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الحمَد ِ�, نحمُده ونستعيُنه ونستهديه، ونعوُذ با� من شرورِ أنفِسنا وسيئاِت أعمالِنا, من يهده ُهللا فال
مضل� له, ومن يضلْل فال هاديَ له, وأشهُد أن ال إلَه إال ُهللا وحَده ال شريَك له, وأشهُد أّن محمًدا عبُده

ورسوُله, صّلى ُهللا عليه وعلى آلِه وصحبِه وسّلَم تسليًما كثيًرا, أّما بعُد:
ّن، مّمن رق� من اآلداِب العظيمِة والخصالِ الكريمة التي دعا إليها الّشرُع ورّغَب فيها، اإلحساُن إلى كبارِ الس�

عظُمهم, وضعفْت قّوُتهم, وابيض� شعُرهم، فقد جاَء الحثُّ على إكراِمهم وتقديرِهم ومعرفِة
ْر كبيَرنا". سابقتِهم، قالَ -صلى ُهللا عليه سلم-: "ليَس من�ا مْن لْم يَرحْم صغيَرنَا, وُيوق�

فما أسعَد من َفَسَح ُهللا له في األجل، ووّفَقه لصالحِ العمل! فهم فينا الخيُر والبركُة والبهجُة واألمل،
يقولُ -عليه الّصالُة والّسالم-: "خيُركم من طالَ عمُره وَحُسَن عمُله", وقالَ: "البركُة مع أكابرِكم", وهنيًئا

لمن ضّمْت بيوُتهم من كبارِ الّسّن من يبعُث فيها الّسعادَة والّسرور؛ فهم نوُر عيونِنا, وتاُج رؤوِسنا, وبركُة
عيِشنا, وُأْنُس مجالِسنا, وبهجُة حياتِنا، فما أجملَ محّياهم, وما أعذَب حديَثهم, وما أصدَق ابتسامَتهم,

وما أصفى مشاعَرهم!.
فللِه تلَك األرواُح الّطاهرُة, والقلوُب الطّيبُة, والّصدوُر السليمُة, والوجوُه المسفرُة, والجباُه النّيرُة,

واألنفاُس العاطرُة, واأللسنُة الّذاكرُة, والّنفوُس التقّيُة, والِفَطُر النقّيُة، وِ� بيوٌت بهم عامرة، ومجالُس
وَن حولَهم ويجلسوَن بين يديهم، ُيحّبهم الّصغار، ويألُفهم بهم حافلة، يتوافُد الجميُع إليهم، ويلتفُّ

الكبار، ويستنيُر الّشباُب بما لديهم من ِحَكٍم وتجارَِب ِغَزار.
فما أعظَم بركَتهم, وما أطيَب ُمجالسَتهم!، فبالقرِب منهم تشعُر بالّطمأنينة، وتغشاك الّرحمُة

والّسكينة، كم تفّيْأنا بظاللِهم، وكم غمرونا بكرِمهم ونوالِهم!، يستقبلوننا بالّترحيب، ويتعاهدوننا
بالُحب� والكرِم والحفاوِة والّطيب، كم رفعوا لنا من صادِق الّدعوات؛ َفُفّتحْت لنا ببركتِها أبواُب التوفيِق

والّرزِق والخيرات، وُحفظنا بها من األخطارِ واآلفات!، فعلينا أْن نبادلَهم تلك المشاعر، بإظهارِ اهتماِمنا
دِنا إليهم. بهم، وُحب�نا لهم، وحفاوتِنا بهم، وعطِفنا عليهم، وتودُّ

فكم هم بحاجٍة إلى من يجالُسهم ويؤانُسهم، ويعيُش هموَمهم ومشاعَرهم، ويخاطُبهم بلغتِهم,
ويسمُع منهم، ويستشيُرهم ويستأذُنهم، ويصبُر عليهم, ويدعو لهم ويكرُمهم، إّنهم كنٌز ثميٌن في

دورِكم، فأّدوا زكاتَه بخدمتِهم واإلحسانِ إليهم.

المقدمة
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كبير السن وحقوقه في اإلسالم -
الحمد � رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين أّما بعد :

إن من المكارم العظيمة، والفضائل الجسيمة البر واإلحسان إلى كبار السن، ورعاية
حقوقهم، والقيام بواجباتهم، وتعاهد مشكالتهم، والسعي في إزالة المكدرات

والهموم واألحزان عن حياتهم، إن هذا من أعظم أسباب التيسير والبركة، وانصراف الفتن
والمحن والباليا والرزايا عن العبد، وسبب للخيرات والبركات المتتاليات عليه في دنياه

وعقباه، لقد جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم: (إنما ُتنَصرون بضعفائكم) وقوله
صلى هللا عليه وسلم:(ابلغوني ضعفاَءكم؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم) فِمن

؛ ألنه يصاحب المرء مرحلَة الكبر ضعٌف عام، هؤالء الضعفاء في المجتمع اإلنساني الُمِسنُّ
بحيث تظهر بعض التغيرات على جسم اإلنسان في حالة تقدمه في السن، مثل تجعد الجلد
وجفافه، وثقل في السمع، وضعف في البصر والحواس بشكل عام، وبطء الحركة، وتغير
لون الشعر، وما يحدث من ضعف في العظام، وانخفاض لحرارة الجسم، وضعف الذاكرة

والنسيان، وبروز هذه التغيرات يتطلب الرعاية بهم ومن الفضائل لكبار السن في اإلسالم،
وما شرع لهم اإلسالم من حقوق وواجبات، ولذا قال نبينا صلى هللا عليه وسلم وهو

يرشدنا إلى حق الكبير: (َمن لم يرحم صغيرنا ويعرِْف حق� كبيرنا، فليس منا)

د. محمد بن سليمان الواصل
 



مجلة بركةالبيت

عن النادي 

نادي الوفاء لألمهات , ُأنشئ النادي بعد أن اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبداعزيز اهتمًا بالغًا في رعاية كبار السن حيث جرى إطالق الكثير من المبادرات المقدمة لكبار السن في

المجتمع ومن ضمنها مبادرة الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة األفالج ( بشرى ) حيث أنشأت نادي الوفاء

لألمهات الذي يقدم برامج في مجاالت مختلفة (  ثقافية و ترفهية و اجتماعية و رياضية )   باإلضافة إلى

المسار األهم وهو مسار الزيارات االجتماعية التي تستهدف كبيرات السن في منازلهم حيث يتم زيارتهن

وتبادل أطراف الحديث معهن وإعداد برنامج لهن بحضور مشتركات النادي  وذلك تقديرًا لوجودهن وإسهامًا

في إدخالىالسرور لقلوبهن .

أهداف النادي

تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة من خالل تقديم مايعود

عليهم بالنفع والفائدة  .

تقديم برامج ثقافية وترفيهية واجتماعية  ورياضية لكبار السن .

استثمار خبرات وقدرات كبار السن المهنية والعلمية .

اشراك الفرق التطوعية في خدمة كبار السن .



هناك العديد من العوامل االجتماعية والسكانية والنفسية والبيولوجية التي تسهم وتؤثر في
الحالة الصحية والنفسية للفرد، وتجتمع هذه العوامل تقريًبا لدى كبار السن. ومن أمثلتها: الفقر،

العزلة االجتماعية، االعتماد على اآلخرين، والشعور بالوحدة، فكل هذه العوامل تؤثر سلًبا في
صحة ونفسية المسن.

يساعد الدعم االجتماعي واألسري في تعزيز كرامة كبار السن ويحد من آثار المشكالت النفسية
المترتبة على هذه الفئة، ومن المالحظ زيادة عدد المسنات عن المسنين في العالم، حتى أصبح
يطلق عليهم (شيخوخة اإلناث)، وتختلف المشكالت الصحية واألمراض التي تصيب المسنات عن
المسنين، كما نجد أن النساء عادة لديهن دخل مادي أقل وعالقات اجتماعية أفضل. ومن جهة

أخرى يزيد تعرض النساء لالكتئاب والخرف  مقارنة مع الرجال.

نفسيــــاً

العوامل الكامنة وراء ظهور المشكالت الصحية النفسية لدى كبار السن



البرامج وفعاليات



نفذ المسار الثقافي  
برنامج : اليوم الوطني السعودي

والذي احتوى على لقاء قدمته األستاذة موضي الكلثم

والذي حثت خالله على تعزيز الوطنية والوالء للوطن ,

باإلضافة إلى مشاركة الحضور بقصص عن عهد الملك

عبدالعزيز وأبناؤه وأبرز األحداث في عهد الملوك , وصاحب

ذلك المسابقات الوطنية الثقافية والحركية .

استديو البرنامج :

في شهر سبتمبر

مجلة بركةالبيت



نفذ المسار الرياضي ( برنامج مران) 
حيث ُتقدم التمارين الرياضية وتمارين الكارديو والمقاومة واليوغا في المسار الرياضي

بقيادة الُمدربة : نهله الصخابرة خالل يوم : األحد والثالثاء .

استديو البرنامج

في شهر اكتوبر

مجلة بركةالبيت



نفذ المسار الثقافي  
برنامج : اليوم العالمي للقهوة

والذي شارك فيه مشتركات النادي بأركان متنوعة للقهوة السعودية حيث كانت المنافسة بنًا على عدد من

المعايير منها :

أفضل قهوة سعودية  , أجميل تنسيق لألركان , أفضل حال قهوة 

والحديث حول فوائد القهوة وكميات استهالكها للفئات العمرية وطريقة تحضيرها

استديو البرنامج 

في شهر اكتوبر

مجلة بركةالبيت



نفذ المسار الثقافي 
برنامج : المعتـــــــم

ويعد المعتم برنامج ثقافي اجتماعي , تقدم فيه اللقاءات الثقافية والمسابقات والتحديات

والمنافسات باإلضافة إلى تقديم وجبة العشاء للحضور .

استديو البرنامج

في شهر اكتوبر

مجلة بركةالبيت



نفذ المسار الثقافي 
برنامج : التوعية بسرطان الثدي

حيث أقيم البرنامج بالشراكة مع المركز الصحي بليلى وسط حضور المشتركات حيث تم تقديم ندوة

طبية عن المرض واستقبلت خالله  الدكتورة استفسارات واستشارات الحضور , وقام المركز بتوزيع

إحاالت للكشف المبكر عن المرض تسهيًال لهم حتى يتم زيارة المستشفى للكشف 

استديو البرنامج

في شهر اكتوبر

مجلة بركةالبيت



نفذ المسار الثقافي 
برنامج : هشاشة العظام

تزامناً مع اليوم العالمي لهشاشة العظام والذي احتوى على ندوة تناقش
مسببات الهشاشة وطرق الوقاية منها والتعرف على األطعمة الصحية وتخلل

البرنامج المسابقات الحركية والثقافية .
 

استديو البرنامج

في شهر اكتوبر

مجلة بركةالبيت



نفذ مسار الزيارات االجتماعية
زيارة الوالدة : أم عبدالعزيز 

حرم الشيخ : راشد بن علي ال زنان ( رحمه هللا )
نظم المسار االجتماعي زيارة خاصة للوالدة : ساره العتيق في منزلها الكائن بحي الدوائر , حيث قام مشتركات النادي

بالحضور وتقديم المشاركات والحوارات الهادفة خالل الزيارة .
أثنت أم عبدالعزيز  وأسرتها على هذهالمبادرة التي قدمها النادي والتي انعكست إيجاباً على الوالدة , والقت أيضاً

استحسان واستجابة المجتمع لهذة البادرة الطيبة .

استديو البرنامج

في شهر اكتوبر

مجلة بركةالبيت



نفذ المسار الثقافي 
برنامج : مكشتات ليالي الوسم

حيث ُقدم فيه جلسة حوارية مع األستاذة موضي الكلثم وتخلل البرنامج التحديات
الميدانية والمسابقات الحركية و الثقافية .

استديو البرنامج

في شهر اكتوبر

مجلة بركةالبيت



كثيًرا ما تكون سنوات العمر األخيرة حافلة بالتحوالت (مثل التوقف عن العمل واالنتقال لمرحلة
التقاعد، أو تغيير المنزل، أو فقدان األحبة واألصدقاء).

التقاعد 
غالًبا ما يكون التقاعد هو أول تحول رئيسي يواجهه كبار السن.تختلف آثار التقاعد على الصحة

البدنية والنفسية من شخص آلخر، وذلك بحسب موقف الُمسن من التقاعد، وسببه.يواجه حوالى
ثلث الُمتقاعدين صعوبة في التكيف مع جوانب معينة من حياة التقاعد، مثل انخفاض الدخل،

وتراجع الدور الذي يمارسونه في المجتمع، واالستحقاقات االجتماعية.قد يختار بعض الُمسنين
التقاعد طواعية، أو ينتظرونه بفارغ الصبر.في حين يضطر آخرون إلى التقاعد بشكل إلزامي
(بسبب مشاكل صحية أو فقدان الوظيفة).قد يكون من المفيد أن يستعد الُمسن لسنوات

التقاعد بالتحضير الجيد، واستشارة المتقاعدين السابقين.يقدم العديد من أرباب العمل
والجمعيات األهلية خدمات لتخطيط مرحلة التقاعد. .

 

آثار التحوالت في الحياة على كبار السن



المبادرة تهدف إلى تقديم عدة برامج وخدمات تستهدف كبار السن وتسهل أداء
ُنسكهم.

تزامنا مع اليوم العالمي للمسّنين، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي مبادرة "توقير"، التي تقدم برامج وخدمات عدة تستهدف كبار السن

وتسهيل أداء ُنسكهم والعمل على راحتهم وإثراء تجربتهم.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز

السديس إن الرئاسة العامة للحرمين تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات االجتماعية
والتطوعية واإلنسانية لقاصدي المسجد الحرام والعناية بهم مع تطبيق اإلجراءات

الوقائية واتباع التعليمات الصحية وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم بالمسجد الحرام.
وأضاف أن الرئاسة ممثلة بوكالة الخدمات االجتماعية والتطوعية واإلنسانية لديها رزمة
من الخدمات لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة كدفع العربات المجانية ألداء مناسك

العمرة بكل يسر وسهولة وتقديم الهدايا التذكارية والضيافة لهم واالحتفاء بهم.
 

مبادرة "توقير"

مبادرة سعودية لقاصدي الحرمين من كبار السن

اليوم العالمي لكبار السن

https://www.spa.gov.sa/2389161


التغذية الصحية للمسنين
مع التقدم في العمر، يتغير جسم المسن وحياته؛ حيث قد تؤثر التغييرات في حياته

المنزلية، وصحته، وأدويته، واإلحساس بالرائحة والذوق في اهتمامه باألكل الصحي،
والنشاط البدني.

الغذاء الصحي :
مع التقدم في العمر، يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية أقل، والكثير من العناصر الغذائية،

حيث ُينصح المسنون، بتناول األطعمة الغنية بالمواد المغذية مثل:
الفواكه والخضراوات، اختر مجموعة من األنواع بألوان نابضة بالحياة.

الحبوب الكاملة، مثل: دقيق الشوفان، وخبز القمح الكامل، واألرز البني.
الحليب، والجبن الخالي من الدهون، أو قليل الدسم، أو حليب الصويا، أو األرز المدعم

بفيتامين (د)، والكالسيوم.
المأكوالت البحرية، والدواجن، والبيض.

الفول، والمكسرات.

كما توجد بعض األطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية؛ لذا يجب تناولها بكميات أقل:
المشروبات المحالة بالسكر، والحلويات.

األطعمة التي تحتوي على زبدة، أو دهون أخرى.
الخبز األبيض، واألرز، والمعكرونة المصنوعة من الحبوب المكررة.



Jboshralhuda

0504943335

امسح الباركورد للوصول للموقع االلكتروني

تواصل معنا


