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ِقطَعٌة ِمْن أرض احلَرَم!

بيتي ..
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  زب ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ    رب

البقرة: 125.

قال اهلل تعالى :
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ا�شتهالل ...
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فيه روعة مقتنياته  بَهرته  اإذ  ليبيليخ(؛  الأملاين )دومنجو  الّرحالة  بُلِب  املكي  البيت  اأخذ منظر      
نعت لتكون حيث راآها، وكان اأعظم ما اأخذ  وطريقة تن�سيقها حتى ُيخيَّل للناظر اأّن كل قطعٍة �سُ
بعقله الّنظافة التي بلغْت من الظهور ما يلفُت النتباه حتى �سطر ذلك يف رحلتِه التي ر�سد فيها ما 

راآه يف مكة وبيوتات املكيني.
مكَة  املباركِة  البلدِة  هذه  والّنقاِء عن  والّنظافِة  الّطهِر  لوحاِت  من  تاأريًخا  ير�سد  بذلك      وهو 
املكرمة، وذلك البهاء الذي نقلته كتب التاأريخ ودواويُنه، كما اأّنه يعك�ض البهاء والّطهر؛ فاإّنه 
ا ُيْظِهُر �سوًرا ُتبنينِّ اهتمام املراأِة املكّية بنظافة داِرها و�ساحاِته، وغرِفه، و�سجاِده، وروا�سينِه،  اأي�سً
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د . عبد الله الطارقي
غفر الله تعاىل له ولوالديه

 10رم�سان/1432هـ  - مكة حر�سها الله تعاىل - 

و�ستائِره؛ اإذ نظافة الّدوِر من �ساأنهن طبًعا، وُتَعرّب عن جهد ُيبذل وثقافِة طهٍر، ونقاء ، وقيم 
تخلقت بها تلك املراأة يف هذا البلد املقد�ض.

      ومن هنا اأردنا يف هذه الر�سالِة الق�سريِة اأن ُنعربنِّ عن لوحات الّطهر تلك.. وجماليَّات نظافة 
هاتيك الّدور.. ل من حيث ال�رّشد التاأريخي اأو الق�س�سي؛ لكن من حيث تناول الق�سية ، اأعني 
مو�سوع الّطهر وعالقة املراأِة املكيِة به يف هذا البلِد احلرام،اإّنها البلدة التي �رشفت باأْن ياأمر اللُه 

الة وال�ّسالم اأن ي�سرتكا يف تطهريها،فقال �سبحانه:زب ى  ائ    تعاىل َنبِيَّنْي من اأنبيائه عليهم ال�سّ
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      رب    البقرة: 125.

      وهي ذاتها البلدة التي نزل بها القراآُن الكرمي،وكان من اأوائل ما اأمربه النبي املكي �سلى الله 
عليه و�سلم يف هذا القراآن العظيم هو التطهري؛ قال تعاىل  زب ڭ  ۇ   رب المدثر: 4 .

ويف معاين ذلك الّطهر.. و�سوره.. ومظاهره.. وجماليَّاته نعي�ض بني حروِف هذه الورقاِت، 
يف جولٍة ل ينق�سها ا�ست�سحاب جماِل البيِت احلراِم وطهارِته.
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واإن راأيــت �شـعاع الـبـيــــِت موؤتــــلقًا
            يفـيـ�ض بالـنـور والأرواُح تبـتـــهُل

فاق�شد بنا البيت وارِو غّلتي كرمًا
                من ماء زمزم فهو الطاهُر الزلُل )*(

مكة .. البيت املقد�ض و�شيوفه
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�سائر  مقتنياته، يف  وتن�سيق  برائحته  نظافته وترتيبه والهتمام  بالبيت يف  العناية  الّن�ساء  من عادة 
الأيام؛ لأنه اأحد املوؤ�رشات املعربة عن �سخ�سيتهن، وم�ستوى بنائهن اخللقي والقيمي، بل رمبا 

جتاوز ذلك للحكم على بناتهن فيما بعد!
ا- اأن تزيد تلك العناية بالبيت حني يقرتب موعد نزول اأ�سياف لهم َقْدر واحرتام  ول عجب -اأي�سً

لدى الأ�رشة.
التي  الكرم،  الآداب، وعالمات  الأخالق وحما�سن  العناية من مكارم  تلك  اأن  ونتفق جميًعا 

نتوا�سى بها مع اأهلنا.
يف وتهيئة  ال�سّ اإكرام  اأّن  تعلمني   واأنِت 
املنزل له، من الكرم الذي اأمر به الر�سول 
�سلى الله عليه و�سلم وحّث عليه فـقـال: 
) مــن كــان يــوؤمن بالـلـه واليوم الآخر 

فليكرم �سيفه ( )1(.
كرب  مع  له  يجتمع  حني  ْيف  ال�سّ لكن 
�ساأن مق�سده اأن رب املنزل الذي ق�سده؛ 
فاإن  وتعاىل؛  �سبحانه  اجلليل  العظيم  هو 

ال�سيافة حينها تاأخذ بعًدا اآخر!!
يف  لي�ض  اأنه  امل�سلمني  لدى  ومعلوم 

َد وجوب واإلزام، مع تعلق القلوب بحبه يف �سورِة �سوٍق  الأر�ض مو�سع يرتدد عليه ال�سيوف َتردُّ
ل يهداأ  اأعظم من بيت الله احلرام.

اأْن تتكاثر عليها الوفود؛ لأن الله تعاىل َعلَّق بها القلوب؛ فبداأت  ومن هنا كان َقَدُر هذه البقعة 
�ض احلب اخلالد عرب التاأريِخ ملن تعّلقت قلوبهم بهذا البلد احلرام. يقدمون اإليها من  �سل�سلُة َق�سَ

كل فٍج عميٍق.
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احلني من كل مكان. وكيف تنقطع تلك  وهي �سل�سلة بداأت بالأنبياء،ول تزال يف عباد الله ال�سّ
قد جعله  والله  فة؛  امل�رشَّ والكعبة  احلــرام  الـبـلـد  مـن  الـنـفـو�ِض  ارتــواء  الـاّلهـثة وراء  ال�سـور 

زبۅ ۅ رب        البقرة: 125؛ اأي يعودون اإليها بعد الذهاب عنها،ول يق�سون منها وطًرا؟!

لذا ملا اأكمل اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالم بناء البيت اأمره الله اأن يهيئه للوفود ، فقال تعاىل زب ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌرب  الحج:26.

واأمره هو وابنه عليه ال�سالم فقال: زب ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ    ۆئ    رب    البقرة: 125.

ا على  ومعلوم لديِك؛ اأّن تكرار الأمر ب�سيء واحد من اأي عاقٍل يعترب زيادًة يف الهتمام وحر�سً
طلب الفعل – ولله املثل الأعلى – فكيف به حني يكون التكرار بالأمر الواحد من الله العظيم 

اجلليل �سبحانه وتعاىل؟ بالطبع �سنتفق على اأن ذلك من زيادة الهتمام بهذه البقعة.
 اإّن �ساحب كل بيت هو الأعلم مبا ي�سلح اأن يكون عليه بيته من هيئة ت�سلح ل�ستقبال وفوده 
ل الرتباط بني قوله تعاىل: زبڎ  ڈ  ڈ  ِژرب الحج: 27. وبني ما ُعِطَف  وزائريه، وحني َنتاأمَّ
عليها وهو قوله تعاىل زب ڇ  ڇرب    الحج : 26؛ يتبني لنا اأنها اإ�سارة اإىل اأّن �ساحب البيت اأراد 
اأن يكون ا�ستقبال وفوده و�سيوفه من خالل تنظيف بيته واإعداده ل�ستقبالهم بالنظافة والتطهري) 

2( اأًيا كان ذلك التطهري. 

األ ترين معي اأختاه اأنها لفتة تدعونا ملزيد العناية بتطهري هذه البقعة املقد�سة؟
الة وال�ّسالم -  اأ�ْسُعر اأنِك بداأِت بتخيُّل موقف ذلك الّنبي الكرمي، وابنه اإ�سماعيل – عليهما ال�سّ

حني قاما باأعمال التطهري والتهيئة للبيت احلرام على اأكمل وجه، واأهدى �سبيل.
يت�رشف  اأن  اأّن واجبه  به  يعلم  املقد�ض،  املكان  ل�ساكن هذا  نربا�ًسا؛  تلك  لتبقى �سورة عملهم 

بالعنايِة بهذا املكان، وتهيئتِه لوفوِد بيت الله احلرام. 
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�رش فاملطايا بها �شوٌق ي�شّيها

            ويف النفو�ِض اأزيز ال�شوق ي�شتعُل

معنى التطهي املاأمور به 
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اإذا كان تطهري البيِت احلراِم من املاأمور به �رشًعا؛ فلِك احلقُّ يف ال�سوؤال مب يكون هذا التطهري؟ 
اأو اأن تقويل ما العمل الذي اإذا اأتى به الإن�سان ذكًرا واأنثى يكون قد قام بحق هذه البلدة من حيث 

تطهريها، والعناية ببيئتها؟
وجواب تلك الت�ساوؤلت، اأيتها الأخوات عرب هذه الكلمات:

التطهرَي  ڇ  ڇرب     الحج : 26، ي�سمُل  زب  اأُمر به يف قوله تعاىل  التطهري الذي  اإّن  العلماء:  يقول 
ر الو�سُخ  ه اأماكنها من الأو�ساخ؛ حتى ل ُيكدنِّ الّظاهر ، باأْن ُتفظ بيئة مكة من القاذورات، وُتَنزَّ

خ�سوَع الزائرين، ول يف�سد متعة نفو�ِض الوافدين. 
ا- اإّن التطهري ي�سمل التطهري املعنوي؛ باأن ُيْبَعد عن مكة ما ل يليق بها من اأنواع  ويقولون -اأي�سً

املعتقداِت الفا�سدة، والأفعاِل امل�سينة، والأقواِل املنافية للحق واخلري.
اأنواع املعا�سي، وكَل �سوِر العدواِن والبغي  ويجعلون من التطهري لبيئة مكة املكرمة ترَك كلنِّ 

على النَّا�ض)3(.
الطّيبة،  بالّرائحة  املكان  تطييب  فيه  يدخل  التطهري  ذلك  مفهوم  اأّن  بينوا كذلك  العلماَء  اإّن  بل 

ـراه  بَخنِّ اأي:   125  : البقرة  وئرب     وئ   ەئ   زب     : تعاىل  قـوله  مـعـنى  اإّن  فـقـالوا  الزكّية؛  والّنفحات 
وَخلنِّقاه )4(.



بيتي.. ِقطَعٌة ِمْن أرض الَحَرم!
19

ووا�سح لِك اأّنهم يق�سدون التطييب والتبخري؛ فـ )اخَلُلوق ( هو الطيب.
الّنظافَة  باإزالِة الأو�ساِخ والقاذوراِت، كما ي�سمُل  البيت �سامٌل للنظافة  ر به  ُيَطهَّ اأن ما  وبهذا نعي 
-حر�سها  مكة  يف  احل�سِن  باخُللق  والتخّلِق  الأدِب،  وح�سِن  القلِب،  وطهارِة  املعتقِد،  ب�سالمِة 

الله-. 
يليُق  ما  فعَل  ا-  -اأي�سً ي�سمل  كما 
التطييُب  فيه  ويدخُل  احلراِم  بالبلِد 
واملظهر  الرائحة  واإح�ساُن  والتبخرُي 
يخالف  ما  وجتنيبه  فيه،  وما  للبيت 

ذلك.
نف�سه  املرء  تطهري  ذلك  يف  ويدخل 

ومالب�سه ومقتنياته. 
– فعل  ا  – اأي�سً التطهري  ويدخل يف 
ما يليق مبكة من قول ح�سٍن،و�سلوٍك 

رفيع، وخلٍق حميد.
عمله  ين�سجم  اأْن  َحَر�ض  ملن  فهنيًئا 
البقعة  هذه  نقاء  مع  كلماته  وتتوافق 

وطهارتها.
اأن  لها  َر  ُقدنِّ وفتاٍة  امراأٍة  لكِل  هنيًئا 
تعتني بنف�سها ذاًتا ومعنى حيث تعتني 
بيتها  وغرف  و)مالب�سها(  مبقتنياتها 
يف  الله  نداء  َلبَّت  قد  بذلك  فاإنها 
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ا اإذا ح�سل ذلك منها بنف�ض ر�سية تت�سب عند الله  القراآن الكرمي وهو؛ تطهري الثياب؛ خ�سو�سً
اأجر ما �سنعت!

اإّن امراأًة َتْن�سغل يف مطلِع كل اأ�سبوع بغ�سيل مالب�ِض اأهِل بيتها من زوج وبنني اأو اإخوان ت�ستحق 
اأن ننظر لعملها نظرة الر�سا والتقدير.

اأولي�ض منظر تلك املراأة – الأخرى - يف �سبيحة كل يوم وهي َتْكن�ض منزَلها وتعيد ت�سفيف 
)كنباته( ومقاعد اجللو�ض فيه؛ جدير باأْن ُيحمد هو الآخر؛لأنه ياأتي من�سجًما والأمر بتطهري هذا 

البلد العظيم.
اإننا اأيتها الأخوات: لو �سمونا بفكرنا قلياًل و�سمحنا لأنف�سنا اأْن ن�سبَح يف عامِل )الأفكار( وعامِل 
اأفكارها  تطهري  متار�ض  التي  املراأة  تلك  مكة:  لتطهري  املطبقني  من  نعترب  اأن  للزمنا  )امل�ساعر(؛ 
ومعتقداتها وكل م�ساعرها واأحا�سي�سها،فتعمل فيها )مبكن�سة معنوية( – اإن �سح التعبري- لُتزيل 
كَل فكرٍة �سلبّيٍة ُتزّين ال�سوَء، وُتْلغي كل  م�ساعر �سيئة ليليق اأن يفكر اأو ي�سعر بها اإن�سان هذا 

البلد؛ الذي يحلم مليار م�سلم اأن ي�سل اإليه ف�ساًل عن اأن ي�سكنه.
اإنها امراأة متار�ض طهارًة من لوٍن فريٍد فهنيًئا لها ثم هنيًئا!
وهذا يقودنا اإىل اأّن الّنا�ض يف التطهري درجات متفاوتة: 

ومقتنياته  ج�سمه  يف  اجل�سدية  وبالطهارِة  ومنزلِه،  بيئتِه  يف  الظاهرِة  بالّطهارِة  يعتني  من  فمنهم 
فح�سب )وهو على خري كبري(؛ لكن من يجمع مع ذلك طهارة التفكرِي و�سموه، ونقاَء امل�ساعر 

وجمالها،وروعَة النف�ض و�سفاَءها؛ اإّنه ميار�ض الطهارَة بحق وبعمق و�سمول !!
ا؛ فيبقى قلبها يف  اإّن املراأَة التي تفعل ذلك اإمنا تريد اأن جتمع مع طهر ظاهرها؛ طهارة باطنها اأي�سً
درجة من الطهر بحيث ل يرى الله تعاىل فيه �سيًئا ليحبه.. وما اأ�سعد من هياأ قلبه لنظر الرب 

اإليه!! )اللهم ل ترمنا ف�سلك(.
 



بيتي.. ِقطَعٌة ِمْن أرض الَحَرم!
21

املراأة املكية بني تطهيين!

واإن تبّدت لك الأ�شواء يف بلٍد

             به احلطيم فقل : يكفيك يا جمُل
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فرحوا  واأعجبتهم، ومهما  األفوها  باأوطانهم ولكنهم مهما  وينعمون  بلدانهم،  الّنا�ض يف  يحيا 
بها ووافقتهم طبيعُتها وان�سجموا معها؛ اإل اأّنهم ل ميلكون - دائًما- اأن يوفنِّروا لها الأمان من 

النكبات واملحن، وت�سّلط اخل�سوم عليها واإف�ساد اأمنها!
وكم راأينا هذه الأيام ُمُدًنا وُدوًل نام اأهلها يف �سعادٍة واأمان؛ لكنهم ما ا�ستيقظوا اإل ودورهم 

مهددٌة باأعا�سرَي ُمهلكٍة، اأو حروٍب حُمدقة، اأو حتى �سيوٍل ُمغرقة.
اأما بلدتكم هذه اأيتها الأخوات؛ فاإّنها حمبوبة ربنِّ الأر�ِض وال�سماوات وقد �سمن الله تعاىل لها: 
جال فيف�سد عقائَد اأهلها، ول تفجاأ اأهلها زلزل  اأْن ل يغزوها كافٌر ي�ستبيحها، ول يدخلها الدَّ
وبراكني تف�سد حياتها. ول تباغتها الأوبئة والطواعني التي تبيد الأخ�رش والياب�ض. اإنها منن الله 

تعاىل حتى ل يتعكر �سفو هذه البقعة ول �سفو املتعبدين لرب العاملني فيها.
اإنها حماية اإلهية ،وطهارٌة معنوية رائعة ومنٌة من الله عظيمة جتعل الإن�سان املكي ذكًرا واأنثى 

جديًرا باأْن ي�ساعف العمل للعناية بهذه البلدة التي تميه يف بدنه ويف عقيدته ويف �سحته.
وجدير بالّن�ساِء املكيَّاِت و�سائِر اأهل مكة اأّن يعلموا اأن جهدهم املبارك يف تطهري هذه البقعة يف 

اأي �سورة من �سوره يجيء بعد اأن �سمن الله تعاىل للبلدة األواًنا من الطهارات!!
اإنها �سورة توقظ داعي الوفاء لهذه البلدة من كل من �سكنها اأو وفد اإليها؛ لأنها اأعطت ومنحت  

وبقي منا الوفاء لها يف كل اجتاه.
ر دارها الذي  واإن تلك املراأة التي تت�رشف كل يوم باأْن تنظف.. فتكن�ض.. وتغ�سل.. وُتعطنِّ
هو جزء من مكة املكرمة اإمنا متار�ض �سورًة من �سور الوفاء ملكة.. وكاأنها تقول: حمانا الله 
بك يا مكة فها نحن نبذُل كلَّ ما بو�سعنا لنعتني بِك فيما تتناوله حوا�سنا، ونعتني بِك فيما منار�سه 

من اأعمال و�سلوكيات، ونعتني بِك فيما ننطق به من األفاظ وكلمات.
وبذلك تبقى املراأة املكية مع كونها رمز الّطهِر والّنقاء، هي اأي�سا رمَز املودِة والوفاِء لهذه البلدة 

املعطاء فتحيا الطهرين .. وتنال الأجرين !.
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بيتي قطعة من اأر�ض احلرم

و�رش بنا يف �شعاِب نام �شالكها

              لعل عيني باأر�ض الطهر تكتحُل
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لي�ض من قبيل اإف�ساء ال�رش اأن اأقول لكّن : اإن كّل ما هو داخل يف حدود حرم مكة - التي و�سعها 
تعاىل:  قال  املعّظم،  الله  من حرم  ُيعترب   - ال�ّسالم  عليه  اإبراهيم  نبيه  على  منه  بوحي  تعاىل  الله 
رب  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   زبٺ  

التوبة:28 .

وُتالِحْظَن يف الآية اأمرين:
الله تعاىل ذكر �سبب  اأّن   الأمر الأول: 
اأّنه:  مكة؛  دخول  من  للم�رشكني  منعه 
الّطهارة،  �سد  )الّنجا�سة(،والنجا�سة 
اإل  الــ�ــرشك  مــع  الآيـــة  يف  يذكر  ومل 
�سـفــات  فـيـهم  اأّن  النجا�سة،مع  �سفة 
على  اقـتـ�رش  �سلبية غريهاكثرية،ولكن 
�سفة النجا�سة،ومنعهم من دخول مكة 
كلنِّها، وهذا اأمر ُيبني اأّن مكة ل ينا�سبها 

غري الطهر والنظافة.
الأمر الثاين: اأن الله تعاىل جعل كلَّ مكة 
ُيَعّظم، ومينع من  من حدود حرمها مما 

دخوله غري امل�سلم.
هي  مكة  من  قطعة  كل  اأّن  يعني  وهذا 
جزء من احلرم، وكل حي ومنزل هو 
قطعة من اأر�ض احلرم، له ما للحرم من 
لبيئته من الحرتاِم  اخل�سائ�ض، ويجب 
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والتعظيِم والتطهرِي ما للحرم �سواء ب�سواء. 
منا�سبته؛  يرون  ل  ما  لفعل  حدودها  من  يخرجون  كانوا  اجلاهلية؛لذا  اأهل  يعرفه  املعنى  وهذا 

لعظمتها وعدم ان�سجامه وطهارتها،واإل لفعلوا مال يليق يف داخِل بيوِتهم!
ومن هنا فتطهري كل بقعة من اأر�ض احلرم هو من تطبيق قوله تعاىل: زب ڇ  ڇرب    الحج : 26.

النّية  الأجر مع  تنال من عظيم  احلرم  املكّية يف داخل حدود  املراأة  فاإن  الأمر كذلك؛  ومادام 
ال�سيء الكثري؛ لأنها تعتني بتطهري وتنظيف بيتها، وولدها، وثيابهم، و�سائر حاجياتهم.

وتنهى ولدها عن  الطيب  بالكالم  وتتكلم  بيتها،  اأهل  بتطييب غرفها ومالب�ض  وتعتني كذلك 
�سيء القول والفعل، وكل ذلك داخٌل يف قـوله تعاىل : زب ڇ  ڇرب    الحج : 26 ، ويف قوله: 

زب ڭ  ۇ   رب المدثر: 4 .

لنيل الف�سل الكبري، والأجر امل�ساعف العظيم، يف  فهنيًئا للمراأة املكية ا�ستغالل هذه الفر�ض 
بلد الله الأمني.

اأكاد اأجزم اأنك تتفقني معي باأّنه لي�ض من الي�سري اأن يختارِك امللُك لتكوين يف اأحب مكان اإليه، 
ولي�ض من ال�سهل اأن ي�سطفيِك لتكوين ممن يت�رشف بالعناية بب�ساط ملكه!!

ز الإن�سان للعمل وبذل اجلهد وا�ستح�سار النية من اأجل �سكر تلك النعم؛   وهذا بحد ذاته ُيَحفنِّ
وقد قال تعاىل :  زب  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  رب    سبأ: 13 .
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جئنا نلّبي نداء احلق ت�شبقنا

                        قلوبنا فهي للرحمن متتثُل

ماذا لو علمت املراأة املكية!



بيتي.. ِقطَعٌة ِمْن أرض الَحَرم!
30

بعد اأن َعِلْمنا اأن ا�ستغاَل املراأِة يف دارها بالتطهرِي،وممار�ستها ل�سائر �سنوِف التطييب والتعطري؛ هو 
من التطهري الذي اأمر الله تعاىل به يف حق مكة �رشفها الله عز وجل.

ب لنا منزلة الّطهر واأهميته،فاأرعِن  ُتَقرنِّ ر يف هذه الإ�سارات املهمة التي  اأدعو املراأة املكية للتَفكُّ
اهتمامِك بارَك الله فيك:

كيف لو َعِلمِت يا اأختاه اأن: الّطهارَة احل�سّية بالّنظافة والتطييب والتبخري �سعبٌة من �سعِب الإميان؛ 
فقد قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم )الطهور �سطر الإميان( )5( ؟!!

فا�سل  بعمٍل  ا�ستغلِت  الله احلرام؛ قد  لبيت  بالتطهري  اأنِك من خالل عنايتك  َعِلمِت  لو  وكيف 
عظيٍم،كان مثله �سبًبا لهتمام ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ، فقد جاء يف احلديث عن اأبي 
هريرة – ر�سي الله عنه- قال: َفَقد الّنبُي �سلى الله عليه و�سلم امراأًة �سوداَء كانت تلتقُط اخِلَرَق 
والعيداَن من امل�سجِد، فقال: ) اأين فالنة؟ (، قالوا: ماتت، قال: ) اأفال اآذنتموين؟ (، قالوا 
ماتت من الّليل وُدِفَنْت فكِرهنا اأن نوقظَك، فذهب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اإىل قرِبها، 

ف�سّلى عليها)6(. 
الله  بيت  بتطهري  العناية  اجلليِل يف  وال�سالم؛لأجل عملها  ال�سالة  عليه  بها  اهتم  فانظري كيف 

�سبحانه وتعاىل؟
وتطهري مكَة وكلها بيت الله وحرمه؛عمل فا�سل وجليل،قد يكون �سبًبا ل�ساحبه يف دخول اجلنة 

حني ي�سحبه �سدق النية وطهارة الإخال�ض.
افرت باأّن تطهرَي البيئِة عموًما وتنظيفها �سبب لدخول اجلنة،كما جاء يف احلديِث  والن�سو�ض َت�سَ
عن اأبي هريرة –ر�سي الله عنه - اأّن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، قال: ) اإن �سجرة كانت 

توؤذي امل�سلمني، فجاء رجل فقطعها، فدخل اجلنة ( )7(!!
فانظري كيف نال هذا الأجر العظيم، والثواب اجلزيل، بفعل التطهري، يف �سورة ل تكلف 

�ساحبها من اجلهد ما هو فوق الطاقة ول ما يعجز عن عمله كل اأحد من �سائر النا�ض.
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عن  الُغ�سن  باإزلِة  ا  خمت�سً اجلزاُء  ذلك  ولي�ض 
كلنِّ  من  البيئة  تطهري  ي�سمل  بل  النا�ض؛  طريق 
اأن  عنه  الله  ر�سي  ي�سار  بن  معقل  فعن  اأذى؛ 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: )من اأماط 
اأًذى عن طريق امل�سلمني ُكتب له ح�سنٌة ، ومن 

ُتقبلْت منُه ح�سنٌة دخل اجلّنة()8(
بفعل  اأنِك  املكّية  املراأة  اأيتها  َعِلمِت  لو  وكيف 
التطهري هذا تطبقنَي اأمر الله تعاىل يف اأوائل زمن 
لنبيه �سلى  تعاىل  الله  قال  الوحي، حيث  نزول 

الله عليه و�سلم  زب ڭ  ۇ   رب المدثر: 4 .
كيف لو َعِلمْت املراأة املكّية اأن الله يغفر لها كل 
خطيئة اقرتفتها مبجرد ممار�سة التطهري وفق الهدي 
النبوي،فعن اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال: قال 
تو�ساأ  اإذا   (  : و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول 
من  خرَج  وجَهه  فغ�سَل  املوؤمُن  اأو  امل�سلُم  العبُد 
وجِهه كلُّ خطيئٍة نظر اإليها بعينيه مع املاِء اأو مع 
اآخر َقْطِر املاِء،فاإذا غ�سل يديه خرجت من يديه 
كلُّ خطيئة كان بط�ستها يداه مع املاِء اأو مع اآخِر 
َقْطِر املاء،فاإذا غ�سَل رجليِه خرجْت كلُّ خطيئة 
م�سـتــها رجـــالُه مـــع الـمـاِء اأو مــع اآخر َقْطِر 

الـمـاء،حتى يخرج نقًيا من الذنوب( )9(
ووالله اإنه لثواب عظيم، يناله امل�سلم بعمل قليل؛ 
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وذلك ف�سُل الله الكرمي �سبحانه وتعاىل على عباده.
والأمر يا اأختاه ل يقف عند هذا احلد! 

عالمًة  لتكوَن  ج�سدِك  على  ت�سيُء  طهٍر  عالمة  �ستبقى  بالو�سوء  ال�رشعية  الطهارة  مالزمة  اإّن  بل 
ه يف الآخرة؛ فعن اأبى هريرة  يعرُفك بها الر�سول �سلى الله عليه و�سلم من بني اخلالئق على َحْو�سِ
ر�سي الله عنه اأن ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- قال : ) اإن حو�سي اأبعد من اأْيَلَة من َعَدن؛ 
ّد الّنا�ض  ا من الثلِج واأحلى من الع�سِل بالّلنب،ولآنيُته اأكرُث من عدِد النجوِم،واإيّن لأ�سُ لهو اأ�سد بيا�سً
جُل اإِبَِل النَّا�ِض َعْن َحو�سه ( . قالوا يا ر�سول الله اأتعرفنا يومئذ قال: )  نعم لكم  دُّ الرَّ عنه كما َي�سُ

ِلنَي من اأثِر الو�سوء( )10( ! جَّ �ِسيَما لي�ست لأحٍد من الأُمِم،َتِرُدوَن عليَّ ُغًرا حُمَ
العبادات  اأعظم  ُثلث  جعله  تعاىل  الله  عند  منزلته  لعظم  الّطهر  اأن  املكّية  املراأة  َعِلمِت  لو  وكيف 
املتكررة يف اليوم خم�ض مرات،األ وهي ال�سالة،فعن اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول 
الطهور ثلث،والركوع ثلث،وال�سجود ثلث   اأثالث:  ال�سالة ثالثة   ( الله عليه و�سلم:  الله �سلى 
ها ُقبلت منه،وقبل منه �سائر عمِله،ومن ُردت عليه �سالته ُرد عليه �سائر عمله( )11( .  فمن اأداها بحقنِّ
َ َثْوبينِّ الإحرام  ولو �سّح ما يروى عن ابن عبا�ض ر�سي الله عنهما اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم َغريَّ
اأجمل  اإل  ينا�سبها  املكرمة ل  مكة  اأّن  العملي  التعليم  من  ؛لكان   )12( مكة  التنعيم حني دخل  عند 

درجاِت اجلماِل واأ�سمى منازِل الّطهر.
والطهر مع ذلك اأول ماي�ستقبل به الوليد عند بدء حياته الدنيا،فيحلق �سعره ويخنت،والطهر كذلك 
عند  الإن�سان  من  مايطلب  اأول  الطهر  اإن  ويطّيب،بل  وُيكفن  مماته،فُيغ�سل  عند  به  مايودع  اآخر 

دخوله الإ�سالم وكاأنها اإ�سارة اإىل اأن هذا الدين ل ينا�سبه اإل النظافة واجلمال .
كل تلك الإ�سارات، اأيها الأخوات، توقفنا على عظم َمْنزلة الّطهر  عموًما عند الله تعاىل.

كما تبني اأهميَة الّطهر حني يتعلق بالبلد احلرام.
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الُبعد النف�شي للطهر

ياحادَي الركب يف درب العال �رشفت

              بك املعايل ودرب الّدين مت�شُل  
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الـمكان النظيف،ذو الرائحة الزكية مكان ي�ستحق الحرتام ويرتك اأثراً يف نف�ض من دخله  
حتى اإنه ليوثر يف حركته و�سلوكه.

واأنِت َتريَن يف نف�سك اأثر اللبا�ض اجليد اجلديد النظيف على �سخ�سِك وم�ساعرِك ، ولهذا 
يحثنا الإ�سالم على النظافة والتجمل يف الأعياد ويوم اجلمعة ؛ لي�ستعد الإن�سان يف دخول 

العبادة،والجتماع مع اإخوانه امل�سلمني يف هيئة تدعو لالن�رشاح والبهجة وال�رشور .
وبهذا الطهر يبدو الإن�سان يف اأبهى حلة،واأجمل مظهر.وتلك هي �سمة الإ�سالم واأهله 

ولهذا جاء عن ال�سادق امل�سدوق قوله  : ) الطهور �سطر الإميان( .
وياأتي يف �سمن هذا جمع العلماء بني التطهريين احل�سي واملعنوي ، الداخلي والظاهري، 

النف�سي وال�سلوكي .
قال الطاهر بن عا�سور : وللتطهري اإطالق حقيقي وهو التنظيف واإزالة النجا�سات واإطالق 

جمازي وهو التزكية ، قال تعاىل : زب   ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   
کرب   )13(  ] االحزاب : 33 [ .

وحتى علم النف�ض املعا�رش جاء بعد ذلك ليثبت العالقة الوطيدة والأثر الأكيد للطهر على 
النف�ض و ال�سلوك،ولنظافة البيئة وهيئتها على �سلوك الإن�سان ونف�سيته كذلك ..

فما اأ�سعدنا بهذا الدين وما اأ�سمى �رشائعه واأجملها !
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يا حادي الركب ما كّلت عزائمنا
            ول تــوّلت بـنا الأهـــواء واملـلــُل

فـليــ�ض اإل هـــدى الرحمن غايتنا

              ولي�ض اإل الذي قالت لنا الر�شُل

امراأة يحبها الله تعاىل وتدعو لها املالئكة
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ل�سُت هنا ب�سدِد كتابِة ق�سة حقيقية اأَْحُبك ف�سولَها لتجذب الهتمام، اأو حتى اأفتعُل ق�سًة خيالية 
اأُ�سبِع بها اخليال، ولكني اأريد اأْن اأخربِك ب�ساأن عظيم.

الدنيا  يف  فيكرمهم  يحبهم؛  الذين  الله  اأولياء  من  تكون  اأن  عن  ت�ستغني  عاقلٌة  اأو  عاقٌل  فلي�ض 
ويجزيهم باجلنة يف الآخرة.

ولي�ض عاقٌل اأو عاقلٌة ترف�ض اأن تنال �رشف اأْن تن�سغل املالئكة بالّدعاء لها باملغفرة.
يا الله، ما اأعظمه من عمل مبجرد فعله تن�سغل املالئكة بالدعاء لِك و�سوؤال الله تعاىل لِك!!

اإن ذلك العمل الذي يجلب لك كل تلك الف�سائل ماهو اإل )) الطهر (( .
اأهل م�سجد قباء ملا  اأّن  الله تعاىل وا�ستغفار املالئكة فبيان ذلك؛  بالتطهري حمبة  تنالني  اأما كيف 
اأتقنوا الّطهارة اأنزل الله تعاىل يف كتابه ت�رشيًحا بحب من ي�سنع �سنيعهم؛ لتبقى اآيًة �ساهدًة على 
اأّن من يتطهر مبثل ذلك �سيكون ممن يحبه العظيم �سبحانه، فعن اأبي هريرة ر�سي الله عنه عن النبي 

�سلى الله عليه و�سلم قال: نزلت هذه الآية يف اأهل قباء زب چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  
ڌرب التوبة: 108 ،  قال: كانوا ي�ستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه الآية ) 14( 

ا اأن تتاأملي ما العمل الذي ميكن اأن يبعث الله تعاىل ب�سببه ملًكا يدعو لِك؟  ولِك اأي�سً
تاأملي ما نقله ابن عمر ر�سي الله عنهما، عن النبي �سلى الله عليه و�سلم اأنه قال: ) من بات طاهراً 
بات يف �سعاره ملك، فال ي�ستيقظ من ليل اإل قال امللك: اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهراً (، 
ويف رواية: ) طهروا هذه الأج�ساد طهركم الله ؛ فاإنه لي�ض عبد يبيت طاهراً اإل بات معه ملك يف 

�سعاره. ل ينقلب �ساعًة من الليل اإل قال: اللهم اغفر لعبدك فاإنه بات طاهراً ( )15(.
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 جئنا فاأرواحنا قد حّلقت �رشفًا

                 اإىل ال�شماء فال بدٌر ول زحُل

لتكوين امراأة.. ت�شي يف طريق الأنبياء
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حني ُيطلب منَك عمٌل مل يقم به اأحٌد قبلك رمبا َقبَِل الّنا�ُض منَك الرتّدد يف ِفعله، لكن العمل 
الذي ي�سبقَك اإليه ف�سالُء الّنا�ض وخيارهم جتدين اأّن اإ�رشاَعك يف فعله �سهل؛ لأجل اأنَّه مما يفعله 

ف�سالء النا�ض وخيارهم.
وهكذا يجد املتاأمل يف اأمر تطهري البلد احلرام، اأّن فاعله له فيه قدوات �سبقته اإليه؛ فاملراأة املكية 
حني نخاطبها بق�سية الّطهر ينبغي اأن ل يغيب عن فكرها اأن ُقدوتها يف التطهري والعناية بتطييب 
تعاىل  الله  خاطبه  الـذي  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  اإبراهيم  الكرمي   النبي  هو  العظيم؛  البلد  هذا 

بـقـولـه : زب ڇ  ڇرب    الحج : 26 ! 
اإ�سماعيل  وابنه  اإبراهيم  وال�سالم  ال�سالة  عليهما  الكرميني  بالنبيَّنْي  تعلق  مما  البيت  تطهـري  اإّن  بل 

حيث قال الله تـعـالـى : زب   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ ۆئ    
ۆئ    رب    البقرة: 125.

وهاهنا لفتة تربوية وبرنامج �سلوكي نف�سي من وحي هذه الآية اإذ مما ينبغي ؛ اأن ي�سرتك الوالدان 
مع اأبنائهم يف التطييب والتطهري احل�سي واملعنوي حتى يتعلموه حًقا، وياألفوه طبًعا؛ في�سبَح لهم 
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�سجية ل يرتكوها وخلًقا ل يفارقوه.
وعوًدا على بدء اأقول: لأجل وجود تلك القدوات من النبينْي عليهما ال�سالة وال�سالم؛ مل يكن 
من امل�ستغرب اأن ي�سلك �سحابة ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم م�سلك الأنبياء يف العناية بتطهري 

هذا البلد احلرام.
ومن هنا جتد املراأُة املكّيُة قدواٍت اأُخر غرَي الأنبياء عليهم ال�سالم، بادرت، واعتنت، و�سلكت 

نف�ض الطريق وفعلت الفعل ذاته.
الله عنها والتي بلغ من عظيم اهتمامها  اأمنِّ املوؤمنني عائ�سة ر�سي  نا  اأُمنِّ  ولعل من هذا ما ُنقل عن 
من  ذلك  فاإن  البيت؛  )طيبوا  تقول:  و  احلرِم  اإىل  بالّطيب  تبعث  اأنها كانت  احلرام  البلد  بتـطهري 

تطهريه() 16( 
وهذا يعد مما يحّفز املراأة املكّية يف بذل املزيِد من اجلهِد وابتكاِر الكثرِي من األواِن الّطهر لالقتداء 
الله  اأمنِّ املوؤمنني عائ�سَة ر�سي  بالأنبياء عليهم ال�سالم، والقتداء بال�سحب الكرام وعلى راأ�سهم 

عنها واأر�ساها.
اإن ال�ّسرْي يف طريق �سلكها الأنبياُء، وال�سحب الكرام،�َسرْي ُيك�سب �ساحبه من اأنوار الهدى الذي 
معهم ما يكفيه لأن ُيَقّدَم بني يدي ربه من العمل ما ميكن اأن ي�سفع له؛ اأراأيِت يا اأختاه لو وقفْت 
ُم ُخطى اأنبيائك واأ�سري على الهدي  تلك املراأة بني يدي رب العاملني فقالت: كنت يف حياتي اأَتَر�سَّ
الذي دللتهم عليه متبعًة خمل�سًة اأرجو ما عندك من ثواب.. فما اأعظم جوابها عن �سوؤال ) وعْن 

ُعمره فيَم اأفناه؟ ( !! .
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يا قا�شد البيت طب نف�شًا بروؤيتِه

                   ويا حجيج بالد الله َفاْهَتِبلُوا

مناذج وقدوات
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عرب  العاملني  بلد رب  تعظيم  العاملنَي يف  َوهِج  ن�سُفها، ويف  القدواِت  نزال يف حمراِب  ل  لعلنا 
ر  امل�سمنِّ �سالكيه، وتعني  لكرثة  الطريق و�سوًحا  تزيد  اأخرى  هاهنا �سوًرا  نلتقط  لذا  نبينه؛  التاأريخ 

للعمل حتى ي�ستعني بتلك القدوات على نف�سه فيحملها على العمل.
 فبني يديِك اأيتها املكّيُة املوفقة مناذَج وقدواٍت ملن ا�ستغل بتطهري هذه البقعة وجعل العناية بها من 

م�ساغله واهتماماته التي يتقرب بها اإىل الله تعاىل ، ومن ذلك:
ماروي اأن عبد الله بن الزبري ر�سي الله عنهما كان من اهتمامه بالبلد احلرام - وهو من �سكانه - اأنَّه 
َمر)16(.  ر الكعبة كل جمعة برطلني من جِمْ كان يجّمر الكعبَة كلَّ يوٍم برطٍل منِ جْمَمر، وُيَجمنِّ
والرطل يقارب اليوم )ن�سف كيلو( وهذا يعني اأّن عبد الله بن الزبري ر�سي الله عنهما؛ كان يبخر 

الكعبة كل يوم مبا يقارب )ن�سف كيلو( ويف كل جمعة مبا يقارب )كيلو واحد( من البخور!
ير�سل  اأنه كان  باحلرم  الله عنهما؛  �سفيان ر�سي  اأبي  بن  اجلليل معاوية  ال�سحابي  وكان من عناية 

للكعبة بالطيب واملِْجَمر واخَلُلوق يف كل عام.
الله عنه الكعبة عبيًدا بعث  اأَْخَدم ر�سي  ومل تقف عنايته باحلرم عند هذا احلدنِّ بل زاد عليه حيث 

بهم اإليها، وتبعه الولُة يف ذلك، 
ْيت والقناديَل من بيت  الزَّ واأجرى 

املال للم�سجد احلرام )18(.
اأّن  الثمني  العقد  �ساحب  واأورد 
الولة كانوا ياأمرون بّوابي امل�سجد 
وتنظيف  اأبوابه  بـمالزمة  الـحــرام 
الطرقــات مــن الأو�ساخ والقمائم 
قا�سدي  طريق  تكون يف  قد  التي 

بيت الله احلرام )19(.
نا عائ�سة ر�سي الله عنها  وكانت اأُمُّ
تقول: )طيبوا البيت؛ فاإن ذلك من 
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تطهريه تعني قوله تعاىل : زب ڇ  ڇرب    الحج : 26 ، وكانت تبعث بالّطيب للكعبة،وتقول لأَن 
اأطّيب الكعبة اأحب اإيل من اأن اأهدي لها ذهبا اأو ف�سة( )20(

ويف الزمن القريب َحِفظ التاأريُخ لنا عن الرحالة الغربيني انبهارهم بعناية اأهِل مكَة بنظافتها، �سواء 
يف بيوتهم و اأفنيتها و�سائِر �ساحتها، وكذلك نقلوا عناية املكيني بنظافة بيئتها و�سوارعها: منهم 
الرحالة الأملاين )دمنجو لبيليخ( الذي ت�سّمى بـ )علي باي العبا�سي( فقد �رشح يف رحلته باإعجابه 

بنظافة بيوت املكيني وروعتها.
ي�سمي  و�سفه  وكان يف  )بري كهارت(  ال�سهري  الرحالة  مكة  بالنظافة يف  املعجبني  من  وكان   
اأحياءها وي�سف نظافتها مبتدًئا بال�سبيكة وما جاورها من اأحياء �سكنية،ووا�سل يف و�سفه حتى 
و�سف ثيابهم ومقتنياتهم،حيث قال: ولبا�ض اأهل مكة الثياب الّنا�سعة البيا�ض والتي تتاج اإىل 
الغ�سيل يوًما بعد يوم،حتى الفقراء فاإنهم يغ�سلون ثيابهم اأ�سبوعًيا... ويظهر �سغفهم باملالب�ض 
اجلميلة يف املنا�سبات، وخا�سة الأعياد؛ فال يخرجون من بيوتهم ذلك اليوم اإل  بعد اأن ي�سعوا 
عليهم اأفخر الثياب واأغلى اأنواع العطور،ل ي�ستثنى من ذلك �سغرٌي ول كبرٌي غنٌي اأو فقرٌي واإذا مل 

يكن لأحدهم ثياٌب جديدة،فاإنه ي�ستاأجرها من حمالت خا�سة لذلك ) 21(.
وممن اأُعجب بالّطهر والّنظافة يف مكة الرحالة الإجنليزي )اآرثر وافل( حيث و�سف ما وقعت عليه 

عينه من نظافة بيوتاتها و�سوراعها )22(.
اأّن  ُتْظِهر  اأهل مكة بطهارتها ونظافتها؛  كل تلك املقولت التي �سجل بها هوؤلء الرحالة عناية 
العناية بهذا البلد احلرام وبطهارته على َمرنِّ القرون ت�رشفت به ثلة ممن �سكن هذه البقعة وعرف 
قدرها. وهو حمفز يدعونا لالقتداء بالّرعيل الأول.. والرت�ّسم خلطى من بعدهم ممن �سكن هذا 
البلد العظيم فوّفى حقه واأعطى م�ستحقه يف تعظيمه وتطهريه وجتميله وتبخريه وتعطريه من الناحية 

احل�سية والناحية املعنوية.
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تعّطلْت لغُة الأقواِل َفاْنهِمِري

   بالدمِع ِعند َمَقاِم الركِن يا ُمَقُل

قوائم مقرتحة
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هذه قوائم مقرتحة من الأن�سطة والربامج التي ميكن للمراأة اأن تنتقي منها ما ينا�سب لتفعيل 
اأن ترفعها  التي ميكن  ال�سعارات والعبارات  تليها قائمٌة ببع�ض  بيتها،  خ�سي�سة الطهر يف 

الأ�رشة يف منزلها لإحياء ق�سية الّطهر بني اأفرادها.
وهي قوائم ومقرتحات اأَْثَرْتها )الور�سة( التي نّظمها الق�سم الّن�سائي يف برنامج احلي املعظم 
التابع مل�رشوع تعظيم البلد احلرام بالّتعاون مع منتدى الّنور ودار الهداية الّن�سائية لتحفيظ 
القراآن الكرمي يف حي العتيبية.وماهي اإل مقرتحات واإل فالظّن بك اأنك قادرة على اأن 

تبتكري وت�سيفي وتبدعي يف خدمة بلد الله احلرام واإظهار طهارته .

اإعطاء هدية ملن يحافظ على ترتيب فرا�سه.

عمل م�سابقة لأف�سل اأدوات مرتبة ونظيفة

عمل جدول اأ�سبوعي يف احلفاظ على نظافة ال�سعر واجل�سم والأظافر

مكافاأة اأول من يقوم بتقليم اأظافره

جل�سة عائلية يف تعليمهم الآداب ومنها الطهر

تعليق لوحة عن ف�سل اإماطة الأذى

و�سع حاويات خا�سة باأ�سكال جذابة يف املنزل

و�سع جدول لتوزيع املهام على اأفراد الأ�رشة يف النظافة

اإعطاء مكافاأة ت�سجيعية ملن يقوم بالنظافة يف املنزل

تنظيم م�سابقة لأف�سل عر�ض )بوربوينت( واأف�سل بطاقة عن النظافة

متييز الطفل النظيف يف بدنه ومالب�سه بجائزة

  قائمة مقرتحة لأن�شطة اأ�رشية يف الطهر احل�شي                   
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�رشب الأمثلة يف النظافة واملقارنة بني الثوب النظيف والثوب القذر.

عر�ض فيلم وثائقي عن احل�رشات والأمرا�ض الناجتة عن القذارة وعدم النظافة.

عمل برنامج تدريبي على الو�سوء ال�سحيح.

التوجيه من الوالدين لالأطفال بالنظافة اجل�سمية

تدريب الطفل على العتماد على نف�سه يف تنظيف اأ�سيائه اخلا�سة ومكان نومه وال�سحن الذي اأكل فيه

رمي الأب للزبائل والقمامة مب�ساعدة اأبنائه يف احلاويات املخ�س�سة لها

�رشح حديث اإماطة الأذى عن الطريق �سدقه وتكراره على م�سامع الأطفال.

تكرمي الأبناء ووالدهم لعامل النظافة يف احلي وتكرمي من ي�سارك يف ذلك

عمل مكافاأة ملن مييط الأذى عن الطريق.

ذكر ق�س�ض  النبي �سلى الله عليه و�سلم وال�سلف يف العناية بالطهر احل�سي.

اإلزام كل فرد بالعناية باملكان املتواجد فيه.

ت�سمني �سعار عن النظافة يف �سمن ال�سعارات التي ت�سعها الأ�رشة لنف�سها

ا�ستخدام التقنية احلديثة يف تو�سيح النظافة بال�سور.

عمل مكافاأة ملن مييط الأذى عن الطريق.

ذكر ق�س�ض  النبي �سلى الله عليه و�سلم وال�سلف يف العناية بالطهارة

جائزة لأف�سل ر�سمة معربة عن النظافة

  قائمة مقرتحة لأن�شطة اأ�رشية يف الطهر احل�شي
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قراءة الق�س�ض لالأطفال عن اآثار الكرب واحل�سد.

انتقاء كتب عن الطهر املعنوي لالأطفال.

التذكري بالقلب النظيف والقلب املري�ض.

عر�ض اأهم خ�سائ�ض القلب ال�سليم من الآفات

تبيني اأثر املداومة على ال�ستغفار يف تطهري الإن�سان من الذنوب.

ذكر الق�س�ض عن ال�سلف وطهارة قلوبهم.

عمل م�سابقة اأ�سبوعية يف جمع كنوز الأخالق ومنها الطهارة املعنوية.

اإعطاء مكافاأة لالأبناء عند �سدقهم يف موقف يف املنزل

اأخذ الأطفال يف رحلة اإىل احلرم وتعليمهم معاين الطهر والنظافة يف احلرم.

تعويد الطفل على ال�ستغفار حال اخلطاأ.

بعث ر�سائل جوال عن الطهر املعنوي لأفراد العائلة.

م�سابقة حول �سماع �رشيط لت�سحيح بع�ض الأخطاء املنافية للطهارة املعنوية.

تدريب الأطفال على طريقة ال�سيافة التي تدل على نظافتهم

قائمة مقرتحة لأن�شطة اأ�رشية يف الطهر املعنوي
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                قائمة مقرتحة لبع�ض ال�شعارات الأ�رشية عن الطهر احل�شي
بنظافتي ارتقي.

نظافتي عنوان اإمياين.
كن نظيفًا ترى الوجود جمياًل.

ل..للقذارة.
نظافتي �رش �سعادتي.

حياة الإن�سان.. بنظافة الأبدان
نظافتي هي طهارتي.

روعة املنزل يف نظافته وترتيبه.
منزيل جميل لأنه نظيف.

نرتك املكان اأف�سل مما كان.
الطهور �سطر الإميان.

جمال البيت بجمال اأهله.
نظافة لبا�سك دليل جمالك.

نظافة املكان.. تغني عن البيان.
ح�سن التنظيم.. دليل فكرك الكبري.

روعة املنزل اأ�سا�سه نظافته.
غرفتي اأجمل غرفة.

مطبخي برائحة الفل والكادي.
البيت النظيف عنوان اأهله.

راحتي يف نظافة غرفتي.
�سحتك يف نظافة مطبخك.
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قائمة مقرتحة لبع�ض ال�شعارات الأ�رشية عن الطهر املعنوي
طهر قلبك.. لنظر الرحمن.

ل..لأمرا�ض القلوب.

�سعادتي بطهارة قلبي.

اإمياين يف �سدقي.

)امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده(.

�سعادتي بحفظ جوارحي.

املوؤمن ..ل يكذب.

نتقي الله لرنتقي.

جمال اللفظ اأبلغ من جمال ال�سكل.

ابت�سامة رائعة تعك�ض طهارة نف�سك.

قلبي كالوردة البي�ساء.. طهراً ونقاًء.

ابت�سامتي م�رشقة.

جمايل باأخالقي.

اإن الله يحب املتطهرين.

راحتي يف �سفاء قلبي.

بيتنا قطعة من اأر�ض احلرم.
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لأبذلّن ِلطْهِر الَبيِت اأر�شدتي            

              حتى اأناَل ِجوار الر�ْشِل يف َعدِن 

خامتة املطاف
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اأفياء الّطهر يح�سُن بنا تلخي�َض ما �سبق بو�سع قائمة ب�سيء مما يتحقق به  وبعد هذه التطوافة يف 
الطهر ومن ذلك:

• الّطهر بذكر الله تعاىل واتباع �سنة نبيه �سلى الله عليه و�سلم
• الّطهر بنظافة املالب�ض و�سائر املقتنيات.

• الّطهر بنظافة الذات والبدن وتقليم الأظفار ونحوه من دواعي الفطرة
• الّطهر بالتطييب والتبخري والتعطري.
• الّطهر باللفظ الَطينِّب وترك القبيح.

• الّطهر بفعل مكارم الأخالق وترك �سيئها.
• الّطهر باإزالة القاذورات والأو�ساخ.

• الّطهر بالعناية بنظافة املنزل واحلي وكل مكان مبكة �رشفها الله.
• الّطهر بالعناية بالأولد وتنظيفهم يف اأبدانهم ومالب�سهم.

• الّطهر برتبية الأولد على الطهارة.
• كل خمالفة �رشعية هي �سد تطهري مكة املعنوي.

امل�سلم، ول  املعنوية،فال يدخلها غري  الطهارة  الله �سمن  ال�رشعي؛لأّن  بالتطهري  • الوفاء ملكة 
تغزى من كافر اإىل يوم القيامة.

وبهذا اأختي الفا�سلة نكون قد اأَوقْدنا يف طريق التذكري بالّطهر �سمعًة ت�رش الطاهرات لأّن الذكرى 
تنفع املوؤمنني،فهي لهم مبثابة ازدادوا اإمياًنا وطهًرا.

كما اأنها اإ�سارات اأوم�ست بريًقا ميكن اأن ت�ستلهم من �سناها راغبٌة يف العمِل ونا�سطٌة يف خدمة 
البقعة املباركة مب�ساريع يف )بيتها( و )معاين لفكرها( و )وبرامج لأ�رشتها( و )اأعمال لبيئتها(.

والله اأعلم، واإ�سناد العلم له اأ�سلم، وهو اأعلم واأحكم، وا�ستغفر الله تعاىل من كل عرثة وزلل، 
اإنه جواد كرمي، غفور رحيم، لطيف بعباده.
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مكة املكرمة - الزاهر - بجوار جامعة اأم القرى للبنات
5 4 2 1 8 4 0 5    فاك�س :  4 2 8 1 4 0 هاتف  : 

ـم :   برنامج احلي الـُمـعـظنِّ
تثقيفية و تفاعلية، ذات بعد  هو منظومة منا�شط 
تنفيذها،  يف  ال�شراكة  تعتمد  جمتمعي،  قيمي 
اختالف  على  واح���د  ح��ي  �شكان  ت�شتهدف 
منهجية  وبناء  الأف��راد،  ببناء  تعتني  �شرائحهم، 
وحدة  اإيجاد  اإىل  وتهدف  بينهم،  فيما  التعامل 
فكرية عن خ�شائ�س البلد احلرام لدى اأفراد احلي 
لالرتقاء بهم ؛ ليحققوا بحراكهم جمتمع التعظيم 
ويف  الجتماعية،  وروابطهم  عبادتهم  من حيث 
بتطهريها؛  املقد�شة والعناية  البقعة  حفظهم لأمن 
ال�شورة  لأنه حق هلل عز وجل عليهم، فيكونوا 
احل�شنة لأهل مكة يف ح�شن تعاملهم فيما بينهم، 
احلرام،  البلد  اإىل  الزائرين  مع  تعاملهم  ورقي 

والعناية بالبيئة املقد�شة .


