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أشياء كان يفعلها النبي ژ

أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما وما 
كان من املشركني.

كان إذا اطلع على أحد من أهل   ٭
بيته كذب كذبة، لم يزل معرضا 

عنه حتى يحدث توبة.
كان إذا اعتم سدل عمامته بني   ٭

كفتيه.
كان إذا افط���ر عند قوم قال:   ٭
افطر عندك���م الصائمون، وأكل 
طعامكم األبرار، وتنزلت عليكم 

املالئكة.
كان إذا افطر قال: ذهب الظمأ،   ٭
وابتلت العروق وثبت األجر إن 

شاء اهلل.
كان إذا اكتح���ل اكتحل وترا،   ٭

وإذا استجمر استجمر.
كان إذا أكل أو شرب قال: احلمد   ٭
هلل الذي أطعم وسقى، وسوغه 

وجعل له مخرجا.
كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه   ٭

الثالث.
كان إذا أكل ل���م تعد أصابعه   ٭

بني يديه.
كان إذا انزل عليه الوحي كرب   ٭

لذلك وتربد وجهه 
كان إذا انزل عليه الوحي نكس   ٭
رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، 

فإذا اقلع عنه رفع رأسه.
كان إذا انصرف انحرف.  ٭

كان إذا انص���رف من صالته   ٭
استغفر ثالثا، ثم قال: اللهم أنت 
الس���الم، ومنك السالم، تباركت 

ياذا اجلالل واإلكرام.
كان إذا أوى إلى فراش���ه قال:   ٭
احلمد هلل الذي أطعمنا، وسقانا، 
وكفانا، وآوانا فكم ممن ال كافي 

له، وال مؤوي له.
كان إذا بايعه الناس يلقنهم:   ٭

فيما استطعت.
كان إذا بعث أحدا من أصحابه   ٭
في بعض أمره قال: بش���روا وال 

تنفروا، ويسروا وال تعسروا.
كان إذا بلغه عن الرجل شيء   ٭
لم يقل: ما بال فالن يقول؟ ولكن 
يقول: ما بال أقوام يقولون كذا 

وكذا.
كان إذا تضور من الليل قال:   ٭
ال اله إال اهلل الواحد القهار، رب 
الس���موات واألرض وما بينهما 

العزيز الغفار.
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا،   ٭
حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم 
فسلم عليهم، سلم عليهم ثالثا.

كان إذا تهجد يس���لم بني كل   ٭
ركعتني.

أحد أو يدعو ألح���د قنت بعد 
الركوع.

كان إذا أراد ان يرق���د وضع   ٭
يده اليمنى حتت خده ثم يقول: 
اللهم قن���ي عذابك، يوم تبعث 

عبادك )ثالث مرات(.
أراد إن يس���تودع  إذا  كان   ٭
اجليش قال: استودع اهلل دينكم، 

وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم.
كان إذا أراد أن يعتكف صلى   ٭

الفجر ثم دخل معتكفه.
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب   ٭
توضأ وضوءه للصالة، وإذا أراد 
أن يأكل أو يش���رب وهو جنب 
غسل يديه، ثم يأكل ويشرب كان 
إذا أراد سفرا اقرع بني نسائه، 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها 

معه.
أراد غ���زوة ورى  إذا  كان   ٭

بغيرها.
كان إذا اس���تجد ثوبا سماه   ٭
باسمه قميصا أو عمامة أو رداء 
ثم يقول: اللهم لك احلمد، وأنت 
كسوتنيه، أس���ألك من خيره، 
وخير م���ا صنع له، وأعوذ بك 

من شره، وشر ما صنع له.
كان إذا استراث اخلبر متثل   ٭
ببيت طرفة: ويأتيك باألخبار 

من لم تزود.
كان إذا استسقى قال: اللهم   ٭
اسق عبادك وبهائمك، وانشر 

رحمتك، وأحيي بلدك امليت 
إذا استفتح الصالة قال:  كان   ٭
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك 
اس���مك، وتعالى ج���دك، وال اله 

غيرك.
كان إذا اس���ن أعطى السواك   ٭
األكبر، وإذا شرب أعطى الذي عن 

ميينه.
كان إذا اشتد البرد بكر بالصالة،   ٭

وإذا اشتد احلر ابرد بالصالة.
كان إذا اشتدت الريح قال: اللهم   ٭

لقحا ال عقيما.
كان إذا اشتكى أحد رأسه قال:   ٭
اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله 

قال: اذهب فاخضبها باحلناء.
كان إذا اشتكى رقاه جبريل قال:   ٭
بسم اهلل يبريك، من داء يشفيك، 
ومن ش���ر حاسد إذا حسد، ومن 
ش���ر كل ذي عني كان إذا اشتكى 
نفث على نفسه باملعوذات ومسح 

عنه بيده.
كان إذا اصبح وإذا أمسى قال:   ٭
أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلمة 
اإلخالص، ودين نبينا محمد، وملة 

وإن قيل: هدي���ه، ضرب بيده، 
فأكل معهم.

كان إذا أخذ أهله الوعك أمر   ٭
باحلس���اء فصنع، ث���م أمرهم 
فحسوا، وكان يقول: انه ليرتو 
فؤاد احلزين، ويسرو عن فؤاد 
الس���قيم، كما تس���رو إحداكن 

الوسخ باملاء عن وجهها.
كان إذا أخذ مضجعه جعل   ٭
يده اليمنى حتت خده األمين.

إذا أخ���ذ مضجعه قرأ  كان   ٭
الكافرون( حتى  أيه���ا  )قل يا 

يختمها.
كان إذا اخذ مضجعه من الليل   ٭
قال »بسم اهلل وضعت جنبي، 
اللهم اغفر لي ذنبي واخس���أ 
ش���يطاني، وفك رهاني، وثقل 
ميزان���ي، واجعلني في الندى 

األعلى«. 
إذا أخ���ذ مضجعه من  كان   ٭
الليل، وضع ي���ده حتت خده 
ثم يقول »باس���مك اللهم أحيا، 
وباسمك أموت«،  وإذا استيقظ 
قال »احلمد هلل ال���ذي أحيانا 

بعدما أماتنا وإليه النشور«.
كان إذا أراد أن يحرم تطيب   ٭

بأطيب ما يجد.
كان إذا أراد أن يدع���و على   ٭

كان إذا أت���ى ب���اب قوم لم   ٭
يستقبل الباب من تلقاء وجهه، 
ولكن من ركنه األمين أو األيسر، 
ويقول: السالم عليكم، السالم 

عليكم. 
كان إذا أتى مريضا، أو أتي   ٭
به قال: أذهب البأس رب الناس، 
اشف وأنت الشافي، ال شفاء أال 
شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما.

كان إذا أت���اه األمر يس���ره   ٭
قال: احلم���د هلل الذي بنعمته 
تتم الصاحلات، وإذا أتاه األمر 
يكرهه قال: احلمد هلل على كل 

حال.
كان إذا أتاه الرجل وله اسم   ٭

ال يحبه حوله.
كان إذا أت���اه الفيء قس���مه   ٭
في يومه، فأعطى األهل حظني، 

وأعطى العزب حظا.
أتاه قوم بصدقتهم  إذا  كان   ٭

قال: اللهم صل على آل فالن.
كان إذا أتى بباكورة الثمرة   ٭
وضعها عل���ى عينيه ثم على 
ش���فتيه، ثم يعطيه من يكون 

عنده من الصبيان 
كان إذا أتى بطعام سأل عنه   ٭
أهدية أم صدقة؟ فان قيل: صدقة، 
قال ألصحاب���ه: كلوا ولم يأكل 

صورة الرسول ژ.. سبحان   ٭
اخلالق..

خلق أفضل اخللق يقول عنه   ٭
ربه تبارك وتعالى )وإنك لعلى 
خلق عظيم( سورة ن وتقول 
أم املؤمنني عائشة رضي  عنه 
اهلل عنها عندما سئلت عن خلقه 

فقالت )كان خلقه القرآن(. 
وإن املسلم ليشتاق لرؤيته   ٭
ژ وكذل���ك ملعرف���ة خلق���ه 
وليس���تمع لتوجيهه وأقواله 
ليقتدي به ويقتفي أثره، ولن 
أطيل عليكم وسأنقل لكم هذه 
األحادي���ث الت���ي جمعتها من 
صحيح اجلامع فلعلها تذكرنا 
بخلق���ه ژ وكذلك كيف كانت 
هيئته وصورته التي صوره اهلل 
عليه فنشتاق إليه أكثر ونحبه 
أكثر بأبي هو وأمي... فتعالوا 

معي واقرأوا هذه األحاديث:
إليه  أبغ���ض اخلل���ق  كان   ٭

الكذب.
كان أبيض، كأمنا صيغ من   ٭

فضه، رجل الشعر.
كان أبيض، مشربا بحمرة،   ٭

ضخم الهامة، أهدب األشفار.
كان أبيض، مش���ربا بيض   ٭
بحمرة، وكان اس���ود احلدقة، 

أهدب األشفار.
كان أبيض مليحا مقصدا.  ٭

كان أح���ب األل���وان إلي���ه   ٭
اخلضرة.

كان أح���ب الثي���اب إلي���ه   ٭
احلبرة.

كان أح���ب الثي���اب إلي���ه   ٭
القميص.

كان أحب الدين ما داوم عليه   ٭
صاحبه 

كان أحب الشراب إليه احللو   ٭
البارد.

كان أحب الش���هور إليه ان   ٭
يصوم ش���عبان )ث���م يصله 

برمضان(.
إليه ذراع  العرق  كان أحب   ٭

الشاة.
كان أحب العمل إليه ما دووم   ٭

عليه وإن قل.
كان أحسن الناس خلقا.  ٭

الناس ربعة،  كان أحس���ن   ٭
إلى الطول ما هو، بعيد ما بني 
املنكبني، أسيل اخلدين، شديد 
سواد الش���عر، أكحل العينني، 
أهدب األشفار، إذا وطئ بقدمه 
وطئ بكلها، ليس له أخمص، إذا 
وضع رداءه عن منكبيه فكأنه 

سبيكة فضه.
الناس، وأجود  كان أحسن   ٭

الناس، وأشجع الناس.
الناس وجها،  كان أحس���ن   ٭
وأحسنهم خلقا، ليس بالطول 

البائن، وال بالقصير .
كان أخف الناس صالة على   ٭
الناس، وأط���ول الناس صالة 

لنفسه.
الناس صالة في  كان أخف   ٭

متام.

من فضائل أم املؤمنني عائشة 
رضي اهلل عنها

ولدته أمه وهي ميتة

ق����ال ابن القيم رحمه اهلل:  ومن خصائصها: انها كانت أحب 
أزواج رسول اهلل ژ إليه كما ثبت عنه ذلك في البخاري وغيره 
وقد سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة قيل: فمن الرجال، قال: 

أبوها. ومن خصائصها أيضا: انه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها.
ومن خصائصها: انه كان ينزل عليه الوحي وهو في حلافها 
دون غيره����ا. ومن خصائصها: ان اهلل ع����ز وجل ملا أنزل عليه 
آية التخيير بدأ بها فخيرها فق����ال: »وال عليك أال تعجلي حتى 
تس����تأمري أبويك فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟! فإني أريد اهلل 
ورس����وله والدار اآلخرة فاسن بها )أي اقتدى( بقية أزواجه ژ 

وقلن كما قالت.
ومن خصائصها: ان اهلل س����بحانه وتعالى برأها مما رماها 
به أهل اإلفك وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب 
املسلمني وصلواتهم الى يوم القيامة وشهد لها بأنها من الطيبات 
ووعدها املغفرة والرزق الكرمي وأخبر س����بحانه ان ما قيل فيها 
من اإلفك كان خيرا لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها وال 
عائبا لها وال خافضا من شأنها بل رفعها اهلل بذلك وأعلى قدرها 
وأعظم ش����أنها وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بني أهل األرض 

والسماء فيا لها من منقبة ما أجملها.
وم����ن خصائصها رضي اهلل عنه����ا: ان األكابر من الصحابة 
رضي اهلل عنهم كان إذا أش����كل عليهم أمر من الدين استفتوها 

فيجدون علمه عندها.
ومن خصائصها: ان رسول اهلل ژ توفي في بيتها وفي يومها 

وبني سحرها ونحرها ودفن في بيتها.
وم����ن خصائصها: ان املل����ك أرى صورتها للنبي ژ قبل ان 
يتزوجها في سرقة حرير فقال النبي ژ ان يكن هذا من عند اهلل 
ميضه. ومن خصائصها: ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها 
من رسول اهلل ژ تقربا الى الرسول ژ فيتحفونه مبا يحب في 

منزل أحب نسائه اليه رضي اهلل عنهن أجمعني.

ذكر ابن اجلوزي في كتابه: »أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب« 
هذه القصة: عن زيد بن أس����لم عن أبيه: بينما عمر بن اخلطاب 
يعرض عليه الناس إذ به برجل له ابن على عاتقه، فقال له عمر: 
ما رأيت غرابا بغراب أشبه من ذلك بهذا. فقال - أي الرجل: أما 
واهلل ي����ا أمير املؤمنني لقد ولدت����ه أمه وهي ميتة فقال: ويحك 
فكيف ذلك؟ قال:خرجت في بعث كذا وكذا فتركتها حامال، فقلت: 
أس����تودع اهلل ما في بطنك، فلما قدمت من سفري أخبرت أنها 
قد ماتت، فبينما أن����ا ذات ليلة قاعد في البقيع مع ابن عم لي، 
نظرت فإذا ضوء شبه الس����راج في املقابر، فقلت البن عمي ما 
ه����ذا؟ قال: ال ندري غير أننا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر 
فالنة، فأخذت معي فأسا ثم انطلقت نحو القبر، فإذا القبر مفتوح 
وإذا هذا في حجر أمه فدنوت، فناداني مناد، أيها املستودع خذ 
وديعتك أما لو استودعتنا أمه لوجدتها، فأخذت الصبي وانضم 
القبر. قلت:روى اإلمام أحمد عن النبي ژ أنه قال: »إن اهلل اذا 
استودع شيئا حفظه«. وروى ابن السني وغيره أن النبي ژ 
قال: »من أراد الس����فر فليقل ملن يخلفه أستودعكم اهلل الذي ال 
تضيع ودائعه«. وهذا اإلعجاز لهذا املسافر املستودع من بركات 

اتباع السنة فتأمل!

صورة الكتاب

من أعالم الصحابة

هو الصحابي األرقم بن أبي األرقم رضي اهلل عنه وكان اسمه 
عبد مناف بن أسد بن عبداهلل بن عمرو بن مخزوم يكنى أبا 

عبداهلل قال ابن السكن أمة متاضر بنت حذمي السهمية ويقال 
بنت عبد احلارث اخلزاعية.

إسالمه

كان من السابقني األولني قيل أسلم بعد عشرة وقال البخاري 
له صحبة وذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن شهد بدرا 

وروى احلاكم في ترجمته في املستدرك أنه أسلم سابع سبعة.
وقد أسلم األرقم على يد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما، 

فعن عائشة زوج النبي ژ قالت: خرج أبو بكر الصديق 
يريد رسول اهلل وكان له صديقا في اجلاهلية، فلقيه فقال: يا 

أبا القاسم فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب آلبائها 
وأمهاتها فقال رسول اهلل: إني رسول اهلل أدعوك إلى اهلل عز 

وجل فلما فرغ رسول اهلل من كالمه أسلم أبو بكر فانطلق عنه 
رسول اهلل وما بني األخشبني أحد أكثر سرورا منه بإسالم أبي 

بكر ومضى أبو بكر وراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد 
اهلل والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلموا ثم جاء 

الغد عثمان بن مظعون وأبو عبيدة بن اجلراح وعبدالرحمن بن 
عوف وأبو سلمة بن عبداألسد واألرقم بن أبي األرقم فأسلموا 

رضي اهلل عنهم.
دار األرقم ومكانتها في اإلسالم

تعد دار األرقم ÿ وأرضاه إحدى الدور التي كان لها دور هام في 
تاريخ اإلسالم، فقد كانت احملضن التربوي األول الذي ربى النبي 

ژ فيه طليعة أصحابه الذين حملوا معه املسؤولية الكبرى في تبليغ 
رسالة اهلل تعالى، يقول ابن عبد البر: وفي دار األرقم ابن أبي األرقم 
هذا كان النبي ژ مستخفيا من قريش مبكة يدعو الناس فيها إلى 

اإلسالم في أول اإلسالم حتى خرج عنها وكانت داره مبكة على 
الصفا فأسلم فيها جماعة كثيرة وهو صاحب حلف الفضول.

ملاذا اختار النبي ژ دار األرقم؟
ان األرقم لم يكن معروفا بإسالمه، فما كان يخطر ببال قريش أن 

 ÿ يتم لقاء محمد وأصحابه بداره. وأيضا أن األرقم بن أبي األرقم
وأرضاه من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي حتمل لواء 
التنافس واحلرب ضد بني هاشم، فلو كان األرقم معروفا بإسالمه 
فال يخطر في البال أن يكون اللقاء في داره، ألن هذا يعني أنه يتم 
في قلب صفوف العدو، وكذلك كان األرقم ÿ فتى عند إسالمه، 

فلقد كان في حدود السادسة عشرة من عمره، ويوم أن تفكر قريش 
في البحث عن مركز التجمع اإلسالمي، فلن يخطر في بالها أن تبحث 

في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد ژ، بل يتجه نظرها 

وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه، أو بيته هو نفسه ژ، ومن ثم جند 
أن اختيار هذه الدار كان في غاية احلكمة من جميع النواحي.

مواقف من حياته مع الرسول ژ

عن األرقم قال: قال رسول اهلل يوم بدر: »ضعوا ما كان معكم من 
األثقال« فرفع أبو أسيد الساعدي سيف ابن عائذ املزربان فعرفه 

األرقم بن أبي األرقم فقال: هبه لي يا رسول اهلل فأعطاه إياه.
وعنه أنه جاء إلى رسول اهلل ژ فسلم عليه فقال: »أين تريد؟« فقال: 

أردت يا رسول اهلل ههنا وأومأ بيده إلى حيز بيت املقدس، قال: »ما 
يخرجك إليه أجتارة؟« فقال: قلت ال، ولكن أردت الصالة فيه، قال: 

»الصالة ههنا وأومأ بيده إلى مكة خير من ألف صالة وأومأ بيده إلى 
الشام«.

وفاة األرقم بن أبي األرقم

عن محمد بن عمران بن هند عن أبيه قال: حضرت األرقم بن أبي 
األرقم الوفاة فأوصى أن يصلي عليه سعد، فقال مروان: أحتبس 

صاحب رسول اهلل لرجل غائب أراد الصالة عليه؟ فأبى عبداهلل بن 
األرقم ذلك على مروان، وقامت معه بنو مخزوم ووقع بينهم كالم 

ثم جاء سعد فصلى عليه وذلك سنة 55هـ باملدينة وتوفي وهو ابن 
بضع وثمانني سنة.

األرقم بن أبي األرقم 

أعلن في دبي عن إطالق أكبر كتاب في العالم يتناول حياة 
وشخصية نبي األمة الكرمي محمد ژ بعنوان »هذا محمد« 

والذي سيسجل في موسوعة غينس لألرقام القياسية العاملية.
وأشار صاحب فكرة مشروع الكتاب د.محمد العولقي الى 

ان أهداف فكرة إطالق مشروع أكبر كتاب في العالم جاءت 
في توقيت يشهد فيه وضع األمة اإلسالمية الراهن أزمات 

وإساءات بلغت الى حد غير مسبوق وطالت النبي ص لى 
اهلل عليه وسلم. وأكد احلاجة الى نشر الوعي عن اإلسالم 

واملسلمني والتركيز على إبراز حياة وشخصية النبي 
محمد ژ من خالل إصدارات عاملية كهذا الكتاب، وقد قدم 
د.العولقي ملخصا عن املواصفات الفنية للكتاب الذي يبلغ 

حجمه 1500 جرام ويحتوي على 420 صفحة وتتراوح أطواله 
بني 4 إلى 5 أمتار، مشيرا بأن فترة إجناز املشروع من 

املتوقع ان تتراوح من 7 إلى 9 أشهر.

»هذا محمد« أكبر كتاب في العالم

د.خالد املذكور: التصدي خلطر 
املخدرات واجب شرعي ووطني

حذر رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام 
الشريعة اإلسالمية د.خالد املذكور من خطر البث املباشر وقال 

لـ »اإلميان«: ان اعداد البديل اإلسالمي ملواجهة هذا اخلطر 
يتطلب انشاء شركات انتاج إسالمية تعمل بشكل متواصل 

على انتاج األفالم واملسلسالت والبرامج امللتزمة التي تغرس 
القيم واملبادئ اإلسالمية في 

املجتمع وتكون في الوقت 
ذاته بديال عن مثيالتها غير 

امللتزمة. واتهم د.املذكور بعض 
الفضائيات بأنها تقتحم بيوتنا 
لتبث العري والرقص واعتبر 
هذا االمر مرفوضا وممنوعا، 

ودعا الى االبتعاد عنه، لكنه 
وصف التلفاز بأنه سالح 

ذو حدين فهو يحتوي على 
سلبيات كثيرة كما يحتوي على 

ايجابيات. وقال د.املذكور ان 
املسلم ميكنه مشاهدة األشياء 

النافعة املفيدة من برامج علمية وثقافية ودينية ومتابعة أخبار 
العالم عبر هذا اجلهاز لكنه اشترط أال يكون ذلك على حساب 

التفريط بواجباتنا االجتماعية وأال يكون مضيعة لوقت االطفال 
والشباب.

مواجهة التحديات

وشدد د.املذكور على ضرورة تفعيل دور األسرة في مواجهة 
التحديات الراهنة مشيرا الى ان األسرة هي البؤرة األولى 

لتقدمي األخالق في املجتمع، ودعا الى اعادة الدور التربوي 
للمدرسة بحيث يكون مشددا على السلوكيات واألخالق 

واملعامالت اإلسالمية ويكون درسا مستقال للطلبة، توضح فيه 
آداب اإلسالم وتعاليمه حتى ينشأ الطلبة محصنني من اآلفات 

والسلوكيات غير السوية.

وسائل اإلعالم

واعتبر د.املذكور ان غياب دور األسرة وفقدان املوجه الناصح 
وضعف الوازع الديني من العوامل التي أدت الى انتشار 

اجلرمية في السنوات األخيرة، الفتا الى ان بعض وسائل 
اإلعالم املرئية واملسلسالت االجنبية ذات تأثير كبير على 

الشباب والصغار خاصة ان بعضها يشجع على تدمير احلياة 
األسرية ويدعو الى اخلروج على طاعة اآلباء، ويعلم األبناء 

كيف يقلدون ارتكاب اجلرمية. وطالب د.املذكور بالتصدي آلفة 
املخدرات وقال: ان مكافحة املسكرات جميعها واجب شرعي 
وواجب وطني ويجب على جميع اجلهات التصدي ملثل هذه 

اآلفة، سواء في املساجد التي تعد ميدانا خصبا للتوعية مبضار 
املخدرات وحرمتها أو عبر وسائل اإلعالم املختلفة واحملاضرات 

التوعوية الهادفة.

الرقابة على األبناء

وحذر من ان ضعف الرعاية األسرية لألبناء ورفاق السوء 
وكثرة املال وضعف الوازع الديني من األسباب التي تؤدي الى 

االنغماس في هذا الوباء اخلطير.
واضاف: ان مكافحة املخدرات واملسكرات تكون عن طريق 

الوقاية والعناية التامة بتربية األبناء وغرس القيم اإلسالمية في 
الفرد واملداومة بالعبادة ألن قلب املسلم دائم الشعور باحلاجة 

الى اهلل اضافة الى تقوية الوازع الديني والبعد عن املشاكل 
األسرية وملء فراغ الشباب باألنشطة املفيدة واحلوار الهادئ 
الصريح مع أبنائنا لنبني لهم أضرار هذه اآلفة وان العقل هو 
النعمة التي أنعمها اهلل علينا وهو أثمن شيء ميلكه االنسان 

ومن دونه ال فرق بني اإلنسان واحليوان وان اهلل سبحانه 
وتعالى أمرنا باحلفاظ على تلك النعمة وعدم إتيان ما يفسدها.

د.خالد املذكور


