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صباح الثورة!!
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد..

نعيش هذا العام أجواء الثورة ورياح التغيري عقب ثورات عارمة عمت
ِّ
لتخلص الناس
عاملنا العربي استهدفت واق ًعا مري ًرا باإلزالة والتغيري،
من ظلم دام عشرات السنني واألعوام ،وإذا كان اهلل قد جعل لنا يف
أيام دهرنا نفحات ،فإن هذه النفحات ليست األزمنة املباركة كرمضان
ضمت أحدا ًثا هامة
وعشر ذي احلجة فحسب ،بل هي كذلك األيام اليت َّ
َّ
شكلت عالمات فارقة يف تاريخ األمة ونقشت يف وعيها عالمات بارزة،
ومنها هذه الفرتة الزمنية اليت تزخر بالثورة على كل باطل ،والبطش
تناغما مع حركة الكون
بكل احنراف ،لذا كان تغيري النفس هذا العام
ً
من حولنا وانسيا ًقا مع التيار السائد ،ومن هنا كان أيسر وأوجب.

إخوتي ..أخواتي..

الثورة يف أول معانيها انقالب ..انقالب على ماض مرير وحاضر
مؤملُ ....تبدِّل حاال حبال ..وتقلب األحوال ظه ًرا لبطن ..تعيد األمور
لريتد الباطل ذلي ً
َّ
ال خاس ًئا..
رجع احلق سيدًا
إىل نصابها ..و ُت ِ

ومعنى االنقالب الذي ننشده اليوم يف نفوسنا:

* أن تظل طوال عمرك بعيدًا عن األنوار ..تسكن ُّ
الظلمة وتغرق
باألوزار يف األوزار ،ثم تصري فجأة منبع النور وصانع النهار...
* أن تظل تطوف حول ذاتك َّ
ولذاتك حتى ينالك غبار الثورة ،فيقذف
يف قلبك حب اخلري ونفع الغري ،ولو كانوا من ال تعرف بل ومن ال
حتب..

َ
* أن تكون ً
استنشقت عبري
خادما للشيطان حتى
بعيدا عن األمان
ً
َ
َّ
مت زمام القيادة ،ثم أ َ
فتسل َ
رغ ْم َت أنف إبليس يف الرتاب ،وأذقته
الثوار،
ألوان العذاب بعدما هدمت ما بنى األعوا َم الطوال.
* أن تكون همومك دنيوية ..فارق راتب تسعى إليه ..مستوى معيشي
ُّ
فتكد يف اللحاق به ..فإذا
حتلم به ..زميل دراسة سبقك إىل الثراء
بالثورة تعصف بالقديم ..تقتلعه من جذوره ،ثم تستبدله باجلديد،
وجديد القلب هو تعلقه بالعرش ،وطمعه يف جماورة نيب أو شهيد،
وطوافه حول مصاحل األمة ال السعي على اللقمة ،ثم انعكاس ذلك
على عملك ووقتك وجهدك.
* أن تستهلكك الشهوة املهلكة والفتنة املضلة إىل أن ختوض جحافل
الثورة القتال وتتأهب للنزال ،فتنزل نار الشهوة على القلب بردًا
وسالما ،بل وتصري فرصة ثواب ساحنة ،ورحل ًة رائعة لنيل الصابرين
ً
رضا رب لطيف وهاب.

أخي..

قامت ثورتنا ومل تسكن ..فما آن لك أن تسبح مع التيار ..وتلحق
بالثوار؟!
الثورة ريح عاصف ..تعصف بكل قبيح ..فأين ما عصفت به لديك؟
الثورة ذروة القوة..
أما تنتفض اليوم عمال وبذ ً
ال ..شوقا إىل اجلنة ..فزعا من النار؟!
إذا كنت طوال عمرك عاج ًزا عن تغيري نفسك ،فقد واتتك الفرصة
اليوم ونزلت بك الثورة لتمنحك هذا األمل.
فإن ظللت تعيش عيش العجائز ،وتالزم كل عاجز فــ ...كيف
أعذرك!!

أخي..

كان العمل وإصالح النفس واجملتمع فريضة قبل اخلامس والعشرين
حني كان القيد ثقيال والليل حالكا ..فما بالك بعد أن أكرمنا اهلل
باحلرية وأذاقنا حالوة التغيري ..أنستسلم لألحالم ونغرق يف األماني
واألوهام!!

أخي الثائر..

احلرية نعمة تتطلب شك ًرا وإال ُس ِلبت ،وشكرها يف مزيد العمل يف
اإلصالح والبذل والبناء ..فال تكن سب ًبا لنزع ما أكرمنا اهلل به!!

أخي..

أنت وحدك قائد انقالبك ..ومهندس تغيريك ..ورائد إحيائك ..فأين
العزمة القوية ..أين النهضة الفتية ..أما استلهمت من الثورة انقالبها
على الباطل ..أي باطل ..يستوي عندك الباطل الذي غزا األمة فأذهلا..
والباطل الذي غزا النفس فأضلها.
فهل شاركت يف الثورة؟ هل رميت فيها بسهم؟ وإن كان قد فاتك
هذا الشرف العظيم والفضل الكبري فهل لك يف االستدراك يا واسع
اإلدراك ..واملنافسة على القمة يا عالي اهلمة..
اليوم يومك ..أيها الثائر احلق..

استعد
في شعبان

رجب ومــا أحسنت فيــه
مضـى ٌ
وهــذا شهر شعبــان الـمبــارك
ضيــع األوقــات جهــ ً
ال
فيا من َّ
حبـرمتها أفـق واحــذر بَــوارك
فسـوف تـفـارق اللــذات قســ ًرا

خُ
ويلي املوت كره ًـا منـــك دارك

تدارك ما استطعت من اخلطايا
بتوبة خملص واجعــل مــدارك
على طلب السالمة من جحيــم
فخيـر ذوي اجلرائم من تــدارك

استعد في شعبان

أوالً :فوائد االستعداد
خيـرا:
تعود
َّ -1
ً

فمن شعبان االنطالقة ،فيتعود اإلنسان فعل اخلريات وهجر املنكرات ،فتتكون بذرة
االنقالب املنشود والتغري املحمود ،والعادة مشتقة من العود إىل اليشء مرة بعد أخرى،
فإذا اعتاد اإلنسان فعل اخلري وداوم عليه وصل إىل ما وصل إليه غري واحد من السلف
اللذين كان يوصف أحدهم بأنه «ال حُيسن أن يعيص اهلل».
محاد بن سلمة :ما أتينا سليامن التيمي يف ساعة ُيطاع اهلل عز
منهم سليامن التيمي قال عنه َّ
وجل فيها إال وجدناه مطي ًعا ،إن كان يف ساعة صالة وجدناه مصل ًيا ،وإن مل تكن ساعة
مريضا ،أو مشي ًعا جلنازة ،أو قاعدً ا يف املسجد ،قال :فكنا
صالة وجدناه متوض ًئا ،أو عائدً ا ً
نرى أنه ال حيسن يعيص اهلل عز وجل!!
ويف اعتياد اإلنسان للخري يقول النبي ﷺ« :اخلري عادة والرش جلاجة»[ .صحيح].

واحلديث يشري إىل أمرين هامني:

تغيت فطرته أو مل يكن يف أصل فطرته جوا ًدا
األول :أن فعل اخلري يأيت بالتعود ،فمن رَّ
مث ً
تكب عىل الناس بمرور األيام فليتكلف
ال فإنه يستطيع أن يتعود ذلك بالتكلف ،ومن رَّ
التواضع حينًا إىل أن يصري له عادة ،وكذلك يف سائر الصفات تُعالج بضدها إىل أن يصل
املرء إىل مبتغاه.

اعرتض كلب طريق عيسى عليه السالم فقال :اذهب عافاك اهلل ،فقيل له :ختاطب به
فتعود ،ولذا قال احلكامء :العادة طبيعة خامسة.
عودتُه اخلري َّ
كل ًبا!! قال :لسان َّ
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والثاين :أن اإلنسان مولود عىل الفطرة جمبول عىل اخلري ،إال أن يدنِّس فطرته وخيدش
إيامنه باتباع الشيطان وهوى النفس ،وذلك بعكس الرش الذي قال فيه النبي ﷺ« :والرش
جلاجة» ملا فيه من العوج وضيق النفس واملشقة التي جيدها املرء حني يعاكس فطرته
ويصادمها.

 -2اسبق غيرك:
قال أبو بكر البلخي :شهر رجب شهر الزرع ،وشهر شعبان شهر سقي الزرع ،وشهر
رمضان شهر حصاد الزرع ،وكان يقول :مثل شهر رجب كالريح ،ومثل شعبان مثل
الغيم ،ومثل رمضان مثل املطر ،ومن مل يزرع ويغرس يف رجب ،ومل يسق يف شعبان
فكيف يريد أن حيصد يف رمضان؟!

أخي احلبيب ..الربكة يف البكور ..ومن هنض قبل غريه سبق إىل نيل األرباح وإدراك
الفالح ،وقد يسبق العبد غريه يف اآلخرة بفارق عمل يوم واحد بل بعمل ساعة بل
وحورا وسعادة
ً
بعمل حلظة ،وحرسة املسبوق يوم القيامة قاتلة ،حني يرى من فاقه نعيماً
ورسورا ،بينام هو يف أركان النار يتقلب؟!
ً
أهيا املستعدون ..من سبق اليوم منكم إىل اخلريات كان السابق لغريه غدً ا يف درجات
اجلنات ،وتقدَّ م الصفوف يوم القيامة ناحية احلوض ليكون أول من حيظى برؤية نبي
املكرمات.

تأخرون
النبي ﷺ قال« :ال يزال قو ٌم َي َّ
روى مسلم يف صحيحه من حديث أيب سعيد أن َّ
حتى ُي َؤ ِّخ َر ُهم اهلل».
يؤخرهم عن عظيم فضلهِّ ..
يؤخرهم اهلل عن رمحتهِّ ..
ِّ
يؤخرهم عن لذيذ عفوه..

10

استعد في شعبان
ِّ
ِّ
فيؤخرهم يف درجات جنته ..فكيف يطيق
يؤخرهم عن دخول جنته ..وإن دخلوها
ِّ
املتأخرون هذا النوع من احلرمان؟! وكيف ال ينتفضون ليمسحوا عنهم الغفالت
ويسابقوا غريهم إىل اخلريات؟!
من كالم شعبان الذي لو كان له لسان لنطق به :أرسع يف السري احلثيث فقد سبقتك
قوافل املجتهدين.

 -3ارفع أفضل عملك:
عن أسامة بن زيد ] قال :قلت يا رسول اهلل ..مل أرك تصوم من الشهور ما تصوم من
شعبان!! قال« :ذاك شهر يغفل الناس عنه ،بني رجب ورمضان ،وهو شهر تُرفع األعامل
ِ
ب أن ُير َفع عميل وأنا صائم».
فيه إىل رب العاملني ،فأح ُّ
ويف رواية« :شعبان بني رجب وشهر رمضان ،تغفل الناس عنه ،ت ُْرفع فيه أعامل العباد،
فأحب أن ال ُيرفع عميل إال وأنا صائم».

يشري إىل أن شعبان واقع بني شهرين عظيمني :رجب الشهر احلرام ورمضان شهر
الصيام ،فاشتغل الناس هبام عنه ،فصار مغفوالً عن شعبان ،وبعض الناس يظن أن صيام
رجب أفضل من صيام شعبان ألن رجب شهر حرام ،واألمر ليس كذلك.
والشك أنك إذا مجعت مع عملك الصالح يف شعبان شفي ًعا آخر كالصيام كان هذا
أدعى لقبول عملك وصالح قلبك.

مكيدة شيطانية
يغزو الشيطان قلبه فيوسوس له :ال بأس بقليل من الراحة وبعض النقاهة ،فرمضان
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زائرك عن قريب ،وليلة القدر فيه بالعام كله ،وستفعل فيه كذا وكذا من الطاعات
وال ُق ُربات ،فينفتح له باب التمنِّي عىل مرصاعيه ،ليتوانى املغرور عن البدء يف العمل
قبل قدوم الشهر ،ويفوته قطار (السابقني) ،ويفقد درجة (األوائل) ،ليدخل عليه أفضل
شهور العام بينام هو يف سبات عميق ،حتى إذا ما أراد اإلفاقة وبذل الطاقة كان أكثر الشهر
شاعرا هلجاه ،فقد نجح الشيطان
حسريا ،ولو كان رمضان
قد فات ،لريحل عنه مستا ًء
ً
ً
يف انتزاع هذه اجلولة منه ،وبال يف أذنيه ورضبه عىل قفاه ،واستمر يف خطته حني أومهه
ُنسج اليوم حتت
أن يف العام املقبل فرصة سانحة للتعويض ،وما درى املسكني أن أكفانه ت ُ
برص ملك املوت ،وأن أهله عىل وشك أن يشرتوها ل ُيلبِسوها إياه بعد أن خيلعوا عنه فاخر
الثياب!!

يومي .شهري .سنوي
ورفع األعامل إىل رب العاملني عىل ثالثة أنواع:
النوع األول :عرض يومي

كام يف حديث أبى هريرة ] أن النبي ﷺ قال« :يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة
بالنهار ،وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العرص ،ثم يعرج الذين باتوا فيكم ،فيسأهلم
وهو أعلم هبم-؟ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم ُيص ُّلون وأتيناهم وهوُيص ُّلون».

وهذا العرض يوجب الفخر أو احلياء بحسب حالك مع الطاعة أو املعصية ،وهو تنبيه
مرفوع إىل ربك ،ترفعه إليه مالئكة كرام ،وهو
رباين لطيف أن اعلم أن خربك كل يوم
ٌ
أعلم بك منهم ،لتظل دائماً يف حال انتباه ويقظة ،وحرص عىل أداء العمل بإخالص
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تقصري أو كسل قمت مرس ًعا تستدرك ما فات وتبعث ما مات،
وإحسان ،وإن بدر منك
ٌ
وكلام كان القلب حيا كلام أحس هبذا «التفتيش» كل يوم ،ومل ت ِ
ُنسه األيام وتعاقب الليل
ً
الضحاك رمحه اهلل الذي كان
والنهار هذه الوظيفة املالئكية الثابتة ،وكان من هؤالء اإلمام
َّ
يبكي آخر النهار قائالً:
معروض عىل َمن يعلم الرس وأخفى ،ال ُت َب ْه ِرج،
«ال أدري ما ُرفِع من عميل ،يا من عمله
ٌ
فإن الناقد بصري».
النوع الثاني :عرض أسبوعي

وذلك يومي االثنني واخلميس ،وهذا عرض خاص غري العرض العام كل يوم ،ويشري
إىل أفضلية هذين اليومني عن غريمها ،ويدل عىل خصوصيتهام حديث أمحد يف مسنده أن
رسول اهلل ﷺ كان أكثر ما يصوم االثنني واخلميس ،فقيل له (أي ُسئل عن ذلك) .قال:
«إن األعامل تُعرض كل اثنني ومخيس ف ُي ْغ َفر لكل مسلم -أو لكل مؤمن -إال املتهاجرين،
فيقول َأ ِّخرمها».
فأحب أن ُي ْعرض
ُعرض األعامل يوم االثنني واخلميس،
ُّ
وهلذا عند الرتمذي بلفظ« :ت َ
عميل وأنا صائم».

ونفس ما قيل عن شعبان ُيقال هنا ،فال شك أنك إذا مجعت مع عملك الصالح يومي
االثنني واخلميس صيا ًما كان هذا أدعى للقبول والتغايض عن الزالت والعفو عن

السيئات.

والعرض األسبوعي هو بمثابة عرض بعد عرض ،ليزداد اإلنسان انتباها ويقظة خاصة
حرصا فيهام مما سوامها ،ويستحي أن ُيعرض عىل مواله أعامله
هذين اليومني ،ويكون أشد
ً
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وقد عصاه ،وأن يرتفع إىل من اختصه هبذه النعم بوادر كفر هذه النعم.

كان إبراهيم النخعي يبكى إىل امرأته يوم اخلميس وتبكي إليه ،ويقول :اليوم ُت ْع َرض
أعاملنا عىل اهلل عز وجل!!
النوع الثالث :عرض سنوي:

شهر تُرفع األعامل
وهو رفع األعامل إىل اهلل تعاىل يف شعبان كام جاء يف احلديث« :وهو ٌ
فأحب أن ُي ْر َفع عميل وأنا صائم».
فيه إىل رب العاملني،
ُّ
ويف احلديث إشارة لطيفة وكأن شعبان هو آخر شهور العام وكأن
رمضان أوهلا ،وذلك باعتبار التقويم األخروي واملقياس اإلهلي،
فهو بمثابة كشف حساب ختامي وهناية سباق أخروي ،وهو
ما حي ِّفز النفس عىل بذل أقىص ما عندها وقد قارب السباق عىل
االنتهاء ،ليكون اخلتام مسكا والنهاية أروع ،وتؤنِس الطاعة بأختها
حني يخُ تم العام بطاعة يف شعبان ويبدأ بأخرى يف رمضان.

 -4انسحب من حزب الغافلني:
أبان النبي ﷺ أن شهر شعبان شهر َي ُ
غفل فيه الناس ،فقال كام يف حديث أسامة بن زيد
« :ذلك شهر يغفل الناس عنه».

فأكثر الناس عنه غافلون ،لكنك ستكون من أوائل من خيرق هذه الغفلة ،ويسبح
عكس التيار ،القوم كلهم نيام وأنت وحدك منتبه ،بل وتن ِّبه من نام حولك أو كسل ،وما
أرى أبواب اجلنة إال مزدمحة يف رمضان ..خاوية عىل عروشها يف غريه من شهور العام،
فهل ُيقبِل عاقل عىل األبواب حني تزدحم ويزهد فيها حني تكون خاوية؟!
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حمبوب عند اهلل تعاىل ،لذا َّ
حث عليه رسول ﷺ ،فاستحب ﷺ
والعمل وقت الغفلة
ٌ
القيام وسط الليل يف غفلة الناس ،فقال لبعض أصحابه« :إن استطعت أن تكون ممن
يذكر اهلل يف تلك الساعة فكن».
فإذا قام املؤمن يف الوقت الذي نام فيه غريه أدرك ما ال يدركه الكساىل والراقدون ،فال
يستوي من آثر الوسادة ومن وثب إىل العبادة ،وفوائد العمل وقت غفلة الناس أنه:

أجرا:
* أعظم ً

قال رسول اهلل ﷺ:

«أفضل الساعات جوف الليل اآلخر»[ .صحيح]

فالعبادة يف الغفلة أشق عىل النفس ،وذلك َّ
أن النفوس ُجبِلت عىل أن تقتدي بمن
حوهلا ،فإذا فشت الطاعة يف الناس سهل السري يف اجتاه التيار ومواكبة اجلو العام ،وكذلك
إذا كثرت الغفلة واألهواء سهل االنحراف وااللتواء ،فتشق العبادة حينئذ عىل املؤمنني،
وكلام كان األمر أشق تضاعف الثواب ،وهلذا قال النبي ﷺ يف شأن األجيال املتأخرة من
أمته ممن مل حيظ برشف رؤيته:
«للعامل منهم أجر مخسني منكم ،إنكم جتدون عىل اخلري أعوان ًا وال جيدون».

فتضاعف أجر الذين ينفردون بطاعة اهلل يف وقت ال جيدون فيه املعينات ،وتكثر فيه
وتعج األرض باملفسدات ،وهي الغربة التي عناها النبي ﷺ يف قوله:
الغفالت،
ُّ

«بدأ اإلسالم غريب ًا وسيعود غريب ًا كام بدأ ،فطوبى للغرباء» ،قيل ومن الغرباء؟ قال:
«الذين ُيصلحون إذا فسد الناس» ،ويف روايةُ « :يصلِحون ما أفسد الناس».
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* يدفع البالء:

قال ابن رجب«:إن املنفرد بالطاعة من أهل املعايص والغفلة قد ُيدفع به البالء عن
الناس كلهم ،فكأنه (أي املنفرد بالطاعة يف وقت الغفلة) حيميهم ويدافع عنه».

ولذا قال ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﮊ:
«يدفع اهلل من ال ُيصليِّ بمن ُيصليِّ ».
ُ

واقرأ أخي حديث جابر بن عبد اهلل أن النبي ﷺ كان خيطب قائماً فجاءت عري من
الشام ،فانتقل الناس إليها حتى مل يبق معه إال اثني عرش رجالً ،فنزلت آية سورة اجلمعة:
ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮌ
ﮍ ﮎﮊ.
ويف الصحيح أن النبي ﷺ عندما بقي معه اثنا عرش رج ً
ال منهم أبو بكر وعمر قال:
نارا».
«والذي نفيس بيده لو تتابعتم حتى ال يبقى منكم أحد لسال عليكم الوادي ً

فدفع اهلل العذاب هبذه القلة التي ظلت جالسة مع رسول اهلل ﷺ من بني مجوع الصحابة.

ويشهـد لـهـذا املعنـى حـديث أيب موسى األشعري ] أن النبي ﷺ قـال:
«وأصحايب أمنة ألمتي ،فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي ما يوعدون».

أي أن أصحاب النبي ﷺ يم ِّثلون صامم أمان لألمة ،ومثلهم يف ذلك الصاحلون يف كل
زمان ومكان ،إذ حيفظ اهلل األمة من اهلالك بصالحهم ،حتى إذا ما َّ
قل عدد الصاحلني
وكثر خبث الفاسدين ،فأطاح العذاب بالصاحلني والفاسدين.
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عاطفتــان
وأخريا ..قبل أن نغادر فوائد االستعداد إىل خطوات االستعداد  ..بقي لك عاطفتان:
ً

برشى:

أت
استبرش أخي املبكِّر يف االستعداد برمضان جديد هذا العام ذي طعم لذيذ ،فقد هت َّي َ
وبدأت يف جتديد اإليامن مبكِّرا ،وال َّ
شك أن اهلل سيكافؤك وجمازيك خري اجلزاء
جيدً ا
َ
عىل سبقك ومبادرتك ،والبرشى ساقها ابن القيم لكل طائع حني قال( :من ثواب اهلدى
اهلدى بعده ،ومن عقوبة الضاللة الضاللة بعدها) ،وأنا أتابع هنا تفاؤل ابن القيم فأقول:

نية:

إذا وفقك ربك لطاعة فأبشر ،أول الغيث قط ٌر ثم ينسكـب.

ِ
ذنب جتب له
وانو بعملك الصالح يف شعبان تعجيل توبتك ألن (تأخري التوبة ٌ
التوبة)(   ،وتوبتك اليوم يا فارس اإليامن ليست ككل توبة ،بل هي:
☻ توبة ال انتكاسة بعدها.

☻ توبة تسابق هبا مجوع الصاحلني فتسبقهم.

☻ توبة تزاحم هبا أكتاف الصحابة عىل أبواب الفردوس.
☻ توبة مل تتب مثلها قبل اليوم.

 -1مدارج (.)297/1
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ثانيا :خطوات االستعداد
االجتهـاد يف شعبان يكون عـن طريق-:

 -1الفرائض أساس والنوافل ُح َّراس:

أخرج البخاري من حديث أبى هريرة ] أن النبي ﷺ قال :قال اهلل عز وجل« :وما
إيل بالنوافل
إيل مما
ُ
افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب ّ
إيل عبدي بيشء أحب ّ
تقرب ّ
حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي
يبطش هباِ ،
ور ْجله التي يمشى هبا ،وإن سألني ألعطي َّن ُه ،ولئن استعاذين ألعيذ َّن ُه».
قال الطويف:

• األمر بالفرائض جاز ٌم ويقع برتكها املعاقبة ،بخالف النفل وإن اشرتك مع الفرائض
يف حتصيل الثواب فكانت الفرائض أكمل ،فلهذا كانت أحب إىل اهلل تعاىل وأشد تقري ًبا.
وأيضا فالفرض كاألصل واألُ ِّس ،والنفل كالفرع والبناء.
• ً

• ويف اإلتيان بالفرائض عىل الوجه املأمور به امتثال األمر واحرتام اآلمر وتعظيمه
باالنقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية ،فكان التقرب بذلك أعظم العمل.
إيثارا
• والذي يؤدي الفرائض قد يفعله خو ًفا من العقوبة ومؤدي النفل ال يفعله إال ً
يتقرب بخدمته.
للخدمة ،ف ُيجازى باملحبة التي هي غاية مطلوب من َّ
إن النافلة ال يمكن أن تُقدَّ م عىل الفريضة ،ألن النافلة ما ُس ِّميت نافلة إال ألهنا تأيت
زائدة عىل الفريضة ،فام مل تؤد الفريضة مل حتصل النافلة ،وقد جرت عادة الناس أن طلب
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القرب يكون بغري الواجب كاهلدايا والعطايا بخالف من يقيض ما عليه من ديون ،ولذا
قال بعض الصاحلني:

«من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ،ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور».
والفرائض قسامن:

ترك املحرمات من أكل حرام ..نظر حرام ..ميش حرام ..لباس حرام ..مال حرام..
فعل الواجبات من صالة ..وزكاة ..وصلة أرحام ..وبر والدين ..وغريها.

وهذا هو األساس الذي تبني عليه استعدادك لرمضان ،وفرض عني عليك أن تراجعه
وتضعه يف رأس أولوياتك يف شعبان.

فابدأ اليوم بضبط فرائضك ،وكن و ّقا ًفا عند حدود
اهلل تعاىل ،وتُب إىل اهلل مما نظرت إليه عينك من احلرام،
واستمعت له أذنك ،وامتدت إليه يدك ،وسعت له
رجلك ،وتذكر أن اهلل تعاىل يغار ،وغريته أن تُنتهك
حمارمه.

 -2صيام شعبان:
قالت :كان رسول اهلل ﷺ يصوم حتى نقول :ال ُيفطر ،و ُيفطر حتى
عن عائشة
نقول :ال يصوم ،وما رأيت رسول اهلل ﷺ استكمل صيام ٍ
شهر إال رمضان ،وما رأيته
أكثر صيا ًما من شعبان.
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أيضا أهنا قالت:
ويف البخاري ومسلم من حديث عائشة ً

«مل يكن النبي ﷺ يصوم من شهر أكثر من شعبان ،فإنه كان يصوم شعبان كله».

ويف رواية:

«كان يصوم شعبان إال قليالً».

قال ابن بطال :وقول عائشة بأنه كان يصوم شعبان كله ،فليس عىل ظاهره وعمومه،
مفرسا عن أبى سلمة ،قال« :سألت عائشة عن
واملراد أكثره ال مجيعه ،وقد جاء ذلك عنها
ً
صيام رسول اهلل فقالت :كان يصوم حتى نقول ال يفطر ،ويفطر حتى نقول ال يصوم،
وكان يصوم شعبان ،أو عامة شعبان».
وهذه اآلثار تشهد لصحتها رواية أخرى عن عائشة« :أنه ما استكمل صيام شهر قط
إال رمضان».

وأما احلكمة من صيام شعبان..

فهو أن الصيام فيه كالتمرين عىل صيام رمضان؛ لكي ال يدخل صوم رمضان عىل
العبد بمشقة وكلفة ،بل يكون قد مترن عىل الصيام واعتاده ،ووجد بصيام شعبان حالوة
الصيام ولذته؛ فيدخل يف رمضان بحامسة وشوق الستكامل ما بدأ.
قال ابن رجب رمحه اهلل:

حل ُرم ،وأفضل التطوع ما كان قري ًبا من رمضان
«صيام شعبان أفضل من صيام األشهر ا ُ
قبله وبعده ،وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها،
وهي تكملة لنقص الفرائض ،وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده ،فكام أن السنن
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الرواتب أفضل من التطوع املطلق بالصالة ،فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده
أفضل من صيام ما َب ُعد عنه».

تنبيه!!
فقد قال رسول اهلل ﷺ:

«إذا بقي نصف من شعبان فال تصوموا».

وقد اختلف العلامء يف صحة هذا احلديث ،وعىل قول من قال بصحته فإننا نجمع بني
مفطرا طوال شعبان ،ثم أراد الصيام
هذه األحاديث بأن النهي عنه هو أن يكون الرجل
ً
بعد منتصفه فهذا الذي يتناوله النهي ،كام أن النهي يتناول من يصوم بعد منتصف شعبان
بنية استقبال رمضان واحتيا ًطا لشهر رمضان بزعمه ،فإن هذا من الغلو الذي نهُ ينا عنه.

 -3قراءة القرآن:

قال سلمة بن كهيل :شهر شعبان شهر ال ُق َّراء ،وكان حبيب بن أبى ثابت يقول :إذا
دخل شعبان قال :هذا شهر ال ُق ّراء ،وكان عمرو بن قيس املالئي :إذا دخل شعبان أغلق
وتفرغ لقراءة القرآن.
حانوتهَّ ،
كثري منا يقيض الساعات الطوال يف استخدام اإلنرتنت والفيس بوك ،ويبخل ب ُعرش هذا
ٌ
الوقت عن كتاب اهلل ،وقد جاء اليوم وقت اإلصالح وموعد إعادة األمور إىل نصاهبا..
ابتداء من شعبان.
ابدأ أخي اآلن -إن كنت من مدمني النت والفيس بوك -بتقليل ساعات جلوسك
عليه ،واعلم أن رمضان وما قبله وبعده أغىل من ذلك بكثري.
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وليكن من نوايا قراءة القرآن هذا العام إضافة إىل االستكثار من احلسنات:

اخلروج من التالوة بعمل جديد مل تعهده من قبل ،يكون ثمر ًة لتدبر آية وخشوع سورة،
وعىل أساس العمل بالقرآن تتفاوت مقادير الرجال وختتلف أوزاهنم ،وهو ما َّقرره عمر
بن اخلطاب ]:
«ال ي ُغ َّرنكم من قرأ القرآن ،فإنام هو كالم ُيتكلم به ،ولكن انظروا من يعمل به».

وليكن كذلك من نواياك أن تصلح نفسك وغريك يف رضبة
عم اجلوارح ،ولذا قال
واحدة ،ألن نور الوحي إذا بزغ من القلب َّ
ميمون بن مهران :لو ص ُل َح أهل القرآن ص ُلح الناس.

 -4سالمة الصدر:
عن معاذ بن جبل ] النبي ﷺ قال:

«يطلع اهلل إىل مجيع خلقه ليلة النصف من شعبان ،فيغفر جلميع خلقه إال ملرشك أو
مشاحن»[ .صحيح].
ولنا مع هذا احلديث وقفتان هامتان:

الوقفة األوىل:

أن اهلل يغفر فيها لكل عباده إال املرشك ،فتفقد نفسك ،وفتش باطنها ،خشية أن تكون

قد ابتليت بيشء من الرشك اجليل أو اخلفي ،ولذا قال ﷺ:

«إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر» .قالوا :وما الرشك األصغر؟! قال:
«الرياء؛ يقول اهلل عز وجل ألصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازى الناس :اذهبوا إىل
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جزاء».
الذين كنتم تراؤون يف الدنيا؛ فانظروا هل جتدون عندهم
ً

الوقفة الثانية:

خطورة الشحناء والبغضاء بني الناس ،وأن اهلل ال يغفر للمتشاحنني ،والشحناء هي:
بغضا له هلوى يف نفسه ،فهذه متنع املغفرة يف أكثر أوقات
حقد املسلم عىل أخيه املسلم ً
املغفرة والرمحة ،كام يف صحيح مسلم عن أبى هريرة ] مرفو ًعا:
«تُفتح أبواب اجلنة يوم االثنني واخلميس ،فيغفر لكل عبد ال يرشك باهلل شيئًا إال رج ً
ال
كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقول :انظروا هذين حتى يصطلحا».

هل من نعيم أمجل من سالمة الصدر؟

تقيض يومك وليلتك وأنت يف راحة بال ،بينام غريك تغيل قلوهبم حن ًقا عىل غريهم،
فاحرص عىل أن تكون «خمموم» القلب من اآلن ،وادخل رمضان وقد ّفرغت قلبك
لالنشغال باخلالق دون اخللق ،وبذلك تكون أفضل الناس عند اهلل.
أمل يأتك خرب أن رسول اهلل ﷺ قيل له :أي الناس أفضل؟! فقال:
«كل خمموم القلب صدوق اللسان».

قالوا :صدوق اللسان نعرفه ،فام خمموم القلب؟ قال:

«هو التقي النقي ال إثم فيه وال بغي وال َّ
غل وال حسد».
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داهمنا الوقت!!
مل يبق يف حياتنا الكثري..أيام قالئل ..ساعات معدودة ..دقائق دقائق ..مل يبق يف العمر
متسع ..متسع ملزيد من الغفلة ..الغفلة عن املصري ..املصري املحتوم الصائر إىل هذه
احلفرة ..احلفرة املوحشة املظلمة املسامة يف قاموسنا :القرب ..القرب الذي ال يعدو أن يكون
حفرة أو روضة ..حفرة نارية أو روضة فردوسية..
واهلل لنغادرن حمطة الدنيا عن قريب ..ثم لننزلن حمطة القرب مضطرين ..خالل يوم أو
بعض يوم ..فانفض غبار اخلمول عنك ..وانطلق للعمل بكل ِجدٍّ  ..وراقب ببرصك
عقارب الساعة وهي تعمل ،فكأهنا واهلل تقول لك :اعمل كام رأيتني أعمل ،فاللحظة
الواحدة هلا ثمن ،وقد تكون فارقة بني النجاة واهللكة ..أو اجلنة والنار ،فسابق عقارب
ساعتك ال تلسعك أقصد ال تقتلك! واعلم كام أن يف وقوفها عن احلركة موهتا ،فكذلك
وقوفك يعني موت قلبك.

مر عليك يف الصحيح أن عقوبة من نام عن الصالة هو كرس رأسه يف القرب ،ويف هذا
لقد َّ
إشارة رصحية إىل خطورة الكسل وعاقبة الغفلة ،فحتام كسلك واستسالمك لواقعك
املر؟ وكيف األمان من عقوبة ال يزال صاحبها مُصرَِّ ًا عىل اجلريمة؟! أين عقلك؟! لو
كانت العقوبة دنيوية لكانت حمتملة ،لكنه القرب بظلمته ..بشدته ..بضمته ..بوحشته..
برهبته ...فامذا أنت صانع؟
أخي ..ص ِّغر عملك الصالح يف عينك يسهل عليك أن تؤديه بكل سهولة ويرس.

تغيريا شامالً ،فهل أنت عىل مستوى
أخي ..حتتاح اليوم إىل قرارات ثورية حتدث
ً
احلدث؟!
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أخي ..أمامك فرصة أغىل من الذهب قد ال تتكرر يف حياتك مرة أخرى ..فال تدري
هل ستعيش جتربة التسعني يو ًما مرة أخرى أم أهنا ستمر عليك عامك املقبل وأنت يف
األكفان!!
أخي ..افحص بضاعتك واعرف وزهنا جيدً ا قبل استيفاء الثمن ،فالناقد بصري وامليزان
ال يظلم مثقال ذرة.

اللهم ..اللهم!!!
قال حييى بن أيب كثري :كان من دعائهم :اللهم س ِّلمني إىل رمضان ،وس ِّلم يل رمضان،
وتس َّلمه مني متقبالً.
إخوتاه ..ارفعوا دعاءكم يف شعبان:

اللهم بلغنا رمضان.

يا رب نسألك رمضان ..شو ًقا إىل اآليات ..أرواحنا كادت متوت ً
عطشا إىل آي القرآن..
شو ًقا إىل دمع األسحار..إىل ذل التائبني ..وأنني املذنبني ..آذاننا تاقت لكي تطرب بنشيد
التوبة املضمخ بعبري املستغفرين.
وقد قال نبينا ﷺ:

صوما فليصمه».
«ال تقدموا رمضان بيوم أو يومني إال من كان يصوم
ً

وذكر العلامء أسبا ًبا عدة لذلك ،ومنها االستعداد للصيام والتشوق له ،فيدخل رمضان
عىل الناس بطعم جديد ،ويتوقف الناس عن الصيام ترق ًبا لدخول الشهر ،و ُيمنعون من
الصوم قبله تشوي ًقا إىل تذوق لذته الكربى يف شهر الصوم رمضان.
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أما بعد..

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل،
وعىل آله وصحبه ومن وااله..

فإن آفة أي عبادة هو اعتيادها ،وعند االعتياد يتسلل امللل إىل القلب ،ومن وراء امللل
التذبذب واالنقطاع ،ولذا كان عىل أصحاب الذكاء والرشد اإليامين أن ينظرا إىل هذا
الضيف الكريم نظرة جديدة ،ختتلف من عام إىل عام ،ليدوم موسم جني الثامر ،ويبقى
فياضا باستمرار ،وكأن رمضان جوهرة ثمينة سقطت عليها أشعة
نبع اخلري والفوائد ً
اإليامن لتعكس آالف األلوان ،فينقرض معها امللل ويعود نس ًيا منس ًيا.
فلنجعل لرمضان هذا العام طعماً آخر..
وظيفة جديدة..

دورا غري مسبوق..
ً
وهذا الدور:

أن يكون أعظم عون لك عىل التغيري ..تغيريك الذي يقود إىل تغيري األمة بأرسها،
وتغيري نفوسنا اليوم هو األساس الالزم لدخول التغيري اإلهلي ا ُملرتقب ح ِّيز التنفيذ،
وهو ما نطقت به اآلية :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ ،لكن عىل قلوب
الكثريين منا أقفاهلا!!

إحلاحا،
وإذا كان التغيري واج ًبا يف زمان مىض ،فإنه اليوم اصبح أكثر وجو ًبا وأشد
ً
وانظر أخي ..وأنت أختاه..ما َّ
حل بأمتنا؟
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أال نمتلئ غي ًظا من الدم املهراق عىل أرض غزة؟!

يؤرق منامنًا األقىص األسري املهدد باهلدم يف كل حلظة؟!
أال ِّ
أال نحرتق كمدً ا لرؤية ختلفنا يف كافة املجاالت:

االقتصادية :بتنمية متباطئة ومعدالت نمو حمدودة وتوحش لألغنياء عىل حساب
الفقراء.
االجتامعية :حيث انتشار اجلريمة وغياب األمن بشقيه اجلنائي والسيايس وتزايد
حاالت االنتحار واالكتئاب.
السياسية :حيث معاداة الشقيق ومواالة العدو ،وارتفاع صوت أسلحة الشجب
والتنديد يف مواجهة أسلحة الفتك والتدمري.
إىل كل غيور بل إىل كل حي:

رمضان فرصة أغىل من الذهب إلحداث التغيري املنشود ،وذلك ألسباب ثالثة رئيسة:

 -1طول فترة التغيير:
فالصائم يلتزم ثالثني يو ًما باالنقطاع عن الطعام والرشاب والشهوة طواعية وبإرادته،
رتس بقوله :إين صائم ،وهي مدة
ويتحكم يف انفعاالته ،فال يرد عىل سباب وإهانة ،بل يت َّ
طويلة كافية إلحداث التغيري املنشود إذا صدقت النوايا ،وإذا كان علامء النفس يشريون
وحيوله
إىل أن استمرار املرء عىل السلوك نفسه من  6إىل  21مرة يغرس الفعل يف النفس ِّ
إىل سلوك ،فإن بركة الزمان اليوم بتفتح أبواب اجلنة وتغليق أبواب النار ،وضعف العدو
بتصفيد الشياطني حتى ال تصل إىل ما كانت تصل إليه قبل رمضان ،وعموم العفو ليشمل
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عتقاء كل ليلة ،كل هذه بمثابة عوامل مساعدة فعالة جتعل النتيجة أروع والتغيري أدوم.

نعم ..يستمر موسم االنقالب يف رمضان  30يو ًما متصلة لتكون بمثابة املحافظة عىل
جرعة دواء فعالة ،وذلك يؤدي إىل حدوث الشفاء والقضاء عىل أي أثر للوباء ،وهو لون
من ألوان الرتبية الربانية املباركة ،فإن تطبيق اإلنسان لعمل واحد يوم ًيا ولو كان بسي ًطا
يصنع الكثري ،فكيف لو كانت حزمة أعامل؟! ورمضان من هذه الزاوية هو نوع من أنواع
النظام اإللزامي للشخص غري املنظم أو املنظم عىل السواء ،يدرك فيه ما ال يدركه يف غريه
من أيام العام.
فكيف ال تتغري اليوم؟! وليس فرصة أسهل منها اليوم ..وإن مل يكن اليوم فباهلل..
متى؟!

إن املواظبة عىل العمل الصالح فرتة واالنقطاع عنه فرتة تُضعف تأثريه عىل القلب
شهرا
بخالف املواظبة واالستمرار ،ولذا كان من رمحة اهلل بنا أن فرض علينا الصيام ً
كام ً
وحرم علينا اإلفطار بغري عذر ولو ليوم واحد ،فظاهر األمر إلزام لكن
ال ملنفعتنا َّ
باطنه فضل وإنعام ،وهلذا ال جتد مسلماً صام هذا الشهر بحقه إال وقد تأثر قلبه ورست
فيه نفحة علوية ،ويبقى استمرار التأثر مرتب ًطا باإلنسان نفسه؛ هل حيمي رصيده الذي
اكتسبه من غفلة طارئة أو نسيان دائم أم يقع فريسة هلام.

 -2السباحة في اجتاه التيار:
كثريا ما جتد نفسك الصائم الوحيد يف جريتك أو حمل عملك ،أو احلافظ لسانه وحده
ً
يتبسمون ،أو شعارك احلياء بني قوم ال يستحون
وسط قوم ينهشون أعراض الناس وهم َّ
وباملعصية يفتخرون ،وتكون املقاومة عندها والثبات عىل املبدأ من عالمات البطولة
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َّ
الفذة؟!

وهذا ما ال جتده يف رمضان ،فأنت يف شهر الصوم ..تصوم مع اجلموع الغفرية ..تذهب
إىل صالة الرتاويح وسط أمواج املؤمنني اهلادرة ..تشهد ختامت القرآن وسط ألوف من
تتشجع ،ويقوى قلبك،
الطامعني يف املغفرة ..ولذا ال تستوحش من قلة السالكني ،بل
َّ
فاترا ،وعملية التشجيع هذه ال جتدها
وتتحمس لفعل اخلري وإن كنت يف األصل كسوالً ً
يف غري رمضان ،فمتى متتأل املساجد كمثل شهر الصيام؟
ومتى يتنافس الناس يف قراءة القرآن كام يفعلون يف شهر القرآن؟

ومتى جتود أيادهيم ويعطفون عىل املحتاجني كام تفعل اليوم؟!

فأدرك نفسك أخي ..ال يفوتك أكرب املواسم وأربح أيام العام!!

 -3شمول التغيير:
يف هذا الكتاب سرتى أن التغيري املنشود يشمل نواحي مخسة رئيسة تتناول حياة اإلنسان
بكافة تفاصيلها:
* العادات:

وتشمل العادات السيئة التي أرضت بدينك أو دنياك أو هبام م ًعا ،فحرمتك من خريات
كثرية وبركات وفرية.
* العبادات:

يتقرب هبا العبد إىل ربه من صالة وصيام
وتشمل قسمني رئيسني :شعائر اهلل التي َّ
يتقرب العبد إىل اهلل هبجرها.
املحرمات التي َّ
وصدقة وحج ،أو َّ
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* القلبيات:

وتشمل عبادات القلوب جليلة القدر عظيمة األجر من خشية ومراقبة ورضا وصرب
وغريها.
* العالقات:

وتشمل عالقاتك بأهلك وجريانك وأصحابك وأقرانك ،ومن تعرف ومن ال تعرف،
بل واملسلم وغري املسلم.
* القناعات:

وتشمل كل قناعة خاطئة ،وفهم مد ِّمر ،وفكرة هدَّ امة غزت القول وصارت جز ًءا من
ثقافة الناس.
وبالتايل فهو تغيري عميق يتجاوز القرشة إىل الثمرة ،واملظهر إىل اجلوهر ،وبذلك يتضح

أننا إذا أردنا تغيري الواقع املرير فالبد من عمل كبري وصرب طويل ،لنخرج من النفق املظلم
الذي دخلنا فيه منذ تنكبنا طريق اهلل ،وكفانا رش ًفا أن نبدأ ،ويزيدنا رش ًفا أننا بدأنا يف
أرشف األوقات :رمضان ،وال يضري أحدنا تأخر ،فالفضل يف النهاية ملن صدق وثبت ال
ملن سبق زمنًا ثم رقد.
إخواين..

أظلكم شهر مبارك ..نزل فيه كتاب ُمبارك ..يف ليلة ُمباركة ،والربكة هي الزيادة ،وهذا
واضح جيل ..ففي أي شهر آخر تستطيع أن تغيرِّ كل هذه املجاالت؟!
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وصايا التغيير اإلثنا عشر
أخي ..رمضان ..فرصة العمر السانحة إلحداث التغيري ..والكفة الراجحة يف ميزان
األعامل ..قد ُفتحت فيه أبواب اخلريات عىل مرصاعيها ومل يبق إال أن تلج!!

هذه اثنا عرش وصية بني يديك ،تشحذ سكني التغيري ليكون أمىض ..وتصل هبا إىل تغيري
تتعرض ألنوارها وأشعتها أثناء
أشمل ،ليمتد إىل ما بعد رمضان وهو األهم ..برشط أن َّ
صومك ،ونصيحتي ..أن تتقلب بينها طوال الشهر در ًءا للملل وإدراكًا ملعاين حتفيزية
جديدة ..تن ِّبهك كلام كسلت ..تذكِّرك إذا نسيت..
أوصيك بصورة أكثر حتديدً ا ..أن تعيش مع كل وصية ثالثة أيام..
ثم تنتقل إىل الوصية التي تليها ..جتديدً ا لإليامن ..وتقل ًبا بني ألوان
اهلدايات ..وتذو ًقا أللوان الطيف من األنوار املرشقات..

فائدة أخرى جليلة لوصايا التغيري:

كل الناس يصوم ..وكل الصائمني يدخلون من باب الريان ..لكن..
من يدخل يف الصف األول ،ومن ينتظر يف الصف األخري.

من يدخل اجلنة بغري حساب ،ومن يدخلها بعد سنوات من االنتظار
اهلائل يف عرصات القيامة.
هبذا الوصايا تسبق غريك ،بل وتدرك من سبقك.

واآلن إىل الوصية األوىل:
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 -1حتى رِّ
يغيوا ما بأنفسهم:
تغيري أي يشء ولو كان الكون بأرسه ينبع من داخل نفسك
كثريا من إلقاء اللوم اليوم عىل األقدار
ال من خارجها ،وإن ً
وكيد األعداء وعموم البالء يريح النفس من حتمل مسئوليتها
جتاه ما حيدث ،وجيعلها تنام مطمئنة البال غري متصورة أن
خطريا ينتظرها ،ومهمة مقدَّ سة تفتقدها.
دورا
ً
ً

واآلية فيها ربط فريد بني الفردي واجلامعي ،فام يغيرِّ ه املرء
غي نفسه قد
يف نفسه ينعكس عىل املجتمع والبد ،وكأن من رَّ
رضب عصفورين بحجر واحد.
أنت إذن فرد يف مجاعة ..عضو يف جسد ..إذا مرضت مرض

صحت األمة بعافيتك،
اجلسد كله ،وإذا كنت
صحيحا معاىف َّ
ً
وهل األمة إال أنا وأنت؟!
اخلالصة:
ِ
ضاعف أجرك هذا العام بأن جتعل من نواياك :أنك بتغيري

نفسك اليوم تغيرِّ األمة من حولك ،فتكون إجياب ًيا حتمل مهوم
أمتك ال أنانيا تفكِّر يف نفسك وحسب.

 -2ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر:
واآلية السابقة ترشدك إىل أن:

* عجلة التغيري دائرة:

وهل خلق اهلل الكون إال متغيرِّ ا ال يعرف السكون ..األرض
التي حتسبها ساكنة ..تدور حول نفسها ،ويف الوقت نفسه
تدور حول الشمس ..جسدك تتجدد فيه آالف اخلاليا كل
ساعة لتولد خاليا جديدة ..قلبك يضخ يوم ًيا مئات اللرتات
من الدم حتى وأنت تغط يف نومك(   ..فام الذي جيعلك
تتغي؟!
ختالف نواميس الكون فتظل ساكنا ال رَّ
ودوران عجلة التغيري يف رمضان أرسع وأكفأ ،ففي رمضان

يتغري كل يشء!! إضافة إىل فتح أبواب اجلنة وإغالق أبواب
النار وتصفيد الشياطني ،فإن من أدى فيه نافلة كان كمن أدى
فريضة فيام سواه ،وينقلب ثواب العمرة فيه ليصل إىل ثواب
 -1يقطع الدم دورة كاملة يف اجلسم يف دقيقة واحدة ،ويقطع يف عام واحد قرابة
 1600كيلو مرت ،ويمر الدم يف األوعية الدموية يف الراحة برسعة تتجاوز  400كم يف
الساعة ،ويف حالة اجلهد تتجاوز الرسعة  2000كم يف الساعة..
يضخ القلب من البطني األيرس إىل الوتني (األهبر) حوايل  70مليلرت من الدم يف كل
نبضة ،وهذا يساوي  5لرت من الدم يف الدقيقة يف حالة الراحة ،و 30لرت يف الدقيقة
يف حالة املجهود ،وهو ما يساوي  350لرت يف الساعة 8400 ،لرت يوم ًيا ،وأكثر من 2
مليون لرت من الدم أثناء حياة اإلنسان ،وهبذا يضخ القلب كمية من الدم نستطيع أن
نمأل هبا سفينة صهريج بحوايل  150.000طن من الدم!!

حجة مع رسول اهلل ﷺ ،وتتغري رائحة الفم إىل رائحة ينفر
منها الناس لكنها أطيب عند اهلل من ريح املسك ،بل وتنزل
قيمة املسك حتى ُيكره للصائم أن يتعطر كام يف بعض األقوال.

تغيريات عظيمة جيرهيا اهلل سبحانه وتعاىل عىل الكون كله
ليعني عباده عىل التغيري ،فكيف قابل العباد هذه اهلبة؟ وهل
استقبلوا اهلدية بام يليق؟! إن التحول يقتيض حتوالً ،وإن التغري
البد أن ُيقابل بتغري مثله ،واهلل تعاىل أرشدنا يف كتابه:
ﮋﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﮊ.

* أنت قائد أو مقود:

إما أن تقود عملية التغيري بنفسك لرتتقي إىل األعىل ،وإال
سيمسك الشيطان بعجلة القيادة ودفة السفينة ليهوي بك
نحو األسفل ..ولن هيدأ له بال حتى هتوي أسفل وأسفل
بعيدً ا هناك ..يف قعر جهنم!!

* قيمة اإلرادة ..ملن شاء:

األمر كله إذن مع َّلق باملشيئة واإلرادة ،إن شئت تقدَّ مت
يف طاعة اهلل وإن شئت َّ
تأخرت باملعصية!! وهو أمر سهل
يسري ذلك أن التقدم عند الناس حمبوب ٍ
مغر ،والتأخر كريه
مبغوض ..لذا كان التقدم هو األجدر بك واملتوقع منك..

فطرة اهلل التي فطر الناس عليها.

* سؤال حيتاج إىل جواب:

واآلية تفرض عليك سؤاالً البد له من إجابة:

هل أنا حباجة إىل تغيري؟ هل أنا راض عن نفسي اآلن؟
قانع بواقعي يف عباداتي ..عاداتي ..تصرفاتي ..نظرتي
للحياة؟
واآلية تلفت النظر كذلك إىل أن الرضا عن النفس أوىل
خطوات السقوط ،وأن اهتام النفس هو أول درجات االرتقاء،
ألنه يرهيا عوامل النقص فتجدَّ يف استكامهلا ،وهل رمضان إال
شهر استكامل الناقص وجرب املكسور!

ِّ -3
خطـــط جــيــــ ًدا:
تعول عىل حدوث التغيري والتقدم من تلقاء
وهذا يعني أن ال ِّ
نفسه ،أو أن هيبط عليك من السامء دون ختطيط مسبق ورؤية
نافذة ،بل خت ِّطط له أتقن ما يكون التخطيط ،وسائل نفسك
يف ِجد :ماذا سأغري أثناء رمضان هذا العام؟! أي عادة؟! أي
عبادة؟! أي قناعة؟! أي عالقة؟! هكذا حتديدً ا دون متييع أو
تسويف؟! ومن اآلن!!
كتابة العقد أوثق:

فورا،
ومن األفضل يف هذا الشأن أن تكتب ما خت ِّطط لتغيريه ً
وكأنه عقد تو ِّقعه مع نفسك ،ت ِ
ُشهد عليه ربك ،فيشق عليك
َّ
ويتعذر النسيان.
بعدها عدم الوفاء

والدليل عىل أمهية التوثيق والكتابة ،تعلمناه من كتاب
ربنا قبل أن نتعلمه من كتب اإلدارة احلديثة ،فقد قال تعاىل:
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [طه.]52-51:
فإن آفة اإلنسان النسيان ،وهو أول ما ُأيت منه أبونا آدم ،فإذا
ق َّيد املرء ما أراد بالكتابة مل يضع.

ومعنى اآلية :مل جيعل اهلل علم ذلك يف كتاب ألنه يضل أو
ينسى حاشاه ،وإنام ليع ِّلمنا وليع ِّلم املالئكة فضل الكتابة.

وهبذا ..نكون قد أخذنا ح ًقا بأسباب التغيري املنشود.

مر علينا من قبل ،حني كنا
وهبذا ..ال يمر الشهر علينا كام َّ
نأمل من التغيري أن هيبط علينا من السامء أو حيدث طفرة،
وحني كانت الرتبية الرمضانية خبط عشواء وكيف ما اتفق.
قاعدة للحفظ:

كل دقيقة تقضيها يف التخطيط تو ِّفر عليك
من  5إىل  10دقائق عند التنفيذ.

وأنت اليوم يف شهر ثمني ..معدودة أيامه..
حمدودة أنفاسه ،لذا تدرك قيمة قاعدة كهذه.

فلنضع إذن خطة تفصيلية قبل ابتداء الشهر لنتأكد من

فاعلية التغيري ،فإن أدركنا الشهر تم املراد..

أما إذا ..أدركنا املوت قبل بلوغ الشهر..

ُب ِعثنا عىل نياتنا لنرى أجر شهر رمضان يث ِّقل موازيننا يوم
القيامة ..دون أن نصوم منه يو ًما ..أو ندرك فيه ركعة ..وما
أمجل أن جيد املرء يف صحيفته حسنة مل يتعب فيها ..بفضل
كرم اهلل الف َّياض الذي جازانا بنيتنا الصادقة وعزمنا املتو ِّقد..
ليصدق فينا قول القائل :نية املرء خري من عمله ،واستبرش
حترك اجلامد من أجله بفضل نيته وصدقه
بقاتل املائة نفس حني َّ

إرادته.

الشيطان خيطط لك وأنت؟!
ينصب عرشه عىل املاء ،ويبث منه رساياه ..فقاتله بام قاتلك
به :املكر باملكر ،والسيف بالسيف ،والعزم بالعزم.
حياربك بجنود ال قبل لك هبا ،لكن
اهلل أمدَّ ك بجنود ال قبل له هبا :ذكر
واستغفار ،وبكاء باألسحار ،حتثك
وتقويك صحبة األخيار.
عليهام ّ

ال ترتكها للظروف
علمـاء اإلدارة واالقتصـاد يذكرون أن الناجحني بعد أن
يرسموا أهدافهم الواضحة يبدؤون بتطبيق يشء يوم ًيا.

كل يوم ن ِّفذ ولو مسألة واحدة تعينك عىل الوصول إىل
هدفك ،وافعل شي ًئا واحدً ا للوصول هلدفك ولو كان بسي ًطا.

أنصحك بكتابة ما تود حتقيقه يف الغد لي ً
ال قبل أن ختلد
للنوم ،وابذل الوقت القليل لتوفري الوقت الكثري.
اعمل جدوالً يذكر عدد املرات التي يمكن من خالهلا أن
حتقق هدفك ،واخترص وزد وف ًقا إلمكاناتك وقدراتك.

 -4والذين جاهدوا فينا لنهدينهم:
اجلهاد هو بذل غاية اجلهد ،وهو وحده رشط بلوغ اهلداية،
ويف اآلية بشارة أن كل خطوة منك ُير ُّدها اهلل عليك بآثار
عظيامت من اهلداية وتغري القلب نحو األسمى واألطهر ..إنه
وعد اهلل الذي ال يتخلف ..كل ذرة جهد مبذولة ..كل قطرة
عرق مهراقة ..سيقابلها أكرم األكرمني بام ال خيطر ببال وال
تتحرك!!
يرنو إليه خيال!! املهم أخي ..أن َّ
إذا مل تبذل  100يف املائة من جهدك فلم
جتاهد بعد ،وسيظل شاطئ اهلداية أمام
ناظريك تتمناه وال تدركه.

وإذا تعبت أثناء سريك ..عانيت يف
رحلتك ..استوحشت من قلة الرفقاء وكثرة األدعياء ..فال
تبتئس ..ال يكونن ذلك موج ًبا حلزنك بل عىل النقيض..
لفرحك!! وال ليأسك بل لتفاؤلك.
والسبب :أنك ملحت الكنز املختبئ من وراء التعب
والنصب :اهلداية الربانية واملدد اإلهلي وال أروع!!
وإذا كان التعب رشط اهلداية ،فال راحة إذن بعد اليوم!!

إن التاجر حني يضع ماله يف سلعة رائجة ..هيون عليه قطع

األسفار ووصل الليل بالنهار ليقينه أنه جيني آخر املوسم
أعظم األرباح..
وأنت تاجر آخرة..

ربحها يغريك..

وكنوزها تستهويك..
لذا ال تفرت لك مهة..

وال تنقطع بعد ابتداء.

أخي ..وأنت أختاه..

إن تعبتام اليوم يف مقاومة شهوة ..يف فراق صحبة مردية ..يف

اختاذ قرار تغيريي حاسم هبجر حرام ..فأبرشا ..هنا تكونان
بحق قد بدأمتا سلوك طريق اهلداية ينتظركام منذ زمن عىل
شوق.
إن جرس التعب املنصوب عىل طريق السري إىل اهلل يوصل
إىل واحة اللذة الغامرة ،ومن انقطع نفسه قبل الوصول ويئس
من االستمرار أو استعجل ،رجع قبل أن يبلغ مراده ،وسبقه
أصحاب العزائم والبصائر.

  -5ويل ملن أدرك رمضــان ومل
يغفر له ..ويل له ..ويل له:
جاء يف صحيح ابن خزيمة من رواية الصحايب اجلليل أبو
هريرة ] :أن رسول اهلل ﷺ رقي املنرب فقال« :آمني آمني
آمني» ،فقيل له :يا رسول اهلل ،ما كنت تصنع هذا فقال:
«قال يل جربيل :أرغَم اهلل أنف عبد أو بعد؛ دخل رمضان
فلم يغفر له ،فقلت آمني ،ثم قال ...... :احلديث»
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من الذي يدعو هنا؟ ومن الذي يقول آمني؟

الداعي هو سيد املالئكة واملأ ِّمن هو سيد األنبياء!! دعاء
بالطرد من رمحة اهلل ممن وصفه ربنا بأنه باملؤمنني رؤوف
رحيم؟!
ودافعه احلرص علينا والرأفة بحالنا ح ًّثا عىل اغتنام الفرصة
ً
وشحذا للهمة لئال خترس وتُفلت من
واستغالل اللحظة،
يديك هذه اهلبة والعطية..
إنه الزمان املضاعف ،ولعل ساعة يف رمضان تعدل يف

شهرا يف ما سواه ..ومل ال؟!
بركتها ً

أليست ليلة القدر فيه وهي خري من ألف شهر؟!

أليس ُيعتق فيه من النار ما ال ُيعتق يف غريه؟!

أليس رمضان كفارة إىل رمضان الذي يليه؟!

حسك ووجدانك أن ال تتعامل مع هذا الشهر
مما ُيلقي يف ِّ
كغريه من الشهور؛ يف اغتنامك لوقتك واستغاللك لفرصه،
وجيعل إضاعة الوقت فيه وبذله يف التفاهات جريمة مضاعفة
وخسارة فادحة ،لن يدركها صاحبها إال حني جيد األرباح
ُوزع أمام عينيه يوم القيامة ليس له فيها نصيب.
ت َّ
يقول ابن القيم:

يقرب إىل
«كل َن َفس خيرج يف غري ما ِّ
اهلل فهو حرسة عىل العبد».

فكيف إذا خرج هذا النَ َفس يف ما يكره اهلل بل يف ما ُيغضبه؟!

كيف حرستك به يوم القيامة؟!

دخلت اجلنة فكيف لو كانت
حرسة نازلة بك ولو
َ
األخرى؟!
كيف كراهيتك له يوم اللقاء؟!

رجحت كفة
وماذا لو وافق أحد هذه األنفاس املعصية التي َّ
سيئاتك فهويت هبا إىل النار؟!

كيف يكون فرارك منها وبغضك هلا؟

وإذا َّفرط العبد يف رمضان فتفريطه يف غريه من الشهور
من باب أوىل ،وهلذا أبعده اهلل ودعا عليه رسول اهلل ألنه ال
أجرا.
يستحق رمحة وال ً

وماذا لو مل ُيغفر ألحدنا يف هذا الشهر ،بل ثقل ميزان سيئاته،
وتكاثرت ذنوبه؟!
وينميه ،فإذا به يض ِّيعه
رأس مال كان عليه أن يستثمره
ِّ
ويبدِّ ده!!

لعنة املعصية يف رمضان!!
إن أي نعمة ال يغتنمها العبد تتحول والبد إىل نقمة،
ورمضان من أعظم النعم ،فمن عىص اهلل فيه ،فعقوبته قادمة
ال حمالة ،قد تتأخر لكنها نازلة نازلة ،كالنار حتت الرماد ،قال
ابن القيم:

«نكتة دقيقة يغلط فيها الناس يف أمر الذنب ،وهي أهنم ال
يرون تأثريه يف احلال ،وقد يتأخر تأثريه ف ُينسى ،ويظن العبد
إنه ال يغري بعد ذلك ،وسبحان اهلل ماذا أهلكت هذه النكتة من
اخللق ،وكم أزالت من نعمة ،وكم جلبت من نقمة ،وما أكثر
املغرتين هبا من العلامء والفضالء فض ً
ال عن اجلهال ،ومل يعلم

ينقض ولو بعد حني كام ينقض السهم ،وكام
املغرت أن الذنب ُّ
ينقض اجلرح املندمل عىل الغش والدغل».
ُّ

الثورة املضادة!!
وهتجم الشياطني هجمتها ،يعظم عليها أن تنهزم ،وأن
يضيع جهدها اجلهيد طوال العام ،فتهجم من بايب الشهوة
والبطن.

فأما الشهوة:

فمن عجيب أن أفضل ليايل العام عىل اإلطالق تُستهدف
اليوم بمدفعية ثقيلة من املسلسالت املنهمرة علينا من كل
صوب وحدب ،وكأن القوم ال يكتفون بتضييع املغفرة
فحسب ،بل يضيفون إليها السقوط يف املعصية واإلرصار

علىها.

جناية األجيال:

وهي بال مبالغة ..عملية تشويه منظمة لوجدان األجيال
القادمة وفطرة الناشئة اجلدد عرب محلة إعالنات مكثفة منترشة
حولنا يف كل مكان ،يف لون من ألوان العنف البرصي والثقايف
يستهدف تدمري فعالية هذا الشهر وإهناء دوره املعهود،
سوق رمضان عىل أنه شهر املسلسالت ال
وبإحلاح قاتل ُي ِّ

روج لنجوم زائفة ال تزن عند اهلل شي ًئا ،بينام يسدل
اخلتامت ،و ُي َّ
الستار عن أهل اهلل وخاصته.

وأما البطن:

فكأن رسول اهلل اطلع عىل الغيب ،فرأى ما سيكون من
اتساع مساحة البطن عىل حساب العقل ،وطغيان سلطان
املادة عىل الروح ،فقال ﷺ ِّ
حمذرا أمته:
«ما مأل ابن آدم وعاء رش من بطنه».

وق ِّلب األنظار حولك:

رشسا بني املطاعم والسوبر
تنافسا ً
هل ترى شار ًعا إال وفيه ً
ماكت يف عرض املغريات وفنون اللذات وخماطبة الشهوات،

وهل جتد الرباعة نفسها والتنوع ذاته يف ترويج بضائع
اآلخرة؟!

 -6أول رمضان يف حياتك:
صم رمضان هذا العام وكأنك تصومه ألول مرة..
غضا طر ًيا كام ُأ ِنزل..
تتلو القرآن ً

تنسكب دموعك عىل وجنتيك لنسامت دعاء خاشع ه َّبت
عىل قلبك..
وتصيل وكأنك تقف بني يدي اهلل ألول مرة..
تفتح بذلك صفحة جديدة مع اهلل..

وكأنك مل تولد إال اآلن..

ومل يصلك التكليف اإلهلي إال اآلن..

فاميض التقصري مل يعد له وجود..

وخطاياك غفرها الغفور الودود..

وليس لدى شيطانك ما يستزلك به.

 -7وآخـــر رمـضــــان:
استشعر أن لن تدرك رمضان املقبل ،فتصوم صيام مو ِّدع،
وتقوم قيام مو ِّدع ،وتعمل عمل من يسافر إىل حمطة (القرب)
عند ختام الشهر!
إهنا ليست وصيتي أنا بل وصية النبي ﷺ« :اذكر املوت يف
ي أن يحُ ِسن
صالتك ،فإن الرجل إذا ذكر املوت يف صالته َحل ِر ٌّ
صالته»(  .
واقرأ معي نعيي!!
إنا هلل وإنا إليه راجعون
انتقل إىل رمحة اهلل خالد أبو شادي يف  1شـــوال،
وتستقبل األســـرة العـــزاء فــي مسجد األرقــــم
مبدينــــة نـصــــر بعد صالة املغرب.

أخي ..لو تعاملت أنا وأنت مع رمضان وكأننا رأينا قبل
قدومه رؤيا تخُربنا أننا ميتون آخره لكان احلال غري احلال ،وملا
 -1حسن كام يف السلسلة الصحيحة رقم.1421 :

استعبدنا جاه وال مال ،ولرصنا أشباه حبيب الفاريس الذي
قالت عنه امرأته :كان يقول يل :إن ِم ُّت اليوم فأرسيل إىل فالن
غسلني ،وافعيل كذا ،واصنعي كذا ،فقيل هلا :أرأى رؤيا؟!
ُي ِّ
قالت :هذا يقوله َّ
كل يوم.

هذا حال الفاريس فام حالك أهيا العريب؟! وهذا شأنه سائر
أيام حياته ..أفتعجز أن تكون مثله ثالثني يو ًما!!

أيها الشاب ..ماذا تنتظر؟!
الشباب يالحقه اهلرم..

والصحة يعقبها السقم..

والقوة آيلة للسقوط حتت وطأة
الضعف ..فبادر ..وأدرك نفسك!!

أما سمعت عن حوادث السري واحلافالت خيطف هبا املوت
اآلالف كل عام؟!
أما بلغك خرب موتى الفجأة يغادروننا دون سابق مرض أو
إنذار؟!

ملاذا تستبعد أن يكون الدور عليك؟! أو أن يطرق ملك
املوت بابك اليوم أو غدً ا؟

 -8ابـــدأ باألسـهـــل:
إن البداية السهلة دائماً تُغري باملزيد وتبث الثقة يف النفوس،
أما البدء باألصعب فقد يبث اليأس إن قاد إىل الفشل ،وإن
شعور املرء باإلنجاز هو أكرب ٍ
حافز له عىل االستمرار..
حقيقة ثابتة وفطرة راسخة...

وعليك أن حتدِّ د اليوم ما يسهل عليك لتبدأ به..

فمنا من يسهل عليه الصوم أو صلة األرحام..

ومنا من يعشق زوجه وأوالده ويقدِّ مهم عىل غريهم..

وغريه يسرتيح إلخوانه.

فاعرف نفسك وميولك ،وابدأ بام سهل عليك ،لتقوى
بعدها عىل بلوغ ما صعب وظننته مستحيالً...

 -9ابـــدأ باألهـــم:
حني تضع خطتك وتنوي التغيري بحق ،فابدأ باألهم ثم
املهم ،واألهم هنا هو فرائض اهلل.
والفرائض قسامن:

أوامر أمرك اهلل هبا ،أو نواهي هناك عنها ،ففتِّش عام َّفرطت
فيه من أوامر أو وقعت فيه من نواهي ،وابدأ به.
ففي جمال عالقاتك :ال خت ِّطط مثال لتحسني عالقاتك مع
أصدقائك ،وأنت ٌّ
عاق لوالدَ ْيك أو قاطع رحم.

ويف جمال عباداتك :ال تطلب قيام الليل وقد أضعت خشوع
الفريضة ،وال تعتمر عمرة رمضان بامل حرام أو قبل ر ِّد املظامل
إىل أهلها.
ويف جمال عاداتك :ابدأ بالعادة التي تؤذيك وتؤذي من
حولك ،وقدِّ مها عىل العادة التي ترضك وحدك.

ويف جمال قناعاتك :تبدأ بالقناعات اخلاطئة املتفشية يف معظم
الناس.

ويف قلبياتك :تبدأ بام يمنع من دخول اجلنة من كرب وإعجاب
بالعمل حيول دون مراقبته وحتسينه.

 -10ال فـوق وال تـحــت:
حيث أنت ال ُ
ابدأ ُ
حيث اآلخرين

فإذا كنت تقرأ صفحتني من القرآن يوميا ِ
ف ثالثة ،وال
فأض ْ
ًّ
ت ِ
نفسك بِمن يقرأ جز ًءا يف اليوم مثالً ،وإذا كنت غري
ُقار ْن َ
حمافظ عىل صالة الفجر فال تبتئس إذا رأيت من يصليها مع
التهجد.

كثريا من حاالت الفشل يف التغيري نابع من هذا الباب؛
إن ً
ِ
فمن ُْهم َمن ُيبالِغ يف االندفاع احلاميس يف التغيري فيصدق عليه
قول عبداهلل بن عمرو:
َّ
«إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق ،وال تب ِّغضوا إىل
أنفسكم عباد َة اهللَّ ،
ظهرا أبقى».
فإن
َّ
املنبت ال ً
أرضا قطع وال ً

فمن حياول أن يركب فرسه ملسافة طويلة دون تو ُّقف فإنَّه
يفشل بسبب ا ِيار الفرس وربام موهتا ،فال ال َفرس ِ
سلمت،
َّ
نهْ
قطع املسافة ،والغاية أن حيرتم اإلنسان الطبيعة البرشية
وال هو َ
بالتدرج يف التَّغيري.
ُّ

 -11شـحـن الوقــت:
اجعل يومك يف رمضان مشحونًا بصورة كبرية ،كأن أعاملك
حمدودة بوقت ضيق جدً ا ال يمكن أن تنجزه لو رست حسب
معدلك الطبيعي ،فال تستحرض اتساع الوقت وبحبوحة
الزمن..
بل ختيل أن زائرك سيغادرك بعد شهر فحسب ،وعليك أن
تكرمه ما استطعت لينقل الثناء عليك إىل رب كريم أرسله
وينتظر عودته.
إن الفراغ إن مل يشغله يشء يؤدي حتماً إىل ترهل األداء
وتسلل الكسل وغزو الشيطان وإصابة اإليامن يف مقتل.

 -12تنفَّس اهلواء النقي:
إذا كانت البيئة من حولك تد َف ُعك ملا يرضك أو تصدُّ ك
عام ينفعك ،فعليك بالنظر يف كيفية اإلفالت من هذه االبيئة
والتخلص منها؛ فإن أساس عملية التغيري يرتكز عىل املح ِّفزات
قرارا بالتغيري وفشل
واملحيطات من حولِك،
وكثري ممَِّن اختذ ً
ٌ
يف حتقيق مراده كان سبب إخفاقه البيئة الفاسدة التي تدفعه
إىل العودة ملا يريد اإلقالع عنه كالسهر مع املدخنني بالنسبة
للمــدخن ،أو معارشة َمن َيستخفون بالصالة ممن حياول
االلتزام هبا ،أو التساهل يف القرب من بعض الفتن رغم
ضعفك أمامها.
وأخيرا..
ً
أبرش أخي..

تفاءل ..بدِّ د يأسك ..لو مل يرد بك اخلري ما بلغك هذا
الشهر..
غريك مات قبل أن يدركه ،ولعله غادرنا قبل بدء الشهر بيوم
أو يومني ،وأنت الذي عشت!! أراد اهلل من إمداد عمرك أن
يرفع قدرك.

انتباه!!
ليس هذا الكتاب من نوع الكتب التي تضعها بجوار رسيرك
لتقرأها قبل أن تنام ،بل ُيقرأ يف متام اليقظة وذروة االنتباه.

أسألك..

كم من الناس سيقرأ هذا الكتاب؟!
وكم ممن قرأ سيتذكر ما قرأ؟

أما أنت..

وكم ممن تذكر سيعمل به؟

فستقرأ وتذكر وتعمل..

بل وستنقل ما عملت به إىل كل من حولك.

فتنال بذلك أفضل ما أعطى اهلل عبدً ا من عباده
الصاحلني.

انطلق في رمضان

الصيـــام غير عبـاداتك
شعار
اليوم
وبدأت
عملية التهذيب

1

 1 1أرباح اليوم:

♥ مغفرة ما تقدم من الذنوب :قال رسول اهلل ﷺ« :من صام رمضان إيامنًا واحتسا ًبا
غ ُِفر له ما تقدَّ م من ذنبه».

♥ أجر بغري حساب :قال رسول اهلل ﷺ :قال اهلل تعاىل« :كل عمل ابن آدم له إال
الصوم فإنه يل وأنا أجزي به».

♥ شفاعة يوم القيامة :قال رسول اهلل ﷺ« :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم
القيامة».
♥ ثواب يفوق اخليال :عن أيب أمامة ] قال :قلت يا رسول اهلل مرين بعمل ..قال:
«عليك بالصوم فإنه ال عدل له».
قلت :يا رسول اهلل مرين بعمل ..قال« :عليك بالصوم فإنه ال عدل له».

قلت :يا رسول اهلل مرين بعمل ..قال« :عليك بالصوم فإنه ال مثل له»[ .صحيح].

♥ إجابة الدعاء :قال رسول اهلل ﷺ« :ثالث دعوات ال ترد :دعوة الوالد ودعوة
الصائم ودعوة املسافر»[ .صحيح].
♥ إطفاء نار الشهوة« :فمن مل يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء».
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وجهه عن ِ
ِ
النار سبعني
يوما يف
سبيل اهلل باعــدَ اهلل َ
♥ البعد عن النار« :من صــا َم ً
خري ًفا» [رواه البخاري].
♥ الفوز باجلنة :قال ﷺ« :إن يف ِ
ظاهرها من باطنِها ،وباطنُها من
اجلنة غر ًفاُ ..يرى
ُ
ِ
والناس
وتابع الصيــام ،وصىل
وأالن الكالم،
أطعم الطعام،
ظاهرها ..أعــدها اهلل ملن
َ
ُ
َ
َ
ِ
َ
النبي ﷺ« :إن َ
أدراك ما الغرفات؟ ُ
اجلنة ليرتاءون
أهل
نيام» [حسنه األلباين] ،وما
يقول ُّ
فوقهم كام تراءون الكوكب الدري ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
املرشق أو
األفق من
لبعدهم يف
الغرف من
أهل
َ
َ
َ
ِ
ِ
لتفاضل ما بينهم».
املغرب

 2 2نور قرآني:
قال اهلل تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [البقرة.]183:
* وهو اخلالق والعامل بام يصلحنا وما ينفعنا ،ومن ذلك ترشيع الصيام.
* وهو أمر دافع احلب واحلرص عىل عباده.

حكرا عىل أمتنا ،وليس
جمرب يف كل األمم السابقة وأثبت مفعوله وليس ً
* وهو أمر َّ
اإلنسان املسلم هو الوحيد الذي ُك ّلف به ،فهناك معه غريه قبل أن تنزل رسالة اإلسالم،
حتى ال يستوحش اإلنسان ظنًا منه أن هذا التكليف وقع عليه وحده ،وهي آية تعيل يف
ُبعدها احلضاري قيمة التجربة التي خاضها من سبقونا لنستفيد من خربات السابقني.

* وهو أقرص طريق للوصول إىل التقوى مع ما يف التقوى من القرب من اهلل والتعرض
لثوابه.
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 3 3الرسول قدوتنا:
 يقول أبو الدرداء ]:

«خرجنا مع النبي ﷺ يف بعض أسفاره يف يوم حار حتى وضع الرجل يده عىل رأسه من
شدة احلر ،وما فينا صائم إال النبي وابن رواحة».
يوما»[ .متفق عليه].
يوما ويفطر ً
« كان أحب الصيام إليه صيام داود كان يصوم ً

 4 4من درر األقوال:

 قيل لألحنف بن قيس :إنك كبري ،وإن الصيام يضعفك .قال :إين أعده لسفر طويل.

 قال ابن القيم :ليس الصوم صوم مجاعة عن الطعام وإنام الصوم صوم اجلوارح عن
اآلثام وصمت اللسان عن فضول الكالم وغض العني عن النظر إىل احلرام وكف الكف
عن أخذ اخلطام.
ِ
بن يوسف احلنفي :بل َغنا أن اهللَ تعاىل ُ
ألوليائه يوم القيامة :يا
يقول
 قال
يعقوب ُ
ُ
ِ
األرشبة ،وغارت أعينُكم،
شفاهكم عن
صت
نظرت
أوليائي طاملا
إليكم يف الدنيا وقد َق ُل ْ
ُ
ُ
ْ
وجفت بطونُكم ،كونوا اليوم يف ِ
الكأس فيام بينَكم.
نعيم ِكم ،وتعاطوا
ْ
َ
َ

متكئ معها عىل هنر العسل تُعاطيه الكأس:
 قال احلسن :تقول احلوراء لو ّيل اهلل وهو
ٌ
ٍ
وأنت يف ظمأٍ
صائف ِ
ٍ
ِ
نظر َ
العطش
هاجرة من جهد
إليك يف يو ٍم
بعيد ما بني الطرفني َ
إن اهللَ َ
فباهي بك املالئك َة وقال :انظروا إىل عبدي ترك زوجتَه وشهوتَه ولذتَه وطعا َمه ورشا َبه
ٍ
وزو َ
جنيك.
من أجيل رغب ًة فيام عندي اشهدوا أين قد
ُ
غفرت له فغفر لك يومئذ َّ
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 5 5من روائع القصص:
◄ بني احلجاج واألعرايب:

خرج احلجاج ذات يوم قائظ فأحرض له الغذاء فقال :اطلبوا من يتغذى معنا ،فطلبوا،
فلم جيدوا إال أعراب ًّيا ،فأتوا به فدار بني احلجاج واألعرايب هذا احلوار:
احلجاج :هلم أهيا األعرايب لنتناول طعام الغذاء.

األعرايب :قد دعاين من هو أكرم منك فأجبته.
احلجاج :من هو؟

األعرايب :اهلل تبارك وتعاىل دعاين إىل الصيام فأنا صائم.
احلجاج :تصو ُم يف مثل هذا اليوم عىل حره.

حرا.
األعرايب :صمت ليوم أشد منه ً
احلجاج :أفطر اليوم وصم غدً ا.

األعرايبَ :أو يضمن األمري أن أعيش إىل الغد.
احلجاج :ليس ذلك إ َّيل ،فعلم ذلك عند اهلل.

األعرايب :فكيف تسألني عاج ً
ال بآجل ليس إليه من سبيل.
احلجاج :إنه طعام طيب.

األعرايب :واهلل ما طيبه خبازك وطباخك ولكن طيبته العافية.
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خريا أهيا األعرايب ،وأمر له بجائزة.
احلجاج :باهلل ما رأيت مثل هذا ..جزاك اهلل ً

◄ هل أنت من الرعيل األول؟! ُع ِرض عىل احلسن البرصي طعام فقال :إين صائم،
فقيل له :يف هذا احلر الشديد تصوم!! قال :إين أحب أن أكون يف الرعيل االول!

 6 6الصيام في رمضان:
 ثالثون يو ًما تصومها مهام كان من حرها أو تعبها دون أن تتخلف عن يوم واحد،
هدرا ،فكيف
ومتسك فيها جوارحك عن كل ما جيرح صيامك خشية أن يضيع صيامك ً
ال تقوى بعدها عىل صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وكيف ال تتحمل إمساك لسانك
وبرصك عن احلرام بقية أيام العام.

 7 7وغابت شمس الصيام:
☼ فصار شهر الصيام شهر الطعام ال شهر القيام.

☼ فقد الناس أعصاهبم وازداد غضبهم فيه عام كان قبل رمضان فنزاع وشجار وخصام
وشقاق.
☼ أفسد بعض الناس صيامهم بالكلمة اجلارحة والنظرة املحرمة ،فلم ينالوا من
صيامهم غري اجلوع والعطش.
☼ أفطر بعض املسلمني بغري عذر يف رمضان وجاهروا بذلك.

قال احلافظ الذهبي رمحه اهلل تعاىل :وعند املؤمنني مقرر أن من ترك صوم رمضان من
رش من الزاين ومدمن اخلمر ،بل يشكّون يف إسالمه ،ويظنّون به الزندقة
غري عذر أنه ّ
واالنحالل.
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 8 8دعاء:
◙ اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النار.

◙ اللهم تقبل منا صالتنا وصيامنا وسائر أعاملنا.

◙ اللهم كا سلمتنا رمضان فتسلمه منا بام كان فيه من غفلة أو عصيان.
◙ اللهم إنا نعوذ بك من صيام مردود وعمل غري مقبول.

مجل بواطننا باالخالص لك وحسن أعاملنا باتباع رسولك.
◙ اللهم ِّ

ونجنا من الدركات ،وك ِّفر عنا الذنوب والسيئات،
◙ اللهم أيقظنا من الغفالتِّ ،
وتقبل صيامنا يا رب العاملني.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.
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كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأح ِّقق صيام اجلوارح عن حمارم اهلل ،ألنه الصيام احلقيقى بل اجلهاد األكرب ،فإذا
صمت سيصوم سمعي وبرصي ولساين ،فلن يكون يوم صومي ويوم فطري سواء.
♦ سأقلع عن التدخني يف رمضان ،فإن عافاين اهلل من هذا البالء سأحرص عىل دعوة
غريي إىل ذلك.

♦ لن أفسد صيامي بمشاهدة العورات يف الطرقات أو يف الفضائيات ،ولن يضحك
عيل الشيطان فيوقعني لي ً
هنارا.
ال يف ما فشل فيه ً
َّ
♦ لن يستدرجني الشيطان إىل عداوة مع غريي فأغضب فأخطئ فأخرس!!
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
مـضـــى
عـهــد النـــوم

2

 1 1أرباح اليوم:
♥ حتويل النوم إىل عبادة.

طاهرا بات يف شعاره ملك فال
♥ الفوز باملغفرة وأدعية املالئكة :قال ﷺ« :من بات
ً
طاهرا».
يستيقظ إال قال امللك اللهم اغفر لعبدك فالن فإنه بات
ً
♥ االستفادة من الوقت وإطالة العمر.

♥ الفوز بأجر االقتداء بالنبي ﷺ يف كل مظاهر حياته.

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [الذاريات.]17:

قال مطرف بن عبد اهلل بن الشخريَّ :
قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلها ،وقال جماهد:
كانوا ال ينامون كل الليل.
قال اإلمام الرازي :وىف اآلية إشارة إىل أهنم كانوا يتهجدون وجيتهدون ،ثم يريدون أن
يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه ،فيستغفرون من التقصري ،وهذه سرية النبي
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ﷺ :يأتى بأبلغ وجوه الكرم ثم يستقله وعىل النقيض ،فإن اللئيم يأتى بالقليل ويستكثره.

وفيه وجه آخر ألطف منه :وهو أنه -تعاىل -ملا بني أهنم هيجعون قليال ،واهلجوع مقتىض
الفطرة البرشية ،لكنهم مع ذلك ﮋ ﯷ ﮊ أي من ذلك القدر من النوم القليل.
ومدحهم باهلجوع وذلك أن اهلجوع أورثهم االشتغال بعبادة أخرى ،وهو االستغفار
يف األسحار ،ومنعهم من اإلعجاب بأنفسهم واالستكبار.

 3 3الرسول قدوتنا:
 كان رسول اهلل ﷺ إذا نامت عيناه مل ينم قلبه.
 كان ﷺ ال ينام حتى يقرأ امل تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده امللك ،ويف حديث

آخر كان ال ينام حتى يقرأ الزمر وبني إرسائيل.

 كان إذا أراد أن ينام وضع يده حتت خده األيمن ويقول« :اللهم قني عذابك يوم
تبعث عبادك».

 4 4من درر األقوال:
كثريا،
كثريا فتخرسوا ً
كثريا فرتقدوا ً
كثريا فترشبوا ً
 قال أبوحامد الغزايل :ال تأكلوا ً
ويف كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبالدة الطبع وقساوة القلب ،والعمر أنفس
اجلواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر ،والنوم موت فتكثريه ُي ِنقص العمر.
 قال الفضيل بن عياض :خصلتان تقسيان القلب كثرة النوم ،كثرة اآلكل

 قال ابن القيم :النوم يميت القلب ،ويثقل البدن ،ويضيع الوقت ،ويورث كثرة
الغفلة والكسل ،وأنفع النوم :ما كان عند شدة احلاجة إليه .ونوم أول الليل أمحد وأنفع
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من آخره .ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه .وكلام قرب النوم من الطرفني قل نفعه،
وكثر رضره ،السيام نوم العرص والنوم أول النهار إال لسهران.
ومن املكروه عندهم :النوم بني صالة الصبح وطلوع الشمس .فإنه وقت غنيمة،
وللسري ذلك الوقت عند السالكني مزية عظيمة ،حتى لو ساروا طول ليلهم مل يسمحوا
بالقعود عن السري ذلك الوقت حتى تطلع الشمس ،فإنه أول النهار ومفتاحه ،ووقت
نزول األرزاق ،وحصول القسم ،وحلول الربكة ..ومنه ينشأ النهار ،فينبغي أن يكون
نومها كنوم املضطر.
كثرة النوم تورث احلســرات
يا طويـل الرقاد والغفــالت
لرقــادًا يطـول بعد املمــات
إن يف القرب إن نزلت إليــــه

 5 5من روائع القصص:
نوم بني أسدين!!
كان عمر بن اخلطاب ] ُيرى عليه أثر التعب من قلة النوم ،حتى يقال له :أال تنام؟
فيقول :إن نمت بالنهار أضعت رعيتي ،وإن نمت بالليل أضعت نفيس!!

قليل النوم فائز
عن جعفر بن زيد قال :خرجنا يف غزاة إىل كابل ويف اجليش صلة بن أشيم ،فرتك
الناس عند العتمة ،فقلت :ألرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته ،فصىل ،ثم
اضطجع فالتمس غفلة الناس ،حتى إذا قلت هدأت العيون وثب فدخل غيضة (غابة)
قري ًبا مني ،فدخلت يف أثره ،فتوضأ ثم قام يصيل فافتتح الصالة ،وجاء أسد حتى دنا منه،
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فصعدت إىل شجرة ،قال :أفرتاه التفت إليه أو عذبه حتى سجد ،فقلت :اآلن يفرتسه
فال يشء فجلس ثم سلم ،فقال :أهيا السبع اطلب الرزق من مكان آخر ،فوىل وإن له
لزئريا تصدعت منه اجلبال ،فامزال كذلك يصيل حتى ملا كان عند الصبح جلس فحمد اهلل
ً
بمحامد مل أسمع بمثلها إىل ما شاء اهلل ،ثم قال :اللهم إين أسألك أن جتريين من النار َأو
مثيل جيرتئ أن يسألك اجلنة ،ثم رجع فأصبح كأنه بات عىل احلشايا ،وقد أصبحت ويب
من الفرتة (التعب) ما اهلل به عليم!

6 6النوم في رمضان:
يدربك رمضان عىل تنظيم وقت نومك وملء وقتك بام ينفعه.
ِّ 

 شعار «مىض عهد النوم»« ،ولت ساعات الراحة» ،والسبب :أن شهر السهر يف
الطاعة قد جاء ،وساعات التعب يف لذة العبادة قد حرضت ،وليايل القرب من اهلل قد
دنت.

ُ يعلمك رمضان أن طاقتك أكرب مما تتخيل ،ساعات نوم قليلة تكفيك وباقي اليوم
صالة وقيام ،ومن قدر مرة قدر مرات ،ومن كرس حاجز اإلنجاز يف شهر رفع سقف
طموحاته عىل الدوام.
 إن أغلب العبادات يف رمضان ليلية ،فإن أضعت ليلك فاتك خري كثري ،فاحرص
عىل تقليل ساعات نومك ،واحرص عيل النوم بالنهار (القيلولة) قدر املستطاع .قال
رسول اهلل ﷺ« :قيلوا فإن الشياطني ال تقيل» ،فإن ذلك يساعدك عىل قيام الليل برتكيز.
فرحا هبا
 تذكَّر :كل ساعة نوم ناقصة تساوي ساعة زائدة يف العمر ،يطري قلبك ً
عندما ترى ثمرهتا يف القرب.
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 7 7وغابت شمس اليقظة:
☼ ضيع الناس األرزاق بنومة بعد الفجر.

☼ سهر عىل التلفاز وتضييع لفرائض اهلل وتنزه يف األسواق يف أغىل ليايل العام.

☼ فوات أرباح ما بعدها أرباح بنوم أكثر الليل ..أرباح ال يعلمون قيمتها إال حني
يرون فوز الفائزين وحرسة املعذبني املفرطني

8 8دعاء:
◙ اللهم اكفني من النوم باليسري.

◙ ال جتعل منامي عن طاعتك ،واجعل منامي عن معاصيك.

◙ اجعلني أحتسب نومتي وأحتسب قومتي فأنال أجر النوم واليقظة.

أنانيا:
9 9لست
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.
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كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ حدد لنفسك ساعات نوم معينة كل ليلة من ليايل هذا الشهر الكريم.

♦ جدد نيتك دائماً عند النوم فإن هذا جيعلك يف عبادة ،مثل أن تنوي أن تتقوى بنومك
عىل القيام.

♦ تأ ّدب بآداب النوم وأذكاره :قراءة املعوذات الثالث 3مرات والنفث عىل سائر
اجلسد ،مع قراءة آية الكريس ،وتسبيحة الزهراء سيدة نساء أهل اجلنة عليها السالم 33
واحلمد هلل  33مرة ،واهلل أكرب  34مرة.
♦ ال تأكل قبل نومك بثالث ساعات عىل األقل لنوم صحي وجسد عفي.

♦ احتسب عند اهلل كل راحة تركتها ألداء عبادة وكل نوم هجرته يف سبيل طاعة،
خريا منه يف الدنيا واآلخرة ..قال ﷺ« :النوم أخو املوت ،وال يموت أهل
فيبدلك اهلل ً
اجلنة» .ويف رواية« :وال ينام أهل اجلنة».
♦ ال تنم يف األوقات التي يكره فيها النوم :بعد الفجر ،وقبل العشاء.
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
اجلـــــار
قبـــل الـــدار

3

 1 1أرباح اليوم:

♥ متام اإليامن يف اإلحسان إىل اجلار :عن أيب رشيح عن النبي ﷺ قال« :واهلل ال
يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن» .قيل :من يا رسول اهلل؟ قال:
جاره بوائقه»..
«من ال يأمن ُ

ويف الصحيحني« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال ِ
يؤذ جاره».

♥ دخول اجلنة :عن أيب هريرة ] عن النبي ﷺ قال:

«ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه»[ .صحيح]

للنبي :يا رسول اهلل! إن فالنة تقوم الليل،
♥ وإيذاء اجلار سبب دخول النار :قيل ِّ
وتصوم النهار ،وتفعل ،وتصدق ،وتؤذي جرياهنا بلساهنا؟ قال رسول اهلل ﷺ« :ال خري
فيها ،هي من أهل النار» .قالوا :وفالنة تصيل املكتوبة ،وتصدَّ ق بأثوار وال تؤذي أحدً ا؟
فقال رسول اهلل« :هي من أهل اجلنة» .ولفظ اإلمام أمحد :وال تؤذي بلساهنا جرياهنا.

♥ شهادة النبي له باخلريية :قال ﷺ« :خري األصحاب عند اهلل خريهم لصاحبه
وخري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره».
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 2 2نور قرآني:
* قال اهلل عز وجل يف آية احلقوق العرشة:

ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [النساء.]36 :
فقوله تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦﮊ :هو الذي بينك وبينه قرابة.
جواره.
وقيل :هو الذي َق ُر َب
ُ
وقيل :الزوجة.

جارا وبينك وبني منزله
وقوله :ﮋﮧ ﮨﮊ :قيل :هو الذي يعد يف ال ُع ْرف ً
فسحة.
وقيل :هو الذي ليس بينك وبينه قرابة.

وقيل :غري املسلم.

 3 3الرسول قدوتنا:
 عن أيب هريرة ] قال :جاء رجل إىل النبي ﷺ يشكو جاره ،فقال« :اذهب

فاصرب» ،فأتاه مرتني أو ثال ًثا فقال« :اذهب فاطرح متاعك يف الطريق ،فطرح متاعه يف
الطريق ،فجعل الناس يسألونه فيخربهم خربه ،فجعل الناس يلعنونه ،فعل اهلل به وفعل.
فجاء إليه جاره فقال له :ارجع ،ال ترى شي ًئا تكرهه.
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رن جار ٌة جلارهتا ولو فِ ْر ِسن
 وأوىص النبي ﷺ النساء« :يا نساء املؤمنات ،ال حَ ْت ِق َّ
شاة»[ .صحيح].
ِ
والف ْر ِسن :هو العظم قليل اللحم ،واملقصود بالفرسن يف احلديث :حافر الشاة ،ومعنى
احلديث :ال حتقرن جارة أن هتدي إىل جارهتا شي ًئا ولو أن هتدي هلا ما ال ُينتفع به يف
الغالب ،وباجلملة فاحلديث ُيستفاد منه فائدتان:
 -1أال حتقر املرأة شي ًئا هتديه جلارهتا ولو َّ
قل.

 -2أال حتتقر املرأة ا ُملهدَ ى إليها شي ًئا ولو كان قلي ً
حقريا.
ال أو
ً
خص النساء بالنهي ألمور منها:
وإنام َّ

 -1أن النساء يكثر منهن احتقار اهلدية التي تهُ دى إليهن.

 -2وألن النساء أكثر اتصاالً باجلريان من الرجال؛ بحكم املكث يف البيوت.
 -3وألن النساء أساس املودة أو البغضاء بني البيوت.

 4 4من درر األقوال:
 قال احلسن البرصي :ليس حسن اجلوار كف األذى ،حسن اجلوار الصرب عىل
األذى.

 وقال ابن العريب يف جامع أحكام القرآن« :حرمة اجلار عظيمة يف اجلاهلية واإلسالم،
معقول ٌة مرشوع ٌة مروء ًة وديانة»؛ قال النبي ﷺ« :ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى
ظننت أنه سيورثه»[ .صحيح]
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 قال منصور الفقيه يمدح بعض جريانه:

يا سائلي عن حسني وقد مضى أشكـاله

ُّ
أقل ما فـي حسني ُّ
كف األذى واحتماله

 5 5من روائع القصص:
◄ كان العرب يرضبون املثل يف حسن اجلوار بجار أيب دؤاد ،وهو كعب بن مامة،
فيقولون يف مثلهم السائر :جار كجار أيب دؤاد ،فإن كع ًبا كان إذا جاوره رجل فامت وداه
‹أعطى أهله مقدار ديته› ،وإن هلك له بعري أو شاة أخلف عليه ،فجاءه أبو دؤاد الشاعر
جماورا له ،فكان كعب يفعل به ذلك ،فرضبت العرب به املثل يف حسن اجلوار ،فقالوا:
ً
جار كجار أيب دؤاد.
شعرا:
مر مالك بن أنس بجارية تغني ً
◄ ّ
أنت أخيت وأنت حرمة جاري
ِ
تغيب غيبــ ًـا
إن للـجــار إن َّ
ما أبالي أكان للجـــار سرت
فقال مالك :ع ِّلموا أهليكم هذا ونحوه.

ُ
ٌ
حفظ اجلــوار
علي
وحقيق َّ
ً
حافظا للمغيب واألســـرار
مسبل أم َب ِق ْي بغري ستــــار

◄ ملا عزم أبو الربكات التلمساين عىل الرحلة من بالد املغرب إىل الرشق كتب إليه ابن
خامتة أحد شعراء تلمسان أبياتًا يقول فيها:
الغرب ًّ
بأنك قد سئمت مـن اإلقامـة
حقا ما مسعنا
أمشس
َ
ِ
شرق مســوت به عالمــة
وأنك قد عزمت على طلـــوع
إىل ٍ
زلزلـت منــــا َّ
َ
حبق اهلل ال َتـ ُقـــم القيـامـة
قلـب
لقد
كل ٍ
فقال أبو الربكات :ال أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا.
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 6 6حسن اجلوار في رمضان:
 دعوة اجلار إىل اإلفطار.
 هتنئته بقدوم الشهر.

 مصاحبته إىل صالة الرتاويح.
 لقاؤه يف صالة الفجر.

كل هذه فرص لكي تعود املياه إىل جمارهيا ،وتلني قلوب اجلريان يف رمضان ومتتأل
عاطفة ،فكيف ال نغتنم مثل هذه الفرصة؟!

 7 7وغابت شمس حسن اجلوار:
انترش إيذاء اجلريان وذلك عن طريق:

☼ اخلصومة والشجار عىل أتفه األسباب.

☼ األنانية واألثرة وتقديم املصلحة الشخصية عىل مصلحة اجلامعة.
☼عدم مشاركة اجلار يف األفراح ومواساته يف األحزان.

ُ
دخول منزله ،أو اخلروج منه.
يضيق عليه
☼ إيقاف السيارات أمام بابه حتى
َ

☼ ترك املياه تترسب أمام منزل اجلار مما يشق معها دخول اجلار منزله ،وخروجه منه.
☼ مضايقة اجلار بمخلفات البناء وأدواته؛ حيث متكث طوي ً
ال أمام بيوت اجلريان.
☼ وضع املخلفات والقاممة أمام أبواهبم.
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واسمعوا حديث ابن عمر قال :لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرمهه من
أخيه املسلم ،ثم اآلن الدينار والدرهم أحب إىل أحدنا من أخيه املسلم ،وقد سمعت
رب! هذا أغلق
رسول اهلل ﷺ يقول« :كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة ،يقول :يا ِّ
بابه دوين ،فمنع معروفه».

 8 8دعاء:
◙ كان من دعاء النبي ﷺ:

يتحول».
«اللهم إين أعوذ بك من جار السوء يف دار املقامة فإن جار البادية َّ

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً
♦ ال تؤذ جارك بأي يشء يضايقه.
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♦ تعاهد جارك من طعامك ،وتذكر حديث النبي ﷺ:

«يا أبا ذر!! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جريانك».

♦ اد ُعه إىل طعام اإلفطار ثم اصطحبه إىل صالة الرتاويح عند شيخك املفضل.
♦ ِ
أهد إىل أطفاله من اهلدايا ما تكسب به قلوهبم وقلب أبيهم.
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شعار
اليوم
فرحـــة
الرجــــــــوع

4

 1 1أرباح اليوم:

♥ التائب من الذنب كمن مل يرتكبه:

«التائب من الذنب كمن ال ذنب له»[ .حسن]،

والثوب املغسول كالذي مل يتوسخ أصالً.

♥ التائب حبيب الرمحن :قال اهلل تعاىل:

ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ [البقرة]222:

♥ التائب سبب فرح الرب :قال ﷺ« :هلل أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزالً وبه
مهلكة ،ومعه راحلته عليها طعامه ورشابه ،فوضع رأسه فنام نومة ،فاستيقظ وقد ذهبت
راحلته حتى إذا اشتد عليه احلر والعطش أو ما شاء اهلل قال :أرجع إىل مكاين ،فرجع فنام
نومة ،ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده».
♥ التائب نادم حممود :عن عون بن عبد اهلل بن عتبة ،قال :اهتامم العبد بذنبه داع إىل

تركه ،وندمه عليه مفتاح توبته ،وال يزال العبد هيتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من
بعض حسناته.
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 2 2نور قرآني:
* قال َّ
جل ذكره:

ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ .
ِ
بالتوبة؛ العاصني بالرجوع إىل الطاعة من املعصية ،واملطيعني من رؤية
أ َمر اهلل الكافة
اخلاص من رؤية التوفيق إىل مشاهدة الذي وفقهم هلذه
وخاص
الطاعة إىل رؤية التوفيق،
ِّ
َّ
أحوج الناس إىل التوبة َم ْن ت ََو َّه َم أنَّه ال حيتاج إىل
الطاعة وهو اهلل جل جالله ،ولذا قيل
ُ
التوبة.
ﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ املراد من وصف اهلل تعاىل بالتواب املبالغة يف قبول التوبة وذلك من
وجهني:

األول :أن واحدً ا من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل
االعتذار ،ثم إذا عاد إىل اجلناية وإىل االعتذار مرة أخرى فإنه ال يقبله ألن طبعه يمنعه من
قبول العذر ،أما اهلل سبحانه وتعاىل فإنه بخالف ذلك.
الثاين :أن الذين يتوبون إىل اهلل تعاىل كثري عددهم ،فإذا قبل توبة اجلميع استحق املبالغة
يف ذلك.

 3 3الرسول قدوتنا:
قال رسول اهلل ﷺ« :يا أهيا الناس! توبوا إىل اهلل واستغفروه فإين أتوب إىل اهلل وأستغفره
يف كل يوم مائة مرة»[ .صحيح]
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فــائــــدة
انظر إىل الرمحة املهداة ﷺ يستغفر اهلل ويتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة أو مئة
مرة ،بل كان يعلنها يف جملسه ويكثر منها يف جملسه فكان الصحابة يعدون لرسول اهلل يف
املجلس الواحد «رب اغفر يل وتب عيل إنك أنت التواب الرحيم» أكثر من مئة مرة،
بحورا من سوء الظن ربام تفتك هبا.
وهذا النبل من رسول اهلل قد أزال عن كاهل األمة
ً

هل هناك فرق بني الصورتني؟ صورة املهموم الطامع يف فك كربه وصورة املذنب
الطامع يف مغفرة ذنبه؟

لو استغفر املذنب لظن الناس أنه صاحب ذنب أو ارتكب جريمة أو كبرية من الكبائر،
لكنه السرت النبوي اجلميل والتغطية الربانية الرحيمة عىل كل صاحب ذنب ،بأن رشع
استغفارا،
االستغفار للجميع ،حتى قال بكر بن عبد اهلل :إن أكثر الناس ذنو ًبا أقلهم
ً
استغفارا أقلهم ذنو ًبا.
وأكثرهم
ً

 4 4من درر األقوال:

 قال الفضيل بن عياض :ما من ليلة اختلط ظالمها وأرخى الليل رسبال سرتها إال
نادى اجلليل جل جالله:
من أعظم مني جو ًدا ،واخلالئق عاصون ،وأنا هلم مراقب..

أكلؤهم يف مضاجعهم كأهنم مل يعصوين..
وأتوىل حفظهم كأهنم مل يذنبوا،

أجود بالفضل عىل العايص ..وأتفضل عىل امليسء..
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من ذا الذي دعاين فلم أسمع إليه؟ أو من ذا الذي سألني فلم أعطه؟

أم من ذا الذي أناخ ببايب ونحيته ،أنا الفضل ومني الفضل ،أنا اجلواد ومني اجلود ،أنا
الكريم ومني الكرم..
ومن كرمي أن أغفر للعايص بعد املعايص..

ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه مل يعصني..

فأين عني هترب اخلالئق ،وأين عن بايب يتنحى العاصون؟!

 قال عمر بن اخلطاب :جالسوا التوابني فإهنم أرق أفئدة.
 قال ابن السامك :واهلل لقد أمهلكم حتى كأنه أمهلكم!!

 قال جماهد رمحه اهلل :من مل يتب إذا أمسى وإذا أصبح فهو من الظاملني.

 قال سهل بن عبد اهلل التسرتي :التوبة تبديل احلركات املذمومة باحلركات املحمودة.

 قال عيل :العجب ممـن هيلك ومعه النجــاة ،فقيل :ومــا هي؟ قــال :االستغفار
والتوبة.
أرص عليه العبد كبري ،وليس بكبري ما تاب منه العبد.
 قال ابن عباس :كل ذنب َّ

 قال عطاء اخلراساين :مثل املعتكف كمثل عبد ألقى نفسه بني يدي ربه ثم قال رب
ال أبرح حتى تغفر يل ،ال أبرح حتى ترمحني.
 قال ابن مسعود« :أكرب الكبائر :الرشك باهلل ،والقنوط من رمحة اهلل ،واألمن ملكر اهلل،
واليأس من روح اهلل».
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 5 5من روائع القصص:
◄ سئل عبد اهلل بن املبارك عن بدء حاله ،فقال :كنت يف بستان ،فأكلت مع إخواين
حريصا برضب العود والطنبور ،فقمت يف جوف الليل والعود بيدي وطائر
وكنت مول ًعا
ً
فوق رأيس يصيح عىل شجرة ،فسمعت الطري يقول :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﮊ [احلديد ،]16 :فقلت :بىل ،وكرست العود ،فكان هذا أول زهدي.
عيل أعراب ًيا يقول :اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك ،فقال :يا هذا إن رسعة
◄ سمع ٌّ
اللسان بالتوبة توبة الكذابني ،قال :وما التوبة؟ قال :جيمعها ستة أشياء :عىل املايض من
الذنوب الندامة ،وعىل الفرائض اإلعادة ،ورد املظامل واستحالل اخلصوم ،وأن يعزم عىل
أن ال يعودوا ،وأن تدئب نفسك يف طاعة اهلل كام أدأبتها يف املعصية ،وأن تذيقها مرارة
الطاعة كام أذقتها حالوة املعايص.

 6 6التوبة في رمضان:
 ويل ملن أدرك رمضان ومل يغفر له.

 هل لك يف دعاء طويل ال تقوم منه حتى يتوب اهلل عليك.

 هل لك يف بكاء غزيز يف ليلة من ليايل رمضان ترجو به العتق من النار.

 هل هناك فرصة سانحة مثل هذه الفرصة يف أن تتوب من سامع املغنني واملغنيات،
ومشاهدة القنوات الفاضحات ،أرسع قبل أن يأيت يوم ال تقال فيه العثرات ،وال تستدرك
الزالت ،فإن مل يكن اليوم فمتى؟!

82

انطلق في رمضان

 7 7وغابت شمس التوبة:
فرأينا اآليت:

☼ استعظام الذنب ،فإذا استعظم اإلنسان ذنبه رأى أنه ال يمكن مغفرته وبالتايل
يستمرئه ويستمر عليه ،وهذا قنوط من رمحة اهلل ،وهو من الكبائر.

☼ استصغار الذنب واحتقاره ،فكثري من العصاة يستصغرون ذنوهبم وحيتقروهنا،
فيستمرون فيها.
☼ اإلرصار عىل الذنب واملداومة عليه.
☼ املجاهرة بالذنب واملفاخرة به.

املراحل األربعة للذنب :وهذا ألن الشيطان يستدرج العبد رويدً ا رويدً ا ،فيبدأ الذنب
باالرتكاب ،ثم بعده يكون االهنامك ،ثم يزداد تعلق القلب باخلطيئة فيكون االستحسان،
ثم يأيت يف املرحلة الرابعة االستحالل والعياذ باهلل.

 8 8دعاء:
◙ اللهم اغفر يل خطيئتى وجهيل وإرسايف يف أمري وما أنت اعلم به منى ..اللهم اغفر
مت وما َّ
رت
أخ ُ
يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ..اللهم اغفر يل ما قدَّ ُ
أعلنت وما أنت أعلم به مني ،أنت إهلي ال إله إال أنت.
أرسرت وما
وما
ُ
ُ

◙ اللهم اغفر يل ذنبي كله دقــه وجلـه ،خطأه وعمده ،ورسه وعالنيتــه ،أوله وآخره.
عيل إنك أنت التواب الرحيم.
◙ رب اغفر يل وتب َّ
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هبذا التعميم ىف الدعاء وهذا الشمول حتصل التوبة لكل الذنوب التى عملها العبد من
ذنوبه وما مل يعلمها ،فينبغى أال خيلو يو ًما يف حياتك من توبه عامة شاملة من خالل واحد
من األدعية املأثورة السابقة.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً
♦ سأجدِّ د توبتي هلل كل ليلة.

♦ سأحفظ ثم أردد األدعية النبوية املأثورة.

♦ لن اكتفي بنفيس بل سأحاول اجتذاب العصاة إىل رحاب اهلل ،وأفتح هلم باب األمل

يف عفو اهلل.

وعيل مظلمة ألحد.
عيل
َّ
♦ سأرد املظامل إىل أهلها ،ولن يمر هذا الشهر َّ
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شعار
اليوم
تفـــاءلوا
باخليــر جتــدوه

5

 1 1أرباح اليوم:
♥ سبب حصول اخلري.

♥ اندفاع اإلنسان للعمل والنجاح.

♥ الطمأنينة والنظرة اإلجيابية لألحداث ولو كنت يف قلب املحنة واملصيبة.
♥ كرس حاجز اإلحباط واليأس.

♥ تنشيط األجهزة املناعية النفسية واجلسدية.
♥ حسن الظن باهلل.

♥ مواجهة املواقف الصعبة واختاذ القرار املناسب.
♥ االقتداء بالنبي ﷺ يف تفاؤله.
♥ تقوية اإلرادة وبلوغ املراد.

♥ انتقال عدوى الفرح والرسور من املتفائل ألهله وأصحابه فينال بذلك ثواب إدخال
الرسور عىل قلب مسلم.
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 2 2نور قرآني:
يفيض القرآن بآيات التفاؤل وبث األمل وتبديد اليأس واألحزان ،ومنها:

* تفاؤل باملغفرة يف قوله :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯗ ﯘﯙ ﯚ ﮊ.
* تفاؤل بالنرص يف قوله :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ .

* تفاؤل باألجر يف قوله :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮀﮁﮂﮊ.
* تفاؤل بالنور من وراء الظلمة وانفكاك الكرب بعد اشتداده يف قوله :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ .
* تفاؤل عام يف قوله :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ .

 3 3الرسول قدوتنا:

كان النبي ﷺ يعجبه الفأل احلسن ويكره الطرية.

قال احلليمي :الفرق بينهام أن الطرية هي سوء ظن باهلل من غري سبب ظاهر يرجع إليه
الظن والتيمن بالفأل حسن ظن باهلل وتعليق جتديد األمل به وذلك باإلطالق حممود،
سفرا نفرت أول طائر
وأصل التطري التفاؤل بالطري وكانت العرب يف اجلاهلية إذا أرادت ً
تلقاه ،فإن طار يمنة سارت وتفاءلت ،وإذا طار يرسة رجعت وتشاءمت ،فنهى النبي
جلوسا عند ابن عباس ريض اهلل عنهام ،فمر طائر
ﷺ عن ذلك ،ولذا حكى عكرمة :كنا
ً
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يصيح فقال رجل من القوم :خري ،فقال ابن عباس :ال خري وال رش.

 عن حييى بن سعيــد أن رســول اهلل ﷺ قــال لشاة حُتلب« :من حيلب هــذه»
فقام رجل فقال له رسول اهلل ﷺ« :ما اسمك» ،فقال الرجلُ :م َّرة ،فقال له رسول اهلل
ﷺ« :اجلــس» ،ثم قـال« :من حيلب هذه؟» فقـام رجــل فقــال له رســول اهلل ﷺ:
«ما اسمك؟!» فقال :حرب ،فقال له رسول اهلل ﷺ« :اجلس» ،ثم قال« :من حيلب
هذه؟!» فقام رجل فقال له رسول اهلل ﷺ« :ما اسمك» ،فقــال :يعيش ،فقــال له
رسول اهلل ﷺ« :احلب».
 دخل النبي ﷺ عىل أم السائب أو أم املسيب فقال :ما لك يا أم السائب أو يا أم
املسيب تزفزفني؟ فقالت :احلمى ..ال بارك اهلل فيها ،فقال« :ال تسبي احلمى ،فإهنا تُذهب
خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث احلديد» .وقوله :تزفزفني :تتحركني حركة رسيعة
ومعناه ترتعدين.
 وغري رسول اهلل ﷺ اسم شهاب فسامه هشا ًما ،وسمى حر ًبا سلماً  ،وسمى
وأرضا تسمى عفرة سامها خرضة ،وشعب الضاللة سامه شعب
املضطجع املنبعث،
ً
اهلدى ،وبني الزنية سامهم بني الرشدة ،وسمى بني مغوية بني رشدة.
 كان رسول اهلل ﷺ إذا توجه حلاجة حيب أن يسمع يا نجيح يا راشد يا مبارك،
الضا ّلة يا
ومثل ذلك أن يسمع املريض يا سامل فينرشح لذلك صدره ،أو يسمع طالب ّ
واجد فتسرتيح لذلك نفسه.
برشا ،وقد عاتبه ربه يف العبوس ،وعلمنا:
 وع َّلمنا ﷺ التفاؤل ،فكان أكثر الناس ً
ال عزاء فوق ثالث ،إشارة إىل عدم الغرق يف األحزان والتفاؤل باملستقبل.
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 4 4من درر األقوال:
 قال اإلمام املاوردي ىف كتابه أدب الدنيا والدين:

«اعلم أنه ال خيلو من التطري أحد السيام الذى عارضته املقادير ىف إرادته ،وصدَّ ه القضاء
عن حاجته ،فهو يرجو واليأس عليه أغلب ،ويأمل واخلوف إليه أقرب ،فإذا عاقه القضاء
تطي أحجم
وخانه الرجاء جعل الطرية عذر خيبته ،وغفل عن قضاء اهلل ومشيئته ،فإذا رَّ
عن اإلقدام ،ويئس من الظفر ،وقدر أن القياس فيه وارد ،وأن العرسة مستمرة ،ثم يصري
ذلك عادة ،فال ينجح له سعي ،وال يتم له قصد ،وأما من ساعدته املقادير ووافقه القضاء
فهو قليل التطري إلقدامه ثقة بإقباله ،وتعوي ً
ال عىل مساعدته فال يصده خوف ،وال يكفه
خور ألن الغنم باإلقدام واخليبة باإلحجام».
 قال بعض الصاحلني :ليس أرض بالرأى وال أفسد للتدبري من اعتقاد الطرية ،ومن
مقدرا فقد جهل.
ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو يدفع
ً

 قال ابن سينا :الوهم نصف الداء ،واالطمئنان نصف الدواء ،والصرب أول خطوات
الشفاء.
 ومن مجيل شعر إيليا أبو مايض قوله:
قال السمــاء كئيـبــة! وجتهَّـمـــــا
الصبا وىل! فقلت له :ابتــســم
قالِّ :
قال :العدى حولي علت صيحـــاتهم
بذمهـــم
قلت :ابتسم مل يطلبـــوك ِّ
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قلت :ابتسم يكفي التجهُّم يف السما!
الصبا املتصــرما!!
لـن يرجع األسف ِّ
سر واألعداء حولـي يف احلمــــى؟
أَأُ ُّ
َّ
أجــل وأعظــمـــا!
لو مل تكن منهم
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 5 5من روائع القصص:
◄ يف فتح بالد فارس ..قال يزدجرد قائد الفرس للنعامن بن مقرن بعد أن عرض عليه
النعامن اجلزية أو اإلسالم أو القتال:
لوال أن الرس َل ال ُت ْق ُتل َلقتلتكـم ..قوموا فليس لكم شيَ ء عندي ،وأخربوا ِ
قائدَ كم
ْ ٌ
ُّ ُ
ِ
ِ
رستُم حتَّى يدفنه َو َيدفنكم م ًعا يف خندق القادسية ،ثم أمر َف ُأيت َل ُه بِح ْم ِل
أنيِّ ُم ْرسل إِ َل ْيه ْ
ِ
ت َُر ٍ
هؤالء ،وسوقوه أمامكـم عىل مرأى من النَّاس
اب ،وقال لِ ِرجالِه :حمَ ِّلو ُه عىل أشرْ َ ف
ِ
ِ
عاصمة ُم ْل ِكنَا.
أبواب
حتى خيرج من
فبادر إِليهم عاصم بن عمر وقال :أنا.
فقالوا للوفدَ :م ْن أشرْ َ ُفك ُْم؟ َ
َفحم ُلوه عليه حتى َخرج ِمن ِ
وأخ َذه معه لِ َس ْع ِد ِ
املدائ ِن ،ثم حمََّ َل ُه َعلىَ نا َقتِ ِه َ
بن أيب َو َّقاص،
َ َ َ
َ َّ ُ
وبشه بالنرص ،فقد رأى يف أخذه الرتاب فأالً حسن أن اهلل سيمنح املسلمني بالدهم ،وقد
رَّ
ِ
ث ِ
القادسية ،وا ْكت ََّظ َخنْدَ ُقها بِج َث ِ
ِ
جنود ِكسرْ َ ى.
آالف ا ْل َق ْتلىَ من
كان فقد وقعت معرك ُة
ُ

 6 6التفاؤل في رمضان:

 يبث رمضان روح التفاؤل فهو شهر املغفرة ملن أرسف عىل نفسه ،وشهر
االنتصارات يف كربى معارك اإلسالم.

 7 7وغابت شمس التفاؤل:
☼ رسيان روح التشاؤم:

تشاؤم من األشخاص..
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تشاؤم من األرقام..

تشاؤم من الرؤى واألحالم..

تشاؤم من بعض األماكن..

مما يؤثر يف سلوك املرء ويعيق نجاحاته..

ولذا قالوا :اليشء الذي أخافه هو الذي أبتىل به..
وأفضل ما قيل يف هذا قول ابن القيم:

«واعلم أن التطري إنام يرض من أشفق منه وخاف ،وأما من مل ُي ِ
بال به ومل يعبأ به شيئا مل
ُّ
يضرَُّ ه البتة».

☼ سيادة ثقافة الطرية (النحس) ..ويف أمثال العرب :أشأم من البسوس ،ويراد هبا
الناقة التي حدثت بسببها احلرب املسامة حرب البسوس بني كل من بكر وتغلب ،ويف
أمثال العوام :املتعوس متعوس ولو علقوا ىف رقبته فانوس!! وكذلك قوهلم :قرياط حظ
وال فدان شطارة ،وهي كلها كلامت سلبية ال تلد غري واقع سلبي ومستقبل مضطرب.

 8 8دعاء:
◙ اللهم أعني عىل بث األمل يف من حويل ،واجعلني مفتاح للخري ،مغال ًقا للرش.
حتملنا ما ال طاقة لنا به.
◙ اللهم ال ِّ

◙ اللهم وأنر بصرييت ألرى من وراء كل حمنة منحة ،وبعد كل بالء عطاء ،ويف ثنايا كل
فرجا.
شدة ً
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أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأكرس أقفال القلوب اليائسة ،وأبث روح التفاؤل يف من حويل.
♦ ستعلو ابتسامة الرضا وجهي دائماً خاصة يف مواجهة املشكالت.

♦ سأنرش يف من حويل أن دوام احلال من املحال ،وأن فرج كل مكروب قريب ،وهالك
كل ظامل وشيك.
♦ لن أتشاءم من شخص أو موقف أو يوم.
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شعار
اليوم
أحب الكالم
إلــى اللــه

6

 1 1أرباح اليوم:

♥ خريكم عىل اإلطالق« :خريكم من تعلم القرآن وع َّلمه» ،ولعل الرس يف هذا قوله
ﷺ« :من ع ّلم آية من كتاب اهلل كان له ثواهبا ما تُل َيت».
♥ رشفك احلقيقي« :أرشاف أمتي محلة القرآن وأصحاب الليل».

♥ املحسودون« :ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء
النهار ،ورجل آتاه اهلل ماالً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار».
يشء
♥ هجران القرآن خراب القلوب :قال النبي ﷺ« :إن الذي ليس يف جوفه ٌ
من القرآن كالبيت اخلرب» ،كبيت اخلرابة ال نفع فيها ،وال نظر إليها ،وال اهتامم هبا وال
فائدة منها مطل ًقا.
♥ الشفيعان« :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب
منعته الطعام والشهوة فش ِّفعني فيه ،ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه .قال:
فيشفعان».
♥ خاصة اهلل« :أهل القرآن أهل اهلل وخاصته».
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 2 2نور قرآني:
قال تعاىل:

ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ .

وعلم
خري كثري
ٌ
قال السعدي رمحه اهلل يف تفسريه «كتاب أنزلناه إليك مبارك» :أي فيه ٌ
غزير.
ﮋ ﭶ ﭷﮊ أي هذه احلكمة من إنزاله ،ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها
ويتأملوا أرسارها وحكمها.

فإنه بالتدبر فيه والتأمل ملعانيه ،وإعادة الفكر فيه مرة بعد مرة تدرك بركته وخريه ،وهذا
يدل عىل احلث عىل تدبر القرآن ،وأنه من أفضل األعامل.
وهلذا قال عبد اهلل بن مسعود:

«ال تنثروه نثر الدقل وال هتذوه ّ
هذ الشعر ،قفوا عند عجائبه ،وحركوا به القلوب ،وال
يكن هم أحدكم آخر السورة».
ويف مسند اإلمام أمحد عن عائشة ريض اهلل عنها:

ناسا يقرأون القرآن يف الليلة مرة أو مرتني ،فقالت :أولئك قرأوا ومل
«أنه ذكر هلا أن ً
يقرأوا ،كنت أقوم مع رسول اهلل ﷺ ليلة التامم فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران
والنساء ،فال يمر بآية فيها خوف إال دعا اهلل واستعاذ وال يمر بآية فيها استبشار إال دعا
اهلل ور َّغب إليه».
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 3 3الرسول قدوتنا:
 عن عقبة بن عامر قال :خرج علينا رسول اهلل ﷺ ونحن يف الصفة فقال :أيكم

حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين يف غري إثم وال
قطيعة رحم؟ فقلنا :يا رسول اهلل كلنا نحب ذلك.

قال« :أفال يغدو أحدكم إىل املسجد ،فيتعلم أو فيقرأ آيتني من كتاب اهلل عز وجل خري
له من ناقتني وثالث خري له من ثالث وأربع خري له من أربع ومن أعدادهن من اإلبل».
رواه مسلم وأبو داود

 عندما انجلت معركة أحد وجاء النبي ﷺ يدفن شهداء الصحابة ،كان يضع
الرجلني والثالثة يف القرب الواحد .فإذا جيء هبم سأل :أهيم كان أقرأ للقرآن؟ فإذا ُد َّل
عليه قدَّ مه يف اللحد والقرب.

 4 4من درر األقوال:
 قال أبو أمامة الباهيل:

اقرءوا القرآن وال تغرنكم هذه املصاحف املعلقة فإن اهلل ال يعذب قل ًبا هو وعاء للقرآن.

 قال ابن مسعود:

ال يسأل أحدكم عن نفسه إال القرآن ،فإن كان حيب القرآن ويعجبه فهو حيب اهلل
سبحانه ورسوله ﷺ ،وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض اهلل سبحانه ورسوله ﷺ.
 قال أبو هريرة :إن البيت الذي ُيتىل فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خريه وحرضته
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املالئكة وخرجت منه الشياطني ،وإن البيت الذي ال يتىل فيه كتاب اهلل عز وجل :ضاق
بأهله َّ
وقل خريه وخرجت منه املالئكة وحرضته الشياطني.
 قال أنس بن مالك :ر َب ٍ
تال للقرآن والقرآن يلعنه.
ُ

 قال ابن مسعود :ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا
الناس يفرطون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا
الناس خيوضون وبخشوعه إذا الناس خيتالون .وينبغي حلامل القرآن أن يكون مستكينًا
صياحا وال َّ
صخابا.
لينًا وال ينبغي له أن يكون جاف ًيا وال ممار ًيا وال
ً
 قال أبو حامد الغزايل:

«أما تستحي أن يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت يف الطريق فتعدل عن الطريق
وتقعد ألجله وتقرؤه وتتدبره حر ًفا حر ًفا حتى ال يفوتك يشء منه ،وهذا كتاب اهلل أنزله
إليك..
فصل لك فيه القول..
انظر كم َّ

وكم كرره عليك لتتأمل وتتدبر ،ثم أنت بعد كل هذا معرض!!

أفجعلت اهلل أهون عليك من بعض إخوانك؟

يزورك أخوك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إىل حديثه بكل قلبك ،فإن تكلم متكلم
ُف ،وها هو اهلل يقبل عليك ويتحدَّ ث إليك
أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن ك َّ
وأنت ُمدبر ُمعرض مشغول..
أفجعلته أهون عندك من بعض خلقه؟!».

95

انطلق في رمضان

 5 5من روائع القصص:
◄ رفعة الدنيا واآلخرة:

عن نافع بن عبد احلارث لقى عمر بن اخلطاب ،وكان عمر يستعمله عىل مكة ،فقال:
من استعملت عىل أهل الوادى ،فقال ابن أبزى .قال :ومن ابن أبزى؟ قال :موىل من
موالينا .قال :فاستخلفت عليهم موىل!! قال :إنه قارئ لكتاب اهلل عز وجل وإنه عامل
بالفرائض .قال عمر :أما إن نبيكم ﷺ قد قال:
أقواما ويضع به آخرين».
«إن اهلل يرفع هبذا الكتاب ً

◄ قف عند حدود اهلل:

هذا عيينة ابن حصن الفزاري يأيت إىل ابن أخيه احلر بن قيس ويقول له :إن لك عند هذا
الرجل -أي عمر -مكانًا فاستأذن يل عليه ،فيستأذن له عىل عمر وكان عيينة شديدً ا جاف ًيا
غليظا ،فدخل عىل عمر وقال :هيه يا ابن اخل َّطاب ..واهلل ما تعطينا اجلزل ،وال حتكم فينا
وهم أن يبطش به ،فقال احلر بن قيس :يا أمري املؤمنني ..إن اهلل أمر
بالعدل ،فغضب عمر
َّ
نبيه ﷺ فقال :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ  ،وإن هذا من اجلاهلني.
قال احلر بن قيس :فواهلل ما جتاوزها عمر وكان و َّقا ًفا عند كتاب اهلل عز وجل.

◄ كيف ُيعرفون؟!

مزمارا من
يف صحيح البخاري عن األشعريني قو ِم أيب موسى األشعري الذي أويت
ً
مزامري آل داود ،خيرب عنهم الراوي أهنم كانوا إذا نزلوا املدينة ،علم الناس قدومهم
بالقرآن!! قال:
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كدوي
يدو ُون بالقرآن
ِّ
إين أعلم قدوم األشعريني ومنازهلم باملدينة و َّملا أرهم ،كانوا ّ
النحل يف الليل.
فعالمتهم التي يعرف الناس قدومهم هبذه التالوات التي يضجون هبا يف الليل حييون
هبا ليلهم ويعبدون رهبم ،فكيف نُعرف نحن اليوم يف ليلنا؟!

 6 6القرآن في رمضان:
 رمضان شهر بدأ فيه نزول القرآن ،بل وكل الكتب املقدسة ،بذلك أخرب النبي ﷺ:
«أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضني من رمضان،
وأنزل اإلنجيل لثالث عرشة ليلة خلت من رمضان ،وأنزل الزبور لثامن عرشة خلت من
رمضان ،وأنزل القرآن ألربع وعرشين خلت من رمضان» .حسن

فهو شهر القرآن بال نزاع ،وكان جربيل يلقى النبي ﷺ كل ليلة من رمضان فيدارسه
القرآن ،وفيه يقرأ الناس القرآن ويستمعون إليه يتىل ويخُ تم يف املساجد ،وترى الطرقات
ووسائل املواصالت تكتظ بمن حيمل مصحفه ليقرأ وخيتم ،فمنهم من خيتم ختمة
واحدة ،ومنهم ختمتني ،ومن زاد زاد اهلل له.

 7 7وغابت شمس القرآن:
هجر الناس القرآن ،فأقبلوا عليه يف رمضان وهجروه بقية العام ،وألن هجر القرآن
أنواع ،فاعلموا أي نوع وقعتم فيه لتحذروه:
☼ هجر سامعه واإلصغاء إليه.

☼ هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه.
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☼ هجر التحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه.
☼ هجر تدبره وتفهمه.

☼ هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلب وأدوائها ،فيطلب شفاء دائه
من غريه ويهُ جر التداوي به.

 8 8دعاء:

◙ اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ،ماض َّيف حكمك ،عدل َّيف
قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك ،سميت به نفسك ،أو علمته أحدً ا من خلقك ،أو
أنزلته يف كتابك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي ونور
صدري وجالء حزين وذهاب مهي.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.
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كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً
قال اهلل تعاىل:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭖﭗﭘﮊ.

ومن هذه القوة التي أستحرضها:

♦ سأختم القرآن يف رمضان بنية جديدة وهي التعود عىل قراءته بعد رمضان.
♦ سأحرص عىل قراءة متدبرة أعلم هبا ماذا يريد اهلل مني؟

♦ سأتعلم أحكام تالوة القرآن يف حلقة التالوة يف املسجد املجاور.

♦ سأع ِّلم غيـري أحكام التالوة ،وسأغتنم رمضان واعتكاف العرش األواخر.

أخي..

ُفرغ جز ًءا من وقتك للقمة العيش؟!
أال ت ِّ

أال متكث مع أهلك كل يوم وقتًا ثابتًا ترعى مصاحلهم؟!
أال تزور أصحا ًبا تستأنس هبم؟!

أيكون القرآن وتعلمه أهون عليك من كل هذه األمور الزائلة؟!

ما موقفك من كتاب اهلل رعاك اهلل؟
أدع اإلجابة لك.
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شعار
اليوم
أصل ما أمر
اهلل به أن يوصل

غير عـالقاتك

7

 1 1أرباح اليوم:

♥ عدم انقطاع األثر بعد املوت :واألثر يتبع العمر ،واإلنسان ما دام ح ًيا ويميش
فأثره يتبع عمره ،فإذا انقىض العمر انقطع األثر ،ولذا قال :من أراد أن ُينسأ له يف أثره،
فليصل رمحه ،وهذا فيه فضل صلة الرحم بل وجوهبا.
♥ سعة الرزق :لذلك قال رسول اهلل ﷺ:

«من أحب أن ُيبسط له يف رزقه ،و ُينسأ له يف أثره فليصل رمحه».

♥ دخول اجلنة :قال رسول اهلل ﷺ قال:

«ال يدخل اجلنة قاطع».

قال سفيان يف روايته :يعني :قاطع رحم.

♥ مضاعفة األجر مرتني :قال رسول اهلل ﷺ:

«الصدقة عىل املسكني صدقة ،وعىل ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة».

♥ أرسع مكافأة :قال رسول اهلل ﷺ:

«أرسع اخلري ثوا ًبا .الرب وصلة الرحم ،وأرسع الرش عقوبة ،البغي وقطيعة الرحم».
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 2 2نور قرآني:

* عن أيب هريرة قال« :ملا نزلت هذه اآلية :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [الشعراء:

 ]214دعا رسول اهلل ً
قريشا ،فاجتمعوا فعم ،وخص وقال« :يا بني عبد شمس ،يا بني
كعب بن لؤي ،أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب ،أنقذوا أنفسكم من النار،
يا بني عبد مناف ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني
عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار ،يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ،فإين ال أملك لكم
محا سأبلها ببالها» [رواه مسلم] ،وقوله ﷺ« :ببالها» هو بفتح
من اهلل شيئًا ،غري أن لكم ر ً
الباء الثانية وكرسها «والبالل» :املاء .ومعنى احلديث :سأصلها ،شبه قطيعتها باحلرارة
تطفأ باملاء وهذه تربد بالصلة.

فــــائدة

ِ
ـم بدأ اهلل بعشرية النبي األقربني؟ لو كنت متيش قرب هذا املسجد ..هل تستطيع
ل َ
أن تقول لشخص يميش ال تعرفه اذهب معي إىل املسجد؟ ال يعرفك ،سيتوجس منك
خيفة ،لكن بإمكانك أن تقول ألخيك ،البن أخيك ،لقريبك ،لصهرك ،البن عمك،
البن عمتك ،البن خالتك ،البن خالك ،اذهب معي ،فالقرابة فيها ثقة ،لذا ينبغي أن
تستغل هذه الثقة املوجودة بني األقارب يف إيصال اخلري والدعوة إىل اهلل.

 3 3الرسول قدوتنا:
 عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إنكم ستفتحون ً
أرضا يذكر فيها القرياط»،

خريا،
ويف رواية« :ستفتحون مرص وهي أرض يسمى فيها القرياط ،فاستوصوا بأهلها ً
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محا»
محا» ،ويف رواية« :فإذا افتتحتموها ،فأحسنوا إىل أهلها ،فإن هلم ذمة ور ً
فإن هلم ذمة ور ً
وصهرا» [رواه مسلم].
أو قال« :ذمة
ً

قال العلامء :الرحم التي هلم كون هاجر أم إسامعيل منهم «والصهر» كون مارية أم
إبراهيم ابن رسول اهلل ﷺ منهم.

 وعن ابن عمر قال :جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل إين أذنبت ذن ًبا
عظيماً فهل يل من توبة؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :ألك والدة» ،ويف رواية ابن قتادة« :أما لك
والدة» قال :ال .قال« :ألك خالة» قال :نعم قال« :فربها».

 وعن معاوية بن جامهة السلمي قال :أتيت رسول اهلل ﷺ فقلت :يا رسول اهلل إين
كنت أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة .قال« :وحيك أحية أمك؟»
قلت :نعم قال« :ارجع فربها» ،ثم أتيته من اجلانب اآلخر فقلت :يا رسول اهلل إين كنت
أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة .قال« :وحيك أحية أمك» قلت:
نعم يا رسول اهلل .قال« :فارجع إليها فربها» ،ثم أتيته من أمامه فقلت :يا رسول اهلل إين
كنت أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة .قال« :وحيك أحية أمك؟»
قلت :نعم يا رسول اهلل .قال« :وحيك ألزم رجلها فثم اجلنة».
 وروي عن عمر أن رج ً
نفسا؟ قال :أمك حية؟ قال :ال .قال:
ال قال له :قتلت ً
فأبوك؟ قال نعم .قال فربه وأحسن إليه ،ثم قال عمر :لو كانت أمه حية فربمها وأحسن
إليها رجوت أن ال تطعمه النار أبدً ا.

 4 4من درر األقوال:
 قال اإلمام النووي رمحه اهلل« :صلة الرحم هي اإلحسان إىل األقارب عىل حسب
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حال الواصل ،فتارة تكون باملال ،وتارة باخلدمة ،وتارة بالزيارة والسالم وغري ذلك».

 عن أنس قال :إن املرء ليصل رمحه وما بقي من عمره إال ثالثة أيام فينسؤه اهلل -أي
يؤخره -ثالثني سنة ..وإنه ليقطع الرحم وقد بقي من عمره ثالثون سنة فيصريه اهلل إىل
ثالثة أيام.

 5 5من روائع القصص:
◄ روي عن أيب هريرة أنه جلس حيدِّ ث عن رسول اهلل ﷺ فقال:

«أحرج عىل كل قاطع رحم إال قام من عندنا».
ِّ

فلم يقم أحد إال شاب من أقىص احللقة فذهب إىل عمته ألنه كان قد خاصمها منذ
سنتني فصاحلها ،فقالت له عمته ما جاء بك يا ابن أخي ،فقال :إنى جلست إىل أبى هريرة
صاحب رسول اهلل ﷺ فقال :أحرج عىل كل قاطع رحم إال قام من عندنا ،فقالت له
عمته :ارجع إىل أبى هريرة واسأله مل ذلك ،فرجع إليه وأخربه بام جرى له مع عمته وسأله
مل ال جيلس عندنا قاطع رحم؟ فقال أبو هريرة :إنى سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
«إن الرمحة ال تنزل عىل قوم فيهم قاطع رحم».

 6 6صلة الرحم فى رمضان:
 إن شهر رمضان تتضاعف فيه األجور ،وصلة الرحم من أعظم العبادات ،فرمضان
فرصة لتوثيق هذة العبادة بني األرحام ملا فيه من صفاء نفس اخللق وقرهبم من اهلل ،وشهر
رمضان تتعدد فيه وسائل الصلة بني األرحام من اتصال للتهنئة بقدوم الشهر ،ودعوات
عىل اإلفطار ،والتزاور يف عيد الفطر ،فيجب عىل كل مقرص ىف هذة العبادة أن ال يضيع
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هذة الفرصة الغالية.

 7 7وغابت شمس صلة الرحم:
☼ عدم الصدقة عىل املحتاج من األرحام فبعض األرس فيها أغنياء ومع ذلك جتد أن
فيها فقراء حمتاجني.
☼ عدم اإلهداء إما بخ ً
ال وإما اعتقا ًدا بأن املوصول ليس بحاجة وأنه ربام يفهمها
خطأ ،ومعلوم دور اهلدية يف جلب املودة ويف احلديث« :هتادوا حتابوا».

☼ عدم التزاور بني األرحام فربام مضت األيام والشهور والسنون ومل ير األرحام
بعضا.
بعضهم ً
☼ عدم مشاركة األرحام أفراحهم وأحزاهنم.

☼ عدم وصل األقارب إال إذا وصلوه ،وهذا يف حقيقة األمر ليس واص ً
ال لرمحه وإنام
هو مكافئ ،ويف احلديث الذي أخرجه البخاري« :ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل
الذي إذا قطعت رمحه وصلها».

 8 8دعاء:
◙ اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ...اللهم اجعلنا ممن يستمعون
القول ويتبعون أحسنه يا رب العاملني.
◙ اللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم وأعنا عىل بر أقاربنا.
◙ اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الرحم.

◙ اللهم أعنا عىل وصل ما أمرتنا أن نصله ،وأن نقطع ما أمرت هبجره.
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أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما وهذا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأعمل برنامج شهري لزيارة األرحام واألقارب.

♦ سأشارك األرحام واألقارب يف أفراحهم وأحزاهنم.

♦ سأقوم بدعوهتم عىل مناسبة عائلية تكون فرصة للتالقي واملودة.
♦ سأتصل هبم من حني آلخر وأتعرف عىل أحواهلم.

♦ سأجدِّ د نيتي هلل فتكون الصلة هلل وحده ال ألجل مصلحة دنيوية.
♦ سأطلب مساحمتهم إن كان هناك تقصري يف صلتهم.
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شعار
اليوم
موسم
إطفــاء احلرائق

غير قلبيـاتك

8

 1 1أرباح اليوم:

♥ مغفرة اهلل وعفوه :ﮋ ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ .
♥ يكفيك أن اهلل مطلع عىل نقاء قلبك.

عزا ومن تواضع هلل
♥ حتقيق العزة واالنتصار عىل النفس ،فام زاد اهلل عبدً ا بعفو إال ً
رفعه.
♥ التفرغ ملعايل األمور فال وقت للعظامء حتى يقفوا عند التوافه.
♥ القدرة عىل الرتكيز واإلبداع والسالمة من التشتت.

♥ طريق الفوز برضا اهلل وجنته ،قال النبي ﷺ« :من كظم غي ًظا وهو قادر عىل أن ُين ِْف َذه
دعاه اهلل -عز وجل -عىل رءوس اخلالئق يوم القيامة ،خيريه من احلور العني ما شاء».
♥ احللم دليل قوة إرادة صاحبه .قال النبي ﷺ« :ليس الشديد بالصرُّ ْ َعة -مغالبة الناس
ورضهبم ،-إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».

♥ احللم أفضل وسيلة لكسب اخلصوم وحتويلهم إىل أصدقاء ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [فصلت .]34 :التفرغ للنفس وإصالح
عيوهبا.
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وجترأ عليه أراذل الناس.
♥ بقاء اهليبة ألن من حاسب عىل كل يشء هانت نفسه َّ

♥ حتقيق اهلدوء النفيس واالستقرار الداخيل لسالمة القلب من شوائب العتاب
واخلصومات.

♥ التسامح عالج ألمراض كثرية كالكذب والبخل والغضب واجلبن واخلوف والقلق.
♥ إبقاء املودة فمن كثر عتابه قل أصحابه.

 2 2نور قرآني:

* ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [األعراف .]199

أمر له عليه الصالة والسالم بمكارم األخالق أي خذ بالسهل اليسري
ﮋ ﭵ ﭶﮊ ٌ
يف معاملة الناس ومعارشهتم ،قال ابن كثري :وهذا أشهر األقوال ويشهد له قول جربيل
َ
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك ،وتصل من قطعك»
للرسول ﷺ« :إن اهلل
ﮋﭷ ﭸﮊ أي باملعروف واجلميل املستحسن من األقوال واألفعال ﮋﭹ ﭺ
ﭻﮊ أي ال تقابل السفهاء بمثل سفههم بل احلم عليهم ،قال القرطبي :وهذا
تأديب جلميع خلقه.
وإن كان خطا ًبا لنبيه عليه الصالة والسالم فهو
ٌ

 3 3الرسول قدوتنا:

ِ
باب من كافة فئات املجتمع ،فقد هجاه الشعراء،
فلقد نال رسول اهلل ﷺ الشتائم والس َ
وسخر منه سادة قريش ،ونال منه السفهاء بالرضب باحلجارة ،وقالوا عنه ساحر وجمنون
وغري ذلك من صور األذى التي كان يتلقاها رسول اهلل بسعة صدر وعفو وحلم وتسامح
ودعاء ملن آذاه باملغفرة والرمحة ،ومن حلمه وعفوه ﷺ مع األعراب ،فحينام أقبل عليه
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ذلك األعرايب اجللف ،فشد رداء النبي ﷺ بقوة ،حتى أ َّثر ذلك عىل عنقه ،فصاح األعرايب
قائالًُ :مر يل من مال اهلل الذي عندك ،فقابله النبي ﷺ وهو يضحك له ،والصحابة من
حوله يف غضب شديد من هول هذا األمر ،ويف دهشة من ضحك النبي ﷺ وعفوه ويف
هناية األمر ،يأمر النبي صحابته بإعطاء هذا األعرايب شي ًئا من بيت مال املسلمني.

 4 4من درر األقوال:

 قال ابن القيم :فإِن املخلوق حيلم عن جهل ويعفو عن عجز ،والرب تعاىل حيلم مع
كامل علمه ،ويعفو مع متام قدرته ،وما أضيف يشء إىل يشء أزين من حلم إىل علم ،ومن
عفو إىل اقتدار ،وهلذا كان يف دعاء الكرب وصفه سبحانه باحللم مع العظمة ،وكونه حليماً
من لوازم ذاته سبحان.
 وقال األحنف :إياكم ورأي األوغاد .قالوا :وما رأي األوغاد؟ قال :الذين يرون
عارا!!
الصفح والعفو ً

 وعن األحنف أنه قال :ما عاداين أحد قط إال أخذت يف أمره بإحدى ثالث خصال:
إن كان أعىل مني عرفت له قدره ،وإن كان دوين رفعت قدري عنه ،وإن كان نظريي
تفضلت عليه.
 قال أبو بكر بن عبد اهلل :أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهنم.

 5 5من روائع القصص:
◄ شتم رجل ابن عباس فلام قىض مقتله ،فقال :يا عكرمة ،انظر ..هل للرجل حاجة
فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى.
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◄ وأسمع رجل معاوية كال ًما شديدً ا فقيل له :لو عاقبته؟ فقال :إين ألستحي أن
يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي.

◄ وجاء غالم ألبى ذر وقد كرس رجل شاة له ،فقال له :من كرس رجل هذه؟ قال :أنا
حرضك عىل غيظي ،فأعتقه.
فعلته عمدً ا ألغيظك ،فرضبنى ،فتأثم .فقال :ألغيظن من َّ

◄ وشتم رجل عدي ابن حاتم وهو ساكت ،فلام فرغ من مقالته قال :إن كان بقي
عندك يشء فقل قبل أن يأيت شباب احلي ،فإهنم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم مل يرضوا.
◄ ولقي رجل عىل بن احلسني رىض اهلل عنهام ،فسبه ،فثارت إليه العبيد ،فقال:
مهالً ،ثم أقبل عىل الرجل فقال :ما سرت عنك من أمرنا أكثر ،ألك حاجة نعينك عليها؟
فاستحى الرجل ،فألقى عليه مخيصة كانت عليه ،وأمر له بألف درهم ،فكان الرجل بعد
ذلك يقول :أشهد أنك من أوالد الرسول.
◄ وقالت جارية أليب الدرداء :إين سممتك منذ سنة فام عمل فيك شي ًئا؟! فقال :مل
فعلت ذلك؟ فقالت :أردت الراحة منك ،فقال :اذهبي فأنت حرة لوجه اهلل.
◄ قال الزهري :متى قلت للملوك أخزاك اهلل فهو حر.

◄ اغتاظت عائشة ريض اهلل عنها عىل خادم هلا ثم رجعت إىل نفسها فقالت :هلل در
التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء.
ً
ً
شيخا من أهل دمشق قطيفة مل تعجبه ،فحلف أن
قامشا فأعطى
◄ وقسم معاوية
يرضب هبا رأس معاوية ،فأتاه فأخربه فقال له معاوية :أوف بنذرك ولريفق الشيخ
بالشيخ!!
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 6 6احللم في رمضان:
 قال ﷺ« :فإن سا َّبه أحد أو شامته فليقل إين صائم».

احللم والعفو من أمجل أخالق رمضان ،فهو شهر املغفرة والعفو ،مما يغري العبد بأن
عمن أساء إليه أو ظلمه ،وال يوقع به العقوبة عند القدرة عليه ،طم ًعا يف أن يعامله
يعفو َّ
مستحرضا قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ.
اهلل باملثل
ً

 7 7وغابت شمس احللم:
فخرس الناس صيامهم:

☼ بغضب يف قيادة السيارة.
☼ بغضب يف حتصيل حق.

☼ بمشاجرة مع موظف يف مصلحة حكومية.
☼ بنزاع بني اثنني انتهى بسباب وشجار.

☼ بخالف بني زوجني أدى إىل خصومة وهجر.

 8 8دعاء:
◙ اللهم ارزقنا احللم واألنابة ،واجعلنا من الذين إذا جهل عليهم صربوا ،واجعلنا ممن
إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سال ًما.
◙ اللهم أيام امرئ شتمني أو آذاين أو نال مني ،اللهم إين عفوت عنه ،فاعف عنه.
خمرجا أن يعفو عبادك عني.
◙ اللهم إين عفوت عن عبادك فاجعل يل ً
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أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ إذا متلك منك الغضب فأرسع باالستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم ،وقل إين صائم
إين صائم!!
♦ ال تنتقم لنفسك ،وإنام اجعل االنتصار حني تُنتهك حمارم اهلل.

♦ اقتد بنبيك فال تغضب لنفسك ،وإنام اجعل طاقة الغضب كلها هلل.

♦ ارحم اجلهالء بأن ال تقابل إساءهتم بمثلها فتكون من عباد الرمحن الذين قال اهلل
تعاىل فيهم:
ﮋﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ.
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
غايتـــي
فــــوق النجوم

غير قنـاعاتك

9

 1 1أرباح اليوم:
♥ التغلب عىل شهوات البطن والفرج.

♥ القدرة عىل اإلنجاز عن طريق صيام الساعات الطويلة.
♥ التحكم يف النفس عند الغضب لئال يفسد الصيام.

♥ االستعالء عىل مظاهر اإلغراء واملتع اللحظية يف سبيل الوصول إىل اهلدف املرسوم.
♥ القدرة عىل حتمل األذى وجتاوز األزمات حتى أحقق ما أريد.

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮦﮧﮨﮩﮊ.

قال ابن القيم:

«علق سبحانه اهلداية باجلهاد ،فأكمل الناس هداية أعظمهم جها ًدا ،وأفرض اجلهاد:
جهاد النفس وجهاد اهلوي وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا ،فمن جاهد هذه األربعة ىف اهلل
هداه اهلل سبل رضاه املوصلة إىل جنته ،ومن ترك اجلهاد فاته من اهلدى بحسب ما ع َّطل
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من اجلهاد ،وال يتمكن من جهاد عدوه يف الظاهر إال من جاهد هذه األعداء باطنًا ،فمن
انترص عليها انترص عىل عدوه ،ومن نُصرِ ت عليه انترص عليه عدوه».

كان اإلمام املجاهد عبداهلل بن املبارك يقول :من اعتاصت عليه مسأل ٌة فليسأل َ
أهل
الثغور ،فإن اهلل يقول:
ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ.

ويف اآلية معنى لطيف ،فعىل الرغم من أن اجلهاد نفسه لون من ألوان اهلداية بل هو
أعالها لكنه سبحانه وعدهم باهلداية إن جاهدوا!! فيكون املعنى هنا :إما زيادة ما نالوه
من اهلدى ،أو الثبات عليه.

 3 3الرسول قدوتنا:

ومن مالمح قوة إرادته وشدة بأسه:

 عدم الرتدد:

يف غزوة أحد مال النبي ﷺ إىل عدم اخلروج من املدينة ،واختار الصحابة اخلروج،
فنزل عىل رأهيم ،وخافوا أن يكونوا قد استكرهوه ،فراجعوه أن ينزلوا عىل رأيه وال
خيرجوا ،فقال هلم :ما ينبغي لنبي إذا لبس ألمته أن يضعها حتى يقاتل.

 هجر الراحة:

جاء يف وصف النبي ﷺ:

ليست له راحة ،وهو بذلك يطيع أمر ربه الذي قال:

ﮋ ﯡ ﯢ ﯣﮊ
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فادأب يف العمل ،وهو من الن َّْصب أي التعب ،وورد يف اآلية مخسة أقوال:
أي:
ْ

 -أحدها :فإذا فرغت من الفرائض فانصب يف قيام الليل ،قاله ابن مسعود.

 والثاين :فإذا فرغت من الصالة فانصب يف الدعاء ،قاله ابن عباس والضحاكومقاتل.
 -والثالث :فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب يف عمل آخرتك ،قاله جماهد.

 -والرابع :فإذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ،قاله الشعبي والزهري.

صح بدنك فاجعل صحتك نَص ًبا يف العبادة.
 -واخلامس :إذا َّ

 4 4من درر األقوال:
 قال ابن عطاء:
 قال ابن القيم:

اإلمداد عىل قدر االستعداد.

مأمورا بإزالته ألزاله!!
ولو توكل العبد عىل اهلل حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه وكان
ً

 قال أبو الطيب املتنبي:

عىل قدر أهل العزم تأيت العزائم وعىل قدر الكرام تأيت املكارم.

 قال هنري فورد :إذا كنت تعتقد بأنك ُيمكن أن تعمل شي ًئا ،أو تعتقدُ بأنك ال
تستطيع ،فأنت يف كلتا احلالتني عىل صواب ،وقال :ال يوجد يشء صعب عمل ًيا إذا قمت
ِ
صغرية.
بتقسيمه إىل أعامل
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 قال نابليون بونابرت :ال توجد كلمة مستحيل إال يف قاموس الضعفاء.

 قال طاغور :سأل املمكن املستحيل :أين تقيم؟ فأجاب :يف أحالم العجزة!!

 5 5من روائع القصص:
إرادة حصان!!
ذات يوم والفالح عائد إىل بيته بعد يوم حافل بالعمل ،وحصانه يميش إىل جواره وعىل
ظهره شي ًئا من ثامر أرضه ،وإذا باحلصان يفزع فجأة ويركض نحو بئر عميقة ويسقط
فيها ،أرسع الفالح ليطالع فرسه الذي يئن يف البئر واهللع يمأل قلبه ،وفكر الفالح يف
حيلة خيرج هبا حصانه ،فأعيته احليلة ،فقرر بعد مهلة من الرتدد أن يرتك احلصان يف البئر،
فالحا آخر ويسقط
بل لقد اهتدى إىل ما هو أبعد من ذلك ،فالبئر جافة ،وقد تؤذي
ً
فيها إحدى حيواناته ،فلم ال ينادي جريانه من الفالحني ويردم البئر ،ويكون بذلك دفن
احلصان بدالً من أن تفوح رائحته النتنة بعد موته ،ويف نفس الوقت ختلص من تلك البئر
التي ال فائدة منها.
وهكذا نادى املزارع جريانه وطلب منهم املساعدة يف ردم البئر ،وأخربهم بمراده من
ردمه والفائدة املرجوة من ذلك فوافقوه ،وبدأو العمل،وما هو إال وقت قليل إال وبدأ
الرتاب ينهال عىل ظهر احلصان القابع يف البئر بال حيلة ،ومل يمر وقت طويل حتى أدرك
احلصان حقيقة ما جيري وأيقن أنه هالك ال حمالة ،فارتفع صهيله يف فزع وخوف ،لكنه
أمرا هو اآلخر!!
تأكد أن القوم قد أبرموا أمرهم ولن يعودوا فيه ،حينها قرر أن يدبر ً

وبينام القوم مستمرون يف إلقاء األتربة يف البئر بال توقف ،وإذا بصوت احلصن ينقطع
متا ًما ،فال عويل وال رصاخ ،وال صهيل أمل وخوف ،فقرر املزارعون بعد فرتة أن يتوقفوا
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ليلقوا نظرة عىل احلصان الذي اختفى صهيله متا ًما ،وحينها رأى القوم مشهدً ا عجي ًبا!!

فحينام كان املزارع ورفاقه منهمكون يف إلقاء الرتاب عىل احلصان ،كان احلصان مشغوالً

هبز ظهره كلام سقطت عليه األتربة ،فيلقيها أرضا ويرتفع بمقدار سنتيمرتات إىل األعىل،
واستمر احلال عىل هذا املنوال ،هذا يرمي باألتربة واألوساخ ،وذاك يلقيها من فوق ظهره
ويرتفع فوقها ،ورويدً ا رويدً ا وجد اجلميع احلصان وقد أصبح قري ًبا من النور ،وبدالً من
أن تغرقه القاذورات وتدفنه ،اختذها مسو ًغا لريتفع فوقها وينهض من خالهلا ،إىل أن
خالصا!
رشا
ً
صار ً
حرا ،والفضل يعود إىل ما كان يظنه ً
والفائدة:

احلل الوحيد حيال تلك املصائب التي تنهال عىل ظهورنا هو هز الظهر واالرتفاع
فوقها للخروج من حفرة اهلالك.

 6 6قوة اإلرادة في رمضان:
 كثري من الناس كان يستبعد قبل رمضان استطاعته الصوم ملدة أربع عرشة ساعة
متواصلة يف جو شديد احلرارة؟!
 كثري منا مل يكن يظن أنه يستطيع التخلص من التدخني ..من مطالعة الشاشات..

 كثريون ما كان يتصورون أن يقوموا ثلث الليل ونصفه ..وأن يقل نومهم عام كان
عليه قبل رمضان ..أو أن تتحمل أبداهنم كل هذه املشاق.
 ويف رمضان خروج عن املألوف وكرس للروتني وانعتاق من أرس العادات
املستحكمة ،ويف هذا تقوية إلرادة املرء وعزيمته.
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 7 7وغابت شمس اإلرادة:
☼ أرسى عادات قبيحة ..السهر ..التدخني ..الوقوع يف أعراض الناس ..النوم عن
الصالة ..عدم املحافظة عىل الفرائض ..االستسالم ملكائد الشيطان ..وبقدر ما تقوى
اإلرادة يضعف سلطان العادة.

 8 8دعاء:
◙ اللهم أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من
اجلبن والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

◙ اللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزيمة عىل الرشد ،وأسألك شكر نعمتك
وحسن عبادتك ،وأسألك قل ًبا سليماً ولسانًا صاد ًقا ،وأسألك من خري ما تعلم ،وأعوذ
بك من رش ما تعلم ،وأستغفرك ملا تعلم ..إنك أنت عالم الغيوب.
◙ اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

عيل ،واهدين
عيل ،وامكر يل وال متكر َّ
عيل ،وانرصين وال تنرص َّ
◙ رب أعني وال تعن َّ
عيل.
ويسرِّ اهلدى يل ،وانرصين عىل من بغى َّ

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.
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 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً
♦ املسارعة يف اخلريات.

♦ سأطمع يف بلوغ أعايل الدرجات يف العبادات.
♦ سأعليِّ سقف طموحي الوظيفي.

♦ لن تأرسين بعد اليوم رغبة أو رهبة.

♦ سأقيض عىل امللل وقرص النفس عن طريق وضوح اهلدف واستحضار حالوة األجر.
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
سأقتــــل
مللي بيدي

10

 1 1أرباح اليوم:
♥ تنويع العبادات ومن ثم تنويع طرق الثواب واألجر.
♥ عدم الوقوع أرسى للملل مرض العرص.

♥ سد الطريق عىل الشيطان إذا استدرجنا أللوان العصيان.
♥ أعرف سياسة النفس وطريق قيادهتا إىل اجلنة.

 2 2نور قرآني:

* َّ
مل بنو إرسائيل أجود الطعام؛ ألهنم أداموا أكله ،فقالوا كام أخرب ربنا :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮊ.

جالسا ،ومرة قائماً  ،ومرة وهو يميش ،ثم قرأ قول اهلل
* كان اخلليفة املأمون يقرأ مرة
ً
مستأنسا :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ  ،وهذه اآليات تدل
تعاىل
ً
عىل أن اإلنسان قلق بطبعه ملول متطلع إىل التغري ،ولو عاش أرغد عيش يف أفخم قرص
مع أمجل البرش ،فرسعان ما يتسلل إليه امللل.
* ولذا كان امللل مستحي ً
ال يف اجلنة مع أن فيها اخللود ،لكن مع اخللود جتدد النعيم
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وأصناف امللذات ،ولذا وصف اهلل أهل اجلنة بقوله :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ .

* وملا علم اهلل طبيعتنا التي خلقنا هبا كان التنويع يف ما خلق لنا رمحة بنا ولط ًفا ..قال
اهلل :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ .

* وقــال يف الزرع :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ ،وقال فيــه كذلك :ﮋ ﮫ ﮬ
ﮭﮊ.
* ويف اجلامدات :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ .

* حتى األيام التي خلقها ال تبقى عىل حال واحد ..قال تعاىل :ﮋ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﮊ.

 3 3الرسول قدوتنا:
 فتح لنا النبي ﷺ ما ال حُيىص من أبواب الطاعات وكنوز العبادات ،وكان قدوة

عملية لنا.

َّ 
حذر النبي ﷺ من حتميل النفس فوق ما تطيق ليطرد عنها امللل ،فقال ﷺ:
«ل ُي ِّ
صل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فرت فلريقد».
وهذا من أسباب توفري الراحة اجلسمية والنفسية التي من شأهنا جتديد العزم وتقوية
النفس عىل اإلقبال عىل العبادة برغبة وحب.
 وهنى النبي ﷺ من رآه خيالف هذه الوصية ،فعن عائشة ريض اهلل عنها أن النَّبِ َّى
ﷺ دخل عليها وعندها امرأ ٌة قال« :من هذه».
«مه ،عليكم بام تُطيقون ،فواهلل الَ َي َم ُّل اللهَُّ َحتَّى
قالت فالنة تذك ُُر من صالهتا .قالَ :
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تمَ ُّلوا» .وكان أحب الدِّ ين إليه ما دام عليه ص ِ
اح ُب ُه» [رواه البخاري ومسلم].
َ
َّ
َ

 أخربنا النبي ﷺ هبذه احلقيقة« :إن لكل عمل شرِ َّ ة ،ولكل شرِ َّ ة فرتة ،فمن كانت
فرتته إىل سنتي فقد اهتدى ،ومن كانت إىل غري ذلك فقد هلك» ،واحلديث يشري إىل
حالني:

حال اإلقبال :تزيد من النوافل ،كصيام التطوع ،وقيام الليل ،وصدقة الرس وغريها.

حال اإلدبار :نلزم أنفسنا بالفرائض ،فال ننزل عن يشء منها ،قد نرتك النوافل،
فرتكها حيرمنا من األجر وال يوجب العقوبة ،أما الفرائض فرتكها يوجب العقوبة،
فلنعض عليها بالنواجذ.

 4 4من درر األقوال:
 كان أبو الدرداء يقول« :إين ألستجم نفيس باليشء من الباطل ،ألستعني به عىل
احلق».

وإدبارا،
 قال عبد اهلل بن مسعود« :إن للقلوب شرَِّ ة وإقباالً ،وإن للقلوب فرتة
ً
فاغتنموها عند شرَِّ هتا وإقباهلا ،ودعوها عند فرتهتا وإدبارها».

 5 5من روائع القصص:

◄ ذات يوم مرض عبد اهلل بن مسعود ] ،فعاده بعض أصحابه ،فجعل يبكي
فعوتب يف ذلك فقال :إين ال أبكي ألجل املرض؛ ألين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
املرض ك َّفارة ،وإنام أبكي أنه أصابني عىل حال فرتة (فتور) ،ومل يصبني يف حال اجتهاد،
ِ
ِ
ب َل ُه ِم ْث ُل َما ك َ
وذلك ألن النبي ﷺ يقول« :إِ َذا َم ِر َض ا ْل َع ْبدُ َأ ْو َسا َف َر كُت َ
َان َي ْع َم ُل ُمقيماً
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ِ
يحا» ،فلام أعاقه املرض عن عبادة حمدودة بكى عىل ما فاته من األجر والثواب.
َصح ً

 6 6امللل في رمضان:
 ليس له وجود ،وكيف حيرض بيننا وأنت تتقلب بني ألوان الطاعات املختلفة ،من
قيام إىل صيام ،إىل قراءة قرآن ،إىل صدقة عىل الفقراء ،وهي ألوان من الطاعة تتفاوت بني
عبادات فردية وعبادات مجاعية ،وتتفاوت كذلك بني عبادات بدنية وأخرى مالية ،ومع
هذا التنويع يلقى امللل مرصعه وال يعود له وجود عىل اإلطالق.

 7 7وغابت شمس هذا اليوم:
☼ وقوع املعايص:

فامللل يؤدي إىل االنجرار إىل أي يشء يمأل الوقت ،فيغتنم الشيطان الفرصة ،ويوقع
املرء يف املعصية ،بل ويتفنن الناس يف املعايص اجلديدة بعد أن سئموا املعايص القديمة
املعتادة!!

☼ خسارة العمر واملال:

والعمر أغىل من املال ،وضياعه هو ضياع األبد ،وخسارة اجلنة ،والشقاء يف جهنم،
وامللول ال حيفظ وقته ،وينسى أمهية عمره ،فيضيع.

☼ حدوث الفشل واإلخفاق وعدم حتقيق اآلمال:

فينرصف امللول عن اجلد واالجتهاد واحلرص واملتابعة ،فإن كان طال ًبا أمهل يف دراسته،
وإن كان موظ ًفا أمهل يف أداء واجبه ،وإن كانت زوجة فرطت يف حق زوجها وأوالدها،
وإن كان غن ًيا انفق ماله يف التفاهات إن مل تكن املوبقات.
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 8 8دعاء:
◙ اللهم ثبت اإليامن يف قلوبنا.

◙ اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء..

◙ اللهم إنا نعوذ بك من الضالل بعد اهلدى ..ونعوذ بك من الفتور بعد النشاط ..ومن
املعصية بعد الطاعة.
◙ اللهم ال تقبضنا عىل حال فرتة وال تتوفنا عىل غفلة.

◙ واجعل اللهم خري أعاملنا خواتيمها وخري أيامنا يوم أن نلقاك.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 انرش يف من حولك ألوان العبادات وأشكال قضاء األوقات يف الطاعات واملباحات
در ًءا للحرام واملوبقات.
 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.
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كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ عند محاسة النفس للطاعة سألزمها النوافل ،وعند فتورها سأحافظ عىل الفرائض.

♦ عند امللل والفتور سأستعني بصحبة الصاحلني تؤنس وحديت وتقتل حظ نفسني
وتنقذين من شيطاين.
♦ سأمأل أوقايت حتى ال أدع الفرصة لفراغ يتسلل يقودين إىل ملل ثم إىل عصيان.

سأنوع عبادايت ،ولن أقترص عىل ألوان حمددة من الطاعات سدً ا للملل البرشي،
♦
ِّ
وهذا يلزمني االستزادة من العلم والقراءة يف أبواب القربات.
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
وكلوا واشربوا
وال تسرفوا

11

 1 1أرباح اليوم:
التقوي بالطعام عىل العبادة ال أن يكون عائ ًقا حيول دون التلذذ هبا.
♥ ِّ
♥ معرفة هدي النبي ﷺ يف الطعام ونيل ثواب االقتداء به.

♥ مكافحة السمنة والوصول إىل بدن صحي قوي ،وصاحبه خري وأحب إىل اهلل من
املؤمن الضعيف.
♥ النجاة من أمراض القلب والسكر وغريها من األمراض الناجتة عن التخمة.

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ

[األعراف.]31

فكيف احلال يف شهر حتتاج فيه إىل بدن معاىف وعقل صايف وقلب خاشع ..ولكننا
لألسف إذا ذكر شهر رمضان ذكرت الوالئم واملوائد ،فيستهلك املسلمون من الطعام
أضعاف ما يستهلكونه يف أي شهر أخر.
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 3 3الرسول قدوتنا:
 كان رسول اهلل ﷺ يفطر عىل متر وماء وكان ال يكثر من الطعام خاصة يف رمضان،

فقد أوصانا النبي ﷺ فقال« :كلوا وتصدقوا والبسوا يف غري إرساف وال خميلة»[ .حسن]

رشا من بطن بحسب ابن آدم أكالت
 ويف احلديث قال ﷺ« :ما مأل آدمي وعاء ً
يقمن صلبه ،فإن كان ال حمالة ،فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه»[ .صحيح].
قال احلافظ ابن رجب عن هذا احلديث :إنه أصل عظيم جامع ألصول الطب كلها،
وقد قال ابن ماسويه الطبيب ملا قرأ هذا احلديث قال :لو استعمل الناس هذه الكلامت
يعني من قوله ﷺ« :حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه» إىل آخره لسلموا من األمراض
واألسقام ولتعطلت املارستانات ودكاكني الصيادلة.
 وقال ﷺ ذا ًما البدانة والبدناء« :خري الناس قرين الذي أنا منهم ،ثم الذين يلوهنم،
الس َمن».
ثم الذين يلوهنم ،ثم ينشأ أقوام يفشو فيهم ِّ

 4 4من درر األقوال:

 قال سفيان الثوري :بقلة الطعام متلك سهر الليل.

 قال سحنون :ال يصلح العلم ملن يأكل حتى يشبع.

 قال عمر بن اخلطاب :إياكم والبطنة ،فإهنا مكسلة عن الصالة ،مفسدة للجسم،
مؤدية إىل السقم ،وعليكم بالقصد يف قوتكم ،فهو أبعد من الرسف ،وأصح للبدن،
وأقوى عىل العبادة ،وإن العبد لن هيلك حتى يؤثر شهوته عىل دينه.
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 قال القايض عياض :مل تزل العرب واحلكامء تتامدح بقلة الغذاء والنوم ،وتذم
بكثرهتام.
عي بالذنب يعمله.
عي بالبطنة كام ُي رَّ
 قال سلمة بن سعيد :إن كان الرجل ل ُي رَّ

 قال مالك بن دينار :ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكرب مهه ،وأن تكون شهوته
هي الغالبة عليه.
 قال حممد بن واسع :من َّ
قل طعمه فهم وأفهم وصفا ورق ،وإن كثرة الطعام لتثقل
صاحبه عن كثري مما يريد.
 قال أبو حامد الغزايل:

ويقال يف كثرة األكل ست خصال مذمومة:
أوهلا :أن يذهب خوف اهلل من قلبه.

الثاين :أن يذهب رمحة اخللق من قلبه ألنه يظن أهنم كلهم شباع.

والثالث :أنه يثقل عن الطاعة.

والرابع :أنه إذا سمع كالم احلكمة ال جيد له رقة.

واخلامس :أنه إذا تكلم باملوعظة واحلكمة ال يقع يف قلوب الناس.
والسادس :أن هييج فيه األمراض.

 5 5من روائع القصص:
◄ جاء إىل النبي ﷺ سبعة رجال ،فأخذ كل واحد من الصحابة رجالً ،وأخذ النبي
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ﷺ رجالً ،فقال له :ما اسمك .قال :أبو غزوان ،قال :فحلب له سبع شياة فرشب لبنها
كله ،فقال له النبي ﷺ :هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال :نعم فأسلم ،فمسح رسول
اهلل ﷺ صدره ،فلام أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها ،فقال :مالك يا أبا غزوان؟
فقال :والذي بعثك باحلق لقد رويت .قال :إنك أمس كان لك سبعة أمعاء ،وليس لك
اليوم إال معي واحد.

 6 6الطعام في رمضان:
ليكن هذا الشهر املبارك بداية للتقلل من الطعام واالستمرار عىل ذلك عىل الدوام،
وذلك عن طريق:

اإلفـطـــار
قال رسول اله ﷺ:

مترا فليفطر عليه ،ومن ال جيد فليفطر عىل املاء فإنه َ
طهور» [رواه الرتمذي
«من وجد ً

والنسائي وابن ماجة وصححه األلباين].

حقيقة علمية
والثابت عن رسول اهلل ﷺ أنه كان يفطر عىل التمر قبل أن يصيل ،ويف إفطاره ﷺ عىل
الرطب أو التمر ما يظهر نور النبوة وذلك ملا أثبته العلم يف السنوات األخرية عن أمهية
اإلفطار عىل التمر وذلك ألن الصائم يعتمد عىل ما يوجد بجسمه من سكر وخاصة
املخزون منه يف الكبد ..والسكر املوجود يف طعام السحور يكفي  6ساعات فقط من
السحور ،وبعد ذلك يبدأ اإلمداد من املخزون املوجود بالكبد ،ومن هنا فإن الصائم إذا
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أفطر عىل التمر أو الرطب والتي حتتوي عىل سكريات أحادية مثل الفركتوز ،فإهنا تصل
رسي ًعا إىل الكبد والدم الذي يصل بدوره إىل األعضاء وخاصة املخ ،فيعطى اجلسم الطاقة
الالزمة له بعد اإلفطار ،أما الذي يمأل معدته بالطعام فيحتاج ملدة من ساعتني إىل ثالثة
ساعات حتى متتص أمعاؤه السكر ويستفيد منه كطاقة للجسم.

السحــور
«تسحروا فإن يف السحور بركة» [متفق عليه].
قال ﷺ:
َّ

وقال ﷺ« :عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء املبارك» [رواه النسائي وصححه األلباين].

أما بركة الدنيا فتناول طعام السحور يعطي طاقة ووقود للجسم خالل النهار وأعامله
الشاقة .ويقول ﷺ فضل تأخري السحور« :بكروا باإلفطار وأخروا السحور» [السلسلة

الصحيحة لأللباين].

 7 7وغابت شمس هذا اليوم:

☼ ُدنو اهلمة :فصار منا من يتابع األكالت ويتتبع املطاعم ،فيوم هنا ويوم هناك ،حتى
أصبح بطنه شغله الشاغل ،ولو سألته عن أي مطعم فتح حدي ًثا لعرفه وأعطاك وصفة
جرسا
مفصلة عىل ما حيتويه من أصناف وألوان ،وما صار الطعام وسيلة بل غاية ،وال ً
نعرب به احلياة بل صار هو احلياة ،واعلم أن كثرة الطعام تؤدي إىل:

☼ الكسل وعدم قدره اجلسم عىل أداء ما هو مطلوب منه ،فتشعر بعدها بقلة احلركه
والشعور بالنعاس وعدم الرتكيز وبالتايل عدم القدره عىل اخلشوع يف الصالة وعند قراءة
القرآن.
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☼ عدم اإلحساس بالفقري وما يمر به من مشاق وضيق.

☼ السمنة والتخمة :يف دراسة نرشهتا يب يب يس العربية حتت عنوان (كتاب فرنيس
يقدم نظام محية للمسلمني خالل شهر رمضان) ،قال أالن ديالبوس ،مؤلف كتاب
تاريخ التغذية :إن مل يكن الناس حذرين ،فيمكن لصيام رمضان أن يسبب هلم شتى
أنواع املشاكل املتعلقة بالصحة والوزن ألنك إذا التهمت أطعمة عالية القيمة الغذائية
قبيل أن تأوي إىل الفراش ،فستنتهي إىل السمنة بالتأكيد ،ألنك عندما ترتاح فإن جسدك
خيزن األغذية ،وينصح الكاتب بتناول وجبة سحور كبرية قبيل الصيام ،تتضمن اللحوم
والنشويات واجلبنة ،أما اإلفطار ،فيجب أن يتضمن وجبة خفيفة من السكريات ،وطبق
خفيف من األسامك.

 8 8دعاء:
◙ اللهم إين أسألك إيامنًا يبارش قلبي وخشو ًعا يشمل كل بدين.

◙ اللهم إين أسألك بدنًا عىل العباده قادرا وعىل اخلشوع واصالً ،وأعوذ بك من ٍ
كثرة
ً
ترض ٍ
وقلة ال تكفي ...واجعل بدين سفينة لروحي واجعل روحي موصولة بك يا أرحم
الرامحني.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.
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 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ احرص عىل تناول األغذية الصحية من اخلرضاوات والسلطة وأقلل من الدهون
واملقليات.

مالحظة :حاجة اجلسم العادي اليومية من السعرات احلرارية  2000سعر ،وكل ما
زاد يرتاكم عىل هيئة دهون مامل متارس نشا ًطا رياض ًيا حيرق الطعام الزائد.

♦ احرص عىل تناول املأكوالت واملرشوبات الالزمة لنشاط اجلسم يف هذا الشهر التي
ال تزيد عن حاجتك ،فكلام كان البدن للجوع أقرب كان القلب عىل اخلشوع أقرب.
♦ ادخر أنت وأرستك من مرصوف الطعام والرشاب الزائد يف هذا الشهر وتصدق هبا
عىل فقري أو حمتاج.

♦ ال تكثر الكالم عن الطعام والرشاب وأصناف املأكوالت ..قال األحنف بن قيس:
وصا ًفا لبطنه وفرجه.
جنِّبوا جمالسنا ذكر الطعام والنساء ،فإين أكره أن أرى الرجل َّ
♦ شارك أنت وأرستك يف مرشوع إفطار صائم يف هذا الشهر.

♦ جدِّ د نيتك ِ
وانو بام تركت من طعام ورشاب أن تتقوى عىل العبادة ،وأن يبدلك اهلل
خريا منها يف اجلنة ،وأن تقوي إرادتك وعزمك ،وهتزم ضعفك وعجزك.
ً
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شعار
اليوم
حتى نروي
شجــرة احلب

غير عـالقاتك

12

 1 1أرباح اليوم:
♥ االلتقاء عىل طاعة اهلل.

♥ زيادة أوارص املحبة بني الزوجني وإزالة أسباب الشقاق.

♥ طرد الشيطان من البيت والقضاء عىل أسباب القلق واالضطراب.
♥ االستعفاف بالزوجة عن النظر إىل احلرام أو السعي نحوه.

 2 2نور قرآني:

قال اهلل عز وجل :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ .
وما وجه التشابه بني الزوجني واللباس؟!

واجلواب:

* اللباس سرت للعورة وتغطية لكل ما ُيعاب ،وكذلك الزوجان يسرت كل منهم عورة
زوجه احلسية واملعنوية فال يفضحه وال يذكره بام ُيعاب .قال ﷺ« :احفظ عورتك إال من
زوجتك أو ما ملكت يمينك».
* اللباس وقاية دائمة من احلر صي ًفا ومن الربد شتا ًء ،وكذلك الزوجة حتميك من
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حرارة الشهوة ومن أعاصري الفتن التي ترمي هبا احلضارة املادية من كل جانب.

جتمل شكلك وتزيدك هباء ،وكذلك الزوجان يزيد كل واحد
* اللباس زينة والزينة ِّ
منهام اآلخر زينة ومجاالً.

* اللباس قريب منك ال ختفي عنه شي ًئا ،وكذلك الزوجة تتحرر أمامها مما تتحرز منه
أمام غريها.
* واللباس سكن وراحة ،فمعنى هن سكن لكم ،وأنتم سكن هلن ،والسكن هو الراحة
والنعيم.

 3 3الرسول قدوتنا:
 قال رسول اهلل ﷺ:

«خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل» [صحيح].

 قال املناوي« :وكان أحسن الناس عرشة هلم حتى أنه كان يرسل بنات األنصار
لعائشة يلعبن معها ،وكان إذا وهبت شي ًئا ال حمذور فيه تابعها عليه ،وإذا رشبت رشب من
موضع فمها ،ويقبلها وهو صائم ،وأراها احلبشة وهم يلعبون يف املسجد وهي متكئة عىل
منكبه ،وسابقها يف السفر مرتني فسبقها وسبقته ثم قال هذه بتلك ،وتدافعا يف خروجهام
من املنزل مرة ،ويف الصحيح أن نساءه كن يراجعنه احلديث ،وهتجره الواحدة منهن يو ًما
إىل الليل ،ودفعته إحداهن يف صدره فزجرهتا أمها فقال هلا :دعيها فإهنن يصنعن أكثر من
ذلك ،وجرى بينه وبني عائشة كالم حتى أدخل بينهام أبا بكر حكام كام يف خرب الطرباين،
وقالت له عائشة مرة يف كالم :وأنت الذي تزعم أنك نبي اهلل؟ فتبسم».
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 4 4من درر األقوال:
وخري األقوال قول حبيبنا عليه الصالة والسالم:

 «خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل».

ومن أساء إىل زوجته فقد أساء إىل نفسه ،وابتعد عن رسول اهلل ﷺ بمقدار إساءته،
والعكس بالعكس.

 «فاتقوا اهلل عز وجل ىف النساء فإهنن عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئًا ،وإن هلن
عليكم ولكم عليهن حق».

والعوان هن األسريات ،فالزوجة أسرية عند زوجها ،وهو لفظ يبعث يف النفس الرمحة
التي جيب أن ترسي من الرجل إىل امرأته.
 «يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير»[ .صحيح]

القارورة الزجاجية الرقيقة حتتاج إىل نعومة املعاملة والكلمة الطيبة وإال انكرست ،وإذا
كرست قد ال تعود إىل سابق ما كانت عليه ،فتسود اخلشونة والغلظة منها بعد أن بددت
وحولتها دون أن تدري بقسوتك وغلظتك إىل رجل مثلك!!
مشاعرهاَّ ،

 5 5من روائع القصص:
سبــاق جـــري!!
كانت عائشة ريض اهلل عنها مع رسول اهلل ﷺ يف سفره وهي جارية .قالت :مل أمحل
اللحم ومل أبدن ،فقال ألصحابه :تقدموا ،فتقدموا ،ثم قال :تعايل أسابقك فسابقته
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فسبقته عىل رجيل ،فلام كان بعد خرجت معه يف سفر ،فقال ألصحابه :تقدموا ،ثم قال:
تعايل أسابقك ونسيت الذي كان وقد محلت اللحم وبدنت ،فقلت :كيف أسابقك يا
رسول اهلل وأنا عىل هذه احلال؟ فقال :لتفعلن فسابقته فسبقني فجعل يضحك وقال:
هذه بتلك السبقة.

 6 6حب الزوجة في رمضان:
 أعينها يف جتهيز طعام اإلفطار والسحور.
 أفاجئها هبدية غري متوقعة وال منتظرة.

 أدعوها إىل اإلفطار يو ًما خارج البيت ألخفف عن كاهلها بعض متاعبها.
 أوقظها للصالة واصطحبها معي يف صالة الرتويح والتهجد.

 7 7وغابت شمس احلب:
انترشت نسب الطالق عىل نحو مريع ،ففي إحصائية لعام  2009يف مرص:

☼  88000حالة طالق كل عام.

☼ حالة طالق حتدث كل  6دقائق.

☼ نسبة الطالق يف العام األول  ،%34بينام تقل يف العام الثاين إىل .%21
☼ اخلصومة والشجار بني الزوجني عىل أتفه األسباب.
☼ إهانة الزوجات ورضهبن.

☼ اصطياد األخطاء وتلمس العيوب وعدم النظر إىل اإلجيابيات.

135

انطلق في رمضان

 8 8دعاء:
◙ اللهم زين بيوتنا بالقرآن وامألها بالسكينة واحلب.

◙ اللهم اجعلني أشبه الناس برسويل حممد واجعلني خري األزواج ألهيل.
◙ اللهم ال جتعل للشياطني إىل بيوتنا سبيالً.

◙ اللهم اجعلني عونًا لزوجتي عىل طاعتك واجعلها عونًا يل عىل حمبتك.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 أصلح بني زوجني متخاصمني.

 طالع كتاب (النساء من املريخ والرجال من الزهرة) وتدارسه مع إخوانك ،ولو كان
مقررا عىل كل زوجني عىل عتبة الزواج.
األمر بيدي جلعلته ً
 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.
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كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً
♦ أمدح زوجتي مق ِّلدا نبيي ﷺ:

«إن فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام».

♦ ُأثني عىل رأهيا وإن كان غري صواب.
♦ أحتملها عند غضبها.

♦ أن ِّبهها إىل العيوب بصورة لبقة وغري مبارشة.

♦ أراعيها عند مرضها وأد ِّللها :عن عائشة قالت :كنت أرشب وأنا حائض فأناوله
النبي ﷺ ،فيضع فاه عىل موضع يف فيرشبه ويف رواية :فيتحرى موضع فمي فيضعه عىل
وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه عىل موضع يف.
فيه،
َّ
♦ كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه باملعوذات ،وهذه رقة ما بعدها رقة.

♦ أنظر إىل إجيابياهتا وأتغافل عن العيوب من ِّف ًذا أمر النبي ﷺ« :ال يفركن مؤمن مؤمنة،
إن كره منها خل ًقا ريض منها غريه» ،والتغافل شيمة الكرماء حتى قالوا :ما استقىص كريم
قط ،وقد قال اهلل تعاىل:
ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ .
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شعار
اليوم
هنــــــا
مصنع األبطــال

غير قلبيـاتك

13

 1 1أرباح اليوم:
ذكر اهلل الصرب يف كتابه يف أكثر من تسعني موض ًعا ،وحفلت أيات القرآن باالحتفاء به،
فمثالً:
♥ ُقرن الصرب بالصالة.

♥ جعل اهلل اإلمامة يف الدين منوطة بالصرب واليقني.

♥ وأخرب سبحانه أن اخلري يف الصرب مؤكدً ا ذلك باليمني.
♥ وجعل سبحانه أجر الصائم غري حمدد.

♥ وأخرب اهلل جل وعال أنه حيب الصابرين.

♥ وأخرب أنه معهم فالصابر ينال معية اهلل تعاىل.
♥ وعلق اهلل تعاىل الفالح بالصرب والتقوى.

♥ وأعطى الصابرين عند املصيبة ثالث بشائر كل واحدة منها عظيمة بذاهتا :ﮋ ﭻ
ﭼﭽﭾﮀﮁﮂﮊ.
♥ وأخرب أنه بالصرب والتقوى اليرضك كيد عدوك وتسلطه.
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♥ وأخرب أن الفوز باجلنة والنجاة من النار إنام تنال بالصرب.

♥ وأن تدبر آياته واالنتفاع هبا خص اهلل به أهل الصرب والشكر.
♥ وأخرب أن الصرب من أعايل األمور وأعظمها.

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ .

أن صربهم أكمل الصرب إذ هو صرب مقرتن ببصرية يف أمر اهلل تعاىل إذ يعلمون عند
املصيبة أهنم ِم ْل ٌك هلل تعاىل يترصف فيهم كيف يشاء ،فال جيزعون مما يأتيهم ،ويعلمون
ُ
القول املطابق لالعتقاد،
أهنم صائرون إليه فيثيبهم اهلل عىل ذلك ،فاملراد من القول هنا
تعبريا عام يف الضمري ،فليس ملن قال هذه الكلامت
وإنام يكون ذلك القول معت ً
ربا إذا كان ً
دون إيامن هبا أي فضل ،وإنام هو كالذي ينعق بام ال َي ْس َمع ،وقد ع َّلمهم اهلل هذه الكلمة
اجلامعة لتكون شعارهم عند املصيبة ،ألن االعتقاد يقوى بالترصيح ألن استحضار
النفس للمدركات املعنوية ضعيف حيتاج إىل التقوية بيشء من ِ
احل ّس ،وألن يف ترصحيهم
َ
بذلك إعالنًا هلذا االعتقاد وتعليماً له للناس.

 3 3الرسول قدوتنا:

صرب عىل الفقر واجلوع حتى يربط عىل بطنه احلجر واحلجرين ،وصرب عىل فقد الزوج
والولد ،وصرب عىل إيذاء قومه له س ًّبا ورض ًبا ،وصرب عىل إخراجه من بلده ،وصرب عىل
فقد أصحابه أمام عينيه والتمثيل هبم ،وصرب عىل قذفه يف عرضه ،واهتامه يف أحب اخللق
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إليه عائشة ريض اهلل عنها ،صرب عىل كل هذا وترك لنا رسول اهلل ﷺ هذه الرتكة ،ولكل
من ورثته فيها نصيب بحسب قربه منه ،فعىل قدر صربك حتدد درجة قرابتك.

 4 4من درر األقوال:

ُ
خري وأوسع من الصرب».
 قال النبي ﷺ« :وما أعطي أحد من َعطاء ٌ

 قال النبي ﷺ« :إن العبد إذا سبقت له من اهلل منزلة مل يبلغها بعمله أباله اهلل يف جسده
أو يف ماله أو يف ولده».
صدرا فكأنام أخذ
 قال أبو مسعود البلخي :من أصيب بمصيبة فمزق ثو ًبا أو رضب
ً
رحمًا يريد أن يقاتل به ربه!!
 قال رشيح القايض :إين ألصاب باملصيبة فأمحد اهلل عليها أربع مرات ،أمحد إذ مل
يكن أعظم منها ،وأمحد إذ رزقني الصرب عليها ،وأمحد إذ وفقني لالسرتجاع ملا أرجو من
الثواب ،وأمحد إذ مل جيعلها يف ديني.

 قال أبو سعيد اخلراز :العافية سرتت الرب والفاجر ،فإذا جاءت البلوى تبينَّ عندها
الرجال.
 قال الفضيل :إن اهلل عز وجل ليتعاهد بدن املؤمن بالبالء كام يتعاهد الرجل أهله
باخلري.
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الصرب اجلميل،
والصفح اجلميل ،واهلجر اجلميل ،والصرب اجلميل :هو الذي ال شكوى فيه وال معه،
والصفح اجلميل هو الذي العتاب معه ،واهلجر اجلميل هو الذي ال أذى معه».
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أيضا ينقسم باعتبار حكمه إىل فرض ومستحب
 قال اإلمام الغزايل« :واعلم أن الصرب ً
ومكروه وحمرم ،فالصرب عن املحظورات فرض ،والصرب عىل املكاره مستحب ،والصرب
عىل األذى املحظور حمظور ،كمن ُيقصد حريمه بشهوة حمظورة فتهيج غريته فيصرب عن
إظهار الغرية ويسكت عام جيري عىل أهله ،فهذا الصرب حمرم».

 5 5من روائع القصص:
امــرأة بألــف!!
يف صحيح البخاري أنه اشتكى ابن ألبى طلحة ،فامت وأبو طلحة خارج ،فلام رأت
امرأته أنه قد مات هيأت شي ًئا ونحته ىف جانب البيت ،فلام جاء أبو طلحة قال :كيف
الغالم ،قالت :قد هدأت نفسه ،وأرجو أن يكون قد اسرتاح ،وظن أبو طلحة أهنا صادقة،
فبات ،فلام أصبح اغتسل ،فلام أراد أن خيرج ،أعلمته أنه قد مات ،فصىل مع النبى ﷺ ،ثم
أخرب النبي ﷺ بام كان منهام ،فقال رسول اهلل ﷺ ،لعل اهلل أن يبارك لكام ىف ليلتكام .قال
سفيان :فقال رجل من األنصار فرأيت هلام تسعة أوالد كلهم قد قرأ القرآن!!
◄ ملا توىف العباس أحجم الناس عن تعزية ولده عبد اهلل إجالالً له وتعظيماً حتى قدم
رجل من البادية فأنشده:
صرب الرعية عند صرب الراس
اصرب نكن بك صابرين وإمنــا
واهلل خيـــ ٌر منـــك للعبــاس
ري من العباس صربك بعـده
خٌ

 6 6الصبر في رمضان:
قال ابن القيم رمحه اهلل :الصرب باعتبار متعلقه ثالثة أقسام :صرب األوامر والطاعات التي
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يؤدهيا ،وصرب عن املناهي واملخالفات حتى ال يقع فيها ،وصرب عىل األقدار واألقضية
حتى ال يسخطها.
وألن رمضان هو شهر الصرب ،ففيه أنواع الصرب الثالثة:

فرضا ونفالً ،والصيام وقراءة القرآن
فالصرب عىل الطاعات :كالصرب عىل الصلوات ً
وغريها من أنواع الطاعات.
والصرب عىل املعايص :كالصرب عىل الشهوات املحرمة كالنظر احلرام واألكل احلرام
وغريها من أنواع املعايص.
والصرب عىل األقدار واألقضية :كالصرب عىل االبتــالء باجلوع والعطش ومكابدة احلر
وحصول بعض املكاره.

 7 7وغابت شمس الصبر:
☼ ازدياد حاالت اإلنتحار :زادت حاالت اإلنتحار يف املجتمع املرصي :وإليكم
هذه اإلحصائية الصادرة عن مركز املعلومات بمجلس الوزراء ضمن عدة دراسات عن
جرائم اإلنتحار يف مرص وأسباهبا:
 يف عام  2005شهدت مرص  1160حالة انتحار. عام  2006وصل الرقم إىل  2355حالة. عام  2007وصل العدد إىل  3700حالة. عام  2008وصل العدد إىل  4200حالة. ثم كرس حاجز  5000يف  2009بمعدل  14حالة انتحار يوم ًيا لتقارب أعىلمعدالت اإلنتحار العاملية.
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☼ ارتفاع حاالت االكتئاب واألمراض العصبية :ويف دراسة أصدرها برنامج االمم
املتحدة اإلنامئي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي هلذا العام ُقدِّ ر عدد املصابني
باالكتئاب بعدد  1.4مليون حالة ،وقدر حاالت االنتحار ب 3.5حالة لكل 100000
مواطن ،وتنتهي حالة واحدة باملوت من كل  10حماوالت انتحار.

 8 8دعاء:
◙ اللهم إنا نعوذ بك من جزع يف مصيبة ومن فزع عند بلية.

◙ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ،ومن طاعتك ما تب ِّلغنا به
هتون به علينا مصائب الدنيا ،ومتعنا اهلل بأسامعنا وأبصارنا وقوتنا
جنتك ،ومن اليقني ما ِّ
أبدً ا ما أحييتنا ،واجعله الوارث منا.
◙ اللهم ال ت ِ
ُبلنا فتفضحنا ،وإذا ابتليتنا فثبتنا.
◙ اللهم ارزقنا السكينة عند كل مصيبة ،واربط عىل قلوبنا كام ربطت عىل قلب أم

موسى لنكون من املؤمنني.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
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ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأر ِّدد عند وقوع البالء :إنا هلل وإنا إليه راجعون؛ لقول النبي ﷺ« :ما من مسلم
تصيبة مصيبة فيقول ما أمره اهلل :إنا هلل وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبتي واخلف
خريا منها».
خريا منها ..إال خلف اهلل له ً
يل ً
♦ سأحرص عىل حتقيق الصرب بصوره املختلفة ،فالصرب اسم جامع ألغلب أفعال العبد
املحمودة:
ربا.
 -ففي حبس النفس عن اجلزع عند املصيبة يسمى ص ً

 -ويف قتال األعداء شجاعة.

 ويف إمساك الكالم كتامنًا. -ويف فضول العيش زهدً ا.

 -ويف شهوة الفرج عفة.

 -ويف احتامل األذى حلماً .

♦ الصرب فريضة واجلزع معصية ،فسأستغفر اهلل عند كل كل جزع أو اعرتاض وسخط
عىل أقدار اهلل.
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غير قنـاعاتك أمة واحدة

انطلق في رمضان
شعار
اليوم
لبيـــــــك
أخـــــــــــي

14

 1 1أرباح اليوم:
♥ االحتاد قوة ..قال ﷺ« :وهم يدٌ عىل من سواهم».
♥ إلقاء املهابة يف قلوب أعدائنا.

♥ إحياء معنى األخوة واألمة الواحدة والرتابط بني أفراد األمة.
♥ إغاثة املستضعفني من إخواننا ومد يد النجدة هلم.

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ .

يقول األستاذ سيد قطب:

عرفها هلم
عرف املسلمني بأمتهم التي جتمعهم عىل مدار القرونَّ ،
وعندما أراد اهلل أن ُي ِّ
يف صورة أتباع الرسل كل يف زمانه ،وقال هلم يف هناية استعراض أجيال هذه األمة :ﮋ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ ،ومل يقل للعرب :إن أمتكم هي
األمة العربية يف جاهليتها وإسالمها سواء! وال قال لليهود :إن أمتكم هي بنو إرسائيل
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أو العربانيون! وال قال لسلامن الفاريس :إن أمتك هي فارس! وال لصهيب الرومي:
إن أمتك هي الرومان! وال لبالل احلبيش :إن أمتك هي احلبشة! إنام قال للمسلمني من
العرب والفرس والروم واحلبش :إن أمتكم هي املسلمون الذين أسلموا حقا عىل أيام
موسى وهارون ،وإبراهيم ،ولوط ،ونوح ،وداود وسليامن ،وأيوب ،وإسامعيل وإدريس
وذي الكفل وذي النون ،وزكريا وحييى ،ومريم ...هذه هي أمة «املسلمني» يف تعريف اهلل
سبحانه ،فمن شاء له طري ًقا غري طريق اهلل فليسلكه ،ولكن ليقل إنه ليس من املسلمني!
عرفها لنا اهلل ،واهلل يقص احلق
أما نحن الذين أسلمنا هلل ،فال نعرف لنا أمة إال األمة التي َّ
وهو خري الفاصلني.

 3 3الرسول قدوتنا:
 مالت امرأة مسلمة إىل صائغ هيودي من هيود بني قينقاع لتشرتى منه ،فجلست

وحوله نفر من اليهود ،فعابوا عليها سرت وجهها ،وطالبوها بكشفه فأبت ،فام كان من
اليهود إال أن غافلها أحدهم وربط طرف درعها من أسفله بطرف مخارها ،فلام قامت
انكشفت عورهتا فصاحت فسمعها رجل مسلم فهب إليها ،فرضب اليهودي رضبة قتله
هبا ،فقام هيود فقتلوا املسلم ،فغزاهم رسول اهلل ﷺ ،وأجالهم عن املدينة ،ثأرا لكرامة
امرأة مسلمة ودم رجل مسلم!

سفريا لعظيم برصى ،فقتله
 أرسل رسول اهلل ﷺ احلارث بن عمري األسدي
ً
جراء هذا أن أخرج الرسول ﷺ ً
كبريا بقيادة
شرُ َ حبيل بن عمرو الغساين ،فكان من َّ
جيشا ً
األمراء الثالثة (زيد وجعفر وعبد اهلل بن رواحة) ليواجهوا مائتي ألف من الغساسنة
والروم يف غزوة مؤتة ،وكل هذا ملقتل رجل مسلم واحد!!
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 4 4من درر األقوال:
 قال إبراهيم بن أدهم:

«املواساة من أخالق املؤمنني».

 قال ابن الق ِّيم« :املواساة للمؤمن أنواع :مواساة باملال ومواساة باجلاه ومواساة
بالبدن واخلدمة ،ومواساة بالنصيحة واإلرشاد ،ومواساة بالدعاء واالستغفار هلم،
ومواساة بالتوجع هلم ،وعىل قدر اإليامن تكون هذه املواساة ،فكلام ضعف اإليامن
ضعفت املواساة ،وكلام قوي قويت ،وكان رسول اهلل ﷺ أعظم الناس مواساة ألصحابه
بذلك كله ،فألتباعه من املواساة بحسب اتباعهم له».
جترد وهو ينتفض ،فقالوا :ما هذا يا
ودخلوا عىل برش احلايف يف يوم شديد الربد وقد َّ
ذكرت الفقراء وبردهم وليس يل ما أواسيهم به فأحببت أن أواسيهم يف
أبا نرص ،فقال:
ُ
بردهم!!
 قال ﷺ:

«مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتواصلهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى».

 5 5من روائع القصص:
هذا اجملد عائد
احلاجب املنصور حممد بن عبد اهلل بن أيب عامر املعافري (328هـ 940/م –
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392هـ995/م) ..هذا الرجل سحق كربياء ملوك نصارى الشامل اإلسباين ،وأخضعهم
لسلطانه وجعلهم حيكمون باسمه ،وأجربهم عىل دفع اجلزية وهم أذلة صاغرون،
وجعلهم ينقلون الرتاب من أقىص بالد الروم إىل قرطبة لبناء جامعها ،وذلك عىل امتداد
كل غزوة من غزواته التي زادت عىل اخلمسني ،ومن مفاخره:
◄ أن بعض جنوده نيس رايته مركوزة عىل جبل بقرب إحدى مدن الروم ،فأقامت عدة
أيام ال يعرف الروم ما وراءها بعد رحيل العساكر ،ألن قلوهبم ُأ ِ
رشبت خوف املنصور
وجنده.

مر عليه
◄ أن أحد سفرائه زار أحد أمراء اإلفرنج يف يوم عيد النصارى ،فال متنزه إال َّ
عر ًجاَّ ،
فحل أكثر الكنائس هنالك؛ فبينا هو جيول يف
ً
متفرجا ،وال موضع إال سار إليه ُم ِّ
وعرفته بنفسها وقالت له :أيرىض
ساحتها ،إذ عرضت له امرأة قديمة األرس فكلمتهَّ ،
قصت لبوسها؟ وزعمت
املنصور أن ينسى بتنعمه بؤسها ،ويتمتع بلبوس العافية وقد َّ
أن هلا عدة من السنني بتلك الكنيسة حمبوسة ،وبكل ٍّ
ذل وصغار ملبوسة ،وناشدته اهلل
يف إهناء قصتها ،واستحلفته بأغلظ األيامن ،وأخذت عليه يف ذلك أوكد مواثيق الرمحن،
خريا وطوى القصة يف نفسه وكتمها عن ملك النصارى ،فلام وصل إىل
فوعدها السفري ً
املنصور ،عرفه بام جيب تعريفه به وإعالمه ،فلام فرغ قال له املنصور:
هل وقفت هنالك عىل أمر أنكرته ،أم مل تقف عىل غري ما ذكرته؟

فأعلمه بقصة املرأة ،وما خرجت عنه إليه ،وباملواثيق التي أخذت عليه ،ونزل اخلرب عىل
املنصور بن أيب عامر نزول الصاعقة ،واستشاط غض ًبا من السفري حتى عال صوته وهو
ُيو ِّبخه ويلومه و ُيعنِّفه ويستحمقه لكونه مل يبدأ الكالم هبذا اخلرب.
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ثم أخذ يف اجلهاد من فوره ،حتى واىف العدو يف مجعه ؛ فأخذت مهابته ببرصه وسمعه؛
فبادر أمري اإلفرنج بالكتابة إليه يتعرف ما هي اجلناية ،وحيلف له أنه ما جنى ذن ًبا؛ فعنَّف
رسله الذين أرسلهم ،وقال هلم:
«كان قد عاهدين أال يبقى بأرضه مأسورة وال مأسور ،وقد بلغني بعد مقام فالنة
املسلمة بتلك الكنيسة ..وواهلل! ال أنتهي عن أرضه حتى أكتسحها الكنيسة!»

فأرسل ملك اإلفرنج إليه املرأة يف اثنتني من املسلامت ،وأقسم له أنه ما أبرصهن ،وال
سمع هبن ،وأعلمه أن الكنيسة التي أشار إليها بعلمها قد قام هبدمها ،فاستحيا املنصور
منه ،ورصف اجليوش عنه ،ثم قام وأوصل املرأة بنفسه ومحلها إىل قومها.
وملا قىض احلاجب املنصور نحبه كتبوا عىل قربه:
ح ّتى كأ ّنـك بالعيــان تـراه
آثاره تنبيك عــن أوصـافـه
أبدًا وال حيمي الثغور سواه
تاهلل ال يأتي ال ّزمان مبثلـه

 6 6األمة الواحدة في رمضان:
 نصوم يف شهر واحد يف وقت واحد ونفطر يف ساعة واحدة ..نتجه يف صالتنا
لقبلة واحدة ..ندعو بدعاء واحد ..روح ..عاطفة ..مشاعر ..آمال ..واحدة ،وكأن
ويوحد مشاعرها  ..يقيض عىل احلدود
رمضان مصنع يصنع مواصفات األمة الواحدة
ِّ
االصطناعية التي غرسها أعداؤنا ..أنتحدث عن عدد الركعات ،وحالوة أصوات األئمة
وحسن الدعاء ،وكأن عبادتنا ليست هلا غري هذه اجلوانب ،وننسى عقد األخوة الوثيق
ورباطها املتني وفريضتها الضائعة؟!

149

انطلق في رمضان

 7 7وغابت شمس األمة الواحدة:
☼ رسيان برود األحاسيس جتاه جراحاتنا يف غزة ..العراق ..ومن قبلهام ..البوسنة.

☼ العداوات املفتعلة بني شعوب املسلمني ومن أجل أهداف تافهة كمباراة كرة قدم
كام حدث بني الشعب املرصي واجلزائري ..وعداوة أخرى بني املرصي والفلسطيني..
وغريها بني السعودي واليمني ..يف حني نسامل أعداءنا ونخاطبهم بأرق الكلامت ..وصار
شعار املرحلة :مواالة األعداء ومعاداة األشقاء!!
☼ االنكفاء عىل الذات ورفع شعار (مرص أوالً)( ..الكويت أوالً) ..وغريها من
شعارات التفرد والتهميش مما أدى إىل استفراد عدونا بنا واحدً ا تلو اآلخر.
☼ بتنا شبا ًعا وجرياننا جوعى ..جه ً
ال بحاهلم ولعدم تفقدنا حلاجاهتم.

 8 8دعاء:
◙ اللهم ال جتعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا عىل عدونا.

فرجا
◙ اللهم انرص عبادك املستضعفني يف سائر بالد املسلمني ،واجعل هلم مما هم فيه ً
وخمرجا.
ً

◙ اللهم فك حصار املحارصينِّ ..فرج كرب املكروبني ..فك أرس املأسورين ..اخلف
عىل كل غائبة هلم بخري يا رب العاملني.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.
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 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً
♦ أتابع أخبار املسلمني وأدعو هلم.

♦ أجاهد معهم باميل ..ال أن أتربع ..فالتربع نافلة لكن اجلهاد هنا فريضة.

♦ أحتدث عن قضايا املسلمني مع غريي بنية تنمية األخوة والروابط املنقطعة.

♦ أبحث عن الفقراء ..أتلمس املحتاجني ..أسعى يف خدمة من طلب مني حاجة.
♦ أعيل رابطة الدين عىل روابط النسب ..العرق ..الوطن.
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اخلشــوع غير عبـاداتك
شعار
اليوم
مـــا أحلـى
الصــــــــــالة

15

 1 1أرباح اليوم:

«وجعلت ُق َّرة عيني يف الصالة».
♥ التلذذ بالصالة :قال ﷺُ :

♥ تعاظم أجر الصالة :قال ابن عباس« :ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها».

♥ غفران الذنوب :قال ﷺ« :ما من مسلم يتوضأ ف ُيسبِغ الوضوء ،ثم يقوم يف صالته
أمه»[ .صحيح]
فيعلم ما يقول ،إال انفتل وهو كيوم ولدته ُّ

♥ حتقيق مقاصد العبادة وغاياهتا :قال اهلل عز وجل :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﮊ .

♥ السارقون :قال رسول اهلل ﷺ« :أسوأ الناس رسقة الذي يرسق من صالته؛ ال يتم
ركوعها وال سجودها وال خشوعها»[ .صحيح]

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [احلرش.]21 :

قال جماهد :ما ت ََر َّدى َح َج ٌر من رأس جبل ،وال َت َف َّج َر نهَ ْ ٌر من َح َجر ،وال خرج منه ماء
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إالَّ من خشية اهلل ،نزل بذلك القرآن.

وقال مالك بن دينار بعد أن قرأ هذه اآلية :أقسم لكم ال يؤمن عبد هبذا القرآن إال
صدَّ ع قلبه.

 3 3الرسول قدوتنا:
 قام النبي ﷺ ،ليلة بآية واحدة حتى طلع عليه الصبح ،وهي قول اهلل تعاىل :ﮋ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [املائدة.]118 :

 عن مطرف بن عبد اهلل بن الشخري عن أبيه قال :أتيت النبي ﷺ وهو يصيل وجلوفه
أزيز كأزيز املرجل يعني :يبكي.
 وقال ﷺ« :شيبتني هود وأخواهتا» ،فإن الشيب حيصل من احلزن واخلوف.

 وهذا عبد اهلل بن مسعود يقرأ عىل رسول اهلل ﷺ سورة النساء ،فلام انتهى إىل قوله
تعاىل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ قال:
«حسبك» ،فإذا عيناه تذرفان (أي بالدموع).

 4 4من درر األقوال:
 قال عمر بن اخلطاب وقد صعد املنرب يو ًما« :إن الرجل ليشيب عارضاه يف اإلسالم
وما أكمل هلل صالة ،وملا سئل عن ذلك قال :ال يتم خشوعها وتواضعها وإقباله عىل اهلل
تعاىل فيها».
وتتعوذ به
 قال احلسن :إياك أن ينظر اهلل إليك وأنت تنظر إىل غريه ،وتسأل اهلل اجلنة
َّ
من النار ،وقلبك ٍ
ساه ال تدري ما تقول بلسانك.
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 قال ابن كثري :واخلشوع يف الصالة إنام حيصل ملن ّفرغ قلبه هلا..واشتغل هبا عام
عداها ،وآثرها عىل غريها ،وحينئذ تكون راحة له وقرة له.

 قالت أم سلمة« :كان النبي ﷺ إذا قام أحدهم يصيل مل َي ْعدُ برصه موضع قدميه،
فتوىف رسول اهلل ﷺ فكان الناس إذا قام أحدهم يصيل مل يعد برصه جبينه ،فتوىف أبو بكر
وعمر ريض اهلل عنهام فكان الناس إذا قام أحدهم يصيل مل يعد برصه موضع القبلة ،وكان
عثامن بن عفان فكانت الفتنة فالتفت الناس يمينًا وشامالً!!».
 قال حذيفة بن اليامن :إياكم وخشوع النفاق .قيل :وما خشوع النفاق؟! قفال :أن
ترى اجلسد خاش ًعا والقلب غري خاشع.

 5 5من روائع القصص:
أقصى أمنيات ميِّت؟!
اسمعوا عىل لسان نب ِّيكم يا مض ِّيعي اخلشوع اليوم..

مر ٍ
بقرب فقال« :من صاحب هذا القرب؟» فقالوا:
روى أبو هريرة أن رسول اهلل ﷺ َّ
أحب إىل هذا من بقية دنياكم» ،ويف رواية قال ﷺ« :ركعتان
فالن ،فقال« :ركعتان
ُّ
خفيفتان مما حتقرون وتنفلون ،يزيدها هذا يف عمله ،أحب إليه من بقية دنياكم».

 6 6اخلشوع في رمضان:
 خشوع الرتاويح.

 خشوع يف التهجد.
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غضا طر ًيا كام أنزل.
 خشوع القلب وهو يسمع القرآن ً

 وحولك من يبكي لذنبه وهذا يبكي لغفلته ،وثالث يبكي خو ًفا من اهلل ،ورابع
يرجتف قلبه وج ً
ال من إخالف وعده مع ربه مرة تلو مرة ،فكل هؤالء يعديك خشوعهم
وتُغريك باخلشوع حياة قلوهبم.

 7 7وغابت شمس اخلشوع:
☼ هذا يعبث بثوبه ،واآلخر يتأمل يف صور تلوح أمامه ،وثالث يصيل وسط السوق،
والرابع يصيل بجوار التلفاز ،صالة رسيعة ..ال تقوم بدورها املنشود ..ال تنهى عن
معوجا ..ال يذكر فيها املوت ..ولذا ال
تصحح
تقوم سلوكًا ..وال
ً
ِّ
الفحشاء واملنكر ..ال ِّ
تزيد من اهلل إال بعدً ا.

 8 8دعاء:
◙ اللهم ارزقنا حضور القلب يف الصالة وارزقنا صالة مو ِّدع.
هم جاثم.
◙ اللهم ال تشغلنا يف صالتنا بدنيا زائلة وال ِّ

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 تدارس أذكار الصالة وافهم معانيها ،ثم ع ِّلمها أهلك ومن حتب.

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.
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 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأتذكر املوت يف الصالة :قال النبي ﷺ:

حلري أن حيسن صالته،
«اذكر املوت يف صالتك ،فإن الرجل إذا ذكر املوت يف صالته
ّ
ّ
وصل صالة رجل ال يظن أنه يصيل غريها».

♦ سأتدبر اآليات املقروءة وبقية أذكار الصالة وأتفاعل معها :وال حيصل التــدبر إال
بالعلم بمعنى ما أقرأ فأستطيع التفكّر فينتج الدمع والتأثر كمـا قال ربنا:
ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [الفرقان.]73:

♦ سأتفاعل مع اآليات بالتسبيح عند املرور بآيات التسبيح ،والتعوذ عند املرور بآيات
التعوذ.

♦ سأقف عىل رؤوس اآليات آي ًة آية :وذلك أدعى للفهم والتدبر وهي سنة النبي ﷺ،
فكانت قراءته مفرسة حر ًفا حر ًفا.
سأحسن صويت بالقرآن لقوله ﷺ:
♦
ِّ

«ز ِّينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنًا».
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♦ سأستحرض التفاعل مع اهلل يف صاليت ..قال رسول اهلل ﷺ:

«قال اهلل عز وجل :قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل ،فإذا
قال :احلمد هلل رب العاملني قال اهلل :محدين عبدي فإذا قال :الرمحن الرحيم ،قال اهلل :أثنى
جمدين عبدي ،فإذا قال :إياك نعبد وإياك
عيل عبدي ،فإذا قال :مالك يوم الدين ،قال اهللَّ :
ّ
نستعني ،قال :هذا بيني وبني عبدي ولعبدي ما سأل ،فإذا قال :اهدنا الرصاط املستقيم،
رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني ،قال اهلل :هذا لعبدي
ولعبدي ما سأل».
سأكف برصي عام وراءه ،وأمنع من جيتاز بقربه مان ًعا الشيطان من املرور أو التعرض
♦
ُّ
إلفساد الصالة قال عليه الصالة والسالم:
«إذا صىل أحدكم إىل سرتة فليدن منها حتى ال يقطع الشيطان عليه صالته».
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التــدخني غير عــاداتك

انطلق في رمضان

شعار
اليوم
ُ
لن أستعبد
بعد اليـــوم

16

 1 1أرباح اليوم:

♥ القرب من اهلل :من أكثر ما يقرب العبد من ربه ترك معصية إمتثاالً ألمر اهلل.
♥ القرب من املالئكة :ألن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه البرش.

♥ الصدق مع اهلل :فإن صدقت نيتك مع اهلل يف ترك هذه العادة إبتغاء وجهه أعانك.

♥ االنتصار عىل نفسك :فاملؤمن قوي ال يرتك نفسه هلواها فال تتحكم فيه نفسه ،فإن
غلبتك نفسك يف سيجارة فامذا إذا طلب منك اجلهاد باملك أو بنفسك.
♥ املجاهرة باملعصية :فاملدخن يفاخر بعصيانه ويدعو غريه إىل تقليده واتباعه.

وهناك الكثري من األرباح املادية والصحية والنفسية التي تنعكس عليك وعىل أقرب
الناس إليك.

 2 2نور قرآني:
* ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮓﮔﮕ
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ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮞﮟﮠﮊ.

والسجائر من اخلبائث ،أما آن الوقت أن تتبع نور نبيك لتكون من املفلحني.

3 3قدوتنا الرسول:
ما كان رسول اهلل ﷺ متلكه عاده وال تأرسه شهوة ،وقد أخربنا ﷺ أن« :األسري من
أرسه هواه واملسجون من حبس قلبه عن ربه» ،فمن أراد أن حيرش مع قوم فعليه أن يتشبه
هبم ،فقد كان ﷺ من أويل العزم من الرسل ،شديد البأس يف احلق ال يرتك لنفسه ما يأرسه
وتتغلب عليه.

 4 4من درر األقوال:
كيف يتعاىف جسمك من تأثريات التدخني:

 بعد  20دقيقة تبدأ دورتك الدموية بالتحسن.

 بعد  8ساعات يتمكن دمك من محل املزيد من االوكسجني بعد أن متت إزالة نصف
كمية أول أكسيد الكربون والنيكوتني من دمك.

 بعد  24ساعة تصبح خاليا الدم احلمراء حمملة باالكسجني بالكامل بعد أن تم
التخلص متا ًما من أول أكسيد الكربون.
 بعد يومني لن يبقى يف جسمك أي أثر للنيكوتني.

 بعد أسبوعني يعود معدل رضبات قلبك وضغط دمك إىل املعدل الطبيعي.

قياسا باملدخنني.
 بعد مخس سنوات ينخفض خطر تعرضك ألزمة قلبية إىل النصف ً
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 بعد  15 – 10سنة ينخفض خطر إصابتك برسطان الرئة إىل النصف مقارنة
باملدخنني.

 5 5من روائع القصص:
تقول زوجة أحد املدخنني
تزوجت قبل عرشة سنوات من شاب مدخن ورغم ثقافته ورزانته وحسن تعامله إال
أنني ذقت اجلحيم واملصائب من جراء تدخينه ،وحاولت معه لرتك التدخني فكان يعدين
خريا ولكنه يامطل ويسوف ..واستمر هذا الوضع حتى كرهت نفيس ،فقد كان يدخن
ً
يف السيارة ويف املنزل ويف كل مكان حتى إنني فكرت يف طلب الطالق بسبب التدخني..
وبعد أشهر رزقني اهلل بطفل كان يمنعني من طلب الطالق.
وخصوصا
أصيب طفلنا بالربو الشعبي وذكر الطبيب أن سبب ذلك يعود إىل التدخني
ً
حوله ألن والده يدخن بجواره..
مريضا من أقاربنا منو ًما يف أحد املستشفيات ،وبعد خروجنا من
وذات ليلة كنا نزور
ً
زيارة املريض ،وأثناء توجهنا ملوقف السيارات أخذ زوجي يدخن ،فكررت الدعاء له
وبالقرب من سيارتنا ملحت طبي ًبا يبحث عن سيارته هو اآلخر داخل املواقف ،ثم فجأة
صباحا وأنا أحاول مع فريق
قام باالقرتاب من زوجي وقال له :يا أخي أنا منذ السابعة
ً
طبي إنقاذ حياة أحد ضحايا هذه السجائر اللعينة من مرض رسطان الرئة!! وهو شاب
يف عمرك ولديه زوجة وأطفال!! لقد سمحت ألطفاله بزيارته ألنني أعلم من خربيت بأنه
سيموت خالل ساعات إال أن يشاء اهلل ويرمحه ،أتريد أن تكون مثله لكي تشعر بخطورة
التدخني؟!! يا أخي أليس لك قلب؟! أليس لك أطفال وزوجة؟! ملن ترتكهم؟! أهيونون
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عليك ملجرد سيجارة ال فائدة منها سوى األمراض واألسقام ..سمعت وزوجي هذه
الكلامت ،وما هي إال حلظات حتى رمى زوجي سيجارته ومن ورائها علبة السجائر،
فقال له الطبيب املخلص :عسى أال تكون هذه احلركة جماملة بل أجعلها صادقة!! وفتح
زوجي باب السيارة فرميت نفيس وانفجرت من البكاء وكأنني أنا زوجة ذلك املسكني
الذي سيموت ،وأما زوجي فقد أخذه الوجوم وأطبق عليه الصمت ومل يستطع تشغيل
سيارته إال بعد فرتة ..وأخذ يشكر ذلك الطبيب املخلص ،ويكيل له عبارات الثناء
واملدح ،ويقول ياله من طبيب خملص ..ومل أستطع مشاركته إال بعد فرتة ،وكانت هذه
هناية قصته مع التدخني .وتعلمت فضل اإلخالص يف القول والعمل من هذا الطبيب
الذي أدى دوره وهو يف مواقف السيارات .ما رأيكم لو أن كل شخص قام بعمله هبذه
الطريقة وهبذا اإلخالص؟؟ كم من املشاكل ستحل؟؟ وكم من املنكرات ستختفي؟؟

 6 6التدخني في رمضان:
 اعلم أن احلسنات كام تضاعف يف رمضان ،فإن السيئات تتضاعف كذلك ،فاحذر
أن يضاعف اهلل لك السيئة يف رمضان يف وقت تتنزل فيه الرمحات ،ال تضيع ثواب صومك
طوال النهار فتصوم عن احلالل الطيب وتفطر عىل احلرام اخلبيث.

 7 7وغابت شمس العافية:
التدخني السليب
☼ حقيقة علمية :اجللوس يف غرفة مغلفة هبا مدخنون ملدة أربع ساعات تعادل تدخني
 10سجائر!!
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☼ بني اخلمر والتدخني :إذا رشب مائة شخص اخلمر فإن  % 15-10سيدمنون
اخلمر ،أما التدخني فالنسبة ترتفع إىل  %85وهو يصل إىل خطورة التدخني اإلجيايب،
وأكثر املتأثرين به:

☼ الزوجات :فقد وجد أن اإلصابة برسطان الرئة ترتفع عند نساء املدخنني بنسبة
 4 – 2أضعاف عن نساء غري املدخنني.

☼ مرىض القلب :يصــابون بذبحات صدريــة عند تعرضهم لدخان السجــائر،
وذلك بسبب اتـحـاد اهليموجلوبني يف الدم مع أول ثاين أكسيد الكربون بدالً من
االكسجني فتقل كمية االوكسجني الذي يصل إىل عضلة القلب وحتدث املشكالت
بسبب ذلك.
☼ األجنة :تتعرض لإلجهاض والتشوهات اخللقية والعجز يف النمو والقدرات
العقلية.

☼ األطفال :يتعرض ُرضع املدخنني لوفاة املهد أكثر من غريهم ويعاين أطفاهلم
أكثر من غريهم من حساسية الشعب اهلوائية والربو والتهاب اجلهاز التنفيس املتكررة
والتهاب األذن الوسطى.
☼ البالغني :تزداد نسبة اإلصابة بالربو والتهابات الشعب اهلوائية املزمنة بني من
يتعرضون للتدخني السلبي ،كام تزداد نسبة إصابتهم برسطان الرئة.

☼ إحصائية :تعترب مرص األوىل يف العامل العريب إنفا ًقا عىل السجائر ،فاملرصيون
يدخنون نحو ( )80مليار سيجارة ،تكلف مرص نحو ( )3مليارات جنيه كنفقات عالج
أمراض القلب املختلفة الناجتة عن التدخني ،واألرسة املرصية تنفق  5باملائة من دخلها
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عىل التدخني ،ويصل عدد املدخنني يف مرص  13مليون مدخن ،وذلك يمثل  21باملائة
من عدد السكان.

 8 8دعاء:
◙ اللهم إين أسألك متام العافية ودوام العافية والشكر عىل العافية اللهم إين أعوذ بك
من أن أحاربك بنعمتك عيل ،وأن تتود إ َّيل بالفضل وأتبغض إليك باملعايص.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

ادع من حولك إيل اإلقالع عن التدخني وانقل إليهم جتربة إقالع ناجحة.
ُ 

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ ثق بنفسك وتأكد من قدرتك عىل اإلقالع عن التدخني.
♦ اخرت يو ًما حمددا لإلقالع.
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♦ أخرب عائلتك وأصدقاءك بتاريخ هذا اليوم واطلب منهم أن يساندوك.

♦ يف صباح هذا اليوم ختلص من السجائر والوالعات والكربيت ومنفضة السجائر
وكل ما يذكرك بالتدخني.

♦ ارشب الكثري من املاء والسوائل  ،واستبدل القهوة والشاي والكوكاكوال بمرشوبات
أخرى كالعصائر أو أي مرشوب آخر طبيعي تفضله.
♦ تناول األطعمة اخلفيفة وأكثر من الفاكهة واخلرضوات الطازجة.

♦ ابق فمك مشغوالً بتناول حبات النعناع أو البونبون أو أي يشء آخر.
♦ ابق يديك مشغولتني بمسبحة أو سلسلة مفاتيح أو قلم أو ما شابه.

♦ جتنب اجللوس يف أماكن هبا مدخنني قدر االستطاعة وأخرب أقاربك وأصدقاءك
ومعارفك املدخنني أنك أقلعت عن التدخني.

♦ إذا أحسست برغبة ملحة يف تدخني سيجارة فهذا طبيعي ..قاوم هذه الرغبة فسوف
نفسا عمي ًقا واشغل نفسك خالل هذه الفرتة بأي شئ
ختتفي خالل دقائق معدودة .خذ ً
مثل اجللوس مع عائلتك أو االنشغال بأى هواية حتبها وسوف يقل هذا اإلحساس
تدرجي ًيا.
♦ حاول االبتعاد عن كل ما يثري أعصابك خالل هذه الفرتة.

♦ مارس بعضا من الرياضة اخلفيفة مثل رياضة امليش يف اهلواء الطلق يوم ًيا أو أي
رياضة تفضلها.
♦ الدعاء الصادق عالج ما بعده عالج.
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
حتى نروي
شجــرة احلب

17

 1 1أرباح اليوم:
♥ حيازة قلب زوجك وإحصانه وإعفافه.

♥ اجلنة :قال ﷺ« :أيام امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة».
♥ مثيل اجلهاد :حسن تبعل املرأة لزوجها يعدل اجلهاد.

♥ رضا اهلل :قال ﷺ« :ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني:
ال تؤذيه قاتلك اهلل فإنام هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا».

 2 2نور قرآني:

* قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﮊ

قال ابن كثري واملعنى :أن الرجل ق ِّيم عىل املرأة ،فهو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها،
ومؤدهبا إذا اعوجت ،وذلك ألن الرجال أفضل من النساء ،وهلذا كانت النبوة خمتصة
بالرجال ،وكذلك امللك األعظم ،ويلحق به منصب القضاء ،وهلذا فإن اهلل تعاىل أوجب
عىل املرأة طاعة زوجها ،وحرم عليها معصيته يف املعروف.
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 3 3الرسول قدوتنا:
مــدح الزوج
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :كان رسول اهلل ﷺ خيصف نعله وكنت أغزل ،قالت:
نورا ،قالت :ف ُب ِه ُّت
فنظرت إىل رسول اهلل ﷺ فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتوقد ً
ت؟! ،فقلت :يا رسول اهلل ..نظرت إليك
( ُد ِهشت) .قالت :فنظر إ َّيل فقال :ما لك بهُ ِ ِّ
نورا ،فلو رآك أبو كبري اهلذيل لعلم أنك أحق
فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد ً
بشعره ،قال :وما يقول يا عائشة أبو كبري اهلذيل؟ فقالت :يقول:
رضعة وداء مغـيـــل
ربأ من كل غري حيضـــة
ُ
وم َّ
وفساد ُم ِ
برقت كربق العارض املتهلل
أس َّرة وجهـــه
وإذا نظرت إىل ِ
قالت :فوضع رسول اهلل ﷺ ما كان يف يده وقام إيل فقبل ما بني عيني وقال :جزاك اهلل
خريا ما رسرت مني كرسوري منك.
يا عائشة ً

4 4من ُدرر األقوال:

 قال رسول اهلل ﷺ« :أال أخربكم بنسائكم يف اجلنة؟ قلنا :بىل يا رسول اهلل .قال :كل
ودود ولود إذا غضبت أو أيسء إليها قالت :هذه يدي يف يدك ،ال أكتحل بغمض حتى
ترىض».
 «لو تعلم املرأة حق الزوج مل تقعد ما حرض غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه».
 «حق الزوج عىل زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه».
 يقول ديل كارنيجي :امتداح الزوج واستحسان أفعاله من قبيل الرضوريات
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للمحافظة عىل الود والتفاهم.

 يقول جون جراي عامل النفس واملحارض عاملي :كل رجل يريد يف أعامقه أن يكون
بطل امرأته أو فارسها يف درع المع ،ودليل أنه نجح يف اختباراهتا هو استحساهنا.

 5 5من روائع القصص:
طاعة يف احلياة وبعد املمات
فاطمة بنت أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان كان ألبيها -يوم تزوجت -السلطان
األعظم عىل الشام والعراق واحلجاز واليمن وإيران والسند وقفقاسيا والقرم وما وراء
النهر إىل نجارا وجنوة رش ًقا ،وعىل مرص والسودان وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب
األقىص وإسبانيا غر ًبا ،ومل تكن فاطمة هذه بنت اخلليفة األعظم وحسب بل كانت كذلك
أخت أربعة من فحول خلفاء اإلسالم وهم :الوليد بن عبد امللك وسليامن بن عبد امللك
ويزيد بن عبد امللك وهشام بن عبد امللك ،وكانت فيام بني ذلك زوجة أعظم خليفة عرفه
اإلسالم بعد خلفاء الصدر األول وهو أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ،وهذه السيدة
خرجت من بيت أبيها إىل بيت زوجها يوم زفت إليه وهي مثقلة بأثمن ما متلكه امرأة عىل
وجه األرض من احليل واملجوهرات ويقال :إن من هذه احليل قرطي مارية اللذين اشتهرا
كنزا.
يف التاريخ وتغنى هبام الشعراء وكانا وحدمها يساويان ً
ومن فضول القول أن أشري إىل أن عروس عمر بن عبد العزيز -يف الوقت الذي كان
فيه أعظم ملوك األرض -اختار أن تكون نفقة بيته بضعة دراهم يف اليوم ورضيت بذلك
زوجة اخلليفة التي كانت بنت اخلليفة وأخت أربعة من اخللفاء ،بل اقرتح عليها زوجها
أن ترتفع عن عقلية الطفولة فتخرج عن هذه األالعيب والسفاسف التي كانت تبهرج
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هبا أذنيها وعنقها وشعرها ومعصميها مما ال يسمن وال يغني من جوع ،ولو بيع ألشبع
ثمنه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله ،فاستجابت له واسرتاحت من أثقال احليل
واملجوهرات والآلىلء والدرر التي محلتها معها من بيت أبيها فبعثت بذلك كله إىل بيت
مال املسلمني.
◄ وتويف أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ومل خيلف لزوجته وأوالده شي ًئا ،فجاءها
أمني بيت املال وقال هلا :إن جموهراتك يا سيديت ال تزال كام هي ،وإين اعتربهتا أمانة لك
وحفظتها هلذا اليوم ،وقد جئت أستأذنك يف إحضارها ،فأجابته بأهنا وهبتها لبيت مال
املسلمني طاعة ألمري املؤمنني ،ثم قالت :وما كنت ألطيعه ح ًيا وأعصيه ميتًا!!.

 6 6حب الزوج في رمضان:
 أرتب له مالبسه التي خيرج هبا وأختارها له عىل ذوقي.

 أحرص عىل عدم شغله عن العبادة وتفريغ قلبه الغتنام الشهر.
 أعينه عىل صالة الرتاويح وأشجعه عليها.

 ألتقي معه كل يوم عىل مائدة اإلفطار وأجتهز معه للصالة.

إهنا اللقاءات اليومية التلقائية ممزوجة بربكة الزمان الندي يف رمضان ،لذا تتضاعف
مشاعر احلب وتزداد بربكة الزمان وبركة الصيام والقيام.

 7 7وغابت شمس احلب:
انترش نشوز الزوجات ومن مظاهره:

☼ كثرة اللعن :وهو الشتم.
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☼ كفران العشري :أي جتحد إحداهن إحسان الزوج إليها ،كام أبان النبي ﷺ :لو
خريا قط.
أحسنت إىل إحداهن الدهر ثم رأت منك شي ًئا قالت :ما رأيت منك ً

قال الطيبي :وذلك ال حمالة ينقص من إيامهنمَّ ،
ودل ذلك أن إيامهنن يزيد بشكرهن
العشري ،وفيه :دليل أن املرء يعذب عىل اجلحد للفضل واإلحسان وشكر املنعم ،ولذا
قيل :إن شكر املنعم فريضة.
☼ كثرة اجلدال.

☼ عدم االعتذار عن اخلطأ

☼ عدم احرتام الزوج أمام اآلخرين.

 8 8دعاء:
◙ اللهم أعني عىل طاعة زوجي وإسعاده.

◙ اللهم ارزقني حمبة زوجي وارزقني حمبته وامجعنا عىل طاعتك.
◙ اللهم اجعل كل واحد منا عونًا لآلخر عىل طاعتك.

◙ اللهم أعطني ثواب رصف برصه عن احلرام وإغنائه باحلالل.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

أفكارا عملية يف ذلك.
 أعيني أختًا من أخواتك عىل طاعة زوجها وانقيل إليها
ً

 طالعي كتاب (النساء من املريخ والرجال من الزهرة) وتدارسيه مع أخواتك.
 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.
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 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ حافظي عىل مجالك وأناقتك ،ونرضة صحتك ،ورشاقة حركاتك ،وحالوة حديثك.
رستـه».
جاء يف وصف رسول اهلل ﷺ للمرأة الصاحلة أنه قال ......« :وإذا نظر إليها َّ
♦ ال تنشغيل عنه بأعباء البيت ،بل قومي هبذه األعامل يف غيابه.

جريب الكالم احللو املفيد ،واالبتسامة املرشقة املضيئة ،والفكاهة املنعشة ،والبشاشة
♦ ِّ
املمتعة ،وابتعدي عن احلزن والغم ،واهلذر واللغو ،والعبوس والتجهم ،والكآبة
واالكتئاب .واحريص أن يراك دو ًما مبتسمة ،صحيح توجد حاالت استثنائية لكن لتكن
بالفعل استثنائية.
♦ استكشفي األرسار اخلمسة لفن الطلب من الرجل :الوقت املناسب ،عدم التعسف
يف الطلب ،اإلجياز ،املبارشة ،واستعامل الكلامت املناسبة.

♦ تنازيل لرتبحي :قال رسول اهلل ﷺ« :أال أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة؟ الودود
غمضا حتى ترىض».
الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت :هذه يدي يف يدك ال أذوق ً
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شعار
اليوم
عنـوان
سعادة الـمــرء

18

 1 1أرباح اليوم:
♥ رضا العبد عن ربه سبحانه وتعاىل يف مجيع احلاالت يثمر رضا ربه عنه يف مجيع
احلاالت.

♥ الرضا يريح البال ويطمئن القلب ويرزق العبد السكينة والطمأنينة وهذه جنة الدنيا.

♥ وبضده فالسخط باب اهلم والغم واحلزن وشتات القلب وكف البال وسوء احلال،
وتذبذب العبودية وعدم ثباهتا :يرىض عندما جيري ما يالئمه ،ويسخط عند احلرمان.
ِ
ِ
اإليامن ،بل هو
مقامات
ثمر الشكر والذي هو من أعىل
♥ الرضا أبو الشكر :والرضا ُي ُ
حقيق ُة اإليامنَّ ،
فإن غاية املنازل شكر املوىل ،وال يشكر اهلل من ال يرىض بام وهب وحكم.

جيتمع الرضا
تبع ملا أراد اهلل منه ،فال
ُ
الرضا يطرد اهلوى من القلب ،فالرايض هوا ُه ٌ
♥ ِّ
ِّباع اهلوى يف قلب واحد.
وات ُ

ِّ
♥ الرضا مفتاح باب سالمة القلب من ِّ
والغل واحلسد ،وال ينجو م ْن عذاب اهلل
الغش
إال من أتى اهلل بقلب سليم.
خط ال يف الرضا ...يبني ا ُملحب من ا ُمل ِ
♥ الرضا اختبار حمبة :ويف حالة الس ِ
بغض.
ُّ
ُ
ِّ
َ
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 2 2نور قرآني:

* قال علقمة يف تفسري قوله تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [التغابن :من اآلية ]11

هي املصيبة تصيب الرجل فيعلم أهنا من عند اهلل فيس ِّلم هلا ويرىض.

* قال أبو معاوية يف قوله تعاىل :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النحل :من اآلية :]97
الرضا والقناعة.

* قال سفيان الثوري يف قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ [احلج :من اآلية :]22
املطمئنون الراضون بقضاء اهلل واملستسلمني له.

 3 3الرسول قدوتنا:
 قال النبي ﷺ« :ذاق حالوة اإليامن من ريض باهلل ر ًبا وباإلسالم دينًا وحممد

رسوالً».

 قال الطاهر بن عاشور :معنى رضيت باليشء قنعت به واكتفيت به ومل أطلب معه
غريه ،فمعنى احلديث :مل يطلب غري اهلل ر ًبا ،ومل يسع يف غري طريق االسالم ،ومل يسلك
إال ما يوافق رشيعة حممد ﷺ ،وال شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حالوة
االيامن إىل قلبه وذاق طعمه.
صح إيامنه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه ألن رضاه
 قال عياض :معنى احلديث َّ
أمرا
باملذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصريته وخمالطة بشاشته قلبه ألن من ريض ً
سهل عليه ،فكذا املؤمن إذا دخل قلبه اإليامن سهلت عليه الطاعة َّ
ولذت له اإليامن.
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 4 4من درر األقوال:
 قال عمر بن اخلطاب« :ما أبايل عىل أي حال أصبحت عىل ما أحب أو عىل ما أكره،
ألين ال أدري ،اخلري فيام أحب أو فيام أكره؟».
 عن احلسن قال« :من ريض من اهلل بالرزق اليسري ريض اهلل منه بالعمل القليل».

 قال احلسن« :من ريض بام ُقسم له وسعه وبارك اهلل فيه ،ومن مل يرض مل يسعه ،ومل
يبارك له فيه».
 قال عمر بن عبد العزيز« :ما بقى يل رسور إال يف مواقع القدر» ،وقيل له ما تشتهى؟
فقال« :ما يقىض اهلل عز وجل».
 قال ابن مسعود :إن اهلل بقسطه وعدله جعل الروح والفرح يف اليقني والرضا،
وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط.

 قال عبد الواحد بن زيد :الرضا باب اهلل األعظم ،وجنة الدنيا ،ومسرتاح العابدين.

 5 5من روائع القصص:
◄ عن مرسوق قال :كان رجل بالبادية له كلب ومحار وديك فالديك يوقظهم للصالة
واحلامر ينقلون عليه املاء وحيمل هلم خباءهم (خيمتهم) ،والكلب حيرسهم قال :فجاء
حلا فقال :عسى أن يكون
ثعلب فأخذ الديك فحزنوا لذهاب الديك وكان الرجل صا ً
خريا ،ثم مكثوا ما شاء اهلل ،ثم جاء ذئب ،فخرق بطن احلامر ،فقتله فحزنوا لذهاب
خريا ،ثم مكثوا ما شاء اهلل بعد ذلك ثم
احلامر فقال الرجل الصالح :عسى أن يكون ً
خريا ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء
أصيب الكلب فقال الرجل الصالح :عسى أن يكون ً
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اهلل ،فأصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد أرس العدو من حوهلم وبقوا هم قال :وإنام ُأ ِخذوا
أولئك بام كان عندهم من الصوت واجللبة ومل يكن عند أولئك يشء جيلب ،قد ذهب
كلبهم ومحارهم وديكهم.
◄ اشتكى عمران بن حصني فدخل عليه جار له ،فاستبطأه يف العيادة ،فقال له :يا أبا
نجيد!! إن بعض ما يمنعني عن عيادتك ما أرى بك من اجلهد (التعب) ،قال :فال تفعل
فإن أح َّبه إ َّيل أح ُّبه إىل اهلل ،وال تبتئس يل بام ترى ،أرأيت إذا كان ما ترى جمازاة بذنوب
قد مضت وأنا أرجو عفو اهلل عىل ما بقي ،فإنه قال :وما أصابكم من مصيبة فبام كسبت
أيديكم ويعفو عن كثري.

 6 6الرضا فى رمضان:
 رمضان مدرسة عملية متارس فيه الرضا بصورة عملية ،فأنت ترىض فيه برتك
الطعام والرشاب طوال النهار وتكابد مع هذا احلر والتعب راض ًيا حمتس ًبا ،طم ًعا يف ما
عند اهلل من أجر ،ورغبة يف ثوابه ،وملاذا ال يبقى هذا املعنى يف قلوبنا بعد رمضان ،فنرىض
مرا طم ًعا يف نفس األجر والثواب.
بقضاء اهلل ً
حلوا كان أو ً

7 7وغابت شمس الرضا:

☼ كثر االعرتاض عىل قدر اهلل ،فالساخ ُطون ِ
ِ
ناقمون م ْن
الداخل ،غاضبِون ْ
ولو مل ْ
ُ
يكون هذا؟ ومل وقع هذا؟
إشكاالت وأسئل ٌة ،مفا ُدها :لمِ هذا؟ وكيف
يتكلموا ،عندهم
ٌ
َّ
أسئلة ليس هلا إجابات وتؤدي إىل طريق واحد :احلرسة والقلق واالضطراب.
الشك يف اهلل ،وقضائه ،وقدره ،وحكمته وعلمهَّ ،
والس ُ
ِّ
فقل أن
خط مفتاح باب
☼ ُّ
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ِ
شك ُي ُ
الساخ ُط م ْن ٍّ
داخل قلبه ،ومثل هذا ال يلقى اهلل بقلب سليم.
َي ْس َل َم

والس ُ
خط يورث حرسة الدنيا وهذه مفهومة ،وحرسة اآلخرة وهي األشد ألن اهلل
☼ ُّ
يسخط عليك بام سخطت عليه يف دنياك.

 8 8دعاء:
رضني بقضائك ،وبارك يل يف قدرك ،حتى ال أحب تعجيل يشء َّ
أخرته ،وال
◙ اللهم ِّ
عجلته.
تأخري يشء َّ
خريا يل ،وتوفني
◙ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عيل اخللق أحيني إذا كانت احلياة ً
خريا يل.
إذا كانت الوفاة ً

◙ اللهم ما رزقتني مما أحب ،فاجعله قوة يل فيام حتب ،اللهم وما زويت عني مما أحب،
فاجعله يل قوة فيام حتب.

◙ أسألك الرضا بعد القضاء ..سئل أحد الصاحلني عن هذا الدعاء فقال :ألن الرضا
قبل القضاء عزم عىل الرضا ،والرضا بعد القضاء هو الرضا.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها

يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
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ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ لن ألتمس رضا الناس بسخط اهلل بعد اليوم ،فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق،
فالتامس رىض الناس عالمة اإلفالس ،فمن التمس رىض الناس وقع يف سخط اهلل ،ومن
التمس رىض اهلل قطع يأسه من الناس.
♦ لن أعرتض عىل قضاء قضاه اهلل عيل ،وسأتيقن أنه اخلري يل ليس يف آخريت فحسب بل
أيضا ،وعسى أن تكرهوا شي ًئا وهو خري لكم.
ويف دنياي ً
ربا.
♦ لن أتطلع إىل من هو أعىل مني حسدً ا ،وال إىل من هو أقل مني ك ً
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شعار
اليوم
أقصر طريق
إىل الثـــــراء
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 1 1أرباح اليوم:

♥ حتصيل الرب :والرب كلمة جامعة لكل معاين اخلري ،قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﮊ.

♥ التعرض لكرم اهلل وال أكرم :إن كنت كريماً مع أخيك كان كريماً معك مع طاقته
املحدودة وماله املعدود ،فتخيل كيف يكون كرم أكرم األكرمني معك وهو الذي ال
تتخيل العقول ما لديه وال تنفد خزائنه من العطاء!! ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ .
♥ سكنى غرف اجلنة :قال رسول اهلل ﷺ« :إن يف اجلنة غر ًفا يرى بطوهنا من ظهورها
وظهورها من بطوهنا» .فقال أعرايب :ملن هي يا رسول اهلل .قال« :هي ملن طيب الكالم
وأطعم الطعام وأفشى السالم وصىل بالليل والناس نيام».
♥ ممتد املفعول ملا بعد املوت :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا مات ابن ادم انقطع عمله إال
من ثالث :صدقة جارية.».......

♥ الفوز بدعاء املالئكة :فام من يوم ينشق فجره إال وملكان يناديان :اللهم أعط
منف ًقا خل ًفا اللهم أعط ممسكًا تل ًفا.

177

انطلق في رمضان

2 2حملة قرآنية:
* قال تعاىل:

ﮋﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰃﰄ ﰅﮊ.

خيلفه عليكم بأفضل مما أنفقه املنفق :يف الدنيا بالبدل ،ويف اآلخرة باجلزاء والثواب،
واملعنى املسترت :إن مل تنفقوا كيف خيلف عليكم ويزيد يف أموالكم؟!
وهلذا قيل :املعونة تنزل من السامء عىل قدر املؤونة ،ومن أيقن باخللف جاد بالعطية.
ويف هذا الوعد اإلهلي يف اآلية السابقة ثالثة تأكيدات:

* أنه قدم نفسه عىل الفعل فقال ﮋﰀ ﮊ خيلفه.

* وقوله ﮋ ﯾ ﯿ ﮊ ليدلل عىل العموم فأي يشء تنفق منه مهام كان نوعه من مال أو
كبريا يع ِّظمونه.
طعام أو جاه أو جهد ،ومهام كان قدره قليال حيتقره الناس أو ً

* وقوله :ﮋﰃ ﰄ ﰅ ﮊ ،مع أنه سبحانه الرازق وحده وليس معه رشكاء يف
الرزق ،ويف هذا إشارة إىل أن الرزق الواصل من غريه إنام هو فضله أجراه عىل يد بعض
خملوقاته.

 3 3الرسول قدوتنا:
بدة فقالت :يا رسول اهلل أكْسوك هذه ،فأخذها النبي
 جاءت امرأة إىل النبي ﷺ بِ رُ ْ

أح َس َن
ﷺ
بسها ،فرآها عليه رجل من الصحابة ،فقال :يا رسول اهلل ،ما ْ
ً
حمتاجا إليهاَ ،ف َل َ
رأيت
هذه ،فاك ُْسنيها فقال له :نعم ،فلام قام النبي المه أصحابه فقالوا :ما أحسن َْت حني َ
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النبي َ
عرفت أنه ال ُي ْس َأل شي ًئا فيمنعه فقال:
تاجا إليها ،ثم سأل َت ُه إياها ،وقد
َ
أخذها حُم ً
«رجوت َب َر َكت ََها حني َلبِسها النبي َل َعليَّ ُأ َك َّفن فيها» [رواه البخاري].
ُ
 وسأله رجل فأعطاه غنماً بني جبلني ،فلم يكن الرجل مصد ًقا ،فأرسع هبا وهو
ينظر خلفه خشية أن يرجع النبي الكريم يف قوله.
أثر ٌ
بالغ يف نفوس األعراب حتى قال أنس« :إن كان
 وكان ملثل هذه املواقف ٌ
الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا ،فام يسلم حتى يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما
عليها».

4 4من روائع القصص:
إسقاط الديون
كان قيس بن سعد بن عبادة ريض اهلل عنهام من األجواد املعروفني ،حتى إنه مرض
مرة ،فاستبطأ إخوانه يف العيادة ،فسأل عنهم ،فقيل له :إهنم كانوا يستحيون مما لك عليهم
من الدين ،فقال :أخزى اهلل ماال يمنع اإلخوان من الزيارة ،ثم أمر مناد ًيا ينادي :من كان
لقيس عليه مال فهو منه يف حل؛ فام أمسى حتى كرست عتبة بابه من كثرة من عاده.

هكذا فكن
قال إبراهيم بن بشار :مضيت مع إبراهيم بن أدهم يف مدينة يقال هلا طرابلس ومعي
رغيفان ما لنا يشء غريمها ،وإذا سائل يسأل ،فقال يل :ادفع إليه ما معك ،فلبثت ،فقال:
ما لك!! أعطه!! قال :فأعطيته وأنا متعجب من فعله ،فقال :يا أبا إسحاق ..إنك تلقى
فمهد
غدً ا بني يدي اهلل ما مل تلقه قط ،واعلم أنك تلقى ما أسلفت وال تلقى ما خلفتِّ ،
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وهون عيل الدنيا،
لنفسك ،فإنك ال تدري متى يفاجئك أمر ربك .قال :فأبكاين كالمه َّ
فلام نظر إ َّيل بكى قال :هكذا فكن.

هل نسيت نفسك؟!
بعث حممد بن املنكدر إىل عائشة ماالً يف غرارتني بلغ ثامنني أو مائة الف درهم ،فدعت
بطبق ،وهي يومئذ صائمة ،فجلست تقسم بني الناس ،فأمست وما عندها من ذلك
درهم ..فلام أمست قالت :يا جارية هلمي فطوري ،فجاءهتا بخبز وزيت ،فقالت هلا
اجلارية :أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشرتي لنا حلماً بدرهم فنفطر عليه؟ قالت :ال
تعنفيني ،لو كنت ذكرتني لفعلت.

 5 5من درر األقوال:
 قال ابن عباس :السادات يف الدنيا األسخياء ويف اآلخرة األتقياء.

 وقال بعض الفصحاء :جود الرجل حُي ِّببه إىل أعدائه ،و ُبخله يب ِّغضه إىل أوالده.
 وقال بعضهم :من جاد ساد ،ومن أضعف ازداد.
 قال صالح بن عبد القدوس:
وي ْ
اس خُ ْ
ُظ ِه ُر َع ْي َب المَْ ْر ِء فيِ َّ
ب ُل ُه
الن ِ
َ
الس َخــا ِء َفـإِ َّن ِنــــي
اب َّ
َت َغ َّط ِبأ ْث َو ِ

ُم جمَ ِ ي ًعا َس َخـــــا ُؤ ُه
ويسترُ ُه َع ْنه ْ
ْ
الس َخــا ُء ِغ َطـا ُؤ ُه
أَ َرى ُك َّل َع ْي ٍب َف َّ

 6 6الكرم في رمضان:
َ
شهر اجلود ،وشهر السخاء ؛ فالنفوس يف هذا الشهر متيل للكرم
 فإن
رمضان ُ
يوسع اهلل عليها ،وتشمل املحتاجني باإلحسان
بفطرهتا،
وتوسع فيه عىل الغري رجاء أن ِّ
ِّ

180

انطلق في رمضان
طم ًعا يف أن يشملنا اهلل بإحسانه األهم ،وتندفع بقوة نحو فعل اخلري بعد تصفيد الشياطني،
فتنبعث إىل ما يزكيها ويطهرها من شحها ،وقد جاء يف الصحيحني أن رسول اهلل ﷺ كان
أجو َد الناس ،وكان أجو َد ما يكون يف رمضان.

 7 7وغابت شمس الكرم:
☼ ساد البخل واإلمساك ،وقد قالوا :البخيل ليس له خليل ،قال بعض البلغاء:
البخيل حارس نعمته ،وخازن ورثته.
☼ انترشت األنانية واألثرة ،وطاف الناس حول مصاحلهم.
فأنت عليـه خــاز ٌن وأميــــن
اعا ملالـك ممس ًكا
مج ً
إذا كنت َّ
فيأكله عفــــو وأنت دفيـــن
تؤديه مذموما إىل غري حامد

 8 8دعاء:
◙ اللهم قني شح نفيس ألكون من املفلحني.

◙ اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من
اجلبن والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

◙ اللهم إنى أعوذ بك من طبع هيدى إىل طمع ،ومن طمع ىف غري مطمع ،ومن طمع
حيث ال مطمع.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.
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 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأجعل يل يف كل يوم صدقة ،وأحدِّ د مبلغ املال الذي أخرجه ،فإن مل أجد سائ ً
ال
مستح ًقا فسأضع هذا املال يف صندوق املسجد يف هناية اليوم (صالة العشاء) فإن خري
األعامل عند اهلل أدومها وإن َّ
قل.

سأعود أوالدي الصدقة بأفضل ما لدهيم ..ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ.
♦
ِّ

حمتاجا من ِّفذا وصية أمي عائشة
فقريا ،وسأنفق ولو كنت
ً
♦ سأخرج مايل ولو كنت ً
ريض اهلل عنها :إذا أملقتم (افتقرتم) فتصدقوا!!

♦ سأشارك يف مرشوعات إفطار الصائمني ،وأطلب من بنايت وزوجتي أو أمي املشاركة
يف إعداد هذه الوجبات.

سأكون فريق عمل من أطفايل الصغار وشباب العائلة؛ جلمع زكاة الفطر وإيصاهلا،
♦
ِّ
وزعهم إىل جمموعات لينطلق كل فريق إىل
وسأحثهم عىل عمل قائمة باملستحقني ،ثم ُأ ِّ
عمله.
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
أطلق صيحات
االستغاثـــة
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 1 1أرباح اليوم:

♥ الدعاء امتثال ألمر اهلل:

قال تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [غافر.]60:

♥ سالمة القلب من الكرب:

قــال تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [غافر.]60:

♥ أكرم يشء عند اهلل:

قال رسول اهلل ﷺ:

«ليس يشء أكرم عىل اهلل عز وجل من الدعاء».

♥ أعظم سبب النرشاح الصدر وتفريج اهلم:
ولقد أحسن من قال:
وإني ألدعو َ
ضي ٌ
ـق
اهلل واألمـ ُر ِّ
ُ
وجوه ُه
فتى ضاقت عليه
و ُر َّب ً

علي فما ُّ
ينفك أن يتفـــرجـا
َّ
أصاب له يف دعوة اهلل خمرجا
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ِ
يغضب عليه ،قال رسول اهلل ﷺ« :من مل يسأل
يسأل اهلل
♥ يدفع غضب اهلل :فمن مل
ْ
يغضب عليه
اهلل
ْ
َّ
حتجب
وسل الذي أبوا ُب ُه ال
تسألن بُن َـ َّي آد َم حـاجـــ ًة
ال
ُ
ُ
وبين آد َم حني ي ُ
ُّ
يغضب
ُسأل
يغضب إن تركت سؤا َلـه
اهلل
ُ
ُ
♥ سالمة من العجز :قال النبي ﷺ« :أعجز الناس من عجز عن الدعاء».

♥ سبب رفع البالء بعد نزوله :قال رسول اهلل ﷺ« :إن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل
ينزل فعليكم عباد اهلل بالدعاء».

♥ سبب حصول املودة بني املسلمني :فإذا دعا املسلم ألخيه املسلم يف ظهر الغيب
استجيبت دعوته ،ودعا له امللك وقال :ولك بمثل.

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﮊ [ غافر] 60 :

قال اإلمام القشريي يف تفسريه:

«ادعوين بالطاعات أستجب لكم بالثواب والدرجات ،ويقال :ادعوين بال غفلة
أستجب لكم بال مهلة ،ويقال :ادعوين بالتنصل أستجب لكم بالتفضل ،ويقال :ادعوين
ببذر الطاعة أستجب لكم بكشف الفاقة ،ويقال :ادعوين بالسؤال أستجب لكم بالنوال
واإلفضال».
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تأمل يا أخي هذه اآلية جتد غاية الرقة والشفافية واإليناس ،آية تسكب يف قلب املؤمن
النداوة والود واألنس والرضا والثقة واليقني.
ولو مل يكن يف الدعاء إال رقة القلب لكفى:

ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ
ﯶ ﮊ [األنعام.]43:

 3 3الرسول قدوتنا:

قال رسول اهلل ﷺ موص ًيا ابن عباس:

«وإذا استعنت فاستعن باهلل».

واذكر كيف دعا يوم بدر حني ظل يدعو ربه حتى سقطت بردته من عىل كتفيه .قال
ابن إسحاق :ثم عدل رسول اهلل ﷺ الصفوف ورجع إىل العريش فدخله ومعه فيه أبو
بكر الصديق ،ليس معه فيه غريه ورسول اهلل ﷺ يناشد ربه ما وعده من النرص ويقول
فيام يقول اللهم إن هتلك هذه العصابة اليوم ال تعبد وأبو بكر يقول :يا نبي اهلل ..بعض
مناشدتك ربك ،فإن اهلل منجز لك ما وعدك ،وقد خفق رسول اهلل ﷺ خفقة وهو يف
العريش ثم انتبه فقال:
«أبرش يا أبا بكر أتاك نرص اهلل...
هذا جربيل آخذ بعنان فرس يقوده عىل ثناياه النقع (الغبار)»..
فمتى تق ِّلد نبيك يف مناشدته ربه؟

ومتى يسقط رداؤك من شدة دعائك لتعلو كام عال.
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 4 4من درر األقوال:
 قال عيل :ارفعوا أمواج البالء بالدعاء.

 وقال أنس بن مالك :ال تعجزوا عن الدعاء فإنه مل هيلك مع الدعاء أحد.
 قال أبو ذر :يكفي من الدعاء مع الرب ما يكفي الطعام مع امللح.

 قال جماهد رمحه اهلل :إن الصالة جعلت يف خري الساعات فعليكم بالدعاء خلف
الصلوات.

 قال سفيان بن ُعيينة :ال يمنع َّن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه؛ فإن اهلل عز
رش اخللق إبليس لعنه اهلل:
وجل أجاب دعاء ِّ
ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ .

 5 5من روائع القصص:

◄ مجعت الرحلة بني ابن جرير وابن خزيمة وحممد بن نرص املر وزى وحممد بن هارون
وأرض هبم اجلوع!! فاجتمعوا ليلة يف منزل كانوا
بمرص فأرملوا ومل يبق عندهم ما يقوهتم
ّ
يأوون إليه فاتفق رأهيم إن يستهموا ويرضبوا قرعة فمن خرجت عليه القرعة سأل
ألصحابه الطعام ،فكانت عىل ابن خزيمة فقال ألصحابه :أمهلوين حتى أصىل صالة
اخلرية.
قال :فاندفع يف الصالة فإذا هم بالشموع وأناس من قبل واىل مرص يدق الباب ففتحوا
فقال :أيكم حممد بن نرص؟ فقيل هو ذا فأخرج رصة فيها مخسون دينارا فدفعها إليه!!
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وكذلك للبقية ثم قال :إن األمري كـان قائــ ً
ال (نائماً نوم القيلولة) باألمس فرأى يف املنام
أن املحاميد (مجع حممد) جيـاع ،فأنفذ إليكم هــذه ،وأقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثـوا
إليه.

 6 6الدعاء فى رمضان:
إن مل يكن رمضان شهر الدعاء ،فأي شهر يكون؟!

 دعاء ليلة القدر.

 دعاء العرش األواخر.
 دعاء قبيل اإلفطار.

 دعاء كل ليلة حيث لكل ليلة عتقاء من النار يف رمضان.

وليس املهم اليوم من الذي يدعو بل األهم هو :كيف يدعو وعىل أي حال قلبه!!

 7 7وغابت شمس الدعاء:
وتغيب شمس اإلجابة ألسباب أربعة:

رسه أن يستجيب اهلل دعوته فليط ِّيب طعمته.
☼ ألكل احلرام :قال وهب بن من ِّبه :من َّ

☼ لالستعجال :لقول النبي ﷺ :يستجاب ألحدكم ما مل يستعجل .يقول :دعوت
دعوت فلم يستجب يل .قال أبو الدرداء :من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له ،ومن
يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له ،وهلذا قيل :يا ابن آدم لقد بورك لك يف حاجة أكثرت
فيها من قرع باب سيدك.

187

انطلق في رمضان
☼ عدم اليقني باإلجابة.

ادع بدعوات .قال :ال أجد
☼ عدم حضور القلب يف الدعاء :قيل لطاووس اليامينُ :
لذلك خشية!!

 8 8دعاء:
◙ اللهم إنا دعوناك كام أمرتنا فاستجب لنا يارب كام وعدتنا.

◙ اللهم إين أسألك من اخلري كله ما علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الرش كله ما
علمت منه وما مل أعلم.
خريا يل وتوفني
◙ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عىل اخللق أحيني ما علمت احلياة ً
خريا يل اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة وأسألك كلمة
إذا علمت الوفاة ً
اإلخالص يف الرضا والغضب وأسألك القصد يف الفقر والغنى وأسألك نعيام ال ينفد

وأسألك قرة عني ال تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد املوت
وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك يف غري رضاء مرضة وال فتنة مضلة
اللهم زينا بزينة اإليامن واجعلنا هداة مهتدين.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 امجع أرستك عىل دعاء جامع قبيل اإلفطار.

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.
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 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأحترى األوقات التى يستجاب فيها الدعاء قبل اإلفطار ويف السحر ،ويف السجود،
وعقب الصلوات املفروضة ،وبني األذان واإلقامة.
♦ سأحافظ عىل أذكار األحوال ىف اليوم والليلة.

♦ أفيد وأستفيد :سأعد قائمة إلخواين الذين أذكرهم يف دعائي بظهر الغيب وأساهلم
الدعاء يل.
♦ سأجذب قلبي من أعباء الدنيا وأعبائها إىل ساحات العفو املغفرة ..قال ﷺ:
«واعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله».

♦ سأدعو من أحب إىل حضور ختام القرآن فعند ختمه دعوة مستجابة.
♦ سأذكِّر أبنائي وزوجتي بالدعاء لبعضنا بظهر الغيب.
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شعار
اليوم
املؤمن القوي
خيـــــــــــــر
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 1 1أرباح اليوم:
خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف.
♥ املؤمن القوي ٌ
♥ اسرتداد الصحة وحتصيل اللياقة املفقودة.

♥ احلصول عىل اجلسد الصحي والتخلص من أمراض السمنة والبدانة.
♥ نيل ثواب التقوي عىل طاعة اهلل باجلسد الصحيح.

 2 2نور قرآني:
* قال تعاىل:

ﮋﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﮊ.

عن عقبة بن عامر قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول وهو عىل املنرب:

«ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ..أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي،
أال إن القوة الرمي».
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 3 3الرسول قدوتنا:
يف تناسق جسمه:

كتب القايض عياض يف كتابه (الشفاء) يصف رسول اهلل ﷺ أنه كان عظيم القدر،
عظيم املنكبني ،ضخم العظام ،عبل العضدين والذراعني واألسافل ،رحب الكفني
والقدمني ،ريعه القد ،ليس بالطويل البائن ،وال بالقصري املرت ِّدد.
يف مشيه:

جاء يف وصف مشيه ﷺ« :كان إذا مشى تق َّلع كأنام ينحط من صبب» ،والتقلع:
االرتفاع عن األرض ،والصبب املنحدر ،وجاء يف وصفه« :كان يميش مش ًيا يعرف فيه
أنه ليس بعاجز وال كسالن» ،وذكر أبو هريرة« :ما رأيت أحدً ا أرسع من رسول ﷺ ،كأنام
األرض تُطوى له ،إنا نجهد أنفسنا وهو غري مكرتث».
يف قوة بدنه:

 يف غزوة بدر مشى الرسول ﷺ هو أصحابه (عيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن
نظرا لوجود راحلة واحدة
رواحة) ريض اهلل عنهم أمجعني ،يتبادلون السري والركوب ً
فقط ،فكان اثنان يمشيان والثالث يركب ،وفد خجل االثنان فكيف يركبان ويدعان
النبي ﷺ يميش ،فأبى النبي ﷺ وقال:
«إنكام لستم بأقدر مني عىل امليش وال أنا بأغنى منكام عىل األجر».

 ذهب ﷺ من مكة إىل الطائف ماش ًيا عىل قدميه ،ومل يكن الطريق ممهدً ا كام هو
وعرا وفيه جبال وهضاب ،بمعنى آخر :لقد تسلق الرسول ﷺ هذه اجلبال يف
اآلن بل ً
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مسريته.

 4 4من درر األقوال:
 قالت عائشة ريض اهلل عنها« :ما أنتم بأكثر تنسكًا وال زهدً ا من عمر ،وكان إذا مشى
أرسع ،وإذا تك َّلم أسمع ،وإذا رضب أوجع».

وقاية وعالج
فوائد علمية:

 يف دراسة يف بريطانيا وجد أن عدد املصابني بأمراض القلب من موظفي الربيد الذين
يمشون أقل بكثري من زمالئهم من موظفي الربيد اجلالسني خلف مكاتبهم.
 امليش الرسيع  4كم يف الساعة حيرق ما بني  250-200سعر حراري أي ما يوازي
 28-22جرا ًما من الدهون.
 تتسبب البدانة كل عام يف وفاة  2مليون  600ألف شخص عىل مستوى العامل يف
حني مل يتجاوز ضحايا القنبلة الذرية  260000شخص.

 5 5من روائع القصص:
السري يف الطاعة أحلى
عن أيب املصبح املقرائي قال:

بينا نحن نسري بأرض الروم يف طائفة عليها مالك بن عبد اهلل اخلثعمي إذ مر مالك
بجابر بن عبد اهلل ،وهو يميش يقود بغالله ،فقال له مالك :أي أبا عبد اهلل!! اركب فقد
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محلك اهلل ،فقال جابر :أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
حرمه اهلل عىل النار»..
اغربت قدماه يف سبيل اهلل َّ
«من َّ

فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعىل صوته :يا أبا عبد اهلل ..اركب فقد
محلك اهلل ،فعرف جابر الذي يريد فرفع صوته فقالُ :أصلح دابتي وأستغني عن قومي
حرمه اهلل عىل النار».
اغربت قدماه يف سبيل اهلل َّ
وسمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من َّ
فتواثب الناس عن دواهبم ،فام رأيت يو ًما أكثر ماش ًيا منه.

 6 6الرياضة في رمضان:

 متارسها كل يوم ضار ًبا عصفورين بحجر واحد ،لتنال ثواب امليش إىل املساجد،
وتبني جسدك السليم هبذه الرياضة.
 قال رسول اهلل ﷺ:

«أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل.
قال :إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة،
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»[ .صحيح].

 وجد العلامء أن رياضة امليش مهمة جدً ا لإلنسان وبخاصة بعد سن األربعني.
ووجدوا أن رياضة امليش تقي من كثري من األمراض أمهها البدانة والسكر والقلب .وهو
ما وصل إليه تتوين بوزان مؤلف كتاب التفكري اإلبداعي :من أغرب النتائج التي وصل
إليها باحثون أمريكيون أن امليش ينشط الذاكرة ويزيد من القدرة عىل الذكاء واإلبداع،
وبخاصة إذا كان امليش تأمل ًيا! أي أنك متيش وأنت تتأمل خلق اهلل وتفكر يف نعمه الغزيرة،
وهذا النوع من أنواع امليش ال يتحقق إال عندما يميش املؤمن إىل املسجد ،وبخاصة عند

193

انطلق في رمضان
صالة الصبح! وهذا نوع من العالج املجاين ،فام عليك إال أن تكثر امليش إىل املسجد
وحتافظ عىل أداء الصلوات اخلمس لتحوز صحة أفضل؟!

 7 7وغابت شمس الرياضة:
☼ عمت البدانة والسمنة ،وابتيل الناس باألمراض ،ووهنت قوى الشباب قبل بلوغ
الشيخوخة ،وانظر حولك يف نسبة البدناء ،جتد من كل عرشة تسعة زاد وزهنم عام جيب
أن يكون عليه ،وهذا كله يزيد اجلهد عىل القلب ويرض بوظائف اجلسم احليوية ،فيرض
بنا دنيا وأخرى.

☼ أما يف بالد الغرب ..جتد الرياضة جز ًءا ال يتجزء من احلياة اليومية ،فيبدأون يومهم
قبل طلوع الشمس بامليش ملدة ساعة كاملة ،وذلك يف كل األعامر كربوا أم صغروا،
فكيف سبقونا وخلفونا؟!

 8 8دعاء:
قو بدين عىل طاعتك ،ولساين عىل ذكرك ،وقلبي عىل حمبتك ،وأعوذ بك من
◙ اللهم ِّ
مشية املتكاسلني وتثاقل املنافقني

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.
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 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ أكثر اخلطى إىل املساجد واصطحب معي أوالدك.
♦ أمارس رياضة امليش وأنا صائم.

♦ أجعل الرياضة جز ًءا من عادايت اليومية :أنزل السلم وأصعده بدالً من استخدام
سريا عىل األقدام بدالً من استخدام السيارة.
املصعد ،أقيض حاجايت ً
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شعار
اليوم
هيـــا بنـــا
نؤمــن ساعـــة
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 1 1أرباح اليوم:

♥ طريق الفوز واألرباح :قال اهلل تعاىل:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﮊ .

♥ ذق حالوة اإليامن :قال رسول اهلل ﷺ:

«ثالثة من كن فيه وجد حالوة اإليامن :أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها،
وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر كام يكره أن ُيقذف يف النار».

♥ الفوز بظل عرش الرمحن :يقول ﷺ« :إن اهلل يقوم يوم القيامة :أين املتحابون
بجاليل ،اليوم أظلهم يف ظيل يوم ال ظل إال ظيل».
♥ طرد إبليس :قال رسول ﷺ« :فإنَّام يأكل الذئب من الغنم القاصية».
♥ اإلرشاد إىل خري الدنيا واآلخرة :قال رسول اهلل ﷺ:

«إنام مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري فحامل املسك
حيا طيبة ،ونافخ الكري إما أن يحُ رق
إما أن يحُ ذيك ،وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه ر ً
حيا خبيثة».
ثيابك ،وإما أن جتد منه ر ً
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2 2حملة قرآنية:

قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﮊ.

قال سعد بن أيب وقاص :نزلت فينا ستة ّيف ويف ابن مسعود وصهيب وعامر واملقداد
وبالل قالت قريش :إنا ال نرىض أن نكون هلؤالء تب ًعا فاطردهم عنك فنزلت ،وروي عن
ناسا من األرشاف قالوا :نؤمن بك وإذا صلينا خلفك ِّ
فأخر هؤالء الذين
ابن عباس إن ً
معك فيصلوا خلفنا ،فيكون الطرد تأخرهم من الصف ال طردهم من املجلس.

ويف اآلية فوائد:

* ال صالح من غري صحبة صاحلة.
* الثمرة الفاسدة معدية.

* الصحبة الصاحلة ال تنظر إىل املال أو اجلاه بل أساسها الدين والتقوى.
ُشرِ
أحب قوما ً حُشرِ معهم.
* من أحب قو ًما ح معهم لقوله ﷺ :من َّ

 3 3الرسول قدوتنا:
قال النبي ﷺ ملعاذ بن جبل:

«يا معاذ! واهلل إين ألحبك أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل صالة أن تقول :اللهم
أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
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والدروس املستفادة من هذا احلديث:

 مقتىض احلب يف اهلل :اإلرشاد والنصح يف اهلل.

 صالح أمرك كله يف االستعانة باهلل :فالغاية العبادة والوسيلة اإلعانة ،وال يمكن
أن يظفر أحد بالغاية دون الوسيلة ،ولذا قال ربنا لنبيه :ﮋﮘ ﮙ ﮚﮊ ،
والتوكل هو االستعانة ،وأوىص النبي ﷺ:
«احرص عىل ما ينفعك ،واستعن باهلل»..

حتى أننا يف األذان عند سامعنا حي عىل الصالة ..حي عىل الفالح نقول :ال حول وال
قوة إال باهلل ،ويف اخلروج من املنزل تقول :بسم اهلل ..توكلت عىل اهلل ..وال حول وال قوة
إال باهلل ،وهي كلها كلامت تفيض باالستعانة.
 حسن العبادة هو املطلوب وليس جمرد العبادة ،واحلُسن ال يتحقق إال بأمرين
اإلخالص ومتابعة أمر اهلل.
 البد بعد القول من عمل ،فبعد أن يدعو اإلنسان هبذا الدعاء عليه أن يبدأ عىل
الفور يف االنطالق إىل ميدان االعامل الصاحلة التي تريض الرب.

 4 4من درر األقوال:
 قال علقمة العطاردي يف وصيته البنه حني حرضته الوفاة قال:

يا بني إذا عرضت لك إىل صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك ،وإن
صحبته زانك ،وإن قعدت بك مؤونة مانك ،اصحب من إذا مددت يدك بخري مدَّ ها،
وإن رأى منك حسنة عدها ،وإن رأى سيئة سدَّ ها ،اصحب من إذا سألتــه أعطاك ،وإن
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سكت ابتداك ،وإن نزلت بك نازلة واساك ،اصحب من إذا قلت َصدَّ ق قولك ،وإن
أمرا أ َّمرك ،وإن تنازعتام آثرك.
حاولتام ً
 قال حييى بن معاذ الرازي:

الدنيا بأمجعها ال تساوي غم ساعة ،فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها ،مع
قلة نصيبك منها!!
ديق أَميـــن
فس على َشهـو ٍة
ما ذا َق ِت ال َن ُ
أَ َل َّذ ِمن ُح ِّب َص ٍ
َف َذ ِل َك املَ ُ
غبون َح َّق ال َيقيــن
مــــن فا َتــ ُه ُو ُّد أَ ٍخ صـالـ ِـ ٍح
عيل بن أيب طالب:
 قال ّ
وصاحب تقيـــا عاملًا تنتفـــع بــــه
وإيـــاك والفســــاد ال تصحب ّنهــم
واحـذر مؤاخــــاة الدنـــيء فإنـــه
واخرت صديقك واصطفيه تفاخـــ ًرا

فصحبة أهل اخلري ترجـــى وتطلب
ــــرب
فصحبتهم ُتعـــدي وذاك مجُ
َّ
يُعدي كما يعدي الصحيح األجـرب
إن القــرين إىل الـمقــارن ينســـب

 5 5من روائع القصص:
انطلق حذيفة العدوي يف معركة الريموك يبحث عن ابن عم له ،ومعه رشبة ماء .وبعد
حيا قال له :أسقيك؟ فأشار إليه باملوافقة.
أن وجده جر ً

وقبل أن يسقيه سمعا رج ً
ال يقول :آه ،فأشار ابن عم حذيفة إليه؛ ليذهب برشبة املاء إىل
الرجل الذي يتأمل ،فذهب إليه حذيفة ،فوجده هشام بن العاص ،وملا أراد أن يسقيه سمعا
رجال آخر يقول :آه ،فأشار هشام لينطلق إليه حذيفة باملاء ،فذهب إليه حذيفة فوجده قد
مات ،فرجع باملاء إىل هشام فوجده قد مات ،فرجع إىل ابن عمه فوجده قد مات ،فقد
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فضل ُّ
كل واحد منهم أخاه عىل نفسه ،وآثره برشبة ماء.
َّ

 6 6الصحبة في رمضان:
رمضان أعظم فرصة هلجر صحبة السوء والتخلص من أرسها ،واكتساب الصحبة
الصاحلة واالرمتاء يف أحضاهنا وكيف ال؟ وهو شهر تصفد فيه الشياطني وتفتح فيه
أبواب اجلنة وتغلق أبواب النار ،وهو شهر يسد فيه الصاحلون األفق بني عينيك يف
املساجد واخلتامت ،فتتعرف عليهم وتستأنس هبم.

والصحبة الصاحلة:

 تتعلم معها القرآن وتتدارس فيها كتاب اهلل.
 تذهب معها إىل صالة الرتاويح والتهجد.
 تلتقي معها عىل اإلفطار.

 تشجعك عىل اخلري واغتنام االوقات يف رمضان.

 تعصمك من السقوط فريسة لشياطني اإلنس واجلن.

 7 7وغابت شمس الصحبة الصاحلة:
☼ فسد الصالح وضاعت الفطرة وانحرف املستقيم ألن يدً ا وحدها ال تصفق ،وألن
الكثرة تغلب الشجاعة.

☼ انحراف الشباب ألن اهلدم أسهل ألف مرة من البناء ،وصحبة السوء هي واحدة
من أهم أسباب السقوط.
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☼ اللغو وتضييع الوقت يف ما ال طائل منه.

☼ التنافس عىل التفاهات ال عىل اخلريات ،واملسابقة إىل الشهوات ال إىل اجلنات،
وتتابع السري ال لنرتقي مدارج اجلنة بل لنهوي إىل دركات جهنم.

☼ غلبة احلب الشخيص واملنفعة الفردية عىل احلب يف اهلل والتعاون عىل الرب والتقوى.

 8 8دعاء:
◙ اللهم ارزقنا الصحبة الصاحلة ....اللهم إن لنا إخوانًا نحبهم فيك ..اللهم امجعنا هبم
يف الفردوس األعيل مع النبي ﷺ ....اللهم ال حترمنا هذه الصحبة بذنوبنا.
جليسا صاحلًا ..يذكرنا بك إن نسينا ويعيننا إن ذكرنا.
◙ اللهم يرس لنا
ً

◙ «اللهم إين أعوذ بك من يوم السوء ،ومن ليلة السوء ،ومن ساعة السوء ،ومن
صاحب السوء ،ومن جار السوء يف دار املقامة».

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 إذا رزقك اهلل بصحبة صاحلة فادع غريك إليها «ليس منا من مل حيب ألخيه ما حيب
لنفسه».
 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها

يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
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ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ انتقاء الصاحب :سأنتقي أصحايب قبل مصاحبته ،ممن توافر فيه الرشوط التالية:
العقل احلصيف ،والدين الصحيح ،واألخالق احلميدة.

♦ سأرسع يف املعونة بالنفس واملال ،لتفريج اهلم ،وتنفيس الكرب ،ولو كان يف ذلك
إيثار عىل النفس :قال النبي ﷺ:
«ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه».

♦ سأخرب صاحبي بمحبته له يف اهلل ،ليكون تواصلنا أكرب وارتباطنا أشد وإخالصنا
أعمق .قال ﷺ:
«إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه حيبه».

♦ سأكون معتدالً يف حمبتي بال إفراط وال تفريط ،وسأقتصد يف املديح ..قال عمر بن
اخلطاب :ال يكن حبك كل ًفا ،وال تبغضك تل ًفا ..والكلف شدة التعلق باليشء ،والتلف:
اإلمهال.
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شعار
اليوم
كـأنـــك
تـــــــــــراه
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 1 1أرباح اليوم:

♥ بلوغ مقام اإلحسان :ففي حديث جربيل أنه قال عن اإلحسان :أن تعبد اهلل كأنك
تراه.

♥ معرفة اسم اهلل الرقيب والتعايش معه :قال السعدي :والرقيب يشري إىل إحاطة
سمع اهلل باملسموعات ،وإحاطة برصه باملبصورات ،وعلمه بجميع املعلومات اجللية
حتركت به اللواحظ ،فام بالك باألفعال
واخلفية ،وهو الرقيب عىل ما دار يف اخلواطر ،وما َّ
الظاهرة باألركان؟!
♥ ارتداء ثوب احلياء :ألن من استشعر مراقبة اهلل له استحى من عصيانه ،واحلياء
سمت املؤمن وخلق اإلسالم.

 2 2نور قرآني:
قال تعاىل:

ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [سورة احلديد.]4 :

فيه وجهان:
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* أحدمها :علمه معكم أينام كنتم حيث ال خيفى عليه يشء من أعاملكم ،قاله مقاتل.
* والثاين :قدرته معكم أينام كنتم حيث ال يعجزه يشء من أموركم.

قال السعدي:

وهذه املعية هي معية العلم واالطالع ،وهلذا توعد ووعد عىل املجازاة باألعامل بقوله:
ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ أي :هو تعاىل بصري بام يصدر منكم من األعامل ،وما صدرت
عنه تلك األعامل ،من بر وفجور ،فمجازيكم عليها ،وحافظها عليكم.

 3 3الرسول قدوتنا:
قال ﷺ:

ومها مرتبتان:

«اعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك».

األوىل أن تعبده كأنك تراه ،وهي األعىل ،فإذا مل يستطع العبد أن حيصل ذلك فإنه ينحط
إىل املرتبة التي بعدها من مرتبتي اإلحسان ،وهو أن يستشعر أن اهلل يراه ،وهذا هو اختيار
احلافظ ابن القيم رمحه اهلل ،فيعلم أن اهلل عز وجل مشاهد له مطلع عليه يف ظاهره وباطنه
وإذا حتقق العبد من هذا مل يكن التفاته إىل املخلوقيــن فيتــزين هلم ويتصنع ،ويكون
حماف ًظا عىل حدود اهلل عز وجل يف اجللوة ،ويكون منتهكًا حلرماته يف اخللوة ،فإن هذا مل
يراقبه.

 4 4من درر األقوال:
 قال احلارث املحاسبي :املراقبة علم القلب بقرب الرب.
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 وسئل اجلنيد :بم يستعان عىل غض البرص؟! قال :بعلمك َّ
أن نظر اهلل إليك أسبق
إىل ما تنظره.
 وكان ابن السامك ينشد:
يا مدمن الذنب أما تستحي
غرك من ربـــك إمهــالــــه
َّ

واهلل يف اخلـلــــوة ثانيكـــا
وسرته طـــول مساويــكــــا

 قال ابن املبارك لرجل:

راقب اهلل تعاىل ،فسأله الرجل عن تفسري ذلك فقال :كن أبدً ا كأنك ترى اهلل.
 قال احلارث املحاسبي:

واملراقبة يف ثالثة أشياء :مراقبة اهلل يف طاعته بالعمل ،ومراقبة اهلل يف معصيته بالرتك،
اهلم واخلواطر.
ومراقبة اهلل يف ِّ

وللخواطر ومراقبتها والتنبه هلا أمهية كربى ،ألهنا بذور األعامل .قال ابن مرسوق :من
راقب اهلل يف خطرات قلبه عصمه اهلل يف حركات جوارحه.
 قال ابن عباس:

يا صاحب الذنب ال تأمن سوء عاقبته ،وملا يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمته:
قلة حيائك ممن عىل اليمني وعىل الشامل وأنت عىل الذنب أعظم من الذنب ،وضحكك
وأنت ال تدري ما اهلل صانع بك أعظم من الذنب ،وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم
من الذنب ،وحزنك عىل الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب ،وخوفك من الريح إذا
حركت سرت بابك وأنت عىل الذنب وال يضطرب فؤادك من نظر اهلل لك أعظم من
َّ
الذنب.
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 قال احلسن :رحم اهلل عبــدً ا وقف عند هـمـه ،فإن كان هلل مىض ،وإن كان لغريه
َّ
تأخر.

 5 5من روائع القصص:
◄ خطب عروة بن الزبري ابنة عبد اهلل بن عمر سودة ،وكان عبد اهلل بن عمر يطوف
بالكعبة يف احلج فلم يرد عليه ،فقال عروة :لو كان يريد ألجابني ،واهلل ال أعود إليه
يعني يف هذا الشأن -يقول :فسبقني إىل املدينة ،فلام أتيتها قدمت املسجد فإذا هو جالسفقلت :نعم ،فسأله عن رغبته ،هل ال يزال
ذكرت سودة،
فيه ،فسلمت عليه ،فقال :قد
ُ
َ
يرغب فيها يف الزواج منها ،فقلت :نعم ،فقال :إنك قد ذكرهتا يل وأنا أطوف بالبيت
قادرا عىل أن تلقاين يف غري ذلك املوطن.
أختايل اهلل عز وجل بني عيني،
َ
وكنت ً
◄ قال أبو حامد الغزايل:

كان أمري له غالم يقبل عليه أكثر من إقباله عىل غريه من غلامنه ؛ ومل يكن أكثرهم قيمة،
وال أحسنهم صورة ،فقالوا له يف ذلك ،فأراد األمري أن يبني هلم فضل الغالم يف اخلدمة
عىل غريه .فيو ًما من األيام كان راك ًبا ،ومعه احلشم ،وبعيدً ا عنهم جبل عليه ثلج ،فنظر
األمري إىل ذلك الثلج وأطرق رأسه ،فركض الغالم فرسه ،ومل يعلم القوم ملاذا ركض!.
يسريا حتى جاء ومعه يشء من الثلج ،فقال له األمري :ما أدراك أين أردت
فلم يلبث إال ً
الثلج؟ فقال الغالم :ألنك نظرت إليه ،ونظر السلطان إىل يشء ال يكون عن غري قصد،
أخصه بإكرامي وإقبايل ،ألن لكل واحد منكم شغالً ،وشغل هذا مراعاة
فقال األمري :إنام ُّ
نظرايت ،ومراقبة أحوايل!!
أفال ينال إكرام اهلل وإنعامه من راعى حقوق اهلل وحرص عىل ما حُيب؟!
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 6 6املراقبة فى رمضان:
 يف رمضان ال يطلع عليك أحد إال اهلل ،ومع هذا ال تأكل أو ترشب ولو كنت
وحدك ،وأنت يا أختاه يف مطبخك ال تذوقي طعا ًما إال ولفظتيه لئال يتسلل يشء منه إىل
جوفك ،وهذا كله تدريب يومي عميل عىل اطالع اهلل عليك ومراقبته لك ،فهال استغللت
القوة الدافعة والشحنة املكثفة ترسيخ املراقبة يف القلب لرتاعي اهلل يف رسك وجهرك بعد
رمضان.

 7 7وغابت شمس املراقبة:
☼ انترشت معايص الرس وخيانة اهلل يف اخللوات وعصيانه حني تُغلق عىل املرء
األبواب.
☼ جاهر أناس باملعصية دون إحساس بقبح الذنب حتى وصلوا إىل درجة استحسان
الذنب والتفاخر به ومل يبالوا بنظر اهلل هلم فضال عن نظر الناس.

8 8دعاء:
خريا من ظاهرنا.
خريا من عالنيتنا واجعل باطننا ً
◙ اللهم اجعل رسنا ً
◙ اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك ،وال جتعل خمافتنا من أحد سواك.

◙ اللهم إن لنا ذنو ًبا سرتهتا عن أعني اخللق يف الدنيا فأمتم علينا سرتك اجلميل وال
تفضحنا هبا يوم اللقاء.
اللهم إنا نعوذ بك من أن هنتك سرتك يف خلوة أو نقع أرسى لشهوة.
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أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

مهك وإرادتك هلل أمضيتها ،وإن
♦ سأنظر إىل مهي وإراديت قبل فعل أي طاعة ،فإن كان ّ
كان لغريه فال.

♦ سأراقب اهلل قبل مهي باملعصية فأكف عنها ،فإن غلبتني شهويت والشيطان فسأرسع
فور الوقوع يف املعصية بالتوبة الفورية وإتباع السيئة باحلسنة.
♦ سأراقب اهلل يف املباحات ،فأشكره عىل نعمه ،وال أدعها تشغلني عن املنعم.
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انطلق في رمضان
شعار
اليوم
هلموا إلــى
مرياث النبــي

24

 1 1أرباح اليوم:

♥ الدال عىل اخلري كفاعله :ثواب سهل مضمون إذا اقتدى بك غريك وفعل ما
أرشدته إليه ،ويستمر الثواب ما بقي ح ًيا مواظ ًبا عىل ما دعوته إليه ..قال ﷺ« :من دعا
إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا».
♥ ثواب بعد املامت :قال رسول اهلل ﷺ« :سبع جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد
بئرا أو غرس نخ ً
ال أو بنى مسجدً ا أو ورث
هنرا أو حفر ً
موته :من علم علماً أو أجرى ً
مصح ًفا أو ترك ولدً ا يستغفر له بعد موته».
♥ خري من الدنيا وما فيها :قال ﷺ« :ألن هيدي اهلل بك رجالً ،خري لك من محر
النعم».

♥ صالة اهلل واملالئكة :قال ﷺ« :إن اهلل ومالئكته حتى النملة يف جحرها وحتى
احلوت يف البحر ليصلون عىل معلم الناس اخلري».
♥ أنفق من كنزك :قال ﷺ« :مثل الذي يتعلم العلم ثم ال حيدث به كمثل الذي يكنز
الكنز ثم ال ينفق منه».

♥ دعاء النبي لك :قال ﷺ« :نضرَّ اهلل امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كام سمعها».
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 2 2نور قرآني:

قال تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ .

قال احلسن البرصي عند هذه اآلية :هو املؤمن أجاب اهلل يف دعوته ،ودعا الناس إىل ما
حلا يف إجابته ،فهذا حبيب اهلل ..هذا ويل اهلل.
أجاب اهلل فيه من دعوته وعمل صا ً

 3 3الرسول قدوتنا:
يقول األستاذ الراشد:

والواقع أن الداعي إذا كان صاد ًقا يف دعوتـه منشغ ً
ال هبا ال يفكـر إال فيها وال يتحرك
إال من أجلها وال يبخل عليها بيشء من جهده ووقته مل يشغله عنها شاغل أبدً ا حتى يف
أحرج الساعات وأضيق احلاالت وأدق الظروف ،وهكذا كان رسولنا حممد ﷺ ،فعندما
هاجر إىل املدينة ومعه أبو بكر الصديق لقي يف طريقه بريدة بن احلصيب األسلمي يف
ركب من قومه فيام بني مكة واملدينة ،فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا.

وهذ يدل أنه عليه الصالة والسالم مل يغفل عن الدعوة إىل اهلل حتى وهـو يف طريقه
مهاجرا إىل املدينة والقوم يطلبونه!!
ً

 4 4من درر األقوال:

 قال ابن اجلوزي :ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل ،بداللة عباده عليه ،فهي حاالت
األنبياء عليهم الصالة والسالم ..أما علمت أهنم آثروا تعليم اخللق ،عىل خلوات التعبد،
لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم.
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 عن عيل يف قوله تعاىل :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ [التحريم  .]6قال :ع ِّلموا أهليكم
اخلري.
 قال األستاذ سيد قطب:

إن اختيار اهلل لكم حلمل دعوته تكريم ومن وعطاء ،فإذا مل حتاولوا أن تكونوا أه ً
ال
هلذا الفضل ،وإذا مل تنهضوا بتكاليف هذه املكانة ،وإذا مل تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون
عليكم كل ما عداه ،فإن اهلل يسرتد ما وهب ،وخيتار هلذه املنة ممن يقدر فضل اهلل.
 قال الغزايل رمحه اهلل:

اعلم أن كل قاعد يف بيته أينام كان فليس خال ًيا يف هذا الزمان عن ُمنْكر ،من حيث
محلهم عىل املعروف ،فأكثر الناس جاهلون بالرشع
التَّقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم و ْ
األعراب واألكْراد
يف رشوط الصالة يف البالد ،فكيف يف القرى والبوادي ومنهم
ُ
ٍ
مسجد ومحَ َ َّل ٍة من البلد فقي ٌه
وواجب أن يكون يف كل
وسائر أصناف اخل ْلق،
والترُّ ْ كُامنِية،
ٌ
ُ
يع ّلم الناس دينَهم وكذا يف كل قرية ،وواجب عىل كل فقيه -فرغ من فرض عينه لفرض
الكفاية -أن خيرج إىل ما جياور بلده من أهل السواد ومن العرب واألكراد وغريهم،
ويع ِّل َمهم دينهم وفرائض رشعهم.
 قال مالك بن دينار:

لفر ْقتُهم
لو استطعت أال أنا َم لمَ ْ َأن َْم مخَ اف َة أن َي ِنز َل
ُ
العذاب وأنا نائم ،ولو وجدت أعوانًا َّ
ينادون يف سائر الدنيا :يا أهيا الناس :النار النار.
 وقيل البن مسعود:

منكرا.
من ميت األحياء؟! فقال :الذى ال يعرف معرو ًفا ،وال ينكر ً
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 5 5من روائع القصص:
◄ يرضب ﷺ مث ً
ال بلي ًغا فيقول:

«مثل القائم عىل حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة ،فأصاب
بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل
من فوقهم ،فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خر ًقا ومل نؤذ من فوقنا ،فإن يرتكوهم وما أرادوا
هلكوا مجي ًعا ،وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجي ًعا»[ .صحيح]
ويبني الرسول ﷺ أن األمر ال خيلو حينئذ من إحدى نتيجتني :إما أن يقوم أهل العلو
والصالح بواجبهم يف منع هذه الكارثة فينجو اجلميع ،وإما أن يرتكوهم وشأهنم بدعوى
أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون وحينئذ تكون النتيجة احلتمية هي هالك اجلميع.
◄ قال احلافظ ابن حجر:

«وهكذا إقامة احلدود حيصل هبا النجاة ملن أقامها وأقيمت عليه ،وإال هلك العايص
باملعصية والساكت بالرضا هبا» ،ومصداق ذلك قوله تعاىل :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [األنفال.]25:
وقوله ﷺ:

«إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب».

 6 6الدعوة في رمضان:

كم من القلوب تفتحت يف رمضان..
كم من الغائبني عنه رجعوا إليه يف رمضان..
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كم من القلوب القاسية النت يف رمضان
فهل لك أن ترمي يف الغنيمة بسهم وتأخذ من الكنز وتشارك يف األرباح!!

 7 7وغابت شمس الدعوة:
فتبجح الباطل ،وخجل أهل املعروف
☼ غابت األسود فعوت الذئاب ،وتوارى احلق َّ
من نرش معروفهم فغزاهم املنكر يف عقر دارهم وأصاب فلذات أكبادهم.

 8 8دعاء:
◙ اللهم افتح بنا آذانًا صماً وقلو ًبا غل ًفا وأعينًا عم ًيا.
◙ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سب ًبا ملن اهتدى.

◙ اللهم افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني.

◙ اللهم أرشد بنا الناس إىل طريقك واجعلنا عونًا هلم عىل مرضاتك.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 اجعل من أهدافك يف رمضان أن تنتشل غاف ً
ال أو عاص ًيا فتعيده حلظرية اإليامن.
 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
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ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما وهذا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأب ِّلغ يف رمضان كل ما سمعته ألسقط الواجب الذي أمرين به رسول اهلل ﷺ:
«بلغوا عني ولو آية» ،فلو حرضت خطبة مجعة وتأثرت هبا ،فسأكتب ملخصها ،وأجلس
مع أوالدي ،مع زوجتي ،مع زمالئي يف العمل ،مع رشيكي يف التجارة ،وأنقلها له ،أو
آخذ رشي ًطا وأعطيه ملن أثق أنه سينتفع به.
♦ سأحقق الرشوط الالزمة يف اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر:

منكرا ،وهذا يشرتط فيه علمي باحلالل واحلرام ،وما مل أكن عا ًملا فإنه
األول :كونه ً
ال جيوز يل أن آمر أو أهنى ،لقوله تعاىل
ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﮊ

[االرساء.]36:

الثانى :أن يكون املنكر موجو ًدا ىف احلال ،فال جتوز اإلساءة للمسلم بالظن ،فمث ً
ال
لو أن رج ً
ال دخل املسجد وجلس ،فإن الذي تقتضيه احلكمة أن أسأله :ملاذا جلس ومل
يصل؟ وال أهناه أو أزجره لعله صىل دون أن أراه أو له عذر.
شخصا يأكل يف هنار رمضان أو يرشب يف هنار رمضان فال أزجره حتى
ولو رأيت
ً
مريضا حيتاج معه إىل رشب
مسافرا ،وقد يكون
أسأله :هل له عذر أم ال ،فقد يكون
ً
ً
املاء بكثرة.
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وإذا رأيت رج ً
ال يف سيارة ومعه امرأة فهناك احتامل أن تكون املرأة من حمارمه ،أو
منكرا.
أهنا زوجته ،فال تنكر عليه حتى تعلم أنه فعل ً
ظاهرا دون جتسس عليه ،إذ هنانا اهلل عن تتبع زالت
الثالث :أن يكون املنكر
ً
املسلمني ،والتجسس معصية أشد.

الرابع :أن يكون املنكر معلو ًما بغري اجتهاد ،فال إنكار عىل من عمل عم ً
ال باجتهاد
يعتقد أنه من الصواب ،وال تنكر اآلراء املختلف فيها.
اخلامس :أن يكون األمر باملعروف باملعروف ،والنهي عن املنكر يف لني.

♦ لن أنسى نفيس يف ما أمرت الناس به .قال رسول اهلل ﷺ:

«مثل الذي ُيع ِّلم الناس اخلري وينسى نفسه مثل الفتيلة تيضء عىل الناس حَ
وترق
نفسها».
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إضاعة الوقت غير عــاداتك
شعار
اليوم
لن يضيع
وقتــي ســـدى

25

 1 1أرباح اليوم:
♥ اغتنام أوقات رمضان التي ال تُقدَّ ر بثمن.

♥ عدم إضاعة أوقات استجابة الدعاء وعتق الرقاب.

♥ حتقيق أعظم استفادة من الزمان املبارك ،وخاصة العرش األواخر حيث ليلة القدر.
♥ غراس اجلنة والتجارة الرابحة يف سوق اآلخرة.
♥ تعويد النفس عىل االستثامر األمثل لألوقات.

 2 2نور قرآني:

قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﮊ .

فاملقصود بالعرص هنا :الدهر أو الزمن؛ وذلك لرشفه وقيمته ،فاهلل سبحانه وتعاىل
يقسم بالعرص؛ ألنه ال يشء أنفس من العمر.
ويف ختصيص ال َق َسم بالعرص إشارة إىل أن اإلنسان أحيانًا ينسب املكاره واملحاب إىل
الزمن ،وبعض الناس يسبون الدهر ويقولون :يا خيبة الدهر! يا ويل الدهر! فاهلل سبحانه
وتعاىل يقسم به ليبني أن العيب فيكم ،وحيل بكم العقاب بسبب أعاملكم أنتم ،وليس
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للدهر شأن يف ذلك ،ولذلك قال عليه الصالة والسالم:

«ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر».

فإنه أقسم بالدهر؛ ليبني رشفه ومكانته ،وأنه نعمة من نعم اهلل سبحانه وتعاىل.

3 3الرسول قدوتنا:
نصحنا بفعله قبل قوله ،فكان أعظم نموذج برشي يف اغتنام وقته :ما تثاءب يف حياته
قط ،وكان إذا نامت عيناه مل ينم قلبه ،ويف رمضان كان رسول اهلل ﷺ أكثر ما يكون
اجتها ًدا يف العبادة ،فإذا أيت العرش االواخر اعتزل الناس وقام الليل واجتهد أكثر ما يكون
االجتهاد.

أما نصحنا لنا بقوله ،فمنه هذا احلديث :قال رسول اهلل ﷺ« :نعمتان مغبون فيهام كثري
من الناس».
والغبن :أن يشرتي اإلنسان السلعة بأضعاف الثمن ،أو يبيعها بأقل من الثمن املستحق،
فاإلنسان إما بائع أو مشرتي ،فإذا اشرتى شي ًئا بأضعاف ثمنه احلقيقي فقد غبن ،وإذا باع
شي ًئا بأقل من السعر فقد ُغبِن ،فهاتان نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس ،إذ أن رأس
مال اإلنسان يف هذه الدنيا أمران :الصحة ،والفراغ ،فالصحة يعقبها السقم ،والفراغ
يعقبه الشغل ،فمن مجع اهلل له هاتني النعمتني فهو الذي يستحق أن يغبطه الناس عليه،
وإال فهو املغبون ح ًقا.

 4 4من درر األقوال:
 قال ابن مسعود :ما ندمت عىل يشء ندمي عىل يوم غربت شمسه نقص فيه أجيل ومل
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يزدد فيه عميل.

 قال ابن القيم رمحه اهلل:

أعظم الربح يف الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بام هو أوىل هبا وأنفع هلا يف معادها،
كيف يكون عاق ً
ال من باع اجلنة بام فيها بشهوة ساعة.

أيضا:
 وقال ً

إضاعة الوقت أشد من املوت ألن إضاعة الوقت تقطعك عن اهلل والدار اآلخرة،
واملوت يقطعك عن الدنيا وأهلها.

 قال احلسن البرصي:
 وقال حكيم:

ما أطال عبد األمل إال أساء العمل.

من أمىض يو ًما من عمره يف غري حق قضاه ،أو فرض أداه ،أو جمد أثله ،أو محد حصله،
أو خري أسسه ،أو علم اقتبسه ،فقد عق يومه ،وظلم نفسه!

 قال ابن اجلوزي:

ينبغي لإلنسان أن يعرف رشف زمانه وقدر وقته ،فال يضيع حلظة منه يف غري قربة،
ويقدم فيه األفضل فاألفضل من القول والعمل ،واهلل إين ألتأسف يف الفوات عن
االشتغال بالعلم يف وقت األكل ،فإن الوقت والزمان عزيز.

ورب عمر قليلة آماده كثرية
 قال ابن عطاء :رب عمر اتسعت آماده وق َّلت أمدادهُ ،
أمداده.
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 5 5من روائع القصص:
◄ دخلوا عىل رجل من السلف فقالوا :لعلنا شغلناك؟ فقال :أصدقكم ،كنت أقرأ
فرتكت القراءة ألجلكم!!

السقطي ،فرأى عنده مجاعة ،فقال :رصت ُمناخ البطالني!! ثم
◄ جاء عابد إىل السرَّ ي َّ
مىض ومل جيلس.

◄ جلس مجاعة عند معروف الكرخي ،فأطالوا ،فقال :إن ملك املوت ال يفرت عن
سوقها ،فمتى تريدون القيام؟!
يستف الفتيت ،ويقول :بني سف الفتيت وأكل اخلبز قراءة مخسني
◄ كان داود الطائي
ُّ
آية!

◄ كان عثامن الباقالوي دائم الذكر هلل تعاىل ،فقال :إين وقت اإلفطار أحس بروحي
كأهنا خترج (وذلك ألنه يرى أن وقته ضاع!!).
◄ أوىص بعض السلف أصحابه فقال:

إذا خرجتم من عندي فتفرقوا ،لعل أحدكم يقرأ القرآن يف طريقه ،ومتى اجتمعتم
حتدثتم!!

 6 6الوقت في رمضان:
 قال رسول اهلل ﷺ:

«ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن ُيغفر له» [صحيح].
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ويف هذا إشارة إىل قيمة الثروة التي بني يديك وأنت ال تشعر ،وتنبيه عىل أنك اآلن متر
بأرشف األوقات ،وبني يديك أسهل الفرص لنيل املغفرة والفوز باجلنة.

أخي ..أختي..

اللحظة اليوم هلا ثمن ،واملح هذه اإلشارة :قد تكون اللحظة فاصلة يف صحة صيامك
أو بطالنه ،تفطر قبل املوعد بلحظة أو تأكل بعد دخول وقت الفجر بلحظة فيضيع
صومك!!
ليلة القدر خري من ألف شهر،
فأي مقدار تساويه اللحظة فيها؟!

وإذا كان الوقت أغىل من أي مال عىل اإلمجال ،فكيف تكون إضاعه الوقت يف شهر
حيسب بالدقائق والثواين ،واسمع إن أردت الدليل ...وصف اهلل هذا الشهر بقوله:
ﮋﭲ ﭳﮊ وكأنه فرصة رسعان ما هترب ..موسم رسعان ما ينقيض.

أخي..

يف رمضان جتارة ليست كأي جتارة ..احلسنة بعرش أمثاهلا يف غريه ..أما فيه فلعلها بامئة
أو ألف أو أكثر ،فكيف يتأخر التجار ويزهد األبرار؟!
يف رمضان ..تسقط النظرية النسبية ألينشتني..
ففي حلظة ..يفتح اهلل قل ًبا لسامع آية..

نورا..
ويف حلظة ..ينقلب الصدود إقباالً والقساوة لينًا والظلمة ً

كم من القلوب املغلقة كان فتحها بفضل اهلل يف هذا الشهر الكريم؟!
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 7 7وغابت شمس األوقات:
☼ زارتنا سارقات األوقات ،ومنها مشاهدة التليفزيون وقضاء الساعات عىل شاشات
اإلنرتنت من غري فائدة بل ويف كثري من األحيان يف ألوان املعصية.

كثريا من ساعات النهار مع عدم اغتنام الوقت يف تالوة قرآن أو ذكر ونحوه،
☼ النوم ً
وصدق حييى بن معاذ :الليل طويل فال تقصرِّ ه بمنامك ،والنهار نقي فال تدنِّسه بآثامك.

☼ انشغل كثري من الناس بام ال يعنيهم ..قال احلسن البرصي :من عالمة إعراض اهلل
عن العبد أن جيعل شغله يف ما ال يعنيه.

 8 8دعاء:
◙ اللهم إين أسالك الربكة يف العمر والربكة يف العمل والربكة يف أمري كله.
◙ اللهم ال ترتكني يف غفلة وال تأخذين عيل غرة وال جتعل مويت فجأة.
◙ اللهم اجعل أوقايت كلها خالصة لوجهك الكريم.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 عاون غريك عىل االنتفاع بوقته ،وتذكَّر وصية اإلمام حسن البنا:

الواجبات أكثر من األوقات ،فعاون غريك عىل االنتفاع بوقته ،وإن كان لك حاجة
ِ
فأوجز يف قضائها.

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.
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 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما وهذا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأضع خطة ألوالدي وأرسيت بمشاركتهم ألعظم استفادة من الوقت يف رمضان.
سأنوع أهدايف الرمضانية التي أنوي إحرازها ما بني عبادية واجتامعية.
♦ ِّ

♦ الفراغ نصف الطريق إىل ضياع الوقت ،فلن أدع فرا ًغا يتسلل منه الشيطان فيك ِّبدين
أعظم خسارة.

♦ سأحرص عىل جتديد نيتي يف العادات كلها حتي ال يضيع أي جزء من أوقايت بغري
نفع ،فأنوي بالطعام والنوم التقوي عىل الطاعات والعبادات.
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غير عبـاداتك قيام الليل

انطلق في رمضان
شعار
اليوم
موعـــد مع
احلبيب

26

 1 1أرباح اليوم:

♥ اطرد األمراض عنك :فقد وصفه النبي ﷺ بأنه مطردة للداء عن اجلسد.

اكس وجهك النور :ألن اجلزاء من جنس العمل فإهنم ملا احتملوا ظلمة الليل
♥ ُ
جازاهم اهلل بأن نور وجوههم.
نورا حيبه
قال سعيد بن املسيب رمحه اهلل« :إن الرجل ليصيل بالليل ،فيجعل اهلل يف وجهه ً
ألحب هذا الرجل».
عليه كل مسلم ،فرياه من مل يره قط فيقول :إين
ُ
♥ زيادة رزقك :فقد قرن اهلل بني الصالة وبني زيادة الرزق يف قوله:

ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟﮊ [طه.]132 :

املتعرضون :لنفحات اإلهليه وقت نزول الرب عز وجل إىل سامء الدنيا حني
♥ أين ِّ
يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول :من يدعوين فأستجيب له؟! من يسألني فأعطيه؟! من
يستغفرين فأغفر له؟!
♥ أعظم ثواب بأقل جهد :فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :قال رسول اهلل
ﷺ« :من قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني ،ومن قام بامئة آية كتب من القانتني ،ومن
قام بألف آية كتب من املقنطرين»[ .رواه أبو داود].
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ويف احلديث« :والقنطار خري من الدنيا وما فيها».

 2 2نور قرآني:
قال تعاىل:

ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

[السجدة.]16:

قال ابن كثري يف تفسريه« :يعني بذلك قيام الليل وترك النوم واالضطجاع عىل الفرش
الوطيئة»

وقال عبد احلق األشبييل« :أي تنبو جنوهبم عن الفرش ،فال تستقر عليها ،وال تثبت
فيها خلوف الوعيد ،ورجاء املوعود».
ولــذا جاء يف صفة أهل اجلنـــة :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮊ [الذاريات ]18،17:قال احلسن البرصي :كابدوا الليل ،ومدّ وا الصالة إىل
السحر ،ثم جلسوا يف الدعاء واالستكانة واالستغفار.

 3 3الرسول قدوتنا:
 كان ﷺ يطيل القيام :عن ابن مسعود قال :صليت مع النبي ليلة ،فلم يزل قائماً

حتى مهمت بأمر سوء .قيل :ما مهمت؟ قال :مهمت أن أجلس و َأ َد َع ُه! [متفق عليه].

قال ابن حجر« :ويف احلديث دليـــل عىل اختيار النبي تطويل صالة الليـــل ،وقد
هم بالقعود إال بعد طول كثري
كان ابن مسعود قو ًيا حماف ًظا عىل االقتـــداء بالنبي ،وما َّ
ما اعتاده».
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 وكان رسول اهلل ﷺ ال يدع القيام مهام اشتد به املرض أو شغلته الظروف ..قالت
عائشة ريض اهلل عنها لعبد اهلل بن أيب قيس« :ال تدع قيام الليل ،فإن رسول اهلل ﷺ كان ال
يدعه ،وكان إذا مرض أو كسل صىل قاعدً ا» [صحيح].

 القيام شكر :وعلمنا النبي ﷺ أن القيام لون من ألوان شكر النعمة ،فعن عائشة
ريض اهلل عنها قالت :كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه .فقلت له :لمِ َ تصنع هذا
شكورا؟»
يا رسول اهلل ،وقد ُغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال« :أفال أكون عبدً ا
ً
[متفق عليه] ،داللة عىل أن الشكر ال يكون باللسان فحسب ،وإنام يكون بالقلب واللسان
واجلوارح ،وقد كان النبي ﷺ القدوة العليا والنموذج األكمل فقام النبي بحق العبودية
هلل والشكر له عىل وجهه األكمل وصورهتا األتم.

 وكان يوقظ من حيب للقيام :عن احلسن بن عيل بن أيب طالب أن أباه أخربه أن
رسول اهلل ﷺ طرقه وفاطمة بنت النبي ﷺ ليلة ،فقال :أال تصليان؟ ،فقلت :يا رسول
اهلل أنفسنا بيد اهلل ،إن شاء أن يبعثنا بعثنا ،فانرصف حني قلت ذلك ،ومل يرجع إ َّىل شي ًئا،
ثم سمعته يقول وهو ٍّ
مول ،يرضب فخذه وهو يقول :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [الكهف.]54 :
قال الطربي معل ًقا :لوال علم النبي ﷺ من عظم الصالة يف الليل ،ما كان يزعج ابنته
وابن عمه يف وقت جعله اهلل خللقه سكنًا ،لكنه اختار هلام إحراز تلك الفضيلة عىل الدعة
والسكون ،امتثاالً لقوله تعاىل:
ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜﯞ ﯟ ﮊ

[طه.]132 :
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 4 4من درر األقوال:
يا أخي ..عالم ُة املح َّبة حب لقاء احلبيب ويا حبذا لو كان اللقاء بعيدً ا عن أعني الناس،
لمََّا َص َف ْت أوقات اللقاء نادى مؤ ِّذن املحبة يف اخلفاء :أقم فالنًا ،وأنم فالنًا ،فخرجت
كنت
أسامء الفائزين؛ وقرت عيون املحبني ،فامذا أفادك طول الرقاد ولذة السبات؟! ِآه لو َ
معهم! أس ًفا لك يا مسكني!! كم أضعت من كنز ثمني!! يا غار ًقا يف السبات الطويل..
فاتك مدح اإلله اجلليل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ َ ،و ُح ِر ْم َت ِمن َْح َة الثناء
اجلزيل :ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ .

 اكرس قيودك :قيل للحسن البرصي :أعجزنا قيام الليل .قال :قيدتكم خطاياكم،
إنام يأذن امللوك للخلو هبم وخماطبتهم ملن خيلص يف ودادهم ومعاملتهم ،فأما من كان من
أهل خمالفتهم فال يرضونه لذلك.
 من املحروم؟! قال الفضيل بن عياض :إذا مل تقدر عىل قيام الليل وصيام النهار
فاعلم أنك حمروم وقد كثرت خطيئتك.

 قسمة بالسوية!! قال أبو عثامن النهدي« :تض ّيفت أبا هريرة سب ًعا ،فكان هو وامرأته
وخادمه يقسمون الليل ثال ًثا ،يصيل هذا ،ثم يوقظ هذا».

 أنريوا القبور قبيل الوصول!! قال أبو الدرداء :صلوا ركعتني يف ظلمة الليل لظلمة
القبور.
 أفضل القربات :قال رجل للحسن :يا أبا سعيد ..ما أفضل ما يتقرب به العبد إىل
اهلل تعاىل من األعامل؟ قال :ما أعلم شي ًئا يتقرب به املتقربون إىل اهلل أفضل من قيام العبد
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يف جوف الليل إىل الصالة.

 5 5من روائع القصص:
◄ كان عمرو بن عتبة بن فرقد خيرج فريكب فرسه يف جوف الليل فيأيت املقابر فيقول:

يا أهل القبور!!طويت الصحف ورفعت األقالم ..ال يتوبون من سيئة وال يستزيدون
يف حسنة ،ثم يبكي ثم ينزل عن فرسه فيصف بني قدميه ،فيصيل حتى يصبح ،فإذا طلع
الفجر ركب فرسه حتى يأيت املسجد ،فيصيل مع القوم كأنه مل يكن يف يشء مما كان فيه.
◄ كان قيس بن مسلم يصيل حتى السحر ،ثم جيلس فيهيج البكاء ساعة بعد ساعة،
ويقول :ألمر ما ُخلقنا ،ألمر ما ُخلقنا ،لئن مل ِ
نأت اآلخرة ٍ
بخري لنهلكن.
◄ كان أبو إسحاق الشريازي إذا جاءه الليل قام وناجى ربه:
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا و ُقمت أشكـــو إىل موالي ما أجــد
وقلت يا ُعــدتـي فــي كل نـائبـــة ومن عليه بكشف الضـــر أعتمـــد
رب وال جلـد
أشكــو إليـــك أمـــو ًرا أنت تعلمها مالي على محـــلها ص ٌ
وقد مددت يـــدي بالذل معتـــر ًفا إليك يا خيـر من ُمدَّت إليـــه يـــد
يـــرد
فال تردنهـــا يــــارب خائـبـــــــة فبحر جــودك يروي كل من ِ

ير ِّددها ويبكي!!

 6 6قيام الليل في رمضان:
 قال رسول اهلل ﷺ« :من قام رمضان إيامنًا واحتسا ًبا غُفر له ما تقدم من ذنبه».

 صالة الليل يف رمضان أفضل من غريها وأعظم ثوا ًبا ،ومنها صالة الرتاويح،
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تص ِدي ًقا بثوابه وفضله وتقريبه
والتهجد يف العرش األواخر ،ومعنى قوله ﷺ (إِيماَ نًا) أي ْ
من الرب جل يف عاله ،وم ْعنَى (اِ ْحتِ َسا ًبا) َأ ْن ُي ِريد اللهَّ َت َعالىَ َو ْحده لاَ َي ْق ِصد ُر ْؤ َية النَّاس،
َولاَ َغيرْ َذلِ َك ممَِّا يخُ َالِف الإْ ِ ْخلاَ ص ،وجاء هباتني الكلمتني ،ألن الرجل يفعل اليشء قد
خملصا بل لرياء وغريه ،واملخلص يف الفعل قد ال يكون موقنًا بثوابه ،فتسلح يف
ال يفعله ً
رمضان بعدة اإلخالص واليقني تفز بكنز املغفرة الثمني!!
 وما ورد من غفران الذنوب كهذا احلديث فحمله العلامء عىل الصغائر ،فإن الكبائر
ال يكفرها غري التوبة لقول النبي ﷺ يف شأن رمضان إىل رمضان أنه كفارة ملا بينهن ما
اجتنبت الكبائر.

 وأنت تلمح لطف النبي ﷺ يف احلديث أن النبي ﷺ ر َّغب يف القيام وندب إليه من
غري أن يأمرهم بعزيمة وإلزام مكتف ًيا بذكر الثواب العظيم الذي يغري كل مؤمن ،ويثري
شهية كل طامع يف األجر والثواب.
وبذلك جيمع العبد بني جهاد الليل بالقيام وجهاد النهار بالصيام..

قال احلافظ ابن رجب :واعلم أن املؤمن جيتمع له يف شهر رمضان جهادان لنفسه:

جهاد بالنهار عىل الصيام ،وجهاد بالليل عىل القيام ،فمن مجع بني هذين اجلهادين وُفيِّ
أجره بغري حساب.

 7 7وغابت شمس القيام:
وربحا ،وهجروه بعد أن مد يد
☼ فعىص الناس رهبم يف أرشف أوقات العام بركة
ً
املعونة إليه ،وأداروا ظهورهم لثواب خالقه وهم أحوج ما يكونون إليه.
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 8 8دعاء:
◙ اللهم أيقظنا يف أحب األوقات إليك نناجيك ونناديك فتنظر إلينا نظرة رمحة ورضا.
وعوضنا بدالً منها يف اجلنة ً
فرشا بطائنها من إستربق.
◙ اللهم جاف جنوبنا عن الفرش ِّ
◙ اللهم ارزقنا االستغفار باألسحار واجعل ذلك وقاية لنا من النار.

◙ اللهم ال حترمنا ثواب القيام بالليل بذنوبنا بالنهار واجرب كرس عبادك املذنبني والطف
بعبادك التائبني املنكرسين.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 أيقظ أهلك وأبناءك لقيام الليل واصحبهم معك يف صالة الرتاويح والتهجد.

 اصحب جريانك إىل املسجد املجاور ال حيث إمام حسن الصوت خاشع التالوة.
 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.
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كالما وهذا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ ليس القيام يف رمضان فحسب بل وبعد رمضان ،ألن خطة التغيري املستهدفة دائمة
األثر ،وليست جمرد طفرة وقتية رسعان ما تزول ،وإليك األسباب املعينة عىل القيام
واملمهدة له:
ِّ
قال أبو حامد الغزايل:

أسبا ًبا ظاهرة وأخرى باطنة ميرسة لقيام الليل:
فأما األسباب الظاهرة فأربعة أمور:

األول :أال يكثر األكل فيكثر الرشب ،فيغلبه النوم ،ويثقل عليه القيام.

الثاين :أال ُيتعب نفسه بالنهار بام ال فائدة فيه.

الثالث :أال يرتك القيلولة بالنهار فإهنا تعني عىل القيام.

الرابع :أال يرتكب األوزار بالنهار فيحرم القيام بالليل.

وأما األسباب الباطنة فأربعة أمور:

األول :سالمة القلب عن احلقد عىل املسلمني.

الثاين :خوف غالب يلزم القلب مع قرص األمل.

الثالث :أن يعرف فضل قيام الليل.

الرابع :وهو أرشف البواعث :احلب هلل ،وقوة اإليامن بأنه يف قيامه ال يتكلم بحرف
إال ويشعر أنه ُم ٍ
ناج ربه.
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شعار
اليوم
اإلتقــــان
عبادة كالصالة

27

 1 1أرباح اليوم:
♥ بلوغ مقام اإلحسان.

♥ نيل ثواب حسن متثيل اإلسالم بالصورة الصحيحة ،ووصل ما انقطع يف أذهان
الكثريين بني اإلسالم واإلتقان.
♥ نيل حمبة اهلل الذي حيب أحدنا إذا عمل عم ً
ال أن يتقنه.

 2 2نور قرآني:
قال تعاىل:

ﮋﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﮊ.

واملتقن لعمله حبيب اهلل وقريب من اهلل ،وهي بشارة ابن القيم حيث قال:

والرب تعاىل حيب أسامءه وصفاته ،وحيب مقتىض صفاته ،وظهور آثارها يف العبد ،فإنه
مجيل حيب اجلامل ،عفو حيب أهل العفو ،كريم حيب أهل الكرم ،عليم حيب أهل العلم،
وتر حيب أهل الوتر ،قوي واملؤمن القوى أحب إليه من املؤمن الضعيف ،صبور حيب
الصابرين ،شكور حيب الشاكرين.
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 3 3الرسول قدوتنا:
 قال ﷺ« :إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه».

قوله« :إذا عمل أحدكم عم ً
ال أن يتقنه» وذلك يف أي عمل ،ألن النكرة يف هذا السياق
تفيد العموم ،فاهلل سبحانه وتعاىل حيب من عبده املؤمن اإلتقان ،وهذا يشمل أعامل الدنيا
وأعامل اآلخرة.

 قال رسول اهلل ﷺ« :من قتل وزغًا يف أول رضبة كتبت له مائة حسنة ويف الثانية
دون ذلك ،ويف الثالثة دون ذلك» .والوزغ هو الربص وما شابه.
 عن عاصم بن كليب عن أبيه قالَ :شهدت مع أيب جنازة شهدها رسول اهلل ﷺ
وأنا غالم ِ
أعقل وأفهم ،فانتُهي باجلنازة إىل القرب ،ومل ُيمكَّن هلا .قال :فجعل رسول اهلل
«س ّووا حلدَ َه َذا» .حتى ظ َّن الناس أنه ُسنة ،فالتفت إليهم فقال« :أما إن هذا ال
ﷺ يقولَ :
ينفع امليت وال َيضرُ ُّ ه ،ولكن اهلل يحُ ب من العامل إذا عمل أن يحُ سن» ويف لفظ «ولكن أن
ُ
اهلل حيب إذا عمل أحدكم عم ً
ال أن يتقنه»[ .أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن]

 4 4من درر األقوال:
 قال وهيب بن الورد :ال يكن َه ُّم أحدكم يف كثرة العمل ولكن ليكن مهه يف إحكامه
وحتسينه.

 كانت العرب تنفي العمل كله إذا انتفى التجويد واإلتقان ،فتقول للصانع الذي ما
أحكم صنعته :مل تعمل شي ًئا ،وتقول للسامر واملتكلم الذي ما أحسن قوله :مل تقل شي ًئا.
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 5 5من روائع القصص:
تسوق وجذب صندوق مرشوبات غازية إىل أسفل كابينة
◄ دخل فتى صغري إىل حمل ّ
اهلاتف ..ووقف فوق الصندوق ليصل إىل أزرار اهلاتف ،وبدأ باتصال هاتفي.

انتبه صاحب املحل إىل املوقف وبدأ باالستامع إىل املحادثة التي أجراها هذا الفتى.
قال الفتى للطرف اآلخر :سيديت ،هل يمكنني العمل ِ
لديك يف هتذيب عشب حديقتك؟

لدي من يقوم هبذا العمل.
أجابت الس ّيدة عرب اهلاتفّ :

قال الفتى :سأقوم بالعمل بنصف األجرة التي يأخذها هذا الشخص.
قالت :أنا راضية بعمل ذلك الشخص وال أريد استبداله.

أيضا ممر املشاة والرصيف أمام منزلك ،وستكون حديقتك أمجل
فألح وقال :سأنظف ً
تبسم الفتى وأقفل اهلاتف ،تقدم
حديقة يف البلد.ومرة أخرى أجابته السيدة بالنفيّ ،
صاحب املحل -الذي كان يستمع إىل املحادثة – إىل الفتى وقال له :لقد أعجبتني مهتك
العالية ،وأحرتم هذه املعنويات اإلجيابية فيك وأعرض عليك فرصة للعمل لدي يف
املحل.

وشكرا لعرضك ،غري أين فقط كنت أتأكد من جودة عميل
أجاب الفتى الصغري :ال،
ً
الذي أقوم به حال ًيا ..ألنني أنا الذي أعمل عند هذه السيدة التي كنت أتكلم معها.

 6 6اإلتقان في رمضان:
 وأنت صائم حترص عىل أن ال ختدش صيامك بكلمة نابية أو نظرة جارحة.
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 وأنت صائم تأخذ حذرك من أن يصل جوفك قطرة ماء أثناء وضوءك.

 وأنت صائمة يف مطبخك ختافني أن ينال جوفك بعض الطعام الذي تتذوقيه
فتلفظيه يف احلال.
 وأنت صائم ختاف أن يضيع صيامك بأي نظرة حرام أو لقمة حرام.

هذا احلرص عىل صيانة جودة صيامك الباطني والظاهري ..أال ُيلقي يف روعك
رضورة اإلتقان يف األمور كلها؟! وأن رمضان عبارة عن دورة مكثفة يف اإلتقان مدهتا
جمو ًدا حاذ ًقا.
ثالثون يو ًما لتسيح بعدها يف أرض اهلل الواسعة حمكماً متقنًا ِّ

 7 7وغابت شمس اإلتقان:

يف ميدان العبادة:
☼ ال جتد من يقرأ القرآن جمو ًدا مرت ً
ال كام نزل عىل نبينا ،بل حلن وخطأ.

☼ يف الصالة غياب خشوع وعجلة يف الصالة تضيع ثواهبا وتذهب أثرها.
☼ يف الصدقة ..يتبعها املن واألذى.

يف ميدان العمل:
☼ انترشت فينا رضوب الغش وما تؤدي إليه من خسائر فادحة بسبب غياب اإلتقان،
وفيات إلمهال طبي أو جرعة ختدير زائدة ،ويف جمال البناء ،كم مبنى سقط وعامرة اهنارت
وأرواح زهقت؟!.
☼ فقدان املسلمني الثقة يف منتجات بالدهم مع ثقتهم يف ما ينتج يف غري بالد املسلمني،
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فاملنتج املستورد مقدم عىل املنتج املحيل ،والبضائع املقاطعة تسبق بضائع املنتجات
اإلسالمية.

☼ تعطيل كثري من مصالح املسلمني بتكاسلك عن أداء عملك بالشكل املطلوب يف
رمضان ،واتخُ ذ الصيام ذريعة لإلمهال والتهرب من تبعات العمل بدعوى (الدنيا صيام)
بدالً من أن يستشعر اإلنسان أن ثواب عمله مضاعف بربكة الزمان ورشف عبادة الصيام.

 8 8دعاء:
كثريا متقب ً
◙ اللهم إين أسألك رز ًقا حالالً طي ًبا وعم ً
ال ودعاء مقبوالً مسم ًعا عندك
ال ً
يا أرحم الرامحني.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 انرش يف من حولك أن عدم إتقان أعامهلم معناه كسب احلرام وأكله ،وما ينتج عنه من
عدم إجابة الدعاء والتعرض لنريان الشقاء.
 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.
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كالما وهذا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ كن قدوة يف عملك ال يضريك تقصري املقرصين وال خيبة املثبطني.

♦ أتقن العبادة يف رمضان الصالة عىل وقتها وبخشوعها ،القرآن بتجويده وحسن
ترتيله ،والصيام بآدابه الظاهرة والباطنة.
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شعار
اليوم
بابــــي
إىل اجلنـــة

28

 1 1أرباح اليوم:

♥ دخول اجلنة :قال رسول اهلل ﷺ« :ال يدخل اجلنة قاطع» .قال سفيان يف روايته:
يعني :قاطع رحم ،وقوله ﷺ« :الوالد أوسط أبواب اجلنة ،فإن شئت ،فأضع ذلك الباب،
أو احفظه» .وهذا يشمل الوالد والوالدة.

♥ نيل بركة دعاء الوالدين.

♥ النجاة من الكبائر :الكبائر :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس،
واليمني الغموس.
♥ الفوز برضا اهلل :إن ريض عني والداي.

 2 2نور قرآني:
قال تعاىل:

ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮠ ﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ
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واآليات فيها تأكيدات عدة:

وقىض :والقضاء هو القرار واألمر املحكم الذي ال نقاش فيه.

وبالوالدين إحسانًا :والباء هنا إلظهار املبارشة بمعنى إظهار احلب دون واسطة ،وهي
أحد جوانب البالغة ،والوالدين هنا مسلمني كانا أم كافرين.
إحسانًا :نكرة من غري ألف والم للتعظيم ،،فاملطلوب هنا اإلحسان العظيم.

واالنتقال من صيغة اجلمع ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ إىل صيغة املفرد ﮋ ﮠ ﮡ ﮢﮊ
تنبيه عىل النهي لكل واحد منا عن التأفف.

 3 3الرسول قدوتنا:
عن معاوية بن جامهة السلمي قال :أتيت رسول اهلل ﷺ فقلت :يا رسول اهلل إين كنت
أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة قال« :وحيك أحية أمك؟» قلت:
نعم قال« :ارجع فربها» ،ثم أتيته من اجلانب اآلخر فقلت :يا رسول اهلل إين أردت اجلهاد
معك أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة .قال« :وحيك أحية أمك؟» قلت :نعم يا رسول
اهلل قال« :فارجع إليها فربها» ،ثم أتيته من أمامه فقلت :يا رسول اهلل إين كنت أردت
اجلهاد معك أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة قال« :وحيك أحية أمك؟!» قلت :نعم
ثم اجلنة».
يا رسول اهلل .قال« :وحيك!! ألزم رجلها َف َّ

 4 4من درر األقوال:

 قال عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام :إين ال أعلم عم ً
ال أقرب إىل اهلل عز وجل من
بر الوالدة.
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النار،
 قال عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام ل َط ْي َس َلة بن مياس َأ َت ْف َر ُق َ
أحي والداك؟ قلت عندي أمي ،قال فواهلل
وحتب أن تدخل اجلنة؟ قلت :إي واهلل ،قالّ :
لو ألنت هلا الكالم ،وأطعمتها الطعام ،لتدخلن اجلنة ما اجتنبت الكبائر.

تسمه
 أبرص أبو هريرة رجلني ،فقال ألحدمها :ما هذا منك؟ فقال :أيب ،فقال :ال ِّ
باسمه ،وال ِ
متش أمامه ،وال جتلس قبله.
 ُسئل احلسن البرصي عن بر الوالدين فقال« :أن تبذل هلام ما ملكت ،وتطيعهام ما مل
يكن معصية».
بن منبه :الرب بالوالد ُي َث ِّقل امليزان ،والرب بالوالدة يشد األصل ،والذي يشد
ب ُ
 قال َو ْه ُ
األصل أفضل.

 5 5من روائع القصص:
◄ عمد أسامة بن زيد إىل نخلة فقطعها من أجل جمَُّارها وكانت النخلة تبلغ باملدينة
عيل ،وليس يشء من الدنيا تطلبه أمي أقدر
أل ًفا ،فقيل له يف ذلك؟ فقال« :إن أمي اشتهته َّ
عليه إال فعلته».
◄ عن أيب حازم أن أبا هريرة مل حيج حتى ماتت أمه من سعيه عىل خدمتها.
◄ كان حممد بن املنْك َِدر يضع خده باألرض ،ثم يقول ألمه ضعي قدمك عليه.

◄ قال ِم ْس َع ُر بن كدام :استسقت أم مسعر منه ماء يف الليل؛ فقام فجاءها به وقد نامت،
وكره أن يذهب فتطلبه وال جتده ،وكره أن يوقظها فلم يزل قائماً واإلناء معه حتى أصبح
◄ قال اخلليفة املأمون مل أر ابنًا قط أبر بأبيه من الفضل بن حييى الربمكي ،بلغ من بره أن
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حييى كان ال يتوضأ إال بامء ساخن ومها يف السجن ،فمنعهم السجان من إدخال احلطب
يف ليلة باردة ،فقام الفضل حني أخذ حييى مضجعه إىل قمقم كان ُيسخن فيه املاء ،فمأله
ثم أدناه من نار املصباح ؛ فلم يزل قائماً وهو يف يده حتى أصبح.

رأس أمه ،وكان ال يميش فوق ظهر
◄ كان َط ْل ُق بن حبيب من سادة ال ُع َّباد ،وكان ُي َق ِّب َل َ
ٍ
بيت وهي حتته إجالالً هلا!!

 6 6بر الوالدين فى رمضان:
 ورمضان فرصة رائعة إلكرام والديك واحلرص عىل إرضائهام ،وكيف ترجو نزول
املغفرة من اهلل وقد سددت طريقها بعقوق ،وكيف تنجو من غضب اهلل وأنت متعرض
لغضب والديك ،وكيف تطرق باب اجلنة األبعد بقيام وصوم وقد هجرت باهبا األقرب:
والديك!!

 7 7وغابت شمس صلة الرحم:
من مظاهر العقوق:
وعق أبويه.
☼ بر الرجل زوجته َّ

☼ إصدار األوامر لوالديه كمن يأمر والدته بكنس املنزل ،أو غسل الثياب ،أو إعداد
الطعام.
☼ انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة.

☼ ترك مساعدهتام يف عمل املنزل :سواء يف الرتتيب والتنظيم ،أو يف إعداد الطعام ،أو
غري ذلك.
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☼ اإلشاحة بالوجه عنهام إذا حتدثا :وذلك برتك اإلصغاء إليهام ،أو املبادرة إىل
مقاطعتهام ،أو جمادلتهام ،واالشتداد يف اخلصومة.
☼ قلة االعتداد برأهيام وعدم استشارهتام قبل أي أمر هام.

 8 8دعاء:
◙ اللهم أعني عىل بر والدي وأجرين من عقوقهام.
صغريا.
◙ اللهم ارمحهام كام ربياين
ً

◙ اللهم بارك هلام يف عمرمها وارمحهام بعد موهتام.

◙ اللهم ألبسهام العافية حتى هينئا باملعيشة واختم هلام باملغفرة حتى ال ترضمها الذنوب.
◙ اللهم اكفلهام كل هول دون اجلنة حتى ُت َب ِّل ْغهام إياها برمحتك يا أرحم الرامحني.
◙ اللهم وال جتعل هلام حاجة عند أحد غريك.
◙ اللهم وأقر أعينهام بام يتمنياه يف الدنيا.

◙ اللهم اجعلهام يف ضامنك وأمانك وإحسانك.

دارا ،وعم ً
◙ اللهم ارزقهام ً
بارا.
ال ً
قارا ،ورز ًقا ًّ
عيشا ً

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.
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 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

أحىص أمحد الغامري احلسني يف كتابه بر الوالدين ما يزيد عىل مخسني فض ً
ال وفائدة لرب
الوالدين ،ومنها:
♦ وجوب برمها وإن كانا مرشكني.

♦ وجوب احلنث يف اليمني عند أمرمها.
♦ الولد وما كسب لوالده.

♦ عدم إمكان جمازاة الوالدين.

♦ حتريم اجلهاد أو السفر بغري إذهنام.

♦ تقديم بر الوالدين عىل التطوع بالصالة.
♦ تفضيل برمها عىل اجلهاد.

♦ برمها مغفرة للذنوب وكفارة للكبائر.

♦ يغفر للبار وإن عمل ما شاء سوى الكبائر.
♦ من بر والديه دخل اجلنة.
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♦ حتويل الشقاء سعادة بربمها.
♦ رضا اهلل يف رضامها.

♦ من برمها يزاد يف عمره ورزقه.
♦ من بر والديه َّبره أوالده.

♦ وجوب النفقة عىل الوالدين.

من الرب:

♦ لني اجلانب هلام.

♦ اخلشوع هلام عند الغضب.

♦ أال يرفع يديه عليهام إذا كلمهام.
♦ أال يسمهام عند ندائهام.
♦ أال يميش أمامهام.
♦ أال يوقظهام.

♦ االستئذان عليهام.
♦ القيام هلام.

♦ إمضاء وصيتهام.
♦ احلج عنهام.

♦ الدعاء هلام واالستغفار بعد موهتام.
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♦ صلة أصدقاء الوالدين.

ويف املقابل العقوق من الكبائر:
عق والديه.
♦ ملعون من َّ

♦ العاق ال يدخل اجلنة إال أن يتوب.
♦ العاق ال تقبل منه األعامل.

♦ العقوق يمنع النطق بالشهادتني عند املوت.
♦ تعجيل عقوبة العقوق يف احلياة.

♦ حتريم عقوق الوالدين وإن ظلام.

♦ حتريم عقوقهام وإن أمرا باخلروج من األهل واملال.

من العقوق:

♦ أن حُيزن والديه.

♦ التسبب يف بكائهام.

♦ التسبب يف شتمهام.
♦ إحداد النظر إليهام.

244

غير قلبيـاتك اخلــــوف

انطلق في رمضان
شعار
اليوم
إنــــــــي
أخـــاف اهلل

29

 1 1أرباح اليوم:

♥ بلوغ مقام اإلحسان :ففي حديث جربيل أنه قال عن اإلحسان :أن تعبد اهلل كأنك
تراه.
♥ من صفات املؤمنني :قال تعاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ .

♥ نيل مدح اهلل :قال تعاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯯﯰﯱﮊ.
♥ وعد اهلل اخلائفني باجلنة :قال تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ .

♥ اخلوف من صفات نبينا حممد :قال رسول اهلل« :إين أخشاكم هلل وأتقاكم له».

♥ اخلوف من أسباب النجاة من النار :قال رسول اهلل« :عينان ال متسهام النار :عني
بكت من خشية اهلل».

2 2شعاع قرآني:

قال عز وجل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [الفرقان.]23 :

آية تقرع أجراس اخلطر عىل مسمع كل من مجع احلسنات باألعامل الصاحلة ،ينبئك عن
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حمذرا أمته:
ذلك رسول رب العاملني إذ يقول ً

أقواما من أمتى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال هتامة بيضا فيجعلها
«ألعلمن
ً
منثورا»،
هباء
ً
اهلل عز وجل ً
قال ثوبان :يا رسول اهلل ،صفهم لنا جلهم لنا أن ال نكون منهم ونحن ال نعلم .قال:
«أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم ،ويأخذون من الليل كام تأخذون ،ولكنهم أقوام إذا
خلوا بمحارم اهلل انتهكوها».

إهنا ذنوب اخللوات ،التي ال يكرتث هبا الكثريون إال من رحم اهلل ،فإذا ما خال أحدهم
أو إحداهن بنفسه واطمأن إىل غياب أعني الناس عنه ،بارز اهلل بالقبائح واآلثام ،وكأنه
اهلل ال يراه :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [العلق ،]14 :فاعتربوا يا أويل األبصار.

 3 3الرسول قدوتنا:
 قال رسول اهلل ﷺ:

وح َّق هلا أن تئط ،ما فيها
«إنى أرى ما ال ترون ،وأسمع ما ال تسمعون ،أ ّطت السامء ُ
موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدً ا هلل تعاىل ،واهلل لو تعلمون ما أعلم
لضحكتم قلي ً
الفرش ،وخلرجتم جتأرون إىل اهلل
كثريا وما تلذذتم بالنساء عىل ُ
ال ولبكيتم ً
تعاىل»[ .صحيح]
 عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال:

«إنى ألنقلب إىل أهىل ،فأجد التمرة ساقطة عىل فراشى فأرفعها آلكلها ،ثم أخشى أن
تكون صدقة فألقيها».
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 4 4من درر األقوال:
 قال عمر بن مسلمة احلداد النيسابوري :اخلوف رساج القلب به يبرص ما فيه من
اخلري والرش ،وكل أحد إذا خفته هربت منه ،إال اهلل عز ّ
جل فإنك إذا خفته هربت إليه.
 وقال احلسن رمحه اهلل :ما خافه إال مؤمن ،وما أمنه إال منافق.
 قال أبو سليامن الدارين :ما فارق اخلوف قل ًبا إال خرب.

 قال إبراهيم بن سفيان :إذا سكن اخلوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها،
وطرد الدنيا عنها.

 قال مطرف بن عبد اهلل بن الشخري :يا إخويت ..اجتهدوا يف العمل ،فإن يكن األمر
كام نرجو من رمحة اهلل وعفوه ،كانت لنا درجات يف اجلنة ،وإن يكن األمر شديدً ا كام
نخاف ونحاذر مل نقل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ .
 قال ابن القيم :السلف استحبوا أن ُي َق ِّوي يف الصحة جناح اخلوف عىل جناح الرجاء،
وعند اخلروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء عىل جناح اخلوف.
 قال أبو حامد الغزايل:

وال يسلم من أهوال يوم القيامة إال من أطال فكره يف الدنيا ،فإن اهلل ال جيمع بني خوفني
عىل عبد ،فمن خاف هذه األهوال يف الدنيا أمنها يف اآلخرة ولست أعني باخلوف رقة
كرقة النساء تدمع عينيك ويرق قلبك حال املوعظة ثم تنساه عىل القرب ،وتعود إىل هلوك
ولعبك ،فام هذا من اخلوف يف يشء ،فمن خاف شي ًئا هرب منه ،ومن رجا شي ًئا طلبه ،فال
ينجيك إال خوف يمنعك من املعايص وحيثك عىل الطاعة ،وأبعد من رقة النساء خوف
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احلمقى إذا سمعوا األهوال سبق إىل ألسنتهم االستعاذة فقال أحدهم :استعنت باهلل..
اللهم سلم سلم ،وهم مع ذلك مرصون عىل املعايص التي هي سبب هالكهم ،فالشيطان
يضحك من استعاذته كام يضحك عىل من يقصده سبع ضار يف صحراء ووراءه حصن،
فإذا رأى أنياب السبع وصولته من بعد قال بلسانه :أعوذ هبذا احلصن احلصني وأستعني
بشدة بنيانه وإحكام أركانه ،فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد يف مكانه ،فأنى يغني عنه ذلك
من السبع وكذلك أهوال اآلخرة ليس هلا حصن إال قول :ال إله إال اهلل صاد ًقا ،ومعنى
صدقه أن ال يكون له مقصود سوى اهلل تعاىل وال معبود غريه.

 5 5من روائع القصص:
◄ قبلة يف الطريق:

مترا أطيب منه ،فدخلت
مترا ،فقلت :إن ىف البيت ً
عن أبى اليرس قال :أتتنى امرأة تبتاع ً
معى ىف البيت فأهويت إليها فقبلتها ،فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له .قال :اسرت عىل
نفسك وتب وال خترب أحدً ا ،فلم أصرب فأتيت عمر فذكرت ذلك له ،فقال اسرت عىل
نفسك وتب وال خترب أحدً ا ،فلم أصرب فأتيت رسول اهلل ﷺ فذكرت ذلك له ،فقال له:
أخلفت غاز ًيا ىف سبيل اهلل ىف أهله بمثل هذا؟! حتى متنى أنه مل يكن أسلم إال تلك الساعة
حتى ظن أنه من أهل النار .قال :وأطرق رسول اهلل ﷺ طوي ً
ال حتى أوحى اهلل إليه:
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ إىل قوله :ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ.
قال أبو اليرس :فأتيته فقرأها عىل رسول اهلل ﷺ فقال أصحابه :يا رسول اهلل ..أهلذا
خاصة أم للناس عامة؟! قال« :بل للناس عامة».
◄ عن أبى سعيد عن النبى ﷺ أنه ذكر رج ً
ال فيمن سلف أعطاه اهلل ماالً وولدً ا ،فلام
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حرضت الوفاة قال لبنيه :أي أب كنت لكم .قالوا :خري أب .قال :فإنه مل يبتئر –أي مل
خريا ،وإن يقدر اهلل عليه يعذبه ،فانظروا إذا مت فأحرقونى حتى إذا
يقدِّ م -عند اهلل ً
رصت فحام فاسحقونى ،فإذا كان يوم ريح عاصف فأذرونى فيها فقال نبى اهلل ﷺ:
فأخذ مواثيقهم عىل ذلك وريب ،ففعلوا ثم أذروه ىف يوم عاصف ،فقال اهلل عز وجل :كن،
فإذا هو رجل قائم .قال اهلل :أي عبدي!! ما محلك عىل أن فعلت ما فعلت؟ قال :خمافتك.
قال فام تالفاه أن رمحه عندها.

 6 6اخلوف فى رمضان:
 خوف من عدم قبول الصيام ملا ارتكبته فيه من آثام.
 خوف من فوات املغفرة.

 خوف من عدم إدراك ليلة القدر.

 بل خوف قبل رمضان أن ال تدرك رمضان ويتوفاك اهلل قبله.

 7 7وغابت شمس اخلوف:
☼ انترشت معايص الرس وخيانة اهلل يف اخللوات وعصيانه حني تُغلق عىل املرء
األبواب.
☼ جاهر أناس باملعصية دون إحساس بقبح الذنب حتى وصلوا إىل درجة استحسان
الذنب والتفاخر به ،ومل يبالوا بنظر اهلل هلم فض ً
ال عن نظر الناس.
☼ خاف الناس من اخللق أكثر مما خافوا اخلالق.
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 8 8دعاء:
◙ اللهم خشيتك يف الغيب والشهادة.

◙ اللهم اجعلنا أعلم الناس بك وأخشاهم لك.

◙ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً

♦ سأصل إىل درجة اخلشية ،واخلشية خوف مقرتن بعلم..

ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ.
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♦ سأحرص عىل عدم خمالفة رسي لعالنيتي «وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة».
♦ سأجتهد يف الوصول إىل اخلوف بكافة أنواعه:

 اخلوف من عاقبة الذنوب« :إياكم وحم ِّقرات الذنوب». -اخلوف من النار« :اتقوا النار ولو بشق مترة».

 اخلوف من سوء اخلامتة :ويف احلديث« :ال تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بميخُ تم له».

 اخلوف من عدم القبول« :ال يا بنت الصديق ،ولكنهم الذين يصومون ويصلونويتصدقون وهم خيافون أن ال يقبل منهم ..أولئك الذين يسارعون يف اخلريات».
 اخلوف من النفاق :كخوف عمر بن اخلطاب حني قال حلذيفة :أو سماَّ ين رسولاهلل يف املنافقني؟!

 اخلوف من عدم العلم بالعمل :قال أبو الدرداء :إنام أخاف أن يكون أول مايسألني عنه ريب أن يقول :قد علمت فام عملت فيام علمت؟!
 اخلوف من يوم القيامة :قال احلسن :لقد مىض بني يديكم أقوام لو أن أحدهمأنفق عدد هذا احلىص خليش أن ال ينجو من عظم ذلك اليوم.
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انطلق في رمضان

شعار
اليوم
يــــــــا
رجـــــــــائي

30

 1 1أرباح اليوم:
♥ من ظن باهلل كان ظنه كام أراد :أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء.
رسورا.
♥ يطيب السري إىل الدار اآلخرة ويمأل القلب
ً

♥ يغرس األمل يف قلوب اليائسني ويقطع الطريق عىل الشيطان وهو يلقي بذور اليأس
واجلزع يف قلوب املؤمنني.

♥ الوصول إىل شاطئ حمبة اهلل ،وكلام اشتد رجاؤك ازداد حبك هلل تعاىل ورضاك به
وعنه.

♥ بلوغ أعىل مقامات اإليامن وهو مقام الشكر ،فإنه إذا حصل للعبد ما كان يرجوه من
ربه كان ذلك أدعى لشكره.

 2 2نور قرآني:
قال تعاىل:

ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [البقرة.]218 :
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فالذين يستحقون أن يرجوا رمحة اهلل تعاىل هم أولئك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا،
أما من يرجو دون أن يعمل فهو الغارق يف األوهام.

وقد ذكر اهلل تعاىل يف موضع الذم من ينهمك يف طلب الدنيا ثم يرجو املغفرة ،فقال
تعاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ،
وذ َّم القائل وقد َّفرط يف حق ربه :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ .

 3 3الرسول قدوتنا:
 رجع النبي ﷺ من الطائف ،ومل جيبه القوم إىل اإلسالم ،فانطلق عىل وجهه وهو

مهموم ،فرفع رأسه فإذا بسحابة قد أظلته ،فنظر فإذا فيها جربيل ،فناداه قائال :إن اهلل قد
سمع قول قومك لك وما ر ّدوا عليك ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم،
فس َّلم عليه ملك اجلبال ،ثم قال :يا حممد ..إن شئت ُأطبِق عليهم األخشبني ،فقال النبي
ﷺ« :بل أرجو أن يخُ ِرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده وال يرشك به شيئًا» ،وقد
حقق اهلل رجاء نبيه.

فكب
 قال رسول اهلل ﷺ« :والذي نفيس بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة» ،رَّ
فكب الصحابة ،فقال« :أرجو
الصحابة ً
فرحا ،فقال« :أرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة» ،رَّ
فكب الصحابة ،وقد ح َّقق اهلل فوق رجاء حبيبه ،فقد جاء
أن تكونوا نصف أهل اجلنة» ،رَّ
يف احلديث« :أهل اجلنة عرشون ومائة صف ،ثامنون منها من هذه األمة وأربعون من
تفضل الرب سبحانه
سائر األمم» ،فيكون النبي ﷺ رجا رجاء من ربه وهو النصف ،ثم َّ
بالزيادة عىل هذا إىل الثلثني.
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 4 4من درر األقوال:
 قال عيل :من أذنب ذن ًبا فسرته اهلل عليه يف الدنيا ،فاهلل أكرم من أن يكشف سرته يف
اآلخرة ،ومن أذنب ذنبا فعوقب به يف الدنيا ،فاهلل تعاىل أعدل من أن يثني عقوبته عىل
عبده يف اآلخرة.

 قال سفيان الثوري :ما أحب أن جيعل حسايب إىل أبوي ألين أعلم أن اهلل تعاىل أرحم
يب منهام.

 قال احلسن :لو مل يذنب املؤمن لكان يطري يف ملكوت الساموات واألرض ولكن اهلل
تعاىل قمعه بالذنوب.
 قال سفيان :من أذنب ذن ًبا فعلم أن اهلل تعاىل قدَّ ره عليه ورجاء غفرانه غفر اهلل له
ذنبه.
 قال اجلنيد :إن بدت عني من الكرم أحلقت املسيئني باملحسنني.

 قال ابن مسعو د  :ليغفرن اهلل عز وجل يوم القيامة مغفر ًة مل ختطر عىل قلب برش.
 قال حييى بن معاذ:

يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع األعامل ،ألين أجدين أعتمد يف
األعامل عىل اإلخالص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا باآلفات معروف ،وأجدين يف
الذنوب أعتمد عىل عفوك وكيف ال تغفرها وأنت باجلود موصوف.
 قال ابن عطاء :إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك ،وإذا أردت
أن يفتح لك باب اخلوف فاشهد ما منك إليه.
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 قال أبو قدامة املقديس :وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة اآلخرة ،والقلب
كاألرض ،واإليامن كالبذر فيه ،وإن القلب املستغرق بالدنيا كاألرض السبخة التي ال
ينمو فيها البذر ،ويوم القيامة هو يوم احلصاد ،وال حيصد أحد إال ما زرع ،وال ينمو زرع
إال من بذر اإليامنَّ ،
وقل أن ينفع مع خبث القلب وسوء أخالقه كام ال ينمو البذر ىف
األرض السبخة.

فينبغي أن يقاس رجاء العبد املغفرة برجاء صاحب الزرع ،فكل من طلب أرضا
بذرا جيدً ا ،ثم ساق إليها املاء وقت احلاجة ،ون َّقى األرض من الشوك
طيبة ،وألقى فيها ً
واحلشيش وما يفسد الزرع ،ثم جلس ينتظر من فضل اهلل تعاىل دفع الصواعق واآلفات
املفسدة إىل أن يتم الزرع ويبلغ غايته ،فهذا يسمى انتظاره رجاء.
أما إن بذر ىف أرض سبخة صلبة مرتفعة ال يصل إليها املاء ومل يتعاهدها أصالً ،ثم انتظر
وغرورا ال رجاء.
احلصاد ،فهذا يسمى انتظاره مح ًقا
ً

 5 5من روائع القصص:

◄ عن أنس بن مالك قال :دخل رسول اهلل ﷺ عىل شاب وهو يف املوت فقال :كيف
جتدك؟ قال :أرجو اهلل يا رسول اهلل وأخاف ذنويب ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ال جيتمعان
(يعني اخلوف والرجاء) يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن (يعني االحتضار) إال أعطاه اهلل
وأمنه من الذي خياف»[ .حسن]
الذي يرجو َّ
ٍ
جاث عىل ركبتيه
◄ قال عبد اهلل بن املبارك :جئت إىل سفيان الثوري عشية عرفة وهو
وعيناه تذرفان (الدموع) ،فقلت له :من أسوأ هذا اجلمع حاالً؟! قال :الذي يظن أن اهلل
ال يغفر له.
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◄ نظر الفضيل بن عياض إىل تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال :أرأيتم لو أن
هؤالء ساروا إىل رجل فسألوه دان ًقا -يعني سدس درهم -أكان يردهم؟ قالوا :ال .قال:
واهلل للمغفرة عند اهلل أهون من إجابة رجل هلم بدانق.

 6 6الرجاء فى رمضان:
 رمضان شهر الرجاء ،ففيه رجاء املغفرة ،ورجاء العفو ،ورجاء العتق من النار،
ورجاء الرمحة ،ورجاء اجلنة ،ورجاء الثواب ،ورجاء قبول األعامل ،وهي كلها بمثابة فتح
باب األمل واس ًعا ليرشق القلب بنور اهلل.

 7 7وغابت شمس الرجاء:
انتشر يف الكثريين منا وخاصة العصاة:
☼ اليأس من رمحة اهلل.

☼ اليأس من تغيري النفس.

☼ اليأس من التخلص من عادة سيئة أو معصية مستحكمة.
☼ اليأس من تغيري واقع األمة املرير.
☼ اليأس من إجابة الدعاء.

 8 8دعاء:
◙ اللهم رمحتك أرجو فال تكلني إىل نفيس طرفة عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال
أنت.
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◙ اللهم إياك نعبد ولك نصيل ونسجد ،وإليك نسعى ونحفد ،نرجو رمحتك ،ونخشى
لحق.
عذابك ،إن عذابك اجلد بالكفار ُم َ
◙ اللهم امأل قلبي برجائك ،واقطع رجائي عمن سواك.

أنانيا:
 9 9ال تكن
ً

 ألق كلمة يف مسجدك أو يف زمالء عملك حول مضمون هذا املوضوع.

 اطبع هذه الورقات من موقعي الشخيص  www.khaledaboshady.comوع ِّلقها
يف مسجدك ويف مساجد غريك إن استطعت.

 تابع األنشطة األخرى املرتبطــة هبـذا املوضوع يوميــًا عىل صفحة الفان بيج
 khaled abu shadiيف الفيس بوك.
ِ 
أهد نسخة من هذا الكتاب إىل إمام املسجد ليستفيد منها يف خطبة اجلمعة أو خواطر
الرتاويح إن أراد.

كالما أرونا العمل:
 1 10كفانا
ً
♦ سأدعو اهلل وأنا موقن باإلجابة.

♦ سأبث يف قلبي وقلوب من حويل األمل .قال عيل بن أيب طالب :إنام العامل الذي ال
ُيقنِّط الناس من رمحة اهلل تعاىل ،وال يؤ ِّمنهم من مكر اهلل.
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معنى االستمرار
ليس املطلوب أن تكون بعد رمضان متا ًما كام كنت يف رمضان ،فهذا من املحال ،لكن
املطلوب ح ًقا واملقصود باالستمرار بعد رمضان:
* اهلجران :أن هتجر كل حرام كنت مواظ ًبا عليه قبل رمضان من قول أو فعل.

خريا مما كنت قبله ،فإذا كنت يف مستوى طاعتك
* الزيادة :أن تكون بعد رمضان ً
زائدً ا عام كنت عليه قبل رمضان فأنت والشك عىل الطريق الصحيح.

شهرا واحدً ا يف العام،
* املواظبة :أن تواظب عىل قراءة القرآن ال أن تكون عالقتك به ً
وتواصل صيامك ليكون ثالثة أيام من كل شهر أو كل اثنني ومخيس من كل أسبوع،
وتعتاد استنشاق نسيم السحر بانتظام خاصة حني يضيق صدرك باهلواء امللوث الذي
غشى الناس.

* مع األصحاب الثالثة:
• الزم الصاحلني:

شعارهم:
هيا بنا نؤمن ساعة

دورك معهم:
شاركهم جمالس الذكر وأعامل اخلري وهداية اخللق..
تزاور معهم يف اهلل وأحبهم فيه.
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اختذ منهم إخوانا مقربني تستشريهم وتستنصحهم وتبثهم أرسارك ومهوم.

• وحذار من الغافلني:

شعارهم:
تعالوا نقتل أوقات فراغنا م ًعا..

دورك معهم:
خمالطتهم بحساب..
حماولة جذهبم إىل الطاعة.
مفارقتهم عىل الفور إذا انجروا ناحية العصيان.

وفر من العصاة:
• َّ

فر منهم فرارك من األسد خشية أن يفرتسوا إيامنك حني يوقعونك يف ما
وقعوا فيه من اآلثام.

دورك معهم:

أزل منكرهم فإن مل تقو عىل إزالته ُفزل أنت عنهم ،وإال نالتك العدوى ورسى
إليك الوباء ،وهبذا تفهم وصية حبيبك وطبيبك ﷺ:
«ال تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل طعامك إال تقي».
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حوافز االستمرار العشرة
 .1اطرق احلديد وهو ساخن:

الن قلبك ..حرض دمعك..
خشعت جوارحك ..انتسبت إىل ال ُع َّباد ..تأدبت مع رب العباد..
وصارت الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مىض لتدرك اهلداية الدائمة وحتظى بكنزها
املنشود ،والثمن :ثبات يف شوال ،وإكامل الستني يو ًما إىل التسعني.
أخي ..إنام هو صرب أيام معدودات ..وصدِّ قني بعدها العجب العجاب ..وظهور
املعجزات وروعة التحوالت وإعالن ميالدك اجلديد  ..صرب هذه األيام التسعني يعني
اللحاق بقطار املتقني..
إن طول فرتة التغيري يؤدي إىل دوام التغيري وثباته ..وفرصتك اليوم قد ال تتكرر ..وإال
فأخربين:
من يضمن لك احلياة ال أقول لك إىل العام املقبل بل إىل الصفحة التالية من هذا الكتاب!!
من يفاوض ملك املوت عنك عىل متديد أجلك وتأخري قبض روحك؟!
من أعطاك األمان من نزول املوت الزؤام؟!
فاآلن اآلن يا أخي ..وإال فإنام تقامر بعمرك!!

وصية ذهبية

أعظم املنافسة وأنفعها أن ينافس اإلنسان نفسه ،نفسه التي عرفها
يف رمضان ،فال يكون يف غده إال أفضل من يومه ،وال يكون يف
يومه إال أفضل من أمسه ..تتنافس أيامه مع بعضها ،وتتبارى
ساعاته كل ساعة مع أختها..
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 .2فهم رسالة رمضان:
يتعامل كثري من الناس مع رمضان خارج إطار الزمن؛ فال يصلونه بإخوانه من شهور
جمرد فرص ٌة
العام ،وال يرون أنه حلقة يف سلسلة الزمان املبارك ،فينظرون إليه عىل أنه َّ
والعب من احلسنات ،ويا ليتهم مع هذا جيتهدون يف احلفاظ عىل ما
الكتناز الثواب
ِّ
اكتسبوه منه ،بل يسمحون للشياطني أن ترسق إيامهنم وتسطو عىل حسناهتم ،فريجعون
باإلفالس آخر العام بعد أن كانوا أغنى األغنياء أوله ،ذلك أهنم ظنوا أن مهمة الشهر قد
انتهت بانتهائه ،وهي بالكاد بدأت!!

قصة خسارة!!
ما أخوفني أن يشبه حال الناكص عىل عقبيه بعد رمضان حال الكفرة الذين وصفهم
ربنا يف كتابه فقال:
ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ

[املائدة]61:

قال ابن كثري يف التفسري :مستصحبني الكفر يف قلوهبم ،ثم خرجوا وهو كام ٌن فيها ،مل
ينتفعوا بام قد سمعوا منك من العلم ،وال نجعت فيهم املواعظ وال الزواجر.

خرج املسكني من هذه األيام املباركة مثل ما دخل  ..سافر ليتجر فرجع بخفي حنني..
دخل موسم اهلداية بمعاصيه وخرج بمعاصيه ..زاره رمضان آك ً
ال للربا والرشا ورحل
عنه كام هو  ..نزل هبا الشهر فارتدت حجاهبا مع كل تراويح ثم غادرها لتنزعه وكأهنا
خرجت من حبس انفرادي مكثت فيه  30يو ًما!!
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عاد السارق إىل جريمته ..والنائم عن الصالة إىل غفلته ..وعاق والديه وظامل رعيته إىل
سابق عهدهيام.
يا من عدت بعد ميض الشهر إىل سالف العصيان والغدر:

متهل وشاور عقلك وعاطفتك جتدمها خياطبانك وهيتفان فيك:
َّ
طهرك اهلل منها!!
كيف تعود إىل سيئات َّ

كيف تعاود معايص حماها اهلل من سجالت سيئاتك!!
أيعتقك اهلل من النار فتعود إليها تقتحمها؟

تسودها مرة أخرى بال خجل أو اعتذار؟!
أيب ِّيض اهلل صحيفتك من األوزار ثم ِّ
بغضا!!
أتستبدل بالقرب بعدً ا و باحلب ً

وحيك!! أزُهدً ا يف اجلنة أم رغب ًة يف النار؟!

وصية ذهبية

ال تعامل ربك معاملة التجار ..فتنشط يف مواسم األرباح فحسب!!
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 .3موسم اكتشاف املرض:

أخي القادم عرب رمضان..

أعدت
عرفت عيبك ..علمت من أين ُأتيت ،ومن أي باب هجم عليك العدو ،فهال
َ
حتصني دفاعاتك ،وقد ع َّلموك أن التكرار ُيع ِّلم األبرار..
وكأين أرى الشيطان يقهقه عال ًيا حني يراك تتهاون يف تناول جرعات الدواء بعد
رمضان ،وهو يدرك ج ِّيدا أن جذور الفساد مل تستأصل ،وزرع الرش املقتلع يوشك أن
يرتع من جديد!
أخي ..عرفت داءك يف شهر االستشفاء ،لكن بقيت اخلطوة األهم.
هل خططت لدوام توبتك؟

أم أهنا فورة محاسة وانتباهة نائم رسعان ما ترجع بعدها للسبات؟!

هل توبتك مرشوع ُع ٍ
ذباب َّ
حط عىل أنفك رسعان ما يطري؟
مرك أم أنه ٌ

اصدقني واصدق نفسك قبل أن تصدقني:

توبتك حال أم انفعال؟! حق أم خيال؟!

أتعامل توبتك كأهنا صفقة رابحة ..حتتاج منك إىل ختطيط وإعداد وبذل وتضحيات

ووقت وعرق ..أم أهنا ال تستحق؟!

التوبة أخي مرشوع استثامري رائع يستحق املغامرة وال خسائر فيه البتة ،بل أرباح وأي
أرباح ..فهل جهلت الربح أم عرفته وزهدت فيه لتكون يف كلتا احلالتني من اخلارسين؟!
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ال تبتئس!!
وعرفتك
لقد كان رمضان شمعة أضاءت لك ظلامت نفسك فأرتك إياها عىل حقيقتهاَّ ،
عيوبك ونقاط ضعفك؟!فال تبتئس مهام كثرت انتكاساتك وكثرت حماوالتك ،بل تذكَّر
دائام كلامت طبيب القلوب ومستشارك يف الثبات ابن الق ِّيم لتكون لك الدليل كلام هتت أو
انحرفت« :فحقيقة التوبة هي :الندم عىل ما سلف منه يف املايض ،واإلقالع عنه يف احلال،
والعزم عىل أن ال يعاوده يف املستقبل».
وقد قطعت ثلثي املسافة يف رمضان حني ندمت عىل الذنب وأقلعت عنه ،واملنتظر منك
وتفوت
أن تقطع الثلث األخري يف شوال فتعزم عىل عدم العود إىل سابق العهد املريرِّ ،
الفرصة عىل شيطانك الذي يكيدك لرتجع من حيث بدأت ،وهتدم ما ش َّيدت وبنيت،
وح َّق لنا أن نبشرِّ ك
فإذا كنت من األفذاذ وقطعت الثلث الباقي استقامت بذلك توبتكُ ،
فرحا وطر ًبا ،وهو قول أيب سليامن الداراين حني سئل :أيرجعون
عندها بام ُيبدي نواجذك ً
عنه بعد ما وصلوا ،فقال« :ما رجع من وصل ،ولو وصلوا ما رجعوا».
بل وأزيدك فأقول :حتى لو رجعت إىل عصيانك ،وحتكَّم فيه شيطانك حتى شكوت
ً
صارخا :تعبت وما استطعت ..حاولت وفشلت ،فال عليك ألنك تكون قد عرفت
وجربت الدواء وعرفت الشفاء ،ولنقولن لك عندها ما قاله نبينا عن ربنا
امللجأ واملالذَّ ،
مبشرِّ ا إيانا وإياك« :إن اهلل ال ُّ
يمل حتى متلوا».

وصية ذهبية

قد ال يشعرمطرود بالطرد ،ألنه ال جيد أمل السوط إال من له حس.
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 .4أجدى في الشفاء:

ِ
دوووم عليه وإن َّ
قل ،وهلذا رشع
كان عمل النبي ﷺ ديمة ،وأحب األعامل إليه ما
صيام ست من شوال ،وكوفئ العبد عليها بأن كانت يف الثواب كصيام الدهر كله .قال
رسول اهلل ﷺ:
«من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنام صام الدهر»[ .صحيح]

قال العلامء :وإنام كان ذلك كصيام الدهر؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا ،فرمضان بعرشة
أشهر ،والستة بشهرين ،والرس من وراء هذا الثواب العظيم أفشاه اإلمام املناوي حني
قال:
«خص شوال ألنه زمن يستدعي الرغبة فيه إىل الطعام لوقوعه عقب الصوم ،فالصوم
َّ
حينئذ أشق ،فثوابه أكثر».

وال يلزم يف صيام أيام الست أن يكون متتاليا وال أن يعقب يوم عيد الفطر مبارشة،
بل يمكن صيامها بعده متتابعات أو متفرقات ،ولكن األفضل أن تصام متتالية كام قال
اإلمام النووي.

أبشر يا صاحب الداء!!
ترسب إىل قلبك يوشك أن خيرج..
السم الذي َّ

املرض الذي أوشك أن يفتك بك سيزول عن قريب..

روحك التي كادت أن تزهق حتت وقع اخلطايا وعىل يد شيطانك بدأت تعود..
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نبض إيامنك يتسارع..

رضبات قلبك تعلو خو ًفا من الوعيد وشو ًقا إىل احلبيب..
دموع خشيتك تغسلك..

تطهرك..
آيات قرآنك ِّ
السعادة تغمرك.

حالوة الدواء ومتعة االستشفاء يف متناول يديك.

وما هذا إال بربكة االستمرار وصدق اإلرصار عىل مواصلة املشوار.

وال عجب ..فهذه بعض مكاسب ثورة التسعني!!

وأخريا..
ً

وصية ذهبية

ما مل تقع إصابتك يف مقتل فالعالج يسري والشفاء ممكن.

ُّ
ست الكمال!!
وهذه نوايا أربعة إذا استشعرها قلبك كانت أيامك التي صمت من شوال غري ستة
غريك يف الفضل والثواب:
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 )aجبر كسر الفريضة:

عن ح ِ
حلا،
ريث بن َقبيصة ] قال :قدمت املدينة وقلت اللهم ارزقني
ُ
جليسا صا ً
ً
حلا ،فحدِّ ثني بحديث
فجلست إىل أيب هريرة ،فقلت :إين سألت اهلل أن يرزقني
جليسا صا ً
ً
سمعته من رسول اهلل ﷺ لعل اهلل أن ينفعني به ،فقال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
«إن أول ما يـحـاسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته ،فإن صلحت فقد أفلح
وأنجح ،وإن فسدت فقد خاب وخرس ،فإن انتقص من فريضته يشء .قال الرب عز
وجل :انظروا هل لعبدي من تطوع ،فيكمل هبا ما انتقص من الفريضة ،ثم يكون سائر
عمله عىل ذلك».
فالست من شوال تقوم مقام النافلة يف جرب كرس الفريضة ،فكل ما خدش صيامك
الرمضاين من حرام جتربه ست من شوال ،ومن منا صيامه غري خمدوش؟! فهي كصالة
السنن ت ِ
ُكمل هبا ما حصل يف الفرض من خلل ونقص.

 )bشكر نعمة رمضان:
شكر الصائم ربه تعاىل عىل توفيقه لصيام رمضان ،وصيام ست من شوال هو شكر
عميل من أصل نوع النعمة ،فشكر نعمة الصيام يكون باملزيد من الصيام وهو ما يكون
هبذه األيام الست.

ِّ )c
خطط خلامتتك:
ولك أن تنوي بمداومة صومك بعد رمضان أنك خت ِّطط للموت صائماً  ،فمن عاش عىل
يشء مات عليه ،واحلديث املشهور عن ابن عباس قال :كنا مع النبي ﷺ يف سفر فرأى
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رج ً
ال قد سقط من بعريه ،فوقص فامت وهو حمرم ،فقال رسول اهلل ﷺ:

«اغسلوه بامء وسدر ،وك ِّفنوه يف ثوبيه وال خُت ِّمروا رأسه ،فإنه ُيب َعث يوم القيامة يهُ ِّ ل أو
ُيلبي».
وكان ممن ُختِم له شهيدا صائام :عثامن بن عفان ] ،فعن ابن عمر أن عثامن أصبح

رأيت رسول اهلل ﷺ الليلة يف املنام ،فقال :يا عثامن ..أفطر
حُيدِّ ث الناس قبل موته بيومُ :
عندنا غدً ا ،فأصبح صائماً و ُقتِل من يومه!!

فإذا صادف أن يكون موتك يوم اجلمعة أو ليلتها فهني ًئا لك ويا برشاك!! قال رسول
اهلل ﷺ:
«ما من مسلم يموت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه اهلل عذاب القرب»[ .حسن]

ِّ .d
نشط صيامك:
فإذا جعلت من نوايا صومك أن صيام ست من شوال هو بمثابة جرعة تنشيطية الزمة
أثرا ،وكام يأخذ الطفل
أجرا وصومك أعمق ً
إلطالة أثر الصيام الرائع ،كان عملك أعظم ً
التطعيم ضد مرض من األمراض ،فكذلك هذه اجلرعة الصيامية جتعل الصوم أقوى
مفعوالً يف تطهري القلب وإحداث التقوى.
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 .5قبول رمضان متوقف على ما بعده:
من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعالمة قبوهلا أن يصلها بغريها ،وعالمة ر ِّدها
أن ُيتبِعها بمعصية ،فهذه عالمة القبول ونيل رضا رب العباد ،وعالمة أن اهلل قبل كل
جمهود بذلته يف رمضان ،وإال كان عملك مردو ًدا وسعيك خائ ًبا.
كان رمضان با ًبا من أبواب اخلري التي ُفتِحت لك ،فإن اغتنمته بحق فتح اهلل لك أبواب
الطاعات بعده ،وإن انقطعت عام واظبت عليه يف رمضان ،فهذه عالمة عىل أنك مل تنهل
من رمضان كام ينبغي ،فق ِّيم نفسك اليوم ،واعرف نتيجة سعيك الرمضاين بحسب حالك
كفرا إذا ارتددت عىل عقبيك بعد رمضان:
بعده ،واسمع عقوبتك يا مبدِّ ل نعمة الصوم ً
قال ابن رجب:

«فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب املعايص بعده ،فهو من فعل
من بدل نعمة اهلل كفر ًا».

وصية ذهبية

تضيع رسالة الشهر املبارك هبا ًء إذا فاتتك صالة الفجر أول أيام العيد!

كن عاقالً
قال تعاىل:

ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ .
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قال قتادة :فلو سمعتم بامرأة نقضت غزهلا من بعد إبرامه لقلتم :ما أمحق هذه! وهذا
مثل رضبه اهلل ملن نكث عهده.
والنكث حقيقته نقض املفتول من حبل أو َغ ْزل ،واستعري النكث لعدم الوفاء بالعهد،
كام استعري احلبل للعهد.
فمثل من ينقض العهد مثل امرأة محقاء ضعيفة العزم والرأي ،تفتل غزهلا ثم تنقضه،
ويشوه األمر يف النفوس ويق ِّبحه إىل
وهو تشبيه يفيض بالتحقري والرتذيل والتعجب،
ِّ
القلوب ،وهو مراد اهلل يف هذه اآلية ،لريدع عباده عن هدم ما بنوه وإال ضاعت أعامرهم
يف ماال فائدة فيه!

أخي..

إذا ذكرت ظمأ هواجرك..

وتعبك..

وكظم غيظك..

سيشق عليك أن
وترتيل آياتك آناء الليل وأطراف النهار طوال شهر كامل ،فال بد أنه
ُّ
تبدِّ ده ،فأنت أعقل من أن تسكب اللبن عىل الرتاب ،أو تنثر اجلوهر يف أكوام الطني!!

وصية ذهبية

جرعة حياء :ما آثر عليك أي يشء ،وأنت تؤثر عليه كل يشء!!
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 .6بلوغ شط االستقامة:
وهي وصية اهلل ألول املستقيمني ﷺ حني قال له:

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ .

قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :ما نزلت عىل رسول اهلل ﷺ آية هي أشدّ عليه من هذه
اآلية.
وألهنا يف سورة هود فقد قال النبي ﷺ« :شيبتني هود وأخواهتا».

دعاء االستقامة!!

وع َّلم النبي ﷺ عيل بن أيب طالب ] أن يقولُ « :قل اللهم اهدنى َو َسدِّ دنيِ واذكر
ُ
السهم».
والسداد سداد َّ
باهلدى هدايتك الطريق َّ
والسداد ،وتفصيلهام كام ييل:
أي وتذكر حال دعائك :اهلداية َّ

• اهلداية علم« :اهدين»..

فتفهم ما تقول وتتدبر ما تدعو به ،وتدرك قربك أو بعدك عن االستقامة ،وتعرف جيدً ا
حمطة الوصول ،ألن هادي الطريق ال يضل عنه أو يزيغ ،واستحضار هذا املعنى يف قلبك
جيعل اخلشوع أقرب وإجابة الدعاء أرجى ورمحة اهلل أدنى.
• والسداد عزم وعمل« :وسدِّ دين»..

قال الراغب :والتسديد أن تقوم إرادته وحركته نحو الغرض املطلوب ليهجم إليه يف
أرسع مدة يمكن الوصول فيها إليه كام أن ُمسدِّ د السهم حيرص عىل تقويمه حتى يستقيم
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يترشب قلبك هذا املعنى يكون عملك مفعماً بالعزيمة
رميه ويصيب هدفه ،وحني َّ
وإرادتك متشبعة بالقوة ،فيلبي اهلل طلبك وجييب دعاك.

ال تتثعلب!
وحني يصل العبد الرباين إىل شط االستقامة يعلم أن اهلل قد استجاب دعاءه الذي ردده
سبع عرشة مرة يف اليوم والليلة ويف أرشف املواضع :صالته ،حني قرأ يف فاحتة الكتاب:
ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﮊ .

أما تكرار هذا الدعاء باللسان بال استقامة أحوال وأفعال فهو كوعد املنافق ..لسان
حلو وعمل ُمر!
ويروغ منك كما يروغ الثعلب
يعطيك من طرف اللسان حالوة
يعرف معنى االستقامة وحيدِّ د رشوطها :أن تستقيم عىل أمر
قال عمر بن اخلطاب وهو ِّ
اهلل وال تروغ روغان الثعالب..

وصية ذهبية

احذر شامتة الشيطان فيك!!
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 .7كنز محبة الله:
من حوافز استمرارك عىل الطاعة بعد رمضان ظفرك بكنز حمبة اهلل ،فإن املداومة عىل
إيل
العمل الصالح من أعظم أسباب نيل حمبة اهلل كام يف احلديث« :وال يزال عبدي يتقرب ّ
بالنوافل حتى أحبه».
وإذا استمر العبد عىل الطاعة يف شوال أحبه اهلل ،وثمرات حمبة اهلل لك ال حُتىص:
* هل حيرم اهلل عبدً ا أحبه من يشء؟!
* هل ِّ
يعذب احلبيب حبيبه؟!
* هل يؤثر غريه عليه؟!

* هل يشغله إال يف ما فيه نفعه وربحه؟!

* هل يريد منه غري صالح دنياه وأخراه؟!
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 .8إغاظة الشيطان:
ما رأيكم:

مالكم كسب جولة وخرس أحد عرش جولة؟! أيكون قد فاز بالبطولة؟!
رابحا؟!
شهرا يف العام وباقي شهوره خرسان؟! أيكون ً
تاجر ربح ً
ما تقولون يف طالب علم درس مادة واحدة من بني اثني عرش مادة؟!
أجيتاز اإلمتحان؟!
هذا حال غري املستقيمني بعد رمضان ،أترضاه لنفسك؟
أترضاه ألهلك؟! أترضاه ألي ممن حتب؟!
وكأين بالشيطان هيتف آخر ليلة من ليايل رمضان:

شهرا يف العام ما دمتم ترجعون إيل يف النهاية..
ال بأس عيل أن خترجوا من سلطاين ً
ال رضر من دموع ليلة أو ليلتني ،عىل أن يرجع احلال إىل ما كان عليه..

لست قل ًقا من ثورتكم ما دامت ستخمد ..لست خائ ًفا من نور عام قليل ينطفئ..
من مهة فائرة ألهنا يو ًما متوت!!

مستهزءا ،أما لساين أنا فيقول متحسرِّ ا:
كان هذا هو لسان إبليس
ً

أهيا املرتاجعون اهلاربون ..يا من ال يثبتون عىل العهد وينكثون ..غفر اهلل لكم..
أدخلتم الرسور عىل قلب عدوكم ،ومألتم باحلرسة قلب نبيكم!!
هنيئًا لكم ..الصفقة اخلارسة!!
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 .9موسم االكتشافات:
يف رمضان اكتشاف القدرات ومعرفة اإلمكانات ،ويل جتربتان يف هذا امليدان:

األوىل :أعرف جمموعة من املعتكفني عقدوا يف ما بينهم مسابقة حلفظ سورة احلجرات،
وعدد آياهتا ثامنية عرش آية ،فحفظها أحد الشباب يف ثامنية عرش دقيقة ،وحينها اكتشف
يف نفسه قدرته الفائقة عىل احلفظ ،فخرج من االعتكاف عاز ًما عىل حفظ القرآن ،وأتم
حفظه كام ً
ال يف فرتة وجيزة.

الثانية :حدثت معي شخص ًيا حيث بدر إىل ذهني قبيل اعتكاف من اعتكافات رمضان
أجهز ورقة يتدارسها املعتكفون ،فالقت بفضل اهلل القبول والثناء احلسن ،وبدا يل أن
أن ِّ
أستفيض يف رشحها بعد رمضان مستفيدا من احلوارات والنقاشات التي دارت حوهلا،
فكان نتاج هذا أن خرج إىل النور كتايب األول( :سباق نحو اجلنان).
تتعرف عىل قدراتك ،وبعد رمضان تبني عىل هذه املعرفة،
واملراد هنا أنك يف رمضان َّ
ففي رمضان ِع ْل ٌم بام حباك اهلل به ،وبعد رمضان تنمية هلذه اإلمكانات ،ولذا كان شوال
شهرا حاسماً يف اقتناص الفرصة واغتنامها قبل أن تنسى يف زحام األحداث ما ظفرت به
ً
من إدراك قواك.

وصية ذهبية

قطر ثم ينسكب.
إذا وفقك لطاعة فأبرش :أول الغيث ٌ
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 .10الدعاء:

رباه..

كلام استقمت اعوججت..
كلام تقدَّ مت تع َّثرت..

كلام علوت هويت..

فمتى نظرة من رضاك تنالني..

وتنتشلني إىل شط السكينة وتؤويني إىل واحة اإليامن؟!

وما أحوجك إىل الدعاء بكل ذرة من كيانك أن يرزقك اهلل الثبات ،والدعاء املأثور
الذي تلهج به كلام خفت الرتاجع والسقوط :يا مقلب القلوب ث ِّبت قلبي عىل دينك.

دعاء من هذا؟!
قال (:)............

«أهيا الناس!! إين دا ٍع فأ ِّمنوا..

اللهم إين َغليظ فلينِّي ألهل طاعتك ابتغاء وجهك والدار اآلخرة.
وارز ْقني ِ
الغ ْلظة والشدّ ة عىل أعدائك وأهل الدَّ عارة والنِّفاق ،من غري ُظلم منّي هلم

وال اعتداء عليهم.

فس ِّخني يف نوائب املعروف َق ْصد ًا من غري رسف وال َت ْبذير وال رياء
اللهم إين شحيح َ
والدار اآلخرة.
وال ُسمعة ،واجعلني ابتغي بذلك َو ْج َهك
َ
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ا َّللهم ارزقني خ ْفض اجلناح ولني اجلانب للمؤمنني.
ِ
ِ
كر املوت يف ِّ
كل حني.
اللهم إين كثري الغفلة والنِّسيان فأهلمني ذكرك عىل كل حال ،وذ ْ

اللهم إين ضعيف عند العمل بطاعتك فارزقني النشاط فيها والقوة عليها بالنية احلسنة
التي ال تكون إال بعزتك وتَوفيقك»..
هل عرفتموه؟

لقد كان هذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ]!!

وإذا كان حال من تفر منه شياطني اإلنس واجلن ،فكيف بمن ترتاقص بني يديه شياطني
اإلنس واجلن؟!

وصية ذهبية

ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد ،واعلم أنه إذا مىض شوال وقد فشلت فيه
يف تنفيذ ما خططت له ،فالنهوض بعده أصعب وأشق.
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يا ملك الموت!!
جاءه ملك املوت عىل غفلة ..مل حيسب أنه سرياه يو ًما إال بعد أن زاره ،وضرُ ِ بت احلُ ُجب
عىل عيون من حوله إال عينه هو ،لريى ما ال يراه احلارضون:
ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ .

وعندها عال رصاخه وسط احلجرة:

ال يا ملك املوت ..ارجع إىل ربك ..فاسأله...

ما بال املغفرة التي وعدين هبا؟! والرمحة التي أطمعني فيها؟!

أتوسل إليك أهيا املالك  ...استأذنه أن يمد عمري ساعة....
َّ
ُأذل فيها بني يديه وأتوب..

أبكي عىل ما سلف من الذنوب..
ُأك ِّفر عصياين بطاعايت..
ُأبدِّ د غفاليت بحسنايت..

والدي..
ُأق ِّبل يد
َّ

أر ُّد املظامل إىل أهلها..

ومايل!! مايل الذي أهلاين وأطغاين ..أنخلع منه كله طاعة هلل ورسوله ,إذا كان هذا
سينقذين من اجلحيم.
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اشفع يل عنده أهيا املعصوم ..لعله يقبل عبده اجلهول الظلوم..

أتوسل إليك ..ال تقبضني هذه املرة ..وال عىل هذه احلال ..فإين أخشى ر ًبا شديد
املحال..
يا من مل يعص ربه مرة ..ارحم من عىص ربه كل مرة.
أخربين..

ِأرح قلبي ..ما يل ال أذكر اليوم من حسنايت أي يشء ،وأذكر من سيئايت كل يشء؟!!

يا ملك املوت..

أجلني حلظةِّ ..
أخرين ألتقدَّ م ...أمهلني
إن مل تكن ساعة فدقيقة ..وإال فلحظة ِّ ..
ألسبق.
سمعت أحدا سأل مثل مسألتي هذه فأجيب ..وال طلب اإلمهال منك
نعم ..ما
ُ
فأمهلته ..لكنني طامع يف كرم ليس كأي كرم ..متوسل إليك بعفو اهلل العفو الرحيم..
الذي ما رد سائ ً
ال وال خذل راج ًيا.
ثم كانت املفاجأة!!

أجيب إىل طلبه و ُمدَّ له يف العمر املهلة ..وصار حلمه حقيقة ..واملحال باإلمكان ،فامذا
ستصنع يف املهلة اجلديدة والنعمة الفريدة؟

قال العالء بن زياد رمحه اهلل« :ل ُينزل أحدكم نفسه أنه قد حرضه املوت ،وأنه استقال ربه
فأقاله ،فليعمل بطاعة اهلل».
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