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 فأين املشمرون ؟اجلنة تتزين 

وما الذي يدفع

وفهم الصحابة

اشرتط لربك

وذكر 

املوىل 

ودعا إليها

لبنة ذهبلألعمال الصاحلة

َلُه 
بل إن

،جاءكم رمضانقد 

إذا كان 

يا باغي اخلري أقبل
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يقول ابن القيم

 الشوق واحلنني إىل اجلنة
من غفل عن اجلنة 

عمرو بن اجلموح

اللهم
واه لريح
نور يتألأل، إن اجلنة واهلل 

عن ابن عباس قال

إني أصرع
هو خيريها

وصربت حتى 

كيف ال يكون كذلكماتت
عن

ويف الصحيحني
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مثار العبادة ؟  من
 

للعبادة  ثمار

  

  - 

   

 " -   

 

وإن خري 

زينة يتزين بها العبد ال تكون

 حتى عصى ربَّه يف شهر شعبان  يا ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب *** 

 فال تصيِّر أيضًا شهَر عصيان   ***     شهُر الصرب بعدهما قد أظلكل                                             

يزيد الرقاشي 

وحنن نقول من يصلي
للهم يا سامع الدعواتفا
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شهر القرآن 
رمضان خطوة حنو التغيري

األحنف بن قيس

؟ ما هي أعماليمن أنا و

ومر بقوم

فقال 

ومر بقوميقرأ فمر بقوم

قوٍم قال اهلل فقال

من هؤالء ياللهم أن
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رمضان شهر الرب والصلة والعطاء

هــذا ا بن املبارك عليه رمحة اهلل حجو 

 هذا رسول 

 

فمن كان اهلل يف حاجته أتظنون أنه خييب
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رمضان يعلمنا اإلتقان

قال تعاىل

عباده باإلتقان يف مجيع

واإلتقان يف نظر اإلسالم

القائل

ولقد رأى

فالنفقة

ومن ذلك إتقان القول

التحية ُأمر املسلم

املفهوم  اإلتقان يف

فتقدم بطلب

فوافق رئيسه على طلبه شرط

فيختم به سجل عمله احلافل

بل انه مل حيرص 

نإتقاعلى 

وعندما انتهى املقاول

البيت هدية مين

لو علم انه يبين ألنه

وأهمل يف عمله
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فالمطلع علينا هو  واألقوال والنيات األعمالالعبادات والطاعات و ر من التفريط والتقصير فيفلنتقن األعمال ولنقم بالواجبات ولنحذ 

رب األرض والسموات

اإلميان وحتقيق األمن النفسي
هل

وبني له طريق احلياة فاإلنسان

الكرمية

العالج الذي يضمن هلم الراحة
قال تعـاىل

وقال تعاىل

اإلسالم   

: ُسئل حامت األصمفهو
علمت

وعلمتوعلمتوعلمت

قال 

تعاىل

القلقن النفسياألم 
لكل فرد أن 

الرزق بيد اهلل

صلى اهلل عليه وسلم يوًما إىل مسجده املبارك فنظر إىل أحد أصحابه النيب "دخل
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رمضان وبناء التفاؤل يف النفوس

:جوابهم

وحقق

مل يتطرق اليأس

وهذا موسى

فقالقال

وإن توالتوإن اشتدتإن األمور وإن تعقدت

 وأنه لن يرتك عباده تلعب بهم

فما 

قال تعاىلبعد العسر

أوحىلقد 

كان نبينا لقد

ما ترى من حاجتهملعّلك ـ يا عدّي

وايُم اهلل ليوشكّن

بل عندما هاجر
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هم اآلخرة .. عالج هلموم الدنيا

غفلته   فكتب

له  األمام علي

حقيقة الدنيا

اإلسالم  دين واقعي

فكم من 

إنسان

يقول

اآلخرة يوجهإن هّم 
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وما ظهر الغش
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للصائم فرحتان
للصائممن رمحة اهلل وفضله علينا يف شهر رمضان املبارك 

  

ومل ال يفـرح وقـد مـّن اهلل    

عليه باهلداية

ومل ال يفرح املؤمن عند فطره وهو يتناول

من عند فطره ألنه حقق الغاية من صيامه وهي التقوىيفرح املؤ

فما أحوجنـا إىل  

أن نربي أنفسنا على التقـوى 

عن عبد اهلل بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر

ورد يف الصحيحني ) ... 
نما أهل اجلنة يف اجلنة  وإذا مبناد ينادي يأهل اجلنةبي

فينما هم كذلك 
هلم نور أشرقت لـه اجلنة فرفعوا رؤوسهم فإذا اجلبار جل جالله إذ سطع

فيقول : يا أهل اجلنة أنى لو مل أرض عنكم مل أسكنكم 
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جنيت ، هذا يوم املزيد فاسألوني

اللهم ال حترمنا لذة النظر إىل وجهك الكريم



         هـ6341 -/ خـواطــر رمضانية   ظواحة الداعية واسرتاحة الواعـ   

  

 hassan3f@gmail.comـان العماريــــ. حسـأ

14 

يوم بدر .. قوة اإلميان وثبات املبدأ
جيشًا مواجهة عسكرية هامة 

اإلميانإنه قائده

نظر إليهماجليش

وقالفبطونهم

لقد 

هلم أشريوا

ملقداد بن عمروا

وقاهلا 

 واهلل لكأنك تريدنافقام سعد بن معاذ

 الذي بعثك  فو

تقر به عينك 

فكان 

النصــر

بسبب هذا اإلميان

احلب الصادق
 

بدريوم واإللتزام 

«استِو يا سواد»
وقال:

الدروس قضية اليقني 

فكم 

وركنت إىل الدنيا

ذلك

بدر يومنادىلقد 
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فإنك من أهلها
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 ن يأتي النصر ؟من أي

واإلسالم 

إنه عندما 

هذا جالوت 

طاف
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لقد جاء النصر 
 

والنصر لألمة قد 

والضعفاء  إن إخالص الفقراء

قتيبة بن مسلم  كابلملا حاصر 
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 أين الصرب يف حياتنا ؟
خلق الصربمن أعظم القيم واألخالق اليت يرتبى

الصرب وقد أثنى اهلل على والصرب ضياء،

وأوجب سبحانه للصابرين
و 

على الطاعة أعظم أنواع الصرب الصرب

خرج اإلمام أمحد بن 
حنبل يف سفر فآواه املبيت إىل قرية

ذهب اإلمام أمحد معه

قال الرجل نعم واهلل 

لقد فهم الصحابة حقيقة هذا الدين
قال على ابن أبي

فإذا طلع 
الفجر ذكروا اهلل

ما أكثر مشاكلنا اليوم بسبب ضيق الصدر وقلة 
الصرب وسرعة الغضب

عمر بن عبدالعزيز
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فقد استربأ لدينه وعرضه
البخاري ومسلم 

أنا اشرتيت منك األرض

هذا احلديث إن من يقرأ

أي خلق

إنه خلـــق الورع

ع يعينوالور

كان صلى اهلل عليه وسلم

عن ف

حيث كان

أصحابه على الورع حتى يكون خلقًا

البصري دخلت على احلسن
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رضي اهلل عمر بن اخلطاب 

أن  إن الـــورع هو ؟  

جاءت أخت بشر احلايف

يسري ملن يسره الورع
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 الدين ليس باملزاج

اللهم ارمحنا
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فبأي عمل سنلقى اهلل ؟

 ۖ
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عّباد ليل إذا جنَّ الظالم

العبادات اجلليلة إن قيام الليل عبادة من

إن قيام الليل له لذة
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ه اهللعن "السري" رمح

يا موالي
أما دعاك الشوق إىل مناجاة امللكو قالت

 قالت :لوال حمبته ما أقامين
أنامكو

 من مثرات قيام الليل

جاء يف 
" الطبيعيةو أسرار الشفاء  اجملربة املنزليةكتاب " الوصفات 

ن هذه الفوائدوم

عبداهلل املكي عن
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وهذا مقامي بني يديك

القيام بالعبادات

تمركان منصور بن املع
عبد الرمحن بن األسود

أما يزيد الرقاشي
وحنن نقول من يصلي

اللهم يا سامع الدعوات

َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن

فالذي ال ينفق
فكيف 

) مبسلم

لقد كان

ويف احلديث القدسي
هذا الفاروق عمر رضي اهلل عنه وهو 
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يف عام الرمادة

أن القضية

هــذا ا بن املبارك عليه رمحة اهلل حجو 
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 شر األواخر .. وآفاق الروحالع
ي على اإلمام الشافعيدخل املزن

رضي اهلل عنه أبو الدرداء

مالك بن دينار

ه واستغناءهإن شرف املؤمن وعز 

إنه .. 
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الم اليوم أفرادًا وأمة اإلس

 شهوات يف طريق النجاة
 

لقد أراد الصحابي اجلليل صهيب الرومي
فقال يا معشر

ربح البيع أبا حييى

يستسلمهناك من فن موانع وعقباتكم م

هذا األعشى بن قيس
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 تنافس العظماء
يشتكون األغنياء

يا رسول اهللبل قالوا : 

قال :
ويف رواية

فأخربوهم مبا علمهمالتفت األغنياء

واإلستعداد للجهادويوم أن دعا

ويأتي الفقراء

أو ألنهم 

وال على الذين
يف يوم من األيام

قالوا لقد عذرك اهلل
ومات يف 

السفينة



         هـ6341 -/ خـواطــر رمضانية   ظواحة الداعية واسرتاحة الواعـ   

  

 hassan3f@gmail.comـان العماريــــ. حسـأ

31 

اللهم

 عفٌو حيب العفو

نظروا إىل األجر ألنهم

اإلسالم بن تيمية

..  سالمة الصدور إنه التسامح و

إن من بركات
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 يا هلـــا من رجــوله  .. !!

(  ويف مقام
ِرَجاٌل َصَدُقوا

فأولويات
فنعم املال

إن رجاًل واحدًا قد يساوي 
 أبيسعد بن مائة

وقاص
عمــر بن اخلطاب

قال له عمر

للقتال تريدنيوان كنت 

شهيد أول اجعليناللهم 

وأمري املؤمنني عمر
أول شهيد النعمانوكان 
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باملظاهر والصور والعدد والعدة واملال

َفَقاَل

َهَذا 
رب أشعثوعن َخْيٌر ِمْن ِمْلِء

إن 
الرجولة أخالق وقيم تدور

وسئل
وهلل درُّ الشاعر
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فريضة احلياة ووظيفة العمر

أن الصالة فريضة احلياة ووظيفة العمر

سعادةو الصالة هي مفتاُح ال

يا بالل

ربيعة بن كعب

ولكين علمت أن الدنيا منقطعة فانية

فهي دليٌل على إسالمه وإميانه

إمامًا يف الدين

و هي عالمة 
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عامر بن عبد اهلل بن الزبريظ عليها املسلمونـولذلك حاف

وقال عطاء بن السائب

ل هــــذاب
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 الشفاعة احلسنة
حنييها يف جمتمعناتنا

ببذل جزء من وقته

إنها الشفاعة احلسنة

تعاىلقال 

والشفاعة خلق عظيم

على الشفاعة فقال 

اشفعوا فلتؤجروا

كان زوج بريرة 

عبًدا

فأحب اهلل إن الشفاعة احلسنة وإعانة.. .

صنيعهم

فأقبل الرجل

سأل أعرابيًا أناسًا و
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عبد اهلل بن عثمان شيخ البخاري

ذكر ابن اجلوزي فقالو

ومن أين يعرفين

فقال ملكهم

 الشفاعة السيئة

يستطيع فتجد أن الفرد ال

كل هذه األمور أدت

عن عائشة رضي اهلل عنها

والشفاعة احملرمة

إن من أعظمو...  

يعمل يف األرض
 

فكتب القاضي

إىل القاضي فلما جاء

 القاضي شريكامضوا إىل

كم 
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كم من كفاءاتوبالد املسلمني اليومضاعت يف 

 حب حتى الرمق اآلخري
ولقد من مقتضيات 

أدرك الصحابه

هذا أبو بكر رضي اهلل

ففي اهلجرة

ُخَبيُب بُن َعِديوهذا 

قدَّموه للقتل ثم

هذه نسيبة بنت كعببل كان للمرأة املسلمة

وقفت بني يدي رسول اهلل

اسالك مرفقتك

.. إنه حب حتى الرمق األخري

وقل له

وهو بآخر رمق وبه

ال عذر لكم عند اهلل

لقد رأى

منرب خشبى ليبلغ صوته

كى ملاإن هذا ب
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عصماء كان خيطبهلذا انترى لو ك

 ؟ ( 1)  كيف نودع رمضان

فمن مل خيتم قراءة القران فليكمل ما تبقى عليه

ستقامةكما ينبغي لنا أن نودع رمضان بإمتام األعمال والعزم على اإل

وجيب أن نودع رمضان بإخراج زكاة الفطر
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بقيام كل واحٍد منا  رجاًل كان أو امرأة كما ينبغي أن نودع رمضان

فنودع رمضان بإبتسامة وسرور ندخله على اآلباء 

واألمهات

رجل من أهل اليمن

وهذا أحد 

العلماء احملدثني  وهو سفيان الثوري
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 ؟ ( 2)  كيف نودع رمضان

-اد اهلل :ــــــــعب

هذا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم تأتيه أخته من الرضاعة 
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 قل آمنُت باهلل ثم استقم
إن االستقامة على الطاعات

قد أمرنا إن  اهلل عز وجل

وقال خماطبًا

قال: قلُت

بن اخلطاب هذا عمر
  

 

  

  

رضي اهلل عنه أبو الدرداء
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مالك بن دينار

hassan3f@gmail.com


