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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة
 نزل ، الذي ال يأتيه الباطلُ رسل ، وكتابه المُ على عباده بنبيه المُ  الحمد هلل رب العالمين، الذي امتنّ           

 هللا ىوصل من حكيم حميد ، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، من بين يديه وال من خلفه ، تنزيل  

وسلم على سيد األولين واآلخرين محمد ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وعلى صحابته الغر الميامين 

 :وبعد

 و ، فهو مرعب  بشكله فيروس كورونا المستجد ليس كغيره من الفيروسات التي َخبِرها اإلنسان          

وحقائق أفعاله وتداعياتها وِعبرها، فاقت كل التوقعات، وأشغلت  تهسطوف دقيق  بحجمه  وصاعق  بتصرفه،

 .على حد سواء،عالمه وجاهله العالم بأسره، فقيره وغنيه، حاكمه ومحكومه، صغيره وكبيره 

التاريخ المعاصر لم يشهد له مثيال، وكأنه يمتطي بساط الريح، ويتحرك بكل اإلتجاهات بنفس          

الوقت، يدخل كل المطارات بال تأشيرة وال إذن مسبق، يفهم كل اللغات، ويضرب في كل الجبهات، خالل 

 أشهر بسيطة ظهر في كل أنحاء الكرة األرضية.

، الجنرال الصغير الذي ال يُرى، الذي حبس الناس، وأجبر الطائرات على أسميته الجنرال كورونا         

الهبوط، وجّمد البوارج في محيطاتها، وأوقف المصانع وعطل المدارس والجامعات، ودّمر اإلقتصاد، 

 وفضح زيف الحضارة الغربية ، كل ذلك بصمت وهدوء عجيب .

ية بعد أن اشتطت وبُعدت عن فطرتها، علّها تفهم الرسالة ال شك أنه آية  من آيات هللا، أرسلها للبشر        

ما " و أوتعود عن ّغيها، فلو أراد هللا  أن يستبدلنا لكان له شأن أخر معنا، ولكنها آية  لمصلحتنا على مبد

ي ذِ ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الَّ نرسل باأليات إالّ تخويفا "، فمن خاف رجع إلى ربه وسلم، واستفاد من قوله تعالى" 

 ". َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ 

فكرة هذا الكتاب نشأت من طلب جائني من  دكتورعزيز يعيش الغُربة عن وطنه، وأخ كريم يندُر         

مثيله، يقترح عليَّ إصدار نشرة إلكترونية قصيرة حول فيروس كورونا وتداعياته وِعبرة، علّها تكون 

ة فإعتبروا"، التي تيسرت تباعا، ثم ُجمعت هكذا، فهي مهداة لصاحب توعوية تربوية دينية، فكانت "نشر

الفكرة، ألّن الدال على الخير كفاعله، آمال من هللا  ُحسن القبول، ومن القّراء المعذرة والدعاء، وهللا ولي 

 التوفيق.

 الدكتور عبدالحميد القضاه                                                           

 0100  \ 0  \00السبت                                                                                  
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 (301) نشرة فاعتربوا

 زمان!! من مدفوع األجر                                                
 

  ألّن  ،بقوله: نحن األتراك نحب الفلسطينيين الجامعي التركي مخاطباً زمالءه باللغة العربية الدكتوروقف

بل آووا من بقي من الجنود  ،العثمانيةلم يخونوا الدولة وذلك واجباً مقدساً، فهم من األرض المباركة، 

 بكى وأبكى الحاضرين معه.ثم  ،األتراك في فلسطين

   مح لنا بزيارة القدس، قررنا أنا وستة من زمالئي زيارتها، وعندما نزلنا بمطار تل أبيب، يقول: حين س

 ،بحثنا عن سائق فلسطيني كوننا قررنا مسبقاً أن ال نتعامل مع اليهود 

 .سائق تجاوز الستين من عمره، كان وجهه يشع سماحة ونوراً  وقع نظرنا على

   ًال  ،عرفنا منه أنه مقدسي المولد والنشأة، سار بنا إلى المسجد األقصى، كان رجالً مثقفاً واعياً متفائال

سألناه عن األجرة فأجابنا إجابة لم وفساعدنا بإنزال أمتعتنا،  ،وصلنا إلى الفندق ثميتذمر من شيء، 

 .لحسبان، قال: األجر مدفوع من زمان وبسخاء! تكن با

 فانفجر باكياً وقال: ، ياعم من الذي دفع ؟ ، فسألته: بسخاء؟ كمن الذي دفع؟ وبأي زمن؟ وما قصد

لبكائنا  وبكى ،بالبكاء جميعا فانفجرنا، ، وهللا ما رأينا خيراً بعدكموالدولة العثمانية السلطان عبدالحميد

 كل من كان ببهو الفندق وأمسكنا به وأجلسناه معنا. 

 ايونريدك أن تأتينا يوم ،قلنا: لقد قبلنا دفع السلطان عبدالحميد اليوم، وأما غداً فسندفع إن شاء هللا 

 ً   ،وتبقى معنا حتى أذان المغرب لنتعرف على األرض المباركة ؛السابعة صباحا

 .ة على مسرى رسول هللا، داعين هللا أن يفرج عنه قريباً النوم حسرة ولوع لم نستطع

 ،واستمرت صلتنا، فكنا نوصي أصدقاءنا  عرفنا فيما بعد أن ذلك السائق مدرس لغة عربية متقاعد

  .إلى أن توفاه هللا وأبناءه وبقيت عالقتنا به المسافرين إلى القدس بالتعامل معه،

 ير من عشرة على الشجرةعصفور في اليد خ                      

 اوأثناء سيره وجد مجموعة عصافير على الشجرة، فطمع به ،كان هناك شخص يحمل عصفوراً بيده ،

ة الطمع ألقى بالعصفور الذي بيده للصعود إلى الشجرة والحصول على مجموعة العصافير،  ،ومن شّدِّ

حيداً حزيناً على طمعه، ومن هنا جاء وبالفعل هذا ما حدث، وبقي و ،لكنَّه لم يفكر أنَّ العصافير ستطير

 .المثل

 

 

 شو خفة دم برنارد
 

 من نظر إلى قوامك ظنك إبنة ثماني عشرة،  ،س إلت عجوز متصابية أن يقدر برنارد شو عمرها فأجابها

فأعادت ، ومن نظر إلى عينيك ظنك إبنة عشرين، ومن نظر إلى شعرك ظنك إبنة خمس وعشرين

  !!.أجاب شو: إنه مجموع هذا كله، عمري؟؟سؤالها: ولكن كم تظن أنت 
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 (302) نشرة فاعتربوا

د إنها
ّ
 !أرقام جمر

  مور يقول فيها:أأعلم  أنكم األكان الطالب  على مشارف االمتحانات، فكتب مدير المدرسة إلى أولياء

الذين قلقون على أطفالكم، وتريدون أن ي حّصلوا عالماٍت عالية، ولكن تذكروا جيًدا أّن من بين 

 .سيتقدمون لالمتحان فنان ال حاجة له أن يفهم الرياضيات

   وهناك المقاول الذي ال يهمه التاريخ واألدب، وهناك المؤلف الذي ال تهمه عالمة الكيمياء، وهناك

الرياضي الذي سيحتاج اللياقة البدنية أكثر من الفيزياء، فإذا حصل ابنكم على عالمة عالية فهذا ممتاز، 

 .يحصل فأخبروه أنكم ستحبونه رغم كل شيءوإذا لم 

  ،كتب بماء الذهب على صحاٍف من فضة! ليس في األمر ي  خليق أن  وكالمههذا الّرجل ت رفع له القبعة

أجمع فقهاء التربية أّن االمتحانات ليست أداة فقد انتقاًصا من التفوق والنجاح، وال ازدراًء لالجتهاد، 

 .شرية ألداة أكثر عداًل منها!قياس خالقة، ولكن لم تهتدِّ الب

  ،ب واجوالرسام يغتبط بلوحته، فكيف بمن ي نتج إنسانًا! فمن حق اآلباء أن يفخروا بتفوق أوالدهم

اآلباء أن يحثوا أبناءهم على االجتهاد والدرس والتفوق، ولكن ليس من حق اآلباء أن يزنوا أوالدهم 

  .وقدراتهم مواهبهم بهذا بما يحّصلون من عالمات، فيقتلوا

  ،المتنبي ال يحمل شهادة في األدب فاألشخاص الذين غيروا مجرى التاريخ ال يملكون شهادات جامعية

خالد بن الوليد لم يتخرج من الكلية الحربية ولكنه أفقه أما سيبويه ال يحمل شهادة في النحو، والعربي، 

 .بالحرب من جنراالت البنتاغون!

  ،إذا وجدنا فوالمدارس واحدة من أقدس األماكن على وجه األرض، التفوق األكاديمي شيء جميل

ننا إ ،النبوغ األكاديمي علينا أن نشجعه ونرعاه ونثيب عليه، وإذا رأينا موهبة أخرى علينا أن ال نئدها

 ،نحتاج البقال والنجار والحداد والسمكري وعامل النظافة والطاهي والخياط واالسكافي وبائع الزهور!

 .تقديس العالمات إنها مجرد أرقام!فكفوا عن 

 

 قط  يسرق آلخر كفيف!!

 قدمه له صاحب البيتلم يكتفي بالطعام الذي ي   هولكنّ ، كل يوم ايقدم له صاحب البيت طعام هناك قط كان، 

قط قدم الطعام الذي يسرقه لفتبين أنه كان ي   ه،فأخذ صاحب البيت يراقب آخر، فأخذ يسرق من البيت طعام

وأسمع  ،قدرة هللا إنها ؟!كفيف آخركيف كان هذا القط يتكفل بإطعام ...ال إله إال هللا،!! آخر أعمى

ن َوَما قولهتعالى:أ ق َها فِّي َدابَّةٍ  مِّ زأ ِّ رِّ ضِّ إِّالَّ َعلَى َّللاَّ َرأ بِّينٍ  األأ تَابٍ مُّ َدَعَها ۚ ك لٌّ فِّي كِّ تَوأ سأ َها َوم  تَقَرَّ سأ  أَويَعألَم  م 

 دا .دائما وأبسبحان هللا ف

 األهبل

  فجاء !، في مسابقة لتقليد  شارلي شابلن  نفسه يوما الممثل الشهير شارلي شابلن إشتركي ذكر أّن 

 !!! ترتيبه الثالث لألسف
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 وتساؤتسا
ٌ
 الت؟!ؤالت

 ،ِّالصدوق هللاِّ في تجارتهِّ وبين الذي ي راقب  حَق  السؤال األول: هو إذا لم يلحظ الناس  الفرَق بين التّاجرِّ

تديّن، غير الم  فما فائدة  هذا التّدينِّ في الدنيا؟  ال ي فّرق بين حالٍل أو حراٍم، المسكونِّ بهّم جمعِّ المالِّ ، التّاجرِّ

 إذا لم يكن حافزا ً لألخرين على تشجيعِّ الصدوق وتقليده؟. 

  ِّالفرَق بين الّزوج 
،والسؤال الثاني: إذا لم تلحظ الّزوجة  تديّنِّ سن  وت قّدر  زوجها وت سعده ، وت ح فتشكر هللا، الم 

، ، وبين الّزوجِّ غير المتديّنِّ  أبنائهِّ
ما ف في سعادة العائلة ، وال لدورها الكبير الذي الي قيم وزناً لها، تربيةَ

 إذا لم ي كّرم وي حترَم الزوج. قيمة هذا التّديّن في الدنيا؟،

  :تَديّنِّ الذي ال  األبوان الفرقوإذا لم يلحظ  والسؤال الثالث ، وبين غير الم  تَديّنِّ بين بّرِّ الولد الصالح الم 

، رعى حَق والديه، فما قيمة  هذا التّديّن في الدنيا؟،ي   كون حتى ي وي عزز إجتماعيا، إذا لم ي شجع الولد البارُّ

 .قدوةً لغيره

 التّمر وماء زمزم، وسجاجيد لنا من حّجنا إالّ ََ  مصيبةٌ أن ال يكون !! بةٌ مصي، الصالةِّ المصنوعةِّ في الّصينِّ

 نامصيبةٌ أن تكون صلوات ،!!والقطايف ،السمبوسة والفيمتو والتمر الهندي أن ال يكوَن لنا من صيامنا إالّ 

سي عيد   ي، فأين شباب اإلسالم الحق؟،الذالقلب!! منها تستفيد  منها العضالت  واليستفيد   ،حركاٍت س ويديّة

 وجوهره  وبريقه  الحقيقي؟. فهمهللدينِّ 

 

 بروتوس !؟ حىت أنت يا

   هاأشدو يباً حزيناً،ئصبح كوي   ،يفقد الكثير من التركيز اإلنسان للغدر والخيانةعندما يتعرض  ً على  إيالما

 واعامللألخطاء، وت واح وصفقيالقب ينواالخيانة من أشخاص اعتبرناهم جزءاً ال يتجّزأ من حياتنا، زالنفس؛ 

اإلمبراطور يوليوس قيصر  الذي كانبروتوس ، ومثال ذلك في التاريخ، وطن كأنه راتب آخر الشهرالمع 

يمكن  هولم يكن يشّك به ألبتّة، واليدور في ذهنه أنّ  ،يثق به، ويطمئّن إليه، ويرعاه، ويأتمنه على أسراره!

وعندما هّموا بقتله، التفت إلى  ،على اإلمبراطور! عدد من األشخاصمع تآمر ، ولكنه ! أن يتآمر عليه

 .بروتوس !؟ حتى أنت يا :، فقال له بدهشة وتعّجب وإحساس شديد بخيبة األملهالوراء فرأ

 

 !!دولة بدون أطفال

 ،نــــعــــم الدولة الوحيـــدة في العالم التي ال  !هل تتصورون أن هنـاك دولة في هذا العالم بدون أطفـال ؟

فيها بكـاء أو ضحكــات أطفــــال هي الفـاتيكــان، ألنــه ال ي ولد فيهــا أي طفل، وذلك لعــدم وجــود تسمع 

ويبلغ عدد سكـانها الف نسمة فقط، ومعظمهم من الرهبان والراهبات الذين ، !!متزوجيــن أصــالً 

 .يحرمون أنفسهم من الزواج 
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  درهم   رب

 
 درهم   سبق ألف

 يبيعها ل ،جمعها من برشلونةب َركن سيارته المليئة بقطع حديدية وصفائح ألمنيوم ؛ يقضي يومه كامال

مصحف 011منك   و لحقني بعد الصالة، وقال: أريد ،صلى معي الظهر ،لشركات إعادة التدوير

 !!.لماذا كّل هذه المصاحف؟؟؟!ألشتريها ! قلت: مئة مصحف 

 :جمع هذه النفايات المعدنية من سنين في برشلونة، ووضعت لنفسي هدفاً أن أبني بحمد هللا تعالى أ قال

ألّن اطفالنا يمشون لساعات ليصلوا للقرية  ،في شمال داكار بالسنغال ،مدرسة قرآنية في قريتي

 . األمطار!! ليحفظوا القرآن ولكنهم ينقطعون في موسم ،المجاورة

 وبدأت بناءها ، متر 011 ة، فإشتريت أرضا مساحتهاوفقني هللا لجمع مبلغ من كّد سنين طويل

  لهم . اوأريد مصاحف القرآن الكريم طالب يحفظون 011وبدأ ، شهرين ذمن دشنتهاو

 مع قله ذات فهو  ،في حاله ووضعه المادي المتواضع وجلست أتأمل ،إقشعر بدني من هذا الرجل العظيم

  وقلة حيلته. ضعفهلما يريد رغم هللا فوفقه  ،صَدق هللا في قصده يده

 01ولم تصل ل، وأخذت حتى التي في مسجدنا ،جمعت له كل ما عندنا في المركز من مصاحف 

 فأصّر أن يدفع مقابلها فرفضت، فقال لي: ال اريد شريكا لي في هذا الوقف  ا،مصحف

 . و توارى أخذها ،بعد إصراري و إقناعي له اننا لم نشتريها بل هي مصاحف وقفية

 ولم يبنوا هلل  ،مبلغ في ايام قالئلأضعاف هذا اليصرفون و برشلونه أعرف تّجارا وسّواحا يزورون

 قدسي:أ خلقت الخير وخلقت لهالحديث الفي  الذي قال ه التوفيق من هللانّ إ ،رضهأسنتيمترا واحدا فوق 

محمدو أيدي مامادوس إنه ،ففتح هللا على يديه  ،أهلهأ، طاب رزقه و كّده وأخلص نيّته في عمله

 التوفيق والنجاح . فكتب هللا له أ،السينغالي

 

 !العامل أكرب من مخسة
 مقولته الشهيرة أالعالم أكبر من خمسةأ ألول مرة في األمم  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق

العدل في النظام الدولي، ولالعتراض على هيكلية مجلس األمن الدولي، المتحدة، للتعبير عن الظلم وغياب 

في إشارة إلى الدول دائمة العضوية فيه، الحقاً أصدر أردوغان كتاباً بهذا العنوان، ليتم مؤخراً تحويل 

 . "The World is Bigger Than Five" تحمل اسم، هذه المقولة إلى أغنية باللغة اإلنكليزية

 

 !طلق عليهم لقب رجالال يُ ذكور  أربعة
 مرآة وثقتإــآلثآني يحكي عن عالقته ب، و!!زمن زوجتهـليلحق ب، يترك وآلدته تحت عجلة آلزمن األول 

ا وينهيه  أهآيبدغبه ن رآلثآلث آل تتجآوز فكرته عن آلحب آكثرمو !،فيه في مجآلس آلرجآل

 !.آلنسآء عآهرةتصنيفهآ بين  يبكي بحرقة خلف آمرآة يعرف آن،!والرابع بموعد
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 املسلمنياملروءة عند 
  ريد منك أن تقتص لنا وقالوا يا أمير المؤمنين ن   ،جاء ثالثة أشخاص ممسكين بشاب الفاروقفي عهد

واحد جمالي أكل شجره ، بلإقال: إني راعى  قال عمر: لماذا قتلته؟، فقد قتل والدنا ،من هذا الرجل

 .هم به فماتاضربت ابف ،بحجر فماتفضربه ، هميبأل

 فقد مات أبي وترك لي وأخي الصغير  ،قال الرجل: أمهلني ثالثة أيام، قال عمر: إذا سأقيم عليك الحد

فنظر الرجل في وجوه الناس ؟، فقال عمر: ومن يضمنك، أخي من بعديوفإذا قتلتني ضاع الكنز  ،كنزاً 

 ؟.من هذا الرجلفقال عمر: يا أبا ذر هل تض، فقال هذا الرجل

  غابفقال أبو ذر أنا أضمنه، ن هرب أقمت عليك الحدإفقال عمر: إنك ال تعرفه و، فقال أبو ذر: نعم ، 

جاء  بقليل اليوم الثالث وقبل صالة مغرب ،قام عليه الحدوكل الناس قلقله على أبو ذر حتى ال ي   ،الرجل

قال الرجل : لقد سلمت الكنز ، ن يدي عمروقد أشتد عليه التعب واإلرهاق ووقف بي ،الرجل وهو يلهث

 . وأخي ألخواله وأنا تحت يدك لتقيم علي الحد

 قال لقد ذهب فقال الرجل: خشيت أن ي  !، فاستغرب عمر وقال: ما الذي أرجعك كان ممكن أن تهرب ؟

ر الخي قال لقد ذهبفقال أبو ذر: خشيت أن ي   فسأل عمر أبو ذر لماذا ضمنته؟؟، الوفاء بالعهد من الناس

د ذهب قال لقفقالوا نخشى أن ي  ، فقال عمر: لماذا ؟، فقالوا لقد عفونا عنه، فتأثر أوالد القتيل، من الناس

 . العفو من الناس

 

 !!الشباب الشباب  يا معشر الشباب 

 اغتنم: أ  يعظه وهو لرجل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال  ً  هرمك، قبل شبابك خمس، قبل خمسا

 .أ موتك قبل وحياتك شغلك، قبل وفراغك فقرك، قبل وغناءك سقمك، قبل وصحتك

  هِّ فِّيَما أَفأنَاه   أ: وقال رِّ ٍس: َعنأ ع م  أََل َعنأ َخمأ َم الأقِّيَاَمةِّ َحتَّى ي سأ ول  قََدَما ابأنِّ آَدَم يَوأ َوَعنأ َشبَابِّهِّ فِّيَما  ،اَل تَز 

تََسبَه  وَ  ،أَبأاَله   نأ أَيأَن اكأ َل فِّيَما َعلَِّم؟ ،فِّيَما أَنأفَقَه  َوَعنأ َمالِّهِّ مِّ  .أَوَماذَا َعمِّ

 

 الروضة الشريفة
  تمثل الروضة الشريفة المكان الواقع بين بيت المصطفى صلى هللا عليه وسلم وهو بيت عائشة وبين

َضةٌ  المنبر الشريف، قال النبى:أ ي َروأ نأبَرِّ نأ  َما بَيأَن بَيأتِّي َومِّ يَاضِّ الأَجنَّةِّ أ وهو  مِّ الذى اعتمده رِّ

خوا للمسجد النبوى الشريف  .المؤرخون الذين أرَّ

   وقد وردت عدة أقوال فى تحديدها، ويبدو أن حدودها من الشرق دار عائشة ، ومن الغرب المنبر

 الشريف، ومن الجنوب القبلة، ومن الشمال الخط الموازى لنهاية بيت عائشة، وتقدر مساحة الروضة بـ

وتعتبر الصالة فى الروضة الشريفة أفضل من أى مكان  .م01م وعرضها 22 ها، حيث يبلغ طول2م 331

  .فإنها فى الصف األول ،المكتوبة إالّ  ،فى المسجد

 

 

 



 

01 
 

 (306) نشرة فاعتربوا

 "البستان" قصة أصحاب اجلنة
  ِّبر الكثير، روتها لنا سورة القلم، لنحذر من منع حقوق الفقراء، وحقهم فيما رزقنا هي قصة فيها من الع

 لتياقصة من تجاهل التحذيرات الهللا من نعم وعطايا، وأمرنا أن يكون للفقراء نصيب فيها، كما تحذرنا 

 . يرسلها هللا لنا لنعود إلى الصراط المستقيم

  عطي كل ذي ، وكان ال يدخل بيته ثمرة منها حتى ي  أتانبسأنه كان شيخ له جنة أيقول لنا ابن عباس

اح فر، فحملت جنتهم في تلك السنة ثمًرا لم يكن أثمره من قبل ،خمسةالفلما مات ورثه بنوه  ،حق حقه

 .الفتية إلى بستانهم بعد صالة العصر، فأشرفوا على ثمرة 

 قال ، وحق الفقراء فيما رزقهم هللاخرجوا ي   طغوا وبغوا وطمعوا، وقرروا أالّ  ثمرللى افلما نظروا إ

بعضهم: إن أبانا كان شيًخا كبيًرا قد ذهب عقله وخرف، فهلموا نتعاهد فيما بيننا أن ال نعطي أحًدا من 

  السنين المقبلة. فيالفقراء في عامنا هذا، حتى نستغني، ثم نستأنف الصنعة 

  واتفقوا على أن يخرجوا قبل  ،مبرًحارضي بذلك منهم أربعة واعترضهم الخامس، ولكنهم ضربوه ضربًا

 .فيقطفون الثمار ويعودون ، قبل تجّمع الناس أمام البستان أي بزوغ الشمس

 ارسلفقد  ،وألّن هللا يعلم السّر وما تخفيه الصدور  ً قلع  ،وهم يغطون في سبات عميق على بستانهم طائفا

ر، وعندما أتى األخوة وقفوا عند بابها حتى باتت كهشيم المحتظ ،نباتها، وأسقط ثمرها، وأيبس أوراقها

 .يتساءلون: أهذه جنتنا التي تركناها مثقلة بالثمار؟!

  ّاَل أهم األوسط وقال لهم: ورهم أخوقف الجميع ينظرون في ذهول، فذك مأ أَلَمأ أَق لأ لَك مأ لَوأ َسط ه  قَاَل أَوأ

ونَ  ينَ قَال وا س بأَحاَن َربِّّنَا إِّنَّا ك نَّ أفقالوا:  أت َسبِّّح  ونَ  ،ا َظالِّمِّ مأ َعلَى بَعأٍض يَتاََلَوم  ه  ال وا يَا قَ  أ أفَأَقأبََل بَعأض 

ينَ  ب وَن  ،َويألَنَا إِّنَّا ك نَّا َطاغِّ نأَها إِّنَّا إِّلَى َربِّّنَا َراغِّ لَنَا َخيأراً مِّ برة مما َعَسى َربُّنَا أَنأ ي بأدِّ أ، فانتبِّهوا وخذوا العِّ

 .نه يعدكم الفقرحصل لهؤالء، واحذروا الشيطان فإ

 عامر
ّ
جري أم

ُ
 م

  طارد بعض الناس ضبعاً، فهربت منهم والتجأت إلى بيت رجل، فخرج يصيح: أيّها فقصته عجيبة، حيث

 ،يعني الضبع، فانصرف الناس عن بيت الرجل ، وتركوا أمّ عامر في جواره! ي قد أجرت أمّ عامرالناس إنّ 

وافترسته وهو نائم! فتسامع الناس بالخبر، وصاروا يتداولونه وغافلت أّم عامر مجيَرها، فبقرت بطنه، 

وذهبت القّصة مثالً  يرّدده الناس كلّما وقعت حالة غدر ،متعّجبين وهم يرّددون ،: أّم عامر قتلت مجيَرها!

 مشابهة !

عرف اإلخوة عند املرياث
ُ
 ي

   عرف اإلخوة عند الميراث ... ت عرف المرأة عند فقر زوجها ... وي عرف الرجل عند مرض زوجته ....وي

 .ويعرف الصديق عند الشدة .... ويعرف المؤمن عند اإلبتالء
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 (307) نشرة فاعتربوا

 السابق والألحق!! قارون
  ومغروراً بنفسه  جاحداً هلل، كما كان متكبّراً وكان عاصياً  ،عث إليها موسىهو من األقوام التي ب  قارون، 

نصحه قومه ، عجز المجموعة من الرجال عن حمل مفاتيح خزناتهات تبسبب الكنوز واألموال؛ التي كان

 .بأاّل يفرح فرحاً يشغله عن شكر هللا

   مأ أ في القرآن جاءوقد وَسى فَبَغَى َعلَيأهِّ مِّ م  ن قَوأ وَن َكاَن مِّ َن الأك ن وزِّ َما إِّنَّ َمفَاتَِّحه   ،إِّنَّ قَار  َوآتَيأنَاه  مِّ

ةِّ  بَةِّ أ ولِّي الأق وَّ ينَ  ،لَتَن وء  بِّالأع صأ حِّ بُّ الأفَرِّ هَ اَل ي حِّ ه  اَل تَفأَرحأ إِّنَّ اللَـّ م   أ.إِّذأ قَاَل لَه  قَوأ

  ء لقا ح سنب كما نصحوه، اقبل أن يتركه ها، وأن يتمتّع بهللا التواضع وصرف أمواله في سبلبه ونصح

َرةَ أ: تعالى لاق ، من فضله، ألنّه إذا حقق هذا الشكر سيزيده هللاالناس خِّ ه  الدَّاَر اآلأ َوابأتَغِّ فِّيَما آتَاَك اللَـّ

نأيَا َن الدُّ يبََك مِّ ه  إِّلَيأَك  ،َواَل تَنَس نَصِّ َسَن اللَـّ ن َكَما أَحأ سِّ ، لكنَّ قارون بيّن لقومه أنَّ هللا أعطاه هذا أَوأَحأ

 . هذا اإلكرام يستحق و ألنّه يحبهالمال 

  ن أهللا: قول غير صحيح ؛ بدليل هذا  هقولو لََك مِّ هَ قَدأ أَهأ ي أََولَمأ يَعألَمأ أَنَّ اللَـّ ندِّ لأٍم عِّ قَاَل إِّنََّما أ وتِّيت ه  َعلَى عِّ

عًا ثَر  َجمأ ةً َوأَكأ نأه  ق وَّ ونِّ َمنأ ه َو أََشدُّ مِّ َن الأق ر  لَبَِّس أجمل و ،نصائح إاّل أنَّه لم يتّعظال ورغم كل أ،قَبألِّهِّ مِّ

َب أثي  .مراكبه، وخرج على قومه ومعه خدمه وحشمه فخمابه، وَركِّ

   ،داره خسف به وب هللا كان عقابه بأنفتمنّوا أن يكونوا مكانه، وفغبطه وحسده من كان ي حب الحياة الدنيا

...فكم قارون اآلن في األرض؟!، وهل من معتبر؟!، يمر هؤالء على األرض، ولم يستطع أحد أن ينقذه

يدٍ  كأنها ال تعنيهم ،أآيات هللا و يَن بِّبَعِّ َن الظَّالِّمِّ َي مِّ  .أ!َوَما هِّ

 

 
ُ
 حيي املوءودةم

   مي بذلك ألنه ّمر برجٍل من قومه يحفر بئًرا وامرأته تبكي، فقال هو صعصعة بن ناجية جٌد الفرزدق، وس

فعل ت فقال له: لمَ  أ،أي يدفنها في التراب وهي حيةأبنتي هذه إريد أن يئد فقالت: ي   !تبكين؟ لها:عالمَ 

ي اشتريتها منك بناقتي هاتين يتبعهما أوالدهما، فتعيشون بألبانهما، وال تئد فقال: إنّ  ،لفقري قال: !لك؟ذ

 . الصبية

  ّبقني لها أحد منسهذه لمكرمة ما  فقال: قد فعلت، فأعطاه الناقتين وجمالً كان تحته، وقال في نفسه:إن 

  .فداها، فجاء اإلسالم وقد فدى ثالثمائة موءودة يسمع بموءودة إالّ  فجعل على نفسه أالّ  ،العرب

 

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 قالوا: ال  ،أرأيتم لو أن نَهًرا بباب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟أ

 .أطايافذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو هللا بهن الخأقال:  ،يبقى من درنه شيء
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 (308) نشرة فاعتربوا

 أخواتهافاقت خاطرة 

  عوِّّد نفسك  ،قوالأتجاهل ، فعالأتجاهل ، شخاصأتجاهل ، حداثأتجاهل ، تحتاج إلى تجاهلدائما الحياة

بعضهم غلب ماؤه  ،لق الله الناس من ماءٍ وطينمر يستحق وقوفك ! خ أفليس كل  ،على التجاهل الذكي

 وبعضهم غلب طين ه ماءَه فصار حجراً. ،طينَه فصار نهراً

  حتى ال، المهم أن تنسى أيضاً مكان الحفرة، في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائكإجعل 

 تبيض الدجاجة بيضة زهيدة الثمن، تعود اليها في لحظات الخصام!

 .تك تتحدث أصمت ودع إنجازا ،ف من الكافيارالبينما تضع السمكة اآل، الدنيا بقيق فتمأل

 حمد: تسعة أعشار العافية في أمام قال اإل، تروىشأرب من كأس التغاف ل حتى إإذن ! ؟ت ريد أصدقاء

ثق بأنه قد تألم حتى  ،عصابألنه بارد ابأتصفه  شخصاً يتجاهل ما يزعجه ال ، إذا رأيتالتغافل

 . الرحيل تستحق إالّ هناك أخطاء تستحق فرصة أخرى وأخطاء ال!!تخدر

  علم أنه من أهم ما يغرسه التوحيد في قلبك أن إو ،ن يرحلوا دون استئذانأفلنحذر من الذين نحبهم

فهو الذي أضحك وأبكى وهو الذي أسعد وأشقى وهو الذي أغنى   ،هللمن أسعده ا سعيد إالّ تعرف أنه ال

 ،البيوت وأبالرفاهية  د والوالألواج افالسعادة ليست بالزو،وأقنى

 .هلل ومحبتك لسيدنا رسول هللا صلي هللا عليه وسلمالسعادة في اتصالك باالسعادة كل 

 

 
ُ
 !صواتاألقلد م

   قلد واستطاع أن ي ،والحشرات والطيور البشر والحيوانات قلد أصواتشخص إسمه  بيرسي يستطيع أن ي

جبال لى إأن أصدقاءه أخذوه في رحلة  معه ومن غريب ماجرى، صوات المختلفةاألثمانمائة صوت من 

طلق صوتاً من السيارة، وخطر في باله أن ي   اجميع واأمريكا ليشاهد المناظر الجميلة الرائعة، ونزل

وهم  أصحابه شاهد التفت بعدها إذ أنه عندما  ،ولكنه جنى على نفسه  ، وفعال فعلكأصوات الدببة

 من شدة الذعر. يهربون بالسيارة

 جوِع كلبك يتبعك
  يَر، وهي قاعدة سياسيَّة بحتة اتبعها غيره من الملوك، حيث كان الملك أول من قالها ملك من ملوك مأ حِّ

الحميَري ظالماً يسلب الناس أرزاقهم ويجعلهم بالكاد يأكلون، ولم يحفل بالنصح الذي يأتيه من 

إني ألرحم هؤالء   مستشاريه، فلما جاءته زوجته وقد رقَّ قلبها لحال الناس أو خافت منهم؛ فقالت له:

يلقون من الجهد ونحن في العيش الرغيد، وإني أخاف أن يكونوا عليك أشياعاً وقد كانوا أتباعاً، لما 

 .فأجابها الملك: جوِّع كلبك يتبعك
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 (309) نشرة فاعتربوا

 اإلعتذارِ 
ُّ
 فن

  ِّمفاد ها أّن االنساَن غير  معصوٍم من الخطأ، وهذا ما جاء على لسانِّ خير ، سنةٌ من سننِّ هللاِّ في خلقهِّ

بره  وال يتوب  إلى هللاِّ عن أالبشرِّ حيث  قال:أكل   بن آدم خطاء، وخير  الخطَّائين التّوابونأ، فمن يتولى كِّ

، سراناً كبي خطأه، ويعتذر  ممن أخطأ في حقهِّ  . راً فقد خسَر خ 

  نخطأ، والعترافِّ بإلحاول التهرَب من انالعيَب أن  خطئ ، ولكننوليس العيب  أن ، تهرب  من اإلعتذارِّ

رض  بالحق فضيلة، ونع فاإلعتذار  ثقافةٌ راقيةٌ وشجاعةٌ، ال ت قدرها إالّ االرواح  الجميلة الراقية، فاإلعتراف

 علَّ بعض األباءِّ يستفيدوَن منها. القصةَ التالية،

 عيناه ، المدربيَن يقول : خالل تقديمي إلحدي الدورات، الحظت  رجالً، قد تغيرت مالمح  وجهه، ودمعت حدأ 

وقد كنت  أتحدث  عن مهاراتِّ التعامل مع االبناء، وكيفية إحتوائهم وإستيعابهم، في بعض المراحل الع مرية 

 حتياج لدعم آبائهم. إلبناء في قمة األالتي يكون  فيها ا

  إن لدَي ابٌن !إنفراد، قال: هل تعلم لماذا تأثرت  بهذا الشكل ونزلت دموعي؟ ىالرجل  وحدثني علجائني ،

 يبلغ  من العمر سبعة عشر عاماً، هجرته منذ خمسِّ سنواٍت، ألنه ال يهتم بكالمي ، ويدخن  السجائرَ 

أن أقاطعة ، ولكنّه لم يتراجع ، فبنيت  له غرفةً  وأخالقه فاسدة، كما أنه ال يبرُّ أمه وال ي صلي، فقررت

 خاصةً علي سطحِّ منزلي، وحرمته من دخول المنزل ابداً. 

  : تأثرت  كثيراً عندما سمعت  كلمات ك، وال أدري اآلن هل أستمر في مقاطعته ؟ بماذا تنصحني؟!، قلت 

اإلستمرار في الخطأ، بل عليك ايضاً ، فإنك بمقاطعتك ت ساعده  علي فورابالتأكيدِّ عليَك إعادة العالقات 

رد الرجل  متعجباً: انا والده ، قلت  له: إّن على المخطئ أن يعتذَر مهما بلغت مكانته ، لم  االعتذار منه،

 . ي عجبه كالمي بالطبع، وأنصرف بعد أن شكرني علي إهتمامي

  ،ى طرقت  الباب عل  :فقال خباره،سألته  عن أفوفي اليوم التالي جاء مبتسماً سعيداً، وقد خمنت  السبب

ي تفي حضني وهو يبكي، فبكيت  معه ثم نظر إلّي قائالً: يا أب ىرتمأعتذرت  منه، فأليالً، و إبني العاشرة

 فإني لن أعصيَك ابداً.  ،أخبرني ماذا تريدني أن أفعل

 

 يقول عامل احــــياء أمريكي                                            

  وقام بمعالجته ،فحمله إلى عيادته البيطريه ،شاهد في طريقه كلب مصاب بكسر إحدى قوائمهطبيب، 

وبعد فترة من الزمن سمع الطبيب نباح الكلب عند باب  ،وبعد أن تماثل للشفاء أطلق الطبيب سراحه

من الذي  ،فسبحان هللا،!!، فلما فتح الباب وجد الكلب الذي عالجه ومـــــعه كلب آخر مصاب ؛عيادته

 !!.ه هللاإنّ ال شك   ! وعلمه هذا ؟؟ الكلب ألهم

 

 يف التاريخ فتاةأطول 

  وقد ماتت في برلين  ،سم !!! 211ذكرها التاريخ هي ماريا فيدا حيث بلغ طولها   فتاةأطول ي ذكر أّن

 !!ولم تتجاوز السابعة من عمرها
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 (310) نشرة فاعتربوا

 اإلستقبال
ُ
 سحر

   اإلستقبال، فت سر  وتبتهج  لرؤيته، هؤالءِّ كمفاتيح الذهب، يفتحون كل قلٍب ببشرهم بعض  الناسِّ ي حسن

زن ه في  ، وح  ه  في وجههِّ وح سن كالمهم وكرمِّ أخالقهم، وكما قال اإلمام علي رضي هللا عنه:أ المؤمن بشرِّ

سن اللقاءأ،  . ستقبالإلا فلنتعلم ون بدع  ونح سن قلبه، ومن الدهاء ح 

 قلوب تتعانق ال، فواصر األّخوة والمحبةأ وتزيد   ،تأسر القلوبالنابعة  من القلبِّ  وطالقة الوجهِّ اإلبتسامة ف

، وقد قيل: أن بشاشةَ وجهِّ المرءِّ خيٌر من روعة الصحبةو لطيب اللقاء وفرحةِّ  ،قبل أن تتصافح األيادي

في التعامل مع األفراد، الطعام الشهي، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك، فاإلبتسامة من أرقى األساليبِّ 

 وبما أنها مجانية، فلماذا ال نتعلمها جميعا .

 ءة بني الناسوتضيع املرحىت ال
  واذ برجل ممدد تحت  ،حد الفرسان كان يعبر الصحراء ممتطيا صهوة جوادهأن أمن قصص العرب

طببه ف ،فهب الفارس العربي لنجدة الرجل ،الشمس يكاد يلفظ أنفاسه األخيرة من لهيب الصحراء

 .واسقاه واطعمه حتى أصبح قادرا على الكالم والنهوض

 قام الفارس بوضع الرجل على فرسه وجعل يقودها ،وألن الشهامة واألصالة العربية ليس لها حدود، 

بما تحمله من ماء  فرسضرب على اللثام هاربا بال ،حتى اذا استجمع الرجل باقي قوته واشتد عوده

 . لفارس ليالقي مصيرهتاركا ا ،وزاد ومتاع ومال

 لم و ،لى الرجل حتى أذا كان في مسافة األمانإولكن تريث واخذ ينظر  ،لم يقم الفارس باللحاق بالرجل

لى إألتفت الرجل ، يا أخا العرب ،قال : يا أخا العرب ،رناداه في مشهد مؤث ،يعد باالمكان اللحاق به

 ،حدث العرب بما صنعتال ت  ، ك ال ابتغيها ولكنقال الفارس: الخيل ل، الفارس وقال له : ما تريد ؟؟

 . المرءة بين الناس فتضيع  

ا مات
ً
 عامل الرياضيات جوع

 2111، وفي عام 0011ولد في عام  ،كان كورت جودل من أهم علماء الرياضيات في القرن العشرين 

  . مفكر مؤثر في تاريخ العالم 011أدرجته مجلة تايم ضمن أفضل 

  الرياضيات العبقري كان لديه بعض المشاكل الصحية والنفسية، خاصة بعد أن أصيب بنزيف لكن عالم

  .أن يتبع نظام غذائي صارم بعدها قرر ،حاد نتيجة إصابته بقرحة االثنا عشر

 إمكانية تعرضه  من فاخي، وكانت زوجته تدعمه، لكنه كان أيًضا همن وزن الفقدانه كثير النظام أدى

  .ه أو أن تتذوقهتالذي تعده له زوج ه كان يرفض تناول أي طعام إالّ للتسمم، لذلك فإن

  وبسبب مرضها احتجزت فيه لمدة ستة أشهر ،م دخلت زوجة جودل المستشفى0000في أواخر عام، 

ه وزن اصبحولم يعد بإمكانها تحضير الطعام لزوجها، وخالل فترة غيابها رفض جودل تناول أي طعام، و

  . ي النهاية مات بسبب الجوعفقط وف غراماكيلو 20
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 (311) نشرة فاعتربوا

 من طرائف اللغة العربية
  ّكلمهم يسألونه من أي العرب عندما ي   حتى إنّ  ؛جيد اللغة العربية بطالقةرجاًل من فارس ي   ي قال إن

من  اوذات يوم وجد مجلس، جيد العربية أكثر من العرب!فيضحك، ويقول: أنا فارسي وأ  ! العرب أنت؟

 .العرب، فجلس وتكلم معهم، وسألوه: من أي قبائل العرب أنت!؟

 فقام أحد الجلوس وقال له: اذهب إلى فالن بن ، ضحك وقال: أنا من فارس وأجيد العربية خيراً منكم

وكان ذلك األعرابي ذا فراسة  ،غلبتنا كما زعمتوفالن وكلمه؛ فإن لم يعرف أنك من العجم فقد نجحت 

الباب تقول: من  بنة األعرابي خلفإوطرق الباب فإذا ب ،فارسي إلى بيت األعرابيذهب ال، شديدة

 رد الفارسي: أنا رجل من العرب وأريد أباكِّ .، بالباب!؟

 تعني أن أباها ذهب إلى الصحراء فإذا حل الظالم أتى ،قالت: أبي ذهب إلى الفيافي فإذا فاء الفي أفى، 

حراء سيد الص ،يافي كي يفيء بفيئة فإن فاءت الفاء فاء بفيئهاجابت: فاء الف، قال: إلى أين ذهب!؟

دت: فر بنتي من بالباب؟إحتى سألتها أمها: يا ، خرج ليعود لنا بصيد، فإن غربت الشمس عاد بصيده

 وعاد!. هرج البنتب !! فاكتفىأعجمي على الباب يا أمي

 !هل من آباء بهذه القسوة ؟

  عامـاً، وذلك ألنه عاكس فتـاة عندمـا كان في التاسعة  01إبنهمـا لمدة  في دولة األرجواي حبس أبوان

وقد طال شعره حتى وصل ،!،  عشــرة من عمره، حبساه في غرفة منفردة داخل البيت، ال ي غــادرهــا أبدا

 مإلى خصره، ونمت له لحية وأظافر طويلة، وبدأ عليه األعيـاء.... ولم يكتف والداه بسجنه؛ بل أنهما ل

يتحدثا معه طوال األعوام األربعة عشـر التي قضـاهـا حبيسـاً، وعندمـا قرر الوالدان أطالق سراحه لم 

 !! يكن هنـاك مكان له سوى مستشفى األمراض النفســية.

 ال تنام منذ ثلث قرن!! إمــرأة
   30أنهـا لم تنم منذ عـاماً، قالت   11إمــرأة من جنوب الفيتنـام أسمهـا  تي لي هانغ  تبلغ من العمر 

عامـاً، وأنهـا حاولت اإلنتحـار مرتين بسبب هذا المرض المؤلم، الذي وصفه األطباء بأنه نـادراً جــــداً، 

وقالت أنهـا فقدت القدرة على النوم إثر والدة طفلها األول ، وأخفقت جميع األدوية المنوعة والمسكنة 

عــادة النوم إليهــا، وهي ت مضي الليل في القيـام بأعمــال الغربية والشرقية ووصفات الطب البديل في إ

 !!منزلية.

 !أقوى صوت بشري
  ي ذكر أّن أقوى صوت بشري، كان لرجل إنجليزي مات في العقد الثامن من عمره، كان يقف في مزرعته

تى يجد التي تبعد ثالث كيلومترات عن داره، ثم ي نادي زوجته أن جهزي العشاء، وما إن يصل الدار ح

 !!كل شي جاهزاً في انتظاره
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 (312) نشرة فاعتربوا

 قصة الببغاء الذى كشف لغز جرمية قتل

  ،لعديد من هناك افتنتشر جرائم القتل فى كل مكان بالعالم؛ تركت بمختلف أنواعها أثًرا سيئًا على النفوس

  .خالل فترة زمنية قصيرة ك شفت جرائمالجرائم باتت لغًزا بال حل، وهناك 

  هوو؛ نمواطنيالقضية مقتل أحد  في شهده المجتمع األمريكي ما هاب فى عالم الجريمة، ومنائغروهناك 

 !!ببغاء من خالل هاجريمة بعد عامين من وقوعالأن يقوم بكشف لغز 

 مواطن مقتواًل داخل شقته؛ ولم يكن فى مسرح الجريمة سوى الجانى والمجنى عليه  حيث ع ثر على

  .شهد اللحظات األخيرة فى حياة الضحية حيث؛ ”بود“ همالذى اس ،والببغاء

  كان الببغاء يردد الكلمات التى جاءت على لسان القتيل قبل وفاته بلحظات؛ مما أدى إلى سهولة الوصول

 الجريمةعن طريق ذلك الببغاء الذى ساعد فى كشف حقيقية  ،إلى القاتل

  االنتحار تحاولثم جريمة اال ت،هى التى نفذأينا جلأاستطاع رجال الشرطة التأكد من أن زوجة القتيل 

طلقًا أن الشرطة ستصل إلى ، لتفش لكنها يقة حقالكانت تؤكد براءتها من دم زوجها القتيل، ولم تفكر م 

 . ترديدهاوحفظ كلمات زوجها األخيرة  الذي،بسبب ذلك الببغاء

 أنها لم تخضع لتلك التوسالت؛ وقامت و، ..أال ت طلقي.التوسلأ  كان الببغاء يكرر فى نهاية كالمه عبارة

ر قام الببغاء بترديد الحوابعد أن  وبالفعل أخذت المحكمة بشهادته، وجود ببغاء ذكىببتنفيذ جريمتها، 

أصبحت شهادة الببغاء من أغرب األمور التى حدثت تاريخيًا؛ فى واحدة ، والذى دار قبل وقوع الجريمة

  .من جرائم القتل األمريكية

 

 طاع غضبه أضاع أدبهمن أ
 كبر ٲالتسامح  هو  ،سولكن عليك أن ال  تؤذي أحداً من النا ،ليس عليك إسعاد  كل الناس

غرس إ، من أطاع غضبه أضاع أدبه، االنتقام أحد مظاهر الضعف وحب  ،مراتب القوة

لَم  بَِّمنِّ اتََّقى   أ،شجرة اليوم تنعم بظلها غدا فال  ،الناسإياك أن تدخل في نوايا ،  أه َو أَعأ

َلم  َما،أعالم الغيوب في القلوب إالّ يعلم ما َنا اإلنأَساَن َونَعأ  أ.بِّهِّ َنفأس ه   ت َوسأوِّس   َولَقَدأ َخلَقأ

 

 يا خبت من يكن النقيب خاله
  ّنوا لمن يتزوج حديثًا شخًصا يقوم على طلباته ويؤدي أصل المثل أنه كان في عادة العرب قديًما أن يعي

 ؛ومن هنا كان أصل المثل الشعبي ،لمدة أربعين يوًما، ويكون اسم هذا الشخص النقيبخدماته ويرعاه 

ويفعل ذلك عن حب حقيقي وصدق  ،حيث أن الخال يكون أكثر اهتماًما بابن أخته وأكثر عناية ورعاية

يب قوالعمل على راحته بشتى السبل، لذلك يقولون: يا بخت من كان الن ،في االعتناء بحاجة ابن الشقيقة

 خاله. 
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 (313) نشرة فاعتربوا

 قصة ناقة صاحل عليه السالم

  أرسل هللا نبيّه صالحاً إلى قبيلة ثمود؛ ليدعوهم إلى عبادته، وطلب قومه منه آيةً تدّل على صدقه، وذلك

بأن ي خرج لهم ناقة ع َشراء، من صخرة صّماء؛ فقد عيّنوها بأنفسهم؛ فاستجاب لهم صالح؛ بشرط أن 

 يؤمنوا به؛ فدعا ربه فأعطاهم ما سألوا، وولدت الناقة. 

 اء يشربون منه، وعيّن صالح للناقة وإبنها يوماً يشربان من ماء البئر، وللقوم يوم، كان للقوم بئر م

وفي اليوم الذي تشرب فيه الناقة كانوا يحلبونها ويملؤون أوانيهم وأوعيتهم من حليبها، ولكنّهم طمعوا 

تل ناقة من ق في أن يستفردوا بماء البئر في كّل يوم، وبسبب تكذيبهم لصالح ، وبالرغم من تحذيره لهم

 هللا، إاّل أنهم قتلوها.

   فغضب هللا عليهم، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم، والرجفة من تحتهم، ومن ذلك قوله : أَكذَّبَتأ

هِّ َوس قأيَاَها، فََكذَّب وه  فَ  هِّ نَاقَةَ اللَـّ مأ َرس ول  اللَـّ قَاَها، فَقَاَل لَه  ود  بَِّطغأَواَها، إِّذِّ انبَعََث أَشأ َدَم َعلَيأهِّ عَ ثَم  وَها فََدمأ مأ قَر 

اَها. مأ فََسوَّ  َربُّه م بِّذَنبِّهِّ

أيها المسلمون: إياكم السكوت على إضطهاد علمائكم ظلما وزورا!!،فإنهم يرزحون في سجون الطغاة 

مأ إِّالَّ أَن نأه  وا مِّ أ، فإن استمر  وال ذنب لهم أَوَما نَقَم  يدِّ يزِّ الأَحمِّ ِّ الأعَزِّ ن وا بِّاَّللَّ مِّ سكوتنا وال مباألتنا، فإن ي ؤأ

 هلل تدبير مخيف بل تدابير ال يعلمها إال هو!!.

 

 !!أبرد بلدة مأهولة على وجه األرض
 ،على دوامهم اليومي في ظروف الشتاء القاسية، البرد  يواظب تالميذ أبرد بلدة مأهولة على وجه األرض

يذ في بلدة أويمياكون، شمال شرق ويتجه التالمتحت الصفر،  10،حيث درجة الحرارة  القارس والظالم

 ،اءً مس الخامسةوينتهي الدوام المدرسي  ،صباحاً في الظالم الحالك التاسعةروسيا إلى مدرستهم الساعة 

 .مساءً  الثانية والربععلما بأن الشمس تغرب عند 

   أوالمدرسة، وتخدم طالب قريتين مجاورتين، يتنقل التالميذ بالحافلة إلى 0032نيت المدرسة عام ب ، 

تتوقف المدرسة عن استقبال التالميذ عندما ، كالب الهاسكي الشهيرةومشيا على األقدام برفقة أهاليهم 

 تحت الصفر .درجة  ست وخمسينتنخفض درجة الحرارة إلى 

 
 

 املسافة ليست صفرا!
  أشهر أبطال العصر الحديث في المالكمة، خالل إحدى مبارياته أرسل ضربة  كالي؛محمد علي ي ذكر أّن

ما ب ، بحيث أّن المختصين قدروا سرعتهاسريعة بيده اليسرى إلى خصمه، وعن بعد سبعين سنتمتراً 

قل إلى أدهشت الجميع ماعدا الخصم الذي غاب عن الوعي ون  وكم  في الساعة،  011يقارب  

 !!.المستشفى
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 (314) عتربوانشرة فا

 األخالقِ ؟
ُ
 مكارم

 
 !ما هي

  أعلَم األخالقِّ له منحيان، األول  ي دعى محاسن  األخالقِّ: وهذا يعتمد  مبديقول  أهَل اإلختصاصِّ أّن 

، المنفعة، فت حسن  لمن أحسَن إليك،  وت عطي من أعطاَك، وتصل  من وصلَك،  فاإلحسان  مقابَل اإلحسانِّ

 .األخالقِّ سعةٌ في األرزاقِّ وقد قيَل إن في محاسنِّ 

  ، ، زرعِّ الفي أّما الثاني فهو مكارم  األخالقِّ: وهو نمطٌ أرقى ألنه مرتبطٌ بالواقعِّ العميقِّ للنفسِّ البشريةِّ ضيلةِّ

 قولي وت حسن لمن أساَء إليَك، فهذا ال ت دركه  إاّل النفوس  العظيمة ، كأن تصَل من قطعَك، وت عطي من حرمَك،

 الرسول:أإنما ب عثت ألتمم مكارم األخالقِّأ.

  التوازَن اإليجابي في كل محاسن  األخالقِّ ومكارَمها هما السياج  المنيع  الذي يحمي األمة، ألنهما يحفظان

، هي التي أرسى مناحي الحياة،  هذه المنظومة  األخالقية  من القيم الضابطة لسلوك األفرادِّ والجماعاتِّ

،قواعدها وحي  الس  .الحضارة فاألخالق  الحميدة  هي أساس   ماءِّ

  سعادة  البشريةِّ ال تدوم  إالّ بتطبيقها، ولتثبيتها  في نفوس المسلمين بذل الرسول  جهداً إستثنائياً، ودعا

لق الحسنِّ الذي ليس بعده وال فوقه قانون.   البشرية كافةً للتعامل بقانون الخ 

  ،كان للكمالِّ أقرب، وكلما ط بق منها في أي مجتمع أكثر، كان وكلما اجتمعت األخالق  في شخٍص أكثر

، ألن األخالق الحميدة فيها سجيةٌ تلقائية، دون تكلٍف أو تصنّعٍ، دافعها األساس  ً للمدينة الفاضلةِّ لصيقا

 .تقوى هللا ومخافته، وإتباع السنة المطهرة، تنام  فيها بملء جفنيك

 ال: إنه ق قائد  ريتشارد، حيثالوقف  الحرَب الصليبية عندما مرَض جعلته  ي   ،أخالقِّ صالح الدين األيوبيو

ً ال قائَد لهم، وعندما  ، فقال الملك: إن الكرادلةمرَضه، أرسل له العالج، فأعترض  طالال ي قاتل  قوما

 ،المسلميَن إذا وعدوا صدقوا، وإذا فعلوا أخلصوا، ثم تناوَل العالَج فشفي ، فأعلن السالَم مع المسلمينَ 

 .ودفع لهم الجزية بدالً من محاربة قوٍم هذه أخالق هم

 ،ها، وتاج  المكارم العفة، وقمة  العفة، عفة اللسان والفرج  قيم الدنيا األخالق، وقمم  األخالقِّ مكارم 
 فقمة 

  .وأثر مكارم األخالق تنعكس  خيراً على صاحبها وذريته

 

 ال أبيع مروءتي مبال
  ّوكاد يكتسح بيتًا صغيًرا تسكنه امرأة فقيرة وأوالدها، فتبرع غنٌي  بمائة دينار  قد فاض، انهر ي روى أن

، وأوالدهامعه المرأة واقتحم الخطر، وبعد برهة رجع ولمن ينقذ هذه المرأة وأوالدها، فأخذ جندٌي قاربًا 

 . افي حاجة إليه ملهؤالء فإنه افأعطاه الغني المكافأة، فأبى أخذها قائاًل: ال أبيع مروءتي بمال ، أعطه

 

 
ُ
 كممن أعظم ما قيل من ال

 ي فالشريف لن تجده ف، حافظوا على الشرفاء ولو كانوا خصومكم، وال تفرحوا بالسفهاء ولو وقفوا معكم

والسفيه لن تجده في مواقف ، دنس مقامه بفعل قبيح، أو قول مشينشهماً؛ يأبى  أن ي   مواقف الكرامة إالّ 

كم ، فال تقتلوا أسودسّجل قوالً منصفامتلوناً جباناً خّواراً، يخشى أن يتخذ موقفاً شجاعاً أو ي   لشهامة إالّ 

 لئال تأكلكم كالب أعدائكم .
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 (315) نشرة فاعتربوا

 ذاكرة الشم يف القرآن الكريم
  خوته إحب سيدنا يعقوب إلبنه يوسف حٌب منقطع النظير، عاطفة أبوية جياشة، ال ي طيق فراقه!، فحسده

، فطلبوا من أبيهم أن يسمح ليوسف “ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا همسا على هذاأ

ن نِّي أَن تَذأَهب وا بِّهِّ  بمرافقتهم،أ ز   أ.قَاَل إِّنِّّي لَيَحأ

 مأ َوقَاَل  فلما حصل ما حصل من غدرهم واخبروا أباهم،أ تأ َعيأنَاه  يَاأََسفَى َعلَى ي وس َف َوابأيَضَّ َوتََولَّى َعنأه 

يٌمأ، ثم انتقل يوسف من البئر إلى بيت العزيز إلى السجن ثم إلى الحكم، وبعد أن عرفه  َو َكظِّ نِّ فَه  زأ َن الأح  مِّ

 أ،والقميص يختلط بعرقاذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا إخوانه وأعطاهم قميصة أ

 صاحبه، وفي العرق فرمونات

 فها العلم حديثا، ولكل إنسان فرموناته الخاصة به، إذا شمها من ي حبه يتذكره فرمونات كيماوية أكتش

ابن عباس: أهاجت ريح فحملت ريح قميص  فورا، ففي نفس هذه اللحظة تماما؛ يقول ترجمان القرآن

يوسف، وبين فلسطين والقاهرة مسيرة ثمان لياٍل على الجمال، فشّمها وعرفها يعقوب فور استدارة العير 

ال أَنأ  ل أن تصلهأوقب يَح ي وس َف لَوأ د  رِّ ير  قَاَل أَب وه مأ إِّنِّّي ألَجِّ ا فََصلَتأ الأعِّ أ،أ َولَمَّ ِّ إِّنََّك لَفِّى  ت فَنِّّد ونِّ قَال واأ تَٱَّللَّ

يمِّ  لَِّك ٱلأقَدِّ
 ،... ال ليس ضالال بل هو الحب الشديد الذي ذّكره فورا بيوسف!!، فكان يوسف بعد ذلك !!أَضلَ 

 

 جنم الدين أربكان الربفيسور من أقوال

 

 بو ويفسدوها، ولقد نجحوا في ذلك  هاإّن أمتنا هي أمة اإليمان واإلسالم، ولقد حاول الماسونيون أن ي خّرِّ

إلى حد بعيد، فالتوجيه واإلعالم والتجارة بأيديهم، واالقتصاد تحت سيطرتهم، وأمام هذا الطوفان فليس 

إلى سيرتها األولى، ونصل تاريخنا  هاالعمل معاً يداً واحدة، وقلباً واحداً؛ حتى نستطيع أن نعيد أمامنا إالّ 

 ً  .المجيد بحاضرنا الذي نريده مشرقا

 
 

 عجائب وغرائب!!

 

 وعدم استعمال الماء النظافة يذكر التاريخ أّن كثيرا من رهبان الديانات المختلفة كانوا يتعبدون بترك ،

ذلك ـي بوكان لوران جوبر طبيب هنري الثالث يوص اوروبا عادة المضمضة بالبول،وانتشرت في 

 فبولر يتيس مـفإذا ل ان ونظافتها، أما نبيالت اليونان كن يفضلن البول االسباني،ـأداء األسن نــلتحسي

ان كالفم والحفاظ على صحته، و لتنظيف ريـول البشــيستعملون الب الثيران، وكان الصينيون القدامى

 المسلمون يستعملون السواك، يقول الرسول:أالسواك مطهرة للفم مرضاة للربأ فأين الثرى من الثريا!.
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 (316) نشرة فاعتربوا

 حماولة سرقة جثمان الرسول!!

 
  ،عندما تولى نورالدين زنكي الحكم، كان متواضعًا مهيبًا وقوًرا، ي كرم العلماء، ارتبط اسمه بشرف عظيم

فاستيقظ فزَعا، فتوضأ  النبي وهو يشير إلى رجلين أشقرين يقول:أانجدني،أنقذني من هذينأفقد رأى 

وصلى ونام، فرأى نفس المنام مرة أخرى، فاستيقظ وصلى ونام، فرآه مرة ثالثة، حينها علم أن األمر 

 ."جلل، فاستيقظ وقال:ألم يبق نوم

  الدين الموصلي، فقص له ما وقع، فقال: وما قعودك؟!، فلنتجهز بقية  وكان له وزيرا ي قال له جمال

ليلتنا، ثم خرجا إلى المدينة، واجتمع سكانها في المسجد فقال الوزير: أإن السلطان قصد زيارة النبي 

  .ومعه أموااًل للصدقة،  ويأمر السلطان بحضورهم جميعا 

  كل واحد ليجد فيه الصفة التي رأها، فال يجد، في عطيه وينصرف، إلى أن انفض وكان السلطان يتأمل

 .قالوا: ال. فقال تفكروا وتأملوا فقال نورالدين: هل بقي أحد؟، ،الناس

   ا الرجلين اللذين أشار إليهم فكاناقالوا: لم يبق إالّ رجلين مغربيين، فانشرح صدره وقال:علّي بهما، ثم

  .ن أين أنتما؟ فقاال: من بالد المغرب نجاور النبي الكريمالنبي، فقال لهما: م

  ،فقال: أين منزلهما؟! فقيل قرب الحجرة الشريفة، فذهب إلى منزلهما، وبقي يطوف، حتى رفع حصيًرا

فرأى سردابًا محفوًرا ينتهي إلى الحجرة الشريفة، فضربهما ضربًا شديًدا، حتى اعترفا بأنهما 

 ي مع حجاج المغرب لسرقة جسد النبي. نصرانيان، بعثهما النصار

  كانا يحفران لياًل، فلما قّربا من الحجرة الشريفة أرعدت السماء وأبرقت، وحصل رجيف عظيم، فقدم

 وأمر بحفر خندق، بكى نورالدين زنكي بكاًء شديًدا، وأمر بضرب رقابهما، السلطان صبيحة تلك الليلة

أل الخندق ب الرصاص المذاب، فصار سوٌر من الرصاص، ليس له باب وال حول الحجرة النبوية كلها، وم 

 مدخل إلى الحجرة الشريفة.

 

رو الذئب
 
 العجوز وج

 

   ر قليالً!، ثّم غابت العجوز ذات يوم رضعه من لبن شاتها حتى كب  ربّت عجوز جرو ذئب صغير، وظلّت ت

إلى البيت وجدت  عن بيتها لبعض شأنها، وليس في البيت سوى شاتها وجرو الذئب!، وحين عادت

، وبدأت تخاطب الجرو قد بقر بطن الشاة، وبدأ يأكل من لحمها!، فأصابها الجزع وخيبة األملِّ 

 الجروقائلة :

 وأنَت  لشاتِنا ولٌد َربيبُ  ..…بَقَرَت ُشويهتي وفََجعَت قلبي 

 فَمن أنباَك أّن أباَك ذيُب !؟ ..……ُغذيَت بَدّرها وَربيَت فينا 

 فال أدٌب يُفيُد وال أديُب ! ..……اَع ُسوء إذا كان الطباُع طب
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 (317) نشرة فاعتربوا

 التصريح االول

 

  السيد ميشيل سيدييه رئيس برنامج مكافحة االيـدز في االمم المتحدة، يقول في أول تصريح صحفي له

بعد أن تولى منصبه الجديد: يجب ان نعمل لنجعل من االيـدز فرصة سياسية، نستطيع من خاللها  

إحداث تغيـرات رئيـسية في المجتمعات لعولمة المفاهيم، نستطيع من خاللهـا  حـل بعض المسـائل 

الشائـكة مثل مسألة التثقيف الجنـسي والحرية للشاذين جنسيا وحقوق االنسان وخاصة المرأة،يعني 

نه حق إيجاد وسائل ومشجعات للشاذين جنسيا إلظهار أنفسهم في المدارس والجامعات،على أساس أ

هِّ إِّنَّك مأ لَتَأأت وَن لقوله تعالىأ من حقوق اإلنسان، وهللا حرم ذلك من فوق سبع سموات، َول وطاً إِّذأ قَاَل لِّقَومِّ

يأنَ  َن العَالَمِّ نأ أََحٍد ّمِّ َشةَ َما َسبَقَك مأ بِّها مِّ يأك م   ،الفَاحِّ َجاَل َوتقأَطع وَن السَّبِّيأَل َوتَأأت وَن فِّي نَادِّ أَئِّنَّك مأ لَتَأأت وَن الّرِّ

قِّيأن ادِّ َن الصَّ هِّ إِّالَّ أَنأ قَال وا ائأتِّنَا بِّعَذَابِّ هللاِّ إِّنأ ك نأَت مِّ نأَكَر فََما َكاَن َجواَب قَومِّ  .أالم 

 

 رمحه اهلل الطنطاويمن لطائف 

 
 وال بميزان الربح والخسارة، بل  ،واطف والهبات والهدايا بمقياس البيع والشراءال تعامل الناس في الع

ه أنت، ستعيش مرة واحدة على هذه األرض، إذا أخطأت  عاملهم بالكرم والجود، ومن منعك شيئاً فأعطِّ

إعتذر، وال تكن صامتا، اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك، ومن يعرفك يدعو لك بالخير، ومن يسمع 

،رحمك هللا رحمة  ره حتى لو كان تحت الترابأعنك يتمنى مقابلتك، فمن تعطر بأخالقه لن يجف عط

 واسعة،فال زال عطرك فواحا لم يجف .

 

 يف عمان سجد أبو درويشم
 
 قد قام و ،يعتبر مسجد أبو درويش الذي يقع على قمة تلّة في منطقة األشرفية من أبرز معالم مدينة عّمان

درويش، وأصبح المسجد يعرف متعهد البناء حسن مصطفى شركس الملقب بأبي  0012ببناءه في عام 

 بإسمه منذ ذلك الحين.

  ويحتوي المسجد على  ،والمسجد بناء أبلق إذ تتعاقب في جدرانه مداميك حجارة بيضاء وسوداء اللون

 .معالم معمارية تتبع الطرز التاريخية المملوكية والعثمانية

  1111مساحة ب المحيطة بالمسجدمشروعاً لتطوير المنطقة  2110وقد نفذت أمانة عمان الكبرى في عام 

جد وإلى إبراز المس ،ويهدف المشروع إلى تحسين الحركة اإلقتصادية والسياحية في المنطقة ،متر مربع

 ً ً  ،بصفته معلماً معماريا   . وشمل المشروع ثالثة مبان جديدة تحوي مكتبة ومركزاً ثقافيا
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 (318) نشرة فاعتربوا

 !حماوالت فاشلة لسرقة قرب الرسول مخس
 

 والحجرة  !الفاطميون والروم مرتكبوها ؟!لسرقة قبر الرسولحصلت محاوالت فاشلة  هل تعلم أن خمس

وتتكون من  ،سنوات 1الكسوة كل  ترسل أ مصر كانت وقديما، مرة 02ممت ور   ،أبواب 1الشريفة تضم 

 . ديباج أسود مزركش بالحرير ومطرز بالذهب

  لسرقة الحجرة النبوية، األولى حدثت فى بداية القرن الخامس الهجرى، بإشارة من  حصلتمحاوالتخمس

إلى مصر، وانتهت بريح كادت تزلزل  انقلهلالحاكم العبيدى الحاكم بأمر هللا، وعلى يد أحد جنوده، وذلك 

ً  الجندياألرض من قّوتها، فعََرف   .أنه كان على خطأ فرجع تائبا

 ية أيضاً بإشارة من الحاكم العبيدى الحاكم بأمر هللا، إذ أرسل ناساً فسكنوا بداٍر قرَب المسجد المحاولة الثان

 .النبوى، وحفروا تحت األرض ليصلوا إلى القبر، فاكتشف النّاس أمَرهم فقتلوهم

 د هـ فى عه 110المغاربة سنة  جاءوا مع منماثنان  اأما الثالثة فخطط لها بعض ملوك المسيحيين، ونفذه

رأى فى نومه النبى محمد يخبره بأمر الرجلين، فاكتشف أمرهما وكانا  حيثالسلطان نور الدين زنكى، 

 .يحفران سرداباً يصل إلى الحجرة، فأمر بهما فق تال

هـ، حيث كانت مجموعة من الروم قتلوا عددا من المسلمين، عازمين على  100وحدثت الرابعة سنة 

ر، حتى إذا كانوا قرب المدينة أدركهم قوم من مصر فقتلوا منهم إخراج جسد النبى محمد من القب

رجالً من حلب إخراج  11والمحاولة الخامسة فى القرن السابع الهجرى، عندما حاول ، وأسروا من بقى

أن يمّكنهم من فتح الحجرة، فلما  أمير المدينة طلبوا منأن جسد أبى بكر وعمر بن الخطاب، وذلك بعد 

 .ابتلعتهم األرض هااقتربوا من

 

 لص وابن حالل؟؟

 

 قد و ،ومررت بجانب بائع موز، أثناء عودتي من العمل  للشراء / األردنقبل سنوات توقفت في صويلح

ا وم ،قسم له أنه بعده ما استفتحوكان صاحب البسطه يتحدث معه وي  ، توقف بجانبه بكب نمره حمره

، فتقدمت من صاحب البسطه، وسألته: شو القصة؟؟بعدها غادر البكب ، معه سوى هالخمس ليرات!

فقال: ال مشان ، فقلت له: طيب اشتكي عليه وانا بشهد معك، يؤخذ المعلوم!  فقال لي: هذا مراقب بدو

 وهللا مابقبل بأقل ،واحد ثاني بعرفه ءوجا  إذا راح،بن حالل بقبل بالخمس ليراتإوهللا انه ، هللا دخيلك

 . بن حاللإنه في لص وإلي عفكانت هذه أول مرة بتمر، م العشرينأمن الورقه 

 

 الدعاء ... الدعاء

 
 بأ لَك مأ  َوقَاَل َربُّك م  يطلب المولى عز وجل منّا أن ندعوه ونرجوه حيث يقول:أ تَجِّ ع ونِّي أَسأ أ، ويقول ادأ

يأيضاأأ بَادِّ َوةَ الدَّاعِّ  َوإِّذَا َسأَلََك عِّ يب  َدعأ جِّ
يٌب أ   ...أإِّذَا َدَعانِّ َعنِّّي فَإِّنِّّي قَرِّ
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 (319) نشرة فاعتربوا

 يف القدس لصخرة املشرفةا
 صخرة  ، وهيالمسجد األقصى هي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل، تقع في أعلى نقطة من

ارت حولها ، وارتفاعها حوالي المترين تقريباً، وقد دمتراً  00و 03تتراوح أبعادها بين حوالي  طبيعية

 القصص الخيالية غير الصحيحة بشكل كبير.

   والحقيقة أنها صخرة عادية ليس فيها أي ميزة، إالّ أنها كانت قبلة أنبياء بني إسرائيل من قبل، وقيل إن

 بئر ، وفيها مغارة صغيرة تسمىاإلسراء والمعراج النبي محمد عرج من فوقها للسماء ليلة

 وهي تجويف طبيعي أيضاً، وليس فيه أي ميزة خارقة للعادة. األرواح

  القبة، وبناء قبّة الصخرة لم يكن  عبد الملك بن مروان فوقها، وبنى عليها مسجد الصخرة وقد ب ني

الهندسيّة في الدولة األموية، رصد له الخليفة عبدالملك خرج باألمرالهيّن، بل لعلّه من أعظم المشاريع 

 مصر لسبع سنواٍت، وذلك لتغطية التكلفة المالية للبناء.

  مليون دينار ذهبي،  01مليون دينار ذهبي، فهذا يعني أن التكلفة كانت  2.1كان خراج مصر في السنة

بي، فأراد الخليفة أن يهديها للقائمين على البناء ألف دينار ذه 011وبعد اكتمال البناء تبقَّى من الميزانية 

 نحن أولى أن نزيدها من حلي نسائنا.»ولكنهم رفضوا وقالوا: 

  فأمرالخليفة بأن ت ص هر النقود الذهبية لت طلى بها القبّة الن حاسية، وللعلم فقد تعرضت تلك القبّة للخراب

، حيث أمر الملك حسين رحمه هللا بتغطيتها 0001عّدة مرات، وآخرمّرة ط ليت فيها بالذهب كان في عام 

 .باأللواحٍ المطلية طالًء كيميائيًا بطبقٍة من الذهب الخالص 

 

 تبني النبي لزيد بن حارثة

  تبنى النبّي صلّى هللا عليه وسلّم زيداً في الجاهلية قبل اإلسالم، وكان زيد مولى للسيدة خديجة رضي هللا

د حيٍن جاء والده للبحث عنه في مكة، فعرفه فطلب إلى النبّي أن يشتريه عنها، فأهدته لرسول هللا، وبع

منه، فأخبره رسول هللا أنّه عائٌد له إن كان قد اختاره دون أن يبتاعه، وإن أحّب البقاء مع النبّي فله 

وأعلن  دذلك، فكان اختيار زيد المكوث مع النبّي عليه السالم، ففضله على والده، فس ّر النبّي باختيار زي

 تبنّيه له.

 أخبار المقى واملغفلني

  فلما عاد اجتمع حوله حج إلى بيت هللا أحد البخالء أن أخبار الحمقى والمغفلينجاء في ،

 وطلبوا منه أن يفي بوعوده بخصوص الوليمة التي وعدهم بها قبل الحج، أصحابه،

 .كل ما قلناه قبل الحج قد غفره هللا لنا:  فأجاب الحاج

 

 هيومديفيد 
  موته:سكرات م قال عنه من رآه في  0001وهو مؤرخ اسكتلندي وملحد مات عام 

 أ كان يصيح : النيران تحرقني بلهبها أ وكان يائساً وقانطاً لدرجة تثير الشفقة.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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 (320) نشرة فاعتربوا

 اذا تنازل الرجال ضاعت النساء
 رآها عمر  فلما ذهبت ترمي الجمار ،النساءوكانت من أجمل ، قدمت امرأةٌ الي مكة تريد الحج والعمرة

ة فلما كانت الليل، جبهفكلمها فلم ت   وكان مغرما بالنساء والتغزل بهن، بن أبي ربيعة الشاعر المعروف

فألح عليها فخافت ،  إليك عني فاني في حرم هللا وفي أيام عظيمة الحرمة، فصاحت به الثانية تعرض لها

اخرج معي فأرني ، فقالت ألخيها في الليلة الثالثة، فتركته ورجعت الى خيمتها ،من افتضاح أمرها

 :  فأنشدت قائلة، فلما رأى عمر بن أبي ربيعة أخاها معها مكث في مكانه ولم يتعرض لها، المناسك

 وتتقي صولة المستأسد الضاري.... عدو الكالب على من ال أسود له

  وددت لو أنه لم يبق فتاة من قريش إال سمعت بهذا : القصة قالفلما سمع أبو جعفر المنصور هذه

تقول  فإذا أرادت الخروج من البيت ،و كان بإحدى البالد امرأة صالحة عاقلة وكانت معها فتاة... الخبر

كالشاة بين الذئاب يتجرأ  ،فإن المرأة دون رجل يحميها ويوسع لها الطريق، البنها: اخرج مع أختك

؟؟!،  تعرض لها وهي في بيت هللا، خوة واالزواجإلرسالة الى اآلباء واألمهات واهذه ، عليها أضعفهم

 ؟؟!فكيف باسواقنا وشوارعنا

 

 !!اجلراد سرب حامي

 فوجد  ،فخرج فزعاً ينظر ما األمر ،ي حكى أن أحد األعراب في الجاهلية سمع ضجة وجلبة خارج خيمته

فقالوا : كنا نالحق سرب جراد وقد فّر منا  ،األمر؟ فقال لهم : ما ،جماعة من قومه قد حملوا عصيّهم

وقال لهم : جراد ، فدخل خيمته مسرعا وخرج شاهرة سيفه ،وحط رحاله في فيء خيمتك ونحن نريده

ووقف يحرس سرب الجراد حتى تحرك الظل وحمي الرمل وطار سرب ، احتمى بي كيف أسلمه لكم

ومن يومها إذا أرادت العرب  ،!ودخل خيمته ،وما تطلبونعندها التفت إليهم وقال : اآلن أنتم  ،الجراد

 .!فالن أحمی من حامي الجراد : أن تمدح أحداً بالحميّة قالت

 

 أغرب أعياد اليهود... عيد الربكة
  على  الحمير حملبفي عيد البركة  ونيقوم ، حيثالحميربيتبركون فيه أنهم أغرب أعياد اليهود إن من

الخلفية الدينية وراء تصرفهم هذا و، والسير فيها وسط تصاعد الهتاف بأنهم شعب هللا المختار ،أكتافهم

بن هللا ويعبدونه، وكانوا يقدسون حماره ويتبركون أع زير حماراً، وكانوا يعتبرون العزير للهو أنه كان 

ِّ أ ، سبحان هللاهب ِّ  ،َوقَالَتِّ الأيَه ود  ع َزيأٌر ابأن  َّللاَّ يح  ابأن  َّللاَّ مأ  ،َوقَالَتِّ النََّصاَرى الأَمسِّ هِّ مأ بِّأَفأَواهِّ ل ه  ذَلَِّك قَوأ

نأ قَبأل   وا مِّ يَن َكفَر  َل الَّذِّ ئ وَن قَوأ  . أي َضاهِّ
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 (321) نشرة فاعتربوا

 اللهم أهدي قومي فإنهم ال يعلمون
 وفعال حصل هذا أثناء  يسقط فيها، ايقول: لعل محمدهو حفره و تجهيزقبل معركة أحد قام أحد الكفار ب

وكان  ،وتألم ظهره ،سرت أسنانه وسال الدم على وجههفك   ،فارتطم وجهه الشريف بالحجرالمعركة، 

 .فاراد ان يخرج من الحفره ،هللا عليه وسلم يلبس خوذه على راسه صلّ 

  فدخل حديد  ،راه أحد الكفار فضرب النبى بسيفه بالعرض على راسه ويمين ويسار وجهه الشريف

اول من تل، وفبداء الدم يخرج أكثر فاصبح الصحابه يبكون، واوشيع بان النبى ق   ،الخوده فى وجه النبى

 .هرول ناحيته أبوبكر ويقول فديتك نفسى يا رسول هللا 

   يقول أبوبكر: حاولت فك الخودة من وجه النبى فما أستطعت، فتقدم أبوعبيده بن الجراح فقال: أقسمت

فتقدم أبو عبيده فاخرج النبى من الحفره، فاراد خلع الخوذه من على  ي،أبابكر أن تترك النبى لعليك يا 

نانه سأحتى تكسرت  ؛فما أستطاع، فظل يعضها بفمه وكان كلما أمسك الحديد بفمه تسقط منه سن هوجه

 . وكان همه فك الحديد من على وجه النبى الشريف

 جلس و وهللا لقد راينا جماال فى وجهه لم نراه من قبل، ؛قطت أسنانهيقول الصحابه: لما راينا ابوعبيده س

ل أبوبكر: يقو، لى هللاإالنبى يمسح الدم من وجه الشريف والصحابه حوله، فرفع عليه الصالة والسالم أكفه 

اللهم أهدي قومي فإنهم ال أ : لى النبى وإذ هو يقولإمته فتهلك، فالتفت أفخشيت أن يدعو على 

 . أ...نبي الرحمة للعالمين ... البشير النذيريعلمون

 

 !هل هناك عالجات بديلة للسرطان ؟
 00، أدى إلى نمو 2111من ويلز البريطانية بسرطان في الجهاز العصبي عام   أصيب السيد  بروم 

ورماً في هذا الجهاز، فشلت كل المعالجات الكيميائية في شفائه منها، وقد قام جداه بمحاولة عالجه 

واسطة عدد من العالجات الشعبية البديلة، أدت حتى اآلن إلى انكماش عشر من هذه األورام، وربما ب

موتها أو انتهاءها، لكن األطباء ينبهون إلى أن األورام السرطانية يمكن أن تتقلص ثم تعود، وهللا هو 

 الشافي المعافي، إذا أراد شيئا يقال له كن  فيكون .

 

 كن صاحب مبدأ!!

 ولكن اجعل لك جملة   ال تجعل لكل حدث مبدأ،و مبادئ فابحث عن مبادئك تجد حياتك، الحياة

وإن أحببت  إذا كرهت الظلم عليك أن تكرهه ولو فعله أقرب الناس إليك، تقيس بها المواقف، مبادئ،

 سرب الجراد الذي استجار باألعرابي والذي حرسه، ف!العدل عليك أن تحبه ولو فعله أبغض الناس إليك

بسيفه حتى غادر بيته،لم يكن يستحق كل ذلك، ولكن لو تأملنا األمر لوجدنا حامي الجراد لم يكن يحرس 

 فال تكن انتقائيا،بل إلتزم مبادىك في كل حين . ،!السرب بقدر ما كان يحرس مبدأه
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 (322) نشرة فاعتربوا

 !حترك وادع إىل سبيل ربك؟

  والمجتمع أصبح مفتوح على مصراعيه للملهيات يقول البعض: كيف لي أن أدل أحداً على خير

والجواب هو هل هناك ، !ومغرياتها؟؟!، وللمخدرات وبائعيها، ولإللحاد وناشريه، وللفجور وممارسيه؟

 ؟!.أعظم أجرا من العمل للدين كما يكون عند التحدي والتضييق

  ومأل اإلسالم المدينة، كيهاأسلم جل  صحابة النبي صّل هللا عليه وسلم في مكة على حين غفلة من مشر 

وحفظ المسلمون الروس القرآن الكريم وحفظوه ألوالدهم في ، !على حين غفلة من يهودها وكبرائها ؟

 .!المغارات واألقبية على حين غفلة من الشيوعين ؟

 ديننا يا سادة من  !،انتشر اإلسالم في أفريقيا سرا، ثم اشتهر أمره بعدما قويت شوكته وكثر معتنقوه

، اليهود يسرحون ويمرحون في !!خواصه أنه يتمدد عندما ي حاَرب، ويشتد عوده عندما ي ضيق عليه

ثم تأتي أنت يا حفيد محمد وتترك للمفسدين الجمل بما حمل، حتى يفجؤونك بعد حين بأجيال تكفر األرض، 

 .!!باهلل، وتنسلخ من دينها ولغتها وثوابتها

  ألن من انحاز إلى ،!تجيبون لك اليوم، هم الذين سيفتح هللا بهم غداً؟كٌل منا يتحرك بما تستطيع، فمن يس

تحركوا ، فما زال هناك رغم الفساد شباب ، نعم !دينه وقت الشدائد، لن ي فّرط فيه عند امتداد الموائد

 .!حيارى، وفتيات يبحثن عن خيط نور في كهف المجتمع المظلم؟

 م يائسون، وعلى أهل الفساد وهم منتشون منطلقون، سيكلفنا تحركوا ألّن، فكل يوم يمرعلى أهل الخير وه

أنقذوا األطفال الذين شغلوهم بالمواقع اإلباحية بدل الحلقات القرآنية،  !،سنيناً بعد ذلك إن لم نفعل شيئا

 .!وسهلوا عليهم األفكار اإللحادية قبل السيرة النبوية..؟

 لهن بالحبيب والعش يق، والفيلم واألغنية، وقد كّن حتى وقت قريب ي جللهن أنقذوا البنات الالئي شغلوا ج 

فلكل بالد مصلحوها من األبرار، فكن أنت واحد منهم، علّنا نكون ، !الحجاب، ويتلحفن بالعفاف قبل الثياب

 وإياك مهتدين صالحين مصلحين،صادقين مخلصين .

 

 !!نفخ البوق عند اليهودت دالال
  ايستخدمه صفارةال ههذ،صفارة بالعربيةشوفار  معنىكبش، وعبارة عن قرن هو الشوفار أوالبوق 

اليهود في المناسبات الدينية، كيوم الغفران ورأس السنة اليهودية، وفي المعابد والكنس، وذلك 

  .لإلعالن عن مقدم يوم السبت، وينفخون فيه أمام حائط البراق

 ؤدي نفخ فيه حين يي  أصبح حيث  ،ةوالنفخ في البوق في الكيان الصهيوني تجاوز المناسبات الديني

  .عند احتالل القدس ه، حيث نفخ فيهمنتصاراتإو أرئيس الكيان اليمين، 

 و عن اقتراب أولالعالن عن خطر قريب، االسنة العبرية،  إعالن، منها عندهم كثيرة نفخ البوقت دالالو

بها عالقات مقدسة، لمباركة وتربطهم  فرحتهم الغامرة بعودتهم الى جغرافيا رحلوا عنها،أو الحرب، 

 . المكان، والطلب من الرب عدم حرمانهم من هذه الجغرافيا
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 (323) نشرة فاعتربوا

 ال تسبوا الدهر!!
 

 هبي قلِّّ  ،ه الدهرفمعنى أنّ أ ال تسبُّوا الدهر، فإنَّ هللا هو الدهر، ي قلِّّب ليلَه ونهاَره صّل هللا عليه وسلم:أل وقي 

ف شؤون ف شؤونه معناه سبٌّ  هي سبُّ الدهر؛ ألنَّ سبَّ ، فال هوي صّرِّ  امنهاية ع ك تبت هذة الكلمات. للذي ي صّرِّ

 م؛ الذي أ تهم كثيرا من معظم الناس بجهل وقلة دين .2121

 بأنه  الخرافات، فإذا تركنا التوهم والحمدهلل على كرم هللا، فلقد كان عاما مليئا بلطف هللا الظاهر والخفي

بل  ،ؤدي إلى نسيانهااعتياد العبد على النعمة ي   ، نجد أنأي شيء جميل فيه يحدث كان عاما سيء ولم

 .على ديننا على بقائنا هلل الحمد، ف!ونكرانها حتى

  الحمدهلل على المسكن والمأكل والمشرب والمال ، على وجود أحبائنا وعائالتنا بقربنا هللنحمد

على الشم ، وهلل على نعمة العقل والقلب والسمع والنظر الحمد ،هلل على العافية والصحة الحمد ،الحالل

 لتفاصي ىالحمدهلل على الستر والرحمة التي تغش، والذوق والمشي والحركة والتنفس وقضاء الحاجة

 .الحمدهلل على الفرج بعد الكرب والشدائد حياتنا،

 الحمدهلل على القدرة على   ،على الصحبة الصالحة والناس الطيبةو ،الحمدهلل على نعمة اإلستغفار والتوبة

الحمدهلل على التغيير وفعل الخير والمساعدة والكلمة  ،والعمل على الهمةو  اإلبتسامة والضحك

الحمدهلل على نعمة الماء والهواء والشمس والمطر  ، الحمدهلل على اللباس والدفء ،الطيبة

 .  ! حصىعد وال ت  الحمدهلل على نعمه التي ال ت  ،والقمر

 كل هذه النِّعم التي نرفل بها ، وكفوا عن التذمر والنكران وسب الدهر، لئال ت صابوا بما تتكلمون به  تذكروا

 وعنه، واحمدوا هللا على اإليمان والعافية، وكونوا من القليل الشاكرين.

 

 كلت حليمة ربها!!أ
 

   غالبيتهم فالقوم كانوا ب، الشريفةطلق على الفترة الزمنية التي عاشها العرب قبل البعثة الجاهلية مصطلح ي

 ،سواء كان على هيئة شيء أم لم يکن ،والوثن هو كل ما ع بد من دون هللا، الساحقة ع بّاد أصنام وأوثان

 .والصنم هو ما ع بد من دون هللا وكان على هيئة شيء

 ها آخرهنكلووقد يصنعوها من تمر أول النهار ويأ ،كانوا يصنعون آلهتم من حجارة وخشب ثم يعبدونها! 

 ولهذا قيل: اكلت حليمة ربها!، ورغم ذلك كانوا يتمتعون بأخالق رفيعة. 

 کرهوا الغدر وأحبوا ، ويؤثرونه على أهل بيوتهم ،كانوا كرماء يبذلون للضيف أجود طعامهم

 ال يدعون ثأراً وال،  شجعان تحارب القبيلة كلها ألجل الواحد ،وعدوا الكذب من خوارم المروءة ،الوفاء

 . وينزلون الناس منازلهم ،يتغنون بمكارم األخالق ،ينامون على ضيم

 وقال عنه سيد، وقد أنشأوا حلف الفضول لرد المظالم  ،ويردون الحق لصاحبه ما استطاعوا إليه سبيال 

 أ.!لو د عيت لمثله في اإلسالم ألجبتأ    :هللا عليه وسلم الناس صلّ 

 

 

 



 

11 
 

 (324) نشرة فاعتربوا

 !رغيفًا يسرق مدينةمن يسرق 

  ،كنت طالبا في جامعة مانشستر، واضطررت لتصوير بعض األوراق ، وبالعادة يتقاضون اجرا رمزيا

بنس لم اجد فكة، فاعطيتها  00وكنت مستعجال ألن موعد الباص قد دنا، فلما اردت دفع القيمة وهي 

اعي قط ال غير، فقلت لها: ال دباوند وانصرفت مستعجال، فلحقت بي خارج المكتب لتعطيني واحد بنس ف

 لذلك، فقالت: المبدأ مبدأ بغض النظر عن القيمة.

 ،والصدق مبدأ بغض النظرعن حجم الكذبة وهوية المكذوب  األمانة مبدأ بغض النظرعن كمية المسروق

لهذا لما ارتحل البخاري لطلب حديث من رجل، وجده قد أومأ لحماره أن في حجره طعام له، كي  عليه،

 وعه ويمشي، فتركه البخاري ولم يأخذ عنه.يطا

  ألنه اعتبر أن من يكذب على حمار سيكذب على إنسان، ونحن على يقين أن حامي الجراد لن يخيب ظن

إن األمور الكبيرة لها مؤشرات  فمن لم يخذل جرادة لن يخذل انسانا، انسان احتمی به،

 بساطته خيانة .استعمال هاتف العمل ألغراضك الشخصية،على  ،!صغيرة

  ،قد أبدو مثالياً  هذا يعني أن عندك استعداد أن تنتفع بكل ما يقع تحت يدك ولو لم يحق لك

أنا أيضا أستخدم لمصلحتي أشياء صغيرة ال يحق لي  ولكني لست  كذلك بأفعالي، بكالمي،

 استخدامها،ولكن ما كان لي أن أجعل الخطأ صوابأ ألني أرتكبه.

  العزيز أحد والته، فأخذ عمر يسأله عن حال الرعية وأمور الناس، ولما فرغ منه  قدم على عمر بن عبد

وقام وأطفأ القنديل الكبير  ، !التفت إليه الوالي وقال له: وأنت كيف حالك يا أمير المؤمنين فقال له انتظر

ت المال وزيته من فقال له : القنديل األول من بي فسأله الوالي : لَم فعلت هذا؟!، وأضاء قنديال صغيراً،

أنت تسأل عن حالي وما كان لي ألجيبك تحت  مال المسلمين وكنا ندبّر أمرهم،أما وقد فرغنا فما يحق لي،

 !أنا بخير والحمد هلل ضوء قنديلهم،

 

 

 هدية النبي لعبد اهلل بن أنيس
  ّفي  على اإليمان كان الصحابي الجليل عبد هللا بن أنيس من األنصار السابقين إلى اإلسالم، بايع النبي

بيعة العقبة األولى، وكان النبّي قد انتدبه لمهّمٍة بمفرده؛ إذ كلّفه بقتل خالد بن سفيان، الذي بدأ يجمع 

العرب لقتال النبّي صلّى هللا عليه وسلّم، فاستدعى الرسول عبد هللا وأوكله بالمهّمة، ووصف له الرجل 

دع ليصل إلى الرجل تمّكن منه فقتله، فعاد إلى النبّي متهلاّلً الذي سيقتله، فلّما تنّكر عبد هللا وجعل الخ

مستبشراً، فرضي له رسول هللا ذلك، وأعطاه عصا، فتعّجب عبد هللا من العصا، وسأل النبّي عن سبب 

ّصروَن أإعطائه إياها، فقال له رسول هللا:  تخِّ ، أيوَمئذٍ آيةٌ بَيأني وبَيأنََك يوَم القيامةِّ إنَّ أقلَّ النَّاسِّ الم 

 . فاحتفظ بها عبد هللا حتى مات، ووضعت معه في كفنه
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 (325) نشرة فاعتربوا

 سانتا كلوز أو بابا نويل
  كثيٌر من األمور ال تخصنا نحن المسلمين ال من قريب وال من بعيد، ولكن لألسف بدأ أطفالنا بل بعض

قلد.   شبابنا ينشغلون بها كأنها جزء من معتقدهم، وهذه عادة المغلوب الم 

 فما لنا ولإلحتفال برأس السنة الميالدية؟!، وما لنا ولبابا نويل وهداياه وخرافاته؟!، فهل مطلوب منا 

كمسلمين أن نشارك بإحتفاالت رأس السنة؟!، التي ي نفق فيها عشرات الماليين على الخمور والتبرج 

  واإلختالط وما يتبعها من اقتراف للمنكر والمحرمات ؟!.

  نحن ال نأخذ على غيرنا اإلحتفال بما يخصهم، وبما يعتقدونه، شريطة أن ال يخدش معتقداتنا، فمن أين

التي تجر  والغزالن، السيدة كلوز مع زوجته القطب الشمالي با نويل يعيش فيجاء اإلعتقاد بأن با

عربته، ومن خلفها الهدايا لتوزيعها على األوالد أثناء هبوطه من مداخن مدافئ المنازل أو دخوله من 

 فتوحة وشقوق األبواب الصغيرة؟؟!النوافذ الم

 بطت تبشيريا ف عند المسيحيين، على شكل رجل عجوز سمين ضحوك،  بعيد الميالدهو شخصية خيالية ر 

ناصعة البياض ، ي وزع هدايا على األطفال  لحية يطغى عليها اللون األحمر، وتغطي وجههيرتدي ستره 

دون أن ي عرف، على أساس أنها من ربهم الذي يعتقدون !!، فهو رمزلمعتقد ديني!! فهل تريدون أن 

 صغاركم؟!، من خالل هذه الخرافات!!.تنصروا 

 بيننا ما صنع الداد
  قيل أنه كان هناك رجالً على خالف ونزاع دائم مع زوجته، لدرجة أنها كانت تنكد عليه عيشته وتنغص

عليه حياته وال تجعله يرى يوًما واحًدا حلًوا، فقال لها ذات يوم وقد طفح الكيل: بيني وبينك ما صنع 

من هذه الكلمة وقالت: ما الذي صنعه الحداد ؟، وغاب الزوج أياما ثم عاد وفي يده  الحداد، فاستغربت

قطعة من الحديد، أمر ابنه أن يطرق عليها بقوة، وأن الزوج سيبتعد وسيقيم عندما يختفي الصوت، 

وبناء عليه سيكون بينه وبين زوجته هذه المسافة الدائمة، التي صنعها صوت الحديد التي صنعها 

 اد. الحد

لحد السير
ُ
 فرنسيس نيوبرت امل

 فأنا ، قال لمن حول سريره وقت موته :أ ال تقولوا لى ال يوجد إله، رئيس نادي الملحدين البريطانيين

وفروا كالمكم فأنا ، تعساً، ال توجد جهنم فأنا اآلن أحس بأني أنزلق فيهالي وال تقولوا ، اآلن في حضرته

ة لكذبت بها ولو مضت ماليين السنين لما تخلصت من إنها النار التي لو عشت ألف سن، اآلن أضيع

 عذابها آه آه إنها النارأ !

 ال بأخالقهم أخالقكب الناس عامل

 بل عاملهم  فال ت عامل الناس باألخالق ألنهم يستحقون، !إن لم يكن األخرون أهالً للمعروف فأنت أهله

 .!ألنك أخالقك أغلى من أن تتنازل عنها ولو أمام شخص بال أخالق

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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عرف املرء
ُ
 بفعله األنام يف ي

 َوَخَصائُِل الَمْرِء الَكِريم َكأَْصِلهِ ........  المرء يُعرُف فِي األَنَاِم بِِفْعِلهِ 

َماِن َوُمّره  َواْعلَْم بِأَنَّ هللاَ بَاِلُغ أَْمِرهِ ............... إْصبِر َعلَى ُحْلِو الزَّ

 َمْن قَال َشْيئًا، قِْيَل فِْيه بِِمثِْلهِ ...... .....فَتُْستَغاُب، َوُربَّماال تَْستَِغيب 

 َما ُدْمَت فِي ِجّد الَكالِم َوَهْزِلهِ ...... ....َوتََجنَِّب الفَْحَشاَء ال تَْنِطْق بَِها

ِدْيُق أََسى َعلَْيَك بَِجْهِلهِ   ْجِلهِ فَاْصفَح ألَْجِل الُوِدّ لَْيَس ألَ ...... َوإَِذا الصَّ

ٍل، قَْد َسبّهُ   ! َمْن ال يَُساِوي ِغْرَزةً فِي نَْعِلهِ ...... !...... َكْم َعالٍم ُمتَفَِضّ

ّر َمْطُمْوٌر بِأَْسفَِل َرْمِلِه ،.... ........ البَْحُر تَْعلُو فَْوقَهُ ِجيَُف الفاَل  َوالدُّ

 ! َطْيَشتِِه .. َوِخفِّة، َعْقِلهِ إالّ لِ .... .......َواْعَجْب ِلعُْصفُْوٍر يَُزاِحُم بَاِشقًا

 فَالشَّْيُء يَْرِجُع بِالَمَذاِق ألَْصِلهِ ...... .....إِيّاَك تَْجنِي ُسكًَّرا ِمْن َحْنَظلٍ 

 َمْن يَْعَمِل الَمْعُرْوَف يُْجَز بِِمثِْلهِ ..فِي الَجِوّ َمْكتُْوٌب َعلَى ُصُحِف الَهَوى

 

 قفازات الرصاص اختبار للرجولة
  من شعوب العالم تحتفل بطرق مختلفة عند بلوغ الذكور، إالّ أّن أكثر هذه الشعوب غرابةً على العديد

اإلطالق، هم سكان قبيلة الـساتيري ماوي، إحدى القبائل في حوض األمازون الذين يمتلكون أكثر هذه 

 يتجهوا برحلة إلىالعادات إيالماً على اإلطالق، حيث يجب على الش بان الذين يصلون إلى سن البلوغ، أن 

الغابة برفقة معالج القبيلة، وعلى كل واحد منهم أن يرتدي قفازاٍت مصنوعة من ورق الشجر، وفيها 

أعداد بالمئات من نمل الرصاص، المعروف بأن لدغته من أكثر اللدغات س ميّة وإيالماً، وقد س مي بـالنمل 

ى هؤالء الش بان أن يرقصوا بهذه القفازات الرصاص، ألن ألم لدغته ي شابه اإلصابة بعيار ناري، وعل

 .هذا الرجولة الموجعة، ومن يحتمل ألم الرقصات يكون قد نجح في اختبار

 

ب به يف املكسيكالورد األ
ّ
 صفر غري مرح

 وثّمة من يختار بعناية لون الورود التي يقّدمها، إذ كّل  ،ل العالم، ت عَّد الورود هديّة يتمنّاها الجميعحو

األحمر على سبيل المثال، ي عَّد تعبيراً للحّب والعشق، وهو أمر متّفق عليه حول ، واحد يرمز إلى نيّة ما

أّما األلوان األخرى فتختلف رمزيّتها من مجتمع إلى آخر، كاألصفر الذي قد يعني الصداقة أو  ،المعمورة

 صفراً في المكسيك، فهي تدّل على الموت...ألكن حذارِّ أن تهدي وروداً  ،الغيرة أو الحريّة أو السعادة

 

 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9
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 راجعوا جتارتكم قبل فوات األوان!!
 

  :خرجت بعد أدائي  راجعوا تجارتكم مع والديكم قبل فوات األوان، يقول صاحبي:أيها األبناء

فوقَعَتأ عيني قدراً على عين شيخٍ وقوٍر، طاعن في السن، يجلس  على كرسّيٍ متحّرك،   لصالتي

وبجانبه خادمه اآلسيوي، فاقتربت منه وقبّلت  رأسه، ثم قلت له : أدع  لي يا عم، فسألني: هل والدك 

بأسى الع مرِّ  قال : هل والدتك موجودة؟؟  قلت: نعم، فابتسم إبتسامةً ممزوجةً   ؟،قلت : نعمموجود؟

 وأحزان األيام.

 ،فأوالدي قد ضيّعوا تجارتهم، أحسست    ثم قال: إذاً أنَت تاجٌر كبير، حافظ على تجارتك يا ولدي

على  عنه وأنا أتمتم بلساني، حافظ بقشعريرٍة في بدني، وهّزةً في قلبي، فقبّلت  رأسه  ثانيةً ثم انصرفت  

تجارتك يا ولدي... حافظ على تجارتك يا ولدي، تلك حقاً هي التجارة الرابحة،فيا أيها األبناء : راجعوا 

 قبل فوات األوان.   تجارتكم مع والديكم

 

 رمي األثاث من النوافذ يف جنوب أفريقيا

 

 لعاب الناريّة، غير أّن األمر يختلف في جنوب في وداع عام واستقبال آخر، يحتفل الناس عادة باأل

وفي تقليد يتمّسك به أهل البالد منذ إنهاء الفصل العنصرّي، يعمدون إلى رمي بعض من أثاثهم  ،أفريقيا

ي ذكر أّن رجال الشرطة يتأّهبون في  ،في الشارع، لكن من نوافذ بيوتهم، معلنين دخولهم في عام جديد

 .تلك الليلة، حرصاً على عدم تعّرض أّي كان لألذى
 

 عيد الانوكا عند اليهود

 
 

 شمعات، أي في كل  0 وايوقد به بأنيحتفل اليهود متتالية ثمانية أيام وي سمى أيضا عيد األنوار، ويمتد ل

وهو تقليد قديم يعود إلى خيمة االجتماع التي كانت طلق عليها سرج الحانوكا أو الشمعدان، يوم شمعة، ي  

 .مقًرا للنبي موسى، خالل رحلة التيه في صحراء سيناء

 الزيت المستخدم في السرج، يطفو على سطح الماء  أن، منها بغيضة ويحمل هذا العيد عنصرية يهودية

هر قالذي إذا هبط النور العلوي ك وهم وال يختلط بهم،!! يطفو فوق بقية الشعوب الذيشعب إسرائيل ك

 وهكذا باعتقادهم أنهم شعب هللا المختار. الظالم وجعله ينقشع،

  والمطبعون من المسلمين الذين طمس هللا على قلوبهم ي وقدون الشمعات دون أن يفهموا مغازيها وما

مأ ق ل وٌب الَّ يَفأقَه وَن بَِّهاأ ترمي إليه، يقول تبارك وتعالى: مأ  ،لَه  وَن بَِّها َولَه  ر  ي ٌن الَّ ي بأصِّ مأ آذَاٌن الَّ  ،أَعأ َولَه 

ئَِّك ه م  الأغَافِّل وَن 
َنأعَامِّ بَلأ ه مأ أََضلُّ ۚ أ ولَ  ئَِّك َكاألأ

َمع وَن بَِّها ۚ أ ولَ   أ.يَسأ
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 والفضل ما شهدت به األعداء!!
 رقة حكام المسلمين، بل ألنه دين  ال أشك لحظة بأن اإلسالم قادم لحكم البشرية،ال لنشاط الدعاة، وال لح 

 الفطرة السليمة، قوته ببساطته وفطريته، يتسلل إلى أوتار القلب في أي لحظة

  عشرات اآلالف في الغرب يدخلون سنويا اإلسالم،رغم أنه في هذه الحقبة من الزمن    الصعب الذي

ال مغانم آنية فيه، ولكن ما عند هللا ابقى، ففي تكالبت فيه قوى الشرق والغرب عليه، ظاهره كله مغارم 

 بريطانيا اآلن لوحدها أكثر من عشر مدن العمدة فيها  مسلم

 وأوائل المدارس رسميا  !،قدم اللحوم الحاللالمدارس في بريطانيا من غير المسلمين ت  و تاجرٔاغلب الم

تقبل هم عن مسئلغربيين بشٔان تنبمن كالم بعض الفالسفة اهي المدارس اإلسالمية... وتاليا مقتطفات 

 يقول:(0001ليو تولستوي )في العالم:  اإلسالم

 أ.اإلسالم سيحكم العالم في يوم ما، ألن فيه مزيجا من المعرفة والحكمةأ

 ع؟ ثم ئحتى يعود اإلسالم مرة ٔاخرى، كم من األجيال سوف تعاني الفظافقالأ (0011هربرت ويلز ) أما

ب العالم كله لإلسالم، في ذلك اليوم سيحل السالم وسوف يسكن العالم مرة في يوم ما سوف ينجذ

اإلسالم سيكون الدين الحاكم في ٔاوروبا، وستصبح مدينة  يقول: (0111مايكل نوستراداموس )،ؤاخرى

  ٔاوروبا الشهيرة عاصمة الدولة اإلسالمية.

 يكون دين العالم كله والبشرية جمعاء، قرٔات اإلسالم ؤادركت ٔانه سقال:  (0002برتراند راسل)و

وسوف ينتشر اإلسالم في جميع ٔانحاء ٔاوروبا، وسوف يأتي يوم سيكون اإلسالم الحافز الحقيقي 

ه هو الدين علينا جميعاً ٔان نقبل اإلسالم ديناً عاجالً ٔام آجالً، وٕانّ فيقول: (0032يوهان جيث) ،أماللعالمية

  .ى اإلسالم فلن ٔاشعر بالسوءالحقيقي، وٕاذا د عيت ٕال

 

ني يف إندونيسيا
 
 ممنوع استخدام املرحاض من قبل العروس

 في جزيرة تيدونغ اإلندونيسيّة، ي منَع على العروَسين استخدام المرحاض لمّدة ثالثة أيّام بعد زفافهما، 

وبهدف ضمان التزامهما، يعمد أفراد من العائلة إلى  ،وإذا فعال ذلك، فإّن األمر ي عَّد نذير شؤم لزواجهما

 .مراقبتهما، فيما يزّودانهما بقليل من الطعام والمياه

 

 رحلوا ملن حساء املوتى تكريم

 تعيش قبيلة ت دعى يانومامي، وتمتلك واحدة من أكثر طقوس البرازيل في مناطق مختلفة من غابات ،

ساء غريب تكريم األموات حول العالم غرابة، إذأ إّن على عائلة ومحبي الميت، أن يقوموا بشرب ح

 مكون من رفات الميت نفسه بعد حرقه، باإلضافة إلى خليط نباتي يصنعه كبار 

حيث يعتقدون أن ذلك يجعل روح المتوفي ترقد بسالم، كما يعتقدون أن من ال يفعل  هذه القبيلة،

 .ذلك، قد تعود روح الميت وتطارده في الحياة

 

 

 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
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ك
 
ل
ْ
 أه
ُ
ه
ْ
عِم
ْ
: أط

 
 قال

   اإلسالم دين ي سٍر، جاء ليجعل الحياة سهلةً ممتعةً للغني وللفقير، فكانت كلمات التيسير والتبشير تتردد

يّر نبي هللا بين أمرين إاّل اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً، كما  كثيراً على لسان الرسول الكريم، فما خ 

 نهى عن التشدد الذي يسبب العنت والمشقة للناس.

  ث الصحيح قال: أولن ي شادَّ الديَن أحٌد إال غلبَهأ، ودعا صحابته الكرام أكثر من مرة التباع ففي الحدي

ّرا وال  منهج التيسير على الناس، ومنها قوله لمعاذ بن جبل وصاحبه حينما أرسلهما إلى اليمن: أيَسِّ

ّرا وال ت نَفِّّرا، وتفكر معي في هذه القصة. ّرا، وبَشِّ  ت عَسِّ

  َنأَد النبي، إذ َجاءه َرجٌل، فقَاَل: يَا َرسوَل هللا نأ أبي ه ريرفع ل وس عِّ ة رضي هللا َعنأه  قَال: بَينماَ نَحن ج 

!، فقال: َرأأتِّي، وأنا صائٌم، فقاَل َرس ول  هللا صّل هللا عليه وسلم: أما أهلََكَك؟أَهلَكت  ، قال: َوقَعأت  على امأ

د  َرقَبَةً تعتقها؟أ تَتَابِّعأين؟أ قال: ال، قال:  أ،َهلأ تَجِّ َريأنِّ م  ع  أن تصوم َشهأ قال: ال، قال: أفهل تستطِّ

 قال: ال. ،أفهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟أ

 ن  على ذلك تَل أ، قال ،قال: فََسَكَت النبي، فبينما نَحأ ّل هللا ص إذأ أ تي النبي بِّعََرق فيهِّ تَمٌرأ أوالعرق: الَمكأ

ذأ : أأَيأَن السَّاعليه وسلم هذَا فتَصدَّق بِّهِّأ، فقال: أعلى أفقََر منِّّي يَا َرس وَل  ئِّل ؟أ، قاَل: أنا، قال: أخ 

َك النَّبِّي صّل هللا عليه وسلم حتى بََدتأ  نأ أهل بَيأتي!، فََضحِّ ل  بَيأٍت أفأقَر مِّ  َّللّا؟، فََو هللا َما بَيأَن البَتَيأها أهأ

ه  أهألََكأ،أ مأ عِّ  متفق عليه .أنياب ه ، ثمَّ قَاَل: أأطأ

 
 

 حتية طائر العقعق

  تقليد يتبعه الكثيرون ممكن يسكنون القرى والريف في المملكة المتحدة، يعتبر من بين األلطف على

اإلطالق، وهو أن على من يرى طائر العقعق وحيداً خالل سيره في أي طريق، أن ي لقي التحية عليه، 

وف بأن هذا الطائر الصغير عندما يجد شريك ويسأله عن حاله وحال زوجته، وذلك ألنه من المعر

حياته، يعيش معه حتى يومه األخير، وعندما يكون وحيداً هذا معناه أنه فقد شريكه، لذلك يعتقد 

البريطانيون أنّه من اللطف إلقاء التحية عليه وسؤاله عن زوجته، ألنه سوف يكون حزيناً، ومن جهة 

 .هم عند رؤية الطائر وحيداً أخرى، يفعلون ذلك إلبعاد سوء الطالع عن

 

 جوزيف ستالين امللحد
  بنة الدكتاتور الشيوعى الروسي إفي مقابلة مع مجلة »نيوزويك« األمريكية تحدثت سفتالنا ستالين

ففي لحظة موته فتح ، أجوزيف ستالينأعن لحظة موت أبيها فقالت:أ لقد كانت ميتة أبي شنيعة

جنونية وغاضبة وأومأ بيده اليسرى إلى شىء ما يحوم فوقنا عينيه فجأة وحملق في الموجودين بنظرة 

 وكانت إيماءة تهديد ثم أسلم الروحأ.
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 (330) نشرة فاعتربوا

 ؟!!ملاذا نعدم مدير إنتاج 
  ي ذكر أن خروتشوف قال: اتصل بي ستالين وقال هناك مؤامرة كبيرة، لدينا معمل إطارات  منتج منذ

ومنذ ستة أشهر بدأ هذا المعمل ي نتج دواليب تنفجر بعد بضعة سنوات وبشكل جيد، ولكن فجأة، 

 كيلومترات، أريدك أن تذهب إلى المعمل فورا وتكتشف ما هو السبب.

  وصلت المعمل وباشرت التحقيق فورا،  بدأت  التحقيقات مباشرة من اإلدارة حتى أصغر عامل، ووقفت

ت معه من نقطة الصفر حتى خرج من المعمل، في أول خط اإلنتاج، وقمت بمتابعة أحد اإلطارات ومشي

 كل شيء صحيح ومتقن، ولكن اإلطار انفجر .

  ،اجتمعت مع الجميع، واحضرت المخططات وقمت باإلتصال بالمهندسين األمريكيين ولم نصل إلى حل

 قمت بتحليل المواد الخام المستخدمة في صناعة ذلك اإلطار، التحليل أثبت أنها ممتازة جداً، أصابني

 اإلحباط وأحسست بالعجز، وقفت عند حائط األبطال في المعمل.

  ستة أشهر، أي منذ بدأت هذه اإلطارات   لفت نظري أن على رأس قائمة األبطال أحد المهندسين منذ

باإلنفجار بدون سبب، قمت باستدعاء هذا المهندس إلى مكتبي للتحقيق معه، قلت له ارجوك اشرح لي 

 يا رفيق، كيف استطعت أن تكون بطل اإلنتاج لستة أشهر متتالية؟!.

   أن أوفر الماليين من الروبالت للمعمل والدولة، قلت: وكيف استطعت أن تفعل ذلك؟، قال: لقد استطعت

قال: ببساطة قمت بتخفيف عدد األسالك المعدنية في اإلطار وبالتالي استطعنا توفير مئات األطنان من 

ين لستا -المعادن يوميا، هنا اصابتني السعادة ألنني عرفت حل اللغز، ولم أصبر على ذلك، اتصلت ب 

 فورا، وشرحت له ما حدث.

  قال: وأين دفنت جثة هذا الغبي؟، في الواقع لم أعدمه يا رفيق، بل سأرسله إلى   وبعد دقيقة صمت

سيبيريا، ألن الناس لن تفهم لماذا نعدم بطل إنتاج... في الواقع ليس بالضرورة أن تكون فاسداً لتؤذينا 

غبياء في المواقع المهمه ونبدع في تكريمهم، والبلد أو وتدمرنا، يكفي أن تكون غبياً!.. ونحن نضع اال

 المؤسسة ينهار امام الجميع.

 

 طرائف العرب من

  ،سمع أعرابٌي أحد النحاة ي صلي بقوم صالة االستسقاء ويدعو: اللهّم اسقنا غيثًا مريئًا، مريعًا، مجلجاًل

رابي: يا خليفة نوح!، هذا وهللا الطوفان، فناداه األع، مسحنفًرا، هزًجا، صخبًا، سفوًحا، غدقًا، مثعنجًرا

 .آوي إلى جبل يعصمني من الماء!! دعني 

 

 
 
م
 
ل
 
س
 
هِ و
ْ
ي
 
ل
 
 ع
ُ
ه
 
ى الل

 
ل
 
هِ ص

 
 الل
ُ
ول
ُ
س
 
 ر
 
ال
 
 ق

  ََي َّللاَّ  َعنأه  ، قَال ِّ َصلَّى َّللاَّ  َعلَيأهِّ َوَسلَّمَ  : َعنأ أَبِّي ه َريأَرةََرضِّ ينَاٌر أَنأفَقأتَه  فِّي َسبِّيلِّ   : قَاَل َرس ول  َّللاَّ أدِّ

،ِّ ينَاٌر أَنأفَقأتَه  فِّي َرقَبٍَة، َّللاَّ يٍن، َودِّ كِّ سأ ينَاٌر تََصدَّقأَت بِّهِّ َعلَى مِّ لَِّك،  َودِّ ينَاٌر أَنأفَقأتَه  َعلَى أَهأ ًرا ؛  َودِّ َها أَجأ َظم  أَعأ

لَِّكأ، صحيح مسلم . ي أَنأفَقأتَه  َعلَى أَهأ  الَّذِّ
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 (331) نشرة فاعتربوا

 الصخرة واملسجد األقصى املبارك

 

  فة التي عرج منها النبي صّل هللا عليه وسلم إلى السماء ليلة المشاهد المحسوس أن الصخرة المشرَّ

اإلسراء عبارة عن سقف لغار في رأس الجبل، متصلة بالجبل من عدة جوانب، لكن الغريب أن الغار 

 ل، بل هي قمته!.يكون عادة في جانب الجبل، وهذه في رأس الجب

  فما يشاع عن الصخرة أنها معلَّقة بين السماء واألرض يخالف الواقع المشاهد المحسوس، وهذا من

األكاذيب المشهورة، فما مالت الصخرة وال ارتفعت لتلحقه، وال أمسكتها المالئكة، وال هي واقفة في 

 م .الهواء وانقطعت من كل جهة، فكل ذلك خزعبالت لم ي قرها أهل العل

  ٌَصلَّ َّللاَّ  َعلَيأهِّ َوَسلََّم قَاَل: أأ تِّيت  بِّالأب َراقِّ، َوه َو َدابَّة ِّ َق وَعنأ أَنَسِّ بأنِّ َمالٍِّك أَنَّ َرس وَل َّللاَّ يٌل فَوأ  أَبأيَض  َطوِّ

بأت ه  َحتَّى  ، قَاَل: فََركِّ فِّهِّ نأتََهى َطرأ نأَد م  ، يََضع  َحافَِّره  عِّ َمارِّ َود وَن الأبَغألِّ ت ه  الأحِّ ، قَاَل: فََربَطأ أَتَيأت  بَيأَت الأَمقأدِّسِّ

َنأبِّيَاء  أ. بِّط  بِّهِّ األأ  بِّالأَحلأقَةِّ الَّتِّي يَرأ

  أما حلقة الربط فغير معينة؛ ألن الحرم القدسي واسع جدًّا، فكل ما دار عليه سور المسجد األقصى هو

مسجد الجمعة، وي سميه الناس  المسجد األقصى، وفيه مسجدان: األول في أقصى الجهة الجنوبية وهو

المسجد األقصى، والثاني فوق الصخرة المشرفة وهو مسجد الصخرة المعروف، وكل السور الذي 

 حولهما هو المسجد األقصى .

  وال تخفى أهمية المسجد األقصى؛ فهو أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين،وت شد الرحال إليه، وفيه

ن اإلسراء، ومنه كان المعراج، وقد حفظه المسلمون سابقًا والحقًا بالمهج ت ضاعف الحسنات، وإليه كا

 واألرواح، وسيعود م طهرا عزيزا قريبا باذن هللا . 

 

 أنتون ليفيامللحد 

 

  كان يصرخ عند  ،م0000توفي عام  أإنجيل الشيطان  أمؤسس كنيسة عبادة الشيطان ومؤلف

.... !!  أوكان يطلب الصفح والغفران من الله تعالى ،جسيماًماذا فعلت ... لقد ارتكبت خطأ أموته:

يٌدأ َم َحدِّ َك الأيَوأ َطاَءَك فَبََصر   . أفََكَشفأنَا َعنأَك غِّ
 

 الرقص مع املوتى

 

  في جزيرة مدغشقر، يقوم سكان بعض القبائل هناك بتقليد غريب ال يخلو من الرعب، وي دعى

سنوات،  1خالل الـفاماديانا الذي ي جرى كل  ،يعود هذا التقليد إلى مئات السنين عند تلك القبائل ،الـفاماديانا

يقوم الس كان المحليون بإخراج جثث موتاهم من القبور، ويبلسونهم أقمشة ومالبس جديدة، ويحضرونهم 

هم جعلهم يستعيدون عالقاتلرقصة تقليدية مليئة بالفرح والسعادة، وذلك اعتقاداً منهم بأن هذه الرقصة، ت

 .المتينة بأحبابهم من الموتى
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 (332) نشرة فاعتربوا

 قصة اجلينز املمزق؟

 

  ،نع لي ناسب عمال مناجم الذهب أول ظهور للجينز كسروال، كان في أواخر القرن التاسع عشر، وص 

 بسبب قماشه المتين والقاسي، الذي ص مم من قماش الدنيم المصبوغ باألزرق.

  لم يكن تمزيق الجينز ترفاً وال موضة، إذ كان يتمزق بسبب اللبس الدائم له أثناء العمل المضني، فيحتك

 بالتراب والصخورويتمزق تناغماً مع الحركة المستمرة في العمل. 

  يتناسب مع القدرة الشرائية للعمال، ثم ما لبث أن أصبح سرواالً جيداً  0000كان سعره المتدني جداً عام

 ال الكاوبوي، ثم للرجال عامة قبل أن تلبسه المرأة للمرة األولى.لرج

   لويزا كابيتيلو في بورتوريكو،  0000أودعت الكاتبة التي ارتدته ألول مرة في األماكن العامة عام

 أودعت السجن ألنه اعتبر جريمة آنذاك، ولكن أفرج عنها في السنة ذاتها.

  سروايل الجينز الممزق سيكون نجم السنوات الالحقة للفتيات، بل ال أعتقد أنه خطر ببال لويزا أن

سيصبح اللباس األساسي وقطعة ال ي ستغنى عنها، ألن شياطين األنس يسوغون ذلك للجيل الجديد، حتى 

 أصبح بنظر البعض عنوان الحرية والتقدم .!!

 

 ما أمجل الذوق الرفيع!!

 
  الناس حول النار من بعيد، إقترب منهم ونادى:أيا أهل الخليفة عمر بن الخطاب، لما رأى مجموعة من

 الضوء ولم يقل يا أهل النار خشية أن تجرحهم الكلمة.

  الحسن والحسين لما رأوا رجال كبيرا يتوضأ خطأ قالوا له: ن ريدك أن تحكم بيننا، مّن فينا الذي ال ي حسن

 وضوء. الوضوء؟، ولّما توّضؤوا أمامه ضحك وقال:أنا الذي ال أحسن ال

 . كمه أن نأخذه معنا إلى المسجد كم تارك الصالة؟ قال: ح   اإلمام الغزالي عندما جاءه شخص وقال:ما ح 

 

 من روائع الغزايل رمحه اهلل

 
  َإنَّ صواَب الفكرة ال يكون سبباً كافياً النتصارها، وإنَّ صحةَ المنهج ال تعني وجوب النصر، وإنَّ طبيعة

ب كلَّ ذلك الحق ليست بالضرورة دليالً   :على التمكين له، ما لم ي صاحِّ

  ،وأسلحةٌ في مستوى التحدي الذي يواجهه؛ألنه قد يكون  وحراٌس أيقاظ، وقادةٌ أذكياء، َحَملةٌ أوفياء

ن  الوصوَل به،  الحقُّ معَك، ولكنكَ  وال تجيد  الدوراَن معه حول منعطفات الطريق؛ لتتفادى المآزَق  ال ت حسِّ

 .وتَبأل َغ به ما تريدوتتخطى العقباتِّ 

 َك، ولكنه ثم يجيد  االنطالَق معه، ويبدع  في استخدام  ي لأبِّس ه ثوَب الحق،  وقد يكون الباطل  مع غيرِّ

 .. حتى يصَل به إلى حيث ينبغي أنأ يصَل الحقُّ  ،الوسائل المالئمة لدفعه إلى األمام
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 (333) نشرة فاعتربوا

 يضحك!! ما البلية شر

 
 عليها،  للصالة ميتة امرأة بجثمان جاؤوا العصر صالة بعد مسجد فيقول: إمام يحكيها واقعية قصة

 ة.وكبر المصلّون حتى وصلنا للتكبيرة الثالثة التي بعدها سيكون الدعاء للميت فكبرت  

 ي قطعت صالة الميت لدرجة انّ  ،وضرب وقتال في الصف الذي خلفي ،صوت معركة مرعبة إالّ و ثواني

، ونازل فيه ضرب ،بخناق مصلي بجانبه ي مسكوإذا زوج المرأة المتوفية  ،رى مالقصة؟والتفت خلفي أل

 . عن بعض اوأبعدناهم افصلنا بينهم

   زوجها وقال: اقسم  فرد عليّ  ،كبر من الضرب والهوش!!أالموقف  أ،هدإيا رجل  :زوج المتوفاةلوقلت

وايش دخله هو بيني   ؟؟!أنا ايش فييو ،باهلل سمعته باذني يقول أوأبدلها زوجا خيرا من زوجهاأ

 ؟؟!.وبينها يطلب لها زوج احسن مني

  عدناه و المّ  الّ إوما هدأ بال زوجها  ،يقسم الشيخ باهلل: من شدة الضحك ما قدر يصلي صالة الجنازة

 . !!! وما راح ندعوا لها أن يبدلها هللا زوجاً خيرا من زوجها ،نصلي عليها

 

 DHL الربيد األسرع  قصة

 

   قديم، لديه دباب أو دراجة نارية موديل وكان  ؛في قديم الزمان المكرمة بمكة كى أن هناك رجل عاش ح

ه حتى يعطوه رسائل وأكياس وطرود حتى يوصلها لهم إلى أقاربهم يلإفأصبح أهل مكة يذهبون 

: لطرد وهيوكانت لديه جملة دائما يرددها عند إستالم الرسالة أو ا وأصدقائهم في الحواري األخرى،

 وأستمر هذا الرجل عدة سنين، من شدة ثقته في نفسه بإيصال الرسائل،أ، دحين حيوصل لوحدهأ

وهي مأخوذة رسميا،   DHL حتى أسست شركة خلفه أبناءه وأحفاده، وبعد أن مات، وطور مشروعه،

 م0010عام في  هوالحقيقة أنّ   .... لوحدوأ،!!  /L حيوصل  /H..دحين  / D:  من مقولته المشهورة

كونت الحروف االولى شركة للشحن السريع، ون الثالثة ادريان دالسي والري هيلبموم وروبرت لين كوّ 

 الحقيقي.!!   DHL اسم الشركة الثالثة السماء عائالتهم

 

 52بهذه الالة ال حتتفلي بعيد ميالدك الـ

 

 لم يتمكن من االرتباط، وإيجاد  ، يجب على كل شخص، شاب أو فتاة،الدنمارك عادة غريبة وقديمة في

لن يتوقف عند خيبة من عمره، األمر  21الـ شريك حياته أن يكون ضحية بعض العادات عندما يبلغ

األمل التي يعيشها هذا الشخص، بل عليه أالّ يحتفل بعيد ميالده في هذه الحالة أيضاً، وما قد يزيد 

األمور إحراجاً، أن عليه أن يجلس في الشارع العام مربوطاً بعامود إنارة، ويبدأ األصدقاء واألقارب 

، فالعقاب سيكون أشد، وسيتم رشقه 31الـبرشقه بكميات كبيرة من مسحوق القرفة، أما إن بلغ عمر 

 .الحار بمسحوق الفلفل

 

 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
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 (334) نشرة فاعتربوا

 !!كن طموحًا بال حدود
  كان يتجول في أنحاء العاصمة  0001عام  في، باكستاني الجنسيه ،سمه إبراهيم خليلأقصة رجل طموح

مل لعل اقدم لهم طلب، عن عمالالباكستانية إسالم اباد بحثًا عن عمل، فوجد إحدى شركات النظافة تبحث 

 .وحينما تم اللقاء به طلبوا منه تسجيل اسمه على الورقة 

  يين في شركتنا:فقالوا له!! هل أبصم عوًضا عن ذلك؟ ؛أنا ا مي وال اكتب :فقال  نعتذر منك فال نقبل األم 

واشترى  ،من والده فما كان منه إال أن باع ساعة يده المهداه له ،فخرج من الشركة حزينًا مهموًما !،

  .بثمنها بعض الخردوات وباعها في الطرقات في أقل من نصف يوم

  ل بجد مستحيل ويعمالوفي اليوم التالي اشترى خردوات أكثر بفارق سعر الربح ولم ينكسر بل ظل يكسر

ن م موإنما الجهل أن تفشل وال تتعل، فالجهل ليس نقص في التعليم،  وإجتهاد ليصبح أكبر تجار باكستان

 ..الحدودبوتظن أن النجاح مستحيل.. فالطموح  فشلك،

  قدمت له الدولة ، وله تجارة ممتدة على مستوى عالمي ،إبراهيم خليل اليوم يملك اسطول جوي وبحري

يين في  ال اقبل إالّ ه: من أشهر مقوالت، وجواز سفر دبلوماسي كونه من أهم تجار باكستان واعظمهم األم 

 !. مصانعي ألني اعرف معاناتهم جيًدا

 

 !مسجد يف اجلزائر حتت األرض
  م، عندما كان اإلستعمار الفرنسي يمنع أهل المنطقة  0031ن حت مسجد تحت األرض في الجزائر سنة

من إقامة الصالة، أسسه الشيخ محمد بن بحوص، وبالضبط في والية البيض جنوب غرب الجزائر، 

 متر مربع وعمقه ستة أمتار. 211مسجد الموحدين، مساحته وأسمه 

   ولدخول المسجد توجد بوابة صغيرة تقع فوق األرض، ومنها ينزل المصلون على ساللم متقنة تم

إنجازها خالل عمليات الحفر، قصة المسجد تروي كفاح شعب الجزائر للمحافظة على هويته اإلسالمية، 

 عاما. 032الوسائل على مدى  التي حاول اإلستعمار طمسها بكل

 

 !!ىل سرت اهلل فتكشفهإتعمد ا

  ،قال رجل لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه: أصابت ابنتي حداً، فعمدت الى شفرة، فذبحت نفسها

نها أفأخبرع ،طعت أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم نََسَكت فأقبلت على القرآن، فهي ت خطبفأدركت ها وقد ق  

لئن بلغني أنك ذكرت أمرها، ألجعلنك نكاالً في  !لى ستر هللا فتكشفه؟إ، فقال عمر: تعمد ؟بما كان

حها نكاح العفيفة  . األمصار، بل أنكِّ

 

 !!فولتيرامللحد ممرضة 

 كان يصيح حيث  ل فولتير،با فال أريد أن أرى شخصاً ملحداً عانى مثولو أعطيت كل أموال أورتقول:أ

 .أطوال الليل طلباً للمغفرة 
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 (335) نشرة فاعتربوا

 حروب النمل األسود والنمل األمحر
  يوجد في الغابات واألدغال ممالك عظيمة للنمل، منها النمل األسود ومنها األحمر؛ األسود النشط الذي

 ال يعرف لمن يسعى!، ومن الغريب إن يكون األسود عبدا والنمل األحمر سيدا. 

  الحروب ونظام االستكشاف والجاسوسية، وللنمل األحمر غزوات والنمل له صوالت وجوالت في عالم

 خاصة في تموز وآب، قد يصل عددها إلى أكثر من أربعين غزوة.

   ،وبعد جولة أستطالعية تتجمع جيش النمل األحمر، ويتجزأ إلى أربع كتائب، يسير إمام كل كتيبة قائد

 ثم تهجم كتيبة واحدة. وعندما تقترب من مملكة السود تصنع سورا منيعا حولها ، 

  يتفاجأ النمل األسود بالهجوم فيقف حرسهم بشجاعة ليصد النمل األحمرعن مملكته، فيقف بعضها

ليعطل الهجوم ويتوجه بعضها الى حجرات الصغار، فيحملوها ويخرجون بها من أبواب متفرقة، ولكنها 

 تت فاجأ بالسورالمنيع الذي ضربه النمل األحمر من البداية.

 السود تتشبث باطفالها، والحمر تتطلع للنصر، حتى تنجلى عن هزيمة ساحقة للحمر، المعركة تبدأ ،

فتجمع السود صغارها وتعود الى مستعمراتها، أو تكون الغلبة للحمر!!، فيأسر الحمر صغار السود، 

يد، والعبويحملونها إلى مستعمراتهم ويعتنون بها، وعندما تكبر صغار النمل االسود ت صبح كالجواري 

 يحّضرون لهم الطعام ويحملونهم ويطعمونهم.

الحكم كلة في يد الحمر، فاذا نقص عدد السود  حدثت إغارات جديدة إلحضار غيرها، وبين يوم وليلة 

ي علن النمل االسود عن سخطة، وي علن التمرد والعصيان، فتحدث معركة طاحنة بين الفريقين ويتغلب 

 .السوداء تحارب من أجل الحرية ملةالسود هذة المرة، ألن الن

 

 على القلوب أثر الذنوب
  :إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل أعن أبي هريرة عن النبي قال

م َكالَّ  أقلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول َّللّا  ب ونَ  بَلأ َراَن َعلَى ق ل وبِّهِّ ا َكان وا يَكأسِّ  أ مَّ

  بَع  أ:قال تعالى مأ ۚ َونَطأ لَِّها أَن لَّوأ نََشاء  أََصبأنَاه م بِّذ ن وبِّهِّ ن بَعأدِّ أَهأ َض مِّ َرأ ث وَن األأ يَن يَرِّ دِّ لِّلَّذِّ َعلَى   أََولَمأ يَهأ

َمع ونَ  مأ اَل يَسأ مأ فَه  سالف من العصاة، وما لحق بهم من هالك بسبب األر بيتذكأ ق ل وبِّهِّ

 . ،وهوهالك القلب بالطبع عليهالخافياآلية تبين نوعاً من الهالك  لكن ،معاصيهم

   فال يتأثر بموعظة وال ينتبه لتذكير، ،  ضعف حاسة السمع لدى القلب حتى يفقدهافالذنب تلو الذنب، ي

 . فال يسمع إال صوت هواه به إلى هللا ، ةعودالفيسير معرضاً عن طريق 

 ألن صاحبه يتمادى في ذنوبه، ويستمر في إفساده ، اع الهالكوهذا النوع من الهالك هو من أصعب أنو

وما ، الطبع على القلب تذكر عقوبة، فلنفسه ولمن حوله، فيزيد رصيد سيئاته وبالتالي تزيد عقوبته

  وتدمير، ي فسد األولى وألخرى. تفعله في صاحبها من هالك
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 (336) نشرة فاعتربوا

 أنت تعيش رفاهية أكثر من كسرى!!
 قد التصدقوني إذا قلت لكم إنكم تعيشون حياةً أكثر بذخاً من كسرى،  :يقول الدكتور مصطفى محمود

 وإنكم أكثر ترفاً من إمبراطور فارس وقيصر الرومان، وفرعون، ولكنها الحقيقة.! 

 وأنت عندك ، إن أقصى ما إستطاع فرعون مصر أن يقتنيه من وسائل النقل كان عربة يجرها حصان

يء قصره ، ا خاصة، وتستطيع أن تركب قطاراً، وتحجز مقعداً في طائرةسيارةً  مبراطور فارس كان ي ضِّ

 !. وأنت تضيء بيتك بالكهرباء، بالشموع وقناديل الزيت

  قيصر الرومان كان يشرب من السقا، وأنت تشرب  مياةً نظيفةً ومبردة، لويس الرابع عشر كان عنده

عندك وية، وتحت بيتك مطاعم فرنسية وصينية، ومصنع مخلالت، طباخ يقدم أصناف المأكوالت الفرنس

 مكيفات هواء تحول بيتك إلى جنٍة بلمسٍة سحرية بزٍر كهربائي.

 ولكن يبدو أننا ، أنت إمبراطور! وكل هؤالء األباطرة والملوك ال يساوون في النعيم شيء بالنسبة لك

فمن عنده سيارة ال ،  النعم التي نتقلب فيهاغلب علينا الطمع وعدم الرضى، ولهذا فنحن ت عساء برغم 

 . يستمتع بها، وإنما ينظر في حسد لمن عنده سيارتان

 ،ومن عنده زوجة جميلة يتركها  ومن عنده بيت يكاد يموت من الحقد والغيرة ألن فالن لديه عقارات

رتفع وحسداً، فإذا إ وفي النهاية يسرق بعضنا بعضاً، ويقتل بعضنا بعضاً حقداً ، وينظر إلى ما حرم هللا

 راتبك ضعفين فسوف تنظر إلى من ارتفع أجره ثالثة أضعاف. 

 أنت إمبراطور، ولكنك أتعس إمبراطور، إالّ ، وتخلفنا في المحبة لقد أصبحنا أباطرة، إرتقينا في المعيشة

نأ  َوقَلِّيلٌ : أوصدق هللا تعالى حين قال، من رحمه هللا تعالى بالرضى والقناعة ي مِّ بَادِّ ال أ ، ف الشَّك ور   عِّ

 بد من الرضا والقناعة بما قسمه هللا.

 من أعظم أسباب التوفيق والرزق

 تفتح لك أبواب  هي التي  ،بل نيَّتك الطيبة الخالصة لوجه هللا ،وال عالقاتك ،وال شهاداتك، ليس ذكائك

 . األقدار النوايا الطيبة ت رتِّّب لصاحبها أجمل ،والتوفيق من حيث ال تحتسب الرزق

 ومقامك وعافيتهم لن تسلبك صحتك، وغناهم لن ينقص من رزقك ،من سعادتك فسعادة اآلخرين لن تأخذ ،

 عند ربك محفوظ، والجنة تتسع لكل الصالحين،وهللا ال يعجزه شيء.

 قال تبارك وتعاىل

 نَاأ بَادِّ نأ عِّ َطفَيأنَا مِّ يَن اصأ تَاَب الَّذِّ َرثأنَا الأكِّ مأ َظالِّمٌ  ؛ث مَّ أَوأ نأه  هِّ  فَمِّ دٌ  ،لِّّنَفأسِّ قأتَصِّ نأه م مُّ مأ َسابٌِّق  ،َومِّ نأه  َومِّ

، همع أن السابق أعلى مرتبة من ؛قيل في سبب تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات  أ...بِّالأَخيأَراتِّ 

 .عجب بعملهلئال ييأس الظالم من رحمة هللا، وأخر السابق لئال ي  
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 (337) نشرة فاعتربوا

ة 
ّ
 والزوج املتعاون!!البنت البار

 
 ومنذ تزوجتها، وهي في كل رمضان تتصل على أمها  ،زوجتي، ال تقرأ وال تكتبوالدة  قال أحدهم:أ

وأمها تردد خلفها كلمة كلمة حتى تنهي معها  ،وتقرأ زوجتي القرآن كلمة كلمةليال،  02قرابة الساعة 

  .في كل رمضان  وهذا حالهن، قرابة الساعة والنصف ،جزءاً كامالً 

  أن تكون أنت المدعو له وذلك  ال تريد وأنت تسمع هذه الدعوات، إالّ  ،بنتها بالدعوات الطيبات أفتغمر األم

 .حتى تكون آخر ليلة من رمضان وتختم زوجتي وأمها القرآن ،في كل ليلة

 هللا يتمثل أمامك وكأنك ترى معنى قول ، وعن تلك المشاعر من شدة الفرح  ،فال أحدثك عن ذاك البكاء

َمع ونَ  أواقعاً حيّاً: ا يَجأ مَّ وا ه َو َخيأٌر مِّ َمتِّهِّ فَبِّذَلَِّك فَلأيَفأَرح  ِّ َوبَِّرحأ لِّ َّللاَّ  .أ ق لأ بِّفَضأ

 !!ووهللا ال ينقضي عجبي من صبر زوجتي  ،وفي كل رمضان يتكرر هذا المشهد  أي وربي فبذلك فليفرحوا

 ؟!وأتساءل ما سر هذا التوفيق والبر ،ها بأمها!وتحملها وجلدها ومن برّ 

 

 كامل ابو جابر املسيحيكتورداألستاذ ال

 

  م، وكان على تواصل بريدي مع رئيس الجامعة األردنية 0011تخّرج لدرجة الدكتوراه من أمريكيا عام

ألغراض التوظيف، وكان دائما ي رفض طلبه بحجة أنهم مكتفين، وعندما عاد إلى األردن؛ وحيث ال 

 يوجد في األردن حينها إالّ هذه الجامعة، فقد راجعهم من جديد. 

 أمامه إالّ مقابلة رئيس الوزراء وصفي التل رحمه هللا آنذاك، وشرح له قصته  عبثا حاول...فما كان

 تماما، فما كان من الرئيس إأل اإلتصال برئيس الجامعة ومسائلته عن ذلك. 

  فاستغرب رئيس الجامعة من القصة من أصلها، فهو ال يعلم بها، وكان أسمه األستاذ الدكتور عبد الكريم

 لطفا أرسله لي، فاستدعى عميد الكلية معه. خليفة رحمه هللا، فقال

  سأل العميد لما لم ت عين الدكتور كامل أبو جابر في كليتك ... فقال العميد يا سيدي هذا إخوان مسلمين

متعصب جدا، فضحك الرئيس من سخافته؛ ألن كامل أبو جابر من عائلة مسيحية معروفة في األردن 

 ويعرفهم أبا عن جد.تسكن السلط ، وهي بلد رئيس الجامعة 

 

 من طرائف العرب

 

  ٌأهمل أبوها سترها، وكان صاحبًا له، فقال له والدها متفاخًرا بجمالها: هال قلت فيها  فتاةً  رأى شاعر

   ":شعًرا؟ فقال: بلى فاسمع

فاتها قتِّ الغزالة في جميعِّ صِّ
عت كل المحاسن فيكِّ .....   ف   فتجمَّ

ها  ."أما القرون  فإنها ألبيكِّ ...... ..  لكِّ جيد ها وعيون ها ونفار 
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 (338) نشرة فاعتربوا

 حفلة زفاف يف لندن حكاية

  ،أن يتزوج بنت مسيحية انجليزية  ارادشاب لبناني مغترب، ينحدر من أسرة لبنانية مسلمة غير ملتزمة

 .ثم عرض عليه أن يتزوجها إن هي أسلمت فوافق األب، دفرفض الوال

  المكتبة اإلسالمية في المركز اإلسالمي بلندن، فتحصل على بعض الكتب عن اإلسالم، فذهب االبن إلى

 .  إذا أسلمتي فقال لها: الوالد رفض الموافقة على الزواج إالّ 

 عطيها مدة أربعة أشهر لكي تدرس الكتب وتفهم اإلسالم، ثم بعدها تقررواشترطت عليه أن ي   ،فوافقت، 

ففرح  !عندما جاءتهم وهي ترتدي الحجاب ، فقالت : لقد أسلمت ئفاجفلما فرغت اتصل بها اإلبن، وت

 . !!لن أتزوجك، ألنك أنت غير مسلم :بقرارها إال أنها قالت

 أنت ف، ألن سلوكك الذي أعرفه عنك يخالف فهمي عن اإلسالم، فتصرفاتك السلوكية معي تخالف دينك

ولقد زرتكم من قبل في منزلكم، ووجدتكم تشربون الخمر، كما أن  ،تشرب الخمر، وتالحق الفتيات

 . والدتك وإخواتك ال يرتدون الحجاب

   وأتيت ألدعوكم وأسرتكم الكريمة للمشاركة في مراسم زواجي، في المركز اإلسالمي، فقد تزوجت

 .ولقد رغبت  أن أقدم لكم شكري أن عرفتموني بحقيقة اإلسالم ،بشاب مسلم ملتزم

 

 حديثا يف مصر حدث

 وتوثيق  ،وتم وضعه علي سرير حديدي ،تم إجبار الشاب سيد بالل علي خلع مالبسه كما ولدته أمه

ألن  ؛ثم قام أمين شرطة بدهن جسمه بالجاز وهي طريقة معروفة، ين بالسريرتقدميه ويديه مشدود

 . الجاز يزيد من شدة تأثير الكهرباء علي الجسم

  حتي رجت صرخاته مديرية أمن اإلسكندرية  ،بشكل متواصل وهيستيريثم قاموا بصعقه بالكهرباء

خرج عاريا من  ،وبعد أن قام الضباط بتعذيبه من وقت صالة الظهر وحتي صالة المغرب،  القديمة

 . الحجرة وكانت حالته صعبة جدا وكان باديا عليه اإلعياء الشديد

 ضروا فأح ؛صليين بصوت خافت ضعيف أن ي  ثم طلب من المخبر، فأحضروا له بطانية وقاموا بتغطيته

ه فجأة سقط ميتاً من أنّ  إالّ  ،وشرع فعال في الصالة وهو جالس علي الكرسي، له جلبابه وألبسوه إياه

  م.2120\ 0 \ 1حدث في مصر في يوم ، أعلي الكرسي

 

 من روائع القول
 وأ ، نادمون علي ما فرطوا ،االموات أ محبوسون في قبورهم أ رحمه هللا قول عمر بن عبدالعزيز

وال هؤالء ، ال هؤالء إلى هؤالء يرجعون، االحياء أ في الدنيا يقتتلون على ماندم عليه أهل القبور

 . بهؤالء معتبرون
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 (339) نشرة فاعتربوا

 فـهاّل تستفيق اآلن؟!!

  ،ا وينفد ما ق ّدر لنألنني أحبك أرجوك أن تدقق معي في كل كلمة، فحين ينقضي ما ك تَِّب لنا من أنفاس

، ويولّي عنن أحبابنا. ر، حين ننفرد في لحودنا، وتغلَق علينا القبور   من ع م 

   في هدأة المقابر... بعيًدا عن صخب الحياة وتفاصيلها، سندرك القيم الحقيقية لكل شيٍء، سندرك قيمة

المعارك الوهميّة التي سنكتشف كم هي ، أنفاسنا التي انقضت هدًرا، وأيّامنا التي تصرمت سًدى

 خضناها واستهلََكت منا ما ال تستحقّه من أعصاب ووقت.

 سنعرف الترتيب الذي كان ، سنكتشف عدد األسماء التي كانت ال تستحق منا يوما هذا العناء والتعب

سنكتشف خطر الكلمة والنظرة والهمزة واللّمزة، وقيمة الركعة ، يجب أن تكون عليه أولوياتنا

 والتبكيرة والتكبيرة، والتسبيحة والتهليلة.والخطوة، 

 نا سي ذهل، الطموح، األهداف، السعادة، الشقاء، النجاح... مصطلحات كثيرة سي عاد تعريفها في قاموسنا

 حجم السخف الذي كنا نمارسه ونحن نحسب أننا نحسن صنعًا .

 كّل اللّغو الذي طالما ي دوي صوت الحّق، يمأل األرواح بال صوت، ليخرس ، هناك، في ذاك السكون

سندرك حجم الغثاء الذي مألنا به حياتنا، وقيمة الفراغ الذي  حشونا به رؤوسنا، وشقشقت به ألسنتنا،

 كنا نتفنّن في إحراقه وهدره .

  هناك؛ في ظلمة القبر ت شرق شمس الحقيقة، لتبّدد ظالم الوهم والغرور والهوى واإلعراض، كم كنا منه

ث  لنا ما ال تحدثه صرخات ندمنا وعّض أناملنا وأنين نحيد.... فـهاّل نست دِّ فيق!! فصدق توبة اآلن، ت حأ

 حسراتنا وتقّطع حناجرنا ونحن نستغيث رّب ارجعون .. رّب ارجعون!! 

 

 نذر عدم رفع البالء
 ؛وال كثرة عدد االصابات والوفيات، وانما المخيف حقا ،ليس فقط إنتشار الفيروس حقا؛ الشئ المخيف 

مع  وال مخاصم يتصالح رحمه، وال قاطع رحم يصل يؤوب،وال تارك صالة  ،ال صاحب ذنب يتوبأنه 

الوباء والغالء  رغم هذا ،مازالت الغفلة قائمة ،بل نزول المزيد ،نذر بعدم رفع البالءمما ي   خصيمه،

  . اللهم ال تجعلنا من الغافلين... االبتالء العظيم و

 

 
 
ص
ْ
افِعِيية و

 
 الش

  َصى بِّيع بن  س لَيأَمانأَوأ يذَه  الرَّ ي تِّلأمِّ وإذا أردت صالح قلبك أو ابنك أو أخيكأو من شئت ": الشَّافِّعِّ

 . "شاء أم أبى بإذنه تعالى ،هللا سيصلحه ،القرآن، وبين صحبة القرآن فأودعه في رياض ؛صالحه
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 (340) نشرة فاعتربوا

عطلوا األحكام .. فمن ورائها خري كثري
ُ
 !!ال ت

 

  قال هل ي دفع هنا لكفارة  ،دخل أحدهم وألقى التحية ،فعملت في جمعية خيرية طالبا،اضطررت للعمل وأنا

فارة هي الك،قلت: ال قال هل تكفي خمسمائة ليرة لكفارة يمين؟، اليمين؟ قلت بل نوكل في تكفير اليمين

 .وذكرت له اآلية الكريمة ،اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

  عن  ثم تبحث بنفسك، أن أوكلكم؟ أنصحك أن تذهب بنفسك وتشتري طعاما لذيذا وتجهزهقال أتنصحني ب

 .  يمين صدقني ال يخلو شهر من كفارة و ،قال: سأفعل، مساكين توصله إليهم

   آخذا معه بعض الفاكهة وتوجه إلى عائلة تسكن على سطح بناء ،عد طعاما جاهزاوأذهب الرجل، 

 مبتهجة. يصعد الدرج ونفسه فرحةبدأ ، وعددهم يقارب العشرة

  فصاح الرجل مستأذناً أهل الدار، فأسرعوا للداخل ،وصل السطح ووجد أمام الباب أطفاالً بثياب رثة، 

وإذا بها غرفة واحدة في زاوية من زواياها مربعان صغيران لعلهما المطبخ  ،فأجابه رجل عجوز تفضل

 ق متمدد. ومعا ،أطفال جلسوا حول أمهم وجدتهمو ،والحمام

 يقول الرجل: حبست ، واقترب من المعاق مقبال رأسه ،تمالك نفسه وجلس يسايرهم ويسأل عن أسمائهم

في المساء وصلت سيارة أسفل ، ث إخوته وأهله عما حدث معهحدّ ، أنفاسي ودموعي حتى غادرت

 .الهدية الجديدة لهم وبدأ العمال ينقلون، مسكن العجوز

 وهللا و ،له: ما فعلت كفارة اليمين؟ أجابني بدمع عينه وجزاك هللا عني خيرا بعد مدة وقلت الرجل التقيت

كماً ، أول مرة أشعر أني أكفر عن اليمين أيها اإلخوة إن لألحكام في كتاب هللا وسنة رسوله أسراراً وحِّ

 . باإلتيان بها على وجهها المأمور به درك إالّ ال ت  ، عظيمة

 

 األسالك الادة!!مهرجان 

 

  يقوم به سكان جنوب الهند، فيقومون بربط أجسادهم باألسالك الحادة، ويتم رفعهم  مهرجان سنويوهو

حظر هذا النوع من المهرجانات من قبل الحكومة الهندية ومنظمات حقوق اإلنسان،  إلى األعلى، وقد تم

لقضاء عليه لما يتسبب به من األذى وأحياناً الموت للمحتفلين، ولكنها ال تزال غير قادرة على ا

 .كلي بشكل

 

  قال
 
م
 
ل
 
س
 
هِ و
ْ
ي
 
ل
 
 ع
ُ
ه
 
 الل
 
ل
 
 ص

 

  َّيََك، وإم ذِّ ا أنأ ي حأ سأكِّ : إمَّ ل  المِّ يرِّ ، فَحامِّ سأكِّ ونافِّخِّ الكِّ لِّ المِّ ءِّ ، َكحامِّ الِّحِّ والسَّوأ ا أنأ أَمثَل  الَجلِّيسِّ الصَّ

يًحا َطيِّّبَةً، ونافِّخ   َد منه رِّ ا أنأ تَجِّ يًحا َخبِّيثَةً تَبأتاَع منه، وإمَّ َد رِّ ا أنأ تَجِّ َق ثِّيابََك، وإمَّ رِّ ا أنأ ي حأ ، إمَّ يرِّ  أ. الكِّ

  إرشاد إلى صحبة العلماء والصلحاء ومجالستهم، فإنها تنفع في الدنيا واآلخرة، وإلى تجنب مصاحبة

 . األشرار، فإنها تورث الشر، كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيبا، وعلى النتن حملت نتنا
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 (341) نشرة فاعتربوا

 لكل مقـام مقـال

  :عافىأ ولألعمى من فنون األدب اختيار اللفظ المناسب فقالوا: ألكل مقـام مقـالأ، في قال للمريض: أم 

، سأل هارون الرشيد وزيره الفضل بن الربيع عن حزمة "أبصيرأ ولألعور: أكريم العين

 ".المؤمنينالخيزران:أما هذه؟ فأجابه: أعروق الرماح يا أمير 

  أتدرون لماذا لم يقل له: إنها الخيزران؟، ألن أم هارون الرشيد كان اسمها أالخيزرانأ، فالوزير يعرف

فأجاب : أضد محاسنك يا ، "من يخاطب ... أحد الخلفاء سأل إبنه من باب االختبار: أما جمع مسواك؟

 .أمير المؤمنين، ألن األدب هذّب لسان اإلبن، وحلّى طباعه

  س ئِّل العباس أأنت أكبر أم رسول هللا ؟أ، فأجاب العباس قائاًل: أهو أكبر مني، ولكن أنا ولدت  ولما

اختيار األلفاظ قيمة ، ما أجملها من إجابة في قمة األدب لمقام رسول هللا عليه الصالة والسالم، "قبله

ا رفيعا اسمه أ ضاعت لألسف فى مجتمعاتنا، يجب أن نعي جيًدا أن بين كسر القلوب وكسبها خيطً 

 .األسلوب

ار يف أملانيا
ّ
 حتطيم الفخ

  قبل أسابيع من حفل زفاف ألمانّي، ي حضر مقّربون من العروَسين آنية من الفّخار إلى منزلهما الزوجّي

بالتالي، يجب على صاحبَي المنزل تنظيف المكان، وهو أمر ي عَّد فأل خير  ،المستقبلّي، ثّم يحّطمونها هناك

 .للتشجيع على تشارك المهّمات لهما، وكذلك

 البيت هو املدرسة األوىل!

 :األولى والمصنع األصلي لتكوين الرجال، وتدين  البيت هو المدرسة  قال العالمة بن باديس رحمه هللا

 األم هو أساس حفظ الدين والخلق.

 

 معلومات غريبة عن اهلند

 راألمو بعض  فهناك والتقاليد الهندية، بالعاداتلَك ذ والعجائب، وال ينحصر الغرائب أرض الهند ت عد 

 .هواء نيودلهي األكثر تلوثاً في العالم أن :الخاصة فيها ومنها

 3 تتسبب حوادث السير في الهند بموت شخص كل  ً في الهند  االنتحار ترتفع حاالت، ودقائق تقريبا

  .الواحد اليوم حالة انتحار في 300كبير جدا،سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر  بشكل

  تقريباً، اإلقطاع  %21تعاني نسبة كبيرة من األراضي من التصحر، حيث تبلغ نسبة األراضي المتصحرة

 في عندهم مستحكم، وأعداد هائلة من األفراد عماال في مزارعهم، ويبلغ مجموع ثروة الرجال األكثر ثراء

 .رجالً  21مليار دوالر، ويبلغ عددهم فقط  001الهند 
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 (342) نشرة فاعتربوا

 أبيه!! عن يقول أحدهم 

  كان أبي إذا دخل غرفتي، ووجد المصباح مضاًء وأنا خارجها قال لي: لم ال تطفئه؟، إذا دخل الخالء

 ووجد الصنبور يقطر ماًء قال لَم ال ت حكم غلقه؟ ي عاتب على الصغيرة والكبيرة.! 

  ت استيقظ، البيت، وسأرتاح من أبي وتوبيخه الدائم ليإن تم قبولي فسأترك هذا كان لدي مقابلة، ف

ولبست وتعطرت وهممت بالخروج، فإذا بيٍد تربّت على كتفي، التفت فوجدت أبي مبتسًما رغم ذبول 

 عينيه، وظهور أعراض المرض جلية،ناولني بعض النقود .

 دخلت بوابة  وقال أريدك أن تكون إيجابيا، تقبلت النصيحة على مضض، خرجت مسرًعا، وما أن

الحظت أن مقبض الباب قد خرج من ،اللوحات اإلرشادية التي تقود إلى مكان المقابلة ، تتبعتالشركة

ثم وجدت الممرات غارقة بالمياه فتذكرت تعنيف أبي لي على هدر المياه، ، مكانه، فقمت برده إلى مكانه

 فقمت بترتيب األمر قبل دخولي مبنى الشركة.

  دخلت  قمت بتسجيل اسمي وجلست انتظر دوري، ثم ، ين وهيئاتهم وشهاداتهمفوجئت بعدد المتقدم

غرفة المقابلة وجلست على الكرسي مقابل ثالثة أشخاص، نظروا إلّي وابتسموا ابتسامة عريضة ثم قال 

فذهلت وظننت أنهم يسخرون مني،! فأجبتهم بثقة: بعد أن أجتاز ، !أحدهم متى تحب أن تتسلّم الوظيفة ؟

كنت ف ،قررنا أن يكون تقييمنا للشخص عمليا، ار، فقال آخر لقد نجحت في االمتحان وانتهى األمراالختب

 .الوحيد الذي كان إيجابيا

 عد ولم أ،يقول صاحبي: حينها فقط اختفت كل الوجوه أمام عيني ونسيت الوظيفة والمقابلة وكل شيء

شعرت برغبة جامحة في ، كن باطنه الرحمةذلك الباب الكبير الذي ظاهره القسوة ول !أرى إال صورة أبي

 .العودة إلى البيت واالنكفاء لتقبيل يديه وقدميه

  !عند باب الدار رايت اقاربي مجتمعين... فهمت كل شيىء ... فات االوان!!، لماذا لم أر أبي من قبل؟

...... غبت يا  كيف عميت عيناي عنه؟!عن العطاء بال مقابل، عن الحنان بال حدود،عن اإلجابة بال سؤال

أبي وغاب عني العقل الرشيد والركن الشديد، والسند المتين، والناصح األمين ...... نعم لن نشعر بقيمته 

 إال بعد فقده، والفراغ الكبير الذي يتركه.!!

 

 

ك لنسألنهم أمجعني أ
ِّ
رب
 
و
 
 أ ف

  ي قسم هللا ، !!الرعب إلى القلوبأفََوربِّّك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملونأ!!، آية تقذف بفيضان من

سبحانك، ال ، !ومن ذا يملك أن يراوغ أو يكذب؟، !فمن ذا يستطيع أن يفلت؟، بنفسه، أنّه سيسأل الجميع

اغفر لنا ذنوبنا، واعف عنا واسترنا، وامأل قلوبنا بحبك وخشيتك، ووفقنا ،! منجى وال ملجأ منك إالّ إليك

 لما ت حب وترضى .
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 (343) فاعتربوانشرة 

 !!خري يثمر دائماً  الكلمه الطيبه..

 أحد األياموفي  !!!دينار 111فله جائزة قدرها  يحكى أن ملكاً أعلن في الدولة بأن من يقول كلمة طيبة 

فالحاً عجوزاً في التسعينات من عمره وهو يغرس  إذ رأى ،وبينما كان الملك يسير بحاشيته في المدينة

 : الملك فقال له، شجرة زيتون

 وأنت عجوز في التسعين من عمرك،  ؟!لتثمر لماذا تغرس شجرة الزيتون وهي تحتاج إلى عشرين سنة

فقال  السابقون زرعوا ونحن حصدنا ونحن نزرع لكي يحصد الالحقون، :فقال الفالح، وقد دنا أجلك ؟

 الجائزة!. الملك أحسنت فهذه كلمة طيبة فأمر أن يعطوه

  شجرة الزيتون تثمر بعد  : فقال الفالح،  فقال الملك: لماذا ابتسمت ؟،  وابتسم فأخذها الفالح العجوز

فأخذها الفالح  ،دينار أخرى 111أحسنت أعطوه   فقال الملك !،عشرين سنة وشجرتي أثمرت اآلن

  : فقال الفالح فقال الملك: لماذا ابتسمت ؟؟  !،وابتسم

 من عند الفالح ثم تحرك الملك بسرعة، دينار 111وه أعط ،أحسنت فقال الملك !!،أثمرت مرتين تيزيتون ،

 إذا جلست إلى الصباح فإن خزائن األموال ستنتهي :  فقال الملك، له: سيدي لماذا تحركت بسرعة؟ وافقال

ً    : وكلمات الفالح ال تنتهي ألن   .الخير يثمر دائما

 سنتنا ي ألأن نحلّ  إالّ فإن أردنا أن نؤثر في اآلخرين، ما علينا ، سحر العقولت ة،ثمين ةالكلمة الطيبة جوهر

 ،فف تعبها يحتاج إلى من يخفكل إنسان منّ ، في نفوس من نقابل خيرفلنطهر قلوبنا لننثر ال، بالكالم الطيب

 . ولهذا كانت صدقة، بابتسامة أو كلمة طيبة يسعد بها قلب

 حديث نبوي
  جاَء أعرابيَّانِّ إلى رسولِّ هللاِّ َ فقال أحد هما : يا رسوَل هللاِّ ! أيُّ الناسِّ خيٌر ؟ قال : أط وبَى لمن طاَل

رِّ هللاِّأ،  كأ ٌب من ذِّ َق الدنيا ولِّسان َك َرطأ : أيُّ العملِّ خيٌر ؟ قال : أأن ت فارِّ ه، وَحس َن عمل هأ، وقال اآلخر  ر  ع م 

سن  العملِّ مع ط ولِّ الع مرِّ  ٌل عظيٌم، وفيه  فح  ر  هللاِّ له فضأ كأ ب ها، وكذلك ذِّ ن األ مورِّ الَّتي ي غأبَط  عليها صاحِّ مِّ

يادةَ في  نِّ عالمة  خيٍر، والّزِّ يادةَ في ع مرِّ الم حسِّ ، وأنَّ الّزِّ ن الطَّاعاتِّ كلَّما زاد الع مر  دِّ مِّ الحثُّ على التَّزوُّ

 .  ع مرِّ الم سيءِّ عالمة  شّرٍ

 :الثعابنيمهرجان عبادة 

 لها الحليب، والحلويات، والزهور  عام، فيقدمون يعقد كل يتقرب بعض الهنود للثعابين خالل مهرجان

 .طلباً لألمن والسعادة، وقد تكون هذه الثعابين مصنوعة من خشب أو حجر أو فضة، وقد تكون حقيقية

 ديفيد ستراوس

  ته :ألقد خذلتني فلسفتي وأشعر بأنني م قال في مو0001وهو كاتب ملحد ألماني الجنسية توفي عام

 بين فكي ماكينة ذات أسنان ال أدري في أية لحظة تطحنني !أ
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 (344) نشرة فاعتربوا

 اعرتافات يف قمه السره والندم

  نحن خمسه أبناء اجتمعنا يوما بعد وفاه أمنا، وتعاهدنا بأن يعترف كل منا بأعظم شيء حصل معه ومع

 .الندم بعد وفاتهاأمه، ثم ندم على ذلك أشد 

  قال األول: كان علي مبلغ الف دينار اجار البيت، وقد سامحني صاحب البيت بالمبلغ كامالً، فطلبت من

زوجتي بأن التخبر أمي حتى اظل في عينها مديوناً. كي التطلب مني نقوداً، وياليتني لم أفعل، فعندما 

 . توفاها هللا أغلق باب من أبواب الجنة، وضاقت بي الحال

  وقال الثاني: حصل بيني وبين امي خالفا، وقاطعتها، وكلما أهم بمصالحتها، تقول زوجتي: انت لم

تخطئ معها، ثم مرت السنين وتوفاها هللا،وسافر ابني للخارج ،وفجأه توفاه هللا ، وحرمني هللا منه، وما 

  أرى ذلك إالّ عقوبة لي ولزوجتي وألن دعاء أمي نقص علينا.

 :في المناسبات اشتري لزوجتي أغلى الهدايا واشتري ألمي أرخصها واقول لها: انت تعلمين  وقال الثالث

الحال لو معي اشتريت لك أغلى وتقول له: انت اجمل هديه لي، وحتى كنت اشتري لبيتي الشوكوالته 

 بالكراتين واعطي ألمي فقط قطعه أو قطعتين.... وياليتني لم أفعل.

 ا وزوجتي أن نخفي عن أمي ما نشتريه او نتهادى به أو نحصل عليه، وال وقال الرابع: كنت حريصا ان

نشرك أمي إالّ في أمور الحزن والنكبات، وكثيرا ما كانت ت صلح بيني وبين زوجتي ، ثم توفى هللا أمي، 

 وطلقت زوجتي وأصبحت حياتي كلها جحيما.

 وضأ بالماء البارد وانا اتوضأ بالماء وقال الخامس: لم يكن في حمام امي سخان لتدفئه الماء، وكانت تت

الساخن، واقول لها يا أمي ان شاء هللا ساشتري لك سخان لتدفئه الماء، وترد علي وهي مبتسمه: يا 

بني عندما أنظر إليك احس بالسعاده والدفأ لوجودك بجانبي،وتوفيت أمي، وأصبت بالسكري، وصرت 

 الثلج.!مهما لبست من المالبس تبقى يداي باردتان ومثل 

 

 األعداء دائما يرتبصون
   كعب بن مالك رضي هللا عنه هجره الرسول والصحابة وأهله وزوجه وجميع المجتمع من حوله، كنوع

من العقوبة، حتى ضاقت عليه األرض بما رحبت، وبلغت الصعوبة مبلغها، حينها دفع ملك غسان من 

وقالك ؛ فإلحق بنا نواسك ؛ فتمنى كعب  علمنا أن صاحبك قد جفاك:بني األصفر له رسالة يقول فيها

 .رضي هللا عنه أن لو مات ولم يسمع تلك الكلمات

 

 كالم مجيل

 قال تعالى: أفمن عفا وأصلح فأجره على هللا !إذا قابلنا اإلساءة باإلساءة.. فمتى ستنتهي اإلساءة؟" ....

... فهل نشعر بنفس هذا عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكالم مهموس حياء من المدير.

 !الشعور عندما نتأخر في الصالة ونقف بين يدي هللا؟
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 (345) نشرة فاعتربوا

 الصدق أجنى... والتقوى أقوى!!
  مع  نه لم يقتل آخر، فهرعت  أاليمين  ليشهدوا رجال سيحلف   في األردن؛ الشوبك هل  أذات يوم تنادى

 ،وعدد من اقارب القتيل باسلحتهم ،اإلداري والشرطة، وحضر الحاكم الناسذا جمع كبير من إو ،الناس

 .من اقارب المتهم باسلحتهمبالمقابل تجمع و ،يتقدمهم والد القتيل

  أ، هو الّ إبني إما ذبح  ي صرأعجز القضاة أن يجدوا دليال واحدا على المتهم، لكن والد القتيل وقد

 ،وبعدها مالي عنده شيرسميين ومدنيين،والكل يشهد  ،نا واقفأو أمامكميمين اليحلف  :واخيرا قال

 .ساد صمت رهيب على السهل ومن فيهلألذى... لمتهم ايتعرض ولن 

 وردد خلفيأتقدم وقف وسط الدائرة  :وقال للمتهم ،تقدم األب ورسم بعصاه دائرة على أديم األرض 

ك بنإ نويت على ذبح ي ما ساسيت وال واسيت وال فعلت والنّ إوهللا العظيم...اللي ما اعظم منه عظيم...

 أ .فالن اللي التقى مذبوح يوم كذا في مكان كذا

 نظر إلى السماء حيث ، صمت المتهم قليال ،كثير من الوقوف أخذوا يرتجفون خوفا أن تحدث مذبحة

ال دولة وال  نا ما قدرت عليّ ؛ أيا رجل :يعتقد أن هللا ينظر إليه ثم خاطب والد القتيل بصوت عال

احه نا ذبّ أشهد هلل ، أالينه بين بطني وحزامي، بقىأخير وأهللا : واسمعوا يا حضور سمعأ ماأعرب...

 .!!هللا اكبر،هللا اكبر، صوات كثيرة زعقت، أركأوخذ ث

 تراها فوات  ،الرجل هللهذا  نا لعينا مخافة الصوت، أ يا سامعين، يا ناس: هنا صاح والد القتيل

 واكفاني شر الهم والغم. ، ثم قال الحمد هلل اللي قدرني على المعروف أسماحأ،هلل

 

 رسالة أمحق!!
  كتب أحد الحمقى رسالة ألبيه يقول فيها: أما بعد ... فنحن يا أبتِّ بألف خير، ولم يتغير فينا شيء، غير

ى اإلصطبل أن حريقا شّب في المنزل فأحرقه ، واحترقت معه  أمي وأختي وأخي، ثم امتدت النار  إل

فأحرقت ما فيه من دواب ولم ينج  غيري، فكتب إليه أبوه : أما بعد ... فوهللاِّ يا ب نّي إّن نجاتَك أصعب  علّي 

 من احتراق غيرك .

 

 أعجبتني ةطراخ

  من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب

تفاءل عندما تصعب عليك األمور، فإن هللا تعالى أقسم مرتين فإّن مع   .... الدنيا في قلبكالدنيا، وال تجعل 

ال نعلم بعد رحمة هللا ما الذي سيدخلنا الجنة ؟؟ أهي ركعة أو صدقة ...  الع سر ي سرا، إّن مع العسر يسرا

 !!فاعمل وال تستصغر. !أو سقيا ماء، أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر
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 (346) نشرة فاعتربوا

 أهم خملوق على وجه األرض

 أهم أ،  أعلنت الجمعية الملكية الجغرافية في لندن رسمياً أن أهم مخلوق على وجه األرض هو أالنحل

 النحل هو المخلوق الوحيد على وجه األرض الذي ال ينقل أي عدوى:لألسباب اآلتية، حتى من اإلنسان

 .المخلوق الوحيد أالمعقمأ ألنّه، من أي نوع جرثومية

 70% من المنتجات الزراعية تعتمد في دورة نموها بشكل أو بآخرعلى النحل، وليس البشر وحدهم ،

أنه لو اختفى النحل من : ينشتاينألطبقاً ، وماليين الحيوانات ستتضور جوعاً إن لم يقم النحل بدوره 

 . سنين فقط قبل أن ينقرضوا 1األرض، يبقى لدى البشر 

 في الغابات، فوق الجبال، في الصحاري في الجزر، في السهول ، النحل يتواجد في كل بيئات العالم

الفوائد الصحية الالمحدودة لمنتجات النحل ، ووالحقول، وحول البحيرات، وحتى في قلب المدن

 .و كذلك الشمع والصمغ  ، المختلفة، ليس فقط العسل

 هابات وتخفض الضغط المرتفع، ويقلل الكوليسترول والدهون العسل مليء بمضادات أكسدة تعالج اإللت

يساعد على إلتئام الجروح والحروق، ويخفف السعال عند األطفال، ومعالجة قرحة المعدة ، والثالثية

 . الشمع يمنع النزيف ويحمي الجلد ويغذيه، والكبد

 ،لسرطان، ويقوي الجهاز وله دور في عالج بعض أنواع ا الصمغ مضاد حيوي طبيعي، ويقلل اإلحتقان

المؤسف أن الجمعية الملكية أعلنت بالتوازي أن النحل بدأ ينقرض بالفعل ... المناعي، ويحمي خاليا الكبد

 . %01بنسبة تصل إلى  من العالم، وفي بعض المناطق قلَّ 

 :بَ  أ قال تعالى في سورة النحل َن الجِّ ي مِّ ذِّ لِّ أَنِّ اتَّخِّ َحى َربَُّك إلَى النَّحأ ا َوأَوأ مَّ َن الشََّجرِّ َومِّ الِّ ب ي وتًا َومِّ

ش ونَ  تَلٌِّف أَلأَوان ه  ، يَعأرِّ خأ ن ب ط ونَِّها َشَراٌب مُّ ج  مِّ ر  ي س ب َل َربِّّكِّ ذ ل الً يَخأ ل كِّ ّ الثََّمَراتِّ فَاسأ ن ك لِّ فَاٌء فِّيهِّ ث مَّ ك لِّي مِّ  شِّ

ونَ  ٍم يَتَفَكَّر  ّقَوأ  ".بتعبير أالوحي هارفشفقد  ألِّّلنَّاسِّ إنَّ فِّي ذَلَِّك آليَةً لِّ

 نصيحة

 بني القلوب تعج، وضع قليالً من العقل على قلبك كي يستقيم، ضع قليالً من العاطفة على عقلك حتى يلين

إذا لم تعرف عنوان رزقك.. فال تخف.. ألن ... التي تستقبل األلم بصمت و تبرر أخطاء اآلخرين بحسن نيه

 .حتما سيصل إليكرزقك يعرف عنوانك فإذا لم تصل إليه فهو 

 !!منتهى اللباقة
  قال أحد أصحاب المصانع في كاليفورنيا: إّن أبرع من قابلتهم من الرجال، هو الرجل الذي فصلني من

أول وظيفة عملت  فيها ... فقد استدعاني إلى مكتبه، وبدال من أن يقول لي إنّه قرر االستغناء عنّي، قال 

يمكننا أن نعمل من دونك ... ولكننا سنحاول ذلك ابتداء من يوم لي بأدب جّم :ال أعرف يا بني كيف 

 االثنين المقبل .
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 (347) نشرة فاعتربوا

 النار...وهجر املؤمن

 َق ثاََلٍث فََماَت َدَخَل يقول صّل هللا عليه وسلم:أ َق ثاََلٍث، فََمنأ َهَجَر فَوأ َر أََخاه  فَوأ ج  لٍِّم أَنأ يَهأ سأ لُّ لِّم  ال يَحِّ

فالتغليظ والتشديد في أمر الهجر ليتجنبه المسلمون، ألن من هجر أخاه فوق ثالث ليال، ولم يتب إلى  النَّارأَ،

 إن شاء عذبه أو عفى عنه. هللا  فقد استوجب العقوبة، إال أنّه في مشيئة هللا

 ولكن جرح  إن لجرح الكلمات في النفس وقٌع أشد من جراحات الرصاص، إذ أن جرح السيف يمكن أن يبرى

اللسان ال يبرى، لهذا راعت الشريعة تلك األبعاد الغائرة فقال تعالى : أوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسنأ، 

سناأ ووصف المؤمنين بقوله  تعالى:أوه د وا إلى الطيب من  وأرشدنا إلى الكلمة الراقية أوقولوا للناس ح 

 يختارون أطايب الكالم... القولأ.

 مل إهانة للمخطئ ربما ي عّظم األمر عنده خاصة إذا كان سلوك الهجر إنتصارا للنفس... والكلمات التي تح

والزجر بالهجر يجب أن يكون مقصده التربية، لعله ي راجع نفسه ويعود، ال اإلنتصار للنفس وإتباع ما يريده 

 الشيطان .

 ي مكة أنزل هللا الزجر بالهجر ال يصلح في كل زمان وفي كل مكان وال يصلح لكل إنسان، ففو

 ؟.قوله:أواهجرهم هجرا جميالأ فهذا مع المشركين فكيف الحال مع المسلمين

  ففقه الزجر بالهجر والتجميد، فقه ثاقب له امارات وعالمات وال يعرفه إالّ فقيه النفس؛إلنه ي فسد بعض

لِّمٍ  ، النفوس ويهلكها ويعين الشيطان عليها سأ لُّ لِّم  َق ثاََلثِّ  ولنتذكر قول الرسولأال يَحِّ َر أََخاه  فَوأ ج  أَنأ يَهأ

أ ي يَبأَدأ  بِّالسَّالمِّ ه َما الَّذِّ ض  َهذَا ، َوَخيأر  ض  َهذَا َوي عأرِّ  .لَيَاٍل، يَلأتَقِّيَانِّ فَي عأرِّ

 

 تصريح الصحفي البلجيكي كولون!!
  هذا التصريح انتشر كالنار في الهشيم حيث يقول فيه: الغرب مجرد حضارة لصوص!، إن أضحت

، فذلك ألنهما سرقتا الذهب والفضة من أمريكيا الالتينية، بذبح 00إسبانيا وفرنسا ثريتان في القرن ال 

 الهنود دون دفع أي مقابل .

  إن أصبحت فرنسا وإنجلترا والواليات المتحدة في هذا الثراء الفاحش، ذلك بفضل العبودية وسرقة

، وذلك من سرقة  00وهولندا ثريتان جدا منذ القرن الالبشر من إفريقيا دون أي مقابل، وبالمثل بلجيكا 

 المواد الخام من إفريقيا  وآسيا دون مقابل.

   قرون قامت مجتمعاتنا الغربية بنهب ثروات العالم الثالث دون أثمانها، يمكننا ... أن نرسم  1على مدى

ا بعضنا لصوص ولهذ جداول لكل البلدان األفريقية الفقيرة ونوضح من نهبها وكيف باختصار شديد،

 السبب صرنا دوال ثرية على حساب اآلخرين.
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 (348) نشرة فاعتربوا

 ماذا تعرف عن النمل؟!!

  22111يعتبر النمل من الحشرات االجتماعيّة المنتمية إلى رتبة غشائيات األجنحة، يوجد منه أكثر من 

نوع،أشهرها النمل األحمر والنمل األسود، حيث تحدث بينهما  صوالت وجوالت من الحروب ليسود 

 الجنس األحمر، ي قدر أنه ي قابل اإلنسان الواحد مليون نملة، 

 ير الذي يغزو البيوت المأهولة إالّ أن  الغالبية تعتبر من أشرس الكائنات الموجدة رغم وجود النمل الصغ

 على األرض، يستطيع أن يعيش في الصحراء ألنه يحتمل حرارة عالية.

  تضع ملكة النمل اإلفريقية أربعة ماليين بيضة في الشهر الواحد، كما أنّها ت عمر عشرين عاماً، توجد

الم في غابات األمازون؛ حيث يبلغ حجمها حجم اصبع السبابةأالنملة أكبر نملة على مستوى الع

 الرصاصةأ.

  يوجد العديد من النمالت اإلنتحاريات التي تضغط على بطنها في حالة محاصرتها لينفجر منها كيساً من

السم، وينشر النمل عند الموت رائحة خاصة من أجل أن تنبه بقية النمل على ضرورة اإلسراع في دفنه 

 قبل أن تنجذب له الحشرات الغريبة.

  اكتشف العلماء أكبر وادي للنمل تحت األرض في البرازيل، وهي مدينة ضخمة تحوي مساكن خاصة

 .بالنمل وماليين الغرف بنيت بطريقة هندسية متقنة، ويوجد أكبر عش للنمل األبيض في أستراليا

 

 غسيل مخ العروسة قبل الزواجوعود 

  عريس في أذن عروسه قبل الزواج، ت طلق فردية لتشكل في النهاية مجموعة، وعود يهمس بها كل

 وي طلقها كل عريس دون التنسيق مع اآلخرين، فألحق أحدهم كل وعد بما يناسبه

  :أعطيني .أ!..بلفور وعدأراح نسكن مع أهلي فترة بسيطة وبعدين نطلع ونشتري بيت ملكمثال يقول لها

 أ!القرن صفقةأ شتري لك أحسن منهمالذهب أمشي أموري وبعد سنة ا

  بس نتزوج ما راح اخليك تطبخين، كل األكل يجيي أ...  بطوطة إبنأبس نتزوج راح نلف العالم كله

 الدفاعأبس بطرفة عين أجيك طيارة لو الساعة أربع الفجرأ... العالمية الصحة منظمةألعندك

 أ  دموع بعد اليومال،بيبي  شامبوأ!إنتي معايا ممنوع تنزل دموعكأ...المدني

 مستحيل وحدة تقدر تجذبني أ.... أديسونأانتي النور بحياتين ،أحس حياتي ظلمة بدونك

 ابنأاليوم حلمت فيك حلم يجننأ.... اآلغا مصطفىأ أنا راح أحقق لك كل أحالمكأ.... نيوتنأمثلك

ها تتخلصين مني بانتي مستحيل أ.. بتهوڤنأسأظل فاتح الخط حتى تنامي على صوتيأ.... سيرين

 أ.!! وأخيرا ما بتزبط إالّ األخيرة!!!!!!!!!كورونا فيروسأ السهولة

 

 حكم

   كنت ابكي ألنني  :ليس كل سقوط نهاية فسقوط المطر أجمل بداية !!. يقول حكيم يوناني: حكمة يابانية

 .أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت َعَن البكاء عندما رأيت رجالَ بال قدمين
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 (349) فاعتربوانشرة 

 الشيخ األلباني يقول

  قال األلباني رحمه هللا : ي غنيك عن الدنيا مصحف شريف، وبيت لطيف، ومتاع خفيف، وكوب ماء

 ورغيف، وثوب نظيف ، العزلة مملكة األفكار ، والدواء في صيدلية األذكار.

   ،وإذا أصبحت طائعاً لربك، وغناك في قلبك، وأنت آمن في سربك، راٍض بكسبك، فقد حصلت على السعادة

 ونلت الزيادة، وبلغت السيادة واعلم أن الدنيا خداعة، ال تساوي هم ساعة.

   فاجعلها لربك سعياً وطاعة، أتحزن ألجل دنيا فانية ؟! أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية ؟ ! أتضيق

 هللا ربك ! آتبكي وهللا حسبك ! الحزن يرحل بسجدة.. والبهجة تأتي بدعوة .. و

  هلت، وإذا ف قدت ع رفت، الجلوس بعد السالم من الصالة المكتوبه من أعظم األوقات العافية إذا دامت ج 

ضيافة  يالتي تنزل فيها رحمة هللا، ال تستعجل بالقيام، استغفر وسبّح واقرأ آية الكرسي، التنس بأنَك ف

 الرحمن.أفإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أ .

 

 صدى هامس للجوع والرمان

  ً من الغباء أن أضحي بنفسي ليعيش أطفالي من بعدي ... من الغباء أن أدافع عن وطن ال أملك فيه بيتا

يسة من العار أن أترك زوجتي فر.. .ثكل أمي بفقدي وهي ال تعلم لماذا متمن ألغباء أن ت  ... مشردين

 .للكالب من بعدي

 اإلنتماء كذبة أخترعها الساسة لنموت من ... الوطن حيث تتوفر لي مقومات ألحياة، ال مسببات الموت

 .ال أؤمن بالموت من أجل الوطن، الوطن ال يخسر أبداً، نحن الخاسرون... أجلهم

   اسموا اآلغنياء ليتق االفقراء ليدافعوا عنه، وعندما تنتهي الحرب ينادو ابتلى الوطن بالحرب ينادوعندما ي

عليك أن تفهم أن في وطني تمتليء صدور األبطال بالرصاص وتمتليء بطون الخونة باألموال، ... !الغنائم

 !لحياةاويموت من ال يستحق ألموت على يد من اليستحق 

 

 :مهرجان املشي على النار

 في الفترة ما بين شهري أكتوبر  والذي يمتد في الهند، ان المشي على النارسنة مهرج يقام في كل

على إيمانهم العميق، وذلك من خالل المشي على الفحم  تدل ونوفمبر، ويقوم فيه الذكور بتأدية طقوس

 .من الحليب أو الماء على رؤوسهم وعاء وهم يضعون ،الحارق

 نابليون بونابرت
 ها أنذا حكم العالم قال :أ وشهوة الماليين إلشباع جنون العظمة عنده و اإلمبراطور الفرنسي الذي قتل

شتان ما بين الهاوية التي أقع فيها ، أموت قبل وقتي وأعود إلى باطن األرض وأنا اإلمبراطور األعظم

 وبين جنة الخلدأ.
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 تنصيب شيخ جديد

 خمسة من أبناء ، وتقدم بن الشيخ صغيرإألن ، بديلتنصيب  توفي أحد شيوخ العشائر، وأرادت العشيرة

 . بن الشيخ المتوفىإ ولدلقاضي ومعهم الإلى اوذهبوا لها، العشيرة 

 سمع كالمهم، صب لكل  وبعد ما، وعندما وصلوا تركوا الولد الصغير مع الغنم ودخلوا على القاضي

نجان فارغا بشرط أال تشربوا عيد الفواحد منهم فنجان قهوة وقال لهم: أريد من كل واحد منكم أن ي  

 . القهوة وال تسكبوها

 ،نعم لكنه صغير بالعمر :قالوا له قال: شيخكم الميت عنده أوالد؟ هكذاولما رآهم القاضي  فاحتاروا ،

ال و هعيد الفنجان فارغا بشرط أال تشربأريد منك أن ت  ه: فطلبه القاضي وأعطاه فنجان القهوة وقال ل

 . تسكبه

  غطاء رأسه بالفنجان إلى أن امتص القهوة ، وقال للقاضي : فنجانك فارغ وقهوتك وضع الولد طرف

قال الولد: المكسب أن تكون أحسن من ،قال له القاضي: ما المكسب ورأس المال والخسارة، على رأسي

 . أما الخسارة أن تكون أردى منهه، ورأس المال تكون مثل، أبيك

 قال الولد: أول أمس هو جدي وأمس هو أبي واليوم هو أنا قال القاضي: ما أول أمس وأمس واليوم؟ ،

 .قال القاضي: أعزك هللا إنك تستاهل المشيخة، قوموا وخذوا شيخكم 

 ييدر تربى في بيت شيخ القبيلة وتعلم منه أشياء ال ، فمناكتساب الخبرة أهم من المال ولبس العباءات 

وليس كل من حصل ، ال ولبس عباءة صار شيخاليس كل من ملك الم، فعنها الرجال أصحاب العباءات

 .!   على مؤهل جامعي أو درجة علمية عالية كان نافعا

 

 وحسن الظن!! ألعرابيا
  :أنّي سوف و، قطّفي ذلك قال: واللّه ما شككت ،  هل ت حدّث نفسك بدخول الجنّةقيل ألعرابي في البصرة

من رتشف وأتفيّأ بظاللها وأ وآكل من ثمارهابأشجارها  وأشرب من حياضها وأستظلّ، أخطو في رياضها

 .في غرفها وقصورهاعيش وأ ،قاللها

 ّمن إيماني باللّه اجرا قال : وأيّ حسنةٍ أعلى شرفاً وأعظم  ؟أم بصالحةٍ أسلفتها متها قيل له: أفبحسنةٍ قد

خلق اللّه قال :  ؟قيل له : أفال تخشى الذّنوب ، وجحودي لكلّ معبودٍ سوى الله تبارك وتعالى، تعالى

 .والرحمة للخطأ والعفو للجرم ،المغفرة للذنوب

 يقولون : لقد حسن ظنّ  فكان الناس في مسجد البصرة،  وهو أكرم من أن يعذّب محبّيه في نار جهنّم

م..... وغلب سلطان الرجاء عليه، انجلت غمامة اليأس عنهم وكانوا ال يذكرون حديثه إالّ، بربّه األعرابيّ

فََما َظنّك م بَِّرّب أ: قال تعالى...وما أجمل الثقة باَّللّ .... فحقق يا إلهي حـ سن ظني، يلوظني فيك يا رب جم

ين يقول  ابن َمسع ود: أقسماً باهلل ما ظنَّ أحٌد باهللِّ ظناً ؛ إاّل أعَطاه ما يظنُّ ... وذلَك ألنَّ الفَضَل أ العَالمِّ

 ...ك لَّه بيدِّ هللا
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 العجيبة!!حنيفة أبي رؤيا 
  وكاد أن يًسقطها إلى أن أتى فرع ، خنزيرا ينحت فى شجرة  أنأبوحنيفة نائما ورأى فى منامه كان

فلما  ،جلس يعبد الله تحت الشجرة ،فضرب الخنزير فتحول إلى عبد صالح ،صغير من هذه الشجرة

  ،ذهب مسرعا إلى شيخه الذي لم يتجاوز الثانية عشر استيقظ أبوحنيفة

 أراك مهموما  ما ليشيخه : سأل و، فنسى ما كان من أمر رؤياه مهموما،دما وصل إلى شيخه وجده فعن

ال ريدنى أن أجادل مجموعة من الملحدين الذين الخليفة ي  يّ أ. قال الشيخ: أ يا أبا حنيفة لقد أرسل إل

 اللهية.وإنه والله ألمر جلل فنحن ال نعرف قدر الذات ا، يؤمنون بالله

 فقال له شيخه: أ اذهب على بركة ، نيفه لشيخه: أ يا شيخى دعنى أذهب انا مكانك لمجادلتهمفقال أبو ح

:أ السالم فقال أبوحنيفة  ه،عندسا من الناس جلوما قو فوجد ؛الله يا أبا حنيفةأ. فذهب إلى قصر الخليفة

 .الخليفة فلم يرد عليه إالّ ،أعليكم ورحمة الله وبركاته 

  أرسلنى شيخى ألمثله أ فجلس  فقال أبوحنيفة:أ لقد؟ يخك حماد بن سلمان ش فقال الخليفة: أأين

الملحدون: يا أبا : فقال الخليفة هيا لنبدأ الحوار م،أبوحنيفة عند القوم يطلب منهم أن يسألوه ليرد عليه

 .أبو حنيفة:أ سبحانه ربى ال تدركه األبصار ، ؟حنيفة هل رأيت ربك

 أبوحنيفة أ إذا كنتم جلوسا عند رجل حضرته سكرات الموت، الطبيعةلنا بمثال من هات  :الملحدون، 

!!، ؟قال فكيف ترون الخالق، قالوا : ال ؟قال فهل ترونها ! قالوا : روحه ؟يموت ماذا يخرج منه  فعندما

 .ويرد عليهم بالحجج نهوأخذوا يسألو ،وهكذا طغت عليهم الحجة

  حنيفة قائال : أ دلنى على شيخك بي لملحدين إلى أوتوجه رأس ا ،وعلمه تهفأعجب الجميع من فصاح

 وهكذا علم أبوحنيفة تأويل رؤياه التى رآها فى منامه. ،ألكون تلميذا تحت قدميه

 

 طنطاويات
  يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه هللا: درست اإلبتدائي ألجل المستقبل!، فقالوا لي ادرس المتوسط

الثانوي ألجل المستقبل، ثم قالوا ادرس البكالوريس ألجل المستقبل ألجل المستقبل! ثم قالوا لي ادرس 

،! ثم قالوا توظف ألجل المستقبل، ثم قالوا تزوج ألجل المستقبل! ثم قالوا انجب ألجل المستقبل!...وها 

عاما وال زلت انتظر هذا المستقبل!!، المستقبل ما هو إال خرقة  77انا اليوم اكتب هذا المقال وعمري 

ء، وضعت على رأس ثور، يلحق بها ولن يصلها،! ألن المستقبل إذا وصلت إليه أصبح حاضرا، حمرا

والحاضر يصبح ماضيا، ثم تستقبل مستقبال جديدا ... إن المستقبل الحقيقي هو أن تُرضي هللا، وأن 

 .تنجو من ناره، وتدخل جنته

لحد 
ُ
 قال فولتيرامل

ألقد أهملني الرب والناس وسأعطيك نصف ما عندي م قال 0000وهو فيلسوف فرنسي ملحد مات عام 

 .أنا ميت وسأذهب إلى الجحيم!أ، إذا أبقيتني حياً لستة أشهر
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ُ
عد!!كم ال

ُ
 عن ب

  كم عن تقبال، ولكن سبقه منذ عقود ما يمكن تسميته أالح  صحيح أن التعليم عن ب عد أصبح أمرا شائعا وم 

،حيث حكمت هذه الجزيرة الصغيرة "التي ال تغيب عنها الشمس نيةالبريطا اإلمبراطورية "ب عدأ، فكانت

 من سكان العالم، وربع مساحة الكرة األرضية.23%

 إستعمال أصحاب النفوس الضعيفة من الزعماء المحليين، وضمان والئهم  من خاللالحكم  كان هذا

، اليكونوا وكالء لبريطاني الترغيب واأللقاب واألوسمة، مع التخويف من العقاب أو الخلع من المنصب،ب

 .على حساب مصالح البلد والشعب ايحققون مصالحه

  الف هندي ، لكنه يعمل  ٠١١لذلك كان في الهند جيش يتكون من ما يقرب  ،بناء جيوش عميلة وكذلك

 .لصالح المستعمر، بل ويقتل الهنود ويقمعهم لو حاولوا أو طالبوا باإلستقالل 

 لمبهورين بإنجلترا، عن طريق الدعاية واإلعالم والمدارس التنصيرية التي صناعة طبقة من المتعلمين ا

 !. ىظمالع   بريطانيا، كل مرجعيتهم وأحالمهم هي لهامن العبيد  تصنع أجياال

  لغربا، واإلنبهار والرغبة في تقليد أي شيء يأتي من بريطانييشعرون دائما بالنقص نحو كل شيء ،

نهم بما يكفي ، و ينظرون ألنفسهم بإحتقار، أل لبريطانياينظرون لشعوبهم بإحتقار، ألنهم ليسوا مشابهين 

 !!!. ، فاستحكمت فيهم ع قدة النقصال يقلدون الغرب بما يكفي

 أعتقد أن شعوبا كثيرة في، وعبودية العقول تضمن عبودية اإلقتصاد والسياسة والجيش وكل شيءف 

تعمار  من عقدة اإلس التزال عقولها حبيسة القرن التاسع عشر، ولم تتخلص بعد  ، األوسط  إفريقيا والشرق

 .الغربي 

 !!جوهريات
  ،جاور من يخاف هللا، حاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل

الن يجاوزك ا إلحسان باإلحسان، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم، واتخذ من الطيبين خِّ

سنا، وعيشوا أنقياء، فهذا نهج  اجبروا الخواطر، وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وقولوا للناس ح 

 األنبياء .

م  رمحه اهلل
ِّ
 قال اإلمام ابن القي

   ،َمن َحَمل النَّاس على المحامل الطيِّّبة ، وأحسن الظَّنَّ بهم ، سلمت نيَّته ، وانشرح صدره، وعوفي قلبه

ن السُّوء والمكاره  .وحفظه هللا مِّ

 مهرجان الثريان اهلائجة

  يحتفل سكان جنوب الهند بموسم الحصاد من خالل إفالت الثيران الهائجة بين جموع الناس، وهو تقليد

 .ما زال منتشراً بين الناسوموت العديد من المشاركين، يتسبب ب

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3


 

19 
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 ما هو لك فهو آتيك!!
  ،يحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه هللا عن إحدي ذكرياته، يقول فيها: حدثني الشيخ صادق المجيدي

وخاف أن يمر ببلد ال سفير األفغان سابقاً في مصر، أنه ك لف مرةً بمهمٍة سياسية عاجلة في روسيا،  

 ت ؤكل ذبيحة أهله شرعاً، وكان عنده دجاجتان فأمر بذبحهما، واتخذت له زوجته س فرة منهما حملها معه

 . 

  فلما وصل إلى طاشقند دعاه شيخ مسلم، ولم ي ريد أن يأخذ الدجاجتين معه إلى دار الشيخ، ورأى في

م فلن، الجوع بادياً عليهم وعليها ، فدفع إليها الدجاجتيطريقه امرأةً مسلمةً فقيرةً معها أوالدها، ورأى 

 تمضِّ ساعة حتى جاءته برقية أن ارجع فقد ص رف النظر عن المهمة.

   فكانت هذه الرحلة ألمر واحد، هو أن الدجاجتين كانتا في داره ولكنهما ليستا له وال ألهله؛ إنهما لهذه

أن   :، فالخالصة "!! أربعة آالف كيلو ليوصلهما إليها المرأة وأوالدها، فطبختهما زوجته وحملها بنفسه

َن األسبابِّ ليكوَن لك وما هو لك فسيكون  لك حتى وإن لم ،     ما ليس لَك لن يكون لك مهما اتخذَت مِّ

ب يوماً أنّه  لك  .!!!تَحسِّ

 

 كيف وكيف وكيف!!

  جزيرة ، سكان العالمكيف إستطاعت جزيرة صغيرة مثل إنجلترا أن تسيطر على ما يقرب من ربع

مليون ميل مربع !! طوال أغلب  ٠٠ألف ميل مربع، حكمت إمبراطورية مساحتها  ٠٢١مساحتها 

 .القرن التاسع عشر

  قوة األسلحة والجيش ،  الف جندي متفرقين في كل أنحاء العالم ٢١١جزيرة كان عدد جيشها ال يتعدى

 .  ، ومساحات شاسعة من األرضوحدها ال تكفي للسيطرة على مئات الماليين من البشر

  ! متعهدي الخدمة أتقول األرقام أن عدد المسؤولين اإلنجليز الذين حكموا الهند هم ألف مسؤول فقط

 ! .مليون هندي ٠١١يتحكمون في حياة أكثر من  أالمدنية الهندية 

  ى من مصر ال مسؤول إنجليزي يتحكمون في مستعمرات إنجلترا في إفريقيا الممتدة ٠٢١١وفي إفريقيا

 .لى جنوب أفريقياإنيجيريا 

  نجد اإلجابات في كتاب فيريدريك لوجارد، المندوب السامي البريطاني في غرب كيف وكيف وكيف...؟

 .ل القرن العشرين ائإفريقيا ! في أو

 

 حديث شريف

  أالبخاريوالفراغ  نِّعأَمتَانِّ َمغأب وٌن فيهما كثيٌر من الناس: الصحة ، أهللا عليه وسلم:  صلّ قال. 
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ه..!! ليس جبسدي لاخلل
ّ
 ولكن

 الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي، فحينما أقف للعمل بالساعات الطويلة فإن  :يقول الدكتور ابراهيم الفقي

جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ قصار السور ألنهي الصالة، مع أّن جسدي قادرعلى أن أقف وأصلي، 

 لكّن قلبي ليس بقادر،الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي .

 كن قلبي ال يستطيع، ألنه نام من إرهاق السهر، كم مرة سهرت على أتفه األمور، ويمكنني قيام الليل ول

وكم ايقظت أبنائي للمدرسة مبكراً طوال مسيرتهم الدراسية، وفشلت بأن أوقظهم لصالة الفجر، بل وقد 

 فشلت في إيقاظ نفسي، فالخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.

 صحو ال يصحو هلل ولكنه ي إن مشكلتي ليست أني ال أستطيع اإلستيقاظ مبكراً، بل إن قلبي فيه خلل، فهو

ألمور الدنيا، آه وألف آه!! كيف أعالج قلبي؟؟!! ها أنا أجلس الساعات الطوال الطلع على أخبار الدنيا 

 وقيل وقال، وأعجزعن الجلوس نصف ساعة لقراءة القرآن. 

   ِّتحنحينما أحفظ دروسي جيداً وأذهب لالمتحان ألنجح به، وأنسى أني في طريقي لالمتحان قد أموت أل  م 

لقت من أجلها أال وهي طاعة هللا، وحينما أجد وقتاً ألستحم  بمادة أخرى، قصرت بها طوال حياتي، وقد خ 

وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك؛ فإن العلة ليست بأني ال أجد وقتاً للطاعات ولكن قلبي الخرب ال 

 يمتلك وقتاً ليفكر بالطاعات .

 ال يكلفنا إال بما نستطيع، لكن قلوبنا ال تستطيع، ألن تعلقنا بالحياة المشكلة ليست أننا ال نستطيع، فاهلل 

تناغم بين إيمان القلب ال والدوران حول مطالب اجسادنا قد أفسد قلوبنا، وحتى تصلح البد من اعادة

 وعمل الجوارح، والقلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.

 يها، واعمارها ابالتقوى والبعد عن الذنوب، وغسلها وإلصالح القلوب البد من التوبة أوال والثبات عل

بدموع الندم، واستحضار المعبود،وتلمس أحسن المقصد؟ فليس كل مصٍل متعبد، وال كل صائٍم بزاهد، 

   .وال كل باٍك بخاشع، وال كل متصوٍف بصاف

 

 حديث شريف

  ن ِّ َصلَّى َّللاَّ  َعلَيأهِّ َوَسلََّم:أ إنَّ مِّ أحبِّّكم إليَّ وأقربِّك م منِّّي مجلًسا يوَم القيامةِّ أحاسنَك م قَاَل َرس ول  َّللاَّ

قوَن، قالوا : يا  قوَن والمتفَيهِّ ك م منِّّي يوَم القيامةِّ الثَّرثاروَن والمتشّدِّ ك م إليَّ وأبعدِّ ن أبغضِّ أخالقًا ، وإنَّ مِّ

قيَن فما المتفَيهقوَن ؟ قاَل  ِّ، قد علِّمنا الثَّرثاريَن والمتشّدِّ  : المتََكبِّّروَنأ.رسوَل َّللاَّ

 

 هل هذا هو الزمان املقصود؟؟!
  يأتي على الناس زمان ال يبقى فيه من اإلسالم إال اسمه، وال أ: بن أبي طالب رضي هللا عنه علييقول

نأ  من القرآن إال رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر َمنأ تحت أديم السماء، مِّ

 أ. تعودعندهم تخرج الفتنة وفيهم 
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 (355) نشرة فاعتربوا

 الوت األزرق
   عد أضخم الحيتان الموجودة في العالم، ومن أكبر الحيوانات الموجودة على وجه األرض، حيث يصل ي

كم في الساعة، ويتميز بجسمه الطويل  32طناً، بينما تصل سرعته إلى  011وزنه وقدم،  011طوله إلى 

 .اللونية المختلفة من الرمادي المزرقبالتدرجات  والنحيل، والمليء

   يصل حجم لسانه إلى ما يعادل حجم الفيل، بينما يصل حجم قلبه إلى حجم سيارة صغير، ويتميز برأسه

 .المسطح والعريض، وبجسمه الطويل والمدبب، حيث ينتهي بذنب مثلث

  أطنان  1ي، حيث يتناول يتغذى هذا النوع من الحيتان على المخلوقات البحرية الصغيرة، مثل الجمبر

من الطعام يومياً، كما أّن هذا الحوت يمتلك مجموعة من الصفائح المكونة من مادة تشبه عظم األظافر، 

 .والتي يستخدمها في تصفية مياه البحر التي يبتلعها

  خاصة ،ينفث الهواء والماء عند تنفسه عبر فتحة من الظهر، ويعتبر من الحيوانات المعرضة لالنقراض 

 سنة.أن األنثى تضع كل ثالثة أعوام مرة واحدة، كما أن فترة حملها تبلغ 

   متر، كما أنه يتناول حليب بكميات قد  0وطوله يبلغ  عند الوالدة،طنا ً  2وزن الحوت الصغير يبلغ

  وتبلغ بعد عشرة سنوات.تصل إلى خمسمائة وسبعون لتر في اليوم الواحد،

 

 عدد لغات العامل
  حوالي  مليار وربع المليارإّن اللغة األكثر انتشاراً في العالم هي لغة الماندرين الصينية، حيث إّن هناك 

 2111لغة في العالم، إال أّن حوالي  0111شخص في العالم يتكلّمون هذه اللغة، وعلى الرغم من وجود 

 متحّدث. 0111من هذه اللغات يقّل عدد المتحدثين بها عن 

  لغة منطوقة في العالم، ولكّل منها تاريخها الخاص وأصواتها، حيث أظهرت  0111من هناك أكثر

متعددي اللغات، وبالتالي فإّن األرقام المطلقة هم  التقديرت أّن ما يقارب النصف مليون من سكان العالم 

 .لألشخاص الذين يتحّدثون بتلك اللغات أعلى بكثير

 للغة ومن جانب آخر تعّد ا ،اإلسبانيةاألولى من حيث عدد الناطقين بها، ثم تليها اللغة  الصينية وتعد اللغة

 .العربية ، ثم الهندية وتليها اللغةاإلنجليزية هي الثالثة األكثر شيوعاً في العالم

 

 الملك شارلز التاسع
  ألنهم على م 0102وهو ملك فرنسي قتل عشرات اآلالف من المسيحيين البروتستانت في فرنسا عام

قال في موته ألطبائه :أإنني أرى هؤالء الذين قتلتهم يمرون أمامي وجراحهم ، لكاثوليكياغير دينه 

 لقد أخطأت وضعت إلى األبد أ.، نني أرى مصيريإلي، إتنزف وهم يشيرون 
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 (356) نشرة فاعتربوا

 جائحة كورونا واألمر باملعروف

 
  ،والناس غافلون عن رسالته البليغة، فهو ال ي ميّز بين صغير فيروس كورونا بلغ من العمرعامه األول

وكبير أوحاكم ومحكوم، دخل كل الدول دون تأشيرة أو وثيقة سفر، وتحرك بكل االتجاهات، فهو آية من 

آيات هللا، التي يرسلها عادة على البشرية التي انحرفت لعلها تعود إلى فطرتها السليمة، لقوله تعالى: 

ع وَنأ. أ جِّ مأ يَرأ ل وا لَعَلَّه  ي َعمِّ يقَه م بَعأَض الَّذِّ  لِّي ذِّ

  وقد أرسل هللا بعض آياته سابقا؛ ولكن لم يلتقطوا رسالته، فكان مصيرهم الهالك المحقق، نرى قصصا

م   َن نِّ ملحمية رهيبةً في القرآن؛  فابن نوح رأى طوفان الماء بعينيه وبتبلد أ قَاَل َسآوِّي إِّلَى  َجبٍَل يَعأصِّ ي مِّ

غأَرقِّيَنأ، وقوم فرعوَن  كذلك، َن الأم  أ، والنهاية أفََكاَن مِّ  الأَماءِّ

   واليوم، أرسل هللا علينا فيروس كورونا، فدخل كل قريٍة وحبَسنا في بيوتنا، فماذا نحن صانعون؟!، هل نقول

ني من المرض؟ لبسنا الكمامةَ وعقّمنا أيدينا وتباعدنا بدن ، يا وانعزلنا في بيوتناسآوي إلى كمامٍة تعصم 

، وتدمر االقتصاد، وزادت البطالة!!.  فاختلَّ التوازن 

  ﴿ آَن أَمأ َعلَى  ق ل وٍب أَقأفَال َها﴾هل بقى لنا غير الواحد القهار؟ لماذا ال نفهم الرسالة جيدا؟ وَن الأق رأ  أَفاََل يَتََدبَّر 

 ِّ وا إِّلَى َّللاَّ نأه   إِّنِّّي لَك م  ولماذا ال نعود ألى هللا؟ وهو يقول: ﴿فَفِّرُّ ّ بِّينٌ  مِّ يٌر مُّ  .﴾نَذِّ

  َوقَاًرا﴾، وتجعلون الدين ثانويا عند اتخاذ القرارات لمكافحة الجائحة؟؟، الدين ِّ َّ وَن َّللِّ ج  ا لَك مأ اَل تَرأ فيا قومنا ﴿مَّ

اديات الم هو األصل والمحور الرئيس الذي ت رتب األمور حوله وتدور في فلك تعليماته، فما دمنا نعتمد على

فقط، ونضع الدين جانبا وكأننا دولة ال دينية، ونتناسى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر... فال تتوقعوا 

 نهايات سليمة ال في الدنيا وال اآلخرة. 

 

 حوت العنرب

 
 ر علينا أبا عبيده نتلقى عيراً لقريش، بن عبدهللاعن جابر ن تمٍر، موزودنا جرابا  قال: بعثنا رسول هللا وأمَّ

ينا يومـنا فتكف ،كنا نمصها ثم  نشرب عليها الماء، فكان أبو عبيده يعطينا تمرة تمرة  ،لـم يجـد لـنـا غيـَره  

 بَر،وألقى البحر  لنا دابَّةً ت َسّمى العَنأ  ،وكنـا  نضرب بعصينا الخبط ثـم نــبـله بالــمـاء فنأكـلـه إلـى الليـل،

هِّ  ،رجالً فأقأعََده مأ في عينِّهِّ  03وأخذ منا أبو عبيده  فأكلنا منها ثماني عشرة ليلة، ث مَّ أخـذ  ضلعا ًمن أضالعِّ

ٌب فــلـم يطأطئ رأَسه .  كأبِّ وعليأهِّ راكِّ تَه  أعظم  َجَمٍل في الرَّ         أ .أخرجه الشيخانأفَدَخَل تَحأ

                    

 !مسكني ماله اال اهلل
 

  :من كان له هللا  فكل شيء له، ألن هم المساكين، وفي الحقيقة هللا مسكين ماله االّ يقولون. 
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 (357) نشرة فاعتربوا

 هل تعرف االمانات اخلمسة؟!

  األول، قال رسول هللا صلىاهلل عليه وسلم: أمن صلى الصبح فهو في ذمة هللاأ أي في حفظ هللا

قرأ آية الكرسي د بر كل صالٍة مكتوبة لم ورعايته، والثاني:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أمن 

 .".يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت

  الثالث: من قال أاللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لى فإنه ال يغفر الذنوب  استطعت، 

أنتأ، أ من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن ي مسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها إال 

 .من الليل وهو موقناً بها قبل أن ي صبح فهو من أهل الجنة

  الرابع: قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: أمن قال حين ي مسي بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء

لسماء وهو السميع العليم أ، ثالث مرات، لم يصبه فجأة بالء حتى ي صبح ومن قالها في األرض وال في ا

 أ.حين يصبح ثالث مرات لم يصبه فجأة بالء حتى يمسي

  االمان الخامس:أاللهم يامن ال تضيع ودائعه، أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم

 .."أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين

 

 ذنوب ومعاصي ... وإستسقاء ؟؟!!
  َصلى هللا عليه وسلم فَقَاَل: أيَا َمعأش ِّ ِّ بأنِّ ع َمَر رضي هللا عنه قَاَل: أَقأبََل َعلَيأنَا َرس ول  َّللاَّ َر َعنأ َعبأدِّ َّللاَّ

 : ك وه نَّ رِّ ِّ أَنأ ت دأ نَّ َوأَع وذ  بِّاَّللَّ ت لِّيت مأ بِّهِّ ٌس إِّذَا ابأ يَن، َخمأ رِّ َهاجِّ ٍم قَطُّ َحتَّى ي عألِّن وا الأم  َشة  فِّي قَوأ َهرِّ الأفَاحِّ لَمأ تَظأ

ا يَن َمَضوأ م  الَّذِّ َجاع  الَّتِّي لَمأ تَك نأ َمَضتأ فِّي أَسأالَفِّهِّ م  الطَّاع ون  َواألَوأ يَاَل ، بَِّها إِّالَّ فََشا فِّيهِّ كأ وا الأمِّ َولَمأ يَنأق ص 

نِّيَن َوشِّ  ذ وا بِّالّسِّ يَزاَن إِّالَّ أ خِّ مأ َوالأمِّ رِّ السُّلأَطانِّ َعلَيأهِّ نَةِّ َوَجوأ نِّع وا ، دَّةِّ الأَمؤ  مأ إِّالَّ م  َوالِّهِّ نَع وا َزَكاةَ أَمأ َولَمأ يَمأ

وا َطر  الَ الأبََهائِّم  لَمأ ي مأ ، َولَوأ َن السََّماءِّ َر مِّ َد َرس ولِّهِّ إِّالَّ َسلََّط َّللاَّ  َعلَيأ ، الأقَطأ ِّ َوَعهأ َد َّللاَّ مأ َعد وًّ َولَمأ يَنأق ض وا َعهأ ا هِّ

مأ  يهِّ مأ فَأََخذ وا بَعأَض َما فِّي أَيأدِّ هِّ نأ َغيأرِّ ا أَنأَزَل َّللاَّ  إِّالَّ َجعََل َّللاَّ  ، مِّ مَّ وا مِّ ِّ َويَتََخيَّر  تَابِّ َّللاَّ مأ بِّكِّ ت ه  ك مأ أَئِّمَّ َوَما لَمأ تَحأ

مأ بَيأنَه مأأ  .بَأأَسه 

                                            

 ؟؟!!لسر وراء األشجار املعمرةما ا
 عيش ألكثر تيمكن لبعض أنواع األشجار أن ، حيث ما السر وراء األشجار المعمرة ألكثر من ألف عام؟

 .السر وراء عمرها الطويل بعض ، وقد اكتشف العلماء مؤخراً  عام 0111من 

  ومعناها باللغة الصينية أالفاكهة الفضيةأ من أكثر األشجار المعمرة،  في الصين عد شجرة الجنكوت  فمثال

تحميها من األمراض  ،قادرة على إنتاج مواد كيميائية واقية الشجرةاكتشف العلماء مؤخراً أن هذه 

 .الحفاظ على نظام دفاع صحي مع تقدمها في العمر و ،والجفاف
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 (358) نشرة فاعتربوا

 مواقف حامسة!!

 

  َب ٌل، وشابٌّ نََشأَ فِّي عِّ لُّه : إِّماٌم عادِّ لَّ إالَّ ظِّ َم ال ظِّ لِّّهِّ يَوأ م  َّللاَّ  في ظِّ لُّه  اَدةِّ َّللاَّ قال عليه السالم:أَسبأعَةٌ ي ظِّ

قَا َعلَ  ، وتَفَرَّ : اجتََمعا َعلَيهِّ النِّ تََحابَّا في َّللاَّ ، َوَرج  دِّ عَلٌَّق في الَمَساجِّ ٌل قَلأب ه  م  ٌل َدَعتأه  تَعالى، َوَرج  ، َوَرج  يهِّ

فَاها، حتَّى ال تَعألََم  ٌل تََصدََّق بَِّصَدقٍَة فأَخأ ، وَرج  ٍب َوَجَماٍل فَقَاَل: إِّنِّّي أَخاف  َّللاَّ َرأَةٌ ذَات  َمنأصِّ مال ه  َما امأ شِّ

ٌل ذََكَر َّللاَّ خالِّيًا فَفَاَضتأ َعيأنَاه أ.  ينه ، وَرج   ت نأفِّق  يَمِّ

 ثة مقاعد من سبعة ألصحاب اللحظة الواحدة، رغم أن أربعة منهم في أعمال من كرم هللا أنه حجز ثال

دائمة على مدى حياة الشخص، كعدل اإلمام أو الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد ،أو نشأة شاب في طاعة 

 هللا،أو اللذين تحابا في هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه.

 مر اإلنسان، لكن أن تدرك ظلَّ الرحمن بلحظة أعمال محتاجة للوقت والجهد والصدق على مدار ع

 . واحدة!؟، ثالثة أماكن ألصحاب لحظات الصدق والمواقف الخالصة من أصل سبعة

  رجل تصدق بصدقة أ مرة واحدة أ ... فأخفاها!!، ورجل أ مرة واحدة أ ذكر هللا فيها خالياً ... ففاضت

وجمال ... فقال إني أخاف هللا!!،صدق اللحظات عيناه!!، ورجل أ مرة واحدة أ دعته امرأة ذات منصب 

له ثمنه عند هللا، فانتبه للحظات عمرك وخواطرك... يقول أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صّحت له 

د بها إال وجه هللا تعالى.   خطوة أ واحدة أ لم ي رِّ

 

 اإلحنالل والرذيلة وكورونا

 
  كثرت األمراض  هجري 100في سنة  أ: أنهلنهايةالبداية وافي كتابه أ ابن كثيروقد أورد الحافظ

بالحمى والطاعون بالعراق والحجاز والشام، وأعقب ذلك موت الفجأة، ثم ماتت الوحوش في البراري، ثم 

هاجت ريح سوداء وسفّت رمال، وتساقطت أشجار كثيرة  ، ثمتالها موت البهائم، حتى عّزت األلبان واللحوم

الخليفة  فأمرق في البالد حتى ظن بعض الناس أن القيامة قد قامت، من النخل وغيرها، ووقعت صواع

المقتدي بأمر هللا بتجديد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل محلة، وكسر آالت المالهي، وإراقة 

 ه.حمدوهلل  بفضل ت الجائحةالخمور، وإخراج أهل الفساد من البالد، ثم انجل

 

 حديث شريف

 
  رجالً جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، أي الناس أحب إلى هللا؟ وأي عن ابن عمر أن

أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى هللا سرور  أ :األعمال أحب إلى هللا؟ فقال رسول هللا

 ً ، وألن أمشي مع أخ لي في تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعا

  ."حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً 
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 (359) نشرة فاعتربوا

 الصرب اجلميل يأتي بالفرج!!

 يا معشر : قال ابن جرير الطبري كنت في مكة في موسم الحج فرأيت رجاًل من خرسان ينادي ويقول

 .جزاه َّللّا خيًرا  يرده إل الحجاج ، يا أهل مكة فقدت كيًسا فيه ألف دينار فمن

  بلدنا حالتها شديدة، فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن  :يا خرساني: فقام شيخ كبير من أهل مكة فقال له

 .قال الشيخ: مائة لو رد المال إليك، قال الخرساني: كم؟ شيءفقير، يطمع في 

 حتى  الشيخ تبعت :قال ابن جريرَّللّا،  ال أفعل ولكنى أفوض أمره إلى:وقال ولو بدينار واحد فلم يرض

وال يريد أن  وجدت صاحب الدنانير ينادي عليه، سمعته ينادى على امرأته ويقول:وعاد إلى منزله، 

 .  ال بد لي من رده، إني أخاف ربييجعل لواجده شيئا، 

 المال كله، فإننا  سنة، ال شاة لنا وال مرعى، خذ 11يا رجل نحن نقاسي الفقر معك منذ : فقالت زوجته

 .جوعي، ولعل هللا يغنيك بعد ذلك، فتعطيه المال بعد إطعامك لعيالك

  أآكل حراما بعد ما بلغت من العمرالكبر، وأحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على  :فقال لها يا لبابة

 .فقرى، وأستوجب غضب الجبار، وأنا قريب من قبري، ال وَّللّا ال أفعل

  جذبه وقال له : تعال يا هذا وفقام إليه الشيخ ، ذلك النداء بعينه الخرسانيثم كان اليوم التالي فنادى

ثالثة آالف  أبي يا شيخ ترك لي: قالففأخذها الخرساني وأراد الخروج  وخذ دنانيرك ودعني أنام الليل، 

فقام الشيخ الكبير  رجاًل أولى بها منك، أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس، وَّللّا ما رأيت: دينار وقال

 للخرساني وأبيه.يبكى ويدعو هللا 

 

 إبتسامة النشرة!!!
  جاب لهم مرق حار ناااار في صحون صغيره عازله  المعزب راعي البيت ،عبود معزومينوعوض

 ،ولعت صدره وحرقت لسانه ،وشفط شفطه من قلبه الخارجعوض لمس الصحن بارد من  للحراره،

 !. التفت له صاحبه عبود وشاف الدموع وقال اش بك ياعوض تبكي؟

 وعبود أخذ ، وربانا على الصدق واألمانه ،كان يقصر معنا في شي ما ،قال تذكرت ابي هللا يرحمه

 ،ه عوض وقال اش فيك تبكي ياعبود؟يلإالتفت ، الصحن وشفط شفطه حرقت جوفه وانهمرت دموعه

 .!! مه ما عرف يربيك يالنذلك .. هللا ال يرحاقال ذكرت أب

 

 ذو الوجهني!!
 قال عليه متنقال بين جيوب الناس فإنه يقضي كل عمره مثل قطعة النقود بوجهين، عندما يكون اإلنسان،

 .أإن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجهالسالم أ

 

 حديث شريف
  ًراَمنأ َصلَّى أ هللا عليه وسلم قَاَل:  صلّ قال َدةً، َصلَّى هللا َعلَيأهِّ َعشأ  .؛ رواه مسلمأَعلَيَّ َواحِّ
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 (360) نشرة فاعتربوا

 !!كيف سيكون شكلنا وحالنا يف اجلنة ؟

 

  ذراعا كطول سيدنا آدم عليه السالم؟،  11طولنا وعاما وال نكبر، 33أو  31أعمارنا في الجنة ستكون ثابتة

 .هم وال غم والحزن وال كرب، إنما فرح دائم نافي فرحٍ دائم فال يصيب نكون

  فهي في تجدد مستمر، كلما يخطر على بالك نعيم تجده، ، وال يريد شيءسعادة دائمة، ال ملل فيها من ،

  .أال يبغون عنها حوال  أأحد سكن الجنة أن يذهب منها لمكان أخر، قال تعالي :

  يتكئون على، الزيادة في الجمال والحسن إلى ما ال نهايةأهل الجنة يزدادون جماالً كل يوم جمعة، وتستمر 

فيها كل ما تشتهيه األنفس وتطلبه من الطعام والشراب واألرائك في قصور تجري من تحتهم األنهار، 

  .وأنواع الطيور، فيأكلون منها قدر ما يريدون

 األطباق واألكواب ، نالمالبس في الجنة حرير من سندس وإستبرق، وهما نوعان من الحرير رقيق وثخي

التي تأكل فيها وتشرب في الجنة من ذهب وفضة، البيوت في الجنة عظيمة البناء واسعة جداً وكبيرة، 

  .وفيها بيوت بنيت من لؤلؤة واحدة نحت فيها البيت

  في الجنة ال يتفل أهلها وال يتمخطون وال يعرقون وال يتغوطون وال يبولون، فهم يأكلون ما شاؤوا، وال

تاجون أن يذهبوا إلى الحمام، إنما تخرج منهم الفضالت على هيئة رشح يفيض من الجسم رائحتة مثل يح

 .المسك

 الجنة الحور العين، وهن نساء جميالت أعطاهن هللا شبابا دائما و جماالً لم تره عين من قبل،والمرأة  وفي

 كل ما سبقوجنة أنك ترى هللا تعالى فيها،أعظم نعيم في الو الحور العين، يفوقعطى جماالً التقية العفيفة ت  

حقيقته فقط، وإال فنعيم الجنة ال ي تصور جماله وال يخطر على بال بشر كما الب يمجرد أمثلة من النعيم لتقر

 .روى البخاري ومسلم

 لكل جواد كبوة!!

 
 ا ما أخطأ فيهصليت بهارون الرشيد، فأعجبتني قراءتي، فغلطت في آية " :قال اإلمام الكسائي رحمه هللا

 .  "أردت أن أقول: ألعلهم يرجعونأ فقلت : ألعلهم يرجعين، صبي قط

  قال: فوهللا ما اجترأ هارون أن يقول لي: أخطأت، ولكنه لما سلمت قال لي: يا كسائي! أي لغة هذه ؟

  ."!  قلت: يا أمير المؤمنين! قد يعثر الجواد ! فقال: أما هذا فنعم

  هللا على هذا الخبر بقوله: أمن وعى عقله هذا الكالم علم أن العالم مهما عال علّق اإلمام الذهبي رحمه

كعبه، وبرز في العلم، إال أنه ال يسلم من أخطاء وزالت، ال تقدح في علمه وال تحط من قدره وال تنقص 

كر مسلكه، ووفق مدت طريقته، وش  ومن حمل أخطاء أهل العلم والفضل على هذا السبيل ح  ، منزلته

 ."وابللص
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 (361) نشرة فاعتربوا

 جائحة كورونا واملستقبل القريب

  نعلم أّن فيروس كورونا المستجد يدخل جسم المصاب بشكل رئيسي من خالل المجاري التنفسية، وبعدها

ي تلف ما ي تلفه، فيصطدم مع قوات جهاز المناعة، وبعد أخٍذ ورّدٍ وصراعٍ حقيقيٍ، تنتهي المعركة: إّما 

المريض، وإّما بإصدار مليارات األجسام المضادة التي تعمل لحماية المصاب مستقبال، في طلق على بموت 

منّعأ أي أّن لديه مناعة .  هذا الشخص بأنّه أم 

  عد للحماية من فيروس يحدث الشيئ ذاته في اإلنسان عندما نحقنه باللقاح الفعّال، حيث إن هذا اللقاح الم 

جسم إلنتاج األجسام المضادة الخاصة بقتل فيروس كورونا، ثم بعدها ي صبح كورونا يعمل على تحفيز ال

منّعاً ومحمياً من اإلصابة مستقبال ؛حتى لو خالط مصابين   الشخص م 

  لو أفترضنا أّن مجموع الناس الذين أصيبوا بالفيروس أو أخذوا المطعوم، قد بلغوا سبعين بالمائة من

منّعين ضد ك ورونا المستجدأ، عندها ستكون األمور عادية، وسينحسر الفيروس المجتمع أأي أصبحوا م 

 ويصبح مثل فيروس اإلنفلونزا الموسمية.

  كم ستبقى فعالية هذه األجسام المضادة بعد نجاح اللقاح؟!، ال يستطيع أحد التنبؤ بذلك، بسبب أن الفيروس

قبل القريب سي ظهر للعالم عدم جديد وكذلك اللقاح، كما ال توجد خبرة علمية سابقة حوله، وفي المست

 جدوى االستمرار بفحص وجود فيروس كورونا من عدمه.

  منّع أم ال(، فمن كان ممنعا  ي عطى وثيقة وسي عتمد بدال منه فحص مستوى المناعة عند األشخاص )أي: م 

 بذلك، وي سمح له بالحركة والسفر، وهذا ما بدأ ي طلق عليه مجازا بـ أجواز السفر المناعيأ.

 

 ...فرج!! التلفظ بالنية

   ومن لطائف الفقهاء أن اإلمام أبا الفضل ، ستحب التلفظ بالنية في جميع العباداتعند السادة الشافعية ي

نويت   :كان والدي رحمه هللا إذا أراد ضربي، يقول: الهمذاني الشافعي رحمه هللا وكان أبوه فقيها يقول

 .!وإلى أن ينوي و ي تم النية كنت أهرب ،..أن أضرَب ولدي تأديباً كما أمر هللا

 

 حديث شريف
 ة والذَّهب، خيارهم في الجاهليَّة خيارهم في   :قال صلى هللا عليه وسلم النَّاس معادن كمعادن الفضَّ

 .اإلسالم إذا فقهوا، واألرواح جنوٌد مجنَّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

 

 الكرسي اهلزاز

  الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائماً، لكنه لن يوصلك إلى أي مكانالقلق مثل! 
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 (362) نشرة فاعتربوا

 !!سندويشة عبدون 
  عبدون لمن ال يعرفها هي منطقة من مناطق عمان الراقية جدا، لذلك ال يسكنها وال يأكل في مطاعمها إال

في قرى ومناطق بعيدة، دخلها أحدهم ذو حظ عظيم، فهي غريبة على أمثالنا من الفالحين الذين يعيشون 

 ألول مرة،حيث جاء من منطقة نائية، وهذا ما حدث معه:

  :فَقلت يا ولد ما رح ،ثنتين وبعدني ما خلّصت ش غلياعبدون وصارت الساعه في ي نّ أبما ي حدث نفسه 

دا ما حوع مر  ،فَإسلخلك ساندويشه مع علبة ببسي بالسياره بهالوقفه ،غير بعد المغرب بلدكتصل 

 .مرتّب الحّوش، فَطليت حواليا وإذا هالمطعم 

  بنت عالكاش وقفت عندها وقالت : إتفدل ؟. طبعاً الشغله بدها معرفة أسماء شغالت كثيره وأنا يا  يوجد

أعطتني ورقه بالموجود وعالسريع حطيت إصبعي عشغله وقلت  ،غافل إلك هللا فَقلت شو في عندكو ؟

 .خلص يا ولد تمت المهمه بنجاح وبدون إحراج

   : وما ظل غير تقولي هات دينارين وأرّوح بس المشكله لقيت حالي بعدني بأول الطريق وبلّش اإلحراج

يها وطبعاً عيني عل ،سمحتى هلهليز لو :فَقلت عارف شئءطبعاً أنا ما ، بتحب بالهلهليز واّل بالبرتنيز؟

 .!!بدي اشوف ردة الفعل إذا لفظت صح أو غلط 

 قلت لحالي: سيكي ميكي لو سمحتى ويا ريت ،بتحب مع السندويشه كونجا مونجا وال سيكي ميكي؟

سويت حالي بفكر حتى أتذكر اللفظ : هاراالم ، بتحب هاراالم بمبم واّل جبنه شنجرنفت؟ ،تطبشيها شوي

 .بس ال تكثري ألنو بعملي حموضه  بمبم لو سمحتى

 طبعاً هان  ،بالنسبه للسلطه بتحب كوكو واوا واّل سلطه سيكيليه بالحمبزيـه واّل سلطه باربارينو ايطالى ؟

شوووووو؟!.. اه  !إرش لو سمحت  ٠١دينار و  ٠٠اوك  ،قمة اإلحراج : على زوقك أي شي مش فارقه

سرتي حق أربع جاجات مشويه مع شوال بطاطا مقليه آسف آسف تفضلي .. وقلت لحالي ياويلي يا ح

 . بلديب

 

 للمتزوجني واملتزوجات!!
  ..سألت امرأة الشيخ االلباني فقالت: يا شيخ قبل زواجي كنت فتاةً صواّمةً قّوامةً .. أجد  لذةً للقرآن عجيبة

أنا أسألك عن القرآن واآلن فقدت حالوة الطاعات.. قال: ما هي أخبار اهتمامك بزوجك ؟! قالت يا شيخ 

والصوم والصالة وحالوة الطاعة .. وأنت تسألني عن زوجي؟!! قال: نعم يا أختي.. لماذا ال تجد بعض 

النساء حالوة اإليمان ولذّة الطاعة وأثر العبادة؟ قال رسول هللا صّل هللا عليه وسلم: أوال تجد  المرأة 

 .حالوة اإليمان حتّى تؤّدي حّق زوجهاأ

 

 شريف حديث
 ثهأ :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ."مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه َسي وّرِّ
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 (363) نشرة فاعتربوا

 !يا من ترجو اهلل والدار اآلخرة
 أتظن أن مؤانستك أمك الوحيدة في غرفتها شيئًا !! أتظن أن جلوسك مع والديك شيئًا عابًرا في حياتك؟

وتركها تتحدث عن ، أتظن أن اتصالك عليها وأنت بعيد عنها وإضحاكها وإفراحها ! هيّنًا عند ربك؟

 !! .ذكرياتها وسنوات عمرها الماضية أمًرا غير ذي بال؟

 هللا من الحج النافلة ومن حفظك للقرآن ومن  حسب بعض أهل العلم أعظم عندإن ذلك كله  هل تعلم

ياتصيام النهار وقيام الليل وسائر النوافل والم   لهِّ الت والم   .شغِّ

 يا  :يا من تنتظر من أبنائك البر :يا من ترجو مستقباًل ناصعًا وتوفيقًا :يا من ترجو هللا والدار اآلخرةف

 . هللا هللا في أبيك، هللا هللا في أمك لسر؟ا من تتعقد أمور حياتك وال تعلم ما

 وحركاتك وسكناتك إلى توفيق وسداد وخير ،كفيلة بأن تقلب حياتك إلى جنة ؛دعوةً منهما يقبلها هللا، 

 . ثِّق أن رضا هللا في رضاهما وسخطه في سخطهما، ورزق ال ينقطع

 

 !!وروباأالطاعون يف سبب 
  م في 0031 ثم ظهر أكثر فتكاً عام وروبا وقتل خمساً وعشرين مليوناً من البشر،أظهر الطاعون في

ضحية  االف أربعةيطاليا وبالذات في مدينة فينيسيا )البندقية( وميالنو وما حولها، وكان سبباً في موت إ

 (.Black Death)يومياً كما ذكر الدكتور مورتن في كتابه 

 بوذنهم مرتبط باقترافه الجائحة أن انتشار مثل هذ في حينها كان الناس يعتقدون ً كان و. بة!عقو تسبب لهم ا

يتفقد القوم بعضهم بعضاً، ثم يجتمع من بقي من كبارهم وعقالئهم، أن  أي جائحةر انحساالمعتاد بعد من 

 .ليفتشوا عن الذنب الذي اقترفوه وكان سبباً لما حل بهم!!

   والغريب العجيب أنهم كانوا دائماً ي جمعون على أن الذنب الوحيد الذي اقترفوه هو أنهم سمحوا لليهود

فإذا كانت هذه نظرة واعتقاد غير المسلمين عن ،  هم رغم لؤمهم وخياناتهم وفسادهمأن يعيشوا بين

 .نواليهود، فال أدري بأي وجه سنقابل هللا نحن المسلم

  وتعبد بعضنا بالتقرب إليهم وكيل المديح  بل صالحناهم وخطبنا وّدهم، ،سكتنا عليهم وعلى مصائبهم

َم م حيث يقول: ﴿لهم، ونحن نعلم علم اليقين حكم هللا فيه ي الأقَوأ دِّ َ اَل يَهأ نأه مأ ۗ إِّنَّ َّللاَّ نك مأ فَإِّنَّه  مِّ َوَمن يَتََولَّه م ّمِّ

ينَ   ﴾.الظَّالِّمِّ

 حديث شريف
 وَّللاَّ ال": أيضافقال  رحم هللا رجال سمحا إذا باع وإذا اشترى و" :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

؟ قاَل: الَّذي ال يأمُن جاُره بوائقَهيؤِمُن، وَّللاَّ ال يؤمُن، وَّللاَّ   ".ال يؤمُن. قيَل: ومن يا رسوَل َّللاَّ
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 (365) نشرة فاعتربوا

 !!تقول احدى النساء
  عاما من الزواج .. اكتشفت ان الرجل هو الذي ي ضحي بجميع األشياء التي  00تقول احدى النساء بعد

  .ألخته أو أباه أو حفيدهبين يديه، ليعطيها لزوجته أو إبنته أو ألمه أو 

  ًوهو الذي ي ضحي بشبابه وصحته من أجل زوجته وأوالده، من خالل عمله بشكل متواصل، وأحيانا

و يحاول بناء حياة عائلته، ومستقبل أوالده، ولو أدى به ذلك ،ألوقات متأخرة، دون أي تذمر أو شكوى

  . إلى االشتغال بـعملين أو أكثر ولو على حساب صحته

 ه عن إذا خرج للترفي، يكافح ويناضل بشكل دائم، ثم يتحمل عتاب أمه وأبيه، وتوبيخ رئيسه في العمل

إذا وبَّخ أبناءه إن أخطأوا ، نفسه قليالً، فهو إنسان غير مسؤول  وإذا بقي في المنزل، فهو رجل كسول

 .فهو متوحش، وإذا لم يوبخهم فهو متساهل

 إذا سمع كالم أمه فهو خاضع، ، ، وإذا تركها تعمل فهو مستغلإذا منع زوجته من العمل فهو متسلط

 ورغم ذلك، فهو اإلنسان الوحيد في العالم ، وإذا سمع كالم زوجته فهو خانع

  الذي يتمنى أن يصبح أوالده أفضل منه، و يرضى عن أوالده ويدعو لهم بالخير وهو في قمة خيبة أمله

، إذا داسواعلى قدميه، ويتحملهم كباراً إذا داسوا على قلبه واألب هو الذي يتحمل أبناءه صغاراً ، منهم

 وهو الذي ي عطي أوالده أفضل ما يملك بل كل ما يملك.

   شهور في أحشائها فاالب يحمل ابناءه في عقله وتفكيره العمر كله ٩واذا كانت االم تحمل اطفالها ...

رجل او أب في حياتكم، فأنتم لن تعلموا وتنهي هذه المرأة الشجاعة إعترافها بقولها..  احترموا كل 

 .!!.أبداً، كمَّ التضحيات التي يبذلها من أجلكم

 

 !!أبي هلبو ...سورة "املسد"
 نزلت سورة أالمسدأ قبل وفاة أبي لهب بعشر : "يقول عالم الرياضيات الكندي أجاري ميلر

بالتظاهر فقط وبالتالي يسقط  علن إسالمه ولووطوال السنوات العشر كان أمامه فرصة أن ي  ... ..سنوات

كيف وثق أمحمدأ أن أبا لهب لن يفعل ذلك إال إذا كان هذا ... !!لكنه لم يفعل... القرآن إلى األبد!؟

 محمد وآله .وسلم على  اللهم صلّ  !القرآن من عند هللا؟

 

 من طرائف التنصري يف مصر
  م جاء قس انجليزي إلحدى القرى الفقيرة في أسيوط ... أغراهم بالمال مقابل حفظ مقاطع 0001عام

قصيرة من اإلنجيل ، افتتح كنيسته، وحضر اإلفتتاح مسؤولون انجليز، ورأوا أن كنيسته قد أمتألت 

 !!! بالمصريين البسطاء، فأرادوا مكافئتهم فسألوهم : نِّفسكم في أيه؟! قالوا: نعمل عمره.
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 قلم الرصاص ...والقصتان!!

 كنت فى الصف الرابع اإلبتدائى، وذات يوم رجعت من المدرسة وقد ضاع قلمي  :قال أحد اللصوص

 وشتمتنى بأبشع الشتائم.، !!، وعندما علمت أمي ضربتنى بانتقام️الرصاص

  وسرقت جميع ، !!اليوم التالي نفذت الخطة وفي، !!ونتيجة لقسوة أمي ، قررت أن أسرق أقالم زمالئي

 زمالئي فى الفصل، فى بادئ األمر كنت أسرق خائفا وشيئا فشيئا تشجعت.

   وبعد شهر كامل لم يعد لألمر تلك اللذة األولى، فقررت أن أنطلق نحو الفصول المجاورة، ومن فصل

م كان عام التدريب الميدانى، ثم إلى آخر إنتهى بى المطاف إلى سرقة حجرة مدير المدرسة،!! ذلك العا

 انطلقت بعد ذلك وصرت محترفا. 

  عندما كان إبني فى الصف الثانى اإلبتدائى رجع يوما من المدرسة وقد  :وبالمقابل قالت إحدى األمهات

، فقالت له بماذا كتبت؟، فقال: استعرت قلما من زميلى، فقالت له: ولكن ماذا كسب ️ضاع قلمه الرصاص

 زميلك عندما أعطاك قلما لتكتب به؟، لقد ربح الكثير من الحسنات. 

 أنت الحسنات؟ قال: وكيف ذلك ؟ فقالت: سنشترى لك قلمين،  لماذا يكون هو أذكى منك ؟ لماذا ال تكسب

وكم فرح ابني بذلك، لدرجة أنه أصبح يحمل ستة أقالم للحسنات،   ،!!!قلما تكتب به، اآلخر قلم الحسنات

 .!فوجئت بأن ابني بدأ يحب المدرسة وبعد أن جرب الفكرة

 م ألنه صاحب األقال،دونه في األزماتأصبح نجم الفصل، فكل المعلمين أصبحوا يعرفونه وزمالؤه يقص

لدرجة   !!!والعجيب أنه اليوم قد تخرج من الجامعة وتزوج ، ولم ينس يوما قلم الحسنات !!!اإلحتياطية

 ...أنه اليوم مسؤول عن أكبر جمعية خيرية في مدينتنا

 

 قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل

  البشر، لم يروا ثوابًا أفضل من ذكر هللا تعالى، فيتحسر إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمال

  .عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر

 قال  .فهي عبادة ال تحتاج لطهارة أو استقبال للقبلة أو وقت محدد، ومع ذلك ال يؤديها إال القليل الموفّق

َ َكثِّيًرا َوالذَّا يَن َّللاَّ رِّ يًماتعالى: َوالذَّاكِّ ًرا َعظِّ غأفَِّرةً َوأَجأ َراتِّ أََعدَّ َّللاَّ  لَه م مَّ  .أكِّ

 

 رمحه اهلل الشيخ الشعراوي
  ٔألن  :كانت على لسان الشيخ الشعراوي رحمه هللا ،الجمل التي سمعتها على اإلطالق همواحدة من ا

تحصل ٔابًدا على شيٍء كامل، ستحصل على ٔاشياء ناقصة تكتمل برضاكأ.. فاللهم الرضى الذي يجعل 

 ".بنا هيِّّنة، اللهم الرضى الذي ينتهي بأبواب جنتكئ، وهمومنا عابرة، ومصائةقلوبنا هاد
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 يوم القيامة!

  ك م  .. .المالئكة في إنتظارك تتلقاكسيكون يوماً رائعاً،عندما ت بعث وترى م  ذَا يَوأ
أَوتَتَلَقَّاه م  الأَماَلئَِّكة  َه 

ي ك نت مأ ت وَعد ونَ  م  اقأَرء وا أ،الَّذِّ سيكون يوماً رائعاً عندما تطلقها صرخة في العالمين من الفرحأ َهاؤ 

تَابِّيَهأ  مأ سيكون يوماً سعيداً عندما تنظر خلفك وترى ذريتك تتبعك  •أ،كِّ لمشاركتك فرحتكأ أَلأَحقأنَا بِّهِّ

مأ  يَّتَه   .أذ ّرِّ

  سيكون يوماً في غاية الروعة وأنت تمشي وألول مرة في زمرة المرضي عنهم ويتقدمك النبي محمد

ي،أصلى هللا عليه وسلم عَى  بَيأَن أَيأدِّ ه مأ يَسأ يَن آَمن وا َمعَه  ن ور  ي َّللاَّ  النَّبِّيَّ َوالَّذِّ زِّ َم اَل ي خأ مأ يَوأ سيكون  •أ،هِّ

ل وا الأَجنَّةَ أَنت مأ أ يوماً جميالً جداً عندما تكون ضيفاً مرغوباً أنت وأهلك وتسمع نداًء خاصا لك ادخل خ  ادأ

ونَ  بَر  ك مأ ت حأ َواج   أ.َوأَزأ

  لن تكون قادراً على إخفاء نضارة وجهك السعيد عندما يكون رفيقك هناك محمد وموسى وعيسى ونوح

لسالم ، مع أبي بكر الصديق والشهداء الثالثة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وإبراهيم  عليهم ا

يقِّ  ّدِّ َن النَّبِّيِّّيَن َوالّصِّ م ّمِّ يَن أَنأعََم َّللاَّ  َعلَيأهِّ ئَِّك َمَع الَّذِّ
يَن وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهم أجمعينأفَأ ولَ 

ئَِّك َرفِّ  يَن َوَحس َن أ ولَ  الِّحِّ  أ.يقًاَوالشَُّهَداءِّ َوالصَّ

  نأيَا ث مَّ ه َو أهناك ستتذكر ما تلوته هنا تَّعأنَاه  َمتَاَع الأَحيَاةِّ الدُّ َو اَلقِّيهِّ َكَمن مَّ ًدا َحَسنًا فَه  نَاه  َوعأ أَفََمن َوَعدأ

ينَ  َضرِّ حأ َن الأم  َم الأقِّيَاَمةِّ مِّ كن على العهد .. واصل المسير ..فلم ، استعد جيداً لحفلة تكريم سرمديةأ، يَوأ

 !!. تبق إال القليلي

 

 كورونا ...مزيد من التحذيرات!

  زادت حصيلة اإلصابات بكورونا عالميا عن المائة مليون إصابة، وستزيد أكثر مع الوقت ، والوفيات

تتزايد، ومع هذا ال زال بعض الناس غير آبهين، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، ونحن نكرر ونقول: 

 ي وأخذ المطعوم، وهذا كله مستطاع.عليكم بالكمامة والتباعد الجسد

  ( وعلى ذمة مركز مراقبة األوبئة في أمريكياCDC)   فإن نسبة اإلصابة بفيروس كورونا عن طريق

تكاد تكون صفرا،          إنما يزداد خطر لمس األسطح والنشاطات في األجواء المفتوحة وحسنة التهوية 

 العدوى جداً في األماكن المغلقة والمزدحمة، كالمآتم وقاعات األفراح. 

  فيا هذا!! إعلم أن من مات بسبب استهتارك، سيحاسبك هللا عليه حسابا عسيرا، فاجتهد أن ال تبوء بإثم

لوقف االنتشار،         وخذ المطعوم؛ أحد، والبس كمامتك حيثما كنت، فالكمامة والتباعد ضروريان 

واعلم أنه مع إيماننا بأن ال عدوى وال طيرة، ولكننا مأمورون باألخذ بكل األسباب الممكنة، ممزوجا 

 .بالدعاء الخالص لرب الداء والدواء
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 !!حرامي احملشي

  مي س وقد ،  "سمه أجامع التوبةأفي دمشق مسجد كبير كان  قال: أنه الشيخ الطنطاويمن طرائف

كان أهل ، لسيوطياسمه سليم أكان فيه شيخ ، وأنواع المعاصيكل رتكب فيه ت دكانا كان ذلك ألنه ب

 .لمسجدبايسكن في غرفة  فقير كان له تلميذو، الحي يثقون به

 اال أن صعد  هفما كان من ،متصلةواألسطح متالصقة  الحي بيوت... مرّ عليه يومان لم يأكل شيئاًقد و

  نةأسرع إلى المطبخ فأخذ باذنجاثم فدخلها، سطح المسجد وانتقل منه إلى دار 

 ورد ، طالب علمني أكيف نسيت ل لنفسه: أعوذ بالله فقا، حتى ارتد إليه عقله ودينه هاوما كاد أن يعض

فلما ، من شدة الجوع وهو ال يكاد يفهم ما يسمع في حلقة الشيخ جلسالباذنجانة إلى مكانها وعاد و

 .جاءت امرأة مستترة فكلمت الشيخ ، انقضى الدرس وانصرف الناس

  قال : يا سيدي ما عندي ثمن  ؟هل تريد الزواج  :فدعاه وقال له ه،فلم ير غيرله فتلفت الشيخ حو

أن زوجها توفي.. ون هذا البلد.. قال الشيخ : إن هذه المرأة خبرتني..أنها غريبة ع ؟أتزوج فكيف رغيف..

 .وقد جاءت به معها  ..الدنيا إال عم عجوز فقيرهذه ليس لها في و

   فهل تريد ، وهي تحب أن تجد رجالً.. يتزوجها على سنة الله ورسوله  و تجارتهوقد ورثت دار زوجها

ودعا بشاهدين عمها ، دعا ف .قالت : نعم ؟وسألها الشيخ : هل تقبلين به زوجاً  .قال : نعم ؟أن تتزوج بها 

 ..قال له : خذ بيدهاتلميذه ، ثم ودفع المهر عن  وعقد بينهما

  فلما دخلته كشفت عن وجهها !!، منذ قليلهو البيت الذي نزله فاذا ، بيتهادته إلى وقابيده  هي خذت فأ

غطاء القدر فرأت  فكشفت   قال : نعم  ؟هل تأكل في دالل : لته فسأ.. يسر الناظرينً فرأى شباباً وجماال 

  ؟؟فقالت : عجباً من دخل الدار فعضها  !! المعضوضةالباذنجانة 

 فأعطاك   فقالت له : هذه ثمرة األمانة .. عففت عن الباذنجانة الحرام وقص عليها الخبرشاب، فبكى ال

 .. منها من ترك شيئاً لله .. عوضه الله خير !! الله الدار كلها .. وصاحبتها بالحالل

 يفحديث شر
  قال صلى هللا عليه وسلم: إن صدقة السر ت طفىء غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع

السوء، وإن صلة الرحم تزيد في العمر وتقي الفقر، وأكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل، فإنها كنز 

 من كنوز الجنة وإن فيها شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهّم.

 

 !!للتأمل

 يا أمير المؤمنين هذا  :سمع سليمان بن عبد الملك صوت الرعد فانزعج، فقال له عمر بن عبد العزيز

 فكيف صوت عذابه؟!! !!!صوت رحمته
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 عشرة أشياء ضائعة  ؟!
 :اقتداء وعمل ال إخالص فيه وال،علم ال ي عمل به :عشرة أشياء ضائعة ال ي نتفع بها قال اإلمام ابن القيم  ،

  ومال ال ي نفق منه، فال يَستمتع به جامعة في الدنيا، وال ي قدمه أمامه إلى اآلخرة

  ومحبة ال تتقـيّـد برضاء ،  وبدٌن معّطـل من طاعته وخدمته، وقلٌب فارغ من محبة هللا والشوق إليه

ط، أواغتنام بّر وق ربَة، المحبوب وامتثال أوامره  . ووقت معطل عن استدراك فَارِّ

 وخوفك ،  وخدمة من ال تقربك خدمته إلى هللا، وال تعود عليك بصالح دنياك،  وفكر يجول فيما ال ينفع

ورجاؤك لمن ناصيته بيد هللا، وهو أسير في قبضته، وال يملك لنفسه ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال 

 .    نشورا، فهو سعٌي ضائع

 ل إضاعة إضاعة القلب وإضاعة الوقت،  فإضاعة القلب من وأعظم هذه اإلضاعات، إضاعتان هما أصل ك

إيثار الدنيا على اآلخرة، وإضاعة الوقت من طول األمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول األمل، 

باع الهدى واالستعداد لِّلقاء .   والصالح كله في اتِّـّ

 

 درس من دروس علم النفس
 ۆسأل : من يريدها ؟ دوالر  100 به ۆرقة من فئةالتور لطرفع الدك، في درس من دروس علم النفس 

ثم !   فرفع الجميع  أيديهم؟!  ۆعاد يقۆل: من يريدها اآلن ثم گرمشها بقۆة بيديه، فـرفع الجميع  أيديهم

  !. يسحقها بحذائه حتى اتسخت تماما رماها على األرض ۆ صار

 مهما حاولت تغيير م، هذا هۆ درسكم اليۆ:  له مفقال !، فرفع الجميع أيديهم؟ ۆسأل : من يريدها اآلن

يجب ؛أن ؛ ۆالتهميش اإلهَمآلو ۆ التقليل مهما تعّرضّت للتحقيِّر، فالۆرقة تبقى قيمتها لم تتأثر هيئة هذه

 !! .الحقيقية لم ت َمسك تؤمن أن قيَمت

 حديث شريف
 هللا، أي الناس أحب إلى هللا؟  عن ابن عمر أن رجالً جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول

أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى هللا  وأي األعمال أحب إلى هللا؟ فقال رسول هللا: أ

سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، وألن أمشي مع 

 . "هذا المسجد شهراً أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في 

 

 من العيب

  من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه أنت، فال تفتخر بجمالك  ألنك لم تخلقه، وال تفتخر بنسبك ألنك لم

 .! إنما افتخر بـأخالقك، فـأنت من يصنعها، تختره

 

 



 

71 
 

 (369) نشرة فاعتربوا

 موتى الكورونا واملقابر اخلاصة

  ِّكله، خاصته وعامته، مع فيروس كورونا حديثةٌ، ولم تتجاوز العام الواحد، لنتفق أوالً بأّن خبرةَ العالم

وكثيٌر من التكهنات والتصريحات إنما هي رجٌم بالغيب، وتوقعات مبنية على خبرات سابقة مع فيروسات 

 أخرى، ولهذا نجد يوميا  بعض التصريحاٍت المتضاربة .

  الكورونا غير واردة، أضف إلى أن الفيروس ال يعيش احتمالية تلوث المياه الجوفية بالفيروس من موتى

وال يتكاثر إال على خاليا حية، وهذا يعني أنه يبقى على حاله عند الموت وال يتكاثر، بينما يتحلل جسم 

 الميت ومعه فيروس كورونا، 

 ى أن أر أما موضوع دفن موتى كورونا، فأنا مع األخذ بكل االحتياطات أثناء الغسل والتكفين، ولكنني ال

ي دفن الميت في قبٍر مسلح باإلسمنت، ذلك أننا نعلم أن الفيروس ال يخرج من المصاب إالّ بالتنفس أو 

 السعال أو الع طاس، وهذا كله غير موجود عند الميت! 

 
ُّ
 الويف

ّ
 اخلل

  ،تـاً بينظم الشاعر أبو إسحاق الغزي عندما ن شعل شمعة فإن حرارة الش علة في الفتيلة تصهر الشمع

؟ ..مالي أرى الشمع يبكي في مواقده :بشكل سؤال فأعلنت إحدى !... من حرقـة النار أم من فرقة العسلِّ

  .الصحف، عن جائزة لمن يستطيع اإلجابة على هذا السؤال

 وأجاب آخرون بأن السبب هو فرقة الشمع ، األلم من حرقة النار  أجاب بعض الشعراء، بأن السبب هو

ه فاحذر أنأ  :وما إن بلغ الخبر الشاعر صالح طه، حتى أجاب بقوله، معهللعسل الذي كان  من لم تجانسأ

 .!وفاز بالجائزة.....صحبة الفتـلِّ  ضر بالشـمع إالّ  ما. ...تجالَسه

  نعم! إنَّ سبب بكاء الشمع وجود شيء في الشمع ليس من جنسه، وهو الفتـيلة التي ستحترق وتحرقه

 ،اء من نجالسه من البشر، حتى ال نحترق بسببهم، ونندم يوم ال ينـفع الندموهكذا الحال في انتقـ، معها

 .عطي العبد بعد اإلسالم نعمة، خيراً من أخ صالحوقد قيل: أما أ  

 تَّقِّي" :قال تعالى ."فإذا وجد أحدكم وداً من أخيه، فليتمسك به مأ لِّبَعأٍض َعد وٌّ إِّالَّ الأم  ه  َمئٍِّذ بَعأض  ء  يَوأ الَّ َخِّ ، "نَ األأ

فالصديق الوفي   .وقال الحسن البصري: إستكثروا في األصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة

 .هو من يمشي بك إلى الجنة

 !!ال يصنع األنثى املكياج

 ،كل رجل يعلم كيف يصنع رجولته  وآحمر آلشفاه ال يصنع األنثى، آلدخان ال يصنع آلرجل

  ! كيف تصنع آنوثتهاوكل أنثى تعلم بحبها ، بموآقفه

 حديث شريف
  ن  آلٌِّف َمأأل وٌف َوال َخيأَر فِّيَمنأ ال يَأألَف  َوال مِّ ؤأ ِّ َصلَّى َّللاَّ  َعلَيأهِّ َوَسلََّم : أ الأم  لَف  ، َخيأر  قَاَل َرس ول  َّللاَّ ي ؤأ

مأ لِّلنَّاسِّ أ  النَّاسِّ أَنأفَع ه 
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 كلمات تريح النفس

  ي عجبني الشخص حين أعرف ...  شخصا ناجحاً في حياته: إالّ وكان له من بِّّر الوالدين نصيبلم أرى

من يعتقد أن  الحياء  صفه للنساء فقط ... أنه يواجه مشكالت كبيره إالّ أنّه مرح ويعيش يومه بسعادة

ستحي منه، فهو مخطئ، ألن رسول هللا كان يمدح عثمان بن عفان ويحب حياءه، ويقول إن المالئكة ت

 . من شدة حيائه

  خير  الدنيا واآلخرة في خمس: غنى النفس وكف  األذى وكسأب  الحالل ولباس التقوى والثقة باهلل على

كل حال... ال يوجد شخص خالي من الهموم ، لكن يوجد من يتذكر أنها أمجرد دنياأ فيبتسم... حين 

 تضيق بكم الدنيا ال تبكوا . . بل اسجدوا 

 ـاب، إذا ضـحكت لـك الدنـيا لـم يحـسدك، وإذا عـبست لـك الـدنيـا لـم يـتركك... مــــن خيـر األصح

رفقـوا بكبـار ... اخــــســــر بــــّر أمـــه خــســــر حــيــاتـه كــلــهـــا !! فأن كان لك أم فاهلل هللا بها

وانتقادهم المستمر، فـأنتم ال السن، فـإنهم يعيشـون في زمن ليس بزمنهم ! ، تحملوا كثرة كالمهم 

   !. تعلمـون بماذا يشعرون

  س ئلت  أٌم: من ت حبين من أوالدك؟!! فقالت:مريضهم حتى ي شفى وغائبهم حتى يعود  وصغيرهم حتى

ت ـن  ي صـان حضـورك ... !!! يكبر وجميعهم حتى أمو  كمـا تقـول  ي قـال عنـك ! شئـت أم أبيـت .. ص 

 . وغيابـك

 
ً
ة أ 
 
ر
ْ
ةِ ام

 
ن
 
لِ اجل

ْ
 مِن أه

 َما َي هللا  َعنأه  لِّ الَجنَّةِّ ؟ ق لت   :َعنأ َعَطاءِّ بأنِّ أَبِّي َربَاحٍ قَاَل : قَاَل لِّي ابأن  َعبَّاٍس َرضِّ ن أهأ َرأَةً مِّ يَك امأ أاَل أ رِّ

، أتَتِّ النبيَّ َصلَّ هللا  عليه وسلََّم فَقَالَتأ  َداء  أَة  السَّوأ ه الَمرأ ،  : بَلَى ، قَاَل : هذِّ َرع  ، وإنِّّي أتََكشَّف  : إنِّّي أ صأ

: أصأ  َ أنأ ي عَافِّيَكِّ فَقَالَتأ ت  َّللاَّ ئأتِّ َدَعوأ تِّ ولَكِّ الَجنَّة ، وإنأ شِّ ئأتِّ َصبَرأ َ لِّي ، قَاَل : إنأ شِّ ع  َّللاَّ ، فَقَ فَادأ الَتأ : بِّر 

َ لي أنأ ال أتََكشََّف ، فََدَعا لََها ع  َّللاَّ ، فَادأ  . إنِّّي أتََكشَّف 

 كنيسة القديس ماثيو!!
  جو بايدن يبدأ حفل تنصيبه من كنيسة القديس ماثيو، هب أن حاكما عربيا ذهب ليصلي ركعتين في

مسجد ما قبل القسم... إنها الدولة الدينية، سلطة إخوانية ، بداية ظالمية،... أبتلينا بأغبياء انسلخوا 

 ر لمن يذهبون لماثيو بال خجل .!!من هويتهم واستحوا منها ... فُكتب عليهم الذُل والصغا

 

 !!! طئكلنا خن

  !! َخيأر  الأَخطَّائِّيَن ، و لكن الناس نوعين  ناس ت خطي و تتأسف ، و ناس تخطي و تتفلسف كلنا نغلط

اب ونَ   .التَّوَّ
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 النفس علم من

 بمن يحب اذا اصابه مكروه،  هناك درجة من درجات الحب عاليه جداً، لدرجة أنها تجعل الشخص يشعر

ويحدث هذا لألم حينما تشعر بأحد أبناءها رغم أنه غائب؟!! حصل ذلك مع الصّديق؛ فعندما شرب 

 الرسول صّل هللا عليه وسلم  قال ابو بكر رضي هللا عنه ارتويت!!

   ولطالما حيرت هذه الظاهره علماء النفس، ولم يجدو لها أي تفسير منطقي حتى االن، غير أنه تم

َوَما أ ،فسبحانك ربي ما أعظمك ... أ تصنيفها تحت مسمى أاإلدراك الحسي الفائق في علم الخوارق

نَ  أ وتِّيت م ّ لأمِّ إِّالَّ قَلِّياًلأ . مِّ  الأعِّ

 ات المنطوقة، وكل شخص لعينيه لغة مختلفة، من يفهم لغة عينيك للعيون لغات كثيرة ال تختلف عن اللغ

الطيبة ونقاء القلب مرتبطين بالعفوية، وكلما زاد !!....  ويستطيع أن يتحدث معك بعينيه قد يأسر قلبك

    صدق الشخص كلما كان ص عب التصنع عليه، واذا تصنع يفضحه نقاء قلبه وعفويته.

 لغريبة أمام شخص ما دون خجل، يدل في علم النفس على أن هذا إظهار عفويتك وبعض تصرفاتك ا

 . الشخص يملك مكاناً خاصاً في قلبك، وتثق فيه أكثر من غيره

  ،نحن ال نرى المخاطر بنفس الشكل، فعندما ترى شخص يقفز بالمظلة من طائرة بمنتهى الثقة والهدوء

 يرى القفز من الطائرة أمرا خطرا أو مخيف فهذا ليس معناه أنه أكثر شجاعة منك، لكن هذا سببه أنه ال

 . كما تراه أنت

 

 حتدى اهلل... فماذا كانت النتيجة؟!!
  يوما  30الرئيس البرازيلي تانكريدو نيفيس، فاز في اإلنتخابات، لكنّه لم يتسلم الرئاسة ابداً!،إذ مات بعد

خالل حملته اإلنتخابية:إذا حصلت م... قال 0001على فوزه... أي قبل يوم واحد من تنصيبه رسميا عام 

ألف صوت؛ حتى هللا لن يستطيع إزاحتي!!.. ولقد حصل على األصوات فعال، لكنّه مرض قبل  111على 

 تنصيبه وتوفي بعدها مباشرة..!!!.

 

 دعوة الشعراوي اجلميلة!!
  جنات فردوسك اللهم إنّا نستودعك مقاعدنا في الجنة، فاجعلها مقاعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى

األعلى يا كريم يا واسع الكرم، اللهم استودعناك محشرنا؛ فاجعله تحت ظل عرشك، يوم ال ظل إالّ ظلك، 

اللهم إنّا نستودعك ميزاننا فثقله بما شئت، اللهم إنّا نستودعك مدخلنا للجنة، فاجعله بجودك وكرمك ال 

 بعملنا يا أرحم الراحمين بدون حساب وال سابقة عذاب.
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 إىل أصحاب الفضيلة نـــداء

 لـى حملة العلم ، وإالخطبـاء والمدرسين فـي المساجـدو ئمة والوعـاظألامن  أصحاب الفضيلة لـىنداء إ

، وإلى أساتذة كليات الشريعة وطالبها، وإلى الدعاة إلى هللا تعالى، وإلى كل من يهمه أمر الشرعـي

 إنَّ هذا يومكم في جائحة كورونا.البشرية، نقول لكم: أ 

  ٌلقد ف نفع وتوجيه الناس،حرصكم على مدى علم ن اننألو ،وقادة الرأي ،ألنكم ملح البلد ،لكم حارٌ  هذا نداء

عّم البالء والوباء، وغدا في كل بيت مبتلى، وال بد من أن تتظافر الجهود لتحذير أقوامنا من هذه النازلة 

 ومن تبعاتها؛ إرضاء له ومعذرة إليه. 

  إن لم تكونوا أنتم من ينبري لهذا األمر؟ فمن ذا إذأً؟، فأنتم خير  من يعلم أن اإلنسان إذا ضاقت به الدنيا

جوءاً إلى هللا تبارك وتعالى؟، ألن مقاليد األمور كلها بيده، ورغم أنه قادر على كل شيء، إزداد تقربا ول

  إالّ أنه أمرنا أن نأخذ بكل األسباب الممكنة.

  يَة  هللا هاَولَو َعَرف وا أنَّ َسبَبَ  ،َكث َرة الفِّتَن تََحيَّر النَّاستعلمون أّن اَلَج  ،َمعصِّ وا العِّ ناس ر ال، ولقد شعاَلختََصر 

روا ين أ!، والحرمين الشريفين أبواب   اقفالو ،منع العمرةفي هذه الجائحة بالخوف والرهبة، فهم لم يألفوا 

 .نكسارٍ إناجي أقصانا بصمٍت وبةً ت  يحزينةً كئ الكعبةَ 

 عل لجيه، فهاّل أجمعتم أمركم بالتوبة واإلنابة إلينحسر إالّ  ال هذا الوباء كما تعلمون إبتالٌء من هللا، وهو

ساعة من كل جمعة مخصصة للدعاء والتضرع إلى هللا جهراً من سماعات المساجد، ومن شبابك البيوت 

 وسطوحها،  ليسمع هللا نحيب التأبين ودموع المحرومين.

  ،فيا أرب لقد طال الوباء، وتعب األطباء، وقل الدواء، وعجزت حلول األرض، وبقيت حلول السماء

          . اصرف عنا هذا الوباءوزاد خوفنا على األحباء، ف

                 

 ليس للمسلمني إال اهلل

 مدير االمن القومي أجيك سوليفانأ  ،يهود يتسلمون معظم المناصب العليا الحساسة في إدارة بايدن

وزير األمن الداخلي أآليساندو ووزير الخارجية أبلينكنأ ووزيرة المالية أجانيت يلينأ و

 .األركان أرون كالينأ رئيسومايوركاسأ 

  رئيس لجنة المستشارين االقتصاديين ومديرة المخابرات الوطنية أأفريل هاينزأ

نائب ونائب مدير المخابرات أديفيد كوهينأ و مساعد وزير الخارجية أشيرمانأوأبرنشتاينأ

إلى  رمن ذك جنسيا أراشيل ليفينأ وهو يهودي متحولكما رشح وزير الخارجية أفيكتوريا نوالندأ 

 .أنثى

 كاماال هاريس وأوالد بايدن الثالثة متزوجين من يهود؛ وهذه المرة األولى في التاريخ التي يسيطر و

 والمخفي أعظم . .فيها هذا العدد من اليهود على مثل هذا الكم من المناصب في حكومة أمريكية
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 !! لثبات على املبدأ أفضل من بقاء نبيا

 

 أحدهم: من أكثر القصص التي شغلتني وأنا أقرأ القرآن، قصة نبي هللا يحيى عليه السالم، نبي  يقول

واختار له اسما لم يتسم به أحد قبله، وصنعه ، شاب، رزق هللا أبويه به على كبر، وسماه بنفسه سبحانه

 ...لهما على عينه، فكان آية في الخلق والدين، ورزقه النبوة

 ي ذبَح شابا على يد ملك ماجن، قّدم رأسه الشريف مهرا المرأة بغي...ألنه  :سيهاجت الخواطر في نف!! 

ألم تكن األرض والناس أحوج لهذا النبي الكريم من ذلك الملك الماجن ومن معه؟!! أليس هذا يحيى 

 السيد الحصور الخلوق المحبوب لوجهه الحسن وسمته األحسن؟. 

  فوجدت في ثنايا القرآن ولطائف السيرة ما أراح قلبي، وجدت أن ؟!... فلَم يموت هذه الميتة الشنيعة

األهم عند هللا ليس وجه يحيى الجميل...لكن هو إقامة الحجة وأداء األمانة وقد فعل... وبعد ذلك فالجنة 

 ..أولى بشبابه، وسكانها أولى بجواره

 بات على المبدأ أفضل عند وجدت أن البشرية تطفئ مصابيحها عن طريق ملوكها الظالمين، وجدت أن الث

، !!وجدت أن انتصار العقيدة وأصحابها هي النصر الحقيقي ..هللا من بقاء النبي ولو كان بروعة يحيى

 .  !فما قيمة بقاء أحدنا على حساب دينه؟

 قم  :وكأن هللا يقول لنا من خالل يحيى وقصته ..وما قتل يحيى وزكريا وأصحاب األخدود إال رسالة بذلك

 ثبت عليه، فما خلقتك إال لمثل هذا، وما بعد ذلك فعلى الدنيا العفاء.  للحق وا

  فلو كان المقصود بقاء المصلحين ما سمح هللا بقتل يحيى هذه القتلة... لكن المقصود هو بقاء الدين ولو

 فاالنبياء والمصلحون والدعاة قيمتهم هناك ال هنا. ..فنينا جميعا من أجله

 

 
ُ
 !!سن اخلامتةح

 أو تموت   أوعلى سجادة الصالة، أن تموت وأنت في المسجد سن الخاتمةمقصود من ح  ليس ال

  ...فقد مات خير البرية صل هللا عليه وسلم  وهو على فراشهعلى فضل ذلك،  والمصحف بين يديك

 . !!معركة مائةخالد بن الوليد الذي خاض ويق أبو بكر الصدّ وكذلك 

  َّن َن الخاتمة أن تموَت  ولكِّ سأ َن الخاتمة أن تموَت ...  بريٌء من النفاق، ووأنت بريٌء من الشركح  سأ ح 

وأنت خفيف  الحمل من دماء المسلمين  ...وأنت على الكتاب والسنة ومؤمٌن بما جاء فيهما دون تأويل

هم مؤدياً حق هللا وحق عباده عليك   وأموالِّهم وأعراضِّ

 َن الخاتمة أن تموَت سليَم القلب طاهَر النواي سأ ا َحَسَن األخالق؛ ال تحمل  غالً وال حقداً وال ضغينةً ح 

َن الخاتمة أن ت  ... لمسلم سأ  ... صلي خمَسَك في وقتها وتؤدي ما افترضه هللا  عليكح 
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 (374) نشرة فاعتربوا

 
 
 !!العداء األمريكي لإلخوان املسلمني سر

  يومها قامت دول عربية  ،م0011عام كنت سفيراً لسوريا في السعودية  عمر بهاء الدين األميرييقول

 ،كثيرة بالتوسط لدى جمال عبدالناصر للعفو أوتخفيف حكم اإلعدام عن اإلخوان المسلمين المعتقلين

 .وكل هذه المساعي لم تنته إلى نتيجة إيجابية

  وهو رجل متقدم في السن « وودس وورس»زارني عميد السلك الدبلوماسي السفير األمريكي

قلت: من؟. قال: ، أرأيت ما فعله هذا األحمق؟ :وخالل الحديث قال لي، قضايا العربيةمتعاطف مع الو

 .قال: أعدم اإلخوان المسلمين  قلت: ماذا فعل؟، عبدالناصر

  األول  :ونحن ال يهمنا أمر اإلخوان المسلمين كثيراً، ولكن بيننا وبينه معاهدة سرية بها بندان هامان

والثاني تعطيل وإيقاف نشاط اإلخوان المسلمين  ة عشر سنوات،تجميد القضية الفلسطينية لمد

 .اعمل مجزرة واذبح الناس له لم نقلو ،وفعالياتهم

  قلت: ما هي قيمة اإلخوان المسلمين في نظر أمريكا حتى تجعل من بنود االتفاق السري بينها وبين

قلت: .ن اإلخوان المسلمين؟قال: ماذا تعرف أنت ع، عبدالناصرأن تقضي على نشاط اإلخوان المسلمين

  .جمعية خيرية طبية تفتح مستوصفات لمعالجة الفقراء

  قلت: ما هي إذن حركة اإلخوان المسلمين في نظرك؟، قال: ال  أنت ال تعرف،قلت: نعم قال: فقط هذا؟ 

قلت: لماذا؟ من أين ، قال: هي أخطر مؤسسة موجودة في العالم اليوم على الحضارة الغربية القائمة

 !!.تصدر هذا الحكم؟

  ة سيحكمون بعقليوقوة ضاغطة ومتحركة ،  ايكونولقال: يربون األجيال على اإلسالم، ويقوون مكانتهم

تشوية صورتهم حتى ينفض البد من ولهذا  ،وهي الطامة الكبرى على حضارتنا القائمة ،بن الخطاب

 .الحقيقة هم يعملون بحق من أجل دينهمو ،الناس من حولهم

 

 
ُ
 أبيك!!احفظ و
 
 د

 وحمله على  ،أنَّ رجاًل من األعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه    :عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما

حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقيل له: أصلحك هللا! إنَّهم األعراب، وإنَّهم يرضون 

دًّا لعمر بن الخطَّاب، وإنِّّي سمعت رسول هللا صل هللا عليه وسلم  ،باليسير فقال عبد هللا: إنَّ أبا هذا كان و 

ّدِّ أبيهأيقول:  لَة الولد أهل و  : صِّ   أ .إنَّ أبَرَّ البِّّرِّ

 

 !! خطأ

  حدهما تضعه علىألبس، لكن فالحذاء والتاج كالها ي   ،خطأ أن تعامل البشر كلهم بنفس االسلوبمن ال 

 !! رأسك، واآلخر تدوسه بأقدامك
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 (375) نشرة فاعتربوا

 !!يا لكما من زوجني أحسنت األقدار لقاءهما

 وكان يظن انه ال ي حسن القيام بشئ يخدم به االقصى، ،كان عيسى العوام سبّاحا ماهرا يعمل في الصيد

عتذر بجيش صالح الدين فيكانت زوجته سلمى البكريه تحثه دائما على اللحاق ، فهو في نظر نفسه بسيط

 لها، بأنه ال ي جيد فنون القتال وأنه ليس لديه ما ي قدمه.

  وفي أحد األيام رجع عيسى من الصيد، فلم يجد زوجته في البيت، وعرف أنها قد تركت البيت لتلحق

بجيش المسلمين لتسعف الجرحى وت سقي العطشى وتطعم الجوعى، فخجل من نفسه ولحق بالجيش، 

 رح نفسه لخدمة األقصى أمام القائد.. وبادر بط

  فقال له: أنت سبّاح ماهر وغواص خبير، سيستفيد منك األسطول اإلسالمي في التقاط ما يقع من سفن

ثم استفاد منه في اختراق الحصار البحري الذي ضربه الصليبيون حول عكة، فكان يغوص  ..المسلمين

 صرة.عميقًا ليوصل الرسائل واألموال الى عكة المحا

  فكان عمله هذا يعدل فرقة كاملة.. وبعد فتح بيت المقدس وفي جولة لصالح الدين يتعرف فيها على

الجنود، عرف سلمى البكرية وزوجها عيسى العوام، وكان قد سمع عنهما كثيًرا، ففرح بهما فرًحا 

 .عظيًما، وقال لهما: يا لكما من زوجين أحسنت األقدار لقاءهما

  وخالل تسلل عيسى إلى عكة، تأخر عيسى ولم يصل في الموعد، فشك بعض الناس وفي إحدى المهمات

وماهي إال أيام وإذا بالشاطئ يقذف بجثة إنسان ميت.. فإذا به عيسى ..به، وظنوا أن المال أغراه وفتنه

 ..العوام وقد أصابه سهم من أحد الصليبيين فارتقى شهيًدا

 د فترة كان أحد مساعدي صالح الدين على الشاطئ، وصدق من قال وراء كل رجل عظيم امرأة، وبع

فرأى من بعيد خيال امرأة تنظر بحزن عميق نحو األفق، فإذا بها سلمى البكرية تعاهد زوجها عند 

 الشاطئ الذي أستشهد بقربه، أن يكون اللقاء في جنة السماء. 

 

كاز احملبوب!!
ُ
 ع

  م من الملياردير هاورد  0001حفل زفافها عام عاما... خالل  21شابة أمريكية ت دعى أنا سميث ذات

عاما... تم سؤالها عن سبب زواجها به رغم الفارق الكبير بينهما في السن،  01مارشال، وهو بعمر 

فقالت: إنها أحبت عكازه ونظراته الساحرة... وبعد سنة من الزواج توفي الملياردير؛ لتكتشف أن زوجها 

لهم وصية بتسليم العكاز لها ألنها أحبت عكازه... ودخلت في معارك أوصى بكل ثروته ألوالده... وترك 

 .م 2110قضائية طويلة إنتهت بإنتحارها عام 

 

 الوار

 قد ال يكون لديك القدرة إلجبار ، و هناك من ترتقي بالحوار معهم، و هناك من ترتقي بالصمت عنهم

 .الناس على محبتك!! و لكن لديك القدرة إلجبارهم على إحترامك
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 (376) نشرة فاعتربوا

 ""الطريق إىل اجلنة

  كان اإلمام وابنه البالغ إحدى عشرة سنة يخرجان كل يوم جمعة إلى إحدى ضواحي أمستردام، ويوزعان

وفي إحدى الجمع كان الجو باردا وماطرا جدا، ، "على الناس كتيبات صغيرة بعنوان أالطريق إلى الجنة

 أباه.خرج الصبي وحيدا بعد أن سمح له 

 جدوى، وأخذ يطرق الباب ال تبقى معه آخر ك تيب، ودق جرس باب اخر منزل، دقه مرارا وتكرارا، و

قال: سيدتي: إن  !فقالت: نعم يا بني..؟ ..بقبضة يده بقوة، وظل يطرق ويطرق... فإذا بعجوز تفتحه ببطء

ن والغرض الحقيقي م هللا يحبك حقا وجئت أعطيك آخر كتيب معي والذي سوف يخبرك كل شيء عن هللا،

 ...الخلق، وكيفية تحقيق رضوانه

  ال أحد في هذا الجمع يعرفني، والجمعة ' :وبعد صالة الجمعة التالية، وقفت عجوز في المسجد تقول

ويوم ...لقد توفي زوجي منذ أشهر قليلة، وتركني وحيدة تماما في هذا العالم ...الماضية لم أكن مسلمة

  ..أنتحر... فال أمل لي في الحياةالجمعة الماضية قررت أن 

 لذا أحضرت حبال وكرسيا وصعدت فوق الكرسي وثبت الحبل حول عنقي، وكنت على وشك أن أقفز.. 

وفجأة؛ سمعت دق الباب بعنف، رفعت الحبل وفتحت الباب، فقد كان صبي صغير وعلى وجهه ابتسامة، 

 .!! "ثم أعطاني هذا الكتيب أالـطريق إلى الجنة

 أنا اآلن سعيدة ...ألنني لن أحتاجهما بعد اآلن  ..ثم إزلت الحبل والكرسي..يد قمت بقراءة الكتيبوبتأن شد

ألنني تعرفت إلى اإلله الواحد الحقيقي، من خالل هذا المالك الصغير الذي جاءنى في الوقت المناسب 

  ..تماما، والذي إنقذ روحي من الخلود في الجحيم

 واحتضن ابنه  ..اإلمام األب هذا المالك الصغيرعانق ..ت صيحات التكبيردمعت العيون في المسجد وتعال

فلم يكن بين هذا الجمع أب فخور بابنه مثل هذا  ..بين ذراعيه وأجهش في البكاء أمام الناس دون تحفظ

 اإلمام!! األب

 اإلنسان السهل!!
  إرضاءه ومفاتحته وطلب سهولة في الحوار والنقاش، وسهولة تلقائية في التعامل معه، وسهولة

أال أخبركم بمن :أ عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل هللا عليه وسلمالممكن منه، ف

 أ النَّار عليه؟ على كّلِّ هيِّّن ليِّّن قريب سهل على النَّار، وبمن تحرم   يحرم  

 دعاء سيدنا سليمان
 

 ك َر  قَالَ أ نِّي أَنأ أَشأ عأ زِّ لِّحأ َربِّّ أَوأ َضاه  َوأَصأ َمَل َصالًِّحا تَرأ َت َعلَيَّ َوَعلَى  َوالَِّديَّ َوأَنأ أَعأ نِّعأَمتََك الَّتِّي أَنأعَمأ

يَّتِّي فِّي لِّي ّ ينَ  َ   ذ رِّ لِّمِّ سأ َن الأم   أ. إِّنِّّي ت بأت  إِّلَيأَك َوإِّنِّّي مِّ
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 (377) نشرة فاعتربوا

 والقرش أحسن البن
 

  عملت في " :قال في كتابه عن اإلمام حسن البنأيروي الداعية الكبير الشيخ عبدالبديع صقر رحمه َّللّا

لقي درسا أسبوعيا اسمه بداية شبابي في المركز العام لإلخوان المسلمين بالقاهرة، وكان اإلمام البنأ ي  

بهم المكان على  غص  درس الثالثاء، يتداعى لحضوره األلوف المؤلفة من كل أقطار مصر، حتى ي

 .اتساعه

   غادر ، فعجبت وذات ليلة بعد أن انتهى الدرس وانصرف الناس .. بقي الشيخ البنأ في المركز ولم ي

لبقائه، ال سيما أنني رأيت في عينيه كالما وفي وجهه خجال وإطراقا، فبادرته قائال : خيراً إن شاء هللا ! 

 .ما الذي أبقاك ؟!

  عاوز أركب وأروح ومعيش، يقول : فغلبني البكاء، .. عبدالبديع .. معك قرش؟: فنظر إلّي طويال ثم قال

 !!...هذا الذي كانت ت صغي إليه الجموع ال يملك في جيبه قرشا يعود به إلى بيته !!! فأي إمام كان ؟

 .إذا جمعتنا يا جرير المجامع...  أولئك آبائي فجئني بمثلهم  

 !!بايف الشررجل منهمك 
 وقال: أعز هللا القاضي، فأقر أحدهما لصاحبه بما ادعاه عليه ،أبي ضمضم رجالن القاضي اختصم إلى، 

وأنا رجل  ب عند أصحابه وأصدقائه،افإنه رجل منهمك في الشر، إني كلما طلبته ألوفيه حقه ال أجده

 . معيل أحتاج أن أكسب قوت عيالي

 وقال لغريمه: ، !!بحبس صاحب الحق القاضيفأمر ، دور في طلبهوال يتهيأ لي أن أتعطل عن كسبي وأ

اذهب فاشتغل بطلب معاشك ومكسبك، فإذا حضرك ما ترده عليه فاحمله إلى الحبس حتى ال تحتاج أن 

 .   !!تدور في طلبه

 فبقي الرجل في الحبس ثمانين يوما وصاحبه يحمل إليه الشيء بعد الشيء إلى أن بقي له عشرة دراهم، 

فقال: ال ، فأرسل إلى القاضي وقال: إن رأيت أن تفرج عني فلم يبق لي على غريمي إال عشرة دراهم

 .!!وهللا ال تبرح حتى تأخذ حقك

 يف وجوههم!! الرماد الار
 

 حسن أنَّ رجاًل قال: يا رسول هللا! إنَّ لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأ  أ  :عن أبي هريرة رضي هللا عنه

فُّهم الملَّ سيئون إليهم وي   ل م عنهم ويجهلون علّي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنَّما ت سِّ ، وال يزال  إلّي، وأَحأ

عين ما معك من هللا ظهيرعليهم ما دمت على ذلكأ  ، أي تحثو في وجوههم الرماد الحار، ومعك من هللا م 

 دمت كذلك .
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 (378) نشرة فاعتربوا

 !!الفضالء نصائحمن 
 

  واسع، الصدر الدافئ والحضن كن لهم ال :في تربية الشباب أخٍ مرّبٍ وصاحب مسؤوليةرسالة إلى كل

 راجح.العقل الراعية ، والعين الحانية، واليد الرقيق، والقلب الو

 واإذا زلّ  هم، ويأخذ بأيديواإلى تكرار المحاولة إذا فشل هميدفعمن ، وممن يتبسم في وجوهل ونحتاجي ،

لم في وا،كن مإذا استعجل هم، ويصبرواإذا قلق همن، ويطمئواإذا يئس همويبشر د في رفق، وي عِّ شِّ من ي رأ

  لين، وينصح في حب، ويدعو في حكمة، ويربي في رحمة.

 من ال ويخرج من حظ نفسه، ، وممن جهود نحو الهدفالقلوب تجاه الغاية، ويدفع المن يجمع كن م

 طاقات،اليعرف ، وممن  من يقتلها ويدفنها يرعاها وينميها، الومواهب، المن يكتشف ، كن ميضخم ذاته

  ويفجرها ويوظفها، ال من يعطلها ويخمدها.

 هميحركو وا،الهدف إذا تحير هم، وينير السبيل إذا أظلم، ويحدد لواالطريق إذا تعثرهم من يمهد لكن م 

 متجدد فيرٍب وا، يحتاجون إلى مإذا قعد هم، ويدفعواإذا جبن هم، ويشجعواإذا فتر هم، ويحمسواإذا توقف

آرائه وأفكاره، ومبدع في أعماله وأفعاله، صاحب نظرة كلية إلى العمل ال يغلب جانب على جانب، بل 

 يعطي كل جانب حقه من الرعاية واالهتمام.

 به، فبادر أنت أيها األخ  ونلوذيعتمد عليه، ومالذ ي  ركن إليه، وعماد ي  بعد هللا تعالى إلى ركن  ونحتاجي

 من حولك ينتظرونك. وابدأ بنفسك لتكون ذلك األمل المنشود. وال تتأخر، فكل

 

 !!ومضة

 بّك له، سبباً في إساءة الظّن به، أو  !أنأ ال ت حّب فالناً، أوأ ال ترتاَح لعالن، فهذا شأن ك أّما أنأ تجعَل عدم ح 

 .   ! التجنّي عليه، فهذا من التّعَّدي والع دوان الذي حرمه هللا

  :ولكنأ ما ي دريك، لعّل هللا َطَمَس على ! ... فرد عليه: وال أنا  !إّن قلبي ال يرتاح  لفالنقال رجل لصاحبه

بُّ الصالحين  !! قلوبنا فأصبحنا ال ن حِّ

 

 ؟!!شيئان حيددان من أنت
 

 ،أخالقك، عندما تملك كل شيء... و صبرك،عندما التملك شيء شيئان يحددان من أنت. 

  كريم حين تخفف من أحزان غيركو ... يسيء إليكرائع  حين تتجاهل من   أنت.   

 وجميل عندما تبتسم مهما كانت الظروف...   ولطيف حين تهتم بمن حولك.  

 واصنع الجميل مع .  اجعلوا الثقة باهلل كبيرة ولن يخيبكم ...وكلما اشتدت االزمات قرب الفرج باذن هللا

 . سنرحل ويبقى األثر... االخرين وانساه
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 (379) عتربوانشرة فا

ا "
ً
ن
ْ
س
ُ
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وا لِلن

ُ
ول
ُ
ق
 
  "و

  مفعول الكلمة الطيبة كمفعول السحر على الكبار قبل الصغار، فكلمة انت كريم من الممكن ان تصنع من

من الممكن ان تصنع من الطفل المشاغب طفال مؤدبا وخلوقا،  نت مؤدبأكريماً، وكلمة  البخيل رجالً 

 . لذلك ال تحبس الكلمة الطيبة في قلبك وال تكتمها عن أحد 

 ،وقل خيرا للجميع، فبعضهم يستمد سعادته من  امدح من يستحق المدح وأشكر من قدم لك معروفا

حسن استخدام نشعر فلماذا ال ن   اذا كان للكلمة هذا االثر الطيب في نفوس االخرين ونحن ال، كلماتك

 .!واختيار ألفاظنا؟

  ّمن الصبر وأحرُّ  وأمرُّ  ،وأنفذ من وخز اإلبر ،من الحجر من الكالم ما هو أشدُّ  يقول احد الحكماء :أإن 

لماذا ال ، ف"هابعض   فإن لم تنبت كلها ينبت   ،فازرع فيها الكلمة الطيبة ،القلوب مزارع وإنّ  ،من الجمر

ي يَق ول و قال تعالى: أ ،راتاالعب ألطفحسن الكلمات وأا واطفالنا على استخدام ب انفسندرّ ن   بَادِّ ا َوق لأ لِّعِّ

َسن   َي أَحأ  .أ، والكلمة الطيبة صدقة  الَّتِّي هِّ

 له دخل حبماره ؟ سكتنا

 يتناقشون فى األمور  ،كان أهل القرية يجتمعون قديماً بعد صالة المغرب أمام منزل أحدهم ويجلسون

 نمالتراث المصرى  اغنتالتى تشغلهم، وكانت تلك التجمعات تفرز الكثير من المواقف والنوادر التى 

  .األمثال الشعبية التى استمرت على ألسنة المصريين حتى اآلن

 من على دابتهأي مار  ل وإلى نز هله دخل بحماره أ حيث يرجع أصل ولعل من تلك األمثال أسكتنا 

ه ال فقالوا ل ،بهم رجل فقير يركب حماره مرّ  األيامولكن فى أحد  ،ويلقى السالم ثم يمرّ  احتراما للتجمع،

 .فألقى السالم ومر  ،داعى ألن تنزل من على حمارك

  ّفتعجب  ،ودخل المجلس بحماره ،الرجل فى أحد األيام من أمام مجلسهم تكرر األمر عدة مرات حتى مر

ك انتشر اذ  ومنذ له دخل بحماره، وقال أحدهم معلقاً: سكتنا ،جه من المجلسالجلوس وقاموا بإخرا

 .تعبيراً عن استغالل أحد بسبب تساهل اآلخرين معه  المثل

 !!الناس درجات
  ومنهم ، حسن إلى من أحسن إليهومنهم من ي  ، حسن إلى من أساء إليهمنهم من ي  ، فدرجات عملياالناس

الذي يسيء إلى من أساء إليه، منهم و ،يعرض عمن أحسن إليهم من ،ومنهعرض عمن أساء إليهمن ي  

   .حسن إلى من أساء إليهفأعالها هو ذلك اإلنسان الذي ي  

 ويدل على تربية عالية جدًّا، ال تؤثر فيها إساءة هؤالء  ،هذا غاية الكرم واإلحسان والصبر والتحملو

 .إال ذو حظ عظيمهذا مقام ال يصبر عليه فالناس، 

  قليل، فالكريم إذا  م بحمد هللاسيء إلى من أحسن إليه، لكنهمن ي   أها، وأسواألخرىثم تأتي المراتب

ا وتمرداً ً   .أحسنت إليه ملكته، واللئيم إذا أحسنت إليه ازداد عتوًّ
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 (380) نشرة فاعتربوا

 فأسي املسروق!!
   كانت مشيته مشية سارق .  ..بجاري، فبدٔات ٔاراقبه بٕاهتمام شديد فٔاسي، فاشتبهت  يقول: فقدت

ٔامضيت تلك الليلة حزينًا ولم ! ..وحركاته توحي بأنه سارق فٔاسي !وكالمه كالم سارق فٔاسي  !،فٔاسي

ي َوَكذَلِّكَ ! أٔانم ؤانا ٔافكر بٔاي طريقه ٔاواجهه؟ لَتأ لِّي نَفأسِّ  أ. َسوَّ

  ّلقد كان ابني الصغير قد وضع فوقه كومة قش، نظرت .!! في الصباح الباكر عثرت  على فٔاسي. نيولكن

شبه سارق فٔاسي، ال مشيته وال كالمه وال ٕالى جاري في اليوم التالي، فلم ٔاجد فيه شيئًا ي  

   !..وجدته كاألبرياء تماًما، فأدركت  بأني ٔانا من كان اللص!! ٕاشاراته

   من جاري ٔامانته وذمته، وسرقت  من عمري ليلة كاملة ٔامضيتها ساهًرا ٔافكر كيف ٔاواجه لقد سرقت

 ... نعم استحوذ الشيطان علّي، فقلب األبيض أسودا بالتهمة رجاًل بريئًا منها

   ؤاطفال ساء حالها بسوء  ..َرى كم من برئٍ سرقنا منه ٔامانته وذمته بسوء ظننا؟ت ، ّمتأ كم من بيوٍت ه دِّ

 ،تمهل وال تتعجل في الشك ٔاو الظن فٕان بعض الظن ٕاثم!، فكم من صديق ٔاضعناه بسوء الظن ؟ ..الظن؟

 أ.إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثأ وفي الحديث الصحيح

 

ب
 
هذ
ُ
بتلى لي

ُ
 !!قد ي

 إِّذَا َضاقَتأ ...  وصف  هللا الحالة والعالج في أية واحدة يقول تعالى:أ ٓ بَتأ َحتَّى  ض  بَِّما َرح  َرأ م  ٱألأ َعلَيأهِّ

مأ لِّيَت وب   ٓ إِّلَيأهِّ ث مَّ تَاَب َعلَيأهِّ ِّ إِّالَّ َن ٱَّللَّ مأ َوَظنُّٓواأ أَن الَّ َملأَجأَ مِّ مأ أَنف س ه   ...أ ٓواأ ۚ َوَضاقَتأ َعلَيأهِّ

 ض  بَِّما  : أتعالى هألول مرة يستوقفني قول َرأ م  ٱألأ ٓ إِّذَا َضاقَتأ َعلَيأهِّ بَتأ َحتَّى  األرض كلها رغم أ!!.  َرح 

مأ  أ :إقرأ قوله تعالى ثم بعد كورونا!!  !كبرها وإتساعها كأنها ضاقت فعالً علينا مأ أَنف س ه  َوَضاقَتأ َعلَيأهِّ

 والحل عند العاقل هو:.. نعم ضاقت علينا أنفسناأ... 

 إِّلَيأهِّ ث مَّ تَ  أ ٓ ِّ إِّالَّ َن ٱَّللَّ مأ لِّيَت وب ٓواأ ۚ َوَظنُّٓواأ أَن الَّ َملأَجأَ مِّ العودة إلى هللا مع  ،عالجالهذا هو أ... اَب َعلَيأهِّ

  . ال ي بتلى اإلنسان دوماً لي عذَّب، وإنما قد ي بتلى لي هذَّب... ف التوبة النصوح

 

 املسؤول الديوث!
 يرا تطوويعتبر ذلك  ... فيسعى علنا في إفساد نساء المسلمين ... من له سلطةٌ  في الدنيا أقذر ديوث

لَة   ،ثالثةٌ ال يَدخل وَن الجنةَ  أ صّل هللا عليه وسلمقال !! واعتداال ورؤية يُّوث   وَرجِّ العاقُّ لِّوالَِّديأهِّ  والدَّ

 .أالنِّّساءِّ 

 

 أنت!! كتابك

 فأحسن،  هو : كتابك  يوم القيامة وتتفاجأ بما فيه رغم أنك أنت  مؤلفه الكتاب الذي تقرأه ألول مرة 

 . تأليفه
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 نصيحة خملص حول وصف اجلنة!
  ،يقول أحد المخلصين: إن بعض األفاضل الذين يتكلمون عن الجنة ي قرنون كالمهم بصور طبيعية خالّبة

لجذب إنتباه المشاهدين... ورغم روعة ما يعرضون وجماله، إالّ أنه ال يساوي شيئا بالنسبة لما وصفه 

 الثريا؟!!.المولى، فأين الثرى من 

 يقول هللا  تعالى يتمنى وأنا معه أن يكتفوا بأبلغ كالم وأكثره إيجازا وإعجازا، ففي الحديث القدسي  :

 أعددت  لعبادي الصالحيَن ما ال عيٌن رأت وال أذٌن سمعت وال خطَر على قلبِّ بشٍر.

  ا يَعأَمل وَن أ فأين تجد ش ي ٍن َجَزاًء بَِّما َكان وأ ةِّ أَعأ نأ ق رَّ مأ مِّ فَِّي لَه  رةً جويقول تعالى: أفاََل تَعألَم  نَفأٌس َما أ خأ

يسير الراكب تحتها عشرات السنين إالّ في الجنة؟!! كما جاء في الحديث الشريف أ إِّنَّ في الأجنَّةِّ لََشجَرةً 

ير  الراكب الجواد   .المضمر السريع ماِّئَةَ َسنٍَة َما يَقأَطع َهاأيسِّ

 

 !تقول إحداهن
 دائًما وأنتِّ في  :كنت في المطبخ أقضي بعض األعمال في منتصف الليل فدخل عليَّ أخي وقال لي

! ،!المطبخ!!! فقلت له في ضجر: ألنك ما دعوت هللا لي في ليلة القدر أن يعتقني من المطبخ ثم سكتُّ

  .دعوت هللا أن أحفظ القرآن  :اإلمام أحمدودار في فكري قول 

 قلت ، !فلم أحفظه إال في السجن!! فخفت من هذه الدعوة التي طلبتها من أخي، ولم أقل وأنا في عافية

ثم تداركت األمر بسرعة وقلت: يعتقني ، !لعلها لو استجيبت أن أصير معاقة فأعتق من عمل المطبخ

قلت لهن: من أرادت الدعوة بشيء ، لباتي حول هذه النقطةمنه وأنا في عافية .. ثم نبهت بعض طا

 .وذكرت لهن قصة اإلمام أحمد،فلتقيدها بعافية وخير

 

 إبتسامة النشرة!!
  ياباباوأخذ ي نادي:  !! ، أخذ إبنهم الهاتفصلىت   كانت رن نقال األب وهو في الحمام! واألمي قال أنّه ..

 فانزلق الحمام، من خرج يجرى واألب ،مت فى ثوانىصالتها وسلّ  لم تكملاألم   !!. الملكة وردة تتصل

... مكالمه واردة هو مكتوبال !!...الملكة وردة ؟ب أتيتين أ النقال وقال : من تناول!!..ركبته ووقع على

د يع! ورجعت األم ت  لكن على رجل واحده!لحمام إلى رجع ومن دّرسك .. ثم ٔانت  يعطيكم العافية..هللا ال 

 ..!نهاية التعليم عن بعد ه هيهذ... وصالتها

 

 المد هلل
  ّواألتعاب بقلٍب ملؤه الّرضا هيّنة عند هللا؛  ال تحسب أن كلمة أالحمد هللأ حين تقولها في دّوامة الهم

غمامة البالء بما فيها من أتعـاب وتبقى تفاصيل صبرك ورضاك محفوظة في موازينك يوم أن  تمضي

 " .تلقى هللا
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 !! ال جتعل يف قلبك غال

 

  انفع واثبت ما يكون التعليم هو في فترة الصغر، ولذلك تنتقي الدول المتقدمة أفضل المعلمين وأكثرهم

خبرة للصفوف األولى في المدرسة، وغالبا يدخلون في دورات تربوية ليكتسبوا مهارات جديدة،لينزلوها 

 التدريس.على أرض الواقع أثناء 

  لخال من حياتهم في منه بستفيدون هاماعلم طالبه درسا قرر مدرس الصف التاسع أن ي  وفي أحد األيام 

ً حضر كيسأن ي   ، فطلب من كل طالباتستمر أسبوعلعبة  به عدد من ثمار البطاطا وعليه أن يطلق على  ا

 ، وفعال حصل . كل حبة اسم شخص يكرهه

  بطاطات  1بطاطات وآخر على  3بطاطا واحدة وآخر بطاطتين وآخر العجيب أن بعضهم أحضر حبة

بمرور ، شروط اللعبة أن يحمل كل طالب كيس البطاطا معه أينما يذهب لمدة أسبوع واحد فقطو  وهكذا،

 .األيام أحس الطالب برائحة كريهة تخرج من كيس البطاطا

  بة انتهت اللعبعدما  سألهم المدرس، يس أثقلوطبعا كلما كان عدد البطاطا أكثر فالرائحة تكون أكثر والك

سبوع، فبدأ الطالب يشكون اإلحباط والمصاعب التي واجهتهم أثناء األعن شعورهم وإحساسهم أثناء 

 .حمل الكيس الثقيل ذو الرائحة النتنة أينما يذهبون

  عك م هاتحملهذا هو بالضبط ما تحمله من كراهية لشخص ما في قلبك، فالكراهية ستلوث قلبك وتجعلك

طول  أثرذلك عليكمأينما ذهبت، فإذا لم تستطيعوا تحمل رائحة البطاطا لمدة أسبوع فهل تتخيلون 

 .الحب والمسامحة الود وبتك حيا أن تعيش ما أجمل، فركماعمأ

   ترجو رحمة هللا و، ناسحب الخير لكل الإذا أويت إلى فراشك، وليس في قلبك حقٌد وال غٌل على أحد، ت

يمٌ أن، فأنت مؤم يَن آَمن وا َربَّنَا إِّنََّك َرء وٌف َرحِّ الًّ لِّلَّذِّ عَلأ فِّي ق ل وبِّنَا غِّ  أ.َواَل تَجأ

 

 ""من فات قدميه تاه

 

  بيع بقرته، التي كان يعتمد عليها في حرث األرض ليرجع أصل المثل، عندما قرر فالح من قديم الزمان

 تسقي الزرع بطريقة أسرعالتي لة آلاه قرر في يوم من األيام أن يبيعها، ويشتري مكانها وسقيها، لكنّ 

 .وأسهل من بقرته هذه

  ّه في نفس الوقتونظرا لعدم قدرته المالية لشراء تلك اآللة، اضطر إلى بيع البقرة ألحد جيرانه، لكن 

ولم يكن لديه المال الكافي  ،الجديدةزنا شديدا، وفي يوم من األيام، تعطلت االلة عليها ح   اكان حزين

 .لتصليحها، وتمني في هذه اللحظة أن تكون معه بقرته القديمة

  فاضطرت زوجته لبيع ذهبها، وبالفعل تمكن الفالح من ، لكن لم يكن معه المال من أجل استرجاعها

من فات قديمه ع بقرته، وفرح بعودتها، وفي تلك اللحظة قالت له زوجته المقولة المشهورة أااسترج

 .ستمر هذا المثل يتداول حتى يومنا هذااتاهأ، و
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 هل تعلم؟!..سبحان مغري األحوال!!

 
  م بتقديم مساعدات لإلمارات لتحسين 0013أن الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء العراقي تعهد عام

 وضعها الصحي والثقافي واإلجتماعي . 

  دوالرا، وغطائه من الذهب ما ي عادل مثقال  101م .. وكان ي عادل 0032أن أول دينار عراقي صدر عام

 ونصف....فسبحان مغير األحوال . 

  القبض على مركب يحمل مواطنين أوروبيين متسللين إلى اإلسكندرية، بحثا عن فرص عمل وحياة

 م . 0011م أفضل من أوروبا... الخبر حقيقي وصحيح ولكن تاريخه عا

  م، لدرجة أنه عندما يتم تجميل لندن أو باريس، كانوا 0021فازت القاهرة بجائزة أجمل مدن العالم عام

 يفتخرون أنها مثل القاهرة . 

  ّكب في الشرق األوسط كان في بغداد عام  م.0001هل تعلم أن أول س لّم كهربائي متحرك ر 

 م... 0021ر القدس الدولي في قلنديا قد افتتح عام قبل أن تعرف شعوب المنطقة السيارات، كان مطا

 الذي غيرت اسرائيل أسمه بعد اإلحتالل إلى مطار عطاروت .

 

 !!عادات وتقاليد الشعب اإليطايلمن 

 

 ليبقوا  يتم تربية األطفال، اإليطاليون لديهم تجمعات عائلية متكررة ويستمتعون بقضاء الوقت مع العائلة

 اإليطاليون، عند البلوغ ودمج أسرهم المستقبلية في الشبكة األسرية األكبرعلى مقربة من األسرة 

 .ليسوا دقيقين جًدا بخصوص الوقت

 ولديهم عالقات قوية باألسرة واألصدقاء ،اإليطاليون شعب مرح محب للحياة يحب االستمتاع بالوقت، 

 .لجسديشتهر اإليطاليون بالتواصل مع إيماءات اليد وتعبيرات الوجه وحركات ا

   ويتم جمع النقود ،أي مليون جنيه سنويًا ،يورو في نافورة تريفي كل يوم 3111يتم رمي ما يقرب من 

  .والتبرع بها للجمعيات الخيرية

  ملكية وقد صوت المواطنون انذآك إللغاء الحكم الملكي واعتماد الحكم  0011كانت إيطاليا حتى عام

 . يوًما فقط 31أمبرتو الثاني لمدة حكم آخر ملوك إيطاليا الملك  ،الجمهوري

 

 أغرب متحف يف املكسيك
  ّه متحف خاص بعمليات تهريب المخدرات، تضم المكسيك أغرب متحف من الممكن أن يتخيله إنسان، إن

ويضم المتحف أيضا العديد من مقتنيات ، وعمليات التهريب الكبيرة التي نجحت الدولة في إحباطها

 .ومقتنيات ثمينة في غاية الفخامةالمهربين، منها أسلحة 
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 !! مما يرويه التاريخ

  أن البطل  صالح الدين األيوبي استدعى قبل معركة حطين بأيام صاحب الشرطة في دمشق  وهو ما

يعادل وزير الداخلية هذه األيام وقال له: يا صاحب الشرطة، أذّن في الناس، ال يبيتن أحد وبابه مغلق 

 . عليه، وال ي غلقن تاجر باب متجره عند ذهابه لبيته

  استغرب صاحب الشرطة الطلب، وحاول أن يحتج، لكن صالح الدين قال له بحزم : نفذ ما امرتك به ،

الف نسمة،  011صاح المؤذنون لتبليغ أمر السلطان للناس،  وكان عدد سكان دمشق حينها اكثر من 

 وهو ما يعادل ماليين بمقياس هذه األيام.  

  في اليوم التالي استدعى السلطان صاحب الشرطة وطلب منه أن يكرر ما فعله ليلة أمس، واستدعاه في

: ستدعاه في اليوم الرابع وسأله ... ه في الليلتين السابقتيناليوم الثالث وطلب منه تكرار نفس ما فعل

 هل تم ابالغكم عن أي سرقة ؟؟ أجابه: كال يا موالي.  

 :اآلن أعلنوا النفير للمعركة، وهللا لو ب لِّّغتأ عن   هنا قال صالح الدين لقائد جيشه الذي كان في مجلسه

ن للجبهة الداخلية التي بناها صالح الدين وأقامها إنّه اإلطمئنا، سرقة واحدة ألجلت المعركة عشر سنين

 على الحق!!

 

 جمدي يعقوب ... زارع القلوب!
  الدكتور مجدي يعقوب مصري بريطاني، أشهر جراح قلب على مستوى العالم ... لمع نجمه في

اني البريططلق عليه اإلعالم اوبريطانيا، فأعجب به اإلنجليز على كل المستويات الشعبية والرسمية،

 ،وقد كرمته ملكة بريطانيا ومنحته لقب سير."لقب أملك القلوب

  في لقاء تلفزيوني سألته المذيعه: ما الذي يتعب القلوب يا دكتور مجدي؟! فرد قائال: حاجات كثيرة لكن

زن ي وجع  زن... معظم مرضاي في القلب الذين يراجعونني سبب مرضهم الحزن!!.. الح  أوحشها الح 

جعل بعض أجزاءه ضعيفة، القلب المكسور والحزين ال يعمل بكفاءه وال يعود لوضعه الطبيعي، القلب وي

م  0031وربما يموت حقيقةً وليست فقط مشاعر إنسانية... وقد ترك الجراحة لكبر سنه فهو من مواليد 

 وأصبح مستشارا.

 

 عطاء اهلدايا يف املكسيكإداب آ
 ي أال يتبع  هاتغليف، و الحلوىأحد المكسيكين، قم بجلب هدية مثل الزهور ألى منزل إعيت ذا د  إ

الزهور البيضاء هي هدية جيدة ، عطي الزهور الحمراء لما لها من داللة سلبيةال ت   ، بروتوكول معين

 ذا كنت تحصل على هدية، قم بفتحها وردإ، فتح الهدايا على الفور يجب ، نها تعبر عن النهضةأكما 

 . بحماس الشكر
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 يف ذكرى ميالد اإلمام حسن البنا!!

  أسترجع مع نفسي معاني أشد بها من أزر قلبي...وأذكر بها إخواني، وأستجلب في ذكرى ميالده

الرحمات لهذا اإلمام المجدد، علمني أن طريق تحريرالنفس يبدأ من صالة الليل وتالوة األذكار، وطهارة 

 الباطن، ورقة القلب، وسالمة الصدر،وأداء حق األخوة اإليمانية. 

 روا عليها لكنها بالقعود والخفوت تخسر كثيرا ما لديها... وعلمني علمني أن الفكرة ال تموت وإن تآم

ول قابل للتكرار، إذا توفرت له بيئة إيمانية، وجنة أخوية، وتربية حقيقية... وقد جرب هو ألأن الجيل ا

صناعة هذا الجيل فغرسه في ثمانين دولة أو يزيد، وها هو يرابض حول بيت المقدس وغدا بحول هللا 

 الخالفة إن جدد نفسه. يرفع راية 

  علمني أن األمة الضائعة ال تحتاج لمن يجلس بجوارها ليبكي عليها... وإنما تحتاج لمن ينهض ليأخذ

بيديها!!.. وعلمني أن المصحف بال سيفين يحميان، يتجرأ على قداسته الفجار والدهماء والصبيان!! 

جدت معه أسباب النجا ح جميعا... وأن الرجل الصادق يلمع وعلمني أن المؤمن الصحيح إذا وجد و 

 نجمه في الليل المظلم.

  علمني أن هذا الدين ال ينفع معه فضل مال وال فضل جهد، وال فضل وقت... علمني أن كل يوم يمضي ال

 تعمل فيه األمة عمالً للنهوض من كبوتها يؤخرها أمداً طويالً... علمني أيضا

  بكثرة.... رحمك هللا اإلمام المجدد.أن كتيبة هللا ستسير غير عابئة بقلة و ال

 من يبني العقول يف اجلامعات؟؟!!

 
  أدرك اإلسالميون متأخرا أن لديهم فائضا من الشرعيين،وأعداد وازنة من األطباء والمهندسين

، األطباء يبنون األجسام، والمهندسون يبنون البيوت، فمن يبني والمعلمين مع االحترام والمحبة للجميع

 العقول في الجامعات يا ت رى؟؟!!. 

  والماليين ورجال األعمال، ورجال القانون وخبراء السياسة وعلوم  افتقارنا واضح في االقتصاديين

 ا اإلسالميوناالجتماع والتأريخ والتخطيط، وهي تخصصات تفوق فيها اليسار والرسميون وغاب عنه

 . ألسباب واهية أو واهمة أو ذاتية

 

 اإلميان إذا خالط القلب يصنع كل شيء!!

 

  وعلى بعد ما يقارب خمسة كيلومترات من موقع معركة القادسية كان معسكر نساء المسلمين

كان معسكرالنساء هو المستشفى الميداني المتقدم، وكانت النساء   هن الطبيبات  المجاهدين،

أكانت تحفر قبر  ...فال تعرف الواحدة   ات الماهرات ... وفوق ذلك كّن يحفرن مقابر الشهداء،والممرض

 زوجها أم ولدها؟؟!! فاإليمان إذا خالط القلب يصنع كل شيء!!
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 (386) نشرة فاعتربوا

 عنك!! للبحث خرجت ،أنا ملك إبن ملك

 الولد يطلق زوجته دون ٔان يعرف ٔابوه أحد الملوك زوج ولده ثالث مرات، وفي كل مرة كان   ي حكى أن

االسباب، طرده ٔابوه من القصر لكثرة الطالق، خرج الشاب من المدينة للبحث عن عمل، فرعى الغنم 

 صاحب الغنم بالشاب كثيرا . عند احد الموالين، ا عجب 

  ى أتزوجه حت وكان لصاحب الغنم بنت وحيدة، قال سٔازوجه إياها ليبقى معنا، فاخبر إبنته فقالت: لن

تسافر معه لتعرف حقيقته، قال الرجل للشاب: غدآ سنسافر معا، وفي الطريق مروا على غنم فقال 

 .  الشاب:ما ٔاكثرها وما اقلها، تعجب الرجل ولم يرد عليه

 ،فقال الرجل في نفسه ٔانه غبي لذلك طلبت مني  مروا على غنم ٔاخرى قال الشاب: ما أقلها وما ٔاكثرها

فر معه،ثم مروا على مقبرة فقال: فيكِّ األحياء وفيكِّ األموات، ومروا ٔايضا على بستان ابنتي الس

 ؟!.فقال الشاب: ال ادري ٕان كان هذا البستان ٔاخضر ام يابس جميل 

  قال الرجل لن ا زوجه إبنتي، فالسفر يكشف الناس على حقيقتها، وعادا من السفر وقص كل شيء على

، فزوجها له، ففسرت له كل شيء !!فقال األب كيف ذلك نعم الرجل،  ٔانه ها:إبنته، فقالت البنت ألبي

فقال  وعند دخوله عليها وضع يده على رٔاسها وقال لمن هذا الرٔاس قالت كان رٔاسي ؤاصبح رأسك، 

 أنا ملك إبن ملك، خرجت للبحث عنك. لها تهئيي للسفر، أنا لست راعي الغنم،

 

 آداب الطعام يف املكسيك

 الوصول في  ، متأخرا عن الموعددقيقة  31الوصول : تيتباع اآلإلى منزل مكسيكي يجب إعيت ذا د  إ

عند ،حافظ على معصميك مستريحة على حافة الطاولة، و في وقت مبكر غير مناسبأالوقت المحدد 

 نتأين ألى إال تجلس قبل ان تعرف ، االنتهاء ، قم بوضع السكين والشوكة على الطبق الخاص بك

 . ال تبدأ االكل حتى يبدأ المضيف، ومدعو للجلوس

 

 !!العامل دول قوانني أغرب من

  01على رخصة قيادة من عمر ال ،وأما في المانيا تحصلالمكسيك فيعام  01السن القانوني للتدخين أن 

ذان االستئعليك ، وفي كوريا الشمالية الهروب من السجن جريمة ال يعاقب عليها القانون، في ألمانيا !!!

ممنوع لبس الجينز األزرق ألنه يرمز  وفيها أيضامن وزارة الداخلية إذا أردت أن تصبغ شعرك !

ع زوجتك تستطي...اليابان فيتعتبر زيادة وزنك جريمة يعاقب عليها القانون ، ، ولالمبريالية األمريكيه !!!

الزوجة الطلب من المحكمة بأن تستطيع ،... وهولندا في تغيير أسمك وال تستطيع االعتراض على ذلك

 .افريقيا جنوب في ي وقت وذلك بوضع أجهاز للتتبع على رجلهأأتعرف مكان زوجها في 
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 (387) نشرة فاعتربوا

 ال ملجأء من كورونا إال بالتوبة

  يقول أبن إياس أن الموت  ألف شخص وماتت فيه أم السلطان، ٠١١أيام الطاعون الذى قتل من مصر

أسود يخيم علي البالد، فيموت في اليوم في مدينة كبيرة كالقاهرة أكثر من ألف شخص، وال كان وحش 

يموتون تباعا و في النهاية تؤول الورثة  يستطيع القاضي أن يوزع التركة على الورثة ألن الورثة 

  .لبيت مال المسلمين

 أطلق العلماء دعوة للتضرع المصريون أيامها اطلقوا حكمة يا وارث من يرثك؟!!، ولما زادت األزمة ،

والرجوع للمعاني السامية بين  إلى هللا، والمحافظه على الصلوات وصلة االرحام ورد المظالم، 

  .وترك شهوات الدنيا الزائلة، واعتبروا أنها الحل األخير المسلمين، 

  َاَل إِّذأ َجاَءه م المدهش واللطيف في األمر أن الوباء اختفى بعدها بفترة وجيزة جدا، قال تعالى: أف لَوأ

م  الشَّيأَطان  َما َكان وا يَعأَمل وَنأ،  مأ َوَزيََّن لَه  ن قََستأ ق ل وب ه  كِّ
ع وا َولَ  فايقن الجميع حينها  بَأأس نَا تََضرَّ

  .عظمةالدعاء لرفع البالء عندما ت رد المظالم، والمحافظه على الصلوات

   من المحافظين على الصلوات، ومعطي الناس اللهم رد األمة اليك ردا جميال، واجعلنا

حقوقها،المتضرعين إليك ليال ونهارا،واعنا على صلة األرحام ورد المظالم، وأرفع عنا الوباء والبالء، 

 .وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير

 

 هو ملا سواها أضيع
 عن أبي العالية أنه قال: أ كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام ألسمع منه، فأتفقد صالته، فإن وجدته  وير

يضيعها، رحلت ولم أسمع منهأ، وقلتأ هو لما ته جدوحسنها أقمت عليه، وسمعت الحديث منه، وإن ي  

ذكاه وغيرها من قال ما أعقله وما أصحيح ودقيق ، وكم من رجل ي   سواها أضيعأ. وإن الصالة لميزان 

 .صفات المدح، ثم تفتش عنه، فتجده ال يعرف المساجد

 من عالمات التوفيق للعبد
 

 أن يجعله  هللا ملجأً للناس ، ً ي ديناً، ي عين  ملهوفاً، يَـنصر  مظلوما ج  هماً، ي نفّس َكرباً، ي قضِّ نصح  يَ ، ي فّرِّ

 ً يا تعثراً، ي هدي عاصِّ  . ال ي خزيه هللا أبًدا واعلم أن مثل هذا، حائراً، ي نقذ  م 

 ك ـنأ  فلنعش حياتنا على مبدأ، لن ينسى هللا خيًرا قدمته، وال هماً فرجته  وال عيناً كادت أن تبكي فأسعدتها

بُّ  أم حسناً وإن لم تلق إحساناً، ليس ألجلهم بل ألن  َ ي حِّ نِّينَ   َّللاَّ سِّ حأ   أالأم 

  ،والسالمة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك

 .بالجنة، والنجاة من النار
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 (388) نشرة فاعتربوا

 ةكراذالمن 

  ركبت ذات يوم بالطائرة، وكان يجلس بجانبي رجل ستيني، لفت نظري أنه يمسك مذكراته ويقرأ بها مذ

أين أنت لطفا؟ وماذا تعمل؟، صعد الطائرة، فاحببت أن أتجاذب معه أطراف الحديث، فسألته من 

 فاجابني، ثم سألته وما طبيعة عملك؟.

   فقال لي إنني باألصل هاوي تجارة رغم أنني لم ادرسها، فسألته َوكيف تعمل بما ال تعرف؟ ، فقال لي

الذي ال يعرف يجلب الذي يعرف بنقوده، ثم سألني هل تعرف ما هي التجارة؟، فقلت: بيع وشراء بغية 

 الربح . 

 التجارة من خمسة حروف، التاء توفيق من هللا، والجيم جرأة، واآللف أمانة، والراء رأس  ال لي :فق

المال، والتاء تخطيط... فلفت األمر نظري، إلى أن كل ما يبتغيه اإلنسان يبدأ بحرف التاء وهو التوفيق 

 من هللا، تجارة، تربية، تعليم، تملك...

   بسبب أنكم والدين مثاليين!!،  مؤدبين وأخالقهم جميلة ومتفوقينفليس من الضروري إذا كان أوالدكم

إذا كان زوجك وفقد كان إبن سيدنا نوح كافرا....  كل ما في األمر أن ابتالءكم ليس في أوالدكم!! 

كل ما في األمر أن ابتالءك ليس في  !.. حنونا!! فال تظنين أن السبب أنك عرفتي كيف تملكين قلبه

 . زوجك!

 وانفتحت لك ابواب الرزق ..أن ذلك بسبب أنك األكثر  خبيرا بالتجارة  لضروري إذا كنت ليس من ا

إنما نأخذ باألسباب مع اليقين أن التوفيق من   ... نحن لم ننجح بسبب محاوالتنا ! شطارة من غيرك

  ..المنح أوالمنع من هللاوأن .. هللا

 

 تاجا من الوقار
 سيفرون منك يوم القيامة، ولكنأ لو علمتهم القرآن سيبحثون عنك  ،لو أنفقت على أوالدك كنوز الدنيا

إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، :قال سالم بن مسكين البصري رحمه هللا، لي لبِّسوَك تاجا من الوقار

كم فاإلستغفار  .فأما داؤكم فذنوبكم، وأما دواؤ 

 

 حياة العائلة يف املكسيك
  ّعلى البقاء معًا ألسباب إقتصادية وإجتماعية، واألسرة في كثير من الفقر المنتشر يجبر األسر  إن

وكذلك اآلباء واألمهات واألطفال، ويظل األطفال المتزوجون  ،الحاالت تشمل األجداد والعمات واألعمام

 .وأزواجهم جزًءا من هذه الوحدة إلى أن يتمكنوا من تحمل تكاليف إقامة أسرهم الخاصة

 

 الفظاظة

  الناس بفظاظه!! بحجة مزاجك السيء، فالناس ال يعرفون ظروفك الخاصة .ال ت عامل 
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 (389) نشرة فاعتربوا

 اإلنسحاب اخلفي للعمر

  يقول أحدهم: في زحمة الحياة فجأة وجدت نفسي بلغت الخمسين ، ثم الخامسة والخمسين، ثم قاربت

هذه األرقام لم أألفها من قبل!!،  وبدأت أشعر بالخوف، الحظت أن الباعة يقولون لي : يا   الستين!!

 حاج، واألوالد: يا عم، ثم صاروا يعطونني كرسي المحالت ألرتاح. 

   ولكنني تشجعت حينما تمعنت في سيرة أفضل الخلق رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم ؛ فقد بدأ الوحي

وحارب الكفار وهو في الرابعة والخمسين، واستمر بمحاربتهم لنشر دين  ربعين،ينزل عليه وهو في األ

 هللا حتى آخر عمره.

   فالشعور بالرضى والسعادة هو ،  استنتجت أن العمر الحقيقي هو ما تشعر به أنت في قلبك عن نفسك

اية طور جديد ؛ لذلك إبدأ األيام !!، لذلك عندما تصل لهذا العمر، فأنت في بد أمر بيدك أنت ال بِّيَد عداد 

 بحفظ القرآن ألنك في قمة شبابك واجتماع قدراتك.

 إجعل لك خلوة في جوف الليل ، ضع لك بصمة في دروب الخير ليبقى اسمك، واترك أثراً ليحيى ذكرك

 بربك، فال شيء يستحق الحزن والندم في حياتك، سوى تقصيرك في جنب هللا. 

  يوماً جديداً؛ ففي هذا اليوم ستقيم صلوات، وتزرع حسنات، وتقدم إفرح أنك بقيت على قيد الحياة

أشد الناس ندماً في اآلخرة هم ، فكل دقيقة؛ فإنها لن تعود صدقات، فأنت الرابح الفائز، فاغتنم 

رون ألعمارهم حتى وإن دخلوا الجنة!!. هدِّ  الم 

   أو تهليلة، والمتاجرة مع هللا ال  بين الدرجة والدرجة في الجنة قراءة آية، أو تسبيحة أو تحميدةفما

ه  ولنتذكر،  لنغتنم ما بقي من أعمارنافحدود لها،  ر  قوله صل هللا عليه وسلمأ َخيأر  النَّاسِّ َمن طاَل عم 

 .َوَحس َن عمل هأ

 

 كسرى يسوار
 فرجع سراقة موقنًا بوعد رسولنا  أكيف بك إذا لبست سوارى كسرىأ :قال رسول هللا لسراقة بن مالك

  !أفال يوقن أهل الحق بالوعد وهم مسلمون؟ !... وهو مشرك

 فألبسه إياهما  ،قال فلما أتى عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك. 

 

 ثالث صفات للمتفائلني
 لة ... يبحثون عن يبحثون عن الجانب المضيء لكل موقف... يسعون لتعلم الدروس القيمة من كل مشك

 الحلول بدال من لوم اآلخرين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم .

 

 من دعاء الرسول صل اهلل عليه وسلم
 َكأ يعِّ َسَخطِّ َجاَءةِّ نِّقأَمتَِّك، َوَجمِّ

لِّ َعافِّيَتَِّك، َوف  نأ َزَوالِّ نِّعأَمتَِّك، َوتََحوُّ مَّ إِّنِّّي أَع وذ  بَِّك مِّ  .أاللَّه 
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 (390) نشرة فاعتربوا

 إىل هشام الثالث!! جورج الثانيرسالة من 
  ،بعث جورج الثاني ملك إنجلترا والنرويج والسويد برسالة إلى السلطان األموي هشام الثالث في األندلس

 .إلى صاحب العظمة خليفة المسلمين  هشام الثالث الجليل المقام :جاء فيها

 تعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقي العظيم بعد ال ...من جورج الثاني ملك إنجلترا والنرويج والسويد

الذي تتمتع بفيضه الضافي معاهد العلم والصناعات في بالدكم العامرة، فأردنا ألبنائنا اقتباس نماذج من 

 هذه الفضائل.

    حيط بها الجهل من أركانها األربعة، وقد لتكون بداية حسنة القتفاء أثركم، لنشر العلم في بالدنا التي ي

بنة شقيقنا األميرة )دوبانت( على رأس بعثة من بنات األشراف اإلنجليز، لتتشرف بلثم أهداب إ وضعنا

العرش، والتماس العطف، وتكون مع زميالتها موضع عناية عظمتكم، وفي حماية الحاشية الكريمة، وقد 

ظيم والحب أرفقت األميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التع

 .جورج الثاني من خادمكم المطيع، الخالص

 فاتورة حساب!!
  كان إرنست سيتون عالما في الطبيعة، وكاتبا كنديا ومؤسسا لجمعية الكشافة األمريكية ... عندما بلغ

عاما، سلمه والده فاتورة مفصلة لكل شيء أنفقه عليه، بما في ذلك أجر الطبيب عند والدته،  20سن 

... قام سيتون بدفع الفاتورة لوالده، وغير %1دوالرا، واضاف كذلك سعر فائدة   130.11المبلغوصل 

 أسمه بعد ذلك ولم يتحدث معه مجددا.

 التهجد يف جنح الليل
  لو ك شف لك الحجاب وأنت تتهجد في الليل... لرأيت جموعا من المالئكة ... تحوطك وتسمعك وت صلي

 معك وتؤمن على دعائك ... نزلوا كرامة لك!!  

  ... صالتك في زاوية الغرفة في ظالم الليل ... تراك المالئكة كالنجم الساطع الذي تراه أنت في السماء

 سكينة !!   ولذلك تغشاك الرحمة وتشعر بال

  ... من أدمن قرع الباب ي وشك أن ي فتح له ... تكرار الدعاء سر اإلجابة ... أنظر إلى كفّيك أثناء الدعاء

 لتعرف كم أنت فقير وضعيف وعاجز . 

  لو يعلم الذاكر ما له من أجور، وكم يدفع هللا عنه من المصائب والفتن والمحن والشرور، لما غفل عن

 األذكار مهما حصل .

 هل تعلم ؟!

  كغم، وجدت في موقع للبناء في جزيرة بينانغ،  211امتار ونصف ووزنها  0ضبطت أفعى يبلغ طولها

    .قد تكون أكبر أفعى تكتشف في ماليزيا على االطالق
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 !!من يريد الزواج  زوجناه
 من يريد أن يبني بيتا  !!  زوجناهمن يريد الزواج   :يتجول المنادي في الشوارع وهو يصيح ويقول

 .  !!أخذناه من يريد أن يذهب إلى الحج  !!من عليه دين قضيناه له  !!بنيناه له

  !! ولم تقل في الدول النفطية  هذه العبارات لم تقل في عصرنا الحالي، وال في عصر النهضة األوروبية

 ..هللا رحمه  إنه الخليفه األموي : عمر بن عبد العزيز  !! الغنية

 قال لهم :  !! جاؤوا إليه بأموال الزكاة فقال: أنفقوها على الفقراء فقالوا: لم يعد في أمة اإلسالم فقراء

قال لهم: زوجوا بها الشباب، فقالوا: من كان !! جهزوا بها الجيوش، قالوا: جيوش اإلسالم تجوب الدنيا

وِّجناه، و بقي مال .   !! يريد الزواج ز 

  فقال لهم: انظروا إلى  النصارى  !! الديون عن المدينين فقالوا: قضيناها وبقي مالفقال لهم: اقضوا

فقال لهم : أعطوا أهل العلم .. فأعطوهم !! واليهود  من كان عليه دين فسددوا عنه .. ففعلوا وبقي مال

 .!! وبقي مال

  في بالد المسلمين!!... فقال لهم : اشتروا قمحاً وانثروه على رؤوس الجبال حتى ال ي قال: جاع طير

 تعم البركة واألمن واألمان والقناعة ...!!  عندما يسود العدل

 

 الزكاة السنغافورية
  من اجمالي السكان...  لهم نظام زكاة بديع يؤدي إلى تحويل الفقير  %01يشكل المسلمون حوالي

دراسة لألسر المستحقة،  المستحق للزكاة إلى غني تجب عليه الزكاة... فالزكاة في سنغافورة تبدأ من

ثم يقوم المجلس اإلسالمي بصرف رواتب شهرية ودفع رسوم المدارس واالمتحانات ألطفال تلك 

 األسر...

  باالضافة إلى تعليم وتدريب الوالدين في نشاط تجاري معين لمدة سنتين، واعطائهم رأسمال إلنجاح

المستحقين للزكاة... ثم يبدؤون بتسديد ما مشروعهما... وبعد السنتين تكون األسر قد خرجت من قائمة 

 ص رف عليهم باقساط ال تتعدى الزكاة المفروضة من أرباحهم . 

 

 قال علي بن أبي طالب
  دع سرك بين اثنين نفسك وربك... وال تخف من اثنين الرزق والموت النهما بيد الرحمن... واحرص في

ائد باثنين الصبر والصالة ... واثنان ال تذكرهما أبدا الدنيا على رضى اثنين أّمك وأباك ... واستعن بالشد

 إحسانك للناس وإساءة اآلخرين إليك ...  واثنان ال تنساهما أبدا هللا والدار اآلخرة .

 

 لغة الشعب املكسيكي
 ،ويتحدث جميع المكسيكيين تقريبًا بعض اإلسبانية،  المكسيك هي أكبر دولة ناطقة باإلسبانية في العالم

 يتحدثون أيضا اللغة األمريكية الهندية كلغة أصلية.  % 0و 
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 القرب املؤقت والتمرين الي!!
 . مكان  دقيقة  وأنت مستلٍق على ظهرك،  ٠١تجربة حياتية ال ت نسى،   ..جهاز الرنين المغناطيسي

صمت ال يقطعه إال ضجيج اآلالت!!  ال تفتأ حينها  ،!! مظلم ضيق بارد، ال يتحرك منك أي شيء

 . تستحضر فكرة القبر .. وتستشعر شيئاً من التفاصيل

 ق .. دقائ ٠١ولم يمض من الوقت إال  ... يقول أحدهم: كنت أظن األمر سهالً ال يستحق التهويل فدخلت

إال وأنا بوحشة شديدة تجتاحني .. ما شعرت بها في عمري كله، نفد صبري وضاقت نفسي التي بين 

 جنبّي وأنا أواجهها، أفكر فيما عملت وما قّدمت لحياتي. 

 اعتراني ...يقول: فعزمت أن أقرأ ما يتيسر لي من القرآن .. وأنا مستلٍق ال أسمع وال أرى أي شيء

ت حينها شيئاً  إال القبر،ن حفرة ضيقة، بقائي فيها إلى أن يشاء هللا .. ال وما استشعر  خوف شديد،

 .  أنيس فيها وال سعة إال بعملي وال عودة لتصحيح ما مضى!!

 وأنا غافٌل الٍه  !إن كان هذا أمري اآلن .. فكيف بي يوم العرض األكبر أمام رب العالمين؟ ... أخذت أتأمل

استشعرت حينها أن المرض والتشخيص  والفحوصات واألشعة، ! ... يا حسرة تساوي العمر أجمع.

 واصحو وانتبه من غفلتي ..... كلها ما كانت إال ألعيش تلك اللحظة

 

 محري... لكن بال شهادات!!

   فكان يمر عبرها  العربجية  ،حكى أن جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية كانت بال أسواري

 ن وقتهاوتذمر األساتذة الجامعي،والعربجية هم اصحاب الحمير التي تجر العربات  ،اختصاراً للطريق

 .وذهبوا إلى رئيس الجامعة  د. سليمان حزين

   وكان د.  ،ؤذي آكاديميتهمي    ءوهو شي ،أن العربجية والحمير يدخلون الجامعهباشتكى له األساتذة

 .أسوار!قد تبنى رؤية فريدة شعارها: جامعة بال حزين سليمان 

   حيث أصر على عدم إقامة أسوار تفصل الجامعة عن المحيط االجتماعى لمدينة أسيوط، بحيث تكون

ليس مهماً أن تدخل الحمير  أفقال لهم :  شوارع الجامعة مجرد امتداد جغرافى لشوارع المدينة!

 ..الجامعة.. المهم هو أال تخرج منها بشهادة جامعية

 ليس املال كل شيء !!
 وبالمال تستطيع أن تشتري افضل ، الراحة ذاتهاولكن ال تستطيع شراء  يمكنك أن تشتري منزال، بالمال

اء ولكنك ال تستطيع شر تستطيع شراء افضل الفراش، هوب، الساعات، ولكنك ال تستطيع شراء الوقت

األشياء ننا جميعا نملك ؛ أوالمشكلة، ال تستطيع شراء الشهية وتشتري اطيب الطعام،ولكنك ،النوم

 لألسف. شعر بوجودهانال  نالكن والتي نحتاجها بدون الشراء بالمال، ،المهمة
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 يف بيته!! مذكرات رجل

  نا أب بّطل لي حتى أ، ولما صرت ؟!!زمان كان األب له نصيب االسد بالبيت ه لماذالزوجت يقولواحد

قطعة ..كميقطعة اللحمة الكبيرة ألنها ألب اتاكلو الأمي كانت تقول عالغداء  !!مثال عن األكل!! نصيب الفقمة

 .  أبوكم يصلما تاكلو غير لما . ..كميجاج الكبيرة ألبدال

  رة للكائن الطنج لىرجعوه عيوباقي األكل  ،بروح على البيت بالقيهم ماكلين ومخلصين ونايمين األباليوم

لي أج جئتأنا ... هاذ المدام بتسألك بكل ثقة أبدك تاكل؟! ، أل  هم، وفوق كلئياكل وراالذي سالطفيلي 

 .  !!!الجليات وأنام

 صارت تبين العنصرية ضد األب بشكل واضح لما يكون األكل دجاج،أالفخاد لألوالد، والصدر لألوالد، و

 .  !حد حاكي عليها وال عادي أذوقها؟اطيب الرقبة في  ... والسفينة لألوالد، والجوانح لألوالد

  ّجة الدائمة أ األوالد  رغبةوالطبيخ صار يعتمد ع األوالد، وانت كأب عجبك وال ما عجبك مش مهم، والحِّ

 .أءي شيأتاكل و أب نتأ لكن ...ءما ياكلوا أي شي

  باكل زفت بالشغل، باكل مطبات بالشارع، باكل مخالفات بالطرق، باكل بهادل من  ه صح ماهوأ

 .. حدود ءياعمي لكل شي لكن !يفرق معي الطبيخ اشبعان واكيد م اصلكمف ..مديري،

 ياعمي اضحكي  ... أل عاد لهون وبس... سأندومي وناجيت اءمن الشغل أالقي الغد جعموضوع إنه أر

أعملتلك فرنسيان تشكين  قوليالناجيتس على األندومي، وشوية صلصلة عليها و  وضعيعلي 

 ...!!تحيوهللا غير آكل و انا مس ...باستا

 

 هذه صفاته!!! رحم اهلل رجال
  رحم هللا رجال لم ي ؤَت من خبث الرجالِّ شيئا؛ حسن الخلق، لطيف المعشر، طاهر النظرات، شريف

، عفيفًا حييًا، باًرا بأمه، رحيًما بزوجته، حنونًا على أهل بيته، ي طاع منهم طاعة المحبِّ للحبيب  الصفاتِّ

علق  ،هو الحصن  والسَّند، آمن الجانب ال ي خشى منه الغدر والع نف والنَّكد ،ال طاعة العبدِّ لسيده قلبه م 

بت الفِّتن،  نافق، ال يخرج عن َوقاره وإن قر  بالمساجد، يصل رحمه، ليس بالكاذب وال البخيل وال الم 

ب ده، ال يسرحيٌم بول،يزهد في الحرام وإن تيّسر نَواله، ناصٌح لصاحبه ،يتحرى الحالل وإن شّق مطلبه

  تذكرك باهلل . ؤيتهوال يلعن، هو الكريم أينما حّل، والبركة حيثما يكون، ورجاحة  العقلِّ فيما يقول، ر

 

ه
 
 الل
 
 رسول

 
 اهلل عليه وسلم قال

ّ
 صل

ره  بِّذ ن وبِّه، فيق ، فَي قَّرِّ ن َربِّّهِّ حتَّى يََضَع َكنَفَه  َعلَيهِّ ن  يَوَم القِّيَاَمةِّ مِّ مِّ ؤأ نَى الم  ف  ذنَب َكذا؟ أي دأ ول : أَتَعأرِّ

َها لََك  فِّر  ، قَاَل: فَإِّنِّّي قَد َستَرت َها َعلَيَك في الدُّنيَا، َوأَنَا أَغأ ف  رِّ ف  ذَنَب َكذَا؟ فيقول: َرّبِّ أَعأ اليَوَم، أَتَعأرِّ

يفَةَ حَسنَاته  .أ فَي عأَطى َصحِّ
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 ؟!!جار السوء
  جاركفي السكن أو في العمل، في الحي أو المنطقة،الذي يعلوك  السوء،ليس أسوأ في الحياة من جار

يعبس في وجهك إذا  في السكن أو يجاورك فيه، أو يشترك معك في المدخل ويقاسمك خدمات المبنى،

 على الفسحة أمام بيتك،ويزاحمك على موقف سيارتك، ،رآك، أو يشيح بوجهه بعيداً عنك لئال يراك

  .همل إذا تسربت المياه من بيته إلى بيتكخل بيتك، وي  لقي القمامة على مدي  

 ،يشكوك و يكذبك إن شكوت، ويتلصص عليك ويؤذيك، يكشف بيتك ويفضح أسرار أهلك، ويشيع خبرك

 ...  يغار منك ويحسدك، يدعو عليك ويتمنى زوال النعمة عنك ويحرض عليك،

  ،يجعل البيت جنة والعمل سعادة، اللهم ارزقنا والجار الطيب يجعل الحياة طيبة حلوة سهلة بسيطة

أ، قِّيَل: َمنأ الرسولالجار الصالح الصادق، الذي قَاَل عنه  ن  مِّ ِّ ال ي ؤأ ، وَّللاَّ ن  مِّ ِّ ال ي ؤأ ، وَّللاَّ ن  مِّ ِّ ال ي ؤأ أوَّللاَّ

ه  بََوائِّقَه   ِّ؟ قَالأ الَّذي ال يأأمن  جار   . "يا رسوَل َّللاَّ

 ذِّ َجاَره  والذي قال عنه عليه الصالة وال رِّ فاَل ي ؤأ مِّ اآلخِّ ِّ َوالأيَوأ ن  باَّللَّ مِّ طوبى لمن كان  ،"سالم أَمنأ َكاَن ي ؤأ

جاراً صالحاً، يبر جاره ويكرمه، ويصونه ويحفظه، ويكون له عوناً وسنداً، يستر عورته، ويقيل 

 .عثرته، ويجبر كسره، ويحفظ سره، وينوب عنه إن غاب

 ؟!!املفاخرة بتقديم الضيافة
 ما أجمل ، وأصبح التزاور هماً بعد أن كان سروراً  ،اخرة بتقديم الضيافة أفسدت فرحة اللقاءالمف

 . البساطة والتواضع، فالناس لم يذهبوا لبعض من مجاعة ليأكلوا ما لذ وطاب عندهم

 ،وصاحب البيت يرهق ، وطغت الكلفة وثقل الضيف على المزورين لما ذهبت البساطة، قل المتزاورون

 ،ويفرغ جيبه من أجل زائر حبيب لم يكن يريد من وراء الزيارة إال رؤية حبيبه،أو تفقد قريبهأهله، 

  . وكثر التالوم والعتاب لذلك قل طرق األبواب، وتزاور األصحاب،

 زوال الكلفة: قال منورحم هللا  !! وجه طلق وكالم لين الكرم شيء هين: أن األمر كما قيل ويا ليتنا نعلم 

  !!جل كرم مستعارأل عندما ضيعنا التزاور كم ظلمنا أنفسنا، فيزيد األلفة

  خير ، وفنجان قهوه على كوب ماء وتمرات ؛فجلسات الود مع األحبة، ، والمزور أهله كرامشبعانالزائر

 .زوال الكلفة يزيد األلفةنا جعل شعارفلن، الزيارة من تأخر بركة

 بشرى من رسول اهلل!!
  ٍيَن، فَقَاَل:قال:  عن ابنِّ مسعود بَعِّ نأ أَرأ ِّ في ق بٍَّة نَحًوا مِّ لِّ  ك نَّا َمَع رسولِّ َّللاَّ ب َع أَهأ أَتَرَضوَن أَنأ تَك ون وا ر 

؟ ؟: ق لأنَا: نَعَم، قَالَ  الَجنَّةِّ لِّ الَجنَّةِّ َضوَن أَن تَك ون وا ث ل َث أَهأ هِّ، إِّ : ق لأنَا: نَعَم، قَالَ  أَتَرأ ٍد بِّيَدِّ َحمَّ ي نَفس  م  نِّّي َوالَّذِّ

لَِّمةٌ، َوَما أَنت مأ  سأ ل َها إِّالَّ نَفأٌس م  خ  لِّ الَجنَّة، َوذَلِّك أَنَّ الَجنَّةَ ال يَدأ و أَنأ تَك ون وا نِّصَف أَهأ ركِّ ألَرج  لِّ الّشِّ في أَهأ

، أَوأ َكالشَّعََرةِّ السَّوَداءِّ في جلدِّ الثَّورِّ  ودِّ  .األحمرأ إِّالَّ َكالشَّعَرةِّ البَيَضاءِّ في جلدِّ الثَّورِّ األَسأ
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 !!ال تناقشهم ةمخس

 خمسة ال تناقشهم، وال ت تعب نفسك بالحوار معهم، فنقاشهم مضيعةٌ للوقت وتعٌب نفسي ،

الذي يرى رأيه صواب والباقين خطاء، هذا ال ت قنعه حقيقة وال يرشده رأي وال يقبل  فالمتعنت 

 فال فائدة من مناقشته . ..الحوارمشورة.... وتصلبه برأيه يكسر كل انواع 

 دعي المعرفة الذي يرى نفسه الفاهم الواعي والمثقف.. وهو ال ي درك من الثقافة والمعرفة شيء..  أّما م 

  ..فهذا إن ناقشته سياتي لك بخزعبالت الدنيا ليثبت رأيه ومعرفته فتجنبه

  حتى  . فدعه وتجنب حوارهحقيقي . الغاضب وهذا الشخص الذي سيحول كل نقاش إلى عراك شخصي

 يذهب غضبه وتهدأ اعصابه ويعيى ما يقول ...عندها ربما يمكن نقاشه .

  وكذلك الكاره لك الذي تحس به ولو لم يصرح لك بذلك، ألنه لن يتقبل منك شيئا مهما قلت، فإن قلت حقا

 ، فهذا النوع ال داعي إلضاعة الوقت معه. أنقصه... وإن قلت صدقا كذّبه

  كالطير كلما عال كلما صغر بأعين الناس، هذا الشخص يرى نفسه فوق الكل.. وال يقبل النقاش المغرور

 .وال الرأي اآلخر، بل وال يكلف نفسه باالستماع لك، وال فهم واستيعاب رأيك

 

 !ملك أرسله اهلل إليك يعلمك المد
   الحمد كله، ولك الملك كله،  اللهم لك: فسمع قائال يقول من ورائه ،صلي نافلةكان حذيفة بن اليمان ي

 إنك على كل شيء قدير، ،فأهل أنت أن ت حَمدأ  وإليك يرجع األمر كله عالنيته وسره، بيدك الخير كله،

وارزقني عمالً صالحاً  ،واعصمني فيما بقي من عمري مضى من ذنوبي، اللهم اغفر لي جميع ما

ر النبي فقال صل هللا عليه وسلم : فذاك ملك قال : فلما سلمت التفت فلم أجد أحدا، فأخب ي رضيَك عني،

 . أرسله هللا إليك يعلمك الحمد

 

 من أخالق املصطفى
 جل  عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:أ ه ، فال يََدع ها حتَّى يكوَن الرَّ كان إذا ودََّع رجاًل أخذَ بيدِّ

ينََك ، و ع  هللاَ دِّ  .أأمانتََك ، و َخواتيَم عملِّكَ  هَو الَّذي يََدع  يَده و يقول  : أستَودِّ

 

 !!النظام لص كبري
  عندما يتمتع اللصوص بالحرية الكاملة في جميع أمور حياتهم،  :لي كوان لو يقول المفكر الياباني

 ،ويعيشون كما يحلو لهم العيش، فاعلم أّن واحداً من سببين وراء ذلك: إّما أن يكون النظام لصاً كبيراً 

 معاً. أّما الطامة الكبرى حينما يكون السببين مجتمعين   !... غبياً أكبر وإّما أن يكون الشعب
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كتب كلماته مباء الذهب!!
ُ
 مقال ت

  الستشهـاد اإلمام  02الذكرى الـ في  إبراهيم منير ألستاذنائب المرشد العام أمقتطفات مما كتب فضيلة

ويحاصرون فكره ومحبيه وجماعته  ،وقتلوه ليالً ودفنوه سراً طاردوه حياً م... 0010عام  البناحسن 

إنه حسن البنا الذي تتقارب سنوات عمله علي ،إلي كل المعمورة فكره طارظلماً وقهراً .. ومع هذا 

ليصل إلي  ،مجتهًدا يطلب العلم من مظانه ومن تراث األمة الصحيح ،األرض مع سنوات النسور

جمع عليه كل فئات الناس بال حيي النفوس الطيبة بإذن هللا .. ي  ي   ،قفريجمع وال ي   ،فكرينفع الناس

  .إستثناء

 ول ولتالقي بسببه ما القاه مرشدها األ ،ثم يأتيه القدر ليبقي الفكر، وتبقي جماعته بعده وفيةً لقناعاتها

ن قر من مشقة التمسك بالعروة الوثقي، ولتصبح الضمير الحي للناس دون مساومة أو إنحراف قرابة

قال عن من يطلب العدالة للناس ويتحمل تبعات هذا الطلب ي   حتى من الزمان مع تواصل األجيال فيه ..

حسن في عمله مؤتمناً علي ما أنه إخوان .. ومن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أنه إخوان .. ومن ي  

 ....!!نسب لإلخوانت  من يتمسك بها رغم المغارم العظيمة لكادت الفضائل وبيده أنه إخوان .. 

  ّعي الفضيلة، ونعوذ باهلل من التعالى ومن إنكار فضل أصحاب الفضل، ولكنها شهقات نفس فى ال ند

ذكري إستشهاد المرشد األول، نستعرض فيها سيرته بعاطفة المريد مع أستاذه الذي مازال يخفق 

عاما مرت على ميالد المرشد  001اكثر من ... ما على العاشق من مالم،وبجناحيه في سماء الناس

وما زال يشغل الدنيا كلها  ،منها واحد وسبعين عاما وهو في قبره ،األول لجماعة اإلخوان المسلمين

والجميع يرونه كنسر ما زال يحلق في السماء صامدا في وجه كل  ،أتباعا ومعارضين حكاما ومحكومين

 .األعاصير

  وما زال  ،ثم أطلقه ثانية وثالثة ،أطلق الرصاص فأسال دمهولم تكن حادثة مقتله التي باء بإثمها من

طلقه ليجتث فكره وأتباعه من على وجه األرض، ومنهم من أطلق الحبر األسود وما زال يطلقه يمأل ي  

 .به صحائف سود محاوال اغتيال دعوته وفكره وتاريخه

 ن الرصاص وكلمات السوءيستقبال ،ومع كل ذلك ما زال جناحا النسر يخفقان ويزدادان سرعة وقوة، 

وتنثره قطرات قرآنية في بقاع من األرض وفي قلوب  ،ثم يحيالنهما إلى إشعاع نور تحمله السحب

 .حصي حين لقي ربه لهم أرضاوأفكار بشر ما كان الشهيد ي  

 عند الحديث  ،هكذا يردد المحبون ونردده نحن في جماعة اإلخوان المسلمين ،ما على العاشق من مالم

ليكون مرشدا لنا ولكل األمة اإلسالمية  ،وإن اختلفت أقطارنا وأعمارنا وأجيالنا ،عن رجل ساقه هللا إلينا

 .واإلنسانية في هذا القرن وفي هذه السنوات من عمر الدنيا

  ىسنكتب وسيكتب غيرنا عن اإلمام الشهيد حسن البنا .. إنسانا ومفكرا وداعية إلى هللا، وستظل ذكر 

وقد عاش في هذه الدنيا لفكرة استولت  ،دافعتين إلى مزيد من الكتابة ،ميالد الرجل كذكرى استشهاده

بََن في محرابها، نراه نحن في جماعة اإلخوان المسلمين نسرا ما زال جناحاه القويان يخفقان  عليه فتََرهأ

 ،اف لشهيدنا من الخلقولن نطلب اإلنص كيف يروه لن يضيرنا ،في علياء، ويراه غيرنا غير ذلك

 . فحسبنا وحسبه هللا .. وكفى
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 نظام تعليم الطفل املسلم
  بإجراء دراسة وبحث عن أسباب قوة  ،ستيالئهم على الخالفة العثمانيةإقام اإلنجليز والفرنسيون قبل

العالم من المحيط األطلسي إلى التي مكنته من غزو ، وسر امتالكه لتلك الصالبة الجبارة ،الفرد المسلم

  .الهند حتى وصل مشارف فيينا

  فوجدوا أن السر يكمن في نظام تعليم الطفل المسلم آنذاك، حين كان يذهب من سن الثالثة حتى السادسة

عرف بـ الك تّاب ليحفظ القرآن ويختمه، ولك أن تتخيل حجم القدرة اإلبداعية لدى من يحفظ إلى ما كان ي  

   .ألف كلمة عربية 01الزاخر بأكثر من القرآن 

  تمثل أهم وأفصح وأجمل التركيبات اللغوية والصيغ البالغية، تثبت وتحفر في الذاكرة، فيتقنها رغم

  .استخدامه للهجة العامية في البيت، ما يقيه الوقوع في مشكلة االزدواج اللغوي

  الكبن مإقواعد نحوها وصرفها بحفظ ألفية بتعلمه  ،ثم يستكمل إتقانه لها وهو في السادسة من عمره، 

  .تشمل كل قواعد اللغة العربية الفصحى ،التي تضم ألف بيت شعر

  ناهيك عن الزخم اإليماني والخلقي الذي يكتسبه من قراءته للقرآن يالزمه طيلة حياته، فيظل يؤمن بأنه

  .حلليس وحيدا في نضاله، بل هناك عين هللا تحرسه دوما وتؤازره أينما 

  لذا كان الفرد المسلم أكثر قوة وصالبة وإقداما من نظيره الغربي، والفضل في ذلك كله يرجع إلى نوع

 .التعليم األولي المتمثل في الك تّاب

 

 !ما هو تربج اجلاهلية؟
 هذا ، وال تشده فيواري قالئدها وقرطها وعنقها ،والتبرج أنها تلقى الخمار على رأسها:قال ابن حيان

أو  ،أما إظهار المرأة صدرها وفخذيها بلبس الضيق من الثياب.. .الذى كان فى الجاهلية األولىالتبرج 

 .فهذا ال يرضاه أبو جهل لنسائه على جاهليته  ،الكشف عن أجزاء من جسدها

 

 خشب شفاف!!
  مثل باحثون من جامعة ماريالند األمريكية تمكنوا تحويل األلواح الخشبية العادية إلى مادة شفافة

ألن خصائص  ،وقد تحل محل النوافذ مستقبالً، فهي أقوى ومقاومة للكسر وموفرة للطاقة ،الزجاج

 .العزل فيها أفضل بكثير من الزجاج

 

شرى... وللمقصرين نصيب يف اجلنة!!
ُ
 ب

مأ َظالٌِّم  ثمَّ أ نأه  نَا   فَمِّ بَادِّ نأ عِّ َطفَيأنَا مِّ يَن اصأ تَاَب الَّذِّ َرثأنَا الأكِّ مأ أَوأ نأه  ٌد َومِّ قأتَصِّ نأه م مُّ هِّ َومِّ لِّّنَفأسِّ

ل  الأَكبِّير   لَِّك ه َو الأفَضأ
ِّ ۚ ذَ  نأ  َسابٌِّق بِّالأَخيأَراتِّ بِّإِّذأنِّ َّللاَّ َن فِّيَها مِّ ل ونََها ي َحلَّوأ خ  ٍن يَدأ َجنَّات  َعدأ

يرٌ  مأ فِّيَها َحرِّ ل ًؤا   َولِّبَاس ه  ن ذََهٍب َول ؤأ َر مِّ  أأََساوِّ
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 الربكة... ال تدرسونها يف الغرب!!
 وعاد ليساعد والده في تجارته ،  شاب تخرج من كلية االقتصاد والتجارة من أرقى الجامعات األمريكية

فوجد أن أباه يتبرع كل شهر بثالجة أو غسالة أو فرن لمن هو   ،لبيع األجهزة الكهربائية والمنزلية

 .بشدة ى والدهاعترض علف .. وأراملمحتاج من فقراء وأيتام 

  ً وكم هو المبلغ خالل عشر سنوات، وماذا لو تم استغالل هذا  ،وجلس يحسب تكلفة ذلك شهرياً وسنويا

وجلس يناقش  ،وخرج بأرقام ال يستهان بها...  المبلغ في رفع رأس المال وتحريك العمل وزيادة الربح

  ..أباه ليقنعه بخطأ ما يقوم به من فعل، يخالف المنطق التجار

 فسأله: وكم تلد الكالب بالسنة وكم تلد ،  فقال: الغنم!! سأله والده: هل األغنام أكثرعدداً أم الكالب؟

ذلك فالكالب تلد أكثر من مرة وفي كل مرة خمسة وربما أكثر، بينما الغنم على العكس من !! األغنام؟

 !! وهل الناس تأكل الخراف الكالب؟.. فتلد بالعام خروفاً أو خروفين

 فقال له: طالما الكالب تلد أضعاف الغنم، وطالما الناس تأكل الخراف ، فرد الشاب: طبعا الخراف والغنم

سكت الشاب ولم  !إذاً لماذا عدد الخراف والغنم أضعاف أضعاف الكالب؟!! والغنم وال تأكل الكالب

 . قال له: هذا ال تدرسونه في جامعات الغرب وأمريكا! !يجب

  ّنه االتصال مع هللا، إي المال ويزيده وال ينقصهيابني هذه هي البركة والصدقة وعمل الخير الذي ينم 

 !!! .أما نقص مال عبد من صدقة: أقال صل هللا عليه وسلم

 

 !!وتساقطت التوابيت

  ،انتخب  أنسيدنا عاصم بن عمرو  وكانت حيلةفي القادسية كان يتقدم جيش الفرس مجموعة من الفيلة

فقد كان على ظهر  ،الفيلة ةركزوا الرمي على قادفرقة من أمهر الرماة من قبيلته بني تميم، وأمرهم أن ي  

عان رقة أخرى من شجكما انتخب عاصم ف، ةتكل فيل تابوت يجلس عليه أكثر من سائق يتحكمون في حرك

ت فيقطعوا أحزمة التوابي ،ليندسوا داخل الجيش الفارسي من أجل أن يصلوا إلى تلك األفيال  ،بني تميم

!!، وتساقطت التوابيت !!! ... نجحت الفكرة بشكل مذهلو... بسيوفهم، وبذلك تفقد األفيال من يقودها

سقطوا على األرض ليضربوا أعناقهم، فبدأت األفيال تتحرك  ننحو قادة األفيال الذي فانطلق المسلمون 

بعشوائية، واستدارت راجعة بين صفوف جيش الفرس ففرقتهم، ونفرت خيولهم، وأحدثت فيهم اضطرابا 

 على بركة هللا. الهجوم الشامل، ثم بدأ عظيما

 

 
ّ
 اهلل عليه وسلم قال صل

 تقي مصارع السوء، وإن صلة الرحم  إن صدقة السر تطفىء غضب الرب، وإن صنائع المعروف أ

تزيد في العمر وتقي الفقر، وأكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل، فإنها كنز من كنوز الجنة وإن 

 .فيها شفاء من تسعة وتسعين داء ـ أدناها الهم
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 !األخدود كلهم ؟ أهل شهداسملاذا 

  فهل ، الدينوكان من الممكن أن يخفوا إيمانهم ويسكتوا عن الصدع بالحق في سبيل مصلحة الدعوة

لماذا لم يستسلموا ألنهم في فترة استضعاف   !ومن يينشر الحق بعدهم ؟  !سيستفيد الدين من موتهم ؟

 .  !... وعاشوا لكي يقوموا بتربية جيل النصر ..؟

  السجون و ولماذا لم يستسلم سيدنا ابراهيم للنمرود الذى كان يمتلك القوة والبطش والظلم والجنود

ولماذا لم يتراجع  و لماذا لم يتراجع العز بن عبد السالم عن قول الحق أمام المماليك؟  أدوات التعذيب؟

 ! . االمام أحمد بن حنبل أمام فتنة خلق القرآن؟

  لنار لقى ابنها الرضيع في االرضيع حينما فكرت أمه مجرد تفكير أن تتراجع كى ال ي  لماذا أنطق هللا الطفل

لماذا لم تتراجع هي حتى تنعم أ!!  أثبتى فأنت على الحقأ :أنطقه هللا ليقول لها، الذى أعدها فرعون

   !!لكن هللا يأبى! وتربيه وتصنع منه جيل النصر ؟؟ بابنها

 كان سيخرج جيل يخاف أن يصدع  ...ال وألف ال !منهم جيل النصر؟ تعتقد لو تراجعوا، هل كان سيخرج

لدين  ،ويتحول الدين من صدع بالحق الخالص لوجه هللا  !!بالحق و يركن إلى الجحور التى تربوا فيها

  ... يضيع الدين  ،والكفر محاولة التعايش مع الظلم

  والصدع به أياً كانت العواقب، لحظة ال النصر فيها هو الثبات على الحق ، "لكنها كانت ألحظة فارقة

إما !!  لحظة كفر أو إيمان، ال يوجد وسط و ال يصح أن يكون هنا وسط! يصلح فيها السكوت أو الحيادية

 .!   تموت ثابتا على الحق وهذا هو النصر

 لينا وصل إ!! ال .. عاش الحق الذي صدعوا به !هل انتصر الكفر عليهم ؟ !فهل ضاع الدين بعد موتهم ؟

 . "اثبتوا فأنتم على الحق و النصر آت و ما هو إال صبر ساعة: نحن لكي يقول لنا

 

 قل كذا وال تقل كذا!!
  ... قل: نيات وال تقل: نوايا ... قل: آنية وال تقل: األواني ...قل: استبانة وال تقل: استبيان

 قل: الفت وال تقل: ملفت !!.قل: هذه بئر وال تقل: هذا بئر ... قل: تنبيه وال تقل: تنويه ... 

 

 سبحان اهلل املبدع العظيم
  ن شر مع الصورة: أن توأما تزوج توأما، التوأم األول أنجب توأم ولدان، والتوأم الثاني

 أنجب توأم بنتان،!! فسبحان هللا المبدع العظيم!!

 

 قال تبارك وتعاىل
 يَيأنَاَها َوأَ أ ض  الأَميأتَة  أَحأ م  األَرأ نأه  يَأأك ل ونَ َوآيَةٌ لَّه  نأَها َحبًّا فَمِّ نَا مِّ َرجأ نَاٍب ،خأ يٍل َوأَعأ ن نَّخِّ َوَجعَلأنَا فِّيَها َجنَّاٍت مِّ

نأ الأع ي ونِّ  نَا فِّيَها مِّ رأ ونَ ،َوفَجَّ ك ر  مأ أَفاَل يَشأ يهِّ لَتأه  أَيأدِّ هِّ َوَما َعمِّ ن ثََمرِّ َواَج ك لََّها  لِّيَأأك ل وا مِّ ي َخلََق األَزأ س بأَحاَن الَّذِّ

ونَ  ا ال يَعألَم  مَّ مأ َومِّ هِّ نأ أَنف سِّ ض  َومِّ ا ت نبِّت  األَرأ مَّ  .أ...مِّ
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 أيها األزواج!! رفقا بالقوارير

 تشاجرت كالعادة مع زوجتى ألحد األسباب التافهة وتطور الخالف إلى أن قلت لها  :يروي أحد األزواج

وكل ما تفعلينه تستطيع أى خادمة أن تفعل  وعدمه واحد،أن وجودك فى حياتى ال نكهة معه، فوجودك 

 .وتركتنى موعدبال يفما كان منها إال أن نظرت ل،أفضل منه

 مر هذا الموقف على ذهنى وأنا أشيع ، إهتمام وخلدت إلى نوم عميق يبدون أ يتركت األمر وراء ظهر

ي لم أشعر الذي راودني هو أنّ الشيء ، نى على مصابى فيهاونجثمان زوجتى إلى قبرها والحضور يعز

 . بفرق كبير، وكلها يومين وسأنسى كل ذلك

  عدت إلى البيت بعد إنتهاء مراسم العزاء ولكن ما أن دخلت البيت حتى شعرت بوحشة شديدة تعتصر

أحسست بفراغ فى المنزل لم أعتده وكأن جدران البيت غادرت ، قلبى وبغصة فى حلقى ال تفارقه

   .لسرير متحاشيا النظر إلى موضع نومهااستلقيت على ا،معها

 ولكن أكثر ما إفتقدت هو مكالمتها اليومية لكى تخبرنى بمتطلبات البيت وإخبارى أال  ،ذهبت إلى عملى

أتأخر عليها كثيرا وفكرت أنه بالرغم من أن هذه المكالمة اليومية كانت تزعجنى ولكنى لم أفكر قط أن 

 .  ب حبها لىطلبها منى أال أتأخر قد يكون بسب

  أتذكر كلماتها الحنونة، لكني لم اترجمها واقعًا، أعود إلى البيت وقلبى يتمنى أن يرى إبتسامتها الصافية

كنت أرى جملتها كأنها  جبت كل إللى قلت لك عليه؟ ،تستقبلنى على الباب وأن أسمع جملتها المعتادة

  دةى األن أشتاق إلى سماعها ولو لمرة واحسوء إستقبال ولكنّ 

 ياهلل كم تركتها تقضى الساعات،الدقائق تمرعلى وأنا وحيدا كأنها ساعات،البيت أصبح خاويا ال روح فيه 

كم أهملتها وكنت أنظر إلى نفسى فقط دون أن أنظر إلى راحتها ،إحساسها يوحيدة بدون أن أفكر ف

 ي.!!كم فكرت فيما أريد أنا ... ال ما تريده ه، وسعادتها

  إلى أن يتم هللا  يوسهرها عل يكم إفتقدت يديها الحانيتين ورعايتها ل.. حين مرضت يوزاد األمرعل

وبكيت كما لم أبك من قبل ولم أفتأ أردد ... يارب إرحمها بقدرما ظلمتها ، شفائى كأنها أمى وليست زوجتى

 . ولم أفق إال على رنين جرس المنبه فإعتدلت فى فراشى ،أنا

  ًإقتربت منها وقلبى يكاد يتوقف و يهاهرعت إل، ه مجرد حلمنّ إياآهلل   ،لشكر هللتمتمت بكلمات ا، ولكن مهال

 ،لم أتمالك نفسى وأمسكت بيديها وقبلتهاوأيقظتها ، وجدتها نائمة ووسادتها مغرقة بالدموع، من الفرح

المفيد  لمبهذا الح ونيحلم فيا ليت كل الرجال...  ي ال استطيع الحياة بدونكأنا أحبك، اكتشفت أنّ : وقلت

!!.  

 

 العالج يف مركز السني للسرطان

 وأنا أرقد على سرير  الرابع من كتابأيوميات زمن جائحة كوروناأ قدر هللا لي أن أكمل هذا الجزء

م، ورغم أنني محاط بفريق 2120\2\00الشفاء في هذا المركز المتقدم في مساء يوم الخميس الموافق 

طبي وتمريضي عز نظيره إال أنني لم استغني لحظة واحدة عن خدمات زوجتي الحنونة، التي ما توانت 

اتي فقد أختصروا علي نصف المعاناة، ، أما أبنائي وبنلحظة في حياتها معي تخدمني طاعة هلل ولرسوله

 خاصة كبيرهم الدكتور محمد الذي لم يترك شاردة وال واردة إال ورتبها مسبقا.

 ره متمثلة بمدي بإدارته ، كما نفتخرأما مركز الحسين للسرطان فهو مركز متقدم، نفتخبر به في األردن

ت الشكر والتقدير والعرفان لمن أسسه ، ونقدم كل آياالعاملين به ومهنية العام الدكتور عاصم منصور

 . عياله، والخلق عيال هللا واحبهم إليه أنفعهم لولكل العاملين به، فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا

 

 


