
www.alukah.net
www.alukah.net/web/mawso3at


1

تأليف
أبو عبد اهلل

الينبوع الصافي
 في 

األسبوع التوعوي



2
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مقدمة الكتاب

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

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
بني  اأ�شعه  التوعوي(،  الأ�سبوع  ال�سايف يف  )الينبوع  كتاب  فهذا 

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  معني  مو�شوع  املتخ�ش�شة يف  الأ�شبوعية  الربامج  ولهذه 
عظيمة: منها الدينية، ومنها الثقافية، ومنها التعليمية، ومنها الرتبوية؛ 
ما  لت�شطاد  ب�شباكها،  وترمي  فيها،  تركب  �شفينة..  تبحر يف  منها  كل 

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

بها،  التذكري  خللالل  من  الدينية  املنا�شبات  مع  التفاعل   اأوًل: 
نعمله  واأن  عنها،  نعرفه  اأن  ينبغي  ومبللا  وبركة،  خري  من  حتمله   ومبللا 

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

املوؤمنني.
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مدى  على  ال�شهر  هللذا  واأعللمللال  وف�شائل  باأهمية  التذكري  فيتم 
اأ�شبوع؛ اأي خم�شة اأيام، من ال�شبت اإىل الأربعاء.

املرور، حيث  اأ�شبوع  مثل:  الوطنية،  املنا�شبات  مع  التفاعل  ثانًيا: 
ب�شكل مكثف يف هذه  اإي�شال �شوتها  اإىل  للمرور  العامة  الإدارة  تهدف 
اأهدافها؛  اأن املدار�س ت�شكل جزًءا مهًما من  الفرتة، ومما ل �شك فيه 
ا�شتنفار اجلهود  املدر�شية  الربامج  امل�شرفات على  لزاًما على  لذا كان 
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 
الأخوة، ومقاطعة  الوالدين، و�شجار  امل�شكالت الجتماعية مثل: عقوق 
بع�س  بني  التي حتدث  الإيللذاء  ق�ش�س  ف�شال عن  لبع�شهم؛  الأقللارب 

اجلريان.
ولالأ�شف .. توؤججها الكثري من الو�شائل الإعالمية ب�شبب 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.
امل�شيئة  الر�شومات  مثل:  الإ�شالمية،  الق�شايا  مع  التفاعل  رابًعا: 
ومن  جنوبها،  اإىل  �شمالها  من  الأمة  نه�شت  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكرمي  للر�شول 
�شرقها اإىل غربها، للدفاع والذب عن ِعر�س نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، ول�شنا مبتاأخرين 
عن ركب هذه القافلة؛ حيث يجب علينا يف منربنا ال�شباحي اأن نعلنها 

www.alukah.net
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ملسو هيلع هللا ىلص فوق كل ِعر�س، وباأن �شريته اأعظم �شرية،  مدوية باأن ِعر�س نبينا 
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 ثقافًيا جديًدا، 
من خالل توعيتهن باأهمية القراءة؛ لذا على م�شرفات الإذاعة احت�شاب 
لأن  الأخللرى؛  الأ�شابيع  و�شائر  بالذات  الأ�شبوع  هذا  يف  واملثوبة  الأجللر 
اأنك فتحِت  القراءة..  تغر�شني يف عقل ووجدان طالبة حب  اأنِك  معنى 

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

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

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

اأ�سبوع المتحانات.
اأ�سبوع الدفاع املدين.

اأ�سبوع املرور.
اأ�سبوع التدخني.

اأ�سبوع احلج.
اأ�سبوع الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.
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اأ�سبوع ال�سجرة.
اأ�سبوع الكتاب.

اأ�سبوع املخدرات.
اأ�سبوع امل�سجد.

اأ�سبوع النظافة.
اأ�سبوع رم�سان.

اأ�سبوع ال�سبكة العنكبوتية.
اأ�سبوع املراهقة.
اأ�سبوع البتعاث.

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

الأنيقة وامل�شاهد الرقيقة( املوجود يف هذه املو�شوعة.
ا على ا�شتمارة تقييم ت�شاف اإىل كل برنامج  - يحتوي الكتاب اأي�شً
يتم ت�شوير  الإداريللات، بحيث  اأو  املعلمات  اإحدى  تقييمه  تتوىل  اإذاعي 
املدر�شية  الإذاعة  تقييم يف ملف  بكل  ثم الحتفاظ  التقييم، ومن  هذا 

ب�شكل يومي اأو اأ�شبوعي. 
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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  الإذاعلللة،  م�شرفة  تتعر�س  رمبللا  التي  الكثرية،  املتطلبات  من 
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- يف 
حال حدوث اأي طارئ مينع من اإمتام الربنامج الإذاعي قدر 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 
على  ما  يعني  الربنامج؛  يف  ا  ن�شً مكتوبة  النبوية  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 اإن هذه الربامج ت�شاعد يف كثري من الأحيان، وخ�شو�شً
بع�س الفرتات ال�شعبة مثل: اأ�شابيع المتحانات ال�شهرية اأو النهائية، اأو 

غريها من الظروف التي ل يعلمها اإل اهلل �شبحانه.
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الالتي  الإذاعللللات  م�شرفات  بع�س  اأملللام  الللبللاب  تغلق  اأنللهللا  كما 
يتحججن باأل وقت لديهن لإعداد برامج الإذاعة ب�شكل يومي؛ لأن هذا 
اأتاح لهن احل�شول على الربامج بكل اأريحية، واأعّدها لهن  الكتاب قد 
الك�شل  هذا  من  التخل�س  يحاولن  بللاأن  عليهن  ا  اأي�شً ولكن  رويللة؛  بكل 
واخلمول، واأن يزرعن يف اأنف�شهن وطالباتهن مبداأ اأن الإذاعة املدر�شية 

منرب يجب اأن ي�شتفاد منه.
اأن  كما  لونني،  من  يتكون  فاإنه  الربامج؛  خط  لون  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 
اأي  الإذاعة، ومنًعا حلدوث  والتي�شري على طالبات  الت�شهيل  الرغبة يف 
ا�شتباه بني ما ينبغي اأن تقوله مقدمة الربنامج وبني ما ينبغي اأن تقوله 

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

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

www.alukah.net
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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  الللواحللدة  ال�شفحة  فللاإن  العاملية،  الللدرا�للشللات  وح�شب 
الإذاعللي لن  الربنامج  اأن  يعني  اأربع دقائق،  اإىل  قراءتها ما بني ثالث 
الواحدة  ال�شفحة  باأن  الأخذ  فر�س  على  دقيقة،  ع�شرة  اثنتي  يتجاوز 

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

= )12دقيقة("
* وتتعدد الفقرات وتتنوع يف كل برنامج، فقد ترى م�شرفة الإذاعة 
ال�شتغناء عن بع�شها، اأو اإ�شافة فقرات بدًل منها؛ كل هذه الأمور قد 
حتدث، فعلى م�شرفة الإذاعة مراعاة احتياجات طالباتها من الفقرات، 
وما ينا�شبهن؛ لذا.. اأودُّ التذكري باأن هذه املو�شوعة املباركة - باإذن اهلل 
للفقرات هو )اللوؤلوؤة املن�شودة يف الفقرات  - حتتوي على كتاب كامل 
املكنونة( ميكن الرجوع اإليه، وا�شتخراج الفقرات 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 
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برامج احلج، واإذا حان دخول �شهر رم�شان من الأوىل اأن نتحدث عن 
رم�شان، وهكذا عديد وعديد من الأحداث واملنا�شبات التي من املنا�شب 

اأن تطرح موا�شيعها يف وقت حدوثها؛ فكما يقال: »لكِل مقاٍم مقال«.
والآخر: اأنه ميكن ا�شتغالل هذه الربامج اجلاهزة يف املنا�شبات 
والأماكن املختلفة، مثل املراكز ال�شيفية، والنوادي، واحلفالت املدر�شية، 
وح�ش�س الن�شاط املدر�شي، وغريها من املنا�شبات وامللتقيات املختلفة.
من  كثرًيا  ذكرت  قد  اأنني  اإىل  الأنظار  لفت  اأودُّ   .. اخلتام  وقبل 
الإذاعية،  الربامج  واقع  يخ�س  فيما  الرئي�شة  واملحاور  املهمة  النقاط 
و�شبل الرقي بها، وعديًدا من املوا�شيع والأفكار والتوجيهات.. جميعها 
�شتجدنها - باإذن اهلل - يف كتابي )الأفكار الذهبية يف الإذاعة املدر�شية( 

لذا؛ اأو�شي بال�شتفادة منه يف هذا املجال.
واحلمد هلل رب العاملني،،،

 

www.alukah.net



15

فتوى مهمة  )1(

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

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

اأما بعد:
و�شيلة  تكون  اأن  ي�شرتط  ولكن  توقيفية،  لي�شت  الدعوة  فو�شائل 
مباحة ل حمرمة، وانظر الفتويني رقم: )222841(، ورقم: )237700(.
فال حرج ل اإن �شاء اهلل يف ذلك طاملا مل جتعل عيًدا ثابًتا ل ل �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 
ل والحتفال باملولد النبوي، حيث ينكر على من فعل  ل رحمه اهلل تعاىل 
الثاين دون الأول؟ فاأجاب بقوله: الفرق بينهما ح�شب علمنا من وجهني:

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

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

على يد هذا الرجل.
الثاين: اأ�شبوع ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب ل رحمه اهلل ل ل 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. اهل.
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 ل متفق عليه ل فال حرج فيه، بل 

يكون م�شروًعا. انتهى. واهلل اأعلم.
* * * *

www.alukah.net
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أسبوع الصالة )1(

ٱ ٻ ٻ

�سرعه  ما  واأت��ق��ن  تقديًرا،  ف��ق��ّدره  �سيء  ال��ذي خلق كل  احلمد هلل 
و�سنعه حكمة وتدبريا، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له وكان اهلل 
على كل �سيء قديرا، واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله اأر�سله اإىل اخللق 
ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ملسو هيلع هللا ىلص،  اأميانكم، هذه هي و�سية حمّمد  ال�سالة وما ملكت  ال�سالة 

فهل ا�ست�سعرنا املكانة العالية لل�سالة يف الإ�سالم؟!
اأ�سبوع كامل للحديث عن مو�سوع  نحن معكن اليوم، وعلى مدى 

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

)                ( اأول اأيامًنا عن اأ�سبوع ال�سالة.

نبداأ باآيات عن ال�صالة يف القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ک  ک  ک    ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب  تعاىل:  قللال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
ھ  ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ 
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وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ 
وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  ی 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  رب ) البقرة(.

وال�صالة حا�صرة وبقّوة يف ال�صّنة املطّهرة:

الحديث

عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لو يعلم 
عليه  ي�شتهموا  اأن  اإّل  يجدوا  ثم مل  الأول  وال�شف  النداء  ما يف  النا�س 
يف  ما  يعلمون  ولو  اإليه  ل�شتبقوا  التهجري  يف  ما  يعلمون  ولو  ل�شتهموا 

العتمة وال�شبح لأتوهما ولو حبوا« رواه البخاري.

القادمة: فقرتنا  عنوان  لل�صالة" هو  طبية  "فوائد 

فوائد طبية للصالة

من الفوائد الطبية لل�شالة اأنها  تقّوي ع�شالت البطن، لأنها متنع 
ل، فتمنع ت�شوُّهات اجل�شم  تراكم الدهون التي توؤدي اإىل البدانة و الرتهُّ
وتزيد من ر�شاقته. وال�شالة بحركاتها املتعّددة تزيد من حركة الأمعاء 

فتقلل من حالت الإم�شاك وتقي منه، وتقّوي كذلك من اإفراز املرارة.
اأطراف  على  �شغط  من  فيه  يحدث  وما  وال�شجود  الركوع  و�شع 
كاأثر  وذلللك  الدماغ،  على  ال�شغط  تقليل  اإىل  يللوؤدي  القدمني،  اأ�شابع 
تدليك اأ�شابع الأقدام متاًما، مما ي�شعر بال�شرتخاء والهدوء. وال�شجود 

www.alukah.net
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الطبيعية يف اجل�شم  اإىل معّدلته  الدم  اإىل عودة �شغط  يوؤدي  الطويل 
كله، ويعمل على تدّفق الدم اإىل كل اأجهزة اجل�شم.  

كلمتنا اليوم هي عن عمود الدين:

أركان الصالة
اإن  امل�شلم!  اأيها   :  - اهلل  حفظه   - الفوزان  �شالح  ال�شيخ/  يقول 
ال�شالة عبادة عظيمة، ت�شتمل على اأقوال واأفعال م�شروعة تتكون منها 
�شفتها الكاملة؛ فهي كما يعرفها العلماء: اأقوال واأفعال مفتتحة بالتكبري 

خمتتمة بالت�شليم.
وهذه الأقوال والأفعال ثالثة اأق�شام: اأركان، وواجبات، و�شنن. 

تركه  كان  �شواء  ال�شالة،  �شيء، بطلت  اإذا ترك منها  فالأركان: 
تليها  التي  وقامت  منها،  تركه  التي  الركعة  بطلت  اأو  �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. والنبي ملسو هيلع هللا ىلص �شلى �شالة كاملة بجميع اأركانها 

وواجباتها و�شننها، وقال: "�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي..".
فاأركان ال�شالة اأربعة ع�شر: وهي كما يلي:

 ِ الركن الأول: القيلام يف �شالة الفري�شة: قال تعاىل: {َوُقوُموا هلِلهَّ
َقاِنِتنَي} )البقرة:238(، ويف حديث عمران مرفوعا: "�شل قائًما، فاإن 
مل ت�شتطع، فقاعًدا، فاإن مل ت�شتطع؛ فعلى جنب" فدلت الآية واحلديث 
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على وجوب القيام يف ال�شالة املفرو�شة مع القدرة عليه.
قاعًدا  حاله  ح�شب  على  �شلى  ملر�س؛  القيام  على  يقدر  مل  فللاإن 
للجلو�س  يحتاج  ومن  والعريان،  اخلائف  املري�س  ومثل  جنب،  على  اأو 
ي�شتطيع  القيام، وكذلك من كان ل  تتطلب عدم  اأو ال�شطجاع ملداواة 
برتك  ا  اأي�شً ويعذر  اخلللروج،  ي�شتطيع  ول  فوقه،  �شقف  لق�شر  القيام 
القيام من ي�شلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فاإذا �شلى 
قاعدا؛ فاإن من خلفه ي�شلون قعوًدا؛ تبًعا لإمامهم؛ لأنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا مر�س، 

�شلى قاعًدا، واأمر من خلفه بالقعود.
القيام  يجب  فال  وقعوًدا؛  قياًما  ُت�شلى  اأن  يجوز  النافلة  و�شالة 

فيها؛ لثبوت اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�شليها اأحياًنا جال�ًشا من غري عذر.
"ثم ا�شتقبل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأولها: لقوله  الثاين: تكبرية الإحرام يف  الركن 
القبلة وكرب" وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "حترميها التكبري" ومل ينقل عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه افتتح 
اأن يقول: اهلل اأكرب، ل يجزيه غريها؛  ال�شالة بغري التكبري، و�شيغتها 

لأن هذا هو الوارد عن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص .
يقراأ  ملن مل  "ل �شالة  الفاحتة: حلديث:  قللراءة  الثالث:   الركن 

بفاحتة الكتاب"
وقراءتها ركن يف كل ركعة، و�شح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان يقروؤها يف كل 
ركعة، وحينما علم ملسو هيلع هللا ىلص امل�شيء يف �شالته كيف ي�شلي؛ اأمره بقراءة الفاحتة.
بالإمام  وجوبها  يخت�س  اأو  م�شل،  كل  حق  يف  واجبة  هي  وهللل 
على  يحر�س  املاأموم  اأن  والأحللوط  العلماء،  بني  خالف  فيه  واملنفرد؟ 
قراءتها يف ال�شلوات التي ل يجهر فيها الإمام، ويف �شكتات الإمام يف 

ال�شالة اجلهرية.

www.alukah.net
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ِذيَن اآَمُنوا  الركن الرابع: الركوع يف كل ركعة: لقوله تعاىل: {َيا اأَيَُّها الهَّ
واجب  فهو    ، ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  �شنة  يف  الركوع  ثبت  وقد  َوا�ْشُجُدوا}.  اْرَكُعوا 
املجزئ من  والركوع  النحناء،  اللغة  وهو يف  والإجماع.   وال�شنة  بالكتاب 
القائم هو اأن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه اإذا كان و�شط اخللقة؛ اأي: غري 
اأو ق�شريهما، وقدر ذلك من غري و�شط اخللقة، واملجزئ  اليدين  طويل 

من الركوع يف حق اجلال�س مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأر�س.
واقًفا  والعتدال  الركوع  من  الرفع  وال�شاد�س:  اخلام�س  الركن 
كحاله قبله: لأنه ملسو هيلع هللا ىلص داوم على فعله، وقال: "�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي".
ويكون  الأر�للس،  على  اجلبهة  و�شع  وهو  ال�شجود:  ال�شابع:  الركن 
على الأع�شاء ال�شبعة، يف كل ركعة مرتني؛ لقوله تعاىل: {َوا�ْشُجُدوا}، 
ولالأحاديث الواردة من اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص به، وفعله له، وقوله: "�شلوا كما 
راأيتموين اأ�شلي" فالأع�شاء ال�شبعة هي: )الوجه ومنه ( اجلبهة، والأنف، 
واليدان، والركبتان، واأطراف القدمني؛ فال بد اأن يبا�شر كل واحد من 
اأركان  اأعظم  هذه الأع�شاء مو�شع ال�شجود وح�شب الإمكان، وال�شجود 
الأحوال  فاأف�شل  �شاجد؛  وهو  ربه  من  العبد  يكون  ما  واأقرب  ال�شالة، 

حال يكون العبد فيها اأقرب اإىل اهلل، وهو ال�شجود.
الركن الثامن: الرفع من ال�شجود واجللو�س بني ال�شجدتني: لقول 
عائ�شة -ر�شي اهلل عنها - : "كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا رفع راأ�شه من ال�شجود؛ 

مل ي�شجد حتى ي�شتوي قاعدا" رواه م�شلم.
الركن التا�شع: الطماأنينة يف كل الأفعال املذكورة: وهي ال�شكون، 
واإن قل، وقد دل الكتاب وال�شنة على اأن من ل يطمئن يف �شالته؛ ل يكون 

م�شليا، ويوؤمر باإعادتها.
اأن  وهو  وجل�شته:  الأخري  الت�شهد  ع�شر:  واحلادي  العا�شر  الركن 
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ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه  ثبت  فقد  اإلخ" اللهم �شل على حممد" ؛   ... )التحيات  يقول: 
لزمه، وقال: "�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي". وقال ابن م�شعود -ر�شي اهلل 
عنه- : "كنا نقول قبل اأن يفر�س علينا الت�شهد؛ فقوله: قبل اأن يفر�س؛ 

دليل على فر�شه.
الركن الثاين ع�شر: ال�شالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الت�شهد الأخري: باأن 

يقول: "اللهم �شل على حممد ..." وما زاد على ذلك؛ فهو �شنة.
كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  الأركلللان:  بني  الرتتيب  ع�شر:  الثالث  الركن 
ي�شليها مرتبة، وقال: "�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي" وقد علمها للم�شيء 

مرتبة بل)ثم(.
الت�شليم"،  "وختامها  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  الت�شليم:  ع�شر:  الرابع  الركن 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "وحتليلها الت�شليم" فالت�شليم �شرع للتحلل من ال�شالة؛ فهو 

ختامها وعالمة انتهائها.
كان  فللاإن  الأركلللان:  هللذه  من  ركنا  تللرك  من  الكرمي!  القارئ  اأيها 
التحرمية ؛ مل تنعقد �شالته، واإن كان غري التحرمية، وقد تركه عمًدا؛ 
ا، واإن كان تركه �شهًوا - كركوع اأو �شجود - ، فاإن ذكره  بطلت �شالته اأي�شً
قبل �شروعه يف قراءة ركعة اأخرى؛ فاإنه يعود لياأتي به ومبا بعده من الركعة 
التي تركه فيها، واإن ذكره بعد �شروعه يف قراءة الركعة الأخرى؛ األغيت 
مقامها،  قراءتها  يف  �شرع  التي  الركعة  وقامت  منها  تركه  التي  الركعة 
ت�شهًدا  كان  فاإن  ال�شالم،  بعد  املللرتوك  الركن  علم  واإن  لل�شهو،  وي�شجد 
اأخرًيا اأو �شالًما؛ اأتى به، و�شجد لل�شهو و�شلم، واإن كان غريهما - كركوع 
اأو  �شجود - ؛ فاإنه ياأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها، وي�شجد 
اأعاد  و�شووؤه؛  انتق�س  اأو  الف�شل،  فاإن طال  الف�شل،  يطل  ما مل  لل�شهو، 
ال�شالة كاملة. فما اأعظم هذه ال�شالة وما ت�شمل من الأقوال والأفعال 

اجلليلة! وفق اهلل اجلميع لإقامتها واملحافظة عليها. 
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خام�صة فقراتنا هي بعنوان )اأختي امل�صلمة(

أختي المسلمة

- عند �شماع الأذان اتركي ما يف يدِك فاهلل اأكرب من كل �شيء.
- كوين على طهارة دائًما، م�شتعدة لنداء الرحمن.
- اأ�شبغي و�شوءك، وانتظري ال�شالة بعد ال�شالة.

- روح ال�شالة اخل�شوع، ف�شلي �شالة خا�شعة.
- تدّبري ما يتلى من القراآن يف اأثناء ال�شالة.

والعبث  ال�شاعة  اإىل  النظر  اأو  ال�شالة  يف  واللتفات  اإيلللاِك   -
باملالب�س فاإنه خالف اخل�شوع.

الفجر  ل�شالة  القيام  من  لتتمكني  طهارة  وعلى  مبكرة  نامي   -
ب�شهولة.

- حافظي على النوافل وبخا�شة �شالة الوتر، و�شلي يف الليل ولو 
ركعتني.

واخرتنا َلُكّن هذه الفقرة:

حكم تأخير صالتيْ الظهر والعصر

�س: �ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: كثري 
من العمال يوؤخرون �شالة الظهر والع�شر اإىل الليل معّللني ذلك باأنهم 
من�شغلون باأعمالهم اأو اأن ثيابهم جن�شة اأو غري نظيفة فبماذا توجههم؟
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ج: ل يجوز للم�شلم اأو امل�شلمة تاأخري ال�شالة املفرو�شة عن وقتها 
بل يجب على كل م�شلم وم�شلمة من املكّلفني اأن يوؤدوا ال�شالة يف وقتها 

وح�شب الطاقة.
وو�شاختها  الثياب  تاأخريها وهكذا جنا�شة  العمل عذًرا يف  ولي�س 

كل ذلك لي�س بعذٍر.
وقت  العامل  وعلى  العمل  من  ُت�شتثنى  اأن  يجب  ال�شالة  واأوقللات 
ال�شالة اأن يغ�شل ثيابه من النجا�شة اأو يبدلها بثياب طاهرة، اأما الو�شخ 
فلي�س مانًعا من ال�شالة فيها، اإذا مل يكن ذلك الو�شخ من النجا�شات اأو 
فيه رائحة كريهة توؤذي امل�شلني، فاإن كان الو�شخ يوؤذي امل�شلني بنف�شه 
من  بغريه  اإبداله  اأو  ال�شالة،  قبل  غ�شله  امل�شلم  على  وجب  رائحته  اأو 

الثياب النظيفة حتى يوؤدي ال�شالة مع اجلماعة.
الظهر  بني  يجمع  اأن  وامل�شافر  كاملري�س  ا  �شرًعً للمعذور  ويجوز 
والع�شر يف وقت اإحداهما، وبني املغرب والع�شاء يف وقت اإحداهما، كما 
�شّحت بذلك ال�شّنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا يجوز اجلمع يف املطر والوحل 

الذي ي�شق على النا�س.

اآخرة فقراتنا عن ال�صالة لهذا اليوم هي:

من آداب الصالة

ال�شجود  اأع�شاء  على  ال�شجود  ال�شالة:  يف  املرعّية  الآداب  من 
اجلبهة-  اأعظم:  �شبعة  على  اأ�شجد  اأن  »اأمرت  احلديث:  ففي  ال�شبعة. 
واأ�شار بيده على اأنفه- واليدين، والرجلني، واأطراف القدمني، ول نكف 
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حالة  الأع�شاء  هذه  من  �شيًئا  ترفع  ول  م�شلم،  رواه  ال�شعر«  ول  الثياب 
ملسو هيلع هللا ىلص، فكل ع�شو من  ال�شجود، ومن فعلت ذلك فقد خالفت هدي النبي 
ي�شجد  كما  ت�شجد  »اللليللدان  احلديث:  ففي  ي�شجد،  ال�شبعة  الأع�شاء 

الوجه« رواه اأبو داود.
اأ�شبعها يف مكان التالوة  اإذا �شجدت للتالوة و�شعت  وهناك من 
وتقلب كفها وقد تقب�شه يف �شجودها، وهذا خطاأ؛ لأّن ال�شّنة ب�شط الكف 

على الأر�س كما هو حمفوظ عنه ملسو هيلع هللا ىلص.
منها ل  الأر�س ومتكينها  والأنف  مبا�شرة اجلبهة  ينبغي  اأنه  كما 
راأ�شها،  رفعت  الأر�س  جبهتها  تالم�س  اأن  فبمجّرد  البع�س،  يفعله  كما 
وبع�شهن ي�شجدن على جزء ي�شري من جبهاتهن اأو ي�شجدن على طرف 
اأرنبة الأنف، وبع�شهن ل ي�شجدن ل على اجلبهة ول على الأنف، فاإذا 
ففي  ملسو هيلع هللا ىلص،  هديه  خالف  كله  وهذا  راأ�شها.  رفعت  الأر�للس  تبا�شر  كادت 
احلديث: »اأنه �شجد فرئي على جبهته وعلى اأرنبته اأثر طني من �شالة 
اأبو داود، فالأف�شل مبا�شرة الأر�س حتى ت�شيب  �شالها بالنا�س« رواه 

ال�شّنة على وجهها.
ختاًما نقول َلُكّن: ال�سالة عنوان، وال�سالة دين، وال�سالة عبادة، 
فراقنب �سلواتكّن هل هي يف اأوقاتها، وهل حر�سنت على اأركانها، وهل 

حر�سنت على �سننها.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبيِّنا  على  و�سلِّم  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 األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة احلق واليقني، واأ�سهد اأّن 
حمّمًدا عبده ور�سوله ال�سادق الأمني، �سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه 

والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
كم تع�سق اآذان امل�سلمني يف كل ربوع الأر�ض �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 اأّن ال�سلوات املفرو�سات هي خم�ض، اأي�سً

خم�ض فقرات متنّوعة.

�ص��الة الفجر؛ يبداأ وقتها من طل��وع الفجر الثاين، ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ 
گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک     ڑڑ  ژ  ژ 
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں       ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  
ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى   ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی جئ حئ 
مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب   يئ  ىئ  مئ 

ىت  رب ) البقرة(.

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

الحديث

اأمن  »اإذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبي  عن 
الإمام فاأّمنوا فاإنه من وافق تاأمينه تاأمني املالئكة غفر له ما تقدم من 

ذنبه وقال ابن �شهاب وكان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول اآمني« رواه البخاري.

�ص��الة الع�صر؛ يب��داأ وقتها عند م�صري ظل كل �ص��يء مثله، ومع 
الكلمة ال�صباحية:

الصالة كعالج نفسي

ت�شاعد ال�شالة اخلا�شعة على تهدئة النف�س واإزالة التوتر لأ�شباب 
كثرية، اأهمها �شعور الإن�شان ب�شاآلته وبالتايل �شاآلة كل م�شكالته اأمام 
من  امل�شلم  فيخرج  الف�شيح،  الكون  لهذا  املدّبر  اخلالق  وعظمة  قدرة 
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�شالته وقد األقى كل ما يف جعبته من م�شكالت وهموم، وترك عالجها 
التوتر  اإزالة  اإىل  ال�شالة  توؤدي  وكذلك  الرحيم،  الرب  اإىل  وت�شريفها 
التغيري  اأّن هذا  امل�شتمر فيها، ومن املعلوم  ب�شبب عملية تغيري احلركة 
احلركي يحدث ا�شرتخاًء ف�شيولوجًيا هاًما يف اجل�شم، وقد اأمر به الر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص اأّي م�شلم تنتابه حالة من الغ�شب، كما ثبت علمًيا اأّن لل�شالة تاأثرًيا 
على  ثورته وحتافظ  من  تهّدئ  اإنها  اإذ  الع�شبي،  اجلهاز  على  مبا�شًرا 
اتزانه، كما تعترب عالًجا ناجًعا لالأرق الناجت عن ال�شطراب الع�شبي.

ويقول الدكتور " توما�س هاي�شلوب " : "اإّن من اأهم مقّومات النوم 
واأنا  والبحث ال�شالة،  التي عرفتها يف خالل �شنني طويلة من اخلربة 
عرفها  و�شيلة  اأهم  هي  ال�شالة  فللاإّن  طبيًبا،  بو�شفي  القول  هذا  األقي 

الإن�شان تبث الطماأنينة يف نف�شه والهدوء يف اأع�شابه."
يف  نوبل  جائزة  على  احلائز  كارليل"  اإليك�شي�س   " الدكتور  اأمللا 
الطب فيقول عن ال�شالة: "اإنها حتدث ن�شاًطا عجيًبا يف اأجهزة اجل�شم 
واأع�شائه ، بل هي اأعظم مولد للن�شاط ُعرف اإىل يومنا هذا، وقد راأيت 
تدّخلت  كيف  عالجهم  يف  العقاقري  اأخفقت  الذين  املر�شى  من  كثرًيا 
ال�شالة فاأبراأتهم متاًما من عللهم، اإّن ال�شالة كمعدن الراديوم م�شدر 
لالإ�شعاع ومولد ذاتي للن�شاط، ولقد �شاهدت تاأثري ال�شالة يف مداواة 
واجلللروح  العظام  والتهاب  الربيتوين  الللتللدّرن  مثل  خمتلفة،  اأمللرا�للس 

املتقيحة وال�شرطان وغريه".
ا يعمل ترتيل القراآن الكرمي يف ال�شالة ح�شب قواعد التجويد،  اأي�شً
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بدوره  يوؤدي  وهذا  والزفري،  ال�شهيق  تعاقب  التنف�س خالل  تنظيم  على 
اإىل تخفيف التوتر بدرجة كبرية، كما اأّن حركة ع�شالت الفم امل�شاحبة 
للرتتيل تقلل من ال�شعور بالإرهاق وتك�شب العقل ن�شاًطا وحيوية كما ثبت 

يف بع�س الأبحاث الطبية احلديثة.  
ولل�شجود دور عميق يف اإزالة القلق من نف�س امل�شلم، حيث ي�شعر 
فيه بفي�س من ال�شكينة يغمره وطوفان من نور اليقني والتوحيد. وكثري 
اأو  بالإرهاق  �شعورهم  مبجّرد  �شاجدين  يخّرون  اليابان  يف  النا�س  من 
ال�شيق والكتئاب، دون اأن يعرفوا اأّن هذا الفعل ركلن من اأركان �شالة 

امل�شلمني.  

�صالة املغرب؛ يبداأ وقتها اإذا غربت ال�صم�س، ومع هذه الفقرة:

لعب الشطرنج وتضييع الصالة

�س: �ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: 
يف  بل  با�شتمرار  لي�س  الآتية،  ال�شروط  حتت  ال�شطرجن  لعب  يجوز  هل 
عدم  اللعب،  اأثناء  يف  البذيئة  بالكلمات  التلفُّظ  عدم  الأحيان،  بع�س 

ت�شييع اأوقات ال�شلوات املفرو�شة .. اأرجو بهذا اإفادة.
يخلو  ل  لأنه  اأوًل  حمّرم  بال�شطرجن  اللعب  اأّن  الراجح  القول  ج: 
ال�شور حمّرم  ا�شطحاب  اأّن  ومعلوم  غالًبا من �شورة متثاليه جم�ّشمة 
لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل تدخل املالئكة بيًتَا فيه �شورة، وثانًيا لأنه غالًبا يلهي 
عّز   - كثرًيا عن ذكر اهلل  األهى  وما   - وجّل  عّز   - كثرًيا عن ذكر اهلل 
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وجّل - فاإنه يكون حراًما، لقول اهلل تعاىل يف بيان حكمة حترمي اخلمر 
زب ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ  واملي�شر والأن�شاب والأزلم يف قوله: 
ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ رب  ) املائدة: ٩1(.
ولأّن الغالب يف الالعبني بهذه اللعبة التنازع والتنافر و الكلمات 
النابية التي ل ينبغي اأن تقع من م�شلم لأخيه، ولأّن ح�شر الذهن على 
يف  وذكللاوؤه  الإن�شان  تفكري  ينح�شر  اأن  ي�شتلزم  الذكاء  من  النوع  هذا 
به قال  اأثق  بليداً، كما حدثني بذلك من  النوع، ويكون فيما عداه  هذا 
ميادينه مما  اإذا خرجوا عن  ال�شطرجن جندهم  لعب  املنهمكني يف  اإّن 
يتطّلب ذكاء وفطنة جندهم اأبله النا�س واأغفلهم، لهذه الأ�شباب كانت 
و�شلمت من  ال�شائل  �شلمت مما ذكره  اإذا  ال�شطرجن حراًما، هذا  لعبة 
اأو  املي�شر وهو جعل عو�س على املغلوب، فاإن اقرتنت مبا ذكره ال�شائل 

جعل فيها مي�شر وهو العو�س عن املغلوب �شارت اأخبث واأ�شر نعم.

�ص��الة الع�صاء؛ يب��داأ وقتها اإذا غاب ال�صف��ق الأحمر، ومع هذه 
الفقرة:

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: التجايف يف ال�شجود مع �شم العقبني، 
فيجايف يديه عن جنبيه، ففي احلديث: »اأنه كان ملسو هيلع هللا ىلص اإذا �شجد فرج بني  
يديه حتى يبدو بيا�س اإبطيه«، لكن اإذا كان امل�شلي يف جماعة فال يبالغ 
فيها  املبالغة  ي�شتحب  واإمنا  ي�شيق على من حوله،  ل  املجافاة حتى  يف 
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لالإمام واملنفرد، لأّن فيها اإظهار للذلة واخل�شوع هلل �شبحانه، ففي �شنن 
ابن ماجه: »اأنه اإذا جافى ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شفق عليه ال�شحابة« وال�شبب يف ذلك اأنه 
اأدعى لكمال ال�شجود، في�شجد كل ع�شو، ففي الطرباين: »واعتمد على 
وفيه  منك«،  كل ع�شو  �شجد  ذلك  فعلت  فاإذا  �شبعيك،  واأبد  راحتيك، 
للك�شل واخلمول، ولهذا نهي امل�شلي  املنايف  العبادة  للن�شاط يف  اإظهار 
اأن يب�شط ذراعيه كالكلب؛ لأّن هذا النب�شاط يدل على اخلمول والك�شل، 
كما يف قوله تعاىل: زب ڳ  ڳ ڳ رب ) الكهف: 18(، اأما �شم 
م�شتقباًل  عقبيه  ا  را�شً �شاجدا  »فوجدته  فلحديث  ال�شجود  يف  العقبني 
باأطراف اأ�شابعه القبلة« رواه ابن ماجة عن عائ�شة -ر�شي اهلل عنها-.

ونختم بهذه الفقرة:

باب في سجود التالوة

يقول ال�شيخ/ �شالح الفوزان - حفظه اهلل - : ومن ال�شنن �شجود 
التالوة، �شمي بذلك من اإ�شافة امل�شبب لل�شبب؛ لأن التالوة �شببه، فهو 
�شجود �شرعه اهلل ور�شوله عبودية عند تالوة الآيات وا�شتماعها؛ تقربا 

اإليه �شبحانه، وخ�شوًعا لعظمته، وتذلال بني يديه.
على  العلماء  اأجمع  وقد  وامل�شتمع،  للقارئ  التالوة  �شجود  وي�شن 
يقراأ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  "كان   : ابن عمر -ر�شي اهلل عنهما-  م�شروعيته. قال 
علينا ال�شورة فيها ال�شجدة، في�شجد، ون�شجد معه، حتى ما يجد اأحدنا 
رحمه   - القيم  ابن  العالمة  الإمللام  قال  عليه.  جلبهته" متفق  مو�شًعا 
�شجود  واأوامللر: خرب من اهلل عن  اأخبار  ال�شجدات  "وموا�شع   :  - اهلل 
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يت�شبه بهم  اأن  وال�شامع  للتايل  ا؛ ف�شن  اأو خ�شو�شً له عموًما  خملوقاته 
تاأمر  التي  )اأي:  الأوامللر  واآيللات  �شماعها،  اأو  ال�شجدة  اآية  تالوته  عند 
بال�شجود( بطريق الأوىل". وعن اأبي هريرة مرفوعا: "اإذا قراأ ابن اآدم 
اآدم  ابن  اأمر  ويله!  يا  يقول:  يبكي،  ال�شيطان  اعتزل  ف�شجد؛  ال�شجدة، 
بال�شجود، ف�شجد؛ فله اجلنة. واأمرت بال�شجود، فاأبيت، فلي النار" رواه 
م�شلم وابن ماجه. وي�شرع �شجود التالوة يف حق القارئ وامل�شتمع، وهو 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  "كان  ابن عمر:  للقراءة، ويف حديث  ال�شتماع  يق�شد  الذي 
يقراأ علينا ال�شورة فيها ال�شجدة؛ في�شجد ون�شجد معه". ففيه دللة على 
م�شروعية �شجود امل�شتمع، واأما ال�شامع، وهو الذي مل يق�شد ال�شتماع؛ 
فال ي�شرع يف حقه �شجود التالوة: ملا روى البخاري:"اأن عثمان -ر�شي 
اهلل عنه- مر بقارئ يقراأ �شجدة لي�شجد معه عثمان؛ فلم ي�شجد، وقال: 
ال�شحابة. من  غريه  عن  ذلك  ا�شتمع" وروي  من  على  ال�شجدة  "اإمنا 

والنحل،  والللرعللد،  الأعلللراف،  يف:  والللقللراآن؛  الللتللالوة  و�شجدات 
و)حم(  تنزيل(،  و)اأمل  والنمل،  والفرقان،  واحلج،  ومرمي،  والإ�شراء، 
َك}، ويف �شجدة )�س(  ال�شجدة، والنجم، والن�شقاق، و{اْقَراأْ ِبا�ْشِم َربِّ

خالف بني العلماء، هل هي �شجدة �شكر اأو �شجدة تالوة؛ واهلل اأعلم.
ال�شالة  "ابن عمر: كان -عليه  للتالوة حلديث  اإذا �شجد  ويكرب 
وال�شالم- يقراأ علينا القراآن، فاإذا مر بال�شجدة؛ كرب، و�شجد، و�شجدنا 
معه" رواه اأبو داود. ويقول يف �شجوده: "�شبحان ربي الأعلى" ؛ كما يقول 
يف �شجود ال�شالة، واإن قال: "�شجد وجهي هلل للذي خلقه و�شوره، و�شق 
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اأجرا، و�شع عني بها  �شمعه وب�شره، بحوله وقوته، اللهم اكتب يل بها 
عبدك  من  تقبلتها  كما  مني  وتقبلها  ذخللرا،  عندك  يل  واجعلها  وزرا، 
داود" ؛ فال باأ�س. والإتيان ب�شجود التالوة عن قيام اأف�شل من الإتيان 

به عن قعود.
اأيها امل�شلم! اإن طرق اخلري كثرية، فعليك باجلد والجتهاد فيها، 

والإخال�س يف القول والعمل، لعل اهلل اأن يكتبك من جملة ال�شعداء.
اهلل،  فمن  اأ�سبنا  ف��اإن  فقراتنا،  م��ن  انتهينا  ق��د  نكون  هنا  اإىل 

ون�ساأله املزيد من التوفيق وال�سداد.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حم��ّم��د،  نبّينا  على  و�سّلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني"
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أسبوع الصالة )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق اجلنة للموؤمنني، واأعّد النار للكافرين، احلمد 
الآخ��ر،  وه��و  الأول  ه��و  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�ض ومن فيهن، 
ولك احلمد، اأنت مالك ال�سموات والأر�ض ومن فيهن، ولك احلمد، اأنت 
نور ال�سموات والأر���ض ومن فيهن، ولك احلمد ملء ال�سموات والأر�ض 

ومن فيهن. و�سلِّ اللهم على حمّمد النبي الر�سول. اأما بعد:
الإ�سالمية، ذلك لأنهم يفتقدون  الدول غري  تكرث النتحارات يف 

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 تعلمني اأّن اأول ما يحا�صب عليه العبد ال�صالة؟ ومع القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم

ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ       ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ     ڌ  ڍ 
ں   ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  کگ  ک 
رب  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں 

) البقرة(.

ه��ل تعلم��ني اأّن تارك ال�ص��الة ُيح�صر يوم القيام��ه مع فرعون؟ 
ومع احلديث ال�صريف:

الحديث

»�شبعة  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  – اأّن  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبي  عن 
ن�شاأ يف  و�شاب  العادل،  الإمللام  اإّل ظله:  يوم ل ظّل  يظّلهم اهلل يف ظله 
عبادة ربه، ورجل قلبه معّلق يف امل�شاجد، ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا 
عليه وتفّرقا عليه، ورجل طلبته امراأة ذات من�شب وجمال، فقال اإين 
تنفق ميينه،  �شماله ما  تعلم  اأخفى حتى ل  اأخاف اهلل، ورجل ت�شدق، 

ورجل ذكر اهلل خالًيا، ففا�شت عيناه« رواه البخاري.

هل تعلمني اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�صف تارك ال�صالة بالكفر؟ ومع هذه 
الفقرة:

أشياء مبطلة للصالة

1- تبطل ال�شالة بالكالم عمًدا واإن كان ي�شرًيا.
2- تبطل ال�شالة بالنحراف عن القبلة بجميع البدن.
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يوجب  ما  وبجميع  دبللره،  من  الريح  بخروج  ال�شالة  وتبطل   -3
الو�شوء اأو الغ�شل.

4- وتبطل ال�شالة باحلركات الكثرية املتوالية لغري �شرورة.
5- وتبطل ال�شالة بال�شحك واإن كان ي�شرًيا.

6- وتبطل ال�شالة اإذا زاد فيها ركوًعا اأو �شجوًدا اأو قياًما اأو قعوًدا 
متعّمًدا ذلك.

7- وتبطل ال�شالة مب�شابقة الإمام عمًدا.

هل تعلمني اأن تارك ال�صالة ُيعّذب يف قربه؟ ومع هذه الفقرة:

إخراج المصحف الوقف من المسجد

منه،  اإخراجه  يجوز  فال  معنّي،  م�شجد  على  اأُوقللف م�شحُف  اإذا 
لأّن الوقف يجب حب�شه على ما وقف عليه، اأما ما يحدث الآن من بع�س 
النا�س من اأخذ م�شاحف امل�شجد للقراءة يف البيوت ونحو ذلك فهذا ل 

يجوز.

هل تعلمني اأّن الذي ل ي�صّلي اإذا مات ل ُيدفن يف مقابر امل�صلمني؟ 
ومع هذه الفقرة:

حكم ترك صالة الفجر من شدّة التعب

�س: �ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: 
�شاب ملتزم واحلمد هلل ولكنه يتعب كثرًيا يف عمله، حتى اإنه ل ي�شتطيع 
اأن ي�شلي الفجر يف وقتها من �شّده التعب والإرهاق. فما حكم ال�شرع يف 
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نظرك فيمن هو على هذا احلال، وما ن�شيحتكم له؟ جزاكم اهلل خريا.
تاأخري �شالة  �شببا يف  كان  الذي  العمل  يدع  اأن  عليه  الواجب  ج: 
ترك  لو  اأنلله  يعرف  كان  اإذا  املقا�شد  اأحكام  لها  الو�شائل  لأن  الفجر؛ 
لكي  نف�شه  يجهد  األ  عليه  فالواجب  الفجر  �شالة  من  متّكن  الإجهاد 

ي�شّلي الفجر يف وقتها مع امل�شلمني.

ه��ل تعلم��ني اأّن اهلل - ع��ّز وج��ّل - ياأمرك بال�ص��الة؟ ومع هذه 
الفقرة:

من آداب الصالة

والدعاء  ال�شجود.  يف  الدعاء  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  من 
ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  زب  كللقللوللله:  ثللنللاء  دعللللاء   نلللوعلللان: 
ڎ رب  )يون�س: 10(، ودعاء م�شاألة، ولهذا فاإنه ينبغي الجتهاد 
يف الدعاء يف ال�شجود؛ لأّن هذا الركن اأف�شل الأركان الفعلية يف ال�شالة 
و�شّرها التي �ُشرعت من اأجله ويف احلديث: »عليك بكرثة ال�شجود فاإنك 
تعاىل:  وقللال  م�شلم،  رواه  درجللة«  بها  رفعك  اإّل  �شجدة  هلل  ت�شجد   لن 
الداعي  �شبحانه من  قربه  واملراد  العلق: 1٩(.   ( زب ۈئ ۈئ ېئ رب 
اأن  »اأما ال�شجود فاأكرثوا فيه من الدعاء، فقمن  يف ال�شجود، وحديث: 
وهو  ربه  من  العبد  لقرب  الدعاء  يف  بالجتهاد  فاأمر  لكم«،  ي�شتجاب 
�شاجد، وهذا قرب خا�س، وقد اأمر امل�شلي اأن يقول يف �شجوده )�شبحان 
ربي الأعلى وبحمده(، وحديث ابن م�شعود -ر�شي اهلل عنه- : »اإذا �شجد 
العبد فقال يف �شجوده: �شبحان ربي الأعلى ثالًثا فقد مت �شجوده وذلك 
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اأدناه« رواه اأبو داود.
وذلك اأّن ال�شجود غاية اخل�شوع والذل من العبد، وغاية ت�شفيله 
وملا  الللرتاب،  على  في�شعه  وجهه  وهو  هلل،  فيه  �شيء  باأ�شرف  وتوا�شعه 
كان العبد يف غاية خ�شوعه و�شفوله، نا�شب اأن ي�شف ربه باأنه الأعلى، 
والأعلى اأبلغ من العلي، فاإّن العبد لي�س له من نف�شه �شيء، فاعترب نف�شه 
ا ولي�س له من الكربياء والعظمة ن�شيب، فلما كان ال�شجود  عدًما حم�شً
غاية �شفول العبد وخ�شوعه �شّبح ا�شم ربه الأعلى، فهو �شبحانه الأعلى 
والعبد الأ�شفل، ولي�س بني  العبد وربه اإل حم�س العبودية، وكلما كملها 
قرب العبد من ربه، وكلما عظم فقره لربه كان اأغنى، وكلما عظم ذله 
له كان اأعز، وما يف هذه النف�س من الأهواء املتنّوعة وت�شويل ال�شيطان 

لها تبعدها عن اهلل حتى ت�شري ملعونة بعيدة من رحمة اهلل.
يف  العلو  اإرادة  ذنوبها  اأعظم  ومللن  اهلل،  عن  الُبعد  هي  واللعنة 

الأر�س، وال�شجود فيه غاية �شفولها زب ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ   ڤ رب )غافر: 60(.

هنا نتاأمل ونت�ساءل كيف يعي�ض قلب بال �سالة؟! بل كيف ي�سعد 
اإن�سان بال �سالة؟!

و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حم��ّم��د،  نبّينا  على  و�سّلم  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��را. اأحمده 
�سبحانه واأ�سكره، نعُمه علينا ترتى، اأ�سبل علينا من رحمته �سرتا، واأفرغ 
واأ�سهد  اإل اهلل وح��ده ل �سريك له،  اإل��ه  األ  واأ�سهد  علينا بف�سله �سرا. 
الكرى.  باملعجزات  ُخ�ضَّ  ور�سوله،  اهلل  عبد  حم��ّم��ًدا  ونبّينا  �سّيدنا  اأّن 
�سّلى 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 عليكّن 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.
اآه .. على فتيات ل يخ�سعن يف �سالتهن.

يف هذا اليوم الثالثاء، املوافق )   ( من �سهر )   ( لعام )                (، 
نقّدم َلُكّن �سيًئا من اآداب ال�سالة واأحكامها.

القراآن ربيع القلوب، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 
ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې 
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ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
پ   پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ   ۆئ  ۆئ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ 
ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ   چ  ڃ 
گ    گ  ک  کک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ     
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ رب ) البقرة(.

يف الت�صهد الأول ن�صلِّي على حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومع احلديث ال�صريف:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تبادروا  النبي  اأّن  اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه-  عن 
الإمام، اإذا كرّب فكرّبوا، واإذا قال ول ال�شالني : فقولوا: اآمني، و اإذا ركع 
فاركعوا، واإذا قال �شمع اهلل ملن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد« 

�شّححه الألباين.

ّكع��ة الثالث��ة نق��راأ �ص��ورة الفاحتة، ومع ثالث��ة فقراتنا  يف الرُّ
الكلمة ال�صباحية:

حكم تأخير الصالة عن وقتها

وقت  لها  ال�شالة  لأّن  يجوز؛  ل  حرام  وقتها  عن  الة  ال�شّ تاأخري 
حمّدد يجب اأن توؤّدى فيه، واإذا خرج وقتها بطلت ومل تقبل اإّل من عذٍر 
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رب  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ     ڻ    زب   :  - تللعللاىل   -  قللال 
)الن�شاء: 103(، واإذا بطلت �شالة العبد فاإنه يكفر بذلك ويكون كتاركها 

بالكلية.
الة عن وقتها واأنه  وفيما يلي بع�س الأدّلة على حترمي تاأخري ال�شّ

زب ہ ہ ہ      : ال�ّشديد ملن فعل ذلك قال - تعاىل -  يكفر، والوعيد 
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  رب )مرمي: 5٩(.

قال ابن م�شعود -ر�شي اهلل عنه- وغريه: "لي�س معنى )اأ�شاعوا( 
تركوها بالكلية ولكن اأّخروها عن وقتها وذلك كمن ل ي�شلي الفجر اإّل 

بعد طلوع ال�ّشم�س اأو ل ي�شلي الع�شر اإل بعد غروب ال�ّشم�س".
اإ�شحاق يقول: �شّح عن  "�شمعت  املللروزي:  وقال حممد بن ن�شر 
الة كافر، وكذلك كان راأي اأهل العلم من لدن  الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأّن تارك ال�شّ
الة عمًدا من غري عذٍر حتى يذهب وقتها كافر". الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأّن تارك ال�شّ
وقال اأبو حممد بن حزم: "وقد جاء عن عمر بن اخلطاب وعبد 
حابة  ال�شّ واأبي هريرة وغريهم من  الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
"اأّن من ترك �شالة واحدًة متعّمًدا حتى يخرج  --ر�شي اهلل عنهم-: 

حابة خمالًفا". وقتها فهو كافر مرتد" ول نعلم لهوؤلء ال�شّ
ال�ّشاعة  يرّكب  باز عن من  بن  العزيز  ال�ّشيخ عبد  �شماحة  و�شئل 
ه( على وقت الّدوام ول ي�شّلي الفجر اإّل بعد طلوع ال�ّشم�س، فاأجاب  )املنبِّ
الّدوام ول  ال�ّشاعة على وقت  يتعّمد تركيب  "اإّن من  حفظه اهلل بقوله: 
الة  ال�شّ ترك  تعّمد  قد  هذا  فللاإّن  ال�شم�س  طلوع  بعد  اإّل  الفجر  ي�شّلي 
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جمع  وذهللب  ا:  اأي�شً وقللال  العلم.  اأهللل  من  جمع  عند  بهذا  كافٌر  وهللو 
حابة  من اأهل العلم اإىل اأنه يكفر بذلك كفًرا اأكرب وهو املنقول عن ال�شّ

-ر�شي اهلل عنهم -". ا.هل.
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زب   :  - تعاىل   - وقللال 

چ  ڇ رب  ) املاعون(.
عن �شالتهم �شاهون اأي يوؤّخرونها عن وقتها ومل يرتكوها بالكلية، 
حّره  جهنم  يف  واد  وهو  )ويللٌل(،  العظيمة  الكلمة  بهذه  اهلل  فتوّعدهم 

�شديد وقعره بعيد لو �شرّيت به جبال الّدنيا لذابت من �شدة حرارته. 
األ فليتنّبه لذلك بع�س م�شلمي وم�شلمات هذا الّزمن اّلذين يوؤّخرون 
�شالتْي الفجر والع�شر اإىل ما بعد خروج وقتيهما عنوة، ويظنون بعد كل 

الة.  ذلك اأنهم من امل�شلني املحافظني على ال�شّ
اأيللللا لهلللًيلللا يف غللمللرة اجلللهللل والللهللوى

يتقلب  اللللللّردى  فللر�للس  علللللى  �للشللريللًعللا 
جتللللارة اأي  احل�شلللر  يلللوم  �شتعلللم 

تن�شب امللللوازيلللن  تلللللك  اإذا  اأ�للشللعللت 
الة بالكلية اأو تهاونِت بها، البدار، البدار بالّتوبة  فيا من تركِت ال�شّ
قبل فوات الأوان، فواهلل لن يغني اأحد عنِك من اهلل �شيًئا، ولن يتحّمل 
وزرِك ولن يجادل اهلل عنِك ولن يدفع نقمته اإذا حّلت بِك، و�شتندمني 
على عملك هذا يوم ل ينفعك الّندم، فتوبي اإىل اهلل ما دمت ت�شتطيعني 

ذلك قبل اأن تقويل: زب ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے  ے   ۓ ۓ 

www.alukah.net
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ڭ ڭ ڭ  ڭۇ رب ) املوؤمنون(.
وقبل اأن ُيغلق يف وجهك الباب ويعلوِك الرّتاب فاإين واهلل لِك من 

الّنا�شحني وعليك من امل�شفقني.

ال���زمي ال�صكينة يف ال�صالة، ومع هذه الفقرة:

من آداب الصالة

من الآداب املرعية يف ال�شالة: عدم م�شابقة الإمام يف ال�شجود. 
وقد تالعب ال�شيطان بكثري من امل�شلني يف هذا الركن بالذات، فمنهم 
اقتدى،  باإمامه  ول  وحده  �شّلى  هو  فال  ي�شاويه،  اأو  الإمللام  ي�شابق  من 
ففي احلديث: »اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، فاإذا كرّب فكرّبوا، واإذا �شجد 
فا�شجدوا، واإذا رفع فارفعوا« رواه م�شلم، وحديث: »الإمام ي�شجد قبلكم 

ويرفع قبلكم« رواه الن�شائي.
و�شع  �شجد  اإذا  امل�شّلي   اأّن  ال�شالة:  املرعية يف  الآداب  ومن   -
ركبتيه اأول ثم يديه ثم جبهته. ففي حديث وائل بن حجر -ر�شي اهلل 
رواه  يديه«  قبل  ركبتيه  و�شع  �شجد  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  »راأيللت   : عنه- 
الإمام اأحمد، وقال الرتمذي: العمل عليه عند اأكرث اأهل العلم يرون اأن 
ي�شع الرجل ركبتيه قبل يديه. وعند الإمام اأحمد: »راأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا 
قبل  اليدين  اأّن و�شع  ابن خزمية  يديه«. وذكر  قبل  ركبتيه  �شجد و�شع 
بروك  نهى عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن  العلم  اأهل  رّجح  ولهذا  من�شوخ،  الركبتني 
كربوك البعري، وهو اإذا برك و�شع يديه اأول. ثم اإّن هذا الأدب هو الأليق 
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بامل�شلي  في�شع ركبتيه اأول اإذا �شجد؛ لأن اأول ما يقع من امل�شلي على 
الأر�س منها الأقرب وهي الركبة.

احر�صي على ال�صالة كما �صلى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :

الصالة في الطائرة

كيف  ال�شوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل 
يوؤدي امل�شلم ال�شالة يف الطائرة وهل الأف�شل له ال�شالة يف الطائرة 
اأول الوقت؟ اأو النتظار حتى ي�شل املطار اإذا كان �شي�شل يف اآخر الوقت؟
اجلواب: الواجب على امل�شلم يف الطائرة اإذا ح�شرت ال�شالة اأن 
ي�شليها ح�شب الطاقة فاإن ا�شتطاع اأن ي�شليها قائًما ويركع وي�شجد فعل 
ذلك، واإن مل ي�شتطع �شّلي جال�ًشا واأوماأ بالركوع وال�شجود. يف الأر�س 

ہ ہ ہ  زب  �شبحانه:  اهلل  لقول  ذلللك  عليه  وجللب  الإميلللاء،  من  بللدًل 
ھ  ھ ھ رب ) التغابن: 16(.

وكان  عنهمال  اهلل  -ر�شي  ح�شني  بن  لعمران  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقللول 
ا: »�شلِّ قائًما فاإن مل ت�شتطع فقاعًدا فاإن مل ت�شتطع فعلى جنب«  مري�شً
رواه البخاري يف ال�شحيح ورواه الن�شائي باإ�شناد �شحيح وزاد: فاإن مل 
ت�شتطع فم�شتلقًيا. والأف�شل له، اأن ي�شلي يف اأول الوقت فاإن اأخرها اإىل 
اآخر الوقت لي�شليها يف الأر�س فال باأ�س لعموم الأدلة. وحكم ال�شيارة 

والقطار وال�شفينة حكم الطائرة. واهلل ويل التوفيق.

ونختم بهذه الفقرة:

www.alukah.net
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واجبات الصالة ثمانية

يقول ال�شيخ/ �شالح الفوزان - حفظه اهلل - : واجبات ال�شالة 
ثمانية.

الإحللرام  تكبرية  غري  ال�شالة  يف  التي  التكبريات  جميع  الأول: 
واجبة؛ فجميع تكبريات النتقال من قبيل الواجب ل من قبيل الركن.

يكون  واإمنللا  حمده" ،  ملن  اهلل  "�شمع  قول:  اأي  الت�شميع؛  الثاين: 
واجبا يف حق الإمام واملنفرد، فاأما املاأموم ؛ فال يقوله.

الثالث: التحميد؛ اأي قول: "ربنا ولك احلمد" ، لالإمام واملاأموم 
واملنفرد؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "اإذا قال الإمام: �شمع اهلل ملن حمده؛ فقولوا: ربنا 

ولك احلمد".
واحدة،  مرة  الركوع،  يف  العظيم" ،  ربي  "�شبحان  قول:  الرابع: 

وت�شن الزيادة اإىل ثالث هي اأوفى الكمال، واإىل ع�شر وهي اأعاله.
اخلام�س: قوله: "�شبحان ربي الأعلى" ، يف ال�شجود، مرة واحدة، 

وت�شن الزيادة اإىل ثالث.
واحدة،  مرة  ال�شجدتني،  بني   ، " اغفر يل  "رب  قول:  ال�شاد�س: 

وت�شن الزيادة اإىل ثالث.
وال�شلوات  هلل  "التحيات  يقول:  اأن  وهو  الأول،  الت�شهد  ال�شابع: 
والطيبات، ال�شالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، ال�شالم علينا 
اأن حممًدا  واأ�شهد   ، اإل اهلل  اإله  األ  اأ�شهد  ال�شاحلني،  وعلى عباد اهلل 
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عبده ور�شوله" ، اأو نحو ذلك مما ورد.
الثامن: اجللو�س للت�شهد الأول؛ لفعله ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، ومداومته عليه ، 

مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي".
الثمانية  والفعلية  القولية  الواجبات  هذه  من  واجًبا  ترك  ومن 
اأو جهاًل؛  �شهًوا  لأنه متالعب فيها، ومن تركه  متعمًدا؛ بطلت �شالته؛ 
فاإنه ي�شجد لل�شهو؛ لأنه ترك واجًبا يحرم تركه، فيجربه ب�شجود ال�شهو. 
فاإن  ت�سمعنا،  اأنف�سنا ومن  بها  نو�سى  و�سية  بال�سالة  اهلل  اهلل 
كنِت  واإن  ينتظرك،  القر  اأّن  فتذّكري  ال�سالة  عن  ينمن  ممن  كنِت 
ممن يخ�سني برودة اجلو فتذّكري اأّن النار م�سري من ل ت�سلي، واإن 

كنِت متهاونة فبادري اإىل التوبة.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حم��ّم��د،  نبّينا  على  و�سّلم  اللهم  "و�سلِّ 

اأجمعني"
 

www.alukah.net
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أسبوع الصالة )5(

ٱ ٻ ٻ

تباَرك  ُت�سى،  ل  التي  ب��اآلئ��ه  العباد  على  اأنعم  ال��ذي  هلل  احلمد 
نا وربُّ كل �سيء، ل ُنح�سي  �ض 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 
والأوىل، واأ�سهد األ اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة اإخال�ٍض اأدَِّخرها 
عبده  حم��م��ًدا  و�سيِّدنا  نبيَّنا  اأنَّ  واأ�سهد  التقوى،  اإّل  فيه  ينفع  ل  ل��ي��وٍم 
وب��اِرك على عبدك ور�سولك حممد،  الّلهّم �سلِّ و�سلِّم  املُجتبى،  ور�سوله 

وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد:
يا لها من نعمة يوم اأن يوفقِك اهلل للمحافظة على ال�سلوات، يا لها 
من بركة يوم اأن تكوين من ع�ساق بيوت اهلل، يا لها من ح�سنات يوم اأن 

تكرثي 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

ھے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  زب  تعاىل:  قال 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ        ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ 



48

ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  ٱ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ىى 
ٺ  ٺ         ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ              

ہ ھ رب ) البقرة(.

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

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�شهَّ

ومع هذه الفقرة املهمة:

سنن الصالة

يقول ال�شيخ/ �شالح الفوزان - حفظه اهلل - : الق�شم الثالث من 
اأفعال واأقوال ال�شالة غري ما ذكر يف الق�شمني الأولني : �شنة، ل تبطل 

ال�شالة برتكه. 
و�شنن ال�شالة نوعان:

www.alukah.net
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النوع الأول: �شنن الأقوال، وهي كثرية؛ منها: ال�شتفتاح، والتعوذ، 
يف  القراآن  من  تي�شر  مبا  الفاحتة  بعد  والقراءة  والتاأمني،  والب�شملة، 
�شالة الفجر و�شالة اجلمعة والعيد و�شالة الك�شوف والركعتني الأوليني 

من املغرب والع�شاء والظهر والع�شر . 
ومن �شنن الأقوال قول: "ملء ال�شماء وملء الأر�س وملء ما �شئت 
املرة  على  زاد  وما  احلمد" ،  ولك  "ربنا  قوله:  بعد  بعد" ؛  �شيء  من 
الواحدة يف ت�شبيح ركوع و�شجود، والزيادة على املرة يف قول: "رب اغفر 
اأعوذ بك من عذاب جهنم،  اإين  "اللهم  وقوله:  ال�شجدتني،  يل" ؛ بني 
ومن عذاب القرب، ومن فتنة املحيا واملمات، ومن فتنة امل�شيح الدجال " 

، وما زاد على ذلك من الدعاء يف الت�شهد الأخري.
الإحرام،  اليدين عند تكبرية  الأفعال؛ كرفع  الثاين: �شنن  والنوع 
على  اليمنى  اليد  وو�شع  منه،  الرفع  وعند  الركوع،  اإىل  الهوي  وعند 
اأو حتت �شرته يف حال القيام، والنظر  الي�شرى، وو�شعهما على �شدره 
الركوع، وجمافاة  الركبتني يف  اليدين على  وو�شع  �شجوده،  اإىل مو�شع 
بطنه عن فخذيه وفخذيه عن �شاقيه يف ال�شجود، ومد ظهره يف الركوع 
معتدًل، وجعل راأ�شه حياله؛ فال يخف�شه ول يرفعه، ومتكني جبهته واأنفه 
وبقية الأع�شاء من مو�شع ال�شجود، وغري ذلك من �شنن الأقوال والأفعال 

مما هو مف�شل يف كتب الفقه .
وهذه ال�شنن ل يلزم الإتيان بها يف ال�شالة، بل من فعلها اأو �شيًئا منها؛ 

فله زيادة اأجر، ومن تركها اأو بع�شها؛ فال حرج عليه؛ �شاأن �شائر ال�شنن. 
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ومن هنا ل نرى مربًرا ملا يفعله بع�س ال�شباب اليوم من الت�شدد يف 
اأمر ال�شنن يف ال�شالة، حتى رمبا اأدى بهم هذا اإىل التزيد يف تطبيقها 
ب�شورة غريبة؛ كاأن يحني اأحدهم راأ�شه يف القيام اإىل قريب من الركوع، 
ويجمع يديه على ثغرة نحره بدًل من و�شعهما على �شدره اأو حتت �شرته؛ 
كما وردت به ال�شنة، وت�شددهم يف �شاأن ال�شرتة، حتى اإن بع�شهم يرتك 
القيام يف ال�شف لأداء النافلة، ويذهب اإىل مكان اآخر، يبحث فيه عن 
�شرتة، وكذا مد اأحدهم راأ�شه اإىل اأمام ورجليه اإىل خلف يف ال�شجود، 
حتى ي�شبح كالقو�س اأو قريًبا من املنبطح، وكذا فحج اأحدهم رجليه يف 
حال القيام حتى ي�شيق على من بجانبه، وهذه �شفات غريبة، رمبا توؤدي 

بهم اإىل الغلو املمقوت. 
ون�شاأل اهلل لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به . 

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

السهر وصالة الفجر

يقول ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل - : "وو�شيتي لكل موؤمن وموؤمنة 
احلذر من ال�شهر الذي ي�شر بال�شاهر قبل غريه، ال�شّنة البدار بالنوم 
وعدم ال�شهر، والنبي -عليه ال�شالة وال�شالم- كره النوم قبلها واحلديث 
بعدها، يعني الع�شاء، وكره ال�شمر بعدها، فال�شّنة للموؤمن واملوؤمنة البدار 
بالنوم يف اأول الليل حتى ين�شط على �شالة اآخر الليل، وحتى ين�شط على 
اأو �شيع قيام الليل،  اأعماله يف النهار، ورمبا �شهر ف�شيع �شالة الفجر 
وهذا خطٌر عظيم اإذا �شيع �شالة الفجر اأتى جرمية عظيمة، فالواجب 

www.alukah.net
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كان  اإن  اجلماعة  يف  الفجر  �شالة  على  يحافظ  واأن  ذلك،  من  احلذر 
رجاًل ويف الوقت اإن كانت امراأة، اإل اإذا كان ال�شهر مل�شلحة عار�شة مع 
اأهله مل�شلحة  اأو مع  اأو يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،  ال�شيف، 
الفجر،  �شالة  ي�شيع  ول  بالليل،  التهجد  ي�شيع  ول  ي�شر  ل  �شهر  لكن 
فال�شهر الذي له حاجة ل باأ�س به، كان النبي ي�شهر مع ال�شيف وي�شهر 
يف م�شالح امل�شلمني -عليه ال�شالة وال�شالم- بع�س الوقت مع ال�شديق 
ومع عمر، فال باأ�س بهذا، كون الإن�شان ي�شهر بع�س الوقت مع اأهله يف 
معا�شرتهن، اأو يف م�شائل تدعو احلاجة اإىل ذلك، اأو مع ال�شيف، اأو يف 
اأبو هريرة يفعل، فاإن كان حلاجة  طلب العلم والدرا�شة للعلم كما كان 
األ ي�شيع �شالة الفجر، ب�شرط اأن مينعه عن اأعماله  وم�شلحة ب�شرط 
اأن ال�شهر للم�شلحة ال�شرعية،  اأداوؤها، فاحلا�شل  النهارية التي يلزمه 
الذي ل يرتتب عليه فوات م�شالح اأخرى، ول يرتتب عليه فوات �شالة 
الفجر، اأمٌر ل باأ�س به. وال�شّنة يف اجلملة العناية بالنوم مبكًرا ملا فيه 

من امل�شالح العظيمة".

ال�صالة اأركان وواجبات و�صنن، ومع هذه الفقرة:

حكم إمامة من يفعل بعض المعاصي

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ما حكم 
اأو  اللحية  حلق  اأو  الدخان  ك�شرب  املعا�شي:  من  �شيًئا  يفعل  من  اإمامة 

اإ�شبال الثياب اأو نحو ذلك؟
اأهل  باإجماع  اأداهللا كما �شرع اهلل  اإذا  اجلللواب: �شالته �شحيحة 
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العلم، وهكذا �شالة من خلفه اإذا كان اإماما يف اأ�شح قويل العلماء.
اأما الكافر فال ت�شح �شالته ول �شالة من خلفه لفقد �شرطها وهو 
الإ�شالم، ولكن الواجب على اجلهات امل�شئولة اأن تختار لالإمامة من هو 

معروف بالعلم والف�شل والعدالة ح�شب الإمكان، واهلل ويل التوفيق.

ال�صالة راحة للقلب و�صرور و�صعادة، ومع هذه الفقرة:

من آداب الصالة

واإطالة  ال�شجدتني.  بني  الدعاء  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  من 
وائل  ففي حديث  على فخذيه،  يديه  وي�شع  ال�شجود،  بقدر  الركن  هذا 
بذلك  يديه من وجهه  و�شع  �شجد  »فلما   : بن حجر -ر�شي اهلل عنه- 
املو�شع، فلما قعد افرت�س رجله الي�شرى وو�شع يده الي�شرى على ركبته 
وحلق  ثالثني  وعقد  اليمنى،  فخذه  على  مرفقه  حد  وو�شع  الي�شرى، 
واحدة، واأ�شار باأ�شبعه ال�شبابة« رواه الإمام اأحمد، ويف رواية: »ثم �شجد 
اأذنيه ثم جل�س فافرت�س رجله الي�شرى، ثم و�شع يده  فو�شع يديه حذو 
الي�شرى على ركبته الي�شرى، وو�شع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، 
اأ�شابعه،  �شائر  وقب�س  الو�شطى  الإبهام على  وو�شع  ب�شبابته،  اأ�شار  ثم 
ثم �شجد فكانت يداه حذاء اأذنيه« رواه اأحمد، ويف رواية له اأي�شا عند 
فافرت�س  قعد  ثم  اأذنيه،  بحذاء  كفيه  فجعل  �شجد  »ثم  اأحمد:  الإمللام 
رجله الي�شرى فو�شع كفه الي�شرى على فخذه وركبته الي�شرى، وجعل حد 
مرفقة الأمين على فخذه اليمنى، ثم قب�س اأ�شابعه فحلق حلقة ثم رفع 
اأ�شبعه فراأيته يحركها يدعو بها، ثم جئت بعد ذلك يف زمان فيه برد 
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فراأيت النا�س عليهم الثياب حترك اأيديهم من حتت الثياب من الربد« 
رواه الإمام اأحمد عن وائل بن حجر -ر�شي اهلل عنه-.

بني  بال�شبابة  الإ�للشللارة  �شنّية  على  الللروايللات  هللذه  مللن  فنخرج 
ال�شجدتني وحتريك الأ�شبع ال�شبابة والدعاء بها، وقد اختار هذا القول 
نقل  عناية خا�شة يف  له  ال�شحابي  هذا  لكون  الأظهر  وهو  القيم،  ابن 
كيف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اإىل  »لأنظرن  قلت:  قللال:  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  �شالته  �شفة 

ي�شلي« فذكر يف هذا احلديث:
1- �شنية الإ�شارة بني ال�شجدتني، وذكر مكان املرفق على الفخذ.

2- قب�س اأ�شبعيه والتحليق بالو�شطى والإبهام.
3- حتريك ال�شبابة ورفعها.

عند  ترجح  لو  لكن  الدعاء  اآخللر  اإىل  بالتحريك  ال�شتمرار   -4
البع�س عدم �شنّيته فال ينكر عليه، وقد قال به جماهري اأهل العلم.

اأ�سبوع  اأيامنا من  اآخر  َلُكّن: هنا نحن نودعكن يف  ختاًما نقول 
ال�سالة، ولكن اإياكن اأن تظنن باأّن ال�سالة يوم اأو اأ�سبوع، بل هي وظيفة 

العمر، ت�سليها اأينما كنِت، ويف كل الظروف، فهي وظيفة العمر.
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��ّم��د،  نبّينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سلِّ    

اأجمعني"
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أسبوع االمتحانات )1(

ٱ ٻ ٻ

وفر�ست  ال�سرائع،  ون��زل��ت  ال�سعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �سبحان 
الفرائ�ض، و�سّنت املوا�سم، موا�سم اخلري، ومنا�سبات املّلة، واأعياد الدين. 

لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�سياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �ساأنه،  ع��ّز  ق��دره،  �سما  ذك��ره،  تقّد�ض  ا�سمه،  ج��ّل  اإليه،  العباد  م�سري 

�سلطانه.
ال��ك��رام  وال�سحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����س��الم  وال�����س��الة 

العظام، ثم اأما بعد: 
ُي�ستعد له ا�ستعداًدا جدًيا  اأي عمل ل بد واأن  اأداء  اأّن  ميكن القول 
حتى يتحقق الأداء بكفاءة ومتّيز، وكذلك ل بد للطالبة من ال�ستعداد 
وال�ستعداد  املنتظمة،  واملراجعة  اجل��ادة  امل��ذاك��رة  طريق  عن  لالمتحان 
لي�سمل  ميتد  ب��ل  الم��ت��ح��ان،  قبل  م��ا  ف��رتة  على  يقت�سر  ل  لالمتحان 
المتحان  ليلة  مراعاته  يجب  وما  المتحان  يوم  على  ال�سابقة  الفرتة 

ويوم المتحان.
وه��ذا هو حمور اإذاعتنا لهذا اليوم )        ( املوافق )                ( 
من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة 
باخلري  �سباحية،  اإط��الل��ة  عليكّن  نطل  املتجدد  منرنا  وم��ن  النبوية، 

مزدانة، وباجلود فيا�سة. 

وخري ما ن�صتقبل به امتحاناتنا، �صّر فالحنا، القراآن الكرمي: 
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القرآن الكريم
گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  زب  تعاىل:  قال 
ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ      ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے  رب ) التكاثر(.

ون�صتعيد درو�ًصا من الدرو�س النبوية اخلالدة:

الحديث
»اإن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه-- عن  عن 
يحب العطا�س ويكره التثاوؤب، فاإذا عط�س اأحدكم وحمد اهلل، كان حًقا 
على كل م�شلم �شمعه اأن يقول له: يرحمك اهلل، واأما التثاوؤب: فاإمنا هو 
من ال�شيطان، فاإذا تثاءب اأحدكم فلريده ما ا�شتطاع، فاإن اأحدكم اإذا 

تثاءب �شحك منه ال�شيطان« رواه البخاري.

ونقطف من احلكمة ثمارها اليانعة:

الحكمة
 -اأ�شجع النا�س اأثبتهم عقاًل يف بداهة اخلوف .

وحمور كلمتنا لهذا اليوم هو بعنوان:

كيف تعدِّي نفسكِ عزيزتي الطالبة لالمتحانات؟
متى  لالمتحانات  لالإعداد  الطالبة  بها  مراحل متر  ثالث  هناك 

حر�شت عليها �شوف ت�شل اإىل النتيجة املرجوة باإذن اهلل وهي:
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املرحلة الأوىل:
الإعداد العلمي لالمتحانات قبل بدايتها، وت�شمل الآتي:

1- ل تركزي على بع�س الدرو�س وتهملي الدرو�س الأخرى. 
2- القراءة وحدها لي�شت كافية بل ل بد من التلخي�س وحت�شري 

الأ�شئلة والإجابة عنها. 
3- اإذا كان هناك اأي �شوؤال اأو معلومة غري مفهومة دّونيها وا�شاأيل 

عنها اأ�شتاذتك.
وحاويل  اأ�شئلة  كّوين  اأو  �شابقة  امتحانات  من  اأ�شئلة  اجمعي   -4

الإجابة عنها. 
5- راجعي با�شتمرار ما در�شتيه وركزي على املعلومات الأ�شا�شية. 

6- ل ترهقي نف�شك ليلة المتحان. 
7- جتنبي التوتر الناجم عن كرثة الأ�شئلة من الزميالت مبا�شرًة 

قبل المتحان.
املرحلة الثانية:

يف بداية المتحان، وت�شمل الآتي :
1- اهتمي بقراءة ال�شوؤال جيًدا؛ ففهم ال�شوؤال ن�شف الإجابة.

�شوؤال  لكل  واأعِطي  �شوؤال  لالإجابة عن كل  وقًتا حمدًدا  2- �شعي 
حقه من الوقت. 

3- اإذا اأ�شكل عليك �شوؤال فانتقلي اإىل اآخر حتى ل ي�شيع الوقت.
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4- ل ترتكي الغرفة قبل نهاية الوقت.
5- قبل ت�شليمك الورقة اقرئي الإجابات التي كتبِتها اأكرث من مرة.

6- حاويل اإمتام الأجوبة التي مل تنهيها. 
7- حافظي على ترتيب ورقة المتحان. 

املرحلة الثالثة:
بعد المتحان:

1- ل ت�شيعي وقتك بجمع العالمات.
2- ل تناق�شي الأجوبة بعد المتحان ب�شكل كبري مع الزميالت اأو 
مع املعلمات؛ لأّن ذلك من �شاأنه اأن يجعلك تت�شككني ب�شحة اإجاباتك، 

ويدفعك للياأ�س وعدم الثقة بقدراتك.
3- ا�شتغلي وقتك ملذاكرة المتحان القادم.

4- احذري اأن يت�شلل امللل اأو الك�شل اإىل قلبك بل �شاعفي جهدك 
وقّوي هّمتك.

وحمورنا الثاين هو بعنوان:

نصائح غذائية في أثناء االمتحانات

فرتات  من  واأخللرى  فللرتة  بني  اخلفيفة  الوجبات  بع�س  تناول   -
ال�شتذكار.

- اهتمي يف تناول وجبة الإفطار لأن عدم تناولها يوؤدي اإىل ت�شتيت 
الذهن وعدم الرتكيز.
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اأن  اإىل  النتباه  مع  وا�شتقرار؛  هللدوء  يف  الغداء  وجبة  تناويل   -
فرتة ال�شرتاحة التي تلي وجبة الغداء مهّمة  تعطي للج�شم ال�شرتخاء 

وانتظام اله�شم.
- الع�شاء: من امل�شتح�شن اأن يكون مبكًرا وخفيًفا، حتى ل ت�شعر 

الطالبة بالك�شل وال�شعور بالرغبة يف النوم.
لأنها  احلليب؛  مثل  بالفيتامينات  الغنية  الأغذية  بع�س  تناويل   -
تعمل على زيادة الدم وتنمية خاليا املخ للعمل بكامل قوته ون�شاطه من 

حيث القدرة على اله�شم واحلفظ والتذكر.
- يرجى النتباه!

يف  ال�شيئة  اآثللاره  يرتك  الغذائية  املللواد  ونق�س  الدم  فقر  اأن  اإىل 
املراكز الع�شبية واحليوية يف اجل�شم؛ ويوؤدي اإىل �شعوبة يف ال�شتذكار.
ومن الأطعمة التي متنع حدوث ذلك: الألبان، اللحوم، الأ�شماك، 

البي�س.
يف  والنجاح  التوفيق  َل��ُك��ّن  نتمنى  ال��ي��وم،  لهذا  وقتنا  نهاية  مع 
المتحانات الدنيوية والأخروية، وا�ستعّن باهلل على كل حال، وابذلن 

الأ�سباب باملذاكرة والجتهاد، واهلل ل ي�سيع اأجر العاملني.
 

www.alukah.net



59

أسبوع االمتحانات )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سراء،  وكا�سف  النعماء،  م�سدي  العطاء،  جزيل  على  هلل  احلمد 
معطي ال�سراء.

احل��م��د هلل ع��امل ال�سر واجل��ه��ر، احل��م��د هلل ع��ايل القهر وال��ق��در، 
ك�سف  عند  املطلوب  املدلهمات،  عند  املدعو  بالأقوات،  املتكفل  هلل  احلمد 

الكربات، املرجو يف الأزمات.

وال�سالة وال�سالم على النبي الأمني والهادي املبني، واآله و�سحبه 
اأجمعني، ثم اأما بعد:

لدى  تزيد  قد  القلق؛  من  فرتة  ت�سبقها  بل  المتحانات  ت�ساحب 
احلد  ع��ن  زاد  اإذا  القلق  خ��ط��ورة  ومت��ث��ل  تنق�ض،  وق��د  الطالبات  بع�ض 
�سابًقا؛  ذكرنا  كما  ي�سر  ل  فاإنه  القلق  من  الي�سري  ال�سيء  اأم��ا  املنا�سب 
اأنه  املزيد من الهتمام، لكن ل بد من التذكري  اإىل  بل يدفع الطالبات 
املنر يطيب  الزائد؛ من هذا  للقلق  نف�سها  الطالبة  اأن ترتك  يجوز  ل 
 لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخ��اء، مع بداية هذا الي����وم )          ( املوافق 
)                         ( من �سهر )                  ( لعام األف واأربعمائة و)                   ( 

من الهجرة. 

وخري ما ندفع به قلق امتحاناتنا، كالم ربنا، القراآن الكرمي: 
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القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ   تعاىل:  قال 
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(.

 ومم��ا نه��دئ ب��ه نفو�صن��ا ، ون�صك��ن ب��ه قلوبن��ا �صّن��ة م��ن �ص��نن 
نا ملسو هيلع هللا ىلص:  نبيِّ

الحديث

عن جرير بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنه-- قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يرحم اهلل من ل يرحم النا�س« رواه البخاري.

واحلكمة حا�صرة يف اإذاعتنا:

الحكمة

- من يّتكل على الأمل ميوت جوعا.

وللحدي��ث ع��ن جانب القل��ق يف المتحانات خ�ص�صن��ا َلُكّن هذه 
الكلمة:

القلق والخوف من االمتحانات

اإننا نعلم عزيزاتنا الطالبات اأّن لالمتحان رهبة، ولكن يف الوقت 
عند  جللًدا  وحملللدودة  ب�شيطة  تكون  اأن  ميكن  الرهبة  هللذه  فللاإّن  نف�شه 

الطالبات الالتي يدر�شن ب�شكل جيد وتكون ثقتهن بقدراتهن عالية.

www.alukah.net



61

يكون  اأن  ال�شروري  من  هل  الطالبات؛  اإحللدى  ت�شاأل  اأن  ميكن 
الإن�شان قلًقا من المتحان، هل هو ظاهرة اإيجابية اأم ظاهرة �شلبية؟

اإيجابًيا، ولكن ن�شبة القلق وارتفاعه  اأن القلق يعترب  ميكن القول 
العزيزات  بناتنا  لبع�س  لالأ�شف  يحدث  فالذي  اإيجابي؛  غري  يعترب 
اأنهن يدخلن قاعات المتحان وقد ا�شفرت وجوههن، ويالحظ عليهن 
الرجتاف وال�شكون غري الطبيعي؛ ولقد وجد عدد من العلماء اأن حالة 
احلللالت  يف  الطالبات  عند  تللزداد  المتحانات  من  واخلللوف  الرهبة 

التالية:
يزداد اخلوف والقلق عند الطالبات يف حالة عدم درا�شتهن ملو�شوع 
المتحان درا�شة وافية؛ في�شعرن اأنهن مل يفهمن املادة جيًدا، اأو مل يفهمن 
جزًءا من املادة؛ فيكن متوترات وخائفات لأن ثقتهن بدرا�شتهن �شعيفة، 
من  لأجزاء  الن�شيان  ورمبا  والتوتر  والقلق  اخلوف  �شيك�شبهن  وبالتايل 
اأنها فهمتها وحفظتها جيًدا؛ وهناك  طالبات يخفن ويقلقن  املادة مع 
اأجزاًء  املادة، ويرتكن  اأجزاء معينة من  يدر�شن  لأن  تدفعهمن  ب�شورة 
اأن هذا  اأتوقع  اإحداهن:  تقول  التوقع؛ بحيث  مبداأ  يتبّنني  لأنهن  اأخرى 
التوقعات  اأخفقت  فاإذا  ياأتي؛  ل  ال�شوؤال  هذا  اأن  واأتوقع  ياأتي،  ال�شوؤال 
ا ي�شبب الرتباك، لأن عامل التخمني يلعب دوًرا  حل الر�شوب، وهو اأي�شً

كبرًيا يف النجاح اأو الر�شوب.



62

ونرتككن الآن مع فقرة بعنوان: ن�صائح عامة لالمتحانات:

نصائح عامة لالمتحانات

- كوين هادئة؛ واإن كنت ت�شعرين بالقلق فحاويل تهدئة نف�شك من 
خالل اإح�شان الظن باهلل، ثم الثقة بالنف�س؛ واأن المتحان مثله مثل اأي 

موقف مترين به يف حياتك؛ وت�شلحي دائًما بالطموح دون مغالة.
- ويف ليلة المتحان:

- ل ت�شهري اإىل وقت متاأخر من الليل!
 ٍٍِ - توقفي عن ال�شتذكار يف الوقت املنا�شب حتى حتظي بقدر كاٍفٍ

من النوم والراحة، الأمر الذي ي�شاعد بدوره على ثبات اأع�شابك.
- انه�شي قبل �شالة الفجر بربع �شاعة؛ �شلِّي ركعتني، ثم ادعي 
اهلل يف �شجودك، وهو اأف�شل اأوقات الدعاء؛ بعدها قومي بعمل مراجعة 

�شريعة.
- ويف يوم المتحان: ينبغي القيام مبا يلي:

- ال�شتيقاظ مبكًرا.
- تناويل الإفطار؛ وهنا جتدر الإ�شارة اإىل اأن يكون الطعام خفيًفا 

حتى ل ي�شيب الطالبة بالرتاخي وال�شعور بالرغبة يف النوم.
من  واحللذري  المتحان  اإىل  مبكًرا  واذهبي  اهلل،  على  توكلي   -
النقا�س مع الزميالت قبيل المتحان؛ لأن هذه املناق�شات قد توحي اإليك 
باأن عندك بع�س الق�شور يف معلوماتك، الأمر الذي قد ي�شيبك ب�شيء 
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من الإحباط وفقدان الثقة.
حتتاجني  ومللا  املدر�شية،  اأدواتلللك  تن�شي  األ  عليك  يجب  كما   -
اإليه وي�شاعدك على الإجابة مثل: الأقالم، وامل�شطرة، واملمحاة، وعلبة 

الهند�شة.

ون�صيف جلو المتحانات �صيًئا من الطرافة:

الطالب ومعلِّمه بشير
بعد انتهاء اختبار مادة البالغة قام الأ�شتاذ ب�شري بت�شحيح اأوراق 
الإجابة وكعادته ما اإن مي�شك الورقة حتى يبداأ بت�شحيح اإجابة ال�شوؤال 

الأول ومن ثم ال�شوؤال الثاين وهكذا.
ويف بع�س الأحيان يلحظ اأن بع�س الطالب يرتك �شوؤاًل اأو �شوؤالني 
دون اإجابة ، وهو اأمر معتاد اإل اأن ما اأثار ا�شتغرابه وده�شته ورقة اإجابة 

اأحد الطالب وقد تركها خالية...! 
مل يجب فيها عن اأي �شوؤال وو�شع بدل الإجابة الق�شيدة التالية 

التي نظمها خالل فرتة المتحان:
اأبللل�لللشلللري قللللل يل مللللا الللعللمللل

والللليلللاأ�لللس قلللللد غللللللللب الأملللللللل
قللليلللللللل امللللتللللحلللللللللان بلللالغلللللللة

فللحلل�للشللبللتللللله حلللللللللان الأجلللللللللل
وفللزعللت مللن �للشللوت املللراقللب

�للشللعلللللل اأو  تلللنلللحلللنلللح  اإن 
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�شفوفنا بلللني  يللجللول  واأخلللللذ 
الللبللطللل �للللشللللولت  يللل�لللشلللول  و 

اأبللل�لللشلللري مللللهللللاًل يلللللللا اأخلللللللي
ملللللللللا كلللللللللل ملللل�للللشللللاأللللللللللة حتلللللل

فللللمللللن الللللبللللالغلللللللللة نلللافلللللللع
وملللللللللن اللللبلللالغلللللللة ملللللللا قللتلللللل

قلللللد كلللنلللت اأبللللللللللللللد طللاللللللب
اأزل للللللللللم  ربلللللللللللي  و  واأنلللللللللللللا 

فللللللللللاإذا اأتلللللتلللللك اإجلللابلللتلللللللي
حلللللل دون  الللل�لللشلللللللوؤال  فلليللهلللللا 

دعلللللهلللللا و�للللشللللحللللح غلللريهلللا
عجلل علللللى  �للشللعلله  واللل�للشللفللر 

النجاح يف مادة  اإعطائه درجة  ب�شري �شوى  الأ�شتاذ  فما كان من 
ملادة  تدري�شه  خللالل  من  لتحقيقه  ي�شعى  الللذي  الهدف  لأّن  البالغة؛ 
الق�شيدة  هللذه  نظم  ا�شتطاع  الللذي  الطالب  هللذا  يف  متوفر  البالغة 

الطريفة والبديعة.
وا�ستعيني  اهلل،  على  توكلي  الطالبة  اأختي  نقول:  اخلتام  ويف 
به، واعلمي اأن ما اأ�سابِك مل يكن ليخطئِك، واأن ما اأخطاأِك مل يكن 
لي�سيبِك، فال ت�ست�سلمي للقلق، بل كوين ذات عزمية قوية، واك�سري 

حاجز القلق باجلد واملذاكرة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع االمتحانات )3(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخل��ري  جزيل  الإح�سان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�سعد الثقالن، وعليه يتوكل الإن�ض واجلان، ومنه يطعم 
امل�سطفي  عدنان،  ولد  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  واحليوان،  الإن�سان 
الكرمي وعلى اآله و�سحبه ، ومن �سار على نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما 

بعد:
اأثناء فرتة المتحانات فال تدري الطالبة  قد تتوتر الأع�ساب يف 
م����اذا ت���در����ض، ول ك��ي��ف ت���در����ض ب���ل ق���د ت��ت��وق��ف ال��ط��ال��ب��ة ع���ن امل���ذاك���رة 
ت���ت ه���ذا ال��ت��وت��ر؛ الأم�����ر ال����ذي ي��دف��ع ب��ع�����ض ���س��ع��ي��ف��ات الإمي�����ان من 
اإذاعة  اأ�ساليب خطرية، تهلك اجل�سم والعقل، ومن منر  اإىل   الطالبات 
)                          ( ويف هذا الي���وم )         ( املوافق)                           ( من 
�سهر )                  ( لعام األف واأربعمائة و)                     ( من الهجرة النبوية.

- نبداأ الكالم، مب�صك الكالم، وخري الكالم، اآيات بّينات:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ   ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ    ڦ  ڤ   ڤ  ڤ    ڤ 

ڃ   ڃ چ  رب ) التني(.



66

وهدي نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص يحّذرنا من خطورة هذه ال�صموم:

الحديث

عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اثنتان 
امليت« رواه  والنياحة على  الن�شب،  الطعن يف  النا�س هما بهم كفر:  يف 

م�شلم.

واحلكمة ت�صبق الكلمة:

الحكمة

  -ل يجني عّلة املرء اإّل يده.

وكلمتنا توعوية، اخرتناها بعناية فا�صتمعن:

األمفيتامينات وآثارها

وتقوم  املن�شطة،  الكيماويات  من  جمموعة  هي  الأمفيتامينات 
ي�شّمونها  النا�س  ومعظم  الع�شبي،  واجلللهللاز  املللخ  وحتفيز  بتن�شيط 
بالأبي�س اأو حبوب الكونغو اأو با�شم اأبي ملف و)ال�شكمان( وملف �شقراء 

وغريها من امل�شّميات. 
تعترب الأمفيتامينات من اأهم العقاقري املن�شطة وامل�شّنعة كيميائياً، 
والتي عرفت يف هذا القرن نظًرا لنت�شارها واإ�شاءة ا�شتعمالها، وقد بداأ 
عند  املخ  ا�شطرابات  بع�س  لعالج  1٩30م  عام  يف  الطبي  ا�شتخدامها 

ال�شغار اأو تهدئة ال�شطرابات احلركية عندهم واإزالة التعب. 
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الأمفيتامينات  من  العادية  للجرعة  ال�شريعة  التاأثريات  ت�شمل 
)15ملجم (  زيادة اليقظة والنتباه وال�شهر وتقليل الإح�شا�س بالتعب، 
اأما اآثار الأمفيتامينات فتتمثل يف: جفاف الفم، الغثيان، �شعوبة التبّول، 
ا الإم�شاك  التهّيج، الأرق، ال�شداع، الدوخة، الإعرا�س عن الطعام واأي�شً

والإ�شهال.

ا يجب احلذر منها، ومع فقرة بعنوان: كما اأّن املنّبهات اأي�صً

الكافين ملك المنبهات

القهوة وال�شاي والكول والكاكاو ... كلها منبهات حتتوي على مادة 
)الكافني (، وقد يكون الكافني - كما تقول املجلة الطبية الربيطانية - 
من اأكرث املنبهات انت�شاًرا يف العامل اأجمع ب�شبب ما ي�شتهلكه النا�س من 

هذه امل�شروبات. 
وت�شل  معنّي،  حلد  املخ  لعمل  من�ّشطة  مادة  الكافني  مادة  تعترب 
مع املخ اإىل تركيز وا�شتيعاب جيد يف حال العتدال يف تناولها، وهناك 
ا! فكلما زادت ن�شبة اجلرعات، زادت ن�شبة النحدار  تنا�شب عك�شي اأي�شً
يف اأداء املخ من ناحية ال�شتيعاب والفهم واحلفظ. ويف بع�س الأ�شخا�س 
ات  فاإّن الزيادة قد ت�شبب لهم: القلق، ال�شداع، حرقاًنا باملعدة وتقل�شّ
بها، بالإ�شافة اإىل م�شاكل ت�شو�س الأ�شنان، وتقليل العتماد على النف�س 

كاأحد التاأثريات النف�شية للمواد املخدرة.
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كما اأّن هناك بدائل �صحية تعطي اجل�صم الطاقة الالزمة دون 
اأية م�صاعفات اأو اأ�صرار:

بدائل صحية

توؤكد اإحدى خبريات التغذية باأّن الغذاء ال�شحي هو مبثابة �شحنة 
مهّمة  جًدا لتزويد اأذهان الطالب والطالبات باحليوية والن�شاط خالل 

فرتة الختبارات ومن هذه الأغذية ما يلي: 
مواد  على  حتتوي  لأنها  الطازجة  واخل�شراوات  الفواكه  تناول   -

مهّمة . 
ا امل�شروبات  - احت�شاء )ال�شوربة( التي ي�شاف اإليها الثوم، واأي�شً
ال�شاخنة مثل الزجنبيل والبابوجن، فهي توؤدي اإىل نتائج طيبة يف تهدئة 

الأع�شاب وحت�شني مناعة اجل�شم. 
- تناول وجبات �شغرية ومتنّوعة يف اليوم من 5 اإىل 6 مرات ت�شمل  

اخلبز واملعجنات املح�شرة من الرب اأو اخلبز الأ�شمر. 
- ممار�شة التمارين الريا�شية ع�شًرا لتح�شني اأداء اجل�شم حتى 
ل ت�شاب الطالبة بالأرق مما يجعلها متعبة ل ت�شتطيع النوم اأو املذاكرة، 
كما يف�شل اأخذ حمام دافئ قبل النوم لي�شاعدها على ال�شرتخاء والنوم 

املريح. 
مثل  �شناعية  حمليات  على  حتتوي  التي  الأغذية  عن  البتعاد   -

م�شروبات الدايت. 
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الد�شمة  الوجبات  تناول  وعدم  ال�شريعة  الوجبات  من  التقليل   -
عالية الدهون وال�شعرات احلرارية.  

 ويف اخلتام نقول: قد تنتهي المتحانات، وتنق�سي الدرجات، 
اآث��ار هذه احلبوب املخّدرة يف اجل�سد تنخر فيه، وتدفعها  لكن تبقى 
اهلل  ون�ساأل  الطريق،  ه��ذا  عن  يكون  ما  اأبعد  فكوين  املزيد،  لتعاطي 

احلماية من رفيقات ال�سوء، اإنه �سميع جميب.  
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع االمتحانات )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأي��ادي الوافية، واملنن ال�سافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�ساله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 

نحمدك ما همع �سحاب، وملع �سراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  الأن��ب��ي��اء واملر�سلني، وق��ائ��د  اأ���س��رف  وال�����س��الم على  وال�����س��الة 
واأزك��ى  ال�سالة  اأف�سل  و�سحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  حمّمد  نبّينا  املحّجلني، 

الت�سلم، ثم اأما بعد:

يف ف���رتة الم��ت��ح��ان��ات ي��ه��رع ال��ك��ث��ري م��ن ال��ط��ال��ب��ات اإىل امل��ذاك��رة، 
ال�سحيح؛ فلكل جمتهد ن�سيب،  الطريق  والتح�سيل، وهذا هو  واجل��د، 
اإل اأن هناك �سنف من الطالبات قد اجتهن اإىل طريق الف�سل، األ وهو 

طريق الغ�ض. 

 من منر اإذاعة )                         ( ويف هذا اليوم )         ( املواف��������ق 
)                   ( من �سهر )                       ( لعام األف واأربعمائة و)                           ( 
من الهجرة، ي�سرنا اأن نتحدث عن مو�سوع الغ�ض يف المتحانات، ونعرف 

اأ�سراره، ونتائجه.

- واأعظ��م م��ن يك�ص��ف لنا خطورة ه��ذا الطري��ق، وعاقبة هذا 
الفعل، كتاب ربنا -تبارك وتعاىل-:
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القرآن الكريم

ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   زب  تعاىل:  قال 
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  رب ) ال�شرح(.

نا ملسو هيلع هللا ىلص ينهانا عن الدخول يف م�صالك الغ�س: وهدي نبيِّ

الحديث

على  مر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأّن   : عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبللي  عن 
�شربة من طعام، فاأدخل يده فيها، فنالت اأ�شابعه بلاًل، فقال: »ما هذا 
يا �شاحَب الطعام؟« قال: اأ�شابته ال�شماء يا ر�شول اهلل! قال: »اأفال جعلته 

فوق الطعام كي يراه النا�س! من غ�سهَّ فلي�س مني« رواه م�شلم.

واحلكمة تقول:

الحكمة
- الغا�س هو اأول من غ�س نف�شه، واأ�شقط قيمتها.

وكلمتنا لهذا املو�صوع هي بعنوان:

احذروا الغش

يف  الغ�س  الأيللام  هللذه  يف  البلوى  بها  عّمت  التي  الغ�س  �شور  من 
المتحانات، والت�شرّت على مقرتفيه، و�شبب ذلك يرجع اإىل قلة اليقني، 
اهلل  عباد  �شمة  هللو  الللذي  احللليللاء  وانللعللدام  الللديللن،  ونق�س يف  وجهل 
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ال�شاحلني.
الطالبات حرام وقبيح، ثم اعلمن زميالتي  والغ�س احلا�شل من 
الكرميات، وليعلم اأولياوؤكن من قبل، باأن ال�شهادة التي تنالها الطالبة 
وعلى  زور،  �شهادة  هي  ال�شور  من  �شورة  بللاأي  والتزوير  الغ�س  ب�شبب 
حاملتها اإثم �شاهدة الزور، ومن ثم فاإن اأي وظيفة تنالها اأو ك�شب ومال 
حت�شل عليه نتيجة هذه ال�شهادة املزورة فهو حرام، وك�شبها هذا ك�شب 
امل�شلمات،  من  غريها  حق  اقتطعت  قد  تغ�س  التي  الطالبة  اإن  خبيث، 
اأو  ال�شرعية  املللواد  يف  كان  �شواء  كله  حرام  فالغ�س  زور،  بثوبي  وتزّيت 

غريها.

وللطالبات مع الغ�س �صور متعددة:

صور الغش لدى بعض الطالبات

�شور الغ�س لدى بع�س الطالبات كثرية جًدا، منها ما هو مبا�شر 
وما هو غري مبا�شر، نذكر منها الآتي:

اأي  اأن حتمل معها ورقة �شغرية ت�شمى بر�شاًما، تخفيه يف    )1(
مكان من ثيابها اأو بدنها، اأو تكتب على ج�شدها.

)2(  اأن تنظر اإىل ورقة جارتها.
)3(  اأن ت�شمح جلارتها باأن تنظر اإىل ورقتها.

)4( اأن تعمل بيدها بع�س الإ�شارات، لإي�شال بع�س الإجابات مثل 
�شح وخطاأ اأو غريها.
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ون�صتمع اإىل فتوى ل�صماحة ال�صيخ عبد العزيز بن باز: 

فتوى

واألحظ  الريا�س،  مدينة  الكليات يف  اإحدى  اأنا طالب يف  �شوؤال: 
مثاًل  منها  املللواد  بع�س  وخا�شة  المتحانات،  يف  يغ�شون  الطلبة  بع�س 
الغ�س يف  اإّن  يقولون،  اأناق�شهم يف ذلك  اللغة الإجنليزية وعندما  مادة 
مادة اللغة الإجنليزية لي�س حراًما وقد اأفتى بذلك بع�س امل�شايخ، اأرجو 
اإفادتي يف هذا العمل وهذه الفتوى .. وجزاكم اهلل عنا وعن امل�شلمني 

خرًيا. 
اجلواب: قد ثبت عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »من غ�س فلي�س منا« 
رواه م�شلم، وهذا يعم الغ�س يف املعامالت، والغ�س يف المتحانات، ويعم 
اللغة الإجنليزية وغريها، فال يجوز للطلبة والطالبات الغ�س يف جميع 

املواد لعموم هذا احلديث وما جاء يف معناه.
اإّن الأ�سرار الناجتة عن الغ�ض كثرية؛ فهي  ويف اخلتام نقول: 
توؤدي اإىل تدين م�ستوى التعليم، وظلم الأخريات، وذهاب بركة العلم، 
واأعظم من هذا كله غ�سب اجلبار -�سبحانه وتعاىل-، فال جنعل اهلل 

اأهون الناظرين اإلينا. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع االمتحانات )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املّنة، احلمد هلل بالكتاب وال�سّنة، واحلمد هلل 
على نعمة الإ���س��الم، احلمد هلل على تواتر الإن��ع��ام، احلمد هلل ما توالت 
وحمده  هلل  احلمد  اأقواله،  ومّت��ت  اأفعاله،  وح�سنت  نواله،  وعم  اأف�ساله، 

اأح�سن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.

املبعوث  ال��ك��م��ال،  ال��زم��ان، �ساحب  معلِّم  وال�����س��الم على  وال�����س��الة 
لالأنام، وعلى اآله و�سحبه ما تعاقب اجلديدان، ثم اأما بعد:

تتعّدد الأ�سئلة وتتنّوع الإجابات، لكن تظل احلقيقة باأّن فهم ال�سوؤال 
هو ن�سف الإجابة، ومن هذا املنطلق فهم ال�سوؤال يطيب لنا اللقاء بكن 
يف هذا اليوم )         ( املواف��������ق )                   ( من �سهر )                       ( 
لعام األف واأربعمائة و)                           ( من الهجرة، لنبني َلُكّن طرق 

واأ�ساليب فهم الأ�سئلة ومن ثم حلها: 

واأ�صهل كتاب، واأو�صح بيان، واأقرب خطاب، كتاب املّنان:

القرآن الكريم

ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  زب  تعاىل:  قال 
گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  رب ) النا�س(.
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كما اأّن ال�صّنة حثت على الفهم، والبيان قبل الإجابة:

الحديث

عن عبداهلل بن عمرو  -ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص: "امل�شلُم من �شِلم امل�شلمون من ل�شاِنه ويِده، واملهاجُر من هجر ما 

نهى اهلُل عنه" رواه البخاري.

وللحكمة من وقتنا ن�صيب:

الحكمة
 -اإياك والعجلة فاإّن العرب كانت تكنيها اأّم الندامة.

و�ص��وؤال كلمتن��ا له��ذا الي��وم هو: كي��ف تتعامل��ني م��ع الأ�صئلة 
باحرتافية؟

كيف تتعاملين مع األسئلة باحترافية ؟
اأن  الأ�شئلة، هي  الأف�شل حلل  الطريقة  اأن  تعلمي  اأن  عليِك  اأوًل: 
تبدئي بالأ�شهل ثم الأ�شعب ليعطيِك مزيًدا من القوة والثقة، كما عليِك 
اأن توّزعي وقت المتحان على تلك الأ�شئلة حتى ل تقعي يف �شراك انتهاء 

الوقت. 
الطريق  هو  لل�شوؤال  ال�شحيح  فهمِك  باأن  يقني  على  كوين  ثانًيا: 
الوحيد للجواب ال�شحيح؛ ولذا اقرئي ال�شوؤال عدة مرات وافهميه جيًدا 

وتعّريف اإىل املطلوب منِك بالتحديد. 
يف  واحللدة  طريقة  ذات  الأ�شئلة  كل  ولي�شت  اأنللواع  الأ�شئلة  ثالًثا: 
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تنا�شبه،  التي  الطريقة  وتختارين  ال�شوؤال جيًدا  تفهمني  وحينما  احلل، 
مهم  اأمر  اإىل  اأنبه  اأن  اأود  ال�شحيح.  احلل  من  جًدا  قريبة  ف�شتكونني 
الإجابة  اأننا غالًبا ما ن�شع  الأ�شئلة والإجابات وهو  جًدا يف تعاملنا مع 
اإل ل�شبب مقنع فكم مرة  اإجابتك  اأول مرة؛ فال تغريي  ال�شحيحة من 

غريِت اإجابتِك وخرجِت من القاعة تقولني: )ليتني مل اأغريها(!
اأما ما هي اأ�صاليب حل الأ�صئلة فهو ما �صوف ت�صمعينه يف الفقرة 

التالية:
أساليب حل األسئلة

1- اأ�ساليب حل الأ�سئلة الختيارية:

طريقة احلل�سيغة ال�سوؤال
اختاري اجلواب 

ال�شحيح 
تري  اأن  قبل  الإجابة  ثم خّمني  الفقرة جيًدا  • اقرئي 

اخليارات. 
جيًدا  وافهميها  مرات  عدة  اخليارات  جميع  • اقرئي 

واختاري الأ�شح منها.
• ل يوجد غالًبا ترتيب معنّي يف اخليارات ال�شحيحة..

اأجيبي ب�شح اأو 
خطاأ 

ذات  فكوين  احليلة  على  كثرًيا  يعتمد  النوع  هذا   •
حيلة وا�شعة. 

• تعّريف على املعلومة امل�شتهدفة يف هذه النقطة والتي 
من اأجلها ُو�شع ال�شوؤال ثم تاأكدي من مدى �شحتها. 

مفرداتها  جميع  وا�شرحي  جيًدا  الفقرة  افهمي   •
لنف�شك فقد يكون مكمن اخلطاأ يف كلمة واحدة.
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طريقة احلل�سيغة ال�سوؤال
�شِلي

بني العمودين
كال  يف  الفقرات  جميع  واقرئي  احلل  ت�شتعجلي  ل   •

العمودين اأوًل. 
• ا�شاأيل نف�شك ما املعلومة الأبرز التي تتعلق بها هذه 

النقطة. 
باأن  وذلللك  املبدئية  اإجابتك  بو�شع  الآن  ابدئي   •
تقارين الفقرة الأوىل من العمود )اأ( بجميع الفقرات 
الفقرة  ثللم  اأن�شبها  تختارين  ثللم  )ب(  الللعللمللود  مللن 
الثانية مبا تبقى من الفقرات يف املجموعة الثانية اإىل 

اأن تنتهي من جميع الفقرات. 

2- اأ�ساليب  حل الأ�سئلة املقالية:

طريقة احلل�سيغة ال�سوؤال

ابحثي عن كل الأ�شياء املت�شابهة بني الق�شمني واذكريها. ما وجه ال�شبه ..؟ 

احكمي على املو�شوع من حيث �شحته واذكري النقاط انقدي
اجليدة وال�شيئة. 

يف  الإكثار عرِّ دون  كامل  ب�شكل  املعنى  يو�شح  تعريًفا  اذكري 
من التف�شيالت. 

ا�شرحي
حمتوياتها  واذكلللري  املطلوبة  النقاط  وبيني  و�شحي 

بالتف�شيل. 
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طريقة احلل�سيغة ال�سوؤال

اأذكري اأ�شباب حدوث هذه النقطة )ملاذا؟(. عّللي

ناق�شي
حللي الللفللكللرة واذكللللري اأوجللله اللللرد والللتللاأيلليللد واأدللللة 

و)تعديالت( كل منها. 
اذكري النقاط الرئي�شية ملو�شوع دون تف�شيل.اذكري باإيجاز

اأثبتي اأو برهني
اذكري الأدلة اأو التعديالت على اإثبات حكم معني على 

النقطة املذكورة. 

اأوجدي العالقة
)ت�شابه،  املذكورين  ال�شيئني  بني  العالقة  مدى  حددي 

ت�شاد، ترادف ....اإلخ. 

ين:  ين، ب�صوؤال علماء الدِّ ول نن�صى اأن نتفقه يف الدِّ

فتوى

معنّي  دعاء  تخ�شي�س  حكم  عن  لالإفتاء  الدائمة  اللجنة  �ُشئلت 
يقال عند المتحانات مثل: دعاء عند ا�شتالم ورقة الأ�شئلة، دعاء عند 

تعرثُّ الإجابة، دعاء عند الدخول لقاعة المتحان؟
والنجاح  للمذاكرة  املو�شوعة  الأدعية  هذه  بللاأّن  اللجنة  فاأجابت 
واملنّوعة لكل حالة تعر�س للطالب يف اأثناء املذاكرة: اأدعية مبتدعة مل 

يرد يف تخ�شي�شها مبا ذكر دليل من كتاب اهلل اأو �شّنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.
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يف اخلتام نقول: هذه الأ�ساليب التي ذكرناها حلل الأ�سئلة ما 
هي اإل اأ�سباب معّينة على حل الأ�سئلة لكن يبقى اأعظم �سيء حللها األ 

ل على اهلل، فهو من بيده كل �سيء، والأمر كله بني يديه. وهو التوكُّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لالإ�سالم، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �سبحانه واأ�سكره على نعمه، واأ�ساأله املزيد من 
ف�سله وكرمه، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
عبده ور�سوله، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا اإىل 

يوم الدين.  اأما بعد: 
اآمًنا يف بيتك وعملك ومتنّزهك  اأن تكون  ال�سالمة مبداأ يعني  اإّن 
وو�سائل تنّقلك، ولتحقيق ذلك كله يجب اأن يكون لديك احلد الأدنى من 
الوعي الوقائي لو�سائل الأمن وال�سالمة، وهو ما �سوف نتناوله يف هذا 
اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 

و)                      ( من الهجرة.

وخري ما نبداأ به اإذاعتنا اآيات عطرة من كالم الرحمن الرحيم:

القرآن الكريم

ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب  تعاىل:  قللال 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ 
ېئېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ    ۆئ  ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئجب حب 
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يث   ىث  مث      جث  يت  ىت      مت      خت  حت  جت  يب  ىب   مب  خب 
رب  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 

) الأعراف(.

ومن �صّلى على النبي �صالة واحدة �صّلى اهلل عليه بها ع�صرا: 

الحديث
اأبي مو�شى -ر�شي اهلل عنه- قال: احرتق بيت باملدينة على  عن 
اأهله من الليل، فحدث ب�شاأنهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »اإّن هذه النار اإمنا هي 

عدوٌّ لكم، فاإذا منتم فاأطفئوها عنكم« رواه البخاري.

ونقف الآن مع فقرة من ر�صائل الدفاع املدين:

رسالة
- تقول الر�شالة: كوين متعاونة مع رجال الدفاع املدين ول تن�شي 

.)٩٩8(

وحمور كلمتنا لهذا اليوم هو بعنوان: الدفاع املدين واملدر�صة:

الدفاع المدني والمدرسة
التي  العامة  الأمللاكللن  مللن  مراحلها  باختالف  املللدار�للس  تعترب 
الهتمام  هذا  وينعك�س  املدين،  الدفاع  اأجهزة  ورعاية  باهتمام  حتظى 
يف احلر�س على تطبيق �شروط ال�شالمة الوقائية بكل مدر�شة، وكذلك 
و�شع خطط توعية �شاملة لن�شر الوعي الوقائي بني الطالبات، وتدريبهن 
اإىل حياتهن العامة وي�شاعدهن على  ال�شلوك الوقائي ب�شكل ميتد  على 
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حتمل م�شوؤولياتهن يف احلفاظ على مكت�شبات الوطن واإجنازاته، فدور 
املوؤ�ش�شات التعليمية ل يقت�شر على التعليم فقط. بل يناط بها الرتبية 
العامة  �شلوكياتهن  لت�شتمل  متتد  اأن  لبد  الطالبات  تربية  فللاإّن  ا.  اأي�شً
ال�شلوك الوقائي ملواجهة الأخطار التي تهدد حياتهن  اليومية مبا فيها 
وكيفية  املخاطر  تلك  اإدراك  على  الطالبات  وحث  حولهن،  من  وحياة 
وعند   - اهلل  �شمح  – ل  وقعت  ما  اإذا  اآثارها  من  التخفيف  اأو  جتّنبها 
تعّر�س الإن�شان خلطر ما وخا�شة احلريق، فاإنه ي�شكل خط الدفاع الأول 
ملواجهته، اإذا ما توفر لديه القدر الكايف من الوعي الوقائي، فذلك قد 
ميكنه من ال�شيطرة على النريان يف مراحلها الأوىل الأقل خطراً، حلني 

و�شول فرق الدفاع املدين.
الأمن  �شبل  يوفر  اأن  املللدين  للدفاع  ميكن  ل  اأنلله  كر  بالذِّ وجدير 
بتعاون  اإل  واملمتلكات،  الأرواح  على  احلفاظ  بغية  باملدر�شة  وال�شالمة 
الطالبات  بل  التدري�س،  وهيئة  املدر�شة  اإدارة  ِقبل  من  وفاعل  اإيجابي 
اأي�شا. )ويف �شبيل حتقيق هذا الهدف يقوم الدفاع املدين �شنوًيا  بزيارات 
يف  ت�شتعمل  التي  اخلطرة  املواد  من  الكثري  بها  لأّن  للمدار�س،  متعددة 

املختربات واملعامل(.

والآن ن�صتمع اإىل ن�صائح منزلية لل�صالمة الكهربائية:

نصائح منزلية للسالمة الكهربائية

 1- احلذر من مترير الأ�شالك الكهربائية بجوار �شتالت النباتات 
واملزروعات، جتّنًبا لالأخطار التي قد ترتتب على ذلك.

2- احلذر من مالم�شة اأي جزٍء اأو قطع معدنية ملقاب�س الكهرباء 

www.alukah.net



83

جتّنًبا حلدوث متا�س كهربائي وما قد يرتتب عليه من اأخطار.
ب  3-  احلذر من ت�شغيل اأية اأجهزة كهربائية يف حال حدوث ت�شرُّ

لغازات اأو اأبخرة.
4-  احلذر من ا�شتخدام الأ�شالك والو�شالت املتفّرعة كم�شدر 

رئي�شي يف التغذية الكهربائية لبع�س الأجهزة.
قبل  الكهربائية  الأجللهللزة  عن  الطاقة  ف�شل  على  احلر�س    -5

القيام بتنظيفها.
6-  احلر�س على ف�شل الغ�شالت والأفران الكهربائية قبل مغادرة 

املنزل لفرتة طويلة.
اأّن الوقاية خري من العالج فاحر�شي على ما  7- وتذّكري دائما 

�شبق من اإر�شادات.

وهناك خطر يجب اأن نتنّبه له األ وهو:

الوقاية من حوادث سخانات الماء الكهربائية

ب�شرية  وخ�شائر  انللفللجللارات  الكهربائية  املللاء  �شخانات  ت�شّبب 
تلف  اأو  ان�شداد  اأو  الرثمو�شتات،  اأو تلف يف  نتيجة وجود عطل  ومادية، 

�شمام الأمان، اأو انقطاع املاء عن اخلزان.
- تدابري الوقاية:

1- تركيب ال�شخان من ِقبل املخت�شني.
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الرثمو�شتات،  الأملللان،  �شمام  من  كلللٍّ  �شالحية  من  التاأكد   -2
القاطع احلراري، ملبة البيان، موؤ�شر قيا�س احلرارة.

3- ف�شل التيار الكهربائي عن ال�شخان يف حال انقطاع املاء.
4- و�شع �شخانات املاء يف اأماكن مفتوحة.

5- اإجراء ال�شيانة الدورية لل�شخان مبعرفة الفني املخت�س.
الوفاة  عنها  ينتج  قد  بالغاز  تعمل  التي  املاء  �شخانات  حالة  ويف 
نتيجة ا�شتن�شاق غاز اأول اأك�شيد الكربون ونق�س الأك�شجني؛ لذلك يجب 
عدم التدخني يف احلمام، وعدم فتح امل�شباح الكهربائي يف حال �شم 
رائحة غاز مع توفري التهوية لتجدد الأك�شجني. وُتَعد �شخانات املاء التي 

تعمل بالطاقة ال�شم�شية اأكرث اأماًنا.

واخرتنا َلُكّن هذه الفقرة:

ما الدفاع المدني ؟

الالزمة،  والأعللمللال  الإجلللراءات  من  جمموعة  هو  املللدين  الدفاع 
احلرائق  اأخطار  من  واخلا�شة   العامة  واملمتلكات  ال�شكان   حلماية 
والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة، واإغاثة املنكوبني وتاأمني �شالمة 
وحماية  العامة،  املرافق  يف  العمل  و�شري  والت�شالت  املوا�شالت  �شري 
احلرب  حللالت  ويف  لم  ال�شِّ زمللن  يف  وذلللك  الوطنية،  الللرثوة  م�شادر 

والطوارئ.
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يف اخلتام نقول: اإّن مبداأ ال�سالمة الذي ي�سعى اجلميع لتحقيقه، 
هو ركيزة من ركائز الفطرة التي ُفِطر النا�ض عليها، وهي فطرة اهلل 
يف خلقه من اأجل البقاء بعيًدا عن كل ما يهّدد النف�ض واملال، حيث ل 
ميكن اأن يكون هناك وجود فاعل للحياة ال�سعيدة يف ظل غياب عن�سر 

ال�سالمة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي �سرح �سدور املوؤمنني لطاعته، واأعانهم على ذكره 
و�سكره وح�سن عبادته، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد 
اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما 

كثرًيا اإىل يوم الدين، اأما بعد: 
اأو  مدار�سنا  اأو  منازلنا  يف  احلرجة  احل��الت  من  العديد  تواجهنا 
اهلل  بق�ساء  اإل  ت��دث  ل  الأ�سياء  ه��ذه  وجميع  جتّمعاتنا،  اأم��اك��ن  �سائر 
اإل  اأو بغري عمد؛  التي نرتكبها بعمد  وق��دره، ثم ب�سبب بع�ض الأخطاء 
اأ�سرع وقت  اأنه يظل همنا الأول هو كيفية التعامل معها، ومعاجلتها يف 
ممكن، وهو ما �سوف نتناوله يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( 
من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة.

ونب��داأ بخ��ري بداي��ة، م��ع اأ�ص��دق كت��اب، واأروع كالم، كالم رّب 
الأنام:

القرآن الكريم

گ  گ  گ   ک  ک  ک   ک    ڑ  ڑ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ڻ   ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ    ڳ  ڳ  گ 
ے  ے  ھ  ھھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ      ۆ ۈ 
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ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  
ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ      ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ 
ی ی ی جئحئ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ىب يب  رب 

) الأعراف(.

وخ��ري ال��كالم بع��د كالم رّب الأن��ام، كالم ر�ص��ول اله��دى، وبدر 
جى، و�صم�س ال�صحى ملسو هيلع هللا ىلص: الدُّ

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ي�شري  اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: قال النبي  عن 
اأحدكم على اأخيه بال�شالح، فاإنه ل يدري، لعل ال�شيطان ينزع يف يده، 

فيقع يف حفرة من النار« رواه البخاري.

ونقف الآن مع فقرة من ر�صائل الدفاع املدين:

رسالة

- تقول الر�شالة: اإهمال قواعد ال�شالمة ي�شاعف اخل�شارة.

كي��ف تتعاملني م��ع حالت الختن��اق؟ هذا هو حم��ور حديثنا 
لهذا اليوم:

كيفية التعامل مع حاالت االختناق

والق�شبة  احللق  يف  التنف�س  ممر  ان�شداد  عند  الختناق  يحدث 
اأو  الوعي  لفقدان  جتنًُّبا  طارًئا  عالًجا  احلالة  هذه  وتتطلب  الهوائية، 
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اأو حالت مر�شية  القلب  اأو مر�س  �شاأن الختناق  امل�شاب؛ فمن  لوفاة 
اأخرى اأن تت�شبب بتوقف خفقان القلب والتنف�س. ولإنقاذ حياة ال�شحية، 
يجب اإعادة التنف�س والدورة الدموية اإىل وتريتهما الطبيعية على الفور.
غالًبا ما تنتج حالت الختناق عن لقمة من الطعام غري مم�شوغة 
اأغلب الأحيان يكون  اأو الق�شبة الهوائية، ويف  جيًدا، حتتجز يف احللق 

الطعام ال�شلب، كاللحوم، هو امل�شوؤول عن احلادث. 
وعادة تكون املختنقة قد حتّدثت يف اأثناء م�شغها قطعة من اللحم، 
كما اأنه اإذا كانت حالة الأ�شنان �شيئة قد ت�شاهم يف وقوع حادث كهذا، 
اإذ اإنها تعيق الإح�شا�س بالطعام يف الفم يف اأثناء امل�شغ، كما اأّن الأ�شنان 
عليه  لأّن �شغطها  الطبيعية  كالأ�شنان  الطعام جيًدا  امل�شّو�شة ل مت�شغ 

اأقل. 
يرافق ال�شعور بالّذعر هذه احلالة؛ فتك�شو تعابري اخلوف والفزع 
وجه امل�شابة بالختناق، ويف البداية يتحّول لونها اإىل اللون الأرجواين 

وجتحظ عيناها، وقد تلهث وت�شدر عنها �شوت اأزيز. 
ويف حال دخول الطعام يف الق�شبة الهوائية، فاإّن رّدة فعل ال�شعال 
غالًبا ما حتل امل�شكلة، والواقع اأنه يجب ا�شتبعاد احتمال الختناق، اإن 
وقادرة  لونها طبيعًيا  وكان  ب�شهوله،  ال�شعال  على  قادرًة  امل�شابة  كانت 
لون ج�شمها  واأ�شبح  لهاث  اإىل  اأقرب  ال�شعال  كان  اإن  اأما  التكلم،  على 

�شارًبا اإىل الزرقة، فهي تختنق على الأرجح. 
واإذا �شككت يف طبيعة الإ�شابة، فا�شاأيل امل�شابة اإن كانت قادرة 
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على الكالم، فاإْن متكنت من ذلك فهذا دليل على اأّن الق�شبة الهوائية 
فقدرة  الرئتني،  يبلغ  مللازال  الأوك�شجني  واأن  بالكامل،  م�شدودة  غري 

املختنقة على التوا�شل حمدودة بحركة اليدين. 
اأما اإ�شارة الختناق العامة فهي واحدة، تتمثل بيد مم�شكة باحللق 
مع  اإبهام واأ�شابع ممدودة، وال�شخ�س الذي تظهر عليه هذه الأعرا�س 

يحتاج اإىل م�شاعدة عاجلة ول يجب اأن يرتك مبفرده.

واأعددنا َلُكّن هذه الفقرة:

 اإلجراءات المهمّة  التي يجب اتباعها 
عند وقوع حادث حريق

تقع حوادث احلريق دون �شابق اإنذار اإذا اأهملت و�شائل اكت�شافها، 
 ،- املنازل  بالن�شبة حلوادث   - نائمني  املنزل  اأ�شحاب  يكون  ما  وعادة 
املتوفرة  بالو�شائل  ي�شهل مكافحته   بدايته  اكت�شف احلريق يف  ما  واإذا 

مثل طفاية احلريق اأو ا�شتخدام املياه ... اإلخ.
ونورد هنا اأهم ما يجب عمله عند وقوع حادث حريق:

1- عند اكت�شاف احلريق اأخرجي جميع من يف املوقع واجعليهم 
يف مكان اآمن.

2- اإذا كان احلريق يف بدايته اجتهي اإىل موقع احلريق وحاويل 
معرفة اأ�شبابه واإيقاف تطّوره.

معك  ومللن  اأنللت  فاخرجي  بالدخان،  ممتلًئا  املوقع  كللان  اإذا   -3
ب�شرعة دون حمل اأي �شيء مقرتبني من الأر�س؛ لأّن الدخان يكون عادة 

يف الأعلى.
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4- قومي باإبالغ الدفاع املدين على الرقم ٩٩8 مع و�شف املوقع 
بدقة وهدوء.

5- ل حتاويل الدخول اإىل موقع احلريق لأخذ �شيء من املتعلقات 
ال�شخ�شية فقد حتا�شرك النريان والدخان.

وللوقاي��ة من ح��وادث مروحة �صف��ط الهواء ن�صتم��ع اإىل هذه 
الفقرة:

الوقاية من حوادث مروحة شفط الهواء
احلرائق  معظم  يف  رئي�شًيا  متهًما  تعترب  الهواء  �شفط  مروحة 
املنزلية، لذلك يجب اتباع ما يلي لتجّنب ن�شوب احلرائق الناجتة عنها: 
1- التاأكد من اإغالق مروحة ال�شفط قبل النوم ويجب عدم تركها 

تعمل ملدة طويلة.
ب�شفة  عليها  املرتاكمة  الدهون  باإزالة  املروحة  تنظيف  يجب   -2

م�شتمرة، ولكن عليك قطع التيار الكهربائي عنها قبل القيام بذلك.
3- اختيار اأنواع ذات كفاءة عالية يجّنبك املخاطر.

��ا للوقاية من حوادث الدّفاي��ات ا�صتمعي لهذه الن�صيحة  واأي�صً
املخت�صرة:

الوقاية من حوادث الدّفايات

قد ينتج عن حوادث الدّفايات حرائق اأو اختناقات اأو انفجارات، 
ال�شتعال،  �شريعة  مواد  من  بالقرب  الدفايات  و�شع  عدم  يجب  لذلك 
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داخل  الفحم  دفايات  ا�شتخدام  جتّنب  يجب  كما  باملمرات،  و�شعها  اأو 
ب الغاز من الدّفايات التي تعمل بالغاز. املنازل، والتاأكد من عدم ت�شرُّ

والتي  بنا  املحيطة  الأخ��ط��ار  م��ن  ك��ث��رًيا  اإّن  ن��ق��ول:  اخل��ت��ام  يف 
توؤدي لالإ�سابة تن�ساأ من الإهمال، اأو �سوء الإ�سراف، اأو عدم مالءمة 
اتباع  علينا  يجب  ل��ذا  املنا�سبة؛  الإر���س��ادات  وج��ود  ع��دم  اأو  الن�ساط، 

اإر�سادات ال�سالمة بكل حر�ض.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل ويل املتقني، واأ�سهد اأّن 
حمّمًدا عبده ور�سوله قدوة ال�ساحلني، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه 

و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا اإىل يوم الدين، اأما بعد: 
ال�سالمة مطلٌب مهم ن�سعى اإليه جميًعا يف جميع اأماكننا، ويف �سائر 
�سوؤون حياتنا، وها نحن ن�سّلط ال�سوء على العديد من جوانب ال�سالمة 
يف حياتنا اليومية، وكيفية املحافظة عليها، يف ه��������ذا اليوم )        ( املوافق 
)                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( 

من الهجرة. 

- ومم��ا نتمّيز به يف ديننا عن �صائ��ر الديانات، ونخت�س به عن 
كل �صكان الأر�س، هو الذي بني اأيدينا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ      ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چچ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ       ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ  
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ  ڳ      ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ    ں ں رب ) الأعراف(.
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وللدرو�س املحّمدية، حلل ندّية، وب�صمة �صجّية: 

الحديث

عن عبد اهلل بن عمر -ر�شي اهلل عنه- قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ترتكوا النار يف بيوتكم حني تنامون« رواه البخاري.

ونقف الآن مع فقرة من ر�صائل الدفاع املدين:

رسالة

- تقول الر�شالة: انتبهي! اأ�شطوانة الغاز حتتاج اإىل مراقبة دائمة.

�صالمة الأطفال هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

سالمة األطفال

حب  وفيهم  الللرباءة  فيهم  احلياة،  ونور  الأكباد  فلذات  الأطفال 
ال�شتطالع واجلهل باملخاطر، لذلك فاإن حتقيق ال�شالمة لهم يقع على 

عاتق الأ�شرة.
وذلك  لأطفالنا  ال�شالمة  على حتقيق  نعمل جميعا  اأن  ينبغي  لذا 

باتباع الآتي:
1- ل ترتكي الأطفال مبفردهم داخل املنزل، فقد يعبثون يف �شيء 

يكون خطًرا عليهم وعلى املنزل.
مبفردهم  ترتكيهم  ول  املطبخ  دخولهم  عند  الأطفال  راقبي   -2

واأبعديهم عن م�شادر اخلطر.
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العبث  الطفل  با�شتطاعة  التي  الكهربائية  )الأفيا�س(  اأغلقي   -3
بها.

4- ل ترتكي الأدوية يف متناول الأطفال واحفظيها يف مكان اآمن.
5- احفظي الآلت والأدوات احلادة يف مكان اآمن بعيًدا عن متناول 

الأطفال حفاًظا على �شالمتهم.
اأو  بالتقطيع  اخلا�شة  الكهربائية  والأدوات  الأجهزة  اأبعدي   -6

الفرم عن متناول الأطفال حتى ل يعبثوا بها.
7- ل ترتكي الأطفال مبفردهم يف امل�شبح اأو مغط�س احلمام حتى 

واإن كانوا ي�شتخدمون مالب�س الطفو، ففي ذلك خطر عليهم.
8- اأبعدي الأدوية واملنّظفات واملواد الكيميائية الأخرى عن متناول 

الأطفال ول ت�شتخدمي علبها الفارغة.
٩- اأغلقي ال�شبابيك والنوافذ وال�شرفات ول جتعليها م�شدر خطر 

على اأطفالك.
10- يجب حفظ جميع الأدوية يف �شيدلية خا�شة باملنزل بعيدة 
ا  عن متناول اأيدي ال�شغار، كما يجب على الكبار ا�شتخدام الدواء اأي�شً

بعيًدا عن اأنظار ال�شغار حتى ل يقلدوهم.
11- عدم و�شع كر�شي اأو اأية من�شدة بجانب ال�شبابيك، حتى ل 
يحاول الطفل ت�شّلقه والوقوف عند النوافذ، وكذلك عدم و�شع كر�شي يف 

البلكونات حتى ل يت�شلق الطفل للم�شاهدة.
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12- يجب و�شع حاجز على ال�شرير حتى ل يقع الطفل وهو نائم.
13- يجب رفع م�شتوى الأفيا�س عند بناء املنزل بحيث ل ي�شتطيع 

الطفل الو�شول اإليها.

الدفاع املدين �صرورة اجتماعية واقت�صادية:

الدفاع المدني ضرورة اجتماعية واقتصادية

�شعيفا جتاهها،  وكللان  الللقللدمي،  منذ  الللكللوارث  الإنلل�للشللان  عللرف 
م�شتمر  بحث  يف  وظّل  حتميه،  بيوًتا  الكهوف  من  اتخذ  اأن  لبث  ما  ثم 
ال�شيول  خمافة  بيوًتا  التالل  فوق  فبنى  واحلماية؛  الأمن  لنف�شه  ليوفر 

والفي�شانات، ولكي ي�شهل الدفاع عنها.
جمموعات  لتكوين  الإن�شان  �شعى  عديدة  قللرون  امللتللداد  وعلى 
خا�شة ملكافحة احلريق، والتي تطّورت اأعمالها يف القرن الثامن ع�شر 
بعد امتداد نتائج الثورة ال�شناعية اإىل مفا�شل احلياة العامة، وات�شاع 
املدن وزيادة الكثافة ال�شكانية فيها، مما فر�س م�شوؤوليات جديدة على 

الدولة.
احلربني  اأثناء  يف  دوره  وبرز  املدين  الدفاع  اأهمية  ازدادت  وقد 
اجلوية،  الللغللارات  من  املدنيني  حماية  يف  والثانية،  الأوىل  العامليتني 
و�شاهم اأفراده واملتطّوعون فيه يف نقل امل�شابني واإطفاء احلرائق وحفر 

اخلنادق، واإعادة احلياة الطبيعية بعد انتهاء املعارك.
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واأعددنا َلُكّن هذه الفقرة:

اإلجراءات المهمة  التي يجب اتباعها عند حدوث 
تسرُّب للغاز

ب للغاز عليِك اتباع الإر�شادات التالية: عند اكت�شاف ت�شرُّ
1- ل ت�شعلي نارا اأو م�شباًحا كهربائًيا اأو اأي م�شدر لل�شرر؛ لأّن 

ذلك �شوف يحدث �شرارة توؤدي اإىل حدوث انفجار.
2- قومي باإغالق م�شدر الغاز املت�شرب. 

تركيز  وتخفيف  املوقع  لتهوية  والأبللواب  النوافذ  بفتح  قومي   -3
الغاز.

ب فورا وا�شتبدال الأجزاء املعطوبة من  4- بادري باإ�شالح الت�شرُّ
موقع الت�شّرب.

حرائق املطبخ هي فقرتنا الأخرية:

إذا شبّ حريق في المطبخ .. ماذا تفعلين؟

1- الب�شي القفاز اخلا�س بوقاية اليد من احلريق.
2- �شعي الغطاء على املقالة بحذر. كما ميكنك اأي�شا ا�شتخدام 

لوح التقطيع اأو �شينية اخلبز. 
3- اأغلقي مفتاح ت�شغيل املوقد.

4- اتركي الغطاء فوق املقالة حتى يربد متاًما. 
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5- ل حتاويل رفع الغطاء مل�شاهدة ما يحدث باملقالة؛ لأّن جمّرد 
رفع الغطاء قلياًل ي�شمح بدخول الأك�شجني املوجود يف الهواء مما ي�شاعد 

على تاأّجج النار من جديد.
اأغلقي مفتاح الت�شغيل مع ترك  اإذا �شّب حريق داخل الفرن،   -6
اإىل  الأك�شجني  انعدام و�شول  بفعل  النار  الفرن مغلًقا حتى تخمد  باب 

الداخل.
ال�شنبور  اإىل  بها  وت�شرعي  امللتهبة  باملقالة  اأبللًدا  مت�شكي  ل   -7
ال�شائل امللتهب  اإىل تناثر قطرات  يوؤدى  اللهب باملاء؛ لأّن ذلك  لإطفاء 

على ج�شمك وفى جميع اأنحاء املطبخ.
األ�شنة اللهب من حول املقالة، ا�شتخدمي من�شفة  اإذا امتدت   -8

جافة اأو مطفئة حريق لإخمادها.
٩- ل حتاويل اأبدا اإطفاء حرائق الدهون باملاء؛ فذلك �شيوؤدى اإىل 

ات�شاع رقعة النار نتيجة لتناثر الدهون.
والتي  بنا  املحيطة  الأخ��ط��ار  م��ن  ك��ث��رًيا  اإّن  ن��ق��ول:  اخل��ت��ام  يف 
توؤدي لالإ�سابة تن�ساأ من الإهمال، اأو �سوء الإ�سراف، اأو عدم مالءمة 
اتباع  علينا  يجب  ل��ذا  املنا�سبة؛  الإر���س��ادات  وج��ود  ع��دم  اأو  الن�ساط، 

اإر�سادات ال�سالمة بكل حر�ض.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )4(

ٱ ٻ ٻ

ل علينا بعبادته، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده  احلمد هلل الذي تف�سّ
ل �سريك له، اأعّزنا بطاعته، واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا، اأما بعد: 
اآمًنا يف بيتك وعملك ومنتّزهك  اأن تكون  ال�سالمة مبداأ يعني  اإّن 
وو�سائل تنّقلك، ولتحقيق ذلك كله يجب اأن يكون لديك احلد الأدنى من 
الوعي الوقائي لو�سائل الأمن وال�سالمة، وهو ما �سوف نتناوله يف هذا 
اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 

و)                      ( من الهجرة.

ونب��داأ بخ��ري بداي��ة، م��ع اأ�ص��دق كت��اب، واأروع كالم، كالم رّب 
الأنام:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ                ڀ      
ٹ     ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ   ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ   ڳ ڱ رب ) الأعراف(.
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والإبحار يف ال�صرية النبوّية العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على نور:

الحديث

ُ َعْنها- قالت: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا ع�شفت  َي اهللهَّ عن عائ�شة- َر�شِ
الريح قال: »اللهم اإين اأ�شاألك خريها وخري ما فيها وخري ما اأر�شلت به، 

ها و�شرِّ ما فيها و�شرِّ ما اأر�شلت به« رواه م�شلم. واأعوذ بك من �شرِّ

ونقف الآن مع فقرة من ر�صائل الدفاع املدين:

رسالة

- تقول الر�شالة: تعّريف على خمارج الطوارئ يف موقع عملك.

ال�صالمة يف األعاب الأطفال هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

السالمة في ألعاب األطفال

لي�شت جميع الألعاب ماأمونة فبع�شها يوجد به عيب يف الت�شميم 
والبع�س الآخر يف املواد امل�شّنعة منها، اإذن ل بد من فح�س اللعبة قبل 
�شرائها من حيث ت�شميمها ومواد الرتكيب، ول بد من مالحظة الأمور 

التالية يف الألعاب:
1- التاأكد من منا�شبة اللعبة ل�شن الطفل.

2- مالحظة الروؤو�س واحلواف احلادة التي قد ت�شر الطفل.
3- احلذر من الألعاب التي قد حتتوي على قطع �شغرية ميكن اأن 

يبلعها الطفل اأو ي�شعها يف اأذنه اأو اأنفه.
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اأو  تنفجر  قد  التي  ال�شغرية  البالونات  ا�شتخدام  من  احلذر   -4
يبتلعها الطفل فت�شد جمرى الهواء.

5- جتنُّب الألعاب التي حتتوي على مواد �شائلة غري ماأمونة.
6- التاأكد من اأّن الألعاب املطلية حتمل عبارة )غري �شام(.

7- بع�س الألعاب على �شكل م�شد�شات اأو طلقات فيجب التاأكد من 
اأنها غري حادة.

8- تقع امل�شئولية اأوًل واأخرًيا يف �شالمة الألعاب على عاتق الأ�شرة 
لأطفالهما  املنا�شبة  الألعاب  اختيار  عليهما  يجب  حيث  والأم(  )الأب 

ومراقبتهم يف اأثناء اللعب.
٩- خطر الألعاب املمنوعة: قد يقوم بع�س الأطفال بتوجيه الألعاب 
النارية نحو طفل اآخر وبالتايل ل ميكنك توّقع ما قد يحدث من اإ�شابات.

اأما الآن فمع ملحة تاريخية عن الدفاع املدين يف اململكة:

تاريخ الدفاع المدني في المملكة

• مت اإحداث اأول فرقة لالإطفاء يف مكة املكرمة عام )1346هل(. 
رئا�شة  و�شميت  العام  الأمن  جهاز  اإىل  الفرقة  هذه  ان�شّمت   •

عموم امللطافلي. 
• ويف )1367/7/15هل( مت اإحداث فرقة اإطفللاء املدينة املنورة، 

ا يف كلٍّ من الريا�س وجدة.  وكذلك مت اإحداث فرقتني اأي�شً
العامة  باملديرية  الرئا�شة  هذه  يت  �شمِّ )1380هللل(  عام  ويف   •
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لالإطفاء وانف�شلت عن الأمن العام وارتبطت بوزارة الداخلية. 
رقم  الكرمي  ال�شامي  الأمللر  �شدر  )1385/3/24هلللللل(  ويف   •

)6858( بتغيري ذلك امل�شّملى اإىل املديرية العامة للدفاع املدين.

نقف الآن لنتعّرف على اإر�صادات ال�صالمة العامة:

إرشادات السالمة العامة

اأختي الطالبة:
اأنت مدعوة للم�شاهمة مع الدفاع املدين يف املحافظة على الأرواح 
واملمتلكات العامة واخلا�شة، باتباعك قواعد وتعليمات ال�شالمة الآتية 

فكّل اجلهود تبذل لك ومن اأجلك:
يف  وجودها  على  فاحر�شي  جللًدا  �شرورية  احلريق  طفاية   )1(

منزلك. 
)2( زيادة الأحمال الكهربائية توؤدي اإىل نتائج غري مرغوب فيها 

فاأح�شني ا�شتخدامها. 
لتفادي  املنزل  داخللل  الغاز  متللديللدات  �شالمة  من  تللاأكللدي   )3(

احلوادث. 
)4( اأبعدي م�شادر اللهب عن التيار الكهربائي لتجّنب احلوادث. 
عن  فاأقلعي  كبرية؛  حللوادث  اإىل  تللوؤدي  ال�شجائر  اأعللقللاب   )5(

التدخني ي�شلم بيتِك ودينِك. 
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اللهب  م�شادر  اإقللفللال  من  تللاأكللدي  للمنزل  مغادرتك  عند   )6(
والكهرباء. 

)7( يف حال حدوث حريق - ل �شمح  اهلل- ات�شلي بهاتف )٩٩8(.

ونقف مع فقرتنا الأخرية:

الوقاية من حوادث الحمامات

ل خطًرا؛ بحيث  بالط احلمام ذو ال�شطح الأمل�س املبتل باملاء ي�شكِّ
ميكن اأن ينزلق عليه الطفل اأو البالغ، وكثرًيا ما يوؤدي هذا النزلق اإىل 
لدى  �شديدة  ا  حروًقً ال�شاخن  احلمام  ماء  ي�شبب  وقد  مميتة،  حللوادث 
"البانيو"،  باملاء  مملوء  بحو�س  الأطفال  غرق  يحدث  وقد  الأطفال، 
وتعترب �شفرات احلالقة يف احلمام هي اأهم اأ�شباب جروح الأطفال، وقد 
يتعّر�س الأطفال اإىل حوادث الت�شّمم يف احلمام، والتي كثرًيا ما حتدث 
احلمامات  حوادث  ولتجّنب  الكيماوية،  املنظفات  اأو  الأدوية  تناول  من 

يجب اتباع تدابري ال�شالمة التالية:-
1- فر�س اأر�س احلمام بغطاء م�شنوع من املطاط اأو البال�شتيك 

اخل�شن وتزويد قاع البانيو بب�شاط من املطاط عند ال�شتحمام.
2- يجب اأن يكون بالقرب من املغ�شلة اأو احلو�س م�شاكات خا�شة 

ي�شتعني بها امل�شتحم يف اأثناء النهو�س اأو التحرك. 
3- مراقبة الأطفال ال�شغار يف اأثناء وجودهم يف احلمام بغر�س 

ال�شتحمام والتاأكد من حرارة املاء قبل ا�شتعماله.
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4- يجب التخلُّ�س من ال�شفرات القدمية وحفظ اجلديدة منها يف 
مكان مغلق وبعيد ل ت�شل اإليه اأيدي الأطفال. 

5- حفظ الأدوية واملنّظفات يف مكان خا�س حمكم الغلق.
يف اخلتام نقول:  

للتعليمات  ات��ب��اع��ِك  ال��ع��الج، فبقدر  ال��وق��اي��ة ه��ي خ��رٌي م��ن  اإّن 
ب��اإذن اهلل، وبقدر  اأ�سرتٍك  اأبعد عنِك وعن  والإر���س��ادات يكون اخلطر 
اإهمالِك لتباع اإر�سادات ال�سالمة والوقاية يكون اخلطر اأقرب اإليِك 
اتباع  على  الطالبة  عزيزتي  احر�سي  لذا  اهلل؛  ق��ّدر  ل  اأ�سرتِك  واإىل 
اإر�سادات ال�سالمة واإياِك اأن تهمليها اأو تتهاوين يف تطبيقها ، واهلل هو 

خري حافظ ومعني.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الدفاع المدني )5(

ٱ ٻ ٻ

  احلمد هلل الواحد الأحد، الفرد ال�سمد، الذي مل يلد ومل يولد، 
ومل يكن له كفًوا اأحد، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد 
اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما 

كثرًيا اإىل يوم الدين، اأما بعد: 
الوقاية هي خرٌي من العالج، فبقدر ما نحاول اأن ن�سلط الأ�سواء 
على معاجلة كثرٍي من الأخطاء يكون الأهم من ذلك اأن نتعّلم كيفية منع 
حدوث هذه الأخطاء، والوقاية من وقوعها قدر الإمكان، وهو ما �سوف 
نتناوله يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( 

لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة.

- اإّن اأف�ص��ح م��ا نزل اإىل الأر�س، واأبنَي م��ا هبط من الوحي، نور 
ال�صماوات والأر�س، القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   زب  تعاىل:  قال 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  

يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب   مب  خب  حب 

ٹٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ     ڤ 
ڄ رب ) الأعراف(.

وال�صّن��ة النبوّي��ة، نه��ج ق��ومي، وحماي��ة للتوحي��د، م��ن ب��دع 
املبتدعني:

الحديث

عن جابر بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنهما- قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »خمروا الآنية، واأجيفوا الأبواب، واأطفئوا امل�شابيح، فاإن الفوي�شقة 
رمبا جرت الفتيلة فاأحرقت اأهل البيت« رواه البخاري. والفوي�شقة هي: 

الفاأرة.

ونقف الآن مع فقرة من ر�صائل الدفاع املدين:

رسالة

- تقول الر�شالة: الدفاع املدين يف خدمتك فال ترتّددي يف الت�شال 
على )٩٩8(.

وحم��ور كلمتن��ا له��ذا اليوم ه��و بعن��وان الحتياج��ات الطبية 
املنزلية:

االحتياجات الطبية المنزلية

عندما تقع حالة طارئة اأو م�شكلة طبية يف املنزل، ل وقت لديِك 
امل�شتلزمات  اأبِق  لذا  العالج؛  م�شتلزمات  عن  للبحث  الأحيان  اأغلب  يف 
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متناول  عن  بعيد  ولكنه  اإللليلله،  الكبار  و�شول  ي�شهل  مكان  يف  الطبية 
اأن  من  للتاأكد  مكانها  اإىل  امل�شتعملة  الأ�شياء  اإعادة  وتذكري  الأطفال، 

الأدوات كاملة دوًما.
باإذن اهلل لعالج  ا�شتعداد  لتكوين على  اإليه  اأنت بحاجة  ما  اإليِك 

احلوادث والأمرا�س ال�شائعة: 
وقطن  خمتلفة  باأحجام  �شمادات  اإىل  حتتاجني  للجروح:  اأوًل: 
ملنع  مطهر  وكللرمي  اجللللروح  لتنظيف  مطهر  وحملللللول  ل�شق  و�شريط 

الإ�شابات املعدية. 
ثانًيا: للحروق: حتتاجني اإىل اأكيا�س باردة، قطن، رذاذ للحروق، 

وكرمي مطهر. 
ثالًثا: لالأوجاع والآلم واحلمى: حتتاجني اإىل اأ�شبريين )للبالغني 
ال�شتريويد،  على  حمتو  غري  لاللتهاب  م�شاد  اآخللر  عقار  اأو  فقط(، 

واأ�شيتامينوفني لل�شغار والكبار.
رابًعا: لإ�شابات العني: حتتاجني اإىل غ�شول للعني مع قدح خا�س 

و�شمادات للعينني. 
خام�ًشا: لاللتواءات والتمل�شات والك�شور: حتتاجني اإىل كمادات 
باردة واأربطة مطاطية لالإ�شابات، ورباط مثلث ال�شكل لتجبري الذراع. 

�شاد�ًشا: لع�شات احل�شرات ول�شعاتها: حتتاجني اإىل مق�س لنزع 
لتخفيف احلكة،  الهيدروكورتيزون  �شوكة احل�شرة، وكرمي يحتوي على 

يف حال كان اأحد اأفراد العائلة، يتح�ش�س جتاه ل�شعة احل�شرات.
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الذهب حلفز  �شراب عرق  اإىل  ال�شموم حتتاجني  �شابًعا: لبتالع 
التقيوؤ، ل ت�شتعمله اإل بعد الت�شال مبركز طبي خمت�س لعالج حالت 

الت�شمم.
- وللعناية العامة قومي بتوفري الآتي: ميزان حرارة، مق�س حاد، 
كرات قطن، �شابون اأو قطع للتنظيف، قفازات ت�شتعمل يف حال وجود دم 

اأو �شوائل دموية، وعدة اإ�شعافات اأولية. 

احلوادث املنزلية هي فقرتنا التالية:

حوادث المطبخ

ي�شكل املطبخ اأحد الأمكنة ذات اخلطورة العالية يف املنزل، خا�شة 
بالن�شبة لالأطفال ال�شغار الذين يعبثون باأواين املطبخ واأدواته ال�شاخنة 

يف غفلة من الأم اأو املربية لذلك نن�شح باتباع الآتلي:
من  الأطللفللال  ملنع  املطبخ  بللاب  على  منا�شًبا  حاجًزا  �شعي   )1(

الدخول اإليه.
)2( �شعي الطفل يف �شريره املخ�ش�س له اأو عربة امل�شي حتى ل 

ي�شل لالأدوات ال�شاخنة.
)3( ا�شتعمال عيون املوقد اخللفية عند الطبخ ل�شالمة امل�شتخدم.

)4( عدم ترك ما�شكات اأواين الطبخ باجتاه الأمام.
)5( ل ي�شمح لل�شغار من الأطفال بامل�شاركة يف تقدمي الوجبات 

حفاًظا على �شالمتهم.
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ونقف الآن مع هذه الفقرة التي هي بعنوان:

الوقاية من حوادث المكواة الكهربائية

ن�شوب  اأو  مبا�شرة  حللروق  الكهربائية  املكواة  حللوادث  عن  ينتج 
حرائق باملنازل، ب�شبب ال�شهو اأو الإهمال نتيجة ترك هذه الأجهزة دون 
ف�شل التيار الكهربائي عنها، اأو اللم�س املبا�شر جل�شم املكواة ال�شاخن، 
اأو ا�شتعال املالب�س نتيجة ن�شيان املكواة مال�شقة لها لفرتة طويلة، لذلك 
يجب احلر�س والدقة عند ا�شتخدام هذه الأجهزة، والتاأكد من ف�شل 

التيار الكهربائي عن املكواة بعد انتهاء ا�شتخدامها.

حوادث لعب الأطفال مو�صوٌع مهم ن�صتمع اإليه الآن:

الوقاية من حوادث لعب األطفال

اإّن حالت ال�شقوط والإ�شابة يف الألعاب التي ي�شتخدمها الأطفال 
داخل املنزل، ت�شتدعي من الآباء والأمهات �شمان �شالمة منطقة اللعب. 

وللوقاية من تلك احلوادث علينا اتباع الآتي: 
1- يجب اأن يكون ت�شميم معدات الألعاب منا�شًبا ل�شن الأطفال 

ومنوهم البدين.
2- �شطح الأر�س املحيط بالألعاب من اأهم م�شتوجبات ال�شالمة، 
واأف�شل �شطح هو ال�شطح الرملي الذي ي�شاعد يف امت�شا�س ال�شدمات 
وينبغي اأن يكون عمقه يف حدود )30�شم( واأن يكون خالًيا من الزجاج 

واحل�شى.
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داخل  الإنللارة  مب�شابيح  العبث  بعدم  الأطفال  على  التنبيه   -3
املالعب حتى ل ي�شاب الطفل باأذى.

4- فح�س الألعاب ب�شفة دورية للتاأكد من �شالمتها وعدم تاأثرها 
بالعوامل الطبيعية، واأن جميع الألعاب مثبتة بطريقة �شليمة واأل يكون 

فيها اأجزاء بارزة ونتوءات.
يف اخلتام نقول:  

للتعليمات  ات��ب��اع��ِك  ال��ع��الج، فبقدر  ال��وق��اي��ة ه��ي خ��رٌي م��ن  اإّن 
ب��اإذن اهلل، وبقدر  اأ�سرتِك  اأبعد عنِك وعن  والإر���س��ادات يكون اخلطر 
اإهمالِك لتباع اإر�سادات ال�سالمة والوقاية يكون اخلطر اأقرب اإليِك 
اتباع  الطالبة على  لذا احر�سي عزيزتي  ؛  اأ�سرتِك ل قدر اهلل  واإىل 
ار�سادات ال�سالمة واإياِك اأن تهمليها اأو تتهاوين يف تطبيقها، واهلل هو 

خري حافظ ومعني.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع التدخين )1(

ٱ ٻ ٻ

وفر�ست  ال�سرائع،  ون��زل��ت  ال�سعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �سبحان 
الفرائ�ض، و�سّنت املوا�سم، موا�سم اخلري، ومنا�سبات املّلة، واأعياد الدين. 

لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�سياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �ساأنه،  ع��ّز  ق��دره،  �سما  ذك��ره،  تقّد�ض  ا�سمه،  ج��ّل  اإليه،  العباد  م�سري 

�سلطانه.

ال��ك��رام  وال�سحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����س��الم  وال�����س��الة 
العظام، ثم اأما بعد: 

الإن�سان  وك��اأن  ه��ذا،  التجارب كع�سرنا  فيه  لي�ض من ع�سر كرثت 
ب�سلة.  حياته  اإىل  ميت  ما  كل  يف  وع��دواه��ا  التجارب  بهو�ض  اأ�سيب  قد 
اأو مدخاًل �سرعًيا ملمار�سة كافة  وقد تكون هذه التجارب جمّرد واجهة، 
تلك  تتحّول  حتى  و�سذوذها،  اأنواعها  اختالف  على  والأه���واء  الرغبات 
هواها  ح�سب  الإن�سان  تقود  ظاملة  م�ستحكمة  ع��ادة  اإىل  اأخ��ريا  التجارب 
ورغباتها. واأكرث ما ينطبق ذلك على عادة التدخني التي تّكمت بعقول 
النا�ض على اختالف مللهم وعلمهم وم�ساربهم. وها نحن معكن يف ه�������ذا 
اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 

و)                      ( من الهجرة النبوّية.

واأي�صر ما نبداأ به ، كالم ربنا، ونهج دربنا، القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

قال تعاىل: زب گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے 
ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ےۓ 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  ىئی  ىئ  ىئ 

خب مب  رب ) املائدة(.

ال�صّنة تاج، تاأمر باملتاب، وتنهى عن املجاهرة والع�صيان: 

الحديث

عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»كل اأمتي معافى اإّل املجاهرين واإّن من املجاهرة اأن يعمل الرجل بالليل 
عماًل ثم ي�شبح وقد �شرته اهلل عليه فيقول يا فالن عملت البارحة كذا 
وكذا وقد بات ي�شرته ربه وي�شبح يك�شف �شرت اهلل عنه« رواه البخاري. 

واحلكمة حتّذرنا من التدخني:

الحكمة

- التدخني اأّوله دلع، واآخره ولع.
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والكلمة الطّيبة �صدقة:

التدخين آفة حضارية

العلل  بللالإنلل�للشللان  اأنللزلللت  كريهة  ح�شارية  اآفلللة  الللتللدخللني  علللادة 
والأمرا�س، كتاأثريها ال�شيئ على الغدد الليمفاوية والنخامية واملراكز 
الع�شبية، وتاأثريها ال�شار على القلب و�شغط الدم واملجاري التنف�شية 

واملعدة والع�شالت والعني .. اإلخ.
اإتالف  على  قائم  حللرام  ربللٌح  ولكنه  الرابحة  العامل  جتللارة  اإنها 
احلياة وتدمري الإن�شان عقال وقلبا واإرادة وروًحا. والغريب اأّن الإن�شان 
يقبل على �شراء هذه ال�شموم الفتاكة بلهفة و�شوق ملا حتدثه يف كيانه من 

تفاعل غريب جتعله يلحُّ يف طلبها اإىل اأن تق�شي عليه.
العادة،  تاأثري هذه  الواقعني حتت  الأ�شدقاء  اإغراءات  اأّن  ل �شك 
هي التي تعمل على اإدخال الب�شطاء اإىل عاملها الزائف اخلادع، حيث ل 
يتمكن اأيٌّ منهم من التخلُّ�س منها اإل بعد �شق الأنف�س، هذا اإذا قّدر له 
اخلروج. وكاأن الإن�شان يظّن اأنه يجد يف هذه ال�شموم مالذا من همومه 
اأّن من يهرب  اإليها يف ال�شدائد وامللّمات. وهو ل يدري  الكثرية، يهرب 
اإىل �شّم التبغ هو كمن ي�شتجري من الرم�شاء بالنار؛ لأنه بذلك ي�شتنزف 

قواه ويق�شي على البقية الباقية من عافيته.
التهلكة  طريق  اإىل  ت�شري  بذلك  اأنك  تعلم  ل  الإن�شان  اأيها  كاأنك 
اإنها  اأوهللام خادعة،  وراء  الرك�س  تكون يف  ل  ال�شعادة  واأّن  واخلللراب، 
�شواء  يهديك  فاعلة  قوة  يكون  اأن  عن  وحجبه  العقل  بتغييب  تكون  ل 
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ال�شبيل، اإّن ال�شعادة هي يف حتا�شي الأخطار وجمابهة التحديات وتنبيه 
القوى اخلرّية يف الإن�شان. اإنها يف الإرادة ال�شلبة والتنّزه عن املطالب 
اخل�شي�شة والنت�شار على ال�شعف والوهم، اإنها يف احلفاظ على ال�شحة 
وعلى القوة العقلية والبدنية؛ لإبقائها �شاحلة ملواجهة امللمات عو�شا عن 

هدرها �شدى وتبديدها فيما ل طائل وراءه.
اإّن العاقل ي�شهر على اإ�شالح نف�شه ولي�س من يتبع �شبيل اخلطاأ، 
ت�شري يف هللذا الجتلللاه. واجلللاهللل هو من ل ميلك  الأكللرثيللة  اأن  بحجة 
التفكري ال�شائب للحكم على الأمور فتهون عليه نف�شه و�شحته. اإّن من 
يبيح لنف�شه اإتالفها بكل و�شيلة رخي�شة ملجرد اأّن فيها لذة مزعومة هو 

اإن�شان فقد مقّومات الإن�شانية، اإنه اإن�شان ي�شتحق الرثاء.

ولنا وقفة مع تاريخ التدخني:

نبذة عن تاريخ التدخين

يف اأوائل القرن ال�شاد�س ع�شر اأدخل مكت�شفو اأمريكا عادة التدخني 
عند  النا�س  يتداوله  الذي  نيكوتني  وم�شطلح  الأوروبية،  احل�شارة  اإىل 
يف  فرن�شا  �شفري  نيكوت  جللون  ا�شم  من  اأُخللذ  التدخني،  عن  التحدث 
اإعادة  اأّن للتدخني فوائد مثل  ل�شبونة الذي دافع عن الّتبغ، وكان يوؤكد 

الوعي وعالج الكثري من الأمرا�س.
ومنذ هذه البداية مل يرتك املو�شوع دون مقاومة، فقد قام كثريون 
"مقاومة التبغ"، حيث  ا )جيم�س الأول( يف كتابه  مبعار�شته وخ�شو�شً
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اعترب التدخني و�شيلة هدامة لل�شحة. 
اأما ال�شيجارة التي يعرفها النا�س ب�شكلها احلايل فقد ظهرت يف 

الربازيل عام )1870م(.
اأول اإح�شائية عن التدخني يف الوليات املتحدة  اأّن  ومن الغريب 
الأمريكية ظهرت يف عام )1880م(، وكان تعداد ال�شكان خم�شني مليوًنا 
ارتفع  وحينما  �شنوًيا،  �شيجارة  بليون  يدخنون )1.3(  اأنهم  ثبت  فقط 
عدد �شكان الوليات املتحدة الأمريكية اإىل )204( ماليني ارتفع عدد 

ال�شجائر املدخنة اإىل 536 بليون �شيجارة �شنوًيا. 
زيادة  اأن  اأي  بن�شبة )%300(،  زادوا  ال�شكان  اأّن  يت�شح  هذا  من 

ال�شجائر اأكرث من زيادة ال�شكان )133( مرة.
بعد هذا اجلهد الي�سري: نتمنى اأن نكون قد وّفقنا لك�سف خفايا 
البعد  واحر�سي على  اأحد �سحاياها،  تكوين  املهلكة، فال  الآف��ة  هذه 

عنها، وعن اأي مكان يدعو اإليها .
التوفيق". ويل  "واهلل 
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أسبوع التدخين )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سراء،  وكا�سف  النعماء،  م�سدي  العطاء،  جزيل  على  هلل  احلمد 
ومعطي ال�سراء.

احل��م��د هلل ع��امل ال�سر واجل��ه��ر، احل��م��د هلل ع��ايل القهر وال��ق��در، 
ك�سف  عند  املطلوب  املدلهّمات،  عند  املدعو  بالأقوات،  املتكّفل  هلل  احلمد 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�سالة وال�سالم على النبي الأمني والهادي املبني ، واآله و�سحبه 

الكرمي. ثم اأما بعد:
الفتيات  �سفوف  يف  �سيما  ل  ال��ت��دخ��ني  ع���ادة  خطر  ازداد  اأن  بعد 
واملراهقات وطالبات املدار�ض واجلامعات وا�ستفحال خطره على ال�سحة، 
اأحببنا اأن نبنّي حقيقة هذا اخلطر الكامن باحلقائق والأرقام ل بالعواطف 
والنفعالت، من منر اإذاعة )                         ( ويف هذا اليوم )         ( 
املواف��������ق )                   ( من �سهر )                       ( لعام األف واأربعمائة 

و)                           ( من الهجرة. 

وق��د اأمرن��ا املوىل -ع��ّز وج��ّل- باملحافظة على ال�صح��ة واأكد 
عليها �صبحانه، حيث قال تعاىل:

القرآن الكريم

زب ڎ               ڈ       ڈ       ژ ژ ڑڑ ک ک  تعاىل:  قال 
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک 
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ے    ھ  ھ    ھھ  ہہ   ہ      ہ  ۀ  ۀ     ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں   ں 
ے ۓ رب ) البقرة(.

وهن��اك اأب��واب م��ن ال�صّن��ة املطّه��رة ته��دي امل�صل��م اإىل �صبي��ل 
املحافظة على ال�صحة منها: 

الحديث

 : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  قللال  قللال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبللي  عن 
ٌع و�شبعوَن �ُشعبًة. واحلياُء �ُشعبٌة من الإمياِن" رواه م�شلم.  "الإمياُن ِب�شْ

واحلكمة تنهانا عن التدخني:

الحكمة

- رفيقة ال�شوء هي اأول طريق نحو التدخني

ونرتككّن مع حقائق علمية عن التدخني والأمرا�س:

حقائق علمية عن التدخين واألمراض

اإّن التدخني ي�شبب اأنواعا عديدة من ال�شرطان - اأهمها �شرطان 
ا نادًرا قبل الثالثينيات، حيث كان  الرئة - لقد كان �شرطان الرئة مر�شً
عدد الإ�شابات لهذا املر�س يف الوليات املتحدة الأمريكية يقّدر بحوايل 
اإىل  )1٩77م(  �شنة  يف  الرقم  هذا  ارتفع  وقد  �شنوًيا،  اإ�شابة   )600(
حوايل )85.000( اإ�شابة، ولي�س هناك من �شك اأّن اأهم الأ�شباب التي 

اأدت اإىل هذه الزيادة الهائلة يف الإ�شابات هو التدخني.
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ما الرباهني العلمية التي تثبت اأّن التدخني ي�شبب �شرطان الرئة؟ 
واأّن ن�شبة  الرئة مر�س نادر جًدا بني غري املدخنني،  اإّن �شرطان 
الإ�شابات تزداد بازدياد عدد ال�شجائر امل�شتهلكة وازدياد مدة التدخني، 
وتقل هذه الن�شبة تدريجًيا عند الإقالع عن التدخني، مما يثبت العالقة 

املبا�شرة بني التدخني و�شرطان الرئة.
اإّن ل�شرطان الرئة اأنواًعا عديدة، واإّن زيادة الإ�شابات هي نتيجة 
الأنللواع  اأمللا  التدخني،  ي�شببها  التي  الأنلللواع  يف  ح�شلت  التي  الللزيللادة 
بالتدخني، فقد بقيت متاًما كما كانت قبل  لها  التي ل عالقة  الأخللرى 

ع�شر "اأمرا�س التبغ".
ا  اأمرا�شً ي�شبب  التبغ  دخللان  اأّن  العلمية  الأبللحللاث  اأظهرت  لقد 

�شرطانية عديدة يف اأنواع خمتلفة من احليوانات.
اإّن هذه الرباهني ل ترتك جماًل لل�شك باأّن التدخني هو من اأهم 
م�شببات �شرطان الرئة، ولكن يجدر بنا اأن نو�شح اأّن هناك فرًقا كبرًيا 
اأكرث  فال�شيجارة  وال�شيجار،  الغليون  وتدخني  ال�شيجارة  تدخني  بني 
خطًرا. لقد اأثبتت الدرا�شات اأّن �شرطان الرئة اأكرث �شيوًعا، بالن�شبة اإىل 
وبني )8- ال�شجائر  بني مدخني  مرة  وع�شرين  بخم�س  املدخنني،  غري 
ال�شيجار.  و )3-5( مرات بني مدخني  الغليون  ٩( مرات بني مدخني 
التدخني  ي�شببه  الللذي  الوحيد  ال�شرطان  هو  لي�س  الرئة  �شرطان  اإّن 
الغليون(  مدخني  بني  ا  )وخ�شو�شً ال�شفة  �شرطان  ي�شبب  فالتدخني   -
هناك  اأّن  كما  احلنجرة.  و�شرطان  الل�شان،  فيها  الفم مبا  و�شرطانات 
درا�شات تدل على اأّن التدخني هو اأحد م�شببات �شرطان املريء واملثانة.
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كم��ا اأّن التدخني ل ي�صر متعاطي��ه فقط بل كل من هم بجانبه 
اأو يقرتبون منه، لن�صتمع اإىل هذا التقرير:

 سيجارتكِ ال تضرّكِ وحدكِ 
بل مئات الناس يقاسمونكِ الضرر

ُيعد خطرا فادًحا على �شحة املجتمع العامة. وانطالقا  التدخني 
من تعريف منظمة ال�شحة العاملية "لل�شحة" وهو:

وجود  ولكن  املر�س  من  اخللو  هي  فقط  لي�شت  ال�شحة  "اإّن 
األ ي�شمح به يف  �شالمة نف�شية وعقلية واجتماعية" فاإّن التدخني يجب 
اأماكن كثرية كما هو الآن. فخالل مدة ا�شتعال ال�شيجارة ينت�شر معظم 

الدخان مبا�شرة اإىل اجلو املحيط.
وبعد مناق�شة طويلة للمحتويات ال�شارة لدخان التبغ ُوجد اأّن اأربع 
ا�شتن�شاق  جراء  من  وخيمة  لأ�شرار  يتعّر�شون  �شوف  النا�س  من  فئات 

ذلك الدخان وهم: 
1- مر�شى الّربو واحل�شا�شية.

2- الّر�شع والأطفال.
3- مر�شى القلب والرئة.

4- م�شتعملو العد�شات الال�شقة.

وهنا وقفة:

وقفة 

الأرجيلة  يدخنون  الذين  اأولللئللك  خا�شة  ال�شباب  بع�س  يعتقد 
)ال�شي�شة( باأنها اأقّل خطًرا، اأو ب�شكل اأدق ح�شب تعبريهم لي�شت ذات 
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خطر طاملا مير الدخان عرب ماء الأرجيلة )ال�شي�شة(. 
ويكفي اأن تعلمي عزيزتي اأّن الأرجيلة الأنيقة ذات الرائحة املحببة، 

تدخني راأ�س واحد منها ، يعادل تدخني ع�شر �شجائر على الأقل! 
املواد  يزيد من  لالأرجيلة )بكل مكّوناته(  واأّن الحرتاق اجلزئي 

ال�شامة يف الأرجيلة ..!
من  يزيد  متعّددين،  اأ�شخا�س  ِقبل  من  الأرجيلة  ا�شتعمال  واأّن 

انتقال الأمرا�س املعدية بينهم ..!
تبغ  يحتويها  التي  وامل�شرطنة  ال�شامة  املللواد  ي�شفي  ل  املللاء  واأّن 

الأرجيلة.
م�شرطنة  كيميائية  مللادة   400 من  اأكللرث  على  يحتوي  التبغ  واأّن 
والنفتالني،  والأمونيا،  والأ�شيتون،  الهيدروجني،  �شيانيد  اأخطرها: 
والزرنيخ، والنيكوتني، والدي دي تي، وغاز اأول اأك�شيد الكربون، وغريها!
ه���ذا ه��و ع���دّو ال�����س��ح��ة، ال��ت��دخ��ني ب��ك��ل ���س��وره وم�ستقاته من 
املدخنات،  مبجال�سة  رخي�سة  �سحتك  جتعلي  فال  وغريها،  ال�سي�سة 
قال  نعمة،  ال�سحة  اأّن  وتذّكري  ب�سمومه  عامًرا  ج�سمِك  جتعلي  ول 

تعاىل:زب ہ ھ ھ ھ ھ رب ) التكاثر: ٨(.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع التدخين )3(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخل��ري  جزيل  الإح�سان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�سعد الثقالن، وعليه يتوّكل الإن�ض واجلان، ومنه يطعم 
امل�سطفي  عدنان،  ولد  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  واحليوان،  الإن�سان 
اآله و�سحبه، ومن �سار على نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما  الكرمي وعلى 

بعد:

اإن�سانية  غ��ري  و�سائل  اإىل  ال�سجائر  ت�سنيع  �سركات  ع��م��دت  لقد 
ل�سطياد ال�سباب والفتيات، فالبداية - اأيتها الكرميات - تبداأ ب�سيجارة 
دورات  اأو يف  اأو غريها  �سديقة  ال�سيجارة من  بجزء من  ورمب��ا  واح��دة، 
املياه يف املدر�سة اأو البيت؛ لكنها تتطّور مع عدم توفر الرقابة والتوعية 
بالن�سبة لالأطفال وطالبات املدار�ض، وكذلك مع قيام الوالدين اأو الأ�سقاء 
الكبار يف املنزل بالتدخني، فهم القدوة يف البيت، مع هذا كله تكر امل�ساألة 

وت�ستفحل.

و�سوف نتحدث باإذن اهلل يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( 
من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة، 
عن اجلانب ال�سرعي واحلكم القطعي لهذا الداء اخلطري، ونتطّرق اإىل 

بع�ض م�ساره.
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نب��داأ باآي��ات بّين��ات، م��ن �صم��اء البي��ان، وعي��د البالغ��ة، ومع 
القراآن:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ   ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ           ٿ  ٿ  ٿ 

ڦڄ ڄ    ڄ ڄ  ڃ ڃ  رب) النحل(.

واملنهج النبوي منهج بديع من الذي ل ينطق عن الهوى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

اهلل  ر�شول  قال  قال:  عنه-  اهلل  الأ�شعري -ر�شي  مالك  اأبي  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: "اإ�شباُغ الو�شوِء �شطُر الإمياِن و احلمُد هلِل متالأ امليزاَن، و�شبحان 
اهلِل واحلمُد هلِل متالآِن اأو متالأ ما بني ال�شماِء والأر�ِس، وال�شالُة نوٌر، 
ٌة لك اأو عليك، كلُّ النا�ِس  وال�شدقُة برهاٌن، وال�شرُب �شياٌء، والقراآُن ُحجهَّ

َيغدو، فبائٌع نف�َشه، فُمعِتُقها اأو موِبُقها" �شححه الألباين.   



122

واحلكمة تدعوِك اإىل ترك التدخني:

الحكمة

- التدخني داء، فال جتعليه يق�شي على حياتِك.

هل التدخني حرام؟ 

فتوى

�شدرت فتوى عن ف�شيلة  ال�شيخ عبد العزيز بن باز بتحرمي التبغ 
وي�شتمل  لكونه خبيثا  اأنواعه حمّرم كاخلمر،  بكل  التبغ  »اإّن  حيث قال: 
على اأ�شرار كثرية، ول يجوز بيعه ول تدخينه ول التجارة فيه«. واأ�شاف: 
املطاعم  من  الطّيبات  لعباده  اأبللاح  قد  وتللعللاىل-  -�شبحانه  اهلل  »اإّن 
اأما التبغ فلي�س من الطّيّبات بل هو  وامل�شارب وحّرم عليهم اخلبائث ، 

من اخلبائث«. 
يدخن  من  كل  »بللاأن  اهلل-:  رحمه  بللاز-  بن  ال�شيخ  ف�شيلة  واأكللد 
-�شبحانه  اهلل  اإىل  والإنابة  التوبة  اإىل  يبادر  اأن  عليه  بالتبغ  يتاجر  اأو 

وتعاىل- والندم على ما م�شى والعزم على األ يعود اإىل ذلك«.
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  عن  �شادرة  فتوى  ا  اأي�شً وهللذه 
والإفتاء باململكة، تقول: »�شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والجتار 
به حرام، ملا فيه من ال�شرر، وقد روي يف احلديث: »ل �شرر ول �شرار«، 

ولأنه من اخلبائث، وقد قال اهلل تعاىل يف �شفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  زب ڌ ڎ 
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ڎ ڈ ڈ  ژ رب ) الأعراف: 157( وباهلل التوفيق.

وهذه معلومات متفّرقة عن التدخني واملدخنني: 

متفرّقات عن التدخين والمدخنين

1- يحوي الن�شف الأخري من ال�شيجارة امل�شتعلة مواد �شارة اأكرث 
من ن�شفها الأول. 

2- يقول الأطباء - الدلئل قوية لدرجة ل ت�شمح ل�شمائرنا كاأطباء 
اإّل اأن ننذر النا�س باملخاطر التي يعر�شون  اإنقاذ احلياة  م�شوؤولني عن 

اأنف�شهم لها اإذا ا�شتمروا يف التدخني. 

3- اأح�شن دفاع �شد خطر التدخني هو عدم التدخني. 

4- ل ميكن للطب اأن يدراأ �شرطان الرئة اأو يعاجله - اإذ اإّن اأربعة 
ل  عادة  املر�س  ت�شخي�س  لأّن  ي�شفون؛  ل  الداء  بهذا  املر�شى  اأخما�س 
يكون اإّل بعد اأن ينت�شر ال�شرطان خارج الرئة، ولي�س هناك اإل احتمال 
املر�شى  الباقي من  �شنوات يف  اأكرث من خم�س  املعالج  )5%( يف عي�س 

الذين ي�شّخ�شون قبل اأن تظهر بوادر انت�شار ال�شرطان خارج الرئة. 

5- التدخني ي�شعف الذاكرة، وبالتايل يقلل من فر�س التفوق لدى 
الطالبات.
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اإّن الأه��م من كل ما تقدم اأن تك��وين اأنت القدوة؛ فكوين قدوة 
�صاحل��ة باإقالعك ع��ن التدخني، واإليِك الطريق��ة املثلي لالإقالع عن 

التدخني:

الطريقة المثلي لإلقالع عن التدخين

هناك �شركات تقوم بالرتويج لأدوية قامت بت�شنيعها للم�شاعدة 
على الإقالع عن التدخني، ويوما بعد يوم ن�شمع اأو نقراأ عن دواء جديد 
الإقالع  املدخنني على  ت�شاعد  اإنها  يقال  التي  الأدويللة  تلك  اإىل  ي�شاف 
عن التدخني، ويكفي اأن تعلمي اأيتها الطالبة الكرمية باأن مبيعات تلك 
دولر  مليون  ت�شعمائة  عام )1٩٩1م(  بلغت  الأدوية  تلك  ال�شركات من 

اأمريكي �شرفت منها على الدعاية مائة مليون دولر.
وقناعتها  وباإرادتها  بنف�شها  املدخنة  متتنع  اأن  املثلى،  والطريقة 
باأن  العلمية والطبية وا�شعة النت�شار  اأن ثبت بالتقارير  ال�شخ�شية بعد 
ول  للبيئة.  رئي�شي  وملّوث  حولها،  ومن  املدخنة  ب�شحة  �شار  التدخني 
اأو يعجز عن اتخاذ قرار  اإن�شاًنا لي�شت لديه الإرادة  اأعتقد باأّن هنالك 
اأي  من  طلب  ودون  م�شاعدة  اأدويللة  دون  اأهله،  و�شحة  ب�شحته  خا�س 
اإن�شان ! فاحلياة حياته .. وال�شحة �شحته ... وهو اإن�شان له دين، وعقل، 

واإدراك وفهم لالأمور.
ويف اخلتام اأقول: عندما تقراأ اإحدانا خًرا فيه تذيٌر من وزارة 
وت�سارع  عنه،  بالبتعاد  تلتزم  فاإنها  منتج  اأو  غ��ذاء  اأو  ل��دواء  ال�سحة 
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باإخبار اأهلها وزميالتها حول هذا التحذير، وهذا هو التحذير الإلهي 
دينِك  تخ�سري  ف��ال  التدخني،  عليك  حرما  ق��د  ال�سحي  والتحذير 

و�سحتِك فتكون خ�سارتِك عظمى، وفادحتِك اأعظم. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع التدخين )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأي��ادي الوافية، واملنن ال�سافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�ساله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �سحاب، وملع �سراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغّر  الأن��ب��ي��اء واملر�سلني، وق��ائ��د  اأ���س��رف  وال�����س��الم على  وال�����س��الة 
واأزك��ى  ال�سالة  اأف�سل  و�سحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  حمّمد  نبّينا  املحّجلني، 

الت�سليم. ثم اأما بعد:
اإّن  اإذ  الكبار  م��ن  بالتدخني  ت��اأث��ًرا  اأك��رث  ه��م  وال�سباب  ال�سغار  اإّن 
الذين  ه��وؤلء هم  اأك��رث،  بقوة  )اأط��رى( وتتقّل�ض  �سرايني قلوبهم تكون 
يجب اأن نحميهم من م�سار التدخني ب�سرعة، ولكن ل�سوء احلظ هوؤلء 
هم الأكرث ا�ستعدادا للبدء بالتدخني، ومن منر اإذاعة )                         ( 
ويف هذا اليوم )         ( املواف��������ق )                   ( من �سهر )                       ( 
لعام األف واأربعمائة و)                           ( من الهجرة النبوّية، اأن نبنّي َلُكّن 

جوانب مهّمة  من اأخطار هذا الداء اللعني على ال�سحة. 

- وخري الكالم، كالم رّب الأنام، القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تلللعلللاىل:  قلللال 
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ   چ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 

رب  ۓ  ۓ   ے   ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ 

) البقرة(.

والر�صول ملسو هيلع هللا ىلص دّلنا على الفالح، وحّذرنا من الهالك: 

الحديث

عن اأبي الدرداء -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ما 
�شيٌء اأثَقَل يف ميزاِن املوؤِمِن يوَم القياَمِة من ُخُلٍق ح�شٍن، فاإِنهَّ اهلَل تعاىل 

ُيْبِغ�ُس الفاِح�َس البذيَء" �شححه الألباين. 

واحلكمة تقول للمدخنني: 

الحكمة

- �شحتك غالية، فال تبيعيها مقابل �شيجارة.



128

م الرئوي هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:  التدخني والت�صخُّ

التدخين والتضخم الرئوي
اإذا كنت مدخنة، فاإّن فر�س وفاتك مبر�س الت�شخم الرئوي تعادل 

حوايل ع�شرة اأ�شعاف اأولئك الذين مل يدخنوا قط!
من اأكرث امل�شاكل ال�شحية ازديادا يف اأمريكا الآن، مر�س ُيعرف 
با�شم الت�شخم الرئوي، حيث ي�شيطر هذا املر�س حالًيا على اأكرث من 
مليون اأمريكي. وميوت �شنوًيا حوايل )14000( فرد نتيجة هذا املر�س 
يف اأمريكا. واملر�س ي�شبه - ب�شكل عام - �شرطان الرئة. اإذ اإّن كليهما 
ي�شبب تغرّيات يف اأ�شطح خاليا ممرات الهواء يف الرئة، ويعزى كالهما 
اإىل التدخني، حيث يحدث ت�شخم الرئة عندما تبداأ اأ�شطح اخلاليا يف 
مثل  ا�شتمرار  ومع  خارجية.  مهّيجة  لأ�شباب  طبيعي  غري  ب�شكل  النمو 
هذا النمو فاإنها تبداأ يف �شد فتحات الهواء يف الرئتني وح�شوها باأك�شيد 
الكربون، ونتيجة هذا الن�شداد فاإّن ال�شخ�س امل�شاب يجد �شعوبة يف 
ا�شتن�شاق الهواء، وكلما �شاءت احلالة فاإّن املواد ال�شامة يف دخان التبغ 
ت�شعف جدران املمرات الهوائية، والتي تنفجر نتيجة ال�شغط منتجة ما 
البالونات هذه  اأ�شباه  وتفقد جدران  وتكرب،  تكرب  التي  البالونات  ي�شبه 

مرونتها ب�شبب املواد الكيماوية يف الغازات والقطران.
وفقدان  التنف�س  �شيق  من  الرئوي  بالت�شخم  امل�شابون  ويعاين 
واجباتهم  ممار�شة  مللن  يتمكنون  ل  ثللم  الللكللفللاءة،  ونق�شان  الطاقة 

ال�شرورية يف احلياة.
ن�شاطهما  ا�شتعادة  من  الرئتني  ن  ميكِّ  ، التدخني  عن  والإقلللالع 
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املمرات  وتندمل جدران  ت�شفى  اأن  بينما ل ميكن  ثانية،  اأكرب  باإمكانية 
الهوائية.  

وبني التدخني وت�صلُّب ال�صرايني عالقة وطيدة:

التدخين وتصلُّب الشرايين

تعادل  القلب  اأمرا�س  ب�شبب  موتك  فر�س  فاإّن  تدخنني  كنت  اإذا 
)103%( اأكرث من غري املدخن.

تزداد الإ�شابات والوفيات اأكرث واأكرث بت�شلُّب ال�شرايني واأمرا�س 
القلب الأخرى بن�شبة )50%( يف اأمريكا، من جمموع الإ�شابات والوفيات 
نتيجة اأمرا�س اأخرى. ويف ال�شنوات الأخرية، اكت�شف الأطباء اأّن ال�شبب 
املبا�شر لهذا املر�س، تناول املاأكولت عالية الد�شم التي يتناولها معظم 

الأمريكيني.
اأما الآن، فقد بنّي بحث علمي جديد اأّن النيكوتني ومواد كيماوية 
)على  الد�شمة  بات  الرت�شُّ تكوين  من  تزيد  التبغ،  عن  ناجتة  اأخللرى 
هذا  ولي�س  لل�شرايني!  الداخلية  على طول اجلدران  كولي�شرتول(  �شكل 
اأو ان�شداد ال�شرايني، مما  اإّن النيكوتني يت�شبب يف ت�شييق  فح�شب؛ بل 
مينع الأوعية الدموية من اإمداد القلب والدماغ والأطراف وغريها بكمية 

الدم الالزمة. 
هذه  ويف  واأخطر.  اأكللرب  اأ�شرار  تنتج  �شوًءا،  احلالة  ازديللاد  ومع 
احلالة فاإّن جلطة �شغرية من الدم يف اأحد الأوعية الدموية املتقّل�شة، 

كافية لأن ت�شبب نوبة قلبية!.
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كما اأّن التدخني يوؤذي اجلنني:

التدخين مضرٌّ جدًا بالجنين

معّر�شات  املدخنات،  احلوامل  الن�شاء  اأّن  الدرا�شات  اأثبتت  لقد 
بن�شبة عالية للولدة قبل الأوان، ولالإجها�س ولولدة اجلنني ميًتا، وملوت 

الطفل يف الأ�شابيع الأوىل بعد الولدة.
يف  تقّل�شا  ي�شبب  الأم  تدخني  اأّن  الدرا�شات،  هذه  اأظهرت  كما 
�شرايني الدماغ عند اجلنني، فالغاز املوجود يف ال�شجائر ميكن اأن يعرقل 
عملية انتقال الأك�شجني من الدم اإىل اجلنني. اإذ اإّن ارتفاع م�شتوى اأول 
اأك�شيد الكربون يف دماء الأجنة والأطفال املولودين من اأمهات مدخنات، 
ي�شعف من قدرة الدم على نقل الأك�شجني، )وذلك لأّن غاز اأول اأك�شيد 
واإ�شعاف  بالهيموجلوبني،  الحتللاد  على  والقدرة  القابلية  له  الكربون 
حجم  �شغر  �شبب  اأّن  الدرا�شات  وتف�ّشر  ذلك(.  على  الأك�شجني  قدرة 
الأطفال املولودين من اأمهات مدخنات، يعود اإىل عرقلة نقل الأك�شجني 

اإىل اأن�شجة اجلنني. 
ل  فلماذا   ، اأمرا�سه  وتلك  التدخني  هو  ها  نقول:  اخلتام  ويف 
ينتج  مما  ���س��وًءا،  احلالة  يزيد  التدخني  على  ا�ستمرارك  اإّن  تقلعي؟ 
اأ�سراًراَ اأكر واأخطر، ويف هذه احلالة فاإننا نقول: القرار بيدِك فال 

جتعلي الفر�سة تفوتك.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع التدخين )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأحّل لنا الطيبات وحرم علينا اخلبائث، وال�سالة 
وال�سالم على من دعا اإىل الف�سائل، وحّذرنا من الرذائل وعلى اآله الكرام 

خري �سالة واأزكى �سالم. ثم اأما بعد:
اإىل عادات، وكما  اإىل كبائر، والأفعال تتحّول  ال�سغائر تتحّول  اإّن 
 يقال كرثة امل�سا�ض تقلل الإح�سان، لعلنا يف هذا اليوم )         ( املوافق 
 )                   ( م��ن ���س��ه��ر )                       ( ل��ع��ام األ����ف واأرب��ع��م��ائ��ة 
و)                           ( من الهجرة، ن�سلط ال�سوء على اأحد �سلوكيات املجتمع 
التي اأ�سبحت عادة م�ساهدة، األ وهي التدخني، فاأ�سبحنا ن�ساهده اأينما 
و�سكت  والبنات،  الأبناء  الآب��اء، فع�سقه  تغافل عنه  واأينما جل�سنا،  ذهبنا، 

عنه امل�سلحون فدعا اإليه املف�سدون - اإل ما رحم ربي-.

 اإّن التوعية والتوجيه، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر �صمة 
مي��ز هلل بها عباده ال�صاحلني، واإن اأعظ��م اإ�صالح وتوجيه موجود يف 

كتابه الكرمي:

القرآن الكريم

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  زب  تعاىل:  قللال 
ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ 
ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
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ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک   ک  ک  ڑ  ڑ 
رب  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳ    ڳ 

) الأعراف(.

وق��د اأبان لنا ر�صولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص الطري��ق وجعلنا على املحّجة 
البي�صاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها اإّل هالك:

الحديث

عن اأبي ذر الغفاري -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ي�شبح على كل �شالمى من اأحدكم �شدقة، فكل ت�شبيحة �شدقة، وكل 
حتميدة �شدقة، وكل تهليلة �شدقة، وكل تكبرية �شدقة، واأمر باملعروف 
�شدقة، ونهي عن املنكر �شدقة ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من 

ال�شحى« رواه م�شلم.

واإذا كانت احلكمة تقول:

الحكمة

- التدخني هو اخلطوة الأوىل نحو املخّدرات.

فاإّن الكلمة تقول: 

التدخين سمٌّ قاتل

التدخني  خماطر  يف  ي�شك  اليوم  اأ�شبح  اأحللد  ل  الكرمية:  اأختي 
هذه  يف  معِك  ويل  واجل�شد.  والنف�س  الدين  على  اجل�شيمة  واأ�للشللراره 
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العجالة وقفات فيها ن�شح واإر�شاد لِك: 
هل ت�شّكني اأيتها الطالبة النجيبة يف اأن التدخني حرام؟! �شتقولني: 
ل ، ولكن ثم تبداأ العتذار والت�شويغ، بينما كل ذلك ل ينفعك عند الوقوف 
بني يدي اهلل. ال�شموم تفتك بال�شحة وتقود اإىل الهالك ولو اأقدم اأحد 
 .. تبالني  ول  ال�شموم  تتعاطني  واأراك  عقله.  يف  لتهم  تعاطيها  على 
فالدخان يحتوي على �شموم خطرية منها النيكوتني ون�شبته يف الدخان 
ما بني 2% اإىل 10%، وكذلك �شم اأول اأك�شيد الكربون والزرنيخ، وكلها 
�شموم قاتلة باإجماع الأطباء العقالء الذين ي�شعون للمعايل، ويتوقون اإىل 
املكارم، واأنت بالتدخني تنزلني نف�شك اإىل الدون واحل�شي�س، ت�شفهني 
عقلِك وتنق�شني من قدرِك. ومهما يكن ما تعتذرين به فاأنت تخ�شرين 

نف�شِك على كل حال. 
وانظري  املدخنة  منها  ت�شلم  ل  التي  الأمللرا�للس  هللذه  يف  تاأملي 
الكبد  تليف  و  الرئوي  وال�شل  الربو   : بل  اأن ت�شابي  لنف�شك  هل تر�شني 
والذبحة ال�شدرية وت�شلب �شرايني املخ والف�شل الكلوي و�شعف املناعة 

وقرحة املعدة و�شرطان الرئة والقلب واملعدة والثنى ع�شر؟. 

واإليِك بع�س الن�صائح امل�صاعدة على الإقالع عن التدخني: 

نصائح لإلقالع عن التدخين

ترك  يف  هلل  واأخل�شي  �شادقة،  واإرادة  قوية،  عزمية  ذات  كوين 
واأحّلي عليه  وتوكلي عليه،  �شبحانه،  وا�شتعيني باهلل  املحرم  الداء  هذا 

يف الدعاء.
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واإذا كان قد مر عليِك وقت طويل واأنت تدخنني وا�شتع�شى عليِك 
الإقالع فا�شت�شريي الأخ�شائية. 

ا�شتطاعت  اإرادة  �شاحبة  من  كم  وانظري  همة،  �شاحبة  كوين 
التخل�س من التدخني فا�شتقام اأمرها، وتنّور وجهها، وعادت له عافيتها.

وه��ذه وقفه مهّم��ة  مع نتائ��ج واإح�صائيات ح�صده��ا التدخني 
خالل اأعوام:

نتائج وإحصائيات

خماطر التدخني على ال�شحة كبرية جدا، وتقرر منظمة ال�شحة 
العاملية وجميع الهيئات الطبية يف العامل، اأن التدخني هو اأكرب خطر على 
يتم  اأن  من�شقة  بجهود  ومع ذلك ميكن  اليوم،  الب�شرية  يواجه  ال�شحة 
التغلب على م�شاكله العديدة؛ حيث يقتل التدخني اأربعة ماليني �شخ�س 
العامل  ال�شكانية وخا�شة يف  الزيادة  ب�شبب  ازدياد  والعدد يف  كل عام، 

الثالث.
وتقدر منظمة ال�شحة العاملية اأن ي�شل العدد اإىل ع�شرة ماليني 

�شخ�س يتوفون �شنوًيا بحلول عام )2020م(.
جدة  يف  ال�شي�شة  عن  العزيز  عبد  امللك  جامعة  من  بحث  ويف 
)1٩88م(، تبنّي اأّن تاأثري ال�شي�شة من جهة اأول اأك�شيد الكربون، وهو غاز 
�شام يتحد بالهيموجلوبني يف الدم، وي�شبب ارتفاع الكول�شرتول ولزوجة 
الدم وبالتايل زيادة اجللطات، تبنّي اأّن تاأثري ال�شي�شة يبلغ �شعف تاأثري 
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ال�شجائر. وبلغ املعّدل ملدخن ال�شي�شة من الرجال )10.6%( ومدخنات 
ال�شي�شة )%7(.

هذا هو التدخني، وتلك هي ثمراته اخلبيثة، فاإن كنت ل تدرين 
تزالني  وما  تعلمني خماطره  كنت  واإن  فتلك م�سيبة،  عن خماطره 

م�ستمرة عليه فامل�سيبة اأعظم.
اأ�ساأل اهلل العظيم اأن يقينا جميًعا �سرور التدخني، واأن يع�سمنا 

من الوقوع يف �سباكه. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )1(

ٱ ٻ ٻ

ك��م منح م��ن اخلري  النعيم، احلمد هلل  اأع��ط��ى م��ن  ك��م  احلمد هلل 
عّمت  هلل  احلمد  اجل�سيم،  النوال  من  به  ل  تف�سّ كم  هلل  احلمد  العميم، 

نعمه، وان�سرفت نقمه وت�ساعف كرمه.
وال�سالة وال�سالم على حممد الأمني، واآله و�سحبه اأجمعني، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين - ثم اأما بعد:
كر  بالذِّ ي�ستغل  اأن  ينبغي  جليلة،  و�سعرية  عظيمة،  فر�سة  احل��ج 
والتكبري والت�سبيح وال�ستغفار لأنه عبادة من حني لب�ض الإح��رام حتى 

التحلل منه.
وهذا هو حمورنا لهذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر 
)                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة النبوّية. 

كر احلكيم: ون�صتمع اإىل اآيات عطرة من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ې  ۉې   ۉ  ۅ     ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ      ۆ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ىى  ې  ې 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ      ۈئ ېئېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی ی  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ      ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 
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ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ    ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ         ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ رب ) البقرة(.

ومن اأحاديث امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف احلج:

الحديث

اأّي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: �شئل ر�شول اهلل  عن 
العمل اأف�شل؟ قال: »اإميان باهلل ور�شوله« قيل ثم ماذا؟ قال: »اجلهاد يف 

�شبيل اهلل« قيل ثم ماذا؟ قال:»حجٌّ مربور« متفق عليه.

فري�ص��ة احل��ج هي عنوان كلمتنا لهذا اليوم: 

فريضــة الحــج

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے   ھ  ھ  زب  تعاىل:  اهلل  قال 
ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ      رب ) اآل عمران: ٩7(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  خطبنا  قال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبي  وعن 
فقال: »اأيها النا�س قد فر�س عليكم احلج فحّجوا«. فقال رجل: كل عام 
لوجبت  نعم  قلت  لو   «: فقال  ثالًثا.  قالها  حتى  ف�شكت  اهلل؟  ر�شول  يا 
وملا ا�شتطعتم«. ثم قال:» ذروين ما تركتكم فاإمنا هلك من كان قبلكم 
بكرثة �شوؤالهم واختالفهم على اأنبيائهم، فاإذا اأمرتكم ب�شيء فاأتوا منه 

ما ا�شتطعتم، واإذا نهيتكم عن �شيء فدعوه«.
-عليه  اخلليل  اإبللراهلليللم  اهلل  نبي  عهد  اإىل  احلللج  تللاريللخ  يرجع 
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اأول من بنى البيت العتيق، واأول من طاف به مع ولده  ال�شالم- ، فهو 
اللذان �شاأل ربهما -�شبحانه وتعاىل-  اإ�شماعيل عليهما ال�شالم، وهما 

اأن يريهما اأعمال احلج ومنا�شكه، قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ    ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ 

ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ رب ) البقرة(.

اإنه  يقولون:  فاجلمهور  الأمة،  على هذه  فري�شة احلج  تاريخ  اأما 
فر�س يف ال�شنة التا�شعة من الهجرة، حيث اأمر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأبا بكر 
حج  العا�شرة  ال�شنة  ويف  للحج،  اأمريا  بهم  ليحج  النا�س  على  ال�شديق 
الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بالأّمة حجة الوداع، فا�شتدل اجلمهور على فر�شية احلج يف 

هذه ال�شنة، �شنة ت�شع من الهجرة.

وننتقل اإىل فقرة بعنوان: اأنواع الّن�صك:

أنواع النسك

الأن�شاك ثالثة: متّتع، اإفراد، قران. 
فالتمّتع: اأن ُيحرم بالعمرة وحدها يف اأ�شهر احلج، فاإذا و�شل مكة 
اليوم  وهو  الرتوية  يوم  كان  فاإذا  ق�شر،  اأو  وحلق  للعمرة  و�شعى  طاف 

الثامن من ذي احلجة اأحرم باحلج وحده واأتى بجميع اأفعاله. 
للقدوم  و�شل مكة طاف  فاإذا  باحلج وحده،  اأن يحرم  والإفللراد: 
و�شعى للحج ول يحلق ول يق�شر ول يحل من اإحرامه، بل يبقى حمرًما 
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حتى يحل من بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، واإن اأخر �شعي احلج اإىل 
ما بعد طواف احلج فال باأ�س. 

والقراآن: اأن يحرم بالعمرة واحلج جميًعا، اأو يحرم بالعمرة اأوًل 
ثم يدخل احلج عليها قبل ال�شروع يف طوافها، وعمل القارن كعمل املفرد 

�شواء، اإل اأّن القارن عليه هدي، واملفرد لهدي عليه. 

ون�صتمع اإىل اآداب احلج:

آداب الحــج

ليقع  بها  يعمل  اأن  امللراأة(  اأو  لقا�شده )رجاًل  ينبغي  اآداٌب  للحج 
حجه على الوجه الأكمل، منها:

ل  الإ�شالم  ركن  اأداء  وق�شد  وجللّل-  -عّز  هلل  النية  اإخال�س   -1
حلب الثناء من النا�س.

2- التوبة: التوبة من الذنوب ورّد حقوق النا�س واأماناتهم.
3- الزاد احلالل: فعليه مدار قبول احلج.
4- اأن يكون احلاج/ احلاجة طيب النف�س.

5- وعلى قا�شد احلج اجتناب الرفث والف�شوق واجلدال.
6- التوا�شع فال يتعاظم على رفقائه اأو غريهم.

ا�شتالم  من  والإكثار  اأمكن  كلما  بالبيت  الطواف  من  الإكثار   -7
احلجر الأ�شود وتقبيله.
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بنية  منه  والت�شلع  بركته  رجاء  زمزم  ماء  �شرب  من  الإكثار   -8
ال�شت�شفاء من الأ�شقام.

ونختم مبجموعة من اآداب احلج:

من آداب الحج للشيخ/ محمد إبراهيم الحمد

1- ال�شت�شارة وال�شتخارة: في�شتحب للحاج اأن ي�شت�شري من يثق 
اهلل  ي�شتخري  اأن  له  ي�شتحب  كما  هذا،  حجه  يف  وعلمه  وخربته  بدينه، 

حجه. يف  وجل--  –-عز 
وهذه ال�شتخارة وتلك ال�شت�شارة ل تعود اإىل احلج نف�شه، فاحلج 

خري.
وحللال  امل�شلحة،  اإىل  تعود  و  الللوقللت،  مللالءمللة  اإىل  تعود  واإمنلللا 

ال�شخ�س، وتعود اإىل الرفق، والزاد.
2- اإخال�س النية هلل- تعاىل-: فال يق�شد يف حجه رياء ول �شمعة، 

ول ليقال: حج فالن، ول ليطلق عليه لقب احلاج..
واإمنا يحج حمبة هلل، ورغبة يف ثوابه، وخ�شية من عقابه، وطلًبا 

لرفع الدرجات، وحط ال�شيئات؛ فالإخال�س عليه مدار العمل.
ْيَن}  الدِّ َلُه  نْيَ  ِل�شِ خُمْ اهلَل  ِلَيْعُبُدوا  اإلهَّ  اأُِمللُروا  {َوَمللا  تعاىل:  قال 

)البينة: 5(.
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرئ ما نوى" 

متفق عليه.
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3- املبادرة اإىل كتابة الو�شية: ذلك اأنه مقدم على احلج، ومتعر�س 
عليه،  وما  له  ما  وبيان  و�شيته،  يكتب  اأن  به  فحِرّي  الطريق؛  مل�شاعب 

وجدير به اأْن يو�شي اأهله واأ�شحابه قبل �شفره بتقوى اهلل -عز وجل-.
والبعد  �شيئه،  و  الكالم،  بتجنب ف�شول  الل�شان: وذلك  3- حفظ 
اأو  املزاح  كرثة  من  وباحلذر  بالنا�س،  وال�شخرية  والنميمة،  الغيبة  عن 

الإ�شفاف فيه، وب�شيانة الل�شان من ال�شب وال�شتم.
واأن  املما�شكة،  وكرثة  املماحكة،  من  احلاج  يحذر  اأن  ذلك:  ومن 
يحذر من املخا�شمة واجلدال اإل اإذا كان جداًل لإحقاق احلق، واإبطال 

الباطل بالتي هي اأح�شن.
5- غ�س الب�شر: لأن احلاج يعر�س له ما يعر�س من الفنت، فمن 
اأكرث من  ورمبا  وقدميها  ويديها  �شافرة عن وجهها،  تخرج  الن�شاء من 
ذلك؛ فعلى احلاج اأن يغ�س ب�شره، واأن يحت�شب ذلك عند اهلل –-عز 

وجل--.
 وبذلك ي�شلم قلبه من الت�شو�س، وي�شلم حجه من النق�س، ويحفظ 
الفنت والباليا، ويح�سُّ على ثمرات غ�س  على نف�شه دينه، ويبتعد عن 
الب�شر املتنوعة، والتي منها الفرا�شة ال�شادقة، واحلالوة التي يجدها 

يف قلبه، اإىل غري ذلك من ثمرات غ�س الب�شر العديدة.
6- لزوم الن�شاء ال�شرت والعفاف: فعليهن ذلك وعليهن احلذر من 
خمالطة الرجال وفتنتهم، وعليهن احلذر من التربج وال�شفور، وال�شفر 

بال حمرم.
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لأداء  احلللاج  يبعث  فذلك  واملكان:  الزمان  عظمة  ا�شت�شعار   -7
�َشَعاِئر  ْم  ُيَعظِّ َوَمْن  ن�شكه بخ�شوع هلل، واإجالله له -عز وجل-: {َذِلَك 

َها ِمْن َتْقَوى الُقُلْوب} )احلج: 32(. اهلل َفاإِنهَّ
ثم اإن ذلك ي�شربه على بع�س ما يلقاه من ن�شب، اأو تعب، اأو اأذى.
فعلى احلاج اأن يغتنم وقته مبا يقربه اإىل اهلل - عزل وجل - من 
البقاع  تلك  اأي مكان من  وذلللك يف  للقراآن،  قللراءة  اأو  دعللاء،  اأو  ذكللر، 
املباركة؛ فذلك �شبب لن�شراح �شدره، وم�شاعفة اأجره، واإمداده بالقوة 

والطاقة، و�شهود تلك الأماكن له يوم القيامة.
8- ا�شتح�شار انق�شاء اأيام احلج: فهي قليلة معدودة، و�شرعان ما 
تنق�شي، فاإذا ا�شتح�شر احلاج ذلك كان دافًعا له اإىل اغتنامها، والبعد 

عما يف�شد حجه، اأو ينق�س اأجره.
اأداء  على  باحلر�س  وذلللك  الفرائ�س:  اأداء  على  املحافظة   -٩
ال�شلوات املكتوبة مع اجلماعة، واأن يحذر كل احلذر من تاأخريها عن 

وقتها.
10- البعد عن اإجهاد النف�س فيما ل يعني: فذلك �شبب لأن يتوفر 

الإن�شان على الن�شاط، ويتقوى على اأداء املنا�شك بي�شر و�شهولة.
اأما اإذا اأجهد نف�شه بال داع وفيما ل يعني كان ذلك مدعاة لتعبه، 

ومر�شه، وتكا�شله عن اأداء الن�شك على الوجه الذي ينبغي.
ي�شت�شعر  اأن  عليه  بل  ن�شكه:  يق�شي  اأن  احلاج  يكون هم  األ   -11
واأن  اهلل،  اأمر  تعظيم  على  منطوًيا  قلبه  يكون  واأن  به،  يقوم  ما  عظمة 
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على  يعينه  ما  اأعظم  من  فذلك  به؛  يقوم  مبا  يتلذذ  اأن  على  يحر�س 
ان�شراح �شدره، واإتيانه بالن�شك على الوجه الأكمل.

اأحكام  اأن تعرف  اأرادت احل��ج  مل��ن  املهم  م��ن  ن��ق��ول:  اخل��ت��ام  ويف 
واجلمع  والق�سر  ال�سالة  وم��واق��ي��ت  والتيمم  ال��ط��ه��ارة  م��ن  ال�سفر 
اإن�ساًنا عارًفا بهذه الأمور، ولتحذر  اأن ت�سطحب  اأو  ومعرفة القبلة، 

من ت�سييع ال�سلوات اخلم�ض.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )2(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  وطيلة  الأوق���ات،  كل  ويف  ال�ساعات،  م��ّر  على  احلمد هلل 
ح�سن  على  هلل  احلمد  اإك��رام��ه،  على  هلل  احلمد  اإنعامه،  على  هلل  احلمد 

�سنيعه.
واهلل اأكر، دعاه املري�ض على �سريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�سمه الرّبان يف البحار، ولهج بذكره من �سل يف القفار.
ح ال�سبل، وكا�سف ال�سبه،  وال�سالة وال�سالم على معلِّم العلم، ومو�سّ

واآله و�سحبه اأوىل الف�سل وال�سعة. ثم اأما بعد:
)ن�����س��اًء  تن�ساب جموعهم  ��ا،  ب��ي��ا���سً اأن�����س��ع  وق��ل��وب  ب��ي�����س��اء،  ب��ث��ي��اب 
ورجاًل(، ويفرون بخطاهم، يفرون اإىل اهلل رب الورى، واأرواحهم م�ستاقة، 
واأفئدتهم خفاقة، ونفو�سهم للقاء ربهم تّواقة، هوؤلء هم جموع احلجيج 
)رجاًل ون�ساًء(، لنا معهم وقفات يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( 
من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة. 

وق��د حّثن��ا امل��وىل -تب��ارك وتع��اىل- عل��ى احل��ج يف اأكرث من 
مو�صع:

القرآن الكريم

ۈٴۇ  ۈ  ۆ     ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۓ  زب  تعاىل:  قللال 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې        ې  ېې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ   ۋ  ۋ 
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جئ  ی    ی  ی   ی        ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  
يث   ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت   جت   يب  ىب  مب   خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ 
 حج مج جح  مح  جخ حخمخ جس حس خس مس حص مص جض حض  رب 

) البقرة(.

ومن اأحاديث امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف احلج:

الحديث

عن ابن م�شعود-ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تابعوا 
بني احلج والعمرة فاإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث 
احلديد والذهب و الف�شة، ولي�س للحجة املربورة ثواب اإل اجلنة« اأخرجه 

الإمام اأحمد والرتمذي و�شححه الألباين.

والآن نقف مع تنبيهات على بع�س املخالفات يف احلج فا�صتمعوا:

تنبيهات على بعض المخالفات في الحج

اإل  م�شروع  وهذا غري  الإحللرام  لب�س  للرجال عند  ال�شطباع   -1
حال طواف القدوم اأو العمرة.

الإحللرام  اأن  من  احلجاج  من  كثري  يظنه  ما  املخالفات  ومن   -2
ا�شتعداد  اأّن هذا  وال�شواب  املالب�س،  بعد خلع  والرداء  الإزار  لب�س  هو 

لالإحرام لأّن الإحرام هو نية الدخول يف الّن�شك.
ا كالأخ�شر مثاًل  اأّن لالإحرام لوًنا خا�شً 3- اعتقاد بع�س الن�شاء 
الثياب  اأما  الزينة،  ثياب  اإّل  العادية  بثيابها  فاملراأة حترم  وهذا خطاأ، 
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ال�شيقة وال�شفافة فال يجوز لب�شها ل يف الإحرام ول يف غريه.
الكثريون  الرداء في�شلِّي  بالإزار دون  للرجال  الفر�س  4- �شالة 
»ل  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأّن  خطاأ؛  وهذا  وعواتقهم،  ظهورهم  ك�شفوا  وقد 

ي�شلِّ اأحدكم يف الثوب الواحد لي�س على عاتقه منه �شيء« متفق عليه.
5- ومن املخالفات ما يعتقده بع�س احلجاج من اأن لبا�س الإحرام 
الذي لب�شه عند امليقات ل يجوز تغيريه ولو ات�شخ، وهذا جهل منهم بل 

يجوز اأن يغري مالب�س الإحرام مبثلها اأو يغ�شلها.
6- التلبية اجلماعية بدعة لأنها ل دليل عليها.

الق�شر،  ال�شّنة  ولكن  ال�شّنة  من  لي�س  ال�شلوات  بني  اجلمع   -7
ت�شلي الظهر والع�شر والع�شاء ركعتني فقط يف مواقيتها.

الفجر  �شّنة  عدا  ما  والرواتب،  ال�شنن  �شالة  املخالفات  ومن   -8
ملحافظة النبي عليها يف ال�شفر واإن �شّلى تطوًعا مطلًقا جاز ذلك لعدم 

امل�شقة.
٩- عدم احلر�س على �شالة ذوات الأ�شباب من النوافل كال�شحى 

و�شّنة الو�شوء و�شّنة الإ�شراق.
10- عدم الإكثار من قراءة القراآن يف هذه املواطن وهي مواطن 

عبادة. 

وهذه اآية من اآيات احلج نبنّي تف�صريها:

آية وتفسير

ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ   ٱ  زب  تعاىل:  قال 
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ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ رب )البقرة(.

 الرفث: هو التكلم مبا ي�شتقبح والت�شريح به، مبا يكون بني الرجل 
واملراأة.

الف�شوق: املع�شية.
اجلدال: النزاع واملخا�شمة.

واخرتنا َلُكّن هذه امل�صاألة املهّمة :

هل الحج على الفور أم على التراخي؟

اأو  الفور،  على  واجب  احلج  هل  يف:  الأئمة  بني  م�شهور  اخلالف 
اأدلة  ولكل  اجلمهور،  هم  الفور  على  بوجوبه  والقائلون  الرتاخي؟  على 
يوردها على �شحة قوله، غري اأنه ما دام اأّن العذر م�شقط للوجوب اإىل 
اأن يزول فال فائدة لهذا اخلالف، فمن قامت به الأعذار، وحالت بينه 
الوقت  وانتظار  الفري�شة فهو غري مالم على الرتاخي،  اأداء هذه  وبني 
املنا�شب ليق�شي فيه واجبه، ومن مل يكن له عذر حائل فلم ينتظر عاًما 
يكن  مل  واإذا  كاملة؟  �شنة  طول  حًيا  البقاء  لنف�شه  �شمن  وهل  كامال؟ 
كذلك فما الذي يجيز له التاأخري، ويبيح له الرتاخي؟! وقد قال الر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص:» تعجلوا اإىل احلج، فاإّن اأحدكم ل يدري ما يعر�س له«. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
الراحلة،  وت�شل  املري�س،  مير�س   قد  فاإنه  فليتعّجل  احلج  اأدرك  »من 

وتعر�س احلاجة«. وقال:» ك�شر اأو عرج فقد حل وعليه حجة اأخرى«.
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ونختم مبجموعة من اآداب احلج:

من آداب الحج للشيخ/ محمد إبراهيم الحمد

اإىل التوبة الن�شوح: وهي التوبة النا�شحة اخلال�شة  1- املبادرة 
التي تاأتي على جميع الذنوب؛ فحري باحلاج اأن يبادر اإىل تلك التوبة، 
واأن يتحلل من املظامل؛ فذلك اأرجى لقبول حجه، ورفعة درجاته، ومغفرة 

�شيئاته، بل وتبديلها ح�شنات.
2- التفقه يف اأحكام احلج: ولو على �شبيل الإجمال؛ فاإن مل ي�شتطع 
فلياأخذ معه من الكتب اأو الأ�شرطة ما يفيده يف معرفة اأحكام احلج، واأن 

ي�شاأل عما ي�شكل عليه.
3- احلر�س على ا�شطحاب الرفقة الطيبة: التي تعينه على اخلري 
اإذا ن�شي، والتي ي�شتفيد من جراء �شحبتها  اإذا تذكر، وتذكره باخلري 

العلم النافع، واخللق الفا�شل.
4- تاأمري الأمري: فاإذا كان احلجاج جماعة فعليهم اأن يوؤمروا اأمرًيا، 
واأن يكون ذا خربة و�شداد راأي، وعليهم اأن يلزموا طاعته يف غري مع�شية 
اهلل، وليحذروا من الختالف عليه كما عليه اأن يرفق بهم، واأن ي�شت�شريهم.
يف اخلتام يجب علينا اأن نعظم �سعائر اهلل، واأّل نتهاون بها، واأن 

نحج اإىل بيت اهلل ما ا�ستطعنا اإليه �سبيال.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )3(

ٱ ٻ ٻ

�سبحان من �سبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  ومنذرين،  مب�سرين  املر�سلني  ير�سل  األيم،  واأخ��ذه 

املبني، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �سديد.
اهلل اأكر من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�سره على الع�ساة، 
اأ�سد بط�سه  اأق��دره على ن�سر من ت��وله، وما  وما اأقربه ممن دع��اه، وما 

مبن عاداه، وما اأ�سمعه ملن ناداه.
واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه 

و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين، اأما بعد:
ه���ذا ه��و احل���ج، ال��رك��ن ال��ث��اين، ت��ت��الألأ م��ن��ه الأن�����وار، وي��ق��ف امل��رء 
اليوم  تلبية اجلموع مبهوًرا، من هذا  املوقف م�سدوًها، ومن  من جمال 
 )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 
و)                      ( من الهجرة، نقف على بع�ض من حكم وجوانب احلج 

العظيمة.

ويف كتاب ربنا اآيات كثرية ومتعّددة عن هذه ال�صعرية العظيمة 
األ وهي احلج: 

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  
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ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ    ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ     ں  ں  
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ   ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ     ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 

ې ې  رب ) التوبة(.

وال�صّنة اخلالدة ، مليئة بف�صائل هذه ال�صريعة العظيمة:

الحديث
عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
، واملعتِمُر، وْفُد اهلِل دعاهم  ، واحلاجُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الغازي يف �شبيِل اهلِل عزهَّ وجلهَّ

فاأجابوٌه، و�شاأُلوُه فاأعطاهم« �شححه الألباين.

للحج اأ�صرار وحكم نقف مع اإحداها:

حكمة اإلحرام وأسراره

تعلو  التي  اخلفيفة هي  الأج�شام  اأّن  وامل�شاهدة  باحل�س  ثبت  لقد 
والأرواح علوية  وت�شفل،  تر�شف  التي  الثقيلة هي  الأج�شام  واأّن  وترتفع، 

الطبع، فهي حتن اإىل العلو وتتوق له بفطرتها، وترغب فيه بطبعها. 
لها  املن�شودة  غايتها  اإىل  الو�شول  على  النف�س  ي�شاعد  مما  واإّن 
اأّن مما  كما  والإح�شان،  والطاعة واخلري  الرب  اأفعال  دائما:  العلو  وهي 
يعوقها ويحول بينها وبني ما ت�شتهي من العلو والكمال الذنوب واجلرائم 
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واملفا�شد وال�شرور والآثام. 
النف�س  هذه  اإىل  يده  وتعاىل-  -�شبحانه  الكرمي  املللوىل  مد  وقد 
فقال:  اإىل جنابه  اإذ دعاها  الكمال،  ال�شغوفة بحب  العال،  اإىل  التواقة 

ھ ھ  زب  فقال:  بابه،  لها  وفتح   .)50 الذاريات:   ( زبىئ يئ   جبحب رب 
اأحوج  وما   .)٩7 عمران:  اآل   ( رب  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  
النف�س يف رحلتها الروحية اإىل الزاد والتخفيف وهي فقرية ببعدها عن 

مولها، ثقيلة بركونها اإىل دنياها!
لكن من و�شع لها موائد بره ودعاها اإىل رحاب اأن�شه مل ولن يكون 

زب ٹ  قال:  ملا  الللورى  زاد  اأعطاها من خري  لين�شاها، فقد  اأبللدا 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ رب ) البقرة: 1٩7(. و�شاعدها على التخفيف ملا 

جتّلت  وبهذا  والآثللام،  والذنوب  واملحيط،  املخيط  من  بالتجّرد  اأمرها 
احلكمة يف الإحرام، وعرفنا ال�شر يف التجّرد من الآثام، فاإّن احلاجة 
وافدة على اهلل تعاىل، فكان عليها اأن تختار اأجمل حلة تلقى بها مولها، 
ولي�س يف الدنيا جميل يحبه اهلل وير�شاه �شوى طاعته وتقواه، واأن تنتقي 
اأح�شن �شورة تفد فيها على اهلل، ولي�س ثمة ما هو خري من �شورة تنبئ 
اأ�شبه  وهم  الوافدون على اهلل،  اإًذا  فليفد  والنك�شار.  والذل  بالفتقار، 
باحلفاة العراة، وليكن ال�شعث �شعارهم، وتنا�شي الذات دثارهم، وتطهري 
الروح بالتلبية والت�شرع بالدعاء مرامهم، فاإنهم بذلك وا�شلون، وعلى 
ر�شا مولهم حائزون وتلك بغيتهم وبغيتنا يف احلياة فاللهم قّربنا منك 
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ْلنا ول تقطعنا، وار�س عنا ول تغ�شب علينا، اآمني اآمني يا  ول تبعدنا و�شِ
رب العاملني.

ونقف مع كالٍم مهم لل�صيخ حممد بن عثيمني - رحمه اهلل- :

وقفة مع كالم للشيخ ابن عثيمين - رحمه اهلل-

قال ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - : »وليحذر احلاج من التهاون 
يرمي  فيوكل من  فيها،  يتهاون  النا�س من  فاإّن من  رمي اجلمرات،  يف 
لأّن اهلل  ول يجزئ؛  يجوز  بنف�شه، وهذا ل  الرمي  قادر على  وهو  عنه، 
تعاىل يقول يف كتابه: زب ۓ ڭ ڭ ڭڭ  رب ) البقرة:1٩6(، والرمي 
ل�شعفة  يللاأذن  النبي مل  ولأّن  به،  الإخللالل  يجوز  احلللج، فال  اأفعال  من 
اأذن لهم بالذهاب من مزدلفة يف  اأن يوكلوا من يرمي عنهم، بل  اأهله 
النا�س، ولكن عند ال�شرورة ل  باأنف�شهم قبل زحمة  الليل، لريموا  اآخر 
ا اأو كبرًيا ل ميكنه الو�شول اإىل  باأ�س بالتوكيل، كما لو كان احلاج مري�شً
اجلمرات، اأو كانت امراأة حاماًل تخ�شى على نف�شها اأو ولدها، ففي هذه 

احلال يجوز التوكيل«.
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يبقى اأن نعرف اأركان احلج؟

أركان الحج

اجلواب: اأركان احلج، يقول العلماء اإنها اأربعة: 
الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، وال�شعي.

ونختم مبجموعة من اآداب احلج:

من آداب الحج للشيخ/ محمد إبراهيم الحمد

على  الإن�شان  يقوم  اأن  ذلللك  ومللن  ل��الأ���س��ح��اب:  الع�سرة  ح�سن 
خدمتهم بال منة ول تباطوؤ، واأن ي�شكرهم اإذا قاموا باخلدمة، واأن يتحمل 
ما ي�شدر من الرفقة من جفاء وغلظة ونحو ذلك، واأن يرى احلاج اأن 
لأ�شحابه عليه حًقا، ول يرى لنف�شه عليهم حًقا؛ فذلك من كرمي اخلالل 

ومن حميد اخل�شال، وما ترفع به الدرجات، وحتط ال�شيئات.
اأن يبتعد احلاج عن م�شاجرة الأ�شحاب،  - ومن ح�شن الع�شرة: 
واإذا  العتذار،  اإىل  فليبادر  ذلك  من  �شيء  ح�شل  فاإن  وخما�شمتهم، 
واحد  كل  ويتمكن  القلوب،  لت�شلم  يفرتقا؛  اأن  فللالأوىل  الجتماع  تعذر 
تهداأ  رمبا  ذلك  وبعد  قلق،  اأو  ت�شو�س  دومنللا  منا�شكه  اأداء  من  منهما 

العا�شفة، ويح�شل الئتالف.
- ومن ح�شن الع�شرة: اأن يحر�س احلاج على مالطفة اأ�شحابه، 

ا ال�شعفة والن�شاء. واإدخال ال�شرور عليهم خ�شو�شً
اللتزام  على  احلللاج  يحر�س  اأن  الأ�شحاب:  مع  الآداب  ومن   -
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باملواعيد، واأن يتطلف بالعتذار اإن ح�شل خطاأ اأو تاأخري، اأو خلل، واأن 
يتحمل ما ي�شدر منهم من عتاب اإذا هم عاتبوا، واأن يتقبل العذر من 
وبعد  النف�س،  �شمو  دليل  فذلك  خلل؛  اأو  بتاأخر  اأخطوؤوا  هم  اإذا  غريه 
اأذى  يتحمل  من  هو  الكرمي  اللبيب  فالعاقل  املعا�شرة؛  وح�شن  الهمة، 

النا�س، ول يحملهم اأذاه.
اأن تج  يف اخلتام نقول: ينبغي للم�سلمة - التي ي�سر اهلل لها 
والن�سح  ب��الإر���س��اد  اإليهم  والإح�����س��ان  النا�ض  نفع  على  تر�ض  اأن   -
ا يف موا�سع الرحمة  واملعونة عند احلاجة واأن ترحم �سعيفهم خ�سو�سً
لرحمة اخلالق،  فاإّن رحمة اخللق جالبة  ونحوها؛  الزحام  كموا�سع 

واإمنا يرحم اهلل من عباده الرحماء. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل .. م�ستو على عر�سه، بائن من خلقه، م�ستغن عن عباده، 
متفّرد بربوبيته واألوهيته، واحد يف اأ�سمائه و�سفاته.

قدو�ض،  ملك  متكر،  جبار  م�سور  ب��ارئ  كبري،  عليٌّ  خبري،  حكيم 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله ختم به النبّوات، �سلى اهلل عليه  واأ�سهد 
وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:

يتدّفقن من كل الدروب وياأتني من كل فج عميق، تاركات امل�ساكل 
واخلطوب، م�سّمرات عن �سواعد الجتهاد، طائعات هلل رب العباد، يطفن 
اليوم  ه��ذا  ويف  م�ستغفرات.  م��ك��ّرات،  مهلاّلت،  ملّبيات،  احل���رام،   ببيته 
 )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 
و)                      ( من الهجرة، لنا معكّن عدة وقفات، اأعددناها، واأخرجناها 

باإتقان: 

اأعظ��م ما نبداأ به اآيات من القراآن مليئة باآداب احلج ، وا�صحة 
يف اأحكامه:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ   ٱ  زب  تللعللاىل:  قلللال 
ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ 
ڎ      ڎ  ڌڌ   ڍ     ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ 
رب  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ      ڳڳ  ڳ  گ  گ    گ 

) البقرة(.

وال�صّنة النبوّية اهتمت باأمور احلج اأميا اهتمام:

الحديث
عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ثالثة يف 
�شمان اهلل عّز وجّل: رجل خرج اإىل م�شجد من م�شاجد اهلل، ورجل خرج 
غازيا يف �شبيل اهلل، ورجل خرج حاًجا« رواه اأبو نعيم و�شححه الألباين.

�س كلمتنا لهذا اليوم للحديث عن احلجر الأ�صود: ونخ�صِّ

الحكمة في تقبيل الحجر األسود

الطواف،  مبداأ  اإنه  وقالوا:  اجلنة،  من  الأ�شود  احلجر  اإّن  قالوا: 
واإنه من و�شع اإبراهيم خليل الرحمن، وقالوا: اإنه ميني اهلل يف الأر�س، 
فم�شتلمته كمبايعة هلل تعاىل وا�شعة يدها على يده حتقيًقا ملعنى املبايعة، 
وتاأكيًدا مل�شمونها، فهذه اأمور كلها تقت�شي تقبيل احلجر وا�شتالمه، ونحن 
واإن �شلمنا بهذا، فاإنا نقول: اإّن احلكمة يف تقبيل احلجر لي�شت مق�شورة 
على ما ذكر فقط، بل هناك حكمة احلكم، و�شّر الأ�شرار يف تقبيل هذا 
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احلجر، واإنها لتلوح للمتاأّملة من قول الفاروق عمر بن اخلطاب-ر�شي 
اهلل عنه--: اإين اأعلم اأنك حجر ل تنفع ول ت�شر، ولول اأين راأيت ر�شول 
احلكمة  تظهر  وحده  الت�شريح  هذا  فمن  قّبلتك.  ما  قّبلك  -ملسو هيلع هللا ىلص-  اهلل 
دة اأن ال�شر  احلّقة يف تقبيل احلجر الأ�شود، وهي اأن تعلم املوؤمنة املوحِّ
كان  مهما  عبادة  اأية  فللاإّن  بفعلها،  تعاىل  اهلل  اإذن  هو  العبادات  كل  يف 
لأنها فاقدة  بها فاعلها  ينتفع  واإذنه ل  تعاىل  اأمر اهلل  �شكلها تخلو من 
لروح العبادة و�شرها، وهو اأمر اهلل تعاىل الذي يك�شبها التاأثري يف النف�س 
بالإ�شالح والتزكية، فالعربة كل العربة بالنقياد لأمر اهلل بفعلها، واإل 
فمن املعلوم اأن احلجر الأ�شود حجر من جن�س الأحجار التي ل تنفع ول 
اإليه  ت�شر، ولكن ملا تعّلق بهذا احلجر اإذن بتقبيله اأ�شبح املوؤمن ينظر 
اإليه من حب  اإىل ما ي�شبو  نظرة الإجللالل والحللرتام؛ لأنه يتو�شل به 

موله ور�شاه. 
ومن هنا نعلم اأّن احلكمة العامة يف كل العبادات هي اختبار مدى 
اهلل  اأوامللر  لقبول  م�شتعد  هو  اأي مدى  واإىل  بربه،  املوؤمن  اإميان  �شدق 

تعاىل وتنفيذها، حتى ولو كان بتقبيل حجر ل ينفع ول ي�شر.

ونتعّرف على اآداب اإحدى �صعائر احلج:

آداب السعي

1- اخلروج من باب ال�شفا.  
 2- تالوة قول اهلل -تبارك وتعاىل-: زب ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژژ  رب ) البقرة:158( حال اخلروج اإىل امل�شعى.  



158

3- اأن تكون ال�شاعية متطهرة.  
4- اأن ت�شعى ما�شية اإن قدرت على ذلك.  

كر والدعاء، وال�شتغال بهما دون غريهما.   5- الإكثار من الذِّ
6- اأن تغ�ّس ب�شرها عما حرم اهلل، واأن تكف ل�شانها عن املاآثم.  

7- األ توؤذي اأحًدا من ال�شاعني بقولها، اأو فعلها.  
يف  اهلل  ااإىل  وحاجتها  وفقرها  ذلها  نف�شها  يف  ا�شتح�شارها   -8

هداية قلبها واإ�شالح حالها ونف�شها، وغفران ذنبها.

ومن التنبيهات املهّمة  يف احلج:

تنبيهات مهمّة  في الحج

دعاء  للطواف  »ولي�س   : اهلل-  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�شيخ  قال 
هذه  من  الإن�شان  يحذر  اأن  فينبغي  هذا  وعلى   ، �شوط  لكل  خم�شو�س 
دعاء  �شوط  لكل  فيها  والتي  احلجاج،  من  كثري  باأيدي  التي  الكتيبات 
ملسو هيلع هللا ىلص:  خم�شو�س، فاإّن هذه بدعة مل ترد عن ر�شول اهلل وقد قال النبي 

�شاللة"«.  بدعة  "كل 

ونختم مبجموعة من اآداب احلج:

من آداب الحج للشيخ/ محمد إبراهيم الحمد

املال  الطيبة من  النفقة  فيختار احلاج  الطيبة:  النفقة  1- تخري 
احلالل، حتى يقبل حجه ودعاوؤه؛ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "اإن اهلل طيب ل يقبل 

اإل طيًبا". رواه م�شلم.
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2- لزوم ال�شكينة، وا�شتعمال الرفق: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "اأيها النا�س، 
عليكم بال�شكينة، فاإن الرب لي�س بالإي�شاع" رواه البخاري وم�شلم.

3- احلر�س على راحة احلجاج، واحلذر من اأذيتهم: فعلى احلاج 
اإخوانه احلجاج، واأن يبتعد عن كل  اأن يحر�س كل احلر�س على راحة 
اأن  اأو  داع،  بال  لالأبواق  اإطللالق  اأو  لل�شوت،  رفع  من  لهم،  اأذى  مافيه 

يزاحمهم، اأو ي�شيق عليهم، اأو اأن يوؤذيهم بالتدخني اأو نحو ذلك.
يحب  ما  احلجاج  لإخللوانلله  يحب  اأن  ا-  -اأي�شً به  يجمل  وممللا   -
اأذاهم، وي�شرب على  لنف�شه، واأن يكره لهم ما يكرهه لنف�شه، فيتحمل 
بع�س ما ي�شدر منهم من زحام، اأو ت�شرفات مق�شودة اأو غري مق�شودة؛ 
ا على اإكرامهم؛ فكيف  فالإن�شان الكرمي ي�شرب على اأذى �شيوفه حر�شً
ب�شيوف ربه؟ اإن اإكرامهم اأوىل ثم اأوىل، واإنه لدليل على اإجالل اهلل، 
وتوقريه، واإنه لدليل على كمال العقل، ومتانة الدين؛ لأنه ل اأح�شن من 

درء الإ�شاءة بالإح�شان.
فاإىل من اأرادت احلج نقول لها: على احلاجة اأن تعامل �ساحباتها 
ف��اإّن ح�سن اخللق مطلوب من  البال،  و�سعة  بح�سن اخللق  وغريهن 
للحج،  كال�سفر  العبادة  موا�سم  يف  خ�سو�سا  و  ال���دوام  على  امل�سلمة 
ا ظلم  وتذر قا�سدة احلج من الوقوع يف �سيء من املعا�سي وخ�سو�سً

النا�ض بال�سب وال�سرب عند الزحام على املنازل والأماكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الحج )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل له امللك، وله احلمد، وله الثناء احل�سن، يف ال�سماء ملكه، 
البحر  ويف  �سطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �سلطانه،  الأر����ض  ويف 

عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�سالة وال�سالم على من اأر�سل باأكرم ر�سالة، واأعظم نبّوة، حممد 
ت�سليًما  و�سلِّم  و�سحبه  اآله  وعلى  وحبيبه،  وخليله،  ر�سوله،  اهلل  عبد  بن 

كثرًيا، ثم اأما بعد:
الوقوف بعرفة،  األ وهو  احلج عرفة، هذا هو ركن احلج الأعظم، 
وهو ما �سوف نقف عنده يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر 

)                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة.

احلج حكمة رّبانية، له يف كتاب اهلل اآيات عظيمة: 

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ             ک  ک   
ہ   ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋۅ 
ائ  ى   ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  رب ) احلج(.
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نا ملسو هيلع هللا ىلص: وخري الهدي هدي نبيِّ

الحديث

عن عائ�شة-ر�شي اهلل عنها- قالت: يا ر�شول اهلل، هل على الن�شاء 
من جهاد؟ قال: »عليهن جهاد ل قتال فيه: احلج والعمرة« رواه الإمام 

اأحمد.

ف�صل يوم عرفة حتتاج امل�صلمة اإىل معرفته:

فضل يوم عرفة

اإذا ُذكر يوم عرفة، فقد ُذكر اأف�شل الأيام  واأبركها، فلي�س ثمة يوم 
طلعت فيه ال�شم�س، اأو غربت، هو خري من يوم عرفة اأبدا، فقد ورد اأّن 
�شيامه لغري احلاج يكّفر ذنوب �شنتني، وقد ورد اأنه ما رئي اإبلي�س يف يوم 

هو اأ�شغر و ل اأحقر، ول اأغيظ من ع�شية يوم عرفة. 
وقد �شح اأي�شا: اأّن هذا اليوم من ملك فيه �شمعه وب�شره ول�شانه، 

غفر له. 
و�شح كذلك:» خري الدعاء يوم عرفة، وخري ما قلت اأنا والنبيون 
من قبلي: ل اإله اإل اهلل، وحده ل �شريك له، له امللك وله احلمد، بيده 
اخلري وهو على كل �شيء قدير«. واأخرج ابن ماجه يف �شننه عن عبد اهلل 
بن كنانة بن عبا�س بن مردا�س ال�شلمي، اأّن اأباه اأخربه، اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعا 
لأّمته ع�شية عرفة باملغفرة فاأجيب: اأين قد غفرت لهم ما خال املظامل، 
فاإين اآخذ للمظلوم منه، قال: اأي رّب اإن �شئت اأعطيت املظلوم من اجلنة 
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اأعاد  باملزدلفة،  اأ�شبح  فلما  عرفة.  ع�شية  يجب  فلم  للظامل،  وغفرت 
الدعاء فاأجيب اإىل ما �شاأل. قال: ف�شحك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأو قال: تب�ّشم 
ت�شحك  ما كنت  ال�شاعة  اإّن هذه  واأمي  اأنت  باأبي  بكر وعمر:  اأبو  فقال 
فيها فما الذي اأ�شحكك، اأ�شحك اهلل �شنك؟ قال:» اإّن عدو اهلل اإبلي�س 
ملّا علم اأّن اهلل -عّز وجّل- قد ا�شتجاب دعائي، وغفر لأّمتي اأخذ الرتاب 
فجعل يحثوه على راأ�شه، ويدعو بالويل والثبور، فاأ�شحكني ما راأيت من 

جزعه«.
اأّن  عنها-  اهلل  عائ�شة-ر�شي  امل�شّيب عن  ابن  اأي�شا عن  واأخللرج 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:» ما من يوم اأكرث من اأن يعتق اهلل -عّز وجّل- فيه عبدا 
من النار من يوم عرفة، واإنه ليدنو -عّز وجّل-، ثم يباهي بهم املالئكة 

فيقول: ما اأراد هلوؤلء؟«. 
ل �شك اأّن ما اأوردناه من هذه الأحاديث كاف يف الدللة على ف�شل 
هذا اليوم العظيم. والغر�س من ذلك اأن نعظم جميًعا هذا اليوم، واأن 

جنّله ونكربه لأنه من �شعائر اهلل، واهلل تعاىل يقول: زب ٹ ٹ ڤ 
هذا  وتعظيم  احللللج:32(.   ( رب  ڦ  ڦ      ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  
اليوم يكون بالإكثار فيه من فعل اخلريات والتزّود من الطاعات، ويكون 

ا باجتناب الإثم والفواح�س، وال�شاللت واملنكرات.  اأي�شً
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وللوقوف بعرفة اآداب وم�صتحبات:

آداب و مستحبات الوقوف بعرفة
لفعله  بطريق �شب  اإىل منرة  التا�شع  �شباح  منى  ه من  التوجُّ  -1

ملسو هيلع هللا ىلص.
حتى  م�شروع  وهللو  بعرفة،  للوقوف  اللللزوال  بعد  الغت�شال   -2

للحائ�س والنف�شاء.  
3- الوقوف مبوقف ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند ال�شخرة العظيمة املفرو�شة 

يف اأ�شفل جبل الرحمة الذي يتو�ّشط عرفة.  
باملوقف حتى  القبلة  والإكثار منهما م�شتقباًل  كر والدعاء  الذِّ  -4

تغرب ال�شم�س.  
6- ال�شكينة يف ال�شري وعدم الإ�شراع فيه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأيها النا�س 

عليكم بال�شكينة، فاإّن الرب لي�س بالإب�شاع، الإ�شراع«.  
ومزدلفة،  وعرفات،  منى،  اإىل  طريقه  يف  التلبية  من  الإكثار   -7

ومنى، اإىل اأن ي�شرع يف رمي جمرة العقبة.  
8- التقاط �شبع ح�شيات من مزدلفة لرمي جمرة العقبة.  

نقف الآن مع ِحكم واأ�صرار الوقوف بعرفة:

حكم وأسرار الوقوف بعرفة

من غري امل�شكوك فيه اأن اإبراهيم -عليه ال�شالم- ملا بنى البيت 
النا�س  واأّذن يف  باحلج  النا�س  يللوؤّذن يف  اأن  اإليه  تعاىل طلب  اهلل  باأمر 
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باحلج، فاأّذن، واأ�شمع احلق -جّل وعال- نداءه من �شاء من خلقه، فكان 
على اإبراهيم النداء، وعلى اهلل تعاىل البالغ. 

خدمه  اإىل  امللوك  اأحللد  وّجهها  ر�شمية  بدعوة  احلللج  اأ�شبه  فما 
وعبيده بوا�شطة اأحد خوا�شه واملقّربني اإليه ليزوروا بيته وليحظوا منه 

بالنوال والعطاء. 
ونظًرا لتفاوت ا�شتعداد املدعوين واملدعّوات، واختالف م�شاكنهم 
قرًبا وبعًدا، جعل مدة هذه الزيارة �شهرين وع�شر ليال هي �شوال وذي 
القعدة وع�شر من ذي احلجة، ليت�شّنى احل�شور يف هذه املدة لكل املدعوين 
مهما تناءت ديارهم، وبعدت اأقطارهم، واأخذ املدعوون يتوافدون، ومن 
كل حدب و�شوب يتقاطرون وين�شلون، حتى تكامل الوفد، ووجب الرفد، 
ليتجّلى  يوم عرفة،  وهو:  األ  م�شهدا؛  لهم  موعدا، وخ�ش�س  لهم  حدد 
اإح�شانه،  اإخال�شهم يف خدمته جوائز  لهم اهلل فيه، ومينحهم بح�شب 

وعطايا اإف�شاله. 
يف اخلتام نقول: يا من عزمِت على حج بيت اهلل احلرام، واأنفقِت 
امل��ال واجلهد والأوق���ات والأي���ام، وتركِت وراءِك الأهل  يف �سبيل ذلك 
والأولد والأحباب والأرحام، تذّكري باأّن احلج املرور لي�ض له جزاء 

اإّل اجلنة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل مانح الهبات، جمزل العطيات، مهّيىء الطيبات، مر�سل 
النفحات، احلمد هلل على ح�سن الكفاية، احلمد هلل على جميل الرعاية، 
الهدى، احلاجز من  امل��دل على  الولية، احلمد هلل  احلمد هلل على عزة 

الردى، ما حمام �سدا ، وما بدر بدا، وما طل غدا.

واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله امل�سطفى املختار، �سلى اهلل عليه 
اأما  اأف�سل �سالة واأزكى �سالم، ثم  اآله الأطهار واأ�سحابه الأخيار،  وعلى 

بعد:

كان  لو  ويتمنى  ملسو هيلع هللا ىلص،  اإىل حبيبه حمّمد  لي�ستاق  احل��ق  امل�سلم  ف��اإّن 
من اأ�سحابه، يجل�ض اإىل امل�سطفى وميالأ عينيه من نور وجهه ال�سريف 
القلب، ويقف على  العذب، ويرى ُخلقه الذي ي�سلب  ملسو هيلع هللا ىلص  وي�سمع حديثه 
عبادته للرب وها نحن معكن من منب�ر اإذاعة )                         ( ويف هذا 
اليوم )         ( املواف��������ق )                   ( من �سهر )                       ( لعام األف 
واأربعمائة و)                           ( من الهجرة، للحديث عن احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص 

فال�سرية عطرة، والنبي كرمي.

��ه الكرمي، يف  لن�صتم��ع اإىل م��ا قال��ه اهلل - ع��ّز وجّل- ع��ن نبيِّ
كتابه الكرمي:
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القرآن الكريم

ڀ  پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  تللعللاىل:  قلللال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ   
ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  رب ) الفتح(.

وهدي احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص باقٍ اإىل قيام ال�صاعة: 

الحديث

عن اأن�س بن مالك -ر�شي اهلل عنه- قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحّب اإليه من والده، وولده، والنا�س 

اأجمعني« رواه البخاري وم�شلم.

ومن حكم احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحكمة

- ل ُيلدغ املوؤمن من جحٍر مرتني.

وجنل�س مع هدي امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

هدِيهِ صلى اهلل عليه وآله وسلم في الصالة

كانت ال�شالة قّرة عينه وراحته ومفزعه عند امللّمات، وكان ر�شول 
اإذا قام اإىل ال�شالة ي�شو�س فاه بال�شواك، وي�شلي اإىل �شرتة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
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ويدنو منها، وكان ي�شع احلربة بني يديه كال�شرتة في�شلي اإليها، واأمر 
امل�شلي باأل يدع اأحًدا مير بني يديه واأن يداِفعه، وكان ي�شتقبل القبلة ثم 
يقول »اهلل اأكرب« رافًعا يديه ممدودة الأ�شابع اإىل فروع اأذنيه حماذًيا 
الي�شرى  ظهر  على  اليمنى  كفه  ي�شع  ثم  القبلة،  بها  م�شتقباًل  منكبيه 
على �شدره، وينظر اإىل مو�شع �شجوده ول يخلف ب�شره مو�شع �شجوده 
حتى يخرج من ال�شالة )رواه البيهقي واحلاكم و�شححه الألباين( ثم 
ي�شتفتح قائاًل:» اللهم باعد بيني وبني خطاياي كما باعدت بني امل�شرق 
ني  نقِّ اللهم  والربد،  والثلج  باملاء  اغ�شلني من خطاياي  اللهم  واملغرب، 
وكان  الّدن�س«،  من  الأبي�س  الثوب  ُينّقى  كما  واخلطايا  الذنوب  من 
الرجيم  ال�شيطان  من  العليم  ال�شميع  باهلل  »اأعوذ  فيقول  باهلل  ي�شتعيذ 
 من همزه ونفخه ونفثه«، ثم يقراأ: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، ول يجهر 

پ  پ  پ  زب  فيقول  اآيللة  اآيللة  يقطعها  الفاحتة  قللراأ  اإذا  وكللان   بها، 
ثم يقف ثم يقول:  زب ڀ ڀ رب    پ رب ، ثم يقف ثم يقول: 
زب ٺ ٺ   ٺ رب  وهكذا اإىل اآخر ال�شورة، وكذلك كانت قراءته كلها 
يقف على روؤو�س الآي ل ي�شلها مبا بعدها، وكان يف قراءته ميّد مًدا، 
بها �شوته،  بها وميد  »اآمني« يجهر  قال  الفاحتة  قراءة  انتهى من  فاإذا 
واأخرب باأّن من وافق تاأمينه تاأمني املالئكة غفر لله ما تقدم من ذنبه، 
وكان يقراأ بعد الفاحتة يف الفجر من طوال املف�شل )من �شورة ق اإىل 
املر�شالت( ويقراأ فيها بال�شتني اإىل املائة اآية، واأحياًنا يقراأ فيها من غري 
ال�شجدة ويف  ب�شورة  الأوىل  ّكعة  الرُّ يقراأ يف  املف�شل، ويف فجر اجلمعة 
ّكعتني الأوليني  الثانية ب�شورة الإن�شان، ويف �شالة الظهر كان يقراأ يف الرُّ
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يف كل ركعة قدر ثالثني اآية ويف الأخريني قدر خم�س ع�شرة اآية اأو ن�شف 
الأوليني يف كل ركعة قدر قراءة خم�س  ّكعتني  الرُّ الع�شر يف  ذلك، ويف 
ّكعتني  الرُّ يقت�شر يف  وتارة  ذلك،  ن�شف  قدر  الأخريني  ويف  اآية  ع�شرة 
الأخريتني من الظهر والع�شر على الفاحتة، واأحياًنا ي�شمعهم الآيات، 
واأما املغرب فكان يقراأ فيها تارة بق�شار املف�شل )من �شورة ال�شحى 
وكان  والأعللراف،  كالطور  املف�شل  ق�شار  وتارة من غري  النا�س(،  اإىل 

يقراأ يف �شالة الع�شاء من اأوا�شط املف�شل. 

القتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص هو عنوان فقرتنا التالية:

االقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص
القتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر من اهلل تعاىل، فقد اأثنى اهلل عليه فقال: 

زب ڱ ڱ    ڱ ں ں  رب ) القلم:4(، وقال تعاىل: زب ڀ ڀ  ڀ 
وجّل،  عّز  بوحي من اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  كله  .( فكالمه   3 النجم:   ( ٺ ٺ رب 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ  وقال تعاىل: 
ڀ ٺ رب ) الن�شاء:80(، وقال تعاىل: زب ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ 
عمران:31(،  اآل   ( رب  چ  چ   چ  چ  ڃڃ  ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  

وقال تعاىل: زب ڑ ک   ک ک ک  رب ) النور:63(.

ون�صتمع الآن اإىل فقرة ُكتب وموؤلِّفون:

ُكتب ومؤلِّفون
كتاب: زاد املعاد يف هدي خري العباد. 

املوؤلف: ابن قيم اجلوزية. 
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ُيَعد هذا الكتاب من اأعظم الكتب التي �شّورت هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
حركاته و�شكناته ويقظته وثباته، والإمام ابن القيم - رحمه اهلل - جمع 
يف هذا الكتاب ما جاء يف كتب ال�شحاح وال�شنن عن اأحوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فجاء الكتاب من اأبرز كتب ال�شرية التي مل تخل من اأحكام فقهية وفوائد 
حديثة، و�شيء من الرتاجم لبع�س من جاء ذكرهم على �شبيل اجلرح 
والتعديل، فتلّقت الأّمة هذا الكتاب بالقبول وال�شتح�شان واأ�شحى من 

اأمهات الكتب املعتربة عند علماء املّلة واأ�شاطني الدين.

ومن دعاء احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

دعاء

اإل اأنت خلقتني واأنا عبدك، واأنا على عهدك  اإله  اأنت ربى ل  »اللهم 
ووعدك ما ا�شتطعت، اأعوذ بك من �شرِّ ما �شنعت، اأبوء لك بنعمتك علّي، 

واأبوء بذنبي فاغفر يل فاإنه ل يغفر الذنوب اإّل اأنت«.

ونقف مع هذه الفتوى:

فتوى

�ُشئل العالمة ابن باز - رحمه اهلل - : بع�س النا�س ي�شلي على النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص كهذه: اللهم �شلِّ على نبينا حممد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا 

م�شروع؟
اجلواب: لي�س مب�شروع، وفيه اإبهام يخ�شى منه اللتبا�س على النا�س، 
ولكن اأف�شل ال�شالة عليه ال�شالة الإبراهيمية: اللهم �شل على حممد وعلى 
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اإنك حميد جميد،  اإبراهيم  اآل  وعلى  اإبراهيم  على  �شليت  كما  اآل حممد، 
اللهم بارك على حممد وعلى اآل حممد، كما باركت على اإبراهيم وعلى اآل 
اإبراهيم، اإنك حميد جميد. هذه ال�شالة هي ال�شالة املعروفة الثابتة عن 
اإذا كان من  امل�شروع  نوع منها �شّلى فقد فعل  وباأي  اأنللواع،  ولها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

الأنواع الثابتة عنه ملسو هيلع هللا ىلص.
وبركته،  هديه،  من  و�سيء  ملسو هيلع هللا ىلص،  احلبيب  �سرية  من  قطرة  هذه 
اأف�سل �سالة  فهو بحق نور �ساطع، ونهر دافق، وحديقة غّناء، عليه 

واأزكى �سالم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )2(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��ك��رمي امل��ّن��ان ال��رح��ي��م ال��رح��م��ن، ذو اجل���ود وال��ع��ط��اء، 
اأحمده حمًدا يليق بجالله وعظيم �سلطانه، امنّت علينا بالإميان وهدانا 
اأّن حمّمًدا عبده  واأ�سهد  ال�ساأن،  اإل اهلل عظيم  اإله  األ  واأ�سهد  لالإ�سالم، 
يخ�سى  ل  من  عطاء  يعطي  الأ�سخياء،  واأ�سخى  الكرماء،  اأك��رم  ور�سوله 
الفقر، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه اأهل اجلود والعطاء. اأما بعد:

ُع��رف بجوده، و�سخي  ُع��رف بكرمه، وج��واد  ك��رمي  نتكلم عن  ف�سوف 
اإّل  يده مال  اأنفقه، وما و�سل  اإّل  �سيء  الدنيا  ياأته من  ب�سخائه، مل  ُع��رف 
فّرقه، نحن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام 
األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة، على موعد مع الكرم النبوّي.

ومع اأول ينابيعنا ال�صافية ، القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
جثمث  يت  ىت   مت   خت  حت  يبجت  ىب  مب   خب     حب  جب  زب  تعاىل:  قال 
پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حخ   جخ  مح  جح  حجمج  يث   ىث 
ٿ  ٿ ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چڇ ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  
گگ  ک  ک  ک  ک     ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ     گ  گ 
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ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ 

ۋۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ې رب ) الن�شاء(.

ومن درو�س امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اأتْدرون 
ما اأكرُث ما ُيدِخُل الناَر قالوا: اهلُل ور�شوُله اأعلُم، قال: الأجوفاِن: الفرُج 
ح�شنه  اخُلُلِق"  وُح�شُن  اهلِل  تقوى  َة؟  اجلنهَّ ُيدِخُل  ما  اأكللرُث  وما  والفُم، 

الألباين. 

ومن حكم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحكمة
ما نق�شت �شدقة من مال �شيًئا، وما زاد اهلل عبًدا بعفو اإّل عًزا، 

وما توا�شع اأحد هلل اإّل رفعه اهلل.

الكرم النبوي مل ُيعرف له مثيل يف التاريخ:

الكرم النبوي
عن اأن�س بن مالك -ر�شي اهلل عنه- قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأْح�َشَن 
به  البخاري وم�شلم. و�شل  رواه  النا�س«  واأ�ْشَجَع  النا�س،  واأْجَود  النا�س، 
الكرم ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اأن يعطي ثوبه الذي عليه، فقد روي اأّن امراأة جاءت اإىل 
دة، فقالت: يا ر�شول اهلل: اأْك�شوك هذه. فاأخذها النبي ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِبرُبْ
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حمتاًجا اإليها، فلب�شها، فراآها عليه رجل من ال�شحابة، فقال: يا ر�شول 
اهلل، ما اأْح�َشَن هذه، فاْك�ُشنيها. فقال: »نعم«، فلما قام النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمه 
اأ�شحابه فقالوا: ما اأح�شنت حني راأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأخذها حمتاًجا اإليها، 
رجوُت  فقال:  فيمنعه.  �شيًئا  ُي�شاأل  ل  اأنه  عرفت  وقد  اإياها،  �شاألتُه  ثم 

ن فيها. برَكتها حني لِب�شها النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لَعلهَّي اأَُكفهَّ
هكذا كان كرمي ملسو هيلع هللا ىلص ل يرّد �شائاًل اأبدا مهما طلب. 

ت ما بني جبلني، فرجع اإىل  واأتاه رجل ف�شاأله، فاأعطاه غنًما �شدهَّ
قومه وقال: اأ�شلموا، فاإّن حمّمًدا يعطي عطاء من ل يخ�شى الفقر.

واأتي مبال من البحرين فقال: انرثوه يف امل�شجد، وكان اأكرث ماٍل اأُتي 
به، فخرج اإىل ال�شالة، ومل يلتفت اإليه، فلما َق�شى ال�شالة جاء فجل�س 
اإليه، فما كان يرى اأحًدا اإّل اأعطاه، وما قام وَثمهَّ منها درهم. فيا هلل من 
نف�س كرمية �شخية، مليئة بالقناعة فزهدت عن حطام الدنيا وا�شتاقت 
اإىل الفردو�س الأعلى. ويا هلل ما اأكرمه من نبي يعطي عطاء من ل يخ�شى 
الفقر، فقد جاء يف مغازي الواقدي اأنه ملسو هيلع هللا ىلص اأعطى �شفوان وادًيا مملوًءا 

اإباًل ونعما، فقال �شفوان: اأ�شهد ما طابت بهذا اإل نف�س نبي.

لقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأوىل النا�س بقول القائل:

شعر
مللتللهلللللال جلللئلللتللله-  مللللا  اإذا   - تلللللللراه 

كلللاأنلللك تللعللطلليلله اللللللذي اأنلللللت �للشللائللللله
تلللعلللود بللل�لللشلللَط اللللكلللف حلللتلللى َلللللللَو اأنلللله

اأنللامللللله تللطللعلله  مل  للا  انللقللبللا�للشً اأراد 
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نللفلل�للشلله غللللري  كلللفللله  يف  يلللكلللن  مل  وللللللو 
�للشللائللللله اهلل  فللللللليلللتلللق  بلللهلللا  جلللللللاد 

اأتلليللتلله اللللنلللواحلللي  اأي  ملللن  الللبللحللر  هلللو 
�شاحله واجللللللود  امللللعلللروف  للُتلله  فللُلللجهَّ

ُكتب وموؤلِّفون هي فقرتنا التالية:

ُكتب ومؤلِّفون
كتاب: ال�سرية النبوية ال�سحيحة.

املوؤلف: د. اأكرم العمري.
يعد هذا الكتاب من اأروع الكتب التي حتدثت عن �شرية الر�شول 
امل�شادر  على   - اهلل  وفقه   - املللوؤلللف  اعتماد  اإىل  يرجع  وذلللك  ملسو هيلع هللا ىلص، 
نقد  لتطبيق قواعد املحدثني يف  بها. فهو حماولة  ال�شحيحة، وعنايته 

روايات ال�شرية.
به  تو�شي  كما  لغة،  من  باأكرث  ون�شر  جملدين،  يف  الكتاب  يقع 

جممعات حتقيق ال�شنة العاملية
- منت: الأربعني النووية.

- لالإمام: النووي - رحمه اهلل - .
منت الأربعني النووية منت م�شهور، ا�شتمل على اثنني واأربعني حديثا 
الأحاديث  من  وهي  حفظها،  لي�شهل  اإ�شنادها  النووي  وحذف  �شحيًحا 
لكل راغب يف  وينبغي  العظام،  القواعد  امل�شتملة على كثري من  اجلوامع 
الآخرة اأن يعرفها، ملا ا�شتملت عليه من املهمات، واحتوت عليه من التنبيه 
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على جميع الطاعات، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. 
وهو  النووي،  الدين  حمي  الإمام  جلامعها  ن�شبة  بالنووية  �شميت 
اإمام جليل زاهد ورع، فقيه حمدث، من اأ�شهر علماء ال�شنة وله موؤلفات 

عديدة يف احلديث والفقه.
فحري بالطالب والطالبة حفظ هذا املنت عن ظهر قلب، واأن يبحث 
بعد حفظه عن �شرح مي�شر لأحاديثه حتى يفهمها ويطبقها ويبلغها للنا�س.

ومن دعاء احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص:

دعاء

العجز  من  بك  واأعللوذ  واحلللزن  الهمِّ  من  بك  اأعللوذ  اإين  »اللهم 
والك�شل واأعوذ بك من اجلنب والبخل واأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 

الرجال«.

ونقف مع هذه الفتوى:

حكم الصالة على النبي بعد األذان

�ُشئل العالمة ابن باز - رحمه اهلل - : ما يفعله بع�س النا�س عندنا 
يف الأردن وبع�س البلدان الأخرى من قول املوؤذن بعد الأذان: اللهم �شل 
على �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، فهل يف ذلك �شيء؟ وما 

حكمه؟
هذا املقام فيه تف�شيل: فاإن كان املوؤذن يقول ذلك بخف�س �شوت 
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  املللوؤذن؛  يجيب  للموؤذن وغريه ممن  م�شروع  فذلك 
"اإذا �شمعتم املوؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم �شلوا علي فاإن من �شلى علي 
واحدة �شلى اهلل عليه بها ع�شرا ثم �شلوا اهلل يل الو�شيلة فاإنها منزلة يف 
اجلنة ل تنبغي اإل لعبد من عباد اهلل واأرجو اأن اأكون اأنا هو فمن �شاأل يل 
الو�شيلة حلت له ال�شفاعة" اأخرجه م�شلم يف �شحيحه، وروى البخاري يف 
�شحيحه عن جابر بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: "من قال حني ي�شمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وال�شالة 
القائمة اآت حممًدا الو�شيلة والف�شيلة وابعثه مقاما حمموًدا الذي وعدته 
حلت له �شفاعتي يوم القيامة" اأما اإن كان املوؤذن يقول ذلك برفع �شوت 
اأنه من الأذان، والزيادة يف الأذان ل  كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه يوهم 
جتوز؛ لأن اآخر الأذان كلمة ل اإله اإل اهلل، فال يجوز الزيادة على ذلك، 
ولو كان ذلك خريا ل�شبق اإليه ال�شلف ال�شالح بل لعلمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمته 
و�شرعه لهم، وقد قال -عليه ال�شالة وال�شالم-: "من عمل عمال لي�س 
عليه اأمرنا فهو رد" اأخرجه م�شلم يف �شحيحه، واأ�شله يف ال�شحيحني 
من حديث عائ�شة -ر�شي اهلل عنها - . واأ�شاأل اهلل �شبحانه اأن يزيدنا 
واإياكم و�شائر اإخواننا من الفقه يف دينه، واأن مين علينا جميعا بالثبات 

عليه، اإنه �شميع قريب. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يف اخلتام نقول:

اأت��ي��ت��ه ه���و ال��ب��ح��ر م���ن اأي ال���ن���واح���ي 
���ُت���ُه امل���ع���روف واجل�����ود ���س��اح��ل��ه. ف���ُل���جَّ

اأع��داء نبيِّنا حممد  اأن يرينا يف  اأ�ساأل اهلل مبنِّه وكرمه وج��وده 
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رهم  ويدمِّ يهلكهم  واأن  �سدورنا،  به  ي�سفي  ما  و�سلم  عليه  اهلل  �سّلى 
تدمرًيا، اإنه على كل �سيء قدير.

واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى  حمّمد  نبيِّنا  على  و�سلم  اهلل  "و�سّلى 
اأجمعني"

 



178

أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )3(

ٱ ٻ ٻ

الظلمات والنور،  ال�سموات والأر���ض، وجعل  الذي خلق  احلمد هلل 
والظل واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �سفيع، ولي�ض له 

�ساحبة ول ولد، ول مثيل ول �سبيه، ول ند ول وكيل.
و�سالٌة و�سالٌم على املبعوث للعاملني ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل 
باإذنه و�سراًجا منرًيا، واآله و�سحبه ومن �سار على النهج القومي اإىل يوم 

الدين. ثم اأما بعد:
اإّن �سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص مليئة باحلكم والفوائد والأ�سرار، ونحن بحاجة 

ما�سة اإىل قراءتها، والطالع عليها، والعمل بها فهي عّزنا، وفخرنا. 
ونحن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( 
لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة �سوف نتدار�ض �سيًئا منها.

اإًن القراآن فيه الهدى والنور، والرحمة وال�صرور:

القرآن الكريم

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  زب  تعاىل:  قللال 
ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ 
ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک            ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳ   ڳ 
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ھ  ھ  ھ    ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ        ۓ   ۓ   ےے 
ېرب  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ 

) الأعراف(.

ومن اأحاديث امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
»من  قللال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  اأن  عنه-  اهلل  -ر�شي  مالك  بن  اأن�س  عن 
�شّلى علّي �شالة واحدة �شلى اهلل عليه ع�شر �شلوات وحطت عنه ع�شر 

خطيئات ورفعت له ع�شر درجات« �شححه الألباين.

ومن ِحكم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحكمة
- اإّن �شياحة اأّمتي اجلهاد يف �شبيل اهلل.

ولنا مع �صرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقفات:

صبره ملسو هيلع هللا ىلص
واأما  نف�شه،  بحق  يتعلق  فيما  الأذى  على  ي�شرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان 
ال�شدة  .. وهذه  ال�شدة  اأمر اهلل من  فيه  فاإنه ميتثل  تعاىل  اإذا كان هلل 
لالأمن  حتقيق  وفيها  لهم  رادع  خري  اهلل  حلدود  واملنتهكني  الكفار  مع 

ڀ  پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال  والأمللان.. 
ڀڀ  رب ) الفتح: 2٩(.
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ومن �شرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه عندما ا�شتد الأذى به جاءه ملك اجلبال 
يقول: يا حممد اإن �شئت اأن اأطبق عليهم الأخ�شبني، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بل 
اأرجو اأن يخرج اهلل من اأ�شالبهم من يعبد اهلل وحده ل ي�شرك به �شيًئا«، 

والأخ�شبان: جبال مكة اأبو قبي�س وقعيقعان.
وقد اأخرج ابن �شعد عن اأن�س -ر�شي اهلل عنه- قال: راأيت اإبراهيم 
وهو يجود بنف�شه بني يدي ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فدمعت عينا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
فقال: »تدمع العني، ويحزن القلب، ول نقول اإل ما ير�شي ربنا، واهلل يا 

اإبراهيم اإنا بك ملحزونون«.

وق�صائد الثناء يف مدحه ملسو هيلع هللا ىلص قطرة يف بحر جوده واأخالقه:

هو المختار ملسو هيلع هللا ىلص

ق�شيده لل�شاعر عبد الرحمن الع�شماوي:
مللللن نلللبلللع هللللديللللك تلل�للشللتللقللي الللللنللللوار

اللللقلللملللار تللنللتللهللي  �لللشللليلللائلللك  واإىل 
نللعللمللة اأعللللظللللم  حلللبلللاك  اللللعلللبلللاد  رب 

ديلللللًنلللللا َيللللللِعللللللُز ِبلللللللِعلللللللِزِه الأخللللليلللللار
�شياعها بللعللد  الأخلللللالق  بلللك  حللفللظللت 

الأ�لللشلللجلللار وتلل�للشللابللقللت يف رو�لللشلللهلللا 
وبللللعللللثللللت للللللللثلللقلللللللني بللللعللللثللللة �لللشللليلللٍد

�لللشلللدقلللت بللللله وبللللديللللنللللِه الأخلللللبلللللار
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اأ�للشللغللت اإلللليلللك اجلللللن وانلللبلللهلللرت مبا
تلللتلللللللوا وعللللللم قلللللللوبلللهلللا ا�للشللتللبلل�للشللار

يلللا خلللري ملللن وطللللئ اللللللرثى وتلل�للشللرفللت
مبلللل�للللشللللريه الللللكللللثللللبللللان والأحللللللجللللللار

وجللهلله اإىل حمللا�للشللن  تلل�للشللوق  ملللن  يلللا 
نللهللار يلللللللراه  اأن  ويلللطلللملللح  �للشللملل�للس 

بللللاأبللللي واأمللللللللي اأنلللللللت حللللني تلل�للشللرفللت
بلللللك هللللجللللرة وتللل�لللشلللرفلللت اأمللللطللللار

اأنللل�لللشلللاأت مللدر�للشللة اللللنلللبلللّوة فللا�للشللتللقللى
ملللللن علللللللملللهلللا ويلللقللليلللنلللهلللا الأبلللللللللرار

هلللللي للللللللعلللللللوم قلللدميلللهلللا وحلللديلللثلللهلللا
ومللللنلللهلللج اللللللديلللللن احللللنللليلللف ملللنلللار

ومللللعلللللللللًمللللا مللللللر�للللللشللللللًدا  درك  هلل 
�للللشللللرفللللت بلللللله وبللللعلللللللللملللله الآثللللللللللار

ربللللللللت فلللليللللهللللا مللللللن رجللللللالللللللك ثلللللة
بللللاحلللللق طللللافللللوا بلللاللللبلللالد ونلللللللاروا

فمها اأغلللللقللوا  املللطللامللع  دعللت  اإذا  قللوم 
طللللللللاروا امللللللللكلللللللارم  دعللللللللت  واإن 
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بللعللدلللهللم رمللللللوه  ظلللللللًملللا  واجللللهللللوا  اإن 
اأنللللللاروا الللل�لللشلللالل  للليللل  راأوا  واإذا 

قللللد كلللنلللت قلللللراآنلللللا يللل�لللشلللري اأملللاملللهلللم
وبللللك اقللللتللللدوا فلللاأ�لللشلللاءت الأفلللكلللار

عللللمللللروا اللللقلللللللوب كلللملللا علللملللرت فللمللا
عللمللار اللللعلللبلللاد  واأفللللئللللدة  اإل  ملل�للشللوا 

لللللو اأطلللللللللق الللللكللللون الللفلل�للشلليللح للل�للشللانلله
لللَرت اإللللليللللك مبلللدحللله الأ�لللشلللعلللار لللل�لللشَ

لللللو قللليلللل مللللن خللللري اللللعلللبلللاد للللللرددت
اأ�للللشللللوات ملللن �للشللمللعللوا هلللو املللخللتللار

ملللللا ل تلللكلللون واأنلللللللت اأفللل�لللشلللل مللر�للشللل
واأعللللز مللن ر�للشللمللوا الللطللريللق و�للشللاروا

نللورهللا اللل�للشللملل�للس ميللللالأ  اإل  اأنلللللت  ملللا 
اآفللللللاقللللللنللللللا مللللهللللمللللا اأثلللللللللللري غللللبللللار

يف امللللحلللملللود  اأحللللمللللد  اإل  اأنلللللللت  مللللا 
كللللل الأمللللللللللور بلللللللذاك يلل�للشللهللد غلللار

واللللكلللعلللبلللة اللللللغلللللراء تللل�لللشلللهلللد مللثلللللمللا
�لللشلللهلللد امللللللقلللللام وركللللنللللهللللا والللللللللدار
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ومن دعاء احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص:

دعاء

اأم�شينا، وبك نحيا، وبك منوت، واإليك  اأ�شبحنا وبك  »اللهم بك 
الن�شور«.

ونقف مع هذه الفتوى:

حكم االحتفاالت بالموالد ونحوها

امل�شايخ  بع�س  اأحللدث   :  - اهلل  رحمه   - بللاز  ابللن  العالمة  �ُشئل 
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  ال�شرع، كالحتفال مبولد  لها وجها يف  اأعرف  احتفالت، ل 
اأن تو�شحوا لنا ما دل  وبليلة الإ�شراء واملعراج والهجرة النبوية. نرجو 

عليه ال�شرع يف هذه امل�شائل حتى نكون على بينة؟ 
اجلواب: ل ريب اأن اهلل �شبحانه قد اأكمل لهذه الأمة دينها واأمت 
ْمُت  عليها النعمة، كما قال اهلل �شبحانه: {اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ

�ْشالَم ِديًنا} )املائدة: 3(. يُت َلُكُم اْلإِ َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ
وقد توفى اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بعدما بلغ البالغ املبني واأكمل اهلل به �شرائع 
وجل-،  اهلل -عز  ي�شرعه  ما مل  دينه  يحدث يف  اأن  لأحد  فلي�س  الدين 
كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: "من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد" متفق على 
�شحته من حديث عائ�شة -ر�شي اهلل عنها - ، واأخرج م�شلم يف �شحيحه 
عنها، -ر�شي اهلل عنها - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من عمل عمال لي�س عليه 
اأمرنا فهو رد" ومعنى قوله: "فهو رد" اأي: مردود، ل يجوز العمل به. لأنه 
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زيادة يف الدين مل ياأذن اهلل بها، وقد اأنكر �شبحانه يف كتابه املبني على 
َلُهْم �ُشَرَكاُء  من فعل ذلك، فقال  -عز وجل-  يف �شورة ال�شورى: {اأَْم 
ُ}  )ال�شورى: 21(، ويف �شحيح  يِن َما مَلْ َياأَْذْن ِبِه اهللهَّ �َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّ
ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف خطبة  اأن النبي  م�شلم عن جابر  -ر�شي اهلل عنه-  
اجلمعة: "اأما بعد فاإن خري احلديث كتاب اهلل وخري الهدي هدي حممد 
والآثللار يف  والأحاديث  بدعة �شاللة".  وكل  الأمللور حمدثاتها  و�شر  ملسو هيلع هللا ىلص 

اإنكار البدع والتحذير منها كثرية، ل يت�شع هذا اجلواب لذكرها. 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�شول  يفعلها  ال�شوؤال مل  التي ذكرت يف  وهذه الحتفالت 
الأمة  هداية  على  واأحر�شهم  اهلل،  ب�شرع  واأعلمهم  النا�س  اأن�شح  وهو 
واإر�شادها اإىل ما ينفعها وير�شي مولها �شبحانه، ومل يفعلها اأ�شحابه 
-ر�شي اهلل عنهم - ، وهم خري النا�س واأعلمهم بعد الأنبياء، واأحر�شهم 
على كل خري، ومل يفعلها اأئمة الهدى يف القرون املف�شلة، واإمنا اأحدثها 
بع�س املتاأخرين، بع�شهم عن اجتهاد وا�شتح�شان من غري حجة، واأغلبهم 
عن تقليد ملن �شبقهم يف هذه الحتفالت، والواجب على جميع امل�شلمني 
هو ال�شري على ما درج عليه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شحابه -ر�شي اهلل عنهم- 
ال�شراط  النا�س يف دين اهلل بعدهم، فذلك هو  اأحدثه  ، واحلذر مما 
َراِطي  امل�شتقيم واملنهج القومي، كما قال اهلل  -عز وجل-  : {َواأَنهَّ َهَذا �شِ
اُكْم  َق ِبُكْم َعْن �َشِبيِلِه َذِلُكْم َو�شهَّ ُبَل َفَتَفرهَّ ِبُعوا ال�شُّ ِبُعوُه َول َتتهَّ ُم�ْشَتِقيًما َفاتهَّ

ِبِه َلَعلهَُّكْم َتتهَُّقوَن} )الأنعام: 153(.
وثبت يف احلديث ال�شحيح عن عبد اهلل بن م�شعود  -ر�شي اهلل 
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عنه-  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تال على اأ�شحابه هذه الآية، ثم خط خطا م�شتطيال، 
فقال: "هذا �شبيل اهلل" ثم خط خطوطا عن ميينه و�شماله، وقال: "هذه 
ال�شبل على كل �شبيل منها �شيطان يدعو اإليه" ، ثم تال هذه الآية: {َواأَنهَّ 
َق ِبُكْم َعْن �َشِبيِلِه}  ُبَل َفَتَفرهَّ ِبُعوا ال�شُّ ِبُعوُه َول َتتهَّ َراِطي ُم�ْشَتِقيًما َفاتهَّ َهَذا �شِ
�ُشوُل َفُخُذوُه  )الأنعام: 153(، وقال اهلل  -عز وجل-  : {َوَما اآَتاُكُم الرهَّ
َ �َشِديُد اْلِعَقاِب} )احل�شر:7(. َ اإِنهَّ اهللهَّ ُقوا اهللهَّ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتهَّ
ومما ذكرنا من الأدلة يت�شح لك اأن هذه الحتفالت كلها بدعة، 
يجب على امل�شلمني تركها واحلذر منها، وامل�شروع للم�شلمني هو التفقه يف 
الدين، والعناية بدرا�شة �شرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والعمل بها يف جميع الزمان، ل 
يف وقت املولد خا�شة، وفيما �شرع اهلل �شبحانه غنية وكفاية عما اأحدث 

من البدع.
اأما ليلة الإ�شراء واملعراج فال�شحيح من اأهل العلم اأنها ل تعرف، 
ت�شح عن  ل  �شعيفة  اأحاديث  فكلها  الأحاديث  من  تعيينها  ورد يف  وما 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن قال: اإنها ليلة )27( من رجب فقد غلط؛ لأنه لي�س معه 
حجة �شرعية توؤيد ذلك، ولو فر�شنا اأنها معلومة فالحتفال بها بدعة؛ 
لأنه زيادة يف الدين مل ياأذن اهلل بها، ولو كان ذلك م�شروعا لكان ر�شول 
ممن  عليه  واأحر�س  اإليه  اأ�شبق  عنهم  اهلل  -ر�شي  واأ�شحابه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
بعدهم، وهكذا زمن الهجرة، لو كان الحتفال به م�شروعا لفعله ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شحابه، ولو فعلوه لنقل، فلما مل ينقل دل ذلك على اأنه بدعة.
واأ�شاأل اهلل -عز وجل- اأن ي�شلح اأحوال امل�شلمني ومينحهم الفقه 
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واأن  البدع واملحدثات،  واإياهم من جميع  واإياكم  واأن يعيذنا  الدين،  يف 
ي�شلك باجلميع �شراطه امل�شتقيم، اإنه على كل �شيء قدير، و�شَلى اهلل 
و�شلم على عبده ور�شوله نبينا حممد واآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان 

اإىل يوم الدين. 
ملسو هيلع هللا ىلص،  ال�سمحة  م��ن في�ض �سريته  ه��ذا غي�ض  ن��ق��ول:  يف اخل��ت��ام 
فارجعن اإىل كتب ال�سري التي اعتنت ب�سريته العطرة، ودرره العظيمة.

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

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لالإ�سالم، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �سبحانه واأ�سكره على نعمه، واأ�ساأله املزيد من 
ف�سله وكرمه، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
عبده ور�سوله، ل خري اإّل دّل اأّمته عليه، ول �سّر اإّل حّذرها منه، �سلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد: 
ز النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف جميع نواحي احلياة، جعله حمل اإعجاب من  اإّن متيُّ
جميع من يقراأ �سريته �سواء من ال�سرق اأم الغرب فهو بحق نبي عظيم، 
وعامل جليل، و�سوف ن�ستعر�ض يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( 
من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة 

�سيًئا من هذه اجلوانب.

الق��راآن الكرمي ن��ور وهدى، بّلغه لنا �صاح��ب احلو�س ال�صريف 
ملسو هيلع هللا ىلص:

القرآن الكريم

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

) النجم(.

ومن اأحاديث امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  عن اأبي ُمو�َشى الأ�ْشَعِريِّ  -ر�شي اهلل عنه-: َقاَل َر�ُشوُل اهللهَّ
غرِي  القراآِن؛  وحامِل  امل�شلِم،  ال�شيبِة  ذي  اإكراَم  اهلِل  اإْجالِل  من  "اإنهَّ 
الغايل فيه واجلايف عنه، واإكراَم ذي ال�شلطاِن املق�شِط" ح�شنه الألباين 

يف �شحيح اجلامع. 

ومن ِحكم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحكمة
- اجلنة حتت ظالل ال�شيوف.

 عبادته ملسو هيلع هللا ىلص هي كلمتنا لهذا اليوم:

عبادته ملسو هيلع هللا ىلص
اأخالقه  النا�س، و من كرمي  اأعبد  كان -عليه ال�شالة وال�شالم- 

ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان عبًدا هلل �شكورا. 
فاإّن من متام كرمي الأخالق هو التاأدُّب مع اهلل رب العاملني وذلك 
ما  لتاأدية  في�شعى  عليه؛  وتعاىل-  -�شبحانه  ربه  حق  العبد  يعرف  باأن 
اأوجب اهلل -عّز وجّل- عليه من الفرائ�س ثم يتمم ذلك مبا ي�ّشر اهلل 
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العلم  يف  عاليًة  مرتفعًة  درجللًة  العبد  بلغ  وكلما  النوافل،  من  له  تعاىل 
ب  والف�شل والّتقى؛ عرف حق اهلل تعاىل عليه ف�شارع اإىل تاأديته والتقرُّ

اإليه -عّز وجّل- بالنوافل.
فقد قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عن رب العاملني يف احلديث القد�شي الذي 
يرويه عن ربه: اإّن اهلل تعاىل قال: »وما يزال العبد يتقّرب اإيلهَّ بالنوافل 
حتى اأحبه، فاإذا اأحببته كنت �شمعه الذي ي�شمع به وب�شره الذي يب�شر 
به ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�شي بها، واإن �شاألني لأعطينه ولئن 

ا�شتعاذين لأعيذنه« رواه البخاري.
فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يعرف حّق ربه -عّز وجّل- عليه وهو الذي قد غفر 
يقوم  كان  الرغم من ذلك  وعلى  تاأخر،  وما  ذنبه  تقدم من  ما  له  اهلل 
فيدعو  وي�شجد  ل  عليه  و�شالمه  ربي  �شلوات  ل  قدماه  تتفطر  حتى  الليل 
وي�شبح ويدعو ويثني على اهلل -تبارك وتعاىل-، ويخ�شع هلل -عّز وجّل- 

حتى ُي�شمع ل�شدره اأزيز كاأزيز املرجل. 

كيف كان هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املزاح؟:

مزاح النبي ملسو هيلع هللا ىلص

اأن ميازح، فقد �شاألته امراأة عجوز قالت: يا  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان من هديه 
ر�شول اهلل! ادع اهلل اأن يدخلني اجلنة، فقال لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»يا اأُم فالن 
اإّن اجلنة ل تدخلها عجوز، فوّلت تبكي، فقال: اأخربوها اأنها ل تدخلها 

ہ ۀ   ۀ  ڻ     ڻ  ڻ   زب  يقول:  تعاىل  اهلل  اإّن  عجوز،   وهي 
 ہ رب )الواقعة( رواه الرتمذي يف ال�شمائل وح�شنه الألباين.
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م، فكان نهاية �شحكه اأن  م، بل كله التب�شُّ وكان جّل �شحكه التب�شُّ
تبدو نواجذه. 

ومن دعاء امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

دعاء

»ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار«.

ونقف مع هذه الفتوى:

حكم التوسل بجاه النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص

�ُشئل العالمة ابن باز - رحمه اهلل - : ما هو احلكم على امل�شلم 
ملسو هيلع هللا ىلص، وهل يجوز رميه  النبي الكرمي  الفرائ�س ويتو�شل بجاه  الذي يقيم 

بال�شرك؟ اأفيدونا اأفادكم اهلل.
اجلواب: امل�شلم الذي يوحد اهلل ويدعوه وحده -�شبحانه وتعاىل- 
ويوؤمن باأنه الإله احلق، ويعتقد معنى: ل اإله اإل اهلل واأن معناها ل معبود 
اإىل اجلن  اأر�شله اهلل  اأنه ر�شول اهلل حقا  اإل اهلل، ويوؤمن مبحمد  بحق 
وحده،  اهلل  ووحد  بال�شهادتني  اأتى  لكونه  م�شلم  له  يقال  هذا  والإن�س، 
و�شدق الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، فاإنه يكون م�شلما بذلك، فاإذا اأتى �شيئا من املعا�شي 
فاإنه يكون بذلك ناق�س الإميان كالزنا وال�شرقة والربا اإذا مل يعتقد حل 
اأو بع�شها فهذا  اأطاع الهوى وال�شيطان، فعل هذه املعا�شي  ذلك ولكنه 
يكون نق�شا و�شعفا يف اإميانه، اأما اإذا تو�شل بجاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: اللهم 
اإين اأ�شاألك بجاه حممد اأو بحق حممد فهذا بدعة عند جمهور اأهل العلم 
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ونق�س يف الإميان ول يكون م�شركا ول يكون كافرا بل هو م�شلم، ولكن 
يكون هذا نق�شا  و�شعفا بالإميان، مثل بقية املعا�شي التي ل تخرج عن 
الدين؛ لأن الدعاء وو�شائل الدعاء توقيفية ومل يرد يف ال�شرع ما يدل على 
التو�شل بجاه حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ بل هذا مما اأحدثه النا�س، فالتو�شل بجاه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص اأو بجاه الأنبياء اأو بحق النبي اأو بحق الأنبياء اأو بجاه فالن اأو بجاه 
علي اأو بجاه اأهل البيت كل هذا من البدع، والواجب ترك ذلك لكن لي�س 
ولكن  م�شركا  يكون �شاحبه  ال�شرك، فال  و�شائل  واإمنا هو من  ب�شرك، 
اأتى بدعة تنق�س الإميان وت�شعفه عند جمهور اأهل العلم؛ لأن الو�شائل 
قال اهلل  باأ�شماء اهلل و�شفاته كما  يتو�شل  فامل�شلم  توقيفية،  الدعاء  يف 
�ْشَنى َفاْدُعوُه ِبَها} )الأعراف: 180(، ويتو�شل  ِ اْلأَ�ْشَماُء احْلُ تعاىل: {َوهلِلهَّ
بالتوحيد والإميان كما جاء يف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال:  "اللهم اإين 
اأ�شاألك باأين اأ�شهد اأنك اأنت اهلل ل اإله اإل اأنت الأحد ال�شمد الذي مل 
بتوحيد اهلل. وهكذا  تو�شل  اأحد"، فهذا  له كفوا  يكن  يولد ومل  يلد ومل 
انطبقت  الذين  الغار  اأ�شحاب  ال�شاحلات يف حديث  بالأعمال  التو�شل 
عليهم �شخرة ملا دخلوا الغار من اأجل املطر اأو املبيت، فانطبقت عليهم 
لن  اإنه  لبع�س:  بع�شهم  فقال  دفعها،  ي�شتطيعوا  فلم  عظيمة،  �شخرة 
اأعمالكم، فدعوا  اأن تدعوا اهلل ب�شالح  اإل  ال�شخرة  ينجيكم من هذه 
اهلل ب�شالح اأعمالهم، فتو�شل اأحدهم بربه لوالديه فانفرجت ال�شخرة 
بع�س ال�شيء، ثم تو�شل الآخر بعفته عن الزنا واأنه كان له بنت عم يحبها 
كثريا فاأرادها لنف�شه فاأبت عليه ثم اإنها اأملت بها �شنة وحاجة، فجاءت 
اأن  على  فوافقت  نف�شك  من  متكنيني  اأن  اإل  فقال:  العون  تطلبه  اإليه 
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يعطيها مائة وع�شرين دينارا من الذهب فلما جل�س بني رجليها قالت: 
اتق اهلل ول تف�س اخلامت اإل بحقه، فخاف من اهلل �شبحانه وقام عنها 
ومل ياأت الفاح�شة وترك لها الذهب وقال: اللهم اإن كنت تعلم اأين فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فاأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت ال�شخرة بع�س 
الأمانة  باأدائه  الثالث  تو�شل  ثم  اخلللروج.  ي�شتطيعون  ل  ولكن  ال�شيء، 
وعمل  اها  َفَنمهَّ عنده  تركها  العمال  لبع�س  اأمانة  عنده  كانت  اإنه  وقال: 
فيها حتى �شارت مال كثريا من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فلما جاء 
�شاحبها اأداها اإليه كلها كاملة فقال: يا رب اإن كنت تعلم اأين فعلت ذلك 
وخرجوا.  ال�شخرة  فانفرجت  فيه،  نحن  ما  عنا  فاأفرج  وجهك  ابتغاء 
وهذا يدل على اأن التو�شل بالأعمال ال�شاحلات من اأ�شباب الإجابة، اأما 
التو�شل بجاه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، اأو بجاه فالن، اأو بجاه ال�شديق، اأو بجاه عمر، 
اأو بجاه علي، اأو بجاه اأهل البيت، اأو ما اأ�شبه ذلك فهذا لي�س له اأ�شل بل 
هو بدعة، واإمنا التو�شل ال�شرعي اأن يتو�شل امل�شلم باأ�شماء اهلل و�شفاته 
اأو باإميانه باهلل، فيقول: اللهم اإين اأتو�شل اإليك باإمياين بك اأو باإمياين 
بنبيك، اأو مبحبتي لك، اأو مبحبتي لنبيك -عليه ال�شالة وال�شالم- فهذا 
اأو يتو�شل بالتوحيد باأن يقول: اللهم  طيب، وهذه و�شيلة �شرعية طيبة، 
اأنت الواحد الأحد، كل  اإل  اإله  اأنت اهلل ل  اأنك  اأ�شهد  اأ�شاألك باأين  اإين 
هذا طيب، اأو يتو�شل اإىل اهلل بربه لوالديه، اأو مبحافظته على ال�شلوات، 
باأعمال �شاحلة، هذا هو  الفواح�س كل هذه و�شائل طيبة  اأو بعفته عن 
الذي قرره اأهل العلم واأهل التحقيق من اأهل الب�شرية، اأما التو�شل بجاه 
النبي، اأو بجاه فالن، اأو بحق فالن فهذا بدعة؟ تقدم بيان ذلك والذي 
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عليه جمهور اأهل العلم اأنه غري م�شروع. واهلل ويل التوفيق.
فِك على �سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص يجعلِك تقتدين  يف اخلتام نقول: اإّن تعرُّ
الفوز يف  بها  وتنالنِي  درج���ات،  رب��ك  اأع��م��ال��ِك، فريفعِك  به يف جميع 

اجلنان.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل �سرح �سدور املوؤمنني لطاعته، واأعانهم على ذكره و�سكره 
وح�سن عبادته، تقّد�ض الكبري املتعال، تبارك ذو اجلالل، عّز ذو اجلمال 

والكمال.
امل�ستقيم،  واملنهج  الر�سالة احلقة،  وال�سالم على �ساحب  وال�سالة 
والدين القومي، بعث اإىل العاملني ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور، 

ف�سلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:
اأروع الأمثال، فاأ�سبحت بحق جممع  ملسو هيلع هللا ىلص  لقد �سربت �سرية النبي 
الأم��ث��ال، ود���س��ت��ور الأخ����الق، فاأده�ست الأن����ام، واأن����ارت الأق����الم، ونعمت 

الب�سرية بقدوة هو خري الأنام.  
ونحن يف هذا اليوم )       ( املوافق )              ( من �سهر )                ( 
لعام األف واأربعمائة و)                     ( من الهجرة النبوية ، ن�ستعذب ر�سفات 

من حو�ض نبي الركات ملسو هيلع هللا ىلص.

وق��د و�ص��ف القراآن نبّين��ا الكرمي  ملسو هيلع هللا ىلص بع��ّدة اأو�ص��اف يف �صورة 
القلم:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک   گ گ     گ  
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں  ڻ   ڻ ڻ 
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ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ 
ۋ  ۋ     ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ         ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې  ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ        ۇئ  وئ 

ی  رب ) القلم(.

ومن اأحاديث امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن اأّم املوؤمنني عائ�شة - ر�شي اهلل تعاىل عنها - َقاَلت: َقال ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي« �شححه الألباين.

ومن ِحكم امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحكمة

على  ولو  وقل احلق  اإليك  اأ�شاء  من  اإىل  واأح�شن  ْل من قطعك  �شِ
نف�شك.

ولنا وقفات مع زهده ملسو هيلع هللا ىلص :

زهده ملسو هيلع هللا ىلص

الآخللرة، خريه اهلل  واأرغبهم يف  الدنيا  النا�س يف  اأزهللد  ملسو هيلع هللا ىلص  كان 
اأن يكون عبًدا  نبًيا فاختار  اأو يكون عبًدا  نبًيا  اأن يكون ملًكا  تعاىل بني 

نبًيا.
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احل�شري  وعلى  تارة،  النطع  وعلى  تارة،  الفرا�س  على  ينام  كان 
تارة، وعلى الأر�س تارة، وعلى ال�شرير تارة بني رماله، وتارة على ك�شاء 

اأ�شود. 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على  »دخلت   : عنه-  اهلل  -ر�شي  مالك  بن  اأن�س  قال 
اأدم ح�شوها  وهو على �شرير مزمول بال�شريط وحتت راأ�شه و�شادة من 
ليف، ودخل عمر ونا�س من ال�شحابة فانحرف النبي ملسو هيلع هللا ىلص فراأى عمر اأثر 
ال�شريط يف جنبه فبكى فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص :» ما يبكيك يا عمر؟« قال: وما 
واأنت  اأبكي وك�شرى وقي�شر يعي�شان فيما يعي�شان فيه من الدنيا  يل ل 
على احلال الذي اأرى، فقال:» يا عمر، اأما تر�شى اأن تكون لهم الدنيا 

ولنا الآخرة؟« قال: بلى، قال:»هو كذلك«.
وكان من زهده ملسو هيلع هللا ىلص وقّلة ما بيده اأّن النار ل توقد يف بيته يف الثالثة 

اأهّلة يف �شهرين. 
عن عروة -ر�شي اهلل عنه- قال: عن عائ�شة -ر�شي اهلل عنها- 
الهلالل  ثم  الهالل  اإىل  لننظر  كنا  اأختي  ابن  يا  تقول: واهلل  اأنها كانت 
يا  ملسو هيلع هللا ىلص نار، قلت:  اأبيلات ر�شلول اهلل  اأوقلد يف  اأهّلة يف �شهرين ما  ثلالثة 

خالة فما كان عي�شكم؟ قالت: )الأ�شودان؛ التمر واملاء( متفق عليه. 
وعن ابن عبا�س -ر�شي اهلل عنه- قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبيت الليايل 
املتتابعة طاوًيا واأهله ل يجدون ع�شاء، وكان اأكرث خبزهم ال�شعري« رواه 

الرتمذي وابن ماجه وح�شنه الألباين. 

وهذه �صورة من �صور تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع اخلدم:

www.alukah.net
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صور من تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص

كانت الرحمة جزًءا ل يتجزاأ من نف�شه ملسو هيلع هللا ىلص ول عجب اأن ي�شعد بها 
كل من حوله، واأن يكون اأوفرهم ن�شيًبا منها هم اأقرب النا�س اإليه من 

اأهله واأزواجه وجريانه وخدمه واإمائه ملسو هيلع هللا ىلص. 
حني  عنه-  اهلل  مالك-ر�شي  بللن  اأنلل�للس  �شهادة  هللذا  يف  ويكفي 
قال:»خدمت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�شر �شنني فواهلل ما قال اأف قط، وما قال 
وقال-ر�شي  تفعله؟«.  مْل  مِلَ  اأفعله  ل�شيء مل  ول  فعلته؟  مِلَ  فعلته  ل�شيء 
قط،  ًة  �شبهَّ ني  �شبهَّ فما  �شنني،  ع�شَر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شوَل  خدمُت  عنه-:  اهلل 
باأمر  اأمرين  ول  وجهي،  يف  عب�س  ول  انتهرين،  ول  �شربًة،  �شربني  ول 
فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فاإن عاتبني اأحٌد من اأهله قال: »َدُعوه، َفَلْو 

َر �َشيٌء َكاَن«. ُقدِّ

من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند اخلروج من املنزل:

دعاء

»اللهم اإين اأعوذ بك اأن اأَ�شل اأو اأُ�شل، اأو اأَزل اأو اأُزل، اأو اأَظلم اأو 
اأُظلم، اأو اأجهل اأو ُيجهل علّي«.
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ونقف مع هذه الفتوى:

حكم الغلو في النبي ملسو هيلع هللا ىلص

�ُشئل العالمة ابن باز - رحمه اهلل - : ما راأيكم يف الغلو يف النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص حيث يقول بع�شهم: اإنه الأول والآخر والظاهر والباطن.. فما راأيكم 

يف مثل هذا العتقاد فيه ملسو هيلع هللا ىلص؟
اجلواب: الأول والآخر والظاهر والباطن هو اهلل -عز وجل- قال 
اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكِلّ  ُل َواْلآِخُر َوالَظّ تعاىل يف �شورة احلديد: {ُهَو اْلأََوّ
�َشْيٍء َعِليٌم} )احلديد: 3(، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دعائه: "اللهم اأنت الأول 
فلي�س  الظاهر  واأنت  �شيء  بعدك  فلي�س  الآخر  واأنت  �شيء  قبلك  فلي�س 
فوقك �شيء واأنت الباطن فلي�س دونك �شيء اق�س عنا الدين واأغننا من 
الفقر" رواه الإمام م�شلم يف �شحيحه. فمن قال اإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل �شيء عليم فهو كافر، لكونه و�شف 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  باأ�شماء اأربعة خمت�شة باهلل  -عز وجل-  ل ي�شتحقها غريه، 
وهذا ل يقوله عاقل يفهم ما يقول، الأول والظاهر هو اهلل وحده �شبحانه، 
وهو الذي قبل كل �شيء وبعد كل �شيء -�شبحانه وتعاىل-، وهو الظاهر 
فوق جميع خلقه، والباقي بعدهم، والذي يعلم اأحوالهم، والر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
ل يعلم اإل ما علمه اهلل، وقد تويف -عليه ال�شالة وال�شالم-، ووجد بعد 
اأن كان معدوما، وجد يف مكة بني اأمه اآمنة واأبيه عبد اهلل، وكان عدما 
قبل ذلك، ثم وجد من ماء مهني، وغريه من الب�شر كذلك فالذي يقول: 

اإنه الأول والآخر والظاهر والباطن فهو �شال ومرتد اإن كان م�شلما.

www.alukah.net
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يف اخلتام نقول: هذا احلبيب حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص تغّنى ب�شريته ال�شعراء، 
و�شّطرت ب�شريته الكتب، وخطب ب�شريته اخلطباء، فاأبانت �شريته الداء 
من الدواء، فمات احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو قد بّلغ الر�شالة واأّدى الأمانة ون�شح 

الأّمة ف�شلوات ربي و�شالمه عليه اأبد الآبدين.
فلنجعل م��ن ���س��ريت��ه ال��ع��ط��رة ملسو هيلع هللا ىلص ن��ه��ًج��ا يف ح��ي��ات��ن��ا، واآداًب�����ا يف 

تعامالتنا، وحالًّ خلالفاتنا.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )1(

ٱ ٻ ٻ

وفر�ست  ال�سرائع،  ون��زل��ت  ال�سعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �سبحان 
الفرائ�ض، و�سّنت املوا�سم، موا�سم اخلري، ومنا�سبات املّلة، واأعياد الدين. 

لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�سياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �ساأنه،  ع��ّز  ق��دره،  �سما  ذك��ره،  تقّد�ض  ا�سمه،  ج��ّل  اإليه،  العباد  م�سري 

�سلطانه.

ال��ك��رام  وال�سحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����س��الم  وال�����س��الة 
العظام، ثم اأما بعد: 

للغذاء  م�سدر  فهي  اليومية  حياتنا  يف  كبرية  اأهمية  لل�سجرة  اإّن 
والك�ساء والظل، وقد حّث الإ�سالم على اأن يعمر النا�ض الأر�ض بالغر�ض 
د  والزرع املثمر، كما اأّن غر�ض الأ�سجار واملحافظة عليها واإكثارها والتعهُّ
ينقطع  ل  التي  الأعمال  من  عليها  التعّدي  وع��دم  و�سيانتها  بخدماتها 
ثوابها؛ بالإ�سافة اإىل كونها م�سدًرا للظل والغذاء والك�ساء فلها اأهمية 
كبرية ودور اأكر يف حياتنا، واإمياًنا منا بهذه الأهمية �سوف ن�سلط ال�سوء 
عليها يف هذا الي������وم )       ( املوافق لل�سابع من �سهر )                 ( لعام 

األف واأربعمائة و)                        ( من الهجرة النبوّية. 

وقد ذكر اهلل ال�صجرة يف كتابه العظيم:

www.alukah.net
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القرآن الكريم

ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  زب  تعاىل:  قللال 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ    ڻ  
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې 
ېى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ                ۈئ ۈئ   ېئ 

ېئ  ېئ ىئ ىئ  ىئ ی رب  ) الفتح(.

وقد امتدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص من يغر�س الأ�صجار، ووعده بالأجر:

الحديث

عن اأن�س بن مالك -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
من م�شلم يغر�س غر�ًشا اأو يزرع زرًعا فياأكل منه طائر اأو اإن�شان اأو بهيمة 

اإّل كان له به �شدقة« متفق عليه.

وحكمتنا لهذا اليوم عن ال�صجرة:

الحكمة

باأطيب  وترميهم  باحلجارة  النا�س  يرميها  كال�شجرة  كللوين   -
الثمار.
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الأ�صج��ار م�صدر للجمال والبهجة وال�ص��رور والهواء العليل هو 
عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

 األشجار مصدر الجمال والبهجة والسرور 
والهواء العليل

العليل،  والهواء  وال�شرور  والبهجة  للجمال  م�شدًرا  الأ�شجار  ُتعد 
اإذ  البيئة؛  يف  مهّمة   ومنظرها  ب�شكلها  وال�شجريات  الأ�شجار  اإّن  حيث 
الأ�شر  �شمل  ومّل  والرحالت  واجللو�س  التنزه  على  الت�شجيع  على  تعمل 
اإىل  بالإ�شافة  النف�س،  والرتويح عن  والهدوء  والراحة  البهجة  واإدخال 
والروائح  والأدخنة  الغبار  ب�شبب تطاير  املوجود  التلوث  كونها حتد من 

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

بعد النتهاء من اأعمالهم اليومية. 
ولالأ�شجار اأهمية كبرية كم�شدات رياح ومنع الرتبة من النحراف 
ال�شناعات  يف  القت�شادية  فوائدها  اإىل  بالإ�شافة  املناخ؛  وحت�شني 

اخل�شبية والدوائية ، وم�شدر للوقود والتدفئة. 
وال�شعاب  الأوديللة  من  عللددا  وتعاىل-  -�شبحانه  اهلل  رزقنا  وقد 

www.alukah.net
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والأرا�شي ال�شحراوية الوا�شعة والكثبان الرملية اجلميلة، والتي تغطيها 
اأ�شجار و�شجريات الغابات مثل الطلح وال�شدر والأرطاة  والعرفج وال�شبط 
لالعتداء  اليوم  تتعّر�س  وال�شجريات  الأ�شجار  اأّن  ونالحظ  وغريها. 
والإزالة والرعي اجلائر وخا�شة �شجر الأرطاة  والطلح، حيث يوجد بع�س 
الرو�شات،  من  وال�شجريات  الأ�شجار  ب�شحب  يقومون  النفو�س  �شعاف 
ويوؤدي يف النهاية اإىل اجنراف الرتبة وتهديد البيئة فال يبقى لالإن�شان 
ظل ومتنزه ول للحيوان ماأوى وماأكل، واإّن واجبنا نحو الأ�شجار اأن ن�شكر 
بها،  والرعي اجلائر  بقطعها  يقوم  وننكر على من  ونحافظ عليها  اهلل 
وت�شجيع من يقوم بزراعتها واإكثارها واملحافظة عليها، حتى تتمتع بها 
اأجيالنا والأجيال القادمة، وحيثما وجدت الأ�شجار كانت املياه، وحيثما 

انعدمت �شارت الأر�س مقحطة ل خري فيها ول جمال.

ونرتككن مع فقرة بعنوان: ال�صجرة و�صروريات احلياة:

الشجرة وضروريات الحياة

�شرورات احلياة هي: الغذاء وال�شرب وامللب�س وامل�شكن .. ومتثل 
ال�شجرة كل هذه ال�شرورات جمتمعه منذ بدء اخلليقة وحتى الآن، فمن 
القدمي  الإن�شان  يعرف  اأن  وقبل  غذائه،  على  الإن�شان  يح�شل  ثمارها 
كان  كما  ال�شجر،  بللاأوراق  وعوراته  ج�شده  ي�شرت  كان  احلديثة  املالب�س 
يبني بيوًتا تقيه الأمطار والعوا�شف ولهيب ال�شم�س وجتعله يف ماأمن من 

هجمات احليوانات املفرت�شة.
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اأهمية احلدائق املنزلية نتناولها يف الفقرة التالية:

أهمية الحدائق المنزلية

�شبيل  على  منها  عديدة  اأمللور  يف  املنزلية  احلدائق  اأهمية  تكمن 
املثال:

1- اإدخال ال�شرور على نفو�س مرتاديها.
2- كونها مظهًرا من املظاهر اجلمالية للمنزل.

3- تعترب مبثابة متنّف�س طبيعي لأ�شحاب املنزل.
يف اخلتام نقول: ازرعي �سجرة جتنني ثمرًة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سّراء،  وكا�سف  النعماء،  م�سدي  العطاء،  جزيل  على  هلل  احلمد 
معطي ال�سّراء.

احل��م��د هلل ع��امل ال�سر واجل��ه��ر، احل��م��د هلل ع��ايل القهر وال��ق��در، 
ك�سف  عند  املطلوب  املدلهّمات،  عند  املدعو  بالأقوات،  املتكّفل  هلل  احلمد 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�سالة وال�سالم على النبي الأمني والهادي املبني، واآله و�سحبه 

الكرمي. ثم اأما بعد:
اأّن  ُتعد ول ُت�سى، حيث يذكر  تكاد ل  التمر  فوائد �سجرة نخلة 
ا تعتر م�سدًرا  اأي�سً لها 365 فائدة منها قيمتها الغذائية العالية، وهي 
ممتاًزا للطاقة احلرارية جل�سم الإن�سان، واحلديث عن النخلة ذو �سجون 
لذا خ�س�سنا هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( 
لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة ، للحديث عن هذه 

ال�سجرة. 

وقد ذكر اهلل النخلة يف اأكرث من مو�صع يف كتابه الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل:  زب ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ 
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ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ          ڄ ڄ ڃ ڃ         ڃ ڃ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ           ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ   چ 
ڳ  ڳ  گ          گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۓڭ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ 

ڭ ڭ    ڭ ۇۇ ۆ             ۆ ۈ رب )ق(.

وقد امتدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص النخلة و�صّبهها باملوؤمن:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمر -ر�شي اهلل عنهما - اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
امل�شلم، حدثوين ما  ال�شجر �شجرة ل ي�شقط ورقها، وهي مثل  »اإّن من 
هي؟« فوقع النا�س يف �شجر البوادي. ووقع يف قلبي اأنها النخلة قال عبد 

اهلل: فا�شتحييت اأن اأقول ذلك!
»هي   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فقال  ؟  بها  اأخربنا  اهلل  ر�شول  يا  فقالوا: 

النخلة«". رواه البخاري وم�شلم.

وهذه حكمتنا لهذا اليوم:

الحكمة

اأطيب  فيعطي  ب�شخٍر  ُيرمى  مرتفًعا؛  الأحقاد  عن  كالنخيل  كن 
الثمر.
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وحمور كلمتنا لهذا اليوم عن النخلة:

النخلة عبر التاريخ

اجلزيرة  وح�شارة  تراث  يف  كبرية  اأهمية  النخيل  �شجرة  ل  ت�شكِّ
واملحبة  والتقدير  الحللرتام  مللدى  ويتجّلى  اخلليج،  ومنطقة  العربية 
يف  بها  بتغنيهم  ال�شجرة  لهذه  املنطقة  هذه  اأهللل  يكنه  الللذي  والع�شق 
هذا،  يومنا  وحتى  القدم  منذ  رموزهم  من  رمًزا  واتخاذها  اأ�شعارهم 
اأّن  اإل   ، ومهّمة  غنية  غذائية  مادة  ت�شّكل  التمر  وجبة  اأّن  عن  وف�شاًل 
اأهمية �شجرة النخيل تتعّدى هذا الأمر فلها رموز ودللت خا�شة كثرية، 

ا للمملكة و�شعاًرا للدولة. حتى اأنها اأ�شحت رمًزا �شاخ�شً
منذ  العرب  لدى  وحمورية  مرموقة  مكانة  النخيل  �شجرة  وحتتل 
وكان  املباركة،  وال�شجرة  املبارك  الطيب  الغذاء  فهي  عام،   )5000(
يف  واملللاأوى  املاأكل  منها  عديدة  لأغرا�س  النخيل  ي�شتخدمون  اأ�شالفنا 
بناء  يف  ت�شتخدم  واأوراقها  جذوعها  فكانت  وال�شيف،  ال�شتاء  فرتتي 
وغطاء،  كفرا�س  ا�شتخدامها  مت  كما  ال�شيد،  �شباك  و�شناعة  املنازل 
كانت  لأنها  والطاقة؛  للغذاء  ومفيًدا  رئي�شًيا  م�شدًرا  كونها  عن  ف�شال 
من  العديد  تقوى  ل  حيث  القاحلة،  اجلافة  املنطقة  يف  احلياة  عماد 
تقف  النخلة  اإّل  هذه،  اجلفاف  ظروف  حتّمل  على  والأ�شجار  النباتات 

بقوة وجربوت تعانق عنان ال�شماء.
عام   )5000( قبل  العربية  اجلزيرة  �شبة  يف  ُوجدت  اأنها  وُيذكر 
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عليها  وُن�شبت  اخليام  عليه  ُبنيت  الذي  الفقري  العمود  و�شّكلت  خلت، 
البيوت وترعرت من ثمارها الأجيال.

وتتمّيز النخلة بطولها الفارع و�شربها على الربد القار�س ودرجات 
وتزدهر يف  مئوية،  درجة  باأكرث من )50(  تقّدر  التي  العالية  احلللرارة 

املناطق التي ترتاوح درجات احلرارة فيها حول )32( درجة مئوية.

ومن ممّيزات النخلة التي اخت�صت بها:

مميّزات اختصت بها النخلة

يت�شاقط  ل  التي  الأ�شجار  بني  من  الوحيدة  ال�شجرة  هي  النخلة 
ورقها، وهي ال�شجرة التي حظيت بالتقدير والذكر والهتمام يف الع�شور 

الغابرة، كما جمدت يف كافة الأديان.
ال�شّنة يف  وذكرت يف  اآية،   )21( ا يف  ن�شًّ القراآن  ُذكرت يف  وقد 

اأكرث من )300( حديث.
كما اأّن لكل جزء من النخلة فائدة عظيمة ، ثمارها، ليفها، �شاقها، 
التي  الأخللرى  العديدة  املللواد  عن  ناهيك  وخو�شها،  جريدها،  �شعفها، 
بكل  ثمرها غني  اإن  املختلفة، حيث  النخلة  واأجللزاء  ثمار  ت�شتخرج من 
مقومات الغذاء الالزمة لالإن�شان، من ماء ومعادن واأمالح وفيتامينات 

و�شكريات وغريه.

www.alukah.net



209

وقد حظيت النخلة بو�صف كثري من ال�صعراء:

شعر

قال ال�شاعر اأحمد �شوقي:
احللتللجللب اللل�للشللمللاء  يف  �لللشلللجلللًرا  اأرى 

و�لللشلللللللق اللللعلللنلللللللللللان مبلللللللللراأى عللجللب
ملللللللللللاآذن قلللاملللللللت هللنللللللللللللللللللللا وهللنللللللللاك

�للشلللللذب ملللللن  درج  ظلللواهلللللللللللللللللللرهلللا 
اأهللللللذا هلللو الللنلللللخللل مللللللللك الللريلللللا�للس

اأملللللللري احللللللقلللللول علللللرو�لللللس اللللعلللزب
طللعللللللللام الللفللقلللللري وحللللللللللللللوى الللغللنللي

واملللللغلللللللللرتب؟ املللل�لللشلللللللللللافلللر  وزاد 
فللليلللا نللخلللللة اللللرملللللللة ملللللا تللبللخلللللللللللللللللللللللي

الللللللرتب. نلللخلللللللللللالت  قللل�لللشلللرت  ول 
يف اخلتام نقول: هذي هي النخلة حياتها �سكينة وهدوء، ولها 
النظر  اإّل بعد عمر مديد،  تنمو ب�سمت، ول متوت  الأّخ��اذ،  �سحرها 
اإليها اطمئنان، والُبعد عنها مكابدة، خ�سرتها متنح ال�س�فاء والنقاء، 

والوفاء والهناء. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )3(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخل��ري  جزيل  الإح�سان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�سعد الثقالن، وعليه يتوّكل الإن�ض واجلان، ومنه يطعم 
امل�سطفى  عدنان،  ولد  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  واحليوان،  الإن�سان 
اآله و�سحبه، ومن �سار على نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما  الكرمي وعلى 

بعد:
اإّن ال�سجرة من اأهم مظاهر اجلمال الطبيعي لأية مدينة، كما اأن 
حفيفها ون�سماتها ت�سفي على الأنف�ض اجلمال والروعة وتبعث الراحة 
واحلدائق  املنتزهات  اإقامة  يف  التو�ّسع  واإّن  امل�ساهد،  نف�ض  يف  وال�سكينة 
اخل�سرة  لبا�ض  مدننا  فرتتدي  اخل�سراء  امل�ساحات  �سيزيد  والت�سجري 
والبهجة واجلمال ويتمتع امل�ساه�د مبنظره�ا الزاهي البدي�ع، ونحن ف�ي 
ه�ذا الي��وم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف 
واأربعمائة و)                      ( من الهجرة، جنل�ض مًعا للحديث عن هذا 

الظل الوارف، والثمر اليانع. 

وقد و�صف اهلل ال�صجر باأنه ي�صجد له - عّز وجّل- : 

القرآن الكريم

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  زب  تللعللاىل:   قلللال 
ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
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گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ      ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ں   ں   ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      گ 
ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے رب ) الرحمن(.

وهذا هو الهدي النبوي يو�صينا بزراعة الأ�صجار:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأن ل َتقوَم حتهَّى  اأحِدُكم َف�شيلًة فاإِن ا�شَتطاَع  اعُة ويف يِد  »اإْن قاَمِت ال�شهَّ

يغِر�َشها فْليغِر�ْشها« �شححه الألباين.

وحكمتنا لهذا اليوم تقول: 

الحكمة

- ال�شجرة رمز العطاء.

وكلمتنا بعنوان مكانة ال�صجرة:

مكانة الشجرة

ولقد  الب�شر،  نفو�س  يف  عظيمة  مكانة  الأزل  منذ  ال�شجرة  حتتل 
قدمي  �شديق  فال�شجرة  وغر�شها  بال�شجرة  العناية  على  الإ�شالم  حثنا 
اأ�شباب  من  و�شبب  الكون،  عنا�شر  من  موؤثر  حيوي  وعن�شر  لالإن�شان، 
متعّددة  عظيمة  فوائد  من  لل�شجرة  عّما  ف�شاًل  هذا  وروعته؛  جماله 
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فال�شجرة تعني الظل والغذاء والدواء واخل�شرة واجلمال، فما اأجدرنا 
برعاية الأ�شجار والدعوة اإىل زراعتها.

من  ونكرث  و�شوارعنا،  بيوتنا  يف  بال�شجرة  نهتم  اأن  اأجمل  ومللا 
الأ�شجار  الكثري من  اأّن  ا  الرقعة اخل�شراء، وخ�شو�شً وزيادة  احلدائق 
�شيًفا  احلللار  بالدنا  مناخ  لظروف  ومالءمة  جناًحا  اأثبتت  والنباتات 

والبارد �شتاًء، كما اأّن كثريا من الأ�شجار يطرد الذباب واحل�شرات.

من فوائد ال�صجرة هي فقرتنا التالية:

من فوائد الشجرة
1- ت�شتعمل ال�شجرة كم�شدر اأ�شا�شي ورئي�شي للغذاء.

يف  وكذلك  الأدويلللة  اأنللواع  بع�س  ا�شتخراج  يف  منها  ي�شتفاد   -2
الأخ�شاب للبناء والوقود.

3- ي�شتفاد من ال�شجرة يف �شناعة الأوراق.
4- توفري الظل الكايف والتاأثري على املناخ، وذلك بتلطيف درجة 

احلرارة يف املدينة والقرية.
5- تقليل الغبار يف املدن والقرى.

ونقف لنتعّرف على الت�صجري ودوره يف جتميل املدن:

التشجير ودوره في تجميل المدن

يعترب الت�شجري عاماًل رئي�شًيا يف جتميل املدن، ويعترب عاماًل مهًما 
يف تنظيف اجلو من اأحد العنا�شر الأ�شا�شية التي تلوث الهواء، وهو ثاين 
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املواقع،  تن�شيق  واملعماريني يف  املهند�شني  فاإّن  ولذلك  الكربون،  اأك�شيد 
وذلك  املدن،  داخل  ال�شيارات  مواقف  حول  الت�شجري  بدرا�شة  يهتمون 
لعدة فوائد منها: تخفيف حّدة التلوث يف تلك املواقع، وجتميل منظرها، 
الظالل  واإيللجللاد  املللرور،  حركة  �شو�شاء  وتخفيف  الرطوبة،  وتنظيم 

وغريها من الفوائد التي ميكن اأن ن�شتفيد منها بوجود الأ�شجار. 
ومع نهاية هذا اللقاء نقول: اإّن ال�سجرة التي نراها يف كل مكان 
ب�سكلها املاألوف هي النبات الأخ�سر اليانع، وتلك الزهرة التي تبت�سم 
تلك  وه��ي  وال�سرور،  الب�سا�سة  مل�سة  لنا  فت�سيف  الأر���ض  جبني  على 
و�سموخ، وهي  با�سقة يف عظمة  ترتفع قامتها  الثمار  الطيبة  النخلة 
ليقيه حرارة  الإن�سان  الرحمة على  ين�سر ظالل  الذي  الكائن احلي 
ال�سم�ض ال�سديدة وهي تعطي بال حدود، لي�ستمد منها الإن�سان اأغلب 
الطالبة زارعة وحامية  اأختي  �سناعاته منذ مراحله الأوىل، فكوين 

لها. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشجرة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأي��ادي الوافية، واملنن ال�سافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�ساله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �سحاب، وملع �سراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغّر  الأن��ب��ي��اء واملر�سلني، وق��ائ��د  اأ���س��رف  وال�����س��الم على  وال�����س��الة 
واأزك��ى  ال�سالة  اأف�سل  و�سحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  حمّمد  نبّينا  املحجلني، 

الت�سليم. ثم اأما بعد:
اأن  لها  اأراد  وهكذا  اهلل  خلقها  هكذا  والعطاء  اجل��ود  رمز  ال�سجرة 
فيح�ض  احل��ر  وق��ت  لي�سرتيح  الإن�����س��ان  يجل�ض  احل���اين  ت��ك��ون، يف ظلها 
ب��الأن�����س��ام مت��ر وت��داع��ب��ه. م��ن منر اإذاع����ة )                        (، ي�سّرنا 
 اأن ن��ق��ّدم َل��ُك��ّن يف ه��ذا ال��ي��وم )       ( امل��واف��ق )                   ( م��ن �سهر 
)                    ( لعام األف واأربعمائة و)                              ( من الهجرة 

النبوية، �سيًئا عن هذه النعمة العظيمة األ وهي وجود الأ�سجار. 

وقد �صرب اهلل يف كتابه الكرمي مثاًل بال�صجرة:

القرآن الكريم

قلللللال تعللللللاىل: زب ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ ېئ ېئ ېئ     ىئ  ىئ 
ٻ  ٻ  ٻ            ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
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ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پپ 
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ رب ) اإبراهيم(.

وال�صّنة النبوّية اأعطت ال�صجرة اأهمية عظمى:

الحديث

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

م�شلم.

ولن�صتمع اإىل حكمة من حكم ال�صجرة:

الحكمة

- كوين كال�شجرة املثمرة تعطي بال حدود.

وكلمتنا بعنوان كيف ُتزرع ال�صجرة؟: 

كيف تُزرع الشجرة؟

بالأعمال  القيام  مللن  لبللد  نبات  اأي  زراعلللة  عملية  بللدايللة  قبل 
التح�شريية الآتية:

اأو  كحديقة  اإمللا  الللزراعللة  من  للغر�س  وفًقا  الأر�للس  ُتخطط   -1
ت�شجري �شوارع اأو اأي غر�س اآخر.
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2- حُتدد مواقع الأ�شجار وال�شجريات ويف حالة الزراعة يف حدائق 
املنازل ُتبعد جذور ال�شتالت عن الأ�شوار مب�شافة )1اإىل 5( اأمتار على 
اكتمال  عند  حجمها  مع  تتنا�شب  الأ�شجار  بني  م�شافات  وترتك  الأقل، 
لالأ�شجار،  اأمتار  اإىل 5(  امل�شافات مبعدل )3  تكون  العادة  منوها، ويف 

و)2 اإىل 3( اأمتار ل�شجريات الزينة.
الأ�شجار،  نللوع  ح�شب  منا�شبني  وعمق  بقطر  حفره  جتهيز   -3
العادة تكون بعمق مرت واحد لالأ�شجار الكبرية، وعمق ن�شف مرت  ويف 
حتى  كافية  مبللدة  الللزراعللة  قبل  احلفر  يكون  اأن  ويف�شل  لل�شجريات، 

�س الرتبة لأ�شعة ال�شم�س. تتعّرّ
ع�شوي،  ب�شماد  خلطه  بعد  زراعللي  بللرتاب  احلفر  ثلث  ردم   -4
للزراعة،  �شاحلا  كان  اإذا  احلفر  من  الناجت  الللرتاب  ا�شتعمال  وميكن 
بحيث يتم البدء به لردم القاع ثم تغمر احلفر باملياه اأكرث من مرة حتى 

تهبط الرتبة ول ترتك بها فراغات هوائية.
اأوعيتها وتو�شع يف و�شط احلفرة  ال�شتالت برتبتها من  5- تنزع 
بحيث تكون عمودية على �شطح الرتبة ول تكون جذورها مالم�شة لأ�شفل 
احلفرة، ثم يردم الباقي من احلفرة على اأن يكون الردم برتاب زراعي 
غري خملوط بال�شماد حتى ل حترتق اجلذور، ويرتك حوايل )10( �شم 
الرتاب  ويكب�س  ال�شتلة،  لري  احلو�س  مبثابة  لتكون  احلفرة  اأعلى  من 
جيدا حول ال�شتلة بال�شغط عليها ثم تروى ال�شتلة بعد الزراعة مبا�شرة، 

مع اأهمية اختيار ال�شتالت املنا�شبة للظروف املناخية يف املنطقة.
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منا�شبة  اأخللرى  اأنللواع  اأي  اأو  خ�شبية  ب�شاندات  ال�شتلة  ت�شند   -6
اأو  ال�شاق  ثني  عدم  مراعاة  مع  رخوة  بخيوط  بال�شاق  ال�شاندة  وتربط 

جرحه عند الربط.

من فوائد ال�صجرة هي فقرتنا التالية:

من فوائد الشجرة

1- تنقية اجلو من غاز ثاين اأك�شيد الكربون وزيادة الأك�شجني.
2- تزيني ال�شوارع والطرقات.

3- التخفيف من ال�شجيج والأ�شوات املزعجة.
4- �شيانة الرتبة ومنع اجنرافها.

5- اإنتاج الثمار والبذور لالإن�شان والأعالف املنا�شبة للما�شية.

من اأعالم الإ�صالم يف الزراعة:

من أعالم اإلسالم في الزراعة

بالزهراء  ُولللد  الللزهللراوي،  عبا�س  بن  خلف  الإ�شالم  اأعللالم  من 
بالأندل�س وعا�س هناك، وتعّلم فيها وعمل بها كطبيب وكعامل يف ال�شيدلة 

وحت�شري الأدوية.
بحث  وقد  التاأليف(،  عن  عجز  مبن  )التعريف  كتبه  اأ�شهر  ومن 
يف هذا  الكتاب يف تاريخ املادة الطبية والكيمياء، ودورها يف ال�شناعة 
النباتات  موطن  هذا  كتابه  يف  وبنّي  والزيت،  الورد  ماء  ا�شتخراج  مثل 
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واأو�شافها، وكيفية احل�شول على الأجزاء امل�شتعملة يف  واأماكن منوها 
الطب والعالج من هذه النباتات.

ويف اخلتام نقول: بارك اهلل يف يد زرعت ما قطعت، فال�سجرة 
رمز العطاء واجلمال، فحافظي عليها، فهي ُوجدت لِك ومن اأجلِك.

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

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املّنة، احلمد هلل بالكتاب وال�سّنة، واحلمد هلل 
على نعمة الإ���س��الم، احلمد هلل على تواتر الإن��ع��ام، احلمد هلل ما توالت 
وحمده  هلل  احلمد  اأقواله،  ومّت��ت  اأفعاله،  وح�سنت  نواله،  وعم  اأف�ساله، 

اأح�سن ما قيل، وهو موىل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  ال��ك��م��ال،  ال��زم��ان، �ساحب  وال�����س��الم على معّلم  وال�����س��الة 

لالأنام، وعلى اآله و�سحبه ما تعاقب اجلديدان. ثم اأما بعد:
اأرب���ع���ة اآلف �سنة ق��ب��ل امل��ي��الد على  ُزرع����ت ���س��ج��رة ال��زي��ت��ون ق��ب��ل 
من  واح��دة  اأ�سبحت  الوقت  ذل��ك  ومنذ  املتو�سط،  البحر  بلدان  ام��ت��داد 
اأكرث النباتات ا�ستخداًما يف العامل، فمنتجاتها ا�ستغّلت بطرق �ستى. لذا 
خ�س�سنا اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املواف��������ق )                   ( من �سهر 
)                       ( لعام األف واأربعمائة و)                           ( من الهجرة، 

للحديث عن �سجرة الزيتون. 

وقد و�صفها اهلل - عّز وجّل- يف كتابه باأنها �صجرة مباركة:

القرآن الكريم

ۓ  ۓ         ے  ے  ھھ  ھ   ھ  ہ  زب  تعاىل:  قللال 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئەئ   ائ  ائ   ى   ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  
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رب  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ     ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ 
) النور: 35(.

واأو�صى النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأكل زيت الزيتون والإدهان به:

الحديث

عن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
رواه  الألباين«  مباَرَكٍة�شححه  �شَجرٍة  ِمن  ُه  فاإنهَّ ِبِه  ِهنوا  وادهَّ يَت  الزهَّ »ُكلوا 

الرتمذي واأحمد واحلاكم.

حكمة اليوم:

الحكمة

- قبل اأن تبداأ يف نزع �شجرة ال�شر يف الآخرين، ابحث عن �شجرة 
اخلري وا�شقها.

ونقف هنا ملعرفة فوائد زيت الزيتون ال�صحية: 

فوائد زيت الزيتون الصحية

اإّن الطاقة املنتجة من زيت الزيتون تفوق الطاقة الناجتة من اأي 
يفوق  الكال�شيوم  معدن  على  احتواءه  واإّن  اأخرى،  خ�شراوات  اأو  فاكهة 
احتواء حليب البقر منه، اأ�شف اإىل ذلك وجود فيتامني )اأ( فيه اأكرث من 
احلليب، ولذلك يعترب الزيتون اأف�شل عالج طبيعي يف احلالت املر�شية 

الناجتة عن نق�س كمية الكال�شيوم يف اجل�شم. 
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من  الأذن  يعالج  الللدافللئ  الزيتون  زيللت  قللطللرات  مللن  قلياًل  اإّن 
اللتهابات، ويذيب �شمع الأذن، وكذلك الإدهان بزيت الزيتون الدافئ 

يعطي راحة وا�شرتخاء للع�شالت املنهكة. 
كما يقي هذا الزيت الذهبي اجل�شم من كثري من الأمرا�س، واأثبت 
ذلك عن طريق كثري من الدرا�شات احلديثة التي توؤكد اأن زيت الزيتون 

يقوم بخف�س �شغط الدم، والكولي�شرتول ال�شار. 
بال�شرطان لحتوائه  الإ�شابة  من  يقي  اأن  املمكن  من  اأنه  ويعتقد 

اجل�شم.  يف  للموؤك�شد  م�شاًدا  يعترب  على فيتامني "E" الذي 
لذلك اأقّرت منظمة ال�شحة العاملية ا�شتخدامه يف اأمرا�س القلب 

وال�شرايني، وكم�شاعد على منو العظام. 
اأجود  من  فهو  عظيمة،  اجللد  على  الزيتون  زيت  فائدة  اإن  كما 
اأنواع املرطبات للجلد وال�شعر، فهو �شهل المت�شا�س عن طريق اجللد، 
اأّن اآخر  ا  ويخفف من اآثار قر�س البعو�س، واحلكة، ومن الطريف اأي�شً

ع�شرة للزيت ا�شتخدمت ك�شابون للج�شم.

وفقرتنا التالية هي بعنوان: زيت الزيتون غذاء:

زيت الزيتون غذاء

ُعرف زيت الزيتون منذ اآلف ال�شنني، وهو الوحيد من بني الزيوت 
النباتية الذي يوؤكل طازًجا نظًرا لنكهته الطيبة، ورائحته املميزة.

لل�شهية،  الفاحتة  الأغذية  اأهم  اأحد  النقي  الزيت  ّيعترب هذا  كما 
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ا  اأي�شً ، وهو  اللذيذة  ثمرته  اأكل  اأو  ال�شلطة  ا�شتخدامه كزيت مع  �شواء 
ملنّي وم�شهل.

لذا؛ فاإّن زيت الزيتون غذاء مثايل ذو قيمة غذائية عالية للج�شم، 
اإ�شافة اإىل مذاقه الطيب اللذيذ.

وقد ورد ذكر الزيتون يف اأكرث من اآية:

الزيتون في القرآن الكريم

- زب ٱ ٻ ٻ رب ) التني: 1(.
- زب ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ رب )عب�س(.

رب  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  زب   - 
) املوؤمنون(.

ڍ  ڇ  ڇ   ڇ    چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  زب   -
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   کک  ک   ک  ڑ 

)النحل(. ڳرب 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں       ں  ڱ  زب   -
ے  ھے  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   
ۋ  ۋ  ٴۇ      ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓ  ۓ 

ۅ ۅ  رب ) الأنعام(.
ونختم الكالم بالقول:
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ال��ع��امل، منها  م��ن  ع��دة مناطق  ال��زي��ت��ون يف  �سجرة  ت���زرع  الآن 
منطقة البحر املتو�سط، اإ�سبانيا، اإيطاليا، اأملانيا، تون�ض، املغرب، تركيا، 

ويف بع�ض مناطق اأ�سرتاليا، وكاليفورنيا، وجنوب اأمريكا. 
وتتاج �سجرة الزيتون اإىل حوايل خم�ض ع�سرة �سنة حتى تكمل 

ن�سجها، ولكنها تعطي ثمارها ملئات ال�سنني. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )1(

ٱ ٻ ٻ

لنا  القراآن، وف�سّ اإلينا  واأنزل  الإ�سالم،  اأّمة  احلمد هلل الذي جعلنا 
على �سائر الأديان، وال�سالة وال�سالم على معّلم الزمان، �ساحب الكمال، 

املبعوث لالأنام، واآله و�سحبه ما تعاقب اجلديدان. ثم اأما بعد:
اإّن اأول ما نزل من القراآن ) اقراأ ( فيها حث على التعلُّم والقراءة 

واكت�ساف كنوز الكتب واأ�سرار ال�سطور اإذا ملاذا ل تقرئني؟ 
ت����ع����ّل����م ف���ل���ي�������ض امل����������رء ُي������ول������د ع����املً����ا

ول���ي�������ض اأخ������و ع���ل���م ك���م���ن ه����و ج��اه��ل
من هذا الباب العظيم باب القراءة يطيب لنا اللق���اء بك��ن يف هذا 
الي��وم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 

و)                      ( من الهجرة النبوية.

وقد حث اهلل -عّز وجّل- يف كتابه الكرمي على القراءة ورغب 
فيها:  

القرآن الكريم 
قال تعاىل:  زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  
ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ   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 ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ رب 

) العلق( 
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وال�صّنة النبوّية تدعونا اإىل العلم واملعرفة:

الحديث

عن معاوية بن اأبي �شفيان -ر�شي اهلل عنه- قال: �شمعت ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من يرد اهلل به خريا يفّقهه يف الدين« رواه البخاري.

واحلكمة تقول:

الحكمة

- خري جلي�س يف الأنام كتاب.

مطالعة الكتاب هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

مطالعة الكتاب

للنظر  وتقومي  للب�شرية،  واإ�شراق  للعقل،  تنوير  الكتاب:  مطالعة 
و�شعة يف الأفق، وجاللة يف املكانة و�شمو يف القدر، ورحابة يف املعرفة، 
وارتقاء  املجامع،  وت�شدر يف  املحافل،  واإفللادة يف  املجال�س،  وظرف يف 
كر وحم�شلة لالأجر ومك�شبة  للذِّ امل�شورة وخلود  املنابر، تقدمي يف  على 
للرزق، ومنفعة للنا�س، واإمتاع للجلي�س، وغيظ للحا�شد، وكبت للمنافق، 

وردع للفاجر.
مطالعة الكتاب: غو�س على احلقائق، وتنقيب عن الكنوز، ووقوع 

على النفائ�س، واكت�شاف للجواهر، وعثور على الف�شائل.
لن�شائح  واإن�شاف  الب�شاتني،  حقول  يف  تنقيب  الكتاب:  مطالعة 
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املا�شني وا�شتفادة من و�شايا العارفني.
ومنتزهات  الللعللقللالء،  وحللدائللق  الللنللبللالء،  ب�شاتني  هللي:  والكتب 
الف�شالء، وهي عو�س عن ال�شديق القايل، وال�شاحب اجلايف، القريب 
والغني  املتعاطي،  والللوايل  العاق،  والولد  املرتب�س،  والقرين  القطوع، 

املتكرب، والرئي�س املتجرب.
وقت  متجافية  الأخبار،  �شادقة يف  الأ�شرار،  على  اأمينة  والكتب: 
امللل، مريحة حلظة الأ�شى، خمل�شة يف الن�شح، قائمة باحلقوق، كفيلة 

باملوؤان�شة.
اإّن احلال التي نحن عليها تقول باأننا اأّمة ل تقراأ ل اإل ما رحم ربي -

فهذه الإح�صائيات تقول:

إحصائية صغيرة

من  املباعة  الكتب  عللدد  اإّن  تقول  �شغرية  اإح�شائية  اأورد  وهنا 
اأول اأربعة اأجزاء ل�شل�شلة هاري بوتر الق�ش�شية يف الغرب قد بلغ نحو 
دوللللللة،   )200( يف  ووزعت  لغة  بللل)55(  �شدرت  ن�شخة  مليون   )200(
اأوله الغرب  اأن تتنبهي -عزيزتي الطالبة- مدى الهتمام الذي  وللللِك 
للكتاب؛ فحق قول اهلل تعاىل: زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ رب 

) الزمر: ٩(. 
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وم��ع ه��ذه الإح�صائي��ات املفزع��ة، نق��ول اإّن املحاول��ة خري من 
ال�صت�ص��الم واأن ت�صل متاأخرا خري من اأّل ت�صل؛ وهذه طرق وو�صائل 

معّينة على القراءة والطالع:

وسائل معينة على القراءة

من اأهم الو�شائل املعينة على القراءة والإطالع:
)1( التوّكل على اهلل.

)2( ا�شت�شعار اأهمية القراءة، ومكانتها.
)3( م�شاحبة من يقروؤون الكتب، واجللو�س معهم.

كتب  بقراءة  بالبدء  باأ�س  ول  خطوة،  خطوة  والبدء  ال�شرب   )4(
التاريخ والق�ش�س النافعة، ومن ثم التدّرج اإىل قراءة الكتب.

اأو  )5( ا�شاأيل عن الكتب النافعة من خالل �شوؤالك ل�شديقاتك 
معلماتك.

ومن الكتب املفيدة التي نن�صحِك بقراءتها وال�صتفادة منها:

ُكتب ومؤلِّفون

كتاب: ماذا خ�شر العامل بانحطاط امل�شلمني.
املوؤلف: اأبو احل�شن الندوي. 

هذا الكتاب من اأف�شل الكتب يف هذا الع�شر، حتى اعتربه بع�س 
الكتاب  اإّن  حيث  الع�شر،  هذا  �شباب  �شحوة  اأ�شباب  من  اأنلله  العلماء 
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الإ�شالمي  العامل  باأّن م�شكلة  بيان  اأبرزها:  نقاط مهّمة  من  يبنّي عّدة 
اليوم لي�شت يف عدم الدعوة لالإ�شالم بني غري امل�شلمني، ول يف اكت�شاب 
م�شلمني جدد؛ واإمنا هذه امل�شكلة هي ان�شراف امل�شلمني عن الإ�شالم، 
وعن ال�شرق اإىل الغرب بح�شارته وقيمه التي يدعو اإليها وموازينه التي 
بها يزن الأمور؛ ومن ثمهَّ �شرنا م�شلمني با�شم الولدة واملوقع اجلغرايف 
يف  نعرفه  ول  اأ�شبحنا  حتى  بالفعل،  الإ�للشللالم  عن  وعزفنا  فح�شب، 

ت�شريعنا وتقاليدنا التي ناأخذ هذه الأيام اأنف�شنا بها. 
جًدا،  مفيد  وهو  �شفحة،  و�شتني  و�شبع  ثالثمائة  يف  الكتاب  يقع 

اأن�شح اجلميع بقراءته.
يف النهاية نقول: ل تن�سي زيارة مكتبة املدر�سة، فهي مل تو�سع 

لغريِك.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )2(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  وطيلة  الأوق���ات،  كل  ويف  ال�ساعات،  م��ّر  على  احلمد هلل 
ح�سن  على  هلل  احلمد  اإك��رام��ه،  على  هلل  احلمد  اإنعامه،  على  هلل  احلمد 

�سنيعه.
واهلل اأكر، دعاه املري�ض على �سريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�سمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �سل يف القفار.
وال�سالة وال�سالم على معّلم العلم، ومو�سح ال�سبل، وكا�سف ال�سبه، 

واآله و�سحبه اأوىل الف�سل وال�سعة. ثم اأما بعد:
�ساحبي الكتاب، وجال�سيه، واآن�سيه باملطالعة فيه، يوان�سِك بالعلم 
وامل��ع��رف��ة واخل���ري يف ال���داري���ن، وع��ال�����م الكتب ه��و حم��ورن��ا ل��ه��ذا الي��وم 
 )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 

و)                      ( من الهجرة. 

وقد وعد اهلل يف كتابه الكرمي اأهل العلم بالّرفعة والدرجات:

القرآن الكريم

زب ېئ ېئ    ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  تعاىل:   قال 
حت  جت   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ    ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مج   حج  يث  ىث     مث  يتجث  ىت    مت  خت 
ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ   پ   پ  پ  پ 
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ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ 
ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ 

ڌ رب )املجادلة(.

ن��ا حمّم��د ملسو هيلع هللا ىلص ب��اأّن طريق العل��م مو�ص��ل اإىل طريق  واأخ��رب نبيُّ
اجلنة:

الحديث

عن اأبي هريرة  -ر�شي اهلل عنه-  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
رواه  اإىل اجلنة«  به طريًقا  له  اهلل  �شّهل  علًما  فيه  يلتم�س  �شلك طريًقا 

م�شلم.

واحلكمة ينبوع من ينابيع املعرفة:

الحكمة

يقراأ مرة  اأن  ي�شتحق  ُيقراأ مرتني، ل  اأن  ي�شتحق  الذي  الكتاب   -
واحدة.

وجنل�س لنن�صت اإىل فوائد الكتب:

من فوائد الكتب

طرق  على  دالة  ال�شر،  عن  �شارفة  باخلري  وم�شغلة  موؤن�شة،  اإنها 
ال�شالح، قاطعة ل�شحبة الأ�شرار.

و�شحبُت  ومللتهم،  فمّلوين  النا�س  �شحبُت  العقالء:  اأحللد  قللال 
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الكتاب فما مللته ول مّلني.
وقد قيل لعبد اهلل بن املبارك - رحمه اهلل-: األ جتل�س معنا، وهو 
ملسو هيلع هللا ىلص. و�شدق فاإّن  اأنا اأجل�س مع اأ�شحاب حمّمد  يجل�س يف مكتبته، قال: 

العلم يف كتب احلديث واأقوال ال�شحابة ر�شي اهلل عن اجلميع.
فانظر) هديِت، كيف اأحّبوا الكتاب ولزموا مطالعته.

ا: ومن الفوائد اأي�شً
�شاحبها  الكتاب  جعلت  فمن  للغري،  اخلري  وتو�شيل  النا�س،  نفع 

انتفعت ونفعت النا�س، ومن خدمت املحابر خدمتها املنابر. 
ا: ومن الفوائد اأي�شً

حفظ الإن�شان لعمره من ال�شياع وحر�شه على الإفادة من وقته.
ا: ومن الفوائد اأي�شً

اأنه �شلوة اإن خانك اأ�شحابك.
كللتللاب  اللللللزملللللان  وخللللللري جللللليلل�للس يف 

الأ�لللشلللحلللاب. خلللانلللك  اإن  بللله  تلل�للشلللللو 
و�شدق من قال:

نلللا �لللشلللرج �للشللابللح  اأعللللللّز ملللكلللان يف اللللدُّ
وخللللري جللللليلل�للس يف الأنلللللللللللللللام كللتللاب.

ا: ومن الفوائد اأي�شً
اأنك تطالعني فيه اأخبار من غرب، وتنظرين اإىل �شريهم فتزدادين 
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طموًحا و�شرًبا وب�شرية وحكمة، وهذا ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء واهلل 
ذو الف�شل العظيم.

ا: ومن الفوائد اأي�شً
ك�شف �شبهات القلب واإزالة احلجب عن العقل لريتوي من النقل، 
فاإّن الهداية يف كتاب اهلل -عّز وجّل-، ويف �شّنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وفقيٌه واحد 

اأ�شد على ال�شيطان من األف عابد.
ا: ومن الفوائد اأي�شً

تعاىل:  اهلل  قللال  واملعرفة  العلم  بزمام  وربطها  ال�شهوات   كبت 
زب ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک  ک ک 
طهارة  هللذا  ويف   ،  )8 )الق�ش�س:  رب  ڳ  گ    گ  گ    گ 
علمِك  اإىل  علًما  اهلل  زادِك  بالعلم،  ال�شهوة  ل�شبط  فانظري  لقلوبهم 

وتوفيًقا اإىل توفيقِك واهلل اهلل يف الكتاب فهو خري جلي�س.

ماهو اأعظم كتاب على الإطالق؟:

أعظم الكتب

جّل  اهلل  كتاب  الإطللالق  على  واأف�شلها  واأكملها  الكتب  اأعظم 
جبار  من  تركه  من  القومي،  واحلبل  امل�شتقيم  ال�شراط  هو  عاله،  يف 
الف�شل  به ما �شّل، هو  به عدل، ومن اهتدى  ق�شمه اهلل، ومن حكم 

بالهزل. لي�س 
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ونرتككن الآن مع فقرة ُكتب وموؤلِّفون:

ُكتب ومؤلِّفون
كتاب: ق�ش�س من التاريخ. 

الكتاب يف  هللذا  يقع   ،  - اهلل   رحمه   - الطنطاوي  علي  املللوؤلللف: 
ثالثمائة واأربعني �شفحة من القطع املتو�شط، ُيعد من اأف�شل كتب ال�شيخ 

الطنطاوي اإن مل يكن اأف�شلها يقول يف مقدمته: 
الإ�شالم يف  تاريخ  �شيًئا عن  اأعرف  اأكن  اأين مل  اأعرتف  اإين  »بل 
ماليزيا واإندون�شيا وعن مراحل تاريخه يف الهند، حتى زرت تلك البالد 
وراأيت اآثار الإ�شالم فيها ول�شيما يف دلهي وما حولها. لقد كنت اأظنني 
يف الأندل�س ولكنها اأندل�س اأجل واأكرب لقد حكمنا الهند األف �شنة فمن 

يعرف دقائق تاريخنا يف الهند؟ 
اإننا اأّمة جتهل تاريخها! والتاريخ الذي لي�س لأّمة مثله. هذا العامل 

الذي يفي�س باحلب والت�شحية.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

فوائد تتعّلق بمطالعة الكتب
اإليه  الرجوع  بنّية عدم  للكتاب  القراءة  تكون  اأن  الأوىل:  الفائدة 

مرة اأخرى، ويف ذلك تبادر اإىل ا�شتنفار قواها العقلية. 
العمر  فللاإّن  الكتب،  قللراءة  عند  الزمن  مراعاة  الثانية:  الفائدة 
�شرعة  على  نف�شه  د  يعوِّ اأن  الإن�شان  على  فينبغي  كثري،  والعلم  ق�شري 

القراءة مع الفهم. 
اأو  الثالثة: حتديد الغاية من قراءة الكتاب من اخت�شاٍر  الفائدة 
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اأ�شياء معّينة، وبح�شب حتديد الغاية تكون  اأو جرٍد ل�شتخراج  تلخي�سٍ 
الطريقة املنا�شبة للقراءة. 

الفائدة الرابعة: النتقاء والختيار، فاإّن الكتب كثرية، بل هي يف 
كل فن كتب كثرية. 

يف النهاية نقول: ل تن�سي زيارة مكتبة املدر�سة، فهي مل تو�سع 
لغريِك.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )3(

ٱ ٻ ٻ

�سبحان من �سّبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بّره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  ومنذرين،  مب�ّسرين  املر�سلني  ير�سل  األيم،  واأخ��ذه 

املبني، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �سديد.
اهلل اأكر من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�سره على الع�ساة، 
اأ�سد بط�سه  اأق��دره على ن�سر من ت��وّله، وما  وما اأقربه ممن دع��اه، وما 

مبن عاداه، وما اأ�سمعه ملن ناداه.
واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه 

و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين. اأما بعد:
الكتب فاإنك تطالعني  اأنِك عندما تقرئني  الطالبة: اعلمي  اأختي 
ثم  انتهوا،  حيث  من  وتنطلقني  وقفوا،  حيث  ومت�سني  ال��رج��ال،  عقول 
اأو تذري منها،  اأن تعملي بها،  اإما  اأنه ل يخلو كتاب من فائدة،  اعلمي 
ولكن  الأدراج،  يف  وت�سفيفها  املكتبات،  يف  الكتب  باقتناء  العرة  ولي�ست 

العرة بالفهم واملطالعة فيها.
يف هذا اليوم )         ( املوافق )                     ( من �سهر )               ( 
لعام األف واأربعمائة و)                          ( من الهجرة، �سوف ن�سلط ال�سوء 

على جوانب مهّمة  لقراءة الكتب.

نبداأ بكالم رّب العاملني، حيث مدح �صبحانه العلماء:
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القرآن الكريم

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں      ڱ    زب  تعاىل:  قللال 
ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 
وئ   ەئ           ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې   ې  ې  ۉې   ۉ  ۅ 
ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
مئ  حئ     یجئ  ی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

ىئ          يئ  رب )فاطر(. 

واأخرب الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص باأّن فقد العلم هو مبوت العلماء:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»اإّن اهلل ل يقب�س العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، ولكن يقب�س العلم 
بقب�س العلماء، حتى اإذا مل يبق عاملا اتخذ النا�س روؤو�ًشا جهال ف�ُشئلوا 

لوا واأ�شلوا« اأخرجه البخاري. فاأفتوا بغري علم ف�شّ

ون�صتمع اإىل �صوت احلكمة:

الحكمة

- الكتب هي الآثار الأكرث بقاًء على الزمن.
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ونقف الآن مع كلمتنا لهذا اليوم:

دواعي القراءة

للقراءة اأهمية عظيمة، ودواعٍ كثرية:
ال�شرعي  العلم  لتح�شيل  مهّمة   و�شيلة  ُتعد  القراءة  اأّن  اأولها: 
واإدراكه؛ فقد ذكر عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »من �شلك طريًقا يلتم�س 
اأجنحتها  واإّن املالئكة لت�شع  اإىل اجلنة،  فيه علًما �شهل اهلل به طريًقا 
يف  ومن  ال�شماوات  يف  من  له  لي�شتغفر  العامل  واإن  العلم،  لطالب  ر�شا 
القمر  العابد كف�شل  العامل على  املاء، وف�شل  الأر�س حتى احليتان يف 
يورثوا  مل  الأنبياء  واإّن  الأنبياء،  ورثة  العلماء  اإّن  الكواكب،  �شائر  على 
دينارا ول درهما اإمنا ورثوا العلم، فمن اأخذ به فقد اأخذ بحظ وافر«. 
ومن خرج يف طلب العلم فهو يف �شبيل اهلل حتى يرجع. اإّن هذه الن�شو�س 
وغريها والتي تدعو اإىل طلب العلم وحتث عليه، وُتف�شل اأهل العلم على 
على  ا  اأي�شً هي  وتدل  �شواه،  ما  على  بالعلم  الن�شغال  وتف�شل  غريهم، 
لها  واملق�شد  الدافع  واأهميتها واحلث عليها؛ حني يكون  القراءة  ف�شل 

حت�شيل العلم ال�شرعي.
حني  املرء  لأّن  والقدرات؛  املدارك  لتو�شيع  و�شيلة  القراءة  ثانًيا: 
يقراأ، يقراأ يف اللغة ويف الأدب والتف�شري والفقه والعقيدة، ويقراأ يف ما 
األف قدمًيا واألف حديًثا؛ وذلك مدعاة لتو�شيع مداركه واإثراء عقليته، 
ولعّل هذا يف�شر لنا التخّلف الذريع الذي نعاين منه بني �شفوف كثرٍيات 
من �شاباتنا، وامل�شافة غري املتوازنة بني قدراتهن العقلية ابتداًء، وبني ما 
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هن عليه من تفكري وقدرات، ويبدو ذلك حني تطرح م�شكلة على ب�شاط 
متحدثة؛  تقف  حني  اأو  اإحداهن  تت�شاءل  حني  اأو  النقا�س،  اأو  البحث 
التفكري، و�شعف املعاجلة و�شطحيتها،  فتلم�س من خالل ذلك �شحالة 
يف حني اأن ذكاءها يوؤهلها ملنزلة اأعلى من تلك التي هي عليها. وللحديث 

بقية اإن �شاء اهلل.

والآن نقف مع فقرة اأقوال يف الكتاب:

قالوا في الكتاب
بالن�شبة  الريا�شة  مثل  للعقل  بالن�شبة  املطالعة  اأدي�شون:  قللال 
حياة  تبقي  املطالعة  كذلك  وحتفظه،  الريا�شة  ُتن�شطه  فكما  للج�شم، 

الف�شيلة التي هي �شحة العقل.
وقال اأحدهم: اأندر من الكتاب اجليد القارئ اجليد.

وقال عبا�س حممود العقاد: اقراأ كتاًبا جيًدا ثالث مرات، اأنفع لك 
من اأن تقراأ ثالثة كتٍب مفيدٍة.

فيها،  زيف  ل  التي  الوحيدة  املتعة  املطالعة هي  عادة  اآخر:  وقال 
اإنها تدوم عندما تتال�شى كل املتع الأخرى.

ونرتككن الآن مع فقرة ُكتب وموؤلِّفون:

ُكتب ومؤلِّفون
كتاب: هل يكذب التاريخ.

املوؤلف: عبد اهلل بن حممد الداوود.
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يتحدث هذا الكتاب عن بداية التاريخ يف اإف�شاد املراأة على م�شتوى 
اأوربا من  ن�شاء  كانت  الكتاب كيف  تقراأ يف  و�شتفاجئني عندما  العامل، 
احلجاب ف�شال عن الدول العربية، و�شتدركني من وراء هذا ال�شفور على 

م�شتوى العامل.
الكتاب مدعوم بال�شور والوثائق والتي ل تكاد ت�شدق والتي جتاوز 

عمرها قرن كامل.
اأنك  غري   .. كتاًبا  تقرئني  حينما  بها  ت�شعرين  التي  املتعة  رغم 
اأن  ذلك  الكتاب،  هذا  يف  كلمة  كل  مع  تتجرعينه  قا�شيا  اأملًللا  �شتجدين 
امل�شلمة  املللراأة  حجاب  لنزع  خطط  من  وق�ش�س  باأخبار  مليء  الكتاب 
عرب الع�شور والعمل الدوؤوب لذلك، ت�شعرين بعدها باأّن التخطيط موّجه 

لوالدتك وابنتك واأخواتك واأقاربك.
ُيعد هذا الكتاب �شفعة جديدة يتلّقاها اأ�شحاب النحالل والتربج 

وال�شفور بكامل اأطيافهم.

ون�صتمع اإىل هذه الو�صية:

وصايا تتعلق بإعارة الكتب

عّمن  الكتب  فيحب�س   ، النف�س  بخيل  الإن�شان  يكون  األ  ينبغي 
ي�شتعريها منه، وهو يريد اأن ياأخذها ملعرفة وهو م�شتحق لذلك العطاء 

وهو واثق به، وهو اأدب رفيع قّل من تخّلق به.
اإّل اأّن هناك �شروًطا ثالثة عند الإعارة: 
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1- اأن تكون امل�شتعرية م�شتفيدًة من الكتاب الذي طلبته، ول تكون 
متفكهة بالطلب. 

2- اأن تكوين على ثقة من اإرجاع الكتاب اإليِك من قبل امل�شتعرية 
منِك. 

العالمات حتى ل يذهب عنِك،  ُتَعّلمي كتابك بعالمة من  اأن   -3
كاإثبات ملكيتك له ، اأو و�شع ختم لِك ونحو ذلك. 

وكما اأّنّ على امل�شتعرية للكتاب اأن تتقّيد بعدة اآداب منها: 
غريك.  من  ا�شتعرِته  اإن  الكتاب  ت�شوين  • اأن 

2. ال�شكر ملن اأعارِك كتاًبا.
3. اأّل تطيلي بقاء الكتاب عندِك وقًتا طوياًل. 

4. اأّل تت�شريف بالكتاب الذي ا�شتعرتيه اإل بعد ا�شتئذان �شاحبته.
يف اخلتام نقول: ل تن�سي زيارة مكتبة املدر�سة، فهي مل تو�سع 

لغريكن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل .. م�ستو على عر�سه، بائن من خلقه، م�ستغن عن عباده، 
متفّرد بربوبيته واألوهيته، واحد يف اأ�سمائه و�سفاته.

قدو�ض،  ملك  متكر،  جبار  م�سور  ب��ارئ  كبري،  عليٌّ  خبري،  حكيم 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله ختم به النبّوات، �سّلى اهلل عليه  واأ�سهد 
وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:

اأن  ال�سابة القارئة، هي �سابة ق��ادرة على  اأّن  امل�سلَّم بها  من الأم��ور 
�سخ�سية  ذات  جندها  ذلك  وقبل  الة،  فعَّ منتجة  لتبقى  ع�سرها،  تعي�ض 
قوية، فالقراءة وكما هو مالحظ، ت�ساهم بدرجة كبرية يف �سقل �سخ�سية 
الإن�سان، والرتقاء بطريق�ة تفكي�ره، ونح�ن ف�ي ه�ذا الي�وم )        ( املوافق 
)                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( 

من الهجرة ، �سوف نحّلق يف �سماء القراءة باإذن اهلل.

وللعلم، وف�صل العلم، واأهل العلم، يف كتاب اهلل اآيات كثرية:

القرآن الكريم

ڀ     ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 
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ژ  ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ       
ڑ ڑ ک ک    ک ک گ   گ  گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ رب ) البقرة(.

واأعطت ال�صّنة املطّهرة العلم واملعرفة اأهمية كربى:

الحديث

اهلل  ر�شول  قال  قال:   - ر�شي اهلل عنه   - ع�شال  بن  عن �شفوان 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من خارٍج خرج من بيِته يف طلِب العلِم، اإل َو�شعت له املالئكُة 

ا مبا ي�شنُع، حتى َيرجَع« . اأجنحَتها ر�شً

ماذا تقول احلكمة عن القراءة؟:

الحكمة

- تقول احلكمة: القراءة ت�شنع الإن�شان الكامل.

ونكمل ما بداأنا به يف دواعي قراءة الكتب:

دواعي قراءة الكتب

وقته  على  حما�شب  واملرء  الوقت،  ل�شتثمار  و�شيلة  القراءة  اأول: 
اأفناه، وعن �شبابه  وم�شوؤول عنه، و�شي�شاأل يوم القيامة عن عمره فيما 
فيما اأباله، ول يزال الكثريات من ال�شابات يت�شاءلن كثرًيا فيم يق�شني 
ال�شابات يبحثن فيه عما  اأمام  الفراغ ميثل هاج�ًشا  اأوقاتهن، ول يزال 
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يق�شني به اأوقاتهن، فتجد اأكرث ال�شابات منهمكات يف م�شاهدة برامج 
التلفزيون اأو مكرثات من اللعب باألعاب الفيديو املختلفة ويق�شني فيها 
منه،  يعانني  الذي  الكبري  الفراغ  وقت  على  للق�شاء  و�شاعات  �شاعات 
لكنهن لو كّن قد اعتدن على القراءة و�شارت داأبا لهن وديدنا مل يعدن 
به  ويفرحن  الفراغ  عن  يبحثن  َلُكّن  بل  الفراغ،  هذا  من  ال�شكوى  اإىل 

لي�شتثمرنه بالقراءة.
تواجهنا  حينما  اإننا  البحث،  على  للتعويد  و�شيلة  القراءة  ثانًيا: 
حول  اأو  اهلل،  كالم  من  اآيللة  تف�شري  حول  �شوؤال  بالنا  يطرق  اأو  م�شكلة 
حديث اأي�شح اأم ل؟ اأو البحث عن كلمة غام�شة، اأو راأي فقهي اأو غري 
ال�شوؤال ل  الأول هو  دائًما طريقنا  يكون  اأن  ي�شوغ  امل�شائل، ل  ذلك من 

غري، فالبد اأن يكون لنا و�شيلة للبحث والقراءة.
اإنك حني  الآخرين،  و�شيلة لال�شتفادة من جتارب  القراءة  ثالًثا: 
تقرئني وتعتادين على القراءة تعطني لفكرك امتداًدا وا�شًعا على مدى 
الزمن ل ينتهي اإل حيث بداأ التدوين والكتابة؛ فاأنت تقرئني لأولئك الذين 
ترينهم وتعرفينهم، وتقرئني جلميع من عا�شرتهن ومل تتح لك فر�شة 
اللقاء بهم وال�شماع منهم، وتقرئني لأولئك الذين �شبقوك فماتوا قبلك، 
فالقراءة تعطيِك ر�شيًدا هائاًل عمره بالقرون، ومتدِك بتجارب اأولئك 
الذين م�شوا من اأزمنة كثرية واأماكن متنّوعة وثقافات خمتلفة ومناهج 
متباينة، بل ت�شتطيع القارئة الناقدة اأن ت�شتفيد حتى من جتارب الأعداء 

ومما كتبوه، واحلق �شالة املوؤمن.
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ومن الكتب التي نن�صح بقراءتها: 

ُكتب ومؤلِّفون

كتاب: رجال حول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: 
املوؤلف: خالد حممد خالد. 

يقع هذا الكتاب يف جمّلد واحد ا�شتعر�س فيه املوؤّلف �شرية �شتني 
وروعة  البيان  جمال  بني  املوؤّلف  فجمع  وجميل،  �شّيق  باأ�شلوب  �شحابًيا 
الإتقان يف و�شف �شورة كل �شحابي على حدة، فت�شعرين وكاأنك تعي�شني 
معهم ويف ع�شرهم، فر�شي اهلل عن ال�شحابة الكرام، ورحم اهلل من 

اأبان طريقهم.

ونتعّرف الآن على مكانة الكتاب عند العرب الأول:

مكانة الكتاب عند العرب األول

نزل  الذين  وهم  الأوائللل،  العرب  عند  مهّمة   مكانة  للكتاب  كان 
والذي  اأر�شهم،  ويف  بلغتهم  )القراآن(  الأر�للس  وجه  على  كتاب  اأف�شل 
اآيات وا�شحة و�شريحة حتث على طلب العلم والأمر بالقراءة،  ت�شّمن 
وترفع من قدر العلماء، وت�شفهم باأنهم الأكرث خ�شية ومعرفة باخلالق؛ 
القراءة  نحو  ال�شعر  قول  يف  نبغوا  الذين  وهم  العرب  اندفع  هنا  ومن 
مبداأ  كّر�شت  فكرية  مدار�س  واأن�شاأوا  والطللالع،  والرتجمة  والتاأليف 
كنوًزا  واأخرجوا  علوًما  فاأبدعوا  الهادف؛  البّناء  الراأي  وتداول  احلوار 
اأفادت الب�شرية، فكانت امل�شعل الذي اأنار الطريق للح�شارات الأخرى، 
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بعد اأن خمدت احل�شارة الإ�شالمية وانطفاأت �شعلة العلوم فيها، واأ�شاع 
واأهملوا  الأوىل  خطواتهم  عليه  و�شعوا  الذي  القومي  الطريق  امل�شلمون 
لديهم  الإبللداع  ملكة  وماتت  عقولهم،  فنع�شت  القراءة  وتركوا  الكتاب 

حتى و�شلت بهم الأحوال اإىل ما و�شلت اإليه اليوم.
يف اخلتام نقول لِك اأختي الطالبة: ل تن�َسي زيارة مكتبة املدر�سة، 

فهي مل تو�سع اإل لأجلِك.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الكتاب )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل له امللك، وله احلمد، وله الثناء احل�سن، يف ال�سماء ملكه، 
البحر  ويف  �سطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �سلطانه،  الأر����ض  ويف 

عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�سالة وال�سالم على من اأُر�سل باأكرم ر�سالة، واأعظم نبّوة، حممد 
ت�سليًما  و�سلِّم  و�سحبه  اآله  وعلى  وحبيبه،  وخليله،  ر�سوله،  اهلل  عبد  بن 

كثرًيا. ثم اأما بعد:
خ��ري جلي�ض و���س��دي��ق يف ه��ذه احل��ي��اة ال��دن��ي��ا ه��و )ال��ك��ت��اب( ال��ذي 
الغدر  امل��اأم��ون من  ب��ال��زاد، وه��و  ال�سحبة وميتع �ساحبه ومي��ده  يحفظ 
ا، ويف هذا  واخليانة، وهو الذي يرفع من �ساأن �ساحبه قدًرا ومكانة وعلوًّ
اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 
و)                      ( من الهجرة، �سوف نبحر باإذن اهلل مع الكتاب، ونطري 

يف جواهره.

ولعظ��م اأه��ل العل��م �صه��د اهلل �صبحانه عل��ى وحدانيت��ه باأهل 
العلم: 

القرآن الكريم

زب ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  قال تعاىل: 
چچ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڦ   ڦڦ  
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ژژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
رب  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہہ   ہ 

) اآل عمران(.

وال�صّنة حّثت على طلب العلم:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  تال  قالت:  اأنها   - عنها  اهلل  -ر�شي  عائ�شة  عن 
زب ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ 
ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې     ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ       ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    ۈ  ۆ  ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ 
ې  ى ى ائ رب )اآل عمران:7(. قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
راأيتم الذين يتبعون ما ت�شابه منه، فاأولئك الذين �شمى اهلل، فاحذروهم« 

رواه م�شلم.

واحلكمة تو�صي بدرب القراءة:

الحكمة

- اإّن بيًتا يخلو من كتاب هو بيت بال روح. 
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واخرتنا َلُكّن هذا املو�صوع املهم:

كيف ننمِّي حبّ القراءة في أنفسنا ؟

ا الرغبة يف تنمية ُحبه للقراءة، والتهامه  رمبا راودت البع�س منهَّ
املطلب،  لتحقيق هذا  املثلى  للطريقة  بعُد  نهتِد  اأننا رمبا مل  اإل  للكتب، 
كفيلة  تكون  قد  التي  النقاط  من  جملة  الطالبة-،  -عزيزتي  واإليك 

مب�شاعدتِك يف اأن ت�شبحي قارئة نهمة، منها: 
يقول  كما  جهُلوا،  ما  اأعللداُء  فلالنا�ُس  القراءة:  اأهمية  وعي  اأوًل: 
الأمر  تدرك هذا  اأبي طالب -ر�شي اهلل عنه--؛ فمن  بن  الإمام علي 
وحياتها  و�شلوكها  بفكرها  الرتقاء  يف  واأهميتها  القراءة  فوائد  وتعي 
وجمتمعها؛ فاإنها �شتلجاأ للكتاب دوًما، و�شتاأخذه بقوة لت�شعه بني يديها؛ 
اأن نقراأ، واأن نتم�ّشك بالكتاب حتى ل يفاجئنا  اإذ علينا  اأوراقه،  مقّلبة 

الطوفان كل يوم. 
ثانًيا: اإزالة النفور من القراءة: عن طريق تخ�شي�س الوقت املالئم 
لها، اإ�شافة للتدرُّج يف ممار�شتها، عرب اختيارِك للكتب ال�شغرية احلجم 
يف البدء، باعتبار اأّن "قليٌل تُدوُم عليه اأرجى من كثرٍي مملوٍل منُه"؛ فمن 
ال�شهل اأن تقرئي ُكتيًبا ل يرتاوح عدد �شفحاته )50( �شفحة لكن، من 
ال�شعوبة اأن تقرئي كتاًبا من )500( �شفحة يف خطواتك الأوىل األي�س 

كذلك؟ 
ولتح�شيل الرغبة يف ممار�شة القراءة، ُيحبذ اأن ن�شطحب معنا 
التي ن�شطرُّ  الأماكن  اأو يف  امل�شت�شفى - مثاًل-،  ننتظر يف  كتاًبا ونحن 

فيها لالنتظار -عادًة-، و�شرنى اأنف�َشنا مندفعني يف قراءته. 
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دوريللة  بللزيللارة  الأمللر  هللذا  ويتم  املنا�شبة:  الكتب  انتقاء  رابللًعللا: 
للمكتبات التجارية، ومعار�س الكتب.

خام�ًشا: و�شع الكتب وعر�شها ب�شكٍل لفت للنظر يف البيت، ولتكن 
يف متناول الأيدي دوًما. 

�شاد�ًشا: حماورة العلماء واملثقفني؛ فمجال�شتهم قد جتعلِك قارئة 
نهمة.

ثامًنا: حتبيب القراءة والكتاب اإىل النف�س، حتى تلزمها وتاألفها، 
فلاأف�شل الأعمال ما اأكرهت نف�َشك عليه، وعليِك بالتنويع يف قراءتِك.

تا�شًعا: التقليل من اجلل�شات الطويلة مع ال�شديقات، وال�شتعا�شة 
عنها بقراءة يف كتاب.

ونرتككن مع فقرة ُكتب وموؤلِّفون:

ُكتب ومؤلِّفون
الكتاب الأول: ل حتزن. 

املوؤلف: عائ�س بن عبد اهلل القرين.
ُيعد هذا الكتاب من اأ�شهر الكتب يف هذا الع�شر، وقد انت�شر هذا 
الكتاب �شرًقا وغرًبا وبلغات متعّددة، وهو يقول لك باخت�شار )ا�شعدي 

واطمئني وتفاءيل ول حتزين(.
الكتاب الثاين: ريا�س ال�شاحلني.

املوؤلف: الإمام النووي - رحمه اهلل-.
الأّمة وحظيت  لدى  قبوًل  لقيت  التي  الكتب  الكتاب من  ُيعد هذا 
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من  الكتاب  هللذا  حللواه  ملا  نظًرا  وتعليقا،  �شرًحا  به  العلماء  باهتمام 
يتمّيز  وملا  نافعة،  وتوجيهات  واآداب،  واأخالق  اأحاديث ذات فوائد جمة 
به من حر�س موؤّلفه - رحمه اهلل - على اإيراد ما �شّح لديه من احلديث 
فاأتت الأحاديث يف جمملها مقبولة وما �شعف منها فهو ي�شري . ويكاد 
املوؤّلف  اإخال�س  اإىل  راجع  بيت م�شلم. وهذا  يخلو منه  األ  الكتاب  هذا 

نح�شبه كذلك اإن �شاء اهلل.

قالوا يف الكتاب هي فقرتنا الأخرية:

 قالوا في الكتاب 

اأن تعّلمنا كيف ن�شتمتع  قال �شمويل جون�شون: ينبغي على الكتب 
باحلياة، اأو كيف نتحّملها.

اأمل،  يفتح على  الذي  كتاب جيد ذلك  اإنه  برون�شون:  اآمو�س  قال 
ويغلق ب�شرور وفائدة.

قال عبا�س العقاد: اأحب الكتب، ل لأنني زاهد يف احلياة، ولكنني 
اأحب الكتب لأّن حياة واحدة ل تكفيني.

يف النهاية نقول عزيزتي الطالبة: ل تن�سي زيارة مكتبة املدر�سة، 
فهي مل تو�سع لغريِك.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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احلمد هلل مانح الهبات، جمزل العطيات، مهّيىء الطيبات، مر�سل 
النفحات، احلمد هلل على ح�سن الكفاية، احلمد هلل على جميل الرعاية، 
امل��دل على الهدى، احلاجز من  احلمد هلل على ع��ّزة الولية، احلمد هلل 

الّردى، ما حمام �سدا، وما بدر بدا، وما طل غدا.
واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله امل�سطفى املختار، �سّلى اهلل عليه 
وعلى اآله الأطهار واأ�سحابه الأخيار، اأف�سل �سالة واأزكى �سالم. ثم اأما 

بعد:
اإ�سالمي،  ما هو  ياألون جهًدا يف تدمري كل  الإ���س��الم ل  اأع��داء  اإّن 
اأنهم مل  اإل  اأموالهم وطاقاتهم.  �سّخروا لذلك  ومل يتوانوا يف ذلك، بل 
يح�سدوا الكثري فقد رجعت �سهامهم عليهم، فاجتهوا م�سرعني لتحديد 
ال�سباب  الأّم��ة هو  ما متلكه  اأغلى  اأّن  الثمن، فوجدوا  وتقييم  الفري�سة، 
نعم ال�سباب، واأّن اأغلى طاقة ميكن امت�سا�سها هي طاقة هوؤلء ال�سباب، 
فحفروا لهم نفًقا مظلًما يف هّوة �سحيقة من دخلها �سعب عليه اخلروج 

منها، فهل عرفتموه اإنه نفق املخّدرات. 
وهو ما �سوف نتحدث عنه من منر اإذاعة )                         ( ويف 
هذا اليوم )         ( املواف��������ق )                   ( من �سهر )                       ( لعام 

األف واأربعمائة و)                           ( من الهجرة.

  يحّذرنا املوىل الكرمي يف كتابه الكرمي من هذا اجلحيم:
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زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ پ   قال تعاىل: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ 

ڌ ڌ رب ) املائدة(.

وحّذرنا نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص منه اأمّيا حتذير: 

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قللال  قللال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبللي  عن 
"اأتْدرون ما اأكرُث ما ُيدِخُل الناَر قالوا: اهلُل ور�شوُله اأعلُم، قال: الأجوفاِن: 
َة؟ تقوى اهلِل وُح�شُن اخُلُلِق" ح�شنه  الفرُج والفُم، وما اأكرُث ما ُيدِخُل اجلنهَّ

الألباين. 

وكان حِلكم العقالء يف التحذير منها ن�صيب:

الحكمة
رات طريق الهالك. - املخدِّ

رات؛ الهروب اإىل اجلحيم- هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:  -املخدِّ

المخدِّرات؛ الهروب إلى الجحيم
�شّنها  التي  املحمومة  احلرب  تلك  املخدرات  الطالبة:  اأختي  نعم 
واإهللدار  تخديرهم،  بهدف  امل�شلمني  بالد  جميع  على  الإ�شالم  اأعللداء 
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وتدمري   .. قواهم  واإنللهللاك  جهودهم  و�شلِّ  والفتيات  ال�شباب  طاقات 
دينهم وم�شتقبلهم. 

اأعداء الإ�شالم بزج كميات كبرية ورهيبة من  جميع  - لقد قام 
اأ�شناف واأ�شكال املخدرات اإىل جميع بالد امل�شلمني لهذا الهدف وذاك 

املق�شد. 
اإّن من تتورط يف هذه ال�شموم ل تخرج منها اإل بعد جهد جهيد 
تعترب  التي  الأنواع  تقع يف بع�س  وتوبة �شادقة ل�شيما من  وتعب م�شن 

موًتا وهالكا ملن ت�شتعملها. 
اإّن حال من تقع يف ذلك املر�س حال �شيئة يرثى لها. فهي غالبا ل 
ُخلق لها ول وازع عندها، وهي على ا�شتعداد لأن ت�شّحي بكل �شيء يف هذه 
احلياة مهما كانت قيمته .. اإنها على ا�شتعداد اأن ت�شحي باأّمها واأبيها 

واأولدها وزوجها وجميع النا�س يف �شبيل احل�شول على هذه ال�شموم.

ب الإدمان انت�صاًرا: ومن اأكرث العقاقري التي ت�صبِّ

األفيون

القرنية  الثمار  من  ت�شتخل�س  �شوداء  اأو  قامتة  بنّية  لزجة  مادة 
فيعطي  عادة  التدخني  تعاطيه عن طريق  ويتم  اخل�شخا�س،  نبات  غري 
كذلك، مبا يف  الإدمان  ت�شبب  الأفيون  وم�شتقات  قاب�شة حادة،  رائحة 
ذلك املورفني والهريوين والكوكايني والدميريول، والهريوين هو اأخطر 
هذه العقاقري، واملدمنون قد يبدوؤون با�شتن�شاقه ثم ينتقلون اإىل حقنه 
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يف الذراع اأو ال�شاق ثم اإىل حقنه يف الوريد مبا�شرة، والأفيون وم�شتقاته 
املركزي،  الع�شبي  اجلهاز  حدة  من  تنتق�س  مهبطات  بو�شفها  تعمل 
ا�شتخدامه  وبطول  واجلوع،  واجلن�س  والأمل  اخلوف  يف  ا  نق�شً وحتدث 
ومعايري  وعلللدوان  عقلية  وكللفللاءة  طموح  مللن  الللفللرد  لللدى  مللا  ينخف�س 

اأخالقية.
نقول:  وال��ب��الء  ال���داء  ه��ذا  م��ن خطر  التحذير  ه��ذا  نهاية  يف 
بدمك  يختلط  واأن  ج�سدك  اإىل  يدخل  ب��اأن  ال�سم  لهذا  ت�سمحي  ل 
وعروقك؛ لأنه يف النهاية �سوف يق�سي على عقلِك. فيا عاقلة فهمت 
اأبعد ما يكون عن  البيان والبالغ فاحذري وك��وين  اخلطاب هذا هو 

هذا الطريق واأهله.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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ورج��ع طريد،  بعيد،  واآب  وعيد،  وع��اد  وليد،  ا�ستهل  ما  احلمد هلل 
يق�سم  الق�س�ض،  اأح�سن  يق�ض  ورح��م��ة،  �سفاء  هو  ما  ال��ق��راآن  من  ينزل 

املعي�سة، ويرفع بع�ض النا�ض على بع�ض، وهو على كل �سيء قدير.

واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �سر 
اإل حذرها منه، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم 

اأما بعد:

 : هي  الإ�سالمية  ال�سريعة  قررتها  التي  اخلم�ض  ال�سروريات  اإّن 
الن�سل  وحفظ  امل��ال  وحفظ  العقل  وحفظ  النف�ض  وحفظ  الدين  حفظ 
وجميع هذه الأمور من املمكن املحافظة عليها دينًيا وعقلًيا، اإل  اأّن هناك 
�سنًفا من النا�ض قد فقدوا املحافظة عليها األ وهم مدمنو لّذة امل�سكر، 
وحفنة املخّدر، واأ�سبح العقل �سائًعا بعد ليلة حمراء فقد فيها �سوابه، 
عدوة  ال�سموم  فهذه  بالأمرا�ض؛  مهدًدا  علياًل  مهدوًما  اجل�سم  واأ�سبح 

ال�سحة، وقاتلة البدن، ومورثة الأمرا�ض.

من مدر�سة )                ( ويف هذا اليوم )         ( املواف��������ق )                   ( 
من �سهر )                       ( لعام األف واأربعمائة و)                           ( من 

الهجرة، ن�سلط حديثنا عن مو�سوع ال�سحة واملخدرات.

لن�صتمع اإىل عظمة خلق اهلل يف هذا الإن�صان:
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  زب  تعاىل:  قال 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ رب ) املوؤمنون(.

ولعظم هذا الأمر ها هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

الحديث

عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه-، قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »مدمن 
اخلمر كعابد وثن«. ح�شنه الألباين.

ر من املخدرات: واحلكمة حتذِّ

الحكمة

رات هالك للدين والدنيا. - املخدِّ

رات وامل�صكرات اأعداء ال�صحة والأ�صّحاء:  املخدِّ

المخدِّرات والمسكرات أعداء الصحة واألصحاء

هناك العديد من الأمرا�س ال�شحية والنف�شية التي ي�شببها تعاطي 
املخدرات منها ما يلي: 

1- الهلو�شة: فيكون ذهن املتعاطية حم�شًوا بالو�شاو�س والأوهام، 
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اأعني  لها  وكرا�شي  جللدران  من  حولها  ما  جميع  بللاأّن  لللِك  تقول  مثاًل 
وتراقبها، اأو اأّن هناك اأ�شواًتا غريبة ت�شمعها. 

تبداأ  فقد  تتطّور،  حالة  وهللذه  القتل  اإىل  يللوؤدي  وقللد  ال�شك:   -2
بال�شك يف الإخوة، ثم تنتقل اإىل الأم ويف النهاية ت�شل اإىل الزوج فتتهمه 

يف بع�س احلالت باخليانة الزوجية، وقد يح�شل ما ل حتمد عقباه. 
3- ال�شلوك العدواين: فيتحّول ال�شخ�س املدمن اإىل قنبلة موقوتة 
ا يف مرحلة عدم احل�شول على املخدرات، بحيث ي�شبح جميع  وخ�شو�شً
ج�شده ينه�شه من الداخل، يبيع كل ما ميلك اإىل اأن ي�شل اإىل ال�شرقة، 

ولو ا�شطر اإىل القتل والعياذ باهلل. 
التي  النوم  با�شطرابات  املدمنة  فت�شاب  النوم:  ا�شطرابات   -4
ل ت�شتطيع الفكاك منها فتارة ل تنام ثالثة اأيام متوا�شلة، وتارة تغرق 
عدم  ب�شبب  م�شحونًة  م�شطربًة  فت�شبح  ال�شاعات،  لع�شرات  بالنوم 
التام  ال�شكون  ي�شبب  الللذي  هو  معلوم  هو  كما  والنوم  النوم،  انتظام 

للج�شم. 

ون�صتمع اإىل اأقوال العلماء يف حترمي اخلمر وامل�صكرات:

أقوال األئمـة و العلمــاء

ذكر �شيخ الإ�شلالم ابن تيمية - رحمه اهلل - اأّن احل�شي�شة حرام 
�شواء اأ�شكرت اأم مل ت�شكر، وذكر كذلك اأنها اأوىل بالتحرمي من اخلمر 

لأّن �شرر اأكل احل�شي�شة اأ�شّد من �شرر اخلمر.
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اآل ال�شيخ- رحمه اهلل- عن ابن  اإبراهيم  ونقل ال�شيخ حممد بن 
حترميها  على  اتفق  وقد  الأربعة،  الأئمة  عن  حترميها  الهيثمي  حجر 

جميع علماء اململكة العربية ال�شعودية.
وجاء يف فتوى مفتي م�شر ال�شيخ جاد احلق علي جاد احلق بتاريخ 
)13٩٩/4/5هل( ما يلي: اأجمع فقهاء املذاهب الإ�شلالمية على حترمي 
اإنتاج املخّدرات وزراعتها وجتارتها وتعاطيها طبيعية كانت اأو خملقلة، 

وعلى جترمي من يقوم على ذلك.
ويف اخلتام نقول لكلِّ من ت�سمعنا: هذه هي �سحتك بني يديِك، 
وتلك نعمة اهلل عليِك، فهل حافظِت عليها، و�سكرِت ربِك عليها، اأم اأنِك 
ال�سوء، وباعتها ب�ساعة خمّدر؟  اأمام رفيقة  ممن هانت عليها نف�سها 

ي اأ�سابع الندم.  لذا كوين حذرة قبل اأن تع�سّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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�سبحان من خلق ال�سموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �سفيع، ولي�ض له �ساحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �سبيه، ول ند ول وكيل.
و�سالٌة و�سالٌم على املبعوث للعاملني ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل 
باإذنه و�سراًجا منرًيا، واآله و�سحبه ومن �سار على النهج القومي اإىل يوم 

الدين. ثم اأما بعد:
املجتمعات  تواجه  التي  الأخ��ط��ار  اأك��ر  من  امل��خ��ّدرات  تعاطي  ُيعد 
واجتماعًيا  �سحًيا  ملتعاطيها  اأ���س��رار  من  تخّلفه  ملا  احلا�سر  الع�سر  يف 
وملا  ي��وم  بعد  يوًما  لتجّددها  ح�سرها  ن�ستطيع  ول  ودينًيا،  واقت�سادًيا 
األيمة مظلمة، ويف هذا  تورثه هذه الآف��ة من �سموم خطرة، من نهايات 
اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 
و)                      ( من الهجرة، اأعددنا فقراتنا الإذاعية حول هذا املو�سوع 

املهم جًدا.

- وقد حرم اهلل -تبارك وتعاىل- على عباده تعاطي اخلبائث:

القرآن الكريم

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  زب  تعاىل:  قللال 
ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ 
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ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳ   ڳ 
ھ  ھ  ھ    ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ        ۓ   ۓ   ےے 
رب  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ 

) الأعراف(.

ونفى احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص الإميان عن متعاطي اخلمر:

الحديث
يزين  » ل  النبي   ملسو هيلع هللا ىلص   قال:   اأّن  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبللي  عن 
الزاين حني يزين وهو موؤمن ول ي�شرب اخلمر حني ي�شربها وهو موؤمن 

ول ي�شرق ال�شارق حني ي�شرق وهو موؤمن«  رواه البخاري.

واحلكمة تبنّي لنا عاقبة املخّدرات:

الحكمة
- املخّدرات اأولها طريق واآخرها حريق.

ومن اأكرث النباتات التي ت�صبب الإدمان انت�صاًرا:

القات
تعاطي القات يعمل على ا�شتثارة تاأثريات ف�شيولوجية �شبيهة مبا 
�شرعة  معدل  زيللادة  الللدم،  �شغط  ارتفاع  مثل:  الأمفيتامينات  حتدثه 
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ارتفاع  العني،  حدقة  ات�شاع  وخفقانه،  القلب  �شربات  �شرعة  التنف�س، 
زيادة  عللدواين، م�شاعر من  �شلوك  قلق،  اأرق،  العرق،  درجة احلللرارة، 
خف�س  اإىل  بالفعل  يللوؤدي  القات  تعاطي  كان  واإن  العمل،  على  القدرة 

الإنتاج كًما و التاأثري فيه نوًعا.

ولنا وقفة يف هذه الفقرة مع )تعريف املخدرات(

تعريف المخدرات 

التعريف يف اللغة: املخدر: ب�شم امليم و فتح اخلاء وت�شديد الدال 
املك�شورة من اخلدر - بك�شر اخلاء و �شكون الدال - وهو ال�شرت.

عن  �شانوها  و  �للشللرتوهللا،  مبعنى:  اأهلها  رهللا  خللدهَّ امللللراأة  يللقللال: 
المتهان.

ومن هنا اأطلق ا�شم املخدر على كل ما ي�شرت العقل و يغيبه.
اأو  والنوم  النعا�س  ت�شبب  العلمي: املخدر مادة كيميائية  التعريف 

غياب الوعي امل�شحوب بت�شكني الأمل.
وكلمة خمدر ترجمة لكلمة )Narcotic( امل�شتقة من الإغريقية 

)Narcosis( التي تعني يخدر اأو يجعل خمدًرا.
ووفق التعريف، بينما ميكن اعتبار اخلمر من املخدرات. 

التعريف القانوين:
املخدرات جمموعة من املواد التي ت�شبب الإدمان و ت�شمم اجلهاز 
الع�شبي و يحظر تداولها، اأو زراعتها اأو ت�شنيعها اإل لأغرا�س يحددها 
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القانون و ل ت�شتعمل اإل بوا�شطة من يرخ�س له بذلك.
وت�شمل الأفيون وم�شتقاته و احل�شي�س وعقاقري الهلو�شة و الكوكايني 

واملن�شطات، 
ولكن ل ت�شنف اخلمر واملهدئات واملنومات �شمن املخدرات على 

الرغم من اأ�شرارها و قابليتها لإحداث الإدمان.
يف اخلتام نقول: عواقب املخّدرات وخيمة على املجتمع باأكمله؛ 
فكم هدمت من بيت، و�ستتت من �سمل، واأزهقت من نف�ض، واأف�سدت 
من عقل، ونّغ�ست من عي�ض، وكم بنت من منكر، وقلعت من معروف.
امل���خ���درات  ه���ذه  اأ����س���رار  م���ن  ج��م��ي��ًع��ا  يحمينا  اأن  اهلل  ف��ن�����س��األ 

وامل�سكرات.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المخدرات )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لالإ�سالم، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �سبحانه واأ�سكره على نعمه، واأ�ساأله املزيد من 
ف�سله وكرمه، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
عبده ور�سوله، ل خري اإّل دّل اأّمته عليه، ول �سر اإّل حّذرها منه، �سّلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد: 
اإّن �سرب اخلمور واملخدرات وما �سابهها �سبب لالإ�سابة باأنواع من 
بيان  املخت�سون يف  اأفا�ض  وقد  والنف�سية،  ال�سحية  والأمرا�ض  الأ�سقام، 
تاأثري هذه املوبقات على �سحة الإن�سان، فما من ع�سو من اأع�ساء البدن 

اإل وتطاله اآثار �سربها، وعقوبة تعاطيها.
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( 
لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة ، �سوف نك�سف ونبنّي 

العديد من اأ�سرار هذه املخدرات وامل�سكرات.

وقد نهى اهلل يف كتابه العزيز عن اإلقاء النف�س يف التهلكة: 

القرآن الكريم

ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  زب  تعاىل:  قللال 
ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 
ۈئ             ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئەئ  ائ 
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ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ       ٻ  ٱ  ېئ   ۈئ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ رب ) البقرة(.

وق��د ح��ّرم نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص جميع اأن��واع امل�صكرات واملخ��ّدرات بجميع 
اأنواعها:

الحديث

عن ابن عمر -ر�شي اهلل عنه- اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كل م�شكر خمر 
وكل خمر حرام« رواه م�شلم.

واحلكمة حتّثنا على ال�صحة:

الحكمة

املخّدرات وامل�شكرات اأعداء ال�شحة والأ�شّحاء.

و�صرر املخّدرات ل حدود له فا�صتمعن:

المخدِّرات تقتل اإلنتاج

اإّن اأّي جمتمع يعتمد اعتماًدا اأ�شا�شًيا على اأفراده يف اإنتاج ال�شلع 
وهناك  الإنتاج،  عملية  يف  اأ�شا�شًيا  عن�شًرا  الفرد  ويعترب  واخلدمات، 
فئات من املجتمعات يقع عليها العبء الأكرب يف العملية الإنتاجية وهي 
فئة ال�شباب وال�شابات، اأما الفئات التي دخلت مرحلة الكهولة والفئات 
التي يف مرحلة الطفولة فتكون عادة غري منتجة، لذا فاإّن كل املجتمعات 
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لأّن  املنتجة؛  الفئات  وطاقات  قللدرات  تنمية  على  احلر�س  كل  حتر�س 
كاماًل  تدمرًيا  يعني  املختلفة  املجتمعات  يف  الفّعالة  للفئات  تدمري  اأي 
للمجتمع، وعندما تكرث اأعداد املتعاطني واملدمنني للمخدرات فاإّن هوؤلء 
الأفراد ي�شبحون عالة على جمتمعاتهم ومر�شى يجب عالجهم؛ ففي 
لقوّتها  عديدة  روافد  املجتمعات  تلك  تخ�شر  املخدرات  تعاطي  انت�شار 
يف  الفتيات  انخراط  عند  وموؤثًرا  كبرًيا  اخلطر  وي�شبح  القت�شادية، 
تعاطي ال�شموم املخدرة، فكيف تكون حالة الفرد املنتج يف خمتلف اأوجه 
ات�شح  ولقد  واإدمانه على املخدرات؟  تعاطيه  املجتمعات عند  ن�شاطات 
اأن اأهم ال�شطرابات التي حتدث لدى املتعاطية يف اأثناء التخدير هي 
ا�شطراب اإدراك الزمن، ويليه يف الأهمية ا�شطراب اإدراك الأ�شوات، 
لالأ�شخا�س  الللروؤيللة  و�للشللوح  قلة  ثللم  الألللللوان،  اإدراك  ا�شطرابات  ثللم 
اإدراك احلجوم، كما  امل�شافات، واختالل  اإدراك  والأ�شياء، وا�شطراب 
بانخفا�س  يرتبطان  التفكري  كفاءة  وانخفا�س  الذاكرة  ا�شطراب  اأن 

جانب جودة الإنتاج.

ومن اأكرث العقاقري التي ت�صبب الإدمان انت�صاًرا: 

الحشيش

ومن الأعرا�س التي ترتتب على ا�شتعماله يف بع�س الأحيان القابلية 
تناوله  يللوؤدي  وكذلك  ومتا�شكه،  احلديث  تنا�شق  وعدم  والقلق  للتهيج 
الإنتاجية  وفقدان  الوجداين  والتبّلد  النوم  �شعوبة  اإىل  مزمنة  ب�شورة 

املو�شوعية وتناق�س الكفاءة الجتماعية والعقلية.
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وقد حّدد ال�ّصرع عقوبات �صرعية ل�صارب اخلمر منها:

عقوبة شارب الخمر

)1( اأنه ل تقبل له �شالة اأربعني يوًما.
الدنيا  هذه  يف  اخلمر  �شارب  اأّن  ال�شرعية  العقوبات  ومن   )2(

يحرم �شربها يف الآخرة.
)3( اأّن �شارب اخلمر متوّعد بحرمان اجلنة.

)4( ومن العقوبات ال�شرعية اأن يجلد �شارب اخلمر.
)5( ومن اأعظم ما ورد يف حال مدمن اخلمر ما رواه ابن عبا�س 
-ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مدمن اخلمر اإذا مات 

لقي اهلل كعابد وثن«.
يف اخلتام نقول: هذه هي عاقبة امل�سكرات، واملخدرات يف الدنيا، 

ر منها كل م�سلم. ويف الآخرة؛ فلنكن جميًعا على حذر، ولنحذِّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المخدرات )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل �سرح �سدور املوؤمنني لطاعته، واأعانهم على ذكره و�سكره 
وح�سن عبادته، تقّد�ض الكبري املتعال، تبارك ذو اجلالل، عّز ذو اجلمال 

والكمال.
امل�ستقيم،  واملنهج  الر�سالة احلقة،  وال�سالم على �ساحب  وال�سالة 
والدين القومي، بعث اإىل العاملني ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور، 

ف�سلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:
ت�سطع  �سم�ض  التوبة  لأّن  التوبة،  ل يحجب عن  املع�سية  �ستار  اإّن 
التوبة،  تعلن  املخدرات  الهاربني من جحيم  قوافل  وه��ذه  يف كل جانب، 

ومت�سح الدمعة فاأين اأ�سحاب املعا�سي واملنكرات منهم ؟! 
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام 
األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة النبوية، جمعنا لكم �سطوًرا 

ا ملن يعتر.  عن التوبة، وِعَرً

يق��ول اهلل -�صبحان��ه وتع��اىل- يف كتاب��ه الك��رمي حم��ّذًرا من 
ن�صيان التوبة، والغفلة عنها حتى فوات الفر�صة:

القرآن الكريم

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  زب  تلللعلللاىل:   قلللال 
ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ 
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ٻ   ٻ  ٱ   ىب   مب  خب  حب          جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی    

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ       
 ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک رب 

) الزمر(.

وه��ا ه��و النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعل��ن نتائ��ج الفوز عل��ى ال�صيط��ان واختيار 
طريق الرحمن: 

الحديث

اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص   قال:   نبي  اأّن  عنه-  �شعيد اخلدري  -ر�شي اهلل  عن  اأبي 
 »كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ت�شعة وت�شعني نف�ًشا ف�شاأل عن اأعلم اأهل 
الأر�س فدل على راهب فاأتاه فقال: اإنه قتل ت�شعة وت�شعني نف�شا فهل له 
الأر�س  اأهل  اأعلم  �شاأل عن  ثم  مائة  به  فكمل  فقتله  ل  فقال  توبة،  من 
فدل على رجل عامل فقال: اإنه قتل مائة نف�س فهل له من توبة فقال: نعم 
اأنا�ًشا  بها  فاإّن  وكذا  اأر�س كذا  اإىل  انطلق  التوبة  وبني  بينه  ومن يحول 
�شوء،  اأر�للس  فاإنها  اأر�شك  اإىل  ترجع  ول  معهم  اهلل  فاعبد  اهلل  يعدون 
مالئكة  فيه  فاخت�شمت  املللوت،  اأتللاه  الطريق  ن�شف  اإذا  حتى  فانطلق 
الرحمة ومالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرحمة جاء تائًبا مقباًل بقلبه 
اإىل اهلل، وقالت مالئكة العذاب اإنه مل يعمل خريا قط، فاأتاهم ملك يف 
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�شورة اآدمي فجعلوه بينهم فقال قي�شوا ما بني الأر�شني فاإىل اأيتهما كان 
اأدنى فهو له فقا�شوه فوجدوه اأدنى اإىل الأر�س التي اأراد فقب�شته مالئكة 
الرحمة، قال  قتادة:  فقال  احل�شن   ذكر لنا اأنه ملا اأتاه املوت ناأى ب�شدره« 

رواه م�شلم يف �شحيحه.

واحلكمة حتّثنا على التوبة:

الحكمة

- الرجوع عن املخّدرات خرٌي من التمادي فيها.

وهذه ق�ص�س العائدين من اجلحيم  اخرتنا َلُكّن اإحداها لتكون 
عنوان كلمتنا هذا اليوم:

اعترافات مدمن رجع إلى اهلل

هذه ق�شة عجيبة لأحد �شحايا املخدرات يقول: 
خالل درا�شتي الثانوية ويف ال�شف الأول يف تلك املرحلة التي يقول 
عنها اأغلب علماء النف�س )اإنها اأخطر مراحل العمر يف حياة الإن�شان(، 
تعّرفت على رفقاء ال�شوء من �شحايا ذلك الوباء الذين �شبقوين معرفة 
بحجة  الأمللر  بداية  يف  بهم  اأجتمع  كنت  اأيديهم؛  بني  واأ�شبحت  بلله، 
املن�شطة،  تناول حبة من احلبوب  اأحدهم  علّي  اقرتح  اأن  اإىل  املذاكرة 
وكان له تاأثري موؤقت �شرعان ما يزول، وذلك التاأثري يحدث اإرباًكا للمخ 
يخرج من خالله الإن�شان اإيل عامل اآخر حلًوا كان اأو مًرا، ويقلب موازين 
الفكر اإىل اأن يتمادى ال�شخ�س وتزيد رغبته يف مادة معادلة لتلك املادة 
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من املهدئات.
وما اأن يتناول املتعاطي تلك املادة املخدرة اإّل وي�شاب بق�شاوة يف 
تاأثريها  جراء  من  والدنيوية  الدينية  اهتماماته  جميع  عن  تثنيه  قلبه، 
بعد  حاجته  وت�شتد  اإّل  يزول  اأن  للمخدر  التاأثري  ذلك  يلبث  وما  عليه، 
املواجهة الطبيعية لالأمور وامل�شاكل التي رمبا لو اأنه واجهها ب�شيء من 
ال�شرب وم�شورة اأهل اخلري ولزوم الأخيار من النا�س لأراح نف�شه نهائًيا. 
يقول: الغريب اأّن اإرادتي امل�شلولة �شارت نحو الهالك بطريقة لو 

�شارت بها نحو العودة للطريق امل�شتقيم ملا حدث ما حدث. 
اأداة  اإنه  )الهريوين(  وخطًرا  فتكا  اأ�شد  هو  ما  على  تعّرفت  لقد 
لتدمري ال�شباب وقتله؛ ولكن لبد من املزيد من املال باأية طريقة حتى 

ولو كان بال�شرقة والختال�س باأية طريقة.
قد ل ي�شدق اأحد عند اإيراد هذه املعلومة باأّن ال�شحية الأوىل يل 
هي والدتي، فقد احتلت عليها واأخذت كل ما كان بحوزتها، اإنه مل يكف ما 
قدمته بر�شاها، وبوا�شطة حيلتي فقد دفعتني الرعونة اإىل �شرقة بع�س 
من ثمائن حليها وبعتها و�شافرت بها، بعد اأن ت�شببت يف انف�شالها عن 
والدي ب�شبب اإحلاحها عليه اأن يبعث اإيّل املزيد من املال، لكي اأح�شل به 
على مادة الهريوين التي باتت هي روحي وغايتي ومناط اأفكاري، فدونها 
ل�شت اإل كاأتفه حيوان وقد يكون للحيوان قيمة وغاية اأما اأنا فلم َيُعد لدّي 

غاية اإل احل�شول على هذه املادة.
واأخرًيا اهتديت اإىل باب مكافحة املخدرات لأبوح لهم مبعلومات 
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هم يف غنى عنها، لأّن حمياي يدل علّي ويرتجم كل ما اأخفي، لقد ُقب�س 
علّي واأُدخلت م�شت�شفى الأمل، واحلمد هلل فقد تبت اإىل اهلل، ولقيت كل 

اهتمام وُعوجلت.

ومما يعني على التوبة والرجوع اإىل اهلل ما يلي:

وسائل تعين على التوبة

1- اتركي رفيقات الأم�س، �شاحبات ال�شوء. 
جماًل  تدعي  ول  والقربات،  بالطاعات  فراغِك  وقت  املئي   -3

للتفكري يف النتكا�شة ال�شابقة. 
4- حللافللظللي علللللى اللل�للشلللللوات، اقللرئللي اللللقلللراآن، حللافللظللي على 
حياتك  طللوال  تذوقيها  مل  واطمئناًنا  راحللة  �شتجدين  حينها  الأذكلللار 
تعاىل:  قللال  الرحمن  مللن  بالقرب  جتدينها  الإميلللان  لللذة  لأّن   اأبلللدا؛ 

زب ىت يت    جث مث ىث رب ) الرعد: 28(.

ثم ا�صتمعي اإىل قول ال�صاعر:

شعر

فللللللللداوهللا   اللللذنلللللللللللوب  اأوجلللعلللتلللك  اإذا 
مظللم  والللللليلللللل  بللالللللليلللللل  يلللد  بلللرفلللع 

اإمنللللا اهلل  رحلللملللة  مللللن  تللقللنللطللن  ول 
قللنللوطللك مللنللهللا ملللن ذنلللوبلللك اأعللظللم
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واأخرًيا .. كوين حذرة اأختي الطالبة من كل ما هو مو�سل اإىل 
اجلحيم،  وكوين على علم باأّن طريق التوبة ممدود، واأن حبله متني 

مهما طال الطريق، ومهما قّلت املوؤونة. 
قبول  واأع��ل��ن  اأ�سبابها،  وي�ّسر  ال��ت��وب��ة،  ب��اب  فتح  م��ن  ف�سبحان 

التائبني.
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��ّم��د  نّبينا  ع��ل��ى  و���س��ّل��م  اهلل  "و�سلى 

اأجمعني"
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أسبوع المسجد )1(

ٱ ٻ ٻ

وفر�ست  ال�سرائع،  ون��زل��ت  ال�سعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �سبحان 
الفرائ�ض، و�سّنت املوا�سم، موا�سم اخلري، ومنا�سبات املّلة، واأعياد الدين. 

لديه  الأم���ور  مفاتيح  عنده،  الأ�سياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
�ساأنه، دام  ق��دره، عّز  ا�سمه، تقّد�ض ذك��ره، �سما  اإليه، جّل  العباد  ، م�سري 

�سلطانه.
ال��ك��رام  وال�سحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����س��الم  وال�����س��الة 

العظام. ثم اأما بعد: 
امل�سلم،  املجتمع  يف  العظيمة  ومنزلته  الكرى،  اأهميته  للم�سجد 
للم�ستغلني  الكرى  واملثوبة  ومكانته،  بامل�سجد  الكرمي  القراآن  نّوه  وقد 
بعمارته؛ لذا خ�س�سنا له احلديث يف هذا اليوم امل�سرق )           ( املوافق 
ل�)             ( من �سهر)                  ( لعام األف واأربعمائة و)                 ( من 

الهجرة النبوية. 

وق��د خ���سّ اهلل -عّز وج��ّل- امل�صجد احل��رام ب��اأن جعله قبلة 
للم�صلمني يف كافة اأنحاء املعمورة:

القرآن الكريم

ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ۓ  ۓ  ے            ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ 
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ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ 

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

ٻ  ٻ  ٱ  ىب   مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ  ٻ   ٻ 
ڦ  ڤڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ 
رب  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ  ڃڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 

) البقرة(.

وقد حثت ال�صّنة املطّهرة على ف�صل امل�صي اإىل امل�صجد:

الحديث

عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
تطّهر يف بيته ثم م�شى اإىل بيٍت من بيوت اهلل ليق�شي فري�شًة من فرائ�س 
رواه  ترفع درجًة«.  والأخرى  اإحداهما حتط خطيئًة  اهلل كانت خطوتاه 

م�شلم.

وكلمتنا لهذا اليوم بعنوان : امل�صجد يف الإ�صالم:

المسجد في اإلسالم
من  جانًبا  �شغلت  قد  الن�شارى  وكنائ�س  اليهود،  و�شوامع  معابد  كانت 
جمتمع تلك الأمم، وكانت ر�شالتها قائمة توؤتي اأكلها يف املجتمع اإىل اأن طالتها 
يد الطغيان وقبلها �شالل العباد والرهبان وهو ما اأدى اإىل انقالب تلك الدور 
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لأهل  وموطن  الف�شاد  لأهللل  اأوكللار  اإىل  الطريق  للنا�س  تنري  للخري  منابع  من 
الأهواء.

على اإثر ذلك اأر�شل اهلل تعاىل نبيه حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص بخامت الر�شالت واأكمل 
على  اأتى  الذي  والإميللان  الإ�شالم  بنور  اأر�شله  الت�شريعات،  واأي�شر  الديانات 
جميع الأديان فكان �شاحًلا لكل زمان ومكان، ول يقبل عند اهلل �شواه من �شائر 

الأديان.
�شع نور الإ�شالم يف مكة فلم يكن للم�شلمني اإذ ذاك مقر �شريح للعبادة 
ب�شبب ما كان من طغيان كفار قري�س وجربوتهم، فكانت هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل 
املدينة لينفلق بذلك فجر الإ�شالم، فما اإن و�شل اإليها ونزل بقباء اإل واأمر ببناء 
م�شجد قباء لتنطلق من حينه ر�شالة الإ�شالم فكان اأول م�شجد بني يف الإ�شالم، 

ومن هنا جاءت اأهمية امل�شجد كيف ل وكان بناوؤه من اأولويات اهتماماته ملسو هيلع هللا ىلص.
جمتمع  يتميز  ل  الإ�شالمي  للمجتمع  اأ�شا�شًيا  مركًزا  باعتباره  امل�شجد 
الإ�شالم اإل به، كان من ال�شروري مبكان اإبراز اأهمية امل�شجد وت�شليط ال�شوء 
على دوره يف املجتمع الإ�شالمي، واملو�شوع يف ذلك وا�شع ومت�شعب، لذا �شرنكز 
وا�شعة،  مل�شامني  ومفاتيح  اإ�شارات  يف  بللارزة  نقاط  على  ذلك  حول  بياننا  يف 
ي�شتفيد منها امل�شلم وتكون له كم�شباح ينري له ما للم�شجد من مكانة ودور يف 

الإ�شالم.
ولعل اأهمية امل�شجد تكمن يف الأمور التالية:

1- تنويه اهلل تعاىل يف كتابه وبيانه لأهميته وعظم مكانته وجزيل ثواب 
من ا�شتغل بعمارته قال تعاىل {يِف ُبُيوٍت َأِذَن اللهَُّ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح 
اَلِة  اَرٌة َوَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اللهَِّ َوإَِقاِم الصهَّ َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواْلَصاِل * ِرَجاٌل لهَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ
َكاِة َيَاُفوَن َيْوًما َتَتَقلهَُّب فِيِه اْلُقُلوُب َواْلَْبَصاُر} )النور: 36-37(، وقوله  َوإِيَتاء الزهَّ
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ِل َيْوٍم اأََحقُّ اأَن َتُقوَم ِفيِه  �َس َعَلى التهَّْقَوى ِمْن اأَوهَّ َ�ْشِجٌد اأُ�شِّ تعاىل: {َل َتُقْم ِفيِه اأََبًدا ملهَّ
�َس ُبْنَياَنُه َعَلى  ِريَن * اأََفَمْن اأَ�شهَّ هِّ ُروْا َواهلّلُ ُيِحبُّ امْلُطهَّ ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن اأَن َيَتَطههَّ
�َس ُبْنَياَنُه َعَلَى �َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه  ْن اأَ�شهَّ َواٍن َخرْيٌ اأَم مهَّ َتْقَوى ِمَن اهلّلِ َوِر�شْ

امِلِنَي} )التوبة: 108- 10٩(. َم َواهلّلُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظهَّ يِف َناِر َجَهنهَّ
2- اأن امل�شاجد اأ�شيفت اإىل اهلل تعاىل اإ�شافة ت�شريف وتكرمي؛ لأن فيها 
تقام العبادات التي يخ�شع بها العباد له -�شبحانه وتعاىل-، وفيها تتلى اآياته 
وفيها ُيذكر النا�س مبنهج اهلل والطرق املو�شلة اإليه قال تعاىل:{َواأَنهَّ امْلَ�َشاِجَد 
َم�َشاِجَد  َيْعُمُر  ا  َ اأََحًدا} )اجلن 18(، وقال تعاىل:{اإِمنهَّ  ِ َمَع اهللهَّ َتْدُعوا  َفاَل   ِ هلِلهَّ
َكاَة َومَلْ َيْخ�َس اإِلهَّ اهلّلَ  اَلَة َواآَتى الزهَّ اهلّلِ َمْن اآَمَن ِباهلّلِ َواْلَيْوِم الآِخِر َواأََقاَم ال�شهَّ

ن َيُكوُنوْا ِمَن امْلُْهَتِديَن} )التوبة 18(. َفَع�َشى اأُْوَلِئَك اأَ
3- ما جاء يف �شحيح الأخبار عن النبي املختار ملسو هيلع هللا ىلص ما يدل على اأهمية 
امل�شجد يف املجتمع وعظم مكانته عند اهلل تعاىل كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص "اأحب البالد 

اإىل اهلل م�شاجدها، واأبغ�س البالد اإىل اهلل اأ�شواقها" اأخرجه م�شلم.
"من بنى م�شجًدا يبتغي به  ملسو هيلع هللا ىلص  وكذا ما ورد يف ف�شل بنائها حيث قال 

وجه اهلل بنى اهلل به مثله بيًتا يف اجلنة" رواه اخلم�شة اإل اأبا داود.
ولعل من اأعظم الف�شائل ومعامل الأهمية ما ورد يف حديث ال�شبعة الذين 
معلق  قلبه  "ورجل  ومنهم  ظله،  اإل  ظل  ل  يوم  عر�شه  ظل  حتت  اهلل  يظلهم 

بامل�شاجد" متفق عليه.
اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقد جاء عن  فيها  املكوث  اأجر  ورد يف  ما  اأهميتها  ومن 
قال "اإن املالئكة ت�شلي على اأحدكم ما دام يف م�شاله الذي �شلى فيه ما مل 

يحدث. تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه" متفق عليه.
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ونرتككن مع فقرة من اآداب امل�صجد:

من آداب المسجد

ي�شّن للم�شلمة اأن تقول اإذا خرجت من بيتها واجتهت اإىل امل�شجد 
اأن تقول:

»اللهم اجعل يف قلبي نوًرا ويف ل�شاين نوًرا واجعل يف �شمعي نوًرا 
واجعل يف ب�شري نوًرا واجعل من خلفي نوًرا ومن اأمامي نوًرا واجعل من 

فوقي نوًرا ومن حتتي نوًرا اللهم اأعطني نوًرا«.

والآن نقف مع فتوى مهّمة  تقع يف امل�صاجد:

فتوى

�شئل ف�شيلة ال�شيخ حممد املنجد :
ما راأي ف�شيلتكم فيما ُي�شمع من نغمات اجلوال املزعجة ب�شوت 

املو�شيقى واحلر�س عليها وتناقلها حتى اأ�شبحت ُت�شمع يف امل�شاجد؟
فاأجاب - حفظه اهلل- :

و�شع نغمات اجلوال على الأ�شوات املو�شيقية منكر وحمّرم ويزداد 
�شناعًة وقبًحا وحترمًيا ونكارًة عندما يكون يف بيوت اهلل وهي امل�شاجد؛ 
اإثم  اإعالًنا للباطل واملحرم يف هذا املكان الفا�شل فيكون  لأّن يف ذلك 
ن�ّسّ على حترمي  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن  ومعلوم  اأعظم،  ووزره  اأ�شد  �شاحبه 
املعازف وهي التي ت�شدر الأ�شوات املو�شيقية، وهذه اجلوالت م�شجل 
�شاحب  اإىل  تاأتي  مكاملة  كل  يف  وتتكرر  منها  تذاع  الأ�شوات  هذه  فيها 
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تعزف  الذين  هللوؤلء  �شحائف  يف  �شيكتب  مللاذا  �شعري  وليت  اجلللوال، 
على  في�شو�شون  ال�شالة  اأثناء  يف  اهلل  بيوت  يف  باملو�شيقى  جوالتهم 
اأنف�شهم وعلى غريهم ويجعلون �شوت الباطل ومزمار ال�شيطان يرتفع 
فيه  ويقلعون عما هم  اإليه  ويتوبون  يتقي هوؤلء ربهم  األ  بيوت اهلل.  يف 
الأ�شوات  من  موجود  املباح  البديل  واأن  ا  خ�شو�شً املنكر  هذا  ويغريون 

الأخرى العادية غري املو�شيقية يف اختيارات اأجرا�س الهاتف. 
ومما ينّبه عليه اأن جر�س الهاتف واإن كان على �شوت مباح فاإنه 
ينبغي اأن يكتم ويغلق قبل دخول امل�شجد منًعا للت�شوي�س على عباد اهلل 

امل�شلني.
امل�سلمون يف بيت من  يوؤديها  اإّن ركعة واح��دة  يف اخلتام نقول: 
امل�ساواة  حقائق  م��ن  نفو�سهم  يف  تغر�ض  جنب،  اإىل  جنًبا  اهلل،  بيوت 
الإن�سانية وموجبات الود والأخوة، ما ل تفعله ع�سرات من الكتب التي 

تدعو اإىل امل�ساواة وتتحدث عن فل�سفة الإن�سان املثايل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المسجد )2(

ٱ ٻ ٻ

ال�سراء،  وكا�سف  النعماء،  م�سدي  العطاء،  جزيل  على  هلل  احلمد 
معطي ال�سراء.

احل��م��د هلل ع��امل ال�سر واجل��ه��ر، احل��م��د هلل ع��ايل القهر وال��ق��در، 
ك�سف  عند  املطلوب  املدلهمات،  عند  املدعو  بالأقوات،  املتكفل  هلل  احلمد 

الكربات، املرجو يف الأزمات.

وال�سالة وال�سالم على النبي الأمني والهادي املبني، واآله و�سحبه 
الكرمي. ثم اأما بعد:

ينظُر الإ�سالم اإىل امل�سجد نظرة خا�سة ومهّمة ، من حيث اعتبارها 
�سائر  اأرجائه، ويطاع يف  ُيعبد اهلل تعاىل يف  وا�سًعا، ومكاًنا رحًبا،  ميداًنا 
نواحيه واأجزائه، ولذا منحه ف�سائل فريدة، وميََّزه بخ�سائ�ض عديدة، 
الأول،  الإ�سعاع  - ومركز  اإىل اخلالق -عزوجّل  الدعوة  باعتباره منطلق 

الذي انطلقت من جنباته اأحكام الت�سريع.

ويطيب لنا اللقاء بكّن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( 
من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة، 

للحديث عن امل�ساجد ومكانتها. 

وق��د و�ص��ف اهلل �صبحان��ه يف كتاب��ه الك��رمي عم��ار امل�صاج��د 
بالإميان، والعديد من الأو�صاف: 
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القرآن الكريم

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  زب  تللعللاىل:  قلللال 
ڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ 
ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ       
ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ  رب ) التوبة(.

وقد اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ف�صل بناء امل�صاجد: 

الحديث

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اأّن ر�شول اهلل  َعَب�َشَة  -ر�شي اهلل عنه-   ْبِن  َعْمِرو  عن 
ِة«.  نهَّ ُ -عّز وجّل- َلُه َبْيًتا يِف اجْلَ ُ ِفيِه َبَنى اهللهَّ »َمْن َبَنى َم�ْشِجًدا ُيْذَكُر اهللهَّ

�شححه الألباين.

اأعظم م�صاجد الإ�صالم هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

المسجد الحرام

يف  وموقعه  واأعظمها،  الإ�شالم  م�شاجد  اأول  هو  احلرام  امل�شجد 
يف  امل�شلمني  قبلة  هو  الذي  امل�شجد  وتتو�شط  املكرمة،  مكة  مدينة  قلب 
�شلواتهم »الكعبة امل�شرفة«، ويعد امل�شلمون يف العامل قاطبة هذه البقعة 
قوله  جاء  الكعبة  �شاأن  ويف  واأعظمها.  واأ�شرفها  الأر�للس  بقاع  اأقد�س 
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ں  ڱ  ڱ    ڱ       ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  وتللعللاىل-:  -تللبللارك 
ں ڻ رب ) اآل عمران(، ومن ناحية ثانية، امل�شجد احلرام هو اأول 
امل�شاجد الثالثة التي ت�شد اإليها رحال املوؤمنني، اأما امل�شجدان الآخران 
فهما امل�شجد النبوي يف احلرم النبوي باملدينة املنورة وامل�شجد الأق�شى 
يف احلرم القد�شي بالقد�س ال�شريف. اإذ قال النبي حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُت�َشُدّ 
َحال اإَلّ اإىل ثالثة م�شاجد: امل�شجد احلرام، وم�شجدي هذا، وامل�شجد  الِرّ

الأق�شى«.
يف هذا امل�شجد الكعبة امل�شرفة، وجاء يف القراآن الكرمي اأّن الكعبة 
 - ال�شالم  عليهما   - اإ�شماعيل  وابنه  اإبراهيم  النبي  الأنبياء  اأبو  بناها 

ا�شتجابًة لأمر اهلل - عّز وجّل -. 
اللون  �شوداء  حريرية  بك�شوة  عادًة  ُتك�شى  التي  الكعبة،  وبداخل 
مزّينة بزخارف ذهبية، اأر�شية رخامية، اأما اجلدران فمغطاة بالرخام 
اإىل ن�شف الرتفاع، وثّمة األواح مثبتة على الرخام حتمل كتابات قراآنية، 
باآيات  مزّين  اأخ�شر  بقما�س  فمك�شوٌّ  اجلللدران  من  الأعلى  اجلزء  اأما 

قراآنية مكتوبة مباء الذهب. 
ويقع »احلجر الأ�شود« يف اإحدى زوايا الكعبة موؤّطًرا بربواز ف�شي.
ويختلف عنها  الكعبة،  اأحجار  بقية  �شواًدا من  اأ�شد  ولون احلجر 
من حيث مادته اأو خالئطه. واأهم الوظائف الرمزية للحجر اأنه عالمة 

بداية الطواف حول الكعبة.
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ونرتككن مع فقرة من اآداب امل�صجد:

من آداب دخول المسجد

من ال�شّنة عند دخولِك للم�شجد اأن تقدمي رجلِك اليمنى وتقويل: 
»ب�شم اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل اللهم افتح يل اأبواب 

رحمتك«.
واإذا خرجِت فقّدمي رجلك الي�شرى وقويل: 

»ب�شم اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل اللهم اإين اأ�شاألك من 
ف�شلك، اللهم اع�شمني من ال�شيطان الرجيم«.

والآن ن�صتمع اإىل فتوى:

فتوى

�شئل ف�شيلة ال�شيخ: خالد بن عبد اهلل امل�شلح.
ما حكم زخرفة امل�شجد؟ 

فاأجاب - حفظه اهلل- :
روي من طريق �شفيان الثوري عن اأبي فرزة عن يزيد بن الأ�شم 
عن ابن عبا�س قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأمرت اأن اأ�شيد امل�شاجد« 
نهى  وقد  والن�شارى.  اليهود  كما زخرفت  لتزخرفنها  ابن عبا�س:  قال 
�شقف  كان  �شعيد:  اأبو  قال  البخاري  ففي  امل�شاجد  زخرفة  عن  ال�شلف 
امل�شجد من جريد النخل واأمر عمر ببناء امل�شجد وقال: اأكن النا�س من 
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املطر واإياك اأن حتمر اأو ت�شفر فتفنت النا�س. وقال اأن�س: يتباهون بها 
اأهل  اأخذ  وقد  املتقدم،  عبا�س  ابن  قول  وكرر  قلياًل  اإل  يعمرونها  ل  ثم 

العلم على اختالف مذاهبهم كراهية زخرفة امل�شاجد، واهلل اأعلم. 
وج���زاًء  ك��ب��رًيا،  ف�ساًل  امل�ساجد  ل��ع��م��ارة  اإّن  ن��ق��ول:  اخل��ت��ام  ويف 
عظيًما؛ فهنيًئا ملن بنى بيًتا يف �سبيل اهلل، وهنيًئا ملن ت�سّدق اأو �سعى يف 

بناء بيت من بيوت اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 

 



284

أسبوع المسجد )3(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخل��ري  جزيل  الإح�سان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�سعد الثقالن، وعليه يتوكل الإن�ض واجلان، ومنه يطعم 
امل�سطفي  عدنان،  ولد  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  واحليوان،  الإن�سان 
اآله و�سحبه، ومن �سار على نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما  الكرمي وعلى 

بعد:
احلديث عن ر�سالة امل�سجد ودورها يف ريادة املجتمع وثقافة الأمة، 
من املوا�سيع التي لبد اأن نعطيها اهتماما ونوليها اأهمية، وخ�سو�سا يف 
وقت ما اأحوجنا فيه اإىل الرجوع اإىل اأ�سالتنا الدينية وثقافتنا الإ�سالمية.
ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( 
لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة، ي�سّرنا اأن نقدم �سيًئا 

عن امل�ساجد. 

وقد ذكر اهلل امل�صجد يف اأكرث من مو�صع يف كتابه الكرمي:

القرآن الكريم 

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

) البقرة(.

كما اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ف�صل حمبة امل�صاجد:

الحديث

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »�َشْبَعٌة ُيِظلُُّهُم  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة -ر�شي اهلل عنه- َعِن النهَّ
ِعَباَدِة  يِف  َن�َشاأَ  َو�َشابٌّ  اْلَعاِدُل،  الإَِمللاُم  ِظلُُّه:  اإِل  ِظلهَّ  ل  َيْوَم  ِظلِِّه  يِف   ُ اهللهَّ
ِ اْجَتَمَعا َعَلْيِه،  ا يِف اهللهَّ ابهَّ ِه، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلهٌَّق يِف امْلَ�َشاِجِد، َوَرُجالِن حَتَ َربِّ
اأََخاُف  اإِينِّ  َفَقاَل  َوَجَماٍل  ٍب  َمْن�شِ َذاُت  اْمَراأٌَة  َطَلَبْتُه  َوَرُجٌل  َعَلْيِه  َقا  َوَتَفرهَّ
يُنُه، َوَرُجٌل ذَكَر  َق اأَْخَفى َحتهَّى ل َتْعَلَم �ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق مَيِ دهَّ ، َوَرُجٌل َت�شَ َ اهللهَّ

ْت َعْيَناُه«. رواه البخاري. َ َخاِلًيا َفَفا�شَ اهللهَّ

وحديثنا اليوم هو عن  امل�صجد النبوي:

المسجد النبوي

امل�شجد النبوي هو م�شجد النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وثاين اأقد�س امل�شاجد 
بعد امل�شجد احلرام يف مكة. 

يقع يف املدينة املنورة يف غرب اململكة العربية ال�شعودية، وامل�شجد 
النبوي هو اأحد ثالثة م�شاجد ت�شّد لها الرحال يف الدين الإ�شالمي؛ فقد 
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُت�شد الرحال اإّل لثالثة م�شاجد: امل�شجد احلرام 



286

وم�شجدي هذا وامل�شجد الأق�شى يف القد�س«.
ملسو هيلع هللا ىلص اإىل املدينة املنورة، حتفه جموع امل�شلمني  عندما و�شل النبي 
من املهاجرين والأن�شار، فربكت الناقة يف اأر�س تقع يف و�شط املدينة، 
فا�شرتاها النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأهلها، واختار ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هذه البقعة لتكون 
مع  و�شرع  وعباداتهم،  �شلواتهم  لأداء  فيه  امل�شلمون  يجتمع  م�شجًدا 

اأ�شحابه يف بنائه.
اأ�ّش�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص امل�شجد يف ربيع الأول من العام الأول من هجرتِه، 
اأي ما يقارب )35(  وكان طوله �شبعني ذراًعللا، وعر�شه �شتني ذراًعللا، 
من  واجلللدار  احلجارة  من  اأ�شا�شه  وجعل  ا.  عر�شً و)30(  طللوًل،  مرًتا 
الَلّنِب وهو الطوب الذي مل ُيحرق بالنار، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبني معهم الَلّنِب 

واحلجارة، وجعل له ثالثة اأبواب، و�شقفه من اجلريد.
روى البخاري ق�شة بنائه يف حديث طويل عن اأن�س بن مالك وفيه 
اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأمر ببناء امل�شجد فاأر�شل اإىل مالأ من بني النجار فجاوؤوا، 
فقال: يا بني النجار ثاِمنوين بحائطكم هذا، فقالوا: ل واهلل ل نطلب 
ثمنه اإّل اإىل اهلل، قال: فكان فيه ما اأقول لكم، كانت فيه قبور امل�شركني، 
وكانت فيه ِخَرب، وكان فيه نخل، فاأمر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقبور امل�شركني 
قبلة  النخل  ف�شفوا  قال:  فقطع،  وبالنخل  ف�شويت،  وباخلرب  فنب�شت، 
امل�شجد وجعلوا ع�شادتيه )خ�شبتان مثبتتان على جانبي الباب( حجارة، 
قال: جعلوا ينقلون ذاك ال�شخر وهم يرجتزون، ور�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معهم 

يقولون: اللهم اإنه ل خري اإّل خري الآخرة فان�شر الأن�شار واملهاجرة«.
وملا ازدحم امل�شجد وكرث امل�شلمون قام النبي بتو�شيعه، وذلك يف 
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ال�شنة ال�شابعة من الهجرة بعد عودته من خيرب فزاد يف طوله ع�شرين 
ذراًعا ويف عر�شه كذلك، وكان عثمان بن عفان هو الذي ا�شرتى هذه 

البقعة التي اأ�شافها النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ملسو هيلع هللا ىلص على هذا امل�شجد  وتعاقبت التو�شعات والعمارات تاأ�شًيا بفعلِه 

املبارك حتى و�شلت به اإىل امل�شتوى الذي هو عليه الآن.

ونرتككم مع فقرة من اآداب امل�صجد:

عدم رفع الصوت في المساجد

اإذا  القراآن  قللراءة  يف  حتى  ال�شوت  رفع  عدم  امل�شجد  اآداب  من 
ح�شل منه ت�شوي�س على اأحد من امل�شلني: 

ف�شمعهم  امل�شجد  يف  اهلل  ر�شول  »اعتكف  قللال:  �شعيد  اأبللي  عن 
يجهرون بالقراءة فك�شف ال�شرت وقال: األ اإن كلكم مناج ربه فال يوؤذين 
يف  قللال  اأو   - الللقللراءة  يف  بع�س  على  بع�شكم  يرفع  ول  بع�شا  بع�شكم 

ال�شالة -«. 
يف  ومعظمة  مميزة  مرتبًة  يحتل  امل�سجد  اإن  نقول:  اخلتام  يف 
اأفئدة امل�سلمني، تزكو به نفو�ُسهم، وتطمئن قلوُبهم، وتتاآلف اأرواحهم 
خا�سعة  ب��الإمي��ان،  ع��ام��رٍة  بقلوٍب  فيه  يجتمعون  اأذه��اُن��ه��م،  وت�سفو 
و�سافية  ومتنوعة،  �ساملة  امل�سجد  فر�سالة  الديان  للخالق  متذللٍة 
وغر�ض  الإ�سالمية،  القيم  لن�سر  خمتلفة  جم��الٍت  تنتظم  ومتعددة، 

الآداب والأخالق احلميدة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكمن  "وال�سالم 
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أسبوع المسجد )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأي��ادي الوافية، واملنن ال�سافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�ساله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 

نحمدك ما همع �سحاب، وملع �سراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغّر  الأن��ب��ي��اء واملر�سلني، وق��ائ��د  اأ���س��رف  وال�����س��الم على  وال�����س��الة 
واأزك��ى  ال�سالة  اأف�سل  و�سحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  حمّمد  نبّينا  املحّجلني، 

الت�سليم. ثم اأما بعد:

اإّن امل�ساجد بيوت اهلل -جّل وعال-، وهي خري بقاع الأر���ض، واأحّب 
قلوب  بها  تعّلقت  لها،  ت�سريًفا  نف�سه  اإىل  اأ�سافها  تعاىل،  اهلل  اإىل  البالد 
املحبني هلل -عّز وجّل-، لن�سبتها اإىل حمبوبهم، وانقطعت اإىل مالزمتها 
لإظهار ذكره فيها، فاأين يذهب املحبون عن بيوت مولهم؟! قلوب املحبني 

ببيوت حمبوبهم متعّلقة، واأقدام العابدين اإىل بيوت معبودهم مرتّددة.

م��ن منر اإذاع����ة )                       ( ، ويف ه��ذا ال��ي��وم )            ( 
 املوافق )                           ( من �سهر )                  ( لعام األف واأربعمائة و

)                     ( من الهجرة النبوية. 

كر احلكيم: نبداأ اإذاعتنا باآيات من الذِّ
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القرآن الكريم

زب ائ ەئ ەئ وئ    وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ           ۈئ  تعاىل:  قال 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ 

ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ          ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ          ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ 
چ    چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ         ژ      ڑ  ڑ ک رب  ) الأنفال(.

وقد رغب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ح�صور جمال�س الذكر والعلم:

الحديث

عن اأبى هريرة -ر�شي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما اجتمع 
قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدار�شونه فيما بينهم اإل 
نزلت عليهم ال�شكينة وغ�شيتهم الرحمة وحّفتهم املالئكة وذكرهم اهلل 

فيمن عنده« رواه م�شلم.

حال امل�صاجد هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

حال المساجد

اليوم ويقارنها مبا كانت عليه يف  امل�شاجد  اإّن من ينظر يف حال 
كانت  فقد  كبرًيا،  الفرق  يجد  املف�شلة؛  القرون  وعهد  الإ�شالم  �شدر 
امل�شاجد يف العهد الأول مواطن العبادة ومعاهد العلم ومنطلق املجاهدين 
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تخلو  ل  ال�شلوات  اأوقللات  كانت يف غري  املوؤمنني.  بني  القوية  والرابطة 
ال�شلوات  اأوقللات  ويف  املتفّقهني،  الدار�شني  واملعتكفني،  املتعّبدين  من 
تغ�ّس بامل�شلني، بحيث ل يتخّلف عنها اإّل معذور عن احل�شور اأو منافق 
معلوم النفاق، ويف العهد احلا�شر تغرّي حالها و�شاء تعامل النا�س معها 
يليق بكرامتها ،  واأحدث فيها ما يتنافى مع مكانتها وقد�شيتها، وما ل 
الولية،  يعتقد فيهم  الأمللوات ممن  ُيدفن فيها  البالد �شار  ففي بع�س 
ومتار�س حول قبورهم فيها جميع اأنواع ال�شرك الأكرب من دعاء هوؤلء 
يف  ذلك  اأحدث  من  واأول  منهم،  املدد  وطلب  بهم  وال�شتغاثة  الأمللوات 
الإ�شالم  الق�شاء على  الفاطميون يريدون بذلك  ال�شيعة  امل�شلمني  بالد 

وبث الوثنية.

وهذه وقفة مع فتاوى العاّلمة ابن باز - رحمه اهلل - :

فتوى

�شئل ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل - :
اأن  اأو  لنف�شه،  امل�شجد  من  ياأخذ م�شحًفا  اأن  لالإن�شان  يجوز  هل 

ي�شتبدل م�شحًفا له؟ 
فاأجاب - رحمه اهلل - :

لي�س له ذلك، ل يجوز له اأن ياأخذ من امل�شجد �شيًئا، ل لنف�شه ول 
يبلدله، بل يجب ترك ما يف امل�شجد للم�شجد وللم�شلمني.

ونرتككن مع فقرة من اآداب امل�صجد:
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من آداب المسجد

من الآداب تطييب امل�شجد وتنظيفه ملن ا�شتطاع: 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »عر�شت علّي  اأبي ذر -ر�شي اهلل عنه- عن النبي  عن 
الأذى مياط  اأعمالها  اأّمتي ح�شنها و�شيئها فوجدت يف حما�شن  اأعمال 
ل  امل�شجد  يف  تكون  النخامة  اأعمالها  م�شاوئ  يف  ووجللدت  الطريق  عن 

ُتدفن«.
يف اخل��ت��ام ن��ق��ول: ه���ذه امل�����س��اج��د ه��ي ب��ي��وت اهلل، وخ���ري بقاع 
الأر�ض، فهل اعتنينا ببيوت اهلل؟، وهل حافظنا على اإعمارها بال�سالة 

كر؟. والذِّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المسجد )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�سّنة، واحلمد هلل 
على نعمة الإ���س��الم، احلمد هلل على تواتر الإن��ع��ام، احلمد هلل ما توالت 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  ومّت��ت  اأفعاله،  وح�سنت  نواله،  وع��ّم  اأف�ساله، 

اأح�سن ما قيل، وهو موىل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  ال��ك��م��ال،  ال��زم��ان، �ساحب  وال�����س��الم على معّلم  وال�����س��الة 

لالأنام، وعلى اآله و�سحبه ما تعاقب اجلديدان. ثم اأما بعد:
اإّن امل�سجد بوتقة ل بد منها، لتن�سهر فيها النفو�ض، وتتجّرد من 
عالئق الدنيا، وفارق الرتب واملنا�سب، وحواجز الكر والأنانية، و�سكرة 
ال�سهوات والأهواء، ثم تتالقى يف �ساحة العبودية ال�سادقة هلل -عّز وجّل- 

ب�سدق واإخال�ض.
ويف هذا اليوم )         ( املواف��������ق )                   ( من �سهر )                       ( 
لعام األف واأربعمائة و)                           ( من الهجرة، �سوف نتحدث عن 

امل�سجد ومكانته. 

وق��د ذك��ر اهلل جّل يف ع��اله امل�صجد يف اأكرث م��ن مو�صع منها يف 
حادثة الإ�صراء واملعراج:

القرآن الكريم
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ     تعاىل:  قال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ    
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڇ   ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ   ڱ  ڳ 

ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ہ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 

رب  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ 

) الإ�شراء(.

واأو�صان��ا النب��ي  ملسو هيلع هللا ىلص ب��اأن ن�صه��د مل��ن يتعاه��د امل�صج��د بالتقوى 
والإميان:

الحديث

 : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  قللال  قللال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبللي   عن 
جِتارَتك،  اهلُل  اأَربَح  ل  فقوُلوا:  امل�شِجِد  يبتاُع يف  اأو  َيبيُع  راأيُتم من  " اإذا 
ها اهلُل علْيَك" �شححه الألباين.  ًة فقوُلوا: ل ردهَّ واإذا راأيُتم َمن ُين�ِشُد �شالهَّ

امل�صجد الأق�صى هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

المسجد األقصى

اإّن امل�شجد الأق�شى له مكانة جليلة يف الإ�شالم، وح�شبه تكرمًيا 
ذكر القراآن له وتنويهه بف�شله يف قول اهلل تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ 
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ٻ ٻ پ پ پ    پ    ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ    

ٺ ٺٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ رب )الإ�شراء(.

وهو اأوىل القبلتني، روى الطربي يف تاريخه عن قتادة قال: »كانوا 
وبعدما  الهجرة  قبل  مبكة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ور�شول  املقد�س  بيت  نحو  ي�شلون 
هاجر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نحو بيت املقد�س �شتة ع�شر �شهًرا«. وروى البخاري 
وم�شلم قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ت�شّد الرحال اإّل اإىل ثالثة م�شاجد : 

م�شجدي هذا وامل�شجد احلرام، وامل�شجد الأق�شى«. 
املح�شر  اأر�للس  اأنلله  ومكانته  املقد�س  بيت  ف�شل  على  يللدل  وممللا 
واملن�شر، روى ابن ماجه يف �شننه عن ميمونة مولة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالت: 
»اأر�س املح�شر واملن�شر  اأفتنا يف بيت املقد�س؟ قال:  يا ر�شول اهلل  قلت 

ائتوه ف�شّلوا فيه فاإّن �شالة فيه كاألف �شالة يف غريه«. 
وعن ابن عبا�س قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأراد اأن ينظر اإىل 

بقعة من بقع اجلنة فلينظر اإىل بيت املقد�س«. 
والتابعني منهم  القد�س عدد كبري من ال�شحابة  وكان يف مدينة 

ال�شحابي الأن�شاري عبادة بن ال�شامت، وال�شحابي �شداد بن اأو�س. 
عليهما  اإ�شحاق-  بن  يعقوب  هو  الأق�شى  امل�شجد  اأ�ّش�س  والللذي 
ال�شالم--  الكعبة، وقد قام �شليمان-عليه  اإبراهيم  بناء  ال�شالم- بعد 

بتجديده.
وله ذكريات عزيزة  بعقيدتنا  وثيق  ارتباط  له  الأق�شى  وامل�شجد 
للوحي،  ومهبط  للعبادة،  مقر  فهو  وامل�شلمني،  الإ�للشللالم  على  وغالية 
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ومنتهى رحلة الإ�شراء وبدء رحلة املعراج.

ونرتككن مع فقرة من اآداب امل�صجد:

من آداب المسجد

ومن الآداب اإذا دخل امل�شلم امل�شجد مل يجل�س حتى ي�شلي ركعتني 
حتية امل�شجد. 

عن اأبي قتادة ال�شلمي: اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا دخل اأحدكم 
امل�شجد فلريكع ركعتني قبل اأن يجل�س«.

والآن نقف مع فقرة �صوؤال وجواب:

سؤال وجواب

-�شوؤال: ما ا�شم اأول م�شجد ُبني يف الإ�شالم؟
ملسو هيلع هللا ىلص عند  اأ�ّش�شه  الإ�شالم م�شجد قباء  ُبني يف  اأول م�شجد  جواب: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  فيه:  اهلل  اأنللزل  الللذي  وهللو  مهاجًرا  قدومه 
ڌ ڍ  ڇڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄ 

 ڌ رب )التوبة: 108(.
 -�شوؤال: وما ا�شم م�شجد املنافقني الذي ُبني يف املدينة املنورة يف 

عهد الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ؟
من  اإليه  اأر�شل  اأو  ملسو هيلع هللا ىلص  هدمه  وقد  ال�شرار  م�شجد  ي�شّمى  جواب: 

يهدمه يف ذهابه اإىل غزوة تبوك.
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يف اخلتام نقول: اإّن عالقة امل�سجد باملجتمع اأقوى من اأن تقف 
عند خم�ض �سلوات توؤّدى فيه يف اليوم والليلة، ثم يغلق بابه فيما بني 

ذلك، وتنقطع عالقته بامل�سلمني و�سائر �سوؤونهم واأحوالهم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )1(

ٱ ٻ ٻ

ك��م منح م��ن اخلري  النعيم، احلمد هلل  اأع��ط��ى م��ن  ك��م  احلمد هلل 
عّمت  هلل  احلمد  اجل�سيم،  النوال  من  به  ل  تف�سّ كم  هلل  احلمد  العميم، 

نعمه، وان�سرفت نقمه وت�ساعف كرمه.
وال�سالة وال�سالم على حمّمد الأمني، واآله و�سحبه اأجمعني، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:
النظافة ركن اأ�سا�سي يف حياة امل�سلمة لأّن بع�ض اأمور دينها ل ت�ستقيم 
اإل على نظافة البدن وامللب�ض واملكان؛ لذا فهي م�سوؤولة عن نظافة بدنها 
ومنزلها وال�سارع العام الذي فيه بيتها، واحلي الذي ت�سكنه، ومدر�ستها 
التي تتعلم فيها العلوم النافعة، وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف هذا اليوم 
 )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 

و)                      ( من الهجرة النبوية. 

وقد اأثن��ى القراآن الكرمي على اأهل م�صجد قباء حلر�صهم على 
هر وحبهم له: التطُّ

القرآن الكريم

ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  زب  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 
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ڻ  ڻ   ں  ں  ڱڱ  ڱ     ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ    گ 
ے  ھ  ھ     ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  رب )التوبة(.

وحّثنا احلبيب حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص على الطهارة وجعلها من الإميان:

الحديث

عن اأبي مالك الأ�شعري اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الطهلور �شطر الإميللان« 
رواه م�شلم.

واحلكمة حتّثنا على النظافة:

الحكمة

- و�شعِك للنفايات يف احلاويات اخلا�شة بها دليٌل على وعيِك.

ونقف الآن مع حقائق علمية:

حقائق علمية

مليون   )300( اأن  عامني،  قبل  العامليهَّة  ة  ال�شحهَّ مة  منظهَّ 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، 
واخِلتان، وب�شبب تنفيذ تعليمات النبي ملسو هيلع هللا ىلص. والآن مو�شوع الإيدز؛ ال�شيء 
الذي يحريِّ العامل اأّن ِن�َشب هذا املر�س اأقل ما تكون يف العامل الإ�شالمي، 

لأنه يعي�س يف �شوابط، والدين منهج.
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ونرتككن الآن مع فقرة اآية وتف�صري:

آية وتفسير

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
رب  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

)التوبة(.
التف�شري:-

خلبث  قللذر  رب  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  زب 
باطنلللهللم زب ٿ ٹ ٹ ٹ رب اأي ل يدخلوا احلرم زب ٹ 
زب ڤ ڦ ڦ رب فقًرا  التا�شع من الهجرة  ڤ ڤڤ  رب العام 
رب  ڃڃ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  زب  عنكم  جتارتهم  بانقطاع 
وقد اأغناهم بالفتوح واجلزية زب ڃ  ڃ چ چ رب. تف�شري 

اجلاللني.
اإليه، واملحل  ويف اخلتام نقول: الإن�سان النظيف يجذب النا�ض 
النظيف يجذب الزبائن اإليه، والبيت النظيف ُمريح ، والثوب النظيف 

مريح.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )2(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ، ويف كل  ال�ساعات  احلمد هلل على مر 
ح�سن  على  هلل  احلمد  اإك��رام��ه،  على  هلل  احلمد  اإنعامه،  على  هلل  احلمد 

�سنيعه.
واهلل اأكر دعاه املري�ض على �سريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�سمه الرّبان يف البحار، ولهج بذكره من �سّل يف القفار.
به،  ح ال�سبل، وكا�سف ال�سُّ وال�سالة وال�سالم على معلِّم العلم، ومو�سّ

واآله و�سحبه اأوىل الف�سل وال�سعة. ثم اأما بعد:
اإّن النظافة نتعّلمها ونكت�سبها من الرتبية، فهي على امل�ستوى العام 
اإذا مت تطبيقها فاإنها تبنّي مدى جمال وح�سارة املظهر الطبيعي والبيئي 
اإذاعتنا لهذا اليوم )        ( املوافق   للبلد، وه��ذا ما �سوف نتطّرق له يف 
)                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( 

من الهجرة. 

مبحبت��ه  الك��رمي  كتاب��ه  يف  ع��اله  يف  ج��ّل  اهلل  اأخ��رب  وق��د 
للمتطهِّرين:

القرآن الكريم

قال تعاىل:  زب ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ  
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۆئ    ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ   ى  ېى  ې 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی 

یجئ حئ مئ ىئ يئ  رب ) البقرة(.

واأك��دت ال�صّن��ة و�صّددت على اأج�زاء معّين��ة من اجل�ص�م حتتاج 
اإىل عناية خا�صة مثل الف�م، والأ�صنان، ومن ثم كان الأمر بال�صواك 

وتاأكيد ا�صتحبابه:

الحديث

عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لول اأن 
اأ�شق على اأّمتي لأمرتهم بال�شواك عند كل �شالة« متفق عليه.

ومن حكم النظافة:

الحكمة

- النظافة عنوان و�شلوك فحافظي عليها.

نظافة امل�صكن هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

نظافة المسكن

اإّن النف�س لتن�شرح للمكان النظيف، وتنقب�س ملنظر القذارة واإّن 
قذارة املكان قد ت�شيب ثياب الإن�شان املجاور اأو بدنه فتعلق به و�شاخة 

اأو جراثيم تكون �شبًبا يف عدواه بالأمرا�س ال�شارية.
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ولتتذّكر  امل�شلمة اأّن طهارة مكان ال�شالة �شرط يف �شحة �شالتها 
ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ     ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تعاىل:  لقوله 
ېى ى ائ  ائ      ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   
ۆئ     ۈئ رب ) البقرة(، وهذا التطهري ي�شمل التطهري من الأجنا�س 
رك والآثام. واإّن بيت امل�شلمة امللتزمة ل يخلو  والأقذار ومن مظاهر ال�شِّ

من ال�شالة فيه اأداًء لفري�شة اأو تنّفاًل اأو تهّجًدا.
و�شرنى اأّن الإ�شالم اهتم بنظافة الطريق فكيف بنظافة امل�شكن. 
»اإن اهلل طيب يحب الطيب، نظيف  اأنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  يروى عن ر�شول اهلل 
يحب النظافة، كرمي يحب الكرم، جواد يحب اجلود، فنّظفوا اأفنيتكم«.
ولجتماع  ال�شالة  لأداء  املللعللّدة  البيوت  هي  امل�شاجد  اأّن  ومبللا 
امل�شلمني لطلب العلم والتفّقه يف الدين ، فاإّن العتناء بنظافتها اآكد قال 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »الب�شاق يف امل�شجد خطيئة وكفارتها دفنها«.
دورات  بنظافة  العناية  العمل،  ومكان  امل�شكن  نظافة  متام  ومن 
املياه وتغطية علب الأو�شاخ منًعا لنت�شار الروائح امل�شتكرهة، ولئال يقف 
عليها ذباب اأو بعو�شة اأو �شرا�شري، فتكون هذه وا�شطة لنقل اجلراثيم 
اإىل الأغذية وغريها فتلوثها، وتكون �شبًبا يف عدوى الأمرا�س من ديدان 

وزحار وتيفوئيد وكولريا، واإنتانات معوية اأخرى.
اأربللع  من  اأكللرث  اأي  طللويللاًل،  البيت  الأقلللذار يف  تللرتِك  اأّل  وينبغي 

وع�شرين �شاعة، ملا ُيخ�شى من �شررها بعد ذلك.

ونقف الآن مع فقرة النظافة عنوان احل�صارة:

www.alukah.net
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النظافة عنوان الحضارة

ف�شوف  تطبيقها  حاولنا  لو  التي  الإجلللراءات  من  العديد  هناك 
نح�شل على مدينة نظيفة:

1- التعاون مع عمال النظافة باإلقاء النفايات يف �شناديق القمامة.
2- اإبالغ البلدية بالأماكن التي ل توجد بها حاويات للقمامة.

3- تنمية الوعي لدى الأفراد ب�شرورة احلفاظ على نظافة البيئة.
4- البتعاد عن الكتابة على اجلدران.

5- عدم رمي الف�شالت من نوافذ ال�شيارات.

نظافة الأ�صنان هو عنوان فقرتنا التالية:

نظافة األسنان

من الأ�شياء املهّمة  للغاية التي ينبغي علينا املحافظة على نظافتها 
الأ�شنان، وهناك العديد من الطرق للمحافظة عليها وهي كالتايل:

وخا�شة  ال�شواك  وكذلك  الأ�شنان  لفر�شاة  اليومي  ال�شتخدام   -
بعد الأكل.

مقاومة  لللزيللادة  الفلورايد  على  املحتوي  املعجون  ا�شتخدام   -
الأ�شنان.

- ا�شتخدام غ�شول الفم "امل�شم�شة" ب�شفة م�شتمرة.
- الأعواد امل�شتعملة لتنظيف ما بني الأ�شنان ولكن ُت�شتخدم بحذر.
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ال�شطوح  تنظيف  يف  منها  وُي�شتفاد  الأ�شنان  تنظيف  خيوط   -
اجلانبية لالأ�شنان.

- التقليل من تناول ال�شّكريات.
- زيارة طبيب الأ�شنان على الأقل كل �شتة اأ�شهر.

تن�سي  ل  ا  اأي�سً ه��دف  الظاهر  نظافة  اأّن  كما  نقول:  اخلتام  يف 
ال�سريرة،  ونظافة  القلب،  ونظافة  الباعث،  ونظافة  الهدف،  نظافة 

ونظافة العالقات.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )3(

ٱ ٻ ٻ

�سبحان من �سّبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بّره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  ومنذرين،  مب�ّسرين  املر�سلني  ير�سل  األيم،  واأخ��ذه 

املبني، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �سديد.
اهلل اأكر من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�سره على الع�ساة، 
اأ�سّد بط�سه  اأق��دره على ن�سر من ت��وّله، وما  اأقربه ممن دع��اه، وما  وما 

مبن عاداه، وما اأ�سمعه ملن ناداه.
واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه 

و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين. اأما بعد:
اإّن عناية الإ�سالم بالنظافة وال�سحة جزء من عنايته بقّوة امل�سلمني 
العافية،  دم��اء  عروقها  يف  جت��ري  اأج�ساًما  يتطّلب  فهو  والأدب��ي��ة،  املادية 
وميتلئ اأ�سحابها فتّوة ون�ساًطا، ولأهمية هذا الأمر اأعددنا له فقرات يف 
اإذاعتنا لهذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام 

األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة.

ونفتتح فقراتنا باآيات طيبات .. ومع كالم رب العاملني: 

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ   تعاىل:  قال 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀڀ  ڀ   
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ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 
ڈ   ڎ  ڎ    ڌ   ڌ   ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ     چ    چ  چ   
ڈ ژ ژ ڑ      ڑ ک ک ک ک گ   گ گ      گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ رب  ) الأعراف(.

وق��د حّث النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص على نظاف��ة الطريق، واعت��ربه جزًءا من 
الإميان:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الإميان  اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- عن النبي    عن 
ب�شع و�شبعون �شعبة، فاأف�شلها قول ل اله اإّل اهلل واأدناها اإماطة الأذى 

عن الطريق، واحلياء �شعبة من �شعب الإميان« متفق عليه.

واحلكمة حتّثنا على النظافة:

الحكمة

- نظافة الطريق، عنوان للنظافة، ورمز للح�شارة.

نظافة الطريق هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

نظافة الطريق

اإّن نظافة الطريق اأبهج لنفو�س ال�شالكني واأنقى للن�شيم، واأبعد عن 
جلراثيم  ونقله  الذباب  تكاثر  من  للحد  مهّمة   وو�شيلة  العاثرين،  اأذى 

الأمرا�س.

www.alukah.net
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 وما اأقبح عادة من ترمي الأقذار اإىل ال�شارع من �شرف الطوابق 
فتنت�شر فيه وت�شيء اإىل منظره وهوائه واإىل ال�شحة العامة، فمن فعلت 
ذلك فقد اأذت جمتمعها ولوثت �شمعة بلدها وفعلت م�شتهجًنا ووقعت يف 

الإثم.
اإّن اإماطة الأذى عن الطريق �شعبة من �شعب الإميان، واإّن لفاعلتها 

ثواًبا عند اهلل تعاىل.
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الإميان ب�شع و�شبعون �شعبة اأو ب�شع و�شتون 
اإماطة الأذى عن الطريق،  اإل اهلل واأدناها  اإله  �شعبة، فاأف�شلها قول ل 
واحلياء �شعبة من الإميان«. وقال: »بينما رجل مي�شي بطريق وجد ُغ�شن 
ره، ف�شكر اهلل له فغفر له«، وقال -عليه ال�شالة  �شوك على الطريق فاأخهَّ
يف  فوجدت  و�شيئها،  ح�شنها  اأّمتي  اأعمال  علّي  »ُعر�شت  وال�شالم-: 
حما�شن اأعمالها الأذى مياط عن الطريق، ووجدت يف م�شاوئ اأعمالها 

النخامة تكون يف امل�شجد ل تدفن«.
درجة  تنق�س من  �شيئة  املارة  واأذى  الطريق  ات�شاخ  فالت�شّبب يف 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال   . ظّلهم  اأو  املللارة  التخّلي يف طريق  وخا�شة  الكامل،  الإميللان 
»اتقوا الالعنني ، قيل: وما الالعنان؟ قال: الذي يتخّلى يف طريق النا�س 

اأو ظّلهم«.
 ، اأن ي�شاهموا يف نظافة بلدهم  فعلى املواطنني واملواطنات كافة 
من  اأماكنها  يف  ي�شعوها  بل  وال�شرف،  النوافذ  من  الأو�شاخ  يلقوا  فال 
الطريق لياًل قبل جولة عمال التنظيفات، وهي يف اأكيا�س النايلون بعد 
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اإحكام ربطها وبعد اإ�شافة �شيء من املطهرات اإذا اأمكن.
جمال  والنظافة  ولطافة،  وعبادة  ونظافة  طهارة  الإ�للشللالم  اإّن 
)ن�شاًء  فتحلوا  ال�شارية،  الأمرا�س  من  وقائي  ركن  والطهارة  وكمال، 
املجتمع  ن�شرهما يف  و�شاهموا يف  اأولدكللم عليهما  وربوا  بهما  ورجللاًل( 
يف  وت�شاعدوا  بكم  الالئق  املظهر  وتبلغوا  ربكم  تر�شوا  الوطن؛  وربللوع 

تخفيف وطاأة الأمرا�س وانت�شارها بينكم.

والآن نقف مع هذه الفقرة:

نظافة اليدين

من الأ�شياء املهّمة  للغاية املحافظة على نظافة اليدين، فاملحافظة 
على نظافتهما تقينا من العديد من الأمرا�س، ومن طرق املحافظة على 

نظافة اليدين ما يلي:
وال�شابون  باملاء  اليوم  يف  مللرات  عللّدة  اليدين  غ�شل  يجب   -1

وخا�شة قبل الأكل و ال�شرب.

2- تقليم الأظافر.

3- عدم و�شع الأ�شابع يف الفم.

ا�شتخدام  عند  والي�شرى  الأكللل،  يف  اليمنى  اليد  ا�شتخدام   -4
املرحا�س.

www.alukah.net
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اأما الآن فنقف مع مظاهر النظافة عند امل�صلمة:

من مظاهر النظافة عند المسلمة

1- ال�شتحمام يوميا وخا�شة يف ف�شل ال�شيف واأي�شا يوم اجلمعة. 
وبعد  النوم  قبل  واملعجون  الفر�شاة  اأو  بال�شواك  الفم  تنظيف   -2

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.
عقل  يف  نزرعه  اأن  يجب  �سلوك  النظافة  اإّن  نقول:  اخلتام  ويف 
املجتمع بكافة اأعماره وفئاته؛ فعندما يكون املجتمع نظيًفا يعني اأننا 

نعي�ض يف بيئة نظيفة، واأننا نهتم بالنظافة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل .. م�ستٍو على عر�سه، بائن من خلقه، م�ستغٍن عن عباده، 
متفّرد بربوبيته واألوهيته، واحد يف اأ�سمائه و�سفاته.

قّدو�ض،  ملك  متكّر،  جبار  م�سّور  ب��ارئ  كبري،  عليٌّ  خبري،  حكيم 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم ، ملك كرمي.

اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله ختم به النبوات، �سّلى اهلل عليه  واأ�سهد 
وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:

ينبغي  التي  العظيمة  امل��زاي��ا  من  وه��ي  للم�سلمة،  عنوان  النظافة 
للم�سلمة اأن تتحلى بها، واأن تتميز بها فهي مطلب مهم دينًيا و�سحًيا؛ 
 وهو ما �سوف نتناوله يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر 

)                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة.

نبداأ بخري كتاب، القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

چچ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ       گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک           ک  ڑ   ڑ  ژ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ      ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ   
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

www.alukah.net



311

رب  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ 
) الأعراف(.

كان ملسو هيلع هللا ىلص اأنظ��ف خل��ق اهلل تعاىل بدًن��ا، وثوًبا، وبيًت��ا، وجمل�ًصا، 
فلق��د كان بدنه ال�صريف ملسو هيلع هللا ىلص نظيًفا و�صيًئ��ا. ومع و�صاءة النظافة يف 

ال�صّنة ال�صريفة:

الحديث

عن اأن�ٍس ين مالك -ر�شي اهلل عنه- اأنه قال: »َما َم�ِش�ْشُت َحِريًرا 
َقطُّ  َعْرًفا  اأَْو  َقطُّ  ِريًحا  �َشِمْمُت  َول  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  النهَّ َكفِّ  ِمْن  اأَْلللنَيَ  ِديَباًجا  َول 

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« متفق عليه.  اأَْطَيَب ِمْن ِريِح اأَْو َعْرِف النهَّ

واحلكمة توعينا باأهمية النظافة:

الحكمة

- حر�شِك على نظافة بدنِك يقيِك من العديد من الأمرا�س.

ومو�صوعنا لهذا اليوم هو بعنوان:

النظافة جاء بها الدين اإلسالمي وأمر بها

اهتماما  والنظافة  الطهارة  باأمر  اهتم  قد  الإ�شالمي  الدين  اإّن 
كبريا فامل�شلمة نظيفة البدن، وذلك لأنك كم�شلمة متثلني �شورة الإ�شالم 
لذلك وجب عليِك اأن تظهري باأف�شل مظهر، وحتى ل يرتك النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اأن  �شرورة  اإىل  اأر�شدنا  فقد  النا�س  بع�س  فيه  فيهمل  مفتوحا  الأمللر 
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يغت�شل امل�شلم مرة كل اأ�شبوع على الأقل، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »غ�شل يوم 
اجلمعة واجب على كل حمتلم و�شواك ومي�س من الطيب« رواه م�شلم. 

وميكن اأن نق�ّشم احلديث عن النظافة اإىل ثالثة اأق�شام: 
1 - نظافة البدن: ولقد اأمر الإ�شالم امل�شلمات بالغت�شال مرة كل 
اأ�شبوع على الأقل كما اأمرنا الإ�شالم بالو�شوء لل�شالة وفى هذا نظافة 

لأطراف اجل�شم التي تتعّر�س للغبار وخمالطة الأو�شاخ.
ال�شواك  فاإّن  »ت�شّوكوا  فقال:  ال�شواك  بتعّهد  النبي  اأمرنا  كذلك 

مطهرة للفم مر�شاة للّرب« رواه ابن ماجه.
كما اأمرنا النبي بالهتمام بال�شعر وذلك كما يف احلديث اأنه اأتى 
رجل النبي ثائر الراأ�س واللحية فاأ�شار اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاأنه ياأمره باإ�شالح 
�شعره ففعل ثم رجع، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »األي�س هذا خرًيا من اأن ياأتي 

اأحدكم ثائر الراأ�س كاأنه ال�شيطان« رواه مالك.
2 - نظافة الثياب: يقول الرباء: »كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مربوعا وقد 

راأيته يف حلة حمراء ما راأيت �شيئا اأح�شن منها قط". 
وقد راأى النبي رجال مت�شخ الثياب فقال: »اأما وجد هذا من يغ�شل 

ثوبه؟«.
بنظافة  الإ�شالم  اهتم  كما  فيه:  نعي�س  الللذي  املكان  نظافة   -  3
امل�شلمة اهتم اأي�شا بنظافة املكان الذي نعي�س فيه، فقد روى اأن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل تعاىل طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كرمي 
يحب الكرم جواد يحب اجلود فنّظفوا اأفنيتكم ول ت�شبهوا باليهود« رواه 

الرتمذي.

www.alukah.net
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نعم اأمرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ننظف بيوتنا، امل�شلمة ل ميكن لها اأن حتيا 
يف مكان قذر تعي�س فيه مع احل�شرات.

ومن الأ�صياء املهّمة  التي يجب املحافظة على نظافتها العينان:

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�شّلطي عليهما ال�شوء.

ونختم بهذا اخلرب العجيب:

 دفن عامل نظافة في صندوق القمامة 
بناًء على وصيته!

جمع  يف  عمل  الللذي  ر�شتون(  الأمريكي)اأندي  العامل  وفللاة  بعد 
عن  عبارة  هو  تابوت  يف  و�شع  �شنة  وع�شرين  اثنتني  ملللدة  القمامة 
القمامة  اإىل املقربة يف �شيارة نقل  اللون، ونقل  اأخ�شر  �شندوق قمامة 
بناًء على و�شّيته، وقد اختار العامل طريقة دفنه ب�شندوق قمامة لأنه 

يفتخر بعمله كعامل نظافة.
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يف اخلتام نقول: النظافة عنوان امل�سلم وامل�سلمة، وعن�سر اأ�سا�سي 
يف حياة الفرد واملجتمع؛ ونظافة احلي واملدر�سة وامل�سكن واحلدائق 

العامة واجب على امل�سلمني وامل�سلمات جميعا.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع النظافة )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل له امللك، وله احلمد، وله الثناء احل�سن، يف ال�سماء ملكه، 
البحر  ويف  �سطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �سلطانه،  الأر����ض  ويف 

عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�سالة وال�سالم على من اأر�سل باأكرم ر�سالة، واأعظم نبّوة، حمّمد 
ت�سليًما  و�سلِّم  و�سحبه  اآله  وعلى  وحبيبه،  وخليله،  ر�سوله،  اهلل  عبد  بن 

كثرًيا. ثم اأما بعد:
النظام  على  يحافظ  الذي  امل�ستقيم  الإن�سان  هو  ال�سالح  الإن�سان 
اأن يحافظ  اإن�سان  اإذ يجب على كل  والنظافة، واملحافظة على كل �سيء، 
نبداأ  ال�سيقة  املقدمة  ه��ذه  بعد  نظافته،  عنوان  فهي  بيئته،  نظافة  على 
اإذاعتنا له��ذا الي���وم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام 

األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة.

ونب��داأ من هذا الك��ون الوا�صع بواحة رحماني��ة، َعِلّية رحيمة، 
بكالم رب الربية: 

القرآن الكريم

ۋ    ۋ   ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  زب  تللعللاىل:  قلللال 
ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى    ائ ائ ەئ ەئ 
ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  وئۇئ  وئ 
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ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ      
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ڀ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ رب )  اآل عمران(.

وقد اأو�صانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بخ�صال الفطرة والتي هي من النظافة:

الحديث

ِمَن  »َع�ْشٌر  قللال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن   - عنها  اهلل  -ر�شي  عائ�شة  عن 
امْلَاِء،  َوا�ْشِتْن�َشاُق  َواُك،  َوال�شِّ اللِّْحَيِة،  َواإِْعَفاُء  اِرِب،  ال�شهَّ َق�سُّ  اْلِفْطَرِة: 
اِجِم، َوَنْتُف الإِِبِط، َوَحْلُق اْلَعاَنِة«. رواه م�شلم.  َوَق�سُّ الأَْظَفاِر، َوَغ�ْشُل اْلرَبَ

والرباجم هي الأماكن التي بني الأظفار واللحم.

ومن حكم النظافة: 

الحكمة

- النظافة عنوان للم�شلم وامل�شلمة فحافظي عليها.

ون�صل الآن اإىل حمور حديثنا:

أهمية النظافة الشخصية

تللوؤدي  ل  ال�شحي،  ال�شرف  ومللرافللق  امللليللاه  على  احل�شول  اإّن 
حالًيا  وا�شحة  اأدلة  ال�شحة،  وثمة  حت�شني  اإىل  ذاتها،  بحد  بال�شرورة 
تظهر اأهمية �شلوك النظافة ال�شحية، وخا�شة غ�شل اليدين بال�شابون 

www.alukah.net
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يف الأوقات  احلرجة: بعد التغوط، وقبل تناول الطعام اأو اإعداد الطعام، 
كبرية،  درجة  اإىل  حالت  الإ�شهال  من  بال�شابون  اليدين  غ�شل  ويقلل 
وهو ثاين �شبب رئي�شي للوفاة بني الأطفال دون اخلام�شة من العمر. ويف 
 الواقع، ت�شري درا�شات حديثة اإىل اأّن غ�شل الأيدي املنتظم بال�شابون يف 
الإ�شهال بن�شبة خم�شني يف  الأوقات احلرجة، قد يقلل من عدد  نوبات 

املائة تقريًبا.  
انت�شار  اأنها حتد من  اليدين جيًدا  اأظهرت ممار�شات غ�شل  كما 
واجلرب،  والرتاخوما،  اللتهاب  الرئوي،  وخا�شة  الأخللرى،  الأمرا�س 
الكولريا  مثل  بالإ�شهال  �شلة  ذات  واأمرا�س  والعني،  اجللد  والتهابات 
ا ا�شرتاتيجية   والزحار. اإّن الت�شجيع على غ�شل اليدين بال�شابون هو اأي�شً

رئي�شية ملكافحة انت�شار اإنفلونزا  الطيور. 
تتمثل الو�شيلة الرئي�شية لزيادة ممار�شة غ�شل اليدين بال�شابون 
ال�شلوك، من خالل  تقدمي احلوافز واملعلومات  الت�شجيع على تغيري  يف 
والتعليم. وهناك طائفة متنّوعة من الو�شائل ت�شمل احلمالت الإعالمية 
وتقدمي  والأ�شاليب،  الأقللران،  بني  والتثقيف  امل�شتوى،  الوطنية  رفيعة 
درو�س يف النظافة اإىل تلميذات املدار�س،  وت�شجيع الأطفال على اإظهار 
نظافة �شحية جيدة لأ�شرهم وجمتمعاتهم املحلية. ملزيد من املعلومات، 

انظر  �شفحة تعزيز النظافة. 
ا اأنه دون املاء، ل توجد نظافة �شحية. وتبني البحوث  و�شحيح اأي�شً
اأنه كلما قّلت املياه املتاحة، قّل  احتمال ممار�شة النظافة ال�شحية اجليدة 
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يف الأ�شر املعي�شية.  

ونقف الآن مع فقرتنا التالية:

نظافة القدمين

من الأمور ال�شرورية يف املحافظة على نظافة اجل�شم، املحافظة 
على نظافة القدمني من خالل الطرق التالية:

1- تقليم اأظافر القدمني.
2- غ�شل الرجلني بانتظام. 

من  الديدان  ومنع  الإ�شابات  من  حلمايتها  الأحذية  ارتللداء   -3
خرق اجللد. 

ال�صواك مطهرة للفم، مر�صاة للرب:

السواك

اأثبتت الأبحاث الكيميائية لتكوين ال�شواك، اأنه يتكون من األياف 
كلوريد  واأهمها  املعدنية،  والأمللالح  الطيارة  الزيوت  وبع�س  �شلياوزية 
وبع�س  اجلري  واإك�شالت  البوتا�شيوم  وكلوريد  الطعام  وملح  ال�شوديوم 
اللثة  ت�شد  قاب�شة  مللواد  على  يحتوي  ال�شواك  اأن  كما  العطرية،  املللواد 
وتقويها، كما اأنه مع ذلك يحتوي على مواد مطهرة، متنع من تقّرح اللثة 

اأو الغ�شاء املخاطي املبطن للفم اأو جرحه.

والآن ن�صتمع اإىل اأن�صودة بعنوان: نظافة الأوطان:

www.alukah.net
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نظافة األوطان
نلللللظلللللافلللللللللللة الأوطلللللللللللللللللللللان

علللللللللللى ملللللللللدى الأزمللللللللللللللللللانِ 
وتعللللللللللللللللللللو بللللللهلللللا  تلللللللرقى 

ملللللكلللللانلللللللللللة الإنلللللللل�للللللللشللللللللانِ 
ودونللللللللهلللللللللللللللللا يللللعلللللللللانلللللللللي

ملللللللللللللللللللللللللرارة اللللللللللللللهلللللللللللللوان
العلقللللللللللللللللللللول تخللللللللللللللللف 

وعللللللللللللللللللللة الأبللللللللللللللللللللللللللللللللدانِ 
الللللبلللليللللئلللللللللة اللللنلللظللليلللللللفلللللللة

ملللللللللللللللن نللللللعلللللللللللللم الإللللللللللللللللللللهِ 
ت�شللللللملو ال�شعللللللللللللللللللوب  بها 

بلللللتلللللاجلللللهلللللللللللا تللللبلللللللللاهلللللللللي
فلللللللللتللللكلللللللللن الللللنللللظلللللللللافلللللللللة

لفللللللتلللللللللللللة الأنلللللللللللللللظلللللللللللللللارِ 
والللل�لللشلللتلللاء الللل�لللشللليلللف  يف 

والللللللنللللللهلللللللللللللارِ  الللللللللللليلللللل  يف 
واجللللللللللللللللب كلللللللللللللللل فلللللللللللرد

دارِ  كلللللللللللللللللللللللللل  رايللللللللة 
مللللللن اأ�لللللشلللللغلللللر الللل�لللشلللغلللار

لأكلللللللبلللللللللللللللر الللللللكلللللللللللللبلللللللللللللارِ 
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الللللبلللليللللئلللللللللة اللللنلللظللليلللللللفلللللللة
الإللللللللللللللللللللللللللللهِ  نللللعللللللم  ملن 

بللللهللللا اللللل�للللشللللعللللوب تلل�للشللملللللو
بلللللتلللللاجلللللهلللللللللللا تللللبلللللللللاهلللللللللي

النظافلة اأجمللللللللللللللللللللل  ما 
جلللللملللللاللللللهلللللللللللا ملللللللللللنلللللللللللارة

تلللللنللللليلللللللللللر كلللللللللللللللل بلللليلللللللللت
و�للللللللللشلللللللللللللللللللللارع وحلللللللللللللللللللارة

النظلافلللللللللللللللللة فلتكلللللللللن 
مللللكللللانللللهلللللللللا الللللل�لللللشلللللللللللدارة

فللللنللللحلللللللللن بلللاللللنلللظلللللللافلللللللة
احللللل�للللشللللارة اإىل  نللللرتللللقللللي 

الللللبلللليللللئلللللللللة اللللنلللظللليلللللللفلللللللة
ملللللللللللللللن نللللللعلللللللللللللم الإللللللللللللللللللللهِ 

بللللهللللا اللللل�للللشللللعللللوب تلل�للشللملللللو
تبللللللللللللللاهلللللي بتللللللللللللاجهلللللللللللللا 

ويف اخلتام نقول: اإّن هذه ال�سلوكيات الب�سيطة يف املحافظة على 
اليومي  وال�سلوك  يومًيا،  �سلوًكا  النظافة  جعل  يف  ت�ساهم  النظافة؛ 
هو عادة مّتبعة يتم تطبيقها يف البيت، ال�سارع، والأماكن العامة، ويف 

جميع مرافق احلياة. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 

www.alukah.net
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أسبوع رمضان )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل امللك القدو�ض ال�سالم، ذي الطول والعّزة والإكرام، هدانا 
لالإ�سالم ، و�سرفنا بال�سالة وال�سيام. 

اإمام املر�سلني وخرية امل�سلني وال�سائمني  وال�سالة وال�سالم على 
وعلى اآله و�سحبه والتابعني. وبعد: 

قد  الإميانية  نفحاته  ومن  برحمته،  اأظّلنا  قد  ال�سوم  �سهر  فهذا 
ب��اب،  ك��ل  م��ن  النِّعم  علينا  فاأ�سبغ  علينا،  فا�ض  وج���وده  وبكرمه  �سقانا، 
واأحاط بنا الأجر من كل جانب، واأو�سد عنا ال�سر من كل �سيطان مارد. 

ف��ه��ذا ه��و ال��ي��وم الأول م��ن غ���ّرة �سهر رم�����س��ان امل��ب��ارك ل��ع��ام األ��ف 
واأربعمائة و)                       ( من الهجرة النبوية ال�سريفة. 

ولن�صتمع اإىل اآيات كرمية اأخربت بف�صل ال�صائمني وال�صائمات:

القرآن الكريم

ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  قللال 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ 
ۆ               ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  رب )الأحزاب(.
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ولف�صائل هذا ال�صهر اأبواب عظيمة يف ال�صّنة املطّهرة:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ اهللهَّ للوُل  َر�للشُ قللال  َقلللاَل:  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبللي  عن 
َو�ُشْل�ِشَلِت  َم  َجَهنهَّ اأَْبَواُب  َوُغلَِّقْت  ِة  نهَّ اجْلَ اأَْبَواُب  َحْت  ُفتِّ اُن  َرَم�شَ َدَخَل  »اإَِذا 

َياِطنُي«. رواه البخاري وم�شلم. ال�شهَّ

ملاذا �ُصِرع ال�صيام ؟ هذا عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

لماذا شِرع الصيام ؟

هلل يف �شرعه اأ�شرار، وله يف اأحكامه ِحكم، وله يف خلقه مقا�شد، 
فمن هذه الأ�شرار واحِلكم واملقا�شد ما تدركها العقول، ومنها ما تقف 
تعاىل:  ال�شيام فقال  اأخرب �شبحانه عن بع�س ِحكم   عندها كالة، وقد 

ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ       ٿ  ٿ  ٿ  زب 
طريق  فال�شوم  اإذن   .)183 )البقرة:  رب  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
جّلت  مللوله  اإىل  النا�س  اأقللرب  من  وال�شائم  وجللّل-،  -عللّز  اهلل  لتقوى 
فدمعت  ال�شائم  كبد  وظماأت  قلبه،  ف�شفا  ال�شائم  بطن  قدرته، جاع 
عينه، و�شّح عنه -عليه ال�شالة وال�شالم- اأنه قال: »يا مع�شر ال�شباب، 
من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج، فاإنه اأغ�ّس للب�شر واأح�شن للفرج، 

ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم فاإنه له وجاء«. 
ال�شوم ي�شعف ال�شهوة وخطرات ال�شوء وواردات املع�شية فت�شرق 

الروح.
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الب�شر،  وغ�س  القلب،  وتزكية   ، النف�س  لرتبية  مدر�شة  ال�شوم 
وحفظ اجلوارح. 

ال�شوم �شرٌّ بني العبد وبني املعبود �شبحانه، ففي ال�شحيح اأّن اهلل 
-عّز وجّل- يقول: »كل عمل ابن اآدم له اإل ال�شيام فاإنه يل واأنا اأجزي 

به«.
وال�شيام يا �شائمات �شحة للج�شم؛ لأنه ي�شتفرغ املواد الفا�شدة، 
ويريح املعدة وي�شفي الدم ويطلق عمل القلب، فت�شرق به الروح، وت�شفو 

به النف�س، وتهذب به الأخالق.
اإذا �شامت ال�شائمة ذلت نف�شها، وانك�شر قلبها، وخفت مطامعها، 
وذهبت �شهواتها، ولذلك تكون دعوتها م�شتجابة لقربها من اهلل - عّز 

وجّل .
وجللّل- -عللّز  اهلل  عبودية  امتثال  وهللو  عظيم،  �شرٌّ  ال�شيام  يف 
وال�شراب  الطعام  �شهوة  وتللرك  ل�شرعه،  والت�شليم  لأمللره  والإذعلللان   ،

واجلماع ملر�شاته. 
وال�شيام انت�شار امل�شلم على هواه، وتفّوق للموؤمن على نف�شه، فهو 
ن�شف ال�شرب، ومن مل ي�شتطع ال�شيام بال عذر فلن يقهر نف�شه ولن 

يغلب هواه. 

ونقف مع ف�صائل هذا ال�صهر الكرمي: 
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من فضائل هذا الشهر الكريم

1- اإّن فيه اأُنزل القراآن.
2- اإنه يف هذا ال�شهر خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعدد من ال�شرايا والغزوات 
�شمع  ما  ن�شًرا  امل�شلمون  فيها  انت�شر  التي  الكربى  بدر  اأعظمها غزوة 

العامل مبثله. 
3- اإّن فيه تفتح اأبواب اجلنة، وتغلق اأبواب النريان. 

4- اإّن فيه ت�شفد مردة ال�شياطني.
5- اإّن الأجر فيه م�شاعف.

6- اإنه ت�شرع فيه �شالة الرتاويح ويف الع�شر الأواخر منه �شالة القيام.
اأما الآن فمع فتاوى رم�صانية لعدد من الأحكام الرم�صانية:

فتاوى رمضانية
اأثناء  ال�شوؤال الأول: ما حكم ا�شتعمال امل�شتح�شرات احلديثة يف 

ال�شوم؟
اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

اأو ل يجمله،  اإذا دهنت وجهها مبا يجمله  �شيء  املراأة  لي�س على 
الدهون هذه بجميع اأنواعها، �شواء يف الوجه اأو يف الظهر اأو يف اأي مكان 

ل توؤثر على ال�شائم ول تفطره. 
ال�شوؤال الثاين: هل بلع البلغم يفطر اأم ل؟ 

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل - :
اأما البلغم: وهو ما يخرج من ال�شدر اأو الأنف، يح�شل لالإن�شان 

www.alukah.net



325

تارة من ال�شدر وتارة من الراأ�س هذا يجب على الرجل واملراأة ب�شقه 
واإخراجه وعدم ابتالعه. 

ال�شوؤال الثالث: ما حكم ال�شرب وقت اأذان الفجر؟
اأجابت اللجنة الدائمة:

اإذا  اأن يحتاط ل�شيامه واأن مي�شك عن املفطرات  ينبغي للموؤمن 
�شمع الأذان اإل اإذا علم اأّن هذا الأذان كان قبل ال�شبح.

ال�شوؤال الرابع: ما حكم ا�شتخدام بخاخ الربو لل�شائم؟
اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

جائز، وذلك لأنه ل ي�شل اإىل املعدة، واإمنا ي�شل اإىل الق�شبات 
الهوائية فتفتح فلي�س هو مبعنى الأكل وال�شراب.

ال�شوؤال اخلام�س: اإذا ن�شي ال�شائم فاأكل اأو �شرب؟
اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

فليتم �شومه، فاإمنا اأطعمه اهلل و�شقاه، واإذا راأى من ياأكل نا�شًيا 
ره. فعليه اأن يذكِّ

وختاما نقول: ما قاله امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص اأتاكم �سهر ال�سيام، فاأقبلوا 
عليه بال�سيام وقراءة القراآن، واجتهدوا يف ال�سالة والقيام.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )2(

ٱ ٻ ٻ

الأنبياء  اأ���س��رف  وال�����س��الم على  وال�����س��الة  ال��ع��امل��ني،  احلمد هلل رب 
ال�سالة  اأف�سل  و�سحبه  اآله  وعلى  عليه  ونبّينا حمّمد  �سّيدنا  واملر�سلني 

واأمت الت�سليم ثم اأما بعد: 

�سديقان  فهما  ال��ك��رمي،  ال�سهر  ه��ذا  يف  ن��زل  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  اإّن 
حبيبان.

فها نحن اليوم )         ( املوافق للثاين من �سهر رم�سان املبارك 
الذي اأُنزل فيه القراآن الكرمي ومع القراآن الكرمي: 

وقد نزل القراآن الكرمي يف �صهر رم�صان:

القرآن الكريم

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   زب  تللعللاىل:  قلللال 
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 

ې ې ى رب ) البقرة(.

www.alukah.net



327

وبف�صائل القراآن اأحاديث نبوّية:

الحديث

عن عبد اهلل بن م�شعود -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اأَْمَثاِلَها َل  ِبَع�ْشِر  �َشَنُة  َواحْلَ ِبِه َح�َشَنٌة  َفَلُه   ِ ِكَتاِب اهللهَّ َقَراأَ َحْرًفا ِمْن  » َمْن 
اأَُقوُل امل َحْرٌف َوَلِكْن اأَِلٌف َحْرٌف َوَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف« رواه البخاري.

اأما الآن فنقف مع القراآن الكرمي و�صهر رم�صان:

القرآن الكريم وشهر رمضان

يف  املحفوظ  اللوح  من  الدنيا  �شماء  اإىل  كله  الكرمي  القراآن  نزل 
ملسو هيلع هللا ىلص  الكتاب فيه، ولذلك كان  ال�شهر بنزول هذا  رم�شان، وت�شّرف هذا 
يتدار�س القراآن الكرمي مع جربيل -عليه ال�شالم- يف رم�شان، ي�شمعه 
يف  القلب  طرف  وي�شرح  اأنللداءه،  ويعي�س  عربه،  ويتاأّمل  ويتلوه  ويتدّبره 

خمائله، ويطلق كف احلب يف كنوزه.
تدار�شه،  واأيللام  نزوله،  ذكللرى  يعيد  رم�شان  يف  الكرمي  القراآن 

واأوقات اهتمام ال�شّلف به.
اأ�شالفنا اإذا قدم �شهر رم�شان فتحوا امل�شاحف وحّلوا وارحتلوا 

مع القراآن الكرمي.
بيوت �شلفنا كان لها يف رم�شان خا�شة دوي كدوي النحل، ت�شع نوًرا 
ومتالأ �شعادة، كانوا يرّتلون القراآن الكرمي ترتيال، يقفون عند عجائبه 

ويبكون من عظاته ويفرحون بب�شاراته وياأمترون باأمره وينتهون بنهيه.
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القراآن الكرمي مهّمته هداية النا�س اإىل طريق اهلل امل�شتقيم. 
ومعرفة  وثقافة  وعلم  ال�شدور  يف  ملا  و�شفاء  نور  الكرمي  القراآن 

وبرهان. 
القراآن الكرمي حياة وروح واإنقاذ و�شعادة واأجر ومثوبة.

القراآن الكرمي تعاليم ربانية، ود�شتور اإلهي، وحكمة خالدة. 
رم�شان،  وغري  رم�شان  يف  الكرمي  القراآن  مع  نعي�س  اأن  لنا  فهل 
القراآن الكرمي فنمالأ حياتنا �شعادة بالقراآن  اأن نعرف عظمة  لنا  وهل 
اأن  الكرمي، ونوًرا بالقراآن الكرمي، واإ�شراًقا مع القراآن الكرمي. هل لنا 

نفعل ذلك؟

وهذه وقفة مع بع�س الأخطاء التي تقع يف رم�صان: 

من األخطاء التي تقع في رمضان

1- التاأّخر اأو النوم عن بع�س ال�شلوات.
2- الإ�شراف يف الأكل وال�شرب.

3- تقطيب الوجه والعبو�س يف وجه الآخرين.
4- م�شاهدة القنوات املاجنة.

5- التاأّخر يف العمل، وقّلة الن�شاط.
6- ممار�شة بع�س العادات ال�شيئة بعد الإفطار مثل التدخني.

7- قّلة قراءة القراآن، والأذكار. 
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8- عدم املحافظة على اأداء �شالة الرتاويح.
٩- الإكثار من النوم وقّلة العبادة.

10- عدم �شوم الل�شان عن الغيبة والنميمة.

اأما الآن فمع فتاوى رم�صانية لعدد من الأحكام الرم�صانية:

فتاوى رمضانية

ال�شوؤال الأول: ما حكم ا�شتعمال اأحمر ال�شفاه للن�شاء يف ال�شيام؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

ل ت�شتعمله على وجه ينزل طعمه اإىل جوفها.

ال�شوؤال الثاين: ما حكم تذوُّق الطعام بالن�شبة للن�شاء؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

يجوز يف نهار رم�شان واملراأة �شائمة، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

ال�شوؤال الثالث: ما حكم الإبرة املغذية؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :

تفطر ال�شائم اإذا تعّمد ا�شتعمالها، اأما الإبرة العادية فال تفطر 
ال�شائم وكذلك اإبرة )البنج( التخدير وكذلك اإبرة الأن�شولني، والع�شل 

والورك والوريد.

ال�شوؤال الرابع: ما حكم ا�شتعمال ال�شائم مرهًما لإزالة اجلفاف 
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عن ال�شفتني؟
اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

ل باأ�س به ولكن يحرتز من اأن ي�شل �شيء اإىل جوفه، واإذا و�شل 
�شيء من غري ق�شد فال �شيء عليه.

ال�شوؤال اخلام�س: ما حكم ال�شواك يف رم�شان؟
اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

يجوز ا�شتعماله لل�شائم ، لأّن ال�شواك �شّنة، اإل اإذا كان ال�شواك 
له طعم واأثر يف رقيقك فاإنك ل تبتلع طعمه، وكذلك لو خرج بالت�شّوك 

دم اللثة فاإنك ل تبتلعه. 
ويف اخلتام نقول: 

���س��م��ع��ت��ك ي����ا ق�������راآن وال���ل���ي�����������ل غ��اف��������ل
اأ�سرى  �سريت تهز القلب �سبحان من 

ف���اأ����س���رق �سبحها ال��دن��ي��ا  ب���ك  ف��ت��ح��ن��ا 
اأج��������را  ال��ك��������ون منلوؤه��ا  رب���وع  وط��ف��ن��ا 

اللهم فّقهنا يف الدين وثّبتنا على �سّنة اإمام املتقني واهدنا �سواء 
ال�سبيل،  واجعلنا ممن ي�سل الأرحام ويزور الإخوان، ويتعاهد القراآن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )3(

ٱ ٻ ٻ

�سبحان من خلق ال�سموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �سفيع، ولي�ض له �ساحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �سبيه، ول ند ول وكيل.
و�سالٌة و�سالٌم على املبعوث للعاملني ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل 
باإذنه و�سراًجا منرًيا، واآله و�سحبه ومن �سار على النهج القومي اإىل يوم 

الدين. ثم اأما بعد:
من اأعظم نعم اهلل على عباده اأن فتح لهم باب التوبة والإنابة، وجعل 
لهم فيه مالًذا اأميًنا، وملًجا ح�سيًنا، يلجه املذنب، معرتًفا بذنبه، موؤماًل 
يف ربه، نادًما على فعله، ليجد يف قربه من ربه ما يزيل عنه وح�سة الذنب، 
اإىل  املع�سية و�سوؤمها،  القلب، وتتحّول حياته من �سقاء  وينري له ظالم 
نور الطاعة وبركتها. ويف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر 
)                ( لعام األف واأربعمائة و)                      (من الهجرة لنا وقفات 

مع التوبة يف هذا ال�سهر.

وكتاب رّبنا جّل يف عاله يحّثنا على التوبة الن�صوح:

القرآن الكريم

ی             ىئ  ىئ  ىئ   ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ         ۆئ  ۆئ   زب  تعاىل:   قللال 
ڀ     ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ی 
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ      ڃ  ڃ  ڄ 
رب  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ      ڎڈ   ڎ  ڌ   ڌ  

) التحرمي(.

ولِعَظم ف�صل ال�صيام جعل اهلل - عّز وجّل - له باًبا يف اجلنة:

الحديث

ِة  نهَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »يِف اجْلَ َعْن �َشْهِل ْبِن �َشْعٍد -ر�شي اهلل عنه- َعِن النهَّ
رواه  اِئُموَن«  ال�شهَّ اإِلهَّ  َيْدُخُلُه  َل  اَن،  يهَّ الرهَّ ى  ُي�َشمهَّ َباٌب  ِفيَها  اأَْبللَواٍب،  َثَماِنَيُة 

البخاري.

وكلمتنا لهذا اليوم هي بعنوان:

رمضان طريق للتوبة

باب التوبة مفتوح، وعطاء ربك ممنوح، وف�شله تعاىل يغدو ويروح، 
زب ۀ ۀ ہ ہ ہ  تعاىل:  قال  امل�شتغفرة؟  التائبة  اأين  ولكن 
ۆ          ۇ   ۇ     ڭڭ  ڭ       ڭ     ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ  ھ   ہ 

ۆ         رب ) الزمر: 53(.

وهذا ال�شهر هو مو�شم التوبة واملغفرة، و�شهر ال�شماح والعفو، فهو 
زمن اأغلى من كل غال واأنف�س من كل نفي�س. 
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م�شيء  ليتوب  بالليل  يده  يب�شط  اهلل  »اإن  قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  �شح 
النهار، ويب�شط يده بالنهار ليتوب م�شيء الليل حتى تطلع ال�شم�س من 

مغربها«. 
الإ�شاءات منا كثرية، والعفو منه اأكرث، اخلطاأ منا كبري، ورحمته 

اأكرب، الّزلل منا عظيم ومغفرته اأعظم: 
�للشللبللحللان ملللن يللعللطللي ونللخللطللئ دائللمللا 

اللللعلللبلللد عللفللا  مللهللمللا هلللفلللا  يلللللزل  ومل 
ميللنللعلله  ول  يلللخلللطلللي  اللللللللذي  يلللعلللطلللي 

جلللاللللله عللللن اللللعلللطلللا للللللذي اخلللطللا 
اإذا  رم�شان  يف  اهلل  مع  �شدق  ملن  متحى  العام  كل  العام  ذنللوب 
اجتنب الكبائر، النق�س طيلة ال�شنة، العيوب املرتاكمة كلها ت�شّحح يف 

رم�شان.
من طبيعتنا الذنب، ولكن منا من تتوب وتنيب وت�شتغفر مولها، 
ومنا من ت�شر وت�شتمر وتكابر، وهذه هي املغبونة املخذولة عن طريق 

الهداية.
الأيللام  وهللذه  الن�شوح،  للتوبة  فر�شتنا  ال�شهر  هذا  �شائمات  يا 

غنيمة لنا فهل نبادر الغنيمة والفر�شة؟
وبللللللللللللللادر بلللللاللللللتلللللوبلللللة الللللنلللل�للللشللللوح 

قلللبلللل احلللتللل�لللشلللار وانلللللتلللللزاع اللللللروح
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امللللللاآثلللللم  مللللللن  �لللشللليلللئلللا  حتللللتللللقللللر  ل 
واإمنلللللللللللللا الأعلللللللللملللللللللال بللللللاخلللللللوامت 

�شام معنا قوم – رجال ون�شاء - يف العام املا�شي ثم ردوا ملولهم 
وتركوا  باأعمالهم  م�شوا  احلا�شبني،  اأ�شرع  وهللو  احلكم  له  األ  احلللق 

اآثارهم.
رم�شان،  بالهن يف  وي�شلح  ي�شتقيم حالهن  ال�شائمات  بع�س  اإن 
القدمية  حالتها  اإىل  عللادت  ال�شيام،  وان�شرف  ال�شهر  انتهى  فللاإذا 
و�شريتها الأوىل فاأف�شدن ما اأ�شلحن يف رم�شان، ونق�شن ما اأبرمن يف 

رم�شان، فهن اأعمارهن يف هدم وبناء ونق�س واإبرام.
كان كثري من ال�شلف اإذا انتهى �شهر ال�شيام بكوا لفراقه، وتاأ�شفوا 
على رحيله وندموا على انتقاله، وذلك لكرثة �شالحهم، و�شفاء قلوبهم، 

واإ�شراق نفو�شهم.

ومع ف�صائل هذا ال�صهر الكرمي: 

من فضائل هذا الشهر الكريم

1- اإّن اأوله رحمة، واأو�شطه مغفرة، واآخره عتق من النار. 
2- اإّن فيه ليلة القدر التي هي خري من األف �شهر.

3- اإّن خلوف فم ال�شائم وال�شائمة فيه اأحب عند اهلل من ريح 
امل�شك.

4- اإّن لل�شائم دعوة عند فطره ل ترد.
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5- اإّن فيه تذّكر للفقراء واملحتاجني وموا�شاة لهم.
6- اإّن فيه تالحًما وتكاتًفا بني اأفراد املجتمع ،وتعاون على العبادة 

وال�شيام.

اأما الآن فمع فتاوى رم�صانية لعدد من الأحكام الرم�صانية:

فتاوى رمضانية

ال�شوؤال الأول: ما حكم ا�شتعمال الكحل واأدوات التجميل يف نهار 
رم�شان؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :
ل يفطر وكذلك احلناء واملكياج والأدهان.

اأثناء  يف  الأ�للشللنللان  معجون  ا�شتعمال  حكم  مللا  الللثللاين:  اللل�للشللوؤال 
ال�شيام؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :
ي�شرع  كما  منه؛  �شيء  ابتالع  عن  التحفُّظ  مع  ذلللك  يف  حللرج  ل 

ا�شتعمال ال�شواك لل�شائم، فاإن غلبه �شيء دون ق�شد فال ق�شاء عليه.
ال�شوؤال الثالث: تنظيف ال�شن اأو ح�شوه اأو خلعه هل يفطر؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :
ل حرج فيه يف اأثناء ال�شيام، وعليه اأن يتحّفظ من ابتالع �شيء 

من الدواء اأو الدم، والأحوط عدم فعله يف اأثناء ال�شيام.
ال�شوؤال الرابع: بلعت ماًء بعد التم�شم�س فهل �شيامي �شحيح؟
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اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن جربين - رحمه اهلل- :
د.  ال�شيام �شحيح ول ق�شاء عليك لعدم التعمُّ

ال�شوؤال اخلام�س: ما حكم بلع اللعاب لل�شائم؟ 
اللعاب ل ي�شر ال�شوم لأنه من الريق فاإن بلع فال باأ�س واإن ب�شق 

فال باأ�س.
يف اخلتام نقول:

يا ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب
حتى ع�سى ربه يف �سهر �سعبان

لقد اأظلك �سه�ر ال�سوم بعدهم�����ا
ا �سهر ع�سي��ان فال ت�سريه اأي�سً

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لالإ�سالم، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �سبحانه واأ�سكره على نعمه، واأ�ساأله املزيد من 
ف�سله وكرمه، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
عبده ور�سوله، ل خري اإّل دّل اأّمته عليه، ول �سر اإّل حّذرها منه، �سّلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد: 
يف هذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام 
األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة ، نتحدث فيه عن �سلة الرحم.
فالرحم كما نعلم جميًعا اأنها معّلقة بالعر�ض تقول: و�سل اهلل من 

و�سلني، وقطع اهلل من قطعني.
ويزداد مو�سوع �سلة الرحم اأهمية كوننا يف �سهر الرحمة، فيالها 

من فر�سة اأن يجمع املوؤمن بني ف�سيلة ال�سهر، وف�سيلة �سلة الرحم.

وقد ذكر اهلل -عّز وجّل- ال�صيام يف اأكرث من اآية:

القرآن الكريم

ڀ   پ  پپ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٿ  ٿ   ٿ             ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 
ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ     ڇڇ  چ  چ     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ 
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کگ  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ     گ گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ رب ) البقرة(.

واأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ف�صل �صيام رم�صان مع ال�صت من �صوال:

الحديث

عن اأبي اأيوب -ر�شي اهلل عنه- اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �شام 
رم�شان ثم اأتبعه �شًتا من �شوال كان ك�شيام الدهر« رواه م�شلم.

�صلة الرحم هي عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

صلة الرحم فرصة عظيمة في رمضان
واأحق  و�شفقته،  رحمته  وتزداد  نف�شه  وتذل  ال�شائم  قلب  ينك�شر 

النا�س برحمة ال�شائم وبّره و�شلته هم اأقاربه واأرحامه. 
فرم�شان يذكر امل�شلمة باأّن لها اأقارب واأ�شهاًرا واأرحاًما فتزورهم 

وت�شلهم وترّبهم وتتوّدد اإليهم ، قال -�شبحانه وتعاىل-: زب ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ رب )حمّمد:22(.

الرزايا،  واأجّل  واأفظع اخلطايا  الذنوب  اأعظم  قطيعة الرحم من 
و�شلة الرحم من اأح�شن احل�شنات ومن اأكرب الأعمال ال�شاحلات.

من  وموقفه  اأقللاربلله  مع  تعامله  يذكر  وهللو  احلكماء  اأحللد  يقول 
ع�شريته:

اأبللللي  بلللنلللي  وبلللللني  بلليللنللي  الللللللذي  واإن 
وبللللني بللنللي عللمللي ملللخللتلللللف جللدا  
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عرو�شهم  وفلللرت  عر�شي  هتكوا  اإذا   
جمدا  لهم  بنيت  جمللدي  هللدمللوا  واإن 

عللللليللهللم  الللللقللللدمي  احللللقلللد  اأحللللمللللل  ول 
احلقدا يحمل  من  القوم  رئي�س  ولي�س 

بالعر�س  تعّلقت  الرحم  اهلل  »ملا خلق  قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  �شّح  وقد 
فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: األ تر�شني اأن اأ�شل من 

و�شلك واأقطع من قطعك، قالت: بلى، قال: فذلك لك«. 
�شلة الرحم: تزيد يف العمر وتبارك فيه وتزكيه ويكرث بها الأجر 

وتت�شاعف بها املثوبة. 
وامتثال  الرحمن  الإميان وخ�شية  الرحم: عنوان على كمال  �شلة 

القراآن.
و�شوء  والآخللرة  الدنيا  وخللزي  ال�شوء  م�شارع  تقي  الرحم:  �شلة 

املنقلب.
ومن اأعظم ال�شالت واأرفع القربات بّر الوالدين واحلنو عليهما، 

واإكرامهما والدعاء لهما وطاعتهما يف طاعة اهلل - عّز وجّل -.

ولل�صيف الكرمي هذا ال�صهر الكرمي ترحيب واإهالل:

شعر

رملللل�للللشللللان اأقللللبللللل واجللللللنلللللاح كلل�للشللري
غللزيللر  يّف  اجللللللللرح  ملللثلللل  واللللللدملللللع 
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رملللل�للللشللللان هللللللل وكللللحلللللللللت بلللهلللاللللله 
مللللقللللل وطللللللللريف خللللا�للللشللللئ وحللل�لللشلللري 

وتلللللبلللللاركلللللت مللللهللللج بللللله وتلللوا�لللشلللللللت 
واأنلللللللا علللللللى وجلللللع اللللفلللرا�لللس اأ�لللشلللري 

ملل�للشللجللد ملللللللاآذن  بلل�للشللمللت  اإذا  حلللتلللى 
واأطلللللللللل ملللللن �لللشلللرفلللاتلللهلللا الللتللكللبللري 

لللللبللللت عللللزميللللتللللي الللللللنللللللدا وتلللوثلللبلللت 
تلللبلللغلللي اللللبللليلللان فلللخلللانلللهلللا الللتللعللبللري 

بلللنلللانلللة  كللللللل  يف  تلللل�للللشللللرخ  فللللتللللكللللاد 
ويللللكللللاد قلللللللبلللي مللللن اأ�لللللشلللللاي يللطللري 

اأيللللللن الللتللهللجللد والللل�لللشللليلللام واأيلللنلللهلللا 
تلللللللك احللللليللللاة ووجلللهلللهلللا املللل�لللشلللرور 

رحلللللللت كللمللا رحلللللللت حللليلللاة جلللوارحلللي 
وزفلللللللري  �للللشللللهللللقللللة  اإل  يلللللبلللللق  مل 

رمللل�لللشلللان مللللعللللذرة اأتلللليللللت وبلللاعلللدت 
بلللليللللنللللي وبلللليللللنللللك �للللشللللقللللة و�للللشللللتللللور 

ربللللللللاه عللللفللللوك ملللللا جللللزعللللت واإمنللللللا 
هلللللي اآهللللللللة حلللللللرى طللللغللللت و�لللشلللعلللري 

فلللاللللطلللف بلللعلللبلللدك يللللا اإلللللهللللي اإنلللنلللي 
يللجللور �لللشلللقلللاًملللا يف دمللللللاي  اأ�لللشلللكلللو 
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اأما الآن فمع فتاوى رم�صانية لعدد من الأحكام الرم�صانية:

فتاوى رمضانية

ال�شوؤال الأول: ما حكم و�شع احلناء يف اأثناء ال�شيام؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل- :

اأو  الرجل  اأو  اليد  يف  كان  �شواء  ال�شائم  على  يوؤثر  ول  يفطر  ل 
ال�شعر.

ال�شوؤال الثاين: ما حكم و�شع الدهن املرّطب يف اأثناء ال�شيام؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن جربين - رحمه اهلل- :

ل ي�شر ال�شوم، لأنه يبل ظاهر الب�شرة ول ينفذ اإىل داخل اجل�شم، 
ولو قّدر دخوله امل�شام مل ُيعد مفطًرا. 

ال�شوؤال الثالث: قطرة الأذن والعينني هل تفطر؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :

ل يفطر بها ال�شائم، فاإن وجد طعم القطرة يف حلقة فالق�شاء 
اأحوط ول يجب.

اأثناء  يف  الأنللف  يف  البخاخ  ا�شتعمال  حكم  ما  الللرابللع:  ال�شوؤال 
ال�شوم؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :

ل باأ�س بذلك عند ال�شرورة فاإن اأمكن تاأجيله اإىل الليل فهو اأحوط 
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يف الفم ل باأ�س به.

يف اخلتام نقول: ات�سلي بكلِّ من هو بعيد عنِك، لتدخلي ال�سرور 
ال�سيام  ولعل  ال�سيطان.  عليِك، وتبطي عمل  الرب  وتر�سي  عليه، 
اأعظم مدر�سة للر وال�سلة، فهو معني الأخالق ورافد الرحمة وجبل 
املودة، من �سامت رقت روحها و�سفت نف�سها وجا�ست م�ساعرها ولنت 
عريكتها، لعلنا اأن نعود يف هذا ال�سهر اإىل اأقاربنا فنتحفهم بالزيارة 
اأح�سنت  اأج��ر من  وال��دع��اء وال�سلة، واهلل ل ي�سيع  وال��ب��ذل والأن�����ض 

عماًل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع رمضان )5(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ���س��رح ���س��دور امل��وؤم��ن��ني ل��ط��اع��ت��ه، واأع��ان��ه��م ع��ل��ى ذك��ره 
و�سكره وح�سن عبادته، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد 
اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا اإىل 

يوم الدين. اأما بعد :

اأخ��رى فهي عمود  عبادة  اأي��ة  تعدوها منزلة  لل�سالة منزلة ل  اإّن 
�سنا لها احلديث يف هذا اليوم  الدين، الذي ل يقوم اإل به، ولأهميتها خ�سّ
)         ( املوافق )          ( من �سهر رم�سان املبارك، لعام األف واأربعمائة 

و)                     ( من الهجرة.

وقد �صرع اهلل - عّز وجّل - ال�صيام على عباده يف كتابه الكرمي:

القرآن الكريم

ڤ       ٹ    ٹ  ٹ  ٹ       ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:   قال 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ    ڃ   
ڌ  ڌ   ڍ  ڍ      ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ    ڃ 
ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ گ           ڳ 

ڳ رب ) البقرة(.
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ويف ال�صّنة املطّهرة: 

الحديث

عن اأن�س بن مالك -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل: »ت�شّحروا 
فاإّن يف ال�شحور بركة« �شححه الألباين.

الركن الثاين من اأركان الإ�صالم هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم:

الصالة

اأركان  من  الثاين  الركن  هي  ال�شالة  اأّن  امل�شلمة  تعلم  اأن  يكفي 
الإ�شالم، وهي الفارق بني الكفر والإميان؛ فر�شت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليبلغها 
اإىل اأّمته يف حادثة الإ�شراء واملعراج يف ال�شماء ال�شابعة، وهذا دليل على 

عظم منزلتها واهتمام الإ�شالم بها!
فال�شالة �شلة بني العبد وربه وهي �شرط للهداية.

ولقد �شّطر ال�شلف ال�شالح- رحمهم اهلل تعاىل- �شفحات م�شيئة 
اإّل موؤمن، ول  اأنه ل يحافظ عليها  لعلمهم  يف املحافظة على ال�شالة، 
حامت  بن  عدي  عن  ب�شنده  ع�شاكر  ابن  اأخللرج  منافق،  اإّل  فيها  يفرط 
لها  اأخللذت  وقد  اإّل  قط  ال�شالة  وقت  جاء  ما  قال:  عنه-  اهلل  -ر�شي 

اأهبتها، وما جاءت اإّل واأنا اإليها بالأ�شواق.
ا اأنه قال: ما اأقيمت ال�شالة منذ اأ�شلمت  وروى الذهبي عنه اأي�شً
اإّل واأنا على و�شوء. وقال برد موىل �شعيد بن امل�شيب: ما نودي لل�شالة 
منذ اأربعني �شنة اإّل و�شعيد يف امل�شجد، وقال ابن يزيد: ما اأّذن املوؤذن 
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ا  ل�شالة الظهر منذ اأربعني �شنة اإّل واأنا يف امل�شجد اإّل اأن اأكون مري�شً
اأو م�شافًرا.

وقد حث �شفيان بن عيينة على ال�شري اإىل ال�شالة حتى قبل النداء 
قبل  ال�شالة  ائت   ، يدعى  ياأتي حتى  ل  ال�شوء  عبد  مثل  تكن  ل  فقال: 

النداء.
اأيتها الأخوات يف اهلل: اإّن �شور التفريط املرير التي نراها من اأبناء 
وبنات الإ�شالم لل�شالة، ل�شور حمزنة توؤذن بتفريط وتهاون ميتد اإىل 
كل عبادة؛ فمن �شّيعت ال�شالة فهي ملا �شواها اأ�شيع، األ يعلم املفرط 

يف ال�شالة اأنه �شيع اأعظم عبادة يف الإ�شالم، يقول تعاىل: زب ہ ہ 
ہ    ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ رب )مرمي(.

فلتكوين على حذر، وليكن هذا ال�شهر �شهر املحافظة على ال�شالة 
واملواظبة عليها بعده لتح�شلي على الفوز احلقيقي يف الآخرة.

ونقف مع �صنن ال�صيام يف هذا ال�صهر:

من سنن الصيام في هذا الشهر

1- ي�شتحب اأن تفطري على التمر فاإن مل جتدي فعلى الرطب فاإن 
مل جتدي فعلى املاء. 

2- اإذا �شّبتك اإحداهن اأو خا�شمتك فقويل اإين �شائمة.
ا يف هذا ال�شهر فاإنه مطهرة للفم  3- ا�شتعمال ال�شواك وخ�شو�شً

ومر�شاة للرب.
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اأما الآن فمع فتاوى رم�صانية: 

فتاوى رمضانية

ال�شوؤال الأول: ما حكم ا�شتعمال الطيب؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :

يجوز لل�شائم، ولكن البخور ل ُي�شتن�شق. 

ال�شوؤال الثاين: ما حكم خروج الدم من ال�شائم؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :

من  وكذلك  احلاجة،  عند  الدم  وحتليل  وال�شتحا�شة  كالرعاف 
جرح فخرج منه دم، ل يف�شد ال�شوم.

ال�شوؤال الثالث: التربع بالدم يف اأثناء ال�شيام هل يفطر؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :

الحوط تاأجيله اإىل بعد الإفطار، لأنه يف الغالب يكون كثرًيا في�شبه 
احلجامة.

ال�شوؤال الرابع: ما حكم قطرة الأنف؟

اأجاب ف�شيلة ال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل- :

اأثناء ال�شيام، لأّن الأنف منفذ، وعلى من فعل ذلك  ل جتوز يف 
الق�شاء، اإْن وجد طعمها يف احللق.
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ويف اخلتام نقول:

���س��الة امل����رء يف اأخ�����راه ذخ��ر
ب��ال�����س��الة  ي��ح��ا���س��ب  م���ا  واأول 

طوبى  ثم  فطوبى  ميت  ف��اإن 
ل�����ه ال�����ف�����وز ف���ي���ه���ا ب���ال�������س���الة 

وت����ًب����ا  م�����ث�����واه  ال�����ن�����ار  واإل 
ل�����������ه ت���������ًب���������ا ب��������ع��������د امل��������م��������ات 

حق  لها  املقيمات  ال�سالة  على  املحافظات  م��ن  اجعلنا  اللهم 
القيام، واح�سرنا يف زمرة املتقيات وتقبل منا يا رب العاملني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشبكة العنكبوتية )1(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخل��ري  جزيل  الإح�سان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�سعد الثقالن، وعليه يتوّكل الإن�ض واجلان، ومنه يطعم 
امل�سطفى  عدنان،  ولد  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  واحليوان،  الإن�سان 
اآله و�سحبه، ومن �سار على نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما  الكرمي وعلى 

بعد:

 من منر اإذاعة )                         ( ويف هذا اليوم )         ( املواف��������ق 
 )                   ( م��ن �سهر )                       ( ل��ع��ام األ���ف واأرب��ع��م��ائ��ة و
)                           ( من الهجرة، ي�سّرنا اأن نقّدم َلُكّن باقة من اأق��الم 

زمالئكن، تتحدث عن مو�سوع ال�سبكة العنكبوتية من نواٍح متعّددة. 

وخ��ري ال��كالم، كالم رّب الأنام، املن��ّزه عن الزي��ادة والنق�صان، 
واملحفوظ من الّزيف والتحريف:

القرآن الكريم

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ        ۋ  ٴۇ  ۈ  زب  تعاىل:  قللال 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ 

ېئېئ  ېئ        ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

ٻ پ پپ پ    ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ 

ڦ    ڦ  ڦ  ڤ   ڤ        ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ 

ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ      گگ گ ڳ ڳ ڳ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ڳ 

ہ ہ  ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ رب )غافر(.

وخ��ري ال��كالم بع��د كالم رّب الأن��ام، كالم ر�ص��ول اله��دى، وبدر 
جى، وعلم الهدى ملسو هيلع هللا ىلص: الدُّ

الحديث

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا قال  ُ َعْنُه - اأّن َر�ُشول اهللهَّ عن اأبي هريرة - َر�شَي اهللهَّ
الرجل هلك النا�س فهو اأهلكهم« رواه م�شلم.

وم��ن اأروع ال��كالم، واأف�ص��ح البي��ان، كالم احلكم��اء، فم��ن اأوتي 
احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا: 

الحكمة

- من َح�ُشن ُخُلُقه ا�شرتاح واأراح.
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والكلم��ة الطّيب��ة، كال�صجرة الطّيبة، اأ�صله��ا ثابت، وفرعها يف 
ال�صماء، توؤتي اأُكلها كّل حني باإذن ربها:

أهمية الشبكة العنكبوتية
اأنها تقوم مقام ثالثة  ال�شبكة العنكبوتية الكربى يف  اأهمية  تكمن 
اأجهزة يف اآٍن واحٍد، فهي جتمع بني و�شائل الإعالم بكافة �شورها: املرئية، 
وقراءة  التلفاز  وم�شاهدة  املذياع  �شماع  فيمكنِك  واملقروءة،  امل�شموعة 
فيمكنِك خماطبة �شخ�س  الهاتف  وتقوم مقام  بل  واملجالت،  ال�شحف 
ما يف اأي مكان يف العامل �شوًتا و�شورة، من خالل نظام التحدث املعروف 
بل "ت�شات"، وميكنِك متابعة حما�شرة ما يف اأية دولة �شوًتا و�شورًة عرب 
النقل املبا�شر لل�شبكة، والدخول يف مناق�شات وحوارات لإبداء راأيِك يف 
ق�شية اأو م�شكلة حائٌر �شاحبها ُطرحت على ال�شبكة، والباب مفتوح على 

م�شراعيه ملن يريد امل�شاهمة يف حل م�شكلته مبدًيا راأيه.
من  لها  ملا  املجالت  جميع  يف  نف�شها  العنكبوتية  ال�شبكة  فر�شت 
املعلومات  جمع  يف  املتناهية  والللدقللة  العالية  ال�شرعة  اأهمها  مللزايللا، 
ودور  والربيد  التعليم  جمللال  يف  يللًدا  ال�شبكة   لهذه  فنجد  والبيانات، 

الن�شر، بل اقتحمت عامل التجارة.

اجلديد ونظرتنا اإليه هو عنوان فقرتنا التالية: 

الجديد ونظرتنا إليه
نحن نعي�س يف ع�شر العوملة والنفتاح على العامل اأجمع بال حدود 
ول قيود، وع�شرنا ي�شهد تطّوًرا �شريًعا يف الثورة املعلوماتية واملعرفية، 
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لذا جند الكل ي�شعى نحو التطّور اإىل الأف�شل، لكن اخلوف يظل كامًنا 
من الغد ومن تبعات هذه ال�شبكة.

 حيث جند اأّن العوام يختلفون يف طرق ال�شتفادة من هذا اجلديد 
على  بال�شرر  اأو  بالنفع  ا�شتغاللها  بح�شب  الطريقة  تعود  فقد  املتطّور، 
�شلبياٍت  عامَلنا  يدخل  ومتطّور  لكلِّ جديد  اأّن  ريب  بال  واملجتمع،  الفرد 
العم �شام، ووافدة علينا  اإذا كانت قادمة من بالد  واإيجابياٍت، خا�شة 
من الغرب احلاقد، بينما ع�شرنا الذي نعي�س فيه يحّتم علينا مواكبة 
كل ما هو جديد وما يطراأ على ال�شاحة العاملية من تطّورات تكنولوجية 
يف اأّي جمال، وبالطبع ل ميكننا اأخذ كل ما تتقاذفه الغربية من قنابلها 
علينا، بل علينا اأن ننظر بتمعُّن اإىل اجلديد قبل اأن ناأخذ ما ينفعنا منه، 
النظرة  وهذه  الجتماعية،  ومتطّلباتنا  الدينية  قيمنا  يخالف  األ  على 
ر يف الختيار ال�شحيح وبعقلية واعية لكلِّ ما  تتطّلب منا الدّقة والتب�شُّ

يتوافد علينا من الغرب.

ين فه��ل ن�صتخدمه يف اخلري  ال�صبك��ة العنكبوتي��ة �صالٌح ذو حدَّ
اأم ال�صر؟!: 

الشبكة العنكبونية سالحٌ ذو حدَّين

بالغمو�س  مليًئا  عاملًا  اإلينا  بالن�شبة  العنكبونية  ال�شبكة  مازالت 
من  ثناياها  بني  ما حتمل  ننكر  ول  بعد،  اأغوارها  ُت�شرب  ومل  والأ�شرار، 
قيا�ًشا مبا حتتوي من مواقع  وم�شاوئ  و�شلبيات، ومن منافع  اإيجابيات 
واأخرى �شارة مدّمرة، ومفتاح ذلك كله يف يد امل�شتخدم  نافعة  مفيدة 
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النفع  له  ح�شل  الأمللثللل  ال�شتخدام  ا�شتخدامها  اأح�شن  فللاإن  بعينه، 
خ. والفائدة، واإن اأ�شاء ال�شتغالل وقع يف �َشَرك النحراف والتف�شُّ

واحتواء ال�شبكة العنكبونية على اخلبيث والطيب، ال�شار والنافع، 
ين ويتمثل ذلك يف ُبعديها الإيجابي وال�ّشلبي،  جعل منها �شالًحا ذا حدهَّ
وتكمن اخلطورة الق�شوى يف غياب الدور الرقابي خا�شة اإّن الإنرتنت 
عامٌل مفتوح، وعامل وا�شع الأفق ي�شتطيع كل َمن هبهَّ ودبهَّ الدخول فيه 
اأو �شرط، واجلزع كل اجلزع على جيٍل لٍه عابٍث يدخل عامل  دون قيد 
النحالل من اأو�شع اأبوابه، ويغو�س لأعمق مدى يف بحر املجون، وذلك 

بدخوله على مواقع خمّلة بالآداب، ومنحّطة الأخالق لأ�شفل دركاتها.
ومع نهاية هذا اللقاء نقول: 

ال��ل��ه��م وّف��ق��ن��ا مل��ا وّف��ق��ت اإل��ي��ه ع��ب��ادك ال�����س��احل��ني، واه��دن��ا اإىل 
�سراطك امل�ستقيم، واجعلنا من التّوابات ال�سادقات.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشبكة العنكبوتية )2(

ٱ ٻ ٻ

وُفر�ست  ال�سرائع،  ون��زل��ت  ال�سعائر،  اأُق��ي��م��ت  ب��ذك��ره  م��ن  �سبحان 
الفرائ�ض، و�سّنت املوا�سم، موا�سم اخلري، ومنا�سبات املّلة، واأعياد الدين. 

لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�سياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �ساأنه،  ع��ّز  ق��دره،  �سما  ذك��ره،  تقّد�ض  ا�سمه،  ج��ّل  اإليه،  العباد  م�سري 

�سلطانه.
ال��ك��رام  ��ح��ب  وال�����سّ والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  وال�����س��الم على  وال�����س��الة 

العظام، ثم اأما بعد: 
فاإّن �سريعة الإ�سالم هي اأكمل ال�سرائع واأح�سنها، واأف�سلها، واأقواها 
قبوًل للعقل ال�سحيح، وما ذاك اإّل ملا تتويه هذه ال�سريعة من خ�سائ�ض 
وحما�سن مل جتتمع يف غريها من ال�سرائع، فهي خامت ال�سرائع واأعظمها 

على الإطالق.
 م���ع ����س���روق ���س��م�����ض ه����ذا ال���ي���وم اجل��م��ي��ل )             ( امل���واف���ق 
ل��������)              ( م��ن ����س���ه���ر)             ( ل��ع��ام األ���ف واأرب��ع��م��ائ��ة و)             ( 
من الهجرة النبوّية، ومن منرنا املتجّدد نطل عليكّن اإطاللة �سباحية، 

باخلري مزدانة، وباجلود فّيا�سة.
ونتوا�سل معكن يف احلديث عن خفايا واأ�سرار ال�سبكة العنكبوتية. 

اعلم��ي .. اأّن م��ن ق��راأت حرًفا من كتاب اهلل كتب��ت لها ح�صنة، 
واحل�صنة بع�صر اأمثالها:
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القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  ہ ھ ھ 
ھھ ے ے   ۓ ۓ    ڭ ڭ   ڭ   ڭۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ  ٴۇ ۋ   

ائ               ى  ى    ې  ې  ې   ې  ۉ   ۉ  ۅ   ۅ   ۋ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ    ەئەئ  ائ   

حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی   ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ 

رب  يث   ىث  مث  جث  يت   ىت  مت   خت  حت      جت   يب  ىب    مب     خب 

)�شباأ(.

ومن �صّلى على النبي �صالة واحدة �صّلى اهلل عليه بها ع�صرا: 

الحديث

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللهَّ للول  َر�للشُ �شمعت  قللال  عنه-  اهلل  جابر-ر�شي  عن 
يف  ولكن  العرب،  جزيرة  يف  امل�شّلون  يعبده  اأن  يئ�س  قد  ال�شيطان  »اإّن 

التحري�س بينهم«. َرَواُه ُم�ْشِلٌم.
)التحري�س( الإف�شاد وتغيري قلوبهم وتقاطعهم.

اعلمي .. اأّن من اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثريا:

الحكمة

- التجارب لي�شت لها نهاية واملرء منها يف زيادة.
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والكلمة الطّيبة �صدقة :

إحصائيات حول الشبكة العنكبوتية

هذه الإح�شائية تبنّي بجالء خطر الإنرتنت الذي يواجه اجلميع 
هذه  تفادي  يف  ال�شليمة  الطرق  اتباع  الأخللوات  وعلى  وكللبللاًرا،  �شغاًرا 
املخاطر والت�شديد على الأبناء والبنات يف املراقبة والنُّ�شح. واإن �شاء 
اهلل ت�شتغل تكنولوجيا الإنرتنت يف تطوير جمتمعنا وثقافتنا ون�شرها بني 

الأمم.
هل تعلمني كم عدد املواقع املوجودة يف الإنرتنت بالتقريب طبًعا؟

ازداد  وقد  الآن،  موقع  مليون   )200( حوايل  ال�شبكة  على  يوجد 
هذا الرقم ب�شكل كبري جًدا لأّن هذه الإح�شائية قدمية نوًعا ما، ولكن 

�شنفرت�س اأن هذا هو الرقم املوجود.
هل تعلمني كم ن�شبة املواقع اجلّيدة مقابل املواقع ال�شيئة واخلليعة؟
ال�شيئة  املواقع  اأما  ومفيدة.  مواقع جيدة  املواقع هي  )٩٩%( من 
التي يكون اجلن�س مادتها الأ�شا�شية فن�شبتها )1%( فقط. وهذا يعني 
اأّن هناك حوايل مليوين موقع اإباحي، اأو بكلمات اأخرى لو ق�شى �شخ�س 
ح املليوين موقع فاإنه لن ي�شتطيع ت�شّفحها  ما �شنني عمره كلها يف ت�شفُّ

كّلها.
على  اأمريكا  يف  ُعملت  اإح�شائية  توجد  اأنلله  هو  املده�س  الأمللر 
مهتمون  وال�شابات  ال�شباب  من  اأّن )٩0%(  فوجدوا  وال�شابات  ال�شباب 
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و)%10(  املواقع(  )التي متّثل 1% من جممل  واخلليعة  ال�شيئة  باملواقع 
فقط من ال�شباب وال�شابات مهتمون باملواقع اجليدة ) التي متّثل ٩٩%(. 

هل راأيِت خطورة الواحد يف املائة.
ن�شبة  فكم  العنكبوتية،  ال�شبكة  يف  ال�شور  عدد  وهو  اآخللر  �شيء 
ال�شور ال�شيئة واخلليعة املوجودة يف الإنرتنت يف مقابل ال�شور املفيدة 

اأو العادية؟.
حوايل )83%( من جممل ال�شور املوجودة على ال�شبكة هي ال�شور 
اأو  مفيدة  �شور  والباقي )17%( هي  واجلن�س،  الإثللارة  ترّكز على  التي 

عادية. 
مبعنى اأّن )1%( من املواقع على الإنرتنت يحتوي على )83%( من 

ال�شور!
معلومات  يعطون  الدرد�شة  مواقع  م�شتخدمي  من   )%72( ا  اأي�شً
خاطئة، اأو بعبارة اأخرى )72%( من م�شتخدمي مواقع ال�شات يلب�شون 
مواقع  يف  اأحللدهللم  مع  تتحدثني  عندما  احللذري  ثم  فللاحللذري  اأقنعة؛ 

الدرد�شة.
كما يبلغ معّدل الوقت الذي يق�شيه ال�شباب يف دول اخلليج العربي 
على الإنرتنت هو اأربع �شاعات يومًيا. ولكن هناك بع�س ال�شباب يق�شون 

�شت ع�شرة �شاعة على الإنرتنت يف يوم واحد!
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ونقف الآن لنتحّدث عن اأق�صام مواقع ال�صبكة العنكبوتية:

أقسام مواقع الشبكة العنكبوتية
التقنية  الناحية  العنكبوتية ب�شكل عام من  ال�شبكة  تنق�شم مواقع 

اإىل نوعني:
1- املواقع الثابتة :

وهي املواقع التي ل حتتوي �شفحات اإدارة للتحّكم يف موا�شيعها 
اأو التعديل على الكتابة اأو ال�شور فيها، اإّل اإذا كان �شاحب املوقع ميتلك 

خربة يف العمل على اأحد برامج الت�شميم اخلا�شة باملواقع.
اإعالنات  اأو  بللرنات  على  ت�شميمه  يف  املوقع  يحتوي  اأن  وميكن 
ال�شغرية  لل�شركات  منا�شبا  النوع  هذا  ويكون  وكتابة.  و�شور  فال�شية 

واملنظمات الإن�شانية واجلمعيات.
2- املواقع التفاعلية:

�شة  وهي املواقع التي تتمّيز باحتوائها على �شفحات اإدارة خم�شّ
حمتويات  على  تعديل  اأو  �شور  اأو  اأخبار  اإ�شافة  �شواء  املواقع،  لتحديث 
على  يعتمد  باأنه  ميتاز  املواقع  من  النوع  هذا  و�شفحات  ال�شفحات، 
قواعد البيانات يف معلوماته، لذلك فاإّن اأّي حتديث تقوم به من خالل 
اأي  ودون  بالكامل  املوقع  �شفحات  حتديث  اإىل  يوؤدي  الإدارة  �شفحات 

جمهود اإ�شايف.
القنوات  ومللواقللع  الإخللبللاريللة  للمواقع  منا�شًبا  يكون  الللنللوع  هللذا 

الف�شائية والإذاعات ومواقع ال�شحف الأ�شبوعية واليومية.
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ال�����ص��ب��ك��ة  خم���اط���ر  اأخ���ط���ر  ع���ن  ل��ن��ت��ح��دث  الآن  ون���ق���ف 
العنكبوتية: 

خطر المواقع اإلباحية
من  اأ�شا�شًيا  مرتكًزا  لت�شّكل  احلديثة  الت�شالت  ثللورة  جللاءت 
مرتكزات تقدم الب�شرية يف القرن احلادي والع�شرين.. فمّثل الإنرتنت 
لها يف جمال  مثيل  ل  ثورة  والكا�شيت(  )الفيديو  وقبلهما  والف�شائيات 

الت�شالت.
من  لها  مثيل  ل  – ا�شتفادة  �شك  بال   - الب�شرية  ا�شتفادت  وقد 
هذه الثورة.. ولكن على اجلانب الآخر ظهرت لهذه الثورة نقطة �شديدة 

ال�شلبية، وهي ما ميكن اأن ن�شّميه " تقنية اجلن�س".
اأّن  العاملية، كما  ال�شبكة  الإباحية على  املواقع  الآلف من  فهناك 
الأفللالم  بث  يف  �شة  املتخ�شّ الف�شائية  املحطات  من  الع�شرات  هناك 

اجلن�شية.
فما انعكا�شات هذه التقنية اجلديدة على الفرد والأُ�شرة واملجتمع؟
يبداأ د. حممد علي عطية، خبري ال�شت�شارات الأ�شرية، ب�شرد وقائع 
لأزمتها..  عالج  عن  لها  ليبحث  عليه  ُعر�شت  التي  احلالت  من  حالة 
اأن�شاها  اأن  تذّكرت حالة ل ميكن  الإباحية  املواد  ِذكر  كلما جاء  فقال: 
اأبًدا، فقد جاءتني تبحث عن حل، ولكني تاأمّلت من اأجلها اأملًا ل يو�شف، 

ومكثت اأياًما واأ�شابيع مهموًما بهذه احلالة.
فقد كانت ال�شيدة �شاحبة امل�شكلة زوجة ب�شيطة غري متعّلمة، وكان 
زوجها من اأ�شحاب ال�شنائع الذين يك�شبون كثرًيا، فاأعّد لها �شقة بها 
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كل الكماليات كي ت�شعد بها هي واأبناوؤها. ثم ا�شرتى لها جهاز )فيديو( 
يف بداية ظهوره. وكانت الأ�شرة ت�شرتي الأفالم من حمل جماور لتاأجري 
ودور  التلفاز  يذيعها  التي  املعروفة  امل�شرية  الأفللالم  وهي  الأفلللالم.. 

ال�شينما.
باجلهاز  لها  وتبارك  لتزورها  جارتها  جاءتها  الأيللام  اأحللد  ويف 
لها:  قالت  اأخربتها  فلما  عندها،  التي  الأفالم  عن  و�شاألتها  اجلديد.. 
ل .. �شوف اأر�شل لك فيلما ل�شتخدامك ال�شخ�شي. واأر�شلت لها فيلما 
"اإباحيًّا" فلما �شاهدته الزوجة كان كالنار التي اأحرقت بيًتا لقوم اآمنني. 
عن  تبحث  بهيمية  اإن�شانة  اإىل  الب�شيطة  ال�شاحلة  الزوجة  تغرّيت  لقد 
�شهوتها فارتكبت الفاح�شة مرات كثرية. ويف اإحدى املرات ن�شيت �شريط 
)الفيديو( بجوار جهاز التلفاز. واأتى الأبناء ف�شاهدوه ومن يومها انقلبت 
حياة هذه امل�شكينة اإىل جحيم، وتغرّيت نف�شيتها ونف�شية اأبنائها ونف�شية 

زوجها، وتعّر�شت مل�شكالت انتهت بطالقها.
لقد دفعت امل�شكينة ثمًنا باهًظا للحظة �شعف �شاهدت فيها فيلًما 
الت�شّتت  اإىل  والطماأنينة  ال�شكينة  من  الأ�شرة  حياة  وانقلبت  قللذًرا.. 

والتفّرق والكتئاب.
هذه  الأبناء  اأو  والأم  فيها  الأب  ي�شاهد  التي  بالأ�شرة  بالنا  فما 

الأمور على الإنرتنت اأو عرب الف�شائيات.
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل ِم�ْسك اخلتام، راجني من اهلل الأجر 

والثواب. 

ورحمة اهلل وبركاته". عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشبكة العنكبوتية )3(

ٱ ٻ ٻ

ال�سراء،  وكا�سف  النعماء،  م�سدي  العطاء،  جزيل  على  هلل  احلمد 
معطي ال�سراء.

احل��م��د هلل ع��امل ال�سر واجل��ه��ر، احل��م��د هلل ع��ايل القهر وال��ق��در، 
ك�سف  عند  املطلوب  املدلهّمات،  عند  املدعو  بالأقوات،  املتكّفل  هلل  احلمد 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�سالة وال�سالم على النبي الأمني والهادي املبني، واآله و�سحبه 

الكرمي. ثم اأما بعد:
ي��ط��ي��ب ل��ن��ا ال��ل��ق��اء ب��ك��ن، وي��ت��ج��دد الإخ�����اء، م��ع ب��داي��ة ه���ذا ال��ي��وم 
 )        ( املوافق )                ( من �سهر )                ( لعام األف واأربعمائة 

و)                      ( من الهجرة.
وما زلنا معكن يف حديثنا ال�سّيق عن ال�سبكة العنكبوتية. 

وه��ا نح��ن الآن عل��ى موع��د مع رحل��ة نبح��ر فيه��ا اإىل  �صاطئ 
الإميان، وبّر الأمان، ومع القراآن الكرمي: 

القرآن الكريم

ڤ   ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ      ٹ  ٿ  زب ٿ  تعاىل:  قال 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ   ڃ  ڃ       ڃچ  چ   چ  چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ             ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
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ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ         ڻ  ںڻ   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ        ھ  ہ   ہ     ہ      ہ 
ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ     
ى  ې  ې  ې    ې    ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ   ائ     ائ   ى  
رب  ٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پ 

)غافر(.

وعن��د امل�صري يف جلج البحار، لبد من معرفة �صنن الطريق، ومع 
�صّنة من �صنن امل�صطفي ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  ُ َعْنُه- قال، قال َر�ُشول اهللهَّ َي اهللهَّ عن اأن�س بن مالك - َر�شِ
تقاطعوا ول تدابروا ول تباغ�شوا ول حتا�شدوا؛ وكونوا عباد اهللهَّ اإخواًنا، 

َفٌق َعَلْيِه. ول يحل مل�شلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث«. ُمتهَّ

وعند تالطم الأمواج، حتّرك القارب، وكاد اأن يغرق فكان لبد 
من قول رجل حكيم، ومع احلكمة:

الحكمة

- نعم حاجب ال�شهوات غ�ّس الب�شر.
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وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كان للقبطان كلمة:

الشبكة العنكبوتية والبحث العلمي

الإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام  اأّن  اإىل  الدرا�شات  من  عديد  ت�شري 
درا�شات  اأكللدت  حيث  اآخللر،  ا�شتخدام  اأّي  يفوق  املعلومات  عن  للبحث 
قام بها مركز نل�شن اأّن حوايل 75% من م�شتخدمي وم�شتخدمات �شبكة 
الإنرتنت يبحثون عن معلومات خمتلفة يف كافة املجالت، وبخا�شة يف 
وغريها؛  واملوؤّلفات  والأبحاث  الر�شائل  واإعللداد  العلمي  البحث  جمال 
ذلك اأّن ال�شبكة عبارة عن وعاء �شخم من اأوعية املعلومات التي تت�شّمن 

جميع فروع املعرفة الإن�شانية.
القائمني عليها  اأفقد  الذي  الإنرتنت  ل�شبكة  ال�شريع  للنمو  ونظًرا 
الع�شوائية  عن�شرْي  على  حتتوي  فاإنها  حمتوياتها،  على  ال�شيطرة 
اإىل م�شادر دقيقة للمعرفة  والتنظيم، ومن ثم فاإّن حماولت الو�شول 
الفرد �شاعات متنقاًل بني �شفحات الإنرتنت  بالهنّي، وقد يق�شي  لي�س 
للو�شول اإىل ما يبحث عنه، وقد ت�شّبب نتيجة عملية البحث الكثري من 
حمركات  معظم  ا�شتخدام  عند  بللارزة  عيوب  ثالثة  وتوجد  الإحباط. 

البحث يف الإنرتنت، ميكن اأن ت�شبب هذا الإحباط يف عملية البحث: 
- ال�شعوبة يف حتديد معايري البحث وتطبيقها: فمحرك البحث 
يتطّلب معرفة وا�شعة من جانب امل�شتخدمة. فعلى �شبيل املثال املعرفة 
املحدودة للم�شطلحات قد متدها بنتائج غري حمددة وترتكها تخمن يف 
ماذا ميكن؟ واأين تبداأ عملية البحث؟ حيث تكون املعلومات عبارة عن 
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كتل متجمعة مًعا من ال�شعب الف�شل بينها اأو حتديد املعلومات املرتبطة 
اأو  بالبحث احلايل، فهي ل ت�شتطيع اأن تفرق بني موؤلف ا�شمه »�شمري« 
جنار ا�شمه »�شمري« ، وبالتايل تقود هذه امل�شكلة اإىل امل�شكلتني التاليتني:
1- احل�شول على معلومات كثرية: ترتك هذه امل�شكلة امل�شتخدمة 
عنه،  تبحث  الللذي  املو�شوع  نطاق  خللارج  كثرية  معلومات  يف  للخو�س 
وبع�س حمركات البحث قد متد امل�شتخدمة ببع�س التغذية الراجعة التي 

ت�شاعدها لتح�شني عملية البحث والبع�س منها ل يتيح ذلك. 
2- احل�شول كذلك على معلومات قليلة: اإذا مل حت�شل امل�شتخدمة 
وقد  فا�شلة.  تكون  البحث  عملية  فاإّن  عنها  تبحث  التي  املعلومات  على 
نق�س  اأو  البحث،  يف  حمددة  معايري  نق�س  ب�شبب  الف�شل  هذا  يحدث 

البيانات امل�شّنفة، اأو اأ�شباب اأخرى كنق�س خربة امل�شتخدمة.

ويف منت�ص��ف الطري��ق، ال�صب��ح جمي��ل، واجلو علي��ل، ومع هذه 
الفقرة:

محرّكات البحث

معلومات،  على  منها  احل�شول  ميكن  كو�شائل  تعمل  اأدوات  هي 
وتت�شّمن �شبكة الإنرتنت عدًدا من حمّركات البحث، من اأهمها واأ�شهرها 

ما يلي:
digital -1 )دي جيتل(

search -2 )�شري�س(
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Excite -3 )اإيك�شت(
Galaxy -4 )جالك�شي(
hotbot -5 )هوت بوت(

infoseek -6 )اإن فو �شيك(
Lycos -7 )لي كو�س(

Magellan -8 )ماجالن(
٩-light  )ليت(

Crawler -10 )كراو لر( 
Yahoo -11 )ياهو(

google -12 )جوجل(
ويف هذه املحّركات يتم تنفيذ البحث الإلكرتوين بو�شائل خمتلفة.

وعند م�صارف الو�صول، ومعامل النزول، كان لنا وقفة مع اأهمية 
ال�صبكة العنكبوتية يف الدعوة اإىل اهلل:

أهمية مجال الشبكة العنكبوتية في الدعوة إلى اهلل

الأ�شلوب  حيث  من  وزمللان  مكان  كل  يف  تتجّدد  اهلل  اإىل  الدعوة 
جمال  واأهمها  املعا�شرة  املجالت  اأعظم  ومللن  واملللجللالت،  والو�شائل 
مللزايللا مهّمة   لها  الإنللرتنللت  مللن خللالل  اإىل اهلل  والللدعللوة  الإنللرتنللت، 

وخ�شائ�س طيبة قّل اأن توجد يف غريها من اأبرزها: 
1- عاملية الدعوة ، فالداعية تخاطب م�شارق الأر�س ومغاربها. 
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2- �شهولة النت�شار باإجراءات وخطوات ب�شيطة. 
3- حرية الكلمة فالدعوة يف هذا املجال بال قيود ول حدود. 

4- قّلة التكلفة املادية يف اإعداد الربامج والأن�شطة. 
5- الدعوة فيها ذات طابع تفاعلي بني الداعية واملتلقيات. 

6- توثيق املعلومات وحفظها �شواء كانت املادة �شوتية اأو مكتوبة 
اأو مرئية.

اإنتاج الدعاة وبحوث العلماء  7- �شهولة الطالع واحل�شول على 
وفتاواهم وال�شتفادة منها يف اأي وقت ولو طالت املدة.

اهلل  م��ن  راج��ي��ات  اخل��ت��ام،  ِم�ْسك  اإىل  و�سلنا  ق��د  نكون  هنا  اإىل 
الأجر والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع الشبكة العنكبوتية )4(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية ، واملنن ال�سافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�ساله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �سحاب، وملع �سراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغّر  وق��ائ��د   ، واملر�سلني  الأن��ب��ي��اء  اأ���س��رف  على  وال�سالم  وال�سالة 
واأزك��ى  ال�سالة  اأف�سل  و�سحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  حمّمد  نبّينا  املحّجلني، 

الت�سليم. ثم اأما بعد:
من منر اإذاعة )                               ( ، ي�سّرنا اأن نقّدم َلُكّن اجلديد 
واملفيد من العلوم والفنون لهذا اليوم )        ( املوافق )                ( من �سهر 

)                ( لعام األف واأربعمائة و)                      ( من الهجرة النبوية.
وما زلنا نبحر يف اأجواء �سماء ال�سبكة العنكبوتية، ن�ساهد ما فيها، 

ونتحدث عن اأهم ما بداخلها.  

وم��ع ِم�ْص��ك ال��كالم، اأعظ��م الإعج��از، واأورع البي��ان، كالم رّب 
الأنام:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ 
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ     ڄ  ڄ 
ژ  ژ  ڈ    ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ   ڇ  ڇ           
ڑ ڑ ک ک ک ک    گ گگ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ      ڱ ڱ ڱ ں رب )ف�شلت(.

وللدرو�س املحّمدّية، حلل ندّية، وب�صمة �صجّية: 

الحديث

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه- قال، قال َر�ُشول اهللهَّ َي اهللهَّ عن عيا�س بن حمار - َر�شِ
اأن توا�شعوا حتى ل يبغي اأحد على اأحد، ول  اإيّل  »اإّن اهللهَّ تعاىل اأوحى 

يفخر اأحد على اأحد«. َرَواُه ُم�ْشِلٌم.

اإّن ع�صائر العقول، وخمائر الأفهام، تاأتي بِحكم الزمان: 

الحكمة

َخُر الرجال. - لل�شدائد ُتدهَّ

ونبداأ الآن بتعريف الخرتاق: 

ما االختراق؟

الخرتاق ب�شكل عام هو القدرة على الو�شول لهدف معنّي بطريقة 
غري م�شروعة، عن طريق ثغرات يف نظام احلماية اخلا�س بالهدف... 
املخرتق  قدرة  بذلك  فنق�شد  ب�شكل عام،  الخرتاق  نتكلم عن  وحينما 
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التي  الأ�للشللرار  عن  النظر  بغ�ّس  ما  �شخ�س  جهاز  اإىل  الللدخللول  على 
خمرتق  فهو  اآخللر  جهاز  اإىل  الللدخللول  ي�شتطيع  فحينما  يحدثها،  قد 
)Hacker(، اأما عندما يقوم بحذف ملف اأو ت�شغيل اآخر اأو جلب ثالث 

.)Cracker( فهو خمّرب

كيف يتم الخرتاق؟ هو برناجمنا التايل:

كيف يتم االختراق؟

اخرتاق الأجهزة هو كاأي اخرتاق اآخر ل�شيٍء ما.. له طرق واأ�ش�س 
الآخرين عن طريق  اأجهزة  على  التطّفل  املخرتق  ي�شتطيع من خاللها 
معرفة الثغرات املوجودة يف ذلك النظام، وغالًبا ما تكون تلك الثغرات يف 
املنافذ )Ports( اخلا�شة باجلهاز. وهذه املنافذ ميكن و�شفها باأب�شط 
�شكل على اأنها بوابات للجهاز على الإنرتنت. على �شبيل املثال: املنفذ 80 
ا ملوّفر اخلدمة كي يتم دخول امل�شتخدم الإنرتنت  غالًبا ما يكون خم�ش�شً
عديدة  طللرق  هناك   ،)8080( رقمه  املنفذ  يكون  الأوقلللات  بع�س  ويف 
الربامج  هي  ا�شتخدامها  للمبتدئني  ميكن  والتي  اأب�شطها  لالخرتاق 
اأحدهما  التي تعتمد نظام )الزبون/اخلادم( حيث حتتوي على ملّفني 
ِقبل  من  ت�شغيله  يتم  والآخللر  ما،  بطريقة  امل�شاب  اجلهاز  اإىل  ير�شل 
املخرتق للتحكم يف اجلهاز امل�شاب. وعند ت�شغيل ملف املر�شل من ِقبل 
ق ي�شبح الكمبيوتر عر�شة لالخرتاق، حيث يتم فتح اأحد املنافذ  املُخرَتَ
ي�شتطيع  وبذلك  اأو12346   12345 البورت  يكون  ما  وغالًبا   )Ports(
 NetBus بو�س(  كربنامج)نت  لذلك  خم�ش�س  بربنامج  الخللرتاق 

www.alukah.net
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 BackOrifice في�س(  اأوري  اأو)باك   NetSphere �شفري(  اأو)نت 
ويفعل ما يحلو له. كما ي�شتطيع اأ�شخا�س اآخرون )اإ�شافة اإىل من و�شع 
م�شح  بعمل  يقومون  حينما  بك  ال�شيء  نف�س  فعل  جهازك(  يف  امللف 
للبورتات )Port Scanning( فيجدون البورت لديك مفتوًحا. هذه 
الطريقة التي ذكرتها هي اأب�شط اأ�شكال الخرتاق، فهناك طرق عديدة 
اأّن  لدرجة  ملفات!  اإر�شال  دون  مبا�شرة  اخرتاقك  من  املتطّفلني  متكن 
جمعية للمقر�شنني يف اأمريكا ابتكرت طريقة لالخرتاق متطّورة للغاية، 
حيث يتم اخرتاقك عن طريق حزم البيانات التي تتدّفق مع الت�شالت 
الهاتفية عرب الإنرتنت، فيتم اعرتا�س تلك البيانات والتحكم يف جهازك 

واأنِت يف غفلة عن اأمرك!

ونختم بهذه الفقرة: 

كيف تواجهين االختراق؟  

ال�شبكة  اأنِك مادمِت مت�شلة على  اأن تعريف يف املقام الأول  يجب 
)Online( فاأنت معر�شة لالخرتاق يف اأي وقت وباأية طريقة كانت، 
وقد ي�شتهدفِك اأحد املخرتقني )الهاكرز( ل�شبب ما اأو ع�شوائًيا، ورمبا 
يكون هذا الهاكر خبريَاً )Expert( فيمكنه اخرتاقِك بحيث ل حت�شني 
اأ�شيائِك  و�شع  عدم  هي  طريقة  فاأف�شل  هذا  وعلى  جتاهك!  يفعله  مبا 
اأرقللامللِك  اأو  الئتمان  بطاقة  كرقم  جللهللازِك  داخللل  واخلا�شة  املهّمة  
لالت�شال  خا�س  جهاز  ا�شتخدام  وهي  اأف�شل  طريقة  وهناك  ال�شرية، 
بالإنرتنت فقط ل يحتوي على معلومات مهّمة ، واإن كانت هذه الطريقة 
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م�شادة  برامج  هناك  اأحللكللام.  لل�شرورة  ولكن  ال�شيء  بع�س  مكلفة 
من  مانع  ل  ولكن  متاًما،  م�شمونة  لي�شت  فهي  عموًما  ولكن  لالخرتاق 
ا�شتخدامها، حيث �شتفيدِك يف التخّل�س من بع�س الهاكرز ولكن لي�س 
اخلرباء منهم. بالن�شبة للربامج التي ذكرتها يف البداية والتي ُتخرتق 
�س كملفات )Patch(، فال داعي للخوف  عن طريق اإر�شال ملف جت�شُّ
للفريو�شات كربناجمي  برناجًما م�شاد جيًدا  كنِت متتلكني  منها طاملا 
ملّفات  من  حماية  يوؤّمنان  الربناجمان  هذان  اأو)نللورتللن(،  )ميكايف( 
امللفات  هذه  مثل  وجللدت  اإذا  لذلك،  فريو�شات  ويعتربانها  �س  التج�شُّ
�شة للحماية  يقومان بتحذيرِك على الفور. هناك برامج اأخرى خم�شّ
اأو)انرتيودر  اأو)نت بو�شرت(  من الهاكرز فقط كربنامج )لوك 2000( 

.)٩٩
هنا يف الدين، وثّبتنا على �سّنة اإمام  ويف اخلتام نقول: اللهم فقِّ
ويزرن  الأرح��ام،  ي�سلن  واجعلنا ممن  ال�سبيل،  �سواء  واهدنا  املتقني، 

الإخوان، ويتعاهدن القراآن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 

 

www.alukah.net



371

أسبوع الشبكة العنكبوتية )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املّنة، احلمد هلل بالكتاب وال�سّنة، واحلمد هلل 
على نعمة الإ���س��الم، احلمد هلل على تواتر الإن��ع��ام، احلمد هلل ما توالت 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  ومّت��ت  اأفعاله،  وح�سنت  نواله،  وع��ّم  اأف�ساله، 

اأح�سن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  ال��ك��م��ال،  ال��زم��ان، �ساحب  وال�����س��الم على معّلم  وال�����س��الة 

لالأنام، وعلى اآله و�سحبه ما تعاقب اجلديدان. ثم اأما بعد:
اأول ما نزل من القراآن )اق��راأ( فيها حث على التعلُّم واملعرفة،  اإّن 
اليوم  ه��ذا  يف  بكن  اللقاء  يطيب  املعرفة  ب��اب  العظيم  ال��ب��اب  ه��ذا   فمن 
)         ( املواف��������ق )                   ( من �سهر )                       ( لعام األف 

واأربعمائة و)                           ( من الهجرة.
ال�سبكة  فيه عن  نتحدث  ال��ذي  الأخ��ري  اليوم  وه��ا نحن معكن يف 

العنكبوتية، والتي هي بحق بحر ل �ساحل له. 

- وخ��ري باب م��ن اأبوب املعرفة على هذه الأر���س هو كالم ربنا، 
القراآن الكرمي، فهو اأحّق اأن ُيقراأ، واأ�صرف اأن ُي�صتمع:

القرآن الكريم 

گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  زب  تعاىل:  قال 
ڻ  ڻڻ  ڻ  ں    ں      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۀ ۀ       ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    
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ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۓ 
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 ېئىئ  ىئ ىئ 
ی ی ی ی          جئ حئ مئ ىئ يئ      جب حب خب مب ىبيب جت    حت   

خت مت ىت يت  رب )ف�شلت(.

والإبحار يف ال�صرية النبوّية العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على نور:

الحديث

ل  »ثالثة  قللال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   - َعْنُه   ُ اهللهَّ للَي  َر�للشِ  - ذر  اأبللي  عن 
يكلمهم اهللهَّ يوم القيامة ول ينظر اإليهم ول يزّكيهم ولهم عذاب األيم« 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص ثالث مرار. قال اأبو ذر: خابوا وخ�شروا! من  قال: فقراأها َر�ُشول اهللهَّ
؟ قال: »امل�شبل واملنان واملنفق �شلعته باحللف الكاذب«.  ِ هم يا َر�ُشول اهللهَّ

َرَواُه ُم�ْشِلٌم.
اأ�شفل من  اإزاره وثوبه  اإزاره« يعني: امل�شبل  ويف رواية له: »امل�شبل 

الكعبني للخيالء.

واحلكم��ة نور ي�صط��ع، ولوؤلوؤة تتالألأ، و�صن��دوق معرفة نفتحه 
َلُكّن:

الحكمة

- �شرُّ النجاح على الدوام هو اأن ت�شريي اإىل الأمام.

www.alukah.net
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اإّن الكلم��ة بره��ان، وهي ح��قٌّ مب��ني، وو�صّية ربانّي��ة، فالكلمة 
الطّيبة كال�صجرة الطيبة: 

إدمان األطفال والمراهقين على اإلنترنت

يف درا�شة ُن�شرت يف مطلع �شهر مايو )اأيار( هذا العام، اأجرتها 
البتدائية  املرحلة  معّلمي  على  العاملية،  الأطفال"  "اأنقذوا  منظمة 
من  جياًل  خلقت  احلديثة  الت�شال  تكنولوجيا  اأن  تبنّي  بريطانيا،  يف 
الأطفال يعاين من الوحدة وعدم القدرة على تكوين �شداقات. وجاءت 
النتائج بعد ا�شتطالع اأجراه الباحثون على عّينة من مائة معلِّم، حيث 
اأكد �شبعون باملائة منهم اأّن ق�شاء اأوقات طويلة ل ت�شل لدرجة الإدمان ل 
ب�شكل منفرد مع التكنولوجيا وبخا�شة �شبكة الإنرتنت قد اأّثر �شلًبا على 

مهارات الأطفال الجتماعية.
لدى  املللدار�للس  مللديللرة تطوير  ريللديللن  لللورنللا  اأكلللدت  مللن جانبها 
املنظمة، اأّن البحث اأظهر اأّن ا�شتخدام قاعات الدرد�شة على الإنرتنت 
تكنولوجيا  اأنللواع  من  وغريها  اجلوالة  والهواتف  الكومبيوتر  واألعاب 
الت�شال احلديثة، قد جعل من ال�شعب جًدا على الأطفال التفاعل مع 
الذي  الأمر  الجتماعية،  تدهورت مهاراتهم  وبالتايل  البع�س،  بع�شهم 
جعل البع�س منهم يقومون ب�شلوكيات �شيئة وغري اجتماعية، بينما يلجاأ 
البع�س الآخر ل�شتخدام اأ�شلوب الرتهيب وا�شتعرا�س القوة يف التعامل 
اأ�شارت  كما  �شحيح،.  ب�شكل  معهم  التعاي�س  من  بللدًل  اأقللرانللهللم،  مع 
مع  �شداقات  وخلق  اللعب  على  الأطفال  قدرة  تدهور  اأّن  اإىل  الدرا�شة 
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عليهم  ال�شعب  من  �شيجعل  الأوىل من عمرهم،  ال�شنوات  اأقرانهم يف 
تكوين عالقات طويلة املدى مع زمالء العمل يف امل�شتقبل. وتفاعال مع 
هذه الق�شية، فاإّن منظمة "اأنقذوا الأطفال" اأقامت يومها ال�شنوي حتت 
"جمعة ال�شداقة" يف اخلام�س والع�شرين من �شهر مايو )اأيار(  �شعار 
وت�شجيع  العاملية،  امل�شكلة  بهذه  اجلمهور  توعية  بهدف  وذلك  املا�شي، 
من  العزلة  م�شاعر  على  والتغّلب  ال�شداقة،  قيمة  تقدير  على  الأطفال 

خالل تقدمي اأن�شطة واختبارات خمتلفة لهم.

وكما اأّن املعرفة مفتاح العلوم ، فاإّن الدعاء مفتاح الهداية:

إيجابيات الشبكة العنكبوتية

من  ال�شبكة  عرب  الربيدية  الر�شائل  واإر�شال  ا�شتقبال  �شرعة   -1
خالل الربيد الإلكرتوين بحيث ل تتعّدى دقائق معدودة.

العليا   الدرا�شات  وطالبات  اجلامعة  طالبات  اإعللداد  �شهولة   -2
على  الطللالع  خللالل  من  ال�شبكة،  عرب  العلمية  ر�شالتهن  و  اأبحاثهن 
قائمة اأ�شماء الكتب، وامل�شادر واملراجع من ال�شبكة دون اإ�شاعة الوقت 
واجلهد �ُشدى يف البحث عن كتب �شتى، و ب�شكل متخّبط يف و�شط اأكوام 
كثرية باملكتبات العامة والبحث امل�شني عن ال�شالة، كما ميكن الطالع 
على اجلديد يف عامل الكتب واملطبوعات، والدخول على مكتبات عاملية 
الآن؛  حتى  العامل  يف  مكتبة  اأكللرب  وهي  الأمريكية  الكونغر�س  كمكتبة 
ل�شتعرا�س ما فيها من كتٍب قّيمة، كما ميكن ال�شراء والت�شّوق واأنِت يف 
املنزل! ففي دقائق قليلة ميكنِك �شراء ما يحلو لِك من اأ�شواق عاملية ويف 
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اأي مكان كان.
3- ميكنِك متابعة اأي �شيء ويف اأي مكان بال�شتفادة من كامريات 
ما  ومتابعة  اأعمالهم،  متابعة  الأعمال  ورجال  التجار  في�شتطيع  النقل، 
يدور يف م�شانعهم واإدارتها عن ُبعد، بل والتحدث مع بع�س موظفيهم، 
ابنهما وهو يف  الأبوان متابعة  ي�شتطيع  نف�س اخلدمة  ا من خالل  واأي�شً

الف�شل مع زمالئه.
ماليني  اأمللام  فاأنِت  ال�شبكة  هذه  خالل  من  اهلل  اإىل  الدعوة   -4
من الب�شر ي�شتخدمون هذه ال�شبكة، وكذلك التوا�شل مع مواقع العلماء 
ابن  وال�شيخ  باز،  ابن  ال�شيخ  موقع  مثل:  فتاويهم  والبحث عن  والدعاة 

عثيمني، وال�شيخ ابن جربين، وغريها من مواقع العلماء والدعاة.
العنكبوتية  ال�شبكة  التي جننيها من  الفوائد  اأّن  فيه  ومما ل�شك 
هذه  دخلت  اأن  بعد  خا�شة  حُت�شى،  ول  ُتعد  ل  الزخم،  وكثرية  جلّمة 
ال�شبكة يف الكثري من موؤ�ش�شات الدولة وقطاعاتها ومرافقها احلكومية.

بالنفع؛  تعود  قد  والتي  الإنرتنت  اإيجابيات  بع�س  باخت�شار  هذه 
ا�شتعمالها  املرء  اأح�شن  اإذا  هذا  ثانًيا،  جمتمعاتنا.  وعلى  علينا  اأوًل، 

بالطريقة املُثلى وكما ينبغي.

ونختم بهذه الفقرة :

سلبيات الشبكة العنكبوتية

واأ�شرار  اأخطار  من  ت�شّببها  فيما  فتتمّثل  الإنرتنت  �شلبيات  اأما 
لبع�س  والت�شّلل  ال�شبكة،  لهذه  واخلاطئ  ال�شيئ  ال�شتعمال  عن  ناجمة 
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املواقع املنحّلة خلًقا، واملخّلة اأدًبا، وغريها من املواقع التي تدّمر ما مّت 
بناوؤه يف ال�شنوات املن�شرمة يف طرفة عني، فهي قد تدّمر الدين، اخُللق، 

الفرد، القت�شاد، وبالتايل تدّمر الجتماع �شّر تدمري.
فالإنرتنت دماٌر للدين ل �شيما بعد ظهور مواقع تهّدد ديننا احلنيف 
وتر�شم له �شورة م�شّوهة، بعيدة كل الُبعد عن حقيقته ال�شاطعة ، حيث 
تبث �شمومها القاتلة من خالل ن�شر اأفكار م�شّللة، واأباطيل زاهقة تدعو 
اإىل ال�ِشرك باهلل تعاىل، والّنيل من الر�شالة املحّمدية يف حماولة منها 
لت�شويه احلقائق الثابتة، وتزييف الوقائع الرا�شخة، بل حتاول اأن ت�شّور 
الإ�شالم ب�شورة مغايرة متاًما، فت�شفه باأنه دين منت�شر بقّوة ال�شالح  ل 
بقّوة احلّجة واملنطق، وتاريخه تاريخ دموي م�شفوك بدماء الأبرياء، كلُّ 
ا وبغًيا  ذلك من اأجل احلّط من منزلة هذا الدين العظيم، كل ذلك ُبغ�شً
قراآنية حمّرفة،  �شوًرا  املواقع  تلك  بع�س  ن�شرت  كما  واأهله،  احلّق  على 
كّلت   .. قلياًل  ثمًنا  بها  لي�شرتوا  اهلل،  عند  من  هي  اأ�شحابها:  ويقول 
وجوًرا،  ظلًما  افرتت  اأن  بعد  النار  بلجام  اأفواههم  واأجلمت  األ�شنتهم، 
وبعدت عن قول احلّق، كل ذلك كذًبا وافرتاًء على اهلل تعاىل، -جّل �شاأنه 

وعظم قدره-.
بعد طوافنا يف حقول املعرفة، وجتّولنا يف ميادين العلم؛ ن�سل 
اأذهب ال�سّك باليقني، واألب�سنا  الآن اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم 
ثوب الدين، وان�سر اإ�سالمنا، وارفع اأعالمنا، وثّبت اأقدامنا، وان�سرنا 

على القوم الكافرين.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المراهقة )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان، احلمد هلل 
املتّمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلّي الرهان، الذي حمد نف�سه مبا اأنزل 
منرًيا،  و�سراًجا  باإذنه  اهلل  اإىل  وداعًيا  ونذيًرا  ب�سرًيا  ليكون  القراآن  من 
وعلمه،  عّزته  معرفة  اإىل  ومر�سًدا  وحدانيته،  على  دلياًل  كتابه  وجعل 
ومف�سًحا عن اأ�سمائه و�سفات جالله وعلّو �ساأنه وعظيم �سلطانه، وجعله 
اأمينه  اأنه  ا على �سدقه وبّينًة  على  اأر�سله به، وَعلَمً حّجًة لر�سوله الذي 

على وحيه. اأما بعد:
من  مرحلة  ك��اأي  لي�ست  وه��ي  �سابة،  كل  بها  متر  مرحلة  املراهقة 

مراحل العمر؛ لأنها اأخطر مرحلة منر بها يف حياتنا.
لذا .. نحن معكن يف هذا اليوم )             ( املوافق )   ( من �سهر )   ( 
لعام )                ( وعلى مدى اأ�سبوع باإذن اهلل للحديث عن مرحلة املراهقة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پپ  پپ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ٻ             ٻ  ٱ     چ   چ  چ  ڃ   ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ      پ    پ  پ  ٻ  ٻ 
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ڦ  ڦ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ  ڦ 
چ ڇ  ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ 

ژ ڑ ڑ ک        ک ک رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُه ِمن �شَجرٍة مباَرَكٍة« �شححه الألباين. ِهنوا ِبِه فاإنهَّ يَت وادهَّ »ُكلوا الزهَّ

نقف مع كلمتنا ال�صباحية لهذا اليوم:

كيف نعامل المراهقات؟

املراهقة كلمة تتناقلها الأفواه وتكت�شي الأنف�س جلاجة اخلجل من 
النت�شاب اإىل لفظها. فما مدلولها؟ 

يقال: راهق الغالم فهو مراهق اإذا قارب الحتالم، ومن معانيها 
�شفًها  اأي   )6 )اجلللن:  رب  ک  ک  زب  تعاىل:  قوله  يف  كما  ال�شفه 
وطغياًنا، ورجل مرهق اإذا يظن به ال�شوء. ويف احلديث ) اأنه �شلى  على 

امراأة )ترهق( اأي تتهم وتوؤبن ب�شر.
ولي�س كل من دون الحتالم �شفيًها، فال�شفه �شفة قد تالزم الفرد 
يف خمتلف فرتات عمره، فيتهم باملراهقة كل من ات�شف باأخالقهم واإن 
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يطلق هذا املفهوم على الإن�شان يف بداية ن�شجه اجلن�شي، وقد ت�شتمر  
اإىل الع�شرين اأو اخلام�شة والع�شرين من عمره.

ال�صوكولتة وحّب ال�صباب يف فقرتنا القادمة:

وهْم أّن تناول الشوكوالتة يسبب حبّ الشباب

حقيقة اأّن ا�شتهالك ال�شوكولتة ي�شبب حّب ال�شباب هو اأ�شطورة 
مت حولها منذ �شنوات.

يزال  ل  اللوم  ولكن  الوهم،  هذا  من  بريئة  احللوى  وال�شوكولتة 
البيتزا  ت�شمل  عليها  باللوم  يلقى  التي  الأخللرى  الأطعمة  ومن  عليها. 
ورقائق البطاط�س ومنتجات الألبان. واإذا كان ال�شخ�س )فتى اأو فتاة( 
والفواكه،  اخل�شار  وي�شتهلك  و�شليم  �شحي  غذائي  نظام  على  يحافظ 

فاإّن ذلك ميكنه منع تكّون حّب ال�شباب.
امليتة  اجللد  وخاليا  والللوراثللة،  النفط،  الغدد  ن�شاط  فللرط  اإّن 
التي تبديها يف م�شام اجللد، والتغرّيات الهرمونية، هي ما ي�شبب حّب 
م�شتوياته  اأعلى  يف  له  الإنتاج  يكون  )هرمون(  والندروجني  ال�شباب. 
خالل �شنوات املراهقة، مما يحّفز الغدد الدهنية للتكبري وبذل املزيد 
ي�شبح احلدث  اأن  ال�شوداء ميكن  والروؤو�س  البثور  وتف�شي  الزهم.  من 

ال�شادم للفتيات.

احلّب وما اأدراك ما احلّب:
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حبّ المراهقة

حب  يف  عمره  من  ع�شرة  الرابعة  يف  وهو  ال�شاب  يقع  اأن  يحدث 
عميق لفتاة ما. ولكن العجب يف هذا احلب اأنه يذهب ول يرتك اأي اأثر 
بعد �شنتني اأو ثالث، مع اأنه كان من العمق والقوة بحيث يوهم اأّن ال�شاب 

لن يتنازل عن حبه مدى حياته، فما هي عّلة ذلك؟
لقد در�س الأ�شتاذ �شرتن هذا احلب واأطلق عليه ا�شم "املراهقة" 
فقال: اإّن ال�شاب يف تلك ال�شن ل يحب ال�شخ�س املحبوب بالذات واإمنا 

هو يحب خياًل قد األ�شقة بهذا ال�شخ�س.

نختم بهذه الفقرة:

اأُلسس التربوية السليمة تجاه المراهقات

وترتاق�س  املراهقة  ذات  اأعماق  يف  الكامنة  الطاقات  تتدافع 
اأمام ناظريه �شحب من التوجهات املتباينة مرتّددة بني ال�شك واليقني 
يف  �شاكة  درب  كل  من  متوج�شة  واحلللذر،  والريبة  ال�شك  من  اأطر  يف 
من  اخلوف  باأوتار  املغلفة  امللتهبة  وال�شك  الرتّدد  ذرات  من  اأعماقها 

كل جمهول.
ب من �شخ�شها وقتل  ومن الأُ�ش�س الرئي�شية لرتبية املراهقة التقرُّ
م�شاعر الغربة يف ذاتها، ومنحها بع�س احلريات املباحة لتاأن�س لوالديها 
مو،  وال�شُّ البناء  جدر  اإىل  الكامنة  وطاقاتها  ذاتها  فتوجه  وملجتمعها 

ويتحقق للمراهقة ذلك من خالل توّجهات اأهمها:
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الطارئة  واخلا�شة،  العامة  واجتاهاتها  املراهقة  دوافع  معرفة  1ل 
والرا�شخة.

2ل م�شاعدتها يف اإ�شباع تلك احلاجات بالقدرات املمكنة والو�شائل 
املباحة.

3ل دعمها يف تكوين �شخ�شيتها وبناء ذاتها وحتديد امل�شار الآمن 
لذلك التكوين.

اندفاعها،  حالت  عن  الناجمة  الهفوات  بع�س  عن  التغا�شي  4ل 
وحماولة نزع عوامل التمرد العنيفة من اأعماقها.

وقدراتهن  واأحوالهن  اآمالهن  املراهقات من خالل  اإىل  النظر  5ل 
وطاقاتهن.

ختاًما: نرجو اأن نكون قد وّفقنا لتقدمي املفيد واجلديد يف ما 
يخ�ض مرحلة املراهقة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المراهقة )2(

ٱ ٻ ٻ

واأعقب  به من كل �سائقة خمرًجا،  ال��ذي جعل ملن لذ  احلمد هلل 
�سيق ال�سدائد ملن توّكل عليه فرًجا، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، �سهادة من اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته مبتهًجا، واأ�سهد 
اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى، والنبي امل�سطفى، �سّلى اهلل 

عليه �سالة متالأ اأقطار الأر�ض وال�سماء، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
من  مرحلة  ك��اأي  لي�ست  وه��ي  �سابة،  كل  بها  متر  مرحلة  املراهقة 

مراحل العمر؛ لأنها اأخطر مرحلة منر بها يف حياتنا.

 ل��ذا .. نح��ن معك��ن يف ه��ذا الي��وم )           ( املوافق )   ( من �صهر 
)   ( لعام )                ( يف ثاين اأيامنا من اأ�صبوع املراهقة.

القرآن الكريم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  زب  تلللعلللاىل:  قلللال 
ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ   ڱ 
ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ے          ے ۓۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې       
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې 
ی  ی           ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ 

ی  رب ) البقرة(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي مالك الأ�شعري -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»الطهور �شطر الإميان واحلمد هلل متالأ امليزان و�شبحان اهلل واحلمد هلل 
متالآن اأو متالأ ما بني ال�شماوات والأر�س وال�شالة نور وال�شدقة برهان 
وال�شرب �شياء والقراآن حجة لك اأو عليك كل النا�س يغدو فبائع نف�شه 

فمعتقها اأو موبقها« رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

المرهقات بين قطبين

وانتظار،  ترّقب  مرحلة  هي  كما  وانطالق  توّثب  فرتة  املراهقة 
ي�شد  الأنوثة،  مرحلة  على  واإطاللة  الطفولة  مرحلة  من  ان�شالخ  اإنها 
املراهقة اإىل املا�شي األفة هدوء ال�شتقرار ويدفعها على امل�شتقبل �شخب 
التوجهات النفعالية. فاملراهقة فرتة تاأرجح بني قطبني غري متماثلني 

تولد �شراعات  يف عمق اأعماق املراهقة منها:
1- �شراع بني الإح�شا�س بذاتها وانتمائها للجماعة اأو بني العتماد 

على الآخرين اأو على نف�شها.
2ل �شراع بني مغريات الطفولة الوادعة واأماين الأنوثة ال�شاخبة، 
طموحاتها  اأمام  بالعجز  اإح�شا�شها  ا�شتمرار  ال�شراع  هذا  يزيد  ومما 

الزائدة.
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3ل �شراع بني ما تعلمته من مبادئ  دينية وبني اندفاعها لإ�شباع 
رغباتها.

4ل �شراع بني اأفكار اجليل املا�شي واجليل املعا�شر.
توفري �شبل التوافق:

ال�شابقة  املتباينة  التوجهات  ت�شارع  املللراهللقللة  ا�شتمرت  اإذا 
لإ�شباع  مندفعة  القيم  كل  يخرق  اأو  ذاتها  ي�شطر  نف�شًيا  انف�شاًما  فاإّن 
تتحّدد من  املراهقة مرحلة دقيقة يف حياتها، قد  طموحاتها، فمرحلة 
خاللها وجهتها و�شبل احلياة امل�شتقبلية. وغلّو الوالدين يف التعامل مع 

بناتهم املراهقات يزيد الأبناء �شراعهن.
 ومن اأهم و�شائل التقومي ما يلي:

1ل م�شاعدة املراهقة يف اكت�شاف ذاتها.
2ل تب�شري املراهقة بالتغرّيات اجل�شدية الطارئة و�شرح طبيعتها.

الغريزة  وخا�شة  الب�شرية  الغرائز  بللاأهللّم  املراهقة  تثقيف   -3
اجلن�شية، و�شرح طبيعتها �شرًحا علمًيا، وعدم تركها يف تيه ال�شياع حتلل 
اإىل  اأو النزلق يف التعامل معها  وتتوج�س خيفة من كل ظاهرة طارئة 
مهاوي الت�شرفات اخلاطئة ال�شارة ج�شدًيا املنافية للعقيدة والتقاليد، 
تتوّهم  وقد  درًعا خمروقة ل حتمي �شاحبتها  اإّل  يكون  لن  فاإّن اجلهل 

اجلاهلة اخلطاأ �شواًبا وتتخّلى عن ال�شواب جهاًل.
ودون  متحّفظ  باأ�شلوب  ت�شرفاتها  وتتبُّع  املراهقة  مراقبة   -4   
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اأو اإح�شا�شها بتلك املراقبة، بل لبد من اإ�شعارها بالثقة فيها  اإ�شعارها 
واإبعادها عن املغريات واملثريات اخلادعة، وم�شاعدتها يف ح�شن اختيار 

رفيقة اخلري، وتزويدها بالكتب النافعة والبيئة ال�شاحلة.
غريزة  واإ�شباع  والأمنية،  النف�شية  املراهقة  حاجات  اإر�شاء   -5
حب النتماء يف ذاتها والثقة يف نف�شها وت�شليمها بع�س الريادات التي 

تتنا�شب مع قدراتها ومواهبها.
6- حماولة �شرف الطاقة املتوهجة يف جذوة ال�شباب وال�شابات 
باأمور نافعة يدوية اأو فكرية، وال�شبل النافعة كثرية كالريا�شة باأنواعها 

والدرا�شة والأعمال اليدوية والكت�شافات العلمية وغريها.

القادمة: فقرتنا  امللتب�صة" يف  املرحلة  "املراهقة 

المراهقة والمرحلة الملتبسة

مرحلة  فيها  تبداأ  التي  ال�شن  اأّن  النف�س  علم  اخت�شا�شيو  يرى 
املراهقة تغرّيت، فقد اأ�شبحت تبداأ يف �شن احلادية ع�شرة عند البنات 
والثانية ع�شرة عند ال�شبيان بعد ما كانت تبداأ يف �شن الرابعة ع�شرة، 
وتطّور  ال�شليمة  ال�شحية  التغذية  منها:  فهي عديدة،  اأ�شباب ذلك  اأما 
ا الذي  اأ�شاليب احلياة، لذا اأ�شبحت ت�شرفات الطفل املعا�شر خ�شو�شً
اأكرث ن�شًجا مما كان عليه يف املا�شي، مما يعطى  العا�شرة  تعّدى �شن 
انطباًعا بدخوله ال�شريع يف مرحلة املراهقة، الأمر الذي  قد ي�شبب له 

قلًقا.
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ما هي مظاهر هذه املرحلة وكيف ميكن لالأهل التعامل مع اأبنائهم 
وبناتهم؟

عن هذا ال�شوؤال يجيب الخت�شا�شيون:
من الثامنة اإىل الثانية ع�شرة مرحلة عبور يجب احرتامها:

تبداأ يف �شن الثامنة تغرّيات ج�شدية ب�شيطة، وحت�شل خالل هذه 
األ �شيء قد تغرّي،  املرحلة العديد من الأمور يف الوقت الذي يبدو فيه 
�شحيح اأنه ل تظهر تقّلبات على اجل�شم، لكنها ال�شن التي تتطّور خاللها 
املخّيلة بح�شب اخت�شا�شي علم النف�س، فهي املرحلة التي مل َيُعد فيها 
الطفل "طفال" ويف الوقت نف�شه مل ي�شبح مراهًقا، وهناك تباين بني 

ت�شرفات املراهق والطفل الذي مير يف املرحلة امللتب�شة للمراهقة.
التي  القوانني  وترف�س  اأهلها،  حياة  اأ�شلوب  تنتقد  فاملراهقة 
والثانية  الثامنة  بني  ما  �شن  يف  الطفل  اأن  حني  يف  عليها.  يفر�شونها 
ع�شرة، يقبل بكل ما ميليه عليه اأهله ويتوقع منهم اأن ي�شعوا له قواعد 
يلتزمها، ففي هذه ال�شن التي ينفذ كل طلبات اأهله من دون اعرتا�س، 
ويحب اأن يعي�س �شمن روتني، اإنها ال�شن التي يتطّور فيها ذكاء الطفل 
ويدرك جيًدا احلياة العائلية واملدر�شية، ويطمح اإىل التعّرف اإىل اأهله 
له  ي�شرح  اأن  ال�شروري  من  لذا  منه،  يتوّقعون  مللاذا  ليفهم  واأ�شاتذته 
الأهل ملاذا يطلب منه احرتام القوانني املنزلية، ويوؤكد الخت�شا�شيون 
اأّن حوار الأهل مع الطفل يف هذه ال�شن يف �شكل م�شتمر يخفف ال�شراع 

الذي يظهر بينه وبينهم لحًقا يف املراهقة.
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املراهقة والنوم يف فقرتنا القادمة:

نوم المرهقات ضرورة حيوية لنموِّهن

النوم واملراهقة، عن�شران يتعّر�شان جلاذبية متعاك�شة ل توافق 
الأهل اأبًدا.

ِتهن عندما ي�شتيقظ اجلميع، ويهربن  اأ�شَرّ تعت�شم املراهقات يف 
من النوم عندما يغرق اجلميع فيه، اإىل حد جعل بع�س الأهل ي�شت�شلم  
�شلًفا للحرب النف�شية التي تخ�شعهم لها بناتهم، وفق ما اأكدت درا�شة 

علمية ن�شرتها �شحيفة "التاميز" الربيطانية.
تتبع  اأن  يريدون  الأهل  من  املائة  يف   )40( اأّن  الدرا�شة  وتك�شف 
بناتهم بع�س قوانني املدار�س الر�شمية وامل�شتقلة التي ت�شمح بعدد اأكرث 
ميلكن  الالتي  التلميذات  اأّن  اإىل  وتلفت  للتلميذات،  النوم  �شاعات  من 
جهاز تلفزيون يف غرفة نومهن ينمن ن�شف �شاعة اأقّل من اأولئك الالتي 
ل�شن يف و�شعهن، مع العلم اأّن )50( يف املائة من الأهل الذين يعملون 

خارج املنزل يزّودون غرفة نوم ابنتهم بجهاز تلفاز.
للنوم،  الأهل موعًدا  باأن يحدد  ال�شاأن  الباحثون يف هذا  وين�شح 
وال�شعي اإىل احلوؤول دون م�شاهدة الأبناء والبنات اأفالم العنف مبا�شرة 
قبل النوم، وجعلهم يخففون من ن�شبة ا�شتهالك الكافيني يف فرتة بعد 

الظهر، اإ�شافة اإىل ت�شجيعهم على القيام بن�شاطات ريا�شية يومية.
يف  حتى  جًدا،  �شرورًيا  نف�شه  املوعد  يف  �شباًحا  النهو�س  ويعترب 
عطلة نهاية الأ�شبوع ، اإذ اإّن "ال�شاعة البيولوجية" للج�شم تبداأ بالعمل 
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بعد 40 دقيقة على الأقل من موعد ال�شتيقاظ، وتتوّقف بعد )10 اإىل 
�شباًحا،  والن�شف  ال�شاد�شة  يف  املراهقة  ا�شتيقظت  فاإذا  �شاعة،   )11
تتوقف �شاعة ج�شمها عن العمل بعد الثامنة م�شاء،  ولكن اإذا ا�شتفاقت 
يف الثانية ع�شرة ظهًرا، كما يح�شل يف نهاية الأ�شبوع فلن ت�شتطيع النوم 

قبل الواحدة فجًرا.
منها  ول�شيما  غربية،  بلدان  يف  اأجريت  عللدة  درا�للشللات  واأثبتت 
وفتيات(  )�شباًبا  املراهقني  اأّن  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  بريطانيا 
ي�شكلون اأكرب �شريحة اجتماعية تفتقد اإىل النوم، لذا، توّجهت ن�شائح 
لأّن  ال�شفوف؛  اإىل  الدخول  �شاعات  توؤّخر  كي  املدار�س  اإىل  الباحثني 

املراهقني غالًبا ما يجدون �شعوبة يف النهو�س �شباًحا من ال�شرير.
ختاًما: نرجو اأن نكون قد وّفقنا لتقدمي املفيد واجلديد يف ما 

يخ�ض مرحلة املراهقة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المراهقة )3(

ٱ ٻ ٻ

قا�سم  اجلبابرة،  م��ذّل  القّهار،  املنتقم  اجل��ّب��ار،  القوي  هلل  احلمد 
ال�سماء،  ول يف  الأر���ض  �سيء يف  يعجزه  القيا�سرة، ل  الأك��ا���س��رة، مهلك 
مبغ�ض  ال�ست�سهاديني،  حمب  املجاهدين،  قائد  على  وال�سالم  وال�سالة 

املنافقني، وعلى اآله و�سحبه الطيبني املجاهدين. اأما بعد:
من  مرحلة  ك��اأي  لي�ست  وه��ي  �سابة،  كل  بها  متر  مرحلة  املراهقة 

مراحل العمر؛ لأنها اأخطر مرحلة منر بها يف حياتنا.

 ل��ذا .. نح��ن معك��ن يف ه��ذا الي��وم )         ( املواف��ق )   ( من �صهر 
)   ( لعام )                ( يف ثالث اأيامنا من اأ�صبوع املراهقة.

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   قال تعاىل:  
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڃ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ 
ڌ  ڍڍ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ    
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک   ک ک ک گ گگ 
گ ڳ ڳ ڳ                ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ 
ے   ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے ۓ                ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
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ەئ  ائ   ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ     ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
رب  جب   يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی   ی   ىئ   ىئ 

) البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  مالك  بن  اأن�س  عن 
»ب�ّشر امل�شائني يف الظلم اإىل امل�شاجد بالنور التام يوم القيامة« �شححه 

الألباين.

ونقف الآن مع الكلمة ال�صباحية:

التهاب الغدد العرقية.. لماذا يهاجم المراهقات؟!

التهاب الغدد العرقية املزمن القيحي من الأمرا�س املزمنة التي 
تتكرر م�شاهدتها يف عيادات اأمرا�س اجللد، يبداأ املر�س عند ال�شابات 
اخلام�شة  بعد  بالرتاجع  يبداأ  احلللالت  بع�س  ويف  البلوغ،  مرحلة  يف 

والثالثني وقد ي�شتمر يف حالت اأخرى حتى اأعمار متقدمة.
واخُلراجات يف منطقة  الدمامل  ي�شبه  ملا  املتكّرر  بالظهور  يتمّيز 
الإبط خا�شة بالن�شبة لالإناث واملغنب بالن�شبة للذكور والأرداف وحميط 

حلمة الثدي ب�شكل اأقل �شيوًعا.
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وال�شبب يف ذلك اأّن اللتهاب يحدث يف اأحد اأنواع الغدد العرقية 
املحدود وجودها بهذه املناطق وهي الغدد املفرتزة.

يتمّيز املر�س اإًذا بهذه العقيدات احلمراء املوؤملة كالدمامل، والتي 
وتنفتح لحًقا  املري�س من اجللو�س،  �شديًدا بحيث متنع  اأملها  يكون  قد 

لتخرج منها مادة قيحية.
وعند تراجعها ترتك نوا�شري وهي اأ�شبه بقنوات متتد حتت �شطح 
ندبات  حفراأو  �شكل  على  ندبات  بللرتك  عللادة  ال�شفاء  وينتهي  اجللد، 
الب�شرات  ذوي  لدى  خا�شة  غامق  اأ�شمر  اأولللون  اجللد  على  �شخامية 
من  جديد  جيل  يبداأ  القدمية  الندفاعات  بع�س  �شفاء  ومع  ال�شمراء، 
للمر�س �شفة  اآخر، وهذا ما يجعل  اأو مبكان  الندفاعات بنف�س املكان 
ا باأ�شكال �شديدة  الأزمان، قد تتوافق احلالت ال�شديدة من املر�س اأي�شً

من حبوب ال�شباب يف الوجه واجلذع.
البدانة،  هي  املوؤهبة  العوامل  وموؤهباته؟  املر�س  اأ�شباب  هي  ما 
ال�شباب )وهي طبًعا  ال�شديدة من حبوب  للحالت  الوراثي  وال�شتعداد 

ل ت�شاهد لدى املر�شى(.
العرقية  الللغللدة  فوهة  انللغللالق  بللني  م�شرتكة  فهي  الأ�للشللبللاب  اأمللا 
ب�شدادات قرنية، ت�شاهد على اجللد كزوؤانات �شخمة اأحياًنا مع التهاب 

جرثومي يف هذه الغدد.
باللجوء  فيها  املري�س  يرغب  ل  اأو  ل ميكن  التي  احلالت  اأما يف 
للجراحة، ككون املنطقة امل�شابة وا�شعة مثاًل، فيمكن اللجوء للعالجات 
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املحافظة، وتت�شّمن امل�شادات احليوية التي يف�شل اختيارها بعد اإجراء 
الزرع اجلرثومي ومعرفة اجلرثوم امل�شبب.

ا عقار الرواكيوتن امل�شتخدم لعالج حبوب ال�شباب ال�شديدة،  اأي�شً
قد يوؤدى لل�شفاء اأو لهدئات طويلة املدى يف بع�س احلالت، كما قد نحتاج 

اأحياًنا ل�شوط من الكورتيزونات.
الآفللة  �شمن  الكورتيزون  حقن  املو�شعية  الإجللللراءات  تت�شّمن 
وامل�شادات احليوية ب�شكل حماليل اأو كرميات اأو �شوابني معّقمة، ويجب 
اأّل تن�شى �شرورة الدعم املعنوي للمر�س خا�شة كونهم من اأعمار �شغرية 
ا لتمو�شع املر�س يف اأماكن �شعبة وحمرجة من  )فرتة املراهقة(، واأي�شً

اجل�شم، وكذلك ل�شرية املزمن الناك�س.

القادمة: فقرتنا  للمراهقة" يف  النف�صية  "ال�صحة 

الصحة النفسية للمراهقة

على  احلللفللاظ  الفتيات  للمراهقات  الللرعللايللة  و�شائل  اأهللم  مللن 
�شحتهن النف�شية، واملراهقة نف�شها من اأقدر النا�س على خدمة ذاتها، 
ولكن الوعي املتكامل يوؤهل �شاحبه للم�شار الآمن، والوعي يكون نتيجة 
فهم للذات وثقافة ملا يحيط بها وم�شا�س بتكوينها، ويف �شبيل ذلك لبد 

اأن تلم املراهقة باأمور منها:
1ل اأن تتعرف على ذاتها فتعرف مواطن القوة لدى نف�شها وتتعرف 
اأحالم  حتليل  وحتاول  عندها،  الدفاعية  واحليلة  ودوافع  طبيعتها  على 

اليقظة ملعرفة ما تنطوي عليه نف�شها.
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والأعراف  التقاليد  مع  املتعار�شة  غري  الكامنة  رغباتها  ت�شبع  2ل 
والفكرية  والريا�شية  الجتماعية  الن�شاطات  يف  فت�شارك  املرعية 

والثقافية وغريها، وتتخذ من اأقرانها اأ�شدقائها النافعات.
3- حماولة العتماد على النف�س يف حل امل�شاكل ول متانع ا�شت�شارة 

من تثق بهن لتتقرب من ال�شواب يف حل ما اأمكن.
4ل حماولة فهم املراهقة للواقع لتكون ت�شرفاتها واقعية بعيدة عن 

اخليال والوهم.
5ل العناية باجل�شد.

فمن الوا�شح اأن فرتة املراهقة مرحلة حرجة يف حياة الفرد كما 
اأنها مرحلة قلق اجتماعي، فهي قوة هائلة كامنة �شرعان ما يتفجر اأوارها 
اإذا  نافعة  بّناءة  اأمانها، وقد تكون الطاقة  لأدنى بريق ي�شلط على فتيل 
اأح�شن توجيه فعاليتها، وقد تكون مدّمرة اإذا اأ�شيء تدبريها، والفا�شل 
الأوتللار  فتت�شابك  الكثريين  على  يت�شابه  قد  حرج  ق�شري  املوقفني  بني 
الإبحار  على  تعني  املرحلة  هذه  لطبيعة  الواعية  واملعرفة  ال�شمع،  ويثقل 

عرب تياراتها املتالطمة والنجاة مبركب احلياة اإىل ركن اآمن م�شتقر.

قلق الأمهات من املراهقة يف فقرتنا القادمة:

ما الذي يقلق األمهات من بناتهن المراهقات؟

وتبداأ يف حجب  ت�شعر مبزيد من ال�شتقالل،  الفتاة  عندما تكرب 
املعلومات عن الوالدين، وت�شعر بعدم احلاجة لإخبار الوالدين عن كل 
عندما  يتحدثون  �شوف  الأبناء  اأن  الوالدان  يعلم  اأن  يجب  ولكن  �شيء، 
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ي�شعرون بالقلق من �شيء ما اأو يحتاجون للم�شاعدة، فن�شف املراهقني 
ال�شن  اأما  والديهم،  بعدم قدرتهم على مناق�شة م�شاكلهم مع  ي�شعرون 
الأكرث �شيوًعا ملعاناة املراهقني من م�شكالت التوا�شل فتكون من الثانية 
ع�شرة اإىل الثالثة ع�شرة، ويجد ال�شبية الأمر اأكرث �شعوبة من الفتيات 
عند احلديث عن الوالدين، وبوجه عام يتجه الأطفال من اجلن�شني يف 
وهناك  اآبائهم،  عن  اأمهاتهم  مع  اأ�شهل  ب�شكل  للحديث  الأعمال  جميع 
ب�شكل جيد، مثل  الآباء  الأبناء مع  توا�شل  �شبيل  عوائق عملية تقف يف 
التلفزيون  اأن يكون جهاز  اأو  اأبنائهما  الوالدين بالقرب من  عدم وجود 
مداًرا اأو اأّن الإخوة والأخوات ين�شتون ملا يقوله البن، اأما العائق الأكرب 
فيتمثل يف عدم قدرة بع�س الآباء على الإن�شات لالأبناء، فالآباء عادة 
اأكرث من  الأوامر  اإمالء  اأو  لإلقاء املحا�شرات  ال�شتعداد  لديهم  يتوافر 
ا�شتعدادهم للتوقف وال�شتماع، اإّن حماولة فتح احلوار مع املراهق ت�شبه 

اأحياًنا توجيه احلديث اإىل حائط خرا�شاين اإذ ت�شاأله:  
ل كيف حال املدر�شة؟ فريد: بخري.

ل ماذا فعلت اليوم؟.. فريد: ل �شيء.
بالطبع مثل هذا احلوار يرتك الوالدين ولديهما اإح�شا�س برف�س 
البن احلديث معهما واأنهما ل يعلمان �شيًئا عما يحدث يف عامله، لذلك 
اأهمية  يكت�شب  معهم  الت�شال  مهارات  وبنات(  )بنني  الأطفال  تعليم 

فائقة من اأجل تطورهم و�شعادتهم على املدى الطويل.
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وا�صتمعن لهذه الفقرة:

التباس بين المراهقة والبلوغ المبكر

يحدث اأحياًنا التبا�س بني مرحلة املراهقة والبلوغ املبكر، اإذ تظهر 
عند بع�س الفتيات عالمات بلوغ، فالبنت قد تبداأ لديها العادة ال�شهرية 
يف �شن الثامنة،  فيظن البع�س اأنها عالمة لبداية املراهقة، وهذا لي�س 

�شحيحَا بل اإنه جمّرد بلوغ قبل اأوانه.
وتعترب ال�شمنة املفرطة اأحد الأ�شباب الرئي�شية لهذا البلوغ املبكر 
ياأكلون كثرًيا ويتحركون  اإذ ُي�شاب به الأطفال الذين  بح�شب الأطباء، 
الأهللل  الأطللبللاء  ين�شح  لللذا  ريا�شي،  ن�شاط  بللاأي  يقومون  ل  اأي  قلياًل 
توؤّخر  لأنها  الريا�شة يف �شكل م�شتمر،  اأطفالهم على ممار�شة  بتحفيز 

البلوغ املبكر.

ونختم بهذه الفقرة:

المراهقات والوزن الزائد

حلميات  واملراهقة  املراهق  يخ�شع  اأن  التغذية  خللرباء  يحبذ  ل 
يعاين  كان  اإذا  اإّل  النمو،  عملية  يف  الأ�شا�شية  الفرتة  هذه  يف  غذائية 
اخت�شا�شيو  يتفادى  احلالة،  هذه  يف  وحتى  الوزن،  مع  م�شكلة حقيقية 
التغذية اإخ�شاع املراهق حلميات غذائية قا�شية، كيال يخ�شر اأكرث من 
كيلو غرامني يف ال�شهر، وي�شدد اخلرباء يف حميتهم اخلا�شة باملراهقني 
الغذائية كلها، والبتعاد  على تناول وجبات متنوعة تت�شمن احل�ش�س 
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اإىل  اإ�شافة  ال�شيب�س،  وبطاطا  ال�شوكولتة  مثل  امل�شنعة  احللويات  عن 
لون ا�شتبدالها الع�شائر بالفاكهة لال�شتفادة  امل�شروبات الغازية، ويف�شّ

من الألياف املوجودة فيها.
تثبيته، ت�شجيع املراهق  اأو  الوزن  من املهم جًدا يف عملية خف�س 
اأي  تناول  من  الفتاة  ل�شيما  ومنعه  الريا�شية،  الأن�شطة  ممار�شة  على 
عقاقري اأو اأدوية خا�شة بخف�س الوزن اأو اعتماد حميات غذائية من دون 

ا�شت�شارة الطبيب اأو خبري التغذية.
ختاًما: نرجو اأن نكون قد وّفقنا لتقدمي املفيد واجلديد يف ما 

يخ�ض مرحلة املراهقة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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 أسبوع المراهقة )4(

ٱ ٻ ٻ

بتوحيده  واأم���ر  الإمي���ان  لأه��ل  وال��ف��الح  بال�سداد  احلمد هلل حكم 
اإله  األ  وطاعته، وحكم بالذل واخل�سران لأهل الكفر والطغيان. واأ�سهد 
اإل اهلل وحده ل �سريك له، ومن اتقاه وعمل مبا اأنزل وقاه وحماه، ومن 
اأّن حمّمًدا عبده  واأ�سهد  واأ�سقاه.  اأذل��ه  اأن��زل  اأعر�ض عنه وعمل بغري ما 
ور�سوله، ما من خري اإّل دّل عليه ون�سح اأّمته به. وما من �سرٍّ اأو هالك اإّل 
اآله و�سحابته والتابعني ومن  حّذرها ونهاها عنه، �سّلى اهلل عليه وعلى 

مت�ّسك ب�سّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:

من  مرحلة  ك��اأي  لي�ست  وه��ي  �سابة،  كل  بها  متر  مرحلة  املراهقة 
مراحل العمر؛ لأنها اأخطر مرحلة منر بها يف حياتنا.

 ل��ذا .. نح��ن معك��ن يف ه��ذا الي��وم )         ( املواف��ق )   ( من �صهر 
)   ( لعام )                ( يف رابع اأيامنا من اأ�صبوع املراهقة.

القرآن الكريم

ۉۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی     ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ        ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ڀ  پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ   ی  ی 
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ رب ) البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص  اآخر كالم ر�شول اهلل  عن علي -ر�شي اهلل عنه- قال: »كان 
ال�شالة ال�شالة اتقوا اهلل فيما ملكت اأميانكم« �شححه الألباين.

نقف الآن مع الكلمة ال�صباحية:

أسئلة في المراهقة

هل املراهقة عيب اأو ميزة؟
املراهقة يف حد ذاتها مرحلة طبيعية �شمن ت�شل�شل طبيعي للنمو 
ووفق امتداد زمني مير به الإن�شان من امليالد اإىل املمات، فهي مرحلة 
حقيقية وا�شحة و�شرورة لكتمال الن�شج لالإن�شان، لكن العيب وامليزة 

يف املراهقة يكمن يف نوع املراهقة.
هل للمراهقة اأنواع؟

1- املراهقة املّتزنة ل هذه ميزة.
2- املراهقة املن�شحبة ل هذه عيب.
3- املراهقة املتمّردة ل هذه عيب.
4- املراهقة املبدعة ل هذه ميزة.
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5- املراهقة املنحرفة ل هذه اأكرب عيب.
من اأّي نوع اأنِت؟

ل اأدري رمبا اأكون واحدة منهن ورمبا ل اأكون ول واحدة يف الأنواع 
ال�شابقة، ورمبا اأكون اأحمل بداخلي كل الأنواع ولكن يف اأوقات خمتلفة.

هل تعرفني الفرق بني هذه الأنواع؟
بالتحديد ل، ولكن من اأ�شمائها توّقعت الفرق بينها.

كانت  اإن  �شتعرفني  وبالتايل  مرحلة  كل  معنى  على  اأوًل  نتفق  اإًذا 
ميزة اأم عيًبا.

الأنواع هي:
من  وخالية  ومتكيفة  �شوية  مراهقة  هي  املتزنة:  املراهقة   )1(

امل�شكالت الكبرية.
جمتمع  من  املراهقة  تن�شحب  حيث  املن�شحبة:  املراهقة   )2(
تتاأمل  حيث  بنف�شها،  والنفراد  النعزال  وتف�شل  وال�شديقات  الأ�شرة 
هي  فال  وحيدًة  اليقظة  اأحللالم  من  عامل  يف  وتهيم  وم�شكالتها  ذاتها 

تندمج وت�شارك املحيطني ول هي ت�شيف جديًدا اأو تطور من نف�شها.
لكل  والرف�س  العدواين  بال�شلوك  وتت�شم  املتمردة:  املراهقة   )3(
�شيء ي�شدر من الأ�شرة اأو املدر�شة وال�شخرية من كل القواعد والتمّرد 

عليها ملجّرد التمّرد فقط.
وتطور  اإمكاناتها  املراهقة  تكت�شف  وفيها  املبدعة:  املراهقة   )4(
منها وتظهرها من خالل بطولت وم�شاركة فّعالة داخل املجتمع فت�شبح 
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به  يقتدي  ومثاًل  واملجتمع  والبيت  املدر�شة  يف  واإيجابية  فعالة  ع�شوة 
الآخرون.

من  األلللوان  يف  املراهقة  تنغم�س  حيث  املنحرفة:  املراهقة   )5(
ال�شلوك املنحرف كاملخّدرات وال�شرقة والنحالل اخللقي. 

ندخل الآن اإىل غرفة املراهق:

غرفة المراهق مصدر قلق لألهل

ُتعد م�شاألة ترتيب عرفة الطفل املراهق من اأكرث مو�شوعات النزاع 
بني الأهل واأبنائهم، فهل ميكن يوًما ما، اإيجاد حل للنزاع املتوارث اأًبا 

عن جد؟
"رتب غرفتك، ما هذه الفو�شى، و�شب اأغرا�شك"، اإنها الأوامر 
على  ترددينها  اليوم  اأنللت  وها  قبل،  من  اأمللك  من  �شمعتها  التي  ذاتها 
فهل  اإليه،  و�شلت  الفو�شى  اأن عدوى  يبدو  اأخللرى،  مرة  م�شامع طفلك 
يجب ال�شكوت عن الو�شع الذي اآلت اإليه غرفته، حيث باتت ت�شبه �شوق 
اأ�شياء بع�شها مفيد والبع�س الآخر  "الربغوث" من كرثة ما ت�شم من 
اأنه اأحياًنا يجدر بالأهل  ل معامل وا�شحة له، ي�شري خرباء الرتبية اإىل 
القبول بهذا الواقع الطبيعي الذي لبد لكل مراهق وطفل يف مرحلة ما 
قبل املراهقة اأن يختربه يف حياته، ذلك اأن هذه الغرفة بالتحديد ، تعترب 
احليز  املجازي للو�شع النف�شي للمراهق، اإنها يف الواقع مبثابة التقاطع 
ما بني الأنا املتمثلة يف ال�شرير واملوؤ�ش�شة العائلية املتمثلة يف ال�شقة، من 
هنا ي�شعى طفلك ما بني ال�شتة اأو ال�شبعة اأعوام اإىل احل�شول على غرفة 
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خا�شة به، ل ي�شاركه فيها اأحد، فاإذا كنت من فئة الأمهات املهوو�شات 
و�شوف  ملللراًرا  �شغريك  مللع  ت�شطدمني  ف�شوف  والللرتتلليللب،  بالنظام 
ت�شابني دوًما بخيبات الأمل، على الرغم من وعده لك برتتيب غرفته 

وتنظيفها فور ما ينتهي من واجباته.

كرثة الأ�صئلة للمراهق يف فقرتنا التالية:

أهلي يسألونني كثيرًا؛ كأنه تحقيق!

تت�شايق العديد من الطالبات من كرثة الأ�شئلة املوّجهة اإليها من 
ِقبل اأهلها، وتعتقد باأنها اأ�شبه بالتحقيق.. وهنا نقول: لي�س حتقيًقا ولكن 
عندما تكونني غام�شة ول تتكلمني مع اأحد يف البيت ول ت�شاركني الأهل 
�شيًئا  يعلمون  ول  �شاحبات  ثمة  مع  وتنف�شلني  اليومية  احلياة  اأمور  يف 
عنكن، هل هذا �شيء عادي؟ األي�س من حقهم القلق عليِك حتى لو كنِت 

من املراهقات املتزنات؟.
هل  نا�شج،  بعقل  املوقف  وقّيمي  اأهلك  مكان  يف  نف�شك  �شعي 

تتقبلني هذا؟!
لكن الو�شوح مع الأهل يبني قاعدة للثقة يف ت�شرفاتِك، ويطمئنهم 

دوًما عليِك ويجربهم على احرتامِك وعدم ال�شك يف ت�شرفاتِك.
وهذه  لأمللرك  ويهتموا  اأهلك  بِك  يعتني  اأن  كبرية  ميزة  اإنها  كما 
والإهمال  الت�شيب  من  تعاين  من  اأّي  تفقدها  من  اإّل  تدركها   ل  امليزة 

وعدم املتابعة.
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ل  �شاحباتك  من  واحللدة  ب�شوؤال  وعليِك  هذا  يف  رفيقتي  يا  ثقي 
يطمئن اأو ي�شاأل عليها اأحد، ما هي حقيقة م�شاعرها جتاه هذا الت�شاهل؟
فهي تدركه على اأنه جتاهل �شديد لها وعدم اكرتاث لأمرها وتعاين 

من ذلك، ورمبا تتمنى حتقيًقا واحًدا من اأهلها مما ت�شتكني اأنِت منه.

اأع�صاب املراهقة يف فقرتنا القادمة:

أنا سريعة االنفعال وعصبية؛ هل ألني مراهقة؟

اأنت تريدين حتقيق مطالبِك بالقوة وبعنف لذلك تنفعلني ب�شدة.
تكون  الفعلي  الن�شج  مراحل  ت�شبق  التي  ال�شتقالل  يف  ورغبتِك 

�شبًبا يف النفعال والع�شبية.
يف  اأكللرث  ي�شاعدِك  الأفللكللار  وتنظيم  احللللوار  اأّن  احلقيقة  لكن 

احل�شول على ما تريدين من دون ثورات الغ�شب والنفعال.
واأرجو اأن تتذكري دوًما �شعار: )حتّكمي يف انفعالتِك.. تتحكمني 

يف حياتك(.

املراهقة تكره كلمة ل .. فلماذا؟:

أكره كلمة "ال" على كل شيء!

كلمة "ل" تقال عندما تطلبني �شيًئا غري م�شموح به، اأو غري ممكن 
حتقيقه، اأو يف وقت غري منا�شب.

ري كم مرة طلبِت �شيًئا يف غري توقيته ال�شحيح لذلك �شمعِت  تذكهَّ
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اأّن الفرد دائًما يتذكر الأ�شياء التي مت رف�شها ولكن التي  كلمة ل. كما 
يف  الإحلللاح  اأّن  كما  ل،  �شوى  تتذكرن  ل  اأنللِت  لذلك  ين�شاها،  حتققت 
طلب الأ�شياء اأو �شرعة حتقيقها دون اأن يكون الطرف الآخر مهيًئا بعد 
ا املبالغة يف طلب اأ�شياء  ا ل�شماع كلمة ل، واأي�شً لال�شتجابة يعر�شِك اأي�شً
ا ل�شماع كلمة ل.  مثل اخلروج من املنزل ملقابلة ال�شديقات يعر�شِك اأي�شً
على  توؤثر  ال�شيء  طلب  وطريقة  الطلبات،  يف  والتوازن  العتدال 
يتم  الرف�س  مت  لو  حتى  متوازنة،  دائًما  الإجابة  وتاأتي  الآخللرل  الطرف 
طريقة  نف�شِك  مع  فراجعي  للطرفني،  مقبولة  بدائل  مع  ا  واأي�شً بهدوء 

ال�شوؤال التي تاأتي دائًما بالإجابة بكلمة ل.
ختاًما: نرجو اأن نكون قد وّفقنا لتقدمي املفيد واجلديد يف ما 

يخ�ض مرحلة املراهقة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع المراهقة )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املّطلع على ما تكّنه النفو�ض وال�سمائر الذي اأحاط علمه 
بكل �سيء باطنه وظاهره، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
عبد يرجو بها النجاة يوم يلقى ربه، واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله ما 
ترك خرًيا اإّل دّلنا عليه ول �سًرا اإّل حّذرنا منه، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله 

و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:

من  مرحلة  ك��اأي  لي�ست  وه��ي  �سابة،  كل  بها  متر  مرحلة  املراهقة 
مراحل العمر؛ لأنها اأخطر مرحلة منر بها يف حياتنا.

لذا .. نحن معكن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )   ( 
لعام )                ( يف خام�ض اأيامنا من اأ�سبوع املراهقة.

القرآن الكريم

ۉۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی     ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ        ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ڀ  پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ   ی  ی 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ رب ) البقرة(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شمعت  قللال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  �شعيد  اأبللي  عن 
»يك�شف ربنا عن �شاقه في�شجد له كل موؤمن وموؤمنة ويبقى كل من كان 
ي�شجد يف الدنيا رياًء و�شمعة فيذهب لي�شجد فيعود ظهره طبًقا واحًدا« 

رواه البخاري.

نقف الآن مع الكلمة ال�صباحية:

شهية المراهقات .. فرصة لوجبة صحية
مرحلة  تعترب  التي  املراهقة  فرتة  يف  وال�شغرية  ال�شغري  يحتاج 
نظام  اإىل  واجتماعية،  ونف�شية  ف�شيولوجية  تغرّيات  تتخّللها  انتقالية 
غذاء �شحي يوفر له الطاقة ال�شرورية لنموه ال�شريع، ما اأ�ش�س التغذية 
املاأكولت  لختيار  توجيهه  ميكن  كيف  املراهق،  اإىل  بالن�شبة  ال�شليمة 

ال�شحية بعيًداعن مغريات مطاعم الوجبات ال�شريعة؟
التي  املراهقة،  مرحلة  خالل  يف  ال�شغري  اأّن  اإىل  اخلللرباء  ي�شري 
والعنا�شر  الطاقة  اإىل  حاجته  تزداد   ، ال�شريع  النمو  بفرتة  ي�شفونها 
الغذائية ال�شرورية لبناء العظام ودعم الطول والوزن ومنو الع�شالت، 
فريتفع معّدل الوحدات احلرارية من )1800( اإىل )2500( �شعرة يف 
اليوم عند الإناث ومن )2200 اإىل3000( �شعرة عند الذكور، وقد يزيد 

على هذين الرقمني يف حال كان املراهق ميار�س اأي ن�شاط ريا�شي.
من هنا ميكن فهم �شبب متتع املراهقني واملراهقات، يف الإجمال 
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تناول  اأن  غري  واحدة،  دفعة  الأطعمة  اأنواع  �شتى  للتهام  كبرية  ب�شهية 
كميات كبرية من الطعام من دون النتباه  اإىل نوعيتها، ل مينح املراهق 
اأو املراهقة العنا�شر الغذائية ال�شرورية ملواكبة منوه ال�شريع واملفاجئ، 
جلوئه  يف  له  واملفيدة  ال�شحية  املاأكولت  بالئحة  املراهق  جهل  ي�شهم 
اإىل اختيار املاأكولت غري ال�شحية، مثل احللويات والوجبات ال�شريعة، 
يف  الغذائية  الإعللالنللات  اإىل  اإ�شافة  الأ�للشللدقللاء  يوؤثر  كثرية  واأحلليللاًنللا 
خياراته، كما اأن �شعي البع�س اإىل احلفاظ على قامة مم�شوقة ل�شيما 
اأي  ا�شت�شارة  دون  اعتماد حميات غذائية، من  اإىل  يوؤدي  الفتيات  لدى 
اخت�شا�شي غالًبا ما تكون غري منا�شبة ملرحلة النمو هذه، من املهم جًدا 
اأن يعي املراهق واأهله اأنه ل يجب و�شع اأي نوع من املاأكولت على لئحة 
الزائد،  الللوزن  مل�شكلة  وجود  ول  جيدة،  ال�شحة  دامت  ما  املمنوعات، 
كما يجب تعويد الطفل على تناول الطعام عند ال�شعور باجلوع، وعدم 
اعتباره و�شيلة ت�شلية ت�شاعده على �شد فراغ ما اأو مت�شية الوقت، لكن 
قبل كل �شيء يجب م�شاعدة املراهق على  تعريفه اإىل العنا�شر الغذائية 
التي ت�شمن له منًوا متوازًنا، كي يحظي مبرجعية �شاحلة من اأجل اتخاذ 

اخليارات الغذائية ال�شليمة.

القادمة: فقرتنا  عجيب" عنوان  "اأمٌر 

أمرٌ عجيب

اأّن �شن املراهقة �شّن التكليف  لقد لفت انتباهي اأمٌر عجيب وهو 
الذي يحا�شب اهلل فيه العباد، فاأ�شبح املراهق مكلًفا من ِقبل رب العاملني 

بتكاليف بعد اأن كان طفاًل يف وقت من الأوقات.
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لت اإىل اأّن اهلل �شبحانه اأراد اأن يو�شل ر�شالة للمراهق  ولقد تو�شّ
بهذا التكليف، وهي اأن ت�شبح هذه املرحلة انفتاًحا على اأغلى جتربة يف 
حياة الإن�شان  وهي النفتاح على رب العاملني وقوانينه وقواعده، وعلى 

الإ�شالم وعلى الدين وعلى التكاليف الدينية..
لقد اأراد الإ�شالم اأن يغّذي اجلانب الإيجابي يف مرحلة املراهقة، 
فحينما يدرك املراهق اأنه الآن مكلف، والتكليف جزء منه ت�شريف، لقد 
اأ�شبح م�شئوًل؛ اإذن اأ�شبح كبرًيا وله و�شعه مثل الكبار فلم َيُعد املراهق 

�شغرًيا واإمنا مكّلف مثل اأي اإن�شان كبري.
لقد احرتم الإ�شالم املراهق واهتم ب�شخ�شيته ب�شكل غري عادي 
حيث جعله ي�شرتك يف كل اأنواع العبادات مبا فيها اجلهاد يف �شبيل اهلل، 
عن طليعة امل�شلمني يف وقت من الأوقات التي اآمنت بر�شول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-، 
كانوا هم ال�شباب ولي�س ال�شيوخ، ُن�شر هذا الدين ب�شّيدنا �شعد بن اأبي 
وقا�س وكان عمره "17" �شنة، و�شيدنا على بن اأبي طالب الذي مل يكن 
يبلغ احللم بعد، و�شيدنا زيد بن حارثة وكان يف �شن املراهقة، اإّن معظم 
من دخل الإ�شالم يف كثري من الأحيان كان يف �شن املراهقة اأو ما بعد 

ذلك بقليل.

م�صكالت املراهقة يف فقرتنا القادمة:

مشكالت مرحلة المراهقة
- النحراف ال�شلوكي:

فيما  وت�شبح  والتدخني،  الإدمان  مثل  ال�شارة  العادات  ممار�شة 
والإجللرام  النحراف  اإىل  باملراهق  تنتهي  وقد  حياتهم،  من  جزًءا  بعد 
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كالن�شمام اإىل اأ�شدقاء ال�شوء مثاًل كع�شابات ال�شرقة و�شلل الإدمان.
- النحراف اجلن�شي:

امليل لالإ�شباع العاجل للميول اجلن�شية.
- الإغراق يف اأحالم اليقظة:

الواقع  عن  بعيًدا  ليعي�س  با�شتمرار  اليقظة  اأحللالم  اإىل  اللجوء 
والن�شحاب اإىل اأجواء خيالية.

- م�شكالت درا�شية:
النقطاع عن الدرا�شة والتغيب وم�شاكل بالتح�شيل املدر�شي.

- م�شكالت �شحية:
حّب ال�شباب، واختالل هرمونات، م�شاكل بالدورة ال�شهرية، تقّو�س 
كالإ�شابة  التغذية  �شوء  باأمرا�س  تتعّلق  وم�شاكل  النظر،  ق�شر  الظهر، 

بفقر الدم و�شوء التغذية، ال�شمنة وفقدان ال�شهية.
- م�شكالت �شوء اأو عدم التكيف:

اأو عدمه نتيجة التغرّيات ال�شريعة  حتدث م�شكالت �شوء التكيف 
التي تطراأ على جميع جمالت النمو، اأو نتيجة عدم التكيف مع الأ�شخا�س 

املحيطني والظروف البيئية وامل�شاكل ال�شحية.

ونختم بهذه الفقرة:

لماذا يتعمد المراهقون إيذاء ذاتهم جسديًا؟

تنت�شر �شلوكيات الأذى الذاتي اجل�شدي بني فئات املراهقني من 
اجلن�شني، اإذ يلجاأ البع�س منهم اإىل حرق اأو جرح ذاته عمًدا، وهل ثمة 
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عالج ملثل هذا ال�شلوك، وما طرق الوقاية منه؟
و�شائل عدة، منها فرك  الذاتي اجل�شدي  الأذى  �شلوكيات  ت�شمل 
احلللادة،  بلللالآلت  وجللرحلله  منه  العمق  خمتلفة  طبقات  و�شلخ  اجللد 
وحرقهب�شكل مبا�شر بال�شجائر اأو بلم�س الأ�شياء ال�شاخنة ووخزه بالإبر 
الراأ�س  وخبط  والع�س  ال�شعر  اقتالع  اإىل  اإ�شافة  اأخللرى،  باأ�شياء  اأو 
رق على اأجزاء اجل�شم باملطرقة وك�شر  باأ�شياء �شلبة، كاجلدران، والطهَّ
العظام عن ق�شد، وقد تاأخذ هذه ال�شلوكيات اأحياًنا طيًفا اأو�شع لت�شمل 
النحرافات اخللقية واملمار�شات ال�شاذة العاطفية اأو اجلن�شية اأو غريها.
متو�شط  اإىل  عميق  مللن  امللللوؤذي  ال�شلوك  هللذا  درجلللات  تختلف 
و�شطحي، اإّل اأنه يف اأغلبية احلالت، ينت�شر الأذى املتو�شط وال�شطحي 
بني فئات املراهقني، ل�شيما الإناث اللواتي ي�شّكلن )70( يف املائة من 
ال�شخ�س  عمر  متو�شط  اأّن  اإىل  الإ�شارة  مع  اجل�شدي،  الإيللذاء  حالت 
عند القيام باملحاولة الأوىل لأذى اجل�شد الذاتي هو ما بني )14و 15( 
املراهقني،  من  املائة  يف   )10( ن�شبة  اإىل  الإح�شائيات  ت�شري  �شنة، 
ممن ميار�شون الأذى الذاتي اجل�شدي عن ق�شد، يكّررون فعلهم هذا 
مبعدل )40 اإىل 50( مرة يف ال�شهر، كما تظهر اأّن ن�شبة )70( يف املائة 
اأن  اإل  للج�شد  الذاتي  الأذى  يف  اأ�شلوبهم  يغرّيون  املراهقني  اأولئك  من 
من  املائة  يف   )70( ن�شبة  ت�شّكل  والتي  بينهم  �شيوًعا  الأكللرث  الطريقة 
احلالت هي حك اجللد وفركه حتى النزف اأو قطع اجللد، ل�شيما يف 
املع�شم والذراع الأمامي، يف حني ت�شّكل احلروق ن�شبة 30 يف املائة من 
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حالت الإيذاء الذاتي اجل�شدي املتعمد.
على الرغم من تعريف م�شادر الطب النف�شي �شلوك الأذى الذاتي 
اأّن مرتكبه ل يق�شد من ذلك  اإّل  للج�شد،  اإيذاء متعّمد  باأنه  اجل�شدي 
املراهقة   / املراهق  يقدم هذا  اإًذا  ملاذا  النتحار،  اإىل مرحلة  الو�شول 

على اإيذاء ذاته ج�شدًيا؟.
ختاًما: نرجو اأن نكون قد وّفقنا لتقدمي املفيد واجلديد يف ما 
فمن  اأ�سبنا  ف��اإْن  اأ�سبوعنا،  نختم  نحن  وها  املراهقة،  مرحلة  يخ�ض 

اهلل، واإْن اأخطاأنا فمن اأنف�سنا وال�سيطان.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سالم 
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أسبوع التصدي للتغريب )1(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��ع��ظ��ي��م ال�������س���اأن، ذي ال���ق���وة واجل�����روت وال�����س��ل��ط��ان، 
اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان، واآلوؤُه َعلَّقت  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 
وحبيبه  خلقه،  من  و�سفيه  ور�سوله،  عبده  حممًدا  اأن  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:
مع هذا ال�سبح، نهل عليكن م�سلمات؛ فال�سالم عليكن ورحمة اهلل 

وبركاته.
�سياء وجوهكن،  فاإن  ال�ساحة؛  ي�سيء هذه  ال�سم�ض  �سعاع  كان  اإذا 

واإن�سات قلوبكن، هو ما ينري هذه الإذاعة.
فلكن منا يف هذا اليوم )         ( املوافق )         ( اأن نطرق �سبعة اأبواب، 
لنفتح لكن �سبع فقرات، فيها �سبع معارف، وتلقيها �سبع طالبات، وت�ستمع 

اإليها كل من تعطينا اأذنها بكل اإ�سغاء. 
التغريب،  - عن خطر  اهلل  ب��اإذن   - الأ�سبوع  ه��ذا  و�سيكون حديثنا 

وكيفية الت�سدي له.

ه��ا نحن الآن اأمام ب��اب القراآن الكرمي، ندخ��ل اإليه متو�صئني، 
ونفتحه مطمئنني، ونقراأه مرتلني: 
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القرآن الكريم

پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ڇ  تعاىل:  قللال 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ېې ې ى ى ائ ڇ   )الن�شاء(.

وننتق��ل اإىل بوابة عطرة، عطرها يفوح م��ن اأول يوٍم ولد فيها 
خامت الأنبياء -عليه ال�صالم-، اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها:

الحديث

 ،  - عنها  اهلل  ال�شاعدي -ر�شي  اأبي حميد  امللراأة  اأم حميد  عن 
اهلِل  ر�للشللوَل  يا  فقالت:  و�شلهَّم-،  عليِه  اهلُل  -�شلهَّى  النبيهَّ  جللاءت  اأنها 
اأنِك  "قد علمُت  ال�شالَة معك. فقال:  اأحبُّ  اإين  و�شلهَّم  اهلُل عليِه  �شلهَّى 
نَي ال�شالَة معي، و�شالُتِك يف بيِتك خرٌي من �شالِتِك يف حجرِتِك،  بِّ حُتِ
داِرِك  و�شالُتِك يف  داِرِك،  �شالِتِك يف  من  و�شالُتِك يف حجرِتِك خرٌي 
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خرٌي من �شالِتِك يف م�شجِد قوِمِك، و�شالُتِك يف م�شجِد قوِمِك خرٌي من 
�شيٍء من  اأق�شى  لها م�شجٌد يف  َفُبِنَي  َفاأََمَرْت،  �شالِتِك يف م�شجدي". 
ح�شنه  وجل-.  -عز  اهلَل  َلِقَيِت  حتى  فيه  ت�شلي  فكانت  واأظلِمه،  بيِتها 

الألباين.

ونطرق باب املعرفة .. مع هذه الفقرة:

تعريف التغريب

التغريب هو تيار فكري كبري ذو اأبعاد �شيا�شية واجتماعية وثقافية 
وفنية، يرمي اإىل �شبغ حياة الأمم بعامة، وامل�شلمني بخا�شة بالأ�شلوب 
الغربي، وذلك بهدف اإلغاء �شخ�شيتهم امل�شتقلة وخ�شائ�شهم املتفردة 

وجعلهم اأ�شرى التبعية الكاملة للح�شارة الغربية.

ونقف الآن اأمام باب الكلمة:

التأسيس وأبرز الشخصيات

- بداأ امل�شرقيون يف العامل الإ�شالمي مع نهاية القرن الثامن ع�شر 
اإر�شال  طريق  عن  وتعزيزها  جيو�شهم  بتحديث  ع�شر  التا�شع  ومطلع 
للتدري�س  الغربيني  اخلللرباء  با�شتقدام  اأو  الأوروبية  البالد  اإىل  بعثات 
والتخطيط للنه�شة احلديثة ، وذلك ملواجهة تطلع الغربيني اإىل ب�شط 

نفوذهم ال�شتعماري اإثر بدء عهد النه�شة  الأوروبية.
العثمانية  الإنك�شارية  على  الثاين  حممود  ال�شلطان  ق�شى  ملا   -
عام )1826م( اأمر باتخاذ الزي الأوروبي الذي فر�شه على الع�شكريني 
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واملدنيني على حد �شواء.
- ا�شتقدم ال�شلطان �شليم الثالث املهند�شني من ال�شويد وفرن�شا 

واملجر واجنلرتا وذلك لإن�شاء املدار�س احلربية والبحرية.
- قام حممد علي وايل م�شر، والذي توىل عام )1805م(، ببناء 
جي�س على النظام الأوروبي، كما عمد اإىل ابتعاث خريجي الأزهر من 

اأجل التخ�ش�س يف اأوروبا.
وافتتح  نظامًيا،  جي�ًشا  تون�س  يف  الأول  باي  با�شا  اأحمد  اأن�شاأ   -
واإيطاليون  فرن�شيون  واأ�شاتذة  �شباط  فيها  احلربية  للعلوم  مدر�شة 

واإجنليز.
اأ�شرة الفاجار التي حكمت اإيران كلية للعلوم والفنون  - افتتحت 

على اأ�شا�س غربي عام )1852م(.
- منذ عام )1860م( بداأت حركة التغريب عملها يف لبنان عن 
طريق الإر�شاليات، ومنها امتدت اإىل م�شر يف ظل اخلديوي اإ�شماعيل 

الذي كان هدفه اأن يجعل م�شر قطعة من اأوروبا.
- التقى اخلديوي اإ�شماعيل يف باري�س مع ال�شلطان العثماين عبد 
العزيز )1284هل/1867م( حينما لبيا دعوة الإمرباطور نابليون الثالث 
احل�شارة  تيار  يف  ي�شريان  كانا  وقد  العام،  الفرن�شي  املعر�س  حل�شور 

الغربية.
- ابتعث رفاعة الطهطاوي اإىل باري�س واأقام فيها خم�س �شنوات 
)1831/1826م(، وكذلك ابتعث خري الدين التون�شي اإليها واأقام فيها 
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اأربع �شنوات )1852- 1856م(، وقد عاد كل منهما حممال باأفكار تدعو 
اإىل تنظيم املجتمع على اأ�شا�س علماين عقالين.

وللحديث بقية - باإذن اهلل - .

ونطرق باًبا بعنوان:

الجذور الفكرية والعقائدية لحركة التغريب

وفتح  حللطللني،  بعد  مللهللزومللة  ال�شليبية  احلملة  ارتلللدت  لقد   -
كني�شتهم عام )1453م(،  ومقر  البيزنطية  الدولة  العثمانيون عا�شمة 
)دار  اأي:  ا�شالمبول  اإىل  ا�شمها  وغلللريوا  لهم،  عا�شمة  واتللخللذوهللا 
الإ�شالم(، كما اأن جيو�س العثمانيني قد و�شلت اأوروبا وهددت فيينا عام 
)152٩م(، وقد ظل هذا التهديد قائًما حتى عام )1683م(، و�شبق ذلك 
كله �شقوط الأندل�س وجعلها مقًرا للخالفة الأموية، كل ذلك كان مدعاة 
للتفكري بالتغريب، والتب�شري فرع منه؛ ليكون ال�شالح الذي يحطم العامل 

الإ�شالمي من داخله.
اآن واحد  اإن التغريب هجمة ن�شرانية �شهيونية ا�شتعمارية يف   -
بالطابع  الإ�شالمي  العامل  طبع  وهو  بينها  م�شرتك  هدف  على  التفت 

الغربي متهيًدا ملحو الطابع املميز لل�شخ�شية الإ�شالمية.

وقبل قليل و�صلنا اإىل باب ي�صمى بباب:
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من األفكار والمعتقدات التغريبية

- امل�شت�شرق الإجنليزي )جب( األف كتاب اإىل اأين يتجه الإ�شالم 
الذي يقول فيه: "من اأهم مظاهر �شيا�شة التغريب يف العامل الإ�شالمي؛ 
هذا  بحثه  يف  اأعلن  وقد  القدمية،  احل�شارات  ببعث  الهتمام  تنمية 
�شراحة اأنه هدف اإىل معرفة اإىل اأي مدى و�شلت حركة تغريب ال�شرق 

وما هي العوامل التي حتول دون حتقيق هذا التغريب.
- عندما دخل "اللنبي" القد�س عام )1٩18م( اأعلن قائال: "الآن 

انتهت احلروب ال�شليبية".
نظام  يف  كامن  احلقيقي  اخلطر  "اإن  بلللروان:  لورن�س  يقول   -
اجلدار  اإنلله  حيويته،  ويف  والإخ�شاع  التو�شع  على  قدرته  ويف  الإ�شالم 

الوحيد يف وجه ال�شتعمار الغربي.   
بطابع  الإ�شالمي  العامل  يطبع  اأن  اإىل  الدعوة  من  بد  فال  ولهذا 

الغرب احل�شاري".
- ت�شجيع فكرة اإيجاد فكر اإ�شالمي متطور يربر الأمناط الغربية 
اإيجاد عالئق م�شتقرة  بغية  الإ�شالمية  لل�شخ�شية  املميز  الطابع  وحمو 

بني الغرب وبني العامل الإ�شالمي خدمة مل�شاحله.

اأما اآخر اأبوابنا فهو هذا الباب: 
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االنتشار ومواقع النفوذ

العامل  بالد  كل  يف  تتغلغل  اأن  التغريب  حركة  ا�شتطاعت  لقد   -
الإ�شالمي، واإىل كل البالد امل�شرقية، على اأمل ب�شط ب�شمات احل�شارة 

الغربية املادية احلديثة على هذه البالد وربطها بالغرب فكًرا و�شلوًكا.
- لقد تعال تاأثري حركة التغريب اإذ اإنه قد ظهر بو�شوح يف م�شر، 
يف  ذلك  بعد  وتدرج  العربي،  واملغرب  واأندوني�شيا  وتركيا  ال�شام  وبالد 
البالد الإ�شالمية الأقل فالأقل ومل يخل بلد اإ�شالمي اأو م�شرقي من اآثار 

وب�شمات هذه احلركة.
عرى  نق�ض  اإىل  ي��ه��دف  م�سبوه  ت��ي��ار  التغريب  ن��ق��ول:  خ��ت��اًم��ا 
الإ�سالم. ومن واجب قادة الفكر الإ�سالمي ك�سف خمططاته والوقوف 
اأمام �سمومه ومفرتياته التي تبثها الآن �سخ�سيات م�سلمة  ب�سالبة 
و�سحافة ذات باع طويل يف حماولت التغريب، واأجهزة وثيقة ال�سلة 
التيار  ه��ذا  ا�ستطاع  وق��د  الدولية،  واملا�سونية  العاملية  بال�سهيونية 
هويتهم،  فم�سخوا  العرب؛  واملفكرات  املفكرين  من  كثري  ا�ستقطاب 

وحاولوا قطع �سلتهم بدينهم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع التصدي للتغريب )2(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ي�سطفي من املالئكة ر�ساًل ومن النا�ض، له اخللُق والأمر، 
ل من �ساء ويحكم ما ي�ساء، وهو العزيز احلكيم، اأحمده  وله احلكم، يف�سّ
تعاىل واأ�سكره، واأثني عليه واأ�ستغفره، واأ�سهد اأن حمّمًدا عبده ور�سوله، 
رفع اهلل قدَره على النا�ض، جَعل اهلل له حقوًقا على النا�ض، وجَعل يف هدِيه 
واأزواِج��ه  واآل��ه  والنِّرا�ض، �سّلى اهلل عليه وعلى �سحابته  الهدى  و�سّنَته 

املطّهرين من الدَن�ِض والأَرَجا�ض. اأما بعد:
ها نحن معكن يف هذا اليوم )         ( املوافق )         ( للحديث عن 
خطر التغريب، وكيفية الت�سدي له، والذي بداأنا احلديث عنه يوم اأم�ض.

وخري كاأ�س ما قرئ عليه اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  تلللعلللاىل:  قللللال 
ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   
ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ          
ک  ڑ  ڑ  ژ    ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ      ک  ک  ک 
ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ چ )الن�شاء(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبوة:

الحديث

عن اأ�شامة ابن زيد -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-: 
البخاري. الن�شاِء" رواه  مَن  الرجاِل  على  اأ�شرهَّ  ِفتَنًة  َبعدي  َتركُت  "ما 

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

أهداف التغريب

- يبني الأ�شتاذ اأنور اجلندي الهدف من التغريب بقوله: "الق�شاء 
على الوجهة الإ�شالمية الأ�شيلة باإدخال عنا�شر غربية عليها، لتحويلها 
عن طبيعتها ووجهتها، على نحو يق�شي على متيزها اخلا�س، ويجعلها 

قريبة من املفهوم امل�شيحي الغربي.
- ومن الأهداف احليلولة دون قيام الوحدة الإ�شالمية التي متثل 
اخلطر الأكرب، والتي جرى العمل ملقاومتها منذ وقت بعيد بتثبيت قوائم 
الإ�شالمي  العامل  وحللدة  تتمزق  اأن  اأمللل  على  والقوميات،  الإقليميات 
التاأثريات الأوروبية  ال�شيا�شية والفكرية، وبذلك تعك�س كل وحدة منها 

على طريقتها اخلا�شة.
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- الرتكيز على املناداة بالق�شاء على التفرقة بني العامل الإ�شالمي 
والعامل الغربي حتى تبقى للم�شلم �شخ�شية متميزة وي�شمون ذلك تطورا 

يف الفكر والثقافة على غرار ع�شر التنوير عند الأوروبيني.
- اإحياء الدعوة اإىل تقدي�س الوطنية والقومية وغريها من النعرات 

اجلاهلية والعتزاز بها لتكون بديال عن العتزاز بالدين وقيمه.
يجتمع  لكي  الإن�شانية  ي�شمونه  ما  حول  اللتفاف  اإىل  الدعوة   -
اجلميع حتتها فتزول الفوارق واخلالفات الدينية فيحل ال�شالم وت�شبح 
الأر�س وطنا للجميع - بزعمهم - وهي دعوة يهودية ظاهرها الرحمة 

وباطنها العذاب، لأنها يف حقيقتها �شراب.
الهدامة  والأفللكللار  الف�شاد،  ن�شر  على  العمل  الأهلللداف  ومللن   -
واملناهج الفا�شدة، كما تعد املراأة امل�شلمة من اأولويات الأمور عند دعاة 
التغريب، حيث ي�شعون بكل الطرق لتغريبها بحيث تت�شبه باملراأة الغربية 
يف كل �شيء، وقد جنحوا يف ا�شتمالة بع�س الطبقات من خالل الإعالم 

وغريه من الو�شائل الهدامة.

ونرتككم لتتذوقوا فقرة بعنوان )اآفة الختالط يف املدار�س(:

آفة االختالط في المدارس

وامل�شاواة  احلرية  منها  عللدة  ب�شعارات  تتغنى  التي  اأمريكا  يف 
لأنها  لطالبها؛  ت�شتح�شنها  بل  املختلطة،  غري  املدار�س  حتبذ  وغريها؛ 
بلغت منافعها على الطالب يف م�شاره الدرا�شي ويف م�شتقبله العلمي، بيد 
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اأننا نحن امل�شلمني نظل نردد اأننا نحافظ على قيمنا ومبادئنا وثقافتنا 
ورغم هذا جتد الواقع ي�شرخ بغري ذلك، الختالط غزى وطننا العربي 

فاأحلق به اأ�شراًرا ج�شيمة وبداأ املجتمع يح�شد اآفاته.
املدار�س  يف  الختالط  من  ال�شلبية  الآثللار  على  وقفوا  اأمريكا  يف 
ومدى تاأثريه على التح�شيل العلمي، فعمدوا لإن�شاء مدار�س غري خمتلطة 
ووقفوا على اإيجابياتها من خالل مردود طالبها. الختالط يف املدار�س 
له م�شاره وله خماطره، ولالأ�شف يف دولنا الإ�شالمية ل ن�شخ�س املر�س 

جيًدا. ولذا .. لن جند الدواء الناجع لأمرا�شنا.

وننع�صك��م بفق��رة اأخ��رى بعنوان )مل��اذا ي�صع��ون يف ن�صر ثقافة 
الختالط؟(:

لماذا يسعون في نشر ثقافة االختالط؟

هي  بالرجال  املللراأة  "اختالط  احلقيل:  اإبراهيم  الدكتور/  يقول 
الق�شية الأ�شا�س التي ي�شعى املف�شدون لن�شرها يف املجتمع، وي�شتميتون 
يف اإقناع النا�س بها، وُيوجدون لها امل�شوغات، ويجعلونها من ال�شرورات، 
ويعزون كل بالء يف الأمة وتخلف وانحطاط اإىل ما �شاد من عزل املراأة 

عن الرجل يف التعليم والعمل وغري ذلك.
الختالط،  ن�شر  يف  جنحوا  اإن  اأنهم  الأر�للس  يف  املف�شدون  ويعلم 
وقهر النا�س عليه بقوة القرارات الدولية، والتخويف بالدول امل�شتكربة، 
وا�شتغالل نفوذهم يف بالد امل�شلمني، والتفافهم على اأ�شحاب القرارات 
والتو�شيات، مما يجعلهم قادرين على اإجلاء النا�س اإليه عملًيا يف العمل 
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والدرا�شة، وفر�شه بقوة النظام - وهو ما ي�شعون اإليه بجد وقوة - فاإن 
ما بعد الختالط من الإف�شاد يكون اأهون، والن�شاء اإليه اأ�شرع كاخللوة 
املحرمة، و�شفر املراأة بال حمرم، و�شفورها وتربجها، وعر�س زينتها، 

وغري ذلك من الإثم وال�شالل، وانتهاك حرمات الكبري املتعال.
مل�شاريعهم  ورف�شهم  عليهم،  النا�س  اإنكار  اإل  ذلك  يوقف  ولن 
التغريبية، وك�شف خططهم وماآربهم لعامة النا�س، والأمر يعني اجلميع، 
ول يخت�س باأحد دون اأحد، ومن حق النا�س اأن ي�شعوا اإىل ما فيه حفظ 
والنحراف،  الف�شاد  اأ�شباب  من  ون�شائهم  وبناتهم  واأ�شرهم،  بيوتهم 
وعباد  الغرب  اأتباع  من  واملف�شدات  املف�شدين  اأيللدي  على  ياأخذوا  واأن 

ال�شهوات".

ونختم بهذه الفقرة:

من أدلة تحريم االختالط

يقول الدكتور/ اإبراهيم احلقيل: "من نظر يف �شريعة اهلل تعاىل 
الذرائع  و�شدت  الختالط،  اإىل  املوؤدية  الأبللواب  كل  اأو�شدت  اأنها  يجد 
لذلك، وحمت املجتمع من الفاح�شة والرذيلة بت�شريعات ربانية تبقي على 
دام  ما  بيوته  اأ�شره، و�شالح  وا�شتقامة  ونقاءه،  املجتمع عفته وطهارته 
اأفراده قائمني باأمر اهلل تعاىل، ممتثلني ل�شرعه، م�شت�شلمني لن�شو�س 
الكتاب وال�شنة، ومل ي�شمحوا للمف�شدين اأن ينخروا ذلك ال�شياج الربهَّاين 

بني الرجال والن�شاء، ومن الأدلة على منع الختالط ما يلي:
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1- قول اهلل تعاىل: {َواإَِذا �َشاأَْلُتُموُهنهَّ َمَتاًعا َفا�ْشاأَُلوُهنهَّ ِمْن َوَراِء 
} )الأحزاب: 53(. ِحَجاٍب َذِلُكْم اأَْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنهَّ

وهذا اخلطاب الرباين هو لأطهر هذه الأمة قلوًبا وهم ال�شحابة 
-ر�شي اهلل عنهم-، ويف اأعف الن�شاء وهن اأمهات املوؤمنني -ر�شي اهلل 
عنه-ن، فما بالك -اأخي امل�شلم- مبن هم دونهم من الرجال، ومبن ُهنهَّ 

دونهن من الن�شاء؟! .
َوَراِء ِحَجاٍب}؛ فاخلالق الرازق املدبر �شبحانه  ِمْن  ُلوُهنهَّ  {َفا�ْشاأَ
يريدون  واملف�شدون  والن�شاء،  الرجال  بني  باحلجاب  كتابه  يف  ياأمر 

حتطيمه واإزالته، وينهون النا�س عنه!
اِرِهْم} )النور:  وا ِمْن اأَْب�شَ 2- قول اهلل تعاىل: {ُقْل ِلْلُموؤِْمِننَي َيُغ�شُّ
 { اِرِهنهَّ اأَْب�شَ ِمْن  َن  �شْ َيْغ�شُ ِلْلُموؤِْمَناِت  {َوُقللْل  �شبحانه:  قال  ثم   ،)30

)النور: 31(.
فلو كان الختالط �شائًغا يف ال�شرع لكان يف هذه الأوامر الربانية 
بجواره  وجتل�س  بالرجل،  املللراأة  تختلط  كيف  اإذ  يطاق؛  ل  مبا  تكليف 
اأو الدرا�شة، ول ينظر كل واحد منهما لالآخر وهما يتبادلن  العمل  يف 

الأعمال والأوراق والدرو�س؟!
-عليه  النبي  ذكر  وفيه  عنه-  اهلل  -ر�شي  �شعيد  اأبي  حديث   -3

ال�شالة وال�شالم- اأن من حق الطريق: )غ�سُّ الب�شر(.
فاإذا كان غ�س الب�شر واجًبا على الرجال اإذا مرت مبجل�شهم يف 
اهلل  �شريعة  اأن  يزعموا  اأن  النا�س  لبع�س  ي�شوغ  فكيف  امللراأة،  الطريق 
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تعاىل ل مُتانع من اختالط الرجال بالن�شاء؟!".
عرى  نق�ض  اإىل  ي��ه��دف  م�سبوه  ت��ي��ار  التغريب  ن��ق��ول:  خ��ت��اًم��ا 
الإ�سالم. ومن واجب قادة الفكر الإ�سالمي ك�سف خمططاته والوقوف 
اأمام �سمومه ومفرتياته التي تبثها الآن �سخ�سيات م�سلمة  ب�سالبة 
و�سحافة ذات باع طويل يف حماولت التغريب، واأجهزة وثيقة ال�سلة 
التيار  ه��ذا  ا�ستطاع  وق��د  الدولية،  واملا�سونية  العاملية  بال�سهيونية 
هويتهم،  فم�سخوا  العرب؛  واملفكرات  املفكرين  من  كثري  ا�ستقطاب 

وحاولوا قطع �سلتهم بدينهم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع التصدي للتغريب )3(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��ع��ظ��ي��م ال�������س���اأن، ذي ال���ق���وة واجل�����روت وال�����س��ل��ط��ان، 
اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان، واآلوؤُه َعلَّقت  والرحمة وال�سرت والغفران، 
بها القلوب والأبدان، فذّلت خلالقها العظيم، ورغبت مبا عندُه من الأجر 
واخلري العميم، وما من �سيء اإل ي�سبح بحمده، وما من خملوق اإل �سجد 
وحبيبه  خلقه،  من  و�سفيه  ور�سوله،  عبده  حممًدا  اأن  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:
مع هذا ال�سبح، نهل عليكن م�سلمات؛ فال�سالم عليكن ورحمة اهلل 

وبركاته.
�سياء وجوهكن،  فاإن  ال�ساحة؛  ي�سيء هذه  ال�سم�ض  �سعاع  كان  اإذا 

واإن�سات قلوبكن، هو ما ينري هذه الإذاعة.
فلكن منا يف هذا اليوم )         ( املوافق )         ( اأن نطرق �سبعة اأبواب، 
لنفتح لكن �سبع فقرات، فيها �سبع معارف، وتلقيها �سبع طالبات، وت�ستمع 

اإليها كل من تعطينا اأذنها بكل اإ�سغاء.
وما زلنا يف اأ�سبوع الت�سدي للتغريب، وقد و�سلنا ليومه الثالث.

ه��ا نح��ن الآن اأمام باب القراآن الكرمي، ندخ��ل اإليه متو�صئات، 
ونفتحه ونحن مطمئنات، ونقراأه برتتيل: 
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القرآن الكريم

پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ڇ  تعاىل:  قللال 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ېې ې ى ى ائ ڇ  )الن�شاء(.

وننتق��ل اإىل بوابة عطرة، عطرها يفوح م��ن اأول يوٍم ولد فيها 
خامت الأنبياء -عليه ال�صالم-، اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها:

الحديث

اهلل  ر�شول  قال  قال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  اخلللدري  �شعيد  اأبي  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: "لتتبُعنهَّ �َشنَنَ من كان قبَلكم، �شرًبا ب�شرٍب وذراًعا بذراٍع، حتى لو 
دخلوا ُجْحَر �شبٍّ تبعُتُموهم(. قلنا: يا ر�شوَل اهلِل، اليهوُد والن�شارى؟ 

قال: فَمْن" رواه البخاري.

ونطرق باب املعرفة .. مع هذه الفقرة:

www.alukah.net
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كتب تغريبية خطرة

كانتول  )ولفرد  ملوؤلفه  احلديث"  الع�شر  يف  "الإ�شالم  كتاب   -
يف  املقارن  الدين  واأ�شتاذ  الإ�شالمية  الدرا�شات  معهد  مدير  �شميث(، 
جامعة ماكجيل بكندا، ح�شل على الدكتوراه من جامعة برن�شتون عام 
)1٩48م( حتت اإ�شراف امل�شت�شرق )هل.اأ.ر. جب( الذي تتلمذ عليه يف 
جامعة كمربيدج وهذا الكتاب يدعو اإىل التحررية والعلمانية واإىل  ف�شل 

الدين عن الدولة.
الذي  الإ�شالم"،  يتجه  اأيللن  "اإىل  كتابه  )هللل.اأ.ر.جللب(  ن�شر   -
امل�شت�شرقني  من  جماعة  مع  األفه  قد  كان  )1٩32م(  عام  بلبنان  ن�شر 
وهو يبحث يف اأ�شباب تعرث عملية التغريب يف العامل الإ�شالمي وو�شائل 

تقدمها وتطورها.
- اإن بروتوكولت حكماء �شهيون التي ظهرت يف العامل كله عام 
والعامل  الأو�للشللط  ال�شرق  اإىل  الللدخللول  من  ممنوعة  ظلت  )1٩02م( 
اإ�شرائيل  اإىل ما بعد قيام  اأي:  الإ�شالمي حتى عام )1٩52م( تقريًبا. 
يف قلب الأمة العربية والإ�شالمية، ول �شك باأن منعها كان خدمة حلركة 

التغريب عموًما.
البتذال  من  �شور  يف  الإ�شالمية  ال�شخ�شيات  بع�س  ت�شوير   -
الكتب  تلك  وكذلك  زيللدان(،  )جورجي  كتب  يف  كما  واملزاجية  والعهر 
التي ت�شيف الأ�شاطري القدمية اإىل التاريخ الإ�شالمي مثل: على هام�س 
املوثوقة  غري  امل�شادر  على  تعتمد  التي  والكتب  ح�شني،  لطه  ال�شرية 
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مثل: )حممد ر�شول احلرية( لل�شرقاوي، وكتبه عن اخللفاء الرا�شدين 
والأئمة الت�شعة.

ونطرق باًبا بعنوان:

أقوال نساء الغرب في االختالط

اأنهم  يزعمون  املف�شدين  اإن  احلقيل:  اإبراهيم  الدكتور/  يقول 
رون املراأة ويدافعون عن حقوقها  مب�شاريعهم التغريبية التخريبية َيْن�شُ
يف الختالط والف�شاد، ولكنهم كاذبون اأو جاهلون، و�شاأنقل بع�س اأقوال 
ْبَنه، و�شبقن  الن�شاء الغربيات؛ حتى نعرف راأيهن يف الختالط وقد جرهَّ
ات( اأو متطرفات، اأو  ن�شاء العاملني اإليه، ول�شن متهمات باأنهن )ُموؤَْدجَلَ

يع�شن ع�شور الظالم واحلرمي كما يقول املنافقون واملنافقات:
باأن  "اأن�شحكم  �شتانربي:  الأمريكية هيليان  ال�شحفية  تقول   -1
تتم�شكوا بتقاليدكم واأخالقكم، امنعوا الختالط، وقيدوا حرية الفتاة؛ 
بل ارجعوا لع�شر احلجاب، فهذا خري لكم من اإباحية وانطالق وجمون 
اأوروبا واأمريكا.. امنعوا الختالط، فقد عانينا منه يف اأمريكا الكثري، لقد 
اأ�شبح املجتمع الأمريكي جمتمًعا مليًئا بكل �شور الإباحية واخلالعة. اإن 
�شحايا الختالط ميلوؤون ال�شجون، اإن الختالط يف املجتمع الأمريكي 

والأوروبي قد هدد الأ�شرة وزلزل القيم والأخالق".
2- تقول كاتبة اأخرى: "اإنه لعاٌر على بالد الإجنليز اأن جتعل بناتها 

َمَثاًل للرذائل بكرثة خمالطة الرجال".

www.alukah.net
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من  كوك(  )الليدي  الإجنليزية  الكاتبة  حذرت  بريطانيا  يف   -3
كرثة  قدر  "على  فقالت:  بالرجال،  الن�شاء  اختالط  واأ�للشللرار  اأخطار 
عن  البتعاد  "علموهنهَّ  وقالت:  الزنا"،  اأولد  كللرثة  تكون  الخللتللالط؛ 

الرجال".
�شريعة  عار�شوا  وقد  قول  والف�شاد  الختالط  لدعاة  يبقى  فهل 
النا�س عليها، وكذبوا على  التي فطر اهلل  الفطرة  تعاىل، وخالفوا  اهلل 
البالد  لالختالط يف  املخزية  النتائج  واأخفوا  احلقائق،  فزوروا  النا�س 

التي اكتوت بذلك.
حمى اهلل تعاىل بالدنا وبالد امل�شلمني من املف�شدين واملف�شدات، 
واملنافقني واملنافقات، وردهم على اأعقابهم خا�شرين، اإنه �شميع قريب.

وقبل قليل و�صلنا اإىل باب ي�صمى بباب:

من أخطر األساليب العلمانية

وال�شينما،  وامل�شرح  للفن  "الرتويج  الب�شر:  ب�شر  الدكتور/  يقول 
وهذا من اأخطر الأ�شاليب العلمانية التي جنح العلمانيون يف اإغواء املراأة 
ا لبع�س الكاتبات ويقولون  امل�شلمة من خاللها، فهم قد ين�شرون ق�ش�شً
ومرة  فالنة،  لل�شاعرة  ق�شيدة  ينت�شرون  واأحياًنا  فالنة،  القا�شة  بقلم 
ملعار�س  دعاية  ين�شرون  وكذلك  فالنة،  لالأديبة  مقالة  ين�شرون  اأخرى 
ت�شكيلية تقيمها الفنانة فالنة، وقد يدعونها للم�شاركة يف التمثيل اأو يف 
اأو غري ذلك مما يوؤدي اإىل اأن تبهر هذه الفتاة وتغري اأفكارها  امل�شرح 
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املللراأة  ولتحلل  وللعلمنة  للتغريب  داعية  تكون  ثم  ومن  عقلها،  ويغ�شل 
امل�شلمة، اإذ اأنها لبد لها من الن�شياق كي حتافظ على مكانتها الوهمية 
فتنغم�س - وهي ل تدري - يف ذلك اخلبث حتى ت�شبح ل تدرك خبثه، 

وي�شبح الطيب خبيًثا لديها، والعياذ باهلل من النتكا�س".

اأما اآخر اأبوابنا فهو هذا الباب: 

 نقوالت أهل المذاهب في منع االختالط 
بين الرجال والنساء

َم  ُيَقدِّ اأَْن  ي  ِلْلَقا�شِ "َوَيْنَبِغي  ال�شرخ�شي:  قال  احلنفية:  من  اأوًل: 
ِل�ِشِه،  ا�َس َيْزَدِحُموَن يِف جَمْ َجاَل َعَلى ِحَدٍة؛ ِلأَنهَّ النهَّ �َشاَء َعَلى ِحَدٍة َوالرِّ النِّ
َل  َما  َواْلُقْبِح  اْلِفْتَنِة  ِمْن  ْحَمِة  الزهَّ ِعْنَد  َجاِل  الرِّ َمَع  �َشاِء  النِّ اْخِتاَلِط  َويِف 
ِتي  الهَّ وَمُة  �شُ اخْلُ ا  َفاأَمهَّ �َشاِء.  النِّ َبنْيَ  َيُكوُن  وَمٍة  َهَذا يِف ُخ�شُ َوَلِكْن  َيْخَفى، 

َجاِل". َمُهنهَّ َمَع الرِّ ا ِمْن اأَْن ُيَقدِّ �َشاِء َل َيِجُد ُبدًّ َجاِل َوالنِّ َتُكوُن َبنْيَ الرِّ
اإَذا  "َوْلُتِجْب  الللقللريواين:  زيد  اأبللي  ابن  قال  املالكية:  من  ثانًيا: 
 ،" ٌ ُمْنَكٌر َبنيِّ َوَل  َلْهٌو َم�ْشُهوٌر  َيُكْن ُهَناَك  مَلْ  اإْن  امْلُْعِر�ِس  َوِليَمِة  اإىَل  ُدِعيت 
( اأَْي َم�ْشُهوٌر  ٌ قال النفراوي يف �شرحه "الفواكه الدواين: )َوَل ُمْنَكٌر َبنيِّ

�َشاِء". َجاِل ِبالنِّ َظاِهٌر، َكاْخِتاَلِط الرِّ
َعَلى  ُب  جَتِ "َوَل  ال�شريازي:  اإ�شحاق  اأبو  قال  ال�شافعية:  من  ثالًثا: 
 ِ ِبَاهللهَّ ُيوؤِْمُن  َكاَن  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ اهللهَّ َر�ُشوُل  َقاَل  َقاَل:  َجاِبٌر  َرَوى  مِلَا  ِة؛  امْلَللْراأَ
ْو َمِري�ٍس«  ُمَعُة، اإلهَّ َعَلى اْمَراأٍَة اأَْو ُم�َشاِفٍر اأَْو َعْبٍد اأَ َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفَعَلْيِه اجْلُ

ُجِل، َوَذِلَك َل َيُجوُز". َها َتْخَتِلُط ِبالرهَّ َوِلأَنهَّ
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رابًعا: من احلنابلة: قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: "واأما ما يفعل 
اإىل  يحتاج  ل  فهذا  ال�شرع،  عنه يف  منهي  املوا�شم مما جن�شه  يف هذه 
ذكره؛ لأن ذلك ل يحتاج اأن يدخل يف هذا الباب، مثل: رفع الأ�شوات يف 
امل�شاجد، واختالط الرجال والن�شاء، اأو كرثة اإيقاد امل�شابيح زيادة على 
احلاجة، اأو اإيذاء امل�شلني اأو غريهم بقول اأو فعل، فاإن قبح هذا ظاهر 

لكل م�شلم".
يدعون  التي  التغريب  اأهداف  اأقوى  من  تعلمون؛  كما  والختالط 

اإليها.
عرى  نق�ض  اإىل  ي��ه��دف  م�سبوه  ت��ي��ار  التغريب  ن��ق��ول:  خ��ت��اًم��ا 
الإ�سالم. ومن واجب قادة الفكر الإ�سالمي ك�سف خمططاته والوقوف 
اأمام �سمومه ومفرتياته التي تبثها الآن �سخ�سيات م�سلمة  ب�سالبة 
و�سحافة ذات باع طويل يف حماولت التغريب، واأجهزة وثيقة ال�سلة 
التيار  ه��ذا  ا�ستطاع  وق��د  الدولية،  واملا�سونية  العاملية  بال�سهيونية 
هويتهم،  فم�سخوا  العرب؛  واملفكرات  املفكرين  من  كثري  ا�ستقطاب 

وحاولوا قطع �سلتهم بدينهم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�سالم 
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أسبوع التصدي للتغريب )4(

ٱ ٻ ٻ

واأعقب  به من كل �سائقة خمرجا،  ال��ذي جعل ملن لذ  احلمد هلل 
�سيق ال�سدائد ملن توكل عليه فرجا، واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، �سهادة من اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته مبتهجا، واأ�سهد 
اأن نبينا حممًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى، والنبي امل�سطفى، �سلى اهلل 

عليه �سالة متالأ اأقطار الأر�ض وال�سماء، و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
من منرنا ال�سداح، و�سباحنا امل�سباح، واإذاعتنا املعطاءة، نقدم لكن 
براجمنا لهذا اليوم )         ( املوافق )         ( من زوايا متعددة، واجتاهات 

متنوعة، علنا نوفق للتجديد، وجند التفاعل والتاأثري.
الرابع  يومنا  التغريب، يف  للحديث عن خطر  اليوم  معكم  ونحن 

من اأ�سبوع الت�سدي للتغريب.

اأول زوايان��ا ه��ي زاوي��ة الق��راآن الك��رمي، املليئ��ة باملعج��زات 
والأعاجيب:

القرآن الكريم

ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  تعاىل:  قال 
گ  گ  کگ  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
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ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 
پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ڇ  )الن�شاء(.

ول�صنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص زاوية عطرة، مليئة بالتفاوؤل والإميان: 

الحديث

ر�شول اهلل  قال  قال:  بن عمر -ر�شي اهلل عنهما -  عن عبداهلل 
اهلُل تعاىل وحده ل  ُيعَبَد  يِف، حتى  بال�شهَّ ال�شاعِة  "ُبِعثُت بني يدي  ملسو هيلع هللا ىلص: 
غاُر على من  لُّ وال�شهَّ �شريَك له، وُجِعَل ِرْزقي حتت ِظلِّ ُرحْمي، وُجِعَل الذُّ

ه بقوٍم فهو منهم" �شححه الألباين.  خالَف اأمري، ومن ت�شبهَّ

ور�صمنا لكم بهند�صتنا الإذاعية ثالث زوايا .. الزاوية الأوىل 
بعنوان )التاأ�صي�س واأبرز ال�صخ�صيات(:

التأسيس وأبرز الشخصيات

- ازدهرت حركة التغريب بعد �شيطرة الحتاديني عام )1٩08م( 
على احلكم يف الدولة العثمانية و�شقوط ال�شلطان عبد احلميد.

اأتللاتللورك  كمال  م�شطفى  حكومة  األغت  )1٩24م(  عللام  ويف   -
العلماين  الللركللب  اإىل  تركيا  لن�شمام  مهد  ممللا  العثمانية  اخلللالفللة 



434

احلديث، وفر�س عليها التغريب باأق�شى �شوره واأعنفها.
واأ�شول  الإ�شالم  كتابه  ن�شر عام )1٩25م(  الرزاق:  - علي عبد 
احلكم الذي ترجم اإىل الإجنليزية والأردية، يحاول فيه املوؤلف اأن يقنع 
القارئ باأن الإ�شالم دين فقط ولي�س ديًنا ودولة، وقد �شرب "�شميث" 
مثاًل به عندما اأ�شار اإىل اأن التحررية العلمانية والعاملية ل تروج يف العامل 
الكتاب  حوكم  وقد  مقبوًل،  اإ�شالمًيا  تف�شرًيا  ف�شرت  اإذا  اإل  الإ�شالمي 
و�شدرت  )1٩25/8/12م(  يف  بالأزهر  العلماء  هيئة  قبل  من  واملوؤلف 
�شده اإدانة اأخرجته من زمرة العلماء، وكان ي�شرف على جملة الرابطة 
امل�شرية  رينان" يف اجلامعة  "لأرن�شت  تكرمي  اأقام حفل  ال�شرقية كما 
مبنا�شبة مرور مائة عام على وفاة هذا امل�شت�شرق الذي مل يدخر و�شًعا 

يف مهاجمة العرب وامل�شلمني.
- وكان "حممود عزمي" من اأكرب دعاة الفرعونية يف م�شر، در�س 
على اأ�شتاذه "دور كامي" الذي كان يقول له: "اإذا ذكرت القت�شاد فال 

تذكر ال�شريعة، واإذا ذكرت ال�شريعة فال تذكر القت�شاد".
- و�شبق اأن قدم "من�شور فهمي" )1886-1٩5٩م( اأول اأطروحة 
"ليفي بريل" مهاجًما نظام الزواج يف الإ�شالم  اأ�شتاذه  للدكتوراه على 
التي مو�شوعها حالة املراأة يف التقاليد الإ�شالمية وتطوراتها، ويف هذه 
ويقول:  نف�شه".  وي�شتثني  النا�س  جلميع  ي�شرع  "حممد  يقول:  الر�شالة 
حركة  ذلك  بعد  انتقد  لكنه  وال�شهود،  املهر  من  نف�شه  اأعفى  اأنه  "اإل 
التغريب يف عام )1٩15م( وجاهر باآرائه يف الأخطاء التي حملها طه 
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ح�شني ومدر�شته.
وللحديث بقية - باإذن اهلل - .

وزاويتنا الثانية بعنوان )موؤمترات تغريبية(:

مؤتمرات تغريبية

اإىل درا�شة  بلتيمور عام )1٩42م(، وهو يدعو  - عقد موؤمتر يف 
وابتعاث احلركات ال�شرية يف الإ�شالم.

موؤمتر  باأمريكا  برن�شتون  جامعة  يف  عقد  )1٩47م(  عام  يف   -
لدرا�شة )ال�شوؤون الثقافية والجتماعية يف ال�شرق الأدنى( وقد ترجمت 
الألف  م�شروع  من   )116( رقم  حتت  العربية  اإىل  املوؤمتر  هذا  بحوث 
و)عبد  كللوراين(  و)حبيب  يونغ(،  )كويلر  فيه  �شارك  م�شر،  يف  كتاب 

احلق اإديوار(، و)لوي�س توما�س(.
- عقد موؤمتر )الثقافة الإ�شالمية واحلياة املعا�شرة( يف �شيف 
عام )1٩53م( يف جامعة )برن�شتون(، و�شارك فيه كبار املفكرين من 
األن، وجون  باتاي، وهارولد  مثل: ميل بروز، وهارولد �شميث وروفائيل 
ح�شني،  وا�شتياق  كللراج،  وكنت  الللزرقللا،  م�شطفى  وال�شيخ  كر�شويل، 

وف�شل الرحمن الهندي.
ثالث،  موؤمتر  بالباك�شتان  لهللور  يف  عقد  )1٩55م(  عام  ويف   -
امل�شلمني  من  باحثني  اإ�شراك  مبحاولتهم  خطتهم  وظهرت  ف�شل  لكنه 

وامل�شت�شرقني يف توجيه الدرا�شات الإ�شالمية.
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بللريوت  يف  وامل�شيحية  الإ�للشللالم  بللني  للتاأليف  مللوؤمتللر  انعقد   -
اللقاءات  ذلك  بعد  وتتالت  )1٩54م(،  ال�شكندرية  يف  ثم  )1٩53م(، 

واملوؤمترات يف روما وغريها من البلدان لنف�س الغر�س.
والتنمية  ال�شكان  موؤمتر  بالقاهرة  �شبتمرب )1٩٩4م( عقد  - يف 
اإتاحة  من  امل�شلمني  بني  الغربية  اجلن�شي  التحلل  اأفكار  ن�شر  بهدف 
والزواج احلر،  والإجها�س،  املراهقني،  امل�شروعة بني  لالت�شالت غري 
وال�شفاح، والتدريب على موانع احلمل، وقد اأ�شدرت هيئة كبار العلماء 
باململكة العربية ال�شعودية فتوى ب�شرورة مقاطعته واحلذر من تو�شياته 

واأهدافه.

وزاويتنا الثالثة بعنوان )من الأفكار واملعتقدات التغريبية(:

من األفكار والمعتقدات التغريبية

اإىل  والللدعللوة  القدمي  التاريخ  ودرا�للشللة  الوطنية  اإىل  الللدعللوة   -
القت�شادية  النظم  عر�س  مع  الأمللة  نه�شة  اأ�شا�س  باعتبارها  احلرية 
ا م�شحوًبا بالإعجاب، وتكرار الكالم حول تعدد الزوجات  الغربية عر�شً

يف الإ�شالم وحتديد الطالق واختالط اجلن�شني.
ذلك  باأن  اأ�شحابها  يزعم  التي  والإن�شانية  العاملية  فكرة  ن�شر   -
اخلالفات  معه  تللزول  واحللد  مذهب  على  النا�س  جمع  اإىل  ال�شبيل  هو 
وطنا  الأر�س  ولت�شبح  العامل،  يف  ال�شالم  لإحالل  والعن�شرية  الدينية 
واحدا يدين بدين واحد ويتكلم بلغة واحدة وثقافة م�شرتكة بغية تذويب 
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الفكر الإ�شالمي واحتوائه يف بوتقة الأقوياء امل�شيطرين اأ�شحاب النفوذ 
العاملي.

- اإن ن�شر الفكر القومي خطوة على طريق التغريب يف القرن التا�شع 
ع�شر وقد انتقل من اأوروبا اإىل العرب والإيرانيني والرتك والإندوني�شيني 
والهنود، اإىل كيانات جزئية تقوم على رابط جغرايف يجمع اأنا�شا ينتمون 

اإىل اأ�شول عرقية م�شرتكة.
امل�شت�شرق  يقول  القدمية،  احل�شارات  ببعث  الهتمام  تنمية   -
)جب(: "وقد كان من اأهم مظاهر �شيا�شة التغريب يف العامل الإ�شالمي؛ 
البالد  يف  ازدهللرت  التي  القدمية  احل�شارات  ببعث  الهتمام  تنمية 

املختلفة التي ي�شغلها امل�شلمون الآن.
العداء لأوروبا؛  الآن يف تقوية �شعور  اأهميته حم�شورة  وقد تكون 
القوميات  تقوية  يف  مهما  دوًرا  امل�شتقبل  يف  يلعب  اأن  املمكن  من  ولكن 

املحلية وتدعيم مقوماتها.
- عر�س روكفلر ال�شهيوين املتع�شب تربعه بع�شرة ماليني دولر 
لتخريج  معهد  به  وملحق  م�شر  يف  الفرعونية  لالآثار  متحف  لإن�شاء 

املتخ�ش�شني يف هذا الفن.
واملا�شونية  وال�شيوعية  وال�شت�شراق  ال�شتعمار  من  كال  اإن   -
الأديان" قد  "وحدة  الأديان  بني  التوفيق  ودعاة  وال�شهيونية  وفروعها 
العامل  تطويق  بهدف  وتاأييدها  التغريب  حركة  دعم  يف  جميًعا  تللاآزروا 

الإ�شالمي وتطويعه ليكون اأداة لينة باأيديهم.
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- ن�شر املذاهب الهدامة كالفرويدية والداروينية واملارك�شية والقول 
والرتكيز  )دوركللامي(  املجتمع  وبتطور  برويل(  )ليفي  الأخللالق  بتطور 
الت�شوف  عن  والدرا�شات  والتحرري،  والعلماين  الوجودي  الفكر  على 
بني  والف�شل  والوطنية،  والإقليمية  القومية  اإىل  والدعوة  الإ�شالمي، 
الدين واملجتمع، وحملة النتقا�س من الدين، ومهاجمة القراآن والنبوة 
فكرة  الإ�شالمية عن  القيم  والت�شكيك يف  الإ�شالمي،  والتاريخ  والوحي 
اجلهاد، واإ�شاعة فكرة اأن �شبب تاأخر العرب وامل�شلمني اإمنا هو الإ�شالم.
بعبقرية  الإ�شادة  مع  الباطن  العقل  من  ا  في�شً القراآن  اعتبار   -
بالإ�شراق  ذلك  وو�شف  ذهنه،  و�شفاء  واأملعيته  -ملسو هيلع هللا ىلص-  حممد  النبي 

الروحي متهيًدا لإزالة �شفة النبوة عنه.

ونختم زوايانا الإذاعية بهذه الزاوية الأخرية:

التغريب والمرأة

ملاذا  اجلميع  اأذهللان  اإىل  "يتبادر  الب�شر:  ب�شر  الدكتور/  يقول 
الرتكيز على املراأة من قبل الغرب ومن قبل اأتباعه امل�شتغربني العلمانيني؟
وال�شر اأن هوؤلء قد فطنوا ملكانة املراأة الأ�شا�شية ودورها يف �شنع 
الأمة وتاأثريها على املجتمع؛ ولذلك اأيقنوا اأنهم متى ما اأف�شدوا املراأة 
وجنحوا يف تغريبها وت�شليلها فحني ذلك تهون عليهم ح�شون الإ�شالم 

بل يدخلونها م�شت�شلمة دون اأدنى مقاومة.
يقول �شياطني اليهود يف بروتوكولتهم : علينا اأن نك�شب املراأة ففي 
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اأي يوم مدت اإلينا يدها ربحنا الق�شية.
ملكوا  حينما  الغربي  العام  الللراأي  توجيه  يف  اليهود  جنح  ولذلك 

املراأة عن طريق الإعالم وعن طريق املال.
تفعالن يف  وغانية  "كاأ�س  الإ�للشللالم:  اأعلللداء  األللد  من  اآخللر  وقللال 
حب  يف  فاأغرقوها  مدفع  األف  يفعله  مما  اأكرث  املحمدية  الأمة  حتطيم 

املادة وال�شهوات".
وهذا �شحيح؛ فاإن الرجل الواحد اإذا نزل يف خندق واأخذ يقاوم 
ب�شالحه ي�شعب اقتحام اخلندق عليه حتى ميوت، فما بالك باأمة تدافع 
عن نف�شها ، فاإذا هي غرقت يف ال�شهوات ومالت عن دينها وعن طريق 

عزها ا�شت�شلمت للعدو دون اأي مقاومة بل برتحيب وت�شفيق حار.
يبق حائل  )اإنلله مل  املللراأة واحلجاب:  تربية  كتاب  ويقول �شاحب 
يحول دون هدم املجتمع الإ�شالمي يف امل�شرق - ل يف م�شر وحدها - اإل 
الرجال يف  الذي عم  الف�شاد  التحويل، بل  امل�شلمة  املراأة  اأن يطراأ على 

امل�شرق(".
عرى  نق�ض  اإىل  ي��ه��دف  م�سبوه  ت��ي��ار  التغريب  ن��ق��ول:  خ��ت��اًم��ا 
الإ�سالم. ومن واجب قادة الفكر الإ�سالمي ك�سف خمططاته والوقوف 
اأمام �سمومه ومفرتياته التي تبثها الآن �سخ�سيات م�سلمة  ب�سالبة 
و�سحافة ذات باع طويل يف حماولت التغريب، واأجهزة وثيقة ال�سلة 
التيار  ه��ذا  ا�ستطاع  وق��د  الدولية،  واملا�سونية  العاملية  بال�سهيونية 
هويتهم،  فم�سخوا  العرب؛  واملفكرات  املفكرين  من  كثري  ا�ستقطاب 
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وحاولوا قطع �سلتهم بدينهم.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سِل 

اأجمعني".
 

 

www.alukah.net



441

أسبوع التصدي للتغريب )5(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل القوي اجلبار، املنتقم القهار، مذل اجلبابرة، قا�شم 
الأكا�شرة، مهلك القيا�شرة، ل يعجزه �شيء يف الأر�س ول يف ال�شماء، 
وال�شالة وال�شالم على قائد املجاهدين، حمب ال�شت�شهاديني، مبغ�س 

املنافقني، وعلى اآله و�شحبه الطيبني املجاهدين. اأما بعد:
من حمطات الوقود تتزودن بالوقود، ومن حمطات املياه تتزودن 
باملاء، وهنا ل بد لكن من حمطة تتزودن منها بالعلوم واملعارف اجلديدة 

واملفيدة.
وها نحن نقدم لكن يف هذا اليوم )         ( املوافق )         ( حمطتنا 

ال�شباحية؛ حمطة الإذاعية املدر�شية.
ونحن معكن اليوم للحديث عن خطر التغريب، وكيفية الت�شدي 

له، يف اآخر اأيام اأ�شبوع )الت�شدي للتغريب(.
لذا؛ �شتكون باإذن اهلل اإذاعتنا لهذا اليوم جديدة وفيها معلومات 

مفيدة - باإذن اهلل - .

حمطتنا الأوىل هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: ڇ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
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ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
ے  ھھ  ھ  ھ  ہ     ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ېې ى ى 
ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ڇ  

)الن�شاء(.

وحمطتنا الثانية هي حمطة ال�صنة النبوية:

الحديث

عن عقبة بن عامر -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اُكْم والدخوَل على الن�شاِء. فقاَل رجٌل مَن الأن�شاِر: يا ر�شوَل اهلِل،  " اإيهَّ

ُمو املوُت" رواه البخاري. ُمو؟ قاَل: احْلَ اأفراأيَت احْلَ

وحمطتنا الرئي�صة لهذا اليوم هي حمطة الكلمة ال�صباحية:

ما هي العلمانية وما حكم هذه العلمانية؟

يقول الدكتور/ ب�شر الب�شر: "العلمانية يف الأ�شل يراد بها ف�شل 
الدين عن التدخل يف تنظيم �شئون احلياة، فال تتدخل ال�شرائع ال�شماوية 
القت�شاد  م�شائل  يف  ول  واملعامالت  وال�شراء  البيع  اأمللور  تنظيم  يف 
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وال�شيا�شة وم�شائل احلرب وال�شلم وم�شائل الرتبية والتعليم وهكذا، هذا 
هو اأ�شل كلمة علمانية عند الغرب، فهي الالدينية، والعرتاف والتعامل 
مع ال�شيء امل�شاهد ونفي الظواهر الغيبية وتدخلها يف �شياغة احلياة، 
ولذا ي�شمحون بتدين الإن�شان ال�شخ�شي ، اأما اأن يكون للدين تاأثري يف 

تدبري �شئون الأمة فال، ثم انتقل هذا الوباء اإىل الأمة املحمدية.
والعلمانية باملفهوم الإ�شالمي اأعم من ذلك املفهوم الغربي، فلو 
واحدة  م�شاألة  اإل  كلها  الإ�شالم  �شريعة  بتطبيق  ينادي  �شخ�س  وجد 
فاإنه  بال�شرورة  الدين  من  وعلم  امل�شلمون،  عليه  اأجمع  مما  يرف�شها 
بتطبيق  ينادي  �شخ�س  وجد  لو  املثال  �شبيل  فعلى  مرتًدا،  كافًرا  يكون 
ال�شريعة يف احلدود ويف القت�شاد ويف ال�شيا�شة ويف التعليم اإل اأنه يقول 
يجب يف املرياث اأن ن�شاوى بني الرجل واملراأة، فاإنه بهذا يكون علمانًيا 

يف احلكم ال�شرعي، لأنه رد حكما معلوًما من دين الإ�شالم بال�شرورة.
اإًذا هذه هي العلمانية يف ا�شطالحنا حني نتحدث، وحكمها بهذا 
ال�شطالح كفر اأكرب خمرج من الإ�شالم لأنها تكذيب هلل ولر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص 
وهي اإ�شراك باهلل ما مل ينزل به �شلطاًنا، اإذ اأنها جتعل احلكم يف بع�س 

امل�شائل لغري اهلل ويف بع�شها هلل.

ومبا اأنكن ا�صتمعنت ملحطاتنا .. �صوف نكافئكن بهذه املحطة:

قاعدة مهمة

يقول الدكتور/ ب�شر الب�شر: "اإن كل مبطل على وجه هذه الأر�س 
بني  يللروج  حتى  القول؛  وزخللرف  الإ�شالح  بثوب  باطله  ُيلب�س  اأن  لبد 
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النا�س؛ لأن الباطل قبيح وم�شرتذل ومكروه وب�شع، فحينما يظهر الباطل 
على حقيقته، ويعرى على �شورته، ل تقبله النفو�س، ول تر�شى به الفطر 
اإلبا�س  اإىل  التغريبيون  العلمانيون  يلجاأ  ولذلك  وامل�شتقيمة.  ال�شليمة 
طرقهم واأ�شاليبهم واأهدافهم واأفكارهم لبو�س الإ�شالح واحلر�س على 
ذلك  كل  املختلط،  والتعليم  املختلط،  فالتوظيف  ذلك،  وغري  امل�شلحة 
بدعوى م�شلحة الأمة، وبدعوى ت�شغيل ن�شف املجتمع، ولأن فيها مردوًدا 
اقت�شادًيا وهذه هي زخارف القول التي يوحيها �شياطني الإن�س واجلن، 

ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   زب   : وتعاىل-  -تبارك  اهلل  ويقول 
چ   چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   چڇ  
ڈ        ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  رب  )الأنعام( فيخدع به 

�شعفاء الإميان وناق�شوا العقول".

حمطتنا قبل الأخرية هي بعن��وان/ )من مظاهر تغريب املراأة 
امل�صلمة(:

من مظاهر تغريب المرأة المسلمة

ا�شتق�شاوؤها  ي�شعب  جللًدا  كثرية  امل�شلمة  املللراأة  تغريب  مظاهر 
ولكن نذكر من اأهمها:

1. من مظاهر التغريب التي وقعت فيها املراأة امل�شلمة والتي نراها 
ول تخفى عن كل ذي عينني: الختالط يف الدرا�شة ويف العمل، اإذ اأنه 
يف معظم البلدان العربية والإ�شالمية ؛ الدرا�شة فيها درا�شة خمتلطة ، 
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والأعمال اأعمال خمتلطة ، ول يكاد ي�شلم من ذلك اإل من رحم اهلل ، 
وهذا هو الذي يريده التغريبيون ، فاإنه كلما تالقى الرجل واملراأة كلما 
ثارت الغرائز ، وكلما انبعثت ال�شهوات الكامنة يف خفايا النفو�س ، وكلما 

وقعت الفواح�س.
ا: التربج وال�شفور: والتربج اأن تظهر املراأة زينتها  2. ومنها اأي�شً
من  اأجللزاء  عن  تك�شف  اأن  وال�شفور:  للله.  تظهرها  اأن  لها  يحل  ل  ملن 
ج�شمها مما يحرم عليها ك�شفه لغري حمارمها. كاأن تك�شف عن وجهها 
اأو بع�شها، وهذا التربج وال�شفور ف�شا يف كثري من  و�شاقيها وع�شديها 
اإل ما  بالد امل�شلمني، بل ل يكاد يخلو منها بلد من البلدان الإ�شالمية 

قل وندر.
ولهذا كان انت�شار احلجاب اأو انح�شاره مقيا�ًشا لل�شحوة الإ�شالمية 

يف املجتمع.
3. من مظاهر التغريب: متابعة �شرعات الغرب امل�شماة باملو�شة 
والأزياء، فتجد اأن الن�شاء امل�شلمات قد اأ�شبحن يقلدن الن�شاء الغربيات 
وبكل تقبل وتفاخر، ولذلك تقول اإحدى الن�شاء الغربيات ممن ي�شمونها 
تفاجاأ  اإنها مل  العربية، قالت:  بلدان  بلًدا من  ملا زارت  الف�شاء  برائدة 

حينما راأت الأزياء الباري�شية واملو�شات احلديثة على ن�شاء ذلك البلد.
ومل ي�شلم لبا�س الأطفال - البنات ال�شغريات - اإذ جتد اأن البنت 
 ، ق�شرًيا  لبا�ًشا  تلب�س  تزال  ل  وهي  ع�شر  �شن اخلام�شة  اإىل  ت�شل  قد 

وهذه مرحلة اأوىل من مراحل تغريب ملب�شها.
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واملو�شة مرفو�شة من عدة نواحي منها :
باملو�شة،  للتعلق  القت�شادي  ال�شرر   - ب  بالكافرات  الت�شبه  اأ- 
ومعلوم كم تكلف هذه املو�شة من اأموال تنقل اإىل بالد الغرب الكافرة.  
ج - كرثة التحا�شد بني الن�شاء لأنهن يجذبهن ال�شكل اجلميل ، فيتفاخرن 

ويتحا�شدن، ويكذبن.
4. ومن مظاهر التغريب : اخللوة ، خلوة املراأة بالرجل الأجنبي 

الذي لي�س لها مبحرم.

ومبا اأن اإغالق املحطات واجب وقت ال�صالة، هانحن نختم بهذه 
املحطة:

سبل مواجهة التغريب

- من �شبل املواجهة  تعميق انتماء امل�شلمني اإىل اأمتهم الإ�شالمية 
بزيادة معرفتهم بدينهم، ومتتني ارتباطهم باإ�شالمهم يف كل جمال: يف 

الرتبية، والقت�شاد، والجتماع، وال�ّشارع، والنادي، واملعهد.. اإلخ.
- كان اإيجاد املدر�شة الع�شرية مناف�شة للمدر�شة ال�شرعية �شبًبا 
يف �شعف العلوم ال�شرعية واإيجاد منوذجني يف حياتنا الجتماعية: فكان 
دينه،  باأمور  جاهال  الع�شرية  العلوم  عن  الكثري  يعرف  م�شلم  هناك 
وم�شلم يعرف الكثري عن العلوم ال�شرعية وجاهل بعلوم ع�شره، لذلك 
علينا اأن يكون هدفنا الذي ن�شعى اإليه هو اإلغاء هذه الزدواجية، واإعطاء 
املتعلم امل�شلم ح�شيلة متوازنة من العلوم الع�شرية وال�شرعية. تغريب 
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الأمة: اآفاقه وكيفية مواجهته
الإعللالم،  لو�شائل  الإيجابي  ال�شتخدام  املواجهة  �شبل  ومللن   -
ويكون ذلك با�شتحداث اإعالم اإ�شالمي مقابل لالإعالم التغريبي الذي 

يبث �شمومه ليل نهار يف اأبناء امل�شلمني.
- ومن ذلك اأي�شا تفعيل دور الحت�شاب والأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، واإحياء هذه ال�شنة التي باتت يف عداد ال�شنن املهجورة، بل 

تعر�شت للت�شويه والتزييف من قبل الغرب واأتباعه.
- اإ�شافة اإىل ما �شبق يعد الهتمام بالبحث العلمي من اأهم ال�شبل 
يف مواجهة الأفكار واملعتقدات الوافدة، فعلى البلدان العربية والإ�شالمية 
الهتمام مب�شاألة البحث العلمي واأن تفعل هذا اجلهد يف احلياة العملية.
عرى  نق�ض  اإىل  ي��ه��دف  م�سبوه  ت��ي��ار  التغريب  ن��ق��ول:  خ��ت��اًم��ا 
الإ�سالم. ومن واجب قادة الفكر الإ�سالمي ك�سف خمططاته والوقوف 
اأمام �سمومه ومفرتياته التي تبثها الآن �سخ�سيات م�سلمة  ب�سالبة 
و�سحافة ذات باع طويل يف حماولت التغريب، واأجهزة وثيقة ال�سلة 
التيار  ه��ذا  ا�ستطاع  وق��د  الدولية،  واملا�سونية  العاملية  بال�سهيونية 
هويتهم،  فم�سخوا  العرب؛  واملفكرات  املفكرين  من  كثري  ا�ستقطاب 

وحاولوا قطع �سلتهم بدينهم.
و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  اللهم  "و�سِل 

اأجمعني".
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أسبوع الصحابة )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق ال�سماوات والأر�ض وجعل الظلمات والنور.
واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، �سهادة تنجي قائلها يوم 
البعث والن�سور، واأ�سهد اأن نبينا حممدا عبده ور�سوله، املنعوت يف القراآن 

والتوراة والإجنيل والزبور.
�سلى اهلل عليه و�سلم وعلى اآله و�سحبه �سالة ت�ساعف ل�ساحبها 

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

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ رب )الفتح: 29(.
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ون�صتمع اإىل احلديث ال�صريف:

الحديث الشريف
عن عامر بن �شعد، عن العبا�س بن عبد املطلب -ر�شي اهلل عنه-، 
ا،  اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "ذاق طعم الإميان من ر�شي باهلل رًبّ

وبالإ�شالم ديًنا، ومبحمد ر�شول" رواه م�شلم.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جيل؛ فمن هو؟:

اسمه وشرف مكانته
هو العبا�س بن عبد املطلب بن ها�شم عم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويكنى اأبا 
الف�شل -ر�شي اهلل عنه- ، ولد يف مكة قبل مولد الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بعامني اأو 
ثالثة. واأمه نتيلة بنت جناب بن كليب، وهي اأول من ك�شا الكعبة احلرير 
والديباج، وذلك اأن العبا�س -ر�شي اهلل عنه- �شاع وهو �شغري، فنذرت 
و�شت  اأًخللا،  ع�شر  اأحد  له  ففعلت.  فوجدته  البيت،  تك�شو  اأن  وجدته  اإن 

اأخوات. وقد ُولد للعبا�س ع�شرة من الذكور ما عدا الإناث.

نقف مع حاله -ر�صي اهلل عنه- قبل الإ�صالم:

حاله -رضي اهلل عنه- في الجاهلية
ا�شتد  فلما  يتولها،  طالب  اأبو  وكان  ها�شم،  لبني  ال�شقاية  كانت 
الفقر باأبي طالب، اأ�شند ال�شقاية اإىل اأخيه العبا�س، وكان من اأكرث قري�س 
ماًل، فقام بها، وعليه كانت عمارة امل�شجد. وكان ندميه يف اجلاهلية اأبا 

�شفيان بن حرب.
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وماذا عن مواقفه قبل اإ�صالمه؟:

مواقفه قبل إعالن إسالمه
�شهد مع ر�شول اهلل  بيعة العقبة الثانية، واأُخرج اإىل بدر مكرًها 
مثل غريه من بني ها�شم، فاأُ�شر و�شد وثاقه، و�شهر النبي ملسو هيلع هللا ىلص تلك الليلة 
ومل ينم، فقالوا: ما ي�شهرك يا نبي اهلل؟ قال: "اأ�شهر لأنني العبا�س". 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن يفعل ذلك  فقام رجل من القوم فاأرخى وثاقه، ثم اأمر الر�شول 
اأبي طالب،  اأخيه عقيل بن  العبا�س نف�شه وابني  بالأ�شرى كلهم. وفدى 
ونوفل بن احلارث، وحليفه عتبة بن عمرو، وكان اأكرث الأُ�شارى يوم بدر 

فداًء، لأنه كان رجاًل مو�شًرا، فافتدى نف�شه مبائة اأوقية من ذهب.

وتعالوا لن�صتمع اإىل ق�صة اإ�صالمه -ر�صي اهلل عنه- :

قصة إسالمه -رضي اهلل عنه-
الفتح، مما  عام  اإل  اإ�شالمه  عنه-  اهلل  -ر�شي  العبا�س  يعلن  مل 
جعل بع�س املوؤرخني يعدونه ممن تاأخر اإ�شالمهم، بيد اأن روايات اأخرى 
من التاريخ توحي اأنه كان من امل�شلمني الأوائل، ولكن كتم اإ�شالمه؛ يقول 
اأبو رافع خادم الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: "كنت غالًما للعبا�س بن عبد املطلب، وكان 
الف�شل،  اأُمّ  واأ�شلمت  العبا�س،  فاأ�شلم  البيت،  اأهل  دخلنا  قد  الإ�شالم 

واأَ�ْشَلْمُت، وكان العبا�س يكتم اإ�شالمه".
فكان العبا�س -ر�شي اهلل عنه- اإذن م�شلًما قبل غزوة بدر، وكان 
ة اأدت غايتها على خري ن�شق،  مقامه مبكة بعد هجرة الر�شول  و�شحبه ُخَطّ
وكانت قري�س دوًما ت�شك يف نوايا العبا�س، ولكنها مل جتد عليه �شبياًل، كما 

ُذِكَر اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قد اأمر العبا�س -ر�شي اهلل عنه- بالبقاء يف مكة.
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ويف بيعة العقبة ق�صة اأخرى:

بيعة العقبة
وفد  احلللج  مو�شم  يف  مكة  قللدم  عندما  الثانية  العقبة  بيعة  يف 
بيعتهم،  ليعطوا اهلل ور�شوله  الأن�شار، ثالثة و�شبعون رجاًل وامراأتان؛ 
وليتفقوا مع الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص على الهجرة اإىل املدينة، اأنهى الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص نباأ 
هذا الوفد اإىل عمه العبا�س -ر�شي اهلل عنه- ، فقد كان يثق بعمه يف 
املتحدثني  اأول  عنه-  اهلل  العبا�س -ر�شي  كان  اجتمعوا  فلما  كله،  راأيه 
فقال: "يا مع�شر اخلزرج، اإن حممًدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه 
من قومنا، ممن هو على مثل راأينا فيه، فهو يف عز من قومه، ومنعة يف 
بلده، واإنه قد اأََبى اإل النحياز اإليكم واللحوق بكم، فاإن كنتم ترون اأنكم 
وافون له مبا دعومتوه اإليه، ومانعوه ممن خالفه فاأنتم وما حتملتم من 
ذلك، واإن كنتم ترون اأنكم م�شِلّموه وخاذلوه بعد اخلروج به اإليكم فمن 

الآن فدعوه، فاإنه يف عز ومنعة من قومه وبلده".
تلك  "اأِيّدُت  فيقول:  العقبة  ليلة  باملدينة  يذُكر  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  وكان 

الليلة بعّمي العّبا�س، وكان ياأخذ على القوِم وُيعطيهم".

ونقف بعجالة مع اأهم مالمح �صخ�صيته -ر�صي اهلل عنه- :

أهم مالمح شخصيته -رضي اهلل عنه-
فطًنا  والأهللل،  للرحم  و�شوًل  جللّواًدا مفرط اجلود،  العبا�س  كان 
اإىل حّد الدهاء، وبفطنته هذه التي تعززها مكانته الرفيعة يف قري�س، 
ملسو هيلع هللا ىلص حني يجهر بدعوته الكثري من الأذى  اأن يدراأ عن الر�شول  ا�شتطاع 

وال�شوء.
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     وان�صنت الآن جيًدا لفقرتنا القادمة:

 بعض المواقف من حياته  -رضي اهلل عنه- 
 مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

العبا�س -ر�شي اهلل عنه-  نوايا  �شكوكها يف  ُتخفي  قري�س  تكن  مل 
العبا�س، فدخل  بدر فر�شة لختبار حقيقة  فقد وجدت يف غزوة  ولذا  ؛ 
الر�شول  ويلتقي اجلمعان يف غزوة بدر، وينادي  الغزوة مكرًها،  العبا�س 
ملسو هيلع هللا ىلص يف اأ�شحابه قائاًل: "اإن رجاًل من بني ها�شم ومن غري بني ها�شم قد 
اأخرجوا كرًها، ل حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم اأحدهم فال يقتله، 
من لقي اأبا البخرتي بن ه�شام فال يقتله، ومن لقي العبا�س بن عبد املطلب 
فال يقتله، فاإمنا اأخرج م�شتكرًها". وقد اأ�شر العبا�س  فيمن اأ�شر يوم بدر، 
وكان اأ�شره على يد اأبي الي�شر كعب بن عمرو، وقد طلب منه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
اأن يفدي نف�شه وذويه، فرف�س العبا�س  قائاًل: "اإين كنت م�شلًما قبل ذلك، 
ا فاهلل  واإمنا ا�شتكرهوين". قال: "اهلل اأعلم ب�شاأنك، اإن يُك ما تدعى حًقّ
يجزيك بذلك، واأما ظاهر اأمرك فقد كان علينا، َفاْفِد نف�شك". وبعثت له 

اأم الف�شل من مكة بالفدية، فاأطلق الر�شول �شراحه.
العبا�س  �شوت  كان  فقد  العبا�س،  فدائية  ليوؤكد  حنني  يوم  ويجيء 
ال�شكينة وال�شتب�شال، فبينما كان امل�شلمون  اأملع مظاهر  يومئٍذ وثباته من 
جمتمعني يف اأحد اأودية "تهامة" ينتظرون جميء عدوهم، كان امل�شركون 
اأ�شلحتهم، وعلى  قد �شبقوهم اإىل الوادي وكمنوا لهم يف �شعابه �شاحذين 
حني غفلة انق�شوا على امل�شلمني يف مفاجاأة مذهلة جعلتهم يهرعون بعيًدا، 
وبع�س  والعبا�س  وعلّي،  وعمر،  بكر،  اأبللو  �شاعتئٍذ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حللول  وكللان 
ال�شحابة  -ر�شي اهلل عنهم اأجمعني - ومل يكن العبا�س بجواره فقط، بل 
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كان بني قدميه اآخًذا بخطام بغلته، يتحدى املوت واخلطر، واأمره الر�شول  
اأن ي�شرخ يف النا�س، وكان ج�شيًما جهوري ال�شوت، فراح ينادي: "يا مع�شر 
الأن�شار، يا اأ�شحاب البيعة". فردوا "لبيك لبيك"، وانقلبوا راجعني جميًعا 

بعد اأن �شتتهم هجوم امل�شركني املفاجئ، وقاتلوا وثبتوا، فن�شرهم اهلل.

ا مواقف اأخرى -ر�صي اهلل عنه- : وله اأي�صً

 بعض المواقف من حياته مع الصحابة 
- رضوان اهلل عليهم أجمعين -

ملا كان عام الرمادة، وهو عام اجلدب �شنة ثماين ع�شرة، ا�شت�شقى 
نا اإذا  عمر بن اخلطاب  بالعبا�س  قائاًل: "اللهم اإنا كنا ن�شت�شقيك بنبِيّ
قحطنا، وهذا عمه بني اأظهرنا ونحن ن�شت�شقيك به" فلم ين�شرف حتى 

اأطبق ال�شحاب، و�شقوا بعد ثالثة اأيام.
ودخل عليه عثمان بن عفان  -ر�شي اهلل عنه-  ، وكان العبا�س 
"اأو�شيك  فقال:  اأو�شني.  خللال،  يا  فقال:  كريز  بنت  اأروى  اأملله  خللال 
ب�شالمة القلب، وترك م�شانعة الرجال يف احلق، وحفظ الل�شان، فاإنك 

متى تفعل ذلك ُتر�شي ربك، وت�شلح لك رعيتك".
ويوجه -ر�صي اهلل عنه-  ن�صيحًة لبنه فيقول:

من نصائحه -رضي اهلل عنه-
 - عنهما  اهلل  -ر�شي  العبا�س   بن  اهلل  عبد  لبنه  العبا�س  يقول 
نا�شًحا: "يا بني، اإن اهلل قد بلغك �شرف الدنيا فاطلب �شرف الآخرة، 

واملك هواك، واحرز ل�شانك اإل مما لك".
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ولن�صتمع اإىل درر من كلماته -ر�صي اهلل عنه-

بعض من كلماته -رضي اهلل عنه-
-ر�شي  عبا�س  بن  اهلل  عبد  لبنه  املطلب  عبد  بن  العبا�س  قللال 
اهلل عنهما - حني اخت�شه عمر بن اخلطاب وقّربه: "يا ُبنّي، ل تكذبه 
فيطرحك، ول تغتب عنده اأحًدا فيمقتك، ول تقولن له �شيًئا حتى ي�شاألك، 

ا فيزدريك". ول تف�شني له �شًرّ
وقيل للعبا�س -ر�شي اهلل عنه- : اأنت اأكرب اأم ر�شول اهلل؟ فقال: 

قبله". ولدُت  واأنا  مني  اأكرب  "هو 

ون�صل اإىل حمطتنا الأخرية:

الوفاة
ليلة  ع�شرة  لأربللع  يوم اجلمعة  اهلل عنه- يف  وفاته -ر�شي  كانت 
اهلل  -ر�شي  عثمان  عليه  و�شلى  وثالثني،  اثنتني  �شنة  رجب  من  خلت 

عنه- ، وُدفن بالبقيع.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )2(

ٱ ٻ ٻ

واأعلى  ج��م��ال،  باأبهى  واخت�ّض  ك��م��ال،  بكّل  ت��ف��ّرد  ال��ذي  احلمد هلل 
ل على عباده بجزيل النوال. جالل، وتف�سّ

واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له الكبري املتعال، املنزه عن 
ور�سوله،  اهلل  عبد  حممًدا  نبينا  اأن  واأ�سهد  والأم��ث��ال،  والأن���داد  الأ�سباه 

كرمي ال�سجايا و�سريف اخل�سال.
اآله و�سحبه خري �سحب واآل،  �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه، وعلى 

والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم املاآل .. 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  تلللعلللاىل:  قلللال 
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ   ڃڃ  ڄ 
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ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑک ک ک        ک گ  گ  گ گ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ    ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې رب )الفتح(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جيل؛ فمن هو؟:

جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنهما -
ن�شب جابر بن عبد اهلل وكنيته:

هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام الأن�شاري ال�شلمي من 
بني �شلمة، يكنى اأبا عبد اهلل -ر�شي اهلل عنه- .

ا. واأبوه  واأمه ن�شيبة بنت عقبة بن عدي، وهي من بني �شلمة اأي�شً
يف  ا�شت�شهد  الذي  اجلليل  ال�شحابي  حرام  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  هو 

غزوة اأُحد.

ون�صتمع اإىل هذه الق�صة العظيمة:

قصة إسالم جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنهما -
كان -ر�شي اهلل عنهما - ممن اأ�شلم مبكًرا، وهو اأحد ال�شتة الذين 
�شهدوا العقبة، وذلك حينما لقي ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند العقبة يف املو�شم 
نفًرا من الأن�شار، كلهم من اخلزرج وهم: اأبو اأمامة اأ�شعد بن زرارة بن 
عد�س، وعوف بن احلارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن 
العجالن، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر ابن نابي، وجابر 
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بن عبد اهلل؛ فدعاهم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل الإ�شالم، فاأ�شلموا مبادرة اإىل 
اخلري، ثم رجعوا اإىل املدينة فدعوا اإىل الإ�شالم، فف�شا الإ�شالم فيها 
حتى مل تبق دار اإل وقد دخلها الإ�شالم. وكان جابر  -ر�شي اهلل عنه-  

من املكرثين احلّفاظ لل�شنن، وُكّف ب�شره يف اآخر عمره.

ونقف الآن مع فقرة بعنوان:

 أثر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في تربية جابر بن عبد اهلل 
-رضي اهلل عنهما -

ونال  مبكرين،   - واأبللوه عبد اهلل -ر�شي اهلل عنهما  اأ�شلم جابر 
جابر -ر�شي اهلل عنه- من عطف النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحنانه الكثري. ولقد اهتم 
به النبي ملسو هيلع هللا ىلص اهتماًما كبرًيا، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ي�شاأله عن حياته ومعا�شه واأحواله 

هه دائًما نحو اخلري. كلها، ويوِجّ
ويف البخاري عن جابر بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنه- قال: كان 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلمنا ال�شتخارة يف الأمور كلها كما يعلمنا ال�شورة من 
القراآن، يقول: "اإذا هَمّ اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري الفري�شة، 
واأ�شاألك  بقدرتك  واأ�شتقدرك  بعلمك  اأ�شتخريك  اإين  اللهم  ليقل:  ثم 
اأعلم، واأنت عالم  اأقدر، وتعلم ول  من ف�شلك العظيم، فاإنك تقدر ول 
ومعا�شي  ديني  الأمللر خري يل يف  هذا  اأن  تعلم  كنت  اإن  اللهم  الغيوب، 
اأو قال: عاجل اأمري واآجله- فاقدره يل وي�شره يل ثم  اأمري -  وعاقبة 
ومعا�شي  ديني  �شر يل يف  الأمللر  اأن هذا  تعلم  كنت  واإن  فيه،  بارك يل 
وعاقبة اأمري - اأو قال: يف عاجل اأمري واآجله- فا�شرفه عني وا�شرفني 
ي حاجته". عنه، واقدر يل اخلري حيث كان، ثم ر�شني به". قال: "وي�شِمّ
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وهيا بنا لنتعرف على:

 أهم مالمح شخصية جابر بن عبد اهلل 
-رضي اهلل عنه-

اجلهاد: على  • حر�شه 
فر�شة  اأول  من  اجلهاد  على  عنه-  اهلل  -ر�شي  جابر  اأقبل  لقد 
اخلروج  من  عنه-  اهلل  -ر�شي  اهلل  عبد  اأبوه  منعه  لقد  للجهاد،  واتته 
اإىل بدر واأُحد، وا�شتاأثر بذلك اخلروج لنف�شه، وترك جابًرا -ر�شي اهلل 
اأُحد بادر اإىل  اأبوه يف غزوة  عنه- ال�شاب لأخواته ال�شت، وملا ا�شت�شهد 
اخلروج اإىل اجلهاد ل تفوته غزوة مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ن�شرًة لدين اهلل 
واإعالء لكلمته. قال جابر -ر�شي اهلل عنه- : "غزا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإحدى 
وع�شرين غزوة، غزوت معه ت�شع ع�شرة غزوة، ومل اأ�شهد بدًرا ول اأحًدا، 

منعني اأبي، حتى اإذا ُقتل اأبي يوم اأُحد مل اأتخلف عن غزوة غزاها".

ون�صل اإىل فقرة بعنوان:

 بعض مواقف جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه- 
مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

عن جابر بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنه- قال: ملا قتل اأبي جعلت 
اأك�شف الثوب عن وجهه اأبكي وينهوين عنه، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ل ينهاين، فجعلت 
عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "تبكني اأو ل تبكني، ما زالت املالئكة 

تظله باأجنحتها حتى رفعتموه".
وروى البخاري ب�شنده عن جابر -ر�شي اهلل عنه- قال: جاء ر�شول 
و�شوئه  من  علَيّ  و�شَبّ  فتو�شاأ  اأعقل،  ل  مري�س  واأنللا  يعودين  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
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فعقلت، فقلت: يا ر�شول اهلل، ملن املرياث؟ اإمنا يرثني كاللة. فنزلت اآية 
الفرائ�س.

ا قفن معنا لت�صتمعن اإىل: واأي�صً

 بعض مواقف جابر بن عبد اهلل مع الصحابة 
- رضوان اهلل عليهم -

)1( مع اأبيه -ر�شي اهلل عنهما - :
يف البخاري ب�شنده عن جابر -ر�شي اهلل عنهما - قال: ملا ح�شر 
من  اأول  فى  مقتوًل  اإل  اأراين  "ما  فقال:  الليل،  من  اأبللي  دعللاين  اأُحللد 
علَيّ منك غري  اأعز  بعدي  اأترك  ل  واإين  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اأ�شحاب  يقتل من 
ملسو هيلع هللا ىلص، فاإن علَيهَّ ديًنا فاق�ِس وا�شتو�ِس باأخواتك خرًيا".  نف�س ر�شول اهلل 
نف�شي  تطب  ثم مل  اآخر يف قرب،  معه  ودفن  قتيل،  اأول  فكان  فاأ�شبحنا 
اأن اأتركه مع الآخر، فا�شتخرجته بعد �شتة اأ�شهر، فاإذا هو كيوم و�شعته 

ًة غري اأُُذنه. ُهَنَيّ
)2( مع اأبي بكر ال�شديق -ر�شي اهلل عنه- :

اأنه قال:  عن جابر بن عبد اهلل الأن�شاري -ر�شي اهلل عنهما - 
دخلت على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال يل: "يا جابر، لو قد جاءنا مال حلثيت 
اأن ينجز يل تلك  ملسو هيلع هللا ىلص قبل  لك ثم حثيت لك". قال: فقب�س ر�شول اهلل 
بكر: ونحن  اأبو  بكر -ر�شي اهلل عنه- فحدثته فقال  اأبا  فاأتيت  العدة، 
فاأتاه  قال:  ثم حثيت لك.  ثم حثيت لك  لو قد جاءنا �شيء حلثيت لك 
مال فحثي يل حثية ثم حثية ثم قال: لي�س عليك فيها �شدقة حتى يحول 

احلول. قال: فوزنتها فكانت األًفا وخم�شمائة.
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)3( مع عبد اهلل بن اأني�س -ر�شي اهلل عنه- :
عن جابر بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنهما - قال: بلغني حديث عن 
رجل من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص �شمعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل اأ�شمعه منه، ف�شرت 
اأني�س -ر�شي اهلل  فاإذا هو عبد اهلل بن  ال�شام  اإليه حتى قدمت  �شهًرا 
فقال:  الر�شول  اإيَلّ  الباب، فرجع  اأن جابًرا على  اإليه  فاأر�شلت   ، عنه- 
قال:  واعتنقته.  فاعتنقني  اإيَلّ  فخرج  نعم.  قلت:  اهلل؟  عبد  بن  اأجابر 
يف  منه  اأ�شمعه  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  من  �شمعته  اأنللك  بلغني  حديث  قلت: 
املظامل؛ فخ�شيت اأن اأموت اأو متوت. قال: �شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "يح�شر 
النا�س - اأو العباد - عراة غرًل بهما، فيناديهم ب�شوت ي�شمعه من بعد 
كما ي�شمعه من قرب: اأنا امللك اأنا الديان ل ينبغي لأحد من اأهل اجلنة 
اأن يدخل اجلنة واأحد من اأهل النار يطلبه مبظلمة، ول ينبغي لأحد من 
اأهل النار يدخل النار واأحد من اأهل اجلنة يطلبه مبظلمة حتى يقت�شه 
منه حتى اللطمة". قال: وكيف واإمنا ناأتي عراة غرًل؟ قال:"باحل�شنات 

وال�شيئات".
)4( مع جابر بن عمري -ر�شي اهلل عنهما - :

عن عطاء اأنه راأى جابر بن عبد اهلل وجابر بن عمري الأن�شاريني 
-ر�شي اهلل عنهما - يرمتيان، فمَلّ اأحدهما فجل�س، فقال له �شاحبه: 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  �شمعت  اأمللا  لالآخر:  اأحدهما  فقال  نعم.  قللال:  ك�شلت؟ 
يقول: "كل �شيء لي�س من ذكر اهلل فهو لعب، اإل اأن يكون اأربعة: مالعبة 
الغر�شني،  بني  الرجل  وم�شي  فر�شه،  الرجل  وتاأديب  امراأته،  الرجل 

وتعلم الرجل ال�شباحة".
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و�صرية هذا ال�صحابي اجلليل بحر عميق؛ ومع هذه الفقرة:

 من مواقف جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه- 
مع التابعين

احلارث: بن  �شعيد  • مع 
-ر�شي  اهلل  عبد  بن  جابر  على  دخلنا  احلللارث:  بن  �شعيد  قللال 
اهلل عنه- وهو ي�شلي يف ثوب واحد ملتحًفا به، ورداوؤه قريب لو تناوله 
بلغه، فلما �شلم �شاألناه عن ذلك، فقال: "اإمنا اأفعل هذا لرياين احلمقى 
قال  ثم  اأمثالكم، فيف�شوا على جابر رخ�شة رخ�شها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص". 
وهو  ليلة  فجئته  اأ�شفاره،  بع�س  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  مع  "خرجت  جابر: 
ي�شلي يف ثوب واحد وعلَيهَّ ثوب واحد فا�شتملت به، ثم قمت اإىل جنبه، 
قال: "يا جابر، ما هذا ال�شتمال؟ اإذا �شليت وعليك ثوب واحد فاإن كان 

وا�شًعا فالتحف به، واإن كان �شيًقا فاتزر به".

وفقرتنا القادمة بعنوان:

من األحاديث التي رواها جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل 
عنهما - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

اهلل  ر�شول  قال  قللال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  اهلل  عبد  بن  جابر  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: "اأعطيت خم�ًشا مل يعطهن اأحد من الأنبياء قبلي: ن�شرت بالرعب 
م�شرية �شهر، وجعلت يل الأر�س م�شجًدا وطهورا، واأميا رجل من اأمتي 
اأدركته ال�شالة فلي�شل، واأحلت يل الغنائم، وكان النبي يبعث اإىل قومه 

خا�شة وبعثت اإىل النا�س كافة، واأعطيت ال�شفاعة" رواه البخاري.
وعن جابر بن عبد اهلل الأن�شاري -ر�شي اهلل عنه- قال: �شمعت 
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وهو  اإل  اأحدكم  "ل ميوتن  يقول:  اأيام  بثالثة  موته  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل 
يح�شن الظن باهلل" رواه م�شلم.

وله -ر�صي اهلل عنه- اأثر يف الآخرين؛ ومع هذه الفقرة:

أثر جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه- في اآلخرين
روى عنه اأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأكرث من مائة وع�شرين من ال�شحابة 
والتابعني؛ فممن روى عنه من ال�شحابة: اأن�س بن مالك، وعبد اهلل بن 
الرحمن  عبد  بن  وحممود  التميمي،  وماعز  لبيد،  بن  وحممود  ثعلبة، 
بن  حبان  بن  وا�شع  التابعني:  من  عنه  روى  وممن  وغريهم.  التميمي 
قرمز، ومعاذ بن رفاعة بن رافع، ويزيد بن �شهيب، واحلارث بن رافع، 

وغريهم الكثري.
وكان -ر�شي اهلل عنه- يعِلّم غريه وين�شر ما تعلمه من ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكان -ر�شي اهلل عنه- اأحد املفتني بعد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت له 

حلقة يف امل�شجد النبوي، يعِلّم فيها النا�س ويفقههم.

واحفظن هذه الكلمات:

من كلمات جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه-
قال جابر بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنه- : "ما منا اأحد اإل مالت 
اهلل  -ر�شي  وقال  اهلل".  عبد  وابنه  عمر  خال  ما  بها،  ومال  الدنيا  به 
عنه- عندما �شمع مبوت ابن عبا�س -ر�شي اهلل عنهما - و�شفق باإحدى 
يديه على الأخرى: "مات اأعلم النا�س، واأحلم النا�س، ولقد اأ�شيبت به 

هذه الأمة م�شيبة ل ترتق".

ونختم بهذه الفقرة:
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وفاة جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه-
ُتُويِفّ جابر بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنه- �شنة اأربع و�شبعني، وهو 

ابن اأربع وت�شعني �شنة، و�شلى عليه اأبان بن عثمان.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأعاد واأبدا، واأجزل علينا النعم واأ�سدى، ل هادَي ملن 
اأ�سل، ول م�سل ملن هدى.

واأ�سه���د األ اإل���ه اإل اهلل وحده ل �سريك ل���ه، واأ�سهد اأن حممًدا عبده 
ور�سوله، اأكرم ر�سول، واأ�سرف نبي، �سلى اهلل و�سلم عليه وعلى اآله و�سحبه 
واأتباع���ه، كان���وا اأ�سّد النا�ض اقتفاًء لآثار الر�سول واأكرثهم به اإقتداء .. 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
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  
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ  ٻ پ پ پ  ٻ  ٱ  ٻ ٻ        
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ        ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
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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                
ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ       
ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
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؟:

أبو عبيدة عامر بن الجراح -رضي اهلل عنه-
ن�شبه وكنيته:

اأبو عبيدة،  الفهري،  القر�شي  بن اجلراح  بن عبد اهلل  هو عامر 
م�شهور بكنيته وبالن�شبة اإىل جده، واأمه اأميمة بنت غنم. ولد �شنة )40( 
قبل الهجرة )584م(. وكان رجاًل نحيًفا معروق الوجه، اأجناأ )يف كاهله 

اْنِحناء على �شدره(، اأثرم )اأي اأنه قد ك�شرت بع�س ثنيته(.

ون�صتمع الآن اإىل ق�صة اإ�صالمه -ر�صي اهلل عنه-  :

 قصة إسالم أبي عبيدة بن الجراح 
-رضي اهلل عنه- 

كان اأبو عبيدة -ر�شي اهلل عنه- من ال�شابقني الأولني اإىل الإ�شالم، 
فقد اأ�شلم يف اليوم التايل لإ�شالم اأبي بكر -ر�شي اهلل عنه- ، وكان اإ�شالمه 
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على يدي ال�شديق نف�شه، فم�شى به وبعبد الرحمن ابن عوف وبعثمان بن 
فاأعلنوا بني يديه كلمة  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اإىل  الأرقللم  اأبي  وبالأرقم بن  مظعون 

احلق، فكانوا القواعد الأوىل التي اأقيم عليها �شرح الإ�شالم العظيم.
اأ�شلم -ر�شي اهلل عنه- يف بداية الدعوة، اأي قبل الهجرة بثالث 

ع�شرة �شنة، هاجر الهجرتني، و�شهد بدًرا وما بعدها.

التالية: فقرتنا  عبيدة" يف  اأبي  "مناقب 

 من مناقب أبي عبيدة بن الجراح 
-رضي اهلل عنه-

)1( هو اأحد الع�شرة املب�شرين باجلنة؛ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "اأبو بكر 
يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعلّي يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وطلحة يف 
اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرحمن بن عوف يف اجلنة، و�شعد بن 
اأبي وقا�س يف اجلنة، و�شعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يف اجلنة، واأبو 

عبيدة بن اجلراح يف اجلنة" رواه الإمام اأحمد.
)2( حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص له وثناوؤه عليه؛ روى الرتمذي عن اأبي هريرة 
اأبو بكر، نعم  "ِنْعَم الرجل  ملسو هيلع هللا ىلص:  -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل 
بن  اأ�شيد  الرجل  نعم  بن اجلراح،  اأبو عبيدة  الرجل  نعم  الرجل عمر، 
ح�شري، نعم الرجل ثابت بن قي�س بن �شما�س، نعم الرجل معاذ بن جبل، 

نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح".
وعن عبد اهلل بن �شقيق قال: قلت لعائ�شة -ر�شي اهلل عنها - : 
اأبو  قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص؟  اهلل  ر�شول  اإىل  اأحب  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب  اأُيّ 
بكر. قلت: ثم َمن؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم اأبو عبيدة بن 

اجلراح. قلت: ثم من؟ قال: ف�شكتت.
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وفقرتنا القادمة هي بعنوان:

 أثر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في تربية أبي عبيدة بن الجراح 
-رضي اهلل عنه- :

من هذه املواقف التي تدل على مدى تاأثره برتبية النبي ملسو هيلع هللا ىلص له:
العا�س  بن  عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اأر�شل  للهجرة  الثامنة  ال�شنة  يف 
-ر�شي اهلل عنه- اإىل اأر�س َبِلّي وُعْذرة يف غزوة ذات ال�شال�شل، ووجد 
اأعدائه كبرية، فاأر�شل اإىل  اأن قوة  عمرو بن العا�س -ر�شي اهلل عنه- 
الأولني،  املهاجرين  من  النا�س  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فندب  ي�شتمده،  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول 
اجلراح  بن  عبيدة  اأبا  عليهم  فاأّمر  اآخرين،  يف  وعمر  بكر  اأبا  فانتدب 
مدًدا لعمرو بن العا�س -ر�شي اهلل عنه- . فلما قدموا عليه، قال عمرو 
-ر�شي اهلل عنه- : اأنا اأمريكم. فقال املهاجرون: بل اأنت اأمري اأ�شحابك، 
واأبو عبيدة اأمري املهاجرين. فقال: اإمنا اأنتم مددي. فلما راأى ذلك اأبو 
عبيدة -ر�شي اهلل عنه- ، وكان ح�شن اخُللق، متبًعا لأمر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وعهده، فقال: تعلم يا عمرو اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يل: "اإن قدمت على 

�شاحبك فتطاوعا"، واإنك اإن ع�شيتني اأطعتك.
عبد  فعن  الللبللارع؛  املوقف  هللذا  تربيته  ملسو هيلع هللا ىلص يف  الر�شول  اأثللر  ومللن 
اهلل بن �شوذب قال: جعل اأبو اأبي عبيدة يت�شدى لأبي عبيدة يوم بدر، 
اح ق�شده  وجعل اأبو عبيدة -ر�شي اهلل عنه- يحيد عنه، فلما اأكرث اجلَرّ

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  الآية:  فاأنزل اهلل فيه هذه  اأبو عبيدة فقتله؛ 
پ پ   پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ 
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ 
چڇ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ 
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ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ رب )املجادلة: 22(.
اإل  العزمة  اأن يعزم هذه  وما كان لأبي عبيدة -ر�شي اهلل عنه- 
بروح من اهلل - تعاىل - ، تنف�س عن قلبه الطاهر ال�شليم كل َعَر�ٍس من 
اأعرا�س الدنيا الفانية، وجترده من كل رابطة واآ�شرة اإل رابطة العقيدة.

ولن�صتمع اإىل:

 أهم مالمح شخصية أبي عبيدة بن الجراح 
-رضي اهلل عنه-

)1( الأمانة والقيادة: روى البخاري ب�شنده عن حذيفة -ر�شي اهلل 
عنه- قال: جاء العاقب وال�شيد �شاحبا جنران اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يريدان 
اأن يالعناه. قال: فقال اأحدهما ل�شاحبه: ل تفعل، فواهلل لئن كان نبًيّا 
�شاألتنا،  ما  نعطيك  اإنا  قال:  بعدنا.  ول عقبنا من  نفلح نحن  ا، ل  فالعَنّ
"لأبعثن معكم  فقال:  اأميًنا.  اإل  معنا  تبعث  ول  اأميًنا،  وابعث معنا رجاًل 
رجاًل اأميًنا حق اأمني". فا�شت�شرف له اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: "قم 
يا اأبا عبيدة بن اجلراح". فلما قام، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "هذا اأمني هذه 

الأمة".
)2( الثبات يف امليدان والدفاع عن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: عن عائ�شة -ر�شي 
اهلل عنها - قالت: �شمعت اأبا بكر -ر�شي اهلل عنه- يقول: ملا كان يوم اأُحد 
وُرمي ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وجهه حتى دخلت يف وجنتيه حلقتان من املغفر، 
فاأقبلت اأ�شعى اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واإن�شان قد اأقبل من ِقبل امل�شرق يطري 
طرياًنا، فقلت: اللهم اجعله طاعة حتى توافينا اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فاإذا 
اأبو عبيدة بن اجلراح -ر�شي اهلل عنه- قد بدرين، فقال: اأ�شاألك باهلل يا 
اأبا بكر اإَلّ تركتني فاأنزعه من وجنة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. قال اأبو بكر -ر�شي 
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اهلل عنه- : فرتكته. فاأخذ اأبو عبيدة بثنية اإحدى حلقتي املغفر فنزعها 
و�شقط على ظهره، و�شقطت ثنَيّة اأبي عبيدة -ر�شي اهلل عنه- ، ثم اأخذ 

ٍة اأخرى ف�شقطت، فكان اأبو عبيدة يف النا�س اأثرم. احللقة الأخرى بثنَيّ
اأبي  اأر�شل عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه- اإىل  )3( الزهد: 
وقال  دينار،  واأربعمائة  درهللم  اآلف  باأربعة  عنه-  اهلل  -ر�شي  عبيدة 
لر�شوله: انظر ما ي�شنع؟ فق�ّشمها اأبو عبيدة -ر�شي اهلل عنه- ، فلما 
اأخرب عمَر ر�شوُله مبا �شنع اأبو عبيدة باملال، قال: "احلمد هلل الذي جعل 

يف الإ�شالم من ي�شنع هذا".
الذين  القادة  من  عنه-  اهلل  -ر�شي  كان  اجلند:  م�شاورة   )4(
الللروم  حتت�شد  وعندما  يخطونها،  خطوة  كل  يف  رجالهم  ي�شت�شريون 
بقبول  الأكرثية  عليه  فاأ�شار  اأ�شحابه،  ا�شت�شار  ال�شام  اأر�س  ل�شتعادة 
احل�شار يف حم�س، اأما خالد فاأ�شار عليه بالهجوم على جموع الروم، 

ولكن اأبا عبيدة اأخذ براأي الأكرثية.

م��ن مواقف اأبي عبيدة بن اجلراح م��ع الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ؛ هو عنوان 
فقرتنا القادمة:

 من مواقف أبي عبيدة بن الجراح -رضي اهلل عنه- 
مع الرسول

اأُحد، وقد  ملسو هيلع هللا ىلص يوم  كان -ر�شي اهلل عنه- ممن ثبت مع الر�شول 
اأ�شرع اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونزع احللقتني من املغفر اللتني دخلتا يف وجنة 

ر�شول اهلل.
قال:  �شباع  بن  حبيب  جمعة  اأبي  عن  ب�شنده  اأحمد  الإمللام  وروى 
تغدينا مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومعنا اأبو عبيدة بن اجلراح -ر�شي اهلل عنه- 
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، قال: فقال: يا ر�شول اهلل، هل اأحد خري منا؟! اأ�شلمنا معك، وجاهدنا 
معك. قال: "نعم، قوم يكونون من بعدكم، يوؤمنون بي ومل يروين".

مواق��ف اأب��ي عبي��دة بن اجل��راح م��ع ال�صحابة - ر�ص��وان اهلل 
عليهم - ؛ هو عنوان فقرتنا القادمة:

 مواقف أبي عبيدة بن الجراح مع الصحابة 
- رضوان اهلل عليهم -

)1( مع اأبي بكر ال�شديق -ر�شي اهلل عنه- : بعث اأبو بكر -ر�شي 
اهلل عنه- اإىل اأبي عبيدة -ر�شي اهلل عنه- هُلَمّ حتى اأ�شتخلفك؛ فاإين 
�شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "اإن لكل اأمة اأميًنا، واأنت اأمني هذه الأمة". 
اأمره ر�شول  َرُجاًل  اأبو عبيدة -ر�شي اهلل عنه- : ما كنت لأتقدم  فقال 

نا. اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يوؤَُمّ
وقال اأبو بكر ال�شديق -ر�شي اهلل عنه- يوم ال�شقيفة: "قد ر�شيت 

لكم اأحد هذْين الرجلني"، يعني ُعمر واأبا عبيدة.
)2( مع عمر بن اخلطاب: كان عمر -ر�شي اهلل عنه- يقول: "مل 

اأكن مغرًيا اأمًرا ق�شاه اأبو عبيدة".
اأبي  اإىل  كان  َويِل  حني  عنه-  اهلل  -ر�شي  عمر  كتبه  كتاب  واأول 
"اأو�شيك  له:  اإذ قال   ، يوليه على جند خالد -ر�شي اهلل عنه-  عبيدة 
بتقوى اهلل الذي يبقى ويفنى ما �شواه، الذي هدانا من ال�شاللة واأخرجنا 
من الظلمات اإىل النور، وقد ا�شتعملتك على جند خالد بن الوليد، فقم 

باأمرهم الذي يحق عليك...".

م��ن مواق��ف اأب��ي عبي��دة ب��ن اجل��راح -ر�ص��ي اهلل عن��ه-  م��ع 
التابعني؛ هو عنوان فقرتنا القادمة:
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 من مواقف أبي عبيدة بن الجراح -رضي اهلل عنه- 
مع التابعين

عن �شليمان بن ي�شار اأن اأهل ال�شام قالوا لأبي عبيدة بن اجلراح 
-ر�شي اهلل عنه- : خذ من خيلنا �شدقة. فاأبى، ثم كتب اإىل عمر بن 
بن  عمر  اإىل  فكتب  ا  اأي�شً فكلموه  فاأبى،  عنه-  اهلل  -ر�شي  اخلطاب 
اخلطاب -ر�شي اهلل عنه- ، فكتب اإليه عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل 
عنه- : "اإن اأحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم". قال 

مالك: اأي ارددها على فقرائهم.

ونقف مع:

 بعض من األحاديث التي نقلها أبو عبيدة بن 
الجراح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

بن اجلراح -ر�شي اهلل  اأبي عبيدة  ب�شنده عن  الدارمي  �شنن  يف 
عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اأول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، 

ثم ملك اأعفر، ثم ملك وجربوت ي�شتحل فيها اخلمر واحلرير".

واحفظن هذه الكلمات:

 بعض كلمات أبي عبيدة بن الجراح 
-رضي اهلل عنه- 

- قال -ر�شي اهلل عنه- يوم ال�شقيفة: "يا مع�شر الأن�شار، اإنكم 
اأول من ن�شر واآزر، فال تكونوا اأول من بدل وغري".

وحتري�شهم  للحرب  جنده  حما�شة  اإثللارة  يف  كلماته  اأهم  ومن   -
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ويثبت  ين�شركم  اهلل  ان�شروا  اهلل،  "عباد  تلك:  مقولته  اجلهاد  على 
ومر�شاة  الكفر،  ال�شرب منجاة من  فاإن  ا�شربوا؛  اأقدامكم. عباد اهلل 
خطوة،  اإليهم  تخطوا  ول  م�شافكم،  ترتكوا  ل  للعار،  ومدح�شة  للرب، 
ول تبدءوهم بقتال، واأ�شرعوا الرماح، وا�شترتوا بالدرق )اأي الدروع(، 
والزموا ال�شمت اإل من ذكر اهلل -عز وجل- يف اأنف�شكم حتى يتم اأمركم 

اإن �شاء اهلل".

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة أبي عبيدة بن الجراح -رضي اهلل عنه-
ُتُويف اأبو عبيدة بن اجلراح -ر�شي اهلل عنه- يف طاعون َعْموا�س 
�شنة ثماين ع�شرة، عن ثماٍن وخم�شني �شنة، و�شلى عليه معاذ بن جبل 

-ر�شي اهلل عنه- .
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع الصحابة )4(

ٱ ٻ ٻ

احلم���د هلل ال���ذي تف���ّرد بالبقاء والكم���ال، وق�سم بني عب���اده الأرزاق 
والآج���ال، وجعلهم �سعوًب���ا وقبائل ليتعارفوا، ومل���وًكا و�سوقة ليتنا�سفوا، 
وبع���ث الر�س���ل مب�سري���ن ومنذري���ن، لئ���ال يك���ون للنا����ض عل���ى اهلل حج���ة، 
وختمه���م بخريته م���ن خليقت���ه، ال�سالِك بتاأيي���ده الطري���ق امل�ستقيم على 

املحجة.

واأ�سهد األ اإله اإل اهلل على الإطالق، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله، 
املبعوث اإىل اأهل الآفاق، املنعوت بتهذيب الأخالق، ومكارم الأعراق.

�سل���ى اهلل عليه و�سلم، وعلى اآله و�سحبه، �سالًة و�سالًما متعاقبني 
اإىل يوم التالق .. 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
ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  تللعللاىل:  قلللال 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ۇ ۆ 
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ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  
وئ  ەئ  ەئ  ائائ   ى  ى  ې  ې 
وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ   پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ              ٺ ٺ  ٿ ٿ       ٿ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ     ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ رب )التوبة(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جيل؛ فمن هو؟:

تميم الداري -رضي اهلل عنه-
هو متيم بن اأو�س بن خارجة ين�شب اإىل الدار وهو بطن من خلم 

يكنى اأبا رقية بابنة له ت�شمى رقية مل يولد له غريها.
ولد -ر�شي اهلل عنه- بفل�شطني وكان راهبها وعابدها ثم قدم اإىل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة لي�شلم.

وماذا عن ق�صة اإ�صالمه -ر�صي اهلل عنه- ؟:

قصة إسالم تميم الداري -رضي اهلل عنه-
ا وكان اإ�شالمه يف �شنة ت�شع من الهجرة وقد �شحب  كان ن�شرانًيّ
متيم ر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وغزا معه وروى عنه، وكان ي�شكن املدينة ثم انتقل 
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منها اإىل ال�شام بعد مقتل عثمان -ر�شي اهلل عنه-.

م��ن اأه��م مالم��ح �صخ�صية متيم ال��داري -ر�ص��ي اهلل عنه- ؛ يف 
فقرتنا التالية:

 من أهم مالمح شخصية تميم الداري
-رضي اهلل عنه-

)1( كرثة العبادة: متيم -ر�شي اهلل عنه- ممن ا�شتهروا بكرثة 
العبادة وقيام الليل وتالوة القراآن.

عن م�شروق قال: قال رجل من اأهل مكة: هذا مقام متيم الداري لقد 
راأيته ذات ليلة حتى اأ�شبح اأو قرب اأن ي�شبح يقراأ اآية من كتاب اهلل ويركع 

ى  ې              ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  زب  ويبكي:  وي�شجد 
ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ  ۇئ ۇئ رب)اجلاثية: 21(.

ويف �شعب الإميان اأن متيًما الداري كان يختم القراآن يف كل �شبع.
بعد  امل�شجد  الللداري يف  قللام متيم  قللال:  �شليم  بن  �شفوان  وعللن 
زب ىئ يئ جب    حب خب مبرب  الية:  بهذه  الع�شاء فمر  اأن �شلى 

)املوؤمنون: 104(، فما خرج منها حتى �شمع اأذان ال�شبح.
)2( ورع متيم الللداري -ر�شي اهلل عنه- : عن متيم الللداري يف 
هذه الآية: زب ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ رب )املائدة: 
106(، قال: برئ منها النا�س غريي وغري عدي بن بداء، وكانا ن�شرانيني 
يختلفان اإىل ال�شام قبل الإ�شالم، فاأتيا ال�شام لتجارتهما وقدم عليهما 
من  ومعه جام  بتجارة  اأبي مرمي  بن  بديل  له:  يقال  ها�شم  لبني  موىل 
ف�شة يريد به امللك وهو عظم جتارته فمر�س فاأو�شى اإليهما، واأمرهما 
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اأن يبلغا ما ترك اأهله.
ثم  درهم  باألف  فبعناه  اجلام  ذلك  اأخذنا  مات  فلما  متيم:  قال 
اقت�شمناه اأنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا اإىل اأهله دفعنا اإليهم ما كان 
معنا وفقدوا اجلام ف�شاألونا عنه، فقلنا: ما ترك غري هذا وما دفع اإلينا 
تاأثمت  ملسو هيلع هللا ىلص املدينة  اأ�شلمت بعد قدوم ر�شول اهلل  غريه، قال متيم: فلما 
درهم  اإليهم خم�شمائة  واأديت  فاأخربتهم اخلرب  اأهله  فاأتيت  ذلك  من 
واأخربتهم اأن عند �شاحبي مثلها فاأتوا به ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ف�شاألهم البينة، 
فلم يجدوا فاأمرهم اأن ي�شتحلفوه مبا يقطع به على اأهل دينه فحلف فاأنزل 
اهلل: زب ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ رب)املائدة: 106( 
زب ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ رب )املائدة: 108(، فقام عمرو   اإىل قوله: 
اآخر فحلفا فنزعت اخلم�شمائة درهم من عدي بن  ابن العا�س ورجل 

بداء.
اإيجابيته  تظهر   : عنه-  اهلل  -ر�شي  الللداري  متيم  اإيجابية   )3(
-ر�شي اهلل عنه- من خالل مقرتحاته على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعن ابن عمر: اأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا بدن قال له متيم الداري: األ اأتخذ لك منرًبا يا ر�شول اهلل 
يجمع اأو يحمل عظامك؟ قال: "بلى"، فاتخذ له منرًبا مرقاتني. رواه اأبو 

داود.
امل�شجد  اإ�للشللاءة  اقللرتاح  �شاحب  ا  اأي�شً عنه-  اهلل  -ر�شي  وكللان 
بالقنديل والزيت وكانوا ل ي�شرجون قبل ذلك اإل ب�شعف النخل وقد بعث 
اأحدهم  ا�شم  وكان  الغر�س  لهذا  -ر�شي اهلل عنه- خم�شًة من غلمانه 

ملسو هيلع هللا ىلص �شراًجا. النبي  "فتًحا" ف�شماه 
عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: "اأول من اأ�شرج يف امل�شجد 

متيم الداري".
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وفقرتنا التالية هي بعنوان:

 من مواقف تميم الداري -رضي اهلل عنه- 
مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

قال عكرمة ملا اأ�شلم متيم قال: يا ر�شول اهلل، اإن اهلل مظهرك على 
الأر�س كلها، فهب يل قريتي من بيت حلم، قال: "هي لك" وكتب له بها، 

قال: فجاء متيم بالكتاب اإىل عمر، فقال: اأنا �شاهد ذلك فاأم�شاه.
فقال  فاأ�شلمت.  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على  قدمت  قللال:  عامر  بن  زيد  وعن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتميم الداري: "�شلني". ف�شاأله بيت عينون وم�شجد اإبراهيم 
الأمن  اأ�شاألك  قلت:  �شلني"،  زيد  "يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال  اإيللاه  فاأعطاهن 

والإميان يل ولولدي فاأعطاين ذلك.

وهذا موقف جميل:

موقف تميم الداري وغالمه مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلص يف خم�شة غلمان  النبي  الللداري على  �شراج موىل متيم  قدم 
لتميم واأ�شرج يف م�شجد النبي بالقنديل والزيت وكانوا ل ي�شرجون قبل 
م�شجدنا"،  اأ�شرج  "من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  فقال  النخل،  ب�شعف  اإل  ذلك 
فقال متيم الداري: غالمي هذا. فقال: "ما ا�شمه؟"، فقال: فتح، فقال 

النبي: "بل ا�شمه �شراج"، قال: ف�شماين ر�شول اهلل �شراًجا.

ونقف هنا لن�صتمع اإىل:

حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن تميم الداري -رضي اهلل عنه-

م�شرًعا  يوم  ذات  ملسو هيلع هللا ىلص جاء  اهلل  ر�شول  اأن  قي�س:  بنت  فاطمة  عن 
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فقال:  النا�س،  فاجتمع  ال�شالة جامعة  النا�س  ونودي يف  املنرب  ف�شعد 
الداري  متيًما  ولكن  لرهبة،  ول  لرغبة  اأدعكم  مل  اإين  النا�س  اأيها  "يا 
اإىل  اأهل فل�شطني ركبوا البحر فقذف بهم الريح  اأن نفرا من  اأخربين 
جزيرة من جزائر البحر، فاإذا هم بدابة اأ�شعر ل يدرى ذكر هو اأو اأنثى 
لكرثة �شعره، فقالوا: من اأنت، فقالت: اأنا اجل�شا�شة، فقالوا: فاأخربينا، 
رجل  الدير  هذا  يف  ولكن  م�شتخربتكم،  ول  مبخربتكم  اأنا  ما  فقالت: 
فقري اإىل اأن يخربكم واإىل اأن ي�شتخربكم، فدخلوا الدير فاإذا هو رجل 
اأعور م�شفد يف احلديد، فقال: من اأنتم؟ قالوا: نحن العرب، فقال: هل 
بعث فيكم النبي؟ قالوا: نعم، قال: فهل اتبعه العرب؟ قالوا: نعم، قال 
ذاك خري لهم، قال: فما فعلت فار�س هل ظهر عليها؟ قالوا: ل، قال: 
تدفق  هي  قالوا:  زغر؟  عني  فعلت  ما  قال:  ثم  عليها،  �شيظهر  اأنه  اأما 
مالأى قال: فما فعل نخل بي�شان هل اأطعم؟ قالوا: نعم اأوائله، قال: فوثب 
وثبة حتى ظننا اأنه �شيفلت، فقلنا: من اأنت؟ فقال: اأنا الدجال، اأما اأين 
�شاأطاأ الأر�س كلها غري مكة وطيبة، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأب�شروا معا�شر 

امل�شلمني هذه طيبة ل يدخلها" اأخرجه الإمام م�شلم وغريه.

ون�صتم��ع اإىل مواقف متيم الداري م��ع ال�صحابة - ر�صوان اهلل 
عليهم - والتابعني:

 من مواقف تميم الداري مع الصحابة 
- رضوان اهلل عليهم - والتابعين

)1( موقفه مع �شيدنا عمر -ر�شي اهلل عنه- : عن حميد بن عبد 
الرحمن اأن متيًما ا�شتاأذن عمر يف الق�ش�س �شنني وياأبى عليه، فلما اأكرث 
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عليه قال: ما تقول قال: اأقراأ عليهم القراآن واآمرهم باخلري واأنهاهم عن 
ال�شر، قال عمر: ذاك الربح، ثم قال: عظ قبل اأن اأخرج للجمعة، فكان 

يفعل ذلك فلما كان عثمان ا�شتزاده فزاده يوًما.
)2( من مواقف متيم الداري -ر�شي اهلل عنه- مع التابعني: عن 
حممد بن عقبة القا�شي عن اأبيه عن جده قال: اأتينا متيًما الداري وهو 
يعالج عليق فر�شه بيده فقلنا له: يا اأبا رقية اأما لك من يكفيك؟ قال: 
بلى، ولكني �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "من ارتبط فر�ًشا يف �شبيل اهلل 

يعالج عليقه بيده كان له بكل حبة ح�شنة".

ون�صتمع الآن اإىل:

 بعض مما رواه تميم الداري -رضي اهلل عنه- 
عن االنبي ملسو هيلع هللا ىلص

"الدين  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  الللداري  متيم  عن  ب�شنده  م�شلم  روى 
الن�شيحة" قلنا: ملن؟ قال: "هلل ولكتابه ولر�شوله ولأئمة امل�شلمني".

"اأول ما يحا�شب به العبد  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  وعن متيم الداري عن النبي 
اأكملها قال  اأكملها كتبت له نافلة فاإن مل يكن  يوم القيامة �شالته فاإن 
اهلل �شبحانه ملالئكته: انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فاأكملوا بها 
ما �شيع من فري�شته ثم توؤخذ الأعمال على ح�شب ذلك" رواه ابن ماجه.
وعنه -ر�شي اهلل عنه- قال �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ول يرتك اهلل بيت مدر ول وبر اإل اأدخله 
ا يعز اهلل به الإ�شالم وذًلّ يذل  اهلل هذا الدين بعز عزيز اأو بذل ذليل عًزّ
اهلل به الكفر"، وكان متيم الداري يقول: قد عرفت ذلك يف اأهل بيتي، 
لقد اأ�شاب من اأ�شلم منهم اخلري وال�شرف والعز، ولقد اأ�شاب من كان 

منهم كافًرا الذل وال�شغار واجلزية. رواه الإمام اأحمد.
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واحفظن هذه الكلمات:

من كلمات تميم الداري -رضي اهلل عنه-
لنف�شك،  ذنبك  "خذ من   : الللداري -ر�شي اهلل عنه-  قال متيم 

ومن نف�شك لدينك حتى ي�شتقيم بك الأمر على عبادة تطيقها".
جوف  يف  اأ�شليها  لركعة  "واهلل   : عنه-  اهلل  -ر�شي  اأقواله  ومن 

الليل يف �شر اأحب اإيل من اأن اأ�شلي الليل كله ثم اأق�شه على النا�س".

وق��د ترك -ر�صي اهلل عن��ه- اأثًرا كبرًيا يف الآخرين؛ ومع هذه 
الفقرة:

أثر تميم الداري -رضي اهلل عنه- في اآلخرين
روى عنه اأربعة ع�شر من ال�شحابة والتابعني منهم: عبد اهلل بن 

عبا�س، وقبي�شة بن ذوؤيب، وعطاء بن يزيد وغريهم.
وروى له م�شلم واأبو داود والرتمذي والن�شائي وابن ماجه واأحمد.

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة تميم الداري -رضي اهلل عنه-
تويف -ر�شي اهلل عنه-  واأر�شاه �شنة اأربعني من الهجرة.

يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 
على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.

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

ٱ ٻ ٻ

�ست ذاُته، وعلَت اأ�سماوؤه و�سفاته، �سبحانه وبحمده،  احلم���د هلل تقدَّ
مّتت �سدًقا وعدًل كلماته، اأحمده �سبحانه واأ�سكره، واأتوب اإليه واأ�ستغفره، 

ل ت�َسى نعماوؤه، ول ت�َسر مكرماته.

واأ�سه���د األ اإل���ه اإل اهلل وح���ده ل �سريك له، اأ�سلَم���ت له طوًعا وكرها 
خملوقات���ه، واأ�سه���د اأن �سيدنا ونبّينا حممًدا عب���د اهلل ور�سوله، م�سطفاه 
���ه بخ�سائ�َض عل���ت بها منزلت���ه، واأّيده  وخليل���ه، واأمين���ه عل���ى وحِيه، خ�سّ
بدلئ���ل ع���ال بها مقام���ه، وبهرت معجزات���ه، �سلى اهلل و�سل���م وبارك عليه 
وعل���ى اآل���ه واأ�سحاب���ه، وردت نعوتهم يف التوراة والإجني���ل كما وردت نعوت 
امل�سطف���ى و�سفات���ه، والتابعني ومن تبعهم باإح�س���ان اإىل يوم الدين .. 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
چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  قال 
ژ  ژ    ڈ            ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ 
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ڑ ڑ ک ک ک ک    گ  گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ 
ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ      ڭ         ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ           ھ  ھ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې ې  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ   ٹ  رب )البينة: 8-1(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن �صحابي جيل؛ فمن هو؟:

بالل بن رباح -رضي اهلل عنه- 
ن�شب بالل بن رباح وحاله قبل الإ�شالم:

هو بالل بن رباح احلب�شي املوؤذن، موىل اأبي بكر ال�شديق -ر�شي 
اهلل عنه- ، ا�شرتاه ثم اأعتقه، وكان له خازًنا، ولر�شول اهلل موؤذًنا، وكان 
-ر�شي اهلل عنه- �شادق الإ�شالم، طاهر القلب. وا�شم اأبيه رباح، وا�شم 

اأمه حمامة.
وقد ولد -ر�شي اهلل عنه- بعد حادث الفيل بثالث �شنني اأو اأقل، 
وكان رجاًل �شديد الأدمة، نحيًفا، طواًل، اأجناأ )اأي: اأَ�ْشَرَف كاِهُله على 

�شدره(، له �شعر كثري، خفيف العار�شني.

وماذا عن ق�صة اإ�صالمه؟:

قصة إسالم بالل بن رباح  -رضي اهلل عنه- 
اأن  ُروي  وقد  الإ�شالم،  اإىل  ال�شابقني  كان -ر�شي اهلل عنه- من 
ر�شول اهلل واأبا بكر اعتزل يف غار، فبينما هما كذلك اإذ مّر بهما بالل 
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ُموَلّد من مولدي مكة. وكان  وهو يف غنم عبد اهلل بن جدعان، وبالل 
لعبد اهلل مبكة مائة مملوك موّلد، فلما بعث اهلل نبيه اأمر بهم فاأخرجوا 
من مكة اإل بالًل يرعى عليه غنمه تلك. فاأطلع ر�شول اهلل راأ�شه من ذلك 
الغار، فقال: "يا راعي، هل من لنب؟" فقال بالل: ما يل اإل �شاة منها 

قوتي، فاإن �شئتما اآثرتكما بلبنها اليوم. فقال ر�شول اهلل: "ِايت بها".
كالق�شعة(  �شخم  اإنللاء  )اأي:  بقعبه  اهلل  ر�شول  فدعا  بها  فجاء 
القعب حتى مالأه ف�شرب حتى روي، ثم  فاعتقلها ر�شول اهلل فحلب يف 
حلب حتى مالأه ف�شقى اأبا بكر، ثم احتلب حتى مالأه ف�شقى بالًل حتى 
الإ�شالم؟  "هل لك يف  قال:  ثم  كانت،  ما  اأحفل  اأر�شلها وهي  ثم  روي، 
وان�شرف  ففعل  اإ�شالمك".  "اكتم  وقللال:  فاأ�شلم،  اهلل".  ر�شول  فاإين 
بغنمه وبات بها وقد اأ�شعف لبنها، فقال له اأهله: لقد رعيت مرعى طيًبا 
علم  حتى  الإ�شالم،  ويتعلم  ي�شتقيهما  اأيام  ثالثة  اإليه  فعاد  به.  فعليك 

امل�شركون باإ�شالمه، فقاموا بتعذيبه اأ�شد العذاب.

مكان��ة ب��الل ب��ن رب��اح وف�صله  -ر�ص��ي اهلل عن��ه-  ؛ يف فقرتنا 
التالية:

مكانة بالل بن رباح وفضله  -رضي اهلل عنه- 
قال  قللال:  عنه-  اهلل  -ر�شي  هريرة  اأبللي  عن  ب�شنده  م�شلم  روى 
ر�شول اهلل لبالل -ر�شي اهلل عنه- عند �شالة الغداة: "يا بالل، حدثني 
باأرجى عمل عملته عندك يف الإ�شالم منفعة؛ فاإين �شمعت الليلة خ�شف 
نعليك بني يدي يف اجلنة". قال بالل -ر�شي اهلل عنه- : ما عملت عماًل 
ا يف �شاعة  يف الإ�شالم اأرجى عندي منفعة من اأين ل اأتطهر طهوًرا تاًمّ

من ليل ول نهار، اإل �شليت بذلك الطهور ما كتب اهلل يل اأن اأ�شلي.
بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنه-  ب�شنده عن جابر  البخاري  وروى 
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قال: كان عمر -ر�شي اهلل عنه- يقول: "اأبو بكر �شيُدنا، واأعتق �شيَدنا"، 
يعني بالًل.

ن  موؤِذّ وهو  لل�شالة،  ن  اأَذّ من  اأول  عنه-  اهلل  -ر�شي  بالل  وكان 
الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

اأثر الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف تربية بالل بن رباح  -ر�صي اهلل عنه-  ؛ هو 
عنوان فقرتنا التالية:

 أثر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في تربية بالل بن رباح 
-رضي اهلل عنه-

اإىل  واأبللي  اأنا  انطلقت  قال:  بن احلنفية  عن عبد اهلل بن حممد 
�شهٍر لنا من الأن�شار نعوده، فح�شرت ال�شالة، فقال لبع�س اأهله: يا 
اأ�شلي فاأ�شرتيح. قال: فاأنكرنا ذلك عليه،  لعِلّي  جارية، ائتوين بو�شوء 

فقال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "قم يا بالل، فاأرحنا بال�شالة".
لقد تربى بالل -ر�شي اهلل عنه- وتعلم يف مدر�شة النبوة، ورافق 
النبي كثرًيا، مما كان له الأثر الكبري يف �شخ�شيته -ر�شي اهلل عنه- . 
ولقد اكت�شف النبي ملسو هيلع هللا ىلص موهبته ومهارته و�شوته الندّي، فاأمره اأن يوؤذن، 

فكان اأول موؤذن يف الإ�شالم.

وما هي اأهم مالمح �صخ�صية بالل بن رباح -ر�صي اهلل عنه-  ؟:

 أهم مالمح شخصية بالل بن رباح 
-رضي اهلل عنه-

- ال�شرب والثبات يف �شبيل اهلل: قال عبد اهلل بن م�شعود -ر�شي 
اهلل عنه- : "كان اأول من اأظهر اإ�شالمه �شبعة: ر�شول اهلل ، واأبو بكر، 
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واأمه �شمية، و�شهيب، وبالل، واملقداد؛ فاأما ر�شول اهلل فمنعه  وعمار، 
اهلل بعمه اأبي طالب، واأما اأبو بكر -ر�شي اهلل عنه- فمنعه اهلل بقومه، 
واأما �شائرهم فاأخذهم امل�شركون واأُلب�شوا اأدراع احلديد و�شهروهم يف 
ال�شم�س، فما منهم اأحد اإل واأتاهم على ما اأرادوا اإل بالل، فاإنه هانت 
الولدان، فجعلوا  عليه نف�شه يف اهلل، وهان على قومه فاأخذوه فاأعطوه 

يطوفون به يف �شعاب مكة وهو يقول: اأحد اأحد".
على  فيطرحه  الظهرية  حميت  اإذا  يخرجه  خلف  بن  اأمّية  وكان 
ظهره يف بطحاء مكة، ثم ياأمر بال�شخرة العظيمة على �شدره، ثم يقول: 
ل يزال على ذلك حتى ميوت اأو يكفر مبحمد. فيقول وهو يف ذلك: اأحد 

اأحد.

ولن�صتمع اإىل:

 من مواقف بالل بن رباح -رضي اهلل عنه-  
مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

روى البخاري ب�شنده، عن عبد اهلل بن اأبي قتادة، عن اأبيه قال: 
�ْشَت بنا يا ر�شول اهلل. قال:  �شرنا مع النبي ليلة، فقال بع�س القوم: لو َعَرّ
"اأخاف اأن تناموا عن ال�شالة". قال بالل: اأنا اأوقظكم، فا�شطجعوا. 
واأ�شند بالل ظهره اإىل راحلته فغلبته عيناه فنام، فا�شتيقظ النبي وقد 
طلع حاجب ال�شم�س، فقال: "يا بالل، اأين ما قلت؟" قال: ما األقيت علَيّ 
. قال: "اإن اهلل قب�س اأرواحكم حني �شاء، وردها عليكم  نومة مثلها قُطّ

حني �شاء، يا بالل، ُقْم فاأذن بالنا�س بال�شالة".
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ا اإىل: ولن�صتمع اأي�صً

 من مواقف بالل بن رباح مع الصحابة 
- رضوان اهلل عليهم -

)1( مع اأبي بكر -ر�شي اهلل عنه- : عن �شهل -ر�شي اهلل عنه- 
قال: خرج النبي ي�شلح بني بني عمرو بن عوف وحانت ال�شالة، فجاء 
بالٌل اأبا بكر -ر�شي اهلل عنه- فقال: حب�س النبي، فتوؤُّم النا�س؟ قال: 
نعم، اإن �شئتم. فاأقام بالل ال�شالة، فتقدم اأبو بكر -ر�شي اهلل عنه- 
ا حتى قام يف ال�شف  ف�شلى، فجاء النبي مي�شي يف ال�شفوف ي�شقها �شًقّ
الأول، فاأخذ النا�س بالت�شفيح )اأي: الت�شفيق(، وكان اأبو بكر -ر�شي 
اهلل عنه- ل يلتفت يف �شالته، فلما اأكرثوا التفت فاإذا النبي يف ال�شف، 
القهقرى  ثم رجع  يديه فحمد اهلل،  بكر  اأبو  فرفع  اإليه مكانك،  فاأ�شار 

وراءه، وتقدم النبي ف�شلى.
)2( مع ابن عمر -ر�شي اهلل عنه- : روى م�شلم ب�شنده عن ابن 
عمر اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخل الكعبة هو واأ�شامة وبالل وعثمان بن طلحة 
احلجبي فاأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر -ر�شي اهلل عنه- : 
ف�شاألت بالًل حني خرج، ما �شنع ر�شول اهلل؟ قال: "جعل عمودين عن 
ي�شاره، وعموًدا عن ميينه، وثالثة اأعمدة وراءه"، وكان البيت يومئٍذ على 

�شتة اأعمدة ثم �شلى.

ون�صل هنا اإىل فقرة بعنوان:

 من األحاديث التي رواها بالل بن رباح 
-رضي اهلل عنه- عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

اأن  رباح -ر�شي اهلل عنه-  بن  ب�شنده، عن بالل  ابن ماجه  روى 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له غداَة جمٍع: "يا بالل، اأ�شكت النا�س اأو اأن�شت النا�س"، 
ل عليكم يف جمعكم هذا، فوهب م�شيئكم ملح�شنكم،  ثم قال: "اإن اهلل تطَوّ

واأعطى حم�شنكم ما �شاأل، ادفعوا با�شم اهلل".

اأث��ر ب��الل بن رباح -ر�ص��ي اهلل عنه-  يف الآخري��ن؛ يف فقرتنا 
القادمة:

أثر بالل بن رباح -رضي اهلل عنه-  في اآلخرين

ال�شحابة  من  ع�شرين  من  اأكللرُث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأحللاديللَث  عنه  روى 
بن  والرباء  زيد،  بن  اأ�شامة  ال�شحابة:  من  عنه  روى  فممن  والتابعني، 
عازب، وطارق بن �شهاب بن عبد �شم�س، وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، 
وكعب بن عجرة، ووهب بن عبد اهلل -ر�شي اهلل عنهم اأجمعني - . وممن 
روى عنه من التابعني: الأ�شود بن يزيد بن قي�س، و�شهر بن حو�شب، وعبد 

الرحمن بن اأبي ليلى، وغريهم.

واحفظن هذه الكلمات:

بعض كلمات بالل بن رباح  -رضي اهلل عنه- 

كان -ر�شي اهلل عنه- يقول عن نف�شه توا�شًعا: "اإمنا اأنا حب�شي، 
كنت بالأم�س عبًدا".

وعن هند امراأة بالل  -ر�شي اهلل عنه-  قالت: كان بالل اإذا اأخذ 
م�شجعه قال: "اللهم جتاوز عن �شيئاتي، واعذرين بعالتي".
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ونختم بهذه الفقرة:

وفاة بالل بن رباح -رضي اهلل عنه-
ملا احت�شر بالل  -ر�شي اهلل عنه-  نادت امراأته: واحزاناه! فقال: 

وحزَبه". حممًدا  الأحبة  األقى  غًدا   ! "واطرباه 
عند  فدفن  ع�شرين،  �شنة  بدم�شق  عنه-  اهلل  -ر�شي  مات  وقد 

الباب ال�شغري يف مقربة دم�شق، وهو ابن ب�شع و�شتني �شنة.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري ال�سحابة الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق ال�شماوات والأر�س وجعل الظلمات والنور.
يوم  قائلها  تنجي  �شهادة  له،  �شريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  األ  واأ�شهد 
اأن نبينا حممدا عبده ور�شوله، املنعوت يف القراآن  البعث والن�شور، واأ�شهد 

والتوراة والإجنيل والزبور.
ل�شاحبها  ت�شاعف  و�شحبه �شالة  اآله  وعلى  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 

الأجور .. 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 
ت�شبق  قللوٌم  يجيُء  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  قللرين،  النا�س 

�شهادة اأحدهم ميينه، وميينه �شهادته" رواه البخاري.
وي�شرنا اأن نقدم لكن فقراتنا من هذا اليوم )     ( املوافق )     ( من 

�شهر )     ( لعام )     (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
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 رب )الفتح: 2٩(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟:

 عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
»أصغر وزير في اإلسالم«

حر�س كثري من النا�س على عدم اإ�شناد املنا�شب املهمة يف املجتمع 
اإل ملن جتاوزوا الكهولة اإىل ال�شيخوخة؛ لي�شتفيدوا من حكمة ال�شيوخ، 
ولأن ال�شباب يغلب عليهم الطي�س والتهور، اإل اأن التاريخ مل يعدم مناذج 

من ال�شباب فاقوا ال�شيوخ يف احلكمة وتقدير الأمور.
ومن هوؤلء ال�شباب الذين تولوا هذه املنا�شب الرفيعة عن جدارة: 
عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز، ولعل اجلو العمري الذي ن�شاأ فيه عبد 
امللك يوحي اإلينا اأن الطاقة ال�شبابية اإذا وجدت اجلو املنا�شب �شنعت 
فيهم  ف�شيقتل  لل�شباب،  والتهمي�س  والزدراء  الإهمال  اأما  الأعاجيب، 
الرجولة قبل اأن تولد، وكيف توجد مع فر�س الو�شاية على العقول حتى 

يعامل ابن الأربعني معاملة الأطفال؟

مول��د عب��د امللك ب��ن عمر ب��ن عب��د العزي��ز ون�صاأت��ه؛ يف فقرتنا 
التالية:

مولد عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ونشأته
ولد عبد امللك �شنة )82هل( ومات �شنة )101هل(، وهو يف التا�شعة 

ع�شرة من عمره، يف زهرة �شبابه مات �شافًيا مل يعرف اآثام احلياة.
وين�شاأ نا�شئ الفتيان منا     على ما كان عوده اأبوه
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يتجاوز  وملّللا  العون  نعم  فكان  اأبلليلله،  مع  قللائللًدا  كللان  مكتهل  فتى 
ال�شاد�شة ع�شر من عمره؛ فقد كان - رحمه اهلل - ابن اأم ولد لعمر بن 

عبد العزيز، وقد اأعجب به اأبوه اأميا اإعجاب.

وهن��ا نتع��رف على "ف�ص��ل عبد امللك ب��ن عمر بن عب��د العزيز 
ومكانته":

فضل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ومكانته
ف�شل عبد امللك ل ينكر، اإل اأن �شهرة اأبيه الوا�شعة األهت الباحثني 
عن ذكره كما ي�شغل املوؤرخ دائًما بذكر امللوك واإجنازاتهم مع اخت�شار 

دور الوزراء.
روى اأبو نعيم يف احللية عن بع�س م�شيخة اأهل ال�شام قال: "كنا 
نرى اأن عمر بن عبد العزيز اإمنا اأدخله يف العبادة ما راأى من ابنه عبد 

امللك".
وقال �شيار بن احلكم خادم عمر: "قال ابن لعمر بن عبد العزيز 
يقال له عبد امللك، وكان يف�شل على اأبيه: يا اأبي اأقم احلق ولو �شاعة 

من نهار".
للَن  ُزِيّ يكون  اأن  "لول   :  - العزيز - رحمه اهلل  بن عبد  وقال عمر 
يل من اأمر عبد امللك ما ُيزين يف عني الوالد من ولده، لراأيت اأنه اأهل 
للخالفة". وهذا الكالم �شادر من عمر، وكفى به مزكًيا، ولكن عمر يرباأ 

بولده عن اأن يكون وريًثا له يف الإمارة، واإن كان لذلك اأهاًل.
وروى الدورقي قال: "اإن عمر قال لبنه عبد امللك يوًما: اإين اأخربك 
خرًبا، واهلل ما راأيت فتى ما�شًيا قط اأن�شك منك ن�شًكا، ول اأفقه فقًها، 
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ول اأقراأ منك، ول اأبعد من �شبوة يف �شغر ول كرب منك يا عبد امللك".
"فع�شى  لأجل هذا قال ابن رجب احلنبلي يف مناقب عبد امللك: 
اهلل اأن يجعل يف �شماع اأخباره لأحد من جن�شه اأ�شوة، ولعل اأحًدا كرمًيا 
من اأبناء الدنيا تاأخذه بذلك حمية على نف�شه ونخوة؛ ففي ذكر اأمثال 
اأخبار هذا ال�شيد اجلليل مع �شنه توبيخ ملن جاوز �شنه وهو بطال، وملن 

كان بعيًدا عن اأ�شباب الدنيا هو اإليها ميال".

وماذا عن "زهد عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز وتق�صفه؟":

زهد عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وتقشفه
من  ينل  زاهللًدا من مل  يعد  فلي�س  فللرتك!  َمَلَك  من  الزاهد  اإمنللا 
ما  ندر  الدنيا مل  عليه  فتحت  ولو  فتعبد يف �شومعة،  القليل،  اإل  الدنيا 
الدنيا  ملك  من  الزاهد  اإمنا  بنيته،  اأعلم  اهلل  فقرٌي  فهذا  حاله،  يكون 
ثم تركها ابتغاء ما عند اهلل، وجعلها مزرعة لآخرته، وهذا الفرق بني 
الزهد والفقر، وقد كان ر�شول اهلل زاهًدا ل فقرًيا؛ اإذا اأقبلت الدنيا ل 

يفرح، واإذا اأدبرت ل يحزن.
والزهد يف حال ال�شيخوخة حمتمل، لكنه يف ال�شبيبة نادر، وعلى 

هذا الدرب كان عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز.
فعن ميمون بن مهران قال: "دخلت على عبد امللك بن عمر فح�شر 
طعامه، فاأتي بقلية مدنية وهي عظام اللحم، ثم اأتي برثيدة قد ملئت 
خبًزا و�شحًما، ثم اأتي بزبد ومتر، فقلت: لو كلمت اأمري املوؤمنني يخ�شك 
ا عند اهلل من ذلك،  منه بخا�شة، فقال: اإين لأرجو اأن يكون اأوفى حًظّ
فقلت لنف�شي: اأنت لأبيك، ودخلت عليه مرة اأخرى فاإذا بني يديه ثالثة 

اأرغفة وق�شعة فيها خل وزيت".
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وقال ابن رجب احلنبلي يف كتابه �شرية عبد امللك بن عمر: "لقد 
كان - رحمه اهلل - مع حداثة �شنه جمتهًدا يف العبادة، ومع قدرته على 

الدنيا ومتكنه منها راغًبا موؤثًرا للزهادة".

ونقف هنا مع:

 عبادة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
- رحمه اهلل -

ال�شاب  الطاعة من  فاإن  والغفلة، لذلك  ال�شباب مظنة ال�شتهتار 
ال�شبعة الذين يظلهم اهلل تعاىل  ال�شيخ، ومن  اإىل اهلل تعاىل من  اأحب 
يف ظله يوم ل ظل اإل ظله: "و�شاب ن�شاأ يف طاعة اهلل"، ومن هوؤلء عبد 
امللك بن عمر؛ فقد قال عا�شم بن اأبي بكر بن عبد العزيز: "وفدت اإىل 
�شليمان بن عبد امللك ومعنا عمر بن عبد العزيز، فنزلت على ابنه عبد 
امللك وهو عزب، فكنت معه يف بيت، ف�شلينا الع�شاء واآوى كل رجل منا 
اإىل فرا�شه، ثم قام عبد امللك اإىل امل�شباح فاأطفاأه، ثم قام ي�شلي حتى 

ذهب بي النوم، فا�شتيقظت فاإذا هو يف هذه الآية: زب جئ  حئ  مئ  
ىئ يئ جب حب خب مب          ىب يب  رب )ال�شعراء(، فيبكي ثم يرجع 
اإليها، فاإذا فرغ منها فعل مثل ذلك حتى قلت �شيقتله البكاء، فلما راأيت 
ذلك قلت: ل اإله اإل اهلل واحلمد هلل كامل�شتيقظ من النوم؛ لأقطع عليه 
ا - رحمه اهلل -  ذلك �شفقة عليه، فلما �شمعني �شكت، فلم اأ�شمع له ح�ًشّ

فانظر رحمك اهلل كيف حال هذا ال�شاب الوزير مع ربه بالليل؟.

ون�صتمع اإىل ن�صيحة عظيمة:
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نصيحة عبد الملك ألمير المؤمنين
كان دائًما ياأتي باخلرب الف�شل، وينطق بالكالم اجلزل يف الق�شايا 
اأبيه عمر  العوي�شة، وب�شجاعة يعجز عنها الأفذاذ، فموقع الوزارة من 
جعله دائًما ينظر اإىل �شالح اآخرة الأمري، وهذه مهمة الوزير احلقيقية: 
الن�شيحة ال�شجاعة، ولي�س تربير ت�شرفات الأمري كاأنه �شكرتري خال�س 

له!
فقد جمع عمر بن عبد العزيز النا�س وا�شت�شارهم يف رد مظامل 
اأمر  املوؤمنني ذاك  اأمري  يا  له:  قال  ا�شت�شار رجاًل  كلما  احلجاج، فكان 
يف غري �شلطانك ول وليتك، فكان كلما قال له رجل ذلك اأقامه، حتى 
خل�س بابنه عبد امللك، فقال له ابنه: يا اأبي ما من رجل ا�شتطاع اأن يرد 
مظامل احلجاج فلم يردها اإل �شركه فيها، فقال له عمر: لول اأنك ابني 
لقلت: اإنك اأفقه النا�س؛ احلمد هلل الذي جعل يل وزيًرا من اأهلي عبد 

امللك ابني.

وياله من ِحلم عظيم، قل له مثيل: 

حلم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز
باأخالقهم،  يغريونها  بل  املنا�شب،  تغريهم  ل  النا�س  من  قليل 
اأبي احلكم  اإ�شماعيل بن  ال�شاب املكتهل، فعن  وا�شمع لهذا املوقف من 
امللك  وعبد  غ�شبه  به  فا�شتد  يوًما  العزيز  عبد  بن  عمر  غ�شب  قللال: 
حا�شر، فلما �شكن غ�شبه قال: يا اأمري املوؤمنني اأنت يف قدر نعمة اهلل 
عليك، ويف مو�شعك الذي و�شعك اهلل به، وما ولك من اأمر عباده يبلغ 
بك الغ�شب ما اأرى؟ قال: كيف قلت؟ فاأعاد عليه الكالم، فقال له عمر: 

www.alukah.net



495

اأما تغ�شب يا عبد امللك؟ قال: ما تغني �شعة جويف اإن مل اأرد فيه الغ�شب 
حتى ل يظهر منه �شيء اأكرهه، ويف رواية: ل والذي اأكرمك مبا اأكرمك 

به، ما مالأين الغ�شب قط.
وذات يوم اأمر عمر غالمه باأمر، فغ�شب عمر، فقال عبد امللك: 
اإنك لتتحلم يا عبد  اأبتاه.. ما هذا الغ�شب والختالط؟ فقال عمر:  يا 

امللك؟ فقال عبد امللك: ل واهلل ما هو التحلم، ولكن احللم.
قال ابن رجب - رحمه اهلل - : "ومراد عبد امللك اأن احللم عنده 
�شفة لزمة، وهو جمبول عليها، ول يحتاج اأن ي�شطنعه ويتكلفه من غري 

اأن يكون عنده حقيقة".

وعنوان فقرتنا القادمة هو:

الحزم قبل أن ينتقض العزم
روى اأبو بكر الآجري: اأنه ملا دفن �شليمان بن عبد امللك خطب عمر 
اأمري  يا  فقال:  امللك  عبد  ابنه  فاأتاه  مقياًل،  يتبواأ  ذهب  ثم  ونللزل،  النا�س 
املوؤمنني، من لك اأن تعي�س اإىل الظهر؟ قال: ُادن مني اأي بني، فدنا منه، 
فالتزمه وقبله بني عينيه، وقال: احلمد هلل الذي اأخرج من �شلبي من يعينني 

على ديني، وخرج فلم ُيِقل، واأمر منادًيا: األ من كانت له مظلمة فلريفعها.
فلما  للنا�س،  يوًما  عمر  "جل�س  قال:  عبلة  اأبي  بن  اإبراهيم  وعن 
اأن�شرف  حتى  �شاأنكم  للنا�س:  فقال   ، ومللَلّ وعَلّ  �شجر  النهار  انت�شف 
اإليكم، فدخل ي�شرتيح �شاعة، فجاءه عبد امللك ف�شاأل عنه قالوا: دخل 
ما  املوؤمنني  اأمري  يا  قال:  فلما دخل  له،  فاأذن  فا�شتاأذن عليه  ي�شرتيح، 
ورعيتك  ياأتيك  اأن  املوت  اأََواأَِمللْنللَت  قال:  �شاعة،  اأ�شرتيح  قال:  اأدخلك؟ 

ينتظرونك واأنت حمتجب عنهم؟ فقام من �شاعته وخرج اإىل النا�س.
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ويالها من موعظة عظيمة؛ فاأن�صنت:

موعظة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ألبيه
ا يذكر الأمري بق�شية املوت، وينقل �شاحب البلية  قلما جتد معزًيّ
من الن�شغال بالبكاء على غريه للبكاء على نف�شه؛ فعن يحيى بن اإ�شماعيل 
وجهه،  الثوب عن  فك�شف عمر  العزيز،  عبد  بن  لعمر  ابن  "مات  قال: 
"اأ�شغلك يا اأمري املوؤمنني ما  وجعل ي�شتدمع" ، فجاء عبد امللك فقال: 
اأقبل من املوت اإليك؟ بل وهو يف �شغل عما حل لديك، فكاأنك قد حلقت 
به و�شاويته حتت الرتاب بوجهك" ، فبكى عمر ثم قال: "رحمك اهلل يا 
بني فواهلل اإنك لعظيم الربكة، نافع املوعظة ملن وعظت، ولكن جزعي 
ملا علمت اأن ملك املوت دخل داري، فراعني دخوله، فكان الذي راأيت".

"ت��ورع عب��د املل��ك بن عمر ب��ن عبد العزيز ع��ن احلرام" هو 
عنوان فقرتنا القادمة:

تورع عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز عن الحرام
اإن املال املرتاكم لدى الأمراء الناجت عن �شوء ا�شتخدام ال�شلطات 
اأو الهدايا التي تاأتيهم من الرعية رغًبا ورهًبا كان لعبد امللك فيها راأي، 
فقال عمر يوًما ملوله مزاحم: اإن هوؤلء القوم - يعني بني عمه من اخللفاء 
الذين كانوا من قبله - قد اأعطونا عطايا، وما كان لنا اأن نتقبلها، واإن 
ذلك �شار اإيّل، ولي�س علّي فيها دون اهلل حما�شب. فقال له مزاحم: يا 
اأمري املوؤمنني هل تدري كم عيالك؟ هم كذا وكذا، فذرفت عيناه فجعل 
ي�شتدمع ويقول: اأِكَلُهم اإىل اهلل -عز وجل- ثم انطلق مزاحم من �شاعته 
حتى ا�شتاأذن على عبد امللك، فقال له عبد امللك: ما جاء بك يا مزاحم؟ 
اأبيك، قال: وما  ا�شتد احلدث عليك وعلى بني  هل حدث حدث؟ قال: 

www.alukah.net



497

ذاك؟ قال: دعاين اأمري املوؤمنني، وذكر الق�شة.
اأتللدري كم  املوؤمنني  اأمري  يا  قال قلت:  له؟  امللك: فما قلت  فقال عبد 
عيالك؟ هم كذا وكذا، قال: فما قال لك؟ قال: جعل ي�شتدمع ويقول: اأِكُلهم 
اإىل اهلل -عز وجل- ، فقال عبد امللك: بئ�س وزير الدين اأنت يا مزاحم، ثم 
وثب وانطلق اإىل باب عمر، فا�شتاأذن عليه، فقيل: اإن اأمري املوؤمنني و�شع راأ�شه 
للقائلة، فقال: ا�شتاأذن ل اأم لك، ف�شمع عمر الكالم فقال: دعه فدخل، فقال 
عمر: ما حاجتك يا بني هذه ال�شاعة؟ قال: حديث حدثنيه مزاحم، قال: فاأين 
وقع راأيك من ذلك؟ قال: علّي اإنفاذه ومن ال�شاعة، فحمد عمر ربه وقال: َنَعْم 
يا بني، اأ�شلي الظهر ثم اأ�شعد املنرب واأردها عالنية على روؤو�س النا�س، فقال 
اأن ت�شلم لك نيتك؟  اإن بقيت للظهر  عبد امللك: ومن لك بالظهر؟ ومن لك 
فقال عمر: تفرق النا�س ورجعوا للقائلة، قال عبد امللك: تاأمر املنادي فيجمع 
النا�س، ففعل عمر، واملراد اأن عبد امللك حثه على فعل ذلك، وعلى املبادرة 
اإليه حني عزم عليه؛ خ�شية اأن تنف�شخ نيته اإن اأخره، اأو ميوت قبل الفعل؛ فقد 

ينوي املرء خرًيا لكن التكا�شل والت�شويف ميحقان اأثر هذه النية.

وهذه هي فقرتنا قبل الأخريه:

هوان نفسه في سبيل اهلل - تعالى -
قال ميمون بن مهران: قال عبد امللك بن عمر لأبيه يوًما: يا اأبى 
ما منعك اأن مت�شي ملا تريد من العدل؟ فواهلل ما كنت اأبايل لو َغلْت بي 

وبك القدور يف ذلك.
يعني: نعذب يف �شبيل اإقامة احلق ولو و�شعنا يف القدور التي يغلي 

فيها الزيت احلار.
وقال عمر يوًما: واهلل لوددت اأين عدلت يوًما واحًدا واأن اهلل توفى 
نف�شي.. فقال عبد امللك: اأنا واهلل لوددت اأين عدلت فواق ناقة واأن اهلل 
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توفى نف�شي، فقال عمر: اآهلل؟ فقال عبد امللك: اآهلل، ولو َغلْت بي وبك 
القدور، فقال عمر: جزاك اهلل خرًيا.

اإن �شاألك وقد  اأنللت قائل لربك غللًدا  يللوم: مللاذا  وقللال لأبيه ذات 
ا مل حتيه، وباطاًل مل متته؟. تركت حًقّ

وهذه هي اآخر فقراتنا:

وفاة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز - رحمه اهلل -
قال عمر ذات يوم لعبد امللك ابنه: ما كنت اأحب اأن اأراه فيك اإل قد 
راأيته اإل �شيًئا واحًدا قال: ما هو؟ قال: موتك )اأي يبتلى بفقده، فيكون 
يف �شحيفة ح�شناته( قال: اأراكه اهلل، فاأ�شابه الطاعون يف خالفة اأبيه، 
وقال:  قربه  على  عمر  ووقف  عاًما،  ع�شر  ت�شعة  وعمره  اأبيه  قبل  فمات 
باأبيك، وما زلت منذ وهبك اهلل يل  ا  بًرّ رحمك اهلل يا بني، فلقد كنت 
م�شروًرا، ول واهلل ما كنت اأ�شد �شروًرا ول اأرجى حلظي من اهلل فيك منذ 
ذنبك،  وغفر  اهلل  اإليه، فرحمك  اهلل  الذي �شريك  املو�شع  و�شعتك يف 
وجزاك باأح�شن عملك، وجتاوز عن �شيئه، ورحم كل �شافع ي�شفع لك من 
�شاهد وغائب، ر�شينا بق�شاء اهلل، و�شلمنا لأمره واحلمد هلل رب العاملني.

رحم اهلل عبد امللك بن عمر، واأ�شكنه ف�شيح جناته.. اآمني.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )2(

ٱ ٻ ٻ

احلم���د هلل ال���ذي تف���ّرد ب���كّل كم���ال، واخت����ضّ باأبهى جم���ال، واأعلى 
ل على عباده بجزيل النوال. جالل، وتف�سّ

واأ�سه���د األ اإل���ه اإل اهلل وحده ل �سريك له الكب���ري املتعال، املنزه عن 
الأ�سب���اه والأن���داد والأمث���ال، واأ�سه���د اأن نبين���ا حمم���ًدا عب���د اهلل ور�سوله، 

كرمي ال�سجايا و�سريف اخل�سال.

�سل���ى اهلل و�سل���م وبارك علي���ه، وعلى اآله و�سحبه خ���ري �سحب واآل، 
والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم املاآل .. ثم اأما بعد:

نح����ن معك����ن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي وال����ذي خ�س�سناه للحديث عن 
التابع����ني م����ن اأ�سح����اب الق����رون املف�سلة الذي����ن قال فيهم ر�س����ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
الذين يلونهم، ثم يجيُء قوٌم  الذين يلونهم، ثم  النا�ض قرين، ثم  "خري 

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:

القرآن الكريم
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  زب  تلللعلللاىل:  قلللال 
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ   ڃڃ  ڄ 
ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑک ک ک        ک گ  گ  گ گ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ    ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې رب )الفتح(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟:

مجاهد بن جبير - رحمه اهلل -
اأبو احلجاج  القراء واملف�شرين جماهد بن جبري  الإمام �شيخ  هو 
موىل  ويقال:  املخزومي،  ال�شائب  اأبي  بن  ال�شائب  موىل  الأ�شود،  املكي 
عبد اهلل بن ال�شائب القارئ، ويقال: موىل قي�س بن احلارث املخزومي، 

عده ابن �شعد يف الطبقة الثانية من التابعني.
اإىل  �شافر  فقد  والرحالت،  الأ�شفار  كثري  جبري  بن  جماهد  كان 
فيها  وعا�س  الكوفة  اإىل  انتقل  ثم  الزمن،  من  فيها فرتة  وعا�س  م�شر 

فرتة من الزمن، و�شافر اإىل اليمن لل�شياحة والتاأمل.

ولنتعرف على:

الصحابة الذين تعلم على أيديهم
القراآن  اأخللذ  وعنه  واأطللاب،  فاأكرث  عبا�س  بن  اهلل  عبد  عن  روى 
والتف�شري والفقه، وكان مالزًما لبن عبا�س، ومن خا�شة تالميذه، وكان 
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يقول: عر�شت القراآن على ابن عبا�س ثالث عر�شات اأوقفه على كل اآية 
اأ�شاأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟

وقا�س  اأبي  بن  و�شعد  املوؤمنني  اأم  وعائ�شة  هريرة  اأبي  عن  وروى 
وعبد اهلل بن عمرو وعبد اهلل بن عمر ورافع بن خديج واأم كرز وجابر 
واأ�شيد بن  اأبي طالب  واأم هانئ بنت  واأبي �شعيد اخلدري  بن عبد اهلل 
ظهري - ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني - ، وعدة من اأ�شحاب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

ا .. لنتعرف على: واأي�صً

من تعلموا على يديه
بن  وطاو�س  عبا�س  ابن  موىل  عنه عكرمة  واأخللذ  يديه  على  تعلم 
كي�شان وعطاء بن اأبي رباح وهم من اأقرانه، وعمرو بن دينار واأبو الزبري 
واحلكم بن عتيبة وابن اأبي جنيح ومن�شور بن املعتمر و�شليمان الأعم�س 
واأيوب ال�شختياين وابن عون وعمر بن ذر ومعروف ابن م�شكان، وقتادة 
الأعللرج  وحميد  مهاجر  بن  واإبراهيم  ميمون  بن  والف�شل  دعامة  ابن 
وبكري بن الأخن�س واحل�شن الفقيمي وخ�شيف و�شليمان الأحول و�شيف 
ابن �شليمان وعبد الكرمي اجلزري واأبو ح�شني والعوام بن حو�شب وفطر 

ابن خليفة والن�شر بن عربي، وخلق كثري.

التالية: فقرتنا  �صخ�صيته" يف  مالمح  اأهم  "من 

من أهم مالمح شخصيته
)1( العلم: يعد جماهد من اأوعية العلم وقد اأخذ ابن عمر -ر�شي 
اهلل عنهما - بركابه يوًما وقال له: وددت اأن ابني �شاملًا وغالمي نافًعا 
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يحفظان حفظك. وقد تفقه على يد عبد اهلل بن عبا�س حرب الأمة حتى 
�شار اأعلم اأهل زمانه بالتف�شري، ومل يرد بعلمه يوًما ماًل اأو دنيا، حتى 
اأحد يريد بالعلم وجه اهلل اإل جماهد وطاو�س. وجاء  اإنه مل يكن  قيل: 
يف كنز العمال: اأنه قدم عمرو بن العا�س على عمر بن اخلطاب، ف�شاأله 
عمر: من ا�شتخلفت على م�شر؟ قال: جماهد بن جبري. فقال له عمر: 
لريفع  العلم  اإن  عمر:  فقال  كاتب.  اإنلله  نعم،  قللال:  غللزوان.  ابنة  موىل 

ب�شاحبه.
وكان عاملًا بالقراآن الكرمي؛ فعن قتادة قال: اأعلم من بقي باحلالل 

واحلرام الزهري، واأعلم من بقي بالقراآن جماهد.
ومتنى بع�س العلماء لو تعلم على يد جماهد، واأخذ عنه ولو �شيًئا 
�شمعت  فاأقول  جماهد  من  �شمعت  اأكللون  لأْن  جريج:  ابن  يقول  ي�شرًيا، 

جماهًدا اأحب اإيَلّ من اأهلي ومايل.
جبري  بن  جماهد  وكللان  والتدبر:  للتاأمل  الأر�للس  يف  ال�شري   )2(

رجل قراأ القراآن وت�شبع مبعانيه، وقراأ فيه زب ڻ ۀ ۀ ہ      ہ 
ہ ہ   ھھ ھ ھ ے ے    ۓ رب )العنكبوت: 20( فخرج يف 
الأر�س لل�شري فيها متفكًرا متدبًرا يف خلق اهلل -عز وجل- فعن الأعم�س 
اإىل  اإليها، فذهب  اإل ذهب فنظر  باأعجوبة  ي�شمع  قال: كان جماهد ل 
ح�شرموت اإىل بئر برهوت. يقول الذهبي يف �شري اأعالم النبالء: بلغنا 
وماروت،  يوقفه على هاروت  اأن  متوليها  وطلب من  بابل  اإىل  اأنه ذهب 
لنا عنهما،  اأتينا تنوًرا يف الأر�س فك�شف  ا حتى  قال: فبعث معي يهودًيّ
فا�شطربا  خلقكما.  بالذي  اآمنت  فقلت:  منك�شان،  معلقان  بهما  فللاإذا 
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وقال:  اليهودي  بعد حني فالمني  اأفقنا  ثم  اليهودي،  علَيّ وعلى  فغ�شي 
كدت اأن تهلكنا.

ولنقف هنا مع �صيٍء من تف�صرياته - رحمه اهلل - :

وماذا عن:

آراء العلماء فيه
من  كللان  واملف�شرين،  التابعني  اأئمة  "اأحد  كثري:  ابللن  عنه  قللال 
حتى  بالتف�شري،  زمانه  اأهل  اأعلم  وكان  عبا�س،  ابن  اأ�شحاب  اأخ�شاء 
وقال  وطاو�س.  اإل جماهد  اهلل  وجه  بالعلم  يريد  اأحد  يكن  اإنه مل  قيل 
جماهد: اأخذ ابن عمر بركابي وقال: وددت اأن ابني �شاملًا وغالمي نافًعا 
اإنه عر�س القراآن على ابن عبا�س ثالثني مرة  يحفظان حفظك. وقيل 

وقيل مرتني، اأقفه عند كل اآية واأ�شاأله عنها".
قال عنه �شفيان الثوري: اإذا جاءك التف�شري عن جماهد فح�شبك 
به. وقال عنه الذهبي: "اأبو احلجاج املكي املقرئ املف�شر اأحد الأعالم".
قال الثوري: خذوا التف�شري على اأربعة: جماهد، و�شعيد بن جبري، 

وعكرمة، وال�شحاك. وقال خ�شيف: كان جماهد اأعلمهم بالتف�شري.
وقال قتادة: اأعلم من بقي بالتف�شري جماهد. وقال عنه الأعم�س: 
"كان اإذا نطق خرج من فمه اللوؤلوؤ". قال ابن جريج: "لأن اأكون �شمعت 

من جماهد فاأقول: �شمعت جماهًدا اأحب اإيَلّ من اأهلي وما يل".
قال ابن معني وجماعة: جماهد ثقة. وقيل: �شكن الكوفة باآخرة.

قال �شلمة من كهيل: "ما راأيت اأحًدا يريد بهذا العلم وجه اهلل اإل 
هوؤلء الثالثة: عطاء، وجماهد، وطاو�س".
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وعن قتادة، قال: اأعلم من بقي باحلالل واحلرام الزهري، واأعلم 
من بقي بالقراآن جماهد.

واحفظن هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه اهلل -
قال جماهد: "من اأعز نف�شه اأذل دينه ومن اأذل نف�شه اأعز دينه. 

وقال: اإن اهلل -عز وجل- لي�شلح ب�شالح العبد ولده وولد ولده".
اأين جئت  ت�شاأله من  ول  اأخيك،  اإىل  النظر  "ل حتد  يقول:  وكان 

واأين تذهب".
وقال: "ذهبت العلماء فما بقي اإل املتعلمون، وما املجتهد فيكم اإل 

كالالعب فيمن كان قبلكم".
وعن جماهد قال: "لو مل ي�شب امل�شلم من اأخيه اإل اأن حياء منه 

مينعه من املعا�شي، لكان يف ذلك خري".
وقال: "الفقيه من يخاف اهلل واإن قل علمه، واجلاهل من ع�شى 
بقلوب  اهلل  اأقبل  بقلبه  اهلل  على  اأقبل  اإذا  والعبد  علمه،  كرث  واإن  اهلل 

املوؤمنني اإليه".

ونختم بهذه الفقرة:

وفاته - رحمه اهلل -
قال الف�شل بن دكني: مات جماهد �شنة اثنتني ومائة يوم ال�شبت 

وهو �شاجد.
وقال يو�شف بن �شليمان: تويف جماهد مبكة �شنة ثالث ومائة. وعن 
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يحيى بن �شعيد قال: مات جماهد �شنة اأربع ومائة. وقال ابن جريج: بلغ 
جماهد يوم مات ثالًثا وثمانني �شنة رحمه اهلل - تعاىل - .

يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 
على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.

وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته
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أسبوع التابعين )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأعاد واأبدا، واأجزل علينا النعم واأ�سدى، ل هادَي ملن 
اأ�سل، ول م�سل ملن هدى.

واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده 
ور�سوله، اأكرم ر�سول، واأ�سرف نبي، �سلى اهلل و�سلم عليه وعلى اآله و�سحبه 
واأتباعه، كانوا اأ�سّد النا�ض اقتفاًء لآثار الر�سول واأكرثهم به اإقتداًء .. ثم 

اأما بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث عن 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اأ�سحاب القرون املف�سلة الذين قال فيهم ر�سول اهلل  التابعني من 
"خري النا�ض قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء قوٌم 

ت�سبق �سهادة اأحدهم ميينه، وميينه �سهادته" رواه البخاري.
وي�سرنا اأن نقدم لكن فقراتنا من هذا اليوم )     ( املوافق )     ( من 

�سهر )       ( لعام )          (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ                ۈئ ۈئ   ېئ ېئ  ېئ ىئ 
ىئ  ىئ ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب  حب خب    مب ىب يب  
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ  ٻ پ پ پ  ٻ  ٻ ٻ         ٱ  
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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                
ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ       
ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

ېئ ېئ     ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی  رب )الفتح(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟:

سالم بن عبد اهلل بن عمر - رحمه اهلل -
هو �شامل بن عبد اهلل بن اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب، الإمام 
الزاهد، احلافظ، مفتي املدينة، اأبو عمر، واأبو عبد اهلل، ولد يف خالفة 

عثمان بن عفان. واأمه اأم ولد.
وكان �شعيد بن امل�شيب يقول: اأ�شبه ولد عمر به عبد اهلل، واأ�شبه 

ولد عبد اهلل به �شامل. وهو من �شادات التابعني وعلمائهم وثقاتهم.
اأم املوؤمنني، واأبي هريرة، وحدث عن  اأبيه، وعائ�شة  وحّدث عن: 
اإ�شحاق احل�شرمي،  اأبي  بن  بكر، ويحيى  اأبو  ابنه  غريهم، وروى عنه: 

والزهري، وعبيد اهلل بن عمر.
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ونقف مع �صي "من اأهم مالمح �صخ�صيته":

من أهم مالمح شخصيته
الدنيا: على  الآخرة  واإيثاره  وزهده  • عفته 

ُعللِرَف يف زمانه بزهده وورعلله، وقال عنه الإمللام مالك: مل يكن 
اأحد يف زمان �شامل اأ�شبه مبن م�شى من ال�شاحلني يف الزهد والف�شل 

والعي�س منه.
ولقد دخل ه�شام بن عبد امللك يف حجه الكعبة؛ فاإذا هو ب�شامل 
بن عبد اهلل فقال له: �شامل �شلني حاجة، فقال: اإين لأ�شتحي من اهلل اأن 
اأ�شاأل يف بيته غريه، فلما خرج �شامل خرج ه�شام يف اأثره؛ فقال له: الآن 
قد خرجت من بيت اهلل ف�شلني حاجة، فقال �شامل: من حوائج الدنيا 
اأم من حوائج الآخرة، قال: من حوائج الدنيا فقال �شامل: اإين ما �شاألت 
الدنيا من ميلكها؛ فكيف اأ�شاألها من ل ميلكها، وكان �شامل خ�شن العي�س 
ا له وغريها من الأعمال  يلب�س ال�شوف اخل�شن، وكان يعالج بيده اأر�شً
ول يقبل من اخللفاء وكان متوا�شعا وكان �شديد الأدمة وله من الزهد 

والورع �شيء كثري.
ويف يوم عرفه نظر اإليه ه�شام بن عبد امللك فراآه يف ثوبني متجرًدا 
فراأى كدنة ح�شنة فقال: يا اأبا عمر، ما طعامك؟ قال: اخلبز والزيت، 
فقال ه�شام: كيف ت�شتطيع اخلبز والزيت قال اأخمره فاإذا ا�شتهيته اأكلته 

قال: فوعك �شامل ذلك اليوم فلم يزل موعوًكا حتى قدم املدينة.
وبلغ من زهده اأنه مل يكن ليجمع �شيًئا اإل للدار الآخرة، وكان ما 
الآخرة،  داره يف  ُيجهز  اأن  اآثر  فقد  �شيًئا  ي�شاوي  ل  اأ�شا�س  بيته من  يف 
ودخل عليه ميمون بن مهران فقوم كل �شيء يف بيته فما وجده ي�شاوي 
مائة درهم، ودخل عليه مرة اأخرى فما وجدت ما ي�شاوى ثمن طيل�شان.
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وماذا عن:

علم سالم بن عبد اهلل بن عمر
مرجع  كان  لذا  املدينة،  اأهل  علماء  من  ُيعد  فكان  علمه  عن  اأما 
اأهل املدينة يف الفتوى، وقال علي بن احل�شن الع�شقالين عن عبد اهلل 
راأيهم  عن  ي�شدرون  كانوا  الذين  املدينة  اأهل  فقهاء  كان  املبارك:  بن 
�شبعة �شعيد بن امل�شيب، و�شليمان بن ي�شار، و�شامل بن عبد اهلل بن عمر، 
والقا�شم بن حممد، وعروة بن الزبري، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، 
وخارجة بن زيد بن ثابت. قال: وكانوا اإذا جاءتهم امل�شاألة دخلوا فيها 
جميًعا فنظروا فيها؛ ول يق�شي القا�شي حتى يرفع اإليهم فينظرون فيها 
في�شدرون. وكان جمل�شه وجمل�س القا�شم بن حممد يف م�شجد ر�شول 

اهلل واحًدا جتاه خوخة عمر بني القرب واملنرب.

وعنوان فقرتنا التالية هو:

 خوف سالم بن عبد اهلل بن عمر من التعدي 
على حدود اهلل - تعالى -

اًفا عن حدود اهلل ومن ذلك ما يرويه عطاء بن ال�شائب:  كان وَقّ
اأن احلجاج دفع اإىل �شامل بن عبد اهلل �شيًفا واأمره بقتل رجل فقال �شامل 
اأُمرت به، قال: ف�شليت اليوم  للرجل: اأم�شلم اأنت؟ قال: نعم ام�س ملا 
�شالة ال�شبح؟ قال: نعم قال: فرجع اإىل احلجاج فرمى اإليه بال�شيف، 
وقال: اإنه ذكر اأنه م�شلم واأنه قد �شلى �شالة ال�شبح اليوم، واإن ر�شول 
اهلل قال: من �شلى �شالة ال�شبح فهو يف ذمة اهلل قال احلجاج: ل�شنا 
نقتله على �شالة ال�شبح، ولكنه ممن اأعان على قتل عثمان قال �شامل: 
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ها هنا من هو اأوىل بعثمان مني فبلغ ذلك عبد اهلل بن عمر فقال: ما 
�شنع �شامل؟ قالوا �شنع كذا وكذا فقال ابن عمر: مكي�س مكي�س.

وكان يحب الن�صيحة - رحمه اهلل - ، ومع هذه الفقرة:

 سالم بن عبد اهلل بن عمر ينصح هلل - تعالى 
- ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص

كان �شامل بن عبد اهلل نا�شًحا هلل ولر�شوله ولأئمة امل�شلمني، وملا 
فاإنه  عمر،  يا  يقول:  اإليه  كتب  العزيز  عبد  بن  عمر  اإىل  اخلالفة  اآلت 
قد وىل اخلالفة وامللك قبلك اأقوام فماتوا على ما قد راأيت، ولقوا اهلل 
الذي كانوا  املوت  فرادى بعد اجلموع واحلفدة واحل�شم، وعاجلوا نزع 
منه يفرون، فانفقاأت عينهم التي كانت ل تفتاأ تنظر لذاتها، واندفنت 
رقابهم غري مو�شدين بعد لني الو�شائد وتظاهر الفر�س واملرافق وال�شرر 
من  ولللون  نللوع  كل  من  ت�شبع  ل  كانت  التي  بطونهم  وان�شقت  واخلللدم، 
الأموال والأطعمة، و�شاروا جيفا بعد طيب الروائح العطرة حتى لو كانوا 
ولنفر  بهم  لتاأذي  اأحياء  وهم  يحقرونه  كانوا  ممن  م�شكني  جانب  اإىل 
الفاخرة  والثياب  الطيب  من  اأغرا�شهم  على  الأموال  اإنفاق  بعد  منهم 
واأهوائهم ويقرتون  اأغرا�شهم  اإ�شراًفا يف  الأموال  اللينة، كانوا ينفقون 
يف حق اهلل واأمره فاإن ا�شتطعت اأن تلقاهم يوم القيامة وهم حمبو�شون 
مرتهنون مبا عليهم واأنت غري حمبو�س ول مرتهن ب�شيء فافعل وا�شتعن 

باهلل ول قوة اإل باهلل �شبحانه.
ومللللللللا ملللللللللك عللللمللللا قللللللللليللللل بللل�لللشلللامل

ولللللللو كللللللرثت اأحللللرا�للللشلللله وملللواكلللبللله
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ومللللن كللللان ذا بللللاب �للشللديللد وحللاجللب
فللعللمللا قللللليللل يللهللجللر اللللبلللاب حللاجللبلله

ومللللا كللللان غلللري امللللللوت حللتللى تللفللرقللت
وحلللبلللائلللبللله اأعلللللللوانللللللله  غلللللللريه  اإىل 

فلللاأ�لللشلللبلللح ملللل�للللشللللروًرا بلللله كللللل حللا�للشللد
واأ�للللشلللللللللملللله اأ�للللشللللحللللابلللله وحلللبلللائلللبللله

وطلب منه عمر بن عبد العزيز حينما توىل اخلالفة �شنة )٩٩هل( 
النا�س بهداه، فكتب  اأن يكتب له �شرية جده عمر بن اخلطاب ليهتدي 
اإليه �شامل اإن عمر كان يف غري زمانك ومع غري رجالك، واإنك اإن عملت 
به عمر يف زمانه ورجاله، كنت مثل  يف زمانك ورجالك مبثل ما عمل 

عمر واأف�شل.

ونختم بهذه الفقرة:

وفاة سالم بن عبد اهلل بن عمر - رحمه اهلل -
مل يزل �شامل بن عبد اهلل بن عمر نا�شًحا هلل ولر�شوله، معلًما لغريه 
ما تعلمه من علم، عاماًل مبا يعلم؛ حتى وافته املنية �شنة �شت ومائة يف 
حج  وكان  باملدينة،  يومئذ  امللك  عبد  بن  ه�شام  وكان  احلجة  ذي  اآخر 
بالنا�س تلك ال�شنة ثم قدم املدينة فوافق موت �شامل بن عبد اهلل ف�شلى 
عليه، وراأى كرثة قال اأخربنا حممد بن عمر عن اأفلح وخالد بن القا�شم 
بالبقيع لكرثة  امللك على �شامل بن عبد اهلل  قال: �شلى ه�شام بن عبد 
ه�شام  بن  لإبراهيم  فقال  بالبقيع  النا�س  ه�شام كرثة  راأى  فلما  النا�س 
املخزومي: ا�شرب على النا�س بعث اأربعة اآلف ف�شمي عام الأربعة اآلف 



512

اأربعة اآلف من املدينة اإىل  اإذا دخلوا ال�شائفة خرج  قال فكان النا�س 
النا�س وخروجهم من ال�شائفة.  اإىل ان�شراف  ال�شواحل فكانوا هناك 

ويعلم من حياته اأنه ولد ومات يف املدينة املنورة.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )4(

ٱ ٻ ٻ

الأرزاق  وق�سم بني عباده  والكمال،  بالبقاء  تفّرد  ال��ذي  احلمد هلل 
ليتنا�سفوا،  ليتعارفوا، وملوًكا و�سوقة  �سعوًبا وقبائل  والآجال، وجعلهم 
حجة،  اهلل  على  للنا�ض  ي��ك��ون  لئال  وم��ن��ذري��ن،  مب�سرين  ال��ر���س��ل  وب��ع��ث 
على  امل�ستقيم  الطريق  بتاأييده  ال�سالِك  خليقته،  من  بخريته  وختمهم 

املحجة.
واأ�سهد األ اإله اإل اهلل على الإطالق، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله، 

املبعوث اإىل اأهل الآفاق، املنعوت بتهذيب الأخالق، ومكارم الأعراق.
�سلى اهلل عليه و�سلم، وعلى اآله و�سحبه، �سالًة و�سالًما متعاقبني 

اإىل يوم التالق .. ثم اأما بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث عن 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اأ�سحاب القرون املف�سلة الذين قال فيهم ر�سول اهلل  التابعني من 
"خري النا�ض قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء قوٌم 

ت�سبق �سهادة اأحدهم ميينه، وميينه �سهادته" رواه البخاري.
وي�سرنا اأن نقدم لكن فقراتنا من هذا اليوم )     ( املوافق )     ( من 

�سهر )       ( لعام )          (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:
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القرآن الكريم

ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  تللعللاىل:  قللال 
ۇ  ۇ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۅ ۉ ۉ  ۋ  ۋ ۅ  ۈ ۈٴۇ  ۆ  ۆ 
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  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ 
ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک ک ک ک گ    گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
رب  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ 

)التوبة(.

نتحدث اليوم - باإذن اهلل - عن تابعِي جليل؛ فمن هو؟:

علي بن عبد اهلل بن عباس - رحمه اهلل -
هو علي بن عبد اهلل بن عبا�س بن عبد املطلب الها�شمي، كنيته 
اأبو حممد علي  اأمه زرعة بنت م�شرح بن معدي كرب، ولد  اأبو حممد، 
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بن عبد اهلل �شنة اأربعني بعد قتل علي بن اأبي طالب ف�شماه عبد اهلل بن 
العبا�س علًيا وكناه باأبي احل�شن، قال له عبد امللك بن مروان ل اأحتمل 

لك ال�شم والكنية جميًعا فغريه باأبي حممد.

ولنتعرف على:

الصحابة الذين تعلم على أيديهم

نهل من علم اأبيه حرب الأمة، وحفظ عنه، وتعلم على يد اأبي �شعيد 
اخلدري واأخذ عنه، ويقول وقد اأر�شله اإليه اأبوه هو وعكرمة موله ليتعلما 
حديثه،  من  فا�شمعا  اخلدري  �شعيد  اأبي  اإىل  انطلقا  عنه:  وياأخذا  منه 
فاأتيناه وهو يف حائط له فلما راآنا قام اإلينا فقال مرحبا بو�شية ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم اأن�شاأ يحدثنا فلما راآنا نكتب قال ل تكتبوا واحفظوه كما كنا 
بن عمر  اهلل  وعبد  اأبللي هريرة  وحللدث عن  قللراآًنللا،  تتخذوه  ول  نحفظ 

وغريهم وهو قليل احلديث.

ا على: ولنتعرف اأي�صً

من تعلموا منه

حدث عنه بنوه عي�شى وداود و�شليمان وعبد ال�شمد، وحدث عنه ابن 
�شهاب و�شعد بن اإبراهيم قا�شي املدينة، ومن�شور بن املعتمر وجملة واآخرون.
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وماذا عن:

بلد المعيشة والرحالت
عا�س يف املدينة، و�شافر اإىل الب�شرة وال�شام وقد اأقطعه الأمويون 

قرية ب�شقع ال�شام طريق املدينة تعرف )باحلميمية( فاأقام بها.

وعنوان فقرتنا القادمة هي:

من أهم مالمح شخصيته - رحمه اهلل -
وعبادته: • علمه 

كان - رحمه اهلل - عاملًا عاماًل، وقال ابن �شعد: ثقة اإل اأنه كان 
قليل احلديث، وقال عنه الإمام ابن كثري: وكان علي هذا يف غاية العبادة 

والزهادة والعلم والعمل وح�شن ال�شكل والعدالة والثقة.

واحفظن هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه اهلل -
اإين  فقال  رجل  بالغة  عبا�س  بن  اهلل  عبد  بن  علي  عند  "ُذِكَر 
اأن  اأكللره  كما  علمه  مقدار  على  فا�شال  ل�شانه  مقدار  يكون  اأن  لأكللره 

يكون مقدار علمه فا�شال على مقدار عقله".
وقال: "اإن ا�شطناع املعروف قربة اإىل اهلل وحظ يف قلوب العباد 

و�شكر باٍق.
واأن�شد قائاًل:

�للشللنللعللتلله خللللللري  كللللللل  يف  وزهلللللللللللدين 
اإىل النا�س ما جوزيت من قلة ال�شكر".
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ونختم بهذه الفقرة:

وفاته - رحمه اهلل -
اختلف يف وفاته فقيل: مات بال�شام �شنة ثمان ع�شرة ومائة، وقيل 

�شنة اأربع ع�شرة ومائة، وقيل �شنة �شبع ع�شرة ومائة.
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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أسبوع التابعين )5(

ٱ ٻ ٻ

�ست ذاُته، وعلَت اأ�سماوؤه و�سفاته، �سبحانه وبحمده،  احلمد هلل تقدَّ
مّتت �سدًقا وعدًل كلماته، اأحمده �سبحانه واأ�سكره، واأتوب اإليه واأ�ستغفره، 

ل ت�َسى نعماوؤه، ول ت�َسر مكرماته.
واأ�سهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، اأ�سلَمت له طوًعا وكرها 
خملوقاته، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبّينا حممًدا عبد اهلل ور�سوله، م�سطفاه 
واأّي��ده  منزلته،  بها  علت  بخ�سائ�َض  ه  خ�سّ وحِيه،  على  واأمينه  وخليله، 
وب��ارك عليه  و�سلم  بها مقامه، وبهرت معجزاته، �سلى اهلل  بدلئل عال 
اآله واأ�سحابه، وردت نعوتهم يف التوراة والإجنيل كما وردت نعوت  وعلى 
امل�سطفى و�سفاته، والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين .. ثم 

اأما بعد:
نحن معكن يف هذا الأ�سبوع الإذاعي والذي خ�س�سناه للحديث عن 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اأ�سحاب القرون املف�سلة الذين قال فيهم ر�سول اهلل  التابعني من 
"خري النا�ض قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيُء قوٌم 

ت�سبق �سهادة اأحدهم ميينه، وميينه �سهادته" رواه البخاري.
وي�سرنا اأن نقدم لكن فقراتنا من هذا اليوم )     ( املوافق )     ( من 

�سهر )       ( لعام )          (.

خري البدايات اآيات من الذكر احلكيم:
القرآن الكريم

چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  زب  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 ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ      ڭ         ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ           ھ 
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؟:

عمران بن ملحان - رحمه اهلل -
ويقال عمران  ويقال عمران بن عبد اهلل  هو عمران بن ملحان، 
بن تيم اأبو رجاء العطاردي، وكان مولده كما ذكر ابن حجر يف الإ�شابة: 
قبل الهجرة باإحدى ع�شرة �شنة، وعا�س اإىل خالفة ه�شام بن عبد امللك.

ولن�صتمع اإىل ق�صة اإ�صالمه - رحمه اهلل - :

إسالمه - رحمه اهلل -
اأدرك اجلاهلية والإ�شالم، فهو من املخ�شرمني، اإل اأنه مل يَر ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومل ي�شمع منه، وكان اإ�شالمه بعد الفتح، وقيل بعد املبعث، ويذكر 
البخاري يف التاريخ الكبري اإن اإ�شالمه كان بعد الفتح فيقول على ل�شانه: 
فاأ�شلمت  مكة،  فتح  حني  النا�س  عن  عفا  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  اأفر  كنت 
النبي  بعث  ملا  فيقول: كنت  اإ�شالمه  اأبو رجاء ق�شة  ويحكي  بعد ذلك، 
اأرعى الإبل واأخطمها فخرجنا هراًبا خوًفا منه فقيل لنا: اإمنا ي�شاأل هذا 
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الرجل يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص �شهادة األ اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�شول اهلل فمن 
قالها اأمن على دمه وماله؛ فدخلنا يف الإ�شالم، ويقول: بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وكان لنا �شنم مدور فحملناه على قتب وحتولنا، ففقدنا احلجر، ان�شل 
فوقع يف رمل فرجعنا يف طلبه فاإذا هو يف رمل قد غاب فيه، فا�شتخرجته 
فكان ذلك اأول اإ�شالمي فقلت: اإن اإلًها مل ميتنع من تراب يغيب فيه لإله 
�شوء، واإن العنز لتمنع حياها بذنبها، فكان ذلك اأول اإ�شالمي فرجعت 

اإىل املدينة وقد تويف النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ولنتعرف على:

الصحابة الذين تعلم على يديهم
ال�شحابة  كبار  علم  من  ونهل  التابعني،  كبار  يف  رجللاء  اأبللو  يعد 
-ر�شوان اهلل عليهم-، ومل مينعه تقدمه يف ال�شن من التعلم، حتى على 
ا عن  يد �شغار ال�شحابة كعبد اهلل بن عبا�س، فقد تعلم القراءة عر�شً
الأ�شعري الذي قال  اأبي مو�شى  القراآن من  عبد اهلل بن عبا�س، وتلقن 
يقول: كان  وكان  داود،  اآل  اأوتي مزماًرا من مزامري  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فيه 
القراآن  اآيات. وكذلك قراأ  اآيات خم�س  القراآن خم�س  يعلمنا  اأبو مو�شى 
على اأبي بكر ال�شديق، وروى عن عمر بن اخلطاب، وعلي وابن عبا�س 
و�شمرة - ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني - ، وتعلم من اأم املوؤمنني ال�شيدة 

عائ�شة -ر�شي اهلل عنها-، وروى عن غريهم من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

عنوان فقرتنا القادمة هو:

من أخذ عنه - رحمه اهلل -
اأبو عثمان  واجلعد  بن حازم  ال�شختياين وجرير  اأيوب  روى عنه: 
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وحماد  ذكللوان  بن  واحل�شن  العطاردي  حيان  بن  جعفر  الأ�شهب  واأبللو 
ابن جنيح وخالد احلذاء و�شعيد بن اأبي عروبة و�شلم بن زرير و�شخر 
بن جويرية وعباد بن من�شور وعبد اهلل بن عون وعثمان ال�شحام واأبو 
العالء عمرو بن العالء الي�شكري ولقبه جرن وعمران بن م�شلم الق�شري 
وعوف الأعرابي وقرة بن خالد ال�شدو�شي ومهدي بن ميمون واأبو احلارث 

الكرماين واأبو عمرو بن العالء النحوي املقرىء.

ون�صل اإىل:

أهم مالمح شخصيته
عبادته وعلمه: 

اأبو رجاء عابًدا كثري ال�شالة وتالوة القراآن، كان يقول: ما  كان 
اآ�شى على �شيء من الدنيا اإل اأن اأعفر يف الرتاب وجهي كل يوم خم�س 
مرات، ويقول اأبو الأ�شهب: وكان اأبو رجاء يختم يف �شهر رم�شان يف كل 
ع�شر ليال مرة، وكان ثقة يف احلديث وله رواية وعلم بالقراآن واأم قومه 

يف م�شجدهم اأربعني �شنة.

واحفظن هذه الكلمات:

من كلماته - رحمه اهلل -
اأعفر  كنت  اأنى  اإل  بعدى  اأخلفه  �شيء  على  اآ�شى  "ما  يقول:  كان 

وجهي كل يوم وليلة خم�س مرات لربي -عز وجل- ".

ونختم بهذه الفقرة:

الوفاة
تويف اأبو رجاء العطاردي - رحمه اهلل - �شنة خم�س ومائة وقيل: 
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�شنة ثمان ومائة وعا�س مائة وخم�شا وثالثني �شنة وقيل: مائة وع�شرين 
فقال  ال�شاعر،  والفرزدق  الب�شري  احل�شن  جنازته  يف  واجتمع  �شنة، 
الفرزدق للح�شن: يا اأبا �شعيد يقول النا�س: اجتمع يف هذه اجلنازة خري 
اأعددت  ما  ولكن  ب�شرهم  ول�شت  ل�شت بخريهم  و�شرهم! فقال:  النا�س 

لهذا اليوم قال: �شهادة األ اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�شول اهلل وقال:
كللبللريهللم مللللات  اللللنلللا�لللس  اأن  تلللر  اأمل 

وقللللد كللللان قللبللل الللبللعللث بللعللث حممد
حجة �للشللبللعللني  علليلل�للس  عللنلله  يللغللن  ومل 

و�للللشللللتللللني ملللللللا بلللللللات غللللللري ملللو�لللشلللد
يف اخلتام: ندعوا اجلميع لقراءة �سري التابعني الكرام، وامل�سي 

على طريقهم، وتذكري النا�ض بق�س�سهم.
وال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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استمارة تقييم
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الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

-تبارك  املللوىل  ن�شكر  اأن  علينا  يجب  ونهايته  اأمللٍر  كل  بداية  يف 
وتعاىل- فلوله ما كان لهذا العمل اأن يخرج اإليكن، ول اأن يتم هذا اللقاء 
بكن؛ فلله احلمد ما تعاقب اجلديدان، وله الثناء ما بزغ كل جنٍم ولح، 

وله ال�شكر ما اأحرم كل حاٍج ولبهَّى.
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع  واأ�شاأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�شً

به الأمة اأجمع، وطالبات مدار�شها ب�شكل خا�س.
يف  لالإلقاء   - اهلل  بللاإذن   - �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،  الللربامللج  باأهمية  والتوجيه  الن�شيحة  مللن  اأملللّل  ول 
براجمنا  على  نحكم  من  فنحن  والرتبوي،  والعلمي،  الديني،  وتاأثريها 

بالنجاح اأو الف�شل - ل �شمح اهلل -.
فاإن اأح�شّنا العمل بهذه الربامج، 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  براجمنا،  يف  فرطنا  باأن  العك�س؛  كان  واإن 
منها  ولن جتني  للتوقعات،  النتيجة خمالفة  �شتكون  فبالطبع  املطلوب، 
الطالبات واملعلمات الثمرات اليانعة التي ترجى اأن حت�شد يف نهاية كل 

برنامج.
لذا؛ الهمة الهمة اأيتها املعلمات، فهذه الأجيال والطاقات النا�شئة 
و�شرف  ينفعهن،  ما  تقدمي  على  احر�شن  اأيديكن،  بني  اأمانة  واملتعلمة 
ما ي�شرهن؛ ول تعبئن بكالم املثبطات واملخذلت مهما كانت كلماتهن 
الطريق  اقطعن  بل  اإي�شالها؛  طرق  يف  تفننهَّ  ومهما  جارحة،  اأو  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«.
لطالبات  ه  وموجهَّ الكتاب مقدم  »اإن هذا  القول  اأودُّ  ويف اخلتام.. 
املرحلة الثانوية، فال تبخلن على طالباتكن بال�شتفادة من هذا الكتاب 
كل �شباح، واإلقائه على م�شامعهن، فُرّب كلمة تغري من حال اإىل حال، 
ول  للك�شل  فال  اخللد..  جنة  اجلنة!  ل�شاحبته  يكتب  يلقى  حرٍف  وُرّب 

للملل، ومرحًبا باجلد والعمل«.
وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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