
رمضان يمضي... و األجر يبقى...

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..

مالحظة: حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم. و ميكن 
نشر هذا امللف ورقيا أو الكترونيا.
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آية

 قال تعالى: ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَرَْض َذُلولاً َفاْمُشوا ِفي 
ِّزِْقِه َوإَِلْيِه النُُّشورُ.  َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن ر

الفائدة: العمل املفيد من أسباب الثواب وزيادة احلسنات، وقد 
ورد في القرآن الكرمي العديد من اآليات التي تتعلق بهذا املعنى. 

حديث

 وََعْن أبي ُهريْرة َعْبِد الرَّْحمن بِْن صْخٍر رضي اهلل َعْنُه قال :  
 قاَل رَُسوُل اهلل َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم: إِنَّ اهلل ال يَْنُظُر إِلى 

أَْجساِمْكم ، وَال إِلى ُصَورُِكْم ، وَلَِكْن يَْنُظُر إِلَى ُقلُوبُِكْم وَ 
أَعمالُِكْم. 

 رواه مسلم.  

 قصة 

 القائد املغولي لشعب التتار الطاغية, كان أعز أصدقاء جنكيز 
خان هو صقره !! 

  الصقر الذي يالزم ذراعه .. فيخرج به و يطلقه على فريسته 
ليطعم منها ويعطيه ما يكفيه 

 صقر جنكيز خان كان مثاالً للصديق الصادق الوفي حتى و 
إن كان صامتاً. خرج جنكيز خان يوماً في اخلالء لوحده و لم 

يكن معه إال صديقه الصقر. انقطع بهم املسير و عطشوا, 
و أراد جنكيز أن يشرب املاء, و بعد تعب, وجد ينبوعاً في 

أسفل جبل. و بعد انتظار الينبوع و هو يقطر في الكوب 
وامتالء الكوب و حينما أراد شرب املاء جاء الصقر و انقض 
على الكوب وسكبه!! غضب جنكيز خان من الصقر بعد 

هذا االنتظار وبعد أن امتأل الكوب قام الصقر بسكب املاء.                                                                  
حاول جنكيز مرة أخرى, ولكن الصقر مع اقتراب الكوب من 

فم جنكيز خان يقترب ويضرب الكوب بجناحه فيطير الكوب 
وينسكب املاء!! تكررت احلالة للمرة الثالثة. استشاط غضباً 

منه جنكيز خان و أخرج سيفه و حينما اقترب الصقر ليسكب 
املاء, ضرب الصقر بسيفه ضربة واحدة فقطع رأسه و وقع 
الصقر صريعاً. أحس باأللم حلظة وقوع السيف على رأس 

صاحبه. و تقطع قلبه ملا رأى الصقر يسيل دمه. و قرر جنكيز 
خان أن يصعد إلى منبع املاء و يغرف منه و يشرب. وقف للحظة  

و صعد ألعلى الينبوع, ليرى بركة كبيرة يخرج من بني ثنايا 
صخرها منبع الينبوع  وفيها حيٌة كبيرة ميتة وقد مألت البركة 

بالسم.  أدرك جنكيز خان كيف أن صاحبه كان يريد منعه من 
هذا املاء و يريد منفعته. لكنه لم يدرك ذلك إال بعد أن سبق 

السيف عذل نفسه.  
 أخذ صاحبه ولفه في خرقة, وعاد جنكيز خان حلرسه و سلطته 

و في يده الصاحب بعد أن فارق الدنيا. أمر حرسه بصنع صقر 
من ذهب, متثاالً لصديقه الوفي و نقش على جناحيه:  

  » احلكيم من يعرف الصديق احلق قبل أن يخسره« و في اجلناح 
اآلخر : »رد الفعل أثناء الغضب عواقبه ال ميكن السيطرة 

عليها«. متثال الصقر الذهبي ال يزال موجوداً حتى يومنا هذا في 
أحد متاحف منغوليا تخليداً من جنكيز خان لصديقه الوفي. 

 حكمة

 من أطاع غضبه أضاع أدبه 

 فكرة رمضانية

 متى كانت آخر مرة تصدقت فيها؟ ملاذا ال تبدأ عادة جديدة في 
رمضان؟ ملاذا ال تبدأ بالصدقة اليومية ابتداء من اليوم؟ ال تستح 

من القليل فإن احلرمان أقل منه.  

 دعاء: 

 اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة 
السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار املقامة 



2

 آية

 قال تعالى: َوأَنَزلَْنا اْلَِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد 
ِللنَّاِس.  َوَمَناِفُع 

 الفائدة: اإلسالم ال يفرق بني أنواع العمل بحيث 
يكون نوع منها لفئة معينة و نوع آخر لفئة 

أخرى، و قد أشار القرآن الكرمي إلى بعض األعمال 
و الصناعات املفيدة بدون أن يقصرها على فئة 

محددة، فقد نوه القرآن الكرمي مبادة احلديد التي لها 
دور اليوم في مجال الصناعة. 

 حديث
 عن أبي ذّر رضي اهلل عنه قال: قال النبي صلى اهلل 

عليه وسلم: ) ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق ( رواه مسلم 

 قصة
 كان هناك تاجر غني له 4 زوجات و كان يحب 

الزوجة الرابعة أكثرهم، فيلبسها أفخر الثياب و 
يعاملها مبنتهى الرقة و يعتني بها عناية كبيرة 

و ال يقدم لها إال األحسن في كل شيء. و كان 
يحب الزوجة الثالثة جدا أيضا، كان فخورا بها 

و يحب أن يتباهى بها أمام أصدقائه و كان يحب 
أن يريها لهم، و لكنه كان يخشى أن تتركه و 

تذهب مع رجل آخر. و كان يحب الزوجة الثانية 

أيضا، فقد كانت شخصية محترمة، دائما 
صبورة، و في احلقيقة كانت محل ثقة التاجر، و 

عندما كان يواجه مشاكل كان يلجأ إليها دائما، 
و كانت هي تساعده دائما على عبور املشكلة 

و األوقات العصيبة. أما الزوجة األولى فمع أنها 
كانت شريكا شديد اإلخالص له، و كان لها دور 

كبير في احملافظة على ثروته و على أعماله، عالوة 
على اهتمامها بالشؤون املنزلية، لم يكن التاجر 
يحبها كثيرا، و مع أنها كانت حتبه بعمق إال أنه 
لم يكن يالحظها أو يهتم بها. و في أحد األيام 

مرض الزوج و لم ميض وقت طويل حتى أدرك أنه 
سيموت سريعا. فكر التاجر في حياته املترفة 

و قال لنفسه، اآلن أنا لي 4 زوجات معي، و لكن 
عند موتي ســـأكــــون وحــيـدا، و وحدتي كم 

ستكون شديدة. و هكذا سأل زوجته الرابعة و 
قال لها: »أنا أحببتك أكثر منهن جميعا ووهبتك 

أجمل الثياب وغمرتك بعناية فائقة، و اآلن أنا 
سأموت، فهل تتبعيني وتنقذيني من الوحدة؟ 
أجابت الزوجة: مــســتـحــيل, كيف أفعل 
ذلك؟ غير ممكن و ال فائدة من احملاولة، و مشت 

بعيدا عنه دون أي كلمة أخرى، قطعت إجابتها 
قلب التاجر املسكني بسكينة حادة. فسأل التاجر 
احلزين زوجته الثالثة و قال لها: »أنا أحببتك كثيرا 

جدا طول حياتي، و اآلن أنا في طريقي للموت 
فهل تتبعيني و حتافظني على الشركة معي؟«. 
ال, هكذا أجابت الزوجة الثالثة, ثم أردفت قائلة: 

» احلياة حلوة وسأتزوج آخر بدال منك عند موتك«. 
غاص قلب التاجر عند سماعه اإلجابة و كاد 

يجمد من البرودة التي سرت في أوصاله. ثم سأل 
التاجر زوجته الثانية و قال لها: » أنا دائما جلأت 

إليك من أجل املعونة، و أنت أعنتني و ساعدتني 
دائما، و اآلن ها أنا أحتاج معونتك مرة أخرى، فهل 

تتبعينني عندما أموت و حتافظني على الشركة 
معي؟ فأجابته قائلة: أنا آسفة, هذه املرة لن أقدر 

أن أساعدك، هكذا كانت إجابة الزوجة الثانية، 
ثم أردفت قائلة: »إن أقصى ما أستطيع أن أقدمه 

لك، هو أن أشيعك حتى القبر«. انقضت عليه 
إجابتها كالصاعقة حتى أنها عصفت به متاما. 

و عندئذ جاءه صوت قائال له: »أنا سأتبعك يا 
حبيبي و سأغادر األرض معك بغض النظر عن 

أين ستذهب، سأكون معك إلى األبد«. نظر الزوج 
حوله يبحث عن مصدر الصوت و إذا بها زوجته 
األولى، التي كانت قد نحلت متاما كما لو كانت 
تعاني من اجملاعة و سوء التغذية، » قال التاجر 

و هو ممتليئ باحلزن و اللوعة، كان ينبغي علي أن 
أعتني بك أفضل مما فعلت حينما كنت أستطيع«. 

في احلقيقة كلنا لنا أربع زوجات:الزوجة الرابعة 
هي أجسادنا التي مهما أسرفنا في الوقت واجلهد 

واملال في اإلهتمام بها وجعل مظهرها جميال، 
فإنها عند موتنا ستتركنا.الزوجة الثالثة هي 

ممتلكاتنا وأموالنا ومنزلتنا، التي عند موتنا نتركها 
فتذهب لآلخرين. الزوجة الثانية هي عائالتنا و 

أصدقاؤنا, مهما كانوا قريبني جداً منا و نحن 
أحياء، فإن أقصى ما يستطيعونه هو أن يرافقونا 

حتى القبر. أما الزوجة األولى فهي في احلقيقة 
حياتنا الروحية و عالقتنا مع اهلل، التي غالبا ما 

تهمل و نحن نهتم و نسعى وراء املاديات، الثروة و 
األمور األخرى، و لكنها في احلقيقة الوحيدة التي 

تتبعنا حيثما ذهبنا. 

 حكمة

 عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان 

 فكرة رمضانية

 أطفال أسرتك و أطفال جيرانك و األطفال الذين 
يأتون للصالة في مسجدكم, كيف ميكنك 

إدخال السرور على قلوبهم؟ فكر في خمس طرق 
ميكنك بها إسعادهم ثم ابدأ بتنفيذ الطرق 

األسهل, و ستشعر بسعادة عندما ترى البسمة 
على وجوههم. 

 دعا ء: 

 اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك 
وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك 
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 َوالرَُّسوَل 
َ هّ
 قال تعالى: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ لَ تَُخوُنواْ الل

أََماَناِتُكْم َوأَنُتْم تَْعَلُموَن.  َوتَُخوُنواْ 
 الفائدة:  واجبات العامل فقد أكد اإلسالم على ضرورة قيام 
العامل بأداء عمله بالدقة واإلخالص وحذر من خيانة األمانة. 

 حديث

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: ) ما عاب النبي صلى اهلل 
، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ( رواه  عليه وسلم طعاماً قطُّ

البخاري 

 قصة

 يقول الراوي: يوم اخلميس املاضي كنت في دبي حلضور فعاليات 
مؤمتر عاملي ، و كانت أوراق العمل املقدمة كلها ذات عالقة 

بتطوير املوارد البشرية و كيفية زرع الثقة في املوظف و كان من 
بني أوراق العمل ورقة قدمها محاضر بريطاني و كانت بعنوان 
)اإلميان باملبادئ و العقائد طريق لتطوير الذات(. تكلم احملاضر 

كثيرا من ناحية نظرية عن أن اإلنسان عندما يؤمن مببدأ معني 
و يطبقه في أمور حياته جميعها، سيكون إنسانا متميزا و 
إن كان مبدأه مخالفا للجميع. اجلميل في موضوع احملاضرة 

قصة أوردها كشاهد على اإلميان باملعتقد و املبادئ و أثر ذلك 
في احلياة الوظيفية. يقول:  أنا أعمل مديرا لدائرة التوظيف 
في الشركة التي أعمل بها و قبل سنتني فتحنا باب القبول 
و التسجيل إلحدى الوظائف فتقدم لنا أكثر من خمسمائة 
موظف و موظفة جميعهم ذوو شهادات أكادميية و خبرات 

تؤهلهم للقبول و كان قرار جلنة القبول أن املقابلة الشخصية 
هي احلكم في االختيار. يقول احملاضر: قمنا بجدولة مواعيد 
املقابالت الشخصية إلى أن جاء اليوم الذي نقابل فيه أحد 
طالبي الوظيفة و هو فلبيني اجلنسية و أول ما جلس على 

الكرسي قال للجنة التوظيف سأملي عليكم شروطي أوال ثم 
قولوا ما تريدون و لكم احلكم النهائي. استغرب اجلميع بهذا 

الطلب و أنه سيملي عليه شروطهم بينما هو من يحتاج 
إليهم. أثار ذلك حفيظتهم و فضولهم فقالوا له: قل ما تريد. 
قال: أنا في بطاقتي املدنية اسمي )جيمي( و لكن اهلل منَّ علي 

بنعمة اإلسالم قبل ثالثة أسابيع فقط و سيتغير اسمي من 
)جيمي( إلى )جميل محمد( و نحن كمسلمني نقوم بالصالة 

خمس مرات في اليوم فيجب عليكم إعطائي وقتا مستقطعا 
في أوقات الصالة أعوضكم بدال عنها بعد الدوام الرسمي. 

يقول ذلك الرجل: إن من املفارقات العجيبة أن جميل محمد هو 
املسلم الوحيد ضمن املتقدمني و نحن كلنا مسيحيون ولكن 
جاء اختيار اللجنة عليه جلرأته و إميانه مببادئه و عقيدته التي 
جتلت في شخصيته حيث إن هذه الشخصية ستكون محل 

ثقة اجلميع و ستخلص ملن تعمل كي تأخذ رزقها حالال و بإسالم 
جيمي أو جميل محمد أنا أعلنت إسالمي ملا رأيته في سماحة 

وقوة اإلسالم. إنها قصة رائعة أبكت كثيرا ممن حضر في تلك 
القاعة وتأثر بها املسيحي و الهندوسي و البوذي قبل املسلم 

ألن قاصها عبر عنها بجوارحه وأحاسيسه و ربطها بواقع احلياة 
العملية. ذلك الفلبيني يفخر و يعتز بإسالمه و هو قد دخل 
اإلسالم قبل ثالثة أسابيع. هل افتخرنا بإسالمنا و نحن في 

إسالمنا منذ عقود؟ 
 الدكتور أحمد معاذ حقي. 

 حكمة

 شر الناس من ال يبالي أن يراه الناس مسيئا 

 فكرة رمضانية

 هل فكرت في زيارة مكة املكرمة أو املدينة املنورة خالل شهر 
رمضان؟ ستشعر بطعم آخر لرمضان إذا زرتهما و صليت 

فيهما, و تذكر بأن عمرة في رمضان تعدل حجة. 

 دعاء

 اللهم احفظني باإلسالم قائما واحفظني باإلسالم قاعدا 
واحفظني باإلسالم راقدا وال تشمت بي عدوا وال حاسدا. 
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ارَ اآلخرَة   قال تعالى: و ابَْتِغ فيما آتاَك الل الدَّ
نيا وأَْحِسن كما  ول تنَس نصيبَك من الدُّ

أَْحَسن الل إليك و ل تَْبِغ الَفساَد في الَرِض إنَّ 
الل ل يحُب املُفِسديَن. 

 الفائدة: قد ظهرت ميزة االعتدال بشكل واضح 
في كثير من اآليات القرآنية؛ ففي طائفة منها 

جند حّضاً للمؤمنني على طلب املنزلتني الروحيَّة 
واملاديَّة. 

 حديث

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال: ) إن اهلل ال ينظر 

إلى أجسامكم وال إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم( رواه مسلم 

 قصة

 قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه اهلل في 
مذكراته: في دمشق مسجد كبير اسمه جامع 

التوبة، وهو جامع مبارك فيه أنس و جمال، سمي 
بجامع التوبة ألنه كان خاناً ترتكب فيه أنواع 

املعاصي، فاشتراه أحد امللوك في القرن السابع 
الهجري، و هدمه و بناه مسجداً. و كان فيه منذ 
نحو سبعني سنة شيخ مربي عالم عامل اسمه 
الشيخ سليم السيوطي، و كان أهل احلي يثقون 
به و يرجعون إليه في أمور دينهم و أمور دنياهم 

، و كان هناك تلميذ مضرب املثل في فقره و 
في إبائه و عزة نفسه، و كان يسكن في غرفة 

املسجد. مّر عليه يومان لم يأكل شيئاً، و ليس 
عنده ما يطعمه و ال ما يشتري به طعاماً، فلما 
جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على املوت، 

وفكر ماذا يصنع،  فرأى أنه بلغ حّد االضطرار الذي 
يجوز له أكل امليتة أو السرقة مبقدار احلاجة، و آثر 
أن يسرق ما يقيم صلبه. يقول الطنطاوي: و هذه 

القصة واقعة أعرف أشخاصها و أعرف تفاصيلها 
و أروي ما فعل الرجل، و ال أحكم بفعله أنه خير 
أو شر أو أنه جائز أو ممنوع. كان املسجد في حّي 
من األحياء القدمية، و البيوت فيها متالصقة و 
السطوح متصلة، يستطيع املرء أن ينتقل من 

أول احلي إلى آخره مشياً على السطوح، فصعد 
إلى سطح املسجد و انتقل منه إلى الدار التي 
تليه فلمح بها نساء فغض من بصره و ابتعد، 
و نظر فرأى إلى جانبها داراً خالية و شّم رائحة 

الطبخ تصدر منها، فأحس من جوعه ملا شمها 
كأنها مغناطيس جتذبه إليها، و كانت الدور من 

طبقة واحدة، فقفز قفزتني من السطح إلى 
الشرفة، فصار في الدار، و أسرع إلى املطبخ، 

فكشف غطاء القدر، فرأى بها باذجناناً محشواً، 
فأخذ واحدة، ولم يبال من شدة اجلوع بسخونتها، 
عض منها عضة، فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه 
عقله ودينه، و قال لنفسه: أعو ذ باهلل، أنا طالب 
علم مقيم في املسجد، ثم أقتحم املنازل وأسرق 

ما فيها؟ و كبر عليه ما فعل، و ندم و استغفر 
و رد الباذجنانة، و عاد من حيث جاء، فنزل إلى 

املسجد، و قعد في حلقة الشيخ و هو ال يكاد من 
شدة اجلوع يفهم ما يسمع، فلما انقضى الدرس 
و انصرف الناس، جاءت امرأة مستترة، و لم يكن 

في تلك األيام امرأة غير مستترة، فكلمت الشيخ 
بكالم لم يسمعه، فتلفت الشيخ حوله فلم ير 

غيره، فدعاه و قال له: هل أنت متزوج؟ قال: ال، 
قال: هل تريد الزواج؟ فسكت، فقال له الشيخ: 
قل هل تريد الزواج؟ قال: يا سيدي ما عندي ثمن 

رغيف و اهلل فلماذا أتزوج؟ قال الشيخ: إن هذه 
املرأة خبرتني أن زوجها توفي و أنها غريبة عن هذا 

البلد، ليس لها فيه وال في الدنيا إال عم عجوز 
فقير، و قد جاءت به معها- وأشار إليه قاعداً 

في ركن احللقة- و قد ورثت دار زوجها و معاشه، 
و هي حتب أن جتد رجالً يتزوجها على سنة اهلل و 
رسوله، لئال تبقى منفردة، فيطمع فيها األشرار 
و أوالد احلرام، فهل تريد أن تتزوج بها؟ قال: نعم. 

وسألها الشيخ: هل تقبلني به زوجاً؟ قالت: نعم. 
فدعا بعمها ودعا بشاهدين، و عقد العقد، و دفع 

املهر عن التلميذ، و قال له: خذ بيدها، و أخذت 

بيده، فقادته إلى بيته، فلما دخلته كشفت عن 
وجهها، فرأى شباباً و جماالً، و رأى البيت هو 

البيت الذي نزله، و سألته: هل تأكل؟ قال: نعم، 
فكشفت غطاء القدر، فرأت الباذجنانة، فقالت: 

عجباً من دخل الدار فعضها؟ فبكى الرجل و قص 
عليها اخلبر، فقالت له: هذه ثمرة األمانة، عففت 

عن الباذجنانة احلرام، فأعطاك اهلل الدار كلها 
باحلالل.  وصاحبتها 

 حكمة

 أفضل اجلود أن تبذل من غير مسألة 
 فكرة رمضانية: 

 هل هناك عادات جيدة لم تكن جتد لها وقتا 
كالقراءة أو الرياضة مثال؟ رمضان فرصتك. ابدأ 
اليوم بوضع بعض العادات احلميدة في جدولك, 

و بإذن اهلل ستستمر هذه العادات معك بعد 
رمضان إذا واظبت عليها في رمضان. 

 دعاء

 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا 
وبني معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك 

ومن اليقني ما تهون به علينا مصائب الدنيا 
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 قال تعالى: ومن يَْعُش عن ِذْكِر الرَّحمِن ُنَقيِّْض له شيطانااً فهو له قرين.  
ن قلب املؤمن و يضرب حوله سوراً منيعاً يصعب على الشيطان   الفائدة: إن نور اهلل تعالى يحصِّ

أن يخترقه، وال يزال هذا السور قائماً ما اسـتقام الذاكر على ذكر اهلل تعالى. 

 حديث

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) من دعا إلى هدى كان له 
من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من 

اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ( رواه مسلم 

 قصة

 قصة املثل املتداول الذي يقول عادت حليمة لعادتها القدمية:   
 حليمة هي زوجة حامت الطائي الذي اشتهر بالكرم كما اشتهرت هي بالبخل. كانت إذا أرادت أن 
تضع سمناً في الطبخ و أخذت امللعقة ترجتف في يدها. فأراد حامت أن يعلمها الكرم فقال لها: 
إن األقدمني كانوا يقولون إن املرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة الطبخ؛ زاد اهلل 
بعمرها يوماً. فأخذت حليمة تزيد مالعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيباً وتعودت 

يدها على السخاء. و شاء اهلل أن ميوت ابنها الوحيد الذي كانت حتبه أكثر من نفسها. فجزعت 
حتى متنت املوت. و أخذت لذلك تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها ومتوت. فقال 

الناس: عادت حليمة إلى عادتها القدمية. 

 حكمة

 إذا كنت سنداناً فاصبر وإذا كنت مطرقة فأوجع. 

 فكرة رمضانية 

 ما هي أهدافك لشهر رمضان؟ هل حددتها و وضعت خطة لتنفيذها؟ مضى سدس الشهر و لم 
نشعر, فال جتعل الباقي ميضي دون تخطيط و أهداف واضحة. 

 دعاء

 اللهم انك عفو كرمي حتب العفو فاعف عني. 
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 قال تعالى: الَّذين آمنوا وتَْطَمِئنُّ ُقلوبُُهم 
بذْكِر الل أل بذْكِر الل تَطمِئنُّ القلوُب.  

 الفائدة: لإلميان عالمات و إشارات تدل على 
صدق اإلنسان في ادِّعائه؛ إنه ال يهدأ باله، و ال 
تسكن نفسه إال عندما يلزم محراب ذكر اهلل 

عزَّ وجل. 

 حديث 

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال: الصلوات اخلمس، 

واجلمعة إلى اجلمعة، و رمضان إلى رمضان، 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ) رواه 

مسلم( 

 قصة

 يقول د. سعيد حارب نائب رئيس جمعية دبي 
لتحفيظ القرآن: ممن فاز في جائزة دبي في 
إحدى السنوات طفل صغير من إحدى دول 
االحتاد السوفيتي السابق، و كان عمره في 

حدود الثانية عشرة، و كان إتقانه الفتاً للنظر، 
فسألناه عن حفظه لكتاب اهلل، كيف مت، و َمن 

د املتقن؟  الذي قام بتحفيظه هذا احلفظ اجملوَّ
فقال: أبي هو الذي قام بهذا العمل، قلنا فمن 

ي،  الذي علَّم أباك و حفظه القرآن؟ قال: جدِّ
فعجبنا لهذا األمر، و تساءلنا كيف تسنَّى 

ك أن يعلم والدك القرآن في سيطرة االحتاد  جلدِّ
السوفيتي امللحد الذي كان يعاقب املسلم 

املرتبط بدينه بالقتل مباشرة، قال: أخبرني أبي 
ي كان يحمله و هو صغير على )حمار( و  أن جدِّ
يذهب به مسافة بعيدًة خارج القرية ثم يضع 

ُعصابًة على عينيه و يقود به احلمار حتى يدخل 
في مغارة في اجلبل تؤِّدي إلى موقع فسيح، و 

هناك يفك العصابة عن عينيه، و يستخرج 
من مكان هناك ألواحاً نقشت سور القرآن و 
يحفظه ما تيسر ثم يصعب عينيه و يعود 

به إلى املنزل حتى حفظ والدي القرآن الكرمي، 
قلنا له، و العجب ميلك نفوسنا: و ملاذا كان 

ك يعصب عيني والدك، قال الفتى: سألنا  َجدُّ
والدي عن ذلك فقال: كان يفعل ذلك خشية 

أن يقبض النظام الشيوعي ذات يوم على ولده 
بوه، فيضعف، فيخبرهم مبكان مدرسة  فيعذِّ

التحفيظ السريَّة في تلك املغارة، و هي مدرسة 
يستخدمها عدد من املسلمني حرصاً على ربط 

أوالدهم بالقرآن الكرمي، وهم يعيشون في ظل 
نظام ملحٍد يقوم في حكمه على احلديد و 

النار. و تكثر القصص العجيبة في هذا اجملال، 
فتلك أسٌر تستمر في تعليم القرآن ألوالدها 
ة  جيال بعد جيل في )أقبيٍة( حتت األرض معدَّ

لتخزين بعض املواد الغذائية أو غير الغذائية، و 
قد تضطر األسرة إلى تشغيل أجهزة في املنزل 
ي، و قد  حتدث أصواتاً مزعجة إمعاناً في التخفِّ

يتركون أجهزة اإلذاعة أو آالت التسجيل تشوِّش 
ببعض األغاني الصاخبة و هم يعلمون القرآن 

في تلك األقبية. و من القصص العجيبة قصة 
)راٍع للغنم( في إحدى الدول الروسية الصغيرة، 

ظلَّ سنوات يرعى الغنم محتمالً التعب و 
النصب، و اجلوع و العطش، و هي شديدة عليه، 

ألنه من أسرٍة مقتدرة مالياً، و كان قبل رعي 
الغنم يعيش في بيت ذي مستوى مادي ممتاز، 
له غرفته اخلاصة، و مالبسه اجلميلة، و لكنَّه 

حني أصبح حافظاً للقرآن الكرمي – بطريقة 
ل أن يستخدم طريقة رعي األغنام  سرِّية- فضَّ

ليتمكن في الهواء الطلق من تعليم أبناء 
مدينته الذين كانوا يذهبون إليه فرادى في 

أوقات متفاوتة ليعلمهم القرآن الكرمي، و قد 
تخرَّج على يده عدد منهم. أما اآلن و قد حتطمت 

م االحتاد  أكذوبة الشيوعية امللحدة، و حتطَّ

القائم على الظلم، فقد أصبحت مدارس و 
جمعيات حتفيظ القرآن في تلك الدول معالم 

بارزة، و أصبحت عالقاتها بالهيئة العاملية 
لتحفيظ القرآن في رابطة العالم اإلسالمي 

عالقة حميمة، ينتج منها خير كثير. أقول هذا 
وأنا أدعو بالهداية لبعض العرب املسلمني الذين 
يهجرون القرآن تالوة و عمالً و هم في أمن وأمان.                                                                                                                                           

َّا نَْحُن  إشارة : صدق اهلل العظيم الذي قال: }إِن
َّا لَُه حَلَاِفُظوَن{  ْكرَ وَ إِن نَزَّلَْنا الذِّ

 حكمة

 قليل دائم خير من كثير منقطع 
 فكرة رمضانية: 

 صلة الرحم, هل لها مكان في جدولك 
الرمضاني املزدحم؟ رمضان فرصة لصلة 
األرحام و لتعزيز العالقات األسرية فحاول 

استغالل هذه الفرصة فضل استغالل. 

 دعاء: 

 اللهم رحمتك أرجو فال تكلني إلى نفسي 
طرفة عني و أصلح لي شأني كله ال اله إال أنت 
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قال تعالى: و اذكر ربََّك في نْفِسَك تََضرُّعااً و ِخيَفةاً و دون اجلهِر من القوِل بالُغُدوِّ و اآلصال و ل 
تكن من الغافلني. 

 الفائدة: خير الذكر و أفضله الذكر املمزوج باخلوف، الَّذي يصحبه التضرُّع و التذلُّل هلل، مع 
السكينة واخلشية منه عزَّ وجل. 

 حديث

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  
 ) حق املسلم على املسلم خمس : ردُّ السالم وعيادة املريض، و اتباع اجلنائز ، وإجابة الدعوة ، 

وتشميت العاطس ( رواه البخاري 

 قصة

 انتقل رجل مع زوجته إلى منزل جديد و في صبيحة اليوم األول وبينما هما يتناوالن وجبة 
اإلفطار, قالت الزوجة مشيرة من خلف زجاج النافذة املطلة على احلديقة املشتركة بينهما وبني 

جيرانهما: انظر يا عزيزي )إن غسيل جارتنا ليس نظيفا. ال بد أنها تشتري مسحوقا رخيصا(. 
 و دأبت الزوجة على إلقاء نفس التعليق في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل. و بعد شهر 
اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفا على حبال جارتها, و قالت لزوجها: انظر, لقد 

تعلمت أخيرا كيف تغسل. فأجاب الزوج: عزيزتي, لقد نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت زجاج 
النافذة التي تنظرين منها.قد تكون أخطائك هي التي تريك أعمال الناس خطأ, فأصلح عيوبك 

قبل أن تنتقد عيوب اآلخرين. و تذكر أن من راقب الناس مات هماً. 

 حكمة

 كفى املرء فضال أن تَُعدَّ معايبه 
 فكرة رمضانية: 

 كم مرة تنوي ختم املصحف في هذا الشهر؟ هل تستطيع زيادة ختمة إضافية إلى هذا العدد؟ 
قم بقراءة املصحف لعشر دقائق بعد كل فرض, و ستجد أنك أنهيت جزءا على األقل كل يوم, و 

بالتالي ستستطيع ختم املصحف مرة إضافية في هذا الشهر املبارك. 

 دعاء: 

 اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك و فجاءة نقمتك وجميع سخطك. 
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ِِّه فويٌل للقاسيِة ُقلوبُُهم من   قال تعالى: أََفَمْن َشَرَح الل صدرُه لإلسالِم فهو على ُنوٍر من رَب
ذكِر الل أولئك في ضالٍل مبني. 

 الفائدة: إن لذكر اهلل حالوة وعذوبة ترتعش لها أوصال الذاكر، وتُْستقى منها برودة اليقني، وإن 
حالوتها لتزيد في كلِّ مرة أكثر من سابقتها. 

 حديث 

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) املالئكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه ما لم يُحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ( رواه 

البخاري 

 قصة

 الوصفة السحرية لصالح األبناء: 
 يقول راوي القصة: كنا في مجلس رجالي, و كان احلديث عن كيفية حماية أبنائنا مستقبال من 

االنحراف و السلوك السيئ. و بدأ كل واحد منا يبث همومه و يبني مخاوفه من املستقبل القادم 
و التحديات االجتماعية املستقبلية التي ُفقدت فيها الثقة و األمان سواء كانت في وسائل 

اإلعالم و االتصال , أم املؤسسات التربوية, ثم دار احلديث حول أزمة ضياع الوقت عند األبناء, و أن 
أبنائنا من الوالدة و حتى سن الزواج يكونون قد شاهدوا عشرة آالف ساعة من التلفزيون و هي 

كفيله أن جتعله قاضياَ أو طبيباً أو عاملا. و لكنها كغثاء السيل. ثم دار احلديث عن معاناة أخرى 
و أخرى. و كل هذه اخملاوف تدور حول كيفية احملافظة على أبنائنا و جعلهم صاحلني غير متأثرين 

بالفساد من حولهم. الشك أن اإلجابة على مثل هذا السؤال و مواجهة مثل هذا التحدي حتتاج 
إلى مشاريع ضخمة. و لكنني أردت أن ألفت النظر باإلضافة إلى توفير الوالدين منا األمن لإلبن و 
تعريفه بصحبة صاحلة, و التميز في تربيته, و التي تعتبر عوامل مساعدة للحفاظ على األبناء, 

هناك عامل رئيسي–  أراه يتقدم كل هذه العوامل– فهو ما أخبرنا به الصحابي اجلليل » عبد اهلل 
بن مسعود » عندما كان يصلي في الليل وابنه الصغير نائم فينظر إليه قائالً : من أجلك يا بني. 
و يتلو و هو يبكي قوله تعالى: »و كان أبوهما صاحلاً«. نعم إن هذه هي الوصفة السحرية لصالح 

أبنائنا. فإذا كان الوالد قدوة و صاحلاً و عالقته باهلل قوية. حفظ اهلل له أبناءه. بل و أبناء أبنائه من 
الفنت و االنحراف, و لو تفنن أهل الفساد بإغواء و إغراء أبنائنا. فهذه وصفحة سحرية و معادلة 
ربانية. كما أنه في قصة سورة الكهف حفظ اهلل الكنز للوالدين بصالح جدهما السابع كما 

جاء في بعض التفاسير. 

 حكمة

 من َعفَّ عن ظلم العباد تورعا, جاءته ألطاف اإلله تبرعا 
 فكرة رمضانية: 

 حاول مساعدة أصدقائك أو زمالئك في حل مشكلة واجهتهم خالل هذا األسبوع. اجلس معهم 
و استمع للمشكلة و حاول معرفة أسبابها ثم توصل مع صديقك للحلول املمكنة و دعه يختار 

األنسب منها. 

 دعاء

 اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب 
لها 
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َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم   قال تعالى: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
تَتَُّقوَن. 

 الفائدة: قال الشيخ ابن عثيمني رحمه اهلل أي فرض والذي فرضه هو اهلل سبحانه وتعالى 
والصيام في اللغة اإلمساك و أما في الشرع فإنه التعبد هلل بترك املفطرات من طلوع الفجر إلى 

غروب الشمس.
 

 حديث

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) ما يصيب املسلم من 
نصب وال وصب وال همٍّ وال حزن وال أذى وال غمٍّ حتى الشوكة يُشاكها إال كّفر اهلل بها من خطاياه( 

رواه البخاري 

 قصة

 سأل اإلمام أحمد بن حنبل ، حامت األصم وكان من احلكماء :  
 كيف السبيل إلى السالمة من الناس؟ فأجاب: تعطيهم من مالك و ال تأخذ من مالهم, يؤذونك و 

ال تؤذيهم, و تقضي مصاحلهم وال تكلفهم بقضاء مصاحلك.  
 قال: إنها صعبة يا حامت, قال: وليتك تسلم منهم. 

 حكمة

 استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان 

 فكرة رمضانية

 اجلس مع نفسك جلسة مصارحة طويلة حتاول فيها فهم و حل أكبر مشاكلك, قائال لنفسك: 
ما هي أكبر مشكلة في حياتي؟ و كيف أحولها إلى فرصة أستفيد منها لصاحلي؟ 

 دعاء

 اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها 
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ريَقِة لسقيناُهم ماءاً َغَدقااً.    قال تعالى: و أَْن لِو استقاموا على الطَّ
ه نحو اهلل و باهلل و في سبيل اهلل.   الفائدة: االستقامة تعني االلتزام الكامل بالتوجُّ

 حديث: 

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) لوال أن أشق على أمتي 
ألمرتهم بالسواك عند كل صالة ( رواه مسلم 

 قصة: 

 ملاذا سمي حامت األصم بذلك؟  القدوة الرباني أبو عبد الرحمن حامت بن عنوان بن يوسف البلخي، 
الواعظ الناطق له كالم جليل في الزهد و املواعظ و احلكم، كان يقال له » لقمان هذه األمة«.     

قال أبو علي الدقاق: جاءت امرأة فسألت حامتاً عن مسألة، فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك 
احلالة فخجلت، فقال حامت: ارفعي صوتك فأوهمها أنه أصّم فسّرت املرأة بذلك، و قالت: إنه لم 
يسمع الصوت فلّقب بحامت األصم. انتهى. ] مدارج السالكني ج2ص344 [. هذا األدب الذي وقع 

من حامت األصم هو من أدب السادة، أما السوقة فال يعرفون مثل هذا اآلداب، و لذلك تراهم لدنو 
همتهم يحصون الصغيرة، و يجعلون من احلبة قبة، و من القبة مزارا، و هؤالء و إن أظهروا في 

اإلحصاء على اآلخرين فنونا متنوعة من ضروب الذكاء و اخلداع، و لكنه ذكاء أشبه بإمارات أهل 
احلمق الذين تستفزهم الصغائر عند غيرهم، و ال يلقون باال للكبائر عند أنفسهم، و أمثال هؤالء 

ال يكونون من السادة في أقوامهم الذين عناهم الشاعر بقوله: 
 ليس الغبي بسيد في قومه *** لكن سيد قومه املتغابي 

 حكمة: 

 من كتم سره كان اخليار بيده 

 فكرة رمضانية: 

 ما هو العمل الذي لو فعلته اليوم سيكون له أثر كبير عليك و على أسرتك خالل هذا الشهر؟ 
متى تنوي عمله؟ 

 دعاء: 

 اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء و شماتة األعداء 
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 قال تعالى: من املؤمننَي رَِجاٌل صدقوا ما عاهدوا الل عليِه فمنهم من قضى َنْحَبُه ومنهم من 
ُلوا تبديالاً.  ينتِظُر وما بدَّ

ادق هو الَّذي يُْكِمل مسيرة العمل واخلدمة والتضحية حتَّى نهايته، دون ملل   الفائدة: املؤمن الصَّ
ال ما يعترضه من املتاعب واإليذاء.  أو كلل، متحمِّ

 حديث: 

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) من صلى علي صالة 
واحدة صلى اهلل عليه بها عشراً ( رواه مسلم 

 قصة: 

 أحب من األخوان كل مواتي **** وكل غضيض الطرف عن هفوات 
 من املواقف اجللية في أدب التغافل ، ما ذكره ابن جريج عن عطاء بن 

أبي رباح قال: إن الرجل ليحدثني باحلديث فأنصت له كأن لم أسمعه 
قط وقد سمعته قبل أن يولد. ] تاريخ مدينة دمشق ج:40 ص:401 [.                                                                                                                         

و قال ابن األثير متحدثًا عن صالح الدين األيوبي: و كان صبورًا على ما يكره، كثير التغافل عن 
ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره، و ال يعلمه بذلك، و ال يتغير عليه. و بلغني أنه كان 

جالًسا وعنده جماعة، فرمى بعض املماليك بعًضا بسرموز- يعني بنعل- فأخطأته، و وصلت إلى 
صالح الدين فأخطأته، و وقعت بالقرب منه، فالتفت إلى اجلهة األخرى يكلم جليسه؛ ليتغافل 

عنها. 

 حكمة: 

 و ما استعصى على قوم منال إذا اإلقدام كان لهم ركابا 

 فكرة رمضانية: 

 عندما تتناقش مع أحد اليوم في أي موضوع حاول أن تنظر لألمور من وجهة نظره, و ستالحظ 
مدى االنسجام بينكما. 

 دعاء: 

 اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على اخللق، أحيني ما علمت احلياة خيراً لي، وتوفَّني إذا علمت 
الوفاة خيراً لي، اللهم إِني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة احلق في الرِّضا 

والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيماً ال ينفد، وأسألك ُقرَّة عنٍي ال تنقطع، 
ة النظر إلى وجهك،  وأسألك الرِّضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد املوت، وأسألك لذَّ

والشوق إِلى لقائك، في غير ضرَّاء ُمضرٍَّة، وال فتنٍة ُمضلٍة، اللهم زيِّنا بزينة اإلمِيان، واجعلنا ُهداًة 
مهتدين. 
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اُب.   قال تعالى: رَبََّنا ل تُِزغ ُقُلوبََنا بعد إذ َهَديَتنا وَهْب لنا من لُدنَك رحَمةاً إنََّك أنَت الوهَّ
 الفائدة: على املؤمن أن يدرك أنه سائر ال محالة إلى يوم عظيم سَيجَمُع فيه تعالى اخلالئق 

، واهلل ال يخلف وعده.  للحساب، وأن يترجم إدراكه إلى عمل يوافقه، فهذا وعد اهلل احلقُّ

 حديث 

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) من سلك طريقاً يلتمس 
ل اهلل له به طريقاً إلى اجلنة ( مسلم  فيه علماً سهَّ

 قصة

 عمر بن اخلطاب وحبه لزوجته: كان أحد الصحابة يضيق بزوجته جداً ألن صوتها عاٍل دوما و 
تعرفون أن من النساء من لديها حنجرة دائمة الصياح فالصحابي من ضيقه ذهب يشتكي إلى 

أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه, فذهب ليطرق الباب فوجد صوت زوجة عمر يعلو 
على صوت عمر ويصل إلى الشارع فخاب أمله و مضى و بينما هو ينوي املضي, إذا بعمر يفتح 
الباب و يقول له: كأنك جئت لي. قال: نعم، جئت أشتكي صوت زوجتي فوجدت عندك مثل ما 

عندي. فانظر إلى رد عمر وعاطفته. يقول »حتملتـني, غسلت ثيابي و بسطت منامي و ربت 
أوالدي و نظفت بيتي، تفعل ذلك و لم يأمرها اهلل بذلك، إمنا تفعله طواعية وحتملت كل ذلك، أفال 

أحتملها إن رفعت صوتها؟«. 

 حكمة  

 طول البال يهدم اجلبال 

 فكرة رمضانية

 ذكر اهلل من العبادات اليسيرة التي يغفل عنها الكثيرون. كم مرة استغفرت أو سبحت أو هللت 
اليوم؟ هال فكرت في زيادة هذا العدد غدا؟ إذا عودت نفسك على الذكر في رمضان فسيصبح 

عادة لديك حتى بعد رمضان. 

 دعاء

 اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلِّها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة 
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 قال تعالى: في بيوٍت أَِذَن الل أن تُرفَع ويُذَكَر فيها اسُمُه يَُسبُِّح له فيها بالُغُدوِّ واآلصاِل. 
 الفائدة: يغدق اهلل تعالى على املؤمنني الذاكرين أفضل اجلزاء، و يزيدهم من حسن كرمه رزقاً بغير 

حساب. 

 حديث

 قال عليه الصالة و السالم: »إن في اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها 
أعدها اهلل تعالى ملن أطعم الطعام و أالن الكالم و تابع الصيام و صلى بالليل و الناس نيام« 

حديث صحيح 

 قصة

 كثيرا ما نقول:  
 املوضوع فيه إّن - القصة فيها إّن - احلكاية فيها إّن!!    فما أصل هذه العبارة؟ ومن أين جاءت؟  

 يُقال إن أصل العبارة يرجع إلى رواية طريفة مصدرها مدينة حلب، فلقد هرب رجل اسمه علي 
بن منقذ من املدينة خشية أن يبطش به حاكمها محمود بن مرداس خلالف جرى بينهما، فأوعز 

حاكم حلب إلى كاتبه أن يكتب إلى ابن منقذ رسالة يطمئنه فيها و يستدعيه للرجوع إلى 
حلب، و لكن الكاتب شعر بأن حاكم حلب ينوي الشر بعلي بن منقذ فكتب له رسالة عادية جدا 

و لكنه أورد في نهايتها »إّن شاء اهلل تعالى« بتشديد النون، فأدرك ابن منقذ أن الكاتب يحذره 
حينما شدد حرف النون، و يذكره بقول اهلل تعالى: »إِنَّ امْلأََلَ يَأمَْتُِروَن بَِك«. فرد على رسالة احلاكم 

برسالة عادية يشكره أفضاله و يطمئنه على ثقته الشديدة به، و ختمها بعبارة: »إّنا اخلادم املقر 

باألنعام«. ففطن الكاتب إلى أن ابن منقذ يطلب منه التنبه إلى قوله تعالى: »إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبًَدا 
ا دَاُمواْ ِفيَها«، و علم أن ابن منقذ لن يعود إلى حلب في ظل وجود حاكمها محمود بن مرداس. و  مَّ

( داللة على الشك وسوء النية.  من هنا صار استعمال )إنَّ

 حكمة: 

 القدوة احلسنة خير من النصيحة 

 فكرة رمضانية

 غدا سيقارب الشهر على االنتصاف. هل أنت راض عن أدائك في رمضان؟ هل تسير إلى اهلل 
بشكل صحيح؟ هل بدأت في املسابقة إلى اخليرات؟ ماذا تنتظر؟ و ماذا ستفعل ابتداء من الليلة؟ 

 دعاء

 اللهم إِني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماٍض فيَّ حكمك، عدٌل فيَّ قضاؤك. أسألك 
يت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت  بكلِّ اسم هو لك سمَّ

به في علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء ُحزني، وذهاب همي. 
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 قال تعالى: و إذا َسأَلَك ِعَباِدي َعنِّي فإنِّي َقريٌب أُِجيُب دعوَة 
اِع إذا َدعاِن فْليستجيبوا لي ولُْيؤِمُنوا بي َلعلَُّهم يَرُشدوَن.  الدَّ

 الفائدة: يزيل اهلل تعالى بهذه اآلية كلَّ احلواجز النفسية و 
م املرء وجودها بينه و بني اهلل، و  املادية و البشرية، الَّتي يتوهَّ

ه إليه بقلب نقيٍّ  يحثُّه بذلك على التجرُّد من كلِّ شيء، و التوجُّ
صاٍف، واثق من حسن إجابته عزَّ و جل. 

 حديث 

 قال عليه الصالة و السالم: »إن الصدقة لتطفئ عن أهلها 
حر القبور ، وإمنا يستظل املؤمن يوم القيامة في ظل صدقته« 

حديث صحيح 

 قصة

 أروع محاكمة على مر التاريخ: بدأت احملاكمة! نادى الغالم: 
يا قتيبة -هكذا بال لقب- فجاء قتيبة، و جلس هو و كبير 

الكهنة أمام القاضي ُجمْيع ثم قال القاضي : ما دعواك يا 
سمرقندي؟ قال: اجتاحنا قتيبة بجيشه، و لم يدُعـنا إلى 

اإلسالم و ميهلنا حتى ننظر في أمرنا. التفت القاضي إلى قتيبة 
و قال: و ما تقول في هذا يا قتيبة؟ قال قتيبة: احلرب خدعة، 

و هذا بلد عظيم، و كل البلدان من حوله كانوا يقاومون و لم 
يدخلوا اإلسالم، و لم يقبلوا باجلزية. قال القاضي: يا قتيبة، 

هل دعوتهم لإلسالم أو اجلزية أو احلرب؟ قال قتيبة: ال، إمنا 
باغتناهم ملا ذكرت لك. قال القاضي: أراك قد أقررت، و إذا أقر 

املدعى عليه انتهت احملاكمة؛ يا قتيبة ما نـََصرَ اهلل هذه األمة 
إال بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل. ثم قال القاضي: قضينا 

بإخراج جميع املسلمني من أرض سمرقند من حكام و جيوش 
و رجال و أطفال و نساء، و أن تترك الدكاكني و الدور، و أْن ال 

يبقى في سمرقند أحد، على أْن ينذرهم املسلمون بعد ذلك!                                                                         
لم يصدق الكهنة ما شاهدوه و سمعوه، فال شهود و ال أدلة، 

و لم تدم احملاكمة إال دقائَق معدودة، و لم يشعروا إال و القاضي 
و الغالم و قتيبة ينصرفون أمامهم.         و بعد ساعات قليلة، 

سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو، و أصوات ترتفع، و غبار يعم 
اجلنبات، و رايات تلوح خالل الغبار، فسألوا، فقيل لهم: إنَّ احلكم 

قد نُِفَذ وأنَّ اجليش قد انسحب، في مشهٍد تقشعر منه جلود 
الذين شاهدوه أو سمعوا به. و ما إْن غُربت شمس ذلك اليوم، إال 
و الكالب تتجول بطرق سمرقند اخلالية، و صوت بكاٍء يُسمع في 
كل بيٍت على خروج تلك األمة العادلة الرحيمة من بلدهم، و لم 

يتمالك الكهنة و أهل سمرقند أنفسهم لساعات أكثر، حتى 
خرجوا أفواجاً وكبير الكهنة أمامهم باجتاه معسكر املسلمني 

و هم يرددون شهادة أن ال إله إال اهلل و أن محمدا رسول اهلل. 
فيا اهلل ما أعظمها من قصة، و ما أنصعها من صفحة من 

صفحات تاريخنا املشرق، أرأيتم جيشاً يفتح مدينة، ثم يشتكي 
أهل املدينة للدولة املنتصرة، فيحكم قضاؤها على اجليش 

الظافر باخلروج؟ و اهلل ال نعلم شبه لهذا املوقف ألمة من األمم. 
بقي أن نعرف أن هذه احلادثة كانت في عهد اخلليفة الصالح 
عمر بن عبد العزيز، حيث أرسل أهل سمرقند رسولهم إليه 

بعد دخول اجليش اإلسالمي ألراضيهم دون إنذار أو دعوة، فكتب 
مع رسولهم للقاضي أن احكم بينهم، فكانت هذه القصة 

التي تعتبر من األساطير. هي قصة من كتاب ) قصص من 
التاريخ ( للشيخ علي الطنطاوي رحمه اهلل، و أصلها التاريخي 

في الصفحة 411 من ) فتوح البلدان ( للبالذري ، طبعة مصر 
سنة 1932 م. 

 حكمة

 من تأنى أدرك ما متنى 

 فكرة رمضانية

 هل سألت نفسك عن أسباب نزول اآليات التي قرأتها اليوم أثناء 
ختمك للقرآن؟ تفكر و تدبر و اسأل, و ستكتشف في القرآن 

أسرارا لم تعرفها من قبل. 

 دعاء

 اللهم رحمتك أرجو فال تِكلني إلى نفسي طرفة عنٍي، وأصلح 
لي شأني كله، ال إِله إاِل أنت 
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 قال تعالى: يا أيُّها الَّذين آمنوا اتَّقوا الل 
مت ِلَغٍد واتَّقوا الل إنَّ الل  ولَْتْنُظرْ نفٌس ما قدَّ

خبيٌر مبا تعملون. 
ة عن احملارم و الشهوات،   الفائدة: التَّقوى تعني العفَّ

ومحاذرة ارتكاب ما يغضب اهلل، و امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. وهي مبجملها االلتزام بشرع اهلل 

طاعًة ورغبًة. 

 حديث

 عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:«إذا سمعتم 
املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن« رواه البخاري 

ومسلم 

 قصة

 قال ابن جرير الطبري: كنت في مكة في موسم 
احلج فرأيت رجال من خراسان ينادي و يقول: يا 

معشر احلجاج، يا أهل مكة من احلاضر و البادي، 
فقدت كيسا فيه ألف دينار، فمن رده إلي جزاه 
اهلل خيرا و أعتقه من النار، و له األجر و الثواب 

يوم احلساب. فقام إليه شيخ كبير من أهل مكة 
فقال له: يا خراساني, بلدنا حالتها شديدة، و أيام 

احلج معدودة، و مواسمه محدودة، و أبواب الكسب 
مسدودة، فلعل هذا املال يقع في يد مؤمن فقير و 

شيخ كبير، يطمع في عهد عليك، لو رد املال إليك، 
متنحه شيئا يسيرا، و ماال حالال. قال اخلراساني: فما 

مقدار حلوانه؟ كم يريد؟ قال الشيخ الكبير: يريد 
العشر مائة دينار عشر األلف. فلم يرض اخلراساني 

و قال: ال أفعل و لكنى أفوض أمره إلى اهلل، و 
أشكوه إليه يوم نلقاه، و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

قال ابن جرير الطبري: فوقع في نفسي أن الشيخ 
الكبير رجل فقير، و قد وجد كيس الدنانير و يطمع 

في جزء يسير، فتبعته حتى عاد إلى منزله، فكان 
كما ظننت، سمعته ينادى على امرأته و يقول: 
يا لبابة. فقالت له: لبيك أبا غياث. قال: وجدت 
صاحب الدنانير ينادي عليه، و ال يريد أن يجعل 

لواجده شيئا، فقلت له: أعطنا منه مائة دينار، 
فأبى وفوض أمره إلى اهلل، ماذا أفعل يا لبابة  ال بد 
لى من رده، إنى أخاف ربى، أخاف أن يضاعف ذنبي. 

فقالت له زوجته: يا رجل نحن نقاسي الفقر معك 
منذ خمسني سنة، و لك أربع بنات و أختان و أنا 

وأمي، و أنت تاسعنا، ال شاة لنا و ال مرعى، خذ املال 
كله، أشبعنا منه فإننا جوعي, و اكسنا به فأنت 

بحالنا أوعى، و لعل اهلل عز وجل يغنيك بعد ذلك، 
فتعطيه املال بعد إطعامك لعيالك، أو يقضي اهلل 

دينك يوم يكون امللك للمالك. فقال لها: يا لبابة, 
أآكل حراما بعد ست وثمانني عاما بلغها عمري، 
و أحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقرى، 

و أستوجب غضب اجلبار، و أنا قريب من قبري، ال و 

اهلل ال أفعل. قال ابن جرير الطبري: فانصرفت و أنا 
في عجب من أمره هو و زوجته، فلما أصبحنا في 

ساعة من ساعات النهار، سمعت صاحب الدنانير 
ينادي يقول: يا أهل مكة، يا معاشر احلجاج، يا 

وفد اهلل من احلاضر والبادي، من وجد كيسا فيه 
ألف دينار، فليرده إلي و له األجر و الثواب عند اهلل. 

فقام إليه الشيخ الكبير، و قال: يا خراساني قد 
قلت لك باألمس ونصحتك، و بلدنا و اهلل قليلة 

الزرع والضرع، فجد على من وجد املال بشئ حتى 
ال يخالف الشرع، و قد قلت لك أن تدفع ملن وجده 

مائة دينار فأبيت، فإن وقع مالك في يد رجل يخاف 
اهلل عز وجل، فهال أعطيتهم عشرة دنانير فقط 

بدال من مائة، يكون لهم فيها ستر و صيانة، 
و كفاف وأمانة؟ فقال له اخلراساني: ال أفعل، و 

أحتسب مالي عند اهلل، و أشكوه إليه يوم نلقاه، و 
هو حسبنا و نعم الوكيل. قال ابن جرير الطبري: ثم 

افترق الناس و ذهبوا، فلما أصبحنا في ساعة من 
ساعات النهار، سمعت صاحب الدنانير ينادي ذلك 
النداء بعينه ويقول: يا معاشر احلجاج، يا وفد اهلل 
من احلاضر و البادي، من وجد كيسا فيه ألف دينار 

فرده علي له األجر و الثواب عند اهلل.        فقام 
إليه الشيخ الكبير فقال له: يا خراساني، قلت 

لك أول أمس امنح من وجده مائة دينار فأبيت، ثم 
عشرة فأبيت، فهال منحت من وجده دينارا واحدا، 

يشتري بنصفه إربة يطلبها، و بالنصف األخر شاة 
يحلبها، فيسقى الناس ويكتسب، و يطعم أوالده و 
يحتسب. قال اخلراساني: ال أفعل و لكن أحيله على 

اهلل و أشكوه لربه يوم نلقاه، و حسبنا اهلل ونعم 
الوكيل. فجذبه الشيخ الكبير، و قال له: تعال 

يا هذا و خذ دنانيرك و دعني أنام الليل، فلم يهنأ 
لي بال منذ أن وجدت هذا املال.    يقول ابن جرير: 

فذهب مع صاحب الدنانير، و تبعتهما، حتى دخل 
الشيخ منزله، فنبش األرض و أخرج الدنانير و قال: 
خذ مالك، وأسأل اهلل أن يعفو عني، و يرزقني من 

فضله. )يتبع غدا إن شاء اهلل(. 

 حكمة

 و إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني 
كامل 

 فكرة رمضانية

 انتصف الشهر و ال ندري هل نعيش آلخره أم ال؟ 
راجع نفسك و تعرف على مواطن اخللل في عبادتك 

فيما مضى من الشهر و حاول استشعار معية 
اهلل و مراقبته لك فيما بقي من الشهر, و تذكر أن 

اإلحسان هو أن تعبد اهلل كأنك تراه, فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك. 

 دعاء: 

 اللهم إني أسألك الهدى، والُتقى، والعفاف، والِغنى 
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اها)7( فألَهَمَها   قال تعالى: و َنْفٍس وما سوَّ
اها)9( وقد  ُفجورََها وتقواها)8( قْد أفلَح من زكَّ

اها)10(.  خاَب من دسَّ
 الفائدة: تعكس هذه اآليات الكرمية حقيقة 

الوجود النفسي في اإلنسان، فهو مخلوق ذو 
استعدادات متوازية الستقبال املؤثِّرات اخليِّرة 

والشرِّيرة على السواء. 

 حديث

 من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر اهلل 
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتني كانت 

له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة« حديث 
صحيح 

 قصة

 )تكملة قصة األمس(: فأخذها اخلرسانى وأراد 
اخلروج ، فلما بلغ باب الدار، قال: يا شيخ مات 
أبي رحمه اهلل وترك لي ثالثة آالف دينار ، وقال 

لي: أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس عندك، 

فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقه على من 
يستحق، و اهلل ما رأيت منذ خرجت من خرسان 

إلى ههنا رجال أولى بها منك، فخذه بارك اهلل 
لك فيه، و جزاك خيرا على أمانتك، و صبرك على 

فقرك، ثم ذهب وترك املال. فقام الشيخ الكبير 
يبكى و يدعو اهلل و يقول: رحم اهلل صاحب املال 

في قبره، و بارك اهلل في ولده. قال ابن جرير: 
فوليت خلف اخلراساني فلحقني أبو غياث وردني، 

فقال لي: اجلس فقد رأيتك تتبعني في أول يوم 
وعرفت خبرنا باألمس و اليوم.  سمعت أحمد 

بن يونس اليربوعي يقول: سمعت مالكا يقول: 
سمعت نافعا يقول: عن عبد اهلل بن عمر أن 

النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لعمر وعلي 
رضي اهلل عنهما: إذا أتاكما اهلل بهدية بال 

مسألة و ال استشراف نفس، فاقبالها و ال ترداها، 
فترداها على اهلل عز وجل، وهذه هدية من اهلل 
والهدية ملن حضر.                          ثم قال: يا 

لبابة، يا فالنة، يا فالنة، و صاح ببناته و األختني 
و زوجته و أمها، و قعد و أقعدني، فصرنا عشرة، 

فحل الكيس و قال: أبسطوا حجوركم فبسطت 
حجري، و ما كان لهن قميص له حجر يبسطونه، 

فمدوا أيديهم، و أقبل يعد دينارا دينارا، حتى إذا 
بلغ العاشر إلي، قال: و لك دينار، حتى فرغ من 

الكيس، و كان فيه ألف دينار، فأعطاني مائة دينار.                                                                                                                                           

يقول ابن جرير الطبري: فدخل قلبي من سرور 
غناهم أشد من فرحى باملائة دينار، فلما أردت 

اخلروج قال لي: يا فتى إنك ملبارك، و ما رأيت هذا 
املال قط و ال أملته، و إني ألنصحك أنه حالل 

فاحتفظ به، و اعلم أني كنت أقوم فأصلي الفجر 
في هذا القميص البالي، ثم أخلعه حتى تصلى 
بناتي واحدة واحدة، ثم أخرج للعمل إلى ما بني 
الظهر والعصر، ثم أعود في آخر النهار مبا فتح 

اهلل عز وجل على من متر و كسيرات خبز، ثم 
أخلع ثيابي لبناتي فيصلني فيه الظهر والعصر، 

و هكذا في املغرب و العشاء اآلخرة، و ما كنا 
نتصور أن نرى هذه الدنانير، فنفعهن اهلل مبا 

أخذن، و نفعني و إياك مبا أخذنا، و رحم صاحب 
املال في قبره، و أضعف الثواب لولده، وشكر اهلل 

له. قال ابن جرير: فودعته، و أخذت مائة دينار، 
كتبت العلم بها سنتني، أتقوت بها وأشتري 

منها الورق و أسافر و أعطي األجرة، و بعد ستة 
عشر عاما ذهبت إلى مكة، و سألت عن الشيخ، 

فقيل إنه مات بعد ذلك بشهور، و ماتت زوجته 
و أمها و األختان، و لم يبق إال البنات، فسألت 

عنهن فوجدتهن قد تزوجن مبلوك و أمراء، و ذلك 
ملا انتشر خبر صالح و الدهن في اآلفاق، فكنت 

أنزل على أزواجهن، فيأنسون بي ويكرموني حتى 
توفاهن اهلل، فبارك اهلل لهم فيما صاروا إليه.                                                                                                                                            

 يقول تعالى: }ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهلل 
و اليوم اآلخر و من يتق اهلل يجعل له مخرجا و 

يرزقه من حيث ال يحتسب و من يتوكل على اهلل 
فهو حسبه{ ]الطالق: 3/2[. 

 حكمة

 ُمرْ ذوي القرابات أن يتزاوروا وال يتجاوروا 

 فكرة رمضانية

 طوبى ملن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هل 
جربت أن تستغفر اهلل 1000 مرة في يوم واحد؟ 

هنالك من سبقوك, فحاول اللحاق بهم. 

 دعاء

 ، ، وانصرني وال تنصر عليَّ  رب أعني وال تُعن عليَّ
ر الهدى  ، واهدني ويسِّ وامُكر لي وال متُكر عليَّ
، ربِّ اجعلني  ، وانصرني على من بغى عليَّ إِليَّ
اباً، لك ِمطواعاً،  اراً، لك رهَّ اراً، لك ذكَّ لك شكَّ

إِليك مخبتاً أوَّاها منيباً، ربِّ تقبل توبتي، واغسل 
حوبتي، وأجب دعوتي، وثبِّت حجتي، واهد قلبي، 

د لساني، و اسلل سخيمة قلبي  وسدِّ
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َِّك نحن   قال تعالى: أَُهْم يَْقِسُموَن رحمَة رب
نيا  َقسْمَنا بيَنُهْم معيَشَتُهْم في الياِة الدُّ
و رفعنا بعَضُهْم فوق بعٍض درجاٍت ليتَِّخَذ 

بعُضُهْم بعضااً ُسْخريهّااً و رحمُة ربِّك خيٌر ممَّا 
يَجمعون. 

 الفائدة: القناعة كنز ال ميلكه إال من آمن 
بحكمة اهلل قوال و عمال فيما َقَسم خللقه. 

 حديث

 -«على كل ُسالمى من ابن آدم في كل يوم 
صدقة و يجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى« 

حديث صحيح 

 قصة

 «العذاب ليس له طبقة« يقول دكتور مصطفى 
محمود: الذي يسكن في أعماق الصحراء 

يشكو مر الشكوى ألنه ال يجد املاء الصالح 
للشرب. و ساكن الزمالك الذي يجد املاء و النور 
و السخان و التكييف و التليفون و التليفيزيون 

لو استمعت إليه لوجدته يشكو مر الشكوى 

هو اآلخر من سوء الهضم و السكر و الضغط, 
و املليونير ساكن باريس الذي يجد كل ما يحلم 

به، يشكو الكآبة و اخلوف من األماكن املغلقة 
و الوسواس و األرق و القلق. و الذي أعطاه اهلل 

الصحة و املال و الزوجة اجلميلة يشك في 
زوجته اجلميلة و ال يعرف طعم الراحة. و الرجل 

الناجح املشهور النجم الذي حالفه احلظ في 
كل شيء و انتصر في كل معركة لم يستطع 

أن ينتصر على ضعفه و خضوعه للمخدر فأدمن 
الكوكايني و انتهى إلى الدمار. و امللك الذي ميلك 

األقدار و املصائر و الرقاب تراه عبدا لشهوته 
خادما ألطماعه ذليال لنزواته. و بطل املصارعة 

أصابه تضخم في القلب نتيجة تضخم في 
العضالت. كلنا نخرج من الدنيا بحظوظ 

متقاربة برغم ما يبدو في الظاهر من بعض 
الفوارق. و برغم غنى األغنياء و فقر الفقراء 

فمحصولهم النهائي من السعادة و الشقاء 
الدنيوي متقارب. فاهلل يأخذ بقدر ما يعطي و 
يعوض بقدر ما يحرم و ييسر بقدر ما يعسر و 

لو دخل كل منا قلب اآلخر ألشفق عليه و لرأى 
عدل املوازين الباطنية برغم اختالل املوازين 

الظاهرية و ملا شعر بحسد و ال بحقد و ال بزهو 
و ال بغرور. إمنا هذه القصور و اجلواهر و احللي و 

الآللئ مجرد ديكور خارجي من ورق اللعب و في 
داخل القلوب التي ترقد فيها تسكن احلسرات و 

اآلهات امللتاعة. و احلاسدون و احلاقدون و املغترون 
و الفرحون مخدوعون في الظواهر غافلون عن 
احلقائق. و لو أدرك السارق هذا اإلدراك ملا سرق 

و لو أدركه القاتل ملا قتل و لو عرفه الكذاب 
ملا كذب. و لو علمناه حق العلم لطلبنا الدنيا 

بعزة األنفس و لسعينا في العيش بالضمير 
و لتعاشرنا بالفضيلة فال غالب في الدنيا و 
ال مغلوب في احلقيقة و احلظوظ كما قلنا 

متقاربة في باطن األمر و محصولنا من الشقاء 
و السعادة متقارب برغم الفوارق الظاهرة بني 

الطبقات فالعذاب ليس له طبقة و إمنا هو 
قاسم مشترك بني الكل يتجرع منه كل واحد 

كأسا وافية ثم في النهاية تتساوى الكؤوس 
برغم اختالف املناظر و تباين الدرجات و الهيئات, 

و ليس اختالف نفوسنا هو اختالف سعادة و 
شقاء و إمنا اختالف مواقف, فهناك نفس تعلو 

على شقائها و تتجاوزه و ترى فيه احلكمة و 
العبرة و تلك نفوس مستنيرة ترى العدل و 

اجلمال في كل شيء و حتب اخلالق في كل أفعاله 
و هناك نفوس متضغ شقاءها و جتتره و حتوله 

إلى حقد أسود و حسد أكال و تلك هي النفوس 
املظلمة الكافرة بخالقها املتمردة على أفعاله. 
و كل نفس متهد مبوقفها ملصيرها النهائي في 

العالم اآلخر حيث يكون الشقاء احلقيقي أو 
السعادة احلقيقية, فأهل الرضا إلى النعيم و 

أهل احلقد إلى اجلحيم. أما الدنيا فليس فيها 
نعيم و ال جحيم إال بحكم الظاهر فقط بينما 

في احلقيقة تتساوى الكؤوس التي يتجرعها 
الكل, و الكل في تعب. إمنا الدنيا امتحان إلبراز 

املواقف... فما اختلفت النفوس إال مبواقفها و ما 
تفاضلت إال مبواقفها. )يتبع غدا إن شاء اهلل(.

 حكمة

 من فعل ما شاء لقي ما ساء 

 فكرة رمضانية

 عمال النظافة و املساكني من حولنا, ماذا 
قدمنا لهم؟ كيف ميكنك أن تكسب أجرا 

بسببهم؟ ماذا تنتظر؟ رمضان فرصة قد ال 
تتكرر. 

 دعاء

ََّنا وَالَ  ََّنا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسيَنا أَوْ أَْخَطأْنَا رَب  )رَب
حَتِْمْل َعلَْيَنا إِْصرًا َكَما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن 
لَْنا َما الَ َطاَقَة لََنا بِِه وَاْعُف  ََّنا وَالَ حُتَمِّ َقْبلَِنا رَب

َعنَّا وَاْغِفرْ لََنا وَارَْحْمَنا أَنَت َمْوالَنَا َفانُصرْنَا َعلَى 
الَْكاِفرِين(  الَْقْوِم 
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وَن من  ارَ و اإلمياَن من قْبِلِهم يحبُّ ؤا الدَّ  قال تعالى: و الَّذين تََبوَّ
هاجَر إليهم ول يجدوَن في صدورِِهم حاجةاً ممَّا أُوتُوا ويُْؤِثرون 
على أنفِسِهم ولو كاَن بهم َخَصاَصٌة ومن يُوَق ُشحَّ نفسِه  

 الفائدة: فأولئك هُم املفلحون. املؤمنون إخوة متسامحون 
متراحمون، يتجاوزون عن أخطاء بعضهم بعضاً و ال يحملون 

ضغينة أو عداوة فيما بينهم. 

 حديث

ُ َعلَْيِه  ُ َعْنُه أن النبي َصلَّى اهللَّ  َعْن معاذ بن جبل رَِضَي اهللَّ
وََسلَّم قال: »من كظم غيظا وهو قادر َعلَى أن ينفذه دعاه اهلل 
سبحانه َعلَى رؤوس اخلالئق يوم القيامة حتى يخيره ِمْن احلور 

العني ما شاء« رَوَاُه أبو داود والْتِّرِْمِذيُّ وََقاَل َحِديٌث َحَسٌن. 

 قصة

 و يقول دكتور مصطفى محمود مستكمال كالم األمس
 و ليس بالشقاء و النعيم اختلفت و ال باحلظوظ املتفاوتة 

تفاضلت و ال مبا يبدو على الوجوه من ضحك و بكاء تنوعت. 
فذلك هو املسرح الظاهر اخلادع.      و تلك هي لبسة الديكور 

و الثياب التنكرية التي يرتديها األبطال حيث يبدو أحدنا ملكا 

و اآلخر صعلوكا و حيث يتفاوت أمامنا املتخم و احملروم. أما وراء 
الكواليس, أما على مسرح القلوب, أما في كوامن األسرار و 
على مسرح احلق و احلقيقة, فال يوجد ظالم و ال مظلوم و ال 
متخم و ال محروم, و إمنا عدل مطلق و استحقاق نزيه يجري 
على سنن ثابتة ال تتخلف حيث ميد اهلل يد السلوى اخلفية 

يحنو بها على احملروم و ينير بها ضمائر العميان و يالطف 
أهل املسكنة و يؤنس األيتام و املتوحدين في اخللوات و يعوض 

الصابرين حالوة في قلوبهم, ثم مييل بيد القبض و اخلفض 
فيطمس على بصائر املترفني و يوهن قلوب املتخمني و يؤرق 

عيون الظاملني و يرهل أبدان املسرفني, و تلك هي الرياح اخلفية 
املنذرة التي تهب من اجلحيم و النسمات املبشرة التي تأتي 

من اجلنة, و املقدمات التي تسبق اليوم املوعود, يوم تنكشف 
األستار و تهتك احلجب و تفترق املصائر إلى شقاء حق و إلى 

نعيم حق, يوم ال تنفع معذرة, و ال جتدي تذكرة. و أهل احلكمة 
في راحة ألنهم أدركوا هذا بعقولهم و أهل اهلل في راحة ألنهم 

أسلموا إلى اهلل في ثقة و قبلوا ما يجريه عليهم و رأوا في 
أفعاله عدال مطلقا دون أن يتعبوا عقولهم فأراحوا عقولهم 

أيضا، فجمعوا ألنفسهم بني الراحتني راحة القلب و راحة 
العقل فأثمرت الراحتان راحة ثالثة هي راحة البدن, بينما شقي 

أصحاب العقول مبجادالتهم. أما أهل الغفلة و هم األغلبية 
الغالبة فمازالوا يقتل بعضهم بعضا من أجل اللقمة و املرأة و 
الدرهم و فدان األرض، ثم ال يجمعون شيئا إال مزيدا من الهموم 

و أحماال من اخلطايا و ظمأً ال يرتوي و جوعا ال يشبع. فانظر 
من أي طائفة من هؤالء أنت و أغلق عليك بابك و ابك على 

خطيئتك. )من روائع الدكتور مصطفى محمود( 

 حكمة

 من اشترى ما ال يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه 

 فكرة رمضانية

 العبرة باخلواتيم و النهايات فإذا كنت مجتهدا في فعل اخليرات 
خالل ما مضى من رمضان, ففكر في طرق ملضاعفة حسناتك 

خالل ما بقي من رمضان. 

 دعاء

ََّنا أَْفرِْغ َعلَْيَنا َصْبرًا وَثَبِّْت أَْقَداَمَنا وَانُصرْنَا َعلَى الَْقْوِم   )رَب
الَْكاِفرِيَن( 
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 قال تعالى: إنَّ الل يأمُر بالعدِل واإلحساِن وإيتاِء ذي الُقربى وينهى عن الفحشاِء واملنكِر و 
رون.  البغِي يَِعُظكْم لعلَّكم تََذكَّ

 الفائدة: يظهر أثر العبادة احلقيقية في اإلحسان إلى الناس، وسائر مخلوقات اهلل، بدًء من األقربني 
وانتهاًء بكلِّ ذي حياة من إنسان وحيوان ونبات. 

 حديث

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أحب األعمال إلى اهلل أدومها وإن قل. رواه مسلم 

 قصة

 يحـــكى أنه كان يوجد ملك أعــرج ويرى بعني واحدة, و في أحد األيام دعا هذا امللك 
]فنانيـن[ ليرسموا له صورة شخصية بشرط أال تظهر عيوبه في هذه الصورة, فرفض 

كل الفنانيــن رسم هذه الصورة. فكيف سيرسمون امللك بعينني و هو ال ميلك سوى عني 
واحدة؟ و كيف يصورونه بقدمني سليمتني و هو أعرج؟ و لكن وسط هذا الرفض اجلماعي, 

قبل أحد الفنانني رسم الصورة, و بالفعل رسم صوره جميلة و في غايــة الروعة. كيف؟                                                                
قام بتصور امللك واقفاً و ممسكاً ببندقيــــة الصيد )بالطبع كان يغمض إحدى عينيه( و يحني 

قدمـــه العرجاء, و هــكذا رسم صورة امللك بال عيــوب و بكل بساطـة. ليتنا نحاول أن نرسم 
صورة جيدة عن اآلخرين مهما كانت عيوبهم واضحة, و عندما ننقل هذه الصورة للناس نستر 

األخطاء, فال يوجد شخص خال من العيوب.  فلنأخذ اجلانب اإليجابي داخل أنفسنا و أنفس 
اآلخرين و نترك السلبي, فقط لراحتنا وراحة اآلخرين. 

 حكمة

 و إذا القلوب استرسلت في َغيِّها كانت بَلِيَُّتَها على األجسام 

 فكرة رمضانية

 متى كانت آخر مرة دعوت اهلل فيها و أحلحت عليه بالدعاء. الدعاء سالح املؤمن, فلنستعمل هذا 
السالح في العشرة األخيرة من رمضان. 

 دعاء

نَْيا َحَسَنًة وَِفي اآلِخرَِة َحَسَنًة وَِقَنا َعَذاَب النَّارِ(  ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ  )رَب
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 قال تعالى: ُخِذ العفَو وأمرْ بالُعرِف وأَْعِرْض عن اجلاهلني.         
ة إميانك تتجلَّى في قدرتك على أن تقتل العداوة الَّتي يزرعها الشيطان في قلب   الفائدة: إن قوَّ

أعدائك، فتحوِّلهم إلى أحباب مساملني متعاونني معك مبودَّة و صدق. 

 حديث

 عن عبداهلل بن مسعود أنه قال )سألت رسول اهلل ، قلت : يا رسول اهلل ،أي العمل أفضل ؟ قال 
: ) الصالة على ميقاتها ( قلت : ثم أي ؟ قال : ) ثم بر الوالدين ( قلت : ثم أي ؟ قال : ) اجلهاد في 

سبيل اهلل ( . فسكت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ولو استزدته لزادني. )رواه البخارى( 

 قصة

 يقول الشيخ علي الطنطاوي -رحمه اهلل - حدثني رجل كبير القدر صادق اللهجة. قال: كنت في 
لندن، فرأيت صفا طويال من الناس ميشي الواحد منهم على عقب اآلخر ممتدا من وسط الشارع 

إلى آخره. فسألت فقالوا أن هنا مركز توزيع و أن الناس ميشون إليه صفا كلما جاء واحد أخذ آخر 
الصف فال يكون تزاحم و ال تدافع و ال يتقدم أحد دوره و لو كان الوزير, و لو كان أمامه الكناس.  

 و تلك عادتهم في كل مكان على مدخل الكنيسة و على السينما وأمام بائع اجلرائد و عند ركوب 
الترام أو صعود القطار. 

 قال: و نظرت فرأيت في الصف كلبا في فمه سله و هو ميشي مع الناس كلما خطو خطوة 
خطا خطوة, ال يحاول أن يتعدى دوره أو يسبق من أمامه و ال يسعى من وراءه ليسبقه و ال يجد 
غضاضة أن ميشي وراء كلب مادام قد سبقه الكلب. فقلت: ما هذا؟ قالوا: كلب يرسله صاحبه 

بهذه السلة و فيها الثمن و البطاقة فيأتيه بنصيبه من اإلعاشة. ملا سمعت هذه القصة 
خجلت من نفسي أن يكون الكلب قد دخل النظام و تعلم آداب اجملتمع, و نحن ال نزال نبصر أناسا 
في أكمل هيئه وأفخم زي, تراهم فتحسبهم من األكابر يزاحمونك ليصعدوا الترام قبلك بعدما 
وضعت رجلك على درجته, أو ميدون أيديهم من فوق رأسك إلى شباك البريد و أنت جئت قبلهم و 

أنت صاحب الدور دونهم, أو يقفزون ليدخلوا قبلك على الطبيب و أنت تنظر متأملا لساعتني, وهم 
إمنا وثبوا من الباب إلى احملراب.  

 خجلت من رجال لم يتعلموا االنتظام الذي تعلمته الكالب... 

 حكمة

 من أحسن السؤال َعلِمَ 

 فكرة رمضانية

 أكثروا من ذكر هادم اللذات. متى كانت آخر مرة دعوت فيها ألقربائك و أصدقائك و معارفك 
امليتني؟ لن ينفعهم اآلن سوى أعمالهم الصاحلة و دعواتك الصاحلة. اللهم اغفر للمؤمنني و 

املؤمنات األحياء منهم و األموات. 

 دعاء

اُب(  ََّنا الَ تُزِْغ ُقلُوبََنا بَْعَد إِذْ َهَديَْتَنا وََهْب لََنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة إِنََّك أَنَت الَْوهَّ  )رَب
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وا بأحسَن منها أو ردُّوها إنَّ الل كان على كلِّ َشْيٍء   قال تعالى: وإذا ُحيِّيُتم بتحيٍَّة َفحيُّ
حسيبااً. 

 الفائدة: إن املبادرة الطـيِّبة من الناس يجب أن تلقى قبوالً حسناً، وأن يُكاَفأَ البادئ بخير على 
مبادرته، فإن لم نستطع ذلك كان لزاماً علينا أن نردَّ على اإلحسان مبثله. 

 حديث

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: )الساعي على األرملة 
واملسكني كاجملاهد في سبيل اهلل وأحسبه قال: وكالقائم الذي ال يفتر وكالصائم ال يفطر( رواه 

البخاري ومسلم 

 قصة

 900 جرام = 1 كيلو؟ 
 سافر فالح من قريته إلى املدينة ليبيع الزبد التي تصنعه زوجته, و كانت كل قطعة على 

شكل كرة كبيرة تزن كل منها كيلو جراما. باع الفالح الزبد للبقال و اشترى منه ما يحتاجه 
من سكر و زيت وشاي ثم عاد إلى قريته. أما البقال فبدأ يرص الزبد في الثالجة فخطر بباله 

أن يزن قطعة و إذا به يكتشف أنها تزن 900 جراما فقط.   و وزن الثانية فوجدها مثلها 
و كذلك كل الزبد الذي أحضره الفالح! في األسبوع التالي, حضر الفالح كاملعتاد ليبيع 

الزبد فاستقبله البقال بصوت عال: »أنا لن أتعامل معك مرة أخرى فأنت رجل غشاش فكل 
قطع الزبد التي بعتها لي تزن 900 جراما فقط و أنت حاسبتني على كيلو جرام كامل!«.                                                                                                            

هز الفالح رأسه بأسى و قال: »أحسن الظن بي فنحن أناس فقراء و ال منتلك وزن الكيلو جرام,  فأنا 
عندما أخذ منك كيلو السكر أضعه على كفة و أزن الزبد في الكفة األخرى«.  

 حقا كما تدين تدان. 

 حكمة

 من حفر حفرة ألخيه وقع فيها... 

 فكرة رمضانية

 صالة القيام مترين لألرواح و األبدان, فلنحاول أداءها على أكمل وجه, فلم يبق إال تسع ليل أو أقل. 

 دعاء

لُْت وَُهَو رَبُّ الَْعرِْش الَْعِظيِم(  -سبع مرات-   )َحْسِبَي اهلّلُ ال إِلَـَه إاِلَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّ
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 قال تعالى: يا أيُّها الَّذين آمنوا إذا تَناَجْيُتم فال تتناَجْوا باإلثِْم والُعْدواِن ومعصيِة الرَّسوِل 
وتَناَجوا بالِبرِّ والتَّقوى واتَّقوا الل الَّذي إليه ُتشرون. 

 الفائدة: يحرص املؤمنون على الرقيِّ بأفكارهم والسموِّ بأحاديثهم ومجالسهم نحو األحسن 
واألفضل، لذا ينهاهم اهلل تعالى عن التعرُّض في مجالسهم إلى ما فيه أذًى للناس في 

مة  أعراضهم، أو اعتداٌء على كراماتهم، وينهاهم عن اخلوض فيما يؤذي الرسول أو يكون مقدِّ
خملالفته. 

 حديث

 عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: )كان النبي صلى اهلل عليه و سلم مإذا دخل العشر شدَّ مئزره 
_ أي: اعتزل نساءه، وقال: املراد اجلد واالجتهاد في العبادة _ وأحيا ليله، وأيقظ أهله. رواه البخاري 

 قصة

 يقال أن هناك ملكا أمر بتجويع 10 كالب لكي يضع كل وزير يخطئ خطأً بسيطاً في 
السجن, و قام أحد الوزراء بإعطاء رأي خاطئ في يوم من األيام, فأمر امللك برمي الوزير 

للكالب. فقال الوزير للملك خائفاً: أنا خدمتك 10 سنوات و تعمل بي هكذا؟ أمهلني 10 
أيام فقط أِلصلح خطأي! فقال له امللك: لك ذلك. عندها ذهب الوزير إلى حارس الكالب و 

قال له: أريد أن أخدم الكالب ملدة 10 أيام. فقال له احلارس: وماذا تستفيد!؟ فقال له الوزير: 
سوف أخبرك باألمر مستقبال. فقال له احلارس: حسناً إذاً, خذ وقتك معهم! فقام الوزير 

باالعتناء بالكالب و إطعامهم وتغسيلهم وتوفير لهم جميع سبل الراحة, و بعد مرور 10 

أيام جاء تنفيذ احلكم بالوزير, فأمر امللك بوضع الوزير مع الكالب بالسجن مع حضوره ليرى 
كيف ستأكل الكالب وليمتها بعد 10 أيام من اجلوع, و لكن بانت على وجهه و وجوه احلاشية 

عالمات الدهشة و االستغراب! الكالب اجلائعة تقف حتت قدم الوزير دون فعل أي شيء!                                                                                                          
فقال له امللك: ماذا فعلت للكالب؟                                                                                                                                  

فقال له الوزير: خدمت هذه الكالب 10 أيام فلم تنسى الكالب هذه اخلدمة و أنت خدمتك 10 
سنوات فنسيت كل ذلك في حلظة. أنزل امللك رأسه, و أمر باإلعفاء عنه. 

 حكمة

 شر الوصل وصل ال يدوم 

 فكرة رمضانية

 قال تعالى )و أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر و أنت أرحم الراحمني(- األنبياء: 83. قال ابن القيم 
في كتاب الفوائد: »جمع في هذا الدعاء بني حقيقة التوحيد و إظهار الفقر و الفاقة إلى ربه و 
وجود طعم احملبة في التملق له و اإلقرار له بصفة الرحمة و أنه أرحم الراحمني, و التوسل إليه 

بصفاته _سبحانه_ و شدة حاجته هو و فقره. و متى وجد املبتلى هذا, كشفت عنه بلواه. 

 دعاء

ََّنا وَتََقبَّْل دَُعاء(  الَِة وَِمن ذُرِّيَِّتي رَب  )رَبِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّ
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 قال تعالى: يا بني آدَم خذوا زيَنَتكم عند كلِّ 
مسجٍد. 

ين   الفائدة: اإلسالم دين الواقع واحلياة؛ ألنه الدِّ
الَّذي جمع بني مطالب الروح وحاجات اجلسد 

على حدٍّ سواء، وجعل من كلِّ ما ينسجم 
مع الفطرة السليمة مباحاً حالالً، وحرَّم ما 

يتناقض معها. 

 حديث

 عن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال : سمعت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : »اقرؤا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه 

» رواه مسلم 

 قصة

 منذ عقود لم يعد السمك يقترب من الشواطئ 
اليابانية. و قد حل اليابانيون هذه املشكلة 

فصاروا يصطادون في عرض البحر و احمليط بعيداً 
عن السواحل. و مع الزمن كبرت قوارب الصيد 

و أصبحت تبتعد أكثر عن الشاطئ . لكن هذا 
يؤخر وصول السمك إلى البر مما يعني أن السمك 

لن يكون طازجاً ! 
 حلل هذه املشكلة صارت سفن الصيد حتمل 
دات التي يوضع فيها  معها الثالجات و اجملمِّ
السمك فور اصطياده. و هذا أدى إلى ازدياد 

حجم السفن و أصبحت تبتعد عن السواحل 
أكثر فأكثر، و بالتالي زاد زمن بقائها بعيداً عن 

الشاطئ . فهل في هذا مشكلة؟ نعم! السمك 
اآلن لم يعد طازجاً ألنه موضوع في الثالجات و 

دات، أي صار الناس ينظرون إليه على أنه  اجملمِّ
د و ليس طازجاً! فانخفض سعر السمك  مجمَّ

الذي يتم صيده وجتميده بهذه الطريقة. ما 
املشكلة في هذا؟ املشكلة واضحة فالسعر 

املنخفض يؤدي إلى عدم الرغبة في جلب املزيد 
من السمك إلى السوق. فما احلل؟ اليابانيون 

دوماً عندهم حل! فقد صاروا يحملون معهم 
في سفن الصيد أحواضاً كبيرة مملوءة باملاء، 

يضعون فيها السمك، فيبقى حياً إلى أن يصل 
إلى الشاطئ فيخرجونه للبيع. إنها فكرة ذكية 

و ال شك. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ لقد 
اكتشفوا أن السمك يصل إلى الشاطئ و هو 

يشعر بالكسل واخلمول ! ألن السمك يزدحم في 
احلوض فال يتحرك كما كان يتحرك في البحر! 

و بالتالي فإن طعمه يختلف عن طعم السمك 

الطازج. ما لهؤالء اليابانيني؟ إنهم ال يعجبهم 
العجب و ال الصيام في شهر رجب كما يقول 

العامة. و كيف يستطيع الصيادون إرضاءهم؟       
احلل دوماً موجود عند اليابانيني. فقد وضعوا 

فرخاً صغيراً من سمك القرش في احلوض! و ملاذا؟ 
حتى ال يتوقف السمك في احلوض عن احلركة 

هرباً من سمك القرش! 
 و تعليقنا على القصة هو أن التحدي الذي ُوضع 

فيه السمك جعله في حركة دائمة وسريعة 
من أجل أن يبقى على احلياة! و هذا ما يريده 

الصيادون الذي يصلون به إلى الشاطئ و هو 
أن يشعر باحليوية و يبقى طعمه لذيذاً ألنه 

طازج بالفعل! و الشك أن القرش يأكل بعضاً 
من السمك لكن ما يأكله نسبة ضئيلة ال 

تُذكر.        هل ما أصاب السمك من خمول و 
كسل في احلوض هو ما يصيبنا -نحن البشر- 
عندما ال نعيش أمام حتديات؟ و هل التحديات 

التي تواجهنا جتعلنا نشيطني في أعمالنا؟ و هل 
التحديات تبقينا في نشاط دائم؟ إن النجاح ال 

يتم في احلياة السهلة التي ليس فيها حتديات! 
فلنستخدم كل ما وهبنا اهلل من مهارات 

وإمكانات ومصادر لنعمل شيئاً مختلفاً عما 
يعمله الكسالى واخلاملون. ليضع أحدنا فرخاً 

من سمك القرش خلفه ولينظر إلى أي مدى 
سيتقدم في احلياة. فاملواقف الصعبة تنتج 

العالية.  الهمم 
 ذكر املسرحي الشهير شارلي شابلن في 

مذكراته قصة عن صديق له كان لديه مصنع 
زاره فيه، فوجده يضع على مكتبه صورة كبيرة 

في إطار ثمني لرجل تدل هيئته على القسوة 
والغطرسة, فسأله: هل هذا أبوك؟ فأجابه: إنه 

صاحب املصنع املنافس لي! و قد بدأت حياتي 
العملية موظفا عنده فأذاقني املر! و أنا أحتفظ 

بصورته أمامي لتذكرني إذا تكاسلت, بأني 
سأعود إلى العمل عنده. 

 حكمة

 الكرمي يظلم من فوقه واللئيم يظلم من حتته 

 فكرة رمضانية

 قسوة القلب من 4 أشياء إذا جاوزت قدر 
احلاجة: األكل و النوم و الكالم و اخملالطة. فماذا 

ستخفف منها لكي يلني قلبك؟ 

 دعاء 

ََّنا اْغِفرْ لِي وَلَِوالَِديَّ وَلِلُْمْؤِمِننَي يَْوَم يَُقوُم   )رَب
احْلَِساُب( 
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وا من حولَك.  ااً غليَظ القلِب لنَفضُّ  قال تعالى: فبما رحمٍة من الل ِلنَت لهم ولو كنَت فظهّ
ر القلوب وتبعثر الطاقات.   الفائدة: املؤمن يألف ويؤلف، والفظاظة تنفِّ

 حديث

 عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : » خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه » . رواه البخاري 

 قصة

 قّصة اإلمام احلافظ التابعي اجلليل إبراهيُم النخعّي: 
  كاَن إبراهيُم النخعيُّ رحمُه اهلُل تعالى أعورَ العنِي و كاَن تلميذُه سليماُن بُن مهراٍن أعمَش العنِي 

-ضعيَف البصرِ- و قد روى عنهما ابُن اجلوزّي في كتابِه ]املنتظم[ أنهما سارا في أحِد طرقاِت 
: يا سليمان! هل لَك  الكوفِة يريداِن اجلامَع, و بينما هما يسيراِن في الطريِق قاَل اإلماُم النخعيُّ
أن تأخَذ طريًقا و آخَذ آخر؟ فإني أخشى إن مررنا سويًا بسفهائها، لَيقولوَن أعورٌ و يقودُ أعمَش! 

فيغتابوننا فيأثموَن. فقاَل األعمُش: يا أبا عمران! و ما عليك في أن نؤجرَ و يأثموَن؟! فقال إبراهيم 
النخعي: يا سبحاَن اهلِل! بل نَْسلَُم و يَْسلَموُن خيٌر من أن نؤجرَ و يأثموَن.- املنتظم في التاريخ- 

  .)15/7(
  نعم! يا سبحاَن اهلِل!  أيَّ نفوٍس نقيٍة هذِه؟!  و التي ال تريُد أن تَْسلََم بنفسها, بل تَْسلَُم ويَْسلَُم 

ْت مبعنِي ))َقاَل يَالَْيَت َقْوِمي يَْعلَُموَن((.   غيُرها. إنها نفوٌس تغذَّ

  وَ رَِضَي اهلُل عن عمرَ إذ كاَن يسأُل الرجَل فيقوُل: كيف أنت؟ فإن حمَد اهلَل, قال عمُر: )) هذا الذي 
أردُت منَك ((. رواه البخاري في األدب املفرد وصححه األلباني.  

  تأملوا معي, إنهم يسوقوَن الناَس سوًقا للخيرِ؛ لينالوا األجرَ, -هذا الذي أردُت منَك- أردتك أن 
حتمَد اهلَل فتؤجرَ. إنُه يسنتُّ بسنة حبيبِه صلَّى اهلُل عليِه و سلََّم إذ ثبَت عنُه صلَّى اهلُل عليِه و 

سلََّم مثُل ذلَك. فهل نتبع سنة حبيبنا صلَّى اهلُل عليِه و سلََّم؟ 

 حكمة

 إن قل مالي فال ِخلُّ يصاحبني وإن زاد مالي فكل الناس ِخالَّنِي 

 فكرة رمضانية

 «ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد«. حاول أن تراقب ألفاظك و أن تنتقي أحسنها, خاصة و 
أنت صائم. 

 دعاء

 )رَّبِّ أَدِْخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق وَأَْخرِْجِني ُمْخرََج ِصْدٍق وَاْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسلَْطانًا نَِّصيرًا( 
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 قال تعالى: إنَّا أنزلناُه في ليلِة القدر. 
 الفائدة: أنزل اهلل تعالى قرآنه الكرمي بدءاً من ليلة القدر، الليلة املباركة الَّتي تزيد بركتها على 

بركة ألف شهر. 

 حديث

 عن أبي مالك األشعري قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )الطهور شطر اإلميان واحلمد 
هلل متأل امليزان وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السماوات واألرض والصالة نور والصدقة 
برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. 

(رواه مسلم( 

 قصة

 كان أبو بكر رضي اهلل عنه إذا صلى الفجر خرج إلى الصحراء فاحتبس فيها شيًئا يسيرًا ثم عاد 
إلى املدينة فعجب عمر رضي اهلل عنه من خروجه, 

 فتبعه يوًما خفيًة بعدما صلى الفجر فإذا أبو بكر يخرج من املدينة و يأتي خيمة قدمية في 
الصحراء, فاختبأ له عمر خلف صخرة. فلبث أبو بكر في اخليمة شيئا يسيرا ثم خرج, فخرج عمر 

من وراء صخرته ودخل اخليمة فإذا فيها امرأة ضعيفة عميــاء و عندها صبية صغار, فسألها 
عمر: من هذا الذي يأتيكم؟ 

 فقالت: ال أعرفه, هذا رجل من املسلمني يأتينا كل صباح منذ كذا وكذا. قال :فماذا يفعل؟ قالت: 
يكنس بيتنا و يعجن عجيننا و يحلب داجننا ثم يخرج. 

 فخرج عمر و هو يقول: لقد أتعبت اخللفاء من بعدك يا أبا بكر لقد أتعبت اخللفاء من بعدك يا أبا 
بكر. 

 حكمة 

 الندم على السكوت خير من الندم على القول 

 فكرة رمضانية

 من عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس عنه مدحا أو ذما. اعرف نفسك جيدا و ال تنشغل مبا 
يقوله الناس عنك. 

 دعاء

ن لَِّسانِي يَْفَقُهوا َقْولِي(  رْ لِي أَْمرِي وَاْحلُْل ُعْقَدًة مِّ  )رَبِّ اْشرَْح لِي َصْدرِي وَيَسِّ
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 قال تعالى: و اعَتِصموا بَحْبِل الل جميعااً ول تََفرَُّقوا واذُكروا ِنعَمَة الل عليكم. 
ن هذه اآليات الكرمية دعوة للمؤمنني كي يجاهدوا أنفسهم، ويستسلموا بكلِّ   الفائدة: تتضمَّ

جوارحهم لإلميان باهلل، ويواصلوا العمل حتَّى آخر رمق من حياتهم مبا يقتضيه هذا اإلميان. 

 حديث

نَْيا ُكلَّ لَْيلٍَة  َماِء الدُّ ُ إِلَى السَّ ُ َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل  يَْنزُِل اهللَّ ِ َصلَّى اهللَّ
 َعْن أَبِي ُهرَيْرََة َعْن رَُسوِل اهللَّ

ِحنَي مَيِْضي ثُلُُث اللَّْيِل اأْلَوَُّل َفَيُقوُل أَنَا امْلَلُِك أَنَا امْلَلُِك َمْن ذَا الَِّذي يَْدُعونِي َفأَْسَتِجيَب لَُه َمْن ذَا الَِّذي 
يَْسأَلُِني َفأُْعِطَيُه َمْن ذَا الَِّذي يَْسَتْغِفُرنِي َفأَْغِفرَ لَُه َفاَل يَزَاُل َكَذلَِك َحتَّى يُِضيَء الَْفْجُر. رواه مسلم 

 قصة

 كان أحد األمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة, فنهره األمير أمام الناس, وقال له، ال تقرأ في 
الركعة الواحدة إال بآية واحدة. فصلى بهم املغرب, وبعد أن قرأ الفاحتة قرأ قوله تعالى: 

ِبياَل{ األحزاب67, و بعد أن قرأ الفاحتة في  َّا أََطْعَنا َسادَتََنا وَ ُكَبرَاءنَا َفأََضلُّونَا السَّ ََّنا إِن  }وَ َقالُوا رَب
ََّنا آتِِهْم ِضْعَفنْيِ ِمَن الَْعَذاِب وَ الَْعْنُهْم لَْعناً َكِبيراً{ األحزاب68،  الركعة الثانية قرأ قوله تعالى : }رَب

فقال له األمير: يا هذا, أطل ما شئت و اقرأ ما شئت, غير هاتني اآليتني. 

 حكمة

 العلم يُْؤتَى وال يَأْتِي 

 فكرة رمضانية: 

 و خير الناس عند اهلل شخص, حتلى باملكارم و الصفات 
 إذا جالسته يوما جتده, لطيف القول موصول الثبات 

 و إن فارقته تشتاق دوما, لرؤيته بدون مقدمات 
 ماذا تستطيع أن تفعل اليوم لتكون هذا الشخص و لو في نظر انسان واحد فقط؟ 

 دعاء

امِلنَِي(    )ال إِلََه إاِل أَنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّ



27

 آية 

امنَي لل ُشهداَء بالِقْسِط ول يجِرَمنَّكم َشَنآُن قوٍم   قال تعالى: يا أيُّها الَّذين آمنوا كونوا قوَّ
على ألَّ تَْعِدلوا اعدلوا هو أقرُب للتَّقوى واتَّقوا الل إنَّ الل خبيٌر مبا تعملون. 

 الفائدة: هذه لَِبَنات جديدة تضعها الشريعة اإلسالمية لتكمل إشادة بناء الشخصية املسلمة، 
وهي دعوتنا إلى إقامة العدل ونشر لوائه ليستظلَّ اجلميع بظالله الوارفة، وإلزامنا مبراعاة جانب 

احلقِّ واحلقيقة في أداء الشهادة، وأن ال تأخذنا في سبيل ذلك لومة الئم سواء أكان قريباً أم بعيداً، 
غنياً أم فقيراً، وجيهاً أم وضيعاً. 

 حديث

 عن أبى هريرة رضي اهلل عنه قال- قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم- كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى امليزان حبيبتان الى الرحمن : سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم. رواه 

البخاري 

 قصة

 كان احلجاج بن يوسف الثقفي يستحم بالنهر فأشرف على الغرق فأنقذه أحد املارة و عندما 
حمله إلى البر قال له احلجاج : أطلب ما تشاء فطلبك مجاب.  

 فقال الرجل: ومن أنت حتى جتيب لي أي طلب ؟  
 قال: أنا احلجاج الثقفي.  

 قال له: طلبي الوحيد أنني سألتك باهلل أن ال تخبر أحداً أنني أنقذتك. 

 حكمة

 العاقل من عقل لسانه واجلاهل من جهل قدره 

 فكرة رمضانية: 

 املساجد بيوت اهلل, فماذا فعلنا فيها؟ و ماذا قدمنا لها؟ فكر فيما تستطيع تقدميه للمساجد 
احمليطة بك و استغل األيام األخيرة من رمضان. 

 دعاء

 )رَبِّ اَل تََذرْنِي َفرْدًا وَأَنَت َخْيُر الَْوارِثنَِي(  
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 قال تعالى: وقضى ربَُّك ألَّ تعبدوا إلَّ إيَّاُه وبالوالدين إحسانااً 
ا يبُلَغنَّ عندَك الِكَبَر أحُدُهَما أو كالُهَما فال تقْل لهما أفٍّ  إمَّ

ول تَْنَهرُْهما وُقْل لهما قولاً كرميااً.  
 الفائدة: إن النتاج العملي لصلتنا بحضرة اهلل تعالى يتجلَّى 

ة الوالدين، السيَّما  بالرحمة والعطف على الناس جميعاً وخاصَّ
عند بلوغهما مرحلة الكبر مبا حتمله من الوهن والضعف 

اجلسدي. 

 حديث

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أال أدلكم على ما ميحو 
اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول اهلل قال :  

 « إسباغ الوضوء على املكاره، و كثرة اخلطا إلى املساجد، و 
انتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط « . رواه 

مسلم 

 قصة

 اجتمع الصحابة في مجلس و لم يكن معهم الرسول عليه 
الصالة و السالم فجلس خالد بن الوليد و جلس ابن عوف و 

جلس بالل و جلس ابو ذر وكان ابو ذر فيه حدة و حرارة فتكلم 

الناس في موضوع ما فتكلم أبو ذر باقتراح: أنا أقترح في اجليش 
أن يفعل به كذا وكذا. قال بالل: ال هذا اإلقتراح خطأ. فقال 

أبو ذر : حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني؟ فقام بالل مدهوشا 
غضبانا أسفا و قال: و اهلل ألرفعنك لرسول اهلل عليه الصالة 

والسالم, و اندفع ماضيا إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم. 
وصل للرسول عليه الصالة والسالم و قال: يا رسول اهلل أما 

سمعت أبا ذر ماذا يقول في؟ قال عليه الصالة و السالم: ماذا 
يقول فيك؟ قال : يقول كذا وكذا, فتغير وجه الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم و أتى أبو ذر و قد سمع اخلبر فاندفع مسرعا 
إلى املسجد فقال: يا رسول اهلل السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته. قال عليه الصالة والسالم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟!؟ إنك 
امرؤ فيك جاهلية!! فبكى أبو ذر رضي اهلل عنه و أتى الرسول 

عليه الصالة والسالم وجلس و قال: يا رسول اهلل استغفر لي. 
سل اهلل لي املغفرة! ثم خرج باكيا من املسجد. و أقبل بالل 

ماشيا فطرح أبو ذر رأسه في طريق بالل و وضع خده على التراب 
و قال: و اهلل يا بالل ال أرفع خدي عن التراب حتى تطأه برجلك. 

أنت الكرمي وأنا املهان. فأخذ بالل يبكي و اقترب و قبل ذلك 
اخلد ثم قاما و تعانقا و تباكيا. هذه هي حياتهم يوم تعاملوا 
باإلسالم رضي اهلل عنهم أجمعني. إن بعضنا يسيء للبعض 
في اليوم عشرات املرات فال يقول: عفوا, أو يعتذر. إن بعضنا 

يجرح بعضا جرحا عظيما في عقيدته و مبادئه و أغلى شيء 
في حياته و ال يقول: سامحني! 

 إن البعض قد يتعدى بلسانه و بيده على زميله و أخيه و يخجل 
من كلمة: آسف! 

 حكمة

 أَعَقُل الناس أَْعَذرُُهْم للناس 

 فكرة رمضانية

 إذا أطلق اهلل لسانك بالدعاء فثق أن اهلل يريد أن يعطيك, فأكثر 
من الدعاء لنفسك و والديك و أهلك و أحبائك و املسلمني و من 

عمل على هذا التقومي, و ادع اهلل بكل تضرع و يقني, و تذكر أن 
حتمد اهلل و تثني عليه في بداية الدعاء و أن تشمل أثناء دعواتك 

الصالة على نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم. 

 دعاء

 رَبِّ أَوْزِْعِني أَْن أَْشُكرَ نِْعَمَتَك الَِّتي أَنَْعْمَت َعلَيَّ وََعلَى وَالَِديَّ وَأَْن 
احِلنِيَ  أَْعَمَل َصاحِلًا تَرَْضاُه وَأَدِْخلِْني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعَبادَِك الصَّ
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املون.  َب بآياِتِه إنَُّه ل يُفِلُح الظَّ  قال تعالى: ومن أظلُم ممَِّن افترى على الل كِذبااً أو َكذَّ
دق هو احمِلَكُّ ملعرفة درجة اإلميان، وهو الفضيلة الَّتي يجب أن تصطبغ بها كلُّ أعمالنا   الفائدة: الصِّ

هنا إلى احلضرة اإللهية، حتَّى تُتوَّج أعمالنا كلُّها بالنور والفالح.  وتصرفاتنا أثناء توجُّ

 حديث

 عن أنس رضي اهلل عنه ، قال : قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:« من سأل اهلل اجلنة ثالث مرات 
قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ، ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار اللهم أجره من النار« .  

رواه الترمذي ) 2572 ( وابن ماجه ) 4340 ( ، وهو حديث صحيح 

 قصة

 حياة القنافذ – دروس: ال ميكن للقنافذ أن تقترب من بعضها البعض فاألشواك التي حتيط بها 
تكون حصنا منيعا لها ليس عن أعدائها فقط بل و حتى عن أبناء جلدتها 

 فـإذا ما أطل الشتاء برياحه املتواصلة و برودته القارسة اضطرت القنافذ إلى االقتراب وااللتصاق 
ببعضها طلبا للدفء متحملة ألم الوخزات وحدة األشواك. فإذا شعرت بالدفء ابتعدت حتى 
تشعر بالبرد فتقترب مرة أخرى و هكذا تقضي ليلتها بني اقتراب وابتعاد. فاالقتراب الدائم قد 

يكلفها الكثير من اجلروح واالبتعاد الدائم قد يكلفها حياتها! و كذلك هي حالتنا في عالقاتنا 
البشرية فال يخلو الواحد منا من أشواك حتيط به و بغيره يتألم منها تارة ويؤلم بها غيره تارة 

أخرى. فمن ابتغى صديقا بال عيب عاش وحيدا و من ابتغى زوجا بال نقص عاش أعزبا! 
 أتطلب صاحبا ال عيب فيه... وأي الناس ليس به عيوب 

 فــإن كنت حساسا ال تقبل الزلة و لواما ال تقبل العثرة و صائدا لألخطاء ال تغفل, فكن على 
يقني بأنك ستصبح وحيدا في مجتمعك و غريبا بني أهلك و لن تصحب إال نفسك فقط. أخيرا, 

لتحصل على الدفء ال بد أن تتحمل وخزات الشوك و لن حتصل على الدفء ما لم تصبر على 
األلم. 

 حكمة 

 إذا زل العالُِم زل بزلته عالَمٌ 

 فكرة رمضانية

 ماذا ستفعل لتسعد من حولك اليوم و في العيد؟ ماذا ستفعل بشكل مختلف عن األعياد 
السابقة لكي يكون عيدك سعيدا فعال؟ 

 دعاء

ََّنا إِنََّك رَُؤوٌف  ََّنا اْغِفرْ لََنا وَإِلِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبُقونَا بِاإْلمِيَاِن وَاَل جَتَْعْل ِفي ُقلُوبَِنا ِغالاًّ لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَب  رَب
رَِّحيمٌ 
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وا الماناِت إلى أهلها وإذا   قال تعالى: إنَّ الل يأمُرُكم أن تَُؤدُّ
ا يَعُظُكم  َحكمتم بني النَّاس أن تُكموا بالعدِل إنَّ الل ِنِعمَّ

به إنَّ الل كان َسميعااً بَصيرااً. 
 الفائدة: األمانة من أهمِّ املبادئ الَّتي يرتكز عليها اإلسالم، 

ويدعو إلى أدائها ألهلها، لتكون ذمم املؤمنني بريئة من الشبهات 
على الدوام. 

 حديث

 قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: إِذَا دََخَل أََحُدُكْم امْلَْسِجَد َفال 
يَْجلِْس َحتَّى يَُصلَِّي رَْكَعَتنْيِ )رواه البخاري( 

 قصة

 -لم يجد رجل األعمال الغارق في ديونه وسيلة للخروج منها 
سوى بأن يجلس على كرسي باحلديقة العامة وهو في قمة 

احلزن والهّم متسائالً إن كان هناك من ينقذه ، وينقذ شركته 
من اإلفالس؟فجأة ظهر له رجل عجوز وقال له :« أرى أن هناك ما 

يزعجك ». فحكى له رجل األعمال ما أصابه, فرد عليه العجوز 
قائال : » أعتقد أن بإمكاني مساعدتك » 

 ثم سأل الرجل عن اسمه وكتب له » شيكاً » وسّلمُه له قائالً: 

»خذ هذه النقود وقابلني بعد سنة بهذا املكان لتعيد املبلغ 
». و بعدها رحل العجوز وبقي رجل األعمال مشدوهاً يقلب 

بني يديه شيكاً مببلغ نصف مليون دوالر عليه توقيع »جون دي 
روكفلر«. و » جون دي روكفلر » هو رجل أعمال أمريكي كان 

أكثر رجال العالم ثراء فترة 1839 م – 1937 م. جمع ثروته من 
عمله في مجال البترول، وفي وقت الحق أصبح من املشهورين. 
أنفق روكفلر خالل حياته مبلغ 550 مليون دوالر أمريكي تقريًبا 

في مشروعات خيرية. أفاق الرجل من ذهوله وقال بحماسة: 
اآلن أستطيع أن أمحو بهذه النقود كل ما يقلقني، ثم فكر 

لوهلة و قرر أن يسعى حلفظ شركته من اإلفالس دون أن يلجأ 
لصرف الشيك الذي اتخذه مصدر أمان وقوة له. و انطلق 

بتفاؤل نحو شركته و بدأ أعماله و دخل مبفاوضات ناجحة مع 
الدائنني لتأجيل تاريخ الدفع و استطاع حتقيق عمليات بيع 

كبيرة لصالح شركته. وخالل بضعة شهور استطاع أن يسدد 
ديونه و بدأ يربح من جديد. و بعد انتهاء السنة احملددة من قبل 

ذلك العجوز، ذهب الرجل إلى احلديقة متحمساً فوجد ذلك 
الرجل العجوز بانتظاره على نفس الكرسي، فلم يستطيع أن 

يتمالك نفسه فأعطاه الشيك الذي لم يصرفه، وبدأ يقص 
عليه قصة النجاحات التي حققها دون أن يصرف الشيك. و 

فجأة قاطعته ممرضة مسرعة باجتاه العجوز قائلة: احلمد هلل 
أني وجدتك هنا، فأخذته من يده، وقالت لرجل األعمال: »أرجو 
أال يكون قد أزعجك، فهو دائم الهروب من مستشفى اجملانني 

اجملاور لهذه احلديقة، ويّدعي للناس بأنه » جون دي روكفلر«. وقف 
رجل األعمال تغمره الدهشة ويفكر في تلك السنة الكاملة 

التي مرت و هو ينتزع شركته من خطر اإلفالس و يعقد صفقات 
البيع و الشراء و يفاوض بقوة القتناعه بأن هناك نصف مليون 

دوالر خلفه! حينها أدرك أّن النقود لم تكن هي التي غيَّرت 
حياته وأنقذت شركته، بل الذي غيرها هو اكتشافه اجلديد 
املتمثل في ) الثقة بالنفس( فهي التي متنحك قوة جتعلك 
تتخطى أخطر فشل وحتقق أعظم جناح. هي بالضبط ما 

نحتاجه... 

 حكمة

 اجلس حيث يُْؤَخُذ بيدك وَتَُبرُّ وال جتلس حيث يؤخذ برجلك وجُتَرُّ 

 فكرة رمضانية

 و لئن شكرمت ألزيدنكم... 

 دعاء

ََّنا وَِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْحَمًة وَِعلًْما َفاْغِفرْ لِلَِّذيَن تَابُوا وَاتََّبُعوا   رَب
َسِبيلََك وَِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيمِ 
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