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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ًاوالصالةُ والسالم ىلع ، احلمد هلل   وىلع آهل ، ا ونذيرً  من بعثه ربُّه هاديًا وُمبِّشر
 وبعد:   ا.وصحبه ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوِم ادلين وسلّم تسليما كثيً 

فإن الوقت هو رأس مال املسلم يف هذه احلياة ، واإلنسان أنفاسه حمدودة ، 
يف وأيامه معدودة ، وألهمية الوقت فقد أقسم اهلل ـ تعاىل ـ به يف القرآن 

، وعظيم شأنه مواضع متعددة ، كما ورد يف السنة املطهرة ما يدل ىلع رشفه 
ماره بما يعود ىلع املسلم بانلفع أمر فال يشء أنفس لإلنسان من عمره ، واستث

مطلوب حممود ، ال سيما وأن اإلنسان سيحاسب حسابًا عسيًا عن عمره فيم 
 أمضاه وأفناه. 

وعمر اإلنسان يف هذه ادلنيا هو موسم الزرع ، ويف اآلخرة يكون احلصاد ، إن 
 خيًا فخي وإن رًشا فِّش .
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 اإلسالم يف اإلجازة
 

ِمي ّ  ، وإذا كل ت كُلّ  القلوب   ، ألن   مطلوب   مر  أعن انلفوس  الرتويحُ   ْت .ت ع 

سيدي ـ 
ُ
ـ ريض اهلل عنه ـ أبو بكٍر  ي ينل قِ ـ قال ريض اهلل عنه عن حنظلة األ

ان سبح.)قال:  ( قلت: نافق حنظلة. )قال:  (كيف أنت يا حنظلة ؟ .)فقال: 
 ،  عليه وسلمصىل اهلل.عند رسول اهلل قلت: نكونُ  ) :قال ( اهلل! ما تقول ؟

ُرنا بانلل  صىل ا رأى عني، فإذا خرجنا من عنِد رسول اهلل ـ ّ ة حىت كأنار واجلن ّ يذكر
قال  ( ا.نسينا كثيً ؛ والّضيعاِت  ، واألوالد  ، ْسنا األزواج  اعف   ، اهلل عليه وسلم

حىت دخلنا ىلع  ،فانطلقت أنا وأبو بكر ( فواهلل إنا نلىق مثل هذا. )أبو بكر: 
فقال  ( اهلل! يا رسول   ،نافق حنظلةُ .)قلُت:  ، صىل اهلل عليه وسلمل اهلل رسو

 ، يا رسول اهلل)  :تقل(( ؟  وما ذاك  .)): صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
فإذا خرجنا من  ا رأى عني ،ـ ّ حىت كأن،  ارانلل و ةك تذكُرنا باجلنل نكون عند

فقال رسول اهلل  ( ا .. نسينا كثيً والضيعاِت عندك اعفْسنا األزواج  واألوالد  
إْن لو تدومون ىلع ما تكونون  ،واذلي نفيس بيده)) : صىل اهلل عليه وسلم
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، لصافحتكم املالئكة ىلع فرشكم ، ويف طرقكم ، عندي ، ويف اذلركر
 .[2750: رواه مسلم  ]. رثالث مرا(( يا حنظلة ساعًة وساعة .  ،ولكن 

 وانلفوس حتتاج إىل يشء من االستجمام . . إذاً فالقلوب حتتاج إىل راحة
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 ِمن فوائد اإلجازة
 

 : طلب رضا اهلل ومرضاته  – 1
 ، صىل اهلل عليه وسلمأو مسجد نبيره ، ويكون ذلك بقصد بيت اهلل احلرام 

 . هأو مرساه فّك اهلل أس  
إىل غي ذلك من املقاصد ، بقصد زيارة األقارب وصلة األرحام أيًضا ويكون 

 وعة املطلوبة .املِّش
 

 :يلُعلم أن يف دينِنا فُسحـة   – 2
واهلل لقد رأيت .)) قالت: ـ ريض اهلل عنها ـ حديث اعئشة نمروى الشيخان 

يقوم ىلع باب حجريت واحلبشة يلعبون  ـ صىل اهلل عليه وسلمـ  رسول اهلل
نظر أ ، ليك يسرتين بردائه ـ صىل اهلل عليه وسلم اهلل ـيف مسجد رسول  همحبراب

 أنرصف، فاقدروا قدر يتحىت أكون أنا ال ، ثم يقوم من أجيل، إىل لعبهم 
، وحنوه يف  892:]رواه مسلم .(( حريصة ىلع اللهو، اجلارية احلديثة السن 

 [. 5236: ابلخاري
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صىل اهلل ـ : قال رسول اهلل اويف رواية لإلمام أمحد قالت اعئشة ريض اهلل عنه
لم يهود أن يف ديننا فسحة، إين أرسلت حبنيفية تلع )) يومئذ : ـ عليه وسلم

 . (( سمحة
 

  :األهل ىلع الرسورِ  إدخاُل  – 3
صىل اهلل عليه ـ اهلل  خرجُت مع رسولِ )) قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

: تقدموا . ثم قال يل: حم فنـزنلا منـِزال فقال ألصحابهوأنا خفيفُة الل ـ وسلم
  تعايل

ُ
ر ْجُت معه يف سفٍر آخر ، وقد سابْقِك، فسابحىت أ قين فسبقُته ، ثم خ 

محلُت اللحم  ، فنـزنلا منـزال، فقال ألصحابه : تقدموا ، ثم قال يل : تعايل 
يِن ، فرضب بيده كتيف وقال :هذه بتلك  ب ق  رواه أمحد ]. ((أسابْقِك، فسابقين فس 

 .[وأبو داود والنسايئ يف الكربى ، وغيهم ، وهو حديث صحيح 
 ! بواحدةٍ  واحدةً  :أي ،: هذه بِتلك صىل اهلل عليه وسلمقوهل و

 :إذهاب امللل والسآمة  – 4
 القلوب كما يصدأ احلديد. وإذا ك  

ُ
ُُث  تملُّ انلفوس من روتني احلياة ، وتصدأ

  ، وإن اكن مما ال يُملُّ عـادةً . تهُ كراُر  أمٍر مـا ىلع انلفوس ملل ـت  
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ُر أصحاب ه لكل يوِم مخيس، فقال هل رجل: يا أبا يُذـ  ـ اكن ابُن مسعوٍد  كر
 ) ثت نا لكل يوم ، فقال :عبدالرمحن إنا حنبُّ حديث ك ونشتهيه ، ولوِدْدنا أنك حد ّ 

 
ُ
 ما يمنعين أن أ

ُ
م . إن رسول اهلل حدث ُكم إال كراهيُة أن أ ك  صىل اهلل ـ ِملـل

متفق ( . هية  السآمِة علينا. كـان يتخونُلا باملوعظة يف األياِم كرا ـ عليه وسلم
 عليه .

 فإذا اكن هذا فيما يتعلّق بذكر اهلل اذلي هو غذاء القلوب، فما بالُكم بغيه ؟
كتنافِر الوحِش فتألّفوها باالقتصاِد  اتنافرً قال بعُض احلكماء: إن هلذه القلوب 

 يف اتلعليم ، واتلوسِط يف اتلقديم ، تلحُسن  طاعُتها ، ويدوم نشاُطها .
يقول ألصحابه إذا دامـوا يف ادلرس: أمحضـوا. أي ميلوا ـ   ـواكن ابن عباس 

 وهاتوا من أشعاركم ، فإن انلفس تمّل .، إىل الفاكهة 
 

جتديد النشاط ، وكرس الروتني ، واتلّقّوي ىلع ومن فوائد اإلجازة أيًضا:  -5
 :العبادة 

صة إذا صاحب ذلك اخب، وذلك أن انلفس تشعر باالرتياح بعد قضاء إجازة 
 تغيي ماكن .
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بني الساريتني  املسجد ، فإذا حبل  ممدود   ـ صىل اهلل عليه وسلمـ دخل انليب 
قت به . قالوا : هذا حبل لزينب ، فإذا فرتت تعلل (( ما هذا احلبل ؟ )) فقال : 

ه ، فإذا )) : صىل اهلل عليه وسلمفقال انليب  ال. ُحلُّوه. لِـُيصلر أحُدكم نشاط 
 . متفق عليه .((رت   فليقعد ف  

 
 : األرض يف السي – 6

ل ْت  ق دْ  قال سبحانه وتعاىل :   ْبلُِكمْ  مِن خ  ْرِض  ا يفُسَن   ف ِسُيو ق 
 
 األ

ْيف   ف اْنُظُرواْ  ن   ك  قِب ةُ  اك  ذر  اع   . بنِي  الُمك 
وجيب أن  مسي نظر واعتبار وتفّكر .ينبيغ أن يكون فسي املسلم يف األرض 

 ، منها:فق قواعد  وضوابط ون و  يك
 

 ال يدخلها بقصد الُفرجة .و ،بني وآثارهم  يمّر بديار الُمعذل أال ّ  –أ 
 م األخطار .وال تكون السياحة إىل بالد الكفار لِِعظ   فريكون الس أال ّ  –ب

ه أو نظر شماتة .  -ج  أن يكون نظر تفّكر واعتبار ال ن ظر فُرجٍة وتفكُّ
 وال يُفّرط فيها .، ع الفرائض تُضيل   أال ّ   –د 
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 :تآلف القلوب ، واجتماع أفراد األسةمن فوائد اإلجازة:  – 7

وحيِملُه ىلع اتلفريط أحيانًا يدفُعه ذلك ، ينهمك بعُض انلاس يف عمله عندما
أو ينىس ، يف حق أهله وأسته ، فال يكاد جيلس معهم سوى مرة يف األسبوع 

سة .وربما اكن ذلك سببً  ، اوال يُعيه اهتمامً ذلك 
ُ
 ا يف ضياع بعض أفراد األ

األسة إىل  فتأيت اإلجازة تلجمع  أفراد  األسةِ وتؤلرف  بينهم ، وحيتاج رب ّ 
 ؛عن هموم العمل  ابعيدً ، ونفٍس ُمطمئنة ، ِّشح ناجللوس مع أوالده بصدٍر م

 منه من وهم ذاك ، وتسمع األم هم بناتِها وما يُعانني، ليسمع ُمشلكة هذا 
  وحنوها .، ُمشالكت 

 ملح ع  وهذا أمر  يغفل عنه كثي  من انلاس ، فُيجر 
ُ
ما ورب ّ  ستِه .ه ىلع حقر أ

ستِه .؛ ملِه إىل بيته ع   مح ل  همل 
ُ
معه يف ما محله بل ربل  فحمله معه أفراُد أ

ستِه
ُ
 وربما،  ا انشغل يف إجازته عن أهله وودله. وربم ّ إجازته ويف إجازة أ

فن به خالل إجازاتِهن مما ينتج انشغلت بعض النساء العامالت بعمل لم يُكلل 
س . وذلك قداألم واألب أحيانا عن ابليت  عد  عنه بُ 

ُ
 يؤّدي إىل تفكك األ
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أخاه  ـ ـ ، فقد زار سلماُن إىل فقه سلمان الفاريس  -راعك اهلل  -انظر 
لة أم ّ فرأى ، أبا ادلرداء  أخوك أبو  قالت :  ك؟شأن: ما هلاقال ، ف ادلرداء متبذر

ا ، فقال هل : فجاء أبو ادلرداء فصنع هل طعامً  ،ادلرداء ليس هل حاجة يف ادلنيا 
لُك . قال : فإين صائم . قال :  ما أنا بآلك حىت تأكل . قال : فأكل ، فلما اكن 

فلما  .مفنام ، ثم  ذهب يقوم ، فقال : ن   .: ن مقال ،رداء يقوم الليل ذهب أبو ادل
للي ا، فقال لـه سلمان : إن لربك  اكن من آخر الليل قال سلمان : قُم اآلن ، ف ص 

، فأعِط لك  ذي ـاحق  ـا ، وألهلك عليك ، ونلفسك عليك حق   ـاحق  عليك 
صىل انليب هل فقال  ،فذكر ذلك هل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ حق حّقه، فأىت انليبل 

 .[1968: رواه ابلخاري]. (( لمانُ س   ق  د  ص  ))  :اهلل عليه وسلم
ر  ذلك للنيب  هو أبو ادلرداء كأنه يشتيك  ـ صىل اهلل عليه وسلمـ واذلي ذ ك 

 سلمان . 
البسة ثياب ابلذلة ويه املهنة ، أي أنـها قد تركت  :ومعىن ) متبّذلة ( أي

ضت عن إعراض زوجها عنها بقوهلا : أخوك أبو ادلرداء ليس هل الزينة . وعر ّ 
 . يف ادلنيااجة ح
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م احلقوق والواجبات ىلع انلوافل من الصيام كيف قدل  ،فانظر إىل فقِه سلمان  
صىل وقيام الليل ، وما ذلك إال ألن حقل األهِل أوىل ، وهو ما أقّره عليه الرسول 

ع األوقات يف السهر ىلع املحرمات ويرتك ير ض  فكيف بمن يُ  .اهلل عليه وسلم
 !احلقوق والواجبات ؟

وفيه جواز انلهـي عن املستحبات إذا ُخيش أن ذلك ) : رمحه اهللقال ابن حجر 
يُفيض إىل السآمـِة وامللِل وتفويِت احلقوِق املطلوبِة الواجبِة أو املندوبِة الراجِح 

 .(فعلُها ىلع فعـِل املستحب املذكور 
رسول يف الصحيحني أن ــ اهلل عنهما  ريض ــ ومثله قصة عبد اهلل بن عمرو

خرب أنك تقوم الليل )) : هلقال ـ  صىل اهلل عليه وسلم ـ اهلل
ُ
تصوم وألم أ

إنك إن فعلت هجمت عينك ، ف)) . قال : إين أفعل ذلكقلت:  (( ؟انلهار
، وقم ونم  أفطرفصم و،  ـاحق  هلك ، وإن أل ـاحق   فسكإن نلونفهت نفسك ، و 

 [.1159،  1153]متفق عليه:  .((
زوجته  حني لم يُعِط  ـ عليه صىل اهلل عليه وسلمانليب ـ  إنكارفانظر إىل 

ملا أنكر  اا أو يسيً مر مباحً حقوقها، وإن اكن ُمشتغالً بالعبادة ، ولو اكن األ
 عليه ، وما ذلك إال يلُوازن بني حقوق أهله ونفسه .  
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 أقسام انلاس يف اإلجازة
 

رغباِت نفوسهم  وفقة ينقسم انلاس يف قضاء اإلجازة إىل أقساٍم ِعدّ 
 :واحتياجاتِهم 

 وحنو ذلك .،  واجبةٍ  أو صلة رحمٍ ،  فقسم  يقضيها يف أداء واجب كـ بّر وادلٍ 
أو زيارةِ األصدقاء ، وأداءِ  ، وقسم  يقضيها يف القيام بمسنون كـ زيارة األقارب

  ذلك .العمرة ، وادلعوةِ إىل اهلل ، واتلّفّكِر يف ملكوت السماوات واألرض ، وحنوِ 
هة املباح ، وطلِب برودة اجلو وقسم  يقضيها يف سفر مباح ، كـ أو ، سفِر الُّنُّ

 ابلحث عن عالٍج ، وحنِو ذلك .
أو يف انلوم ، ، وقسم يقضيها يف أمور مكروهه ، كأن يقضيها يف اللهو والعبث 

أو أو يقضيها يف سفٍر من األسفار من غي فائدة مرجّوة ، وال هدٍف منشود ، 
يْن أو أدى إىل اإلساف أحيانا .ما رب  مباهاةً للناس ، ولو أدى ذلك إىل حتمل ادلل

وقسم  يقيض إجازته يف أمور حمرمة ، اكلسفر إىل بالد الكفار أو بالد العهر 
أو ما يُصاحب ذلك السفر من تـهّتك وسفور ، أو تضييع لفرائض  ،والفجور 

 اهلل عز وجل .
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طار مع ُرفقته  ِِمْت دِ ، فهو هلا باألشواق ، فإذا ق   افٍد بصرٍب نوقسم  ينتظر اإلجازة 
وا إىل انلاس يستجدونهم ويطلبون منهم املساعدة ، ؤوترك أسته ، وربما جل

 .يف هلو ولعب ، وربما يف سفر حُمّرم  ووه
يض بعُض انلاس وأستُه تتمىّن لو صِحب هم يف نُزهة برية أو رحلة مْ هكذا ي  

ل وية ، أو  ستُه لو قىض معهم إجازةً واحدةً  جازة صيفية .إشاركهم خ 
ُ
 .تتمىّن أ

هم املِّشوع .ويتمىّن أهلُه لو أعطاهم شيئً  قول املصطىف  وقد تقّدم  ا من حقر
 ((. ـاحق  هلك إن أل )):  صىل اهلل عليه وسلم

 
 ات إىل أن :ءوتُشي بعُض األرقام واإلحصا

 % من السياح يسافرون بصحبة األصدقاء .63
  % فقط مع العائلة .29

 % بمفردهم .8
 صاحلة   ة  ـوصاحبته نيّ  اجازة إذا اكن يف أمٍر أصله مباحً وال شك أن قضاء اإل

 .ويؤجر املسلم عليه قبوهل وعلو درجته ،  فإنها تُؤثّر يف
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 الرتفيه بني املِّشوع واملمنوع
 

، ةِ النشاط مطلوب  الستعاد . الرتفيه عن انلفس واألهل واألوالد مطلوب  
  وكرِس الروتني .، وتغيِي اجلـو 

إما من تضييع  ،م لكونه ُُمّرد ترفيه ، بل حيرم ملا يُصاحُبه رُ ال حي   والرتفيهُ 
أو ، ا اكنوا أو تضييع األوالد ذكورً  أو من ارتكاب ما حّرم اهلل . ،فرائض اهلل 

 ا .إناثً 
 جّرد الرتويح عن انلفس .مل اا ُمباحً كر بعض انلاس ىلع من يُسافر سفرً وقد يُن

وليس من اللهو إال ثالث  : )) وربما استدلُّوا بقوهل عليه الصالة والسالم : 
ه ، ورمُيه بقوِسه  رواه اإلماُم أمحد من ]. ((ُمالعبُة  الرجِل امرأت ه ، وتأديبُه فرس 

 .[ ، ورواه النسايئ يف الكربى من حديِث جابر حديِث عقبة  بِن اعمٍر 
 

 غُي هذه اثلالث كما يف رواية النسايئ . جاءال يدلُّ ىلع احلرص ؛ ألنه وهذا 
، لكنه ال  اكن يُمازِح أصحابهـ  صىل اهلل عليه وسلم ـ ثم إنه ثبت أن انليب

ح  . يقول إال حًقا زاهراً والزتمه من خلفه ـ  صىل اهلل عليه وسلم ـفقد ماز 
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املواقف اليت مزح فيها [. و12187]رواه أمحد:  .((من يشرتي العبد )) وقال : 
 .موضوعهاـ كثية ليس هذا ُمال  صىل اهلل عليه وسلمانليب ـ 

فإذا اكنت ، حونزامأنهم اكنوا يتـ ريض اهلل عنهم ـ ثبت عن الصحابة كما 
 احلقائق اكنوا هم الرجال. 

 
 األسة واحلياء

 
ُ
ف ر  ه حياء  ممن ُيعْ يف ابليوت فحسب ، أو أنيكون  س أن احلياء  تظن بعض األ

من  ناسني أن احلياء جيب أن يكون حياًء من اهلل قبل أن يكون حياءً  ،
ت  نظر ك ترّصفاُت بعِض األسـر ، يف املجّمعات أو اتلّجّمعات  انلاس . وربما لف 

حىت ُشوهِدت بعض النساء تقود ادلراجة انلارية يف ، أو املصايف واملتنـّزهات 
ا رأيت جلباب احلياء قد ُخلِع حبّجة أن هذا ديدن وربم مثل تلك األماكن .

  انلاس .
 ف

ُ
واحلياء ُخلق  كريم ،  ، س باحلياء يف ابليوت وخارجها يجب أن تّتصف األ

اكن يُوصف بأنه أشدُّ حياًء من العذراء يف  ـ صىل اهلل عليه وسلمـ وانليبُّ 
 . ابلخاري ومسلمِخدرها كما يف 
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  وبأي يشء ُشبرـه ؟ ؟اهلل عليه وسلمصىل فبأي يشٍء ُوصف  انليب 
حرص نلتأمل هذا اخلُلق الكريم ، ولنف لقد ُوِصف باحلياء ، بل بِِشّدةِ احلياء .

 ىلع املحافظة عليه .
قال ابن حبان : الواجب ىلع العاقل لزوم احلياء ؛ ألنه أصل العقل ، وبذر اخلي 

كما أن عدمه دال ، لعقل ، وتركه أصل اجلهل ، وبذر الِّش . واحلياء يدل ىلع ا
 :ىلع اجلهل

 
    يعيش املرء ما استحيا خبي                 

 ويبىق العود ما بيق اللحاء                                    
 

قال يف روضة العقالء: احلياء من اإليمان ، واملؤمن يف اجلنة ، وابلذاء من 
 اهلل عليه برمحته فيخلصه منه .اجلفاء ، واجلايف يف انلار ، إال أن يتفضل 
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 األسة والسفر
ومن ُهنا ؛ تكُُث األسفار يف اإلجازات ، وتتنّوع الوجهات ، وختتلف املقاصد 

 وقد قيل :  ،ختتلف نظرة انلاس إىل السفر
 

  واتلمس الغىن عن األوطانتغرْب           
 ئِد وسافر فيف األسفارِ مخُس  فوا                          

 يشـة ـــتساب  معــــواك  هم    رجُ ـفـت        
 ـِد حبـُة ماجــم  وآداب  وُص ــوعل                          

 
 وقال آخر : 

  ذا قيل يف األسفارِ مخُس فوائِد إ          
 أقول ومخس  ال تقاُس بها بلوى                         

 ّقـٍة ــُل مشـواٍل ومحـييُع أمـفتض          
 اد  وفرقُة  من أهوىـمٌّ وأنكـوه                         
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متفق ]. ((من العذاب  قطعة   السفرُ )) وأبلغ منه قوهل عليه الصالة والسالم : 
 ـ من وعثاء السفر. صىل اهلل عليه وسلموهلذا استعاذ انليب ـ  ؛ [عليه

ب .املشاّق ، ويقُع اتلّعب  ُل قد حتُص ويف األسفار  س إذا  ، وحيصُل انلّص 
ُ
وىلع األ

 :منهاسافرْت أن حترص ىلع أمور 
 

 : : احلرص ىلع اهلداية والكفاية والوقايةالً أو
صىل اهلل عليه .ـأن انليب ،  ثبت عند أيب داود من حديث أنس بن مالك 

إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم اهلل ، تولكت ىلع اهلل ، ال )) قال :  ـ وسلم
يُقال حينئذ : ُهديت وُكفيت وُوقيت ، قال :  قال: )) (( والقوة إال باهللحول 

برجل قد ُهدي وُكيف  تنىح هل الشياطني، فيقول هل شيطان آخر :  كيف هليف
 [.5095] ((.وُويق ؟ 

 
 ـ صىل اهلل عليه وسلمـعن أم سلمة قالت: ما خرج انليب أيًضا وعند أيب داود 

 .)) ه إىل السماء فقال:إال رفع طرف من بييت قطُّ 
 
أو  ضلل امهلل إين أعوذ بك أن أ

 
ُ
  ضل ّ أ

 
  زل ّ ، أو أ

ُ
  زل ّ أو أ

 
  ظلم  ، أو أ

ُ
  ظلم  أو أ

 
 [.5094] .(( هل لعل أو جُي  جهل  ، أو أ
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فيف هذا ادلاعء  فإذا أرادت األسة أن تُغادر ابليت فليكن هذا منهم ىلع بال.
 هداية  وكفاية  ووِقاية .

 : القىلع ُمصاحبِة اخلا : احلرص ثانيً 
هل رأيت تلك  لِـُتحفظ حبفظه. سبحانه وتعاىل ؛ القاحرص ىلع ُمصاحبِة اخل

س ، وتطايرت 
ُ
ن بات الطريق ، فتناثرت تلك األ السيارات اليت تناثرت ىلع ج 

أن من أسباب ذلك عدم احلرص ىلع  ال شك. حاجاتُها ، وأصابها ما أصابها 
ا من املبالغة أو من اتلهويل ، وليس األمر  هذا رضبً وقد يُعدُّ  األدعية واألذاكر .

صىل ر من داعء السفر اذلي اكن يدعو به رسوُل اهلل دْ هذا الق  تأمل  كذلك .
 :اهلل عليه وسلم

ُ م إنا ن  هُ الل ّ ))  رىض . امهلل ما ت   لِ م  الع   ن  واتلقوى ، ومِ  ا هذا الرِب  ن  رِ ف  يف س   ك  سأل
ور   ر واخلليفةُ ف  يف الس ّ  احُب الص ّ  م أنت  هُ ه . الل ّ د  ا ُبعْ عنل  ْطوِ وا  رنا هذا ف  لينا س  ع   نْ ه 

لب ق  وء املنُ ظر ، وسُ فر ، وكآبة املن  اء الس ّ ث  عْ من و   بك   وذُ م إين أعُ هُ . الل ّ  يف األهلِ 
 . [رواه مسلم ]. (( واألهلِ  يف املالِ 
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ذلك عدم  فاعلم أن من أسباب، ت يف السفر إذا رأيت أن انلفوس قد تغي ّ ف
ن االستعاذة باهلل من م ّ املحافظة ىلع داعء السفر وحنوه ، فإن داعء السفر تض  

 املشقة واهلم واحُلزن.
اتلفريط سبب  يف حفظ اهللِ لِعبِده ، فإن املختلفة اكر ذوكما أن املحافظة  ىلع األ

صىل اهلل عليه ـ جاء رجل إىل انليب  يف وقوع ما يسوء . قد يكون سبًبا هافي
  )) :فقال: يا رسول اهلل ما لقيت من عقرب دلغتين ابلارحة قال ـ سلمو

 
ا لو م  أ

ِ مِ  اتلاماِت  اهللِ  بكلماِت  أعوذُ  :حني أمسيت   لت  قُ  . ((لم ترضك ،  لق  ا خ  م   ن رش 
 .[رواه مسلم]

 اس  بيشءٍ ـر انلــر قد يُذكر ــذكر ـ، فإن المُ  ةتامـالشهذا من س يول
 ـ ث أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان ا ملا حدل وذل وينساه ، فُيصاب هو .

مع  رُضُ اذلي ال ي   اهللِ  بسمِ من قال : )) قال :  ـصىل اهلل عليه وسلمـ أن انليب  ـ
. ثالث مرات حني  العليمُ  السميعُ  و  وهُ  وال يف السماءِ  يف األرِض  اسمه يشء  

الث مرات ، لم ومن قاهلا حني يصبح ث يُميس لم تصبه فجأة بالء حىت يصبح .
  .((تصبه فجأة بالء حىت يميس 
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فأصاب أبان  بن  عثمان الفالج ، فجعل  الرجُل اذلي سمع منه احلديث ينظر 
إيله ، فقال هل : مالك تنظر إيّل ؟ فو اهلل ما كذبُت ىلع عثمان ، وال كذب 

، ولكن ايلوم اذلي أصابين فيه ما  صىل اهلل عليه وسلمعثماُن ىلع انليبر 
ميض  ويف رواية : ولكين لم أقله يومئذ يلُ  بين غضبت فنسيت أن أقوهلا.أصا

 اهلُل لعل قدر ه . 
 .[واه أبو داود والرتمذي ، وهو حديث صحيح ]ر                   

 
بيُ إذاً فال    تعجل

ُ
احلوادث قد يكون  منس أن يُقال إن ما يُصيب بعض األ

حرص األسة ىلع اقتناء يشء من لتف بسبب تفريطهم يف األدعية واألذاكر.
" ِحْصِن املسلم " ففيه الكثي من األدعية واألذاكر ،  :بُكتير ، مثل الكتيبات 

وإذا انطلقت األسة مسافرة فليقرأ أحُد أفراِدها داعء  السفر ، ولُيدد من لم 
 حيفظه من الصغار أو الكبار .

 
 
 



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

24 

 قطع بها الطريق:أمور يُ  :اثاثلً 
ءة القرآن من بعض ابقر يستثمر الوقتأن  يمكن ، الطويلةطع املسافات لِق  

سة 
ُ
 ر يطرحخآ، و  ليق قصيدةً يروي أحُدهم قصة، وآخر يُ أن  وأ، أفراد األ

  .مسابقة
يف وإلذهاب امللل والسآمة عن الصغار جُتلب هلم بعض األلعاب يلهون بها 

 .داخل السيارة يقطعون بها السفر
 

 :ابةأوقات اإلج ثماراست: ارابعً 
فيه ساعُة حيث اصة أن بعض األسفار توافُق آخر  ساعٍة من يوم اجلمعة، وخب

 أفراد األسة بهذه الساعة ، وحثرهم ىلع ادلاعء . حُسن تذكيُ إجابة ، في  
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 اتلفكر يف خملوقات اهلل: :اخامًس 
 ايلتأملوبآيات اهلل الكونية  اأفراد األسة بعضهم بعضً  رذكر يمكن أن يُ 

  ، فإذا مّروا باإلبل ىلع الطريق تذّكروا قوهل سبحانه: ا ويعتربو
 
 رون  ُظ نْ ال ي  ف  أ

 ِ تذكروا ما يتعلّق بها  ــمثالً  ــوإذا مّروا باجلبال ،  .تُخلِق   ف  يْ ك   بلِ ىل اإلِ إ
وف .  .وهكذا  من آيات ، وكيف أنها ىلع ِعظِمها تكون يوم  القيامِة اكلصُّ

وهناك بعض  رصوا ىلع أذاكر املساء .م ح  م يف سفرهوإذا أقبل الليل وهُ 
احلصول عليها  تحبالُكتيّبات وبعض ابلطاقات اليت توضع يف اجليب يس

 .واملحافظة ىلع اإلتيان بهاأذاكر الصباح واملساء حلفظ 
ص بِرُخِص السفر ، فإن اهلل ق األسة ىلع نفسها يف سفرها ، وتلرتخل ير وال تُض  

، ومن ذلك اجلمع والقرص ،  يكره أن تؤىت معصيتُهب أن تُؤىت رخُصه ، كما حيُ 
 . وغيها من رخص السفر

 
 
 



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

26 

 أخطاء وُمنكرات
 

عن استثمار إجازتهم ووقتهم بما يعود إيلهم  يغفل بعض انلاس 
يقعون يف أخطاء هداهم اهلل ـ .بانلفع واخلي يف ادلارين ، وذللك جندهم ـ

 ا ، ومن ذلك:ومنكرات حري بهم االبتعاد عنها واتلوبة منه
 

 :م إىل بالد الكفر والُعهرالُمحرل أوالً : السفر 
س تتهيأ هلذه اإلجازة ، فما أْن تقُف اإلجازة ىلع األبواب إال وقد 

ُ
فبعُض األ

ُع العباءات ، وتُلفُّ وقفوا ىلع أبواِب املطارات وع   تباِت الطائرات ، وعندها تُودل
وكأنهم ملا اغبوا عن بالِدهم اغبوا عن عنِي ، اكثلوِب اخل لِق ويُلفُّ معها احلياء 

وا بِنظِر اهلل ، بل جعلوه أهون  انلاظرين  اهلل . وال شك أن هؤالء قد استخفُّ
 إيلهم .

ت هم ليُسافروا إىل بالٍد تُقتُل فيها الفضيلة ، وتُ  فيها الِعّفـة ،  دُ أولقد ربطوا أمتِع 
 ود يف أرضها للحياء ، وربما تفّرق أفراجُ وال وُ 

ُ
سةِ عند وصوهِلم فال شأن ُد األ
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إىل مثل تلك ابلالد من غي وجودِ  سوربما سافرت بعض األ لفرٍد بآخر ،
  .، وال حول وال قوة إال باهللحمرم

 :السهر :  اثانيً 
هات الربية كما تكُث الُُّن تبادل الزيارات ، وتُ يف اإلجازات تكُث الرحالت ، 

 تجوين، الليل من متأخرةٍ  سهر إىل سااعٍت اصة يف يلايل الصيف ، ثم يمتد الوخب
 :  يأيتذلك ما  نع

ي إىل إضاعة الصلوات ، وإهدار أنفِس األشياء ، وهو وم ، مما يؤدر انل كُثة –1
 الوقت .

، ويشّد  متأخرةٍ  تسهر حىت ساعةٍ س ألاومما يُلحظ خالل اإلجازات أن بعض 
 
 
د شُ ولكن ال جتد أحداً ي  زر بعض ىلع السهر ، ويتعاونون ىلع ذلك ، بعُضهم أ

 من أزر أحد للبقاء حىت تؤّدى صالةُ الفجر .
ا من أفراد األسة يُعني آخر ىلع ختصيص وقت لقيام الليل أحدً ال جتد قد و

 أو قراءة القرآن ، أو اتلعاون ىلع الرب واتلقوى .،  مثالً 
 االعتماد الاكمل ىلع اخلدم ، وترك اجلميع يغطُّ يف ُسبات عميق . -2

 من األخطاء واملنكرات ::  اثاثلً 
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س  هتُقيمُ ما 
ُ
احتفاالت ألبنائها انلاجحني أو بلناتِها انلاجحات ، من بعُض األ

 ايصحُب تلك االحتفاالت من موسيققد ليس يف هذا بأس ، لكن اخلطأ ما  و
ُ وحنو ذلك ، ماجنة ورقٍص  أو أاغنٍ  ، صاخبة شكر انلعم ، وليس ، فليس هكذا ت

 .جل شأنه ــ ىلع نعمة انلجاح واتلوفيق.وىل ــهكذا حيمد امل
 :ا من بعض: جلوس بعض األس قريبً ارابعً 

اصًة يف الرباري واملتنـّزهات وخبحبيث ال يفصل بعضها عن بعض سوى أمتار ، 
أو اتلقاُط صـور ، ، مة ن معه نظرة  حُمرل ؤم  أو ىلع شواطئ ابلحار ، مما ال يُ ، 
اجلـوال اليت يُمكن من خالهلا اتلصوير دون مع ظهور بعض أجهزة  اصةً وخب

ر .  أن يشعر بذلك الُمصول
 

 : اجلابلِة للِّش والفتنة والرذيلةآلالتِ : اصطحاُب بعِض اخامساً 
س إىل احلدائق ف

ُ
وحنوها فإن بعض األس ، أو الشواطئ ، عندما خترج بعض األ

بمنـزلة املاء  فيه هلم، اليت اعتادوا عليها  آلالت ىلع اصطحاب بعض اترُصُّ 
مطلب   آلالتوال شك أن إراحة العيون بل القلوب من مثل تلك ا واهلواء!

 ؟ اف لِم  احلرص ىلع اكتساب اذلنوب وإزاعج اآلخرين بأصوات املوسيق .ُملِحٌّ 
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اصة عند السكن يف الشقق والفنادق تِلحرِص ىلع وخبتلحرِص األسة و
لقد ، فقـة إدارة الفندق أو الشل أو إلغائها عن طريق السيئة ، حجب القنوات 

قالت بُنّية  ألبيها بعد أن رأت ما يُعرض يف تلك القنوات. قالت : بابا ايلوم 
 .شفت وحده ما عليها ثياب !

ىلع ارتياد األماكن العامة انلاس بعض  مما يُثي احلية والعجب إرصارو
 وتلويث اكن ذلك باتلدخني اسـواءً ببعض اتلرصفات ، وُمضايقـة اآلخرين 

بترّصفات بعض  قد يكون ذلكأو ،  اإزاعج انلاس بأصوات املوسيق مأاهلواء ، 
زب ل ة !  أفراد أسته ، أو ترك املاكن أشبه  ما يكون بِم 

 
 أهمال األبناء عند اذلهاب للعمرة:ا : سادسً 

خيطىء بعض أويلاء األمور يف حق أبنائه وبناته ، وقد يكون ذلك عن غي 
ابلقاء يف  ه بالعبادة ور وقتاستثما، أو حرًصا ىلع  ته بهمادة ثقزيلقصد ، إما 

وال يذهبون وجييؤن كيف شاءوا ، ، فتجدهم أبناءه غفل عن متابعة احلرم ، في
خيىف ما يقع من خمالفات بسبب ذلك ، فعىل ويل األمر أن حيرص ىلع متابعة 
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، حىت ال يقع ما  أبناءه وبناته ، وال يرتكهم يتجولون ويذهبون لألسواق وحدهم
 ال حتمد عقباه.

 معاملة اخلدم::  ابعً سا
حّظهم من اإلجازة ، يغفلون عن إعطائهم ابتلوا باخلدم  نبعض انلاس اذلي

نئ اكن االعتماد ىلع ول، مما يؤدي إىل تكليفهم ما فيه مشقة ؛والفسحة 
ا بدً غ أوفال يس، أيام ادلراسة وأوقات العمل يف عند بعض انلاس  ااخلدم سائغً 

حىت يف أوقات اإلجازات ، وعدم إعطائهم ، االعتماد عليهم يف لك وقت 
ع  إذا أىت )) :  صىل اهلل عليه وسلموقد قال انليب ، إجازات حىت يف أيام اجلُم 

أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم جيلسه معه فليناوهل أكلًة أو أكلتني ، أو 
ه لقمًة أو لقمتني ، رله وِعالج  يل  ح   . متفق عليه . ((.فإنه و 

هم إخوانكم جعلهم اهلل حتت أيديكم ،  )) وقال عليه الصالة والسالم :
فأطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، وال تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن 

 .متفق عليه . ((كفتموهم فأعينوهم 
يق احلياة وض أحواليف حق املوايل ، فكيف باألحرار ممن أجلأتهم انلص وهذا 

ِرين ؟  املعيشة ىلع خدمِة اآلخ 
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أفراد   دُ خطأ، ألنه يُعوِّ يف لك يشء وال شك أن االعتماد ىلع اخلدم والسائقني 
واالعتماد ىلع اآلخرين يف لك صغية وكبية  ، ىلع الكسل واالتكايلة األسةِ 

 ومىت يتحّملون املسؤويلة ؟ ومىت يُعتمد ىلع ابلنني ؟ .فمىت تتعلّم ابلنات ؟
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 ِّشواعت مقرتحةم
 إلجازة سعيدة ومثمرة

اإلجازة يه فرتة من عمر اإلنسان ، واإلنسان حماسب ىلع لك حلظة من حلظات 
تِيد يِْه ر قِيب  ع  ا ي لِْفُظ مِن ق ْوٍل إاِلل دل    [ 18] ق :   حياته ، قال تعاىل: ]م 

ة ، كما وحيث إن وقت اإلجازة ثمني ؛ فينبيغ اغتنامه بما يعود بانلفع والفائد
وتعدد املهارات اليت يمكن مزاوتلها يف اإلجازة أفضل من  اتطاشنأن تنويع ال

، وأكُث فائدة.  قرب للنفوسأ، و ، ألنه أبعد للملل قرص ذلك ىلع نشاط واحد
األسلوب األمثل لالستفادة من اإلجازة و استغالهلا يف  مكن تلخيُص يُ كما 

 أيتوفيما ي،  ها يصلح هلء  يف أير عدد من املِّشواعت اليت يمكن أن يفكر املر
 بعض الُمقرت  حات للتذكي بها واالستفادة منها :

 
, ( مِّشواعت تعبدية.) :: هناك مِّشواعت نستطيع أن نطلق عليهالوانلوع األ

أن يرتب عظيمة   ؛ فاإلجازة فرصة  ، وحنوها مثل العمرة، وحفظ القرآن الكريم
 يف أو حيفظ أجزاًء منه ، ولو فكر اإلنسان ن حيفظ القرآن ، ألاملرء فيها وقته، 

حلفظ يف األسبوع سبعة أوجه ، يف لك يوٍم من القرآن الكريم  حفظ  وجهٍ 
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مئة وجه ، معىن ذلك قرابة وحفظ يف الشهر ثالثني وجهاً ، وحفظ يف اإلجازة 
أنه سوف حيفظ مخسة أجزاء من القرآن الكريم خالل اإلجازة الصيفية ، وىف 

 صلى هللا عليه وسلميح عن اعئشة ريض اهلل عنها ، عن انليب ـ احلديث الصح
 
ُ
وهو حافظ  هل ، مع السفرة الكرام الربرة ،  القرآن   ـ قال: )) مثل اذلي يقرأ

ومثل اذلي يقرأ القرآن ، وهو  يتعاهده ، وهو عليه شديد  ، فله أجران ((.  ] 
 [ . 4937: رواه ابلخاري

اكمالً خالل ست إجازات ، هذا لو الكريم ن أنه يمكن حفظ القرآ وهذا يعين
،  هانفسالطريقة العام ، أما لو استُثِمر ت أيام السنة ب يقام استثمار بتلم ي

  .اكمالً  القرآنفيها سنتني حتفظ من أقل بفيمكن إجناز احلفظ 
 

 ُ م بعض الوقت يف حفظ يشء من السنة انلبوية ، وتعلُّ  ثمرستكما يُمكن أن ي
تفيد منها مجيُع أفراِد األسة يف حياتِهم ويف تعاُمالتِهم . اآلداب اليت يس

، ودراسة سيِ  صىل اهلل عليه وسلمويُضاف إىل ذلك تعلّم يشء من سية انليب 
صىل فإن كثياً من أوالدنا جيهلون سيته  ،بعض أصحابه رضواُن اهلل عليهم 

 سيهم .، بينما حيفظون أسماء الفنانني والالعبني واهلل عليه وسلم
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حفظ املتون  كما أن من أفضل األمور اليت يمكن أن يُستثمر فيها الوقت

العلمية فيه أساس العلم الِّشيع وهو اخلطوة األوىل يف تليق العلم الِّشيع ، 
وقد سار السلف الصالح ىلع هذا املنوال يف تليق العلم ونِّشه وترسيخه بني 

  . انلاس

ويه كثية ، ه: ) مِّشواعت علمية ( انلوع اثلاين: ما يمكن أن نطلق علي
جداً ، منها : لزوم حلقات املشايخ ؛ فإن حلقات العلماء من أقوى املِّشواعت 

، فمن املمكن أن حيرص  وقته املسلمفيه يستثمر  ومن أفضل ما ها ،وأحسن
اإلنسان ىلع متابعة هذه ادلروس واحللق وتسجيلها وتلخيصها وكتابة بعض 

  .ىق فيهالْ واالنتفاع بما يقال ويُ العنارص املهمة فيها 
احللق وادلروس العلمية  هيمكن جلميع أفراد األسة االستفادة من هذ كما

اليت جتمع العلم  الغزير يف الوقت اليسي، وذلك للرجال والنساء حيث تُوجد يف 
 ة للنساء .خمصصكثٍي منها أماكن 

غين الوسائل اليت ال يُ ومن تلك املِّشواعت: ابلحوث العلمية ، فإن ابلحث من 
وقتاً طويالً يقرأ  ربما جيلس اإلنسانُ ف .وقد جرب ذلك الكثيون ، يها عنها غ  
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إذا اكن ابلحث حتت إرشاف  اصةً وخبا ، حبثً  ما يستفيد لو أعد ّ كفال يستفيد 
 .أعلم منهشيخ ، أو معلم ، أو أستاذ ، أو أخ 

مع مستواه ، وحياول أن  فيختار الشخص موضواًع من املوضواعت اليت تتناسب
يبحث عن عنارص هذا املوضوع ومراِجِعه ويوفرها ، أو يذهب إيلها يف 

املكتبات ، ويعد هذا ابلحث ويعرضه ىلع أحد العلماء ، أو املشايخ ، أو طالب 
  .العلم

علم  يكون ابلحث فوق مستوى ابلاحث ، مثالً طالب أالل  جيبلكن 
 ،عد حبًثا فيهايلزالت مشلكة عند العلماء يأيت لقضية ماال يصلح أن  مبتدىء

أريد أن أعد حبًثا يف القراءات السبع واألحرف السبعة يف ـ مثالً ـ أو يقول 
القرآن الكريم ، نقول هل: ال. ال. هذه قضية أعجزت كثيًا من أهل العلم 

واخلربة فما بالك باملبتدئني ، فاملرء إذا حبث حبًثا ال يتناسب مع مستواه ربما 
يعجز عن إكماهل ، ومن ثم  ربمايصل إىل نتيجة خاطئة يف هذا ابلحث ، أو 

 .يقرر مقاطعة العلم وعدم االستمرار يف مثل هذه ابلحوث
 



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

36 

هناك حيث إن ّ ومن املِّشواعت العلمية: ادلراسات وادلورات الصيفية، 
دورة يلتحقوا بالشباب ، أو بها دراسات صيفية يف اجلامعات ، حري أن يلتحق 

ريبية ، مثالً : يف اجلمعيات اخليية ، أو يف الكهرباء ، أو دورة يف احلاسب، تد
 ويف دنياه.أأو اللغة اإلجنلزيية ، أو أي دورة يف أي أمر مفيد لإلنسان يف دينه 

 
يمكن استغالل الوقت فيه ، أال وهو أن يرتب اإلنسان  امهمً  اكما أن هناك أمرً 

بية من الكتب املفيدة ، وليك يستمر الشاب نلفسه برناُماً يف قراءة ُمموعة ك
لو وا علمية حبتة ربما يمل، يف القراءة عليه أن ينوع ؛ ألنه لو أراد أن يقرأ كتبً 

ا يف الفقه )اكملغين( ربما يقرأ يف ُمدل ثم يمل وينقطع، لكن قال أقرأ كتبً 
فقه ، األفضل القراءة يف كتب متنوعة ، بأن يقرأ مثالً يف كتب العقيدة ، وال

ي ، واآلداب ؛ ألن فيها تقوية للعزيمة ، وفيها بناًء  واتلاريخ ، والرتاجم ، والسر
 .الكتب انلافعةقراءة حميب ينبيغ نلا أن نكون من إن مما وتربية . 

 

ما ف،  االجتماعية : العمل مع األهل ، إذا اكن األب مزاراًع مثالً  تاعوومن املِّش
نليل رضا اهلل ثم  خدمته يف أعماهل الزراعيةاملانع من استغالل اإلجازة يف 
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ىلع تريب  األمورا مساعدته يف أعماهل اتلجارية ، هذه ، أو اكن تاجرً رضاه 
ها يف نفوس شبابنا، ومن شأنها أن تُعد نلا رجاالً يمكن إيل الرجولة اليت حنتاج

 أن تعتمد عليهم األمة.
كي حبقوقِهم وفضِل ِصلِة ومن املِّشواعت ترتيب زيارات بني األقارب ، واتلّذ

 س، فبعض األ سةالرّحم ،  سواء اكنوا قريبني أو بعيدين ، أو إقامة خميمات لأل
يف املنطقة وهذه بادرة  سةاأل اآلن أصبحت تقيم خميمات، يتجمع فيها أفرادُ 

عون معروفة منتِّشة جيم   أسةلك وتشجيعها ونِّشها، نلا طيبة جًدا ينبيغ 
 يقيمون أياًما ثم يعودون .وارفون ويتناصحون فيما بينهم ، يتعو سةأفراد األ

 
كثي من أهل اخلي خيرج للسياحة واالستجمام  :الت الشبابيةحْ الرر أيًضا هناك 

 ، فيسافر إىل مناطق سياحية داخل اململكة ، فلو جعلوا ضمن برناُمهم القيام
جبزء من الواجب يف تعليم انلاس اخلي والصالة والعبادة والوضوء، فكثي  من 

األمور، فهناك من  يرسانلاس يف بعض القرى انلائية واهلجر جيهلون حىت أ
ة من الشباب أن مجاعما اذلي يمنع فجيهلون الصالة والوضوء وقراءة الفاحتة، 

 .خترج هنا أو هناك ملثل هذا األمر
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املراكز الصيفية اليت يمكن أن يستفيد  ثل:لنشاطات املتنوعة، مأيًضا هناك ا
قيامها ىلع سواعد أناس خملصني ، حافظني حلدود منها الشباب، ومن املهم 

حباجة إىل هم ليها شباب مبتدئون بسطاء اعديون ع؛ ألن املراكز يُقبل  اهلل
تربية صحيحة  ءمسؤولني يعتنون برتبية األبناوجد يف املركز يالرتبية، فإذا لم 

 .خذ بأيديهم؛ فقد ال يكون املركز ىلع املستوى املطلوباألههم ويوتوج، 
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 ُمقرتحات وأفاكر
 لألبناء
 

  َث عنترتيب برنامج حفظ القرآن الكريم للبنني وابلنات . ولو ِ  ُبح
أكرث تشجيًعا هلم ىلع احلفظ. وحبذا أن يقوم االبن  ذلك حلقة جادٍة لاكن
لقة بقراءة ميرسة للتفسري . املهم أن احلو األم ، أو مدرس بمعاونة األب ، أ

استخدام بل  ، يكون الربنامج مستمًرا ، وينبيغ عدم الضغط ىلع االبن
 التشجيع والرتغيب ، وغرس حمبة القرآن يف نفوس األبناء . 

 

 ة ، وهناك الكثري من الكتب وابلطاقات ، مثل: ملهمحفظ بعض األذاكر ا
 وأذاكر طريف انلهار ، وغريها ...حصن املسلم ، 

 

  عمل زيارة للمكتبات )متاجر بيع الكتب( مع األبناء. وتكون بعد
لالبن بمعاونة األب ، أو املدرس ، أو  األمرحتفزي وترغيب للزيارة. ثم يرتك 

األخ باختيار كتيب أو أكرث ورشائها هل كهدية إجازة . ولو أمكن غرس حب 
 أفضل.  ت انلتيجةقبل الزيارة لاكن معنيٍ غيب يف كتاٍب الكتاب والقراءة ، والرت
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  .اختيار  مع احلرص ىلعتسجيل األبناء يف املراكز الصيفية انلافعة

نتائج أكرث خالل الفرتة الصيفية. ويمكن  االبن األنفع واألقرب للنفوس لوجد
قام  أو إذا، طلب منه تشجيع ابنه يف املسابقات يلألب إعطاء جوائز للمدرس و

إضافة إىل اتلعلق ، لمركز لضور يف احلبعمل طيب. وهذا أدىع لرتغيب االبن 
 باألعمال الطيبة واآلداب السليمة . 

بكرثة بلنات ، فيمكن تسجيلهن يف ادلور النسائية املنترشة إىل اوبالنسبة 
 وهلل احلمد .
  عمل مسابقة ترتيب مزنيلة . فلك ابن يقوم برتتيب لك يشء يف غرفة

ألبناء من أدراج ، وفراش ، و أرضية ، وثياب. مع القيام بمالحظة ماكن معني ا
يف املزنل ومتابعته. والفائز حيصل ىلع جائزة تشجيعية وسط الشهر ، أو آخره . 

 وال مانع أن يفوزوا لكهم إن اكنوا جييدون الرتتيب . 
ىلع اإلجازة سيكون األبناء قد تعودوا خالل أو  ، فخالل شهر أو شهرين

، فتوزيع ولو لم يكن هناك مسابقات  ، وىلع االعتماد ىلع انلفس الرتتيب
  األدوار بني أفراد األرسة يحقرِّب القلوب ، وجيلب املحبة وروح اتلعاون بينهم.
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  ترتيب زيارة إىل أحد األقارب أو القريبات بني الفينة واألخرى مع
 م وتتقوى روابطهم بأقاربهم . يلصلوا أرحامهم ويتعلموا ما ينفعه، األبناء 

 
  للصغار. ويمكن أن واملناسبة املفيدة واملسابقات عمل بعض األلعاب

 داخل املزنل.يف ، أو رسيةالرحالت األ يفتكون هذه األلعاب 
 

  تقديم بعض األرشطة اإلسالمية املناسبة وبعض القصص املفيدة
 شياءبعد ذلك عن بعض األليستفيدوا منها قراءًة وسماًًع ، ويمكن سؤاهلم 

 املوجودة يف الرشيط أو الكتاب بأسلوب سهل وحمبب إىل أنفسهم .
 

  داخل املزنل يف تدريبهم ىلع بعض املهارات ، وتنظيم بعض ادلورات هلم
أو يف ماكن مناسب يقدم هذه ادلورات. مع مراًعة واقع املاكن ومن يرتاده ، 

 يئني . ونوعيتهم ، حىت ال يرتبطوا بأصدقاء س
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اتلدريب ىلع احلاسب اآليل ، أو  الطباعة الرسيعة  ، أو  :ومن هذه ادلورات
 اخلط ، وغريها ... 

مثل: بعض األعمال املزنيلة و  ، تدريب الفتيات ىلع ما يناسبهنو
يف ، وإشعارهن بماكنهن يف املزنل . ويكون هلن دور مع أمهن يف رًعية املزنل 

دورة يف الطبخ مثاًل ، أو  نطفال.أو يعمل هلويلة رًعية أحد األؤاستالم مس
يف املزنل ، أو ترتيب بعض األغراض املزنيلة، ويكون ذلك  عنيترتيب ماكن م

 وتشجيعها .  هاحتت رًعية األم وتدريب
 

  واحدة يف الوضوء ، واألخرى يف مهمتني ، مثاًل: إقامة دورتني رشعيتني
 ، للمسجد مع مراًعة اتلطبيق العميلالصالة تلعليم أبناء اليح اذلين حيرضون 

ويقوم بادلورات أئمة املساجد يف مساجدهم مع أويلاء األمور ، أو ينفذها 
 أويلاء األمور يف منازهلم ويف رحالتهم .
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 أفاكر ومِّشواعت
 سلأل

  من قبل ربِّ  أرسيعمل درس  
ح
رسة . مثاًل تعليمهم أذاكر الصباح األ

ي ، وتسميعهم إياه يف ايلوم اذل االوضوء أو غريه واملساء ، أو آداب الصالة ، أو
 وهكذا .يليه 
 

  ذلكور وأخرى لة صصخماخلروج يف رحالت ًعئلية ، وعمل مسابقه
رشطة اإلسالمية والكتب إلناث ويكون هناك جوائز عينيه اكأللصة صخم

 املفيدة.
 

 يف  رسيةيمكن أن يكون الربنامج لدلوريات األسبوعية األ
 ت اكتلايل : االسرتاحا

للرجال والشباب: بعد املغرب درس ثقايف أو اجتمايع ، أو مسابقات  -أ
بعد صال ة الِعشاء حىت حيني موعد الَعَشاء فرته رياضية : لعب كرة  ة.هادف

 قدم ، أو سلة، أو طائره ،أو سباحة .
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لغاز ثقافية أللنساء وابلنات: بعد املغرب درس تربوي أو مسابقات و -ب
، بعد صالة العشاء مسابقه وألعاب رياضية خفيفة وطريفة ،  واجتماعيه

 ويكون هناك جوائز تشجيعية للجميع .
 

 بعض األفاكر والربامج اثلقافية املمتعة اليت  إعدادعمل رحلة عمرة و
  يمكن طرحها خالل الطريق ، أو يف حالة ابلقاء يف مكة املكرمة رشفها اهلل .

 
  ن باألدب وــ اليت هلا أبناء ممزي رسمع إحدى األاالتلقاء يف حالة السفر

 ، هذه فائدة ترابط األبناءيف واحلرص ــ إن أمكن االتفاق ىلع هذا ، و
بعض. ويمكن عمل الربامج واملسابقات يف ذلك حىت ال  من واستفادة بعضهم

 يتحول اللقاء من إجيايب إىل سليب . 
 

 ع األهل ىلع املناقشة وتشجي ،للمحارضات وادلروس  اصطحاب األرسة
لم  نرح فيها . ويمكن توفري رشيط املحارضة اجليدة ملعما طح فيما بعد 

 يتمكنوا من حضورها ألي طارئ .
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 اإلنرتنت . بملحارضات يف املزنل من خالل انلقل املبارش إىل ا االستماع
يمكن استغالل األرشطة املوجودة يف بعض املواقع اإلسالمية خالل كما 

 م اإلنرتنت ألعمال أخرى . استخدا
 

 بالعمل الصييف للطالب. عنايةتعلم صنعة جديدة. وال 
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 أفاكر ومِّشواعت
 للكبار

 
  حضور احللقات وادلورات العلمية اليت تقام يف الصيف و اذلهاب إىل

 املخيمات ادلعوية .
 

  . ألبناء ل فعمله توجيه املشاركة يف األعمال اخلريية واتلطوعية
استغالل أوقاتهم بما هو نفسه دهم ىلع العطاء وبذل اخلري ، ويف الوقت يعوتو

 نافع . 
 

  اللقاءات الصيفية للفتيات ) يوم واحد فقط ويمكن أن يتم يف أحد
يف يوم واحد فقط  نفذ( ويه شبيهة باملعسكرات الطالبية وت املراكز النسائية

يهية وتعليمية ، كذلك ، وتتضمن برامج هادفة من مسابقات ، وفقرات ترف
، مع أهمية مالحظة مدى  احلوار اهلادف مع الفتيات يف أمورهن ومشالكهن
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ويمكن أن تتكرر  . حمافظة القائمات ىلع اللقاء وأهليتهن قبل اإلقدام عليه
 برنامج مثله للفتيان .  نفذيمكن أن يكما هذه املعسكرات ، 

 

  َأو  عينةاب أو كتب ممن قراءة كت :ل الوصول إيلهوضع هدف حياو
 إعداد ُبث معني . 

 

 ( متناسبة مع املدة الزمنية  اختيار سلسلة علمية من األرشطة
 و إذا أمكن تلخيصها . ، لإلجازة( وحماولة سماعها 

 

 . توزيع بعض الكتيبات واألرشطة ىلع األقارب أو يف مسجد اليح 
 

 ن االنتظار يف توزيع املجالت اإلسالمية ىلع احلالقني ، وأماك
املستوصفات واملستشفيات ، وغريها.  وحبذا لو اكن هناك تعاون مع مكتب 

 أو ما يشابهه حىت تتاكتف اجلهود ويزداد اتلعاون .، ادلعوة واإلرشاد 
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  دعم املنتديات اإلسالمية ىلع شبكة اإلنرتنت ، والقراءة والكتابة فيها
ع من تعرفهم لالطالع عليها . وتكثري سواد املسلمني فيها . ودعوة وتشجي

 يقيس القلب من املواقع واملنتديات السيئة أو غري اهلادفة ( . عما)مع االبتعاد 
 

  نسخ أقراص ) اليس دي ( واليت حتتوي ىلع الربامج اإلسالمية
نرشه ، وبيعها بسعر ىلع صاحبه  وافقواملحارضات وادلروس العلمية وغريها مما 

 ادلعوة والفائدة . خمفض جًدا وذلك لنرش 
 

  القيام بتجميع جهاز حاسب آيل جديد ، من أجل اتلعرف عليه ، وىلع
مكوناته ، ويمكن عمل ذلك مع أفراد األرسة إن أمكن ، أو باتلعاون مع 

 بعض األصدقاء اذلين يعرفون تركيب احلاسب اآليل . 
 

 مثل هذه  زيارة املرىض من األهل واملعارف واستغالل فرصة اإلجازة يف
 املريض.   يفاألعمال اخلريية مع تبيني األجر لألبناء وأثر الزيارة 
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  مدرسية نلصح الطالب أو الطابلات بعد  مرشوًعتتكوين

االختبارات يف كيفية استغالل اإلجازة واتلنبيه ألهمية حلق احلفظ واملراكز 
 وغريها. ، الطالبية 

لشهادة وفيها بعض اإلرشادات ويمكن هلذه اللجنة وضع بعض األوراق مع ا
 يف كيفية استغالل اإلجازة . 

 
 اهلاتف يف اتلنبيه ىلع املحارضات يف املنطقة واملراكز النسائية  ثماراست

، واتلنبيه ىلع أهمية االستماع إيلها ، وذلك إلشعار اآلخرين  بأهميتها، 
  .، ولو اكنت قديمة ىلع سماع املحارضات باألرشطةكذلك وحتفزيهم 

 

  استغالل الرسائل اإللكرتونية يف ادلعوة إىل اهلل . ووضع قائمة
املناسبة ، وإرسال الرسائل املفيدة واتلنبيه ىلع املحارضات والربامج  اناتبالعنو

 انلافعة . 
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  ولو اكنوا  ذلكوتشجيع األبناء ىلع  ،ث وحمسابقة يف كتابة ابلعمل
لو اكن زمن املسابقة قصرًيا للبعد عن  حبذا. ويهاصغاًرا . وترتيب اجلوائز عل

 . امللل
 

  ، مع اإلجازة ووجود الوقت وكرثة القراءة العامة للمجالت والصحف
فمن الرضوري احلرص ىلع قراءة املفيد منها ، وانلصح ملن كتب كتابة سيئة 

 إنكاره ىلع العلماء واملشايخ وغريهم . نلا وعرض ما ينبيغ 
  املهجورة والعمل ىلع إحيائها، مثل: صالة  ننابلحث عن بعض السح

بمثل  عتينوهناك كتب متعددة توغريها ،  الصيام  ، وزيارة املقابر ، والضىح ،  
 هذه املوضوًعت. 
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 أفاكر ومِّشواعت
 لنساءل

  
 موجزة فرتات االجتماًعت مثل األعراس وغريها وتقديم لكمة  ثماراست

فإنها تطرح املوضوع ىلع أصحاب يف ذلك اجلمع ، وإن اكنت غري قادرة 
االجتماع ، وتدعوهم إلحضار من يقدم اللكمة. ويمكن ألي واحدة تقديم 

صة الطيبة إلحدى لحديث مفيد مع من هم حوهلا أو تقديم انلصيحة اخلا
أو نصيحتها يف منكر ، احلارضات لالتلحاق بمركز حتفيظ القرآن الكريم مثاًل 

 رأته. 
 

 دروس ودورات ، وبرامج مفيدة يف املراكز  اتلخطيط لعمل سلسلة
وتلطوير علمها وقدرتها ، تلقديم انلفع صة بالنساء صخاإلسالمية وامل

 ادلعوية. 
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 لرجاللصة صخمأفاكر 
 

  املسجد من خالل تطوير مهمتها تفعيل عمل و، تكوين جلنة املسجد
املسجد ، ومكتبة ق اتلحفيظ ، ولوحات املسجد ، لَ اخلطبة ، واللكمات ، وحِ 
 ، وتوصيل اخلري هلم ، وغريها من الوسائل . واالتصال جبريان املسجد

 
  بالطريقة احلرص ىلع إنكار بعض املنكرات اليت تواجهنا يوميًا
 وغريها ، املجالت اخلليعة ـ ادلخان.يف ابلقاالت ، مثل: )لإلنكار ،  الرشعية

سات ( ، و يف اليح ، مثل:  ) اتلربج والسفور ـ املعاك ( ، ويف األسواق ، مثل: )
يف اجلريان اذلين يهملون الصالة  ، أو دعوة وتوجيه أبناء اليح اذلين يلعبون 

 ( . وقت الصالة
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 والعمال مع اخلدم
  ربط اخلدم )وكذا املوظفني والعمال( غري انلاطقني بالعربية بماكتب

لخادمة ، أو ما يمكن أخذه ل معرفةدعوة اجلايلات ، واتلعريف باملكتب و
 السائق ، أو العامل ، أو االطالع ىلع املحارضات املناسبة هلم .

 
  ، تعليم اخلادمة املسلمة اللغة العربية ، وكيفية قراءة القرآن الكريم

 باختصار .  سوبعض العقائد واألحاكم الرشعية األسا
ية بمثل اإلجازة الصيف ثمارباست رسةأن يقوم بعض أفراد األعظيمة فرصة إنها ل

هذه األعمال ادلعوية . وال شك أن يف هذا خري عظيم ملن فكر يف أثر ذلك 
حني عودة اخلادمة إىل بالدها ويه حتمل أثمن علم يمكن أن تتعلمه يف بالد 

 املسلمني . 
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 أفاكر سيعة
 

 مسابقة إاعدة ترتيب األحاديث ، وذلك بكتابة  احلديث  تنظيم
اعدة ترتيب مجل أو كمات احلديث ترتيًبا بطريقة غي مرتبة ، وطلب إ

 م كمة يف رشح احلديث والفوائد املستخرجة منه . صحيًحا ، وبعد ترتيبها تقد ّ 
 وحُيرص ىلع اختيار األحاديث انلافعة واليت تهم من تقدم هلم هذه املسابقة.

 
  تعليق لوحة أسبوعية يف املُّنل تركز ىلع بعض األخالق ، أو احلكم

 ؛ تلصبح هدف األسة خالل هذا األسبوع . انلافعة
 

  اصة يف الرحالت الربيه ، وخبإلقاء كمة بعد الصالة ىلع أعضاء األسة
 صالة مجاعية . هاوغيها عندما تصيل األسة مع بعض

  ُفكرة معينة وتصاغ ىلع  كتشفاملسابقات اثلقافية املتنوعة : حبيث ت
 اء ، من سيبح املئة ، مسابقة حروف ( . ) معكم ىلع اهلو، مثل:  شلك مسابقة
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  . ركن احلاكيات: ركن يُتحدث فيه عن احلاكيات والقصص لألشبال 
 

  فكرة الكسب احلالل : وتقوم الفكرة ىلع االتفاق مع الطفل للقيام
بعمل إضايف ، ليس من الواجبات الالزمة عليه ، ىلع أن يكون هل مقابل ىلع 

 م، أو خطاب بالكمبيوتر ، سواء اكن ألحد وادليه ، أجهده مثل: طباعة حبث 
 حد األقارب فيتعود االبن بذلك ىلع الكسب احلالل وحتمل املسؤويلة . أل

 
  بأسلوب قصيص جذاب ، تُطرح  ( مع السية انلبوية)   أسيةجلسة

عن طريق القراءة من كتاب يف السية ، مثل: كتاب ) هذا احلبيب يا حمب ( ، 
 ريق طرح أسئلة متنوعة عن السية انلبوية ، وسي الصحابة.أو عن ط

 
  برنامج الطفل املنظم ، حيث يتوىل األطفال ترتيب ما خيصهم من

 ألعاب ومالبس وحنوها ، ويشجعون ىلع ذلك.
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  حرص أوقات الفراغ دلى لك فرد ، وتوجيه األسئلة للك فرد: ماذا
يلات بني أفراد األسة، )فالن ينبه تستطيع أن حتققه لألسة؟ وتوزيع املسؤو

وإرشاكهم يف وضع برنامج األسة ، و  ، للصالة(، )فالن مسؤول انلظافة(
 مدة زمنية تلنفيذ الربنامج. عينيت

 
  القيام ببعض األلعاب اجلماعية مثل: القفز ىلع احلبل بني أفراد األسة

 ، والركض اجلمايع ، وشد احلبل ، وغي ذلك .
 

 وار ألبناء األسة لكشف الطاقات وتلصحيح األخطاء.جلسة ح 
 

  أب األسة امللكف : تعيني قائد يويم لألسة ونائبه ، واألفضل تغيي
 األب أو األم . عملساعة للك شخص يقوم ب عينيانلائب لك فرتة .  أو ت

 
  برنامج داعة املستقبل : فكرة الربنامج يه تعويد االبن اإلسهام يف

 منها . أسايلبخلي وذلك بعدة أعمال ا
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  زيارة إحدى املؤسسات اخليية أو ماكتب ادلعوة يلتعرف عليها االبن
 ويسهم بأي شلك مهما اكن يسياً . 

  إذا اكن االبن جييد استخدام احلاسب اآليل ، أو أنه صاحب خط مجيل
قها يف يمكن أن يقوم بكتابة حديث ، أو فائدة ، أو قصة مجيلة ومن ث مل يُعل

 ابليت أو يف املسجد بعد اتلنسيق مع إمام املسجد . 
 

  رشاء بعض الكتيبات واملطويات انلافعة وجعل الطفل يقوم بتوزيعها
 بعد الصالة عند باب املسجد بعد اتلنسيق مع إمام املسجد . 

 
  وقت يف األسبوع  اختياربرنامج اللقاء األسبويع : فكرة الربنامج

د ابليت ويقوم األطفال بإعداد برنامج متنوع الفقرات ويمكن جيتمع فيه أفرا
ــ بإذن اهلل ــ  رب األسة ىيس ، بعدهالألب أو األم مساعدتهم يف ابلدايات 

، مما يثلج صدره ، ويِّشح نفسه ،  هوفكر فيها يأشاكالً من اإلبداع قد ال 
 ويرس خاطره.
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 ة وعي  برنامج السؤال األسبويع: فكرته سؤال يعلق أسب دل ا يف صحيفة ُمع 
ذللك يف ابليت ويلكن مثالً يوم السبت ، وآخر موعد لتسليم اإلجابات هو 

ح سؤال آخر ، وهكذا ر  ْط ثم يعلق اجلواب الصحيح واسم الفائز ويُ  ،يوم اجلمعة 
 ويكون الفائز هو اذلي يتكرر اسمه يف الشهر أكُث وتقدم هل جائزة . 

 
 ساعدة يف أعمال املالفكرة ىلع تعويد الطفل  فكرة الطفل ابلار : تقوم

ابليت ولو بشلك يسي جداً ؛ ليك ال يمل من العمل املطلوب منه ، وتشجيعه 
بالالكم واثلناء ، أو بهدية ولكن ال جُتعل اعدة حىت ال يكون عمله من أجلها 

 . 
 

   ها :  يلإفكرة املنافسات واأللعاب احلركية حلاجة الطفل 
 سباق ىلع األقدام ، أو ادلراجات وحنوها . ثاًل لألبناء م : 

 إعداد شاي ،   ، مثل:للبنات أعمال مُّنيلة ، ويقاس فيها املهارة والرسعة
 ، أو تنظيف ، أو تطريز. أو غسيل أوانٍ 
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 ترى أهمية طرحها. تاعواملشاركة يف إثراء املجالت بمقاالت وموض 
 االتلحاق بوظيفة يف اإلجازة الصيفية . 

  مجع بعض األرشطة وكذلك الكتيبات واملجالت املفيدة وتوزيعها ىلع
  .املستوصفات أو صوالني احلالقة وأماكن االنتظار باملرافق العامة

   تقديم بعض األرشطة لسيارات انلقل واألجرة ليستفاد منها يف
 .الطريق

  حماولة اتلأيلف والكتابة الصحفية واتلدرب ىلع ذلك.  
 دعوة غي املسلمني لإلسالم عن طريق الكتب والنِّشات واملطويات  ،

 .أو بتعريفهم بماكتب اجلايلات
 والسباكة ، والكهرباء، واملياكنياك ، اتلربيد :مثل جديدٍ  ءٍ تعلم يش ،

  .... إىل آخره وأسار الكمبيوتر
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 نصائح وتوجيهات
 

 حفظ القرآن:
تلقته البِّشية ، فبقراءته يؤجر املسلم ،  القرآن الكم اهلل ، وأعظم كتاب   

يستعان ىلع حفظ القرآن الكريم ـ بعد توفيق وينال حظه يف ادلنيا واآلخرة ، و
  :أيتاهلل ـ بما ي

 . صدق الرغبة واالستعانة باهلل عز وجل -1

 كُثاالتلحاق بإحدى مجااعت حتفيظ القرآن الكريم، ويه منتِّشة يف أ -2
 . مدمساجد اململكة وهلل احل

 . احلفظ ىلع شيخ متقن -3

  . ختي أفضل األوقات للحفظ ، ويه متفاوتة من شخص آلخر -4

 . ( ال يغيه رسم مصحف معنيبمصحف معني )  قيداتل -5
معرفة تفسي ما حيفظ من آيات ، ويمكن االستعانة ببعض اتلفاسي  -6

 . السهلة ، كتفسي ابن سعدي ، أو زبدة اتلفاسي ، أو غيها
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إتقان اآليات املتشابهات، وذلك عن طريق كُثة تكرارها ، أو حفظ أحد  -7
املتون يف متشابهات القرآن، أو االستعانة ببعض اجلداول اجلامعة لآليات 

 . املتشابهة

أو ىلع أحد االصدقاء أو ىلع انلفس، ، املراجعة ادلائمة، والتسميع ىلع شيخ  -8
 . لتوعدم إهمال ذلك ألن القرآن سيع اتلف

االشرتاك يف املسابقات املتعلقة حبفظ القرآن، فإنها تشجع ىلع سعة  -9
احلفظ، مع مالحظة احلذر من الرياء، حىت ال يكون احلفظ ألجل ثناء انلاس 

 . أو ألجل جوائز تلك املسابقات

 . أكل احلالل واالستقامة ىلع طاعة اهلل عز وجل -10
 

  : حفظ السنة انلبوية

  : رصة اليت يمكن حفظها يف اإلجازةومن الكتب املخت

 . وتكملتها للحافظ ابن رجب احلنبيل،  انلووية لإلمام انلووي نياألربع -1

 . عمدة األحاكم للمقديس -2

 . بلوغ املرام البن حجر -3
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 . منتىق األخبار ملجد ادلين ابن تيمية -4

 . ؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخانلؤللال -5

 . أو خمترص صحيح مسلم ، بلخاري خمترص صحيح ا -6
مئة حديث للحفظ ، من مطبواعت شعبة توعية اجلايلات بالزليف ،   -7

 وغيها.
 اجلمع بني الصحيحني ، وهو متوافر بعدة طبعات. -8

 
 : حفظ املتون العلمية

املرء ما يناسبه كمتون العقيدة منها واملتون العلمية كثية ومتنوعة ، خيتار 
وغيها من العلوم ، ث واألصول واملصطلح وانلحو والقراءات والفقه واحلدي

 انلافعة. 
ا يف توسيع مدارك الطالب وتفتيح أبواب الطلب دليه، جد   مهموحفظ املتون 

ة الطالب يف احلفظ، ويدفعه إىل مطالعة الِّشوح قدروحفظ املتون يزيد يف 
 . واحلوايش، وذللك قيل : م ن حفظ املتون حاز الفنون

 ملتون العلمية املهمة :ومن ا
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جامع املتون للحفظ ، من إصدار شعبة توعية اجلايلات بالزليف ، وهو  -1
 :املتون العلمية للمبتدئني  برزكتاب جيب جيمع مخسة من أ

 جامع املتون البن قاسم -2
 وغي ها ...

 

 طلب العلم : 
  : ايكون طلب العلم بأمور منه

 . خلاصةحضور ُمالس أهل العلم العامة وا -1

 . حضور املحارضات العلمية وانلدوات -2

 . حضور ادلورات العلمية العادية واملكثفة -3

 . القراءة يف كتب أهل العلم -4

 . السفر لطلب العلم وحضور ادلورات العلمية إذا لزم األمر -5

 . تلخيص بعض كتب أهل العلم -6

 . وتلخيصها دودينتفريغ أرشطة العلماء املع  -7
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قها ائسة بعض األحاديث من ناحية أسانيدها وابلحث عن طردرا -8
 . وشواهدها وجتميع ذلك

 ونقاإقامة دروس علمية بني األصدقاء حبيث يقرأ أحدهم يف كتاب وابل -9
يستمعون، أو حُيرضر أُحدهم درًسا يف مسألة معينة ويلقيه ىلع أصدقائه 

 . ة اإللقاءك  فيكتسب بذلك مل  
 

  : ىلادلعوة إىل اهلل تعا

  : تعاىل ـ ال خيىف فضلها ، و هلا صور متعددة منهاسبحانه وادلعوة إىل اهلل ـ 

 . االستطاعة قدراألمر باملعروف وانليه عن املنكر يف لك ماكن ب -1

 . تعليم انلاس أمور دينهم وابلدء باألقرب فاألقرب -2

 . دعوة غي املسلمني إىل اإلسالم -3

 . عوية يف املسجد واليحادل اتطاشناملساهمة يف ال -4

 ادلعوية املختلفة اتطااتلعاون مع املسؤولني عن ماكتب ادلعوة يف النش -5

. 

 . توزيع الكتب واألرشطة والنِّشات املفيدة -6
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اذلهاب إىل القرى واهلجر اليت يقلُّ فيها العلماء وادلاعة دلعوة أهلها  -7
 . وتعليمهم أحاكم دينهم

 
  : زيارة احلرمني الِّشيفني

قضاء اإلجازة يف مكة واملدينة هل فضل عظيم، فيف مكة : الصالة يف املسجد 
احلرام بمئة ألف صالة ، ويمكن لزائر مكة كذلك أن يؤدي مناسك العمرة، 

ة ملا بينهما ((. ارالعمرة إىل العمرة كف.: ))صىل اهلل عليه وسلموقد قال انليبُّ 
اف حول ابليت، والِّشب من ]متفق عليه[. ويمكنه كذلك اإلكثار من الطو

 : )) ماء زمزم ملا رشب هل ((. صىل اهلل عليه وسلمماء زمزم اذلي قال فيه انليبُّ 
فإن الصالة يف مسجدها بألف صالة فيما عداه إال املسجد ، أما املدينة انلبوية 

فيمكنه أن يتِّشلف بالسالم ىلع رسول ، احلرام، وإذا ذهب اإلنسان إىل املدينة 
وصاحبيه ، ويمكنه كذلك أن يزور مقربة ابلقيع ـ  صىل اهلل عليه وسلم ـاهلل 

 
ُ
حد، ولعلل ذلك يثي يف نفسه شجوناً، فيتذكر ما اكن عليه ومقربة الشهداء بأ

أن يكون مثلهم أو قريباً إىل ، فيتطلع وفداءٍ  وتضحيةٍ  وجهادٍ  هؤالء من صدٍق 
 . منهم
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 ـ مسجدها كما اكن رسول اهلل باء، ويصيل يفويمكنه كذلك أن خيرج إىل قُ 
 . يفعلـ  صىل اهلل عليه وسلم

ويلحذر زائر احلرمني الِّشيفني من املعصية فيهما، فإنها أعظم من املعصية 
ْن يُرِْد فِيِه  فيما سواهما من األماكن، قال ــ تعاىل ــ يف شأن احلرم امليك :  م  و 

اٍب إلىٍم  ذ   .[ 25. ]احلج :  بِإحِل اٍد بُِظلٍْم نُِذْقُه ِمْن ع 
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 جتارب واقعية
 

 يف املستشىف
ا فـذهبت بـه إىل املستشـىف ، أخـذت رقًمـ، يقول: مرض طفـيل الصـغري 

هناك عدٌد كبري ينتظرون . لقد اكن انتظاًرا دلوري ،غرفة االنتظارإىل وتوجهت 
الصـمت يـيم ىلع اجلميـع. يوجـد عـدد مـن  .، ربما نتأخر أكرث مـن سـاعة

 استأثر بها بعض األخوة .  الكتيبات الصغرية
 ،مغمض عينيـه ال تعـرف فـيم يفكـر همبعض ، طريف يف احلارضينب تح ل  جح 

وجـوههم القلـق وامللـل مـن  يف لمـحوآخر يتابع نظرات اآلخـرين. والكثـري ت
 االنتظار . 

نادِ  ي برقم كذا ، تظهر الفرحـة ىلع وجـه يقطع السكون الطويل صوت المح
نادَ   جلميع . ىلع االصمت  يمت رسيعة ، ثم يى عليه ، يسري خبطواالمح

لفت نظري شاب يف مقتبل العمر ، ال يعنيه أي يشء حوهل ، لقد اكن معـه 
كثرياً ، لكـن  يهمصحف جيب صغري يقرأ فيه، ال يرفع طرفه عنه. لم أفكر ف

أسلوب حياته وحمافظتـه  ، بدأت أفكر يفعندما زاد انتظاري عن ساعة اكملة 
 ىلع الوقت . 
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اكملة من عمري ماذا استفدت منها وأنا فارغ بال عمل وال شـغل ، ساعة 
 بل انتظار ممل. 

 
ح
الصالة، وبعد الصالة خرجت مع ذلك الفىت  إىلن لصالة املغرب فذهبنا ذِّ أ

وأبديت هل إعجايب به يف حمافظته ىلع وقته. حتـدثنا عـن كـرثة األوقـات الـيت 
 . نندم عليها أو حىت دون أن نستفيد منها ،من أعمارنا تضيع 

تقريبًـا ، بعـدما نصـحه أنه أخذ مصحف اجليب هـذا منـذ سـنة يل ذكر 
حسـتفاد يل  كَّدصديق هل باملحافظة ىلع الوقت . وأ أنه يقرأ يف األوقات الـيت ال ي

بل إن قراءته يف املصحف زيـادة  منها أضعاف ما يقرأ يف املسجد أو يف املزنل .
 .بعد عنه امللل واتلوتر تح  ىلع األجر واملثوبة ـ إن شاء اهلل ـ

 : مىت جتد ساعة اكملة أو أكرث تقرأ فيها القرآن؟ قالثم 
قـرأ أال  سدى! بل كم يوًما يمر لعَّ لَعَّ تأملت كم من األوقات تذهب 

أين حماسب والـزمن لـيس بيـدي ، فمـاذا  علمتناظري ، ب تح ل  القرآن فيه! جح 
 لطبيب. . ذهبت إىل ايأنتظر؟ قطع تفكريي صوت املنحاد

ا خرجت من املستشـىف ، أرسعـتح إىل املكتبـة واشـرتيتح مصـحفً  مابعد
 قررتح أن أحافظ ىلع وقيت. لقد ا . صغريً 
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 قرار صائب
 

حفـظ حـول جتـربتهن يف فتيات جمموعة صلتين دعوه ملحارضه تلقيها و
بتح كثرًيا خاللن آالقر   األمر مستحيل. وأحسست أن ، شهرين. تعجَّ

كرت الفتيات أنهن حفظن القرآن خالل شهرين فقط يف ذ ، املحارضة يف
لقـد  املحارضة رائعة ُبـقَّ ،اكنت حلقة مكثفة ، ورشحن طريقتهن يف احلفظ. 

 يف إجازة الصيف املقبل.مشابهة ة لقق ُباحتلالا فقررت تأثرت كثرًيا ،
 عرشـةة حلفظ القرآن ملدة حلقسارعت بالتسجيل يف مع بداية اإلجازة 

جًدا ،  وهناك  ان املاكن مزدحً اكلقد  ـه 1425 /5 /3ا يوم االثنني: أسابيع. بدأن
حـاس وإقبـال  منما رأيت رسين نشاٌط زائد! ال أعرف كيف أصفه. حاس و

اكنت سعاديت ال توصف عندما رأيت ذلك  .كبري من النساء صغريات وكبريات
راً ، وحنفـظ يف ظه اثلانيةصباًحا ، حىت:  اثلامنةكنا حنرض من الساعة:  املنظر.
ع  كنت أوَل  ء. يف ابلدمن القرآن اوجهً اثين عرش ايلوم  حَسمِّ  كـوينوذلك ل؛ من ي

 .حافظة للبقرة وآل عمران 
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أوجه من سورة  تسعةيف يوم اثلالثاء من األسبوع اثلاين اكن علينا حفظ 
كنت أعتقد أنين سـأكون مثـل السـابق  أوجه من آل عمران. ثالثةالنساء مع 

ح  أوَل   قادرة ىلع احلفظ برسعة!  كنع ، ولكن تغري األمر لع. لم أسمِّ من ي
حافظـة للبقـرة كنـت ألنين  م؟ أ أناأم أن املشلكة يفَّ  ؟هل السورة صعبة
تلك األيام الـيت كنـت  رسةلكرثة االرتباطات مع األ موآل عمران من قبل ، أ

 مة بها؟زَ ل  مح 
بوجود احلفظ الرتكزي و اكتشفت مع نهاية األسبوع اثلاين أنه يصعب لعَّ 

حفـظ إال أولـم  ،ملـزنلإىل امن ادلارسات ؛ فأصـبحت ارجـع  كبريةجمموًعت 
 .اثين عرش وجًها حفظح  بينما من املفرتض لعَّ  وجه،أ ستةأو  مخسة

كتابـًة ، . اسـتخدمت ال أن أحفظ بشلك أرسع سايلباأل شىتحاولت ب
 .رتديد ، كما ركزت ىلع احلفظ يف املزنلالو، سماع الو

أو عرشة ، ا حلظات فكرت فيها بأن أكتيف ُبفظ عرشين جزءً  مرت لعَّ 
فت همـيت عح أجزاء. ولكـن يش يف داخيل يرفض هذه الفكرة ، فكنت لكما َضـ

 شكوت لصوحيبايت فكن يرفعن معنويايت ، ويقوين عزيميت.
خصوًصا يف األسبوعني األخريين ،  رسيةقاطعت اخلروج لالرتباطات األ

عح وأحفظ.ر ولزم األموإن  َسمِّ
ح
 خرجت فمصحيف ميع ، أ
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سوى مخسـة عرشـ أيام لم أحفظ  فيها ثالثةمرت لع فرتة جلست كما 
  .اوجهً  ستة وثالثنياملفرتض حفظ وجها، مع أن 
ع لألستاذه يف كذلك  َسمِّ

ح
سافـرنا ملده عرشة أيام تقريبًا ، فكنت أحفظ وأ

 اهلاتف. 
 يتهلدف زادت همإىل ال ولوصات قارب، ووصلنا للجزء العرشين عندما 
 .يت، وقويت عزيم

أسبوع واحد  سوىمخسة أجــزاء ، لم يبىق  جاء يوم اجلمعة وقد بيق لَعَّ 
أفـتح ىلع  لَعَّ حفظ جزء اكمل يوميًا يك أخـتم القـرآن. كنـتفقط ، أي جيب 

  !؟أصل إيلهاسوره انلاس وأقول هل 
ختمـت فجـر  ـ وبتوفيـق مـن اهلل ـضـغطت ىلع نفيسـ ، احلمد هلل 

ح وايلوم األخري ، يف ذهبنا  االربعاء. عبدأت لك واحدة منا ت من الضىح ،  ًءابد َسِمَّ
 لكما جاء دور واحدة بكت. شعور ال أستطيع وصفه. 

جاء دوري بكيت وبكيت .امهلل لك احلمد. قرأت : سورة االخـالص  
كتاب  لقد أتممت حفظ الفلق   انلاس ، ثم سجدت شكًرا هلل ىلع هذه انلعمة.

 اهلل.
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عنهـا  تحـدثناحلافظات ي فتياتاآلن عرفت طعم السعادة اليت اكنت ال
  اكنت ـ بعد توفيق اهلل ـ السبب يف اتلحايق ُبلقة القرآن.اليت  ن حمارضتهيف

العرش أسابيع ، إال أنها اكنـت مـن  تلكرغم اتلعب اليت تعبته خالل وب
وبتوفيق اهلل أتممت  عزيمةلمع ا، لكن  سهالً  مرلم يكن األ أمجل أيام حيايت.

 احلفظ.
قـد ف قيض مـن ذلـكقويه ، بل ىلع انل ةلم أكن صاحبة ذاكرعلًما أنين 

ين لم أكتب هذه اللكمـات نكما أ . توفيق من اهلل هجًدا ، لكن ااحلفظ صعبً اكن 
 ىلع حفظ كتاب اهلل. يإال من أجل تشجيع غري
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 حفظ كتاب اهلليت يف جترب

 

ا، وإنمـا يه ا وإعالنًـيت ، فإنين لست أخطها فخـرً إنين إذ أخط لكم لكما
جتربة خضت غمارها ، فأردت أن تكون دافًعا ملن لم يلج يف هذا الطريـق أن 
يلجه ، ،وحافًزا ملن بدأ أن يحتم طريقـه مسـتعينا بـاهلل ، وملـن وصـل إىل نهايـة 

، فإنه من السهل الوصـول إىل القمـة لكـن  حفظاملطاف أن يسىع تلثبيت ما 
ـه اهلل عليـه، ثـم إنـين بهـذه الص عب أن حتافظ عليها ، وهو يسري ىلع من يرس

ذكِّ 
ح
 ، وأعرتف بفضله وآالئه ، إذ أنَّ  ر نفيس بنعم اهلل ـ عز وجل ـ لعَّ اللكمات أ

 االعرتاف بانلعم أول سبيل لشكر املنعم سبحانه . 

منذ أن كنت طفاًل ،  فقـد  ـعز وجل ـ بدأت جتربيت يف حفظ كتاب اهلل 
بتحفيظـ   عتنيـاأشد احلـرص ، وا أكرمين اهلل ـ عز وجل ـ بأبوين حرصا لعَّ 

، واكنت تـرافقين يف مسـرية احلفـظ أخـيت ةبالغ عنايةكتاب اهلل ـ عز وجل ـ 
قـد أتقنـا حفـظ ـ وبفضل اهلل عز وجـل ـ الغايلة ، وعند اخلامسة ربيعا كنا 

حفظه اهلل ـ .دلي ـن ، وأذكـر حينهـا أن واي واتلاسع والعرشـنياجلزء اثلالث
وعدنا بأن يشرتي نلا جهاز كمبيوتر ماكفأة ىلع احلفظ ، وتم الرشـاء ، ومـا زال 

 الكمبيوتر يذكرين بتلك اذلكرى العزيزة ىلع القلب .
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حفظهما اهلل .ـ  تحفيظ ، فبدأ وادلَيَّ للنسوية كن يف منطقتنا مراكز يلم 
ىلع قـا مـع اجلـريان اتفبـأن الـيح وبنات حتفيظ ألبناء  اتـ يف مرشوع حلق

ا يف يف مسجد اليح ، وهكذا بدأنا ُبلقـة صـغرية جـًدَّ تنظيم حلقات للحفظ 
جر استحؤبالطابلات ، ف صىلتوسعت تلك احللقة حىت ضاق املثم مصىل النساء ، 
الطـالب يف  اسـتمرت حلقـةالطابلـات حفظهـن ، و تلكمل فيـهأحد املنازل 
ـ ء ذلك املزنل من قبل فالع خري تم رشااحللقة واتساعها تطور ومع املسجد ، 

ادلورات العلميـة وفصـول  يلـيف بمتطلبـاته ؤبنـاأعيـد و ـ اجزاهم اهلل خريً 
 اتلحفيظ .

بعد اهلل عز وجل ـ .ـتابعتح حفظ  مع معلمات فاضالت اكن هلن الفضل 
، يف حفظ  لكتاب اهلل وإتقان اتلجويد ، حفظت ما يقارب ثالثة عرشـ جـزًءا 

بدأت يف احلفظ احلقيقة  يتانطالق. إال أنَّ سنة  ةثالث عرش حينهاواكن عمري 
الشمس قد طلعـت مـن مغربهـا والوضـع خميـف  يف املنام وكأنبعد أن رأيت 

ولم  مرعب ، و كنت أبك  وأقول ألخيت ألم أقل لك هايه القيامة قد قامتو
 أكمل حفظ القرآن.
وأحفظ ثالثـة ، ًعًمافإذا عمري ثالثة عرش حايل ، تأملت بعد هذه الرؤيا 

سـنة أخـرى  سبعة عرشـ :سنة من عمري ، هل سأنتظربا ، لك جزء عرش جزءً 
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حىت أكمل حفظ كتاب اهلل عز وجل؟  إنهـــا معادلة صعبة للغاية ال يمكن 
دًعء ال الأن أتقبلها، بدأت أحاسب نفيسـ ، أيـن اهلمـة الـيت تـدعينها؟  إن ا

 ؟ يكن هناك بينةا إن لم جيدي نفعً 
بالرغم مـن العقبـات والصـعوبات مع بدء العام ادلرايس ، أت وبالفعل بد

اليت واجهتين يف ابلداية ، لكنين حاولت فكنت ال أبدأ ادلراسة إال بعد حفـظ 
ما تيرس من كتاب اهلل عز وجل ، حىت يف االختبارات انلهائية ، كنـت ال أبـدأ 

 حفظ كتابـه إال بعد احلفظ ، ووفقين اهلل ـ عز وجل ـ يف دراسيت ، وأًعنين ىلع
، اهللحفـظ كتـاب أكملـت فما إن بدأت إجازة نصف العام ادلرايس إال وقد 
أطري فرًحا ، شعور ال يمكـن سويومها ال أعرف كيف حلتين األرض ، كنت 

أن يطه بنان، أو يحعرب عنه لسان ، ال يعرفه إال من ذاق حالوته ، اكنت برشـى 
هما تـاج الوقـار ، فهمـا أصـحاب وألبسـ ـ حفظهما اهللـ عظيمة جًدا لوادليَّ 

 الفضل بعد اهلل تعاىل .

فظ آية تلو اآلية احلثم ،  احلفظ : تتلخص يف قراءة الوجه اكماًل  يت يفطريق
 ، واكنت كميـة احلفـظ تسميع الوجه اكماًل ، ثم بعض بثم ربط اآليات بعضها ، 

َق يف ايلوم متفاوتة   االستطاعة واتلفرغ . َوف 
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 عمته تتم الصاحلات.واحلمد اهلل اذلي بن
 وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل .
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