قصة
في
دقيقــة

إعداد وتصميم:

مقدمة
إلى ولي األمر العزيز:
نعلم أنك حريص على استغالل وقتك مع أوالدك ،وأن
الوقت طويل وحيتاج لعدة برامج وأفكار؛ حىت الديل األوالد،
ونعلم أنك حريص على توجيههم التوجيو السليم ادلنبثق من
ديننا احلنيف ،لذا نقدم لك قصصا متنوعة حدثت يف زمن
النيب صلى اهلل عليو وسلم وصحابتو رضوان اهلل عليهم
أمجعني ،وأوردنا معها فوائد متعلقة بادلفهوم الذي نستفيده
من القصة ال بنص القصة ،وىذه القصص قصرية مع فوائدىا
حبيث المتلل قارئها وسامعها ،والتأخذ من الوقت شيئا ،وقد
أوردناىا لك على شكل سلسلة يف كل قسم منها مخسة
قصص ،سنتابع نشرىا بإذن اهلل تعاىل.
وفقنا اهلل وإياكم دلا حيب ويرضى.

القصة:

16
التوسط في األمور

رسول اهللِ صلَّى اهلل ِ
عليو
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال يل ُ
ُ

ٍ
حصيات من حصى
وسلَّ َم غدا َة مج ٍع ( :هلُم الْ ُق ْط لي )
ُ
فلقطت لوُ
بأمثال ِ
فلما وضعه َّن يف ِ
ِ
يدهِ قال ( :نعم ِ
هؤالء وإياكم والغُلُو
اخلذف َّ
ُ
في الدِّي ِن فإنما هلك من كان قبلكم بالغُلُِّو في الدِّي ِن ) .رواه أمحد.

اخلذف :أكبُ ِمن احلِ َّم ِ
ند ِق.
ص ،ودو َن البُ ُ

الفوائد:
• التوسط يف األمور فيو تأسي بالرسول صلى اهلل عليو وسلم.
•

يف التوسط سلالفة للشيطان وىوى النفس.

• عند وقوع البالء علينا بالتوسط يف أمورنا فال إفراط وال تفريط.
• وفيو حصول البكة واالستمرار يف اخلري.

القصة:

17
التوكل على اهلل

ِ
ِ
النيب
أخ َوان على عهد ي
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال :كان َ
أحد ُُها ِ
َّيب صلَّى اهللُ عليو وسلَّم
صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم فكا َن ُ
يأت الن َّ
النيب صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم
فش َكى ادل ْح َِت ُ
اآلخ ُر َْحي ََِت ُ
ف َ
ف أخاهُ إىل ي
و َ
ُ
ك تُ ْرز ُق بِ ِه ) رواه الَتمذي.
فقال ( :لَعل َ

الفوائد:
• التوكل على اهلل تعاىل من كمال اإلديان وحسن اإلسالم.
•

التوكل جيلب زلبة اهلل ومعونتو ونصره وتأييده.

• التوكل يؤدي لَتك مزامحة الناس ألن ادلتوكل الخياف فوت شيء

قدر لو.
• التوكل صلاة من احلوادث وادلدذلمات.

القصة:

18
الثبات على الحق

ت ِم َن ادلِْق َد ِاد ب ِن
عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قالَ :ش ِه ْد ُ
ِ
األسوِد م ْشه ًداَ ،ألَ ْن أ ُكو َن ِ
النيب
أحب ََّ
إيل شلَّا عُد َل بو ،أتَى َّ
َ
َْ َ َ
صاحبَوُ َ
ِ
ول كما قَ َال
ني ،فَ َق َال :ال نَ ُق ُ
صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم وىو يَ ْدعُو علَى ادلُ ْش ِرك َ
َ
ك،
وربُّ َ
ب أنْ َ
ك فَ َقاتَِل) ،ولَ ِكنَّا نُ َقاتِ ُل عن َديِينِ َ
وسى( :ا ْذ َه ْ
ت َ
قَ ْوُم ُم َ
وعن ِِشالِ
صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم
النيب
ت
َي
أ
ر
ف
ك
ف
ل
وخ
ك
ي
د
ي
وبني
،
ك
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َْ َ
َ
َْ ُ
َْ َ
َ
وسَّرهُ يَ ْع ِن :قَ ْولَوُ .رواه البخاري.
أ ْشَر َق ْ
وج ُهوُ َ

الفوائد:
• الثبات دليل قوة النفس ورباطة اجلأش.
•

الينتشر احلق واليزىق الباطل إال بالثبات على احلق.

• دليل على متكن العقيدة يف النفوس والصب عليها وعلى تكاليفها.
• الثبات من السبل اذلادية إىل اجلنة.
• عند ادلصائب البد من الثبات فبو صلتازىا.

القصة:

19
حسن الظن باهلل

صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم،
عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما :أنَّوُ َغَزا مع ي
النيب َ
فأدرَكْت هم ال َقائِلَةُ يف و ٍاد َكثِ ِري العِض ِاه ،فَتَ َفَّر َق النَّاس يف العِ ِ ِ
َّج ِر ،فَنَ َزَل
َ
َ
ضاه يَ ْستَظلو َن بالش َ
ُ
َْ ُ ُ

ظ ِ
وعْن َدهُ َر ُج ٌل
استَ ْي َق َ
صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم ََْت َ
ت َش َجَرٍة ،فَ َعلَّ َق هبَا َسْي َفوُُ ،ثَّ نَ َام ،فَ ْ
النيب َ
قال:
صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم ( :إن هذا ا ْختَ َر َط َس ْي ِفي ،فَ َ
وىو ال يَ ْشعُ ُر بو ،فَ َ
قال النيب َ

ف ،فَ َها هو َذا َجالِس)ُ ،ثَّ َلْ يُ َعاقِْبوُ .رواه
ام الس ْي َ
لت :اللهُ ،فَ َ
َمن يَ ْمنَ ُع َ
ك؟ قُ ُ
شَ
البخاري ،العضاة :شجر عظيم لو شوك ،فشام السيف :رد السيف يف غمده.

الفوائد:
• حسن الظن باهلل دليل كمال اإلديان.
•

اليأت حسن الظن إال عن معرفة قدر اهلل ومدى مغفرتو ورمحتو.

• حسن الظن حيافظ على أعراض ادلسلمني.

• حسن الظن يولد األلفة واحملبة بني ادلسلمني.
• عند ادلصاب البد من حسن الظن بادلوىل فهو اليضيع من يطيعو.

القصة:

20
الحمد هلل

صلَّى
صليي َوراءَ ي
النيب َ
عن رفاعة بن رافع رضي اهلل عنو قالُ :كنَّا يَ ْوًما نُ َ
اهلل عليو وسلَّم ،فَلَ َّما رفَع رأْسو ِمن َّ ِ
قالََِ :سع اللَّو لِمن َِ
مح َدهُ،
ُ
الرْك َعة َ َ ُ َ
َ َ َ َُ َ
َ
ك احلَ ْم ُد محَْ ًدا َكثِ ًريا طَيبًا ُمبَ َارًكا فِ ِيو ،فَلَ َّما
َ
قال َر ُج ٌل َوراءَهَُ :ربَّنَا ولَ َ

ِ
ين
قال :أنَاَ ،
قالَ ( :م ِن المتَ َكلِّ ُم) َ
فَ ،
تب ْ
صَر َ
قالَ ( :رأَيْ ُ
ض َعة وثََلث َ
انْ َ
َملَكا يَ ْبتَ ِد ُرونَ َها أيُّ ُه ْم يَ ْكتُبُ َها أو ُل) .رواه البخاري

الفوائد:
• احلمد من أعلى مقامات اإلديان.
•

احلمد يؤدي جللب النعم ادلفقودة واحملفظة على ادلوجودة.

• احلمد يؤدي لغفران الذنوب وسَت العيوب.
احلمادين سعادة دلن جاورىم وجالسهم.
• رلاورة َّ
• باحلمد تطمئن النفس عند وقوع البالء وترتفع اآلفات.

خاتمة:
بعد ىذه اجللسات ادلمتعة مع أوالدك ،يسرنا يف وقفية
منابر النور حلفظ القرآن الكرمي وفهمو وبالتعاون مع جلنة
مصابيح اذلدى أن ندعو اهلل تعاىل أن يوفقنا وإياك لبناء
جيل واع وفاعل ،من ادلتمسكني بكتاب اهلل تعاىل
وادلتبعني ذلدي رسولو صلى اهلل عليو وسلم.
وانتظرونا يف السلسلة القادمة من ىذه القصص بإذن اهلل
عز وجل.
وظاىرا وباطنًا.
وآخرا
ً
واحلمدهلل أوال ً

