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رمضان يوم بيوم
هذا التقومي يحتوي على بعض الفوائد التي تشحذ همة
املؤمن في رمضان و حتثه على فعل اخليرات.
لكي نكسب األجر و املثوبة من اهلل ,ميكننا تطبيق ما
يناسبنا من الفوائد املكتوبة و تعليمها لآلخرين.
و إذا أردنا احلصول على املزيد من األجر ,ميكننا نشر
هذا التقومي في املنتديات و القوائم البريدية و إرساله
إلى أصدقائنا و معارفنا الذين سيرسلونه بدورهم إلى
معارفهم ,و هكذا ننال األجر العظيم من اهلل تعالى,
ألن الدال على اخلير كفاعله كما قال املصطفى عليه
الصالة و السالم.

أين يستخدم هذا التقويم؟
بإمكانك وضعه أو تعليقه في بيتك ,في مدرستك ,في
مكتبك ,في املصلى ,في مكان عملك ,في املسجد,
في لوحات اإلعالنات ,على باب الثالجة ,أو في أي مكان
مناسب.
نسأل اهلل أن يرزقنا اإلخالص في القول و العمل ,و نسأله
أن يتقبل هذا العمل و أن يجزي خيرا كل من قام عليه و
ساهم فيه و في نشره ,إنه جواد كرمي...
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آية
س ُك ْم وَأَنْت ُْم
نس ْو َن أَن ُف َ
َّاس بِالْ ِبرِّ وَت َ َ
أَتَأ ْ ُم ُرو َن الن َ
َاب أ َ َفال ت َ ْع ِقلُو َن ( )44البقرة.
ت َ ْتلُو َن الْ ِكت َ
ما أقبح حالَنا حني نأمر الناس بعمل اخليرات,
ونترك أنفسنا ,فال نأمرها باخلير العظيم
حديث
إمنا األعمال بالنيات و إمنا لكل امرئ ما نوى.
متفق عليه
قصة
الفيل ( ....قصة جميلة عن اخلروج من منطقة
الراحة )
يحكى في قدمي الزمان أن فيال قد ولد وربط أحد
أرجله برباط طوله عشرة أقدام  ،وعندما تعلم
الفيل املشي تقدم خطوة  ،فرح كثيرا بتلك
اخلطوة ،فكر بخطوة ثانية ،جنح وخطا اخلطوة
الثانية وجنح في اخلطوة الثالثة والرابعة
واخلامسة حتى اخلطوة العاشرة  ،أحس بأن
لديه من القدرات ما يجعله يخطو خطوات
غير محدودة  ،لكن  .....عند اخلطوة احلادية

2

صاحبنا الفيل بأن كالمهم ضرب من اخليال
عشرة  ،قيده الرباط املربوط في أحد رجليه
 ،أحس بأنهم يستهزئون به  ،أحس بأنهم
لم ييأس  . . .غير اجتاهه  ،ذهب للشمال . . . .
يكذبون
تعثر عند اخلطوة احلادية عشرة  ،ذهب للشرق
قالوا له تعال معنا وشاهد صدق ما حتدثنا به
 . . . .تعثر عند اخلطوة احلادية عشرة  ،كذلك
 ،قال بأنه ال يستطيع فهذه قدراتي  ،البيئة ال
عندما ذهب للجنوب وللغرب
تساعدني ,هذه عاداتنا هذه دائرتنا ال نستطيع
أحس باإلحباط للمرة األولى في حياته
اخلروج منها
الشعور باإلحباط مدمر للمشاعر وللعقل
عزم أخيرا على املضي معهم  ،خطا اخلطوة
وللسلوك
األولى  ،والثانية  ،لكن توقف عند اخلطوة
بسبب هذا الشعور عاش وحيدا ضمن دائرة
العاشرة .قالوا له :تقدم  ،قال :ال أستطيع.
نصف قطرها عشر خطوات
مسكني صاحبنا لم يكن قادرا على تخطي
اقتنع أو باألحرى أقنع نفسه بأن هذه قدراته
احلواجز الوهمية .أحدهم قال :ينقصه الثقة
 ،عليه أن يعيش ضمن هذه الدائرة  ،عليه أن
يفكر ضمن هذه الدائرة  ،عليه أن يحب ويكره باخلطوة احلادية عشرة.
قال له :جرب فقط أن تخطو اخلطوة األولى
ضمن هذه الدائرة ,لكن .....
خارج الدائرة  ،استشعر أول خطوة تخطوها
هناك من ساعده في فك قيوده  ،وأزال القيود
احلسية امللموسة ،لكن القيود املعنوية مازالت وأنت طفل
كيف كنت واثقا من قدراتك  ،كيف كنت
موجودة.
متفائال  ،كيف كان طموحك بال حدود  ،كيف
جاءه رفاقه أخبروه عن أحوالهم  ،منهم من
كانت صورة املستقبل مشرقة أمامك
ذهب للغابات االستوائية  ،منهم من قابل
أحس صاحبنا الفيل بأن إحساسا ما بدأ
أفياال هندية وإفريقية  ،منهم من شاهد
حيوانات أخرى غير األفيال  ،منهم من شرب من يزلزل كيانه  ،سالت دمعة ساخنة على خده
النهر  ،منهم من له مغامرات في اجلانب اآلخر  ،مشاعر جميلة وأحاسيس فياضة بدأت تدب
في عروقه
من الغابة  ،منهم من شارك أرقى األحياء-
اإلنسان -في التنقل والعروض السيركية.أحس أخيرا خطا خطوة خارج الدائرة.

ما هذا؟ لم يحصل شيء  ،لم يصبني
أي مكروه  ،لم يعتب علي أحد بل اجلميع
شجعني  ،فتشجع على اخلطوة الثانية
والثالثة خارج الدائرة  ،انطلق وبقوة سبق بها
أقرانه ،شاهد عاملا لم يكن قط مبخيلته  ،شرب
من النهر ،أكل من الشجر ،و شارك في املرعى
حتى البقر .
حكمة
كن كاملسمار ,ال تزيدك املطرقة إال ثباتا...
دعاء
(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي.
فكرة
ملاذا ننتظر للعشر األواخر حتى نبدأ في صالة
القيام؟ فلنجرب أن نبدأ و نعود أنفسنا و لو
بركعتني في املنزل ثم نزيد قدر املستطاع
بحيث نصل للعشر األواخر و نحن متعودون
على القيام و السهر في طاعة اهلل.
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املدرسة من ضمن قائمة األسماء!!)
آية
العجيب أن بعضهم حصل على بطاطا واحدة وآخر بطاطتني
ني ( )45وآخر  3بطاطات وآخر على  5بطاطات وهكذا ....
اش ِع َ
الص ْبرِ وَ َّ
اس َت ِعينُوا ب ِ َّ
وَ ْ
الصال ِة وَإِنَّهَ ا لَ َك ِبيرَ ٌة إِال َّ َعلَى الخْ َ ِ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َّ
َّ
عندئذ أخبرتهم املدرسة بشروط اللعبة وهي :
اجعُ و َن ( )46البقرة
ال ِذي َن يَظنُّو َن أنهُ ْم ُمالقو رَب ِّ ِه ْم وَأنهُ ْم إِل ْي ِه ر َ ِ
فلنستعن في كل أمورنا بالصبر بجميع أنواعه ,وكذلك الصالة .أن يحمل كل طفل كيس البطاطا معه أينما يذهب ملدة أسبوع
واحد فقط.
وإنها لشاقة إال على اخلاشعني الذين يخشون اهلل ويرجون ما
عنده ,ويوقنون أنهم سيالقون ربِّهم َّ
مبرور األيام أحس األطفال برائحة كريهة تخرج من كيس
جل وعال بعد املوت ,وأنهم
البطاطا ,وبذلك عليهم حتمل الرائحة و ثقل الكيس أيضا.
إليه راجعون يوم القيامة للحساب واجلزاء.
وطبعا كلما كان عدد البطاطا أكثر فالرائحة تكون أكثر
والكيس يكون أثقل .بعد مرور أسبوع فرح األطفال ألن اللعبة
حديث
انتهت .
عن أبـي رقــيـة متـيم بن أوس الـداري رضي اهلل عنه  ،أن النبي سألتهم املدرسة عن شعورهم وإحساسهم أثناء حمل كيس
البطاطا ملدة أسبوع ,فبدأ األطفال يشكون اإلحباط واملصاعب
صلى اهلل عـليه وسـلم قـال  (:الـديـن النصيحة ).
التي واجهتهم أثناء حمل الكيس الثقيل ذو الرائحة النتنة
قلنا  :ملن ؟؟قال  ( :اهلل  ،ولـكـتـابـه  ،ولـرسـولـه  ،و ألئـمـة
أينما يذهبون  ,بعد ذلك بدأت املدرسة تشرح لهم املغزى من
الـمـسـلـمـيـن وعــامـتهم ) رواه مسلم [ رقم ] 55 :
هذه اللعبة .
قالت املدرسة:
قصة
هذا الوضع هو بالضبط ما حتمله من كراهية لشخص ما في
قررت مدرسة روضة أطفال أن جتعل األطفال يلعبون لعبة ملدة قلبك  ,فالكراهية ستلوث قلبك وجتعلك حتمل الكراهية معك
أينما ذهبت ،فإذا لم تستطيعوا حتمل رائحة البطاطا ملدة
أسبوع واحد!.
فطلبت من كل طفل أن يحضر كيس به عدد من ثمار البطاطا ،أسبوع فهل تتخيلون ما حتملونه في قلوبكم من كراهية طول
عمركم ؟
وعليه إن يطلق على كل بطاطايه اسم شخص يكرهه !!.
وفي اليوم املوعود أحضر كل طفل كيس بطاطا موسومة
بأسماء األشخاص الذين يكرهونهم ( بالطبع لم تكن مديرة

حكمة
الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر
دعاء
انصرْنَا َعلَى الْ َق ْوم
(رَبَّنَا أ َ ْفرِ ْغ َعلَ ْينَا َ
ص ْبرًا وَث َ ِّبتْ أ َ ْقدَا َمنَا وَ ُ
ِ
الْ َكا ِفرِي َن)
فكرة
كبار السن من األقارب و اجليران و املعارف .كيف نستطيع رسم
البسمة على وجوههم؟ و كيف نقوم بإسعاد واحد منهم
الليلة؟ فكر في شخص مسن و حاول أن تدخل البهجة على
قلبه اليوم ,و سترى أثر ذلك على نفسك ,و من يدري؟ فقد
حتصل على دعوة صادقة منه...
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آية
ُم ِفيهَ ا خَ الِدُو َن ( )82البقرة
ات أُوْلَ ِئ َك أ َ ْ
وَالَّ ِذي َن آ َمنُوا وَع َِملُوا َّ
ص َح ُ
اب الجْ َ َّن ِة ه ْ
الصالحِ َ ِ
خالصا ,وعملوا األعمال املتفقة مع شريعة اهلل التي
إ َّن الذين صدَّقوا باهلل ورسله تصدي ًقا
ً
أوحاها إلى رسله ,سيالزمون اجلنة في اآلخرة مالزم ًة دائم ًة ال تنقطع.
حديث

وأكثر فاعلية مما نتخيل.
يذكرنا أحد الكتاب بذلك فيقول أنت ما تؤمن به لذا فكر بشكل أكبر ,احلم بشكل أكبر ,توقع
نتائج أكبر ,وادع اهلل أن يعطيك أكثر.
ماذا سيحدث لو رميت مبقالتك الصغيرة التي تقيس بها أحالمك واستبدلت بها واحدة أكبر؟
ماذا سيحدث لو قررت أن ال ترضى باحلصول على أقل مما تريده وتتمناه؟ ماذا سيحدث لو قررت
أن حياتك ميكن أن تكون أكثر فاعلية وأكثر سعادة مما هي عليه اآلن؟ ماذا سيحدث لو قررت أن
تقترب من اهلل أكثر وتزداد به ثقة وأمال ؟ ماذا سيحدث لو قررت أن تبدأ بذلك اليوم؟
وال ننس حديث النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ,قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «إذا
سألتم اهلل فاسألوه الفردوس األعلى»

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي اهلل عنه  ،قال  :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يقول  ( :ما نهيتكم عنه فاجتنبوه  ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم  ،فإمنا أهلك
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم ) .رواه البخاري

حكمة

قصة

العاقل من عقل لسانه واجلاهل من جهل قدره

يروى أن صيادا ً كان السمك يعلق بصنارته بكثرة .وكان موضع حسد بني زمالئه الصيادين .وذات
يوم ,استشاطوا غضبا ً عندما الحظوا أن الصياد احملظوظ يحتفظ بالسمكة الصغيرة ويرجع
السمكة الكبيرة إلى البحر ،عندها صرخوا فيه :ماذا تفعل؟
هل أنت مجنون؟ ملاذا ترمي السمكات الكبيرة؟ عندها أجابهم الصياد
«ألني أملك مقالة صغيرة»
قد ال نصدق هذه القصة لكن لألسف نحن نفعل كل يوم ما فعله هذا الصياد .نحن نرمي
باألفكار الكبيرة واألحالم الرائعة واالحتماالت املمكنة لنجاحنا خلف أظهرنا على أنها أكبر من
عقولنا وإمكانيتنا –كما هي مقالة ذلك الصياد.
هذا األمر ال ينطبق فقط على النجاح املادي ,بل أعتقد أنه ينطبق على مناطق أكثر أهمية نحن
نستطيع أن نحب أكثر مما نتوقع ,أن نكون أسعد مما نحن عليه أن نعيش حياتنا بشكل أجمل

دعاء
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
فكرة
العمالة و اخلدم ,ماذا نستطيع أن نفعل لهم في هذا الشهر الفضيل كي نحببهم في ديننا؟ لو
فكرنا قليال فسنجد بدل الطريقة  20طريقة .املعاملة احلسنة ,االبتسامة ,رد السالم بل و املبادرة
به ,الصدقة ,و غير ذلك الكثير مما ميكننا تقدميه لهم لننال األجر الكبير من اهلل تعالى.
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آية
أَوَ ُكلَّ َما عَا َهدُوا عَهْ دا ً ن َ َب َذ ُه َفرِ ٌ
ُم ال يُ ْؤ ِمنُو َن ()100البقرة
يق ِمنْهُ ْم ب َ ْل أ َ ْك َث ُره ْ
ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود!! فكلما عاهدوا عهدًا طرح ذلك العهد فريق
منهم ,ونقضوه ,فتراهم ي ُ ْبرِمون العهد اليوم وينقضونه غدًا ,بل أكثرهم ال يصدِّقون مبا جاء به
نبي اهلل ورسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم.
حديث
عن أبي محمد احلسن بن على بن أبي طالب رضي اهلل عـنهـما  ،قـال  :حـفـظـت مـن رســول
اهلل صلى اهلل عـليـه وسلم  ( :دع ما يـريـبـك إلى ما ال يـريـبـك ).
رواه الترمذي [ رقم  ، ] 2520 :والنسائي [ رقم  ، ] 5711 :وقال الترمذي  :حديث حسن صحيح.
قصة
هناك طفل يصعب إرضاؤه ,أعطاه والده كيس مليء باملسامير وقال له:
قم بطرق مسمارا واحدا في سور احلديقة في كل مرة تفقد فيها أعصابك أو تختلف مع أي
شخص!!! في اليوم األول قام الولد بطرق  37مسمارا في سور احلديقة  ,وفي األسبوع التالي
تعلم الولد كيف يتحكم في نفسه وكان عدد املسامير التي توضع يوميا ينخفض ,الولد
أكتشف أنه تعلم بسهوله كيف يتحكم في نفسه ,أسهل من الطرق على سور احلديقة في
النهاية أتى اليوم الذي لم يطرق فيه الولد أي مسمار في سور احلديقة عندها ذهب ليخبر والده
أنه لم يعد بحاجة إلى أن يطرق أي مسمار.
قال له والده :اآلن قم بخلع مسمارا واحدا عن كل يوم مير بك دون أن تفقد أعصابك
مرت عدة أيام وأخيرا متكن الولد من إبالغ والده أنه قد قام بخلع كل املسامير من السور

قام الوالد بأخذ ابنه إلى السور وقال له :بني قد أحسنت التصرف ,ولكن انظر إلى هذه الثقوب
التي تركتها في السور لن تعود أبدا كما كانت! و كذلك عندما تخطيء بحق أحد فإنك تترك آثارا
في نفسه ,و قد ال تنمحي هذه اآلثار حتى و لو اعتذرت.
حكمة
في تقلب األحوال علم جواهر الرجال
دعاء
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب
فكرة
ملاذا ال نحاول من اليوم التخلص من أي عادة سيئة و مجاهدة أنفسنا على ذلك مع استبدال تلك
العادة بأخرى حميدة؟
لو قمنا بذلك من اليوم مع االستمرار طوال شهر رمضان لوجدنا أنفسنا قد تغيرنا لألفضل
بنهاية شهر رمضان.

5
آية
س ُك ْم ِم ْن خَ ْي ٍر تجَ ِدُو ُه
يموا َّ
وَأ َ ِق ُ
الصال َة وَآتُوا الز ََّكا َة وَ َما تُ َق ِّد ُموا ألَن ُف ِ
َ
للهَّ
للهَّ
صي ٌر ( )110البقرة.
ِع ْن َد ا ِ إ ِ َّن ا بمِ َا ت َ ْع َملُو َن ب َ ِ
واشتغلوا -أيها املؤمنون -بأداء الصالة على وجهها الصحيح,
وإعطاء الزكاة املفروضة .واعلموا أ َّن كل خير تقدمونه
ألنفسكم جتدون ثوابه عند اهلل في اآلخرة .إنه تعالى بصير بكل
أعمالكم ,وسيجازيكم عليها.
حديث
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  ( :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعـنيه ) .
حديث حسن  ،رواه الترمذي [ رقم  ] 2318 :ابن ماجه [ رقم :
.] 3976
قصة
تقول القصة أنه وقف البروفيسور أمام تالميذه ,ومعه بعض
الوسائل التعليمية,وعندما بدأ الدرس ودون أن يتكلم أخرج
عبوه زجاجية كبيرة فارغة وأخذ ميألها (بكرات اجلولف) ثم سأل
التالميذ :هل الزجاجة التي في يدي مليئة أم فارغة ؟ فاتفق
التالميذ على أنها مليئة .فأخذ صندوقا ً صغيرا من احلصى
وسكبه داخل الزجاجة ثم رجها بشده حتى تخلخل احلصى
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في املساحات الفارغة بني كرات اجلولف ثم سألهم إن كانت
الزجاجة مليئة ؟ فاتفق التالميذ مجددا ً على أنها كذلك .فأخذ
بعد ذلك صندوقا ً صغيرا ً من الرمل وسكبه فوق احملتويات في
الزجاجة وبالطبع فقد مأل الرمل باقي الفراغات فيها ,سأل
طالبه مره أخرى إن كانت الزجاجة مليئة ؟ فردوا بصوت واحد
بأنها كذلك .أخرج البروفيسور بعدها فنجانا ً من القهوة.
وسكب كامل محتواه داخل الزجاجة .فضحك التالميذ من
فعلته وبعد أن هدأ الضحك شرع البروفيسور في حديث قائال ً:
اآلن أريدكم أن تعرفوا ما هي قصة .إن هذه الزجاجة متثل حياة
كل واحد منكم وكرات اجلولف متثل األولويات في حياتك :
دينك  ،قيمك  ,أخالقك  ،عائلتك  ,أطفالك  ,صحتك  ,أصدقائك.
بحيث لو انك فقدت ((كل شيء)) وبقيت هذه األشياء فستبقى
حياتك مليئة وثابتة .أما احلصى فيمثل األشياء املهمة في
حياتك :
وظيفتك  ,بيتك  ,سيارتك ...إلخ .وأما الرمل فيمثل بقية
األشياء أو لنقل :األمور البسيطة و الهامشية .فلو كنت
وضعت الرمل في الزجاجة أوالً,
فلن يتبقى مكان للحصى أو لكرات اجلولف .وهذا يسري على
حياتك الواقعية كلها.فلو صرفت كل وقتك وجهدك على توافه
األمور فلن يتبقى مكان لألمور التي تهمك لذا فعليك أن تنتبه
جيدا وقبل كل شيء لألولويات ,حلياتك واستقرارك ,احرص على
االنتباه لعالقتك بدينك ومتسكك بقيمك و مبادئك و أخالقك.
امرح مع عائلتك  ،والديك  ،اخوتك  ،وأطفالك .قدم هدية
لشريك حياتك وعبر له عن حبك .وزر صديقك دائما ً واسأل

عنه .استقطع بعض الوقت لفحوصاتك الطبية الدورية,
وثق دائما بأنه سيكون هناك وقت كاف لألشياء  .ودائما ً اهتم
بكرات اجلولف أوال ً فهي األشياء التي تستحق حقا ً االهتمام.
حدد أولوياتك فالبقية مجرد رمل .وحني انتهى البروفيسور من
حديثه رفع أحد التالميذ يده قائالً :لم تبني لنا ما متثله القهوة
؟ فابتسم البروفيسور وقال  :أنا سعيد ألنك سألت .أضفت
القهوة فقط ألوضح لكم .بأنه مهما كانت حياتك مليئة
فسيبقى هناك دائما ً مساحه لفنجان من القهوة.
حكمة
تصادق مع الذئاب  ...على أن يكون فأسك مستعدا ً
دعاء
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ,و أدخلنا جنات
الفردوس مع األبرار.
فكرة
حدد أولوياتك في رمضان ,و أولوياتك لهذه السنة و أولوياتك
ملا بقي من عمرك ,و اكتبها ,و من ثم ركز عليها و اعمل على
ضوئها ,لتعيش حياة فعالة لها معنى و طعم مميز.
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وسخر اهلل تعالى هذه الضفدعة لتحملني فال يضرني املاء في فيها  ،وتضع فاها على ثقب
الصخرة وأدخلها  ،ثم إذا أوصلت رزقها إليها وخرجت من ثقب الصخرة إلى فيها فتخرجني من
سمعت لها من تسبيحة ؟ قالت  :نعم ,تقول :يا من ال
البحر فقال سليمان عليه السالم  :وهل
ِ
ينساني في جوف هذه اللجة برزقك ,ال تنس عبادك املؤمنني برحمتك.

َ
َ
لخْ َ
لجْ ُ
َ
ات وَب َ ِّ
َ َ ُ َّ ُ
الصابِرِي َن ()155
شرْ َّ
س وَال َّث َمرَ ِ
وع وَن َ ْق ٍ
ص ِم ْن األ ْم َو ِ
ال وَاألن ُف ِ
وَلن ْبل َونك ْم بِش ْي ٍء ِم ْن ا ْو ِف وَا ِ
البقرة.
ولنختبرنكم بشيء يسير من اخلوف ،ومن اجلوع ,وبنقص من األموال بتعسر احلصول عليها,
أو ذهابها ,ومن األنفس :باملوت أو الشهادة في سبيل اهلل ,وبنقص من ثمرات النخيل واألعناب
واحلبوب ,بقلَّة ناجتها أو فسادهاِّ .
وبشر -أيها النبي -الصابرين على هذا وأمثاله مبا يفرحهم
س ُّرهم من حسن العاقبة في الدنيا واآلخرة.
وي َ ُ

ذوو النفوس الدنيئة ,يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء

حديث

دعاء

« من قال حني يصبح و حني ميسي  :سبحان اهلل و بحمده مائة مرة  ،لم يأت أحد يوم القيامة
بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه»  -صحيح مسلم -

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء

قصة
قيل أن النبي سليمان عليه السالم كان جالسا ً على شاطئ بحر  ،فبصر بنملة حتمل حبة قمح
تذهب بها نحو البحر  ،فجعل سليمان ينظر إليها حتى بلغت املاء فإذا بضفدعة قد أخرجت
رأسها من املاء  ،ففتحت فاها فدخلت النملة وغاصت الضفدعة في البحر ساعات طويلة ،
و النبي سليمان يتفكر فى ذلك متعجبا ً ثم خرجت الضفدعة من املاء وفتحت فاها فخرجت
النملة ولم يكن معها احلبة ،
نبى اهلل  ،إن فى قعر البحر
يا
:
فقالت
؟
كانت
وأين
وشأنها
وسألها
السالم
فدعاها سليمان عليه
ّ
الذي تراه صخرة مج َّوفة وفى جوفها دودة عمياء  ،وقد خلقها اهلل تعالى هنالك  ،فال تقدر أن
تخرج منها لطلب معاشها  ،وقد وكلني اهلل برزقها  .فأنا أحمل رزقها ،

حكمة

فكرة
كيف نبر والدينا في هذا الشهر الفضيل؟ سواء كانوا أحياء أو أمواتا ...حاول اإلكثار من الدعاء
لهما في ظهر الغيب و اعلم أن ذلك من برهما .حاول أن تتصدق عنهما .افعل كل ما بوسعك
لتنال رضاهما و رضا اهلل الذي أمرنا بالوالدين إحسانا.

7
آية
الص َيا ُم َك َما ُك ِت َب َعلَى الَّ ِذي َن
يَا أَيُّهَ ا الَّ ِذي َن آ َمنُوا ُك ِت َب َعلَ ْي ُك ْم ِّ
ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َّت ُقو َن ( )183البقرة.
يا أيها الذين صدَّقوا اهلل ورسوله وعملوا بشرعه ,فرض اهلل
عليكم الصيام كما فرضه على األمم قبلكم; لعلكم تتقون
ربكم ,فتجعلون بينكم وبني املعاصي وقاية بطاعته وعبادته
وحده.
حديث
قال النبي صلى اهلل عليه و سلم « :والذي نفسي بيده  ،ال
تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتاب ّــوا  ،أال أدلكم
على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ،أفشوا السالم بينكم».
 صحيح اجلامع الصغير و زياداته -قصة
اشتكت ابنة ألبيها مصاعب احلياة ،وقالت إنها ال تعرف ماذا
تفعل ملواجهتها  ،وإنها تود االستسالم ،فهي تعبت من القتال
واملكابدة .
ذلك إنه ما أن حتل مشكلة تظهر مشكلة أخرى .اصطحبها
أبوها إلى املطبخ وكان يعمل طباخا.مأل ثالثة أوان باملاء ووضعها
على نار ساخنة.
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سرعان ما أخذت املاء تغلي في األواني الثالثة .وضع األب في
اإلناء األول جزرا وفي الثاني بيضة و وضع بعض حبات القهوة
احملمصة واملطحونة (النب) في اإلناء الثالث .وأخذ ينتظر أن
تنضج وهو صامت متاما .نفذ صبر الفتاة  ،وهي حائرة ال تدري
ماذا يريد أبوها.
انتظر األب بضع دقائق ثم أطفأ النار ثم أخذ اجلزر ووضعه في
وعاء وأخذ البيضة ووضعها في وعاء ثان وأخذ القهوة املغلية
ووضعها في وعاء ثالث.
ثم نظر إلى ابنته وقال  :يا عزيزتي  ،ماذا ترين؟ جزر وبيضة وبن.
أجابت االبنة .ولكنه طلب منها أن تتحسس اجلزر ,فالحظت أنه
صار ناضجا وطريا ورخوا .ثم طلب منها أن تنزع قشرة البيضة
فالحظت أن البيضة باتت صلبة ,ثم طلب منها أن ترتشف
بعض القهوة.فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة
الغنية .سألت الفتاة  :ولكن ماذا يعني هذا يا أبي؟ فقال :
اعلمي يا ابنتي أن كال من اجلزر والبيضة والنب واجه اخلصم
نفسه،
وهو املياه املغلية ,لكن كال منها تفاعل معها على نحو
مختلف .لقد كان اجلزر قويا وصلبا ولكنه ما لبث أن تراخى
وضعف  ،بعد تعرضه للمياه املغلية .أما البيضة فقد كانت
قشرتها اخلارجية حتمي سائلها الداخلي  ،لكن هذا الداخل ما
لبث أن تصلب عند تعرضه حلرارة املياه املغلية.
أما القهوة املطحونة فقد كان رد فعلها فريدة ,إذ أنها متكنت
من تغيير املاء نفسه.
وماذا عنك ؟ هل أنت اجلزرة التي تبدو صلبة ..ولكنها عندما

تتعرض لأللم والصعوبات تصبح رخوة طرية وتفقد قوتها ؟
أم أنك البيضة  ..ذات القلب الرخو  ..ولكنه إذا ما واجه املشاكل
يصبح قويا وصلبا ؟
قد تبدو قشرتك ال تزال كما هي ولكنك تغيرت من الداخل
فبات قلبك قاسيا ومفعما باملرارة!
أم أنك مثل النب املطحون الذي يغ ّير املاء الساخن ( وهو مصدر
لأللم ) بحيث يجعله ذا طعم أفضل ؟!
فإذا كنت مثل النب املطحون ,فإنك جتعلني األشياء من حولك
أفضل إذا ما بلغ الوضع من حولك احلالة القصوى من السوء .
فهل أنت جزره أم بيضة أم حبة قهوة مطحونة ؟
حكمة
اللسان الطويل داللة على اليد القصيرة
دعاء
ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
فكرة
حاول من اليوم أن تكون كالقهوة في القصة املذكورة و راقب
تصرفاتك ملدة أسبوع و ستالحظ أن تفكيرك قد حتسن و أن
تعاملك مع املصاعب صار أفضل.
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َان َف َم ْن َ
َ
ش ِه َد ِم ْن ُك ْم
ش ْه ُر ر َ َم َ
اس وَب َ ِّي َن ٍ
ات ِم ْن الْ ُه َدى وَالْفُرْق ِ
ضا َن الَّ ِذي أُنزِ َل ِفي ِه الْقُرْآ ُن ُه ًدى لِل َّن ِ
ُ
َ
َّ
سرَ وَال يُرِي ُد
الش ْهرَ َفلْ َي ُ
ام أ ُ َخرَ يُرِي ُد اهلل ب ِ ُك ْم الْ ُي ْ
ص ْم ُه وَ َم ْن َكا َن َمرِيضا ً أَوْ َعلَى َ
سف ٍَر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أي َّ ٍ
َ
للهَّ
اك ْم وَلَ َعلَّ ُك ْم ت ْ
َعلَى َما َه َد ُ
َش ُك ُرو َن ()185البقرة.
سرَ وَلِ ُت ْك ِملُوا الْ ِع َّد َة وَلِ ُت َك ِّب ُروا ا
ب ِ ُك ْم الْ ُع ْ
شهر رمضان الذي ابتدأ اهلل فيه إنزال القرآن في ليلة القدر; هداية للناس إلى احلق ,فيه أوضح
صحيحا
الدالئل على هدى اهلل ,وعلى الفارق بني احلق والباطل .فمن حضر منكم الشهر وكان
ً
مقي ًما فليصم نهاره .ويُرخَّ ص للمريض واملسافر في الفطر ,ثم يقضيان عدد تلك األيام .يريد
اهلل تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه ,وال يريد بكم العسر واملشقة ,ولتكملوا عدة
الصيام شهرًا ,ولتختموا الصيام بتكبير اهلل في عيد الفطر ,ولتعظموه على هدايته لكم ,ولكي
تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير.
حديث
« ما قال عبد  :ال إله إال اهلل قط مخلصا ً  ،إال فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما
اجتنبت الكبائر».
 صحيح اجلامع الصغير و زياداته-قصة
في أحد األيام وقع حصان في بئر غائر .أخذ احلصان يصرخ لساعات بينما كان الفالح يحاول
التفكير في طريقة لتخليص حصانه.حيث ان البئر عميق جدا ً و احلصان ثقيل وليس من وسيلة
إلخراجه ..أخيرا قرر الفالح أن احلصان صار عجوزا ً وليس بحاجته وأنه البد أن يدفن على أي حال.

لذلك فال فائدة من إنقاذ احلصان .قام الفالح باستدعاء كل أهل القرية ملساعدته في دفن احلصان
في البئر .فأمسك كل منهم معول وبدأ يسكب الرمل في البئر .عندما استنتج احلصان ما
يحدث بدأ في االستفادة من املوقف .وبعد حلظات هدأ احلصان متاماً.
حدق الفالح في أسفل البئر فتفاجأ مما رآه .ففي كل مرة ينسكب فيها الرمل من املعول يقوم
احلصان بعمل شيء مدهش .كان ينتفض ويسقط الوسخ في األسفل ويأخذ خطوة لألعلى فوق
الطبقة اجلديدة من الرمال.
و بينما الفالح وأهل القرية يلقون الرمال والوسخ فوق احلصان كان ينتفض ويأخذ خطوة لألعلى
 .وبعد فترة وصل احلصان حلافة البئر وخرج بينما انصدم واندهش الفالح وجيرانه من حكمة
احلصان التي لم تخطر لهم على بال .
حكمة
تستح من إعطاء القليل فإن احلرمان أقل منه
ال
ِ
دعاء
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
فكرة
كل مشكلة تواجهنا في احلياة هي حفنة تراب يجب أن ننفضها و نخطوا فوقها.
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ست َِجي ُبوا لِي وَلْ ُي ْؤ ِمنُوا بِي
يب دَ ْع َو َة الدَّا ِعي إِذَا دَعَانِي َفلْ َي ْ
وَإِذَا َ
سأَلَ َك ِع َبادِي َعنِّي َفإِنِّي َقرِ ٌ
يب أ ُ ِج ُ
ُ
لَ َعلَّهُ ْم يَرْشدُو َن ()186البقرة.
ُ
وإذا سألك -أيها النبي -عبادي عني فقل لهم :إني قريب منهم ,أجيب دعوة الداعي إذا دعاني,
فليطيعوني فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه ,وليؤمنوا بي ,لعلهم يهتدون إلى مصالح دينهم
ودنياهم .وفي هذه اآلية إخبار منه سبحانه عن قربه من عباده ,القرب الالئق بجالله.
حديث

وأعادوا الفأر مرة أخرى للمتاهة من مكان بداية مختلف وطبعا جرى الفأر للمكان السابق الذي
وجد فيه قطعة اجلنب في املرة األولى ولكنه لم يجد شيئا .ظل يبحث عنها في كل مكان مجربا
طرقا أخرى للوصول إليها  ،إلى أن حصل عليها في النهاية.
هل هناك اختالف بني سلوك الذبابة وسلوك الفأر ؟ طبعا هناك اختالف.
فالذبابة كانت تصر على اخلروج من النافذة ولكن لم يكن لديها املرونة الكافية لتبحث عن
مخرج آخر.
والفأر كان أيضا مصرا على إيجاد قطعة اجلنب ولكنه كان غاية في املرونة ,حيث أنه في كل مرة
واجه فيها أي عقبة أو فشل كان يقف لعدة ثواني ويغير خطته ويتصرف بسرعة ,وبالتالي نال
مكافأته وحصل على اجلنب في النهاية.

« كلمتان خفيفتان على اللسان  ،ثقيلتان في امليزان ،حبيبتان إلى الرحمن :سبحان اهلل و بحمده
 ،سبحان اهلل العظيم «
 -صحيح اجلامع الصغير و زياداته -

ُم للناس
أَع َق ُل الناس أ َ ْع َذرُه ْ

قصة

دعاء

كانت هناك ذبابة حتاول اخلروج من نافذة مغلقة .ظلت حتوم وحتوم وتدور من اليمني إلى اليسار
ومن أعلى إلى أسفل ,إلى أن نفذت طاقتها وماتت ،وكان بالقرب منها باب مفتوح ولكنها لم
حتاول حتى أن تبحث عن طريقة أخرى للخروج ,وأصرت على طريقة واحدة ,مرة تلو األخرى إلى أن
ماتت .لقد كان في استطاعتها أن تخرج من هذا املأزق لو أنها فقط حاولت.
وهناك بحث مت إجراؤه على الفئران ملعرفة قدراتهم على التصرف فوضعوا فأرا في متاهة وفي
آخرها قطعة من اجلنب وبدأ الفأر يبحث ويبحث وفي كل مرة يجرب طريقا مختلفا إلى أن وصل
أخيرا لقطعة اجلنب وأكلها .واستمرت التجربة  ،وغ ّير القائمون عليها املكان الذي توضع فيه
قطعة اجلنب

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإلميان أن امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع األبرار

حكمة

فكرة
جرب مواجهة مشاكلك بطريقة مختلفة عما كنت تفعله في السابق ,فاملرونة سر من أسرار
النجاح.
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آية
ُم َحتَّى ال ت َ ُكو َن ِف ْت َن ٌة وَي َ ُكو َن الدِّي ُن للِهَّ ِ َفإ ِ ْن انتَهَ ْوا َفال
وَ َقاتِلُوه ْ
ُع ْدوَا َن إال َّ َعلَى َّ
ني ()193البقرة.
الظالمِ ِ َ
ِ
واستمروا -أيها املؤمنون -في قتال املشركني املعتدين ,حتى
ال تكون فتنة للمسلمني عن دينهم وال شرك باهلل ,ويبقى
خالصا ال ي ُ ْع َبد معه غيره .فإن ك ُّفوا عن الكفر
الدين هلل وحده
ً
والقتال ُ
فك ُّفوا عنهم; فالعقوبة ال تكون إال على املستمرين
على كفرهم وعدوانهم.
حديث
قال النبي صلى اهلل عليه و سلم :سيد االستغفار أن تقول :
« اللهم أنت ربي ال إله إال أنت  ،خلقتني و أنا عبدك ،و أنا على
عهدك و وعدك ما استطعت  ،أعوذ بك من شر ما صنعتُ  .أبوء
علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال
لك بنعمتك ّ
أنت»  « ،من قالها من النهار موقنا ً بها فمات من يومه قبل أن
ميسي فهو من أهل اجلنة  .ومن قالها من الليل وهو موقن بها
فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة» .
 صحيح اجلامع الصغير و زياداته -قصة
يحكى أن طاعون اجلنون نزل في نهر يسري في مدينة فصار

الناس كلما شرب منهم أحد من النهر يصاب باجلنون ...وكان
اجملانني يجتمعون ويتحدثون بلغة ال يفهمها العقالء .واجه
امللك الطاعون وحارب اجلنون .حتى إذا ما أتى صباح يوم
استيقظ امللك و إذا امللكة قد جنت  ,وصارت امللكة جتتمع مع
ثلة من اجملانني تشتكي من جنون امللك !!
نادى امللك بالوزير  :يا وزير امللكة جنت أين كان احلرس .الوزير  :قد
جن احلرس يا موالي .امللك :إذن اطلب الطبيب فورا.
الوزير :قد جن الطبيب يا موالي .امللك  :ما هذا املصاب  ،من بقي
في هذه املدينة لم يجن ؟ رد الوزير  :لألسف يا موالي لم يبقى
في هذه املدينة لم يجن سوى أنت وأنا  .امللك  :يا اهلل ,أأحكم
مدينة من اجملانني!؟! الوزير  :عذرا يا موالي  ،فان اجملانني يدعون
أنهم هم العقالء وال يوجد في هذه املدينة مجنون سوى أنت
وأنا .امللك  :ما هذا الهراء ؟! هم من شرب من النهر وبالتالي هم
من أصابهم اجلنون !
الوزير  :احلقيقة يا موالي أنهم يقولون إنهم شربوا من النهر
لكي يتجنبوا اجلنون ،لذا فإننا مجنونان ألننا لم نشرب .ما نحن
يا موالي إال حبتا رمل اآلن .هم األغلبية ,هم من ميلكون احلق
والعدل والفضيلة ,هم اآلن من يضعون احلد الفاصل بني العقل
واجلنون.
هنا قال امللك  :يا وزير أغدق علي بكأس من نهر اجلنون ,إن اجلنون
أن تظل عاقال في دنيا اجملانني.
بالتأكيد اخليار صعب ..عندما تنفرد بقناعة تختلف عن كل
قناعات اآلخرين ,عندما يكون سقف طموحك مرتفعا جدا عن
الواقع احمليط.

هل ستسلم لآلخرين  ..وتخضع للواقع  ..وتشرب الكأس ؟
هل قال لك احدهم  :معقولة فالن و فالن و فالن كلهم على
خطأ وأنت وحدك الصح ؟! إذا وجه إليك هذا الكالم فاعلم انه
عرض عليك لتشرب من الكأس .عندما تدخل مجال العمل
بكل طموح وطاقة واجناز وجتد زميلك الذي يأتي متأخرا واجنازه
متواضع يتقدم ويترقى وأنت في محلك ,هل يتوقف طموحك,
وتقلل اجنازك ,وتشرب الكأس؟
حكمة
إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل
دعاء
ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
اخلاسرين.
فكرة
جرب عمل أي شيء جديد لم تعمله من قبل .شيء يفيد
أسرتك ,جيرانك ,مجتمعك ,وطنك ,أمتك اإلسالمية .فكر في
شيء صغير له أثر كبير ,و ستشعر بسعادة عندما ترى عملك و
آثاره على الناس.
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آية

حكمة

للهَّ َ
َ
َ
سبيل اللهَّ ِ وَال تُلْ ُقوا بأَي ْ ِد ُ
ني ()195
س ِن َ
سنُوا إ ِ َّن ا ي ُ ِح ُّب المْحُ ْ ِ
يك ْم إِلَى التَّهْ لُ َك ِة وَأ ْح ِ
ِ
وَأن ِف ُقوا ِفي َ ِ ِ
البقرة.
واستمروا -أيها املؤمنون -في إنفاق األموال لنصرة دين اهلل تعالى ,واجلهاد في سبيله ,وال توقعوا
أنفسكم في املهالك بترك اجلهاد في سبيل اهلل ,وعدم اإلنفاق فيه ,وأحسنوا في اإلنفاق
خالصا لوجه اهلل تعالى .إن اهلل يحب أهل اإلخالص واإلحسان.
والطاعة ,واجعلوا عملكم كله
ً

ال جتادل األحمق  ,فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمني

حديث

فكرة

« من كتم غيظا ً  ،و هو قادر على أن ينفذه  ،دعاه اهلل على رؤوس اخلالئق  ،حتى يخيره من احلور
العني  ،يزوجه منها ما شاء « .
 -صحيح اجلامع الصغير و زياداته -

أحيانا يكون احلل أمامك .كل ما حتتاجه هو أن تنظر من زاوية أخرى.

قصة
مرت طفلة صغيرة مع أمها على شاحنه محشورة في نفق ,ورجال اإلطفاء والشرطة حولها
يحاولون عاجزين إخراجها من النفق,
قالت الطفلة ألمها :أنا اعرف كيف تخرج الشاحنة من النفق !
استنكرت األم وردت :معقولة كل االطفائيني والشرطة غير قادرين وأنت قادرة ؟! ولم تعط أي
اهتمام ولم تكلف نفسها بسماع فكرة طفلتها.
تقدمت الطفلة لضابط املطافئ  :سيدي افرغوا بعض الهواء من عجالت الشاحنة وستمر!
وفعال مرت الشاحنة وحلت املشكلة .و بعدها استدعى عمدة املدينة البنت لتكرميها.

دعاء
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من أعلى ناطحة السحاب حتى ميس الباروميتر األرض  ،ثم
آية
أقيس طول اخليط .
غضب أستاذ املادة ألن الطالب قاس له ارتفاع الناطحة بأسلوب
ات
يَا أَيُّهَ ا الَّ ِذي َن آ َمنُوا ادْخُ لُوا ِفي ِّ
السلْ ِم َكا َّف ًة وَال تَت َِّبعُ وا خُ ُط َو ِ
َّ َ
بدائي ليس له عالقة بالباروميتر أو بالفيزياء  ,تظلم الطالب
ني ()208البقرة.
ان إِن َّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ِب ٌ
الش ْيط ِ
مؤكدا أن إجابته صحيحة  %100وحسب قوانني اجلامعة ؛ عني
يا أيها الذين آمنوا باهلل ربًا ومبحمد نب ًيا ورسوال وباإلسالم دينًا,
خبير للبت في القضية .
ادخلوا في جميع شرائع اإلسالم ,عاملني بجميع أحكامه ,وال
تتركوا منها شي ًئا ,وال تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه أفاد تقرير احلكم بأن إجابة الطالب صحيحة  ! %100لكنها ال
تدل على معرفته مبادة الفيزياء  ،وتقرر إعطاء الطالب فرصة
من املعاصي .إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه.
أخرى إلثبات معرفته العلمية !
ثم طرح عليه احلكم نفس السؤال شفهيا  ،فكر الطالب قليال
حديث
وقال  :لدي إجابات كثيرة لقياس ارتفاع الناطحة وال أدري أيها
« من دعا ألخيه بظهر الغيب  ،قال املـَـلـَك املوكل به :آمــيــن أختار !  .فقال احلكم  :هات كل ما عندك.فأجاب الطالب :
 -1ميكن إلقاء الباروميتر من أعلى ناطحة السحاب على األرض
ولك مبثل»
 ،ويقاس الزمن الذي يستغرقه الباروميتر حتى يصل إلى األرض ،
 صحيح اجلامع الصغير و زياداته -وبالتالي ميكن حساب ارتفاع الناطحة باستخدام قانون اجلاذبية
األرضية !
قصة
 -2إذا كانت الشمس مشرقة  ،ميكن قياس طول ظل الباروميتر
وطول ظل ناطحة السحاب فنعرف ارتفاع الناطحة من قانون
جاء أحد أسئلة االمتحان كالتالي  :كيف حتدد ارتفاع ناطحة
التناسب بني الطولني وبني الظلني .
سحاب باستخدام الباروميتر ( جهاز قياس الضغط اجلوي ) ؟
 -3إذا أردنا حال سريعا يريح عقولنا  ،فإن أفضل طريقة لقياس
اإلجابة الصحيحة  :بقياس الفرق بني الضغط اجلوي على
ارتفاع الناطحة باستخدام الباروميتر هي أن نقول حلارس
سطح األرض وعلى سطح ناطحة السحاب .
الناطحة  :سأعطيك هذا الباروميتر اجلديد هدية إذا قلت لي
إحدى اإلجابات استفزت أستاذ الفيزياء وجعلته يقرر رسوب
كم يبلغ ارتفاع هذه الناطحة ؟
صاحب اإلجابة بدون قراءة باقي إجاباته على األسئلة األخرى !
اإلجابة املستفزة هي  :أربط الباروميتر بحبل طويل وأدلي اخليط  -4أما إذا أردنا تعقيد األمور فسنحسب ارتفاع الناطحة

بواسطة الفرق بني الضغط اجلوي على سطح األرض وأعلى
ناطحة السحاب باستخدام الباروميتر !!
كان احلكم ينتظر اإلجابة الرابعة التي تدل على فهم الطالب
ملادة الفيزياء  ،بينما الطالب يعتقد أن اإلجابة الرابعة هي أسوأ
اإلجابات ألنها أصعبها وأكثرها تعقيدا !
بقي أن نقول أن اسم هذا الطالب هو « نيلز بور» وهو لم ينجح
فقط في مادة الفيزياء  ،لكنه حاز على جائزة نوبل في الفيزياء
!!
حكمة
واملرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله
دعاء
ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني وجننا برحمتك من القوم
الكافرين
فكرة
فلنستغل رمضان لتعويد أنفسنا على الصدقة اليومية أو
األسبوعية و لو مببلغ يسير ,فقليل دائم خير من كثير منقطع.
و لتكن هذه عادة تستمر معنا حتى بعد رمضان.
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ض اللهَّ َ
س ُ
ضا ِع َف ُه لَ ُه أ َ ْ
سنا ً َف ُي َ
ضعَافا ً َك ِثيرَ ًة وَاللهَّ ُ ي َ ْق ِب ُ
َم ْن ذَا الَّ ِذي ي ُ ْقرِ ُ
ط وَإِلَ ْي ِه
َقرْضا ً َح َ
ض وَي َ ْب ُ
تُرْ َجعُ و َن ()245البقرة.
من ذا الذي ينفق في سبيل اهلل إنفا ًقا حسنًا احتسابًا لألجر ,فيضاعفه له أضعافا كثيرة ال
حتصى من الثواب وحسن اجلزاء؟ واهلل يقبض ويبسط ,فأنفقوا وال تبالوا; فإنه هو الرزاق ,يُض ِّيق
على َمن يشاء من عباده في الرزق ,ويوسعه على آخرين ,له احلكمة البالغة في ذلك ,وإليه وحده
ترجعون بعد املوت ,فيجازيكم على أعمالكم.

ونشاط في حقله فقام باقتالع األعشاب الضارة وقام بغرس شجيرات جديدة .وخالل فترة وجيزة
أصبح احلقل من أغزر حقول املنطقة إنتاجاً .و في أحد األيام وبينما هو يعمل في حقله وجد
شيئا ً يلمع وملا التقطه فإذا هي قطعة أملاس صغيرة فتحمس أكثر وبدأ يحفر وينقب فوجد ثانيه
وثالثة ,ويا للمفاجأة فقد أكتشف حتت هذا احلقل منجما من األملاس.
نستفيد من هذه القصة أن السعادة قريبة منك جداً .إنها في حقلك الداخلي الذي إن اعتنيت
به ورعيته ,سوف جتني السعادة والنجاح ( األملاس ) وإن لم تتعهد حقلك بالعناية والسقاية
فستجتاحه النباتات الضارة ( األفكار والعادات السلبية ) والتي ستؤثر سلبا ً على سعادتك
وطريقة حياتك إن لم تقم باقتالعها وغرس نباتات ( أفكار وعادات إيجابية ) مكانها .

حديث

حكمة

« من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ( أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن محمدا ً عبده
و رسوله  ،اللهم اجعلني من التوابني و اجعلني من املتطهرين ،فتحت له أبواب اجلنة الثمانية،
يدخل من أيها شاء»
 -صحيح اجلامع الصغير و زياداته -

إذا قصرت يدك عن املكافأة فليصل لسانك بالشكر

آية

قصة
تدور أحداث القصة حول مزارع ناجح عمل في مزرعته بجد ونشاط إلى أن تقدم به العمر  ..وذات
يوم سمع هذا املزارع أن بعض الناس يسافرون بحثا ً عن األملاس  ..والذي يجده منهم يصبح غنيا ً
جدا ً  ..فتحمس املزارع للفكرة وباع حقله وانطلق باحثا ً عن األملاس .
ظل املزارع يبحث عن األملاس طيلة ثالثة عشرة عاما ً  ..ولكن محاوالته باءت بالفشل  ..ولم يجد
شيئا ً حتى أدركه اليأس ولم يحقق حلمه  ..فما كان منه إال أن ألقى نفسه في البحر حتى يكون
طعاما ً لألسماك .غير أن املزارع اجلديد الذي كان قد اشترى حقل صديقنا املزارع بدأ يعمل بجد

دعاء
رب اجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
فكرة
لنراجع حساباتنا فيما يتعلق برمضان و العبادة فقد قارب الشهر على االنتصاف .هل نحن نسير
في االجتاه الصحيح و بالسرعة املطلوبة؟
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آية
َاك ْم ِم ْن َق ْبل أ َ ْن يَأْت ِ َي ي َ ْو ٌم ال ب َ ْي ٌع ِفي ِه وَال خُ لَّ ٌة وَال َ
يَا أَيُّهَ ا الَّ ِذي َن آ َمنُوا أَن ِف ُقوا ممِ َّا رَز َ ْقن ُ
ش َفا َع ٌة
ِ
ُم َّ
الظالمِ ُو َن ()254البقرة.
وَالْ َكا ِف ُرو َن ه ْ
يا من آمنتم باهلل وصدَّقتم رسوله وعملتم بهديه أخرجوا الزكاة املفروضة ,وتصدَّقوا مما
أعطاكم اهلل قبل مجيء يوم القيامة حني ال بيع فيكون ربح ,وال مال تفتدون به أنفسكم ِمن
عذاب اهلل ,وال صداقة صديق تُنقذكم ,وال شافع ميلك تخفيف العذاب عنكم .والكافرون هم
الظاملون املتجاوزون حدود اهلل.
حديث

قال »:اهلل الذي خلق سبع سموات» فأعطاه سبعة
قال »:ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» فأعطاه ثمانية
قال »:وكان في املدينة تسعة رهط يفسدون في األرض» فأعطاه تسعة
قال »:تلك عشرة كاملة» فأعطاه عشرة دنانير
قال »:إني رأيت أحد عشر كوكبا» فأعطاه أحد عشر
قال »:إن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا في كتاب اهلل» فأعطاه اثنا عشر ,ثم قال امللك:
أعطوه ضعف ما ذكر واطردوه
قال الشاعر  :ملاذا يا موالي؟!
قال :خفت أن تقول :وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون
حكمة

« من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة ،لم مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت «
 -صحيح اجلامع الصغير و زياداته -

إذا كنت سندانا ً فاصبر وإذا كنت مطرقة فأوجع

قصة

دعاء

ذهب رجل إلى امللك وأنشده شعرا قال امللك :اطلب ما تشاء
قال هل تعطيني ,قال  :أجل ,قال أريد أن تعطيني دنانير مبثل الرقم الذي أذكره في اآليات القرآنية
قال  :حبا وكرامة
قال الشاعر :قال اهلل تعالى « :إلهكم إله واحد» فأعطاه دينارا
قال»:ثاني اثنني إذ هما في الغار» فأعطاه دينارين
قال « :ال تقولوا ثالثة انتهوا» فأعطاه ثالثة
قال »:وال ثالثة إال هو رابعهم» فأعطاه أربعة
قال »:وال خمسة إال هو سادسهم» فأعطاه خمسة دنانير وستة

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب
فكرة
عندما تختم القرآن ,حاول أن تقرأه بتدبر و تفكر و خشوع ,و عندها ستستشعر معانيه الرائعة و
ستمر عليك بعض اآليات و كأنك تقرؤها ألول مرة.
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َ
َ
َ
س ْبت ُْم وَممِ َّا أَخْ رَ ْجنَا لَ ُ
ض وَال ت َ َي َّم ُموا الخْ َ ِب َ
يث
ات َما َك َ
يَا أيُّهَ ا الَّ ِذي َن آ َمنُوا أن ِف ُقوا ِم ْن َط ِّي َب ِ
للهَّ َك ْم ِم ْن األر ْ ِ
آخ ِذي ِه إال َّ أ َ ْن تُ ْغ ِم ُ
َغ ِن ٌّي َح ِمي ٌد ()267البقرة.
ضوا ِفي ِه وَا ْعلَ ُموا أ َ َّن ا
ِم ْن ُه تُن ِف ُقو َن وَلَ ْ
ست ُْم ب ِ ِ
ِ
يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من احلالل الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من
ُ
عطيتموه لم تأخذوه إال إذا تغاضيتم عما
األرض ,وال تقصدوا الرديء منه لتعطوه الفقراء ,ولو أ ِ
فيه من رداءة ونقص .فكيف ترضون هلل ما ال ترضونه ألنفسكم؟ واعلموا أن اهلل الذي رزقكم
غني عن صدقاتكم ,مستحق للثناء ,محمود في كل حال.

واستمر جمهور الضفادع بالصياح بهما أن تتوقفا عن احملاولة ألنهما ميتتان ال محالة .أخيرا
انصاعت إحدى الضفدعتني ملا كان يقوله اجلمهور,وحل بها اإلرهاق واعتراها اليأس ,فسقطت
إلى أسفل البئر ميتة .أما الضفدعة األخرى فقد استمرت في القفز بكل قوتها .واستمر جمهور
الضفادع في الصياح بها طالبني منها أن تضع حدا لأللم وتستسلم لقضائها  ,ولكنها أخذت
تقفز بشكل أسرع وأقوى حتى وصلت إلى احلافة ومنها إلى اخلارج وسط دهشة اجلميع.
عند ذلك سألها جمهور الضفادع  :أتراك لم تكوني تسمعني صياحنا؟! شرحت لهم الضفدعة
أنها مصابة بصمم جزئي ,لذلك كانت تظن وهي في البئر أنهم يشجعونها على إجناز املهمة
اخلطيرة طوال الوقت.

حديث

حكمة

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  »:املاهر بالقران مع
السفرة الكرام البررة ،و الذي يقرأ القرآن و يتتعتع فيه و هو عليه شاق له أجران» رواه البخاري
ومسلم

َم عليك وأَن ْ ِع ْم على من شكرك
اشكر من أَنْع َ
دعاء

قصة

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

هذه القصة بها مغزى عميق لكل إنسان يشعر باإلحباط و لكل إنسان مينح الناس الشعور
باإلحباط والوصول إلى النهاية .لكي تعرف كيف تسير األمور في احلياة  ,تابع هذه القصة
القصيرة.
كانت مجموعة من الضفادع تقفز مسافرة بني الغابات ,وفجأة وقعت ضفدعتان في بئر عميق.
جتمع جمهور الضفادع حول البئر ,وملا شاهدا مدى عمقه صاح اجلمهور بالضفدعتني اللتني في
األسفل أن حالتهما ميئوس منها وانه ال فائدة من احملاولة.
جتاهلت الضفدعتان تلك التعليقات ,وحاولتا اخلروج من ذلك البئر بكل ما أوتيتا من قوة وطاقة,

فكرة

آية

حاول مضاعفة أعمالك اخليرية خالل ما بقي من الشهر ,فرمضان شهر اخلير ,و إذا لم نستغله
في املسابقة في اخليرات فمتى سنفعل ذلك؟ اللهم اجعلنا من السابقني باخليرات.
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آية
طا ُن ي َ ِعد ُُك ْم الْ َف ْقرَ وَيَأ ْ ُم ُر ُك ْم بالْ َف ْح َ
َّ
الش ْي َ
اء وَاللهَّ ُ ي َ ِعد ُُك ْم
ش ِ
ِ
للهَّ
ُ
َم ْغ ِفرَ ًة ِم ْن ُه وَ َف ْ
يم ()268البقرة.
اس ٌع َعلِ ٌ
ضالً وَا وَ ِ
هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم
الفقر ,ويغريكم بالبخل ,ويأمركم باملعاصي ومخالفة اهلل
تعالى ,واهلل سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفرانًا
لذنوبكم ورزقا واسعا .واهلل واسع الفضل ,عليم باألعمال
والن َّيات.
حديث
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم :ثالثة ال ترد دعوتهم  :الصائم حني يفطر ،واإلمام
العادل ،و دعوة املظلوم يرفعها اهلل فوق الغمام و تفتح لها
أبواب السماء و يقول الرب :و عزتي و جاللي ألنصرنك ولو بعد
حني .رواه أحمد.
قصة
منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها ملك وكان أهل
هذه املدينة يختارون امللك بحيث يحكم فيهم سنة واحدة
فقط وبعد ذلك يرسل امللك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها
بقية عمره ويختار الناس ملكا آخر غيره وهكذا وخالل هذه

السنة التي يحكمها ينفذ له كل ما يطلب .أنهى أحد امللوك
فترة احلكم اخلاصة به وألبسه الناس املالبس الغالية وأركبوه
فيال كبيرا ً وأخذوا يطوفون به في أنحاء املدينة قائلني له وداعا ً
وكانت هذه اللحظة من أصعب حلظات احلزن واأللم على امللك
وجميع من كان قبله ,و بعد ذلك وضعوه في السفينة التي
قامت بنقله إلى اجلزيرة البعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره
ورجعت السفينة إلى املدينة وفي طريق العودة اكتشفوا إحدى
السفن التي غرقت منذ وقت قريب ورأوا شابا ً متعلقا بقطعة
من اخلشب عائمة على املاء فأنقذوه وأخذوه إلى بلدتهم وطلبوا
منه أن يكون ملكا ً عليهم ملدة سنة واحدة ولكنه رفض في
البداية ثم وافق بعد ذلك وأخبره الناس بالتعليمات التي تسود
هذه املدينة وأنه بعد مرور  12شهرا ً سوف يحمل إلى تلك
اجلزيرة التي تركوا فيها ذاك امللك األخير .بعد ثالث أيام من تولي
الشاب للعرش في هذه املدينة سأل الوزراء هل ميكن أن يرى هذه
اجلزيرة حيث أرسل إليها جميع امللوك السابقني ووافق الوزراء
وأخذوه إلى اجلزيرة ورآها وقد غطت بالغابات الكثيفة وسمع
صوت احليوانات الشريرة وهي تنطلق في أنحاء اجلزيرة .نزل
امللك إلى اجلزيرة وهناك وجد جثث امللوك السابقني ملقاة على
األرض وفهم امللك القصة بأنه ما لبث أن ترك امللوك السابقون
في اجلزيرة أتت إليهم احليوانات املتوحشة وسارعت بقتلهم
والتهامهم ( .تتبع في الغد)

حكمة
كلنا كالقمر ,له جانب مظلم.
دعاء
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فكرة
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
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آية
ف يَهْ ِدي اللهَّ ُ َق ْوما ً َك َف ُروا ب َ ْع َد إميَانِه ْم وَ َ
َك ْي َ
سو َل
ش ِهدُوا أ َ َّن الرَّ ُ
ِ ِ
للهَّ
ُ
ُم الْ َب ِّينَاتُ وَا ال يَهْ ِدي الْ َق ْو َم َّ
ني ()86آل عمران.
الظالمِ ِ َ
َح ٌّق وَ َجا َءه ْ
كيف بوفق اهلل لإلميان به وبرسوله قو ًما جحدوا نبوة محمد
صلى اهلل عليه وسلم بعد إميانهم به ,وشهدوا أن محمدًا صلى
اهلل علبه وسلم حق وما جاء به هو احلق ,وجاءهم احلجج من
عند اهلل والدالئل بصحة ذلك؟ واهلل ال يوفق للحق والصواب
اجلماعة الظلمة ,وهم الذين عدلوا عن احلق إلى الباطل,
فاختاروا الكفر على اإلميان.
حديث
عن عباد َة بن الصامت رضي اهلل ع ْنه ،أَن رسو َل اللهَّ صلَّى اللهَّ ُ
ِ َ
َ ُ َّ َ ُ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ِ ِ َ ِ َ
َ
للهَّ
ْ
َ
سلِ ٌم ي َ ْد ُعو ا ب ِ َد ْع َو ٍة إال َّ
ض ُم ْ
َعلَ ْي ِه وَ َ
سلَّ َم َقا َلَ « :ما َعلَى األر ْ ِ
ِ
للهَّ ُ
السوء ِم ْثلَ َها َما لَ ْم ي َ ْد ُع بإثْم أوَْ
َ
آت َا ُه ا إِيَّا َها أوْ َ
صرَ َف َع ْن ُه ِم ْن ُّ ِ
ِِ ٍ
طي َع ِة ر َ ِح ٍم»َ ،فقَا َل ر َ ُج ٌل ِم ْن الْ َق ْوم :إذًا ن ُْك ِث ُرَ ،قا َل« :اهلل ْ
أكث ُر».
َق ِ
ِ ِ
أخرجه الترمذي ( ، 566/5رقم )3573
قصة
(تكملة قصة األمس) عندئذ عاد امللك إلى مدينته وجمع
 100عامل أقوياء وأخذهم إلى اجلزيرة وأمرهم بتنظيف الغابة

وإزالة جثث احليوانات وامللوك السابقني وإزالة قطع األشجار
الصغيرة وكان يزور اجلزيرة مرة في الشهر ليطل على سير
العمل وكان العمل يتقدم بخطوات سريعة فبعد مرور شهر
واحد أزيلت احليوانات والعديد من األشجار الكثيفة وعند مرور
الشهر الثاني كانت اجلزيرة قد أصبحت نظيفة متاماً .ثم أمر
امللك العمال بزرع احلدائق في جميع أنحاء اجلزيرة وقام بتربية
بعض احليوانات املفيدة مثل الدجاج والبط واملاعز والبقر  ...الخ.
ومع بداية الشهر الثالث أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسى
للسفن .مبرور الوقت حتولت اجلزيرة إلى مكان جميل وقد كان
امللك ذكيا ً فكان يلبس املالبس البسيطة وينفق القليل على
حياته في املدينة في مقابل أنه كان يكرس أمواله التي وهبت
له في إعمار هذه اجلزيرة وبعد مرور  9أشهر جمع امللك الوزراء
قائالً أنه يعلم أن الذهاب للجزيرة يتم بعد مرور  12شهر من
بداية حكمه .ولكنه يود الذهاب إلى اجلزيرة اآلن ولكن الوزراء
رفضوا قائلني حسب التعليمات البد أن تنتظر  3شهور أخرى
ثم تذهب للجزيرة .مرت الثالثة شهور واكتملت السنة وجاء دور
امللك ليتنقل إلى اجلزيرة .ألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه
على الفيل الكبير قائلني له وداعا ً أيها امللك .ولكن امللك على
غير عادة امللوك السابقني كان يضحك ويبتسم وسأله الناس
عن ذلك فأجاب بأن احلكماء يقولون « :عندما تولد طفالً في
هذه الدنيا تبكي بينما جميع من حولك يضحكون فعش في
هذه الدنيا واعمل ما تراه حتى يأتيك املوت وعندئذ تضحك
بينما جميع من حولك يبكون» فبينما امللوك السابقون كانوا
منشغلني مبتعة أنفسهم أثناء فترة احلكم كنت أنا مشغوال ً

بالتفكير في املستقبل وخططت لذلك وقمت بإصالح وتعمير
اجلزيرة وأصبحت جنة صغيرة ميكن أن أعيش فيها بقية حياتي
بسالم.
حكمة
		
إن حال دون لقائكم بوابكم

فاهلل ليس لبابه بواب

دعاء
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
فكرة
فلنجرب فيما بقي من الشهر أن نكسب أجر حجة و عمرة
بطريقة بسيطة و هي أن جنلس في املسجد بعد صالة الفجر
نذكر اهلل إلى أن تشرق الشمس ثم نصلي ركعتني ,و األجمل
أن نفعل ذلك كلما سنحت لنا الفرصة حتى في غير رمضان,
فيمكننا عمل ذلك في عطل نهاية األسبوع إذا كانت حجتنا
هي الدراسة أو العمل .بفعل صغير ننال األجر الكبير بإذن اهلل.
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آية

حكمة

ات َف ِن ِع َّما ِه َي وَإ ِ ْن تُخْ ُفوهَا وَتُ ْؤتُوهَا الْ ُف َقرَا َء َفهُ َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم وَي ُ َك ِّف ُر َعن ُْك ْم ِم ْن
إ ِ ْن تُ ْبدُوا َّ
الص َد َق ِ
للهَّ
ُ
ُ
َ
خَ
س ِّي َئات ِ ُك ْم وَا بمِ َا ت ْع َملو َن ِبي ٌر ( )271البقرة
َ
ْم ما تصدقتم به ,وإن تس ُّروا بها ,وتعطوها الفقراء فهذا
إن تظهروا ما تتصدقون به هلل ف ِنع َ
أفضل لكم; ألنه أبعد عن الرياء ,وفي الصدقة -مع اإلخالص -محو لذنوبكم .واهلل الذي يعلم
دقائق األمور ,ال يخفى عليه شيء من أحوالكم ,وسيجازي كال بعمله.

مسكني ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف الفقر ,لنجى منهما جميعاً ,ولو رغب في اجلنة كما
يرغب في الغنى ,لفاز بهما جميعاً,
ولو خاف اهلل في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعاً.

حديث
«من صلى على واحدة صلى اهلل عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات»
رواه أبو داود عن أبى هريرة رضي اهلل عنه.
وهو حديث صحيح  ،أخرجه أحمد ،والنسائي (  ، ) 1297وابن حبان
قصة
يقول اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل:
كنت أسير في طريقي فإذا بقاطع طريق يسرق الناس ،ورأيت نفس الشخص <اللص> يصلي في
املسجد ،فذهبت إليه وقلت :هذه املعاملة ال تليق باملولى تبارك وتعالى ،ولن يقبل اهلل منك هذه
الصالة وتلك أعمالك .فقال السارق :يا إمام ،بيني وبني اهلل أبواب كثيرة مغلقة ،فأحببت أن أترك
بابا واحدا مفتوحا .بعدها بأشهر قليلة ذهبت ألداء فريضة احلج ،وفي أثناء طوافي رأيت رجال
متعلقا بأستار الكعبة يقول :تبت إليك ..ارحمني ..لن أعود إلى معصيتك .فتأملت هذا األواه
املنيب الذي يناجي ربه ،فوجدته <لص األمس فقلت في نفسي :ترك بابا مفتوحا ففتح اهلل له
كل األبواب>.

دعاء
ال اله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني ,فاغفر لي و ارحمني و كل املسلمني ,و اجعلنا من
املقربني و اجعلنا من أصحاب اليمني.
فكرة
معاصي كثيرة،
إياك أن تغلق جميع األبواب بينك وبني اهلل عز وجل حتى ولو كنت عاصيا وتقترف
َ
فعسى باب واحد أن يفتح لك أبوابًا.
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دعاء

َ للهَّ ُ
ُم ال يُ ْ
َّ ُ ُّ
ً
ظلَ ُمو َن ()281البقرة.
س َما َك َ
س َبتْ وَه ْ
وَات َّ ُقوا ي َ ْوما تُرْ َجعُ و َن ِفي ِه إِلى ا ِ ث َّم تُ َوفى كل ن َ ْف ٍ
واحذروا -أيها الناس -يو ًما ترجعون فيه إلى اهلل ,وهو يوم القيامة ,حيث تعرضون على اهلل
ليحاسبكم ,فيجازي كل واحد منكم مبا عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلم .وفي اآلية إشارة
إلى أن اجتناب ما حرم اهلل من املكاسب الربوية ,تكميل لإلميان وحقوقه من إقام الصالة وإيتاء
الزكاة وعمل الصاحلات.

رب ال تذرني فردا و أنت خير الوارثني

حديث
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :مثل اجملاهد في
سبيل اهلل -واهلل أعلم مبن يجاهد في سبيله -كمثل الصائم القائم وتكفل اهلل للمجاهد في
سبيله إن توفاه أن يدخله اجلنة أو يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمة « أخرجه مسلم في صحيحه.
قصة
سئل بن تيمية رحمه اهلل أيهما أنفع للعبد االستغفار أم التسبيح ؟؟؟
فأجاب  :إذا كان الثوب نقيا ً فالبخور وماء الورد أنفع  ,وإذا كان دنسا ً فالصابون واملاء أنفع.
فالتسبيح بخور األصفياء واالستغفار صابون العصاة.
حكمة
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل« :احلياة في سبيل اهلل أصعب من املوت في سبيل اهلل»

فكرة
فلنحاول فيما بقي من الشهر أن جنتهد و نكثر و ننوع في العبادة فنقرأ القرآن تارة ,و نستغفر
تارة و نكثر من النوافل تارة و نلح في الدعاء تارة أخرى .و هكذا حتى تستمر معنا هذه العادة
حتى بعد رمضان.

20

21 19

آية

قصة

ال ي َكلِّ ُ للهَّ ُ
س َبتْ وَ َعلَ ْيهَ ا َما
سعَهَ ا لَهَ ا َما َك َ
ف ا ن َ ْفسا ً إِال َّ ُو ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
تحَ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
خْ
سينَا أوْ أ طأنا رَبَّنَا وَال ِمل َعل ْينَا
اكت َ
اخذنا إ ِ ْن ن ِ
َس َبتْ رَبَّنَا ال تؤ ِ
صرا ً َك َما َح َملْ َت ُه َعلَى الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِنَا رَبَّنَا وَال تحُ َ ِّملْنَا َما ال َطا َق َة
إِ ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
انصرْنَا َعلى
لَنَا ب ِ ِه وَاعْف َعنَّا وَاغ ِفرْ لنَا وَار ْ َح ْمنَا أنْتَ َم ْوالنَا ف ُ
الْ َق ْوم الْ َكا ِفرِي َن ()286البقرة.
ِ

في يوم من األيام استدعى ملك وزرائه الثالثة وطلب منهم
أمرا غريبا .طلب من كل وزير أن يأخذ كيسا ويذهب إلى بستان
القصر
وأن ميأل هذا الكيس للملك من مختلف طيبات الثمار و الزروع,
كما طلب منهم أن ال يستعينوا بأحد في هذه املهمة و أن ال
يسندوها إلى أحد آخر .استغرب الوزراء من طلب امللك و أخذ
كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان.
فأما الوزير األول فقد حرص على أن يرضي امللك فجمع من
كل الثمرات من أفضل وأجود احملصول وكان يتخير الطيب
واجليد من الثمار حتى مأل الكيس .أما الوزير الثاني فقد كان
مقتنعا بأن امللك ال يريد الثمار وال يحتاجها لنفسه وأنه لن
يتفحص الثمار فقام بجمع الثمار بكسل و إهمال فلم يتحرى
الطيب من الفاسد حتى مأل الكيس بالثمار كيف ما اتفق .أما
الوزير الثالث فلم يعتقد أن امللك سوف يهتم مبحتوى الكيس
أصال فمأل الكيس باحلشائش واألعشاب وأوراق األشجار .وفي
اليوم التالي أمر امللك أن يؤتى بالوزراء الثالثة مع األكياس
التي جمعوها ,فلما اجتمع الوزراء بامللك أمر امللك اجلنود بأن
يأخذوا الوزراء الثالثة ويسجنوهم على حدة كل واحد منهم
مع الكيس الذي معه ملدة ثالثة أشهر في سجن بعيد ال يصل
إليهم فيه أحد كان ,وأن مينع عنهم األكل والشراب ,فأما الوزير
األول فظل يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت
األشهر الثالثة

دين اهلل يسر ال مشقة فيه ,فال يطلب اهلل ِمن عباده ما ال
يطيقونه ,فمن فعل خيرًا نال خيرًا ,ومن فعل ش ّرا ً نال ش ّراً .ربنا
ال تعاقبنا إن نسينا شي ًئا مما افترضته علينا ,أو أخطأنا في ِفعْل
شيء نهيتنا عن فعله ,ربَّنا وال تكلفنا من األعمال الشاقة ما
كلفته َمن قبلنا من العصاة عقوبة لهم ,ربنا وال تحُ َ ِّملْنَا ما ال
نستطيعه من التكاليف واملصائب ,وامح ذنوبنا ,واستر عيوبنا,
وأحسن إلينا ,أنت مالك أمرنا ومدبره ,فانصرنا على َمن جحدوا
دينك وأنكروا وحدانيتك ,وك َّذبوا نبيك محمدًا صلى اهلل عليه
وسلم ,واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا واآلخرة.
حديث
وعن أنس رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»
رواه أحمد والنسائي وصححه احلاكم

وأما الوزير الثاني فقد عاش الشهور الثالثة في ضيق وقلة حيلة
معتمدا على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها .أما الوزير
الثالث فقد مات جوعا قبل أن ينقضي الشهر األول .وهكذا
اسأل نفسك من أي نوع أنت؟ فأنت اآلن في بستان الدنيا لك
حرية أن جتمع من األعمال الطيبة أو األعمال اخلبيثة ولكن غدا
عندما يأمر ملك امللوك أن تسجن في قبرك في ذلك السجن
الضيق املظلم لوحدك  ,ماذا تعتقد أنه سوف ينفعك غير
طيبات األعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا؟
حكمة
سقوط اجلواهر على األرض ال يفقدها قيمتها.
دعاء
رب أعوذ بك من همزات الشياطني وأعوذ بك رب أن يحضرون.
فكرة
متى كانت آخر مرة زرت فيها قبرا أو تذكرت املوت؟ لنقف اآلن
مع أنفسنا ونقرر ماذا سنجهز من أجل قبورنا ,فاملوت باب و كل
الناس داخله...
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اخلضراء وللعلم اليابانيون يطلقون األلوان على درجات القطار،
آية
فال يقولون عربة الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة وإمنا العربة
للهَّ َ
اخلضراء واحلمراء والصفراء .أشار إليه مرافقه الياباني أن يقف
سو َل َفإ ِ ْن ت َ َولَّ ْوا َفإ ِ َّن اللهَّ َ ال ي ُ ِح ُّب الْ َكا ِفرِي َن
ُق ْل أ َ ِطيعُ وا ا وَالرَّ ُ
في املكان اخملصص على الرصيف لباب العربة اخلضراء وفي
( )32آل عمران.
املوعد احملدد بالضبط وصل القطار وجاء باب العربة اخلضراء
قل -أيها الرسول :-أطيعوا اهلل باتباع كتابه ,وأطيعوا الرسول
باتباع سنته في حياته وبعد مماته ,فإن هم أعرضوا عنك ,وأصروا في املكان احملدد له مع فارق بضعة سنتيمترات من حيث يقف
صاحبنا .فقال صاحبنا مداعبا ً صديقه الياباني وفي نفسه
على ما هم عليه ِمن كفر وضالل ,فليسوا أهال حملبة اهلل; فإن
حرقة على فارق التقدم بني اليابان وعاملنا العربي ال سيما أن
اهلل ال يحب الكافرين.
الياباني لم يزر بالدنا من قبل ,فقال له :كيف يقف القطار
بعيدا ً بضع سنتيمترات وليس أمامي متاماً ،كيف يسمح بتلك
حديث
الفوضى؟ لم يكن يتوقع أن الشاب الياباني لم يفهم تلك
الدعابة فلقد كست وجهه احلمرة خجالً وأخذ يتأسف ملا حدث
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم((-إن الصدقة لتطفئ
ً
ً
مؤكدا أن هذا ال يحدث إال نادرا ،ووعد بأنه سيخطر املسؤولني
عن أهلها حر القبور.وإمنا يستظل املؤمن يوم القيامة في ظل
حتى ال يتكرر ذلك ثانية .في الرحلة التي دامت أقل من ثالث
صدقته))حديث حسن
ساعات ظل يجيء ويروح للتحدث مع العاملني الذين جاءوا
واحدا ً وراء اآلخر ليعتذروا لصاحبنا عما حدث وحني وصال إلى
قصة
كيوتو وجد مدير احملطة ينتظره بنفسه على الرصيف ليقدم له
هو اآلخر اعتذاره عما حدث في محطة طوكيو ومؤكدا ً أن ذلك
يقول الكاتب عدنان الزامل :في مقالة لطيفة للكاتب محمد
لن يحدث ثانية .واختتم كاتبنا هذا املوقف تأكيده :لصديقه
سلماوي حتت عنوان (لن ازور اليابان) كتب انه كان في زيارة
لليابان إللقاء محاضرة وأثناء استقالله ألسرع قطار في العالم الياباني إنها مزحة ,و الذي بدا متعجبا ً وفغر فاه في دهشة
قائالً :ملاذا؟ فأجابه ألن تلك مسألة عادية جدا ً مبقاييسنا وهي
املسمى ب»قطار الطلقة»  Bullet trainالذي تشبه سرعته
سرعة طلقة الرصاص ،ما بني طوكيو والعاصمة القدمية كيوتو .ميكن أن حتدث في أي مكان! فقال له صديقه الياباني ولكنها
يقول وقفت على رصيف القطار بصحبه صديقي الياباني حيث ال حتدث في اليابان .لعلي هنا أتوقف وأتساءل بعد هذا املوقف
اللطيف هل االعتذار البتعاد البوابة بضعة سنتيمترات أمر
كانت تذكرتهما تشير إلى أن مقعديهما سيكونان في العربة

مشروع أم مبالغ فيه؟ قد يكون في عاملنا العربي هذا األمر ضربا ً
من اخليال ولكن ما هي احلدود املنطقية لكي يعتذر املسؤول،
وقبل االعتذار أترانا نستطيع معاتبة أحد املسؤولني؟ وقبل ذلك
كله هل هو يخطيء أصالً؟ (منقولة بتصرف).
حكمة
األعمال أعلى صوتا من الكلمات.
دعاء
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمني.
فكرة
مضت أول ليلة من الليالي الوتر من العشر األخيرة .فلنفكر
و نخطط ملا سنفعله في بقية الشهر فنحن ال ندري متى
ستكون ليلة القدر ,التي نسأل اهلل أن يجعلنا ممن يقومونها
إميانا و احتسابا.
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آية
َ ُ
َ
َّ َّ ُ ُ َ ْ
لحْ ْ
لحْ ْ
ً َ ً
اب ()269
ي ُ ْؤتِي ا ِك َم َة َم ْن يَشا ُء وَ َم ْن ي ُ ْؤتَ ا ِك َم َة ف َق ْد أوت ِ َي خَ ْيرا ك ِثيرا وَ َما ي َ َّذك ُر إِال أوْلوا األل َب ِ
البقرة.
يؤتي اهلل اإلصابة في القول والفعل َمن يشاء من عباده ,ومن أنعم اهلل عليه بذلك فقد أعطاه
خيرًا كثيرًا .وما يتذكر هذا وينتفع به إال أصحاب العقول املستنيرة بنور اهلل وهدايته .اللهم آتنا
احلكمة و اجعلنا من أولي األلباب.
حديث
وعن احلسن بن مالك بن احلويرث عن أبيه عن جده رضي اهلل عنه قال :صعد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم املنبر ،فلما رقي عتب ٌة ،قال :آمني ،ثم رقي أخرى فقال :آمني ثم رقي عتبة ثالثة فقال:
آمني ،ثم قال :أتاني جبريل عليه السالم فقال  :يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده
اهلل  ،فقلت  :آمني  ،فقال :من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده اهلل فقلت آمني ،قال:
ومن ذكرت عنده ولم يصل عليك فأبعده اهلل فقلت آمني .رواه ابن حبان في صحيحه.
قصة
جلس رجالن قد ذهب بصرهما على طريق أم جعفر زبيدة العباسية ملعرفتهما بكرمها.
فكان أحدهما يقول :اللهم ارزقني من فضلك .وكان اآلخر يقول :اللهم ارزقني من فضل أم
جعفر .وكانت أم جعفر تعلم ذلك منهما وتسمع ،فكانت ترسل ملن طلب فضل اهلل درهمني،
وملن طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها عشرة دنانير .وكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته
لصاحب الدرهمني ،بدرهمني كل يوم ،وهو ال يعلم ما في جوفها من دنانير .وأقام على ذلك عشرة
أيام متوالية ،ثم أقبلت أم جعفر عليهما،

وقالت لطالب فضلها :أما أغناك فضلنا ؟ قال :وما هو؟ قالت مائة دينار في عشرة أيام ،قال :ال ،بل
دجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرهمني.
فقالت :هذا طلب من فضلنا فحرمه اهلل ،وذاك طلب من فضل اهلل فأعطاه اهلل وأغناه
حكمة
ال خير في ود امرئ متلون
إذا الريح مالت مال حيث متيل
وما أكثر اإلخوان حني تعدهم
ولكنهم في النائبات قليل
دعاء
رب زدني علما .اللهم علمني أيها العليم ما ينفعني و انفعني أيها النافع مبا علمتني و زدني
علما و اجعلني للمتقني إماما.
فكرة
يقول الشيخ عبد احلميد كشك يرحمه اهلل :من اعتمد على غير اهلل ذل ,ومن اعتمد على غير
اهلل قل ,ومن اعتمد على غير اهلل ضل,
ضل وال ّ
قل وال ّ
ذل وال ّ
ومن اعتمد على غير اهلل مل ,ومن اعتمد على اهلل فال ّ
مل .فهل اعتمدنا
على اهلل و توكلنا عليه حق التوكل؟
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حكمة

للهَّ َ
لَ ْن تَنَالُوا الْبرَّ َحتَّى تُ ْن ِف ُقوا ممِ َّا تحُ ِ ُّبو َن وَ َما تُ ْن ِف ُقوا ِم ْن َ
يم ( )92آل عمران.
ش ْي ٍء َفإ ِ َّن ا ب ِ ِه َعلِ ٌ
ِ
لن تدركوا اجلنة حتى تتصدقوا مما حتبون ,وأي شيء تتصدقوا به مهما كان قليال أو كثيرًا فإن اهلل
به عليم ,وسيجازي كل منفق بحسب عمله.

أتقن عملك حتى ال تضطر أن تقوم به مرتني
دعاء

حديث

ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما

عن أَسماء بنْت يزيد رضي اهلل عنْهَ ا ،عَن النَّبي صلَّى اللهَّ ُ
سلَّ َم َقا َلَ « :م ْن ذَ َّب َع ْن لحَ ْ ِم أ َ ِخي ِه
َ
ِ ِ ِّ َ
َعلَ ْي ِه وَ َ
َ ْ ْ َ َ ِ ِ َِ َ َ ِ َ
بِالْ ِغي َب ِة َكا َن َح ًّقا َعلَى اللهَّ ِ أ َ ْن ي ُ ْع ِت َق ُه ِم َن النَّارِ» .أخرجه ابن املبارك ( ، 239/1رقم  )687وصححه
األلباني (صحيح الترغيب  ،رقم  .)2847ذَ َّب :أي دافع.
قصة
بينما كان الرجل يسير بجانب بستان وجد تفاحة ملقاة على األرض فتناول التفاحة وأكلها
ثم حدثته نفسه بأنه أتى على شيء ليس من حقه فأخذ يلوم نفسه وقرر أن يرى صاحب هذا
البستان فإما أن يسامحه في هذه التفاحة أو أن يدفع له ثمنها ,وذهب الرجل لصاحب البستان
وحدثه باألمر فاندهش صاحب البستان ألمانة الرجل وقال له :لن أسامحك في هذه التفاحة إال
بشرط أن تتزوج ابنتي ,واعلم أنها خرساء عمياء صماء مشلولة...إما أن تتزوجها وإما لن أسامحك
في هذه التفاحة فوجد الرجل نفسه مضطرا يوازي بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة فوجد نفسه
يوافق على هذه الصفقة ,وحني حانت اللحظة التقى الرجل بتلك العروس و إذا بها آية في اجلمال
والعلم والتقى فاستغرب كثيرا ملاذا وصفها أبوها بأنها صماء مشلولة خرساء عمياء؟ فقال
أبوها :إنها عمياء عن رؤية احلرام خرساء صماء عن قول وسماع ما يغضب اهلل ,وقدماها مشلولة
عن السير في طريق احلرام .وتزوج هذا الرجل بتلك املرأة وكان ثمرة هذا الزواج :اإلمام أبو حنيفة.

فكرة
افعل ما تشعر في أعماق قلبك بأنه صحيح ,ألنك لن تسلم من االنتقاد بأي حال.
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آية
َ
ني ()96
َّاس لَلَّ ِذي ب ِ َب َّك َة ُم َبارَكا ً وَ ُهدًى لِلْ َعالمَ ِ َ
إ ِ َّن أوَّ َل ب َ ْي ٍت ُو ِ
ض َع لِلن ِ
آل عمران.
إن أول بيت بُني لعبادة اهلل في األرض لهو بيت اهلل احلرام الذي
في «مكة» ,وهذا البيت مبارك تضاعف فيه احلسنات ,وتتنزل
فيه الرحمات ,وفي استقباله في الصالة ,وقصده ألداء احلج
والعمرة ,صالح وهداية للناس أجمعني .نسأل اهلل أن يرزقنا
بعمرة في هذا الشهر الكرمي.
حديث
َ
صلَّى اهلل
هلل َ
ض َي اهلل َع ْن ُه َقا َلَ :قا َل ر َ ُ
سو ُل ا ِ
َع ْن أبِي رَي ْ َحان َ َة ر َ ِ
«حرِّ َم ِت النَّارُ َعلَى عَينْ دَ َمعَتْ ِم ْن خَ ْ
هلل،
َعلَ ْي ِه وَ َ
سلَّ َمُ :
ش َي ِة ا ِ
ٍ
هللُ ،حرِّ َم ِت النَّارُ َعلَى
س ِهرَتْ ِفي َ
ُحرِّ َم ِت النَّارُ َعلَى عَينْ ٍ َ
يل ا ِ
س ِب ِ
عَينْ ٍ َغ َّ
هلل» .أخرجه احلاكم ( ، 92/2رقم )2432
ضتْ َع ْن َم َحار ِ ِم ا ِ
وقال  :صحيح اإلسناد  .وأخرجه ً
أيضا  :أحمد ( ، 134/4رقم
 ، )17252والطبراني فى األوسط ( ، 316/8رقم  )8741وصححه
األلباني (السلسلة الصحيحة.)2232 ،
قصة
منذ سنوات ،انتقل إمام إحدى املساجد إلى مدينة لندن-
بريطانيا ،و كان يركب الباص دائما ً من منزله إلى البلد .بعد

انتقاله بأسابيع ،وخالل تنقله بالباص ،كان أحيانا ً كثيرة
يستقل نفس الباص بنفس السائق .وذات مرة دفع أجرة
الباص و جلس ،فاكتشف أن السائق أعاد له  20بنسا ً زيادة عن
املفترض من األجرة .فكر اإلمام وقال لنفسه أن عليه إرجاع
املبلغ الزائد ألنه ليس من حقه .ثم فكر مرة أخرى وقال في
«إنس األمر ،فاملبلغ زهيد وضئيل ،و لن يهتم به أحد كما
نفسه:
َ
أن شركة الباصات حتصل على الكثير من املال من أجرة الباصات
ولن ينقص عليهم شيئا ً بسبب هذا املبلغ ،إذن سأحتفظ باملال
وأعتبره هدية من اهلل وأسكت .توقف الباص عند احملطة التي
يريدها اإلمام  ،ولكنه قبل أن يخرج من الباب  ،توقف حلظة ومد
يده وأعطى السائق العشرين بنسا ً وقال له :تفضل ،أعطيتني
أكثر مما أستحق من املال .فأخذها السائق وابتسم وسأله:
«ألست اإلمام اجلديد في هذه املنطقة؟ إنني أفكر منذ مدة في
الذهاب إلى مسجدكم للتعرف على اإلسالم ،ولقد أ عطيتك
املبلغ الزائد عمدا ً ألرى كيف سيكون تصرفك .وعندما نزل
ً
اإلمام من الباص ،شعر بضعف في ساقيه وكاد أن يقع أرضا من
رهبة املوقف!!! فتمسك بأقرب عامود ليستند عليه،و نظر إلى
السماء و دعا باكيا :يا اهلل ،كنت سأبيع اإلسالم بعشرين بنسا.
وبعد فلنتذكر أننا قد ال نرى أبدا ً ردود فعل البشر جتاه تصرفاتنا.
فأحيانا ً ما نكون القرآن الوحيد الذي سيقرؤه الناس أو اإلسالم
الوحيد الذي سيراه غير املسلمني لذا يجب أن يكون ٌ
كل ِمنَّا
م َثالً وقدوة لآلخرين ولنكن دائما ً صادقني أمناء ألننا قد ال نُدرك
أبدا ً من يراقب تصرفاتنا ،ويحكم علينا كمسلمني وبالتالي
يحكم على اإلسالم.

حكمة
سامح الناس ...وال تسامح نفسك
دعاء
رب هب لي حكما وأحلقني بالصاحلني واجعل لي لسان صدق في
اآلخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
فكرة
األلفاظ هي الثياب التي ترتديها أفكارنا فيجب أال تظهر أفكارنا
في ثياب رثة بالية .ملاذا ال نحاول أن تكون كل ألفاظنا حسنة
من اليوم و حتى نهاية الشهر؟ و إذا كانت حسنة فبالتأكيد
نستطيع جعلها أحسن و بالتالي ستتحسن عالقاتنا و تسعد
حياتنا.
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آية

حكمة

يا أَي ا الَّذين آمنُوا ات َّ ُقوا اللهَّ َ
سلِ ُمو َن ( )102آل عمران.
َ ُّهَ ِ َ َ
َح َّق تُ َقات ِ ِه وَال تمَ ُوتُ َّن إِال َّ وَأَنْت ُْم ُم ْ
يا أيها الذين صدَّقوا اهلل ورسوله ،وعملوا بشرعه ,خافوا اهلل حق خوفه :وذلك بأن يطاع فال
شكر فال يكفر ,وي ُ َ
يُعصى ,وي ُ َ
ذكر فال ينسى ,وداوموا على متسككم بإسالمكم إلى آخر حياتكم;
لتلقوا اهلل وأنتم عليه .نسأل اهلل أن يحسن خواتيمنا.

اجلندي الذي ال يحلم بأن يصير جنراال ً هو جندي خامل

حديث
عن عثمان رضي اهلل عنه عن الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال « :من صلى العشاء في
جماعة  ،فكأمنا قام نصف الليل  ،ومن صلى الصبح في جماعة  ،فكأمنا صلى الليل كله »  .رواه
مسلم
قصة
دخل سليمان بن عبدامللك مسجد دمشق فرأى شيخا كبيرا فقال له :يا شيخ ,أيسرك أن متوت؟
قال :ال و اهلل .قال :و لم؟ و قد رأيت من السن ما أرى؟ قال :ذهب الشباب و شره و جاء الكبر و
خيره ,فإذا قعدت ذكرت اهلل و إذا قمت حمدت اهلل ,فأحب أن تدوم لي هاتان احلالتان.

دعاء
رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وان اعمل صاحلا ترضاه وأدخلني
برحمتك في عبادك الصاحلني
فكرة
علمك مبا يجب عليك عمله يعتبر حكمة ,و علمك كيف تعمله يعتبر مهارة ,أما عمل ما ينبغي
عليك عمله فهذه فضيلة و شجاعة.
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َ
ف َ
شهْ ٍر ()3القدر
لَ ْيلَ ُة الْ َقدْر ِ خَ ْي ٌر ِم ْن ألْ ِ
ليلة القدر ليلة مباركةَ ,ف ْ
ضلُها خير من فضل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر.

العاقل يجاهد في طلب احلكمة واجلاهل يظن أنه وجدها

حديث
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن الرسول صلى اهلل عليه و سلم قال :ما جلس قوم يذكرون اهلل ،
إال حفتهم املالئكة  ،و غشيتهم الرحمة  ،و نزلت عليهم السكينة  ،و ذكرهم اهلل فيمن عنده.
صححه األلباني .صحيح اجلامع 5608
قصة
أم طه امرأة في السبعني من عمرها .ال جتيد القراءة و الكتابة .متنت ذات يوم أن تكتب اسم اهلل
بيدها كي ال متوت و هي ال تعرف كتابته ,فتعلمت القراءة و الكتابة و قررت حفظ كتاب اهلل,
فاستطاعت خالل سنتني أن حتفظ كتاب اهلل كامال ,و لم مينعها كبرها و ال ضعفها من ذلك ألن
لها هدفا واضحا ,في حني أن الكثيرين يتعذرون و يقولون أن ذاكرتهم ضعيفة و أن حفظهم بطئ
و هم في عز شبابهم.

دعاء
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي و ارحمني ,و اغفر للمؤمنني و املؤمنات األحياء منهم و األموات.
فكرة
الشخص العادي الذي ينمي عادة البدء باألولويات و إجناز املهام الكثيرة بسرعة ميكنه أن يتفوق
على النابغة الذي يتكلم كثيرا و يخطط بشكل رائع دون أن ينفذ سوى القليل.
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آية
الصالحِ َ ِ َ
َ َ
ُون ( )8فصلت.
إ ِ َّن الَّ ِذي َن آ َمنُوا وَع َِملُوا َّ
ات لهُ ْم أ ْج ٌر غ ْي ُر ممَ ْن ٍ
إن الذين آمنوا باهلل ورسوله وكتابه وعملوا األعمال الصاحلة مخلصني هلل فيها ,لهم ثواب
عظيم غير مقطوع وال ممنوع.
حديث

من األعداد ,وبذلك ألفت قانونا عاما حلساب هذه املسألة وهو  2/)1+n(nحيث تكون  nفي هذه
املسألة تساوي .100
وأصبح الناجت  , 5050فاندهش املدرس من هذه العبقرية ولم يعلم أنه صفع في تلك اللحظة
العالم الكبير فريدريك جاوس ,احد أشهر ثالث علماء رياضيات في التاريخ.
حكمة
أيها اإلنسان ال تنس املوت فإنه لن ينساك

عن أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال :تبسمك في وجه
أخيك لك صدقة  ،و أمرك باملعروف و نهيك عن املنكر صدقة  ،و إرشادك الرجل في أرض الضالل
لك صدقة  ،و إماطتك احلجر و الشوك و العظم عن الطريق لك صدقة  ،و إفراغك من دلوك في
دلو أخيك لك صدقة .صحيح اجلامع .2908

رب انصرني على القوم املفسدين .اللهم اجعلنا من الصاحلني املصلحني و اجعلنا من احملسنني.

قصة

فكرة

هذه القصة حدثت في أحد القرون الوسطى تقريبا في القرن السادس عشر في إحدى القرى
األملانية.كان هناك طفل يدعي (جاوس) وكان جاوس طالبا ذكيا وذكائه من النوع اخلارق للمألوف,
وكان كلما سأل مدرس الرياضيات سؤاال كان جاوس هو السباق لإلجابة على السؤال ،فيحرم
بذلك زمالئه في الصف من فرصه التفكير في اإلجابة ,وفي أحد املرات سأل املدرس سؤاال صعبا,
فأجاب عليه جاوس بشكل سريع مما أغضب مدرسه ,فأعطاه املدرس مسألة حسابية وقال :
أوجد لي ناجت جمع األعداد من  1إلى  . 100طبعا كي يلهيه عن الدرس ويفسح اجملال لآلخرين.
بعد  5دقائق قال جاوس بصوت منفعل .5050 :فصفعه املدرس صفعة قوية ,وقال :هل متزح؟! أين
حساباتك؟ فقال جاوس :اكتشفت أن هناك عالقة بني  99و 1ومجموعها =  , 100وأيضا  98و 2
تساوي  , 100و  97و  3تساوي  , 100وهكذا إلى 51و  ,49واكتشفت بأني حصلت علي  50زوجا

فلنحاول أن نكون من احملسنني .يقول احلسن البصري« :اإلحسان أن تعم و ال تخص ,كالريح و
املطر و الشمس و القمر» فنفع املؤمن و إحسانه لآلخرين عام شامل و ال يتقيد بعمل أو مكان أو
شخص .و احملسن كثير اخلير و العطاء في أي مكان ,أينما حل نفع.

دعاء
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حكمة

للهَّ
ني ( )33فصلت.
سلِ ِم َ
س ُن َق ْوال ً ممِ َّ ْن دَعَا إِلَى ا ِ وَع َِم َل َ
صالحِ ا ً وَ َقا َل إِن َّ ِني ِم ْن المْ ُ ْ
وَ َم ْن أ َ ْح َ
ال أحد أحسن قوال ممن دعا إلى توحيد اهلل وعبادته وحده وعمل صاحلًا وقال :إنني من املسلمني
املنقادين ألمر اهلل وشرعه .وفي اآلية حث على الدعوة إلى اهلل سبحانه ,وبيان فضل العلماء
الداعني إليه على بصيرة ,وَ ْفق ما جاء عن رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم.

أفقر الناس من ليس لديه أمل

حديث
عن عائشة رضي اهلل عنها أنه سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم  :أي األعمال أحب إلى اهلل ؟
قال  :أدومها وإن قل  .وقال  :اكلفوا من األعمال ما تطيقون .رواه البخاري .اجلامع الصحيح .6465
قصة
كان احد األشخاص املسلمني من الذين عاشوا في أمريكا يذهب كل يوم إلى السوبر ماركت
ويشتري ما أراد وكان عند احلساب ,وبحكم أن احملاسبة امرأة ,يضع النقود على الطاولة وال
يسلمها في يدها وحدث هذا كثيرا لنفس احملاسبة مما جعلها تفكر :هل بها عيب يجعل
الشخص ال ميسك يدها أم ماذا؟ واستمر التعجب والتفكير كلما حدث هذا املوقف إلى أن قررت
أن تسأل الشخص املعني وذات يوم تبعته وفي حلظة أوقفته وسألته :ملاذا تضع النقود على
الطاولة وال تضعها بيدي؟ فأجاب بكل عزة وقال :ألننا نحن املسلمون ديننا يأمرنا أن نعامل املرأة
كاجلوهرة الثمينة التي ال يحق ألحد أن يلمسها إال من هي ملك له ,ولو أن اجلوهرة تناقلتها
األيادي لفقدت قيمتها ,مما جعل املرأة تتعجب من هذا الدين وتقرر أن تعرف عن هذا الدين أكثر
وتسلم وهلل احلمد بفضل كلمات وموقف بسيط ولكنه في جوهره عظيم .نسأل اهلل أن يوفقنا
إلى ما يحبه ويرضاه و أن يهدينا و يهدي بنا ,إنه على كل شيء قدير.

دعاء
اللهم إني عبدك ابن عبدك ,ابن أمتك ,ناصيتي بيدك ,ماض في حكمك ,عدل في قضاؤك ,أسألك
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك ,أو استأثرت
به في علم الغيب عندك ,أن جتعل القرآن ربيع قلبي و نور صدري و جالء حزني ,و ذهاب همي« .ما
أصاب عبدا هم و ال حزن فقاله إال أذهب اهلل همه و حزنه و أبدله مكانه فرحا».
فكرة
في هذه الدنيا ليس هناك مستحيل ,هناك دائما طرق تؤدي إلى حتقيق كل شيء ,و إذا كانت
لدينا الرغبة و اإلرادة الكافية لتحقيق ما نريده ,فسنعثر على وسائل كافية لتحقيقه.
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آية
اص َ
ساب ِ ٌق
َاب الَّ ِذي َن ْ
َص ٌد وَ ِمنْهُ ْم َ
ثُ َّم أَوْرَثْنَا الْ ِكت َ
س ِه وَ ِمنْهُ ْم ُم ْقت ِ
ط َف ْينَا ِم ْن ِع َبادِنَا َف ِمنْهُ ْم َظالِ ٌم لِ َن ْف ِ
للهَّ
لخْ َ
ات بِإذْ ِن ا ِ ذَلِ َك ُه َو الْ َف ْ
ض ُل الْ َك ِبي ُر ( )32فاطر
بِا ْيرَ ِ ِ
ثم أعطينا -بعد هالك األمم -القرآن َمن اخترناهم من أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم :فمنهم
ظالم لنفسه بفعل بعض املعاصي ,ومنهم مقتصد ,وهو املؤدي للواجبات اجملتنب للمحرمات,
ضها ونفلها ,ذلك
ومنهم سابق باخليرات بإذن اهلل ,أي مسارع مجتهد في األعمال الصاحلةَ ,فرْ ِ
اإلعطاء للكتاب واصطفاء هذه األمة هو الفضل الكبير.
حديث
عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال :إذا قال املؤذن  :اهلل
أكبر اهلل أكبر  .فقال أحدكم  :اهلل أكبر اهلل أكبر  .ثم قال  :أشهد أن ال إله إال اهلل  .قال  :أشهد
أن ال إله إال اهلل  .ثم قال  :أشهد أن محمدا رسول اهلل  .قال  :أشهد أن محمدا رسول اهلل  .ثم
قال  :حي على الصالة  .قال  :ال حول وال قوة إال باهلل  .ثم قال  :حي على الفالح  .قال  :ال حول وال
قوة إال باهلل  .ثم قال  :اهلل أكبر اهلل أكبر  .قال  :اهلل أكبر اهلل أكبر  .ثم قال  :ال إله إال اهلل  .قال :
ال إله إال اهلل  ،من قلبه  -دخل اجلنة .رواه مسلم .املسند الصحيح .385
قصة
ذهب صديقان يصطادان األسماك فاصطاد أحدهما سمكة كبيرة ووضعها في حقيبته ونهض
لينصرف فسأله اآلخر: إلى أين تذهب؟!.. فأجابه الصديق: إلى البيت لقد اصطدت سمكة كبيرة
جدا تكفيني. فرد الرجل: انتظر لتصطاد املزيد من األسماك الكبيرة مثلي. فسأله صديقه: وملاذا
أفعل ذلك؟! .فرد الرجل.. عندما تصطاد أكثر من سمكة ميكنك أن تبيعها. فسأله صديقه: وملاذا

أفعل هذا؟ قال له كي حتصل علي املزيد من املال. فسأله صديقه: وملاذا أفعل ذلك. فرد الرجل:
ميكنك أن تدخره وتزيد من رصيدك في البنك. فسأله: وملاذا أفعل ذلك .فرد الرجل: لكي تصبح
ثريا .فسأله الصديق: وماذا سأفعل بالثراء؟! فرد الرجل :تستطيع في يوم من األيام عندما تكبر أن
تستمتع بوقتك مع أوالدك وزوجتك.فقال له الصديق العاقل :هذا هو بالضبط ما أفعله اآلن و ال
أريد تأجيله حتى أكبر ويضيع العمر.
حكمة
احلظ اجليد هو ما يحدث عندما تلتقي الفرصة مع االستعداد اجليد
دعاء
ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز احلكيم .ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا
انك على كل شيء قدير
فكرة
يقول أحد العلماء «العيد ليس ملن لبس اجلديد ,لكن العيد ملن إميانه يزيد» .فماذا سنفعل في هذا
العيد لكي جنعل اإلميان يزيد؟
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آية
آخ ُر
س ْب َحان َ َك اللَّهُ َّم وَتحَ ِ َّيتُهُ ْم ِفيهَ ا َ
ُم ِفيهَ ا ُ
دَ ْع َواه ْ
سال ٌم وَ ِ
دعواهُم أَن الحْ َمد للِهَّ
لمَ
ْ
ني ( )10يونس.
ا
ع
ل
ا
ب
ر
َ ْ َ ْ ْ ْ ُ ِ َ ِّ َ ِ َ
دعاؤهم في اجلنة التسبيح (سبحانك اللهم) ،وحتية اهلل
ً
بعضا في اجلنة (سالم) ،وآخر
ومالئكته لهم ,وحتية بعضهم
دعائهم قولهم« :احلمد هلل رب العاملني» أي :الشكر والثناء هلل
خالق اخمللوقات ومربِّيها بنعمه.
حديث
عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى ،قبل خروج الناس
إلى الصالة .املسند الصحيح 986
قصة
يقول الشيخ محمد العريفي :أتاني شاب يحكي لي قصة
صاحبه .يقول أحد أصحابي دخل ملوقع إباحي غربي واشترك
به ملدة  5سنوات مببلغ  500دوالر على أن يزوده بكل جديد لهم
وفعال متله ما أراد وأصبح يفتخر بني أصحابه وزمالئه بامتالكه
ألحدث املقاطع والصور وعرض بعضها على أصحابه بعد أن
انزلها على جواله فطلبوا منه جميعا أن يعطيهم رابط املوقع
حتى يشتركوا فيه فقال لهم ملا تخسرون أنفسكم أنا أتبرع

أن اعمل لكم «قروب» في «إمييلي» ويأتيكم ما يأتيني بشكل
تلقائي وجمع له حوالي  100أمييل هذا اللي هو جمعه وميكن
أصحابه سووا نفس الشيء مع اللي يعرفونهم بعد ستة
أشهر من هذه احلادثة توفي هذا الشاب فيقول صاحبه يا شيخ
اآلن كل ما فتحت «إمييلي» أجد رسالة إمييل من إمييل صاحبي
الذي توفي طبعا من نفس املوقع اإلباحي ونفس الشيء ينطبق
على كل اللي أضافهم بالقروب وأنا أفكر ببعض الذنوب اللي
تضاف لسيئات صاحبي وهو بقبره فاتصلت على إدارة املوقع
وشرحت لهم ما حدث وطلبت لهم إيقاف رسائلهم فردوا علي
انه ما زال لصاحبك أربع سنوات ونص مدفوعة وسنستمر
باإلرسال ولن نوقفه إال «بالباس وورد» كلمة السر ,فطبعا أنا ال
اعرفها فرفضوا طلبي .حاولت معهم وأعطيتهم رقمي واسمي
واستعدادي ألي مسؤولية فرفضوا ذلك ,حتى أن أم صاحبي رأت
في منامها أن كالبا أعزكم اهلل تأتي وتبول على قبر صاحبي
فحكت ذلك لوالدتي و أنا فسرته على ما أعرف من هذه القصة
غير أني طلبت من أمي أن تقول لوالدته أن ذلك من الشيطان
فليستعذ باهلل منه حتى ال يضيق صدرها فماذا افعل يا شيخ؟
عند ذلك علق الشيخ على نشر املنكرات بني الناس واألصحاب
ونسيان أن ذلك مكتوب عليه وزره و وزر من عمل به إلى يوم
الديــن

حكمة
من كانت له بداية محرقة ,كانت له نهاية مشرقة.
دعاء
رب اغفر لي ولوالدي وملن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات
وال تزد الظاملني إال تبارا
فكرة
أحد مقاييس النجاح في حياتك أن تعرف عدد الذين أدخلت
السعادة على قلوبهم .فابدأ من اآلن في إدخال السعادة على
قلوب الناس .و إذا أحيانا اهلل لنهاية رمضان من العام القادم,
فاسأل نفسك :كم قلبا أسعدت خالل العام املنصرم؟

