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  .األمور صغائر قلقكت ال* 
  .الراهن وضعها يف يرام ما على احلياة أن برفق نفسك ذكر* 
  .طوارئ حالة كأا حياتك جعل عن توقف* 
  .عظيمة كأشياء تكن شديد حبب لكن صغرية أشياء أفعل* 
   ).تأجيلها ميكن األشياء معظم ( تنتهي ال عاش من حاجة أن تذكر* 
  .احلياة طريق على خطوة بكل التمتع ولكن شيء كل إجناز ليس احلياة من الغرض* 
  .بالسعادة تنعم ، فقط العطاء أجل من أعط* 
  .تصادفهم من كل يف لهاقُ! ؟ تعليمي حياولون ماذا* 
  .بأنفسهم والفخر الزهو امنحهم. حق على كوم مبتعة اينعمو بأن لآلخرين امسح* 
  .سعيدا تكون أن من أهم ليس حق على كونك أن تفهم أن جيب* 
  .حياتك يف منسياً شيئاً تصبح سوف|| اآلن منعام  مرور بعد ||األشياء كل* 
   ).L تكون ولن مل ( مثالية ليست احلياة : باحلقيقة سلم* 
  .رائع فهذا ، الوقت بعض يصيبك) امللل (اجعل* 
  .أسبوع كل مرة ، صدرك يف جييش وما حبك عن تعرب رسالة اكتب* 
  .حياتنا يف األشياء بأهم سيذكرنا هذا ، جنازتك تشييع تشهد أنك ختيل* 
  . الشكر توجيه يستحق شخص يف للتفكري يوم كل حلظات خصص* 

  

????? 
  

  ).بساعة الفجر قبل: مثالً (للهدوء وقتاً يوم كل لنفسك صصخ* 
  ).ارض أكثر شخص لتكون خمتصرة طريقة (اآلخرين تفهم أن أوالً حاوالً* 
  .الفعال للتواصل فلسفة هو بل خطأ على من حتديد به دقصي ال   أوالً للفهم السعي* 
  .لألمور الصائبة نظرتنا نفقد مزاجنا يتعكر اعندم* 
  .اآلن عليه هي مما أسوأ حياتك أن لالعتقاد يقودك العكر املزاج* 
  .اجلميع حياة من جزء هو والذم املدح إن* 
  ).جتهله ما شيئاً ذلك وراء أن تفهم أن حاول (السلوك وراء عما احبث* 
   >>> هلم حبك مقدار عن اليوم أشخاص ثالثة أخرب* 

  ).  J  كثريا وأقدرك أحبك   أين خربك أل بك اتصلت: هاتفية مكاملة إجراء عرب(         
  .ما شيء أو  ماشخص يف يعجبك ال فيما والتفكري النظر عن ابتعد* 
  ).باحلب مليئاً سعيدا يوما لك أمتىن (اليوم هذا حيب أوجه ملن: نفسك اسأل* 
  
  
  
  ١/٢ 

  م ٢٠٠٩    -    هـ ١٤٣٠ ALFAHAID@GMAIL.COM  : ارـتيـاخ
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 ستروق لكعبارات         .. بالصغائرتهتم 



  .اآلخرين تصرفات نتيجة باإلحباط شعورك من قلل *
  ).العامة األماكن يف القمامة مجع (السعادة عىنم فيه يكون متعب غري عمل يف فكر* 
  .شخصه يف تقدره أو يعجبك أو حتبه شيء عن أمامك من أخرب* 
  .الغري م يعترف أن يتمنون وهم حيام معظم الكثريون يعيش* 
  .بالفعل تظهر سوف ألا شخصيتك يف قصور وجودب جتادل ال* 
  .النقد توجيه حالة يف تكون عندما نفسك اضبط* 

  

????? 
  

  .لديك تصلباً والنقاط ملواقفا أكثر يف وفكر تأمل* 
  .لتسعد/لترتاح/لتتعلم ، اآلخرين آراء يف الصحة من قدر أي عن أحبث* 
  .وقت مسألة كلها املسألة ، مستمر تغري يف احلياة* 
  .اآلخرين وامتنان واحترام وتوقع صرب قوة >== تتكلم أن قبل عميقاً نفسا خذ* 
  .الدهر مدى سعيداً يظل لن إنسان أسعد* 
  .احلياة عن ومعتقداتك آراءك ويقوي يربر تقرؤه شيء كل* 
  .واحد آن يف واحد بعمل قم ، والفائدة واملتعة والفاعلية للسرعة* 
  .االسترخاء مع الزفري اخرج مث ١٠ إىل عد مث عميق نفس خذ: مهم مترين* 
  فعالً؟ املهم هو ما: برناجمك )تلخبط( عند وخصوصاً دائماً نفسك اسأل* 
  .متواصلة رغبات هناك أن طاملا تتحقق أن للسعادة ميكن ال* 
  .متلكه أن تريد فيما التفكري من بدال متلك فيما فكر* 
  .األفضل هو وهذا تتجاهلها أو وتفهمها وتتأملهم حتللها أن إما: السلبية األفكار* 
  .فيه يتميزون فيما اسأهلم ، والعائلة األصدقاء من تعلم* 

  

????? 
  

  .التأمل خالل من عقلك أرح* 
  ؟ خدوماً أكون كيف : صباح كل* 
  .اجلائزة نفس هو العطاء إن* 
  .ذلك نعلم أننا نعتقد فقط ، غداً سيحدث ماذا ندري ال* 
  ).أوالً تأن (اآلخرين على اللوم إلقاء عن كف* 
  ).وحدك لك يوم كل صباح يف ساعة ضع ( البكور يف الربكة* 
  ).النبات حتب أن جرب (املرء تغيري على عظيمة قدرات له احلب* 
  ). كظهور صوريت يف الصحفاخلارجية اإلجنازات وليست (؟؟ )لنفسك (اهلام اإلجناز هو ما* 
  ).قدراتنا حدود نعرف أن جيب( اتلتقطه أن عليك يتحتم فال بالكرة شخص إليك ألقى إذا* 
  .مستحيــــل  !؟ غاضبة أفكار أوالً تساورك أن دون بالغضب تشعر أن حاول* 
  .ابالرضكلما أبقيت على  شعورك بأن املزيد أفضل ، فلن تشعر * 
  ؟ حقاً اهلامة األمور هي ما : صباح كل نفسك اسأل* 
  .مشكالتنا إىل ننظر أن ال أننا هو اآلخرين مشاكل على التركيز يف السبب* 
  .حياتك يف يوم آخر كان لو كما يوم كل عش* 
  
  
 ٢/٢ 



  راتاــــــــــــــــإش             
                            

   م اإلنجليزيةتعلراكز ـم             
  

  

 و املطلـع علـى   مية  والتطويرية للغة اإلجنليزيـة،    انتشرت يف اآلونة األخرية مراكز خمتصة بطرح الدورات التعلي        
راكز يف تعليم و تطوير وحتسني اللغـة اإلجنليزيـة ، إال أن بعـضها اجتـه     مثل هذه الربامج واألنشطة جيد فائدة امل     

أضع بني يـديك أنواعهـا ومـا جيـب علـى      . حيث الربح دون مراعاة للمادة املطروحة واألساليب الفعالة يف الطرح 
  . الراغب يف االلتحاق مبثل هذه املراكز أن يبحث عنه آمال من اهللا أن حتقق لك الفائدة

 
   :علم اللغة اإلجنليزية  ، هلا نوعان  مراكز ت* 
 : مراكز تعتمد عىل التعليم الذايت -١

حيث يكون املتعلم أو الطالب هو حمور التعليم ومركزه وتقوم كل األفكار والطرق عىل تقوية ذاته ونفسه ، ويكون تعليمه يف معامل أو ما شاهبها ويكون 
  .LSI و كأمثال وول سرتيت: واملعاهد يف ذلك معدودة .  يبه لكل يومهو قائد الوقت وهو الذي حيدد بداية وهناية تدر

 :م نفسه ـمد عىل املعلـتـ مراكز تع-٢
واملعاهد   .يف قاعة دراسية ويف وقت حمدد حيث يلتقي الطالب باملعلم فيتعلم منه ويتحاور معه) تقل أو تكثر ( حيث يكون املتعلم أو الطالب مع جمموعة 

 .ودايركت انجلشأكاديمية الفيصل :  من القسم األول ومنها يف ذلك أكثر بكثري
 

    ؟؟؟ )١(كيف تقوم باختيار مركز تعلم مناسب لك* 
 :من خالل  العنارص التالية يمكنك اختيار وتقييم  مكان تعلمك للغة اإلنجليزية، وهي 

 . الدراسـيــــــةةــــــ عـــدد الطالب يف القاع-٣                                .      التكلفة املالية -٢                                           .     املنهج الدرايس  -١
 . طبيعة املكان والتهيئة و وجود الوسائل كاحلاسب واملسجل والفيديو وغريه-٥            ).       ذايت أو مع معلم (  نظام وطرق التعليم املتبعة -٤
 . عدد ساعات الدراسة واأليام واملدة اإلمجــــــــــــــالية لفرتة الدراسة-٧                             .    التدريبال ــيف جماملركز  ذا ــــربة هـ خ-٦
 ).منزلك(ـــك ــــــان إقامــتــمن مـكــــــ قرب املركز -٩                         كفاءة وجودة املدرسني وشهاداهتم وخرباهتم -٨

 .والتي يمنحها لك بعد االنــتهاءاملركز  شهادات االعتامد اخلاصة هبذا -١٠
 

  ||قدرتك ورغبتك وطبيعة تعلمك هي البداية وأنت الذي تحددها ثم تختار المناسب لك  ||  
 

 

  )٢(أمثلة على أشهر مراكز تعلم اللغة اإلجنليزية املتوفرة يف اململكة العربية السعودية

  

    

 
  

      

      
  

 إشارات ونقاط منوعة وخمتلفة حول مراكـز الـتعلم          )١(
  .  من واقع جتربيت وجتربة بعض الزمالء

ال يعين أن ما ذكر هو األفضل لكنه أشـهر املوجـود ، ولكـل        ) ٢(
  . سلبياته وإجيابياته

  

  هــبـكت
  

  
ALFAHAID@GMAIL.COM  

ü 
ü 
ü 

  اختيارفي
  م٢٠٠٩  -هـ  ١٤٣٠
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 :         )أصول مهمات (     قواعد في شراء الكتب         &     

  : ختتلف الطرق يف اقتناء الكتب، وهناك قاعدة ثالثية القتناء الكتب، وهي تعتمد على
  :فلسفة هذه القاعدة تعتمد على ما يأيت      ،والناشراملوضوع، واملؤلف، 

B   املوضوع: الًأو:  
  . مهم جدادائرة االهتماموتحديد جمال القراءة قتناء الكتب، وشرائها؛ لذا فترب املوضوع من األمور األكثر تأثرياً يف ايع
B   ًاملؤلف: ثانيا:  

  .م يف جماهلم، وتضلعهمأهلية قلمه للكُتاب املتميزين يعرف كثري من الباحثني واملهتمني
B   ًالناشر: ثالثا:  

، من ناحية املوضوعات، والعناوين، ومن يستكتبون من املؤلفني، باإلصداراتوالطباعة يف مدى العناية ختتلف دور النشر 
   دور النشر اليت حتترم القراء،املناسب، والورق اجليد، وهكذا، فمما يراعى واإلخراجاملكتوب، ومن مثَّ مراجعة والباحثني، 

  

  :يد، أو الناشر احلاذق، فال بد من أمورٍوللوصول إىل املوضوع املُراد، أو املؤلف اجل** 
ف املقصود، أو الناشر املطلوب -١  البحث اليت أجهزة من خالل ،البحث عن العناوين واملوضوعات ذات الصلَّة، أو املؤلِّ

 . أو عرب تطبيقات اجلوال، أو من خالل املوقع على الشبكة العنكبوتية يف الداخلتتيحها إدارة املعرض

  . ميكنك البحث بالعناوين والدور واملؤلفنيحيث sa.org.riyadhbookfair.www :  وقع  معرض الكتاب الدويل بالرياضم:  مثال
تمني، سؤال أهل االختصاص واالهتمام عن املوضوعات املطلوبة، أو الباحثني املتميزين يف املوضوع، أو الناشرين امله -٢

  .كما وميكن معرفة جماالت اهتمامات دور النشر من خالل مطالعة إصداراتها، عرب حمركات البحث املتوفرة
  

   :           راء الكتبفي شقواعد متممات            &       
    

    
  
  
  
  
  
  
  

  :                 راءـــشـند الــات عــتنبيه                    &      
 .فـ معيار الشراء هو مجال التصميم أو جودة التغليال جتعل -١

 .ابـــتــ الكودةـــجن ــات عـــدد الصفحــــ ععربتال  -٢

 . بعنوان الكتاب فقد خيتلف متاما عن حمتواهال تغتر -٣

 . آفة حيازة الكتب؛ فاقتناء الكتب ليس بغاية لديهن ممال تكن -٤
 

  :                ةــنـيـــراءة ثمــو قــنح             &     
  ). للقراءة الوقت املناسبحتني/  الكتاب إىل أجزاء قسم/  الكتاب الذي يقع يف دائرة اهتمامك  وحدداختر( ز رك -١

 .)  واعلم أن احلفظ خوان  أو بالتعليق على الكتاب ،  على بطاقاتالفوائداكتب  ( دون -٢

 .)كاألكل بال هضم ع منها هزيل والثمرة منها قليلة من التأمل والتفكري فالنفإذا خلتالقراءة ف (لمتأ -٣

 . )القراءة الفعالة ال تقف عند عملية الفهمف (نقدا -٤

 . )العلم أس، والعمل بناءف (عملا -٥

    
 || يف إعدادها املشارك  للصديق العزيز صاحب فكرة هذه الورقة و وافر الشكر|| 

 ت  تقنيا
 فی شراء الکتب 

  
COM.GMAIL@ALFAHAID  

  

  . تعرف على تاريخ نشر وطبع  الكتاب-
  . قدر مدى االحتياج للكتاب-
  . قيم مستوى ومناسبة الكلمات واألفكار-
  . انتهز فرصة معارض الكتب والتخفيضات-

  . احرص على الطبعة النظيفة واملنظمة وذات اخلط الواضح-
 سجل عناوين الكتب اليت تشدك وأسعارها وأماكن بيعها -

  .لتتعرف على السعر املناسب
  . بادر باقتناء الكتب النادرة أو املهمة وال تفرط ا-
  .فح املقدمة، والفهرس، وبعض صفحات الكتاب تص-

  |٩ :  ورقة رقم| 

 دادــــإع

 هـ ١٤٣١

 م ٢٠١٠



  جاوزلا
    

  

 


 



 

 

  . هذه الورقةأهديسنوات  زواجهم مضى على إىل املتزوجني حديثاً وحىت ملن و، مشارفه هم على وإىل منالزواج  من هم يف سن إىل
 

  من الزواج األهداف والفوائد*  
  . واحتساب األجر يف ذلك  واالستمتاع وإكمال الدين إعفاف النفس- ١
 أرأيتم لو: قال ! ا شهوته ويكون له فيها أجر ؟  يا رسول اهللا أيأيت أحدن:فقالواجاء مجع من الصحابة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم "  '

   .مسلمرواه "وضعها يف حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر 
  ).ر اهللا ـــ ألمتثاالًــاً واميذــنفــت( ارة لألرض ــمــ ع- ٢
  .تكوين أسرة مسلمة صاحلة يف األرضو إجناب الذرية - ٣
  ،روحــكن الــ وهو سسـرار واألنـل به االستقـ وحيص،نة يف النفسأنه يبعث الطمأني - ٤
  . الكبرية والصعبةالتعاون يف مواجهة احلياة مبتعها ومتاعبها على رباط قوي يساعد - ٥
  .ىنـــ والغرزقــاب للــ وأنه باعـق والضيـ على مشاعر اخلوف والوحدة والقلالقضاء - ٦

  " كله  خـري   .. الزواج"         و        ||رة على املنهج الرباين مصدر قوة وينبوع عطاء   احلياة الزوجية اهلانئة السائ||   
 

  اتـــــبــواجــال  وق وـــقــــــاحل*  
  :حقوق الزوج على زوجته * 

   .القوامة -١
  . وأال تأذن ألحد يف بيته إال بإذنه والوفاء له الطاعة باملعروف-٢
  . متزينة متجملة وأن تكون خدمتها له-٣
  .هــ أال تصوم تطوعاً وهو حاضر إال بإذن-٤
  .اله وأوالدهــا ومـ أن حتافظ على نفسه-٥
  .هـــة الوجــال وطالقـبـ حسن االستق-٦
  .ـلبـقـة املستــاعــ تربية األبناء وصن-٧

  :حقوق الزوجة على زوجها * 
  .رــــهـــــمـــال -١
  . النفقة والسكن-٢
  .ملعروف وحسن اخللق املعاشرة با-٣
  . حق املبيت واملعاشرة-٤
  .ور دينهاـ تعليمها أم-٥
  .اــهــرة عليـــيــ الغ-٦
  .كف األذى عنها ومراعاة شعورها-٧

 التشاور فيما    و   يف أمور الدين والدنيا عدم إفشاء السر  و  تقدمي النصح لبعضهما البعض :  كثرية منهااحلقوق املشتركة بني الزوجني
     و   االحترام ال يذكرا أقارما بسوء   أ و   صدق املودة بني الزوجنيعلق بشؤون املرتل ومصري األوالد  و   تي
  

  كيفية اختيار شريك احلياة*  
  :  شريكة حياتك معايري* 
ختريوا : " قال صلى اهللا عليه وسلم    :   ضرورة حسن االختيار
  ابن ماجه ." هم  األكفاء وانكحوا إليالنطفكم ، وانكحو

اكرا ــا شــذ أحدكم قلبــليتخ: " صلى اهللا عليه وسلم قال ، معيار الدين -
   صححه األلباين" ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعني أحدكم على أمر اآلخرة

  :  شريك حياتك معايري* 
إذا جاءكم من ترضون دينه  :"صلى اهللا عليه وسلم قال  :  ضرورة حسن االختيار

  لترمذيارواه " األرض وفساد كبري زوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يفوخلقه ف
: زوج ابنته ـل عمن يــه رجـألـقال احلسن البصري ملا س (  معيار الدين -

  .) أبغضها مل يظلمها ها أكرمها وإن أحبزوجها ملن يتقي اهللا فإن
                              .معيار القبول القليب واحملبة -٣             .)هيئة الرجل  ومجال املرأة( معيار الشكل -٢   . معيار اخللق واألمانة - ١: معايري مشتركة* 

  .) العلميةالشهادة/التقارب يف السن/املستوى املادي /النسب( معيار الكفاءة -٤                            
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  :نصائح مشتركة يف اختيار شريك احلياة 
  .الوالدين وذويهما وأهلهماالسؤال عن االهتمام ب –.           والتشارك فيهوالزواج معرفة هدف احلياة   –         . وجتنب املثالية الواقعية -
  ..حيث يتبني أمهية القبول القليب"  فإنه أحرى أن يؤدم بينكما : " صلى اهللا عليه وسلم  تطبيقا حلديث النيب للمخطوبة رؤية اخلاطب -

  'الدعــــــــاء ، الزواج رزق مكتوب عند اهللا :    أوالً وأخرباً  '
  

   اخترا رسائل*  
  

  :أيتها الزوجة الرائعة / تذكر أيها الزوج الرائع.. أليام رائعة وحياة أمجل    :أوالً
  .هلا بالغ األثر) زوجتك/زوجك( التعرف على نفسية -
   تكفـي زوجهـا تـدبري أمـور املـرتل      فالزوجـة  ( .تاة دورمها يف احلياة وختصص كل منـهما  جيب أن يعرف الزوج والزوجة والشاب والف    -

  ) . يكفيها أعباء الكسب وتدبري شؤون احلياة والزوج    ويئة أسباب املعيشة 
  .ةـــرويـــيوية واألخـ يف متطلبات احلياة الدن )ساعدي زوجك/ ساعد زوجتك(   -
  . وليست عالقة عابرةقة حب وأيام وتاريخ وأحداث اعلما أن الذي بني الزوجني عال-
  .اســــاألس. دـــاألوح.  األوليكون اس أن ـــما أروعه من إحس.. كـور حياتــ حم )هي/ هو (  جيب أين يكون -
  .كـ الش الكذب وال تقوم وال تستمر حياة علىف  دعوة لنبين بيوتنا على الصدق ونقيمها على أسس متينة،-
  ).شعرة معاوية(تريه النقص واخلطأ ، والسعيد من توخى طريق السعادة، وال تنسوا يف حياتكما  مجيعنا يع-
  .رة الدعاءـلنتعود على ألطف الكلمات وأرق اهلمسات وعبارات الشكر وال تنسوا كث:  أيها الزوجان احلبيبان -

-----------------------------------  

  :األبنــــــــــاء  :ثانيا
  )!تذكر لو كنت أو كنت ال تنجب األطفال ( متعوا م وبتربيتهم، وشاركوهم فرحتهم وجتهم وألعام،  است-١
الُ  { :  تذكروا أم زينة احلياة الدنيا، قال تعاىل -٢ ونَ الْمنالْباو ي نالد اةي ح ينةُ الْ   .م تسعد النفس وينشرح الصدرو } زِ
  د مماتكما،  أجركما الذي ال ينقطع بع- ٣
  .رواه مسلم ) صاحل يدعو لهولدأو   بها مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفعإذ:( عليه الصالة والسالم  قال '
  .عليكم تنشئتهم على الدين وتعليمهم ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة وأن تعدوهم ملسايرة ركب التطور السريع -٤

-----------------------------------                                                                                                                                          

  . ومعرفة أن أي عالقة يشوا العلل والنقائص واملشاكلواالبتالء على القدر الزوجأيها  صربا :ثالثا
  "  قصته مع عائشة وأبوها  " :  مع النيب صلى اهللا عليه وسلم   '

جاء أبو بكر يستأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع عائشة وهى رافعة صوا على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـأذن لـه        
 فحال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم بينـه    : قال،م يا ابنة أم رومان وتناوهلا أترفعني صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل :فدخل فقال 

 قد حلت بني الرجل وبينك قـال مث جـاء أبـو بكـر     ينأ فلما خرج أبو بكر جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول هلا يترضاها أال ترين ،وبينها  
سري  )سلمكما كما أشركتماين يف حربكما  يا رسول اهللا أشركاين يف  : فأذن له فدخل فقال له أبو بكر       : فوجده يضاحكها قال   ،فاستأذن عليه 

  ١٧ – ١٧١:  ص٢: أعالم النبالء للذهيب ج
  "الرجل الذي جاءه يشكو زوجته   " : مع عمر بن اخلطاب   '

فلما خرج  ؟.عليهفلما وصل وجد عمر يف بيته وصوت زوجته مرتفع  زوجته جاء رجل يوما إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليشتكى إليه من
  .، تريب أطفايل، أفال نصرب على بعض أذاهابييت تغسل ثويب ، تكنس: قال له  أنا يا أمري جئت اشتكي لك من زوجيت لقيت زوجتك أعظم  لهقال
ر  : "  صلى اهللا عله وسلمتذكر قوله ' ا آخه ن م يضلُقًا را خه ن م رِه نْ كَ ةً إِ ن مؤم ن مؤم كر   .يبغض:  يفرك ومعىن رواه مسلم" ال يفْ

-----------------------------------  

  . أيتها الزوجة من كفران العشري احذري  :رابعاً
ريت النار فإذا أكثر أهلها من النساء يكفرن قيل أيكفرن باهللا ؟ قال        : "  قال صلى اهللا عليه وسلم     ال ، يكفرن العشري لو أحسنت : أُ

  رواه البخاري"  ما رأيت منك خرياً قط :إلحداهن الدهر مث رأت منك شيئاً قالت 
-----------------------------------  

 وفهـم الطـرف    بـشكل خـاص  العالقة الزوجيةاحلياة بشكل عام و ورفع ثقافتها ومعرفتها يف السعي إىل تطوير النفس   :خامساً
  صفحة  .  وغريها ، برامج تلفزيونيةقع اإلنترنتدورات تدريبية ، استشارات ، كتب ، موا: اآلخر وطبيعة الشخصية وذلك من خالل 

v 



   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- قطار– سيارة –طائرة (   و مهام كان نوع الناقل التنقل واالنتظاريشمل كل سفر عىل وقت مستقطع إلزامي ، وهو الوقت املرصوف يف عملية 
 هـذا الوقـت عنـد ، سواء كان من بلدك إىل البلد املقصود أو حتى يف التنقالت الداخلية بني املدن أو األماكن السياحية البعيدة ،  يعتـرب)باخرة 

ًبعض الناس فرصة للقراءة والتأمل والكتابة واالستمتاع ، بينام يعتربه اآلخرون وقتا ممال وجيلب اخلمول ، ويبحثون عن عمل أو فكرة أو جتربة  ً
 . تحضري املسبق لهأي يشء يقع بني أيدهيم ، تستطيع أن جتعل من هذا الوقت فرتة استمتاع خمتلفة عن اآلخرين، وربام حتتاج لوقت بسيط لل

   
  * * * * * *       بعض املقترحات و األفكار       * * * * * *

  
  

 

     :مقترحات حمليب القراءة  أوالً
  

  )  . من جهاز اجلوال / من املصحف ( أو حفظ شيء منه  قـــراءة الـقــرآن -١
  ... ) .عن السيارات أو عن األسرة أو عن التربية أو عن الكمبيوتر أو (  قراءة جملة  من النوع الذي تفضله وتستمتع به -٢
  . قراءة كتاب أو نشرة  حــول الدولة اليت ســـوف تسافر هلا-٣
  .واالستفادة من القارئ اإللكتروين بشكل عام ) www.NovelsGuide.netشاهد دليل الروايات (  قراءة رواية  -٤

           

   :مقترحات حمليب االستماع واملشاهدة  ثانياً
 

  دورات تطويريـة  / أناشـيد  / قـرآن    ( MP3 االستماع إىل جمموعة من املقاطع الصوتية املنوعـة مـن اجلـوال أو         -١
ــة        ــرعية  / ومهاريــ ــرات شــ ــة  / حماضــ ــرات تربويــ ــق   ) حماضــ ــع طريــ ــن موقــ ــتفادة مــ ــك االســ   وميكنــ
  .   ومن خالل البحث يف شبكة اإلنترنت عن املواد الصوتية   www.islamway.comاإلسالم      

  . االستماع ومشاهدة ما يعرض من برامج على شاشة املقعد-٢
 

 
 

    :األلعاب والذكاءمقترحات حمليب   ثالثاُ
 

  . ) Checkersلعبة تشيكرز/لعبة أبالون: مثل (  إحضار لعبة من ألعاب الذكاء والتنافس -١
    أو من خالل  ) ا  وغريهGame Boy من شركة سوين   أو  PSP: مثالً (  استخدام أحد األلعاب اإللكترونية الصغرية -٢

  .جهاز الطائرة     
  .لعبة الكلمات املتقاطعة أو لعبة سودكو أو غريها :  إحضار األلعاب الورقية مثل -٣
  

  :عامة  مقترحات   رابعاً
 

  ). راء وسادة الرقبة املخصصة للنوم وغطاء العينني ال تنس ش(  النوم -١
  . ذكر اهللا من استغفار وتسبيح وليل والتأمل والتفكـــر يف خمـلوقـاته-٢
  .دافـك أو خططــك الشخصية أو ختـطيطـك حول الـرحلةات عـــلى أه إضافة ملحـوظـات أو تعلـيقـ-٣
  .حسب اهتمامك وميكن مناقشتها مع زميل السفر) ال عملك ودراستكجتاري أو دعوي أو يف جم(  كتابة فكرة أو مشروع -٤
  .وتعريفهم ببلدك  واالســتــفـــادة مــن تــجـــارب من بـجـانــبـــــكلتعرف احلــديـــث وا-٥
  .) كاإلطالع على ملفاتك وجملداتك أو االستماع أو القراءة أو اللعب من خاللـه (  استخدام الكمبيوتر احملمول -٦
  .ـة خـــواطــر أو أشــعـــار أو ذكريـــــات أو يـــومــيـاتـ كتــاب-٧
  . تدوين امللحوظات وما يلفت انتباهك عن عادات الشعوب وتعاملهم وتفكريهم واحلديث معهم حوهلا-٨
  

I م عامرة باألنس واملتعة، فمثالقصص املناسبة إحضار ال:  ال تنس االهتمام مبا يسلي ويفيد األطفال وجيعل أوقا
 .ألعمارهم ودفاتر التلوين وبعض األلعاب املناسبة

       ررأفكارأأ          
 

  دددـنـع
 التنقل واالنتظار

 إعـــداد  رررــفـالس  في

ALFAHAID@GMAIL.COM 
  م٢٠١٠  - هـ  ١٤٣١

  |  11 ورقۀ رقم  |
 

http://www.NovelsGuide.net
http://www.islamway.com


 

  
  
  

       ����� ���	
 �� ��� �� ��� ����� ..    ������ ����  !�"�#$�� ��%�� &��$� �'� ..    !�(� ��)*+ ,�����
  -��*��%� .
����%�� /���%�� 0��12� ����� 34*5���$� ����'�2�� 	�)����6�� .. 34�5��$� �7�!��� ���1�8 9����:� 3��*�8

   3�*�(� �7�;� ..         ���� <� = �)> = ?�7 = 3��� = 3�:      ��� ?�7@ �� �A8@� � ..       BA�C$� D
��E�$�� �)*+ �
��
         F4� ��*+ �)�+�� ��8 �$ �*�G �A82� .
��%�� ..              H�IJ@ K@ LM�� ��'
� N ,*I���@ �$ OP� &��@   QH�> <�8 

        F��$�� R�S@ ��  	TU$� �� VWS �C$� ..             3�*���(� 3���
!$� X��S B8M�Y� R��U1� ���#I�U� ��A1@   D����P� 
H���� H�'��� <)��� �
�� �Z� BJ�  [ K@ T�XP�@ \�� 3�S�%� LM� N &� �� �)�� !*#�W7 ,#�7 K@] �..  

  

 * K����$� 0#�� DTI$� ,�� �����(� N  	!��� ��Q�U$ N �)�*U$@ 3'
�$� LM�..K�8�   ?�W'@ _T` a�� HA7!S  :  
�3��
!$� Q��`@     c    d�2� ��7��W%� N                   �������������������������������������                                                                             
ec + =3*1 <��$� X�@3*�$� �WSP )  ��*�$�� X���2� �gh (��UY@�j�S��k �8� . 

lc � �����%� 
	�5m�3*�
��E�S� ���8 ) n
!�o�p /!)��/<*�r/�1��1� (6�3*s�%� X�5#$� 3�t�P� �)�WY .   
 6�      �Y 37!7u$� �����v� N 38
�w%�� 3���(� ��7!��� aW <C$  	��3*��
	!�� Kh . 

xc  
�4�p� X�@ ��s� 3�
	 a��P��)%�y)�K�C*� 5' B (�� z-#{*� �12�� ��w��6
Y/�*�US6 K�C*� �% . 

|c 3'T� a�� �8 }*�
!� ,� 3�WS )G K�!�F�( c  3���~ ,� �8� Ew� �)+ ���)�� �7!*� QT�r��}$ ,. 

�c � <��Y 6 ���Y �4�1�$�� <��%� H"�W�4Y�� K�8 �7@� K�8 �7@==   K�C7 K@ o�S� �C$ <��Y K@ 9� �'�$� 0#1 N�      
     C> a�� <��$��< �h� ,7
�w� r� 3*�'� X���@ �@)� �7	�� !*#�WY �)���$� }�E�� }YB� ��s}Y�up.( 

�c �� z�
	@ ��� �*5$��  �*5$ )6Y P94W$ 6h H#*� ?�Y Mp (a�� <5S���
�	 }$�~ N �@ D�� <�� ��t*� (. 

�c a�@ a'
@� }W#�� ) !���� �� �� F"T$� BJ ?TC$�� }YMY��@}"T�r(?���S6� <���� �'��%� !*� . 

�c }Y�*S N ��`@� 3�5� z�Y�� �4�� ��'
 �8 c }���
	�Im� X�@ ������� )) �{���$� �5' �� @�'�((. 

�c �@ 37�)> 3�~ @�'�,'�� �1��1�   <Cw�
�	 }55� X�~ N )$� �� !#��� 3�"�U$�37!7u �@3�!p  RSS( .  
e�c 	��Y ��+ 3*���(� ?�72�� ,����� ) �����%� XP�� !8P��$☺(  �7�#Y �@ R��+h T�. 

eec 9�8 -*Z  �51@ F7�I$� N ����� }$ QH�Y� z!��W�� = ��Q��U�:   
@/  }55� 	!� �*8 ) �*$PY :H��$� !"�
.(   

D/  
��@  �w�<4' �)�+�� �$ �*�G��p	 3���(� )  �*$PY :	.���7 
�C�( .  
�  3��
!$� Q��`@    c      Bp2� ��7��W%� N                                                 �������������������������������������                                          
ec }$!�� a�� �+�S� z!)� XM�� . ,�X��#Y}$ D��C� �� ��� <��-� \�� 3U`� . 

lc .������ }W#1 � 9� �*$h <*G �� <Cw�   u8@)(���� }W#1 ,� n �@ 9�C$�� �$� �@ ��
�!�}1�+��7 �� X��W(.  
xc �"�	 ,���  ��p }Y�'T����I1 �
�3���(�  U$� �w1 ����� �!��).  
|c  N @!���8��3 3*Y�M$�  BW$� CV}�)� a��� 3k�W4�� }W#�� .  
�c 
�kN }W#1 3#*���$ }55� N ����{�� �� r��@   )3*$�!$� ��	�)w$� �@ ����$�8( . 

�c $� �T��U%� �� @�'� �)*�� D
!Y� 3*5�w )�Y 3��+�2� ,�� DTI$� �� z!����Y����  M.( 

�c 9�8�H�4U�W%�� ��:� }S��k K�CY K@ !7�Y ��� =) H���CY �8(. 

�c &��Y  �� ���  �*:� ��
�)�)�TCw%� <S/�'�$�  
�	h/
��U$� ����/<����$�� _!{�$�/�*I��$�(. 

�c 3I���$�� �4wY 37���W$� )\� ,� – ��'@  ,#1@� �!�@� (�!$�� }*�� Q�. 

e�c �$� K@ &�����w !��U8 �C$�  -*��$�� -*8��$� !U#7 :  QH>� QH> �� QH> <8 .�����QH> <8 .  
  

�  ����$� !��     c     <4U�W%��  �*:���������������������������                                                                                                �����������  

ec <��$� o�#� 3t*�� 3$�!$� ��*U%�  �A8 <*$!$��) $� 9�k �� !����3S��� 37�!4$� N  a�<'2�(.  
lc.���$� Q��� o�#$� 3�' a�� }Yup �U1� }"�Ip@ F��Y 6 �7�p � a�� �@ .  
xc  K � = }W#1 �+�� K@ !���!7�+ }��� �� �w�8�}Y������� }55� N .  
|c 9�8 *Z�)"���'�� }{51@ = -:   

@/ e�e �����$ 3{*51  ) �*$PY :�
�� 3¡�Y�  :!>�
 �� !�¢ 3W��� ( .  
D / £)%� z
�W� �I� �*8 ) �*$PY : !*¤ X[ n�4�(.  

  

 ||3*C7��@  �w1  (The Futurist)  X�UY :����Cw� �W*$9���%�� ��Q�#C$�  
!1 <�  <��$� o�+  
!1 ||  

  
�h	�!�������  

  
  
  

ALFAHAID@GMAIL.COM  

ÀÀ ÀÀ
§
a@

§
a@

§
a@

§
a@

Èß
b

Èß
b

Èß
b

Èß
b

òò òò
 

  |   12   ورقة رقم  |
 

--------------------------------------        My      experience       in       University          -------------------------------------- 
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A 

ز �
 ا����ر* ����  MBTI)( Myers Briggs-Type Indicator    )  ��

ز �010 ا/.-,+*�()
 أ&%�ط ���/(   
  ت&4ع �: ا/.-,+�١٦ إ/= وا;0 �: &�+6+7,�8�9 45م � -

 ا/
ا�E   ) أ�4 ه�رون(و&*  �0-�F *+�
G/ا *HI/�� �&�9� ح
05م ا����Kر وا/.www.abuharoon.com/?p=58  

B  

 اHermann    -   /&�Y&Z �5+�س ه+
��ن* +[\] *5
^ =IF ف
G�I4آIa 4 6b�c4/وا d eY&fاA,B,C,D   

�+* �: �kل  -G/ا *HI/�� d+IF ا/4,1ل :[% :

آ� ا/ُ%
)IF 0= ا/�E�ا :www.al-morshed.com  
  www.hbdi.com      Hermann brain dominance instrument: ا/qr4% ا/
p%a اI9&Z+�ي -

C  
 *s+I1]  ��4س] Thomas   -  /  �t]0راrو u\7/ا *v
G%*\+c4/وا s%G/�9ل ا� pv �tI��G]و �t]��I5]و   
 PPA و[010ا ا����ر www.thomasinternational.net:  [��4س ا&�
&�)+4&�ل - ا/qr4% ا/
p%a اI9&Z+�ي -
-*+�
G/ا *HI/�� d+IF ا/4,1ل :[%  � *
آ* �
اz -�/�4اq� sy ا/4آ+ s��4GY/د(   :www.prime-hrs.com  أ.
\Y�  

D  

 *v4ا; z++5]*+,-./ا/05رات ا �)(MAPP Motivational Appraisal of Personal Potential    
  . a(ال٧١ا����Kر �:  �]4ن. و �%t�Iy��5��97I/ 8�+Iح pv وr �� *\+c+�س دوا8Gv واه�%���[8 -

�+* �: �kل -G/ا *HI/�� d+IF ا/4,1ل :[% E�ا
  www.arabicmapp.com:  ا/
  www.assessment.com:  ا/qr4% ا/
p%a اI9&Z+�ي-

E 
 *  �I�vو
   YI%�ت ا/.-,+* وا/%Profiles   -  /*+7tا����ر �
-  :[%
آ� إآ�Yب ا/%�tرات /0�Iرe:ا/4,1ل k� :� d+IFل �www.xaab.biz s+0 �: ا/4آ%�G%/ا  ProfilesArabia 

     www.profilesinternational.com:ا/qr4% ا/
p%a اI9&Z+�ي

F 
   ا/G%�/* و ا/�c4+6ا&��5ء ��9ل f vpر��ب اFf%�ل   -  SHL  ا����ر*
-p�
G/ا p%a
   www.shldirect.com/ar:  ا/qr4% ا/
  www.shl.com:  ا/qr4% ا/
p%a اI9&Z+�ي-

G 

 – )DISC   )Dominance\Influence\Steadiness\Complianceا����ر * �F *+,-./ا s+I1�/  د٤�G�أ   
-  qr4%/ا�ي�+I9&Z�:   www.discprofile.com  
- qr4� )*+]ر )إ��را����K05م ا
�+HI* ا/��/��9&�  GE�ا

 ا/�F *  : www.emaratia.net/q/questions.htm    
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�+*  ( أ�
ى* G/ا *HI/��:  (  
-*7t%/ا��+�ر ا s+/د  ) q���/ض  / ا�
/�� *
  ) ��%+� و�hrdf.org.sa(     ) p&�9,07وق [7%+* ا/%4ارد ا/�.

 p�
G/�� qr4%/ا  :http://cat.hrdf.org.sa*+&�%/fوا *�+I9&Zا *HI/ا qr4%/ا zF0     و

 ا/%01ودة(    أ&4اع ا/.-,+*  �5+�س-+� p�r�^ qr4� :� p&ا
  )�IY/  ( )       p&�9%�ن ا/.%

www.myupower.com       
- p7t%/ا pF4/ا/%�7ر  ( �5+�س ا qr4�- p&أرد    (

http://www.almanar.jo/AlManarWeb/Default.aspx?tabid=124&lang=ar-JO  
-p7t%/ا d+�4�/ا/%�7رة (  ا����ر ا qr4�   (  

http://www.almanara.ma/tests-d-orientation/test-d-orientation.html  
  )   �qr4 ا/%�7رة(   ا����ر ا/.-,+*-

http://www.almanara.ma/tests-d-orientation/test-de-personnalite.html  
* ( أ�
ى * �+I9&Zا *HI/��:  (  
١- The Birkman Method           www.birkman.com  

0y ه�ا ا����Kر أر�G* أ&%�ط 4Iaآ+*  -)*F
Y%/ا –  *I,�%/ة – ا/%-��* –ا
+Y%/ا( ،*I%�1%/7+* اt%/ه�%���ت اKا :F اب
FZ�� 45م.  
٢-  Self Directed Search       www.self-directed-search.com  
- ua�� 

* أن ا/�.�& =IF ��+�و*+\+c4/ا zt  �%t\+7,] :[%٦*+Y+bأ&4اع ر ) pGr0ي–ا/4ا+I5�/ا/%��51  –  ا– p7\/ا –pF�%��Kا .(  

٣- Keirsey Temperament Sorter (KTS)    www.keirsey.com       ) p&�9�(  

 &� d+�( Myers Brigg ������ر - t�  .a(ال٧٠��/6 �: . ا/k5G&++:/+: ا/%��/+/ا/\7++:/ا/1%�ة : اfر�q هd9 p ;4ل &F4+�ت ا/.-,+*�bو

 #*%�t� *�+I9&إ qr6 �4ا+c4�/ا/.-,+�ت وا pv  :  
       www.livecareer.com         /    www.careerpath.com     /           www.outofservice.com/bigfive  
    http://literacyworks.org/mi/assessment/findyourstrengths.html      /   www.outofservice.com/twins  

��  
�������  

  )  ;%4د ا/.
6.د: [
�%* (�Iy4* ا/�\]+
  آ��ب -
  )��I9&K+�ي ( �0ا�dI آ4د و %]87 �: ا����Kر �
ة وا;0ة  strength finder آ��ب -

ف )-,+�8 و)-,+�ت ا��
: آ��ب -G] 6+آ  ) p&ا
  )  Ia%�ن �F+0 ا/.%

. د.أ(  �� [�1 اG7rf* آ��ب -)       أ&�p&4 رو��7( ت �+
 �01ودة  0rرا آ��ب-+H,/1%0 ا�(   

��  
������  

  )0�Fا� ا/%z1I .د ( * اvf]�ر اfو[��4[+]+أ��
م -           )0�Fا� �: ه�دي.د(  أ&%�ط ا/�\]+
 أ��
م -
40ان.د( ٨)
E رzr  - أآ�د%+* إ0Fاد ا/�5دة أ��
م -Y/1%0 ا�(   

0 ا/]kب.د( أ&%�ط ا/.-,+* وztv ا/Y\7+�ت ���� -�  (  

��  
����	 !  

��	
"�#$�   

  :وأ8" 567 ا��34ء )' ��1ل أ/��ط و)-, ا�+*!(�ت)' ���&�%،  #��" ا�! � و��اآ� ا���ر�� ���ورات ا������* 

- e+�1/ا/.-,+* دورة( ^�رق ا ztv (  - 
  )ا/4Hص pv أF%�ق ا/u\7 ا/�.
*(  ;%0 ا/,5

 -      0�Fا� �: ه�دي-     �
0 ا/]kب-Y   Ia%�ن ا/.%
ا&p-   )أ&%�ط ا/.-,+*(  �a4= ا/49
  

1� ;�:� ا�3+�ر��* � %&<���=�> !*�� "�  ?#�&� @A B ��ا '( %C�A�:��ش  و�E&�ار وا
 �� F
-G�H�إ �وآ( �6J�ا ?#�&�
��-� و��C(&-� وا�N�3Oدة �&-� و�� ه' EC �)N)ة ���% وآ
E�ا�-&� P)�E��أو ا �.  
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  ونصائح...     مقتطفات 

           
  

  
 

  
  

  
      ..   مــــــــيـــــظــم العـــــــوســـ امل   ..

  

بالفعل متنيت ..  يف أيام احلج وجدامفعمة بالطمأنينة والبهجة كما   سعيدة وأيام، روحانية ، أيام رائعة أجدمل       
تسعفين املعاين والكلمات يف وصف تلك األيام   فلنحىت لو كنت عذراً فوأ  عنهالو كنت كاتباً أو أديباً أو شاعراً ألكتب

ادة وفعل وكل أيامنا هللا ، لكنها بالفعل خلو وتفرغ للعب.. أيام تكون فيها هللا .. األى واألروع واألمجل واألزكى واألنقى 
  .ما أمر اهللا به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

  

      مجيع أسأل اهللا أن يتقبلها وأن يتقبل منوات املاضية القريبة،  خالل السن حججخبمس اهللا علي وأكرمين لقد من 
  . جمموعة من األخوة والزمالء الرائعني الناصحنيا، شاركت فيه صاحل األعمالاملسلمني

  

اللذة احلقيقية فأنصحك أن تبادر مسرعاً ألداء منسك وفريضة احلج فكل شـيء ميـسر وسـهل       عش  إذا كنت مل ت         
  .واحلمد هللاات والتنظيمات يف حتسن مستمر واألمور والترتيب

  

  : السنوات تلکمجموعۀ مقتطفات بسیطۀ أنقلها لک أخی الکریم من واقع تجربتی خالل  2
ضيع منها حلظة واحدة وسـتجد الـبعض ممـن يكثـ     يحسن أيام احلج مخسة أيام ال       -١ داخـل   ، التـسكع  احلـديث ر  أن ت  

   احرص واهتم واغتنم وازرع قدر  فال تكن منهم بل ن ال يفارق جواله يده، ومم النومثرممن يك وأو التسوق خارجه املخيم       
  .وانظر حولك لترى من امك يف الدعاء والعبادة وقراءة القرآن ما تستطيع      

  

  .كنيوإن مل تستطع فتباكى إىل أن خترج دمعات من عي .. جرب أن تبكي هللا:  نصيحة أخوية -٢
  

  .من هذا يذكر  وموت فال شيء بأنه صعب وزحام ومشقةالكثريفليس كما يظن يسر هذه األيام  احلج يسري وم-٣
  

                 ني علــى وتعــالقلــبفهــي ترقــق   قبــل الــسفر عــن احلــجوعظيــةالشــرطة األ  مــن جمموعــةاعمســاحــرص علــى  -٤
  ) ٣ة يف الصفحة ح مقترأشرطة (  .االستعداد     

  

توفر مصاحف كافية وتذكر بأنك يف أيام فاضلة يضاعف فيها األجر وأنصحك تد ال  فق مصحفك اخلاصاصطحب -٥
  . أو أكثر مما يتيسر لك أجزاء١٠تقرأ  أن أو كامالً ختتم القرآنأن حتاول جاهداً يف أيام احلج بأن 

  

  . لك ولوالديك وملن حتب يف كل وقتأكثر من الدعاء -٦
  

   ابتدءاً وأنصح فال تقلق  يوما بيومماء أو طلبة العلم لشرح مناسك احلج     أحد العل  تقوم أغلب احلمالت باستضافة      -٧
  )ة باألسفلحكتب مقتر(  . قبل السفروقراءا  وأحكامهبزيارة أحد املكتبات وشراء كتيبات أو مطويات مبسطة عن احلج      

  

  .عضها هناك فرمبا حتتاج لب )   غريها) / فوار وحبوب  ( Cفيتامني / بنادول (  أحضر معك -٨
  

  .ستجد متعة غري عادية..  أو حىت قبل أن تنامكتب اهللا لك  مالتصليجرب أن تقوم قبل صالة الفجر بنصف ساعة  -٩
  

  الغيبـة والنميمـة ، الـصرب     تـرك  : مـن مثـل    ،أن تضع لك أهدافاً وحتاول تطبيقها والتعـود عليهـا   فرصتك يف احلج    -١٠
   . اخل....،  حسن األخالق مع الغريلتدخني  ،   ترك ا الغيظ ،ظم، كوالتحمل        

  

  .من األمور املهمة على أداء مناسك احلج رفقة صاحلة تعينك وتساعدك اختيار  -١١
  

  أن النيب  ديث عن جابر رضي اهللا عنهيف احل جاء ، يف احلج  استعد لإلكثار من الصدقة   و،   قبل سفرك  اكتب وصيتك  -١٢
  )حسنه األلباين(. " وطيب الكالمإطعام الطعام: " قال،احلج املربور عن صلى اهللا عليه وسلم سئل       

  نصائح و مقتطفات
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  ونصائح...     مقتطفات 

  : نقاط ذهبیۀ لتأدیۀ رائعۀ ومیسرة لمناسک الحج  222
الـساعة  ( أو يف املـساء  ) الساعة التاسعة تقريباً (  إذا كنت متمتعاً فأنصحك بأداء  العمرة يف الصباح          :يف البداية    -

و السعي ألنـه سـيكون أقـل زحامـاً وال أنـصحك أبـداً أن تكـون          ور الثاين أو الثالث للطواف       الد واستخدم) الواحدة ليالً   
عمرتك يف أوقات الصالة أو قريبة منها وأنصحك بأن جتلس كلمـا تعبـت وال يهـم أن تنتـهي مـن العمـرة بأسـرع وقـت                    

   .فاألهم هو أدائها على أكمل وجه والدعاء فيها بصدق وإخالص وخبريي الدنيا واآلخرة
  
    ) :التروية يوم ( يف اليوم الثامن ) أ

تيقاظ مـن   من الراحة استعداداً ليوم عرفة حيث سـيكون االسـ    ا وفري افقط أنصحك بأن تأخذ قسط      أي عمل  ال يوجد 
  .بية التكبري والتلبني حيرم قبل الزوال مث هو خمري:املتمتعتذكر بأن      .ساءامل وبعض احلمالت تنطلق استعداداً للذهابالفجر 

  
  ) : عرفة يوم ( يف اليوم التاسع ) ب

   :  باآليت قبل الذهابوأنصحكيبدأ اجلميع بعد صالة الفجر باالستعداد للذهاب لعرفة 
  .اأغراضك الثمينة كمحفظتك وجوالك وغريمه و  مصحفكال تنسى -١
  .لوصول إىل املخيم يف عرفةيتأخر اشيء فقد أي  تناول وجبة اإلفطار أو -٢
لى تسجيل رقم املخيم ورقـم الطريـق واسـم املنطقـة يف عرفـة ومزدلفـة فباللوحـات ميكـن الوصـول إىل                     احرص ع  -٣

  .خميمك بسهولة يف حالة فقدت احلافلة أو جمموعتك
  . خميمات أو أماكن جمهزةال توجدو حيث اجلو بارد مزدلفة يف استعداداً للمساء  ما يقيك من الربد معكاصطحب -٤

  :  عرفة يفء بقائك عند الوصول وأثنا**  
  . اعرف موعد انطالق الباص من عرفة إىل مزدلفة -١
  . وقت الدعاء يف العصرخذ قسط من النوم وقت الظهرية لتكون نشيطاً..  مهم جداً -٢
  .تزيد املناعة لديكمتنحك الطاقة و فهي ستقويك وهةكوشيئاً من الفا تناول وجبة الغداء -٣
  .مزدمحة جداألن احلمامات يف مزدلفة ) دخول احلمام(رفة قم بقضاء حاجتك يف ع قبل أن خترج من املخيم -٤

  : يف املساء ** 
 مكان وتبقى فيـه ، يـصلي احلجـاج املغـرب     أي إىل مزدلفة ، كل حافلة ختتار   من عرفة   يتوجه اجلميع  مع غروب الشمس  

  . والنوم ورمبا مجع حصى اجلمارالعشاء يكون فيه تناول بل، حيث ال يوجد أي عملوقت حرال ، مث  وقصراوالعشاء مجعا
  
  ) :يوم النحر ( يف اليوم العاشر ) ج

 ويتوجب عليك فعل اثنني مـن  )وغالب احلمالت خترج بعد منتصف الليل ( ينطلق الناس من مزدلفة إىل مىن  يف الصباح 
            رمـي مجـرة العقبـة ،    ) ١: واألمـور الثالثـة هـي       ) أي خلـع إحرامـك ولـبس مالبـسك العاديـة          (ثالثة لتقوم بالتحلل األول     

   : أنصحك باآليتطواف اإلفاضة وميكنك تأجيل طواف اإلفاضة ليكون مع طواف الوداع ولذا ) ٣  احللق أو التقصري ،) ٢
   ) . ليقل االزدحام قليالًبعدها أو ماصباحا  ١١ الساعة (  رمي مجرة العقبة متأخراً قليالً  اجعل-١
  .وتنظر من حيسن احللق فتحلق عنده جولةذ العديد من احلالقني أنصحك بأن تأخ العقبة جبوار مجرة ستجد -٢
  
  ) :أيام التشريق ( اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر ) د 

 ووقت الرمي من بعد الزوال  ، كل يوم)الصغرى والوسطى والكربى (  هو رمي اجلمرات الثالث  هذه األيام يفالوحيدالعمل 
   :  باآليت يف هذه األياموأنصحكوحىت آذان الفجر 

  .فهو مناسب جدا وتقل فيه الزمحة وميكنك الرمي يف الليل  عصرا  ٥وحىت   ٣     الذهاب للرمي  بني الساعة-١
ألنه مع اآلذان يزدحم النـاس علـى   ) نصف ساعة مثالً (  بوقت كايف  للصلواتلوضوء ودخول دورات املياه قبل اآلذان    ا -٢

  .دورات املياه ازدحاماً شديداً وخصوصاً لصالة الفجر 
  
ا كان يف  لكن تذكر إذيف طواف العمرة  تقوم بطواف الوداع وأنسب وقت لذلك هو الصباح أو املساء كما  :يف النهاية   -

 واألرض بـاردة  د اجلو بـار ، وللتذكري فإناملساء فغالباً أنك ستطوف أو تسعى يف الدور الثالث كوا تكون قليلة االزدحام  
  . اخلاص )بشتك( أو )جاكيتك(فخذ معك حذائك وألبس 



      

 
 

  ونصائح...     مقتطفات 

  :أغراض الحاج    222 

  :تذكريية ألغراضك يف احلج مقترحات بسيطة 
  
  
  
  
  
  

 

   : وأحکام  سنن وآداب   222
  .ث عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ححيث  التمتع هو أفضل األنساك-

  .أحرم باحلجهو أن يهل بعمرة مفردة من امليقات يف أشهر احلج ، فإذا فرغ منها  :التمتع * 
  .دخل عليها احلج قبل الطوافأن جيمع بني احلج والعمرة يف اإلحرام ما ، أو حيرم بالعمرة مث ي :ران ـالق* 
  .أن يهل باحلج مفردا :رد ــاملف* 

   .راً من غري مجع قص الصلوات  الناسيصلييف يوم التروية و  يف مىن-
   قبل أن يرتل رحله مث ينام إىل صالة الفجر وبعـد  اً وقصراً  من السنة أن يصلي املغرب والعشاء مجع        إذا وصل مزدلفة   -
  .وقبل شروق الشمس ينطلق إىل مىن   جداالصالة يدعو اهللا عزوجل حىت يسفر النهار   
   .١٣عصر يوم بعد صالة وينتهي التكبري املقيد  ..بالتكبري املقيدويبدأ  د يوم العي برمي مجرة العقبة تنقطع التلبية عن احلاج-
  .)رمي مجرة العقبة مث حنر مث حلق أو تقصري مث طواف اإلفاضة : (  هي كالتايل  ترتيب أعمال يوم العيد-
  . يوم العيد يسن طواف اإلفاضة-
   قليالً ويقف عن ميينها ويدعو مث يرمي اجلمرة الوسطى بعد رمي اجلمرة الصغرى يتقدم :أماكن الدعاء بعد رمي اجلمار  -

  .ربى وينصرف بدون دعاء ويقف عن مشاهلا ويدعو مث يرمي اجلمرة الك    
  :رمي اجلمرات الثالث  أوقات  -

  . فينتهي مع غروب الشمس١٢أما يوم ،  وينتهي مع صالة الفجر) بعد صالة الظهر ( يبدأ من الزوال :للمتعجل*      
  . فينتهي مع غروب الشمس١٣أما يوم   ،وينتهي مع صالة الفجر) بعد صالة الظهر ( يبدأ من الزوال :ر ــللمتأخ*      

 

  :مــتــفرقـــات   222

  .)مىن(  من خالل مراكز اإلرشاد املنتشرة يف ) عرفات / مىن (  لـ  احلصول على خريطة-
  ).وملن هم يف مكان بعيد عن اجلمرات خصوصا ملن يتأثر بأشعة الشمس ( ة املظلة الشمسي-
  . أيام١٠ ضد مرض احلمى الشوكية وينتبه إىل أن مفعوهلا ال يبدأ إال بعد  التطعيم-
  www.mutawef.com    : املوقعخالل ، من كل تفاصيل احلج حيوي  على اجلوال ، برنامج املطوف -
  www.benefit-ms.com  : املوقع خاللمن جلوال ، على ا برنامج القرآن -

  
  ..ال تنساين من دعائك و.. شكورا أسأل اهللا لك حجاً مقبوال وسعياً م

  ).ابون للغسيل ـص/ عطر / مشط للشعر /فرشة ومعجون أسنان / بو شام(    :  أدوات النظافة-١
  .تـ الفروة أو بشت أو جاكي-٣  .   حزام+ ىل إحرام إضايف احتياطاً   اإلحرام باإلضافة إ-٢
  .)جوارب/ فنايل شتوية/ قميص نوم/مالبس داخلية/يابـث(املالبس  -٥     مصحفك اخلاص-٤
  .احنـش+ ادي  ـوال عـاز جـهـ ج-٧.                هـامـكـأحج وــب عن احلـيـاب أو كتـتـ ك-٦
  .ايلــلغ مـمب   – ب اآليل ــحـات الســاقـبط  –  جــح احلــريـ تص –  ةــويـة اهلـاقـ بط-٨

  :أشرطة ينصح ا *   :كتب ينصح ا * 

  )عبدالعزيز بن باز           ( التحقيق واإليضاح          -١
  

  )حممد بن عثيمني (             مناسك احلج والعمرة -٢
  

  )عبداهللا الطيار(املسلم ويعتمر            ف حيج  كي-٣
  

  )عبدالرمحن اهلريف       ( اجلامع ألحكام احلج والعمرة -٤
  

  )سلطان العيد(         -كتاب صغري- جامع املناسك -٥
  

  )سعود الشرمي(                 املنهاج للحاج واملعتمر -٦

  )حممد بن عثيمني(          احلج حلظة بلحظة -١
  

  )ناصر األمحد   (   يف احلج             ل شيءك-٢
  

  )إبراهيم الدويش.د(                          كنوز احلج -٣
  

  )حممد املنجد    (  زادنا يف عشرنا وحجنا     -٤
  

  )عبداحملسن األمحد   (  رحلة القلوب                -٥
  

  )طيحممد املختار الشنقي(            دمعة يف احلج    -٦
  

  )سلمان العودة.د   (         مقاصد احلج           -٧

http://www.mutawef.com
http://www.benefit-ms.com
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في مكة الحرم امل4 قبلة املـسلم� ومـأوى أفئـدتهم، ويف املدينـة املنـورة ف ، عىل وجه األرض األماكن وأفضلأجملتقع يف مكة واملدينة     ..    ًشوقا إىل الحرم� 

، يف  ، وتـشعر الـنفس بالـسعادة والبهجـةبالفرحة والـرسورهناك Eتزج املشاعر   محمد عليه أفضل الصالة والسالم،الحرم النبوي مسجد خ: البرشية وقائد األمة
ًارة شوقا وحبا وتعظيT وأداءااملسجد راحة املسلم وسكينته وطPنينته، يتوافد املسلمون من كل مكان للزي ً ً  . ً لشعائر هللا وتقربا إليهً

 
 � و املسجد النبويعند زيارة املسجد الحرام واملفيدة واملعينة همة امل  أنقل بعض السنن واآلداب واملعلوماتة أنيرس� يف هذه الورقة املخترص �
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 . عليه وسلمصىل هللا أو زيارة بعض األماكن كقرب الرسول  األسودقد ال تتمكن من أداء بعض السنن كتقبيل الحجر يف املواسم وأوقات االزدحام :تنبيه * 
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 ويستحسن القراءة عن كيفية أداء )وهي من أفضل األعTل( أداء العمرة -

 .يف حال التعب والجهد فتأخ: أدائها أفضل والعمرة
 .)تعدل مائة ألف صالة(  اإلكثار من الصالة -
 .)سود وباب الكعبةب� الحجر األ( الدعاء عند امللتزم إن استطعت -

 بال إحرام  يف مكةالبقاء حال )سبوعاُأ: ويسمى (تكرار الطواف  يستحب -
 . بعد الطوافصيل ركعت� خلف املقامتوال اضطباع وال رمل ثم 

 . يسن أداء طواف الوداع للعمرة-
 .ودـر األســجـل الحـيـ يسن تقب-
 .يتوفر يف الحرم مساحات للصالة والجلوس يف القبو -
 .عند الحاجةtكنك استخدام العربات الكهربائية أو العادية :  يف املسعى -
 . للفتاوى عند أبواب الحرم مخصص هاتفيوجد -
 . tكن االستفادة من صناديق األمانات بجوار الحرم بسعر رمزي-

 .)تعدل ألف صالة(  اإلكثار من الصالة -
 وهـي متاحـة )رضسـجاد أخـ( الروضة الرشيفة والصالة فيهـاالذهاب إىل -

ما ب� بيتـي  : "صىل هللا عليه وسـلمقال . ساعة وللنساء أوقات محددة ٢٤للزيارة 
  ".ومنربي روضة من رياض الجنة

 . والسالم عليه وصاحبيهصىل هللا عليه وسلم زيارة قرب النبي يستحب -
تطهر من " : عليه الصالة والسالميقول الرسول  . فيهالصالة مسجد قباء ويارةزيسن  -

 . "كأجر عمرة فصىل فيه صالة كان له قباء يف بيته ثم أ| مسجد

 .شهداء أحدمقربة البقيع ومقربة  زيارة -
 .الق:اط� لبقيع لقربها وحصول أجرا الصالة عىل الجنائز واتباعها ملقربة -
 . عند الصالة يف الساحة الجنوبية انتبه إىل محاذاة اإلمام حتى ال تبطل صالتك-
 .ر عربات لذوي القدرات الخاصة يف أنحاء الحرم تتوف-
 .)الساعة بريال ( تتوفر مواقف واسعة ومنظمة للسيارات أسفل املسجد-
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لـق هـذا اإلنـسان ، ومـن ثـم خ  وأشياء كث<ة ال نعلمهـا ، خلـق عظـيم ئكة والجنة والنار وأشياء نعلمهاوالشمس والقمر والليل والنهار واملال
 القلـب ويخـاف ويستـشعر عظمـة فهـو أدعـى أن ينكـرس ،الضعيف البسيط، الذي ال حول له وال قوة، خلقه من ماء مهI، ومـن طـI الزب

 دعوه ويرجوه ،، بعظم وجاللة من ي والعارف فيدعو دعاء املوقن،،الرب
 وأن ، وأن ما يريـده سـيكون، الدالة عىل أن كل يشء بيده سبحانهخصوصا مع هذه اآليات ،القرآنيف آيات والتدبر والتفكر التأمل حاول   - ٢

ٞهو J هي  : تعاىل ، قال له امللك والقدرة املطلقة ِ ّ َ ُ% َ َ َ
 œ   وقوله تعاىل: كن فيكون ُ ُ َ َ ُ

 œ   قـةهي أمل وفرح وثو Iنينـة ويقـgسلمنـسان املـلإل  وط ،
  !؟ و شك وح<ة تردد أحزن ووهللا أبعد هذا كله يأس و و
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  م����  � ه�  ����

       ، الـزواجأجمل أيام العمر حـ� يلتقـي اإلنـسان بـرشيك حياتـه مـن خـالل 
 ًث تكــون فطــرة هللا وامتثــاال ألمــره ، وتحقيقــا لــسنة النبــي صــىل هللا حيــ

عليه وسلم ، وعندها يبدأن يف رسم مـسار حيـاته9 عـىل أجمـل مـا 7كـن، 
 . وأجملها وال شك حين9 تكون يف طاعة هللا عز وجل والبعد عن ما نهى عنه

ضه9 بعد ليلة الزواج يقيض الزوجان عدة أيام يف رحلة سفر جميلة مع بعـ 
هنـا  ،شـهر العـسلـ بـوهي ما اعتاد الناس عـىل تـسميته ) يف رحلة العمر(

 .بـإذن هللاة وممتعـة وموفقـة رحلـة جميلـ بعض األفكار واإلشارات لقـضاء
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