بسم

الرحمن الرحيم

ﲨﻊ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ
ﳏﻤﺪ ﲨﻌﺔ ﺍﳊﻠﺒﻮﺳﻲ
ﺇﻣـــﺎﻡ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﺟــﺎﻣﻊ ﺳﻴـــﺪﻧﺎ
ﺳﻌــﺪ ﺑﻦ ﻣﻌـــﺎﺫ ﰲ ﺍﻟﻔﻠـــﻮﺟﺔ
١٤٣٥ه٢٠١٤ -ﻡ
ﺍﳉــــﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ھات يدك أساعدك  ...ليكون رمضان
نقطة انطالقة لك
.
ھذه استبانة شخصية احتفظ بھا لنفسك لتكون لك بداية
انطالقة جديدة تعلنھا مع بداية شھر رمضان المبارك ..
س  :ھل أنت راضي عن نفسك في رمضان الماضي؟
س  :لماذا تحب رمضان؟
س  :ما الفرق بين أول يوم في رمضان وآخر يوم منه؟
س  :كيف استعدت الستقبال رمضان ؟
س  :كم مرة تريد ختم القرآن في رمضان ؟ وكم مرة في
العشر األواخر ؟
س  :اكتب ثالثة أھداف ال تريد أن يخرج رمضان إال وقد
حققتھا فيه؟
س  :صفات في شخصيتك تزعجك وترى أن رمضان
فرصة لتطوير شخصيتك والتخلص منھا؟
س  :صفة ليست فيك وتتمنى زرعھا في نفسك وترى أن
رمضان فرصة؟
أجب عليھا وكون صادقا مع نفسك ...

لمدفع اإلفطار وقع خاص في نفوس المسلمين،
فالماليين منھم ـ عبر العصور ـ قد صاموا وافطروا على
طلقاته .والبداية قديمة جداً ،..فبعد فتح عمرو بن العاص
لمصر كان سكان )الفسطاط( يفطرون على صوت المؤذن،
وفي القرن السادس عشر الميالدي ـ أي منذ أكثر من
أربعة قرون كاملة من الزمان ـ كبرت مدينة القاھرة
واتسعت ،وضاع صوت المؤذن وسط ضجيج الحياة
المتطورة وصخب المدينة اآلھلة التي زادت مساحتھا وكثر
عدد سكانھا ،وأصبح أذان المغرب عاجزاً عن شق طريقه
إلى آذان الصائمين .وفي تلك الفترة دخل مدفع اإلفطار
مصر ،وكان مدفع اإلفطار ينقل إلى القلعة في احتفال
ضخم مھيب قبل بداية الشھر الكريم بيومين أو ثالثة

طرائف
*ﻋــﻦ ﻋــﺪي ﺑــﻦ ﺣــﺎﺗﻢ ﻗــﺎل ﻟﻤــﺎ ﻧﺰﻟــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﺒــﻴﻦ ﻟﻜــﻢ اﻟﺨــﻴﻂ
اﻷﺑ ــﻴﺾ ﻣ ــﻦ اﻟﺨ ــﻴﻂ اﻷﺳ ــﻮد ﻗ ــﺎل أﺧ ــﺬت ﻋﻘ ــﺎﻻ أﺑ ــﻴﺾ وﻋﻘ ــﺎﻻ أﺳـ ـﻮد
ﻓﻮﺿــﻌﺘﻬﻤﺎ ﺗﺤــﺖ وﺳــﺎدﺗﻲ ﻓﻨﻈــﺮت ﻓﻠــﻢ أﺗﺒــﻴﻦ ﻓــﺬﻛﺮت ذﻟــﻚ ﻟﺮﺳــﻮل اﷲ
ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻓﻀــﺤﻚ ﻓﻘــﺎل إن وﺳــﺎدك ﻟﻌــﺮﻳﺾ ﻃﻮﻳــﻞ إﻧﻤــﺎ ﻫــﻮ
اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر و ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ وﺑﻴﺎض اﻟﻨﻬﺎر
* ﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﻐﻼم  :ﺑﻜﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪي؟
ﻗﺎل  :ﺑﻄﻌﺎﻣﻲ .
ﻗﺎل ﻟﻪ  :أﺣﺴﻦ ﻗﻠﻴﻼً

ھكذا كانوا
* كان الفضيل بن عياض رحمه ﷲ يقول  :إذا لم تقدر على صيام
النھار وقيام الليل فأعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك.
* قال الحسن البصري رحمه ﷲ :أن الرجل ليحرم من قيام الليل
بالذنب يصيبه.
* كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود
ما يكون في شھر رمضان وسئل عليه الصالة والسالم أي الصدقة
أفضل؟ فقال صدقة في رمضان.
* كان قتادة يختم القرآن كل سبعة أيام دوما ً وفي رمضان في كل
ثالثة أيام وفي العشر األواخر كل ليلة.
* كان ابن عمر ال يفطر إال مع اليتامى والمساكين وقال الرسول
صلى ﷲ عليه وسلم  ":من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه ال
ينقص من أجر الصائم شيئا ً .

اإلشراق
ھل تعلمين أن االنتظار إلى وقت اإلشراق للذكر )أذكار الصباح
( وقراءة القرآن إلى طلوع الشمس ثم صالة ركعتين يعدل أجر
عمرة وحجة مع الرسول صلى ﷲ عليه وسلم فقد كان النبي صلى ﷲ
عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس .
رواه مسلم قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم) من صلى الفجر في جماعة
ثم قعد يذكر ﷲ حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له
كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ( رواه الترمذي .
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روي عن أبي ذر )( قال  :ثالث أعجبتني ثم
أضحكتني  ،وثالث أحزنتني ثم أبكتني :
فأما الثالث التي أضحكتني :

 ٠ ١مؤمل الدنيا والموت يطلبه .
 ٠ ٢غافل وليس له بمغفول عنه .
 ٠ ٣ضاحك ملء فيه ال يدري ﷲ ساخط عليه أم
راض عنه ؟

وإما التي أبــكتــني :

ﻫﺬا ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺆﺗﻰ ﻟﻪ ﺑﺈﻓﻄﺎرﻩ

 ٠١فراق األحبة .
 ٠٢ھول المطلع .
 ٠٣الوقوف بين يدي ﷲ ال ادري إلى أين يأمر بي
ربي  ،إلى الجنة أم إلى النار ؟

وﻗﺪ ﻛﺎن ﺻﺎﺋﻤﺎ وﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﻴﺒﻜﻲ! ﻓﻴﺴﺄﻟﻪ
أﻫﻠﻪ :ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴــﻚ؟ ﻓﻴﻘﻮل :ﺗﺬﻛﺮت ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﺎت
ﻳﻮم ﻣﺎت وﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻧﻜﻔﻨﻪ ﺑﻪ إﻻ ﺑﺮدة إذا ﻏﻄﻴﻨﺎ رأﺳﻪ

ﻤﻌذرة ﻴﺎ رﻤﻀﺎن!!!
ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺗﻔﺪ إﻟﻰ ﻗﻮم ﺗﺂﺧﻮا ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ أرﺣﺎم ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻋﺮﻓﻮا ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺧﺎء ﻓﻠﺰﻣﻮﻩ ،وﻓﻬﻤﻮا ﻗﺪرﻩ

ﺑﺪت ﻗﺪﻣﺎﻩ ،وإذا ﻏﻄﻴﻨﺎ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺪا رأﺳﻪ ،وﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم

ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ ،وﻋﺮﻓﻮا ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)) :اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ(( ﻓﻜﺎﻧﻮا

ﻧﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ،وأﺧﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻃﻴﺒﺎﺗﻨﺎ ﻋﺠﻠﺖ

ﺑﺤﻖ إﺧﻮة وأﺣﺒﺎﺑﺎ.ﻛﺎﻧﻮا ﺟﺴﺪا واﺣﺪا ،ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،وﻳﺤﺘﺮم اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻳﻌﻴﺸﻮن

ﻟﻨﺎ!!!

ﺑﺎﻟﻮد ،وﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺤﺐ ،ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺻﻔﺎء ،وﻋﻴﺸﻬﻢ وﻓﺎق ،ﻻ ﺗﺒﺎﻏﺾ ،وﻻ ﺗﺤﺎﺳﺪ ،وﻻ ﺣﻘﺪ.ﻳﺄﻟﻢ
أﺣﺪﻫﻢ ﻷﻟﻢ أﺧﻴﻪ ،وﻳﺄﺳﻰ ﻷﺳﺎﻩ ،ﻳﻘﻀﻲ ﺣﻮاﺋﺠﻪ ،وﻳﺴﺪ ﺧﻠﺘﻪ ،وﻳﺘﻠﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻴﻘﻀﻴﻬﺎ.



أولئك أجدادي
ـ ﺳﺠﺪ ﻣﺮة ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﻴﻞ ﷲ ﺣﺘﻰ أﻛﻞ اﻟﺘﺮاب ﺟﺒﻬﺘﻪ.
]ﻧﺰﻫﺔ.[٣٣٥:
ـ ﻛﺎن ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺮم ﻗﺪﻣﺎﻩ وﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮوق ﺧﻀﺮ] .ﻧﺰﻫﺔ٤٩٨:
ـ وﺻﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم وإن ﺣﺠﺎرة اﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ
ﻟﺘﺘﺴﺎﻗﻂ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﺧﻠﻔﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ!
ـ وﺑﻜﻰ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻓﻲ ﺧﺪﻳﻪ ﺧﻄﺎن أﺳﻮدان
ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺪﻣﻊ!

ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻜﻒ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺎم
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻌﻪ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ :إﻧﻚ ﻣﻌﺘﻜﻒ! ﻓﻘﺎل :ﻷن أﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ
أﺧﻲ أﺣﺐ إﻟﻰ ﻣﻦ اﻋﺘﻜﺎف ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
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ـ وسمع عبد ﷲ بن الفضيل قوله تعالى:
َولَوْ تَ َرى
ار فَقَالُ ْ
إِ ْذ ُوقِفُ ْ
ت
وا يا لَ ْيتَنَا نُ َر ﱡد َوالَ نُ َك ّذ َ
ب بآيا ِ
وا َعلَى النﱠ ِ
ْ
َربّنَا َونَ ُكونَ ِمنَ ال ُم ْؤ ِمنِينَ ]األنعام .[٢٧:فبكى حتى
غشي عليه ،ثم حمل ميتا!

قال ﷲ تعالى :
إنا أنزلناه في ليلة
القدر و ما أدراك
ما ليلة القدر ليلة
القدر خير من ألف
شھر

ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ
قال ﷲ تعالى  :ولتكملوا العدة ولتكبروا
ﷲ على ما ھداكم ولعلكم تشكرون

قال الرسول صلى ﷲ
عليه وسلم :

من صام رمضان ثم
أتبعه ستا من شوال
كان كصيام الدھر
رواه مسلم

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 باأللعاب النارية والمفرقعات وھؤالء
يخشى عليھم من دعوة مستجابة من راكع أو ساجد وقد أفتى بعض العلماء بتحريمھا والمسئولية على
ھؤالء 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 األغاني والمجون ومشاھدة
األفالم والمسلسالت .
ـ أكثر من قراءة القرآن .
ـ الح في الدعاء آخر الليل .
ـ استمع إلى الشريط اإلسالمي .
ـ جاھد نفسك في البداية مجاھدة صادقة
واصبر على ذلك
تكن من عباد ﷲ الصالحين بإذن ﷲ تعالى
من كتاب ھدية للصائمين للمحمود

القرآن الكريم

اغتنام الوقت :

قال عليه الصالة والسالم :

دقات قلب المرء قائلة له
إن الحياة دقائق وثواني
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرھا
فالذكر لإلنسان عمر ثاني

أفال يغدو أحدكم إلى
المسجد فيتعلم أو فيقرأ
آيتين من كتاب ﷲ
عز وجل خير له من
ناقتين وثالث خير له
من ثالث وأربع خير
له من أربع ومن
أعدادھن من اإلبل

وقال اآلخر
إنا لنفرح باأليام نقطعھا
وكــل يـوم يدنـي مـن األـجل
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتھدا
فإنما الربح والخسران في العمل

رواه مسلم

-٤-

تدبر ھذا األثر العظيم:
يقف عبدان بين يدي عز وجل يوم القيامة  ،فيقول
أحدھما  :يارب خذ لي مظلمتي من أخي فيقول عز وجل
للمظلوم  :فھل لك في خير من ذلك ؟ فيقول ما ذاك يارب ؟
فيقول له ارفع رأسك  ،فيرفع رأسه فإذا ھو بقصر اجمل ما
يكون  .فيقول العبد يارب لمن ھذا القصر ؟ ھل ھو لنبي أم
لشھيد ؟ فيقول تعالى ھذا لمن يملك الثمن  ،فيقول ومن
يملك الثمن يارب فيقول تعالى  :أنت تملكه فيقول كيف
يارب فيقول عز وجل  :بعفوك عن أخيك  .فيقول العبد :
عفوت يارب عفوت يارب  .فيقول تعالى  :خذ بيد أخيك
وادخال الجنة .ھكذا ھي رحمة

يقين أبناء الصحابة
النصيحة األولى -:
ال يحفظ المال إال ثالث  :جمعه من غير
ظلم  ،وانفاقه من غير سرف  ،وإمساكه من
غير شح .

روي آن صحابيا رأى طفال في المسجد
يصلي بخشوع وإتقان فقال له بعد صالته
 :ابن من آنت ؟ فقال  :اني يتيم فقدت أبي
و أمي فقال  :أترضى أن تكون لي ولدا ؟
فقال  :ھل تطعمني إذا جعت ؟ قال  :نعم
 ،قال  :وھ ل تكسوني إذا عريت ؟ قال :
نعم  ،قال  :وھل تحيني إذا مت ؟ فدھش
الصحابي وقال  :ھذا ليس إليه سبيل .
فأشاح الصبي بوجھه وقال  :إذن اتركني
للذي خلقني ثم رزقني ثم يميتني ثم يحيني
 .فقال الصحابي لعمري من توكل على
كفاه .

وصية

النصيحة الثانية -:
من استعان بماله على حفظ كرامته فھو عاقل ،
ومن استعان به على تكثير أصدقائه فھو حكيم ،
ومن استعان به على طاعة فھو محسن .

قال الفضيل بن عياض رحمه  Cتعالى ألصحابه -:

يا معشر الشباب كم من زرع أدركته اآلفة قبل
بلوغه وتمامه  .ويا معشر الشيوخ ھل يحصد
الزرع أال بعد نضجه وتمامه ؟ وما الذي تنتظرون
وبأي عذر تعتذرون وما الذي يقول منكم الصغير
والكبير ؟ إذا قال لكم اللطيف الخبير) أَ َو َل ْم نُ َع ﱢمرْ ُك ْم
جا َء ُك ُم النﱠ ِذي ُر()فاطر :من
َما يَتَ َذ ﱠك ُر فِي ِه َم ْن َت َذ ﱠك َر َو َ

النبي )( الم انس

عن أم انس )رضي ﷲ عنھا( قالت  -:يا رسول ﷲ أوصني
قال  ) :اھجري المعاصي فأنھا أفضل الھجرة

وحافظي على الفرائض فإنھا أفضل الجھاد ،
وأكثري من ذكر ﷲ فانك ال تأتين ﷲ بشيء
أحب إليه من ذكره (

اآلية(٣٧

رواه الطبراني بإسناد جيد

-٥-

عائلة من طراز فريد

دواء القلـــــــوب

حكي عن بعض الصالحين انه مر على جماعة
فإذا بطبيب يصف الدواء فقال يا معالج األجسام
ھل تعالج القلوب ؟ فقال الطبيب  :نعم صف لي
داءه فقال  :قد أظلمته الذنوب فقسا وجفا فھل له
من عالج ؟ فقال الطبيب  :عالجه التضرع
واالبتھال واالستغفار آ ناء الليل وأطراف النھار
والمبادرة إلى طاعة العزيز الغفار واالعتذار إلى
الملك الجبار فھذه معالجة القلوب والشفاء من
عالم الغيوب  .فصاح الرجل الصالح ومضى
باكيا وقال  :نعم الطبيب أنت أصبت عالج قلبي .
فقال الطبيب  :ھذا معالجة قلب من تاب ورجع
بقلبه إلى البر التواب

ھذا صلة بن أشم العدوي يخرج في غزوة
ومعه ولده وعند المعركة يتملى وجھه
المضيء وشبابه الباھر ثم يضمه إلى صدره
ويدفعه صوب الصفوف الملتحمة وھو يقول :
) أي بني تقدم فقاتل حتى احتسبك  .ويندفع
الفتى فيقاتل حتى يستشھد وأبوه في نشوته
العارمة يكاد من البھجة يذوب (  .ثم ماذا ؟
صبرا فاإلعجاز لم يبلغ تمامه ولسوف يبلغه
عندما تذھب النسوة بعد المعركة إلى زوجة
)صلة بن اشيم ( أم الفتى الشھيد واسمھا )
معاذه العدوية ( ذھبن إليھا معزيات فإذا بھا
تھتف في وجوھھن  -:إن كنتن جئتن لتھنئنني
فمرحبا بكن وان كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن
(.

قيل لألحنف بن قيس وكان يصوم الدھر  :لم تصوم الدھر وأنت شيخ كبير ضعيف والصوم يزيدك ضعفا ؟ قال  :أني
أصوم الدھر ألني سالت ستة من العقالء عن ستة أشياء فكان جوابھم جميعا ھو الجوع سالت األطباء عن انجح األدوية
وأمثلھا في العالج فقالوا  :الجوع  Uوسالت الحكماء عن افضل األشياء في باب الحكمة فقالوا الجوع  Uوسالت
العلماء عن افضل األشياء في حفظ العلم فقالوا  :الجوع Uوسالت العباد عن انفع األشياء في العبادة فقالوا  :الجوع U
وسالت الزھاد عن أقوى األشياء في الزھد فقالوا  :الجوع وسالت الملوك عن ألذ الطعام فقالوا  :الذي يكون في الجوع .

حماية عرض المؤمن(

قال )صلى عليه وسلم( )) من رد عن عرض أخيه  ،رد
عن وجھه النار يوم القيامة (( رواه الترمذي
في ھذا الحديث دعوة الن يجند المسلم نفسه ليكون
حارسا على عرض أخيه مھما كلفته ھذه النصرة من
جھد أو مال أو أذى  .واعلم أن اإلسالم لم يطلب منك
أن تقابل النار بالنار لكن بدل ھجومك المضاد على
من شتم أخاك الغائب حاول أن تبريء أخاك الغائب
مما نسب إليه وغير مسموح لك باسم اإلسالم أن تنال
من عرض الشاتم فليس من الحكمة أن تدافع عن
عرض على إنقاص عرض آخر ولو كان عرض
الشاتم نفسه .

قال أحد الصالحين وھو يوصي ولده  -:يا بني  :اقبل وصيتي وأحفظ مقالتي فانك إن حفظتھا تعش سعيدا وتمت حميدا .
يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته  ،ومن سل سيف البغي قتل به ،ومن احتقر ألخيه بئرا سقط فيه
-٦-

) .١بسم  Cالذي ال يضر مع اسمه شئ في األرض
وال في السماء وھو السميع العليم ( ثمرتھا) :من قالھا
ثالثا إذا أصبح وثالثا إذا أمسى لم يضره شئ( .
)صلى C

) ٠ ٢رضيت با Tربا وباإلسالم دينا وبمحمد
عليه وسلم( نبيا ثمرتھا ] من قالھا ثالثا حين يصبح وحين
يمسي كان حقا على  Cأن يرضيه يوم القيامة [
من أحوال الصالحين عند الموت:

 ] ٠ ٣ال اله إال  Cوحده ال شريك له  ،له الملك وله
الحمد وھو على كل شيء قدير [ ثمرتھا ] من قالھا
 -١عدل عشر رقاب -٢
مائة مرة في اليوم كانت
كتب له مائة حسنة -٣محيت عنه مائة سيئة -٤
كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي [

كان أبو بكر العامري المعروف ) بابن الجنازة ( لما احتضر
قال له أصحابه  :أوصنا فقال أوصيكم بثالث  :بتقوى ،
ومراقبته في الخلوة  ،واحذروا مصرعي ھذا عشت أحدى
وستين سنة وما كأني رأيت الدنيا ثم قال لبعض أصحابه :
انظر ھل ترى جبيني يعرق ؟ قال نعم  .فقال الحمد [ ھذه
عالمة المؤمن ثم بسط يده عند الموت وقال ) ھا قد مددت يدي
إليك فردھا  ...بالفضل ال بشماتة األعداء (

قصة فيھا عبرة:

قال ثابت البناني )رحمه تعالى( ] بلغنا أن إبليس ) لعنه ( ظھر ليحيى بن زكريا )عليھما السالم( فرأى عليه تعاليق من
كل شيء فقال له يحيى )عليه السالم( يا إبليس ما ھذه التعاليق التي أراھا عليك ؟ قال ھذه الشھوات التي أصيب من بني
آدم  .قال  :فھل فيھا شيء ؟ قال  :ربما شبعت فثقلناك عن الصالة وعن الذكر قال :فھل غير ھذا ؟ قال :ال .قال:
فلله علي أن ال أمال بطني من طعام أبدا .قال :فقال إبليس) لعنه (  )) :و[ علي أن ال انصح مسلما أبدا(

من الحكم العطائية ) قال اإلمام ابن عطاء

السكندري (:

)اصل كل معصية وغفلة وشھوة  :الرضا عن النفس  ،واصل كل طاع ٍة ويقظ ٍة و عفه  :عدم
الرضا منك عنھا  ،والن تصحب جاھال ال يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما
يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جھل لجاھل ال يرضى عن نفسه [ .

-٧-

فأين المحمدية

راى يحيى بن معاذ الرازي )رحمYه  (CفقيھYا راغبYا
في الدنيا فقال له  :يا صاحب العلم والسYنة قصYوركم
قيصYYYرية  ،بيYYYوتكم كسYYYروية  ،مسYYYاكنكم قارونيYYYة ،
ابوابكم طالوتية  ،ثيابكم جالوتية  ،مذاھبكم شYيطانية
 ،واليYYYYتكم فرعونيYYYYة  ،ممYYYYاتكم جاھليYYYYة  ،قضYYYYاتكم
عاجلية  ،فأين المحمدية ؟

أصحــــاب اآلخــــرة
عميــر بــن الحمــام  ،يســمع
الرســول )صــلى ﷲ عليــه وســلم(
في معركة بدر يرغبھم فـي
الجنة  ،فيرمي تمرات كانـت
بيده ويقول  :بخٍ بخٍ ما بيني
وبــين أن ادخــل الجنــة أال أن
يقتلنــي ھــؤالء وقاتــل حتــى
قتل .
جعفــر الطيــار  :فــي غــزوة
مؤتــه أبلــى جعفــر بــن أبــي
طالب بالءاً حسنا حتى قـال
عنـــه شـــاھد عيـــان  :وﷲ
لكأني انظر إلى جعفر حـين
اقتحم عن فرس لـه شـقراء
ثــم عقرھــا ثــم قاتــل القــوم
حتــى قتــل وھــو يقــول يــا
:حبــذا الجنــة واقترابھــا ...
طيبة وبارد شرابھا

الشYYYيخ عبYYYد الحميYYYد الجزائYYYري  :ھYYYدد المنYYYدوب الفرنسYYYي فYYYي
الجزائر الشيخ عبYد الحميYد الجزائYري بYإغالق المسYجد ألنYه يعYظ
فيYYه إذا لYYم يقلYYع عYYن التYYدريس فاجابYYه ال تسYYتطيع قYYال  :وكيYYف ؟
فقال  :إذا كنت في عرس علمYت المحتفلYين  ،وإذا كنYت فYي مYأتم
وعظت المعزين  ،وإذا جلست في قطYار علمYت المسYافرين  ،وإذا
دخلYYYYت السYYYYجن أرشYYYYدت المسYYYYجونين  ،وان قتلتمYYYYوني التھبYYYYت
مشاعر المواطنين وخير لكم أال تتعرضوا لألمة في دينھYا ولغتھYا
.

غرور العباد
لحظة من
فضلك

من أراد أن يكون
معه فليلزم الصدق فان
مع الصادقين .

طـــــــرفة -:
المعلم  :لماذا تأخرت يا ولدي ؟ الطالب :
لقد ضاع دينار صديقي في الطريق يا
أستاذ .
المعلم  :وما شأنك أنت ؟ الطالب  :كان
الدينار تحت قدمي فأ ضطررت للوقوف
عليه حتى يذھب صديقي .

قال )صلى  Cعليه وسلم( ] كان رجالن من بني إسرائيل متآخيين وكYان أحYدھما
مذنبا واآلخر مجتھدا فYي العبYادة وكYان المجتھYد ال يYزال يYرى اآلخYر علYى
الذنب فيقول  :اقصر  .فوجده يوما على ذنYب  .فقYال لYه  :اقصYر  .فقYال :
خلني وربي  ،ابعثت علي رقيبا ؟ فقال  :و Cال يغفر  Cلك  ،أو ال يدخلك
 Cالجنة فقبض روحھما  ،فاجتمعا عند رب العالمين فقYال لھYذا المجتھYد
:أكنت بي عالما ؟ أو كنت على ما فYي يYدي قYادرا ؟ وقYال للمYذنب  :اذھYب
فادخYل الجنYة برحمتYYي  ،وقYال لآلخYYر اذھبYوا بYYه إلYى النYYار [ أخرجYه أحمYYد )
( ٣٢٣/٢
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