
رم�ضان
الدقيقة من عمرك

1- قراءة الفاتحة �سبع مرات �سردا فى دقيقة واحدة وبع�سهم ح�سب ح�سنات قراءة الفاتحة 
فاإذا هى اأكثر من 1400 ح�سنة .

2- فى الدقيقة الواحدة ت�ستطيع اأن تقول » ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له ، له الملك 
وله والحمد وهو على كل �سيء قدير «  20 مرة واأجرها كعتق ثماني رقاب في �سبيل اهلل 

من ولد اإ�سماعيل .

3- قراءة »قل هو اهلل اأحد« 20 مرة ولو قراأت كل يوم في دقيقة واحدة 20 مرة )قل هو اهلل 
اأحد( لقراأت في ال�سهر 600 مرة )قل هو اهلل اأحد( وفي ال�سنة 7200 مرة وهي تعادل في 

االأجر قراءة القراآن 240 مرة .

وجدت �أن �لدقيقة من �لزمن ممكن �أن يفعل فيها خري كثري 



رم�ضان
الدقيقة من عمرك

4- وفي الدقيقة الواحدة ت�ستطيع اأن ت�سلي على النبي ب�سيغة �سلى اهلل عليه و�سلم 50 مرة 
في�سلي اهلل عليك مقابلها 500 مرة الأن ال�سالة الواحدة بع�سرات اأمثالها 

 5- وفى دقيقة واحدة ت�ستطيع اأن ت�سلى ركعتين خفيفتين يقت�سر فيها على الواجبات 
ركعتين  ي��وم  كل  �سلى  وم��ن  وال�سجود.  الركوع  فى  ت�سبيحات  وث��الث  الفاتحة  كقراءة 
�سحى نافلة �سلى فى ال�سنة اأكثر من 700 ركعة وكل ركعة �سجدتان اأى ي�سجد فى ال�سنة 

فى �سالة ال�سحى اأكثر من 1400 �سجدة .

وفى الحديث ال�سحيح:  

»اأنك لن ت�سجد هلل �سجدة اإال رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة«.
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6- ولو ح�سبت 100 �سبحان اهلل وبحمده لجائت فى دقيقة واحدة .

»ومن قال �سبحان اهلل وبحمده غفرت له خطاياه واإن كانت مثل زبد البحر«.  

7- ت�ستطيع اأن تقراأ 4 �سفحات من كتاب فى دقيقة واحدة. وتكتب 4 اأ�سطر من الذاكرة .

8- وقد جربت حفظ بيت �سعر فكررته 20 مرة فى دقيقة واحدة حتى حفظته .

فلو حفظت كل يوم بيت حكمة من ال�سعر لحفظت فى ال�سنة 360 بيت تكون على طرف   
ل�سانك اأن�ساً فى مجل�سك، و حكمة فى منطقك وتهذيبا للغتك.

9- ت�ستطيع اأن ت�ستغفر اهلل اأكثر من 100 مرة فى دقيقة.

»كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ستغفر اهلل فى اليوم اأكثر من مائة مرة «.  
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ق�شدى �إخبارك بقيمة �لدقيقة �لو�حدة من عمرك ... ومن �شك فليجرب 
�أخى �مل�شلم /

فانظر كم من دقيقة بل من �ساعة بل من يوم بل من �سهر بل من �سنة ذهبت منا 
هدراً و�ساعت منا لغواً وعب�ساً وطارت منا هباًء منثورا .

 وليت من �سيعها ينجو راأ�ساً ال له وال عليه بل جتد خالف ذلك من ذنوب وخطايا 
فكم بربك من فائدة ذهبت ؟ وح�سنة اأهدرت ومن حلظة �سلبت يف قيل وقال والغيبة 
والنميمة وتتبع اأخبار النا�س والغفلة عن الرحيل واللهو يف كل باطل والت�سويف مع 

كل اله ؟ !!.

و�هلل �مل�شتعان و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته


