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مقدِّمة الكتاب

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

واأزكى الت�شليم - ثم اأما بعد:
فهذا كتاب )ب�ستان الربامج املو�سمية(، اأ�شعه بني اأيديكن واأرجو 

من اهلل اأن يكتب له القبول، اإنه �شميع جميب.
يحتوي هذا الكتاب على خم�شة و�شبعني برناجًما اإذاعًيا مو�شمًيا، 
موزًعا على اأ�شابيع، كل اأ�شبوع له مو�شوع ومنا�شبة يتحدث عنها، اأي 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�سابيع املتخ�س�سة:

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

حتتاج  �شنة  كل  علينا  تهّل  دينية  منا�شبة  رم�شان؛  �شهر   مثاًل: 
فيها،  فعله  ينبغي  ومب���ا  بف�شلها،  وال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��ا،  ال��ت��ذك��ري   اإىل 

والذكرى تنفع املوؤمنني.
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مدى  على  ال�شهر  هذا  واأعمال  وف�شائل  باأهمية  التذكري  فيتم 
اأ�شبوع؛ اأي 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  التي حتدث بني  الإي��ذاء  لبع�شهم؛ ف�شال عن ق�ش�س  الأق��ارب 

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

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

مما ن�شاهده يف جمتمعنا الذي نعي�س فيه.
التفاعل مع الق�شايا الإ�شالمية، مثل: الر�شومات امل�شيئة  رابًعا: 
للر�شول الكرمي  ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد نه�شت الأمة من �شمالها اإىل جنوبها، ومن 
�شرقها اإىل غربها، للدفاع والذّب 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 للطالبات نهًجا ثقافيًّا جديًدا، 
من خالل توعيتهن باأهمية القراءة؛ لذا على م�شرفات الإذاعة احت�شاب 
لأن  الأخ��رى؛  الأ�شابيع  و�شائر  بالذات  الأ�شبوع  هذا  يف  واملثوبة  الأجر 
اأنِك تغر�شني يف عقل ووجدان طالبة حب القراءة.. اأنك فتحِت  معنى 

لها جنة من املعرفة وقلت لها: ادخلي فيها، واقطفي من ثمارها.
ول نن�شى اأن اأي حرف تقروؤه تلك الطالبة فاإن ملن اأر�شدتها اإىل 

القراءة مثل اأجرها؛ لأن الدال على اخلري كفاعله.
وجميع هذه املوا�سع وغريها قد خ�س�ست لها اأ�سابيع متكاملة، 

تتحدث عنها بالتف�سيل، بحمد اهلل؛ وهي على النحو التايل:
اأ�شبوع ال�شالة.

اأ�شبوع الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص .
اأ�شبوع امل�شجد.

اأ�شبوع ال�شجرة.
اأ�شبوع الختبارات.

اأ�شبوع احلج.
اأ�شبوع الدفاع املدين.

اأ�شبوع الكتاب.
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اأ�شبوع املخدرات.
اأ�شبوع املرور.

اأ�شبوع النظافة.
اأ�شبوع بر الوالدين.

اأ�شبوع رم�شان.
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  واح��د،  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�شتجدن 
ما ينا�شبكن من امل�شاهد وامل�شرحيات - باإذن اهلل - يف كتابي: )على 

خ�شبة امل�شرح( املوجود يف هذه املو�شوعة.
كل  اإىل  ت�شاف  تقييم  ا�شتمارة  على  ا  اأي�شً الكتاب  ويحتوي   -
اأو الإداري��ات، بحيث يتم  اإذاعي تتوىل تقييمه اإحدى املعلمات  برنامج 
الإذاعة  ملف  يف  تقييم  بكل  الحتفاظ  ثم  ومن  التقييم،  هذا  ت�شوير 

املدر�شية ب�شكل يومي اأو اأ�شبوعي. 
وللحديث عن هذا الكتاب وما يحتويه، اأوّد قبل ذلك اأن اأحتدث عن 
الهدف من اإعداده، وهو اأن الربنامج الإذاعي كما هو معلوم يحتاج اإىل 
جهد يومي، وحت�شري م�شتمر، ف�شاًل عن التدرب على الإلقاء، وغريها 
وكذلك  الإذاع���ة،  م�شرفة  تتعر�س  رمبا  التي  الكثرية،  املتطلبات  من 
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الطالبات 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  الإذاع���ي  الربنامج  اإمت��ام  م��ن  اأي ط��ارئ مينع  ح��ال ح��دوث  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 للطالبات لإلقائه.
ا تتميز هذه الربامج بكونها جاهزًة بكل ما تعنيه هذه الكلمة  واأي�شً
من معاٍن؛ فهي تقدم الربنامج الإذاعي مبقدمته، وخامتته، حتى الآيات 
ما على  يعني  الربنامج؛  ا يف  ن�شً النبوية مكتوبة  والأحاديث  القراآنية، 
الطالبة �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 اأن 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.
الالتي  الإذاع���ات  م�شرفات  بع�س  اأم��ام  الباب  تغلق  اأنها  كما 
لأن  يومي؛  ب�شكل  الإذاعة  برامج  لإعداد  لديهن  باأن ل وقت  يتحججن 
هذا الكتاب قد اأتاح لهن احل�شول على الربامج بكل اأريحية، واأعّدها 
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ا عليهن باأن يحاولن التخل�س من هذا الك�شل  ية؛ ولكن اأي�شً لهن بكل روَّ
واخلمول، واأن يزرعن يف اأنف�شهن وطالباتهن مبداأ اأن الإذاعة املدر�شية 

منرب يجب اأن ي�شتفدن 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 
الرغبة يف الت�شهيل والتي�شري على طالبات الإذاعة، ومنًعا حلدوث اأي 
مة الربنامج وبني ما ينبغي اأن تقوله  ا�شتباه بني ما ينبغي اأن تقوله ُمقدِّ

مقدمة 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 الطالبات 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.
اإل اأن غالب الربامج عدد �شفحاتها من ثالث اإىل خم�س �شفحات 

وذلك للحفاظ على عامل الوقت دون نق�س اأو زيادة.
ت�شتغرق  ال��واح��دة  ال�شفحة  ف��اإن  العاملية،  ال��درا���ش��ات  وح�شب 
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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. 
× 4 )الدقائق الكافية لقراءتها(  ال�سفحات(  )عدد   3""

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

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: »لكلِّ مقاٍم مقال«.
والآخر: اأنه ميكن ا�شتغالل هذه الربامج اجلاهزة يف املنا�شبات 
واحلفالت  وال��ن��وادي،  ال�شيفية،  امل��راك��ز  مثل  املختلفة،  والأم��اك��ن 
املدر�شية، وح�ش�س الن�شاط املدر�شي، وغريها من املنا�شبات وامللتقيات 
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املختلفة.
من  كثرًيا  ذك��رت  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 
الإذاع���ة  يف  الذهبية  )الأف��ك��ار  كتابي  يف   - اهلل  ب���اإذن   - �شتجدنها 

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

اأ�شابيع  �شكل  على  معد  مدر�شي  ثقايف  كتاب  لدي  ال�صوؤال: 
ثقافية، مثل: اأ�شبوع املرور، اأ�شبوع ال�شجرة، اأ�شبوع النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شبوع 
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(.
ثابًتا ل  �شاء اهلل - يف ذلك طاملا مل جتعل عيًدا  اإن   � فال حرج 
�شيما واأنه ل ُيتعبد بالو�شيلة، واإمنا ُيراد ما وراءها، فقد �شئل ف�شيلة 
ال�شيخ ابن عثيمني: عن الفرق بني ما ي�شمى باأ�شبوع ال�شيخ حممد بن 
عبد الوهاب � رحمه اهلل تعاىل � والحتفال باملولد النبوي، حيث ينكر 
ح�شب  بينهما  الفرق  بقوله:  فاأجاب  الأول؟  دون  الثاين  فعل  من  على 

علمنا من وجهني:

العنكبوتية،  الشبكة  الفتوى يف موقع )إسالم ويب( عىل  السؤال عىل مركز  عرضت    )1(
وكانت اإلجابة بتاريخ )435/7/8)هـ(.
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الأول: اأن اأ�شبوع ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب � رحمه اهلل تعاىل 
� 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   � اهلل  رحمه   � 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. اه�.
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 
والتعظيم بالأ�شالة، فهو من البدع العادية التي ل ي�شملها قوله - ملسو هيلع هللا ىلص 
- : من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد � متفق عليه � فال حرج 

فيه، بل يكون م�شروًعا. انتهى. واهلل اأعلم.

* * * *
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أسبوع االختبارات )1(

ٱ ٻ ٻ

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

ۈئ رب )البقرة:269(. واأ�سهد اأّن حممدا عبده ور�سوله، فتح اهلل 

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

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
اأ�سبوع،  ال�سباحية  لإذاعتكن  ا  اأي�سً اأ�سبوًعا،  لالختبارات  اأّن  كما 
جتدن فيه اجلديد واملفيد الذي ينفعكن باإذن اهلل لتوؤدن اختباراتكن بكل 

جناح ومن دون اأي قلق.
هذا الأ�سبوع خ�س�سناه للحديث عن الختبارات، نبداأه معكن يف 

هذا اليوم ال�سبت، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (.

خري ما ن�صتهل به اآيات بّينات من كالم املوىل - تبارك وتعاىل - :

القرآن الكريم

ی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئ   ېئ  ۈئ  زب  تعاىل:  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مب   خب  حب     جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٺٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ        ڇڇ  چ  چ  چ   چ   ڃ  ڃ  ڃ 
ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ 

گ رب )النحل(.

وحديث ر�صولنا هو خري ما ينري طريق اختباراتنا:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
"ثالٌث من كنَّ فيِه وجَد طعَم الإمياِن وقاَل ُبنداٌر حالوَة الإمياِن من كاَن 
ا �شواُهما  ُ ور�شوُلُه اأحبَّ اإلْيِه مِمَّ ِ ومن كاَن اهللَّ يحبُّ املرَء َل يحبُُّه اإلَّ هللَّ
اِر اأحبَّ اإلْيِه من اأن يرجَع يف اْلكفِر بعَد اإذ اأنقَذُه  ومن كاَن اأن يلقى يف النَّ

ُ مْنه" �شححه الألباين.  اهللَّ

القادمة:: فقرتنا  الدرا�صة" هي  من  هدفك  دي  "حدِّ

حدِّدي هدفك من الدراسة

ملاذا اأذاكر واأتفّوق؟
لنف�شي: فاملتفّوقة �شريًعا ما ي�شل ملا تريد. 

لأ�شرتي: واجب علّي اأن اأ�شعد والدّي بالنجاح. 



19

ملجتمعي: الذي هو بحاجة لكل ناجحة.
للم�شلمني: فهم يف حاجة ملزيد من املتفّوقات.

الكلم��ة الطيب��ة اأق��وى موؤث��ر اإذا كان��ت �صادق��ة بع��د القراآن 
وال�صّنة:

التكيُّف المناخي للمذاكرة

المتحان  جلنة  ودخ��ل��ت  ال��ع��امل  ط��وال  بجد  �شاحبتنا  ذاك���رت 
وت�شبب فيها املراقبون فحدثت �شو�شاء ففقدت تركيزها، ومل ت�شتطع 

احلل باإتقان ففقدت درجات كثرية.
كثرًيا ما حتدث مثل هذه املواقف .. ما احلل ؟!!

تلك  ح��ل  فما  ك��ان��ت،  مهما  ح��اًل  م�شكلة  لكل  اأّن  نف�شي  ع���ّودت 
امل�شكلة؟!!

ِلَنَ ماذا تفعل الطالبة العبقرية حلل هذه امل�شكلة.
لديها جمموعة من المتحانات يف املنزل و�شتقوم بحلها وحتريرها 

على الأوراق كامتحان اآخر العام. 
�شوء  حتت  المتحانات  لتحل  املنزل  �شطح  على  �شعدت  م��رة 
ال�شم�س، ومرة نزلت لتحل المتحان يف احلجرة املكيفة الباردة ومرة 
ذهبت وقامت بحل المتحان عند مكان جلو�س اإخوتها وهم يتحدثون، 
بحل  قامت  ومرة  اأ�شواًتا،  ي�شدر  والتلفاز  المتحان  بحل  قامت  ومرة 

المتحان بجانب املذياع.
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ماذا فعلت تلك الطالبة العبقرية؟!!
الظروف  جميع  م��ع  بالتكيُّف  العبقرية  الطالبة  بذلك  قامت 
تعّر�شت لأحد  فلو  الظروف،  والتدريب على حل المتحانات يف جميع 
تلك الظروف يف امتحان اآخر العام .. طبيعي .. لأنها تعّودت على كل 
اأن تنتج يف  ال�شو�شاء مثلما تنتج يف  "قد ت�شتطيع الطالبة  الظروف، 
الهدوء لكن ب�شرط اأن تزيد وت�شاعف من جهدها فيتوّزع هذا اجلهد، 

فجزء للرتكيز واحلل وجزء للتغلُّب على ت�شتيت ال�شو�شاء".
وحاويل القيام بهذه التمارين:

قومي با�شطحاب جمموعة كبرية من المتحانات ما ل يقل عن 
21 امتحاًنا. 

قومي بحلها حتريريًّا على الأوراق يف الظروف الآتية: 
1- يف املنزل بجوار جمال�س احلديث.

2- بجانب الراديو التلفاز. 
3- فوق �شطح املنزل "يف اجلو احلار" "يف اأعلى مكان مرتفع".

4- يف اجلو البارد "يف الأ�شفل - مكان منخف�س -".
لتتغلبي  اإخراج جهد  التدرُّب على ذلك لكي تتعّودي على  حاويل 

على تلك الظروف ويظل تركيزك ثابًتا.

فقرتنا القادمة هي بعنوان )التجميع الذكي(

التجميع الذكي

بعد النتهاء من درا�شة منهجك الدرا�شي اأو عّدة اأبواب متتالية.. 
كوين ذكية، لبد اأّن هناك مت�شابهات ومتناق�شات واأ�شياء تربط تلك 
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الأ�شياء ببع�شها.
مثل اجلداول.. املقارنات.. تربط الأبواب ببع�شها؛ لأّن املمتحن 
ي�شاألك �شوؤاًل من كل باب فيجب اأن جتمعي الأبواب يف عقلك مًعا، وهذا 

القانون يربط لك الأبواب باأربطة متينة.

ونختم بهذه الفقرة:

خطوات القراءة المتعّمقة

1. الإملام بجوانب املو�شوع. 
2. اقرئي بتمعُّن. 

3. بالقلم الف�شفوري.
�شي. 4. خَلِّ

 5. خططي على الأمور املهمة. 
6. توّقعي اأ�شئلة.

ني �شرعتك يف القراءة مع ال�شتيعاب. 7. ح�شِّ
اإىل هنا نكون قد اأغلقنا اأول اختباراتنا الإذاعية، وتبقى النتيجة 
هي مدى ا�ستفادتكن مما قدمناه، فاإن جنحنا فادعني لنا بالتوفيق، 

رنا واأخطاأنا فادعني لنا باملغفرة. واإن ق�سّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع االختبارات )2(

ٱ ٻ ٻ

وراف��ع  وب��اري��ه��ا،  الأك���وان  احلمد هلل احلمد هلل، احلمد هلل فاطر 
وم�سّويها،  الأنف�ص  وخالق  وداحيها،  الأر���ص  وبا�سط  ومعّليها،  ال�سماء 
فاإمنا  �سيًئا  اأراد  اإذا  عظيم  اإل��ه  من  �سبحانه  وجمريها،  الأرزاق  وكاتب 
يقول له كن فيكون، من يهده اهلل فال م�سّل له، ومن ي�سلل فلن جتد 
له ولًيا مر�سًدا، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله، �سلى عليه ربه يف كتابه 
الطيبني و�سحابته  اآله  العاملني، ور�سي اهلل عن  املكنون، ورفع ذكره يف 

امليامني. اأما بعد:
وفق جدولنا الإذاعي اخلا�ص باأ�سبوع الختبارات يكون هذا اليوم 
الأحد املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، هو اليوم الثاين يف جدولنا 

لأ�سبوع الختبارات.
لتقراأه  جلنة  اأم��ام  وقدمناه  و�سهلة،  �سعبة  باأ�سئلة  ح�سوناه  وقد 

عليكن يف هذا ال�سباح.

و�صف��ه:  يف  اهلل  ق��ال  ال��ذي  الكت��اب  ذاك  بالق��راآن   فنب��داأ 
زب ڦ ڦ ڦ  ڦ    ڄ   ڄ ڄ رب  )القمر: 32(.

القرآن الكريم

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ              ڳ   ڳ  ڳ  زب  تعاىل:  قال 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ 
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ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ      ھ 
ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈ           ۈ  ۆ  ۆ 
ۇئ            وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى   ې   ې  ې 
ۇئ ۆئ  ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ رب )النحل(.

وثانية فقراتنا ال�صّنة املحمدّية، من كالم خري الربّية  ملسو هيلع هللا ىلص :

الحديث

"يا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأن   - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عن 
فُق"  عائ�شَة! اْرُفِقى؛ فاإنَّ اهلَل اإذا اأراَد باأهِل بيٍت خرًيا اأدخَل عليِهُم الرِّ

�شححه الألباين. 

االختبارات: اأيام  يف  اخلداعة" تنفع  "الهند�صة 

الهندسة الخّداعة

قد تن�شني اإجابة �شوؤال ما ول تتذّكرين بال�شبط الإجابة يف ذلك 
الوقت ل يكون يف راأ�شك اإّل كلمة واحده اأو اإجابة خمت�شرة، اإًذا اجلاأي 
اإىل الهند�شة اخلّداعة وهي و�شع الكلمة ال�شغرية التي متلكينها و�شط 
جمل تو�شحينها وت�شرحينها وتعيدينها يف �شيغة ال�شوؤال بطريقة اأخرى.
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اإجابة مقنعه فتظهرين يف ثوب يخدع امل�شحح  له  كاأنك تكتبني 
المتحان  و�شع  ممن  اأذكى  فكوين  �شاحلك،  يف  و�شعها  اإىل  في�شطر 

واأذكى ممن ي�شحح لك.
ول تكوين كالإخوة الثالثة الذين تعّر�شوا ل�شوؤال اختيار، به ثالثة 

اختيارات فما ا�شتطاعوا اإجابته.
فقال اأولهم: "تيّمنوا فاإّن يف اليمني بركة واختار الإجابة اليمنى".
الو�شطى  الإجابة  واختار  اأو�شطها  الأمور  "خري  اأو�شطهم:  وقال 

والتي هي الثانية".
التي  الي�شرى  الإجابة  فاختار  روا  تع�شِّ ول  روا  "ي�شِّ ثالثهم:  وقال 
هي الثالثة".. ل .. اإّن تلك الأحاديث ال�شريفة لالأمور احلياتية وللتنفيذ 

فعاًل ول ت�شتخدميها هذا ال�شتخدام..

كلمتنا انتقيناها بعناية للحديث عن مو�صوع االختبارات:

من أهم القوانين في حل االختبارات

من اأهم القوانني يف حل المتحان اآخر العام، ل تتكلمي مع اأحد، 
لتتاأكد  فقط  المتحان  قاعة  يف  زميلتها  مع  تراجع  اأن  تريد  التي  اإّن 
وت�شيعني  الأم��وال  ت�شرفني  وهل  بنف�شها،  ثقتها  انعدمت  اإجابتها  من 
بفاعلية  لتذاكري  القوانني  قني  وتطبِّ الكتاب  اأم��ام  الطويلة  ال�شاعات 
المتحان!!  من  وتخافني  تاأتني  ثم  والتفوُّق،  النجاح  باأ�شباب  واأخ��ذت 
فت�شّريف مع اأية �شجة و�شو�شاء يف اللجنة كاأنك �شماء ل ت�شمعني فال 



25

يوؤثر ذلك عليك...!!
وكاأنك  اإليه  تنظري  دام ل  اأو �شِ اللجنة  اأو عراك يف  واأّية حركة 

عمياء.
ت�شوي�س  عن  ابتعدي  بكماء،  كاأنك  اأب��ًدا  اأحد  اأي  مع  تتكلمي  ول 

الغ�شا�شات.
ل ميكن اأبًدا ل�شديقتنا العبقرية اأن تفكر يف الغ�س .. بل حتى يف 

املراجعة مع زميالتها للتاأكد ل.
يف ع�شرنا احلديث ت�شّكل الغ�س على هيئة عّدة �شور يف اللجنة: 

يقول الكاتب: اأمني حممود �شربي.
على  تعتمد  ل  اأن��ك  اأت��ّدع��ي   .. هنا   .. ويقول  اأح��د  ي�شاألني  رمب��ا 

املراجعة مع اأحد يف اللجنة اأبًدا؟
اأرد عليه: 

عّلمني اأبي منذ �شغرى "جزاه اهلل خرًيا هو واأمي" اأين لو ر�شبت 
مع  يتحدث  وكان  بل   .. فيها  واأجن��ح  اأغ�س  اأن  مادة خري عنده من  يف 
زمالئه يق�شم لهم بذلك فاأنا اأبًدا ل اأعتمد على الغ�س اأو حتى املراجعة 
مع اأحد على الإطالق حتى �شربوا بي الأمثال وقالوا: "لو نطق اأبو الهول 

ما نطق اأمني يف اللجنة"..
هكذا جت�ّشدت ثقتي بنف�شي حتى لو مل اأعرف اأي �شوؤال فال اأ�شاأل 

اأحًدا فيه اأبًدا، حتى لو امتالأت اللجنة اأ�شاتذة املادة التي اأمتحنها..
لذا.. لو دّققت يف درجتي اآخر العام جتدها درجة خال�شة بجهدي  
ال�شخ�شي، لي�س لأّي زميل يل فيها حق اأو حتى ن�شف درجة اإطالًقا ... 
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كذلك عّلمني اأبي. 
واأنا اأقول: 

عندما مل تعريف �شوؤاًل ا�شتعنت بزميلة لك ل تعرفه مثلك وتركت 
ال�شتعانة برب العاملني الذي بيده اأن يهديك اإىل ال�شواب.

اأَما فكرت قبل ال�شتعانة بزميلتك اأن ت�شتعيني باهلل الذي يعلم ما 
قد كان وما �شيكون وما هو كائن وما مل يكن لو كان كيف يكون؟!!

ول تكوين كذلك الطالبة الفا�شلة التي تقول: 
املراقبني  عني  وباعد  مني  زميلتي  اإجابة  ورق��ة  ق��ّرب  "اللهم 

الظلمة عني". 
وكوين من الذين يقولون: 

واجلهل  اخلطاأ  وباعد  عنا  وال�شواب  الإل��ه��ام  ق��ّرب  "اللهم 
والن�شيان عنا".

)القراءة الفّعالة( هو عنوان فقرتنا القادمة:

القراءة الفّعالة

اأي الأو�شاع اأف�شل يف راأيك؟ اأن مت�شكي بالكتاب وجتعليه اأمامك 
مبا�شرة اأم توجيهه ناحية اليمني اأم ناحية الي�شار ولالأعلى اأم لأ�شفل؟ 

اإّن اأف�شل و�شيعة للكتاب هي و�شعه :اأعلى ي�شار" ملاذا؟
و�شع الكتاب ي�شاًرا يوؤدي اإىل حتريك العينني ناحية الي�شار مما 

يوؤدي اإىل تن�شيط الف�س الأي�شر للمخ وزيادة احلفظ.
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و�صاد�صة فقراتنا هي بعنوان:

ماذا بعد االمتحان إْن كنِت من الناجحات؟

- احذري الغرور والّركون اإىل النف�س.
- احذري التكربُّ على زميالتك.

- تذّكري ف�شل اهلل عليك، واحمديه، وا�شجدي �شجدة ال�شكر.
يعني  النجاح  اأّن  واعلمي  واأ�شاتذتك،  والديك  ف�شل  تذّكري   -

الإح�شان اإليهم.

ونختم بهذه الفقرة:

الوضع السليم أثناء القراءة

1. ل ت�شتلِقي على الظهر اأو البطن اأو اجلنب. 
2. جعل اجلذع املعتدل اأثناء اجللو�س على املكتب. 

3. امل�شافة بني العني والكتاب )30-35( �شم.
هذا  اختباراتنا يف  على  اإجاباتنا  اآخ��ر  اأنهينا  قد  نكون  هنا  اإىل 
اأن ت��ك��ون الإج���اب���ات �سحيحة، ون�����س��األ اهلل  ال��ي��وم الإذاع�����ي، ف��رج��و 

التوفيق يف باقي امتحاناتنا الإذاعية.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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 أسبوع االختبارات )3(

ٱ ٻ ٻ

الربوبية،  بعظمة  املتعّزز  الإلوهية،  بوحدانية  د  املتفرِّ هلل  احلمد 
القائم على نفو�ص العامل باآجالها، والعامل بتقلُّبها واأحوالها، املاّن عليهم 
اأّن حممًدا عبده  واأ�سهد  نعمائه.  ب�سوابغ  عليهم  ل  املتف�سّ اآلئ��ه،  بتواتر 
فدمغ  املر�سي،  والأم��ر  امل�سيء  بالنور  بعثه  املرت�سى،  ور�سوله  املجتبى 
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:
نحن  ا  اأي�سً اهتمام،  بكل  لالختبارات  ي�ستعددن  الطالبات  اأّن  كما 

كجماعة يف الإذاعة املدر�سية ن�ستعد لأ�سبوع الختبارات بكل اهتمام.
الطيبة،  وال��ك��ل��م��ات  امل��ث��م��رة،  ب��ال��ف��ق��رات  الأ���س��ب��وع؛  ل��ه��ذا  ن�ستعد 

والربامج املفيدة.
 ومن هذا ال�سباح امل�سرق، من يوم الثنني املوافق )   ( من �سهر 
)   ( لعام )       (، ننطلق معكن يف ثالث اأيامنا من اأ�سبوع الختبارات، على 
اأمل تقدمي ما يفيدكن يف اختباراتكن، ويزيل عنكن عناء ال�سهر والتعب.

القراآن الكرمي حا�صر يف كل حني:

القرآن الكريم

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ 
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گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ     ں ں  ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ    ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ    ۆ   ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ   ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ 

ىئ  رب )النحل(.

ال�صّنة املطّهرة جند فيها كلَّ ما اأ�صكل علينا من اأ�صئلة:

الحديث

عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�شلُم من �َشِلَم امل�شلموَن من ل�شانِه ويدِه، واملهاجُر من هجر ما 

نهى اهلُل عنه« �شححه الألباين .

اليومي: اختبارنا  �صفحة  يف  موقًعا  احلفظ" حتتل  "قواعد 

قواعد للحفظ

1. �شممي على ت�شميع ما حتفظني. 
2. افهمي ثم احفظي. 

3. جتزئة النَّ�س اإىل وحدات. 
عي احلفظ على فرتات زمنية. 4. َوزِّ
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ري. ري ثم كرِّ ري ثم كرِّ  5. كرِّ
مي حفظك.  عي لنف�شك وَقوِّ 6. �شمِّ

7. ِاعتمدي اأكرث من حا�شة عند احلفظ.
8. اأ�شرعي يف احلفظ. 

9. قاومي الن�شيان.
10. ِاجعلي خمطًطا ب�شرًيا يف اأثناء درا�شتك. 

11. ذاكري واحفظي قبل النوم. 
12. جتّنبي املعا�شي.

13. اأكرثي من الدعاء وال�شتغفار. 
14. اجعلي ما ترغبني فيه على هيئة �شعر اأو اجعليه مرتابًطا. 

15. احفظي الفقرة املراد حفظه جيًدا قبل النتقال اإىل الأخرى. 
16. كتابة ملّخ�س منظم. 

الكلمة هي العامل الرئي�س يف جناحنا يف االختبار:

التحديب والتقعير

اإّل  اإدراكه بعينك  اأمام مبنى كبري.. ل ت�شتطيعني  اأنك وقفت  لو 
ُغر هذا املبنى، اأما اإذا وقفت اأمام منلة �شغرية تريدين اأن تعّدي  اإذا �شَ
�شيء  لك  توافر  اإذا  اإّل  ذلك  فعل  ت�شتطيعي  لن  مت�شي.  وهي  اأقدامها 

م لك حجم تلك النملة. يكربِّ وي�شخِّ
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لكن  مقّعرة،  وعد�شة  حمّدبة  عد�شة  عد�شتان؛  لديها  طالبة  كل 
اأغلب النا�س ل ي�شتطيعون اإح�شان ا�شتخدام هاتني العد�شتني، فلديك 
مثاًل ف�شل كبري من ثالثني �شفحة اإذا ا�شتخدمت معه قانون التحديب ل 
ي�شح؛ لأنك حتتاجني اإىل ت�شغري هذا الف�شل، فيجب عليِك ا�شتخدام 
العد�شة املقّعرة لكي ت�شغري هذا الف�شل حتى حتفظيه ب�شهولة وهي 
الف�شل  اأو  الباب  بقية  ينبثق  عناوين  اأو  اأفكار  يف  و�شعه  اأو  تلخي�شه 

حتتها.
ل  اأ�شطر  ثالثة  من  موؤّلفة  �شغرية  جزئية  هناك  كانت  اإذا  اأم��ا 
تفهمينها وكثرًيا ما يطلب منها �شيء يف المتحان، عندئذ يجب عليِك 
من  جزئية  كل  وتكبري  املحّدبة  العد�شة  ل�شتخدام  املنظار  تديري  اأن 

جزئيات هذه املعلومة وذلك عن طريق:
معلمتك. مع  • مناق�شتها 

�شكل. من  باأكرث  • �شياغتها 
بالفهم. املمزوج  • حفظها 

عنوان فقرتنا القادمة هو بعنوان:

ما هي قراءة التحمية والتسخين

ح ال�شريع للمادة.. كاأن يجري ل عب كرة قبل املباراة  هي الت�شفُّ
حتى ل ُي�شاب ب�شد ع�شلي.. كذلك افعلي حتى ل ت�شابي ب�شد علمي 

وع�شبي.
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ونختم بهذه الق�صيدة:

مراقب الطالب

مقطوعة �شعرية يغلب عليها طابع الفكاهة واملبالغة حتكي �شعور 
بن  اهلل  "لعبد  المتحان  قاعة  يف  الطالب  على  مراقبته  اأثناء  معلم 

حممد الع�شكر":
�����ش����اأين و������ش�����اأن اأول�����ئ�����ك ال����ط����الِب

والإع���ج���اِب الإ����ش���ح���اك  اإىل  ي��دع��و 
ف�����اأن�����ا واإي�������اه�������م ن���ع���ي�������س ب���غ���رف���ٍة

مم�����ل�����وءٍة ب�����اخل�����وف والإره������������اِب
اآل�������ًة وذل���������ك  ق����ل����ًم����ا  ي���ب���ت���غ���ي  ذا 

وذه��������اِب ج���ي���ئ���ٍة  ه���ن���ا يف  ف�����اأن�����ا 
و����ش���ري���ُر اأق�������الٍم و���ش��ح��ب م�����ش��اط��ٍر

وت����ن����ف���������ٌس ع���������اٍل وع���������ش����ُة ن�����اِب
ول�����رمب�����ا د���������سَّ ال����ف����ت����ى ب����ده����ائ����ِه

الأث����������واِب ب����اط����ن  يف  ب����ر�����ش����ام����ًة 
وت�����������راه ي�����رم�����ق م���ق���ل���ت���ي���ك ل���ع���ّل���ُه

ي��ح��ظ��ى ب�������ش���رق ك���ل���ي���م���ٍة وج������واِب
ًدا يف ال�����ش��ب��ح ي��رق��ب��ن��ي امل���دي���ر م�����ردِّ

ب���ب���الغ���ة الإ�����ش����ه����اب والإط�����ن�����اب
تغفلْن! ل   ! ت��ن��ط��ق��ْن  ل   ! جت��ل�����ش��ْن  ل 

���ه م����ن ع����ي����ون ذئ������اِب اح�������ذر ت���ن���بَّ
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ول�����و اأن����ن����ي اأط����رق����ت ط�����ريف حل��ظ��ًة
ع��ت��اِب ���ش��ي��وُف  ل�شت�لْت  الأر�����س  يف 

ك�����م �����ش����اع����ٍة م������رت ع����ل����يَّ ب��ث��ق��ل��ه��ا
اأده������ى واأن���ك���ى م���ن ِط���ع���ان ح����راِب

وال�����ف�����رتة الأخ���������رى اأ������ش�����دُّ ن���ك���اي���ًة
وارح����م����ت����اه ل�����ش��ّح�����ت��ي و����ش���ب���اب

جم���ن���دًل ���ش��ق��ط��ت  اإن  ت���ع���ذل���وين  ل 
ب���ني ال���ك���را����ش���ي ف����اق����ًدا ل�����ش��واب��ي

م������وؤمٌل ح�������اٌل  ق������وم  ي�����ا  ح���ال���ن���ا  ذا 
د ال������غ������اّلِب ن���������ش����ك����وه ل����ل����م����ت����ف����رِّ

مل��ق��ال��ت��ي ف���اأن�������ش���ت���وا  اأق���������ول  اإيّن 
ي���ا م��ع�����ش��ر الأح����ب����اِب والأ����ش���ح���اِب

ك���ل ال���ب���الي���ا ق���د ت���ه���ون ع��ل��ى ال��ف��ت��ى
ال�����ط�����الِب م������راق������ب  ب��������الء  اإل 

وها هي  النهاية،  اأ�سرف على  قد  اختبارنا  يكون وقت  هنا  اإىل 
اأوراقنا ت�سحب من من�ستنا، ومل يتبقَّ لنا اإىل اأن نن�سى اختبار اليوم 

ونفكر يف الغد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع االختبارات )4(

ٱ ٻ ٻ

ال��ذي جعل  ثم احلمد هلل. احلمد هلل  ثم احلمد هلل،  احلمد هلل، 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
غريها حتى غدت قمة فوق القمم. احلمد هلل الذي بعث فينا اأكرم ر�سله، 
وخرية خلقه، امل�سطفى حممود اخل�سال والأفعال، املرتقي منزلة اخلّلة 
من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ما تعاقب الليل والنهار، 
واأ�سهد اأّن حممًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليًما 

كثرًيا. اأما بعد:
ا لالختبار طعم  كما اأّن للعمل طعًما اإذا كان بعد جهد وتعب، اأي�سً

اإذا كان بعد تعب و�سهر.
وها نحن نحاول اأن نتذّوق طعم جناحنا يف براجمنا الإذاعية لهذا 
قبل  الرابع  اليوم  يف  فنحن  الخ��ت��ب��ارات،  عن  خ�س�سناه  ال��ذي  الأ�سبوع 

الأخري.
لذا .. نحاول يف هذا اليوم الثالثاء املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 
)          ( اأن نبذل وجنتهد كما اجتهدنا �سابًقا لتقدمي املزيد واملزيد من 

النافع واملفيد.

اأول ما نبداأ به دائًما واأبًدا، اآيات عطرات من القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ 
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ    ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ڃچ   ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  گ 
ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ رب )النحل(.

و�صّنة نبينا حا�صرة على طاولة اختبارنا اليوم ويف كل يوم:

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.

فقرتنا الثالثة ثاقبة بعنوان:

لّم الحصى

جل�شات  انتهاء  بعد  الأم���ر..  لهذا  الطالبات  تتعّر�س  ما  كثرًيا 
املذاكرة ين�شني اأن يذاكرن مثاًل اأوزان معادلت الكيمياء اأو الر�شومات 
التي ي�شت�شهلنها، ولكن يف  الأ�شياء  اأي �شيء من  اأو  للمواد  التو�شيحية 

احلقيقة اإّن تلك الأ�شياء ت�شيع درجات كثرية يف المتحان..
ل  حتى  الدرا�شي  احل�شى  للمِّ  مذاكرة  جل�شة  خ�ش�شي  ل��ذا: 

تتعرّثي فيه.
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من الآن ف�شاعًدا بعد مذاكرة املادة مري عليها ثانية رمبا ن�شيت 
�شيًئا.. كوين حار�شة اأمينة لتلك املواد.

1- جتميع معادلت الكيمياء و�شبط اأوزانها.
2- جتميع قوانني الفيزياء.

3- الرتكيز على بيانات ر�شومات الأحياء.
4- الرتكيز على �شنوات واأعوام الأحداث يف التاريخ.

ونقف معكن يف هذه الفقرة:

طرق المراجعة

- واأنت تذاكرين دّوين اأكرث النقاط اأهمية يف كرا�شة مالحظاتك.
- راجعي هذه املالحظات دورًيا.

�شي قدر امل�شتطاع ، حتى تتذّكري ما قمت بتلخي�شه. - خلِّ
- توّقعي الأ�شئلة واأنت تراجعني.

- �شعي خطة للمراجعة دورًيا.
- ا�شتخدمي الألوان واأ�ّشري على اأهم النقاط.
- داومي على ال�شالة والأذكار وتالوة القراآن.

ونقول يف فقرتنا القادمة:

كوني حذرة

كتابتك"   - قلمك   - جهدك   - "فكرك  ه  يوجِّ لل�شوؤال  فهمك  اإّن 
نحو اإجابة معّينه، ففهم ال�شوؤال هو رّبان ال�شفينة؛ لذا افهمي ما يطالب 
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فعاًل ذلك املمتحن يف هذا ال�شوؤال.
كوين ذكية رمبا يحتوى ال�شوؤال الواحد على عّدة جزئيات، رمبا 

تعملني جزئية اأو تن�شينها فتفقدي الدرجات ب�شببها.
لل�شوؤال. ال�شحيح  فهمك  من  • تاأكدي 

ال�شوؤال. يف  جزئية  كم  • اعريف 
من  تنتقلني  اأنك  من  "وتاأكدي  الأ�شئلة  ترتيب  من  تاأكدي   •

ال�شوؤال اإىل الذي يليه بالرتتيب". 
• قومي بعد حل اأ�شئلة المتحان كلها، وقومي بعد اإجابتك حتى 

تتاأكدي من اأنك مل ترتكي �شيًئا.
من  املمتحن  مراد  تعريف  مل  اأو  �شوؤال  اإجابة  تعريف  مل  اإذا   •
ال�شوؤال  عنها  يتحدث  التي  اجلزئية  تعريف  اأن  اإّل  عليك  ما  ال�شوؤال، 

وتكتبي كل ما تعرفينه عنها.

ولالإحاطة باملو�صوع ن�صيف هذه الفقرة:

معّوقات النجاح وحلولها
وا�شتخدم  ت�شغلك  التي  باملواد  املذاكرة  ابدئي  ال�شرحان:   )1(

ال�شوت العايل.
هي عن نف�شك. ي مكان املذاكرة، ورفِّ )2( امللل: غريِّ

على  والباعث  احل��اف��ز  تقوية  امل��ذاك��رة:  يف  الرغبة  ع��دم   )3(
املذاكرة وهيئي الو�شائل امل�شاعدة.

عن  والب��ت��ع��اد  امل�شتمرة  وامل��راج��ع��ة  التلخي�س  الن�شيان:   )4(
املعا�شي.
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)5( عدم الرتكيز: امللخ�شات وال�شتعانة ب�شحبة اخلري.
)6( �شعوبة الفهم: ال�شتعانة باملدر�س.

امل��واد  مل��ذاك��رة  امل��ح��ددة  امل��دة  زي��ادة  بالنف�س:  الثقة  فقد   )7(
ال�شعبة.

و�صابعة فقراتنا هي اخلتامية:

كيف تمر ليلة االمتحان بسالم؟

- اأبعدي عن نف�شك الإح�شا�س القائل: اإنك لبد اأن تراجعي املنهج 
كلمة كلمة و�شطًرا �شطًرا.

- راجعي الأفكار الأ�شا�شية للمادة.
- حتلَّي بال�شرب والثبات وكرثة ذكر اهلل.

- خذي ق�شًطا كافًيا من النوم والراحة.
- ابتعدي عن القلق والأحاديث غري املفيدة.

- ل حتاويل تعلُّم �شيء جديد.
زي اأدواتك وتاأكدي من �شالمتها. - جهِّ

اأ�سكاله،  وتنّوعت  فقراته،  طالت  قد  اليوم  اختبارنا  يكون  قد 
ولكن يظل اختباًرا ملدى اإن�ساتكن، و�سربكن.

فلكن منا ال�سكر والثناء على ح�سن الإن�سات، الذي يتطّلبه اأي 
اختبار.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع االختبارات )5(

ٱ ٻ ٻ

عّلمه  الإن�����س��ان،  خلق  ال��ق��راآن،  عّلم  الرحمن،  الرحيم  هلل  احلمد 
البيان، له مقاليد ال�سموات والأر�ص �سبحانه كّل يوم هو يف �ساأن، واأ�سهد 
اأّن حممًدا عبده ور�سوله،  اإّل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد  اإله  اأن ل 
�سيد ولد اآدم اأجمع، وخري من �سلى وركع، واأبلغ من دعا اإىل اهلل فاأ�سمع، 
�سلى اهلل وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء الربرة، ور�سي عنهم 

وعن التابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
عن  ال��ت��وع��وي  اأ�سبوعنا  اأي���ام  ��ا  اأي�����سً خم�سة،  ال��ي��د  اأ���س��اب��ع  اأّن  كما 

ا. الختبارات هي خم�سة اأي�سً
ونحن اليوم الأربعاء املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، نقدم 
لكّن اآخر براجمنا يف اأ�سبوع الختبارات الذي خ�س�سناه لكّن، ووّجهناه 

اإليكن.

القراآن الكرمي خري ما ن�صتهل به بدايتنا:

القرآن الكريم

ۉ   ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ    ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
پ     پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ی 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ 
گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ      ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ڻ رب )النحل(.

ال�صّنة املطهَّرة حا�صرة يف اختباراتنا:

الحديث

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

النهاِر" رواه م�شلم. 

الكلم��ة الطيبة هي بعنوان )خطوات ملذاك��رة ناجحة - باإذن 
اهلل -(:

خطوات لمذاكرة ناجحة - بإذن الله -

اأوًل: ا�شتخدامي ورقة بي�شاء:
زي يف ال�شطر الذي تقرئينه، فاإّن  �شعيها على ال�شطر التايل لرتكِّ
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كرثة ال�شطور ت�شتت النتباه.
ثانًيا: قبل القيام من جل�شة املذاكرة:

الأ�شئلة  واطرحي  اجلل�شة  خالل  ذاك��رت  ما  با�شتعرا�س  قومي 
وابحثي عن اإجابه لها فيما قراأته.

ثالًثا: موازاة �شعاع القراءة ل�شعاع الفهم:
اأغلب الطالبات عندما يقراأن.. بعدما ينتهني يحتجن لأن يرجعن 

ليفهمن معنى اجلملة من البداية.
يف  امل��رور  ق��راءة  عند  الإجنليزية  اللغة  يف  الظاهرة  هذه  وت�شّع 
عندما جتيب  ثم  الأخ��رى،  تلو  اجلملة  الطالبة  وتقراأ  المتحان،  ورقة 

على الأ�شئلة ت�شعد لأعلى لتبحث عن اإجابات لها.
لكن؛ اإذا وازى �شعاع القراءة مع �شعاع الفهم يف اآن واحد حتققت 

اأهداف القراءة الفّعالة.

رابعة فقراتنا هي )الطوارئ يف اأثناء االمتحانات( هو عنوان 
فقرتنا القادمة:

الطوارئ أثناء االمتحانات

كمية  مذاكرة  اإىل  حتتاج  المتحان  قبل  الأخ��ري  ال�شهر  اأي��ام  يف 
كل  تاأخذ  بحيث  امل��واد  كل  تذاكر  اأن  يجب  لذا  وقت ق�شري؛  كبرية يف 

مادة حقها. 
لذا.. يحدد لك �شكرتريك الداخلي عدد خطوات حم�شوبة، وعّدة 
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الدرا�شي،  التجميع  مع�شكر  فقط  م��وزون،  �شيء  كل  حم�شوبة،  كلمات 
فلقد اقرتبت �شاعة اإظهار املواهب الكامنة. 

يا اأقدام ال�شرب احملي بقي القليل، تذكري حالوة النجاح تهن 
عليك مرارة املجاهدة فلت�شع اأقدام الجتهاد على اأر�س ال�شوق للتفوُّق. 
- �شبط عدد �شاعات نوم حمدد ل يقل عن اأربع �شاعات ول يزيد 

على 7 �شاعات. 
انتظار  وق��ت  املوا�شالت،  وه��ي  الوقت  ك�شور  من  ال�شتفادة   -

الطعام يف مراجعة �شيء ما. 
- الرتكيز ودعي الت�شتيت واللهو جانًبا.

نزيد فقراتنا بهذه الفقرة:

ماذا بعد النتيجة إْن كنت من الراسبات

- ل تقنطي ول تياأ�شي من رحمة اهلل.
- ل تنعزيل ، بل تقّربي اإىل اهلل وادعيه اأن يوفقك.

- ل حتاويل اأن توجدي لنف�شك الأعذار. 
- ل تلقي بف�شلك على الآخرين . 

- ادر�شي اأ�شباب الر�شوب وطرق عالجها. 
- عاهدي نف�شك باأن يكون اآخر ر�شوب لك.
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ونغلق ملف اختباراتنا بهذه الفقرة:

مقارنة بين امتحان الدنيا وامتحان اآلخرة

امتحان الدنيا:
- له مواد منتحن فيها.

- له وقت حمدد ومعلوم. 
- له اأ�شئلة حمددة.

- له مراقب، خملوق مثلك.
- له جناح ونرتقي به يف مراتب الدنيا.

- له اإعادة ميكن من خاللها اأن جنرب تق�شرينا.
امتحان االآخرة:

- له مواده، مثل القراآن وال�شّنة لبد اأن نعرفهما ونعمل بها.
- لي�س له موعد حمدد ، فكوين دائًما على ا�شتعداد.

- لي�س له اأ�شئلة حمددة، بل ت�شمل كل �شغرية وكبرية.
- له مراقب الرقيب هنا هو اهلل تعاىل.

ال�شر  اأو  باخلري  عليك  �شاهٌد  فالكل  باأحد،  ا�شتعانة  فيه  لي�س   -
حتى جوارحك.

- فيه جناح هو الزحزحة عن النار والفوز باجلنة.
- هو امتحان واحد ، ولي�س له اإعادة ، والر�شوب فيه ر�شوب اإىل 

الأبد.
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فكما ت�شتعدين لمتحان الدنيا ا�شتعدي لمتحان الآخرة يوم يفر 
املرء من اأخيه واأمه واأبيه.

يف اخلتام: ل نقول لكن هذه كل ما لدينا عن الختبارات، بل 
نقول هذا ما �سمح به الوقت لتقدميه، ولكن يظل لنا اإطاللت يف اأيام 

اأخر، ودقائق مقبلة، اإن ي�سّرها اهلل، واأمّد لنا يف اأعمارنا.
فاجلد اجل��د، فمن ج��ّدت وج���دت، وم��ن زرع��ت ح�سدت، ومن 

�سارت على الدرب و�سلت.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلى 

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
���ل وق��َط��ع وح����ّرم واأب�����اح، اأح���م���ده �سبحانه واأ���س��ك��ره، واأت�����وب اإل��ي��ه  وو����سَ
اَلح، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبد  واأ�ستغفره، واأ�ساأله الهَدى وال�سّ
ى باملَُهج والأرواح، �سلى اهلل و�سّلم  ه وخليله، هو املفدَّ اهلل ور�سوله و�سفيُّ
واح،  وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه، �سالًة و�سالًما دائمني بالغدوِّ والرَّ

والتابعني ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:
اأردنا ال�سفر اإىل اأي مكان، ولكن يظل  اإذا  اأننا ن�ستاق ونتلهف  كما 
هذا ال�سوق حم��دوًدا، اإل اأّن ال�سفر اإىل الأماكن املقد�سة لي�ص له حدود 
من ال�سوق واملتعة والطماأنينة؛ لأّن هذا ال�سوق نابع من القلب والإميان 

وال�سمري.
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع للحديث عن الركن اخلام�ص 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 تقول، 

ومن ت�سمع.

القراآن الكرمي مليء باأ�صرار احلج:

القرآن الكريم

ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
چ   چ  چچ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
ڳ   گ     گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ         ڳ  ڳڳ 
ۓ    ے ےۓ  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ ہ ہہ 
ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ 
ى        ې  ې  ې  ې   ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ 

ى ائ ائ ەئەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ رب ) اإبراهيم(.

ال�صّنة املطّهرة حا�صرة يف منا�صك احلج:

الحديث

عن اأم �شلمة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »مْن 
كان له ِذبح يذبحه، فاإذا اأهلَّ هالل ذي احلجة فال ياأُخذنَّ من �شعره 

ول من اأظفاره �شيء حتى ي�شّحي« رواه م�شلم.

الكلمة ح�صرناها للحديث عن احلج:

صفة زيارة مسجد الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص 

اعلمي يا اأختي الطالبة الكرمية اأّن زيارة م�شجد الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص �شّنة 
ولي�شت واجبة ولي�س لها تعلُّق باحلج . 

بل ال�شّنة اأن ُيزار امل�شجد النبوي يف جميع ال�شّنة ول يخت�س ذلك 
بوقت احلج . 
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امل�شجد  زي��ارة  بنية  وقت  اأي  يف  املدينة  اإىل  الذهاب  لك  في�شن 
النبوي وال�شالة فيه، لأن ال�شالة فيه خري من األف �شالة فيما �شواه 
اإل امل�شجد احلرام لقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : )�شالة يف م�شجدي هذا خري من 

األف �شالة فيما �شواه اإل امل�شجد احلرام( 
فاإذا و�شلت امل�شجد النبوي في�شّن اأن تقدمي رجلك اليمنى عند 
دخوله وتقويل: ب�شم اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل اأعوذ باهلل 
العظيم وبوجهه الكرمي و�شلطانه القومي من ال�شيطان الرجيم، اللهم 

افتح يل اأبواب رحمتك، وي�شرع قول هذا عند دخول �شائر امل�شاجد . 
وبعد دخولك بادري ب�شالة حتية امل�شجد واإن �شليتها يف الرو�شة 
ريا�س  بيتي ومنربي رو�شة من  »ما بني   : النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  اأف�شل  فهو 

اجلنة«. 
لتقفي  ميينك  اإىل  قليال  حتويل  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  على  ال�شالم  وبعد 
اأمام قرب اأبي بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - فت�شلمي عليه وتدعي له 

وترت�شي عنه.
ثم تتحولني قليال اإىل ميينك مرة اأخرى لتقفي اأمام قرب عمر بن 

اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - فت�شلمي عليه وتدعي له وترت�شي عنه.
وقد كان ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - اإذا �شّلم على الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
و�شاحبيه ر�شي اهلل عنهما ل يزيد على قوله: "ال�شالم عليك يا ر�شول 

اهلل ال�شالم عليك يا اأبا بكر ال�شالم عليك يا اأبتاه" ثم ين�شرف.
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من بني ماليني احلجيج اأخرجنا لكن هذه الفقرة:

من مقاصد الحج التربوية

التعارف: يف احلج يتحقق ذلك املعنى الرفيع كما اأخرب اهلل بذلك 
ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  زب  تعاىل:  فقال 
)احلجرات(،  رب  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇڇ 
اأ�شباب  اأكرب  من  فالتعارف  وامل�شارب  والأوط��ان  اللغات  اختلفت  واإن 

الألفة بني اأهل الإ�شالم.
عجيب،  وح�س  �شادق  ل�شعور  يقودنا  احلديث  هذا  نقراأ  وحينما 
فعن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: �شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »الأرواح 
جنود جمّندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف«، فما اأجمل 
هذه الأرواح وهي تتعارف لتتاآلف وتتوّحد حًبا ودفاًعا ون�شًرا لهذا الدين.
فعن  بها  وياأن�شوا  النا�س  ياألفها  ممن  تكون  اأن  للموؤمنة  واخلري 
: »املوؤمن ماألفة ول  �شهل بن �شعد ال�شاعدي قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 

خري فيمن ل ياألف ول يوؤلف« �شححه الألباين . 

وحتى نتفّقه يف اأمور احلج، اأعددنا لكّن هذه الفقرة:

من سنن الحج

مدة  طالت  اإذا  خا�شة  مكة،  دخل  ملن  الغت�شال  م�شروعية   -1
و�شوله بني امليقات، واحلرم كان ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - : اإذا 
دخل اأدنى احلرم اأم�شك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم ي�شلي به 
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ال�شبح، ويغت�شل، ويحدث اأن نبي اهلل  كان يفعل ذلك. رواه البخاري.
2- م�شروعية دخول مكة نهاًرا. عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما 
- قال: بات النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذي طوى حتى اأ�شبح، ثم دخل مكة، وكان ابن 

عمر - ر�شي اهلل عنهما - يفعله. رواه البخاري.
3- م�شروعية دخول مكة من اأعالها. عن ابن عمر - ر�شي اهلل 
ويخرج من  العليا  الثنية  يدخل من  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  كان  قال:  عنهما - 

الثنية ال�شفلى. رواه البخاري.

ومن بني تلبيات احلجيج، وطواف الطوافني، نقول لكّن:

تعريفات تتعّلق بالحج

الكتف  )ك�شف(  اإب��راز  بالرجال" :  خا�س  "وهو  ال�شطباع   -1  
الأمين فقط، ويجعل و�شط ردائه  حتت اإبطه، وطرفيه على كتفه الأي�شر؛ 

وال�شطباع �شنة يف طواف القدوم  فقط، ول جتوز ال�شالة به.
مقاربة  مع  امل�شي  اإ���ش��راع  بالرجال":  خا�س  "وهو  َم��ل  ال��رَّ  -2

اخلطا؛ ويكون يف  الأ�شواط الثالثة الأوىل فقط من طواف القدوم.
  3- الرفث: اجلماع ومقدماته من فعل اأو كالم.  

4- الف�شوق: كل خروج عن طاعة اهلل تعاىل بارتكاب �شغائر اأو 
كبائر.

  5- اجلدال: املخا�شمة واملراء.  
اإبراهيم عليه  اإبراهيم: هو املكان الذي كان يقوم فيه  6- مقام 
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ال�شالم بامل�شجد  احلرام لل�شالة؛ اأو لبناء البيت، وكان مل�شًقا بجدار 
الكعبة ثم نقله عمر  بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -.

ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يوفق جميع امل�سلمني وامل�سلمات لأداء حجة 
ون�ساأله  حجهم،  احلجيج  من  يتقبل  اأن  ون�ساأله  الواجبة،  الإ���س��الم 

الفقه يف الدين.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )2(

ٱ ٻ ٻ

اأح��اط بكل �سيء علًما، واأح�سى  املغفرة والتقوى،  اأهل  احلمد هلل 
كل �سيء ع��دًدا، له ما يف ال�سماوات وما يف الأر���ص وما بينهما وما حتت 
النا�ص  اأخ�سى  ور�سوله.  عبده  حممًدا  ونبينا  �سيدنا  اأّن  واأ�سهد  ال��رى. 
ال��ردى، �سلى اهلل  لربه واأتقى، دّل على �سبيل الهدى وح��ّذر من طريق 
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.

الأحمر،  الزئبق  من  اأنف�ص  و�ساعات  الذهب،  من  اأغلى  اأي��ام  اإنها 
ودقائق اأغلى من الغايل والنفي�ص.

نحن اليوم معكن يف هذا اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( 
لعام )          ( للحديث عن �سنن احل��ج، واأرك��ان��ه، واآداب��ه يف ثاين اأيامنا 

الإذاعية عن اأ�سبوع احلج.

القراآن الكرمي خري ما ن�صتهلُّ به براجمنا:

القرآن الكريم

ىئ  ىئ   ېئ      ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  زب  تعاىل:  قال 
ٻ  ٻ  ٻ            ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پپ 
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ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چچ  چ 
گ  گ  گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ     
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ رب  ) اإبراهيم(.

وال�صّنة مليئة باآداب احلج:

الحديث

عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »عمرة يف 
رم�شان تعدل حجة، اأو حجة معي« متفق عليه.

وكلمتنا خ�ص�صناها عن احلج:

االستعدادات الصحّية أثناء الحج

1- اأخذ ق�شط وافر من الراحة قبل وبعد كل �شعرية من �شعائر 
احلج بهدف اإعادة احليوية للج�شم، ومبا يعينه على تاأدية بقية اأعمال 

احلج.
2- املحافظة على نظافة اجل�شم، فهي عن�شر مهم للوقاية من 

الأمرا�س.
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3- الإكثار من �شرب ال�شوائل كاملاء والع�شري واللنب وغريه.
وال�شعي وقت  الطواف  يف�شل جتنُّب  �شدة احل��رارة  4- يف حالة 

الظهرية، وا�شتخدام املظّلة الواقية من ال�شم�س .
5- المتناع عن تناول الأغذية املك�شوفة املعّر�شة للذباب والأتربة، 
من  التاأكد  مع  الإمكان،  بقدر  املحفوظة  اأو  املغّلفة  الأغذية  وا�شتعمال 

تاريخ �شالحيتها. 
املفيدة  امل�شلوقة  والأطعمة  الفواكه  تناول  الأطعمة  ل يف  يف�شّ  -6
للج�شم وغري املهّيجة لالأمعاء، والبعد قدر الإمكان عن الأطعمة املعّلبة 

املحفوظة لفرتات زمنية طويلة.
ه لأقرب مركز �شحي يف حالة ا�شتداد الأمل، اأو حدوث  7- التوجُّ

م�شاعفات اأخرى.

فقرتنا القادمة بعنوان )تعريفات تتعّلق باحلج(

تعريفات تتعّلق بالحج

  1- امليقات: مو�شع العبادة وزمنها؛ وينق�شم اإىل ميقات زماين، 
وميقات  مكاين.  

بعد  رب  ي��ا  ل��ك  اإج��اب��ة  يعني:  وت��ك��راره��ا  الإج��اب��ة؛  التلبية:   -2 
اإجابة،  ولزوًما لطاعتك فهذه التلبية اإجابة لقول اهلل : زب ڎ ڈ ڈ 

ژ رب )احلج: 27(.
يفرغ  ثم  احلج،  اأ�شهر  يف  وحدها  بالعمرة  الإح��رام  التمتُّع:   -3
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منها، ويحل  اإحرامه، ثم يحرم باحلج يف وقته من العام نف�شه. 
بالعمرة  امليقات  من  الإح���رام   :  - القاف  بك�شر   - ال��ِق��ران   -4
العيد،  يوم  اإىل  ويبقى حمرًما  واح��ًدا،  �شعًيا  لهما  مًعا،  وي�شعى  واحلج 

وعليه هدي كاملتمتع.  
5- الإفراد: الإحرام باحلج مفرًدا، ول يحل اإحرامه اإّل يوم العيد، 

ولي�س  عليه هدي.  
6- اأ�شهر احلج: �شوال، وذو القعدة، والع�شر من ذي احلجة.  

7- حا�شرو امل�شجد احلرام: �شكان مكة اأو احلرم. 
اأي  احل��رام،  امل�شجد  لي�س من حا�شري  ال��ذي  الآف��اق��ي: هو   -8 

ي بذلك؛ لأنه جاء من الآفاق.   ي�شكن بعيًدا  عن احلرم؛ و�شمِّ
9- احلرم: مكة، ومنى، ومزدلفة.

ا لفقراتنا طعم خا�س: ا، اأي�صً وكما اأّن للحج لبا�ًصا خا�صً

سنن الحج

اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عن  الإح��رام،  عند  التطيُّب  ا�شتحباب   -1
حني  لإحرامه  اهلل   ر�شول  اأطيب  »كنت  قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زوج   - عنها 
بخالف  وم�شلم.  البخاري،  رواه  بالبيت«  يطوف  اأن  قبل  وحلّله  يحرم 
الأخذ من الأظافر، والأخذ من ال�شعر فال يقال اإنه من ال�شّنة، لكن من 

احتاج اأخذ.
عن  النُّ�شك،  يف  الدخول  قبل  والتكبري  الت�شبيح،  ا�شتحباب   -2
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اأن�س - ر�شي اهلل عنه – قال: ) �شّلى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن معه باملدينة 
الظهر اأربًعا والع�شر بذي احلليفة ركعتني ثم بات بها حتى اأ�شبح، ثم 
ركب حتى ا�شتوت به على البيداء، حمد اهلل و�شّبح وكرّب ثم اأهّل بحج 

وعمرة(. رواه البخاري.
3- ي�شرع للقارن، واملفِرد، قلب اإحرامهما اإىل التمتُّع، ملن مل ي�شق 
الهدي.عن اأبي مو�شى - ر�شي اهلل عنه - قال: "قدمت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فاأمرين باحلل". رواه البخاري.

فقرتنا ال�صاد�صة اخرتناها بعناية:

ُيستحب في العشر من ذي الحجة

امللهوف،  واإغاثة  ال�شدقة،  احلجة  ذي  من  الع�شر  يف  ي�شتحب 
واإطعام اجلائع، وتفريح املوؤمن واإدخال ال�شرور على نف�شه وطرد الهم 
عنه مما يحبه اهلل تعاىل، فبال�شدقة ينال الإن�شان الرب وي�شاعف له 
الأجر ويظلُّه اهلل يف ظلِّه يوم القيامة، وُيفتح بها اأبواب اخلري ويغلق بها 
اأبواب ال�شر، ويفتح فيها باًبا من اأبواب اجلنة، ويحبه اهلل ويحبه اخللق، 
ويكون بها رحيًما رفيًقا، ويزّكي ماله ونف�شه، ويغفر ذنبه، ويتحّرر من 
ودنياه  وولده  وماله  نف�شه  يف  اهلل  ويحفظه  والدينار،  الدرهم  عبودية 

واآخرته.
اهلل  ر�شول  �شاأل  رجاًل  اأّن   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عمر  ابن  فعن 
»اأحّب  فقال:  اهلل  اإىل  اأحّب  الأعمال  اأّي  اهلل  اإىل  اأحّب  النا�س  اأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص 
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النا�س اإىل اهلل اأنفعهم واأحّب العمل اإىل اهلل �شرور تدخله على م�شلم اأو 
تك�شف عن كربه اأو تق�شى عنه َدْيًنا اأو تطرد عنه جوًعا« رواه الطرباين 

و�شححه الألباين.
اأم��ور  يف  تتفّقه  اأن  ���س��رورة  اإىل  ت�سمعنا  من  كل  ندعو  ختاًما: 
احلج، واأن حتر�ص على معرفتها؛ لأّن احلج ركن من اأركان الإ�سالم.

و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  ع��ل��ى  و���س��ل��م  اهلل  "و�سلِّ 
اأجمعني"
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أسبوع الحج )3(

ٱ ٻ ٻ

وال�سالة،  بال�سرب  بال�ستعانة  اأمرنا  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وو�سف  اخلا�سعني،  على  اإل  كبرية  اأنها  واأخ��رب  احلياة،  م�ساق  على 
فقال:  �سفاتهم،  اأول  ذلك  وجعل  �سالتهم،  يف  باخل�سوع  املوؤمنني 
)املوؤمنون(.  رب  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
اإل اهلل وحده ل  اإله  األ  اأحمده على عظيم ف�سله واإح�سانه واأ�سهد 
�سريك له تعظيما ل�ساأنه، واأ�سهد اأّن حممدا عبده ور�سوله الداعي 
تبعهم  وم��ن  واأ���س��ح��اب��ه  اآل���ه  وع��ل��ى  عليه  اهلل  �سلى  ر���س��وان��ه،  اإىل 

اأما بعد: باإح�سانه. 
ا نحن اأعددنا لكن  كما اأّن الطواف حول الكعبة �سبعة اأ�سواط، اأي�سً
�سبع فقرات لرباجمنا لهذا اليوم الثنني املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

.)          (

ومع �صوطنا االأول، �صوط القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ۉ ۉ ې  ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ  
ىئ    ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۇئۆئ  ۇئ     وئ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  ىئی ی ی ی جئ حئ  
پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  
ڦ ڄ  ڄ ڄ        ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ   ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ رب ) اإبراهيم(.

�صوطنا الثاين هو �صوط ال�صّنة:

الحديث

عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي - ر�شي اهلل عنه - قال: »�َشِهْدُت 
 ، بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَعرفَة واأتاُه نا�ٌس من جَنٍد، فاأَمروا رجاًل، ف�شاأَلُه عِن احلجِّ النَّ
اأدَرَك  فقد  بِح  ال�شُّ �شالِة  قبَل  ليلَة جمٍع  جاَء  َمن  عرفُة،  احلجُّ  فقاَل: 
اإثَم عليِه، وَمن  َل يف يومنِي فال  ��اٍم، َمن تعجَّ اأيَّ اُم مًنى ثالثُة  اأيَّ  ، حجة 
ا�ِس« �شححه  َر فال عليِه ، ثمَّ اأرَدَف رجاًل ، فجعَل ُينادي ِبها يف النَّ تاأخَّ

الألباين. 

الكلمة تاأتي يف ال�صوط الثالث:
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األضحية

ا عَلى الفقراِء  ًقً ًبا اإىَل اهلِل بدماِئَها، وت�شدُّ �ُشرعت الأ�شاِحيُّ تقرًُّ
بلحِمَها، والأ�شحيُة ِمْن �شعائِر الإ�شالِم، وِهَي رمٌز للت�شحيِة والفداِء، 
و�شّنُة اأِبي الأنبياِء اإبراهيَم - عليه ال�شالم- ، وِهَي اأحبُّ الأعماِل اإىَل 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل يِف يوِم العيِد، فَعِن َعاِئ�َشَة - ر�شي اهلل عنها - اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ
ِم،  ِ ِمْن اإِْهَراِق الدَّ ْحِر اأََحبَّ اإىل اهللَّ َقاَل: »َما َعِمَل اآَدِمىٌّ ِمْن َعَمٍل َيْوَم النَّ
َم َلَيَقُع ِمَن  �ْشَعاِرَها َواأَْظاَلِفَها، َواإِنَّ الدَّ َها َلَتاأِْتى َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبُقُروِنَها َواأَ اإِنَّ
َنْف�ًشِا« رواه ابن ماجه،  ِبَها  َفِطيُبوا  الأَْر�ِس  ِمَن  َيَقَع  اأَْن  َقْبَل  َكاٍن  مِبَ  ِ اهللَّ

والأ�شحية �شنة موؤكدة ُيكره للقادر تركها.
ومن اأحكام الأ�شحية اأن تبلغ ال�شن املجزئة �شرًعا، فمن الغنم ما 
اأمّت �شنة كاملة، ومن ال�شاأن ما اأمّت �شتة اأ�شهر، ومن الإبل ما اأمّت خم�س 
�شنني، ومن البقر ما اأمّت �شنتني كاملتني، وجتزئ الإبل والبقر عن �شبعة 

اأ�شخا�س، فلو ا�شرتك �شبعة يف بعري اأو بقرة اأجزاأت عنهم جميًعا.
ولالأ�شحية �شروط ل بد من توفرها، منها ال�شالمة من العيوب 
ومن  لة،  مف�شّ العيوب  ه��ذه  العلماء  ب��نّي  وق��د  ال�شّنة،  يف  وردت  التي 
�شالة  انتهاء  من  وهو  له،  املحدد  الوقت  يف  الذبح  يكون  اأن  �شروطها 

العيد اإىل غروب �شم�س اآخر اأيام الت�شريق وهو اليوم الثالث ع�شر.
ي اأن ل ياأخذ من �شعره ول من  وينبغي للم�شلم اإذا اأراد اأن ي�شحِّ
اأظفاره �شيًئا؛ حلديث اأم �شلمة ر�شي اهلل عنها قال :»اإذا راأيتم هالل 
اأظفاره  من  ول  �شعره  من  ياأخذ  فال  ي�شحي  اأن  اأراد  فمن  ذي احلجة 
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فاإن  اأولده  واأما  الأ�شرة،  القيِّم رب  املنع على  �شيًئا« رواه م�شلم. وهذا 
اإن  عليهم  حرج  فال  اأخ��ذوا  واإن  بالأجر،  يحظوا  حتى  فح�شن  اأم�شكوا 

�شاء اهلل.

�صوطنا الرابع هو بعنوان )خمالفات زيارة قرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص (:

زيارة المرأة لقبر النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
�ُشئل ابن باز - رحمه اهلل - : هل يجوز زيارة قرب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
و�شاحبيه للمراأة، مع العلم اأنني مكرهة، فقد دخلت مع والدة زوجي، 
 ، عليَّ الكالم  واأك���رثوا  عليَّ  اأحل��وا  حيث  الأق���ارب  من  الن�شاء  وبع�س 
معهم  فذهبت  امل�شلني  على  والت�شوي�س  امل�شجد،  يف  اجلدال  فخ�شيت 
لزيارة القرب، علمًا باأنها املرة الأوىل والأخرية؟ وهل عليَّ كفارة لأنني 

اأعلم احلديث املحرم لزيارة الن�شاء؟
اجلواب: زيارة الن�شاء للقبور م�شاألة خالف بني اأهل العلم، منهم 

من اأجازها ومنهم من منعها.
يجوز  ل  واأن��ه  ممنوعة،  اأنها  القولني:  من  والأرج���ح  وال�شواب 
للن�شاء زيارة القبور، ل قرب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص و�شاحبيه ول القبور الأخرى؛ 
لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "لعن زائرات القبور"، ثبت هذا من حديث ابن عبا�س، 
عن  اهلل  ر�شي  ثابت  بن  ح�شان  حديث  ومن  هريرة،  اأبي  حديث  ومن 

اجلميع.
القبور مطلقًا، حتى قرب  زيارة  ال�شحيح  على  للن�شاء  يجوز  فال 
اأو يف  امل�شجد،  امل��راأة يف  كانت  اإذا  لكن  وقربي �شاحبيه،  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 
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بيتها، فاإنه ي�شرع لها اأن ت�شلي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وت�شلم عليه، يف البيت 
"ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  للرجال؛  ي�شرع ذلك  كما  امل�شجد  اأو يف  الطريق  اأو يف 
جتعلوا قربي عيدًا، ول بيوتكم قبورًا و�شلوا علي فاإن �شالتكم تبلغني 

حيث كنتم".
يا عبد  الإن�شان. ف�شالتك  حيث كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  تبلغ  فال�شالة 
اهلل و�شالمك، وهكذا �شالتك يا اأمة اهلل و�شالمك كل ذلك يبلغه ملسو هيلع هللا ىلص، 
فال حاجة اإىل ح�شور املراأة عند قربه ملسو هيلع هللا ىلص، ول يف البقيع، ول يف غريه 

من القبور؛ عماًل بالأحاديث التي فيها النهي واللعن لزائرات القبور.
التوبة وال�شتغفار ويكفي، �شواء وقع  ومن وقع منها ذلك فعليها 
وال�شتغفار  فالتوبة  اأ�شحابها،  بع�س  اأكرهها  اأم   جهاًل،  ذلك  منها 

كافيان يف ذلك.

ن�صتمر يف ال�صوط اخلام�س:

من أسرار الحج ومنافعه

)1( احلج و�شيلة عظمى حلطِّ ال�شيئات، ورفعة الدرجات: فاحلج 
يهدم ما كان قبله.

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن العا�س - ر�شي اهلل عنه - : »اأما علمت 
واأّن  قبلها،  كان  ما  تهدم  الهجرة  واأّن  قبله،  كان  ما  يهدم  الإ�شالم  اأّن 

احلج يهدم ما كان قبله« رواه م�شلم.
)2( واحلج اأف�شل الأعمال بعد الإميان واجلهاد؛ فعن اأبي هريرة 
اأف�شل؟ قال:  اأيُّ الأعمال   : - ر�شي اهلل عنه - قال: »�شئل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
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اإميان باهلل ور�شوله. قيل : ثم ماذا؟ قال: جهاد يف �شبيل اهلل. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حج مربور« رواه البخاري.

�صوطنا ال�صاد�س ياأتي بعد ن�صب:

مقاصد الحج التربوية
حتقيق مبداأ امل�شاواة: اإّن مبداأ امل�شاواة يتجّلى وا�شًحا يف احلج، 
حيث يجتمع امل�شلمون من كل جن�س ولغة ولون ووطن يف �شعيد واحد، 
يف  وحدة  واحد،  ووقتهم  واحد  ومكانهم  واحد  وعملهم  واحد  لبا�شهم 
امل�شاعر ووحدة يف ال�شعائر، وحدة يف الهدف، ووحدة يف العمل، ووحدة 

يف القول. 
عن اأبي ن�شرة قال حّدثني من �شمع خطبة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف و�شط 
اأيام الت�شريق فقال: »اإّن اأباكم واحد األ ل ف�شل لعربيٍّ على اأعجمي ول 
لعجميٍّ على عربي ول لأحمر على اأ�شود ول اأ�شود على اأحمر اإّل بالتقوى«.
وعلى هذا يرتّبى الأغنياء واملرتفون، اأنه مهما كرثت الأموال ومهما 
ارتفعت املنا�شب، فلي�س املال ولي�س املن�شب ولي�س اجلاه هو املقيا�س 
احلقيقي للتفا�شل والتفاخر، بل تقوى اهلل واإخال�س العبادة له وحده 
هي مقيا�س التفا�شل، فما فاق بالل احلب�شي و�شهيب الرومي و�شلمان 
الفار�شي اأبا جهل واأبا لهب بالن�شب ول باملن�شب، بل بحقيقة التفا�شل 

وهو اإميانهم باهلل وحده ولهذا نالوا �شرف �شحبته ملسو هيلع هللا ىلص ومرافقته. 
الدنيا  هذه  حقيقة  لتعرف  النف�س  وه�شم  للتوا�شع  دع��وة  وهي 

واأنها فانية وزائلة. 
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ونقف مع �صوطنا االأخري:

سنن الحج

اإْن  الطواف  اإرادت��ه  عند  الأ�شود  احلجر  ا�شتالم  م�شروعية   -1
حني  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  راأيت  قال:  بن عمر ر�شي اهلل عنهما  متّكن، عن 

يقدم مكة اإذا ا�شتلم الركن الأ�شود اأول ما يطوف.
2- ا�شتحباب البتداء بالنُّ�شك - عمرة اأو حًجا - وعدم تاأخريه، اأو 
الن�شغال بغريه، ما مل يكن عنده عذر. عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها -: 

النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ". قدم  حني   - به  بداأ  �شيء  اأول  "اأن 
3- م�شروعية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولو كان يف اأثناء 
النُّ�شك. عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما: )اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص راأى رجاًل 

يطوف بالكعبة بزمام اأو غريه فقطعه(. رواه البخاري.
نرجو من اهلل اأن تكون اأ�سواطنا الإذاعية قد اأثمرت علًما وفهًما، 

ون�ساأله املزيد من ف�سله.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال، الداِئم الباقي بال زوال، املوِجد 
مال،  خلَقه على غرِي ِمثال، العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ة يف الأر�ص ول يف ال�سماء ول حتت اأطباق اجِلبال،  ل يعُزب عنه مثقال ذرَّ
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب وال�سهادة الكبري 
ًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل عليه وعلى �سحبه  اأنَّ حممَّ واأ�سَهد  املَتعال، 

واآله خري اآل، �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. اأما بعد:
يا لها من فر�سة اأن تتي�سر لك رحلة احلج اإىل بيت اهلل احلرام.

اإبراهيم  ورفعها  الكرام،  املالئكة  قواعده  بينت  الذي  البيت  ذاك 
- عليه ال�سالم -.

يا ترى .. هل ت�ستطيع اأن ت�سف لنا واحدة حلظة تقبيلها للحجر 
الأ�سود، اأو اأن ت�سف لنا طعم زمزم، اأو روحانية رمي اجلمرات.

نحن معكن اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، 
ن�سعد معكن جبل ال�سفا حتى ن�سل اإىل امل��روة، لنكمل ب��اإذن اهلل �سبعة 

اأ�سواط.

كر احلكيم: ن�صري االآن اإىل جبل ال�صفا مرّددين اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
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ائ  ائ ەئ ەئ وئ      وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ 
ی  ی    یی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  جئ     حئ مئ ىئ  يئ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ ڦ 
چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  چ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک    ک ک 

ک گ  گ رب ) اإبراهيم(.

ننزل االآن من املروة م�صتاأن�صني ب�صيٍء من ال�صّنة:

الحديث

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأنها قالت: "خرجنا مع ر�شول اهلل 
ِة الوداع، فِمّنا من اأَهلَّ بُعمرة، ومّنا من اأهلَّ بَحجٍّ وعمرة،  ملسو هيلع هللا ىلص عام َحجَّ
اأهلَّ بعمرٍة  ، فاأّما من  باحلجِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ، واأَهلَّ ر�شوُل اهلل  اأهّل بَحَجٍّ ومّنا من 
، واأما من اأهلَّ بحجٍّ اأو َجَمَع احلج والعمرة، فلم َيِحلُّوا، حتى كان  فَحلَّ

يوم النحِر". متفق عليه.

نرجع االآن لنبداأ �صوطنا الثالث من ال�صفا اإىل املروة، ونخففه 
بكلمة طيبة:
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اإلرشادات الصحية للحاج

اإّن كثرًيا من الأمرا�س املنت�شرة يف فرتة احلج هي من الأمرا�س 
التي ميكن الوقاية منها اأو التحكم فيها - باإذن اهلل -. وهي تاأتي نتيجة 

لالأ�شباب التالية:-
1- ازدحام احلجاج يف امل�شاعر اأو يف اأماكن اأداء العبادة مثل : 

الطواف وال�شعي، ورمي اجلمرات وغريها.
2- عدم املحافظة على النظافة ال�شخ�شية اأو النظافة العامة اأو 

نظافة املاأكل وامل�شرب.
�س ل�شربات  3- الإجهاد ب�شبب امل�شي الكثري، اأو ال�شهر اأو التعرُّ

ال�شم�س.
تفاقمها  اإىل  احلج  واأدى  احلاج  لدى  م�شبقة  اأمرا�س  وجود   -4

وزيادة م�شاعفاتها.
5- عدم الأخذ بالأ�شباب الوقائية من احل�شول على التطعيمات 

املو�شى بها اأو عدم الأخذ بالتعليمات ال�شحية املنا�شبة لكل حاج.
من  القادمني  احلجاج  من  كثري  ل��دى  ال�شحي  الوعي  قّلة   -6

مناطق خمتلفة.
الأماكن  اإىل  الذهاب  اأو  الزدحام  ب�شبب  لإ�شابات  �س  التعرُّ  -7

�س حلوادث ال�شري. اخلطرة يف اجلبال، والتعرُّ
8- قدوم كثري من كبار ال�شن والطاعنني يف العمر اإىل احلج مما 

�شهم لالأمرا�س، والإ�شابات. يعرِّ
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9- الأنانية لدى كثري من احلجاج وعدم احرتام حقوق غريهم 
�س غريهم للخطر اأو الإ�شابة  ، مما يجعلهم يت�شرفون بت�شرفات تعرِّ

بالأمرا�س املختلفة.
توعية  يف  م�شرتكة  �شحية  جهود  هناك  تكون  اأن  ل  يف�شّ ولذلك 
اجلهات  ِقبل  من  احل��ج  قبل  باأ�شهر  تبداأ  احل���رام،  اهلل  بيت  حجاج 
ال�شحية يف بالدهم بالتعاون مع ال�شفارة يف كل بلد، وتتوىّل اجلهات 
احلج  باأحوال  لديها  ال�شحية  للخربة  نتيجة  البالد  هذه  يف  ال�شحية 
توعوية  جهود  هناك  وتكون  الكافية.  ال�شحية  باملعلومات  تزويدهم 
مكثفة من خالل و�شائل الأعالم املختلفة. ولو تقوم الف�شائيات العربية 
بدًل من بثِّها برامج اخلنا يف مثل هذه الأوقات اأن تبعث جزاًء من هذه 

احلملة التوعوية باجلوانب ال�شحية يف احلج

رابع اأ�صواطنا كان بعنوان )ُي�صتحب يف الع�صر من ذي احلجة(

يستحب في العشر من ذي الحجة الدعاء:

عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:»خري 
الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت اأنا والنبيُّون من قبلي: ل اإله اإل 
اهلل وحده ل �شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل �شيء قدير« 

اأخرجه الرتمذي.
قال ابن عبد الرب: "وفيه من الفقه اأّن دعاء يوم عرفة اأف�شل من 
اأّن دعاء يوم عرفة جماب كله يف  ا دليل على  اأي�شً غريه، ويف احلديث 

الأغلب".
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�صوطنا اخلام�س كان هادًئا، ومع هذه الفقرة:

من سنن الحج

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   زب  تعاىل:  قوله  ق��راءة  م�شروعية   -1 
ه  ودنوِّ لل�شفا،  هه  توجُّ اآخرها، وذلك عند  اإىل  ژژ  رب )البقرة: 158(. 
منه. وذلك يف ال�شوط الأول فقط. عن جابر ر�شي اهلل عنهما قال: ثم 
خرج من الباب اإىل ال�شفا فلما دنا من ال�شفا قراأ "اإّن ال�شفا واملروة 

من �شعائر اهلل" رواه م�شلم. 
لل�شفا.  هه  توجُّ عند  به،  اهلل  ب��داأ  مبا  اأب��داأ  ق��ول:  ا�شتحباب   -2

زب ڌ   قراأ:  ال�شفا  دنا من  فلما  قال:  عن جابر - ر�شي اهلل عنهما - 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  رب )البقرة: 158(، اأبداأ مبا بداأ اهلل به. فبداأ 

بال�شفا. رواه م�شلم.

نزلنا يف ال�صوط ال�صاد�س من املروة اإىل ال�صفا:

أخطاء في يوم النحر

النا�س ل يخرج  العيد، جتد بع�س  اإىل م�شّلى  1- عدم اخلروج 
اإىل امل�شّلى، خا�شة منهم ال�شباب، وهذا خطاأ؛ لأّن هذا اليوم هو من 
اأعظم الأيام، حلديث عبد اهلل بن قرط - ر�شي اهلل عنه - عن النبري 
القر«،  يوم  ثم  النحر،  يوم  )تعاىل(  اهلل  عند  الأي��ام  اأعظم  »اإّن  قال: 

يعني: اليوم الذي بعده.
�شيحلق  اأن��ه  بحجة  رّث��ة،  بثياب  خرج  بع�شهم  خرج  ما  واإذا   -2
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ويق�س اأظافره ويتطّيب وي�شتحم بعد ذبح اأ�شحيته، وهذا خطاأ، فينبغي 
للم�شلم اأن يتاأ�ّشى بالر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بهيئة ح�شنة وباألب�شة جديدة ذات 
ف�ي  ث�ي�اب����ه  اأح�شن  يلب�س  كان  اأنه  عمر  ابن  عن  ورد  ملا  زكية،  رائحة 
ال�ع�يدين، وقد �شّح الغت�شال قبل العيد عند بع�س ال�شلف من ال�شحابة 

والتابعني.
3- الأكل قبل �شالة العيد، وهذا خمالف للم�شروع، حيث ي�شن يف 
عيد الأ�شحى اأّل ياأكل اإّل من اأ�شحيته، ملا ورد عن ع�ب��د اهلل بن بريدة 
عن اأبيه، قال: كان الر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ول 

يطعم يوم الأ�شحى حتى ي�شلي.
َيْطَعُم  ل  فكان  الأ�شحى،  عيد  يف  "واأما  اجلوزية:  قيم  ابن  قال 

حتى َيرِجَع من امل�شلى فياأكل من اأ�شحيته".

نختم �صعينا من على جبل املروة:

من أسرار الحج ومنافعه

)1( احلج اأف�شل اجلهاد؛ فعن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: 
»قلت يا ر�شول اهلل، نرى اجلهاد اأف�شل الأعمال؛ اأفال جناهد؟ قال: ل، 

ولكن اأف�شل اجلهاد حج مربور« رواه البخاري.
)2( احلج املربور جزاوؤه اجلنة، قال  ملسو هيلع هللا ىلص : »العمرة اإىل العمرة 

كفارة ملا بينهما، واحلج املربور لي�س له جزاء اإّل اجلنة« رواه م�شلم.
)3( واحلاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته اأمه اإذا كان حجه مربوًرا، 
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: »من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يف�شق رجع كيوم  قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
ولدته اأمه« رواه البخاري وم�شلم.

ختاًما: ل ن�ستطيع اأن ننقل لكن ولو جزًءا ي�سرًيا من روحانية، 
ما  ونو�سل  ن�ستطيع،  ما  نبذل  اأننا  ح�سبنا  ولكن  احل��ج،  وطماأنينة 

يتي�سر لنا اإي�ساله.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل م�ستحِق احلمد بال انقطاع، وم�ستوجِب ال�سكر باأق�سى 
املرجو  ل�سان،  بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  املّنان،  الوّهاُب  ي�ستطاع،  ما 
للعفو والإح�سان، الذي ل خري اإل منه، ول ف�سل اإل من لدنه، واأ�سهد 
اأّن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، وحبيبه وخليله، الوايف عهده، ال�سادق 
وع���ده، ذو الأخ����الق ال��ط��اه��رة، امل��وؤّي��د ب��امل��ع��ج��زات ال��ظ��اه��رة وال��رباه��ني 
�سالة  واأح��زاب��ه،  وتابعيه  واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الباهرة، 

ت�سرق اإ�سراق البدور. اأما بعد:

م��ك�����ة ي��ق�����س�����د  اهلل  وف���������د  زال  وم������ا 
ورك��ن�����اه ال��ع��ت��ي��ق  ال��ب��ي��ت  ب���دا  اأن  اإىل 

وال��دع��ا ك��ر  ب��ال��ذِّ اهلل  �سيوف  ف�سجت 
وك���������رّبت احل����ج���������اج ح���ي�������ن راأي����ن���������اه

ف��رح�����ة ت���زه���ق  الأرواح  ك������ادت  وق�����د 
مل��ا نحن م��ن عظم ال�����س��رور وج��دن��اه

نحن معكن اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، 
يف اآخر اأيامنا الإذاعية من اأ�سبوع احلج.

��ا نح��ن اأول براجمن��ا  كم��ا اأّن اأول اأركان احل��ج االإح��رام، اأي�صً
القراآن:



72

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ             ژ ژ ڑ 
ڱ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ           گ  ک  ک    ک  ک  ڑ 
ڱ ڱ  ڱ ں  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 ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ رب )احلجر(.

خذوا عني منا�صككم، واحلديث ال�صريف:

الحديث

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قلُت: يا ر�شول اهلل، نرى 
َحجٌّ  اجلهاد:  اأف�شل  فقال:)َلُكنَّ  جناهد؟  اأفال  العمل،  اأف�شل  اجلهاد 

مربور( رواه البخاري.

كلمتنا ال�صباحية بعنوان )التطعيمات اخلا�صة باحلج(

التطعيمات الخاصة بالحج

اأخُذ التطعيم بفرتة كافية قبل احلج اأمٌر �شروري لوقاية احلاج 
باأخذها  ى  ُيو�شَ التطعيمات  من  عدد  وهناك  الأمرا�س.  من  واحلجاج 



73

�شها يف التايل: قبل احلج منها ما هو اإلزامي، ومنها ما هو اختياري نلخِّ
ال�شحايا( وهو من  ال�شوكية )التهاب  التطعيم �شد احلّمى   )1(
التطعيمات التي ت�شرتط احلكومة ال�شعودية اأخذها قبل ال�شفر للحج. 
واحلّمى ال�شوكية من الأمرا�س املعدية اخلطرية. وتنتقل بوا�شطة الرذاذ 
املتطاير من الفم و الأنف، وت�شيب اأغ�شية املخ والنخاع ال�شوكي، وتودي 
اإعاقات  اإىل  تودي  وقد  تعالج،  اإْن مل   - الوفاة -ل قدر اهلل  اإىل  غالًبا 

ع�شبية يف حالة تاأخر العالج.
حتت  حتقن  ملي(،  )ن�شف  واح��دة  جرعة  عن  عبارة  واللقاح 

اجللد. واإليك هذه النقاط املهمة املتعّلقة بهذا اللقاح:
ت�شّمى )مننجوكوك�س(، وهي  التطعيم �شد جرثومة  ي�شتخدم   -
اأ�شهر اأ�شباب احلمى ال�شوكية واأخطرها. وهو عبارة عن تطعيم رباعي 
التكافوؤ، ويعطى للبالغني والأطفال من �شن �شنتني واأكرث، والأطفال ما 
 )A( لقاح اإعطاوؤهم جرعتني من  يتم  بني عمر ثالثة �شهور و�شنتني 

بينهم ثالثة �شهور. ويف حالة عدم توفر اللقاح ُيعطون العالج الواقي.
- يجب اأن يتم اللقاح قبل ع�شرة اأيام من ال�شفر على الأقل، وي�شتمر 

مفعوله ثالث �شنوات يتم التطعيم بعدها عند ال�شفر مرة اأخرى للحج.
من  كبرية  ن�شبة  ت�شيب  وه��ي  الإنفلونزا:  �شد  التطعيم   )2(
الإره��اق  و  بالتعب  وت�شيبهم  للمنا�شك  اأدائهم  على  وتوؤثر  احلجاج، 
العام، وقد ت�شتمر معهم حتى بعد اإكمالهم احلج. ولذلك هناك تطعيم 
لالأنفلونزا ين�شح باأخذه، ولكنه اختياري. و يتاأكد اأنه مطابق لتو�شيات 

اجلهات ال�شحية يف اململكة، والتي ت�شدر �شنوًيا بهذا اخل�شو�س.
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)3( التطعيم �شد اللتهابات الرئوية: وي�شّمى لقاح )نيمو كوك�س(، 
وهو لقاح خا�س ل يعطى لكل احلجاج، ولكنه يعطى للمر�شى امل�شابني 
بالأنيميا املنجلية، اأو الف�شل الكلوي، اأو نق�س املناعة، اأو املر�شى الذين 
مت ا�شتئ�شال الطحال لديهم. كما ميكن اإعطاوؤه للحجاج كبار ال�شن، اأو 

الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة يف الكبد اأو القلب اأو الرئة.
)4( التطعيم �شد احلمى ال�شفراء: ويعطى للمر�شى القادمني 
من املناطق املنت�شر فيها املر�س، كاملناطق �شبه ال�شحراوية الأفريقية، 

وبع�س الدول يف اأمريكا اجلنوبية.
)5( تطعيم الأطفال: يتاأكد من ا�شتكمالهم للتطعيمات الأ�شا�شية 
�شد اأمرا�س الطفولة الرئي�شة، بالإ�شافة اإىل التطعيمات اخلا�شة باحلج.

فقرتنا الرابعة هي الفقرة التالية:

تعريفات تتعّلق بالحج

البيت  اإىل  ُيهدى  ما  الدال -  و�شكون   ، الهاء  بفتح   - الَهْدي   -1  
ًبا اإىل اهلل تعاىل. احلرام:  الإبل ، اأو البقر، اأو الغنم، ليذبح يف مكة تقرُّ

 2- بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.
ُبدنة؛ وهي ما  : جمع  الدال -  و�شكون  الباء،  الُبْدن - ب�شم   -3

ًبا اإىل اهلل تعاىل . ُي�شاق اإىل  احلرم من اإبل وبقر ليذبح تقرُّ
 4- النحر: النحر يف اأ�شفل الرقبة مما يلي ال�شدر.

  5- الذبح: يف اأعلى الرقبة مما يلي الراأ�س، ولبد فيهما من قطع 
الودجني. 
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 6- الودجان: هما الِعْرقان الغليظان املحيطان باحللقوم.
7- القانع: ال�شائل.

  8- املعرّت: الذي يتعّر�س للرجل؛ ول ي�شاأله حياًء وعفة.
9- الإح�شار: املنع من دخول مكة بعد الإحرام ملر�س اأو عدو اأو 

غريه.

ال�صكينة ال�صكينة، ومع هذه الفقرة:

مسائل معاصرة في الحج
م�شاألة حج املدين: َدْين احلاج ينق�شم اإىل ق�شمني:

ين،  الدَّ ب�شداد  اأوًل  الذّمة  اإبراء  فيجب  حال  َدْين  الأول:  الق�شم 
ين ل يجب عليه ول يحج لكونه غري  بالدَّ فاإّن من كانت ذمته م�شغولة 

م�شتطيع، ولو حج �شح حجه.
امل�شارف  كاأق�شاط  ح��ال  غري  ي��ن  ال��دَّ ك��ان  اإذا  ال��ث��اين:  الق�شم 
وال�شركات فهذا يحج لأّن ذمته لي�شت م�شغولة مبا مل يحل من الديون، 

وينبغي الو�شية به لئال ت�شيع حقوق النا�س.

نقف مع اآخر فقراتنا:

من مقاصد الحج التربوية

التعوُّد على الن�شباط: فاحلج يف �شهر ذي احلجة و�شيام رم�شان 
يف �شهر رم�شان ومواقيت ال�شالة يف وقت حمدد معروف وغريها من 
من�شبًطا يف  يكون  اأن  على  امل�شلم  ترّبي  منظومة  فتلك هي  العبادات، 
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حياته، ويزداد ذلك حينما يكون يف اأيام فا�شلة كاأيام احلج يتنقل فيها 
احلاج من عبادة اإىل عبادة، ليعّود امل�شلم نف�شه على اأن يكون من�شبًطا، 
فال يقدم �شهر احلج عن �شهره ول يوم عرفة عن يومها ول الرمي عن 

وقته ول الطواف عن موعده.
اأن يوؤخر بع�شها  فمواقيت العبادة يف احلج من�شبطة فال ميكن 

ول يقدمها ولو لثواٍن. 
مواعيده  يف  بان�شباطه  غريه  عن  امل�شلم  يتمّيز  لأن  دع��وة  وهي 

واأعماله، فيعتاد الن�شباط يف حياته كلها ومع الآخرين.
ختاًما نقول:

ِّ��ي�����ا اإل����ي���������ك اإل����ه���������ي ق�������د اأت����ي���������ت ُم��لَ��ب���
ف���ب�������ارك اإل���ه�������ي َح���ّج���ت�������ي ودع��ائ�����ي�����ا

ق�����س��دت��ك م�����س��ط�����ًرا وج��ئ��ت�����ك ب��اك��ي�����ا
ب��ك��ائ��ي�����ا ت���������رد  اأن  رب���������ي  وح���ا����س�������اك 

ك���ف���ان�������ي ف����خ���������ًرا اأن����ن���������ي ل�������ك ع��اب�����د
موالي�ا عب�ًدا  �سرت  اإن  فرحتي  فيا 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا، وتبارك الذي جعل يف 
الليل  الذي جعل  �سراًجا وقمًرا منرًيا، وهو  ال�سماء بروًجا وجعل فيها 
اإلينا حممًدا هادًيا  اأر�سل  اأراد �سكوًرا،  اأو  اأن يّذكر  اأراد  والنهار ِخْلَفة ملن 
الأمة، وجاهد يف  الأمانة، ون�سح  واأّدى  الر�سالة،  ومب�سًرا ونذيًرا، فبّلغ 
اهلل حّق جهاده، وتركنا على املََحّجة البي�ساء، ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها 

اإّل هالك، فجزاه اهلل عن اأمة الإ�سالم خري اجلزاء. اأما بعد:
ل  احلرائق  فعند  املدنية،  القطاعات  اأه��م  امل��دين من  الدفاع  ُيَعد 

�سمح اهلل نت�سل ب�)998(، وغريها من الكوارث.
لذا .. نحن معكن 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

قال تعاىل: زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ  ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄڄ ڄ    ڄ          ڃ  
ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑڑ ک    ک     ک ک  گ گ 
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ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ     ہ   ہہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ   ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ              ۅ ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ  ىى   ې    ې  ې      ې  ۉ  ۉ 
ی  ی          ی  ىئ    ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
خت    حت     جت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ    جئ   ی 
ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  جح   مج  حج  يث  ىث  مث           جث  يت  ىت  مت 
رب  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ   ٻ 

)الإ�شراء(.

ون�صتمع اإىل ال�صّنة:

حديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من 
ٍد"  مَّ قه مبا يقوُل ، فقد َكَفر مبا اأُْنِزَل على حُمَ دَّ اًفا اأو كاهًنا ف�شَ اأََتى َعرَّ

�شححه الألباين. 

كلمتنا اليوم عن الدفاع املدين:

متى بدأت مكافحة الحرائق؟

عرف الإن�شان منذ الأزل اأّن النار ميكن اأن تكون �شديقة وخادمة. 
الإن�شان  ل��دى  يكن  مل  ذل��ك،  وم��ع  كبرًيا.  مدمًرا  تكون  اأن  ميكن  كما 
البدائي، م�شكلة بالن�شبة اإىل مكافحة احلرائق كما لدينا نحن اليوم، 



79

ل�شبب ب�شيط وهو اأنه مل يكن يعي�س يف منازل جممعة مًعا - مبعنى اآخر 
- يف قرى وبلدات ومدن.

ولكن عندما �شرع الب�شر يف العي�س مًعا يف جماعات كبرية، بات 
عليهم الهتمام مب�شكلة مكافحة احلرائق. وهكذا، قبل الع�شر امليالدي 
)يف الواقع قبله بعّدة قرون( نّظمت فرق للمكافحة، هي فرق الإطفاء. 
لدى  وك��ان  العامل.  اأنحاء  يف  البلدان  من  الكثري  يف  ُوج��دت  وقد 
العبيد  وا�شتخدموا  املدينة،  حلماية  اإطفاء  ف��رق  القدامى  ال��روم��ان 

كاإطفائيني.
وللمنا�شبة نذكر اأّن الرومان اأوجدوا كذلك اأول طريقة لر�س �شيل 
من املياه متوا�شل. وا�شتعمل رجال الإطفاء الرومان الفوؤو�س، والأردية، 
للحريق هنا  ثمة مكافحة منظمة  وكان  والأعمدة!  وال�شالمل،  والدلء، 

وهناك يف القرون الو�شطى، ولكنها مل تكن �شديدة الفعالية. 
ذلك  مت  وقد  اإجنلرتا.  يف  ن�شاأت  نعرفها  كما  احلريق  ومكافحة 
برز  بالطبع،  هنا،  ومن  احلريق.  �شد  للتاأمني  �شركات  اإن�شاء  بف�شل 
منع  ط��ري��ق  م��ن  احل��رائ��ق  ج���راء  م��ن  اخل�شائر  بتخفي�س  اله��ت��م��ام 
انت�شارها. وملا مل يفعل امل�شوؤولون يف لندن ال�شيء الكثري بالن�شبة اإىل 
هذه الق�شية، نّظمت �شركات التاأمني فريًقا لإطفاء احلريق خا�شة بها.
)1722م(،  ال�شنة  يف  مت  ُنظِّ ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  فرقة  اأول  ول��ع��ّل 
وتبعتها فرق اأخرى. وكانت �شركات التاأمني هذه ت�شع عالمات خا�شة 
ال�شنة  ويف  املباين.  ب�شائر  مطلًقا  تهتم  ول  لديها،  املوؤّمنة  املباين  على 

)1833م( اأن�شئ اأول جهاز منظم ملكافحة احلريق يف مدينة لندن.
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العامل،  اأرجاء  معظم  يف  كما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف 
املدن( فرًقا  اأو  بالبلدات  املحلية )اخلا�شة  ال�شلطات  تن�شئ  اأن  وقبل 
العمل  بهذا  للقيام  فرًقا  اأنف�شهم  املواطنون  اأوجد  احلريق،  لإطفاء 
على  احلرائق  مكافحة  اأعمال  تزال  ما  الواقع،  ويف  املتطوعني.  من 
عاتق املتطوعني يف معظمها. ويف الوليات املتحدة الأمريكية وحدها 
زهاء مليون �شخ�س يكافحون احلرائق، وواحد من ع�شرة من رجال 
اأجًرا  ويتقا�شى  كاماًل  ر�شمًيا  دواًما  يعمل  اإطفائي  الإطفاء هوؤلء هو 

�شهرًيا!

الب��د لن��ا جميًعا م��ن اأخ��ذ احليطة واحل��ذر عن��د التعامل مع 
احلرائق، ومع فقرة:

أخطار الحريق

�شحايا  ويذهبون  احلريق  ح�شول  عند  البع�س  ميوت  ما  كثرًيا 
النريان، وقد اأثبتت التجارب التي قام بها بع�س العلماء مبعهد بروكلني 
اختناقهم  ب�شبب  الغالب  يف  ميوتون  احلريق  �شحايا  اأّن  ال�شناعي، 
امل��واد  وم��ن  اخل�شب،  وم��ن  املحرتقة  الثياب  من  املت�شاعد  بالدخان 
امل��واد  تلك  من  تنبعث  �شامة  غ��ازات  ف��اإّن  ال�شليولويد  من  امل�شنوعة 
اأوك�شيد  ثاين  وغاز  الكربون  اأوك�شيد  اأول  غاز  مقدمتها  ويف  امل�شتعلة، 
الكربون وكالهما �شم قاتل، اأما الغازات التي تنبعث من احرتاق الزيوت 

واأمثالها من املواد الدهنية فاأقل خطًرا.
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طفاية احلريق مهمة يف كل منزل، ومع فقرة:

أخطار الكهرباء
التعليمات  اتبعي  الكهرباء  اأخ��ط��ار  من  �شالمتك  على  حفاًظا 

التالية:
الكهربائية  والتو�شيالت  التمديدات  جميع  �شالمة  من  • التاأكد 

واأنها بحالة جيدة وداخل موا�شري عازلة.
• التاأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لف�شل التيار تلقائًيا يف 

حالة وجود اأي التما�س كهربائي.
• يجب عدم مرور متديدات الأ�شالك حتت الفرا�س اأو بالقرب 

من ال�شتائر اأو ال�شجاد.
واحلمامات  باملطابخ  الهوائية  ال�شفط  م��راوح  ترك  جتّنبي   •
ثم  ومن  ال�شلك،  ح��رارة  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  ذلك  لأّن  با�شتمرار:  تعمل 

يوؤدي اإىل حدوث حريق.
املعمول  الكهربائي  الكهربائي مياثل اجلهد  اأّن اجلهد  • تاأكدي 

به يف اململكة.
الرطوبة  اأم��اك��ن  ع��ن  بعيًدا  الكهربائية  الأ���ش��الك  متديد   •

واحلرارة.
واحد. م�شدر  من  الكهربائية  التو�شيالت  ا�شتخدام  • جتّنبي 

التعليمات  واتبعي  نع  ال�شُّ اجليدة  التو�شيالت  ا�شتخدمي   •
املدّونة عليها.



82

املخت�س. مبعرفة  والآخر  احلني  بني  الأ�شالك  • فح�س 

االت�ص��ال ال�صريع بالدفاع املدين يقلل م��ن الكارثة باإذن اهلل، 
ومع هذه الفقرة:

خشب من سعف النخيل ال يحترق ومقاوم للمياه

يف معر�س جنيف الدويل لالخرتاعات )2008م(، ح�شل املخرتع 
يزيد اأحمد عقل على اجلائزة الف�شية، عن ابتكاره حتويل �شعف النخيل 
اإىل نوع من الأخ�شاب ال�شناعية ال�شلبة، التي من �شاأنها املحافظة على 
البيئة بالتخلُّ�س من النفايات واملحافظة على الأ�شجار، وقد راأت جلنة 
تتمتع مبوا�شفات جودة  تنتج مادة  املبتكرة  الطريقة  اأّن هذه  التحكيم 

قيا�شية، لأّن اخل�شب اجلديد مقاوم 
للمياه ويتفحم فقط عند الحرتاق ول ي�شدر عنه لهب، كما تعمل 
هذه الطريقة على وجود �شناعة تكون مورد رزق يف الدول الغنية بغابات 

النخيل.
ختاًما: نحتاج جميًعا اإىل معرفة املهام واخلدمات التي يقدمها 
الدفاع املدين، وهذا ما نحاول اإي�ساله لكن يف هذا الأ�سبوع باإذن اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "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 
اإّي��اه:  مادًحا  ربنا  عنه  فقال  بالقراآن  نبّيه   اأّدب  ال��ذي  وه��و   �سبحانه 
زب ڱ ڱ    ڱ ں رب )القلم:4(، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 
اأّن حممًدا عبده ور�سوله �ساحب اخللق القومي،  �سريك له، واأ�سهد 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
نحن معكن اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

يف اليوم الثاين من اأ�سبوع الدفاع املدين.

نبداأ براجمنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڤ      ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ   ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ  
ڑ ڑ ک ک ک            ک گ گ  گ   گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ       ۀ   ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ    ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
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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 يب  رب )الإ�شراء(.

ونقتب�س من ال�صّنة حديًثا:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: قال ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
ولي�س  الرِحِم،  �شَلِة  من  ثواًبا  اأعجَل  فيه  تعاىل  اهلُل  ِطيَع  اأُ �شيٌء  "لي�س 
تدُع  الفاجرِة  واليمنِي  الرحم،  وقطيعِة  البْغِي  من  عقاًبا  اأعجَل  �شيٌء 

الدياَر بالِقَع" �شححه الألباين.  

رج��ال الدف��اع امل��دين بذل��وا اأرواحه��م حلمايتنا، وم��ع كلمتنا 
ال�صباحية:

إرشادات السالمة لمستخدمي الكهرباء

خطورة  ل  ي�شكِّ الكهرباء  مع  امل��اء  اجتماع  اأّن  دائًما:  تذّكري    -
كهربائي  جلهاز  ا�شتعمالك  عند  ح��ذرة  تكوين  اأن  يجب  لذلك  بالغة، 
الكهرباء  مع  املاء  اجتماع  لأّن  املاء،  يوجد  املطبخ حيث  اأو  احلمام  يف 
التيار  يكون م�شدر  اأن  ينبغي  يكون مميًتا، ويف مثل هذه احلالت  قد 

الكهربائي بوا�شطة اأحد املقاب�س املزّودة بقاطع اأر�شي تلقائي.
-  ل تلم�شي اأية مفاتيح كهربائية اأو اأجه��زة كهربائية ويدك رطبة 

اأو كنت تقفني على �شطح مبلل لأّن ذلك ي�شكل خطورة بالغة عليك.
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اإل املعدات والأجهزة والأدوات الكهربائية التي  -  ل ت�شتخدمي 
تكون بحالة جيدة وم�شّنعة من ِقبل �شركات ذات �شمعة طيبة، ويجب 
قبل  كهربائي  بكل جهاز  الت�شغيل اخلا�شة  تعليمات  معرفة  التاأكد من 

ا�شتخدامه.
-  ل تلم�شي اأو مت�شكي اأية اأجهزة كهربائية بيد واحدة يف الوقت 
الذي تلم�شني فيه اأي �شطح قد يكون مو�شال كهربائيا مثل حنفيات املياه 

وخطوط املياه.
-  يجب عدم حتميل اأي مقب�س كهربائي زيادة عن حده، وعند 
اإب��الغ  الكهربائية  التو�شيالت  اأو  املفاتيح  يف  �شخونة  اأي��ة  مالحظة 
تو�شيالت  باأية  القيام  عدم  ويجب  ال��الزم،  لعمل  املخت�س  الكهربائي 

كهربائية اأو اإ�شالحات اإّل مبعرفة املخت�شني يف جمال الكهرباء.
-  �شعي اأغطية ال�شالمة على املقاب�س الكهربائية غري امل�شتعملة 
اأو و�شع  اأو خلعه  املقب�س  الأطفال ول ت�شمحي لالأطفال بو�شع  حلماية 

اأ�شابعهم بداخله.
واف�شلي  امل�شتخدمة  الكهربائية غري  الأجهزة  اف�شلي جميع    -
من  النتهاء  عند  واحل��م��ام  املطبخ  يف  الكهربائية  الأج��ه��زة  قواب�س 

ا�شتعمالها.
-  اجعلي التو�شيالت الكهربائية بعيدة عن اأماكن ال�شري وامل�شي 
خا�شة التي يلعب فيها الأطفال، وجتنبي مترير اأ�شالك الكهرباء فوق 
ا ل مترري  اأو بالقرب من م�شادر احلرارة كاملدافئ اأو الأفران، واأي�شً

الأ�شالك.
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ال حتاويل العبث باملواد �صريعة اال�صتعال، ومع فقرة:

حرائق الكهرباء

تعليمات  اتباع  وع��دم  الكهربائية  الأج��ه��زة  ا�شتخدام  �شوء  اإّن 
ال�شركة امل�شّنعة يوؤدي اإىل حدوث حرائق نتيجة لالأ�شباب التالية:

اأوًل: الزيادة يف الأحمال الكهربائية:
عدة  وتركيب  طاقتها  من  اأكرث  الكهربائية  الأ�شالك  حتميل  اإّن 
وقوع  اإىل  يوؤدي  رديئة  اأ�شالك  وا�شتخدام  واحدة  تو�شيلة  على  اأجهزة 

حوادث كثرية.
ثانًيا: الأجهزة احلرارية:

اإّن كثرًيا من ربات البيوت ي�شئن ا�شتخدام الأجهزة احلرارية مثل: 
ال�شديد  التدفئة: لذا يجب مراعاة احلذر  املكاوى الكهربائية واأجهزة 
)ال�شتائر  مثل  املواد  من  بالقرب  احلرارية  الأجهزة  هذه  و�شع  وعدم 

ال�شرا�شف(.
ثالًثا: �شوء التوزيع الداخلي لتمديدات الكهرباء:

اإّن �شوء التوزيع يعني اأّن اخلطوط الكهربائية الثالثة يف منزلك 
مل يتم توزيع الأحمال عليها بالت�شاوي بتحميل خط اأو خطني اأكرث من 
الثالث، فاإّن هذا يوؤدي اإىل احرتاق الفيوزات اخلا�شة بهذين اخلطني، 
وهذا يتطّلب ا�شتدعاء فني خمت�س لي�شلح ما نتج عن �شوء ال�شتخدام.



87

هناك االآالف ممن قتلتهم احلرائق، اأو �صّوهتهم، ومع فقرة:

حرب الغازات

يقول بع�س علماء الكيمياء: اإّن الغازات هي اأقرب اأدوات القتال 
من  وال�شفقة  الرحمة  مبادئ  على  انطباًقا  اأكرث  وهي  الإن�شانية،  اإىل 
املدافع واملقذوفات على اختالف اأنواعها. ومع ذلك ت�شعى بع�س الدول 
اإىل حترمي ا�شتعمالها يف احلروب، ويوؤخذ من �شجالت احلرب العظمى 
الأوىل اأّن عدد اجلنود الأمريكيني الذين اأ�شيبوا ب�شموم الغازات كان 
الباقون.  وجنا  فقط  مائتني  �شوى  منهم  ميت  مل  جندًيا،   )70752(
ويوؤخذ من تقارير علماء الكيمياء اأّن اأخطر الغازات التي ا�شتعملت يف 
احلرب العاملية غاز الفو�شجني، ومع ذلك فهو اأقل خطًرا من مقذوفات 

املدافع.

دائًما احفظي )998( الأي حريق، ومع فقرة:

صافرة اإلنذار

الإن��ذار  و�شائل  بوا�شطة  ال�شكان  اإع�����الم  هو  الإن���ذار:  تعريف 
املختلفة، عن وج�ود اأو زوال اأي م�شدر من م�ش�ادر الأخط�ار )القدرية 
ممتلكاتهم،  اأو  حلياتهم  املهددة   ) احلربية   � ال�شناعية   � الطبيعية   �
الالزمة  التدابري  لتخاذ  امل�دين  الدف�اع  وتعليمات  توجيهات  واإنفاذ 

حلماية الأرواح واملمتلكات اخلا�شة والعامة والرثوات الوطنية.
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الإ���ش��ارات  خ��الل  وم��ن  املختلفة،  الإن���ذار  و�شائل  بوا�شطة  ويتم 
الع�امة،  وامليادين  والطرقات  ال�شوارع  يف  وامل�شموعة  املميزة  ال�شوتية 
وعليهم  حياتهم  يهدد  خطر  بوجود  ال�شكان  يعلم  املباين  داخ��ل  ومن 
�ه اإىل املخ�ابئ واملن�ازل وقفل الأب�واب وال�شبابيك، واتخ�اذ تدابري  التوجُّ
تعليمات  اإىل  والتلفاز  املذياع  خالل  من  وال�شتماع  املنا�شبة  احلماية 

الدفاع املدين.  

ال حتاويل التجمهر عند م�صاهدتك ملنزل يحرتق، ومع فقرة:

مفاهيم عامة في الدفاع المدني

1- مفهوم الإغاثة: جمموعة اخلدمات الفورية ) اإيواء - غذاء - 
ك�شاء - دواء ..اإلخ( التي تقدم للمت�شررين نتيجة الكوارث واحلروب

اأو  2- مفهوم الإخالء: هو نقل الأ�شخا�س من الأماكن املعّر�شة 
التي تعّر�شت لأخطار احلروب والكوارث والطوارئ املختلفة )طبيعية 

اآمنة. اأماكن  اأقرب  اإىل   ).... حربية   - – �شناعية 
تتوافر  اآمنة  اأماكن  املت�شررين يف  اإي��واء  هو  الإي��واء:  3- مفهوم 
بها جميع امل�شتلزمات ال�شرورية ل�شتمرار احلياة، حلني عودتهم اإىل 

اأماكنهم الأ�شلية بعد اإعادة الو�شع اإىل حالته الطبيعية.
4- مفهوم التطوُّع: جمموعة خدمات اإن�شانية يقوم باأدائها اأنا�س 

متطّوعون اأو مترّبعون بدون مقابل.
5- مفهوم اإعادة الأو�شاع: هي اإعادة الأو�شاع اإىل ما كانت عليه 
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قبل وقوع الكارثة يف اأ�شرع وقت ممكن، وذلك من خالل خطة �شاملة 
ت�شارك فيها اأجهزة الدولة ذات العالقة.

الآن نكون قد و�سلنا اإىل ختام فقراتنا لهذا اليوم، ون�ساأل اهلل اأن 
نكون قد اأ�سفنا ملعلوماتك ال�سيء الكثري فيما يخ�ص الدفاع املدين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �سمائرنا ب�سرائع الإمي��ان، وزّي��ن ظواهرنا 
اإل اهلل وحده ل �سريك له، �سرع لنا  اإله  اأن ل  ب�سعائر الإ�سالم .واأ�سهد 
بيان،  اأمّت  وال��ط��رق  والو�سائل  الأ�سباب  فبنّي  والأب���دان،  القلوب  طهارة 
واجل��اّن،  الإن�����ص  اإىل  املبعوث  ور�سوله  عبده  حممًدا  �سّيدنا  اأّن  واأ�سهد 
الدّيان. �سلى اهلل و�سّلم  اإىل قدا�سة  الأوث��ان  النا�ص من جنا�سة  ليخرج 

عليه، وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان. اأما بعد:
ا  اأي�سً اأّن الثقافة ترفع م�ستوى الوعي لدى الفرد واملجتمع،  كما 
ارتفاع م�ستوى وعينا باأهمية عمل الدفاع املدين، ي�ساهم يف زيادة تعاون 

كافة اأفراد املجتمع لتباع ن�سائح وتوجيهات هذا القطاع املهم.
ونحن معكن اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

ملوا�سلة احلديث عن الدفاع املدين.

نبداأ بانطالقة من ميدان القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب جت حت خت        مت ىت يت جث مث ىث يث  
ٱ ٻ ٻ          ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ 
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ڳ   ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک    ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 
رب  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 

)الإ�شراء(.

ونوا�صل امل�صري يف طريق ال�صّنة املطهرة:

الحديث

ر�شول  ق��ال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - طالب  اأب��ي  بن  على  عن 
اِر وَمقعُده من  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ما منُكم ِمن اأحٍد اإل قد ُكِتَب َمقَعُده من النَّ
عادِة  ا َمن كان من اأهِل ال�شَّ ٌر ملا ُخِلَق لُه، قال: اأمَّ ِة اعَملوا؛ فكلٌّ ُمَي�شَّ اجلنَّ
ُر لعمِل  قاوِة ف�َشُيَي�شَّ ا َمن كان من اأهِل ال�شَّ عادِة، واأمَّ ُر لعمِل ال�شَّ ف�َشُيَي�شَّ

قاوِة" �شححه الألباين.  ال�شَّ

ابع��دي امل��واد �صريع��ة اال�صتع��ال ع��ن االأطف��ال، وم��ع كلمتنا 
ال�صباحية:

الوقاية من حوادث المصاعد الكهربائية

اأنه  اإّل  امل�شاعد.  يف  ال�شالمة  و�شائل  وتنوُّع  د  تعدُّ من  بالرغم 
اأعمال  اأو نتيجة غياب  قد تقع بع�س احلوادث نتيجة �شوء ال�شتخدام 
ال�شيانة الدورّية لها، الأمر الذي يعّر�س م�شتخدميه خلطر الحتجاز، 

وللوقاية من تلك الأخطار نن�شح بالتايل: - 
1- األ ي�شتخدم الأطفال امل�شعد مبفردهم. 
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2- منع الأطفال من اللعب بامل�شعد فقد يوؤدي ذلك اإىل احتجازهم 
اأو �شقوطهم يف بئر امل�شعد وتعّر�شهم لالإ�شابة. 

3- �شرورة زيادة الوعي مبخاطر امل�شاعد لدى الأطفال.
بحكمة  والت�شرف  الهدوء  التزام  يجب  امل�شعد  توقف  عند   -4

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  م��ع،  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.

ت�صتطيعني اال�صتعانة بالدفاع املدين عند تعطل اأحد امل�صاعد 
الكهربائية، ومع فقرة:

أخطار أسطوانات الغاز

لأغرا�س  املنزل  يف  ت�شتخدم  التي  الغاز  اأ�شطوانات  اأّن  �شك  ل 
ل م�شدر قلق لالأ�شرة، لذا يتطّلب احليطة واحلذر  الطهي والتدفئة ت�شكِّ

عند ا�شتعمالها وذلك باتباع الإر�شادات التالية:
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• يجب اأن تكون اأ�شطوانات الغاز وو�شالتها واأنابيبها م�شنوعة 
من ال�شلب اأو النحا�س الأ�شفر اأو النحا�س الأحمر.

مظلل  مكان  يف  راأ�شي  و�شع  يف  دائًما  الأ�شطوانة  احفظي   •
خارج املنزل وجيد التهوية وبعيًدا عن اأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.

لال�شتعال. القابلة  املواد  من  بالقرب  ال�شطوانة  ت�شعي  • ل 
• يجب فح�س املواقد والأفران با�شتمرار، والتاأكد من اأن جميع 

منافذ الغاز يف عيون املواقد والأفران غري م�شدودة.
متت  قد  والو�شالت  الغاز  واأنابيب  املواقد  اأن  من  تاأكدي   •

�شيانتها ب�شكل جيد.
ترك  عند  اأو  النوم  قبل  الأ�شطوانة  �شمام  اإغالق  من  • تاأكدي 

املنزل.

الدفاع املدين جمّهز بكافة االأدوات لتخلي�س املحتجزين، ومع 
فقرة:

كلمة من الدفاع المدني
خدمتك  يف  و�شع  جهاز  املدين  الدفاع  الكرمية؛  املواطنة  اأيتها 
وم�شاعدتك ما ا�شتطاع اإىل ذلك �شبًيال، لكنه يعلق على ح�شن تفهمك 

وتعاونك لتحقيق �شالمتك اأكرب الآمال.
و�شتجدين الدفاع املدين م�شتعًدا.

لإطفاء احلريق.
لإنقاذك واإ�شعافك.
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لإ�شكانك اإذا فقدت منزلك.
لتموينك وتغذيتك اإذا احتجت.

ولكن الدفاع املدين لن ي�شتطيع اأن يحفر اخلنادق ويقيم املالجئ 
يف كل بيت، واأن يطفئ الأنوار يف كل منزل اأو اأن يقوم مبئات الأعمال 

الب�شيطة التي من واجباتك حلمايتك وعائلتك وممتلكاتك.
نف�شك،  تدافعني عن  لأنك  املدين،  الدفاع  اأنِت  القول..  خال�شة 

وعن عائلتك، وعن وطنك.

حاويل فتح النوافذ عند وجود رائحة غاز، ومع فقرة:

أخطار البنزين

قد تظن ربة الدار اأنه ل خطر من ترك البنزين يف وعاء مفتوح 
يف املطبخ، اأو يف اأي مو�شع اآخر فيه نار موقدة، ب�شرط اأن يظل البنزين 
بعيًدا عن النار، اإّل اأّن هذه الفكرة خطاأ؛ لأّن البنزين مادة طائرة فاإذا 
و�شع على مقربة من النار، فال يلبث اأن تت�شل دقائقه الطائرة باللهيب 

عن طريق الهواء في�شتعل من دون �شبب ظاهر. 
اإىل هنا نكون قد ختمنا يومنا الثالث من اأ�سبوع الدفاع املدين، 
املو�سوع فنحن  ت��ردن تقدميها يف ه��ذا  اأي��ة فقرات  ك��ان لديكن  ف��اإن 

نرحب بها لتقدمنها عرب منربكن الإذاعي.
عليكن ورحمة اهلل وبركاته". "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )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 وح��ده ل �سريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير، 
واأ�سهد اأّن 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:
كال�ساروخ  منطلقة  وهي  املدين  الدفاع  �سيارات  ن�ساهد  ما  كرًيا 
ال��دع��اء بالتوفيق  اإّل  اإن��ق��اذ ح��ري��ق؛ ف��ال منلك لهم  اأو  لإط��ف��اء ح��ري��ق، 

وال�سداد على ما يقدمونه من حماية لالأرواح واملمتلكات.
نتحدث اإليكن يف هذا اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( 

لعام )          ( لليوم الرابع على التوايل عن الدفاع املدين.

كر احلكيم: ونبداأ �صفارتنا باآيات من الذِّ

القرآن الكريم

ۋ            ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ         ېئ ېئ  ىئ 
جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ     جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حت   جت  يب  ىب  مب  خب          
پ ڀڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ   ڃ   ڃ 

ڌ  رب )الإ�شراء(.

ون�صرع للحاق بركب ال�صّنة النبوية:

الحديث

عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ُه، ملعوٌن َمْن ذَبَح لغرِي اهلِل،  ملسو هيلع هللا ىلص : " ملعوٌن َمْن �شبَّ اأباُه، ملعوٌن َمْن �َشبَّ اأُمَّ
َ ُتخوَم الأر�ِس، ملعوٌن َمْن َكَمَه اأَْعَمى َعْن طريٍق، ملعوٌن َمْن  ملعوٌن َمْن َغريَّ

وقَع على بهيَمٍة، ملعوٌن َمْن عِمَل بعَمِل قوِم لوٍط" �شححه الألباين. 

 �ص��المل النجاة ت�صاعد يف النج��اة من احلرائق باإذن اهلل، ومع 
كلمتنا ال�صباحية:

من أسباب الحريق

يف تقرير لإحدى �شركات التاأمني الأمريكية، اأّن ال�شجائر هي �شبب 
نحو �شتني يف املائة من حوادث احلريق التي تقع يف اأمريكا، ومعنى ذلك 
اأّن )الإهمال( هو اأعظم �شبب من اأ�شباب احلريق يف الوليات املتحدة، 

بل يف العامل كله. 
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التوكل على اهلل ال يتنافى مع اأخذ االأ�صباب، ومع فقرة:

مفاهيم عامة في الدفاع المدني

الإن��ذار  و�شائل  بوا�شطة  ال�شكان  اإع��الم  هو  الإن��ذار:  مفهوم   -1
املختلفة عن وجود اأو زوال اأي م�شدر من م�شادر الأخطار )الطبيعية- 
ال�شناعية- احلربية( املهددة حلياتهم اأو ممتلكاتهم واإنفاذ توجيهات 
الأرواح  حلماية  ال��الزم��ة  التدابري  لتخاذ  امل��دين  ال��دف��اع  وتعليمات 

واملمتلكات اخلا�شة والعامة والرثوات الوطنية
معّينة  اأ�ش�س  وفق  معدة  اآمنة  اأماكن  وهي  املخابئ:  مفهوم   -2

حلماية اجلمهور من اأخطار الكوارث
3- مفهوم الكوارث: وهي حوادث غري متوقعة )مفاجئة( يرتتب 
مواجهتها  عن  تعجز  املمتلكات  يف  وتدمري  الأرواح  يف  خ�شائر  عليها 

الإمكانات املحلية وت�شتدعي م�شاعد دولية.
الوقائية  الأمن ال�شناعي: وهي جمموعة الإجراءات  4- مفهوم 
بها  العاملني  وكافة  ال�شناعية  املن�شاآت  و�شالمة  حلماية  ت�شعى  التي 

والعمل على ا�شتمرارية اإنتاجها.
5- مفهوم احلماية املدنية: وهي حماية وجندة الإن�شان واملمتلكات 

يف كل الظروف زمن احلرب وال�شطرابات واأثناء النكبات.



98

حقيب��ة االإ�صعافات االأولية مهم��ة يف املنزل وال�صيارة والعمل، 
ومع فقرة:

الخطوات التي يجب على المبلغ اتخاذها في حالة 
اكتشاف حريق المنزل

رائع،  اأ�شري  الأ�شرة يف جو  اأف��راد  الذي يجمع  املكان  املنزل هو 
ر هذا اجلو الأ�شري  ولكن قد يحدث ل �شمح اهلل يف هذا املكان ما يعكِّ
احل��وادث  من  غريها  اأو  �شقوط   اأو  حريق  مثل  احل���وادث،  بع�س  من 
املنزلية،  والدفاع املدين دائًما يحر�س على رفع وعي املواطن واملقيم 
غريها،  اأم  املنزلية  �شواء  احل��وادث  مع  التعامل  كيفية  على  وتدريبهم 
ونحن هنا نو�شح كيفية اإبالغ الدفاع املدين والتعام������ل مع احل���ادث:-

1- اخلروج فوًرا مع اأفراد العائلة، واإذا كان هناك كثافة دخانية، 
كان  اإذا  و  والركبتني،  اليدين  على  زحًفا  املنزل  من  اخل��روج  فيتطلب 
اجلميع يف الدور العلوي واحلريق يف الدور الأر�شي، فالأف�شل اللجوء 

لل�شطح والبقاء فيه حتى يتم اإنهاء احلادث .
2- الت�شال بالدفاع املدين على الرقم )998( واإعطاء  و�شف 
وا�شح ملوقع احلادث مع مالحظة �شبط النف�س والهدوء اأثناء الو�شف.
القدرة عليها مع مراعاة  الإج��راءات يف حالة  اتخاذ بع�س    -3
عدم املجازفة واملخاطرة حتى و�شول فرق الدفاع املدين للموقع مثل:-

اأ - ف�شل التيار الكهربائي من القاطع الرئي�س  واإغالق حماب�س 
الغاز.
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ب -  ا�شتخدام الطفاية الي��دوية املتوفرة يف املوقع اإذا كان 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.

�صرع��ة ات�صال��ك بالدفاع امل��دين تقلل خ�صائ��ر احلرائق، ومع 
فقرة:

قواعد السالمة واألمان التي تساعدك على تفادي 
التسمُّم بغاز أول أكسيد الكربون

مثل  ال��وق��ود  ب��اح��رتاق  تعمل  التي  الأج��ه��زة  ب�شيانة  قومي   -1
ح�شب  وذل��ك  اخل�شب،  اأو  الكريو�شني  اأو  بالغاز  تعمل  التي  املدفئات 
ملعاينتها  متخ�ش�س  بفني  اعهدي  لها.  امل�شّنعة  اجلهات  تعليمات 

واإ�شالح اأي عطل بها. 
2- ل ترتكي مطلًقا املحركات التي تدار بالبنزين )�شيارة اأو اآلة 

ق�س الأع�شاب( م�شتغلة يف مكان مغلق مثل الكراج. 
3- قومي ب�شيانة اأنبوب العادم يف �شيارتك ملنع حدوث الت�شربات 
داخل  الهواء  جتديد  ل�شمان  قليال  ال�شيارة  نوافذ  تفتحي  اأن  والأ�شلم 

ال�شيارة عندما يكون املرور بطيًئا. 
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4- ل ت�شتخدمي مطلًقا الأجهزة التي تعمل باحرتاق الوقود داخل 
املباين اأو يف الأماكن املغلقة اإذا مل تكن مزّودة بنظام �شرف اأو تهوية، 
عند  لأنه  ذلك  املنزل،  داخل  اخل�شب  اأو  الفحم  �شواية  ت�شتخدمي  ول 
احرتاق الفحم اأو اخل�شب اأو غريهما من الوقود ينبعث غاز اأول اأك�شيد 

الكربون . 
اأي  يف  الكربون  اأك�شيد  اأول  بغاز  الت�شمم  يحدث  قد  انتبهي   -5

مكان ويف اأي وقت.
ختاًما نقول: ل ترتددي بالت�سال ب�)998( عند وجود اأة كارثة 

ل �سمح اهلل، وتذّكري باأّن رجال الدفاع املدين يف خدمة اجلميع.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّى 

اأجمعني".
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 أسبوع الدفاع المدني )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل يف قلوِب ال�سادقني لالإمياِن 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 وال�ّسَياَدة، �سّلى اهلل 

يادة. اأما بعد: عليه وعلى اآله و�سحِبه اأويل الف�سل والرِّ
الأرواح  على  وخ�سائرها  احلرائق  اإح�ساءات عن  تن�سر  عام  كل  يف 
واملمتلكات، ولكن يظل الوعي الجتماعي مهم يف خف�ص هذه الن�سب اأو 

ارتفاعها.
ونحن معكن اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

يف اآخر يوم من اأيام اأ�سبوعنا عن الدفاع املدين.

نبداأ من ميدان القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ      
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 
ۓ     ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ   ہ   ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ       ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
ۈئ  ۆئ     ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ىائ 
ٻ  ٻ    ٻ  ٱ  ی   ی  ی  ىئ  ىئ    ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ      
ٿ           ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ   ٻ   

ٿ رب )الإ�شراء(.

ونقفز اإىل ميدان ال�صّنة النبوية:

الحديث

عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص : »من دخل دار اأبي �شفيان فهو اآمن، ومن دخل امل�شجد فهو اآمن، 

ومن اأغلق بابه فهو اآمن« �شححه الألباين.

دقة معلومات املكان الذي وقع فيه احلريق ت�صاعد على �صرعة 
و�صول رجال الدفاع املدين اإليه، ومع كلمتنا ال�صباحية لهذا اليوم:

عشر نصائح لتجنُّب حوادث الصدمات الكهربائية

اجتنبي حوادث ال�شدمات الكهربائية باحلر�س التام على:
1� التاأكد من عدم وجود اأحمال زائدة على الدوائر الكهربائية.

2� تفادي ا�شتخدام الأجهزة والأدوات الكهربائية الزائدة.
3� عدم ا�شتخدام الو�شالت دون �شرورة ملحة.

4� ا�شتخدام املقاب�س املو�شلة بالأر�س.
5� عدم متديد الأ�شالك حتت ال�شجاد.
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6� ف�شل التيار الكهربائي عند مغادرة املنزل.
7� عدم مل�س الأجهزة يف حالة ت�شغيلها.

8� ا�شتخدام الأ�شالك املنا�شبة للتمديدات اخلارجية.
9� نزع مقاب�س الأجهزة الكهربائية يف حالة عدم ا�شتخدامها.

والأج��ه��زة  والكابالت  الأ���ش��الك  ل��ع��وازل  ال���دوري  الفح�س   �10
الكهربائية.

حاويل �صبط نف�صك عن روؤيتك للحريق، مع الت�صرف بحكمة، 
ومع فقرة:

لمكافحة النيران

يف  املطافئ  رجال  اإّن  الإجنليزية:  العلمية  املجالت  اإحدى  تقول 
لندن، هم جمهزون اليوم بثياب م�شنوعة من مادة الإ�شب�شتو�س غري 
املادة  من  م�شنوعة  قفازات  ا  اأي�شً يلب�شون  وهم  لالحرتاق،  القابلة 
الطريقة  وبهذه  نع.  ال�شُّ حمكمة  كمائم  منها  وي�شتعملون  امل��ذك��ورة، 
ي�شتطيعون اأن يكافحوا األ�شنة النريان املندلعة من دون اأن مي�شهم �شرر.

اقتح��ام النريان م��ن مهمات رج��ل الدفاع امل��دين، فال حتاويل 
املخاطرة بحياتك، ومع فقرة:

الحرائق في المنازل

كرثت حوادث احلريق يف املنازل يف بع�س اأنحاء الوليات املتحدة، 
فاأ�شدرت اإحدى �شركات التاأمني اأوامر اإىل مفت�شيها للتحقق من طباع 



104

اأنهن  ات�شح  اإذا  حتى  منازلهن  على  حر�شهن  ومقدار  املنازل  رب��ات 
بيوتهن  تاأمني  ال�شركة  اأبت  املنزلية،  ل�شوؤونهن  مهمالت غري مكرتثات 

من اأخطار احلريق.
وكذلك اأ�شدرت اإحدى ال�شركات تعليمات مطبوعة لربات املنازل 
حلثهن على الهتمام ب�شوؤونهن املنزلية وعدم اإهمالها والحرتا�س لئال 

ت�شب النريان يف بيوتهن.

اخرتنا لكّي �صيئا من قواعد ال�صالمة، ومع هذه الفقرة:

قواعد للسالمة في المختبرات
 1� ل تعملي لوحدك.

 2� حافظي على نظافة منطقة العمل.
 3�  ل متزحي اأثناء العمل.

 4� العبث باأية مادة قابلة لال�شتعال؛ قد تكون نتائجه كارثية.
 5� ل تاأكلي يف املخترب.

 6� اأ�شلحي العطب دائًما.
 7� اغ�شلي يديك بال�شابون دائًما

 8� حتققي من الروائح قبل اأن تتكاثر.
 9� اغ�شلي املالب�س با�شتمرار.

 10� بلغي عن امل�شاكل املتوقع حدوثها.
 11� ل ت�شتعجلي فتندمي.
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ختاًما نقول: ها نحن قد اأمتمنا اأ�سبوعنا الذي خ�س�سناه عن 
الدفاع املدين، ون�ساأل اهلل اأن تكّن قد ا�ستفدتّن مما قدمناه لكّن، كما 
نن�سحكن باتباع اأية تعليمات ين�سرها الدفاع املدين عرب ال�سحف اأو 

القنوات اأو عرب مواقع ال�سبكة العنكبوتية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )1(

ٱ ٻ ٻ

ال�سوابغ،  والنعم  التوابع،  وامل��نن  الوا�سع،  الف�سل  ذي  هلل  احلمد 
ا�ستوى على  اأي��ام ثم  ال�سماوات والأر���ص يف �ستة  البوالغ، خلق  واحلجج 
اختاره  املرت�سى،  ونبيه  امل�سطفى،  ر�سوله  حممًدا  اأّن  واأ�سهد  العر�ص، 
�سلوات  فعليه  النبيني،  خ��امت  فجعله  اأمانته،  وم�ستودع  لر�سالته،  اهلل 
اهلل و�سالمه حّيا حمموًدا، ومّيتا مفقودا، اأف�سل �سلوات واأمناها، وعلى 

اإخوانه من النبيني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد:
تتعّدد الأ�سابيع التوعوية، واملنا�سبات املختلفة، لكن يظل لأ�سبوعنا 
هذا طعم خا�ص، ونكهة مميزة، بل وجه خمتلف؛ فهل تعلمن ما ا�سم هذا 

الأ�سبوع؟!!
اأ�سبوع  ال�سرية املحمدية،  اأ�سبوع   ، الر�سول حممد  ملسو هيلع هللا ىلص  اأ�سبوع  اإنه 

ال�سرية العاطرة.

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

القرآن الكريم

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے ےۓ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
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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�صّنة النبوية اإاّل جواهر من كالمه  ملسو هيلع هللا ىلص :

الحديث
عن �شربة بن معبد اجلهني - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول 
بلغوا  اإذا  و  ُفُر�ِشهم،  بني  قوا  ففرِّ �شننَي  �شبَع  اأولُدكم  بلغ  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص "اإذا 

ِربوهم على ال�شالِة" �شححه الألباين.  ع�شَر �شننَي فا�شْ

املرء مع من اأحب، ومع الكلمة ال�صباحية:

محبة الرسول 
اإج��الل  "حمبة  اأق�����ش��ام:  ثالثة  "املحبة  عيا�س:  القا�شي  ق��ال 
الوالد  كمحبة  ورحمة؛  �شفقة  وحمبة  للوالد،  الولد  كمحبة  واإعظام؛ 
اأ�شناف  اهلل  فجمع  النا�س؛  �شائر  كمحبة  ا�شتح�شان؛  وحمبة  للولد، 

املحبة يف حمبته".
ولهذا قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، يف احلديث الذي رواه البخاري: »ل 
واأهله وماله...  والده وولده...  اإليه من  اأحّب  اأكون  اأحدكم حتى  يوؤمن 

والنا�س اأجمعني«.
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وجاء عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ، اإىل ر�شول اهلل وقال 
له: »واهلل  يا ر�شول اهلل لأنت اأحّب اإىل من كل �شيء اإّل من نف�شي.

فقال ر�شول اهلل: ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من نف�شه.
فقال عمر: فاأنت الآن واهلل اأحب اإيّل من نف�شي.

فقال ر�شول اهلل: الآن يا عمر«.
وروى البخاري وم�شلم: »اأّن رجال �شاأل ر�شول اهلل: متى ال�شاعة؟

قال: وما اأعددَت لها..؟
فقال: ل �شيء اإّل لأين اأحب اهلل ور�شوله..

قال: اأنت مع من اأحببت.
قال اأن�س؛ فما فرحنا ب�شيء فرحنا بقول ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص :»اأنت مع 

من اأحببت«.
قال اأن�س: فاأنا اأحب النبي واأبا بكر وعمر... واأرجو اأن اأكون معهم 

بحبي اإياهم«
لأحب  اإنك  اهلل..  ر�شول  »يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي،  اإىل  رجل  وجاء 
اإيّل من نف�شي، واأحب اإيّل من اأهلي، واأحب اإيّل من ولدي، واإين لأكون 
يف البيت فاأذكرك فما اأ�شرب حتى اآتيك فاأنظر اإليك، واإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت اأنك اإذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، واإين اإذا دخلت 

اجلنة خ�شيت اأن ل اأراك!
فلم يرد عليه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ، حتى نزلت الآية: زب ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

ڈ  ژ ژ ڑ رب )الن�شاء(.
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وجاءت امراأة قتل اأبوها وزوجها واأخوها يف غزوة اأحد.

فلما نعوا لها قالت: فما فعل ر�شول اهلل؟

قالوا: هو بحمد اهلل كما حتبني.

قالت: اأرونيه حتى اأنظر اإليه؟

فاأ�شاروا اإليه، حتى اإذا راأته قالت: "كل م�شيبة بعدك �شغرية يا 
ر�شول اهلل".

ولقد �شف اأبو �شفيان بن حرب.. حب اأ�شحاب ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص له 
بقوله: "ما راأيت من النا�س اأحًدا يحب كحب اأ�شحاب حممد حممًدا"

ويف احلديث الذي رواه م�شلم: »ذاق طعم الإميان من ر�شي باهلل 
رًبا... وبالإ�شالم دينا... ومبحمد ر�شول«.

ال نبّي بعدي، ومع هذه الفقرة:

حواري الرسول

َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:»  الر�شول  العوام  ففي يوم اخلندق قال  الزبري بن  هو 
قالها  ثم  فذهب،  )اأن��ا(  الزبري  فقال  قريظة؟«  بني  بخرب  ياأتينا  رجُل 
الثانية فقال الزبري:)اأنا( فذهب، ثم قالها الثالثة فقال الزبي�ر:)اأنا( 
وابن  َح��َواريَّ  والزبي�ر   ، َح���َواِريٌّ نبّي  لكل   «  : النب�ي  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  فذهب، 

عمتي«. 
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الدين ميان، واحلكمة ميانية، ومع هذه الفقرة:

وصايا الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص 
- »ام�شح راأ�س اليتيم، واأطعم امل�شكني« رواه الإمام اأحمد.

- »�شل بني النا�س اإذا تفا�شدوا، وقّرب بينهم اإذا تباعدوا« رواه 
البزار.

- »كن يف الدنيا كاأنك غريب اأو عابر �شبيل« رواه البخاري.
النا�س يحبك  فيما عند  وازه��د  الدنيا يحبك اهلل،  »ازه��د يف   -

النا�س« رواه ابن ماجه.
- »اإياكم وكرثة احللف يف البيع« رواه م�شلم.

- »ت�شدقوا، فاإّن ال�شدقة فكاككم من النار« رواه البيهقي. 
- »زر القبور تذكر بها الآخرة« رواه احلاكم.

ابن  رواه  قبلكم«  ال�شاحلني  داأب  فاإنه  الليل،  بقيام  »عليكم   -
خزمية. 

- »انظروا اإىل من هو اأ�شفل منكم، ول تنظروا اإىل من هو فوقكم« 
رواه م�شلم. 

- »اأكرثوا من ذكر هادم اللذات«. يعني املوت. رواه الرتمذي.
- »اأخل�س دينك يكفك العمل القليل« رواه الرتمذي. 

- »ل ت�شبوا الأموات فاإنهم اأف�شوا اإىل ما قدموا« رواه الرتمذي. 
وخالق  متحها،  احل�شنة  ال�شيئة  واأتبع  كنت،  حيثما  اهلل  »اتق   -

النا�س بخلق ح�شن« رواه الرتمذي.
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روا، ومع هذه الفقرة: روا وال تع�صِّ ي�صِّ

أوروبا مدينة لمحمد

يفّند املوؤّرخ الأوروبي "روبرت بريغال" مزاعم الغربيني عن تاأثر 
الإ�شالم بالت�شريعات اليونانية الرومانية فيقول: "اإّن النور الذي اأ�شعلت 
منه احل�شارة يف عاملنا الغربي مل ت�شرق جذوته من الثقافة اليونانية 
امليت على  البحر  ول من  اأوروب��ا  ا�شتخفت بني خرائب  التي  الرومانية 
البو�شفور )يعني بيزنطة( واإمنا بزغ من امل�شلمني ومل تكن اإيطاليا مهد 
احلياة يف اأوروبا اجلديدة، بل الأندل�س الإ�شالمية". اإىل اأن قال: "اإّن 
ب  هذه احلقيقة التاريخية ل ميكن للغرب اإنكارها مهما اأوغل يف التع�شُّ
وا�شتخف به العناد، اإّن دين اأوروبا ملحمد ر�شول الإ�شالم غريب األ يجد 

حمل ال�شدارة يف ن�شق التاريخ امل�شيحي".

من اأحبت منكّن حيازة الدنيا .. فلت�صتمع الآخر فقراتنا:

األمــن

ل يختلف اثنان حول قيمة الأمن يف حياة الإن�شان، فبدون الأمن 
وال�شلب  القتل  جرائم  وتكرث  الفو�شى،  وتعّم  النا�س،  م�شالح  تتعّطل 

والنهب، وين�شر املجرمون اخلوف والرعب يف قلوب النا�س.
وقد بنّي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عظم �شاأن الأمن بكافة اأنواعه، الأمن النف�شي، 
عم التي يتمتع بها  وال�شحي، والأمن الغذائي، وجعل ذلك من اأعظم النِّ
الإن�شان يف الدنيا، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص : »من اأ�شبح منكم اآمنا يف �شربه، معافى 

يف ج�شده، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا« رواه البخاري.



112

والنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر اأ�شحابه بالهجرة من مكة اإىل املدينة، ملا افتقدوا 
الأمن يف بلدهم، وتعّر�شوا للتعذيب وال�شطهاد، ثم هاجر ملسو هيلع هللا ىلص لل�شبب 
نف�شه، وللبحث عن مكان جديد يتقّبل دعوته وي�شتقبل النور الذي اأنزل 

اهلل عليه.
ويف م�شهد من م�شاهد احلزن والأمل، يرتك حممد ملسو هيلع هللا ىلص مكة التي 
يحبها، والتي عا�س فيها طفولته و�شبابه حتى و�شل عمره اإىل الأربعني، 
يرتكها وهو يقول: »ما اأطيبك من بلٍد، وما اأحبك اإيّل، ولول اأن قومك 

اأخرجوين منك ما خرجت منك، وما �شكنت غريك«.
وقد حّذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من كل ما يزعزع الأمن ويقو�س اأركانه، ومن 
واإّن  »األ   : ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  الأعرا�س  وانتهاك  وال�شرقة  القتل  جرائم  ذلك 
دماءكم واأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا يف 
ماجة.  ابن  رواه  ا�شهد«  اللهم  قال  نعم  قالوا  بلغت  هل  األ  هذا  بلدكم 
ونهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلروج على احلكام امل�شلمني بالقوة اأو ما ي�شّمى 
بالنقالبات الع�شكرية ملا يف ذلك من الفنت واإراقة الدماء وفقدان الأمن 
: »من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، فمات، مات ميتة  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال 
جاهلية« رواه م�شلم. ومع ذلك فقد اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بن�شيحة ولة الأمور 
بالأ�شلوب احل�شن واحلجة الوا�شحة، فقال عن متيم الداري - ر�شي 
اهلل عنه - اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: الدين الن�شيحة ثالًثا قلنا: ملن يا ر�شول 

اهلل؟ قال: هلل ولكتابه ولر�شوله ولأئمة امل�شلمني وعامتهم« رواه م�شلم.
ونحن  اليوم،  لهذا  فقراتنا  اآخ��ر  اإىل  و�سلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 
اأحر من اجلمر لتقدمي املزيد عن �سرية احلبيب، عليه اأف�سل  على 

�سالة واأزكى ت�سليم.
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )2(

ٱ ٻ ٻ

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

واإىل احلق داعًيا. اأما بعد:
اأح��م�����������د م��ب�����ع�����ث  ي�����������وم  ال���ربي�����������ة  اإّن 

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

خ������ري ال������ربي������ة جن���م���ه���ا وه���الل���ه���ا
ها نحن معكن 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
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀڀ  
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 
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ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  رب  )الفتح(.

ونقطف من ب�صتان النبّوة زهرة:

الحديث

ر�شول اهلل  قال  قال:  ب�شري - ر�شي اهلل عنه -  بن  النعمان  عن 
الَقليَل  ي�شكُر  ل  وَمن  ُكفٌر،  وترُكها  �ُشكٌر،  اهلِل  بنعمِة  ُث  "التَّحدُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
بَركٌة،  واجلماعُة  اهلَل،  ي�شكُر  ل  ا�َس  النَّ ي�شكُر  ل  وَمن  الكثرَي،  َي�شكُر  ل 

والُفرقُة عذاٌب" ح�شنه الألباين. 

تركتك��م عل��ى املحج��ة البي�صاء ال يزي��غ عنه��ا اإاّل هالك، ومع 
الكلمة ال�صباحية:

حتى الكالب تغضب لرسول الله

رواه  الذي  اأنقل هذا اخلرب  كيف  ول  الكالم  اأب��داأ  كيف  اأدرى  ل 
العاّلمة ابن حجر الع�شقالين يف كتابه النفي�س الدرر الكامنة، فنحن 
الآن نعي�س فرتة ع�شيبة من حياة اأمة الإ�شالم، اأ�شبح فيها �شبُّ الدين 
والنتقا�س من �شخ�س ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، ديدن كل كافر وملحد وزنديق 
وعدو حاقد، من �شتى امللل والأجنا�س، من يهود وعّباد ال�شليب وعّباد 
ا لأجنا�س  البقر وممن ل دين لهم، وهكذا اأ�شبح ذات النبي ملسو هيلع هللا ىلص غر�شً
الب�شر يف كل مكان، واآخرهم الدمنارك، التي اأجرت م�شابقة �شحفية 
يف �شب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالر�شوم ال�شاخرة واملهينة، هكذا جهاًرا نهاًرا حتت 
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باأّن  لذلك علمهم  والذي دفعهم  مليار م�شلم،  وربع  مليار  وب�شر  �شمع 
امل�شلمني لن يتحركوا ولن يغ�شبوا، بل �شيكتفون بالأمل النف�شي وح�شرة 
القلوب، وال�شجب والإدانة كما هي العادة، مع دعاٍء بالويل والثبور من 
حو�س  وعلى  ربنا،  يدْي  بني  وقفنا  اإذا  بنا  وكيف  اجلمعة،  منابر  على 
نبينا ماذا �شنقول لهم؟ وللذين ل يتحركون ول يغ�شبون، وللذين قتل 
الياأ�س قلوبهم، واأعمت الدنيا اأب�شارهم، ور�شوا منها باملاأكل وامل�شرب 

وال�شالمة، نق�س عليهم هذا اخلرب:
يف  طمًعا  املغول  قبائل  بني  دعاتهم  ين�شرون  الن�شارى  )ك��ان   
تن�شريهم، وقد مّهد لهم الطاغية هولكو �شبيل الدعوة ب�شبب زوجته 
الن�شارى  كبار  من  جماعة  توّجه  مرة  وذات  خاتون،  ظفر  ال�شليبية 
حل�شور حفل مغويل كبري عقد ب�شبب تن�شر اأحد اأمراء املغول، فاأخذ 
، وكان هناك كلب �شيد  واحد من دعاة الن�شارى يف �شتم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
مربوط، فلما بداأ هذا ال�شليبي احلاقد يف �شب النبي ملسو هيلع هللا ىلص زجمر الكلب 

وهاج ثم وثب على ال�شليبي وخم�شه ب�شدة، فخّل�شوه منه بعد جهد.
فقال بع�س احلا�شرين: هذا بكالمك يف حق حممد عليه ال�شالة 

وال�شالم.
فقال ال�شليبي: كال بل هذا الكلب عزيز النف�س راآين اأ�شري بيدي 
عندها  ال�شب،  يف  واأق��ذع  النبي  ل�شب  عاد  ثم  �شربه،  اأري��د  اأين  فظن 
قطع الكلب رباطه ووثب على عنق ال�شليبيي وقلع زوره يف احلال فمات 

ال�شليبي من فوره، فعندها اأ�شلم نحو اأربعني األًفا من املغول(.
فيا مع�شر امل�شلمني هل الكالب اأ�شد منكم حًبا للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص ؟!!



116

اإن الدين عند اهلل االإ�صالم، ومع هذه الفقرة:

"محمد" منقذ اإلنسانية

الفيل�شوف الإجنليزي برنارد�شو يقول: )اإّن العامل اأحوج ما يكون 
مو�شع  دائًما  دينه  و�شع  الذي  النبي  هذا  حممد،  تفكري  يف  رجل  اإىل 
املدنيات،  الأدي��ان على ه�شم جميع  اأق��وى  فاإنه  والإج��الل،  الح��رتام 
خالًدا خلود الأبد، واإين اأرى كثرًيا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين 
)يعني  القارة  هذه  يف  الف�شيح  جماله  الدين  هذا  و�شيجد  بّينة،  على 

اأوروبا(.
للجهل  ونتيجة  الو�شطى،  القرون  الدين يف  رجال  )اإّن  وي�شيف: 
ب، قد ر�شموا لدين حممد �شورة قامتة، لقد كانوا يعتربونه  اأو التع�شُّ
عدًوا للم�شيحية، لكنني اطلعت على اأمر هذا الرجل، فوجدته اأعجوبة 
ي�شّمى  اأن  للم�شيحية، بل يجب  اأنه مل يكن عدًوا  اإىل  خارقة، وتو�شلت 
لوفق يف حل  اليوم،  العامل  اأمر  توىّل  لو  اأنه  راأي��ي  ويف  الب�شرية،  منقذ 

م�شكالتنا مبا يوؤمن ال�شالم وال�شعادة التي يرنو الب�شر اإليها.
ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  دين  كان  )لقد  اخلالدة:  قولته  )برنارد�شو(  ويقول 
مو�شع تقدير �شام ملا ينطوي عليه من حيوية مده�شة(، وحيوية تعنى 
دائم الن�شاط، ويقول: )واإنه الدين الوحيد الذي له ملكة اله�شم لأطوار 
احلياة املختلفة(، يعنى كلما جّد جديد يف احلياة ي�شتطيع هذا الدين 
الذي جعله اهلل لكل زمان ومكان اأن يه�شم هذه التطورات، واأن يجعل 

لها اأحكاما واأن ينظمها يف جمريات احلياة .
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وي�شيف )برنارد�شو( )اإّن اأوروبا الآن بداأت حت�س بحكمة حممد، 
اتهمها  مما  الإ�شالمية  العقيدة  �شتربئ  اأنها  كما  دينه،  تعي�س  وب��داأت 
قائال:  وي�شيف  الو�شطى(،  الع�شور  يف  اأوروب��ا  رجال  اأراجيف  من  به 
الإ�شالمي  الع�شر  بوادر  اإّن  فاأقول:  نبوءتي  اأوؤكد  اأن  ميكنني  )ولذلك 
الأوروبي قريبة ل حمالة، واإين اأعتقد اأّن رجاًل كمحمد لو ت�شّلم زمام 
احلكم املطلق يف العامل باأجمعه اليوم، لتّم له النجاح يف حكمه، ولقاد 

العامل اإىل اخلري، وحل م�شاكله على وجه يحقق للعامل كله ال�شالم.

القراآن اأعظم معجزة، ومع هذه الفقرة:

من معجزات رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص 

، معجزات ظاهرات، واأعالم متظاهرات، تبلغ  لر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
الوفا وهي م�شهورات.

ياأتيه  ل  الباهرة،  والدللة  الظاهرة،  املعجزة  القراآن،  فمنها: 
الباطل من بني يديه ول من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي اأعجز 
ولو  )مثله(،  ب�شورة  ياأتوا  اأن  واأعياهم  الف�شحاء،  واأخر�س  البلغاء، 

ا�شتعانوا بجميع اخللق. قال اهلل - تعاىل - : زب ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ 
ڦ ڦ رب )الإ�شراء(. فتحّداهم بذلك مع )تكاثرهم( وف�شاحتهم 

و�شدة عداوتهم واإيل يومنا هذا.
ا  واأما املعجزات وغريها فال ميكن ح�شرها اأبًدا، لأنها كثرية جدًّ
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ومتجددة متزايدة، ولكن اأذكر منها اأمثلة: وذلك كان�شقاق القمر ونبع 
وحنني  الطعام،  وت�شبيح  والطعام،  املاء  وتكثري  اأ�شابعه،  بني  من  املاء 
اجلذع. وت�شليم احلجر، وتكليم الذراع امل�شمومة، وم�شي ال�شجرة اإليه، 
واجتماع ال�شجرتني املتباعدتني ورجوعهما اإىل مكانيهما، ودرود ال�شاة 
احلائل، ورده عني قتادة بن النعمان بعد اأن ندرت و�شارت يف يده اإىل 
اأرمد -  وكان  وتفله يف عني على -  بعد ذلك  تعرف  تكن  فلم  مكانها، 

فربئ من �شاعته، وم�شحه رجل عبد اهلل بن عتيك فرباأت يف احلال.
فالن" فلم  م�شرع  "هذا  بدر:  يوم  امل�شركني  مب�شارع  واإخباره 
يعدون م�شارعهم، واإخباره بقتله اأبي بن خلف، واإخباره باأّن طائفة من 
اأمته يغزون البحر، واأّن اأم حراٍم منهم، فكان كذلك، وباأنه يفتح على 
اأمته ما زوي له من م�شارق الأر�س ومغاربها، وباأّن كنوز ك�شرى تنفقها 
اأمته يف �شبيل اهلل - عز وجل - وباأنه يخاف على اأمته ما يفتح عليهم 
من زهرة الدنيا، وباأّن خزائن فار�س والروم تفتح لنا، وباأّن �شراقة بن 

مالك ي�شور ب�شواري ك�شرى(.

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص خلقه القراآن، ومع هذه الفقرة:

صدقه ملسو هيلع هللا ىلص وأمانته

وكان  والأمانة،  بال�شدق  قومه  يف  البعثة  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ا�شتهر 
يعرف بينهم بالأمني، وهو لقب ل يت�شف به اإّل من بلغ الغاية يف ال�شدق 

والأمانة وغريهما من خ�شال اخلري.
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وقد �شهد له ملسو هيلع هللا ىلص اأعداوؤه بذلك. فهذا اأبو جهل كان مع بغ�شه للنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وتكذيبه له يعلم اأنه �شادق، ولذلك ملا �شاأله رجل: هل حممد �شادق 
اإّن حممًدا ل�شادق، وما كذب حممد  اأم كاذب؟ قال له: ويحك! واهلل 
والنبوة،  واحلجابة  ال�شقاية،  باللواء  ق�شي  بنو  ذهبت  اإذا  ولكن  قط، 

فماذا يكون ل�شائر قري�س؟!
وهذا اأبو �شفيان - ر�شي اهلل عنه - وكان - قبل اأن ي�شلم - من 
اأ�شد النا�س عداوة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا �شاأله هرقل فقال له: هل كنتم تتهمونه 

بالكذب قبل اأن يقول ما قال؟ فقال اأبو �شفيان: ل.
فقال هرقل: و�شاألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل اأن يقول ما 
اأنه مل يكن ليذر الكذب على النا�س،  اأن ل. فقد عرفت  قال؟ فذكرت 

ويكذب على اهلل. 
يرجتف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جاءها  ملا  عنهما  اهلل  ر�شي  خديجة  وه��ذه 
لوين دثِّروين"، وذلك اإثر نزول الوحي عليه بغار حراء، قالت  ويقول: »زمِّ
اأبًدا؛ اإنك لت�شل الرحم، وت�شدق  اأب�شر كال واهلل، ل يخزيك اهلل  له: 

احلديث..« متفق عليه.
زب ڇ  نزلت:  ملا  قال:  ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -  وعن 
�شعد  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  خ��رج  رب)ل�شعراء(  ڍ  ڇ  ڇ 
فقال:  اإليه،  فاجتمعوا  فقالوا: من هذا؟  »يا �شباحاه«  فهتف:  ال�شفا، 
اأكنتم  عليكم،  تغري  اأن  تريد  بالوادي  خياًل  اأن  اأخربتكم  اإن  »اأراأي��ت��م 
م�شدقي؟« قالوا: نعم ما جربنا عليك اإل �شدًقا. قال: »فاإين نذير لكم 
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بني يدي عذاٍب �شديد« متفق عليه.
يف  يتخّبطون  امل�شركني  جعلت  قد  واأمانته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شدق  اإّن 
�شاعر، ومرة  يقولون  �شاحر كذاب، ومرة  يقولون:  احلكم عليه، فمرة 
يقولون كاهن، ومرة يقولون جمنون، وكانوا يتالومون يف ذلك، لأنهم 

يعلمون جميعا براءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من هذه الأو�شاف والألقاب الذميمة.
ختاًما نقول:

ن����������ور ال����������ع����������رارة ن������������وره ون�������س���ي���م���ه
ن�����س��ر اخل���زام���ى يف اخ�������س���رار الآ�����ص

وع�����ل�����ي�����ه ت����������اج حم�����ب�����ة م�����������ن رب���������ه
م���ا ���س��ي��غ م�����ن ذه���ب ول م�����ن م�ا�ص

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )3(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��ع��ظ��ي��م ال�����س��اأن، ذي ال��ق��وة واجل�����ربوت وال�����س��ل��ط��ان، 
َعلَّق  اأنارت العقول والأذه��ان، واآلوؤُه  اآث��اُرُه  والرحمة وال�سرت والغفران، 
به القلوب والأبدان، فذّلت خلالقها العظيم، ورغبت مبا عندُه من الأجر 
واخلري العميم، وما من �سيء اإل ي�سبح بحمده، وما من خملوق اإل �سجد 
ور�سوله، و�سفيه من خلقه، وحبيبه  اأّن حممًدا عبده  واأ�سهد  لعظمته، 
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�ص يرتقي
ها نحن معكن يف هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)          ( للحديث عن ال�سرية النبوّية العطرة.

نزل القراآن على حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف الغار، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ    ڄ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ژ  ژ       ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ 
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 
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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(.

�صّنته ملسو هيلع هللا ىلص نور �صاطع ال يخفت:

الحديث

عن املقدام بن معد يكرب الكندي - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
اآدَم  ا من بطِنه، بح�ْشِب ابِن  اآدميٌّ وعاًء �شرًّ "ما مالأ  ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
لَبه، فاإن كان ل حمالَة، فُثُلٌث لطعاِمه، و ُثُلٌث ل�شراِبه،  اأُُكالٌت ُيِقْمَن �شُ

وُثُلٌث لنَف�ِشه" �شححه الألباين. 

م��ن دعا اإىل هدى كان ل��ه من االأجر مثل اأج��ور من تبعه، ومع 
الكلمة ال�صباحية:

الحكمة من تعدُّد زوجات النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

احلقائق  بتمويه  الدين  ه��ذا  على  واحل��اق��دون  العابثون  خا�س 
د زوجاته. وهذه  لت�شويه الإ�شالم بالطعن على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ب�شبب تعدُّ
عادة امل�شت�شرقني من اليهود والن�شارى الذين يفرتون الكذب والبهتان 
لل�شهوة واللذة  اإل لقّوته اجلن�شية، وحبه  د لي�س  التعدُّ اإّن هذا  بقولهم: 
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واملتعة النف�شية. وهو اأ�شلوب يقلب احلقائق اإىل اأباطيل مع اأبنائنا ول 
اأن  بعد  الآراء  هذه  وي�شدقون  الأوربية،  بالثقافة  يدعون  الذين  �شيما 
علينا يف  الذي هو حم�شوب  اأحدهم  فهذا  امل�شمومة.  باأفكارهم  تغّذوا 
د الزوجات احتقار  د الزوجات: "بديهي اأّن تعدُّ الإ�شالم يقول بحق تعدُّ

�شديد للمراأة".
فنقول لهوؤلء الذين م�شخوا بالتفكري التب�شريي الغربي ال�شليبي 
د الزوجات يف حق الر�شول  احلاقد غري ذلك من اأعداء الإ�شالم: "اإّن تعدُّ
د الزوجات يف حق  ملسو هيلع هللا ىلص لي�س كما يقولون، اإمنا هو رحمة من اهلل، واأّن تعدُّ

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص كان �شبًبا من اأ�شباب الدعوة".
د الزوجات للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص كان حلبه يف  ونقول لهم رًدا على اأّن تعدُّ

ال�شهوة فقط:
1- لو كان حًبا يف ال�شهوة كما يقولون ملا حّرم اهلل عليه اأن يطلق 

منهن اأو اأن يتزوج عليهن.
2- اإذا كان للهوى واملتعة فلم يتزوج بغري خديجة ر�شي اهلل عنها 
ال�شيدة خديجة  �شبابه، فقد مكث مع  الإ�شالم وقد م�شى معها  قبل 

- ر�شي اهلل عنها - خم�ًشا وع�شرين �شنة. 
قال القرطبي: لو كان املراد من الزواج ال�شهوة واللذة اأو ال�شتمتاع 
بالن�شاء لتزّوج من �شن مبكرة اأو تزوج من ال�شابات الأبكار وهو الذي 
نعم،  قال:  تزوجت«  »هل  اأ�شحابه:  لأحد  وال�شالم  ال�شالة  عليه  يقول 
وتالعبك  تالعبها  بكًرا  »األ  قال:  ثيًبا،  بل  قال:  ثيًبا؟«  اأم  »بكًرا  قال: 
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وت�شاحكها وت�شاحكك؟«.
3- كل من تزوجهّن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص مل يكّن اأبكاًرا اإل عائ�شة - ر�شي 

اهلل عنها - وعن اأبيها.
4- اإّن اأكرثهن وهنب اأنف�شهن من غري نا�شر ول معني لهن، فكان 

لهن الزوج الويف املخل�س احلنون.
وال�شاأن  النفوذ  اأ�شحاب  من  وامل�شاعدة  القوة  تطلب  الدعوة   -5
بني القوم ول �شيما يف قبائل العرب، وبهذه احلكمة �شاهر الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
من قري�س وبع�س قبائل العرب وبني اليهود لتكون اأكرب الأثر يف تاأليف 

القلوب يف الإ�شالم.
اإح��دى ع�شرة زوجة  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  د يف حق  التعدُّ يكن  6- مل 
القلوب  تاأليف  الق�شد  كان  واإمنا  النف�شية،  اأو  ال�شهوانية  املتعة  بقدر 

وجمعها على الإ�شالم وفعاًل تغّلب على قبائل العرب املعاندة بذلك.

ال�صجاعة خلٌق عظيم، ومع هذه الفقرة:

شجاعة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شجع النا�س، يدل على ذلك انه قام يف وجه الكفر 
وحده، يدعو اإىل التوحيد واإخال�س العبادة هلل تعاىل، فت�شدى له اأهل 
وتاآمروا  الإيذاء،  اأ�شد  واآذوه  الكفر جميًعا، وحاربوه عن قو�س واحدٍة، 
على قتله مراًرا، فلم يرهبه ذلك، ومل يلن له قناة، بل زاده اإ�شرارا على 

دعوته، ومت�شًكا باحلق الذي معه.
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وعن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اأح�شن النا�س، وكان اأجود النا�س، وكان اأ�شجع النا�س، ولقد فزع اأهل 
ملسو هيلع هللا ىلص  ال�شوت، فتلقاهم ر�شول اهلل  ِقَبل  نا�س  ليلة، فانطلق  املدينة ذات 
راجًعا، وقد �شبقهم اإىل ال�شوت، وهو على فر�س لأبي طلحة عري، يف 
ل  اأي:  عليه؛  متفق  تراعوا«  مل  تراعوا،  »مل  يقول:  وهو  ال�شيف،  عنقه 

تخافوا، ول تخافوا. 
قال النووي: وفيه فوائد: منها بيان �شجاعته ملسو هيلع هللا ىلص من �شدة عجلته 
النا�س كلهم، بحيث ك�شف احلال، ورجع  العدو، وقبل  اإىل  يف اخلروج 

قبل و�شول النا�س. 
اإذ  وعن جابر - ر�شي اهلل عنه - قال: كنا يوم اخلندق نحفر، 
عر�شت كدية �شديدة. فجاءوا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: »هذه كدية عر�شت يف 
اخلندق. فقال  ملسو هيلع هللا ىلص : »اأنا نازل« ثم قام، وبطنه مع�شوب بحجر، ولبثنا 
املعول، ف�شرب يف الكدية،  ملسو هيلع هللا ىلص  اأيام ل نذوق ذواقا، فاأخذ النبي  ثالثة 
ال�شخرة  هذه  اأن  واملعنى:  البخاري؛  رواه  اأهيم«  اأو  اأهيل  كثيبا  فعاد 
ال�شلبة، التي مل ي�شتطع ال�شحابة ك�شرها، حتولت اإىل كثيب من الرمل 

املبعرث ل�شدة �شربة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهذا دليل على قّوته  ملسو هيلع هللا ىلص .
وقد كان عليه ال�شالة وال�شالم من ال�شجاعة والإقدام والثبات 
اأمام الأهوال يف اأ�شدها، باملكانة العليا التي ل يدانيه فيها اأحد، ول يعلم 

مقدار �شموها اإل من وهبها له جّلت قدرته.
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العدل خلٌق كرمي و�صفٌة عظيمة، ومع هذه الفقرة:

موَن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  الكفار يحكِّ

الكعبة،  ببناء  قري�س  قامت  ملسو هيلع هللا ىلص  مولده  من  �شنة  وثالثني  خلم�س 
وذلك لأّن الكعبة كانت ر�شًما فوق القامة، ارتفاعها ت�شعة اأزرع من عهد 
اإ�شماعيل، ومل يكن لها �شقف، ف�شرق نفر من الل�شو�س كنزها الذي كان 
يف جوفها، وكانت مع ذلك قد تعّر�شت باعتبارها اأثًرا قدمًيا للعوادي 
�شنني  بخم�س  ملسو هيلع هللا ىلص  بعثته  وقبل  و�شدعت جدرانها،  بنيانها،  اأدهت  التي 
جرف مكة �شيل عرم، انحدر اإىل البيت احلرام، فاأو�شكت الكعبة منه 
ا على مكانتها  على النهيار، فا�شطرت قري�س اإىل جتديد بنائها حر�شً
واتفقوا على اأن ل يدخلوا يف بنائها اإل طيًبا، فال يدخلوا فيها مهر بغى، 
ول بيع ربا، ول مظلمة اأحد من النا�س، وكانوا يهابون هدمها، فابتداأ بها 
الوليد بن املغرية املخزومي، وتبعه النا�س ملا راأوا اأنه مل ي�شبه �شيء، 
ومل يزالوا يف الهدم حتى و�شلوا اإىل قواعد اإبراهيم، ثم اأرادوا الأخذ 
يف البناء، فجزوؤوا الكعبة، وخ�ش�شوا لكل قبيلة جزًءا منها، فجمعت 
رومي  اء  بنَّ البناء  وتوىل  يبنونها،  واأخذوا  قبيلة حجارة على حدة،  كل 

ا�شمه "باقوم".
وملا بلغ البنيان مو�شع احلجر الأ�شود اختلفوا فيمن ميتاز ب�شرف 
اأو خم�ًشا، وا�شتد حتى كاد  اأربع ليال  و�شعه يف مكانه، وا�شتمر النزاع 
اأمّية بن املغرية  اأبا  اأّن  اإّل  اأر�س احلرم،  اإىل حرب �شرو�س يف  يتحّول 
ُموا فيما �شجر بينهم اأول داخل عليهم  املخزومي عر�س عليهم اأن ُيَحكِّ
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 ، اأن يكون ذلك ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  من باب امل�شجد فارت�شوه، و�شاء اهلل 
فلما راأوه هتفوا: هذا الأمني، ر�شيناه  هذا حممد. فلما انتهى اإليهم، 
روؤ�شاء  من  وطلب  و�شطه،  احلجر  فو�شع  رداء،  طلب  اخلرب  واأخ��ربوه 
اأن  واأمرهم  ال��رداء،  باأطراف  جميًعا  مي�شكوا  اأن  املتنازعني  القبائل 
مكانه،  يف  فو�شعه  بيده،  اأخذه  مو�شعه  اإىل  اأو�شلوه  اإذا  حتى  يرفعوه، 

وهذا حل ح�شيف ر�شي به القوم.

نفحات من �صرية �صيد الب�صر ملسو هيلع هللا ىلص ، ومع هذه الفقرة:

معلومات عن الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص 

هل تعلمني اأّن اآخر من مات لزوجات الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص هي )اأم �شلمة 
- ر�شي اهلل عنها -(.

هل تعلمني اأّن اأول من توفيت من بنات الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص هي )رقية - 
ر�شي اهلل عنها -(.

هل تعلمني اأّن اآخر زوجة للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص هي )ميمونة بنت احلارث 
- ر�شي اهلل عنها -(. 

هو)اأُبي  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  الذي قتله  الوحيد  ال�شخ�س  اأّن  هل تعلمني 
بن خلف(.

هل تعلمني اأّن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اأُ�ْشِرَي به من بيت )اأم هانئ - ر�شي 
اهلل عنها -( .
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هل تعلمني اأّن ال�شحابي الذي اّدعى النبّوة بعد وفاة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
اأ�شلم وح�شن  هو )طليحة بن خويلد الأ�شدي - ر�شي اهلل عنه -( ثم 

اإ�شالمه.

هل تعلمني اأّن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص كفن بقمي�شه )ال�شحابية فاطمة بنت 
اأ�شد - ر�شي اهلل عنها -( زوجة عمه اأبي طالب.

هل تعلمني اأّن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص )�شلى �شالة الغائب( على النجا�شي 
ملك احلب�شة.

هل تعلمني اأّن اأول امراأة بايعها الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف العقبة الثانية هي 
)فكيهة بنت يزيد الأن�شاري - ر�شي اهلل عنها -(.

هل تعلمني اأّن )دلدل( هو ا�شم بغلة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص التي اأهداها له 
املقوق�س.

)عمرة  هي  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اعتمرها  التي  العمرات  اأًن  تعلمني  هل 
احلديبية، عمرة الق�شاء، عمرة اجلعرانة، عمرة احلج(.

هل تعلمني اأّن والدة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص )ال�شيدة اآمنة( توفيت يف الأبواء 
بني مكة واملدينة.

هل تعلمني اأّن �شريك الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بالتجارة يف مكة هو )ال�شائب 
بن اأبي ال�شائب - ر�شي اهلل عنه -(.
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص خري الربية واأف�صل اخللق، ومع هذه الق�صيدة:

عفْت ذاُت األصابِع فالجواُء)1( 

ف����اجل����واُء الأ�����ش����اب����ِع  ذاُت  ع���ف���ْت 
خ������الُء م���ن���زل���ه���ا  ع������������ذراَء  اإىل 

��َح��ا���ِس َق��ْف��ٌر ِدَي������اٌر ِم����ْن َب��ن��ي احَل�����شْ
ت��ع��ف��ي��ه��ا ال�����روام�����������سُ وال�������ش���م���اُء

اأِن���ي�������ٌس  ِب����َه����ا  َي�����������َزاُل  وك������اَن������ْت ل 
����اُء ِخ�������الَل ُم�����ُروِج�����َه�����ا َن����َع����ٌم َو�����شَ

ف��������دْع ه��������ذا، ول����ك����ن م������ْن ل��ط��ي��ٍف
ال���ِع�������ش���اُء َذَه��������َب  اإذا  ُي�����وؤّرُق�����ن�����ي 

ل���������ش����ع����ث����اَء ال������ت������ي ق���������ْد ت���ي���م���ت���ُه
ف���ل���ي�������سَ ل���ق���ل���ب���ِه م���ن���ه���ا ����ش���ف���اُء

َك����������اأَنَّ َخ����ب����ي����اأٍَة ِم�����ن َب����ي����ِت َراأ��������سٍ
����ٌل َوم������اُء َي�����ك�����وُن ِم����زاَج����ه����ا َع���������شَ

َغ�������سٍّ َط����ْع����َم  اأْو  اأْن����َي����اب����َه����ا،  َع���ل���ى 
م������َن ال����ت����ف����اِح ه���������ش����رُه اجل����ن����اُء

ي��وم��ًا ذك������رَن  الأ�����ش����رب����اُت  م���ا  اإذا 
َف����ُه����ّن ِل����َط����ّي����ِب ال���������َراِح ال�����ِف�����َداُء

)1( حل�شان بن ثابت - ر�شي اهلل عنه - .
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اأمِلْ������َن������ا اإْن  امَل�������الَم�������َة  ُن����َوّل����َي����ه����ا 
حل�����اُء اأْو  م����غ����ٌث  ك�������اَن  م�����ا  اإذا 

ون���������ش����رب����ه����ا ف����ت����رتك����ن����ا م����ل����وًك����ا
واأ��������ش�������ًدا م�����ا ي��ن��ه��ن��ه��ن��ا ال���ل���ق���اُء

َت����َرْوَه����ا مل  اإْن  َخ���ْي���َل���ن���ا،  َع����ِدْم����َن����ا 
����ْق����َع، َم����ْوِع����ُده����ا َك������َداُء ُت����ِث����رُي ال����نَّ

����ِع����َداٍت ُي�����َب�����اِري�����َن الأ�����ش����ّن����َة ُم���������شْ
��م��اُء ����ُل ال��ظِّ َع���َل���ى اأْك���ت���اِف���َه���ا الأ�����شَ

�����َراٍت َت�����َظ�����لُّ ِج������َي������اُدَن������ا ُم�����َت�����َم�����طِّ
ت���ل���ط���م���ه���ّن ب����اخل����م����ِر ال���ن�������ش���اُء

ف�����اإم�����ا ت���ع���ر����ش���وا ع���ن���ا اع���ت���م���رن���ا
��َف ال��ِغ��ط��اُء وك����اَن ال���َف���ْت���ُح، واْن��َك�����شَ

ي�����وٍم جل���������الِد  ف�����ا������ش�����ربوا  واإل، 
ي���������ش����اُء م��������ْن  ف�����ي�����ِه  اهلُل  ي�����ع�����زُّ 

ِف���ي���َن���ا  ِ اهللَّ اأِم�����������نُي  ي���������ٌل  َوِج���������رْبِ
ِك���َف���اُء َل�����ُه  َل���ْي�������َس  ال���ُق���ْد����سِ  َوُروُح 

َع���ْب���ًدا ����ْل����ُت  اأْر�����شَ َق�����ْد   : ُ اهللَّ َوَق��������اَل 
ال����ب����الُء ن����ف����َع  اإْن  احل�������قَّ  ي����ق����وُل 
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ُق���وُه! ���دِّ ���ِه���ْدُت ِب������ِه، َف���ُق���وُم���وا ����شَ ����شَ
ن�������ش���اُء ول  ن�����ق�����وُم  ل  ف����ق����ل����ت����ْم: 

ُج���ْن���ًدا ����ْرُت  َي���������شّ َق�����ْد   : ُ اهللَّ َوَق��������اَل 
ه����ُم الأن�������ش���اُر، ع��ر���ش��ت��ه��ا ال��ل��ق��اُء

م����ع����دٍّ م���������ْن  ي�����������وٍم  ك���������ّل  ل�����ن�����ا يف 
ِه���ج���اُء اأْو  ِق�����َت�����اٌل،  اأْو  ����ب����اٌب،  �����شِ

ف���ن���ح���ك���ُم ب����ال����ق����وايف م������ْن ه��ج��ان��ا
ون�������ش���رُب ح�����نَي ت��خ��ت��ل��ُط ال����دم����اُء

اجلميع  ونو�سي  فقراتنا،  ختام  اإىل  و�سلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 
بالإكثار من ال�سالة وال�سالم على احلبيب امل�سطفى  ملسو هيلع هللا ىلص .

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )4(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال����ذي ا���س��ت��اأن�����ص ب���ذك���ره امل��خ��ل�����س��ون، ول��ه��ج مبحبته 
ال�سادقون، وفرح بح�سن بالئه الرا�سون، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده الذي 
ا�سطفاه، الذي هدى به ال�سبيل الأقوم، وبنّي الطريق الأعدل الأحكم، 
واأ�سحابه،  اآل��ه  وعلى  عليه،  اهلل  �سلى  فا�ستحكم.  الدين  ع��رى  به  و�سّد 
�سالة ت�ستنزل غيث الرحمة من �سحابه، وحتل �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
ها نحن معكن يف هذا اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( 

لعام )          ( للحديث عن ال�سرية النبوية العطرة.

الق��راآن الك��رمي ن��زل عل��ى النب��ي الك��رمي ملسو هيلع هللا ىلص جم��زًءا ح�صب 
الوقائع واالأحداث:

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    حئ مئ  جئ        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(.

نق��ل ال�صحاب الكرام، وال�صل��ف ال�صالح لنا �صّنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكل 
عناية واهتمام:

الحديث

ر�شول  ق��ال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�ش�ي   - الغفاري  ذر  اأب��ي  عن 
ا قْدَر ِمْفَح�سِ َقطاٍة، بنى اهلُل له بيًتا يف  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "من بنى هلِل م�شجدًّ

ِة" �شححه الألباين يف �شحيح الرتغيب.  اجلنَّ

ما من �صيء يو�صع يف امليزان اأثقل من ح�صن اخللق، ومع كلمتنا 
ال�صباحية لهذا اليوم:

أسس بناء الدولة

دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، فتلّقاه اأهلها بالب�شر والرتحاب، وكان ملسو هيلع هللا ىلص 
ل مير بدار من دور الأن�شار اإل اأخذ �شاحبها بخطام راحلته ودعاه اإىل 
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النزول عنده، فكان ملسو هيلع هللا ىلص يعتذر  اإليهم ويقول: خلوا �شبيلها فاإنها ماأمورة، 
فلم تزل الناقة �شائرة به حتى و�شلت اإىل مو�شع م�شجده فربكت، ثم 
نه�شت، ف�شارت قلياًل، ثم رجعت اإىل املو�شع الأول فربكت، فنزل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص على اأخواله يف بني النجار، وقال  ملسو هيلع هللا ىلص : »اأي بيوت اأهلنا اأقرب؟« فقال 
اأبو اأيوب: اأنا يا ر�شول اهلل. فنزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص على اأبي اأيوب الأن�شاري - 

ر�شي اهلل عنه -.
عند قدومه اإىل املدينة  ملسو هيلع هللا ىلص  اأول خطوة خطاها ر�شول اهلل  كانت 
هي بناء امل�شجد النبوي، وذلك يف املكان الذي بركت فيه ناقته، وكان 
لغالمني يتيمني ا�شرتاه منهما، وا�شرتك ملسو هيلع هللا ىلص يف بناء امل�شجد بنف�شه، ثم 
بنى ملسو هيلع هللا ىلص حجرات اأزواجه اإىل جانب امل�شجد، وملا اكتمل بناء احلجرات 
ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار اأبي اأيوب وانتقل اإىل تلك احلجرات. و�شرع الأذان 

ليجتمع النا�س متى حان وقت ال�شالة؟ 
ثم اآخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني املهاجرين والأن�شار، وكانوا ت�شعني رجال؛ 
على  بينهم  اآخ��ى  الأن�����ش��ار؛  من  ون�شفهم  املهاجرين،  من  ن�شفهم 
بدر،  وقعة  حني  اإىل  الأرح��ام  ذوي  دون  املوت  بعد  يتوارثون  املوا�شاة، 
 فلما اأنزل اهلل: زب ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى  رب 

)الأحزاب: 6(، رد التوارث اإىل الرحم دون عقد الأخوة. 
ووادع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من باملدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم 
الإ�شالم،  يف  فدخل  �شالم  بن  اهلل  عبد  وعاملهم  حربهم  وبادر  كتاًبا، 

واأبى عامتهم اإّل الكفر.
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املهاجرين  م��ن  املدينة  �شكان  ب��ني  العالقات  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ونظم 
والأن�شار واليهود وذكرت بع�س كتب ال�شري اأنه كتب يف ذلك وثيقة كان 

من بنودها: 
دون  من  واح��دة  اأم��ة  والأن�شار  املهاجرين  من  املوؤمنني  واإّن   -

النا�س. 
- واإّن املوؤمنني ل يرتكون مفرًحا بينهم اأن يعطوه باملعروف. 

اأو ابتغى  اأيديهم على كل من بغى منهم،  واإّن املوؤمنني املتقني   -
اأيديهم  واإن  املوؤمنني،  بني  ف�شادا  اأو  عدوانا،  اأو  اإثما،  اأو  ظلم،  د�شيعة 

عليه. 

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

باع.. شريف األخالق كرم الطِّ

على اأعظم ما يكون من  ملسو هيلع هللا ىلص  "كان حممد  يقول عبداهلل لويليام: 
كرم الطباع و�شرف الأخالق ومنتهى احلياء و�شديد الإح�شا�س.. وكان 
اإدراك عجيبة وذكاء مفرط وعواطف رقيقة �شريفة وكان  حائًزا لقوة 

على خلق عظيم و�شيم مر�شية مطبوًعا على الإح�شا�س".
وي�شيف: "اإّن بع�س كّتاب هذا الع�شر احلا�شر كادوا اأن يعرفوا 
ف�شلموا  الربهان  ول  باحلجة  لي�س  وال�شب  وال�شتم  والقدح  الطعن  باأّن 

بذكر كثري من �شفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال�شامية وجليل اأعماله الفاخرة."
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بربكة  اإل  الإ�شالم  اإىل  املاليني  مئات  اهتدى  "ما  ا:  اأي�شً ويقول 
لن  د�شتوًرا  لهم  واأبقى  هلل  وال�شجود  الركوع  علمهم  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 
ي�شلوا بعده اأبًدا وهو القراآن اجلامع مل�شالح دنياهم وخلري اأخراهم"

ويقول: "امتدت اأنوار املدينة بعد حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف قليل من الزمان 
�شاطعة يف اأقطار الأر�س من امل�شرق اإىل املغرب، حتى اأّن و�شول اأتباعه 
يف ذلك الزمن الي�شري اإىل تلك املرتبة العليا من املدنية قد حري عقول 
اأويل الألباب، وما ال�شبب يف ذلك اإّل كون اأوامره ونواهيه موافقة ملوجب 

العقل ومطابقة ملقت�شى احلكمة".

يح�صل اخلري  الكثري  بال�صالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومع هذه الفقرة:

من فوائد الصالة على النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

زب ڄ ڄ  تعاىل:  قال  حيث  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأمر  امتثال   -1
ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ رب )الأحزاب(.
2- موافقته �شبحانه وتعاىل يف ال�شالة عليه  ملسو هيلع هللا ىلص ، واإن اختلفت 
ثناء  عليه  تعاىل  اهلل  و�شالة  و�شوؤال  دعاء  عليه  ف�شالتنا  ال�شالتان 

وت�شريف.
3- موافقة مالئكته فيها، فقد قال  ملسو هيلع هللا ىلص : »من �شّلى علّي يف كتاب 

مل تزل املالئكة ي�شتغفرون له ما دام ا�شمي يف ذلك الكتاب«. 
اإّن  حيث  م��رة،  امل�شلي  على  اهلل  من  �شلوات  ع�شر  ح�شول   -4
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ال�شالة من اهلل على عبده هي اإخراج له من الظلمات اإىل النور. عن 
عمر بن اخلطاب- ر�شي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »من �شّلى 

علّي �شالة واحدة �شلى اهلل عليه بها ع�شًرا ورفعه ع�شر درجات«.
5- اأنه يرفع له ع�شر درجات ويكتب له ع�شر ح�شنات وميحى عنه 
ع�شر �شيئات، قال  ملسو هيلع هللا ىلص : »من �شّلى علّي من اأّمتي ُكتبت له ع�شر ح�شنات 

وحُميت عنه ع�شر �شيئات«.
الدعاء  اأمامه، فهي ت�شاعد  اإذا قّدمها  اإجابة دعائه  ُيرجى   -6

اإىل رب العاملني، وكان موقوًفا بني ال�شماء والأر�س قبلها..
اأو  له  الو�شيلة  ب�شوؤال  قرنها  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  ل�شفاعته  �شبب  اأنها   -7

اأفرادها.
8- اأنها �شبب لغفران الذنوب.

9- اأنها �شبب لكفاية اهلل العبد ما اأهمه.
10- اأنها �شبب لنيل رحمة اهلل له.

ال���دني�ا دني��ة  رخي�ص��ة، ومع اآخر فقراتنا:

معيشة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

وانق�شائها،  زوالها  و�شرعة  الدنيا،  حقيقة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  علم  لقد 
يوًما  يجوع  امل��رتف��ني،  الأغنياء  عي�س  ل  امل�شاكني  عي�س  فيها  فعا�س 

في�شرب، وي�شبع يوًما في�شكر. 
والنغما�س  بالدنيا،  الفتنة  خطورة  لأّم��ت��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ب��نّي  وق��د 
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حلوة  الدنيا  »اإّن  وال�شالم:  ال�شالة  عليه  فقال  وملّذاتها،  �شهواتها  يف 
الدنيا  فاتقوا  تعملون،  ما  فناظر  فيها،  م�شتخلفكم  اهلل  واإّن  خ�شرة، 
واتقوا الن�شاء، فاإّن اأول فتنة بني اإ�شرائيل كانت يف الن�شاء« رواه م�شلم.
علم النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأّن الدنيا دار من ل دار له، وجنة من ل خالف له، 

فكان ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اللهم ل عي�س اإل عي�س الآخرة« متفق عليه.
ولذلك فقد جعل الآخرة هّمه، وفرغ قلبه من هموم الدنيا، فاأتته 
الدنيا ترك�س، فكان يتحا�شاها ويقول: »ما يل وللدنيا، ما اأنا يف الدنيا 

اإل كراكب ا�شتظّل حتت �شجرة، ثم راح وتركها« رواه الرتمذي.
»ما ترك   : النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  اأخو جويرية زوج  وقال عمرو بن احلارث 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند موته ديناًرا ول درهًما، ول عبًدا ول اأمة ول �شيًئا، 
ا جعلها لبن ال�شبيل  اإّل بغلته البي�شاء التي كان يركبها و�شالحه، واأر�شً

�شدقة« رواه البخاري.
اأجمعني، �شلوات ربي و�شالمه عليه،  �شيد اخللق  تركة  هذه هي 
ل اأن يكون عبدا ر�شوًل فعن اأبي  وهو الذي اأبى اأن يكون ملًكا ر�شوًل، وف�شّ
هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: »جل�س جربيل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنظر اإىل 
ال�شماء، فاإذا ملك ينزل، فقال له جربيل: هذا امللك ما نزل منذ خلق 
اأملًكا  اإليك ربك؛  اأر�شلني  قبل هذه ال�شاعة. فلما نزل قال: يا حممد! 
اأجعلك، اأم عبًدا ر�شوًل؟ فقال له جربيل: توا�شع لربك يا حممد! فقال 

ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »ل بل عبًدا ر�شوًل« رواه ابن حبان و�شححه الألباين.
هد  والزُّ التوا�شع  على  مبنّية  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  معي�شة  كانت  وهكذا 
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وال�شتعفاف، فقد قالت عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - : »تويف ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وما يف بيتي من �شيء ياأكله ذو كبد اإل �شطر �شعري يف رف يل، فاأكلت 

منه حتى طال علي، فكلته ففني« متفق عليه.
وذكر عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ما اأ�شاب النا�س من 
ما يجد من  يلتوي  اليوم  يظل  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  راأيت  »لقد  فقال:  الدنيا 

الدقل ما ميالأ به بطنه« رواه م�شلم.
ختاًما نقول:

�����س����الم ال�����ب�����ه�����ي  وج������ه������ه  روؤى  يف 
ق���������س����ور ي������ع������رتي������ه  ل  واأم��������������������ان 

و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلَّى 
اأجمعني".
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )5(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��واح��د احل��ق امل��ع��ب��ود، ع��مَّ بحكمته ال��وج��ود، و�سملت 
رحمته كل موجود، اأحمده �سبحانه واأ�سكره فهو �سبحانه اأحق حممود، 
ونبينا  �سيدنا  اأّن  واأ�سهد  ل��ه،  �سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد 
حممًدا عبده ور�سوله �ساحب املقام املحمود واحلو�ص املورود، �سلى اهلل 
والتابعني ومن  ال�سجود،  الرّكع  واأ�سحابه  اآله  وعلى  عليه  وبارك  و�سلم 

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 حت�����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 معكن يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( 

لعام )          ( للحديث عن ال�سرية الّنبوية العطرة.

اقرئي اأول كلمة نزلت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ         ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹٹ  ٿ   ٿ         ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ              ڦ                 ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ            
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ         چ  ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ 
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ     ڈ   ڎ   ڎ  ڌ       
ڻ  ڻڻ  ں   ں     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ   
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
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 رب )حممد(.

ال�صّنة املحّمدية مليئة باحلكم وال�صرائع:

الحديث

عن ثوبان موىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "لأعلمنَّ 
ا  اأمثاِل جباِل تهامَة بي�شً اأمتي ياأتون يوَم القيامِة بح�شناٍت  اأقواًما من 
ْفهم لنا  فيجعُلها اهلُل عزَّ وجلَّ هباًء منثوًرا. قال ثوباُن: يا ر�شوَل اهلِل �شِ
َجلِّهم لنا اأن ل نكوَن منهم ونحُن ل نعلُم. قال: اأما اإنهم اإخواُنكم ومن 
هم اأقواٌم اإذا َخْلوا مبحارِم  ِجلدِتكم وياأخذون من الليِل كما تاأخذون ولكنَّ

اهلِل انتهُكوها" �شححه الألباين. 

اإن املحب ملن يحب مطيع، ومع كلمتنا ال�صباحية:

محّبة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

اإّن من لوازم الإميان حمّبة �شيد الأنام حممد  ملسو هيلع هللا ىلص ، وكيف ل يحب 
امل�شلم نبيه، وهو ال�شبب يف هدايته اإىل طريق النور والإميان، وال�شبب 
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يف جناته من الكفر والنريان!
قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من ولده 

ووالده والنا�س اأجمعني« متفق عليه.
بل اإن  حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تتجاوز حمبة الإن�شان نف�شه، كما قال بن 
عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - فقال للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص : يا ر�شول اهلل! 
لأنت اأحب اإيّل من كل �شيء اإل من نف�شي، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »ل والذي 
نف�س حممد بيده حتى اأكون اأحب اإليك من نف�شك« فقال عمر: اإنه الآن 
� واهلل � لأنت اأحب اإيّل من نف�شي، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »الآن يا ُعَمُر« رواه 

ا يِجُب. البخاري، اأي: الآن َعَرْفَت َفَنَطْقَتَ مِبَ
اإّن حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يّدعيها كل اأحد، يّدعيها اأهل الأهواء والبدع، 
اأهل  من  كثري  يّدعيها  بل  وامل�شعوذون،  وال�شحرة  الُقبوِرُيوَن  يدعيها 
الف�شق والفجوِر، ولكن الق�شية لي�شت بدعوى املحبة، بل بحقيقة املحبة، 
اإذ من لوازم حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص طاعته فيما اأمر ، واجتناب ما نهى عنه 
وزجر، واأل يعبد اهلل تعاىل اإّل وفق �شريعته ل بالبدع والأهواء، ولذلك 
قالوا: ومن  اأبى«  اإّل من  اأمتي يدخلون اجلنة  قال: »كل  ملسو هيلع هللا ىلص  البني  فاإّن 
ياأبى يا ر�شول اهلل؟ قال: »من اأطاعني دخل اجلنة، ومن ع�شاين فقد 

اأبى« متفق عليه.
اإّن حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لي�شت يف اإقامة املوالد، ول املاآمت، ول يف اإن�شاء 
ق�شائد الغلو والإطراء، بل هي يف العمل ب�شّنته، وتعظيم �شريعته، واإحياء 
هديه، والذب عنه وعن �شّنته، وت�شديق خريه، وا�شتح�شار هيبته عند 
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�شريعته،  يف  البتداع  وترك  ُذك��ر،  كلما  عليه  وال�شالة  عنه،  احلديث 
اأ�شحابه والنت�شار لهم، ومعرفة ف�شائلهم، وبغ�س من عادى  وحمبة 
�شّنته، اأو خالف �شريعته، اأو انتق�س من اأقدار حملتها ورواتها؛ فكل من 

خالف �شيئا من ذلك فهو بعيد عن حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقدر خمالفته.

ال�صالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص َيجلب اخلريات، ومع هذه الفقرة:

من فوائد الصالة على النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

1. امتثال اأمر اهلل -�شبحانه وتعاىل-.
ال�شالتان  اختلفت  واإن  عليه  ال�شالة  يف  �شبحانه  موافقته   .2

ف�شالتنا عليه دعاء و�شوؤال و�شالة اهلل تعاىل عليه ثناء وت�شريف.
3. موافقة مالئكته فيها.

4. ح�شول ع�شر �شلوات من اهلل على امل�شلي مرة.
5. اأنه يرفع ع�شر درجات.

6. اأنه يكتب له ع�شر ح�شنات.
7. اأنه ميحى عنه ع�شر �شيئات.

8. اأنه يرجى اإجابة دعائه اإذا قدمها اأمامه فهي ت�شاعد الدعاء 
اإىل عند رب العاملني.

9. اأنها تنفي عن العبد ا�شم البخل اإذا �شّلى عليه عند ذكره.
10. اأنها �شبب لغفران الذنوب.

11. اأنها �شبب لرد النبي ال�شالة وال�شالم على امل�شلي وامل�شلم 
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عليه.
12. اأنها �شبب لقرب العبد منه يوم القيامة.

13. اأنها تقوم مقام ال�شدقة لذي الع�شرة.
14. اأنها �شبب لتب�شري العبد باجلنة قبل موته.

15. اأنها �شبب ل�شالة اهلل على امل�شلي و�شالة مالئكته عليه.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص �صاحب اخللق العظيم ومع هذه الفقرة:

محمد الصادق األمين

يوؤكد الكاتب الإجنليزي توما�س كارليل على بع�س �شفات النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )لوحظ على حممد ملسو هيلع هللا ىلص منذ �شباه اأنه كان �شاًبا مفكًرا وقد 
�شّماه رفقاوؤه الأمني - رجل ال�شدق والوفاء - ال�شدق يف اأفعاله واأقواله 
وفيها حكمة  اإل  فيه  تخرج من  كلمة  ما من  اأنه  وقد لحظوا  واأفكاره. 
اأنه كان كثري ال�شمت ي�شكت حيث ل موجب  بليغة. واإين لأعرف عنه 
للكالم، فاإذا نطق فما �شئت من لب. وقد راأيناه اأول حياته رجاًل را�شخ 
املبداأ �شارم العزم بعيد الهم كرميا بًرا روؤوًفا تقًيا فا�شاًل حًرا، رجاًل 
ا، وهو مع ذلك �شهل اجلانب لني العريكة، جم الب�شر  �شديد اجلد خمل�شً
والطالقة حميد الع�شرة حلو الإينا�س، بل رمبا مازح وداعب، وكان على 
ذكيَّ  وك��ان  �شادق..  ف��وؤاد  من  م�شرقة  ابت�شامة  وجهه  ت�شيء  العموم 
اللب، �شهم الفوؤاد.. عظيًما بفطرته، مل تثقفه مدر�شة ول هذبه معلم 

وهو غني عن ذلك فاأدى عمله يف احلياة وحده يف اأعماق ال�شحراء(.
العظيم  القفار،  اب��ن  الكبري  الرجل  ذل��ك  ف��وؤاد  يف  ك��ان  )لقد   
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النف�س، اململوء رحمة وخرًيا وحناًنا وبًرا وحكمة وحجى نهى، اأفكار غري 
الطمع الدنيوي، ونوايا خالف طلب ال�شلطة واجلاه. وكيف وتلك نف�س 
�شامتة كبرية ورجل من الذين ل ميكنهم اإل اأن يكونوا خمل�شني جلدين 
كان  ولقد  والت�شنع.  ال��راأي  ل��رباءة طبعه من  ملسو هيلع هللا ىلص  )اإين لأحب حممًدا 
ابن القفار هذا رجاًل م�شتقل الراأي ل يعول اإل على نف�شه ول يّدعي ما 
لي�س فيه ومل يكن متكرًبا ولكنه مل يكن ذلياًل، فهو قائم يف ثوبه املرقع 
كما اأوجده اهلل وكما اأراده، يخاطب بقوله احلق املبني قيا�شرة الروم 
وللحياة  احلياة  لهذه  عليهم  يجب  ما  على  ير�شدهم  العجم،  واأكا�شرة 
الآخرة. وكان يعرف لنف�شه قدرها.. وكان رجاًل ما�شي العزم ل يوؤخر 

عمل اليوم اإىل غد..(.

طوبى للغرباء، ومع هذه الفقرة: 

المشبَّهون برسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص 

اأكرث النا�س �شبًها بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانوا خم�شة، هم: 
1- جعفر بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه، ابن عم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص .

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ابن عم  عنه،  اهلل  ر�شي  احل��ارث  بن  �شفيان  اأب��و   -2
واأخوه من الر�شاعة. 

3- قثم بن العبا�س ر�شي اهلل عنه، ابن عم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص . 
واأ�شد   ، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   حفيد  عنه،  اهلل  ر�شي  على  بن  احل�شن   -4

النا�س �شبًها به. 
5- ال�شائب بن عبيد بن عبد مناف، جّد الإمام ال�شافعي. 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص الب�صري   النذير   ومع اآخر فقراتنا:

مبعثه ملسو هيلع هللا ىلص ودعوته قومه

ُبعث ملسو هيلع هللا ىلص يف الأربعني من عمره، وهو �شن الكمال، فنزل عليه امللك 
اإذا نزل  ليلة خلت من رم�شان، وكان  ل�شبع ع�شرة  يوم الثنني  بحراء 

عليه الوحي ا�شتد ذلك عليه، وتغرّي وجهه، وعرق جبينه. 
فلما نزل عليه امللك قال له: اقراأ. قال: »ل�شت بقارئ«. فغطه امللك 
حتى بلغ منه اجلهد، ثم قال له: اقراأ. فقال: »ل�شت بقارئ«، ثالًثا. ثم 

ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  زب  قال: 
ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ گ رب )العلق(.

يرجتف،  عنها  اهلل  ر�شي  خديجة  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر���ش��ول  فرجع 
واأخربها مبا راأى، فثبتته وقال�ت له: اأب�شر، فواهلل ل يخزيك باهلل اأبًدا، 
املعدوم،  وتك�شب  الكل،  وت�شدق احلديث، وحتمل  الرحم،  لت�شل  اإنك 

وتقري ال�شيف، وتعني على نوائب الدهر. 
عم  ابن  وهو  نوفل،  بن  ورق��ة  اأت��ت  حتى  خديجة  به  انطلقت  ثم 
ر يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العرباين،  خديجة، وكان امراأ تن�شّ
اأن يكتب، وكان �شيًخا كبرًيا  فكتب من الإجنيل بالعربية ما  �شاء اهلل 
فقد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم! ا�شمع من ابن اأخيك. فقال له 
ورقة: يا ابن اأخي! ماذا ترى؟ فاأخربه ملسو هيلع هللا ىلص خرب ما راأى. فقال له ورقة: 
هذا النامو�س الذي اأنزله اهلل على مو�شى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني 
اأكون حًيا اإذ يخرجك قومك. فقال  ملسو هيلع هللا ىلص : »اأَو خمرجي هم؟« قال: نعم؛ 
مل ياأت رجل قط مبثل ما جئت به اإل ُعودَي، واإن يدركني يومك اأن�شرك 
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ن�شًرا موؤزًرا، ثم مل يلبث ورقة اأن تويف. 
ثم فرت الوحي، فمكث ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما �شاء اهلل اأن ميكث ل يرى 

�شيئا، فاغتّم لذلك، وا�شتاق اإىل نزول الوحي. 
ثم تبدى له امللك بني ال�شماء والأر�س على كر�شي، فثّبته، وب�شّره 
اإىل  وذهب  منه،  خاف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  راآه  فلما  حًقا،  اهلل  ر�شول  باأنه 

لوين، دثِّروين« فاأنزل اهلل عليه: زب ھ ھ      ے ے   خديجة وقال: »زمِّ
ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ  رب )املدثر(.

اإىل  ويدعوهم  قومه،  ينذر  اأن  الآي��ات  هذه  يف  تعاىل  اهلل  فاأمره 
اهلل، ويعظم اهلل تبارك وتعاىل، ويطهر نف�شه من املعا�شي والآثام(.

�سناه للحديث عن  اإىل هنا نكون قد اأمتمنا اأ�سبوعنا الذي خ�سّ
ر�سولنا حممد  ملسو هيلع هللا ىلص ، ول نح�سب اأنا قد وّفيناه ولو جزًءا ي�سرًيا من 
ِذكر  القادمة من  الإذاعية  ب��اأن ل تخلو فقراتنا  نعدكن  ولكن  حقه، 

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

ٱ ٻ ٻ

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

اأّن حممدا عبده ور�سوله، فتح اهلل  )البقرة(. واأ�سهد  ۈئ ېئ  رب 

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

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

القلب، وتدعو اإىل التفاوؤل.
ونحن معكن 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  ت��ع��اىل:  ق���ال 
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�صّنة املطّهرة ذكرت ال�صجرة، واأبانت اأهميتها:

الحديث

عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - قال: »راأيت فيما يرى 
على  اأتت  "�س" فلما  تقراأ  ال�شجرة  وك��اأّن  �شجرة،  حتت  كاأين  النائم 
ال�شجدة �شجدْت، فقالت يف �شجودها: اللهم اكتب يل بها اأجرا، وحّط 
عني بها وزرا، واأحدث يل بها �شكرا، وتقّبلها مني كما تقّبلت 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�شجرة، فقراأ ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شورة "�س" حتى اأتى على ال�شجدة، فقال 

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

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

مراحل تكوين النبات

اأنزل اهلل �شبحانه وتعاىل املاء فاأنبت لنا به النبات، وبعد الإنبات 
ينمو النبات ويزداد، وباليخ�شور )الكلوروفيل( وهي املادة اخل�شراء يف 
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النباتات يقوم النبات بتحويل ال�شوء اإىل طاقة كيماوية خمزنة داخل 
النبات.

التعقيد،  �شديدة  لكنها  و  ظاهرًيا  ب�شيطة  تبدو  العملية  وه��ذه 
فعندما ت�شرق ال�شم�س على الأوراق اخل�شراء يتحّول النبات من ثاين 
واأك�شيجني  مكافئ  وكربوهيدرات  �شكر  اإىل  وامل��اء  الكربون  اأوك�شيد 

خال�س، و لكن هذه العلمية ل تتم بهذه الب�شاطة.
ا�شتمرت  م�شتفي�شة  لدرا�شات  حماًل  ال�شوئي  التمثيل  كان  وقد 
قرًنا من الزمان تقريًبا، وعلى الرغم من ذلك فاإّن تفا�شيل العمليات 

الكيماوية التي ي�شتمل عليها بداأت تت�شح موؤخًرا.
اجلزيء  هذا  اليخ�شور،  هو  ال�شوئي  للتمثيل  الرئي�س  والعامل 
للغاية  اإنزميي معقد  اأ�شا�س يف جهاز  بدور  يقوم  الذي  املده�س  املعقد 

ومرتابط ب�شكل بديع.
النباتات  بني  نفرق  والثمار  والأزه���ار،  وال�شيقان،  وب��اجل��ذور، 

اخل�شراء وبالدرا�شة والبحث واجلهد والعمل تثبت الآيات القراآن:
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ        ڻ  ڻ  ں    
ڭۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  
رب   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ   ۇ 

)الأنعام(.
اإّن هذه الآية الكرمية؛ اإىل جانب كونها من دلئل عظمته �شبحانه 
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وتعاىل -  لتت�شمن اإعجاًزا قراآنًيا - فهي منهج متكامل الكلية للنبات 
والزراعة، ويظل املرء يتعلم منها طوال احلياة ثم ميوت ول ي�شل اإىل 
اململكة  حياة  يف  املختلفة  املراحل  ت�شرح  فهي  وحدها،  الآي��ة  هذه  �شر 
النباتية، فعند نزول املاء على الأر�س يحدث فيها العديد من التغرّيات 
الفيزيقية والكيماوية مما يوؤدي اإىل اإنبات اجلراثيم والبذور والدرنات 
وال�شيقان الأر�شية كلها )اأخرجنا به نبات كل �شيء( كل ما ينبت وما 
هو منت�شب اإىل النبات �شواء كان بذوًرا، اأم جراثيم اأم حوي�شالت، واأية 
وبالتتابع  املاء، وكل هذا يحدث يف احلال  تنتظر نزول  اأخرى  تراكيب 
دون اأن يظهر اللون الأخ�شر �شواء كان النبات متميًزا باليخ�شور اأم من 
البناء ال�شوئي،  اإىل عملية  دونه )نبات كل �شيء(، ومن دون احلاجة 
لأّن معظم هذه الرتاكيب والع�شيات بها خمزون من الغذاء يغنيها عن 
بعيًدا  طويلة  مدة  تنبت  اأن  ميكن  البذور  اأّن  لدرجة  ال�شوئي،  التمثيل 
عن ال�شوء، ويف غياب اللون الأخ�شر، ولكن ل اإنبات من دون ماء حتى 
ولو توفرت جميع ال�شروط الالزمة لالإنبات )احلرارية - الأك�شوجني - 
احليوية - ن�شج البذور - مت�شية فرتة �شكون - توافر الغذاء - وجود 

العائل .. اإلخ(.
الطحالب  والفطريات   � البكرتيا  امل��ط��ر..  بعد  ينبت  �شيء  كل 
الديدان  بع�س  وحوي�شالت  اجلراثيم  حتى  الزهرية،  والنباتات   �
رب   ې   ... ڻ  ڻ        ڻ   ... زب  ذل���ك  ب��ع��د  ث��م   واحل��ي��وان��ات، 
والرباعم  الأوراق  وتك�شفت  اخل�شراء  ال��ب��ادرة  ظهرت  )الأن��ع��ام(، 
عملية  وهي  الكون،  يف  عملية  اأعجب  وحتت  بالغذاء  الإم��داد  وا�شتمر 
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ت�شرق  )حيث  حياة  الأر���س  على  كانت  ما  لولها  التي  ال�شوئي  البناء 
ال�شم�س �شباًحا و ياأتي الظهر فت�شبح الأر�س �شاخنة لدرجة عالية قاتلة 
اأتى الليل ذهبت احلرارة وبردت الأر�س(. لول النبات وخ�شرته  واإذا 
الكون  يف  الأوك�شجني  ن�شبة  واختّلت  اجلو  الكربون  اأك�شيد  ثاين  ملالأ 
)خ�شًرا(  كلمة  اإىل  انظري  الأر���س،  على  من  متاًما  احلياة  واختفت 
التي هي اإ�شارة رائعة اإىل اليخ�شور وهي من الإعجاز العلمي يف القراآن 
الكرمي. وبعد تكوين اخل�شر تبداأ مرحلة النمو اخل�شري للنبات بتكوُّن 
يرتتب  الخ�شرار  وهذا  اخل�شراء،  والبال�شتيدات  الأ�شباغ  حامالت 
عليه عملية التمثيل ال�شوئي، فياأخذ النبات املاء وثاين اأك�شيد الكربون 
اأك�شيد  النبات املاء وثاين  التمثيل ال�شوئي، فياأخذ  يرتتب عليه عملية 
الكربون والطاقة ال�شوئية ليعطي نباًتا كاماًل )الطور اخل�شري( الذي 
يبداأ يف تك�شف براعم الأزهار وتكوين هرمون الأزهار وخروج النورات 
التي تعطي احلبوب املرتاكبة، وعلماء الت�شنيف الزهري ل ي�شتطيعون 
احلكم القطعي على نبات زهري جديد )نوعه � جن�شه � ا�شمه( اإل اإذا 

مر مبراحل الإنبات و الخ�شرار والإزهار والإثمار.

ومن تلك الزهرة الفّواحة نخرج لكن هذه الفقرة:

البرتقال
ال�شحية  الفوائد  ذات  احلم�شيات  من  "الربتقال"  فاكهة  ُتعّد 
ال�شحي  ورفع م�شتواه  زيادة مقاومة اجل�شم  تعمل على  العالية، حيث 
ومقاومة الأمرا�س، حيث تعترب من الأغذية "القلوية" حيث تخلق بعد 
عملية متثيلها "اأي�شا" مادة قلوية يف الأن�شجة، كما اأن للربتقال فوائد 
من�شطة للدورة الدموية، وتعمل كذلك على زيادة امت�شا�س احلديد، 
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يف  ي�شاعد  مما  ال��دم  يف  احلديد  م�شتوى  معدل  رف��ع  اإىل  ي��وؤدي  مما 
الن�شاط واحليوية، كما اأن للربتقال فوائد جيدة كعالج فّعال يف حالة 

الر�شح والإنفلونزا.
حمفز  نف�شه  الوقت  يف  وهو  وال�شعال  لل�شدر  مفيد  والربتقال 
الربتقال  لع�شري  وكذلك  الأوق��ات،  جلميع  وم�شروب  ومنع�س  لل�شهية 
اله�شم  �شوء  يعالج  حيث  اله�شمي  اجلهاز  اأداء  رفع  عملية  يف  فوائد 
وزي���ادة  ت��دف��ق  م�شتوى  رف��ع  يف  وي�شاعد  اله�شمي  اجل��ه��از  وين�شط 

الع�شارات اله�شمية. 
بناء  عملية  يف  ي�شاهم  حيث  العظام،  ويقّوي  يفيد  الربتقال  و 
الربتقال  ويحتوي  الكال�شيوم،  من  جيدة  ن�شبة  على  لحتوائه  العظام 

على الألياف التي لها دور جيد يف احلد من الإم�شاك. 
اأداء  بعد  الع�شائر  اأف�شل  م��ن  ُي��ع��ّد  الربتقال  ع�شري  اأن  كما 
املعادن  من  جيدة  ن�شبة  على  لحتوائه  احلركي،  الن�شاط  اأو  التمارين 

واملواد الن�شوية والفيتامينات.

ومن ب�صتان احلكمة نقطف لكّن:

فوائد العدس

1� يحتوي على ن�شبة عالية من الربوتني ال�شروري لبناء اجل�شم.
ة فيتامني )ب( املّركب. 2� يحتوي على فيتامينات عديدة وخا�شّ

3� غّني باملعادن مثل احلديد ، الف�شفور ، والكال�شيوم.
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4� يلعب دوًرا مهًما يف تقوية اجلهاز الع�شبي.
5� ي�شاعد يف تقوية العظام والأ�شنان.

6� ي�شاعد يف تقوية الّدم.
7� ق�شور العد�س تفيد يف مكافحة الإم�شاك.

ر  تنخُّ من  الوقاية  على  وي�شاعد  الأطفال  وزن  زي��ادة  يف  يفيد   �8
الأ�شنان.

وها هي ثمرتنا االأخرية:

من أنواع األشجار بالتفصيل

التوت: جن�س �شجر من الف�شيلة القرا�شية، يزرع لثمره يوؤكل وهو 
اأجل  ُيزرع يف احلدائق من  اأ�شود، وكالهما  اأبي�س، وتوت  نوعان: توت 
واأوراقها عري�شة مفلطحة،  وال�شجرة كبرية متفرعة،  والزينة.  الثمار 
اإناثها.  عن  ذكورها  تنف�شل  �شغرية  التوت  واأزه��ار  م�شّننة  وحافتها 
وثمرة التوت عبارة عن ثمرة مرّكبة اأي: عدة ثمار متجمعة مع بع�شها 
وميكن  الطعم  �شهية  ع�شارية  ت�شبح  الثمرة،  تن�شج  وعندما  ا.  بع�شً

تناول الثمار طازجة، اأو حمفوظة، اأو ت�شنع منها املربى.
ذلك  ثمر  و  التوتية،  الف�شيلة  من  �شجر  التني:  واح��دة  تينة: 
على  ت�شتمل  واأ�شجاره   - الرب�شومي  بالتني  م�شر  يف  ويعرف  ال�شجرة 
ال�شتوائية  املناطق  اأك��رث  يف  تقريًبا  كلها  تنمو  خمتلف.  ن��وع   )700(
التوت من  بثمرة  الثمرة �شبيهة  الغابات املطرية.  حرارة. وبخا�شة يف 
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بال  الثمار  تنتج  وهي  الحتمال  قوية  �شجرة  وهي  مركبة.  كونها  حيث 
تلقيح اأو بذور واأجود اأنواعه �شمرينا )اأزمري(. التني يوؤكل رطًبا وياب�ًشا، 
ويرجع الإمام الطربي ن�شبة التني اإىل اجلبل الذي عليه دم�شق وي�شّمى 
جبل "قا�شيون" ولعل هذا راجع اإىل اأن التني ينبت كثرًيا بدم�شق. وقد 

ورد يف ال�شعر.
وبري،  ب�شتاين،  نوعان:  وهو  القطنية،  اأن��واع  من  نبات  جلبان: 
�شديد  عري�س  طويل  ورق  له  بالب�شاتني،  ي��زرع  ال��ذي  هو  فالب�شتاين 
بنف�شجي  ونوره  لينة،  َمْعروقة  وفة  جمَّ اأذرع  وله  ة  املَحب�شَّ لنيِّ  اخل�شرة 

تغلفه اأغلفة رقاق اأطول من اأمنلة يكون فيها احلب.
ومنازلنا  بالأ�سجار،  مليئة  حدائقنا  تكون  اأن  نرجو  ختاًما: 

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

ٱ ٻ ٻ

وراف��ع  وب��اري��ه��ا،  الأك���وان  احلمد هلل احلمد هلل، احلمد هلل فاطر 
وم�سويها،  الأنف�ص  وخالق  وداحيها،  الأر���ص  وبا�سط  ومعليها،  ال�سماء 
فاإمنا  �سيًئا  اأراد  اإذا  عظيم  اإل��ه  من  �سبحانه  وجمريها،  الأرزاق  وكاتب 
يقول له كن فيكون، من يهده اهلل فال م�سّل له، ومن ي�سلل فلن جتد 
له ولًيا مر�سدا، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله، �سلى عليه ربه يف كتابه 
الطيبني و�سحابته  اآله  العاملني، ور�سي اهلل عن  املكنون، ورفع ذكره يف 

امليامني. اأما بعد:
املنت�سرة نطل عليكن، يف يومنا  امل�سّطحات اخل�سراء  من بني كل 
اأ���س��ب��وع ال�سجرة، الأح���د، امل��واف��ق )   ( م��ن �سهر )   ( لعام   ال��ث��اين م��ن 

.)                (
اأتيناكن حامالت معنا بذوًرا لأ�سجار خمتلفة.

اأول بذرة نزرعها هي بذرة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٹ   ٹ        ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  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�صّنة املطّهرة:

الحديث

عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: »بينا نحن عند 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص جلو�س اإذ اأتي بجمار نخلة، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »اإّن من ال�شجر 
اأقول:  اأن  ف��اأردت  النخلة،  يعني  اأنه  فظننت  امل�شلم«.  كربكة  بركته  ملا 
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:

الفوائد البيئية لألشجار

لزراعة  والع�شرين  التا�شع  بالأ�شبوع  العام  هذا  اململكة  احتفت 
مبا�شرة  وغري  مبا�شرة  عديدة  فوائد  لل�شجرة  اأّن  �شك  ول  ال�شجرة، 
�شّخرها اهلل لالإن�شان كما ل يخفى على الكثري ما لالأ�شجار من الفوائد 

البيئية اجلّمة اأهمها:
املوقعي  املناخ  وتلطيف  الظل  بتوفري  املحيطة  البيئة  حت�شني   -1

بتقليلها من حدة اإ�شعاع ال�شم�س خا�شة يف املناطق اجلافة.
2- تعمل على تنظيم درجة احلرارة والرطوبة.

3- الت�شجري البيئي يعمل على تثبيت الكثبان الرملية واحلد من 
زحف الرمال على املن�شاآت القت�شادية والأرا�شي الزراعية وامل�شاكن 

ر. والطرق وغريها وبالتايل درء اأو احلد من ظاهرة الت�شحُّ
واملياه  الرتبة  من  الأخ��رى  الطبيعية  امل��وارد  على  املحافظة   -4
اإىل  يهدف  فالت�شجري  والرعوية،  الفطرية  الربية  واحلياة  املحدودة 
حتويل مناطق �شحراوية اإىل مناطق �شبه واحات م�شتقرة و�شوًل اإىل 

تنمية ب�شرية وزراعية.
5- التخفي�س من تاأثري العوا�شف الرتابية والغبار املتطاير على 

ال�شحة والبيئة والقت�شاد.
من  العديد  الأ�شجار  توفر  الكثرية،  البيئية  الفوائد  جانب  واإىل 
الدوائية  املنتجات  من  والعديد  واحليوان  لالإن�شان  الغذائية  املنتجات 
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واإن�شاء  الطبيعية  املحمّيات  الأ�شا�شية يف  اللبنة  ُتعَد  وال�شناعية، وهي 
املتنزهات الوطنية التي يق�شدها النا�س للتنزه والراحة ال�شياحية.

ونكمل غرا�صنا بهذه البذرة:

الخوخ

فاخلوخ  كثرية؛  فوائد  ول��ه  اللذيذة  الفواكه  اأن���واع  اأح��د  اخل��وخ 
ق العظم والإم�شاك. املجفف يحمي من: اأمرا�س القلب، ترقُّ

اآكلو اخلوخ يدركون فوائده يف تخفيف الإم�شاك لأنه يت�شّمن كمية 
القلب وتخفف كمية  اأمرا�س  ا من  اأي�شً التي حتمي  الألياف  عالية من 

الكولي�شرتول. 
اإىل 12( حبة من اخلوخ  تناول )10  اأن  اأمريكية  ك�شفت درا�شة 
كمية  يف  النخفا�س  من  امل�شبب  العظم  ق  ترقُّ عملية  مينع  قد  يوم  كل 

الإ�شرتوجني.
اأن اخلوخ يحتوي على  اإىل  اإ�شافة  وهنا �شور للخوخ قبل قطفه: 
مادة البورون التي ت�شاعد اجل�شم على امت�شا�س الكال�شيوم للمحافظة 

على عظام قوية.

ل حديقتنا ببذرة بعنوان )فوائد الطماطم( وجنمِّ

فوائد الطماطم

1� غنيٌّ بالفيتامينات والأمالح املعدنية.
نات املعوّية. 2� تفيد يف عالج اأمرا�س النقر�س والتعفُّ
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3� تقاوم ع�شر اله�شم وحمو�شة املعدة الزائدة.
4� ُتكافح الإم�شاك وُت�شاعد على طرد الف�شالت للخارج.

5� ع�شري الطماطم ُي�شاعد على ه�شم الأطعمة الن�شوية واللحوم.
6� ُتقاوم التهاب املفا�شل وح�شيات الكلى وح�شيات املثانة.

ن  اجللد )تراكم طبقات اجللد ال�شطحّية  7� ُتفيد يف عالج تقرُّ
بع�شها فوق بع�س(.

القلب  مر�شى  ُيفيد  الطماطم  من  امل�شنوع  احل�شاء  تناول   �8
وارتفاع ال�شغط.

9� �شهل المت�شا�س وتعّدل ُحمو�شة الّدم.
10� مُيكن تناول الطماطم نّيئة اأو مطبوخة اأو على �شكل ع�شري.

وحتى ت�صبح احلديقة متكاملة اأ�صفنا لكن هذه البذرة:

من أنواع األشجار بالتفصيل

اخلريف،  يف  الثمار  اأ�شهى  من  وهو  اجلوز.  ثمار  واحدة  اجلوز: 
ق��رون عدة،  اأ�شجار اجل��وز منذ  وق��د زرع��ت  تاأتي من اخل��ارج،  وه��ي 
وتنت�شر يف املناطق املعتدلة املناخ من اآ�شيا. ويبلغ ارتفاع �شجرة اجلوز 
بالبذرة  وتتكاثر  معتدل.  مناخ  اإىل  وحتتاج  م��رًتا،   )50-  33( بني  ما 
وبالتطعيم، وتتكون وريقاتها املنف�شلة من )5- 9( وهي منف�شلة كبرية 
واأزهارها �شغرية  اإذا �شحنت  لها رائحة حلوة  ال�شكل  بي�شاوية  مل�شاء 

ا كزهر يف نهاية الربيع. جدًّ
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ال�شرقي.  املتو�شط  حو�س  الأ�شلي  موطنها  نبتة  وهو  الزعفران: 
للزعفران اجلميل حامل  البنف�شجية  الأزهار  يعلو  يف ف�شل اخلريف، 
التِّ�شمية الذي ينق�شم يف اأعلى زهرة اإىل ثالثة فروع �شميكة ذات لون 
برتقايل، ك�شكل �شمات الزهرة، التي ت�شكل الزعفران الطبي وامل�شتعمل 
يف التوابل مًعا، وهو مادة نادرة ونفي�شة الثمن تاريخًيا، لأّن احل�شول على 
كيلو جرام واحد من الزعفران اجلاف ي�شتلزم ا�شتعمال عدد من هذه 
و)140000(  األًفا(.  وع�شرين  )مائة   )120000( بني  يرتاوح  الأزهار 
األًفا(. ويعود ال�شبب يف لونه ال�شمات الفاقع اإىل وجود  )مائة واأربعني 
مادة الكاروتينوييد يف النبتة. ورد ِذكر الزعفران يف خمطوطات الربدي 
امل�شرية، ويف الأنا�شيد املذكورة يف اإلياذة هومريو�س، وظل حتى القرن 
من  اأكرث  الطب،  حقل  يف  ال�شامية  مكانته  على  حمافًظا  ع�شر  الثامن 
عالًجا  يدو�س  دي�شقور  اعتربه  التوابل،  كاأحد  الطعام  يف  ا�شتعماله 
م�شاًدا للت�شنج، كما عّده الطب العربي واحًدا من الأدوية املطمثة. اأما 
يف القرون الو�شطى وع�شر النه�شة فقد ا�شتعمل �شد كثري من الآلم. 
حتتوي �شمات الزهرة على زيت عطري، �شريع النت�شار، طيب الرائحة، 
ا  مهيج حل�شا�شية ال�شم. ويظل الزعفران اأغلى التوابل واأكرثها غمو�شً

يف معرفة الأغرا�س التي ميكن لالإن�شان اأن ي�شتخدمه فيها.
اإىل هنا نكون قد اأكملنا غر�ص بذورنا، وبقيت لنا مهمة �سقايتها، 

ورعايتها، حتى تكرب وتظّلنا بظلها، ونتلّذذ بثمرها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )3(

ٱ ٻ ٻ

الربوبية،  بعظمة  املتعّزز  الألوهية،  بوحدانية  املتفّرد  هلل  احلمد 
القائم على نفو�ص العامل باآجالها، والعامل بتقلبها واأحوالها، املاّن عليهم 
اأّن حممًدا عبده  واأ�سهد  نعمائه.  ب�سوابغ  عليهم  املتف�سل  اآلئ��ه،  بتواتر 
فدمغ  املر�سي،  والأم��ر  امل�سيء  بالنور  بعثه  املرت�سى،  ور�سوله  املجتبى 
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:
ما اأجول التجول بني احلدائق والأزهار، وا�ستن�ساق هوائها العليل، 

ومائها النقي.
هذا  يومنا  يف  ال�سجرة  ع��ن  احل��دي��ث  معكن  ن�ستعذب  نحن  وه��ا 

الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (.
و�سوف نطوف معكن 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 
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 
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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�صّنة:

الحديث

 ِ عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: �شاألُت ر�شوَل اهللَّ
مليقاِتها.  الُة  "ال�شَّ قاَل:  اأف�شُل؟  الأعماِل  اأيُّ   ِ اهللَّ ر�شوَل  يا  فقلُت  ملسو هيلع هللا ىلص 
؟ قاَل: برُّ الوالديِن. قلُت: ثمَّ ماذا يا ر�شوَل  ِ قلُت: ثمَّ ماذا يا ر�شوَل اهللَّ
ولِو  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ ر�شوُل  ي  عنِّ �َشكَت  ثمَّ   . ِ اهللَّ �شبيِل  يف  اجِلهاُد  قاَل:  ؟  ِ اهللَّ

ا�شتزدُتُه لزادين" ح�شنه الألباين. 

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

فوائد األشجار في الحدِّ من التلوُّث

الغذائية  املنتجات  ر  توفُّ يف   الأ�شجار  فوائد  عن  احلديث  قبل 
والدوائية وال�شناعية لالإن�شان واحلد من التلوث، لبد من ِذكر م�شادر 
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التلوُّث، فهناك ما ل يقل عن ع�شرة م�شادر متهمة بتلويث البيئة اأهمها:
ويف  ال�شناعة  الوقود يف  احرتاق  البيئي من عمليات  التلوُّث   -1

التدفئة املنزلية.
وتكرير  ال�شلب  الكاملة يف �شناعات  2- عمليات الحرتاق غري 

البرتول.
املحتوية على  الديزل  الكهربائية وحمركات  املحطات  3- دخان 

حم�س الكربيتيك.
والأف��ران  الطائرات  حمركات  يف  الوقود  اح��رتاق  م�شادر   -4

وحرق الغابات.
5- عوادم ال�شيارات واآلت ر�س املبيدات.

6- مياه ال�شرف ال�شحي.. والتي توؤدي اإىل ارتفاع حرارة درجة 
الأر�س.

 وميكن تلخي�س فوائد الأ�شجار يف احلد من التلوُّث على النحو 
التايل:

اأو البناء ال�شوئي التي  اأ�شا�ًشا بعملية التمثيل  1- تقوم الأ�شجار 
اإىل جانب ذلك  للحياة،  الأك�شجني اجلوي  م�شتمًرا من  توفر م�شدًرا 
هي العملية التي ي�شتخدم فيها النبات ثاين اأك�شيد الكربون و�شوء اأ�شعة 
ال�شم�س لتكوين الغذاء للكائنات احلية - واأهمها الإن�شان واحليوان - 

التي تعتمد يف غذائها على النبات.
2- يلعب الغطاء النباتي دوًرا مهًما يف التوازن البيئي الطبيعي، 
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ثاين  فكمية  اجلوي،  الغالف  يف  الكربون  اأك�شيد  ثاين  لكمية  بتنظيمه 
اأك�شيد الكربون يف الطبقة ال�شطحية من مياه املحيطات تبقى معادلة 
تقريًبا لتلك املوجودة يف الغالف اجلوي، فعملية امت�شا�س املحيطات 
للغاز �شوف تبطئ زيادة تركيزه، وتثبت التجارب املعملية، اأنه اإذا ازداد 
اأك�شيد الكربون، فاإّن احلجم اخل�شري للنبات يزداد، اأي  تركيز ثاين 
اأّن م�شاحة الأوراق واأعدادها تزداد، وهذا يعني اأّن زيادة ثاين اأك�شيد 
الأر���س، مما  امل�شاحة اخل�شراء على �شطح  زيادة  اإىل  توؤدي  الكربون 
يزيد امت�شا�س هذا الغاز املهم للنبات من اجلو، وتكون هناك دورات 
زمنية بني الزيادة والنق�شان، وهذا هو التوازن الذي ل يقدر عليه اإل 
خالق هذا الكون. كما وجد العلماء اأّن ثاين اأك�شيد الكربون ي�شاعد يف 
املح�شويل  الإنتاج  يزيد  املناطق، حيث  بع�س  املح�شول يف  زيادة منو 
تكن  مل  اإذا  حتى  اجل��و،  يف  الكربون  اأك�شيد  ثاين  كمية  ت��زداد  عندما 

ظروف النمو الزراعي مواتية.
بعوادم  املزدحمة  املناطق  يف  خا�شة  الهوائي  التلوُّث  تقليل   -3
كم�شّدات  الأ�شجار  بزراعة  وذل��ك  وال�شكان،  باملباين  اأو  ال�شيارات 
والقرى  املدن  حول  اخل�شراء  الأحزمة  اإن�شاء  اأو  للرياح،  كا�شرات  اأو 

واملزارع واملن�شاآت والطرق للوقاية.
املدن  يف  ال�شحي  ال�شرف  مياه  من  التخل�س  م�شاكل  حل   -4
الكبرية بالعامل، عن طريق ا�شتخدام هذه املياه بعد معاجلتها بهدف 
زياد ة م�شادر املياه املحدودة، وال�شتفادة منها يف الت�شجري يف املناطق 

اجلافة.
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وهنا �صجرة قدمية ومعّمرة ا�صمها املطاط:

من أين يأتي المطاط؟

ي�شتخرج املطاط اأ�شال من �شجرة اأمريكية الأ�شل ت�شمى )�شجرة 
املطاط(.

�شجرة  ق�شرة  نقطع  عندما  نقطة  نقطة  ي�شيل  �شائل  املطاط 
املطاط بخط مائل ، ومن ثم يجمع هذا ال�شائل )اأي ع�شارة ال�شجرة( 
يف وعاء يو�شع عند جذع ال�شجرة لت�شب فيه النقاط ال�شائلة ال�شاقطة 

من ال�شجرة.
ومن  امل��ادة.  هذه  اإىل  احلاجة  ال�شيارات  �شناعة  �شاعفت  وقد 
اأجل ذلك مت نقل هذه الأ�شجار وهي �شغرية من اأمريكا اجلنوبية اإىل 

ماليزيا واأندوني�شيا.
فتوافقت هذه الأ�شجار مع ظروف البيئة اجلديدة واأعطت ناجًتا 

جيًدا من املطاط.

وتبدو لنا يف الطريق �صجرة بهّية، ومع هذه الفقرة:

العنب

ُيعّد العنب من الفواكه ذات القيمة الغذائية والعالجية اجليدة.. 
وقد عرف منذ قدم الزمان، حيث تناوله ال�شينيون والهنود رغبة يف 
حيث  الكرمي،  القراآن  يف  ِذكره  ورد  وقد  كما  العالية،  الغذائية  القيمة 
قال تعاىل: زب ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ىرب )عب�س(. ويوجد العنب 



167

بالألوان مثل الأبي�س )الأخ�شر( وكذلك الأ�شود والأحمر.
على  باحتوائه  باأنواعه،  العنب  يتميز  للعنب:  الغذائية  القيمة   -
اله�شم،  و�شهلة  المت�شا�س  �شريعة  ال�شكرية  امل��واد  من  جيدة  ن�شبة 
حيث يرتّكز �شكر اجللوكوز و�شكر الفركتوز ب�شكل كبري، ويتميز كذلك 
)ب(،  فيتامني  وكذلك  )ج(  فيتامني  مثل  بالفيتامينات  بغنائه  العنب 
البوتا�شيوم  مثل  املعدنية  العنا�شر  من  جيدة  ن�شبة  على  يحتوي  كما 

والكال�شيوم وال�شوديوم.

ونرى من بعيد نخلة، ومع هذه الفقرة:

فوائد الخس

ا بحم�س الفوليك املفيد للن�شاء احلوامل. 1� غنيٌّ جدًّ
2� غنيٌّ بالألياف الغذائّية املفيدة لعمل الأمعاء.

3� يعمل كمهّدئ وم�شّكن لالأمل.
4� يقاوم العط�س وال�ُشعال اجلاف.

5� مدرٌّ للبول ويهّدئ الأع�شاب.
6� يقي اجل�شم من �شرطان القولون.

امل�شاد  وفيتامني)ج(  فيتامني)اأ(  بالفيتامينات وخا�شة  7� غنيٌّ 
لالأك�شدة.

وخا�شة  الأط��ف��ال  باأمرا�س  خا�س  �شراب  ورق��ه  من  ُي�شنع   �8
اأمرا�س ال�شدر.
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يها فنتوقف  االآن نق��ف اأمام �صج��رة �صخمة عجزنا ع��ن تخطِّ
عندها:

من أنواع األشجار بالتفصيل

اأنواع ل حت�شى، وهو ورد م�شمخ بالعبري، روح  اجلوري: ورد له 
وردة  ا:  اأي�شً امل�شّماة  دم�شق  وردة  من  غالًبا  ي�شتخرجان  وم��اوؤه  ال��ورد 
العتيقة".  الب�شاتني  اأجواء  يعّطر  الذي  امل�شتمر  "لإزهارها  ال�شهور  كل 
وا�شتهر ماء الورد الذي حمله ال�شليبيون معهم اإىل اأوروبا اإىل جانب 
روح الورد، باأنه ترياق لكل الأمرا�س. ويدخل اليوم يف تركيب عدد من 
م�شتح�شرات التجميل باعتباره من�شًطا وذلك لوجود مادة قاب�شة فيه.

الأ�شود  ون  بالكمُّ ُتعرف  اأو  املباركة  ال�شوداء  احلبة  الربكة:  حبة 
ري�شية  اأوراق  له  �شم،   )70-30( من  طوله  ي��رتاوح  ع�شبي  نبات  وهي 
ال�شوداء  البذور  على  حتتوي  والثمار  جذابة  زرق��اء  اأو  بي�شاء  واأزه��ار 
ذات ال�شكل الهرمي، ولها رائحة مميزة تعود للزيت الطيار العطري. 
اآ�شيا وال�شرق الأو�شط وجنوب  واملوطن الأ�شلي لل�شجرة منطقة غرب 
اأقاليم  الطبخ يف  ل�شتخدامه يف  بكرثة  الهند  حالًيا يف  وي��زرع  اأوروب��ا 

الهند كتابل من التوابل.
احلور: �شجرة تزرع يف بريطانيا اأ�شا�ًشا كاأ�شجار زينة. وهو ثالثة 
اأنواع، الأبي�س، والأ�شود، والرجراج. وي�شل حميط جذعها اإىل حوايل 
)6( اأمتار ونادًرا ما يزيد ارتفاعها على )17( مرًتا، واأوراقها متباينة 



169

اأعناقها النتقال واأزهارها ثنائية امل�شكن، وتزهر مبكرة يف الربيع قبل 
الأوراق.

من  ال��ع��دي��د  على  ف  للتعرُّ جولتنا  اأنهينا  ق��د  ن��ك��ون  هنا  اإىل 
الأ�سجار، فاإن ا�ستمتعنت حًقا فال تفّوتّن فر�سة التعرف على الأ�سجار 

التي يف مدينتكن واأنواعها واأ�سكالها وثمارها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )4(

ٱ ٻ ٻ

ال��ذي جعل  ثم احلمد هلل. احلمد هلل  ثم احلمد هلل،  احلمد هلل، 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
غريها حتى غدت قمة فوق القمم. احلمد هلل الذي بعث فينا اأكرم ر�سله، 
وخرية خلقه، امل�سطفى حممود اخل�سال والأفعال، املرتقي منزلة اخللة 
من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ما تعاقب الليل والنهار، 
واأ�سهد اأّن حممًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليًما 

كثرًيا. اأما بعد:
ال�سجرة مهما قلنا فيها فلن نوفيها حقها، فقد مدحها ال�سعراء، 
وو�سفها الوا�سفون، اإل اأننا جميًعا ل ن�ستطيع اأن نح�سى نعمة �سجرة 

واحدة، فكيف بحدائق وجنات من الأ�سجار والأزهار.
نحن معكن اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، 

ونعتز باإذن اهلل اأن نقدم لكّن العديد من الفقرات املفيدة عن ال�سجرة.

ال�صجرة ظلٌّ ظليل، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۉ         ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
وئ           وئ  ەئ       ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  
ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ی  ىئ  
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ   ڃ چچ 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 
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ 
ۓ  ۓ  ے      ے  ھ  ھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ      ۉ 
ۆئ    ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى        ې  ې   ېې  ۉ 
جئ  ی  ی     ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت 

جث   مث ىث  رب )الق�ش�س(.

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

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

فلي�شب منه« ح�ّشنه الألباين.

ال�صجرة ذات جذور واأغ�صان، ومع الكلمة الطيبة:

الضـــوء والنبات

توافر الإ�شاءة ب�شكل دائم خا�شة فى فرتات النهار من العنا�شر 
الأ�شا�شية لنمو النباتات، واإكمال روؤيتها باللون الأخ�شر الزاهي الذي 

ح�شلنا عليه من الكلوروفيل املتّمم لعمليه التمثيل الغذائي للنبات.



172

هناك نباتات حتتاج ل�شوء ال�شم�س املبا�شر طوال فرتات النهار، 
ل�شوء  فتحتاج  الداخلية  النباتات  .اأما  الأزهار اخلا�شة  لتكوين  وذلك 
بيئتها  حيث  الظل،  نباتات  عليها  ُيطلق  ما  وهى  املبا�شر  غري  ال�شم�س 
الطبيعية فى بداية حياتها داخل ال�شوبة. وتكون الإ�شاءة التي تتعّر�س 
اليوم  لها فرتة زمنية كافية ترتاوح من )8-12( �شاعة �شوئية خالل 
�شديدة  الإ�شاءة  كانت  اإذا  اأما  معتدلة.  الإ�شاءة  �شدة  كانت  اإذا  هذا 

تكون املدة التي تتعّر�س لها من )6-8( �شاعات يومًيا.
اأقل  ع��ادة  املنزل  غرف  داخ��ل  الإ�شاءة  �شدة  اأّن  املالحظ  ومن 
ولهذا  امل�شم�شة،  الأيام  املنزل حتى يف  الإ�شاءة خارج  �شدة  بكثري من 
وتختلف  ظليلة،  اأماكن  اإىل  حتتاج  الداخلية  النباتات  اأّن  جند  ال�شبب 
الأماكن  اأّن  فنجد  النبات،  نوع  باختالف  الأماكن  هذه  اإ�شاءة  �شدة 

املظلمة متاًما ل تنمو فيها نباتات.
اأما الأماكن املعّر�شة ل�شوء �شعيف وتكون كثيفة الظل، فتنمو فيها 
جيًدا النباتات الورقية مثل الفيتونيا والفيك�س بيوميال وبع�س ال�شرخ�شيات.
اأما الأماكن الن�شف ظليلة املعر�شة ل�شوء متو�شط، فتنمو فيها 
اأوراقها  تكون  التي  النباتات  ا  خ�شو�شً الورقية  النباتات  جميع  بنجاح 
خ�شراء . اأما الأماكن املعر�شة ل�شوء ال�شم�س غري املبا�شر، فتنمو فيها 
بنجاح جميع النباتات الورقية ونباتات الأ�ش�س املزهرة. اأما الأماكن 
املعّر�شة ل�شوء ال�شم�س املبا�شر ولكن لفرتات حمدودة يف اأثناء اليوم، 
ا التي تكون اأوراقها  فتنمو فيها بنجاح جميع النباتات الورقية وخ�شو�شً
ل�شوء  املعّر�شة  الأماكن  اأما  املزهرة،  النباتات  جميع  وكذلك  ملونة، 
ال�شم�س املبا�شر طوال اليوم فتنمو فيها بنجاح جميع النباتات الع�شارية 
و ال�شبارات مثل اجلريانيوم والكولي�س، ومن اأعرا�س نق�س الإ�شاءة 
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على النبات توقُّف التزهري اأو تكون قليلة العدد ، �شغرية احلجم ذات 
األوان باهتة، اأو تكون ال�شاق �شعيفة ورخوة اأو اأن الأوراق �شغرية احلجم 

ولونها اأخ�شر باهت.
اأنواع الإ�ساءة:

)�شوء  النبات  ح��ول  الطبيعية  البيئة  م��ن  طبيعة  اإ���ش��اءة   -1
ال�شم�س(.

اإ�شاءة  ذات  )نيون  فلور�شنت  ملبات  من  �شناعية  اإ���ش��اءة   -2
الإ�شبوت.  مثل  �شوديوم(  )ملبات  �شديدة  اإ�شاءة  ملبات  اإىل  متو�شطة( 
لأنها  )النيون(،  الفلور�شنت  ملبات  ال�شناعية  الإ�شاءة  اأن��واع  واأف�شل 
اأوراق  على  توؤثر  ح��رارة  عنه  ت�شدر  ول  منت�شًرا،  اأبي�س  �شوًءا  تعطي 
على  ال�شوء  هذا  م�شدر  ك�ان  اإذا  ما  يهم  ل  احلالة  هذه  ويف  للنبات، 
الوا�شعة  الأماكن  اأما يف  الأف�شل،  لأنه  ل  اأم  النبات  من  قريب  ارتفاع 
الكبرية،  وال�����ش��الت  ال��ف��ن��ادق  م��داخ��ل  مثل  الكبرية  امل�شاحة  ذات 
فت�شتعمل ملبات ال�شوديوم ذات الإ�شاءة ال�شديدة، وتكون على ارتفاع 
عاٍل من النبات، وتعطي ال�شوء املطلوب لنمو النبات، دون التاأثري على 
ال�شكل العام للنبات، من درجة احلرارة العالية الناجتة عنه التي ت�شبب 

احرتاق حواف الأوراق باللون البني.

ال�صجرة جمال وزينة، ومع هذه الفقرة:

االنسجام بين الماء والنبات

اإّن خا�شية ال�شّد ال�شطحي للماء اأكرب من ال�شد ال�شطحي لأغلب 
مقدمتها  ويف  احلياتية،  الظواهر  على  تاأثريات  امليزة  ولهذه  ال�شوائل، 
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تاأتي التاأثريات التي حتدث يف اأج�شام النباتات. 
اأن  للماء،  املتميزة  اخلا�شية  هذه  بوا�شطة  ت�شتطيع  فالنباتات 
تقوم ب�شخه من اأعمق نقطة حتت �شطح الرتبة اإىل اأعلى نقطة فوقه، 
ودون احلاجة اإىل جهاز لل�شخ اأو ع�شالت قوية. ومن جانب اآخر جند 
اأّن العمارات والأبنية العالية حتتوي على نظام ل�شخ املاء اإىل الطوابق 
العليا يتمّيز بدرجة كبرية من التعقيد، ولكّن النباتات ل حتتاج اإىل مثل 
هذا النظام املعّقد، فاملاء ي�شل اإىل اأنحاء النبات كافة بوا�شطة خا�شية 

ال�شّد ال�شطحي. 
الناقلة  واأوع��ي��ت��ه  النبات  ج��ذر  يف  امل��وج��ودة  الناقلة  فالقنوات 
م�شممة كي ت�شتفيد من هذه اخلا�شية، فهي تزداد �شيًقا كلما اجتهت 
نحو الأعلى، وهذا ال�شيق املتدّرج ي�شاعد املاء على الت�شلُّق نحو الأعلى. 
ولو كان ال�شد ال�شطحي للماء قلياًل كباقي اأغلب ال�شوائل، ملا ا�شتطاعت 
احلياة  �شبكة  تاأثُّر  يعني  وهذا  الإط��الق،  على  العي�س  الربية  النباتات 
تاأثًُّرا بالًغا. ولكّن هذا التاأثري ل وجود له بف�شل الن�شجام التام املوجود 

بني املاء والنباتات.
ال�شطحي  ال�شد  بني  املوجود  البديع  والن�شجام  التالوؤم  هذا  اإّن 
يف  الإلهي  الإعجاز  وا�شحة  ب�شورة  يعك�س  النباتات،  وتركيب  للماء 
اخللق. وكل هذه الدلئل تعك�س لنا اأّن الطبيعة والكائنات احلية ل ميكن 
اأن تكون قد ظهرت مبح�س امل�شادفة، بل يتبنّي لنا اأنها خملوقة من ِقبل 

اهلل خالق ال�شموات و الأر�س وما بينهما.
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ال�صجرة خ�صرة ومناء، ومع هذه الفقرة:

من فوائد الموز
املوز فاكهة مغذية و�شحية. لها فوائد �شحية كثرية منها:

املوز على كمية جيدة من عن�شر احلديد  الدم: يحتوي  1. فقر 
من  والعديد  وامليوجلوبني،  الهيموجلبني،  لإنتاج  �شرورًيا  يعد  وال��ذي 

الإنزميات �شروري لتكوين خاليا الدم احلمراء.
اأهم  من  واح��د  هو  البوتا�شيوم  عن�شر  يعترب  ال��دّم:  �شغط   .2
العنا�شر يف اجل�شم، ويعمل مع ال�شوديوم للم�شاعدة على تنظيم وتوازن 
الدم. حتتوي موزة  ال�شيطرة على �شغط  يعترب مفتاح  الذي  ال�شوائل، 
متو�شطة احلجم على )358( ملجم من البوتا�شيوم، وفقط )1( ملجم  

من ال�شوديوم. لذلك ي�شاعد تناول املوز على تنظيم �شغط الدم.
 ،)B12 و   B6( فيتامينات  يلعب  ال��ت��دخ��ني:  ع��ن  الإق���الع   .3
البوتا�شيوم واملغن�شيوم املوجودة يف املوز دور كبري يف م�شاعدة اجل�شم 

على التعايف من اآثار النيكوتني عند  الإقالع من التدخني.
الع�شالت،  ت�شنج  ي�شبب  البوتا�شيوم  الع�شالت: نق�س  ت�شنج   .4
وزيادة القابلية لالإ�شابة. اإدراج املوز يف النظام الغذائي ب�شورة منتظمة 
لل�شخ�س الذي ميار�س التمارين البدنية  ي�شاعد على  احل�شول على 

الطاقة واحليلولة دون الإ�شابة يف الت�شنجات الع�شلية.

ال�صجرة غ�صون وفروع، ومع هذه الفقرة:

فوائد القمح
1� يعترب من اأّهم احلبوب املفيدة ل�شّحة الإن�شان.
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ا بالفيتامينات وخا�شة جمموعة فيتامني)ب( املرّكب. 2� غنيٌّ جدًّ

3� يحتوي على معادن كثرية مثل احلديد، الف�شفور، ال�شليكون، واليود.
4� يقّوي اجلهاز الع�شبي ومينح اجل�شم القّوة والن�شاط.

5� ي�شاعد يف بناء العظام ويقّوي الأ�شنان.
6� ي�شاهم يف تقوية ال�شعر ويزيده ملعاًنا.

7� ي�شاعد يف عمل الغّدة الدرقّية.
8� ي�شاهم يف تكوين الأن�شجة والع�شارات الها�شمة.

9� دقيق القمح ُي�شتخدم كعالج لأمرا�س اجللد املختلفة.
)اخلبز  ت��ن��اول  يجب  الفوائد  ه��ذه  جميع  م��ن  لال�شتفادة   �10

الأ�شمر( الناجت من طحن حبوب القمح كاملة.

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

من أنواع األشجار

)1( البل�شم: جن�س من �شجر من القرينات الفرا�شية، ت�شيل من 
فروعها و�شوقها اإذا جرحت ع�شارة راتنجية، ت�شتعمل يف الطب وهي 

من اأ�شجار البالد احلارة.
�شاق  له  فالب�شتاين  وبّري،  ب�شتاين  عطري  نبات  البنف�شج:   )2(
رقيقة وعليها ُزغب ي�شري ميتد على وجه الأر�س، وله نور ا�شًما جنويل 
مييل تارة اإىل البيا�س وتارة اإىل احلمرة على ح�شب اختالف اأ�شنافه، 
الغ�شن  طرف  يلي  مما  اأقماعه  ناحية  من  خارجة  ملفوفة  وريقة  وله 

املتعّلق به النور كل�شان م�شلول من القف.
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�شبه  يف  يوجد  الرائحة،  طيِّب  اللون،  اأ�شفر  زهر  البهار:   )3(
اجلزيرة العربية بكرثة.

�شوي�شرا،  مناطق  بع�س  يف  تاريخية،  �شجرة  البيل�شان:   )4(
اليونانيون القدماء ي�شتعملونها بكرثة، وكذلك  واإيطاليا ال�شمالية كان 
�شكان روما القدمية. و�شاد اعتقاد قدمي مفاده اأّن زراعة هذه ال�شجرة 
اأن  رغم  للزينة  ا�شتعمالها  �شاع  وموؤخًرا  املوهبة.  جتلب  املنازل  قرب 
وعنبياتها،  فاأزهارها،  عديدة:  الطبية  البيل�شان  مزايا  قوية.  رائحتها 
الثانية، تدخل جميًعا يف الكثري من امل�شتح�شرات.  واأوراقها وق�شرتها 
كما اأّن اأزهارها ت�شتعمل حلفظ التفاح مدة طويلة، اإذ ُتن�شر هذه الأزهار 
ب�شكل طبقات متقابلة يف �شناديق من الكرتون قبل اإقفالها، وُي�شتخرج 

من بع�س اأنواعه دهن وعطر.
ا  جدًّ م�شهورة  وه��ي  وثمرته.  تفاح  �شجرة  واح��دة  التفاح:   )5(
و�شائعة منذ زمان طويل. ذكرتها الأ�شاطري والق�ش�س اخلرافية واأنه 
مت بها اإغراء اآدم يف جنة عدن، وتنتمي التفاحة اإىل الف�شيلة الوردية 
�شاأنها يف ذلك �شاأن الكرز، والربقوق والتوت، وحتتوي التفاحة على مواد 
عديدة نافعة تفيد ج�شم الإن�شان مثل اجللوكوز، وال�شكروز، والكل�شيوم، 
واحلديد والبوتا�شيوم وفيتامني ب، ج، وهناك مقولة تقول: )تفاحة يف 

اليوم ُتبقي الطبيب بعيًدا(.
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل اآخر غ�سن يف �سجرتنا لهذا اليوم.

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

ٱ ٻ ٻ

عّلمه  الإن�����س��ان،  خلق  ال��ق��راآن،  عّلم  الرحمن،  الرحيم  هلل  احلمد 
البيان، له مقاليد ال�سموات والأر�ص �سبحانه كّل يوم هو يف �ساأن، واأ�سهد 
اأّن حممًدا عبده ور�سوله،  اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد  اإله  اأن ل 
�سيد ولد اآدم اأجمع، وخري من �سّلى وركع، واأبلغ من دعا اإىل اهلل فاأ�سمع، 
�سلى اهلل وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء الربرة، ور�سي عنهم 

وعن التابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
من اأوراق ال�سجر، وزهور الأزهار، نطل عليكن يف يومنا الأخري من 

اأ�سبوع ال�سجرة.
نحن معكن يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 
)          (، جئناكن لنطوف حول �سبع حدائق مليئة بالأ�سجار والأغ�سان 

والأوراق.

حديقتنا االأوىل 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 
ۋ ۅ           ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى     ائ ائ 
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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(.

ثانية حدائقنا هي ال�صّنة املطّهرة:

الحديث

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »يا 
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:

عملية رش األشجار

تتعر�س النباتات لالإ�شابة باحل�شرات والأمرا�س، كالفطريات و 
ويوؤثر ذلك  الطفيلية  الطفيلية وغري  والأمرا�س  والبكرتيا  الفريو�شات 
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يوؤدي ملوته يف بع�س  اأو  النبات، حيث ي�شعف منوه،  ب�شكل وا�شح على 
الأحيان، ويتم حتديد نوع الإ�شابة ملعرفة طريقة املكافحة ونوع وكمية 

املبيد الذي يجب ا�شتعماله.
هناك اأ�شباب عديدة لإ�شابة املزروعات مبر�س ما. فمن جهة، قد 
تعود اأ�شباب املر�س اإىل تلّقي النبتة درجات حرارة عالية اأو منخف�شة، 
ُت�شاب  ثانية،  جهة  من  و   .. ب��ارًدا  اأو  �شاخًنا  وه��واء  زائ��دة،  ورطوبة 
ُتّتبع  الأوىل  احلالة  يف  ال�شارة.  احل�شرات  ب�شبب  بالأمرا�س  النباتات 
عّدة ُطرق ملعاجلة الأمر، اأما يف احلالة الثانية - وحني تكون الإ�شابة 
احل�شرية".  باملبيدات  النباتات  "ر�س  حل  اإىل  اللجوء  فيتم   - خطرة 
يّتبع  اإذا مل  اأمًرا �شهاًل وقد ل تكون ناجحة  ولكن م�شاألة الر�س لي�شت 
ا  اأي�شً الر�س  عملية  تكون  قد  الأ�شا�شية.  والقواعد  التعليمات  امل��زارع 
اإذا مل ُتوؤخذ الحتياطات.  م�شرة للمزارع نف�شه، وللبيئة، واحليوانات 

وللحيلولة دون الوقوع يف كل تلك الأخطاء اإليكن ما يلي:
اأول: لكي ل نف�شل يف مكافحة الأمرا�س واحل�شرات، علينا اأن نكون 
ي�شبب  واأيها  النباتات،  تهاجم  التي  احل�شرات  باأنواع  ُم�شبق  علم  على 
�شررا فادًحا واأيها لي�س خطًرا. كما اأن علينا اأن نعرف كيف تفتك تلك 
هي:  للمزروعات  �شرًرا  الأكرث  احل�شرات  اإّن  باملزروعات.  احل�شرات 
املن، والريا�شيع، والديدان، وال�شو�س )الُعث(، واجلنادب، واخلناف�س 
.. وُتق�ّشم تلك احل�شرات اإىل: احل�شرات املا�شة )التي متت�س ع�شارة 
النبات: كاملن، و البق(، واحل�شرات املا�شغة )التي تاأكل اأوراق النباتات 
�شنف  لكل  اإّن  لذلك  والريا�شيع(.  واجلنادب،  كاخلناف�س،  واأزهارها: 
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من احل�شرات تلك نوًعا معيًنا من املبيدات احل�شرية.
ثانًيا: لإجراء عملية الر�س هناك عّدة نقاط يجب الإ�شارة اإليها. 
اإذا  اإل  ا�شتخدامها  يتم  ل  احل�شرية  املبيدات  اأّن  هي  الأوىل  النقطة 
النبات  لون  يتغرّي  النبات خطًرا - بحيث  به  اأ�شيب  الذي  املر�س  كان 
واأوراقه، اأو يذبل ... النقطة الثانية هي اأّن عملية الر�س يجب اأن تتم يف 

يوم م�شم�س وغري عا�شف وغري متوقع فيه �شقوط الأمطار.
النقطة الثالثة: عند الر�س، يجب تو�شيل املبيد اإىل كافة اأجزاء 
بر�س  البدء  يجب  كما  الأوراق،  من  ال�شفلي  الق�شم  خا�شة  النبتة، 
ل  الرابعة:  النقطة  ُتر�س من اخلارج.  بعدها  ثم  الداخل  ال�شجرة من 
الأوراق.  بال�شيالن على  يبداأ  اأنه  لدرجة  املبيد  ر�س  ُنكرث من  اأن  يجب 
املاء  مع  للمبيد  الالزمة  الكمية  خلط  عملية  اإّن  اخلام�شة:  النقطة 
وكافة التعليمات الأخرى - جتدنها على علبة الدواء - عليِك اتباع تلك 
تغّطي  اأن  عليِك  باملبيدات  الأ�شجار  ر�س  عند  بحذافريها.  التعليمات 
النقطة  باأذى.  ي�شيبها  قد  املبيد  لأّن  )كاخل�شار(  املحاذية  النباتات 
ال�شاد�شة: عليِك اأن تاأخذي الحتياطات الالزمة �شد ما قد ي�شببه لك 
و كّمامة، ونظارات خا�شة  اأذى. فارتداء قفّازات مطاطية،  املبيد من 
الر�س  اأدوات  اغ�شلي  ال�شابعة:  النقطة  املبيد.  �شرر  تقيِك من  للر�س، 
بعد النتهاء من ا�شتخدامها واقفليها يف غرفة خا�شة حتى ل تطالها يد 
للتحقق  با�شتمرار  النباتات  الثامنة: قومي مبراجعة  النقطة  الأطفال. 
من فعالية املبيد. اأخرًيا، ل جتعلي يدك مغلولة اإىل ُعُنقك ول تب�ُشطيها 

كل الَب�شط ف�تقُعدي َملومة حم�ُشورة. القاعدة: ُكن مزارًعا ن�شيًطا.
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ون�صل اإىل رابعة حدائقنا، ومع فقرة:

الليمون

يوؤكد ذلك خرباء العالج بروائح النباتات العطرية . ول يقت�شر 
دور الليمون فقط على جعل روحِك املعنوية اأف�شل، فهو يوؤدي دور املادة 
امل�شام  انكما�س  اإىل  ي��وؤدي  وا�شتخدامه  لها.  واملغذية  للب�شرة  املقّوية 
بفيتامني  غني  وهو  الب�شرة  على  البقع  لعالج  ي�شتخدم  كما  الوا�شعة، 

)ج(.
الب�شرة  على  مبا�شرة  وُي�شتخدم  للتجاعيد  ق��دمي  ع��الج  وه��و    
ل تركه ملدة �شاعتني اأو ثالث �شاعات، وذلك عند التدليك بزيت  ويف�شّ

الزيتون وع�شارة الليمون.
والليمون مفيد يف اإذابة اخلاليا امليتة للب�شرة. كما مينحها نعومة 
فائقة ويجعلها اأكرث تاألًقا .. وميكن ا�شتخدامه لعالج الثوؤلول وال�شامات.

احلديقة اخلام�صة هي بعنوان )فوائد امللفوف(

فوائد الملفوف

1� غنيٌّ بالفيتامينات وخا�شة فيتامني )ج(.
2� غنيٌّ باملعادن مثل الكربيت والكال�شيوم والف�شفور.

3� يحتوي على ماّدة قاتلة للبكترييا ت�شبه يف مفعولها امل�شادات 
احليوّية.
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4� يقاوم الطفح اجللدي وي�شاعد على منّو العظام.
5� ي�شاعد يف تقوية ال�شعر والأظافر.

6� يفيد يف حالت طرد الديدان من اجل�شم.
7� يفيد يف حالت التهاب الق�شبات وال�شعب وي�شّهل خروج البلغم.
الكليتني وي�شاعد يف طرد املاء الزائد عن حاجة  8� ين�ّشط عمل 

اجل�شم.
يعمل على خف�س  بال�شكري حيث  امل�شابني  9� مفيد لالأ�شخا�س 

كمّية ال�شكر يف الّدم.
واأمرا�س  ال��ّدم  فقر  ح��الت  يف  ا  ج��دًّ مفيد  امل�شلوق  امللفوف   �10

املفا�شل.

اآخرة حدائقنا هي فقرتنا القادمة:

من أنواع األشجار

الف�شيلة  من  �شجريي  نبات  الأراك:  اأو  ال�شواك:  �شجر   )1(
الأراكية، كثري الفروع، خوار العود، متقابل الأوراق، له ثمار حمر دكناء 
اجلنوبية  م�شر  �شحراء  يف  ويوجد  احل��ارة،  البالد  يف  ينبت  توؤكل، 
ر للفم، ومقوٍّ  ر ومعطِّ ال�شرقية. ويوجد يف واٍد قرب مكة. وال�شواك مطهِّ

لالأ�شنان، وهو من ال�ُشّنة النبوية.
)2( الريحان )الآ�س( وهو نبات عطر. والآ�س �شجرية ال�شعراء. 
وهو رمٌز للن�شر وللحب ال�شعيد عند قدماء اليونان، ُت�شنع منه الأكاليل 
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القدمي" اإذ  "العهد  يف  ِذكره  يرد  وللعر�شان.  املعارك  يف  للمنت�شرين 
ُت�شنع منه اأكاليل حلفالت الأعرا�س، بع�س الطقو�س الدينية. ا�شُتعمل 
الذي  املالح".  "ماء  ل�شتخراج  اأزهاره  البع�س  ويقطر  كبخور،  خ�شبه 
ي�شتعمل للعناية بالب�شرة ويوجد يف كور�شيكا، وبلدان احلو�س املتو�شط 
وهو �شجرة دائمة اخل�شرة، اأوراقها ملَّاعة وعطرية مليئة بغدد �شغرية 
تتفتح زهورها يف �شهر )اآيار/مايو( بي�شاء ولها رائحة زكية، وتن�شج 

الثمار يف اخلريف.
�شفراء  روؤي�شات  له  نا�شع  اأبي�س  قلبها  زه��رة  الأق��ح��وان:   )3(
"البنت  اآ�شيا ال�شغرى. ويف اليونان معناه  فيها رّقة و�شفاء م�شدرها 
القرون  ويف  الأنثوية،  الأمرا�س  بع�س  عالج  يف  وا�شتخدمت  ال�شابة". 

الو�شطى عرفت قدرتها - باإذن اهلل - على مقاومة احلمى.
ذلك  عليها  القدماء  اأطلق  القطن.  �شجرة  ال�شم�س:  ابنة   )4(
ال�شم لأنها ل تنمو وتزدهر اإل حتت اأ�شعة ال�شم�س القوية، وكلما زادت 
ا، لذلك تغلب زراعته  حرارة ال�شم�س زادت اخليوط املنتجة قوة وبيا�شً

يف املناطق ال�شتوائية.
 - الرائحة  الذكية  البتول  البتولة،  اأ�شمائها  )ومن  البتول:   )5(
�شجر احلكمة(. وهي �شجرة �شائعة يبلغ ارتفاعها حوايل )30( مرًتا، 
الرملية  الرتبة  ل  تف�شّ ومرجتفة،  ناعمة  اأزهارها:  نوع  الأوراق  قليلة 
بقّدها  عنها  ب�شهولة  تتمايز  اأخ��رى  اأ�شجار  جانب  اإىل  تنبت  الرطبة، 
�شنة،  مليون   )30( من  اأك��رث  اإىل  تاريخها  يعود  واملم�شوق.  ال�شامر 
يف  ثم  ومن  اأوًل،  لغذائه  حاجاته  من  للعديد  ي�شتخدمها  الإن�شان  كان 
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�شناعاته ويف العطور م�شتعماًل خ�شبها وق�شورها، ولزهورها خ�شائ�س 
طبية يف مداواة اجلروح.

لنا  ولكن  ال�سجرة،  اأ�سبوع  حديقة  من  خرجنا  قد  نكون  وهنا 
عودة لتلك احلديقة اجلميلة، لنا عودة لتلك الثمرة اللذيذة ف�ساهمن 

معنا يف زرع �سجرة، وغر�ص بذرة، وري نبته.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الصالة )1(

ٱ ٻ ٻ

�سرعه  ما  واأتقن  تقديرا،  فقدره  �سيء  كل  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
و�سنعه حكمة وتدبريا، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له وكان 
اإىل  اأر�سله  ور�سوله  عبده  حممًدا  اأّن  واأ�سهد  قديًرا،  �سيء  كل  على  اهلل 
اخللق ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، �سلى اهلل عليه 

وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
حممد   و�سية  هي  هذه  اأميانكم"،  ملكت  وما  ال�سالة  "ال�سالة 

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

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

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

نبداأ باآيات عن ال�صالة يف القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۅ ۅ  ۉ  ۉ ې         ې ې ېى ى  ائ ائ 
ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ     ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ 
ی          ی جئ حئ  مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 
ٱ ٻ ٻ  جس   مخ  حخ  مح جخ  جح  مج  يثحج  ىث  مث  ىت  يتجث 
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ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ   پ  پپ  ٻ  ٻ 
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ     ڃ  ڃڃ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇ 
رب  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ     ک  ک  ک   ک   ڑ 

)الرعد(.

وال�صالة حا�صرة وبقّوة يف ال�صّنة املطهرة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �شمعتم 
الإقامة فام�شوا وعليكم ال�شكينة والوقار ول ت�شرعوا« متفق عليه.

كر اجلماعي يف فقرتنا القادمة: حكم الذِّ

حكم الذِّكر الجماعي بعد الصالة

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ما حكم 
كر اجلماعي بعد ال�شالة على وترية كما يفعله البع�س وهل ال�شّنة  الذِّ

كر اأو الإ�شرار؟ اجلهر بالذِّ
وعقب  اخلم�س  ال�شلوات  عقب  كر  بالذِّ اجلهر  ال�شّنة  اجل��واب: 
�شالة اجلمعة بعد الت�شليم، ملا ثبت يف ال�شحيحني عن ابن عبا�س � ر�شي 
كر حني ين�شرف النا�س من املكتوبة كان  اهلل عنهمااأّن رفع ال�شوت بالذِّ
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على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن عبا�س: كنت اأعلم اإذا ان�شرفوا بذلك اإذا 
�شمعته.

اأما كونه جماعًيا بحيث يتحّرى كل واحد نطق الآخر من اأوله اإىل 
اآخره وتقليده يف ذلك، فهذا ل اأ�شل له، بل هو بدعة، واإمنا امل�شروع اأن 
يذكروا اهلل جميًعا بغري ق�شد لتالقي الأ�شوات بدًءا ونهاية. واهلل ويل 

التوفيق.

ومن فقراتنا )فتوى(

وضع اليدين في الصالة

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ن�شاهد 
�ُشّرته والبع�س ي�شعهما فوق �شدره  النا�س ي�شع يديه حتت  كثرًيا من 
والبع�س ي�شعهما  �ُشّرته.  �شديًدا على من ي�شعهما حتت  اإنكاًرا  وينكر 
حتت حليته، والبع�س ير�شل يديه فما هو ال�شواب يف ذلك وفقكم اهلل؟
اجلواب: قد دّلت ال�شّنة ال�شحيحة على اأّن الأف�شل للم�شلي حني 
قيامه يف ال�شالة اأن ي�شع كفه اليمنى على كفه الي�شرى على �شدره قبل 
الركوع وبعده. ثبت ذلك من حديث وائل حجر وقبي�شة بن هلب الطائي 
عن اأبيه � ر�شي اهلل عنهما � وثبت ما يدل على ذلك من حديث �شهل بن 
�شعد ال�شاعدي � ر�شي اهلل عنه � اأما و�شعهما حتت ال�شّرة فقد ورد فيه 
حديث �شعيف عن على  ر�شي اهلل عنه � اأما اإر�شالهما اأو و�شعهما حتت 

اللحية فهو خالف ال�شّنة. واهلل ويل التوفيق.
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اآخرة فقراتنا عن ال�صالة لهذا اليوم هي:

ُحكم األذان واإلقامة للنساء

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: هل ُي�شرع 
للن�شاء اأذان ول اإقامة �شواء كّن يف احل�شر وحدهن اأم الربية منفردات 

اأم جماعة؟
اجلواب: ل ُي�شرع للن�شاء اأذان ول اإقامة �شواء كّن يف احل�شر اأم 

ال�شفر واإمنا الأذان والإقامة من خ�شائ�س الرجال.
كما دّلت على ذلك الأحاديث ال�شحيحة عن ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص .

وال�سالة  دي��ن،  وال�سالة  ع��ن��وان،  ال�سالة  ل��ك��ّن:  نقول  ختاًما 
اأوق��ات��ه��ا، وه��ل حر�سنت على  ع��ب��ادة، ف��راق��ن �سلواتكن ه��ل ه��ي يف 

اأركانها، وهل حر�سنت على �سننها.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع الصالة )2(

ٱ ٻ ٻ

متحابني،  الدين  يف  اإخ��وة  املوؤمنني  جعل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة احلق واليقني، واأ�سهد 
اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الأم���ني،  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حممدا  اأّن 
كثرًيا.  ت�سليًما  و�سلم  الدين  يوم  اإىل  باإح�سان  لهم  والتابعني  واأ�سحابه 

اأما بعد:
كم تع�سق اأذان امل�سلمني يف كل ربوع الأر�ص �سماع �سوت الأذان، ذاك 

ال�سوت املوؤذن بدخول وقت ال�سالة.
 ونحن معكن يف هذا اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

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

خم�ص فقرات متنّوعة.

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

القرآن الكريم

ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   زب  تعاىل:  قال 
ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ       ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
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ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى       ى   ې  ې  ې   ې 
ی  ی   ی  ىئ ىئىئ  ېئ  ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ  ۇئ ۆئ  
ختمت  حت          جت  يب  ىب   خبمب   حب     جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
ٻپ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  يث   ىث      مث  جث  يت    ىت  
رب  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ   پ 

)الرعد(.

�ص��الة الظه��ر؛ يبداأ وقتها م��ن زوال ال�صم�س عن كب��د ال�صماء، 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من غدا 
اأو راح« متفق  ُنزًل كلما غدا  اأعّد اهلّل له يف اجلنة  اأو راح  اإىل امل�شجد 

عليه.

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

قاٍض يردُّ شهادة سلطان ال يصلي في الجماعة

العاملني  العلماء  بني  متيز  التي  الرئي�شة  ال�شمات  اأه��م  من  اإّن 
والعلماء املدعني، هي اجلراءة يف احلق والثبات عليه وال�شدع به مهما 
كانت العواقب؛ فالعلماء الرّبانيون العاملون ل يخافون يف اهلل لومة لئم، 
بقوة �شلطان  يبالون  اأحد �شوى اهلل عز وجل، ول  يوؤثرون مر�شات  ول 



192

احلياة  يف  �شعارهم  بل  ومن�شب،  مال  باإغراء  ول  نفوذ  بجربوت  ول 
پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  وج��ل:  ع��ز   قوله 

ڀ ڀ رب ) اآل عمران: 187(.
املوؤثرين ملر�شات اهلل وحده  ال�شادعني باحلق  العلماء  فلله در 
- عز وجل - ، اأما العلماء املّدعني فرتى الواحد منهم مطّية لل�شلطان 
احلق  يف  الواحدة  الكلمة  على  يقدر  ل  لأفعاله،  مربًرا  لأهوائه  خادًما 
ال�شالمة  يوؤثرون  ال�شوء  نعمة خمافة زوالها، فعلماء  اأدنى  له عليه  ملن 
العطايا  اأمانيهم  اأق�شى  كمامة،  اأفواههم  على  احلق  عند  وي�شعون 

والأموال ور�شا ال�شلطان.
العامل  النا�شعة يف قوة  البي�شاء  املواقف  اأيدينا موقف من  وبني 
و�شدعه باحلق وثباته وقوة جنانه، واأثر ذلك يف اأقوى �شالطني الأر�س 

وقتها.
، من اأ�شهر واأمهر  ُيعّد العالمة حممد بن حممد بن حمزة الفناريَّ
علماء الدولة العثمانية يف ال�شدر الأول من حياتها، ولقد ُولد هذا ال�شيخ 
الإمام بالأنا�شول �شنة )751ه�(، ثم ارحتل اإىل م�شر لطلب العلم، وملا 
بالق�شاء  وا�شتغل  اإىل بالده  العلم واحلديث عاد  اأنهى رحلته يف طلب 
ِنف كتاب )ف�شول البدائع يف اأ�شول  والفتيا والدر�س والتاآليف، وهو ُم�شَ
ال�شرائع( وهو من اأجّل الكتب الأ�شولية واأنفعها، وقد جمع فيه خال�شة 
كتب املنار والبزدوي واملح�شول للرازي وخمت�شر ابن احلاجب وغري 

ذلك، حتى اأنه قد مكث يف ت�شنيفه ثالثني عاًما.
ال�شلطان  عند  قدره  ارتفع  ق�شائه  وح�شن  وورع��ه  علمه  وب�شبب 
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الأعلى،  املحل  عنده  وحّل  العثمانية،  الدولة  �شلطان  ال�شاعقة  بايزيد 
وجعله يف من�شب الق�شاء الأعلى للدولة العثمانية، واأغدق عليه الأموال 
وم�شكنه  ملب�شه  يف  متزهًدا  القا�شي  كان  ذلك  ومع  واملنح،  والعطايا 

وماأكله، ل يبايل بفتوح الدنيا التي تنهال عليه.
ومن ت�شلُّب ذلك الإمام يف احلق وتثبُّته يف الق�شاء اأنه رد �شهادة 
ال�شلطان با يزيد ال�شاعقة يف ق�شية معّينة، ولنا اأن نتخّيل ذلك املوقف 
اأقوى �شالطني املعمورة وقتها، �شاحب الفتوحات الرائعة يف  العجيب، 
اأوروبا، وبطل معركة نيكوبولي�س، وفاحت بلغاريا، وقاهر احللف ال�شليبي 
املقد�س بزعامة البابا بونيفا�س التا�شع، يتقدم لل�شهادة فريده القا�شي 
الفنارّي، على الرغم من العطايا واملنا�شب التي اأعطاه اإياها من قبل، 
الفنارّي:  القا�شي  فيقول  ذلك،  �شبب  عن  يزيد  با  ال�شلطان  في�شاأله 

»لأنك تارك للجماعة«.
فما كان رّد �شلطان الدولة العثمانية على تلك الإجابة ال�شارمة؟ 
اأقل تقدير للطغاة يف كل  والتي كانت كفيلة باإزهاق روح القا�شي على 

ع�شر؟
تلك  لطبيعة  مالئًما  ال�شاعقة  بايزيد  ال�شلطان  فعل  رّد  ج��اء 
ال�شخ�شية العظيمة والتي فتحت الفتوحات الكبرية وحققت الإجنازات 
ومبنتهى  ق��ام  اإذ  وج��ّل،  ع��ّز  اهلل  �شبيل  يف  اجلهاد  جم��ال  يف  الرائعة 
بعد ذلك  اأمام ق�شره ومل يرتك اجلماعة  ببناء جامع كبري  الب�شاطة 

مطلًقا يف حلٍّ ول ترحال.
فرحم اهلل عّز وجل الرجلني القا�شي ال�شادع باحلق وال�شلطان 

ال�شامع له.
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�صالة املغرب؛ يبداأ وقتها اإذا غربت ال�صم�س، ومع هذه الفقرة:

إذا تعّرض المصلِّي للوسوسة

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: حممد بن �شالح املنجد: اإذا تعّر�س امل�شلي 
باخلواطر  له  وياأتي  القراءة  عليه  يلب�س  �شالته  يف  ال�شيطان  لو�شو�شة 

ال�شيئة وي�شككه يف عدد الركعات فماذا يفعل؟. 
لقد ح�شل هذا لأحد ال�شحابة وهو عثمان بن اأبي العا�س ر�شي 
اهلل عنه، فجاء ي�شكو اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ويقول: اإّن ال�شيطان قد حال بيني 
كني فيها( فقال  وبني �شالتي وقراءتي يلب�شها عليَّ ؟ )اأي: يخلطها وي�شكِّ
ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »ذاك �شيطان يقال له خنزب فاإذا اأح�ش�شته فتعّوذ باهلل 
منه واتفل على ي�شارك ثالًثا«، قال: ففعلت ذلك فاأذهبه اهلل عني. رواه 

م�شلم.
الأول:  ال�شالة،  �شيطان  لدفع  اأم��ري��ن  احلديث  ه��ذا  فت�شّمن 
ال�شتعاذة باهلل من �شره فيتلفظ بها امل�شلي ول حرج، والثاين: التفل 
عن ال�شمال ثالًثا وهو نفخ الهواء مع �شيء من الريق ب�شرط اأن ل يوؤذي 

من بجانبه ول يقذر امل�شجد.

�صالة الع�ص��اء؛ يبداأ وقتها اإذا غاب ال�صف��ق االأحمر، ومع هذه 
الفقرة:

من آداب الصالة

التي هي حمل  الأع�شاء  ال�شالة: طهارة  املرعية يف  الآداب  من 
الك�شب والعمل. وهذا الأدب واجب، ففي احلديث: »ل يقبل اهلل �شالة 
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امرئ حتى ي�شع الطهور موا�شعه. ثم ي�شتقبل القبلة ويقول: اهلل اأكرب« 
رواه اأبو داود. فو�شع الطهور موا�شعه له اأثر يف كمال �شالة العبد، ففي 
باأ�شحابه �شالة ال�شبح ب�شورة الروم، فاأوهم،  �شلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه  احلديث 
فلما ان�شرف قال: »اإنه يلب�س علينا القراآن، فاإّن اأقواًما منكم ي�شّلون 
فليح�شن  معنا  ال�شالة  منكم  �شهد  فمن  الو�شوء،  يح�شنون  ل  معنا 
الو�شوء« رواه الن�شائي. وفيه �شرٌّ عجيب ونباأ غريب، وهو اأنه ملسو هيلع هللا ىلص تاأثر 
بنق�شان و�شوء من ائتم به، فينبغي للم�شلي الهتمام بالو�شوء وح�شنه، 
فلي�س املراد غ�شل هذه الأع�شاء  فقط، بل فيها فوائد عظيمة يف الدنيا 
والآخرة، وقد تكلمنا عن ثمرات الو�شوء يف ر�شالة خا�شة، فمن فوائد 
ح�شن الو�شوء اأنه ورد يف احلديث: »ما من امرئ م�شلم حت�شره �شالة 
اإل كانت كفارة ملا قبلها  مكتوبة فيح�شن و�شوءها وخ�شوعها وركوعها 

من الذنوب ما مل توؤت كبرية وذلك الدهر كله« رواه م�شلم.
اإىل هنا نكون قد طفنا على خم�ص �سلوات يف خم�ص فقرات، فاإن 

اأ�سبنا فمن اهلل، ون�ساأله املزيد من التوفيق وال�سداد.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع الصالة )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق اجلنة للموؤمنني، واأعّد النار للكافرين، احلمد 
والآخ��ر،  وهو  الأول  هو  ورحمانيته،  وربوبيته  لألوهيته  ينبغي  كما  هلل 
والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم، وعلى كل �سيء قدير، اللهم لك 
احلمد ل اإله اإل اأنت، لك احلمد اأنت قيوم ال�سموات والأر�ص ومن فيهن، 
ولك احلمد، اأنت مالك ال�سموات والأر�ص ومن فيهن، ولك احلمد، اأنت 
نور ال�سموات والأر�ص ومن فيهن، ولك احلمد ملء ال�سموات والأر�ص 

ومن فيهن. و�سلِّ اللهم على حممد النبي الر�سول. اأما بعد:
تكر ح���وادث الن��ت��ح��ار يف ال���دول غ��ري الإ���س��الم��ي��ة، ذل��ك لأنهم 
يفتقدون الإميان، ول اإميان بال �سالة، ذلك لأّن ال�سالة �سلة بني العبد 

وربه.
ونحن معكن يف هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)          (، للحديث عن ال�سالة.

ه��ل تعلم��ني اأن اأول م��ا حتا�صب��ني علي��ه ال�صالة؟ وم��ع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 

ۓ   ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ 

ۋ  ٴۇ  ۈ   ۆۈ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ 
ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ رب ) اإبراهيم(.

ه��ل تعلمني اأن تاركة ال�صالة حُت�صر ي��وم القيامة مع فرعون؟ 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »فاإّن اأحدكم 
اإذا توؤ�شاأ فاأح�شن واأتى امل�شجد ل يريد اإل ال�شالة مل يخط خطوة اإّل 
رفعه اهللَّ درجة وحط عنه خطيئة، واإذا دخل امل�شجد كان يف �شالة ما 
كانت حتب�شه، وت�شلي عليه املالئكة ما دام يف جمل�شه الذي ي�شلي فيه: 
اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما مل يوؤذ اأو يحدث فيه، تقول اللهم اغفر 

له، اللهم ارحمه« رواه البخاري.
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هل تعلمني اأّن ال�صالة مفتاح كل خري؟ ومع الكلمة ال�صباحية:

لماذا أمرنا الله بالخشوع أثناء الصالة؟

رمبا  ه��ذا،  ع�شرنا  يف  قلت  ال�شالة  يف  اخل�شوع  "ظاهرة"  اإّن 
ب�شبب �شغوط الع�شر وامل�شاكل والتطّورات والأعباء املادية التي يعاين 
فائدة  وما  باخل�شوع،  اهلل  اأمرنا  ملاذا  وال�شوؤال:  النا�س.  معظم  منها 

ذلك؟ وماذا يحدث اإذا فكر الإن�شان باأكرث من �شيء يف اآن واحد؟
رب  ڳ    ... چڇ   چ     چ   چ   ڃ       ڃ   ڃ   زبڃ   تعاىل:  قال 

)الأحزاب(.
املثال  �شبيل  على  هاتفية  مكاملة  اإج��راء  ما  �شخ�س  اأراد  ف��اإذا 
بع�شهما  مع  املهمتني  لإجن��از  املخ�ش�س  الزمن  ف��اإّن  كتاًبا،  وت�شّفح 
اأطول، و�شتكرث الأخطاء عند قيام ال�شخ�س باإجناز كل مهمة  �شيكون 
على حدة. فح�شبما و�شح عامل النف�س "اإيرينغ كوخ"، امل�شرف على هذه 
الدرا�شة، فاإننا عندما نقوم بعملني متوازيني، فاإّن قدرتنا �شت�شعف يف 
الأ�شخا�س  املائة،  يف   )40( اإىل  ي�شل  مبقدار  وذلك  الأمرين  تنفيذ 
ما  متزامنتني  مهمتني  لتنفيذ  احتاجوا  التجربة  عليهم  اأجريت  الذين 
قاموا  قد  كانوا  لو  مبا  مقارنة  الوقت،  من  املائة  يف   )40( اإىل  ي�شل 

بتنفيذ املهمتني بالت�شل�شل. 
التاأخري ل  اأثًرا مثل هذا  اإن  الأملاين قائال  النف�س  وي�شيف عامل 
نالحظه يف حياتنا اليومية، لأنه لي�س هناك من مي�شك ب�شاعة توقيت 
زمني ويح�شب زمن تنفيذنا للمهام، م�شرًيا اإىل اأّن اخلطورة تكمن مثال 
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نف�شه يجري  الوقت  الطويل ويف  �شيارة على اخلط  �شائق  حينما يكون 
ات�شال تلفونًيا، فاإنه ل ي�شتجيب بال�شرعة املطلوبة لأي طارئ. 

اإمكانات  ميتلك  الب�شري  الدماغ  اأّن  الدرا�شة  خ��الل  من  تبنّي 
ي موؤثرات خارجية عّدة بالوقت نف�شه، والتعامل معها  تلقِّ حمدودة يف 
بال�شرعة نف�شها. ف�شحيح اأّن انتقال الأوامر من واإىل الدماغ ل ي�شتغرق 
�شوى اأجزاء من الثانية، اإّل اأّن هذا النتقال ي�شتوجب من الدماغ بع�س 
�شرعة  على  �شلًبا  يوؤثر  مما  تنفيذها،  الواجب  املهمة  لإدراك  الوقت 
التنفيذ. فالعقل يحاول ترتيب الأوامر الواردة اإليه وتنفيذها مت�شل�شلة 

واحًدا تلو الآخر. 
الناحية  من  �شخ�س،  اأي  قدرة  اأّن  كيف  كوخ  الدكتور  وي�شتغرب 
النظرية، على تنفيذ اأكرث من مهمة يف وقت واحد ينظر لها كميزة له 
حماولة  يفرت�س  ذلك  من  العك�س  على  اأنه  اإىل  م�شرًيا  العك�س،  ولي�س 
تقليل ال�شغوط على هوؤلء الأ�شخا�س لكي يعلموا بفاعلية اأكرب. وهذا 
لن يكون له نتائج اإيجابية من الناحية القت�شادية فح�شب، بل و�شحية 
تعبري  العاملني، ح�شب  النف�شي على  ال�شغط  تخفيف  ا من خالل  اأي�شً
العامل الأملاين. ويوؤكد كوخ اأّن الآثار ال�شحية املرتتبة على القيام باأكرث 
من مهمة يف اآن واحد، تتمثل يف الإرهاق وال�شداع وقد ت�شل يف اأ�شواأ 

الأحوال اإىل مرحلة الحرتاق النف�شي.

هل تعلمني اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�صف تارك ال�صالة بالكفر؟ ومع هذه 
الفقرة:
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من آداب الصالة
من الآداب املرعية يف ال�شالة: �شبط اجلوارح يف ال�شالة. فاإذا 
كان  النا�س يتاأدبون عند ح�شورهم عند امللوك والأمراء فمن باب اأوىل 
ب اإذا وقف العبد بني يدْي اهلل يف ال�شالة، ومعلوم اأّن الإن�شان اإذا  التاأدُّ
»ما  ففي احلديث:  باطنه،  ي�شبط  اأن  ي�شتطيع  فلن  ي�شبط ظاهره  مل 
بال اأقوام يرفعون اأب�شارهم اإىل ال�شماء يف �شالتهم. لينتهني عن ذلك 
الأدب كرثة احلركة  فلي�س من  البخاري.  رواه  اأب�شارهم«  اأو ليخطفن 
واللتفات. ففي احلديث: »�شئل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن م�س احل�شى؟ فقال: 

واحدة ولئن تدعها خري لك من مائة ناقة �شود احلدق«.

ب يف قربه��ا؟ وم��ع ه��ذه  ه��ل تعلم��ني اأن تارك��ة ال�ص��الة تع��ذَّ
الفقرة:

ماذا يفعل بالميت التارك للصالة؟
�س: �ُشئلت اللجنة الدائمة يف ال�شعودية هذا ال�شوؤال: هناك اأنا�ٌس 
ل ي�شلون الفرائ�س اخلم�س اإطالًقا اإّل �شالة اجلمعة، فما حكم امليت 

منهم؟ وهل يجب على امل�شلمني دفنهم وال�شالة عليهم؟ 
كافر  لوجوبها  جاحًدا  تاركها  ف��اإّن  ذكر  كما  الواقع  كان  اإذا  ج: 
باإجماع امل�شلمني، اأما اإن تركها ك�شاًل مع اعتقاد وجوبها فهو كافر؛ على 
ال�شحيح من قويل العلماء؛ لالأدلة الثابتة الدالة على ذلك، وعلى هذا 
القول ال�شحيح ل ُيغ�شل ول ي�شّلي عليه امل�شلمون �شالة اجلنازة، ول 
مقابر  عن  بعيًدا  خا�س  حمل  يف  ُيدفن  بل  امل�شلمني؛  مقابر  يف  ُيدفن 

امل�شلمني. 



201

وباهلل التوفيق، و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه و�شلم. 

ه��ل تعلم��ني اأن الت��ي ال ت�صل��ي اإذا مات��ت ال تدف��ن يف مقاب��ر 
امل�صلمني؟ ومع هذه الفقرة:

 إتيان المسجد لمن أكل بصالً أو ثوًما 
أو ما له رائحة كريهة

رب  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زب  ت���ع���اىل:  اهلل  ق����ال 
)الأعراف: 31(.

ر�شول اهلل   قال  قال:   - بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه  عن جابر 
م�شجدنا  فليعتزل   : ق��ال  اأو  فليعتزلنا  ب�شاًل  اأو  ثوًما  اأك��ل  »م��ن   : ملسو هيلع هللا ىلص 
 وليقعد يف بيته« رواه البخاري، ويف رواية مل�شلم: »من اأكل الب�شل والثوم 
بنو  يتاأّذى منه  تتاأذى مما  فاإّن املالئكة  والكراث فال يقربن م�شجدنا 
اآدم« رواه م�شلم. وخطب عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - النا�س 
يوم اجلمعة فقال يف خطبته: »ثم اإنكم اأيها النا�س تاأكلون �شجرتني ل 
اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  راأيت  لقد  والثوم  الب�شل  اإل خبيثتني: هذا  اأراهما 
فمن  البقيع  اإىل  فاأخرج  به  اأم��ر  امل�شجد  يف  الرجل  من  ريحهما   وجد 

اأكلها فليمتهما طبًخا« رواه م�شلم.
اأعمالهم  بعد  امل�شاجد  يدخلون  الذين  الباب  ه��ذا  يف  ويدخل 

مبا�شرة والروائح الكريهة تنبعث من اآباطهم وجواربهم.
ثم  املحّرم  التدخني  يتعاطون  الذين  املدخنون  هذا  من  واأ���ش��واأ 

يدخلون امل�شاجد يوؤذون عباد اهلل من املالئكة وامل�شلني.
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ه��ل تعلم��ني اأن اهلل - عّز وج��ّل - ياأمرِك بال�ص��الة؟ ومع هذه 
الفقرة:

إغالق الهاتف المحمول أثناء الصالة

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: م�شطفى مراد: هل يجوز غلق املحمول اأثناء 
ال�شالة؟

اجلواب: الواجب غلق املحمول قبل الدخول يف ال�شالة، فاإن ن�شي 
اأغلقه يف اأثناء ال�شالة لئال يوؤذي امل�شلني وي�شيع خ�شوعهم، ول �شيء 
عليه، ويوؤيد هذا الفهم خرب اأبي برزة الأ�شلمي ر�شي اهلل عنه عندما 

كان يدافع بعريه وهو ي�شلي.
هنا نتاأّمل ون�ساأل كيف يعي�ص قلب بال �سالة؟!! بل كيف ي�سعد 

اإن�سان بال �سالة؟!! بل كيف تنام طالبة عن ال�سالة؟!!
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع الصالة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكل �سيء ق��درا، واأح��اط بكل �سيء ُخ��ربا. اأحمده 
�سبحانه واأ�سكره، نعُمه علينا ترتى، اأ�سبل علينا من رحمته �سرتا، واأفرغ 
علينا بف�سله �سربا. واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد 
الكربى.  باملعجزات  ُخ�صَّ  ور�سوله،  اهلل  عبد  حممًدا  ونبينا  �سيدنا  اأّن 
�سلى اهلل و�سلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني، ومن تبعهم 

باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:

من حّي على ال�سالة، ونداء بيوت اهلل، نطل عليكن يف يوم جديد 
من اأ�سبوعنا عن ال�سالة.

اآه .. على طالبات ل يتقّن الو�سوء.

اآه .. على �سابات ل يحر�سن على ال�سلوات.

يف هذا اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، 
نقدم لكن �سيًئا من اآداب ال�سالة واأحكامها.
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ها نحن نقراأ القراآن يف �صالتنا، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 
ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍ 

ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ   گ  کگ  ک 

ہ  ہ   ہ  ۀ         ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇ  ۆ ۆۈ ۈ  ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ 

وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ   ۉ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ     

ٿ  ٿ          ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ 

رب  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ 

) اإبراهيم(.
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يف الت�صهد االأول ن�صلي على حممد  ملسو هيلع هللا ىلص ، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن �شربة بن معبد اجلهني - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول 
قوا بني ُفُر�ِشهم، و اإذا بلغوا  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا بلغ اأولُدكم �شبَع �شننَي ففرِّ

ِربوهم على ال�شالِة« �شححه الألباين ع�شَر �شننَي فا�شْ

نن الرواتب، ومع هذه الفقرة: كوين حري�صة على ال�صُّ

الصالة والتوبة

هل  ال�شوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل 
يق�شي ال�شالة من تركها عمًدا اإذا وفقه اهلل للتوبة �شواء كان ما تركه 

وقًتا واحًدا اأم اأكرث؟
اجلواب: ل يلزمه الق�شاء اإذا تركها عمًدا يف اأ�شح قويل العلماء 

لأّن تركها عمًدا يخرجه من دائرة الإ�شالم ويجعله يف حيز الكفار.
والكافر ل يق�شي ما ترك يف حال الكفر لقول النبي �  ملسو هيلع هللا ىلص : »بني 
الرجل وبني الكفر وال�شرك ترك ال�شالة« رواه م�شلم يف ال�شحيح عن 

جابر بن عبد اهلل � ر�شي اهلل عنهما � .
: »العهد الذي بيننا وبينهم ال�شالة فمن تركها فقد  وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص 
بن  بريدة  باإ�شتاد �شحيح عن  ال�شنن  واأهل  اأحمد  الإمام  اأخرجه  كفر« 

احل�شيب � ر�شي اهلل عنه �.
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ولأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ياأمر الكفار الذين اأ�شلموا اأن يق�شوا ما تركوا 
رجعوا  ملا  املرتدين  ياأمروا  مل   - عنهم  اهلل  ر�شي   - اأ�شحابه  وهكذا 
لالإ�شالم اأن يق�شوا، فاإن ق�شى من تركها عمًدا ومل يجحد وجوبها، فال 
اإذا مل يجحد  حرج احتياًطا وخروًجا من خالف من قال: بعدم كفره 

وجوبها وهم اأكرث العلماء. واهلل ويل التوفيق.

ونقف مع هذه الفقرة:

أيها المسلم

اأيها امل�شلم! اإن ال�شالة عبادة عظيم، ت�شتمل على اأقوال واأفعال 
اأقوال  م�شروعة تتكون منها �شفتها الكاملة; فهي كما يعرفها العلماء: 
واأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالت�شليم. وهذه الأقوال والأفعال ثالثة 

اأق�شام: اأركان، وواجبات، و�شنن. 
اإذا ترك منها �شيء، بطلت ال�شالة، �شواء كان تركه  فالأركان: 
تليها  التي  وقامت  منها،  تركه  التي  الركعة  بطلت  اأم  �شهًوا،  اأم  عمًدا 

مقامها، كما ياأتي بيانه. 
والواجبات: اإذا ترك منها �شيء عمًدا ; بطلت ال�شالة ، واإن كان 

تركه �شهًوا; مل تبطل، ويجربه �شجود ال�شهو.
وال�شنن: ل تبطل ال�شالة برتك �شيء منها ل عمًدا ول �شهًوا، لكن 

تنق�س هيئة ال�شالة بذلك .
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حافظي على اأذكار ال�صلوات، ومع هذه الفقرة:

 تناقضات
مواعيد اآلخرين، ومواعيد الصالة

نالحظ حر�س كثري من النا�س على �شبط مواعيدهم مع الآخرين، 
فاإذا كان بني رجلني موعد ففي �شاعة حمددة، فاإّن كاًل منهما يحر�س 
على عدم الإخالل باملوعد ورمبا تقدم قبل املوعد بوقت كاٍف، وبخا�شة 

اإذا كان موعده مع �شخ�س ذي مكانة اأو له منزلة و�شرف بني النا�س.
وهذا كله ل عيب ول لوم على فاعله بل العيب كل العيب على من 
يخلف املواعيد اأو يتاأخر عنا. ولكن لو نظرنا باملقابل اإىل حال النا�س يف 
اإقامتها وا�شتعدادهم لها وتبكريهم  اأمر �شالتهم والتزامهم مبواعيد 
اإليها، اإن الناظر يف ذلك يرى اأّن كثرًيا من امل�شلني يتثاقلون ويتكا�شلون 
يف القيام اإىل ال�شالة، فرمبا فاتتهم تكبرية الإحرام ب�شبب تكا�شلهم 

وتثاقلهم.
عليكن  اأعّز  النا�س  مع  والتزامكن  مواعيدكن  لهوؤلء: هل  فنقول 

من اللتزام مبواعيد ال�شالة.
اأنف�سنا ومن ت�سمعنا، فاإن  اهلل اهلل بال�سالة و�سية نو�سي بها 
واإن كنت  ينتظرك،  القرب  ب��اأن  ال�سالة فتذّكري  تنام عن  كنِت ممن 
ممن يخ�سني برودة اجلو فتذكري باأن النار م�سري من ل ت�سلي، واإن 

كنت متهاونة فبادري اإىل التوبة.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع الصالة )5(

ٱ ٻ ٻ

تباَرك  حُت�سى،  ل  التي  باآلئه  العباد  على  اأنعم  ال��ذي  هلل  احلمد 
نا وربُّ كل �سيء، ل ُنح�سي  �ص فله الأ�سماء احُل�سنى، هو ربُّ ا�سم ربنا وتقدَّ
ثناًء عليه، هو كما اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى، فاحلمد هلل يف الآخرة 
اإخال�ٍص  �سهادة  له  �سريك  ل  وح��ده  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأّن  واأ�سهد  والأوىل، 
و�سيِّدنا حممًدا  نبيَّنا  اأنَّ  واأ�سهد  التقوى،  اإل  ينفع فيه  ليوٍم ل  اأدَِّخرها 
ور�سولك  عبدك  على  وب��اِرك  و�سلِّم  �سلِّ  الّلهّم  املُجتبى،  ور�سوله  عبده 

حممد، وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد:
اأن يوفقِك اهلل للمحافظة على ال�سلوات، يا  يا لها من نعمة يوم 
لها من بركة يوم اأن تكوين من ع�ّساق بيوت اهلل، يا لها من ح�سنات يوم 

اأن تكري من النوافل والطاعات.
 نحن معكن 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

ڃچ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ   ڎ 
ڱڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ   ہ  ہ  ہ 
ۋ   ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ   ڭ 
ائ         ى  ېى   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ففۅ  ۅ 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ     ۇئۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ 
پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ی   ی  ىئ   ىئ 
رب  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  

)اإبراهيم(.

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

الحديث

عن الرباء بن عازب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اهلِل" �شححه  يف  وُتبِغ�َس  اهلِل،  يف  بَّ  حُتِ اأْن  الإ�شالِم:  ُعَرى  اأْوَثَق  "اإنَّ 

الألباين يف �شحيح اجلامع. 

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

قضاء الصلوات الفائتة

�ُشئل ابن باز - رحمه اهلل - : ما حكم ال�شلوات الفائتة علي، هل 
عليَّ ق�شاوؤها؟ اأم ماذا اأفعل؟ لأنني �شمعت حديًثا عن اأن�س - ر�شي اهلل 
"من فاتته �شالة ومل يح�شها فله  ملسو هيلع هللا ىلص:  عنه - يقول: قال ر�شول اهلل 
اأن يقيم يف اآخر اجلمعة من رم�شان وي�شلي اأربع ركعات وي�شتغفر اهلل 
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بعدها" فهل هذا �شحيح؟ اأفيدوين اأفادكم اهلل.
ولكن عليك  له،  اأ�شل  ول  لي�س هذا احلديث ب�شحيح،  اجلواب: 
اأو مر�س  نوم  اأو لأ�شباب  ن�شيانًا،  الإن�شان �شلوات  فاإذا ترك  الق�شاء، 
فاإنه يق�شيها، اأما اإن كان تركه لها عمدًا بال �شبهة فاإنه ل يق�شي؛ لأن 
العلماء،  اأ�شح قويل  واإن مل يجحد وجوبها يف  اأكرب،  تركها عمدًا كفر 
اأما اإن ترك ال�شالة عامدًا جاحدًا لوجوبها فهو يكفر عند جميع اأهل 
العلم، لكن اإذا كان يقر بوجوبها، ويعلم اأنها فر�س عليه، ولكنه تركها 

تهاونًا وتكا�شاًل فهذا يف حكمه نزاع بني اأهل العلم. 
ق�شاء  ول  اأكرب،  كفرًا  كفره  امل�شاألة:  هذه  يف  الراجح  وال�شواب 

عليه، وعليه التوبة مما �شلف، وال�شتقامة على فعلها م�شتقباًل. 
اأو ع��ن ن��وم  ن�����ش��ي��ان،  اأو ت��رك��ه��ا ع��ن  اأم����ا م��ن ت��رك��ه��ا مل��ر���س 
ن�شيها  اأو  ال�����ش��الة  ع��ن  ن��ام  "من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ل��ق��ول  يق�شي؛  ف��ه��ذا 

زبڻ   ت��ع��اىل:  وق��ال  ذلك"،  اإل  لها  ك��ف��ارة  ل  ذك��ره��ا  اإذا  فلي�شلها 
رب  ڭ     ... ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ     ۀ    ۀ   
 )الأنفال(، ولقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: "التوبة تهدم ما كان قبلها والإ�شالم يهدم ما 
"العهد الذي بيننا  اأنه قال:  كان قبله"، وقد �شح عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وال�شالم:  ال�شالة  وقال عليه  تركها فقد كفر"،  ال�شالة فمن  وبينهم 
"راأ�س الأمر الإ�شالم، وعموده ال�شالة، وذروة �شنامه اجلهاد يف �شبيل 
ا - عليه ال�شالة وال�شالم - : "بني الرجل وبني ال�شرك  اهلل"، وقال اأي�شً

والكفر ترك ال�شالة" اأخرجه م�شلم يف �شحيحه رحمه اهلل.
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فهذه الن�شو�س وما جاء يف معناها كلها دالة على كفر من ترك 
له  ي�شوغ  اأو مر�س  نوم  وتكا�شاًل، ل عن علة من  تهاوًنا  ال�شالة عمًدا 
معه التاأخري، اأو عن ن�شيان، فالنا�شي والنائم واملري�س الذي ي�شوغ له 
التاأخري يق�شي، واأما املتعمد املت�شاهل فهذا ل يق�شي، وعليه التوبة اإىل 

اهلل �شبحانه وتعاىل، كما تقدم.
ال �صالة بال طماأنينة، ومع هذه الفقرة:

معنى "الصالة خير من النوم"

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ما هو 
راأي  النوم( وما  الفجر )ال�شالة خري من  املوؤذن يف �شالة  دليل قول 

�شماحتكم فيمن يقول )حي على خري العمل( وهل له اأ�شل؟
اجلواب: قد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه اأمر بالًل واأبا حمذورة بذلك 
يف اأذان الفجر، وثبت عن اأن�س � ر�شي اهلل عنه � اأنه قال: من ال�شّنة يف 
وهذه  �شحيحه  يف  خزمية  ابن  اأخرجه  النوم.  من  خري  ال�شالة  اأذان 
الكلمة تقال يف الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر يف اأ�شح قويل 
العلماء وي�شّمى الأذان الأول بالن�شبة اإىل الإقامة لأنها هي الأذان الثاين 
كما قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »بني كل اأذانني �شالة« وثبت يف �شحيح البخاري 

عن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � ما يدل على ذلك.
واأما قول بع�س ال�شيعة يف الأذان: حّي على خري العمل فهو بدعة 
وجميع  يهديهم  اأن  اهلل  فن�شاأل  ال�شحيحة،  الأحاديث  يف  له  اأ�شل  ل 
طريق  هي  واهلل  لأنها  بالنواجذ،  عليها  والع�س  ال�شّنة  لتباع  امل�شلمني 
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النجاة و�شبيل ال�شعادة جلميع الأمة. واهلل ويل التوفيق.  

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

شاب يغلق موقعه اإللكتروني في وقت الصالة

اإغالق موقعه يف وقت  ال�شعودية  اإلكرتوين يف  قّرر موؤ�ش�س موقع 
ال�شالة، اأي ما يقارب �شاعة ون�شف ال�شاعة يومًيا. واأكد موؤ�ش�س هذا 
املوقع املقيم يف مدينة حائل �شمال غربي اململكة، اأنه انطلق يف قراره 

هذا من اأهمية ال�شالة كثاين ركن يف الإ�شالم. 
وحظيت هذه الفكرة بتاأييد وترحيب �شعبّيني يف املدينة، اإذ عرّب 
كثريون عن رغبتهم باأن تقتدي كل مواقع الإنرتنت باخلطوة التي و�شفها 
ر اإغالق املوقع لثلث �شاعة  البع�س بالطيبة، معربني عن اأملهم باأن يذكِّ

عندما يحني موعد ال�شالة ال�شاهني عن اأداء الفر�س. 
اجلدير بالذكر اأّن اإغالق املوقع اأثناء ال�شالة مل ياأت من فراغ، 
الذي  الوحيد  الإ�شالمي  البلد  تعترب  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإّن  اإذ 
وقت  التجارية يف  اأبواب حمالهم  اإغالق  على  املواطنني  قوانينه  جترب 
ال�شالة، وذلك حتت اإ�شراف هيئة خا�شة ملتابعة تطبيق هذا القانون، 

الذي يغامر من يخالفه باملثول اأمام الق�شاء.

ال�صالة راحة للقلب و�صرور و�صعادة، ومع هذه لفقرة:
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حكم الصالة في المسجد إذا كان فيه قبر

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ما حكم 
ال�شالة يف امل�شجد اإذا كان فيه قرب، اأو ب�شاحته، اأو يف قبلته؟

�شواء  فال�شالة غري �شحيحة  امل�شجد قرب  كان يف  اإذا  اجلواب: 
خلف امل�شلني اأم اأمامهم اأم عن اإميانهم اأم عن �شمائلهم لقول النبي  
ملسو هيلع هللا ىلص : »لعن اهلل اليهود والن�شارى اتخذوا قبور اأنبيائهم م�شاجد« متفق 

على �شحته.
ولقوله  ملسو هيلع هللا ىلص : »األ واإّن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور اأنبيائهم 
عن  اأنهاكم  فاإين  م�شاجد  القبور  تتخذوا  فال  األ  م�شاجد  و�شاحليهم 

ذلك« رواه الإمام م�شلم يف ال�شحيح.
ولأّن ال�شالة عند القرب من و�شائل ال�شرك والغلو يف اأهل القبور، 
فوجب منع ذلك عماًل باحلديثني املذكورين وما جاء يف معناهما و�شًدا 

لذريعة ال�شرك.
ختاًما نقول لكن: هنا نحن نودعكن يف اآخر اأيامنا من اأ�سبوع 
بل هي  اأ�سبوع،  اأو  ي��وم  ال�سالة  ب��اأن  اأن تظنن  اإي��اك��ن  ولكن  ال�سالة، 
وظيفة  فهي  ال��ظ��روف،  كل  ويف  كنت،  اأينما  ت�سليها  العمر،  وظيفة 

العمر.
"و�سلِّ اللهم و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني".
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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 اإل��ي��ه  وو����سَ
اَلح، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبد  واأ�ستغفره، واأ�ساأله الهَدى وال�سّ
ى باملَُهج والأرواح، �سلى اهلل و�سّلم  ه وخليله، هو املفدَّ اهلل ور�سوله و�سفيُّ
واح،  وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه، �سالًة و�سالًما دائمني بالغدوِّ والرَّ

والتابعني ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:
اق��راأ، فيها  هي  ملسو هيلع هللا ىلص  اأول كلمة نزلت من ال�سماء على نبينا حممد 

حث على العلم والقراءة واملعرفة.
فنحن اأمة اقراأ، اأمة العلم، اأمة املعرفة.

من هذا املنطلق نحن معكن وعلى مدى اأ�سبوع باإذن اهلل للحديث 
امل��واف��ق )   ( م��ن �سهر )   ( لعام  ال��ي��وم ال�سبت،   ع��ن الكتاب، فمن ه��ذا 

)             ( نبداأ امل�سوار باإذن اهلل.

نبداأ باأعظم كتاب، القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٱٻ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹڤ  ٹ  ٹ         ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  
چ   ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ  چ 
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ڳ  ڳ   گڳ  گ      گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ         ژ  ڈژ  ڈ  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں      ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ 
ۓ    ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى ائ ائ   ەئەئ 
رب  ىئ   ىئ  ېئ   ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ    وئ 

)الرعد(.

نثني بكتاب ال�صّنة املطّهرة:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:   - ر�شي اهلل عنه   - اأب��ي هريرة  عن 
ويكرث  ال�شح،  ويلقى  الفنت،  وتظهر  العلم،  وُيقب�س  الزمان،  »يتقارب 
الهرج« قالوا: وما الهرج؟ قال: »القتل«. ويف رواية: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
»يتقارب   : رواية  مثله. ويف  ثم ذكر  العلم«  ويقب�س  الزمان  »يتقارب   :
الزمان، وينق�س العلم« ويف رواية: »مل يذكروا ويلقى ال�شح« رواه م�شلم.

قالوا يف قراءة الكتب هي ثالث كتبنا:

قالوا في قراءة الكتب

قال ابن اجلهم: "اإذا ا�شتح�شنت الكتاب وا�شتجدته، ورجوت منه 
الفائدة وراأيت ذلك فيه - فلو تراين واأنا �شاعة بعد �شاعة اأنظر كم بقي 
من ورقة خمافة ا�شتنفاده، وانقطاع املادة من قلبه، واإن كان امل�شحف 
عظيم احلجم كثري الورق، كثري العدد - فقد مت عي�شي وكمل �شروري".
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رابع كتبنا الكلمة ال�صباحية:

 لماذا َخَلت عقول طالباتنا 
من العلم والثقافة؟

بديهية  اأنها  نفرت�س  التي  املعلومات  اأب�شط  ن�شاأل عن  ملاذا حني 
واأن الكل يعرفها، ل جند اإل عالمات ا�شتفهام ترت�شم على وجوه بناتنا 

كاأننا �شاألنا عن معادلة نووية اأو مع�شلة دولية؟
لنا  تومئ  وروؤو����س  بريئة  اأنها  يفرت�س  ابت�شامات  اإل  جند  ول 

بال�شتغراب وعيون متلوؤها الده�شة؟
املدر�شة  منهج  على  تقت�شر  بناتنا  معلومات  اأ�شبحت  مل��اذا 
ال�شابق بالطبع - وعلى ما يتحفهن به  "احلايل" فقط - لأنهن ن�شني 
التلفاز اأو جمالت املراأة والريا�شة من معلومات رخي�شة تتعلق بالتوافه 

اأو ما ي�شمعنه من هنا وهناك؟
اإنه لأمر حمزن اأن ل يعرف البنات اأب�شط املعلومات عن اأوطانهم 

، اأو حتى اأب�شط قواعد املعرفة العامة؟
وتاأتيك الطامة حني ت�شاألهن: األ تقراأن؟ 

فتاأتيك الإجابة الواثقة: ل! وحني ت�شاأل: ومل؟
تاأتيك الإجابات املختلفة التي ترتكز يف معظمها على اأنه "لي�س 
"كفانا كتب املدر�شة"، فما العمل  "ل نحب الكتب" اأو  لدينا وقت" اأو 
ُترمى بعد المتحان،  للمذاكرة ثم  اإل  ُتفتح  املدر�شة ل  اإذا كانت كتب 
واملعلومات حُتفظ، لين�شاها الطالب بعد اأن ت�شتنفذ غر�شها الذي هو 
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"المتحان" فقط؟
كيف ن�شجع بناتنا على العلم والقراءة، اإذا كانت مكتبات املدار�س 
كالكهوف املوح�شة، ل يدخلها اإل الذباب، ولي�س فيها اإل جمموعة كتب 
اأكل عليها الدهر و�شرب، والتي اإذا دخلوا واأرادوا ا�شتك�شاف حمتوياتها 

ُنِهروا وُزِجروا بحجة العبث بها؟
ُح�شيت  وق��د  ال��ف��راغ،  اأوق���ات  يف  املطالعة  على  ن�شجعهم  كيف 
مناهجنا ح�شًوا يف اأذهانهم فلم نرتك لهم متنف�ًشا حتى كرهوا الكتب 
واملناهج، واأثقلناهم باملنا�شط وزدنا لهم �شاعات الدوام، ف�شّجوا من 
اإىل  ومنا  منهما  الهرب  "فارغ" يف  وقت  كل  وا�شتغلوا  والعلم  املدر�شة 
القنوات الف�شائية اأو ال�شبكة العنكبوتية ؟ ما العمل اإًذا؟ �شوؤال يحتاج 

اإىل اإجابة!
اإن العامل الآن يف ثورة علمية وتكنولوجية هائلة، ت�شتطيع الطالبة 
الآيل،  احلا�شب  على  زر  ب�شغطة  �شيء  وك��ل  �شيء  اأي  عن  تبحث  اأن 
للغالبية العظمى من طالباتنا، واإن عرفوه  الذي ل يزال عامَلًا جمهوًل 
األي�س ذلك  الدرد�شة؛  اأو  الطباعة  اأو  الألعاب  اقت�شرت معرفتهم على 

مبعًثا للح�شرة؟

وكتابنا اخلام�س جتدونه يف هذه الفقرة:

لماذا القراءة؟ وما أهميتها بالنسبة للطالب؟

يرد  املرء  يتعلمه  نحو )70%( مما  اأن  الدرا�شات احلديثة  تقول 
اإليه عن طريق القراءة.
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اأما الطالب، فهو يق�شي معظم �شاعاته يف ممار�شة عملية التعلم. 
فهو:

يحتاج اإىل القراءة يف تعلم جميع املو�شوعات التي يدر�شها.
يتقدم  ولكي  الكتابة،  يف  ال�شعف  اإىل  يوؤدي  القراءة  يف  ال�شعف 

الطالب يف عملية الكتابة عليه اأن يتقن اأوًل املهارات القرائية.
اإًذا فالطالب يحتاج اإىل تعلم مهارات القراءة من اأجل توظيفها 

يف حياته اليومية داخل املدر�شة وخارجها.
هل هناك مهارة واحدة فقط للقراءة؟ 

مبعنى، هل نقراأ كل ما ت�شل اإليه اأيدينا من املواد املكتوبة باملقدار 
نف�شه من العناية ودرجة ال�شرعة والإتقان؟

هناك يف احلقيقة مهارات متعددة للقراءة:
وقراءة  مقرّر.  علمي  كتاب  قراءة  عن  تختلف  اجلريدة  فقراءة 
البحث تختلف عن قراءة ق�شة م�شلية وقراءة ر�شالة �شخ�شية تختلف 

عن قراءة ق�شيدة .. وهكذا.
وما نريد اأن نو�شله لتالميذنا هو:

مهارات  عدة  واإمن��ا  للقراءة،  فقط  واح��دة  مهارة  هناك  لي�شت 
اأ�شا�شية.

ل تعامل كل املواد املقروءة بال�شرعة نف�شها ودرجة الإتقان.
كل ما ُيقراأ يحتاج اإىل تفكري قبل ويف اأثناء وبعد القراءة . فالقراءة 

نف�شها هي عملية تفكري.
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القراءة مثل قيادة ال�شيارة من حيث احلاجة اإىل النتباه والرتكيز 
والتكيف يف ال�شري ح�شب ما يقت�شيه املوقف. فال�شري يف �شارع عري�س 

يختلف عن ال�شري يف اأزقة �شيقة.. وهكذا.
�صاد�س كتبنا هو بعنوان )ن�صائح ملن اأرادت تاأ�صي�س مكتبة يف 

بيتها(

نصائح لمن أرادت تأسيس مكتبة في بيتها

ويف�شل  اخلا�شة،  ملكتبتِك  املنا�شب  املكان  باختيار  عليِك   -1
تخ�شي�س غرفة خا�شة بها.

فكتب  مو�شوعاتها،  ح�شب  مكتبتك  يف  الكتب  برتتيب  عليِك   -2
والتف�شري  والفقه  احلديث  كتب  وك��ذل��ك:  بع�شها،  مع  ال��ق��راآن  علوم 
والعقيدة والرتاجم والأدب والعلوم الطبيعية، وما �شابه ذلك، فاإّن ذلك 

ي�شهل الرجوع اإليها.
ا، ولو بالنظر  3- عليِك مبراجعة الكتب املوجودة يف املكتبة دورًيّ

ال�شريع، والتاأكد من �شحة ترتيبها.
وهي  ال�شحيحة،  بال�شورة  املكتبة  يف  الكتب  ِب��َر���َسّ  عليِك   -4

و�شعها ب�شكل قائم.
اأو  اأن متري عليه جرًدا  بعد  اإل  اإىل مكتبتك كتاًبا  5- ل تدخلي 
قراءة ملقدمته وفهر�شه وموا�شع منه، اأما اإن جعلتيه مع فنه يف املكتبة، 

فرمبا مر زمان وفات العمر دون النظر فيه.
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اآخر كتبنا هو يف الفقرة القادمة:

دعوة للقراءة
يقول: حممد ح�شن يو�شف: "ُاخت�شت اأمة الإ�شالم من بني �شائر 

الأمم باأمر مبا�شر من اهلل تعاىل لها متثل يف قوله �شبحانه: زب چ  رب 
اأُنزل على نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، تنبيًها  )العلق:1 ،3( . وكان هذا الأمر اأول اأمر 
اأفراد  بها  يعتني  ولكي  الب�شر،  حياة  القراءة يف  اأهمية  على  ولأمته  له 
الأمة ويولونها ما ت�شتحقه من اهتمام. كذلك فقد كان الق�شم بالقلم 
يف قوله تعاىل: زب ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  رب )القلم( من اأوائل ما نزل 
من الق�شم يف القراآن الكرمي، بل و�شميت �شورة من �شور القراآن با�شمه 

ا على اأهميته يف الكتابة ومن ثم القراءة. تنبيها اأي�شً
الأمية،  �شبات  يف  ونامت  الأم��ر،  هذا  عن  الأم��ة  تخلت  وحينما 
الأمة بذلك حمل  اأ�شبحت  بل  ريادتها ومكان �شدارتها.  فقدت مركز 
اأمة  ي�شف  ال�شهيوين  الكيان  زعماء  اأحد  هو  فها  اأعدائها.  من  تندر 
الإ�شالم والقراءة والقراآن باأنها اأمة ل تقراأ، وحتى اإذا قراأت فاإنها ل 
الإلهي  الأمر  هذا  تطبيق  اإىل  العودة  الأمة  باأفراد  فحرّي  لذا  تفهم!! 
بالقراءة، واللتزام به وجعله حموًرا من املحاور التي ل تتخلى عنه ول 

تر�شى به بديال".
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل نهاية �سفحاتنا من كتابنا الإذاعي 
ال�سر  ذاك  اق���راأ؛  ع��ن  امل��زي��د  ون��ح��ن متلهفون لتقدمي  ال��ي��وم،  ل��ه��ذا 

العجيب الذي يجهله اأغلب العرب وامل�سلمني.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )2(

ٱ ٻ ٻ

اأح��اط بكل �سيء علًما، واأح�سى  املغفرة والتقوى،  اأهل  احلمد هلل 
كل �سيء ع��دًدا، له ما يف ال�سماوات وما يف الأر���ص وما بينهما وما حتت 
النا�ص  اأخ�سى  ور�سوله.  عبده  حممًدا  ونبينا  �سيدنا  اأّن  واأ�سهد  ال��رى. 
ال��ردى، �سلى اهلل  لربه واأتقى، دل على �سبيل الهدى وح��ّذر من طريق 
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:
تطبع املو�سوعات، و�سال�سل الكتب يف العديد من الدول الأوربية، 
الن�سر العربية والإ�سالمية عن ت�سويق  ولالأ�سف تعجز الكثري من دور 

كتيبات اإ�سالمية ب�سكل كبري.
 ونحن معكن يف هذا اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)             ( لإكمال احلديث عن الكتاب.

ال حياة من دون كتاب، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ   ٺ  ٺ      ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ 
ڄ  ڄ     ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ         ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڄ 
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ک    ڑ  ڑ      ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ     گ  گ     ک  ک  ک 
ہ  ہ      ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ   ڱ 
ہ    ھھ ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ 
ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ     ۈئ ېئ  
مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ىئ يئ جب  رب )الرعد(.

بيت بال كتاب هو بيت مهجور من العلم، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ل 
َيْجَتِمُع يف َجْوِف عبٍد ُموؤِْمٍن: ُغباٌر يف �شبيِل اهلِل وَفْيُح جهنَم، ول َيْجَتِمُع 

يف َجْوِف عبٍد: الإِمياُن واحَل�َشُد" ح�شنه الألباين. 

الكتب خزائن العلوم، ومع فقرة اأقوال:

قالوا في قراءة الكتب

قال الرافعي: "كل كتاب يرمي اإىل اإحدى ثالث: اكت�شاب قريحة، 
اأو فكر وا�شع، اأو ملكة تقوي على البتكار فاقراأه".
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خري جلي�س يف االأنام كتاب، ومع الكلمة ال�صباحية:

القراءة عند بعض الفالسفة والعلماء

حني �ُشئل الأديب امل�شري الكبري عبا�س حممود العقاد عن �شبب 
حبه للقراءة، اأجاب بقوله:

"ل�شت اأهوى القراءة لأكتب، ول لأزداد عمال يف تقدير احل�شاب، 
واحدة  وحياة  واحدة،  الدنيا حياة  لأّن يل يف هذه  القراءة  اأهوى  اإمنا 
ل تكفيني، ول حترك كل ما يف �شمريي من بواعث احلركة، القراءة 
وحدها هي التي تعطي الإن�شان الواحد اأكرث من حياة واحدة، لأنها تزيد 
هذه احلياة عمقا، واإن كانت ل تطيلها مبقدار احل�شاب، فكرتك اأنت 
فكرة واحدة، �شعورك اأنت �شعور واحد، خيالك اأنت خيال فرد واحد اإذا 
ق�شرته عليك، ولكنك اإذا لقيت بفكرتك فكرة اأخرى، ولقيت ب�شعورك 
اأن  الأم��ر  ق�شارى  فلي�س  غريك،  خيال  بخيالك  ولقيت  اآخ��ر،  �شعوًرا 
الفكرة ت�شبح فكرتني، واأن ال�شعور ي�شبح �شعورين، واأن اخليال ي�شبح 
خيالني.. كال.. واإمنا ت�شبح الفكرة بهذا التالقي مئات الفكر يف القوة 

والعمق والمتداد"
ويليام  املعا�شر  الأمريكي  ال��روائ��ي  الكاتب  عن  ُي��روى  ا  واأي�شً

�شتايرون كالم م�شابه لهذا حيث يقول:
التجارب،  العديد من  الكتاب اجليد هو ذاك الذي يعطيك  "اإّن 
اأكرث  تعي�س  يجعلك  الذي  الكتاب  اإنه  ا�شتيعابه.  يف  كثرًيا  يجهدك  ول 

من حياة واأنت تقروؤه"! 
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الطبيعيات  ع��امل  ي��ق��ول  ل��ذل��ك  احل��ي��اة  ه��ي  ال��ق��راءة  اإّن  ن��ع��م؛ 
الإجنليزي جلربت وايت:

الأرف��ف،  على  امليتة  الأوراق  من  اأك��وام  اأو  كتب  هناك  "لي�س 
اأح��د  تتناول  عندما  ���ش��وت.  منها  ك��ل  م��ن  يخرج  حّية  عقول  ه��ي  ب��ل 
البعيدة  الب�شر  اأ�شوات  ا�شتدعاء جمموعة من  وتفتحه، ميكنك  الكتب 
يف الزمان والف�شاء ال�شحيق، وت�شمع الإن�شان يتحدث اإلينا عقاًل لعقل 

وقلًبا لقلب"
ويقول املفكر والروائي الفرن�شي املعا�شر فيليب �شولرز:

ملعرفة  لكن  نقراأ،  اأن  نعرف  كنا  اإذا  اإل  نكتب  اأن  ميكن  "ل 
احلياة  ف��ن  ه��ي  ال��ق��راءة  اإّن  نعي�س.  كيف  نعرف  اأن  يجب  ال��ق��راءة 

الرائع"
ويقول ال�شاعر والناقد الأمريكي  عزرا باوند:

اإن�شان  هو  يقراأ  الذي  الإن�شان  قوتنا،  من  لنزيد  نقراأ  اأن  "يجب 
من  ي��دي  بني  يقبع  ن��ور  من  وع��اء  اإل  هو  ما  والكتاب  باحلياة،  مفعم 

يقراأ"
وكذلك يقول الفلكي والكيميائي الإجنليزي جون هر�شل:

لأنه  �شعيًدا  �شك  ول  ي�شري  القراءة  اأ�شباب  له  تي�ّشرت  من  "اإّن 
الغابرة،  الأمم  اأحوال  عينيه  اأمام  وتتجّلى  العامل،  حدائق  من  يقطف 

ويكون كمن عا�س مع اأف�شل اأفرادها، وكاأمنا ُخلقت الدنيا له" 
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يحلو الفراغ مع جل�صة مع كتاب، ومع هذه الفقرة:

التركيز في القراءة

القارئة؛  به  تعتني  ما  اأهم  من  القراءة  يف  والرتكيز  الفهم  ُيَعد 
القارئة،  اإليها  تروم  التي  الفائدة  يثمر  القراءة. وحت�شينها  لب  هو  اإذ 
اإليها يف قراءتها تلك؛ لأّن القراءة بال تركيز ول فهم ملا تقراأ  وت�شبو 

وجودها كفقدها.
اإّن فقد الرتكيز ُيَعد م�شكلة دائمة، فكثرًيا ما نلهج بال�شكوى املرة 
يف  تنتابنا  قد  التي  الرغبة  وقلة  البال،  وان�شراف  الذهن  �شرود  من 
اإلقاء الكتاب  اإىل  بع�س مطالعاتنا وقراءاتنا، ورمبا �شارع البع�س منا 

وطرح القراءة جانًبا، وهذا بالطبع لي�س عالًجا للخلل. 

الكتاب �صدقة جارية، ومع هذه الفقرة:

مكتبة قرطبة في بالد األندلس

اأ�ّش�س الأمويون دولتهم يف الأندل�س بقيادة عبد الرحمن الداخل 
�شقر قري�س، وحملوا معهم احل�شارة والرقي الذي كانوا عليه يف دم�شق، 
فاأ�ّش�شوا اجلامعات واملكتبات العامة واخلا�شة، وبلغت املكتبات العامة 
قريًبا من �شبعني مكتبة، واأعظم تلك املكتبات واأ�شهرها مكتبة قرطبة، 
التي اأن�شاأها اخللفاء الأمويون، وحظيت برعايتهم، حتى اإنها بلغت اأوج 
ازدهارها الثقايف واحل�شاري يف عهد اخلليفة امل�شنت�شر )تويف عام: 
وكلَّفهم  الإ�شالمية  البالد  اأغلب  املرا�شلني يف  اإنه عني  366ه�(، حيث 
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بتزويد املكتبة بكل ما ينتجه العلماء امل�شلمون من كتب وم�شّنفات، مما 
اأربعمائة  نحًوا من  بلغت  التي  واملوؤلفات  بالكتب  املكتبة  اإثراء  اإىل  اأدى 
التي  ال�شعر  دواوي��ن  فهار�س  عدد  فيها  اأح�شي  اإن��ه  حتى  جملد،  األ��ف 
ببقية  بالك  فما  ورقة!  األف  نحًوا من  فبلغت �شفحاتها  املكتبة  �شّمتها 

العلوم ال�شرعية، وغريها؟!!
يف  الأم��وي��ة  ال��دول��ة  ف��رتة  طيلة  ع��ام��رة،  قرطبة  مكتبة  وبقيت 
الأندل�س، فلما �شقطت الأندل�س بيد الأ�شبان بزعامة )فرديناند وزوجته 
قرطبة،  مكتبة  اإثرها  على  �شقطت  الأ�شبان،  جيو�س  قائد  اإيزابيال( 
حيث قام الق�شي�س )خميني�س( لعنه اهلل، بحرق كتبها يف �شاحة )دير 
الدين  لهذا  الق�شاو�شة  يكّنه  الذي  الدفني  للحقد  اإظهاًرا  الأ�شكريال( 

ال�شايف احلق، الذي ختم اهلل به الر�شالت ال�شماوية. 
اإىل هنا نكون قد قلبنا �سفحتنا الثانية من كتابنا الإذاعي لهذا 
تغنيكن  التي  التجربة  تلك  القراءة  جتربة  اإىل  وندعوكن  الأ�سبوع، 

عن الكثري من ال�سديقات، وتغنيكن عن الكثري من الأموال.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع الكتاب )3(

ٱ ٻ ٻ

وال�سالة،  بال�سرب  بال�ستعانة  اأم��رن��ا  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وو�سف  اخلا�سعني،  على  اإل  كبرية  اأنها  واأخ��رب  احل��ي��اة،  م�ساق  على 

املوؤمنني باخل�سوع يف �سالتهم، وجعل ذلك اأول �سفاتهم، فقال: زب ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  رب )املوؤمنون(. اأحمده 
على عظيم ف�سله واإح�سانه واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له 
تعظيًما ل�ساأنه، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله الداعي اإىل ر�سوانه، 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سانه. اأما بعد:
يف العديد من دول العامل املتقدمة يالحظ على �سكانها باأنهم ل 
تكاد تخلو اأيديهم من كتاب، ففي احلافلة كتاب، ويف القطار كتاب، ويف 

الطائرة كتاب، ويف كل مكان، ل ي�سّيعون دقيقة بال قراءة.
ونحن معكن يف هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)             ( للحديث عن الكتاب واأ�سراره.

نبداأ بقراءة �صفحتنا االأوىل من الكتاب، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  زب  تعاىل:  قال 
ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  
ہ        ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ     ڻ  ڻ      ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ 
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې          ېې  ې    ۉ  ۉ   ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ   ۇ  ۇ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 
ېئىئ ىئ      ىئ ی ی ی  ی جئ حئ مئىئ يئ جب 
يث  مثىث   جث  يت  ىت  مت  خت    حت  جت  يب  ىب  مب  خب   حب 

حج مج جح مح جخحخ مخ جس حس  رب )الرعد(.

�صفحتنا الثانية هي احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »"ما 
َل اهلُل لُه طريَق اجلنِة،  من رجٍل َي�شُلُك طِريًقا، َيطُلُب فيه ِعْلًما اإل �َشهَّ

وَمْن اأْبطاأَ بِه عمُلُه مْل ُي�شِرْع بِه َن�شُبُه« �شححه الألباين.

ثالثة �صفحات كتابنا هي فقرة اأقوال:

قالوا في قراءة الكتب

قال با�شكال: "اأف�شل الكتب: هي تلك التي يح�شب كل قارئ من 
قّرائها اأنه يف و�شعه اأن يكتب مثلها متاًما".

كلمتنا ال�صباحية جندها يف ال�صفحة الرابعة من كتابنا:

فن القراءة

اإج���ادة ذلك  واأ���ش��ول، ل ميكن  قواعد  ولكل فن  ف��ّن..  ال��ق��راءة 
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الفن والرباعة فيه دون تعلُّمها والتمكن منها، وبعد اأن يتعلم املرء هذه 
القواعد والأ�شول تبقى بعدها تلك امل�شاحة التي ل ت�شغلها ول ت�شكنها 
اإل املوهبة الربانية. واملوهبة الربانية هي تلك القدرات وال�شفات التي 
ي�شتودعها اهلل عّز وجّل عند بع�س النا�س دون غريهم. هذه امل�شاحة ل 
ميكن حتديد حجمها ل على وجه الدقة ول على وجه التقدير، لأنها قد 
متتد اإىل ما ل يحيط به العقل ول ميكن اأن حتده احلدود، وتق�شر دونه 
حرّيت  التي  العجيبة  الربانية  الأك��وان  من  كائن  فالإبداع  التقديرات، 

الإن�شان وجعلته ل ينفك عن البحث عن و�شائل ا�شتجالء اأ�شراره.
الإبداع هو ما جعل �شعر اأبي الطيب املتنبي يلمع ويخلد دون كثري 

من �شعر من عا�شروه.
والإبداع كذلك هو ما جعل لوحة املوناليزا ال�شهرية تبلغ �شهرتها 
الآفاق دون كثري من اللوحات التي ُر�شمت يف ع�شرها، وهو كذلك ما 
جعل كتًبا وروايات واأفالًما وم�شرحيات وروائع اأدبية وفنية اأخرى تبقى 
خالدة بّراقة يف التاريخ الب�شري دون �شواها. ومبا اأّن الأمر كذلك يف كل 

فن فهو كذلك يف القراءة. 
من النا�س من يقراأ كتاًبا واحًدا يف العام، ومنهم من يقراأ كتاًبا 
يف ال�شهر، وهناك من حباه اهلل مبلكة اأن يقراأ ع�شرات الكتب يف ال�شهر 
ع�شقه  القراءة  فت�شبح  عليه  اهلل  ينعم  من  هناك  الأ�شبوع.  يف  ورمبا 
وحبه، وهناك من ت�شبح مالذه ومهربه من م�شاغل الدنيا، وهناك من 

ت�شبح القراءة حياة اأخرى له!
لكن هذه امل�شاحة قد تبقى جمهولة غري مكت�شفة عند كثري من 
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واإمنا  ت�شغلها،  اأن  على  القادرة  املوهبة  لأنهم ل ميتلكون  لي�س  النا�س، 
لأنهم مل ميتلكوا تلك الأدوات التي تو�شلهم اإىل اأبوابها وت�شاعدهم بعد 

ذلك على خو�س غمارها.

خام�صة �صفحاتنا جتدونها يف هذه الفقرة:

المكتبة المدرسية

على  فيجب  منها،  لال�شتفادة  للطالبة  ُو�شعت  املدر�شية  املكتبة 
الطالبة املحافظة عليها وا�شتعمالها عند احلاجة ورد كتبها بعد النتهاء 
اإىل  رده��ا  املدر�شية  املكتبة  من  كتًبا  اأخ��ذت  من  على  والواجب  منها، 
املكتبة؛ لأنها يف حكم الوقف على املكتبة، ول يجوز لواحدة اأن تاأخذ من 
اأخذت من  �شيًئا، وعلى من  املكتبات املدر�شية  العامة ول من  املكتبات 

هذه الكتب وتاأخرت يف ردها التوبة اإىل اهلل مما فعلت.

�صفحتنا ال�صاد�صة هي حتت عنوان )تهادي الكتب(

تهادي الكتب

ثمة م�شلك اجتماعي نتمنى لو ينمو ويزدهر، لأنه ينم عن ح�س 
ح�شاري رفيع، ذلكم هو اإهداء كتاب يختارونه، وميهرونه بعبارة تخّلد 
ذكرى املنا�شبة، وهذا �شاب يعتزم عيادة �شديق اأمّل به مر�س، فيعرج 
يفوح  زنبقة  اإليه  وي�شم  �شديقه  اإىل  يحمله  كتاب  لنتقاء  مكتبة  على 
طيبها فيدخل البهجة على هذا ال�شديق، و�شرعان ما تذبل الزنبقة، 
ا باحلياة م�شرًقا بالفكر والنور. وتلك طفلة مدعوة  ويبقى الكتاب ناب�شً
عام  نهاية  امتحانات  يف  تفّوقها  مبنا�شبة  �شديقتها  تكرمي  حفل  اإىل 
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مزخرف،  بغالف  تغّلفها  الق�ش�س،  من  جمموعة  لها  تختار  درا�شي، 
احللوى،  ت��ذوب  ما  �شرعان  لكن  احللوى،  من  قطعة  مع  لها  وتقدمها 
وتبقى الق�ش�س بني يدي ال�شديقة ت�شتمع بقراءتها واحدة بعد اأخرى، 

وتق�شها على اإخوتها و�شديقاتها، في�شاركنها املتعة.

ختام �صفحاتنا هي هذه ال�صفحة:

مكتبة دار الحكمة "بيت الحكمة" ببغداد

ُتَعد من اأوائل املكتبات النظامية والكبرية التي ظهرت يف الإ�شالم، 
اأن�شاأها اخلليفة العبا�شي املجاهد هارون الر�شيد - رحمه اهلل -  وقد 
)ت193ه���( يف بغداد عا�شمة اخلالفة العبا�شية، ثم رعاها من بعده 
والدواوين  الكثرية  باملوؤلفات  واأمّدها  فطورها،  املاأمون  اخلليفة  ابنه 
العهد  يف  الكتب  خزائن  اأكرب  من  املكتبة  هذه  �شارت  حتى  ال�شخمة، 
العبا�شي، وقد بلغ من اهتمام اخلليفة املاأمون باملكتبات والكتب اأنه كان 
اإنه  للموؤمنني واملرتجمني، حتى قيل  الكبرية  يعطي اجلوائز واملكافاآت 
اأعطى يعقوب الكندي وزن كتابه املرتجم عن العلوم الإغريقية ذهًبا، 
ومل يقت�شر حر�شه على تزويد املكتبة بالكتب العربية، بل و�ّشع دائرة 

اللغات حتى �شملت الكتب باللغة الفار�شية، واليونانية، والرومانية. 
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على  تبخلن  ف��ال  ق��راءت��ه��ا،  مّت��ت  ق��د  �سفحاتنا  تكون  هنا  اإىل 
اأم يف املنزل؛  اأنف�سكن مبزيد من ال�سفحات �سواًء يف مكتبة املدر�سة 

فالقراءة ثقافة ل بد لنا من اأن نعتز بها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال، الداِئم الباقي بال زوال، املوِجد 
مال،  خلَقه على غرِي ِمثال، العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ة يف الأر�ص ول يف ال�سماء ول حتت اأطباق اجِلبال،  ل يعُزب عنه مثقال ذرَّ
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب وال�سهادة الكبري 
ًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل عليه وعلى �سحبه  اأنَّ حممَّ واأ�سَهد  املَتعال، 

واآله خري اآل، �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. اأما بعد:
ل ح�سارة بال علم، ول علم بال كتاب، ول كتاب بال قراءة.

من هذا املنطلق تنطلق اإذاعتنا لهذا اليوم الثالثاء، املوافق )   ( 
من �سهر )   ( لعام )          (، حاملني لكن �سبعة ف�سول من كتابنا الإذاعي 

لهذا اليوم.

ف�صلنا االأول هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

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

ۆئ رب )الرعد(.

وف�صلنا الثاين هو ال�صّنة النبوية:

الحديث

العا�س - ر�شي اهلل عنه - قال: قال  عن عبداهلل بن عمرو بن 
النا�س.  انتزاعا ينتزعه من  العلم  »اإّن اهلل ل يقب�س   : ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
ولكن يقب�س العلم بقب�س العلماء. حتى اإذا مل يرتك عاملًا، اتخذ النا�س 

روؤو�شا جهاًل، ف�شئلوا فاأفتوا بغري علم. ف�شّلوا واأ�شّلوا« رواه م�شلم.

ثالث ف�صولنا هو اأقوال:

قالوا في قراءة الكتب

ي�شنع  ال��ذي  هو  اجليد:  "القارئ  اأمر�شون:  وال��دو  رال��ف  ق��ال: 
الكتاب اجليد".

رابع ف�صولنا هي الكلمة ال�صباحية:

األهداف الرئيسة للقراءة

النا�س  املختلفة عند  القراءة  اأه��داف  اأن نح�شر  اأردن��ا  اإن نحن 
�شتجد اأنها تتلخ�س يف �شبعة اأهداف رئي�شة.
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1- الهدف الأول:
العامة، وكذلك  الثقافة  ال�شتماع واحل�شول على  الرغبة يف  هو 
احل�شول على الراحة النف�شية كقراءة املجالت والروايات وما �شابهها.
للقراءة  النا�س تتجه  اأن )70%( من  اإىل  الدرا�شات  ت�شري بع�س 

لأجل هذا الهدف ب�شورة اأ�شا�شية.
2- الهدف الثاين:

هذا  اإىل  وللو�شول  م��ا،  لكتاب  العامة  ال�شورة  ا�شتك�شاف  هو 
ي�شّمى  القراءة  من  معيًنا  اأ�شلوًبا  ت�شتخدم  اأن  للقارئة  ميكن  الهدف 
بالقراءة ال�شتك�شافية له طريقة خا�شة، �شياأتي احلديث عنها لحًقا. 
متعددة،  ما  لكتاب  العامة  ال�شورة  الرغبة يف احل�شول على  واأ�شباب 
لكن اأبرزها هو حماولة الو�شول اإىل قرار اقتناء الكتاب و�شرائها من 
عدمه، كاأن يكون املرء يف مكتبة لبيع الكتب ويريد معرفة اإن كان الكتاب 
الذي بني يديه هو الكتاب الذي �شيوفر له املعرفة التي يبحث عنها اأو 
كان  اإن  ليقرر  ما  كتاًبا  القارئ  ي�شتك�شف  كذلك  يبغيها.  التي  الت�شلية 
�شي�شرع يف قراءته ب�شكل متعّمق اأم ل، كاأن يكون القارئ يف مكتبة عامة 
فيجد كتاًبا يعجبه عنوانه، فرييد اأن يتاأكد من اأن حمتواه �شيلبي ما وعد 

به العنوان.
3- الهدف الثالث:

هو ق�شد املراجعة، ويكون ذلك بقراءة كتاب �شبق للقارئ اأن قراأه 
منذ زمن، ويريد اأن يعود اإىل ما فيه من معرفة لتثبيتها يف الذاكرة، اإما 
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وقد  �شابه ذلك.  ما  اأو  كتابة  اأو  لدر�س  اأو حت�شرًيا  ا�شتعداًدا لمتحان 
تكون كذلك لال�شتماع جمدًدا بكتاب راٍق للقارئ حني قراأه للمرة الأوىل 

واأراد اأن ي�شتلذ به من جديد.
4- الهدف الرابع:

هو البحث عن معلومة ما، وهذه القراءة ت�شّمى بالقراءة الباحثة، 
اأبرز مثال عليه هو القراءة يف املو�شوعات والقوامي�س واملعاجم،  ولعل 
حيث اإّن القارئ يق�شد ويطلب معلومة بعينها دون �شواها، ول ميكن اأن 
نتخيله ي�شرع يف قراءة املو�شوعة اأو القامو�س اأو املعجم من اأوله لآخره، 
واإمنا �شيتبع طريقة واأ�شلوًبا معيًنا للو�شول اإىل طلبه. ومعروف اأن هذا 
الأ�شلوب قد يختلف كذلك بني مو�شوعة واأخرى وبني قامو�س واآخر وبني 

معجم واآخر، وعادة ما يكون م�شروًحا ومبيًنا يف اأول املرجع املق�شود.
5- الهدف اخلام�س:

كمراجعة  لت�شحيحه،  ومراجعته  املكتوب  تدقيق  يف  الرغبة  هو 
اللون  ه��ذا  يكون  ما  وع��ادة  النحوي،  اأو  اللغوي  م�شتواه  على  ما  كتب 
املدققني  مثل  القارئ،  به  يقوم  عمل  اأو  وظيفة  من  جزًءا  القراءة  من 
لتدقيقها  يومًيا  ال�شفحات  يقروؤون مئات  الذين  اللغويني  وامل�شححني 
ورمبا  القليل،  على  اإّل  لون  يتح�شّ ل  رمبا  لكنهم  لغوًيا،  وت�شحيحها 
جوانب  يلم�شون  ل  قد  ا  واأي�شً واملعريف،  الفكري  حمتواها  من  �شيء  ل 
الإمتاع التي قد تكون فيها، وذلك لأّن اأنظارهم وعقولهم من�شرفة نحو 

مهمتهم الأ�شا�شية والتي هي التدقيق والت�شحيح.
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6- الهدف ال�شاد�س:
على  والقدرة  املقروءة  املادة  وا�شتيعاب  ال�شيطرة  الرغبة يف  هو 
رها لحًقا، وهذا النوع من القراءة هو ما يعرف باملذاكرة. ولهذا  تذكُّ

النوع اأ�شلوب خا�س وو�شائل حمددة تو�شل اإليه، يجب اتباعها.
7- الهدف ال�شابع:

الفكري  ال�شعيد  على  اإم��ا  الكتاب،  حمتوى  لنقد  ال�شعي  ه��و 
الأن��واع  من  ا  اأي�شً ال��ق��راءة  من  النوع  وه��ذا  الأدب���ي.  اأو  املعلوماتي  اأو 
الناقد  كوظيفة  عمل،  اأو  وظيفة  من  جزًءا  تكون  قد  التي  املتخ�ش�شة 
الأدبي يف موؤ�ش�شة اأدبية ما، اأو اأن تكون جزءا من منط درا�شي لطالبة 
لقارئة  وهواية  متميز  فن  اأو  الآداب،  كلية  الأدب��ي يف  النقد  كمقرر  ما 

اتخذت هذا املجال جماًل لإبداعها ومتّيزها.

خام�س ف�صولنا هو بعنوان )كيف تطّوري �صرعة قراءتك؟(

كيف تطوِّري سرعة قراءتك؟

القراءة  �شرعة  زيادة  باأن  يعتقد  قد  البع�س  اأن  من  الرغم  على 
اأن التجارب  اإل  توؤثر على معدل ال�شتيعاب ولفهم املادة املقروءة،  قد 
والدرا�شات اأثبتت عك�س ذلك، حيث بّينت اأنه من املمكن لكل �شخ�س 
م�شتوى  بنف�س  احتفاظه  مع  الأق��ل،  على  قراءته،  �شرعة  ي�شاعف  اأن 

ال�شتيعاب، اإن مل يكن اأف�شل.

اآخر ف�صل من كتابنا هو هذه الفقرة:
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دور المدرسة في التشجيع على القراءة

للمعلمة دورها البارز يف ت�شجيع النا�شئة على القراءة، فهي املثال 
فهي  للقراءة،  حمبتهن  يف  بها  يقتدون  لهن،  ال�شاحلة  والقدوة  احلي 
لديهن  ويثري  معارفهن،  من  تزيد  التي  املراجع  اإىل  اأنظارهن  تلفت 
التي  منهجيتهن  ويعلمهن  والتنقيب،  البحث  ال�شتزادة من  الرغبة يف 
تقوم على عدم الت�شليم بالراأي ال�شائد قبل معرفة الراأي الآخر، وحتبب 
اإليهن ارتياد املكتبات، واملطالعة فيها، وتعّودهن على اختيار مقروءاتهن 
باأنف�شهن، حتى تفتح اأمامهن اآفاق، وتلعب مكتبة املدر�شة دوًرا كبرًيا يف 

تنمية عادة القراءة لدى الطالبات.
وهنا نرجو اأن تكون ف�سولنا �سيقة وممتعة، وندعوكن اإىل زيارة 

املكتبات ودور الن�سر لالطالع والتعرف على جديد الكتب.
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ    

اأجمعني".
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أسبوع الكتاب )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل م�ستحِق احلمد بال انقطاع، وم�ستوجِب ال�سكر باأق�سى 
املرجو  ل�سان،  بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  املنان،  الوهاُب  ي�ستطاع،  ما 
للعفو والإح�سان، الذي ل خري اإل منه، ول ف�سل اإل من لدنه، واأ�سهد 
اأّن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، وحبيبه وخليله، الوايف عهده، ال�سادق 
وع���ده، ذو الأخ����الق ال��ط��اه��رة، امل��وؤّي��د ب��امل��ع��ج��زات ال��ظ��اه��رة وال��رباه��ني 
�سالة  واأح��زاب��ه،  وتابعيه  واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الباهرة، 

ت�سرق اإ�سراق البدور. اأما بعد:
ك��ان��ت ال��ع�����س��ور الإ���س��الم��ي��ة ال���زاه���رة مليئة ب��امل��ك��ت��ب��ات، ب��ل كانت 
فاأنتجت  والفقهاء،  والكّتاب  العلماء  ع  لتجمُّ الرئي�ص  املكان  هي  املكتبات 
اإليها يف  الو�سول  ن�ستطع  واقت�سادية هائلة مل  املكتبات ح�سارة علمية 

هذا الع�سر.
 ولنا معكن يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)             ( وقفات رائعة وممتعة يف ربوع القلم والقرطا�ص.

اأول �صطر نقف عنده هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ی   ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ      ۈئ  ۆئ   زب  تعاىل:  قال 
ی جئ  حئ مئ ىئ يئ  جب حب خب مب ىب يب  جت حت     
ٱ ٻ ٻ ٻ  ختمت ىت يت    جث مث ىث يث  
ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ 
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ڦ       ڦ    ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ 
ڇ ڇ   ڍ      ڍ  ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ    ژژ ڑ ڑ ک ک  ک ک 
گ گ گ گ   ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ         ڱ ڱ ں ں ڻ  
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہہ ھ   ھ ھ   ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ   ڭ ڭ                ڭ ۇ ۇ         ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ رب 

)الرعد(.

من بني الفوا�صل املتناثرة نقف مع فا�صلة ال�صّنة املطهرة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهللملسو هيلع هللا ىلص: "اأتاين 
جربيُل فقاَل: اإينِّ كنُت اأتيُتَك البارحَة فَلم مينعني اأن اأَكوَن دخلُت عليَك 
جاِل، َوكاَن يف  ُه كاَن يف باِب البيِت متثاُل الرِّ البيَت الَّذي كنَت فيِه اإلَّ اأنَّ
البيِت ِقراُم �شرٍت فيِه متاثيُل، َوكاَن يف البيِت َكلٌب، فمر براأ�ِس التِّمثاِل 
فلُيقَطْع  رِت  بال�شِّ وُمر  جَرِة،  ال�شَّ َكَهيئِة  في�شريَّ  فلُيقطْع  بالباِب  ��ذي  الَّ
فُيخَرُج" �شححه  بالكلِب  وُمر  ُتوطاآِن،  منتبَذتنِي  و�شادتنِي  منُه  ويجعُل 

الألباين يف �شحيح الرتمذي. 

عالمة ا�صتفهام، ومع هذه الفقرة:

هل يستطيع المرء أن يعيش دون قراءة؟

يعي�س دون  اأن  املرء  ي�شتطيع  الغربيني: هل  الكّتاب  ت�شاءل بع�س 
قراءة؟ وراحوا ي�شتطلعون الآراء، فجاءت النتائج عندهم اأن:
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)25%( يقروؤون كتاًبا كل �شهر.
)50%( يقروؤون كتاًبا كل عام.

)65%( يقروؤون جملة اأ�شبوعية بانتظام.
)80%( يقروؤون �شحيفة يومية بانتظام.

والباقون يكتفون مب�شاهدة التلفاز وال�شتماع اإىل و�شائل الإعالم 
الأخرى.

نقطة ومن اأول ال�صطر، ومع الكلمة ال�صباحية:

طلبة العلم واستعارة الكتب
ن�شر  �شبل  من  نوعا  ُتعد  منه  وامل�شتفيد  ملحتاجه  الكتاب  اإع��ارة 
العلم، بل اإّن الكتاب املعار اأ�شبه بال�شهم، فكما اأن ال�شهم يجري اأجره 
على �شانعه املحت�شب يف �شنعته والرامي به واملمد به، فكذلك الكتاب 
يجري اأجره على كاتبه ومعريه وم�شتعريه، وطابعه ونا�شره كذلك، اإذا 

اأرادوا بذلك مر�شاة اهلل تعاىل: 
قال حممد بن مزاحم: )اأول بركة العلم: اإعارة الكتب(.

لكن اإعارة الكتب لها �شوابط، منها: 
1- اأن يكون الكتاب املعار نافًعا غري �شار، اإل اإذا كانت امل�شتعرية 

ممن تعرف �شرر الكتاب، واإمنا ا�شتعارته لتبيني �شرره اأو للرد عليه. 
2- اأن تكون مالكة الكتاب غري حمتاجة له وقت الإعارة. 

الكتاب،  بقيمة  كمعرفتها  لالإعارة،  اأهاًل  امل�شتعرية  تكون  اأن   -3
ال�شتعارة  مريدة  كانت  اإن  اأم��ا  مالكها،  اإىل  الأمانة  ب��اأداء  و�شعورها 
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�شاحباتها  لبع�س  اأو  الوقت،  لقطع  اأرادته  واإمنا  الكتب،  بقيمة  جاهلة 
ممن كن �شاكلتها، اأو لأهل بيتها ممن ل يعرفوا قدر الكتاب ك�شغري اأو 
جاهل، فالأوىل عدم الإعارة، واإن بليت مبثل هذا النوع - ول مفر لك 
- فاأو�شيها وبالغي يف و�شيتها بحفظ الكتاب واإرجاعه يف اأقرب وقت. 

4- اإذا كان للكتاب ن�شختان، وكانت امل�شتعرية ممن جتهل قيمة 
الكتاب، فاأعطيها الن�شخة الرديئة. 

الداخلي،  الكتاب  غالف  على  الكتابات  بع�س  لِك  كان  اإذا   -5
التعليقات يف  تلك  اأقالم  روؤو�س  كتابة  الكتاب، فحاويل  تاأخر  وخ�شيِت 

اأوراق حتفظينها عندك؛ ليكون �شهاًل العثور عليها عند احلاجة لها. 
اإرجاعه،  تاأخًرا يف  اأو  للكتاب  اإهماًل  راأيت من امل�شتعرية  اإن   -6

فاحلذر من اإعارتها مرة اأخرى، ول تلدغي من حجر مرتني. 
اأن  مكتبتك:  م��ن  امل�شتعارة  الكتب  معرفة  على  يعني  مم��ا   -7
ا بال�شتعارة، يكتب فيه ا�شم امل�شتعرية، والكتاب  جتعلي لك دفرًتا خا�شً
امل�شتعار، وتاريخ ال�شتعارة، ولزيادة التوثيق: لو يكتب هاتف امل�شتعرية؛ 

لالت�شال بها يف حالة تاأخر اإرجاع الكتاب. 
بقائه  م��دة  الكتاب  حفظ  على  حتر�س  اأن  امل�شتعرية  على   -8
اأن حتذر من  اإذا ق�شت حاجتها منه، وعليها  برده  تبادر  واأن  عندها، 

الكتابة على �شفحاته اإل باإذن �شاحبته.
به وانتفعَت  كتابي  ا�شتمر  اإذا 

تغريُه اأَْن  ا  �شرًّ وقيت  فاحذر 
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به �ُشِغفُت  اإين  �شاملًا  يل  واردده 
َتَرُه لول خمافة كتم العلم مل 

هم�شة: كان بع�س اأهل العلم ل يعري كتاًبا اإل ِبَرْهٍن على الكتاب 
املعار، قال ال�شكن: )طلبت من اإبراهيم بن ميمون ال�شائغ كتاًبا، فقال: 

هات رهًنا.
واأن�شد على بن اأبي بكر الطرازي:

ي���������ا م�����������ش�����ت�����ع�����ري ك����ت����اب����ي
ع����ت����اب����ي ت���������ك���������رثنَّ  ل 

وث������ي������ق ب�����������ره�����������ٍن  اإل 
ث����ب����اِب اأو  ف���������ش����ٍة  م������ن 

ب، ومع هذه الفقرة: نقطتان مع عالمة تعجُّ

العوامل التي تقلل من سرعة القراءة

كما  متاما  يقروؤون  لوجدناهم  حولنا  ممن  كثري  اإىل  نظرنا  لو 
تعلموا القراءة يف املرحلة البتدائية، كلمة كلمة، القراءة بهذا ال�شكل 
توؤدي اإىل ت�شييق جمال النظر الذي هو جمال وا�شع يف حقيقة الأمر، 

بل وميكن تو�شيعه اأكرث باملران واملرا�س.
لو نظرت الواحدة منكن اإىل كلمة واحدة من هذه ال�شطور، وثبتت 
نظرها عليها، �شتجد اأنها يف ذات الوقت ترى الكلمة التي قبلها وكذلك 
تلتقط  اأن  على  ق��ادرة  الب�شرية  العني  اأن  تثبت  احلقيقة  هذه  بعدها، 
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املكتوبة،  الكلمات  من  اأكرث  رمبا  اأو  خم�شة  اأو  ثالثة  الواحدة  بالنظرة 
وبذلك ميكن للعقل اأن يلتقط املحتوى املعريف املوجود يف �شطر يتكون 
ينظر  اأن  من  ب��دل  ث��الث،  اأو  نظرتني  يف  مثال،  كلمة  ع�شرة  اأرب��ع  من 

الإن�شان اإليه اأربع ع�شرة مرة اأي بعدد الكلمات املوجودة فيه.

اأقوا�س مغلقة، ومع هذه الفقرة:

نوعان سيئان من القارئات

يوجد يف ال�شاحات الثقافية نوعان �شيئان من القرئات:
النوع الأول:

من  عينيها  اأم��ام  مير  ما  ب�شواب  تام  باعتقاد  تقراأ  م�شت�شلمة 
�شطور، فتتلّقى ما تقراأ كما تتلّقى البديهيات واليقينيات التي ل تقبل 
اأو  اأية درجة من الأهلية  املناق�شة ول اجلدل، وهي ل ترى نف�شها على 
القدرة ملناق�شة الكاتب اأو نقد الكتاب! وهذا النوع من القارئات فاتها 
اأن تدرك اأن الكاتب يف النهاية لي�س �شوى كائن ب�شري معّر�س للنق�س 
واخلطاأ، ولذا فقد يعرب عن جتربة ناق�شة اأو روؤية حمدودة، اأو حتى اأن 
اإما تع�شًبا  اأو ح�شابات �شخ�شية  ير�شم �شورة م�شّوهة مدفوعة بهوى 
لبلد اأو حزب اأو طائفة اأو مذهب، اأو رغبة يف مكا�شب مادية، اأو ر�شوخا 

ل�شغوطات معّينة!
النوع الثاين:

الثغرات  وا�شطياد  العرثات  تتبع  الأكرب  القارئات همها  من  نوع 
يف كل ما تقراأ، لذلك فهي ت�شتعجل القراءة بحًثا عن الزلت، مدفوعة 
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بني  التي  ال�شطور  كاتب  على  النت�شار  حتقيق  يف  اجلاحمة  برغبتها 
يديها، مما قد يوقعها يف عدم الإن�شاف والتجني على املكتوب واإنطاقها 
مبا مل يرده الكاتب اأ�شاًل. وكثرًيا ما يكون خلف هذا النوع من القرئات 
له  والت�شليم  للكاتب  اأن يف موافقتها  نف�شية مري�شة ت�شور ل�شاحبتها 

نوع من الإهانة للذات اأو نوع من النهزام لها!

نقطة النهاية، مع هذه الفقرة:

آفات الكتب!

يبدو اأّن للطربي، �شيخ املف�شرين حممد بن جرير بن يزيد الطربي 
)224-310ه�(، راأًيا اآخر يف الكتب، ُيخالف ما درج عليه النا�س، وله يف 

ذلك اأ�شباب؛ فقد اأن�شده يقول:
عليك باحلفظ دون اجلمع يف كتب

تفرقها اآف����ات  للكتب  ف����اإن 
امل����اء ُي��غ��رق��ه��ا وال���ن���ار حُت��رق��ه��ا

والل�س ي�شرقها والفاأر يخرقها
اأية طالبة تريد  ب��اأّن  نوؤكد لكن  الكتاب؛  اأ�سبوعنا عن  يف ختام 
رفيعة  ومكانة  ا�سم  لها  يكون  واأن  والعلمي،  الثقايف  م�ستواها  رف��ع 
الفراغ  اأوق��ات  يف  ا  وخ�سو�سً وال��ق��راءة،  بالكتاب  فعليها  امل�ستقبل  يف 

والإجازات.  
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 



246

أسبوع المخدرات )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا، وتبارك الذي جعل يف 
الليل  الذي جعل  �سراًجا وقمًرا منرًيا، وهو  ال�سماء بروًجا وجعل فيها 
اإلينا حممًدا هادًيا  اأر�سل  اأراد �سكوًرا،  اأو  اأن يّذكر  اأراد  والنهار ِخْلَفة ملن 
الأمة، وجاهد يف  الأمانة، ون�سح  واأّدى  الر�سالة،  ومب�سًرا ونذيًرا، فبّلغ 
اهلل حق جهاده، وتركنا على املََحّجة البي�ساء، ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها 

اإل هالك، فجزاه اهلل عن اأمة الإ�سالم خري اجلزاء. اأما بعد:
ا  اأي�سً مدمنة  ول��ك��لِّ  وال��ع��ذاب،  باملعاناة  مليئة  ق�سة  مدمنة  لكلِّ 

رفيقات �سوء اأوقعتها يف �سراك هذه ال�سموم املهلكة.
ونحن معكن اليوم ال�سبت، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، 

وعلى مدى اأ�سبوع كامل للحديث عن املخدرات واأ�سرارها.

نبداأ بكالم من بيده الع�صمة من الوقع يف هذه املهلكات - �صبحانه 
وتعاىل - :

القرآن الكريم

ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٻ  ٻ  ٱ  ۆئ   ۇئ  ۇئ     وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ    ائ  ى 
ڀ  ڀ  ڀ           ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
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ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ         ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     
ڌ       ڌ      ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ     ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ 
رب  ڱ   ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ    ک   ک 

)احلجر(.

نثني بقب�ٍس من النبّوة:

الحديث

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة - ر�شي اهلل عنه - ، اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ
َدَعا اإِىَل ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن اْلأَْجِر ِمْثُل اأُُجوِر َمْن َتِبَعُه َل َيْنُق�ُس َذِلَك ِمْن 
اآَثاِم َمْن  اَلَلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمَن اْلإِْثِم ِمْثُل  اإِىَل �شَ اأُُجوِرِهْم �َشْيًئا، َوَمْن َدَعا 

َتِبَعُه َل َيْنُق�ُس َذِلَك ِمْن اآَثاِمِهْم �َشْيًئا« رواه م�شلم.

وكلمتنا ننقلها من القلب اإىل القلب:

أكثر المواد المسبِّبة لإلدمان وخمس طرق لإلفالت 
منها

يف  ل��الإدم��ان  امل�شببة  امل���واد  اأك��رث  اأن  عرفت  اإذا  تنده�شي  ل��ن 
جمتمعنا هي النيكوتني والكحول واأنواع العقاقري امل�شنعة مثل الكوكايني 
والهريوين. فطبًقا للجمعية الأمريكية لل�شرطان، وجد اأن يف الوليات 
املتحدة وحدها هناك ما يقرب من 47 مليون مدخن، و)8.2( مليون 
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اأكده  ما  وه��ذا  املخلقة،  للعقاقري  مدمن  مليون  و)3.5(  خمر  مدمن 
املعهد القومي لالإدمان.

اإن كل هذه الأنواع الثالثة من املواد امل�شببة لالإدمان، تعمل على 
على  اأ�شا�ًشا  تعمل  فهي  تقريًبا.  نف�شها  بالطريقة  املخ  كيمياء  تغيري 
دعم احلالة املزاجية عن طريق حفز اإنتاج الدوبامني، اإحدى ناقالت 
الر�شائل الع�شبية داخل املخ. وعندما تزداد معدلت الدوبامني يف املخ 
ت�شعر بحالة من الن�شوة طوال فرتة ارتفاعها )وترتفع معدلت ناقالت 
ر�شائل ع�شبية اأخرى يف املخ ولكن بدرجة اأقل وهي ت�شمل ال�شريوتونني 

واجلابا والنوراإبينفرين(. 
الإدم��ان  اإىل  الإرادي  ال�شتخدام  حالة  من  تنتقل  بينما  ولكن 
القهري )الإدمان(؛ �شوف توؤدي موا�شلة ا�شتخدام هذه املواد الثالث 
من  يحد  مما  باخلمول،  امل��خ  يف  الدوبامني  م�شتقبالت  اإ�شابة  اإىل 
عددها )م�شتقبالت الدوبامني هي عبارة عن اأ�شكال متناهية ال�شغر 
معلقة بجدران اخلاليا ت�شمح بدخول ناقالت الر�شائل الع�شبية داخل 
الدوبامني  على  التعرف  عن  اخلاليا  تعجز  ذلك  على  وبناًء  اخللية(، 
ا منه يف مراكز  وا�شتخدامه بال�شكل ال�شحيح، مما يخلف الكثري جدًّ

املتعة داخل املخ.
ل  وبالتايل  العقار،  على  املتعة  مراكز  تتكيف  الوقت  م��رور  ومع 
ت�شعر املتعاطية بنف�س القدرة من املتعة - وهي احلالة التي ُتعرف با�شم 
على  يح�شل  لكي  اجلرعة  زي��ادة  اإىل  ت�شعى  وبالتايل   - امل��ادة  اعتياد 
احلالة املزاجية نف�شها. اإن املدمنة يف هذه احلالة ل تدمن العقار لكونه 

ا تدمنه نف�شًيا. بحاجة اإليه بدنًيا فح�شب واإمنا اأي�شً
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يحرم  املخدر  العقار  ان�شحاب  اأعرا�س  املدمنة  تخو�س  وعندما 
ي�شعى اجل�شم لإعادة  وبينما  بالدوبامني.  الذي ميده  املخ من امل�شدر 
كل  املدمنة  على  تظهر  اأن  ميكن  به،  اخلا�س  الدوبامني  نظام  �شبط 
التفاعالت اجل�شمانية، مثل �شدة اإح�شا�شه بالأمل والرجتاف والرجفة 
والدوار وا�شتهاء الطعام والكتئاب احلاد؛ وهذا على �شبيل املثال ولي�س 

احل�شر. 
وعلى الرغم من اأّن الأمر قد ي�شتغرق وقًتا طوياًل، اإل اأن التعايف 
من الإدمان ممكن وهو يتطّلّب يف العادة عدة مقاربات. كما يجب اأن 
لالإدمان  الأمريكية  ِقبل اجلمعية  الن�شيحة من  ت�شعي يف عقلك هذه 
وهي "لي�س هناك عالج واحد ينا�شب كل الأ�شخا�س، فيجب اجلمع بني 
تتفق مع كل مري�س  التي  املنا�شبة واخلدمات واملقاربات  العالج  اأنواع 

على حدة مما يتوافق مع م�شكالته واحتياجاته اخلا�شة".
فاإن كنت تعانني من الإدم��ان، فاإليك نظرة على اخلطوات التي 

يجب اأن تتخذيها للق�شاء عليه.

 لكل من ت�صمع نقول لها اتعظي، ومع هذه الفقرة:

عالج مشكلة تعاطي المخدرات

اأِو  امل��خ��درة  باتات  النَّ زراع��ة  منع  يف  بواجبها  ول  ال���دُّ قيام   -1
اّلتي ميكن من خاللها  قابة على جميع املنافذ  الرَّ ا�شتريادها وت�شديد 

اأن يت�شلل جتار املخدرات اإىل داخل البالد.
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املخدرات  ومدمني  ومرّوجي  مهّربي  على  العقوبات  ت�شديد   -2
ة ال�شعوديَّة. اأ�شوًة باململكة العربيَّ

اإن�شاٍن يقوم  اأيِّ  3- ر�شد املكافاآت لكلِّ من يديل مبعلومات عن 
موم. ويج لهذه ال�شُّ بالتَّهريب اأو الرتَّ

4- نبذ املجتمع لكّل من يتعاطى املخدرات وهجره حتَّى يقلع عن 
. ي ذلك اإىل رد فعٍل عك�شيٍّ ئة ب�شرط األ يوؤدِّ يِّ هذه العادة ال�شَّ

5- توعية املجتمع بالو�شائل اّلتي تفيد يف عالج تعاطي املخدرات، 
حتَّى ل تكون الأ�شرة عاجزًة عن تقدمي يد امل�شاعدة ملن يطلبها.

حة مبنع �شرف اأيِّ دواٍء ميكن اأن يوؤدي اإىل  6- قيام وزارة ال�شِّ
ٍة معتربٍة. الإدمان اإل بو�شفة طبيَّ

يف  وقوعهم  اإىل  ي  ت��وؤدِّ اّلتي  باب  ال�شَّ م�شكالت  حللِّ  عي  ال�شَّ  -7
واج وغريها. الإدمان مثل م�شكلة البطالة وعدم القدرة على الزَّ

واالآن مع خام�صة فقراتنا عن املخدرات:

تخليص الجسم من السموم

اأو  اخلمر  طريق  عن  م�شتمر  ب�شكل  للت�شمم  تتعر�شني  كنت  اإن 
من  للتخل�س  لعالج  تخ�شعي  اأن  ال�شروري  من  يكون  فقد  خمدر؛  اأي 
ال�شموم، حيث يتم اإمدادك بكميات من املخدر تنق�س ب�شكل تدريجي 
داخل  بذلك هو  للقيام  واأف�شل مكان  الإقالع.  ت�شتطيعي  ونظمي حتى 
لالإقالع  الن�شحابية  الأعرا�س  لأّن  الطبي؛  الإ�شراف  حتت  امل�شت�شفى 
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خطرية  جانبية  اأع��را���س  ح��دوث  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  امل��خ��درات  عن 
واأحياًنا مميتة. 

لالأعرا�س  الت�شدي  ال�شموم  من  اجل�شم  تخلي�س  ي�شتهدف 
احلادة لالن�شحاب من تعاطي املادة، اأي اأن العالج يف ذاته ل يوؤثر اإل 
تاأثرًيا �شئياًل على الإدمان على املدى البعيد. وبعد تخلي�س اجل�شم من 

ال�شموم، يجب اأن تخ�شع لأنواع اأخرى من العالج.

��ة والعلم��اء يف  فقرتن��ا القادم��ة ه��ي بعن��وان )اأق��وال االأئمَّ
املخدرات(

أقوال األئمَّة والعلماء في المخدرات

�شواء  ح��راٌم،  احل�شي�شة  اأنَّ  تيمية  اب��ن  الإ���ش��الم  �شيخ  ذك��ر   -1
اأ�شكرت اأم مل ت�شكر، وذكر كذلك اأنَّها اأوىل بالتَّحرمي من اخلمر؛ لأنَّ 

�شرر اأكل احل�شي�شة اأ�شّد من �شرر اخلمر.
ابن  عن   - اهلل  رحمه   - اآل  اإبراهيم  بن  حممد  يخ  ال�شَّ نقل   -2
حترميها  على  اتفق  وقد  الأربعة  ة  الأئمَّ عند  حترميها  الهيتمي  حجر 

عوديَّة. ة ال�شَّ جميع علماء اململكة العربيَّ
يخ جاد احلّق على جاد احلق  ال�شَّ 3- جاء يف فتوى مفتي م�شر 
الإ�شالميَّة  املذاهب  فقهاء  "اأجمع  يلي:  ما  )1399/4/5ه����(  بتاريخ 
ًة كانت اأو  حترمي اإنتاج املخدرات وزراعتها وجتارتها وتعاطيها، طبيعيَّ

خملَّقًة، وعلى حترمي من يقوم على ذلك".
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ونختم باآخر فقراتنا لهذا اليوم:

الكحول يعوق عمليات التفكير الطبيعية والتحكم 
في الجسم

ل يتطّلب الكحول ه�شًما وهو بذلك يتجه م�شرًعا نحو العقل يف 
غ�شون دقيقة. اأما اأول حمطة يتوقف عندها فهو الف�س اجلبهي للمخ 
اأي منطقة احلكم والتعقل. ومبا اأن جزيئات الكحول تنت�شر يف خاليا 
هذا الف�س، فهي تتداخل مع قدرة ال�شخ�س على احلكم ال�شديد. وعند 
تناول املزيد من اأنواع الكحول امل�شّكل من عدة اأ�شناف، تتعّر�س مراكز 
على  تاأثريه  اخلمر  يوا�شل  ثم  للت�شو�س،  املخ  بداخل  والكالم  الإب�شار 
خاليا املخ امل�شوؤولة عن التحكم يف الع�شالت الكربى. وتلك هي املرحلة 
التي ت�شرع فيها يف الرتنح والتاأرجح. والنتيجة هي الفتقار اإىل احلكم 
التنا�شق  وت��دين  احلركية  املهارات  وتعرث  احلوا�س،  وت�شو�س  ال�شديد 
الذي ي�شيب ال�شخ�س، نظًرا لأّن اخلمر يحول دون و�شول الدم املحمل 
بالأك�شجني اإىل خاليا املخ. فعندما تقل ن�شبة الأك�شجني الوا�شلة اإىل 

املخ، ميكن اأن ي�شيب ذلك خاليا املخ بالتلف بل بالوفاة.
ومع موا�شلة التعاطي ميكن اأن ت�شابي بالإغماء. اإن هذا الإغماء 
من  مينعك  �شوف  لأن��ه  حياتك؛  ينقذ  قد   - ت�شدقي  ل  اأو  �شدقي   -
اأن يخّدر املراكز الأكرث  موا�شلة تعاطي املزيد من اخلمر الذي ميكن 
اأن  القلب، مما ميكن  ودق��ات  التنف�س  تتحكم يف  التي  العقل  عمًقا يف 

يودي بحياتك. 
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اإىل هنا نكون قد ق�سينا معكن دقائقنا املخ�س�سة لإذاعتنا لهذا 
اليوم، ولكن يظل املو�سوع يحتاج اإىل طرق وطرق ب�سكل مكثف حتى 

ن�سل اإىل نتيجة مرجوة باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "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 
اإي��اه:  مادًحا  ربنا  عنه  فقال  بالقراآن  نبيه   اأدب  ال��ذي  وه��و   �سبحانه 
زب ڱ ڱ    ڱ ں ں  رب )القلم(، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 
ل �سريك له، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله �ساحب اخللق القومي، 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
تعترب املخدرات حرًبا مدمرة تفتك بالعامل كله، ولي�ست حم�سورة 
ا على  اإ���س��راًرا وحر�سً البلدان، ولكن هذا يزيدنا  بلد دون غريه من  يف 

حماربتها واإخراجها من بالدنا بكل حزم وبكل قوة.
 ونحن معكن يف هذا اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)          ( يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع املخدرات.

تظل املخدرات اآفة، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې    ې  ې  ۉ 
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی      
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی 
ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ     ڄ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ      ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  

ک  ک   ک ک گ گ رب )احلجر(.

املخدرات بوابة الهالك، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال : قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »من 
نار جهنم  بها يف بطنه يف  يتوجاأ  يده  نف�شه بحديدة فحديدته يف  قتل 
اأبًدا، ومن �شرب �شًما، فقتل نف�شه فهو يتح�شاه يف  خالًدا خملًدا فيها 
نار جهنم خالًدا خملًدا فيها اأبًدا، ومن ترّدى من جبل فقتل نف�شه فهو 

يرتّدى يف نار جهنم خالًدا خملًدا فيها اأبًدا« رواه م�شلم.

طريق املخدرات طريق اإىل املوت، ومع هذه الفقرة:

حجم مشكلة تعاطي المخدرات

اأنَّ نحو )%3(  ة  حة العامليَّ اإحدى اإح�شاءات هيئة ال�شِّ 1- توؤكد 
من �شكان العامل يعانون من م�شكلة الإدمان.

2- جاء يف جملة طبِّ الأطفال الأمريكيَّة ما يلي:
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باب الغ�س )12-  اأ - هناك ما يزيد على ثالثة ع�شر مليوًنا من ال�شَّ
17 �شنة( يتعاطون املاريجوانا، منهم )12( مليوًنا يتعاطونها يوميًّا.

ب - هناك )8( ماليني مراهٍق يتعاطون الأمفيتامني وم�شتقاته.
ت - هناك )3.7( ماليني �شاّب ي�شتخدمون الكوكايني.

منذ  ا  اأي�شً وه��ذا  اأجمع؟!  بالعامل  فكيف  وح��ده  اأمريكا  يف  هذا 
خم�شة ع�شر عاًما فكيف تكون الأعداد الآن؟!

3- اإنَّ مواجهة الإدمان يف اأمريكا كلف اخلزانة الأمريكيَّة حتَّى 
الآن نحو )100( مليار دول!! ويكلِّفها كّل عاٍم نحو )6( مليارات دولر!!

من  اأنَّ )%13(  تبنّي  الكندية  حة  ال�شِّ وزارة  تقارير  اأحد  4- يف 
بع�س  يتعاطون  )8-16�شنة(  بني  اأعمارهم  ترتاوح  اّلذين  الأ�شخا�س 
ن�شبة  بلغت  ا  اأي�شً كندا  ويف  وم�شتقاته-  البنزين   - ة  البرتوليَّ الأن��واع 
من   )36.4( الثَّانوية  املرحلة  تالميذ  من  املخدرات  يتعاطون  اّلذين 

اإجمايل عدد التَّالميذ، بينما بلغت يف الوليات املتحدة )%65(.
اأنَّ  موؤخًرا  لندن  ن�شرت يف  اّلتي  ال�شتطالعات  اأحد  ثبت يف   -5
من  ف��رتة  يف  امل��خ��درات  تعاطوا  املتحدة  اململكة  �شكان  من   )10/7(

باب يتعاطونها. حياتهم. واأنَّ )68%( من ال�شَّ
عن  دقيقٌة  اإح�شاءاٌت  توجد  ل  فاإنَّه  ة  الإ�شالميَّ ول  ال��دُّ ��ا  اأمَّ  -6
اأعداد املدمنني وهذه م�شكلة مع ازدياد املدمنني عاًما بعد عاٍم، ومن 
ذلك ما اأ�شارت اإليه اإحدى الإح�شاءات يف م�شر اأن )17%( من �شباب 

م�شر اجلامعّي قد جربوا باملخدرات وانخرطوا يف �شلك اإدمانها.
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املخدرات اأولها حبة واآخرها اإدمان، ومع هذه الفقرة:

األضرار االقتصاديَّة للمخدرات

وات اّلتي اأمر  ي تعاطي املخدرات اإىل اإهدار الأموال والرثَّ 1- يوؤدِّ
اهلل بحفظها.

ي اإىل البطالة وترك العمل ب�شبب عدم قدرة املدمنة على  2- يوؤدِّ
مزاولة اأيِّ عمٍل. 

ة واملاليَّة. ولة الب�شريَّ ي اإىل �شعف موارد الدَّ 3- يوؤدِّ
ة واإعانتهم على تنفيذ خمططاتهم  4- يوؤدي اإىل تقوية اأعداء الأمَّ

نيئة. الدَّ
مكافحة  جم��ال  على  لالإنفاق  ول��ة  ال��دَّ م�شاعفة  اإىل  ي  ي���وؤدِّ  -5
- ي�شكل عبًئا اقت�شاديًّا جديًدا على الّدولة. املخدرات وهذا - بال �شكٍّ

وات يف اأيدي فئٍة قليلٍة من جتار املخدرات  ي اإىل جتميع الرثَّ 6- يوؤدِّ
ولة. وات يف �شرب اقت�شاد الدَّ اّلذين ي�شتخدمون هذه الرثًّ

كث��رًيا م��ا ت�صتهدف املروج��ات للمخدرات �صغ��ريات ال�صن، ومع 
هذه الفقرة:

هل تعلمين؟!!

هل تعلمني: اأنه يقل اإنتاج الطالبة والعمل اإثر تعاطيهما للمخدرات 
وهذا يكون �شبًبا رئي�ًشا يف ر�شوب الطالبة.
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يف  ال�شقوط  نحو  الطريق  اأول  هم  ال�شوء  رف��اق  اأن  تعلمني:  هل 
دوامة الإدمان )فاختاري �شديقتك بعناية(.

اأن )60( ملجم من مادة النيكوتني قادرة على قتل  هل تعلمني: 
اإن�شان.

املخدرات �صياع وهدم وف�صل، ومع اآخر فقراتنا:

شرب الخمور وتعاطي المخدرات سبب للعقوبات

اإّن تعاطي تلك ال�شموم، والآفات الفّتاكة، والقبائح املحّرمة، �شبب 
لزيادة العذاب يف الدنيا والآخرة، وعلى امل�شلم اأن يعلم علم يقني حرمة 
اخلمور واملخدرات، فلقد ثبت ذلك يف الكتاب العزيز، وثبت حترميها 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  يف �شّنة ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، يف حديث اأَِبي ُمو�َشى َقاَل: َبَعَثِني َر�ُشوُل اهللَّ
َفاإِنَّ  ُم�ْشِكًرا،  َت�ْشَرُبوا  َوَل  َفَقاَل: »ا�ْشَرُبوا  اْلَيَمِن  اإِىَل  َجَبٍل  ْبَن  َوُمَعاَذ  اأََنا 
َناِفٌع َعِن اْبِن  ُكلَّ ُم�ْشِكٍر َحَراٌم« رواه البخاري، ويف احلديث الذي رواه 
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ُكلُّ  اأَْعَلُمُه اإِلَّ َعِن النَّ ُعَمَر - ر�شي اهلل عنهما - َقاَل: َوَل 
اأدركنا حرمة اخلمور  ُم�ْشِكٍر َخْمٌر،َوُكلُّ َخْمٍر َحَراٌم« رواه م�شلم، فمتى 
واملخدرات وامل�شكرات ، فعلى امل�شلم اأن يحذر عاقبة احلرام ، فعاقبته 

�شيئة.
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بالأ�سواك،  مليء  وطريق  مظلم،  نفق  املخدرات  نقول:  ختاًما 
رفيقة  يخدعنك  ف��ال  ت��ذه��ب،  اأي��ن  تعرف  ل  كالأعمى  فيه  ال�سائرة 

�سوء، اأو مرّوجة �سموم، وكوين اأ�سجع واأذكى منهن.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع المخدرات )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �سمائرنا ب�سرائع الإمي��ان، وزّي��ن ظواهرنا 
اإل اهلل وحده ل �سريك له، �سرع لنا  اإله  اأن ل  ب�سعائر الإ�سالم .واأ�سهد 
بيان،  اأمّت  وال��ط��رق  والو�سائل  الأ�سباب  فبنّي  والأب���دان،  القلوب  طهارة 
واجل���اّن،  الإن�����ص  اإىل  املبعوث  ور�سوله  عبده  حم��م��ًدا  �سّيدنا  اأن  واأ�سهد 
الدّيان. �سلى اهلل و�سّلم  اإىل قدا�سة  الأوث��ان  النا�ص من جنا�سة  ليخرج 

عليه، وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان. اأما بعد:
حتارب جميع الدول املخدرات، وتفر�ص على مروجيها ومتعاطيها 
العقوبات ال�سارمة، ولكن يظل الإميان هو الرادع الأول لكل هذه ال�سموم.
من هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          (، 

نكمل اأ�سبوعنا التوعوي بخطر املخدرات.

ومن بني هذه الفقرات والربامج نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۈ      ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
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 
ىئ ىئ ىئ ی  ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جب  
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ     ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ چ چ چ رب )احلجر(.

حت��ى ال نقع يف الهالك، علينا اتباع �صبيل الهدى والفالح، ومع 
احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ل 
َيْجَتِمُع يف َجْوِف عبٍد ُموؤِْمٍن: ُغباٌر يف �شبيِل اهلِل وَفْيُح جهنَم، ول َيْجَتِمُع 

يف َجْوِف عبٍد: الإِمياُن واحَل�َشُد" ح�شنه الألباين. 

كث��ري م��ن احلكم��اء ح��ّذروا م��ن طري��ق املخ��درات، وم��ع هذه 
الفقرة:

الخمور والمخدرات قرينة الشرك بالله

وعبادة  تعاىل  باهلل  بال�شرك  اخلمر  �شرب  تعاىل  اهلل  قرن  لقد 
زب ٱ ٻ  الأ�شنام والأوثان ولعب املي�شر، فقال اهلل - عز وجل - : 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ       ٻ  ٻ 
ٺ ٺ رب )املائدة(، فلما نزلت هذه الآية الكرمية، قال عمر بن 
والأزلم؟  والأن�شاب  باملي�شر  "اأقرنت   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - اخلطاب 

ُبعًدا لك و�شحًقا، فرتكها النا�س".
وقد حّذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اخلمر و�شربها اأو الإجتار فيها اأو كل ما 
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من �شاأنه اأن يكون �شبًبا يف انت�شارها، وحّذر حتذيًرا بليًغا ملتعاطيها حتى 
عده كمن يعبد �شنًما، ومعلوم اأن من عبد �شنًما من دون اهلل فقد كفر 
والعياذ باهلل، واملخدرات وامل�شكرات اأ�شد �شرًرا ، واأعظم فتًكا بالأفراد 
  ِ ا�ٍس - ر�شي اهلل عنهما - َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ واملجتمعات، َعِن اْبِن َعبَّ

َ َكَعاِبِد َوَثٍن« رواه الإمام اأحمد. ْمِر اإِْن َماَت َلِقَي اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص : »ُمْدِمُن اخْلَ

باهلل حتى  كامل�شرك  كان  �شرب اخلمر �شباًحا  »من   : وقال  ملسو هيلع هللا ىلص 
مي�شي ، وكذلك اإن �شربها لياًل حتى ي�شبح« م�شنف عبد الرزاق.

خط��وة يف طريق املخ��درات قد جتعلِك مدمن��ًة طوال عمرك، 
ومع الكلمة ال�صباحية:

"المخدرات" عذاب ..قلق .. ندامة .. جريمة

عذاب .. العذاب النف�شي اأ�شد ق�شاوة من عذاب املجتمع، ولهذا 
ترى املبتلية بني نارين من العذاب النف�شي واجل�شدي، وحتاول التفكري 
األف مرّة للخال�س من عذابات النف�س واجل�شد ونظرة املجتمع، ولكن 
املرام،  به  لت�شلك  اجتاه �شحيح  اأي  ترى  فال  اأمامها  مو�شدة  الأب��واب 

وتعي�س يف بوتقة النف�س تعالج ح�شرات الندم.
قلق .. تيعي�س القلق بني ا�شطراب النف�س ونبذ املجتمع، و�شراعات 
تفكريها املّلح على اخلروج من اخلانقة، وينتابها الهاج�س املزعج بعدم 
واحرتام  قوي  بجهاد  نف�شه  وت�شتعيد  الع�شبية،  ثكناتها  من  اخل��روج 

مقادير الو�شاو�س.
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ممزوًجا  القلق  ويعرتيها  ظلها،  مثل  تبارحها  الندامة   .. ندامة 
على  اأعابتها  معارفها  اإح��دى  من  اقرتبت  وكلما  والف�شل،  بال�شياع، 
ما�شيها، وتتّح�شر، والأيام تزيدها ح�شرات على ح�شراتها، وتعي�س يف 
الندم الذي مل يبارحها حتى يزّين لها �شواأتها يف اتخاذ موطن اجلرمية 

والتي هي مبثابة العقاب اإىل كل الالتي اأو�شدن دونها الأبواب.
اجلرمية .. هو القرار الأخري الذي تتخذه املجنية عليها، لتثبت 
للمجتمع اأنها اأقرب احللول اإىل اإثبات ذاتها وارتكاب معا�شيه، وتتحلل 
من نف�شها ومن جمتمعها لت�شبح دمية تذرها الرياح يف كل الجتاهات، 
القانون مبا اقرتفت من ذنب،  ويحا�شبها  وتكرب وتكرب معها اجلرمية 
وموطن  ذاكرتها  اإىل  يرجع  فيها  لعله  ال�شنني  من  بعدد  عليها  ويحكم 

ج�شدها الذي ترعرع.

املخدرات حرمان .. واأي حرمان، ومع هذه الفقرة:

تعاطي المخدرات حرمان من دخول الجنات

�شّدد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حترمي �شرب اخلمر وحرم على �شاربها دخول 
اجلنة، ف�شاربة اخلمر ل ميكن اأن تعلم حرمتها يف الكتاب وال�شّنة واتفاق 
ومع�شية  لل�شيطان  طاعة  اإل  ب�شربها،  تقوم  ثم  امل�شلمني،  اأئمة  جميع 
ا للهوى وال�شهوات، وبعًدا عن اأ�شباب دخول اجلنات، فاإن  للرحمن، ر�شً
كانت ُمِقرة بحلها فقد حّرم اهلل عليها دخول اجلنة والعياذ باهلل، عن 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : »َثاَلَثٌة  ِ ْبُن ُعَمَر - ر�شي اهلل عنهما - اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ َعْبُد اهللَّ
يُّوُث الَِّذي ُيِقرُّ  ، َوالدَّ ْمِر، َواْلَعاقُّ َة: ُمْدِمُن اخْلَ نَّ ُ َعَلْيِهُم اجْلَ َم اهللَّ َقْد َحرَّ

َبَث« رواه الإمام اأحمد. يِف اأَْهِلِه اخْلَ
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اأن تتعّدى حدود اهلل، وتّدعي الإميان، بل  اأبًدا  فال ميكن لعاقلة 
على  تطبق  حتى  املع�شية  اإىل  جتر  املع�شية  لأّن  ب��راء،  منها  الإمي��ان 
الإن�شان فال يعود يعرف معروًفا اأو ينكر منكًرا، ثم قد ميوت على خامتة 
�شيئة عياًذا باهلل من ذلك، ومن النا�س من ميوت وهو يقول كلمة الكفر، 
لأنه مل يتب من ذنوبه واآثامه فرتّبى عليها وعا�س عليها واأدمنها واألفها 

ثم مات على ذلك.

جميع االأعمار معّر�صة للوقوع يف االإدمان، ولكن تظل ال�صابات 
هم ال�صحية االأكرث، ومع هذه الفقرة:

شرب الخمور، وتعاطي المخدرات معصية للعزيز الجبار

�شاربة اخلمر، ومتعاطية املخدرات وامل�شكرات، متعدية حلدود اهلل 
تعاىل، وعا�شية هلل ولر�شوله، قال تعاىل: زب ائ ەئ ەئ وئ 
رب  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ 
لنواهيه  مرتكبة  اخلمر،  و�شاربة  املخدرات،  متعاطية   ،)14 )الن�شاء: 
فعلت  ومن  املطهرة،  وال�شّنة  العزيز،  الكتاب  لأمر  وخمالفة  �شبحانه، 
تلك الأعمال املحرمة فقد ا�شتحقت العقاب، وقد جاء اإقامة احلد على 
من �شرب اخلمر ومن تعاطلى املخدرات ، يف حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل 
ْمَر َفاْجِلُدوُه،  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اإِنَّ َمْن �َشِرَب اخْلَ - ر�شي اهلل عنه - َعِن النَّ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َذِلَك ِبَرُجٍل َقْد  اِبَعِة َفاْقُتُلوُه« َقاَل: ُثمَّ اأُِتَي النَّ َفاإِْن َعاَد يِف الرَّ
َعْن  ْهِريُّ  الزُّ َرَوى  َوَكَذِلَك  َيْقُتْلُه،  َومَلْ  َرَبُه  َف�شَ اِبَعِة  الرَّ يِف  ْمَر  اخْلَ �َشِرَب 
ًة  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْحَو َهَذا َقاَل َفُرِفَع اْلَقْتُل َوَكاَنْت ُرْخ�شَ ْيٍب َعِن النَّ َة ْبِن ُذوؤَ َقِبي�شَ
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ِة اأَْهِل اْلِعْلِم َل َنْعَلُم َبْيَنُهُم اْخِتاَلًفا  ِديِث ِعْنَد َعامَّ َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا احْلَ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن  ي َهَذا َما ُرِوَي َعِن النَّ ا ُيَقوِّ ِديِث َومِمَّ يِف َذِلَك يِف اْلَقِدمِي َواحْلَ
 ُ اهللَّ اإِلَّ  اإَِلَه  َل  اأَْن  َي�ْشَهُد  ُم�ْشِلٍم  اْمِرٍئ  َدُم  َيِحلُّ  َل  َقاَل  ُه  »اأَنَّ َكِثرَيٍة  اأَْوُجٍه 
ايِن َوالتَّاِرُك  ُب الزَّ يِّ ْف�ِس َوالثَّ ْف�ُس ِبالنَّ ِ اإِلَّ ِباإِْحَدى َثاَلٍث النَّ َواأَينِّ َر�ُشوُل اهللَّ

ِلِديِنِه« رواه الرتمذي.

املدمنة قد تبيع كل ما متلك يف �صبيل حفنة خمدر:

الكحول يقلِّص المخ

بالفعل  وميكن  الكحول،  �شد  بالغة  بح�شا�شية  املخ  خاليا  تت�شم 
"حتت تاأثري اخلمر". اإن تدمري  اأن تدمر اخلاليا نف�شها عندما تكون 
باعتدال  اخلمر  تتناول  كنت  اإن  حتى  املخ  اإ�شعاف  اإىل  يوؤدي  اخلاليا 
)مبعدل م�شروب اأو اثنني يومًيا(. اأما امل�شكلة يف اأنه كلما زاد ا�شتهالًكا 
للكحول زاد تقل�س املخ. وتقل�س املخ يوؤدي اإىل اإعاقة الذاكرة والتداخل 
مع القدرات اخلا�شة بالتعلم. اأما مدمنو اخلمر فهم يدفعون ثمًنا باهًظا 
نتيجة تعاطيهم للخمر، اإذ اإن املخ عند ال�شخ�س املدمن يتقل�س بن�شبة 
ت�شل اإىل )30( باملائة. وميكن اأن يبقى هذا التقل�س ب�شكل دائم ما مل 

يقلع املتعاطي عن �شرب اخلمر كلية.
حمرقة،  لأنها  املخدرات  بنار  اللعب  من  ر  ونحذِّ ر  نحذِّ ختاًما 

ولهيبها م�سعور، ودخانها قد ي�سر جميع اأفراد اأ�سرة املدمنة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع المخدرات )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل العليم اخلاّلق، 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 وح��ده ل �سريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير، 
واأ�سهد اأّن 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:
املخدرات،  مهّربي  البلدان  جميع  يف  احل��دود  حر�ص  رج��ال  يكافح 
وكثرًيا ما يقع من رجال احلدود �سهداء وجرحى يف مواجهات مع مرّوجي 
اأرواح��ه��م يف  امل��خ��درات، فلهم منا كل التقدير والح��رتام فهم يقدمون 

�سبيل حماية اأوطانهم.
وها نحن يف اليوم الرابع الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)          ( للحديث عن خطر املخدرات.

ه��ل تعلم��ني اأّن املخ��درات قد ت��وؤدي اإىل اجلنون، وم��ع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ      ڌ ڎ   ڎ 
گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ 
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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 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائ 
ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ             پ  ىئ ىئ ی ی ی   ی جئ حئ  
پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ ڄ ڄ  ڄ رب )احلجر(.

ه��ل تعلمني اأن املخ��درات ت�صبب الهلو�ص��ة واال�صطرابات، ومع 
احلديث ال�صريف:

الحديث

َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك - ر�شي اهلل عنه - َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
ْمُر،  ْهُل، َوُي�ْشَرَب اخْلَ اَعِة: اأَْن ُيْرَفَع اْلِعْلُم، َوَيْثُبَت اجْلَ »اإِنَّ ِمْن اأَ�ْشَراِط ال�شَّ

َنا« متفق عليه. َوَيْظَهَر الزِّ

ه��ل تعلمني اأن املخدرات قد تدف��ع املدن اإىل قتل اأعز ما ميلك 
للح�صول عليها، ومع الكلمة ال�صباحية:

إدمان القات.. ظاهرة سلبية تعصف بمستقبل الجيل

مثل  املناطق  بع�س  مرتفعات  على  ينمو  معروف  نبات  هو  القات 
اليمن واحلب�شة وال�شومال، اأي يزرع يف �شرق اأفريقيا وجنوب اجلزيرة 
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العربية. كما اأنه يزرع يف الغالب مع النب. وتعرف اأوراق القات برائحتها 
العطرة، وقد اأدرجته منظمة ال�شحة العاملية �شمن قائمة املواد املخدرة 
على  القات  نبتة  احتواء  الأبحاث  اأثبتت  ما  بعد  )1973م(،  عام  منذ 
حيث  امل�شغ  طريق  عن  غالًبا  القات  تعاطي  ويتم  خمدرتني.  مادتني 
ترتاوح  ملدة  جانبه  يف  وتخزن  الفم  يف  الطازجة  النبات  اأوراق  مت�شغ 
بني عدة دقائق وعدة �شاعات، ثم تلفظ بعد ذلك، وي�شتعمله الأحبا�س 
تاأثريات  و�شكان كل من ال�شومال واليمن بكرثة دون غريهم، وللقات 
من  ذلك  ي�شاحب  وما  الع�شبي  اجلهاز  تن�شيط  اأبرزها  من  متنوعة 
م�شاعر ح�شن احلال وتزايد القدرة البدنية. كما اأن له تاأثريا اآخر حيث 

يبطئ من ن�شاط الأمعاء ويعمل على انفتاح ال�شهية.
وهناك العديد من الإ�شرار والآثار اجلانبية التي تنتاب متعاطي 
النف�شي، حيث مير املتعاطي بحالة  التوتر والقلق  اأبرزها  القات، ومن 
من ال�شرود الذهني والتوتر والقلق، ومن اأ�شراره الف�شيولوجية �شعوبة 
امل�شغ،  اأثناء  ويف  التبول  بعد  ال��الاإرادي��ة  املنوية  والإف���رازات  التبول، 
وذلك لتاأثري القات على الربو�شتات واحلوي�شلة املنوية، وما يحدثه من 
كاأحد  اجلن�شي  ال�شعف  عن  الأطباء  يتحدث  كذلك  وتقل�س،  احتقان 
ا للقات تاأثري على زيادة ن�شبة ال�شكر يف الدم،  نتائج اإدمان القات، واأي�شً
يقلل  ال�شكري، كما  اأكرث عر�شة لالإ�شابة مبر�س  مما يجعل متعاطيه 
ن�شبة الربوتني يف الدم، مما يوؤثر على منو اجل�شم، ولعل هذا ما يف�شر 
القات من  تاأثري  املتعاطني ويختلف  البنية لدى غالبية  الهزال و�شعف 
�شخ�س لآخر وفًقا لعدة عوامل منها نوعية القات ومدة التعاطي وعمر 
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للقات،  تناوًل  ال�شعوب  اأكرث  من  اليمنيون  ويعترب  املتعاطي،  ال�شخ�س 
يف  ي�شود  حيث   ، اجتماعية  جتمعات  خالل  القات  تعاطي  عملية  وتتم 
بداية الأمر ح�شن احلال و الن�شراح والتفكه والرثثرة، كما يحدث يف 
جل�شات الإدمان عادة، ثم يدخل املتعاطون بعد ذلك يف حالة من التوتر 

والع�شبية ينف�س اأثناءها ذلك التجمع.

هل تعلمني اأن االأنواع احلديثة من املخدرات تظهر م�صاعفاتها 
ب�صرعة على املدمنة، ومع هذه الفقرة:

خطورة شرب الخمر وتعاطي المخدرات

اخلمر اأم اخلبائث و�شبب لكل �شر، وقد كان �ُشربها معروًفا قبل 
كف  بتحرميها  الآيات  ونزلت  اخلمر  مت  ُحرِّ ملا  ولكن  وبعده،  الإ�شالم 
ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم عن �شربها فوًرا، وقالوا: انتهينا انتهينا، 
وقد  وقوعها،  بقرب  واإذن  ال�شاعة،  اأم��ارات  من  اأم��ارة  اخلمر  ف�شرب 
انت�شرت اليوم ب�شكل ملفت للنظر، مما يدل على اقرتاب �شر م�شتطري 

قد يقع بهذه الأمة، اأجارنا اهلل من عذابه وعقابه.
على  فيجب  واملخدرات  وامل�شكرات  اخلمر  خطورة  عرفنا  ف��اإذا 
امل�شلم ال�شادق الذي يرجو لقاء ربه وهو عليه را�ٍس اأن يحذر من هذه 
ال�شموم الفتاكة والقاتلة، التي تفتك بالفرد واملجتمع والأمم وال�شعوب، 
وتدمر املنازل، وحتولها اإىل مهازل، واهلل عز وجل ياأمر عباده بالبتعاد 
عن كل ما ي�شرهم، اأو يكون �شبًبا يف هالكهم، فقال �شبحانه وهو الروؤوف 

الرحيم: زب ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
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ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ 
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ 

ڑ ک ک  ک ک رب )الن�شاء(.

هل تعلمني اأن التدخني بوابة اإىل الدخول يف عامل املخدرات، 
ومع هذه الفقرة:

تعاطي المخدرات يؤدي الرتكاب الموبقات

اأن اخلمر �شبب  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  توؤيد م�شداقية حديث  هذه ق�شة 
لكل �شر، ومفتاح لكل �شوء، فقد اأخرج عبد الرزاق يف م�شنفه اأن عثمان 
بن عفان خطب النا�س فقال: "اجتنبوا اخلمر، فاإنها اأم اخلبائث، اإن 
رجاًل ممن كان قبلكم، كان يتعّبد ويعتزل الن�شاء، فعلقته امراأة غاوية، 
فاأر�شلت اإليه اأين اأريد اأن اأ�شهدك ب�شهادة، فانطلق مع جاريتها، فجعل 
وعندها  و�شيئة،  ام��راأة  اإىل  اأف�شى  حتى  دونه،  اأغلقته  باًبا  دخل  كلما 
باطية فيها خمر، فقالت: اإين واهلل ما دعوتك ل�شهادة، ولكن دعوتك 
لتقع علّي، اأو لت�شرب من هذا اخلمر كاأ�ًشا، اأو لتقتل هذا الغالم، واإل 
�شحت بك وف�شحتك، فلما اأن راأى اأن لي�س بد من بع�س ما قالت، قال: 
م�شيبة،  اأهونها  اخلمر  اأن  ظنه  ففي   � كاأ�ًشا  اخلمر  هذا  من  ا�شقيني 
فقتل  ف�شكر،  ف�شرب  كاأ�ًشا،  زيديني  فقال:  ف�شقته،   � �شرًرا  واأقّلها 
الإميان  يجتمع  ل  فواهلل  اخلمر،  فاجتنبوا  امل��راأة،  على  ووقع  الغالم، 
اأن يخرج �شاحبه" ،  اأحدهما  اأو�شك  اإل  واإدم��ان اخلمر يف قلب رجل 
فانظروا عاقبة �شرب اخلمر، اأوقعت يف قتل النف�س املع�شومة، وت�شببت 
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يف الوقوع يف الفاح�شة والرذيلة، فيالها من عاقبة وخيمة، ونهاية موؤملة 
ملن األف اخلمر و�شربها، واملخدرات وتعاطيها.

هل تعلمني اأن عقوبة ترويج املخدرات هي الق�صا�س، ومع هذه 
الفقرة:

الكحول يعمل كمثبط

ن�شاط  من  يبطئ  اأن��ه  طبًيا  يعني  مثبط  باأنه  الكحول  و�شف  اإن 
اجلهاز الع�شبي املركزي الذي ي�شكل املخ جزًءا منه. وال�شبب يف ذلك 
هو اأن الكحول يحل حمل املاء الذي يتواجد ب�شكل طبيعي حول خاليا 

الأع�شاب.
والتي  كهربائًيا  امل�شحونة  ال��ذرات  حركة  تعطل  اإىل  ي��وؤدي  وهذا 
�شياع  هي  والنتيجة  الع�شبية.  الأن�شجة  بني  الر�شائل  نقل  على  تعمل 
اإىل  ب��دوره  ي��وؤدي  مما  الع�شبية،  الأن�شجة  عرب  رحلتها  يف  الر�شائل 

انخفا�س �شرعة رد الفعل وتعلثم الكالم. 
امل��خ��درات ل تفّرق بني �سغري وكبري،  ب��اأّن  اإىل هنا نقول لكن 
اأو فقري اأو غني، ل .. بل هي مثل ال�سم اإذا �سرى يف العروق اأهلكها 

و�سّممها، فلنحذر منها جميًعا.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع المخدرات )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل يف قلوِب ال�سادقني لالإمياِن 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 وال�ّسَياَدة، �سّلى اهلل 

يادة. اأما بعد: عليه وعلى اآله و�سحِبه اأويل الف�سل والرِّ
اأن نرفعها يف كل منا�سبة حت��ّذر من  ل للمخدرات .. عبارة ل بد 

�سموم املخدرات.
ونحن يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

يف اآخر يوم من اأ�سبوعنا عن املخدرات.

املخدرات طريق ال�صياع واحل�صرات، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ          ڎ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ            ڻ ۀ  ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے   ھھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  
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ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ی  ی  ی  ىئ 
ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
رب  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ   چ 

)احلجر(.

هناك الكثري من الفتيات مم��ن فقدن حياتهن اأثناء تعاطيهم، 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

 - عنه  اهلل  ر�شي   - قي�س  بن  عبداهلل  الأ�شعري  مو�شى  اأبي  عن 
َة ُمدمُن خمٍر ول موؤمٌن ب�ِشحٍر،  قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »ل يدخُل اجلنَّ

ول قاطُع رحٍم« ح�شنه الألباين.

قد تفقد مدمنة املخدرات دينها، ووظيفتها، وزوجها، واأبناءها، 
ب�صبب املخدرات، ومع هذه الفقرة:

 شرب الخمور وتعاطي المخدرات 
سبب لعدم قبول الصلوات

لقد جاء يف التحذير من �شرب اخلمر ملا ت�شببه من خطر عظيم، 
وجرم كبري، يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ما من اأحد ي�شربها فتقبل له �شالة اأربعني 
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ليلة، ول ميوت ويف مثانيه منه �شيء اإل ُحرمت عليه اجلنة، فاإن مات يف 
اأربعني ليلة، مات ميتة جاهلية« اأخرجه الطرباين.

ولي�س معنى عدم قبول ال�شالة اأنها غري �شحيحة، اأو اأنه يرتك 
ال�شالة ، بل املعنى اأنه ل يثاب عليها. فتكون فائدته من ال�شالة اأنه 

يربئ ذمته، ول يعاقب على تركها.
قال اأبو عبد اهلل ابن منده: " قوله: »ل ُتقبل له �شالة« اأي : ل يثاب 
على �شالته اأربعني يوًما عقوبة ل�شربه اخلمر، كما قالوا يف املتكلم يوم 
اجلمعة والإمام يخطب: اإنه ي�شلي اجلمعة ول جمعة له ، يعنون اأنه ل 

يعطى ثواب اجلمعة عقوبة لذنبه.
ُه ل َثَواب َلُه ِفيَها  الته َفَمْعَناُه اأَنَّ ا َعَدم َقُبول �شَ وقال النووي: "َواأَمَّ
ِزَئة يِف �ُشُقوط اْلَفْر�س َعْنُه"، ول �شك اأنه يجب على �شارب  َواإِْن َكاَنْت جُمْ
اخلمر اأن يوؤدي ال�شالة يف اأوقاتها، واأن ي�شوم رم�شان، ولو اأخّل ب�شيء 
من �شالته اأو �شيامه لكان مرتكًبا لكبرية عظيمة هي اأ�شد من ارتكابه 
جلرمية �شرب اخلمر، فاإن ترك ال�شالة متعمًدا كفر باإجماع امل�شلمني، 
فانظروا اأيها الإخوة اإىل خطورة تعاطي املخدرات واخلمور وامل�شكرات.
ولُيعلم اأن وقوع امل�شلم يف مع�شية وعجزه عن التوبة منها ل�شعف 
غ له ا�شتمراء املعا�شي واإدمانها، اأو ترك الطاعات  اإميانه ل ينبغي اأن ُي�شوِّ
والتفريط فيها بل يجب عليه اأن يقوم مبا ي�شتطيعه من الطاعات ويجتهد 

يف ترك ما يقرتفه من الكبائر واملوبقات.
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رفيق��ات ال�ص��وء ق��د يوقعنك يف املخ��درات، ولك��ن ال تنتظري 
منهم اأن ينقذوك منها، ومع هذه الفقرة:

نفي كمال اإليمان عن شارب الخمر ومتعاطي المخدرات

معلوم من الدين بال�شرورة حترمي اخلمر �شربها وبيعها والتجارة 
فيها ، بل لعن اهلل يف اخلمر ع�شرة ، فعن اْبَن ُعَمَر ر�شي اهلل عنهما 
ْمَر َو�َشاِرَبَها َو�َشاِقَيَها َوَباِئَعَها  ُ اخْلَ ِ  ملسو هيلع هللا ىلص : »َلَعَن اهللَّ قال : َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
ثمنها«  واآكل  اإَِلْيِه  َوامْلَْحُموَلَة  َوَحاِمَلَها  َرَها  َوُمْعَت�شِ َرَها  َوَعا�شِ َوُمْبَتاَعَها 
اأخرجه اأبو داود. ولقد نفى النبي ملسو هيلع هللا ىلص كمال الإميان عمن يتعاطى اخلمر 
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  وامل�شكرات واملخدرات، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة - ر�شي اهلل عنه - اأَنَّ النَّ
ايِن ِحنَي َيْزيِن َوُهَو ُموؤِْمٌن، َوَل َي�ْشِرُق ِحنَي َي�ْشِرُق َوُهَو  َقاَل: »َل َيْزيِن الزَّ
ٌة َبْعُد«  ْوَبُة َمْعُرو�شَ ْمَر ِحنَي َي�ْشَرُبَها َوُهَو ُموؤِْمٌن، َوالتَّ ُموؤِْمٌن، َوَل َي�ْشَرُب اخْلَ

متفق عليه.
فاملوؤمن الذي يوؤمن باهلل واليوم الآخر، يعلم علم يقني اأن اخلمر 
وي�شمع  ال�شّنة،  وليلة، ويقراأ  يوم  يقراأ كتاب اهلل تعاىل كل  لأنه  حرام، 
اخلطب واملحا�شرات، ويقراأ يف ال�شحف واملجالت، ويدر�س اأبناوؤه يف 
ربه،  لقاء  يرجو  كان  فمن  اخلمر،  لتحرمي  بيان  ذلك  كل  ويف  كتبهم، 
فهي  واملخدرات  اخلمر  من  فليحذر  را���س،  عنه  ربه  يكون  اأن  ويطمع 
القراآن  بنواهي  �شارًبا  �شربها  ومن  بالء،  كل  ومفتاح  ال�شرور،  اأ�شا�س 
وال�شّنة عر�س احلائط، فهذا مكذب باهلل واليوم الآخر وهو على خطر 
عظيم، ولقد جاء يف احلديث عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - ، 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال ي�شرب اخلمر، 
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ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يجل�س على مائدة ي�شرب عليها 
اخلمر« اأخرجه الطرباين.

يف اأي��ام املخدرات تن�صط املرّوجات فكوين على حذر، ومع هذه 
الفقرة:

من أضرار الخمور والمخدرات
ي�شبب  املخدرات،  ومتعاطي  واملخمور  ال�شكران  الأم��ن:  زعزعة 
يف  ويتهور  ل�شيارته،  قيادته  يف  فيتهور  النا�س،  �شفوف  بني  الذعر 
م�شاجرته مع الآخرين، فقد يقتل بريًئا ب�شبب فقده لعقله ، وقد ي�شبب 
قيادته  ب�شبب  ال�شيارات  من  عدد  تت�شادم  فقد   ، قيادته  اأثناء  اإرباًكا 
الهوجاء، اإ�شافة اإىل ما ي�شببه ال�شكران واملخمور من تعد على الآخرين 

، بقول اأو فعل ، اأو يخرج من بيته فيبلغ عنه اأهله، خوًفا من �شرره.
متعاطي املخدرات قد يرتكب اجلرائم دون وعي اأو اإدراك، ف�شاًل 
عن اأن تعاطيها لوحده يعد جرمية لذاتها، باعتباره عماًل خمالًفا للدين، 
ي�شغل  النبيلة، مما  ال�شوية  بالأخالق  والنظام، خماًل  للقانون  خمالًفا 

معه رجال الآمن بالبحث عن مثل تلك الفئة من النا�س غري ال�شوية. 
املروج��ات للمخ��درات ال يتورع��ن ع��ن ن�ص��ر �صمومه��ن باأق��ذر 

الطرق، ومع هذه الفقرة:

 الكحول يغّير من مفعول المواد الكيميائية 
األساسية في العقل

هناك م�شكلة اأخرى يحدثها اخلمر وهي الطريقة التي يغري بها 
من مفعول اجللوتامات والتي تكن �شمن املواد الكيميائية امل�شوؤولة عن 
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نقل الر�شائل يف املخ.
وللجوماتات دور يف حفظ املعلومات والتعلم. وقد اكت�شف العلماء 
اأنه حتى الكميات ال�شئيلة من الكحول تعوق مفعول اجللوتامات، وهو 
التداخل الذي ميكن اأن يوؤثر على الذاكرة وقد يكون م�شوؤوًل عن تلك 
"تعتيم  با�شم  تعرف  التي  اخلمر  �شارب  بها  مير  التي  املوؤقتة  الفرتة 

اخلمر".
نحو  على  ال�شريوتونني  اإنتاج  ا�شتثارة  على  ا  اأي�شً الكحول  ويعمل 
�شعوًرا  ت�شيع  التي  الر�شائل  ناقالت  اإح��دى  يعترب  وال��ذي  فيه  مبالغ 
اإح��داث هذه  ت�شهم يف  ال�شتثارة  اأن هذه  الرغم من  وعلى  بال�شعادة. 
تدفق  فاإن  اخلمر،  تتعاطى  عندما  بها  ت�شعر  التي  الن�شوة  من  احلالة 

ا هذا الرتنح العقلي. ال�شريوتونني هو الذي ي�شبب اأي�شً
وتتطّلب  والأمم،  الأج��ي��ال  على  حرًبا  امل��خ��درات  تظل  ختاًما: 
جهوًدا وتوعية من اجلميع يف املدار�ص وامل�ساجد واملنازل، فال نغفل 
للدفاع عن  واح��دة  ي��ًدا  والإب���الغ عنهم، ولنكن  التحذير منهم،  عن 

الدين، ثم الوطن. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "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�ص 
ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ 

ۈئ رب )البقرة:269(. واأ�سهد اأّن حممدا عبده ور�سوله، فتح اهلل 

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

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

لأداء ال�سلوات اخلم�ص.
من هذا املنطلق نحن معكن 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

ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ۓ  ے   ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ 

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

ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئوئ 

رب  ىب   مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی   ی 

)البقرة(.

�صّنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تدر�س يف امل�صاجد، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
الألباين.  والإقامِة" �شححه  الأذاِن  بنَي  ُيَردُّ  ل  "الدعاُء 

الكلمة الطيبة تلقى يف امل�صاجد، ومع كلمتنا ال�صباحية:

خصائص المساجد الثالثة

الثالثة امل�شجد احلرام  التي ت�شرتك فيها امل�شاجد  اخل�شائ�س 
وامل�شجد النبوي وامل�شجد الأق�شى:

1- اأن الذي قام ببنائها الأنبياء عليهم ال�شالة وال�شالم، فالذي 
 :  - ال�شالم  عليه   - اإبراهيم  اهلل  نبي  هو  احل��رام  امل�شجد  ببناء   قام 

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  زب 

تبارك  هلل  بيت  اأول  وهو  َي��ْرَف��ُع  َواإِْذ  )البقرة(،  رب  ٺ  ٺ  ٺ 

زب ڳ ڳ ڳ ڳ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال  الإطالق  على  بني  وتعاىل 
ڱ ڱ      ڱ   ڱ ں ں ڻ رب ) اآل عمران(، والذي بنى 
امل�شجد الأق�شى هو �شليمان بن داود عليهما ال�شالم حلديث عبد اهلل 
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: »اأن �شليمان بن  بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - عن ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
داود ملسو هيلع هللا ىلص ملا بنى بيت املقد�س �شاأل اهلل - عز وجل - خالل ثالثة �شاأل 
اهلل - عز وجل- حكًما ي�شادف حكمه فاأوتيه و�شاأل اهلل عز وجل ملًكا 
فاأوتيه و�شاأل اهلل - عز وجل - حني فرغ من  ل ينبغي لأحد من بعده 
اأن يخرجه من  اإل ال�شالة فيه  اأحد ل ينهزه  ياأتيه  اأن ل  بناء امل�شجد 
خطيئته كيوم ولدته اأمه«، وقيل نبي اهلل داود عليه ال�شالم كما قال ذلك 
اأهل العلم، وعلى هذا ميكن اأن يقال اإن نبي اهلل داود - عليه ال�شالم 
اأكمله هو �شليمان - عليه  - هو الذي بناه ومل يكمل البناء، واأن الذي 
ال�شالم- واهلل �شبحانه اأعلم بال�شواب، والذي بنى امل�شجد النبوي هو 

نبينا حممد  ملسو هيلع هللا ىلص .
امل�شاجد  هذه  اإىل  الرحال  �شد  يجوز  اأن��ه  خ�شائ�شها  ومن   -2
املباركة بخالف غريها من البقاع، كما يف حديث اأبي هريرة - ر�شي 
اإل اإىل ثالثة م�شاجد  قال: »ل ت�شد الرحال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عنه - عن النبي 

امل�شجد احلرام وم�شجد الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص وامل�شجد الأق�شى« متفق عليه.
مبائة  احل��رام  امل�شجد  يف  ف�شالة  فيها  ال�شالة  م�شاعفة   -3
باألف �شالة فيما  النبوي  امل�شجد  وال�شالة يف  �شواه،  األف �شالة فيما 
�شواه عدا امل�شجد احلرام ومل ي�شح يف م�شاعفة ال�شالة يف امل�شجد 
الأق�شى حديث فيما اأعلم عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأّن النبي 
اإل  �شواه  فيما  األف �شالة  من  م�شجدي هذا خري  »�شالة يف  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
امل�شجد احلرام« متفق عليه، عن جابر - ر�شي اهلل عنه - : اأّن ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�شالة يف م�شجدي اأف�شل من األف �شالة فيما �شواه، اإل 
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امل�شجد احلرام، و�شالة يف امل�شجد احلرام اأف�شل من مائة األف �شالة 
فيما �شواه«.

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

صناعة المسجد

لو بحثت يف م�شانع الدنيا، وتاأملت يف اإنتاجات الب�شر، ونظرت 
يف موؤ�ش�شات العامل، وقراأت يف �شفحة الكون؛ لن جتدي م�شنًعا ي�شنع 

فيه الرجال مثل امل�شجد.
اإل الأب����ط�������������������ال  ي�������ش���ن���ع  ل 

الف�ش�����اح م�����ش��اج��دن��ا  يف 
يف ال���������ق���������راآن  رو��������ش�������ة  يف 

ظ���ل الأح����ادي����ث ال�����ش��ح��اح
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   زب  العزة:  رب  هو  املالك  لأّن 

ڇ رب )اجلن(.
ڈ  ڎ  زب  والر�شوان:  التقوى  هو  الأ�شا�س  حجر  ولأّن 
ڈ   ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ   گ گ ڳ 

ڳ رب )التوبة: 109(.
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  زب  القراآن:  هو  املقرر  املنهج  ولأن 

ٿ رب )الإ�شراء: 9(.
بالب�شرى  جئت  ق��د  ق���راآن  ي��ا  �شمعتك 

�شريت تهز الكون �شبحان الذي اأ�شرى.
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املحا�ص��رات العلمية يجتمع لها امل�صلمون يف امل�صاجد، ومع هذه 
الفقرة:

تحية المسجد

ُي�شرع للداخل اإىل امل�شجد اأن يركع ركعتني؛ حلديث اأبي قتادة اأنَّ 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا دخل اأحُدكم امل�شجَد، فلريكْع ركعتنِي قبَل اأْن 

يجل�َس« متفق عليه.
وعنه - ر�شي اهلل عنه - ، قال: »دخلُت امل�شجد ور�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
:»ما  النا�س، قال: فجل�شت، فقال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  جال�س بني ظهراين 
منعك اأن تركع ركعتني قبل اأن جتل�س؟« قال: فقلت: يا ر�شول اهلل، راأيتك 
يجل�س  فال  امل�شجد،  اأحدكم  دخل  »فاإذا  قال:  جلو�س،  والنا�س  جال�ًشا 

حتى يركع ركعتني« رواه م�شلم.
وهاتان الركعتان هما حتية امل�شجد، فينبغي على من دخل امل�شجد 
اأن ل يجل�س حتى يركعهما، وقد اختلف العلماء يف حكم حتية امل�شجد، 
فقال الإمام ال�شوكاين -رحمه اهلل - : )وقد ذهب اإىل القول بالوجوب 
اأنها  اإىل  بطال. وذهب اجلمهور  ابُن  الظاهرية كما حكى ذلك عنهم 
�شّنة، وقال النووي: اإنه اإجماع امل�شلمني قال: وحكى القا�شي عيا�س عن 
داود واأ�شحابه وجوبها، قال احلافظ يف الفتح: واتفق اأئمة الفتوى على 

اأّن الأمر يف ذلك للندب(.
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خطبة اجلمعة ينتظرها امل�صلمون يف اجلوامع، ومع هذه الفقرة:

من خصائص مسجد النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

وال�شالم،  ال�شالة  اأف�شل  �شاحبها  على  املنورة  املدينة  اإّن   -1
فيها  يدخل  ول  الدجال  يدخلها  فال  مالئكة  اأنقابها  على  حمرو�شة 
الطاعون، حلديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص : »على اأنقاب املدينة مالئكة ل يدخلها الطاعون ول الدجال« متفق 

عليه.
كما  التقوى  على  اأ�ش�س  الذي  امل�شجد  هو  النبوي  امل�شجد  اأّن   -2

قال اهلل تبارك وتعاىل عنه للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص : زب ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
ڍ  ڇڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ ڌ ڎ رب )التوبة(، وقد ف�شر معناها النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما ثبت 
ذلك من حديث اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - اأنه قال: متارى 
رجالن يف امل�شجد الذي اأ�ش�س على التقوى من اأول يوم فقال رجل: هو 
م�شجد قباء، وقال الآخر هو م�شجد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 

: »هو م�شجدي هذا«.
ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن تكوين مقتدية بر�سول اهلل متبعة ل�سنته 

معظمة ل�سعائر اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع المسجد )2(

ٱ ٻ ٻ

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

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

خا�سعني مطمئنني، متوجهني اإىل بيوت اهلل العامرة؛ اإنها امل�ساجد.
وها نحن معكن يف هذا اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)          ( للحديث عن امل�ساجد يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع امل�ساجد.

ذكرت امل�صاجد يف القراآن الكرمي، ومع القراآن:

القرآن الكريم

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ         ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ   ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ 
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ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ  ۅ      ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  
ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ 
رب  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ 

)البقرة(.

ذكرت امل�صاجد يف ال�صّنة املطّهرة، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

»اإذا   : النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  قال:   - اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه  عن 
ول  والوقار،  بال�شكينة  وعليكم  ال�شالة،  اإىل  فام�شوا  الإقامة  �شمعتم 

ت�شرعوا، فما اأدركتم ف�شلوا، وما فاتكم فاأمتوا« رواه البخاري.

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

أثر المساجد في تقوية األخّوة اإلسالمية

بني  الجتماعي  التكافل  اإيجاد  الجتماعية  امل�شاجد  اآثار  من  اإن 
اأبناء  يتعارف  حيث  اليومية؛  التعارف  و�شيلة  هو  فامل�شجد  امل�شلمني. 
بينهم  وتتكون  ا،  بع�شً بع�شهم  ياألف  الأي��ام  مرور  ومع  الواحد،  احلي 

املحبة يف اهلل ثم تتقوى بينهم اأوا�شر الأخوة الإ�شالمية.
وعند ذلك تظهر اآثار هذا التعارف وهذه الأخوة يف اهلل يف ترابط 
يرحم  فالكبري  واح��دة،  اأ�شرة  يف  جميًعا  وان�شجامهم  املجتمع  اأف��راد 
والغني يجود  ويوقره،  الكبري  وال�شغري يحرتم  ويعطف عليه،  ال�شغري 
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على الفقري، واإذا وقع اأحد اأفراد احلي مب�شيبة اأو اأ�شابته جائحة يف 
ماله وجد من اإخوانه من يوا�شيه ويعيده اإىل حال كرمية.

وبهذا ي�شعر الفرد اأنه لي�س مقطوًعا، واإن مل يكن له اأ�شرة يف بيته 
فهو فرد من اأ�شرة كبرية، فاإذا ُفقد من امل�شجد �شاأل عنه اإخوانه على 
ا عادوه، واإن كان م�شافًرا تفقدوا اأ�شرته ورعوها  الفور، فاإن كان مري�شً

كما لو كان موجوًدا.
على  الأف��راد  يجمع  لأن��ه  املجتمع؛  بناء  يف  مهم  عامل  فامل�شجد 
اإىل  عليها  التناف�س  يوؤدي  ول  للجميع،  تت�شع  م�شرتكة  وا�شحة  اأهداف 
اإثارة احلقد والبغ�شاء واإرادة ال�شر، بل يوؤدي التناف�س عليها اإىل زرع 

املودة والرحمة يف القلوب واإرادة اخلري للنا�س جميًعا.
وم�شجد احلي هو بداية التعارف والتاآلف، لأن مداومة اللقاء يف 
جو امل�شجد الروحي وال�شالة جماعة فيه من اأقوى الروابط التي تربط 
اإمام امل�شجد من تذكري  اإىل ما يقوم به  اإ�شافة  بني جماعة امل�شلمني، 

اجلماعة بواجبهم يف التاآلف والتاآخي واإ�شالح ذات البني.
وهذا التعارف والتاآخي مرحلة لتعارف اأكرب وتاآلف اأ�شمل ، وذلك 
يف  بع�شهم  اأو  الواحدة  القرية  يف  اجلمعة  يوم  امل�شلمون  يجتمع  حيث 
املدينة حيث تتعدد اجلوامع، ومهمة اخلطيب يف هذا املجال اأن يكمل 
ما بداأه امل�شلمون من التاآخي يف اأحياء خمتلفة وم�شاجد متعددة، وذلك 
بالرتكيز على معاين الأخوة الإميانية ولزوم اجلماعة الإ�شالمية، حتى 
يخرج امل�شلمون من امل�شجد وهم ي�شعرون باأّن لهم اإخوة يف اهلل كثريون، 

ويكفي اأنهم يرون منهم يوم اجلمعة هذا احل�شد الكبري.
كل من يف  على  يتعرف  اأن  باإمكانه  لي�س  اجلمعة  يوم  امل�شلم  اإن 
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امل�شجد من امل�شلني، ولكن يكفي �شعوره باأن جميع من �شلوا معه اإخوة 
له يف الإميان، واأن ي�شعر باأن هوؤلء لي�شوا اإل منوذًجا واحًدا ملجموعات 

كبرية من اإخوته يف اهلل يف �شائر بقاع املعمورة.
بني  والتكافل  الإ�شالمية،  الأخوة  بواجبات  التذكري  مو�شوع  واإن 
اأفراد املجتمع من اأهم املو�شوعات التي يجب على خطيب اجلمعة اأن 
�ُشِرَعِت �شالة اجلمعة  اأجلها  التي من  ُم احلكمة  �شِّ جُتَ لأنها  بها،  يهتم 

واجلماعة.
الإ�شالم، فقد  البالغة يف  الأهمية  ملا ل�شالة اجلمعة من  ونظًرا 
من  م�شلم  الإم��ام  اأخ��رج  كما  تاركها،  وعيد  يف  ال�شديد  التغليظ  جاء 
اأنهما �شمعا ر�شول  حديث اأبي هريرة وابن عمر - ر�شي اهلل عنهم - 
ُمَعاِت اأَْو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول على اأعواد منربه: »َلَيْنَتِهنَيَّ اأَْقَواٌم َعْن َوْدِعِهْم اجْلُ

ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم ُثمَّ َلَيُكوُننَّ ِمْن اْلَغاِفِلنَي«. َلَيْخِتَمنَّ اهللَّ
وهل اأعظم غفلة ممن حرم نف�شه من ا�شتماع املوعظة الأ�شبوعية 
العدد  مع  جماعة  ال�شالة  واأداء  �شماعها  عليه  ُفر�س  التي  الوحيدة 

الكبري من اإخوانه امل�شلمني؟!

امل�صاجد حتفها املالئكة، ومع هذه الفقرة:

الحكمة من مشروعية األذان واإلقامة

من  الأعظم  املق�شود  وهو  ال�شالة،  وقت  بدخول  الإع��الم   -1
الأذان.

2- اإظهار �شعار الإ�شالم يف كل بلدة اأو م�شر.
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3- نداء حل�شور اجلماعة ومكان ال�شالة.
قة بني داِر الإ�شالِم وداِر الُكْفِر، فقد  4- هو العالَمُة الداّلة املُفرِّ

بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإذا غزا، فاإن �شمع اأذاًنا اأم�شك، واإل اأغار. كاَن النَّ
5- ا�شتماله على فوائد جليلة اأخرى تطرد ال�شيطان، وا�شتجابة 

الدعاء عنده، وغريها.

امل�صجد بوابة للمحبة يف اهلل:

النقوش وكتابة اآليات

التي  والزخرفة  النقو�س  تلك  امل�شاجد  يف  املحدثة  البدع  من  اإن 
ُتلهي امل�شلي يف �شالته، فتجد اللوحات ال�شخمة، والكتابات املتنوعة، 
وتكون  قراءتها،  اأحيانا  الإن�شان  على  ي�شعب  التي  املختلفة  باخلطوط 
هذه الكتابة اإما لأ�شماء اهلل احل�شنى، اأو بع�س الآيات القراآنية، اأو بع�س 
الأحاديث النبوية، فكل هذه من البدع التي دخلت على امل�شلمني، ن�شاأل 

اهلل اأن يخل�س الأمة من جميع البدع.
امل�شجد احلرام  ل�شور  اإما  املختلفة؛  بالنقو�س  الزخرفة  وكذلك 
جتعل  التي  املتنوعة  النقو�س  تلك  من  غريها  اأو  النبوي  امل�شجد  اأو 
امل�شلي يدخل يف �شالته ويخرج منها وهو منده�س بتلك النقو�س التي 
قد اأحاطت باجلدران، واأما اخل�شوع يف ال�شالة فهذا يكون قلياًل وقد 
ينعدم، وال�شبُب يف ذلك تلك ال�شكليات التي يجدها امل�شلي اأمامه ول 

حول ول قوة اإل باهلل.
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وهذه النقو�س والزخرفة تف�شد على النا�س خ�شوعهم، واخل�شوع 
 يف ال�شالة هو روحها ولبها، وقد مدح اهلل يف كتابه اخلا�شعني فقال: 
ڀرب  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   زبٱ 
)املوؤمنون(، وقد كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأحر�س النا�س على هذا اخل�شوع، 
فقد قطع كل طريق يوؤدي اإىل اإف�شاد هذا اخل�شوع، فمن ذلك اأنه ملسو هيلع هللا ىلص 
دخل البيت ذات يوم فراأى فيه قرين الكب�س، فدعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عثمان بن 
طلحة فقال له: »اإين كنت راأيت قرين الكب�س حني دخلت البيت فن�شيت 
اأن اآمرك اأن تخمرهما فخمرهما؛ فاإنه ل ينبغي اأن يكون يف البيت �شيء 

ي�شغل امل�شلى« رواه اأحمد.

امل�صجد بيت كل تقي .. ومع هذه الفقرة:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد

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

2- م�شابقة حفظ ال�شّنة النبوية واملتون العلمية.
3- ن�شر فتاوى اأهل العلم بني جماعة امل�شجد.

5- دعوة اخلادمات غري امل�شلمات )يف احلّي املحيط بامل�شجد( 
قدر امل�شتطاع ودعوتهن اإىل دين الإ�شالم. 

لعمارة  ال�شغار وغريهم  الإخوة  البيت من  الأطفال يف  6- حث 
امل�شجد.



290

7- حث رب الأ�شرة على تفقيه اأ�شرته، وال�شتعانة باأبنائه وبناته 
اإذا كان غري متعلم، و�شوؤال الإمام عما ي�شكل عليه.

ختاًما نقول: امل�سجد يئن اإىل اهلل من قّلة امل�سلني والذاكرين، 
والأطفال  والرجال  ال�سباب  البيت من  دع��وة من يف  فاحر�سن على 

للمواظبة على ال�سلوات يف امل�سجد..
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع المسجد )3(

ٱ ٻ ٻ

الربوبية،  بعظمة  املتعزز  الألوهية،  بوحدانية  املتفرد  هلل  احلمد 
القائم على نفو�ص العامل باآجالها، والعامل بتقلبها واأحوالها، املاّن عليهم 
اأّن حممًدا عبده  واأ�سهد  نعمائه.  ب�سوابغ  عليهم  املتف�سل  اآلئ��ه،  بتواتر 
فدمغ  املر�سي،  والأم��ر  امل�سيء  بالنور  بعثه  املرت�سى،  ور�سوله  املجتبى 
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:
اإم��ام واح��د، ونحو قبلة واحدة،  امل�سجد خلف  امل�سلون يف  ي�سطف 

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

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

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

القرآن الكريم

پ       پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
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 
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 
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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

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: 
َله  ُكِتَب  الأوىَل  التَّكبريَة  يدِرُك  جماعٍة  يف  يوًما  اأربعنَي   ِ هللَّ �شلَّى  "َمن 

فاِق" ح�شنه الألباين. اِر، وبراءٌة مَن النِّ براءتاِن: براءٌة مَن النَّ

امل�صج��د االأق�صى ثالث اأعظم امل�صاجد يف االإ�صالم، ومع الكلمة 
ال�صباحية:

االهتمام بالمسجد بين اإلفراط والتفريط

الدين،  تعظيم  يتجزاأ من  ل  وتعظيمها جزء  بامل�شاجد  الهتمام 
فهي مكان العبادة، وحمل اللقاء باهلل - عز وجل - ، وتهيئتها وجتهيزها 
وال�شعور  الطماأنينة،  وح�شول  ال�شالة،  يف  اخل�شوع  اأ�شباب  من  �شبب 
بع�س  يف  يح�شل  ما  اإىل  قلياًل  النظر  نلفت  اأن  اأحببنا  لكن  بالراحة، 
د مبتانة، وُزخِرَف باإتقان، واأُنِفقت  ا قد �ُشيِّ امل�شاجد، حيث ترى م�شجدًّ
املهمة،  الأمور  تنق�شه بع�س  اآخر  ا  الطائلة، وجتد م�شجدًّ الأموال  فيه 
فال تكاد جتد من يهتم به، ول من يعتني به، فت�شتغرب من الهتمام 

املبالغ به يف م�شجد، والهتمام املفقود يف م�شجد اآخر.
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لكل  اخل��ري  فيح�شل  اله��ت��م��ام  ي��ت��وزع  اأن  علينا  ينبغي  وال���ذي 
التي  يوؤدي كل م�شجد دوره املناط به، ومهمته  اأن  امل�شاجد، مما ينتج 

يح�شل بها اخل�شوع لكل م�شلم.
بع�س  يف  به  املبالغ  الهتمام  من  ح�شل  مما  �شوًرا  هنا  ونذكر 

امل�شاجد، ومن ذلك:
 ،- امل�شلي  ت�شغل  ما  غالًبا  التي   - الكثرية  النقو�شات  ترى  اأنك 
والزخارف امللهية التي ي�شري بها امل�شجد اأ�شبه ما يكون باملتحف، وهذه 
ال�شلف لها، فبّينوا ما كان يف زمانهم من املخالفات  انتبه  امل�شاألة قد 
مثل ما رواه البخاري يف �شحيحه اأن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - 
اأمر ببنيان م�شجٍد، وقال: "اأكن النا�س من املطر؟، اإياك اأن حتمر، اأو 
ا: "األي�س يتباهون بها ثم  ت�شفر فتفنت النا�س" رواه البخاري، وقال اأي�شً

ل يعمرونها اإل قلياًل".
والهتمام املبالغ يف بامل�شاجد هو فراغ ناجت عن ترك لأمور واجبة، 
وق�شايا مهمة؛ هي اأوىل من زخرفة امل�شاجد، يقول الإمام الطرطو�شي 
اإمنا  والن�شارى  اليهود  اأن  ذلك  يف  "واملعنى   :- تعاىل  اهلل  رحمه   -
كتبهم،  يف  مبا  العمل  وتركوا  وبدلوا،  حرفوا  عندما  امل�شاجد  زخرفوا 
وتركتم  بالدين،  الدنيا  طلبتم  اإذا  حالهم  مثل  اإىل  ت�شريون  فاأنتم 
واملباهاة  امل�شاجد،  يف  امل��راءاة  اإىل  اأمركم  ف�شار  بالعمل،  الإخال�س 
النا�س  "لقد كره  ابن وهب عن مالٍك قال:  بت�شييدها وتزيينها. وروى 
يوم بني امل�شجد حني ُعِمَل بالذهب والف�شيف�شاء - يعني: الف�شو�س - ، 
وراأوا اأن ذلك مما ي�شغل الإن�شان يف �شالته بالنظر اإليه"، ونحن يف هذه 
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الأيام نرى مما ُذِكَر �شابًقا الكثري، ويف املقابل نرى الإهمال يف بع�س 
اأو من دون دورة مياه اأ�شاًل،  امل�شاجد كرتك امل�شجد بال توفرٍي للماء، 
ومن امل�شاجد من فقدت ما يلطف به اجلو؛ رغم اأنه قد اأ�شبح يف هذه 
الأيام من ال�شروريات؛ ففي املناطق احلارة - مثاًل - حتتاج م�شاجدها 
اأقل  يكون  قد  الأجهزة  هذه  وقيمة  الهوائية،  امل��راوح  اأو  املكيفات،  اإىل 
بكثري مما ي�شرف يف الزخارف والنقو�س!!، واأحياًنا جتد م�شاجد فيها 
لها  لي�س  املقابل م�شاجد  باأ�شعار خيالية، ويف  موكيًتا فاخًرا مت �شراوؤه 
موكيت بل اكتفت باحل�شري، اأو م�شاجد عندها موكيت اأ�شبح من كرثة 

ا�شتخدامه كال�شعرة ل يفي ب�شيء، اإل اأنه يغطي الأر�س.

اأول م�صجد ُبني يف االإ�صالم هو م�صجد قباء، ومع هذه الفقرة:

مخالفات تقع في المساجد

1- رفع ال�شوت ، قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »ل يجهر بع�شكم على بع�س 
بالقراآن«. فاإّن كان رفع ال�شوت بتالوة القراآن فيه ت�شوي�س على القارئيني 

وامل�شّلني ل يجوز، فكيف برفع ال�شوت بالكالم الذي ل خري فيه.
2- املرور بني يدْي امل�شلي.

3- اإيذاء امل�شلني بالروائح الكريهة.
4- عدم اإمتام ال�شفوف.

5- الت�شاهل يف ت�شوية ال�شفوف.
6- جلو�س اجُلنب اأو احلائ�س وكذلك الّنف�شاء يف امل�شجد.
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اجلام��ع االأموي يف دم�ص��ق بناه الوليد ب��ن عبدامللك، ومع هذه 
الفقرة:

مشروع "خذ نسختك"

 - باإذنه   - اهلل  عند  واأج��وره  قليلة،  جهوده   ، ب�شيط  م�شروع  هو 
عظيمة.

برف   - الدعوية  الفكرة  هذه  اأو   - امل�شروع  هذا  فكرة  تتلّخ�س 
اأو  مطبوعة  ن�شختك"  على  "اح�شل  اأو  ن�شختك"  "خذ  بكلمة  معنون 
اخلارج،  امل�شلي  لرياه  امل�شجد  باب  عند  الرف  هذا  يو�شع  و  مكتوبة، 
فياأخذ ن�شخة مما و�شع يف هذا الرف الدعوي، كاملطويات واملن�شورات 

العلمية الدعوية، اأو الكتيبات النافعة، اأو الأقرا�س والأ�شرطة.
وتكون الكمية كافية بحيث ياأخذ جميع امل�شلني ن�شخة واحدة على 

الأقل، والزيادة خري.
والأوىل مراعاة املنا�شبات والأحداث، كرم�شان والأعياد، اأو بيان 

ف�شل �شوم عا�شوراء وعرفة.
والكتيبات املقرتحة كثرية ، فعلى �شبيل املثال ل احل�شر:

- الدرو�س املهمة لعامة الأمة لل�شيخ بن باز - رحمه اهلل -.
- تف�شري الع�شر الأخري ويليه اأحكام تهم امل�شلم. 

- تلخي�س �شفة ال�شالة لالألباين - رحمه اهلل -.
التوحيد  الأربعة،  القواعد  الثالثة،  الأ�شول  ال�شبهات،  ك�شف   -

للمجدد حممد بن عبدالوهاب.
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- كتيبات ور�شائل ال�شيخ ابن عثيمني وال�شيخ بن باز - رحمهما 
اهلل تعاىل -.

)يف  املنجد  �شالح  حممد  لل�شيخ  ال�شيام  يف  م�شاألة  �شبعون   -
رم�شان(.

- التوحيد لل�شيخ �شالح الفوزان.
- ح�شن امل�شلم لل�شيخ �شعيد القحطاين.

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

مسجد يفرض غرامة على من يرن هاتفه النقال في 
مصر

قدره  تربع  �شورة  بلدة م�شرية فر�س غرامة يف  م�شجد يف  بداأ 
هاتفه  اإغ��الق  ين�شى  من  على  تقريًبا(  دولر   1.8( جنيهات  ع�شرة 

املحمول قبل دخول امل�شجد يف �شابقة قد ُتعد الأوىل من نوعها.
اأعمدته  على  القاهرة  جنوبي  العياط  مدينة  يف  امل�شجد  ويعلق 
جنيهات  ع�شرة  يكلفك  امل�شجد  يف  املحمول  "رنني  عليها  كتب  لفتات 

تربعا للم�شجد".
الغرامة  دفع  الأوق��اف  ل��وزارة  التابع  امل�شجد  يف  موظف  ويقول 

'الع�شرة جنيهات حرقتني وجعلتني ل اأن�شى غلق الهاتف".
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اجلام��ع االأزهر هو م��ن اأهم م�صاجد امل�صلم��ني يف القاهرة، ومع 
اآخر فقراتنا:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد

1- اإقامة جل�شات علمية حتى لو يف البيوت وا�شت�شافة داعية اأو 
طالبة علم لتكون اجلل�شة بها فوائد علمية ودرو�س تربوية.

2- اإر�شال هدية جلريان امل�شجد يف املنا�شبات، كالأعياد.
3- اإيجاد �شندوق يف امل�شجد لو�شع املقرتحات والأ�شئلة وغريها.
4- 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.
اأهل  الأخ��وات من  قلوب  وتاأليف  والأخ��الق احل�شنة،  القدوة   -5

احلي بزيارتهن والتودد لهن.
7- الدعوة الفردية لالأخوات والن�شح والتوجيه وتعليمهن اخلري.
�سطور  تاريًخا حافاًل يف كل  للم�ساجد  اإن  نقول لكن:  اأن  بقي 
كان  بل  امل�سجد،  دون  للم�سلمني  تقم ح�سارة  امل�سلمني، ومل  تواريخ 

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

ٱ ٻ ٻ

ال��ذي جعل  ثم احلمد هلل. احلمد هلل  ثم احلمد هلل،  احلمد هلل، 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
غريها حتى غدت قمة فوق القمم. احلمد هلل الذي بعث فينا اأكرم ر�سله، 
وخرية خلقه، امل�سطفى حممود اخل�سال والأفعال، املرتقي منزلة اخللة 
من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ما تعاقب الليل والنهار، 
واأ�سهد اأّن حممًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليًما 

كثرًيا. اأما بعد:
وك��ان  ب��ه،  ال�سحابة  واق��ت��دى  امل�سجد،  يف  يعتكف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ك��ان 

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

نكمل معكن احلديث عن امل�ساجد يف رابع اأيامنا من اأ�سبوع مل�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 
ېئېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 

ېئ ىئىئ ىئ    ی ی ی ی  رب  )املائدة(.



299

امل�صاجد رمز و�صمة للبالد االإ�صالمية، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي ذر الغفاري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِة«  بيًتا يف اجلنَّ له  اهلُل  بنى  َقطاٍة،  ِمْفَح�سِ  قْدَر  هلِل م�شجًدا  بنى  »من 

�شححه الألباين يف �شحيح الرتغيب.

ك��ر والدعاء  امل�صاج��د مل ت��َن لل�ص��الة فقط، ب��ل لل�صالة والذِّ
واالعتكاف وطلب العلم وغريها من الفوائد، ومع الكلمة ال�صباحية:

االحتفاالت في المسجد

اإّن امل�شاجد لها مكانة عظيمة يف قلوب امل�شلمني، ملا لها من حرمة، 
ولأنها بقعة من اأحب البقع اإىل اهلل -عز وجل-، وهي دور العبادة التي 
ياأتيها امل�شلم يف اليوم خم�س مرات، ليوؤدي فيها ما اأوجب اهلل عليه مع 

جماعة امل�شلمني.
فاأي عمل يوؤدي اإىل امتهانها وانتهاك حرمتها فهو حرام ول يجوز، 
ومن فعله حلقه الإثم، لأنه اأهان بيت اهلل، وانتهك حرمة من حرماته.

البدع  من  هي  التي  البدعية  الحتفالت  من  فيها  ُيفعل  ما  واإّن 
اأو ليلة الإ�شراء  املنكرة التي اأحدثها النا�س كالحتفال باملولد النبوي، 
ليلة  اأو  رج��ب،  من  اأول جمعة  اأو  رج��ب،  من  اأول خمي�س  اأو  وامل��ع��راج، 
الن�شف من �شعبان، فهذا كله من البدع املحدثة التي اأحدثت يف الدين 

وابتلي بها امل�شلمون ن�شاأل اهلل اأن يخل�شهم منها.
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"واتخاذ موا�شم   :  - تيمية - رحمه اهلل  ابن  الإ�شالم  �شيخ  قال 
غري املوا�شم ال�شرعية لبع�س ليايل �شهر ربيع الأول، والتي ُيقال لها ليلة 
اأول جمعة  اأو  ثامن ع�شر ذي احلجة،  اأو  ليايل رجب،  اأو بع�س  املولد، 
من رجب، اأو ثامن �شوال - الذي ت�شميه اجلهال: )عيد الأبرار( - من 

البدع التي مل ي�شتح�شنها ال�شلف، ومل يفعلوها".
وقال الإمام النووي - رحمه اهلل - : )من البدع املنكرة ما يفعل 
يف كثري من البلدان؛ من اإيقاد القناديل الكثرية العظيمة ال�شرف، يف 
ب�شبب  فيح�شل  �شعبان،  من  الن�شف  كليلة  ال�شنة،  من  معروفة  ليال 
ذلك مفا�شد كثرية؛ منها: م�شاهاة املجو�س يف العتناء بالنار والإكثار 
منها، ومنها اإ�شاعة املال يف غري وجهه، ومنها من يرتتب على ذلك يف 
ورفع  ولعبهم،  البطالة،  واأهل  ال�شبيان  اجتماع  امل�شاجد من  كثري من 
اأو�شاخ  وح�شول  حرمتها،  وانتهاك  امل�شاجد،  وامتهانهم  اأ�شواتهم، 

فيها، وغري ذلك من املفا�شد التي يجب �شيانة امل�شجد من اأفرادها(.
رق�س  من  فيها  يجري  وم��ا  القدر،  بليلة  الحتفال  البدع  وم��ن 

املولوية وغريهم من اأرباب الطرق، ودورانهم، وزعيقهم.
ال�شوت  رفع  املكروهة  البدع  )ومن  حمفوظ:  على  ال�شيخ  قال: 
كر يف امل�شجد؛ كما يقع من اأرباب الطرق الذين ين�شبون حلقات  بالذِّ

كر املحرف(. الذِّ
اأي��ام  امل�شجد  يف  املحرف  ك��ر  ال��ذِّ حلقات  اإق��ام��ة  )ومنها  وق��ال: 
رئي�س  من  احلاد  الت�شفيق  مع  املن�شدين،  اأ�شوات  ارتفاع  مع  املولد، 
ال�شالمية  اأو  البازة  على  ي�شربون  وقد  الراق�شني"،  "بل  الذاكرين 
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العلماء،  باإجماع  م�شروع  غري  ذل��ك  وك��ل  امل�شجد،  ويف  ك��ر  ال��ذِّ اأث��ن��اء 
ومن  الرا�شدين،  ول عهد اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  يكن على عهد  ومل 
 - املجتهدين  الأربعة  الأئمة  ول عهد  والتابعني،  ال�شحابة  من   بعدهم 

ر�شي اهلل عنهم اأجمعني - (.
فهذه الحتفالت التي اأحدثت من البدع املنكرة، فاإذا اجتمع معها 
�شيء من املنكرات �شارت ظلمات بع�شها فوق بع�س، وبالتايل تتعاظم 
حرمتها، وي�شتد اإثمها، لأنها جمعت كثرًيا املخالفات، فال يجوز اإقامتها 

ل يف امل�شاجد، ول يف غريها.

يح��رم اإ�صغ��ال امل�صل��ني يف امل�صاج��د بالله��و وغ��ريه، وم��ع هذه 
الفقرة:

فضل بناء وتعمير المساجد

يكن  ، مل   - وجّل  عّز   - اهلل  اإىل  البالد  اأحب  امل�شاجد  كانت  ملا 
: »من بنى  العظام، كما يف قوله  ملسو هيلع هللا ىلص  الأجور  لبنائها  اأن ير�شد  غريًبا 

ا هلل بنى اهلل له بيًتا يف اجلنة«. م�شجدًّ
وعن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنه - ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من بنى 

ا ولو كمفح�س قطاة لبي�شها بنى اهلل له بيًتا يف اجلنة«. هلل م�شجدًّ
وكما جاءت ال�شريعة حاثة على بناء امل�شاجد، جاءت حتث على 
والتقدي�س  والتعظيم  التكرمي  بعني  اإليها  والنظر  وتقديرها،  حمبتها 
كتابه  وت��الوة  وعبادته،  لذكره  بنيت  التي  اهلل  بيوت  لأنها  والح��رتام، 
ولقائهم  اأتباعه  وتعارف  منهجه،  وتبليغ  تعاليمه  ون�شر  ر�شالته،  واأداء 
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على مائدة العلم واحلكمة ومكارم الأخالق.

حتت��اج امل�صاجد اإىل من يهتم به��ا، ويحر�س على نظافتها، ومع 
هذه الفقرة:

أهمية العناية بنظافة المساجد وتطييبها

القاذورات  اإلقاء  وع��دم  امل�شجد  نظافة  على  باملحافظة  وذل��ك 
زب ڭ ۇ  ۇ   ۆ  ل�شاأنه، قال تعاىل:  والأو�شاخ فيه، تعظيًما 

ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋۅ رب)احلج: 30(.
ببناء  »اأمرنا ر�شول اهلل  عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: 
ياأمرنا  »كان  داود:  اأبي  ولفظ  وتطيب«،  تنظف  واأن  الدور  يف  امل�شاجد 
وكان عبد  ونطهرها،  ون�شلح �شنعتها  دورنا  اأن ن�شنعها يف  بامل�شاجد 

اهلل يجمر امل�شجد اإذا قعد عمر على املنرب«.
فيجب اأن يكون نظيًفا واأن نتعهده بالنظافة والعناية وخا�شة يوم 
اجلمعة، فعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - : »اأن رجال اأ�شود اأو امراأة 
�شوداء كان َيُقّم امل�شجد فمات، ف�شاأل عنه النبي فقالوا: مات، قال: اأفال 
كنتم اآذنتموين به؟ دلوين على قربه، اأو على قربها، فاأتى القرب ف�شلى 

عليه«.

عمارة امل�صاجد من اأعظم العمال واأجّلها، ومع اآخر فقراتنا:
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وسائل وأفكار للدعوة في المسجد

اأه��ايل  من  والأط��ف��ال  الأ�شرية  الثقافية  امل�شابقات  اإع���داد   -1
امل�شجد، خا�شة يف الإجازات.

وال�شغريات  للكبريات  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  حلقات  فتح   -2
والإ�شراف واملتابعة لها.

3- القراءة من كتاب مفيد يف جل�شاتكن.
ونقل  وامل�شاكني،  الفقراء  ومعرفة  اجل��ريان،  اأح��وال  تلّم�س   -6

اأحوالهم لالأغنياء واملوؤ�ش�شات اخلريية؛ لي�شاعدوهم.
وال�شتعانة  القلوب،  وجمع  النا�س  بني  الإ�شالح  يف  ال�شعي   -7

بكبار ال�شن ملا لهم من خربة يف ذلك ال�شاأن.
ختاًما: احر�سي على امل�ساهمة على نظافة امل�سجد الذي ت�سلني 
فيه، وتذكري اأّن اعتنائِك به هو اعتناء لبيت من بيوت اهلل فال تدِع 

الأجر يفوتِك.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع المسجد )5(

ٱ ٻ ٻ

علمه  الإن�����س��ان،  خلق  ال��ق��راآن،  عّلم  الرحمن،  الرحيم  هلل  احلمد 
البيان، له مقاليد ال�سموات والأر�ص �سبحانه كّل يوم هو يف �ساأن، واأ�سهد 
اأّن حممًدا عبده ور�سوله،  اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد  اإله  اأن ل 
�سيد ولد اآدم اأجمع، وخري من �سلى وركع، واأبلغ من دعا اإىل اهلل فاأ�سمع، 
�سلى اهلل وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء الربرة، ور�سي عنهم 

وعن التابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
قد تكر امل�ساجد يف بع�ص البلدان الإ�سالمية وقد تقل يف بلدان 
بع�ص  فهناك  لها،  واملرتادين  امل�سلني  ع��دد  هو  يهمنا  ما  ولكن  اأخ��رى، 
امل�ساجد �سبه مهجورة ل ي�سلي بها اإل ن�سف �سف اأو اأقل مع اأن جريان 

م�سجدها كر، ول حول ول قوة اإل باهلل.
من هذا اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

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

اأحر�صي على حث من يف البيت من ال�صباب والرجال واالأطفال 
على الذهاب مبكًرا اإىل امل�صجد، 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 
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ          ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
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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(.

ال حتر�ص��ي اأن تك��وين اأول م��ن يغ��ادر م��ن امل�صجد بع��د انتهاء 
ال�صالة، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: قال ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
امل�شجَد  اإل  �شواُه،  فيما  األِف �شالٍة  م�شجدي هذا خرٌي من  "�شالٌة يف 

احلراَم" رواه البخاري. 

كر، ومع  ا�صتغل��ي وقت جلو�صِك يف امل�صج��د بقراءة القراآن والذِّ
الكلمة ال�صباحية:

أجهزة صدى الصوت في المساجد

اإن حت�شني ال�شوت بالقراآن مما رغب فيه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ، ومما اأكد 
ا َمْن مَلْ َيَتَغنَّ ِباْلُقْراآن« رواه  على فعله، بل ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »َلْي�َس ِمنَّ

البخاري.
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شمع  اأنه   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  وعن 
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ْوِت ِباْلُقْراآِن َيْجَهُر ِبِه« رواه  ُ ِل�َشْيٍء َما اأَِذَن ِلَنِبيٍّ َح�َشِن ال�شَّ »َما اأَِذَن اهللَّ
البخاري وم�شلم.

فدل هذا على اأن ح�شن ال�شوت من املرغوب فيه؛ ملا يف ذلك من 
ترقيق القلوب بالقراآن، فهو واإن كان كالم اهلل تعاىل الذي ل ي�شبه اأي 
كالم، ول يقدر اأحد على الإتيان مبثله، اإل اأن حت�شني ال�شوت به وترقيق 

القلوب بح�شن تالوته من الأمور امل�شتحبة كما يف الأدلة ال�شابقة.
وقد يعمد بع�س الأئمة يف بع�س امل�شاجد اإىل اتخاذ اأجهزة حت�شن 
ال�شوت وجتعل من ال�شوت العادي �شوًتا جمياًل ياأخذ بالقلوب، ومن 
تلك الأجهزة ما ي�شّمى باأجهزة �شدى ال�شوت، والعلماء يف ذلك ما بني 
منكر لها لأنها قد تزيد اأحرًفا على ما يف القراآن مثل حرف الراء يف 
قوله تعاىل: )مّدكر( جتعل بع�س الأجهزة احلرف الأخري عدة اأحرف 
فلهذا  ال��ق��راآن،  ال��زي��ادة يف  ه��ذا من  العلماء  بع�س  فعّد  )م��دك��ررر(، 
اأنكر مثل هذه الأجهزة ودعا اإىل الكتفاء بال�شوت الفطري، اأو مبكرب 
قال: )ال�شدى  ابن عثيمني حيث  ال�شيخ  اأولئك  ومن  العادي،  ال�شوت 
الذي يجعل احلرف حرفني يعني: الزيادة يف القراآن، فيكون قد افرتى 
زاد  اأنه  قال: )من مدكررر( ما معنى هذا؟ معناه  اإذا  على اهلل كذًبا 

حرًفا يف كالم اهلل..( اإلخ.
وقال ال�شيخ عبد اهلل اجلربين - رحمه اهلل - عن مكربات ال�شوت 
وال�شدى يف امل�شاجد: )هذه املكربات كثرًيا ما حتدث الت�شوي�س وخفاء 
حتدث  واأحياًنا  تفهم،  اأن  قبل  الأ���ش��وات  تلتقط  اإنها  حيث  ال�شوت، 
ال�شدى يف داخل امل�شجد، مما ل يفهم معه �شوت القارئ، فاأرى اأن ل 
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ت�شتعمل هذه الأجهزة القوية اإل اإذا ق�شر من �شوتها، فاإن كان ق�شد 
هذه  بغري  ذلك  فليكن  اخل�شوع  حت�شيل  اأو  ال�شوت،  حت�شني  الإم��ام 
املكربات، واإن ق�شد �شماع البعيد ليح�شل له �شهرة وثناء بني النا�س 
الغافل وح�شور  الرياء وال�شمعة، فاإن ق�شد تنبيه  كان ذلك داخاًل يف 
بحيث  املكرب،  �شوت  رفع  يف  يبالغ  ل  لكن  ح�شًنا،  ذلك  كان  املتكا�شل 

ي�شو�س على امل�شاجد الأخرى، واهلل اأعلم(.
ومن العلماء من يرى اأن ال�شدى اإذا كان خفيًفا ول يعطي تكراًرا 
لالأحرف فاح�ًشا، وكان فيه حت�شني لل�شوت مع هدوء فيه وعدم ارتفاع 
ول اإزعاج، كان ذلك ح�شًنا، وهو داخل يف التح�شني املق�شود منه ترقيق 
القلوب واخل�شوع يف ال�شالة. حيث يرى ال�شيخ عبد العزيز ال�شدحان: 
اأنه اإذا كان ال�شدى خفيًفا ويعطي ال�شوت جماًل فهذا ل باأ�س به، اإن 

�شاء اهلل.
قلة خ�شوع يف  التح�شني مع  وتكلف  ال�شدى،  اأجهزة  واملبالغة يف 
القارئ ل ت�شمن ول تغني من جوع، اإذ اإن ارتباط اخل�شوع يف قلب القارئ 
واخل�شية  اخل�شوع  من  القارئ  قلب  يف  ما  بقدر  امل�شتمعني  قلوب  ويف 
مرامي  يف  والتفكر  يقراأ  ما  معاين  تذكر  من  قلبه  يف  ما  وبقدر  اأوًل، 
بالإخال�س هلل  مرتبط  ذلك  وكل  معها،  والتفاعل  ومقا�شدها،  الآيات 
واخل�شية، وكلما كان القارئ عاملًا باهلل وبعظمته وبعلمه، كان اأخ�شع هلل 
واأرّق قلًبا واأ�شرع العيون دمًعا، وما ال�شوت اجلميل اإل تعبرًيا عما يف 
ذلك القلب من اإجالل اهلل وتعظيمه، وكم من اأ�شوات ح�شنة متكلفة ل 
تزيد امل�شتمعني اإل نفوًرا، اأو ارتياًحا ب�شوت القارئ مع عدم خ�شوع قلب 
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ول دمع عني، ف�شبحان اهلل كم بني من يقراأ القراآن من قلبه وبني من 
يقروؤه من طرف ل�شانه من درجات! وكم بني من يتكلف ال�شوت احل�شن 
ومن ياأتي على ل�شانه كاأحلى من الع�شل، ب�شبب ما يف القلب من خ�شوع 

وخ�شية وحب وخوف من اهلل رب العاملني!

ال تن�صغلي باحلديث اجلانبي يف امل�صجد، ومع هذه الفقرة:

من آداب المساجد

ه اإىل امل�شجد مبا ورد ومنه اأن يقول:  1- ي�شن الدعاء حني التوجُّ
»ب�شم اهلل توكلت على اهلل ول حول ول قوة اإل باهلل« رواه اأ�شحاب ال�شنن 

وحمله عند اخلروج من البيت لأية جهة.
2- ي�شن ملن اأراد دخول امل�شجد تقدمي رجله اليمنى ويقول: »اأعوذ 
الرجيم  ال�شيطان  من  القدمي  و�شلطانه  الكرمي  وبوجهه  العظيم  باهلل 
.. ب�شم اهلل .. اللهم �شل على حممد اللهم اغفر يل ذنوبي وافتح يل 
اأراد اخلروج خرج برجله الي�شرى ويقول: »ب�شم  اأبواب رحمتك « واإذا 
اهلل اللهم �شل على حممد اللهم اغفر يل ذنوبي وافتح يل اأبواب ف�شلك 

اللهم اع�شمني من ال�شيطان الرجيم« رواه م�شلم.
ملسو هيلع هللا ىلص: »من غدا  اإليها واجللو�س فيها .. قال  3- ي�شتحب ال�شعي 
اإىل امل�شجد اأو راح اأعد اهلل له يف اجلنة نزًل كلما غدا اأو راح« متفق 

عليه.
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ال تغ�صبي اإن اأبدت لك اإحدى امل�صليات يف امل�صجد اأية مالحظة 
اأو تنبيه، ومع هذه الفقرة:

من خصائص المسجد الحرام

1- اإنها اأحب الأر�س اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما ثبت من حديث عبد اهلل 
بن عدي بن حمراء الزهري - ر�شي اهلل عنه - قال: راأيت ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص واقًفا على احلزورة فقال: »واهلل اإنك خلري اأر�س اهلل واأحب اأر�س 
اإل ب�شبب  اهلل اإىل اهلل ولول اأين اأخرجت منك ما خرجت«، وما ذلك 

وجود بيت اهلل احلرام فيها واهلل تبارك وتعاىل اأعلم.
2- اإن امل�شجد احلرام هو الذي توؤدى فيه فري�شة احلج قال اهلل 

زب ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ  تبارك وتعاىل: 
ٴۇ       ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ         ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  

ۋ رب ) اآل عمران(.
واأنها  الطاعون،  الدجال ول  اأنها ل يدخله  3- ومن خ�شائ�شها 
حمرو�شة من املالئكة، ول يحل قطع �شجر احلرم حلديث جابر - ر�شي 
املدينة كالكري وحرم  »مثل  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  �شمع  اأنه   - اهلل عنه 
اإبراهيم مكة واأنا اأحرم املدينة، وهي كمكة حرام ما بني حرتيها وحماها 
كلها ل يقطع منها �شجرة اإل اأن يعلف رجل منها ول يقربها اإن �شاء اهلل 
قال  واأبوابها«،  اأنقابها  واملالئكة يحر�شونها على  الدجال  ول  الطاعون 
�شالحا  فيها  يحمل  لأحد  يحل  »ول  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  �شمعت  واإين 

لقتال«.
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بظلم  باإحلاد  فيه  اأراد  من  كل  توعد  وتعاىل  تبارك  اهلل  اإن   -4
بالعذاب الأليم كما قال يف كتابه الكرمي: زب ڀ ڀ ڀ        ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤڤ  
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  رب )احلج(، وجميع 

املعا�شي والذنوب من الظلم لنف�س. 

احر�صي على ال�صالم عند دخولِك امل�صجد، ومع هذه الفقرة:

المجلة الحائطية

اإل�شاق جملة حائطية، طوال  اأي م�شجد  ا يف  ال�شهل جدًّ اإّن من 
النا�س  لواقع  ما�شة  تكون  باأن  امل�شجد،  يف  اأهمية  ذات  وجعلها  العام، 
اجتماعًيا وعلمًيا وغري ذلك، ولكنها يف �شهر رم�شان ينبغي اأن تخ�ش�س 

جميع جوانبها يف امل�شائل والأحكام واملوا�شيع الرم�شانية.
الهدف من املجلة:

- هي و�شيلة دعوية مقروءة ثابتة وم�شتمرة يقبل عليها كثري من 
النا�س يف اأوقات خمتلفة ومن جهات متعددة.
- ن�شر الفائدة واملعلومة وتوعية النا�س.

مكّونات املجلة:
تتكّون املجلة من الآتي:

- عنوان بارز ملفت.
يتعلق برم�شان مثل: )الفتتاحية،  - موا�شيع متفرقة �شاملة ملا 
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ال�شلف،  �شوام  بع�س  نبوي،  حديث  ال�شوم،  فوائد  رم�شانية،  فتاوى 
برنامج ال�شائم وال�شائمة...(.

- فقرات اأخرى مثل: )اأبيات �شعرية، م�شابقة، فكاهة، حكم...(.
وملا كانت املجالت احلائطية قد كرثت فاإّن من ال�شروري اأن تتمّيز 
املجلة الرم�شانية؛ ليقبل عليها النا�س، واإل كانت غري مرغوبة عندهم.

اأين تعّلق؟
املجلة احلائطية  فيه  تعّلق  الذي  الوحيد  املكان  امل�شجد هو  لي�س 
باعتبار اأنها �شادرة عن اأن�شطة امل�شجد، بل ينبغي اأن تعم اأرجاء كثرية 

فمن املمكن اأن تعلق مثاًل يف:
- امل�شاجد.

- �شالت امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية.
- ممرات املدار�س.

- قاعات النتظار اأينما كانت. 
- اأماكن اجللو�س يف بع�س الأحياء.

امل�صج��د فر�صة الإزال��ة ال�صحناء والبغ�صاء ب��ني امل�صلمني، ومع 
هذه الفقرة:

وسائل وأفكار للدعوة في المسجد

1- اإلقاء الكلمات الوعظية بني فرتة واأخرى وحث من هّن اأهاًل 
لذلك عليه..
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2- اإقامة املحا�شرات الأ�شبوعية اأو ال�شهرية اأو الف�شلية.
3- اإقامة الندوات العلمية يف امل�شجد اإن كان املكان منا�شًبا لذلك.
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.

اأن  ول  اأ���س��ب��وع،  يف  يو�سف  اأن  ميكن  ل  امل�سجد  ن��ق��ول:  ختاًما 
يحاط دوره يف كلمات بل هو اأكرب من ذلك بكثري؛ لذلك اتقني اهلل 
يف الواجب املناط بكن جتاه امل�سجد من حتري�ص لأهل بيتِك لعمارة 

امل�سجد وبخا�سة الرجال وال�سباب والأطفال..
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )1(

ٱ ٻ ٻ

�سرعه  ما  واأتقن  تقديًرا،  فقدره  �سيء  كل  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
و�سنعه حكمة وتدبرًيا، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له وكان 
اإىل  اأر�سله  ور�سوله  عبده  حممًدا  اأّن  واأ�سهد  قديًرا،  �سيء  كل  على  اهلل 
اخللق ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منريا، �سلى اهلل عليه 

وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
الو�سوء،  اإىل  نحتاج  ال�سالة  فقبل  والنظافة،  الطهر  دي��ن  ديننا 

وقبل اجلمعة ي�سن الغ�سل، وعند امل�سجد ي�ستحب اأخذ الزينة.
ومن هذا املنطلق ي�سّرنا اأن نقدم لكّن براجمنا لهذا اليوم ال�سبت، 
املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( �سوف نتحدث عن النظافة واآدابها 

يف اأ�سبوع باإذن اهلل.

النظافة والطهارة يف 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 رب )الروم(.

ال�صّنة حتث على الطهارة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص 
َل اهلُل لُه طريَق  - : "ما من رجٍل َي�شُلُك طِريًقا، َيطُلُب فيه ِعْلًما اإلَّ �َشهَّ

اجلنِة، و َمْن اأْبطاأَ بِه عمُلُه مْل ُي�شِرْع بِه َن�شُبُه" �شححه الألباين. 

الو�صوء مق�صد للطهارة ، ومع الكلمة ال�صباحية:

الوضوء سالح المؤمن

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺٿ ٿ ٿ                ٿ ٹٹ  ٹ ٹ          ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 
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ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ک ک  رب )املائدة(.

اإّن الو�شوء لي�س جمّرد تنظيف لالأع�شاء الظاهرة، ولي�س جمرد 
تطهري للج�شد يت�واىل عدة مرات يف اليوم، بل اإن الأثر النف�شي وال�شمو 
اأن تعرب  الروحي الذي ت�شعر به امل�ش�لمة بعد الو�شوء ل�شيء اأعمق من 

عنه الكلمات ، خا�شة مع اإ�شباغ الو�شوء واإتقانه.  
فللو�شوء دور كبري يف حياة امل�شلمة، وهو يجعلها دائًما يف يقظة 
تو�شاأ  »من  م�شلم:  رواه  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عنه  قال  وقد  وتاألق،  وحيوية 
حتت  من  تخرج  حتى  ج�شده  من  اخلطايا  خرجت  الو�شوء  فاأح�شن 
اأمامة: »من تو�شاأ فاأ�شبغ  اأبي  اأحمد عن  فيما رواه  ملسو هيلع هللا ىلص  اأظفاره«، وعنه 
الو�شوء وغ�شل يديه ووجهه وم�شح على راأ�شه واأذنيه ثم قام اإىل �شالة 
مفرو�شة غفر له يف ذلك اليوم ما م�شت اإليه رجاله وقب�شت عليه يداه 

و�شمعت اإليه اأذناه ونظرت اإليه عيناه وحدث به نف�شه من �شوء«.

نظافة الطرقات من اإماطة االأذى، ومع هذه الفقرة:

الحلول لعدم رمي النفايات

يف  النفايات  رم��ي  ع��دم  على  �شغرهم  منذ  الأط��ف��ال  توعية   -1
الطرقات.

2- و�شع لئحات مكتوب عليها ل لرمي النفايات يف احلدائق.
3- و�شع �شالل مهمالت عديدة لكي ترى الطالبة اأن هناك اأماكن 
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�شّتى لرمي النفايات.
على  النفايات  ترمي  ملن  عقوبات  و�شع  املدر�شة  واج��ب  من   -4

الأر�س.
5- اإجراء حمالت توعية للمدار�س تتناول احلفاظ على البيئة.

6- القيام بحمالت نظافة من ِقبل الطالبات يف تنظيف املدر�شة. 
املراحل  يف  الأطفال  بتعليم  املعلمة  تبداأ  اأن  ال�شروري  من   -7

الأوىل بعدم رمي النفايات يف اأر�س املدر�شة.
8- اأخذ بع�س الدرو�س يف النظافة كفوائدها والأمرا�س الناجمة 

عن رمي النفايات على الأر�س.
بتعلم  عليهم  ل��ذا  الأه��ل  عاتق  على  الكربى  امل�شوؤولية  تقع   -9

الأطفال على النظافة واأن رمي النفايات على الأر�س خطاأ.

الرائحة الطيبة تنع�س االأرواح، ومع هذه الفقرة:

البيئة النظيفة

يق�شد بالبيئة الظروف الطبيعية اأو الجتماعية التي نعي�س فيها 
، فالأر�س واجلو واملاء عنا�شر اأ�شا�شية ت�شكل البيئة. ولكي نعي�س حياة 
�شعيدة وهانئة ل بد اأن نحافظ على بيئتنا ونبقيها نظيفة. ل بد اأن نزرع 

الأ�شجار ونعتني بها ول نقطفها اأو نك�شرها.
باملخلفات  مملوءة  جنعلها  ول  نظيفة  �شواطئنا  نبقي  اأن  بد  ول 
ا اأن ن�شتن�شق هواًء نظيًفا خالًيا مما تنتجه  وبقايا الأطعمة. ل بد اأي�شً
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نبذل  اأن  علينا  ويجب  واحلرائق،  امل�شانع  ومداخن  ال�شيارات  عوادم 
الغايل والنفي�س ملحاربة ما يلوث بيئتنا التي نعي�س فيها.

على  املحافظة  يف  ن�شاهم  اأن  ن�شتطيع  هل  العزيزات  زميالتي 
اأن  اأن ن�شاهم يف نظافة بيئتنا، فمن ل ت�شتطيع  بيئتنا؟ طبًعا ن�شتطيع 
اأو احلي الذي ت�شكن فيه ول تن�شي ما  اأو مدر�شتها  حتافظ على بيتها 

قاله خري الب�شر حممد  ملسو هيلع هللا ىلص : »النظافة من الإميان«.

احر�صي على اأن يكون مظهرك جمياًل، ومع هذه الفقرة:

أهمية االغتسال

ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  ت���ع���اىل:  ي���ق���ول 
رب  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ       ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 

)الن�شاء: 43(.
ويقول جل وعال اآمًرا نبيه اأيوب - عليه ال�شالم - : زب جت حتخت 

مت ىت يت جث مث  رب  )�س(.
لقد اكت�شف الإن�شان على مدار التاريخ الأهمية العظمى لتنظيف 
مل  ولكن  الأم��را���س،  من  كثرًيا  به  وعالج  الغت�شال  طريق  عن  بدنه 
يعرف التاريخ اأمة جاء لها تنظيم لهذا الأمر اأعظم من ذاك التنظيم 
الذي كرم به اهلل اأمة الإ�شالم؛ فامل�شلمون كما اأمرهم اخلالق احلكيم 
�شبحانه وتعاىل يجب اأن يغت�شلوا مع دخولهم هذا الدين لأول مرة وحتى 
قبل نطق �شهادتي اأن ل اإله اإل اهلل واأّن حممًدا ر�ش�ول اهلل، واحلكمة يف 
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هذا اأّن ال�شتحمام يجدد الن�شاط للج�شم والعقل ويعيد النظافة والتاألق 
ويجعل املرء يف اأكمل حالته النف�شية واجل�شمية.

النظافة من االإميان، ومع اآخر فقراتنا:

تلوُّث البيئة

بالكائنات احلية  التي حتيط  البيئة  تغيري يف  اإحداث  التلوُّث هو 
بفعل الإن�شان واأن�شطته اليومية، مما توؤدي اإىل ظهور بع�س املواد التي 
ل تتالءم مع املكان الذي يعي�س فيه الكائن احلي ويوؤدي اإىل اختالله. 
والإن�شان هو الذي يتحّكم ب�شكل اأ�شا�س يف جعل هذا الغذاء يتحّول ملواد 
نافعة اأو �شارة، فنجد مثاًل اأن الف�شالت البيولوجية للحيوانات ت�شكل 
مادة نافعة اإذا مّت ا�شتخدامها خم�شبات للرتبة الزراعية، واأما اإذا مّت 

التخل�س منها م�شارف املياه ف�شتوؤدي اإىل انت�شار الأمرا�س والأوبئة.
ختاًما نقول: ما اأجمله من منظر عندما ترين امل�سلني يف بيوت 
اهلل ذوو رائحة طيبة، ومالب�ص نظيفة، وما اأ�سعده من موقف حينما 

ترين الطالبة يف ف�سلها بثوب نظيف، ورائحة زكية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 



319

أسبوع النظافة )2(

ٱ ٻ ٻ

متحابني،  الدين  يف  اإخ��وة  املوؤمنني  جعل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة احلق واليقني، واأ�سهد 
اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الأم���ني،  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حممدا  اأّن 
كثرًيا.  ت�سليًما  و�سلم  الدين  يوم  اإىل  باإح�سان  لهم  والتابعني  واأ�سحابه 

اأما بعد:
�سوؤون  تفا�سيل  جميع  لنا  يبنّي  ال��ذي  ذاك  دي��ن،  م��ن  اأجمله  م��ا 

حياتنا حتى عند دخول اخلالء وق�ساء احلاجة.
ونحن يف هذا اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

اأتيناكن للحديث عن النظافة يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع النظافة.

اإن اهلل جميل يحب اجلمال، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہہ  ۀ 
ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ   ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺ 
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ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ  

ڇ       ڇ ڇ رب )الروم(.

اإّن امل��راأة ينبغي اأن يكون ثوبه��ا ح�صًنا ونعلها ح�صًنا ب�صرط اأن 
يكون ذلك اأمام بنات جن�صها اأو حمارمها، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  
اأف�شُل؟  الأعماِل  اأيُّ   ِ اهللَّ ر�شوَل  يا  فقلُت  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ ر�شوَل  »�شاألُت  ملسو هيلع هللا ىلص: 
؟ قاَل: برُّ الوالديِن.  ِ الُة مليقاِتها. قلُت: ثمَّ ماذا يا ر�شوَل اهللَّ قاَل: ال�شَّ
ي  . ثمَّ �َشكَت عنِّ ِ ؟ قاَل: اجِلهاُد يف �شبيِل اهللَّ ِ قلُت: ثمَّ ماذا يا ر�شوَل اهللَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ولِو ا�شتزدُتُه لزادين« ح�شنه الألباين. ر�شوُل اهللَّ

زب ...   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ   رب )البقرة(، 
ومع الكلمة الطيبة:

نظافة األكل والشرب

1- يف احلالت املثالية، يجب تعقيم جميع اأنواع املياه التي ل تاأتي 
من م�شدر �شليم قبل �شربها، وذلك عن طريق غليها )مدة ل تقل عن 
ع�شر دقائق( اأو تر�شيحها )بفلرت خا�س( اأو تقطريها اأو اإ�شافة الكلور 
اإليها )3 قطرات من الكلور يف ليرت واحد اأو مقدار ملعقة �شغرية يف 10 
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لرتات ماء(.
ال�شغار  لالأطفال  وبخا�شة  الأهمية  اأمر يف غاية  املاء  تعقيم  اإن 
ويف الفرتات التي ينت�شر فيها الإ�شهال اأو حالت من التيفوئيد اأو التهاب 
الكبد الفريو�شي اأو الكولريا. اإل اأن توفري كمية كافية من املياه قد يكون 
وقد  الأمرا�س.  بع�س  تفادي  اأجل  من  النقية  نوعيتها  من  اأهمية  اأكرث 
ومالها  وقتها  تخ�ش�س  اأن  الفقرية  العائالت  من  يطلب  اأن  يحدث 
القليل للح�شول على احلطب والوقود بهدف غلي املاء، ولكن مثل هذا 
الطلب قد يوؤدي اإىل �شرر اإ�شايف، اإذا كان هذا على ح�شاب املال القليل 
والغابات.  لل�شجر  اأو�شع  تدمري  اأو  لالأطفال  طعام  لتوفري  املخ�ش�س 

وملزيد من املعلومات حول املاء النظيف.
اإحدى الطرق املالئمة وغري املكلفة يف تعقيم ماء ال�شرب هي يف 
و�شعه يف زجاجة اأو وعاء �شفاف )والأف�شل اأن يكون من الزجاج ولي�س 
من البال�شتيك( حتت اأ�شعة ال�شم�س مبا�شرة، ملدة �شاعتني على الأقل. 

فهذه الطريقة تق�شي على معظم اجلراثيم يف املاء.
2- الذباب عدوٌّ خطر: تعلق امليكروبات باأقدام الذباب حني يحط 
ن�شتعملها.  التي  والأ�شياء  وال�شراب  الطعام  اإىل  فينقلها  ال��رباز،  على 
باأن تهبط على  اأو احل�شرات الأخرى  للذباب  اأن ن�شمح  لذلك ل يجوز 
الطعام، اأو تزحف عليه فهذا قد ين�شر املر�س. ل ترتكوا بقايا الطعام 
اأو ال�شحون املت�شخة هنا وهناك لأنها قد جتتذب الذباب اإليها. يجب 

حماية الطعام وحفظه يف مكان مغلق وتغطيته.
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باأن  لالأطفال  ن�شمح  ول  اأكلها  قبل  واخل�شر  الفاكهة  نغ�شل   -3
ياأكلوا طعاًما وقع على الأر�س اإل بعد غ�شله جمدًدا.

4- ل ناأكل اللحم نيًئا )ول ال�شمك( اإل بعد اأن نطبخه اأو ن�شويه 
جيًدا بحد يختفي لونه الأحمر. تاأكدوا من عدم بقاء اأجزاء نيئة داخل 

اللحم. فالديدان ت�شتطيع اأن تعي�س يف اللحم غري املطبوخ. 
لأنه قد يكون  اأو طعاًما رائحته كريهة  ناأكل طعاًما قدمًيا  5- ل 
�شاًما. ول ناأكل الطعام اجلاهز املعلب اإذا كانت العلبة منتفخة اأو حتدث 
اإذا  اأثناء فتحها )التنفي�س(. ونفح�س ب�شكل خا�س )الدجاج(  �شوًتا 
مرت �شاعات طويلة على طبخها. وقبل اأكل بقايا الطعام ن�شخنه مرة 
الأطفال  اإىل  الأك��ل  نقدم  الإمكان،  وعند  ا.  ج��دًّ �شاخًنا  لي�شبح  ثانية 

وامل�شنني واملر�شى بعد حت�شريه مبا�شرة.
6-  )الدجاج( تنقل جراثيم ت�شبب الإ�شهال. يجب غ�شل اليدين 

جيًدا عند حت�شري الدجاج قبل اأن نلم�س اأطعمة اأخرى.
7- على امل�شابات بال�شل والزكام والأمرا�س املعدية الأخرى اأن 
اأن  قبل  واأدواتهن  اأطباقهن  غلي  ويجب  بهن.  خا�شة  اأوعية  ي�شتعملن 

ي�شتعملها الآخرون.

الطهور �صطر االإميان، ومع هذه الفقرة:

النظافة الشخصية

1- املاء وال�شابون: وهما اأهم اأ�ش�س النظافة ال�شخ�شية. فاملاء 
الأو�شاخ  من  للتخل�س  ال�شابون  رغوة  اإىل  نحتاج  لأننا  يكفي  ل  وحده 
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وامليكروبات العالقة بالأيدي.
نغ�شل اأيدينا باملاء وال�شابون، وخ�شو�شا ً يف ال�شباح وبعد التربز 

)التغوط( وقبل الأكل وقبل حت�شري الطعام.
 ) حاراً  الطق�س  كان  اإذا  )يومًيا  بانتظام  ن�شتحم  اأن  علينا   -2
واأن نغت�شل بعد العمل ال�شاق اأو العرق الكثري. فاحلمام املتكرر ي�شاعد 
على حماية الب�شرة من اللتهابات اجللدية ومينع ق�شرة الراأ�س والبثور 

واحلكة وطفرات اجللد. وعلى املري�س والطفل اأخذ حمام كل يوم.
التي تنت�شر فيها الدودة  3- ل من�شي حفاة الأق��دام يف الأماكن 
ال�شنارية )اخلطافية(. فهذه الدودة ت�شبب حالة �شديدة من فقر الدم 

)الأنيميا(. وهي تت�شلل اإىل اجل�شم من باطن القدم.
اأكل احللويات. ويف حال  وبعد  كل وجبة  بعد  اأ�شناننا  نفر�س   -4
الأ�شنان  نفرك  ال�شواك،  ن�شتعمل  اأ�شنان  وفر�شاة  معجون  وجود  عدم 

بامللح وكربونات ال�شودا.

ال يقبل اهلل �صالة بغري ُطهور، ومع هذه الفقرة:

النظافة في المنزل

1- ل ن�شمح للحيوانات بالدخول اإىل امل�شكن اأو اإىل املكان الذي 
يلعب فيه الطفل.

2- اإذا تغّوط الطفل اأو احليوان قرب امل�شكن ننظف مكانه، ونعلم 
الطفل اأن ي�شتعمل املرحا�س )بيت اخلالء/ دورات املياه(، اأو اأن يتغّوط 
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بعيداً  عن امل�شاكن.
ال�شم�س.  يف  )ال�شرا�شف(  وامل��الءات  الفرا�س  اأغطية  نن�شر   -3
واإذا وجدنا ح�شرات البق )بق الفرا�س( ندلق املاء املغلي على الأ�شرة 

ونغ�شل الأغطية واملالءات يف اليوم نف�شه.
4- نفح�س راأ�س الطفل ونفت�س عن القمل وال�شيبان، ومننع دخول 

القطط والكالب امل�شابة بالرباغيت اإىل امل�شكن.
ونغطي  املر�س،  ين�شر  قد  فالب�شاق  الأر���س،  على  نب�شق  ل   -5

الفم باليد اأو مبنديل اأو ورقة عند ال�شعال والعط�س.
نغ�شلها  ثم  اأر���ش��ه  فنكن�س  منتظم،  ب�شكل  امل�شكن  ننظف   -6
وننظف ونغ�شل احليطان وحتت املفرو�شات. ون�شد ال�شقوق والثقوب فى 
اأن يع�ش�س البق واحل�شرات والعقارب  اأو الأر�س حيث ميكن  احليطان 

وال�شرا�شري.

ال�صواك مطهرة للفم، ومع اآخر فقراتنا لهذا اليوم:

ثقافة النظافة.. دعوة إلنقاذ بلدنا وأنفسنا بالنظافة 
أواًل

الإ�شالمي، حيث  الدين  للنظافة وخا�شة  الأديان مبجملها تدعو 
على الطهارة املعنوية باإزالة الأو�شاخ من �شخ�شية الإن�شان حتى يظهر 
ب�شورة جميلة كي تتقبله النفو�س وينجذب للطفه املعقول هذا يف باب 
نظافة النف�س، اأما عن نظافة اجل�شد فقد ورد عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »النظافة 



325

اأهمية النظافة بدرجة الإميان ملا لها من  من الإميان« احلديث يربط 
املعدية  الأوبئة  من  وحت�شينها  املجتمعات،  حياة  على  وتاأثري  اأهمية 
لبقاء  وانت�شارها  لنموها  لها  القاذورات مغرو�ًشا  التي جتد  واجلراثيم 

ن�شلها.
ال�شدر،  مدينة  وخا�شة  بغداد  واأزقة  اأحياء  يف  جتّولت  اإذا  لكن 
البيئية  الكارثة  حجم  �شرتين  وامل�شت�شعفني،  والعمال،  الفقراء  مدينة 
بالأو�شاخ  مليئة  الطرقات  حيث  هناك،  املواطنون  منها  يعاين  التي 
مبا  البع�س  بع�شهم  وير�شق  فوقها  للعب  الأطفال  يلجاأ  بحيث  الكبرية 
ينت�شلونها من القطع املعدنية اأو البال�شتيكية، فكم منهم يتعر�س يومًيا 
حياة  على  واجلاثم  البائ�س  الفقر  ب�شبب  الأق��دام  يف  خطرة  بجروح 
ه الدولة وامل�شوؤولني لنت�شالهم من ذلك امل�شتنقع  املواطنني، وعدم توجُّ
كثرية  اأ�شئلة   ، اأهم  يكون  قد  هو  مبا  لن�شغالهم  املميتة  احللقة  وتلك 
اليومي  األ يحق لهم ال�شتحمام  تفر�س نف�شها منها ما ذنب الطفولة 

اأحرام عليهم اللقمة النظيفة؟
ممن  يجعلنا  اأن  اهلل  ون�ساأل  فقراتنا،  ختام  اإىل  ن�سل  هنا  اإىل 

يطهر باطنه من الرياء واحل�سد، وظاهرة من الدرن والو�سخ.
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ   

اأجمعني".



326

أسبوع النظافة )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق اجلنة للموؤمنني، واأعد النار للكافرين، احلمد 
والآخ��ر،  وهو  الأول  هو  ورحمانيته،  وربوبيته  لألوهيته  ينبغي  كما  هلل 
والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم، وعلى كل �سيء قدير، اللهم لك 
احلمد ل اإله اإل اأنت، لك احلمد اأنت قيوم ال�سموات والأر�ص ومن فيهن، 
ولك احلمد، اأنت مالك ال�سموات والأر�ص ومن فيهن، ولك احلمد، اأنت 
نور ال�سموات والأر�ص ومن فيهن، ولك احلمد ملء ال�سموات والأر�ص 

ومن فيهن. و�سلِّ اللهم على حممد النبي الر�سول. اأما بعد:
اأ�سد  احل��ر���ص  عليها  ال��ظ��اه��ر،  نظافة  على  امل�سلمة  حت��ر���ص  كما 

احلر�ص على نظافة باطنها وقلبها من كل اأمرا�ص القلوب.
نحن معكن يف هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 
)          ( نقدم لكن يف يومنا هذا وباإذن اهلل �سبع فقرات خ�س�سناها عن 

النظافة.

النظاف��ة تن�صاأ على املرء منذ ال�صغر، ومع اأول فقراتنا القراآن 
الكرمي:

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  زب  تعاىل:  ق��ال 
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  ہہ  ۀ          ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
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ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ       ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
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(.

النظاف��ة �صل��وك و�صف��ة علينا احلر���س عليها، وم��ع احلديث 
ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: قال ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
اِب،  اٍت: اأولهنَّ اأو اأُخراهنَّ بالرتُّ "ُيغ�َشُل الإناُء اإذا ولَغ فيِه الكلُب �َشبَع مرَّ

ًة" �شححه الألباين.  ُة ُغ�ِشَل مرَّ واإذا وَلغت فيِه الهرَّ

من دون نظافة يتعّكر �صفو احلياة، ومع الكلمة ال�صباحية:

النظافة أسلوب حضاري

اأّن ال�شلوك اجليد هو عنوان التقدم واحل�شارة. ويقا�س  ل �شك 
والقيم  الأخ��الق احلميدة  اأبناوؤها من  به  يتحلى  ما  بقدر  الأمم  تقدم 

الكرمية، وقد قال ال�شاعر احمد �شوقي:
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ب��ق��ي��ت م����ا  الأخ���������الق  الأمم  اإمن�������ا 
ف���اإن ه��م ذه��ب��ت اأخ��الق��ه��م ذه��ب��وا.

ومن ال�شلوك البّناء لالإن�شان املتح�شر يف جميع جمالت احلياة، 
يف املدر�شة ويف املنزل ويف ال�شارع .. النظافة يف جميع مناهج احلياة، 

فللنظافة مزايا ل ُتَعد ول حُت�شى.
ومن  مبا�شر،  ب�شكل  واملجتمع  الفرد  حياة  على  تنعك�س  النظافة 
ره بني الدول الأخرى، وقد حث ديننا  خاللها تقا�س درجة رقيه وحت�شُّ
الكتاب  يف  مو�شع  من  اأكرث  يف  بها  واللتزام  النظافة  على  الإ�شالمي 
اأعلى درجات الرقي والتح�شر و�شاد العامل  وال�شّنة، فو�شل بذلك اإىل 
»نظفوا   : ملسو هيلع هللا ىلص  الكرمي   ر�شولنا  قال  النظافة:  دين  فالإ�شالم  بتعاليمه. 
اأفنيتكم ول ت�شبهوا باليهود«، واأب�شط �شورة حقيقية للنظافة هو عملية 
الو�شوء، فغ�شل الوجه و�شائر الأع�شاء الأخرى خم�س مرات يوميًّا هي 

النظافة بحد ذاتها.
ا بيئتنا يجب اأن نحافظ عليها لأنها هبة ونعمة من اهلل تعاىل  اأي�شً
يف  لحظنا  حيث  نظيفة.  عليها  واملحافظة  والرعاية  ال�شكر  ت�شتوجب 
من  الكثري  �شّوهت  قد  الإن�شان  يد  اأن  الع�شر  هذا  الأخ��رية يف  الآون��ة 
جمال البيئة وقللت من نفعها واأف�شدت عنا�شرها: املاء والهواء والغذاء، 
اإننا ل ن�شتطيع التحكم يف بيئتنا  وهو التلوث البيئي بحد ذاته ، حيث 
ما مل نتحكم يف اأنف�شنا، عن طريق الهتمام بنظافة �شوارعنا وبيوتنا 
بنا  املحدق  اخلطر  من  يحد  مما  البيئة  حماية  اأجل  من  الوعي  ون�شر 

نتيجة ال�شلوك ال�شلبي لالإن�شان    .
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واأخرًيا، فقد حثنا الدين الإ�شالمي على اجلوانب الروحية واأكد 
على نظافة الروح والقلب وطهارتهما حتى ي�شمو الفرد اإىل اأعلى درجات 

الإميان. قال ر�شولنا الكرمي  ملسو هيلع هللا ىلص : »النظافة من الإميان«.

النظافة تدعو اإىل التفاوؤل، ومع هذه الفقرة:

الوقاية الصحية للطعام

امليكروبات تعي�س على كل مادة ع�شوية تقريًبا، ولكن الطعام يوفر 
ظروفا جيدة لتكاثرها. مبقدور امليكروبات اأن " تف�شد " طعاما في�شبح 
ا اأن تنتج �شموما ل رائحة لها ول  له رائحة وطعم �شيئان، وباإمكانها اأي�شً

طعم، وهذه توؤدي لت�شمم الطعام. 
عديدة  بعمليات  متر  ن�شرتيها  التي  اجلاهزة  الأطعمة  من  كثري 
داخل  م�شبقا  تطبخ  املحفوظة  الأطعمة  اإن  امليكروبات.  على  للق�شاء 
علبة مغلقة وهكذا يتم الق�شاء على امليكروبات. كثري من الأطعمة ميكن 
جتميدها بتربيد مرتفع وحفظها ملدة اأطول، لأن درجة احلرارة الباردة 
حتول دون منو امليكروبات. ولكن بعد تدفئة الطعام فاإن امليكروبات تعود 
اأبًدا  جتمديه  ول  الدافئ.  الطعام  ا�شتهالك  املهم  من  لذلك  وتتكاثر. 
مرة اأخرى، لأنك هكذا حتفظني امليكروبات التي تكاثرت عندما �شخن 
الطعام. اجلراثيم تعي�س ب�شورة طبيعية يف عدة اأنواع من اللحوم مثل 
ا  الدجاج، لذلك، من ال�شروري طهي هذه اللحوم جيدا . ومن املهم اأي�شً
عدم تخزين حلًما نيًئا اإىل جانب حلم مطبوخ لأّن امليكروبات مبقدورها 

النتقال ب�شهولة من واحد لآخر.
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النظافة ال تتطّلب مّنا وقًتا كبرًيا، ومع هذه الفقرة:

األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان

واحليوان،  الإن�شان  بني  م�شرتك  مر�س   )200( من  اأكرث  هناك 
تكمن خطورتها يف اأنها اأكرث �شراوة على الإن�شان من الأمرا�س الآدمية.
اأمرا�س بكتريية ، فريو�شية ،  اإىل  وميكن تق�شيم هذه الأمرا�س 
القطط  تنقلها  الأمرا�س  وهذه   ، اأخرى  وم�شببات  طفيليات  فطريات 
اإن الإن�شان ياأخذ  والكالب وطيور الزينة ، ومنها ال�شل البقري، حيث 
هذا املر�س عن طريق احليوانات امل�شابة به ، كذلك مر�س الربو�شيال 

وهو ما ي�شّمى بحّمى البحر اأو احلمى املالطية.
لها  وي�شبب  ال��ك��الب  ال��غ��ال��ب  يف  تنقله  الأخ���ري  امل��ر���س  وه���ذا 
ا، و�شبب ذلك اأن الكالب  اأي�شً الإجها�س الذي قد يعاين منه الإن�شان 
عند الإجها�س تقوم باأكل امل�شيمة والتي توؤثر اإفرازاتها على املخالطني 

لها وت�شيب الن�شاء بالإجها�س.
اأما مر�س ال�شاملونيال اأي ما ي�شّمى بالت�شمم الغذائي، فاإنه ي�شبب 
التهابا بالأمعاء اإذا ما كانت و�شلت اإليه اأطعمة ملوثة بامليكروب، ويرتكز 
امليكروب امل�شبب لهذا املر�س يف براز احليوانات املري�شة. واأخرًيا قد 
ي�شاب الإن�شان بحمى الطني التي تلعب الكالب دورا يف نقلها لوجود 
امليكروب يف بول الكالب ال�شالة، وهذا امليكروب له القدرة على اخرتاق 
اجللد والأغ�شية املخاطية لالإن�شان. كذلك هناك اأمرا�س اأ�شا�شها اآدمي 
وتلعب احليوانات الأليفة دوًرا يف نقلها من بني الإن�شان مثل الديفرتيا 

وخ�شو�شا الأطفال.
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النظافة عادة ومن ال�صهل اكت�صابها، ومع هذه الفقرة:

خطر الحيوانات األليفة

يحر�س الكثري من النا�س على اقتناء حيوانات األيفة يف منازلهم، 
اإما حلبهم ال�شديد وولعهم باحليوانات، اأو من باب الوجاهة كما يعتقد 
البع�س، اأو رمبا من باب تقليد الآخرين من دون وعي مبدى م�شوؤولية 
اأو  واحد  بيت  اأكرث يف  اأو  ومتطلباتها، من قطة  رعاية هذه احليوانات 

طيور الزينة، وال�شلحفاة.
طبيعية  غ��ري  �شحية  واأع��را���س  وح�شا�شية  اأم��را���س  والنتيجة 
حتريهم ويت�شاءلون عن ال�شبب، بينما ال�شبب متحرك اأمامهم ليل نهار 
ي�شاطرهم حياتهم ، فما الذي ميكن اأن يوؤدي اإليه مثل هذه احليوانات 

املنزلية؟
احليوانات  ت�شببها  التي  الأمرا�س  راأ���س  على  تاأتي  احل�شا�شية 
وراث��ي  م��ر���س  ه��ي  اأن احل�شا�شية  الع��ت��ب��ار  الأخ���ذ يف  م��ع   ، الأل��ي��ف��ة 
مع   ، والرتكاريا  اجللدي  والطفح  الإكزميا  من  بنوع  الأطفال  ي�شيب 
العني  جفون  يف  اللتهابات  من  وكثري  بالربو،  لالإ�شابة  ال�شتعدادات 
يف  األيفة  حيوانات  يقتنون  الذين  الأطفال  لدى  اأو�شح  ال�شورة  وتكون 
املنازل، ويرجع ذلك لعدة عوامل اإما من احليوان نف�شه، واإما من فراء 
احليوان اأو اإفرازاته. فمن املاألوف اإلت�شاق الأطفال باحليوان املنزيل 
فر�شة  فاإّن  وبالتايل  واملالطفة،  اللعب  املالم�شة من خالل  عن طريق 

التعر�س لالإ�شابة باحل�شا�شية تكون اأكرث.
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وثمة التهابات جلدية تنتقل عن طريق احليوانات الأليفة ويكون 
م�شدرها احل�شرات التي تنمو يف فرائها ، حيث تنقل نوًعا معيًنا يتاأرجح 
مفهومه بني البكترييا والفريو�س. وهي �شيء معد يحدث التهاًبا جلدًيا 

ي�شاحبه ح�شا�شية عامة باجللد.

ال تهمل��ي النظاف��ة حت��ى ول��و كان الوق��ت �صيًق��ا، وم��ع اآخ��ر 
فقراتنا:

نظافة العينين
للمحافظة على نظافة العينني اتبعي الطرق التالية:

1- م�شح العني مبنديل نظيف ورطب.
2- عدم و�شع �شيء يف العني.

3- عدم ا�شتخدام نظارات الآخرين.
4- غ�شل العينني باملاء.

5- ل ت�شلِّط عليهما ال�شوء.
ختاًما: ناأمل اأن تكون النظافة هي �سعارنا.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )4(

ٱ ٻ ٻ

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

باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
يظن الكثري من امل�سلمني اأّن النظافة اأمر هام�سي وهي يف احلقيقة 
ق�سية واأدب رئي�ص يف الدين الإ�سالمي، ففي كل كتب الفقه باب النظافة 

قبل باب ال�سالة.
من هذا اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

يطيب لنا اأن نقدم لكن اإذاعتنا يف �ست ن�سائح.

ن م�صتوى ال�صحة، ومع القراآن الكرمي: النظافة حت�صِّ

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(.

�س، ومع احلديث ال�صريف: نظافة االأ�صنان حتميها من الت�صوُّ

الحديث

عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: "امل�شلُم من �َشِلَم امل�شلموَن من ل�شانِه ويدِه، واملهاجُر من هجر ما 

نهى اهلُل عنه" �شححه الألباين.

م، وم��ع الكلمة  غ�ص��ل االأي��دي قب��ل الطعام يحم��ي م��ن الت�صمُّ
ال�صباحية:

معلومات مهمة عن االغتسال

وحمامات  ال�شاخن  باملاء  الغت�شال  ال�شاخن:  باملاء  الغت�شال   -
بالتبعية  هذا  وي��وؤدي  جميعها،  اجل�شم  م�شام  تفتح  على  يعمل  البخار 
ج�شم  خاليا  اأن  ومعروف  طبيعي،  ب�شكل  اجل�شم  خاليا  تنف�س  اإىل 
الإن�شان حتتاج اإىل عملية التنف�س مثلها مثل اأي كائن حي، وكذا يجدد 
اجل�شم  فيكت�شب  واملتهالكة  التالفة  اخلاليا  ال�شاخن  باملاء  الغت�شال 
الن�شاط واحليوية، وتهداأ الأع�شاب، ولو كان احلمام ال�شاخن يف الليل 
من  يقلل  ال�شاخن  واحلمام  العميق،  الطبيعي  النوم  على  ي�شاعد  فاإنه 

احتمالت الإ�شهال لأنه يعني على اله�شم اجليد.
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- الغت�شال باملاء البارد: الغت�شال باملاء البارد يجعل جميع خاليا 
اجل�شم مبا فيها من �شرايني واأوردة تعاود النكما�س بعد التمدد، وهذا 
ي�شاعدها على اكت�شاب امل�رونة الالزمة التي تقيها الكثري من اأمرا�س 
احتمالت  من  ويزيد  التنف�س  ين�شط  مما  الدموية؛  وال���دورة  القلب 
اعتدال النب�س وال�شغط، واحلمام البارد يفيد ملن كان بدنه ن�شيطا ول 
ال�شاخن  املاء  بعد  ي�شتعمل  اأن  اله�شم، وميكن  يعاين من م�شكالت يف 
املاء  يكون  األ  والن�شاط، على  واإمداد اجل�شم باحليوية  الب�شرة  لتقوية 
�شديد الربودة. ول ي�شتعمل احلمام البارد عقب اجلماع اأو عقب الطعام 

مبا�شرة ملا ي�شببه من اأخطار.  
  - الغت�شال مع التدليك: والغت�شال مع التدليك يجدد ن�شاط 
النوم  وي�شاعد على  با�شتمرار  ب�شكل م�ده�س، ويجدد احليوية  اجل�شم 
وي�شاعد  الدموية  الدورة  وين�شط  ينبه احلوا�س  العميق، وكذا  ال�شحي 
على تخفيف العبء الواقع على القلب. وي�شتح�شن الغت�شال با�شتعمال 

زيت الزيتون مع التدليك عقب ممار�شة الريا�شة.  

اح��ذري اأن تدخل��ي امل�صجد وفي��ِك اأثر لرائحة ث��وم اأو ب�صل، 
ومع هذه الفقرة:

س أسبوع النظافة مؤسِّ

م�شريته  اأثناء  مميزة  ب�شمة  الب�شام  عبدالعزيز  عبداهلل  ترك 
جمل�س  تتبع  كانت  التي  الكتب  مراقبة  اإدارة  من  بداأها  التي  العملية 
اأن  قبل  والإذاع��ة،  ال�شحافة  مديرية  اإىل  بعد  فيما  وانتقلت  الق�شاء 
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يف  تراأ�شها  التي  عنيزة  بلدية  ويف  الق�شيم.  منطقة  اإم��ارة  اإىل  ينتقل 
ُيعرف  واأ�شبح  الوزارة  تبّنته  ح�شارًيا  م�شروًعا  قدم  العام )1403ه�( 

فيما بعد ب�»اأ�شبوع النظافة«.
واأف��اده  للكتب  مراقًبا  )1376ه����(  العام  يف  العملية  رحلته  ب��داأ 
ذلك كثرًيا يف الطالع والقراءة وارتفعت معه ح�شيلته الثقافية نظري 
الت�شاقه بالكتب املفيدة واملراجع النافعة، انتقل بعدها اإىل اإمارة منطقة 
الق�شيم ويف العام )1399ه�( طلب التقاعد ولكنه عاود العمل جمددا 
بعد اأن ر�شح ليكون رئي�ًشا لبلدية عنيزة، وقدم خالل عمله يف البلدية 
جهوًدا مميزة حاز من خاللها على الكثري من التفوق واأ�ش�س يف ذلك 
الوقت ما ي�شمى باأ�شبوع اخلدمة العامة، ويف العام التايل ا�شتمر هذا 
الأ�شبوع لثالثة اأ�شابيع ما اأثار اإعجاب وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية 
وقدمت لبلدية عنيزة خطابات �شكر نظري ذلك، وبعدها تبّنت الوزارة 
النظافة«  »اأ�شبوع  با�شم  اململكة  مناطق  على  تعميمه  وثم  امل�شروع  هذا 

وحقق جناحات كبرية يف رفع معدلت التوعية بالنظافة لدى املجتمع.
ويف �شنوات عمله يف البلدية كرمت اإدارته يف موؤمتر روؤ�شاء البلدية 
واملجتمعات القروية الثاين املنعقد يف املدينة املنورة وت�شلم الب�شام درع 

التميز.
ف�شاهم من  له يف عمله احلكومي،  الب�شام مبا حتقق  يكتف  ومل 
خالل ع�شوياته يف اجلمعيات اخلريية واملوؤ�ش�شات الجتماعية بالكثري 
من اجلهد، و�شارك يف املرحلة التاأ�شي�شية للجمعية اخلريية ال�شاحلية 

يف عنيزة لعدة �شنوات.
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وعرف عنه اإبان عمله يف البلدية وقوفه �شخ�شًيا على م�شروعات 
املخططات  مع  النا�س  م�شكالت  لتتبعه  خالفا  مواقعها  يف  البلدية 
ال�شكينة ول زالت ذكراه الطيبة حديث املجال�س واملنتديات يف املنطقة.

ال تبالغي بالنظافة اإىل حد الو�صوا�س اأو االإ�صراف بل تو�ّصطي 
يف ذلك، ومع هذه الفقرة:

أنواع التلوُّث

اأوًل: التلوُّث الهوائي : ت�شبب ملّوثات الهواء موت حوايل )50.000( 
�شخ�س �شنوًيا اأي متثل هذه الن�شبة حوايل )2%( من الن�شبة الإجمالية 
اأن يحافظ على �شحته  اأراد الإن�شان  . فاإذا  للم�شببات الأخرى للموت 
فال بد من ال�شيطرة على تلوث الهواء لأّنه اإك�شري احلياة الذي نتنف�شه .
املنبعث  الدخان  املجال هو  املزعجة يف هذا  العنا�شر  اأكرث  ومن 
من التبغ اأو ال�شجائر والذي يقتل حوايل )3( ماليني �شخ�س �شنوًيا ، 
ومن املتوقع اأن تزيد هذه الن�شبة اإىل )10( ماليني �شخ�س �شنوًيا يف 

الأربعة عقود القادمة اإذا ا�شتمر وجود مثل هذه الظاهرة .
تدهوًرا  العذبة  املياه  م�شادر  �شهدت  وقد  املائي:  التلّوث  ثانًيا: 
كبرًيا يف الآونة الأخرية لعدم توجيه قدر وافر من الهتمام لها. ومن 
العوامل التي ت�شبب حدوث مثل هذه الظاهرة ق�شور خدمات ال�شرف 
ال�شحي والتخل�س من خملفاته ، والتخل�س من خملفات ال�شناعات 

من دون معاجلتها.
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اأحر�صي على حمل �صواك يف حقيبتك، ومع اآخر فقراتنا لهذا 
اليوم:

من مظاهر النظافة عند المسلمة

يوم  ا  واأي�شً ال�شيف  ف�شل  يف  وخا�شة  يوميًّا  ال�شتحمام   -1
اجلمعة. 

اأو الفر�شاة واملعجون قبل النوم وبعد  2- تنظيف الفم بال�شواك 
تناول الطعام.

3- عدم ا�شتخدام اأدوات الغري كالفر�شاة اأو املن�شفة وغريها.
4- ق�س الأظافر باملق�س املخ�ش�س لذلك. 

5- احلر�س على نظافة ال�شعر. 
ال�شتخدام  وا�شتخدامها  املياه  دورات  نظافة  على  املحافظة   -6

املنا�شب. 
7- عدم الكتابة على اجلدران.

اإىل هنا نكون قد اأو�سلنا ر�سالتنا الإذاعية، فال تن�سي اأن جتعلي 
عنواًنا   .. عنواًنا  ومدر�ستِك  عنواًنا،  ومنزلِك  عنواًنا،  مظهرِك  من 

للنظافة والرتتيب والتنظيم.
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ   

اأجمعني".
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أسبوع النظافة )5(

ٱ ٻ ٻ

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

حممد، وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد:
ترمي  ف��ه��ذه  النظافة،  على  ت��دل  جميلة  مظاهر  ن��رى  م��ا  ك��ث��رًيا 
املخلفات يف مكانها ال�سحيح، وتلك حتمل �سواًكا، والثالثة ل تكتب على 
اأّن  على  تدل  التي  ال�سلبية  املظاهر  من  العديد  هناك  اأّن  اإل  اجل��دران، 
اأعداء للنظافة، فهذه حتفر الطاولت،  ا هم يف احلقيقة  اأ�سخا�سً هناك 

وتلك تكتب على اجلدران، والثالثة تطيل الأظافر.
الأربعاء،  اليوم  لهذا  ال�سباحية  اإذاعتنا  تنطلق  النطلق  هذا  من 
املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( يف اآخر اأيامها عن اأ�سبوع النظافة.

القراآن الكرمي خري كتاب يعلِّمنا 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�صّنة املطّهرة مليئة بخ�صال الفطرة:

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

تظ��ل النظاف��ة رم��ًزا م��ن رم��وز اأي��ة ح�ص��ارة، وم��ع الكلم��ة 
ال�صباحية:

الوضوء وأسراره الثمينة

ج�شم  من  لالأتربة  دائ��ًم��ا  املعّر�شة  الأع�شاء  غ�شل  عملية  اإّن 
الإن�شان ل �شك اأنها يف منتهى الأهمية لل�شحة العامة، فاأجزاء اجل�شم 
باملاليني يف  ُتعد  امليكروبات  لعدد مهول من  اليوم  تتعّر�س طوال  هذه 
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كل �شنتيمرت مكعب من الهواء، وهي دائًما يف حالة هجوم على اجل�شم 
الو�شوء  وعند  منه،  املك�شوفة  املناطق  يف  اجللد  خالل  من  الإن�شاين 
اجللد،  �شطح  فوق  من  لها  �شاملة  ك�شح  بحالة  امليكروبات  هذه  تفاجاأ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�شول  هدي  وهو  الو�شوء،  واإ�شباغ  اجل�يد  التدليك  مع  خا�شة 
وبذلك ل يبقى بعد الو�شوء اأي اأثر من اأدران اأو جراثيم على اجل�شم 

اإل ما �شاء اهلل.  
الفم  حتفظ  امل�شم�شة  اأّن  احلديث  العلم  اأثبت  امل�شم�شة:   -  
تقي  فاإنها  وك��ذا  التقيح،  من  اللثة  وحتفظ  اللتهابات  من  والبلعوم 
الطعام  بعد  تبقى  التي  الغذائية  الف�شالت  باإزالة  وتنظفها  الأ�شنان 
بع�س  تقوي  فهي  للم�شم�شة،  ا  ج��دًّ مهمة  اأخ��رى  وفائدة  ثناياها،  يف 
مهم  مترين  وهو  وا�شتدارته،  ن�شارته  للوجه  وحتفظ  الوجه  ع�شالت 
ا يف  يعرفه املتخ�ش�شون يف الرتبية الريا�شية، وهذا التمرين يفيد اأي�شً
اإ�شفاء الهدوء النف�شي على املرء لو اأتقن حتريك ع�شالت فمه يف اأثناء 

امل�شم�شة.  
- غ�ش�ل الأن��ف: اأظهر بحث علمي حديث اأجراه فريق من اأطباء 
جامعة الإ�شكندرية اأّن غالبية الذين يتو�شاأون با�شتمرار قد بدت اأنوفهم 
اأن  املعروف  ومن  وامليكروبات،  واجلراثي�م  الأتربة  من  خالية  نظيفة 
جتويف الأنف من الأماكن التي يتكاثر فيها العديد من هذه امليكروبات 
واجلراثيم، ولكن مع ا�شتمرار غ�شل الأنف وال�شتن�شاق وال�شتنثار بقوة 
- اأي طرد املاء من الأنف بقوة - يحدث اأن ي�شبح هذا التجويف نظيًفا 
ال�شحية  احلالة  على  ينعك�س  مما  واجلراثي�م،  اللتهابات  من  خالًيا 
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للج�شم كله، حيث حتم�ي هذه العملية الإن�شان من خطر انتقال امليكروب 
من الأنف اإىل الأع�شاء الأخرى يف اجل�شم.  

املرفقني  اإىل  واليدين  الوجه  ولغ�شل  واليدين:  الوجه  غ�شل   -   
ا يف اإزالة الأتربة وامليكروبات ف�شاًل عن اإزالة العرق  فائدة كبرية جدًّ
من �شطح اجللد، كما اأنه ينظف اجللد من املواد الدهنية التي تفرزها 
وتكاثر  ملعي�شة  ا  جدًّ مالئًما  موطًنا  غالًبا  تكون  وهذه  اجللدية،  الغدد 

اجلراثيم.  
اأما غ�شل القدمني مع التدليك اجليد فاإنه    - غ�شل القدمي��ن: 
منعك�شات  من  الأق��دام  يف  ملا  وال�شكينة،  بالهدوء  ال�شعور  اإىل  ي��وؤدي 
لأجهزة اجل�شم كله، وكاأن هذا الذي يذهب ليتو�شاأ قد ذهب يف نف�س 
الوقت يدلك كل اأجهزة ج�شمه على حدة، بينما هو يغ�شل قدميه باملاء 
بالهدوء  الطاغي  ال�شعور  ذل��ك  اأ���ش��رار  من  وه��ذا  بعناية.  ويدلكهما 

وال�شكينة الذي يلف امل�شلم بعد اأن يتو�شاأ.  
الدموية  الدورة  اأن  العلمي  بالبحث  ثبت  اأخرى: وقد  اأ�ش�رار   -   
ال�شفلية من  والأط��راف  وال�شاعدين،  اليدين  العلوية من  الأط��راف  يف 
القدمني وال�شاقني اأ�شعف منها يف الأع�شاء الأخرى لبعدها عن املركز 
املنظم للدورة الدموية وهو القلب، ولذا فاإّن غ�شل هذه الأطراف جميًعا 
مع كل و�شوء ودلكها بعناية يقوي الدورة الدموية، مما يزيد يف ن�شاط 
ا تاأثري اأ�شعة ال�شم�س ول �شيما الأ�شعة  اجل�شم وحيويته. وقد ثبت اأي�شً
ا مع  فوق البنف�شجية يف اإحداث �شرطان اجللد، وهذا التاأثري ينح�شر جدًّ
توايل الو�شوء، ملا يحدثه من ترطيب دائم ل�شطح اجللد باملاء، خا�شة 
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ال�شطحية  الطبقات  يتيح خلاليا  لالأ�شعة، مما  املعر�شة  الأماكن  تلك 
والداخلية للجلد اأن حتتمي من الآثار ال�شارة لالأ�شعة.  

النظاف��ة ال تدع��و اإىل احتق��ار االآخري��ات ب��ل اإىل ن�صحه��ن 
والتوا�صع معهن، ومع هذه الفقرة:

حقائق علمية

مليون   )300( اأّن  عامني،  قبل  العامليَّة  ة  ال�شحَّ مة  منظَّ ن�شرت 
اإن�شان م�شابون يف العامل كله باأمرا�س اأ�شبابها القذارة، وانت�شار هذه 
الأمرا�س اأقل ما يكون يف العامَل الإ�شالمي ب�شبب الو�شوء، والطهارة، 
الإي��دز،  مو�شوع  والآن   . ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   تعليمات  تنفيذ  وب�شبب  واخِلتان، 
اأقل ما تكون يف العامل  اأّن ِن�َشب هذا املر�س  ال�شيء الذي يحريِّ العامل 

الإ�شالمي، لأنه يعي�س يف �شوابط، والدين منهج.

احر�صي على اأن تكوين قدوة لزميالتك يف النظافة، ومع هذه 
الفقرة:

ما هي أسباب تلّوث البيئة؟

تدهور  اأ�شباب  والقت�شادية  البيئية  بالدرا�شات  املهتمون  يرجع 
البيئة اإىل الأ�شباب التالية:

التلوث  اإح��داث  اإىل  اأّدى  مما  للطاقة  الكثيف  ال�شتخدام   -1
اجلوي بزيادة كمية اجل�شيمات الدقيقة العالقة والغازات ال�شامة باجلو 
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مثل ثاين اأك�شيد الكربون، واأك�شيد النرتوجني، بالإ�شافة اإىل الأمطار 
احلم�شية.

2- ازدياد حركة النقل وعدد املركبات: وهي عنا�شر اأ�شا�شية يف 
زيادة م�شادر التلوث يف املناطق احل�شرية، فعدد املركبات يت�شاعف يف 
جميع املدن الآ�شيوية خا�شة املركبات التي ت�شتخدم الديزل واملركبات 
ذات التلوث املرتفع ، ففي كل من كوريا وتايالند وتايوان وهونغ كونغ 

يت�شاعف عدد املركبات كل ثالث �شنوات.
3- التو�شع ال�شناعي وزيادة عدد املن�شاآت والأن�شطة ال�شناعية 
وال�شلب  احلديد  �شناعات  مثل  للتلوث،  اأ�شا�شية  م�شادر  تعترب  التي 
والكيماويات  التكرير  واأعمال  الأ�شمنت  ومن�شاآت  والتعدين  واملناجم 
املكتظة  ال��ولي��ات  تعاين  ماليزيا  ففي  احل���راري.  التوليد  وحمطات 
باملن�شاآت ال�شناعية تلوًثا خميًفا فاقت معدلته املعايري الدولية لنقاء 
اجلو وفًقا ملقيا�س منظمة ال�شحة العاملية ، حيث ي�شري مقيا�س املنظمة 
اإىل اأن ن�شبة اجل�شيمات العالقة والدقيقة ترتاوح بني )40-60%( يف كل 
جرام من املرت املكعب، وتوؤكد الأرقام اأن هذه الن�شبة ترتفع يف الوليات 
الفيدرالية كوال ملبور وكربى املدن املاليزية "جوهور بارو" اإىل )%75( 

لكل جرام.
اآ�شيا  يف  للبيئة  تلوًثا  الأك��رث  ال�شناعية  القطاعات  انت�شار   -4
وبنغالد�س،  الهند  اإىل  اإ�شافة  والفلبني  وتايالند  اندوني�شيا  يف  خا�شة 
وامل�شادر  اجلو  يف  ال�شامة  املكونات  حجم  من  يزيد  الذي  الأم��ر  وهو 
مبعدلت   ، ملوثة  املحيط  على  املطلة  امل��دن  معظم  ف�شواطئ  املائية، 
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عالية �شواء ب�شبب املياه امللوثة الواردة من امل�شانع اأم ف�شالت ال�شفن 
الرا�شية عليها، مما اأّدى اإىل تلوث الأحياء البحرية.

ال تبالغي يف �صراء اأدوات النظافة، ومع هذه الفقرة:

رمي النفايات استهتار بالوطن والمواطن وحقوقه

"حنا غري"!  نكون  وقد  العامل،  اأي مكان يف  اأره��ا يف  ظاهرة مل 
التي  ال�شيارة  اأو كي�س من  اأكل  اأو علبة  بكل بجاحة ترتطم بك قارورة 
ت�شري اأمامك، �شواء يف الطرق ال�شريعة اأو 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،  ول��و  حتى  الأخ���رى  للدول  ي�شافرون  عندما  نراهم  اأنف�شهم 
�شعف  هو  هل  الأوط��ان.  تلك  ويحرتمون  بالأنظمة  يتم�شكون  جندهم 
وهل  حال؟  اأية  على  العقاب  وما  لدينا؟  وتطبيقه  العقاب  �شرامة  يف 
لدى هوؤلء نقطة حياء اأم 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 

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 هباًء، بل اإنها مدرو�شة ولها م�شبباتها. 
فكلنا يعلم ما ينقله جتمع تلك النفايات يف الطرق من اأمرا�س ب�شبب 
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جتمع احل�شرات والبعو�س. ولعلنا ن�شلم من مر�س اإنفلونزا اخلنازير، 
اإىل  اإ�شافة  املتخلفني،  ه��وؤلء  ا�شتهتار  ب�شبب  لأبادنا  بنا  حل  لو  الذي 

التلوث واملظهر امل�شني ملدننا.

النظافة مطلوبة من اجلميع، ومع اآخر فقراتنا:

المسابح العامة تسبب األمراض!

حّذر مركز ال�شيطرة على الأمرا�س يف مدينة اأتلنتا الأمريكية من 
ال�شباحة يف امل�شابح العامة، كونها اأحد م�شببات نقل العدوى والإ�شابة 
وفاة  بعد  التحذير جاء  اأن هذا  املركز  واأو�شحت م�شادر  باجلراثيم. 
طفلني موؤخرا نتيجة ملر�س انحالل الدم الت�شممي الناجت عن اجلراثيم 
املنتقلة بوا�شطة امل�شابح العامة. ون�شح اأطباء املركز الأمريكي النا�س 
املطهرات  ا�شتخدام  اإىل  اإ�شافة  وبعدها  ال�شباحة،  قبل  بال�شتحمام 
الأمرا�س  من  الوقاية  بغية  جيد  ب�شكل  والقدمني  اجل�شم  وتن�شيف 
وبخا�شة اجللدية منها، اإذ اإن برك ال�شباحة ُتعّد م�شدًرا خ�شًبا لنتقال 
الأمرا�س اجللدية مبا فيها الفطريات التي ت�شبب كثريا من الفريو�شات 
�شان  الأمريكي  الباحث  وقال  الأمرا�س.  من  وغريها  للتاآكل  امل�شببة 
امل�شابح  باللتهابات يف  العدوى  اأّن  الدرا�شة  اأجرى هذه  الذي  كوفمان 
عملية  بعد  فيها  ال�شابح  ي�شتحم  مل  اإذا  اأ�شرع،  ب�شكل  حتدث  العامة 
ال�شباحة مبا�شرة. اإىل ذلك اأكد املركز الأمريكي اأن ال�شباحة يف املياه 
ا  العميقة تنقل الإ�شابات ب�شكل اأكرب، لأّن م�شدر التلوث يكون تدريجيًّ
من العمق اإىل ال�شطح. م�شرًيا اإىل اأّن هناك اأكرث من ع�شرة اآلف اإ�شابة 
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بالإ�شهال �شنويًّا يف اأمريكا نتيجة انت�شار اللتهابات يف امل�شابح العامة 
وانتقالها بني م�شتخدمي هذه امل�شابح.

ختاًما نقول: النظافة ل تعني اأن حتر�ص الفتاة على مالب�ص 
ولدينا  اللبا�ص،  يف  وخلق  اأدب  لدينا  ب��ل  الغربية،  والأزي����اء  املو�سة 
جمتمعاتنا  على  ال�����س��اذة  ومالب�سه  بالغرب  الت�سبه  ع��ن  يغنينا  م��ا 

الإ�سالمية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "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
���ل وق��َط��ع وح����ّرم واأب�����اح، اأح���م���ده �سبحانه واأ���س��ك��ره، واأت�����وب اإل��ي��ه  وو����سَ
اَلح، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبيَّنا حمّمًدا عبد  واأ�ستغفره، واأ�ساأله الهَدى وال�سّ
ى باملَُهج والأرواح، �سلى اهلل و�سّلم  ه وخليله، هو املفدَّ اهلل ور�سوله و�سفيُّ
واح،  وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه، �سالًة و�سالًما دائمني بالغدوِّ والرَّ

والتابعني ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:
يحتل الوالدان مكانة عظيمة يف الدين الإ�سالمي، فهما من ربيا 

وتعبا واجتهدا لرتبية األأبناء والبنات.
ومن هذا اليوم ال�سبت، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( ي�سرنا 

اأن نكون معكن وعلى مدى اأ�سبوع للحديث عن الوالدين وف�سلهما.

الوالدان يف القراآن، اأوىل فقراتنا:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ     
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 
ى   ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ          ۈ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ      ائ  ى 
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ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ ی   یی ی جئ 
حئ مئ        ىئ  رب  )الإ�شراء(.

 الوالدان يف ال�صّنة، ثانية فقراتنا:

حديث وشرح

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   ،  - عنهما  اهلل  ر�شي   - عمرو  بن  اهلل  عبد  عن 
قال: »الكبائر الإ�شراك باهلل، وعقوق الوالدين ، وقتل النف�س ، واليمني 

الغمو�س« رواه البخاري.
ال�شرح: يف هذا احلديث  دليل على عظم ذنب العقوق واأنه �شبب 
يف عدم دخول اجلنة، واأن العقوق من كبائر الذنوب، فيجب على امل�شلم 
التي �شرعها اهلل،  باًرا بوالديه معظًما لهما قائًما بحقوقهما  اأن يكون 
ا  اأي�شً �شبب  وهو  الدنيا،  و�شعادة يف  لكل اخلري  �شبب  الوالدين  بر  لأن 
يكون  اأن  املوؤمن  فليحذر  الآخ��رة،  يف  اجلزيل  والثواب  العظيم  لالأجر 
عاًقا لوالديه، وليعلم اأن بّر الوالدين �شبب لكل خري يف الدنيا والآخرة، 
وليحر�س على دعاء والديه له، وليعلم اأن الرب يتوارث فكما ترب والديك 
ف�شيربك اأبناوؤك، والرب �شبب يف زيادة الرزق والربكة يف العمر وتفريج 
حياتهما  يف  والديه  و�شل  على  املوؤمن  وليحر�س  وال�شدائد،  الكربات 
هذا  فاإن  والأ�شدقاء،  الأرحام  و�شلة  وال�شدقة  بالدعاء  موتهما  وبعد 
من برهما بعد املوت، ن�شاأل اهلل مبنه وكرمه اأن يوفقنا جميًعا ملا ير�شيه 
اأن يجعلنا بارين بوالدينا اإنه جواد كرمي ، و�شلى اهلل و�شلم على عبده 

ور�شوله حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
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كلمتنا ال�صباحية عن الوالدين:

برُّ الوالدين في القرآن

مر�شاة  ت�شع  متعاقبة  مت�شافرة  ت��رتى،  اهلل  اآي��ات  ج��اءت  لقد 
ف�شيلة  تلي  ف�شيلة  اإليهما  الإح�شان  وتعد  اهلل،  مر�شاة  بعد  الوالدين 
الإميان باهلل، ملا لهذا احلق من التعظيم والإج��الل والح��رتام، فقال 
رب  ں  ں   ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب   ���ش��ب��ح��ان��ه: 

ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    زب  وقال:   ،)36 )الن�شاء: 
ۈ  ۈ    ٴۇۋ ۋ ۅۅ رب )الأنعام: 151(.

وقد اأو�شى اهلل بالإح�شان اإليهما فقال:  ٺ ٺ    ٺ  ٺٿ 
  ،)8 )العنكبوت:  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤڦ رب 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زب  وق���ال: 
ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ رب ) لقمان(.

وبيان  ال��وال��دي��ن،  مكانة  ت�شوير  يف  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  وي�شتمر 
الأ�شلوب الذي ينبغي للم�شلم اأن يتبعه يف معاملة والديه، اإن قدر لهما 
فيقول  والعجز  وال�شعف  ال�شيخوخة  اإىل مرحلة  ي�شل  اأن  لأحدهما  اأو 

زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ     ڻ  �شبحانه: 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  

ۈ         ٴۇ  ۋ ۋ رب )الإ�شراء(.
ويتجّلى ذلك باأن تتبع معهما اأموًرا خم�شة: 
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اأول: األ تتاأفف من �شيء تراه اأو ت�شمه من اأحدهما اأو منهما مما 
يتاأذى به النا�س، ولكن ا�شرب على ذلك منهما، واحت�شب الأجر عليه من 

اهلل كما �شربا عليك يف �شغرك، واحذر ال�شجر وامللل القليل والكثري.
ثانًيا: األ تنغ�س ول تكدر عليهما بكالم تزجرهما به.

ثالًثا: اأن تقول لهما قوًل ح�شًنا ليًنا مقروًنا بالحرتام والتعظيم 
مما يقت�شيه ح�شن الأدب، وتر�شد اإليه املروءة كاأن تقول: يا اأبتاه اأو يا 
باأ�شمائهما، ول ترفع �شوتك  ، ول تدعها  يا والدتي  اأو  اأماه  ويا  والدي 
نظر لطف  اإليهما  يكون نظرك  بل  بنظرك  فيهما  اأمامهما، ول حتدق 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   زب  �شبحانه:  ق��ال  وق��د  وتوا�شع،  وعطف 
ۇ رب )الإ�شراء: 24(، قال عروة: اإن اأغ�شباك فال تنظر اإليهما 
اإىل من غ�شب  نظره  �شدة  املرء  به غ�شب  ُيعرف  ما  اأول  ف��اإّن  �شذًرا، 

عليه.
رابًعا: اأن تدعو اهلل اأن يرحمهما برحمته الوا�شعة جزاء رحمتها 

لك، وجميل �شفقتهما عليك.
خام�ًشا: اأن تتوا�شع لهما وتتذلل، وتطيعهما فيما اأمراك به ما مل 
يكن مع�شية هلل، وت�شتاق وترتاح اإىل بذل ما يطلبان منك، رحمة منك 
بهما و�شفقة عليهما اإذا هما قد احتاجا اإىل من كان اأحوج النا�س اإليهما 
اأيام كان يف غاية العجز بحيث لو غفل عنه والده قليال من الزمن لهلك.
ير�شي  ما  حتته  ين�شوي  عام  الوالدين  اإىل  بالإح�شان:  والأم��ر 
اإن  بل  مناق�شة،  ول  ج��دل  ول  احتجاج  غري  من  ير�شيه  ل  وم��ا  الب��ن 
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برب  فيو�شي  ال��رب،  يف  ال��ذروة  اإىل  بتوجيهاته  لي�شمو  الكرمي  ال��ق��راآن 
الوالدين والإح�شان اإليهما ولو كانا م�شركني، فيقول �شبحانه، زب ڈ 
ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ ڳڱ  رب ) لقمان: 15(.

مهما فعلنا فلن نويف الوالدين قدرهما، ومع هذه الفقرة:

كيف يكون برُّ الوالدين؟

اعلمي اأختي امل�شلمة: اأّن الإح�شان اإىل الوالدين والرب بهما ي�شمل 
كل ما من �شاأنه اإر�شاءهما واإدخال ال�شرور على قلبيهما ما مل يكن يف 
باأمرهما  تعمل  لهما،  كاخلادمة  بوالديها  البارة  فالبنت  اهلل،  مع�شية 
وتتفانى يف خدمتهما، ول تتاأخر عن فعل ما فيه �شعادتهما وفرحهما؛ 
لأنهما اأ�شديا لها من اخلدمة ما ل ت�شتطيع اأن جتازيهما عليها، فحقهما 

اأكرب من اأن ُيرد، واأغلى من اأن ُيفتدى.
وامل�شلمة مطالبة برب والديها يف حياتهما وبعد موتهما.

الفقرة: هذه  ومع  اأف"،  لهما  تقويل  "فال 

أيتها العاقة.. أنصفي

�شخ�شان: لهما ع�شرون �شنة اأو يزيد يتابعانك بالنظر، يجوعان 
اإذا  لرتتاحي،  ويعمالن  لت�شعدي،  وي�شقيان  لتلب�شي،  ويعريان  لت�شبعي، 
عط�شِت اأ�شقياك، واإذا ظمئِت اأروياك، واإذا مر�شِت داوياك، واإذا بكيِت 
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اأر�شياك.. واإذا �شحكِت فرحا، واإذا نه�شِت اأتبعاك النظر، واإذا جل�شِت 
وماذا  جزاوؤهما؟  وما  املخلوقني؟!  بهذين  ظنِك  ما  الدعاء،  اأتبعاك 

ي�شتحقان منِك؟!

تبقني طفلة اأمام والديك، ومع هذه الفقرة:

من قصص العقوق

ا كان يجر اأباه برجله اإىل الباب ليخرجه من الدار،  يذكر اأّن عاقًّ
فكان له ولد اأعق منه، وكان يجره برجله اإىل ال�شارع، واإذا بلغ به الباب، 
قال: ح�شبك، ما كنت اأجر اأبي اإل اإىل هذا املكان، فيقول له ولده: هذا 

جزاوؤك والزائد �شدقة مني عليك.
اأن احلياة  الق�شة لرتي كيف  اإىل هذه  الكرمية:  اأختي  فانظري 
تدانني،  تدينني  كما  واأن��ِك  العمل،  واأن اجلزاء من جن�س  ووف��اء،  َدْين 

فعاملي اأبويك مبا حتبني اأن يعاملِك به بنوك.

لي راأ�س والديك، ومع اآخر فقراتنا: قبِّ

برُّ األم مقدم على برِّ األب

ر�شول  اإىل  ق��ال: جاء رجل   - - ر�شي اهلل عنه  اأب��ي هريرة  عن 
اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص - فقال: يا ر�شول اهلل، من اأحق النا�س بح�شن �شحابتي؟ 
قال: »اأمك« قال: ثم من؟ قال: »اأمك« قال: ثم َمْن؟ قال: »اأمك« قال: 

ثم من؟ قال: »اأبوك« رواه البخاري.
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يو�شيكم  اهلل  اإّن  ��ا(  )ث��الًثً باأمهاتكم«  يو�شيكم  اهلل  »اإّن  وق��ال: 
ابن  بالأقرب فالأقرب« رواه  اإن اهلل تعاىل يو�شيكم  باآبائكم )مرتني( 

ماجة.
الرب  من  ت�شتحقه  وما  الأم،  حق  عظم  يبينان  احلديثان  فهذان 
ما  اأ�شعاف  بثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقد خ�شها  والطاعة،  واخلدمة  وال�شلة 
لالأب جزاء ما تبذله من اجلهد والن�شب، وجعل لالأب ن�شيًبا واحًدا 

جزاء اإنفاقه.
�شعوبة  اأ�شياء:  بثالثة  الأب  تنفرد عن  الأم  اإّنّ  بطال:  ابن  يقول 

احلمل، و�شعوبة الو�شع، و�شعوبة الر�شاع.
ويف تقدمي الأم على الأب حكمة عظيمة، وهي اأنها يف حاجة اإىل 
الغالب،  يف  الك�شب  عدمية  اجل�شم  �شعيفة  لأنها  ويربها؛  يعولها  من 
ومن اأوىل بربها من ابنها وابنتها؟! ومن اأحق بخدمتها والإح�شان اإليها 

منهما؟.
عن  يبعدنا  واأن  وال��دي��ن��ا،  ل��ربِّ  يوفقنا  اأن  اهلل  ن�����س��األ  خ��ت��اًم��ا: 

العقوق، واأن يهدينا اإىل �سواء ال�سبيل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع بر الوالدين )2(

ٱ ٻ ٻ

اأح��اط بكل �سيء علًما، واأح�سى  املغفرة والتقوى،  اأهل  احلمد هلل 
كل �سيء ع��دًدا، له ما يف ال�سماوات وما يف الأر���ص وما بينهما وما حتت 
النا�ص  اأخ�سى  ور�سوله.  عبده  حممًدا  ونبينا  �سيدنا  اأّن  واأ�سهد  ال��رى. 
ال��ردى، �سلى اهلل  لربه واأتقى، دل على �سبيل الهدى وحذر من طريق 
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:
املحا�سرات،  الوالدين، وتتنوع  بر  التي حتث على  الربامج  تتعدد 

اإل اأن املو�سوع يظل يحتاج اإىل الكثري والكثري من الهتمام.
من ه��ذا اليوم الأح��د، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

�سنكون معكن يف ثاين اأيامنا من اأ�سبوع بر الوالدين.

لي يدْي والدك، ومع القراآن الكرمي: قبِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ       ڃ ڃ ڃ 
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(.

لي يدْي والدتك، ومع احلديث ال�صريف: قبِّ

حديث وشرح

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »اإّن 
اهلل عز وجل لريفع الدرجة للعبد ال�شالح يف اجلنة، فيقول: يا رب اأنى 

يل هذه؟ فيقول: با�شتغفار ولدك لك« رواه الإمام اأحمد.
ال�شرح: فيه ف�شيلة ا�شتغفار البن لوالديه واأن ذلك �شبب يف رفع 

درجتهما يف اجلنة.
وفيه اأن دعاء البن ال�شالح لوالديه م�شتجاب وهو مما ي�شلهما 

بعد موتهما.
وفيه احلث على ال�شتغفار للوالدين والدعاء لهما بعد موتهما. 

وفيه اأن الأب ينتفع ب�شالح ولده يف حياته وبعد مماته.

ي النظر يف عينْي والديك، ومع الكلمة ال�صباحية: ال حتدِّ

فضائل برِّ الوالدين

لرب الوالدين ف�شائل كثرية منها:
1- اأنه من  اأحب الأعمال اإىل اهلل: فعن عبد اهلل بن م�شعود - 
ر�شي اهلل عنه - قال: �شاألت ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : اأي العمل اأحب اإىل اهلل؟ 
قال: »ال�شالة يف وقتها« قلت: ثم اأي؟ قال: »بر الوالدين« قلت: ثم اأي؟ 
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قال: »اجلهاد يف �شبيل اهلل« متفق عليه.
اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  فعن  اجلنة:  اأ�شباب دخول  من  اأنه   -2
عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »رغم اأنفه، ثم رغم اأنفه، ثم 
رغم اأنفه« قيل: من يا ر�شول اهلل؟ قال: »من اأدرك والديه عند الكرب 

اأحدهما اأو كليهما ثم مل يدخل اجلنة« رواه م�شلم.
وعن معاوية بن جاهمة عن اأبيه - ر�شي اهلل عنهما - قال: اأتيت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شت�شريه يف اجلهاد يف �شبيل اهلل فقال: »األك والدان؟« قلت: 

نعم. قال: »الزمهما فاإن اجلنة حتت اأرجلهما« رواه الطرباين.
3- اأنه �شبب يف طول العمر وزيادة الرزق: فعن �شلمان - ر�شي 
اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يرد الق�شاء اإل الدعاء ول يزيد يف 

العمر اإل الرب« رواه الرتمذي.
وقال اأن�س - ر�شي اهلل عنه - : »من �شره اأن ميد له عمره ويزاد 

يف رزقه، فليرب بوالديه ولي�شل رحمه« رواه الإمام اأحمد.
قال  ال�شيئات  وتكفري  الأع��م��ال  قبول  اأ�شباب  من  �شبب  اأن��ه   -4
تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ رب )الأحقاف: 15(، اإىل اأن قال: 

زب ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   کک 
ک گ گ گ       گ ڳ رب )الأحقاف(.

النبي  اإىل  رجل  اأتى  قال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عمر  ابن  وعن 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اإين اأذنبت ذنًبا عظيًما فهل يل من توبة؟ قال: »هل لك من 
اأم؟« قال: ل. قال: »فهل لك من خالة؟« قال: نعم. قال: »فرّبها« رواه 

الرتمذي.
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ابن  اهلل  عبد  حديث  ففي  العبد:  عن  اهلل  لر�شا  �شبب  اأن��ه   -5
عمرو - ر�شي اهلل عنهما - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ر�شا الرب يف ر�شا 

الوالدين، و�شخطه يف �شخطهما« رواه الطرباين.

برُّ الوالدين فر�صة، ومع هذه الفقرة:

عقوق الوالدين

عقوق الوالدين ذنب عظيم: وكبرية من الكبائر فهو قرين ال�شرك 
يف  العمل  ورد  النار  لدخول  و�شبب  الدنيا،  يف  للعقوبة  وموجب  ب��اهلل، 
الآخرة، وهو جحود للف�شل، ونكران للجميل ودليل على احلمق واجلهل، 
�شق  وهو  النف�س،  و�شعة  ال�شاأن  وحقارة  والدناءة  اخل�شة  على  وعنوان 
لع�شا الطاعة وقطع لعرى ال�شلة الأبوية ورابطتها، وخروج عن ماألوفها 

ومرغوبها.
وبرغم حترمي اهلل للعقوق، وزجره ال�شديد عنه، واأمره بالإح�شان 
اأ�شبح  الوالدين  عقوق  نرى  اأننا  اإل  �شحبتهما،  وح�شن  الوالدين  اإىل 
رحنا  ولو  وا�شحة،  ظاهرة  واأ�شبح  امل�شلمني،  جمتمعات  يف  منت�شًرا 
نتاأمل واقع كثري من الأ�شر اليوم لوجدا التفكك والتفرق وال�شعف، فال 
التحذير من  كان  ولهذا  اأب��اه،  يقدر  البن  ول  الكبري،  ال�شغري يحرتم 
العقوق �شديًدا والوعيد عليه رهيًبا والتاأكيد على اأن عاقبته مهلكة يف 
اأنفه«  َرِغم  اأنفه، ثم  َرِغم  اأنفه، ثم  »َرِغم   : الدارين متكرًرا يقول  ملسو هيلع هللا ىلص 
قيل: َمْن يا ر�شول اهلل؟ قال: »من اأدرك والديه عند الكرب اأحدهما اأو 

كالهما ثم مل يدخل اجلنة« رواه م�شلم.



359

ي اأنك �صتوفني والديك حقهما، ومع هذه الفقرة: ال تظنِّ

شروط البرِّ

حتققت  اإذا  اإل  بارة  البنة  ت�شّمى  ل  ثالثة  �شروط  الوالدين  لربِّ 
فيها وهي:

وزوجها  نف�شها  ر�شا  على  والديها  ر�شا  البنة  توؤثر  اأن  الأول: 
واأولدها والنا�س اأجمعني.

ياأمرانها به وينهيانها عنه، �شواء  اأن تطيعهما يف كل ما  الثاين: 
وافق رغباتها اأم مل يوافقها، ما مل ياأمراها مبع�شية اهلل.

الثالث: اأن تقدم لهما كل ما تلحظ اأنهما يرغبان فيه من غري اأن 
يطلباه منها عن طيب نف�س و�شرور، مع �شعورها بتق�شريها يف حقهما 

ولو بذلت لهما حياتها ومالها.

يظل الوالدان حقهما كبريِاً، ومع اآخر فقراتنا:

من األمور المعينة على برِّ الوالدين

و�شعت  بها  اأخذت  اإذا  والديها  بّر  امل�شلمة على  تعني  اأمور  هناك 
اإليها ومن هذه الأمور:

1- ا�شتح�شار ف�شائل الرب وعواقب العقوق: فمعرفة ثمرات الرب 
وا�شتح�شار ف�شائله من اأكرب الدواعي على فعله و متثله وال�شعي اإليه، 
والغم واحل�شرة  الهم  العقوق وما يجلبه من  النظر يف عواقب  وكذلك 

والندم، كل ذلك يعني على الرب، ويحول دون العقوق.
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وجوده  �شبب  فهما  الإن�شان:  على  الوالدين  ف�شل  ا�شتح�شار   -2
اأ�شهر  ت�شعة  حملته  ف��الأم  اأجله  من  تعبا  اللذان  وهما  الدنيا،  هذه  يف 
يف بطنها، تعاين اأمل الوحم وثقل احلمل، ثم ت�شعه كرًها وتقا�شي من 
الأ�شقام والآلم ما اهلل بها عليم، ثم تر�شعه حولني كاملني، جتوع لي�شبع 
تف�شل  �شفيقة،  وعليه  رحيمة،  به  فهي  لي�شرتيح  وتتعب  لينام،  وت�شهر 

حياته على موتها، وتود لو يقبل املوت فداء فتفدي بنف�شها ولدها.
النفقة يظل  العي�س وحت�شيل  وي�شعى يف طلب  الأب: فيجد  واأما 
البنت  فعلت  فمهما  الرتبية  على  الأم  ي�شاعد  ليله  ويبيت  يكد،  نهاره 
البنت هذا  ا�شتح�شرت  فاإذا  توفيهما حقهما،  اأن  ت�شتطيع  فلن  معهما 

الأمر دعاه ذلك اإىل برهما والإح�شان اإليهما.
3- اأن ت�شع البنت نف�شها مو�شع والديها: فهل ي�شرك اأيتها البنت 
غًدا اإذا اأ�شابك الكرب، ووهن العظم منك وا�شتعل الراأ�س �شيًبا وعجزت 
عن كل �شيء.. هل ي�شرك اأن تلقى من اأولدك املعاملة ال�شيئة، والإهمال 

القا�شي والتنكرات لك؟!
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل اآخر فقراتنا، وندعوكن للم�ساهمة 

معنا يف فقراتنا القادمة عن بر الوالدين.
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  و�سلم  للهم  "و�سلِّ 

اأجمعني"
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أسبوع بر الوالدين )3(

ٱ ٻ ٻ

وال�سالة،  بال�سرب  بال�ستعانة  اأم��رن��ا  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وو�سف  اخلا�سعني،  على  اإل  كبرية  اأنها  واأخ��رب  احل��ي��اة،  م�ساق  على 

املوؤمنني باخل�سوع يف �سالتهم، وجعل ذلك اأول �سفاتهم، فقال: زب ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  رب )املوؤمنون(. اأحمده 
على عظيم ف�سله واإح�سانه واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له 
تعظيما ل�ساأنه، واأ�سهد اأّن حممدا عبده ور�سوله الداعي اإىل ر�سوانه، 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سانه. اأما بعد:
بق�س�ص  اأخرى  بيوت  ا  اأي�سً الرب، ومتتلئ  بق�س�ص  البيوت  متتلئ 

العقوق، ولكليهما عند اهلل ح�ساب فاإما اأجر اأوعقاب.
ونحن يف هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

�سنوا�سل احلديث - باإذن اهلل - عن بر الوالدين.

ر�ص��ى ال��رب يف ر�صى الوال��د، و�صخط الرب  يف �صخ��ط 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 
ے ۓ       ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
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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 اأبّر الربِّ �صلة الرجل اأهل ود اأبيه، ومع احلديث ال�صريف:

حديث وشرح

�شاألت ر�شول  عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: 
اإىل اهلل؟ قال: »ال�شالة على وقتها«. قلت:  اأحب  اأي العمل   : اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
ثم اأي؟ قال: »بر الوالدين« قلت: ثم اأي ؟ قال: »اجلهاد يف �شبيل اهلل« 

متفق عليه.
ال�شرح: يف هذا احلديث اأن بر الوالدين من اأف�شل الأعمال بعد 
ال�شالة التي هي من اأعظم دعائم الإ�شالم، والرب هو: الإح�شان اإليهما 

بالقول والفعل واملال بقدر ال�شتطاعة.
وفيه اأن بر الوالدين مقدم على اجلهاد يف �شبيل اهلل ما مل يتعني 
اجلهاد على الإن�شان بح�شور العدو، فاإذا ح�شر العدو واأ�شبح اجلهاد 

فر�س عني على اجلميع فاإنه مقدم على بر الوالدين.
وفيه احلث على بر الوالدين واأنه من اأف�شل الأعمال التي تقرب 

اإىل اهلل تعاىل.
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الزميها فاإّن اجلنة حتت اأقدامها، ومع الكلمة ال�صباحية:

من قصص العقوق

اأن �شاًبا كان مكًبا على اللهو واللعب ل يفيق عنه، وكان له  ذكر 
بني،  يا  له:  ويقول  البن،  يعظ هذا  كان  ما  كثرًيا  دين..  والد �شاحب 
فاإّن هلل �شطوات ونقمات، ما هي من  ال�شباب وعرثاته،  احذر هفوات 

الظاملني ببعيد، وكان اإذا األح عليه زاد يف العقوق وجار على اأبيه.
بالن�شح على عادته، فمد  ابنه  األّح على  الأيام  وملا كان يوم من 
الولد يده على اأبيه، فحلف الأب باهلل جمتهًدا لياأتني بيت اهلل احلرام، 
فيتعّلق باأ�شتار الكعبة، ويدعو على ولده، فخرج حتى انتهى اإىل البيت 

احلرام، فتعّلق باأ�شتار الكعبة واأن�شد يقول: 
ي��ا م��ن اإل��ي��ه اأت���ى احل��ج��اج ق��د قطعوا

ع��ر���س امل��ه��ام��ة م��ن ق���رب وم���ن ُبعد
من ���ُب  ي���خ���يِّ ل  م���ن  ي���ا  اأت���ي���ت���ك  اإين 

ال�شمد ب��ال��واح��د  م��ب��ت��ه��اًل  ي���دع���وه 
ه�����ذا ُم����ن����ازل ل ي���رت���د م����ن ع��ق��ق��ي

ف��خ��ذ ب��ح��ق��ي ي���ا رح���م���ن م���ن ول���دي
و�����ش����ل م���ن���ه ب����ح����ول م���ن���ك ج��ان��ب��ه

يلد ومل  ُي���ول���د  مل  ت��ق��د���س  م���ن  ي���ا 
فقيل: اإنه ما ا�شتتم كالمه حتى يب�س �شق ولده الأمين.
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الفقرة: هذه  َكرمًيا" ومع  َقواًل  لُهما  "َوُقل 

بر الوالدين في حياتهما

يكون ب�الآتي:

كل  على  طاعتهما  وتقدمي  مع�شيتهما:  واجتناب  طاعتهما   -1
طاعة ما مل ياأمرا مبع�شية اهلل ور�شوله.

2- الإح�شان اإليهم بالقول والفعل.

3- الدعاء لهما بالرحمة: والإكثار من ال�شتغفار لهما، فقد قال  
اأنى يل هذا؟  »اإّن الرجل لرتفع درجته يف اجلنة فيقول: يا رب،   : ملسو هيلع هللا ىلص 

فيقال: با�شتغفار ولدك لك« رواه الإمام اأحمد.

ال�شوت  رف��ع  اأو  منهما  والتاأفف  الت�شجر  اأو  نهرهما  ع��دم   -4
عليهما.

5- العمل على ما ي�شّرهما ويدخل الفرح اإىل قلبيهما من غري اأن 
ياأمرا به.

6- عدم مقاطعتهما اأثناء الكالم، والإ�شغاء حلديثهما، والإقبال 
عليهما بالوجه، وعدم رد حديثهما.

7- خماطبتهما بلني اخلطاب، والتلطف معهما بالكالم.

8- عدم التكرب والرتفع عليهما.
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ابت�صمي يف وجه والديك دائًما، ومع هذه الفقرة:

جزاء العاقة

1- اأّن اهلل ل ينظر اإليها يوم القيامة ول يدخلها اجلنة: فعن ابن 
: »ثالثة ل ينظر اهلل  عمر ر�شي اهلل عنهما قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
لة املت�شّبهة بالرجال،  اإليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، واملراأة املرتجِّ
اخلمر،  واملدمن  لوالديه،  العاق  اجلنة،  يدخلون  ل  وثالثة  والديوث، 

واملّنان مبا اأعطى« رواه الإمام اأحمد.
ا ول عدًل: حلديث اأبي اأمامة ر�شي  2- اأّن اهلل ل يقبل منها �شرًفً
اهلل عنه اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثالثة ل يقبل اهلل عّز وجّل منهم �شرًفا 

ول عدًل: عاق ومّنان ومكذب بالقدر« رواه الطرباين.
قال ابن الأثري: ال�شرف: التوبة، وقيل: النافلة والعدل، الفدية. 

وقيل:الفري�شة.
3- اأّن اهلل يلعن العاقة: فعن على ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول 
اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »لعن اهلل من ذبح لغري اهلل، ثم توىل غري موله، ولعن اهلل 

العاق لوالديه، ولعن اهلل من نق�س منار الأر�س« رواه احلاكم.
بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  فعن  العاقة:  يحب  ل  تعاىل  اهلل  اأن   -4
يحب  ل  اهلل  »اإّن  ق��ال:   : اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول  اأّن  عنهما  اهلل  ر�شي  العا�س 

العقوق« رواه الإمام اأحمد.
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ال تظّني اأن بر الوالدين ينقطع بعد وفاتهما، ومع هذه الفقرة:

قصص في برِّ الوالدين من حياة السلف

1- وعن حف�شة بنت �شرين قالت: كانت والدة حممد بن �شرين 
اإذا ا�شرتى لها ثوًبا ا�شرتى األني ما يجد  يعجبها ال�شبغ، وكان حممد 
اإذا  كان  عليها،  �شوته  رافًعا  راأيته  وما  ثياًبا،  لها  �شبغ  عيد  كان  فاإذا 

كلمها كامل�شغي اإليها.
وعن ابن عون قال: دخل رجل على حممد ابن �شرين وهو عند اأمه 
فقال: ما �شاأن حممد؟ اأي�شتكي �شيًئا؟ قالوا: ل، ولكنه هكذا يكون اإذا 

كان عنده اأمه.
2- وعن حميد قال: ملا ماتت اأم اإيا�س بن معاوية بكى، فقيل له: 

ما يبكيك؟ قال: كان يل بابان مفتوحان اإىل اجلنة، وُغلق اأحدهما.

ال ُت�صمعي والديك اإاّل اأرّق الكلمات، ومع اآخر فقراتنا:

من مظاهر عقوق الوالدين

الت�شبب يف  اأم  باملبا�شرة  �شواء  لعنهما  اأو  �شتمهما  اأو  هما  �شبِّ  -1
ذلك: فقد قال  ملسو هيلع هللا ىلص : »اإّن من اأكرب الكبائر اأن يلعن الرجل والديه« قيل: 
يا ر�شول اهلل وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: »ي�شب اأبا الرجل في�شب 
اأباه، وي�شب اأمه في�شب اأمه« ويف رواية: »من الكبائر �شتم الرجل والديه« 

متفق عليه.
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وت�شويه  عنهما  النقائ�س  بع�س  وذكر  املجال�س:  يف  غيبتهما   -2
�شمعتهما، وهذا ل يجوز يف حق النا�س عامة، فكيف به يف حق الوالدين؟
3- تقدمي طاعة الزوجة على طاعة الوالدين: وهذا اأمر منت�شر 
يف زماننا هذا، واإذا كان بر الوالدين مقدم على �شالة النافلة، وُيَعد 
يف  الثابتة  جريج  ق�شة  يف  كما  والديه  بر  على  قّدمها  اإذا  اآثًما  الولد 

ال�شحيحني، فما بالك مبن قدم طاعة زوجته على طاعة والديه؟
ي زوالهما لريثهما اإن كانا غنيني: اأو ليتخّل�س منهما اإن  4- متنِّ
اإن كانا موؤدبني،  اأو لينجو من مراقبتهما وحما�شبتهما،  كانا فقريين، 

وهذا من اأقبح العقوق.
فهي  وال��دي��ك  ب��ر  على  الطالبة  اأخ��ت��ي  احر�سي  ن��ق��ول:  ختاًما 
ط��وال  عليها  ون��دم��ت  م��ن��ك،  �ساعت  تغتنميها  مل  اإن  وج��ن��ة  فر�سة 

حياتك.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع بر الوالدين )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال، الداِئم الباقي بال زوال، املوِجد 
مال،  خلَقه على غرِي ِمثال، العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ة يف الأر�ص ول يف ال�سماء ول حتت اأطباق اجِلبال،  ل يعُزب عنه مثقال ذرَّ
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب وال�سهادة الكبري 
ًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل عليه وعلى �سحبه  اأنَّ حممَّ واأ�سَهد  املَتعال، 

واآله خري اآل، �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. اأما بعد:
امل�سطفى   �سّنة  وحتثنا  الوالدين،  بف�سل  الكرمي  القراآن  رنا  يذكِّ
وعاقبة  ال��رب  باأهمية  املجتمع  تذكري  يف  املخل�سون  ويجتهد  ذل��ك،  على 

العقوق.
من هذا املنطلق نبداأ اإذاعتنا لهذا اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من 

�سهر )   ( لعام )          ( حاملني لكم معنا �ستة لءات.

ال تغفلي عن والديك، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ     ٺ     ٺ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ  ڤ  ڦڦ ڦ   ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ        چڇ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ژ ڑڑ  ژ  ڈ  ڎ ڈ  ڎ  ڌ   ڍ ڍ ڌ 
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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(.

ال تهجري والديك، ومع احلديث ال�صريف:

حديث وشرح

عن عبد اهلل بن عمرو ر�شي اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »ر�شا 
الرب يف ر�شا الوالد، و�شخط الرب يف �شخط الوالد« رواه البخاري.

ال�شرح: يف هذا احلديث والذي قبله اأن بر الوالدين �شبب لدخول 
اجلنة واأنه من اأح�شن ما ُيتو�ّشل به العبد لدخول اجلنة.

وفيه اأنه جتب طاعة الوالدين ما مل ياأمرا مبع�شية، واأنه ينبغي 
لالبن والبنت اأن يطلبا ر�شاهما بكل الو�شائل التي تر�شيهما عنهما لأّن 

ذلك �شبب لدخول اجلنة.
وفيه اأّن ر�شا الوالدين �شبب لر�شا الرب �شبحانه وتعاىل.

وفيه التحذير من �شخط الوالدين واأّن �شخطهما من �شخط اهلل.
وفيه اأنه ينبغي لالبن اأن يوفق بني زوجته ووالديه واأل يقدم زوجته 

على والديه كما يفعله البع�س هداهم اهلل.
اأمراه  اإذا  اأن ير�شي والديه  اأن يحاول  اأنه يجب على البن  وفيه 
بطالق زوجته واأل يطلقها اإذا كانت هي على احلق، واأما اإذا كان والداه 
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على احلق فاإنه جتب عليه طاعتهما واإن اأمراه بطالقها طلقها.

ال ترفعي �صوتك اأمام والديك، ومع الكلمة ال�صباحية:

ري أيتها العاقة.. تذكَّ

ري زمن حمل اأمك بك واأنت يف بطنها علة من  اأيتها العاقة.. تذكَّ
اأكرب العلل.

ري وقت اأن كانت تلدك وهي مما بها ل من الأحياء ول من  وتذكَّ
الأموات.

هو  ال��ذي  الدموي  النزيف  من  ولدت��ك  عقب  خرج  ما  ري  وتذكَّ
نف�شها.

ري اأنك كنت مت�س دمها مدة الر�شاع، و�شرورها بك تق�شر  وتذكَّ
عن �شرحه العبارات.

ري تنظيفها لبدنك ومالب�شك من الأقذار. وتذكَّ
ري فزعها عندما يعرتيك خوف اأو مر�س اأو نحو ذلك.. وتذكَّ

ري دفاعها عنك اإذا اعتدى عليك معتد. وتذكَّ
لذة  حرمت  ولو  لها  تعي�شي  اأن  على  ال�شديد  حر�شها  ري  وتذكَّ

الطعام وال�شراب..
ري �شهرها عليك عندما يوؤملك �شيء من ج�شدك. وتذكَّ

ري اأيتها العاقة: كّد والدك عليك يف حت�شيل ما به حتيني،  وتذكَّ
ل يهداأ عن ذلك مدى الأيام والليايل.
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ري عنايته بك يف تعليمك وتوجيهك اإىل ما فيه �شالح دينك  وتذكَّ
ودنياك..

ري ن�شحه لك وحتّمل ال�شدائد من اأجل راحتك. وتذكَّ
ري فرحه وا�شتب�شاره بنجاحك. وتذكَّ

ري دفاعه عنك بيده ول�شانه. وتذكَّ
ري قلقه عليك اإذا تاأخرت عنه وقت املجيء. وتذكَّ

ري: اأباك الذي اإذا دخلت عليه ه�ّس، واإذا اأقبلت  اأيتها العاقة تذكَّ
عليه ب�ّس، واإذا خرج تعلقت به، واإذا ح�شر احت�شنت حجره والتزمت 

�شدره.
ري: اأباك وقد ذاك منك العقوق وهو يقول لك. تذكَّ

غ����دوت����ك م�����ول�����وًدا وُع���ل���ت���ك ي��اف��ًع��ا
ُت�����َع�����لُّ مب����ا اأج����ن����ي ع��ل��ي��ك وت��ن��ه��ُل

اأب���ت مل  ب��ال�����ش��ق��م  ن��اب��ت��ك  ل��ي��ل��ة  اإذا 
اأمت���ل���م���ُل �����ش����اه����ًرا  اإل  ل�����ش��ق��م��ك 

ك�����اأين اأن�����ا امل����ط����روق دون�����ك ب��ال��ذي
ت��ه��م��ُل ف��ع��ي��ن��ي  دوين  ب����ه  ُط����رق����َت 

ت���خ���اَف ال�����ردى ن��ف�����ش��ي ع��ل��ي��ك واإن��ه��ا
م��وؤج��ُل ح��ت��ٌم  امل����وَت  اأن  لتعلم   

ف��ل��م��ا ب��ل��غ��ت ال�������ش���ن وال���غ���اي���ة ال��ت��ي
اإل��ي��ه��ا م����دى م���ا ك��ن��ت ف��ي��ك اأوؤم�����ُل
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ج���ع���ل���َت ج����زائ����ي غ���ل���ظ���ة وف���ظ���اظ���ة
ك����اأن����ك اأن�������ت امل����ن����ع����ُم امل��ت��ف�����ش��ُل

اأب����وت����ي ح����ق  ت�����رع  مل  اإذا  ف��ل��ي��ت��ك 
ف��ع��ل��َت ك��م��ا اجل�����ار امل����ج����اور ي��ف��ع��ُل

ت��ك��ن ومل  اجل�������وار  ح����ق  ف���اأول���ي���ت���ن���ي 
ت��ب��خ��ُل م����ال����ك  دون  مب������ايل  ع���ل���ي 

واملعروف  بالإ�شاءة  الإح�شان  قابلت  َمْن  على  والويل:  فالعار  األ 
باجلحود والإنكار وتنا�شت �شعفها وطفولتها، واأُعجبت ب�شبابها وفتوتها، 

وغّرها تعليمها وثقافتها، وترّفع بجاهها ومرتبتها.

ال تهملي طلبات والديك، ومع هذه الفقرة:

جزاء العاقة

1- اأّن اهلل توّعد العاقة بالنار: حلديث اأبي هريرة وفيه اأن ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإّن جربيل عليه ال�شالم اأتاين فقال : ومن اأدرك اأبويه اأو 
اأحدهما فلم يرّبهما فمات فدخل النار، فاأبعده اهلل، ُقل: اآمني، فقلت 

اآمني« رواه ابن حبان. 
بكرة  اأبي  الذنوب: فعن  لكبرية من كبائر  العاقة مرتكبة  اأّن   -2
ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »األ اأنبئكم باأكرب الكبائر؟« 
قلنا: بلى يا ر�شول اهلل. قال: »الإ�شراك باهلل، وعقوق الوالدين« وكان 
متكًئا فجل�س، فقال: »األ وقول الزور، األ و�شهادة الزور« فما زال يكررها 

حتى قلنا ليته �شكت. متفق عليه.
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3- اأّن العاقة تعي�س يف اأ�شواأ حال، بعيًدا عن عطف القلب واحرتام 
النا�س: فال حتنو عليها �شديقة ول �شفيقة ول قريبة، ول ياأخذ بيدها 
كرمي يف كربة، ول ُيرغب يف م�شاهرتها خ�شية اأن يجب اأولدهم فيكونوا 
مثلها عاقات بخالف البارة فاإنك تراها حمببة اإىل القلوب، تتمنى كل 
من يعرفها ويفهم برها و�شلتها لأبويها اأن يتقدم اإليهم مبا يحبون، واإذا 
على  منها  باخلروج  لها  ويدعون  عليها،  النا�س  يرتّحم  �شدة  يف  وقعت 
خري، هذا حالها يف الدنيا التي لي�شت هي دار جزاء؛ فكيف يف الآخرة 

التي هي دار اجلزاء؟!

ال تتاأّففي لوالدك، ومع هذه الفقرة:

قصص في بر الوالدين من حياة السلف

ابن م�شعود  اأم  ا�شتقت  الأ�شجعي قال:  الن�شر  اأن�س بن  1- وعن 
ماًء يف بع�س الليايل، فذهب فجاءها باملاء، فوجدها قد ذهب بها النوم 

فثبت باملاء عند راأ�شها حتى اأ�شبح.
2- وقال �شفيان بن عيينة: قدم رجل من �شفر ف�شادف اأمه قائمة 

ت�شلي، فكره اأن يقعد واأمه قائمة، فعلمت اأمه ما  اأراد فطولت ليوؤجر.
3- وكان حيوة بن �شريح وهو اأحد اأئمة امل�شلمني يقعد يف حلقته 
للدجاج، فيقوم  ال�شعري  فاألق  يا حيوة  اأمه: قم  له  فتقول  النا�س،  ُيعلم 

ويرتك التعليم.
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4- وراأى كهم�س بن احل�شن التميم عقرًبا يف بيته فاأراد اأن يقتلها 
لياأخذها  اجُلْحر  يف  يده  فاأدخل  ُجْحر  يف  فدخلت  ف�شبقته  ياأخذها  اأو 
فلدغته فقيل له: ما اأردت اإىل هذا؟ قال: اإين خفت اأن تخرج من اجلحر 

فتجيء اإىل اأمي فتلدغها.
عثمان  على عهد  النخلة  بلغت  قال:  �شريين  بن  وعن حممد   -5
فاأخرج  فعقرها  نخلة  اإىل  زيد  بن  اأ�شامة  فعمد  درهم،  األف  بن عفان 
جمارها وهو اجلزء الأبي�س الغ�س يف قلب النخلة فاأطعمه اأمه فقالوا 
له: ما يحملك على هذا واأنت ترى النخلة قد بلغت األف درهم؟ قال: اإّن 

اأمي �شاألتنيه، ول ت�شاألني �شيًئا اأقدر عليه اإل اأعطيتها. 

ال تبخلي على والديك، ومع هذه الفقرة:

بر الوالدين في حياتهما

يكون ب�الآتي:
وتقبيل  بال�شالم،  ومباداأتهما  ال��وج��ه:  بطالقة  مقابلتهما   -1
بالليل  اأمامهما  وامل�شي  املجل�س،  لهما يف  والتو�شيع  وروؤو�شهما  اأيديهما 

حماية وخلفهما بالنهار، توقرًيا واحرتاًما.
جل اأمامهما اأو  2- عدم القيام اأمامهما مبا ينايف الأدب كمد الرِّ

رفعها يف مواجهتهما اأو القهقهة اأو ال�شطجاع اأو التعّري اأمامهما.
3- م�شاعدتهما يف اأعمالهما فلي�س من الالئق اأن يرى الولد والده 
وهو يحمل �شيًئا وي�شري اإىل جانبه، اأو ترى البنت اأمها يف حاجة اإىل من 

ت�شاعدها ول تتعاون معها.
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4- تلبية ندائهما حال �شماعه ب�شرعة.
5- املحافظة على �شرفهما و�شمعتها ومالهما.

6- عدم اإزعاجهما وتعكري �شفوهما.
7- م�شاورتهما يف الأمور: وال�شتنارة براأيهما.

8- عدم لومهما اإذا عمال عماًل ل يعجبك.
ورحمة  ال�سغر،  اح��رتام يف  اإىل  الوالدان  يحتاج  نقول:  ختاًما 
وعناية يف الكرب؛ فال نن�سى اأنف�سنا فقد كنا �سغاًرا وقدما لنا الكثري 

واليوم علينا اأن نرد الدين لهما.
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  و�سلم  للهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع بر الوالدين )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل م�ستحِق احلمد بال انقطاع، وم�ستوجِب ال�سكر باأق�سى 
املرجو  ل�سان،  بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  املنان،  الوهاُب  ي�ستطاع،  ما 
للعفو والإح�سان، الذي ل خري اإل منه، ول ف�سل اإل من لدنه، واأ�سهد 
اأّن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله، وحبيبه وخليله، الوايف عهده، ال�سادق 
وع���ده، ذو الأخ����الق ال��ط��اه��رة، امل��وؤّي��د ب��امل��ع��ج��زات ال��ظ��اه��رة وال��رباه��ني 
�سالة  واأح��زاب��ه،  وتابعيه  واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الباهرة، 

ت�سرق اإ�سراق البدور. اأما بعد:
متعّددة  الرب  يف  النا�ص  اأ�سناف  ا  اأي�سً خم�سة  اليد  اأ�سابع  اأّن  كما 
اأقل منها،  وخمتلفة، فهذه تبذل الغايل والنفي�ص يف بر والديها، وتلك 

والثالثة مهملة، والرابعة مق�سرة، ول حول ول قوة اإل باهلل.
اأ�سبوع بر الوالدين، الأرب��ع��اء، املوافق )   ( من  اآخ��ر يوم من  من 
�سهر )   ( لعام )          ( ي�سرنا اأن نوا�سل طرق هذا املو�سوع بكل ما لدينا 

من �سبل وو�سائل.

كي��ف تنام عاق��ة ووالداه��ا غ�صبان��ان عليها؟!!، وم��ع 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(.

كم��ا تفعل��ني لوالدي��ك �صيفعله اأبن��اوؤك ب��ك يف امل�صتقبل، ومع 
احلديث ال�صريف:

حديث وشرح

 : ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  ق��ال  ق��ال:   - قتادة - ر�شي اهلل عنه  اأب��ي  عن 
و�شدقة  له،  يدعو  �شالح  ولد  ثالث:  بعده  من  الرجل  يخلف  ما  »خري 
الألباين يف �شحيح  به بعده« �شححه  اأجرها، وعلم يعمل  يبلغه  جتري 

ابن ماجة.
ال�شرح: يف هذا احلديث اأّن دعاء الولد لوالديه مما ينتفعان به 
بعد املوت لذلك ينبغي على الوالدين اأن يحر�شا على �شالح اأولدهما 
يف  للوالدين  منفعة  فيه  الأولد  �شالح  ف��اإّن  املمات،  بعد  بهم  لينتفعوا 

احلياة وبعد املمات.

ه��ل تنوي��ن زي��ادة اأعمال��ك يف ب��ر الوالدي��ن؟!!، وم��ع الكلمة 
ال�صباحية:

من مظاهر عقوق الوالدين

اإليهما  بالطرف  النظر  وت�شديد  �شزًرا  الوالدين  اإىل  النظر   -1
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عند الغ�شب، وقد قيل: ما بّر اأباه من �شد اإليه الطرف بالغ�شب.
اإليهما،  تلتفتي  ول  ح�شرتهما:  يف  املجل�س  تت�شدري  اأن   -2
فهذا  ا�شتئذانهما،  دون  اأو  دونهما  وتبتدري احلديث  قبلهما،  فتجل�شي 
يدل على ال�شتعالء عليهما والتكرب، وي�شبب احلنق وتغري قلب الوالدين 

على ولدهما، كما اأنه يغ�شب املوىل جل ذكره.
وا�شتئذانهما يف  ا�شت�شارتهما  وترك  براأيهما،  العتداد  3- عدم 

اأي اأمر من اأموره �شواء يف زواجها اأم �شفرها اأم خروجها من املنزل.
4- ترك الإ�شغاء اإليهما: واملبادرة اإىل قطع حديثهما، وال�شتداد 

يف اخل�شومة معهما.
5- اأن تاأنف من القيام لهما وتقبيل يديهما عند الدخول عليها مع 
اأن هذا الأمر يجوز يف حق اأهل ال�شالح والعلم احرتاًما لهم فكيف اإذا 
كان القادم اأًبا اأو اأًما فال �شك اأن حقهما م�شاعف، والأدب معهما اآكد.
6- اأن ي�شتحوذ الغرور بالبنت  فت�شتحي اأن ُتن�شب اإىل اأبيها، اأو 
البنت يف مركز  كانت  اإذا  �شيما  ل  الجتماعية  اأو�شاطها  به يف  ُيعرف 
اجتماعي مرموق وب�شطة يف املال، وكان اأبوها يف مهنة و�شيعة و�شيق 
ذات اليد، وهذا بال �شك برهان على قلة دينها و�شعة نف�شها، والنف�س 
ال�شريفة الكرمية تعتز مبنبتها واأ�شلها مهما كانت حياتهما ون�شاأتهما 

وبيئتهما وهيئتهما.
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قلب االأب وقلب االأم لن تعرفيهما اإال بعد اأن ت�صبحي اأًما، ومع 
هذه الفقرة:

ألمك حق لو علمت كبير

لأم�����������ك ح�������ق ل�������و ع����ل����م����ت ك���ب���ري
ي�شري ل���دي���ه  ه����ذا  ي���ا  ك���ث���ريك   

ف���ك���م ل��ي��ل��ة ب���ات���ت ب��ث��ق��ل��ك ت�����ش��ت��ك��ي
ل����ه����ا م������ن ج������واه������ا اأن���������ة وزف������ري

م�شقة ع��ل��ي��ك  ت����دري  ل���و  ال��و���ش��ع  ويف 
ف��ك��م غ�����ش�����س م��ن��ه��ا ال���ف���وؤاد يطري 

بيمينها الأذى  ع��ن��ك  غ�����ش��ل��ت  وك����م 
وم�����ن ث���دي���ه���ا �����ش����رٌب ل���دي���ك من���رُي

وك����م م����رة ج���اع���ت واأع���ط���ت���ك ق��وت��ه��ا
ح����ن����ًوا واإ�����ش����ف����اًق����ا واأن��������ت ���ش��غ��ري

ف�������ش���ي���ع���ت���ه���ا مل�����ا اأ�����ش����ن����ت ج���ه���ال���ة
وط�����ال ع��ل��ي��ك الأم������ر وه����و ق�����ش��رَي

ف����اآه����ا ل������ذي ع���ق���ل وي���ت���ب���ع ال���ه���وى
وه���و ب�شرُي ال��ق��ل��ب  لأع���م���ى  وواًه�����ا 

ف���دون���ك ف���ارغ���ب يف ع��م��ي��م دع��ائ��ه��ا
ف�����اأن�����ت مل�����ا ت����دع����و اإل�����ي�����ك ف���ق���رُي
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نحتاج اإىل وقفة جادة يف بر الوالدين، ومع هذه الفقرة:

قصص في بر الوالدين من حياة السلف

1- راأى ابن عمر ر�شي اهلل عنهما رجاًل قد حمل اأمه على رقبته 
وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر، اأتراين جازيتها؟ قال: 
ول بطلقة واحدة من طْلقاتها، ولكن اأح�شنت، واهلل يثيبك على القليل 

كثرًيا.
2- وهذا على بن احل�شني بن على بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهم 
وكان كثري الرب باأمه، حتى قيل له: اأنت من اأبر النا�س باأمك، ول نراك 
توؤاكل اأمك؟ فقال : اأخاف اأن ت�شبق يدي اإىل ما قد �شبقت عينها اإليه، 

فاأكون قد عققتها.
3- وكان اأبو هريرة : ر�شي اهلل عنه اإذا اأراد اأن يخرج وقف على 
يا  ال�شالم عليك،  وق��ال:  اآخ��ر،  بيت  بيت وهو يف  وكانت يف  اأم��ه،  باب 
اأماه، ورحمة اهلل وبركاته، فتقول: وعليك ال�شالم يا ولدي ورحمة اهلل 
وبركاته، فيقول لك رحمك اهلل كما ربيتني �شغرًيا فتقول: ورحمك اهلل 

كما بررتني كبرًيا، واإذا اأراد اأن يدخل �شنع مثله.

الوالدان كنز فال ت�صيعيه، ومع هذه الفقرة:

نصيحة من ابن الجوزي لكل عاق

بر  من  املعتا�س  احلقوق،  لآك��د  امل�شيع  »اأيها  اهلل:  رحمه  يقول 
بر  يديه،  بني  عما  الغافل  عليه،  يجب  ملا  النا�شي  العقوق،  الوالدين 
الوالدين عليك دين واأنت تتعاطاه باتباع ال�شني، تطلب اجلنة بزعمك 
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وهي حتت اأقدام اأمك، حملتك يف بطنها ت�شعة اأ�شهر كاأنها ت�شع حجج 
وكابدت عند الو�شع ما يذيب املهج، واأر�شعتك من ثديها لبًنا واأطارت 
لأجلك و�شًنا وغ�شلت بيمينها عنك الأذى، واآثرتك على نف�شها بالغذاء، 
اأ�شابك مر�س  اإح�شاًنا ورفًدا فاإن  واأنالتك  و�شريت حجرها لك مهًدا 
اأو �شكاية، اأظهرت من الأ�شف فوق النهاية، واأطالت احلزن والنحيب، 
حياتك  لطلبت  وموتها  حياتك  بني  خرّيت  ولو  للطبيب،  مالها  وبذلت 

باأعلى �شوتها.
�شًرا  بالتوفيق  لك  فدعت  م��راًرا  اخللق  ب�شوء  عاملتها  وكم  هذا 
وجهاًرا فلما احتاجت عند الكرب اإليك، جعلتها من اأهون الأ�شياء عليك، 
واأولدك  اأهلك  وقّدمت عليها  قانعة،  ورويت وهي  ف�شبعت وهي جائعة 
ي�شري،  وهو  اأمرها  لديك  و�شعب  بالن�شيان  اأياديها  وقابلت  بالإح�شان، 

وطال عليك عمرها وهو ق�شري، وهجرتها ومالها �شواك ن�شري.
بعتاب  حقها  يف  وعاتبك  التاأفيف،  عن  نهاك  قد  وم��ولك  ه��ذا 
بالبعد من رب  اأخراك  البنني، ويف  بعقوق  دنياك  �شتعاقب يف  لطيف، 

العاملني، يناديك بل�شان التوبيخ والتهديد زب ڑ  ڑ ک ک ک ک 
گ  گ   گ گ رب )احلج(.

��ي اأن ب��رك بوالدي��ك ف�صيلة ب��ل هو واج��ب، ومع اآخر  ال تظنِّ
فقراتنا:

بر الوالدين بعد موتهما

ا  بر الوالدين: لي�س مق�شوًرا على حياتهما فقط بل هو ممتد اأي�شً
بعد موتهما، فمن كانت مق�شرة يف بر والديها يف حياتهما، فال تزال 
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الفر�شة اأمامها لتعوي�س ما فاتها من الأجر، وا�شتدراك ما �شاع منها 
من الف�شل.

اأ�شيد  اأبي  عن  روي  فقد  كثرية:  موتهما  بعد  الوالدين  بر  وطرق 
ال�شاعدي - ر�شي اهلل عنه - اأنه قال: بينما نحن جلو�س عند ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص اإذ جاء رجل من بني �شلمة فقال: يا ر�شول اهلل، هل بقي من بر اأبوي 
�شيء، اأبرهما به بعد موتهما؟ قال: »نعم، ال�شالة عليهما )اأي الدعاء 
لهما( وال�شتغفار لهما، واإنفاذ عهدهما من بعدهما، و�شلة الرحم التي 

ل ُتو�شل اإل بهما، واإكرام �شديقهما« رواه الإمام اأحمد.
وعن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - اأّن رجاًل من الأعراب 
لقيه بطريق مكة ف�شلم عليه عبد اهلل ابن عمر، وحمله على حمار كان 
له:  فقلنا  دينار:  ابن  قال  راأ�شه،  على  كانت  عمامة  واأعطاه  يركبه، 
بالي�شري، فقال عبد اهلل  واإنهم ير�شون  الأعراب،  اإنهم  اأ�شلحك اهلل، 
بن عمر: اإّن اأبا هذا كان وًدا لعمر بن اخلطاب، واإين �شمعت ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإّن اأبرَّ الربِّ �شلة الّرجل اأهل وّد اأبيه« رواه م�شلم.

 - عائ�شة  فعن  عنهما:  ق  الت�شدُّ موتهما  بعد  الوالدين  بر  وعن 
نف�شها،  افتلتت  اأمي  اإن   : ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي   قال  رجال  اأّن   - عنها  اهلل  ر�شي 
واأظنها لو تكلمت ت�شّدقت، فهل لها اأجر اإن ت�شّدقت عنها؟ قال: »نعم« 

متفق عليه.
ا ق�شاء النذر عنهما فعن ابن عبا�س  هما بعد موتهما اأي�شً ومن برِّ
- ر�شي اهلل عنهما - اأن �شعد ابن عبادة ا�شتفتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال اإن اأمي 

ماتت وعليها نذر فقال: »اق�شه عنها« متفق عليه.
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اإىل ه��ن��ا ن��ك��ون ق��د و���س��ل��ن��ا اإىل اآخ����ر ف��ق��رات��ن��ا م��ن اأ���س��ب��وع بر 
اأق��دام والديكن، وكّن اأحر�ص  الوالدين، فال ت�سيعي جنة هي حتت 
لأّن  مفاتنها،  وت��ع��ددت  الدنيا  اأ�سغلتك  واإن  حتى  والديكن  ب��ر  على 
الوالد والوالدة هما �سبب وجودك يف هذه الدنيا بعد اهلل - �سبحانه 

وتعاىل -.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا، وتبارك الذي جعل يف 
الليل  الذي جعل  �سراًجا وقمًرا منرًيا، وهو  ال�سماء بروًجا وجعل فيها 
اإلينا حممًدا هادًيا  اأر�سل  اأراد �سكوًرا،  اأو  اأن يّذكر  اأراد  والنهار ِخْلَفة ملن 
الأمة، وجاهد يف  الأمانة، ون�سح  واأّدى  الر�سالة،  ومب�سًرا ونذيًرا، فبّلغ 
اهلل حق جهاده، وتركنا على املََحّجة البي�ساء، ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها 

اإل هالك، فجزاه اهلل عن اأمة الإ�سالم خري اجلزاء. اأما بعد:
�سهر  رم�سان  لل�سائمات،  ب�سرى  رم�سان  ال�سهور،  خري  رم�سان 

الإكثار من قراءة القراآن.
ل ميكن اأن ن�سف روح وقلب وفوؤاد امل�سلمة عن اإقبال هذا ال�سهر.

ونحن معكن 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  ت��ع��اىل:  ق���ال 
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 



385

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�صّنة:

الحديث

اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: دخلُت امل�شجَد ور�شوُل  عن 
اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص جال�ٌس بني َظهرايَن النا�ِس. قال: فجل�شُت. فقال ر�شوُل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص 
: "ما منعك اأن تركع ركعَتنِي قبَل اأن جتل�َس؟ "قال فقلُت: يا ر�شوَل اهلِل! 
فال  امل�شجَد،  اأحُدكم  دخل  "فاإذا  قال:  جلو�ٌس.  والنا�ُس  جال�ًشا  راأيُتك 

يجِل�ْس حتى يركَع ركعَتنِي" رواه م�شلم. 

رم�صان يف الكلمة ال�صباحية:

شهادة صائم

يقول )توم برنز( من مدر�شة كولومبيا لل�شحافة: )اإنني اأعترب 
اأنني  ال�شوم جتربة روحية عميقة اأكرث منها ج�شدية، فعل الرغم من 
الوزن  التجويع( بهدف تخلي�س ج�شدي من  اأو  ال�شوم )الطبي  بداأت 
ا لتوقد الذهن، فهو ي�شاعد  الزائد اإل اأنني اأدركت اأن ال�شوم نافع جدًّ
على الروؤية بو�شوح اأكرب، وكذلك على ا�شتنباط الأفكار اجلديدة وتركيز 
)بولنج(  منتجع  يف  �شيامي  من  اأي��ام  عدة  مت�شي  تكد  فلم  امل�شاعر، 
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ال�شحي حتى �شعرت اأين اأمر بتجربة �شمو روحي هائلة(.
وي�شعر  الطعام،  اإىل  متاًما  �شوقي  يختفي  اأ�شوم  عندما  اإنني 
ج�شمي براحة كبرية، واأ�شعر بان�شراف ذاتي عن النزوات والعواطف 
ال�شلبية كاحل�شد والغرية وحب الت�شلط، كما تت�شرف نف�شي عن اأمور 
علقت بها مثل اخلوف والرتباك وال�شعور بامللل، كل هذا ل اأجد له اأثرا 
مع ال�شيام، اإنني اأ�شعر بتجاوب رائع مع �شائر النا�س يف اأثناء ال�شيام، 
ولعل كل ما قلته هو ال�شببب الذي جعل امل�شلمني وكما راأيتهم يف تركيا 
و�شوريا والقد�س يحتفلون ب�شيامهم ملدة �شهر يف ال�شنة احتفال جذاًبا 

روحانيًّا مل اأجد له مثيال يف اأي مكان اآخر يف العامل.
الإ�شالمي  لل�شيام  اأّن  واخل��رباء  العلماء  لدى  م�شّلما  بات  لقد 
اأثره اجللي الوا�شح على �شحة البدن والنف�س للفرد واملجتمع امل�شلم، 
راأ�س  وعلى  وحج  وزكاة  �شالة  من  اهلل  �شرعها  التي  العبادات  وكذلك 
باإخال�س  امل�شلم  نف�س  يف  الرا�شخة  العقيدة  جميًعا.  العبادات  هذه 
العبادة لالإله الواحد واتباع الر�شول اخلامت واملتمثلة يف �شهادة، ولقد 
النف�شي  العالج  و�شائل  من  و�شيلة  اإىل  الأيام  هذه  النف�س  علم  اهتدى 
تقوية  و�شائل  من  و�شيلة  وهي  الإ�شباع(،  )تاأجيل  وت�شّمى  احلديث، 
تاأجيل  على  قدراته.  تنمية  على  الإن�شان  يتمّر�س  وفيها  ال�شخ�شية، 
وعالجه  �شخ�شيته،  لتقوية  وذلك  والنف�شية،  اجل�شدية  رغباته  اإ�شباع 
من  وعالجه  �شخ�شيته،  لتقوية  وذلك  النف�شية،  الأمرا�س  بع�س  من 
ملمار�شة  طريقة  اأكمل  ال�شيام  اإن  وقالوا،  النف�شية،  الأمرا�س  بع�س 

المتناع عن اإ�شباع رغبات النف�س وم�شتهياتها.
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رم�صان يف فقرتنا القادمة:

أفكار دعوية ألسرة رمضانية

اأقل  اأم  الهاتفي  الت�شال  اأم  بالزيارة  �شواء  الرحم  �شلة   )1(
مع  فالأقرب  الأق��رب  ثم  للوالدين  ال�شلة  واأعظم  جوال  ر�شالة  القليل 

اختيار الوقت املنا�شب وحث اأبنائك واإخوانك على ذلك.
)2( ما اأروع اأن تهدي اخلادمة اأو ال�شائق هدية، �شجادة �شالة 
مثاًل اأو م�شحًفا مف�ّشًرا بلغته واأن ت�شمح لل�شائق بالذهاب ولو �شاعة يف 

الأ�شبوع ملكتب توعية اجلاليات حل�شور برامج دعوية هناك.

رم�صان حتت فقرة بعنوان )فتوى(

من مات وعليه صوم صام عنه ولّيه

ل  اآخ��رون  وق��ال  جائز،  امليت  عن  ال�شيام  العلماء:  بع�س  ق��ال 
ي�شام عن امليت، وقيل: اإّنه دين اأحق اأن يق�شى، فينبغي اأن يطعم عن 
عن  ال�شيام  بني  الويل  يتخرّي  اأو  �شيام،  عليه  مليت  بالن�شبة  رم�شان 
امليت اأو الإطعام، وقالت عائ�شة: ل ت�شوموا عن موتاكم واأطعموا عنهم 

� واختلفوا فيمن يكون الويل، وقيل: هو الوارث خا�شة، وقيل: ع�شبته.

رم�صان يف �صاد�صة فقراتنا:

التحلُّل من جميع المظالم

له  وت�شتعد  ت�شتقبله  اأن  �شهر رم�شان  ت�شتقبل  امل�شلمة وهي  على 
العباد،  اأم يف حق  اهلل  كانت يف حق  �شواء  املظامل  بالتحلل من جميع 
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فاملظامل التي يف حق اهلل حتتاج اإىل اأن يرد تلك املظامل اإىل اأ�شحابها، 
واأن ُيطلب منهم امل�شاحمة وال�شفح، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة - ر�شي اهلل عنه - 
ِه اأَْو َماِلِه  ْت ِعْنَدُه َمْظَلَمٌة ِمْن اأَِخيِه ِمْن ِعْر�شِ ِبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل:َمْن َكاَنَ َعِن النَّ
َفْلَيَتَحلَّْلُه اْلَيْوَم ، َقْبَل اأَْن ُيوؤَْخَذ ِحنَي َل َيُكوُن ِديَناٌر َوَل ِدْرَهٌم ، َواإِْن َكاَن 
َئاِت  ِخَذ ِمْن �َشيِّ اِلٌح اأُِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه ، َواإِْن مَلْ َيُكْن َلُه اأُ َلُه َعَمٌل �شَ

اِحِبِه َفُجَعَلْت َعَلْيِه. �شَ

رم�صان يف ال�صعر:

هال رمضان

َع���اِء ��ْه��َر ال���دُّ �������اُن َي�����ا ���شَ َه�����ال َرَم�������شَ
ْوِل����َي����اِء ��ْه��َر الأَ ���ْوِم ���شَ ��ْه�����َر ال�������شَّ َو���شَ

َوَم���ْرًح�������ا َي�����ا َح��ِب��ي��َب اْل���َق���ْل���ِب َم��ْرًح��ا
��َن�����اِء ���ْي���ِدي ِب��ال��ثَّ ���اأُْه���ِدي���ُك�������ْم َن�������شِ ����شَ

ا ِن�����دًّ ال���لَّ���ْي���ِل  يِف  َي���ِج���ْد  مَلْ  ِق���َي���اُم�������َك 
����ْوُم����َك َت���اُج�������ُه ُن������وُر اْل���َب���َه�������اِء َو�����شَ

َخ�����رْيٍ َن���َف���َح�������اِت  ِم���������ْن   ِ هلِلَّ َوَك�����������ْم 
��َن��اِء ��ِع��ْي�����ِد اأََخ����ا ال�����شَّ ���ْق���َدِم���َك ال�����شَّ مِبَ

���ي�������ُط ِب���ُك�������لِّ َع���ْب���ٍد َوَرْح����َم����ُت���������ُه حُتِ
َع����اِء َي����ُت����ْوُب َوَي�����ْرَت�����ِدي َث���������ْوَب ال����دُّ
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��ى َوِف����ْي����َك اْل���ِع���ْت�������ُق ِم�������ْن َن�������اٍر َت��َل��ظَّ
���ِق���َي���اِء الأَ����شْ ُق���ُل�������ْوُب  َت�������اَب���ْت  اإَِذا 

ُذُن���������ْوٍب َذا  ُي�������اَلِح�������ُق  َوُغ�����ْف�����������َراٌن 
اْل���َوَب�������اِء ِف���ْع���ِل  ِم�������ْن  َت�����اَب  َم���ا  اإَِذا 

ُق���ُل���وٍب َي���ْدُخ�������ُل يِف  �������وِر  ال���نُّ وِم���ْي�������سُ 
����َواِط���������ُر ِب���اْل���ُه�������َداِء َوَت����ْزَدِه���������ُر اخْلَ

��اَلٍح ���شَ َذِوي  ُق���ُل���وُب  ��َع��ْت  َخ�����شَ َف���َك���ْم 
َوَك���������ْم َدَم����َع����ْت ُع���ُي�������وُن الأَْت����ِق����َي����اِء

���اِج�������ًدا َت����ْزُه����و ِب��ُن�����وٍر َن���َظ�������ْرُت َم�������شَ
��َف��اِء ��رَّ اْل��َق��ْل��ُب ِم���ْن َوَه�������ِج ال�����شَّ َف�����شُ

اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل ختام فقراتنا يف يومنا الأول من 
ال�سهر يف  للحديث عن هذا  ي�سيل  �سوقنا  ي��زال  ول  رم�سان،  اأ�سبوع 

الأيام القادمة باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )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 ں  رب )القلم(، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 
ل �سريك له، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله �ساحب اخللق القومي، 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
يحلو احلديث اإذا كان عن رم�سان ذاك ال�سهر الذي يطري القلب 

عند �سماعه فرًحا، فليت العام كله رم�سان، وليت العمر كله قراآن.
من هذا اليوم الأحد، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( ي�سرنا 

اأن نوا�سل احلديث عن خري ال�سهور رم�سان.

اإذا دخل رم�صان فتحت اأبواب اجلنة، ومع 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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��دت ال�صياط��ني، وم��ع  فِّ اإذا كان اأول ليل��ة م��ن �صه��ر رم�ص��ان �صُ
احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يجاور 
الع�شر  القدر يف  ليلة  ويقول: »حت��ّروا  الأواخ��ر من رم�شان،  الع�شر  يف 

الأواخر من رم�شان« رواه البخاري.

يف اجلن��ة ثمانية اأبواب فيها باب ي�صّم��ى الرّيان ال يدخله اإال 
ال�صائمون، ومع الكلمة ال�صباحية:

الصوم يقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 
ر كَّ والسُّ

اأكدت درا�شة اأجراها فريق من الباحثني لدى معهد القلب مبركز 
خماطر  من  يقلل  ال�شوم  اأن  الأمريكية،  يوتاه  بولية  "اإنرتماوننت" 
الإ�شابة باأمرا�س ال�شرايني التاجية وال�شكري، حيث يحفز اجل�شم على 

ا�شتهالك الدهون.
اأن  اأظهرت  الدرا�شة  اإّن  الأو�شط"  ال�شرق  "اأنباء  وكالة  وقالت 
ال�شوم ل يخف�س خماطر الإ�شابة باأمرا�س ال�شرايني التاجية فح�شب، 

بل يعمل على تغيري م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم.
وكانت الأبحاث قد اأظهرت وجود ارتباط بني ال�شوم من جهة، 
جهة  من  التاجية  ال�شرايني  باأمرا�س  الإ�شابة  خماطر  انخفا�س  وبني 
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اأخرى، وتبنّي اأّن المتناع عن الطعام ل�شاعات حمددة على مدار اليوم 
هذه  مبثل  الإ�شابة  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  من  يقلل  يوًما  ثالثني  ملدة 
الأمرا�س وهي زيادة الوزن، وم�شتوى اجللوكوز وال�شكريات الثالثية يف 

الدم.
واأو�شح الدكتور بنيامني هورن مدير الوبائيات القلبية واجلينية 
يف معهد القلب مبركز "اإنرتماوننت" ال�شحي، اأّن ال�شوم ي�شبب اجلوع 
ما يوؤدي اإىل اإفراز املزيد من الكولي�شرتول ليتيح ذلك ا�شتهالك الدهون 
تقليل  على  ي�شاعد  ما  وهو  اجللوكوز؛  �شكر  من  بدًل  للطاقة  كم�شدر 
عدد خاليا الدهون يف اجل�شم. م�شيًفا اأّن انخفا�س خاليا الدهون يف 

اجل�شم يقلل من احتمالية ن�شوء مقاومة لدى الأن�شجة لالأن�شولني.
لل�شوم على  اأثر حمتمل  الدرا�شة عن  اأخرى، ك�شفت  ناحية  من 
اأنه يحفز من تاأثري هذا الهرمون يف حماية  هرمون النمو، حيث تبنّي 

الع�شالت وحتقيق التوازن.

من قام رم�صان اإمياًنا واحت�صاًبا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع 
هذه الفقرة:

إنزال المني في رمضان

�س: �ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: 
�شخ�س تعّمد اإنزال املاء يف نهار رم�شان فماذا يرتتب على ذلك؟

ج: يرتتب عليه اأربعة اأمور:
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اأوًل : ف�شاد �شوم ذلك اليوم.
ثانًيا : وجوب الإم�شاك حتى غروب ال�شم�س.

ثالًثا: وجوب ق�شاء ذلك اليوم قبل رم�شان الذي يليه.
رابًعا: التوبة اإىل اهلل من هذا الإثم العظيم باجرتائه على اهلل يف 
اإف�شاد يوم من رم�شان، وبفعل هذا املنكر يف الزمن الفا�شل وانتهاك 

حرمة هذا ال�شهر املبارك.
اأو  مل�س  اأو  بتقبيل  ذل��ك  ك��ان  �شواء  باختياره  اأن��زل  دام  ما  ه��ذا 
احتكاك بيده اأو باأية و�شيلة، و�شواء كان ذلك بحائل اأم بدون حائل، اأما 

اإذا اأنزل باحتالم اأو تفكري جمرد عن العمل فال يفطر.

م��ن �صام رم�ص��ان ثم اأتبعه �صًت��ا من �ص��وال كان ك�صيام الدهر، 
ومع خام�صة فقراتنا:

أفكار دعوية ألسرة رمضانية

 )1( َطَبق اخلري: بامل�شاركة يف تفطري ال�شائمني وهو من اأجل 
الأعمال يف هذا ال�شهر الكرمي وميكن م�شاركة الأ�شرة فيه على النحو 

التايل:
حلمله  الفتيان  واإر�شال  والأم  الفتيات  ِقبل  من  الفطور  اإعداد   -

للم�شجد اأو خميم الإفطار ثم ليتحدث الفتيان عن ما حدث بامل�شجد.
- اإعداد اإفطار يف املنزل ودعوة الفقراء والعمال لتناوله ويدخل 

يف ذلك اإفطار الأقارب
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- اإعداد عربات القهوة وما حتمله من طعام وو�شعه قبيل الأذان 
يف الأماكن العامة.. وغريها من الأفكار التي ي�شتطيع الأهل من خاللها 

امل�شاركة يف تفطري ال�شائمني.

كل عم��ل اب��ن اآدم ل��ه اإاّل ال�صوم فاإن��ه يل واأنا اأج��زي به، ومع 
اآخر فقراتنا:

خطوات لبرنامج استقبال رمضان

1- الإقبال على كتاب اهلل تعاىل تالوة وتدبًرا وحفًظا ، فال يدع 
ال�شهر مير دون اأن يختم القراآن الكرمي على الأقل ختمتني.

2- املحافظة على ال�شلوات املفرو�شة و�شالة الرتاويح.
على  واحلر�س  وغريها  امل�شاجد  يف  العلم  جمال�س  ح�شور   -3

ال�شتفادة منها و�شوؤال العلماء.
4- قيام الثلث الأخري من الليل.

كر والدعاء وبخا�شة عن الإفطار ويف ال�شلوات. 5- الإكثار من الذِّ
ق واإفطار ال�شائم وزكاة الفطر. 6- الإكثار من الت�شدُّ

7- �شلة الرحم والتوا�شل مع النا�س ال�شاحلني.
اأوقات  من  دقيقة  كل  فيه  ي�شتغل  يوم  كل  نافع  اإيجابي  عمل   -8
ال�شهر، ول ي�شيع وقته اأمام الف�شائيات ويف متابعة الأفالم وامل�شل�شالت.
ال�شهر  بقيمة  بيتها  اأه��ل  فيه  ي�شعر  ربانًيا  بيًتا  بيتها  جتعل   -9
ال�شهر  بف�شائل  لوحات  وتعمل  مًعا  فيختمونه  القراآن  على  فتجمعهم 
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تعلقها داخل املنزل وتعقد الدرو�س العلمية لأهل بيتها. 
10- لو تي�شر لها عمل عمرة يف رم�شان فلت�شارع بها فاإنها تعدل 

حجة.
ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يوفقنا ل�سيام رم�سان وقيامه، واأن يتقبل 

منا اأعمالنا، اإنه �سميع جميب.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني".
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أسبوع رمضان )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �سمائرنا ب�سرائع الإمي��ان، وزّي��ن ظواهرنا 

اإل اهلل وحده ل �سريك له، �سرع لنا  اإله  اأن ل  ب�سعائر الإ�سالم .واأ�سهد 

بيان،  اأمّت  وال��ط��رق  والو�سائل  الأ�سباب  فبنّي  والأب���دان،  القلوب  طهارة 

واجل��اّن،  الإن�����ص  اإىل  املبعوث  ور�سوله  عبده  حممًدا  �سّيدنا  اأّن  واأ�سهد 

الدّيان. �سلى اهلل و�سّلم  اإىل قدا�سة  الأوث��ان  النا�ص من جنا�سة  ليخرج 

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��������������اأدِّ ح�����ق�����وق�����������ه ق�����������������ول وف���ع�����������ال

ل���ل���م���ع�����������اد ف��������������ات���������خ��������������ذه  وزادك 

من هذا اليوم الثنني، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( 

قوالب  �ستة  يف  رم�سان،  ال�سهور  خ��ري  ع��ن  احل��دي��ث  نوا�سل  اأن  ي�سرنا 

بداأناها ب� كوين حري�سة.
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كوين حري�صة على ال�صدقة يف رم�صان، ومع القراآن 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 
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(.

ك��وين حري�صة على االإكثار من ق��راءة القراآن يف رم�صان، ومع 
احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: �شئل ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : اأي 
رم�شان؟  �شهر  بعد  اأف�شل  ال�شيام  واأي  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.
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كوين حري�صة على اإفطار �صائم يف رم�صان، ومع هذه الفقرة:

حكم االعتكاف في غير رمضان

يجوز  هل  ال�شوؤال:  هذا  ال�شعودية  يف  الدائمة  اللجنة  �شئلت  �س: 
العتكاف يف اأي وقت دون الع�شر الأواخر من رم�شان؟ 

اأي وقت، واأف�شله ما كان يف الع�شر  ج: نعم؛ يجوز العتكاف يف 
وال�شالم -  ال�شالة  بر�شول اهلل - عليه  اقتداًء  الأواخ��ر من رم�شان؛ 
اأنه   : عنه  ملسو هيلع هللا ىلص  ثبت  وقد   ،  - اأجمعني  عليهم  اهلل  ر�شوان   - واأ�شحابه 

اعتكف يف �شوال؛ يف بع�س ال�شنوات. 
وباهلل التوفيق؛ و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه و�شلم. 

كوين حري�صة على التوبة يف رم�صان، ومع خام�صة فقراتنا:

أفكار دعوية أُلسرة رمضانية

)1( ا�شاأيل ولدك عن من يحب �شماع قراءته واأهدي له �شريًطا 
و�شعيه يف �شيارته!.

املنزل  بارز يف  مكان  �شندوق يف  و�شع  ال�شدقة:  �شندوق    )2(
به  الت�شدق  ال�شهر  نهاية  ويف  يتي�شر  مبا  التربع  على  الأ���ش��رة  وح��ث 

باإعطائه اإحدى اجلمعيات اخلريية 
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ك��وين حري�ص��ة عل��ى البعد ع��ن الرف��ث والف�ص��وق يف رم�صان 
وغريه، ومع هذه الفقرة:

لماذا نشتاق لرمضان؟

- ن�شتاق لرم�شان لأنه ربيع قلوب املوؤمنني، و�شراج ال�شاحلني، 
وُاْن�س املتقني.

رب  ومناجاة  املخبتني،  ودع��اء  اخلا�شعني،  ت��الوات  فيه  ت�شمع   -
العاملني.

- ن�شتاق لرم�شان لإقالة العرثات، ومغفرة الزلت.
اأب��واب  وتغلق  اجلنان،  اأب��واب  تفتح  فيه  لأّن  لرم�شان  ن�شتاق   -

النريان، وت�شفد فيه ال�شياطني.
- ن�شتاق لرم�شان لأّن من �شام رم�شان اإمياًنا واحت�شاًبا غفر له 

ما تقدم من ذنبه.
- ن�شتاق لرم�شان لأّن فيه الروحانية، وال�شكينة، والطماأنينة.

- ن�شتاق لرم�شان لأنه �شهر ال�شفاء والنقاء، واملحبة والإخاء.
- ن�شتاق لرم�شان لأّن ف�شله عظيم، وعطاوؤه ج�شيم.
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ك��وين حري�صة على اأداء �ص��الة الرتاويح والقي��ام يف رم�صان، 
ومع اآخر فقراتنا:

العزيمة الصادقة تتبع النية

اإّن كثرًيا من الن�شاء يّدعني اأنهن �شيغتنمن ال�شهر واأنهن �شيفعلن 
العزائم،  انفرط عقد تلك  بلغته  اإذا ما  كذا وكذا من الطاعات، حتى 
الثواب  وك��رثة  الأج���ر،  عظيم  علمت  من  ولكن  ال��ق��وى،  تلك  وت��ه��اوت 
للطائعات، ل ت�شعف عندها تلك القوة، لأّن الثواب جليل القدر، عظيم 

الرفعة، يكفيها اأّن اهلل تعاىل هو املُكرم املنعم املتف�شل.

اأ�شيفي اإىل ذلك ق�شر مدة رم�شان فهو - اأيام معدودات - كما 
و�شف الكرمي املتعال.

اأَمة  يا  وتوؤديها  ال�شلوات،  املحافظة على  لنا عزمية على  فلتكن 
اهلل يف اأول وقتها.

الرتوايح  �شالة  من  النوافل  من  الإك��ث��ار  على  عزمية  لنا  لتكن 
وال�شنن الرواتب وغريها.

له وتدبُّره، والنتفاع بعظاته. لتكن لنا عزمية على ختم القراآن وتاأمُّ

والعتكاف  كر  الذِّ ول��زوم  العمرة  على  �شادقة  عزمية  لنا  لتكن 
وال�شدقة وغريها من القربات.
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بنف�ص  رم�سان  على  مقبلني  جميًعا  كلنا  لنكن  نقول:  ختاًما 

مل  ونحن  اأي��ام��ه  تفوت  رم�سان  ن��دع  ول  من�سرحة،  وروح  مطمئنة، 

نغتنمها بكثري زاد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "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 وح��ده ل �سريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير، 
واأ�سهد اأّن 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:
هذا هو رم�سان �سهر اخلري والربكات، فيه الأجر م�ساعف، فيه 

امل�سلمون جمتمعون وفرحون على مائدة اإفطارهم.
وهنا من هذا املنرب ي�سرنا اأن نكون معكن يف هذا اليوم الثالثاء، 
املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )          ( للحديث عن رم�سان يف رابع يوم.

تظل لرم�صان نكهة ال 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 
گ  گ  گ  ک   ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
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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�صمات رم�صان طعم يرفع االإميان، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: قال ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
م من ذنبِه" �شححه  "من قاَم رم�شاَن اإمياًنا واحت�شاًبا ُغفر لُه ما تقدَّ

الألباين. 

يعترب رم�صان عيًدا �صعيًدا لكل م�صلمة، ومع الكلمة ال�صباحية:

كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟

كيف  ال�شوؤال:  - هذا  - رحمه اهلل  باز  ابن  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل 
البعيدة  البالد  اأه��ل  يلزم  وه��ل  املطالع؟  اختلفت  اإذا  النا�س  ي�شوم 
كاأمريكا وا�شرتاليا اأن ي�شوموا على روؤية هالل اأهل اململكة.؟ لأنهم ل 

يرتاءون الهالل؟
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اجلواب: ال�شواب اعتماد الروؤية وعدم اعتبار اختالف املطالع يف 
ذلك لأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »�شوموا لروؤيته، وافطروا لروؤيته، فاإن غّم 
عليكم فاأكملوا العدة ثالثني« متفق على �شحته. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ل ت�شوموا 
حتى تروا الهالل اأو تكملوا العدة، ول تفطروا حتى تروا الهالل اأو تكملوا 

العدة« والأحاديث يف هذا املعنى كثرية.
ذهب  وقد  ذل��ك،  يعلم  وهو  املطالع،  اختالف  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  ي�شر  ومل 
جمع من اأهل العلم اإىل اأّن لكل بلد روؤيته اإذا اختلف املطالع، واحتجوا 
اأهل  بروؤية  يعمل  اأن��ه مل   � عنهما  اهلل  ر�شي   � عبا�س  ابن  عن  ثبت  مبا 
راأوا  قد  ال�شام  اأهل  وكان   .� عنه  اهلل  ر�شي   � املدينة  يف  وكان  ال�شام. 
الهالل ليلة اجلمعة و�شاموا بذلك يف عهد معاوية � ر�شي اهلل عنه � . 
اأما اأهل املدينة فلم يروه اإل ليلة ال�شبت، فقال ابن عبا�س � ر�شي اهلل 
عنهما � ملا اأخربه كريب بروؤية اأهل ال�شام و�شيامهم : نحن راأيناه ليلة 
اأو نكمل العدة.. واحتج بقول النبي   ال�شبت فال نزال ن�شوم حتى نراه 
ملسو هيلع هللا ىلص : »�شوموا لروؤيته وافطروا لروؤيته« احلديث. وهذا قول له حظه من 
القوة.. وقد راأى القول به اأع�شاء جمل�س هيئة كبار العلماء يف اململكة 

العربية ال�شعودية- جمًعا بني الأدلة- واهلل ويل التوفيق.

رم�صان �صهر البذل واالإنفاق، ومع هذه الفقرة:

أفكار دعوية أُلسرة رمضانية

)1( املالب�س امل�شتعملة: جتمع الأ�شرة املالب�س امل�شتعملة الزائدة 
اأو عن  واملحتاجني  الفقراء  وتعطيها  وكيها  بغ�شلها  وتقوم  عن احلاجة 
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هذا  باأهمية  واإ�شعارهم  امل�شاجد  عند  تو�شع  التي  ال�شناديق  طريق 
العمل ل�شد حاجة الفقراء واملحتاجني.

)2( امل�شابقة الأ�شرية: وذلك بالرتويح عنهم ببع�س امل�شابقات 
والألعاب املمتعة مع بع�س اجلوائز واملكافاآت حتى يعودوا للعبادة بكل 

�شغف و�شوق.
باأخالق  بالتحلِّي  وذل��ك  ال�شلوك  لتعديل  فر�شة  رم�شان   )3(
بال�شكل  النا�س  مع  التعامل  لتغيري  ومو�شم  واجلود،  كال�شرب  العظماء 
الأف�شل والألطف ومعاجلة ما يطراأ على الأبناء والبنات من �شلوكيات 

فرم�شان اأر�س خ�شبة للتغيري

رم�صان نهاره �صيام، وليله قيام، ومع خام�صة فقراتنا:

رمضان فرصة إلعادة النظر

فر�شة لإعادة النظر يف انقطاعنا عن القراآن الكرمي وهجراننا 
له تدبًُّرا وفهًما وقراءة وعماًل. 

فر�شة لإعادة النظر يف �شلتنا لالأرحام والأقارب واجلريان.
فر�شة لإعادة النظر يف اأموالنا، وهل هي من ك�شب حالل اأم غري 

ذلك؟
فر�شة لإعادة النظر يف اهتمامنا باأ�شرتنا واأبنائنا واإخواننا.

فر�شة لإعادة النظر يف تفاعلنا مع ق�شايا امل�شلمني امل�شت�شعفني.
اإنتاجنا فن�شتغني  اأعمالنا وكفاية  اإتقان  فر�شة لإعادة النظر يف 

عما يخ�شعنا لهيمنة اأعدائنا.
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اآخر فقراتنا حتت عنوان )تعّلمي اأحكام ال�صيام(

تعّلمي أحكام الصيام

ال�شيام كغريه من العبادات يجب على امل�شلم تعلُّم اأحكامه، فلذا 
ينبغي لنا تعلُّم هذه الأحكام قبل بلوغ ال�شهر.

اقرئي كتاًبا عن اأحكام ال�شيام والقيام وقبل الع�شر عن اأحكام 
العتكاف - وهو متوفر وهلل احلمد - حاويل جاهدة معرفة هذه الأحكام 

حتى تكتمل عبادتك.
اجلهل  اأن  امل�شلمات  من  الكثريات  عنها  تغفل  التي  الأ�شياء  من 
اأجرهن لوقوعهن  يف املحذور واملفطر وهن  الأحكام قد تنق�س  بهذه 

غافالت، فلذا ينبغي لزاًما لنا تعلٌّم هذه الأحكام.
ا ُيو�شى بقراءة تف�شري مي�ّشر للقراآن، فرم�شان  ويف هذا الباب اأي�شً
�شهر القراآن، ُيتلى فيه وُي�شمع كثريا، فينبغي للم�شلمة الإحاطة باملعنى 

العام لالآية لتكون على دراية باملق�شود.
ختاًما نقول:

ي��ا ذا ال���ذي م��ا ك��ف��اه ال��ذن��ب يف رج��ب
ح���ت���ى ع�����س��ى رب�����ه يف ���س��ه��ر ���س��ع��ب��ان

بعدهم��ا ال�����س��������وم  ���س��ه��ر  اأظ���ل���ك  ل��ق�����د 
���س��ه�����ر ع�سيان ��ا  اأي�����سً ت�����س��ي��������ره  ف���ال 

و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ 
اأجمعني".
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أسبوع رمضان )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل يف قلوِب ال�سادقني لالإمياِن 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 وال�ّسَياَدة، �سّلى اهلل 

يادة. اأما بعد: عليه وعلى اآله و�سحِبه اأويل الف�سل والرِّ

لأنهم  امل�سلمني؛  وت��اري��خ  ت��راث  يف  خا�سة  مكانة  رم�سان  ل�سهر 

النبي حممد بن  القراآن على  واأول ما نزل من  الوحي  اأن بدء  يوؤمنون 

عبد اهلل كان يف ليلة القدر من هذا ال�سهر.

ونحن معكن يف هذا اليوم الأربعاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام 

)          ( للحديث عن رم�سان يف اآخر يوم من اأ�سبوعنا عن رم�سان.

الأل����ب����اِب اأُويل  ي����ا  اأق�������ب���َل  رم�����������س���اُن 

ف���ا����س���َت�������ْق�������ب���ل���وه ب����ع����َد ط�������وِل غ���ي�������اِب
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 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 
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(.

عاٌم م�سى من عمرنا يف غفلة      فتنبه��وا فالعمر ظل �سح�����اب
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: قال ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
م من ذنبِه" �شححه  "من قاَم رم�شاَن اإمياًنا واحت�شاًبا ُغفر لُه ما تقدَّ

الألباين. 
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لأن�������ه���م ال�������س���ائ�������م���ي�������َن  َي�����ج�����زي  اهلُل 
ِم�����ْن اأَج���ِل�������ِه ����َس���ِخ�������روا ب���ك���لِّ ���س��ع��اِب

 ومع هذه الفقرة:

أفكار دعوية ألسرة رمضانية

ي�شغل  ل  حتى  م�شلية  باأن�شطة  ال�شغار  اإخ��وت��ك  ا�شغلي   )1(
اللوحات بع�س امل�شابقات الرم�شانية،  تلوين بع�س  التلفاز مثل  وقتهم 
ا�شحبيهم معك للرتاويح اجلبي اأ�شرطة الفيديو النافعة والهادفة لهم، 

ا�شرتكوا جميًعا بن�شاط رم�شاين يف اأحد املراكز.
)2( وللجار ن�شيب ابعثي جلريانك بهدية اأ�شبوعية فمرة مطوية 

واأخرى �شريًطا وبعدها كتيًبا.

���س��ائ�����م اإل  �����������اَن  ال�����������ريَّ َي�����دخ�����������ُل  ل 
�������وِم يف الأب�������واِب اأَْك����������ِرْم ب�������ب���اِب ال�������سْ

 ومع هذه الفقرة:

فإما شاهٌد لكم أو عليكم

لي�س مثله يف  "�شهر رم�شان   : ابن اجلوزي - رحمه اهلل -  قال 
لت به اأمة غري هذه الأمة يف �شائر الدهور، الذنب  �شائر ال�شهور، ول ف�شّ
مبعد  وال�شيطان  حمبور  فيه  واملوؤمن  م�شكور،  فيه  وال�شعي  مغفور  فيه 
مثبور، والوزر والإثم فيه مهجور وقلب املوؤمن بذكر اهلل معمور ، وقد 
اأناخ بفنائكم  هو عن قليل راحل عنكم ، �شاهد لكم اأو عليكم ، موؤذن 
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ب�شقاوة اأو �شعادة اأو نق�شان اأو زيادة وهو �شعيف م�شوؤول من عند رب 
ل يحول ول يزول يخرب عن املحروم منكم واملقبول، فاهلل اهلل اأكرموا 
نهاره بتحقيق ال�شيام واقطعوا ليله بطول البكاء والقيام ، فلعلكم اأن 
والإكرام  اإىل وجه ذي اجلالل  النظر  وال�شالم مع  بدار اخللد  تفوزوا 

ومرافقة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص . اه�.
َوق���������اه���������م املَ����������وىل ب�����ح�����رِّ َن����ه���������اِره����م

���م�������وِم و�����س����رَّ ك�����لِّ ع�������ذاِب ري���������َح ال�������سَّ
 ومع �صاد�صة فقراتنا:

وقفة

اإذا قدم عليك �شهر رم�شان فو�شعت اأول قدم على اأعتابه فحريٌّ 
بِك اأن تتذّكري نعمة من اهلل اأ�شداها اإليك ومنة من اهلل اأولها اإليك 
هذه النعمة اأن بّلغِك اهلل �شهر رم�شان .. هذه النعمة اأن كتب اهلل لك 
اإىل لقاء  .. كم من قلوٍب حنت وا�شتاقت  ال�شهر  بلوغ هذا  اإىل  احلياة 
هذا ال�شهر .. ولكن انقطع بهم القدر .. وانقطع بهم الأثر فهم حتت 
عليك  اهلل  منة  فتذّكري  رم�شان  �شهر  بلغت  ف��اإذا   .. القبور  الرثى يف 
اللهم  واملقال  احلال  بل�شان  وقويل  والبلوغ  الو�شول  على  اهلل  واحمدي 
لك احلمد على اأن بلغتني رم�شان ل اأح�شي ثناًء عليك .. اإن قلت هذا 

ومتكنت هذه النعمة من قلبك تاأذن اهلل لك باملزيد زب ڦ ڦ 
ڄڄ رب ) اإبراهيم: 7(، وحري باأن ت�شابي برحمة اهلل - عز وجل - .. 
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واهلل ما �شكر عبد نعمة من نعم اهلل عّز وجل اإّل بارك اهلل له فيها.

ال�شيام  وبني  بينها  اأنا�س حيل  تذّكري  رم�شان  �شهر  بلغت  واإذا 
والقيام .. الآلم والأمرا�س والأ�شقام فهم على الأ�شّرة البي�شاء .. اإذا 
فاحمدي اهلل على  بدنك  والعافية يف  ال�شحة  وراأي��ت   .. تذكرِت ذلك 
الو�شول والبلوغ .. وا�شاأليه اأن يعينك على طاعته وذكره و�شكره وح�شن 

عبادته.
��ْل�����س��ب��ي�����ِل م���زاُج���ُه و���ُس��ق��وا رح��ي�����َق ال�����سَّ

�������راِب ِم�������ْن زجن���ب�������ي�������ٍل ف�������اَق ك������لَّ ����سَ
 ومع اآخر فقراتنا:

خطوات عملية لالستعداد لهذا الشهر الكريم

املو�شم  ه��ذا  اغتنام  على  القوية  والعزمية  ال�شادقة  النية   -1
بطاعة اهلل تعاىل.

واأنت يف  يبلغك رم�شان  اأن  ي على اهلل  واأحلِّ الدعاء  2- مار�شي 
�شحة وعافية.

على  وتهنئة  تدريًبا  لك  يكون  حتى  �شعبان  من  اأياًما  �شومي   -3
�شيام �شهر رم�شان.

4- �شعي لك جدوًل زمنًيا يومًيا متلئيه بالطاعات والعبادات منذ 
اأن ت�شبحي اإىل اأن ت�شمي: "برنامج ذاتي".
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5- �شراء حاجيات العيد لك ولأهلك واأولدك من �شهر �شعبان ما 
ا�شتطعت اإىل ذلك �شبيال.

ختاًما نقول: 
���ه���م  ه���������ذا ج�����������زاُء ال�������س���ائ�������م���نَي ل���ربِّ

َ���ِع���دوا ب��خ��ي�����ِر ك����رام����ٍة وَج�������ن���اِب. ����س����
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع الصحابة )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ت�سبح له الرمال، وت�سجد له الظالل، وتنهدم من 
هيبته اجلبال.

املذنبني  ا�ستغفار  واأ�ستغفره  الذاكرين،  ال�ساكرين  حمد  اأحمده 
املق�سرين.

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، قيوم ال�سماوات والأر�سني.
واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، ذكره خري الذكر، واأ�سرته خري 
الأ�سر، و�سجرته خري ال�سجر، نبتت يف حرم، وب�سقت يف كرم، لها فروع 
طوال، وثمر ل ينال، اإمام من اتقى، وب�سرية من اهتدى، �سريته الق�سد، 
عليه،  و�سلم  اهلل  �سلى  العدل.  وحكمه  الف�سل،  وكالمه  الر�سد،  و�سنته 

وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني .. ثم اأما بعد:
نحن معكن 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 لكن فقراتنا من هذا اليوم )     ( املوافق )     ( 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(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جليل؛ فمن هو؟:

عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -
�شرف ن�شب عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - :

هو عبد اهلل بن عمرو بن العا�س بن وائل بن ها�شم بن �شعيد بن 
�شهم بن عمرو بن ه�شي�س بن كعب بن لوؤي القر�شي ال�شهمي، وكنيته 
اأبو عبد الرحمن، واأمه ريطة بنت منبه بن احلجاج ال�شهمي. يقال: كان 

ا�شمه العا�س، فغرّيه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص . 

وهذه فقرتنا الثانية:

 ُعمر عبد الله بن عمرو عند اإلسالم 
- رضي الله عنهما -

اأ�شلم قبل اأبيه ومل يكن بني مولدهما اإل اثنتا ع�شرة �شنة. ا�شتاأذن 
بن  قال عبد اهلل  ر�شول اهلل.  له  ف��اأذن  منه،  ي�شمع  ما  كتابة  النبي يف 

عمرو - ر�شي اهلل عنه - : "قد حفظت عن ر�شول اهلل األف مثل".

وفقرتنا الثالثة بعنوان:
من اأهم مالمح �شخ�شية عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما -
يف  اجلهاد   - عنهما  اهلل  ر�سي   - عمرو  بن  اهلل  عبد  حب   )1(

�سبيل اهلل:
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عن عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: �شهدنا اأَْجَنادين 
ونحن يومئذ ع�شرون األًفا وعلينا عمرو بن العا�س - ر�شي اهلل عنه - ، 
فهزمهم اهلل ففاءت فئة اإىل ِفْحل يف خالفة عمر - ر�شي اهلل عنه - ، 

ف�شار اإليهم عمرو - ر�شي اهلل عنه - يف اجلي�س فنفاهم عن ِفْحل.
الهجرة عزل عثماُن - ر�شي اهلل  �شبعة وع�شرين من  ويف عام 
عنه - عن م�شر َعْمًرا - ر�شي اهلل عنه - ، ووىّل عليها عبد اهلل بن 
بن  بن عمر  اهلل  عبد  ومعه  اإفريقية  فغزا   ،  - عنه  اهلل  ر�شي   - �شعد 
اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ، وعبد اهلل بن عمرو بن العا�س - ر�شي 
اهلل عنهما - ، وعبد اهلل بن الزبري - ر�شي اهلل عنه - ، فالتقى هو 
مائتي  يف  جرجري  وكان  القريوان،  من  يومني  على  ب�ُشَبْيطلة  وجرجري 
امل�شلمون يف ع�شرين  وكان  األًفا،  وع�شرين  مائة  وقيل: يف  األف مقاتل، 

األًفا.
)2( البكاء من خ�سية اهلل:

اأن رجاًل  لو  قال:  بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما -  عن عبد اهلل 
من اأهل النار اأخرج اإىل الدنيا ملات اأهل الدنيا من وح�شة منظره، وننت 

ريحه. ثم بكى عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - بكاًء �شديًدا.

وفقرتنا الرابعة هي:

 من مواقف عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

َعّنا  َتَخّلَف  َق��اَل:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - َعْمٍرو  ْبِن  اهلّلِ  َعْبِد  َعْن 
َوَنْحُن  اَلُة  ال�شّ ْرَهَقْتَنا  اأَ َوَقْد  ْدَرَكَنا  َفاأَ �َشاَفْرَناَها،  �َشْفَرٍة  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنِبُيّ 
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ْعَقاِب  ْوِتِه: "َوْيٌل ِلالأَ �َشُح َعَلى اأَْرُجِلَنا، َفَناَدى ِباأَْعَلى �شَ ، َفَجَعْلَنا مَنْ اأُ َنَتَو�شّ
ِمْن الّناِر"، َمّرَتنْيِ اأَْو َثاَلًثا. رواه البخاري.

وعن عبد اهلُل ْبِن اْلَعا�ِس - ر�شي اهلل عنهما - َقاَل: َقاَل يِل َر�ُشوُل 
ِقَياَم  َك  َيُقوُم الّلْيَل َفرَتَ ِمْثَل ُفاَلٍن َكاَن  َتُكْن  ، َل  "َيا َعْبَد اهلّلِ  : اهلّلِ  ملسو هيلع هللا ىلص 

الّلْيِل" رواه البخاري.
َعْمِرو  ْبُن  اهلّلِ  عبد  حدثني  قال  عبدالرحمن  بن  �شلمة  اأبو  وعن 
 ، ْبِن اْلَعا�ِس - ر�شي اهلل عنهما - َقاَل يِل َر�ُشوُل اهلّلِ  ملسو هيلع هللا ىلص : "َيا َعْبَد اهلّلِ
 . اهلّلِ َر�ُشوَل  َيا  َبَلى  الّلْيَل؟" َفُقْلُت:  َوَتُقوُم  الّنَهاَر  وُم  َت�شُ اأَّنَك  اأُْخرَبْ  اأَمَلْ 
ّن  َواإِ ا،  َحًقّ َعَلْيَك  �َشِدَك  جِلَ َفاإِّن  ؛  َوَنْ َوُقْم  َواأَْفِطْر  ْم  َتْفَعْل، �شُ "َفاَل  َقاَل: 
ا )اأي:  ّن ِلَزْوِرَك َعَلْيَك َحًقّ ا، َواإِ ا، َواإِّن ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحًقّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحًقّ
ّياٍم،  اأَ َثاَلَثَة  �َشْهٍر  ُكّل  وَم  َت�شُ اأَْن  ِبَح�ْشِبَك )اأي: كافيك(  ّن  َواإِ �شيفك(، 
َياُم الّدْهِر ُكِلِّه". َف�َشّدْدُت  َفاإِّن َلَك ِبُكِلّ َح�َشَنٍة َع�ْشَر اأَْمَثاِلَها، َفاإِّن َذِلَك �شِ
َياَم َنِبِيّ  ْم �شِ ، اإِيِنّ اأَِجُد ُقّوًة. َقاَل: "َف�شُ َد َعَلّي، ُقْلُت: َيا َر�ُشوَل اهلّلِ َف�ُشِدّ
اهلّلِ  َنِبِيّ  َياُم  َكاَن �شِ َوَما  ُقْلُت:  َعَلْيِه".  َتِزْد  َوَل  ال�ّشاَلم،  َعَلْيِه  َداُوَد  اهلّلِ 
َبْعَدَما  َيُقوُل  َعْبُد اهلّلِ  َفَكاَن  َف الّدْهِر".  "ِن�شْ َقاَل:  َعَلْيِه ال�ّشاَلم.  َداُوَد 

ِبِيّ  ملسو هيلع هللا ىلص . رواه البخاري. َة الَنّ : َيا َلْيَتِني َقِبْلُت ُرْخ�شَ َكرِبَ

وفقرتنا اخلام�صة هي:

أثر عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في اآلخرين
َمَع  َق��ِدَم  ِحنَي  َعْمٍرو  ْبِن  اهلّلِ  َعْبِد  َعَلى  َدَخْلَنا  َق��اَل:  م�شروٍق  عن 
َوَل  َفاِح�ًشا  َيُكْن  "مَلْ  َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلّلِ  َر�ُشوَل  َفَذَكَر  اْلُكوَفِة،  اإِىَل  ُمَعاِوَيَة 
ُكْم اأَْح�َشَنُكْم ُخُلًقا"  ُمَتَفح�ًشا". َوَقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلّلِ  ملسو هيلع هللا ىلص : "اإِّن ِمْن اأَْخرَيِ

رواه البخاري.
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َج��اَءُه  ْذ  اإِ َعْمٍرو  ْبِن  اهلّلِ  َعْبِد  َمَع  ُجُلو�ًشا  ُكّنا  َق��اَل:  َخْيَثَمَة  وَع��ْن 
َقْهَرَماٌن َلُه، َفَدَخَل َفَقاَل: اأَْعَطْيَت الّرِقيَق ُقوَتُهْم؟ َقاَل: َل. َقاَل: َفاْنَطِلْق 
ِلُك  َفاأَْعِطِهْم، َقاَل َر�ُشوُل اهلّلِ  ملسو هيلع هللا ىلص : "َكَفى ِبامْلَْرِء اإِْثًما اأَْن َيْحِب�َس َعمْن مَيْ

ُقوَتُه" رواه م�شلم.

وفقرتنا ال�صاد�صة هي:

 علم عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
بالقرآن وتفسيره

قال الثوري: اأخربين حبيب بن اأبي ثابت، اأن عبد اهلل بن عمرو 
زب ڱ ڱ ڱ  ں ں  - ر�شي اهلل عنهما - قال يف قوله تعاىل: 
)الأع����راف:  رب  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 

175( هو اأمية بن اأبي ال�شلت.
وعن عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - اأنه قال: من تاب 
قبل موته بعام تيب عليه، حتى ذكر �شهًرا، حتى ذكر �شاعة، حتى ذكر 

زب ک  يقول:  تعاىل  واهلل  يكون هذا  كيف  رجل:  فقال  قال:  فواًقا. 
ک گ     گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ 
ڱ رب )الن�شاء: 18(؟! فقال عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - : اأنا اأحدثك 

ما �شمعت من ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص .
زب ٹ  قوله:  - يف  عنهما  اهلل  ر�شي   - عمرو  بن  اهلل  عبد  وعن 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ رب  )الأعراف: 172(، قال: اأخذهم 

كما ياأخذ امل�شط من الراأ�س.
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وفقرتنا ال�صابعة هي:

 بعض ما روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

عن عبد اهلّل بن عمٍرو - ر�شي اهلل عنهما - ، عن الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
"امْلُ�ْشِلُم َمْن �َشِلَم امْلُ�ْشِلُموَن ِمْن ِل�َشاِنِه َوَيِدِه، َوامْلَُهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى 

اهلّلُ َعْنُه" رواه البخاري.
وعن عبد اهلّل بن عمٍرو - ر�شي اهلل عنهما - اأّن رجاًل �شاأل ر�شول 
؟ َقاَل: "ُتْطِعُم الّطَعاَم، َوَتْقَراأُ ال�ّشاَلَم َعَلى  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : اأَي الإِ�ْشاَلِم َخرْيٌ

َمْن َعَرْفَت َوَمْن مَلْ َتْعِرْف" رواه الن�شائي.
وعن عبد اهلّل بن عمٍرو - ر�شي اهلل عنهما - اأّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ِمْنُهّن  َلٌة  َخ�شْ ِفيِه  َكاَنْت  َوَمْن  ا،  َخاِل�شً ُمَناِفًقا  َكاَن  ِفيِه  ُكّن  َمْن  "اأَْرَبٌع 
َواإَِذا َحّدَث  اإَِذا اوؤمِتَن َخاَن،  َلٌة ِمْن النَفاِق َحّتى َيَدَعَها:  َكاَنْت ِفيِه َخ�شْ

َم َفَجَر" رواه البخاري. َذا َخا�شَ َكَذَب، َواإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َواإِ

وفقرتنا الثامنة هي:

من أقوال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -

اأّل يخو�س مع من يخو�س، ول يجهل مع  "ينبغي حلامل القراآن 
اهلل  كالم  جوفه  يف  لأن  القراآن؛  حلق  وي�شفح  يعفو  ولكن  يجهل،  من 
تعاىل. وينبغي له اأن ياأخذ نف�شه بالت�شاون عن طرق ال�شبهات، ويقل 
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ال�شحك والكالم يف جمال�س القراآن وغريها مبا ل فائدة فيه، وياأخذ 
نف�شه باحللم والوقار.

والإع��ج��اب،  التكرب  ويتجنب  للفقراء،  يتوا�شع  اأن  ل��ه  وينبغي 
ويرتك  الفتنة،  نف�شه  على  خ��اف  اإْن  واأبنائها،  الدنيا  عن  ويتجافى 
اجلدال واملراء، وياأخذ نف�شه بالرفق والأدب. وينبغي له اأن يكون ممن 
يوؤمن �شره، ويرجى خريه، وي�شلم من �شره، واأّل ي�شمع ممن ّن عنده، 
وي�شاحب من يعاونه على اخلري، ويدله على ال�شدق ومكارم الأخالق، 

ويزينه ول ي�شينه.
وما  م��راده،  اهلل  عن  فيفهم  القراآن  اأحكام  يتعلم  اأن  له  وينبغي 
فر�س عليه فينتفع مبا يقراأ، ويعمل مبا يتلو، فما اأقبح حلامل القراآن اأن 
يتلو فرائ�شه واأحكامه عن ظهر قلب وهو ل يفهم ما يتلو! فكيف يعمل 
مبا ل يفهم معناه؟! وما اأقبح اأن ي�شاأل عن فقه ما يتلوه ول يدريه، فما 

مثل من هذه حالته اإل كمثل احلمار يحمل اأ�شفاًرا.
وينبغي له اأن يعرف املكي من املدين؛ ليفرق بذلك بني ما خاطب 
وما  الإ�شالم،  اآخر  يف  اإليه  ندبهم  وما  الإ�شالم  اأول  يف  عباده  به  اهلل 
اآخ��ره،  يف  الفرائ�س  من  عليه  زاد  وما  الإ�شالم،  اأول  يف  اهلل  افرت�س 
املكي  ين�شخ  اأن  ميكن  ول  القراآن،  اأكرث  يف  للمكي  النا�شخ  هو  فاملدين 
املدين؛ لأن املن�شوخ هو املتقدم يف النزول قبل النا�شخ له، ومن كماله اأن 
يعرف الإعراب والغريب؛ فذلك مما ي�شهل عليه معرفة ما يقراأ، ويزيل 

عنه ال�شك فيما يتلو".
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وفقرتنا التا�صعة هي:
 وفاة عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما -

ُتُويف �شنة خم�س و�شتني من الهجرة، وفيها مات - على ال�شحيح - 
عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ال�شهمي - ر�شي اهلل عنه - ، وكان اأ�شغر 
من اأبيه باثنتي ع�شرة �شنة. وكان ديًنا �شاحًلا كثري العلم رفيع القدر، 

يلوم اأباه على القيام يف الفتنة، ويطيعه لالأبوة.
يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سهوات،  ُظْلم  من  املتقني  عباده  قلوب  خّل�ص  ال��ذي  هلل  احلمد 
واأخل�ص عقولهم عن ُظلَم ال�سبهات.

اأح��م��ده ح��م��د م��ن راأى اآي����ات ق��درت��ه ال��ب��اه��رة، وب��راه��ني عظمته 
واغ��رتف من بحر  اع��رتف مبجده وكماله،  �سكر من  واأ�سكره  القاهرة، 

جوده واأف�ساله.
اإل اهلل فاطر الأر�سني وال�سماوات، �سهادة تقود  اإله  اأن ل  واأ�سهد 
وحبيبه  ور�سوله،  عبده  حممًدا  �سيدنا  اأن  واأ�سهد  اجل��ن��ات،  اإىل  قائلها 
وخليله، واملبعوث اإىل كافة الربيات، بالآيات املعجزات، واملنعوت باأ�سرف 

اخلالل الزاكيات.
�سلى اهلل عليه، وعلى اآله الأئمة الهداة، واأ�سحابه الف�سالء الثقات  

وعلى اأتباعهم باإح�سان ، و�سلم كثريا .. ثم اأما بعد:
نحن معكن 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 لكن فقراتنا من هذا اليوم )      ( املوافق )         ( 

من �سهر )         ( لعام )             (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
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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 
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(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جليل؛ فمن هو؟:

جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -
�شرف ن�شب جعفر بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - :

عبد  بن  مناف  عبد  طالب  اأبي  وا�شم  طالب،  اأبي  بن  جعفر  هو 
املطلب بن ها�شم بن عبد مناف بن ق�شي القر�شي الها�شمي، ابن عم 
اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - لأبويه،  ، واأخو علّي بن  ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
َيّار، واأمه فاطمة بنت اأ�شد بن ها�شم بن عبد مناف بن  وهو جعفر الَطّ

ق�شي، اأ�شلم قدمًيا، وهاجر الهجرتني.

ونقف مع مولد واأ�صرة هذا ال�صحابي اجلليل:
 مولد وأسرة جعفر بن أبي طالب 

- رضي الله عنه -
ولد - ر�شي اهلل عنه - يف مكة املكرمة �شنة )34( قبل الهجرة.

اأ�شماء  كانت   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - اأب��ي طالب  بن  زوج��ة جعفر 
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بنت ُعَمْي�س - ر�شي اهلل عنها - حتت جعفر بن اأبي طالب - ر�شي اهلل 
عنه - ، وهاجرت معه اإىل احلب�شة، وولدت هناك عبد اهلل بن جعفر، 
وحممد بن جعفر، وعون بن جعفر، وهلك عنها جعفر بن اأبي طالب 
- ر�شي اهلل عنه - ، قتل يوم ُموؤْتة مبوؤتة من اأر�س الروم، فخلف عليها 
بعده اأبو بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - ، فولدت له حممد بن اأبي بكر 

بالبيداء.
اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - : كان جلعفر بن  اأولد جعفر بن 
اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - من الولد عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - ، 
وبه كان يكنى، وله العقب من ولد جعفر، وحممد وعون ل عقب لهما، 
ولدوا جميًعا جلعفر باأر�س احلب�شة يف املهاجر اإليها. عن عبيد اهلل بن 
حممد بن عمر بن علي، عن اأبيه قال: ولد جعفر بن اأبي طالب عبد اهلل 
وعون وحممد بنو جعفر، واأخواهم لأمهم يحيى بن على بن اأبي طالب، 
وحممد بن اأبي بكر، واأمهم اخلثعمية اأ�شماء بنت ُعَمْي�س - ر�شي اهلل 

عنها -.

ولنن�صت اإىل ق�صة اإ�صالمه - ر�صي اهلل عنه - :

قصة إسالم جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -

عن يزيد بن رومان قال: اأ�شلم جعفر بن اأبي طالب - ر�شي اهلل 
عنه - قبل اأن يدخل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دار الأرقم ويدعو فيها. فقد اأ�شلم 
بعد اإ�شالم اأخيه علّي - ر�شي اهلل عنه - بقليل. وروي اأن اأبا طالب راأى 
ا - ر�شي اهلل عنه - ي�شليان، وعلّي - ر�شي اهلل عنه -  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعلًيّ
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"�شل جناح ابن عمك،  عن ميينه، فقال جلعفر - ر�شي اهلل عنه - : 
و�شِلّ عن ي�شاره". قيل: اأ�شلم بعد واحد وثالثني اإن�شاًنا، وكان هو الثاين 

والثالثني. وله هجرتان: هجرة اإىل احلب�شة، وهجرة اإىل املدينة.

وفقرتنا القادمة هي بعنوان:

 أهم مالمح شخصية جعفر بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -

)1( اأبو امل�ساكني:
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النا�س كانوا يقولون: اأكرَث 
اآكل  ل  حتى  بطني  ب�شبِع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  األ��زم  كنت  واإين  هريرة،  اأب��و 
األ�شق  وكنت  فالنة،  ول  يخدمني فالن  ول  األب�س احلبري،  ول  اخلمري 
بطني باحل�شباء من اجلوع، واإن كنت لأ�شتقرئ الرجل الآية هي معي 
اأبي  بن  جعفر  للم�شكني  النا�س  اأخ��ري  وك��ان  فيطعمني،  بي  ينقلب  كي 
بيته،  بنا فيطعمنا ما كان يف  ، كان ينقلب  طالب - ر�شي اهلل عنه - 
ها فنلعق ما  ة التي لي�س فيها �شيء، فن�ُشُقّ حتى اإن كان ليخرج اإلينا الُعَكّ

اه النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأبي امل�شاكني؛ لأنه كان يالزمهم. فيها. وقد كَنّ
وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: "ما احتذى النعال ول 
اأبي  بن  جعفر  من  اأف�شل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  بعد  املطايا  ركب  ول  انتعل، 

طالب - ر�شي اهلل عنه - ".
)2( ذو اجلناحني وطيار اجلنة - ر�سي اهلل عنه - :

يف �شحيح البخاري عن ال�شعبي اأن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - 
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كان اإذا �شلم على ابن جعفر قال: "ال�شالم عليك يا ابن ذي اجلناحني".
 : اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  وعن 
"اأُريت جعفًرا ملًكا يطري بجناحيه يف اجلنة" رواه الرتمذي وابن حبان.

وعن الرباء بن عازب - ر�شي اهلل عنه - قال: ملا اأتي ر�شول اهلل 
تعاىل  اهلل  "اإن  فقال:  جربيل  فاأتاه  ذل��ك،  من  داخله  جعفر،  قتل  ملسو هيلع هللا ىلص 
جعل جلعفر جناحني م�شرجني بالدم يطري بهما مع املالئكة" �شححه 

الألباين.
)3( �سبيه ر�سول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص :

جلعفر:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  قال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - على  عن 
البخاري. وَخْلقي" رواه  ُخُلقي  "اأ�شبهت 

ونقف مع:

 من مواقف جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
مع الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص 

عن ابن بريدة، عن اأبيه قال: ملا قدم جعفر بن اأبي طالب - ر�شي 
اهلل عنه - من اأر�س احلب�شة لقيه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال: "اأخربين باأعجب 
�شيء راأيته باأر�س احلب�شة". قال: مرت امراأة على راأ�شها مكتل فيه طعام، 
فمر بها رجل على فر�س فاأ�شابها فرمى به، فجعلت اأنظر اإليها وهي تعيده 
يف مكتلها، وهي تقول: ويل لك يوم ي�شع امللك كر�شيه، فياأخذ للمظلوم من 
الظامل. ف�شحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدت نواجذه، فقال: "كيف ُتقد�س اأمة ل 

تاأخذ ل�شعيفها من �شديدها حقه وهو غري متعتع" رواه البيهقي.
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ا: ولنا هنا وقفة اأي�صً

 من مواقف جعفر بن أبي طالب مع الصحابة 
- رضوان الله عليهم - :

وزيد: علّي  اأخيه  • مع 
عمرة  ع��ام  مكة  من  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  خ��رج  ي��وم  اأن��ه  البخاري  يف 
اأَِبي َطاِلٍب  ْبُن  َفَتَناَوَلَها َعِليُّ  َيا َعمِّ  َيا َعمِّ  اْبَنُة َحْمَزَة  َفَتِبَعْتُهْم  الق�شاء 
اْبَنَة  ُدوَنِك  اَلم:  ال�شَّ َعَلْيَها  ِلَفاِطَمَة  َوَقاَل  ِبَيِدَها  َفاأََخَذ  َعْنُه   ُ اهللَّ َي  َر�شِ
اأََحقُّ  "اأََنا   : َعِليٌّ َفَقاَل  َوَجْعَفٌر.  َوَزْيٌد  َعِليٌّ  ِفيَها  َم  َفاْخَت�شَ َحَمَلْتَها  ِك  َعمِّ
َوَقاَل  ِتي".  حَتْ َوَخاَلُتَها  ي  َعمِّ "اْبَنُة  َجْعَفٌر:  َوَقاَل  ي".  َعمِّ اْبَنُة  َوِهَي  ِبَها 
ْنِزَلِة  اَلُة مِبَ اَلِتَها َوَقاَل: "اخْلَ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خِلَ ى ِبَها النَّ َزْيٌد: "اْبَنُة اأَِخي". َفَق�شَ
ْعَفٍر: "اأَ�ْشَبْهَت َخْلِقي  ي َواأََنا ِمْنَك". َوَقاَل جِلَ : "اأَْنَت ِمنِّ ". َوَقاَل ِلَعِليٍّ اْلأُمِّ

َوُخُلِقي". َوَقاَل ِلَزْيٍد: "اأَْنَت اأَُخوَنا َوَمْوَلَنا".

وفقرتنا القادمة هي بعنوان:

قصة موقف جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -

مع النجاشي

النجا�سي: • مع 
بذلك،  مكة  كفار  وعلم  احلب�شة  اإىل  امل�شلمون  هاجر  حينما 
بالهدايا  اًل  حمَمّ احلب�شة،  اإىل  قر�شٍيّ  وفد  باإر�شال  الفور  على  قاموا 
اأن  النجا�شي  القر�شي  الوفد  واأخرب  امل�شلمني،  لهم  النجا�شي لريَدّ  اإىل 
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هوؤلء امل�شلمني غلمان �شفهاء فارقوا دين قومهم، ومل يدخلوا يف دينكم، 
وجاءوا بديٍن مبتدع ل نعرفه نحن ول اأنتم. ولكن النجا�شي امللك العادل 
فاأر�شل  بينهم،  يحكم  كي  )امل�شلمني(؛  الآخ��ر  الطرف  ي�شمع  اأن  اأراد 
طالب  اأبي  بن  جعفر  امل�شلمني  عن  املتحدث  وكان  فح�شروا،  اإليهم 

- ر�شي اهلل عنه - ، فدار هذا احلوار:
النجا�شي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف 
ديني ول يف دين اأحد من هذه الأمم؟ جعف�ر: اأيها امللك، كنا قوًما اأهل 
جاهلية نعبد الأ�شنام، وناأكل امليتة، وناأتي الفواح�س، ونقطع الأرحام، 
ون�شيء اجلوار، ياأكل القوي منا ال�شعيف، فكنا على ذلك حتى بعث اهلل 
اإلينا ر�شوًل منا نعرف ن�شبه و�شدقه واأمانته وعفافه، فدعانا اإىل اهلل 
لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نحن نعبد واآباوؤنا من دونه من احلجارة 
والأوثان، واأمرنا ب�شدق احلديث، واأداء الأمانة، 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  واآم��ن��ا  ف�شدقناه  وال�شيام،  وال��زك��اة  بال�شالة  واأم��رن��ا  �شيًئا،  به 
واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا اهلل وحده فلم ن�شرك به �شيًئا، وحرمنا 
ما حرم علينا، واأحللنا ما اأحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا 
عن ديننا لريدونا اإىل عبادة الأوثان من عبادة اهلل، واأن ن�شتحل ما كنا 
بيننا  و�شقوا علينا وحالوا  فلما قهرونا وظلمونا  ن�شتحل من اخلبائث، 
اإىل بلدك، واخرتناك على من �شواك، ورغبنا يف  وبني ديننا؛ خرجنا 

جوارك، ورجونا اأَلّ نظلم عندك اأيها امللك.
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النجا�شي: هل معك مما جاء به عن اهلل من �شيء؟
جعف�ر: نعم. وقراأ عليه �شدًرا من زب ٱرب )�شورة مرمي(.
َل حليته وبكت اأ�شاقفته حني �شمعوا ما  فبكى النجا�شي حتى اأَْخ�شَ
تال عليهم. ثم قال النجا�شي: اإن هذا واهلل والذي جاء به مو�شى ليخرج 

من م�شكاة واحدة، انطلقا فواهلل ل اأ�شلمهم اإليكم اأبًدا، ول اأكاد.
ا؛ خوًفا على نف�شه، وحفاًظا على ملكه، وعلى  واأ�شلم النجا�شي �شًرّ

امل�شلمني من التقتيل والرتويع والإخراج.

ولهذا ال�صحابي اجلليل اأثر بالغ يف االآخرين:

هجرته إلى الحبشة

هاجر اإىل احلب�شة فاأ�شلم النجا�شي وعدد من اأهلها على يديه، 
وكان له يف احلب�شة موقف متميز، دافع فيه عن الإ�شالم دفاًعا موؤثًرا 
اأمام النجا�شي، عندما جاء عمرو بن العا�س على راأ�س وفد من قري�س 
بالإ�شالم،  ذلك  عند  النجا�شي  فاقتنع  منها،  امل�شلمني  اإخ��راج  يطلب 

ورف�س طلب القر�شيني، واأعلن اإ�شالمه وحمى امل�شلمني يف بالده.

واحفظوا هذه الكلمات:

من شعر جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -

عن ابن اإ�شحاق يف ق�شة جعفر بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - 
اأنه قاتل يوم موؤتة وهو يقول:
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ي�������ا ح����ب����ذا اجل���ن�������ة واق���رتاب�������ه�������ا
ط���ي�������ب���ة وب���������������ارد ����ش�������راب�������ه�������ا

ع��ذاب�����ه��ا دن���������ا  ق����د  روم  وال���������روم 
���ش�����راب��ه�����ا لق��ي��ت�����ه�����ا  اإذ  ع����ل����َيّ 

ونختم بهذه الفقرة:

استشهاد جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -

ر ر�شول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: اأَمّ
ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة موؤتة زيد بن حارثة - ر�شي اهلل عنه - ، فقال ر�شول اهلل  
"اإن قتل زيد فجعفر، واإن قتل جعفر فعبد اهلل بن رواحة". قال   : ملسو هيلع هللا ىلص 
فالتم�شنا  الغزوة،  تلك  يف  فيهم  كنت   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - اهلل  عبد 
جعفر بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - فوجدناه يف القتلى، ووجدنا ما 

يف ج�شده ب�شًعا وت�شعني من طعنة ورمية.
نعى زيًدا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  وعن 
وجعفًرا وابن رواحة للنا�س قبل اأن ياأتيهم خربهم، فقال: "اأخذ الراية 
زيد فاأ�شيب، ثم اأخذ جعفر فاأ�شيب، ثم اأخذ ابن رواحة فاأ�شيب، وعيناه 
تذرفان، حتى اأخذ الراية �شيف من �شيوف اهلل حتى فتح اهلل عليهم".

اأنا  ق��ال:  اأن��ه  وذك��ر عن عبد اهلل بن جعفر - ر�شي اهلل عنه - 
اإليه  اأبي، فاأنظر  على اأمي، فنعى لها  ملسو هيلع هللا ىلص  اأحفظ حني دخل ر�شول اهلل 
ثم  الدموع حتى تقطر حليته،  تهريقان  وعيناه  راأ�شي  وهو مي�شح على 
قال: "اللهم اإن جعفًرا قدم اإىل اأح�شن الثواب، فاخلفه يف ذريته اأح�شن 
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ما خلفت اأحًدا من عبادك ال�شاحلني يف ذريته".
وقال ح�شان بن ثابت - ر�شي اهلل عنه - يرثي جعفًرا - ر�شي 

اهلل عنه - :
وك���ن���ا ن�����رى يف ج��ع��ف�����ر م����ن حم��م�����د

وف����اء واأم�������ًرا ����ش���ارًم���ا ح��ي��ث ي��وؤم��ر
ها�شم اآل  م��ن  الإ����ش���الم  يف  زال  ف��ال 

وم��ف��خ�����ر ت���������زول  ع����ز ل  دع����ائ����م 
يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم .
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته .
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أسبوع الصحابة )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل م�شتحق احلمد بال انقطاع، وم�شتوجب ال�شكر باأق�شى 
ما ي�شتطاع، الوهاب املنان، الرحيم الرحمن، املدعو بكل ل�شان، املرجو 

للعفو والإح�شان، الذي ل خري اإل منه، ول ف�شل اإل من لدنه.
العوائد،  اجلميل  له،  �شريك  ل  وح��ده  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�شهد 
مفّرج  الغيوب  عامل  ماأمول،  واأعظم  م�شوؤول،  اأك��رم  الفوائد،  اجلزيل 

الكروب، جميب دعوة امل�شطر املكروب.
الوايف  وخليله،  وحبيبه  ور�شوله،  �شيدنا حممًدا عبده  اأن  واأ�شهد 
امل��وؤّي��د باملعجزات  ال��ط��اه��رة،  ال�����ش��ادق وع���ده، ذو الأخ���الق  ع��ه��ده، 

الظاهرة، والرباهني الباهرة.
�شلى اهلل عليه، وعلى اآله واأ�شحابه وتابعيه، �شالًة ت�شرق اإ�شراق 

البدور، وترتدد تردد اأنفا�س ال�شدور .. ثم اأما بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�شبوع الإذاعي والذي خ�ش�شناه للحديث 

عن �شحابة ر�شول اهلل عليه اأف�شل ال�شالة واأزكى ال�شالم.
املوافق   )       ( اليوم  ه��ذا  من  فقراتنا  لكن  نقدم  اأن   وي�شرنا 

)         ( من �شهر )         ( لعام )             (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:
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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 
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 جيل؛ فمن هو؟:

عكاشة بن محصن - رضي الله عنه -

عكا�شة بن حم�شن - ر�شي اهلل عنه - بن حرثان بن قي�س بن 
اأ�شد بن خزمية الأ�شدي - ر�شي  مرة بن كثري بن غنم بن دودان بن 
اهلل عنه - ، حليف لبني اأمية، يكنى اأبا حم�شن حليف بني عبد �شم�س.
واأبو حم�شن من ال�شابقني الأولني، دعا له ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة 
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ا بدري اأحدي. كان من ف�شالء  يف حديث: "�شبقك بها عكا�شة"، وهو اأي�شً
ال�شحابة، �شهد بدًرا واأحًدا واخلندق وامل�شاهد كلها مع ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص .

وعنوان فقرتنا القادمة هو:

 أثر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في تربية عكاشة بن محصن 
- رضي الله عنه -

قال ابن اإ�شحاق: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيما بلغني: "منا خري فار�س 
يف العرب". قالوا: ومن هو يا ر�شول اهلل؟ قال: "عكا�شة بن حم�شن". 
فقال �شرار بن الأزور: ذاك رجل منا يا ر�شول اهلل. قال:"لي�س منكم 

ولكنه منا للحلف".
وقد دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص له، وقوله عنه: "�شبقك بها عكا�شة".

وا�صتمع��ن االآن اإىل اأهم مالمح �صخ�صي��ة عكا�صة بن حم�صن 
- ر�صي اهلل عنه - :

 أهم مالمح شخصية عكاشة بن محصن 
- رضي الله عنه -

)1( حر�س عكا�شة بن حم�شن على اجلهاد:
واأح��ًدا  ب��دًرا  �شهد  امل�شاهد؛  من  اأٍيّ  عن  تخلفه  عدم  خالل  من 

واخلندق وامل�شاهد كلها مع ر�شول اهلل.
اإىل   - عنه  اهلل  ر���ش��ي   - حم�شن  ب��ن  عكا�شة  م�شارعة   )2(
 اخلريات وحتينه الفر�س: كما يف احلديث ال�شحيح، ويف اآخره: "�شبقك 

بها عكا�شة".
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)3( القيادة عند عكا�شة بن حم�شن - ر�شي اهلل عنه - :
حيث اأّمره الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص على اأكرث من �شرية، ووّله بع�س ولياته؛ 
بن  عكا�شة  و�شرية  الغمر،  اإىل  الأ�شدي  حم�شن  بن  عكا�شة  ك�شرية 

حم�شن الأ�شدي اإىل اجلناب اأر�س عذرة وبلي.
عن كثري بن ال�شلت قال: مات ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعماله على بالد 
ح�شرموت زياد بن لبيد البيا�شي على ح�شرموت، وعكا�شة بن حم�شن 
يكن  باملدينة مل  وكان  كندة،  على  واملهاجر  وال�شكون،  ال�شكا�شك  على 
خرج حتى تويف ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، فبعثه اأبو بكر - ر�شي اهلل عنه - بعد 

اإىل قتال من باليمن.
)4( ذكاء وفطنة عكا�شة بن حم�شن - ر�شي اهلل عنه - :

جح�س  ب��ن  اهلل  عبد  �شرية  امل��وق��ف:  ه��ذا  م��ن  ذل��ك  ويت�شح 
راأ�س �شبعة ع�شر �شهًرا من مهاجر  اإىل نخلة يف رجب على  الأ�شدي 
، بعثه يف اثني ع�شر رجاًل من املهاجرين، كل اثنني  ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
اإىل بطن نخلة وهو ب�شتان بن عامر الذي قرب مكة،  يتعقبان بعرًيا 
القوم  راآهم  فلما  عليه،  فوردت  قري�س،  عري  بها  ير�شد  اأن  واأم��ره 
حم�شن  بن  عكا�شة  لهم  فاأ�شرف  منهم،  قريًبا  نزلوا  وقد  هابوهم 
عليكم  باأ�س  ل  عمار،  وقالوا:  اأّمنوا  راأوه  فلما  راأ�شه،  حلق  قد  وكان 

. منهم
وت�شاور القوم فيهم وذلك يف اآخر يوم من رجب فقال القوم: واهلل 
به، ولئن  الليلة ليدخلن احلرم فليمتنعن منكم  القوم هذه  لئن تركتم 
الإق��دام  وهابوا  القوم  فرتدد  احل��رام،  ال�شهر  يف  لتقتلنهم  قتلتموهم 
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عليه  قدروا  من  قتل  على  واأجمعوا  عليهم  اأنف�شهم  �شجعوا  ثم  عليهم، 
منهم واأخذ ما معهم.

ب�شهم  احل�شرمي  بن  عمرو  التميمي  اهلل  عبد  بن  واق��د  فرمى 
نوفل  واأفلت  كي�شان  بن  واحلكم  اهلل  عبد  بن  عثمان  وا�شتاأ�شر  فقتله، 
بالعري  واأ�شحابه  جح�س  بن  اهلل  عبد  واأقبل  فاأعجزهم.  اهلل  عبد  بن 

وبالأ�شريين حتى قدموا على ر�شول اهلل املدينة.

وهنا ناأخذ الدرو�س والعرب:

 من مواقف عكاشة بن محصن - رضي الله عنه - 
مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

َثَنا  ْيٍل، َحَدّ َثَنا اْبُن ُف�شَ َثَنا ِعْمَراُن ْبُن َمْي�َشَرَة، َحَدّ يف البخاري َحَدّ
ُ َعْنُهَما - َقاَل:  َي اهلَلّ نْيٍ - َر�شِ نْيٌ َعْن َعاِمٍر، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُح�شَ ُح�شَ
َثَنا اْبُن  َل ُرْقَيَة اإَِلّ ِمْن َعنْيٍ اأَْو ُحَمٍة. َفَذَكْرُتُه ِل�َشِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َفَقاَل: َحَدّ
اِن  ِبَيّ َوالَنّ ِبُيّ  الَنّ َفَجَعَل   ، الأُمَمُ َعَلَيّ  ْت  "ُعِر�شَ  : ِ اهلَلّ َر�ُشوُل  َقاَل  ا�ٍس،  َعَبّ
ِبُيّ َلْي�َس َمَعُه اأََحٌد َحَتّى ُرِفَع يِل �َشَواٌد َعِظيٌم،  ْهُط َوالَنّ وَن َمَعُهُم الَرّ ُرّ مَيُ
اإىل  اْنُظْر  ِقيَل:  َوَقْوُمُه.  ُمو�َشى  َهَذا  َبْل  ِقيَل:  َهِذِه؟  ِتي  اأَُمّ َهَذا  َما  ُقْلُت: 
الأُ الأُُفَق، ُثَمّ ِقيَل يِل: اْنُظْر َها ُهَنا َوَها ُهَنا يِف اآَفاِق  الأُُفِق، َفاإَِذا �َشَواٌد مَيْ
َة ِمْن  َنّ ُتَك، َوَيْدُخُل اجْلَ َذا �َشَواٌد َقْد َمالأَ الأُُفَق، ِقيَل: َهِذِه اأَُمّ َماِء، َفاإِ ال�َشّ
ْ َلُهْم، َفاأََفا�َس اْلَقْوُم  َهوؤُلِء �َشْبُعوَن اأَْلًفا ِبَغرْيِ ِح�َشاٍب". ُثَمّ َدَخَل َومَلْ ُيَبنِيّ
َبْعَنا َر�ُشوَلُه، َفَنْحُن ُهْم اأَْو اأَْوَلُدَنا اَلِّذيَن  ِ َواَتّ ا ِباهلَلّ َوَقاُلوا: َنْحُن اَلِّذيَن اآَمَنّ
َفَقاَل:  َفَخَرَج  ِبَيّ  الَنّ َفَبَلَغ  ِة.  اِهِلَيّ اجْلَ يِف  ُوِلْدَنا  ا  َفاإَِنّ الإِ�ْشاَلِم،  يِف  ُوِلُدوا 
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ُلوَن".  ِهْم َيَتَوَكّ وَن َوَل َيْكَتُووَن، َوَعَلى َرِبّ ُ ُقوَن َوَل َيَتَطرَيّ "ُهُم اَلِّذيَن َل َي�ْشرَتْ
؟ َقاَل: "َنَعْم". َفَقاَم  ِ َنا َيا َر�ُشوَل اهلَلّ ٍن: اأَِمْنُهْم اأَ �شَ َفَقاَل ُعَكا�َشُة ْبُن حِمْ

َنا؟ َقاَل: "�َشَبَقَك ِبَها ُعَكا�َشُة". اآَخُر َفَقاَل: اأَِمْنُهْم اأَ
َثَنا الَلّْيُث، َعْن َيِزيَد  َنا ُقَتْيَبُة ْبُن �َشِعيٍد َقاَل: َحَدّ ويف الن�شائي: اأَْخرَبَ
اأُِمّ  َعْن  ٍن،  �شَ حِمْ ِبْنِت  َقْي�ٍس  اأُِمّ  َمْوىَل  �َشِن  احْلَ اأَِبي  َعْن  َحِبيٍب،  اأَِبي  ْبِن 
َ اْبِني َفَجِزْعُت َعَلْيِه، َفُقْلُت ِلَلِّذي َيْغ�ِشُلُه: َل َتْغ�ِشِل اْبِني  َقْي�ٍس َقاَلْت: ُتُويِفّ
ُه  ِ َفاأَْخرَبَ ٍن اإىل َر�ُشوِل اهلَلّ �شَ ا�َشُة ْبُن حِمْ ِبامْلَاِء اْلَباِرِد َفَتْقُتَلُه. َفاْنَطَلَق ُعَكّ
َم، ُثَمّ َقاَل: "َما َقاَلْت َطاَل ُعْمُرَها"، َفاَل َنْعَلُم اْمَراأًَة َعِمَرْت  ِبَقْوِلَها: َفَتَب�َشّ

َما َعِمَرْت.
عوًدا،  اأو  عرجوًنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فاأعطاه  �شيف  يده  يف  وانك�شر 
فعاد يف يده �شيًفا يومئذ �شديد املنت اأبي�س احلديدة، فقاتل به حتى فتح 
اهلل - تعاىل - على ر�شوله  ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم مل يزل عنده ي�شهد به امل�شاهد مع 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى قتل يف الردة وهو عنده، وكان ذلك ال�شيف ي�شمى 

العون.

وهنا اآخر فقراتنا:

وفاة عكاشة بن محصن - رضي الله عنه -

وعكا�شة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  تويف  قالت:  حم�شن  بنت  قي�س  اأم  عن 
ابن اأربع واأربعني �شنة، وُقتل بعد ذلك ب�شنة ببزاخة يف خالفة اأبي بكر 
ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - �شنة اثنتي ع�شرة، وكان عكا�شة - ر�شي 

اهلل عنه - من اأجمل الرجال.
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يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 
على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم.

وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )4(

ٱ ٻ ٻ

اجلالل  ب�سفات  املنعوت  املتعال،  الفرد  الغني  الواهب  هلل  احلمد 
احل��رام  ب��ني  التمييز  يف  الر�سد  كمال  العلماء  منح  وال��ك��م��ال،  واجل��م��ال 

واحلالل.
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، ول نظري ول مثال، حث 
على ذكره بالغدو والآ�سال، واأ�سهد اأن �سيدنا حممًدا عبده ور�سوله زاكي 
اخلالل، واملنعوت باأ�سرف اخل�سال، املر�سد الهادي اأمته من ال�سالل اإىل 

�سبيل ال�ستقامة والعتدال.
�سلى اهلل و�سلم عليه، وعلى الأ�سحاب والآل، وذويه ذوي الأف�سال، 
اأما  .. ثم  بالليال  الأي��ام  الأح��وال، ما تعاقبت  ومتبعي �سنته عند تقلب 

بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث عن 

�سحابة ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�سالم.
 وي�����س��رن��ا اأن ن��ق��دم ل��ك��ن ف��ق��رات��ن��ا م��ن ه���ذا ال��ي��وم )      ( امل��واف��ق 

)         ( من �سهر )         ( لعام )             (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم

ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
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(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جليل؛ فمن هو؟:

سمرة بن جندب - رضي الله عنه -

�شمرة بن جندب بن هالل بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو 
يكنى اأبا �شليمان - ر�شي اهلل عنه -.

ومل  الأن�شار.  من  رجل  فتزوجها  اأبيه  موت  بعد  اأم��ه  به  قدمت 
يدرك اجلاهلية ولقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو بعد طفل.
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ونقف مع هذه الفقرة:

سمرة بن جندب - رضي الله عنه - مع الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص 

كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعر�س غلمان الأن�شار فمر به غالم فاأجازه 
يف البعث وعر�س عليه �شمرة فرده فقال: "لقد اأجزت هذا ورددتني ولو 
َرَعُه �شمرَة فاأجاَزه.  �شارعته ل�شرعته" قال: "فدونكه" ف�شاِرْعُه، ف�شَ
وهذا يدل على حر�س الفتيان من ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - 

على اأن ينالوا �شرف اجلهاد يف �شبيل اهلل.

وت�صتمعن االآن اإىل:

مالمح من شخصية سمرة بن جندب - رضي الله عنه -

خالل عذبة، و�شمائل كرمية متتع بها ال�شحابي اجلليل - ر�شي 
الت�شامح مع املخطئني، وقد ظهر  ال�شجاعة، وعدم  ؛ منها  اهلل عنه - 

هذا يف تعامله مع اخلوارج.
وملا مر�س �شمرة بن جندب - ر�شي اهلل عنه - مر�شه الذي مات 
وكانونا  يديه  بني  كانونا  فجعل  نار  له  فاأوقدت  �شديد  برد  اأ�شابه  فيه 
بذلك  ينتفع  ل  فجعل  قال  ي�شاره  عن  وكانونا  ميينه  عن  وكانونا  خلفه 

ويقول كيف اأ�شنع مبا يف جويف فلم يزل كذلك حتى مات.
اإنه ملوقف رائع من ال�شحابي اجلليل يف يوم وفاته، وهو موقف ما 
اأحرانا يف هذه الأيام اأن نتعلم من موقف �شمرة - ر�شي اهلل عنه - واأن 

نخاف من اهلل ونعمل ليوم ت�شخ�س فيه الأب�شار.
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ونقف هنا مع:

بعض مما رواه - رضي الله عنه - عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

وعن �شمرة بن جندب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : 
"راأيت الليلة رجلني اأتياين فاأخرجاين اإىل اأر�س مقد�شة فانطلقنا حتى 
اأتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى و�شط النهر رجل بني يديه 
رمى  اأن يخرج  الرجل  اأراد  فاإذا  النهر  الذي يف  الرجل  فاأقبل  حجارة 
الرجل بحجر يف فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى يف 
فيه بحجر فريجع كما كان فقلت ما هذا؟. فقال الذي راأيته يف النهر 

اآكل الربا".
وعن �شمرة بن جندب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص لنا: "اأتاين الليلة اآتيان فابتعثاين فانتهيا بي اإىل مدينة مبنية بلنب 
راء  اأنت  ما  كاأح�شن  �شطر من خلقهم  فتلقانا رجال  ولنب ف�شة  ذهب 
و�شطر كاأقبح ما اأنت راء قال لهم اذهبوا فقعوا يف ذلك النهر فوقعوا 
فيه ثم رجعوا اإلينا قد ذهب ذلك ال�شوء عنهم ف�شاروا يف اأح�شن �شورة 
قال يل هذه جنة عدن وهذا منزلك قال اأما القوم الذين كانوا �شطر 
منهم ح�شن و�شطر منهم قبيح فاإنهم خلطوا عمال �شاحلا واآخر �شيئا 

جتاوز اهلل عنهم" رواه البخاري.
وعن �شمرة بن جندب - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ل 

تالعنوا بلعنة اهلل ول بغ�شب اهلل ول بالنار" رواه اأبو داود.
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وهذه اآخر فقرة:

وفاة سمرة بن جندب - رضي الله عنه -

مات �شمرة - ر�شي اهلل عنه - قبل �شنة �شتني قال ابن عبد الرب 
�شقط يف قدر مملوء ماًء حاًرا فكان ذلك ت�شديقا لقول ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

له ولأبي هريرة ولأبي حمذورة: "اآخركم موتا يف النار".
�شنة  اأول  وقيل يف  ت�شع وخم�شني  �شنة  وقيل  ثمان  �شنة  قيل مات 

�شتني. 
يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأ�سبغ علينا نعمه، واأفا�ص لدينا مننه، واأنزل اإلينا 
ل اآياته فاأحكمه واأتقنه، وجعلنا من اأتباع �سرعه فعّلمنا  كتابه الذي ف�سّ
نا باإر�سال اأكرم اخللق عليه واأزكاهم لديه، ف�سرح  فرو�سه و�سننه، وخ�سّ
�سدره وو�سع وزره ورفع ذكره، وجعل خري القرون قرنه الذي به قرنه.

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن نبينا حممًدا 
زان  الذي  اأوليائه،  وعلم  اأ�سفيائه،  و�سيد  اأنبيائه،  ور�سوله، خامت  عبده 

ع�سره و�سرف زمنه.
اأم���ره  اآل���ه الأب�����رار املمتثلني  ���س��ل��وات اهلل و���س��الم��ه ع��ل��ي��ه، وع��ل��ى 
واملقتفني �سننه، وعلى اأ�سحابه الكرام من اآواه منهم ون�سره، ومن هجر 
لأجله اأهله وماله ووطنه، وعلى كل من تبعهم باإح�سان، ممن اتخذ طاعة 
ه علَنه، الذين ي�ستمعون القول فيتبعون  ربه �سكنه، ووافق يف ال�سالح �سرُّ

اأح�سنه .. ثم اأما بعد:
نحن معكن 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 لكن فقراتنا من هذا اليوم )      ( املوافق )         ( 

من �سهر )         ( لعام )             (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم

ڃ  ڃ ڃ چ چ چ   زب ڄ ڄ ڃ  تعاىل:  قال 
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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 
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 �صحابي جيل؛ فمن هو؟:

حكيم بن حزام - رضي الله عنه -

ن�شب حكيم بن حزام وقبيلته:
هو حكيم بن حزام بن خويلد بن اأ�شد بن عبد العزى بن ق�شي 
الأ�شدي - ر�شي اهلل عنه - ، ابن اأخي خديجة اأم املوؤمنني زوج ر�شول 

اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص .

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

حال حكيم بن حزام - رضي الله عنه - في الجاهلية

كان حكيم بن حزام من �شادات قري�س، وكان �شديق ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة، وكان يوده ويحبه بعد البعثة، ولكنه تاأخر اإ�شالمه حتى 

اأ�شلم عام الفتح.
وقد ا�شرتى حكيم بن حزام زيد بن حارثة، وكان زيد فيما روي 
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تهامة،  من  خيل  �شبته  ال�شام،  من  م�شبيًّا  وغ��ريه  مالك  بن  اأن�س  عن 
�شهد  وقد  خديجة.  لعمته  فوهبه  خويلد،  بن  حزام  بن  حكيم  فابتاعه 

حكيم بن حزام بدًرا الكربى مع الكفار، وجنا مع من جنا.
بالنظر يف حكيم بن حزام قبل اإ�شالمه جنده يف مكانة مرموقة 
بني �شادات قري�س، كما جنده على فطرته ال�شليمة مل يتاأثر مبا حوله 
من ف�شاد. قال الزبري: جاء الإ�شالم ويف يد حكيم الرفدة، وكان يفعل 
اأ�شياء  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شاأل  اأنه  الرحم. ويف ال�شحيح  املعروف وي�شل 
"اأ�شلمت على ما �شلف  اأَيِلَ فيها اأجر؟ قال:  كنت اأفعلها يف اجلاهلية، 

لك من خري" رواه م�شلم.

وهيا بنا جميًعا لن�صتمع اإىل هذه الق�صة:

قصة إسالم حكيم بن حزام - رضي الله عنه -

اأ�شلم حكيم بن حزام بن خويلد من قبل اأن يفتح ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اأ�شلم عام الفتح، وثبت يف ال�شرية  اإ�شالمه حتى  مكة بيوم. وقد تاأخر 

ويف ال�شحيح اأنه قال: "من دخل دار حكيم بن حزام فهو اآمن".
وقد تركت تربية ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأثًرا وا�شًحا يف �شخ�شية حكيم 
بن حزام، ولعل خري دليل على هذا الأثر هو هذا احلديث الذي يرويه 
حكيم بن حزام بنف�شه دون اأن يجد اأية غ�شا�شة يف ذلك، وهو من هو 

ا من اأثر تربية الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص . ا ومقاًما، وهذا اأي�شً �شنًّ
اأخرج اأحمد والبخاري وم�شلم والرتمذي والن�شائي عن حكيم بن 
حزام قال: "�شاألت ر�شول اهلل فاأعطاين، ثم �شاألته فاأعطاين، ثم قال: 
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"يا حكيم، هذا املال خ�شرة حلوة، فمن اأخذه ب�شخاوة نف�س بورك له 
فيه، ومن اأخذه باإ�شراف نف�س مل يبارك له فيه، وكان كالذي ياأكل ول 
ي�شبع، واليد العليا خري من اليد ال�شفلى". فقلت: يا ر�شول اهلل، والذي 
بعثك باحلق ل اأرزاأ اأحًدا بعدك �شيًئا حتى اأفارق الدنيا. فكان اأبو بكر 
يدعو حكيًما ليعطيه العطاء، فياأبى اأن يقبل منه �شيًئا، ثم اإن عمر دعاه 
ليعطيه، فاأبى اأن يقبله، فلم يرزاأ حكيم اأحًدا من النا�س بعد النبي حتى 

تويف - ر�شي اهلل عنه - . رواه البخاري.

ولنتعرف على مالمح من �صخ�صية هذا ال�صحابي اجلليل:

 أهم مالمح شخصية حكيم بن حزام 
- رضي الله عنه -

)1( الكرم: كان م�شوؤول الرفادة - ر�شي اهلل عنه - .
ومن ذلك اأنه باع دار الندة ملعاوية مبائة األف درهم ثم ت�شدق بها 
جميًعا، فعاتبه الزبري، فقال له: يا ابن اأخي، ا�شرتيت بها داًرا يف اجلنة.

)2( وا�شع العلم: فقد كان من علماء الأن�شاب يف قري�س.

وماذا عن مواقف حكيم - ر�صي اهلل عنه - مع الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص ؟:
من مواقف حكيم بن حزام - ر�شي اهلل عنه - مع الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص 

�شهد حكيم بن حزام موقعة بدر الكربى مع امل�شركني، فيقول: 
فا�شتقبلنا  احل�شى،  من  ا  كفًّ فاأخذ  اهلل  ر�شول  اأمر  بدر  يوم  كان  ملا 

به، فرمى بها وقال: "�شاهت الوجوه". فانهزمنا، فاأنزل اهلل: زب پ 
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يف  الهيثمي  رواه   )17 )الأن��ف��ال:  رب  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ 
جممع الزائد.

هدية، وكان حكيم  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اأن يهدي  واأراد حكيم بن حزام 
اأحب رجل  بن حزام ل يزال م�شرًكا، ويروي ذلك فيقول: كان حممد 
يف النا�س اإيلَّ يف اجلاهلية، فلما تنباأ وخرج اإىل املدينة �شهد حكيم بن 
حزام املو�شم وهو كافر، فوجد حلة لذي يزن تباع فا�شرتاها بخم�شني 
ديناًرا ليهديها لر�شول اهلل، فقدم بها عليه املدينة، فاأراده على قب�شها 
من  �شيًئا  نقبل  ل  "اإنا  ق��ال:  اأن��ه  ح�شبت  اهلل:  عبيد  قال  فاأبى،  هدية 
عليَّ  اأبى  حني  فاأعطيته  بالثمن".  اأخذناها  �شئت  اإن  ولكن  امل�شركني، 

الهدية. رواه الإمام اأحمد يف م�شنده.

وحلكيم مواقف مع التابعني:

من مواقف حكيم بن حزام مع التابعين

التابعني؛ فعن  الرائعة مع  املواقف  له - ر�شي اهلل عنه - بع�س 
يلقوننا  النا�س  يوم اجلمل، جعل  الزبري  قتل  ملا  قال:  الزبري  بن  عروة 
مبا نكره ون�شمع منهم الأذى، فقلت لأخي املنذر: انطلق بنا اإىل حكيم 
بن حزام حتى ن�شاأله عن مثالب قري�س، فنلقى من ي�شتمنا مبا نعرف. 
اأغلق  فانطلقنا حتى ندخل عليه داره، فذكرنا ذلك له، فقال لغالمه: 
باب الدار. ثم قام اإىل و�شط راحلته، فجعل ي�شربنا وجعلنا نلوذ منه 
قري�س؟!  معايب  تلتم�شان  اأعندي  قال:  ثم  يريد،  ما  بع�س  ق�شى  حتى 

ايتدعا يف قومكما ُيَكّف عنكما مما تكرهان. فانتفعنا باأدبه.
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ون�صتمع اإىل:

 بعض األحاديث التي نقلها حكيم بن حزام 
- رضي الله عنه - عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :

عن حكيم بن حزام - ر�شي اهلل عنه - قال: بينا ر�شول اهلل بني 
ن�شمع من  ما  اأ�شمع؟" قالوا:  ما  ت�شمعون  "هل  لهم:  قال  اإذ  اأ�شحابه، 
�شيء. فقال ر�شول اهلل: "اإين لأ�شمع اأطيط ال�شماء وما تالم اأن تئط، 
وما فيها من مو�شع �شرب اإل وعليه ملك �شاجد اأو قائم" رواه الطرباين.
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ، عن  وعن حكيم بن حزام - ر�شي اهلل عنه - 
"البيعان باخليار ما مل يتفرقا - اأو قال: حتى يتفرقا - فاإن �شدقا وبينا 
بورك لهما يف بيعهما، واإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما" متفق عليه.
واأخرج البخاري وم�شلم عن حكيم بن حزام، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
"اليد العليا خري من اليد ال�شفلى، وابداأ مبن تعول، وخري ال�شدقة ما 

كان عن ظهر غنى، ومن ي�شتعفف يعفه اهلل، ومن ي�شتغن يغنه اهلل".

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة حكيم بن حزام - رضي الله عنه -

قال البخاري يف التاريخ: مات �شنة �شتني وهو ابن ع�شرين ومائة 
�شنة، قاله اإبراهيم بن املنذر، ثم اأ�شند من طريق عمر بن عبد اهلل بن 

عروة، عن عروة قال: مات لع�شر �شنوات من خالفة معاوية.
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ا�شتكى  ثم  ب�شره،  ح��زام حتى ذهب  بن  "كرب حكيم  اأن��ه  وروي 
فا�شتد وجعه، فقلت: واهلل لأح�شرنه فالأنظرن ما يتكلم به عند املوت، 
اأحبك  اأن��ت  اإل  اإل��ه  ل  يقول:  ف��اإذا هو  اإليه  فاأ�شغيت  يهمهم،  ف��اإذا هو 
واأخ�شاك. فلم تزل كلمته حتى مات. ويف رواية اأخرى فاإذا هو يقول: ل 

اإله اإل اهلل، قد كنت اأخ�شاك فاإذا اليوم اأرجوك".
يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ت�سبح له الرمال، وت�سجد له الظالل، وتنهدم من 
هيبته اجلبال.

املذنبني  ا�ستغفار  واأ�ستغفره  الذاكرين،  ال�ساكرين  حمد  اأحمده 
املق�سرين.

ال�سماوات  ق��ي��وم  ل��ه،  �سريك  ل  وح���ده  اهلل  اإل  اإل���ه  ل  اأن  واأ���س��ه��د 
والأر�سني.

واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، ذكره خري الذكر، واأ�سرته خري 
الأ�سر، و�سجرته خري ال�سجر، نبتت يف حرم، وب�سقت يف كرم، لها فروع 
طوال، وثمر ل ينال، اإمام من اتقى، وب�سرية من اهتدى، �سريته الق�سد، 
عليه،  و�سلم  اهلل  �سلى  العدل.  وحكمه  الف�سل،  وكالمه  الر�سد،  و�سنته 

وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني .. ثم اأما بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث عن 
التابعني من اأ�سحاب القرون املف�سلة الذين قال فيهم ر�سول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
"خري النا�ص قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء قوٌم 

ت�سبق �سهادة اأحدهم ميينه، وميينه �سهادته" رواه البخاري.
وي�سرنا اأن نقدم لكن فقراتنا من هذا اليوم )      ( املوافق )         ( 

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(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟:

سليمان بن مهران األعمش - رحمه الله -

اأبو حممد الأ�شدى الكاهلى، وكان مولده  هو �شليمان بن مهران 
يوم عا�شوراء يف  اأبي طالب وذلك  بن  بن على  ا�شت�شهاد احل�شني  يوم 
املحرم �شنة �شتني للهجرة، واأعده اأ�شحاب الطبقات من الطبقة الرابعة 

من التابعني. وعا�س الأعم�س يف الكوفة، وكان حمدثها يف زمانه.
بن  اأن�س  وراأى  وعا�شرهم  ال�شحابة  من  جماعة  الأعم�س  اأدرك 
اأبي  ابن  عن  واأر�شل  مرفوًعا  �شيًئا  عنه  يحمل  ومل  يقراأ  و�شمعه  مالك 
اأوفى، وتعلم من اأبي اإ�شحاق واأبي �شالح ومن زيد بن وهب، و�شمع من 
املعرور بن �شويد واأبا وائل �شقيق بن �شلمة وعمارة بن عمري واإبراهيم 
والإمام  النخعي  واإبراهيم  و�شعيد بن جبري وجماهد بن جبري  التيمي 

الزهري.

ولنتعرف على �صيٍء من اأهم مالمح �صخ�صيته - رحمه اهلل - :
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من أهم مالمح شخصيته

امل�شحف  ى  ي�شَمّ الأعم�س  كان  علمه:  غزارة  رغم  توا�شعه   )1(
اأنه كان متوا�شًعا �شديد  اإل  اأمم ل يح�شون،  دِقِه، وحّدث عنه  من �شِ
التوا�شع، ولقد جاءه رجل ي�شاأله عن م�شاألة يف العلم، وعنده اأبو حنيفة 
- وهو من تالمذته - فقال لأبي حنيفة: اأجبه. فاأجابه، فقال له: و من 
اأين لك هذا؟ قال: من حديث حدثَتنيه هو كذا وكذا. فقال الأعم�س: 
ث به يف �شاعة، اأنتم الأطباء و نحن  ثُتَك به يف �شنة حتِدّ ح�شبك ما حَدّ

ال�شيادلة.
الدنيا راغًبا  الدنيا: ولقد كان الأعم�س زاهًدا يف  )2( زهده يف 
يف الآخرة، اأدان نف�شه وعمل ملا بعد املوت، مل يغرت بزينة احلياة الدنيا 
ومتاعها، فعا�س زاهًدا معتًزا بعلمه ولو راأيته لظننته �شائاًل ملا عليه من 
ثياب رث، ويقول ابن عيينة: لو راأيت الأعم�س وعليه فرو غيظ وخفان 
عندي  العلم  وهذا  القراآن  لول  يوًما  فقال:  �شائل  اإن�شان  كاأنه  غليظان 
لكنت من بقايل الكوفة، ورغم ذلك اإل اأن الأغنياء رغبوا يف علمه وزهد 
هو يف دنياهم مما جعلهم يقبلون عليه ويتعلمون منه، يقول عي�شى بن 
يون�س: مل نر نحن مثل الأعم�س وما راأت الأغنياء عند اأحد اأحقر منهم 

عنده مع فقره وحاجته.
)3( عزة نف�شه: ورغم فقره وما كان يعانيه يف حياته اإل اأنه كانت 
ا يرويها  لديه عزة نف�س فلم ياأكل بدينه اأو بعلمه، ومل يجعل علمه ق�ش�شً
ملن طلب منه، بل كان ينظر اإىل ما عنده من علم على اأنه �شيء ثمني 
ل ُيوؤخذ اإل بحقه، وملا دخل على ابن هبرية طلب منه اأن ُيحدث فقال 



453

له: ل�شت بقا�س، فلم يكن علمه ليحدث به عند الأمراء؛ بل الأوىل اأن 
يذهبوا اإليه ليتعلموا منه، ويحدثهم.

)4( علمه: وكان الأعم�س عاملًا �شهد له بذلك علماء ع�شره وقال 
اأقراأهم  َكاَن  بخ�شال:  اأ�شحابه  الأعم�س  �شبق  عيينة  بن  �شفيان  عنه 
ملا  املغرية:  وقال  بالفرائ�س،  واأعلم  للحديث،  واأحفظهم  اهلل،  لكتاب 
مات اإبراهيم راأينا اأن الذي يخلفه الأعم�س فاأتيناه ف�شاألناه عن احلالل 
واحلرام فاإذا ل �شيء ف�شاألناه عن الفرائ�س فاإذا هي عنده، قال: فاأتينا 
حماًدا ف�شاألناه عن الفرائ�س فاإذا ل �شيء ف�شاألناه عن احلالل واحلرام 
فاإذا هو �شاحبه، قال: فاأخذنا الفرائ�س عن الأعم�س واأخذنا احلالل 

واحلرام عن حماد.
)5( عبادته: وكان الأعم�س عابًدا نا�شًكا، مل ُيوؤثر عنه اأنه �شيع 
فرائ�س اهلل اأو اأهمل فيها؛ بل روي اأن الأعم�س ظل ما يجاوز من �شبعني 
اأنه ظل قريبا من �شتني  �شنة مل تفته التكبرية الأوىل، ومما روي عنه 
�شنة ما ق�شى ركعة، وكان يحيى القطان يقول اإذا ذكر عنده الأعم�س: 
كان من الن�شاك وكان حمافًظا على ال�شالة يف اجلماعة وعلى ال�شف 

الأول.

ولنبت�صم مع هذه الفقرة:

مزاحه ومرحه

العلم  يِف  جاللته  ومع  �شّنة  �شاحب  َوَك��اَن  الإ�شالم  عاّلمة  وهو 
من  زوجته  وبني  بينه  وقع  ما  ذلك  ومن  وم��زاح  ُملح  �شاحب  والف�شل 
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اأن ير�شيها وي�شلح بينهما،  اأ�شدقائه من الفقهاء  وح�شة ف�شاأل بع�س 
عم�س  فيه  ُيزهدنك  فال  كبري،  �شيخ  حممد  اأبا  اإن  وقال:  اإليها  فدخل 
عينه، ودقة �شاقيه، و�شعف ركبتيه، وننت بطنه، وبخر فمه، وجمود كفه! 
تكن  ما مل  اأريتها من عيوبي  فقد  الأعم�س: قم، قبحك اهلل،  له  فقال 

تعرفه.
وقال اأبو حنيفة لالأعم�س وقد اأتاه عائًدا له يف مر�شه: لول اأن اأثقل 
عليك يا اأبا حممد، لعدتك واهلل يف كل يوم مرتني. فقال له الأعم�س: 
واهلل يا ابن اأخي، اأنت ثقيل على واأنت يف بيتك، فكيف لو جئتني يف كل 

يوم مرتني. 
ذراًع��ا،  ثالثني  طوله  يكون  حباًل  لنا  فا�شرت  اذهب  لبنه:  وقال 

فقال الولد: يا اأبتي يف عر�س كم؟ قال: يف عر�س م�شيبتي فيك!.

وكان ل��ه - رحم��ه اهلل - �صرع��ة بديه��ة؛ فاأن�صت��وا لفقرتن��ا 
التالية:

سرعة بديهته - رحمه الله -

كان الأعم�س �شاحب عقل وحكمة و�شفه بذلك زهري بن معاوية 
فكان يقول: ما اأدركت اأحًدا اأعقل من الأعم�س واملغرية. وكان ذا بديهة 
فمَرّ  ب�شحر،  يوم من منزله  الأعم�س ذات  اأن خرج  وقد حدث  �شريعة 
مب�شجد بني اأ�شد وقد اأقام املوؤّذن ال�شالة، فدخل ي�شّلي، فافتتح الإمام 
عمران.  اآل  �شورة  الثانية  الركعة  يف  ثم  البقرة،  ب�شورة  الأوىل  الركعة 
فلما ان�شرف قال له الأعم�س: اأما تتقي اهلل؟ اأما �شمعت حديث ر�شول 
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ف، فاإن خلفه الكبري  اهلل عليه ال�شالة وال�شالم: "َمْن اأََمّ النا�َس َفْلُيَخِفّ
وال�شعيف وذا احلاجة"؟ فقال الإمام: قال اهلل - عَزّ وَجّل - : { ...  ڭ  
ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  } )البقرة( واإنها لكبرية اإل على اخلا�شعني.
فقال الأعم�س: فاأنا ر�شول اخلا�شعني اإليك باأنك رجل ثقيل الظل!.
وقد اأراد اإبراهيم النخعي ذات مرة اأن ميا�شيه وكان اأعور، فقال 
النخعي:  فقال  واأعم�س؛  اأع��ور  قالوا:  مًعا  النا�س  راآن��ا  اإن  الأعم�س:  له 
ي�شلموا  اأن  الأعم�س: وما عليك  له  ونوؤجر؟! فقال  ياأثموا  اأن  وما عليك 

ون�شلم؟. 

واحفظن هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه الله -

اإخ��واين  اأعافى يف  اأن  "اإين لأح��ب  يقول:  اأن��ه كان  اأث��ر عنه  مما 
باخلذلن  واإما  موؤونة،  وفيها  باملوا�شاة  اإما  معهم؛  بليت  بلوا  اإن  لأنهم 

وفيه عار".

ونختم بهذه الفقرة:
وفاته - رحمه الله -

وفاته  كانت  وفيها  ومائة  واأربعني  ت�شع  �شنة  حتى  الأعم�س  عا�س 
ودخل عليه اأبو بكر بن عيا�س يف مر�شه الذي تويف فيه فقلت: اأدعو لك 
طبيًبا فقال: "ما اأ�شنع به فواهلل لو كانت نف�شي يف يدي لطرحتها يف 
احل�س اإذا اأنا مت فال توؤذنن بي اأحًدا واذهب بي فاطرحني يف حلدي".
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قال ابن كثري يف البداية والنهاية: "ويف �شنة ثمان واأربعني ومائة 
الأول  ربيع  يف  احلديث  م�شايخ  اأحد  الأعم�س  مهران  بن  �شليمان  تويف 

منها".
وجاء يف تاريخ بغداد: "�شليمان بن مهران الأعم�س مات �شنة ت�شع 

واأربعني ومائة وكان ثقة ثبًتا يف احلديث واهلل اأعلم". 
يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�شهوات،  ُظْلم  املتقني من  عباده  قلوب  الذي خّل�س  احلمد هلل 
واأخل�س عقولهم عن ُظَلم ال�شبهات.

عظمته  وب��راه��ني  الباهرة،  قدرته  اآي��ات  راأى  من  حمد  اأح��م��ده 
واأ�شكره �شكر من اعرتف مبجده وكماله، واغرتف من بحر  القاهرة، 

جوده واأف�شاله.
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل فاطر الأر�شني وال�شماوات، �شهادة تقود 
وحبيبه  ور�شوله،  عبده  حممًدا  �شيدنا  اأن  واأ�شهد  اجلنات،  اإىل  قائلها 
واملنعوت  املعجزات،  ب��الآي��ات  ال��ربي��ات،  كافة  اإىل  واملبعوث  وخليله، 

باأ�شرف اخلالل الزاكيات.
الف�شالء  واأ�شحابه  الهداة،  الأئمة  اآل��ه  وعلى  عليه،  اهلل  �شلى 

الثقات  وعلى اأتباعهم باإح�شان ، و�شلم كثرًيا .. ثم اأما بعد:
نحن معكن 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 : "خري النا�س قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء 

قوٌم ت�شبق �شهادة اأحدهم ميينه، وميينه �شهادته" رواه البخاري.
املوافق   )       ( اليوم  ه��ذا  من  فقراتنا  لكن  نقدم  اأن   وي�شرنا 

)         ( من �شهر )         ( لعام )             (.
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خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
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 
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(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟:

أبو بكر بن عياش - رحمه الله -

اأبو بكر بن عيا�س بن �شامل الأ�شدي الكويف املقرئ احلناط،  هو 
موىل وا�شل بن حيان الأحدب الأ�شدي، ولد عام )95ه�(، قيل: )96ه�(، 

وقيل: )100ه�(. 
عده اأ�شحاب ال�شري من الطبقة ال�شابعة من كبار اأتباع التابعني، 
وروى له البخاري - م�شلم - اأبو داود - الرتمذي - الن�شائي - ابن ماجة.

القراآن من عا�شم خم�ًشا خم�ًشا  اأبو بكر بن عيا�س: تعلمت  قال 
ومل اأتعلم من غريه ول قراأت على غريه.
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عمري  بن  امللك  وعبد  ال�شبيعي  اإ�شحاق  واأبي  عا�شم  عن  وحدث 
واإ�شماعيل ال�شدي و�شالح موىل عمرو بن حريث حدثه عن اأبي هريرة 
وح�شني بن عبد الرحمن واأبي ح�شني عثمان بن عا�شم وحميد الطويل 
مق�شم  بن  ومغرية  املعتمر  بن  ومن�شور  ح�شان  بن  وه�شام  والأعم�س 
ومطرف بن طريف ويحيى بن هانئ املرادي ودهثم بن قران و�شفيان 
التمار وحبيب بن اأبي ثابت وهو من كبار �شيوخه وعبد العزيز بن رفيع 

وه�شام بن عروة وخلق �شواهم.

وماذا عن:

أثر اآلخرين فيه

عن اأبي بكر بن عيا�س قال: قال يل رجل مرة واأنا �شاب: خل�س 
الآخرة غري  اأ�شري  فاإن  الآخ��رة،  الدنيا من رق  ا�شتطعت يف  رقبتك ما 

مفكوك اأبًدا. قال اأبو بكر: فما ن�شيتها اأبًدا.
ت�شربت  امل�شيبة  اأ�شابتني  اإذا  كنت  عيا�س:  بن  بكر  اأبو  ويقول 
يوم  ذات  م��ررت  حتى  على  ي�شتد  ذل��ك  فاأجد  البكاء،  عن  واأم�شكت 

بالكنا�شة فاإذا اأنا باأعرابي واقف على ناقة له وهو ين�شد:
واح���ِل ال���َرّ ��دور  ���شُ م��ن  ُع��وَج��ا  خليلّي 

امل��ن��ازِل يف  فابكيا  ُح����ْزَوى  ب��َج��رع��اِء 
ل��ع��ّل ان���ح���دار ال���ّدم���ع ُي���ْع���ِق���ب راح����ًة

الَباَلبل ���َيّ  جَنِ َي�شِفي  اأو  ال��وج��د  م��ن 
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اأ�شابتني  اإذا  بعد  فكنت  الرمة  ذو  هذا  يل:  فقيل  عنه  ف�شاألت 
كان  ما  الأع��راب��ي  اهلل  قاتل  فقلت:  راح��ة  لذلك  فاأجد  بكيت  م�شيبة 

اأعلمه، واأف�شح لهجته.

ولنتعرف على:

من مالح شخصيته

اأبي بكر بن  الأم��وي عن ورع  )1( ورعه: يحكي يحيى بن �شعيد 
من  اأورع  من  فكان  مكة  اإىل  عيا�س  بن  بكر  اأبا  زاملت  فيقول:  عيا�س 
راأيت اأهدي له رطب برين فقيل له بعد هذا من ب�شتان خالد بن �شلمة 
املخزومي املقبو�س عنه فاأتى اإىل خالد بن �شلمة وا�شتحل منهم ونظر 

اإىل قيمة الرطب فت�شدق بها.
اأبو بكر بن عيا�س  )2( ر�شاه بقدر اهلل - تعاىل - : قيل: مكث 
اأربعني �شنة ل ي�شع جنبه على فرا�س، ونزل املاء يف اإحدى عينيه فمكث 

ع�شرين �شنة ل يعلم به اأهله.

وعنوان فقرتنا التالية هو:

قوله الحق ونصحه لآلخرين

قيل: لأبى بكر بن عيا�س اإن بامل�شجد قوًما يجل�شون ويجل�س اإليهم، 
فقال: من جل�س للنا�س جل�س النا�س اإليه، ولكن اأهل ال�شنة ميوتون ويحيى 
ذكرهم، واأهل البدعة ميوتون وميوت ذكرهم، لأن اأهل ال�شنة اأحيوا ما 
جاء به الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان لهم ن�شيب من قوله: زب ڭ ڭ ڭ رب واأهل 
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البدعة �شنوؤا ما جاء به الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص فكان لهم ن�شيب من قوله: زب ک    
ک ک ک   رب.

يا  اأبا بكر، قال: لبيك  يا  الر�شيد، فقال له:  وح�شر عند هارون 
اأمري املوؤمنني، قال: اإنك اأدركت اأمر بني اأمية واأمرنا، فاأ�شاألك باهلل، 
اأمية  بنو  اأما  املوؤمنني،  اأمري  يا  له:  فقال  اإىل احلق؟  اأقرب  كان  اأيهما 
فكانوا اأنفع للنا�س منكم واأنتم اأقوم بال�شالة منهم. فجعل هارون ي�شري 
بيده ويقول: اإن يف ال�شالة، اإن يف ال�شالة. ثم خرج فاأمر له بثالثني 

األفا، فقب�شها.

واحفظن هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه الله -

فاإن  متلكه،  بالأفعال  الف�شل  "اطلب  عيا�س:  بن  بكر  اأب��و  ق��ال 
ال�شنيعة اإليك كال�شنيعة منك".

وكان يقول: "من قام من الليل مل ياأت فاح�شة األ ت�شمع اإىل قول 
اهلل: زب ۉ ې ې ې ې    ى رب".

ويقول: "اإذا كذبني الرجل كذبة مل اأقبل منه بعدها".

ونختم بهذه الفقرة:

موقف الوفاة - رحمه الله -

حدثنا اإبراهيم بن اأبي بكر بن عيا�س قال: بكيت عند اأبي حني 
�شنة  اأربعني  لأبيك  ي�شيع  اأترى اهلل  يبكيك؟  ما  فقال:  الوفاة  ح�شرته 
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تلك  اإىل  انظري  تبك  ل  فقال:  اأخته  وبكت  ليلة؟  كل  ال��ق��راآن  يختم 
اخلزانة اأو الزاوية التي يف البيت قد ختم اأخوك يف هذه الزاوية ثمانية 

ع�شر األف ختمة.
وتويف �شنة ثالث وت�شعني ومائة يف ال�شنة التي مات فيها هارون 

الر�شيد قبله ب�شهر، وكان اأنبل اأ�شحاب عا�شم.
يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل م�ستحق احلمد بال انقطاع، وم�ستوجب ال�سكر باأق�سى 
املرجو  ل�سان،  بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  املنان،  الوهاب  ي�ستطاع،  ما 

للعفو والإح�سان، الذي ل خري اإل منه، ول ف�سل اإل من لدنه.
العوائد،  ل��ه، اجلميل  �سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ���س��ه��د 
اجل��زي��ل ال��ف��وائ��د، اأك���رم م�����س��وؤول، واأع��ظ��م م��اأم��ول، ع��امل الغيوب مفّرج 

الكروب، جميب دعوة امل�سطر املكروب.
الوايف  وخليله،  وحبيبه  ور�سوله،  عبده  حممًدا  �سيدنا  اأن  واأ�سهد 
عهده، ال�سادق وعده، ذو الأخالق الطاهرة، املوؤّيد باملعجزات الظاهرة، 

والرباهني الباهرة.
�سلى اهلل عليه، وعلى اآله واأ�سحابه وتابعيه، �سالًة ت�سرق اإ�سراق 

البدور، وترتدد تردد اأنفا�ص ال�سدور .. ثم اأما بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث عن 
التابعني من اأ�سحاب القرون املف�سلة الذين قال فيهم ر�سول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
"خري النا�ص قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء قوٌم 

ت�سبق �سهادة اأحدهم ميينه، وميينه �سهادته" رواه البخاري.
وي�سرنا اأن نقدم لكن فقراتنا من هذا اليوم )      ( املوافق )         ( 

من �سهر )         ( لعام )             (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:
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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 
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 جيل؛ فمن هو؟:

جعفر بن محمد بن على بن الحسين - رحمه الله -

هو جعفر بن حممد بن على بن احل�شني بن على بن اأبي طالب 
- ر�شي اهلل عنه - ، يكنى باأبي عبد اهلل. واأمه هي: فروة بنت القا�شم 
الرحمن  عبد  بنت  اأ�شماء  هي  واأمها  ال�شديق  بكر  اأبي  بن  حممد  بن 
بن اأبي بكر ال�شديق ولهذا كان يقول: ولدين اأبو بكر ال�شديق مرتني، 
وكان مولده �شنة ثمانني من الهجرة، �شنة �شيل اجلحاف الذي ذهب 

باحلجاج من مكة.
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عده البع�س يف اأتباع التابعني، اإل اأنه من الظاهر قد راأى �شهل بن 
�شعد وغريه من ال�شحابة، وروى عن اأبيه، وعن عروة بن الزبري وعطاٍء 

ا عن عبيد بن اأبي رافع. ونافع والزهري وابن املنكدر وله اأي�شً
واأخذ عنه اأبو حنيفة وابن جريج و�شعبة وال�شيانان ومالك ووهيب 
له  وروى  كثريون.  غريهم  وخلق  القطان  ويحيى  اإ�شماعيل  بن  وحامت 

م�شلم واأبو داود والرتمذي والن�شائي وابن ماجة.

" ؛ هو عنوان فقرتنا   - - رحمه اهلل  �صخ�صيته  "اأهم مالمح 
التالية:

أهم مالمح شخصيته

)1( غزارة علمه وفقهه: و�ُشئل الإمام اأبو حنيفة - رحمه اهلل - 
عن اأفقه من راأى فقال: ما راأيت اأحًدا اأفقه من جعفر بن حممد؛ وذلك 
اإن  اأبا حنيفة،  اأبو جعفر املن�شور احلرية بعث اإىل فقال: يا  اأقدمه  ملا 
النا�س قد فتنوا بجعفر بن حممد فهيئ له من م�شائلك ال�شعاب، فهياأت 
له اأربعني م�شاألة، ثم بعث اإىل اأبو جعفر فاأتيته باحلرية فدخلت عليه 
الهيبة  بهما دخلني جلعفر من  فلما ب�شرت  وجعفر جال�س عن ميينه 
ما مل يدخل لأبي جعفر، ف�شلمت واأذن يل فجل�شت ثم التفت اإىل جعفر 
فقال: يا اأبا عبد اهلل، تعرف هذا؟ قال: نعم هذا اأبو حنيفة ثم اأتبعها 
اهلل،  عبد  اأبا  ن�شاأل  م�شائلك  اأبا حنيفة هات من  يا  قال:  ثم  اأتانا  قد 
وابتداأت اأ�شاأله وكان يقول يف امل�شاألة: اأنتم تقولون فيها كذا وكذا، واأهل 
املدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فرمبا تابعنا ورمبا تابع 
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اأهل املدينة ورمبا خالفنا جميعا حتى اأتيت على اأربعني م�شاألة ما اأخرم 
منها م�شاألة، ثم قال اأبو حنيفة األي�س قد روينا اأن اأعلم النا�س اأعلمهم 

باختالف النا�س.
)2( بذله للن�شيحة: يقول الإمام مالك بن اأن�س: قال له �شفيان: 
اأحدثك وما كرثة احلديث  اإين  اأما  اأقوم حتى حتدثني، قال جعفر:  ل 
لك بخري يا �شفيان، اإذا اأنعم اهلل عليك بنعمة فاأحببت بقاءها ودوامها 
 فاأكرث من احلمد وال�شكر عليها؛ فاإن اهلل - عز وجل - قال يف كتابه: 
من  ف��اأك��رث  ال����رزق  ا���ش��ت��ب��ط��اأت  واإذا  رب،  ڄ  ڦ  ڦ  زب 

كتابه:زب ی ی  ی  قال يف   - - عز وجل  فاإن اهلل  ال�شتغفار؛ 
ی      جئ  حئ مئ  ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ رب يعني يف الدنيا زب  پ  ڀ         
ڀ ڀ ڀ    ٺ رب يف الآخرة. يا �شفيان، اإذا حزبك اأمر من �شلطان 
اأو غريه فاأكرث من ل حول ول قوة اإل باهلل فاإنها مفتاح الفرج وكنز من 
كنوز اجلنة فعقد �شفيان بيده وقال: ثالث واأي ثالث قال جعفر: عقلها 

واهلل اأبو عبد اهلل ولينفعه اهلل بها.
ب�شطام  بن  الأعالم عن هياج  تهذيب �شري  الكرم: جاء يف   )3(

قال: "كان جعفر بن حممد ُيطعم حتى ل يبقى لعياله �شيء".

واحفظن هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه الله -

يقول جعفر بن حممد: "اإذا بلغك عن اأخيك ما ي�شووؤك فال تغتم 
فاإنه اإن كان كما يقول كانت عقوبة عجلت، واإن كان على غري ما يقول 

كانت ح�شنة مل تعملها".
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القلب  ت�شغل  فاإنها  الدين  يف  واخل�شومة  "اإياكم  يقول:  وك��ان 
وتورث النفاق".

"ال�شالة قربان كل تقي، واحلج جهاد كل �شعيف،  وكان يقول: 
وزكاة البدن ال�شيام، والداعي بال عمل كالرامي بال وتر، وا�شتنزلوا 
اقت�شد،  من  عال  وما  بالزكاة،  اأمولكم  وح�شنوا  بال�شدقة،  ال��رزق 
والتقدير ن�شف العي�س وقلة العيال الي�شارين، ومن اأحزن والديه فقد 
اأج��ره،  حبط  فقد  م�شيبة  عند  فخذه  على  بيده  �شرب  ومن  عقهما، 
وال�شنيعة ل تكون �شنيعة ل عند ذي ح�شب اأو دين واهلل ينزل ال�شرب 
على قدر امل�شيبة، وينزل الرزق على قدر املوؤنة، ومن قدر معي�شته رزقه 

اهلل، ومن بذر معي�شته حرمه اهلل".
ومن كالمه عن الأخوة وال�شداقة: "ل تكون ال�شداقة اإل بحدودها 
فمن كان فيه �شيء من هذه اخل�شال اأو بع�شها فان�شبه اإىل ال�شداقة 

ثم حدها فقال: اأول حدودها اأن تكون �شريرته وعالنيته لك �شواء.
والثانية اأن يرى �شينك �شينه وزينك زينه.

والثالثة ل يغريه مال ول ولية.
والرابعة ل مينعك �شيًئا تناله يده.

عند  ي�شلمك  ل  اأن  وه��ي  اخل�شال  ه��ذه  جتمع  وه��ي  واخلام�شة 
النكبات.

وماذا قالوا عنه؟:
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قالوا عنه

قال عنه ابن معني: ثقة ماأمون.
وقال اأبو حامت: ثقة ل ُي�شاأل عن مثله.

التابعني  اأتباع  وعباد  البيت  اأه��ل  �شادات  من  حبان:  ابن  وق��ال 
وعلماء اأهل املدينة.

ونختم بهذه الفقرة:

الوفاة - رحمه الله -

مات �شنة ثمان واأربعني ومائة وهو بن ثمان و�شتني �شنة.
وامل�شي  الكرام،  التابعني  �شري  لقراءة  اجلميع  ندعو  اخلتام:  يف 

على طريقهم، وتذكري النا�س بق�ش�شهم.
وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته
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أسبوع التابعين )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الواهب الغني الفرد املتعال، املنعوت ب�شفات اجلالل 
احلرام  بني  التمييز  يف  الر�شد  كمال  العلماء  منح  والكمال،  واجلمال 

واحلالل.
اإل اهلل وحده ل �شريك له، ول نظري ول مثال،  اإله  اأن ل  واأ�شهد 
حث على ذكره بالغدو والآ�شال، واأ�شهد اأن �شيدنا حممًدا عبده ور�شوله 
من  اأمته  الهادي  املر�شد  اخل�شال،  باأ�شرف  واملنعوت  اخل��الل،  زاكي 

ال�شالل اإىل �شبيل ال�شتقامة والعتدال.
ذوي  وذوي���ه  والآل،  الأ���ش��ح��اب  وع��ل��ى  عليه،  و�شلم  اهلل  �شلى 
بالليال  الأيام  الأحوال، ما تعاقبت  الأف�شال، ومتبعي �شنته عند تقلب 

.. ثم اأما بعد:
نحن معكن 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 : "خري النا�س قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء 

قوٌم ت�شبق �شهادة اأحدهم ميينه، وميينه �شهادته" رواه البخاري.
املوافق   )       ( اليوم  ه��ذا  من  فقراتنا  لكن  نقدم  اأن   وي�شرنا 

)         ( من �شهر )         ( لعام )             (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:
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القرآن الكريم

ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
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 جيل؛ فمن هو؟:

عامر بن شراحيل الشعبي - رحمه الله -

هو عامر بن �شراحيل بن عبد اأبو عمر الهمداين ثم ال�شعبي وهو 
�شنني خلت من خالفة عمر  ل�شت  ولد  وع��داده يف همدان،  من حمري 
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بن اخلطاب على امل�شهور، وعده اأ�شحاب ال�شري يف الطبقة الثانية من 
التابعني. و�شنفه �شاحب تهذيب التهذيب يف الطبقة الثالثة، وكان يف 

املدينة و�شافر اإىل خر�شان، وعا�س يف الكوفة.
نال �شرف �شحبة اأ�شحاب ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، وتعلم على اأيديهم، 
ونهل من علمهم، واأورد اأبو نعيم يف احللية اأن عامر بن �شراحيل ال�شعبي 
تعلم  اأ�شهر  من  ولكن   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   ر�شول  اأ�شحاب  من  خم�شمائة  اأدرك 
على يديهم واأخذ عنهم �شيدنا عبد اهلل بن عمر، وتعلم من حرب الأمة 
املوؤمنني، وتعلم  اأم  ال�شيدة عائ�شة  عبد اهلل بن عبا�س، ونهل من علم 

احل�شاب من احلارث بن الأعور.

التالية: فقرتنا  عنوان  �صخ�صيته" هو  مالمح  "اأهم 

أهم مالمح شخصيته

)1( قوة الذاكرة: يقول عن نف�شه كما ذكر اأبو نعيم يف احللية: 
ما كتبت �شوداء يف بي�شاء قط وما �شمعت من رجل حديثا قط فاأردت 

اأن يعيده علي.
اأنه كان  ولًعا �شديًدا حتى  بالعلم  ال�شعبي  بالعلم: ولع  الولع   )2(
كلمة  ليحفظ  اليمن  اأق�شى  اإىل  ال�شام  اأق�شى  من  �شافر  لو  اأنه  يرى 
تنفعه، ما �شيع �شفره ول وقته، وقد بلغ من علمه اأنه كان يقول: "اأقل 
�شيٍء تعَلّمته ال�شعُر، ولو �شئت لأن�شدتكم منه �شهًرا دون اأن اأعيد �شيًئا 
اأربعة؛ �شعيد بن امل�شِيّب  "العلماء  اأن�شدته"، وكان الزهري يقول:  مما 
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يف املدينة، وعامر ال�شعبي يف الكوفة، واحل�شن الب�شري يف الب�شرة، 
ومكحوٌل يف ال�شام".

)3( الذكاء واحلكمة: مَلّا اآلت اخلالفة اإىل عبد امللك بن مروان 
ي�شلح  رج��اًل  اإيَلّ  ابعث  "اأن  ال��ع��راق:  على  عامله  ��اج  احل��َجّ اإىل  كتب 
للدين والدنيا، اأتخذه ندمًيا اأو جلي�ًشا"، فبعث اإليه بال�شعبي فجعله من 

ته، واأخذ يفزع اإىل علمه يف املُع�شالت. خا�شَّ
اإىل  م��روان  بن  امللك  ال��روم فقد وجهه عبد  بذكائه ملك  و�شهد 
بيت  اأهل  اأمن  له:  فقال  ال�شعبي  فا�شتكرث  اأم��وره  بع�س  الروم يف  ملك 
امللك حمله رقعة  اإىل عبد  الرجوع  اأراد  فلما  اأنت؟ قال: ل قال:  امللك 
اإىل  يحتاج  ما  واأبلغته جميع  اإىل �شاحبك  اإذا رجعت  له:  وقال  لطيفة 
اإىل  ال�شعبي  �شار  فلما  الرقعة،  هذه  اإليه  فادفع  ناحيتنا  من  معرفته 
عبد امللك ذكر له ما احتاج اإىل ذكره، ونه�س من عنده فلما خرج ذكر 
الرقعة فرجع فقال يا اأمري املوؤمنني: اإنه حملني اإليك رقعة ن�شيتها حتى 
خرجت وكانت يف اآخر ما حملني فدفعها اإليه ونه�س فقراأها عبد امللك 
فاأمر برده فقال: اأعلمت ما يف هذه الرقعة؟ قال: ل قال: فيها عجبت 
من العرب كيف ملكت غري هذا اأفتدري مل كتب اإىل بهذا؟ قال: ل قال: 
ح�شدين بك فاأراد اأن يغريني بقتلك فقال ال�شعبي: لو كان راآك يا اأمري 
املوؤمنني ما ا�شتكرثين فبلغ ذلك ملك الروم فذكر عبد امللك فقال: هلل 

اأبوه واهلل ما اأردت اإل ذاك.
لقب  اأحد  األَب�شه  اإذا  يخجل  بتوا�شعه  كان  اجلم:  التوا�شع   )4(
قال:  العامل"،  الفقيه  اأيها  "اأجبني  قائل:  اأحدهم  العامِل، فقد خاطبه 
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ع عن حمارم اهلل، والعامِلُ  "ويحك ل ُتْطِرَنا مبا لي�س فينا، الفقيُه من توَرّ
من خ�شَي اهلل، واأين نحن من ذلك".

وجاء يف حلية الأولياء عن ليث قال: "كنت اأ�شاأل ال�شعبي فيعر�س 
عني ويجبهني بامل�شاألة فقلت: يا مع�شر العلماء يا مع�شر الفقهاء تروون 
يا  العلماء  مع�شر  يا  ال�شعبي:  فقال  بامل�شاألة  وجتبهوننا  اأحاديثكم  عنا 
حديًثا  �شمعنا  قد  قوم  ولكنا  علماء  ول  بفقهاء  ل�شنا  الفقهاء،  مع�شر 
فنحن نحدثكم مبا �شمعنا، اإمنا الفقيه من ورع عن حمارم اهلل والعامل 

من خاف اهلل".

وفقرتنا التالية هي عن:

ِحلمه - رحمه الله -
"جمع ال�شعبي اإىل العلم احِللم،  اأبو نعيم يف حلية الأولياء:  قال 
اأقذع الكالم، فلم يِزْد  اأقبح ال�شتم، واأ�شمعه  اأن رجاًل �شتمه  فقد روي 
عن اأن قال له: "اإن كنت �شادًقا فيما تقول فغفر اهلُل يل، واإن كنت غري 

�شادق فغفر اهلُل لك".
وكان ال�شعبي من اأولع النا�س بهذا البيت:

ل��ي�����ش��ت الأح��������الم يف ح����ني ال��ر���ش��ا
اإمن�����ا الأح�������الم يف وق����ت ال��غ�����ش��ب

ولنبت�صم مع هذه الفقرة:

عذب الروح محب للمفاكهة
دخل عليه رجل وهو جال�ٌس مع امراأته فقال: اأيكما ال�شعبي؟ فقال: هذه.
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و�شاأله مرة واحد: َمن تكون زوجة اإبلي�س؟ قال له: واهلِل هذا عر�ٌس 
ما �شهدته.

وماذا قالوا عنه؟:

قالوا عنه

اهلل  "يرحمه  قال:  الب�شري  احل�شن  اإىل  وُنِعَي  ال�شعبي  مات  ملا 
فقد كان وا�شَع العلم، عظيَم احللم، واإنه من الإ�شالم مبكان".

واحفظن هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه الله -

فيما  تنفعه  كلمة  حلفظ  اليمن  اأق�شى  من  �شافر  رجال  اأن  "لو 
اأو  الدنيا  �شافر يف طلب  ولو  �شفره �شائعا  راأيت  ما  ي�شتقبل من عمره 
وقال:  و�شياًعا  عقوبة  �شفره  لراأيت  امل�شجد  هذا  خارج  اإىل  ال�شهوات 

العلم اأكرث من عدد ال�شعر فخذ من كل �شيء اأح�شنه.
تعامل النا�س بالدين زمانا طويال حتى ذهب الدين، ثم تعا�شروا 
باملروءة حتى ذهبت املروءة ثم تعا�شروا باحلياء ثم تعا�شروا بالرغبة 

والهبة واأظنه �شياأتي بعد ذلك ما هو �شر منه".
وكان يقول: "ل متنعوا العلم اأهله فتاأثموا ول حتدثوا به غري اأهله 

فتاأثموا".
وقال ال�شعبي: "اتقوا الفاجر من العلماء واجلاهل من املتعبدين 

فاإنهما اآفة كل مفتون".
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وقال: "لي�س ح�شن اجلوار اأن تكف اأذاك عن اجلار ولكن ح�شن 
اجلوار اأن ت�شرب على اأذى اجلار".

ونختم بهذه الفقرة:

الوفاة - رحمه الله -

اختلف املوؤرخون فى حتديد تاريخ وفاة ال�شعبى. فعن اإ�شحاق قال: 
تويف ال�شعبي بالكوفة �شنة خم�س ومائة وهو ابن �شبع و�شبعني �شنة. وقال 
ابن دكني: تويف ال�شعبي �شنة اأربع ومائة. وعن اأبان بن عمر بن عثمان 
قال: مات ال�شعبي �شنة اأربع ومائة. وقال غريه: تويف �شنة ثالث ومائة.

يف اخلتام: ندعو اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 
على طريقهم، وتذكري النا�ص بق�س�سهم.

وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأ�سبغ علينا نعمه، واأفا�ص لدينا مننه، واأنزل اإلينا 
ل اآياته فاأحكمه واأتقنه، وجعلنا من اأتباع �سرعه فعّلمنا  كتابه الذي ف�سّ
نا باإر�سال اأكرم اخللق عليه واأزكاهم لديه، ف�سرح  فرو�سه و�سننه، وخ�سّ
�سدره وو�سع وزره ورفع ذكره، وجعل خري القرون قرنه الذي به قرنه.

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن نبينا حممًدا 
زان  الذي  اأوليائه،  وعلم  اأ�سفيائه،  و�سيد  اأنبيائه،  ور�سوله، خامت  عبده 

ع�سره و�سرف زمنه.
اأم���ره  اآل���ه الأب�����رار املمتثلني  ���س��ل��وات اهلل و���س��الم��ه ع��ل��ي��ه، وع��ل��ى 
واملقتفني �سننه، وعلى اأ�سحابه الكرام من اآواه منهم ون�سره، ومن هجر 
لأجله اأهله وماله ووطنه، وعلى كل من تبعهم باإح�سان، ممن اتخذ طاعة 
ه علَنه، الذين ي�ستمعون القول فيتبعون  ربه �سكنه، ووافق يف ال�سالح �سرُّ

اأح�سنه .. ثم اأما بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث عن 
التابعني من اأ�سحاب القرون املف�سلة الذين قال فيهم ر�سول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : 
"خري النا�ص قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء قوٌم 

ت�سبق �سهادة اأحدهم ميينه، وميينه �سهادته" رواه البخاري.
وي�سرنا اأن نقدم لكن فقراتنا من هذا اليوم )      ( املوافق )         ( 

من �سهر )         ( لعام )             (.
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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 
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 جيل؛ فمن هو؟:

طاوس بن كيسان - رحمه الله -

نقدم لكم منوذًجا ندر وجوده يف هذه الأزم��ان، لرجل لي�س من 
مع  وال�شالح  القربى  ال�شاأن يف  بلغ عظيم  لكنه   ، النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  اأ�شحاب 
العلم والفهم، اأحاول اأن اأجعل اأ�شحابه ومن �شهده هم الذين يحدثوننا 
وتبني  نف�شها،  عن  تعلق  هي  بل  تعليًقا  حتتاج  ل  عنه  فاملواقف  عنه؛ 

�شبيلها، وتنري �شبيل من اقتفى الأثر.
اإنه التابعي الكبري طاو�س بن كي�شان من اأكرب اأ�شحاب عبد اهلل 
بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - ، وهو اأول طبقة اأهل اليمن من التابعني، 
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واأدرك جماعة كبرية من ال�شحابة، قال ابن كثري: "اأدرك خم�شني من 
ال�شحابة، وتويف �شنة )106ه�(".

ونقف االآن مع:

عالمات مضيئة في حياة طاوس بن كيسان

اأوًل: العلم:
لي�س التابعي اجلليل طاو�س بن كي�شان بحاجة لنعرفه للنا�س فهو 
اأبني من اأن يعرف، وعلمه بلغ الآفاق، وقد روى عن كثري من اأ�شحاب 
العبادة  الأئمة الأعالم، قد جمع  اأحد  ابن كثري: كان  ملسو هيلع هللا ىلص، قال  النبي 
والزهادة والعلم النافع والعمل ال�شالح، واأكرث روايته عن ابن عبا�س، 
واأعالمهم، منهم جماهد وعطاء وعمرو  التابعني  وروى عنه خلق من 
بن دينار واإبراهيم بن مي�شرة واأبو الزبري وحممد بن املنكدر والزهري 

وال�شحاك ووهب بن منبه وغريهم. 
ثانًيا: العبادة والزهد:

العلم،  ُيحتذى يف تطبيق  الإمام طاو�س بن كي�شان منوذًجا  كان 
والثواب،  لالأجر  م�شارًعا  ملا علم،  منفًذا  فتجده  وامتثاله،  به،  وال�شري 
ا. وقال  مقباًل على ربه �شبحانه، قال ابن كثري: تويف طاو�س مبكة حاًجّ

ابن �شوذب: رحم اهلل طاو�ًشا، حج اأربعني مرة.
وروى الإمام اأحمد قال: كان طاو�س واأ�شحابه اإذا �شلوا الع�شر 

ا�شتقبلوا القبلة، ومل يكلموا اأحًدا، وابتهلوا اإىل اهلل تعاىل. 
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- حتى اإنه كان لي�شتغرب من الغافلني وال�شاهني، كيف غفلوا عن 
اأتى طاو�ٌس  ابن اجلوزي:  قال  العلياء؟  يريد  من  يغفل  وكيف  اجلادة، 
َحر، فقالوا: هو نائم. فقال: ما كنت اأرى اأن اأحًدا ينام يف  رجاًل يف ال�َشّ

ال�شحر. 
اإذ  �شاحبنا؛  عيني  من  النوم  يطري  متفرد،  تطبيقي  وب�شكل   -
ابن اجل��وزي: كان  قال  البدن،  القلب ل على جمرد  التبعة ملقاة على 
طاو�س يفرت�س فرا�شه ثم ي�شطجع فيتقلى كما تتقلى احلبة يف املقلى، 
ثم يثب فيدرجه )يعني يجمعه( وي�شتقبل القبلة حتى ال�شباح، ويقول: 

العابدين".  نوم  جهنم  ذكُر  "َطرَيّ 
اإل  اآدم  ابن  به  يتكلم  ليث عن طاو�س قال: ما من �شيء  - وعن 
اأح�شي عليه حتى اأنينه يف مر�شه. وملا علم الإمام اأحمد ذلك من قوله 

ا، توقف عن التاأوه - رحمهم اهلل جميًعا.  وكان يتاأوه بينما كان مري�شً
يكون  ل  خمافة  اهلل  "َخِف  يقول:  طاو�س  كان  كثري:  ابن  قال   -
عندك �شيء اأخوف منه، وارجه رجاًء هو اأ�شد من خوفك اإياه، واأحبب 

للنا�س ما حتب لنف�شك". 
- وقال عبد اهلل بن املبارك: قالوا لطاو�س: "ادع اهلل لنا. قال: 
ل اأجد لذلك ح�شبة.. ادعوا لأنف�شكم؛ فاإنه يجيب امل�شطر اإذا دعاه". 

- وقال ابن جرير: قال طاو�س: "البخل اأن يبخل الإن�شان مبا يف 
يده، وال�شح اأن يحب اأن له ما يف اأيدي النا�س ول يقنع". 

- قال ليث بن �شعد: قال طاو�س: "األ رجل يقوم بع�شر اآيات من 
الليل، في�شبح قد ُكتب له مائة ح�شنة اأو اأكرث من ذلك". 
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- قال اإبراهيم بن مي�شرة: قال طاو�س: "ل يحرز دين املوؤمن اإل 
حفرته )يعني ل يعلم حقيقته(". 

ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  الكعبة  يف  ت�شلي  "راأيتك  لطاو�س:  جماهد  وقال   -
على بابها يقول لك: اك�شف قناعك وبنِيّ قراءتك. فقال له: ا�شكت، ل 
ي�شمع هذا منك اأحد. )فكان طاو�س ينب�شط يف احلديث ويكرث منه بعد 

ذلك(". 
- وعن �شفيان بن عمرو: "ما راأيت اأحًدا اأ�شد تنزًها مما يف اأيدي 

النا�س من طاو�س". 

وعنوان فقرتنا التالية هو:

 طاوس واألمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والنصح لألمة

اأح��ًدا  راأي��ت  ما  البيت،  هذا  "ورب  مي�شرة:  بن  اإبراهيم  قال   -
ال�شريف عنده والو�شيع مبنزلة واحدة اإل طاو�س". 

"يا  ابن جرير: قال يل عطاء: جاءين طاو�س فقال يل:  - وقال 
بابه وجعل دونك  اأغلق دونك  اإىل من  اأن ترفع حوائجك  اإياك  عطاء، 
حجابه، وعليك بطلب َمْن بابه لك مفتوح اإىل يوم القيامة، طلب منك 

اأن تدعوه ووعدك بالإجابة". 
- قال ابن كثري: جاء م�شلم بن قتيبة بن م�شلم - �شاحب خرا�شان - 
فقيل: هذا �شاحب خرا�شان.  ب�شدة،  فانتهره طاو�س  لي�شاأله،  لطاو�س 

قال طاو�س: ذلك اأهون له علّي!! 
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اإىل   - اأخو احلجاج   - يو�شف  بن  بعث حممد  الطرباين:  قال   -
الأمري  فاإن  اأخذها منك  اإن  للر�شول:  وقال  دنانري  فيها  ب�شّرة  طاو�س 
اإليك. قال: فخرج بها حتى قدم على طاو�س ومعه  �شيك�شوك ويح�شن 
اجلند، فقال: يا اأبا عبد الرحمن، نفقة بعث بها اإليك الأمري. قال: ما 
ُكّوة يف  فاأبى، فرمى بها من  فاأراده على قب�شها،  يل بها حاجة. قال: 

املنزل ثم ذهب، فقال لهم: قد اأخذها.
ابعثوا  فقال:  يكرهونه،  �شيء  بلغهم عن طاو�س  ثم  فلبثوا حيًنا، 
اإليه فليبعث اإلينا مبالنا. فجاءه الر�شول فقال: املال الذي بعث به اإليك 
فاأخربهم، فعرفوا  الر�شول  �شيًئا. فرجع  قال: ما قب�شت منه  الأمري؟ 
اأنه �شادق، فقيل للرجل الذي ذهب اإليه وبعثوه اإليه، فقال: املال الذي 
جئتك به يا اأبا عبد الرحمن؟ هل قب�شت منه �شيًئا؟ قال: ل. قال: فهل 
و�شعته.  حيث  فاأب�شره  الكوة،  تلك  يف  نعم  قال:  و�شعته؟  اأين  تدري 
قال: فمّد يده فاإذا هو بال�شرة قد بنت عليها العنكبوت بيتها، فاأخذها 

فذهب بها اإليهم. 
وملا حج �شليمان بن عبد امللك قال: انظروا اإيّل فقيًها اأ�شاأله عن 
فقالوا:  طاو�س  فمّر  له،  يلتم�س  احلاجب  فخرج  قال:  املنا�شك،  بع�س 
هذا طاو�س اليماين، فاأخذه احلاجب فقال: اأجب اأمري املوؤمنني. فقال: 
اأعفني، فاأبى، فاأدخله عليه، قال طاو�س: فلما وقفت بني يديه قلت: اإن 
هذا املقام ي�شاألني اهلل عنه، فقال: يا اأمري املوؤمنني، اإن �شخرة كانت 
قرارها،  يف  ا�شتقرت  حتى  خريًفا  �شبعني  فيه  هوت  جهنم  �شفري  على 
اأتدري ملن اأعدها اهلل؟ قال: ل!! ويلك، ملن اأعدها؟ قال: ملن اأ�شركه اهلل 

يف حكمه َفَجار )يعني َظَلم(. 
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وقال الزهري: دخل طاو�س على �شليمان بن عبد امللك فقال له: 
"اإن اأهون اخللق على اهلل - عز وجل - من ويل من اأمور امل�شلمني �شيًئا 

فلم يعدل فيهم". 
واتقى اهلل خرٌي  قال  اأبا جنيح، من  يا  لأبي جنيح:  وقال طاو�س 

ممن �شمت واتقى. 
حدثنا.  لطاو�س:  امللك  عبد  بن  �شليمان  قال  كثري:  ابن  وق��ال 

زب  اهلل  كتاب  نزلت يف  اآية  اآخر  اأن  عبا�س  ابن  فقال طاو�س: حدثني 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی    یی ی جئ حئ          مئ ىئ يئ جب حب  خب رب 

)البقرة: 281(. 

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة طاوس بن كيسان - رحمه الله تعالى -

وغريهم:  والهيثم  القطان  ويحيى  الواقدي  عمر  بن  حممد  قال 
مات طاو�س �شنة )106(.

ويقال: كانت وفاته يوم الرتوية - يوم الثامن من ذي احلجة - ، 
و�شلى عليه اخلليفة ه�شام بن عبد امللك، ثم بعد اأيام اتفق له ال�شالة 

باملدينة على �شامل بن عبد اهلل بن عمر.
"مات طاو�س مبكة فلم ي�شلوا  اأبيه قال:  الرزاق عن  وروى عبد 

عليه حتى بعث ه�شام بن عبد امللك باحلر�س".
اأيام املو�شم، ومن زعم اأن قرب  وقال الذهبي: تويف طاو�س مبكة 
طاو�س  ا�شمه  �شخ�س  ذاك  بل  يقول،  ما  يدري  ل  فهو  ببعلبك  طاو�س 
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يعني: اأنه �شخ�س اآخر ا�شمه طاو�س، وقد يكون من ال�شاحلني اإن �شح.
وامل�شي  الكرام،  التابعني  �شري  لقراءة  اجلميع  ندعو  اخلتام:  يف 

على طريقهم، وتذكري النا�س بق�ش�شهم.
وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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استمارة التقييم
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الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

تبارك   - املوىل  ن�شكر  اأن  علينا  يجب  ونهايته  اأم��ٍر  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، وطالبات 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،  الإذاع���ة  باأهمية  والتوجيه  الن�شيحة  م��ن  اأم���ّل  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 وطالباتنا، وح�شّ
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الهتمام  نعطها  ومل  اإذاعاتنا،  يف  فرطنا  باأن  العك�س؛  كان  واإن 
للتوقعات، ولن جتني منها  املطلوب، فبالطبع �شتكون النتيجة خمالفة 
الطالبات واملعلمات الثمرات اليانعة التي ترجى اأن حت�شد يف نهاية كل 

برنامج اإذاعي.
لذا؛ الهمة الهمة اأيتها املعلمات، فهذه الأجيال والطاقات النا�شئة 
اأيديكن، احر�شن على تقدمي ما ينفعهن، و�شرف  اأمانة بني  واملتعلمة 
ما ي�شرهن؛ ول تعباأن بكالم املثبطات واملخذلت مهما كانت كلماتهن 
الطريق  اقطعن  بل  اإي�شالها؛  تفننَّ يف طرق  ومهما  اأو جارحة،  قا�شيًة 
عليهن وقلن لهن: »نحن نعمل لن�شل اإىل اأعلى مكان، األ وهو الفردو�س 
الأعلى من اجلنة، فاإن اأردتن اللحاق بركبنا فاأهاًل بكن، واإل فان�شرفن 

عنا، واإن اهلل ملع املح�شنني«.
ه لطالبات  اأودُّ القول »اإن هذا الكتاب مقدم وموجَّ ويف اخلتام.. 
املرحلة املتو�شطة، فال تبخلن على طالباتكن بال�شتفادة من هذا الكتاب 
كل �شباح، واإلقائه على م�شامعهن، 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 عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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