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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، أما بعد:
ــه النبــي × فــي  ــًرا للفرحــة لدرجــة أن بّشــر ب لقــد كان قــدوم رمضــان مثي
ــُه َعــزَّ َوَجــلَّ َعَلْيُكــْم ِصَياَمــُه، ُتْفَتــُح  قولــه: »َأَتاُكــْم َرَمَضــاُن َشــْهٌر ُمَبــاَرٌك َفــَرَض اللَّ
ــَياِطيِن،  ــَماِء، َوُتْغَلــُق ِفيــِه َأْبــَواُب اْلَجِحيــِم، َوُتَغــلُّ ِفيِه َمَرَدُة الشَّ ِفيــِه َأْبــَواُب السَّ

ــِه ِفيــِه َلْيَلــٌة َخْيــٌر ِمــْن َأْلــِف َشــْهٍر، َمــْن ُحــِرَم َخْيَرَهــا َفَقــْد ُحــِرَم« ِللَّ
رواه النسائي )2106( وأحمد )8769( صححه األلباني في صحيح الترغيب )999(.
وال شــك أن رمضــان فرصــة عظيمــة لهــا آثارهــا علــى نفــوس الشــباب، إن 
أحســنا اســتغاللها واإلفــادة منهــا بمــا ينعكــس علــى ســلوكهم فــي شــؤون 

الحيــاة كلهــا.
فهــم  بهجــة العمــر وزينــة الحيــاة الدنيــا، والرصيــد الباقــي للمــرء بعــد موتــه إن 

أحســن تربيتهــم وتنشــئتهم )أو ولــد صالــح يدعــو لــه(،
المعانــي  غــرس  فــي  معهــم  المبــارك  الشــهر  هــذا  اســتثمار  مــن  فالبــد 
اإليمانيــة والتربويــة، كالصبــر، وحــب القــرآن، وتطبيــق آياتــه  واإلقبــال علــى 
تالوتــه، والجــود والكــرم، ومعرفــة الصحابــة رضــي اللــه عنــه، واإلكثــار مــن 

الصالحــات. وعمــل  القربــات 
ويجــب أن يشــعر الشــباب   أنــه ال مــكان للكســل والخمــول فــي هــذا الشــهر، 
وأن األوقــات فيــه غاليــة ثمينــة ال ينبغــي أن تضيــع فيمــا ال فائــدة فيــه، 

فضــاًل عمــا يعــود بالضــرر عليــه. 
برامــج وأعمــال  إلــى  العواطــف  لتحويــل  الكتيــب ألجلهــم  جــاء هــذا  ولــذا 

ونافعــة. هادفــة 
وصف المحتوى لهذا اإلصدار :

كل يوم من أيام رمضان يشتمل على صفحتين :

الصفحة األولى:

آيــة يومــي: فائــدة إيمانيــة وتربويــة مــن آيــة مــن آيــات الجــزء المقــروء اليــوم 
فــي صــالة التراويــح.

سؤال قرآني: نذكر سؤااًل عن آية من آيات جزء اليوم.
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الصفحة الثانية :

ناجــاك قلبــي: دعــاء يحفظــه الطالــب إن اســتطاع ويحــرص علــى الدعــاء بــه 

فــي صالتــه.

كالم نبينــا × : حديــث يحثنــا علــى عمــل مــن الصالحــات يســعى الطالــب 

للقيــام بــه، ويفضــل حفظــه.

عمــل اليــوم: مســاحة فارغــة تتــرك للطالــب لُيــدّون فيهــا أعمالــه اليوميــة فــي 

هــذا الشــهر المبارك.

مــن هــو؟: فقــرة للتعــرف علــى أصحــاب رســول اللــه × مــن خــالل طــرح 

ســؤال. يفضــل مــن المربــي التعليــق علــى فضائــل هــذا الصحابــي وذكــر 
فوائــد مــن قصتــه.

تحــدي اليــوم: عمــل مــن األعمــال يطلــب مــن الطالــب القيــام بــه ويتابعــه 

المربــي فــي تحقيقــه، وهــو مأخــوذ مــن فقــرة كالم نبينــا ×.

----------------

كل عشــرة أيــام توجــد فقــرة اســتراحة لتنشــيط الذهــن وتحريــك العقــل مــن 
خــالل بعــض األنشــطة واأللغــاز.

مهديــن  أئمــة  ويجعلهــم  المســلمين،  شــباب  فــي  يبــارك  أن  اللــه  نســأل 
خاصــة. ولوالديهــم  عامــة  للمســلمين  عيــن  قــرة  ويجعلهــم  صالحيــن، 

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن رمضــان فرصــة عظيمــة ينبغــي أن نســتفيد منهــا 
فــي تربيــة أبنائنــا وبناتنــا، ولــن يتأتــى ذلــك إال بوضــع الخطــط وإعــداد البرامــج 
لكــي يخــرج الطفــل مــن هــذا الشــهر الكريــم وقــد اكتســب شــيئًا جديــًدا وخلًقــا 

حميــًدا، واللــه الموفــق، وهــو يهــدي الســبيل.

5

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×
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رمضان
آية يومي !

ــَراَط اْلُمْســَتِقيَم * ِصــَراَط الَِّذيــَن  ــُه تعالــى : }اْهِدَنــا الصِّ َقــاَل اللَّ
الِّيــَن{ ]الفاتحــة: 6، 7[  أَْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم َغْيــِر اْلَمْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َولَا الضَّ
»حقيقــة الصــراط المســتقيم هــو: معرفــة الحــقِّ والعمــل بــه؛ 
ألنَّ اهلل لمــا ذكــره فــي الفاتحــة بّيــن مــن انحرفــوا عنــه؛ وهــم 
اليهــود المغضــوب عليهــم، الذيــن عرفــوا الحــق ولــم يعملــوا 

ــوا عــن الحــق وعملــوا بغيــره« بــه، والنصــارى الذيــن ضلُّ
]محمد الخضيري[.

1

ــذي ال يخشــع تصعــب  ماهــو الدليــل مــن القــرآن علــى أن ال
ــه الصــاة؟ علي



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

7

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
وأخذهــا  مْنــُه،  اهلل  لهــا  تقبَّ ــٍب  مــْن طيِّ ق  إذا تصــدَّ العبــد  »إنَّ 
جــل  بيمينــِه فَربَّاهــا كمــا ُيربِّــى أحدكــْم مْهــرُه أْو فصيلــُه، وإنَّ الرَّ
ليتصــدق باللقمــِة فْتربــو فــي يــد اهلل حتــى تكــون مْثــَل الجبــِل؛ 

قــوا« فتصدَّ

تصدق ولو بشيء يسير.

1

تصدق ولو بشيء يسير.

صحابي أشار على النبي × بحفر الخندق؟

 »اللهمَّ أَْنَت َربِّي ال ِإَلَه إال أَْنَت، َخَلْقَتِني َوأََنا َعْبُدَك،
َوأََنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ 

، َوأَُبوُء َلَك ِبَذْنِبي،  َما َصَنْعُت، أَُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ
ُنوَب إال أَْنَت« َفاْغِفْر ِلي؛ َفِإنَُّه ال َيْغِفُر الذُّ



8

رمضان
آية يومي !

ُقوَن{  ُهْم َيتَّ ــاِس لََعلَّ ــُه آَياِتِه ِللنَّ ــُن اللَّ ــُه تعالــى : }َكَذِلــَك ُيَبيِّ َقــاَل اللَّ
]البقرة: 187[  

»إن العلــم الصحيــح ســبب للتقــوى؛ ألنهــم إذا بــان لهــم الحــق 
اتبعــوه، وإذا بــان لهــم الباطــل اجتنبــوه، ومــن علــم الحق فتركه، 

والباطــل فأتبعــه كان أعظــَم لجرمــه وأشــد إلثمــه«
]السعدي: خاصة تفسير القرآن: 171[. 

2

ــا واآلخــرة فيهــا نعيــم وعــذاب.  البــرزخ هــو حيــاة بيــن الدني
فــي المائــة الثانيــة مــن ســورة البقــرة آيــة فيهــا دليــل علــى 

نعيــم البــرزخ. مــا هــي؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

9

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة »َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
اِر« َوِقَنا َعَذاَب النَّ

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــَر صائمــً كان لــه مْثــُل أجــرِه، غيــر أنَّــه ال ينقــص مــن أجــِر  »مــن فطَّ

ائــِم شــيٌء« الصَّ

ساهم في إفطار الصائمين في المسجد.

صحابي الذي غّسلته المالئكة عندما مات؟

2



10

رمضان
آية يومي !

ــُه تعالــى : }َمَثــُل الَِّذيــَن ُيْنِفُقــوَن أَْمَوالَُهــْم ِفــي َســِبيِل  َقــاَل اللَّ
ــٍة  ــٍة أَْنَبَتــْت َســْبَع َســَناِبَل ِفــي ُكلِّ ُســْنُبَلٍة ِماَئــُة َحبَّ ــِه َكَمَثــِل َحبَّ اللَّ

ــُه َواِســٌع َعِليــٌم{ ]البقــرة: 271[  ــُه ُيَضاِعــُف ِلَمــْن َيَشــاُء َواللَّ َواللَّ
»تأمــل هــذا المثــل فــاألرض إذا أعطيتهــا حبــة أعطتــك ســبع مائــة 

حبــة، هــذا عطــاء مخلــوق، فكيــف بعطــاء الخالــق؟!«
]عبد المحسن المطيري[

3

ِحْفــظ اهلل مــال اليتيميــن بصــاح أبيهمــا في ســورة آل عمران: 
حْفــظ اليتيــم نفســه بصاح أبويــه، أين؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

11

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

لَِّة، ِة، َوالذِّ »الّلُهمَّ إنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر، َواْلِقلَّ
َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن أَْن أَْظِلَم أو ُأْظَلَم«

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــُه، ــْن َتِبَع ــوِر َم ــُل ُأُج ــِر ِمْث ــَن اْلَأْج ــُه ِم ــًدى، َكاَن َل ــى ُه ــا ِإَل ــْن َدَع  »َم

َلا َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا«

ساعد أخاك الصغير في حفظ شئ من األذكار.

تلَبس األخالق تاجًا من تقاك و من حيائك
يهطل المعروف جودًا من يديك ومن سخائك

فزت بالنورين فضاًل أي سر في ضيائك
يا صحابيًا جلياًل تستحي منك المالئك

3
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رمضان
آية يومي !

ــْم  ــي لَُه ــا ُنْمِل ــُروا أَنََّم ــَن َكَف ــَبنَّ الَِّذي ــى : }َولَا َيْحَس ــُه تعال ــاَل اللَّ َق
َخْيــٌر ِلَأْنُفِســِهْم ِإنََّمــا ُنْمِلــي لَُهــْم ِلَيــْزَداُدوا ِإْثًمــا َولَُهــْم َعــَذاٌب 

ُمِهيــٌن{ ]آل عمــران: 178[ 
»إن مجــرد طــول العمــر ليــس خيــًرا لإلنســان إال إذا أحســن عملــه؛ 
ألن طــول العمــر أحياًنــا يكــون شــًرا لإلنســان وضــرًرا عليــه، فهــؤالء 
الكفــار يملــي اهلل لهــم أي يمدهــم بالــرزق والعافيــة وطول العمر 
والبنيــن والزوجــات ال لخيــر لهــم، ولكنــه لشــر لهــم؛ ألنهم ســوف 

يــزدادون بذلــك إثًمــا« ]ابــن عثيمين[. 

4

نــام المؤمنــون والمنافقــون لــم ينامــوا؛ فمــا نــوع النــوم؟ 
ــة مــن ســورة آل عمــران التــي تصــف هــذا  ومــا هــو رقــم اآلي

المشــهد؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

13

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ْنَيا َواْلآِخَرِة« ُه ِفي الدُّ »َمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَّ

ْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك« َب اْلُقُلوِب َثبِّ »َيا ُمَقلِّ

تصدق ببعض مالبسك النظيفة لأليتام.

صحابي رأى األذان في النوم، فحكاه للنبي ×؟

4



14

رمضان
آية يومي !

ــَه ِقَياًمــا َوُقُعــوًدا  ــَلاَة َفاْذُكــُروا اللَّ ــُه تعالــى : }َفــِإَذا َقَضْيُتــُم الصَّ َقــاَل اللَّ
َوَعَلــى ُجُنوِبُكــْم{ ]النســاء: 103[ 

»االســتغفار بعــد الفــراغ مــن العبــادة هــو شــأن الصالحيــن، فالخليــل 
ِحيــُم{  اُب الرَّ ــوَّ ــَك أَْنــَت التَّ وابنــه قــاال -بعــد بنــاء البيــت-: }َوُتــْب َعَلْيَنــا ِإنَّ
]البقــرة: 128[، وأمرنــا بــه عنــد االنتهــاء مــن الصــاة: }َفــِإَذا َقَضْيُتــُم 
ــَه{ ]النســاء: 103[، وبينــت الســنة أن أول األذكار  ــَلاَة َفاْذُكــُروا اللَّ الصَّ
بعــد الصــاة يكــون باالســتغفار، وكــذا أمرنــا بــه بعــد اإلفاضــة مــن 
عرفــة، فمــا أحوجنــا إلــى تذكــر منــة اهلل علينــا بالتوفيــق للعبــادة، 

واستشــعار تقصيرنــا الــذي يدفعنــا لاســتغفار« ]عمــر المقبــل[. 

5

نقــرأ فــي الصــاة فــي الفاتحة }ِصــَراَط الَِّذيَن أَْنَعْمــَت َعَلْيِهْم{ 
فمــن هــم الذيــن أنعــم عليهــم؟ ورد تفصيــل ذلــك فــي آيــة 

مــن ســورة النســاء فمــا هــي؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

15

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َمه« م القرآن وَعلَّ »خيُركم من تعلَّ

ْدِني، ُهمَّ اْهِدِني َوَسدِّ »اللَّ
َداَد« ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك اْلُهَدى َوالسَّ اللَّ

علم أحد األطفال سورة الفاتحة.

صحابي قال عنه النبي ×:
عاشر عشرة في الجنة؟

5



16

رمضان
آية يومي !

ِه  ــُه تعالــى : }َفِبَمــا َنْقِضِهــْم ِميَثاَقُهــْم َوُكْفِرِهــْم ِبآَيــاِت اللَّ َقــاَل اللَّ
ــُه  َوَقْتِلِهــُم اْلَأْنِبَيــاَء ِبَغْيــِر َحــقٍّ َوَقْوِلِهــْم ُقُلوُبَنــا ُغْلــٌف َبــْل َطَبــَع اللَّ

َعَلْيَهــا ِبُكْفِرِهــْم َفــَلا ُيْؤِمُنــوَن ِإلَّا َقِليًلا{ ]النســاء: 155[ 
فقــوم هــذا تاريخهــم ال يســتغرب منهــم مــا يفعلونــه بإخواننــا 
فــي غــزة! إنمــا الغرابــة والعجــب أن ُيوثــق بعهــود َمــن نقضــوا 
قتلــة  يؤتمــن  وأن  العالميــن،  رب  مــع  ومواثيقهــم  عهودهــم 

المرســلين. 

6

فــي  هــذا  أيــن  البشــرية شــيًئا،  عّلــم  لكنــه  فاســق  طائــر 
القــرآن؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

17

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
» »إن صدقة السر ُتطفئ غضَب الربِّ

ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اْلَأْخَلاِق، »اللَّ
َواْلَأْعَماِل، َواْلَأْهَواِء«

افعل خيًرا وال تخبر به أحًدا.

آنست أهل الدين و قرأت في األنوار
عن طائع وأمين من فتية األنصار

وهو ابن عشر سنين يمضي ألطهر دار
ويقيم عشر سنين في خدمة المختار

6



18

رمضان
آية يومي !

ُه تعالى : }َوَهَذا ِكَتاٌب أَْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك{ ]األنعام: 92[  َقاَل اللَّ
»هــذا الكتــاب مبــارك، أي: كثيــر البــركات والخيــرات؛ فمــن تعلمــه، 
وعمــل بــه غمرتــه الخيــرات فــي الدنيــا واآلخــرة، وكان بعــض علماء 
ــا البــركات والخيــرات  التفســير يقــول: اشــتغلنا بالقــرآن فغمرتن

فــي الدنيــا؛ تصديًقــا لهــذه اآليــة« ]الشــنقيطي: مقدمــة العــذب النميــر[. 

7

القضــاء والقصــاص يــوم القيامــة شــامل للبهائــم فكيــف 
الــدواب  أن  األنعــام  فــي ســورة  أيــن  العقــاء.  نحــن  بحالنــا 

والبهائــم تجتمــع كلهــا عنــد اهلل يــوم القيامــة؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

19

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»مــن ســنَّ فــي اإلســالم ســنًة حســنًة، فَلــه أجُرهــا وأجــُر مــن عمــل 

بهــا مــن بعــده، مــن غيــر أن َينقــَص مــن أجوِرهــم شــيء«

ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك  »اللَّ
ِمْن َقْلٍب الَ َيْخَشُع، وِمْن ُدَعاٍء الَ ُيْسَمُع،
َوِمْن َنْفٍس الَ َتْشَبُع، َوِمْن ِعْلٍم الَ َيْنَفُع،

أَُعوُذ ِبَك ِمْن َهُؤالَِء األَْرَبِع«

 اصنع جدوًلا لقراءة أذكار الصباح والمساء،
وقم بتوزيعه على إخوتك.

صحابي طاف بالكعبة سباحة؟

7



20

رمضان
آية يومي !

ُه تعالى: َقاَل اللَّ
}َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآِتِهَما{ ]األعراف:27[ 

»أليــس التكشــف هــو المــادة األولــى فــي قانــون إبليــس؟! لقــد 
بالحجــاب  يخرجــن  بدمشــق  عندنــا  االبتدائــي  طالبــات  كانــت 
الكامــل، وعلــى وجوههــن النقــاب، وأذكــر أن دمشــق أضربــت 
مــرة، وأغلقــت أســواقها كلهــا، وخرجــت المظاهــرات تمشــي فــي 

جاداتهــا؛ ألنَّ وكيلــة مدرســة خرجــت كاشــفة وجههــا!«
]علي الطنطاوي- الذكريات: 8/ 270[. 

8

ــَم ِمَهــاٌد َوِمــْن َفْوِقِهــْم َغــَواٍش{ ]األعــراف: 41[  }لَُهــْم ِمــْن َجَهنَّ
مــا معنى )غــواش(؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

21

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ــة .. كان صغيــرًا لكــن همــة ــاق أئمــ أي إمــام فــــ
 حفــظ اهلل فنــور فهمــه .. وســع حلمــه كثــر علمــه
مــن ال يعــرف حبــر األمة؟  .. من ال يعــرف حبر األمة؟

ــْن أحــق  ــا رســوَل اهلل! َم ــى رســوِل اهلل ×  فقــال: ي جــاَء رجــٌل إل
ــك« قــال: ُثــمَّ َمــْن؟ قــال:  النــاِس بُحْســِن َصَحاَبتــي؟ قــال: »أمُّ
ــمَّ َمــْن؟ قــال: »أبــوك« ــك« قــال: ُث ــمَّ َمــْن؟ قــال: »أمُّ ــَك« قــال: ُث »أمُّ

ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت، »اللَّ
َوِمْن َشرِّ َما َلْم أَْعَمْل«

م لوالدتك بطاقة أو هدية تعبر فيها عن حبك. قدِّ

8



22

رمضان
آية يومي !

ُه تعالى : }َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَأِخي{ ]األعراف: 151[  َقاَل اللَّ
ــك أنَّ  ــه، وذل ــم مغفــور ل ــه، ونائ ــم مشــكور ل »قــال كعــٌب: رب قائ
الرجليــن يتحابــان فــي اهلل، فقــام أحدهمــا يصلــي، فرضــي اهلل 
يــردَّ مــن دعائــه شــيًئا، فذكــر أخــاه فــي  صاتــه ودعــاءه، فلــم 
ــه  ــه؛ فغفــر اهلل ل ــه مــن الليــل، فقــال: رب! أخــي فــان اغفــر ل دعائ

وهــو نائــم!« ]حليــة األوليــاء: 31/6[. 

9

فــي ســورة األعــراف آيــة تــدل علــى أن أهــل الصيــن وأســتراليا 
وأمريــكا الجنوبيــة وكّل ســكان العالــم مخاطبــون بنبــوة 

محمــد ×؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

23

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــِه ُكلَّ َيــْوٍم ِثْنَتــْي َعْشــَرَة َرْكَعــًة  ــي ِللَّ »َمــا ِمــْن َعْبــٍد ُمْســِلٍم ُيَصلِّ

ــِة« ًعــا، َغْيــَر َفِريَضــٍة، ِإلَّا َبَنــى اهلُل َلــُه َبْيًتــا ِفــي اْلَجنَّ َتَطوُّ

ُه اْلَعِظيُم اْلَحِليُم »َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَّ
ُه َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَّ

َمَواِت َوَربُّ اْلَأْرِض ُه َربُّ السَّ َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَّ
َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم«

احرص أن تصلي 12 ركعة غير الفريضة.

من الصحابي الذي كان الشيطان يفر منه ؟

9



24

رمضان
آية يومي !

ــًة أَْنَعَمَهــا  ــًرا ِنْعَم ــُك ُمَغيِّ ــْم َي ــَه لَ ــَأنَّ اللَّ ــَك ِب ــُه تعالــى : }َذِل ــاَل اللَّ َق
ــا ِبَأْنُفِســِهْم{ ]األنفــال: 53[  ــُروا َم ــى ُيَغيِّ ــْوٍم َحتَّ ــى َق َعَل

بفعــل  النعــم  يســلب  قــد  وعــا-  -جــل  اهلل  أن  علــى  »دليــل 
المعصيــة عقوبــة لفاعليهــا، فهــو ســبحانه ال يغيــر مــا بهــم 
حتــى يحدثــوا أحداًثــا يعاقبهــم اهلل عليهــا، فيغيــر مــا بهــم، 
ويكــون اإلحــداث ســبًبا للتغييــر« ]القصــاب، نكــت القــرآن: 473/1[. 

10

الشيطان يقول: )إني أخاف اهلل(!! في أي غزوة،
وفي أي سورة؟



عمل اليوم!

ناجاك قلبي

كالم نبّينا ×

رمضان

25

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــَأ لــه فــي أَثــِرِه؛ فْلَيِصــْل  »َمــْن أحــبَّ أْن ُيْبســَط لــه فــي ِرْزِقــِه، وُيَنسَّ

ِحَمُه« َر

ُهمَّ َرْحَمَتَك أَْرُجو َفَلا َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي َطْرَفَة  »اللَّ
ُه َلا ِإَلَه ِإلَّا أَْنَت« َعْيٍن، َوأَْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَّ

اتصل بأحد أقاربك واسأل عنهم.

اإلســالم أمــة  أعلــم   ... األعــالم  الصحابــة  ِمــن 
بفقــه الحــالل والحــرام ... أتــى بــه خيــر األنــام
إلــى يمــن فــزال الظــالم ... وانتخــى في أرض شــام

10



و

ي

 ة

غ
كف

ق

ل
هم

ن

تبأ

حجث

ذدخ

سزر

ضصش

عظط

حاول فك شفرة اللغز باالستعانة 
بمفتاح الشفرة المقابل <

مفتاح الشفرة

1+4    =10
2+4    =20
4+16  =40
16+64=??

احسب
الرقم الناقص!

اإلجابة= -------

2+3=10 7+2=63
6+5=66 8+4=96

9+7= ?

كم عدد المربعات 
التي تراها في 

الشكل المقابل؟
العدد= ------





رمضان
آية يومي !

28

11

ــاُس َقــْد َجاَءْتُكــْم َمْوِعَظــٌة ِمــْن  َهــا النَّ ــُه تعالــى : } َيــا أَيُّ َقــاَل اللَّ
ِلْلُمْؤِمِنيــَن{  َوَرْحَمــٌة  َوُهــًدى  ــُدوِر  الصُّ ِفــي  ِلَمــا  َوِشــَفاٌء  َربُِّكــْم 

 ]57 ]يونــس: 
ــم يردعــه القــرآن والمــوت،  ــز: »مــن ل قــال الحســن بــن عبــد العزي

ــم يرتــدع« ــه ل ثــم تناطحــت الجبــال بيــن يدي
]تهذيب الكمال 6 / 198[. 

فــي  حتــى   × النبــي  اّتبــاع  وجــوب  عملًيــا  تبّيــن  آيــة 
ئد؟ لشــدا ا
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اِلــِح، َواْلَجِليــِس  ــِه ×: »ِإنََّمــا َمَثــُل اْلَجِليــِس الصَّ َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــا أَْن  ــْوِء، َكَحاِمــِل اْلِمْســِك، َوَناِفــِخ اْلِكيــِر، َفَحاِمــُل اْلِمْســِك: ِإمَّ السَّ
َبــًة، َوَناِفُخ  ــا أَْن َتِجــَد ِمْنــُه ِريًحــا َطيِّ ــا أَْن َتْبَتــاَع ِمْنــُه، َوِإمَّ ُيْحِذَيــَك، َوِإمَّ

ــا أَْن َتِجــَد ِريًحــا َخِبيَثــًة« ــا أَْن ُيْحــِرَق ِثَياَبــَك، َوِإمَّ اْلِكيــِر: ِإمَّ

ْنَيا َواْلآِخَرِة« »اللُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ

قم بتوزيع تمر على الصائمين.

الصحابي الذي كان يسبق الخيَل َعْدًوا؟
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ــُه تعالــى : } ِإنَّ ِفــي َذِلــَك لَآَيــًة ِلَمــْن َخــاَف َعــَذاَب اْلآِخــَرِة{ ]هــود:  َقــاَل اللَّ
131[  لمــا ذكــر ســبحانه فــي ســورة هــود عقوبــات األمــم المكذبيــن 
ــك: }ِإنَّ  للرســل، ومــا حــل بهــم فــي الدنيــا مــن الخــزي، قــال بعــد ذل
ِفــي َذِلــَك لَآَيــًة ِلَمــْن َخــاَف َعــَذاَب اْلآِخــَرِة{ ]هــود: 103[، فأخبــر أن عقوباتــه 
للمكذبيــن عبــرة لمــن خــاف عــذاب اآلخــرة، »وأمــا مــن ال يؤمــن بهــا وال 
ــه إذا ســمع  ــة فــي حقــه، فإن يخــاف عذابهــا فــا يكــون ذلــك عبــرة وآي
ذلــك قــال: لــم يــزل فــي الدهــر الخيــر والشــر، والنعيــم والبــؤس، 
والســعادة والشــقاوة! وربمــا أحــال ذلــك علــى أســباب فلكيــة، وقــوى 

ــد: 131[.  نفســانية« ]ابــن القيــم؛ الفوائ

كــم المــدة بيــن عْقــر قــوم صالــح للناقــة وبيــن نــزول العــذاب 
بهــم، ماهــو الدليــل مــن القــرآن، ومــاذا ُيمكــن أن تكــون 

الحكمــة مــن وراء هــذه المــدة؟
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ــْأ ُوُضــوَءَك  ــِه ×: ِإَذا أََتْيــَت َمْضَجَعــَك، َفَتَوضَّ َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ُهــمَّ  َك األَْيَمــِن، ُثــمَّ ُقــْل: اللَّ ــاَلِة، ُثــمَّ اْضَطِجــْع َعَلــى ِشــقِّ ِللصَّ
ْضــُت أَْمــِري ِإَلْيــَك، َوأَْلَجــْأُت َظْهــِري  أَْســَلْمُت َوْجِهــي ِإَلْيــَك، َوَفوَّ
ُهــمَّ  ِإَلْيــَك، َرْغَبــًة َوَرْهَبــًة ِإَلْيــَك، الَ َمْلَجــَأ َوالَ َمْنَجــا ِمْنــَك ِإالَّ ِإَلْيــَك، اللَّ
ــَك الَّــِذي أَْرَســْلَت. َفــِإْن ُمــتَّ ِمــْن  آَمْنــُت ِبِكَتاِبــَك الَّــِذي أَْنَزْلــَت، َوِبَنِبيِّ

ــِه« ــُم ِب ــا َتَتَكلَّ ــَر َم ــنَّ آِخ ــَرِة، َواْجَعْلُه ــى الِفْط ــَت َعَل ــَك، َفَأْن َلْيَلِت

ْعِني ِبَسْمِعي، َوَبَصِري، َواْجَعْلُهَما اْلَواِرَث  ُهمَّ َمتِّ »اللَّ
ي، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َيْظِلُمِني، َوُخْذ ِمْنُه ِبَثْأِري« ِمنِّ

ــي  ــلمت نفس ــم أس ــاء »الله ــذا الدع ــرأ ه ــوم واق ــل الن ــأ قب توض
إليــك، ووجهــت وجهــي إليــك، وفوضــت أمــري إليــك، وألجــأت 
ظهــري إليــك، رغبــة ورهبــة إليــك، ال ملجــً وال منجــي منــك 
إال إليــك، آمنــت بكتابــك الــذي أنزلــت ونبيــك الــذي أرســلت«

صحابيــة جليلــة كل مــن تزوجهــا مــات شــهيًدا، 
وأخوهــا واحــد مــن العشــرة المبشــرين بالجنــة؟
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ُه تعالى :  َقاَل اللَّ
} ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن{ ]يوسف: 36، 78[ 

»قيلــت ليوســف | وهــو فــي الســجن، ثــم قيلــت لــه وهــو 
علــى خزائــن مصــر! المعــدن النقــي ال تغيــره األحــوال«

 ]عبد المحسن القاسم[

ِبَباِلِغــِه{  ُهــَو  َوَمــا  َفــاُه  ِلَيْبُلــَغ  اْلَمــاِء  ِإلَــى  ْيــِه  َكفَّ }َكَباِســِط 
ــه؟  ــه اهلل فــي القــرآن لمــن ضرب ]الرعــد: 14[ هــذا المثــل ضرب

بــه؟ والمقصــود 



عمل اليوم!

كالم نبّينا ×

رمضان

ناجاك قلبي

33

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

َعَلــى  َخِفيَفَتــاِن  »َكِلَمَتــاِن   :× ــِه  اللَّ َرُســوُل  َقــاَل 
ْحَمــِن، الرَّ ِإَلــى  َحِبيَبَتــاِن  الِميــَزاِن،  ِفــي  َثِقيَلَتــاِن  َســاِن،   اللِّ

ــِه الَعِظيــِم«،  »أَْكِثــُروا ِمــْن َقْوِل  ــِه َوِبَحْمــِدِه، ُســْبَحاَن اللَّ ُســْبَحاَن اللَّ
ــِة« َة ِإلَّا ِبــاهلِل؛ َفِإنََّهــا َكْنــٌز ِمــْن ُكُنــوِز اْلَجنَّ لَا َحــْوَل َولَا ُقــوَّ

ا َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك« ُهمَّ أِعنَّ »اللَّ

ــبحان اهلل  ــده، س ــبحان اهلل وبحم ــر )س ــن ذك ــر م أكث
ــاهلل( ــوة إال ب ــول وال ق ــم، ال ح العظي

ِمــن الســلف الكرام الســابقين ... إلى الهــدى وضياه
اهلل ســبيل  فــي  بســهم  يرمــي  مســلم  وأول 
وفــداه ثباتــه  عظيــم  أحــد  وفــي  بــدر  وفــي 
اهلل رســول  مــن  ببشــرى  الجنــة  لــه  صاحبــي 
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ــُه تعالــى : }َولََقْد آَتْيَناَك َســْبًعا ِمَن اْلَمَثاِنــي َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم*  َقــاَل اللَّ
ــْم{ ]الحجــر: 87، 88[   ــا ِمْنُه ــِه أَْزَواًج ــا ِب ْعَن ــا َمتَّ ــى َم ــَك ِإلَ نَّ َعْيَنْي ــدَّ لَا َتُم
ــى  ــن عيينــة قــال: »مــن ُأعِطــي القــرآن فمــد عينيــه إل عــن ســفيان ب
شــيء مــن الدنيــا؛ فقــد صغــر القــرآن! ألــم تســمع قولــه تعالــى: }َولََقــْد 
نَّ َعْيَنْيــَك ِإلـَـى  آَتْيَنــاَك َســْبًعا ِمــَن اْلَمَثاِنــي َواْلُقــْرآَن اْلَعِظيــَم * لَا َتُمــدَّ
نَّ  َتُمــدَّ أَْزَواًجــا ِمْنُهــْم{ ]الحجــر: 87، 88[، وقولــه: }َولَا  ِبــِه  ْعَنــا  َمــا َمتَّ
ْنَيــا ِلَنْفِتَنُهْم  ْعَنــا ِبــِه أَْزَواًجــا ِمْنُهــْم َزْهــَرَة اْلَحَيــاِة الدُّ َعْيَنْيــَك ِإلـَـى َمــا َمتَّ

ــَك َخْيــٌر َوأَْبَقــى{ ]طــه: 131[، يعنــي: القــرآن« ِفيــِه َوِرْزُق َربِّ
]الدر المنثور: 652/8[. 

ذكــر اهلل فــي ســورة النحــل أربعــة أشــربة متعاقبــة فــي خمــس آيــات 
متواليــة األول: ســقاء، والثانــي: غــذاء، والثالــث: بــاء وهــو شــراب محرم، 

والرابــع: شــفاء، وتوجــد كلهــا فــي الجنــة فمــا هــي؟
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ه أن َيْســَتجيَب اهلل لــه عنــَد الشــدائِد والُكــَرِب؛ َفلُيْكِثــر  »َمــْن َســرَّ

خــاِء« ِمــَن الدعــاء فــي الرَّ

َها، »اللهّم أْحِسْن َعاِقَبَتَنا ِفي اأُلُموِر ُكلِّ
ْنَيا َوَعَذاِب اآلِخَرِة« َوأِجْرَنا ِمْن ِخْزِي الدُّ

أكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك وللمسلمين.

صحابي لقبه النبي × بالطيب الُمطيب؟
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ْنَيــا َكَمــاٍء أَْنَزْلَنــاُه  ــُه تعالــى : }َواْضــِرْب لَُهــْم َمَثــَل اْلَحَيــاِة الدُّ َقــاَل اللَّ
ــاُح  َي ــْذُروُه الرِّ ــِه َنَبــاُت اْلَأْرِض َفَأْصَبــَح َهِشــيًما َت ــَماِء َفاْخَتَلــَط ِب ِمــَن السَّ
ــُه َعَلــى ُكلِّ َشــْيٍء ُمْقَتــِدًرا ]الكهــف: 45[ » إنمــا شــبه تعالــى  َوَكاَن اللَّ
الدنيــا بالمــاء؛ ألن المــاء ال يســتقر فــي موضــع؛ كذلــك الدنيــا ال تبقــى 
علــى حــال واحــدة؛ وألن المــاء ال يســتقيم علــى حالــة واحــدة؛ كذلــك 
الدنيــا، وألن المــاء ال يبقــى ويذهــب؛ كذلــك الدنيــا تفنــى، وألن المــاء 
ال يقــدر أحــد أن يدخلــه وال يبتــل؛ كذلــك الدنيــا ال يســلم أحــد دخلهــا 
مــن فتنتهــا وآفتهــا، وألن المــاء إذا كان بقــدر كان نافًعــا منبًتــا، وإذا 
جــاوز المقــدار كان ضــاّرًا مهلــًكا؛ وكذلــك الدنيــا؛ الكفــاف منهــا ينفــع، 
وفضولها يضر«                                       ]تفسير القرطبي: 412/10[.

دعــاء فــي ســورة الكهــف فيــه َطَلبــان، ترّتــب عليهمــا أكثــر 
مــن 7 جــزاءات حســنة مــن اهلل تعالــى، مــا هــو هــذا الدعــاء؟
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــي  ــلِّ ِل ــَن آَدَم َص ــا اْب ــث القدســي: »َي ــى فــي الحدي ــال اهلل تعال ق

ــَرُه« ــَك آِخ ــاِر أَْكِف َه َل النَّ ــاٍت أَوَّ ــَع َرَكَع أَْرَب

احرص على صالة الضحى.

صحابي ُولد في جوف الكعبة؟

15
ــَك ِمــَن اْلَعْجــِز َواْلَكَســِل، َواْلُجْبــِن  ــي أَُعــوُذ ِب ُهــمَّ ِإنِّ »اللَّ
ــْن  ــِر، َوِم ــَذاِب اْلَقْب ــْن َع ــَك ِم ــوُذ ِب ــِل، َوأَُع ــَرِم واْلُبْخ َواْلَه

ــاِت« ــا َاْلَمَم ــِة اْلَمْحَي ِفْتَن



رمضان
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16

ا{ ]مريم: 84[  ُه تعالى : }ِإنََّما َنُعدُّ لَُهْم َعّدً َقاَل اللَّ
»كان الحســن البصــري يعــظ فيقــول: المبــادرَة المبــادرَة! فإنمــا 
التــي  أعمالكــم  عنكــم  انقطعــت  حبســت  لــو  األنفــاس،  هــي 
ــى نفســه،  ــى! رحــم اهلل امــرأ نظــر إل ــى اهلل تعال ــون بهــا إل تتقرب
وبكــى علــى عــدد ذنوبــه، ثــم قــرأ هــذه اآليــة: }ِإنََّمــا َنُعــدُّ لَُهــْم 
ا{ ]مريــم: 84[، يعنــي األنفــاس، آخــر العــدد خــروج نفســك، آخــر  َعــّدً
العــدد فــراق أهلــك، آخــر العــدد دخولــك فــي قبــرك!« ]العاقبــة 

فــي ذكــر المــوت لإلشــبيلي: 82[

فــي ســورة مريــم  هنــاك أب أراد أن يبتعــد عنــه ولــده ابتعــاًدا 
كلًيــا طويــًلا، فصــّرح بهــذا فــي كلمتيــن مــا هما؟



عمل اليوم!

كالم نبّينا ×

رمضان

ناجاك قلبي
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
تي ألَمرُتُهم بالّسواِك عنَد ُكلِّ صالٍة« »لوال أن أُشقَّ على ُأمَّ

اَها.  َها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّ ُهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها، َوَزكِّ »اللَّ
َها َوَمْوَلاَها« أَْنَت َوِليُّ

استخدم السواك قبل كل صالة.

هي ابنة عمة الهادي و ذات هدى
وزوجته التى جادت بكل ندى

هي األسخى عطاًء في تصدقها
وأطول أمهات المؤمنين يدا

16
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17

ــى  ــاًلا َوَعَل ــوَك ِرَج ــجِّ َيْأُت ــاِس ِباْلَح ــي النَّ ْن ِف ــى : }َوأَذِّ ــُه تعال ــاَل اللَّ َق
ُكلِّ َضاِمــٍر َيْأِتيــَن ِمــْن ُكلِّ َفــجٍّ َعِميــٍق{ ]الحــج: 27[ 

»فــي تقديــم ذكــر الرجــال علــى الركبــان فائــدة جليلــة؛ وهــي أن 
ــد مــن الســفر إليــه  اهلل تعالــى شــرط فــي الحــج االســتطاعة والب
لغالــب النــاس، فذكــر نوعــي الحجــاج لقطــع توهــم مــن يظــن 
ــدم الرجــال اهتماًمــا بهــذا المعنــى  أنــه ال يجــب إال علــى راكــب، فقَّ
وتأكيــًدا، أو أن هــذا التقديــم جبــًرا لهــم ألن نفــوس الركبــان 

تزدريهــم« ]ابــن القيــم؛ بدائــع الفوائــد 1/ 73[.

حدثــت »محاكمــة علنيــة« ألحــد األنبيــاء مذكــورة فــي ســورة 
األنبيــاء أيــن؟
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كالم نبّينا ×

رمضان

ناجاك قلبي
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ه صحيفته؛ فليكثر فيها من االْستغفار« »من أحب أن تسرَّ

ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَبَرِص، َواْلُجُنوِن، َواْلُجَذاِم،  »اللَّ
ِئ األَْسَقاِم« َوِمْن َسيِّ

استغفر 100 مرة باليوم.

 صحابي أهداه النبي × عصا وقال أعرفك بها
في الجنة؟

17
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18

ــُه تعالــى : }َوالَِّذيــَن ُيْؤُتــوَن َمــا آَتــْوا َوُقُلوُبُهــْم َوِجَلــٌة أَنَُّهــْم  َقــاَل اللَّ
ِإلـَـى َربِِّهــْم َراِجُعــوَن{ ]المؤمنــون: 60[ 

ــون مــن  ــا يعمل ــون م أي: خائفــة، يقــول الحســن البصــري: »يعمل
أعمــال البــر، وهــم يخافــون أال ينجيهــم ذلــك مــن عــذاب ربهــم، إن 
المؤمــن جمــع إحســاًنا وشــفقة، وإن المنافــق جمــع إســاءة وأمًنــا!« 

]تفســير الطبــري: 19/ 45[. 

ُأوِلــي  ُيْؤُتــوا  أَْن  ــَعِة  َوالسَّ ِمْنُكــْم  اْلَفْضــِل  ُأوُلــو  َيْأَتــِل  }َولَا 
وقريبــه، صحابــي  فــي  اآليــة  نزلــت   ]22 ]النــور:   اْلُقْرَبــى{ 

من هما؟ وما معنى )يأتِل(؟
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــماِل؛  »ِإذا اْنَتَعــَل أَحُدُكــْم َفْليْبــَدْأ بالُيْمنــى، َوِإذا َنــَزع َفْليْبــَدْأ ِبالشِّ

لُهمــا ُتْنَعــُل، وآخَرُهَمــا ُتْنــَزُع« ِلَتُكــِن الُيْمنــى أَوَّ

ُهمَّ ِقِني َشرَّ َنْفِسي ، َواْعِزْم ِلي َعَلى أَْرَشِد أَْمِري« »اللَّ

وعنــد  اليمنــى،  بالقــدم  ابــدأ  الحــذاء  لبــس  عنــد 
باليســرى. ابــدأ  خلعــه 

صحابي كانت المالئكة تستمع لتالوته؟

18
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19

وا  َربِِّهــْم لَــْم َيِخــرُّ ــُروا ِبآَيــاِت  ِإَذا ُذكِّ ــُه تعالــى : }َوالَِّذيــَن  َقــاَل اللَّ
 ]73 ]الفرقــان:  َوُعْمَياًنــا{  ــا  ُصّمً َعَلْيَهــا 

قــال ابــن العربــي: »قــال علماؤنــا: يعنــي الذيــن إذا قــرؤوا القــرآن 
قــرؤوه بقلوبهــم قــراءة فهــم وتثبــت، ولــم ينثــروه نثــر الدقــل؛ 
فــإن المــرور عليــه بغيــر فهــم وال تثبــت صمــٌم وعًمــى عــن معاينة 

وعيــده ووعــده« ]أحــكام القــرآن البــن العربــي 6/ 176[. 

هــذه الثــاث كلمــات: ُمْشــرقين، ِريــٍع، القاليــن، فــي ســورة 
الشــعراء فمــا معانيهــا؟ و مــن هــم األنبيــاء المذكــورون فــي 

هــذه الســورة؟
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــُن  ــِم وحس ِح ــُة الرَّ ــاِره«، »ِصل ــم ِلج ــد اهلل خيُره ــراِن عن ــُر الجي »خي

ــاِر« ــي األَْعم ــداِن ف ــاَر، وَيزي ــراِن الدي ــواِر ُيَعمِّ الِج

اشتر طبًقا من الحلوى وأعطه لجارك.

أســلم لــم يطــق الكتمــان .. جهــر بآيــات القــرآن
ــزان ــق المي ــع الح ــاله ... إذ يض ــد رج ــن أح ــل م أثق
مــن هــو يــا أحبــاب النــور .. أي صحابــي قــد كان؟

19 ِه،  »َربِّ اْغِفــْر ِلــي َخِطيَئِتــي  َوَجْهِلــي، َوِإْســَراِفي ِفــي أَْمــِري ُكلِّ
ُهــمَّ اْغِفــْر ِلــي َخَطاَيــاَي، َوَعْمــِدي  ــي، اللَّ َوَمــا أَْنــَت أَْعَلــُم ِبــِه ِمنِّ
ــا  ــي َم ــْر ِل ــمَّ اْغِف ُه ــِدي، اللَّ ــَك ِعْن ــي، َوُكلُّ َذِل ــي َوَهْزِل َوَجْهِل
ُم  ــدِّ ــَت الُمَق ــُت، أَْن ــا أَْعَلْن ــَرْرُت َوَم ــا أَْس ــْرُت، َوَم ــا أَخَّ ــُت َوَم ْم َقدَّ
ــُر، َوأَْنــَت َعَلــى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر« َوأَْنــَت الُمَؤخِّ



رمضان
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20

ُه تعالى :  }َربِّ ِإنِّي ِلَما أَْنَزْلَت ِإلَيَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر{  َقاَل اللَّ
]القصص: 24[ 

في قول موسى | بعد أن سقى للمرأتين:
ــيَّ ِمــْن َخْيــٍر َفِقيــٌر{ ، قــال ابــن عبــاس: كان  ــَت ِإلَ ــي ِلَمــا أَْنَزْل }َربِّ ِإنِّ
قــد بلــغ بــه الجــوُع مــا بلــغ، وإنــه ألكــرم الخلــق يومئــذ علــى اهلل!

فعلــق ابــن عطيــة قائــًلا: وفــي هــذا معتبــٌر، وحاكٌم بهــوان الدنيا 
علــى اهلل تعالــى! ]المحــرر الوجيز: 5/ 189[. 

ذكــر اهلل فــي كتابــه فتــاًة كان تصرفهــا الحكيــم ســبًبا فــي 
قــرة عيــن أّمهــا مــن هــي، ومــا هــو الدليــل؟
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ــا ال يجتهــد  ــر م ــي العشــر األواخ »كان رســول اهلل × يجتهــد ف
فــي غيــره«

ُهمَّ َحاِسْبِني ِحَساًبا َيِسيًرا« »اللَّ

اجتهد في العبادة في العشر األواخر من رمضان.

سموا حكيًما قوله يدعوا لخير سجايا
تسموا بحكمته الخطى فإذا الحروف عطايا 

وعظمنه بمواعظ صارت ترتل آيه
هي في نياط قلوبنا حكم لنا ووصايا

20



 أي الظالل يطابق

 الشكل األصلي

؟

يومـــًا بشـــرَفِتي  رأيـــُت 
ريـــٍب بـــال  ســـأحصيها 
أخـــذُت القلـــَم والورقـــَة
واحـــدًة أبصـــرُت  إذا 
وتاهـــت فـــي الفضا عيـ
يـــُل بـــي حتى وطـــاَل اللَّ
ورحـــُت لوالـــدي أشـــكو
كاَن مـــا  عليـــه  أقـــصُّ 
هائلـــٌة الّليــــــِل  نجــــــوُم 
فســـبحاَن الذي ســـّوى
يـــــُر الطَّ قـــد ســـّبَح  لـــــــه 
وأعُبـــــــــــُدُه أنـــــــــــاجـيــــِه 

ممتـــدة الّليـــِل  نجـــوَم 
العــــــــّد أتقـــــــُن  ـــــــي  فإنِّ
ـــــــدَّ جـَ مـــا  ُكـــــــــلَّ  ُن  ُأدوِّ
ُجـــددًا َحولهـــا  أشـــاهُد 
ـــني وثـــاَر العقـــُل واحتـــدَّ ـ
الغـــدَّ ُأدِرُك  بـــي  إذا 
والبـــرَد الـــّرأِس  صـــداَع 
: الـــّردَّ وأحســـَن  فقـــاَل 
أبــــــــدًا ها  عـــــدُّ محـــــاٌل 
الحــــــدَّ تقهــــــــُر  سمــــــــاًء 
وُكلُّ الكـــوِن قـــد َســـَجَد
أحــــــــدًا واحــــــدًا  إلهــــــــــًا 

نجوم الليل



ا في الصورة؟
ً
 كم مربع

ا؟
ً
هل تستطيع إحصائهم جميع

للتفاحة
ل 

تص
ن 
ل أ

او
ح

هل تستطيع أن تساعد والدتك في استخراج مكونات الكعكة السبعة من الجدول؟

أين
االختالف؟

هل تستطيع أن
تحصي االختالفات
بين الرسمتين؟



رمضان
آية يومي !

50

21

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ــِه َخْيــٌر ِلَمــْن آَمــَن  }َوَقــاَل الَِّذيــَن ُأوُتــوا اْلِعْلــَم َوْيَلُكــْم َثــَواُب اللَّ

]80 ]القصــص:  اِبــُروَن{  الصَّ ِإلَّا  اَهــا  ُيَلقَّ َولَا  َصاِلًحــا  َوَعِمــَل 
»إيثــار ثــواب اآلجــل علــى العاجــل حالــة العلمــاء، فمــن كان هكــذا 

فهــو عالــم، ومــن آثــر العاجــل علــى اآلجــل فليــس بعالــم«
]الوزير ابن هبيرة؛ ذيل طبقات الحنابلة 1/ 240[. 

إذا فتشــت ســورة الســجدة ســتجد شــيئا خفيــا مخّبــًأ فيهــا، 
فمــا هــو؟



عمل اليوم!

كالم نبّينا ×

رمضان

ناجاك قلبي

51

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُث  ــى َرْكَعَتْيــِن الَ ُيَحــدِّ ــَأ َنْحــَو ُوُضوِئــي َهــَذا، ُثــمَّ َصلَّ »َمــْن َتَوضَّ

ــِه« ــْن َذْنِب َم ِم ــدَّ ــا َتَق ــُه َم ــَر َل ــُه، ُغِف ــا َنْفَس ِفيِهَم

أحسن الوضوء وصل ركعتين.

ما قولكم في سابٍق و صحابي
قد كان يحمل أشرف األنساب

حتى أعيد إلى أبيه بآية
هاتوا اسمه من سورة األحزاب

21
ِل َعاِفَيِتَك،  ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوَتَحوُّ »اللَّ

َوُفَجاَءِة ِنْقَمِتَك، َوَجِميِع َسَخِطَك«



رمضان
آية يومي !
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22

ــُه تعالــى :  }َوَمــا َتــْدِري َنْفــٌس َمــاَذا َتْكِســُب َغــًدا َوَمــا َتــْدِري  َقــاَل اللَّ
ــَه َعِليــٌم َخِبيــٌر{ ]لقمــان: 34[  َنْفــٌس ِبــَأيِّ أَْرٍض َتُمــوُت ِإنَّ اللَّ

كان اإلمام البخاري ينشد: 
 اغتنم في الفراغ فضل ركوٍع *** فعسى أن يكون موُتك بغتْة
 كم صحيح رأيت من غير سقم *** ذهبت نفسه الصحيحة فلتْة
وهكــذا كان البخــاري -رحمــه اهلل-؛ فقــد كان مــن أهــل الركــوع، 

وكان موتــه ليلــة عيــد الفطــر بغتــة« ]مقدمــة فتــح البــاري[. 

ــوان،  ــة منهــا 3 أل ــد، فــي أولهــا 3 أعــداد، وفــي آي ســورة حْم
وفــي آيــة منهــا 3 أصنــاف مــن النــاس، وفــي آيــة منهــا 3 أنواع 

مــن الحلــي والثيــاب، مــا هــي هــذه اإلثنــي عشــر بالترتيــب؟



عمل اليوم!

كالم نبّينا ×

رمضان

ناجاك قلبي
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»ِإَذا أََوى أََحُدُكــْم ِإَلــى ِفَراِشــِه َفْلَيْنُفــْض ِفَراَشــُه ِبَداِخَلــِة ِإَزاِرِه؛ َفِإنَّــُه 

َلا َيــْدِري َمــا َخَلَفــُه َعَلْيــِه« )داخلــة اإلزار: طــرف الثــوب(

انفض سريرك قبل أن تنام.

 أحد القراء من أصحاب النبي ×  حينما ُقتل؛
رفعته المالئكة إلى السماء؟

22
َمُد،  ُه ِبَأنََّك اْلَواِحُد اْلَأَحُد، الصَّ ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك َيا أَللَّ »اللَّ

الَِّذي َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا أََحٌد، أَْن َتْغِفَر 
ِحيُم« ِلي ُذُنوِبي، ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَّ



رمضان
آية يومي !
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23

ِحيَن * لََلِبــَث ِفــي َبْطِنــِه  ــُه َكاَن ِمــَن اْلُمَســبِّ ــُه تعالــى : }َفَلــْولَا أَنَّ َقــاَل اللَّ
ِإلَــى َيــْوِم ُيْبَعُثــوَن{ ]الصافــات: 143، 144[  قــال الضحــاك بــن قيــس: 
اذكــروا اهلل فــي الرخــاء يذكركــم فــي الشــدة؛ إن يونــس |  كان 
عبــًدا صالًحــا، وكان يذكــر اهلل، فلمــا وقــع فــي بطــن الحــوت ســأل اهلل، 
ــى  ــِه ِإلَ ــَث ِفــي َبْطِن ِحيَن * لََلِب ــَن اْلُمَســبِّ ــُه َكاَن ِم ــْولَا أَنَّ فقــال اهلل: }َفَل
َيــْوِم ُيْبَعُثــوَن{، وإن فرعــون كان عبــًدا طاغًيا، ناســًيا لذكر اهلل تعالى، 
فلمــا أدركــه الغــرق قــال: }آمنــت{ فقــال اهلل: }آْلآَن َوَقــْد َعَصْيــَت َقْبــُل 
َوُكْنــَت ِمــَن اْلُمْفِســِديَن{ ]يونــس: 99[«، فاجعــل لــك ذخائــر خيــٍر مــن 

تقــوى؛ تجــد تأثيرهــا ]زاد المســير: 60/4[.

اسم نبات مذكور في جزء اليوم يبدأ بحرف الياء؟



عمل اليوم!

كالم نبّينا ×

رمضان

ناجاك قلبي

55

وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــوِلِه  ــِه َوِلَرُس ــِه َوِلِكَتاِب ــاَل: »ِللَّ ــْن؟ َق ــا: ِلَم ــُة« ُقْلَن ِصيَح ــُن النَّ ي »الدِّ

ِتِهــْم« ــِة اْلُمْســِلِميَن َوَعامَّ َوِلَأِئمَّ

اِر« َة َوأَْسَتِجْيُر ِبَك ِمَن النَّ ُهمَّ إنِّي أَْسَأُلَك اْلَجنَّ »اللَّ

انصــح أحــد أصدقائــك بالقيــام بســنة مــن ســنن 
.× الرســول 

 صحابية استشهد إخوانها مع الرسول × فقالت:
كل مصيبة بعدك يارسول اهلل جلل -أي تهون-؟

23



رمضان
آية يومي !
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24

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ُحوَن ِبَحْمــِد َربِِّهْم َوُيْؤِمُنوَن  }الَِّذيــَن َيْحِمُلــوَن اْلَعــْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَســبِّ
َنــا َوِســْعَت ُكلَّ َشــْيٍء َرْحَمــًة َوِعْلًمــا  ِذيــَن آَمُنــوا َربَّ ِبــِه َوَيْســَتْغِفُروَن ِللَّ
ِذيــَن َتاُبــوا َواتََّبُعــوا َســِبيَلَك َوِقِهــْم َعــَذاَب اْلَجِحيــِم{ ]غافــر:  َفاْغِفــْر ِللَّ
7[  قــال خلــف بــن هشــام: أتيــت ســليم بن عيســى ألقــرأ عليه، فكنت 
ــى بلغــت يوًمــا ســورة غافــر، فلمــا بلغــُت إلــى قولــه  أقــرأ عليــه حتَّ
ِذيــَن آَمُنــوا{ ]غافــر: 7[، بكــى بــكاًء شــديًدا،  تعالــى: }َوَيْســَتْغِفُروَن ِللَّ
ثــم قــال لــي: يــا خلــف أال تــرى مــا أعظــم حــقِّ المؤمــن؟ ُتــراه نائًمــا علــى 

فراشــه والمائكــة يســتغفرون لــه ]وفيــات األعيــان: 2/ 242[. 

ماهــي اآليــة الوحيــدة فــي القــرآن -وهــي فــي جــزء اليــوم- 
 التــي تنتهــي بأصعــب األحــرف نطًقــا فــي اللغــة العربيــة،
 وال يوجــد فــي اللغــات األخــرى حتــى صــارت العربيــة تســمى بــه؟



عمل اليوم!

كالم نبّينا ×

رمضان

ناجاك قلبي
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وم
الي

ي 
حد

ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»إن أَْولى الناِس بي يوم القيامِة أَكثُرهم عليَّ صالًة«

اإلكثار من الصالة على النبي ×.

جعل القوافي سيفه ونباله
كم أثخن األعداء قول قاله

يكفيه فخًرا أنه الفذ الذي
فرح الرسول بشعره ودعا له

24
ُهمَّ َربَّ ِجْبَراِئيَل، َوِميَكاِئيَل، َوَربَّ ِإْسَراِفيَل،  »اللَّ

اِر، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر« أَُعوُذ ِبَك ِمَن َحرِّ النَّ



رمضان
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25

ْزَق ِلِعَبــاِدِه لََبَغــْوا ِفــي  ــُه الــرِّ ــُه تعالــى :  }َولَــْو َبَســَط اللَّ َقــاَل اللَّ
ِبِعَبــاِدِه َخِبيــٌر َبِصيــٌر{ ــُه  ِإنَّ َمــا َيَشــاُء  ِبَقــَدٍر  ُل  ُيَنــزِّ اْلَأْرِض َولَِكــْن 

]الشورى: 27[ 
هــي دليــٌل علــى أنَّ كثــرة المــال ســبٌب لفســاد الديــن، إلَّا مــن 
كان  -كمــا  بالكرامــة  مخصــوص  معصــوم  فهــو  اهلل  عصَمــه 
أغنيــاُء الصحابــِة-، ومــن لــم يعصمــه فكثــرُة المــال لــه مهلــك
]القصاب؛ نكت القرآن: 4/ 112[.

فــي ســورة الشــورى آيــة تــدّل علــى أن إغــراق الســفن إنمــا 
يكــون بســبب ذنــوب أصحابهــا وأهلهــا. مــا هــي اآليــة؟
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كالم نبّينا ×
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الي
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ت

من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»أفضل الصدقة سقي الماء«

ســاهم بتزويــد المســجد بالصابــون والمناديــل أو 
ــاء. الم

نترضى عن قمر بالسبق يشاد به
في فلك اإلسالم هو بدء كواكبه

كم ضحى وارتفعت أنوار مناقبه
نعرفه إذ نتلو إذ قال لصاحبه

25 َســْمِعي، َشــرِّ  ِمــْن  ِبــَك  أَُعــوُذ  ِإنِّــي  ُهــمَّ   »اللَّ
ِلَســاِني، َشــرِّ  َوِمــْن  َبَصــِري،  َشــرِّ   َوِمــْن 
ــي« َمِنيِّ َشــرِّ  َوِمــْن  َقْلِبــي،  َشــرِّ   َوِمــْن 



رمضان
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26

ُه تعالى: َقاَل اللَّ
}أََفَلا َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى ُقُلوٍب أَْقَفاُلَها{ ]محمد:24[ 

بأيديهــم  ألًفــا  خمســين  الحــرام  اهلل  بيــت  فــي  لتجــد  »وإنــك 
تجــد خمســين منهــم  ال  ولكنــك  القــرآن،  يقــرؤون  المصاحــف 
يفهمــون معانــي مــا يقــرؤون! وإنــي ال أنكــر أن لقــارئ القــرآن أجــًرا 
ــْرآَن أَْم َعَلــى  ــُروَن اْلُق ــَلا َيَتَدبَّ علــى كل حــال؛ لكــن اهلل يقــول: }أََف
ُقُلــوٍب أَْقَفاُلَهــا{، فمتــى نكســر هــذه األقفــال حتــى نفهــم مــا 

]علي الطنطاوي؛ روائع الطنطاوي[. يقــال؟!«

ســورة كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤهــا فــي المجامــع الكبــار، فيهــا 
مــن دالئــل توحيــد اهلل، وشــجر ملتــف  ذكــر شــجر طــوال 

كثيــف كان أصحابــه ُيشــركون بــاهلل مــا اآليــات؟
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الي
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من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»َلا َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َوَلْو أَْن َتْلَقى أََخاَك ِبَوْجٍه َطْلٍق«

ُهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي« »اللَّ

بعــد صــالة التراويــح شــارك عامــل المســجد فــي 
ترتيــب المصاحــف والكراســي وجمــع بقايــا علــب 

واألكــواب. المــاء 

له فضل مع اإلسالم مع أولى تباشيره
له صوت مع القرآن طير في أغاديره

كم احلولى على سمع الصحابة وقع تأثيره
حوى من سر داوود وأوتي من مزاميره

26
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ــُه تعالــى : }أَْم ُخِلُقــوا ِمــْن َغْيــِر َشــْيٍء أَْم ُهــُم اْلَخاِلُقــوَن *  َقــاَل اللَّ
ــَماَواِت َواْلَأْرَض َبــْل لَا ُيوِقُنــوَن * أَْم ِعْنَدُهــْم َخَزاِئــُن  أَْم َخَلُقــوا السَّ

َربِّــَك أَْم ُهــُم اْلُمَصْيِطــُروَن{ ]الطــور: 35 - 37[ 
ســمع جبيــر بــن مطعــم -وكان كافــًرا- النبــيَّ يقــرأ فــي المغــرب 
بالطــور، فلمــا بلــغ هــذه اآليــة قــال: كاد قلبــي أن يطيــر! ]رواه 

البخــاري[
الســؤال: كــم مــرًة توقفنــا عنــد هــذه الســورة، وهــذه األســئلة 

العظيمــة القامعــة لــكل شــبهة؟! 

}َولََقْد َتَرْكَناَها آَيًة{ ]القمر: 15[ ماهي التي تركها سبحانه؟
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من هو

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــه،  »أْفَضــُل األعمــاِل ِإدخــاُل الســروِر علــى المؤِمــن؛ كســوَت عوَرَت

ــَت لــه حاجــًة« ــُه، أو َقَضْي وأَشــبعَت جوعَت

بإيصالــه  وقــم  واألثــاث  المالبــس  فائــض  اجمــع 
منــك. القريبــة  للجمعيــة 

ــه ــوم دخول ــن بي ــوي الدي ــول اهلل ... ق ــام رس ــن أعمـــ   م
فــي أحــد دافــع واسُتشــهد ... ختم العمـــر بخيــر فصوله
كــــان بحــــــق أســــد اهلل ...  أســد اهلل و أســد رســوله

27 ُهــمَّ ِإنِّــي أَْســَأُلَك ِفْعَل اْلَخْيَراِت، َوَتــْرَك اْلُمْنَكَراِت،  »اللَّ
ــي، َوِإَذا  ــي، َوَتْرَحَمِن ــَر ِل ــاِكيِن، َوأَْن َتْغِف ــبَّ اْلَمَس َوُح
ِنــي َغْيــَر َمْفُتــوٍن، َوأَْســَأُلَك  أََرْدَت ِفْتَنــَة َقــْوٍم َفَتَوفَّ
ــَك، َوُحــبَّ َعَمــٍل  ــَك، َوُحــبَّ َمــْن ُيِحبُّ ُحبَّ

ــَك« ــى ُحبِّ ــي ِإَل ُبِن ُيَقرِّ
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ــُه تعالــى : }لـَـْو أَْنَزْلَنــا َهــَذا اْلُقــْرآَن َعَلــى َجَبٍل لََرأَْيَتُه َخاِشــًعا  َقــاَل اللَّ
ُهْم  ــاِس لََعلَّ ــِه َوِتْلــَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّ ًعــا ِمــْن َخْشــَيِة اللَّ ُمَتَصدِّ

ُروَن { ]الحشــر: 21[  َيَتَفكَّ
عــن الضحــاك قــال: »لــو أنــزل هــذا القــرآن علــى جبــل فأمرتــه بالذي 
فتــه بالــذي خوفتكــم بــه إًذا لخشــع وتصــدع مــن  أمرتكــم بــه وخوَّ
خشــية اهلل، فأنتــم أحــق أن تخشــوا وتذلــوا وتليــن قلوبكم لذكر 

اهلل« ]الــدر المنثــور 8/ 121[. 

ســورة مــن جــزء اليــوم تشــبه أول آيــة منهــا آخــر آيــة، ليــس 
بينهمــا فــرق إال حــروف يســيرة تبــدأ األولــى بفعــل مــاض 

واألخيــرة بمضــارع فمــا هــي هــذه الســورة؟
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
اِس« »أحبُّ الناِس إلى اهلل أْنَفُعهم ِللنَّ

ُهــْم ِفيَهــا  َعــِم ِلَمَناِفــِع اْلِعَبــاِد، ُيِقرُّ ُهــْم ِبالنِّ ــاًدا اْخَتصَّ ــهِ َعبَّ »ِإنَّ ِللَّ
َلَهــا ِإَلــى َغْيِرِهــْم« َمــا َبَذُلوَهــا، َفــِإَذا َمَنُعوَهــا َنَزَعَهــا ِمْنُهــْم، َفَحوَّ

تطــوع لمــدة ســاعة لــدى الجهــة الخيريــة القريبــة 
يمكنــك  التــي  الخدمــات  عليهــم  واعــرض  منــك، 

تقديمهــا.

صحابية نزل بشأنها أوائل سورة المجادلة،؟

28 ــَت  ــَه ِإالَّ أَْن ــَك اْلَحْمــَد، الَ ِإَل ــَأنَّ َل ــَأُلَك ِب ــي أَْس ُهــمَّ ِإنِّ »اللَّ
ــَمَواِت َواألَْرِض،  ــاُن َبِديَع السَّ َوْحــَدَك الَ َشــِريَك لك اْلَمنَّ
ــوُم، ِإنِّــي أَْســَأُلَك  َيــا َذا اْلَجــالِل َواإِلْكــَراِم، َيــا َحــيُّ َيــا َقيُّ

ــاِر« ــَة َوأَُعــوُذ ِبــَك ِمــَن النَّ اْلَجنَّ
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطًئا َوأَْقَوُم ِقيًلا{ ]المزمل: 6[  }ِإنَّ َناِشَئَة اللَّ

»صــاة الليــل أعــون علــى تذكــر القــرآن، والســامة مــن النســيان، 
وأعــون علــى المزيــد مــن التدبــر، ولــذا قــال ســبحانه: }ِإنَّ َناِشــَئَة 
ابــن  قــال  ]المزمــل: 6[،   ِقيــًلا{  َوأَْقــَوُم  َوْطًئــا  أََشــدُّ  ِهــَي  ْيــِل  اللَّ
عبــاس: }َوأَْقــَوُم ِقيــًلا{: أدنــى أن يفقهــوا القــرآن، وقــال قتــادة: 

أحفــظ للقــراءة« ]ابــن عاشــور؛ التحريــر والتنويــر: 29 / 24[ 

كان البــرد الشــديد ضمــن العــذاب الــذي أصــاب قــوم عــاد، مــا 
هــو الدليــل علــى ذلــك؟
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»الدال على الخير كفاعله«

اجمــع أفــكار الســتغالل اجتمــاع العائلــة فــي العيــد 
وقــم بنشــرها.

رغم نار السياط و الصخور الثقال
رغم تعذيبه ثابت كالجبال

نال حرية عاش طيرًا وكان
في ظالل الرسول صادحًا باألذان

29 »َربََّنــا َلا ُتَؤاِخْذَنــا ِإن نَِّســيَنا أَْو أَْخَطْأَنــا َربََّنــا َوَلا َتْحِمْل 
ــا  ــن َقْبِلَن ــَن ِم ــى الَِّذي ــُه َعَل ــا َحَمْلَت ــًرا َكَم ــا ِإْص َعَلْيَن
ــا  ْلَنــا َمــا َلا َطاَقــَة َلَنــا ِبــِه َواْعــُف َعنَّ َربََّنــا َوَلا ُتَحمِّ
َواْغِفــْر َلَنــا َواْرَحْمَنــا أَنــَت َمْوَلاَنــا َفانُصْرَنــا 

ــَن« ــْوِم اْلَكاِفِري ــى اْلَق َعَل
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اَر لَِفي َجِحيٍم{ ُه تعالى: }ِإنَّ اْلَأْبَراَر لَِفي َنِعيٍم * َوِإنَّ اْلُفجَّ َقاَل اللَّ
]االنفطار: 13، 14[ 
ــاَر  »ال تظــن أن قولــه تعالــى: }ِإنَّ اْلَأْبــَراَر لَِفــي َنِعيــٍم * َوِإنَّ اْلُفجَّ
لَِفــي َجِحيــٍم{  يختــص بيــوم المعــاد فقــط، بــل هــؤالء فــي نعيــم 
فــي دورهــم الثاثــة؛ الدنيــا، والبــرزخ، واآلخــرة، وأولئــك فــي جحيــم 
فــي دورهــم الثاثــة! وأي لــذة ونعيــم فــي الدنيــا أطيــب مــن بــر 
القلــب، وســامة الصــدر، ومعرفــة الــرب تعالــى، ومحبتــه، والعمــل 

]ابــن القيــم؛ الجــواب الكافــي: 84[.  على موافقته؟!«   

ثــاث مــن قصــار ســور القــرآن، آخــر كلمــة فــي كل ســورة 
منهــا؛ هــي اســم لنفــس الســورة، فمــا هــي هــذه الســور؟
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من هو
مــن أمهــات المؤمنيــن .. جبريــل أقرأهــا الســالم
األنــام خيــر  ودثــرت   .. األميــن  تجارتهــا  أولــت 
فلتكتبوا االســم الثمين .. فــي النور في أعلى مقام

ــى َيــْأُكَل َتَمــَراٍت...  ــِه × ال َيْغــُدو َيــْوَم اْلِفْطــِر َحتَّ »َكاَن َرُســوُل اللَّ
َوَيْأُكُلُهــنَّ ِوْتــًرا«

، َعَلــيَّ َتْنُصــْر  َوَلا  َواْنُصْرِنــي   ، َعَلــيَّ ُتِعــْن  َوَلا  ــي  أَِعنِّ  »َربِّ 
 ، ــيَّ ــَدى ِإَل ــِر الُه ــي َوَيسِّ ، َواْهِدِن ــيَّ ــْر َعَل ــي َوَلا َتْمُك ــْر ِل َواْمُك
اًرا، ــَك َشــكَّ ، َربِّ اْجَعْلِنــي َل ــْن َبَغــى َعَلــيَّ  َواْنُصْرِنــي َعَلــى َم
اهــً ُمِنيًبا، اًبــا، َلــَك ِمْطَواًعــا، ِإَلْيــَك ُمْخِبًتا أَوَّ اًرا، َلــَك َرهَّ  َلــَك َذكَّ
َدْعَوِتــي، َوأَِجــْب  َحْوَبِتــي،  َواْغِســْل  َتْوَبِتــي،  ــلْ  َتَقبَّ  َربِّ 
ــاِني، ْد ِلَس ــدِّ ــي، َوَس ــِد َقْلِب ــي، َواْه ِت ــْت ُحجَّ  َوَثبِّ

َواْسُلْل َسِخيَمَة َقْلِبي«

قبل الذهاب لصالة العيد ال تنس أن تأكل 3 تمرات

30



أنا عضو من أعضاء جسمك. تجدني داخلك.
قــال عنــي رســول اللــه × : »أال وإّن فــي الجســد مضغــة، إذا 
كلــه« الجســد  فســد  فســدت  وإذا  كلــه،  الجســد  صلــح   صلحــت 

فمن أنا؟؟

رجــل يملــك غرفــة مربعــة الشــكل 
ولديــه تســعة مــن األبنــاء أراد أن 
ابــن غرفــة مســتقلة  لــكل  يبنــي 

وذلــك برســم مربعيــن فقــط!

فــي  األدوات  ترتيــب  منــك  طلــب 
ترتبهــا؟  فكيــف  )4م×5م(  غرفــة 

األدوات هي:
1- دوالب 50سم×150سم
2- سرير 100سم×200سم

3- طاولة 100سم×60 سم
4- كرسي



هيا بنا يا صديقي 
نحـاول الـوصـــول إلـــــى 
تقبل الله منا ومنكم مصلى العيد ^^

 صالح األعمال

هيا بنا نعود إلى البيت
ولكن من طريق آخر :(

 حمًدا لله على السالمة:(
استعد لتصل رحمك 

وتزور أقاربك ^^ 

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

ال إله إال الله 
 

الله أكبر الله أكبر
 

ولله الحمد
1

2

3

^^ كل عام وأنتم بخير ^^
تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال



مركز آيات

لتعليم القرآن الكريم  بـ
ف

ري
ع

لت
ا



مركــز يهــدف لخدمــة القــرآن الكريــم وعلومــه ومــا يتصــل بــه ، مــع تأهيــل 
التعليميــة  المشــاريع  وبنــاء   ، القرآنيــة  المجمعــات  ومشــرفي  معلمــي 
التربــوي  التأهيــل  لبرامــج  باإلضافــة  وجــودة،  بإتقــان  القرآنيــة  التربويــة 

والمهــاري للشــباب واألســرة

1.  بث الوعي من خالل الوحي

2. تيسير  صحبة القرآن للناس 

3. إحياء سنة التدارس وعبادة التدبر 

4. إعداد وتأهيل معلمي القرآن الكريم والمشرفين التربويين.

5. بنــاء المشــاريع التربويــة والتعليميــة المحّكمــة للمحاضــن والبيئــات 
القرآنيــة.

6. تدريب الشباب على المهارات الحياتية .

7. تأهيل الوالدين للقيام برسالتهما 

- معهد إعداد معلمات القرآن.            - حلقات التحفيظ والتعليم.

- الحقائب العلمية القرآنية.                 - الدورات التدريبية. 

- مجالس المدارسة التطبيقية.          - اللقاءات العلمية 

- البرامج التقنية



برامج بالمركز:
برامج خاصة بالقرآن حفظًا وتدبرًا وتأهياًل: 

   برنامــج صحــح تالوتــك : يــدرب علــى القــراءة الصحيحــة للقــرآن الكريــم، وهــو شــامل 
ــع األعمار. جمي

   برنامــج الماســة: تأهيــل معلمــات الروضــة لتدريــس األطفال مقــررات القــراءة بطريقة 
مبتكرة.

   برنامــج أخذهــا بركــة: حفــظ وتدبــر ســورة البقــرة فــي أربعيــن يوًمــا مــن خــال 
مجالــس تــدارس لمعانيهــا وتدبــر آياتهــا.

برامج في اإلجازات:
   برنامج واعد: برنامج شبابي الستثمار إجازة نصف العام لعمر من )9- 13( سنة .

   برنامج واعي: برنامج شبابي الستثمار إجازة نصف العام لعمر من )14- 18( سنة .

   ملتقى بنفسج وواحة اإلبداع: برنامج إيماني بنائي للفتيات من )9 : 18( سنة.

فاعليات لألطفال تحت 8 سنوات: 
   تيجــان ومــرح: يتــدرب الطفــل علــى المهــارات الحياتيــة، ويتعلــم اآلداب العامــة، 

ويتعــرف علــى الســيرة.

برامج تدريبية: 
   برنامــج ارتقــاء : برنامــج تأهيلــي لمعلميــن والمربيــن علــى المهــارات الازمــة لممارســة 

ــة التربوية. العملي

   برنامج بيتك جنتك : برنامج يهدف لتنمية مهاراة الوالدين ، ويبني أمًا تبني أمة.

   برنامج مشروع العمر: لتأهيل المشارك من التخطيط لمشاريعه الشخصية.

برامج عن بعد:
   تــاج الكرامــة: برنامــج قرآنــي ربــع ســنوي ُيَبــث عــن بعــد، يهــدف إلــى تكويــن عاقــة 
صحبــة مــع  القــرآن والحيــاة معــه، يحاضــر فيــه أكثر مــن  20 عالــم وداعية مــن المهتمين 

بكتــاب اهلل. 

   أحسن الحديث : تطبيق عملي لما تم دراسته في برنامج تاج الكرامة.

   تحدي اإلجازة : يهدف الستثمار وقت اإلجازة للطاب تحت العشرين.



1. كتاب أيها الصديق:
رحلة تأملية مع سورة يوسف

3. مفكرة واعد:
مفكرة رمضانية الستثمار وقت 

الشباب في سن ) 12 : 16(

4. مفكرة فارس:
مفكرة رمضانية الستثمار وقت 

الشباب في سن ) 6 : 11(

2. كتاب كرام:
لمتابعة الطالب في صحبته للقرآن

كراسة لمتابعة حفظك ومراجعتك لكتاب اهللا عز وجل

مع رسائل تربوية لمصاحبة القرآن

١. جدول تفاعلي بين (المربي - المعلم) وولي أمر الطالب.

٢. رسائل تربوية قرآنية أسبوعية لمصاحبة القرآن.

٣. خطة حفظ للطالب على حسب مستواه.

٤. بطاقة العمل بالقرآن تساعد الطالب على تطبيق اآليات.

٥. بطاقة األفكار التربوية تساعد المربي على رفع قيمة القرآن في نفوس الطالب.

٦. خطة مرحلية إلتقان القراءة الصحيحة من خالل تعلم مبادئ التجويد.

٧.متابعة الطالب في الحفظ والمراجعة مع بعض التوصيات.

عن كراسة كرام:

اقرأ.. ورتل.. وارتق

ق
رت

وا
 ..

ل
رت

 و
أ..

قر
ا



7. بطاقات هدايات األجزاء                          8. بطاقات العيش مع اآليات

9. كتاب دليل المدرسة القرآنية: إصدار مشترك مع مركز إبداع القيم، 
ويتناول كل كيف تنشأ دار لتعليم القرآن من األلف إلى الياء. 

10. التعريف بسور القرآن.

11. البقرة أخذها بركة: كتيب عن مقاصد سورة البقرة وأبرز مواضيعها.

12 . مأدبة القرآن: مقرر تدبري معتمد على مقرر مركز النبأ العظيم.

13. تحدي اإلجازة: برنامج الستثمار وقت اإلجازة للشباب.

14. بطاقات التدارس لآليات والسور.

15. بطاقات التدارس األسري.

5. مفكرة مشكاة:
مفكرة للكبار تيسير لهم مصاحبة 

القرآن في رمضان وغيره.

6. كراسة مفكرتي
الرمضانية

ِمشَكاة

مفكرة مشكاة:

صحبة القرآن ترفع.. 
صحبة القرآن ُتعلي.. 
صحبة القرآن تشفع..

صحبة القرآن ال ُتمـّل.. 
صحبة القرآن ال ُتـؤذي..  

صحبة القرآن ال تعوض.. 
صحبة القرآن نعيم مستديم.. 

المرغد،  والعيش  المعجل،  النعيم  القرآن هي  مع  الحياُة 
والسرور المبهج، نعمٌة ال تعادلها نعمة، ومنــٌّة ال تضارعها 
منة، وأنٌس ال يجاريه أنٌس، وَمن اشتغل بالقرآن .. فقد دفع 
الغفلة  حياة  عمره  عن  وصرف  التقصير  لوم  قلبه  عْن 

بأجمِل زاٍد ُمّدخر.

AyatQuranCenter@gmai l .com

/ a y a t q u r a n c e n t e r
+2-011-555-991-21  / +2-055-233-3499

ِمشَكاة

مركز آيات | لتعليم القرآن الكريم




