النف�س املطمئنة

روحوا
القلوب

إعداد:

شيرين أشرف جمال

حرصك على إغالق الباب بهدوء حتى ال
يستيقظ النائمون
*عمل صالح*
َ
وجدت طعاما مكشوفا وغطيته
*عمل صالح*
إصغاؤك لحديث ممل لجبر خاطر املتحدث
*عمل صالح*
بشاشة صوتك في الرد على التليفون
*عمل صالح*
ابتسامتك لطفل ومالطفتك له
*عمل صالح*
استقبالك الناس في منزلك بترحاب
وإكرامهم
*عمل صالح*
إغالق ما فتحته ،ورفع ما سقط منك،
وتغطية ما كشفته ،وتسويه ما بعثرته ،وتنظيف

ما استخدمته ،وترك املكان أحسن مما كان..
*عمل صالح*
ً
رفع الهاتف أهال أخي ،أختي ،أبي ،أمي،
خالتي ،عمي ،والسؤال عن أحوالهم..
*عمل صالح*
َ
َ
شربت العصير وأبقيت العلبة معك حتي تصل
ألقرب سلة مهمالت..
*عمل صالح*
َ
رأيت ولدا يخطئ فأعطيته ابتسامة مليئة
بالحب وقلت له( :استغفر يابني هذا يثقل ميزان
سيئاتك ..ولديك فرصة لالستغفار وتثقيل
ميزان الحسنات)..
*عمل صالح*
َ
شئ أفادك في حياتك ،فنشرته لتعم الفائدة..
*عمل صالح*
ً
لم ترد سائال خائبًا سواء كان سائل نصيحة..

سائل مال ..سائل خدمة..
*عمل صالح*
َ
كتمت عيبًا رأيته بأحدهم...
*عمل صالح*
َ
دعوت مليت...
*عمل صالح*
األعمال الصالحة محيطة بنا حتى ونحن في
منازلنا ،بإمكاننا تثقيل ميزان الحسنات يوميًا
بمليون عمل صالح..
*شرط العمل حتى يكون صالحا :اإلخالص*
لو احتسبنا هذه األعمال عند الله ،وسألناه أن
يجعلها سببا في تثقيل املوازين ،سيزداد معدل
اإليمان ،ويستشعر العبد قربه من ربه.

نهال خطيب

علبة الشيكوالتة
يروي أحد أساتذة الجامعة يقول :قبل عدة
أعوام وفي شارعنا القديم كان لي جار متحدث
لبق ،مستمع جيد ،ومحاور هادئ ،وكان إنسانا
اجتماعيا ومحبوبا..
وفي أحد األيام التقيت به وهو يجهز سيارته
ليذهب إلى مكان ما ...
ومما أثار استغرابي علب شيكوالتات فاخرة
أكثر من عشرين علبة باملقعد الخلفي للسيارة .
 فطرحت عليه السالم وسألته  :إلى أين أنتذاهب يا جار ؟
فرد ّ
علي السالم وابتسم ابتسامة جميلة لم
أفهم معناها وقال :ما رأيك هل ترافقني؟
 قلت  :أرافقك ولكن أرجو أال يكون املكانبعيدا
= قال  :إن شاء الله لن نتأخر...
فتوجهنا إلى حي فقير جدا يبعد عن شارعنا
مسافة ساعة إال ربع بالسيارة ثم أوقف السيارة
ونزلنا منها وحمل مجموعة من علب الشيكوالتة
وتوجه إلى مجموعة من البيوت،
دق على الباب األول ففتح الباب أوالد صغار
وعندما رأوه قفزوا فرحا ونادوا أمهم :الرجل
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صاحب الشيكوالتة جاء  ..فأعطاهم علبة
الشيكوالتة وتكلم مع األطفال ثم استأذن
ودق الباب على البيت الثاني ففتحت امرأة
كبيرة بالعمر وعندما رأته دعت له كثيرا  ..اللهم
افتحها عليك  ..الله يطعمك من ثمار الجنة
 ..والله يا ابني إنك تجبر خاطرنا  ..الله يجبر
خاطرك ،فأعطاها علبة الشيكوالته واستأذن ...
وهكذا مع بقية البيوت  ،وكل بيت كان قصة
بحد ذاته.
وفي كل بيت سيمفونية جميلة ورائعة من
املشاعر واألحاسيس.
املهم ......
انتهينا من توزيع علب الشيكوالتة ورجعنا إلى

السيارة وتوجهنا إلى البيت
 فسألته سؤال املتردد :الله يعطيك العافية ياجار  ...شيء جميل ما صنعته ولكن ّ
لدي سؤال:
ً
ملاذا ال تعطيهم ماال أفضل ويستطيعون شراء
حاجاتهم بأنفسهم؟
= ضحك جاري ضحكة قوية وكأن سؤالي
أعجبه ثم التفت إلى الكرسي الخلفي وتناول
علبة شيكوالتة وقدمها لي وقال افتحها يا دكتور
فتحت العلبة وأنا مترقب وكلي شوق لرؤية ما
تحتويه العلبة !!
وجدت فيها باإلضافة للشيكوالته  ..مغلف فيه
مال فزادت حيرتي .
 وقلت ملاذا ال تعطيهم املال مباشرة يا جار؟ملاذا بداخل علبة الشيكوالتة؟
= فنظر ّ
إلي جاري وابتسم كعادته وقال :يا
دكتور أنا إنسان أحب الشيكوالتة وآكل منها كل
والله ُعز
ُ
وجل َ ّقالُ:
يوم َ
َ
َ
نالوا َّ
نفقوا ِم ّما ت ِح ّبون .} ..
ت
{لن
البر حتى ت ِ
ِ
يا دكتور الصدقة فن..
الفقير يشتهي كما نشتهي..
على حسب قدر السلعة يكون مكيالها..
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ما أجمل «الفجر»

إنها الصالة

أوصى الله عيسى عليه
السالم بالصالة وهو في املهد
ً
صبيا.
ً
لكم أن تتخيلوا وليدا
في مهده يقول( :وأوصاني
بالصالة )
«إنها الصالة»
🌼🌼🌼
ُ
إبراهيم عليه السالم
يترك
أهله في صحراء قاحلة ،ثم
يقول:
«ربنا إني أسكنت من ذريتي
بواد غير ذي زرع عند بيتك
املحرم ربنا ليقيموا الصالة»
«إنها الصالة »
🌼🌼🌼
يأتي موسى عليه السالم
ُ
ملوعد ال تتخيل العقول عظمته،
ٍ
َ
أعظم أمرين:
فيتلقى
«إنني أنا الله ال إله إال أنا
فـاعبدني ..وأقم (الصالة)
لذكري»
«إنها الصالة»
🌼🌼🌼
َّ
ما أجل هذا الوحي!
«وأوحينا إلى موسى وأخيه
ً
َّ
بمصر بيوتا
أن تبوءا لقومكما ً
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا
الصالة»!
«إنها الصالة»
🌼🌼🌼
ُ
يضرب
سليمان عليه السالم
َ
َ
أعناق خيله وسوقها؛ ألنها

شغلته عن صالة العصر «حتى
توارت بالحجاب»!
بالله عليك! ما حالي وحالك
عند فوات الصالة؟!
«إنها الصالة»
🌼🌼🌼
أين جاءت بشرى الولد
لزكريا عليه السالم بعد أن بلغ
من الكبر ّ
عتيا؟!
ٌ
قائم
«فنادته املالئكة وهو
(يصلي) في املحراب»
ٌ
قائم يصلي!
«إنها الصالة»
🌼🌼🌼
ُ
الكفار رسول الله صلى
ُيشغل
الله عليه وسلمﷺ عن صالة
ً
دعاء
العصر؛ فيدعو عليهم
ً
مرعبا!
«مأل الله قبورهم وبيوتهم
ً
نارا كما شغلونا عن الصالة»!
«إنها الصالة»
🌼🌼🌼
كانت أخر ما وصى به نبينا
محمد َصلى الله عليه وسلم
وهو على فراش املوت الصالة
الصالة
« إنها الصالة »
ُ
ٌ
ما ق ِرنت عبادة في القرآن
بعبادات متنوعة كالصالة،
فإنها قرينة الزكاة ،والصبر،
والنسك ،والجهاد ،وغير ذلك!
… إنها الصالة الصالة
الصالة....

 يعتقد النائم عن صالة الفجر أنه سيأخذ القدر الكافي من
الراحة وما علم املسكني بقدر راحة تلك القلوب التي فازت
بالوقوف لدقائق بني يدي عالم الغيوب.
إذا كنت تنام متى ما شئت ،وتقوم متى ما شئت دون أي
مراعاة للصالة في وقتها فستبقى والله في دائرة األحزان،
مادامت الصالة ليست في دائرة اهتمامك .والله إنها الراحة
والخير في الدنيا ّواآلخرة َّ .
(( لن تجد أحن من الله عليك ..فوالله لو يعلم الساجد ما
يغشاه من الرحمة بسجوده ملارفع رأسه ))
(ابن القيم) .
أهل الفجر فئة موفقة ،وجوههم مسفرة ،وجباههم مشرقة،
وأوقاتهم مباركة ،فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله ،وإن
لم تكن منهم فادعو الله أن يجعلك منهم.
ما أجمل (الفجر)
( فريضته ) :تجعلك في ذمة الله ،،
و( سنته ) :خير من الدنيا وما فيها ،،
و( َّ ُ
قرآنه َ)َ َ ْ :
مشهود َ
ان َم ْش ُه ً
ودا)
( ِإن ق ْرآن الف ْج ِر ك

ما تيجوا نتعلم فن الرد يا جماعة..

> ملا حد يقولك «بحبك « نقوله إيه ؟!
> نقوله «أحبتك الجنة وخالقها وعباد خالقها « ! ....
> ملا حد يقولك «طيب « ُنقوله إيه؟!
ً
إليك سبيل « أو «طابت
> نقوله « ِطبت وطاب كل
شيء اتخذ ٍ
ٍ
مقعدك في
وتبوأت
ممشاك
بت وطاب
ِ
ِ
ِ
لك الدنيا وما فيها « أو « ِط ِ
الجنة « ! ....
> ملا حد يقولك «الحمد لله بخير» نقوله إيه ؟!
> نقوله» جعلك الله ً
دوما من الحامدين الشاكرين» أو «جعل الله
ِ
حياتك كلها ً
حمدك» ! ....
خيرا في خير» أو «أدام الله
ِ
ِ
يقولك « حاضر « نقوله إيه ؟!
حد
> ملا
ّ
لك الله خير وسعادة الدنيا واآلخرة « أو
> نقوله «حضر ِ
«حضرت ومعك الخير كله» ! ....
> ملا حد يقولك «نعم» نقوله إيه ؟!
> نقوله «زادك الله ِنعم» !....
> ملا حد يقولك «تسلم» نقوله إيه ؟!
قلبك من كل حزن» أو «سلمك الله من كل شر
> نقوله «سلم
ِ
وسوء» ! ....
> ملا حد يقولك «وحشتني» نقوله إيه ؟!
> نقوله «ال أوحش الله لك ً
قلبا وال ً
قبرا» ! ...
إيه؟!
ّ
> ملا حد يقولك «اتفضل» نقوله ّ
> نقوله «زاد الله من فضلك» أو «فضلك الله وأعزك» ! ....
ً
«مرحبا» نقوله إيه؟!
> ملا حد يقولك
> نقوله ّ
«رحبت بيك الجنة» !....
>ملا حد يقولك «أحسنت» نقوله إيه ؟!
> نقوله «أحسن الله إليك وأحسن عملك وخاتمتك» ! ....
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روحوا
القلوب
أعمال الدنيا
ومقياسها
الحديد ..بالطن
الفاكهة ..بالكيلو
الذهب ..بالجرام
األملاس ..بالقيراط
أما أعمال اآلخرة * .........
بالذرة *
ْ َْ َ َ
َ ْ
َ { ف َمن َي ْع َمل ِمثقال ذ َّر ٍة
َ َ ْ َ ْ َْ
خ ْ ْي َ ًر َا َي َ َر ُه َ( )7ومن يعمل
ِمثقال ذ َّر ٍة ش ًّرا َي َر ُه } .
{ أال إن سلعة الله غالية ..أال
إن
الجنة َ ْ}َ َ َ َ .
سلعة الله َ َ
{ َ
س
اف
ن
ت
ي
ل
ف
ك
ل
ذ
ي
ف
و
ِ
ِ
ِ
ُْ َ َ
َ
اف ُسون }
التن ِ

من يشرتى دموع عينيك ؟
إذهب إلى السوق ,واعرض على الناس دموع عينيك ,فهل
تجد مشتريًا لها وبأي ثمن؟
لن تجد لها قيمة
لكن!!!...كم تساوى دمعتك عند الله عز وجل؟
يقول الرسول املصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم« :عينان ال تمسهما النار ,عني بكت من خشية الله ,وعني
باتت تحرس في سبيل الله» .صحيح الترمذي.
يقول أحد السلف »:بلغنا أن األعمال كلها توزن إال الدمعة,
تخرج من عني العبد من خشية الله ,فإنه ليس لها وزن وال قدر,
َ
وإنه ُليطفأ بالدمعة البحور من النار»
اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ,ومن عني ال تدمع ,ومن
دعوة ال يستجاب لها.
ِّ
«ال تيأس فوالله ما بكت عني إال ولها رب يخبئ لها األجمل،
ففوض أمرك لربك»

إ

ي
م
ـ
ـ
انيـ

ات

في جعبة الصباح أفراح وأتراح..
وفي رئة الحياة شهيق وزفير..
وفي مخبأ القدر تضييق وتيسير..
وفي الناس غني وفقير..
وفي نفوسهم اختالف وتغيير..
وفي الكون آيات نيرات تدعو للتأمل
والتفكير..

عبد الرحمن بن عوف
سيرته :

هو عبد الرحمن بن عوف القرشي
الزهري ،ولد في مكة بعد عام الفيل بعشر
سنوات عام  ٤٣قبل الهجرة كان يعرف
قبل اإلسالم بعبد الكعبة ،فسماه الرسول
بعد اإلسالم عبد الرحمن .هو من السابقني
االولني لدخول في االسالم ،وهو أحد
الصحابة املبشرين بالجنة.

إسالم عبد الرحمن بن عوف :

كان عبد الرحمن من أول الثمانية الذين
أسلموا ،وكان من الخمسة الذين أسلموا على
يد أبو بكر .وأسلم عبد الرحمن قبل أن يدخل
النبي دار األرقم بن أبي األرقم.

هجرة عبد الرحمن بن عوف :

هاجر عبد الرحمن في املرة األولى إلى
الحبشة ،وبعدها رجع إلى مكة وهاجر مع
املؤمنني إلى املدينة املنورة.

أثر الرسول علي عبد الرحمن:

أثر الرسول صلى الله عليه وسلم علي
تربية عبد الرحمن تأثيرا عظيما وظهر
ذلك في مواقف كثيرة :عندما هاجر عبد
الرحمن إلى املدينة ترك أمواله ودياره وكل
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ما يمتلك هناك ،وعندما آخى الرسول بينه
وبني سعد بن الربيع ،الذي أراد أن يأخذ عبد
الرحمن نصف ماله إال أنه قابل هذا الكرم
بعفة شديدة .بعثه الرسول إلى دومة الجندل
لفحتها ووصاه أن يدخل بسم الله وال يظلم
وال يقتل رضيع وان استجابوا لك تزوج بنت
ملكهم ،فذهب عبد الرحمن إلى أن وصل
دومة الجندل وأقام بها ثالث أيام ينفذ
فيها وصية النبي ويدعوهم لإلسالم إلى أن
أسلم األصبغ بن عمرو الكلبي ،وتزوج عبد
الرحمن من بنت األصبغ وأخذها معه إلى
املدينة.

سمات شخصية عبد الرحمن :

عرف عن عبد الرحمن عفته فعندما
أخي الرسول بينه وبني سعد بن ربيع،
وعرض عليه سعد أن يأخذ نصف ماله،

يقول ابن تيمية:
ُ
( إن املسألة ُلتغلق ّ
أستغفر الله
علي  ,فـ
ألف مرة أو أكثر  ,فيفتحها الله ّ
علي )
ُ
ُ
اجعلوا معابركم إلى الله دائمًا
ُ
مفتوحةُ ،
ُ
وست ُ
مطرون من
وستنعمون
ُستسعدون
حيث ال ُ
تعلمون

وأن يختار من بني زوجات ويطلقها هو
ليتزوج بها عبد الرحمن ،فرفض عبد
الرحمن وقال بارك الله لك في مالك
وأهلك .كان يتميز باملهارة في التجارة،
بعد أن ترك أمواله في مكة وذهب إلى
املدينة ،ورفض أن يأخذ من سعد بن
ربيع نصف أمواله ،استطاع أن يكون ثروة
واسعة فكان ُيقال أنه لو رفع حجرا لوجد
تحته ذهب .عرف عن عبد الرحمن
الشجاعة والجرأة واإلقدام ،ففي غزوة
أحد عندما هجم الكفار على املسلمني
وفر معظم الناس إال عبد الرحمن وبعض
القادة الذين ثبتوا في املعركة مدافعا عن
النبي صلى الله عليه وسلم.

جهاد عبد الرحمن :

حضر عبد الرحمن جميع الغزوات
واملعارك واملشاهد مع النبي صلى الله
عليه وسلم .وثبت في معركة أحد عندما
فر الجميع ،وكسرت مقدمة أسنانه،
وجرح حوالي عشرون جرحا كان معظمها
في رجله ،فكان فيها عرج بسبب ذلك.
وحضر مع الرسول فتح مكة وغزوة تبوك
وفي هذه الغزوة صلى النبي وراء عبد
الرحمن  ..وتوفي سنة ٣١هجرية ،عن عمر
يناهز الخمسة وسبعون عاما.

