرة 
ال�شوارع  حالة  ويف  مثمرة.  تكون  واأل  ال�شوارع،  نظافة  على  للمحافظة 
والأحياء الهادئة يف�شل اأن تكون الأ�شجار اأكرب حجًما؛ حيث ت�شتخدم 

للظل واأن تكون مزهرة للتجميل ما اأمكن.

ون�صل اإىل رابع حدائقنا، ومع فقرة:

فوائد األشجار
1- متت�س ق�شًما كبرًيا من الغازات امللوثة والغبار؛ وحتى الغبار 

الذري.
2- متت�س ثاين اأوك�شيد الكربون، وتعطينا الأوك�شجني.

3- تنظم املناخ من خالل ترطيب اجلو، وخف�س درجة احلرارة 
يف ال�شيف ورفعها يف ال�شتاء، وحتمي املباين من اأ�شعة ال�شم�س احلارة 

�شيًفا.
4- مقاومة الرياح القوية وتقليل �شرعتها؛ فتحمي املزروعات.

الرمال باجتاه املدن، ومقاومة  واإيقاف زحف  تثبيت الرتبة،   -5
الت�شحر.

اأنواع من الأ�شجار قادرة على الق�شاء على اجلراثيم  6- هناك 
واحلور  ال�شنوبر  اأ�شجار  مثل  مواد؛  من  تفرزه  مبا  والفريو�شات، 

وال�شف�شاف والكينا وال�شنديان و البلوط وال�شرو واللزاب واملوز.
7- متت�س ال�شوء الذي تعاين منه كل املدن يف وقتنا احلايل.
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الأ�شمدة  اأف�شل  من  الأ�شجار  من  املت�شاقطة  الأوراق  تعترب   -8
للرتبة.

9- تعترب امل�شاحات املزروعة بالأ�شجار اأف�شل املتنزهات للراحة 
وال�شتجمام.

والأ�شماغ  والبخور  والعطور  الثمار  الأ�شجار  من  ي�شتفاد   -10
والأدوية و�شناعة الأثاث والقوارب.

لي�شتفاد من  النباتات الأ�شغر حجًما،  الأ�شجار  11- تزرع حتت 
ظلها �شيًفا، ومن تقلبات املناخ.

12- واأخرًيا؛ اإن اللون الأخ�شر لالأ�شجار يجلب الراحة النف�شية 
ويريح الب�شر. اإنها دعوة لتح�شني البيئة واحلياة.

اأ�صج��ار  )اأهمي��ة  بعن��وان  ه��ي  احلديق��ة اخلام�ص��ة 
الفاكهة(:

أهمية أشجار الفاكهة
ت�شتخدم  معمرة،  �شجرة  عن  عبارة  الفاكهة:  �شجرة  تعريف 

ثمارها لال�شتهالك الآدمي.
اأهمية اأ�شجار الفاكهة:

- زيادة الدخل املادي لالأفراد واملجتمعات والدول. 
- ا�شتخدام الثمار يف برامج الغذاء لل�شكان.

- قيام بع�س ال�شناعات على منتجات اأ�شجار الفاكهة.
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- توفري الفر�س الوظيفية لالأفراد . 
تق�شيمات اأ�شجار الفاكهة:

اأوًل: من حيث طبيعة النمو:
باأوراقها  حتتفظ  التي  هي  اخل�شرة:  دائمة  الفاكهة  اأ�شجار   -1

طوال ال�شنة. ومن اأمثلتها: املوالح، املاجنو، املوز، النخيل.
اأوراقها  ت�شقط  التي  الأوراق: هي  مت�شاقطة  الفاكهة  اأ�شجار   -2
يف مو�شم من ال�شنة )اخلريف وال�شتاء(. ومن اأمثلتها: الرمان، العنب، 

التفاح، امل�شم�س، اخلوخ.
ثانًيا: التق�شيم من حيث الظروف اجلوية املالئمة  للنمو والإثمار. 

)على اأ�شا�س درجات احلرارة واملدارات(
1- فواكه املناطق الباردة: درجة احلرارة منخف�شة، فرتة ال�شتاء 

طويلة، ال�شوء قليل، الأمطار كثرية.
2- فواكه املناطق املعتدلة:

ال�شتاء طويل،   ، الباردة  اأدفاأ من  باردة: درجة احلرارة  مناطق 
الأمطار اأقل من املناطق الباردة.

ثالًثا من حيث الت�شابه:
الليمون،  اليو�شفي،  الربتقال،   ( وت�شمل:  املوالح.  جمموعة   -1

الأترج، اجلريب فورت(.
الكمرثى،  )التفاح،  وت�شمل:  التفاحية.  الثمار  جمموعة   -2

ال�شفرجل(.
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)اخلوخ،  وت�شمل  احلجرية.  النواة  ذات  الفواكه  جمموعة   -3
امل�شم�س، الربقوق، الكرز، اللوز(.

4- جمموعة الثمار العنبية )الطرية(. مثل )العنب(.

اآخر حدائقنا هي فقرتنا القادمة:

فوائد النخلة
النخلة هي اأم الأ�شجار وفيها ما ل يح�شي ول يعد من الفوائد؛ 

فهي كاملوؤمن كل ما فيها خري:
1- اجلريد ي�شتخدم يف ع�شرات الأ�شياء.

2- البلح تتم التغذية به يف اأكرث من �شورة طازًجا اأو جمفًفا.
خلطات  علي  وي�شاف  للما�شية،  كعلف  ي�شتخدم  البلح  نوى   -3

الطب ال�شعبي والكحل. 
4- اللوف ي�شتخدم لل�شناعات البيئية ك�شناعة املق�شات.

حمل  يف  ي�شتخدم  لذلك  الحتمال؛  �شديد  اجلذع  خ�شب   -5
الأ�شقف اخل�شبية، و�شناعة الكباري الب�شيطة علي املجاري املائية.

6- ت�شتخدم النخلة يف �شد الرياح والإحاطة باملزروعات، والأهم 
اإذ  والواحات؛  القرى  علي  ال�شحراء  زحف  وقف  يف  ت�شتخدم  اأنها 
القوية  جذورها  لطبيعة  وذلك  الرملية،  الكثبان  تثبيت  يف  مثالية  اإنها 
الأنبوبية  وطبيعتها  اأمتار،  ع�شرة  من  لأكرث  الرتبة  اأفقيًّا يف  واملنت�شرة 

ال�شبكية التي تقوم بالتثبيت الهائل للرتبة.
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وهن���ا نك���ون قد خرجنا م���ن حديقة اأ�سب���وع ال�سج���رة، ولكن لنا 
ع���ودة لتل���ك احلديق���ة اجلميل���ة، لن���ا ع���ودة لتل���ك الثم���رة اللذي���ذة؛ 

ف�ساهموا معنا يف زرع �سجرة، وغر�ض بذرة، وريِّ نبتة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع االختبارات )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، اأمر بالتحلي بالف�سائل، ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
زب ې ې  العليم احلكيم  اإل هو  اإل��ه  وال��رذائ��ل، ل  النقائ�ض 
ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ 

ۈئ رب ) البقرة:26٩(. واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، فتح اهلل 

اآله  اأب��واب الرقي وال�سعادة، اللهم �سلِّ و�سلم عليه، وعلى  لنا ب�سنته 
واأ�سحابه، اأويل الراأي والفكر والنجابة، وعلى من �سار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
اأ�سبوع،  ا لإذاعتك ال�سباحية  اأي�سً اأ�سبوًعا،  اأن لالختبارات  كما 
وا  ِل���ُت���وؤَدُّ ب���اإذن اهلل -  ال���ذي ينفعكم -  جت���دون فيه اجل��دي��د وامل��ف��ي��د 

اختباراتكم بكل جناح ودون اأّي قلق.
الأ�سبوع خ�س�سناه للحديث عن الختبارات، نبداأه معكم  هذا 

يف هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             (.

ع��ن  التوعوي��ة  اأيامن��ا  اأوىل  ب��ه  ن�صته��ل  م��ا  خ��ري 
الختبارات، اآيات بينات من كالم املوىل تبارك وتعاىل:

القرآن الكريم
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ      ٴۇ  ۈ   زب  تعاىل:  قال 
ې ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ 
مئىئ  حئ     جئ    ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ 
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  ىب   مب  خب  حب  جب       يئ 
ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 
ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ      ڄ  ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ     ڃ  ڃ   ڃ  ڃ 
ک  ک     ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ      ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ    ھ ے   ے ۓ رب )الفرقان(.

وحديث ر�صولنا هو خري ما ينري طريق اختباراتنا:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س 

منا من غ�س« �شححه الألباين.

والن�صيحة لها ن�صيب من اأيام اختباراتنا:

نصيحة
تذكر دائًما يوم النتيجة:

- تذكرك الدائم ليوم النتيجة يدفعك اإىل النجاح والتفوق.
- فهوؤلء اأ�شدقاوؤك فرحون بالنجاح.

- وهذا يبكي متاأثًرا بر�شوبه.
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- ووالد هذا يذكره بف�شله، وبنتيجة اإهماله.
- وهوؤلء جريانك واأ�شدقاوؤك واأقاربك ي�شاألون عن نتيجتك، وكم 

ح�شلت من الدرجات؟ وهل اأنت من املتفوقني اأم ل؟
- ترى اأين اأنت يوم النتيجة، هل من الفرحني اأم من الباكني؟

الكلم��ة الطيبة اأق��وى موؤث��ر، اإذا كان��ت �صادقة بعد 
القراآن وال�صنة:

قواعد وفوائد للمذاكرة
اأوًل/ اأ�شاأل اهلل لك التوفيق والت�شديد ، واأن تكون من الأوائل. 

ثانًيا/ الن�شائح خمت�شرة، ولكنها ذات معاٍن كبرية فلهذا تاأملها 
بتمعن.

من القواعد والفوائد:
اأخل�س النية هلل - �شبحانه وتعاىل - عند مذاكرتك، وانو النية 

احل�شنة املتمثلة يف نفع نف�شك ودينك ووطنك.
من  فقربك  لوالديك؛  وبرك  اجلماعة،  مع  ال�شالة  على  حافظ 

اهلل خري معني لك.
ويف  املذاكرة  اأثناء  يف  م�شتندك  اهلل  على  والتوكل  الدعاء  ليكن 

اأثناء الختبارات.
همتك العالية دافع لك ملزيد من املذاكرة بق�شد التفوق.

الأمور  يراعي   - بارز  مكان  يف  و�شعه   - للمذاكرة  جدوًل  نظم 
التالية:
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- ابداأ باملادة الأ�شهل.
-اإذا مت اإدراج مادتني يف يوم واحد فال جتعل مادتني �شعبتني.

- �شع اأوقات للراحة وللرتويح دون الإخالل باجلدول.

- ل تهول اأمر الختبارات ول تهونه وابتعد عن التوتر.
- اجعل اجلدول مرًنا لأِيّ طارئ؛ ب�شرط اأن يكون اأمًرا طارًئا هو 

الذي يدعوك للتغيري.
اأول  تختار  بحيث  التجويد،  علماء  طريقة  ا�شتخدم  احلفظ  يف 
اأ�شاليب  ا من  واأي�شً واحدة،  كلمة  وتخت�شرها يف  حرف من كل حمور 
تريد حفظه  ما  تفهم  اأن  وحاول  تعرفها،  التي  بالأ�شياء  ربطه  احلفظ 

اأوًل.
يف الفهم:

- اخت�شر املو�شوع اأو الوحدة يف حماور، واإن ا�شتطعت تق�شيمه 
يف ما ي�شمى باخلريطة الذهنية .

- كرر التمارين ، وا�شتفد من الأ�شئلة والتمارين ال�شابقة.
ابتعد عن كل امل�شغالت يف اأثناء املذاكرة:

- ل تذاكر عند التلفاز.
- ل تذاكر عند ال�شبكة العنكبوتية.

- ل تذاكر عند البالك بريي.
- ل تذاكر عند الهاتف النقال.
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فقرتنا القادمة هي بعنوان )كيف متر ليلة الختبار 
ب�صالم؟(:

كيف تمر ليلة االختبار بسالم؟
1- عليك اأن تبعد نف�شك عن الإح�شا�س القائل ب�شرورة مراجعة 

املادة �شطًرا �شطًرا وذلك ل�شببني:
- �شعوبة - بل ا�شتحالة - ذلك ل�شيق الوقت.

زمني وخطة؛  وفق جدول  وراجعت  ذاكرت جيًدا،  قد  مادمت   -
تاأكد اأنك لن تن�َس املادة اإن �شاء اهلل.

الأ�شا�شية،  الأفكار  تراجع  اأن  الليلة  هذه  يف  عليك  ما  كل   -2
وت�شمعها لنف�شك، وتربط بني جزيئات املادة.

ل�شاعات  املراجعة  نتيجة  عليك  يقع  �شرًرا  هناك  اأن  اعلم   -3
طويلة؛ وذلك ل�شببني:

- هذه املراجعة تنهك قواك وت�شتنـزف جهدك.
- وكذلك ل تعطيك فر�شة للربط بني عنا�شر املادة الأ�شا�شية.

وافر  ق�شط  على  حت�شل  اأن  لبد  املركزة  املراجعة  هذه  بعد   -4
من الراحة. لبد - يف هذه الليلة - اأن تتحلى بالثبات والهدوء والثقة 
ا عن الأحاديث اجلانبية، وركز يف  يف قدرتك على النجاح. وابتعد اأي�شً

هدوئك، وتوجه اإىل اهلل بالدعاء. و�شلِّ �شالة احلاجة.
5- ول حتاول تعلم �شيء جديد. وجهز الأدوات الالزمة لالختبار، 

وتاأكد من �شالمتها، ثم من مبكًرا.
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و�صاد�س فقراتنا عن الختبارات هي:

نصائح غالية
- ذاكر عن حب واقتناع واأنك يف حاجة للنجاح، حتى تكون مفيًدا 

للمجتمع. 
- ابداأ املذاكرة بتالوة بع�س الآيات القراآنية.

- حاول اأن تذاكر وحدك.
- حافظ على اإر�شاء الوالدين ع�شى اأن حتظى بدعائهما.

- احر�س على الراحة والرتفيه حتى ل متل. 
- �شحة جيدة و ج�شم �شليم = مذاكرة اأف�شل. 

- احذر كرثة ال�شاي والقهوة، واأكرث من ع�شائر الفاكهة.
-ا�شتعن باهلل ول تعجز، وادعه ع�شى اأن يوفقك.

ونختم بهذه الفقرة:

كيف تعد برنامج المراجعة؟
- املذاكرة واملراجعة - بانتظام - ت�شهل عليك التذكر يف اأِيّ وقت.
المتحانات، ول جتعل  الزمني من  لقربها  املواد طبًقا  ترتيب   -
ملراجعة  وحتتاج  تن�شى  ل  حتى  طويلة،  بفرتة  المتحان  قبل  املراجعة 

اأخرى.
- حدد املواد التي حتتاج ملجهود ووقت اأكرب.
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- حدد الزمن املتبقي على كل مادة، وق�شمه تبًعا لها.
- �شع - عند املراجعة - مادة �شهلة وحمببة مع مادة �شعبة.

- ل تن�س اأن ت�شع يف برناجمك فرتات للراحة، وممار�شة الهوايات 
املف�شلة.

اإىل هن���ا نك���ون ق���د اأغلقن���ا اأوىل اختباراتن���ا الإذاعي���ة، وتبق���ى 
النتيج���ة ه���ي مدى ا�ستفادتك���م مما قدمن���اه، فاإن جنحن���ا فادعوا لنا 

بالتوفيق، واإن ق�سرنا واأخطاأنا فادعوا لنا باملغفرة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع االختبارات )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سماء ومعليها،  وراف���ع  وب��اري��ه��ا،  الأك����وان  ف��اط��ر  احل��م��د هلل 
الأرزاق  وكاتب  وم�سويها،  الأنف�ض  وخالق  وداحيها،  الأر���ض  وبا�سط 
له كن  يقول  فاإمنا  �سيًئا  اأراد  اإذا  اإل��ه عظيم  �سبحانه من  وجمريها، 
ولًيا  له  له، ومن ي�سلل فلن جتد  فيكون، من يهده اهلل فال م�سل 
كتابه  يف  ربه  عليه  �سلى  ور�سوله،  عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد  مر�سًدا، 
املكنون، ورفع ذكره يف العاملني، ور�سي اهلل عن اآله الطيبني و�سحابته 

امليامني. اأما بعد:
هذا  يكون  الختبارات  باأ�سبوع  اخلا�ض  الإذاع���ي  جدولنا  وف��ق 
اليوم الأح��د املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             ( هو اليوم 

الثاين يف جدولنا لأ�سبوع الختبارات.
وقد ح�سوناه باأ�سئلة �سعبة و�سهلة، وقدمناه اأمام جلنة لتقراأه 

عليكم يف هذا ال�سباح.

فنبداأ بالقراآن ذاك الكتاب الذي قال اهلل يف و�صفه: 
زب ڦ ڦ ڦ  ڦ    ڄ   ڄ ڄ رب  )القمر: 32(

القرآن الكريم
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  زب  تعاىل:  قال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
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وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې      ې  ې  ۉ 
وئ     ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ       ىئ  ىئ ىئ 
پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ   ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    پ     پ ڀ     پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
چڇ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ   ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ      گ  گ  ک   ک    ک  ک  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ڳ   
ے  ے    ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ    ڭ   ۓ  ۓ 

ۈ رب )الفرقان(.

وثاين فقراتنا ال�صنة املحمدية، من كالم خري الرية 
ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأبي  عن 
قال:  اأعلُم،  ور�شوُله  اهلُل  قالوا:  الناَر؟  ُيدِخُل  ما  اأكرُث  ما  "اأتْدرون 
َة؟ تقوى اهلِل وُح�شُن  ُيدِخُل اجلنَّ اأكرُث ما  الفرُج والفُم، وما  الأجوفاِن: 

اخُلُلِق" ح�شنه الألباين.
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وحكمتنا اليوم تنفع يف اأيام الختبارات:

طرق المذاكرة
1. الت�شخني بتقليب ال�شفحات. 

2. اأخذ فكرة عامة عن مو�شوعاته وعناوينه.
3. كتابة العناوين يف م�شودة خارجية.

4. بعد كل �شاعتني ربع اأو ثلث �شاعة ، ويف�شل امل�شي يف اأثناء تلك 
ال�شرتاحة.

5. مراجعة جزء يوميًّا.
 6. جتنب الك�شل والتخاذل. 

7. البعد عن املذاكرة يف غرفة النوم.

مو�ص��وع  ع��ن  للحدي��ث  بعناي��ة  انتقيناه��ا  كلمتن��ا 
الختبارات:

همسات للُطالَّب، قبل االمتحانات
الهم�شُة الأوىل: اأيُّها الطالُب العزيُز الكرمي .. اأُوىل هذِه الكِلمات، 
مة هذِه الهم�شات ل اأجُد اأف�شل مما اأو�شي بِه نف�شي واإياَك من  ويف ُمقدِّ
ر، وتنفرُج ال�شوائُق ول  تقوى اهلل تعاىل؛ فبالتقوى ت�شُهل الأموُر وتتي�شَّ

ر. تتع�شَّ
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الهم�شُة الثانية: اعلم - رعاَك اهلل - اأن الِعلَم بالتعلُّم ، والتفوَُّق 
املعايل  اإىل  والو�شوَل  واملثابرة،  باملُذاكرِة  والنجاَح  واِلجتهاد،  باجِلِدّ 
ما  اأهِم  من  المتحان  قبل  َد  اجليِّ واِل�شتعداَد   .. والتعب  باحِلر�ِس 
النجاَح  َد  ح�شَ والعطاء  البذَل  زَرَع  فمن   ، ذلك  ُبلوِغ  على  ُي�شاِعُدَك 

والتفوُّق - باإذِن اهلل -. 
م�شتعيًنا  لاِلمتحان  واِل�شتعداد  املُذاكرَة  ِابداأ  الثالثة:  الهم�شُة 
باهلل وحده ، ودع عنَك كِلمَة " �شوف " فاإنها �شَبٌب ِلف�شِل الناجحنَي اإن 
َب ال�شهَر وكرثَة  نت منهم ، واحِر�س على فرتاٍت من الراحة ، وجتنَّ متكَّ

الإرهاِق فاإنهما ُيوؤذياِنك .. 
بيِدِه  والنجاِح  اهلل،  عنِد  من  التوفيَق  اأن  ِاعلم  الرابعة:  الهم�شُة 
ف اإليِه يف الرخاِء والُي�شر  �شبحانُه وحده ، فاأكرث من طلِبِه ذلك .. وتعرَّ

دة وال�شيق.  يعِرُفَك �شبحانُه عنَد ال�شِّ
الو�شاِو�س،  وكرثَة  والنزعاَج  القَلَق  ِب  جتنَّ اخلام�شة:  الهم�شُة 

وعليَك بالإكثاِر من ذكِر اهلل فاإنه يطُرُد كلَّ ذلك.
الهم�شُة ال�شاد�شة : قبَل اأن جُتيَب عن الأ�شئلة .. تاأنَّ يف قراءتها، 
رب   ھ  ہ  ہ   ہ  زب  منها،  بالأ�شهِل  وابداأ  اهلل،  من  فالتاأينِّ 
د:  )الكهف: 24(، واإذا ا�شت�شعَب عليَك �ُشوؤاٌل فا�شتغِفِر اهلل كثرًيا، وردِّ
)اللهم ل �شهَل اإل ما جعلته �شهاًل، واأنت جتعُل احلزَن اإن �شئت �شهاًل(، 
وقد كان �شيُخ الإ�شالم ابن تيمية - رحمه اهلل - اإذا ا�شتغلق عليه فْهُم 

مني".  م �شليماَن فهِّ �شيٍء يقول: "يا معّلم اإبراهيم علِّمني، ويا ُمفهِّ
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الهم�شُة ال�شابعة: الغ�سُّ ظاهرٌة �شلبّية، وفعٌل �شيء، ومن اأ�شبابِه: 
يف  وَرَد  الذي  الوعيِد  ر  تذكُّ  : وعالُجُه  الرتبية،  وغياُب  الإمياِن  �شعُف 

ا(. ذلك: )من غ�سَّ فلي�س منَّ
ُر ال�شباَب والفتيات من ل�شو�ِس المتحانات  الهم�شُة الثامنة: نحذِّ
ُي�شِلحُه  ما  الأيام  هذِه  يف  ُيف�شدوَن  الذيَن  الُك�شاىل"  ال�شوء  "رفقاِء 
املُربُّوَن يف �شهٍر اأم اأكرث، فاإنهم ي�شطادوَن يف مثِل هذِه الظروف، �شواًء 

كانوا من اأرباِب املخدرات اأو من اأرباِب ال�شهواِت والف�شاد. 
حـــالتـــه يف  الـــكـــ�ـــشـــالَن  ــحــِب  ــ�ــش ت ل 

يف�ُشُد  اآخـــر  بف�شـــــاِد  �شــــالح  كــم 
�ــشــريــعــٌة اإىل اجلــلــيــد  الــبــلــيــد  عــــدوى 

فيجُمُد  ــرمــاد  ال يف  ُيــو�ــشــُع  كــاجلــمــِر 
ەئ     ائ  ائ  ى     ى  زب   : تعاىل  قال  التا�ِشعة:  الهم�شُة 
ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ رب )الق�ش�س: 77( ، فنجاُح الدنيا 

ِه، وفالِح اآخرته، اأتتُه  مرتِبٌط بنجاِح الآخرة ، بل من �شعى اإىل طاعِة ربِّ
الدنيا وهَي راغمة. 

اأَنِّى  َلْو  َتُقْل  َفاَل  �َشْيٌء  اَبَك  اأَ�شَ اأخرًيا .. )َواإِْن   : الهم�شُة العا�شرة 
ِ َوَما �َشاَء َفَعَل، َفاإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل  َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا. َوَلِكْن ُقْل َقّدَر اهللَّ
الذي  هَو  اللبيُب  والعاقُل  ويكُتُبه،  اهلُل  ُرُه  ُيقدِّ مبا  فار�َس  ْيَطاِن(،  ال�شَّ

ي�شتفيُد من جتاُرِبه. 
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)القواع��د املثلى لأداء الختبار( ه��و عنوان فقرتنا 
القادمة:

القواعد المثلى ألداء االختبار
اخلا�شة  التوجيهات  بجميع  اجليدة  املعرفة  الأوىل:  القاعدة 

بالختبار، مثل عدد الأ�شئلة املطلوب الإجابة عنها وتوزيع الدرجات.
املخ�ش�س  الوقت  كل  ل�شتغالل  خطة  و�شع  الثانية:  القاعدة 
اأ�شئلة  جميع  بقراءة  عليك  الأ�شئلة  اإجابة  يف  تبداأ  اأن  وقبل  لالختبار، 

الختبار، ثم:
- و�شع العنا�شر الرئي�شة لالإجابة عن كل �شوؤال.

ومدى  درجاتها،  ح�شب  الأ�شئلة،  على  الختبار  وقت  توزيع   -
�شهولتها لك.

- تذكر اأن امل�شحح يبحث عن اجلودة، ولي�س عن الكمية.

و�صاد�س فقراتنا هي بعنوان:

 كيف تحصل على الهدوء واالطمئنان 
داخل االختبار؟

- ذكر اهلل يف البداية.
- البدء بالإجابة عن الأ�شئلة ذات الدرجات الكبرية التي ذاكرتها 

جيًدا، حتى تعطي لنف�شك الثقة بالنف�س والهدوء والطمئنان.
- احذر... احذر اأن تغري اإجابتك عن اأِيّ �شوؤال قد اأجبت عنه من 
قبل، اإل اإذا كنت واثًقا متاًما من اأن اإجابتك ال�شابقة كانت خطاأ، فاأول 

اإجابة تطراأ على الذهن غالًبا ما تكون هي ال�شحيحة.
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ونختم بهذه الفقرة:

كيف تقضي يوم االختبار؟
تن�شط  حتى  امل�شجد  يف  الفجر  ب�شالة  الختبار  يوم  ابداأ   -1
واقراأ  الكرمي،  القراآن  اآيات  بع�س  اتُل  ثم  معنوياتك،  وترتفع  روحك 
التوفيق،  اهلل  وا�شاأل  وال�شتغفار،  الدعاء  من  واأكرث  ال�شباح،  اأذكار 

واعلم اأن لكل جمتهد ن�شيًبا.
2- حتّل بال�شمت قدر الإمكان، وتخّل عن اأية مناق�شة جانبية.

3- تناول وجبة اإفطار خفيفة مع كوب من ع�شري الفاكهة.
4- ت�شفح العنا�شر الأ�شا�شية للمادة، واربط بني اأجزائها.

5- حاول األ جتهد بدنك يف ال�شباح، وحاول اأن ت�شل مبكًرا.
6- اأبعد نف�شك عن اأي قلق اأو خوف، وداوم على ذكر اهلل.

7- قبل دخول قاعة الختبار، ادخل دورة املياه، وا�شرب قدًرا من 
املاء .

اهلل  بذكر  نف�شك  ا�شغل  الختبار،  اإىل  طريقك  يف  واأنت   -8
والدعاء.

اإىل هنا نكون قد اأنهينا اآخر اإجاباتنا عن اختباراتنا يف هذا اليوم 
الإذاع���ي، فرنجو اأن تكون الإجاب���ات �سحيحة، ون�ساأل اهلل التوفيق يف 

باقي امتحاناتنا الإذاعية.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني"
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أسبوع االختبارات )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املتفرد بوحدانية الألوهية، املتعزز بعظمة الربوبية، 
املاّن  واأحوالها،  بتقلبها  والعامل  باآجالها،  العامل  نفو�ض  على  القائم 
اأن  واأ���س��ه��د  نعمائه.  ب�سوابغ  عليهم  املتف�سل  اآلئ���ه،  بتواتر  عليهم 
حممًدا عبده املجتبى، ور�سوله املرت�سى، بعثه بالنور امل�سيء، والأمر 
املر�سي، فدمغ به الطغيان، واأكمل به الإميان، ف�سلى اهلل عليه و�سلم 
ما دار يف ال�سماء فلك، وما �سبح يف امللكوت ملك، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني. اأما بعد:
ا نحن  كما اأن الطالب ي�ستعدون لالختبارات بكل اهتمام، اأي�سً
كجماعة يف الإذاعة املدر�سية ن�ستعد لأ�سبوع الختبارات بكل اهتمام.

الطيبة،  والكلمات  املثمرة،  بالفقرات  الأ���س��ب��وع؛  لهذا  ن�ستعد 
والربامج املفيدة.

وم��ن ه��ذا ال�سباح امل�سرق، م��ن ي��وم الث��ن��ني امل��واف��ق )   ( من 
�سهر )   ( لعام )             (، ننطلق معكم يف ثالث اأيامنا من اأ�سبوع 
الختبارات، على اأمل تقدمي ما يفيدكم يف اختباراتكم، ويزيل عنكم 

عناء ال�سهر والتعب. 

القراآن الكرمي حا�صر يف كل حني:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   
ٹ ٹ  ٹ  ٿ ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڃ       ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ چ چ چ            چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ        
ڈ   ژ   ژ ڑ ڑ ک کک ک گ     گ گ گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ    ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ  ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   
ېى  ې  ېې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ       ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ېئ ېئ ېئ ىئ    ىئ رب  )ال�شعراء(.

ال�صنة املطهرة جند فيها كل ما اأ�صكل علينا من اأ�صئلة:

الحديث الشريف
عن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ما 
�شيٌء اأثَقَل يف ميزاِن املوؤِمِن يوَم القياَمِة من ُخُلٍق ح�شٍن، فاإِنَّ اهلَل تعاىل 

ُيْبِغ�ُس الفاِح�َس البذيَء" �شححه الألباين.

الطريق��ة املثل��ى حتت��ل موقًع��ا يف �صفح��ة اختبارن��ا 
اليومي:

الطريقة المثلى ألداء االمتحان
- تاأكد من عدد الأ�شئلة املطلوب الإجابة عنها.

- �شع خطة ل�شتغالل وقت المتحان.
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- اقراأ جميع الأ�شئلة.
- �شع العنا�شر الرئي�شة لكل �شوؤال.

الكالم  ولي�س عن كمية  اأن املمتحن يبحث عن اجلودة،  - تذكر 
املكتوب.

والتي  وال�شهلة،  الكبرية  الدرجات  ذات  الأ�شئلة  بحل  ابداأ   -
ذاكرتها جيًدا، حتى تعطيك قدًرا من الطمئنان والثقة بالنف�س.

- اأول اإجابة تطراأ على الذهن غالبا ما تكون �شحيحة ، فاحذر اأن 
تغري اإجابتك، اإل اإذا كنت واثًقا اأن الإجابة الأوىل خطاأ.

الكلمة هي العامل الرئي�صي يف جناحنا يف الختبار:

كيف تستعد لالمتحانات
وهم  درو�شهم،  يف  لالمتحان  الطالب  ي�شتعد  الأيام  هذه  يف 
يحملون الهم ال�شديد خوًفا من �شوء النتيجة؛ فتجد كثرًيا منهم ي�شغل 
تناول  يف  الإفراط  اأو  املنزل،  خارج  بالت�شوق  اإما  املذاكرة،  عن  نف�شه 

الطعام وال�شراب، اأو غريها من امللهيات.
عليه  ترتاكم  ثم  ومن  وقته،  يفقد  �شوف  املماطلة  لهذه  ونتيجة 

الواجبات.
ولكي جتتاز هذه املرحلة ل ت�شت�شلم لرغباتك، ول تفكر يف كرثة 

املواد؛ لأن هذا �شوف يزيد من �شعوبتها.. ولتبداأ بعمل الآتي:
ومن  معينة،  مادة  وقت  لكل  يكون  بحيث  للمراجعة،  جدول   -1
الأف�شل اأن تبداأ باملواد ال�شهلة، حتى تكون لك مفتاح النتهاء من جميع 

املواد.
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ي�شبب  وحده  احلفظ  لأن  ت�شتذكره  ما  تفهم  اأن  عليَك  يجب   -2
الن�شيان.

3- قم بتلخي�س الدرو�س بنقاط ي�شهل عليك حفظها. 
4- وعند ختام كل مادة يجب اأن تقوم باملراجعة ال�شريعة، حتى 

تثبت املعلومات يف ذهنِك.
5- اعلم اأن اإجراء اأِيّ ات�شال باأحد اأ�شدقائك ملناق�شة املادة، قد 
يعينك على فهم الدرو�س ال�شعبة، ولكن احذر من الأحاديث اجلانبية، 

حتى ل ي�شيع الوقت �شدى.
من  متاأخرة  �شاعة  يف  املذاكرة  عدم  يجب  الختبار  ليلة  يف   -6
اإذا حملت نف�شك ما ل تطيق  الليل، حتى ولو مل تنته من املادة؛ لأنك 

فبالتاأكيد �شوف تفقد ال�شتيعاب.
ال�شالة؛  واإقامة  الراحة،  ق�شط من  اأخذ  الطالب  اأخي  تن�س  ول 

لأنها �شوف تن�شط ج�شمك، وتهدئ اأع�شابك.
اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  لأن  املتوازن؛  بالغذاء  عليك  واأخرًيا: 

ال�شليم.

عنوان فقرتنا القادمة هو بعنوان:

يوم االمتحان
- ابداأ اليوم ب�شالة الفجر، حتى تن�شط روحك وترتفع معنوياتك. 

- ل داعي للخوف والقلق وا�شتعن باهلل.
- اتل بع�س اآيات القران، واأكرث من ال�شتغفار . 
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- حتل بال�شمت، وت�شفح العنا�شر الرئي�شة للمادة.
- تناول وجبة اإفطار خفيفة، مع كوب ع�شري فاكهة طازج. 

ون�صيف هذه الفقرة:

أسباب الشعور باإلحباط بعد االمتحان
- الت�شرع وعدم قراءة الأ�شئلة بتمهل وفهم .

- التق�شري يف مراجعة جزء معني من املنهج .
- عدم فهم الأ�شئلة .

- عدم التمكن من حل الأ�شئلة نظًرا لقلة التدريب .
- الرتكيز يف اإجابتك على الأ�شئلة ذات الدرجات القليلة .

- الإطالة يف الأجوبة دون فائدة . 
- ت�شييع وقت كبري يف تنظيم ورقة الأجوبة . 

- تغيري اإجابة �شوؤال، بعد اأن كانت الإجابة �شحيحة .

ونختم بهذه الفقرة:

ماذا بعد االمتحان؟
- ركز تفكريك وطاقتك يف املادة القادمة.

- ل تراجع مع الأ�شدقاء حتى ل ت�شاب بالإحباط.
- تذكر اأن هذا المتحان خطوة لالأمام، ولي�س نهاية الدنيا.
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- حاول اأن تعو�س ما فاتك من درجات يف املادة القادمة.
اإىل هن���ا يك���ون وق���ت اختبارنا ق���د اأ�سرف على النهاي���ة، وها هي 
اأوراقن���ا ت�سح���ب من من�ستنا، ومل يتبَق لن���ا اإل اأن نن�سى اختبار اليوم 

ونفكر يف الغد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع االختبارات )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، ثم احلمد هلل، ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها 
على غريها، حتى غدت قمة فوق القمم. احلمد هلل الذي بعث فينا 
والأف��ع��ال،  اخل�سال  حم��م��ود  امل�سطفى  خلقه،  وخ���رية  ر�سله،  اأك���رم 
املرتقي منزلة اخللة من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم 
ما تعاقب الليل والنهار، واأ�سهد اأن حممًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ا لالختبار  اأي�سً وتعب،  بعد جهد  كان  اإذا  للعمل طعًما  اأن  كما 

طعم، اإذا كان بعد تعب و�سهر.
وها نحن نحاول اأن نتذوق طعم جناحنا يف براجمنا الإذاعية 
الرابع  اليوم  يف  فنحن  لالختبارات،  خ�س�سناه  ال��ذي  الأ�سبوع  لهذا 

قبل الأخري.
لذا .. نحاول يف هذا اليوم الثالثاء املوافق )    ( من �سهر )    ( 
لعام )             ( اأن نبذل وجنتهد - كما اجتهدنا �سابًقا - لتقدمي املزيد 

واملزيد من النافع واملفيد.

اأول م��ا نبداأ به دائًما واأبًدا، اآيات عطرات من القراآن 
الكرمي:



182

)القرآن الكريم(
قال تعاىل:زب ې ې ې ې ى  ى ائ       ائ ەئ ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
مب   خب           حب    جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يت   ىت  خت مت  حت  ىب يب جت 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ   ڦ      ڦ           ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ       ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڑ   ڑ      ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ      ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک رب )ال�شعراء(.

و�صن��ة نبينا حا�صرة على طاول��ة اختبارنا اليوم ويف 
كل يوم:

الحديث
عن �شعيد بن زيد - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يف  وطلحُة  ِة،  اجلنَّ يف  بكٍر  واأبو  ِة،  اجلنَّ يف  بيُّ  النَّ ِة:  اجلنَّ يف  "ع�شرٌة 
ِة،  ِة، و�شعُد بُن ماِلٍك يف اجلنَّ ِة، وُعثماُن يف اجلنَّ ِة، وعمُر يف اجلنَّ اجلنَّ
ِة، قال: َمن هَو؟ قال: �َشعيُد بُن زيٍد،  حمِن بُن عوٍف يف اجلنَّ وعبُد الرَّ
 ِ اهللَّ ر�شوِل  مَع  منُهم  رجٍل  مَل�شهُد  العا�شَر  يُت  ل�شمَّ �شئُت  وَلو  وقال: 
نوٍح" �شححه  ُعمَر  َر  ُعمِّ وَلو  اأحِدُكم،  يغرَبُّ منه وجُهُه، خرٌي من عمِل 

الألباين.
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فقرتنا الثالثة هي الكلمة ال�صباحية:

كيف طارت ورقة االختبار؟!
يخربين اأحد الأ�شخا�س بق�شة زميل له بجامعة امللك عبد العزيز 
بجدة، يقول: تعب والدي يف البيت واأح�س باآلم يف قلبه، وكان ذلك يوم 

الثالثاء؛ ويوم الأربعاء اختباري باجلامعة. 
له:  قلت  امل�شت�شفى،  اإىل  بي  تذهب  اأن  اأريدك  والدي:  يل  قال 
فتوجهت  غًدا؛  فيها  اأمتحن  �شوف  التي  مذكرتي  فاأخذت  "اأب�شر" 

للم�شت�شفى. 
وبعد الك�شوفات والتحاليل قال يل الدكتور: والدك لبد اأن ينام 
يف امل�شت�شفى. قلت له: يا دكتور؛ هل بالإمكان اأن يخرج الليلة، لأن غًدا 

لدّي اختبار؟
قال يل: الأمر يعود اإليك، واأنا اأف�شل بقاءه. 

ا - ومل  يقول: جل�شت مع والدي بالغرفة - وكان والدي متعًبا جدًّ
يكن هناك مت�شع من الوقت للمذاكرة، داهمني الوقت ال�شاعة العا�شرة 

م�شاًء فنام والدي، وبداأت اأذاكر بع�س الوقت. 
اأح�ش�شت اأين متعب جًدا واأريد النوم، فنمت بالقرب من والدي، 
ووقت منبه اجلوال على اأذان �شالة الفجر، فا�شتيقظت لل�شالة وهلل 
ومل  املذاكرة،  اإكمال  بداأت يف  ال�شالة  وبعد  والدي.  واأيقظت  احلمد، 

اأنته بعد، وبقي على موعد اختباري ن�شف �شاعة. 
قبلت راأ�س والدي ويده، وقلت له: ادع اهلل يل بالتوفيق، اأنا ذاهب 
لدي اختبار باجلامعة، فرفع يده اإىل ال�شماء، ودعا يل.. يقول: ذهبت 
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للقاعة، وبداأ الدكتور بتوزيع الأوراق، وكتبت ما اأعرفه يف ورقة الأ�شئلة 
قرابة )60( �شوؤاًل مل اأجاوب اإل )9( فقرات تقريًبا، والباقي مل اأتذكر 

ا.  اإجابته، وكانت املادة طويلة جدًّ
اأمام   - والدرجات  الأ�شماء  الدكتور  اأعلن  اأ�شبوع  وبعد  يقول: 

الطالب - يف القاعة، فذكر ا�شمي، وذكر اأن درجتي �شتون من �شتني.
قلت يف نف�شي: لعله اأخطاأ. 

وبعد النتهاء من الدر�س واإعالن الدرجات، خرج الدكتور وتبعته، 
وقلت يا دكتور: ممكن اأتاأكد كم اأخذت بالختبار؟، قال: ما ا�شمك؟، 

قلت له: في�شل " قال: "مربوك" �شتني من �شتني؛ وفقك اهلل . 
قلت: يا دكتور- بكل اأمانة - اأنا ل اأ�شتحق ذلك، اأنا مل اأحل جيًدا، 

وكيف ح�شلت على هذه الدرجة؟
زمالئي  بني  من  ورقتي  يجد  فلم  الأوراق  مبراجعة  الدكتور  بداأ 

الطالب، ثم قال يل: ا�شمع يا في�شل ماذا ح�شل معي مع ورقتك.. 
اأنا يوم اخلمي�س ع�شًرا كنت اأ�شحح اأوراق الطالب يف البلكونة، 
باقي  الهواء جمعت  �شدة  الت�شحيح، فمن  اأثناء  فطارت ورقة مني يف 
الأوراق، ودخلت الغرفة فخفت اأن تطري باقي الأوراق؛ ولعل الورقة التي 

طارت كانت ورقتك. 
قلت: ل اأريد اأن اأظلمك ب�شيء، فاأعطيتك الدرجة الكاملة. وهذا 

من اأمر اهلل؛ مل ياأخذ اإل هذه الورقة فقط.
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يقول: ذكرت للدكتور ق�شتي مع الوالد ف�شحك، وقال: ا�شمع يا 
�شيًئا هلل  ترك  ومن  بوالدك.  برك  اهلل  حل�شن  كرم من  لعله  في�شل؛ 

عو�شه اهلل خرًيا منه. 

ونقف معكم يف هذه الفقرة:

 حدد هدفك من الدراسة
لماذا أذاكر وأتفوق؟

لنف�شي: فاملتفوق �شريًعا ما ي�شل ملا يريد. 
لأ�شرتي: واجب علي اأن اأ�شعد والدي بالنجاح. 

ملجتمعي: الذي هو بحاجة لكل ناجح.
للم�شلمني: فهم يف حاجة ملزيد من املتفوقني.

ونقول يف فقرتنا القادمة:

حقائق تعينك على التفوق
- التفوق حقيقة، ولي�س حلًما.

- ل ياأتي م�شادفة.
- من �شنع يديك وبتعبك وكدك.

- كن هادًئا تكن ناجًحا.
- الذاكرة القوية تعينك على التفوق.

- الثقة بالنف�س تدفعك للتفوق.

- التذكر الدائم ليوم النتيجة.
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ولالإحاطة باملو�صوع ن�صيف هذه الفقرة:

قواعد االستذكار
- تركيز النتباه.

- تقوية الرغبة يف املذاكرة.
- فهم ما يتم مذاكرته.

- البتعاد عن املوؤثرات امل�شتتة، مثل امل�شاكل وال�شجيج والتلفاز.
-اجللو�س بطريقة �شحيحة.

و�صابع فقراتنا هي اخلتامية:

في يوم االمتحان
اإخوتي الطالب ..

الإنذار  جر�س  تدق  وهي  اأبوابنا،  عند  تقف  المتحانات  هاهي 
تدعوكم اإىل يوم يكرم به املرء اأو يهان.

وحتمل بني اأكفها اإما النجاح اأو اخل�شران.
تــــــفــــــُت فــــــــــــــــوؤادك الأيــــــــــــــــام فـــتـــا

نحتا ــاعــات  ــش ــ� ال جــ�ــشــمــك  ــنــحــت  وت
ـــــــت رهـــن ـــف بــــك الــــ�ــــشــــرور واأن ـــي وك

غــلــبــتــا مـــــا  اإذ  ـــــــًدا  غ ـــــــدري  ت ول 
ـــق فــيــهــا ـــي ـــوف ـــت ــــــك ال ــــل مـــــن رب و�ــــش

�ــشــاألــتــا اإذا  الـــدعـــاء  يف  واأخـــلـــ�ـــس 
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ففي يوم المتحان ينبغي عليك اأن تتوكل على اهلل، واأن تخفف من 
حدة خماوفك فمن منا ل يخاف؟

قاعة  لأعتاب  اقرتابك  عند  يزيد  طبيعي،  اأمر  هنا  فاخلوف 
المتحان. 

ففي هذا املكان عليك بالآتي:
1- اأن تبتعد عن املناق�شات التي تدور حول الطالب، قبل دخول 
الختبار، فلرمبا �شمعت معلومة جديدة مل تذاكرها، مما قد يزيد يف 

نف�شك التوتر والقلق.
بقراءتها  ثم  اأوًل،  بذكر اهلل  الأ�شئلة فقم  ورقة  ا�شتلمت  اإذا   -2

كلها، وابداأ بالإجابة على ما جتده �شهاًل.
�شوؤاًل مل  تكت�شف  فقد  كتبته،  ما  قم مبراجعة  انتهائك  عند   -3

جتب عليه، اأو تنتبه ل�شيء مل تكتبه.
4- كما عليك البتعاد عن الغ�س لأنها و�شيلة الفا�شلني الك�شاىل.

5- عند خروجك من القاعة احذر من مناق�شة اأ�شئلة المتحان؛ 
لأنها �شوف تك�شف اأخطاءك وبالتايل �شتوؤثر على ما قد تقدمه يف الأيام 

املقبلة. 
واأخرًيا عزيزي الطالب:

�شياأتي اإن �شاء اهلل اليوم الذي تنال فيه اأرفع الدرجات، ف�شاعف 
بدرا�شته  معتنًيا  كان  من  اأن  واعلم  القالئل،  الأيام  واغتنم  جهدك، 

�شوف تفتح له اأبواب النجاح.
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ق���د يك���ون اختبارنا اليوم ق���د طالت فقرات���ه، وتنوع���ت اأ�سكاله، 
ولكن يظل هو اختبار ملدى اإن�ساتكم، و�سربكم.

فلك���م منا ال�سكر والثناء على ح�س���ن الإن�سات الذي يتطلبه كل 
اختبار.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع االختبارات )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الرحيم الرحمن، علم القراآن، خلق الإن�سان، علمه 
البيان، له مقاليد ال�سموات والأر���ض، �سبحانه! كّل يوم هو يف �ساأن، 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده 
واأبلغ من دعا  اأجمع، وخري من �سلى ورك��ع،  اآدم  ور�سوله، �سيد ولد 
اإىل اهلل فاأ�سمع، �سلى اهلل وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء 
يوم  اإىل  باإح�سان  تبعهم  وم��ن  التابعني  وع��ن  عنهم  ور�سي  ال���ربرة، 

الدين. اأما بعد:
عن  التوعوي  اأ�سبوعنا  اأي��ام  ا  اأي�سً خم�سة،  اليد  اأ�سابع  اأن  كما 

ا. الختبارات هي خم�سة اأي�سً
ونحن اليوم الأربعاء املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             (، 
لكم،  الذي خ�س�سناه  الختبارات  اأ�سبوع  اآخر براجمنا يف  لكم  نقدم 

ووجهناه اإليكم.

القراآن الكرمي خري ما ن�صتهل به بدايتنا:

القرآن الكريم
جب   يئ  ىئ  مئ    حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ  زب  تعاىل:  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
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ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ     چ           چ   چ ڇ ڇ      ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ     ڑ ڑ ک 
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ            ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  
ہ     ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  

ۆ ۆ ۈ رب )ال�شعراء(.

ال�صنة املطهرة حا�صرة يف اختباراتنا:

الحديث
عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : "امل�شلُم من �شِلم امل�شلمون من ل�شاِنه ويِده، واملهاجُر من هجر ما 

نهى اهلُل عنه" رواه البخاري.

الكلمة الطيبة هي بعنوان )الغ�س ظاهرة �صلبية(

الغش ظاهرة سلبية
لتتطور  للمعلومة  ظاهرة �شلبية تقتل الطالب يف �شدق حت�شيله 
مع ظهورها اأ�شاليب الغ�س وتقنياته، و�شورة؛ الأمر الذي يهدد الركيزة 
الأخالقية العليا، وهي )ال�شدق( اإذ يو�شف الغ�س باأنه �شكل من اأ�شكال 
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لي�س حم�شوًرا يف  للطالب.. فالغ�س  املمنوحة  والثقة  بالأمانة  الإخالل 
اإجراء المتحانات ال�شهرية اأو الف�شلية اأو النهائية، بل متتد لت�شل اإىل 

الواجب املنزيل وامل�شاركة وجمالت اأخرى.
وبالتاأمل ... تتفاوت اأ�شباب الغ�س من قلة الوازع الديني، وعدم 
اإىل  توؤدي  التي  الأ�شئلة  �شعوبة  ورمبا  لالختبار،  الكايف  ال�شتعداد 
احل�شول على درجات اأقل. وهذا ما ل يريده الطالب ولو كان م�شتوعًبا 

للمادة ملا جلاأ اإىل ذلك..
اأخي يف الثانوية..

ا  الغ�س.. قاتل لأ�شمى الأخالق اجلميلة يف حياة الفتى يظهر جليًّ
ليظهر  الطالب  بني  املناف�شة  روح  وقتل  بامل�شوؤولية،  ال�شعور  عدم  يف 
�شاحبه يف �شورة جناح مزيفة، فالتح�شيل العلمي لدي الطالب قليل 

اإن مل يكن معدوًما ليقف �شعيًفا فيما بعد.
اأخي يف الثانوية.

على  بهطولها  ونفرح  بها،  ن�شعد  التي  القيم  اأنبل  من  )الأمانة( 
العلم  فقيمة  وجبالها.  الثانوية  �شهول  وعلى  الطالب،  قلب  جوانح 

وال�شدق يف تلقيه..
واإخال�س  اأمانة  بكل  الثانوية  الطالب  يغادر  اأن  جميل  هو  كم 
فلي�س  غ�شنا  ففي احلديث )من  نف�شه  را�شًيا عن  وخلق كرمي  و�شمعة 
يف  ال�شدق  اإىل  الدعوة  ينايف  التعليم  اآفات  من  اآفة  فالغ�س  منا(.. 
رب  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:   قوله 

)التوبة: 119(.
فاإىل مزيد من الطموح املكلل بالنجاح.
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رابع فقراتنا هي:

 خطوات لتهيئة الجو النفسي 
لالستذكار الممتاز

1. اأخل�س النية. 
2. اأن التوفيق من اللـه - عز وجل -.

3. احذر الإيحاءات ال�شلبية.
4. ثق باللـه - عز وجل -.

5. تذكر اللـه يف �شرك وجهرك ، واحذر مع�شيته.
6. ثق باأهمية العلم وتعلمه. 

7. فكر بالنجاح وكن متفائاًل واإيجابيًّا.
8. احذر رفقاء ال�شوء.

9. كن مرتاًحا من قلق المتحانات.
اجل�شمية  الالزمة  املواد  وتوافر  الإ�شاءة  جودة  من  تاأكد   .10

والنف�شية.
11. جتنب التخمة.

12. من مبكًرا.
 13. ل تذاكر واأنت مرهق.

14.ذاكر بعد ال�شلوات ، وبعد وجبة خفيفة ، وبعد نوم عميق مل 
ي�شبقه �شهر. 
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15. ل تن�س البدء بالب�شملة.
 16. حدد لكل مادة وقًتا حمدًدا، وابداأ باملادة التي حتبها.

17. ل جتعل املواد املت�شابهة متعاقبة.
 18. اجعل ن�شف �شاعة قبل نومك للمراجعة.

 19. ا�شرتاحة )10( دقائق كل �شاعة.

)توجيهات عامة( هو عنوان فقرتنا القادمة:

توجيهات مهمة
ف مكتبتك.  ز غرفة املذاكرة وَنظِّ 1. َجهِّ

2. ِاحذر املنبهات.
3. ذاكر يف مكان نظيف ل فو�شى فيه. 

4. تناول النعناع.
الذهاب  عند  جوالك  واأقفل  زمالئك  مع  العالقات  اقطع   .5

لالمتحان. 
6. تناول كوًبا اإىل كوبي برتقال. 

نزيد فقراتنا بهذه الفقرة:

خطوات القراءة المتعمقة
1. الإملام بجوانب املو�شوع. 

2. اقراأ بتمعن. 
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3. بالقلم الف�شفوري.
�س. 4. خَلِّ

 5. خطط على الأمور املهمة. 
6. توقع اأ�شئلة.

7. ح�شن �شرعتك يف القراءة مع ال�شتيعاب.

ونغلق ملف اختباراتنا بهذه الفقرة:

من أخطاء الطالب في االختبارات
- عدم تنظيم الإجابة: بع�س الطلبة يعانى من عدم القدرة على 
الإجابة املنظمة املتدرجة، فنجده يكتب يف فكرة معينة، ثم ينتقل اإىل 
الطالب  على  فيجب  ال�شابقة!  الفكرة  لي�شرح  يعود  ثم  اأخرى،  فكرة 
التخطيط لالإجابة اأوًل، قبل القيام بالإجابة، وهذا يتم من خالل كتابة 
الر�شا�س  قلم  م�شتخدًما  اجلزئية،  التفا�شيل  تارًكا  الرئي�شة  الأفكار 
على اجلانب املقابل لل�شفحة، في�شتخدمها كخريطة حتدد اجتاه �شري 

الإجابة، ثم يعمد اإىل م�شحها بعد النتهاء من الإجابة. 
- تعمد خداع امل�شحح: بع�س الطالب يحاولون خداع امل�شحح - 
عند عدم تاأكدهم من الإجابة ال�شحيحة - بو�شع اإ�شارة مزدوجة اأو غري 
وا�شحة املعامل يف اأ�شئلة العبارات ال�شحيحة واخلاطئة؛ فيكتبون الإ�شارتني 
مًعا، اأو يف اأ�شئلة الختيار من متعدد؛ في�شع دائرتني على اإجابتني خمتلفتني، 

وبالتايل يقوم امل�شحح ب�شطب الإجابة واإعطائه �شفًرا. 
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من  كثري  الختبار:  ورقة  يف  الواردة  التعليمات  قراءة  عدم   -
الطالب ل يقروؤون التعليمات، ففي اختبارات الثانوية يتم فيها ا�شرتاط 
ا�شتخدام نوع معني من الألوان، وعدم و�شع اأية اإ�شارة م�شبوهة، ومن 
يهمل ذلك يدخل ورقه جلنة خا�شة؛ حتا�شبه على كل �شغرية وكبرية. 

- عدم فهم �شيغة ال�شوؤال املطروح: وذلك ب�شبب الت�شرع، وعدم 
النتائج  تكون  وبالتايل  جزئياته،  وحتديد  ال�شوؤال  فهم  يف  الرتكيز 
وخيمة، ولكن على الطالب التمهل وقراءة ال�شوؤال اأكرث من مرة، حتى 

يفهم ال�شوؤال قبل الإجابة عنه.
يف اخلت���ام: ل نق���ول لكم ه���ذه كل ما لدينا ع���ن الختبارات، بل 
نقول هذا ما �سمح به الوقت لتقدميه، ولكن يظل لنا اإطاللت يف اأيام 

اأخر، ودقائق مقبلة، اإن ي�سرها اهلل، واأمد لنا يف اأعمارنا.
فاجل���د اجل���د، فم���ن جد وجد، وم���ن زرع ح�سد، وم���ن �سار على 

الدرب و�سل.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".



196

أسبوع التدخين )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �سيء فقدره تقديًرا، واأتقن ما �سرعه 
و�سنعه حكمة وتدبرًيا، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
ور�سوله،  عبده  حممدا  اأن  واأ�سهد  ق��دي��ًرا،  �سيء  كل  على  اهلل  وك��ان 
اأر�سله اإىل اخللق ب�سرًيا ونذيًرا، وداعيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، 
�سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلم ت�سليًما 

كثرًيا. اأما بعد:
التدخني؛  ه��ي  ح�سارتنا  اآف���ة  ف���اأن  اآف���ة  ح�����س��ارة  لكل  ك��ان  اإذا 
من  ب�سيء  وتنبئ  ح�سارتنا،  �سورة  ت�سوه  ح�سارية،  اآف��ة  فالتدخني 

التخلف ملن ياأتي بعدنا، باأننا كنا نعي�ض يف تخلف مع التدخني.
التدخني،  اآفة  للحديث عن  الذي خ�س�سناه  الأ�سبوع  ويف هذا 
�سوف جنمع لكم حزًما ثقيلة، وجرعات مركزة، لبيان خطر التدخني 

على الفرد واملجتمع.
امل��واف��ق )    ( من �سهر )    ( لعام   ونحن معكم اليوم ال�سبت 

)             ( لنعر�ض لكم ما يف جعبتنا من فقرات.

نبداأ باآيات طاهرات من كالم اهلل:

القرآن الكريم
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ      ک  ک   ک  زب  تعاىل:  قال 
ۀ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ 
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے ے ۓ  ۓ      ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ         ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ      
ۉ ې     ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ی   ی ی جئ حئ     مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
ىب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ      ڀ ٺ 
ٺ    ٺ     ٺ          ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ ڃ رب )ال�شعراء(.

وال�صن��ة حت��ث عل��ى الرائح��ة الطيب��ة، ل الرائحة 
اخلبيثة التي ي�صببها الدخان اأو غريه:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأبي  عن 
»الإميان ب�شع و�شتون �شعبة، واحلياء �شعبة من الإميان« رواه البخاري.

كلمتن��ا طيب��ة ونا�صح��ة واأمين��ة، ه��ي ل��ك عزي��زي 
املدخن:

المملكة رابع دول العالم في نسبة التدخين
اململكة  اأن  التدخني  مكافحة  جمعيات  اإىل  ن�شبت  تقارير  اأوردت 

العربية ال�شعودية  حتتل املرتبة الرابعة عامليا.
من حيث ن�شبة املدخنني اإىل عدد ال�شكان، واأن هناك �شتة ماليني 
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التقرير  �شمن  وجاءت  اململكة.  التدخني يف  ومقيم  ميار�شون  مواطن 
تفا�شيل الن�شب التالية:

)45%( من الرجال فوق خم�شة ع�شر عاًما يدخنون. 
)3%( مدخنات يف املجتمع ال�شعودي.
)16%( من طبيبات الريا�س يدخن.

)35%( مدخنات يف الثانوية .
ا بالتدخني. )23%( األف ميوتون �شنويًّ
99 طن تبغ ت�شتخدم يف اململكة يوميًّا.

ال�شي�شة تعادل )55( �شيجارة جمتمعة.
)33( مليون ريال ُتنفق يوميًّا على الدخان.

)12( مليار ريال �شعودي ُتنفق �شنويًّا على الدخان يف اململكة.
يف  املوجودة  النيكوتني  كمية  اإن  تقول:  علمية  حقيقة  وهناك 

ال�شجائر - امل�شتخدمة لدى املدخنني - تكفي لإفناء اجلن�س الب�شري.
اأحد على التدخني، وهو يعلم امل�شري ال�شيئ  بعد هذا هل يقدم 

الذي يقود اإليه، والنهاية املحزنة التي تنتظره؟
يف  للتدخني  يوم  اآخر  هو  اليوم  هذا  جعلت  هال  املدخن:  اأخي 

حياتك؟
لي�س من اأجل اأحد، بل من اأجل �شحتك و�شحة من هم حولك!
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فقرتنا القادمة بعنوان:

مزايا التخلي عن التدخين
1. حياة اأطول.

2. زيادة اللياقة اجل�شمانية.
3. جلد اأحلى وجتعدات وكرم�شة اأقل.

4. مظهر اأف�شل )انعدام بقع النيكوتني(.
5. ت�شري رائحتك اأف�شل لالآخرين.

6. تتذوق طعامك بطريقة اأف�شل.
7. نقود اأكرث، و فلو�س زيادة، وغريها.

ا�صتمع عزيزي املدخن لهذا الكالم:

التدخين والجهاز التنفسي
يحدث التدخني التهابات يف الرئة واجلهاز التنف�شي، مما يوؤدي 
اإىل ال�شعال املزمن، وت�شاب ال�شعريات الهوائية الدقيقة ب�شيق، مما 
ت�شخم  عنه  ينتج  اأن  اإىل  التنف�س،  عملية  يف  الرئة  كفاءة  من  يقلل 
اأداء وظيفتها الهامة - وهي نقل  الرئة، لت�شبح بعد ذلك عاجزة عن 
الأك�شيجني اإىل اجل�شم - كما اأن التدخني يوؤثر على الأ�شنان واللثة، مبا 

ي�شببه من ت�شو�س الأ�شنان والتهاب اللثة . 
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�صاد�س فقراتنا املخ�ص�صة عن التدخني هي:

التدخين واإليدز
يعجل  التدخني  اأن  اإىل  بريطانيني  لعلماء  جديدة  درا�شة  ت�شري 

الإ�شابة مبر�س الإيدز. 
القلب  لأمرا�س  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اأعدتها  درا�شة  يف  جاء  فقد 
والرئة يف لندن اأن فريو�س "ات�س. اآي. يف" يتطور اإىل داء الإيدز لدى 

املدخنني ب�شعف ال�شرعة تقريًبا لدى غري املدخنني. 
بينت  فقد  فقط،  حالة  وثمانني  اأربًعا  �شملت  الدرا�شة  اأن  ومع 

درا�شات �شابقة اأن التدخني يوؤثر على جهاز املناعة ب�شكل عام. 

ختام فقرتنا الآتي:

التدخين.. قاتل صامت
ثلث  عن  م�شوؤولة  القلب  اأمرا�س  اأن  الإح�شائيات  اآخر  توؤكد 
الوفيات يف منطقة اخلليج، واأن املدخنني ي�شكلون ما بني )30 اإىل%40( 
من �شكان دول اخلليج، كما اأن )50%( من طالب املدار�س الثانوية يف 

اخلليج يدخنون.
ورمبا ل يختلف ذلك كثرًيا عما يجري يف الدول العربية.

اإىل هنا نتمنى اأن نكون قد وفقنا لطرق قلوب وعقول من وقعوا 
يف براث���ن التدخ���ني، وكذلك نتمنى اأن نك���ون قد زدنا يف قوة و�سجاعة 

من مل يخدع بهذه الآفة اخلبيثة.
"وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".
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أسبوع التدخين )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، جعل املوؤمنني اإخوة يف الدين متحابني، 
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له �سهادة احل��ق واليقني،  اإل��ه  اأن ل  واأ�سهد 
عليه  اهلل  �سلى  الأم���ني،  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد 
و�سلم  الدين،  يوم  اإىل  باإح�سان  لهم  والتابعني  واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى 

ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ا لأهل ال�سر نهاة عن  كما اأن لأهل اخلري دعاة يدعون اإليه، اأي�سً

املنكر ينهون عنه.
ونحن معكم يف هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( 
اآف��ة التدخني، لنعر�ض لكم الكثري  لعام )             ( للحديث ع��ن 

والكثري من اأ�سرارها واأمرا�سها باإذن اهلل.

القراآن الكرمي خري معني:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڃ ڃ    چ    چ چ چ ڇ    ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ            ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ        ڑ  ڑ ک ک ک  
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ        گ  گ  گ  ک 
ں         ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ      ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ             ۈ ٴۇ ۋ 



202

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې              ې   ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ  وئ 
ۇئ      ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی     ی  ی جئ  
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب   مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث 
مث ىث يث  حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس  ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ       پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ         

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ رب )ال�شعراء(.

ال�صنة النبوية ثاين فقراتنا: 

الحديث
عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل  
اأناَء  اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به  "ل ح�شَد اإل يف اثنَتني: رجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
واآناَء  الليِل  اآنــاَء  ينفُقه  فهو  ماًل.  اهلُل  اآتاه  ورجٍل  النهاِر.  واآنــاَء  الليِل. 

النهاِر" رواه م�شلم.

نقف مع اأ�صرار التدخني:

من أضرار التدخين
علي  حممد  الدكتور  مو�شع  ب�شكل  ب�شطها  وقد  كثرية،  الأ�شرار 

البار يف كتابه »التدخني واأثره على ال�شحة«.
فمن اأ�شرار التدخني:

1- ي�شعف الإميان ويباعد عن الرحمن.
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2- ي�شعف ال�شهية للطعام.
3- يوؤدي اإىل مر�س ال�شل الرئوي.

4- ي�شبب �شيًقا يف التنف�س.

5- ي�شبب ع�شًرا يف اله�شم.
6- يوؤدي اإىل نخر الكبد واإتالفها.

7- يوؤدي اإىل ال�شكتة القلبية.
8- يوؤدي اإىل �شرطان الرئة.

9- يجلب البلغم وال�شعال.
10- يورث ال�شعف والهزال.

11- يورث القرحة املعدية.
12- يوؤدي �شربه اإىل احلرائق.
13- ينفر الزوجة من زوجها.

وغري ذلك باإذن اهلل تعاىل، ورمبا ل تظهر هذه الأمرا�س يف فرتة 
اأودعها اهلل يف اجل�شم - ولكن مع كرب  التي  ال�شباب - ب�شبب املناعة 

ال�شن ل بد واأن تظهر، اإل اأن ي�شاء اهلل.
فهل يعي ذلك املدخُن؟!

كلمتنا عن التدخني فاأن�صتوا اإليها:
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كـأنـك ال تـدري
لي�س من ع�شر كرثت فيه التجارب كع�شرنا هذا، وكاأن الإن�شان 
اإىل حياته ب�شلة.  اأ�شيب بهو�س التجارب وعدواها يف كل ما ميت  قد 
اأو مدخل �شرعي ملمار�شة كافة  وقد تكون هذه التجارب جمرد واجهة 
تلك  تتحول  و�شذوذها، حتى  اأنواعها  والأهــواء على اختالف  الرغبات 
التجارب اأخرًيا اإىل عادة م�شتحكمة ظاملة تقود الإن�شان ح�شب هواها 
ورغباتها. واأكرث ما ينطبق ذلك على عادة التدخني التي حتكمت بعقول 

النا�س، على اختالف مللهم وعلمهم وم�شاربهم. 
العلل  بــالإنــ�ــشــان  اأنــزلــت  كريهة  ح�شارية  اآفـــة  التدخني  عـــادة 
واملراكز  والنخامية  الليمفاوية  الغدد  على  ال�شيئ  لتاأثريها  والأمرا�س 
الع�شبية، وتاأثريها ال�شار على القلب و�شغط الدم واملجاري التنف�شية 

واملعدة والع�شالت والعني الخ ...
اإتالف  على  قائم  حرام  ربح  ولكنه  الرابحة،  العامل  جتارة  اإنها 
احلياة، وتدمري الإن�شان عقاًل وقلًبا واإرادة وروًحا. والغريب اأن الإن�شان 
يقبل على �شراء هذه ال�شموم الفتاكة بلهفة و�شوق، ملا حتدثه يف كيانهم 

من تفاعل غريب، جتعله يلح يف طلبها اإىل اأن تق�شي عليه.
ل �شك اأن اإغراءات الأ�شدقاء الواقعني حتت تاأثري هذه العادة، 
اإدخال الب�شطاء اإىل عاملها الزائف اخلادع، حيث  هي التي تعمل على 
ل يتمكن اأيُّ منهم من التخل�س منها اإل ب�شق النف�س؛ هذا اإذا قدر له 
اخلروج. وكاأن الإن�شان يظن اأنه يجد يف هذه ال�شموم مالًذا من همومه 
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الكثرية يهرب اإليها يف ال�شدائد وامللمات. وهو ل يدري اأن من يهرب اإىل 
ي�شتنزف  لأنه بذلك  بالنار؛  الرم�شاء  ي�شتجري من  التبغ هو كمن  �شم 

قواه ويق�شي على البقية الباقية من عافيته.
التهلكة  طريق  اإىل  ت�شري  بذلك  اأنك  تعلم  ل  الإن�شان  اأيها  كاأنك 
اإنها  اأوهــام خادعة،  وراء  الرك�س  ال�شعادة ل تكون يف  واأن  واخلــراب، 
�شواء  يهديك  فاعلة  قوة  يكون  اأن  عن  وحجبه  العقل  بتغييب  تكون  ل 
ال�شبيل. اإن ال�شعادة هي يف حتا�شي الأخطار وجمابهة التحديات وتنبيه 
القوى اخلرية يف الإن�شان. اإنها يف الإرادة ال�شلبة والتنزه عن املطالب 
على  احلفاظ  يف  اإنها  والــوهــم،  ال�شعف  على  والنت�شار  اخل�شي�شة 
ال�شحة وعلى القوة العقلية والبدنية، لإبقائها �شاحلة ملواجهة امللمات، 

ا عن هدرها �شدى وتبديدها فيما ل طائل وراءه. عو�شً
اإن العاقل ي�شهر على اإ�شالح نف�شه، ولي�س من يتبع �شبيل اخلطاأ؛ 
هو من ل ميلك  واجلاهل  الجتــاه.  هــذا  ت�شري يف  الأكــرثيــة  اأن  بحجة 
التفكري ال�شائب للحكم على الأمور؛ فتهون عليه نف�شه و�شحته. اإن من 
يبيح لنف�شه اإتالفها بكل و�شيلة رخي�شة، ملجرد اأن فيها لذة مزعومة، 

هو اإن�شان فقد مقومات الإن�شانية، انه اإن�شان ي�شتحق الرثاء.
بعد اأن ازداد خطر عادة التدخني - ل �شيما يف �شفوف ال�شباب 
على  خطره  وا�شتفحال   - واجلامعات  املــدار�ــس  وطــالب  واملراهقني 
ال�شحة؛ فقد خ�ش�شت هذه ال�شفحة عن كل ذلك مظهرين باحلقائق 
والأرقام - ل بالعواطف والنفعالت - اخلطر الكامن وراءه، ووجوب 
من  واحلــذر  ال�شحية،  التوعية  طريق  عن  م�شتوى  كل  على  حماربته 
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الر�شيد  هي  فال�شحة  للمقامرة.  واأداة  لل�شهوات  مطية  ال�شحة  جعل 
احلقيقي لكل دولة يحق لها اأن تفتخر بنف�شها ومبنجزاتها.

فقرتنا القادمة هي بعنوان )من املت�صبب؟(:

من المتسبب؟
روى الدكتور )لوفني( اأن طفاًل له من العمر �شنتان مات مت�شمًما 
فبلغ   - الأطفال  بع�س  عــادة  هي  كما   - مي�شه  اأخــذ  اإذ  اأبيه؛  بغليون 
اأنقا�س الغازات ال�شامة املنبعثة مع الدخان املتجمدة يف اأنبوب الغليون. 
مقا�شًيا   - �شاعات  ب�شع  يف   - الأخــرية  اأنفا�شه  الولد  لفظ  وقد 
مرير الآلم و�شديد الأوجاع، ومل حتل و�شائل الإ�شعاف التي ا�شتعملت 

دون موته، فق�شى نحبه م�شمًما بالدخان. 
وهذه هي م�شاوئ التدخني؛ اإذ اإن الرقيب قد يغفل، والطفل قد 

يلعب. 

�صاد�س فقراتنا عن التدخني:

أقلع عن التدخين
لالإ�شابة  عر�شة  اأكـــرث  يــكــون  املــدخــن  اأن  اإىل  البحث  تو�شل 
بالكتئاب. ففي درا�شة اأجريت موؤخًرا وجد اأن املراهقني - الذين كانوا 
يدخنون - كانوا اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالكتئاب من زمالئهم من غري 

املدخنني باأربع مرات. 
قد  ولكنها  النظرية؟  �شر هذه  هو  ما  العلماء حتديًدا  يعرف  ول 
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ن�شبة  ارتفاع  على  الأرجــح  على  توؤثر  اأنها  اأْي  العقل؛  كيمياء  تاأكدت 
وقد  النف�شية.  وال�شالمة  ال�شعادة  من  حالة  ي�شيع  الذي  ال�شريوتونني 
التي حتتوي على  اأن م�شادات الكتئاب -  النظرية حقيقة  اأكدت هذه 
عن  الإقـــالع  يف  ا  اأي�شً ت�شاعد   - ال�شريوتونني  ن�شبة  من  ترفع  مــادة 

التدخني. 
اإىل هنا ل نقول لكم وداًعا؛ بل اإىل اللقاء يف يوم جديد، للحديث 

عن اآفة التدخني، حمى اهلل منها �سباب وفتيات امل�سلمني.
و�سحب���ه  اآل���ه  وعل���ى  حمم���د،  نبين���ا  عل���ى  و�سل���م  اهلل  "و�س���لِّ 

اأجمعني".
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أسبوع التدخين )3(

ٱ ٻ ٻ

النار للكافرين،  احلمد هلل الذي خلق اجلنة للموؤمنني، واأعد 
احل��م��د هلل كما ينبغي لأل��وه��ي��ت��ه ورب��وب��ي��ت��ه ورح��م��ان��ي��ت��ه، ه��و الأول 
وهو الآخر، والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم، وعلى كل �سيء 
قدير، اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت، لك احلمد اأنت قيوم ال�سموات 
والأر�ض ومن فيهن، ولك احلمد، اأنت مالك ال�سموات والأر�ض ومن 
والأر����ض وم��ن فيهن، ولك  ال�سموات  ن��ور  اأن��ت  ول��ك احلمد،  فيهن، 
احلمد ملء ال�سموات والأر�ض ومن فيهن. و�سل اللهم على حممد 

النبي الر�سول. اأما بعد:
نحن اليوم معكم يف اليوم الثالث من اأ�سبوع التدخني، وها نحن 

نوا�سل امل�سرية لبيان خطر هذه الآفة املنت�سرة.
ولنا يف هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )      ( 

وقفات ووقفات للحديث عن نف�ض املو�سوع، فكونوا معنا.

خري البدايات، اآيات بينات:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ           ڃ  ڃ  
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ        ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گگ ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں    ں ڻ ڻ     ڻ 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی    ی  ی  ی  ىئ 
يث   ىث  مث  جث   يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب   ىب   مب 
ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  حج  
رب   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٿ    ٿ           ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  

)ال�شعراء(.

ثاين فقراتنا هي ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن عبد اهلل ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول 
َتَك قبَل  حَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اْغَتِنْم َخْم�ًشا قبَل َخْم�ٍس: �َشباَبَك قبَل ِهَرِمَك، و�شِ
�َشَقِمَك، وِغناَك قبَل َفْقِرَك، وَفَراَغَك قبَل �ُشْغِلَك، وَحياَتَك قبَل َمْوِتَك" 

�شححه الألباين.

واأعددنا لكم هذه الفقرة:

التدخين السلبي.. والتهاب األذن عند األطفال
حذر الباحثون يف درا�شة حديثة ن�شرت عام )2001م( يف جملة 
"طب الأطفال" من اأن تدخني احلوامل، اأو تعر�شهن لدخان ال�شجائر 
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يزيد خطر اإ�شابة اأطفالهن بالتهابات الأذن.
الثانية  �شن  حتت  طفل   )11000( درا�شة  بعد  الباحثون  واأ�شار 
اإ�شابتهم  خطر  يزيد  ل  ال�شلبي  التدخني  اأن  اإىل  العمر  من  ع�شرة 
بالتهابات الأذن فح�شب؛ بل اإن تعر�س هوؤلء الأطفال - وهم اأجنة يف 
بطون اأمهاتهم - يزيد تعر�شهم للتهابات الأذن، وذلك ب�شبب تدخني 
اأمهاتهم. واأكدت الدرا�شة اأن الأطفال الذين تعر�شوا للتدخني - �شواء 
اأحد  تدخني  عند  منازلهم  يف  اأو  اأمهاتهم،  اأرحــام  يف  وجودهم  اأثناء 
عن  تزيد  بن�شبة  الأذن،  يف  متكررة  للتهابات  تعر�شوا  قد   - الأبوين 

)44%( باملقارنة مع اأبناء املدخنني.

التدخني وخطره يف كلمتنا ال�صباحية:

التدخيــــن
دول  من  كثري  يف  انت�شرت  التي  الظواهر  من  ظاهرة  التدخني 
من  الأفــراد  لت�شمل ماليني  الظاهرة  دائرة هذه  ات�شعت  ولقد  العامل، 
خمتلف امل�شتويات الجتماعية وخمتلف الأعمار. ولقد بداأ الإن�شان يف 
كولومب�س  الرحالة  التدخني يف عام )1492م(، حيث لحظ  ممار�شة 
يحملون  وكانوا  التبغ،  يدخنون  �شلفادور  �شان  مدينة  �شكان  بع�س  اأن 
جذوات النار لي�شعلوا بها الأع�شاب - التي كانت تت�شاعد منها رائحة 
الدخان - ليتطيبوا بها . ولقد كان اأول من اأدخل نبات التبغ اإىل اأوروبا 
الطبيب فران�شكوهر نانديز الذي اأر�شله فيليب الثاين ملك اإ�شبانيا يف 
بعثة ا�شتك�شافية. وقد انت�شرت عادة التدخني يف القرن اخلام�س ع�شر، 
حيث انتقلت هذه العادة من املك�شيك اإىل املكت�شفني الإ�شبانيني، وبعد 
انت�شار اإ�شبانيا يف القرن ال�شاد�س ع�شر ازداد انت�شار التدخني، حيث 
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اأقبل النا�س عليه للتغلب على اجلوع والتعب والربد، مما اأدي اإىل اإدمان 
العديد من الأفراد على التدخني. ومن املرجح اأن يكون التبغ قد انتقل 
التي  اأن هناك بع�س الأدلة  اإل  اإ�شبانيا،  اإىل بالد الإجنليز عن طريق 
اأمري   - دريك  وفرن�شي�س  فرجينيا،  حكام  اأول  رالفيني  اأن  اإىل  ت�شري 
)1586م(  عــام  يف  اإجنلرتا  اإىل  التبغ  اأح�شر  قد   - امل�شهور  التجار 
ا من التبغ، وكان ال�شري راللي هو اأول من دخن  واأهديا ال�شري راللي بع�شً

التبغ يف الغليون.
 ، الكيميائية  املركبات  من  الآلف  على  ال�شيجارة  دخان  يحتوى 
وعندما يجذب املدخن اأنفا�س ال�شيجارة فاإن هذه املركبات ت�شل اإىل 
اجلهاز التنف�شي، ويوؤثر البع�س منها على �شالمة وكفاءة هذا اجلهاز، 
الدموية  الأوعية  بو�شاطة  الب�شيطة  املركبات  هذه  بع�س  ميت�س  كما 
اجل�شم  اأع�شاء  اإىل  ينقلها  الذي  الدم  اإىل  لت�شل  الرئة،  يف  املنت�شرة 
املواد تغريات  ت�شبب هذه  وال�شرايني، حيث  والقلب  املخ  املختلفة؛ مثل 
املواد  ت�شبب  ملدة طويلة  التدخني  وبعد ممار�شة  الأع�شاء.  يف وظائف 
ال�شارة - املوجودة يف الدخان - حدوث اإ�شابات يف اجلهاز التنف�شي 

والقلب وال�شرايني واأع�شاء اأخرى. 

وحتى تطفئ ال�صيجارة ا�صتمع اإىل هذه الفقرة:

نهاية مؤسفة
اأخي املدخن:

نهاية  فاإنها  النظر فيها جيًدا؛  الق�شة ومتعن  تقراأ هذه  اأن  اآمل 
املوؤملة.  النهاية  فكانت  الدخان،  �شرب  اأدمن  الذي  ال�شاب  لذلك  �شيئة 
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ا، فتب اإىل اهلل واأقلع الآن.. وما يدريك؟ فلعلها تكون نهايتك اأي�شً
واإليك ق�شة ذلك ال�شاب:

كان يف اخلام�شة والع�شرين من عمره، ابتلي ب�شرب الدخان لعدة 
�شنوات، وذات يوم اأدخل امل�شت�شفي ب�شبب اأمل مفاجئ، وهو هبوط يف 
القلب، وو�شع عدة اأيام يف غرفة العناية املركزة، حتت مراقبة الأجهزة 
الطبية املتطورة؛ حيث اإن الطبيب امل�شرف على عالجه اأ�شدر اأوامره 
لأنه  ال�شاب؛  لذلك  الدخان  اإدخــال  بعدم  بامل�شت�شفى  التمري�س  لهيئة 
ال�شبب الرئي�س ملر�شه، وتفتي�س الزوار خوًفا من ت�شلل الدخان له خفية.
وبعد فرتة حت�شنت �شحته، وبداأ ي�شتعيد ن�شاطه، اإل اأنه مل يتقيد 

بتعليمات الطبيب حيث عاد اإىل التدخني.
اأحد  ال�شاب، فبحثوا عنه، فوجدوه يف  الأيام فقد هذا  اأحد  ويف 

احلمامات وقد فارق احلياة وبيده �شيجارة.
ن�شاأل اهلل ال�شالمة والعافية.

اإنها نهاية موؤ�شفة ن�شوقها اإىل كل مدخن..
مات.. ويف يده �شيجارة!

حتى ننعم بجو �صحي ومنع�س علينا حماربة التدخني، 
ومع هذه الفقرة:

جولة في رئة مدخن
قال ال�شيخ حممد بن جميل زينو: حدثني رجل �شادق اأنه �شاهد 
النا�س  من  رئته طلب  ك�شف عن  فلما  ميت،  ي�شرح جثة مدخن  طبيًبا 
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من  �شوداء  طبقة  عالها  التي  املدخن  رئة  ي�شاهدوا  اأن  حوله  الذين 
القطران،  منها  في�شيل  ويع�شرها،  الرئة  بيده  ي�شلت  واأخذ  القطران، 
حتى و�شل اإىل داخل الرئة فوجدها م�شدودة الثقوب التي يتنف�س بها 
الإن�شان الهواء، والتي �شببت موت هذا املدخن الذي قتل نف�شه بدخانه. 
ي�شعل �شيجارة،  اأن  اأحد احلا�شرين  الطبيب من  وقد طلب هذا 
من  يطلب  الطبيب  زال  وما  ا�شفرت،  حتى  بي�شاء  �شا�شة  على  وينفخ 
املدخن تكرار النفخ حتى �شدت ثقوب ال�شا�شة، ثم التفت الطبيب اإىل 

احلا�شرين قائاًل: 
ال�شا�شة  ثقوب  ت�شد  اأن  ا�شتطاعت  ال�شيجارة  هــذه  كانت  اإذا 
املدخن  �شدر  تدخل  التي  ال�شجائر  مئات  بدخان  فكيف  بدخانها، 

ورئته؟!. 

اآخ��ر فقراتن��ا هي لإخ��راج اآخ��ر �صيج��ارة دخان من 
املنزل، ومع فقرة:

إنه في السجن
يقول اأحد الأطباء: مما اأذكره عن العيادة التي كنت اأديرها يف 
م�شت�شفى )هاربر( يف دتريت - ملعاجلة الذين كانوا يحاولون المتناع 
ر اإيّل - وكان يف الثالثة  عن التدخني - حالة ذلك ال�شبي الذي اأُْح�شِ
ع�شرة من عمره - ومنظره يدل على اأنه مل يتجاوز التا�شعة فكان حطام 
اإن�شان تعطل منوه اجل�شماين والعقلي والأدبي، مثل كثريين من اأ�شرابه.
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وقد �شاألته اإحدى املمر�شات اللواتي كن ي�شاعدنني: "منذ كم من 
خان؟". الزمن تتعاطى الدَّ

فاأجاب: "منذ الثانية من عمري".
فقالت: "ومن ذا الذي علمك التدخني؟!".

فقال: "لقد تعلمته من اأخي". 
يف  به  يــزج  اأن  ينبغي  اأخــاك  "اإن  قوية  مــوؤثــرة  بلهجة  فاأجابت 

ال�شجن". 
فرد عليها ال�شبي قائاًل يف �شذاجة واإيجاز: "اإنه يف ال�شجن!". 

ختاًم���ا نقول: لكل جمتمع �سلبيات، ولكل منزل اأخطاء، بل لكل 
فرد منا �سيئات؛ لكن يظل التدخني جامًعا للعديد من اخلبائث التي 
ت�سرن���ا جميًعا .. املجتمع، والبيت، والف���رد؛ فلنتعاون على حماربته، 

ومكافحته، بكل الطرق املمكنة.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع التدخين )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكل �سيء قدًرا، واأحاط بكل �سيء ُخرًبا. اأحمده 
�سرًتا،  علينا من رحمته  اأ�سبل  علينا ترتى،  نعُمه  واأ�سكره،  �سبحانه 
واأفرغ علينا بف�سله �سرًبا. واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممًدا عبد اهلل ور�سوله، ُخ�ضَّ باملعجزات 
الكربى. �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني، 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
اآه .. كم �سيع التدخني من �ساب.

اآه .. كم اأحرق التدخني من اأج�ساد.
اآه .. كم اأحرق التدخني من اأموال.

نحن معكم يف هذا اليوم الثالثاء املوافق )    ( من �سهر )    ( 
لعام )             ( للحديث بالتف�سيل عن اآفة التدخني املهلكة التي 

اأهلكت احلرث والن�سل.

لنهدئ نفو�صنا وقلوبنا باآيات من القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  زب  تــعــاىل:  قــال 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
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گ   گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ      ژ    ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ       ۓ  ے 
ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې      ې ې ې ى  ى ائ  ائ ەئ 
ىئ  ېئ  ېئ    ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ 
خب               حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ   یجئ  ی  ی  ی  ىئ   ىئ 

مب ىب يب جت حت خت مت    ىت يت  رب )ال�شعراء(.

ولن�صرب من معني ال�صنة:

الحديث
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قــال: قال ر�شول اهلل  اأبــي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
َق ِمنُه، وَي�ْشَتْغِني به عِن  دَّ "لأْن َيْغُدَو اأَحُدكم َفَيْحَتِطَب على َظهِرِه، فَيَت�شَ
ا�ِس، َخرٌي له من اأْن َي�شاأَل َرُجاًل، اأعطاُه اأو َمَنعُه، َذلَك ِباأنَّ الَيَد الُعْلَيا،  النَّ
ْفَلى، واْبداأْ مِبْن َتُعوُل" �شححه الألباين يف �شحيح  ُل من اليِد ال�شُّ اأف�شَ

اجلامع.

فقرتنا القادمة هي خنجر يف ظهر التدخني:

التدخين والقلب واألوعية الدموية
وال�شرايني  القلب  اأمرا�س  من  كبرية  ن�شبة  يف  التدخني  ي�شاهم 
و�شيقها، واخت�شاب الع�شلة القلبية والذبحة ال�شدرية وارتفاع �شغط 
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اأو  الريا�شة(  )مثل  ج�شماين  جهد  اأِيّ  اأداء  على  القدرة  وعدم  الدم، 
غريه . 

وا�صتمعوا اإىل �صيء من ف�صائح التدخني:

"600" مادة كيميائية في السيجارة!
تركيب  يف  تدخل  كيميائية  مــادة  �شتمائة  من  اأكــرث  اأن  تعلم  هل 
وقود  ت�شتخدم يف   - كيميائية  مواد  اأن  تعلم  وهل  الواحدة؟  ال�شيجارة 

ال�شواريخ و�شناعة الأ�شبغة - تدخل �شمن ال�شيجارة؟
اأعلنت  فقد  مــوؤخــًرا.  الربيطانية  احلكومة  عنه  ك�شفت  ما  هذا 
باإدخالها حاليًّا  وزارة ال�شحة الربيطانية عن تفا�شيل املواد امل�شموح 
يف �شناعة التبغ. وت�شمل تلك القائمة مادتي )الأ�شيتني( و)الأمونيا( 
الوقود  من  نوع  وهو  و)البوتان(  املنظفات،  �شناعة  تدخالن يف  اللتني 
املالب�س  و)بيتا( وهي مادة تدخل يف �شناعة مبيدات دودة  اخلفيف، 

واملن�شوجات.
ال�شم  وهــو  الــهــيــدروجــني(  مادة)�شيانيد  ــا  اأيــ�ــشً ذلــك  وي�شمل 
الذي يدخل يف �شناعة  و)امليثانول(  الغاز،  امل�شتخدم يف غرف حرث 
عــوادم  من  يخرج  الــذي  الكربون(  اأك�شيد  و)اأول  ال�شواريخ،  وقــود 

ال�شيارات.
احلكومة  بها  تقوم  التي  احلملة  اإطــار  �شمن  الفعل  هذا  وياأتي 
تلك  عن  الك�شف  اأن  اخلــرباء  ويعتقد  التدخني.  ملكافحة  الربيطانية 
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املكونات، �شوف يقنع املدخنني بجدية الأخطار التي يواجهونها - عندما 
يقدمون على التدخني - ومن ناحية اأخرى، فقد دعا الربملان الأوروبي 
اإىل اإجبار م�شنعي ال�شجائر على اإدراج قائمة ما حتتويه ال�شيجارة من 

مكونات على علبة ال�شجائر.
واملعروف اأن �شركات ال�شجائر تقاوم مثل هذا الإجراء، ول ترغب 
يف ن�شر تفا�شيل املواد امل�شافة - اخلا�شة باأنواع ال�شجائر املختلفة - 

لأ�شباب جتارية.
واإ�شافة اإىل تلك املواد الكيميائية القاتلة؛ فاإن �شركات ال�شجائر 
ت�شيف مكونات اأخرى لتح�شني نكهتها مثل: ال�شكروز والفواكه املجففة، 

ومواد اأخرى ت�شرع يف تاأثري النيكوتني.
وتعقب "اآمند �شاند فورد" املتحدثة با�شم حملة مكافحة التدخني، 
ال�شجائر  ل�شناعة  �شمح  "لقد  )الرماد(  اأْي  )اآ�ــس(  با�شم  واملعروفة 
بو�شع مواد عديدة �شامة - يف ال�شجائر - ملدة ثالثني عاًما، دون اأدنى 

رقابة حكومية".

كلمتنا قوية ل تهزمها �صيجارة خبيثة:

حقيقة التدخين
وقتما  �شتقلع  اأنك  نف�شك  تخرب  قد  الإدمــان.  التدخني  ي�شبب   -

ترغب، اإل اأن الإقالع عن تلك العادات اأمر غاية يف ال�شعوبة.
اإن املقدار الذي تنفقه من املال  اأمواًل طائلة.  - يكلف التدخني 
مدة  زادت  وكلما  الوقت،  مــرور  مع  �شيزيد  ال�شجائر  من  وت�شتهلكه 

انغما�شك، اأ�شعت مالك هباء.
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- ي�شر التدخني ب�شحتك. يزيد التدخني من خطر اإ�شابتك بقدر 
ل ح�شر له من الأمرا�س، ويقلل من مدة حياتك.

خماطر  اإىل  التدخني  بك  يدفع  التدخني.  يف  خطورة  هناك   -
كثرية، وهو م�شر لك ولالآخرين.

على  اإدمــانــك  ي�شتحوذ  عندما  عالقاتك.  يف  التدخني  يوؤثر   -
تركيزك، ويفوق اأ�شدقاءك واأفراد اأ�شرتك بالن�شبة لك، فاإن عالقاتك 

لبد اأن تتاأثر.
- ل يوجد جانب طيب للتدخني. من ال�شهل اأن تعتقد اأنك ت�شيطر 
على تدخينك، اإل اأن ظنك ل يعني �شوى اأنك ل تدرك اأن عاداتك قد 

بداأت ت�شيطر عليك.
اإذا مل تكن تدخن، فال تبداأ يف التدخني؛ واإذا كنت مدخًنا بالفعل، 
عندما   - تكت�شف  وقد  بل  ال�شرر،  من  املزيد  يقع  اأن  قبل  الآن  فلتقلع 
التدخني  اأن  تعتقد  كنت  واإذا  حــاًل.  اأف�شل  اأنــك  ت�شعر  اأنــك   - تتوقف 
بل  وحــدك،  ل�شت  اأنت  بذلك.  اعرتف  لك،  بالن�شبة  م�شكلة  ي�شكل  قد 
بانعدام  ال�شعور  من  تخجل  ل  لذا  الأ�شخا�س،  من  كثري  معك  ي�شرتك 
احليلة، وعدم القدرة على التخل�س من عادة التدخني. اإن العرتاف 
بعدم القدرة على ال�شتغناء عن التدخني، اأوىل خطوات التغلب على اأِيّ 

اإدمان، واأنت ت�شتطيع ذلك.

وحت��ى ل تنخ��دع بظاه��رة التدخ��ني، ا�صتم��ع له��ذه 
الفقرة:

كسالن أقلع عن التدخين فتقدم في دراسته
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لل�شيجارة �شدة ا�شتبداد وبط�س قد يهوي ب�شاحبه اإىل الهاوية. 
اليافع  تاريخ )رو�س(  ن�شرد  ا�شتبدادها، وبط�شها،  وللتدليل على �شدة 
الذي مل يكن قد جتاوز الرابعة ع�شرة من عمره، حني وقع يف فخاخه 
ف�شول يف  ثالثة  مدة  ر�شب  وقد  املدر�شة،  عن  يتخلف  ف�شار  املهلكة، 
اأنه ك�شالن بليد ناق�س  اأ�شاتذته  اإىل  الثانية، حتى خيل  �شنة الدرا�شة 

العقل خامد الذهن. 
ولذا؛ فكروا يف الإ�شارة على اأهله باأن ير�شلوه اإىل اإحدى املوؤ�ش�شات 
املخ�ش�شة لذوي العاهات العقلية، ولكن طبيب املدر�شة عاود فح�شه 
اأن  واأدرك  وتاأخره،  ر�شوبه  يف  الطويل  اليد  للتدخني  اأن  فتاأكد  بدقة، 
قواه العقلية املخدرة كانت جتد �شعوبة يف التقاط املعارف واملعلومات 

ب�شرعة، ف�شرع يعاجله من هذه الناحية.
وما كاد يفلح يف حمله على هجر التدخني، حتى حت�شنت حالته 

عن ذي قبل درجة كبرية، واأخذ يتقدم يف درو�شه تقدًما ملمو�ًشا. 
وقد مرت على ذلك ثالث �شنوات، وهو الآن يف ال�شف الثامن، 
ل درجاته يف كافة العلوم يف الف�شل املا�شي بن�شبة )%86(،  وكان معدَّ
وقد عرف بالتفوق يف درو�شه املدر�شية والعلمية، وهو الكاتب املدر�شي 

لإحدى ال�شحف اليومية، ويعد من اأذكى الطلبة يف فوجه.

اآخر فقراتنا هي هذه الفقرة:

أقلع عن التدخين لما اقتنع بتحريمه
لل�شيخ  ال�شريط  خالل  من  �شمعتها  التي  املحا�شرات  اإحــدى  يف 
�شعيد بن م�شفر - حفظه اهلل - ذكر ق�شة مدخن اأقلع عن التدخني - 
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بعد اأن تبينت له احلجة، وظهر له احلق - حيث ذكر ال�شيخ اأن الدخان 
حمرم، اإذ اإنه من اخلبائث، واهلل تعاىل يقول: زب ڌ ڎ ڎ 
املدر�شني  اأحــد  فقام   ،)157 الأعـــراف:   ( رب  ژ  ڈ   ڈ 
من  ولي�س  الطيبات  التدخني من  وقال:  ال�شيخ،  ذكر  ما  على  ا  معرت�شً

اخلبائث!.
فقال ال�شيخ: اأنت لو راأيت يف يد ابنك حالوة، هل متنعه؟. 

قال: ل. 
قال ال�شيخ: لو راأيت يف يده �شيجارة، هل متنعه؟. 

قال: نعم. 
قال ال�شيخ: ملاذا؟ 

ال.  قال: لأنه بطَّ
فقال له ال�شيخ: اإذن التدخني من اخلبائث؛ اإذ اإن الدخان لو كان 

ا ملا منعت منه ابنك.  طيبًّ
فلما اقتنع ذلك املدر�س، وتبينت له احلجة، اأعلن توبته واأقلع عن 

التدخني.
ختاًم���ا: ل يحت���اج ت���رك التدخني اإل ت���وكاًل على اهلل، م���ع اإرادة 
وعزمي���ة قوي���ة؛ فه���ل تهزمن���ا �سيج���ارة خبيث���ة؟ ه���ل تعجزن���ا نفث���ة 

م�سمومة؟ هل يق�سي على �سحتنا علبة مليئة بالقاذورات.
فلنك���ن اأق���وى واأقوى ل يهزمن���ا جي�ض؛ فكي���ف ب�سيجارة يدا�ض 

عليها بالأقدام؟
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع التدخين )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأنعم على العباد باآلئه التي ل ُت�سى، تباَرك 
�سيء، ل  وربُّ كل  نا  ربُّ احُل�سنى، هو  الأ�سماء  فله  �ض،  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى، فاحلمد  ُنح�سي ثناًء عليه، هو كما 
اإل��ه اإل اهلل وح��ده ل �سريك له  هلل يف الآخ��رة والأوىل، واأ�سهد اأن ل 
�سهادة اإخال�ٍض اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإل التقوى، واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا 
و�سيِّدنا حممًدا عبده ور�سوله املُجتبى، الّلهّم �سلِّ و�سلِّم وباِرك على 

عبدك ور�سولك حممد، وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد:
ا  اأي�سً اأع��داد املدخنني ت��زداد، و�سحاياه يتكاثرون، لكن  اأن  كما 

تاركوه كر، والناجون منه باأعداد؛ وهلل احلمد.
ونحن معكم يف هذا اليوم الأربعاء املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( يف اآخر يوم من اأ�سبوع التدخني.
نحن معكم اليوم لتقدمي خال�سة فقراتنا عن التدخني يف هذا 

الأ�سبوع.

القراآن الكرمي اأوىل بداياتنا:

القرآن الكريم
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ      زب  تعاىل:  قــال 
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڍ  ڌ   ڍ  ڇ  ڇڇ  چ چ  ڇ  چ  ڃ چ 
ژ     ژ   ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ  گ ڳ ڳ  
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ  ہ 
ۇ      ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې 
ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ     ەئ  ەئ  ائ    ى ى ائ  ې  ې  ې 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی  ی      ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ېئ  ۈئ 
حب   خب مب ىب يب جت حت خت  مت  ىت يت جث 

مث ىث   يث حج مج     جح مح  رب )ال�شعراء(.

وال�صنة املطهرة طاهرة نا�صعة:

الحديث
عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ُة والَفراُغ" �شححه  حَّ ا�ِس : ال�شِّ ملسو هيلع هللا ىلص : " ِنعمتاِن َمغبوٌن فيهما كثرٌي مَن النَّ

الألباين يف �شحيح الرتمذي.

��ا ل�صحاي��اه م�صحات  كم��ا اأن للتدخ��ني مدمن��ني، اأي�صً
وم�صت�صفيات:

هل للتوقف عن التدخين عيوبه؟
يف  ياأتي  الــذي  ال�شاخط  الإح�شا�س  ذلــك  با�شتثناء  ل،  بالطبع 
ان�شغالهم  البع�س  يتملك  و  مبا�شرة،  التدخني  عن  التوقف  اأعــقــاب 
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باحتمال زيادة اأوزانهم عند التوقف عن التدخني، و�شبب ذلك هو اأنهم 
قد يكونون �شادفوا مثل هذا الأمر فعاًل عندما حاولوا التوقف يف مرة 
�شابقة، واأكرث الأ�شباب �شيوًعا يف زيادة الوزن، هو ا�شتبدالك بال�شجائر 
والبطاط�س  اخلفيفة  الأكالت  مثل  عالية،  حرارية  �شعرات  لها  اأطعمة 

املحمرة و ال�شيب�س واحللويات والكول وغريها.
وعلى كلٍّ فمهما كان ال�شبب وراء زيادة الوزن، فهو اأمر من ال�شهل 
عالجه عن طريق تناول الغذاء املتوازن، وزيادة الفواكه واخل�شراوات، 
ا  خ�شو�شً  - البع�س  هناك  اأن  اإل  الريا�شية،  التمارين  م�شاعفة  مع 
فور   - باأنهم  ي�شعرون  ممن   - ال�شعبية  بالنزلت  امل�شابني  اأولــئــك 
توقفهم عن التدخني - تطبق عليهم �شدروهم ب�شورة اأقوى واأ�شد مما 
ي�شتنتجون معه اأن التدخني اأمر طيب لهم. اإل اأن ذلك ا�شتنتاج زائف 
و خطر للغاية؛ فالتدخني هو الذي يقف وراء كل م�شاكل ال�شدر هذه. 
و موا�شلة التدخني ل يزيد الأمر اإل �شوًءا على �شوء، واإن كان بطريقة 
متدرجة، اإل اأنها مطردة، لكن احلقيقة هي اأن �شدرك �شوف يتح�شن 
اأمره بفعل التوقف عن التدخني، واإن مل تتوقف عن التدخني �شوف يزيد 

الأمل على املدى البعيد.

حتى تهزم ال�صيجارة توكل على اهلل:

ماذا يحدث عندما يفارق المدخن السيجارة؟
1- بعد )20( دقـيـقـة: ي�شبح الـدم طبيعـيًّا

2- بعد )20( دقيـقة: تعود �شربات القلب لو�شعها الطبيعي.
3- بــعــد )20( دقيقة: تعود حـرارة الكفني والقدمني لو�شعهما 

الطبيعــي.
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4- بعد )8( �شاعات: تبداأ مادة اأول اأك�شيد الكربون ال�شامة يف 
الختفاء من الدم، وتبداأ ن�شبة الأوك�شجني بالتزايد.

5- بعد )24( �شاعة: تقل فر�س حدوث الأزمات القلبية.
على  بالتكيف  ال�شخ�س  اأع�شاب  تبداأ  �شاعة:   )48( بعد   -6

اختفاء النيكوتني، ويبداأ التح�شن يف حا�شتي ال�شم والذوق.
7- بعد )72( �شاعة: يحدث حت�شن يف الدورة الدموية، و�شهولة 

يف التنف�س.
ب�شكل  الدموية  الــدورة  تتح�شن  يوًما:   )90( اإىل   )14( بعد   -8
كبري، ول ي�شعر املتوقف عن التدخني بالتعب يف اأثناء امل�شي - كما كان 
مـع   )%30( بن�شبة  الرئة  وظائف  وتتح�شن   - تدخينه  اأثناء  يف  حاله 

اختفاء النيكوتني من الدم.
9- بعد )9( اأ�شهر: تختفي الكحة وال�شعور بالتعب، وتزيد طاقة 

اجل�شم، ويختفي القطران من الرئة.
10- بعد )�شنة( واحدة: تقل مب�شيئة اهلل احتمالت الوفاة التي 
والفم  الرئة واحلنجرة  ويقل احتمال �شرطان  القلب،  اأمرا�س  ت�شببها 

واملريء واملثانة، ويكون املعدل نف�شه عند غري املدخن.

ل ترتدد يف ن�صيحة اأِيّ مدخن، ومع فقرة:

أقلع عن التدخين عند أول سيجارة
يحكي الأ�شتاذ م�شطفى احلمامي عن نف�شه، فيقول: كنت اأم�شي 
يوًما مع اأحد طلبة العلم، فعرج على بائع دخان ا�شرتى منه �شيجارتني 
اأ�شعل اإحداهما، واأق�شم على مييًنا غليًظا اأن اآخذه منه واأ�شتعملها، قال: 
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يتجاوز  اأن  دون  فمي،  من  واأنفخه  دخانها،  اأجذب  ال�شيجارة  فتناولت 
ابتلع ما جتذبه، فاإن ق�شمي على  الفم للداخل، وراأى هو ذلك، فقال: 
هذا، فلم اأمانع، وفعلت - ما قال - نف�ًشا واحًدا. واهلل ما زدت عليه، اإذ 
دارت الأر�س حويل دورة ت�شبه دورة املغزل، فبادرت اإىل اجللو�س على 
الأر�س، وظننت ب�شاحبي الظنون، وبكل تعب و�شلت اإىل بيتي - واأنا 

راكب - وهو معي يحافظ علّي. 
اأح�ش�شت  تقريًبا، حتى  التايل  اليوم   اآخر  اإىل  مكثت  ذلك  وبعد 
بخفة ما كنت اأجده، فحكيت هذا للكثري من النا�س اأ�شتك�شف ما كان 
يخبئ يل يف ال�شيجارة، فاأخربوين اأن الدخان يعمل هذا فيمن مل يعتده، 
فقلت: اإذا كان نف�س واحد فعل بي كل هذا.. فماذا تفعله الأنفا�س التي  

ا املكرث منه؟!. ل تعد كل يوم، يجتذبها معتاد الدخان خ�شو�شً

ل��و كان يف التدخ��ني خ��ري مل��ا دا���س علي��ه املدخن��ون 
بالأقدام بعد النتهاء منه:

 التدخين يسبب سرطان الرئة 
وأمراض القلب والدماغ

ك�شفت الأرقام الأخرية ال�شادرة عن حملة اأبحاث ال�شرطان - يف 
يوم الإقالع عن التدخني - اأن معدل ال�شفاء من مر�س �شرطان الرئة 

يف بريطانيا اأ�شواأ مما هو عليه يف فرن�شا.
وتلقي احلملة باللوم على التاأخري غري املقبول يف معاجلة الأطباء 
املخت�شني للم�شابني، والعناية ال�شيئة التي يح�شلون عليها بعد تلقيهم 

الفحو�س الطبية.
م�شجل،  �شريط  بتوزيع  ال�شرطان  اأبــحــاث  حملة  قــامــت  وقــد 
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�شرطان  مر�س  حول  ومفيدة  مهمة  معلومات  ت�شم  م�شجلة  واأ�شطوانة 
بعناية  للمطالبة  ودفعهم  امل�شابني،  توعية  اإىل  تهدف  واأ�شبابه،  الرئة 

اأف�شل من اجلهات ال�شحية.
يبقون  الذين  املر�شى  بعدد  ال�شرطان  ال�شفاء من  ويقا�س معدل 

على قيد احلياة، بعد خم�س �شنوات من اإ�شابتهم باملر�س.
الإ�شابة  بعد  احلــيــاة  قيد  على  البقاء  معدل  يبلغ  فرن�شا  ويف 
بال�شرطان اأربعة ع�شر يف املئة، مقابل ن�شف هذه الن�شبة يف بريطانيا.

اأبحاث  حلملة  العام  املدير  ماكفاي  جوردون  الربوفي�شور  ويقول 
الرئة  اأطباء  من  كاٍف  عدد  وجود  عدم  اإىل  بالإ�شافة  اإنه  ال�شرطان: 
ل  املوجودين  الأطــبــاء  من  العديد  فــاإن  بريطانيا،  يف  املتخ�ش�شني 

ميتلكون اأحدث املعلومات عن طرق معاجلة �شرطان الرئة.
لنتائج  �شلًبا  ينظرون  الأطباء  اأن  ماكفاي  الربوفي�شور  وي�شيف 

املعاجلة بالأ�شعة واملعاجلة الكيمياوية.
وتعترب املعاجلة الكيمياوية ل�شرطان الرئة ظاهرة حديثة، حيث 

اإن معظم الأدلة جمعت بعد تخرج اأحدث الأطباء من الكلية الطبية.

حت��ى ل تغ��رق يف م�صتنق��ع التدخ��ني، ا�صتم��ع له��ذه 
الفقرة:

لماذا أقلع هذا األب عن التدخين؟
اإىل  الأحـــداث  لدعوة  اأقيمت  التي  الجتماعات  اأحــد  يف  حــدث 
اأن غالًما كان برفقة  التبغ؛  التعهد اخلا�س بعدم تعاطي  التوقيع على 
والديه هبَّ واقًفا من مكانه، وخطا اإىل الأمام، وقال: "اإين اأريد اأن اأوقع 
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على هذا التعهد".
اأبوه على ذلك، ومل يقفا عند هذا احلد، بل �شعر الأب  ف�شجعه 
ا ينبغي له اأن يوؤديه، فلم  - الذي كان واقًفا قرب ابنه - باأن عليه فر�شً
ا  يلبث اأن قال: "�شاأقلع هذه اللحظة عن تعاطي اللفافات امل�شاعفة، حبًّ

يف خري ابني، واإكراًما خلاطره". 
ثم وقع على التعهد. واإين لواثق باأن ما فعله هذا الأب قد كان اأبلغ 
من جميع العظات الغالية، واحلكم العالية التي كان يقوى على توجيهها 
م�شتقبل  التعهد يف  بذلك  الإخــالل  من  �شيانته  اإىل  واأدعــى  ابنه،  اإىل 
اأيامه؛ وذلك لأنه قد اأوقد له نربا�ًشا ي�شت�شيء به، فكان لزاًما اأن يتبع 

ق�شده، ويطاأ موطئ قدمه. 
ختاًم���ا: ن�س���األ اهلل العل���ي القدي���ر اأن يهل���ك كل م���ن اأراد اإف�ساد 

و�سياع �سبابنا وفتياتنا بتدخني اأو خمدرات اأو غريهما.
وب���اإذن اهلل ل���ن تك���ون ه���ذه ه���ي اآخ���ر فقراتن���ا وبراجمن���ا ع���ن 
التدخ���ني؛ ب���ل �سننته���ز الفر�سة - بني كل حني واآخ���ر - للحديث عن 

هذه الآفة املنت�سرة.
اآل���ه و�سحب���ه  "و�س���ِلّ اهلل و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعل���ى   

اأجمعني".
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أسبوع الحج )1(

ٱ ٻ ٻ

جى وفاِلق الإ�سباح، ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع،  احلمد هلل خالِق الدُّ
اإليه  اأح��م��ده �سبحانه واأ�سكره، واأت���وب  ��ل وق��َط��ع، وح��ّرم واأب���اح،  وو���سَ
اَلح، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا  واأ�ستغفره، واأ�ساأله الهَدى وال�سّ
والأرواح، �سلى  باملَُهج  ى  املفدَّ ه وخليله، هو  عبد اهلل ور�سوله و�سفيُّ
دائمني  و�سالًما  واأ�سحابه، �سالًة  اآل��ه  وب��ارك عليه وعلى  و�سّلم  اهلل 
واح، والتابعني ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما  بالغدوِّ وال��رَّ

بعد:
ولكن  مكان،  اأِيّ  اإىل  ال�سفر  اأردن��ا  اإذا  ونتلهف  ن�ستاق  اأننا  كما 
يظل هذا ال�سوق حمدوًدا، اإل اأن ال�سفر اإىل الأماكن املقد�سة لي�ض له 
حدود من ال�سوق واملتعة والطماأنينة؛ لأن هذا ال�سوق نابع من القلب 

والإميان وال�سمري.
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع للحديث عن الركن اخلام�ض من 

اأركان الإ�سالم؛ األ وهو احلج.
 نبداأ من هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 
)             ( اأول اأيامنا للحديث عن هذه ال�سعرية العظيمة، فبارك اهلل 

فيمن يقول، ومن ي�سمع.
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القراآن الكرمي خري بداياتنا:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ  
ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ  
ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ  
ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ  
ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۇئ    ۇئ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ      ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  رب )البقرة(.

ال�صنة املطهرة حا�صرة يف منا�صك احلج:

الحديث
عن اأبي هريرة – ر�شي اهلل عنه – قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »العمرة اإىل 
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اإل اجلنة« رواه  له جزاء  لي�س  بينهما، واحلج املربور  ملا  العمرة كفارة 
م�شلم.

الكلمة ح�صرناها للحديث عن احلج:

كيف حج هؤالء
خليل اهلل اإبراهيم -عليه ال�شالم-؛ اإبراهيم اخلليل اأبو الأنبياء، 

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  زب    : اإبراهيم  خليله  خماطًبا  تعاىل  قال 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ  چ  چ  چ 
ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک 
ک   ک گ            گ گ گ رب )احلج( قال ابن عبا�س : اإن اإبراهيم ملا 
اأمر باملنا�شك عر�س له ال�شيطان عند امل�شعى ف�شابقه ف�شبقه اإبراهيم، 
يون�س:  قال  �شيطان،  له  العقبة فعر�س  اإىل جمرة  به جربيل  ثم ذهب 
فرماه ب�شبع ح�شيات، حتى ذهب، ثم عر�س له عند اجلمرة الو�شطى، 
فرماه ب�شبع ح�شيات. قال: قد تله للجبني، قال يون�س: ثم تله للجبني، 
وعلى اإ�شماعيل قمي�س اأبي�س، وقال: يا اأبت! اإنه لي�س يل ثوب تكفنني 
فيه غريه فاخلعه، حتى تكفنني فيه، فعاجله ليخلعه، فنودي من خلفه 
اأن يا اإبراهيم قد �شدقت الروؤيا، فالتفت اإبراهيم فاإذا هو بكب�س اأبي�س 
اأقرن اأعني، قال ابن عبا�س: لقد راأيتنا نبيع هذا ال�شرب من الكبا�س، 
ال�شيطان  له  فعر�س  الق�شوى،  اجلمرة  اإىل  جربيل  به  ذهب  ثم  قال: 
فرماه ب�شبع ح�شيات، حتى ذهب. ثم ذهب به جربيل اإىل منى، قال: 
اأتى به جمًعا، فقال: هذا  هذا منى، قال يون�س: هذا مناخ النا�س، ثم 
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امل�شعر احلرام. ثم ذهب به اإىل عرفة، فقال ابن عبا�س: هل تدري مل 
�شميت عرفة؟ قلت: ل قال: اإن جربيل قال لإبراهيم عرفت؟ قال يون�س: 
هل عرفت؟ قال: نعم، قال ابن عبا�س: فمن َثمَّ �شميت عرفة. ثم قال: 
هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت وكيف كانت؟ قال: اإن اإبراهيم ملا اأمر 
اأن يوؤذن يف النا�س باحلج خف�شت له اجلبال رءو�شها، ورفعت له القرى، 

فاأذن يف النا�س باحلج.

وحتى نتفقه يف اأمور احلج، اأعددنا لكم هذه الفقرة:

مخالفات الحرم المدني
اأذكر لك هنا اأخي الكرمي جملة من املخالفات ال�شرعية العقدية 
والبدعية، والتي تفعل يف م�شجد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، خمت�شًرا الكالم فيها، 

فكن على حذر منها، واأنكر على من يفعلها ، واملخالفات هي:
1- ما يفعله بع�س الزوار من حتري الدعاء عند قرب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 

رافًعا يديه.
2- ق�شد ا�شتقبال القرب عند الدعاء.

3- ق�شد القرب للدعاء عنده رجاء الإجابة.
4- ق�شد ال�شالة جتاه القرب.

5- رفع ال�شوت بالدعاء عند القرب.
6- ال�شتغاثة بالر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ودعاوؤه و�شاحبيه.

7- التو�شل بالر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اهلل �شبحانه يف الدعاء.
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8- اإطالة القيام والدعاء عند القرب.
9- �شوؤال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�شاء احلاجات، اأو تفريج الكربات، اأو �شفاء 

املري�س.
10- ربط اخليوط ونحوها يف ال�شبابيك تربًكا.

من اأ�صرار احلج ومنافعه، هو عنوان فقرتنا القادمة:

من أسرار الحج ومنافعه
لربه،  العبودية  حتقيق  يف  املخلوق  فكمال  هلل:  العبودية  حتقيق 

وكلما ازداد العبد حتقيًقا لها ازداد كماله، وعلت درجته.
ويف احلج يتجلى هذا املعنى غاية التجلي؛ ففي احلج تذلل هلل، 
وخ�شوع وانك�شار بني يديه؛ فاحلاج يخرج من مالذ الدنيا مهاجًرا اإىل 
ربه، تارًكا ماله واأهله ووطنه، متجرًدا من ثيابه، لب�ًشا اإحرامه، حا�شًرا 
عن راأ�شه، متوا�شًعا لربه، تارًكا الّطيب والن�شاء، متنقاًل بني امل�شاعر 
ويخ�شى  ربه،  رحمة  يرجو  ذاكــر،  ول�شان  دامعة،  وعني  خا�شع،  بقلب 

عذابه.
العقبة  جمرة  رمــي  حني  اإىل  اإحــرامــه  منذ  احلــاج  �شعار  اإن  ثم 

واحللق: لبيك اللهم لبيك، لبيك ل �شريك لك لبيك.
اأنني خا�شع لك، منقاد لأمرك، م�شتعد ملا حملتني  ومعنى ذلك 

من الأمانات؛ طاعة لك، وا�شت�شالًما، دومنا اإكراه اأو تردد.
اإليه باأنه - منذ فارق  وهذه التلبية ترهف �شعور احلاج، وتوحي 
اأهله - مقبل على ربه، متجرد عن عاداته ونعيمه، من�شلخ من مفاخره 
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ومزاياه.
اإذ  - عز وجل-  املنزلة عند اهلل  اأعظم  والتذلل  التوا�شع  ولهذا 
هو كمال العبد وجماله، وهو مق�شود العبودية الأعظم، وب�شببه مّتحى 
عن العبد اآثار الذنوب وظلمتها؛ فيدخل يف حياة جديدة ملوؤها اخلري، 

وح�شوها ال�شعادة.
واإذا غلبت هذه احلال على احلجاج، فمالأت عبودية اهلل قلوبهم، 
لالإن�شانية  �شنعوا  يــذرون،  ومــا  ياأتون  فيما  لهم  املحرك  هي  وكانت 

الأعاجيب، وحرروها من الظلم، وال�شقاء، والبهيمية .
ختاًم���ا: ن�س���األ اهلل اأن يوف���ق جمي���ع امل�سلم���ني وامل�سلم���ات لأداء 
حج���ة الإ�س���الم الواجبة، ون�ساأله اأن يتقبل ممن حج، واأ�سقط الفر�ض 

عن نف�سه، ون�ساأله الفقه يف الدين.
ورحمة اهلل وبركاته". عليكم  "وال�سالم 
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ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى، اأحاط بكل �سيء علًما، واأح�سى 
كل �سيء عدًدا، له ما يف ال�سماوات وما يف الأر�ض وما بينهما وما تت 
الرى. واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممًدا عبده ور�سوله. اأخ�سى النا�ض 
ال��ردى، �سلى  الهدى وح��ذر من طريق  �سبيل  واأتقى، دل على  لربه 
اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه، معامل الهدى، وم�سابيح 
الدجى، والتابعني ومن تبعهم باإح�سان، و�سار على نهجهم واقتفى. 

اأما بعد:
كم هي اأيام، بل كم هي �ساعات، بل كم دقائق اأيام احلج.

اإنها اأيام اأغلى من الذهب، و�ساعات اأنف�ض من الزئبق الأحمر، 
ودقائق اأغلى من الغايل والنفي�ض.

 نحن اليوم معكم يف هذا اليوم الأح��د، املوافق )    ( من �سهر 
)    ( لعام )             ( للحديث عن �سنن احلج، واأركانه، واآدابه يف ثاين 

اأيامنا الإذاعية عن اأ�سبوع احلج.

القراآن الكرمي خري ما ن�صتهل به براجمنا:

القرآن الكريم
زب ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ   تعاىل:  قال 
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
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وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  
حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت                 ختمت  ىت  يت  جثمث  ىث  
يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  

حض   رب )البقرة(.

وال�صنة مليئة باآداب احلج:

الحديث
عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُبنَي 
الإ�شالم على خم�س: �شهادة اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممًدا ر�شول اهلل، 
واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، وحج البيت، و�شوم رم�شان« متفق عليه.

وكلمتنا خ�ص�صناها عن احلج:

الحج من منظور االقتصاديين!!
1( يعترب احلج موؤمتًرا اإ�شالميًّا حلل امل�شكالت ومعاجلة ق�شايا 
امل�شلمني املختلفة، وخا�شة القت�شادية، حيث يفد اإىل الأماكن املقد�شة 
ماليني امل�شلمني من �شتى البقاع، منهم العلماء املتخ�ش�شون يف جمال 
القت�شاد، فيكون ذلك فر�شة طيبة لعقد املوؤمترات والندوات واحللقات 
الو�شول  �شبيل  املتنوعة، يف  القت�شادية  امل�شكالت  ملناق�شة  الدرا�شية، 

اإىل التكامل والتن�شيق القت�شادي املن�شود بني دول العامل الإ�شالمي.
مو�شم احلج  يت�شم  اإذ  للم�شلمني؛  اقت�شادي  رواج  2(  يف احلج 
بالرواج القت�شادي؛ ملا يتطلبه من �شلع وخدمات لزمة لأداء منا�شك 
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املاأكولت  و�شراء  النتقال،  و�شائل  على  النقود  من  ينفق  فكم  احلج، 
وامل�شروبات، و�شراء الذبائح، وتكاليف الإقامة.

3(  يف احلج دعوة اإىل تطبيق القت�شاد الإ�شالمي؛ اإذ يف احلج 
ربا  من  واملوبقات،  اخلبائث  من  النا�س  بني  املعامالت  لتطهري  دعوة 
واحتكار وغ�س وتدلي�س وغرر وجهالة، واأكل لأموال النا�س بالباطل. كما 
اأن يتجنب الإ�شراف والتبذير والإنفاق الرتيف. فاحلج  اأّن احلاج عليه 
م�شتوى  وقيمه على  الإ�شالمي  القت�شاد  مبادئ  لتطبيق  دعوة �شادقة 

دول العامل الإ�شالمي. 
4(  احلج موؤمتر اإ�شالمي تلتقي فيه اخلربات العاملية الإ�شالمية، 
�شناعيني وجتاًرا ومهنيني وبجميع التخ�ش�شات، وبهذا تنتهز الفر�شة 
الأمن  ومناق�شة م�شكالت  امل�شلمني،  بني  القت�شادية  العالقات  لتنمية 
لدول  الذاتي  الكتفاء  بتحقيق  الكفيلة  اخلطوات  ومدار�شة  الغذائي، 

العامل الإ�شالمي. 
وك�شب  والعمل  التجارات  منافع  لغتنام  فر�شة  احلــج  يف    )5
املعي�شة، وكذلك منافع الُبْدن والذبائح للفقراء وامل�شاكني واملحتاجني، 

داخل الأماكن املقد�شة وخارجها.
يقول جل �شاأنه: زب ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ 

ھ رب  )احلج: 36(.

��ا لفقراتن��ا طع��م  ��ا، اأي�صً وكم��ا اأن للح��ج لبا�ًص��ا خا�صًّ
خا�س:
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من مقاصد الحج التربوية
فيها  اجتهاد  فال  توقيفية؛  عبادة  احلج  اإن  توقيفية:  العبادة  اإن 
مع الن�شو�س ال�شرعية، فهي حق هلل - عز وجل - ل حق لأحد فيها؛ 

فهو امل�شرع لهذه العبادات وحده، كما قال تعاىل: زب ھ ے     ے 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ 
نراه  وهــذا   ،)21 )ال�شورى:  رب   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  
جليًّا ووا�شًحا يف احلج ،فالطواف وال�شعي �شبعة اأ�شواط، والرمي ب�شبع 
ح�شيات، والوقوف بعرفة يف يوم عرفة يف التا�شع من ذي احلجة، اإىل 

غري ذلك.
ول حق لأحد اأن يغري اأو يبدل ما �شرعه اهلل، وهذا يغر�س يف النف�س 
�شدق العبادة واإخال�شها هلل - عز وجل - وكمال الت�شليم لأمره. واأن 
ال�شرع ما �شرعه اهلل ل تلك البدع وال�شاللت التي هي من �شنع الب�شر.
وقد بني لنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بطالن كل عمل مل يوافق ما جاء به الر�شول 

ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه. 
ففي احلديث عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد«.

فقراتنا ال�صاد�صة اخرتناها بعناية:

من سنن الحج
1- م�شروعية ا�شتقبال القبلة عند اإرادة الدخول يف الن�شك: َكاَن 
لَّى ِباْلَغَداِة ِبِذي احُلَلْيَفِة اأََمَر ِبَراِحَلِتِه  ُ َعْنُهَما، »اإَِذا �شَ َي اهللَّ اْبُن ُعَمَر َر�شِ
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ي َحتَّى  َفُرِحَلْت، ُثمَّ َرِكَب، َفاإَِذا ا�ْشَتَوْت ِبِه ا�ْشَتْقَبَل الِقْبَلَة َقاِئًما، ُثمَّ ُيَلبِّ
ِبَح، َفاإَِذا  �ِشُك َحتَّى اإَِذا َجاَء َذا ُطًوى َباَت ِبِه َحتَّى ُي�شْ َيْبُلَغ احَلَرَم، ُثمَّ مُيْ
َفَعَل  َو�َشلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �شَ  ِ اهللَّ َر�ُشوَل  اأَنَّ  َوَزَعَم  اْغَت�َشَل«،  الَغَداَة  لَّى  �شَ

َذِلَك. رواه البخاري.
2- ا�شتحباب التلفظ بالن�شك الذي يختاره عند ركوب الدابة على 
ال�شحيح. عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: راأيت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يركب راحلته بذي احلليفة، ثم يهل حني ت�شتوي به قائمة. رواه البخاري 

وم�شلم. 
ختاًم���ا: ندع���و كل م���ن ي�سمعن���ا اإىل �س���رورة اأن يتفق���ه يف اأمور 
احلج، واأن يحر�ض على معرفتها؛ لأن احلج ركن من اأركان الإ�سالم.
و�سحب���ه  اآل���ه  وعل���ى  حمم���د،  نبين���ا  عل���ى  و�سل���م  اهلل  "و�س���ِلّ 

اأجمعني".
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أسبوع الحج )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، اأمرنا بال�ستعانة بال�سرب وال�سالة، على 
م�ساق احلياة، واأخرب اأنها كبرية اإل على اخلا�سعني، وو�سف املوؤمنني 

باخل�سوع يف �سالتهم، وجعل ذلك اأول �سفاتهم.
اإل اهلل  اإل���ه  األ  واأ���س��ه��د  واإح�����س��ان��ه،  اأح��م��ده على عظيم ف�سله 
وحده ل �سريك له تعظيًما ل�ساأنه، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله 
الداعي اإىل ر�سوانه، �سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم 

باإح�سانه. اأما بعد:
ا نحن اأعددنا  كما اأن الطواف حول الكعبة �سبعة اأ�سواط، اأي�سً
لكم �سبع فقرات لرباجمنا لهذا اليوم الثنني املوافق )    ( من �سهر 

)    ( لعام )             (.

ومع �صوطنا الأول، �صوط القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ں   ڱ   ڱ     ڱ        ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   زب  تعاىل:  قال 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  
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ی   ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  
يب  جت  حت  خت      مت    ىت   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ   رب )اآل 

عمران(.

�صوطنا الثاين هو �صوط ال�صنة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »العمرة 
اإل اجلنة«  له جزاء  لي�س  املربور  واحلج  بينهما،  ملا  كفارة  العمرة  اإىل 

متفق عليه.

الكلمة تاأتي يف ال�صوط الثالث:

منافع الحج
احلج جتمع �شنوي عظيم، يجتمع فيه امل�شلمون ليتدار�شوا حالهم، 
ويجمعوا كلمتهم، ويعطف قويهم على �شعيفهم، وغنيهم على فقريهم، 
الفرد ال�شمد،  الواحد الأحد  جتمٌع ت�شوده املودة واملحبة والعبادة هلل 
بحا�شرها،  ما�شيها  الإ�شالمية  الأمة  خالله  من  ت�شل  وعبادة  جتمع 
ب�شيدنا  ي�شلنا  اأن  اإىل  الآبــاء،  بجيل  الأبناء  جيل  خالله  من  ويرتبط 

اإبراهيم عليه ال�شالم.
وامل�شاواة  معانيها،  بكل  العدالة  خالله  من  تتحقق  عبادة  احلج 
بحذافريها فال يف�شل �شخ�س على اآخر ب�شيء؛ ل بجن�شه ول لونه ول 
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من�شبه ومكانته ول ل�شانه. تذوب فيه جميع الفوارق وتن�شهر فيه جميع 
الطبقات، حتى ي�شبح النا�س كاأ�شنان امل�شط، ل فرق بينهم اإل بالتقوى.
عندما  احلج،  عظمة  يدرك  احلجاج  حال  يف  واملتاأمل  والناظر 
ينظر اإىل جحافل امل�شلمني، وقد اجتمعوا على كلمة واحدة »لبيك اللهم 

لبيك، لبيك ل �شريك لك لبيك«.
والتوا�شل  والرتابط  الأخــوة  كثري من عالقات  تتوثق   ويف احلج 
بني امل�شلمني، ويح�شل فيه تبادل للتجارب واخلربات، وتبادل للتجارة 

واملنافع.
اإنه بحق عبادة عظيمة ينتفع منه امل�شلمون يف جميع اأمور حياتهم، 

يف عقيدتهم، ويف وحدتهم ومتا�شكهم، ويف اقت�شادهم.
ک  ڑ   ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  زب  تعاىل:  اهلل  قال 
ک ک   ک گ            گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ 
)احلــج(،  رب   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ 
ومن هذا ذكر بع�س املف�شرين - رحمهم اهلل تعاىل - املنافع التي حت�شل 
للحجاج دنيوية واأخروية، مما ي�شاهده ويح�س به الفرد امل�شلم يف نف�شه 
وال�شراء،  البيع  النا�س  يلم�شها  التي  الدنيوية  املنافع  فمن  اأمته،  ويف 
ومكا�شب اأ�شحاب احلرف التي تتعلق باحلجاج، واحلركة امل�شتمرة يف 
و�شائل النقل املختلفة، وفائدة الفقراء مما يدفع لهم من �شدقات، اأو 
يرتكبه  والكفارات عن كل حمظور  وال�شحايا  الهدي  ذبائح  يقدم من 
املحرم، وت�شويق الب�شائع والأنعام، اإىل غري ذلك مما يلم�شه كل م�شلم 



243

ي�شارك يف احلج.

�صوطنا الرابع هو بعنوان )تعريفات تتعلق باحلج(:

تعريفات تتعلق بالحج
حترمًيا  عليه  حترم  بالغ  ذكر  وكل  زوجها؛  للمراأة:  امَلْحَرم   -1  

موؤبًدا، بقرابة ، اأو ر�شاع، اأو م�شاهرة.  
2- احلج: الق�شد اإىل البيت احلرام باأعمال خم�شو�شة.

  3- احلج املربور: الذي ل يرتكب �شاحبه فيه مع�شية. 
 4- العمرة: زيارة البيت احلرام على وجه خم�شو�س. 

ي بذلك لأن املحرم-   5- الإحرام: نية الدخول يف الن�شك؛ و�شمِّ
باإحرامه - قد  حّرم على نف�شه اأ�شياء كانت مباحة له.

من  ماأخوذ  واأ�شله  التعبد؛  العرب:  لغة  يف  معناه  الن�شك:   -6  
الن�شيكة وهي:  الذبيحة املتقرب بها اإىل اهلل.

ن�صتمر يف ال�صوط اخلام�س:

يستحب في العشر من ذي الحجة
ولو �شام  الع�شر،  اأيام  ال�شيام يف  الإكثار من  ي�شتحب  ال�شيام: 
 ت�شعة اأيام لكان ذلك م�شروًعا؛ لأن ال�شيام من العمل ال�شالح، قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ما من عبد ي�شوم يوًما يف �شبيل اهلل، اإل باعد اهلل بذلك اليوم وجهه 
اإذا وقع يف  اأجر ال�شيام  عن النار �شبعني خريًفا« متفق عليه. ويزداد 
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هذه الأيام املباركة، قال النووّي رحمه اهلل: "فلي�س يف �شوِم هذه الت�شعة 
ا�شتحباًبا  بل هي م�شتحّبة  ت�شع ذي احلّجة - كراهٌة �شديدة،  يعني   -
يوم  »�شيام  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �شنتني؛  ذنوب  يكفر  عرفة  يوم  �شديًدا".و�شوم 
عرفة، اأحت�شب على اهلل اأن يكفر ال�شنة التي قبله، وال�شـنة التي بعده...« 
رواه م�شلم. واملراد بها ال�شغائر، فاإن مل تكن �شغائر، ُيرجى التخفيف 

من الكبائر، فاإن مل يكن ُرفعت درجات.

�صوطنا ال�صاد�س ياأتي بعد ن�صب:

السلف والعشر من ذي الحجة
ويقدرونها حق قدرها،  الأيام  ال�شالح يعظمون هذه  �شلفنا  كان 
ال�شلف  "كان   :- املعارف  لطائف  يف  كما   - النهدي  عثمان  اأبــو  قــال 
الأول من  والع�شر  الأَُخر من رم�شان،  الَع�ْشر  يعّظمون ثالَث ع�شرات: 
مالك  بن  اأن�س  عن  روي  وقد  املحرم«.  من  الأول  والع�شر  احلجة،  ذي 
األف  اأيام الع�شر: بكل يوم  اأنه قال: »كان يقال يف  - ر�شي اهلل عنه - 
يوم، ويوم عرفة بع�شرة اآلف يوم«، يعني يف الف�شل، وروي عن الأوزاعي 
قال: »بلغني اأن العمل يف يوم من اأيام الع�شر كقدر غزوة يف �شبيل اهلل، 

ي�شام نهارها ويحر�س ليلها، اإل اأن يخت�س امروؤ بال�شهادة«.
يا له من مو�شم يفتح للمتناف�شني! ويا له من غنب يحق بالقاعدين 
واملعر�شني! فا�شتبقوا اخلريات يا عباد اهلل! و�شارعوا اإىل مغفرة من 
من  وحــذار  والتواين!  واإياكم  والأر�ــس!  ال�شماوات  عر�شها  وجنة  اهلل 
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الدعة والك�شل!

ونقف مع �صوطنا الأخري:

مخالفات الحرم المدني
اأذكر لك هنا اأخي الكرمي جملة من املخالفات ال�شرعية العقدية 
والبدعية والتي تفعل يف م�شجد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خمت�شًرا الكالم فيها، 

فكن على حذر منها، واأنكر على من يفعلها ، واملخالفات هي:
1- التم�شح باجلدران وق�شبان احلديد وتقبيلها عند الزيارة.

2- العتقاد باأن زيارة قرب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص واجبة، اأو �شرط يف احلج.
3- ق�شد القرب بال�شفر.

4- اإر�شال العرائ�س مع احلجاج والزوار اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحتميلهم 
�شالمهم اإليه.

5- زيارة قربه قبل ال�شالة يف م�شجده.
على  ميينه  وا�شًعا   - اخل�شوع  بغاية  القرب  بع�شهم  ا�شتقبال   -6

�شماله فوق �شدره اأو حتته - كهيئة امل�شلي.
7- طلب ال�شفاعة من الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

8- و�شعهم اليد تربًكا على �شباك حجرة القرب، وحلف بع�شهم 
بقوله: وحق الذي و�شعت يدك على �شباكه.

9- التزام �شورة خا�شة يف زيارته، والتقيد ب�شالم خا�س، ودعاء 
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خا�س.
10- اجللو�س عند القرب وحوله للتالوة والذكر.

نرجو من اهلل اأن تكون اأ�سواطنا الإذاعية قد اأثمرت علًما وفهًما، 
ون�ساأله املزيد من ف�سله.

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )4(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل املَ��ح��م��ود على ك��لِّ ح���ال، ال��داِئ��م ال��ب��اق��ي ب��ال زوال، 
املوِجد خلَقه على غرِي ِمثال، العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات 
مال، ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�ض ول يف ال�سماء، ول تت  الرِّ
اأطباق اجِلبال، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب 
ًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل  وال�سهادة الكبري املَتعال، واأ�سَهد اأنَّ حممَّ
اأما  عليه وعلى �سحبه واآله خري اآل، �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. 

بعد:
يالها من فر�سة اأن تتي�سر لك رحلة احلج اإىل بيت اهلل احلرام.
ذاك البيت الذي بَنْت قواِعَده املالئكُة الكرام، ورفعها اإبراهيم 

- عليه ال�سالم.
يا ترى .. هل ي�ستطيع اأن ي�سف لنا اأحد حلظة تقبيله للحجر 

الأ�سود، اأو اأن ي�سف لنا طعم زمزم، اأو روحانية رمي اجلمرات.
نحن معكم اليوم الثالثاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( لع�����ام )             
(، كما ي�سعد احلاج من ال�سفا اإىل املروة يف �سبعة اأ�سواط، نحن معكم 

هنا يف �سبعة فقرات - باإذن اهلل - .

ونقف مع القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ  
ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ  
ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ  
ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ  
ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۇئ    ۇئ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ      ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  رب )البقرة(.

ونقف مع �صنة احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص :

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعُت ر�شول اهلل  عن 
يقول: »من حّج البيت فلم يرفث ومل يف�شق، رجع كيوَم ولدته اأمه« متفق 
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عليه.

ال�صباب واحلج؛ هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

الشباب والحج
كل  يف  وعجائز  �شيوًخا  يتذكروا  اأن  البلد  هذا  يف  ال�شباب  على 
بقاع الدنيا - يف غري هذه البالد - يتمنون اأن ياأتوا اإليها - ولو يف اآخر 
حلظات اأعمارهم - ولو كلفهم ذلك اآخر درهم من اأموالهم.. فلن�شتفد 
القرب  من  لنا  اهلل  ي�شر  مبا  الكبري  والف�شل  العظيمة  املنة  هذه  من 

وال�شعة وال�شحة. 
البالد،  هذه  �شباب  من  لكثري  فر�شة  ال�شباب  اأيام  يف  احلج  اإن 
وذلك اأن احلج ملن ا�شتطاع  اإليه �شبياًل، وفئة منهم كبرية ي�شتطيعون، 
وهلل احلمد واملنة. ولأننا ل نعلم متى واأين اآجالنا، فلتكن امل�شارعة - مبا 
فر�س اهلل تعاىل - اأقرب واأ�شلم واأحفظ للفرد اأداء ملا عليه من فري�شة. 
كما اأنها فر�شة قبل الن�شغال بالأولد ومتطلبات احلياة التي قد تاأخذ 
الإن�شان اإيل ملهيات ت�شرفه اأحياًنا عن اأداء بع�س ما يجب عليه، ويكون 

الت�شويف بعدها ديدًنا يتعلق به بني اآونة واأخرى. 
احلج اأيام ال�شباب زرع وغر�س يوؤتي ثماره عندما ي�شب املرء على 
طاعة اهلل تعاىل، ويعلم اأنه قد اأخذ موثًقا على نف�شه، وتعلق بحبل اهلل 
الزلل،  من  ع�شمة  نف�شه  يف  ترتك  و�شعائر  مبنا�شك  وارتبط  تعاىل، 
ووقاية من ال�شطط، وحاجًزا من املعا�شي، لأنه �شوف يعي�س مع نف�شه 
اأيام  وفيو�شات  الإلهية،  واللم�شات  الربانية  اللحظات  تلك  وجوارحه 
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احلج ونفحات م�شاعره. 
حتمل  على  حياتي  وتــدريــب  ذاتــيــة  تنمية  ال�شباب  اأيـــام  احلــج 
التنقل  على  التدريب  خــالل  من  ال�شعاب  بع�س  وركــوب  امل�شوؤولية، 
طياتها  يف  حتمل  عبادة  وممار�شة  احلج،  ملنا�شك  والرتتيب  والتدرج 
تدريًبا عمليًّا على �شقل الإميان، واإرغام النف�س، والتحكم يف الرغبات، 
والإم�شاك عن ال�شهوات، واللتزام باأفعال واأعمال واأقوال يرتبى املرء 

عليها، فيزداد اإمياًنا وثقة ويقيًنا باأنه ابن هذا الدين، وله يعمل. 
احلج يف ال�شباب فر�شة للنظر اإىل عامل الأجنا�س، والنظر بتاأمل 
فيحتك   ،)13 )احلــجــرات:  رب   ڇ  ڇ  چ  چ   زب  وعــربة 
قد  تعاىل  اهلل  اأن  وليعلم  م�شاعرهم،  يتعرف  العامل  �شعوب  من  بكثري 
حباه يف هذه البالد بخري وفري، فليحمد اهلل تعاىل ولي�شع اإىل املحافظة 

عليه..

رابع فقراتنا بعنوان )مقا�صد احلج الرتبوية(:

مقاصد الحج التربوية
دين  الإ�شالم  اإن  اليومية:  حياته  يف  التوازن  على  للم�شلم  تربية 
ياأمر  ل  فالإ�شالم  نف�شه،  على  امل�شلم  حقوق  مع  حتى  وو�شطية،  عدل 
باأمر فيه �شرر اأو اإجحاف، بل كل اأوامره ونواهيه ت�شب يف م�شلحة من 

ينتمي اإليه. فعلى �شبيل املثال يقول اهلل تعاىل: زب ڳ  ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  رب )احلج: 28(.
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فاحلج يجمع بني م�شالح الفرد الدنيوية من بيع و�شراء وغريها، 
وبني مقا�شد هذه العبادة من ذكر و�شالة ودعاء وغري ذلك.

اأ�شياء  واأبــاح  اإل  �شيء  من  منع  ما  الإ�شالم  اأن  على  يدلنا  وهذا 
اأخرى؛ وهذه هي عني مراعاة حاجات الإن�شان.

له  غنى  ل  مباحات  بني  جتده  اليومية  امل�شلم  حياة  يف  واملتاأمل 
عنها، وواجبات لبد له من عملها، وحمرمات يحرم عليه فعلها، وقد 

منع منها اختباًرا وابتالء على �شربه عنها.
ومع ذلك كله جتده يوازن بني املباح من ماأكل وم�شرب وملب�س، 
وبني الواجب من �شالة وبر و�شلة وغريها، وبعيًدا كل البعد عما منع 

منه.
ويف اأيام احلج تتاأ�شل هذه املبادئ وتر�شخ، ليعي�س امل�شلم متوازًنا 

يف حياته، بال اإجحاف ول تق�شري. 

ون�صل اإىل خام�س فقراتنا:

من أخطائنا في عشر ذي الحجة
1- مرور ع�شر ذي احلجة عند بع�س العامة دون اأن يعريها اأيَّ 
؛ ملا لها من الف�شل العظيم عند اهلل - �شبحانه  اهتمام، وهذا خطاأ بنِيّ
اأيام  اأنه قال: »ما من  وتعاىل - عن غريها من الأيــام، فقد �شح عنه 

العمل ال�شالح فيهن اأحب اإىل اهلل منه يف هذه الأيام الع�شر«.
2- عدم الكرتاث بالت�شبيح والتهليل والتكبري والتحميد فيها:
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وهذا اخلطاأ يقع فيه العامة واخلا�شة اإل من رحم اهلل - تعاىل 
-، فالواجب على امل�شلم اأن يبداأ بالتكبري حال دخول ع�شر ذي احلجة، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  زب  تعاىل:  لقوله  الت�شريق،  اأيام  بنهاية  وينتهي 
ڱ ں  رب  )احلج: 28(.

ابن  قاله  الت�شريق،  اأيام  واملعدودات:  الع�شر،  املعلومات:  والأيام 
عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -.

يخرجان  هريرة  واأبــو  عمر  ابــن  "وكان  البخاري:  الإمـــام  قــال 
بتكبريهما"، وذلك  النا�س  ويكـبـر  الع�شر يكربان،  اأيام  ال�شوق يف  اإىل 
ب�شرط األ يكون التكبري جماعيًّا، ول متايل فيه ول رق�س، ول م�شحوًبا 
مبو�شيقى، اأو بزيادة اأذكار مل ترد يف ال�شنة، اأو بها �شركيات، اأو يكون 

به �شفات مل ترد عن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

ونقف هنا مع فقرتنا ال�صاد�صة:

يستحب في العشر من ذي الحجة
قراءة القران: القراآن التجارة التي لن تبور، حاول اأن تختمه يف 
هذه الع�شر، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن يغدو اأحدكم اإىل امل�شجد فيتعلم اآية اأو يقراأ 
اآيتني من كتاب اهلل خري له من ناقتني وثالث خري له من ثالث واأربع 
خري له من اأربع ومن اأعدادهن من الإبل« رواه م�شلم، واعلم اأخي امل�شلم 

اأنك لن تتقرب اإىل اهلل مبثل كتابه تالوًة وتدبًرا وحتكيًما. 
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وهذه �صابع فقراتنا، وهي م�صك اخلتام:

من أسرار الحج ومنافعه
الأعظم  املق�شود  هــو  فالذكر   - وجــل  عــز   - اهلل  ذكــر  اإقــامــة 

للعبادات؛ فما �شرعت العبادات اإل لأجله، وما تقرب املتقربون مبثله.
الطواف  �شرع  فما  التجلي،  غاية  احلج  يف  املعنى  هذا  ويتجلى 
بالبيت العتيق، ول ال�شعي بني ال�شفا واملروة، ول رمي اجلمار اإل لإقامة 

ذكر اهلل.
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   زب  تعاىل:  قال 
ں  رب  )احلج: 28(، وقال تعاىل: زب ڄ ڄ ڄ ڃ  
ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ      ڎ  ڌڌ   ڍ     ڍ  ڇ 
گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ 
ڳ ڳڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ           ۀ ۀ ہ ہ رب  )البقرة(.

ختاًما: ل ن�ستطيع اأن ننقل لكم ولو جزًءا ي�سرًيا من روحانية، 
وطماأنين���ة احل���ج، ولك���ن ح�سبن���ا اأنن���ا نبذل م���ا ن�ستطي���ع، ونو�سل ما 

يتي�سر لنا اإي�ساله.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )5(

ٱ ٻ ٻ

ال�سكر  وم�ستوجِب  ان��ق��ط��اع،  ب��ال  احل��م��د  م�ستحِق  هلل  احل��م��د 
بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  امل��ن��ان،  ال��وه��اِب  ي�ستطاع،  ما  باأق�سى 
اإل  اإل منه، ول ف�سل  ل�سان، املرجو للعفو والإح�سان، الذي ل خري 
من لدنه، واأ�سهد اأن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، وحبيبه وخليله، 
الوايف عهده، ال�سادق وعده، ذو الأخالق الطاهرة، املوؤّيد باملعجزات 
واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الباهرة،  وال��رباه��ني  الظاهرة، 

وتابعيه واأحزابه، �سالة ت�سرق اإ�سراق البدور. اأما بعد:
وما زال وف�����������د اهلل يق�س�د مك��������������ة

وركن��اه العتيق  البيت  ب�������دا  اأن  اإل�����ى 
وال��دع��ا ب��ال��ذك��ر  اهلل  �سيوف  ف�سجت 

راأي���ن�����������اه حي�������ن  احلج���������اج  وكربت 
فرح������ة تزهق  الأرواح  ك���ادت  وق����������د 

ال�سرور وجدناه نحن من عظم  ل�ما 
 نحن معكم اليوم الأرب��ع��اء، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 

)             (، يف اآخر اأيامنا الإذاعية من اأ�سبوع احلج.

��ا نح��ن اأول  كم��ا اأن اأول اأركان احل��ج الإح��رام، اأي�صً
براجمنا القراآن:
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القرآن الكريم
ں   ڱ   ڱ     ڱ        ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   زب  تعاىل:  قال 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  
ی   ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  
يب  جت  حت  خت      مت    ىت   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ   رب )اآل 

عمران(.

خذوا عني منا�صككم، واحلديث ال�صريف:

الحديث
عن ُجبري بن مطعم يبلغ به، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل متنعوا اأحًدا 
يطوف بهذا البيت وي�شّلي اأيَّ �شاعة �شاء من ليل اأو نهار« قال الف�شل: 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: )يا بني عبد مناف ل متنعوا اأحًدا(. رواه اأبو  اإن ر�شول اهلل 

داود و�شححه الألباين.

كلمتنا ال�صباحية بعنوان )حكم طلب املال من الوالد 
للحج(:
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حكم طلب المال من الوالد للحج
�س: �شئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: 
اأنا طالب قد بلغت ولي�س يل مال خا�س بي؛ فهل اأطلب من والدي املال 
لأحج الآن، اأم اأنتظر حلني تخرجي وعملي لأحج مبايل اخلا�س؟ ومع 

ذلك �شيطول .. فماذا تن�شحونني؟ 
اإذا مل يكن عنده مال، حتى واإن  ج: احلج ل يجب على الإن�شان 
اإن  بل  به؛  ما يحج  يعطيه  اأن  اأباه  ي�شاأل  اأن  يلزمه   ول  اأبوه غنيًّا،  كان 
العلماء يقولون: لو اأن اأباك اأعطاك ماًل لتحج به مل يلزمك قبوله، ولك 

  : اأن ترف�س تقول: اأنا ل اأريد احلج، واحلج لي�س واجًبا عليَّ
وبع�س العلماء يقول: اإذا اأعطاك اإن�شان، مثل الأب اأو الأخ ال�شقيق 
ماًل لتحج به، فاإنه يجب عليك اأن تاأخذه وحتج به، اأما لو اأعطاك املال 
�شخ�س اآخر تخ�شى اأن ميّن به عليك - يوًما من الدهر- فاإنه ل يلزمك 

اأن تاأخذه وحتج به. وهذا القول هو ال�شحيح. 
به  ليوؤدي  مــاًل  �شخ�س  اأعطاه  اإن�شان  مفهومة:  الآن  وامل�شاألة 
الفري�شة، فهل يلزمه اأن يقبل هذا املال ويوؤدي به الفري�شة؟ اجلواب: 
ل يلزمه، وله اأن يرده خ�شية املنة - اأْي مين عليه الذي اأعطاه ماًل يحج 
به - حيث مل يجب عليه احلج بعد لعدم ال�شتطاعة. اأما اإذا كان الذي 
اأعطاه املال اأبوه اأو اأخوه ال�شقيق، فهناك نقول: خذ املال وحج به؛ لأن 

اأباك ل مين عليك وال�شقيق ل مين عليك. 
وعلى هذا نقول لالأخ الطالب: انتظر حتى يغنيك اهلل - عز وجل 

- وحتج من مالك؛ ول�شت باآثم اإذا تاأخرت عن احلج.
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رابع فقرتنا هي الفقرة التالية:

يستحب في العشر من ذي الحجة
يف  النجاة  �شبب  وهــو  تعاىل،  اهلل  اإىل  الكالم  اأحــب  هو  الذكر: 
وي�شلي  العبد عند اهلل،  ُيذكر  به  الفالح،  �شبب  وهو  والآخــرة،  الدنيا 
اهلل ومالئكته على الذاكر، وهو اأقوى �شالح، وهو خري الأعمال واأزكاها 
واأرفعها يف الدرجات، وخري من النفقة، به ي�شاعف اهلل الأجر، ويغفر 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   زب  تعاىل:  يقول  امليزان،  ويثقل  الوزر، 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب  )احلج: 
28(، روى الإمام اأحمد عن ابن عمر- ر�شي اهلل عنهما - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اإليه من العمل فيهن، من  اأيام اأعظم عند اهلل ول اأحب  قال: »ما من 
هذه الأيام الع�شر، فاأكرثوا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد«، وكان 
اأبو هريرة وابن عمر- ر�شي اهلل عنهما- اإذا دخلت ع�شر ذي احلجة 

يخرجان اإىل ال�شوق يكربان فيكربِّ النا�ُس بتكبريهما. رواه البخاري.
جميع  يف  يكوُن  فاملطلق  ومقّيد،  مطلٌق  العلم  اأهِل  عند  والتكبرُي 
الأوقات يف الليل والنهار من مّدة الع�شر، واملقّيد هو الذي يكون يف اأدباِر 

حيح، للّرجال والّن�شاء. ها ونفِلها على ال�شّ لواِت فر�شِ ال�شّ
واأ�شحُّ ما ورد يف و�شِفه ـ اأْي: التكبري املقيَّد ـ ما وَرد ِمن قوِل علّي 
بح يوِم عرفة اإىل الع�شِر  وابن عّبا�س - ر�شي اهلل عنهم - اأّنه ِمن �شُ
من اآخر اأّيام الت�شريق )الثالث ع�شر(. واأّما للحاّج فيبداأ التكبرُي املقيَّد 
عِقب �شالِة الظهر من يوم النحر. و�شّح عن عمر وابن م�شعود - ر�شي 



258

اهلل عنهما - �شيغة: "اهلل اأكرب اهلل اأكرب ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكرب اهلل 
اأكرب وهلل احلمد".

ال�صكينة ال�صكينة، ومع هذه الفقرة:

من أخطائنا في عشر ذي الحجة
1- جهر الن�شاء بالتكبري والتهليل؛ لأنه مل يرد عن اأمهات املوؤمنني 
من  احلذر  فالواجب  للجميع،  وم�شموعة  ظاهرة  باأ�شوات  كرّبن  اأنهن 

مثل هذا اخلطاأ وغريه.
يف  معينة  �شيغة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  يثبت  فلم  التكبري  �شيغ  اأما   -2
- يف ذلك عدة  ر�شي اهلل عنهم   - ثبت عن �شحابته  واإمنــا  التكبري، 

�شيغ منها:
ُ اأَْكرَبُ َكبريًا(  ، اهللَّ ُ اأَْكرَبُ ، اهللَّ ُ اأَْكرَبُ      ال�شيغة الأول: قول:) اهللَّ
اأخرجها   ، عنه  اهلل  ر�شي  الفار�شي  �شلمان  عن  ثابتة  ال�شفة  وهــذه 
البيهقي يف ال�شنن الكربى)316/3(، و�شحح احلافظ ابن حجر �شندها 

كما يف الفتح)462/2(.
، َل اإَِلَه  ُ اأَْكرَبُ ، اهللَّ ُ اأَْكرَبُ ، اهللَّ ُ اأَْكرَبُ      ال�شيغة الثانية: قول:) اهللَّ
ِ احلمُد( وهذه ال�شفة ثابتة عن ابن  ، وهللَّ ُ اأَْكرَبُ ، اهللَّ ُ اأَْكرَبُ ، واهللَّ ُ اإِلَّ اهللَّ

م�شعود ر�شي اهلل عنه ، اأخرجها ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه)5633(1.

)1( رقم 2 كاماًل من كالم ال�شيخ: )ظافر اآل جبعان( بت�شرف.
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 ُ ُ اأَْكرَبُ َكبريًا، اهللَّ ُ اأَْكرَبُ َكبريًا، اهللَّ      ال�شيغة الثالثة: قول:) اهللَّ
ِ احلمُد( وهذه ال�شفة ثابتة عن ابن عبا�س  ، وهللَّ ُ اأَْكرَبُ اأَْكرَبُ واأَجُل، اهللَّ

- ر�شي اهلل عنهما -، اأخرجها ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه)5646(.
وبهذا نخل�س اإىل اأن هناك �شيغتني �شحيحتني للتكبري، هما:

ـ اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكرب وهلل احلمد.
ـ اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، اهلل اأكرب كبرًيا.

قدر  جاللة  على  ـ  املجموع  مثل  املذاهب  كتب  بع�س  يف  ورد  وما 
اأو لعلها  م�شنفه - من زيادات على تلك ال�شيغة فهي غري �شحيحة، 

وردت يف غري الع�شر الأواخر.

نقف مع اآخر فقراتنا:

من أسرار الحج ومنافعه
يف  �شطرها  وجوههم  يوّلون  التي  بقبلتهم:  امل�شلمني  ارتباط   -1

�شلواتهم املفرو�شة خم�س مرات يف اليوم.
ويف هذا الرتباط �شر بديع؛ اإذ ي�شرف وجوههم عن التوجه اإىل 

غرب كافر، اأو �شرق ملحد؛ فتبقى لهم عزتهم وكرامتهم.
2- اإن احلج فر�شة عظيمة لالإقبال على اهلل ب�شتى القربات:

اإذ يجتمع يف احلج من العبادات مال يجتمع يف غريه؛ في�شارك 
احلج غريه من الأوقات بال�شلوات، وغريها من العبادات التي تفعل يف 
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احلج وغري احلج.
وينفرد بالوقوف بعرفة، واملبيت مبزدلفة، ورمي اجلمار، واإراقة 

الدماء، وغري ذلك من اأعمال احلج.
ختاًما نقول:

ُملَب�ي����ا اأتي�ت  ق������د  اإله�����������ي  اإلي����������ك 
ودعائ�ي������ا حجت�ي  اإل�������ه��������ي  فب�ارك 

باكي�ا وجئت�ك  م�سط�ًرا  ق�سدت�����ك 
بكائي���������ا ت�رد  اأن  رب�ي  وح���������������ا�س�اك 

ع������������اب�د ل�ك  اأنن�ي  فخ�����������ًرا  كفان�ي 
موالًي�ا عب�ًدا  �سرت  اأن  فرحتي  فيا 

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )1(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ك���ان ب��ع��ب��اده خ��ب��رًيا ب�����س��رًيا، وت��ب��ارك ال��ذي 
جعل يف ال�سماء بروًجا وجعل فيها �سراًجا وقمًرا منرًيا، وهو الذي 
جعل الليل والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �سكوًرا، اأر�سل اإلينا 
حممًدا  هادًيا ومب�سًرا ونذيًرا، فبّلغ الر�سالة، واأّدى الأمانة، ون�سح 
الأمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده، وتركنا على املََحّجة البي�ساء، ليلها 
الإ�سالم خري  اأم��ة  اإل هالك، فجزاه اهلل عن  كنهارها، ل يزيغ عنها 

اجلزاء. اأما بعد:
يعد الدفاع املدين من اأهم القطاعات املدنية، فعند احلرائق - 

ل �سمح اهلل - نت�سل ب�)٩٩8(، وغريها من الكوارث.
لذا .. نحن معكم يف هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر 
)    ( لعام )             ( للحديث عن الدفاع املدين وعلى مدى اأ�سبوع 

كامل باإذن اهلل.

خري ما نبداأ به القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ک گ   گ    گ گ     ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  قال تعاىل: 
ں ڻ     ڻ ڻ   ڻ         ۀ      ۀ ہ ہ ہ ہ  ں       ڱ  ڱ ڱ 
ھ    ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ 



262

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 
ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ     ائ  ى    ى 
ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئىئ ی ی ی  ی جئ حئ  مئ   
ىئ    يئ   جب حب خب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ 
ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ              ٹ ٹ   
ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ 
ڈ   ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ 
ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ    گ  گ  ک  ک       ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ھ     ہہ  ہ    ہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 

ھ ھ ھ      ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ رب )النمل(.

ون�صتمع اإىل ال�صنة:

الحديث
عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
اأناَء  اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به  "ل ح�شَد اإل يف اثنَتني: رجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
واآناَء  الليِل  اآنــاَء  ينفُقه  فهو  ماًل.  اهلُل  اآتاه  ورجٍل  النهاِر.  واآنــاَء  الليِل. 

النهاِر" رواه م�شلم.

كلمتنا اليوم عن الدفاع املدين:

 الخطوات التي يجب على المبلغ اتخاذها 
في حال اكتشاف حريق المنزل

املنزل هو املكان الذي يجمع اأفراد الأ�شرة يف جو اأ�شري رائع ولكن  
قد يحدث -ل �شمح اهلل - يف هذا املكان ما يعكر هذا اجلو الأ�شري من 
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بع�س احلوادث، مثل حريق اأو �شقوط  اأو غريها من احلوادث املنزلية. 
والدفاع املدين دائًما يحر�س على رفع وعي املواطن واملقيم وتدريبهم 
اأو غريها. ونحن هنا  التعامل مع احلوادث، �شواء املنزلية  على كيفية 

نو�شح كيفية اإبالغ الدفاع املدين والتعامــــــل مع احلـــادث:
1- اخلروج فوًرا مع اأفراد العائلة، واإذا كان هناك كثافة دخانية 
كان  اإذا  و  والركبتني،  اليدين  على  زحًفا  املنزل  من  اخلــروج  فيتطلب 
اجلميع يف الدور العلوي واحلريق يف الدوري الأر�شي فالأف�شل اللجوء 

لل�شطح والبقاء فيه، حتى يتم اإنهاء احلادث .
و�شف  واإعطاء    )998( الرقم  على  املدين  بالدفاع  الت�شال   -2
وا�شح ملوقع احلادث، مع مالحظة �شبط النف�س والهدوء يف اأثناء الو�شف.
3-  اتخاذ بع�س الإجراءات يف حال القدرة عليها - مع مراعاة 
عدم املجازفة واملخاطرة - حتى و�شول فرق الدفاع املدين للموقع مثل:
واإغالق حماب�س  الرئي�س  القاطع  الكهربائي من  التيار  اأ - ف�شل 

الغاز.
كان  اإذا  املوقع  يف  املتوافرة  اليــدوية  الطفاية  ا�شتخدام  ب - 

احلريق حمدوًدا.
ت - اإبعاد املواد اخلطرة من موقع احلادث اإن اأمكن ذلك.

ث - عدم الت�شرف يف اأ�شياء قد تلحق ال�شرر بالآخرين.
مع متنياتنا باأن يحفظ  اهلل  اجلميع من كل مكروه، واأن يجعل كل 

اأيامهم فرًحا و�شروًرا.
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لبد لنا جميًعا من اأخذ احليطة واحلذر، عند التعامل 
مع احلرائق، ومع فقرة:

الوقاية من حوادث الغرق
حوادث الغرق قد تودي بحياة الطفل يف ثوان معدودة، لذلك يجب 
األ ترتك اأبًدا الأطفال ال�شغار مبفردهم ، دون مراقبة �شواء يف غرف 
تبديل املالب�س، اأو يف حمام ال�شباحة. ولتفادي حوادث برك ال�شباحة 

يجب اتباع التايل:
1- عدم ترك الأطفال ال�شغار يف برك ال�شباحة مبفردهم ودون 

مراقبة.
2ـ عدم ترك الأطفال ي�شبحون يف الأماكن العميقة دون رقابة.

3-يجب على الكبار عدم القفز يف املاء اإل يف املناطق التي يزيد 
الإ�شابات  وقــوع  منع  على  ي�شاعد  ذلك  لأن  ون�شف،  مرت  عن  عمقها 

اخلطرة التي قد تلحق بالراأ�س والعمود الفقري.
لأنها غالًبا ما  ال�شباحة؛  املنطقة املحيطة بحمام  4- ل جتِر يف 

تكون زلقة ومبللة لتجنب حوادث ال�شقوط.
5- ل تغفل عن الأطفال اأبًدا ولو للحظة واحدة.

6- تذكر دائًما اأنك عندما ت�شطحب طفاًل اإىل حمام ال�شباحة، 
فاأنت وحدك امل�شوؤول عن �شالمته.
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طفاية احلريق مهمة يف كل منزل، ومع فقرة:

الوقاية من حوادث انغالق األبواب
من املخاطر التي قد يتعر�س لها الأطفال يف املنزل، تلك الناجتة 

عن الأبواب والتي نوجزها يف النقاط التالية:
وهي  بها،  الأ�شخا�س  ارتطام  ت�شبب  ا  تلقائيًّ املرتدة  الأبواب   -1

التي يركب بها "دفا�س".
2- الأبواب املروحية ت�شبب �شرًبا ل�شخ�س اأخر غري مرئي خلف 

الباب.
الك�شور  اأو  ــروح  اجل ت�شبب  ــادة  احل الأطـــرف  ذات  الأبـــواب   -3

لالأيدي اأو الأ�شابع.
حلدوث  يــوؤدي  املياه  دورات  اأو  الغرف  يف  الأبـــواب  انغالق   -4

اإ�شابات.
ويجب اتخاذ تدابري الوقاية التالية :

انغالق  يف  تت�شبب  ل  حتى  ال�شنع،  جيدة  اأقفال  ا�شتخدام   -1
الأبواب.

مكان  يف  بها  والحتفاظ  عليها،  الأبــواب  مفاتيح  ترك  عدم   -2
وا�شح ومعروف.

3- عند احتجاز اأحد الأطفال يف اإحدى غرف املنازل، اأو دورات 
املياه، ينبغي تهدئة الطفل اأوًل، والت�شال فوًرا بالدفاع املدين، وعدم 

اإهدار الوقت، وعدم ك�شر الباب حتى ل يت�شبب يف اإيذاء الطفل.



266

الت�ص��ال ال�صري��ع بالدفاع امل��دين يقلل م��ن الكارثة 
باإذن اهلل، ومع فقرة:

صيدلية المنزل
ميكن  بحيث  الأرفــف،  متعدد  دولب  من  املنزل  �شيدلية  تتكون 
اإليها  الو�شول  ي�شهل  ومبوبة،  مرتبة  اإىل جمموعات  املحتويات  تق�شيم 
عند ال�شرورة، وميكن اأن حتتوي على : ترمومرت طبي - مق�س �شغري 
لل�شا�س - ملقاط وجفت - �شرجنات بال�شتيك معقمة - �شرائح م�شمع 
ل�شق - لفة م�شمع ل�شق طبى - رباط �شاغط - اأربطة �شا�س - قطن 
واملراهم،  امل�شكنات  ببع�س  الحتفاظ  بال�شتيك، وميكن  طبي، جبائر 
بعد ا�شت�شارة الطبيب. ودائًما يجب مالحظة تاريخ انتهاء ال�شالحية.

ختاًما: نحتاج جميًعا اإىل معرفة املهام واخلدمات التي يقدمها 
الدفاع املدين، وهذا ما نحاول اإي�ساله لكم يف هذا الأ�سبوع باإذن اهلل.

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي رفع مبكارم الأخالق اأقواًما فكانوا من املتقني، 
اأحمده  املر�سلني،  لهدي  املخالفني  فكانوا من  ب�سيئها  اآخرين  وحط 
اإي��اه:  مادًحا  ربنا  عنه  فقال  بالقراآن  نبيه   اأدب  ال��ذي  وه��و   �سبحانه 
زب ڱ ڱ    ڱ ں رب ) القلم:4(، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 
ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله �ساحب اخللق القومي، 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
 نحن معكم ال��ي��وم الأح���د، امل��واف��ق )    ( م��ن �سهر )    ( لعام 

)             ( يف اليوم الثاين من اأ�سبوع الدفاع املدين.

نبداأ براجمنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ      ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅ    ۉ    ۉ 
ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ 
خبمب  حب     جب  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ      ېئ  ېئ 
ىب يب جت حت خت مت  ىتيت جث مث       ىث يث  حج مججح مح 
ٱ ٻ  جخ حخ        مخ جس حس خس مس حص مص جض حض  
ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ   ٺ 
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ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  
ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ    ہ رب)النمل(.

ونقتب�س من ال�صنة حديًثا:

الحديث
عن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ما 
�شيٌء اأثَقَل يف ميزاِن املوؤِمِن يوَم القياَمِة من ُخُلٍق ح�شٍن، فاإِنَّ اهلَل تعاىل 

ُيْبِغ�ُس الفاِح�َس البذيَء" �شححه الألباين.

رجال الدفاع املدين يبذل��ون اأرواحهم حلمايتنا، ومع 
كلمتنا ال�صباحية:

طرق إطفاء الحرائق
تعتمد نظرية اإطفاء احلريق على احلد من تعا�شـر عامل اأو اأكرث 
نظرية  اإن  اأْي   ، للحريق  املحدثة  ال�شابق ذكرها  الثالثة  العــــوامل  من 
كل  اأو  اأ�شالعه  اأحد  باإزالة  ال�شتعال،  مثلث  ك�شر  على  تعتمد  الإطفاء 

اأ�شالعه؛ لذلك تخ�شع عمليات الإطفاء لثالث و�شائل هي:
املادة  حــرارة  درجــة  تخفي�س  به  ويق�شد  احلريق:  تربيد  اأوًل: 
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امل�شتعلة، وذلك با�شتخدام املياه التي يتم قذفها على احلريق، وتعتمد 
هذه الو�شيلة اأ�شا�ًشا على قـدرة امت�شا�س املاء حلرارة املادة امل�شتعلة 
فيها النار ، ويالقي املاء - عند ا�شتخدامه لأغرا�س التربيد - نوعني 
من التغريات، فاإنه ترتفع درجة حرارته اإىل اأن ت�شل اإىل درجة غليانه 
كتم  عمليات  يف  ذلــك  ويفيد   ، احلريق  �شطح  يعلو  بخار  اإىل  وحتوله 

النريان باإنقا�س ن�شبة اأك�شجني الهـواء. 
مينع  بحاجز  بتغطيته  احلريق  خنق  يتم  احلريق:  خنق  ثانًيا: 

و�شول اأك�شجني الهواء اإليه، وذلك بالو�شائل التالية:
- غلق منافذ وفتحات التهوية مبكان احلريق، للتقليل من ن�شبة 

الأك�شجني يف الهواء اإىل الن�شبة التي ل ت�شمح با�شتمرار ال�شتعال.
- تغطية املادة امل�شتعلة بالرغوات الكيماوية.

اأو  الــكــربــون،  اأك�شيد  ثــاين  اأو  املـــاء،  ببخار  الأك�شجني  مــزج   -
امل�شاحيق الكيماوية اجلافة، اأو اأبخرة الهالوجينات.

فيها  امل�شتعلة  املــادة  عن  اللهب  بف�شل  احلريق  اإطفاء  ميكن   -
النريان، وذلك عن طريق ن�شف مكان احلريق؛ با�شتخدام مواد نا�شفة؛ 
اآبــار  حرائق  لإطفاء   - عــادة   - املتبعة  الطريقة  وهــذه  كالديناميت. 

البرتول.
ثالًثا: جتويع احلريق:

لال�شتعال  القابلة  املــواد  كمية  من  باحلد  احلريق  جتويع  يتم 
بالو�شائل التالية:
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تاأثري  بعيًدا عن  املتوافرة مبكان احلريق  واملواد  الب�شائع  نقل   -
احلرارة واللهب، مثل �شحب ال�شوائل القابلة لال�شتعال من ال�شهاريج 
املوجود بها احلريق، اأو نقل الب�شائع من داخل املخـازن املعر�شة خلطر 
وحرارة احلريق، اأو اإزالة النباتات والأ�شجار بالأرا�شي الزراعية لوقف 

�شريان وانت�شار احلريق.
- اإزاحة واإزالة املواد امل�شتعلة فيها النريان بعيًدا عن املجاورات 
الأقطان  بالت  ك�شحب   - واللهب  احلــرارة  -خلطر  لال�شتعال  القابلة 
اآخر ل  امل�شتعل فيها احلريق - من داخل مكان التخزين - اإىل مكان 

يعر�س املجاورات لالأخطار.
- غلق حماب�س الغازات القابلة لال�شتعال.

جمموعة  لت�شبح  �شغرية،  اأجــزاء  اإىل  املحرتقة  املواد  تق�شيم   -
الأخ�شاب  على  الطرق  مثل  عليها،  ال�شيطرة  ميكن  �شغرية  حرائق 
ب�شطح  املــاء  جزئيات  مزج  اأو  �شغرية،  اأجــزاء  اإىل  لتفتيتها  امل�شتعلة 

ال�شوائل القابلة لاللتهاب.

ل حتاول العبث باملواد �صريعة ال�صتعال، ومع فقرة:

األطفال وخطر األلعاب النارية
خالد  امللك  مب�شت�شفى  العيون  جراحة  و  طب  ا�شت�شاري  حــذر 
ا�شتخدام  من  الراجحي(  العزيز  )عبد  الدكتور  للعيون  التخ�ش�شي 

الألعاب النارية بكل اأ�شكالها.
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مراقبتهم،  اإىل  الأطفال  اأمــور  اأولياء  الراجحي  الدكتور  ودعــا 
ومن   - الألعاب  هذه  اإن  وقــال:  الألــعــاب.  تلك  ا�شتخدام  من  ومنعهم 
واقع ما نواجهه يف امل�شت�شفى- ت�شبب اإ�شابات خطرية، واأ�شار اإىل اأن 
يف  يتمثل  بالعني  النارية  الألعاب  تلك  تلحقها  قد  التي  الإ�شابات  اأهم 
اأو دخول اأج�شام غريبة  حروق باجلفن وامللتحمة، و متزق يف اجلفن، 
يف العني، اأو حدوث جتمع دموي يف الغرفة الأمامية للعني، اأو انف�شال 
يف ال�شبكية، اأو فقدان للب�شر. وقد تت�شبب يف فقدان كلي للعني. وبني 
العمرية  الفئات  اأكرث  اأن  توؤكد  اأن الإح�شائيات  اإىل  الدكتور الراجحي 

ا لالإ�شابة من ذلك هم الأطفال، واملراهقون، وخا�شة الذكور. تعر�شً

هن��اك الآلف ممن قتلتهم احلرائق، اأو �صوهتهم، ومع 
فقرة:

طريقة الفرار من الدخان
1- اإذا تفاجاأت بت�شرب الدخان اإىل مكان وجودك وبكرثة، اْحُب 

على الركبتني واليدين والراأ�س اإىل الأمام بو�شع اأفقي.
2- تنف�س لالأ�شفل ول ترفع راأ�شك اإىل الأعلى، �شع قطعة قما�س 

مبللة باملاء على الأنف، اإذا اأمكنك ذلك .
ل ت�شحب اأو حتمل اأدوات، اأو اأيَّ �شيٍء قد يعيق احلركة .

لأن  ميكن؛  ما  باأ�شرع  احلريق  منطقة  وغادر  باحلبو  ا�شتمر   -3
ن�شبة الأك�شجني �شوف تقل، واحلرارة �شوف تزداد .
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4- اطلب من الأ�شخا�س الذين ل يتبعون هذه الطريقة اأن يفعلوا 
ا خلطر  كما تفعل، للخروج من منطقة النار. وكل من يجد نف�شه معر�شً
حقيقي - اإذا ما ا�شتمر يف اأداء هذا العمل - عليه اأن ينجو بنف�شه فوًرا 

بالطريقة التي تدرب عليها .

دائًما احفظ )998( لأِيّ حريق، ومع فقرة:

الوقاية من حوادث سخانات الماء الكهربائية
ب�شرية  وخ�شائر  انفجارات  الكهربائية  املــاء  �شخانات  ت�شبب 
تلف  اأو  وان�شداد  الرثمو�شتات،  يف  تلف  اأو  عطل  وجود  نتيجة  ومادية، 

�شمام الأمان، وانقطاع املاء عن اخلزان.
تدابري الوقاية:

1- تركيب ال�شخان من قبل املخت�شني.
القاطع  الرثمو�شتات،  الأمــان،  �شمام  �شالحية  من  التاأكد   -2

احلراري ،ملبة البيان ،موؤ�شر قيا�س احلرارة.
3- ف�شل التيار الكهربائي عن ال�شخان يف حال انقطاع املاء.

4- و�شع �شخانات املاء يف اأماكن مفتوحة.
5- اإجراء ال�شيانة الدورية لل�شخان مبعرفة الفني املخت�س.

الوفاة،  بالغاز قد ينتج عنها  التي تعمل  املاء  ويف حالة �شخانات 
نتيجة ا�شتن�شاق غاز اأول اأك�شيد الكربون ونق�س الأك�شجني؛ لذلك يجب 
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عدم التدخني يف احلمام، وعدم فتح امل�شباح الكهربائي، يف حالة �شم 
املاء  �شخانات  وتعد  الأك�شجني.  لتجدد  التهوية  توفري  مع  غاز،  رائحة 

التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية اأكرث اأماًنا.

ل حتاول التجمهر عند م�صاهدتك ملنزل يحرتق، ومع 
فقرة:

الوقاية من حوادث لعب األطفال
ي�شتخدمها  التي   - الألــعــاب  يف  والإ�ــشــابــة  ال�شقوط  حــالت  اإن 
�شالمة  �شمان  والأمهات  الآبــاء  من  ت�شتدعي   - املنزل  داخل  الأطفال 

منطقة اللعب. وللوقاية من تلك احلوادث علينا اتباع الآتي: 
1- يجب اأن يكون ت�شميم معدات الألعاب منا�شًبا ل�شن الأطفال 

ومنوهم البدين.
2- �شطح الأر�س املحيط بالألعاب من اأهم م�شتوجبات ال�شالمة، 
واأف�شل �شطح هو ال�شطح الرملي الذي ي�شاعد يف امت�شا�س ال�شدمات، 
وينبغي اأن يكون عمقه يف حدود )30( �شم، واأن يكون خالًيا من الزجاج 

واحل�شى.
داخل  ــارة  الإن مب�شابيح  العبث  بعدم  الأطفال  على  التنبيه   -3

املالعب، حتى ل ي�شاب الطفل باأذى.
وعدم  �شالمتها،  من  للتاأكد  دوريــة  ب�شفة  الألــعــاب  فح�س   -4
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�شليمة،  بطريقة  مثبتة  الألعاب  جميع  واأن  الطبيعية،  بالعوامل  تاأثرها 
واأل يكون فيها اأجزاء بارزة ونتوءات.

الآن نكون قد و�سلنا اإىل ختام فقراتنا لهذا اليوم، ون�ساأل اهلل اأن 
نكون قد اأ�سفنا ملعلوماتك ال�سيء الكثري فيما يخ�ض الدفاع املدين.

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �سمائرنا ب�سرائع الإميان، وزّين ظواهرنا 
ب�سعائر الإ�سالم .واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، �سرع لنا 
طهارة القلوب والأبدان، فبنّي الأ�سباب والو�سائل والطرق اأمّت بيان، 
واأ�سهد اأن �سّيدنا حممًدا عبده ور�سوله املبعوث اإىل الإن�ض واجلاّن، 
ليخرج النا�ض من جنا�سة الأوثان اإىل قدا�سة الدّيان. �سلى اهلل و�سّلم 

عليه، وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان. اأما بعد:
ا  كما اأن الثقافة ترفع م�ستوى الوعي لدى الفرد واملجتمع، اأي�سً
زيادة  يف  ي�ساهم  امل��دين،  الدفاع  عمل  باأهمية  وعينا  م�ستوى  ارتفاع 
تعاون كافة اأفراد املجتمع لتباع ن�سائح وتوجيهات هذا القطاع املهم.
 ونحن معكم اليوم الثنني، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 

)             ( ملوا�سلة احلديث عن الدفاع املدين.

نبداأ بانطالقة من ميدان القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٴۇ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ  
ې ې ې ې   ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ 
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۆئ  
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   
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ڤ ڤ  ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ    ڃ ڃ 

ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ       ڎ  ڎ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 

ے  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ       ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓۓ  ے 

ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ    ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ 

ائ رب )النمل(.

ونوا�صل امل�صري يف طريق ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن ي�شار بن عبداهلل اجلهني - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كنا يف جمل�س فجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص - وعلى راأ�شه اأثر ماء - فقال 
له بع�شنا: نراك اليوم طيب النف�س فقال: اأجل، واحلمد هلل. ثم اأفا�س 
القوم يف ذكر الغنى، فقال: ل باأ�س بالغنى ملن اتقى، وال�شحة ملن اتقى 

خري من الغنى، و طيب النف�س من النعيم« �شححه الألباين.

اأبعد املواد �صريعة ال�صتعال عن الأطفال، ومع كلمتنا 
ال�صباحية:

الوقاية من حوادث التسمم المنزلية
الطالء،   ، التنظيف  لأغرا�س  املنزلية  الكيماوية  املواد  ت�شتعمل 
الأدويــة،  مطهرات،  والقوار�س،  احل�شرات  مقاومة  والوقود،  التلميع، 
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بخطر  تــاأثــًرا  الأفـــراد  اأكــرث  الأطــفــال  ويعترب  التجميل،  م�شتح�شرات 
الت�شمم باملواد الكيمائية املنزلية، وللوقاية من حوادث الت�شمم املنزلية 

يجب اتباع التايل:
1- و�شع الأدوية و املواد ال�شــامة )مثل املنظفات واملواد البرتولية 
واملبيدات احل�شرية ...اإلخ ) بعيدَا عن متناول الأطفال وذلك يف اأماكن 

مرتفعة اأو اأماكن مغلقة. 
فيه  الذي حتفظ  املكان  نف�س  ال�شامة يف  املواد  2- عدم تخزين 

مواد الطعام. 
اأو  لل�شرب،  الأكواب املخ�ش�شة  ال�شامة يف  املواد  3- عدم و�شع 
اأواين الطعام، حتى ل يتناولها  اأو يف  يف زجاجات امل�شروبات الغازية، 

�شخ�س ما - عن طريق اخلطاأ - على اأنها طعام اأو �شراب. 
5- مراعاة ل�شق ورقة مبني عليها ا�شم املادة املوجودة داخل كل 

اإناء اأو زجاجة. 
6- عدم اإعطاء الطفل الدواء على اأنه نوع من احللوى ، حتى ل 

يـُقـبل الطفل على تناول الدواء، اإذا ت�شادف وجوده يف متناول يده. 
من  اخلروج  قبل  وخا�شة  الفرن،  مفاتيح  اإغالق  من  التاأكد   -7

املنزل. 
مركز  و  الطبيب  و  امل�شت�شفيات  هواتف  بــاأرقــام  الحتفاظ   -8

معلومات الأدوية وال�شموم. 
9- جتنب ا�شتن�شاق املبيدات احل�شرية اأو مواد الطالء. 

بخطورة  اأعمارهم  من  الأوىل  املراحل  يف  الأطفال  حتذير   -10
مل�س اأو تناول الأدوية اأو املواد الكيميائية. 
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11- توعية جميع اأفراد الأ�شرة بخطورة الأدوية و املواد الكيميائية 
املوجودة باملنزل. 

ت�صتطي��ع ال�صتعانة بالدفاع امل��دين عند تعطل اأحد 
امل�صاعد الكهربائية، ومع فقرة:

الوقاية من حوادث مبردات مياه الشرب
يجب اأن تكون مربدات املياه مثبًتا عليها فلرت تر�شيح مياه ال�شرب 
وا�شتبداله ب�شفة دورية - كلما دعت  - مع مراعاة تنظيفه ومراقبته 
احلاجة لذلك، ويجب اأن تكون خزانات مياه ال�شرب م�شنوعة من مادة 
غري قابلة لل�شداأ، واأن يكون ت�شميم اخلزان ب�شكل ي�شهل عملية غ�شله 
وتنظيفه وتهويته، وذلك بوجود فتحة من الأ�شفل ميكن التحكم فيها، 
ويجب اأن يكون خزان املياه يف مكان مرتفع ومزود بفالتر- قبل دخول 
التاأكد من  يجب  وكذلك  التلوث.  بعيد عن م�شادر  مكان  ويف   - املياه 
اأو  واإحكام غلقها ملنع دخول احل�شرات،  ال�شرب،  نظافة خزانات مياه 

الهوام، اأو اأية اأج�شام غريبة بداخلها.

لتخلي���س  الأدوات  بكاف��ة  جمه��ز  امل��دين  الدف��اع 
املحتجزين، ومع فقرة:

الوقاية من مخاطر غاز ثاني أكسيد الكربون
غاز اأول اأك�شيد الكربون ي�شمى القاتل ال�شامت، لأنك ل ت�شتطيع 
روؤيته اأو تذوقه اأو �شمه، فهو ي�شبب املوت دون اأمل اأو �شابق اإنذار. وينبعث 
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غاز اأول اأك�شيد الكربون نتيجة الحرتاق غري التام للمواد الع�شوية، مثل 
اخل�شب والفحم والزيت والبنزين والتبغ. وقد يوجد هذا الغاز يف اأماكن 
اللحام  واأعمال  ال�شلب،  واإنتاج  الكيميائية،  كال�شناعات  عمل عديدة 
والقطع. وقد يوجد يف املنزل مثاًل عند - ت�شغيل حمرك ال�شيارة- يف 
اأو  اأو عند ا�شتعمال مدخنة تالفة تعمل بالوقود،  الكراج والباب مغلق، 
ا�شتعمال �شواية تعمل بالفحم يف مكان مغلق. عندما ي�شتن�شق غاز اأول 
من  اأ�شرع  ب�شورة  الدم  اإىل جمرى  فوًرا  يدخل  فاإنه  الكربون،  اأك�شيد 
اأن�شجة اجل�شم - مبا يف ذلك  الأك�شجني، ويحل حمله؛ فيحرم بذلك 
بغاز  الت�شمم  اأعرا�س  وت�شتمل  للحياة.  الــالزم  الأك�شجني  من   - املخ 
اأول اأك�شيد الكربون على �شيق التنف�س، وال�شطراب والدوار، وق�شور 

النظر وال�شمع، وفقدان الوعي اأو الوفاة، ل �شمح اهلل.

حاول فتح النوافذ عند وجود رائحة غاز، ومع فقرة:

للوقاية من حوادث الغاز
- قم بفح�س اأ�شطوانة ومتديدات الغاز) الأنابيب - اخلراطيم 
تعر�شها  وجتنب  دوريــة،  ب�شورة  �شالمتها  من  والتاأكد   ( ال�شمام   -
التالف  وا�شتبدال  اإتالفها،  يف  تت�شبب  التي  اجلوية  والعوامل  للحرارة 

منها فوًرا.
- التاأكد من اأن خرطوم التو�شيل املطاطي ل يوجد به ت�شققات، 
واأنه ذو نوعية جيدة، واأن طوله منا�شب لتجنب تكون التواءات حادة به، 

توؤدي اإىل ت�شققه.
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)اإذا  ال�شابون  رغــوة  باختبار  ت�شرب  وجــود  عدم  من  التاأكد   -
ظهرت فقاعات دل ذلك على وجود ت�شرب(، والبعد عن الك�شف عن 

الت�شرب بو�شاطة اأعواد الثقاب.
وعدم  نظافتها،  من  والتاأكد  والأفـــران،  املواقد  فح�س  يجب   -

ان�شداد منافذ الغاز.
اإىل  الت�شغيل  الغاز من و�شع  التاأكد من حتويل مفاتيح مواقد   -
ا غلق م�شدر الغاز،  و�شع الإيقاف، بعد النتهاء من ال�شتخدام. واأي�شً
عندما ل تكون قيد ال�شتعمال، اأو عند الذهاب للنوم، اأو عند مغادرة 

املكان.
- لتجنب ت�شرب الغاز - عند الطهي - يجب التحكم بقوة اللهب 
يف حدود املعقول؛ حتى ل ين�شكب ما يطهى على املوقد، ويت�شبب ذلك 

يف  ت�شرب الغاز.
ثم  ومن  الثقاب،  عود  اأوًل  ي�شعل  الفرن  اأو  املوقد  ت�شغيل  عند   -

يفتح املوقد.
- زود مطبخك بجهاز كا�شف لت�شرب الغاز.

ختمن���ا يومن���ا الثالث من اأ�سبوع الدفاع امل���دين، فاإن كان لديكم 
اأي���ة فق���رات تريدون تقدميه���ا - يف هذا املو�س���وع - فنحن نرحب بها، 

لتقدموها عرب منربكم الإذاعي.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل العليم اخلالق، ق�سم بني عباده الأخالق، كما ق�سم 
بينهم الأرزاق، اأحمد ربي واأ�سكره، واأتوب اإليه واأ�ستغفره، واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل �سيء 
قدير، واأ�سهد اأن نبينا و�سيدنا حممًدا عبده ور�سوله املبعوث مبكارم 
الأخالق، اللهم �سلِّ و�سلم وبارك على عبدك ور�سولك حممد، وعلى 

اآله و�سحبه، ومن اهتدى بهداه اإىل يوم التالق. اأما بعد:
كثرًيا ما ن�ساهد �سيارات الدفاع املدين، وهي منطلقة كال�ساروخ 
اإل الدعاء بالتوفيق  اإنقاذ حريق؛ فال منلك لهم  اأو  لإطفاء حريق، 

وال�سداد، على ما يقدمونه من حماية لالأرواح واملمتلكات.
نتحدث اإليكم يف هذا اليوم الثالثاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لع�����ام )             ( لليوم الرابع على التوايل عن الدفاع املدين.

ونبداأ �صفارتنا باآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ   ەئ  ائ  زب  تــعــاىل:  قــال 
حئ   جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ     ېئېئ  ۈئ  ۈئ    ۆئ 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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ڇ  ڇ    چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڦڦ  ڦ  

ک  ڑ  ڑ       ژ  ژ                  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

ڱ  ڱ        ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک  ک 

ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ          ہ ہ     ہ ہ 

ۇ    ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ      ھ  ھ 

ۆ             ۆ ۈ ۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې 

ې     ى   ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ رب )النمل(.

ون�صرع للحاق بركب ال�صنة النبوية:

الحديث
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قــال: قال ر�شول اهلل  اأبــي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
الِم"  ا�ِس من بِخَل بال�شَّ عاِء، و اأبَخُل النَّ ا�ِس من عجَز َعِن الدُّ "اأعَجُز النَّ

�شححه الألباين.

�ص��المل النجاة ت�صاع��د يف النجاة م��ن احلرائق باإذن 
اهلل، ومع كلمتنا ال�صباحية:

الوقاية من الملوثات المنزلية
اأحد  تعر�س  لتفادي  املنزل،  يف  املــوجــودة  امللوثات  من  تخل�س 
اأفراد اأ�شرتك لالإ�شابة بحكة يف اجللد، اأو العينني، و�شيولة يف الدموع، 
ور�شح الأنف، ونوبات العط�س، اأو ن�شوب حريق. واعلم اأن هذه الأعرا�س 
ال�شحية غري مريحة؛ بل مزعجة. وميكنك اأن تبداأ بالتخل�س من اأِيّ 
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ملوثات قد جتدها يف منزلك. ل�شيما اإذا كان باإمكانها اأن ت�شبب هذه 
مائة يف  بن�شبة  منزلك  نظافة  على  اأنك حتافظ  تعتقد  ول  الأعرا�س، 
)بيولوجية(  حيوية  ملوثات  وجود  بعدم  لك  يوحى  ذلك  اإن  اإذ  املائة، 
كاجلراثيم والبكرتيا ، ومن العوامل التي ت�شاعد على منوها الرطوبة، 
ووفرة املواد املغذية لنمو البكرتيا. وتتوافر هذه الظروف يف احلمامات، 
اأن  وتذكر  ال�شجاد.  وفى  والكراج،  ال�شفلية،  والأدوار  النوم،  وغــرف 
تكن  مل  اإذا  والبكرتيا،  للجراثيم  خطري  م�شدر  الأليفة  احليوانات 

تخ�شع لإ�شراف طبي دوري. وللوقاية اتبع التايل:-
1- �شيانة واإ�شالح م�شادر تت�شرب اأو تر�شح منها املاء . 

2- تاأكد من عدم ت�شرب املياه ملنزلك من اخلارج. 
غمر  تتجنب  حتى  باملاء،  احلديقة  ر�س  عند  احلر�س  التزم   -3

املاء للموا�شع املجاورة جلدران منزلك . 
4-اإذا كنت تعاين من م�شكلة ر�شح املياه يف منزلك، فات�شل فوًرا 

باملخت�س ملعاجلة امل�شكلة.
5-احر�س على تنظيف مر�شحات مكيفات الهواء - مبعدل مرة 

كل اأ�شبوعني على الأقل - وحافظ على نظافة فتحاتها.
6- تاأكد من انك تقوم بت�شغيل مروحة التهوية، وافتح النافذة، اأو 
اترك باب احلمام مفتوًحا بعد ال�شتحمام . فبذلك ت�شمح بالتخل�س من 
الرطوبة، وحافظ على احلمام؛ مبا يف ذلك احلوائط وبالط الأر�شية 

ومم�شحات الأرجل، وجففها با�شتمرار. 
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املطبخ  يف  الهواء  بتجدد  وا�شمح  التهوية،  مروحة  ا�شتخدم   -7
التهوية،  ومراوح  الأر�شيات واحلوائط،  نظافة  با�شتمرار. حافظ على 

ومنا�شد الطعام، والأواين املنزلية.
وميكن للملوثات احليوية اأن توجد يف الأوعية املت�شخة التي تو�شع 

يف الثالجة، ولهذا يجب اأن تتاأكد من حفظها نظيفة. 
8- غرفة الغ�شيل: تاأكد اأن جمفف املالب�س يعمل - على ت�شريف 

الهواء اإىل اخلارج - ب�شكل �شحيح.
9- الدور ال�شفلي: تاأكد من اأن الأر�شية غري رطبة، وبخا�شة اإذا 

كان هناك �شجاد يف الدور ال�شفلي.
10- غرف النوم: حافظ على نظافة الفر�س امل�شتخدم والو�شائد، 

واحر�س على جتديد الهواء فيها . 
11- احليوانات الأليفة: حافظ على نظافة احليوانات الأليفة يف 
عليها  الدوري  الك�شف  وتابع  نومها،  واأماكن  اأوعيتها  ونظافة  منزلك، 

عند الطبيب البيطري، اأو عند ظهور اأِيّ عر�س غري طبيعي. 

دائًما اتبع قواعد ال�صالمة، ومع فقرة:

عملية اإلخالء في حاالت الطوارئ
1- ار�شم خارطة للمنزل حتدد فيها خمرجني يف كل غرفة.

2- حدد مكاًنا للتجمع خارج املنزل.
تاأكد من �شهولة فتح الأبواب واملخارج التي تود ا�شتخدامها   -3

للخروج.
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4- اتفق مع اأفراد الأ�شرة على اإ�شارة اخلروج.
اإن   - وللمر�شى  وللعجزة  الأطفال  ل�شغار  5- �شع خطة خا�شة 

وجدوا.
6- تاأكد من خلو املمرات املوؤدية اإىل املخرج من العوائق.

7- تدرب - اأنت واأفراد اأ�شرتك - على تنفيذ اخلطة، وتناق�شوا 
حولها، واحفظوا اأدواركم فيها.

8- درب اأطفالك على اخلروج - منفردين - وعدم الختباء.
9- عند اخلروج يفرت�س البقاء خارج املنزل يف منطقة التجمع 
املــدين،  الدفاع  و�شول  حلني   - الداخل  اإىل  العودة  عن  والمتناع   -

واإعالمكم بانتهاء اخلطر.

الت��وكل عل��ى اهلل ل يتناف��ى م��ع اأخذ الأ�صب��اب، ومع 
فقرة:

الوقاية من حوادث المصاعد الكهربائية
بالرغم من تعدد وتنوع و�شائل ال�شالمة يف امل�شاعد، اإل اأنه قد 
اأعمال  غياب  نتيجة  اأو  ال�شتخدام،  �شوء  نتيجة  احلــوادث؛  بع�س  تقع 
ال�شيانة الدورية لها؛ الأمر الذي يعر�س م�شتخدميه خلطر الحتجاز، 

وللوقاية من تلك الأخطار نن�شح بالتايل: - 
1- األ ي�شتخدم الأطفال امل�شعد مبفردهم. 

اإىل  ذلــك  يـــوؤدي  فقد  بامل�شعد،  اللعب  مــن  الأطــفــال  منع    -2



286

احتجازهم، اأو �شقوطهم يف بئر امل�شعد، وتعر�شهم لالإ�شابة.
3-  �شرورة زيادة الوعي مبخاطر امل�شاعد لدى الأطفال.

4-  عند توقف امل�شعد يجب التزام الهدوء، والت�شرف بحكمة، 
وعدم �شرب الأبواب ب�شدة، اأو ال�شغط العنيف على الأزرار. 

5-  الت�شال فوًرا بالدفاع املدين، عندما تدعو احلاجة للم�شاعدة 
والإنقاذ. 

6-  التدريب على كيفية ت�شغيل امل�شعد  يدويًّا - عند توقفه فجاأة 
هواتف  كتابة  مع  ظاهر،  مكان  يف  وتعليقها  الت�شغيل  طريقة  وكتابة   -
الت�شال - يف حالت الطوارئ - وحمولة امل�شعد يف لفتة، يتم تثبيتها 

بجوار امل�شعد.
7-  اإجراء ال�شيانة الدورية للم�شعد من قبل �شركات متخ�ش�شة 

يف مواعيد حمددة. 
8-  التقيد باحلمولة املقررة للم�شعد.

حقيبة الإ�صعاف��ات الأولية مهمة يف املنزل وال�صيارة 
والعمل، ومع فقرة:

الوقاية من مخاطر المبيدات الحشرية
لالأطفال  وخا�شة  العامة،  ال�شحة  على  احل�شرية  املبيدات  توؤثر 
اأو مبيدات  واأقرا�س  ال�شغار باملنازل، حيث توجد يف �شورة م�شاحيق 
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�شائلة وغازية، وتوؤثر على �شحة الأطفال ال�شغار نتيجة ال�شتن�شاق اأو 
يتم ذلك  املــواد؛ حيث  اأو يف حالة ر�س هذه  تناولهم لأطعمة م�شممة، 
اأو  التنف�شي  اجلهاز  اأمرا�س  اإىل  ذلك  ويــوؤدي  ال�شتن�شاق،  طريق  عن 

الختناق، وخا�شة عند ا�شتخدامها يف حجرات مغلقة.

�صرعة ات�صالك بالدفاع املدين تقلل خ�صائر احلرائق، 
ومع فقرة:

أسباب الحرائق
يف  وخا�شة  احلرائق،  حدوث  اإىل  تــوؤدي  التي  الأ�شباب  اأهم  من 

املواقع ال�شناعية ما يلي:-
1- اجلهل والإهمال والالمبالة والتخريب.

اأو  لال�شتعال  القابلة  للمواد  واخلــطــر  ال�شيئ،  التخزين    -2
النفجار.

القابلة  ــة  ــرب والأت ــازات  ــغ وال بــالأبــخــرة  العمل  مكان  ت�شبع   -3
لال�شتعال يف وجود �شوء التهوية.

اأو ارتفاع غري عادي يف درجة احلــرارة، نتيجة  4- حدوث �شرر 
الحتكاك يف الأجزاء امليكانيكية.

بالقرب  ال�شتعال  �شهلة  مواد  اأو وجود  الكهربائية،  الأعطال   -5
من اأجهزة كهربائية، ت�شتخدم لأغرا�س الت�شخني.

6- العبث واإ�شعال النار بالقرب من الأماكن اخلطرة، اأو بح�شن 
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النية، اأو رمي بقايا ال�شجائر.
7- ترك املهمالت والف�شالت - مبنطقة الت�شنيع - والتي ت�شتعل 

ذاتيًّا بوجود احلرارة.
على  لال�شتعال  القابلة  والــزيــوت  ال�شائلة  النفايات  وجــود   -8

اأر�شيات منطقة الت�شنيع.
 ختاًم���ا نقول: ل ترتدد بالت�س���ال ب�)٩٩8( عند وجود اأية كارثة 

- ل �سمح اهلل- وتذكر باأن رجال الدفاع املدين يف خدمة اجلميع.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ّل الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".
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ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ج��ع��ل يف ق��ل��وِب ال�����س��ادق��ني ل���الإمي���اِن طعًما 
وَحالوة، اأحمد ربِّي واأ�سكره كما َيليق به �سبحاَنه، واأ�سَهد اأن ل اإلَه اإّل 
اهلل وحده ل �سريَك له، جعَل للذين اأح�سنوا احل�سنى وزياَدة، واأ�سهد 
اأّن �سيِّدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبده ور�سوله له احلبُّ والتعظيم والتوقري 
يادة.  اأويل الف�سل والرِّ اآله و�سحِبه  وال�ّسَياَدة، �سّلى اهلل عليه وعلى 

اأما بعد:
يف كل عام تن�سر اإح�سائيات عن احلرائق وخ�سائرها على الأرواح 
واملمتلكات، ولكن يظل الوعي الجتماعي مهًما يف خف�ض هذه الن�سب 

اأو ارتفاعها.
 ونحن معكم اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 

)             ( يف اآخر يوم من اأيام اأ�سبوعنا عن الدفاع املدين.

نبداأ من ميدان القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
مت  خت  حت    جت   يب  ىب  مب      خب       حب  جب  زب  تعاىل:  قال 
پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جث   يت  ىت 

ڀڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ    ڃ 
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چچ چ     چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ 
گ  گ  گ  گ          ک  ک     ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ 
ۀ   ۀ   ہ ہ ہ ہ      ھ ھ ھ ھ ے        ے   ۓ ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
وئ     وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى       ى  ې  ې    ې  ۉې  ۉ 
ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی   ی ی جئ 
حئ مئ ىئ   يئ جب         حب   خبمب  ىب يب جت    حت خت         متىت يت جث 

مث ىث يث  رب )النمل(.

ونقفز اإىل ميدان ال�صنة النبوية:

الحديث
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قــال: قال ر�شول اهلل  اأبــي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
َق ِمنُه، وَي�ْشَتْغِني به عِن  دَّ "لأْن َيْغُدَو اأَحُدكم َفَيْحَتِطَب على َظهِرِه، فَيَت�شَ
ا�ِس، َخرٌي له من اأْن َي�شاأَل َرُجاًل، اأعطاُه اأو َمَنعُه، َذلَك ِباأنَّ الَيَد الُعْلَيا،  النَّ
ْفَلى، واْبداأْ مِبْن َتُعوُل" �شححه الألباين يف �شحيح  ُل من اليِد ال�شُّ اأف�شَ

اجلامع. 

دق��ة معلومات امل��كان الذي وقع في��ه احلريق ت�صاعد 
عل��ى �صرعة و�ص��ول رجال الدفاع املدين اإلي��ه، ومع كلمتنا 

ال�صباحية لهذا اليوم:
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كيف بدأ تنظيم إطفاء الحرائق ألول مرة وأين؟
عرف الإن�شان اأن النار �شديقته وخادمته اإذا اأح�شن ا�شتعمالها، 
البدائي مل  ا مدمرة حلياته، ومع ذلك فالإن�شان  اأي�شً اأن تكون  وميكن 
تكن لديه م�شكلة يف اإطفاء احلرائق - كما نحن عليه الآن - لأنه - بكل 
ب�شاطة - مل يكن يعي�س يف بيوت جمتمعة مع بع�شها - وبعبارة اأخرى - 

يف قرى ومدن.
كان  كبرية،  جمتمعات  يف  مًعا  يعي�شون  النا�س  بــداأ  عندما  لكن 
عليهم الهتمام باأنف�شهم من جهة، وحماربة احلرائق التي ت�شب فجاأة 
من جهة اأخرى، ويقال: اإن اإطفاء احلريق كان معروًفا منذ القدم، فلقد 
كانت فرق اإطفاء احلرائق منظمة، وتواجدت يف مدن عديدة يف العامل 
القدمي؛ فالرومانيون القدماء كانت لديهم فرق مطافئ حلماية املدينة، 

وا�شتخدموا العبيد كرجال مطافئ.
ا الو�شيلة الأوىل لر�س جدول متوا�شل من  ولقد طور الرومان اأي�شً
املياه، وا�شتعمل رجال املطافئ الرومان الفوؤو�س، واحلرامات والدلء، 
فرق  بع�س  هناك  كانت  الو�شطى  الع�شور  ويف  والأعمدة!  وال�شالمل، 
الكفاءة  لديها  تكن  مل  ولكن  وهناك،  هنا  منت�شرة  املنظمة  املطافئ 

الالزمة.
فيها  انت�شرت  فلقد  اإجنلرتا.  بداأت يف  فقد  مقاومة احلريق  اأما 
التاأمني �شد احلريق كانت قد نظمت؛ لأنها كانت مهتمة  لأن �شركات 
يف  امل�شوؤولون  ويقدم  امتدادها.  ومنع  احلرائق  من  اخل�شائر  بتقلي�س 
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لندن الكثري حيال هذه امل�شكلة، فاأقامت �شركات التاأمني فرق مطافئ 
خا�شة لها. ومن املحتمل اأن مثل هذه الفرق نظمت يف عام )1722م(، 
ومن ثم بداأت ال�شركات والدول حتذو حذو هذا العمل. وهذه ال�شركات 
كانت ت�شع عالمات حريق على املباين التي توؤمن عليها، ومن املحتمل 
اأنها مل تزعج نف�شها كثرًيا باملباين الأخرى. ويف عام )1833م( كان قد 

اأن�شئ اأول نظام منظم ملقاومة احلريق يف مدينة لندن.
ويف الوليات املتحدة - وقبل اأن تن�شئ ال�شلطات املحلية )للمدينة( 
احلريق.  ملقاومة  وتطوعوا  اأنف�شهم،  املواطنون  -نظم  مطافئ  فرق 
ويف احلقيقة فاإن مهمة مقاومة احلرائق ما زالت - غالًبا - بو�شاطة 
متطوعني. ويف الوليات املتحدة الأمريكية يوجد حوايل مليون متطوع 

يعملون يف موؤ�ش�شات الإطفاء جماًنا.

حاول �صبط نف�صك عند روؤيتك للحريق، مع الت�صرف 
بحكمة، ومع فقرة:

الوقاية من حوادث السقوط والتعثر واالنزالق
تعترب حوادث ال�شقوط من اأكرث احلوادث املنزلية �شيوًعا، وت�شكل 
هذه احلوادث الغالبية العظمى من حوادث املنزل، وياأتي ترتيبها الثاين 
بعد حوادث  للوفاة -  املوؤدية  اأهم احلــوادث  اإحــدى  كونها  - من حيث 
الطرق، وميكن اأن تقع حوادث ال�شقوط يف اأي وقت، ويف اأي مكان داخل 

املنزل، وبالتايل فينبغي اتباع تدابري الوقاية التالية:
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1- احلفاظ على اإغالق الأبواب املوؤدية اإىل ال�شرفات.
ال�شالمة  ا�شرتاطات  مع  تتفق  منا�شبة  وموانع  حواجز  و�شع   -2

على النوافذ وال�شرفات.
والطاولت -  الكرا�شي  الأثــاث - وخا�شة  و�شع  3- يجب جتنب 

قريًبا من النوافذ، كي نتفادى �شقوط الأطفال منها.
4- يراعى عدم و�شع الأثاث ذي الأطراف احلادة يف املمرات.

5- عدم ترك بقايا �شائلة على البالط، اأو ترك اأر�شيات احلمام 
مبللة، لتجنب وقوع حوادث النزلق.

6- جتنب ترك الأ�شياء على الدرج، اأو يف املمرات؛ لأن ذلك قد 
يوؤدي اإىل التعرث يف اأثناء ال�شري، ومن َثمَّ ال�شقوط.

وقوع  احتمال  لأن  ال�شغار ب�شفة م�شتمرة؛  الأطفال  7- مراقبة 
حادث ما للطفل - يف اأثناء ان�شغالنا عنه - اأمر متكرر احلدوث.

اقتح��ام الن��ريان من مهم��ات رجل الدف��اع املدين، فال 
حتاول املخاطرة بحياتك، ومع فقرة:

الوقاية من حوادث الحمامات
خطٌر،  فهو  اأمل�س  �شطًحا  كــان  اإذا  باملاء  املبتل  احلمام  بــالط 
ميكن اأن ينزلق عليه الطفل اأو البالغ، وكثرًيا ما يوؤدي هذا النزلق اإىل 
لدى  �شديدة  حروًقا  ال�شاخن  احلمام  ماء  ي�شبب  وقد  مميتة،  حوادث 
"البانيو" ،  باملاء  مملوء  بحو�س  الأطفال  غرق  يحدث  وقد  الأطفال، 
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الأطفال،  اأ�شباب جروح  اأهم  �شفرات احلالقة يف احلمام هي  وتعترب 
كثرًيا  والتي  احلمام،  يف  الت�شمم  حــوادث  اإىل  الأطفال  يتعر�س  وقد 
ولتجنب حوادث  الكيماوية.  املنظفات  اأو  الأدويــة  تناول  من  ما حتدث 

احلمامات يجب اتباع تدابري ال�شالمة التالية:
1- فر�س اأر�س احلمام بغطاء م�شنوع من املطاط اأو البال�شتيك 

اخل�شن، وتزويد قاع البانيو بب�شاط من املطاط عند ال�شتحمام.
2- يجب اأن يكون بالقرب من املغ�شلة اأو احلو�س م�شاكات خا�شة، 

ي�شتعني بها امل�شتحم يف اأثناء النهو�س اأو التحرك. 
3- مراقبة الأطفال ال�شغار يف اأثناء وجودهم يف احلمام بغر�س 

ال�شتحمام، والتاأكد من حرارة املاء قبل ا�شتعماله.
4- يجب التخل�س من ال�شفرات القدمية - وحفظ اجلديدة منها 

- يف مكان مغلق وبعيد، ل ت�شل اإليه اأيدي الأطفال.
5- حفظ الأدوية واملنظفات يف مكان خا�س حمكم الغلق.

ل حت��اول اإنق��اذ غريق، اإذا كنت ل تع��رف ال�صباحة، 
ومع فقرة:

الوقاية من حوادث اآلالت الحادة
ا جند الأدوات احلادة واخلطرة التي من املمكن  يف املطبخ اأي�شً
اأن توؤدي - عند �شوء ا�شتخدامها اأو عند تعامل الأطفال عن جهل معها 
- لالإ�شابة باحلوادث، وللوقاية من حوادث الإ�شابة بالأدوات احلادة؛ 
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اإليكم النقاط التاليـة:
الأدوات  هــذه  مثل  ا�شتخدام  عند  الإمــكــان،  قــدر  البتعاد   -1

والألعاب احلادة.
2- عدم ترك الأطفال يعبثون باأدوات املطبخ احلادة، واإبعادها 

عن متناول اأيديهم.
3- عدم اإعطاء الأطفال �شغار ال�شن - عند تناول الطعام - �شوكة 

و�شكينة، مع تعليمهم طريقة الأكل ال�شليمة باأدوات غري حادة.
4- منع الأطفال من مطاردة بع�شهم البع�س بني قطع الأثاث، يف 

الغرف واملمرات.
5- عدم ال�شماح لالأطفال بتناول اأكلهم و�شربهم يف اأواٍن وكا�شات 

قابلة للك�شر؛ كزجاج مثاًل.
6- الحتفاظ بالأدوات املدر�شية مثل )الأدوات الهند�شية( داخل 

احلقائب، ويف الأماكن املخ�ش�شة لال�شتذكار.
7- اإبعاد القطع املعدنية والنقود عن متناول الأطفال.

ختاًم���ا نقول: ها نحن قد اأمتمن���ا اأ�سبوعنا الذي خ�س�سناه عن 
الدف���اع امل���دين، ون�س���األ اهلل اأن تكونوا قد ا�ستفدمت مم���ا قدمناه لكم، 
كم���ا نن�سحك���م باتب���اع اأي���ة تعليم���ات - ين�سره���ا الدفاع امل���دين - عرب 

ال�سحف اأو القنوات اأو عرب مواقع ال�سبكة العنكبوتية.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )1(

ٱ ٻ ٻ

جى وفاِلق الإ�سباح، ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع  احلمد هلل خالِق الدُّ
��ل وق��َط��ع وح���ّرم واأب���اح، اأح��م��ده �سبحانه واأ���س��ك��ره، واأت���وب اإليه  وو���سَ
اَلح، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا  واأ�ستغفره، واأ�ساأله الهَدى وال�سّ
والأرواح، �سلى  باملَُهج  ى  املفدَّ ه وخليله، هو  عبد اهلل ور�سوله و�سفيُّ
دائمني  و�سالًما  واأ�سحابه، �سالًة  اآل��ه  وب��ارك عليه وعلى  و�سّلم  اهلل 
واح، والتابعني ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما  بالغدوِّ وال��رَّ

بعد:
اأول كلمة نزلت من ال�سماء على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص هي اقراأ، فيها 

حث على العلم والقراءة واملعرفة.
فنحن اأمة اقراأ، اأمة العلم، اأمة املعرفة.

ب��اإذن اهلل -  اأ�سبوع -  املنطلق نحن معكم وعلى مدى  من هذا 
 للحديث عن الكتاب، فمن هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر 

)    ( لعام )             ( نبداأ امل�سوار باإذن اهلل.

نبداأ باأعظم كتاب، القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ       ڃ  زب  تعاىل:  قال 
ڑ  ژ       ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ 
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک   ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ             ہ  ۀۀ  ڻ    ڻ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې    ې 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ٱ ٻ    ٻ    ٻ ٻ پ 
پ  پ پ    ڀ ڀ                ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ 

ڦ ڄ رب )الق�ش�س(.

نثني بكتاب ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ُة والَفراُغ" �شححه  حَّ ا�ِس : ال�شِّ ملسو هيلع هللا ىلص : " ِنعمتاِن َمغبوٌن فيهما كثرٌي مَن النَّ

الألباين يف �شحيح الرتمذي.
ثالث كتبنا هي فتوى:

 حكم أخذ الكتب من المكتبة المدرسية 
وعدم إعادتها

تقول  ال�شوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�شيخ  ف�شيلة  �ُشئل 
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اإحدى ال�شائالت: يف �شنوات درا�شتي املا�شية، كان لدينا - يف مدر�شتنا 
اهتمام  اأيَّ  تلقى  ل  وكانت  واملجالت،  الكتب  من  عدًدا  ت�شم  مكتبة   -
من الطالبات، وقد كنت اأحب القراءة واقتناء الكتب، واأعجبتني بع�س 
 - والق�ش�شية  الطبية  الكتب  وكذلك  فيها،  كانت  التي  الدينية  الكتب 
وهى حوايل اأربعة كتب - وقد اأخذتها من مكتبة املدر�شة، حتى اأقراأها 
اأن  وبعد  املكتبة،  اإىل  اأعيدها  اأن  ن�شيت  الدرا�شة  واأعيدها، ويف زحمة 
تخرجت من املدر�شة بحوايل ثالث �شنوات قالت يل اإحدى الأخوات: اإن 
اأخذ هذه الكتب وعدم اإرجاعها حرام، وحما�شبون عليه يوم القيامة، 
وكذلك مل  اأخذها،  اأعلم بحكم  اأكن  اأخذتها مل  اأنني عندما  العلم  مع 
واأنا قد ا�شتفدت  اأو الطالبات،  اأيُّ اهتمام من املدر�شات  يكن للمكتبة 
منها؛ وخا�شة الدينية، ول اأود اأن اأعيدها؛ لأن فيها اأحكاًما اأفادتني.. 

فما احلكم يف ذلك؟ جزاكم اهلل خرًيا.
على  الوقف  حكم  يف  لأنها  املكتبة؛  اإىل  ردها  عليك  الواجب  ج: 
اأن ياأخذ من املكتبات العامة، ول من املكتبات  املكتبة، ول يجوز لأحد 
ملدة   - العارية  وجــه  على   - عنها  امل�شوؤول  بــاأذن  اإل  �شيًئا،  املدر�شية 
اأن  اهلل  ون�شاأل  فعلت.  اإىل اهلل مما  التوبة  ذلك  مع  وعليك  حمــدودة، 

يتوب عليك ويغفر لك؛ اإنه خري م�شوؤول.

رابع كتبنا الكلمة ال�صباحية:

هل تقرأ
القدرة على القراءة نعمة من نعم اهلل، كغريها من الو�شائل التي 
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اآتاها اهلل ابن اآدم، واإذا اأردت اأن تعرف هذه النعمة العظيمة، فما عليك 
اأو  اأقاربك  اأن تقارن بني نف�شك وبني من ل يقراأ من  اإل  القارئ،  اأيها 
اأ�شدقائك، لرتى الفرق الهائل بينك وبينهم،  فاأنت تنظر اإىل احلروف 
املرتابطة التي تتكون منها الكلمات، والكلمات املتتابعة التي تتكون منها 
الكاملة  املو�شوعات  منها  تتكون  التي  املفيدة  واجلمل  املفيدة،  اجلمل 
التي قد تثمر كتاًبا اأو جملداُت، واأنت تتابعها حرًفا حرًفا، وكلمة كلمة، 
وجملة جملة، و�شطًرا �شطًرا، ومو�شوًعا مو�شوًعا، كتاًبا كتاًبا، وجملًدا 
جملًدا، تغذي مبعانيها عقلك الذي ل يزال ينمو ويرتقى يف �شلم اأعايل 

العلوم واملعارف ب�شتى اأنواعها. 
اإىل  الثقافة،  اأنواع  ل�شتى  املتكررة،  ت�شتحثه بقراءاتك  التي  وهي 
الت�شرفات، في�شعل لك بذلك  اأن يكون)العقل( ميزاًنا ملا ينفعك من 
مفيد،  نافع  بكل  للت�شبث  حياتك  م�شرية  به  لت�شت�شيء  الهداية  �شراج 
وميزاًنا ملا ي�شرك من �شلوك �شبل الباطل التي حتر�شك على �شلوكها 
الرجيم.فيتعاون  وال�شيطان  املــردي  والهوى  بال�شوء،  الأمــارة  نف�شك 
ربك  اإىل  قيادتك  على  املبني،  والوحي  النرية  والفطرة  ال�شليم  العقل 

لتحقيق ما تر�شيه به يف دنياك واآخرتك. 
القراءة ت�شل القارئ بالع�شور الغابرة من التاريخ، مبا فيه من 
خري و�شر،جتعلهـ  اإذا دون اأفكارهـ  متوا�شاًل مع الأحقاب الالحقة، ينقل 
اأمته، كا�شًفا  وتاريخ  اأحداث ع�شره، وعادات جيله،  القادمة  لالأجيال 
لهم جتارب ع�شره، مبا فيها من اإيجابيات يدعو لقتفائها، و�شلبيات 

يحذر من الوقوع فيها.
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اأما من مل يقدر له اأن ينال هذه النعمة ـ نعمة القراءة ـ فال تراه 
ومما  والباطل،  واحلــق  واجلــد،  واللعب  واملر�شوم،  املكتوب  بني  يفرق 
ي�شطر يف �شفحات الكتب واجلرائد واملجالت، والألواح وال�شخور، اإل 
باأن هذا لون وذلك لون �شورته له الروؤية، ل يعلم من حمتواه �شيًئا، ول 
والكلمات واجلمل  ا، يرى احلروف  نكراًنَ يدري من م�شمونه عرًفا ول 
وال�شطور، روؤية قد يعجبه جمالها، دون اأن يعرف ما حتمله يف اأح�شائها 
من جواهر واأ�شداف، اأو ما اأثقلت به �شنوانها الدانية واأغ�شانها من 

ثمار لذيذة يانعة.
اأو جمنون فقد  اأمه،  ل فرق بينه وبني �شبي خرج لتوه من رحم 
اأن ال�شبي واملجنون  اإل  التمتع بنعمة القراءة،  عقله، فكلهم ُحِرم من 
العيني  للتكليف  املوؤهلني  من  وهو  عنهما،  التكليف  ب�شقوط  معذوران 

والواجب الكفائي يف اأمور دينه ودنياه.

وكتابنا اخلام�س جتدونه يف هذه الفقرة:

خصص وقتًا للقراءة
ينام  ل  كان  نيوتن  اإ�شحاق  ال�شهري  الإجنليزي  العامل  اأن  يروى 
ل�شاعات ممتدة متوا�شلة كبقية النا�س، واإمنا كان ينام ب�شكل متقطع. 
نام  التعب،  منه  نال  ومتى  ويعمل،  ليقراأ  ي�شتيقظ  ثم  ل�شاعتني  ينام 

ل�شاعتني مرة اأخرى، وقام جمدًدا ليقراأ ويعمل، وهكذا يق�شي يومه!
اإن  اأن ت�شبحوا مثل نيوتن، لكن على املرء - هذا  اأريد منكم  ل 
كان �شادق الرغبة يف القراءة - اأن يحر�س على حتديد اأولوياته عرب 
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يف  مكانها  للقراءة  ليجعل  حياته  جدول  يرتب  اأن  عليه  يومه،  �شاعات 
على  ت�شتويل  بــاأن  الأهمية  قليلة  للم�شاغل  ي�شمح  واأل  اجلــدول،  ذلك 

م�شاحات ذلك اجلدول، ول للنوم اأن ياأكل �شاعاته.
مينع  "ما  قــال:  اأنــه   - اهلل  رحمه   - ال�شادق  جعفر  اإىل  ين�شب 
التاجر منكم امل�شغول يف �شوقه - اإذا رجع اإىل منزله - األ ينام حتى 
يقراأ �شورة من القراآن؛ فيكتب له مكان كل اآية يقراأها ع�شر ح�شنات، 

وميحى عنه ع�شر �شيئات"
وهل هناك اأكرث ان�شغال من التجار؟ ورغًما عن ذلك فهو يرى اأن 

هوؤلء ميكنهم اأن يجدوا وقًتا للقراءة.
يقول الفيل�شوف ال�شيني الأ�شهر كونفو�شيو�س:

واإن  للقراءة،  وقًتا  جتد  اأن  فالبد  ان�شغالك،  درجة  بلغت  "مهما 
مل تفعل فقد اأ�شلمت نف�شك للجهل مبح�س اإرادتك"!

اآخر كتبنا هو يف الفقرة القادمة:

شغف قراءة الكتب
اأحمد بن عبد امللك املعروف بابن املكوي عا�س بني عامي )324- 
401هـ( ذكر اأن �شديًقا له ق�شده يف عيد زائًرا له، فوجده داخل داره، 
وبابه مفتوح، فجل�س ينتظره، واأبطاأ عليه.. فخرج اإليه - وهو ينظر يف 
كتاب - فلم ي�شعر ب�شديقه حتى عرث فيه، ل�شغله بالكتاب، فتنبه حينئذ 
له و�شلم عليه، واعتذر له من احتبا�شه مب�شاألة عوي�شة مل ميكنه تركها 

حتى فتحها اهلل. فقال له الرجل: يف اأيام عيد ووقت راحة م�شنونة!
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فقال: "اإذا علت هذه النف�س ان�شبت اإىل هذه املعرفة، واهلل ما 
يل لذة ول راحة يف غري النظر والقراءة".

اإن ا�شطحاب الكتاب وجعل القراءة اأحد براجمنا اليومية - اأ�شوة 
ب�شائر اأعمالنا الأخرى التي هي من �شرورات احلياة - يعد اأمًرا هاًما 
يف تكويننا العلمي والثقايف، وهذا يحتاج منا اإىل اإعادة �شياغة اأوقاتنا 
من جديد، وترتيب الأولويات واملهمات فيها على نحو ل ق�شور فيه ول 

اعوجاج.
باأ�شباب  الأمــور  وجليل  الــقــراءة  عن  ان�شرافنا  نعلل  ما  كثرًيا 
متعددة، قد تختلف من �شخ�س لآخر، ومن فئة لأخرى، لكن يجمعها 
اأثر بال  لها  التي  بـ)الأ�شباب اخلارجية(  جامع واحد هو ما يعرب عنه 
والنكباب  العمل  على  اللوم  نلقي  تارة  متنوعة..  الأ�شباب  وهذه  ريب، 
الوقت  على  وتـــارة  بهم،  والأنــ�ــس  والأتــــراب  الأهـــل  على  ومــرة  عليه، 

وازدحامه بالأعمال ال�شرورية.
ثم نظن اأننا لو تخل�شنا منها لتحقق لنا ما ن�شبو اإليه، لكن اأمل 
يكن جديًرا بنا اأن ن�شيف ال�شبب اإىل م�شببه، والعلة على معلها، حتى 

يتفق لنا معاجلة امل�شكلة، وحل الق�شية بجدية!.
اإن ال�شبب الرئي�س - بال مراء - الذي ي�شدنا عن القراءة نابع 
من اأنف�شنا وذواتنا، واإن اخللل يكمن فيها، والعالج يبداأ فيها وينتهي 
اإنه لو عزم الواحد منا  اإن قلت:  اأزجي الكالم مبالًغا  اأراين  اإليها، ول 
وحينئذ  اأراد،  ما  له  يكون  ف�شوف   - وعزمية  ب�شدق   - القراءة  على 

تتهاوى �شائر الأ�شباب الأَُخر، فيقراأ يف كل اأحواله.
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اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل نهاية �سفحاتنا من كتابنا الإذاعي 
له���ذا اليوم، ونح���ن متلهفون لتق���دمي املزيد عن الق���راءة؛ ذاك ال�سر 

العجيب الذي يجهله اأغلب العرب وامل�سلمني.
عليكم ورحمة اهلل وبركاته".. "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى، اأحاط بكل �سيء علًما،واأح�سى 
كل �سيء عدًدا، له ما يف ال�سماوات وما يف الأر�ض وما بينهما وما تت 
الرى. واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممًدا عبده ور�سوله. اأخ�سى النا�ض 
ال��ردى، �سلى  لربه واأتقى، دل على �سبيل الهدى، وحذر من طريق 
اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه، معامل الهدى، وم�سابيح 
واقتفى.  و�سار على نهجهم  باإح�سان  تبعهم  والتابعني ومن  الدجى، 

اأما بعد:
ت��ط��ب��ع امل��و���س��وع��ات، و���س��ال���س��ل ال��ك��ت��ب يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
الأوروبية، ولالأ�سف تعجز الكثري من دور الن�سر العربية والإ�سالمية 

عن ت�سويق كتيبات اإ�سالمية ب�سكل كبري.
ونحن معكم يف هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( لإكمال احلديث عن الكتاب.

ل حياة بدون كتاب، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ          ڄ          ڄ  زب  تعاىل:  قــال 
ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ     چ 
گ  ک  ک  ک     ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ   
ھ  ھ     ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں 
ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ             ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى  ى     ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ    ۅ      ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ 
ائ ائ  ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ   ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ     ېئىئ 
پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ  
ٿ ٹ ٹ  ٹ      ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ 
رب  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

)الق�ش�س(.

بي��ت بال كتاب هو بيت مهجور من العلم، ومع احلديث 
ال�صريف:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  الــدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  اأبي  عن 
»من �شلك طريًقا يلتم�س فيه علًما �شّهل اهلل له طريًقا اإىل اجلنة، واإن 
املالئكة لت�شع اأجنحتها ر�شا لطالب العلم، واإن طالب العلم ي�شتغفر له 
واإن ف�شل العامل على  ال�شماء والأر�س، حتى احليتان يف املاء.  من يف 
العابد كف�شل القمر على �شائر الكواكب، اإن العلماء هم ورثة الأنبياء، 
اإن الأنبياء مل يورثوا ديناًرا ول درهًما اإمنا ورثوا العلم، فمن اأخذه اأخذ 

بحظ وافر« �شححه الألباين.
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الكتب خزائن العلوم، ومع هذه الفقرة:

استغل أوقات االنتظار
من ال�شاعات والأوقات التي يغفل عنها كثري من النا�س، ويفوتهم 
عند  احلكومية  الدوائر  يف  �شواء  النتظار،  اأوقــات  منها،  ال�شتفادة 
ال�شفر.  اأو يف  الزدحــام،  �شاعات  ال�شيارة يف  اأو يف  املعامالت،  اإجناز 
لذلك فالن�شيحة هنا اأن ي�شطحب الواحد منا معه كتاًبا اأينما ذهب، 
ا عندما يكون ذاهًبا لإجناز معاملة يف مكان مزدحم كالدوائر  وخ�شو�شً
الكثري من  على  �شيحتوي  اأنه  على ظنه  يغلب  مكان  اإىل  اأو  احلكومية، 
القلق  ا�شت�شعار  من  له  فائدة  اأكــرث  �شتكون  القراءة  النتظار.  اأوقــات 

والتوتر، و�شت�شاعده على تزجية الوقت باأمر مفيد نافع.
الفراغ  اأوقات  اأن يجرب ال�شتفادة من  اإنه حاول  اأحدهم:  يقول 
�شغرًيا  كتيًبا  معه  فاأخذ  النا�س،  عامة  من  عادة  واملهملة  قيمة،  الأقل 
الوقت  هذا  اأن  فاكت�شف  احلاجة،  ق�شاء  وقت  يف  قراءته  على  و�شمم 
يف  ي�شتغل  اأن  ميكن   - عنه  التحدث  من  النا�س  بع�س  يخجل  الــذي   -
مائة  من  يقارب  ما  يوفر  ف�شوف  جيد،  ب�شكل  ا�شتغل  لو  واأنه  املطالعة 

وخم�شني دقيقة �شهريًّا!.

خري جلي�س يف الأنام كتاب، ومع الكلمة ال�صباحية:

المحافظة على الكتب
اأو  له  اأن يحافظ على كتابه، �شواء كان ملًكا  القارئ  ينبغي على 
لغريه، وذلك لت�شتمر ال�شتفادة منه، والكتاب املحفوظ امل�شون ين�شرح 
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بكتبهم  يعتنون   - اهلل  رحمهم   - علماوؤنا  وكان  فيه،  للقراءة  ال�شدر 
اعتناء �شديًدا، فيقول قائلهم: )ل جتعل كتابك بوًقا ول �شندوًقا(، اأْي: 
ل َتْلِوِه على بع�شه، فيكون كهيئة البوق، ول تكرث من و�شع الأ�شياء فيه، 
الكتاب. وبلغ  فيكون مبثابة ال�شندوق. وكال الأمرين مما يعجل بتلف 
من دقة اأهل العلم يف هذا الأمر اأنهم ذكروا �شفة و�شعه عند القراءة، 
لكيال  يفر�س  ل  )واأنــه   :- خرًيا  بالكتاب  يو�شي   - بع�شهم  قاله  فمما 
يتقطع حبله ب�شرعة، ول يو�شع على الأر�س مبا�شرة، واإمنا فوق خ�شبة 
اأو بينه  اأو حتتها جلًدا،  لئال يبتل، واإذا و�شعه على خ�شبة و�شع فوقها 

وبني احلائط ي�شع جلًدا(.
التي  اخلاطئة  الأو�ــشــاع  تــاليف  ينبغي  الكتاب  على  وللمحافظة 

تعر�س الكتاب للتلف اأو التمزق؛ ومنها: 
1- و�شع الكتاب مقلوًبا، اأو تركه مفتوًحا لفرتة طويلة. 

الأ�شبع  بل  اأو  باليد،  ال�شفحات  فرك  اأو  بقوة،  الكتاب  فتح   -2
باللعاب الكثري لتقليبها. 

3- و�شع الكتب بع�شها فوق بع�س، واإمنا ينبغي اأن تكون جنًبا اإىل 
جنب. 

القطع  ذات  الكتب  فــوق  الكبري  القطع  ذات  الكتب  و�شع   -4
ال�شغري، مما يت�شبب يف �شقوطها وانخالع اأغلفتها. 

5- و�شع الكتب ب�شكل مائل يف املكتبة، وال�شحيح اأن تو�شع ب�شكل 
قائم. 
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عدم  وينبغي  وع�شبية،  ب�شرعة  اأو  ب�شدة  ال�شفحات  تقليب   -6
نتيجة  امللت�شقة،  ال�شفحات  فتح  يف  والع�شوائية  العنف  اإىل  اللجوء 
خلطاأ الق�س يف املطبعة، واإمنا ت�شتخدم ال�شكني اأو الفتاحة املخ�ش�شة 
امللت�شقة متوالًيا، حتى ل  ال�شفحات  وليكن فتح جميع  الغر�س،  لهذا 

يحتاج القارئ اإىل التوقف املتكرر عن القراءة. 
7- احتكاك الكتب - يف اأثناء حتريكها - بج�شم �شلب، كزوائد 

اخل�شب واأطراف احلديد. 
8- ا�شتخدام الكتب كمخدة اأو مروحة اأو مكب�س اأو م�شند اأو متكاأ 
اأو مقتلة للبق اأو مائدة لو�شع طعام اأو �شراب. راأى بع�س احلكماء رجاًل 
قد جل�س على كتاب، فقال: �شبحان اهلل ي�شون ثيابه ول ي�شون كتابه، 

ل�شون الكتاب اأوىل من �شون الثياب.
وينبغي حماية الكتب مما يت�شاقط عليها من الأطعمة والأ�شربة، 

ا يف اأثناء ال�شفر والرحالت والقراءة على مائدة الطعام.  وخ�شو�شً

يحلو الفراغ مع جل�صة مع كتاب، ومع هذه الفقرة:

أهداف المكتبة المدرسية
للمكتبة املدر�شية اأهدافها، وميكن اأن نحددها فيما يلي.

وهي اأهداف تربوية، وتعليمية، وثقافية.
1- خــدمــة املــنــهــاج املــدر�ــشــي، ومــ�ــشــاعــدة الــطــالب يف زيـــادة 

معلوماتهم املت�شلة باملنهاج املدر�شي.
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والفنون،  واملــقــال،  وال�شعر  الق�شة  يف  املوهوبني  اكت�شاف   -2
واخلط وميكن النواحي العلمية، حينما ي�شتطيع امل�شرف توثيق ال�شلة 

مع الطالب، والبحث عن املوهوبني.
3- اكت�شاف املوهوبني واملبدعني هدف �شام؛ ويتحقق هذا الهدف 

حينما يتم الهتمام والعناية بهم والت�شجيع لهم.
4- من الأهداف الأ�شا�شية الرتبوية غر�س حب املطالعة لدى رواد 

املكتبة، والتدريب على القراءة النموذجية.
هذه  غر�س  الأهــداف  ومن  والأدبية،  العلمية  قيمته  وللكتاب   -5

القيمة عند الطالب.
6- تعويد وغر�س حب النظام عند الرواد.

7- تعويد املحافظة على الكتاب، ومعرفة طرق ال�شتعارة، ومعرفة 
اأ�شناف الكتب.

8- تقدمي الكتب واملجالت واملطبوعات املنا�شبة للعمر الزمني، 
وللقيم الرتبوية والإ�شالمية، والإن�شانية.

9- الطالع على الثقافة العربية، والإ�شالمية والعاملية.
10- م�شاعدة املدر�شني بتوفري امل�شادر واملراجع التي تفيدهم يف 
عملهم الرتبوي ككتب اإعطاء الدرو�س، وعلم النف�س الرتبوي وغريها.  

الكتاب �صدقة جارية، ومع هذه الفقرة:

القراءة مفتاح الحضارة
حني �شئل فولتري الفيل�شوف الفرن�شي ال�شهري عمن �شيقود اجلن�س 

الب�شري، اأجاب "الذين يعرفون كيف يقروؤون"
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اأما الرئي�س الأمريكي الثالث جيفر�شون فقد قال عبارة �شهرية - 
�شارت مثاًل يردد -: "اإن الذين يقروؤون هم فقط الأحرار؛ لأن القراءة 

تطرد اجلهل واخلرافة".
ف�شل  نظرية  �شاحب  ال�شهري-  الفرن�شي  املفكر  ومونت�شكيو 

ال�شلطات - يقول: "كي تعرف قلياًل عليك اأن تقراأ كثرًيا".
و�شقراط الفيل�شوف الإغريقي، يحكى اأنه �شئل مرة، كيف حتكم 

على اإن�شان؟ فاأجاب: "اأ�شاأله كم كتاًبا يقراأ".
تلك  هي  الفلي�شوف  هــذا  ق�شدها  التي  الــقــراءة  فــاإن  وبالطبع 
فتو�شع  عقله  له  وتثري  �شاحبها،  باآفاق  تنطلق  التي  املعرفية  القراءة 
اأمر  واحل�شارة  القراءة  بني  ما  الدائم  والربط  الفهم  هذا  مداركه. 

ثابت، اأدركه املفكرون والعلماء منذ زمن بعيد.
يقول املوؤرخ الربيطاين اأرنولد جوزيف توينبي: "اإن ارتفاع ن�شبة 
اإىل  البلدان  لت�شنيف  احل�شاري  الأ�شا�س  هو  املطبوعة،  الكلمة  قراء 

دول متخلفة اأو نامية اأو متقدمة".
وكذلك لو نظرنا يف تاريخ الأمم القدمي واحلديث لوجدناه يوؤكد 

هذه ال�شنة الإلهية، ول يحيد عنها اأبًدا، والأمثلة على ذلك كثرية.
اإىل هنا نكون قد قلبنا �سفحتنا الثانية من كتابنا الإذاعي لهذا 
الأ�سبوع، وندعوكم اإىل جتربة القراءة تلك التجربة التي تغنيكم عن 

الكثري من الأ�سدقاء، وتغنيكم عن الكثري من الأموال.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���لِّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".
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أسبوع الكتاب )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، اأمرنا بال�شتعانة بال�شرب وال�شالة، على 
املوؤمنني  اإل على اخلا�شعني، وو�شف  اأنها كبرية  واأخرب  م�شاق احلياة، 

ٻ  ٱ  زب  فقال:  �شفاتهم،  اأول  ذلــك  وجعل  �شالتهم،  يف  باخل�شوع 
اأحمده  )املــوؤمــنــون(.  رب   ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
على عظيم ف�شله واإح�شانه، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له 
اأن حممًدا عبده ور�شوله الداعي اإىل ر�شوانه،  تعظيًما ل�شاأنه، واأ�شهد 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شانه. اأما بعد:
يف العديد من دول العامل املتقدمة يالحظ على �شكانها باأنهم ل 
تكاد تخلو اأيديهم من كتاب، ففي احلافلة كتاب، ويف القطار كتاب، ويف 

الطائرة كتاب، ويف كل مكان، ل ي�شيعون دقيقة بال قراءة.
ونحن معكم يف هذا اليوم الثنني، املوافق )    ( من �شهر )    ( 

لعام )             ( للحديث عن الكتاب واأ�شراره.

نبداأ بقراءة �صفحتنا الأوىل من الكتاب، ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
زب ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  قال تعاىل: 
ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ      گ 



312

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ 

ڭ    ۓ  ۓ  ے          ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ۀہ  ۀ 

ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ    ڭ 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې    ې   ىى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ         ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی   

ی ی ی    جئ  حئ مئ ىئ  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ 

پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ    ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ ٹ       ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄ ڄ 
ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک     ک          ک  ڑڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ 

ک گ رب )الق�ش�س(.

�صفحتنا الثانية هي احلديث ال�صريف:

الحديث
�شمعت  قــال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - العا�س  بن  عمرو  بن  عبداهلل 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اهلل ل يقب�س العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، 
ولكن يقب�س العلم بقب�س العلماء، حتى اإذا مل يبق عاملًا، اتخذ النا�س 
روؤو�ًشا جهاًل، ف�شئلوا، فاأفتوا بغري علٍم، ف�شلوا واأ�شلوا« رواه البخاري.
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ثالث �صفحات كتابنا ت�صتمعون اإليها يف هذه الفقرة:

 مجالسة عشاق القراءة 
والمدمنين على الكتب

مياًل  الإن�شان  يــورث  والــفــارغــني،  البطالني  �شحبة  اأن  ريــب  ل 
كانت  ولذا  الأعمال؛  وف�شائل  الأمــور،  معايل  عن  و�شدوًدا  لطباعهم، 
م�شاحبة اأهل الف�شل والعلم دافًعا لالإن�شان اإىل حماولة اللحاق بهم، 
اأفعالهم، وهذا م�شاهد منظور، وواقع حم�شو�س، ككون كرثة  وا�شتنان 
املوؤاكلني اأ�شحذ ل�شهوة الطعام من النفراد لوحده؛ والعرب تقول: "لهو 
اإن�شان  مــراًرا، وهو جتاه عني  تثاءب  اأن من  الثوؤباء"؛ ذلك  اأعدى من 
�شرى التثاوؤب اإليه، ومن اأجل ذلك كانت م�شاحبة اأ�شحاب اجللد يف 

القراءة، واقتناء الكتب يورث حمبة القراءة، وقرًبا للكتاب.
وينبغي اأن تت�شدر اأفكار الكتب اأحاديثنا يف لقاءاتنا ومنتدياتنا؛ 
بدًل عن الأحاديث يف جمريات النا�س ولهواتهم،.. وهذا له اأثر كبري يف 

ذيوع القراءة وحث النا�س عليها.
"اإين  يقول ابن اجلوزي - رحمه اهلل - يف كتابه �شيد اخلاطر: 
اأره  كتاًبا مل  راأيت  واإذا  الكتب،  اأ�شبع من مطالعة  اأخرب عن حايل: ما 
فكاأين وقعت على كنز، ولقد نظرت يف بيت الكتب املوقوفة يف املدر�شة 
النظامية، فاإذا به يحتوي على نحو �شتة اآلف جملد، ويف ثبت كتب اأبي 
حنيفة، وكتب احلميدي، وكتب �شيخنا عبد الوهاب، وابن نا�شر، وكتب 
اأقدر  كتاب  كل  من  ذلك  وغري  اأحماًل،  وكان  اخل�شاب  بن  حممد  اأبي 
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بعد يف  واأنا  اأكرث  األف جملد، كان  اإين طالعت ع�شرين  ولو قلت  عليه، 
الطلب...".

كلمتن��ا ال�صباحي��ة جنده��ا يف ال�صفح��ة الرابعة من 
كتابنا:

إرشادات حول اقتناء الكتب وشرائها
اإن العوامل التي تدفع ال�شخ�س ل�شراء كتاب ما عديدة؛ منها: 

الآخرين،  ن�شح  العنوان،  جاذبية  املوؤلف،  �شمعة  الكتاب،  قيمة 
الرغبة يف البحث، احلاجة اإىل الكتاب، الرغبة يف تكوين مكتبة طالب 

العلم، �شكل الكتاب وجودة ورقه، وجمال طباعته، ورخ�س �شعره.
وينبغي للقارئ امل�شلم - وخا�شة طالب العلم - اأن يحر�س على 

حت�شيل الكتب التي يحتاج اإليها ما اأمكن، �شراء اأو اأجرة اأو اإعارة. 
وفيما يلي بع�س التوجيهات يف مو�شوع اقتناء الكتب: 

1- معرفة الكتب ال�شاحلة، وذلك باحل�شول على قوائم بالكتب 
على  والقدرة  والب�شرية  اخلربة  اأهل  و�شوؤال  العلم،  اأهل  من  اجليدة 

التمييز، وا�شت�شارتهم قبل ال�شراء. 
2- ال�شتعداد اجليد وامل�شبق ل�شراء الكتب واقتنائها، ومن ذلك: 
اأ- اإعداد قائمة بالكتب التي ترغب يف �شرائها الآن، والكتب التي 

ترغب يف �شرائها م�شتقباًل. 
وحتديد  الــرغــبــة،  حتقق  الــتــي  املــاديــة  الإمــكــانــات  معرفة  ب- 
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الأولويات عند ال�شيق وقلة ذات اليد. 
جـ- حتديد املكتبات التي تريد الذهاب اإليها. 

ا؛  3- الهتمام باقتناء الكتب املتعلقة بالقراآن واحلديث خ�شو�شً
 - ال�شافعي  الإمــام  قال  عموًما.  ال�شريعة  وعلوم  وال�شروح،  كالتف�شري 

رحمه اهلل: 
م�شغـلـــــة ــقــراآن  ال �ــشــوى  العلوم  كــل   

اإل احلديث واإل الفقه يف الـــدين  
الــعــلــم مــا كـــان فــيــه قـــال حــدثــنــا ومــا  

�شوى ذاك و�شوا�س ال�شيــــــــاطني  
وقال ابن القيم - رحمه اهلل: 

ر�شــــولـــــه  ــال  ق اهلل  ــال  ق العــلـــــــم 
العرفــــان  ـــو  اأول هــم  ال�شحابة  قــال 

�شفاهة لــلــخــالف  ن�شبك  الــعــلــم  مــا 
فـــــــــالن راأي  وبــني  الــر�ــشــول  بيـــن 

4- احلر�س على �شراء كتب الأ�شول وكتب ال�شلف التي ل ي�شتغنى 
عنها، ول حت�شر مكتبتك وت�شو�س فكرك بالكتب التافهة، ل �شيما كتب 
اأهل البدع، فاإنها �شم ناقع. وعليك بالكتب التي تعتمد الدليل ال�شحيح، 
واملن�شوجة على فهم ال�شلف، وبيان علل الأحكام، ومن اأهم الكتب لبناء 
مكتبة طالب العلم كتب احلديث، ودواوين ال�شنة امل�شهورة كال�شحيحني 
الإ�شالم  ال�شيخني: �شيخ  اأحمد وغريها، وكتب  الأربعة وم�شند  وال�شنن 
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ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما اهلل - وغريهما مثل: 
- كتب احلافظ ابن عبد الرب، واأجلها "التمهيد". 

- كتب ابن قدامة، واأجلها "املغني". 
- كتب الذهبي، كال�شري وتاريخ الإ�شالم. 

- وكتب ابن كثري، كالتف�شري والبداية والنهاية. 
- وكتب ابن رجب، كجامع العلوم واحلكم ولطائف املعارف. 

عبد  بن  وحممد  وال�شوكاين  حجر  كابن  الأعــالم  بقية  وكتب   -
الوهاب وال�شنعاين وحممد الأمني ال�شنقيطي وغريهم من علماء هذه 

الأمة  املخل�شني العاملني يف القدمي واحلديث. 

خام�س �صفحاتنا جتدونها يف هذه الفقرة:

توفير الكتاب وشراؤه
اإن توفري الكتاب يف املنزل ي�شجع على قراءته والطالع عليه؛ لأنه 
تفاعل معه ب�شرائه، ثم بعد ذلك لبد اأن يتفاعل معه بقراءته، وهذا اأمر 
م�شاهد، ولذلك ينبغي اأن يدخل الكتاب يف قائمة الحتياجات املنزلية 

التي يوفرها رب الأ�شرة لأ�شرته، واأحد �شروب الأثاث املنزيل.
ثم تاأتي خطوة لحقة، وهي تكوين مكتبة منزلية؛ لأن وجود املكتبة 
يف البيت يغري اأعتى النافرين بتقليب �شفحات الكتب والنظر فيها، وقد 
كان هذا مما حفز بع�س القراء اجلادين على القراءة - يف بادي اأمرهم 

ا تربية للنا�شئة على حب الكتاب، واإبعاد النفرة منه. - وفيه اأي�شً
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ن ملكة  �صفحتنا ال�صاد�صة هي حتت عنوان )كيف تكِوّ
القراءة؟(:

ن ملكة القراءة؟ كيف تكوِّ
جدول  من  ا  جــزءَّ القراءة  يجعل  اأن  من  �شخ�س  اأي  يتمكن  لكي 
ا  ا اعتياديَّ ي هذه امَلَلَكة، حتى ت�شبح عنده �شيئَّ حياته اليومي، عليه اأن ُيَنمِّ

ونظاًما دائًما يف حياته، كالأكل وال�شرب.
تقول اإحدى الإح�شائيات: اإن ثمانية باملائة ممن ل يقروؤون كتاًبا 
غريب،  اأمــر  وهــذا  لذلك،  وقت  لديهم  لي�س  باأنه  يتذرعون  ال�شهر  يف 
للت�شوق  وقًتا  وال�شراب، ومثلما يجد  للطعام  وقًتا  املرء  لأنه مثلما يجد 
اأن يجد وقًتا  اأراد  لو  التلفاز وللجلو�س مع الأ�شدقاء، ميكنه  ومل�شاهدة 
اأولئك الذين يق�شون �شاعات طواًل يف النوم، فهوؤلء ل  للقراءة. واأما 

يقبل منهم اأ�شاًل باأن يعتذروا بقلة الوقت املتاح للقراءة.

ختام �صفحاتنا هي هذه ال�صفحة:

توفير الوقت للقراءة
الذي يريد اأن يقراأ لبد له من جعل وقت حمدد للقراءة، ل يتخلف 

عنه، ويكون ذلك اأحد برامج يومه.
ذلك اأن امل�شكلة الأ�شا�شية لدى من ل يقراأ هي اأنهم ل ميلكون اأية 
اأهداف، اأو اأية برامج، ومن اأجل هذا فرطوا يف اأوقاتهم، ون�شوا مالأها 

مبا يفيد.
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ومن املقرتحات يف اغتنام الوقت اأن جنعل �شاعة معينة - كل يوم 
- منار�س فيها القراءة، وهذه ال�شاعة حتمية ل ي�شمح لأحد بالدخول 
فيها، اأو ت�شييعها، ولتكن يف اأول الأمر ب�شع دقائق مرتبة كل يوم، ثم 
ما تلبث اأن تزيد فتبلغ ال�شاعات بعد زمن، لكن لبد من اللتزام التام 

الذي ل يتخلف.
ثم اإنه لو ثبت على قراءة �شفحات قليلة، فاإنه �شوف يجني يف اآخر 
�شهره ع�شرات ال�شفحات وينهي كتاًبا اأو كتًبا، بهذه الطريقة الي�شرية.
وي�شاف اإىل هذا الوقت املخ�ش�س تلك الأوقات امليتة التي كثرًيا 
اأو مما يلزمنا  العيادات،  اأبواب  اأو عند  النقل،  ما نق�شيها يف و�شائل  
واملطالعة،  بالقراءة  نحييها  اأن  ينبغي  الأوقــات  فهذه  فيها..  النتظار 
اأن ي�شت�شحب دفرًتا على كل حال  "وينبغي  قال الزرنوجي )ت 640( 

ليطالعه، وقيل: من مل يكن له دفرت يف كمه مل تثبت احلكمة يف قلبه".
اإىل هن���ا تك���ون �سفحاتن���ا ق���د مت���ت قراءته���ا، فال تبخل���وا على 
اأنف�سك���م مبزي���د من ال�سفح���ات، �سواًء يف مكتبة املدر�س���ة اأم يف املنزل؛ 

فالقراءة ثقافة ل بد لنا من اأن نعتز بها.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )4(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل املَ��ح��م��ود على ك��لِّ ح���ال، ال��داِئ��م ال��ب��اق��ي ب��ال زوال، 
املوِجد خلَقه على غرِي ِمثال، العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات 
مال، ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�ض ول يف ال�سماء، ول تت  الرِّ
اأطباق اجِلبال، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب 
ًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل  وال�سهادة الكبري املَتعال، واأ�سَهد اأنَّ حممَّ
اأما  عليه وعلى �سحبه واآله خري اآل، �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. 

بعد:
ل ح�سارة بال علم، ول علم بال كتاب، ول كتاب بال قراءة.

املوافق  الثالثاء،  اليوم  لهذا  اإذاعتنا  تنطلق  املنطلق  ه��ذا   من 
)    ( من �سهر )    ( لع�����ام )             (، حاملني لكم �سبعة ف�سول من 

كتابنا الإذاعي لهذا اليوم.

ف�صلنا الأول هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب گ گ گ ڳ   ڳ  ڳ    ڳ ڱ ڱڱ 
ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں          ں  ڱ     
ڭ ڭ  ڭ ڭ   ۓ ۓ  ے ے  ھ ھ     ھ     ھ  ہ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ 
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ې ې ې ېى ى  ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   
ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ   یی ی  ی جئ حئ   
پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ  مب   خب  حب  جب   يئ  مئىئ 
ڀ     ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  پ پ     ڀ    

ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄ 

ڑ  ڈ    ژ ژ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    

ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ   ک                 ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ    ۀ 

ۀ رب )الق�ش�س(.

وف�صلنا الثاين هو ال�صنة النبوية:

الحديث
عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
اأناَء  اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به  "ل ح�شَد اإل يف اثنَتني: رجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
واآناَء  الليِل  اآنــاَء  ينفُقه  فهو  ماًل.  اهلُل  اآتاه  ورجٍل  النهاِر.  واآنــاَء  الليِل. 

النهاِر" رواه م�شلم. 

ثالث ف�صولنا عن الت�صتت يف القراءة:

التشتت في القراءة
اإن كثرًيا من القراء يدمي النظر يف الكتب، ويق�شي �شاعات يومه 
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يف القراءة، غري اأن العوائد التي جتنى منها قليلة .. بل قد جتد الواحد 
اأم  املعريف  بنائه  يف  �شواء  الكثرية؛  القراءات  تلك  فيه  توؤثر  مل  منهم 

تكوينه الثقايف، وقد ي�شدق عليه القول: مكانك �شر!
اأندريه موروا:  الفرن�شي  الكاتب  يقول  القراء  النوع من  ويف هذا 
"من النا�س من لهم ولع �شديد بالقراءة، يدفعهم اإىل التهام كل �شيء 
يقع عليه ب�شرهم من الكتب وال�شحف واملجالت وغريها؛ فراًرا من 
عامل احلقيقة اإىل عامل اخليال؛ وهوؤلء ل ي�شتفيدون اإل القليل التافه 

من قراءتهم".
يريدون  ل  الذين  القوم،  هــوؤلء  ت�شبيه  يف  غ�شبان  عادل  ويبالغ 
الوقوف على الآراء والأفكار، بل على �شفوف الكلمات مبر�شى الأفيون، 
حني ل يلتم�س من وراء تدخينه اإل الهرب من عامل احلقيقة اإىل عامل 

الأوهام والأحالم!
فهو  امل�شكلة  هــذه  يحل  الـــذي  املــقــرتح  احلــل  اإىل  نظرنا  واإذا 
التخ�ش�س؛ باأن يق�شي القارئ معظم قراءاته يف فن معني، اأو مو�شوع 
مو�شوع  قراءة  يف  ال�شتدامة  لأن  فيه؛  ا  متخ�ش�شً يكون  بحيث  معني؛ 
املو�شوع من جميع  باأطراف  يلم  يجعله   - فيه  القراءة  وتعدد   - معني 
م�شائله؛  تفرق من  وما  ما جتدد من مو�شوعاته،  على  ويقف  جوانبه، 
وقد قيل يف و�شم العبقرية: اإنها القدرة على ال�شتمرار يف اجتاه واحد، 
يقول ت�شارلز ديكنز: لي�س النبوغ اإل املقدرة على حتمل اجلهد امل�شتمر. 
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رابع ف�صولنا هي الكلمة ال�صباحية:

اقتناء الكتب وتأسيس المكتبة
قال ال�شيخ العالمة بكر بن عبد اهلل اأبو زيد يف �شفره املاتع »حلية 
اإليه،  احلاجة  و�شدة  نفعه  لعموم  معلوم؛  العلم  )�شرف  العلم«:  طالب 
وح�شول  نق�شه،  بقدر  النق�س  وظهور  الأنفا�س،  اإىل  البدن  كحاجة 
بالطلب،  الطالب  غرام  ا�شتد  ولهذا  حت�شيله،  بقدر  وال�شرور  اللذة 

والغرام بجمع الكتب، مع النتفاء، ولهم اأخبار يف هذا تطول(.
وعليه: فاإليك - اأيها املقتني للكتب - هذه التوجيهات املهمة التي 

ينبغي عليك احلر�س على معرفتها وال�شتفادة منها، وهي: 
قوائم  على  باحل�شول  اإمــا  ال�شاحلة،  الكتب  معرفة  عليك   -1
قبل  وا�شت�شارتهم  اخلربة  اأهل  �شوؤال  اأو  املكتبة،  من  اجلديدة  الكتب 

ال�شراء. 
اإعداد  ذلك:  ومن  الكتب،  ل�شراء  واجليد  امل�شبق  ال�شتعداد   -2
قائمة الكتب املرغوب �شراوؤها، وعمل قائمة بالكتب التي �شبق �شراوؤها.
3- اأحرز الأ�شول من الكتب، واعلم اأنه ل يغني كتاب عن كتاب. 

4- احر�س على اقتناء كتب الذين عرفوا بف�شلهم، و�شهد الواقع 
النا�س عن غ�س  اأبعد  بعلمهم وح�شن بالئهم يف دين اهلل، فهوؤلء هم 

القراء. 
5- ل تقنت الكتاب حتى تعرف ا�شطالح موؤلفه، وكثرًيا ما تكون 

املقدمة كا�شفة عن ذلك، فابداأ من الكتاب بقراءة مقدمته. 
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متا�شك  من  وتاأكد  املتني،  القوي  التجليد  ذات  الكتب  اقنت   -6
الغالف.

7- تاأكد من خلو الكتاب من الأو�شاخ، اأو عيوب الطبع، كالقطع 
يف ال�شفحات، اأو طي بع�شها، اأو متزق اأجزاء من ال�شفحات، اأو نق�س 

فيها.
بل  الرخي�س،  وال�شعر  الرباقة،  بالعناوين  والنخداع  اإيــاك   -8

ينبغي عليك التاأكد من م�شمون الكتاب اأوًل.
ما  ملعرفة  الكتاب؛  �شراء  قبل  واملراجع  الكتاب  فهر�س  اقراأ   -9

يت�شمنه من مو�شوعات ومدى اأهميتها.

خام���س ف�صولنا هو بعنوان )م�صكلة �صعف ال�صتعارة 
من املكتبة(:

مشكلة ضعف االستعارة من المكتبة
هذه بع�س احللول مل�شكلة �شعف ال�شتعارة من املكتبة:

1- الإعالن عن و�شول اجلديد ب�شكل م�شتمر.
مناق�شة  )بالإمكان  م�شتعري  اأف�شل  لختيار  م�شابقة  و�شع   -2

امل�شتعري فيما ا�شتعار( حتى نتاأكد من �شدق ا�شتعارته.
3- عر�س اجلديد ب�شكل ملفت.

4- طرح م�شابقات اإجاباتها متوافرة يف الكتب املوجودة.
5- و�شع ركن خا�س باأعمال الإعارة.

هذه بع�س املقرتحات اأمتنى اأن ت�شهم - ولو بالقليل - يف ت�شجيع 
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الإعارة؛ فكما قيل: الكتاب �شديق ل ميل منه.

اآخر ف�صل من كتابنا هو هذه الفقرة:

اختيار الكتاب النافع
يجب على القارئ اأن يتعلم كيفية اختيار الكتاب الذي ينفعه من كل 
فن وعلم يهمه، ففي هذا الع�شر املت�شارع الذي تدفع فيه املطابع يوميًّا 
ال�شخ�س  يعرف  اأن  ا  جدًّ املهم  من  �شار  الكتاب،  لآلف  الكتب  باآلف 
اأن  اإىل  واأن بع�س الدرا�شات ت�شري  ا  كيف يختار كتبه بعناية؛ خ�شو�شً
اأغلفتها  ب�شبب جمال  الأول -  املقام  الكتب - يف  ي�شرتون  النا�س  اأكرث 
وجاذبيتها، ولهذا ال�شبب يحر�س الكتاب املحرتفون؛ وتعتني دور الن�شر 

العريقة باأغلفة الكتب عناية كبرية.
لكن القارئ الواعي ل ي�شرتي الكتاب جلمال غالفه؛ واإمنا يعرف 
كيف يدرك قيمة الكتاب- وقيمة ما يحتويه - بعينه الفاح�شة املدربة. 
ولهذا الأمر خطوات ميكن تعلمها والتدرب عليها؛ �شناأتي على ذكرها 

يف ق�شم )كيف تنتقي كتاًبا( يف الباب القادم.
وهنا نرجو اأن تكون ف�سولنا �سيقة وممتعة، وندعوكم اإىل زيارة 

املكتبات ودور الن�سر، لالطالع وتعرف جديد الكتب.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".



325

أسبوع الكتاب )5(

ٱ ٻ ٻ

ال�سكر  وم�ستوجِب  ان��ق��ط��اع،  ب��ال  احل��م��د  م�ستحِق  هلل  احل��م��د 
بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  امل��ن��ان،  ال��وه��اُب  ي�ستطاع،  ما  باأق�سى 
اإل  اإل منه، ول ف�سل  ل�سان، املرجو للعفو والإح�سان، الذي ل خري 
من لدنه، واأ�سهد اأن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، وحبيبه وخليله، 
الوايف عهده، ال�سادق وعده، ذو الأخالق الطاهرة، املوؤّيد باملعجزات 
واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الباهرة،  وال��رباه��ني  الظاهرة، 

وتابعيه واأحزابه، �سالة ت�سرق اإ�سراق البدور. اأما بعد:
كانت  بل  باملكتبات،  مليئة  ال��زاه��رة  الإ�سالمية  الع�سور  كانت 
املكتبات هي املكان الرئي�ض لتجمع العلماء والكتاب والفقهاء، فاأنتجت 
املكتبات ح�سارة علمية واقت�سادية هائلة، مل ن�ستطع الو�سول اإليها 

يف هذا الع�سر.
ولنا معكم يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( وقفات رائعة وممتعة يف ربوع القلم والقرطا�ض.

اأول �صطر نقف عنده هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ہ ہ  ہ ہ ھ ھ       ھ ھ   ےے ۓ ۓ 
ڭ   ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  
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ې ې    ې ى ى    ائ ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ 

ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئىئ  ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      ٱ  حب   جب  يئ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹٹ  ڤ ڤ   ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ         ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ 
گ  گ    گ  ک  ک  ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ   ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ            ۀ  ڻ  ڻ  
ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅۅ  ۉ  ۉ  ې ې ې رب )الق�ش�س(.

م��ن ب��ني الفوا�ص��ل املتناثرة نق��ف مع فا�صل��ة ال�صنة 
املطهرة:

الحديث
عن عبد اهلل ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول 
َتَك قبَل  حَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اْغَتِنْم َخْم�ًشا قبَل َخْم�ٍس: �َشباَبَك قبَل ِهَرِمَك، و�شِ
�َشَقِمَك، وِغناَك قبَل َفْقِرَك، وَفَراَغَك قبَل �ُشْغِلَك، وَحياَتَك قبَل َمْوِتَك" 

�شححه الألباين.
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عالمة ا�صتفهام، ومع هذه الفقرة:

هبوط يسير في نسبة القراءة
لحظ الفرن�شيون خلاًل اأدى اإىل هبوط ي�شري يف ن�شبة القراءة عند 
ا اأطلقوا عليه ا�شم "جنون املطالعة"  ال�شعب الفرن�شي، فنظموا برناجمًّ
نزل فيه وزير الثقافة، وكبار املوؤلفني الفرن�شيني، وكل املعنيني ب�شوؤون 
اأبــواب  وفتحوا  واحلدائق،  العامة،  وال�شاحات  ال�شوارع،  اإىل  الثقافة 
املكتبات العامة على م�شراعيها اأمام اجلماهري، واأخذوا يقروؤون لها، 

ويحثونها على القراءة، يف حماولة لراأب ال�شدع و�شد اخللل.

نقطة ومن اأول ال�صطر، ومع الكلمة ال�صباحية:

خصائص القراءة
ح�شرها،  ميكن  ل  عديدة،  وخ�شائ�س  مبزايا  القراءة  تتمتع 

ولكننا نلخ�س منها ما يلي: 
كل  على  منها  يطل  الدنيا،  على  الإن�شان  نافذة  هي  القراءة   -1

�شيء، ويرى منها احلياة والأحياء، ويطلع على الكون. 
ولزمــة  وحــده،  الإن�شان  خوا�س  من  اإن�شانية  ظاهرة  اأنها   -2
لرقيه، وما يبذله الإن�شان فيها يعترب جهًدا نافًعا و�شروريًّا؛ لكي يتمتع 

باإن�شانيته، ويحقق غاية اخللق فيه.
3- اأنها عملية حيوية كاملة، ت�شرتك فيها قوى اإن�شانية متعددة، 
وحتتاج جلهود بدنية وعقلية ونف�شية؛ لكي ت�شل اإىل الدرجة املطلوبة. 
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4- اأنها مع قرينتها )الكتابة( يعتربان حجر الأ�شا�س يف التعليم، 
ول ميكن لو�شيلة اأخرى اأن تغني عنهما.

الجتماعية،  والــفــوارق  الزمنية،  بالفوا�شل  تعرتف  ل  اأنها   -5
اأن يعي�س كل الع�شور، ويف كل  واحلدود اجلغرافية، فالقارئ ي�شتطيع 

املمالك والأقطار.
ي�شتطيع  فالقارئ  مكان،  ول  بزمان  الإن�شان  تقيد  ل  اأنها   -6

القراءة متى �شاء واأين �شاء.
7- اأنها ت�شمح للكاتب اأن يتحدث يف كل الأوقات، واإىل كل الطبقات 
الفكرية بني  الفوارق  ا�شتثناء- فيزول بذلك كثري من  والهيئات- دون 

طبقات املجتمع.
8- اأنها تنقل القارئ من عامله ال�شيق اإىل عامل اأو�شع اأفًقا، فهي 
من اأهم الو�شائل التي تعالج �شيق الأفق، اإذ جتعل من الرجل حمدود 

التفكري رجاًل وا�شع الأفق بعيد النظر.
اأنحاء  �شتى  يف  الباحثني  وتربط  العلمي،  البحث  توجه  اأنها   -9
اأهدافه  نحو  واملعرفة  العلم  موكب  ي�شري  وبذلك  قــوي،  برباط  العامل 

ال�شامية التي يبغيها بخطوات �شريعة موفقة.
عمر  مــدى  يف  واحــدة  حياة  من  اأكــرث  الــقــارئ  تعطي  اأنها   -10
الإن�شان الواحد؛ لأنها تزيد من هذه احلياة من ناحية العمق، واإن كانت 

ل تطيلها مبقادير احل�شاب. 
11- اأنها و�شيلة للتنمية اأو للهدم، فهي توؤثر يف اجتاهات الإن�شان 
وم�شتواه اخللقي ومعتقداته وت�شرفاته، على ح�شب ما يقراأ يكون التاأثر، 

اإن �شاحًلا اأو طاحًلا.
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12- تتميز بحرية الختيار دون تقييد.
تكاليف  مع  باملقارنة  رخي�س،  ب�شعر  عظيمة  متعة  اأنها   -13

الهوايات الأخرى.
14- تتميز بالبقاء ودوام القتناء.

15- تتميز ب�شهولة املراجعة، و�شالمة اللغة، و�شهولة التثبيت يف 
الذاكرة، وقد جاء يف املثل ال�شيني: »اأ�شمع فاأن�شى، اأقراأ فاأتذّكر«.

واملجتمعات،  الأفــراد  بني  لالت�شال  اأ�شا�شية  و�شيلة  اأنها   -16
والربط بني اأفراد املجتمع.

17- اأنها �شبيل الفهم، وهي بداية التعامل مع الن�س، فاملرء لكي 
يحتاج  بنائه،  يف  عميًقا  الن�س  يكون  وحني  بقراءته،  يبداأ  الن�س  يعي 
املرء اإىل معاجلة اأخرى، هي يف حد ذاتها قراءة ثانية اأو ثالثة ي�شتعني 

معها بالقلم والورق.

نقطتان مع عالمة تعجب، ومع هذه الفقرة:

القراءة
ّوروا هذه احل�شارة  يقروؤون! ت�شَ الذين  العامل من دون  ّوروا  َت�شَ
هذه  ما  ويكتب؟  يقراأُ  َمن  بني  كانت  هل  اأنف�شنا،  ولن�شاأل  الإن�شانية! 

النعمة العظيمة التي اأنعمها اهلل علينا نحُن بني الب�شر؟
نعمة القراءة التي تفّرد بها الإن�شان، فن�شكُره �شبحانه تعاىل على 
نعمه التي ل حت�شى، وقد اأمرنا تعاىل يف كتابه الكرمي بالقراءة؛ حني 
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قال جربيل -عليه ال�شالم - اإىل ر�شولنا الكرمي يف غار حراء "اقراأ" 
وهذه الكلمة فعل اأمر، وهي - كما تعلمون - اأوُل كلمة نزلت يف القراآن 
الكرمي، وقد راأينا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �شاأن اأ�شرى بدر يبيح لبع�شهم اأن 

يفتدي نف�شه، اإذا َعّلم ع�شرة من اأبناء امل�شلمني القراءة والكتابة.

اأقوا�س مغلقة، ومع هذه الفقرة:

اقــرأ
لقد قال يل رجل حكيم ذات مرة: اإنه من ال�شهل اأن ت�شبح خبرًيا 
اأقراأ  اأن  هو  فعله  علَيّ  ما  كل  اأن  اأخــربين  وقد  تقريًبا،  مو�شوع  اأِيّ  يف 
اأِيّ مو�شوع، واأِيّ ن�شاط، و�شوف اأعرف كل �شيء عنه.  خم�شة كتب يف 

وبوجه عام، فاإن الن�شيحة رائعة على الرغم من ب�شاطتها!
كثرًيا ما تكتب اأو تقال كلمات عظيمة كل يوم، ولكن التحدي يف 
املكتبة مرتني يف  اإىل  ت�شتوعبها. اذهب  اأن جتدها ثم  الأول هو  املقام 
اأو رجال  اأ�شاتذة جامعيني،  اأو  ال�شهر، وا�شرت كتابني لكاتبني قديرين، 
اإدارة. اإن مثل هذه الكتب تكون مفعمة بالأفكار التي ت�شتطيع اأن تطبقها 
يف حياتك ويف �شركتك، واإن مل تتفق مع كل الأفكار التي يحتويها الكتاب، 
فاإن القراءة �شوف حتثك - على الأقل - على تفتيح ذهنك على �شيء 

خمتلف. ابحث عن �شبائك الذهب.

نقطة النهاية، مع هذه الفقرة:
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االستشارة في قراءة الكتاب
قد تقراأ كتاًبا يف فن معني ويوجد كتاب اأخ�شر منه واأ�شهل؛ من 
حيث الأ�شلوب، واأجمع من حيث الفائدة، لكن لعدم ا�شت�شارتك من هو 

اأعلم منك تنفق وقًتا كثرًيا ول حت�شل اإل قلياًل. 
مثال: اأردت اأن تقراأ �شرًحا لـ"الأربعني النووية" اأو لـ"بلوغ املرام" 
اأو "منهاج ال�شالكني" ... فاإذا مل يكن عندك معرفة عن طبيعة مناهج 
ال�شراح، فالبد اأن ت�شاأل م�شايخك الكبار، ثم طلبة العلم الكبار، حتى 
ير�شدوك اإىل �شرح يكون منطلًقا لك .. اإىل اأن تتزود وتقراأ اأكرث واأكرث. 
يف  العلم  طلبة  ثم  م�شايخك  ا�شت�شر  كتاًبا  تقراأ  اأن  قبل  لــذا.. 
اختيار الطبعة املنا�شبة، فقد يكون للكتاب طبعات كثرية لكنها خمتلفة، 
ا�شت�شار  اإذا  العلم  طالب  لكن  والتداخالت،  بالأغالط  مليء  فبع�شها 
عند عدم  وقته  ي�شيع من  قد  ما  ويخت�شر  كثرًيا  ي�شتفيد  فاإنه  و�شاأل، 

ا�شت�شارته.
الفاح�شة  الأخــطــاء  من  كثرية  اأمثلة  تبني  وبحوث  كتب  وهناك 
يقراأ يف هذه  العلم  بع�س طلبة  اأن  الطبقات، وجتد مع ذلك  بع�س  يف 

الطبعات، دون ا�شت�شارة؛ فينقل معلومات خاطئة!.
يف ختام اأ�سبوعنا عن الكتاب؛ نوؤكد لكم باأن اأيَّ طالب يريد رفع 
م�ستواه الثقايف والعلمي، واأن يكون له ا�سم ومكانة رفيعة يف امل�ستقبل، 

ا يف اأوقات الفراغ والإجازات.   فعليه بالكتاب والقراءة، وخ�سو�سً
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المخدرات )1(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ك���ان ب��ع��ب��اده خ��ب��رًيا ب�����س��رًيا، وت��ب��ارك ال��ذي 
جعل يف ال�سماء بروًجا وجعل فيها �سراًجا وقمًرا منرًيا، وهو الذي 
جعل الليل والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �سكوًرا، اأر�سل اإلينا 
حممًدا  هادًيا ومب�سًرا ونذيًرا، فبّلغ الر�سالة، واأّدى الأمانة، ون�سح 
الأمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده، وتركنا على املََحّجة البي�ساء، ليلها 
الإ�سالم خري  اأم��ة  اإل هالك، فجزاه اهلل عن  كنهارها، ل يزيغ عنها 

اجلزاء. اأما بعد:
ا-  لكل مدمن ق�سة مليئة باملعاناة والعذاب، ولكل مدمن - اأي�سً

رفيق �سوء اأوقعه يف �سراك هذه ال�سموم املهلكة.
 ونحن معكم اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 
)             (، وعلى مدى اأ�سبوع كامل، للحديث عن املخدرات واأ�سرارها.

نب��داأ ب��كالم م��ن بي��ده الع�صم��ة م��ن الوق��وع يف هذه 
املهلكات - �صبحانه وتعاىل - :

القرآن الكريم
زب ې ى ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   قال تعاىل: 
جئ  ی  ی  یی  ىئ     ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 
ٻ  ٻ  ٱ   يب   ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  
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ٿ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ   پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ                ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦڦ  ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ  چ چ چ ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ 
رب  ڻ   ں  ں  ڱ     ڱ    ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گگ  گ      گ  ک   کک 

)الق�ش�س(.

نثني بقب�ٍس من النبوة:

الحديث
ر�شول  قال  قــال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  بن  عبداهلل  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س: ال�شحة والفراغ« رواه 

البخاري.

وكلمتنا ننقلها من القلب اإىل القلب:

المخدرات والجريمة
اختلفت الآراء حول عالقة املخدرات باجلرمية؛ وهل هي عالقة 
�شببية بني املقدمات والنتائج؟ اأم عالقة ارتباط بني مثري وا�شتجابة؟ 
اأم اأنها عامل م�شاعد ل تتم اجلرمية اإل بحدوثه؟ ولكل هذه الت�شاوؤلت 
من نتائج الدرا�شات ما يثبتها، ومنها ما ينفيها. وما دام الأمر كذلك 
يثبت  ما  الدلئل  من  وجدنا  الأقــل  على  فاإنه   - منهجية  وفيه حرية   -
- خا�شة يف العقدين الأخريين، بعد ا�شت�شراء الظاهرة عامليًّا، و�شوء 
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ال�شتعمال املفرط بالن�شبة للمخدرات امل�شنعة، واملواد النف�شية املن�شطة 
- اأن ثمة جرائم حتدث قبل التعاطي، واأخرى بعدها، واأغلبها يرتبط 
باأمرين: الأول: يتعلق بجلب املخدرات وتوزيعها، والثاين: يتعلق بعملية 
التجرمي  من  والتوزيع  باجللب  اخلا�شة  اجلرائم  وتبداأ  ال�شتهالك. 
القانوين لها، وترتبط باجلرائم �شد الأ�شخا�س - بالقتل والأذى البالغ 
- يف اأثناء ال�شطدام مع قوات املطاردة لع�شابات املهربني، اأو يف مواقف 
ال�شراع الذي يحدث اأحياًنا بني هذه الع�شابات، وكذلك توريط العديد 
ولي�س  واأخرًيا  والت�شويق.  التوزيع  ع�شابات  يف  وال�شباب  الأحداث  من 
اإليها  التي فطن  الأموال  اأن�شطة غ�شيل  اآخًرا جرائم الرتّبح من جراء 
اأخرًيا كبار التجار واملهربني. اأما اجلرائم املرتبطة بال�شتهالك، فاإن 
اأغلبها ينح�شر يف جرائم املال، ب�شبب القهر الذي ي�شبق رغبة املدمن 
يف احل�شول على املخدر؛ عندما يقع يف �شائقة مالية، حتول بينه وبني 
القدرة على �شراء املخدرات. وت�شري درا�شة - اأجريت يف تورنتو بكندا 
- اإىل تورط الكثري من الأحداث وال�شباب يف ن�شاط ع�شابات لل�شباب 
من  وال�شطو،  ال�شرقة  جرائم  ارتكاب  يف   - )1980م(  �شنة  خالل   -
ا اأن جرائم  اأجل احل�شول على املال ل�شراء املخدرات. كما ات�شح اأي�شً
العنف والت�شويه وا�شتخدام الأ�شلحة، قد �شاحبت ت�شويق خمدر كراك 
اجلرمية  ملنع   - ال�شابع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  تقرير  واأفاد  الكوكايني. 
ومعاملة املجرمني - عن ال�شباب واجلرمية والعدالة، باأن �شلطات الدول 
امل�شاركة قلقة للغاية، ب�شبب م�شاحبة ازدياد معدل اجلرمية، بازدياد 
ا - اإىل اأنه كثرًيا ما يرتكب  ا�شتهالك العقاقري املخدرة. واأ�شري -اأي�شً
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م�شيئو ا�شتعمال العقاقري جرائم - تت�شل بتعودهم تعاطي املخدرات - 
وخا�شة من اأجل احل�شول على العقاقري، اأو املال الذي ي�شرتونها به.

لكل من ي�صمع نقول له اتعظ، ومع هذه الفقرة:

ما هي مراحل اإلدمان؟
كما  متاًما،  لــدواء  متكرر  ا�شتهالك  وهــو  العتياد:  مرحلة   -1

يح�شل يف حالة التدخني و�شرب ال�شاي والقهوة.
2- مرحلة التحمل: وهو اعتياد اجل�شم على اأخذ الدواء اأو املخدر، 

ولكن دون اأن يحدث تاأثري فيه.
على  اجل�شم  يح�شل  حتى  اجلــرعــة،  ــادة  زي اإيل  املدمن  فيلجاأ 

التاأثري الذي اعتاد عليه.
3- مرحلة الإدمان: هي املرحلة التي ي�شبح فيها املدمن م�شت�شلًما 

ل�شلطة املخدر، من جميع النواحي النف�شية والع�شبية واجل�شمية.

والآن مع خام�س فقراتنا عن املخدرات:

لماذا يلجأ أبناؤنا إلى اإلدمان؟
1- حب ال�شتطالع.

2- العتقاد اخلاطئ باأن املخدر يقوي احلالة اجل�شدية والنف�شية 
للمتعاطي

3- م�شاحبة قرناء ال�شوء.
4- الن�شاأة الدينية ال�شعيفة.

5- تفكك الأ�شرة.
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اإيل  بهم  تدفع  قد  الأبناء،  لدي  املال  الزائد..وتوفر  التدليل   -6
الهاوية.

7- ال�شفر اإيل اخلارج، بدون قيود اأو �شوابط.

فقرتنا القادمة هي بعنوان )املخدرات واأنواعها(:

المخدرات وأنواعها
ما هي املخدرات؟ وما هي اأنواعها؟

ٌة، لها تاأثريها العقلّي والبديّن  ٌة اأو كيماويَّ املخدرات هي مواٌد نباتيَّ
ن�شاطه  وت�شل  واخلمول،  بالفتور  ج�شمه  فت�شيب  يتعاطاها،  من  على 
وتغطي عقله، وتوؤدي اإىل حالٍة من الإدمان والتَّعود عليها، بحيث اإنَّه لو 

امتنع عنها قلياًل ف�شد طبعه، وتغري حاله، و�شاء مزاجه.
وخملوطة،  طبيعيَّة،  اأقــ�ــشــام:  ثــالثــة  اإىل  املــخــدرات  تنق�شم 
باتات؛ توؤخذ وت�شتعمل كما  بيعية: هي جمموعة من النَّ ة. فالطَّ وكيماويَّ
هي، دون تغيري يذكر يف مكوناتها، ومنها: الأفيون، واحل�شي�س والقات، 

واملاريجوانا.
بع�س  خلط  طريق  عــن  اإعــدادهــا  ميكن  اّلــتــي  هــي  واملخلوطة: 
والهريوين،  املروفني  ذلك:  ومن  ة؛  كيماويَّ اأخرى  على  بيعيَّة  الطَّ املواد 

والكوكايني.
ٍة، لها نف�س تاأثري  والكيماويَّة: هي عقاقري م�شنعة من مواٍد كيميائيَّ
اأ�شّد  اجل�شم  على  �شررها  اأنَّ  اإل  واملخلوطة،  بيعيَّة  الطَّ املخدرة  املواد 
منها، ومن ذلك الإمفيتامني، والكبتاجون، وعقار الهلو�شة املعروف ب 

)اإل. اإ�س. دي( والّترن وامليكالني.
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فظيٌع  العقل  على  تاأثريه   )L.S.D(بـ املعروف  الهلو�شة  وعقار 
و�شديٌد، اإذ يكفي حل�شول اجلنون املوؤقت )الهلو�شة( اأن ياأخذ منه املرء 

مقدار ع�شر من املليجرام فقط!!!

ونختم باآخر فقراتنا لهذا اليوم:

بط يهرب المخدرات
الـــدويل كمية كــبــرية من  الــدوحــة  �شبط رجـــال الأمـــن مبــطــار 
من  عــدد  داخــل  خمباأة  كانت   - م�شري  -بحوزة  املخدرة  الأقــرا�ــس 

الطيور املذبوحة. 
ووفًقا ملا ذكرته �شحيفة 'الراية' القطرية على موقعها الإلكرتوين 
اليوم، فاإن رجال الأمن ا�شتبهوا يف اأمتعة اأحد املقيمني - بعد عودته من 
بالده على اإحدى الطائرات - فقاموا على الفور بتفتي�س الأمتعة، حيث 

تبني وجود عدد من طيور البط املذبوحة. 
الأقــرا�ــس  من  كمية  على  بداخلها  عرث  الطيور  تلك  وبفح�س 
املخدرة، فتم حترير حم�شر بالواقعة، واأحيل الراكب اإىل اإدارة مكافحة 

املخدرات، ل�شتكمال الإجراءات.
اإىل هنا نكون قد ق�سينا معكم دقائقنا املخ�س�سة لإذاعتنا لهذا 
الي���وم، ولك���ن يظل املو�س���وع حمتاًجا اإىل طرق، وط���رق ب�سكل مكثف، 

حتى ن�سل اإىل نتيجة مرجوة باإذن اهلل.
ورحمة اهلل وبركاته".، عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المخدرات )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي رفع مبكارم الأخالق اأقواًما فكانوا من املتقني، 
اأحمده  املر�سلني،  لهدي  املخالفني  فكانوا من  ب�سيئها  اآخرين  وحط 
اإياه:  ربنا مادًحا  بالقراآن، فقال عنه  نبيه   اأدب  الذي   �سبحانه، وهو 
زب ڱ ڱ    ڱ ں رب ) القلم:4(، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 
ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله �ساحب اخللق القومي، 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ولي�ست  ك��ل��ه،  ب��ال��ع��امل  تفتك  م��دم��رة  ح��رًب��ا  امل���خ���درات  تعترب 
اإ�سراًرا  يزيدنا  البلدان، ولكن هذا  بلد دون غريه من  حم�سورة يف 

ا على حماربتها، واإخراجها من بالدنا بكل حزم وبكل قوة. وحر�سً
ونحن معكم يف هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع املخدرات.

تظل املخدرات اآفة، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  قــال 
ۆ  ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ     ھ   
ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ېئ   ۈئ  ۈئ        ۆئ  ۆئ       ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى         ى  ې 
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ٻ  ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی   ی  ی   ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ڀ  ڀ  ڀ           ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ   ٺ     ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ      ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤڦ 
ڃ چ چ چ    چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ          ڑ ڑ ک ک       ک ک گ  گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 

ڻ ۀ  ۀ رب )العنكبوت(.

املخدرات بوابة الهالك، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قــال  قــال:   - اأبــي هريرة - ر�شي اهلل عنه  عن 
»الإميان ب�شع و�شتون �شعبة، واحلياء �شعبة من الإميان« رواه البخاري.

طريق املخدرات طريق اإىل املوت، ومع الكلمة:

طالب يروج المخدرات في الحقيبة المدرسية
�شلك طريق املخدرات - تعاطًيا وترويًجا - لكي يتمكن من حتقيق 

احللم الكبري يف �شراء ال�شيارة الريا�شية الفخمة.
مبحافظة  املباحث  ل�شابط  معلومات  بو�شول  املــاأ�ــشــاة  وتــبــداأ 
بني  املخدرات  وترويج  بحيازة  التالميذ  اأحــد  بقيام  تفيد  العا�شمة، 
التلميذ،  هذا  منزل  مبراقبة  ــراده  اأف بتكليف  فقام  املدر�شة،  تالميذ 
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ويخرجون  يدخلون  الذين  الأ�شخا�س  حركة  ور�شد  حتركاته،  ومتابعة 
من هذا املنزل - الذي يقع يف اإحدى �شواحي مدينة الكويت - وجاءت 
ال�شابعة  يتعدى  ل   - �شاب  �شوى  يوجد  ل  اأنه  والر�شد  املراقبة  نتيجة 
غريبة  اأ�شياء  ومعه  منزله،  مــن  ويــخــرج  يدخل  العمر  مــن   - ع�شرة 
مم�شًكا بها، وظل اأفراد املباحث يراقبون املنزل قرابة اأ�شبوعني حتى 
تاأكدوا من �شحة مراقبتهم، وعندما تاأكدوا متاًما من �شحة املراقبة، 
ال�شاب،  فيه  يعي�س  الــذي  املنزل  بتفتي�س  العامة  النيابة  ا�شتئذان  متَّ 
اأفراد املباحث داخل منزل املتهم،  ويف املوعد املحدد هرع خم�شة من 
وطوقه الأفراد الآخرون من رجال املباحث من اخللف، ودخل �شابط 
املباحث املنزل. فوجد والدة املتهم ، وبع�س اإخوته ال�شغار، و�شاألهم: 
اإليه اإخوته ينادونه من حجرته؛ و�شمع �شابط  اأين اأخوكم؟ هنا ذهب 
املباحث اإخوته يقولون له: فيه رجل غريب ل نعرفه يريدك، وجاء �شاب 
مل يتجاوز عمره )17( عاًما وعالمات الرتباك واخلوف على وجهه، 
و�شاأل ال�شاب ال�شابط: ما الأمر؟ ومن اأنت؟ فقال له �شابط املباحث: 
اأخربك من  بعدها  ثم  الأميــن،  ارفع ذراعك  اأنا؟  ت�شاألني من  اأن  قبل 
واآثار  عالمات  املباحث  �شابط  فراأى  الأمين  ذراعه  ال�شاب  ورفع  اأنا؟ 
حقن الهريوين على ذراع ال�شاب، وهنا �شاأل �شابط املباحث ال�شاب هل 
اأخذ املتهم ي�شرخ ويتو�شل ل�شابط املباحث  اأنا؟ هنا  تاأكدت الآن من 
اأمر  واأنه �شحية وبريء. وهنا  املو�شوع،  واإخوته بهذا  والدته  األ يخرب 
املتهم، فوجدوا يف دولب  بتفتي�س غرفة  املباحث  اأفراده من  ال�شابط 
غرفته لفافات من خمدر الهريوين، وميزاًنا �شغرًيا، وملعقة، بالإ�شافة 
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اإىل لفافات اأخرى من مادة احل�شي�س، و�شاأل �شابط املباحث املتهم عن 
اأقوم  اإنني  املتهم:  فقال  املخدرة،  املواد  هذه  بها  و�شلت  التي  الكيفية 
برتويج هذه املواد املخدرة حل�شاب اأحد الأ�شخا�س مقابل فائدة مادية، 
بالإ�شافة اإىل جرعة جمانية من املخدرات، و�شاأله �شابط املباحث عن 
وظيفته، وعن الزبائن الذين يروج لهم املخدرات، فاأجاب املتهم باأنه 
على  املخدرات  هذه  برتويج  ويقوم  الثانوي،  الثالث  ال�شف  يف  طالب 
ال�شاب  واعرتف  يعرفهم،  ل  الذين  الأفــراد  وبع�س  باملدر�شة،  زمالئه 
املتهم باأنه مل يكن يعرف خطورة ما يعمله ، وعاقبة هذه الأمور، وكان 
يتباهى  لكي  ريا�شية،  �شيارة  ل�شراء  املال  على  احل�شول  الوحيد  همه 
املباحث  �شابط  منه  وطلب  باملدر�شة،  زمالئه  بني  بامتالكها  ويفتخر 
اأن يدله على منزل املتهم الثاين الذي يروج له املخدرات، ولكنه �شمم 
على اأنه ل يعرفه، ولكنه يعرف رقم هاتفه، ومت التفاق على الت�شال 
مواقف  عند  الب�شاعة،  ل�شتالم  موعًدا  له  يحدد  واأن  الثاين،  باملتهم 
اإحدى اجلمعيات التعاونية باملنطقة، وفور و�شوله لإعطاء ال�شاب املتهم 
الب�شاعة انق�س عليه رجال املباحث، وو�شعوا يف يديه ال�شل�شلة، واأركبوه 
تاجر  العامة  النيابة  وواجهت  املباحث،  �شيارة  يف  املتهم  وال�شاب  هو 
املخدرات وال�شاب املتهم، واعرتف املتهم الثاين تاجر املخدرات بجميع 
ما جاء باأقوال املتهم الأول، واأنه فعاًل ا�شتخدم ال�شاب كو�شيلة لرتويج 
ترويج  يف  ال�شباب  ي�شتخدمون  اإذ  التجار  معظم  يفعل  كما  املخدرات، 
املخدرات؛ لأنهم لي�شوا عر�شة لل�شبهات، بعك�س الكبار، واأنه اتفق مع 
ال�شاب على ترويج املخدرات مقابل اأجر مادي، بالإ�شافة اإىل جرعة من 
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خمدر الهريوين. ولقد وجهت النيابة العامة اإىل املتهم الأول تهمتني؛ 
الجتار  بق�شد  وح�شي�س  هريوين  خمــدرة:  مــواد  واإحــراز  حيازة  هما 
والتعاطي يف غري الأحوال امل�شرح بها قانوًنا. ووجهت اإىل املتهم الثاين 
ثالث تهم؛ هي حيازة واإحراز مواد خمدرة بق�شد الجتار والتعاطي، 
وارتكاب ما يعد يف حكم التهريب اجلمركي؛ باأن حاز الب�شاعة املمنوعة 
�شالفة الذكر، دون اأن يقدم ما يثبت ا�شتريادها ب�شورة قانونية. وبناء 
ا باحلب�س خم�س �شنوات على املتهم  على هذا حكمت املحكمة ح�شوريًّ
على  عاًما  ع�شر  خم�شة  واحلب�س  دينار،  اآلف  ع�شرة  وغرامة  الأول، 

ا - ع�شرة اآلف دينار. املتهم الثاين، وغرامة - اأي�شً
وبعد:

املخدرات اأولها حبة واآخرها اإدمان، ومع هذه الفقرة:

اآلثار المترتبة على استخدام المخدرات
اإىل  ــوؤدي  وي اجل�شم،  اأجــزاء  على  وا�شتعماله  الإدمــان  يوؤثر   -1

العديد من الأمرا�س.
وتغيري  الدم  و�شغط  والقلب  التنف�س  يف  ا�شطرابات  ي�شبب   -2

�شكل العينني.
3- ي�شبب �شوء التغذية وحالة ال�شعف اجل�شمي وال�شعف العام 

وغريها.
اجللد  تقرح  اإىل  يــوؤدي  الأوردة  طريق  عن  املخدرات  حقن   -4
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واأمرا�س الكبد والدم.
5- توؤدي اإىل ال�شطرابات النف�شية مثل: القلق والكتئاب و�شعف 

الذاكرة واجلنون.
اإىل  الأحيان  بع�س  ويف  اجلن�شي،  الن�شاط  تقليل  اإىل  تــوؤدى   -6

ال�شرع واملوت املفاجئ.
الآلم  مثل  الفجائي  التوقف  عند  حــادة  اأعرا�س  اإىل  تــوؤدي   -7

احلادة.
اآثار  من  يعانون  املخدرات  ومدمنات  مدمني  مواليد  بع�س   -8

الت�شوه اخللقي.
9- توؤدي اإىل كرثة امل�شاكل العائلية والطالق والعنف وغريها.

العمل،  بعدم  الرزق؛  اإىل فقدان م�شدر  ا�شتخدامها  يوؤدي   -10
وتبذير الأموال يف �شرائها.

كثرًيا م��ا ي�صتهدف املروجون للمخ��درات �صغار ال�صن، 
ومع هذه الفقرة:

مأساة شاب مدمن
املراهقة  مرحلة  يف  كنت  عندما  املخدرات  تعاطي  بــداأت  يقول: 
وكان عملي وقتئٍذ �شائق �شاحنة، فبداأت با�شتخدام احلبوب املنبهة؛ لكي 
ٍة تزيد على  هار، وظللت على هذا احلالة ملدَّ اأ�شهر يف الليل واأنام يف النَّ
ثالث �شنواٍت، حتى اأ�شبحت تلك احلبوب جزًءا من دمي. عملت بعد 
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وء با�شتخدام اخلمور بدًل  ذلك بالتَّجارة، واأ�شار عليَّ اأحد اأ�شدقاء ال�شُّ
من احلبوب، ف�شرت اأ�شرب اخلمر، حتَّى األقي القب�س عليَّ و�شجنت. 
عبًدا  اأ�شبحت  حتَّى  الهريوين،  ا�شتخدمت  ال�شجن  من  خروجي  وبعد 

وم دون اأخذ جرعة من الهريوين. لهذه املادة اللعينة. فال اأ�شتطيع النَّ
واملعنويَّة،  ــة  يَّ املــادِّ اأمـــوري  و�ــشــاءت  ب�شرعٍة،  �شحتي  تــدهــورت 
وا�شطررت اإىل ترك اأولدي وعائلتي هرًبا من هذا اجلحيم اّلذي وقعت 

مار. فيه، ب�شبب املخدرات اّلتي لي�س وراءها اإل اخلراب والدَّ

املخدرات �صياع وهدم وف�صل، ومع اآخر فقراتنا:

حكم تعاطي المخدرات
ة تناول املخدرات بجميع اأنواعها، �شواء  ريعة الإ�شالميَّ م ال�شَّ حترِّ
رب، اأو التَّنقيط، اأو ال�ّشعوط، اأو  اأكان التَّناول عن طريق الأكل، اأو ال�شُّ
تعمل على  املخدرات  لأنَّ  اآخٍر. وذلك  باأيِّ طريٍق  اأو  اأو احلقن،  ّم،  ال�شَّ
رورات اخلم�س  ف�س واملال والعر�س، وهي ال�شُّ ين والعقل والنَّ اإتالف الدِّ

اّلتي اأمر الإ�شالم بحفظها، ومن الأدلة على حترمي املخدرات:
زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ليل الأول: قوله تعاىل:  الدَّ

ژ رب ) الأعراف: 157(.
حمرمة  فتكون  اخلبائث،  من  املخدرات  اأنَّ  يف  عاقل  ي�شك  ول 

بن�سِّ التَّنزيل.
ليل الثَّاين : قوله تعاىل: زب ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ  الدَّ
ليل القاطع، وباإخبار الأطباء  �شاء: 29(، وقد ثبت بالدَّ ڇ رب ) النِّ
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ي اإىل املوت املفاجئ، ب�شبب �شلل ع�شلة  الثِّقات، اأنَّ تناول املخدرات يوؤدِّ
القلب، فيكون املتعاطي قد قتل نف�شه، وهذا من اأكرب الكبائر.

»كان  قالت:   - ر�شي اهلل عنها   - عائ�شة  الثَّالث: حديث  ليل  الدَّ
�شائي. ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينهى عن كّل م�شكٍر« رواه النِّ

العقل، وجتعله يف  تذهب   - اأنواعها  اختالف  - على  واملخدرات 
مًة بن�س هذا احلديث. �شكرة، فتكون حمرَّ

رواه  حرام«  فقليله  كثريه  اأ�شكر  »وما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله   : ابع  الرَّ ليل  الدَّ
اإىل  ي  يوؤدِّ اأو  اإنَّ القليل منها يقتل،  ابن ماجة، واملخدرات م�شكرة، بل 

الهلو�شة وفقدان الوعي، فيتناولها التَّحرمي.
ختاًم���ا نق���ول: املخدرات نفق مظل���م، وطريق مل���يء بالأ�سواك، 
ال�سائ���ر فيه كالأعم���ى ل يعرف اأين يذهب، فال يخدعنك رفيق �سوء، 

اأو مروج �سموم، وكن اأ�سجع واأذكى منهم.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".
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أسبوع المخدرات )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �سمائرنا ب�سرائع الإميان، وزّين ظواهرنا 
ب�سعائر الإ�سالم .واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، �سرع لنا 
طهارة القلوب والأبدان، فبنّي الأ�سباب والو�سائل والطرق اأمّت بيان، 
واأ�سهد اأن �سّيدنا حممًدا عبده ور�سوله املبعوث اإىل الإن�ض واجلاّن، 
ليخرج النا�ض من جنا�سة الأوثان اإىل قدا�سة الدّيان. �سلى اهلل و�سّلم 

عليه، وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان. اأما بعد:
ت����ارب ج��م��ي��ع ال�����دول امل����خ����درات، وت��ف��ر���ض ع��ل��ى م��روج��ي��ه��ا 
ومتعاطيها العقوبات ال�سارمة، ولكن يظل الإميان هو الرادع الأول 

لكل هذه ال�سموم.
 م��ن ه���ذا ال��ي��وم الث��ن��ني، امل��واف��ق )    ( م��ن �سهر )    ( لعام 

)             (، نكمل اأ�سبوعنا التوعوي بخطر املخدرات.

ومن بني هذه الفقرات والرامج نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  زب  تــعــاىل:  قـــال 
ۆ  ۇ     ڭۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئ       ۆئ 
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ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ       ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇ  ڇ  چ       چ  چ  چ  ڃ 
گ  ک        ک   ک    ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ      

گ رب  )العنكبوت(.

حت��ى ل نق��ع يف اله��الك، علين��ا اتب��اع �صبي��ل الهدى 
والفالح، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن 
اهلل خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فاأم�شك عنده ت�شًعا وت�شعني 
رحمة، واأر�شل يف خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي 
عند اهلل من الرحمة، مل يياأ�س من اجلنة، ولو يعلم املوؤمن بكل الذي 

عند اهلل من العذاب، مل ياأمن من النار« رواه البخاري.

كث��ري من الأطب��اء حذروا م��ن طريق املخ��درات، ومع 
هذه الفقرة:

أضرار المخدرات
حيَّة: الأ�شرار ال�شِّ

اإىل  ٍة قد ت�شل  اإىل ا�شطراباٍت عقليَّ اإدمان املخدرات  ي  يوؤدِّ  -1
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حدِّ اجلنون.
كتة القلبيَّة(، نتيجة �شلل ع�شلة  ي اإىل املوت املفاجئ )ال�شَّ 2- يوؤدِّ

دريَّة، وزيادة عدد دقات القلب. بحة ال�شَّ ي كذلك اإىل الذَّ القلب، ويوؤدِّ
العينني،  واحتقان  والفم،  احللق  املخدرات من جفاف  تزيد   -3

واحمرارهما، وارتخاء اجلفون.
4- ولوجود مواٍد كيماوّيٍة مع املخدرات، فاإنَّه يظهر لدى املتعاطي 
ي ذلك اإىل ت�شمم دم املتعاطي  كثري من اللتهابات والتَّ�شممات، وقد يوؤدِّ

كلِّه.
ة، وينجم  مويَّ ورة الدَّ ي اإىل التَّليُّف الكبدي، وا�شطراب الدَّ 5- يوؤدِّ
غبة يف  والرَّ بالإغماء  م، مع �شعور دائم  الدَّ ارتفاع يف �شغط  عن ذلك 

التقيوؤ.
ي اإىل �شوء اله�شم و�شوء المت�شا�س، واللتهاب املعدي  6- يوؤدِّ

والقرحة املعديَّة.
املناعة )الإيــدز(، وذلك عن طريق  اإىل مر�س نق�س  ي  يوؤدِّ  -7

ين جن�شيًّا. اذِّ احلقن امللوثة اّلتي يتبادلها مدمنو املخدرات مع ال�شَّ
و�شواده،  الوجه  و�شفرة  العاّم،  عف  وال�شَّ الهزال  اإىل  ي  يــوؤدِّ  -8

عر وتلف الأ�شنان. وجفاف اجللد وال�شَّ
بو والتهاب  ي اإىل كثرٍي من اأمرا�س اجلهاز التَّنف�شي كالرَّ 9- يوؤدِّ
ي اإىل الإ�شابة  عب الهوائيَّة، ب�شبب �شعف وظائف الرئة، وكذلك يوؤدِّ ال�شُّ
ئوّي، وقرحة احللق املزمنة، والتهاب البلعوم، و�شلل املراكز  لِّ الرِّ بال�ُشّ
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ة امل�شوؤولة عن التَّنف�س. املخيَّ
اكرة والوعي(، و�شعف  ي اإىل ق�شوٍر يف وظائف املخ )الذَّ 10- يوؤدِّ

املناعة، وعدم قدرة جهاز التَّنا�شل على القيام بوظيفته.
11- اإذا انعدم وجود املخدر ل�شبٍب ما، حدثت لدى املتعاطي نوبٌة 
ا من  قويٌة يعاين فيها اأق�شى اأنواع العذاب، وقد يلجاأ اإىل النتحار تخل�شً

هذا العذاب.

خط��وة يف طريق املخ��درات قد جتعل��ك مدمًنا طوال 
عمرك، ومع الكلمة ال�صباحية:

 "المخدرات" ضياع .. انحراف .. 
فساد .. فشل .. رذيلة

�شياع .. اخلالفات العائلية وراء تفكك الأ�شرة ، وكلما كانت هناك 
خالفات حادة بني الأب واأ�شرته كانت فجوات ال�شياع والت�شرد جاهزة 
لأن تلتهم ال�شاب وال�شابة، اليانع واليانعة ، وتكون يف حمك الزمن املّر 
الذي مبوجبه يحِتّم على ال�شاب اأن يتخذ اخلطوات امل�شادة، لعدم التوعية 
وتعطي  التباغ�س،  تولد  الفكرية  وال�شحنات  الأ�شرة،  يف  ال�شحيحة 
املجتمع  من  لالنفكاك  بدورها،  ت�شتعد  اأن  ال�شبابية  اجلاهزية  ال�شوء 
 ، والجتماعية  واجل�شدية  النف�شية  بحالته  اهتمام  اأيَّ  يعريه  ل  الذي 

وتبداأ مرحلة ال�شياع، وهي مرحلة ما بعد التفكك الأ�شري.
 - العمر  مقتبل  يف  وهــم   - وال�شابة  ال�شاب  يواجه   .. انحراف 
العديد من ال�شراعات النف�شية والبيولوجية، ويحاولون - بينهم وبني 
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يعطهم  مل  املجتمع  ولكن  تفكك،  من  بهم  حل  ما  جتميع   - نفو�شهم 
وتبنى  ال�شحية،  خميلة  يف  ذروتــه  النحراف  يبداأ  املبا�شر.  الهتمام 
اجل�شور الهدامة بينه وبني املجتمع، وي�شد - املجتمع - بجداره املنيع 
عنهم، ويحتارون بني �شفحاته الإ�شمنتية ويختارون النحراف املبا�شر 
الذي ر�شم لهم الدرب املحفوف باملخاطر التي ل يدركونها يف حلظتهم 
الأوىل، اإل بعد النغما�س يف مراحله التي هيئت اأح�شن تهيئة. وينحرف 
 ، الأ�شرة  تفكك  بعد  اأمامه  البارزة  العالمة  لأنه  باأ�شره،  املجتمع  عن 

وينحرف يف خطوط الطول والعر�س، نا�شًيا كل �شيء من حوله.
وتبداأ م�شرية   ، والنحراف  ال�شياع  وت�شتمر معه حالت  ف�شاد.. 
ال�شرقة والت�شرد والف�شاد معه حمارًبا املجتمع ال�شامت، ذلك املجتمع 
ويف�شد  فيه.  واجل�شدي  النف�شي  للتهيوؤ  الكايف  الوقت  يعطه  مل  الــذي 
الأ�شرة،  من  ويبداأ  باأ�شره،  املجتمع  على  وباء  بف�شاده  وي�شبح  ال�شاب 
ويتحول بف�شاده اإىل الأقارب، ثم يتدرج اإىل املجتمع. وهنا حتُلّ الكارثة 

العظمى، وي�شج بهوله املجتمع امل�شاحب.
ف�شل .. تتعدد املحاولت يف اإ�شالح املت�شرر، وت�شرتك حينها عدة 
مدارك للوقوف على ال�شحية، ولكن ل اإ�شالح بعد الك�شر، ول اجلرب 
املعاول  وتبداأ  وماآ�شيهم،  الآخرين  بعلل  بالتداوي  اإل  الك�شر  يحّل حمل 
تدق ناقو�س اخلطر احلادق، حماولة بنيتها ترقيع ال�شروخ ، ولكن رمبا 

تكون هي الأخرى يائ�شة.
والف�شاد،  والنحراف،  ال�شياع،  يف  عليه  املجني  توغل   .. رذيلة 
والف�شل، ومل تبَق اأمامه اإل طريق الرذيلة، الطريق التي تبعده عن دينه 
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ودنياه، وتركنه يف اأح�شان العاهرات والفا�شدات من املجتمع . وفجاأة 
النف�شي واجل�شدي،  العذاب  به  وي�شتمر  نف�شه،  نف�شه منبوًذا من  يرى 
ويحاول التفكري يف العودة هلل، ولكن املجتمع قد لفظه من غري رجعة، 

اإىل �شكون نف�شه واأهله وذويه وجمتمعه.

متتل��ئ امل�صحات النف�صية مبر�ص��ى الإدمان، ومع هذه 
الفقرة:

أضرار المخدرات
ينيَّة: الأ�شرار الدِّ

الة، و�شائر  1- تعاطي املخدرات ي�شدُّ عن ذكر اهلل، وعن ال�شَّ
اعات. الطَّ

افلة واخل�شال القبيحة. 2- يورث الأخالق ال�شَّ
اكت�شاب  طريقها  عن  الإن�شان  ي�شتطيع  اّلتي  اجلوارح  يعطل   -3

احل�شنات. 
مِّ  ال�شُّ بهذا  ميده  ومن  و�شهواته،  لهواه  عبًدا  متعاطيه  يجعل   -4

القاتل.
اعة. ي اإىل �شوء اخلامتة، واملوت على غري الطَّ 5- يوؤدِّ

نى واللواط وغري  6- يغري بارتكاب اأب�شع اجلرائم من القتل والزِّ
ذلك.

كبريًة  ومرتكًبا  والعدوان،  الإثم  على  متعاوًنا  متعاطيه  يكون   -7
نوب. من كبائر الذُّ
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ياطني. 8- يكون من امل�شرفني واملبذرين اّلذين هم اإخوان ال�شَّ
ي اإىل ت�شييع الأوقات والأعمال فيما ي�شّر ول ينفع. 9- يوؤدِّ

10- يكون متعاطيه يف حكم قاتل نف�شه اإذا مات ب�شببه.

جمي��ع الأعمار معر�صة للوق��وع بالإدمان، ولكن يظل 
ال�صباب هم ال�صحية الأكرث، ومع هذه الفقرة:

الموسيقى مفتاح المخدرات
علًنا،  املخدرات  يتعاطون  الغربيَّة  املو�شيقى  م�شاهري  من  كثرٌي 
بلغة  الغربيَّة مطعم  الأغاين  اأو خارجه، وكثرٌي من  امل�شرح،  �شواء على 
وك  املخدرات. تقول اإحدى الفتيات يف اأمريكا: اأعتقد اأنَّ املو�شيقى الرُّ
يتعاطون  اّلذين  الأحــداث  ومعظم  املخدرات.  ثقافة  من  اأ�شا�شيٌّ  جزٌء 
املخدرات يحلمون باأن ي�شبحوا من جنوم املو�شيقى؛ ليكت�شبوا اإعجاب 

الآخرين.

املدمن قد يبيع كل ما ميلك يف �صبيل حفنة خمدر:

دور المدرسة في حماية األبناء من الوقوع في 
المخدرات

نحو  الــطــالب  اجتــاهــات  على  الــوقــائــي  والإر�ــشــاد  الرتكيز   -1
املخدرات. 

2- غر�س املثل الأخالقية من خالل �شلوك الوالدين واملعلمني. 
جميع  لدى  والأخالقي  الديني  الــوازع  وتنمية  الأ�شرة  توعية   -3

اأفرادها. 
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4- تب�شري الطالب بعقوبة تهريب وترويج املخدرات. 
على  والعمل  املدر�شة،  يف  الطالبي  الن�شاط  من  ال�شتفادة   -5

اإثرائه.
املخدرات  باأ�شرار  للتوعية  الطالب  بني  م�شابقات  تنظيم   -6

والإدمان عليها. 
7- توعية اأولياء اأمور الطالب باأ�شرارها. 

اجلهات  لبع�س  املدر�شة  لطالب  امليدانية  الزيارات  اإقامة   -8
املنا�شبة. 

9- ال�شتفادة من املوا�شيع الدرا�شية املقررة.
10- مواجهة الت�شرب والهروب -يف اأثناء احل�ش�س - من املدر�شة. 
11- متابعة ورعاية الطالب الذين فقدوا اأحد اأبويهم اأو كليهما. 
12- ا�شتبدال الأفكار غري العقالنية لدى الطالب باأفكار عقالنية 

جتاه املخدرات. 
هذه  ملثل  الت�شدي  مهمته  الطالب  من  واٍق  ج�شر  اإيجاد   -13

د الطالبي. املخاطر، بالتعاون مع مدير املدر�شة واملر�ِشّ
ختاًم���ا نح���ذر ونحذر م���ن اللعب بن���ار املخ���درات لأنها حمرقة، 

ولهيبها م�سعور، ودخانها قد ي�سر جميع اأفراد اأ�سرة املدمن.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المخدرات )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل العليم اخلالق، ق�سم بني عباده الأخالق، كما ق�سم 
بينهم الأرزاق، اأحمد ربي واأ�سكره، واأتوب اإليه واأ�ستغفره، واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �سيء 
قدير، واأ�سهد اأن نبينا و�سيدنا حممًدا عبده ور�سوله املبعوث مبكارم 
الأخالق، اللهم �سلِّ و�سلم وبارك على عبدك ور�سولك حممد، وعلى 

اآله و�سحبه ومن اهتدى بهداه اإىل يوم التالق. اأما بعد:
ال��ب��ل��دان - مهربي  ي��ك��اف��ح رج���ال ح��ر���ض احل����دود - يف جميع 
امل���خ���درات، وك��ث��رًيا م��ا يقع م��ن رج���ال احل���دود ���س��ه��داء وج��رح��ى يف 
التقدير والح��رتام،  املخدرات، فلهم منا كل  مواجهات مع مروجي 

فهم يقدمون اأرواحهم يف �سبيل حماية اأوطانهم.
وها نحن يف اليوم الرابع الثالثاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لع�����ام )             ( للحديث عن خطر املخدرات.

ه��ل تعلم ب��اأن املخدرات ق��د ت��وؤدي اإىل اجلنون، ومع 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڱ   ڱڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  زب  تــعــاىل:  قــال 
ھ  ھھ  ہ    ہ  ہ  ہ       ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
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ھ ے ے    ۓۓ  ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ     ٴۇ  
ائەئ  ائ  ى  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ      ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ       ىئ ىئ 
ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ٱ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پ    پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ 
ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ  ٿ     ٿ  ٿ 
چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ 
ڌ ڎ    ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک   ک   ک     گ    گ گ  گ 
ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ رب )العنكبوت(.

هل تعلم باأن املخدرات ت�صبب الهلو�صة وال�صطرابات، 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
 عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
�شححه  والَفراُغ"  ُة  حَّ ال�شِّ  : ا�ِس  النَّ مَن  كثرٌي  فيهما  َمغبوٌن  "ِنعمتاِن 

الألباين يف �شحيح الرتمذي.

ه��ل تعلم باأن املخدرات قد تدفع املدمن اإىل قتل اأعز 
من ميلك للح�صول عليها، ومع الكلمة ال�صباحية:
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الطالب والمخدرات في وقت االختبارات
لإجنازاتها  ي�شاف  كبرًيا  اإجنــاًزا  ال�شعودية  اجلمارك  �شجلت 
يف  موؤخًرا  اأحبطت  حيث  املخدرات،  تهريب  �شبكات  تتبع  يف  املتتالية، 
املخدرة؛  احلبوب  من  كبرية،  كمية  تهريب  عمليتي  احلديثة  جمرك 
قدرت بحوايل )2.000.000( مليوين حبة خمدرة يف يوم واحد، كان 

ينوي �شعاف النفو�س اإدخالها للمملكة.
جمرك  عــام  مدير  الزايد  اهلل  عطا  بن  زايــد  الأ�شتاذ  واأو�ــشــح 
احلديثة اأنه مت اكت�شاف عمليتي تهريب يف يوم واحد ، وت�شري تفا�شيل 
يكن  ومل  طبيعيًّا،  حجًرا  تنقل  كانت  �شاحنة  قدوم  اإىل  الأوىل  العملية 
يف احل�شبان اأنها حتمل كمية كبرية من املخدرات. ويف اأثناء التفتي�س 
بلغت  املخدرة  احلبوب  من  كبرية  كمية  على  اجلمركي  املراقب  عرث 
)1.498.455( حبة خمدرة، وجدت خمباأة بداخل عدد )3( طبليات 
�شميك  حجر  قطع  داخل  باإحكام  قفلت  للغاية،  و�شرية  فنية،  بطريقة 
ذي كثافة عالية يف الر�شات الداخلية، والطبقة العليا للطبلية، م�شنعة 
بطريقة الكب�س، ومن ال�شعب اكت�شافها، حيث مت تغليفها من اجلوانب 

بحجر اأقل �شماكة، لطرد �شبهات التهريب.
من جانب اآخر اأو�شح الزايد اأنه - ويف نف�س اليوم - قدمت اإىل 
ومن  العمرة،  منا�شك  اأداء  اأغلبهم  ينوي  ركاًبا  تقل  حافلة  اجلمرك 
بداخل  خمباأة  كبتاجون،  حبة   )500.000( على  عرث  التفتي�س  خالل 
داخل  الغر�س  لهذا  مبتكرة  بطريقة  للتهريب  ا  معد خ�شي�شً جتويف، 
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ا منهم اأنها تنطلي على رجال اجلمارك.  احلافلة، ومقفلة باإحكام، ظنًّ
مو�شم  مع  بالتزامن  يخططون  املهربني  هوؤلء  اأن  الزايد  ي�شتبعد  ومل 
الختبارات ، حيث يكرث الرتويج يف اأثناء هذا املو�شم، ويعتربونه فر�شة 
كبرية للرتويج يف اأو�شاط الطالب الذين مل ينجوا من �شرهم، ومن �شر 

ما يجلبونه من اأ�شرار. 
واختتم الزايد حديثه بالقول: "هناك تعاون وثيق بني اجلمارك 
لوحدة  املهرب  ت�شليم  يتم  حيث  املخدرات،  ملكافحة  العامة  واملديرية 

مكافحة املخدرات - مبنفذ احلديثة - ل�شتكمال اإجراءات التحقيق".

ه��ل تعلم ب��اأن الأنواع احلديث��ة من املخ��درات تظهر 
م�صاعفاتها ب�صرعة على املدمن، ومع هذه الفقرة:

 أهم أسباب انتشار المخدرات 
في الدول العربية

1- �شعف اأو غياب الوازع الديني.
2- �شهولة احل�شول عليها، وعدم حماربتها ب�شكل فعال من قبل 

امل�شوؤولني.
3- كرثة الأعداء وخا�شًة ال�شهيونية والدول ال�شتعمارية.

4- عدم تهيئة الو�شائل ل�شتغالل اأوقات الفراغ.
5- ال�شغوط النف�شية التي تولدها احلياة املعا�شرة.
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الوعي  ن�شر  يف  والإعــالم  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  التق�شري   -6
الالزم ملكافحة املخدرات.

العاملة  الأيــدي  من  وحماربتهم  لل�شباب،  العمل  فر�س  قلة   -7
الأجنبية، وغياب الغرية على �شباب الوطن من امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شات 

العامة واخلا�شة.
8- النتعا�س القت�شادي وارتفاع م�شتوى الدخل.

9- ا�شتخدام الأيدي العاملة من الدول التي تزرع املخدرات.
10-  ال�شفر الدائم للدول املتف�شي بها تعاطي املخدرات.

11- التفكك الأ�شري.

ه��ل تعلم باأن التدخ��ني بواب��ة اإىل الدخول يف عامل 
املخدرات، ومع هذه الفقرة:

يقتل والده وإخوته
عمره،  من  ع�شرة  التَّا�شعة  يف  �شابًّا  اأنَّ  حف  ال�شُّ اإحــدى  ذكرت 
ه تغري بعد اأن اأدمن تعاطي  عرف عنه ح�شن اخللق والهدوء واملرح، ولكنَّ
ة، ويف ذات  دَّ املخدرات، فاأ�شبح ع�شبيَّ املزاج، مييل اإىل العنف وال�شِّ
اأم�شك  اأن  اإل  منه  كان  فما  والــده،  وبني  بينه  �شجاٌر عاديٌّ  يوٍم ح�شل 
بفاأ�ٍس واعتدى على اأ�شرته، فقتل والده وثالثة من اإخوته، وعند التَّحقيق 

تبنيَّ اأنَّه كان واقًعا حتت جرعة من الهريوين.
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ه��ل تعلم باأن عقوبة تروي��ج املخدرات هي الق�صا�س، 
ومع هذه الفقرة:

أسباب تعاطي المخدرات
- هناك اأ�شباٌب عديدٌة لتعاطي املخدرات من اأهمها:

يف  -تعاىل-  اهلل  اإىل  اللجوء  وعــدم  يني،  الدِّ ــوازع  ال �شعف   -1
دائد واملحن. ال�شَّ

ا�س. ائد ووفرة املال لدى كثرٍي من النَّ ف الزَّ 2- الرتَّ
وء اّلذين يزينون لالإن�شان قبائح الأفعال. 3- اأ�شدقاء ال�شُّ

ة و�شيلٍة. 4- الفراغ القاتل وحماولة �شغله باأيَّ
حلِّها،  على  القدرة  وعــدم  امل�شكالت،  مواجهة  من  الهروب   -5

ه هروٌب اإىل جحيم املخدرات. ولكنَّ
اإىل  تدعو  واأفــالَم  برامٍج  من  تبثُّه  وما  ة  الف�شائيَّ القنوات   -6

ذيلة، ب�شتَّى اأنواعها؛ ومنها اإدمان املخدرات. الفواح�س والرَّ
اأهــل  ا�شت�شارة  دون  املــهــدئــة،  الأدويــــة  بع�س  اإىل  الــلــجــوء   -7

الخت�شا�س، فيقع الإن�شان يف الإدمان دون اأن ي�شعر. 
8- حبُّ ال�شتطالع والتَّجربة، ومن التَّجارب ما قتل.

اجلن�شيَّة،  القدرة  يف  تزيد  املخدرات  باأنَّ  اخلاطئ  العتقاد   -9
والواقع خالف ذلك.

هر واملذاكرة. غبة يف زيادة القدرة على العمل وال�شَّ 10- الرَّ
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11- اعتقاد عدم حترمي املخدرات.
رب اّلذين يتعاطون  12- تقليد بع�س امل�شاهري من اأهل الفنِّ والطَّ

املخدرات.
ول يف التَّ�شدي لهذه امل�شكلة. 13- تهاون بع�س الدُّ

على  الأبناء  بتن�شئة  الوالدين  اهتمام  وعدم  بية،  الرتَّ �شوء   -14
هر والف�شيلة. الطُّ

ويج للمخدرات، وت�شهيل  15- وجود ع�شاباٍت متخ�ش�شٍة يف الرتَّ
و�شولها اإىل اأيِّ مكاٍن.

اإىل هن���ا نق���ول لكم باأن املخدرات ل تف���رق بني �سغري وكبري، اأو 
فق���ري وغن���ي، ل .. ب���ل ه���ي مثل ال�س���م - اإذا �س���رى يف الع���روق اأهلكها 

و�سممها - فلنحذر منها جميًعا.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".
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أسبوع المخدرات )5(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ج��ع��ل يف ق��ل��وِب ال�����س��ادق��ني ل���الإمي���اِن طعًما 
وَحالوة، اأحمد ربِّي واأ�سكره كما َيليق به �سبحاَنه، واأ�سَهد اأن ل اإلَه اإّل 
اهلل وحده ل �سريَك له جعَل للذين اأح�سنوا احل�سنى وزياَدة، واأ�سهد 
اأّن �سيِّدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبده ور�سوله له احلبُّ والتعظيم والتوقري 
يادة.  اأويل الف�سل والرِّ اآله و�سحِبه  وال�ّسَياَدة، �سّلى اهلل عليه وعلى 

اأما بعد:
ل للمخدرات .. عبارة ل بد واأن نرفعها يف كل منا�سبة تذر 

من �سموم املخدرات.
 ونحن يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 

)             ( يف اآخر يوم من اأ�سبوعنا عن املخدرات.

اآلف ال�صب��اب ه��م يف ال�صجون ما ب��ني مدمن، ومروج، 
ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ہ ہ  ھ ھ  ھ  ھ ے       ے  تعاىل:  قال 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ۉ              ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ 
ۇئ  وئ        وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې           ې 
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ٻ     ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ        ڤڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  
ڈ      ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ ڳ ڳ ڳ         ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ    ں ں ڻ   

ڻ    ڻ رب )العنكبوت(.

هناك الكثري من ال�صباب ممن فقدوا حياتهم يف اأثناء 
تعاطيهم، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
 عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
ما  هجر  من  واملهاجُر  ويِده،  ل�شاِنه  من  امل�شلمون  �شِلم  من  "امل�شلُم 

نهى اهلُل عنه" رواه البخاري .

ق��د يوهم��ك مروج املخ��درات ب��اأن املخ��درات �صعادة، 
وهي قر ونهاية، ومع الكلمة ال�صباحية:

المخدرات تضعف المناعة
املخدرات  تعاطي  تاأثري  حول   - م�شرية  درا�شة  نتائج  اأظهرت 
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على اجلهاز املناعي - اأن ن�شبة الإ�شابة بفريو�س اللتهاب الكبدي من 
نوع �شي ترتفع بني متعاطي املخدرات بن�شبة )34%(، يف حني اأن هذه 
الن�شبة ل تتعدى )1%( لدى الأفراد العاديني. ووفًقا لرئي�شة ق�شم بحوث 
الدكتورة  واجلنائية  الجتماعية  للبحوث  القومي  باملركز  املخدرات 
نادية جمال الدين، فاإن درا�شات اأجريت على حيوانات التجارب، اأكدت 
التاأثري الوا�شح للهريوين على الأج�شام امل�شادة التي تفرزها اخلاليا 
الليمفاوية، كما وجدت عالقة بني اأمرا�س الكبد وال�شطرابات املناعية 
التي حتدث ملدمني الهريوين. وذكرت يف درا�شة - اطلعت عليها وكالة 
الكبد  اأمرا�س  بع�س  املدمنني  على  يظهر  قد  اأنــه   - الكويتية  الأنباء 
اإذ ثبت  اإىل الهريوين،  التي ت�شاف  التلوث بامل�شافات  املزمنة، نتيجة 
يكون  املثبطة  اأو  امل�شاعدة  �شواء  املناعية  اخلاليا  معدل  انخفا�س  اأن 
هذه  واعتربت  املدمنني.  بغري  مقارنة   ،)%60( عن  يقل  ل  مبا  لديهم 
النتيجة دلياًل قاطًعا على تاأثر جهاز املناعة لدى املتعاطني للمخدرات 
التاأثري خطورة - على اجلهاز املناعي - مع  ب�شكل كبري. ويزداد هذا 
تعاطي اأكرث من نوع من املواد املخدرة. ووفًقا للدرا�شة ثبت يف درا�شات 
اإىل  يلجاأون  بل  واحــد؛  بعقار  يكتفون  ل  املدمنني  معظم  اأن  �شابقة 
تعاطي عدة اأنواع من العقاقري املخدرة، مما يجعلهم عر�شة للملوثات 
املوجودة يف امل�شافات التي تو�شع بهدف زيادة الربح. وي�شبب تعاطي 
املدمن  وي�شبح  في�شعفه،  املناعة  على جهاز  وا�شًحا  تاأثرًيا  املخدرات 
بني  الوثيقة  ال�شلة   - للدرا�شة  وفقا  يف�شر-  وهذا  لالأمرا�س.  عر�شة 
والفريو�شية  البكتريية  الأمرا�س  من  كثري  وحدوث  املخدرات،  تعاطي 
اخلطرية، مثل اللتهاب الكبدي ومر�س الإيدز. وقالت الدكتورة نادية 
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جمال الدين يف درا�شتها: اإن التجارب اأثبتت اأن تعاطي املخدرات حقًنا 
بالوريد من اأهم اأ�شباب انتقال فريو�س الإيدز من �شخ�س لآخر؛ اإ�شافة 
اإىل املمار�شات اجلن�شية ال�شاذة، ونقل الدم امللوث. فقد وجد اأن عدًدا 
كبرًيا من مدمني املخدرات، ي�شرتكون يف ا�شتعمال نف�س احلقنة اأو الإبرة 
يف حلقات تعاٍط جماعية، وت�شابه هذه الطريقة للعدوى طريقة انتقال 
التهاب الكبد الفريو�شي. واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن بع�س العلماء لحظ 
انت�شار هذه الفريو�شات، وغريها من الأمرا�س البكتريية بني متعاطي 
املخدرات؛ حتى لو ا�شتعملوا حقًنا نظيفة غري ملوثة، والأكرث من ذلك 
املتعاطني  البكتريية منت�شرة بني  الأمرا�س  اأن بع�س هذه  اأنهم وجدوا 
عن طريق التدخني، ولي�س احلقن مما يثبت اأن الإ�شابة بالفريو�س مل 
يكن �شببها احلقن فقط، ولكن كان هناك عامل اآخر ت�شبب يف الإ�شابة 
احلديثة  الدرا�شات  اأثبتت  كما  نف�شها.  املخدرة  املادة  هو  بالفريو�س؛ 
واجلهاز  الع�شبي،  اجلهاز  بني  متكامل،  وات�شال  وثيقة  عالقة  وجود 
املناعي، والغدد ال�شماء، فكل جهاز يوؤثر يف الآخر، وير�شل له اإ�شارات، 
وي�شتقبل منه اإ�شارات توؤثر على دوره ووظائفه. لذلك اأثبتت الدرا�شات 
التي اأجريت اأن هناك عالقة وثيقة بني اإدمان املخدرات  مثل احل�شي�س 
وزيادة   - والأمفيتامينات  واملثيادون  واملورفني  والكوكايني  والهريوين 
الإ�شابة بعدوى فريو�س الإيدز، والتهاب الكبد الفريو�شي ب�شفة عامة.

ق��د يفقد مدمن املخدرات دين��ه، ووظيفته، وزوجته، 
واأبناءه، ب�صبب املخدرات، ومع هذه الفقرة:
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هل تعلم
هل تعلم: اأن مدمن الكلوروفورم يفقد الإح�شا�س. 

اأن مدمن الكوكايني يالحظ عليه ات�شاع حدقة العني،  هل تعلم: 
�شحوب اللون، �شرعة �شربات القلب، وارتفاع ب�شيط يف درجة احلرارة. 

هل تعلم: اأن مدمن الكلورفورم يفقد الإح�شا�س.
هل تعلم: اأن ال�شينيكوي�شي ي�شبب للمدمن �شعف الذاكرة.

هل تعلم: اأن مدمن احل�شي�س املخدر ي�شاب بالتهابات يف اجليوب، 
وا�شطرابات  الرئة  انتفاخ  ال�شعبية،  التهابات  البلعوم،  يف  التهابات 

نف�شية.
وهذا  للمخدرات،  تعاطيه  اإثر  الطالب  اإنتاج  يقل  اأنه  تعلم:  هل 

يكون �شبًبا رئي�ًشا يف ر�شوب الطالب.
هل تعلم: اأن من اأهم الأ�شباب التي اأدت اإىل �شقوط النجم العاملي 

مارادونا هو تعاطي املخدرات )�شقط يف الوحل(. 
هل تعلم: اأن رفاق ال�شوء هم اأول الطريق نحو ال�شقوط يف دوامة 

الإدمان )فاخرت �شديقك بعناية(.
قتل  على  قــادرة  النيكوتني  مــادة  من  ملجم   )60( اأن  تعلم:  هل 

اإن�شان بالغ، لو اأعطيت له دفعة واحدة عن طريق حقنها يف الوريد.

رفق��اء ال�ص��وء ق��د يوقعون��ك يف املخ��درات، ولك��ن ل 
تنتظر منهم اأن ينقذوك منها، ومع هذه الفقرة:
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حادث غريب
ه،  حف اأنًّ �شابًّا كان على غري وفاٍق مع زوج اأمِّ ذكرت اإحدى ال�شُّ
وء خم�س �شجائر من احل�شي�س.  ويف ذات يوٍم اأعطاه اأحد اأ�شدقاء ال�شُّ
اأعياه التَّعب  اأن  اأكمل تدخينها خرج هائًما يف ال�شوارع، وبعد  اأن  وبعد 
باح قدم نف�شه لل�شرطة  جلاأ اإىل اأحد الفنادق، وق�شى فيه ليلته. ويف ال�شَّ
ه، وملَّا حققوا يف الأمر مل يجدوا اأنَّه قتل اأحًدا،  معرتًفا باأنَّه قتل زوج اأمِّ

ا كان ذلك تخُيّاًل من تاأثري املخدرات اّلتي تعاطاها. واإمنَّ

يف اأي��ام املخ��درات ين�صط املروجون؛ فك��ن على حذر، 
ومع هذه الفقرة:

بعض النقاط التي تساعد على الوقاية من 
المخدرات

 1- تقوية الوازع الديني والتم�شك بدين اهلل تعاىل، وب�شنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص
�شرًعا ومنهاًجا. 

2- تربية الأبناء تربية اإ�شالمية �شحيحة. 
اإقامة  مثل  بــدوره،  امل�شجد  يقوم  واأن  بامل�شجد،  الأبناء  ربط   -3

الندوات وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي. 
الأب  يكون  بحيث  حولهم،  يدور  ما  ومعرفة  الأبناء  مراقبة   -4

القدوة لهم. 
5- منع الأبناء من ال�شفر اإىل مواطن الريبة يف �شن املراهقة.
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6- ت�شجيع الأبناء على الكالم بحرية مع الوالدين.
7- الإ�شغاء لالأبناء.

املراهقة  �شن  يف  الأبــنــاء  على  املــخــدرات  خماطر  تو�شيح   -8
املبكرة.

9- التقرب من الأبناء وتفهم م�شاعرهم.
10- اإعطاء الأبناء الفر�شة ليعربوا عن اآرائهم.

11- القدوة احل�شنة.

ل يت��ورع مروجو املخ��درات عن ن�ص��ر �صمومهم باأقذر 
الطرق، ومع هذه الفقرة:

عالج مشكلة تعاطي المخدرات
اهرة اخلطرية ومن ذلك: - هناك و�شائُل متعددٌة لعالج هذه الظَّ
هر  يني يف نفو�س الأبناء، وتن�شئتهم على الطُّ 1- تقوية الوازع الدِّ

والف�شيلة.
توعية  يف  بدورهم  عاة  والدُّ واملدر�شني  والعلماء  الآبــاء  قيام   -2
ة  ا�س، بخطورة املخدرات واآثارها الوخيمة على الفرد واملجتمع والأمَّ النَّ

باأ�شرها.
3- فتح باب التَّوبة اأمام املدمنني واملتعاطني وعدم تقنيطهم من 

ي ذلك اإىل اإقالعهم عن هذه العادة اخلبيثة. رحمة اهلل، فقد يوؤدِّ
4- حماولة ملء الفراغ مبا هو مفيد ونافع من قراءة للقراآن، اأو 
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ذكر اهلل، والرتباط بعمٍل مباٍح من جتارٍة وزراعٍة و�شناعٍة، اأِو اللتحاق 
ٍة  هاب يف رحالٍت بريَّ ة، اأِو الذَّ يفيَّ بحلقات حتفيظ القراآن واملراكز ال�شَّ

الح. باب ال�شَّ مع ال�شَّ
5- معرفة احلكم ال�ّشرعي للمخدرات، واأنَّ التحرمي ي�شمل جميع 

اأنواعها، على اختالف طرق تعاطيها.
اجمة عن تعاطي املخدرات، �شواء اأكانت  6- معرفة الأ�شرار النَّ

ًة. ًة اأم دينيَّ ًة اأم نف�شيَّ ًة اأم اجتماعيَّ ًة اأم اقت�شاديَّ اأ�شراًرا �شحيَّ
7- قيام و�شائل الإعالم بحمالت تهدف لن�شر الوعي حول خماطر 
اهرة، وت�شويه اجلهات اّلتي تقف وراءها، بعيًدا عن الأ�شاليب  هذه الظَّ

ة املكررة. الإن�شائيَّ
ة اّلتي حت�شن  8- فر�س رقابٍة �شارمٍة على كل الربامج الإعالميَّ

ة. جاعة والفتوَّ من �شورة متعاطي املخدرات، وتظهره مبظهر ال�شَّ
يرى  لكي  املدمنني،  عالج  لعيادات  بزيارات  املدار�س  قيام   -9

ٍة ومهانٍة. الب ما و�شل اإليه املدمنون من �شقوٍط وذلَّ الطُّ
ختاًم���ا: تظ���ل املخ���درات حرًب���ا عل���ى الأجي���ال والأمم، وتتطلب 
جه���وًدا وتوعية من اجلميع، يف املدار����ض وامل�ساجد واملنازل، فال نغفل 
ع���ن التحذي���ر منه���م، والإب���الغ عنهم، ولنكن ي���ًدا واح���دة للدفاع عن 

الدين، ثم الوطن. 
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المرور )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ذي الف�سل الوا�سع، واملنن التوابع، والنعم ال�سوابغ، 
واحلجج البوالغ، خلق ال�سماوات والأر�ض يف �ستة اأيام، ثم ا�ستوى على 
العر�ض، واأ�سهد اأن حممًدا ر�سوله امل�سطفى، ونبيه املرت�سى، اختاره 
اهلل لر�سالته، وم�ستودع اأمانته، فجعله خامت النبيني، فعليه �سلوات 
النبيني،  من  اإخ��وان��ه  وعلى  واأمن��اه��ا،  �سلوات  اأف�سل   ، و�سالمه  اهلل 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد:
اآه .. كم ح�سدت احلوادث املرورية من اأ�سدقاء!

اآه .. كم فرقت احلوادث املرورية من اأ�سر!
اآه .. كم ت�سببت احلوادث املرورية من اإعاقات وعاهات!

من هنا نطلق الإعالن عن اأ�سبوعنا املروري بدًءا من هذا اليوم 
ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             (.

اأول ما نتزود به يف طريقنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ہ      ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  تــعــاىل:  قـــال 
ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ 
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ى  ې   ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ     ۋ 
ٱ ٻ ٻٻ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  
ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ          ٺ  
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   ڇ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ     ڎ        ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڑ ک کک  ک گ گ گ رب  )العنكبوت (.

وتظ��ل ال�صن��ة املطه��رة حمط��ة لب��د م��ن الوق��وف 
عندها:

الحديث
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قــال: قال ر�شول اهلل  اأبــي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
قال:  اأعلُم،  ور�شوُله  اهلُل  قالوا:  الناَر؟  ُيدِخُل  ما  اأكرُث  ما  "اأتْدرون 
َة؟ تقوى اهلِل وُح�شُن  ُيدِخُل اجلنَّ اأكرُث ما  الفرُج والفُم، وما  الأجوفاِن: 

اخُلُلِق" ح�شنه الألباين.

يظ��ل اجله��ل بالأنظم��ة املروري��ة �صبًب��ا م��ن اأ�صب��اب 
احلوادث، ومع هذه الفقرة:
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التوعية المرورية
 �شوؤال: ما الوثائق املطلوب حملها عند قيادتك لل�شيارة؟

جواب: الوثائق املطلوبة عند قيادة ال�شيارة هي: 
1. رخ�شة القيادة واأن تكون �شارية املفعول. 

2. رخ�شة ال�شري )ال�شتمارة( واأن تكون �شارية املفعول. 
3. بطاقة اإثبات الُهوية )البطاقة ال�شخ�شية(.

اإ�ص��ارة امل��رور مل تو�صع عبًثا؛ فاحرتمه��ا، ومع كلمتنا 
ال�صباحية:

رجل المرور
كلما ركبت �شيارتي - وحيثما اجتهت بها - �شاهدت - كما ي�شاهد 
غريي - رجاًل واقًفا يف مفرتق الطرق لرياقب ال�شري، اأو يوجهه يف حالة 
تعطل اإ�شارة املرور، واأحياًنا تراه اأمامك، اأو خلفك، اأو عن ي�شارك، اأو 
عن ميينك، مي�شي ب�شيارته املتميزة ليقوم بواجبه، اإذا ح�شل خطاأ، اأو 
جتاوز لأنظمة املرور، اأو غري ذلك من احلوادث املتعددة التي ل ح�شر 

لها. 
رجل  على  ال�شوء  األقي  اأن  الب�شيطة  الكلمة  هذه  اأحببت يف  وقد 
العظيم،  وجــهــده  الطيبة  �شفاته  مــن  جانًبا  النا�س  ليعرف  املـــرور، 

ا له وتعاوًنا معه، تنفيذا لقول اهلل �شبحانه: زب ەئ وئ  ليزدادوا حبًّ
ومن اخلطاأ   ،)2 املائدة:   ( وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ رب 
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الفادح اأن ينظر النا�س اإىل رجل املرور باأنه ال�شبح املخيف، ويت�شارعوا 
اإىل الهروب منه، واإذا �شمعوا �شوت �شفارة الإنذار ت�شرب الرعب اإىل 

قلوبهم، من حيث ل ي�شعرون.
اإنني اأنظر اإىل رجل املرور باأنه ال�شاعد الأمين لكل من تعرث يف 
الطريق، اأو ح�شلت له موانع من الو�شول اإىل املكان الذي يريد. وهو 
امل�شباح الذي ير�شدك يف ظالم الليل، ويف ال�شاعات املتاأخرة منه. يف 
الوقت الذي ل جتد من يدلك اأو يعينك، فهو مي�شي ليله يقًظا، ويرتك 
اأهله وعياله ليقوم بواجبه يف العمل الذي ارت�شاه لنف�شه، وكم هو �شابر 
وحمت�شب عندما يقف يف ف�شل ال�شيف وقت الظهرية، وحرارة ال�شم�س 

املحرقة حتيط به من كل جانب. 
ومثل ذلك ميكن قوله يف ف�شل ال�شتاء، عندما تنخف�س احلرارة، 
اأنه احلار�س الأمني، �شد كل من ت�شول له  ويربد الطق�س، اإ�شافة اإىل 
ل  رفيع  ذو خلق  وهو  الآخرين،  والعتداء على  النظام،  نف�شه اخرتاق 
احلق،  ين�شد  -لأنه  معه  اأخطاأت  ولو   - بال�شباب  ول  بال�شتم  يجابهك 

وي�شعى اإىل تطبيق النظام. 
يلتزموا  اأن  اجلميع  من  يحب  املــرور  رجل  بــاأن  القول  واأ�شتطيع 
جانب التقوى، لأن التقوى لي�شت خا�شة يف العبادات، واإمنا تت�شمن يف 

معناها كل عمل يدين من اخلري، ويبعد �شاحبه عن ال�شر.
ومن �شفات رجل املرور اأنه ل يكذب ول يحقر ول يظلم، لأنه داعية 
من دعاة النظام والن�شباط، واإذا ح�شل من بع�س هوؤلء الرجال اأيُّ 
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مع  يتنافى  �شخ�شي  ت�شرف  لأنه  عنه،  م�شوؤول  فهو  يليق؛  ل  ت�شرف 
التعاليم التي تلقاها، ومع املثل العليا التي ي�شمو بها كل م�شلم باأخالقه 

و�شلوكه. 

رجل امل��رور وجد مل�صاعدت��ك فا�صتم��ع لتعليماته، مع 
هذه الفقرة:

نصائح مرورية
ميني  على  ال�شيارة  قيادة    - ال�شائق  عزيزي   - عليك  يجب   -
الطرق، با�شتثناء بع�س احلالت، والتي ي�شمح فيها بقيادة ال�شيارة على 

ي�شار الطريق، وهي كالآتي:
1- ي�شمح بال�شري على اجلهة الي�شرى يف الطريق املزدوج، عندما 

ا لتحا�شي حادث، اأو مل�شتلزمات الطريق.  يكون ذلك  �شروريًّ
2- اإذا كان اجلانب الأمين منه غري �شالك، اأو مغلًقا ب�شبب اأعمال 

اإن�شائية  اأو غريها. 
3- اإذا كانت الإ�شارات اأو عالمات الطرق تدل على ذلك. 

4- عند التجاوز. 
5- عند النعطاف اإىل الي�شار. 

6- عند جتاوز ال�شيارات الواقفة اأو امل�شاة يف الطريق.

ال�صرع��ة الزائ��دة انتح��ار فاح��ذر منه��ا، وم��ع ه��ذه 
الفقرة:
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برنامج فحص السيارات
- يحقق برنامج الفح�س الفني لل�شيارات فوائد عديدة، منها: 

وكذلك  ال�شيارة،  اأجـــزاء  يف  بالفعل  املــوجــود  اخللل  حتديد   اأ- 
واإ�شالحها  تالفيها  على  والعمل  احلــدوث،  الو�شيكة  الأعطال   حتديد 

و�شيانة ال�شيارة. 
ل  حتى  ال�شيارة،  يف  الب�شيطة  الإ�شكالت  تفاقم  من  احلد   ب- 

ت�شبح اأعطاًل رئي�شة تهدد الأمن وال�شالمة. 

حافظ على اتباع اإر�صادات اللوحات الإر�صادية:

"5" نصائح لقيادة السيارة في الشتاء لمسافات 
طويلة

ا  ل تخلو قيادة ال�شيارة مل�شافات طويلة من ال�شعوبات، خ�شو�شً
يف ف�شل ال�شتاء، لذا من ال�شروري التاأكد من اأمور عدة، قبل النطالق 

بها: 
1- الذهاب اإىل حمطة وقود تقدم خدمة �شيانة ال�شيارات، قبل 
يوم من موعد الرحلة، للتاأكد من خزان الوقود وغيار الزيت. واأن تكون 
�شالمة  على  والطمئنان  التجمد.  �شد  مباء  مليئة  املحرك  ماء  علبة 

م�شاحات الزجاج الأمامي. وعيار هواء الإطارات. 
اإىل  ت�شطر  قد  التي   - ال�شيارة  اأ�شواء  �شالمة  من  التاأكد   -2

ا�شتعمالها - عند حدوث �شباب كثيف يف اأثناء النهار. 
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3- التاأكد من �شالحية البطارية وقوتها. 
4- ال�شتماع اإىل ن�شرات الأحوال اجلوية.

الذي  بالزجاج  اخلا�س  احلــرارة  موزع  �شالحية  من  التاأكد   -5
يحول دون جتمع البخار الناجت عن برودة الطق�س. 

اإىل هن���ا نك���ون ق���د قطعنا م�ساف���ة ل باأ�ض بها يف ط���رق اأ�سبوعنا 
التوعوي عن املرور، وغًدا �ستكون لنا جولة ثانية، اإن �ساء اهلل.

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المرور )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ا�ستخل�ض احلمد لنف�سه، وا�ستوجبه على جميع 
خلقه، الذي نا�سية كل �سيء بيديه، وم�سري كل �سيء اإليه، القوي يف 
�سلطانه، اللطيف يف جربوته، ل مانع ملا اأعطى، ول معطي ملا منع، 
خالق اخلالئق بقدرته، وم�سّخرهم مب�سيئته، واأ�سهد اأن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص 
وعن  اآم��ًرا،  باملعروف  اأر�سله  وحيه،  على  واأمينه  خلقه،  من  �سفوته 

املنكر ناهًيا، واإىل احلق داعًيا. اأما بعد:
تعترب احلوادث املرورية من اأكر اأ�سباب الوفاة والإ�سابات يف 

العامل، فال�سيارة نعمة، ولكن نحن نحولها اإىل نقمة.
ونحن هنا يف هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 

)             ( يف ثاين اأيامنا عن اأ�سبوع املرور.

احلوادث املرورية نزيف يحتاج اإىل عالج، ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  زب  تعاىل:  قــال 
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   
ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 
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ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ      ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
وئ   وئ  ەئەئ  ائ  ائ   ىى  ې     ې  ې  ې 
ڀ     پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ۆئ   ۇئ  ۇئ 
ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ   

ڄ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ 

ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄ 

ڍ ڍ ڌ ڌ          ڎ ڎ ڈ ڈ ژ             ژ ڑ ڑک ک 

ک ک  گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

ں  ں ڻ ڻ ڻ رب )العنكبوت(.

احلوادث املرورية كارثة تتطلب توعية، ومع احلديث 
ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »لقد 
راأيت رجاًل يتقلب يف اجلنة، يف �شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت 

توؤذي امل�شلمني« رواه م�شلم.

اإط��ارات ال�صي��ارة وم�صاكله��ا �صب��ب كب��ري م��ن اأ�صب��اب 
احلوادث املرورية، ومع الكلمة ال�صباحية:

التلوث بالسيارات
الرئي�س  ال�شبب   - منازع  وبال   - بال�شيارة  اجلــولن  اليوم  ميثل 
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نقا�س،  حمور  ال�شحة  على  تاأثرياته  وتبقى  العمراين.  اجلوي  للتلوث 
ويظن بع�س الخت�شا�شيني اأن خطره متوا�شع، وهو اأقل بكثري من خطر 
التلوث الناجت عن التدخني الالاإرادي مثاًل. لكن املعطيات اخلطرية يف 

تراكم.
لذلك، اأبرزت درا�شتان اأمريكيتان اأن املوت مبر�س القلب، والرئة، 
وب�شرطان الرئة، هو اأكرث ارتفاًعا يف املدن الأكرث تلوًثا، غري اأن ذلك 
ل ميكننا من التيقن من العالقة ال�شببية بني هذه الأمرا�س والتلوث. 
بينت العديد من التحاليل اجلديدة اأن قمم التلوث اجلوي - يف منطقة 
باري�س - يتبعها ارتفاع يف ا�شت�شارة الطبيب، ب�شبب ا�شطرابات تنف�شية 
)ربو، التهاب ق�شبي(، وب�شرية، والتهاب الأنف، خا�شة عند الأطفال. 
وح�شب درا�شة اأخرى، يزداد عدد عائدي امل�شت�شفيات والوفيات، ب�شبب 
التلوث.  ارتفاع  عند  الرئوية،  والأمرا�س  وال�شرايني،  القلب  اأمرا�س 
 - امل�شابني  الأ�شخا�س  وفــاة  يف  ت�شرع  التلوث  قمم  اأن  الظن  اأغلب 
ا - مبر�س القلب والرئة. هذه املعطيات منقو�شة  اإ�شابات متطورة جدًّ
لكنها مقلقة، لذلك يجب الرتكيز على �شرورة القيام بدرا�شات اأخرى، 

والتعجيل ب�شنع وقود اأقل تلويًثا.

الكوابح حتتاج اإىل عناية واهتمام، ومع هذه الفقرة:

"7" نصائح للمحافظة على إطار سيارتك بحالة جيدة
هذه "7" ن�شائح للمحافظة على اإطار �شيارتك يف حالة جيدة. 

ــواردة يف  ال للتعليمات  املقنن  احلد  زيــادة احلمل عن  1- جتنب 
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كتيب ال�شيارة. 
2- ل ت�شرع، والتزم باحلدود امل�شموح بها لل�شرعة. 

كالأر�شفة  ال�شلبة،  بالأج�شام  الإطـــار  ا�ــشــطــدام  جتنب   -3
واحلجارة. 

4- ل تخزن الإطارات يف اأماكن رطبة، اأو �شديدة احلرارة. 
5- جتنب الفرملة املفاجئة اأو الإ�شراع املفاجئ. 

6- يجب معايرة �شغط الإطارات با�شتمرار، خا�شة قبل ال�شفر 
وبعده. 

7- احر�س على الختيار ال�شليم لنوع الإطار املنا�شب لل�شيارة. 

الهات��ف النق��ال �صب��ب خط��ري م��ن اأ�صب��اب احل��وادث 
املرورية، ومع هذه الفقرة:

التجمهر سلوك خاطئ
ت�شل درجة الف�شول - لدى بع�س ال�شائقني - اإىل الوقوف عند 
فيبدو   .. والطــالع  للم�شاهدة  واإمنا  للم�شاعدة،  لي�س  مــروري،  حادث 
وكاأنه ي�شاهد منظًرا ممتًعا، رغم اأن منظر احلادث يت�شم عادة بالدم 
واملاآ�شي؛ لكنه مر�س "الف�شول" ونتيجة ذلك الف�شول عرقلة احلركة، 
اإىل �شحايا احلادث،  الدفاع املدين  امل�شعفني، ورجال  و�شعوبة و�شول 

مما قد يوؤدي اإىل اإبطاء اإنقاذ اجلرحى، ورمبا وفاتهم.
 )8( خــالل  امل�شابني  لإنــقــاذ  الإ�شعاف  ي�شل  اأن  يجب  تذكر: 



380

دقائق بعد وقوع احلادث .. فكم من دقيقة تذهب، حتى تخرتق �شيارة 
الإ�شعاف جماهري "الف�شوليني"؟!

النعا�س يف اأثناء القيادة كارثة كبرية، ومع هذه الفقرة:

٨٥% من الحوادث خطأ بشري
يف ال�شعودية نحو )85 %( من حوادث املرور، يعزى وقوعها اإىل 

ب�شري". "خطاأ 
واخلطاأ الب�شري غالًبا ما يعرف باأنه �شلوك غري �شائب، ارتكبه 

ال�شائق بعمد، اأو من غري ق�شد.
ولكن: ولنتحدث بكل �شراحة .. من ي�شري على طرقاتنا .. ي�شاهد 
 " " يقطع  اأنظمة وقواعد املرور .. �شائق  كيف ينتهك بع�س ال�شائقني 
واآخر يلف من   .. الإ�شارة وهي حمراء؛ فيلغي - بفعله هذا- وجودها 
على   " متلك  �شك   " يحمل  وكاأنه  الي�شار  اأق�شى  اإىل  اليمني  اأق�شى 
" لدى  " ل وعي  اأخرى مماثلة تدل على حال  .. وممار�شات  الطريق 

هذا البع�س.
ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يحمينا من خطر احلوادث، واأن يرحم من 

مات فيها من امل�سلمني، واأن ي�سفي مر�ساهم، واأن ي�سرّب اأهاليهم.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".
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أسبوع المرور )3(

ٱ ٻ ٻ

وال�سلطان،  واجل���ربوت  ال��ق��وة  ذي  ال�����س��اأن،  العظيم  هلل  احلمد 
واآلوؤُه  والأذه���ان،  العقول  اأن��ارت  اآث��اُرُه  والغفران،  وال�سرت  والرحمة 
َعلَّق بها القلوب والأبدان، فذّلت خلالقها العظيم، ورغبت مبا عندُه 
من الأجر واخلري العميم، وما من �سيء اإل ي�سبح بحمده، وما من 
خملوق اإل �سجد لعظمته، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، و�سفيه 
من خلقه، وحبيبه وخليله، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه، ومن 

تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ت��خ��رج لنا ك��ل ع��ام م��ودي��الت ج��دي��دة م��ن ال�����س��ي��ارات، واأ�سكال 
خمتلفة، وتقنيات متعددة، ولكن تظل املركبة بحاجة اإىل �سائق واٍع 

ومدرك.
ونحن معكم يف هذا اليوم الثنني، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( للحديث والتوعية والإر�ساد.
�سوف نطوف بكم اليوم على �سبع حمطات:

حمطتنا الأوىل هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 
ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے 
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ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ 

ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ   ائ  ائ  ى  ى 

ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ 

ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڄ  ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   گ  گگ  گ  ک      ک  ک  ک   ڑ 

ڱ ڱ ڱ ں رب )العنكبوت(.

حمطتنا الثانية هي حمطة ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لي�س 
َرعة، اإمنا ال�شديد الذي ميلك نف�شه عند الغ�شب« متفق  ال�شديد بال�شُّ

عليه.

ثالث حمطاتنا الكلمة ال�صباحية:

تسع نصائح لخفض استهالك الوقود في أثناء القيادة
وهذه بع�س الن�شائح املهمة التي قد تنفعكم يف خف�س ا�شتهالك 

الوقود، وبالتايل توفري املزيد من النقود، واملحافظة على بيئة اأنظف. 
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- ل جتهد ال�شيارة يف بداية الت�شغيل )خا�شة يف الأجواء الباردة( 
بل اتركها ت�شخن تلقائيًّا من نف�شها. 

ثم  املفاجئ  الإ�شراع  ثم  التوقف،  ثم  املفاجئ  الإ�شراع  جتنب   -
التوقف، ثم الإ�شراع... وهكذا لأن هذا الأمر ل يقت�شر على زيادة كمية 

ا.  ا�شتهالك الوقود فح�شب، بل ي�شر باملحرك اأي�شً
- ل حتمل معك اأثقاًل ل لزوم لها يف �شندوق ال�شيارة، اإذ كلما 

زاد وزن  ال�شيارة زاد ا�شتهالك الوقود. 
- حافظ على ال�شرعة املتو�شطة ما اأمكن، اإذ اإن ال�شرعة العالية 

تزيد من ا�شتهالك ال�شيارة للوقود، وتعر�شك للخطر.
- حافظ على �شرعات م�شتقرة اأو حمدودة ،دومنا اإ�شراع مفاجئ. 
الهواء  تدوير  واأعــد  الأدنــى،  احلد  يف  اإل  املكيف  ت�شتخدم  ل   -

املكيف داخل ال�شيارة ما اأمكن. 
- التزم مبواعيد ال�شيانة املحدودة، وراقب �شغط الإطارات لأنه 

يزيد من ا�شتهالك ال�شيارة للوقود. 
- تاأكد من فلرت الهواء ب�شكل دوري )قم بتغيريه كل �شتة اأ�شهر(. 

- واأخرًيا ل تخرج من بيتك، اإل واأنت تعرف وجهتك بال�شبط! 

ونقف يف هذه املحطة:

التوقف الخاطئ
"نظامي"  مكان  عن  تبحث  ل  اجلرائد،  اأو  اخلبز  ل�شراء  تقف 
الطريق، مغلًقا  اأن تقف على جانب  الطرق  اأ�شهل   .. �شيارتك  لإيقاف 
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على �شيارة اأخرى؛ تقف اأمام املخبز، ثم ياأتي بعد ذلك �شاحب ال�شيارة 
- الذي اأغلقت عليه الطريق - ليجد نف�شه حبي�س النتظار، والنتيجة 
هو اأنه �شي�شعر بغيظ، ورمبا يحنق عليك؛ واحلكاية قد تطول فتت�شابك 

معه بالأيدي - ل �شمح اهلل -.
اأما ال�شيارات الأخرى التي ت�شري على الطريق، فقد اأغلقت بفعلك 
جتعل  وربكة،  للمرور  عرقلة  فتحدث  اأمامها،  الطريق  من  جزًءا  هذا 
ا بالغ�شب؛ لأنك عرقلت  ال�شائقني يف هذه ال�شيارات ي�شعرون هم اأي�شً
احلركة، ومنعتها من ان�شيابيتها، ورمبا تت�شبب يف وقوع حادث مروري.
كل هذا فعلته ملاذا؟! من اأجل اأن تاأخذ غر�شك يف اأقل وقت ممكن 
لك اأنت، اأما وقت الآخرين فال يهمك، ومل تلق له باًل؛ فاملهم اأن تق�شي 
غر�شك ب�شرعة، اأما الآخرون فاأمرهم �شيان ل يعنيك: األي�س يف هذا 
ا للذات على ح�شاب الآخرين ؟ وبالطبع قد تنا�شيت بهذا  الت�شرف حبًّ
الفعل حديث الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص : »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

لنف�شه«.
�شاعة  كل  يف  طرقاتنا  على  يقعان  حادثني  هناك  اأن  تعلم؛  هل 

ب�شبب الوقوف اخلاطئ.
ا  وهل تعلم اأن اأكرث من )300( األف ق�شيمة خمالفة تعطى �شنويًّ

ل�شائقني ينتهكون النظام بالوقوف اخلاطئ.
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خام�س حمطاتنا هي بعنوان )رجل املرور �صديقك يف 
كل الأحوال(:

رجل المرور صديقك في كل األحوال
يعتقد البع�س خطاأً:

- اأن رجل املرور يرتب�س بال�شائق.
- اأن رجل املرور ينظر بغطر�شة اإىل ال�شائق.

- اأن رجل املرور ي�شيء الظن بال�شائق.
لكن احلقيقة ال�شادقة تقول اإن:

�شالمة  و  �شالمتك  �شوى  يريد  ل  مثلك،  مواطن  هو  املرور  رجل 
ًل، ثم  م�شتخدمي الطريق؛ فاحرتامك لأنظمة املرور احرتام لنف�شك اأوَّ
احرتام لرجل املرور الذي تكفيه معاناة الوقوف يف الطريق - ل�شاعات 
و�شو�شاء  الــهــواء،  وتلوث  املختلفة،  اجلــو  ظــروف  متحماًل   - طويلة 

ال�شيارات، فهو ال�شمعة التي حترتق لإ�شاءة الطريق اأمام الآخرين.
تذكر اأن:

رجل املرور .. �شمعة ت�شيء لنا الطريق .. فلماذا نحاول اإطفاءها؟
رجل املرور .. يعمل )8( �شاعات؛ اإما واقًفا يف ال�شارع يف داخل 
الدورية، اأو يجوب الطرقات .. األ ي�شتحق ذلك اجلهد اأن يقابله احرتام 

من كل �شائق؟! الإجابة نرتكها لك اأيها الطالب.
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وبعد الإ�صارة ال�صوئية ن�صل اإىل حمطتنا ال�صاد�صة:

ديك يتسبب في تصادم "26" سيارة!!
ت�شبب ديك �شارد يف حادث مروري اأدى اإىل ت�شادم �شت ع�شرة 
قائد  وكان  الكويت.  العا�شمة  جنوب  الأحمدي،  حمافظة  يف  �شيارة، 
يعرب  بالديك  تفاجاأ  قد  ال�شريعة  الطرق  اإحــدى  على  املركبات  اإحــدى 
لرتتطم  ال�شيارة،  على  ال�شيطرة  فقد  لكنه  تفاديه،  فحاول  اأمــامــه، 
باحلاجز الأ�شمنتي الفا�شل بني الجتاهني، لتتوقف �شيارته يف منت�شف 
الطريق، وترتطم بها ال�شيارات الأخرى تباًعا، حتى و�شل عدد املركبات 
التي ا�شطدمت ببع�شها �شت ع�شرة �شيارة، لكن احلادث مل ي�شفر عن 
وفيات؛ بل اأدى اإىل تلفيات متفاوتة يف املركبات املت�شادمة. اأما الديك 
اإفادة  ح�شب  �شاملًا،  الطريق  عبور  من  متكن  بل  اأذى،  باأي  ي�شب  فلم 

�شهود عيان.

اآخر حمطاتنا هي هذه املحطة:

السيارات اليوم
من ال�شعب اأن نتخيل عاملًا من غري �شيارات. فهي حولنا يف كل 
مكان، وهي حت�شن با�شتمرار، جلعلها اأكرث راحة، واأكرث اإتقاًنا و�شرعة 
واأماًنا. وينبغي اأن ت�شتمر ال�شيارات يف التغري. من ال�شيارات - اليوم - 
يف العامل عدد هائل، اأ�شبحت معه من اأ�شد الأخطار التي تهدد البيئة. 
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لإنتاج  جديدة  و�شائل  عن   - متوا�شلة  ب�شورة   - يبحثون  واخلــرباء 
�شيارات مقبولة التكلفة، واأقل تلويًثا للبيئة.

وهن���ا نرجو اأن تكونوا قد ا�ستمتعتم - يف جولتنا على حمطاتنا 
الإذاعية لهذا اليوم - وندعوكم اإىل امل�ساهمة معنا لتقدمي املزيد من 

الربامج والفقرات.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع المرور )4(

ٱ ٻ ٻ

مبحبته  ول��ه��ج  املخل�سون،  ب��ذك��ره  ا�ستاأن�ض  ال���ذي  هلل  احل��م��د 
عبده  حممدا  اأن  واأ�سهد  الرا�سون،  بالئه  بح�سن  وفرح  ال�سادقون، 
الذي ا�سطفاه، الذي هدى به ال�سبيل الأقوم، وبني الطريق الأعدل 
اآله  فا�ستحكم. �سلى اهلل عليه، وعلى  الدين  به عرى  و�سّد  الأحكم، 
واأ�سحابه، �سالة ت�ستنزل غيث الرحمة من �سحابه، وتل �ساحبها 
من الر�سوان اأو�سع رحابه، و�سلم ت�سليًما، وزاده �سرًفا وتعظيًما. اأما 

بعد:
ا نقول: على اجلميع اللتزام  كما اأن الطريق حق للجميع، اأي�سً
باآداب الطريق، فالطريق نظام ولوحات واأنظمة، ل ميكن لأٍيّ منا اأن 

يتجاهلها؛ لأن اخلطاأ قد يعم على اجلميع.
 م��ن ه��ذا ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، امل��واف��ق )    ( م��ن �سهر )    ( لع�����ام 

)             ( ي�سرنا اأن نوا�سل معكم حلقاتنا يف اأ�سبوع املرور.

الرحم��ن  اهلل  ب�ص��م  ونق��ول  اأمانن��ا،  ح��زام  نرب��ط 
الرحيم:

القرآن الكريم
ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ں  زب  تعاىل:  قال 
ڭ         ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
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ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ 
ۉ ې ېې ې   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پپ پ ڀ ڀ    ڀ  ىئ يئ جب  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ   گ  گ    گ  گ  ک 
رب  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں 

)العنكبوت(.

ثم نتوكل على ربنا، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
ي�شيب املوؤمن من ن�شٍب، ول و�شٍب ول هٍم، ول حزٍن ول اأذى ول غم، 

حتى ال�شوكة ي�شاكها، اإل كفر اهلل بها من خطاياه« متفق عليه.
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احر�س على حمل رخ�س القيادة، وا�صتمارة ال�صيارة، 
ومع الكلمة ال�صباحية:

أعطال السيارات
اإذا تعطلت �شيارتك يف اإحدى الطرق الطويلة، فاإنه يتوجب عليك 

عمل الآتي: 
ثم  الأخــرى،  بال�شيارات  اأوًل  فكر  لل�شيارة،  عطل  حدث  اإذا   -1
وركــاب  اأنــت  وابتعد   - ذلــك  اأمكن  اإن   - الطريق  من  �شيارتك  اأخــرج 

ال�شيارة عن الطريق.
الأخرى،  ال�شيارات  �شائقي  لتنبيه  الالزمة  الإجراءات  اتخذ   -2
واإذا كانت  �شيارتك مزودة باأنوار حتذير، فيجب ا�شتخدامها. وكذلك 
ميكن ا�شتخدام مثلث التحذير- اإذا كان بحوزتك - بحيث ت�شعه على 
بعد خم�شني ياردة - على الأقل - من مكان وقوف �شيارتك املعطلة. وعلى 
نف�س  اجلانب  من الطريق  ميكن ا�شتخدام  الإ�شارات  الفو�شفورية، اأو 
اأِيّ جهاز اإ�شاءة متوافر، ول تقف خلف �شيارتك، اأو ترتك اأيَّ �شخ�س 
اإخفاء  اأو يف حالة تعذر الروؤية؛ وذلك خوًفا من  اآخر يفعل ذلك لياًل، 

امل�شابيح اخللفية لل�شيارات عن �شائقي ال�شيارات  الأخرى. 
3- حاول اإ�شالح �شيارتك بنف�شك اأو مب�شاعدة اأحد ال�شائقني اأو 
املخت�شني، ثم اأكمل ال�شري بعد اإ�شالح العطل؛ وعلى بركة  اهلل. واإذا 
مل يتمكن املخت�س من اإ�شالحها يف نف�س املكان - ولزم �شحبها بالون�س 
اتخاذ  الالزم حيال ذلك، حتى ل تبقى يف  فاإن عليك  الور�شة -  اإىل 

الطريق، وت�شبب اأيَّ حادث؛ ل �شمح اهلل.
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ن�صري يف الطريق وفق ال�صرعة التي حتددها اللوحات 
الإر�صادية، ومع هذه الفقرة:

القطارات الكهربائية وقطارات الديزل
اأول قطار كهربائي �شريع.  العام )1964م(  اليابانيون يف  افتتح 
و�شلت �شرعة قطارات "الطلقة النارية" - كما اأ�شميت تلك القطارات 
- اإىل )210( كيلو مرتات يف ال�شاعة، وهو رقم قيا�شي يف ذلك الزمان.
بنقل  اأرباحها،  معظم  تك�شب  احلديدية  ال�شكك  �شركات  لكن 
عادة  جترها  التي   - ال�شحن  وقطارات  ال�شحن.  قطارات  يف  الب�شائع 
ت�شحنه.  مبا  الطرق  ازدحــام  تخفيف  على  ت�شاعد   - الديزل  قاطرات 
اأكرث  اإذ بلغ طوله  اأطول قطار �شحن يف العامل،  اإفريقيا  عرفت جنوب 

من �شبعة كيلو مرتات وكان يت�شكل من )660( عربة!
من  يت�شكل  التي  هي   - بها  وتوؤمن   - تعتنقها  التي  الأفــكــار  اإن 
خاللها م�شتقبلك. فهي البوتقة التي تخرج منها خرباتك ودراياتك يف 

امل�شتقبل.

احر���س عل��ى ال�ص��ري يف امل�ص��ار املخ�ص���س، وم��ع هذه 
الفقرة:

التجاوز الممنوع
�شائق على طريق بري - ب�شحبته عائلته - رمبا بق�شد ال�شياحة، 
ل  متعة،  يعد  الربية  الطرق  عرب  فال�شفر  واأ�شدقاء؛  اأقــارب  زيــارة  اأو 
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يف�شدها هذه الأيام �شوى �شائق متهور.
املتهور  ال�شائق  يفاجاأ  متعاك�شني،  مب�شارين  طريق  من  جزء  يف 
لوجه  وجًها  ال�شطدام  يحدث  م�شاره.  يف  نحوه  قــادم  وهو  بالأ�شرة، 
باأكملها،  الأ�شرة  �شحيته  تذهب  قد  �شنيع،  .. حادث  متقابل  �شدم   ..

وال�شائق املتهور، يف نف�شه الوقت.
تقع  �شنويًّا،  مــروري  حــادث  األــف  نحو )30(  اأن هناك  تعلم  هل 

ب�شبب جتاوز ال�شائق يف مكان مينع فيه التجاوز.
هناك مقاطع من الطرق التي ل يف�شل الجتاهان فيها �شوى خط 
دهاين، مينع عبوره لتجاوز ال�شيارة يف الأمام، وذلك ب�شبب عدم روؤية 
ا يف املنعطفات،  ال�شائق ال�شيارة القادمة من الجتاه املقابل، خ�شو�شً

اأو يف اأماكن ال�شعود والنزول.
كم/�س   100 عن  تقل  ل  عالية  ب�شرعة  ت�شريان  �شيارتني  تخيل 
وجًها  ا�شطدامهما  حجم  تخيل   - مت�شادين  اجتاهني  من  قادمتني   -

لوجه. اأين �شتتفرغ طاقة ال�شدم وال�شرعة العالية؟
الأكيد اأنها �شتتفرغ لي�س يف "احلديد" فقط، واإمنا يف "الب�شر" 

داخل ال�شيارتني.
تتميز مثل هذه احلوادث بكرثة الوفيات، ومن يخرج �شاملًا ل مفر 

له من اإعاقة م�شتدمية.
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عند التجاوز احر�س على النظر يف اللوحة اخللفية، 
ومع هذه الفقرة:

ابتعد عن تجمعات التفحيط
املــدار�ــس  حــول  املفحطون  ين�شط  واأثــنــاءهــا  المتحانات  قبيل 
يف  رواًجــا  يلقي  الذي   - التفحيط  على  القدرة  واإظهار  بال�شتعرا�س، 
نفو�س كثري من ال�شباب - حتى ي�شبح جنًما لمًعا يف اأذهانهم، فت�شبح 
من اأمانيهم م�شاحبة هوؤلء املفحطني، واللتقاء بهم واجللو�س معهم، 
القت�شادية  �شحيفة  اأجــرت  وقد  وا�شطيادهم.  بهم  التغرير  في�شهل 
ازدياد  اأ�شباب  حول  ميدانيًّا  "م�شًحا  1429هـــ(  �شعبان   11 )الأربعاء 
 )400( قوامها  عينة  على   - الختبارات  فرتة  يف   - التفحيط  ظاهرة 
للو�شط  املقلقة  النتيجة  وكانت  الثانوية،  املرحلة  طــالب  من  طالب 
الرتبوي، اتفاق )49.5%( من الطالب على اأن ازدياد ن�شبة التفحيط 
طالب  اأنظار  جذب  يف  املفحط  رغبة  اإىل  راجعة   - الوقت  هذا  يف   -

معني- اأعجب به - ويريد التقرب منه بهذه الطريقة !.
كتابه  يف  ال�شيف  حممد  الدكتور  العميد  الدرا�شة،  تلك  ويوؤكد 
)الظاهرة الإجرامية يف ثقافة وبناء املجتمع ال�شعودي(، حيث ك�شفت 
درا�شته "اأن التفحيط يحقق للمفحطني وظيفة اجتماعية تتعلق باجلن�س، 
وهي جذب انتباه وك�شب اإعجاب جمهور من الأحداث واملراهقني، ومن 
العتداء  اأو  بهم،  اللواط  لفعل  ومراودتهم جن�شيًّا،  عليهم  التعرف  َثمَّ 

عليهم بقوة، وهتك اأعرا�شهم". 
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من اأجل هذا فاإننا نوؤكد خطورة مقا�شد املفحطني، واحلذر من 
فهم.  حتقيق اأهدافهم، باجللو�س مل�شاهدتهم، اأو تعرُّ

ختاًم���ا نق���ول: اتبع كل ما يطرح يف و�سائ���ل الإعالم، من اأنظمة 
ولوائ���ح واإر�س���ادات، تخف���ف م���ن احل���وادث املروري���ة، وت�ساع���د يف فك 

اختناقات ال�سري.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".
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أسبوع المرور )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الواحد احلق املعبود، عمَّ بحكمته الوجود، و�سملت 
رحمته كل موجود، اأحمده �سبحانه واأ�سكره فهو �سبحانه اأحق حممود، 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا 
حممًدا عبده ور�سوله، �ساحب املقام املحمود، واحلو�ض املورود، �سلى 
اهلل و�سلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الركع ال�سجود، والتابعني 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل اليوم املوعود. اأما بعد:
وخم��ارج  وج�سور،  واأن��ف��اق  و�سريعة،  جديدة  ط��رق  الآن  تتوافر 
ومداخل مرورية، كلها ت�ساعد وت�ساهم يف الوقاية من احلوادث املرورية، 

والختناقات املتكررة، ولكن يظل وعي قائد املركبة هو الأول والأخري.
 وها نحن معكم يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر 

)    ( لعام )             ( يف اآخر اأيامنا من اأ�سبوع املرور.
�سوف نتوقف يف اإذاعتنا اليوم عند �سبع اإ�سارات.

الإ�صارة الأوىل هي اإ�صارة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  زب  تــعــاىل:  قــال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ      ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  
ۉې ې ې ې ى  ى    ائائ ەئ       ەئ وئوئ ۇئ 
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ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ  ڀ   ۇئ   ۆئ ۆئ  
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ       ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ         
ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ 
ڈ         ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک   گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ           ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ             

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ رب )الروم(.

الإ�صارة الثانية هي اإ�صارة ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
اأناَء  اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به  "ل ح�شَد اإل يف اثنَتني: رجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
واآناَء  الليِل  اآنــاَء  ينفُقه  فهو  ماًل.  اهلُل  اآتاه  ورجٍل  النهاِر.  واآنــاَء  الليِل. 

النهاِر" رواه م�شلم. 

ثالث اإ�صاراتنا هي الكلمة ال�صباحية:

 "٨" خطوات هامة يجب مراعاتها بسرعة,
في حالة انفجار أحد إطارات سيارتك

اأثناء �شريك -  اإطارات �شيارتك، يف  اأحد  اإذا انفجر  ماذا تفعل 
على الطريق - ب�شرعة؟
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يقول اأحد املهند�شني املتخ�ش�شني: اإن كثرًيا من حوادث ال�شيارات 
يرجع اإىل انفجار اأحد اإطارات ال�شيارة، يف اأثناء ال�شري ب�شرعة عالية، 
دورية  ب�شفة  الإطـــارات،  و�شيانة  بفح�س  الهتمام  من  لبد  ولذلك 
على  اآمنة  قيادة  يعطي  بال�شيارة  �شليمة  اإطــارات  فوجود  وم�شتمرة، 
الطريق ومريحة، لقائد ال�شيارة ومن ب�شحبته.وهناك خطوات مهمة 

ينبغي مراعاتها يف حال انفجار اأحد الإطارات، وهي:
حركة  توقف  بغر�س  )الكونتاكت(  الت�شغيل  مفتاح  اأقفل  اأول: 

املوتور)املحرك(.
ثانًيا: ت�شغيل �شوء النتظار.

يف  ت�شري  ال�شيارة  جلعل  باليدين،  "الدرك�شيون"  تثبيت   ثالًثا: 
اجتاه ثابت قدر الإمكان. 

رابًعا: نقل ع�شا �شندوق الرتو�س )الفتي�س( من ال�شرعة الأعلى 
اإىل ال�شرعة الأدنى تدريًجا، مع ف�شل وو�شل الدبرياج مع كل نقلة، حتى 

ن�شل اإىل ال�شرعة الأوىل، وهذا اإذا كان الطريق خالًيا من ال�شيارات.
خام�ًشا: ا�شتخدم فرملة اليد لتهدئة �شرعة ال�شيارة.

�شاد�ًشا: احذر ا�شتخدام فرامل القدم يف ال�شرعات العالية، ولكن 
ل مانع من ا�شتخدامها يف ال�شرعات املنخف�شة "30" كيلومرت فاأقل. 

اأحد  انفجر  التي  ال�شيارة  اأمــام  �شيارة  هناك  كانت  اإذا  �شابًعا: 
اإطاراتها، فاإنه تتم اخلطوات ال�شابقة نف�شها، عدا نقل ع�شا �شندوق 
الرتو�س، )الفتي�س(، حيث يتم نقل ال�شرعة الأعلى اإىل ال�شرعة الأوىل 
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مبا�شرة، لكي يتفادى وقوع حادث انقالب اأو ت�شادم. 
ثامًنا: ل تتم مزاولة ال�شري بال�شيارة، اإل بعد تغيري الإطار املنفجر 

بالإطار الحتياطي )ال�شتنب(.

ه��ا نح��ن يف اجتاهن��ا لالإ�ص��ارة الرابع��ة، وم��ع ه��ذه 
الفقرة:

منبه السيارة
�شوؤال: متى مينع ا�شتعمال منبه ال�شيارة؟ 

جواب: مينع  ا�شتعمال املنبه قرب امل�شاجد واملدار�س وامل�شت�شفيات، 
وعند الأماكن التي يوجد فيها لوحات مكتوٌب عليها: ممنوع ا�شتعمال 

املنبه! وكذلك يف املناطق ال�شكنية الهادئة. 

خام�س اإ�صاراتنا هي بعنوان )�صنع ال�صيارة(:

صنع السيارة
�شيارة  العامل  ال�شيارات يف  ثوان تخرج من م�شانع  ب�شع  يف كل 
جديدة. ترتكب ال�شيارة الواحدة من اأكرث من )300000( جزء، وهذه 
ت�شنع من مواد اأولية، مثل خام احلديد، والرمل والكربيت. معظم هذا 
العدد الهائل من الأجزاء يجمع على خط طويل، ن�شميه خط  الإنتاج. 
كل منطقة من امل�شنع ت�شيف ب�شعة اأجزاء معينة. على �شبيل املثال، 
يف منطقة بدن ال�شيارة يركب ال�شقف، لكن لي�س املقاعد. كانت �شيارة 

فورد موديل )T( اأول �شيارة �شنعت بطريقة خط الإنتاج.
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واخرتنا لكم هذه الإ�صارة:

الشاحنات
بع�س  خمتلفة،  باأعمال  وتقوم  واأحجام  اأ�شكال  ال�شاحنات  من 
اإطفاء  اأو  النفايات،  جمع  مثل  حمــدد،  بعمل  متخ�ش�شة  ال�شاحنات 
الب�شائع،  نقل  ت�شتخدم يف  ال�شاحنات  اأنواع  معظم  اأن  على  احلرائق. 
وهي مثالية لهذا الغر�س، اإذ اإنها تو�شل الب�شاعة اإىل الباب املطلوب. 
مرحلة  يف  حتتاج  بالقطارات،  اأو  بحًرا  اأو  ا  جوًّ املنقولة  الب�شائع  حتى 

النقل الأخرية اإىل خدمة ال�شاحنات.

ون�صل اإىل اآخر اإ�صاراتنا لهذا اليوم:

أساليب وقواعد القيادة اآلمنة
- و�سائل ال�سالمة اخلا�سة بال�سائق:

الإطــارات،  م�شتوى  من  والتاأكد  املركبة،  حول  نظرة  اإلقاء   -1
وحالة الطريق.

2- اإغالق الأبواب باإحكام.
3- تاأكد من و�شع املقعد وعجلة القيادة بالن�شبة لك.

4- اربط حزام الأمان اأنت ومن معك.
5- تاأكد من و�شع املرايا العاك�شة.

6- لحظ موؤ�شرات التابلوه )اللوحة( من م�شتوى الوقود واحلرارة.
7- ت�شغيل املركبة.



400

واأنظمة  لتعليمات  ووفًقا  اآمنة،  قيادة  وفق  بالتحرك  البدء   -8
املرور، املحددة لقواعد ال�شري والوقوف، باإتباع ما يلي: 

- انظر عرب املراآة العاك�شة لك�شف الطريق. 
- اإعطاء اإ�شارة الوقوف.

- تخفيف ال�شغط على دوا�شة البنزين.
- ال�شغط على دوا�شة الفرامل تدريًجا حتى تقف ال�شيارة.

- بعد الوقوف �شد فرامل اليد.
- عالمات واإ�شارات املرور.

- اللوحات التحذيرية والتنظيمية والإعالمية.
- القوائم واحلواجز والبوابات.

والر�شفية  والر�شوم  كالدهان  والأر�شية،  الأفقية  العالمات   -
)�شرياميك(.

- الإ�شارات ال�شوئية.
- اأجهزة التحكم املرورية يف مناطق العمل، كاللوحات الراأ�شية، 
والعالمات  الــرايــة،  وحاملي  امل�شاءة،  والأ�شهم  التوجيه،  وبراميل 

الأنبوبية، واملتاري�س.
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل ختام اأ�سبوعنا التوعوي عن املرور، 
ونحن على يقني باأن املو�سوع يحتاج اإىل اأكر من ذلك، ولكن ح�سبنا 
اأنن���ا ق���د طرقنا املو�سوع - وعلى اجلميع امل�ساهمة فيه - وتذكروا باأن 

ال�سيارة نعمة؛ فال تولوها اإىل نقمة.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 



401

أسبوع النظافة )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �سيء فقدره تقديًرا، واأتقن ما �سرعه 
و�سنعه حكمة وتدبرًيا، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
ور�سوله،  عبده  حممدا  اأن  واأ�سهد  ق��دي��را،  �سيء  كل  على  اهلل  وك��ان 
اأر�سله اإىل اخللق ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراجا منرًيا، 
�سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه، ومن تبعهم باإح�سان و�سلم ت�سليًما 

كثرًيا. اأما بعد:
ديننا دين الطهر والنظافة، فقبل ال�سالة نحتاج اإىل الو�سوء، 

وقبل اجلمعة ي�سن الغ�سل، وعند امل�سجد ي�ستحب اأخذ الزينة.
اليوم  ل��ه��ذا  براجمنا  لكم  ن��ق��دم  اأن  ي�سرنا  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
ال�سبت، املوافق )       ( من �سهر )     ( لعام )            ( �سوف نتحدث 

عن النظافة واآدابها يف اأ�سبوع باإذن اهلل.

النظافة والطهارة يف القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ  تعاىل:  قال 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ 
گ گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ    ڱڱ ں ں ڻ  ڻ 
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ے  ھ  ھ     ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  رب )التوبة(.

ال�صنة حتث على الطهارة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اإذا 

، فابَدوؤوا باأيامِنُكم" �شححه الألباين. اأمُتْ َلِب�ْشُتم، واإذا تو�شَّ

النظافة عنوان للم�صلم، ومع الكلمة ال�صباحية:

 المخالفات والموانع الشرعية المتعلقة 
بإطالة األظافر

1- تتعار�س بدعة )اإطالة الأظافر( مع �شنن الفطرة التي جاءت 
ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي  هــدي  مع  تتعار�س  بالتايل  وهــي  النبوية؛  الأحــاديــث  بها 
ما  كل  واجتناب  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  به  جاء  ما  كل  باتباع  وامل�شلمون مطالبون 

نهى عنه. 
اإىل  املاء  و�شول  تعذر  �شبًبا يف  تكون  قد  الطويلة(  2- )الأظفار 
مقدم الأ�شابع ، كما اأن امل�شتح�شرات التي تدهن بها الأظافر - بق�شد 
الأظافر،  على  �شمك  ذات  طبقة  ترتك   - املخلبية(  )الزوائد  جتميل 
وحتول بينها وبني ماء الو�شوء، ويرتتب على ذلك -يف كال احلالني - 
الو�شوء مرة  اإعادة  يتطلب  اأو عدم ح�شنه، مما  الو�شوء،  اإ�شباغ  عدم 

اأخرى، واإزالة الدهانات قبل الو�شوء. 
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وهناك فتاوى بعدم �شحة الو�شوء يف حالة وجود مواد التجميل 
ْمك - التي ت�شمى )مونيكري( - على الأظافر، ووجوب اإزالتها  ذات ال�شُّ
من على الأظافر- قبل الو�شوء - لي�شح الو�شوء وت�شح ال�شالة. ومن 

هذا نرى اأن الأظافر الطويلة، قد تكون �شبًبا يف عدم �شحة الو�شوء . 
3- الأ�شرار املرتتبة على طول الأظافر- والتي �شنذكرها مب�شيئة 
مع  تتعار�س  البدعة  هذه  جتعل   - الطبية  الدرا�شات  مبحث  يف  اهلل- 

�شريعة الإ�شالم - التي جاءت حتافظ على حياة الإن�شان و�شحته زب ۀ     
ۀ ہ ہ     ہ رب )البقرة: 195(، »ل �شرر ول �شرار«.  

يف   ، والف�شاد  الكفر  لأهل  وحماكاة  الأظافر" ت�شبه  "اإطالة   -4
الت�شبه  اأن  م�شلم  اأِيّ  على  يخفى  ول  النبوي،  الهدي  مع  يتعار�س  عمل 
باأعداء الإ�شالم - يف تقاليدهم ولبا�شهم ومنا�شباتهم - عمل يتعار�س 
باب  الت�شبه من  اإذا كان  الإ�شالم، وهو منهي عنه، خا�شة  �شريعة  مع 

ال�شتح�شان والتقدير، يف اأمور تتعار�س مع تعاليم الإ�شالم. 
بطابع  امل�شلمني  "طبع  به  يق�شد  ا�شطالح  وهــو  التغريب:   -5
الدين  الختالف يف  النا�شئة عن  احلواجز  واإزالــة  الغربية،  احل�شارة 
واللغة، ويف التقاليد والعادات" وذلك ل�شهولة التاأثري وال�شيطرة عليهم، 
العامل  التغريب(  )دعوة  اجتاحت  ولقد  الإ�شالم،  دين  عن  واإبعادهم 
الإ�شالمي يف عهود النحطاط، بعد اأن و�شع اأعداء الإ�شالم )خمططات 
التغريب(، وقام اأعداوؤهم - من خارج العامل الإ�شالمي ومن داخله - 
بتنفيذ تلك املخططات التي اأخذت اأ�شكاًل معددة اجلوانب، واأ�شاليب 
فالذوق  �شركها:  يف  والواقعني  لها،  واملنفذين  دعاتها  لكل  متنوعة، 
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واأكرثها  التغريب،  و�شائل  من  )الإتيكيت(..  التعامل  واآداب  والأناقة، 
قبوًل و�شيوًعا يف العامل املعا�شر، )واإطالة الأظافر( واحد من اأ�شاليب 
التغريب، ت�شلل اإىل املجتمعات الإ�شالمية الن�شوية حتت �شتار مقايي�س 
الأدوات  من  به  يت�شل  ومــا  التجميل،  بــاب  من  ودخــل  املـــراأة،  جمال 
اأنه  التغريب  نحو  الجتاه  ويف  اإلخ،  واملنا�شبات-  والبواعث  والأ�شاليب 
ل يتعار�س مع تعاليم الإ�شالم مع اأنه ان�شالخ عن هذا الدين املتكامل، 
وخروج عن طاعة اهلل -�شبحانه وتعاىل-، وهدي ر�شوله -�شلوات اهلل 

و�شالمه عليه-. 
امل�شلمني،  غري  ابتدعه  الــذي  التجميلي(  الأظــافــر  )اإطــالــة   -6
ويقومون بالتحكم فيه وتغيريه من وقت لآخر - با�شم )املو�شة(- يكلف 
اأن  نعلم  اأن  ويكفي  واجلهد.  والوقت  والهتمام  املال  من  الكثري  املراأة 
حرفيون  به  ويقوم  مراحل  بعدة  مير  املخلبية(  )الزوائد  تلك  جتميل 
متخ�ش�شون، حرفتهم جتميل الأظافر الطويلة، كما اأن هذا التجميل 
بالذوق غري الإ�شالمي يحتاج اإىل العديد من امل�شتح�شرات، ت�شرتيها 
املراأة وتقتنيها ب�شفة دائمة، وتفرد لها نفقات خا�شة؛ �شمن ما ت�شرتيه 
من م�شتح�شرات التجميل الأخرى - ذات الأذواق الغربية والجتاهات 

غري الإ�شالمية - التي تكلفها الكثري من املال.
وكل ما تنفقه املراأة لتجميل الأظفار الطويلة والعناية بها، يوجه 
اإىل غري الوجهة الإ�شالمية امل�شروعة، ف�شاًل عن الإ�شراف والتبذير، 

وكلها ت�شرفات يحذر منها الإ�شالم، وينهى عنها. 
7- اإطالة الأظافر، ف�شاًل عن كونه تباعًدا عن الطبيعة الإن�شانية، 
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وعن �شنن الفطرة نث ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ەئ مث )الروم( 
فاإنه نزوع اإىل الطبيعة احليوانية، وت�شبه باحليوانات ذات املخالب، ول 
امل�شلمني، وقد اعتنقوا بفكرهم  الت�شبه من جانب غري  غرابة يف هذا 
الإحلادي وعملهم املادي ما ي�شمى )بالدارونية( اأو )التطور(، وح�شبوا 
الإن�شان من �شاللة حيوانية، تلي )القردة( يف �شلم التطور احليواين، 
كما اأن الثدييات التي حتمل الأظفار واملخالب ت�شمها جمموعة واحدة، 
ل فرق يف ذلك بني الإن�شان واحليوان، وهذا الت�شبه احليواين باإطالة 
الذي  الإ�شالمي  الــذوق  يقبله  ل  عمل   - كاملخلب  لت�شبح   - الأظفار 
حتكمه �شريعة الإ�شالم، وما بها من نظرات التكرمي اإىل بني الإن�شان، 

باعتباره خليفة اهلل يف الأر�س؛ كرمه اهلل واأح�شن خْلقه.

ال�صواك طهارة للفم، ومع هذه الفقرة:

السواك والفرشاة
ال�شواك.. هل يغني عن ا�شتخدام فر�شاة الأ�شنان؟

اإن ا�شتخدام ال�شواك مكمل ل�شتخدام الفر�شاة، وذلك ملا لل�شواك 
مفيدة  مــادة   )18( من  اأكــرث  على  يحتوي  اإنــه  حيث  جمة،  فوائد  من 
لالأ�شنان. ولكن العتماد على ال�شواك فقط غري كاٍف - وامل�شكلة تكمن 
الأ�شنان.  اأ�شطح  ا�شتخدامه ل ي�شمن نظافة جميع  اإن  اإذ   - �شكله  يف 
كما اأنه يجب جتديده وغ�شله بعد كل ا�شتعمال. وامل�شكلة الأخرى تكمن 
اأردت  فــاإذا  الأو�ــشــاخ.  لرتاكم  ا  ومعر�شً مك�شوًفا  اجليب  يف  و�شعه  يف 
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عدم  على  ا  اأي�شً واحر�س  ونظافته،  جتديده  على  فاحر�س  ا�شتخدامه 
نحت الأ�شنان واإيذاء اللثة به.

والآن يوجد بع�س م�شتح�شرات الأ�شنان م�شتخل�شة من ال�شواك، 
مثل معاجني الأ�شنان وغ�شول الفم. 

الرائحة الطيبة تنع�س الروح، ومع هذه الفقرة:

الحشرات الناقلة لألمراض
البيتية.  التي تنقل الأمرا�س هي الذبابة  احل�شرة الأكرث �شيوًعا 
من  يغتذي  لأنــه  الطعام؛  لت�شمم  الرئي�شة  امل�شببات  اأحــد  هو  الذباب 

اأ�شياء متعفنة وميتة.
فهو يغتذي باأن ينرث �شائاًل ه�شميًّا على املادة املتعفنة، ثم يعود 
الذبابة  اأرجــل  جديد.  اغتذاء  م�شدر  اإىل  فيطري  وي�شتمر  وميت�شه 
املغطاة بال�شعريات، متتلئ بامليكروبات التي تبقى بعدها على كل طعام 
تزدهر  والرطبة،  الظروف احلارة  . يف  الذباب  فوقه  يهبط  مك�شوف، 
ال�شرا�شري؛ هذه احل�شرات الكبرية تنت�شر يف اجلو احلار . بالإمكان 
البيئة  هناك  تالئمها  حيث  وامل�شت�شفيات،  املطاعم  يف  ا  اأي�شً وجودها 
احلارة والرطبة. تظهر يف الأ�شا�س لياًل للتجوال، واأكل بقايا الطعام، 
فتن�شر امليكروبات على الطعام املك�شوف، وتوؤدي اإىل الت�شمم. الفئران 
ا، وبالإمكان وجودها يف كل مكان بالعامل  ا حتمل اأمرا�شً واجلرذان اأي�شً
تقريًبا. فقد اعتادت العي�س يف حميط الب�شر، ولي�س بالإمكان الق�شاء 
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الطاعون  وباء  حتمل  واجلــرذان  الفئران  اأن  املعروف  من  كليًّا.  عليها 
)مر�س الغدة اللمفاوية، يف الغالب حتت الإبط اأو الأربية(، الذي ينتقل 
اإىل الإن�شان من براغيث الفئران. اإن هذا املر�س موجود حاليًّا فقط يف 

العامل الثالث.

احر���س عل��ى اأن يك��ون مظه��رك جمي��اًل، وم��ع ه��ذه 
الفقرة:

النظافة.. سلوك حضاري
يبداأ   - والزدهــار  الرقي  ين�شد   - �شعب  لأِيّ  ال�شلوك احل�شاري 
ويتوخى  الكرمي..  مقامه  يحرتم  الــذي  الإن�شان  ــه..  ذات الإن�شان  من 
اأ�شرته وجريانه،  الن�شباط والنظام يف ت�شرفاته واأفعاله و�شلوكه مع 

ومن َثمَّ مع جمتمعه.
فالأنظمة والقوانني املجتمعية هي خطوط عري�شة ل�شلوك الإن�شان 

ال�شوي.
فاإذا ما اأخذنا النظافة - على �شبيل املثال - ك�شلوك، فاإننا �شرنى 
الإن�شان النظيف هو الذي يعتني بنظافة بيته، ونظافة �شارعه، ونظافة 
اأماكن القمامة املخ�ش�شة لها، ويتجنب  هندامه، ويرمي خملفاته يف 

ال�شلوك امل�شاد للنظافة والنظام، واأخرًيا يهتم ببيئته.
ويتبعون  والرتتيب،  النظافة  يحبون  ممن  النا�س  كل  كان  فــاإذا 
الإر�شادات اخلا�شة بالبلدية، ويلتقون مع عمالها لتحقيق نظافة البيئة 
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و�شالمتها و�شحتها، فاإّن ال�شوارع �شتكون نظيفة وجميلة .. فلي�س هناك 
ما هو اأف�شل من نظافة البيئة التي هي مفتاح لكل الأبواب احل�شارية، 

وخطوة اأ�شا�شية للتنمية ال�شاملة.

النظافة من الإميان، ومع اآخر فقراتنا:

نظافة البيت والبيئة
بيئة  على  وبالتايل  نظيف،  بيت  على   - بني  يا   - حت�شل  حتى 

نظيفة، يجب عليك اتباع ما يلي:
1( العمل على تنظيف دورة املياه وعّقمها باملطهرات.

وعاء  و�شليمة، و�شعها يف  النفايات بطريقة �شحيحة   اجمع   )2
حمكم الإغالق، واحرقها يف مكان خا�س.

والأبــواب  والنوافذ  الأر�شية  وخا�شة  نظيًفا  البيت  احفظ   )3
واخلزائن.

4( اغ�شل ال�شرا�شف واملالب�س، وان�شرها حتت اأ�شعة ال�شم�س.
لتكاثر  البيت، كيال ت�شبح مكاًنا  القذرة خارج  املياه  ُتِرق  ل   )5

البعو�س.
6( ل تب�شق على الأر�س لأن كثرًيا من الأمرا�س تاأتي من رذاذ 

الفم.
اجلــرذان  منها  تدخل  اأن  ميكن  التي  الثقوب  جميع  اأغلق   )7

واحل�شرات.
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8( ل تْرِم النفايات يف مياه البحر، لأنها ت�شر بالأحياء املائية، 
وتلوث املياه.

ختاًم���ا نق���ول: م���ا اأجمله م���ن منظ���ر! عندما ت���رى امل�سلني يف 
بيوت اهلل ذوي رائحة طيبة، ومالب�ض نظيفة، وما اأ�سعده من موقف! 

حينما ترى الطالب يف ف�سله بثوب نظيف، ورائحة زكية.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، جعل املوؤمنني اإخوة يف الدين متحابني، 
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له �سهادة احل��ق واليقني،  اإل��ه  اأن ل  واأ�سهد 
عليه  اهلل  �سلى  الأم���ني،  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حممدا  اأن  واأ�سهد 
و�سلم  الدين،  يوم  اإىل  باإح�سان  لهم  والتابعني  واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى 

ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ما اأجمله من دين! ذاك الذي يبني لنا جميع تفا�سيل �سوؤون 

حياتنا، حتى عند دخول اخلالء، وق�ساء احلاجة.
 ونحن يف هذا اليوم الأح��د، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام 
)             ( اأتيناكم للحديث عن النظافة، يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع 

النظافة.

اإن اهلل جميل يحب اجلمال، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل:زب ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ    ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ 
ٱ  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ 
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  
ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱ ں ربالروم(.

اإن الرج��ل يجب اأن يكون ثوبه ح�صًن��ا ونعله ح�صنة، 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
 عن اأبي مالك الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : "اإ�شباُغ الو�شوِء �شطُر الإمياِن و احلمُد هلِل متالأ امليزاَن، و�شبحان 
اهلِل واحلمُد هلِل متالآِن اأو متالأ ما بني ال�شماِء والأر�ِس، وال�شالُة نوٌر، 
ٌة لك اأو عليك، كلُّ النا�ِس  وال�شدقُة برهاٌن، وال�شرُب �شياٌء، والقراآُن ُحجَّ

َيغدو، فبائٌع نف�َشه، فُمعِتُقها اأو موِبُقها" �شححه الألباين.

املتطهري��ن"، وم��ع  التواب��ني ويح��ب  "اإن اهلل يح��ب 
الكلمة الطيبة:

تقليم األظفار من سنن الفطرة
الأحاديث   - عليه  و�شالمه  اهلل  �شلوات   - النبي  عن  روي  لقد 
ال�شحيحة عن �شنن الفطرة ومنها )�شنة تقليم الأظفار(. وقد وردت 
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)البخاري-  احلديث  لأئمة  ال�شحيحة  احلديث  كتب  يف  ال�شنة  هذه 
يف  وجــاءت  والن�شائي(   - داود  ــي  واأب والــرتمــذي-  ومالك-  وم�شلم- 
الأدب، يف  الطهارة، يف  ملسو هيلع هللا ىلص، يف  النبي  موا�شع متعددة منها: يف �شفة 

الزينة، يف اللبا�س.
باب  الفطرة،  يف  ال�شنة  يف  جاء  ما  باب  الفطرة،  خ�شال  باب 
ال�شارب- باب نتف الإبط. ومن  ما جاء يف تقليم الأظفار. باب ق�س 
هذا يتبني اأهمية "�شنة تقليم الأظفار" يف الهدي النبوي ال�شريف ويف 

الآداب الإ�شالمية.
قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عــن   - عنه  اهلل  ر�شي   - هــريــرة  ــي  اأب عــن  ا- 
وتقليم  وال�شتحداد،  اخلتان،  الفطرة:  من  خم�س  اأو  خم�س،  »الفطرة 

الأظفار، ونتف الإبط، وق�س ال�شارب« متفق عليه.
2- عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - ، قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ع�شر من الفطرة: ق�س ال�شارب، واإعفاء اللحية، وال�شواك، وا�شتن�شاق 
العانة،  وحلق  ــط،  الإب ونتف  الــرباجــم،  وغ�شل  الأظــفــار،  وق�س  املــاء، 
وانتقا�س املاء ، قال الراوي. ون�شيت العا�شرة اإل اأن تكون امل�شم�شة«، 

قال وكيع- وهو اأحد رواته: انتقا�س املاء يعني ال�شتنجاء. رواه م�شلم.
3- عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وتقليم  ال�شارب،  وق�س  وال�شتحداد،  اخلتان،  خم�س:  »الفطرة  يقول: 

الأظفار، ونتف الإبط«.
الفطرة.. وذكر نحوه.  اأو خم�س من  الفطرة خم�س-  ويف رواية: 
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اأخرجه اجلماعة.
4- عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - ، اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وق�س ال�شارب« اأخرجه 
واأخذ  الأظــافــر،  ق�س  »الفطرة  قــال:  الن�شائي،  روايــة  ويف  البخاري. 

ال�شارب، وحلق العانة«.

الطهور �صطر الإميان، ومع هذه الفقرة:

أين تكمن الجراثيم؟
اإن اجلراثيم التي ت�شبب الأمرا�س من املمكن اأن توجد على اأي 
�شطح، واإن كانت الظروف املثالية لنمو اجلراثيم موجودة على ال�شطح، 
الوقت، وهذا يعتمد على عوامل  اأن تطول لفرتة من  فاإنها من املمكن 
كثرية؛ مثل درجة احلرارة والرطوبة، ونوع ال�شطح، وعدد مرات تنظيف 

ال�شطح.
فعلى �سبيل املثال:

ال�شطح، ملدة ترتاوح  يعي�س على  اأن  الأنفلونزا  لفريو�س  - ميكن 
بني )2-8( �شاعات.

- البكترييا العنقودية ميكنها اأن تعي�س على الأ�شطح ل�شاعات اأو 
اأيام.

- ميكن للفريو�س الذي ي�شبب برًدا يف املعدة اأن يظل على ال�شطح، 
ملدة ترتاوح بني ثالثة اإىل اأربعة اأ�شابيع.



414

على  احتواء  العامة  الأماكن  اأكــرث  هي  ما  نعرف  اأن  يجب  وهنا 
اجلراثيم؟ 

فعندما  ال�شوؤال؛  هذا  عن  الإجابة  املتخ�ش�شني  للباحثني  ميكن 
حتديد  طريق  عن  اختبارها  ومت  الأ�شطح،  من  العينات  مئات  جمعوا 
التي  والــدم  والعرق  البول  يف  املوجودة  احليوية  الكيميائية  العالمات 
التي تعاين من وجود جراثيم  الأماكن  اأكرث  اإىل املر�س، وجدوا  ت�شري 

هي:
- اأماكن املعدات.

- مقاب�س عربة الت�شوق يف املحالت التجارية.
- اأ�شوار ال�شالمل يف املباين.

- الهواتف العمومية.
- اأزرار امل�شاعد.

وملجرد اأنه مت العثور على الكثري من اجلراثيم على هذه ال�شطوح، 
فال يعني هذا اأن الت�شال بها �شيوؤدي اإىل الإ�شابة بالأمرا�س، لكن يف 
اجلراثيم،  ببع�س  الت�شال  اأن  واخلرباء  العلماء  بع�س  يعرتف  الواقع 

رمبا هو �شيء �شحي بالن�شبة ملعظم النا�س.
الأماكن  يف  اجلراثيم  وجــود   - فقط   - تقي�س  الدرا�شة  وهــذه 
 - املواقع  هذه  يف   - اجلراثيم  كانت  اإذا  ما  تعرف  مل  ولكنها  العامة، 

ميكن اأن ت�شبب الأمرا�س.
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ل يقبل اهلل �صالة بغري ُطهور، ومع هذه الفقرة:

المسابح العامة تسبب األمراض!

حذر مركز ال�شيطرة على الأمرا�س - يف مدينة اأتلنتا الأمريكية 
العدوى  نقل  م�شببات  اأحد  كونها  العامة،  امل�شابح  يف  ال�شباحة  من   -
التحذير  هــذا  اأن  املركز  م�شادر  واأو�شحت  باجلراثيم.  والإ�ــشــابــة 
الت�شممي  الــدم  انحالل  ملر�س  نتيجة  مــوؤخــًرا،  طفلني  وفــاة  بعد  جــاء 
اأطباء  ون�شح  العامة.  امل�شابح  بو�شاطة  املنتقلة  اجلراثيم  عن  الناجت 
اإ�شافة  وبعدها،  ال�شباحة  قبل  بال�شتحمام  النا�س  الأمريكي  املركز 
بغية  ب�شكل جيد،  والقدمني  وتن�شيف اجل�شم  املطهرات  ا�شتخدام  اإىل 
ال�شباحة  برك  اإن  اإذ  منها؛  اجللدية  وبخا�شة  الأمرا�س،  من  الوقاية 
تعترب م�شدًرا خ�شًبا لنتقال الأمرا�س اجللدية - مبا فيها الفطريات 
من  وغــريهــا  للتاآكل،  امل�شببة  الفريو�شات  مــن  كــثــرًيا  ت�شبب  التي   -
اأجــرى هذه  الــذي  �شان كوفمان  الأمــريكــي  الباحث  وقــال  الأمــرا�ــس. 
الدرا�شة: اإن العدوى باللتهابات يف امل�شابح العامة حتدث ب�شكل اأ�شرع، 
اإذا مل ي�شتحم ال�شابح فيها، بعد عملية ال�شباحة مبا�شرة. اإىل ذلك اأكد 
ب�شكل  الإ�شابات  تنقل  العميقة  املياه  يف  ال�شباحة  اأن  الأمريكي  املركز 
اأكرب، لأن م�شدر التلوث يكون تدريًجا من العمق اإىل ال�شطح. م�شرًيا 
اإىل اأن هناك اأكرث من ع�شرة اآلف اإ�شابة بالإ�شهال �شنويًّا يف اأمريكا، 
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وانتقالها بني م�شتخدمي  العامة،  امل�شابح  اللتهابات يف  انت�شار  نتيجة 
هذه امل�شابح.

اإىل هن���ا ن�س���ل اإىل خت���ام فقراتن���ا، ون�س���األ اهلل اأن يجعلن���ا ممن 
يطهر باطنه من الرياء واحل�سد، وظاهره من الدرن والو�سخ.

 "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعل���ى اآل���ه و�سحب���ه 
اأجمعني".
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أسبوع النظافة )3(

ٱ ٻ ٻ

النار للكافرين،  احلمد هلل الذي خلق اجلنة للموؤمنني، واأعد 
احل��م��د هلل كما ينبغي لأل��وه��ي��ت��ه ورب��وب��ي��ت��ه ورح��م��ان��ي��ت��ه، ه��و الأول 
وهو الآخر، والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم، وعلى كل �سيء 
قدير، اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت، لك احلمد اأنت قيوم ال�سموات 
والأر�ض ومن فيهن، ولك احلمد، اأنت مالك ال�سموات والأر�ض ومن 
والأر����ض وم��ن فيهن، ولك  ال�سموات  ن��ور  اأن��ت  ول��ك احلمد،  فيهن، 
احلمد ملء ال�سموات والأر�ض ومن فيهن. و�سل اللهم على حممد 

النبي الر�سول. اأما بعد:
اأ�سد  احلر�ض  عليه  الظاهر،  نظافة  على  امل�سلم  يحر�ض  كما 

احلر�ض، على نظافة باطنه وقلبه، من كل اأمرا�ض القلوب.
نحن معكم يف هذا اليوم الثنني، املوافق )    ( من �سهر )    ( 
لعام )             ( نقدم لكم يف يومنا هذا - وباإذن اهلل - �سبع فقرات، 

خ�س�سناها عن النظافة.

النظاف��ة ين�ص��اأ عليه��ا امل��رء من��ذ ال�صغ��ر، وم��ع اأول 
فقراتنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ    ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى 
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ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ 
ٱ  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  
ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱ ں رب )الروم  (.

النظاف��ة �صل��وك و�صف��ة علين��ا احلر�س عليه��ا، ومع 
احلديث ال�صريف:

الحديث
 ِ اهللَّ َر�ُشوُل  َقاَل   :  - عنه  ر�شي اهلل   - الأ�ْشَعِريِّ  ُمو�َشى  اأَُبــي  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: "اإنَّ من اإْجالِل اهلِل اإكراَم ذي ال�شيبِة امل�شلِم، وحامِل القراآِن؛ غرِي 
الغايل فيه واجلايف عنه، واإكراَم ذي ال�شلطاِن املق�شِط" ح�شنه الألباين 

يف �شحيح اجلامع.

م��ن دون النظاف��ة يتعك��ر �صف��و احلياة، وم��ع الكلمة 
ال�صباحية:
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النظافة سلوك تربوي
نتذكر النظافة يف املنا�شبات، وخا�شة عندما نتحدث عن الأماكن 
العامة، حيث ي�شعر املواطن بعدم النتماء للمكان العام، وكاأنه ل ميت 
به؛  اخلا�س  مكانه  اأما  �شيًئا.  تعنيه  ل  والدولة  للدولة،  فهو  ب�شلة،  له 
مثل البيت وال�شيارة فيجعله نظيًفا جمياًل، بينما ال�شارع - اأمام البيت 
بعده باأمتار - مهمل. وبالتايل تعك�س النظافة ال�شورة اجلمالية لبلدنا، 
ونحن نعرف اأن بلدنا تتميز باملناطق ال�شياحية واحل�شارية التي تعترب 
نظيًفا،  نف�شه  املوقع  كان  واإذا  العامل.  يف  ال�شياحية  املراكز  اأهم  من 
فاملحيط العام للموقع يفتقر لتلك النظافة التي تعك�س ال�شورة لل�شائح 

�شلًبا عن بلدنا.
يف  اخللل  هل  فال�شوؤال:  ونكت�شبها؛  نتعلمها  النظافة  دامت  ما  و 
الرتبية �شواء يف البيت اأو املدر�شة؟ واإن كان هنالك خلل ملاذا؟ وكيف 

نعمل لتح�شني الو�شع؟
لقد تبنت وزارة الرتبية والتعليم الرتبية البيئية، �شمن مناهجها، 
كما تبنت التطبيقات العملية يف هذا املجال، بهدف توجيه ال�شلوك اإىل 
ال�شلوكيات  البيئية يف تطوير  اأهمية الرتبية  البيئة، حيث تكمن  منفعة 
املدر�شة،  على  الأكرب  الدور  يقع  وهنا  �شمنها.  من  والنظافة  البيئية؛ 
لتعزيز هذه القيمة لدى الطالب من خالل نظافة ال�شفوف واملدر�شة، 
لي�شبح �شلوًكا يومًيا، وعادة متار�س يف املدر�شة والبيئة وال�شارع وجميع 

مرافق احلياة.
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والنظافة يجب اأن ت�شبح هدًفا ي�شعى كل اأفراد املجتمع للو�شول 
اإليه. وهذا يحتم تبني برامج �شواء على م�شتوى وزارة الرتبية والتعليم، 
لتعزيز  للنظافة،  التطوعية  احلمالت  مثل  املجتمعي؛  امل�شتوى  على  اأم 
�شلوك النظافة جلميع فئات املجتمع، من مفهوم اأن م�شوؤولية احلفاظ 
على الأماكن العامة ومرافق احلياة، والأماكن ال�شياحية هي م�شوؤولية 
البيئية  التوعية  التاأكيد على دور  املجتمع. وهنا ل بد من  اأفراد  جميع 
يف هذا املجال؛ وخا�شة دور الإعالم كو�شيلة للو�شول اإىل اأكرب �شريحة 
البيئية ل بد من تفعيل دور  التوعية  من املجتمع. وعندما نتحدث عن 
الإعالم البيئي، لن�شر الوعي البيئي بني الأفراد، من اأجل تعديل ال�شلوك 

من �شلوك �شار اإىل �شلوك نافع يخدم البيئة.

النظافة تدعو اإىل التفاوؤل، ومع هذه الفقرة:

المبيدات والغذاء
املحا�شيل  ر�س  طريق  ،عن  باملبيدات  املتداولة  الأغذية  تتلوث 
الزراعية، وعن  املنتجات  والتقاوي، وحفظ  البذور  الزراعية، ومعاملة 
طريق مياه الري امللوثة. وت�شل ن�شبة الأغذية املحتوية على م�شتويات 
اإيل  باملقارنة    ،)%25( اإيل  النامية  الــدول  يف  به  امل�شموح  من  اأعلى 
اخلالية  الن�شبة  ت�شل  بينما  "�شناعيًّا"،  املتقدمة  الدول  يف   )%1.5(
من متبقيات املبيدات اإيل )80 %( يف الدول ال�شناعية و)3%( فقط 
اأو تعميم - م�شتند اإيل درا�شات  يف الدول النامية. لهذا فاأيُّ ا�شتنتاج 
وتقارير حول تاأثري املبيدات على ال�شحة يف الدول ال�شناعية - لي�س له 
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اأي معني اأو م�شداقية.ل تتطلب منا النظافة وقًتا كبرًيا، ومع 
هذه الفقرة:

الوقاية الصحية للطعام
امليكروبات تعي�س على كل مادة ع�شوية تقريًبا، ولكن الطعام يوفر 
ظروًفا جيدة لتكاثرها. مبقدور امليكروبات اأن " تف�شد " طعاًما في�شبح 
ا اأن تنتج �شموًما ل رائحة لها  له رائحة وطعم �شيئان، وباإمكانها  اأي�شً

ول طعم، وهذه توؤدي لت�شمم الطعام. 
عديدة  بعمليات  متر  ن�شرتيها  التي  اجلاهزة  الأطعمة  من  كثري 
داخل  م�شبًقا  تطبخ  املحفوظة  الأطعمة  اإن  امليكروبات.  على  للق�شاء 
الأطعمة  من  كثري  امليكروبات.  على  الق�شاء  يتم  وهكذا  مغلقة،  علبة 
ميكن جتميدها بتربيد مرتفع، وحفظها ملدة اأطول، لأن درجة احلرارة 
فــاإن  الطعام  تدفئة  بعد  ولكن  امليكروبات.  منــو  دون  حتــول  الــبــاردة 
امليكروبات تعود وتتكاثر. لذلك من املهم ا�شتهالك الطعام الدافئ، ول 
جتمده اأبًدا مرة اأخرى، لأنك -هكذا- حتفظ امليكروبات التي تكاثرت 
اأنواع  عدة  يف  طبيعية  ب�شورة  تعي�س  اجلراثيم  الطعام.  �شخن  عندما 
من اللحوم مثل الدجاج، لذلك، من ال�شروري طهو هذه اللحوم جيًدا. 
لأن  مطبوخ؛  حلم  جانب  اإىل  ينء  حلم  تخزين  عدم  ا  اأي�شً املهم  ومن 

امليكروبات مبقدورها النتقال ب�شهولة من واحد لآخر.

النظاف��ة ع��ادة، وم��ن ال�صه��ل اكت�صابه��ا، وم��ع ه��ذه 
الفقرة:



422

الوقاية الشخصية من األمراض
الكائنات احلية املجهرية - التي تدب على جلودنا - لي�شت خطرية 
ب�شكل عام، ولكن من املحتمل اأن ت�شبب لك امل�شاكل اإذا مل حتافظ على 
وقاية �شحية. امليكروب يتغذى من مواد دهنية موجودة يف العرق، ولهذا 
اأع�شاء  يف  خا�شة  ذلك،  مالحظة  وميكن  كريهة،  روائح  يولد  قد  فهو 
اجل�شم التي تعرق كثرًيا مثل الإبط، والربية والقدمني، اإل اإذا مت غ�شلها 

على فرتات متقاربة وبانتظام.
حتى الكائنات احلية التي تعي�س ب�شورة عامة على - اأو داخل - 
ا اإذا ما و�شلت ملكان  اجل�شم، دون اأن ت�شبب �شرًرا، قد ت�شبب اأمرا�شً
خروجك  بعد  جيًدا  يديك  تغ�شل  اأن  املهم  من  لذلك  لها.  مالئم  غري 
من املرحا�س. بهذه الطريقة اأنت تطرد كل اأثر للميكروبات التي تعي�س 
غالًبا يف اأ�شفل اجلهاز اله�شمي، دون اأن ت�شبب �شرًرا. اإذا نقلت هذه 
امليكروبات للطعام الذي تاأكله، فاإنها قد ت�شبب اآلًما يف البطن واإ�شهاًل. 
ي�شرف  لأنه  القدر؛  بنف�س  �شروري  الطعام  تناول  قبل  اليدين  غ�شل 
كائنات حية اأخرى، تكون قد علقت بك رمبا من البيئة املحيطة. الأظافر 

ا كائنات حية، قد تنتقل اإىل طعامك.  امللوثة باإمكانها اأن تخفي  اأي�شً

ل تهم��ل النظاف��ة، حتى ول��و كان الوق��ت �صيًقا، ومع 
اآخر فقراتنا:
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الخطوات األربع للوقاية من األمراض
الإ�شابة  كثرًيا من خطورة  تقلل  اأن  الأربع ميكن  هذه اخلطوات 

بالأمرا�س:
1- غ�شل اليدين بانتظام:

ثانية،   )20( يقل عن  ل  فيما  والتنظيف  الدافئ  املاء  ا�شتخدام 
اإ�شافة اإىل ال�شطف اجليد. جفف يديك جيًدا، وا�شتخدم من�شفة ورقية 
لإيقاف ال�شنبور، ثم ارِم املن�شفة الورقية بعيًدا، ويجب غ�شيل اليدين 

يف احلالت التالية:
اأوًل: قبل اأِيّ �شيء من الأمور التالية: 

- الأكل.
- اإعداد الطعام.

- التغيري العالجي على اجلروح.
- اإعطاء الدواء ل�شخ�س، اأو رعاية �شخ�س مري�س.

- عند و�شع العد�شات الال�شقة.
ثانًيا: بعد اأِيّ �شيء من الأمور التالية: 

- اإعداد الطعام.
- ا�شتخدام احلمام.

- رعاية �شخ�س مري�س.
- تغيري حفا�شة.
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- حمل احليوانات و نفاياتها.
- مل�س كل �شيء ملوث، مثل القمامة وتنظيف املالب�س.

- كلما بدت يديك قذرتني فاغ�شلهما جيًدا.
2- قم بحمل مطهر كحويل اأو مناديل مطهرة، يف جميع الأوقات، 

وميكن ا�شتخدام املاء الدافئ وال�شابون، كلما كان ذلك متاًحا.
3- حافظ على يداك بعيًدا عن وجهك، ول تلم�س عينيك اأو اأنفك 

اأو فمك. 
4- تغطية اأِيّ جروح مك�شوفة ب�شمادات.

اأن نك���ون جميًع���ا مم���ن يحر�س���ون عل���ى  ختاًم���ا .. ن�س���األ اهلل 
النظافة؛ نظافة القلوب، ونظافة الأبدان.

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكل �سيء قدًرا، واأحاط بكل �سيء ُخرًبا. اأحمده 
�سرًتا،  علينا من رحمته  اأ�سبل  علينا ترتى،  نعُمه  واأ�سكره،  �سبحانه 
واأفرغ علينا بف�سله �سرًبا. واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممًدا عبد اهلل ور�سوله، ُخ�ضَّ باملعجزات 
الكربى. �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني، 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
يف  وه��ي  هام�سي،  اأم��ر  النظافة  اأن  امل�سلمني  من  الكثري  يظن 
احلقيقة ق�سية واأدب رئي�ض يف الدين الإ�سالمي، ففي كل كتب الفقه، 

باب النظافة قبل باب ال�سالة.
 م��ن ه��ذا ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، امل��واف��ق )    ( م��ن �سهر )    ( لع�����ام 

)             ( يطيب لنا اأن نقدم لكم اإذاعتنا يف �ستة ن�سائح.

النظافة حت�صن م�صتوى ال�صحة، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  زب  تعاىل:  قــال 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ 
ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ          
ے  ے  ھھ  ھ  ھ   ہ   ہ  ۀہہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ       ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
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ائ             ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ    ۅ  ۅ  ۋۋ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی یی جئ         حئ مئ 
ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  جب   يئ  ىئ 
ٹ  ٹٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ           ڄ ڄ 

ڃ رب )الروم(.

نظاف��ة الأ�صن��ان حتميها م��ن الت�صو���س، ومع احلديث 
ال�صريف:

الحديث
عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  : "امل�شلُم من �شِلم امل�شلمون من ل�شاِنه ويِده، واملهاجُر من هجر ما 

نهى اهلُل عنه" رواه البخاري.

غ�ص��ل الأيدي قب��ل الطعام يحم��ي م��ن الت�صمم، ومع 
الكلمة ال�صباحية:

تفريش األسنان
تفري�س الأ�شنان هو اأهم طرق العناية بنظافة الفم والأ�شنان على 
الإطالق. وتعتمد هذه الطريقة على مبداأ اأن اجلري هو امل�شبب الرئي�س 
على  نظيفة  الأ�شنان  اأ�شطح  واإبقاء  اللثة.  واأمرا�س  الأ�شنان،  لت�شو�س 
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مدار اليوم مينع تراكم اجلري، وبالتايل يقلل من فر�س ت�شو�س الأ�شنان، 
الظاهرة  الأ�شنان  اأ�شطح  جميع  تنظيف  يجب  ولذلك  اللثة.  والتهاب 
بالفر�شاة واملعجون والأ�شطح البينية - غري الظاهرة - باخليط ال�شني.
وهناك مبادئ عامة يجب اتباعها لتفري�س الأ�شنان، وهي كالآتي:
املثالية  فالفر�شاة  واأ�شنانك،  لفمك  املنا�شبة  الفر�شاة  اختيار 
واحلجم  فمك،  يف  �شر�س  اآخــر  اإىل  ت�شل  منا�شب،  حجم  ذات  تكون 
لتفادي  ال�شعريات خ�شنة،  األ تكون  . كذلك يجب  املتو�شط  ال�شائع هو 
تاآكل طبقة املينا من كرثة ال�شتخدام. والأن�شب ا�شتخدام فر�شاة ذات 
اأو ناعمة وطويلة، وذلك ل�شمان ان�شيابها  �شعريات متو�شطة اخل�شونة 
اإىل  اأ�شري  اأن  اأن�شى  ول  لها.  البينية  والفراغات  الأ�شنان  مع منحنيات 
اأهمية اأن تكون الفر�شاة معرتًفا بها من منظمة عاملية، ومتخ�ش�شة يف 
هذا املجال، مثل املنظمة الأمريكية لطب الأ�شنان، حيث اإنها يف الغالب 
تكون قد تعر�شت اإىل جمموعة من الدرا�شات اأثبتت فعاليتها. ول اأن�شى 
اأن اأ�شري اإىل اأن لفر�شاة الأ�شنان عمًرا افرتا�شيًّا يقارب ثالثة اأ�شهر، 
ين�شح  ولذلك  وتاآكلت،  تفرقت  قد  ال�شعريات  اأن  ترى  عندما  وخا�شة 

بتغيريها كل ثالثة �شهور.
يوميًّا.  مــرات  ثالث  بانتظام،  اأ�شنانك  جميع  تفري�س  من  تاأكد 
وذلك بالنظر اىل املراآة يف اأثناء التفري�س، والتاأكد من عملية التنظيف، 
واأنك فعاًل قمت بتنظيف جميع اأ�شنانك، لأن الدارج هو تنظيف الأ�شنان 
الأمامية فقط، وعدم التاأكد من نظافة الأ�شنان اخللفية، ما قد ي�شبب 
م�شاحبة  عميقة  جيوب  وتكون  املحيطة،  اللثة  والتهاب  اجلري  تراكم 

بتخلخل ال�شرو�س.
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ونن�شى  نهمل  ل  حتى  التفري�س،  يف  حتى  مطلوب  املنظم  والعمل 
التفري�س  نبداأ  اأن  ذلك  على  ومثال  التفري�س.  اأثناء  يف  الأ�شنان  بع�س 
يف  علوي  �شن  اآخــر  من  لالأ�شنان،  اخلارجية  الأ�شطح  بتفري�س  دائًما 
اجلهة اليمنى، ون�شتمر اإىل اآخر �شن يف اجلهة الي�شرى، ومن ثم نحول 
الي�شرى،  اجلهة  من  ابتداء  العلوية،  لالأ�شنان  الداخلية  الأ�شطح  اىل 
الأ�شطح  ذلك  بعد  نن�شى  ول  اليمنى.  اجلهة  يف  �شن  اآخر  اإىل  وانتهاء 
العلوية  الأ�شنان  من  النتهاء  وبعد  وال�شواحك.  لل�شرو�س  الطاحنة 
هذه  لإمتام  الالزم  والوقت  الطريقة.  بنف�س  ال�شفلية  الأ�شنان  نفر�س 

العملية يرتاوح بني دقيقتني اإىل ثالث دقائق. 
قم بو�شع الفر�شاة بزاوية خم�س واأربعني درجة، باجتاه الطرف 
مكانها،  يف  الفر�شاة  بتحريك  والقيام  تفري�شه،  املراد  لل�شطح  اللثوي 
التاأكد  يجب  كذلك  لالأ�شنان.  نحت  دون  ال�شعريات،  حتريك  ل�شمان 
من تفري�س اأ�شطح الأ�شنان بالكامل، والتاأكد من تفري�س منطقة التقاء 
جريي.  تراكم  اأِيّ  من  اللثة  �شالمة  ل�شمان  وذلك  باللثة،  املينا  طبقة 
ا اأن ت�شل ال�شعريات اإىل مناطق ما بني الأ�شنان لتنظيفها. ويجب اأي�شً

اإي��اك اأن تدخ��ل امل�صج��د، وفيك اأثر لرائح��ة ثوم اأو 
ب�صل، ومع هذه الفقرة:

نظافة المدرسة من نظافتنا!
نظافة املدر�شة من نظافتنا : هذه الكلمة يرددها عدد كبري من 
الطالب واملدر�شني فال عيب بها، ولكن العيب فيمن يرددها بالكالم، 

ول يرددها بالأفعال.
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نظافة املدر�شة كنظافة البيت؛ فهي بعينها البيت الثاين. ونظافتها 
يجب اأن متاثل نظافته، وتنق�شم اإىل:

علب  اأو  البطاط�س،  اأكيا�س  رمــي  بعدم  الباحة:  نظافة   )1(
الع�شري، اأو متزيق اأوراق من الدفاتر، اأو نقل احلجارة لها.

فلي�س اخرتاَع ذرة، اإذا اأبقى الطالب اأو املعلم الورقة بيده، حتى 
ي�شل اإىل �شلة القمامة؛ و�شالل القمامة الآن تفوق عدد الطالب .

)2( نظافة اجلدران: وت�شمل جدران املدر�شة باأكملها ) ال�شف 
الذكريات  حفر  بعدم  يكون  اأن  يجب  وهــذا  احلمامات(  ال�شور-   -
والكتابات - التي بال طعم - عليها، اأو ر�شها بالألوان، ور�شم القلوب، 

وتق�شري الدهان منها، اأو و�شع الأرجل وم�شحها بها.
وجهود  الطالب،  اأدب  اإىل  تعود  وهــذه  احلمامات:  نظافة   )3(
الإذن يف التنظيف، وتبقى هي الأهم لتفادي انت�شار الوباء والأمرا�س 

بني الطالب واملدر�شني.
الكتابة،  يف  ي�شاعد  امل�شتوي  املقعد  املقاعد:  على  احلفاظ   )4(
وتاأمني و�شعية جلو�س مريحة للطالب، لذلك يجب احلفاظ عليه، وعدم 
حفر الذكرى به، اأو ملئه بالكتابات والأ�شماء. فهو لي�س ملكنا، بل ملك 
اجلميع. وهنالك طالب كثريون �شيدر�شون عليه من بعدنا، لذلك يجب 

عدم نزعه وتخريبه
ا الكثري، ولكن يبقى ال�شيء الأهم هو تطبيق ما ذكرته.  وهنالك اأي�شً
فلي�س هنالك اأجمل من النظافة، ول اأعتقد اأن اأحًدا يحب اجللو�س يف 
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القذارة و�شط الأمرا�س. لذلك فلنحافظ على مدار�شنا ب�شكل م�شتمر 
اأف�شل من ال�شابق، اإذا كنا ل نر�شى باأن يكون بيتنا غري نظيف.

ل تبالغ بالنظافة اإىل حد الو�صوا�س اأو الإ�صراف، بل 
تو�صط يف ذلك، ومع هذه الفقرة:

نظافة األسنان والفم..كثيرون يجهلون فنونها
يجهل الكثري من النا�س الطرق ال�شحيحة للعناية اليومية بنظافة 
الفم والأ�شنان، وذلك لأنهم تعلموها باخلربة والبديهة، اعتماًدا على 
الفم  ب�شحة  يتعلق  فيما  النا�س  ثقافة  فاإن  ولالأ�شف  العامة.  ثقافتهم 
يكت�شف  عندما  ي�شعق  البع�س  اأن  والدليل  ما.  نوًعا  �شحلة  والأ�شنان 
بانتظام  تنظيفها  على  حري�س  اأنــه  مــع  اأ�شنانه،  يف  ت�شو�س  وجــود 

وا�شتمرار.
دفعة  اأول  طالب  وزمالئي  يل  حدث  طريًفا  موقًفا  اأذكــر  وهنا 
تخرجت يف جامعة امللك عبد العزيز يف مرحلة البكالوريو�س، حدث يف 
اأثناء در�س طرق تنظيف الفم والأ�شنان. وقد قامت بروفي�شورة املادة 
وقمنا  عمليًّا،  تطبيقها  ذلك  بعد  منا  وطلبت  التفري�س،  طرق  ب�شرح 
الطامة  اكت�شفنا  اجلري  ك�شف  حبوب  بو�شاطة  الك�شف  وبعد  بذلك. 
نتقن  مل   - حما�شرتها  اىل  ال�شتماع  بعد  وحتى   - اأننا  وهي  الكربى، 
والعربة من  التخ�ش�س.  اأ�شحاب  اأننا  مع  ال�شحيحة،  التفري�س  طرق 
هذه الق�شة هي �شعوبة اإتقان طرق تنظيف الأ�شنان ال�شحيحة، دون 
مهوو�شني  اأنا�ًشا  النقي�س جتد  وعلى  اأ�شنان.  اأيدي طبيب  على  تعلمها 
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بطريقة  ولكن  اليوم،  يف  عديدة  مرات  بالتفري�س  ويهتمون  بالتنظيف 
بحركات  ويقومون  الفر�س اخل�شنة،  ي�شتخدمون  �شارة، حيث جتدهم 
قويه توؤدي اإىل تاآكل طبقة املينا وانح�شار اللثة مما ي�شبب م�شكلة �شائعة 
ن�شرح  املو�شوع  هذا  ويف  املفرطة.  الأ�شنان  ح�شا�شية  وهي  األ  ا،  جــدًّ
ولكن يجب مراجعة  والأ�شنان،  الفم  بنظافة  للعناية  الأ�شا�شية  الطرق 
الطبيب للتاأكد من �شالمة الطريقة التي نتبعها. اإن احلفاظ على �شحة 
الفم والأ�شنان هدف يحتاج اإىل جمموعة من الواجبات؛ منها تفري�س 
ال�شحيحة،  بالطريقة  ال�شني  اخليط  وا�شتخدام  بانتظام،  الأ�شنان 
وا�شتخدام غ�شول الفم عند احلاجة، وزيارة طبيب الأ�شنان بانتظام، 

واحلمية الغذائية �شد الت�شو�س.

احر�س على حمل �صواك يف جيبك، ومع اآخر فقراتنا 
لهذا اليوم:

الصحة في أيام العطلة
الأ�شخا�س الذين ي�شافرون لق�شاء عطلة خارج البالد، ي�شابون 
اأحياًنا بتلوثات طفيفة، مثل: اآلم البطن اأو الإ�شهال. وهذه تختفي عادة 

بعد عدة اأيام، دون معاجلة خا�شة.
امليكروبات التي تعي�س ب�شكل طبيعي داخل جهازك اله�شمي، ل 
ت�شبب م�شاكل لأنك تاأقلمت معها، ولكن اإذا �شافرت لبالد اأخرى، فاإنك 
معر�س لتلقي ميكروبات من النوع املحلي التي م�شدرها من الطعام اأو 
املاء امللوث، وعندها ت�شاب باأنواع من الأمرا�س اخلفيفة، التي تختفي 
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ب�شرعة، بعد اأن تكت�شب مناعة �شد تلك الكائنات احلية اخلا�شة. )هذه 
احلالة ت�شمى؛ اإ�شهال ال�شائحني(.

معظم الأ�شخا�س ي�شافرون لق�شاء عطلتهم يف بلدان جوها اأكرث 
اأن  املحتمل  ومن  اأكرب،  ب�شرعة  امليكروبات  فيها  تنت�شر  حيث  حــرارة، 
تعودت  الذي  بامل�شتوى  لي�شت  الت�شريف،  وخدمات  ال�شحية  الوقاية 
عليه. اآلم البطن من املمكن اأن ت�شبح خطرية، بعد تناول طعام د�شم، 
يف  اليومية  ال�شحية  الوقاية  على  احلفاظ  املهم  من  ماألوف.  غري  اأو 
البلدان احلارة من العامل، ومن ال�شروري اأن تتلقى جميع التح�شينات 
التلوث اخلطرية  اأمرا�س  لأجل حمايتك من  بها طبيبك،  يو�شي  التي 

كالتيفو�س والكولريا.
اإىل هنا نكون قد اأو�سلنا ر�سالتنا الإذاعية، فال تن�سوا اأن جتعلوا 
م���ن مظهرك���م عنواًنا، ومنزلك���م عنواًنا، ومدر�ستك���م عنواًنا .. عنواًنا 

للنظافة والرتتيب والتنظيم.
 "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعل���ى اآل���ه و�سحب���ه 

اأجمعني".
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أسبوع النظافة )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأنعم على العباد باآلئه التي ل ُت�سى، تباَرك 
ل  �سيء،  كل  وربُّ  نا  ربُّ هو  احُل�سنى،  الأ�سماء  فله  �ض  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى، فاحلمد  ُنح�سي ثناًء عليه، هو كما 
هلل يف الآخ��رة والأوىل، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
�سهادة اإخال�ٍض اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإل التقوى، واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا 
و�سيِّدنا حممًدا عبده ور�سوله املُجتبى، الّلهّم �سلِّ و�سلِّم وباِرك على 

عبدك ور�سولك حممد، وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد:
النظافة، فهذا يرمي  كثرًيا ما نرى مظاهر جميلة تدل على 
والثالث ل يكتب  �سواًكا،  ال�سحيح، وذاك يحمل  املخلفات يف مكانها 
تدل  التي  ال�سلبية  املظاهر  العديد من  اأن هناك  اإل  اجل��دران،  على 
اأعداء للنظافة، فهذا يحفر  ا هم يف احلقيقة  اأ�سخا�سً اأن هناك  على 

الطاولت، وذاك يكتب على اجلدران، والثالث يطيل الأظافر.
من هذا املنطلق تنطلق اإذاعتنا ال�سباحية لهذا اليوم الأربعاء، 
املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             ( يف اآخر اأيامها عن اأ�سبوع 

النظافة.

القراآن الكرمي خري كتاب يعلمنا النظافة والطهارة:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڃ ڃ  ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
کک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    ڍ   ڍ 
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گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ںڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ىئ  ىئ   ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  ەئوئ 
خب       حب   جب  يئ               ىئ  مئ  حئ    جئ  ی        ی  ی  ی 
مب ىب  يب جت حت خت  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ       پ 

پ ڀ ڀڀ  ڀ    ٺ  ٺ ٺ رب الروم(.

ال�صنة املطهرة مليئة بخ�صال الفطرة:

الحديث

 : ملسو هيلع هللا ىلص  قــال: قال ر�شول اهلل  اأبــي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
ٌع و�شبعوَن �ُشعبًة. واحلياُء �ُشعبٌة من الإمياِن" رواه م�شلم. "الإمياُن ِب�شْ

تظ��ل النظافة رمًزا من رموز اأية ح�صارة، ومع الكلمة 
ال�صباحية:

الخيط السني
كافًيا  لي�س  فقط  واملــعــجــون  الفر�شاة  ا�شتخدام  اإن  لالأ�شف 
ل�شمان اإزالة اجلري من جميع اأ�شطح الأ�شنان، ولذلك ين�شح الأطباء 
با�شتخدام طرق اإ�شافية م�شاعدة، مثل ا�شتخدام اخليط ال�شني. هناك 



435

نوعان من اخليوط : م�شمع وغري م�شمع. وغري امل�شمع هو الذي ين�شح 
به لال�شتخدام العادي. ويتم ا�شتخدامه كالآتي:

- ق�س خيط ذي طول يقارب ع�شرين �شنتيمرًتا، ومن ثم اإدخاله 
تنظيفه،  املراد  اجلانبي  ال�شن  �شطح  على  به  وال�شغط  الأ�شنان،  بني 
مرات،  عدة  الأ�شفل  اإىل  الأعلى  من  عمودي  باجتاه  بتحريكه  والقيام 
الطريقة.  بنف�س  وتنظيفه  املقابل،  ال�شن  �شطح  اإىل  النتقال  َثمَّ  ومن 
جميع  ننظف  اأن  اإىل  املجاورة،  البينية  املنطقة  اإىل  ننتقل  ذلك  وبعد 

املناطق البينية لالأ�شنان.
- من اخلطاأ عدم ال�شغط على اأ�شطح الأ�شنان البينية لكحتها، 
والرتكيز فقط على تنظيف الفراغ املوجود بني ال�شنني، وحتريك اخليط 

بطريقة ع�شوائية، ما ي�شبب التهاب اللثة ونزفها.
اللثة  ذات  لالأ�شنان  امل�شمع  الأ�شنان  خيط  ي�شتخدم  اأحياًنا   -
امللتهبة اأو املنح�شرة، وذلك للتقليل من اإ�شابة اللثة مبزيد من امل�شاكل، 

حيث اإن ا�شتخدام اخليط امل�شمع اأكرث اأماًنا بالن�شبة للثة.
ا، حيث اإنه  - اإن ا�شتخدام النكا�شات بالطريقة العامية موؤذ جدًّ
البينية لالأ�شنان. وميكن  اللثة ونزفها، خا�شة يف املنطقة  تاآكل  ي�شبب 
اللثة  على  ال�شغط  دون  وذلــك  ال�شحيحة،  بالطريقة  ا�شتخدامها 
املوجودة بني الأ�شنان، وخا�شة اإذا كانت الأ�شنان متباعدة. ولكن يجب 
ا�شتخدام اخليط  يغني عن  ل  الأ�شنان  اأعــواد  ا�شتخدام  اأن  نعرف  اأن 
با�شتخدامها  ين�شح  فال  الأ�ــشــنــان،  اأعـــواد  مل�شاكل  وتفادًيا  ال�شني، 
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روؤو�ــس  ذات  اأ�شنان  فر�س  هناك  اأن  كما  روتينية.  تنظيف  كطريقة 
لتنظيف  وذلك  ما،  حد  اإىل  املتباعدة  لالأ�شنان  خم�ش�شة  خمروطية 

الأ�شطح البينية لالأ�شنان.
واأخرًيا ل تن�شوا اأن زيارة طبيب الأ�شنان - با�شتمرار - لفح�س 
الأ�شنان، ولتتاأكدوا من �شالمة طرق التفري�س التي ت�شتخدمونها، اأمر 
مهم جًدا ل�شمان البعد عن ت�شو�شات واآلم الأ�شنان، والوقاية خري من 

العالج.

احر���س عل��ى اأن تكون ق��دوة لزمالئ��ك يف النظافة، 
ومع هذه الفقرة:

الوقاية الصحية
من  اأنف�شنا  حلماية  و�شيلة  هي   - بب�شاطة   - ال�شحية  الوقاية 
التي   - دقيقة  حية  كائنات   - امليكرو�شكوبية  احلية  الكائنات  باليني 

حتيط بنا، وت�شبب الأمرا�س اأحياًنا. 
الوقاية ال�شحية و�شيلة هامة للحيلولة دون الإ�شابة باأنواع معينة 
اأن تكون هذه الوقاية ال�شحية - بب�شاطة  من الأمرا�س. فمثال ميكن 
جيًدا.  الأ�شنان  فر�س  اأو  املرحا�س،  من  اخلــروج  بعد  اليدين  غ�شل   -
الإ�شابة  اأهمية يف منع  للوقاية ال�شحية فيها  اأخرى  نواٍح  ولكن هناك 
احلية  الكائنات  ــة  لإزال تعقيمها  مت  ن�شربها  التي  فاملياه  بالأمرا�س. 
لل�شيطرة  خا�شة،  معاجلة  جتتاز  كثرية  اأغذية  اأن  كما  منها،  ال�شارة 

ا. على اجلراثيم التي قد ت�شبب اأمرا�شً
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اإن العناية اخلا�شة بالتعقيم يف حياتنا اليومية وعملنا، �شاعدت 
يف ال�شيطرة على اأمرا�س كثرية، اأدت - حتى ما قبل ب�شعة اأجيال - اإىل 

وفاة املاليني من الب�شر كل �شنة، وخا�شة الأطفال.
بالإمكان احليلولة دون الإ�شابة باأمرا�س معدية كثرية، من خالل 

التطعيم.
من املوؤكد اأنك يف �شغرك طعمت بو�شاطة حقنة، حلمايتك من 
لي�س  التي  الأمرا�س  اأما  اللطيفة.  اأو غري  الطفولة اخلطرية،  اأمرا�س 

بالإمكان منعها بهذه الطريقة، فاإنها تعالج بالأدوية.

ل تبالغ يف �صراء اأدوات النظافة، ومع هذه الفقرة:

اإليدز: تهديد جديد للصحة
ي�شببه فريو�س،  الإيدز هو مر�س خطري ظهر قبل زمن ق�شري. 
اإ�شابة  بعد  �شنوات،  عــدة  طــوال  تظهر  ل  قد  املر�س  اأعــرا�ــس  ولكن 

الإن�شان به.
الدم  كريات  وهــي  اللمفاوية،  اخلاليا  يهاجم  الإيـــدز  فريو�س 
تنعدم  لذلك  نتيجة  التح�شينية.  املناعة  جلهاز  جًدا  الهامة  البي�شاء 
ا، ولكن  ا خا�شًّ مقاومة اجل�شم للتلوثات. فريو�س الإيدز ل ي�شبب مر�شً
لأنه ي�شر بجهاز املناعة، فاإن كائنات حية خمتلفة اأخرى، لي�شت خطرية 

عادة، توؤدي ملر�س خطري اآخر، قاتل، عاجاًل اأم اآجاًل.
فريو�س الإيدز ينتقل يف الدم و�شوائل اجل�شم الأخرى. قد ينتقل من 
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�شخ�س لآخر عند الت�شال اجلن�شي، اأو التما�س بدم ملوث. الأ�شخا�س 
الذين يتعاطون املخدرات ومتعودون على حقن اأنف�شهم بها، من خالل 
لي�س  ب�شكل خا�س.  للخطر  يكونون معر�شني  ا�شتخدام احلقنة ذاتها، 
اأولئك  ولكن  باملر�س،  لالإ�شابة  ا  معر�شً الإيــدز  فريو�س  يحمل  من  كل 
عالج  اأيُّ  يوجد  ل  حاليًّا  مظلم.  م�شتقبل  ينتظرهم  به  اأ�شيبوا  الذين 
حقيقي، على الرغم من تطويرهم اأدوية حتد من تطور املر�س. التحدي 
الأكرب الذي يواجه العلماء اليوم هو تطوير حت�شني �شد مر�س الإيدز.

النظافة مطلوبة من اجلميع، ومع اآخر فقراتنا:

رمي النفايات استهتار بالوطن والمواطن وحقوقه
"حنا غري"!  نكون  وقد  العامل،  اأِيّ مكان يف  اأرهــا يف  ظاهرة مل 
بكل بجاحة ترتطم بك قارورة، اأو علبة اأكل، اأو كي�س من ال�شيارة التي 
ت�شري اأمامك، �شواء يف الطرق ال�شريعة، اأم داخل املدن! هل و�شلنا اإىل 
هذه املرحلة من ال�شتهتار بالأنظمة والقوانني، اأم اأننا ن�شتهرت بالوطن 
املتخلفون  وهوؤلء  احل�شاري.  والنحالل  النحطاط  منتهى  واملواطن؟ 
اأقربها،  ولــو  حتى  الأخـــرى،  للدول  ي�شافرون  عندما  نراهم  اأنف�شهم 
الأوطــان. هل هو �شعف  تلك  بالأنظمة، ويحرتمون  يتم�شكون  جندهم 
وهل  حال؟  اأِيّ  على  العقاب  وما  لدينا؟  وتطبيقه  العقاب  �شرامة  يف 
لدى هوؤلء نقطة حياء اأو دم؟ واأين تعاليم ديننا احلنيف عن النظافة 
واإماطة الأذى عن الطريق؟ ملاذا ل تقوم هيئات الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر واملدار�س واملواطنون بدورهم، مل�شاعدة الأمانات واملرور يف 
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م�شروع عني على النظافة؟
رمي النفايات يف الطرق، اإ�شافة اإىل اأنه قد ي�شبب احلوادث ملن 
خلف هوؤلء امل�شتهرتين، اإل اأنه جرمية يعاقب عليها القانون. ومل ت�شع 
معظم دول العامل هذه الأنظمة هباء، بل اإنها مدرو�شة ولها م�شبباتها. 
اأمرا�س،  النفايات - يف الطرق - من  فكلنا يعلم ما ينقله جتمع تلك 
اإنفلونزا  مر�س  من  ن�شلم  ولعلنا  والبعو�س.  احل�شرات  جتمع  ب�شبب 
املتخلفني،  هــوؤلء  ا�شتهتار  ب�شبب  لأبادنا،  بنا  حل  لو  الــذي  اخلنازير 

اإ�شافة اإىل التلوث واملظهر امل�شني ملدننا.
ختاًم���ا نق���ول: النظاف���ة ل تعن���ي اأن يحر�ض امل���رء على مالب�ض 
املو�س���ة والأزي���اء الغربي���ة، ب���ل لدين���ا اأدب وخل���ق يف اللبا����ض، ولدين���ا 
م���ا يغنين���ا ع���ن الت�سب���ه بالغ���رب ومالب�س���ه ال�س���اذة عل���ى جمتمعاتن���ا 

الإ�سالمية.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع بر الوالدين )1(

ٱ ٻ ٻ

جى وفاِلق الإ�سباح، ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع،  احلمد هلل خالِق الدُّ
اإليه  اأح��م��ده �سبحانه واأ�سكره، واأت���وب  ��ل وق��َط��ع، وح��ّرم واأب���اح،  وو���سَ
اَلح، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا  واأ�ستغفره، واأ�ساأله الهَدى وال�سّ
والأرواح، �سلى  باملَُهج  ى  املفدَّ ه وخليله، هو  عبد اهلل ور�سوله و�سفيُّ
دائمني  و�سالًما  واأ�سحابه، �سالًة  اآل��ه  وب��ارك عليه وعلى  و�سّلم  اهلل 
واح، والتابعني، ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما  بالغدوِّ والرَّ

بعد:
الإ�سالمي، فهما من  الدين  الوالدان مكانة عظيمة يف  يحتل 

ربيا وتعبا واجتهدا لرتبية الأبناء والبنات.
امل��واف��ق )    ( م��ن �سهر )    ( لعام  ال��ي��وم ال�سبت،   وم��ن ه��ذا 
)             ( ي�سرنا اأن نكون معكم، وعلى مدى اأ�سبوع، للحديث عن 

الوالدين وف�سلهما.

الوالدان يف القراآن، اأوىل فقراتنا:

القرآن الكريم
ڻ      ںں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  تعاىل:  قــال 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے 
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ى   ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ          ۈ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ      ائ  ى 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ ی   یی ی جئ 

حئ مئ        ىئ  رب  )الإ�شراء(.

الوالدان يف ال�صنة، ثاين فقراتنا:

الحديث

ر�شوَل  �شاألُت  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - م�شعود  بن  عبداهلل  عن 
عَلى  )ال�شالُة  قال:  ُل؟  اأف�شَ العمِل  اأيُّ  اهلِل،  ر�شوَل  يا  ُقْلت:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلِل 
قال:  ؟  اأيٌّ ثم  قلُت:  الواِلَديِن(.ُ  ِبرُّ  )ثم  قال:  ؟  اأيٌّ ثم  قلُت:  ميقاِتها(. 
ِ �شلَّى اهلُل عليِه و�شلَم،  (. ف�شكتُّ عن ر�شوِل اهللَّ ِ )اجِلهاُد يف �َشبيِل اهللَّ

ولِو ا�شَتَزدُتُه لزاَدين. رواه البخاري. 

كلمتنا ال�صباحية عن الوالدين:

أذهلني بر الوالدين في اإلسالم
" الدعوة  "اأمريكية م�شلمة" ن�شرت ق�شتها جملة  اأم عبد امللك 
اأول مرة �شمعت فيها كلمة الإ�شالم كانت يف اأثناء  " ال�شعودية؛ تقول: 

متابعتي لربنامج تليفزيوين، ف�شحكت من املعلومات التي �شمعتها.
 .. اأخرى  مرة  لها  ا�شتمعت  الإ�شالم  كلمة  �شماعي  من  عام  بعد 
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ولكن اأين؟
يف امل�شت�شفى الذي اأعمل فيه، حيث اأتى زوجان وب�شحبتهما امراأة 
ملتابعة  عليه  اأجل�س  الذي  املقعد  اأمــام  تنظر  الزوجة  جل�شت  مري�شة، 

عملي، وكنت األحظ عليها عالمات القلق ، وكانت مت�شح دموعها.
من باب الف�شول �شاألتها عن �شبب �شيقها، فاأخربتني اأنها اأتت 
ملر�شها  لها عن عالج  باحًثا  باأمه  اأتــى  الــذي  زوجها  مع  اآخــر  بلد  من 
الع�شال .. كانت املراأة تتحدث معي، وهي تبكي، وتدعو لوالدة زوجها 
بال�شفاء والعافية، فتعجبت لأمرها كثرًيا! تاأتي من بلد بعيد مع زوجها 

من اأجل اأن يعالج اأمه؟
تذكرت اأمي، وقلت يف نف�شي: اأين اأمي؟ قبل اأربعة اأ�شهر اأهديتها 
زجاجة عطر مبنا�شبة " يوم الأم " ومل اأفكر منذ ذلك اليوم بزيارتها!

هذه هي اأمي؛ فكيف لو كانت يل اأم زوج؟! 
لقد اأده�شني اأمر هذين الزوجني .. ول �شيما اأن حالة الأم �شعبة، 

وهي اأقرب اإىل املوت من احلياة.
اأده�شني اأمر الزوجة.. ما �شاأنها واأم زوجها؟! اأتتعب نف�شها وهي 

ال�شابة اجلميلة من اأجلها؟ ملاذا؟
اأين  لو  نف�شي  تخيلت  ؟  املو�شوع  هــذا  �شوى  بــايل  ي�شغل  يعد  مل 
بدل هذه الأم، يا لل�شعادة التي �شاأ�شعر بها، يا حلظ هذه العجوز! اإين 

اأغبطها كثرًيا.
كان الزوجان يجل�شان طيلة الوقت معها ، وكانت مكاملات هاتفية 
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ت�شل اإليه من اخلارج، ي�شاأل فيها اأ�شحابها عن حال الأم و�شحتها.
دخلت يوًما غرفة النتظار فاإذا بها جال�شة ، فا�شتغللتها فر�شة 
الإ�شالم،  يف  الوالدين  حقوق  عن  كثرًيا  حدثتني   .. اأريد  عما  لأ�شاألها 
واأذهلني ذلك القدر الكبري الذي يرفعهما الإ�شالم اإليه، وكيفية التعامل 

معهما.
ا، وكاأنهما  بعد اأيام توفيت العجوز، فبكى ابنها وزوجته بكاًء حارًّ

طفالن �شغريان.
بقيت اأفكر يف هذين الزوجني، ومبا علمته عن حقوق الوالدين يف 
اأحد املراكز الإ�شالمية بطلب كتاب عن حقوق  اإىل  الإ�شالم، واأر�شلت 
الوالدين، وملا قراأته .. ع�شت بعده يف اأحالم يقظة اأتخيل خاللها اأين 
، حتى اآخر حلظة  اأم، ويل اأبناء يحبونني، وي�شاألون عني، ويح�شنون اإيلَّ

من عمري .. ودون مقابل.
عن  اأعــرف  اأن  دون  اإ�شالمي،  اأعلن  جعلني  اجلميل  احللم  هذا 

الإ�شالم �شوى حقوق الوالدين فيه.
احلمد هلل تزوجت من رجل م�شلم، واأجنبت منه اأبناء، ما برحت 

اأدعو لهم بالهداية وال�شالح .. واأن يرزقني اهلل برهم ونفعهم.

مهم��ا فعلن��ا فل��ن ن��ويف الوالدي��ن قدرهم��ا، وم��ع هذه 
الفقرة:



444

خصلتان تحسن بهما إلى والديك
اخل�شلة الأوىل: يف الل�شان: 

وقد جمع اهلل -عز وجل- يف الل�شان ملن اأراد بر والديه �شفتني هما:
يوؤذيهما  فال  ل�شانه؛  في�شون  يليق:  ل  الذي  القول  عن  العفة   -

بالكالم الذي يك�شر خاطرهما.
 ابتداوؤهما بالقول الكرمي: فيختار اأطايب الكالم، وينتقي اأكرم 

منطق.
ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  زب  �شبحانه:  اهلل  قــال 

ۓ رب  )الإ�شراء: 23(.
اخل�شلة الثانية: يف اجلوارح والأركان:

وذلك بطول ال�شحبة الطيبة، واملجال�شة احل�شنة للوالدين، فقد 
فقال  والإح�شان؛  بالرب  الوالدين  م�شاحبة  الإن�شان  على  اهلل  فر�س 

�شبحانه: زب ڳ ڳ ڳ ڳ رب  )لقمان: 15(.
قال بع�س العلماء: ل يجوز للم�شلم اأن يخرج عن والديه يف �شفر، 
اأو يف غربة ـ ما مل تكن واجبة ـ اإل بعد ا�شتئذانهما. ول ينبغي لالإن�شان 
مبفارقتهما  لأنــه  احلاجة،  عند  اإل  والديه،  بلد  غري  بلد  يف  يعي�س  اأن 

ي�شكن قلبيهما اأمل الفرقة ومرارة الغربة.

الفقرة: هذه  ومع  اأف"،  لهما  تقل  "فال 

ارسم البسمة وأدخل الفرحة
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اإدخال ال�شرور على نفو�س الوالدين، ور�شم الب�شمة على حمياهما، 
من اأعلى منازل الرب بهما والإح�شان اإليهما.

ومن و�شائل ذلك: التحدث مبحا�شنهما وماآثرهما اأمامهما، كاأن 
حما�شنها  تذكر  اأو  عليك،  اأمك  ف�شائل  تذكر  اأو  والــدك،  ماآثر  تذكر 

وتعبدها وح�شمتها.
وذكــريــات  حياتهما،  بــدايــات  ا�شرتجاع  والــديــك  مــن  اطلب  اأو 

م�شوارهما.
ويح�شن هذا اإذا ذكر هذا اأمام الأبناء، اأو الإخوان، اأو الزوجات 

والأقارب.
جرب اأن ت�شتعيد الذكريات مع والديك.. فذاك مما ي�شرهما.

تبقى طفاًل اأمام والديك، ومع هذه الفقرة:

من صور البر النادرة
قال عامر بن عبداهلل بن الزبري - رحمه اهلل -: مات اأبي، فما 

�شاألت اهلل حوًل كاماًل اإل العفو عنه.
والتي  بهم،  والرب  لالآباء  الإخال�س  اإنها �شورة عزيزة من �شور 
يالزمها الأبناء والبنات، لي�س يف حياة الوالدين فح�شب؛ بل حتى بعد 

موتهما.
فاإن هذا الرب والدعاء ي�شلهم وينفعهم يف قبورهم بف�شل اهلل، 

كما دلت عليه �شنة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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لنْ راأ�س والديك، ومع اآخر فقراتنا: َقِبّ

دموع الوالدين
دموع الوالدين غالية.. ول يفرط فيها اإل خمذول.. وبر الوالدين 
عظيم.. واأجر ذلك عميم.. ق�شى اهلل بذلك، واأمر به عباده.. فما اأطاع 

اإل موفق.
و�شالح  على خري  اأبــوه  وكــان  عا�شًيا هلل،  �شبق  �شاب ممن  كان 
عظيم، وكان الوالد يتحني الفر�شة لن�شح ولده، وذات يوم ن�شح الوالد 
اأن  الأب  فاأق�شم  والده،  يد  الولد  فلوى  الن�شيحة،  له يف  فاأغلظ  ولده، 
باأ�شتار  متعلق  وهو  فاأن�شد  ولده،  على  فيدعو  العتيق،  اهلل  لبيت  يذهب 

الكعبة:
ي��ا م��ن اإل��ي��ه اأت����ى احل��ج��اج ق��د �سلكوا

ع��ر���ض امل��ه��ام��ه م��ن ق���رب وم���ن بع��د
ع������قق����ي ع���ن  ي��رت��د  ل  م���ن���ازل  ه���ذا 

ول������دي م��ن  رح��م��ن  ي��ا  بحقي  فخذ 
ج��������انب�����ُه م��ن��ك  ب��ح��وٍل  م��ن��ُه  َف�����ُس��لَّ 

يل����ِد ول�����م  ي��ول��د  مل  �ض  تقدَّ م�����ن  ي��ا 
وكان ا�شم الولد )ُمنازل بن لحق(.. ون�شي ذلك ال�شاب قول اهلل 
جل وعز: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں رب  )الإ�شراء: 

23( ، وقول اهلل:  زب ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ 
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ۈ          ۈ  ۆ  ۆ  زب  وقوله:   ،)23 )الإ�ــشــراء:  رب  ھ  ھ  ھ  ہ  
اأمت الوالد دعاءه، حتى �شقط  اأن  ٴۇ  ۋ رب  )الإ�شراء: 24(، وما 

الولد م�شلوًل من ن�شفه، اأجارنا اهلل واإياكم. 
وانظر متام الق�شة يف كتاب التوابني لبن قدامة، فهو كتاب ماتع.
تعامالتك،  يف  احل�شابات  دفاتر  راجع  حاله..  هذا  كان  من  فيا 

وا�شكب العربات على زلتك.
ع�شى يغفر لك، واإياك والدعوة امل�شتجابة من الوالد ال�شالح.

واأخرًيا اأيها املبارك:
واهلل ثم واهلل لو فت�شت قلوب اخللق اأجمع على اأن جتد اأهل حب 

لك؛ فلن جتد اأكرث من والديك، واإن َق�َشوا عليك اأحياًنا فهو خري لك:
ق�شا ليزدجروا، ومن يُك حازًما

                                       فليق�س اأحياًنا على من يرحـــــم
فالزم طاعة والديك ت�شلم وتغنم.

ختاًم���ا: ن�س���األ اهلل اأن يوفقن���ا ل���رب والدين���ا، واأن يبعدن���ا ع���ن 
العقوق، واأن يهدينا اإىل �سواء ال�سبيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع بر الوالدين )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى، اأحاط بكل �سيء علًما،واأح�سى 
كل �سيء عدًدا، له ما يف ال�سماوات وما يف الأر�ض وما بينهما وما تت 
الرى. واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممًدا عبده ور�سوله. اأخ�سى النا�ض 
ال��ردى، �سلى  لربه واأتقى، دل على �سبيل الهدى، وحذر من طريق 
اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه، معامل الهدى، وم�سابيح 
الدجى، والتابعني ومن تبعهم باإح�سان، و�سار على نهجهم واقتفى. 

اأما بعد:
تتعدد الربامج التي تث على بر الوالدين، وتتنوع املحا�سرات، 

اإل اأن املو�سوع يظل يحتاج اإىل الكثري، والكثري من الهتمام.
من هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �سهر )    ( لعام )             ( 

�سنكون معكم يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع بر الوالدين.

لنْ َيَدي والديك، ومع القراآن الكرمي: َقبِّ

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 
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ک  ک  ک  ک  ڑ      ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ گ  گ گ   ڳ ڳ ڳ رب  )الن�شاء(.

قبل يد والدتك، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اأكرب الكبائر عقوق الوالدين، قال : قيل : وما عقوق 
الوالدين ؟ قال : ي�شب الرجل اأبا الرجل في�شب اأباه، وي�شب اأمه في�شب 

اأمه« رواه الإمام اأحمد.

الكلم��ة  وم��ع  والدي��ك،  عين��ي  يف  النظ��ر  حت��د  ل 
ال�صباحية:

بعض الوسائل المعينة على بر الوالدين"1"
هدي  كــان  وهكذا  مبثله،  اخلــريات  ا�شتجلبت  فما  الــدعــاء:   -1
واأن يكون  اأن يوفقهم لرب والديهم،  بارئهم  اإىل  ال�شاحلني، ي�شرعون 

اآباوؤهم واأمهاتهم را�شني عنهم، قال تعاىل: زب ہ ہ ہ  ہ ھ    
ھ ھ ھ ے ے ۓ رب )النمل: 19( الآية.

2- تذكر نعمة وجودهما واأنهما راحالن: اأجل اإن هذين الوالدين 
اللذين ي�شتنري الب�شر بروؤيتهما، وينجلي احلزن بابت�شامتهما، وتتواىل 
ع القلب َم�َشاءه،  دِّ امل�شرات بفرحهما .. هذان الوالدان قد ياأتي يوم ُي�شّ
ر الكبد �شباحه، حيث ت�شبح اأو مت�شي، وقلبك جمروح بفقد اأحد  وُيَفطِّ
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والديك، وغيابه عن ناظريك .. فهل تاأملت تلك اللحظات الع�شيبات؟! 
اإن وجود والديك اأو اأحدهما نعمة عظمى، ومنحة كربى، فبادر ب�شكرها 

بعظيم برهما، وعمل كل اأمر ي�شرهما.
اأبــواب  من  بــاب  الــوالــدان  برهما:  على  املرتب  الأجــر  تذكر   -3
اجلنة، اإذا بررتهما، وقد يكونان �شبًبا يف �شقائك، اإن اأنت اأ�شرفت يف 
عقوقهما، فاإذا تذكرت ما يف برهما من الأجر اجلزيل، وما يف عقوقهما 

من الإثم العظيم، كان ذلك دافًعا قويًّا للحر�س على برهما.
والديك  وكما ترب  تــدان،  تدين  .. كما  نعم  تــدان:  تدين  4- كما 
اليوم،  والديك  تعق  كما  ا  واأي�شً  .. غًدا  اأولدك لك  بر  ف�شيكون  اليوم، 
فمن ورائك عقوق اأبنائك لك غًدا. واجلزاء من جن�س العمل، ول يظلم 
ربك اأحًدا .. فاحذر اأن ُت�شقي نف�شك، فت�شقي اأبناءك معك، ومن بعدك.
وجب  فقد  تركة؛  لهما  كانت  اإذا  خا�شة  عنهما:  الّدين  اأداء   -5
الق�شاء من تركتهما، قبل ق�شمة املرياث، واإن مل يكن لهما مال، وعليهما 
ا  دين، فاإن الواجب عليك اأن ت�شارع اإىل ت�شديد هذا الدين عنهما، برًّ

لهما واإح�شاًنا.
6- اإنفاذ الوعود التي وعدها اأبواك، في�شتحب لك اأن تفي وتنجز 
لهما ما وعدا وفاًء لهما، وابتغاء الأجر والثواب من اهلل - عز وجل - .

7- ترك النياحة عليهما اإذا ماتا : لأن النياحة ل تفيد، بل ت�شر .. 
اأما جمرد البكاء مع دمع العني وحزن القلب، فال جناح على من �شدر 

منه ذلك، ولنا يف ر�شول اهلل اأ�شوة، حينما مات ولده اإبراهيم ..
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بر الوالدين فر�صة، ومع هذه الفقرة:

من البر أن تطعم مع والديك
قال ه�شام بن ح�شان: قلت للح�شن الب�شري: اإين اأتعلم القراآن، 
اأمك  الع�شاء مع  تتع�شى  بالع�شاء، قال احل�شن: لأن  اأمي تنتظرين  واإن 

وتقر بذلك عينها، اأحب اإيلَّ من حجة حتجها تطوًعا.
فاإذا اأردت اأن تنال هذا الأجر، فاجعل لوالديك من اأوقات الغداء، 

اأو الع�شاء، اأو القهوة ما توؤن�شهما به.

ل تظن اأنك �صتويف والديك حقهما، ومع هذه الفقرة:

معنى اإلحسان إلى الوالدين
ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  ـــعـــاىل:   ت اهلل   قـــال 

ں رب  )الإ�شراء: 23(.
قال ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما-: ل تنف�س ثوبك في�شيبهما 

الغبار.
النظر  َبرَّ والده من �شد  وقالت عائ�شة - ر�شي اهلل عنها -: ما 

اإليه.
وقال عروة: ل متتنع عن �شيء اأحباه.

فالإح�شان لفظة جامعة، ت�شمل: الأقوال والأعمال التي بها اإي�شال 
اخلري والنفع للوالدين يف الدارين.

ويف الإح�شان تدخل اأنواع بر الوالدين كلها.
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يظل الوالدان حقهما كبري، ومع اآخر فقراتنا:

عاقبة رجل عاق ألمه
عن اأبــي حــاوم عن رجل قــال: اأم�شيت يف اأر�ــس فــالة، فرفع يل 
بيتان من �شعر، فاأمتمت البيتني حتى اأنخت بفنائهما، ف�شلمت، فخرج 
اإيلَّ امراأتان �شابة وعجوز، فقلت: هل من ع�شاء اأو مبيت؟ قالت: ل واهلل 
ما عندنا من ع�شاء، ول لنا بهذا الوادي مال ول �شاة ول بعري ول حمار!
وبال�شاحلني،  بــاهلل،  قالتا:  تعي�شان؟  �شيء  فباأِيّ  فقلت:  قــال: 
وبالطريق. فلما هداأ النا�س بع�س الهدوء �شمعت نهيق احلمار، فو اهلل 
ما زلت اأ�شمعه حتى اأ�شبحت، وامتنع مني النوم، فخرجت اأم�شي حيث 
�شمعت نهيق احلمار، فاأجد قرًبا فيه رقبة حمار، قد غيب الرتاب ما 
فوق عينيه، واأذناه بارزتان وظهره مك�شوف من الرتاب، فراعني ذلك، 
فرجعت اإليهما، فقلت لهما: اأخرباين خرب هذا احلمار الذي يف القرب؟ 
قالتا: ل ي�شرك األ ت�شاألنا عنه؟ قلت: فاإين اأ�شاألكما. قالت ال�شابة: هذا 
ـ واهلل ـ زوجي، وهو ـ واهلل ـ ابن هذه، وهو ـ واهلل ـ الذي �شمعت نهيقه 
تنهاه عن  ل  كانت  لها،  راأيت من خلق اهلل  اأعق من  وكان  الليلة،  منذ 
اهلل  جعلك  فتقول:  احلمار،  ينهق  كما  فانهقي  اذهبي  قال:  اإل  �شيء، 
حماًرا، فمات، فدفناه حيث راأيت، وهو ـ واهلل ـ الذي اأحلنا هذا الوادي، 

واأ�شكناه.
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل اآخر فقراتنا، وندعوكم للم�ساهمة 

معنا يف فقراتنا القادمة عن بر الوالدين.
اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 

اأجمعني".
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أسبوع بر الوالدين )3(

ٱ ٻ ٻ

وال�شالة،  بال�شرب  بال�شتعانة  اأمرنا  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وو�شف  اخلا�شعني،  على  اإل  كبرية  اأنها  واأخــرب  احلياة،  م�شاق  على 

املوؤمنني باخل�شوع يف �شالتهم، وجعل ذلك اأول �شفاتهم، فقال: زب ٱ 
املوؤمنون:2-1(.   ( رب  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ل  اإل اهلل وحده  اإله  ل  اأن  واأ�شهد  واإح�شانه،  اأحمده على عظيم ف�شله 
�شريك له تعظيًما ل�شاأنه، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله الداعي اإىل 
ر�شوانه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم باإح�شانه. اأما 

بعد:
ا بيوت اأخرى بق�ش�س  متتلئ البيوت بق�ش�س الرب، ومتتلئ اأي�شً

العقوق، ولكليهما عند اهلل ح�شاب، فاإما اأجر اأوعقاب.
 ونحن يف هذا اليوم الثنني، املوافق )    ( من �شهر )    ( لعام 

)             ( �شنوا�شل احلديث - باإذن اهلل - عن بر الوالدين.

ر�صا اهلل يف ر�صا الوالد، و�صخط اهلل يف �صخط الوالد، 
ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  زب  تعاىل:  قال 
ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
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ے ۓ       ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې    ۉۉ  ۅ   ۅ  ۋ 
ىئ  ىئ   ىئ   ېئ           ېئ   ېئ            ۈئ      ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ   وئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

مب ىب      يب جت حت             خت مت  رب  ) الأحقاف(.

اإن اأب��ر الر �صل��ة الرجل اأهل ود اأبي��ه، ومع احلديث 
ال�صريف:

الحديث
 عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - ، اأن رجاًل �شاأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأيُّ الأعمال اأف�شل؟ قال: »ال�شالة لوقتها، وبر الوالدين، ثم اجلهاد يف 

�شبيل اهلل« رواه البخاري.

الكلم��ة  وم��ع  قدميه��ا،  حت��ت  اجلن��ة  ف��اإن  الزمه��ا 
ال�صباحية:

بعض الوسائل المعينة على بر الوالدين"2"
 .. اإليه  1- ال�شدقة اجلارية: فهي تفيد امليت مما ي�شل ثوابها 
وقد نقل الإمام النووي -رحمه اهلل - الإجماع على ذلك. ومن اأف�شل 

ال�شدقات اجلارية �شقيا املاء، كما قال اأهل العلم.
2- ال�شيام عنهما، اإذا ماتا وعليهما �شوم .. م�شداًقا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من مات وعليه �شيام، �شام عنه وليه« متفق عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص للمراأة التي اأتت  3- احلج عنهما اإذا ماتا ومل يحجا. لقوله 
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 . ال�شحيحني  يف  واحلديث  عنها(.  )حجي  فقال:  اأمها،  عن  ت�شاأل 
ا جائزة عن  وحتى اإذا كانا كبريين ول ي�شتطيعان احلج .. والعمرة اأي�شً

الوالدين .
 - النا�س  وبع�س  والدك  تكون بني  كاأن  ا�شرت�شاء اخل�شوم:   -4
قبل املمات - �شحناء وخ�شومة، فقم بطلب العفو عن اأبيك، ودعائهم 

له، وكذا عن والدتك .
ي�شلي  اأن  اأمكن  اإن  مماتهما:  بعد  والديه  على  الولد  �شالة   -5
يف   - البــن  لأن  ذلــك؛  فعل  للم�شلني،  كاإمام  اجلنازة  �شالة  عليهما 

ا يف الدعاء لوالديه. واهلل تعاىل اأعلم. الغالب - يكون اأ�شد اإخال�شً
 6- اأن ت�شل اأهل ود اأبيك اأو اأمك : وذلك كما ورد عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ا من ح�شن  »اإن اأبر الرب �شلة الولد اأهل ود اأبيه« رواه م�شلم. وذلك اأي�شً
العهد، ومن الوفاء وال�شلة املحمودة .. فوا�شل �شلة الرحم التي كان 

ي�شلها اأبوك، ول تقطعها.
والدك  اإن كان  والــدك:  �شار فيها  التي  وا�شل م�شرية اخلري   -7

يعطي الفقراء وامل�شاكني ، فوا�شل العطاء ول تبخل على هوؤلء.
والــدك قد اقرتف  اإن كان  : مبعنى  والــدك  اأف�شده  اأ�شلح ما   -8
ا اأو قطع رحًما .. اإلخ، فعليك اإن  �شوًءا، اأو جره اإىل م�شلم، اأو ظلم �شخ�شً
كنت تريد رحمة والدك، مما هو فيه من العذاب، اأن ت�شلح ما اأف�شده.

الفقرة: هذه  َكرمًيا" ومع  َقوًل  لُهما  "َوُقل 

من مهارات التعامل السامي مع الوالدين
عبداهلل  بــن  عامر  قــال  لهما:  ال�شالح  الــدعــاء  مــالزمــة   )1( 
كاماًل  حــوًل  اهلل  �شاألت  فما  اأبــي؛  مــات   :  - اهلل  رحمه   - الزبري   ابــن 
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اإل العفو عنه.
والتي  بهم،  والرب  لالآباء  الإخال�س  اإنها �شورة عزيزة من �شور 
يالزمها الأبناء والبنات؛ لي�س يف حياة الوالدين فح�شب، بل حتى بعد 

موتهما.
فاإن هذا الرب والدعاء ي�شلهم وينفعهم يف قبورهم - بف�شل اهلل 

- كما دلت عليه �شنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
زب ۈئ  النفقة: قال اهلل تعاىل:  الوالدين يف  )2( تقدمي 

ېئ ېئېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی رب )البقرة: 215(.
فاإذا اأنفق ال�شخ�س ماًل قلياًل اأو كثرًيا، فاأوىل النا�س به واأحقهم 
بالتقدمي: اأعظمهم حًقا عليه، وهما الوالدان الواجب برهما، واملحرم 

عقوقهما.
ومن اأعظم برهما:النفقة عليهما. كما اأن من اأعظم العقوق:ترك 

الإنفاق عليهما. ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة؛ على الولد املو�شر.

ابت�صم يف وجه والديك دائًما، ومع هذه الفقرة:

بر الوالدين في حياة السلف
بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان األف درهم، فعمد اأ�شامة 
قلب  واأخــرج جمارها )اجلمار  فنقرها  نخلة  اإىل   - ر�شي اهلل عنه   -
ترى  واأنــت  هــذا،  على  يحملك  ما  له:  فقالوا  اأمــه،  فاأطعمها  النخلة( 
�شيئا  ت�شاألني  ول  �شاألتنيه،  اأمي  اإن  قال:  األف درهم؟  بلغت  قد  النخلة 
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اأقدر عليه اإل اأعطيتها.
كم نحن بحاجة ملراجعة اأنف�شنا يف اأ�شاليب اإدخال ال�شرور على 

اآبائنا واأمهاتنا،ومنها الهدايا املنا�شبة واملفرحة.

ل تظن اأن بر الوالدين ينقطع بعد وفاتهما، ومع هذه 
الفقرة:

دعا عليه فأصبحت يده ملتوية
قد  فهد  بني  كان رجل من  قــال:  الطائي  الرحمن  اأبــي عبد  عن 
كرب و�شعف، يكني اأبا منازل، وكان له ابن يقال له منازل: وكان له ولد 
اأبيه،  يقب�س عطاء  وكان  اإياه،  اأعطاهم  �شيًئا  اأ�شاب  اإذا  وكان  �شغار، 
وكان �شيًخا كبرًيا. فولد لل�شيخ ابنتان �شغريتان، وكان منازل ي�شتاأثر 
فقام  عطاءه،  اأعطوين  فقال:  منازل  خرج  العطاء  خرج  فلما  عليهم، 
ال�شيخ، فقال: اأعطوين عطائي يف يدي، ففعلوا، فحمل عطاءه، ثم قام 
يتوكاأ على منازل، فقال منازل: هلم اأحمل عنك، فقال: دعه فلما خال 
ال�شيخ  فان�شرف  به،  العطاء فذهب  اأخذ  ثم  اأبيه  يد  الطريق، فك  له 
اأخذ منازل  اأهله وولده: ما �شنعت؟ قال  له  ولي�س يف يده �شيء، فقال 

عطائي ثم اأن�شاأ يقول: 
ــازل ـــ ــي وبــــــنَي مــن ــن ــي َجــــــــَزْت رحــــــٌم ب

طاُلبه يــَن  الــدَّ ي�شتنجُز  كما  جـــزاًء 
ــوى  ــَت ــش ا� ــو  هـــ مـــا  اإذا  ـــى  حـــتَّ ـــُه  ـــت ـــي َربَّ

كــبــرًيا و�ــشــاَوى عــامــل الــرمــح عاربه 
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ــدي  ـــ ــــــوى ي َتــظــلَّــمــنــي مـــــايل كـــــذا ول
َغالبـــــــه هــو  الـــذي  اهلُل  يـــَده  لــــوى 

فاأ�شبـح منازل ملوية يــده .

ِمُع والديك اإل اأَرقَّ الكلمات، ومع اآخر فقراتنا: ل ُت�صنْ

حق الوالدين
قال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »رِغم اأنفه، رغم اأنفه، رغم اأنفه، قيل: من يا 
ر�شول اهلل؟ قال : من اأدرك والديه عند الكرب اأحدهما اأو كالهما ثم مل 

يدخل اجلنة« رواه م�شلم.
فاأب�شر يا من اأح�شنت لوالديك بجنة فيها ما ل عني راأت ول اأذن 

�شمعت ول خطر على قلب ب�شر.
هما بعبادته، قال تعاىل: زب ڳ ڳ  وكيف ل وقد قرن اهلل برَّ

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں رب  )الن�شاء: 36(.
حتًما غــريه  تــعــبــدوا  ل  اأن  اهلل  ق�شى 

ـــــا اأَمَّ خالقــه  غــري  �شخ�س  فياويح 
فـبالغـــوا بالوالـــديــن  واأو�شاكمــوا 

والرحمــا ذاك  يف  فــالأجــر  بربهما 
اإن حق الوالدين عظيم وبرهما فري�شة، وعقوقهما حمرم؛ األي�س 

هما اللذان تعاهدا على تربيتك، و�شحيا براحتهما من اأجلك؟
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من  و�شرقت  وولدتـــك،  حملك  حتملت  ملن  اجلميل  تــرد  فكيف 
قلبها عند  اأوجاعك يف  واأ�شكبت  اأجل راحتك،  املنام من  لذيذ  عينيها 

مر�شك؟
�شورها،  باأب�شع  احلياة  متاعب  واجــه  ملن  اجلميل  تــرد  وكيف 

وتخطى جميع الدروب حلياة هانئة يوفرها لك.
لذا؛ وجب عليك طاعتهما، والتاأدب لهما واملبالغة يف خدمتهما.

اللهم وفقنا اإىل بر والدينا، واجعلنا من عبادك ال�شاحلني.
ختاًم���ا نق���ول: احر�ض - اأخي الطالب - عل���ى بر والديك؛ فهي 
فر�س���ة وجن���ة، اإن مل تغتنمه���ا �ساع���ت من���ك، وندم���ت عليه���ا ط���وال 

حياتك.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع بر الوالدين )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال، الداِئم الباقي بال زوال، املوِجد 
وذّرات  الَبحر،  واأم���واج  القطر،  بعَدد  العامل  ِم��ث��ال،  غ��رِي  على  خلَقه 
مال، ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�ض ول يف ال�سماء، ول تت  الرِّ
اأطباق اجِلبال، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب 
ًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل  وال�سهادة الكبري املَتعال، واأ�سَهد اأنَّ حممَّ
اأما  عليه وعلى �سحبه واآله خري اآل، �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. 

بعد:
يذكرنا القراآن الكرمي بف�سل الوالدين، وتثنا �سنة امل�سطفى  
على ذلك، ويجتهد املخل�سون يف تذكري املجتمع باأهمية الرب وعاقبة 

العقوق.
من هذا املنطلق نبداأ اإذاعتنا لهذا اليوم الثالثاء، املوافق )    ( 

من �سهر )    ( لع�����ام )             ( حاملني لكم معنا �ست لءات.

ل تغفل عن والديك، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ     ٺ     ٺ  زب  تــعــاىل:  قــال 
ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ  ڤ  ڦڦ ڦ   ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ        چڇ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
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ژ ڑڑ  ژ  ڈ  ڎ ڈ  ڎ  ڌ   ڍ ڍ ڌ 
ک ک ک   ک گ   گ گ   گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ  ڱ ڱ 
ڱ ںں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ  ہ ہ ہ ہ    ھ 
ھ ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ     

ۆ رب  )الق�ش�س(.

ل تهجر والديك، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
 عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: �شاألت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ميقاتها«.  على  »ال�شالة  قال:  اأف�شل؟  العمل  اأيُّ  اهلل،  ر�شول  يا  قلت: 
قال: »اجلهاد يف  ؟  اأيُّ ثم  الوالدين«. قلت:  بر  »ثم  قال:  ؟  اأيُّ ثم  قلت: 
رواه  لــزادين.  ا�شتزدته  ولو  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  عن  ف�شكت   .» اهلل  �شبيل 

البخاري.

ل ترفع �صوتك اأمام والديك، ومع الكلمة ال�صباحية:

الوالدان في الغرب ومأساة آخر العمر
اأكرث ما يفكر فيه الفرد يف الغرب - وهو ي�شارع ظروف احلياة 
اليومية - هو تاأمني �شن �شيخوخته؛ فهو يكنز جزًءا من ماله - ب�شكل 
)املادية(  احلياة  يجد  حتى  و�شبابه،  قوته  �شنوات  طــوال   - منتظم 
لو مدها  وحتى  لأحد،  يده  اأن ميد  ي�شطر  ول  اآخر عمره،  الكرمية يف 
فلن يجد من يعينه، حتى اأقرب النا�س اإليه، بينما ل يخطر بباله اأبًدا 
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اأن ينعم بحياة )عاطفية( دافئة يف هذه املرحلة من حياته، فذلك حلم 
واأحفاده  اأبناءه  اأن  يدرك متاًما  فهو  املنال، و�شرب من اخليال،  بعيد 
لن يلتفتوا له، وهو يف هذا العمر. والكل �شيبتعد عنه من�شغاًل بحياته 
اإذا  اأ�شبوعية،  الأحوال بزيارة  اأح�شن  واأموره اخلا�شة، وقد يحظى يف 
املر�س  اأ�شابه  اإذا  �شوًءا  الأمر  يزداد  بينما  بها  باأ�س  ل  �شحة  كان يف 
ة البي�شاء يف امل�شت�شفيات، اأو يف دار الإيواء اأو العجزة  وظل رهني الأ�ِشرَّ
ت�شرف عليه املمر�شات والأطباء يف حياة ل طعم لها؛ ل يزوره فيها اأحد 
من اأبنائه، اإل ما ندر. تذبل زهرة خريفه قبل اأوانها وهو ل ينتظر �شيًئا 

�شوى املوت.
الإن�شان  ي�شيع  الغرب  املادي يف  التقدم احل�شاري  زحمة  و�شط 
يف  الإن�شان  قــام  فقد  يجدهما؛  ول  واحلنان  احلــب  ي�شتعطف  تائًها، 
يف  كثرًيا  وتقدم  املدنية،  احلياة  تنظم  التي  القوانني  بتاأ�شي�س  الغرب 
العلم، و�شيد البنيان على اأ�ش�س متينة، وو�شل اإىل الرفاهية واحل�شارة 
والتكنولوجيا واحلياة املتقدمة، ولكنه غفل و�شط كل هذا عن اخل�شائر 
نتج  ما  وتفككها،  العائلة  متا�شك  �شياع  وهو  ح�شارته،  �شاحبت  التي 
عنه اإهمال وا�شح للوالدين؛ فالبن اأو البنت ي�شتطيعان اأن يرتكا بيت 
العمر  من  يبلغا  اإن  ما  والديهما  بعيًداعن  بحياتهما  وي�شتقال  العائلة، 
)18( عاًما، نعم يرتكان منزل العائلة غري نادمني ول اآ�شفني؛ بل يعترب 
ذلك من حقوقهما وكرامتهما، والعجيب الغريب اإن من يبقى مع والديه 

- وقد جتاوز عمره الـ)25( عاًما - يعايره اأقرانه واأ�شدقاوؤه بذلك!
الواقع  هذا  الوالدين، يف ظل  مل�شتقبل  مظلمة  قامتة  �شورة  اإنها 
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الولد  هذا  بر  �شيكون  كيف  نتخيل  اأن  ولنا  حلقوقهما،  و�شياع  املرير 
املادة  �شوى  يحرتم  ل  جمتمع  ظل  يف  حياتهما  بقية  لوالديه  البنت  اأو 
وال�شتقاللية؟ فلي�س هناك قانوٌن يلزم الولد اأو البنت بالرب بوالديه، اأو 
الهتمام والرعاية بهما؛ بل من يقرر من الأبناء العتناء باأحد والديه 
اأو كليهما ياأخذ مقابل ذلك ماًل من الدولة نظرًيا خلدماته ! فيا للعجب!
يف  �شيء  لكل  وحقوًقا  قانوًنا  جند  اأن  املبكي  امل�شحك  من  واإنــه 
جند  ول  منزل،  يف  كلب  حق  اأو  �شارع،  يف  الطريق  حلق  حتى  الغرب، 
قانوًنا يلزم اأو ينظم اأو يحث الأولد بالرب بوالديهم والعناية بهما! فهذه 
وتِعَبا، وهما يعتنيان  �شِهَرا  اللذين  الوالدين  فاأين حق  اأمور �شخ�شية؛ 
و�شقاء  واأموالهما،  جهدهما  ور�شا  حب  بكل  له  ويقدمان  الولد،  بهذا 

ا يافًعا .. فاأين ال�شكر ورد اجلميل؟ عمرهما، حتى كرب واأ�شبح �شابًّ
بينما جند ال�شورة خمتلفة يف الإ�شالم؛ فحق الوالدين من اأكرب 
ور�شوله  اهلل  حقوق  بعد  حق  هناك  فلي�س  الأولد.  على  التي  احلقوق 

اأوجب على امل�شلم من حقوق والديه.
حياتهما،  مراحل  كل  يف  الوالدين  حقوق  الإ�ــشــالم  �شمن  وقــد 
وخ�شهما بالذات عند الكرب وتقدمهما بالعمر؛ فاحلمد هلل على نعمة 

الإ�شالم.

ل تهمل طلبات والديك، ومع هذه الفقرة:

من مهارات التعامل السامي مع الوالدين
)1( نداوؤهما والتحدث عنهما باأف�شل واأحب الأ�شماء: 

، يا  اأبي  يا  الولد والديه بهذا الو�شف اجلليل:  اأن ينادي  الأ�شل 
اأمي، واإذا حتدث عنهما يقول: والدتي، والدي، كما اأخرب اهلل يف القراآن 
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ا ِبَواِلَدِتي( وغريهما.  عن اأنبيائه: اإبراهيم : )َيا اأََبِت( وعي�شى: )َوَبرًَّ
العجوز  اأو  بـال�شايب  الــوالــديــن  و�شف  يف  اخلــطــاأ  يعلم  وبــهــذا 

ونحوهما، مبا ي�شعر بتنق�شهما.
)2( حتى تكون مفتاح خري لوالديك:

من النا�س من يجعله اهلل رحمة لوالديه: يح�شن اإىل الأيتام، واإىل 
الأرامل وال�شعفة وامل�شاكني.

على  والديك  يحرم  اهلل  والديك..  اهلل  رحم  دعواتهم:  فتنطلق 
النار.

والديه.. فيكون مفتاح خري لهما يف  له ويرتحمون على  فيدعون 
الدنيا والآخرة.

اإليهم،  وي�شيء  النا�س،  يوؤذي  �شقيٌّ طريد..  هو  من  النا�س  ومن 
فيكون �شبًبا يف لعن والديه.

ل تتاأفف لوالدك، ومع هذه الفقرة:

بر الوالدين فريضة محكمة
به:  اأو�شي  اأن مما  ال�شالم -  نبيه - عي�شى عليه   اأخرب اهلل عن 
زب ں ں رب  )مرمي: 32( قال احلافظ القرطبي: دلت هذه الآية 
على اأن ال�شالة والزكاة وبر الوالدين، كان واجًبا على الأمم ال�شالفة، 

والقرون اخلالية املا�شية، فهو من الثابت املحكم يف كل ال�شرائع.
ويف �شريعة الإ�شالم جاء تاأكيد هذه الفري�شة اأو�شح مما كان يف 

ال�شرائع ال�شابقة، وعظم اأجره وثوابه.
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ل تبخل على والديك، ومع هذه الفقرة:

انفصل رأسه عن جسده بدعوة أمه
�شاب يف الع�شرين من عمره، دخلت �شيارته حتت �شاحنة كبرية 
يف حادث �شنيع، فتجمع النا�س لإنقاذه، فلما اأخرجوه من �شيارته، اإذا 
براأ�شه منف�شل عن ج�شده، فبحث ال�شابط عن ا�شمه، ثم ات�شل على 
البيت، فردت امراأة، فقال: هذا منزل فالن )والد �شاحب احلادث(؟ 
قالت: نعم، قال: اأين هو؟ قالت: غري موجود، ول يوجد اأحد يف البيت، 
واأ�شلوب  بتمهيد   - فقال  اأمه،  اأنا  قالت:  من فالن؟  قرابتك  وما  قال: 
لإكمال  للق�شم  يح�شر  ونريد من  ب�شيط،  لقد ح�شل لبنك حادث   :-
الإجــراءات، فلما �شمعت الأم ا�شم ابنها - الذي وقع عليه احلادث - 
دعت اهلل تعاىل عليه بالهالك واملوت، ففوجئ ال�شابط بردها وتعجب، 
اإنه  فقالت:  دعائها،  �شبب  عن  و�شاألها  لبنها،  ح�شل  مبا  اأخربها  ثم 
�شئمت  يهددين، حتى  ودائًما  و�شربني،  �شتمني  وقد  خرج من عندي، 
منه. لقد اأتعبني، وكاأين مل اأ�شهرعليه، ومل اأتعب يف تربيته، فدعوت اهلل 

تعاىل اأن يهلكه، ويريحني منه.
ختاًم���ا نق���ول: يحتاج الوال���دان اإىل اح���رتام يف ال�سغر، ورحمة 
وعناي���ة يف الك���رب؛ ف���ال نن�س���ى اأنف�سن���ا، فق���د كنا �سغ���اًرا وقدم���وا لنا 

الكثري، واليوم علينا اأن نرد الدين لهم.
 "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعل���ى اآل���ه و�سحب���ه 

اأجمعني".
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أسبوع بر الوالدين )5(

ٱ ٻ ٻ

ال�سكر  وم�ستوجِب  ان��ق��ط��اع،  ب��ال  احل��م��د  م�ستحِق  هلل  احل��م��د 
بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  امل��ن��ان،  ال��وه��اِب  ي�ستطاع،  ما  باأق�سى 
اإل  اإل منه، ول ف�سل  ل�سان، املرجو للعفو والإح�سان، الذي ل خري 
من لدنه، واأ�سهد اأن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، وحبيبه وخليله، 
الوايف عهده، ال�سادق وعده، ذو الأخالق الطاهرة، املوؤّيد باملعجزات 
واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الباهرة،  وال��رباه��ني  الظاهرة، 

وتابعيه واأحزابه، �سالة ت�سرق اإ�سراق البدور. اأما بعد:
ا اأ�سناف النا�ض يف الرب متعددة  كما اأن اأ�سابع اليد خم�سة، اأي�سً
وخمتلفة، فهذا يبذل الغايل والنفي�ض يف بر والديه، وذاك اأقل منه، 

والثالث مهمل، والرابع مق�سر، ول حول ول قوة اإل باهلل.
من اآخر يوم من اأ�سبوع بر الوالدين، الأربعاء، املوافق )    ( من 
�سهر )    ( لعام )             ( ي�سرنا اأن نوا�سل طرق هذا املو�سوع بكل 

ما لدينا من �سبل وو�سائل.

كيف ينام عاق ووالداه غ�صبانان عليه؟!، ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڦ ڄ ڄ ڄ           ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ          چ چ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ           ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ 
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ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ 
ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ     ۇ ۇ ۆ   ۆ رب  )مرمي(.

كما تفعل لوالدي��ك �صيفعله اأبناوؤك بك يف امل�صتقبل، 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: �شئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
الكبائر، قال: »الإ�شراك باهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النف�س، و�شهادة 

الزور« رواه البخاري.

هل تنوي زيادة اأعمالك يف بر والديك؟!، ومع الكلمة 
ال�صباحية:

ما أحسنه من بيت..!
ما اأح�شنه من بيت: القّوام عليه َمَثٌل يحتذى يف الرب بوالديه؛ فهو 
مدر�شة حّية لأهل بيته - من زوج وولد - يف القيام بهذا الواجب العظيم 

واخللق الكرمي!
حدود  اأحدهما  يتخطى  امــراأة،  اأو  رجل،  فيه  بيت  منه:  واأح�شن 
بره بوالديه، بل وجمرد اأن يكون قدوة حية م�شاهدة، ويرتقي اإىل اأبعد 
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والعون  والرتغيب،  باحلث  الــرب..  على  لالآخر  عوًنا  بكونه  ذلــك؛  من 
والتقريب.

اأتريدون اأح�شن من ذلك واأعلى؟!
بيت كرمي فيه رجل اأو امراأة، يتجاوز اأحدهما ذلك كله، ويرتقي 
الرّب  وي�شابقه يف  احلياة،  �شريك  فيناف�س  الباّرين،  الأبــرار  مدارج  يف 
بوالدي هذا ال�شريك، مبا ل يقل عن بره بوالديه هو، اأو بر ابنهما بهما!

فلله درُّ الرب.. كم فيه من الأجر واخلري؟!
اأولئك ال�شغار من ذاك البار..!

له ال�شدر، م�شهد  العني! وين�شرح  به  تقّر  اأجمله من م�شهد  وما 
ال�شغار الأبرار؛ ينادون فيلّبون م�شرعني، ويوؤمرون فيطيعون فرحني، 

ويخطئون فيطرقون خجلني معتذرين.
عطاء  برهم  من  يزيد  ول  ال�شنون،  متر  مهما  بّرهم  يتغرّي  ل 

ممنون، اأو ينق�س منه عتاب حنون!
الباّرات، جزاء  واأرحام  الباّرين  اأ�شالب  من  هوؤلء  يخرج  واإمنا 

وفاًقا من رب كرمي ملن �شاء!
وهكذا طاب الغر�س.. فطابت الثمار.. فال غرو اأن يقال: "اأولئك 

ال�شغار من ذاك البار"!
حروف اخلتام:

ما اأعظمها من اآيات مت�س �شغاف القلوب املوؤمنة! فتفي�س بالدمع 
تاأثًرا ورقة وحناًنا، وحزًنا على ما �شلف من التفريط، يف حق من قرن 
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اهلل حقه بحقهما:
ڻ  ڻ  ڻ      ںں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب 
ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ 

ۓ رب  )الإ�شراء: 23(.

قل��ب الأب وقلب الأم لن تعرفه اإل بعد اأن ت�صبح اأًبا، 
ومع هذه الفقرة:

ال تلم الوالدين
ا �شحايا للظروف، فال  رمبا نكون �شحايا، ولكن اآباءنا هم اأي�شً
ميكنهم اأن يعلمونا ما ل يعرفونه بالفعل، لأن فاقد ال�شيء ل يعطيه. اإذا 
مل تكن والدتك تعرف كيف حتب نف�شها، على �شبيل املثال، اأو مل يكن 
والدك يعرف كيف يحب نف�شه، فاإنه من امل�شتحيل اأن يعلماك كيف حتب 
ليعلماك  بو�شعهما  ما  يبذلن  الثنان  كان  ذلك،  من  وبالرغم  نف�شك. 
اأكرث عن  تعرف  اأن  اأردت  اإذا  اأطفال.  وهما  لهما؛  تعليمه  �شبق  قد  ما 
والديك، فتحدث معهما عن طفولتهما. واإذا ا�شتمعت اإليهما باإن�شات، 
واأ�شلوبهما  خماوفهما،  اأتــت  اأيــن  من  ف�شتعلم  احلــنــان،  من  وب�شيء 
ال�شارم. فجميع ت�شرفاتهما معك نابعة مما قد مرا به من قبل، من 

خوف يف طفولتهما، كما هو احلال معك.
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نحت��اج اإىل وقف��ة ج��ادة يف ب��ر الوالدي��ن، ومع هذه 
الفقرة:

من فوائد بر الوالدين
اأوًل: بر الوالدين من اأحب الأعمال اإىل اهلل.

ثانًيا: ر�شا اهلل يف ر�شا الوالدين.
ثالًثا: الوالدين اأحق النا�س باملعاملة احل�شنة.

رابًعا: بر الوالدان اأف�شل من اجلهاد.
خام�ًشا: اإذا كنت باًرا فاأنت حاج ومعتمر وجماهد.

�شاد�ًشا: اجلنة حتت اأقدام الأمهات.
�شابًعا: بر الوالدين ُيطيل العمر ويو�شع الرزق. 

ثامًنا: من بر والديه فقد قرب نف�شه من اجلنة.
تا�شًعا: من بر والديه بره اأولده جزاء وفاًقا.

عا�شًرا: بر الوالدين يجعل لك بابني مفتوحني من اجلنة.

الوالدان كنز فال ت�صيعوه، ومع هذه الفقرة:

اخرج اهلل يلقط روحك
يف يوم من الأيام اآذى طفل اأمه، واأزعجها اأ�شد الإزعاج، فقالت: 
اأن هذه  الأم  تعلم  الباب، ومل  يلقط روحــك(، فخرج من  )اخرج اهلل 
الدعوة قد ت�شتجاب، فخرج م�شرًعا واعرت�س الطريق فا�شطدمت به 
ب�شيء يدق  واأح�شت  اإل  ال�شوت  الأم  اإن �شمعت  وما  ال�شيارات،  اإحدى 
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اأن  اأركانها خوًفا من  قلبها، فخرجت مذهولة يرجتف قلبها، وترتع�س 
تفقد فلذة كبدها، فلما نظرت وجدته ابنها، وقد فارق احلياة. فانهارت 
ونقلت للم�شت�شفى، واأ�شيبت بعدة اأمرا�س، وكانت تردد، وتقول: اأنا التي 

قتلت ابني. 

ل تظ��ن اأن برك بوالدي��ك ف�صيلة بل هو واجب، ومع 
اآخر فقراتنا:

فضل بر الوالدين
زب ٱ   :- وعال  - جل  اهلل  قال  ربانية:  فري�شة  الوالدين  بر 

ٻ ٻ ٻ رب )الأحقاف: 15(.

دلت الآية الكرمية على تعظيم بر الوالدين من وجوه، منها: عظمة 
لالإن�شان  وجهت  الو�شية  واأن  الإن�شان،  خالق  تعاىل  اهلل  وهو  املو�شي 

مطلًقا، و�شمول كلمة الإح�شان اجلامعة لكل خري.
اإىل هن���ا نك���ون ق���د و�سلن���ا اإىل اآخ���ر فقراتن���ا م���ن اأ�سب���وع ب���ر 
الوالدين، فال ت�سيعوا جنة هي تت اأقدام والديكم، وكونوا اأحر�ض 
عل���ى ب���ر والديك���م، حت���ى واإن اأ�سغلتك���م الدني���ا وتع���ددت مفاتنها، لأن 
الوال���د والوالدة هما �سبب وجودكم يف هذه الدنيا بعد اهلل - �سبحانه 

وتعاىل -.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )1(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ك���ان ب��ع��ب��اده خ��ب��رًيا ب�����س��رًيا، وت��ب��ارك ال��ذي 
جعل يف ال�سماء بروًجا وجعل فيها �سراًجا وقمًرا منرًيا، وهو الذي 
جعل الليل والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �سكوًرا، اأر�سل اإلينا 
حممًدا  هادًيا ومب�سًرا ونذيًرا، فبّلغ الر�سالة، واأّدى الأمانة، ون�سح 
الأمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده، وتركنا على املََحّجة البي�ساء، ليلها 
الإ�سالم خري  اأم��ة  اإل هالك، فجزاه اهلل عن  كنهارها، ل يزيغ عنها 

اجلزاء. اأما بعد:
رم�سان خري ال�سهور، رم�سان ب�سرى لل�سائمني، رم�سان �سهر 

الإكثار من قراءة القراآن.
ل ميكن اأن ن�سف روح وقلب وفوؤاد امل�سلم عند اإقبال هذا ال�سهر.
ونحن معكم يف هذا اليوم ال�سبت، املوافق )    ( من �سهر )    ( 

لعام )             ( ويف اأ�سبوع للحديث عن �سهر رم�سان الف�سيل.
رم�صان يف القراآن:

القرآن الكريم
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   زب  ــعــاىل:  ت قـــال 
ھ  ہھ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  
ھ ھ ے     ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  
ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 
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ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې 
ی  رب   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

)البقرة(.

رم�صان يف ال�صنة:

الحديث
عن �شعيد بن زيد - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يف  وطلحُة  ِة،  اجلنَّ يف  بكٍر  واأبو  ِة،  اجلنَّ يف  بيُّ  النَّ ِة:  اجلنَّ يف  "ع�شرٌة 
ِة،  ِة، و�شعُد بُن ماِلٍك يف اجلنَّ ِة، وُعثماُن يف اجلنَّ ِة، وعمُر يف اجلنَّ اجلنَّ
ِة، قال: َمن هَو؟ قال: �َشعيُد بُن زيٍد،  حمِن بُن عوٍف يف اجلنَّ وعبُد الرَّ
ِ يغرَبُّ  يُت العا�شَر مَل�شهُد رجٍل منُهم مَع ر�شوِل اهللَّ وقال: وَلو �شئُت ل�شمَّ
َر ُعمَر نوٍح" �شححه الألباين. منه وجُهُه، خرٌي من عمِل اأحِدُكم، وَلو ُعمِّ

رم�صان يف الكلمة ال�صباحية:

الصيام .. لعالج الضغوط النفسية
زب ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ       تعاىل:  يقول 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ رب  )البقرة: 183(. واهلل تعاىل ل 
اإذا كان فيه م�شلحة ومنفعة لهم. ولذلك  اإل  �شيًئا على عباده،  يكتب 
قد ُعرف ال�شيام منذ اآلف ال�شنني قبل الإ�شالم، عند معظم �شعوب 
الأمرا�س،  لل�شفاء من كثري من  الطبيعية  الو�شيلة  دائًما  وكان  العامل، 

واأن ال�شوم هو الطريق الطبيعي لل�شفاء من الأمرا�س!
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يرتفع  ال�شائم  عند  الطاقة  م�شتوى  اأن  اليوم  الباحثون  يوؤكد 
فاإن تغريات كثرية  املوؤمن -  اأخي  الق�شوى! فعندما ت�شوم -  للحدود 
حت�شل داخل ج�شدك، من دون اأن ت�شعر، فهنالك قيود كثرية ُتفر�س 
على ال�شياطني، فال تقدر على الو�شو�شة والتاأثري عليك، كما يف الأيام 
العادية، وهذا ما يرفع من م�شتوى الطاقة لديك، لأنك قد تخل�شت من 

م�شدر للتوتر وتبديد الطاقة الفعالة؛ �شببه ال�شيطان.
اإن اأكرث من ُع�شر طاقة اجل�شم ُت�شتهلك يف عمليات م�شغ وه�شم 
مع  تزداد  الطاقة  من  الكمية  وهذه  نتناولها،  التي  والأ�شربة  الأطعمة 
زيادة الكميات امل�شتهلكة من الطعام وال�شراب، ويف حالة ال�شيام �شيتم 
و�شيتم  والر�شاقة.  بالرتياح  الإن�شان  وي�شعر  الطاقة طبًعا،  توفري هذه 
ا�شتخدام هذه الطاقة يف عمليات اإزالة ال�شموم من اجل�شم، وتطهريه 

من الف�شالت ال�شامة.
اإن للج�شم م�شتويات حمددة من الطاقة ب�شكل دائم، فعندما توفر 
جزًءا كبرًيا من الطاقة ب�شبب ال�شيام والمتناع عن الطعام وال�شراب، 
وتوفر ق�شًما اآخر ب�شبب النقاء واخل�شوع الذي يخيم عليك، ب�شبب هذا 
ب�شبب  الكبري  ال�شتقرار  ب�شبب  كبرية  طاقة  وتوفر  الف�شيل،  ال�شهر 
التاأثري النف�شي لل�شيام، فاإن هذا يعني اأن الطاقة الفعالة لديك �شتكون 
ب�شهولة  مثاًل  القراآن  اأن حتفظ  وت�شتطيع  ال�شيام،  اأثناء  قمتها يف  يف 
اأكرب، اأو ت�شتطيع اأن ترتك عادة �شيئة مثاًل، لأن الطاقة املتوافرة لديك 

توؤمن لك الإرادة الكافية لذلك.
القوية  النف�شية  ال�شطرابات  عالج  على  فائقة  قــدرة  لل�شيام 
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مثل الف�شام! حيث يقدم ال�شوم للدماغ وخاليا املخ ا�شرتاحة جيدة، 
وبنف�س الوقت يقوم بتطهري خاليا اجل�شم من ال�شموم، وهذا ينعك�س 

اإيجابيًّا على ا�شتقرار الو�شع النف�شي لدى ال�شائم.
مر�شاهم  يعاجلون  النف�س،  علماء  من  كثرًيا  اأن  جند  اإننا  حتى 
وناجحة!  مبهرة  نتائج  على  ح�شلوا  وقد  فقط.  بال�شيام  النف�شيني 
النف�شية  الأمرا�س  من  لكثري  الناجع  الــدواء  هو  ال�شوم  يعترب  ولذلك 

املزمنة، مثل مر�س الف�شام والكتئاب والقلق والإحباط.
ن قدرتنا على حتمل الإجهادات، وعلى مواجهة  اإن ال�شيام يح�شِّ
املتكرر.  الإحباط  مواجهة  على  للقدرة  بالإ�شافة  احلياتية،  امل�شاعب 
الفعال  العالج  اأن جند  بالإحباط،  املليء  الع�شر  اأحوجنا يف هذا  وما 
احلالة  ويهّدئ  النوم،  يح�شن  ال�شوم  اأن  كما  اخلطر!  هــذا  ملواجهة 

النف�شية.
فلدى البدء بال�شوم يبداأ الدم بطرح الف�شالت ال�شامة منه، اأْي 
ا،  ي�شبح اأكرث نقاء، وعندما يذهب هذا الدم للدماغ يقوم بتنظيفه اأي�شً

فيكون لدينا دماغ اأكرث قدرة على التفكري والتحمل.
اأن  ينبغي  والآن  النف�شي.  للو�شع  ا�شتقراًرا  اأكــرث  اأخــرى  بكلمة 
ن�شتيقن باأن الإ�شالم مل ياأت ب�شيء، اإل وفيه م�شلحة ومنفعة لنا، ومل 
ندرك  اأن  ينبغي  ولذلك  علينا،  و�شر  �شرر  وفيه  اإل  �شيء،  عن  ينهنا 

زب ک ک ک  گگ گ   : ونتاأمل ونتدبر قول احلّق - عز وجل - 
گ           ڳ رب  )البقرة: 184(.

رم�صان يف فقرتنا القادمة:
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الصائم والتمر
ويبداأ  الأجــهــزة،  تتنبه  اإفــطــاره  تناول  يف  ال�شائم  يبداأ  عندما 
بها،  التلطف  تريد  التي  املعدة  ا  وخ�شو�شً عمله،  يف  اله�شمي  اجلهاز 
اإىل م�شدر  اإيقاظها باللني. وال�شائم يف تلك احلال بحاجة  وحماولة 

�شكري �شريع، يدفع عنه اجلوع، مثلما يكون يف حاجة اإىل املاء. 
واأ�شرع املواد الغذائية التي ميكن امت�شا�شها، وو�شولها اإىل الدم 
هي املواد ال�شكرية، وخا�شة تلك التي حتتوي على ال�شكريات الأحادية 
اأو ال�شكروز(؛ لأن اجل�شم ي�شتطيع امت�شا�شها  اأو الثنائية )اجللوكوز 
املعدة  كانت  اإذا  �شيما  ول  مــعــدودة.  دقائق  خــالل  و�شرعة،  ب�شهولة 

والأمعاء خالية، كما هي عليه احلال يف ال�شائم. 
ولو بحثت عن اأف�شل ما يحقق هذين الهدفني مًعا )الق�شاء على 
حتث  حينما  املطهرة،  ال�شنة  من  اأف�شل  جتد  فلن  والعط�س(  اجلــوع 

ال�شائمني على اأن يفتتحوا اإفطارهم بالتمر.

رم�ص��ان حت��ت فق��رة بعن��وان )رم�ص��ان خط��وة نح��و 
التغيري(:

رمضان خطوة نحو التغيير
فال  �شالته،  يف  مفرًطا  كــان  ملن  التغيري  نحو  خطوة  فرم�شان 
ي�شليها مطلًقا، اأو يوؤخرها عن وقتها، اأو يتخلف عن اأدائها جماعة يف 
امل�شجد؛ باأن يواظب على اأداء ال�شلوات يف اأوقاتها مع جماعة امل�شجد، 
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القيامة ال�شالة، فاإذا �شلحت �شلح  العبد يوم  فاأول ما يحا�شب عليه 
�شائر عمله، واإذا ف�شدت ف�شد �شائر عمله.

رم�صان يف �صاد�س فقراتنا:

كيف كانوا يصومون؟!
�شاأل رجل ذات يوم ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - عن ال�شيام.. 

فقال: "لأحدثنك بحديث كان عندي خمزوًنا.
اإن �شئت اأنباأتك ب�شوم داود - عليه ال�شالم - ، فاإنه كان �شواًما 
وقال  يومّا..  ويفطر  يومّا  ي�شوم  وكان  اإذا لقى،  �شجاًعا  وكان  قواًما، 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأف�شل ال�شيام �شيام داود«.. وكان يقراأ الزبور ب�شبعني 
كل  ببكائه  ويبكي  نف�شه،  فيها  يبكي  الليل  من  ركعة  له  وكانت  �شوًتا.. 

�شيء، وي�شرف ب�شوته املهموم واملحموم.
واإن �شئت اأنباأتك ب�شوم ابنه �شليمان - عليه ال�شالم - ، فاإنه كان 
ي�شوم من اأول ال�شهر ثالثة اأيام ، ومن و�شطه ثالثة اأيام، ومن اآخره 
ثالثة اأيام.. ي�شتفتح ال�شهر ب�شيام، وو�شطه ب�شيام، ويختمه ب�شيام.

البتول عي�شى بن مرمي -  العذراء  ابن  اأنباأتك ب�شوم  �شئت  واإن 
عليه ال�شالم - ، فاإنه كان ي�شوم الدهر، وياأكل ال�شعري، ويلب�س ال�شعر، 
وياأكل ما وجد، ول ي�شاأل عما فقد، لي�س له ولد ميوت ول بيت يخرب.. 
ي�شبح..  ي�شلي حتى  وقام  قدميه،  بني  الليل �شف  اأدركــه  اأينما  وكان 
اإ�شرائيل  بني  مبجال�س  مير  وكــان  يريده،  �شيد  يفوته  ل  رامًيا  وكــان 
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فيق�شي لهم حوائجهم.
واإن �شئت اأنباأتك ب�شوم اأمه مرمي بنت عمران، فاإنها كانت ت�شوم 

يوًما وتفطر يومني.
واإن �شئت اأنباأتك ب�شوم النبي العربي الأمي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فاإنه كان 

ي�شوم من كل �شهر ثالثة اأيام ويقول: "اإن ذلك �شوم الدهر".

من اأبواب اخلري يف رم�صان:

من أبواب الخير في رمضان
1- �شيام رم�شان اإمياًنا واحت�شاًبا، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شام رم�شان 

م من ذنبه« متفق عليه. اإمياًنا واحت�شاًبا ُغِفَر له ما تقدَّ
رم�شان  قام  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  واحت�شاًبا،  اإمياًنا  رم�شان  قيام   -2

م من ذنبه« متفق عليه. اإمياًنا واحت�شاًبا ُغِفَر له ما تقدَّ
اإىل هن���ا نك���ون ق���د و�سلنا اإىل ختام فقراتن���ا يف يومنا الأول من 
اأ�سب���وع رم�س���ان، ول يزال �سوقن���ا ي�سيل للحديث عن ه���ذا ال�سهر. يف 

الأيام القادمة باإذن اهلل.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي رفع مبكارم الأخالق اأقواًما فكانوا من املتقني، 
اأحمده  املر�شلني،  لهدي  املخالفني  من  فكانوا  ب�شيئها  اآخرين  وحــط 
اإياه:  مادًحا  ربنا  عنه  فقال  بالقراآن،  نبيه   اأدب  الذي  وهو   �شبحانه، 
زب ڱ ڱ    ڱ ں رب ) القلم:4(، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 
�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله �شاحب اخللق القومي، �شلى 

اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد:
يحلو احلديث اإذا كان عن رم�شان ذاك ال�شهر الذي يطري القلب 

عند �شماعه فرًحا، فليت العام كله رم�شان، وليت العمر كله قراآن.
من هذا اليوم الأحد، املوافق )    ( من �شهر )    ( لعام )             ( 

ي�شرنا اأن نوا�شل احلديث عن خري ال�شهور رم�شان.

اإذا دخ��ل رم�ص��ان فتحت اأب��واب اجلنة، وم��ع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  
ڤ            ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         ڀ 

ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ       ڄ  رب  ) القدر(.
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اإذا كان اأول ليل��ة من �صهر رم�ص��ان �صفدت ال�صياطني، 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يجاور 
الع�شر  يف  القدر  ليلة  »حتروا  ويقول:  رم�شان،  من  الأواخــر  الع�شر  يف 

الأواخر من رم�شان« رواه البخاري.

يف اجلن��ة ثماني��ة اأب��واب فيها باب ي�صم��ى الريان، ل 
يدخله اإل ال�صائمون، ومع الكلمة ال�صباحية:

ضياع الوقت في رمضان
ي�شيعون  النا�س  من  كثريًا  "اإن  القرين:  عائ�س  ال�شيخ  يقول      
الوقت يف رم�شان.. وهل �شمعت باأمة تلعب البلوت يف ليايل رم�شان؟ 
يعتق اهلل عز وجل الرقاب من فوق عر�شه، وهذه الأمة تلعب البلوت يف 
الأر�ــس! اهلل - عز وجل - يقول يف الثلث الأخري من الليل: }هل من 
�شائل فاأعطيه؟ هل من م�شتغفر فاأغفر له؟ هل من داع فاأجيبه؟{ متفق 
عليه، وهذه الأمة تلعب البلوت، وت�شمع الأغنية واملو�شيقى، وتعي�س الليلة 
اإىل اهلل؟ فقد �شيعنا  الليل!! فاأين رقابتها؟ واأين عودتها  احلمراء يف 
يقولون  اإل من رحم ربك،  ال�شاعات،  تقدر  اأمة ل  واأ�شبحنا  الأوقــات، 
اأرخ�س وقت هو وقت امل�شلمني، فاإن الأمم الأخرى   : - بال�شتقراء - 
م�شانعها ومعاملها منتجة معطية، وهذه الأمة اإن مل تهتد بهدي القراآن 
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اأ�شبحنا  نحمله،  الذي  القيم  الدين  هذا  تركنا  واإذا  �شاعت،  وال�شنة 
م�شانع  للب�شرية  نقدم  ول  ننتج،  ل  الدنيا،  نحمل  ل  لأننا  �شائعني؛ 

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   زب  تعاىل:  اهلل  يقول  منتجات،  ول 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  
يف  جل�س  اأنــه  الثوري  �شفيان  عن  ورد  )املوؤمنون(.  رب  ې   ۉ  
احلرم مع رفقة معه، فقالوا له: اجل�س يا اأبا عبد اهلل حدثنا - اأي: من 
حديث جمال�شنا، ق�ش�س وجمريات احلياة - قال: احب�شوا ال�شم�س واأنا 
اأحدثكم. معنى الكالم: هل ت�شتطيعون اأن توقفوا ال�شم�س التي تنق�س 
الأعمار لأحدثكم؟ ومن ي�شمن يل الدقائق التي اأ�شرفها معكم، ومن 

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   زب  القيامة؟ قال اهلل تعاىل:  يعيدها يل يوم 
ک  ک  گ    گرب)القيامة( قال بع�س اأهل التف�شري: نف�س املوؤمن 
تلومه، تقول له: فيم �شرفت عمرك؟ فيم �شرفت وقتك؟ وقال احل�شن 
"يقول  اإل تلوم �شاحبها يوم القيامة". وقال:  "ما من نف�س  الب�شري: 
املوؤمن لنف�شه: مل اأكلت هذه الأكلة؟ ومل �شربت هذه ال�شربة؟ ومل جل�شت 
وال�شالم  ال�شالة  عليه  ويقول  الكلمة؟".  هذه  قلت  ومل  املجل�س؟  هذا 
ال�شحة  النا�س:  كثري من  فيهما  مغبون  "نعمتان  البخاري:  يف �شحيح 
والفراغ". و�شيعلم الذين فوتوا اأعمارهم يف ال�شياع ما هو الثمن يوم 
ما  اأغلى  من  ويقدمونها  اأعمارهم،  من  ينفقونها  الأكـــرب..  العر�س 

زبڇ  ڇ    ڇ   قالوا:   الأكرب  العر�س  يوم  اأوقفوا  واإذا  ميلكون، 
ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     
ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ    گ   گ   کک   ک   ک       ڑ   ڑ  
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جعل  النا�س  من  الكثري  لكن  طاعة،  يف  �شهر  وليته  رب)الكهف(.  ڱ  
وال�شهرة،  الأغنية،  وي�شمع  البلوت،  فيلعب  لل�شياع،  مو�شمًا  رم�شان 
كان  اإن  ي�شلي  ثم  الفجر،  �شالة  اإىل  املخرب  املهدم  الفيلم  وي�شاهد 
بقي فيه ملعة من خري، ي�شلي الفجر ثم ينام جيفة اإىل �شالة الظهر، 
من  رم�شان؟!".  معاين  فاأين  الع�شر..  قرب  اإل  ي�شتيقظ  ل  وبع�شهم 
قام رم�صان اإمياًنا واحت�صاًبا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع 

هذه الفقرة:

أفكار دعوية ألسرة رمضانية
)1( قبل البداية حفز همم الأ�شرة بالتذكري بثواب العمل، واأنه 
ما  له  غفر  واحت�شاًبا  اإمياًنا  �شامه  ومن  ال�شياطني.  فيه  ت�شفد  �شهر 

تقدم من ذنبه.. وغريها من الن�شو�س الواردة يف ذلك. 
كحامل  ال�شهر،  بخ�شو�شية  ي�شعر  مــا  املــنــزل  يف  وفــر   )2(
يف  للعبادة  مكان  وتهيئة  القراآن،  لقراءة  متابعة  وجــدول  امل�شاحف، 

البيت، لإ�شفاء �شي من املكانة لهذا ال�شهر املبارك.
)3( كتابة لوحات معربة ب�شورة رائعة، وتعلق يف اأرجاء املنزل، 
للتغيري  فر�شة  )رم�شان  مثل:  برم�شان،  تتعلق  العمارة،  مدخل  يف  اأو 
- اجعل �شعارك لن ي�شبقني اإىل اهلل اأحد( كذلك املجلة احلائطية يف 

املنزل، تكون متلونة باأ�شكالها ومو�شوعاتها.
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م��ن �صام رم�ص��ان ثم اأتبعه �صًتا من �ص��وال كان ك�صيام 
الدهر، ومع خام�س فقراتنا:

رمضان خطوة نحو التغيير
اأن  الكالم  يف  الإ�شفاف  اعتاد  ملن  التغيري  نحو  خطوة  رم�شان 
يغري من نف�شه، فال يتكلم اإل بخري، ول يقول اإل خرًيا؛ فالكلمة الطيبة 
�شدقة، وحفظ الل�شان طريق لدخول اجلنة والنجاة من النار، فعن اأبي 
هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »اإن العبد ليتكلم بالكلمة 
العبد  واإن  درجــات.  بها  اهلل  يرفعه  بــاًل،  لها  يلقي  ل  ر�شوان اهلل  من 
ليتكلم بالكلمة من �شخط اهلل ل يلقي لها باًل، يهوي بها يف جهنم« رواه 

البخاري.

كل عم��ل ابن اآدم ل��ه اإل ال�صوم فاإن��ه يل، واأنا اأجزي 
به، ومع اآخر فقراتنا:

من أبواب الخير في رمضان
اأجــود  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  كــان  »فقد  ــفــاق،  والإن ال�شدقة  كــرثة   -1
فيدار�شه  جربيل  يلقاه  حني  رم�شان،  يف  يكون  ما  اأجود  وكان  النا�س، 
القراآن، وكان جربيل يلقاه كل ليلة فيدار�شه القراآن، فَلر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

حني يلقاه جربيل، اأجود باخلري من الريح املر�شلة« متفق عليه.
ر �شائًما كان له مثل  2- تفطري ال�شائمني، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من فطَّ

اأجره، غري اأنه ل ينق�س من اأجر ال�شائم �شيء« رواه الإمام اأحمد.
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 ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يوفقنا ل�سيام رم�سان وقيامه، واأن يتقبل 
منا اأعمالنا، اإنه �سميع جميب.

اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 
اأجمعني".
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أسبوع رمضان )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �سمائرنا ب�سرائع الإميان، وزّين ظواهرنا 
ب�سعائر الإ�سالم .واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، �سرع لنا 
طهارة القلوب والأبدان، فبنّي الأ�سباب والو�سائل والطرق اأمّت بيان، 
واأ�سهد اأن �سّيدنا حممًدا عبده ور�سوله املبعوث اإىل الإن�ض واجلاّن، 
اهلل  �سلى  ال��دّي��ان.  قدا�سة  اإىل  الأوث���ان،  جنا�سة  من  النا�ض  ليخرج 

و�سّلم عليه، وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان. اأما بعد:
اأت�����������ى رم�����������س�����ان م�������زرع�������ة ال����ع����ب����اد

ل���ت���ط���ه���ري ال����ق����ل����وب م������ن ال���ف�������س���اد
ف���������������اأِدّ ح����ق����وق���������ه ق�����������������وًل وف����ع��������������اًل 

ل���ل���م���ع�����������اد ف��������������ات���������خ��������������ذه  وزادك 
 م��ن ه���ذا ال��ي��وم الث��ن��ني، امل��واف��ق )    ( م��ن �سهر )    ( لعام 
)             ( ي�سرنا اأن نوا�سل احلديث عن خري ال�سهور رم�سان، يف 

ا. �ستة قوالب بداأناها فكن حري�سً

��ا على ال�صدق��ة يف رم�ص��ان، وم��ع القراآن  ك��ن حري�صً
الكرمي:

القرآن الكريم
ڤ       ٹ    ٹ  ٹ  ٹ       ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قال 
ڃ     ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ 
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ڌ   ڍ  ڍ      ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ   
گ            گ  گگ  ک   ک  ک  ڑک  ڑ   ژ     ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 

ڳ ڳ رب  )البقرة(.

ا على الإكثار من قراءة القراآن يف رم�صان،  كن حري�صً
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: �شئل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأيُّ 
رم�شان؟  �شهر  بعد  اأف�شل  ال�شيام  واأيُّ  املكتوبة؟  بعد  اأف�شل  ال�شالة 
فقال: »اأف�شل ال�شالة، بعد ال�شالة املكتوبة، ال�شالة يف جوف الليل. 
واأف�شل ال�شيام، بعد �شهر رم�شان، �شيام �شهر اهلل املحرم« رواه م�شلم.

كن مالزًما للم�صجد يف رم�صان، ومع الكلمة ال�صباحية:

هل أعددت لرمضان؟
قالت لها: هل اأعددت لقدوم رم�شان؟

قالت: بالن�شبة اإىل اللحم فقد ا�شرتى زوجي خروفني، قطعناهما 
تركناه يف  اللحم  وبع�س  ال�شوي.  وقطع  املفروم  اللحم  ووزعناهما بني 
عظمه. ولقد و�شعت اجلميع يف الفريزر الكبري، لبد من اأن اأفعل هذا، 

فتجار اللحم يرفعون اأ�شعاره يف رم�شان.
ردت الأوىل: لقد فعلت مثلك. ومل يفتني اأن اأحتاط للجوز واللوز، 
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من  الدين  قمر  لفات  ثالث  اآخر  ا�شرتيت  لقد  رم�شان.  حلويات  عدة 
اأم�س.  اجلمعية. هل ت�شدقني: الزدحام يف اجلمعية كان �شديًدا يوم 

النا�س جميعهم ي�شتعدون لرم�شان.
قالت الثانية: مهما ازدحمت اجلمعية، فلي�س مثل ازدحام �شربة 
اخل�شار، كاأنه يوم احل�شر، ت�شوري: �شندوق اخليار بدينار ون�شف، 
بدينارين  يبيعونها  �شاروا  بدينار  كانت  التي  الطماطم  والطماطم، 

ون�شف!
اأهذا ما تعدانه لرم�شان، اأيتها الأختان الكرميتان؟!

كنت اأمتنى لو �شاألت اإحداهما الأخرى عما اأعدت لرم�شان من 
قراءة القراآن، وقيام ليل، وذكر وت�شبيح وا�شتغفار.

واأمتنى لو اأن الأخرى اأجابتها باأنها اأعدت نف�شها خلتمة القراآن 
الكرمي، يف هذا ال�شهر املبارك، واأداء �شالة الرتاويح، دون تخلف يوم 
من اأيام رم�شان، واأداء �شالة الت�شابيح، ولو مرة يف هذا ال�شهر الذي 

اأنزل فيه القراآن.
اأيتها الأخت الكرمية، هل ت�شمنني لنف�شك اأن تعي�شي اإىل رم�شان 
تتزودي  اأن  بدًل من  لالآخرة؟  ال�شهر  تزودت من هذا  يليه؟ هل  الذي 

لهذا ال�شهر باللحم والفاكهة واحللوى؟
ل اأريد اأن اأقول لك: ل تاأكلي من هذه الطيبات! فهي حالل لك 
ولزوجك واأولدك، وكلوا منها هنيًئا مريًئا، ولكن ل جتعليها هي همك، 
ول تق�شري ال�شهر الكرمي عليها، اأريد األ ي�شيع عليك ما يف هذا ال�شهر 
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الكرمي من خري كثري، وثواب عظيم، ورحمة ربانية فيا�شة.
هل اأعددت لل�شهر الكرمي؟.

ا عل��ى اإفطار �صائ��م يف رم�ص��ان، ومع هذه  ك��ن حري�صً
الفقرة:

من أبواب الخير في رمضان
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�شيام  )1( الإكثار من قراءة القراآن وتالوته، فقد قال 
والقراآن ي�شفعان للعبد يوم القيامة، يقول ال�شيام: اأي رب منعته الطعام 
وال�شهوة ف�شفعني فيه، ويقول القراآن: منعته النوم بالليل ف�شفعني فيه، 

عان« رواه الإمام اأحمد. قال: في�شفََّ
اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  )2( الجتهاد يف الع�شر الأواخــر، »فقد كان ر�شول اهلل 

دخل الع�شر �شّد مئزره، واأحيا ليله، واأيقظ اأهله« متفق عليه.

��ا عل��ى التوب��ة يف رم�ص��ان، وم��ع خام���س  ك��ن حري�صً
فقراتنا:

مفسدات الصوم
�شائل ي�شاأل: ما هي مف�شدات ال�شوم؟

مف�شدات ال�شوم ثمانية:
1- اجلماع 

2- الأكل وال�شرب املتعمد .
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3- اإنزال املني يقظة ا�شتمناء اأو مبا�شرة .
4- حقن الإبر ) املغذية ( التي ي�شتغنى بها عن الطعام. اأما الإبر 
الوريد،  يف  اأو  الع�شالت  يف  ا�شتعملها  �شواًء  تفطر،  فال  تغذي  ل  التي 

و�شواء وجد طعمها يف حلقه اأم مل يجد.
5- حقن الدم.

6- خروج دم احلي�س والنفا�س.
7- اإخراج الدم من ال�شائم بحجامة، اأو ف�شد، اأو �شحب للتربع 
به، اأو لإ�شعاف مري�س؛ فاأما خروج الدم بال اإرادة ؛ كالرعاف اأو خروجه 

بقلع �شن ونحوه .. فال يفطر.
8- التقيوؤ عمًدا.

ا على البعد عن الرفث والف�صوق يف رم�صان  كن حري�صً
وغريه، ومع هذه الفقرة:

رمضان خطوة نحو التغيير
رم�شان خطوة نحو التغيري ملن اعتاد الكذب، اأن يرتك هذه العادة 
كذاًبا؟  املوؤمن  اأيكون  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  �ُشئل  وقد  بال�شدق،  ويتحلى  ال�شيئة، 
قال: ل، وقال: »ول يزال الرجل ي�شدق ويتحرى ال�شدق، حتى يكتب 

عند اهلل �شديًقا« رواه الإمام اأحمد.
رم�شان خطوة نحو التغيري ملن هجر قراءة وحفظ القراآن الكرمي، 
ورًدا  لنف�شه  القراآن، فيحدد  ينتهز �شهر  باأن  والعمل مبا فيه،  وتدبره، 

معيًنا، يحافظ عليه يف كل يوم.
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��ا عل��ى اأداء �ص��الة الرتاوي��ح، والقيام يف  ك��ن حري�صً
رم�صان، ومع اآخر فقراتنا:

أفكار دعوية ألسرة رمضانية
)1( علق جدوًل يف املنزل، يحتوي على الربنامج اليومي املقرتح، 
يكون مرًنا  بل  يكون اجلدول مثاليًّا ي�شعب تطبيقه،  األ  واحر�س على 
قاباًل للعوار�س املختلفة، من دعوات اإفطار ونحوها. واإذا كان الربنامج 

موحًدا بني اأفراد الأ�شرة، فاإن هذا مما يدفع اجلميع للتفاعل معه.
مع  تهنئة،  بطاقة  �شقيقتك  باب غرفة  على  ت�شع  اأن  )2( جرب 

ا منذ متى مل تفاجئ اأختك بهدية..؟!  هدية كتيب اأذكار.. حقًّ
ختاًم���ا نق���ول: لنك���ن كلن���ا جميًعا مقبل���ني على رم�س���ان بنف�ض 
مطمئن���ة، وروح من�سرح���ة، ول ن���دع رم�س���ان تف���وت اأيام���ه، ونحن مل 

نغتنمها بكثري زاد.
وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل العليم اخلالق، ق�سم بني عباده الأخالق، كما ق�سم 
بينهم الأرزاق، اأحمد ربي واأ�سكره، واأتوب اإليه واأ�ستغفره، واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل �سيء 
قدير، واأ�سهد اأن نبينا و�سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، املبعوث مبكارم 
الأخالق، اللهم �سلِّ و�سلم وبارك على عبدك ور�سولك حممد، وعلى 

اآله و�سحبه، ومن اهتدى بهداه اإىل يوم التالق. اأما بعد:
الأج��ر م�ساعف،  فيه  والربكات،  �سهر اخلري  هذا هو رم�سان 

فيه امل�سلمون جمتمعون وفرحون على مائدة اإفطارهم.
وهنا من هذا املنرب، ي�سرنا اأن نكون معكم يف هذا اليوم الثالثاء، 
املوافق )    ( من �سهر )    ( لع�����ام )             ( للحديث عن رم�سان يف 

رابع يوم.

تظل لرم�صان نكهة ل تو�صف، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڤ  زب ٺ ٿ ٿ  ٿ      ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  تعاىل:  قال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ 
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گ  گ  گ  ک   ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ے   ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ 
ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ    ۈ 
ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ       ٴۇ 
ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ        ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ 
ىئ ىئ ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ   يئجب حب خب مب 

ىبيب جت حت خت        مت ىت يت  رب ) الروم(.

لن�صم��ات رم�ص��ان طع��م يرف��ع الإميان، وم��ع احلديث 
ال�صريف:

الحديث
عن �شعيد بن زيد - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يف  وطلحُة  ِة،  اجلنَّ يف  بكٍر  واأبو  ِة،  اجلنَّ يف  بيُّ  النَّ ِة:  اجلنَّ يف  "ع�شرٌة 
ِة،  ِة، و�شعُد بُن ماِلٍك يف اجلنَّ ِة، وُعثماُن يف اجلنَّ ِة، وعمُر يف اجلنَّ اجلنَّ
ِة، قال: َمن هَو؟ قال: �َشعيُد بُن زيٍد،  حمِن بُن عوٍف يف اجلنَّ وعبُد الرَّ
ِ يغرَبُّ  يُت العا�شَر مَل�شهُد رجٍل منُهم مَع ر�شوِل اهللَّ وقال: وَلو �شئُت ل�شمَّ
َر ُعمَر نوٍح" �شححه الألباين. منه وجُهُه، خرٌي من عمِل اأحِدُكم، وَلو ُعمِّ
الكلمة  ومع  م�صلم،  لكل  �صعيًدا  عيًدا  رم�صان  يعتر 

ال�صباحية:
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 فضل شهر رمضان في تحفيز 
ملكة القراءة لدى الطفل

من  والهتمام  الرعاية  ويحتاج  للوطن  كبرية  ثروة  املوهوب  يعد 
جميع اجلهات املعنية )الأ�شرة، واملدر�شة، والهيئات اخلا�شة، ووزارة 
التكاتف  من  بد  فال  لــذا  املجتمع(.  اأفـــراد  وباقي  والتعليم،  الرتبية 
املجالت  يف  البالد  راية  لرفع  املوهوب،  الطفل  وتعليم  تربية  لإجنــاح 
بناء  على  نركز  اأن  ل مينع  تقدم  ما  كل  املختلفة.اإن  واملعرفية  العلمية 
قيمة  واملعرفة  للعلم  متنح  التي  النبيلة  ال�شفات  وغر�س  الأخـــالق، 
اأطفالنا  تعليم  اأهمية عن املعرفة والإبداع، من خالل  اإ�شافية، ل تقل 
املوهوبني القتداء باأخالق و�شفات نبينا الكرمي، ول يوجد اأف�شل من 
�شهر رم�شان لتحفيز الطفل على البدء واملواظبة على قراءة وحفظ ما 
تي�شر من القراآن الكرمي، ويجب على الأمهات احلر�س على الت�شجيع 
واملتابعة، ليكون �شهر رم�شان منارة لعقول اأطفالنا املوهوبني، وتعزيز 

اخليال والإبداع لديهم.
القراآن - على  قــراءة وحفظ  فاإن ف�شائل  اآخــًرا،  ولي�س  واأخــرًيا 
ب�شورة  تنعك�س  فهي  تعد،  ول  حت�شى  ل   - ال�شغار  اأطفالنا  عقول 
اإيجابية على تطوير م�شتويات التفكري، وتو�شيع مدارك الإبداع، وت�شكيل 
اخليال الإبداعي الذي ي�شتنبطه املوهوب من ق�ش�س الر�شل والأنبياء، 
واخذ العرب من اأخبار الأولني التي حتتوي على قيم اإن�شانية، واأخالقية، 
يوؤثر  بدوره  الب�شر، ومع اخلالق، وهذا  الب�شر مع  تعامالت  ودينية، يف 
الختالف  تقبل  على  وي�شاعده  املوهوب،  الطفل  على  اإيجابي  ب�شكل 
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ا فاإن اللغة )�شاحبة  الذي ي�شعر به، كما يعزز تكيفه الجتماعي، واأي�شً
ال�شيادة( تتاألق طائعة، لتعك�س تفكريه مبنتهى الدقة والقوة طيلة حياته.

رم�صان �صهر البذل والإنفاق، ومع هذه الفقرة:

األطفال وصوم رمضان في المغرب
اأو الطفلة لأول مرة، فاأول  يف بالد املغرب عندما ي�شوم الطفل 
�شيء تقوم به الأ�شرة اأن تلب�شه اللبا�س املغربي التقليدي فرحة ب�شيامه، 

ا منها على اأن جتعله يح�س باأنه فعل �شيًئا جمياًل. وحر�شً
اأو جدته  ـ يفطر على يد جده  اأْي عند املغرب  ويف وقت الإفطارـ 
عندما  الطفل،  لت�شجيع  وذلك  الزغاريد:  له  وتطلق  ومتر،  لنب  بكاأ�س 
يرى هذا املنظر الذي ي�شعده، في�شوم اليوم الثاين والثالث وهكذا... 

وبهذا يتعود اإىل اأن يكرب.
وقد جرت هذه العادة يف بع�س قرى ومدن املغرب.

خا�س،  ديني  ا�شتعداد  املــغــاربــة  لل�شغار  يكون  اأن  عجب  ول 
با�شتقبال �شهر رم�شان املبارك، فكل املوؤ�شرات الجتماعية قبيل حلوله 
تدعو اإىل املزيد من التدين، ول �شيما اأن اأغلب الأ�شر املغربية تتناف�س 
- فيما بينها - على تعليم اأطفالها مبادئ الدين احلنيف منذ ال�شغر، 
حيث تقوم على تعويدهم كيفية ترتيل القراآن الكرمي، وكيفية الو�شوء 
وال�شالة، وتبني لهم ملاذا ي�شومون... واأن الطفل الذي ي�شلي، لبد اأن 

يفكر يف ال�شيام منذ ال�شغر، ولو لب�شعة اأيام.
ويتجلى اأثر ذلك يف حديث الأطفال فيما بينهم، فكل يوم ي�شاأل 
الطفل ال�شغري زميله اأو قرينه: هل اأنت �شائم؟.. وهذا ال�شوؤال كاٍف 
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جلعل ال�شغار ي�شومون؛ لأنهم يخجلون من الإجابة بالنفي.

رم�صان نهاره �صيام، وليله قيام، ومع خام�س فقراتنا:

أفكار دعوية ألسرة رمضانية
ا  اأي�شً وهو  الإ�شالمي،  التاريخ  و  ال�شرية  ملطالعة  فر�شة  رم�شان 
خ�ش�شت  لو  ماذا  ونعيمها..  اجلنة  و�شف  كتب  بع�س  ملطالعة  فر�شة 
املثرية  التفا�شيل  بع�س  اأ�شرتك  على  تعر�س  لذلك  اأ�شبوعية؟  جل�شة 
اأو معركة حطني..فكلها معارك  اأو معركة عني جالوت،  يف غزوة بدر، 
اأح�شر  اأ�شلوبك.  يف  جذاًبا  الطرح،  يف  مرًنا  �شهرية..كن  رم�شانية 
مواطن  على  قف  لذلك.  بوربوينت  عر�س  اأعــد  اأو  للموقعة،  خريطة 
العرب والدرو�س، وافتح املجال للجميع للم�شاركة واحلوار..ولتكن �شهرة 

تاريخية رم�شانية.

اآخ��ر فقراتن��ا حت��ت عن��وان )م��ن اأب��واب اخل��ري يف 
رم�صان(:

من أبواب الخير في رمضان
1- حتري ليلة القدر، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »حتروا ليلة القدر يف الوتر 

من الع�شر الأواخر من رم�شان« متفق عليه.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قام ليلة القدر اإمياًنا واحت�شاًبا غفر له ما تقدم 

من ذنبه« متفق عليه.
رم�شان،  يف  »عمرة  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  رم�شان،  يف  العتمار   -2
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تعدل حجة - اأو قال - حجة معي« متفق عليه.
الأواخــر من  الع�شر  يعتكف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »كان  فقد  العتكاف،   -3
 رم�شان، حتى توفاه اهلل« متفق عليه، ويف لفظ البخاري: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فيه  قب�س  الــذي  العام  كان  فلّما  اأيــام،  ع�شرة  رم�شان  كل  يف  يعتكف 

اعتكف ع�شرين يوًما«.
ختاًما نقول:

ي��ا ذا ال���ذي م��ا ك��ف��اه ال��ذن��ب يف رج��ب
�سعب������������ان �سهر  يف  رب��ه  ع�سى  حتى 

بعدهم����ا ال�����س��������وم  �سهر  اأظ��ل��ك  لق�د 
ع�س��ي�����ان �سه�ر  ا  اأي�سً ت�سي��ره  ف��ال 

اآل���ه و�سحبه  "و�س���ِلّ الله���م و�سل���م عل���ى نبين���ا حمم���د، وعلى 
اأجمعني".
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أسبوع رمضان )5(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ج��ع��ل يف ق��ل��وِب ال�����س��ادق��ني ل���الإمي���اِن طعًما 
وَحالوة، اأحمد ربِّي واأ�سكره كما َيليق به �سبحاَنه، واأ�سَهد اأن ل اإلَه اإّل 
اهلل وحده ل �سريَك له، جعَل للذين اأح�سنوا احل�سنى وزياَدة، واأ�سهد 
اأّن �سيِّدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبده ور�سوله، له احلبُّ والتعظيم والتوقري 
يادة.  اأويل الف�سل والرِّ اآله و�سحِبه  وال�ّسَياَدة، �سّلى اهلل عليه وعلى 

اأما بعد:
امل�سلمني؛ لأنهم  ل�سهر رم�سان مكانة خا�سة يف تراث وتاريخ 
يوؤمنون اأن بدء الوحي - واأول ما نزل من القراآن على النبي حممد 

بن عبد اهلل - كان يف ليلة القدر من هذا ال�سهر.
ونحن معكم يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )    ( من �سهر )    ( 
لعام )             ( للحديث عن رم�سان، يف اآخر يوم من اأ�سبوعنا عن 

رم�سان.
  رم��صاُن اأق�بَل يا اأُويل الألباِب

�بلوه بعَد طوِل غي�اِب                                 فا�صَت�قنْ
ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ       ٹ   
ڎ   ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ   ک   ک        ک  ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ   
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں        ڱ  ڱڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ   ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ      ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ     ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ           ڭ 
ائائ  ى     ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ    ەئ  ەئ 
حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

خب مب ىب يب جت  رب )الروم(.

لٍة ِرنا يف غفنْ ع�اٌم م�صى من عمنْ  
ه�وا فالعمُر ظ�لُّ �َصح�اِب َفَت�َنبَّ    

ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن عبد اهلل ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول 
َتَك قبَل  حَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اْغَتِنْم َخْم�ًشا قبَل َخْم�ٍس: �َشباَبَك قبَل ِهَرِمَك، و�شِ
�َشَقِمَك، وِغناَك قبَل َفْقِرَك، وَفَراَغَك قبَل �ُشْغِلَك، وَحياَتَك قبَل َمْوِتَك" 

�شححه الألباين.
ٍة ٍ ومـ�شــــقَّ ـــربُّ وَتهـّيوؤوا ِلـَت�شَ

رَبوا بغري ح�شاِب �شعر فاأجـوُر من �شَ     
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ومع الكلمة ال�صباحية:

ماذا بعد رمضان
اإىل من اختار �شهر رم�شان للعبادة من دون ال�شهور، وطوى بعده 

خيمة الذكر والإح�شان. 
اإىل من انقطع ركبه عن اأهل الدين وال�شالح، وقيد نف�شه بقيود 

املعا�شي والآثام.
اإليك يا غافاًل وليايل ال�شوم قد ذهبت

زادت خطـــــاياك قف بالباب وابكيهـــــــا
وتـــــب لعـلك حتظــــى بالقبـــول ع�شـــــــى

اأن تبلـــغ النــفــــــــ�س بالتقـــوى اأمانيهــــــا
ي�شلي  كان  من  اأين  ــواب؟  الأب كل  املع�شية  على  اأغلق  من  فاأين 
والنا�س نيام؟ اأين يدك التي اأح�شنت يف جنح الظالم؟ اأين عينك التي 
احتجبت عن كل ما حرم اهلل؟ واأجرت دموًعا اأ�شًفا على ما فات؟ اأين 
اأنت ممن منعه رم�شان عن كل ما حرم اهلل؟ وغر�س يف قلبه خمافة 

رب العباد؟
اأمل تعلم باأن اإله �شهر رم�شان هو اإله باقي ال�شهور والأيام؟ اأمل 
تعلم باأن لي�س ال�شعيد ملن ح�شر العيد، ولب�س اجلديد، اإمنا ال�شعيد هو 

من خاف يوم الوعيد؟ 
فكيف يفرح بالعيد كل من تاب ثم عاد؟ وكيف يفرح كل من اآثامه 

بازدياد؟
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اإن  القيام  بــاأن  اعلم  رم�شان،  بعد  املعا�شي  على  عزم  من  فيا 
انق�شى، فاإن التهجد ل ينتهي، واأن رم�شان اإذا رحل، فاإن ال�شيام ل 
ينق�شي؛ فهذا ر�شولنا الكرمي - عليه ال�شالة وال�شالم - يو�شيكم بفعل 
الطاعات، وترك املحرمات، وي�شن لك �شيام �شتة من �شوال، وهو يقول: 
اأتبعه �شًتا من �شوال، كان ك�شيام الدهر« رواه  »من �شام رم�شان ثم 

م�شلم.
فبادروا بالأعمال ال�شاحلة، وحا�شبوا اأنف�شكم قبل اأن حتا�شبوا.

لأن�هم ال�صائ�مي�َن  َي��ج��زي  اهلُل 
�صعاِب بكلِّ  �َصِخ�روا  جِل�ِه  اأَ ِم��ننْ 

ومع هذه الفقرة:

األشياء المباحة للصائم والتي ال تضر بصومه؟
يباح لل�شائم اأمور:

1- بلع اللعاب، فال يفطر به. اأما البلغم الغليظ، فيجب اإخراجه، 
وعدم بلعه.

ا .. ل ي�شر بال�شوم. 2- خروج املذي اأي�شً
يجوز  ل  فاإنه  البخور  اأمــا  يجوز،  لل�شائم  الطيب  ا�شتعمال   -3

ا�شتن�شاقه؛ لأن له جرًما ي�شل اإىل املعدة، وهو الدخان املنبعث منه.
4- يجوز لل�شائم ا�شتعمال معجون الأ�شنان؛ لكن ينبغي التحرز 

منه.
5- يجوز ا�شتعمال قطرة العني والأذن يف اأ�شح قويل العلماء.
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6- يجوز ا�شتخدام بخاخ الفم امل�شتخدم يف عالج الربو.
7- اأخذ الدم الي�شري يجوز للتحليل ونحوه.

�ص�����ائ�ٌم اإل  �اَن  ال�ريَّ َيدخ�ُل  ل 
الأب��واِب يف  �وِم  ال�صنْ ب�باِب  ��ِرمنْ  اأَكنْ

ومع هذه الفقرة:

من أبواب الخير في رمضان
1- الإكثار من ذكر اهلل تعاىل وا�شتغفاره ودعائه، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اإن لكل م�شلم يف كل يوم وليلة - يعني يف رم�شان- دعوة م�شتجابة« 
م�شتجابات:  دعوات  »ثالث  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  الألباين،  و�شححه  البزار  رواه 
دعوة ال�شائم، ودعوة املظلوم، ودعوة امل�شافر« رواه البيهقي و�شححه 

الألباين.
امل�شلمني،  جماعة  مع  اخلم�س  ال�شلوات  اأداء  على  احلر�س   -2
م�شلم  امــرئ  من  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  فقد  الرواتب،  ال�شنن  على  واملحافظة 
اإل  وركوعها،  وخ�شوعها،  و�شوءها،  فيح�شن  مكتوبة،  �شالة  حت�شره 
كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب، ما مل توؤت كبرية، وذلك الدهر كله« 

رواه م�شلم.
3- الت�شامح والإعرا�س عن اجلاهلني، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »واإذا كان 
يوم �شوم اأحدكم فال يرفث ول ي�شخب، فاإن �شاّبه اأحٌد اأو قاتله، فليقل: 
اإين امروؤ �شائم« متفق عليه، وقال: »ومن مل يدع قول الزور والعمل به 
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واجلهل، فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�شرابه« رواه البخاري.
َوَوق�اه�م املَوىل بحرِّ َنه�اِرهم 

م�وِم و�صرَّ كلِّ ع�ذاِب                                   ري�َح ال�صَّ
ومع �صاد�س فقراتنا:

فضائل شهر رمضان
اأتــــــــى رمــــ�ــــشــــان مـــــزرعـــــة الـــعـــبـــاد

لــتــطــهــري الــــقــــلــــوب مــــن الــفــ�ــشــاد
ــال ـــ ـــ ـــ ــع ـــوقـــه قـــــــــــــــــــــــول وف ـــق فــــــــاأد ح

ــاد ـــ ـــ ـــ ــمــع ــل ل فـــاتـــخـــــــــــــــــــذه  وزادك 

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأتاكم رم�شان �شيد ال�شهور فمرحًبا به واأهال« 
اأخرجه البيهقي.

عليكم  وهَلّ  انطوت  قد  الأيــام  هذه  العالية،  الهمم  اأ�شحاب  فيا 
اأبواب  �شهر م�شاعفة الأعمال، ورياح الرحمان قد هبت، وفتحت لكم 
هاهي  قيام؛  خري  ال�شهر  بهذا  يقوم  باأن  نف�شه  وعد  من  فيا  اجلنان. 
قد  النف�س  �شبط  فر�شة  وهاهي  قد حلت،  ربكم  مع  الرابحة  التجارة 
حانت، فاغتنم الفر�شة - اأخي ال�شائم - فقد اأظلك �شهر كرمي الناجح 
فيه من حتلى بالف�شائل، وفطم نف�شه عن احلالئل، ومنع جوارحه من 

فعل املحارم؛ وكيف ل؟ وهو �شهر ال�شرب، وال�شرب ثوابه اجلنة.
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فاجتهدوا اأثابكم اهلل، وحافظوا على �شالة الرتاويح، فاإن اأجرها 
كبري، وعليكم بتالوة القراآن، فنبي الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص قد اأخربنا يف احلديث 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ حرًفا من  املروي عن ابن م�شعود، قال: قال ر�شول اهلل 
كتاب اهلل فله ح�شنة، واحل�شنة بع�شر اأمثالها، ل اأقول امل حرف، ولكن 

األف حرف، ولم حرف، وميم حرف« رواه الرتمذي.

اللهم اأعنا على �شيام رم�شان وقيامه، وتف�شل علينا برحمتك يا 
اأرحم الراحمني.

مزاُجُه لنْ�صبي�ِل  ال�صَّ رحي�َق  و�ُصقوا 
�َص�راِب ف����اَق كلَّ  ِمننْ زجنب�ي�������ٍل 

ومع اآخر فقراتنا:

أفكار دعوية ألسرة رمضانية
الكثرية  املــاأكــولت  اإىل  نظرنا  اإذا  منظم:  غذائي  جــدول  و�شع 
ال�شوؤال:  بنا  يجدر  الإفطار؛  �شفرة  على  اأ�شنافها  وتنوع  وامل�شروبات، 
اأيام  على  الأ�شناف  هذه  لتق�شيم  منتظًما  غذائيًّا  جدوًل  ن�شع  ل  ملاذا 
اأن نرى جميع الطعام وامل�شروبات يف كل يوم؟  الأ�شبوع؟ فهل ي�شرتط 

اإننا بهذا التنظيم نك�شب اأموًرا كثرية منها:
اأوًل: عدم الإ�شراف يف الطعام وال�شراب.

ثانًيا: قلة امل�شاريف املالية وتر�شيد ال�شتهالك. 
ثالًثا: التجديد يف اأ�شناف املاأكولت وامل�شروبات، واإبعاد الروتني 
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وامللل، بوجود هذه الأ�شناف يوميًّا.
ينفع،  مبا  وا�شتغالله  راحتها،  وطلب  املــراأة،  وقت  حفظ  رابًعا: 

خا�شة يف هذا ال�شهر املبارك.
خام�ًشا: املحافظة على �شحة اجل�شم والعناية بالأكل ال�شحي.

ختاًما نقول: 
ه�ذا ج�زاُء ال�سائ�منَي لربِّهم      �س�َِعدوا بخي�ِر كرامٍة وَج�ن��اِب

وبركاته".. اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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أسبوع الصحابة )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل نحمده على نعمه، ون�ستعينه على طاعته، ون�ستن�سره 
اإليه  مفو�سني  �سدًقا،  عليه  ونتوكل  ا،  حقًّ به  ونوؤمن  اأع��دائ��ه،  على 

اأمورنا، وملجئني اإليه ظهورنا.
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا 
عبده ور�سوله، بعثه على فرتة من الر�سل، ودرو�ض من العلم، واإدباٍر 
من الدنيا، واإقبال من الآخرة، ب�سرًيا بالنعيم املقيم، ونذيًرا بني يدي 
عذاب األيم، فبلغ الر�سالة، واأدى الأمانة، ون�سح الأمة، وجاهد يف اهلل، 
فاأدى عن اهلل وعده ووعيده، حتى اأتاه اليقني، فعليه من اهلل �سالة 
ورحمة و�سالم اإىل يوم الدين، واآله و�سحبه والتابعني .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 

عن �سحابة ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�سالم.
وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا اليوم )                ( ال�مواف�ق 

)            ( من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
زب ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ   قال تعاىل: 
ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤڤ 
ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ رب )الفتح 29(

نتح��دث اليوم - باإذن اهلل - ع��ن �صحابي جليل؛ فمن 
هو؟:

الحباب بن المنذر - رضي اهلل عنه -
هو احلباب بن املنذر بن اجلموح الأن�شاري اخلزرجي ال�شلمي - 

ر�شي اهلل عنه - .

اأه��م مالم��ح �صخ�صية احلب��اب بن املن��ذر - ر�صي اهلل 
عنه - يف فقرتنا القادمة:

 أهم مالمح شخصية الحباب بن المنذر 
- رضي اهلل عنه -

)1( ال�شجاعة:
مع  كلها  امل�شاهد  �شهد  قد   - عنه  اهلل  ر�شي   - ال�شحابي  فهذا 
على  تدل  التي  املواقف  اأكرث  من  اأحد  يوم  ثباته  ولعل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول 
ومعه  اأحد يف ع�شابة �شربوا  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  ثبت  فقد  �شجاعته؛ 
بكر،  اأبو  الأن�شار  و�شبعة من  املهاجرين  �شبعة من  اأربعة ع�شر رجاًل؛ 
وقا�س،  اأبي  بن  و�شعد  اأبي طالب،  بن  وعلي  بن عوف،  الرحمن  وعبد 
وطلحة بن عبيد اهلل، واأبو عبيدة بن اجلراح، والزبري بن العوام، ومن 
الأن�شار: احلباب بن املنذر، واأبو دجانة، وعا�شم بن ثابت، واحلارث 
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واأ�شيد بن احل�شري، و�شعد بن معاذ -  بن ال�شمة، و�شهل بن حنيف، 
ر�شي اهلل عنهم اأجمعني - .

)2( الثقة بالنف�س والذكاء والراأي الراجح:
اأ�شار  عندما  الكربى،  بدر  غزوة  يف  موقفه  يف  جليًّا  ذلك  وظهر 

على الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص باملكان الأمثل للم�شلمني.

وم��اذا ع��ن مواق��ف احلب��اب - ر�ص��ي اهلل عن��ه - م��ع 
الر�صول: ملسو هيلع هللا ىلص؟:

 من مواقف الحباب بن المنذر - رضي اهلل عنه - 
مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في حياته:

اإليه   - يعني قري�ًشا  يبادرهم -  ملسو هيلع هللا ىلص  �شار ر�شول اهلل  بدر  يوم  يف 
)يعني اإىل املاء(، فلما جاء اأدنى ماء من بدر نزل عليه، فقال احلباب 
اأن  لنا  لي�س  اهلل  اأنزلكه  منزل  اهلل،  ر�شول  يا  اجلموح:  بن  املنذر  بن 
نتعداه ول نق�شر عنه اأم هو الراأي واحلرب واملكيدة؟ فقال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: "بل هو الراأي واحلرب واملكيدة". قال احلباب: يا ر�شول اهلل، لي�س 
مبنزل ولكن انه�س حتى جتعل القلب كلها من وراء ظهرك، ثم غور كل 
ا، فنقاتل القوم ون�شرب  قليب بها اإل قليًبا واحًدا، ثم احفر عليه حو�شً
ول ي�شربون، حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم. فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "قد 

اأ�شرت بالراأي"، ففعل ذلك.
على  يدل  موقف  ملسو هيلع هللا ىلص!  اهلل  ر�شول  من  عظيم  موقف  من  له  يا 
احلباب  من  رائع  وموقف  كان،  اأينما  ال�شواب  الراأي  وقبول  التوا�شع 
- ر�شي اهلل عنه - ، فهو الذي رباه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على مبداأ ال�شورى، واأن 
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الدين الن�شيحة.
بالنف�س  والت�شحية  والفتوة  البطولة  من  اأظهر  اأحد  غزوة  ويف 
ال�شيء العجيب؛ روى �شعد بن عبادة قال: بايع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�شابة 
من اأ�شحابه على املوت يوم اأحد حتى انهزم امل�شلمون ف�شربوا وكرموا 
وجعلوا ي�شرتونه باأنف�شهم، يقول الرجل منهم: نف�شي لنف�شك الفداء يا 
ويقونه  يحمونه  ر�شول اهلل. وهم  يا  الوقاء  لوجهك  ر�شول اهلل، وجهي 
والزبري  وعلي  وعمر  بكر  اأبو  وهم  قتل،  من  منهم  قتل  حتى  باأنف�شهم 
ال�شمة  بن  واحلارث  الأفلح  اأبي  وابن  بن حنيف  و�شهل  و�شعد  وطلحة 

واأبو دجانة واحلباب بن املنذر.

ونقف مع �صعره - ر�صي اهلل عنه - :

من شعره - رضي اهلل عنه -
ـــكـــمـــا ـــي اأب در  لـــلـــــــه  ـــمـــا  ـــل ـــع ت اأمل 

وبــ�ــشــري اأكــــمــــٌه  اإل  الـــنـــــــا�ـــس  ومـــــا 
ـــي حمــمــد ــــ ـــب ـــن ــــــا واأعـــــــــــــداء ال بــــــاأّن

ــر ـــ ــي الـــعـــاملـــني زئ لـــهـــا يف  اأ�ــــشـــــــــود 
ـــنـــبـــي ومــــــا لــه نـــ�ـــشـــرنـــا واآويــــــنــــــا ال

ن�شري املــلــتــني  اأهـــــل  مـــــن  �ـــشـــوانـــا 

ونختم بهذه الفقرة:

تاريخ وفاة الحباب بن المنذر - رضي اهلل عنه -
بن  - يف خالفة عمر  عنه  اهلل  ر�شي   - املنذر  بن  تويف احلباب 
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اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ، ولي�س له عقب. وقال ابن �شعد: "مات يف 
خالفة عمر، وقد زاد على اخلم�شني �شنة".

يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 
على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد اهلل الواحد القهار، العزيز الغفار، يقّلب الليل والنهار، 
اإن يف ذلك لعربة لأويل الأب�سار. 

اأحمد ربي واأ�سكره على ف�سله املدرار، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل 
وحده ل �سريك له، ن�سر عباده الأبرار، وخذل اأعداءه الفجار، واأ�سهد 
اأن نبينا و�سيدنا حممًدا عبده ور�سوله امل�سطفى املختار، اللهم �سلِّ 
و�سلم وبارك على عبدك ور�سولك حممد وعلى اآله و�سحبه الأطهار 

والتابعني .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 

عن �سحابة ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�سالم.
وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( ال�مواف�ق )            

( من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ   ڃڃ  ڄ 
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ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑک ک ک        ک گ  گ  گ گ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ    ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې رب )الفتح(

نتح��دث اليوم - باإذن اهلل - ع��ن �صحابي جليل؛ فمن 
هو؟

سلمة بن األكوع - رضي اهلل عنه -
ن�شب �شلمة بن الأكوع وقبيلته:

اأهل  جماعة  يقول  هكذا   ،  - عنه  اهلل  ر�شي   - الأكوع  بن  �شلمة 
احلديث ين�شبونه اإىل جده، وهو �شلمة بن عمرو بن الأكوع. والأكوع هو 
�شنان بن عبد اهلل بن ق�شري بن خزمية، كان ممن بايع حتت ال�شجرة، 

�شكن بالربذة.
وكان لقرب �شلمة من ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأكرب الأثر يف تكوين �شخ�شية 
مثالية مبا غر�شه النبي فيها من �شجاعة، ومروءة، وت�شحية يف �شبيل 
اأنه ما كانت هذه ال�شفات  الأثر لحظه ال�شحابة، وعرفوا  اهلل، هذا 

لتكون يف �شلمة اإل برتبية الر�شول له.
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ونقف مع فقرتنا الثانية:

 أهم مالمح شخصية سلمة بن األكوع 
- رضي اهلل عنه -

)1( �شجاعة �شلمة بن الأكوع - ر�شي اهلل عنه - :
وخري مثال على ذلك موقفه يف غزوة ذي قرد، فقد ت�شدى ملن 
اإبل  بن عيينة على  الرحمن  اأغار عبد  فقد  ر�شول اهلل،  اإبل  اأغار على 
خيل،  يف  معه  واأنا�س  هو  يطردها  وخرج  راعيها  فقتل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول 
ر�شول  واأخرب  بطلحة،  فاأحلقه  الفر�س  على هذا  اقعد  رباح،  يا  فقلت: 
تل فجعلت وجهي  اأغري على �شرحه. قال: وقمت على  اأنه قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
القوم  اتبعت  يا �شباحاه، ثم  ناديت ثالث مرات:  املدينة، ثم  من قبل 
ومعي �شيفي ونبلي فجعلت اأرميهم واأعقر بهم وذلك حني يكرث ال�شجر، 
فاإذا رجع اإيلَّ فار�س جل�شت له يف اأ�شل �شجرة ثم رميت فال يقبل عليَّ 
واليوم  الأكوع..  ابن  "اأنا  واأقول:  اأرميهم  به، فجعلت  اإل عقرت  فار�س 

يوم الر�شع".
)2( حب �شلمة بن الأكوع - ر�شي اهلل عنه -  للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته:
ومن الأمثلة الوا�شحة على هذا هبته جارية وقعت يف �شهمه يف 
بنات  اأجمل  اأنها كانت من  الرغم من  ملسو هيلع هللا ىلص، على  للنبي  ال�شرايا  اإحدى 

العرب، كما قال �شلمة.
ومما يدل على حبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان ياأتي اإىل �شبحة ال�شحى، 
له:  فاأقول  منها.  قريًبا  في�شلي  امل�شحف  دون  الأ�شطوانة  اإىل  فيعمد 
األ ت�شلي ها هنا؟ واأ�شري اإىل بع�س نواحي امل�شجد. فيقول: اإين راأيت 
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ر�شول اهلل يتحرى هذا املقام. رواه ابن ماجه يف �شننه وقال الألباين: 
�شحيح.

ر�شول  �شحابة  بها  يت�شف  التي  تلك  عظيمة  �شفات  من  لها  يا 
اهلل، كان الواحد فيهم ينظر ماذا كان ي�شنع ر�شول اهلل ويفعله وهو يف 

�شعادة ل تو�شف.

وهذه فقرتنا الثالثة:

 من مواقف سلمة بن األكوع - رضي اهلل عنه -  
مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك  مواقف عديدة حدثت بني �شلمة بن الأكوع والر�شول 
لقرب �شلمة منه وحبه ال�شديد له؛ فعن يزيد بن اأبي عبيد قال: راأيت 
اأثر �شربة يف �شاق �شلمة فقلت: يا اأبا م�شلم، ما هذه ال�شربة؟ قال: هذه 
النبي  فاأتيت  �شلمة.  اأ�شيب  النا�س:  فقال  خيرب،  يوم  اأ�شابتني  �شربة 
فنفث فيه ثالث نفثات، فما ا�شتكيتها حتى ال�شاعة. رواه اأبو داود، وقال 

الألباين: �شحيح.
وجاء عني للم�شركني اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فلما طعم ان�شل. 
"عليَّ بالرجل اقتلوه". قال: فابتدر القوم.  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: فقال ر�شول اهلل 
بزمام  فاأخذ  اإليه،  ف�شبقهم  قال:  ا.  �شدًّ الفر�س  ي�شبق  اأبي  وكان  قال: 

ناقته اأو بخطامها. قال: ثم قتله. قال: فنفله ر�شول اهلل �شلبه.
ثم  احلديبية  يوم  اهلل  ر�شول  بايعت  قال:  الأكوع  بن  �شلمة  وعن 
عدلت اإىل ظل �شجرة. فلما خف النا�س قال: "يا ابن الأكوع، األ تبايع؟" 
فقلت  الثانية.  فبايعته  ا".  "واأي�شً قال:  اهلل.  ر�شول  يا  بايعت  قد  قلت: 
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على  قال:  يومئذ؟  تبايعون  كنتم  �شيء  اأي  على  م�شلم،  اأبا  يا  ل�شلمة: 
املوت. رواه البخاري.

وقدم �شلمة - ر�شي اهلل عنه - املدينة فلقيه بريدة بن اخل�شيب، 
اإذن  يف  اإين  اهلل!  معاذ  فقال:  �شلمة؟  يا  هجرتك  عن  ارتددت  فقال: 
من ر�شول اهلل، اإين �شمعت ر�شول اهلل يقول: "اْبُدوا يا اأ�شلم، فتن�شموا 
الرياح، وا�شكنوا ال�شعاب". فقالوا: اإنا نخاف يا ر�شول اهلل اأن ي�شرنا 

ذلك يف هجرتنا. فقال: "اأنتم مهاجرون حيث كنتم" رواه الهيثمي.

وفقرتنا الرابعة هي:

بعض األحاديث التي نقلها سلمة بن األكوع - رضي 
اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

بعث رجاًل  النبي  اأن   ،  - الأكوع - ر�شي اهلل عنه  بن  �شلمة  عن 
ينادي يف النا�س يوم عا�شوراء: "اإن من اأكل فليتم اأو فلي�شم، ومن مل 

ياأكل فال ياأكل" رواه البخاري.
وعن �شلمة بن الأكوع - ر�شي اهلل عنه - قال: كان علي - ر�شي 
اهلل عنه - تخلف عن النبي يف خيرب، وكان به رمد، فقال: اأنا اأتخلف 
التي  الليلة  فلما كان م�شاء  بالنبي،  عن ر�شول اهلل. فخرج علي فلحق 
قال  اأو   - الراية  "لأعطني  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  فقال  �شباحها،  يف  فتحها 
لياأخذن - غًدا رجاًل يحبه اهلل ور�شوله - اأو قال - يحب اهلل ور�شوله 
. فاأعطاه  يفتح اهلل عليه"، فاإذا نحن بعليٍّ وما نرجوه، فقالوا: هذا عليٌّ

ر�شول اهلل، ففتح اهلل عليه. رواه البخاري.
وعن �شلمة بن الأكوع: اأن رجاًل اأكل عند ر�شول اهلل ب�شماله، فقال: 
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"كل بيمينك". قال: ل اأ�شتطيع. قال: "ل ا�شتطعت، ما منعه اإل الكرب". 
قال: فما رفعها اإىل فيه. رواه م�شلم.

ونختم اإذاعتنا بهذه الفقرة:

وفاة سلمة بن األكوع - رضي اهلل عنه -
تويف �شلمة بن الأكوع - ر�شي اهلل عنه - باملدينة �شنة اأربع و�شبعني 

من الهجرة، وهو ابن ثمانني �شنة.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



516

أسبوع الصحابة )3(

ٱ ٻ ٻ

اإنعامه  جزيل  على  له  واأ�سكر  بجالله  يليق  حمًدا  هلل  احلمد 
يف  ل��ه،  �سريك  ل  وح��ده  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  اأف�ساله،  وجميل 

اأ�سمائه و�سفاته واأفعاله.
يف  ال�سادق  ور���س��ول��ه،  عبده  حم��م��ًدا  ونبينا  �سيدنا  اأن  واأ�سهد 
والتابعني  واآل��ه  اأ�سحابه  وب��ارك عليه وعلى  و�سلم  مقاله، �سلى اهلل 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلم ت�سليما .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 

عن �سحابة ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�سالم.
 وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( ال�مواف�ق 

)            ( من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ                ۈئ ۈئ   ېئ ېئ  ېئ ىئ 
ىئ  ىئ ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب  حب خب    مب ىب يب  
ٱ  ٻ ٻ        ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ        ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 
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ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک     ک ک ک گ گ گ                
گ       ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

ېئ ېئ     ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی  رب )الفتح(

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جليل؛ فمن هو؟

البراء بن عازب - رضي اهلل عنه -
اأبا  ويكنى  الأن�شاري  اخلزرج  بن  حارث  بن  عازب  بن  الرباء 

عمارة.
ر�شي  قال  �شنوات،  بع�شر  الهجرة  قبل   - عنه  اهلل  ر�شي   - ولد 
اهلل عنه: ا�شت�شغرين ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر اأنا وابن عمر فَرّدنا فلم 
ملسو هيلع هللا ىلص الرباء بن عازب  ن�شهدها، وقال حممد بن عمر: اأجاز ر�شول اهلل 

يوم اخلندق وهو ابن خم�س ع�شرة �شنة ومل يجز قبلها.

من مواقفه مع الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص؛ هو عنوان فقرتنا التالية:

من مواقفه مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
يف البخاري عن �شعد بن عبيدة قال حدثني الرباء بن عازب - 
اأتيت م�شجعك  ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا  ر�شي اهلل عنهما - قال: قال يل ر�شول اهلل 
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اللهم  وقل  الأمين  �شقك  على  ا�شطجع  ثم  لل�شالة  و�شوءك  فتو�شاأ 
رهبة  اإليك  ظهري  واأجلاأت  اإليك  اأمري  وفو�شت  اإليك  نف�شي  اأ�شلمت 
ورغبة اإليك ل ملجاأ ول منجا منك اإل اإليك اآمنت بكتابك الذي اأنزلت 
وبنبيك الذي اأر�شلت فاإن مت مت على الفطرة فاجعلهن اآخر ما تقول« 
فقلُت اأ�شتذكرهن وبر�شولك الذي اأر�شلت قال »ل وبنبيك الذي اأر�شلت«.

ون�صتم��ع اإىل �صٍيء من مواقف��ه - ر�صي اهلل عنه - مع 
ال�صحابة والتابعني:

 من مواقفه مع الصحابة 
- رضوان اهلل عليهم - والتابعين

روى البخاري ب�شنده عن اأبي اإ�شحاق قال: �شمعت الرباء يحدث 
قال ابتاع اأبو بكر من عازب رحاًل فحملته معه. قال: ف�شاأله عازب عن 
فاأحثثنا  لياًل  بالر�شد فخرجنا  علينا  اأخذ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  م�شري 
فاأتيناها  �شخرة  لنا  رفعت  ثم  الظهرية  قائم  قام  حتى  ويومنا  ليلتنا 
ولها �شيء من ظل قال: ففر�شت لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فروة معي ثم ا�شطجع 

عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
اأقبل يف غنيمة يريد  اأنا براع قد  اأنف�س ما حوله فاإذا  فانطلقت 

من ال�شخرة مثل الذي اأردنا ف�شاألته: ملن اأنت يا غالم؟
 فقال: اأنا لفالن.

فقلت له: هل يف غنمك من لنب؟
قال: نعم.

قلت له: هل اأنت حالب؟
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قال: نعم.
فاأخذ �شاة من غنمه فقلت له: انف�س ال�شرع.

قد  خرقة  عليها  ماء  من  اإداوة  ومعي  لنب  من  كثبة  فحلب  قال: 
رواأتها لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ف�شببت على اللنب حتى برد اأ�شفله، ثم اأتيت 
به النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: ا�شرب يا ر�شول اهلل، ف�شرب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
ر�شيت، ثم ارحتلنا والطلب يف اإثرنا، قال الرباء: فدخلت مع اأبي بكر 
على اأهله، فاإذا عائ�شة ابنته م�شطجعة قد اأ�شابتها حمى فراأيت اأباها 

فقبل خدها وقال كيف اأنت يا بنية.
قال:»اأول   - الرباء - ر�شي اهلل عنه  ب�شنده عن  البخاري  وروى 
من قدم علينا من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص م�شعب بن عمري وابن اأم مكتوم 
بن  عمر  جاء  ثم  و�شعد  وبالل  عمار  جاء  ثم  القراآن  يقرئاننا  فجعال 
فرحوا  املدينة  اأهل  راأيت  فما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ثم جاء  ع�شرين  اخلطاب يف 
ب�شيء فرحهم به حتى راأيت الولئد وال�شبيان يقولون هذا ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قد جاء فما جاء حتى قراأت �شبح ا�شم ربك الأعلى يف �شور مثلها«.

وكان الرباء بن عازٍب - ر�شي اهلل عنه - من قادة الفتوح، وقد 
عينه عثمان بن عفان - ر�شي اهلل عنه - يف خالفته على الري �شنة 

)24هـ( فغزا قزوين وما والها، وفتحها وفتح زجنان عنوة.
وقد �شهد الرباء بن عازٍب - ر�شي اهلل عنه - غزوة ت�شرت مع اأبي 
ا وقعتي اجلمل و�شفني وقتال اخلوارج ونزل الكوفة  مو�شى و�شهد اأي�شً

وابتنى بها داًرا.
ومن مواقفه مع التابعني ما يلي: عن اأبي داود قال لقيني الرباء 
بن عازب فاأخذ بيدي و�شافحني و�شحك يف وجهي ثم قال: تدري مل 
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اأخذت بيدك؟
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإن  فقال:  اإل خلري.  تفعله  اأين ظننتك مل  اإل  ل  قلت: 
لقيني ففعل بي ذلك ثم قال: اأتدري مل فعلت بك ذلك؟ قلت: ل. فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن امل�شِلَمني اإذا التقيا وت�شافحا و�شحك كل واحد منهما 

يف وجه �شاحبه ل يفعالن ذلك اإل هلل مل يتفرقا حتى يغفر لهما«.

ونقف هنا مع:

أثره - رضي اهلل عنه - في اآلخرين
عن اأبي اإ�شحاق قال: قال يل الرباء بن عازب: األ اأعلمك دعاء 
الذهب  تناف�شوا  قد  النا�س  راأيت  اإذا   : قال  ملسو هيلع هللا ىلص؟  اهلل  ر�شول  علمنيه 
الأمر  يف  الثبات  اأ�شاألك  اإين  "اللهم   : الدعوات  بهذه  فادع  والف�شة 
واأ�شاألك عزمية الر�شد واأ�شاألك �شكر نعمتك وال�شرب على بالئك وح�شن 
عبادتك والر�شا بق�شائك واأ�شاألك قلبا �شليما ول�شانا �شادقا واأ�شاألك 

من خري ما تعلم واأعوذ بك من �شر ما تعلم واأ�شتغفرك ملا تعلم".

ونق��ف مع �صيِء م��ن الأحاديث التي رواه��ا عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص:

من األحاديث التي رواها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ب�شنده عن الرباء بن عازب - ر�شي اهلل عنهما  البخاري  وروى 
- قال: "كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شلى نحو بيت املقد�س �شتة ع�شر اأو �شبعة 
فاأنزل  الكعبة،  اإىل  يوجه  اأن  يحب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  وكان  �شهًرا،  ع�شر 
اهلل زب ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ رب  )البقرة: 144(. فتوجه نحو 
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الكعبة . وقال ال�شفهاء من النا�س وهم اليهود زب پ پ پ پ ڀ   ڀ             
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ رب )البقرة: 
142(. ف�شلى مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل ثم خرج بعدما �شلى فمر على قوم من 
الأن�شار يف �شالة الع�شر نحو بيت املقد�س فقال وهو ي�شهد اأنه �شلى مع 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو 

الكعبة زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ رب  )اإبراهيم: 27(.
وعن الرباء بن عازب - ر�شي اهلل عنه - قال: "اأمرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اأمرنا باتباع اجلنائز، وعيادة املري�س، واإجابة  ب�شبع ونهانا عن �شبع؛ 
الداعي، ون�شر املظلوم، واإبرار الق�شم، ورد ال�شالم، وت�شميت العاط�س، 
والق�شي،  والديباج،  الذهب، واحلرير،  الف�شة، وخامت  اآنية  ونهانا عن 

والإ�شتربق" رواه البخاري.

واحفظوا هذه الكلمات:

من أقواله - رضي اهلل عنه -:
عن الرباء بن عازب قال: "من متام التحية اأن ت�شافح اأخاك".

وعنه - ر�شي اهلل عنه - قال: كان رجل يقراأ �شورة الكهف واإىل 
وتدنو  تدنو  فجعلت  �شحابة  فتغ�شته  ب�شطنني  مربوط  ح�شان  جانبه 
وجعل فر�شه ينفر فلما اأ�شبح اأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له فقال: "تلك 

ال�شكينة تنزلت بالقراآن" رواه البخاري.
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ونختم بذكر وفاته - ر�صي اهلل عنه - :

وفــاتــه - رضي اهلل عنه -
 تويف - ر�شي اهلل عنه واأر�شاه - بالكوفة �شنة )72هـ( يف اإمارة 

م�شعب بن الزبري.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له 
احلمد يف الأوىل والآخرة، يحيي ومييت، وله اختالف الليل والنهار 

وهو يتوىل ال�ساحلني.
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له، �سهادة بها نحيا  اإل��ه  اأن ل  واأ�سهد 
وبها منوت وعليها نبعث يوم الدين، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله 
الأمانة  واأدى  الر�سالة  بلغ  املحجلني،  الغر  وقائد  الأم��ني،  النا�سح 

ون�سح الأمة حتى اأتاه اليقني.
ف�سلوات ربي و�سالمه عليه وعلى اآله الطيبني الطاهرين وعلى 
اأ�سحابه والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 

عن �سحابة ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�سالم.
 وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( ال�مواف�ق 

)            ( من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  تعاىل:  قال 
ۇ  ۇ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
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ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې  ې ې ى ى ائائ  ەئ 
ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ               ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ    ٻ 
ڤڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٺ  
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ 
ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ     ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۆ رب  )التوبة(

نتح��دث اليوم - باإذن اهلل - ع��ن �صحابي جليل؛ فمن 
هو؟

أبو أمامة الباهلي - رضي اهلل عنه -
عليه  غلبت  الباهلي،  اأمامة  اأبو  وهب  بن  عجالن  بن  �شدي  هو 

كنيته ومل يعلم يف ا�شمه اختالًفا، وكان ي�شكن حم�س.
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ويف فقرتنا التالية ق�صة عجيبة:

 أثر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في تربية أبي أمامة الباهلي 
- رضي اهلل عنه -

يحرك  وهو  به  مر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأن  الباهلي  اأمامة  اأبو  يقول 
اأبا اأمامة"، قال: اأذكر ربي تعاىل، قال:  �شفتيه، فقال: "ماذا تقول يا 
"اأفال اأخربك باأكرث واأف�شل من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل اأن 
تقول: �شبحان اهلل عدد ما خلق، �شبحان اهلل ملء ما خلق، �شبحان اهلل 
عدد ما يف الأر�س وال�شماء، و�شبحان اهلل ملء ما يف الأر�س وال�شماء، 
و�شبحان اهلل عدد ما اأح�شى كتابه، و�شبحان اهلل ملء ما اأح�شى كتابه، 
و�شبحان اهلل عدد كل �شيء، و�شبحان اهلل ملء كل �شيء، وتقول احلمد 

هلل مثل ذلك" اأخرجه الن�شائي وابن حبان يف �شحيحه. 

ون�صتمع الآن اإىل:

 شي مما رواه أبو أمامة الباهلي 
- رضي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ر�شول  �شمعت  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - الباهلي  اأمامة  اأبي  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "اقرءوا القراآن فاإنه ياأتي يوم القيامة �شفيًعا لأ�شحابه، 
اقرءوا الزهراوين البقرة و�شورة اآل عمران فاإنهما تاأتيان يوم القيامة 
اأو كاأنهما فرقان من طري �شواف  اأو كاأنهما غيايتان  كاأنهما غمامتان 
حتاجان عن اأ�شحابهما، اقرءوا �شورة البقرة فاإن اأخذها بركة وتركها 

ح�شرة ول ي�شتطيعها البطلة" رواه م�شلم.
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"ثالثة كلهم  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  الباهلي عن ر�شول اهلل  اأمامة  اأبو  ويروي 
�شامن على اهلل - عز وجل -؛ رجل خرج غازًيا يف �شبيل اهلل فهو �شامن 
على اهلل حتى يتوفاه فيدخله اجلنة اأو يرده مبا نال من اأجر وغنيمة، 
ورجل راح اإىل امل�شجد فهو �شامن على اهلل حتى يتوفاه فيدخله اجلنة 
اأجر وغنيمة، ورجل دخل بيته ب�شالم فهو �شامن  اأو يرده مبا نال من 

على اهلل - عز وجل -" رواه اأبو داود.
وعن اأبي اأمامة الباهلي - ر�شي اهلل عنه - قال: قلت: يا ر�شول 
اهلل، مرين باأمر ينفعني اهلل به، قال: "عليك بال�شيام فاإنه ل مثل له" 

رواه الن�شائي.
ويحدث اأبو اأمامة الباهلي فيقول: جاء رجل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
اأراأيت رجاًل غزا يلتم�س الأجر والذكر ما له؟ فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ل 
�شيء له"، فاأعادها ثالث مرات يقول له ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ل �شيء له"، 
به  وابتغي  ا  خال�شً له  كان  ما  اإل  العمل  من  يقبل  ل  اهلل  "اإن  قال:  ثم 

وجهه" رواه الن�شائي.
وعن اأبي اأمامة الباهلي - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
"عليكم بقيام الليل، فاإنه داأب ال�شاحلني قبلكم، وهو قربة لكم  ملسو هيلع هللا ىلص: 

الرتمذي. اإىل ربكم، ومكفرة لل�شيئات، ومنهاة عن الإثم" رواه 

ونقف الآن مع:

 موقف أبي أمامة الباهلي 
- رضي اهلل عنه - مع هرقل

عن اأبي اأمامة الباهلي عن ه�شام بن العا�س الأموي قال: بعثت 
اأنا ورجل من قري�س اإىل هرقل ندعوه اإىل الإ�شالم، فنزلنا على جبلة 
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قال:  ذلك  عن  ف�شاأله  �شواد،  ثياب  عليه  فاإذا  الإ�شالم،  اإىل  فدعوناه 
حلفت األ اأنزعها حتى اأخرجكم من ال�شام، قال: فقلنا له: واهلل لناأخذن 
قال:  نبينا،  بهذا  اأخربنا  الأعظم  امللك  منك  ولناأخذن  هذا،  جمل�شك 
ل�شتم بهم، ثم ذكر ق�شة دخولهم على هرقل وا�شتخالئهم، فاأخرج لهم 
ربعة فيها �شفات الأنبياء اإىل اأن اأخرج لهم �شورة حممد ملسو هيلع هللا ىلص فاإذا هي 
بي�شاء، فقال: اأتعرفون هذا؟ قال: فبكينا، وقلنا: نعم، فقام قائًما ثم 
جل�س فقال: واهلل اإنه لهذا قلنا: نعم قال: فاأم�شك ثم قال: اأما اإنه كان 
لو طابت نف�شي  البيوت ولكني عجلته لأنظر ما عندكم، ثم قال:  اآخر 
باخلروج من ملكي لوددت اأين كنت عبًدا لأ�شدكم يف ملكه حتى اأموت، 
قال: فلما رجعنا حدثنا اأبا بكر فبكى ثم قال: لو اأراد اهلل به خرًيا لفعل، 

ثم قال: اأخربنا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنهم واليهود يعرفون نعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وفقرتنا التالية هي بعنوان:

 موقف أبي أمامة الباهلي - رضي اهلل عنه - 
مع التابعين

اأبا  يا  فقال:  اأمامة  اأبي  اإىل  قال: جاء رجل  بن عامر  �شليم  عن 
وكلما  دخلت  كلما  عليك  ت�شلي  املالئكة  منامي  يف  راأيت  اإين  اأمامة 
دعونا  غفًرا  اللهم  اأمامة:  اأبو  قال  جل�شت،  وكلما  قمت  وكلما  خرجت 

عنكم واأنتم لو �شئتم �شلت عليكم املالئكة ثم قراأ: زب ىئ ىئ ی 
ىب  مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ    مئ  حئ  جئ        ی  ی  ی 
ىث  مث  جث  ىتيت  مت  خت  حت  جت    يب 

يث  رب )الأحزاب(.
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وهنا وقفة اأخرى:

 أثر أبي أمامة الباهلي - رضي اهلل عنه - 
في اآلخرين:

دعوته وتعليمه: يقول حممد بن زياد الألهاين: كنت اآخًذا بيد اأبي 
اأمامة �شاحب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فان�شرفت معه اإىل بيته فال مير مب�شلم 
ول �شغري ول اأحد اإل قال: �شالم عليكم �شالم عليكم، فاإذا انتهى اإىل 
نف�شي  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  اأمرنا  اأخي  ابن  اأْي  ثم قال:  اإلينا  التفت  داره  باب 

ال�شالم.
عن حممد بن زياد راأيت اأبا اأمامة اأتى على رجل يف امل�شجد وهو 
�شاجد يبكي يف �شجوده ويدعو ربه فقال اأبو اأمامة: اأنت اأنت لو كان هذا 

يف بيتك.
عن �شليمان بن حبيب املحاربي دخلت على اأبي اأمامة مع مكحول 
اأ�شيافنا فراأى فيها �شيًئا من و�شح، فقال:  اإىل  اأبي زكريا فنظر  وابن 
اإن املدائن والأم�شار فتحت ب�شيوف ما فيها الذهب ول الف�شة فقلنا: 
اأ�شمح  كانوا  اجلاهلية  اأهل  اإن  اأما  ذاك  هو  فقال:  ذلك،  من  اأقل  اإنه 
منكم، وكانوا ل يرجون على احل�شنة ع�شر اأمثالها واأنتم ترجون ذلك 
على  دخلنا  لقد  عنده:  ملا خرجنا من  فقال مكحول  قال:  تفعلونه،  ول 

�شيخ جمتمع العقل.
حم�س  م�شجد  "دخلت  قال:  املحاربي  حبيب  بن  �شليمان  يقول 
فاإذا مكحول وابن اأبي زكرياء جال�شان" فقال مكحول: "لو قمنا اإىل اأبي 
اأمامة �شاحب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاأدينا من حقه و�شمعنا منه" قال: "فقمنا 
جميًعا حتى اأتيناه ف�شلمنا عليه فرد ال�شالم" ثم قال: "اإن دخولكم عليَّ 
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رحمة لكم وحجة عليكم ومل اأر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من �شيء اأ�شد خوًفا على 
هذه الأمة من الكذب والع�شبية، األ واإياكم والكذب والع�شبية، األ واإنه 

اأمرنا اأن نبلغكم ذلك عنه، األ وقد فعلنا فاأبلغوا عنا ما بلغناكم".

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة أبي أمامة الباهلي - رضي اهلل عنه -
ويقال:  �شنة،  وت�شعني  اإحدى  ابن  وهو  وثمانني  اإحدى  �شنة  تويف 

مات �شنة �شت وثمانني.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )5(

ٱ ٻ ٻ

على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  ر�شله  اأر�شل  الذي  هلل  احلمد 
الدين كله وال�شكر له على ما اأولنا من وا�شع كرمه وف�شله.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له هدى من هدى بف�شله 
ور�شوله  عبده  حممدا  اأن  واأ�شهد  وعدله،  بحكمته  اأ�شل  من  واأ�شل 
امل�شطفى من جميع خلقه �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه واأتباعه 

و�شحبه و�شلم ت�شليًما .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�شبوع الإذاعي والذي خ�ش�شناه للحديث 

عن �شحابة ر�شول اهلل عليه اأف�شل ال�شالة واأزكى ال�شالم.
 وي�شرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( الـموافـق 

)            ( من �شهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
ڃ  ڃ ڃ چ چ چ   زب ڄ ڄ ڃ  تعاىل:  قال 
چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ           ژ   ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک    گ  گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ 
ھ ھ ھ          ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ        ڭ     ڭ ڭۇ ۇ ۆ 
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ې   ې  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ   ٹ  رب )البينة(

نتح��دث اليوم - باإذن اهلل - ع��ن �صحابي جليل؛ فمن 
هو؟

أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - 
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عنه: "لقد اأوتيت مزماًرا من مزامري اآل داود" 

متفق عليه.
ر�شي   - الأ�شعري  مو�شى  باأبي  املكنى  قيـ�س  بن  اهلل  عبـد  اإنه 
اهلل عنه - ، اأّمُه ظبية املكّية بنت وهـب اأ�شلمت وتوفيـت باملدينة، كان 
ق�شرًيا نحيًفا، غادر وطنه اليمـن اإىل الكعبة فور �شماعه بر�شـول يدعو 
اإىل التوحيد، ويف مكة جل�س بني يدي الر�شول الكرمي  وتلقى عنه الهدى 

واليقني، وعاد اىل بالده يحمل كلمة اهلل.

م��ا هي ق�ص��ة اأبو مو�صي الأ�صع��ري - ر�صي اهلل عنه - 
وال�صفينة:

أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - والسفينة
قال اأبو مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - : "بلغنا خمرج ر�شول 
اأنا  يل  واأخواِن  اأنا  اإليه،  مهاجرين  فخرجنا  باليمن،  ونحن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
اأ�شغرهما اأحدُهما اأبو ُبْردة والآخر اأبو ُرْهم، وب�شع وخم�شني رجاًل من 
قومي فركبنا �شفينة، فاأْلَقْتنا �شفينتنا اإىل النجا�شي باحلب�شة، فواَفْقنا 



532

ملسو هيلع هللا ىلص  :اإّن ر�شول اهلل  واأ�شحابه عنده، فقال جعفر  اأبي طالب  بن  جعفر 
بعثنا واأمرنا بالإقامة، فاأقيموا معنا، فاأقمنا معه حتى قدمنا جميًعا".

كيف قدم - ر�صي اهلل عنه - اإىل املدينة:

 أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - 
والقدوم على المدينة

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لأ�شحابه: »يقدم عليكم غًدا قوٌم هم اأرُقّ قلوًبا 
فلّما  الأ�شعري،  مو�شى  اأبو  وفيهم  الأ�شعريون  فقِدَم  منكم«،  لالإ�شالم 
َدَنْوا من املدينـة جعلوا يرجتـزون يقولـون: "غًدا نلقى الأحّبـة، حمّمـًدا 
وِحزبه"، فلّما قدمـوا ت�شافحـوا، فكانوا هم اأّول َمْن اأحدث امل�شافحة.
واتفق قدوم الأ�شعريني وقدوم جعفر وفتح خيرب، فاأطعمهم النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص من خيرب ُطْعمة، وهي معروفة بـ"ُطْعَمة الأ�شعريني"، قال اأبو مو�شى: 
ملسو هيلع هللا ىلص حني افتتح خيرب، فاأ�شهم لنا، وما ق�شم لأحد  اهلل  ر�شول  "فواَفْقنا 
�شفينتنا مع  لأ�شحاب  اإل  �شهد معه،  اإل ملن  �شيًئا  غاب عن فتح خيرب 

جعفر واأ�شحابه، ق�شم لهم معنا".

 ونق��ف م��ع ف�ص��ل اأب��و مو�ص��ى الأ�صع��ري - ر�ص��ي اهلل 
عنه - :

فضل أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه -
اأبو مو�شى مكانه العايل بني املوؤمنني، فكان فقيًها ح�شيًفا  اأخذ 
الأمة  هذه  "ق�شاة  ال�شعبي:  قال  حتى  والق�شاء  بالإفتاء  ويتاألق  ذكًيّا، 
اأربعة: عمر وعلي واأبو مو�شى وزيد بن ثابت"، وقال: "كان الفقهاء من 
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واأبو  وزيد  م�شعود  بن  اهلل  وعبد  وعلّي  �شتة: عمر  ملسو هيلع هللا ىلص  اأ�شحاب حممد 
مو�شى واأبّي بن كعب".

وعنوان فقرتنا القادمة هو:

أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - والقرآن
كان - ر�شي اهلل عنه - من اأهل القراآن حفًظا وفقًها وعماًل، ومن 
كلماته امل�شيئة: "اتبعوا القراآن ول تطمعوا يف اأن يتبعكم القراآن"، واإذا 
قراأ القراآن ف�شوته يهز اأعماق من ي�شمعه حتى قال الر�شـول ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد 
اأوتي اأبو مو�شى مزماًرا من مزامري اآل داود«، وكان عمر يدعوه للتالوة 

قائاًل: "�شوقنا اإىل ربنا يا اأبا مو�شى".

ولل�صوم ق�صة عجيبة مع اأبو مو�صى الأ�صعري - ر�صي 
اهلل عنه - :

أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - والصوم
كان اأبو مو�شى - ر�شي اهلل عنه - من اأهل العبادة املثابرين ويف 
الأيام القائظة كان يلقاها م�شتاًقا لي�شومها قائاًل: "لعل ظماأ الهواجر 
يكون لنا رًيا يوم القيامة"، وعن اأبي مو�شى قال: "غزونا غزوًة يف البحر 
ة البحر، وطابت لنا الريح، فرفعنا  نحو الروم، ف�شرنا حتى اإذا كّنا يف جُلّ
ال�شراع اإْذ �شمعنا منادًيا ُينادي: "يا اأهل ال�شفينة ِقُفوا اأخرْبكم"، قال: 
فقمُت فنظرُت مييًنا و�شماًل فلم اأَر �شيًئا، حتى نادى �شبع مرات فقلُت: 
"من هذا؟ األ ترى على اأِيّ حاٍل نحن؟ اإّنا ل ن�شتطيع اأن ُنْحَب�َس"، قال: 
"األ اأخربك بق�شاٍء ق�شاه اهلل على نف�شه؟"، قلُت: "بلى"، قال: "فاإّنه 
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من عّط�س نف�شه هلل يف الدنيا يف يوٍم حاّر كان على اهلل اأن يرويه يوم 
القيامة"، فكان اأبو مو�شى ل تلقاه اإل �شائًما يف يوم حاٍر.

هل تعلم من "هو �صيد الفوار�س"؟

 أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - 
في مواطن الجهاد

كان اأبومو�شى - ر�شي اهلل عنه - مو�شع ثقة الر�شول واأ�شحابه 
وحبهم، فكان مقاتاًل ج�شوًرا، ومنا�شاًل �شعًبا، فكان يحمل م�شوؤولياته 
يف ا�شتب�شال جعل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يقول عنه: »�شيد الفوار�س اأبو مو�شى«، 
نقبت  غزاة،  يف  اهلل  ر�شول  مع  "خرجنا  قتاله:  عن  مو�شى  اأبو  ويقول 
فيها اأقدامنا، ونقبت قدماي، وت�شاقطت اأظفاري، حتى لففنا اأقدامنا 
باخلرق"، ويف حياة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وله مع معاذ بن جبل - ر�شي اهلل 

عنه - اأمر اليمن.

واأحفظوا هذه الق�صة جيًدا:

أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - واإلمارة
املدينة،  اإىل  اليمن  من  مو�شى  اأبو  عاد  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  وفاة  بعد 
الب�شرة  وله  عمر  عهد  ويف  الإ�شالم،  جيو�س  مع  م�شوؤولياته  ليحمل 
قائاًل:  فيهم  وخطب  اأهلها  فجمع  املغرية،  عزل  بعد  ع�شرة  �شبَع  �شنة 
"اإن اأمري املوؤمنني عمر بعثني اإليكم، اأعلمكم كتاب ربكم، و�شنة نبيكم، 
واأنظف لكم طرقكم"، فده�س النا�س لأنهم اعتادوا اأن يفقههـم الأمري 
ويثقفهـم، ولكن اأن ينظـف طرقاتهم فهذا ما مل يعهـدوه اأبًدا، وقال عنه 
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احل�شن - ر�شي اهلل عنه - : "ما اأتى الب�شرة راكب خري لأهلها منه"، 
فلم يزل عليها حتى ُقِتَل عمر - ر�شي اهلل عنه -.

بن  الأ�شود  قال  الكوفة،  وله   - ر�شي اهلل عنه   - اأن عثمان  كما 
اأبي  بن  علّي  من  اأعلم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممٍد  اأ�شحاب  من  بالكوفة  اأَر  "مل  يزيد: 

طالب والأ�شعري".

كان اأب��و مو�ص��ى - ر�ص��ي اهلل عنه - عبقري��ة فذة يف 
املعارك:

 أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - 
وأهل أصبهان

بينما كان امل�شلمون يفتحون بالد فار�س، هبط الأ�شعري - ر�شي 
اجلزية  على  �شاحلوه  الذين  اأ�شبهان  اأهل  على  وجي�شه   - عنه  اهلل 
ياأخذوا  اأن  اأرادوا  واإمنا  �شادقني،  يكونوا  مل  اأنهم  بيد  ف�شاحلهم، 
اأبي مو�شى - ر�شي اهلل  الفر�شة لالإعداد ل�شربة غادرة، ولكن فطنة 
عنه - التي مل تغيب كانت لهم باملر�شاد، فعندما هموا ب�شربتهم وجدوا 
جي�س امل�شلمني متاأهًبا لهم، ومل ينت�شف النهار حتى مت الن�شر الباهر.

وماذا عن موقعة ت�صرت؟

 أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه - 
في موقعة تستر

الأ�شعري  مو�شى  اأبو  العظيم  القائد  اأبلى  فار�س  بالد  فتح  يف 
البالء الكرمي، ويف موقعة الت�شرت )20هـ( بالذات كان اأبو مو�شى بطلها 
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الُهْرُمزان بجي�شه يف ت�شرت، وحا�شرها امل�شلمون  الكبري، فقد حت�شن 
اأياًما عدة، حتى اأعمل اأبو مو�شى احليلة، فاأر�شل مائتي فار�س مع عميل 
تكاد  املدينة، ومل  باب  يفتح  يحتال حتى  باأن  اأبو مو�شى  اأغراه  فار�شي 
مو�شى  اأبو  وانق�س  احل�شن  الطليعة  جنود  اقتحم  حتى  الأبواب  تفتح 
قائد  وا�شت�شلم  �شاعات،  يف  املعقل  على  وا�شتوىل  ا،  انق�شا�شً بجي�شه 

الفر�س، فاأر�شله اأبو مو�شى اإىل املدينة لينظر اخلليفة يف اأمره.

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة أبو موسى األشعري - رضي اهلل عنه -
ملّا قاربت وفاته زاَد اجتهاده، فقيل له يف ذلك، فقال: "اإّن اخليل 
من  بقي  والذي  عندها،  ما  جميع  اأخرجت  جمراها  راأ�س  قاربت  اإذا 
حمياه  وك�شت  الأ�شعـري،  مو�شى  اأبو  اأجل  وجاء  ذلك"،  من  اأقل  اأجلي 
اإ�شراقة من يرجـو لقاء ربه وراح ل�شانه يف حلظات الرحيـل يـردد كلمات 
اعتاد قولها دوًما: "اللهم اأنت ال�شالم، ومنك ال�شالم"، وتويف بالكوفة 

يف خالفة معاوية �شنة اثنني وخم�شني.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل نحمده على نعمه، ون�ستعينه على طاعته، ون�ستن�سره 
اإليه  مفو�سني  �سدًقا،  عليه  ونتوكل  ا،  حقًّ به  ونوؤمن  اأع��دائ��ه،  على 

اأمورنا، وملجئني اإليه ظهورنا.
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا 
عبده ور�سوله، بعثه على فرتة من الر�سل، ودرو�ض من العلم، واإدباٍر 
من الدنيا، واإقبال من الآخرة، ب�سرًيا بالنعيم املقيم، ونذيًرا بني يدي 
عذاب األيم، فبلغ الر�سالة، واأدى الأمانة، ون�سح الأمة، وجاهد يف اهلل، 
فاأدى عن اهلل وعده ووعيده، حتى اأتاه اليقني، فعليه من اهلل �سالة 
ورحمة و�سالم اإىل يوم الدين، واآله و�سحبه والتابعني .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 
عن التابعني من اأ�سحاب القرون املف�سلة الذين قال فيهم ر�سول اهلل: 
"خري النا�ض قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء 

قوٌم ت�سبق �سهادة اأحدهم ميينه، وميينه �سهادته" رواه البخاري.
 وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( ال�مواف�ق 

)            ( من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:
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القرآن الكريم
زب ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ   قال تعاىل: 
ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤڤ 
ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ رب )الفتح 29(

نتح��دث الي��وم - ب��اإذن اهلل - عن تابع��ِي جليل؛ فمن 
هو؟:

أويس القرني - رحمه اهلل -
هو اأوي�س بن عامر بن جزء بن مالك املرادي ثم القرين الزاهد 

امل�شهور. 
اأدرك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومل يره و�شكن الكوفة وهو من كبار تابعيها، 
امل�شيب،  بن  �شعيد  هو  اأحمد:  قال  خالف،  على  التابعني،  اأف�شل  ومن 
وقيل: هو اأوي�س القرين، وقيل: احل�شن الب�شري وال�شواب: اأوي�س ملا يف 
�شحيح م�شلم: اأن خري التابعني رجل يقال له: "اأوي�س" وبع�شهم قال: 

الأعلم ابن امل�شيب، والأزهد والعابد: اأوي�س.
مع  وكان  الكوفة،  اإىل  وانتقل  اليمن،  يف  عامر  بن  اأوي�س  عا�س 

�شيدنا علي بن اأبي طالب يف �شفني وبها لقي اهلل �شهيًدا.
من  كثري  يد  على  وتعلم  وعلي،  عمر  عن  عامر  بن  اأوي�س  روى 
وورًعا،  التابعني زهًدا  اأئمة  ونهل من علمهم حتى �شار من  ال�شحابة 
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ولقد تعلم منه خلق كثري، تعلموا منه بره باأمه، وتوا�شعه لربه رغم ما 
بن  املوؤمنني عمر  اأمري  به  ذكره  ما  ورغم  اأحاديث،  من  ف�شله  ورد يف 
اخلطاب، وروى عنه ب�شري بن عمرو وعبد الرحمن بن اأبي ليلى ذكره 
ابن �شعد يف الطبقة الأوىل من تابعي اأهل الكوفة وقال كان ثقة وذكره 
اإ�شناده نظر وقال ابن عدي لي�س له رواية لكن كان  البخاري فقال يف 
مالك ينكر وجوده اإل اأن �شهرته و�شهرة اأخباره ل ت�شع اأحدا اأن ي�شك 

فيه.

مكانة اأوي�س القرين - رحمه اهلل - هو عنوان فقرتنا 
القادمة:

مكانة أويس القرني - رحمه اهلل -
لأوي�س القرين مكانة عظيمة يعرفها ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم 
ملا �شمعوه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولقد اأفرد الإمام م�شلم يف �شحيحه باًبا من 
ف�شائل اأوي�س القرين - رحمه اهلل - ، وروى م�شلم ب�شنده عن اأ�شري بن 
جابر قال: كان عمر بن اخلطاب اإذا اأتى عليه اأمداد اأهل اليمن �شاألهم 
اأفيكم اأوي�س بن عامر حتى اأتى على اأوي�س فقال: اأنت اأوي�س بن عامر؟ 
قال: نعم قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم قال: فكان بك بر�س 
فرباأت منه اإل مو�شع درهم؟ قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعم قال: 
�شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ياأتي عليكم اأوي�س بن عامر مع اأمداد اأهل 
اليمن من مراد ثم من قرن كان به بر�س فربئ منه اإل مو�شع درهم 
له والدة هو بها بر لو اأق�شم على اهلل لأبره؛ فاإن ا�شتطعت اأن ي�شتغفر 
قال:  تريد؟  اأين  له عمر:  فقال  له،  فا�شتغفر  فا�شتغفر يل  فافعل؛  لك 
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الكوفة قال: األ اأكتب لك اإىل عاملها؟ قال: اأكون يف غرباء النا�س اأحب 
اإيلَّ قال: فلما كان من العام املقبل حج رجل من اأ�شرافهم فوافق عمر 
اأوي�س قال: تركته رث البيت قليل املتاع قال: �شمعت ر�شول  ف�شاأله عن 
من  اليمن  اأهل  اأمداد  مع  عامر  بن  اأوي�س  عليكم  ياأتي  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
مراد ثم من قرن كان به بر�س فربئ منه اإل مو�شع درهم له والدة هو 
بها بر لو اأق�شم على اهلل لأبره فاإن ا�شتطعت اأن ي�شتغفر لك فافعل فاأتى 
اأوي�ًشا فقال: ا�شتغفر يل قال: اأنت اأحدث عهًدا ب�شفر �شالح فا�شتغفر 
ب�شفر �شالح فا�شتغفر يل  اأحدث عهدا  اأنت  ا�شتغفر يل قال:  يل قال: 
على  فانطلق  النا�س  له  ففطن  له  فا�شتغفر  نعم  قال:  عمر  لقيت  قال: 
وجهه قال اأ�شري وك�شوته بردة فكان كلما راآه اإن�شان قال: من اأين لأوي�س 

هذه الربدة.
اأَُوْي�ٌس  اأَِفيُكْم  فقال:  نَي:  ِفّ �شِ َيْوَم  اِم  ال�َشّ اأَْهِل  ِمْن  َرُجٌل  وَناَدى 
َخرْيِ  ِمْن  "اإَِنّ  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهلَلّ َر�ُشوَل  �َشِمْعُت  َقاَل:  َنَعْم.  َقاُلوا:   ، اْلَقَريِنُّ

" اأخرجه الإمام اأحمد. ّ الَتّاِبِعنَي اأَُوْي�ًشا اْلَقَريِنَ

ون�صتمع الآن اإىل:

مالمح م��ن �صخ�صية وعب��ادة اأوي�س الق��رين - رحمه 
اهلل -

لكل من يريد الو�شول اإىل اهلل - عز وجل - طريًقا يلتم�س فيه 
القرب من اهلل، وما مييزه عن غريه، فالبع�س اتخذ قيام الليل و�شيلة 
الطريق  بالأ�شحار  ال�شتغفار  اتخذ  الآخر  والبع�س  اهلل،  اإىل  القرب 
الذي ينتهي به اإىل حب اهلل، والبع�س اتخذ التفكر و�شيلة القرب من 
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اهلل، ومل يكن اأوي�س القرين كعامة النا�س يحيا ول يفكر اإل يف طعامه 
و�شرابه؛ لكنه فهم حقيقة هذه الدنيا، واأدان نف�شه وعمل ملا بعد املوت، 
اأوي�س القرين التفكر يف خملوقات اهلل لتنتهي به اإىل  وكان يغلب على 
حب خالقها، وملا قدم هرم بن حيان الكوفة �شاأل عن اأوي�س القرين فقيل 
له: هو ياألف مو�شًعا من الفرات يقال له: العري�س بني اجل�شر والعاقل 
ومن �شفته كذا فم�شى هرم حتى وقف عليه فاإذا هو جال�س ينظر اإىل 

املاء ويفكر وكانت عبادة اأوي�س الفكرة.
يف  اإيجاًبا  اأثر  مما  �شلوكه،  على  القرين  اأوي�س  عبادة  انعك�شت 
الآخرين، فقد كان التاأثري ب�شلوكه اأكرث منه بقوله، فهو املتوا�شع لربه، 
قائًما  لالآخرين،  والتوجيه  الن�شح  دائم  فكان  ذلك  ومع  باأمه،  البار 
مل  ذلك  اأن  اإل  الأمور  بعظائم  ورميه  له  الآخرين  معاداة  رغم  باحلق 
مينعه من الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومما يروى يف هذا ال�شدد 
اأن رجاًل من "مراد" جاءه وقال له: ال�شالم عليكم قال: وعليكم قال: 
الزمان عليكم؟  اأوي�س؟ قال: بخري نحمد اهلل قال: كيف  يا  اأنت  كيف 
قال: ما ت�شاأل رجال اإذا اأم�شى مل ير اأنه ي�شبح، واإذا اأ�شبح مل ير اأنه 
مي�شي، يا اأخا مراد، اإن املوت مل ُيبق ملوؤمن فرًحا يا اأخا مراد، اإن معرفة 
املوؤمن بحقوق اهلل مل تبق له ف�شة وذهًبا، يا اأخا مراد، اإن قيام املوؤمن 
اإنا لناأمرهم باملعروف وننهاهم عن  باأمر اهلل مل ُيبق له �شديًقا واهلل 
املنكر فيتخذونا اأعداًء ويجدون على ذلك من الف�شاق اأعواًنا حتى واهلل 

لقد رموين بالعظائم، واأمي اهلل ل مينعني ذلك اأن اأقوم هلل باحلق.
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"اأوي���س القرين وبذل الن�صيحة" هو عنوان فقرتنا 
التالية:

أويس القرني وبذل النصيحة
اآيات  عليه  قراأ  له:  قال  يو�شيه  اأن  حيان  بن  هرم  منه  طلب  ملا 
رب  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ   زب  قوله:  من  الدخان  حم  اآخر  من 
"يا هرم، احذر ليلة �شبيحتها  )الدخان:40( حتى ختمها ثم قال له: 

القيامة ول تفارق اجلماعة فتفارق دينك" ما زاده عليه.
تو�شدوا  الكوفة  اأهل  "يا  لهم:  قائاًل  الكوفة  اأهل  يخاطب  وكان 

املوت اإذا منتم، واجعلوه ن�شب اأعينكم اإذا قمتم".

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة أويس القرني - رحمه اهلل -
خرج اأوي�س القرين مع �شيدنا علي - ر�شي اهلل عنه - يف موقعة 
�شفني، ومتنى ال�شهادة ودعا اهلل قائاًل: "اللهم ارزقني �شهادة توجب 
يل احلياة والرزق". وقاتل بني يدي �شيدنا علي حتى ا�شت�شهد فنظروا 
فاإذا عليه نيف واأربعون جراحة، وكان ذلك �شنة )37هـ( يف وقعة �شفني.
يف اخلت���ام: ندعوا اجلميع لق���راءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد اهلل الواحد القهار، العزيز الغفار، يقّلب الليل والنهار، اإن 
يف ذلك لعربة لأويل الأب�شار. 

اإل اهلل  اإله  اأن ل  واأ�شهد  املدرار،  واأ�شكره على ف�شله  اأحمد ربي 
وحده ل �شريك له، ن�شر عباده الأبرار، وخذل اأعداءه الفجار، واأ�شهد 
�شلِّ  اللهم  املختار،  امل�شطفى  ور�شوله  عبده  حممًدا  و�شيدنا  نبينا  اأن 
الأطهار  و�شحبه  اآله  وعلى  حممد  ور�شولك  عبدك  على  وبارك  و�شلم 

والتابعني .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�شبوع الإذاعي والذي خ�ش�شناه للحديث عن 
 التابعني من اأ�شحاب القرون املف�شلة الذين قال فيهم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يجيُء  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  قرين،  النا�س  "خري 

قوٌم ت�شبق �شهادة اأحدهم ميينه، وميينه �شهادته" رواه البخاري.
 وي�شرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( الـموافـق 

)            ( من �شهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ   ڃڃ  ڄ 
ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑک ک ک        ک گ  گ  گ گ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ    ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې رب  )الفتح(

نتح��دث الي��وم - ب��اإذن اهلل - عن تابع��ِي جليل؛ فمن 
هو؟:

داود بن نصير - رحمه اهلل -
الكويف،  �شليمان  اأبو  الطائي،  ن�شري  بن  داود  الزاهد  الفقيه  هو 

ولد بعد املائة ب�شنوات.
وعده اأ�شحاب الطبقات من الطبقة الو�شطى من اأتباع التابعني، 

وروى له الن�شائي، وقال عنه ابن حجر: ثقة فقيه زاهد.

وهذه هي فقرتنا الثانية:

من تعلم منهم وحدث عنهم
وحميد  اأبي عمرة  بن  وحبيب  خالد،  اأبي  بن  اإ�شماعيل  عن  روى 
الأن�شاري و�شليمان الأعم�س، وعبد امللك بن  الطويل و�شعد بن �شعيد 

عمري، وحممد بن عبد الرحمن بن اأبي ليلى وه�شام بن عروة.
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وهذه فقرتنا الثالثة:

أثر اآلخرين فيه
كان داود الطائي ممن له علم وفقه، وكان يختلف اإىل اأبي حنيفة 
حتى نفذ يف ذلك الكالم، قال: فاأخذ ح�شاة فحذف بها اإن�شاًنا فقال 
له: يا اأبا �شليمان، طال ل�شانك وطالت يدك، فاختلف بعد ذلك �شنة ل 

ي�شاأل ول يجيب.

م��ن مالم��ح �صخ�صيت��ه - رحم��ه اهلل - ؛ يف فقرتن��ا 
الرابعة:

من مالمح شخصيته - رحمه اهلل -
عبادته: حُتِدث جارته اأم �شعيد عن عبادته فتقول: كان بيننا وبني 
داود الطائي جدار ق�شري، فكنت اأ�شمع حنينه عامة الليل ل يهداأ، ورمبا 
ترمن يف ال�شحر بالقراآن، فاأرى اأن جميع النعيم قد جمع يف ترمنه وكان 

ل ي�شرج عليه.
زهده: ويقول حف�س اجلعفي عن زهده يف الدنيا وا�شتغنائه عنها: 
ورث داود الطائي من اأمه اأربعمائة درهم فمكث يتقوت بها ثالثني عاما، 
فلما نفذت جعل ينق�س �شقوف الدويرة فيبيعها. وقال عطاء بن م�شلم: 

عا�س داود ع�شرين �شنة بثالثمائة درهم.
داود  اأهل  من  امراأة  اأن  لنا  �شاحب  حدثني  قال:  قبي�شة  وعن 
مع  اإفطاره  حني  داود  اإىل  بها  بعثت  ثم  ب�شمن  ثريدة  �شنعت  الطائي 
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جارية لها، وكان بينها وبينهم ر�شاع، قالت اجلارية: فاأتيته بالق�شعة 
لياأكل منها فجاء �شائل فوقف  فو�شعتها بني يديه يف احلجرة، ف�شعى 
ثم  اأكلها،  الباب حتى  اإليه وجل�س معه على  فقام فدفعها  الباب،  على 
اجلارية:  قالت  يديه،  بني  كان  اإىل متر  عمد  ثم  الق�شعة  فغ�شل  دخل 
وقال:  اإيلَّ  ودفعها  الق�شعة  يف  فو�شعه  لع�شائه  اأعده  كان  اأنه  ظننت 
ودفع  به،  ما جئناه  ال�شائل  اإىل  ودفع  قالت اجلارية:  ال�شالم:  اأقرئيها 

اإلينا ما اأراد اأن يفطر عليه، قالت: واأظنه ما بات اإل طاوًيا.
ويقول حممد بن ب�شر: دخلت على داود الطائي امل�شجد ف�شليت 
اإىل دن له كبري  البيت، فقام  اأخذ بيدي فدخلت معه  معه املغرب، ثم 
فاأخذ رغيًفا منه ياب�ًشا فغم�شه يف املاء ثم قال: ادن فكل قلت: بارك اهلل 
لك فاأفطر فقلت: يا اأبا �شليمان، لو اأخذت �شيًئا من ملح، ف�شكت �شاعة 
ثم قال: اإن نف�شي تنازعني ملًحا ول ذاق داود ملًحا ما دام يف الدنيا، 

قال: فما ذاقه حتى مات رحمه اهلل.
والباب عليه  الطائي  اأبي حنيفة قال: جئت داود  بن  وعن حماد 
جزًرا  ا�شتهيت  ثم  فاأطعمتك،  جزًرا  ا�شتهيت  يقول:  ف�شمعته  م�شفق 
ومتًرا، ليت األ تاأكليه اأبًدا، فا�شتاأذنت و�شلمت ودخلت فاإذا هو يعاتب 

نف�شه.

وعنوان فقرتنا الرابعة هو:

أثره في اآلخرين - رحمه اهلل -
خلليق  العبادة  وتلك  الزهد،  هذا  جوانبها  بني  حتمل  نف�ًشا  اإن 
بها اأن تعمل لن�شح الآخرين، قال له رجل: اأو�شني فقال: اجعل الدنيا 
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كيوم �شمته، واجعل فطرك املوت فكاأن قد وال�شالم، قال: زدين قال: ل 
يراك اهلل عند ما نهاك عنه، ول يفقدك عند ما اأمرك به، قال: زدين 
قال: ار�س بالي�شري مع �شالمة دينك، كما ر�شي قوم بالكثري مع هالك 

دينهم.
ويقول ظفر بن عبد الرحمن عم يحيى احلماين: قلت لداود: يا 
الرمي  اإن  قال:  اأتعلمه؟  اأن  اأحب  فاإين  الرمي  ترى يف  ما  �شليمان،  اأبا 

حل�شن، ولكن هي اأيامك فانظر مب تقطعها.
اأتيت داود الطائي وكان داود ل يخرج  وعن الربيع الأعرج قال: 
من منزله حتى يقول املوؤذن قامت ال�شالة فيخرج في�شلي، فاإذا �شلم 
الإمام اأخذ نعله ودخل منزله، فلما طال ذلك عليَّ اأدركته يوًما فقلت 
له: يا اأبا �شليمان، على ر�شلك فوقف يل، فقلت: يا اأبا �شليمان، اأو�شني 
يف  قال  ثم  مرات،  ثالث  فربهما  والدان  لك  كان  واإن  اهلل،  اتق  قال: 
الرابعة: ويحك �شم الدنيا، واجعل الفطر موتك، واجتنب النا�س غري 

تارك جلماعتهم.
وقال داود ل�شفيان نا�شًحا له: اإذا كنت ت�شرب املاء البارد، وتاأكل 
اللذيذ الطيب، ومت�شي يف الظل الظليل، فمتى حتب املوت والقدوم على 

اهلل تعاىل؟ فبكى �شفيان.
وعن ابن ال�شماك قال: اأو�شاين اأخي داود بو�شية فقال يل: انظر 
األ يراك اهلل حيث نهاك، واأل يفقدك حيث اأمرك، وا�شتح يف قربه منك 

وقدرته عليك.
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وخام�س فقراتنا هي بعنوان:

من كلماته - رحمه اهلل -
بالعبادة  وكفى  عبادة،  بالعلم  وكفى  زهًدا،  باليقني  "كفى  قال: 

�شغاًل".
الأعمال  واأف�شل  فيها،  البقاء  يحب  ل  الدنيا  يف  "الزاهد  وقال: 
الر�شا عن اهلل، ول ينبغي للم�شلم اأن يحزن للم�شيبة؛ لأنه يعلم اأن لكل 

م�شيبة ثواًبا واهلل تعاىل اأعلم بال�شواب".

ونختم بهذه الفقرة:

وفاته - رحمه اهلل -
يقول حف�س بن عمر اجلعفي: ا�شتكى داود الطائي اأياًما، وكان 
�شبب علته اأنه مر باآية فيها ذكر النار فكررها مراًرا يف ليلته فاأ�شبح 
ا، فوجدوه قد مات وراأ�شه على لبنة ففتحوا باب الدار ودخل نا�س  مري�شً
من اإخوانه وجريانه ومعهم ابن ال�شماك، فلما نظر اإىل راأ�شه قال: يا 
داود ف�شحت القراء فلما حملوه اإىل قربه خرج يف جنازته خلق كثري، 
حتى خرج ذوات اخلدور فقال ابن ال�شماك يا داود: �شجنت نف�شك قبل 
اأن ت�شجن وحا�شبت نف�شك قبل اأن حتا�شب، فاليوم ترى ثواب ما كنت 
ترجو، وله كنت تن�شب وتعمل، فقال اأبو بكر بن عيا�س وهو على �شفري 

القرب: اللهم ل تكل داود اإىل عمله، فاأعجب النا�س ما قال اأبو بكر.
ومل  و�شتني  خم�س  �شنة  وقيل:  ومائة،  و�شتني  اثنتني  �شنة  ومات 

يخلف بالكوفة اأحًدا مثله.
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يف اخلت���ام: ندعوا اجلميع لق���راءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 
على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )3(

ٱ ٻ ٻ

اإنعامه  جزيل  على  له  واأ�سكر  بجالله  يليق  حمًدا  هلل  احلمد 
يف  ل��ه،  �سريك  ل  وح��ده  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  اأف�ساله،  وجميل 

اأ�سمائه و�سفاته واأفعاله.
يف  ال�سادق  ور���س��ول��ه،  عبده  حم��م��ًدا  ونبينا  �سيدنا  اأن  واأ�سهد 
والتابعني  واآل��ه  اأ�سحابه  وب��ارك عليه وعلى  و�سلم  مقاله، �سلى اهلل 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلم ت�سليما .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 
ر�سول  فيهم  قال  الذين  املف�سلة  القرون  اأ�سحاب  من  التابعني  عن 
الذين يلونهم،  الذين يلونهم، ثم  النا�ض قرين، ثم  "خري  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
رواه  �سهادته"  وميينه  ميينه،  اأحدهم  �سهادة  ت�سبق  ق��وٌم  يجيُء  ثم 

البخاري.
 وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( ال�مواف�ق )            ( 

من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ                ۈئ ۈئ   ېئ ېئ  ېئ ىئ 
ىئ  ىئ ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب  حب خب    مب ىب يب  
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ٱ  ٻ ٻ        ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ        ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک     ک ک ک گ گ گ                
گ       ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

ېئ ېئ     ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی  رب  )الفتح(

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟

عطاء السليمي - رحمه اهلل -
هو عطاء ال�شليمي الب�شري، اأدرك من اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�شيدنا اأن�س بن مالك خادم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتعلم على يديه، و�شمع منه ومن 
احل�شن وجعفر بن زيد وعبد اهلل بن غالب، وروى وعنه ب�شر بن من�شور 
و�شالح املزي وعبد الواحد بن زياد وغريهم، اإل اأنه �شغل بالعبادة عن 

الرواية، فكل مواقفه هي خوف من اهلل.

ولنتعرف على:
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أثره في اآلخرين
اأبو عبيدة: قالت يل امراأة عطاء ال�شليمى: عاتب عطاء يف  قال 
كرثة البكاء فعاتبته فقال يل يا �شوار كيف تعاتبني يف �شيء لي�س هو اإيل 
اإين اإذا ذكرت اأهل النار وما ينزل بهم من عذاب اهلل وعقابه متثلت يل 
نف�شي بهم فكيف لنف�س تغل يدها اإىل عنقها وت�شحب يف النار األ ت�شيح 
فتبكى وكيف لنف�س تعذب األ تبكى ويحك يا �شوار وما اأقل غناء البكاء 

عن اأهله اإن مل يرحمهم اهلل.

وماذا عن:

أهم مالمح شخصيته
يبكي  ال�شليمي  : كان عطاء   - )1( اخلوف من اهلل - عز وجل 
حتى ل يقدر اأن يبكي، ويقول ب�شر بن من�شور: كنت اأوقد بني يدي عطاء 
اأنك  لو  ال�شاعة  اأي�شرك  عطاء،  يا  له:  فقلت  باردة  غداة  فى  ال�شليمى 
اأمرت اأن تلقى نف�شك يف هذه النار ول تبعث اإىل احل�شاب؟ فقال يل: 
اإي ورب الكعبة، ثم قال: واهلل مع ذلك لو اأمرت به خل�شيت اأن تخرج 

نف�شي فرًحا قبل اأن اأ�شل اإليها.
وبكى  وارتعد  انتف�س  و�شوئه  من  فرغ  اإذا  ال�شليمى  عطاء  وكان 
بكاًءا �شديًدا فقيل له يف ذلك فقال: اإين اأريد اأن اأقدم على اأمر عظيم 

اإين اأريد اأن اأقوم بني يدي اهلل تعاىل.
احلزن  ملاذا  عطاء،  يا  ال�شليمي:  لعطاء  من�شور  بن  ب�شر  وقال 
وعلى  موقفي،  القيامة  وفى  بيتي،  والقرب  عنقي  يف  املوت  ويحك  قال: 
ج�شر جهنم طريقي، وربي ل اأدرى ما ي�شنع بي ثم تنف�س؛ فغ�شى عليه 
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عقلي  ذهب  اإذا  ويحك  فقال  اأخربته  اأفاق  فلما  �شلوات  خم�س  فرتك 
تخاف عليَّ �شيئا ثم تنف�س فغ�شى عليه فرتك �شالتني.

قال اأبو يزيد الهدادي: ان�شرفت ذات يوم من اجلمعة فاإذا عطاء 
ال�شليمى وعمر بن درهم مي�شيان، وكان عطاء قد بكى حتى عم�س، وكان 
عمر قد �شلى حتى دبر، فقال عمر لعطاء: حتى متى ن�شهو ونلعب وملك 
َخرَّ مغ�شيًّا عليه فاأن�شج  املوت يف طلبنا ل يكف؟ ف�شاح عطاء �شيحة 
مو�شحة، واجتمع النا�س وقعد عمر عند راأ�شه فلم يزل على حاله حتى 

املغرب ثم اأفاق فُحِمل.
وقال  فبكى  ت�شتهى  ما  ال�شليمى  لعطاء  قلت  املزي  �شالح  قال 
اأ�شتهى واهلل يا اأبا ب�شر اأن اأكون رماًدا ل جتتمع منه �شفه اأبًدا يف الدنيا 
ول يف الآخرة قال �شالح فاأبكاين واهلل وعلمت اأنه اإمنا اأراد النجاة من 

ع�شر احل�شاب.
)2( كرثة عبادته: اأورد اأبو نعيم يف حلية الأولياء قال عبد اخلالق 
بن عبد اهلل العبدي: "كان عطاء اإذا جن عليه الليل خرج اإىل املقابر 
يبكي  ثم  فواموتاه  متم  القبور  اأهل  يا  قال  ثم  القبور  اأهل  على  فوقف 
ويقول يا اأهل القبور عاينتم ما عملتم فواعماله فال يزال كذلك حتى 

ي�شبح".
)3( الإخال�س: جاء يف حلية الأولياء لأبي نعيم "عن �شالح املزي 
قال: كان عطاء ال�شليمى ل يكاد يدعو اإمنا يدعو بع�س اأ�شحابه ويوؤمن 
دعوة من  قال:  األك حاجة؟  له:  فقيل  اأ�شحابه  بع�س  قال: فحب�س  هو 
اأما  اأبا حممد،  يا  فقلت:  فاأتيته  قال �شالح:  يفرج اهلل عنى  اأن  عطاء 
فاإن  قلت:  ذلك  لأحب  اإين  واهلل  بلى  قال:  عنك؟  اهلل  يفرج  اأن  حتب 
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جلي�شك فالًنا قد حب�س فادع اهلل اأن يفرج عنه، فرفع يديه وبكى وقال: 
اإلهي قد تعلم حاجتنا قبل اأن ن�شاألها فاق�شها لنا، قال �شالح: واهلل ما 

برحنا من البيت حتى دخل الرجل".
)4( الزهد: اأورد اأبو نعيم يف "احللية "عن اأبو جعفر بن الطباع 
قال �شمعت خملًدا يقول ما راأيت اأحًدا كان اأف�شل من عطاء ال�شليمى 

ولقد كانت الفاكهة متر ل يعلم �شعرها ول يعرفها.
وعن �شالح املزي قال: كان عطاء ال�شليمي قد اأ�شر بنف�شه حتى 
�شعف قال قلت له اإنك قد اأ�شررت بنف�شك واأنا متكلف لك �شيًئا فال 
اأجود ما وجدت  �شويًقا من  له  فا�شرتيت  قال:  افعل  قال:  ترد كرامتي 
و�شمًنا فجعلت له �شريبه ولينتها وحليتها واأر�شلتها مع ابني وكوًزا من 
ماء وقلت له ل تربح حتى ي�شربها فرجع فقال قد �شربها فلما كان من 
الغد جعلت له نحوها ثم �شرحت بها مع ابنى فرجع بها مل ي�شربها، قال: 
فاأتيته فلمته فقلت: �شبحان اهلل رددت على كرامتي اإن هذا مما يعنيك 
ويقويك على ال�شالة وعلى ذكر اهلل قال: فلما راآين قد وجدت من ذلك 
قال: يا اأبا ب�شر، ل ي�شوءك اهلل قد �شربتها اأول ما بعثت بها، فلما كان 
الغد راودت نف�شي على اأن ت�شيغها فما قدرت على ذلك، اإذا اأردت اأن 
ِمْن  امْلَْوُت  َوَياأِْتيِه  ُي�ِشيُغُه  َيَكاُد  َوَل  ُعُه  الآية: {َيَتَجَرّ اأ�شربها ذكرت هذه 
ٍت َوِمْن َوَراِئِه َعَذاٌب َغِليٌظ} فبكى �شالح عند هذا  ِيّ ُكِلّ َمَكاٍن َوَما ُهَو مِبَ

وقال: قلت لنف�شي األ اأراين فى واد واأنت فى اآخر.
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وهنا .. نختم بهذه الفقرة:

موقف الوفاة - رحمه اهلل -
قال �شداد بن علي: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: دخلنا على 
عطاء ال�شلمي وهو يف املوت فراآين اأتنف�س فقال: مالك؟ قلت: من اأجلك 
قال: وددت اأن نف�شي بقيت بني لهاتي وحنجرتي ترتدد اإىل يوم القيامة 

خمافة اأن تخرج اإىل النار.
يف اخلت���ام: ندعوا اجلميع لق���راءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له 
احلمد يف الأوىل والآخرة، يحيي ومييت، وله اختالف الليل والنهار 

وهو يتوىل ال�ساحلني.
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له، �سهادة بها نحيا  اإل��ه  اأن ل  واأ�سهد 
وبها منوت وعليها نبعث يوم الدين، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله 
الأمانة  واأدى  الر�سالة  بلغ  املحجلني،  الغر  وقائد  الأم��ني،  النا�سح 

ون�سح الأمة حتى اأتاه اليقني.
ف�سلوات ربي و�سالمه عليه وعلى اآله الطيبني الطاهرين وعلى 
اأ�سحابه والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 
ر�سول  فيهم  قال  الذين  املف�سلة  القرون  اأ�سحاب  من  التابعني  عن 
الذين يلونهم،  الذين يلونهم، ثم  النا�ض قرين، ثم  "خري  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
رواه  �سهادته"  وميينه  ميينه،  اأحدهم  �سهادة  ت�سبق  ق��وٌم  يجيُء  ثم 

البخاري.
 وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( ال�مواف�ق 

)            ( من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:
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القرآن الكريم
ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  تعاىل:  قال 
ۇ  ۇ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې  ې ې ى ى ائائ  ەئ 
ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ               ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ    ٻ 
ڤڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٺ  
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ 
ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ     ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۆ رب  )التوبة(

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟

محمد بن المنكدر - رحمه اهلل -
هو حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن الهدير القر�شي التيمي، اأبو 

عبد اهلل ويقال اأبو بكر ، املدين، ولد �شنة ب�شع وثالثني من الهجرة.
من  الو�شطى  من  الثالثة:  الطبقة  من  الطبقات  اأ�شحاب  وعده 
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التابعني، وروى له: البخاري - م�شلم - اأبو داود - الرتمذي - الن�شائي 
- ابن ماجه.

ولنتعرف على:

الصحابة الذين تعلم على أيديهم
قتادة  واأبي  عمي�س  بنت  واأ�شماء  رافع  واأبي  �شلمان  عن  حدث 
عمر  ابن  وعن  هريرة  واأبي  املوؤمنني  اأم  عائ�شة  وعن  مر�شاًل،  وطائفة 
وجابر وابن عبا�س وابن الزبري واأميمة بنت رقيقة وربيعة بن عباد واأن�س 
ابن مالك واأبي اأمامة بن �شهل وم�شعود بن احلكم وعبد اهلل بن حنني 
وحمران وذكوان اأبي �شالح و�شعيد بن امل�شيب وعروة وعبد الرحمن بن 

يربوع واأبيه املنكدر.

وماذا عن:

أثر اآلخرين فيه
قال زياد موىل ابن عيا�س ملحمد بن املنكدر و�شفوان بن �شليم: 
اجلد اجلد، واحلذر احلذر فاإن يكن الأمر على ما نرجوه كان ما عملناه 

ف�شاًل واإل مل تلوما.
وكانت اأمه تقول له: ل متازح ال�شبيان فتهون عليهم.

من  اأكرث  ما  حازم،  اأبا  يا  حازم:  لأبى  املنكدر  بن  حممد  وقال 
يلقاين فيدعو يل باخلري، ما اأعرفهم وما �شنعت اإليهم خرًيا قط، فقال 
اإىل الذي ذلك من  اأن ذلك من قبلك، ولكن انظر  اأبو حازم: ل تظن 

قبله فا�شكره.



559

التالية: فقرتنا  عنوان  �صخ�صيته" هو  مالمح  "من 

من مالمح شخصيته
يف  املجتهدين  من  املنكدر  ابن  كان  العبادة:  يف  اجتهاده   )1(
هو  وبينا  ا�شتقامت،  حتى  �شنة  اأربعني  نف�شي  كابدت  فيقول:  العبادة 
ذات ليلة قائم ي�شلي اإذ ا�شتبكى فكرث بكاوؤه، حتى فزع له اأهله و�شاألوه 
فا�شتعجم عليهم ومتادى يف البكاء، فاأر�شلوا اإىل اأبي حازم فجاء اإليه 

زب ىئ ی  اآية قال وما هي قال:  اأبكاك قال: مرت بي  فقال: ما الذي 
ی ی ی جئ حئ مئ رب  فبكى اأبو حازم معه فا�شتد بكاوؤهما.

وعن �شعيد بن عامر قال: قال ابن املنكدر: اإين لأدخل يف الليل 
فيهولني فاأ�شبح حني اأ�شبح وما ق�شيت منه اإربي.

وعن عمر بن حممد املنكدر قال: كنت اأم�شك على اأبي امل�شحف، 
فمرت مولة له فكلمها ف�شحك اإليها ثم اأقبل يقول: اإنا هلل اإنا هلل حتى 
ظننت اأنه قد حدث �شيء فقلت: مالك فقال: اأما كان يل يف القراآن �شغل 

حتى مرت هذه فكلمتها.
وعن �شفيان قال: كان حممد بن املنكدر رمبا قام من الليل ي�شلي 

ويقول: كم من عني الآن �شاهرة يف رزقي.
ا باأمه، فكان ي�شع خده  )2( بره باأمه: كان حممد بن املنكدر بارًّ
بالأر�س ثم يقول لأمه قومي �شعي قدمك على خدي، وقال: بات عمر 

يعني اأخاه ي�شلي وبت اأغمز رجل اأمي وما اأحب اأن ليلتي بليلته.

التالية: فقرتنا  الآخرين" يف  يف  "اأثره 
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أثره في اآلخرين
كان ملحمد بن املنكدر اأثر بنّي يف تربية الآخرين فعن ابن املاج�شون 
قال: اإن روؤية حممد بن املنكدر لتنفعني يف ديني، وقال مالك: كنت اإذا 
وجدت من قلبي ق�شوة اآتى ابن املنكدر فاأنظر اإليه نظرة فاأبغ�س نف�شي 

اأياًما.
وراأى حممد بن املنكدر رجاًل واقًفا مع امراأة يكلمها فقال: اإن اهلل 

يراكما �شرتنا اهلل واإياكما.

واحفظوا هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه اهلل -
اأن رجاًل �شام الدهر ل يفطر  لو  اأراأيت  قال حممد بن املنكدر: 
وقام الليل ل ينام وت�شدق مباله وجاهد يف �شبيل اهلل واجتنب حمارم 
اهلل، غري اأنه يوؤتى به يوم القيامة فيقال: اإن هذا عظم يف عينه ما �شغره 
اهلل، و�شغر يف عينه ما عظمه اهلل، كيف ترى يكون حاله؟ فمن منا لي�س 

هكذا؟ الدنيا عظيمة عنده مع ما اقرتفنا من الذنوب واخلطايا.
قيل ملحمد بن املنكدر: اأيُّ العمل اأحب اإليك؟ قال: اإدخال ال�شرور 

على املوؤمن. قيل: فما بقي مما ي�شتلذ؟ قال: الإف�شال على الإخوان.

ومل يتبَق لنا �صوى فقرتان؛ الأوىل هي:

مناقبه وما قيل فيه - رحمه اهلل -
قال ابن وهب: حدثني ابن زيد قال: خرج نا�س غزاة يف ال�شائفة 
رجل  قال  اإذ  ال�شاقة  يف  ي�شريون  هم  فبينا  املنكدر،  بن  حممد  فيهم 
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منهم: ا�شتهي جبًنا رطًبا فقال حممد: فا�شتطعم اهلل فاإنه قادر فدعا 
فاإذا هو جنب  �شيًئا حتى وجدوا مكتاًل خميًطا،  اإل  ي�شريوا  فلم  القوم 
اأطعمكموه  الذي  لو كان هذا ع�شاًل، قال:  بع�شهم:  طري رطب، فقال 
قادر، فدعوا اهلل ف�شاروا قلياًل فوجدوا فرق ع�شل على الطريق، فنزلوا 

واأكلوا اجلنب والع�شل.
وقال �شفيان بن عيينة: كان ابن املنكدر من معادن ال�شدق يجتمع 

اإليه ال�شاحلون.
وعن مالك قال: كان حممد �شيد القراء ل يكاد اأحد ي�شاأله عن 

حديث اإل كاد اأن يبكي.

وهذه هي الفقرة الأخرية:

موقف الوفاة - رحمه اهلل -
اأتى �شفوان بن �شليم حممد بن  عن عبد الرحمن بن زيد قال: 
املنكدر وهو يف املوت فقال: يا اأبا عبد اهلل، كاأين اأراك قد �شق عليك 
املوت؟! فما زال يهون عليه الأمر ويتجلى عن حممد حتى لكاأن وجهه 
امل�شابيح، ثم قال له حممد: لو ترى ما األقيه لقرت عينك. ثم ق�شى! 

وكانت وفاته �شنة )130هـ(.
يف اخلت���ام: ندعوا اجلميع لق���راءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



562

أسبوع التابعين )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأر�سل ر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على 
الدين كله وال�سكر له على ما اأولنا من وا�سع كرمه وف�سله.

اإل اهلل وح��ده ل �سريك له ه��دى من هدى  اإل��ه  اأن ل  واأ�سهد 
عبده  حممدا  اأن  واأ�سهد  وع��دل��ه،  بحكمته  اأ�سل  من  واأ���س��ل  بف�سله 
ور�سوله امل�سطفى من جميع خلقه �سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه 

واأتباعه و�سحبه و�سلم ت�سليًما .. ثم اأما بعد:
نحن معكم يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث 
ر�سول  فيهم  قال  الذين  املف�سلة  القرون  اأ�سحاب  من  التابعني  عن 
الذين يلونهم،  الذين يلونهم، ثم  النا�ض قرين، ثم  "خري  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
رواه  �سهادته"  وميينه  ميينه،  اأحدهم  �سهادة  ت�سبق  ق��وٌم  يجيُء  ثم 

البخاري.
 وي�سرنا اأن نقدم لكم فقراتنا من هذا )                ( ال�مواف�ق 

)            ( من �سهر )    ( لعام )            (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
ڃ  ڃ ڃ چ چ چ   زب ڄ ڄ ڃ  تعاىل:  قال 
چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ           ژ   ژ 
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ڑ ڑ ک ک ک ک    گ  گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ 
ھ ھ ھ          ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ        ڭ     ڭ ڭۇ ۇ ۆ 
ې   ې  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ   ٹ  رب )البينة(

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟

وهب بن منبه - رحمه اهلل -
ال�شنعاين  اهلل  عبد  اأبو  �شيج  بن  كامل  بن  منبه  بن  وهب  هو 
وكان مولده يف زمن عثمان  �شيج،  وذمار من �شنعاء  الذماري  ويقال: 
الثالثة  ال�شري من الطبقة  اأ�شحاب  اأربع وثالثني، وعده  بن عفان �شنة 
يتكلم  وكان  الذهبي �شدوق،  وقال عنه  ابن حجر،  وثقه  التابعني،  من 
يف القدر اإل اأنه ندم على ذلك، روى له البخاري - م�شلم - اأبو داود - 

الرتمذي - الن�شائي - ابن ماجه يف التف�شري.

ولنتعرف على:

الصحابة الذين تعلم على أيديهم
تعلم وهب بن منبه على يد حرب الأمة عبد اهلل بن عبا�س، وروى 
عن اأبي هريرة، واأبي �شعيد اخلدري والنعمان بن ب�شري وجابر بن عبد 
اهلل وابن عمر وعبد اهلل بن عمرو بن العا�س على خالف فيه - ر�شي 

اهلل عنهم اأجمعني - .
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ومن  الإ�شرائيليات  يف  علمه  غزارة  واإمنا  قليلة  للم�شند  وروايته 
�شحائف اأهل الكتاب قال عنه اأحمد: كان من اأبناء فار�س له �شرف قال 
وكل من كان من اأهل اليمن له ذي هو �شريف يقال فالن له ذي و فالن 

ل ذي له.

التالية: فقرتنا  عنوان  �صخ�صيته" هو  مالمح  "من 

من مالمح شخصيته
)1( اجتهاده يف العلم والعبادة: كان وهب ممن �شاق نف�شه اإىل 
اهلل مالزًما لطلب العلم، جمتهًدا للعبادة، فكان ممن قراأ الُكتب ولزم 
العبادة وواظب على العلم وجترد للزهادة، وعن عبد املنعم بن اإدري�س 
بو�شوء  الغداة  اليماين  وطاوو�س  منبه  بن  وهب  �شلى  قال:  اأبيه  عن 
اأنه �شار مع وهب فباتوا ب�شعدة عن  العتمة اأربعني �شنة. ويقول كثري: 
رجل فخرجت بنت الرجل فراأت م�شباًحا؛ فاطلع �شاحب املنزل فنظر 
ا قدميه يف �شياء كاأنه بيا�س ال�شم�س فقال الرجل راأيتك الليلة  اإليه �شافًّ

يف هيئة واأخربه فقال اكتم ما راأيت.
لعطاء  ن�شيحته  موجًها  وهب  يقول  لالآخرين:  ن�شحه   )2(
غريهم  دنيا  عن  بعلمهم  ا�شتغنوا  قد  قبلنا  العلماء  كان  اخلرا�شاين: 
فكانوا ل يلتفتون اإىل دنيا غريهم، وكان اأهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم 
الدنيا  لأهل  يبذلون  فينا  اليوم  العلم  اأهل  فاأ�شبح  علمهم،  يف  رغبة 
علمهم رغبة يف دنياهم، واأ�شبح اأهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم ملا راأوا 
من �شوء مو�شعهم عندهم، فاإياك واأبواب ال�شالطني فاإن عند اأبوابهم 
واأ�شابوا من دينك  اإل  �شيًئا  دنياهم  الإبل ل ت�شيب من  فتنا كمبارك 
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مثله، ثم قال يا عطاء اإن كان يغنيك ما يكفيك فكل عي�شك يكفيك، واإن 
كان ل يغنيك ما يكفيك فلي�س �شيء يكفيك اإمنا بطنك بحر من البحور 

وواٍد من الأودية ل ي�شعه اإل الرتاب.
وجاءه رجل فقال له: قد حدثت نف�شي األ اأخالط النا�س قال: ل 
تفعل اإنه ل بد لك من النا�س، ول بد لهم منك ولهم اإليك حوائج ولك 

نحوها، لكن كن فيهم اأ�شم �شميًعا اأعمى ب�شرًيا �شكوًتا نطوًقا.

ولنتعرف على:

عفوه وصفحه عمن أساء إليه
يقول موىل الف�شل بن اأبي عيا�س: كنت جال�ًشا مع وهب بن منبه 
فاأتاه رجل فقال: اإين مررت بفالن وهو ي�شتمك فغ�شب وقال: ما وجد 
الرجل  ر�شوًل غريك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك  ال�شيطان 
ال�شامت ف�شلم على وهب فرد عليه ومد يده و�شافحه واأجل�شه اإىل جنبه.

واحفظوا هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه اهلل -
قال وهب بن منبه: "اإذا مدحك الرجل مبا لي�س فيك فال تاأمنه 

اأن يذمك مبا لي�س فيك".
وقال: "العلم خليل املوؤمن، واحللم وزيره، والعقل دليله، والعمل 

قيمه، وال�شرب اأمري جنوده، والرفق اأبوه، واللني اأخوه".
وقال: "املوؤمن ينظر ليعلم، ويتكلم ليفهم، وي�شكت لي�شلم، ويخلو 
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ليغنم".
وقال: "ا�شتكرث من الإخوان ما ا�شتطعت فاإن ا�شتغنيت عنهم مل 

ي�شروك واإن احتجت اإليهم نفعوك".

ونختم بهذه الفقرة:

وفاته - رحمه اهلل -
مات وهب بن منبه �شنة )114هـ(.

يف اخلت���ام: ندعوا اجلميع لق���راءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 
على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

تبارك   - املوىل  ن�شكر  اأن  علينا  يجب  ونهايته  اأمٍر  كل  بداية  يف 
يتم هذا  اأن  ول  اإليكن،  يخرج  اأن  العمل  لهذا  كان  ما  فلوله   - وتعاىل 
اللقاء بكن؛ فلله احلمد ما تعاقب اجلديدان، وله الثناء ما بزغ كل جنٍم 

ولح، وله ال�شكر ما اأحرم كل حاٍج ولبَّى.
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع  واأ�شاأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�شً

به الأمة اأجمع، وطالب مدار�شها ب�شكل خا�س.
لالإلقاء يف   - اهلل  باإذن   - �شالح  الكتاب  هذا  باأن  التذكري  واأودُّ 
جميع مدار�س الدول الإ�شالمية لأن براجمه متنوعة، ومل تتخ�ش�س يف 

بلد بعينه.
وكل عمل اإن مل مُينح التوفيق من اهلل - تعاىل - فهو اإىل الهالك 
اأقرب؛ فاإن كان من تق�شرٍي اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان، واإن كان 

من خرٍي وبركة فهو من اهلل - �شبحانه وحده.
املدر�شية،  الربامج  باأهمية  والتوجيه  الن�شيحة  من  اأمّل  ول 
اإذاعاتنا  والرتبوي، فنحن من نحكم على  والعلمي،  الديني،  وتاأثريها 

بالنجاح اأو الف�شل - ل �شمح اهلل -.
فاإن اأح�شّنا العمل بهذه الإذاعات، وقمنا بها خرَي قيام، فقد اأح�شّنا 

لنا الأجر واملثوبة من ربنا - تبارك وتعاىل. لأنف�شنا وطالبنا، وح�شّ
الهتمام  نعطها  ومل  براجمنا،  يف  فرطنا  باأن  العك�س؛  كان  واإن 
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املطلوب، فبالطبع �شتكون النتيجة خمالفة للتوقعات، ولن يجني منها 
الطالب واملعلمون الثمرات اليانعة التي ترجى اأن حت�شد يف نهاية كل 

برنامج اإذاعي.
لذا؛ الهمة الهمة اأيها املعلمون؛ فهذه الأجيال والطاقات النا�شئة 
ينفعهم، و�شرف  اأيديكم، احر�شوا على تقدمي ما  اأمانة بني  واملتعلمة 
ما ي�شرهم؛ ول تعباأوا بكالم املثبطني واملخذلني مهما كانت كلماتهم 
قا�شيًة اأو جارحة، ومهما تفننوا يف طرق اإي�شالها؛ بل اقطعوا الطريق 
عليهم وقولوا لهم: »نحن نعمل لن�شل اإىل اأعلى مكان، األ وهو الفردو�س 
الأعلى من اجلنة، فاإن اأردمت اللحاق بركبنا فاأهاًل بكم واإل فان�شرفوا 

عنا، واإن اهلل ل ي�شيع اأجر املح�شنني«.
لطالب  ه  وموجَّ مقدم  الكتاب  هذا  »اإن  القول  اأودُّ  اخلتام..  ويف 
املرحلة البتدائية، فال تبخلوا على طالبكم بال�شتفادة من هذا الكتاب 
كل �شباح، واإلقائه على م�شامعهم، فُرّب كلمة تغري من حال اإىل حال، 
للك�شل ول  يكتب ل�شاحبته اجلنة! جنة اخللد.. فال  يلقى  وُرّب حرٍف 

للملل، ومرحًبا باجلد والعمل«.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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