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 الرحمن الرحيم
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  طرائف                               
عــن عــدي بــن حــاتم قــال لمــا نزلــت هــذه اآليــة حتــى يتبــين لكــم الخــيط *

ود األبــــيض مــــن الخــــيط األســــود قــــال أخــــذت عقــــاال أبــــيض وعقــــاال أســــ
فوضــعتهما تحــت وســادتي فنظــرت فلــم أتبــين فــذكرت ذلــك لرســـول اهللا 
صــلى اهللا عليــه وســلم فضــحك فقــال إن وســادك لعــريض طويــل إنمــا هــو 

  الليل والنهار و قال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار

  بكم تعمل عندي؟: قال رجل لغالم  *
  .بطعامي : قال 

  أحسن قليالً : قال له 

وقع خاص في نفوس المسلمين،  ا�فطارلمدفع  
 وا وافطروا علىفالم'يين منھم ـ عبر العصور ـ قد صام

، فبعد فتح عمرو بن العاص ..والبداية قديمة جداً . طلقاته
، صوت المؤذنيفطرون على ) الفسطاط(لمصر كان سكان 

وفي القرن السادس عشر المي'دي ـ أي منذ أكثر من 
القاھرة  أربعة قرون كاملة من الزمان ـ كبرت مدينة

واتسعت، وضاع صوت المؤذن وسط ضجيج الحياة 
مساحتھا وكثر  ورة وصخب المدينة اMھلة التي زادتالمتط

عدد سكانھا، وأصبح أذان المغرب عاجزاً عن شق طريقه 
 ا�فطاردخل مدفع  وفي تلك الفترة. آذان الصائمين إلى

القلعة في احتفال  إلىينقل  ا�فطارمصر، وكان مدفع 
  ث'ثة أوضخم مھيب قبل بداية الشھر الكريم بيومين 

  

  ھكذا كانوا 
إذا ل�م تق�در عل�ى ص�يام : يق�ول  رحم�ه هللاكان الفضيل بن عي�اض  *

  .النھار وقيام الليل فأعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك
أن الرج�ل ليح�رم م�ن قي�ام اللي�ل : قال الحسن البصري رحم�ه هللا* 

  .بالذنب يصيبه
أجود الناس بالخير وك�ان أج�ود  وسلمصلى هللا عليه كان رسول هللا  *

ما يكون في شھر رمضان وسئل عليه الصDة والسDم أي الص�دقة 
  .أفضل؟ فقال صدقة في رمضان

كان قتادة يختم القرآن كل سبعة أيام دوم�اً وف�ي رمض�ان ف�ي ك�ل  *
  .ثDثة أيام وفي العشر اMواخر كل ليلة

ين وق�ال الرس�ول كان ابن عمر Q يفط�ر إQ م�ع اليت�امى والمس�اك *
  من فطر صائما كان ل�ه مث�ل أج�ره غي�ر أن�ه Q:"  صلى هللا عليه وسلم

 . ينقص من أجر الصائم شيئاً 

  
   
  

كون لك بداية بھا لنفسك لت ھذه استبانة شخصية احتفظ
  ..ھا مع بداية شھر رمضان المبارك انط�قة جديدة تعلن

 عن نفسك في رمضان الماضي؟ ھل أنت راضي: س 
 رمضان؟ لماذا تحب  :س 
 ما الفرق بين أول يوم في رمضان وآخر يوم منه؟ : س

 رمضان ؟ 6ستقبال كيف استعدت:  س 
ختم القرآن في رمضان ؟ وكم مرة في  كم مرة تريد:  س 

 ؟ ا7واخرالعشر 
أن يخرج رمضان إ6 وقد  ث�ثة أھداف 6 تريد اكتب: س  

 حققتھا فيه؟
أن رمضان  ىوترتزعجك  صفات في شخصيتك:  س 

 فرصة لتطوير شخصيتك والتخلص منھا؟
أن  ىزرعھا في نفسك وتر ىوتتمن صفة ليست فيك:  س 

  ؟رمضان فرصة
 ...مع نفسك  اعليھا وكون صادق بأج

  

ليكون رمضان ...  أساعدكھات يدك  
 نقطة انطDقة لك

  ا�شراق
   

أذك�ار الص�باح (ا'نتظار إلى وقت ا�شراق لل�ذكر ھل تعلمين أن 
يع�دل أج�ر ص8ة ركعت�ين  ثم وقراءة القرآن إلى طلوع الشمس)  
ص�لى هللا فقد ك�ان النب�ي  صلى هللا عليه وسلمرة وحجة مع الرسول عم

. إذا ص�لى الفج�ر ترب�ع ف�ي مجلس�ه حت�ى تطل�ع الش�مس  عليه وسلم
من صلى الفجر في جماعة ( صلى هللا عليه وسلمقال النبي   رواه مسلم

ث��م قع��د ي��ذكر هللا حت��ى تطل��ع الش��مس ث��م ص��لى ركعت��ين كان��ت ل��ه 
 . رواه الترمذي) تامة  كأجر حجة وعمرة تامة تامة
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ث����8ث أعجبتن����ي ث����م :  ق����ال )�(روي ع����ن أب����ي ذر  
   : وث8ث أحزنتني ثم أبكتني ،أضحكتني 

  

  :فأما الث�ث التي أضحكتني 
   .مؤمل الدنيا والموت يطلبه  ٠ ١ 
  .غافل وليس له بمغفول عنه  ٠ ٢ 
 يدري هللا ساخط عليه أم ضاحك ملء فيه ' ٠ ٣ 

  ؟راض عنه 
  :ني ــكتــوإما التي أب

   .فراق اdحبة  ٠١ 
   .ھول المطلع  ٠٢ 
الوقوف بين يدي هللا ' ادري إلى أين يأمر بي  ٠٣ 

 ؟ربي ، إلى الجنة أم إلى النار 
  
  

رحمن بن عوف رضي اهللا عنه يؤتى له بإفطاره عبد ال هذا
فيسأله ! صائما وفيه نوعان من الطعام، فيبكي كانوقد  
بن عمير مات  مصعبتذكرت : ما يبكيــك؟ فيقول: أهله

يوم مات ولم نجد ما نكفنه به إال بردة إذا غطينا رأسه 
غطينا قدميه بدا رأسه، ونحن اليوم  وإذابدت قدماه، 

 عجلتواع، وأخشى أن تكون طيباتنا نأكل من هذه األن
   !!!لنا

  

. سجد مرة بن شراحيل هللا حتى أكل التراب جبهته ـ 
  ].٣٣٥:نزهة[
كان صفوان بن سليم يقوم من الليل حتى ترم قدماه وتظهر  ـ 
  ٤٩٨:نزهة. [عروق خضر هافي
وصلى عبد اهللا بن الزبير في الحرم وإن حجارة المنجنيق  ـ

  !م يشعر بهالبين يديه وخلفه  لتتساقط
وبكى عمر رضي اهللا عنه حتى صار في خديه خطان أسودان  ـ

  !الدمع أثرمن 

تََرى  َولَوْ : وسمع عبد هللا بن الفضيل قوله تعالى ـ
 بآياتِ  لَْيتَنَا نَُردُّ َو'َ نَُكّذبَ ا   لنَّاِر فَقَالُوْا ياإِْذ ُوقِفُوْا َعلَى 

فبكى حتى ]. ٢٧:اdنعام[ ْلُمْؤِمنِينَ اِمَن  َونَُكونَ َربّنَا 
  !ميتاغشي عليه، ثم حمل 

  أولئك أجدادي 

 

 !!!يا رمضان معذرة     

اإلخاء فلزموه، وفهموا قدره  قيمةكنت تفد إلى قوم تآخوا على غير أرحام بينهم، عرفوا   لقد
 فكانوا ))المسلم أخو المسلم((: وسلم عليها بحقوقه وواجباته، وعرفوا قوله صلى اهللا فقامو 
يعيشون  الكبير،جسدا واحدا، يرحم الكبير الصغير، ويحترم الصغير  كانوا.وأحبابا إخوةبحق 

 يألم.وال حقد تحاسد،بالود، ويتعاملون بالحب، حياتهم صفاء، وعيشهم وفاق، ال تباغض، وال 
  .ويتلمس مصالح ليقضيها خلته،لم أخيه، ويأسى ألساه، يقضي حوائجه، ويسد أحدهم أل

� �

 

م له، فقا حاجةرجل إلى ابن عباس رضي اهللا عنه وهو معتكف يسأله قضاء  جاء
 حاجةألن أسعى في قضاء : فقال! إنك معتكف: ابن عباس ليخرج معه، فقالوا له

  .وسلمأخي أحب إلى من اعتكاف شهرين في مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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قال الرسول صلى هللا 
  :عليه وسلم 

من صام رمضان ثم 
أتبعه ستا من شوال 

  كان كصيام الدھر
  رواه مسلم         

  :قال هللا تعالى 
إنا أنزلناه في ليلة 
القدر و ما أدراك 

ما ليلة القدر ليلة 
القدر خير من ألف 

ولتكملوا العدة ولتكبروا : قال هللا تعالى   شھر
  هللا على ما ھداكم ولعلكم تشكرون

  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
من العجب ما يفعله بعض الشباب من التفحيط بسياراتھم فيؤذون المسلمين ويعرضون أرواحھم 

للخطر كما أن بعض الشباب يؤذون الناس وخاصة المصلين باdلعاب النارية والمفرقعات وھؤ'ء 
من راكع أو ساجد وقد أفتى بعض العلماء بتحريمھا والمسئولية على يخشى عليھم من دعوة مستجابة 

  .ھؤ'ء مشتركة وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 

  :وصفة طبية للقلب 
    .ـ  حافظ على الصلوات جماعة في المسجد 

ـ ابتعد عن قرناء السوء و تعرف على رفقة  
  .صالحة تعينك على الخير وتذكرك به 

ـ  تجنب سماع اdغاني والمجون ومشاھدة 
  .اdف8م والمسلس8ت 

  . ـ  أكثر من قراءة القرآن
  .ـ  الح في الدعاء آخر الليل 

  .ـ  استمع إلى الشريط ا�س8مي 
ـ  جاھد نفسك في البداية مجاھدة صادقة 

  واصبر على ذلك
  تكن من عباد هللا الصالحين بإذن هللا تعالى

  من كتاب ھدية للصائمين للمحمود    

  :اغتنام الوقت 
  

  دقات قلب المرء قائلة له   
  إن الحياة دقائق وثواني    

  فارفع لنفسك بعد موتك ذكرھا   
  فالذكر ل�نسان عمر ثاني    

  وقال ا�خر 
  

  إنا لنفرح باdيام نقطعھا   
  وكــل يـوم يدنـي مـن اdـجل         

   فاعمل لنفسك قبل الموت مجتھدا  
  فإنما الربح والخسران في العمل     

  القرآن الكريم
  : قال عليه الص8ة والس8م

أف8 يغدو أحدكم  إلى 
المسجد فيتعلم أو فيقرأ 

آيتين من كتاب هللا 
عز وجل خير له من 
ناقتين وث8ث خير له 
من ث8ث وأربع خير 

له من أربع ومن 
  أعدادھن من ا�بل

        

  رواه مسلم                
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  -:النصيحة اdولى    
جمع��ه م��ن غي��ر : ' يحف��ظ الم��ال إ' ث��8ث  

ظلم ، وانفاقه من غي�ر س�رف ، وإمس�اكه م�ن 
  . غير شح 

  
  -:النصيحة الثانية 

من استعان بمال�ه عل�ى حف�ظ كرامت�ه فھ�و عاق�ل ،  
ومن استعان ب�ه عل�ى تكثي�ر أص�دقائه فھ�و حك�يم ، 

  .طاعة 
 فھو محسن  ومن استعان به على

  

  يقين أبناء الصحابة

روي آن ص��حابيا رأى طف��/ ف��ي المس��جد 
يصلي بخشوع وإتقان فقال ل�ه بع�د ص�/ته 

اني يتيم فق�دت أب�ي : ابن من آنت ؟ فقال : 
أترضى أن تكون لي ول�دا ؟   : و أمي  فقال 

نع�م : ھل تطعمني إذا جع�ت ؟ ق�ال : فقال  
: ل تكس��وني إذا عري��ت ؟ ق��ال وھ��: ، ق��ال 

وھ�ل تحين�ي إذا م�ت ؟ ف�دھش : نعم ، ق�ال 
. ھ��ذا ل��يس إلي��ه س��بيل : الص��حابي وق��ال 

إذن اتركن�ي : فأشاح الص�بي بوجھ�ه وق�ال 
للذي خلقني ثم رزقني ثم يميتني ث�م يحين�ي 

فق��ال الص��حابي لعم��ري م��ن توك��ل عل��ى . 

 كفاه  .  

  :تدبر ھذا ا@ثر العظيم 
يق��ف عب��دان ب��ين ي��دي 
 ع��ز وج��ل ي��وم القيام��ة ، فيق��ول   

يارب خذ لي مظلمتي من أخي فيقول 
 عز وجل : أحدھما 
؟  فھل لك في خير من ذلك ؟ فيقول ما ذاك ي�ارب: للمظلوم 

فيقول له ارفع رأسك ، فيرفع رأسه فإذا ھو بقصر اجمل م�ا 
فيقول العبد يارب لمن ھذا القصر ؟ ھل ھ�و لنب�ي أم . يكون 

لشھيد ؟ فيقول 
 تعالى ھذا لمن يمل�ك ال�ثمن ، فيق�ول وم�ن 
أن�ت تملك�ه فيق�ول كي�ف : يملك الثمن يارب فيقول 
 تعالى 

: فيقول العبد . خيك بعفوك عن أ: يارب فيقول 
 عز وجل 
خذ بيد أخي�ك : فيقول 
 تعالى . عفوت يارب عفوت يارب 

  ھكذا ھي رحمة 
.  وادخ/ الجنة
  
 

  

   Hم انس) �(النبي وصية 
  

يا رسول هللا أوصني   -:قالت ) رضي هللا عنھا(عن أم انس 
الھجرة  أفضلي المعاصي فأنھا اھجر: ( قال 

الجھاد ،  أفضلوحافظي على الفرائض فإنھا 
من ذكر هللا فانك D تأتين هللا بشيء  وأكثري

  )إليه من ذكره  أحب
  رواه الطبراني بإسناد جيد                             

  
  

  

قبل يا معشر الشباب كم من زرع أدركته ا�فة  
ويا معشر الشيوخ ھل يحصد . بلوغه وتمامه 

الزرع أ' بعد نضجه وتمامه ؟ وما الذي تنتظرون 
وبأي عذر تعتذرون وما الذي يقول منكم الصغير 

ْرُكْم ( والكبير ؟ إذا قال لكم اللطيف الخبير أََولَْم نَُعمِّ
من : فاطر)(َما يَتََذكَُّر فِيِه َمْن تََذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذيرُ 

  )٣٧ا�ية

            -:7صحابه رحمه C تعالى قال الفضيل بن عياض     
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  عائلة من طراز فريد 
ش��م الع��دوي يخ��رج ف��ي غ��زوة ھ��ذا ص��لة ب��ن أ 

ومع����ه ول����ده وعن����د المعرك����ة يتمل����ى وجھ����ه 
المضيء وش�بابه الب�اھر ث�م يض�مه إل�ى ص�دره 
: ويدفعه صوب الصفوف الملتحمة وھ�و يق�ول 

وين��دفع . أي بن��ي تق��دم فقات��ل حت��ى احتس��بك ( 
الفت��ى فيقات��ل حت��ى يستش��ھد وأب��وه ف��ي نش��وته 

ث��م م��اذا ؟ ) . العارم��ة يك��اد م��ن البھج��ة ي��ذوب 
را فاNعج��از ل�م يبل��غ تمام�ه ولس��وف يبلغ��ه ص�ب

عن��دما ت��ذھب النس��وة بع��د المعرك��ة إل��ى زوج��ة  
( أم الفت��ى الش��ھيد واس��مھا ) ص��لة ب��ن اش��يم (

ذھ��بن إليھ��ا معزي��ات ف��إذا بھ��ا ) مع��اذه العدوي��ة 
إن كنتن جئتن لتھنئنن�ي   -:تھتف في وجوھھن 

فمرحبا بكن وان كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن 
 . (  

  

  القلـــــــوب  دواء 
حكي عن بع�ض الص�الحين ان�ه م�ر عل�ى جماع�ة  

فإذا بطبيب يصف الدواء  فق�ال ي�ا مع�الج ا@جس�ام 
نع�م ص�ف ل�ي : ھل تعالج القل�وب ؟ فق�ال الطبي�ب 

ق�د أظلمت�ه ال�ذنوب فقس�ا وجف�ا فھ�ل ل�ه : داءه فقال 
ع/ج���ه التض���رع : م���ن ع���/ج ؟ فق���ال الطبي���ب 

وأط�راف النھ�ار  واHبتھال واHس�تغفار آ ن�اء اللي�ل
والمبادرة إلى طاعة العزيز الغف�ار واHعت�ذار إل�ى 
المل��ك الجب��ار فھ��ذه معالج��ة القل��وب والش��فاء م��ن 

فص��اح الرج��ل الص��الح ومض��ى . ع��/م الغي��وب 
. نعم الطبيب أنت أصبت ع�/ج قلب�ي : باكيا وقال 

ھ��ذا معالج��ة قل��ب م��ن ت��اب ورج��ع : فق��ال الطبي��ب 
  بقلبه إلى البر التواب

 

    
أن�ي : لم تصوم الدھر وأنت شيخ كبي�ر ض�عيف والص�وم يزي�دك ض�عفا ؟  ق�ال : قيل لSحنف بن قيس وكان يصوم الدھر 

شياء فكان جوابھم جميعا ھو الجوع  سالت ا@طب�اء ع�ن انج�ح ا@دوي�ة أصوم الدھر @ني سالت ستة من العق/ء عن ستة أ
وس��الت U وس��الت الحكم��اء ع��ن افض��ل ا@ش��ياء ف��ي ب��اب الحكم��ة فق��الوا الج��وع U الج��وع : وأمثلھ��ا ف��ي الع��/ج فق��الوا 

U الج�وع : ق�الوا وسالت العباد عن انفع ا@ش�ياء ف�ي العب�ادة فUالجوع : العلماء عن افضل ا@شياء في حفظ العلم فقالوا 
  . الجوع الذي يكون في : الجوع وسالت الملوك عن ألذ الطعام فقالوا : وسالت الزھاد عن أقوى ا@شياء في الزھد فقالوا 

  

  ) حماية عرض المؤمن
د م�ن رد ع�ن ع�رض أخي�ه ، ر) (( صلى 
 علي�ه وس�لم(قال 

  رواه الترمذي )) 
 عن وجھه النار يوم القيامة 
ف�ي ھ��ذا الح�ديث دع��وة Hن يجن��د المس�لم نفس��ه ليك��ون 
حارسا على عرض أخيه مھما كلفته ھذه النص�رة م�ن 

واعلم أن اNس/م لم يطلب منك . جھد أو مال أو أذى 
أن تقابل النار بالن�ار لك�ن ب�دل ھجوم�ك المض�اد عل�ى 

اول أن تب�ريء أخ�اك الغائ�ب من شتم أخاك الغائ�ب ح�
مما نسب إليه وغير مسموح لك باسم اNس/م أن تن�ال 
م��ن ع��رض الش��اتم فل��يس م��ن الحكم��ة أن ت��دافع ع��ن 
ع��رض عل��ى إنق��اص ع��رض آخ��ر ول��و ك��ان ع��رض 

  . الشاتم نفسه 

. مقالتي فانك إن حفظتھا تعش سعيدا وتمت حميدا  وأحفظاقبل وصيتي : بني  يا -:قال أحد الصالحين وھو يوصي ولده   
  7خيه بئرا سقط فيه احتقرومن ، هيا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته ، ومن سل سيف البغي قتل ب
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يضر مع اسمه شئ في ا7رض  بسم C الذي 6( .١
من قالھا : (ثمرتھا) و6 في السماء وھو السميع العليم 

 )  .وث�ثا إذا أمسى لم يضره شئ أصبحث�ثا إذا 

                                                                                                                             
صلى C (رضيت باT ربا وباSس�م دينا وبمحمد ( ٠ ٢

من قالھا ث�ثا حين يصبح وحين [ نبيا ثمرتھا ) عليه وسلم
 ]  يمسي كان حقا على C أن يرضيه يوم القيامة 

                                                                                                                                                         
6 اله إC 6 وحده 6 شريك له ، له الملك وله [  ٠   ٣

من قالھا [ ثمرتھا ] الحمد وھو على كل شيء قدير 
 -٢عدل عشر رقاب   -١مائة مرة في اليوم كانت       

 -٤محيت عنه مائة سيئة    -٣كتب له مائة حسنة   
  ]كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي 

  
    

  :قصة فيھا عبرة 
فرأى علي�ه تع�اليق م�ن )  الس/معليھما (ظھر ليحيى بن زكريا ) لعنه 
( بلغنا أن إبليس ) [ رحمه 
 تعالى(قال ثابت البناني  

يا إبليس ما ھذه التعاليق التي أراھا عليك ؟ ق�ال ھ�ذه الش�ھوات الت�ي أص�يب م�ن بن�ي ) عليه الس/م(كل شيء فقال له يحيى 
:          ق�ال. H: فھ�ل غي�ر ھ�ذا ؟ ق�ال: ربم�ا ش�بعت فثقلن�اك ع�ن الص�/ة وع�ن ال�ذكر  ق�ال: فھل فيھا ش�يء ؟ ق�ال : قال . آدم 
  )  و] علي أن H انصح مسلما أبدا) : (( لعنه 
( فقال إبليس: قال. ه علي أن H أم/ بطني من طعام أبدافلل
  

  
 

  ):قال اNمام ابن عطاء 
 السكندري ( من الحكم العطائية  

ع�دم : الرضا عن ال�نفس ، واص�ل ك�ل طاع�ٍة ويقظ�ٍة و عف�ه : اصل كل معصية وغفلة وشھوة (
نھ��ا ، وHن تص��حب ج�اھ/ H يرض��ى ع��ن نفس��ه خي�ر ل��ك م��ن أن تص��حب عالم��ا     الرض�ا من��ك ع

  ] . يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جھل لجاھل H يرضى عن نفسه 
  
  

لم�ا احتض�ر ) ب�ابن الجن�ازة ( كان أبو بكر العامري المعروف  
بتق��وى 
 ، : أوص��نا فق��ال أوص��يكم ب��ث/ث : ق��ال ل��ه أص��حابه 

ومراقبت��ه ف��ي الخل��وة ، واح��ذروا مص��رعي ھ��ذا عش��ت أح��دى 
: دنيا ث�م ق�ال ل�بعض     أص�حابه وستين سنة وما كأني رأيت ال�

فق��ال الحم��د ] ھ��ذه . انظ��ر ھ��ل ت��رى جبين��ي يع��رق ؟ ق��ال نع��م 
ھا قد م�ددت ي�دي ( ع/مة المؤمن ثم بسط يده عند الموت وقال 

  )بالفضل H بشماتة ا@عداء ... إليك فردھا 
  
  

 

 :من أحوال الصالحين عند الموت
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فقيھYا راغبYا ) رحمYه C(راى يحيى بن معاذ الرازي 
يا صاحب العلم والسYنة قصYوركم : في الدنيا فقال له 

قيصYYYرية ، بيYYYوتكم كسYYYروية ، مسYYYاكنكم قارونيYYYة ، 
ابكم جالوتية ، مذاھبكم شYيطانية ابوابكم طالوتية ، ثي

، و6يYYYYتكم فرعونيYYYYة ، ممYYYYاتكم جاھليYYYYة ، قضYYYYاتكم 
  عاجلية ، فأين المحمدية ؟

دوب الفرنسYYYي فYYYي ھYYYدد المنYYY: الشYYYيخ عبYYYد الحميYYYد الجزائYYYري  
الجزائر الشيخ عبYد الحميYد الجزائYري بYإغ�ق المسYجد 7نYه يعYظ 

وكيYYف ؟    : فيYYه إذا لYYم يقلYYع عYYن التYYدريس فاجابYYه 6 تسYYتطيع قYYال 
إذا كنت في عرس علمYت المحتفلYين ، وإذا كنYت فYي مYأتم : فقال 

وعظت المعزين ، وإذا جلست في قطYار علمYت المسYافرين ، وإذا 
شYYYYدت المسYYYYجونين ، وان قتلتمYYYYوني التھبYYYYت دخلYYYYت السYYYYجن أر

 مشاعر المواطنين وخير لكم أ6 تتعرضوا ل\مة في دينھYا ولغتھYا
 .  
  

  أصحــــاب ا^خــــرة 
، يســمع  عميــر بــن الحمــام

) صــلى هللا عليــه وســلم(الرســول 
في معركة بدر يرغبھم فـي 
الجنة ، فيرمي تمرات كانـت 

بخٍ بخٍ ما بيني : بيده ويقول 
ن ادخــل الجنــة أD أن وبــين أ

يقتلنــي ھــؤDء وقاتــل حتــى 
  . قتل 

فــي غــزوة :   جعفــر الطيــار 
مؤتــه أبلــى جعفــر بــن أبــي 
طالب بZءاً حسنا حتى قـال 

ـــان  ـــه شـــاھد عي وهللا : عن
لكأني انظر إلى جعفر حـين 
اقتحم عن فرس لـه شـقراء 
ثــم عقرھــا ثــم قاتــل القــوم 

ــا   ــول ي ــو يق ــل وھ ــى قت حت
...      حبــذا الجنــة واقترابھــا  :

  طيبة وبارد شرابھا
 
 

  

  
 طـــــــرفة :-

: لماذا تأخرت يا ولدي ؟ الطالب : المعلم 
لقد ضاع دينار صديقي في الطريق يا 

  . أستاذ 
كان : ك أنت ؟ الطالب وما شأن: المعلم 

الدينار تحت قدمي فأ ضطررت للوقوف 
  .عليه حتى يذھب صديقي 

  

  غرور العباد
كان رج�ن من بني إسرائيل متآخيين وكYان أحYدھما ) [ صلى C عليه وسلم(قال 

مذنبا وا^خر مجتھدا فYي العبYادة وكYان المجتھYد 6 يYزال يYرى ا^خYر علYى 
: فقYال . اقصYر : فقYال لYه . فوجده يوما على ذنYب . اقصر : الذنب فيقول 

وC 6 يغفر C لك ، أو 6 يدخلك : وربي ، ابعثت علي رقيبا ؟ فقال خلني 
C الجنة  فقبض روحھما ، فاجتمعا عند رب العالمين فقYال لھYذا المجتھYد 

اذھYب : أكنت بي عالما ؟ أو كنت على ما فYي يYدي قYادرا ؟ وقYال للمYذنب :
( أخرجYه أحمYYد ] فادخYل الجنYة برحمتYYي ، وقYال ل_خYYر اذھبYوا بYYه إلYى النYYار  

٢/٣٢٣  (  
  
  

ة من لحظ
 فضلك

  فأين المحمدية

  

  
م���ن أراد أن يك���ون 
معه فليلزم الصدق ف�ان 


 مع الصادقين  .  

 

 


