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 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

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

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

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

وحقائق أفعاله وتداعياتها وِعبرها، فاقت كل التوقعات، وأشغلت  تهسطوف دقيٌق بحجمه  وصاعٌق 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 آيةٌ من آيات هللا، أرسلها للبشر        

وتعود عن ّغيها، فلو أراد هللا  أن يستبدلنا لكان له شأن أخر معنا، ولكنها آيةٌ لمصلحتنا على مبداء " وما 

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 

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

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

 التوفيق

 الدكتور عبدالحميد القضاه                           

 0100\ 4 \ 0السبت                                                          
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 (401) نشرة فاعتربوا

 التأدب مع اهلل يف اإلعراب

 أعرب  :سألني مدرس النحو وأنا طالب في المرحلة االبتدائية قائال :يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا

 .!رأيُت: فعل وفاعل، وهللا منصوب على التعظيم:فقلت على عجل، يا ولد "رأيت هللا أكبر كل شيء" ؟؟

  ،كان الرجل من  ،ونظرت مذعورا إلى األستاذ،فرأيت عينيه تذرفان بالدموع!وحدثت ضجة من الطلبة

فلم أقل إنه مفعول أول،  ، ي التزمت االحترام مع لفظ الجاللة كما علمونيالقلوب الخاشعة،وقد هّزه أنّ 

 .كان ذلك من ستين سنة أو يزيد... رحمه هللا وأجزل مثوبته!ودمعت عيناه تأدُّباً مع هللا

 اللغة والنحو اختاروا مسلكاً في اإلعراب، عدلوا فيه عن المشهور من لفظ اإلعراب؛ تأدباً  بعض علماء

 "قولهم: في: مثال  . مع هللا عز وجل، ومع كتابه، وإجالاًل لكالم هللا، واحتراماً لهُ، ومالزمة األدِب معه

نإَساُن ِمنإ َعَجٍل  ِ وغيره  . "سمَّ فاعله، بدل "مبنّي للمجُهوليُ  قالوا: ُخِلَق فعل ماض مبنيٌّ لما لم "ُخِلَق اإلإ

 الكثير .

 

 !!الصاحب باجلنب

 المصاحب و رفيق العملو زميل الدراسة : الصاحب بالجنب هو ..من هو الصاحب بالجنب؟ وما قصته؟

هذه  كل من وقف بجانبك في موقف مهم لك في   ، بلمن جالسك في مسجد أو مؤتمر أو غيرهو بالسفر

 . الحياة

  ما إلى ذلكووصي القرآن الكريم باإلحسان إلى الوالدين، وذوي القربى، واليتامى، الطبيعي أن يُ من، 

لكن أن يوصي باالحسان إلى أناس احببناهم في سيرة حياتنا، مروا علينا مثل الطيف على َمّرِ هذه الحياة 

 فهذه هي العظمة بذاتها!! . .. !الطويلة

 بَى َوالإيَتَاَمى ": سبحانه وتعالى يقول َساناً َوبِِذي الإقُرإ ِرُكواإ بِِه َشيإئاً َوبِالإَواِلَديإِن إِحإ بُُدواإ ّللّاَ َوالَ تُشإ َواعإ

اِحِب بِالَجنِب َوابإِن السَّبِيِل َوَما َملََكتإ أَيإمَ  بَى َوالإَجاِر الإُجنُِب َوالصَّ  الَ انُُكمإ إِنَّ ّللّاَ َوالإَمَساِكيِن َوالإَجاِر ِذي الإقُرإ

تَاالً فَُخوراً "   .يُِحبُّ َمن َكاَن ُمخإ

 

 !!ثالث روائع مجيلة

 ولكن دمعة صغيرة من ، !!تستطيع ان تطفيء" جمرة صغيرة " من نار جهنمال بحار الدنيا : ولىاأل

  !!!!! .نار جهنم  خشية هللا تستطيع أن تحجب عنك

 واعلم أنّك بحاجة الى الحسنات أكثر من حاجتك إلى  ،التقط الحسنات كما تلتقط األنفاس: الثانية

 .فأنفاسك راحلة وحسناتك خالدة، األنفاس

 قف لم تتوووالفائز هو الذي إذا توقفت أنفاسه  ،السعيد في هذه الدنيا من رضي بقضاء هللا:  الثالثة

 ، أرجو هللا أن نتذكرها ونستفيد منها. حسناته
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 (402) نشرة فاعتربوا

 امليمبنة وطببةاخل
 أعمامه وأعمامها رضي هللا عنها، وحيث والسيدة خديجة صّل هللا عليه وسلم خطوبة النبي  يُذكرعن

ع إسماعيل :جالسون قام أبو طالب يخطبها له وقال وجعل  ،الحمد هلل الذي جعلنا ِمنإ ذريّة إبراهيم وَزرإ

 .وجعلَنا الُحّكاَم على النّاس ،لنا بلًدا حراًما وبيتًا محجوجا

   ا وفضال وكرًما وعقال خى هذا من ال يُوزن به فتى من قريش إالّ أبن أثّم إّن وإنإ كان في ، رجح عليه برًّ

 ،وله في خديجة بنِت خويلِد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، فإّن المال ظلٌّ زائٌل وعارية مسترجعة ،المال قُلٌّ 

 . وما أحببتم من الصداق فَعَلَيَّ 

  عمها ورد وقال: الحمد هلل الذي جعلنا كما ذكرت، وفضلنا على ما عدَّدت، فنحن  بنإفقام ورقة بن نوفل

ال تنكر العشيرة فضلكم، وال يردُّ أحٌد من الناس فخركم وال  ،سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله

ن مفاشهدوا يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد  شرفكم، وقد رغبنا في االتصال بحبلكم،

 .محمد بن عبد ّللاّ 

 !!ش مرتاحايعلتسامح 
 وما من روح تردد ..وما من نفس ترضى بالقدر إال باتت سعيده... ما من قلب يسامح اال عاش مرتاحا

.. .وما من لسان بات يستغفر هللا في كل حين اال فتحت له الدنيا بما فيها. ..الحمد هلل إال كانت مبتسمه

للخواطر،  " من سار بين الناس جابراً  ... وجعلنا ممن ينطبق عليهم... الخصالرزقنا هللا وإياكم تلك 

    "ولو كان في جوف المخاطر اإللهية أدركته العناية

 سبحان اهلل!!
  لجملين قتال بعضهما البعض دون أن يتنازل أحدهما أو يعترف بالهزيمة ... ويُعد ذكر االبل  صورةنُشرت

 ما يلي:ابن خلدون  مقدمهً  جاء فيوقد ، من أشرس الحيوانات

 وأكل ،وأكل األتراك الخيول فأخذوا منها الشراسة والقوة، أكل العرب اإلبل فأخذوا منها الغيرة والغلظة

 .وأكل الزنوج القرود فأخذوا منها حب الطرب،اإلفرنج الخنزير فأخذوا منه الدياثة

  ا من ضروب الحيوانات اكتسب من طبعه وُخلقه كل من أِلَف ضرب":رحمه هللافي المدارج وقال ابن القيم

 .فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى

 فاخذنا منه كثرة البقبقة والصياح والمذلة وطأطأة الراس ،"ونحن فى زماننا هذا أكثرنا من أكل الدجاج

 .وعدم التحليق والثرثرة والصياح فتكالبت علينا األمم

 وليام شكسبري
  ال يستطيعون أن يروا  عًشاقالحب أعمى، وال ... انتصر على العالممن انتصر على أهواءه فقد

         .الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم
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 (403) نشرة فاعتربوا

 !!...خادم حكاية

 ُودفع لخادمه أربعة دراهم ليشتري بها فاكهة ، حكى أن رجال سكيرا دعا أصحابه لشرب الخموري

من يدفع أربعة دراهم لفقير  :بالزاهد " منصور بن عمار " وهو يقول وأثناء سير الخادم مرّ ،لجلسائه

 .فأعطاه الغالم الدراهم األربعة، غريب أدعو له أربع دعوات

  الدراهم األربعة خلف الله عليّأن يُو، فقال: العتق من العبودية! لك؟ما تريد أن أدعو : فقال له منصور ،

 .يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقومو، رمن شرب الخم يتوب الله على سيديو

   فقص عليه مقابلته  ؟وأين الفاكهة ، فقال له : لماذا تأخرت، ورجع الخادم لسيده ،فدعا له منصور

وما كانت : وقال، فسكن غضب سيده، وكيف أعطاه الدراهم األربعة مقابل أربع دعوات ،لمنصور الزاهد

 .  لنفسي العتق من العبوديةقال : سألت  ؟دعوتك األولى

 فقال: لك ، فقال: أن يُخلف الله علي الدراهم األربعة ؟كانت الثانية  وما، فأنت حر، فقال السيد: قد أعتقتك

فطأطأ رأسه و بكى وأزاح بيديه ، قال : أن يتوب الله عليك ؟قال : و ما كانت الثالثة .. أربعة آالف درهم

 . ى الله لن أعود أبداًوقال : تبت إل، كؤوس الخمر وكسرها

  وإنما هو  ،قال السيد: هذا ليس لي، قال: أن يغفر الله لي ولك وللقوم؟ وقال : فما كانت دعوتك الرابعة

أتظن أنا ال نفعل ما كان  ،سمع هاتفا: أنت فعلت ما كان إليك ،فلما نام السيد تلك الليلة،  للغفور الرحيم

  ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين لقد غفر الله لك وللغالم! ؟إلينا

 وكيف يكون مردوده على  ،يتفق األئمة والعلماء على عظمة وقوة الدعاء بظاهر الغيب ألخيك المسلم

 ،فلندعو لبعضنا البعض. الداعي من المالئكة والسماء ورب العالمين

 

 !! عناق املبتظاهرة 
  يتم اعتبارها غير ، بسبب العمر أو المرض ؛عندما تضعف ملكة النحلنُشرت صورة عجيبة!! تُظهر أنّه

 ولكن بمنتهى اللطف .!!  ، فيُتخذ قرار بالتخلص منهامؤهلة للبقاء كملكة

 تتجمع حولها العامالت رافعات درجات الحرارة حول جسم ،حيث وطريقة التخلص منها غريبة جدا

  .ظاهرة عناق الموت"وهذة ،الملكة لدرجة قاتلة دون التسبب لها بخدش واحد

 

  الرسبل أخالقمن 
 
 اهلل عليه وسلم صل

 ما ُخيَِّر رسوُل هللاِ صّل هللا عليه وسلم بين أمريإن قطُّ؛ إالّ  : عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها قالت

أخذَ أيإسَرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعَد الناِس منه، وما انتقَم رسوُل هللاِ صّل هللا عليه وسلم 

مةُ هللاِ، فينتقَم بها هللِ   .لنفِسه في شيٍء قطُّ إال أن تُنإتََهَك ُحرإ

 

 



01 
 

 (404) نشرة فاعتربوا

 الكربى!!ايرلندا وجماعة املسلمبن 

 قه مادية ومجاعة "مجاعة ٔايرلندا الكبرى" سببها دمار محصول البطاطا وذلك ئصاب ٕايرلندا ضاأ

 بينما ٔاعلن السلطان العثماني عبد، بألفّي جنيه استرلينيتبرعت الملكة فيكتوريا ، 5481حوالي عام 

 .اآلف جنيه استرليني، عن شخصه بجانب ما يدفعه شعبه  51 المجيد األول ٔانه ينوي التبرع ب

 فحّولت انزعاجها لرسالة تطلب ، األمر الذي ٔازعج الملكة فيكتوريا؛ ٕاذ لم تتبرع هي سوى بألفّي جنيه

وافق السلطان العثماني ؤارسل األلف المطلوبة، لكنّه ٔارسل معها ،لمبلغ أللف واحدمنه فيها تخفيض ا

 .ثالث سفن محملة باألطعمة

 ومنعت دخول السفن لميناء بلفاست ودبلن، لكن  ،مارست بريطانيا سلطتها الراغبة في ٕابادة األيرلنديين

  .الفريقالسفن استطاعت الوصول لميناء دروجيدا التي ينتمي ٕاليها 

  وكعرفان لما فعله العثمانيون ٔاصبح الشعار العثماني الهالل و النجمة هو شعار فريق كرة القدم

 .هؤالء هم المسلمون ايام كانت لهم دولة واحدة وخليفة واحد، بالمدينة

 

 !!اجتنب اجلدال

 المراء وإن كان محقًاأنا زعيٌم ببيٍت في ربض الجنة لمن ترك صّل هللا عليه وسلم: " قال رسول هللا" ...

 . رم بركة العلم ما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إال حُ : قال ابن عثيمين 

 ال تمار ، فالسفيه والُمنحط، خمسة أصناف ال تناقشهم وال تجادلهم بأي حال من األحوال وفي أي أمر كان

المتعنت  والرابع والخامس فهم الثالث،أما الثاني وحليما وال سفيها، فإن الحليم يغلبك، والسفيه يؤذيك

 .المقلد... والمتعنت والمكابرو  المجبول على الخالفوالمتطفل ووالمكابر

 ال تناقش إال من اجتمعت فيه الصفات  أن في التعامل مع الناس ؛ ةحياالقاعدة في جميع محطات وال

 .المجتهد و  الُمتبع للدليل و القاصد لألمر والُمنِصف والمؤدب :  الستة

 

 ... للتفكر!!إشراقة جديدة
 .الشمس يَنإبَِغي لََها  ال"  ويقول تعالى:  ... ويأتي النهار... بإشراقة جديدة.يذهب الليل بهدوء وصمت

ِرَك الإقََمَر  بَُحوَن" سبحان هللا الذي خلقنا وخلق هذا الكون..  َوالأَنإ تُدإ اللَّيإُل َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَسإ

   .مل.. وتتجدد معه نسمات الروح.. ونبضات القلبومع إشراقة كل يوم جديد يتجدد األ
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 (405) نشرة فاعتربوا

 ...!!صخرة املظلبم

  يام ذهب شابان الى إحدى االفي يوم من ، فسنة 54اكثرمن قصه حقيقة حدثت في حضرموت قبل

قام ف،  نوع دينا التي يملكانها من آثار الطين والوحل ،لغسيل شاحنتها نطقةمغاسل السيارات بتلك الم

  .يكون فضل ماأأحد عمال المغسله بغسلها وتنظيفها على 

 آالف لاير من  51مآ وبهتانا بسرقة مبلغ واثناء استالم الشاحنه قام الشابان بإتهام العامل المسكين ظل

وتم استدعاء صاحب المغسله الذي بدوره .. أنكر العامل البسيط هذه الحادثه جملة وتفصيآل !..السيارة

  !!..ولم يقف معه وخيره بين امرين مريرين ،خون عامله

  اذا  ،مليآالمسكين فكر و ..لى الشابان المدعيانإعادة المبلغ إإما استدعاء الشرطة وطرده من العمل أو

طويله على ذمه القضيه ولديه اطفال ووالدته مريضه وهو  أياماحجز تم استدعاء الشرطة فسوف يُ 

 . والثاني هو دفع ذلك المبلغ وتوكيل امره هلل ، المعيل الوحيد

  أمري وكلت  :سلمه الى الشابان الكاذبان أمام صاحب العمل وقاليحضر المبلغ وليفقرر ان يذهب لبيته

رغم رد العامل من وظيفته طُ ، وانصرف الشابان فرحان بنجاح تلك العملية الجبانه، للملك القهار

  ..كثيرآ وانصرف لمنزلهبرأته... فحوقل وبكى 

 ألحد االماكن الطبيعيه لتناول ذلك الغداء  اوجبه غداء وذهب ، اشترياالمبلغ الحرام الشابان فبعد استالم

قام الشابان بايقاف سيارتهما بجانب جرف جبلي لتناول الغداء تحت ظل  !! رىوالتخطيط لعمليه نصب اخ

 .بعد دعوة المظلوم ولكن القدر كان لهما بالمرصاد، ذلك الجرف

   هما وسيارتهما تمامآ واستقرت فوق تسحقففتدحرجت صخرة عظيمه من فوق ذلك الجرف الجبلي

ي ظلمناه وهذه عدالة ربمتم في اخر انفاسه قائال: )نشرت بالصورة(،األول توفي فورا،والثاني تةالسيار

 !!  ومات موته شنيعه، فينا

 نسان يعمل عنده إبكى صاحب العمل على تسرعه في الحكم على و ،عرف الناس جميعآ بتلك القصه

ومازالت تلك السيارة فوقها تلك الصخرة يزورها ، فاعاده ودفع له المبلغ كامال... ويعرف اخالقه جيدآ

 .لظلماترضى  ويتأملون العبرة والعداله اإللهية السريعه التي الالناس 

 

 إرادة ..إرادة  ..إرادة 
  إذا كنت تحب ما تقوم به، ومستعد للقيام بأي شيء لتنجح في ذلك، فهذا هو النجاح الحقيقي، األمر

صميمه تريد تيستحق عناء كل دقيقة تقضيها وحيدا في الليل، وما تقضيه من وقت في التفكير في ما 

الفرق بين الواقع ...  شروط ثالثة تشكل ضرورة مطلقة لتنجح في الحياة: إرادة إرادة إرادة.. .وبناءه

 .والحلم هو كلمة من ثالثة أحرف عـمل
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 (406) نشرة فاعتربوا

 !!الوطيار مع لبرنس العربقصة 

  بأحدى الدورات بجامعه ليستر شاير في  كانفي احدى السنوات كتب أحد الطيارين الشرفاء أنه

وكانت الدكتوره المحاضره  ،حد المساقات يتعلق بالتاريخأالطيارين، وكان  هبعض زمالئمع بريطانيا 

 .بتسامه هادئه وجميلهإبالسن ترسم على وجهها  ةعجوز كبير ةامرأ

 كوننا اردنيينلواختارت ان يكون الموضوع عن لورنس العرب  ،بالتاريخ اطلبت ان نكتب موضوع،  

 . غزال لم يكتبه قيس بليلىووكانت تتوقع ان نكتب بلورنس شعرا 

  نها حددت هذا الموضوع بالذات، أهللا  حمدتو  ؟"نتي اجيتي وال الهوا رماكيإهو "المهم قلت بحالي

 . نتباهي ولطالما قرأت عنه إ "لورنس" ةفلطالما اثارت هذه الشخصي

  وفعال  فوجدت ان الجميع يعلم تماما ماذا اقصد، "،هاي فرصتنا يا اخوان "اثناء االستراحه قلت للشباب

نه أنا بالكتابه وذكرنا كل تفاصيل الكذب و النصب و الشذوذ الذي مارسه لورنس في بلدنا وكيف أبد

 .نه شارك بجرائم حرب و قتل واغتصابأوصمه عار بتاريخنا، و

  في  ،والتمحيص قمت بتقديم البحث بالنيابه عن النشامىبعد االنتهاء من الكتابه والمراجعه والتدقيق

وقد اختفت تلك االبتسامه الهادئه التي رأيناها  ا،اليوم التالي جائت الدكتوره للقاعه وعيونها تقدح شرر

 .وبدأنا نقاش طويل و صراخ  في السابق،

   بت وتحولت لمخلوق بن عمها وال ألنها تحبه ، غضإالخالصه: العجوز الشمطاء لم تغضب ألن لورنس

 نها فقطأو ،ن بريطانيا العظمى قد فشلت بغسل عقول الكثير من شرفاء العربأألنها عرفت  ؛بشع

 . دمغه الرعاع و سقط األمم ال غيرأنجحت بغسل 

 

 !! نكتة أقبى

 في أحد مساجد إيران سمعت من ، نكتة سمعتها في حياتي أقوى : يقول الكاتب اإليراني أحمد علي دائي

فوهللا من ال يعرف اللغة اإليرانية لن "  :أثناء صالة الجمعة يقول بصوت مرتفع "إمام المسجد"الشيخ 

 ..."يرى الجنة

  ُفدنوت ، وفي جلسة الصالة تلك لمحت رجال يبكي بحرقة شديدة: ضيف أحمد علي دائي فيقولوي

 "ايرانياً وتعرف اللغة االيرانية ؟وسألته : "لماذا تبكي ألست أنت  منه 

 ما على آل البيت عليهم السالم لم يكونوا يعرفوا اللغة إنّ  ؛أنا ال أبكي على نفسي : أجابني الرجل قائال

 !! .اإليرانية

 

ام
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 تَصم أعرابيان فقَال أحُدهما لَصاحبِه َمة لتَبلُغنَّ :اخإ اِتبَعَها لطمة  :فَردَّ اآلَخر،!بَك الَمدينَةإنإ لََطمتُك لَطإ

تُُب لنَا الَحجَّ علَى يَديإك رى لعَل ّللاه يكإ    .أُخإ
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 (407) نشرة فاعتربوا

 
 
 شني صاحبهالكذب ي

  ،يُروى أن غالماً خرج من مكة المكرمة إلى بغداد طالباً للعلم، وعمرهُ ال يزيد على اثنتي عشرة سنة

فقالت: له أمه: يا بني عاهدني على أنك ال ، المكرمة قال ألمه: يا أماه أوصنيوقبل أن يُفارق مكة 

 تكذب. وكان مع الغالم أربعمائة درهم ينفق منها في غربته.

   فركب دابتهُ متوجهاً إلى بغداد، وفي الطريق َخرَج عليه لصوص فاستوقفوه، وقالوا له: أمعك مال يا

هم، فهزؤوا منه وقالوا له: انصرف فوراً أتهزأ بنا يا غالم؟ مثلك غالم؟ فقال لهم: نعم معي أربعمائة در

 يكون معه أربعمائة درهم فانصرف .

 فقال له الغالم نعم: معي ؟ .ثم خرج عليه رئيس عصابة اللصوص واستوقفهُ وقال له أمعك ماٌل يا غالم

ل إلى ضياع؟ فقال لهُ الغالم: ثم سأله لماذا لم تكذب علّي وأنت تعلم أن الما،فأخذها منه ،أربعمائة درهم

 .صدقتك ألنني عاهدت أمي على أال أكذب على أحد

  وإذا بقاطع الطريق يخشع قلبه هلل رب العالمين، وقال للغالم: عجبت لك يا غالم تخاف أن تخون عهد

ليه أمك وأنا ال أخاف عهد هللا عز وجل، يا غالم خذ مالك وانصرف آمناً وأنا أعاهد هللا أنني قد تبت إ

 على يديك توبةً ال أعصيه بعدها أبداً.

  وفي المساء جاء التابعون له من السارقين، وكل منهم يحمل ما سرقه ليسلموه إياها، فوجدوه يبكي

بكاء الندم فقال لهم: إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها.فقالوا له: يا سيدنا إذا كنت قد تبت 

ً وأنت زعيمنا فنحن أولى بالتو  .بة منك إلى هللا وتابوا جميعا

   :يقول ابن عباس: "أربٌع من كن فيه فقد ربح: الصدددق، والحياء، وحسددن الخلق، وعمر بن عبدالعزيز

الصددددددق هي العقل  العوامل التي تحث المرء علي و .""ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشدددددين صددددداحبه

 والسعادة والطمأنينة. و حب االشتهار بالصدق والشرع

 

!!
ٌ
 حكمة بل حِكم

 عمىأالشجاعة بال حذر حصان .. و.ئة حدالسيف حدان، وللسان موال...  اليد اللينة تقود الفيل بشعرة 

ال قعود نفسك على التجاهل، ليس كل ما يُ ...  شق طريقك بابتسامتك خير من أن تشقه بسيفك... و

 .الصبر شجرة جذورها مرة و ثمارها شهية... ويستحق الرد

 

 !!احلسنةالسرية 
 و  ال تنمو سريعاً، ،السيرة الحسنة كشجرة الزيتون...  الكرماء ينقصهم المال واألغنياء ينقصهم الكرم

 ،طويل جداً لمن يتألم ،سريع جداً لمن يخشى  ،الزمن بطيء جداً لمن ينتظر...  لكنها تعيش طويالً 

 .قصير جداً لمن يحتفل لكنه األبديه لمن يحب
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 ةإهداء للرفقة الغالي
 ما أعطي العبد بعد اإلسالم نعمة.. خيراً من أخ صالح، " :قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

إذا كان لك صديق يعينك على الطاعة " :وقال الشافعي... ."فإذا وجد أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به

 ..."فشد يديك به؛ فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهلة

 إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأوالدنا، ألن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا  :وقال الحسن البصري

المحبة في هللا نعمة من هللا والتواصل مع األحبة أنس  ...يذكروننا باآلخرة، ومن صفاتهم: اإليثار

  ..هم للعين قرةفومسرة 

  فإنما مثله كمثل، ء تكسبه بعد اإليمان باهلل أخا "صادقايابني؛ ليكن أول شي :وقال لقمان الحكيم البنه :

  .."شجرة"، إن جلست في ظلها أظلتك وإن أخذت منها أطعمتك وإن لم تنفعك لم تضرك

 مات عليه عالى فلما رأ، مام الشافعي فزاره صديقه اإل، زم الفراشمام أحمد ذات يوم والمرض اإل

مام أحمد بذلك.. تماسك نفسه عي أيضا.. فلما علم اإلصابه الحزن... فمرض الشافأالمرض الشديد 

 :فلما رآه الشافعي قال - ..وذهب لرؤية الشافعي في بيته

 فمرضت من اسفي عليه ...  مرض الحبيب فزرته

 إليهفشُفيت من نظري  ...  شُفي الحبيب فزارني

 

 !!جامعة السرببناللغة العربية و   
  ظلت ؛ م في عهد الملك لويس التاسع5511جامعة السربون في باريس سنة عندما فتحت يُذكر أنّه

اللغة العربية ال تصلح للعلوم  يقول أنّ من وياتي ... عام 811تدرس الطب باللغة العربية لمدة 

ولنا في اليابان والصين ... ليس هناك لغة عاجزة بل هناك أهل لغة عاجزون أصابهم الهوان، ...الحديثة

 . مثال كبرأوكوريا 

 

 !!العزمية هي كلمة السر

 العزيمة هي  ... النجاح ليس نتيجة لعدم ارتكاب أي أخطاء، ولكنه نتيجة لعدم تكرار نفس الخطأ مرتين

...   ن تتقدم في االتجاه الصحيحأاألهم من ان تتقدم بسرعة هو .. .كلمة السر وراء التغلب على أي شيء

 . على هللا أكثر من المثابرة النها تتخطى كل العراقيل ال شئ ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل

 

 رحم اهلل أمحد شبقي

  : َرأيَك فِي الَحياِة ُمجاِهداً إنَّ الَحياةَ َعقيَدةٌ و ِجهادُ  قِفإ دونَ حيث يقول 
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 هلل ثم الشكر!!الشكر

  لقوله فإن الشكر هو إحدى ثمرات التقوى "، تَتَّقُونَ لَعَلَُّكمإ  "إن كانت التقوى هي الغاية من العبادات 

ُكُرونَ  ": تعالى َ لَعَلَُّكمإ تَشإ  ".  فَاتَّقُوا ّللاَّ

 ثََرُهمإ َشاِكِرينَ  ": لقوله تعالى الشكر هو التحدي الذي أطلقه الشيطان لم يقل إبليس  " َواَل تَِجُد أَكإ

 .  !!ساجدين ولم يقل خاشعين بل قال شاكرين

  ِعبَاِدي الشَُّكورُ  ِمنإ  َوقَِليلٌ  ": لقوله تعالى هو عبادة الصفوة من خلق هللاالشكر ." 

  :هللا عليه وسلم:  وقال صلّ ".  إِنَّهُ َكاَن َعبإًدا َشُكوًرا "الشكر هو الغاية التي امتدح هللا بها األنبياء

 ".  أفال أُكوُن َعبإًدا َشُكوًرا  "

  :تُمإ َوآَمنإتُمإ  "الشكر يمنع العذاب قال تعالى ُ بِعَذَابُِكمإ إِنإ َشَكرإ جعلنا هللا واياكم من "  َما يَفإعَُل ّللاَّ

 . الشاكرين

 

 قال له أبشر!!
 ":راً َونَِذيراً  قال تعالى َسلإنَاَك َشاِهداً َوُمبَّشِ نَاهُ  "" وكذلك يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَرإ َرٰى " َوبَشَّرإ  "" لَُهُم الإبُشإ

َرٰى  را،  "إلى اليمن فقال:  رسلههللا عليه وسلم  رسول هللا صلّ  "... وامرَوَجاَءتإهُ الإبُشإ را وال تعّسِ يّسِ

را وال تنفِّرا، وتطاوعا وال تختلفا َرابِيٌّ "، وعندما سأل وبّشِ : أاَلَ قَالَ وَصلَّ هللاُ َعلَيإِه َوَسلََّم رسول هللا  أَعإ

تَنِ   "...أبشر"فقال له:  ؟يتُنإِجُز ِلي َما َوَعدإ

  هم بّشرنا الل اللُهم ظننا بك الخير وأنت الخير،في توقيت غير متوقع،  بُشرى غير ُمتوقعة،بشرنا باللهم

أقصر ُجملة تحسسك باألمان ُسبحان من َجعَل في ذكرِه "  فَإنِّي قَِريب " ...بما يسّرنا وأنت خير المبشرين

 ، فأكثروا من قول أبشر!!وتطمئن األنفسراحةً تسكن بها القُلوُب 

 

 تعزية عجيبة

 ةً مدّ  منهم أبو العبّاس، وكان بليًدا مغفاًّل؛ علّموهُ وكان  :قال اإلماُم الذّهبّي في تَعداد أبناء هارون الّرشيد

تَِج عليه «أجَرُكمهللا أعظَم »في قول  قال:  قالوا: مات ما فعَل فالن؟ :فقال  أي: نسي ؛ فذهب ليُعّزي فأُرإ

  !!قال: جيّد، قالوا: دفنّاه جيّد، وأيٍش فعلتُم به؟

 

 أعظم التغري هب التغري املقصبد الباعي
  .. كل من حقق نجاحاً مالياً و عملياً سيخبرك أنه عليك في بداية حياتك العملية أن تعمل بذكاء و شقاء

 .عـليك أن تدفع ثمن النجاح مقدماً و كامالً ، و ليس هناك طريق مختصر

  أكثر الناس ينتظرون شيئا ما ليتغيروا، وآخرون يتغيرون عندمـا تحدث لهم صدمة، لكن أعظم التغير

 .اإلرادة والشعور بالمسؤوليةوهو التغير المقصود الواعي النابع من التأمل 
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 !!مساحة املمكن

 أنك لم تختم القرآن كل ثالث أو لم  ينصح األستاذ الدكتور محمد الطوالبة بقوله: ال تقف متحسراً على

ال تنتظر طويالً على رصيف الِحرمان، وتفكر في بعيد ...تقم الليل كله، أو لم تبِن مسجًدا أو داراً لاليتام

ممكن أن تقرأ ولو صفحات، وتصلي ولو سجدات، وتتصدق ولو فكر في مساحة الممكن لديك، ،لم تنله

 .بتمرات

  وفعل رجل الممكن الذي   !!المتاح وعلى غير ميعاد وسقت كلبًا "فدخلت الجنة"لقد فعلت إمرأة الممكن

الطريق إلى هللا يحسب   !يسره هللا، وأماط غصن شوك أو شجرة عن الطريق فنال من هللا المغفرة

وإن تقرب إلّي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه ... بالحركة إلى األمام "

 .باعا... "

  كلمة طيبة، ، فقليل دائم خير من كثير منقطع ..فال تتوقف محتقًرا خطوة، وال تتوقف منتظًرا وثبة

ال  " ..نصيحة، رسالة، شق تمرة، جبر خاطر، تسبيحة أو تهليلة، تبَسُّم، فرح تدخله على قلب مسلم

 ". تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

 ألن مساحة الممكن تتسع  !!حاسب نفسك على مستحيل تمنيته، بل على ممكن ضيعتهأالّ ت :تذكر كل ليلة

ال تترك طريق المجاهدة، وال ترضى لقلبك الغفلة، ، باألعمال، ال باآلمال، وأحب األعمال أدومها وإن قل

 وال تكف عن الدعاء، وال تترك لنفسك هواها، وبإذن هللا إنك ستصل. 

 

 !!األمس خربةوعربة، اليبم 
 صنعون فى األبطال ال يُ ...  درب عقلك على االمساك بزمام المبادرة دائماً .. كن الفعل وال تكن رد الفعل

 . صنعون من اشياء عميقة في داخلهم، هي اإلرادة و الحلم و الرؤيةاألبطال يُ  ،صاالت التدريب

  كن ...  بالصعاب التي يتغلب عليهاال يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته، بقدر ما يقاس

خذ من اليوم عبرة، وخذ من األمس ... و منظماً ومستقيماً في حياتك، وستكون فائق النجاح في عملك

 .خبرة

 

 !!أقصى مراحل النضج

 وينظر للراحلين عنه  التي ال جدوى منها، ويتجنب الُمناقشات ال يُعاتب أحًدا، عندما تتحول لشخص

 .فاعلم بأنك بلغت أقصى مراحل النضج بصمٍت وهدوء، ويستقبل الصدمات ،بهدوء

 

 رحم اهلل املتنبي

 : ُعيُوِب النّاِس  في أرَ  َولم إذ يقول  ً  .َكنَقِص القاِدِريَن على التَّمامِ  ....َشيإئا
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 ناقلة املالريا!!
  كالمالريا والحمى الصفراء؟!...الخ، أما الذكور هل تعلم أن أنثى البعوض هي الناقل لألمراض المعدية

فتتغذى على مواد الفضالت األخرى ثم تموت!!...وقد كانت المالريا يوما القاتل األول لإلنسان، وال 

 زالت تقتل الماليين، وعندما درست البعوضة وجد فيها عجائب .

 ا ثالثة قلوب كاملة في جوفهاله... سن في فمها 84لها و... أنثى البعوضة لها مائة عين في رأسها ... 

 ،لها ثالثة أجنحة في كل طرف من أطرافها ...لها ستــة سكاكين في خرطومها ولكل واحدة منها وظيفتها

 ...!! . مزودة بجهاز تحليل للدم فهي ال تستسيغ أية دماءو

  ري فى الظلمة تحت الحمراء ويعكس لها لون الجلد البش مزودة بجهاز حرارة يعمل مثل نظام األشعة

مزودة بجهاز لتمييع الدم حتى و ،لى لون بنفسجى مثل أنظمة الرؤيا الليلية التي يستعملها الجنودإ

 .يسري في خرطومها الدقيق جداً أثناء عملية المص

  مزودة بجهاز تخدير موضعي يساعدها علـــى غرز إبرها في جسم اإلنسان دون أن يشعر أو يحس

مزودة بجهاز للشم تستطيع من خالله شم رائحة عرق اإلنسان من لما أنها ع... بقرصة حتى تمص الدم

 .!!  بعيدةمسافة 

  هل تعلم أنــه لما ضرب هللا مثال في البعوضة تعجب الكافرون وقالوا كيف يليق بخالق الكون أن يضرب

ِرَب  :"قال تعالى ؟مثالً بحشرة صغيرة يِي أَنإ يَضإ تَحإ َ اَل يَسإ ا الَِّذيَن إِنَّ ّللاَّ قََها ۚ فَأَمَّ َمثاًَل َما بَعُوَضةً فََما فَوإ

 ".آَمنُوا فَيَعإلَُموَن أَنَّهُ الإَحقُّ ِمنإ َربِِّهمإ 

    ۖ" ۘ ذَا َمثاًَل ُ بَِهٰ ا الَِّذيَن َكفَُروا فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد ّللاَّ وأغرب من كل هذا فإن العلم الحديث وبعد "... َوأَمَّ

سبحــــان ذى الملكوت فالتركيب المذهل للبعوضة وما عليها من جراثيم،  كتشفاُ  ؛ةسن 5811مرور 

 !!" .والجبروت والكبرياء والعظمة

 

 !! يقبل ابن القيم رمحه اهلل
 ر في قلبه عينينإ فإذا رأى الجنة  يرى بها النار، وعين  عين يرى بها الجنة، ...ذا أراد هللا بعبد خيراً فجَّ

أسال هللا أن يرزقني وإياكم بصيرة ينير بها ،وإذا رأى النار أقصر عن المعاصي الطاعات،أكثر من 

 .وأن يهب لي ولكم سكينة يشرح بها قلوبنا  دروبنا،

 

م من اخلوط
 
 أتعل

 إن الجبان يموت ...  إذا خدعك أحدهم مرة فهو مخطئ ... و لكن إذا خدعك مرتين فإنك أنت المخطئ

 نعمل  يمكننا عمل الكثير بالحق، لكن...  الشجاع ال يذوق الموت اال مرة واحدةآالف المرات، ولكن 

 .بالحب أكثر
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ها خمزية!!..قصة واقعية
 
 .لكن

 

 من المواقف المحرجة جدًّا التي تعرضت لها عندما كنت :في مقابلة مع المرحوم عبدهللا األصنج يقول

وردتني شكوى من المؤسسة االقتصادية تقول أن القمح المستورد من م : 5191وزير خارجية في عام 

  .ألمانيا غيرصالح

  وبعد حضوره تكلمت معه حول موضوع القمح ُمنتهي الصالحية، والحظت  ،فاستدعيت السفير األلماني

فغضبت وازددت في التوبيخ له وهو جامد ال يرد بكلمة واحدة، وبعد أن  ،بروًدا على وجه السفير

   .هيت قال لي: هل انتهيت يا سيادة الوزير ؟ قلت: نعمانت

 ونحن في بالدنا ليس لدينا موسًما للزراعة  ،قال: أنتم في اليمن لديكم موسم الزراعة على مدار العام

ومع ذلك تبرعت لكم  ،غير ثالثة إلى أربعة أشهر فقط، وباقي العام ثلوج ال نستطيع أن نزرع فيها

 .من القمح ألمانيا بمئات األطنان

  وعندما وصلت الباخرة إلى ميناء الحديدة ظلّت في الميناء ما يُقارب الشهر ولم يتم تنزيل الحمولة، 

ت السفارة أن تستأجر من ينزّ  ،ووصلتنا شكوى وخاطبناكم ولم يتم الرد ل الحمولة من ظهر فاضُطرَّ

 .تسعة أشهر وبعد ذلك ظلَّ القمح ُملقى على رصيف الميناء  ،السفينة

   ض للمطر والشمس والرطوبة وعندما علمت السفارة بذلك استأجرنا شاحنات ونقلناه إلى وتعرَّ

وظل لديهم ما يقارب سنة كاملة وبعد ذلك بدل أن يوزعوه على  ،مستودعات المؤسسة االقتصادية

 ...!!المحتاجين قاموا ببيعه

  مثال حي للتسيب  !!أيام شهر ينايروأنا أتصبَّب عرقًا في يوٍم بارٍد من  ،خرج السفير من مكتبي ...

 والالمباالة وعدم اإلهتمام بالمصلحة العامة في بالدنا العربية واإلسالمية ..

 

 ... مصر!!ني السرو اجلبفيةع

 
 وأظهرت  ..مصر فيين السرو الجوفية  شمال واحة الفرافرة بالصحراء البيضاء نُشرت بالصورة... ع

سواء إنسان أو حيوان أو حتى طائر، فتبدأ  ي،كائن ح يتظل جافة حتى يقترب منها أ ،عين مياه طبيعية

تبدأ  حلترفتستطيع أن تشرب وتغتسل وتأخذ منها ما يكفيك، وإذا  ،المياه ترتفع تدريجيا حتى تمتليء 

 . في الجفاف تدريجيا حتى تختفى تماما

 بعد ثم يجفويتوقف  ،ا حتى يجف تماماالعجيب هو أن أي مصدر مائي جوفي يضخ الماء ليال ونهار 

إذا اقترب منها أي  خرج مائها إالّ فهي ال تُ  ؛فهذا على العكس تماما ؛ا في عين السروأمّ  ،فتره من الزمن

 ....حتى لو كان عصفور صغير تخرج له الماء برضاء تام حتى يرحل وترجع إلى الجفاف ؛كائن حي

َسُن الإَخالِ " ُ أَحإ  ".!!ِقينَ فَتَبَاَرَك ّللاَّ
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 (413) نشرة فاعتربوا

 اخلوطر قادم فاحذروه!!

 

  يجب تخصص جلسة دورية مع عائلتك لمناقشة امورهم، واالبتعاد عن العالم الخيالي،  عائالتنا إلى أين

تسير بمفردها،!! إلى أين  طريقنا مملوء بالذئاب المفترسة؟! وقافلة البيت تسير؟؟!... ونحن في زمانٍ 

 ...لن يبقى شيء أسمه األسرة كما يخطط لناتيقظوا، ؟ 

   !!بيٌت كل فرد فيه دولة إلى أين نسير؟؟ بيت خاٍل من المشاعر .. وجوجل متخم بالمشاعر والحب

بيٌت ال جلسات ال حوارات، ال ، ، ال يعرفه وال يقربهومتصل بشخص آخر مستقلة، منعزل عن اآلخر

 ا بيوت العنكبوت واهية .! هكذتيقظوا مناقشات ال مواساة!

  األم التي كانت تلملم البيت بحنانها، تحولت !! وصار "راوتر"األب الذي كان تجتمع حوله العائلة... تبدل

األبناء تحولوا من مسؤولين إلى اين نسير؟؟.. !! ...في بيوٍت الكل مشغول عن الكلوصارت واتس آب... 

 إعجاب من هنا وهناك!!يتسولون كلمة ،إلى متسولين

  وتعجب بصورهم  وزوجها بجانبها إلى اين نسير؟؟! الزوجة تعلق على كل منشورات الرجال الغرباء، ف

زوج ياُلطف هذه ويتعاطف مع تلك، وهن غريبات بعيدات... وزوجته و .. يترقب منها كلمة إعجاب

  ...بالقرب منه ولكنها لم ترى العطفه وال لطفه

  ولكنها ال تدري ماذا يوجد في ال يمر منشور إال ووضعت بصمتها عليه،  ...مواقع التواصلأم تراقب

وهو ال يعلم ماذا يدور في أب يهتم بكل مشاكل العالم، و .!وهل لها بصمة في سكينته ومودته ؟بيتها... 

  ...وال يستطيع تحليل الجفاف العاطفي والروحي فيهبيته!!. 

 الحل  ...مع الغرباء الذين ال نعرفهمألننا نبحث عن رسالتنا خارج البيت ببساطة  ...رنا هكذا ؟؟لماذا ص

ليس مطلوبا منكم أن تصلحوا العالم   ...والعالج هو أن نتيقن أن الرسالة الحقيقية هي التي تبدأ من البيت

 .، ولكن لو نّظف كل واحد منا بيته ألصبح المجتمع كله نظيفا

 

 احللم واألناة!!

 

  ياهذا أردت أن يستفزني : أن رجالً أغلظ على الخليفة عمر بن عبدالعزيز في الكالم فقال له عمريُذكر

  .فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا!، انصرف رحمك هللا ،وأنا بعز الُسلطان ،الشيطان

 

 العال مة يبسف القرضاوي

 
  : حول مسائل في فروع الفقه أو على هامش  ؛نغرقها في بحر من الجدلمن الخيانة ألمتنا اليوم أن يقول

العقيدة، اختلف فيها السابقون، وتنازع فيها الالحقون، وال أمل في أن يتفق عليها المعاصرون، في حين 

 ننسى مشكالت األمة ومآسيها ومصائبها التي ربما كنا سببًا أو جزًءا من السبب في وقوعها.
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 (414) نشرة فاعتربوا

 !! التاريخ اإلسالميقبى اعتذار في أ

 

  فقام بالل مدهوشاً غضبان أسفاً ... والله  !؟حتى أنت يا ابن السوداء تخطئنيلبالل أبو ذر حين قال

إنك ؟! أعيّرته بأمه، يا أبا ذر  :ثم قالفتغير وجه الرسول ، صل هللا عليه وآله وسلملرسول الله رفعنك أل

 .  :وقالأبو ذر فبكى   !!جاهليةك امرؤ في

 وقال :  .. ووضع خده على الترابؤاتى أبو ذَر  ..ثم خرج باكياً من المسجد، استغفر لي، يارسول الله

  !! أنت الكريم وأنا المهان،رفع خدي عن التراب حتى تطأه بِرِجلكأوالله يا بالل ال 

 ثم قاما وتعانقا ة، واحدة لله سجدسجد اً طأ وجهأوقال: والله ال  ..قترب وقبّل ذلك الخدافأخذ بالل يبكي و

إن أوعفوا ًٓ أختي، عفواً أخي  :واليوم بعضنا يُسيء للبعض عشرات المرات فال يقول...   وتباكيا!!

فال يقول سامحني ويخجل ، بعضنا يجرح بعضا جرحا عظيما في عقيدته ومبادئه وأغلى شيء في حياته

 .يعتقد البعض أنها إهانة للنفسيم، و خلق عظعتذار ثقافة راقية الا .. "من كلمة " آسف

 

 أي الرجال هذا؟؟!!!

 

  ،ٌيخاف أن تُخدش سيارته فيغطيها، ويترك زوجته أو إبنته تخرج أمام  ذئاب ال ترحم؛ وهي متبرجة

 تلبس ضيق الثياب وال يخاف أن يُخدش ِعرضه !!

شرى...!
 
شرى... ب

 
 ب

 

  :عنإهما آِخذٌ بيَِدِه، إذإ َعَرَض َرُجٌل، فَقاَل: كيَف َسِمعإَت يقول الراوي ُ ِشي مع ابإِن ُعَمَر َرِضَي ّللاَّ بيإنَما أنَا أمإ

ِ صلَّ هللاُ عليه وسلََّم يقوُل: إنَّ  َوى؟ فَقاَل: َسِمعإُت َرسوَل ّللاَّ ِ صلَّ هللاُ عليه وسلََّم يقوُل في النَّجإ  َرسوَل ّللاَّ

نِ  َ يُدإ تُُرهُ، فيَقوُل: أتَعإِرُف ذَنإَب َكذَا؟ أتَعإِرُف ذَنإَب َكذَا؟ فيَقوُل: نَعَمإ أيإ ّللاَّ ِمَن، فَيََضُع عليه َكنَفَهُ ويَسإ  ي الُمؤإ

نإيَا، وأَنَا أغإ  تَُها َعلَيإَك في الدُّ َرهُ بذُنُوبِِه، وَرأَى في نَفإِسِه أنَّه َهلََك، قاَل: َستَرإ َها لَك ِفرُ َرّبِ، حتَّى إذَا قَرَّ

َهاُد:  ا الَكافُِر والُمنَافِقُوَن، فيَقوُل األشإ َهُؤاَلِء الَِّذيَن َكذَبُوا َعلَى َربِِّهمإ أاََل "اليَوَم، فيُعإَطى ِكتَاَب َحَسنَاتِِه، وأَمَّ

ِ َعلَى الظَّاِلِمينَ   ."لَعإنَةُ ّللاَّ

 !!ىل مغناطيس جبارإستتحبل 

 
  ليه كل ما هو إلى مغناطيس جبار، يجتذب إما دمت مؤمناً بهدفك و متوكال على هللا، فانك ستتحول

 . حداث واالشخاص والمعلومات لتحقيق هذا الهـدفضروري من االشياء واأل

 
 
 !!امأعرابي شت

 
 ها هنا ، أمامكأيُها الزائر قبري اتُل ما ُخطَّ  :مات فأوصى أن يُكتب على قبره ،كان ُهناك أعرابي شتام

 .!!ليتها كانت عظامك ،باتت عظامي
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 (415) نشرة فاعتربوا

 ذنبب اخللبة ... ووسائل التباصل االجتماعي!!

 هل تعلم أن هللاَ :  كتب أحُد طلبة الِعلم الفَضالء في فائدة عجيبة فتح هللا تعالى عليه بها ؛ وفيها يقول

هللا بأن الصيَد اقترب منهم حتى إن أحدهم يستطيع أن ابتلى الصحابةَ وهم في حال اإلحرام؛ إبتالهم 

 . يصيده بيده دون استخدام آلٍة للصيد

   يإِد تَنَالُهُ أَيإِديُكمإ َن الصَّ ٍء ِمّ ُ بَِشيإ ُ َمن َوِرَماُحُكمإ ِليَعإلَمَ  إقرأ قولَه تعالى : " يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواإ لَيَبإلَُونَُّكُم ّللاَّ  ّللاَّ

تََدى بَعإَد ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم " ، وفي هذا الزمن يتكرر ابتالٌء عظيٌم ِجدًّا، ولكن يََخافُ  هُ بِالإغَيإِب فََمِن اعإ

 !  . !بشكل مختلف.!!   كـــيـــف ؟؟

  َور والمقاطع المحرمه صعبا نوعاً مـا ، بعكس الحال قبل عشرة أعوام تقريباً كان الحصوُل على الصُّ

تُِم َعلَى أَفإَواِهِهمإ  االن...  َم نَخإ ففي خلوتك ال يغرنك صمُت أعضائـك، فـإن لهـا يـومـاً تتكلـم فـيـه: "الإيَوإ

ِسبُوَن " ُجلُُهمإ بَِما َكانُوا يَكإ َهُد أَرإ   .َوتَُكِلُّمنَا أَيإِديِهمإ َوتَشإ

 لى الذنب أعظم من خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت ع :وفي هذا المعنى يقول أحد السلف

سمعُت خشخشةً في الباب، فبلغ قلبي حنجرتي،  يقول أحد من ابتلي بالنظر للحرام:"،  الذنب إذا فعلته

ة .. الم يعلم هذا المسكين... ان هللا أقرب  وانقطع نفَسي، فأغلقت جهازي، وفتحت الباب؛ فوجدتها هرَّ

 إليه من حبل الوريد...!! 

 فمن هدم ، ."َصُل إليه من ِخزيٍ في هاتفه الذكيِّ إال جدار "مراقبة هللاليس بين الرجِل وبين ما يُو

أ!، وما أقبح الجرأة على هللا!! ، في الوقت الذي نقول فيه هذا زماٌن الوصول فيه إلى  :الجدار؛ فقد تجرَّ

 .  !هذا زماٌن القرب فيه من هللا بترك الحرام أعظم من غيره :الحرام أسهل من غيره.. يجب أن نقول

 ثَاِل ِجبَاِل تَِهاَمةَ  :قال رسول هللا :فعن ثوبان قال َم الإِقيَاَمِة بَِحَسنَاٍت أَمإ تِي يَأإتُوَن يَوإ لََمنَّ أَقإَواًما ِمنإ أُمَّ "أَلَعإ

ِ ِصفإُهمإ لَنَ  بَاُن: يَا َرُسوَل ّللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َهبَاًء َمنإثُوًرا. قَاَل ثَوإ عَلَُها ّللاَّ ا َجلِِّهمإ لَنَا أَنإ اَل نَُكوَن ِمنإُهمإ بِيًضا فَيَجإ

َوانُُكمإ َوِمنإ ِجلإَدتُِكمإ َويَأإُخذُوَن ِمنإ اللَّيإِل َكَما تَأإُخذُونَ  ُن اَل نَعإلَُم قَاَل: "أََما إِنَُّهمإ إِخإ ا َونَحإ  َولَِكنَُّهمإ أَقإَواٌم إِذَا َخلَوإ

ِ انإتََهُكوَها".  بَِمَحاِرِم ّللاَّ

 

 املغبار!! ةزوج البوطل
 المتشبثة "زوج البطلة "عانق البطله بكاميرا عظيمة يجلس خلفها المخرج البطل يُ !!! اغلب المسلسالت 

م ل لهعدّ وهو خلف الكاميرا يُ ، تابع زوجته في أحضان غريب يتحسسها ويتلمسها يُ ؛ برقبة البطل !! 

 !!!أوضاعهم لتوصيل رسالته السامية دراميًا

 

 اهلل عليه 
 
 وسلمقال صل

 " إياكم والظنَّ فإنَّ الظن أكذَُب الحديِث وال تََحسَُّسوا وال تََجسَُّسوا وال تَنَاَجُشوا وال تََحاَسُدوا وال تبَاَغُضوا

 ".وال تَدابَُروا وكونوا عباَد هللاِ إخوانًا
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 (416) نشرة فاعتربوا

 الدين والسياسة ... كلمات ذهبية ؟!!

 إن من تدين ولم يتسيس : رئيس اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين كتب فضيلة الدكتورأحمد الريسوني

 ! !فقد ترهبن، ومن تسيس ولم يتدين فقد تعلمن، ومن جمع بينهما فقد تمكن

  فالتدين المنقطع المتباعد عن السياسة وعن شؤون المجتمع وشؤون األمة وشؤون الخلق ، هو نوع من

الدين والتدين هي نوع من العلمانية، وإنما الدين سياسة  الرهبانية، والسياسة المنقطعة المجردة من

  .الخلق بالحق

  فالسياسة الحقة هي كل تدبير وكل عمل من شأنه أن يؤّمن للناس دنياهم وآخرتهم، ويكونون معه وبه

  .أكثر صالحا وأقل فسادا، وأكثر عدال وأقل ظلما، وأكثر سعادة وأقل شقاوة

 وكل  ،نبياء إنما بعثوا لتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلهاوقد قرر علماء المقاصد أن األ

فقه للدين ال يُراعي هذه القاعدة الكبرى، وال ينظر وال يجتهد من خاللها، فهو قاصر مقصر، ومتنكب 

 !لطريق األنبياء، وحائد عن سياستهم التي تقيم الحق وتنفع الخلق

 

 !!بئس أخب العشرية

  ِهللا عليه  هللا عليه وسلم رجل فقال صلّ  المؤمنين عائشة قالت: أنه استأذن على النَّبي صلّ عن أُّم

فقلت له: يا  ،فلما دخل أالن له الكالم ،ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة  :وسلم

زلةً عند هللا من تركه فقال: أي عائشة، إنَّ شرَّ الناس من ،رسول هللا، قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول

 ".أو ودعه الناس اتقاء فحشه

 

 الغرية والرجبلة!!

  ُحكى أن أعرابياً في الجاهلية ُزفّت إليه عروسه على فرس، فقام فقتل تلك الفرس التي ركبت عليها ي

فقال لهم: خشيت أن يركب السائق مكان   !!فتعجب الجميع من حوله وسألوه عن سّرِ عمله العروس،

ً جلوس   !زوجتي وال يزال مكانها دافئا

 

 !!  من طرائف اجلاهلية

 " ظناً منه أنها شديدة الُحسن  ،تزوج األخطب بن عوف من فتاة تُدعى " فتنة " من قبيلة " األرمكي

والجمال لذلك أسموها فتنة، ولما رآها ساءه قبحها ودمامتها، فانتظرها حتى نامت، وحّزم أمتعته وهّم 

بالمغادرة، وقبل مغادرته أدركته أمه فقالت له: إلى أين يا ولدي أنت ذاهب في ليلتك األولى من الزواج 

فقال : الفتنة نائمة .. لعن هللا َمن  فقالت له : وماذا عن فتنة ؟، فقال لها: إني مغادر إلى أرض الكوفة ؟

 ! !!.. أيقظها
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 (417) نشرة فاعتربوا

 شر البلية ما يضحك!!

  زوجة رئيس وزراء الدنمارك الرس تعمل كمعلمة في إحدى المدارس، استدعاها مدير المدرسة

القانون في الدانمارك يسمح أن تُحضر معك الجتماع طارئ، لمناقشة أخطائها في العمل، ِعلما بأّن 

 ...مرافقاً في هذه الحالة، حتى يكون شاهداً على أحداث الجلسة

  بالطبع أحضرت معها زوَجها والذي هو رئيس الوزراء، ليحضر معها االجتماع بصفته زوِجها، ورغم

درسة رغم وجود الزوج ذلك انتهى اللقاء مع المدير، بفصل المعلمة نهائياً من العمل كمعلمة في الم

   !!. رئيس الوزراء

  ه، والمعارضون اتّهموه بأّن الهدف من وجوده في االجتماع هو للتأثير بالطبع الصحافة لم ترحمإ

 ، قارن هذا مع ما يحدث في بالدنا ؟؟! والضغط على قرار إدارة المدرسة

 يناقش أخطاءها ؟ كيف يتجرأ مدير المدرسة على استدعاء زوجة رئيس الوزراء الجتماع إذ!!  

 .  !!واألدهى من ذلك كيف يتجرأ على إقالتها وزوجها رئيس للوزراء ؟

  ًيا إلهي كل هذه الفوضى   ..!! واألكثر عجباً من ذلك كيف أن زوجة رئيس الوزراء تعمل كمعلمة أصال

 فعال شر البلية ما يضحك!! .  !!  تعم الدنمارك ونحن ال نعلم

 !!كن يف الدنيا كأنك غريب
  ّكن في الدنيا"هللا عليه وسلم بمنكبّي فقال :  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : أخذ رسول هللا صل 

  :من التطبيقات المهمة لهذا الحديث الشريف"، كأنك غريب، أو عابر سبيل 

 ،ب الغريإذ  قال العلماء في قول النبي صل هللا عليه وسلم غريب، أن هذه الكلمة جامعة ألنواع النصائح

لقلة معرفته بالناس قليل الحسد، والعداوة والحقد والنفاق والنزاع، فالغريب يجلس قلياًل ثم يرحل، ال 

 . يعرف أحًدا وال يعرفه أحد

   ،هو أشد حااًل من الغريب وأكمل زهًدا،، فلقلة إقامته في المكان فوكونه عابر سبيل، أي ماًرا بطريق

ة واألهل والعيال وسائر التعلقات في الدنيا، التي هي منشأ االشتغال كان قليل الدار والبستان والمزرع

 .عن الخالق

 من أخالق املصوطفى!
  كَر، ويُقلُّ اللَّغَو ، ويُ قال:  عبدهللا بن أبي أوفىعن ثُر الذِّ ُ علَيِه وسلََّم يُكإ ِ صلَّ ّللاَّ صَّالةَ، طيُل الكاَن رسوُل ّللاَّ

ُر الخطبةَ، وال يأنَُف أن  .يمشَي مَع األرَملِة والمسكيِن، فيَقضَي لَهُ الحاجةَ  ويقّصِ

 عالمات ومعلبمات!!
  أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريٌم حين تأخذ أحزان غيرك، ولطيٌف حين تهتم بمن ال يهتم

بك، وجميٌل عندما تبتسم وفي قلبك حزن عظيم، ال تبحث عن قيمتك في أعين الناس، إبحث عنها في 

 فإذا ارتاح الضمير إرتفع المقام .ضميرك، 
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 (418) نشرة فاعتربوا

 حكاية قصيدة الشاعر البدوي!!

 كثيراً في كتب األدب والتراث العربي، عندما يروون حكايته الطريفة وقد وقف ألول مرة بين   شاعر ذكر

ريحته تسعفه ق يدي الخليفة العباسي المتوكل، مادحاً وهو الشاعر البدوي القرشي الفصيح المطبوع، فلم

 :بأجمل من هذا الكالم يقوله للخليفة

 وكالتيس في قراع الخطوبِ  ...  أنت كالكلب في حفظك للود          

 من كبار الدال، كبيَر الذًنوِب    أنت كالدلو ال عدمناك دلوا ... ً           

 كالكلب في حفظه الود  ويُدهش الحاضرون في مجلس الخليفة من هذا الشاعر، الذي يمدح الخليفة بأنه

  .وكالتيس في مواجهة المصاعب واألخطار، وكالدلو الذي يحمل الماء و يجلبها

  لكن الخليفة لم يغضب، ولم تصبه الدهشة، وإنما ادرك فطرة وبالغة الشاعر وخشونة تعبيره، بسبب

ذي خلله نسيم لطيف يغمالزمته البادية... فأمر للشاعر بدار جميلٍة على شاطئ دجلة، لها بستان بديع، يت

 الروح. 

  أخذ الشاعر يخرج إلى محالت بغداد يُـطالع الناس ومظاهر مدينتهم وحضارتهم وترفهم، ويُـقيم الشاعر

"علي ابن الجهم" مدة على هذه الحال، والعلماء يتعهدون مجالسته ، ثم يستدعيه الخليفة فتكون 

  :قول مطلعهاالمفاجأة ...فينشد قصيدة من أرق الشعر وأعذبه... ي

     جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري.   ....   عيون المها بين الرصافة و الجسر 

 سلوت ولكن زدُت جمراً على جمِر .   ....   أعدن لي الشوق القديم و لم أكن

 .ويصيح المتوكل: انظروا كيف تغيرت به الحال، خشيت عليه أن يذوب رقة و لطافة

 

 رمحه اهللقال احلافظ الذهبي 

 "فرحم هللا امرءاً أقبل  ،والحت مبادئ رفع الِعلم وقبضه من الناس ،واستحكمت األهواء ،عم البالء

على شأنه، وقصر من لسانه، وأقبل على تالوة قرآنه، وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين، 

 .وَعبََد هللا قبل أن يبغته األجل، اللهم فوفق وارحم

 

 وجبده!!كرم اهلل 
  ََعنإهُ  قَال ُ ُ َعلَيإِه َوَسلَّمَ : َعنإ أَبِي ُهَريإَرةَ َرِضَي ّللاَّ ِ َصلَّ ّللاَّ ُ َعزَّ  : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ إِذَا َهمَّ َعبإِدي وجل قَاَل ّللاَّ

تُبُوَها َعلَيإِه، تُبُوَها َسيِّئَةً،  بَِسيِّئٍَة فاََل تَكإ تُبُوَها َحَسنَةً،َوإِذَا هَ   فَِإنإ َعِملََها فَاكإ َملإَها فَاكإ فَِإنإ  مَّ بَِحَسنٍَة فَلَمإ يَعإ

ًرا تُبُوَها َعشإ  . َعِملََها فَاكإ

 

 !!هب الضحية املصلحدائمًا 
 فّر الذئب، فنجى القطيع، واطمأن  ...تسلل الذئب، فصاح الديك، فنبح الكلب، فانتبه الراعي، فقام األهل

 !األهل، فذبحوا الديكاحتفل  ...الراعي، واستلقى الكلب
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 (419) نشرة فاعتربوا

 !!....احلياة دواره

  في  يوم قائضو ...لى عمان وبالعكسإكان سائق سيارة تكسي عمومي ينقل ركاب من عجلون ذُكر أنه 

 ؛براك هل أشرالطريق وعلى  ،باتجاه عمان انطلقت السيارة بركابها الخمسة كالمعتادحار جدا....  كان الجو

  :فتوقف وقال للركاب بالكرسي الخلفي

  المقعد :فاعترض أحد الركاب وكان يرتدي طقماً وكرافة أنيقة وقال للسائق ...نار دبروه عندكم حرام الدنيا

مك بحرف واحد.... بدو يطلع غصب فال تفتح :قائالً  السائقفزجره  ... الخلفي فيه ثالثة ركاب ومكتمل

 . ولّوح بمفتاح الجنط،راسك  بكسر عنك.... وإذا ضليت تحكي 

  فتوقف وقال  ،بسيارته إلى أن أشار له راكب آخر السائقانطلق  ...صمت الرجل مرغماً وصعد الراكب

فعاد نفس الرجل األنيق ليعترض !!  .... الدنيا شوب كتير!!بروه عندكنم حرامد :للركاب في المقعد الخلفي

  سك..أربكسر  تسكت يا أفندي وإال  .. تهديده السائقوكرر 

  وزاد ضيقهم كوع هذا بصدر ذاك وعظامهم تكاد تتحطم حتى  وجلسوا فوق بعضهم،صعد الرجل الخامس

حتى أحاطت به الشرطة ، سيارته في كراج عمان السائقوفي اليوم التالي ما إن صّف  ..!!وصلوا

 ؟!.وساقوه إلى المحكمة رغم صراخه وسؤاله المتكرر: شو عامل

  وعندما وقف أمام القاضي كانت المفاجأة.... إنه نفس الرجل  ....يخبركالقاضي  اآلن :اً فكان الرد مختصر

 تكسربعدك بدك  :قال له القاضي! ....األفندي األنيق الذي كان معه يوم أمس وأهانه وهدده بمفتاح الجنط

  :وقال السائقفضحك  راسي بمفتاح الجنط!؟

  فضحك  ..تك يا راعي المرّوهووأنت ومر ..واليوم صار بإيدكمفتاح بيدي الكان أمس وهللا يا سيدي

طّول بالك وهدي شوي ومسح وجهك  ؛إذا صار مفتاح الجنط بيدك ..تعيدها روح وال عاد : القاضي وقال

  !!يصير بيد غيرك والحياة دوارة.. غدا ،اليوم المفتاح بإيدك ..بالرحمن

 فهل من معترب؟؟!!
 وفى  ،صحا بعدها بأيام ،قبل وفاته دخل في غيبوبة لمدة عام كامل العرب؛لم أن أحد الممثلين عهل ت

هاتي "يكررها هو ينطق إال بكلمة واحدة ولم لكن لسانه  ،لقنه الشهادةت الممرضة تُ اءلحظة موته ج

 ذا!!كهألن حياته كانت  "بوسة

 هنيئا للشيخ كشك!!

  عام قال الحمد هلل  31قالوا  ،ر النبى لما ماتسأل أوالده كم كان عم ،الشيخ كشك فى ليلة جمعةيُذكر أن

ولما صحى الصبح قال لزوجته لقد رأيت فى المنام انى مت على يد النبى وعمر بن  ،لقد اتممتها الليلة

 ...!!توفى وهو ساجدوصلى ركعتين في البيت وتوضأ  ... ثمالخطاب وغسلنى النبى
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 (420) نشرة فاعتربوا

 !!صرخة نذير

  البنات للوجه ولمقدمة شعر الرأس، وخصل الشعر من الظهر، والمكياج في األسواق، انتشار كشف

 نذير شؤم. والمنتزهات والمطاعم، ووسائل اإلعالم ... والتهاون في اللباس،

  العبايه قصيره تظهر فيها السواعد بما فيها من أساور وساعة، والتفاخر بكف االرجل ونوعية الحذاء

في خواتنا ألى من حولنا من إ بجدية وامانة  انظروا ، وظهور لباس البنطال،والخلخال، وظهور الكعب

 بعض البيوت اإلسالمية.!!  

 ناس نعرف أ نرى  !أين مراقبه االبوين من متابعه بناتهم ؟ لماذا هذا التغيير وعدم الحياء فيهن؟

 إنها لمشاهد مؤلمة  !!؟ولكن ماذا أصابهم ؟!!   أمهاتهم و آباءهم من أهل الخير وفيهم خوف من هللا

  !!.؟؟ كيف وصلنا لهذا الوضع  !!لماذا التساهل مع األبناء؟؟!..

  !!كيف غاب عنا الخوف من هللا ما فائدة أن تكون في الصف األول بالمسجد وإبنتك باألسواق هكذا؟؟

دور أين فوإذا غاب عن هؤالء البنات مخافة الرقيب األعلى  !كيف نأمن من عقاب هللا*؟؟  !!؟؟

  ..إنها أمانة سيُسأل عنها كل أب وأم يوم القيامة !!الوالدين ؟؟

  بنتك يشجع الكثير من إتهاونك بحجاب م؟؟!! يديكأيكون هدم الحجاب في هذا البلد على أتحبون أن

َسبُونَهُ َهيِّنًا َوُهوَ  ،"االمر خطير والٌمصاب جلل قريناتها، ِ َعِظيمٌ  ِعندَ  َوتَحإ كالم هللا فأين نذهب ب" ّللاَّ

 قبل فوات اآلوان.عي هذه الرسائل نلف !!وكالم رسوله؟؟

 من  واذا نزل سخط هللا فإنه يعم الجميع فال ينجو منه االّ ، المنكرات من جميع الجهات والقلوب غافلة

ُروا بِِه أَنَجيإنَا الَِّذيَن ،"كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ا نَُسوا َما ذُّكِ َن َعِن السُّوِء فَلَمَّ يَنإَهوإ

 ".َوأََخذإنَا الَِّذيَن َظلَُموا بِعَذَاٍب بَئِيٍس بَِما َكانُوا يَفإُسقُونَ 

 

 نعم الزوجة الصاحلة!!

 فذكرالزوج الذي نجا عن  ،لما غرقت العبارة سالم اكسبريس كان فيها رجل وزوجته راجعين من الحج

 فقلت هل هذا ،ألبس حجابي كامل حتىخرج افقالت وهللا ما  ،تخرجلصرخت فيها  زوجته التي غرقت،

فلما ي، فلبست وخرجت مع ،!!الت حتى لو مت اقابل ربنا على طاعةفق ألننا سنموت؟ وقت حجاب؟ 

 ب أنأحفبكى الزوج فقالت  !!وقالت: أستحلفك باهلل هل أنت راٍض عني؟ يمن الغرق تعلقت ب ناتحقق

 ،فبكت وقالت أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمداً رسول هللا، نكوهللا إني راٍض ع قلتأسمعها. 

 .وظلت تردد الشهادة حتى غرقت

 

 قال تعاىل:

 " َُت قَال ِجعُونِ  َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الإَموإ َمُل َصاِلًحا فِيَما تََركإتُ   َرِبّ ارإ َكال ِإنََّها َكِلَمةٌ ُهَو قَائِلَُها  لَعَِلّي أَعإ

ِم يُبإعَثُونَ  َزٌخ إِلَى يَوإ  " .َوِمنإ َوَرائِِهمإ بَرإ
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 (421) نشرة فاعتربوا

 ...!!!طز يا محد
  ... !!لها معنى حمدكل طز يا حمد مع اإلعتذار المسبق ل قصة تمهل لطفا وال تستعجل وال تستهجن،

وحمد شخص قوي  ،ونحن نعتقد ان طز كلمة عربية معناها االستخفاف بالشيء هاكنا نرددوتاريخ، 

 .  مغرور

   تبين أن طز Tuz وكان الملح في تركيا معفي من الجمارك والضرائب.... كلمة تركية تعني الملح ، 

وذات يوم داهم حمد مستودع مليىء  ...على المزارعين لتحصيل الضرائب رُ موحمد جابي تركي ي

 ...باألكياس "الشواالت" ففرح .

   ّولكن صاحب المستودع نزع ..ضرائب باهضة وسيناله منها نصيب .ل معتقدا أنها حنطة وأنه سيحص .

طز " :عليه ضرائب قائال له ليسوالملح  ،الشواالت تحوي ملح وليس حنطةهذه فرحته حينما أخبره أن 

 !!!"عني "ملح يا حمد" يTUZ يا حمد

 

 !!ضخم اجلثة مفرط الوطبل
 دخل عليه أحد األدباء يوما وهو نائم في محبا للفكاهة،  ..كان بشار بن برد ضخم الجثة مفرط الطول

لَو هبَّت الريُح به ...  إِنَّ في ُحلَّتي جسُم فتى ناحلٍ   :فسأله: يا أبا معاذ من القائل، دهليزه كأنه جاموس

لما حركتك من  وهللا لو بعث هللا عليك ريح عادٍ  فما حملك على هذا الكذب؟ قال:!! ، أنا قال: ،  طاحا..؟

 !!.موضعك

 

 
ٌ
  معلبمة

ٌ
 !! قيمة

 وإختصاص القرابة من ، ما هو السر في إختصاص القرابة من جهة األم بحرف الخاء: مثل خال وخالة

 االجداد.مشترك بينهما في  وحرف الجيم:، جهة األب بحرف العين: مثل عم وعمة

   وكذا كل قرابة من ناحيتها جّد  ،مشترك للواِلَدينالجيم في الجد والجدة .. هي جيم الَجذر .. ألنهما جذر

لعله نزعة  ": والعين في العّم والعّمة .. هي عين الِعرق .. الذي منه ينزع الولد ألبيه،  وجّدة ؟

    ..وكذا كل قرابة من ناحيته .. عّم وعّمة"!،  ِعرق

  ّبمعنى الشق في األرض .. الذي يوضع !. والخاء في الخال والخالة .. هي خاء الَخّد .. ألن األّم هي الخد

إنها  ...    وكذا كل قرابة من ناحيتها .. خال وخالة!!   فيه الولد .. كالبذرة في الحرث .. ومنه األخدود

 .ما أروعها وأجملها الكريم،  اللغة العربية يا سادة ... لغة القرآن

 

 ندم الظامل بعد فبات اآلوان...!!
 ":َم يقول تعالى ُسوِل َسبِيالً َويَوإ لَيإتَنِي لَمإ  ،يَا َويإلَتَى  ،يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََديإِه يَقُوُل يَا لَيإتَنِي اتََّخذإُت َمَع الرَّ

َِّخذإ فاَُلنًا َخِلياًل  ِنإَساِن َخذُوالً ،  أَت ِر بَعإَد إِذإ َجاَءنِي َوَكاَن الشَّيإَطاُن ِلإلإ كإ  ."لَقَدإ أََضلَّنِي َعِن الذِّ
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 (422) نشرة فاعتربوا

 ال تصدق مقبلة العز للرز والربغل شنق حاله!!                

  غرامات  8غرام من الرز تحوي  511 :تبين أن للرز والبرغلبعد االطالع على نتائج التحاليل الدقيقة

  .غرامات من البروتين 3بينما نفس الكمية من البرغل تحوي ، من البروتين

  من غرام  4من البرغل تحوي غرام  511بينما ، من األليافغرام  1.3تحوي رز غرام 511وأن

بينما من ، من الزيوت النباتية المفيدة للقلبغرام  1.55من الرز تحوي فقط غرام  511وأن  األلياف... 

  من الزيوت المفيدة.!غرام  1.31البرغل تحوي 

    بينما ، الهام جداً للحمل وفقر الدم، ميكروغرام من حمض الفوليك 5من الرز تحوي غرام  511وأن

   ...  ميكروغرام حمض الفوليك 58من البرغل تحوي غرام  511

 من كل ما سبق  ... البرغل أغنى من الرز بالكالسيوم والبوتاسيوم واليود والحديد والسيلينيوم والزنك

بة باألمراض الخطيرة هم أقل تعرضاً لإلصا، نستنتج أن الذين يعتمدون البرغل في وجباتهم الغذائية

 مثل السمنة و السكري وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم .

 

رابِ 
 
رابِ ت

ُّ
 الت

َ
بق
َ
 الذي ف

ُّ
ل
 
 !!ك

 :ما أجمل ما أنشد ابو فراس الحمداني قائال 

لُو َوالَحيَاة ُ َمِريَرة ٌ  َضى َواألَنَاُم ِغَضابُ  ...فَلَيإتََك تَحإ  َولَيإتََك تَرإ

 وبيني وبيَن العالميَن خرابُ  ...بَيإني َوبَيإنََك َعاِمرٌ َولَيإَت الّذي 

 وُكلُّ الذي فَوَق التُّراِب تُرابِ  ... إذا َصحَّ منك الوّد فالُكلُّ َهيِّنٌ 

 شرفهم يمنعهم من الخيانة... أهل الشرف عليك ب

 

 ؟مبن أستعني
  كم يا بمن أستعين على الحُ  :أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى اإلمام الحسن البصري وسأله جلس

!! وأما أهل الدين فال حاجة لهم بك !! أما أهل الدنيا فال حاجة لك بهم قال يا أمير المؤمنين، بصري؟؟

 . فبمن أستعين إذا؟؟:   فتعجب عمر بن عبد العزيز وقال له

 ،ال تولوا  :يقول بن خلدون في هذا الشأن، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة قال: عليك بأهل الشرف

ألنهم إذا أصبحوا من ذوي  وشؤون العامة،  السفلة وأبناءهم والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء

لشعورهم المستمر  بشكل متعمد، نظرا  وأبناء الشرفاء، وإذاللهم  المناصب اجتهدوا في ظلم األبرياء

في نهاية المطاف إلى سقوط  بعقدة النقص والدونية التي تالزمهم وترفض مغادرة نفوسهم، مما يؤدي

 .اللهم هيئ لألمة أشرافها ....العروش
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 !!الرجال ليستيقظ بل األطفال لينام ال نقص القصص 

  بعد االنقالب األتاتوركي على الخالفة االسالمية العثمانية، تم طرد األسرة العثمانية ليالً بمالبس البيت

أبناء السلطان و زوجته قائلين دعونا نذهب الى األردن أو مصر أو الشام، لكن ال وتوسل ... !الى أوروبا

 ترحلوا بنا إلى أوروبا .

   لكن تعليمات الغرب كانت واضحة انتقاما منهم وإهانة لهم، قاموا بترحيل بعضهم إلى سالونيك باليونان

جته ليال إلى فرنسا، ُطرد موطن اليهود والبعض الى أوروبا، قاموا بطرد آخر سلطان عثماني وزو

 بمالبس البيت فارغ الجيب وخرج وهو ال يملك قرشا واحدا 

 ولما  !ويقال إن أبناء السلطان األمراء كانوا يغطون وجوههم لئال يعرفهم الناس ويتسولون في باريس

تُوفي السلطان حجزت الكنيسة الفرنسية جثته لديونه الكثيرة ألصحاب المحالت واألسواق، فقام 

 المسلمون بسداد الدين ،وأخذوا التابوت ودفنوه بالشام.  

  سنة هو عدنان مندريس الذى ذهب أخيرا إلى قرية صغيرة  51أول من سأل عنهم وتفقد أحوالهم بعد

سنة" وابنتها األميرة عائشة 41في باريس فدخل إحدى المصانع، فوجد زوجة السلطان السيدة شفيقة "

   هيدة تغسالن الصحونسنة" تعمالن فيه باجرة ز31"

  فأجهش مندريس بالبكاء وقبل يديهما، وقال سامحوني، فقالت األميرة عائشة من أنت؟ فلما قال

مندريس رئيس وزراء تركيا، ألقت الصحون، وقالت: لقد تأخرت كثيرا يا بُني. ومن شدة فرحها فقدت 

 وعيها وسقطت على األرض. 

 و بشق األنفس، على أن يأتي باإلناث فقط دون الذكور فرجع مندريس إلى أنقرة وأصدر قرار العف

األمراء، فذهب إلى فرنسا وجاء بالسلطانة شفيقة واألميرة عائشة إلى تركيا، أما الذكور فأصدر قرار 

    العفو عنهم وأعادهم الزعيم أربكان اثناء توليه رئاسة الوزراء

 أالف  51ة ويقبل يديهما ويعطي كالً منهما كان مندريس في كل عيد يزور السيدة شفيقة واألميرة عائش

، وبعد إعدام عدنان مندريس بيوم واحد فقط ُوجدت السلطانة شفيقة  ليرة من راتبه وماله الشخصي

 !وعائشة متوفيتان على سجادة الصالة فى وضع السجود

 سرقة الفتاة من أهلها

  طرق للزواج  1قبيلة، وهناك  38يوجد بها  علما نه ألخرى..الزواج جنوب السودان يختلف من قبيلة

الطول  !...ما يدفعه للجوء إلى سرقة البنت ،عندما يُرفض العريس يحصل هذا !!،زواج السرقة منها

 .!!وبياض األسنان واللثة والتعليم.. أبرز محددات جمال المرأة

 !خري متاع الدنيا
 وخير متاع الدنيا المرأة الصالحةالدنيا كلها متاع  " صل هللا عليه وسلم: قال". 
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 !! هلل در احلسد ما أعدله
 ادحاس اقيل إن رجال من العرب دخل على المعتصم فقّربه، حتى إنه جعله نديما له، وكان للخليفة وزير ،

 بقتله. فغار منه، ولم يحتمل وجوده، فنوى التخلّص منه

  اليه، فقّدم له طعاًما أكثر فيه الثوم، فلما أكل البدوي منه قال له الوزير صار يتلّطف بالبدوي ويقّربه ف

 محذّرا: ال تقرب من أمير المؤمنين، فيشم منك رائحة الثوم.

   فلما دخل كنه هلك من رائحة فمأأبخر، و كمير المؤمنين إن البدوي يقول عنك للناس: إنألقال ثم ،

 .أن يشم منه رائحة الثومجعل كمه على فمه مخافة  ،البدوي كعادته

   وزير صحيح، فأمر من فوره بإرسال الفلما رآه المعتصم وهو ساتر فمه قال في نفسه: إن الذي قاله

 .: إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حاملهمفادهكتاب إلى أحد عماله، 

  ألمر ، إال أن الوزير لامتثل البدوي  ،قال له: امض به إلى فالن، واتني بالجوابللبدوي،  ودفع الكتاب

 .شاهده، فقال في نفسه: ال بد أن هذا البدوي سيحصل على مال جزيل

   فقال له: ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب، وسأعطيك فوق ذلك ألف دينار، فرد عليه، قائال: أنت

 ثم دفع له كتاب الخليفة، فزاده الوزير عطية. ،الوزير، سأفعل بما تراه من رأي

   ،وبعد أيام تذكر الخليفة أمر البدوي، فسأل هأمر بضرب عنقفسار الوزير بالكتاب إلى عامل الخليفة ،

نه بما حصل، فأخبره بما كان من أمر مليستفسر  اهال يزال مقيما في المدينة، فاستدع ه، فأُخبر بأنهعن

 .وزيره

الغبطة، ب نافعلي ..."بدأ بصاحبه فقتله ...هلل در الحسد ما أعدله "فلما علم البدوي بما في الكتاب أنشد:  

فالغبطة أن ترى النعمة على أخيك، فتتمنى أن يكون لك مثلها، واستمع إلى نصيحة شوقي عندما قال: 

 !وأرح جنبك من داء الحسد * فكم حسود قد توفّاه الكمد

 

 املسلم املفلس...!!

تي َمن يأتي يوَم القيامِة بصالٍة  ،أتَدروَن ما الُمفِلُس؟ "هللا عليه وسلم:  قال صلّ  إنَّ الُمفلَس من أُمَّ

وصياٍم وزكاٍة، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذََف هذا، وأكَل ماَل هذا، وسفَك دَم هذا، وضرَب هذا، فيُعإَطى هذا 

ِرَحتإ من َحسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فَنِيَتإ َحسناتُه قبَل أن يُقَضى ما عليِه، أُِخذَ من خطاياهم، فطُ 

 ".عليِه، ثمَّ ُطِرَح في النَّارِ 

 

 !!توطبير الذات .....
 ما حظةل في ألنها المادية باألشياء وال بالمستقبل، سعادتك تربط ال  السعادة، عن سعيك خالل سعيدا كن 

 رعإز.... مقابل دون الخير بفعل حققها... بالقناعة حققها... وجل عز إلى هللا بتقربك حققها تزول... قد

تكن السعادة رفيقة لك في  ...تحصد ثمارها اضعافا... كن مصدر سعادة لغيركللسعادة في غيرك ا بذور

 ..!!الحياة
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ارِ!!
َّ
لِ الن

ْ
 هذا مِن أه

  َصلَّ هللاُ عليه وسلََّم َخيإبََر، فقاَل  أَبِي ُهَريإَرةَ رضي هللا عنه َعنإ ِ نا مع َرسوِل ّللاَّ ِ صَ قال: َشِهدإ لَّ َرسوُل ّللاَّ

نإ معهُ يَدَِّعي اإلسإالمَ  ُجُل أَشّدِ   :هللاُ عليه وسلََّم ِلَرُجٍل ِممَّ ا َحَضَر الِقتاُل قاتََل الرَّ ِل النَّاِر، فَلَمَّ هذا ِمن أهإ

 الِقتاِل، وَكثَُرتإ به الِجراُح فأثإبَتَتإهُ. 

  حاِب النبّيِ َصلَّ هللاُ عليه و ثإَت أنَّه  :سلََّم، فقالَ فَجاَء َرُجٌل ِمن أصإ ُجَل الذي تََحدَّ ِ، أَرأَيإَت الرَّ يا َرسوَل ّللاَّ

ِ أَشّدِ الِقتاِل، فََكثَُرتإ به الِجراُح، فقاَل النبيُّ َصلَّ هللاُ عليه وسلَّ  ِل النَّاِر، قد قاتََل في َسبيِل ّللاَّ أما   :مَ ِمن أهإ

ِل النَّاِر،  تاُب. فَكاَد بَعإُض المُ  إنَّه ِمن أهإ ِلِميَن يَرإ  سإ

  ًَما فانإتََحر َوى بيَِدِه إلى ِكنانَتِِه فانإتََزَع ِمنإها َسهإ ُجُل ألََم الِجراحِ، فأهإ ،  بهافَبيإنَما هو علَى ذلَك إذإ وَجَد الرَّ

ِ َصلَّ هللاُ عليه وسلََّم فقالوا ِلِميَن إلى َرسوِل ّللاَّ تَدَّ ِرجاٌل ِمَن الُمسإ ِ  :فاشإ ُ َحِديثََك، قَِد يا َرسوَل ّللاَّ  َصدََّق ّللاَّ

 انإتََحَر فاُلٌن فَقَتََل نَفإَسهُ.

  ََصلَّ هللاُ عليه وسلَّم ِ نإ   :فقاَل َرسوُل ّللاَّ ِمٌن،  :يا بالُل، قُمإ فأذِّ ُخُل الَجنَّةَ إالَّ ُمؤإ َ لَيَُؤيُِّد هذا  ال يَدإ وإنَّ ّللاَّ

ُجِل الفاِجِر. يَن بالرَّ  الّدِ

  لها من أربعة شروط،أن يكون مسلما، وأن يُقتل في قتال مشروع، وأن يُقتل مقبال غير والشهادة البد

 مدبر،وأن تكون نيته هلل تبارك وتعالى، ومن يعلم النية إال هللا؟!.

 

 التفكري االجيابي
  اليأس،وصاحب اإلرادة وال يصل الناس الى حديقة النجاح ، دون ان يمروا بمحطات التعب والفشل

من المحتمل أال تستطيع التحكم في الظروف، ولكنك ...   يطيل الوقوف في هذه المحطاتالقوية ال 

الحظ أن ...  تستـطيع التحكم في أفكارك، فالتفكير االيجابي يؤدي الى الفعل االيجابي و النتائج االيجابية

تحاول مرة النملة حين تحاول الصعود على جدار أو مرتفع ثم تسقط قبل أن تصل إلى منتهاه فإنها 

 . أخرى، لكنها ال تسلك نفس الطريق األول

 

 !!بنة الرئيس إبقرة مهر مخسمائة 

  عادات وتقاليد وطقوس فريدة تتبعها قبائل دولة جنوب السودان في الزواج، على رأسها تقديم أعداد

  .كبيرة من األبقار كمهر إلتمام العرس

 لتزيد عن أعداد  ،في ارتفاع أعداد األبقار الموجودة في دولة جنوب السودان تهذه العادات تسبب

  .مليون رأس من األبقار واألغنام 11أكثر من  المواطنين، إذ تمتلك جنوب السودان

  هي عادة متوارثة من األجداد، مشيرا إلى أن المهر حسب معايير ، و بقرة 311إلى  أحيانايصل المهر

رأس من األبقار كمهر البنة الرئيس  111وقبل أيام دفع رجل األعمال كور  ،عروسمحددة لجمال ال

  .!! في جوبا سلفاكير
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 األنانية املقيتة...!!
  ثانية فقط، فاَز بجائزِة األوسكار عن الفيلِم القصير 19مدتهُ دقيقةٌ و   ،"آسف"تعبيري عنوانه  فيلم، 

عني فوَق "سعة ي "Overload" كلمةُ  صعد راكب جديد، فظهرتمجموعة من الناس في مصعد، 

 .التحميل"، ال يتحرك المصعد وال يرتفع أو ينخفض

  ،ان ، لسال أحد يريد النزولعبثا  وكل واحد أصبح ينظر في وجه اآلخر، لعله ينزل هو ليتحرك المصعد

 حال كل واحد اللهم نفسي اللهم نفسي!!.

  ،لتخرج   تظهر من الخلف فتاة شبه معاقة على عكازين تشق طريقها بين الركاب في هذه األثناء

وينطلق الركب، ولما خرجت وقبل أن يغلق الباب نظرت إليهم بصمت، وكأنها تقول : يا حسرة على 

 المروءة ...!!

   ُذاته، لصاحب الحس اإلنساني ،الذي يضع المصلحة العامة قباألفضل ُخلُقاً، ضحي وتكون النتيجة أن ي 

فيلم     فكلهم أقدر منها جسما...ولكن ُخشب مسندة....!! ...وليس بالضرورِة األقدُر واألقُل تضرراً 

 ً  ، وهو موجود على اإلنترنت. يستحق المشاهدة حقا

 

 كن دائما باملقدمة!!
 سنة، وأن موسى بن نصير حين  91ل تُصدق بأن عباس بن فرناس عندما حاول الطيران كان عمره ه

سنة ... وأن يوسف بن تاشفين ملك المغرب حينما قاد جيشه إلنقاذ األندلس،  91األندلس كان عمره  فتح

سنة...أيا كان عمرك... قل بسم هللا...أحدث فرقا وكن  98وإنتصاره بمعركة الزالقة العظيمة كان عمره 

 في المقدمة .!!

 

 ..صلى اهلل عليه وسلم النبي تباضع

  علَيِه وسلََّم رجٌل ، فََكلََّمهُ ، فَجعَل ترعُد  :هللا عنه قالعن عقبة بن عمرو رضي ُ أتى النَّبيَّ صلَّى ّللاَّ

ترعد فرائصه : ، "فرائُصهُ ، فقاَل لَهُ : "هّوِن عليَك، فإنِّي لسُت بمِلٍك، إنَّما أَنا ابُن امرأٍة تأُكُل القَديدَ 

 .كناية عن شدة خوف

 

 إحِزان قلب األم معصية!!
  التابعين؛ فلما زارته أّمه، قام فلبس وتأنق كأن لم لم يكن به بأس،فلما خرجت سقط مغشيا مرض أحد

عليه، فُسل عن ذلك فقال: إّن أنين األبناء يُعذب قلوب األمهات.. ربما لم يُقدم لك والداك كل ما تُريد، لكن 

ُهَما َكَما  تأكد بأنهما قّدما لك كل ما يملكان،" َحمإ ِبّ ارإ  ."َربَّيَانِي َصِغيراً رَّ
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 !!إليالف قريش

 لدرجة عندما يصل أحدهم لشدة  ..كان أهل قريش معتادين على الفقر والجوع والحياة البدائية البسيطة

و هذه العادة  ... يمكثوا فيه حتى يموتوا من الجوع كلهم ،الفقر كان ياخد أهل بيته لمكان يسمى بالخباء

   ... الجاهلية كان اسمها االعتفارفي 

 عندما وصل خبرهم لهاشم بن عبد مناف وكانوا سيموتوا من الجوع الشديد،  ،عائلة بني مخزوم توكان

بين  وقال لهم أنتم أحدثتم عادة تُذَلون بها  .. استاء من وجود هذا الجهل والفقر في أهل البيت الحرام،

   .. وأنتم أهل بيت هللا والناس لكم تبع ،العرب

 ،الغني حتى أصبح الفقير مثل ،وأمر كل غني بتقسيم ماله مع الفقراء من عشيرته فقسم القبيلة لعشائر... 

 . رحلة للشام ورحلة لليمن ونظم لهم رحلتين في العام، هم التجارة،وعلمّ 

 بدأ أهل قريش ، وانتهت ظاهرة االعتفار ،جاء خير الشام اليمن لمكة وأصبح سكان مكة في حال أفضل

فلما ألفت قريش النعم التي أنزلها هللا   .. كفران النعم هو أن تألفها فال تراها نعمة ،يكفروا بالنعمة

 فقال:  أنزل هللا فيهم األمر اإللهي بأن يعبدوا رب هذا البيت  ...عليهم

 " َلَة ياَلِف قَُريإٍش إِياَلفِِهمإ ِرحإ عََمُهمإ ِمنإ ُجوعٍ َوآَمنَُهمإ إِلِ بَيإِت الَِّذي أَطإ يإِف فَلإيَعإبُُدوا َربَّ َهذَا الإ الِشّتَاِء َوالصَّ

فٍ   وبالشكر تدوم النعم .  حصى، نعم هللا على الناس عموماً ال تُ " ِمنإ َخوإ

 إلف النعمة حتى لو تكررت ألف مرة، ألن مجرد دوام النعمة نعمة، و ،افرح بنعمة هللا عليك واشكرها

 .! فلنتعلَّم كيف يكون الشكر على كّلِ نعمةٍ .. وعدم شكرها جحود وظلم

 

ر عن ضمري األمة؟!
 
عب
 
 أعظم م

  رغم كل أخطائهم التقديرية يظل اإلسالميون أعظم ُمعبّر عن ضمير األمة، وأقوى رافعة للتغيير، ولذلك

باإلستئصال، أما العلمانون؛ فقد ُدجن  أكثرهم، فال يستهدفهم اإلستبداد الداخلي واإلستعباد الخارجي 

 عجب أن يفقد اإلسالميون كل يوم مزيدا من دمائهم ويفقد العلمانيون كل يوم مزيدا من ماء وجوههم .

 

 ...قال رسبل اهلل
اَل: ، ق؟: َمنإ يا َرسوَل هللاِ قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: )َرِغَم أنإفُهُ، ثُمَّ َرِغَم أنإفُهُ، ثُمَّ َرِغَم أنإفُهُ قيلَ 

ُخِل الَجنَّةَ  َرَك واِلَديإِه ِعنإَد الِكبَِر، أَحَدُهما، أوإ ِكلَيإِهما، ثُمَّ لَمإ يَدإ  ".َمن أدإ

 

 هل تعلم؟؟!!
  هل تعلم أن معنى كلمة الهمج حسب معجم مختار الصحاح هو:صغار الذباب، ولذلك يُقال للجهلة

 والصغار همٌج.
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 (428) فاعتربوانشرة 

 الشاعر الذي فقد عقله!!قصة 

 وأراد أهله أن يعالجوه  ،فقد عقله في آخر أيامهشاعر سوداني ، جمَّاعه الشاعر ادريس محمد نّ إ

 .فأطال النظر إليها؛ في المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها وبالخارج .. 

 فأمرها أن تلبس  ،مدير المستشفى بذلكفأخبرت ، إليهالندن أُعجب بعيون ممرضته وأطال النظر  وفي

والسيف في الغمدِ ال تُخشَى           :وعندما جاءته نظر إليها جماَّع و أنشد، نظارة سوداء ففعلت

هذا البيت ف نّ صُو  ،حين ترجم البيت للممرضة بكتو ، بتّارلحالتين وسيفُ عينيكِ في ا....... مضاربُه

  !!ديثأبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الح

 الشاعر إدريس جمَّاع هو صاحب األبيات الشهيرة التي يقول فيها وهذا : 

 فوَق شوٍك نثروهُ ... إّن حّظي كدقيق ٍ

 يوَم ريح ٍ إجمعوهُ ....  ثّم قالوا لُحفاةٍ 

 قلُت يا قوم ِ اتركوهُ .... صعَُب األمُر عليهمإ 

 كيَف أنتم تسعدوهُ؟....  إّن من أشقاهُ ربِّي

 ال
ٌ
ود
 
د
َ
 الب

ٌ
بد
 
ل
َ
 ...ب

  قال : النَّبِيُّ فِي الَجنَِّة   :قال صل هللا عليه وسلم . ِ أاََل أُخبُِرُكم بِِرَجاِلُكم فِي الَجنَِّة ؟ قُلنَا : بَلَى يَا َرُسوَل ّللاَّ

ُجُل يَُزوُر أََخاهُ فِي نَاِحيَِة الِمصِر اَل يَُزوُرهُ إِالَّ  يُق فِي الَجنَِّة ، َوالرَّ ّدِ ِ فِي الَجنَِّة ، أاََل أُخبُِرُكم ، َوالّصِ ّلِِلَّ

ِ . قَاَل : َوُدوٌد َولُوٌد إِذَا َغِضبَت أَو أُِسيَء إِلَيَها  أَو َغِضَب بِنَِسائُِكم فِي الَجنَِّة ؟ قُلنَا : بَلَى يَا َرُسوَل ّللاَّ

 ."َزوُجَها قَالَت : َهِذِه يَِدي فِي يَِدَك ، اَل أَكتَِحُل بِِغمٍض َحتَّى تَرَضى

 أوالدك وأوالدي ضرببا أوالدنا ...!!
  ...رجل طلق زوجته ولديه أوالد ... تزوج من من امرأة مطلقة ولديها أوالد ... وهللا رزقهما بأوالد جدد

وذات مرة عاد من العمل فوجد المنزل أسفله أعاله...!! قال لزوجته ما القصة؟! فقالت له : أوالدك 

 وأوالدي ضربوا أوالدنا ...!!

 ظالل آية يف

 ":اِلَحاِت  يقول تعالى ِمٌن فاََل يََخاُف ُظلإًما َوَمن يَعإَملإ ِمَن الصَّ ًماَوُهَو ُمؤإ في  "ِمَن  "دخلت "  َواَل َهضإ

اِلَحاِت  :قوله تعالى :  قه على الكمال ال يُطيألنَّ اإلتيان بالصالحات رفقًا بالعبــاد  ...للتبعيض "ِمَن الصَّ

 . البشر

 اهلل املتنبي حيث يقبلرحم 
 ذو العقِل يشقى في النعيـِم بعقلِه ..... وأخو الجهالِة في الشقاوِة يَنإعَمُ 
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 (429) نشرة فاعتربوا

 
َ
  أنت إذا كنت

 
 !..!ي منغبيلعاميًا فال شك أن

  لت فق؟؟!، فإذا لمستني هل ينتقض وضوئي أم وضوؤها ،: أنا حنفي وزوجتي شافعيةشيخلأحدهم قال

فقلت له:  ...فسكت  فقلت له : إذاً ما اسم أبي حنيفة؟ قال لي: إنني حنفي، عامي وزوجتك عاميةله: أنت 

 .. فصمت عدد لي ثالثة كتب في الفقه الحنفي؟

 قلت له اذكر لي: واجبات الصالة عند .. فاندهش،قلت له : عدد لي خمسة من فقهاء المذهب الحنفي

 فتبلجم.. مسائل تصح عند الحنفي وال تصح عند الشافعيقلت له: اذكر لي خمس .. فلم يُجب، الحنفي

...!! 

  فقلت له : يا أخي من قرأ كتب المذهب وعرف أدلته وحفظ أكثر مسائله وعرف الراجح والمرجوح منها

وأما من حفظ مسألتين من مئات المسائل  !!! ،فهذا من يحق له أن يقول عن نفسه أنه حنفي أو شافعي

 . له أن يصنف نفسه أنه حنفي في المذهب فهذ ال يحق 

 و قد ذكر أهل العلم أن العامي ال مذهب ، فأنت اسمك عامي وهذا ليس انتقاصا لك فأنا أيضا مثلك عامي

  !!! "فأجابني: ال وهللا يا شيخ إذا كنَت أنَت عامياً فال شك أنني أنا "منغولي ... له ومذهبه مذهب ُمفتيه

 

 دميقراطيبن؟؟..!!هل أصحاب حق الفيتب 

 يات الديموقراطيّة تداول المناصب والمسؤوليّات، وعدم تخليدها بيد شخص أو حزب أو جهة، ومن أول

 ال ،وحتميّة تجديدها وتداولها بوساطة انتخابات دوريّة، بينما مجلس األمن فيه خمسة أعضاء دائمين

 ً وهم اليخضعون ألّي مساءلة أو  ،تتغير عضويّتهم وال تتزحزح منذ تأسيسه قبل أكثر من ستّين عاما

  ...!!إعادة انتخاب.

 

 تبًا للمنظمات النسبية العاملية...!!
 أما إذا طبخت ألسرتها فهي "بال عمل""عندما تطبخ المرأة في مطعم أو مؤسسة فهي "طبّاخة،... 

وعندما تربّي أوالد غيرها في روضة أو مدرسة فهي "مربية"، أما إذا ربّت أوالدها واعتنت بهم فهي 

 ...إذا قامت بتنظيف مكاتب مؤسسة فهي "منظفة"، أما أذا نظفتإ بيتها فهي "بال عمل" ..."بال عمل"

قالوا: إن اإلسالم ثم ...!! "إذا علّمت أوالد غيرها فهي معلمة، أما إذا علمت أوالدها فهي "بال عمل

الرخيصة عن  نالتعيسة، ومقاصدك نالبئيسة ونواياك ناإلسالم يُخالف أفكارك ....يخالف عمل المرأة

كّرم المرأة، أّماّ وبنتا وشقيقة وزوجة ،وأمرنا أن نتنافس في خدمتها  اإلسالم ها،عملوالمرأة 

 وتكريمها...!

 : قالت العرب

 و المحب ال يمل، و الكريم ال يمنّ ، والمخلص ال يندم، روالواثق ال يبر، الصادق ال يحلف. 
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 (430) نشرة فاعتربوا

 ...!!قصة وفكاهة األرقام

 ستخدم رقم يً  (..31الرقم ):لألرقام في العامية العربية إستخدامات مختلفة ومحددة جداً، على سبيل المثال

في شي أبًدا اسمه ابن  وما .." كلب.31"فقط وحصرياً دوناً عن باقي األرقام في الشتيمة، مثل ابن  31

  .كلب فقط 31هي بس  ،" كلب91كلب، وال ابن " 11

  ً41 ـانقلع ب حصل أنوما  ،داهية 31انقلع ب ...لوصف أسوأ مكان أو وجهة أيضا 31ستخدم رقم ي 

أنا تمام ... .( لوصف الحالة الجيدة511 ـال 511تستخدم في العامية )و .داهية..( 11داهية مثاًل ابًدا، أو )

 . "511 ال 511يا معلم الحمد هلل وكله "

 ( فتستخدم لوصف جودة االشياء أو األفعال51أما ). .. على  51( أو فتح عيونك 51على  51 )الشغل

رك امب 511 رك(..مافي امب 5111) .. .( تحديداً في التهنئة5111ستخدم رقم )يُ .. و.يعني انتبه   51

 .. !!مثال

  ُفي وصف ظاهرة غريبة جداً، وهي الحيرة الشديدة أو البحث المتواصل والمتعب عن  (9ستخدم رقم )ي

 ( دوخات لحتى لقيت فالن أو هالغرض الخ9دوخت ال ).. .شيء أو شخص ما

  ُما رح يرد عليك شكله رايح ب "سابع" نومة، على .. .( للتعبير عن النوم العميق9ستخدم رقم )كما ي

 !!!ن قام عادي وردأساس أنه لو في سادس نومة كا

  بينما أقصر كالم هو قل .. .حكي "ساعتين" بنفس القصة ! ...أطول مدة زمنية في الكون هي الساعتين

يضرب اخماس  يكون جالسالشخص القلق .. .ُهم "كلمتين" ورد غطاهن"...كلمتين فقط"في 

 ...!!وهي عملية حسابية معقدة جداً جداً  ....باسداس

 

 لك اجلريدة...!! أبقرة تقر

 رجع ألبي خليل وقال له : .....أبو خليل باع بقرة ألبي العبد، بعد كم يوم اكتشف أبو العبد أن البقرة عمياء

: نعم  أبو العبد ،  يا أخي مش حرام عليك تبيعني بقرة عمياء ؟؟؟ ، رد ابوخليل عليه : البقرة بتاكل ؟؟

 رب... تش تأكل، قال له: بتشرب ؟ أبو العبد : نعم 

 طيب يا أخي هو انا ما كنت وقال :  شخر ابوخليل بتحلب حليب...   قال له: بتحلب حليب ؟ أبو العبد: نعم

 بعرف إنك مشتريها حتى تقرأ لك الجريده ؟؟؟!!!

 :قال احلكماء

 ،والصدق  ةَ،والِخالف يُنبِت العداو والموافَقة تُثبِّت األلفةَ، واإليذاء يُوِرث البغضاء، النفع يُوِرث المحبة

 .وسوء الُخلُق يبعَث على النُّفإرة وُحسإن الُخلُق يوِجد المودةَ، والكذب يبعَث على التهمة، يُوِلّد الثقةَ،
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 (431) نشرة فاعتربوا

 غزوة ذات الرقاع
 فخرج المسلمون في العام السابع من ، قبائل غطفان تتجمع للهجوم على المدينة، فكان البد من ردعهم

 .بالون بالتعب، يتبادل كل ستة منهم ركوب بعير واحدوهم ال يُ الهجرة، 

   يسيرون في الجبال، وفوق الصخور، حتى أصيبت أقدامهم وسقطت أظافرهم، فأخذوا يلفون أرجلهم

  .ميت هذه الغزوة باسم ذات الرقاعبالخرق والرقاع ، فسُ 

 ق وفي طري ،المسلمون منتصرين لما علمت قبائل غطفان بقدوم المسلمين هربت، فلم يقع قتال، وعاد

فنزلوا في وادإ كثير األشجار، وتفرق المسلمون يستظلون  ،العودة اشتد الحر عليهم، وجاء وقت القيلولة

 ويقيلون.  فيه

  تحت شجرة وعلق سيفه بها، فإذا بأعرابي كافر يأتي فيأخذ السيف،  صل هللا عليه وسلمنام الرسول

 ،وإذا باألعرابي يرتعد ...فقال رسول هللا: "هللا" ،من يمنعك مني؟ فشعر به الرسول، فقال األعرابي:

  ..!ثم عفا عن األعرابي وتركه. ،ويسقط السيف من يده، فأخذه النبي

 

 الفيلسبف سقراط 
 
 ...!!يقبل

 ،وكانت ٔامي تكرهُ هذا التصرف ألنها تريدني ٔان ٔاصبح  عندما كنت صغيًرا كنت ال ٔاحب اإلستيقاظ باكًرا

 ً وكانت قد اتفقت معها على ٔان تسرد لي قصة عن فوأيد  ،فذهبت ٔامي معي ٕالى المعلمة،  مهندسا

 ... اإلستيقاظ مبكًرا

 المعلمة : سوف ٔاقص عليك قصة جميلة وتقول لي ماذا استفدت منها حسناً ..؟  ً  ... سقراط : حسنا

والثاني  من الحشرات ؤاطعم صغاره،ٔاحدهما ٕاستيقظ باكًرا ؤاكل  ،ناالمعلمة : كان هناك عصفور

 !. ٕاستيقظ متٔاخًرا فلم يجد ما يأكل

 سقراط : ٕان الحشرات التي تستيقظ مبكراً تٔاكلها ،  ماذا استفدت من القصة يا سقراط ..؟

  ...!!!، فيلسوف من صغره!!العصافير

 

م "
 
يك
َ
ل
َ
 ع
َ
بب
 
ت
َ
 أن ي

 
رِيد

 
 ي
 
اهلل
َ
 "و

  ...حمة والشَّفَقَة على اإلنسان الشَّيء الَكثير بعُض اآليات تستِحي من هللا وأنَت تَقَرُؤَها لما فيها من الرَّ

ال يغِفُر فقَط بل يَغِفر َويتودَّد ِلعَبِده... ما أحلََمه وما  " "يُِريُد هللاُ أن يَُخفَِّف َعنُكم َوُخِلَق اإلنساُن َضِعيفًا

 .اللُهمَّ عاِملنا بِما أنَت أهله ال بِما نحن أهلهأكَرَمه وما ألَطفَه، 

  يُِريُد أَنإ يَتُوَب َعلَيإُكمإ ُ ُ  يُِريدُ " "... َويُِريُد الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن الشََّهَواِت أَنإ تَِميلُوا َميإال َعِظيًما "َوّللاَّ بُِكُم  ّللاَّ

رَ  إن أراد أن يُرسل لك الخير ، حملهُ إليك ولو على ظهر بُِكُم العُسإر"... وهللا جل جالله  يُِريدُ  َوالَ  اليُسإ

 .عدوك
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 (432) نشرة فاعتربوا

كتب هذا يف مكارم األخالق
 
 ي

  هـ543امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق بمدينة الرّي سنة أن من أغرب األمور، 

لته على زوجها خمسمائة دينار  الزوج فقال القاضي لوكيل ، فأنكر "مهرها"فاّدعى وكيلها بأن لموّكِ

 . ، فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة، ليشير إليها في شهادتهمقال: أحضرته. الزوجة: شهودك

 قال الوكيل: ينظرون إلى أمرأتك كى يعرفوها فقال الزوج: ماذا تفعلون؟، فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي، 

  .المهر الذي تّدعيه وال تُكشف عن وجههاقال الزوج: إني أُشهد القاضي أّن لها علّي هذا 

  ّفقال ، ي وهبت له هذا المهر وأبرأُت ذمته في الدنيا واآلخرةفقالت المرأة: فإني أُشِهد القاضي أن

 !!!  .القاضي وقد أُعِجب بغيرتهما يُكتب هذا في مكارم األخالق

  معقد ،متزمت ،ديمةفي مجتمعنا اآلن .. الشخص الذي يتحلى بالغيرة " يسمونه دقة قلألسف، 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة الرجل فانظر إلى غيرته .. فاليوم اصبحت ، المبأدىإ ال تتجزأ... "متشدد

 !!....الدياثة تقدماً والشرف تخلفا

 

 يف ظالل آية

  ُخلُوا َمَساِكنَُكمإ  ": جل جاللهقال هللا ُل ادإ لَةٌ يَا أَيَُّها النَّمإ ِل قَالَتإ نَمإ ا َعلَى َواِد النَّمإ ال تكن "، فَحتَّى إِذَا أَتَوإ

لما أحست بالخطر، هرعت ولجأت إلى بيتها ومسكنها ونصحت بذلك جميَع بني  !!.. النملة أفطن منك

 !!.. جنسها .. فالبيت أمان من كل فتنة وبالء ووباء

 قلُت : يا رسوَل  :لـعقبة بن عامر أن يلزم بيته وقت الفتن صل هللا عليه وسلمكانت وصية النبي    ...ولذا

ِ ما النَّجاةُ ؟  ."أمسك عليإَك لسانََك، وليسعإَك بيتَُك، وابإِك على خطيئتِكَ "قال :   ّللاَّ

  

 بني األمس واليبم...!!
 :5141رأيت جدي يبكي كالنساء... وفي انقالب عام  5131في انقالب عام  تقول امرأة تركية مسنة 

رأيت ابني يقفز على الدبابة ويقبض على الخونة  5153رأيت أبي يبكي كالنساء ... وفي انقالب عام 

والعمالء، ويقف بكل رجولة... فعلمت أن أردغان قد ربّى جيال من األبطال ، واصبح الشعب يعي جيدا ما 

 قالب...!معنى ان

 

 ...أحب العمل إىل اهلل
  ؟ قاَل: برُّ "صل هللا عليه وسلم عن أحب العمل إلى هللا، فقال: ُسئل اَلةُ علَى وقإتَِها قاَل: ثُمَّ أيٌّ الصَّ

 ِ ؟ قاَل: الِجَهاُد في َسبيِل ّللاَّ   ..."الَواِلَديإِن قاَل: ثُمَّ أيٌّ

 

 



19 
 

 (433) نشرة فاعتربوا

 ...!كالب برية مفرتسة
  إستيقظت مدينة في الصين على وجود كالب برية مفترسة في مدينتهم، تنبح بشكل ، ٦٧٩١في سنة

هستيري غير طبيعي إطالقاً .. كالب برية مفترسة ومرعبة ومزعجة وكانت مشكلة كبيرة .. لم يكن 

   لحين إنهاء ازمة الكالبأمامهم حل غير إخالء المدينة من السكان 

 هل المدينة يتمنون أن تنشق األرض أ كانبرية، الكالب البسبب الف شخص من بيوتهم  ٧٩رحل ف

 . هذاحدث ما وفعال قد   ...لتبتلع هذه الكالب المقرفة، التي أربكت حياتهم .

  وهو زلزال تانغشان العظيم، دمر أبنية  ،حدث أكبر زلزال شهدته الصينبعد ساعات من خروج السكان

 االف ٧٩عرف أهل المدينة بعدها أن الكالب البرية حركها هللا بوقت معين كي تنقذ حياه كلها،  المدينة

    ..من سكان المدينة من موت محقق 

 ن أن الكالب في المدينة كارثة في حياتنا كذلك تحدث ... لكنها كارثة عذاب في باطنها رحمة ...كانوا يََروإ

 ن نحمد هللا ألف مرة عندما تتبن حكمة هللا فيها . نكرهها لكن ال نلبث أ..أشياء 

  ،كلها  ...حمل لم يتمصديق خائن، مرض، حادث سير، خسارة مال، قد تكون في صورة زواج لم يتم

هو .. ال يوجد أفضل من التسليم إلرادة هللا، قد تكون تنبيهات لتدفع عنا ضرر اكبر  ،لكنهانراها عوائق

 .من كل شر ناوحمايت ناوراحت ناكله إلسعاد قادر على تسخير الكون

 بني األمس واليبم...!!
  5141رأيت جدي يبكي كالنساء... وفي انقالب عام  5131تقول امرأة تركية مسنة: في انقالب عام 

رأيت ابني يقفز على الدبابة ويقبض على الخونة  5153رأيت أبي يبكي كالنساء ... وفي انقالب عام 

بكل رجولة... فعلمت أن أردغان قد ربّى جيال من األبطال ، واصبح الشعب يعي جيدا ما والعمالء، ويقف 

 معنى انقالب...!

 يف ظالل آية

 ":ا أُِخذَ ِمنإُكمإ يقول تعالى تُِكمإ َخيإًرا ِممَّ ُ فِي قُلُوبُِكمإ َخيإًرا يُؤإ  خيـرات،تي باليأصـالح النيـات "... إِنإ يَعإلَِم ّللاَّ

ر صالح النوايا تأتي العطايا:  قال ابن القيم رحمهُ هللا... بيُل بلوغِ األمنياتوحسُن النيات س ..  على قَدإ

 . وقال بعضهم : ما دمت تنوي الخير فأنت بخير

 :قال رسبل اهلل
 "  ، َجَها َجَها ، َوأََطاَعتإ َزوإ َرَها ، َوَحفظتإ فَرإ َسَها ، َوَصاَمتإ َشهإ أَةُ َخمإ قِيإَل لََها ادُخِلي ِمنإ إِذَا َصلَِّت الإَمرإ

 "أَّيِ أَبإَواِب الإَجنَِّة ِشئإتِ 
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 (434) نشرة فاعتربوا

 كيف سيتبب هؤالء؟!

 ُهَو " لقوله تعالى: باب التوبة مفتوح بال شك لكل الناسبأن  محمد الكبيسي كتب الدكتور َ َوأَنَّ ّللاَّ

ِحيمُ  اُب الرَّ وحتى تارك الصالة، بل حتى المشرك أو الملحد، كل ، آكل الربا والزاني وشارب الخمر "التَّوَّ

  .أولئك من الممكن أن يتوبوا فيقبل هللا توبتهم بلحظة واحدة

 السياسيون الفاسدون الذين نهبوا خيرات البالد وعبثوا بمقدراتها ودمروا  لكن ال أدري لو أراد

ا كارثية على مدى األجيال مؤسساتها وقّطعوا أواصرها وأشاعوا الفوضى والخراب ، مما سيترك آثار

 !!.فعال كيف سيتوبون؟ ،هؤالءالقادمة التي لم تولد بعد

 اإلعالميون األفّاكون الذين يزورون التاريخ ويضللون الرأي العام ويقلبون الحقائق ويمجدون القتلة و

 !!.فعال كيف سيتوبون؟ ... هؤالء.والسفاحين والمفسدين

 وص طوع أهوائهم ومصالحهم وأمزجتهم، يشوهون اإلسالم، رجال الدين الذين يلوون أعناق النصو

وينشرون الخرافة، ويمجدون كل طاغية جبار، ثم يمنحون ألنفسهم ثوب القداسة، فال يجرؤ أحد على 

 !!.فعال كيف سيتوبون؟هؤالء  ....نقدهم أو مخالفتهم

 ن وحياكة الدسائس بكل م أولئك المخبرون السّريون وأشباههم الذين يتفنون في الوشايات وكيل التهمو

عُوا "بسببهم أرواح بريئة، وتزهق ظلم خالفهم، فتُ  ِض َوتُقَّطِ فََهلإ َعَسيإتُمإ إِنإ تََولَّيإتُمإ أَنإ تُفإِسُدوا فِي األَرإ

َحاَمُكمإ   !!. فعال كيف سيتوبون؟ هؤالء ."...أَرإ

 ية والمعنوية إلى أصحابها، ألن من شروط التوبة؛ إرجاع الحقوق الماد !كيف سيتوب هؤالء؟: أتساءل

من هؤالء مصلّون وصائمون، وما علموا أن  واألجيال؟؟!.. أعلم أن فكيف سيرجع هؤالء حقوق األمة

 .!!توبة الزناة وشاربي الخمر وآكلي الربا أقرب عند هللا منهم

 صنم من صنم بيفرق ...!!
  محاربة األصنام الوثنية، األول كان في مطلع الثمانينات، فّجر حزب هللا تمثالين في بعلبك، بداعي

لعبدالناصر والثاني للشاعر خليل مطران... وقد نُشر حديثا بالصورة اإلستعدادات لنصب تمثال سليماني 

 ... صنم من صنم بيفرق ...!!

 قالت جدتي...!!
 . احذروا من البرد القارص، والحمار الدارس، والنذل إذا صار فارس، والحرامي إذا اشتغل حارس ..

 ِحكم من خبيرة...!!

سن اخللق...!!
 
 ح

  َسنُُهمإ ُخلُقًا، َوِخيَاُرُكمإ ِخيَاُرُكمإ ِلنَِسائِِهمإ ُخلُقًا ": مسالالقال عليه ِمنِيَن إِيَمانًا أَحإ َمُل الإُمؤإ  ."أَكإ
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 (435) نشرة فاعتربوا

 ...!!ال تسأل عن نهاية الوطريق

  وعبدهللا بن وحمزة بن عبدالمطلب وأنس بن النضر سمية وياسر ومصعب بأننتذكر من الضروري أن 

ً رضي هللا عنهم جميعا... عمرو بن الجموحو جحش ولم ..  هؤالء لم يروا عزاً لإلسالم وال تمكينــــا

 ."يشاهدوا فتوحات "عمر" وانتصارات "خالد

 هارون ولم يشاهدوا  "ولم يشاهدوا " ربعي بن عامر" وهو يستعلي بدينه أمام "رستم ملك الفرس"

 ."أمطري حيث شئِت فسوف يأتيني خراجك": الرشيد" وهو يقول مخاطبًا السحب

 ولم يجنوا ثمار ما بدؤوا "رضي هللا ،ولم يصلوا إلى آخره  ،وماتوا في أوله "هم بـــــدؤوا "الطــــريق

على أوله  تى إذا ما مت... ح المهم أن تكون على الطريق...فال تسأل عن نهاية الطريق... "عنهم جميعا

 . أو في منتصفه لم يضرك شيء

 بَهُ : "فتكون ممن قال هللا فيهم َ َعلَيإِه   فَِمنإُهمإ َمنإ قََضٰى نَحإ ِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا ّللاَّ ِمَن الإُمؤإ

 ".َوِمنإُهمإ َمنإ يَنإتَِظُر   َوَما بَدَّلُوا تَبإِدياًل 

 وليست الغاية أن نصل؛ ولكن الغاية أن نموت على الطريق ،القبولإننا نسير على الطريق ونرجو هللا 

 .فلنجدد النية في كل أمر.. فال نعلم متى الرحيل ...وهللا حافظ دينه الصحيح

 يقبل أدولف هتلر
  إذا أردت السيطرة على الناس، فأخبرهم أنهم معرضون للخطر، وحذرهم من أن أمنهم تحت التهديد، ثم

 يك ...!!شكك في وطنية معارض

 كبرونا ... والشيء املخيف...!!!
  الشيء المخيف ليس إنتشار الفيروس، وال كثرة عدد اإلصابات والوفيات، إنما الشيء المخيف: أنه ال

صاحب ذنب يتوب .. وال تارك صالة يعود .. وال آكل حرام يرده لصاحبه .. وال قاطع رحم يصل .. وال 

 هو الغفلة رغم هذا البالء.مخاصم يتاصالح .. الشيء المخيف حقا 

 ذلك هب ربي...!!
  يقول الطنطاوي رحمه هللا : ال يلزم أن تكون وسيما لتكون جميال، وال مّداحا لتكون محبوبا، وال غنيا حتى

 11تكون سعيدا، يكفي أن تُرضي ربك، وهو سيجعلك عند الناس جميال ومحبوبا وسعيدا... لو أصبت 

مرة وأصبت  11و أخطأت ، هؤالء هم البشر، ولكن ل11واخطأت مرة واحدة لعاتبوك بالواحدة وتركوا ال 

 وقبل الواحدة... ذلك هو ربي...!! 11مرة لغفر هللا ال 

 ...!!َأكربِ الكبائرِ 
  :قال: اإلشراُك "قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،ِ أال أحِدّثُكم بأَكبِر الكبائِر؟ قالوا: بلى يا رسوَل ّللاَّ

ِ، وعقوُق الوالدينِ    ."باّلِلَّ
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 (436) نشرة فاعتربوا

 ..!!!البس ثبب التفاؤل

 والبحث اإليجابي عن حلول المشاكل التي  ،التفاؤل هو فن تحسين المشاعر وتقبل الحياة كما هي

 هجة وفرح.بالتفاؤل هو فعل إرادي مختار من أجل اإلقبال على الحياة بو، نواجهها

   إن المتفائل هو إنسان متوجه بفعالية نحو المستقبل باحثا عن حلول لمشاكله بشكل مدروس وبال

 .األسباب والتحليل يسذاجة وبدون الغرق ف

 العالم كلهأن من فكرة  أنت تخلص نا...نفسأتعلمها بنيجب أن  ،التفاؤل هو مهارة وفن من فنون الحياة 

 الناس كي يجعل حياتك بائسة. ضدك، وإن العالم قد اختارك من بين كل 

 وإن تعرضت لخيبات األمل في الماضي فإن ذلك ال يعني بأنها ستكرر  ،إن الماضي يختلف عن المستقبل

 اجديد اوعندما تستقيظ في الصباح قل لنفسك: ان صباح ، شرط أن تستفيد من تجاربك،في المستقبل

 ..أتوق أن أعيش كل لحظة فيه

 وأنهض من جديد، وكرر التجربة لكن  ،هما جزء من الحياة وليس كل الحياةتقبل األلم والفشل على أن

 باسلوب آخر...أال ترى النملة تتسلق فتقع ثم تعيد الكرة لكن بطريق أخرى. 

 وتخل عن التردد وابحث عن أية وسيلة ممكنة كي تجعلها غنية  ،اجعل رحلتك في الحياة استثنائية

 .ع هللا تجده معك ويهديك الى الصحيحانوي النية الحسنة وكن م ،باألحداث

 حافظبا على الشرفاء...!!
  حافظوا على الشرفاء...!! ولو كانوا خصومكم، وال تفرحوا بالسفهاء، ولو وقفوا معكم، فالشريف لن

تجده في مواقف الكرامة إال شهما، يأبى أن يُدنس مقامه بفعل قبيح أو قول ُمشين، والسفيه ال تفرح به 

 عليه، فهو اليوم معك وغدا عليك .وال تركن 

 دورة التارخ يف صناعة العظماء!
  يقول ابن خلدون: األوقات الصعبة تصنع رجاال أقوياء... والرجال األقوياء يصنعون أوقات الرخاء... أما

أوقات الرخاء فتصنع رجاال ضعفاء... والرجال الضعفاء يصنعون أوقاتا صعبة... ثم تصنع هذه األوقات 

 رجاال أقوياء مرة أخرى .. وهكذا الصعبة

 اقصر وابلغ رسالة يف التاريخ
  من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: بلغني أنك تجلس في مجلس الحكم متكئا، فاجلس متواضعا

يابن العاص وإال عزلتك، دع التأنق في لبس الثياب، وكن هلل البسا ثوب الخوف والندم، لو كان للمرء 

 كان يخلع أجملهن في الحرم ...!! في أثوابه شرف، ما
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 (437) نشرة فاعتربوا

 ال حيٌ في رجى وال ميتٌ في نسى..

  ي وبعد فترة شُلَّت يد، لدغتني حية فلم أحس باأللم  :فقال ؟قيل ألحد العُبَّاد: كيف كانت توبتكيُحكى أنه

، إحدى رجلَي ثم األخرى ومرت األيام فشُلَّت، وأنا ما أدري ما الذي أصنع، شُلَّت يدي األخرىثم اليمنى 

 ال أستطيع أن أحرك جسمي كله.، فطُرِحإت على الفراش

 يبقِ الله عز وجل إال سمعيولم فتوقف لساني عن الكالم ، وطال علي األمر، ومرت األيام فعمي بصري ،

، وآكل وأنا شبعان، وأعطش فال أرتوي، يسقوني وأنا غير عطشان، أسمع ما يسوءني وأنا على الفراش

 وأُكإسَى وأنا كذا.. ، طإعَموأجوع فال أُ

  كيف حال  :أذوق الويل والمر واأللم حتى جاء يومٌ من األيام فجاءت جارة لنا  فسألت زوجتي، وهكذا

فتألمت من هذه الكلمات حتى انهمرت   :يقول، وال ميتٌ فيُنسى، ال حيٌ فيُرجى :الزوجة ؟ قالتزوجك

 دموعي وأنا أبكي على الفراش. 

  وأتوسل إلى الله، واجتهدت بالدعاء وأنا أبكي وأستغيث بالله، دعوت الله جل وعال فلما جاء آخر الليل ،

وبعد ساعات استيقظت من النوم فوجدت يدي  ،فجاءني ألم شديد في جسمي فأنهكني  حتى أغمي علي

 ان، وكذلك  رجالي..تحركما يفإذا ه، على صدري

  َطرَّ إِذَا "الحمدهلل  ا أقول: وأن، ففتحت الباب فنظرت إلى النجوم، فقمت وأنا أتكلم أَمَّن يُِجيُب الإُمضإ

ا تَذَكَُّرونَ  َدَعاهُ  ِ ۚ قَِلياًل مَّ َع ّللاَّ هٌ مَّ
ِض ۗ أَإِلَٰ َرإ عَلُُكمإ ُخلَفَاَء األإ  "َويَكإِشُف السُّوَء َويَجإ

 

 هل تعرف ما هي الرباجم؟؟!!
 اليدين، وهي التي أخبرنا عن أهميتها رسولنا الثنايا والمفاصل التي تظهر على ظهر أصابع  هي البراجم

الكريم، فهي مناطق تتجمع فيها األوساخ والجراثيم واألتربة، لذ أمرنا بتنظيفها، وهذه سنة من سننه 

تِنَشاُق  َواُك، واسإ يَِة، َوالّسِ عليه الصالة والسالم،حيث يقول:"َعشٌر ِمَن الِفطَرِة: قَصُّ الشَّاِرِب، وإِعفَاُء اللِّحإ

اوي: ونِسيُت  لماِء، وقَصُّ األَظفَاِر، وَغسُل البََراِجِم، َونَتُف اإِلبِط، َوحلُق العانَة، وانتِقاُص الَماءِ ا قَاَل الرَّ

العاِشرة إِالَّ أَن تَكون الَمضمَضةُ" وهذا أكثر ما تظهر أهميته وضرورته في زمن كورونا بشكل خاص 

 واألوبئة بشكل عام..!!

 

 ضريبة الروح...!!!
  قام بيتر قيصر روسيا بفرض ضريبة الروح، وتعني أن على الجميع دفع ضريبة مقابل  5954في سنة

كونهم على قيد الحياة... الضرائب التي يدفعها العربي في دولة تندرج أغلبها تحت نفس المبدأ، وزادوا 

 عليها رسوم الدفن وثمن القبر ورسوم قسمة اإلرث إن أبقوا لورثته شيئا...!!!
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 (438) شرة فاعتربوان

 كثرت العنيدات فكثر الوطالق...!!

 :كثرت النساء العنيدات فكثر الطالق وتشتت األوالد، بارك هللا في المرأة  يقول الدكتور إبراهيم الفقى

 المرأة التي تفتقد الذكاءـ،، الهينة اللينة، العنيدات هن الفاشالت في الزواج، وفي عالقتهن مع األقارب

 العاطفي والمرونة في التعامل هي األكثر فشاًل في الزواج . 

 ألنها ستدخل في شد وجذب وتتبع صوت أنانيتها لتغلبه، وفي الحقيقة هي تفشل أمام عناد : لماذا

ن أمام زوجها، وعناد من حولها، فالرجال يشتدون عنادا أمام الزوجة العنيدة،أو األخت العنيدة ويلينو

  .المرأة الخاضعة

  المرأة العنيدة غبية، تظن نفسها أنها حينما تتشبث برأيها وتقف أمام العاصفة ستفوز، وتنسى أنها إن

وتدمر أطفاال، عقولهم لن ، فازت رأيا وموقفا،فهي تراها انتصرت بحمقها إال انما تخسر قلبا كان يحبها

  .تدرك معنى الخراب إال مؤخرآ

  تمتدح المرأة الهينة اللينة الودود الولود العئود، وكذلك الرسول صل هللا عليه وسلم، كثير من الحكم

لمرأة التي تنحني لتمر العاصفة؛ هي ، واوالمرأة التي تحتوي زوجها بلين وحكمة، فإنه سيعشقها 

 العاقلة والمرأة التي تقف كالعود اليابس هي من تنكسر. 

 لتي تؤمن بمبدأ أنا أغلب؛ إنما تدمر نفسها قبل أن تدمر اآلخر، المرأة العنيدة المتشبثة برأيها، وا

من تجاربي في االستشارات الزوجية، وجدت أن العنيدات ينتهي بهن الحال  ،وتعيش حياة كلها حسرات

 إلى الطالق، وفشل حياتهن األسرية واإلجتماعية .

 دت عليها زوجات ناجحات وهياألعرابية توصي ابنتها ليلة زفافها بحكمة رائعة ومجربة ووصفة أك: 

كوني له أمة يكن لكى كل شيئآ تريدينه... الرجال طيبون وكرماء وحليمون جدا... إال أن المرأة العنيدة 

 .!.تحولهم إلى أعداء

 

 النساء مصانع الرجال
 خاري ربته أمه، الشافعي ربته أمه، أحمد بن حنبل ربته أمه، محمد ا لفاتح ربته أمه ليكون فاتح الب

القسطنطينية، الحافظ بن حجر ربته أخته، وابن تيمية كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة، وعرف بها، 

 .النساء مصانع الرجال إذا صلحت المرأة صلح البيبت والمجتمع

 

 !!.. يف زمن كبرونا

 إذا نزل " اذا ذهبت إلى عملك أو إلى السوق أو إلى أي تجمع، فتذكر حديث النبي صل هللا عليه وسلم

ه شيٌء حتى يرتحَل عنه" اِت من شّرِ ما خلق، فإنه ال يَُضرُّ : أعوذُ بكلماِت هللاِ التامَّ  أحُدكم منزاًل فلإيَقُلإ
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 (439) نشرة فاعتربوا

 محار الوطاحبنة والبايل!!

  أن أحد الوالة كان يتفقد أحوال الرعية، فمر بطاحونة، وشاهد حماًرا مربوًطا الى حجر الرحى، يُحكى

تعجب الوالي من فعل الرجل، ،  ويدور فيدور معه الحجر، فيطحن الَحّب، وقد علق صاحبه برقبته جرًسا

 . !فسأله : ِلَم علّقت جرًسا برقبة الحمار ؟

 ت الجرس في رقبته، فما دمت أسمع رنين الجرس، فهذا يعني أن قال الرجل: عندي عمل كثير، وقد علّق

الحمار يدور ويدور معه الحجر وتُطحن الحبوب، فقال الوالي: ماذا لو توقف الحمار عن الدوران، وأخذ 

 . !يحرك رقبته والجرس يرن ؟

 يًا للمدينة!!، أجزل فقال الرجل: أكرمك هللا، لو كانت هذه الفكرة تخطر بباله لما كان حماًرا، بل كان وال

عن الحمار، وشكر ربه على كثرة  الوالي العطية للرجل، وطلب منه أن ال ينقل الحديث الذي دار بينهما 

 ! الحمير التي ستبقى تدور وتدور دون أن تحرك رقابها!

 البديهة عند العرب..!!
 
 سرعة

 واحدا أفطر!!!  وعلى طعام مرض أميُر قوٍم ، فنذروا أن يصوموا يوم بُرئه، فلما ُشفي صاموا إال 

 اإلفطار عاتب األمير الذي لم يصم، فأجابه فورا...:

 نذرالناس يوم بُرئك صوما ... غير أنّي نذرُت وحدي فِطرا                    

 جازما أن يوم بُرئك عيٌد... لم يَُجز صومه وإن كان نذرا                     

 جاهلية القرن الباحد والعشرين!!
  ،جاهلية القرن الواحد والعشرين في أوروبا اليوم، إذا غطت المرأة رأسها جاز لصاحب العمل طردها

"بعد قرار محكمة العدل األوروبية"، وإذا زنت وحملت، وجب على المجتمع دعمها بضرائبه لقتل جنينها 

عنا بمثل هذا في الجاهلية "اإلجهاض"، رغم ُحكم الدين أن له روحا، وقطع العلم أنه يشعر باأللم!... ما سم

     !األولى!!

 بيت األم واألب...!!
  هو البيت الوحيد الذي تستطيع الذهاب إليه عشرات المرات بدون دعوة، البيت الوحيد الذي يمكنك أن

تضع المفتاح في الباب وتدخل إليه مباشرة، البيت الذي به عيون محبة تنظر للباب حتى تراك ، البيت 

  إلى أمك وأبيك عبادة ، وحديثك معهم ثواب فاعرفوا قدر هذه البيوت قبل إقفالها..!! الذي فيه النظر

 العوطاس و التثاؤب..!!

  َفََحقٌّ َعل ،َ َرهُ التَّثَاُؤَب، فَِإذَا َعَطَس فََحِمَد ّللاَّ َ يُِحبُّ الإعَُطاَس َويَكإ ِلٍم ى ُكّلِ ُمسإ قال النبي عليه السالم: إِنَّ ّللاَّ

تََطاَع، فَِإذَا قَاَل: َها ، َضحِ  َسِمعَهُ أَنإ  ا التَّثَاُؤُب فَِإنََّما ُهَو ِمَن الشَّيإَطاِن، فَلإيَُردَّهُ َما اسإ تَهُ، َوأَمَّ َك ِمنإهُ يَُشّمِ

 " الشَّيإَطانُ 
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 (440) نشرة فاعتربوا

 !!أنتم أمة تنام ولكن المتبت

  العربي القديم والدراسات اإلسالمية، كان يالطفني كان لي جار إنكليزي، كان محاضراً جامعياً في التاريخ

إال  : وما علينا !"أنتم أمة تنام ولكن التموت "بأسلوب دافئ رصين، حاورته وسمعت منه الكثير.قال:

  .أن نبقيكم نياماً قدر استطاعتنا

 عليه ليس هذا سؤال كبير، الجواب  :لماذا كل هذا العداء ؟ وما الذي يضيركم إن أفقنا ؟ أجاب :سألته

عام كانت منطقتكم تموج بالحروب والثارات،  ٦٠٩٩قبل  :بسيطاً .. إنما سأحاول اإلختصار بقدر اإلمكان

 وبالنسبة لنا كان المشهد مستقرا تحت حكم الفرس والرومان.

  الصادق األمين، والذي اكتسب صفات الزعامة والشرف :فجأة ظهر رجل اسمه محمد الذي سماه قومه

م والحزم والحلم، والتأمل والنبوءة، فأثرت تأمالته عن عقل خصب وبصيرة نافذة توجت والرأي والعز

 .. بالنبوة

  قام محمد وعلى مدى ثالثة وعشرين عاماً بإنضاج برنامج تجاوز فيه حدود المعجزات، وذلك من خالل

ماوية ليمه السسلوكه الشخصي، ورسالته السماوية، قام بتوحيد القبائل وصهرهم في بوتقة أخالقه وتعا

 حتى أصبحوا على ما يريد..  

 فبدء المسلمون بالتوسع والسيطرة على  ،استطاع اإلسالم بوثبته الهائلة اإلنتصار على الروم والفرس

العالم القديم، فأصبحت الدولة الجديدة تمتد من فرنسا غرباً وشماالً، إلى الصين شرقاً وذلك في القرن 

 .. األول من ميالدها

 شأ محمد رجاالً يمكنك وصفهم بكل شيء إال أنهم دون المالئكة.. فكيف نترككم اآلن لتحقيق وحدة إذن، أن

كم، بمصادر  ٠٩٩٩كم، ومن الشمال إلى الجنوب  ٦٠٩٩٩إسالمية، حدودها من الغرب إلى الشرق 

 طبيعية هائلة، إن توحدت، ستصنع المعجزات.

  أنتم أمة ..يع، إننا ال نستطيع أن نميتكم مادام القرآن فيكم إذن، ماعلينا إال إبقاؤكم نياماً بقدر ما نستط

نحن نصنع قادة دولكم فتكون مجبرة عن .. علينا تأجيل يقظتكم بقدر المستطاع!!! تنام ولكن التموت

 .. وعي ودراية أو بدونهما أحياناً على تنفيذ مانريد

 قلت: أشرت في حديثك أكثر  نعم وال... هل أجبت على سؤالك؟ قلت: :أخذ نفساً عميقاً من غليونه، وأردف

أمريكيا وإسرائيل وبريطانيا، وأوروبا  :قال: نحن زعامة العالم فمن أنتم؟؟؟ .."من مرة إلى:"نحن

ووكاالت المخابرات فيها، والماسونية وفرسان المعبد، وحتى أكون أكثر تحديداً: المسيحية واليهودية 

 ...!!! وعيةوالصهيونية، وكي يزداد عجبك أضيف: الشي

 

 قال اخلبري العليم:

 ۗ ُهَو ٱلإُهَدٰى ِ َّبَِع ِملَّتَُهمإ ۗ قُلإ إِنَّ ُهَدى ٱّلِلَّ َرٰى َحتَّٰى تَت َضٰى َعنَك ٱلإيَُهوُد َواَل ٱلنََّصٰ َوآَءُهم  "َولَن تَرإ َولَئِِن ٱتَّبَعإَت أَهإ

 ِ  ِمن َوِلّىٍٍّۢ َواَل نَِصيٍر"بَعإَد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱلإِعلإِم ۙ َما لََك ِمَن ٱّلِلَّ
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 (441) نشرة فاعتربوا

 نوطلب املفقبد وال ننظر للمبجبد!!

  طبيب في القصر العيني يقول: إستحييت من ربي وعرفت ضعف إيمانى،عندما حضرت باألمس لعيادتى

تلك األسرة برفقة ابنتهم التى انتشر فى جسدها الورم الخطيروتغلغل وسقط شعرها من العالج 

 الكيماوى،وتعانى من التهاب شديد حول الشرج حضرت لى لتعالج منه. 

 األسرة أب، إليمان حقاً، وإن الصبر والرضا عليه يختص هللا به عباداً أحبهمأدركت أن البالء على قدر ا 

فى أواخر الثالثينات متوسط الحال واألم فى أولها،وكالهما ال تفارق لسانهما كلمة الحمد هلل، وإبتسامة 

 .  الرضا، رغم أنه مات لهما ولدان بنفس الداء السرطان

 لسبع سنوات، وها هى مشرفة على الرحيل، يتبادلون معها الضحك، وإذا به يصيب االبنة الوحيدة، ابنة ا

 وكأنها مصابة بنزلة برد ويهونون عليها،الطفلة كالقمر وهللا يوم إكتماله. 

  لى فستان جديد علشان أنا قريب  زلزلت كيانى وأبكتنى عندما قالت: بفرح دكتور بابا وماما جابوا

األب وقال لى همساً هكذا تعودنا على رحلة العذاب،  هروح أزور سعيد ومصطفى فى الجنة، إبتسم

 تشخيص وعمليات وعالج ونستعد كل مرة لتسليم األمانة لخالقها.

  تعاهدت أنا وأمها منذ رحيل الطفل األول وإصابة الثانى، أن نُلِقي فى قلب أوالدنا أنهم ذاهبون لجنة، فيها

 ظره على بابها.وأن أخوه ينت ما يعوضهم عن رحلة العذاب فى الدنيا 

  ،تتكرر زيارته كلما تفتحت أوراق  وها نحن نهون عليها وعلينا إستقبال الموت الذى أصبح ضيفاً علينا

لفعلت، قبّلت الطفلة وقلبى يبكى ،يعلم هللا إن  شّددت على يديه، ويعلم هللا لو إستطعت تقبيلها ،  زرعنا

 بكاء قلبى هذه المرة كان على نفسي.

  ،وانا أشعر أن هللا أرسل لى تلك األسرة الصابرة والبنت المبتالة ألستحى، وأعرف ضعف نفسي وهوانها

هللا منذ رأيت تلك األسرة فى الرابعة من عصر أمس ،ولم تفارق عينى صورتهم، ولم يغب من  يعلم 

 أقابل أخوتى بالجنة.  صوت المالك الصغير،أنا هروح  أذنى 

 وأدركت أن الشكوى لغير هللا مذلة،وأن الصبر على البالء درجة ،  رس وتعلمتعذراً ربي، أيقنت الد

حقاً ال يشعر المرء بتفاهة نفسه إال عندما "ُعشر درجاتهم،  عالية اختصصت بها عباداً لم أرتق بعُد إلى 

 . يرى الصابرين

 

 قال صل اهلل عليه وسلم

 "  الشمس، تعدل بين االثنين صدقة، وتعين الرجل كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه

في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى 

  .الصالة صدقة، وتميط األذى عن الطريق صدقة
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 (442) نشرة فاعتربوا

 .. الظلم مؤذِن خبراب العمران

  مته: الطغاة يَجِلبون الغُزاةهذا بعض ما قالَهُ ابن خلدون .. الظلم مؤِذن بخراب العمرانو ..في مقّدِ

إذا خشي الناس أن يَسلب الظلم حقوقهم  ..االستبداد يقلب موازين األخالق، فيجعل من الفضائل رذائلو

 أحبوا العدل.. فإذا أِمنوا وكانت لهم القوة التي يَظِلمون بها تركوا العدل

  لعمارة وتوقَّف اإلنتاج، فافتقر الناس واستمّرت سلسلة التساقُط حتى زوال إذا زال العدل انهارت ا

ر و ..الُملك ر .. والظلم إذا دام َدمَّ السلطان واألمراء ال يتركون غنياً في البالد إاّل  ..العدل إذا دام َعمَّ

 وزاحموه في ماله وأمالكه، مستظلّين بحكم سلطانّي جائر.

  الترف، وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد، وانتشار الفساد يدفع بعامة غاية العمران هي الحضارة و

َغد  ..الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز، وبداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة إنَّ أيام األمِن وأيام الرَّ

 تمضي سريعاً، وأيام الجوعِ وأيام الحروِب والفتن تكون طويلة.  

   إذا تأذَّن هللا بانقراض .. أطرافها، وحكامها يكنزون األموال فُدقَّ ناقوس الخطرإذا رأيت الدول تَنقُص من

الُملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طريقها، وهذا ما حدث في األندلس 

 .. الشعوب المقهورة تسوء أخالقها  ..وأدى إلى ضياعها

 تلك األمور تستقطب له ثلة من المرتزقين والوصوليين يحجبونه عن حينما ينعَم الحاكم بالترف والنعمة ،

عندما تنهار الدول يكثر المنجمون واألفّاكون والمتفقّهون .. الشعب، فيَِصلون له من األخبار أكذبها

ش الِفكر  .. واالنتهازيّون وتعُّم االشاعة وتقصر البصيرة ويتشوَّ

 شبابها أبداً ولو حاول حكامها التغيير، فلكّل زمان دولةٌ ورجالالدولة إذا دخلت في سّن اليأس ال تعود ل 

المغلوب مولَع بمحاكاة الغالب ألّن الهزيمة توحي إليه أّن مشابهة الغالب قوة يَدفع بها مهانة الضعف  ..

   ..الذي جنى عليه تلك الهزيمة

  لو .. أثّرت على طبع ساكنيها بالرقةللبقاع تأثير على الطباع، فكلما كانت البقعة من األرض نديّة مزهرة

 ً ه لم يكن مذموما لهم على عبادة هللا وجهاد عدّوِ  ... كان الُملك مخلصاً في َحمإ

 

 صامدون..صامدون...!!

  يقول أحدهم : اذكر مرة حضرت احتفال سنوي لشركة دخان باألردن... فقام مدير التسويق وألقى خطبة

أمام الشركة كبيرة...وزارة الصحة تحاربنا... والمنافسون  التحديات  :عصماء عن وضع الشركة وقال

 .يحاربونا... والجمارك تحاربنا... لكننا صامدون..صامدون

 

ةِ...!!
َّ
 يف اجلن

 
ب
َّ
 رجاًل يتقل

  قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: "لقد رأيُت رجاًل يتقلَُّب في الجنَِّة، في شجرٍة قطعَها من ظهِر

 تُؤذي النَّاَس".الطريِق، كانت 
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 (443) نشرة فاعتربوا

سر!!
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 املؤمن بي

  سأل رجل مهموم امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، فقال: يا امير المؤمنين لقد أتـيـتك

الرجل: وما لي حيلة مما أنا فيه من الهّم؟ فقال امير المؤمنين: سأسألك سؤالين وأُريد إجابتهما فقال 

   .اسأل

 فقال امير المؤمنين : هل ستترك ، فقال امير المؤمنين : أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال:ال

األجدر أال   ..الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟قال : ال ،فقال امير المؤمنين : أمٌر لم تأِت به، ولن يذهب معك

 يأخذ منك كل هذا الهّم.

  لدنيا ، وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى األرض يكن لك ما أردت ، فكن صبوراً على أمر ا

 .ألنها بين يدي الحي القيوم ..وأحوال الدنيا ال تستحق الهموم ..ابتسم ... فرزقك مقسوم وقدرك محسوم

 :فِفي اليسر:  …يَحيا المؤمن بيَن أمرين يُسر َوُعسر، َو كالهما " نِعمة " لو أيقَن   يقول رضي هللا عنه

َرُهمإ  ابُِروَن أَجإ ُ الشَّاِكِريَن "، َو في العسر: يكون الَصبر،" إِنََّما يَُوفَّى الصَّ ِزي ّللاَّ يكون الشكر " َوَسيَجإ

 ." بِغَيإِر ِحَسابٍ 

 انتبه لتغريداتك...!!

 رسائلهم "من أراد أن يعرف توفيق هللا لبعض عباده، فلينظر"لتغريداتهم"سناباتهم حاالتهم في الواتس،

كلهدا حسددددددنات تُكتب لهم وهم نيام، وسدددددديجازون عليها، ومن أراد أن يعرف حرمان هللا لبعض عباده، 

فلينظر لتغريددداتهم"سددددددنددابدداتهم"حدداالتهم في الوتس"ورسدددددددائلهم"،سدددددديئددات تجري عليهم وهم نيددام 

 وسيحاسبون عليها .!

 خباطر آية...

 ٍء فَِإنَّ هللاَ بِِه َعِليٌم "، لن  " لَن تَنَالُوا الإبِرَّ َحتَّى: قال هللا تعالى ا تُِحبُّوَن َوَما تُنِفقُوا ِمن َشيإ تُنِفقُوا ِممَّ

إذا  اعمل بهذه اآلية ولو مرة!، !!..تبلغوا شرف التقوى حتى تتصدقوا من خير أموالكم وأحبها لكم 

قال  !!.. ا يسيراً أعجبك شيء من مالك ؛ فتصدق به لعلك تنال هذا البر...  أنفق مما تحب ولو كان شيئ

 !!.. ابن عباس : البِّر .. الجنة

 قال عليه الصالة والسالم:

   أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى هللا سرور تدخله على ُمسلم، أو تكشف عنه "

كربة، أو تقضى عنه ِديإناً، أو تطرد عنه جوعاً، وألن أمشى مع أخ لي في حاجٍة ، أحبُّ إلّى من أن 

  أعتكف في هذا المسجد شهراً " يريد مسجد المدينة.
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ْ
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  ََعلَيإِه َوَسلََّم  قَال ُ ِ َصلَّ ّللاَّ َواِق، ِجيفٍَة بِاللَّيإِل،  ":َرُسوَل ّللاَّ َسإ اٍب بِاألإ اٍظ، َسخَّ َ يُبإِغُض ُكلَّ َجعإَظِرّيٍ َجوَّ إِنَّ ّللاَّ

ِخَرةِ  ِر اآلإ نإيَا، َجاِهٍل بِأَمإ ِر الدُّ  ".ِحَماٍر بِالنََّهاِر، َعاِلٍم بِأَمإ

 اًظا: هَو َمنإ جمَع الماَل ال يُ و تَكبُر،  َجوَّ بالي إنإ َجَمعهُ منإ حالٍل أو حراٍم، الَجعَظريٍّ ُهَو الرجُل الـُمسإ

ابًا باألسواِق: ِصِه على الماِل يُكثُِر   ويَبخُل عنإ دفعِ الماِل في ما أمَر هللاُ تعالى، َسخَّ أيإ أنهُ ِمنإ شدِة ِحرإ

 .الكالَم في سبيِل جمِعه

  َأيإ أنَّ : ِحماًرا بالنهارِ ، الصلواتِ  جيفةً بالليِل: أي يستغِرُق ليلَهُ بالنوِم وال يهتمُّ بأنإ يكِسَب في ليِلِه من

هُ التَّفَنُُّن باألكِل واإلكثاِر مَن الملذاِت منشغال عِن عما افتََرَض هللاُ عليهِ    .همَّ

  َعارفًا بأمِر الدنيا، َجاِهالً بأمِر اآلخرِة فقدإ تزايََد   :ثمَّ إذا اضفنا إلى ذلَك الوصُف األخيُر وهَو أن يكون

هُ  ا نعلَُم أنَّ َمنإ اتاهُ هللاُ الماَل، وكاَن عارفًا بطُرِق جمِعه ، وهَو جاهٌل بأموِر الديِن، أيإ بما فِمنإ هن، شرُّ

 افتَرَض هللاُ عليِه معِرفَتَهُ من علِم الديِن، فهَو ِمنإ شِرّ َخلإِق هللاِ 

 من طرائف احلياة الزوجية..!

 لو خيّروك بيني وبين فالنة فمن تختار  و قالت… سألت امرأة زوجها وكان مشتغالً بعلم أصول الفقه :

؟! قال : ال يُنظر الى الترجيح االّ اذا تعذر الجمع، أوجز وأجاد وأفاد وأفهم وأقنع وأمتع ، وذهبت 

 ..! الزوجة تبحث في كتب الفقه عن قصد زوجها الفقيه

 قانبن الوطبارئ يف ماليزيا
  قانون الطوارئ يمكنها من معاقبة من ينشرون أخباراً كاذبة قانون جديد من الحكومة الماليزية، بحسب

ألف رنجيت ماليزي أو  511سنوات، وغرامة تتجاوز  1، بالسجن فترة تصل إلى 51-حول جائحة كوفيد

 .5155مارس  55كليهما، القانون يدخل حيز التنفيذ بداية يوم 

 يف ظالل آية..
 فَ : قال هللا جل جالله ِرنَا "... لم يقل أغفلنا لسانه .. فقد تجد إنساناً دائم "َواَل تُِطعإ َمنإ أَغإ لإنَا قَلإبَهُ َعن ِذكإ

وقد يتشرف  الذكر؛ وال تجد أثره في دينه وخلقه ومعامالته، والسبب أن ذكره بلسانه ال بقلبه..!!،

 !!.. اللسان بذكر الخالق، لكن القلب لم يتشرف بعد

 صدقات وصدقات دون دفع...!!
  عليه وسلم: "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، قال صل هللا

وإرشادك الرجل في أرض الضالل لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر 

 والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة"
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 خنبة األفغان!!
  م، نزل بعض العسكر اإلنجليز واقتحموا أحد المنازل القروية، ونهبوا ما به من مال 5485في عام

 وبطاطين، وكانت الثلوج تغطي األرض كلها، وكان رجال القرية يحتطبون من الجبل.

 ض زمالؤه وأثناء خروجهم مال أحد العلوج على حجرة جانبية بها سيدة المنزل، فذبحته بسكين، فقب

ضباط ،وخلّصوا  4جندياً منهم  531عليها وأقتادوها معهم، فهاجت القرية على الدورية، وذبحوا 

 السيدة من ايديهم، ثم أشتعلت الثورة ضد اإلحتالل اإلنجليزي.

  جندي بريطاني في كمين نصبوه لهم، فلم ينج من تلك الموقعة سوى طبيب انجليزي فر  59111فأبادوا

 د" ليخبر قومه بالمصيبة التي حلت بجيشهم.إلى "جالل آبا

   فتعلم اإلنجليز في تلك الواقعة أن ينظروا إلى األفغان بغير العين التي ينظرون بها إلى الهنود، وعرفوا

  .ان االفغاني ال ينام ابدا وعليه ثأر، وال يقبل أن يطأ األجنبي تراب وطنه

  كله، ولو تركت الفرصة لشعبها الحر لناطحت القوى وأفغانستان اليوم تتداخل فيها مصالح العالم

العظمى كما تفعل اليوم مع امريكيا ... وثقة في موعود هللا بنصر دينه الحق فإن اليوم سيأتي قريباً 

  ،وفيه يطلب هؤالء أن ترضى عنهم أفغانستان وعسى أن يكون قريباً.

 

 أوجعني قبل أحد الصاحلني
  هللا عليها، ألن آدم وحواء عندما غضب هللا عليهما نزع عنهما لباسهما "لباس المرأة العاري دليل غضب

وأراهما سوأتهما"... تقول إحدى الفتيات: عندما أرى فتاة تبرجت وبالغت في العُري أنظر لوالديها وأتذكر 

ئُولُونَ قوله تعالى:"  سإ " فأزيد حياء وحشمة من أجل أن ال تُسأل أمي... معظم ما حرم هللا  َوقِفُوُهمإ   إِنَُّهم مَّ

 َلَك أاَل إِنَّ في الدنيا أباحه في الجنة إال العُري، فإن هللا حرمه في الدارين، بل من النعيم زيادة التستر..." 

 تَُجوَع فِيَها َوال تَعإَرى"..

 اللصبص نبعان ...!!
 ،حقيبتك، ساعتك، هاتفك، واللص السياسي : وهو الذي  اللص العادي وهو الذي يسرق منك مالك

يسرق منك مستقبلك، أحالمك، عملك، راتبك، تعليمك، صحتك، قوتك، بسمتك... المفارقة العجيبة هي 

أن اللص العادي هو من يختارك، أما اللص السياسي فأنت من تختاره، والمفارقة األكبر أن اللص 

 سياسي تحرسه مواكب من الشرطة...!!تالحقه الشرطة، أما اللص ال العادي

 

 قال تعاىل:

   ٌٌم الَّ بَيإٌع فِيِه َواَل ُخلَّة ن قَبإِل أَن يَأإتَِي يَوإ ا َرَزقإنَاُكم ِمّ َن َواَل َشفَاَعةٌ ۗ َوالإَكافُِرو "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِممَّ

 ُهُم الظَّاِلُموَن".
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  مثل عربي شهير، يُضرب في التسرع في إصدار القرارات وتنفيذها دون تفكير متأن، يرجع المثل

امتلك قطيعاً من اإلبل يرعاها، وكان له ابنان سعد وسعيد وفي ذات   ُضبَّة وقيل أن بن مضر،  ُضبَّة إلى

 مرة تفرقت اإلبل في طرق مختلفة.

  يه سعد وسعيد أن يسرعا لتجميع اإلبل وإرجاعها مرة أخرى، فخرج كل منهما يحث من ابن ُضبَّة فطلب

الخطى، وما لبث أن عاد سعد باإلبل بعد ساعات طويلة لكن سعيد لم يرجع أبدا، وبعد انقضاء أشهر في 

 إلى سوق عكاظ. ُضبَّة البحث واالنتظار، خرج

   من النظرة األولى هما نفس  ُضبَّة عرفهماوبينما هو في السوق لمح رجالً يضع على كتفيه بردين

البردين الذين كانا على ابنه سعيد في الليلة المشؤومة التي خرج بها يجمع اإلبل ولم يعد، كان حاملها 

 وسأله عن البردين. ُضبَّة الحارث بن كعب تقدم نحوه

   ،ففتكت به وأخذتهما منصرفاً " فأجابه الحارث ضاحكاً: "هما لغالم قابلته ليالً فلّما طلبتهما منه امتنع

أنة أمام قاتل ابنه، فطلب منه السيف الذي كان يتمطقه ليراه، ناوله الحارث سيفه متفاخرا،ً  ُضبَّة أدرك

 به على صدره فأرداه قتيال . ُضبَّة فهوى

 َسبَقَ  "قد؟!" فكان ردة  ُضبَّة هال الناس المشهد فتجمهروا حول ضبة يلومونه " أفي الشهر الحرام يا 

،والعذل في اللغة هو العتاب واللوم، أي كأنه قال سبق سيفي معاتبتكم، وصار قوله مثالً  السَّيإُف العَذََل"

  يُضرب في األمر الذي تم وما عاد يجدي معه لوم وال عتاب.!

 

 اجملاني...!! األوكسجني
 بالرياض خاص مستشفى إلى نُقلَ ف التعب، من أنهار عاما 94 العمر من يبلغ رجال أن الراوي؛ ذمة على 

  ساعة،فتحسن 58 لمدة لدعمه األوكسجين من جرعة وأُعطي

 بالبكاء. بدأ الفاتورة، رأى فلّما لاير 311 البالغة الفاتورة الطبيب فسلَّمه ،

   َفي الوارد المبلغ بسبب أبكي ال "أنا الرجل: فأجاب الفاتورة، بسبب يبكي أال الطبيب منه فطلب 

 األوكسجين، استخدام من فقط ساعة 58 لمدة ألنه، أبكي إنما المال، هذا كل أدفع أن قادر فإني الفاتورة،

 لاير.311 أدفع أن يجب

  تعرف هل أبًدا... شيء أي أدفع ولم عاًما، 94 منذ هللا ِمنَ  الذي النقيّ  الهواء أستنشق كنت أني حين في 

ِ  نِعإَمتَ  تَعُدُّوا َوإِن معه،" بالبكاء وأجهش رأسه، الطبيب أخفَضَ  له؟"، أدينُ  كم ُصوَها الَ  ّللاَّ  إِنَّ   ۗتُحإ

نَسانَ  ِ  َكفَّاٌر"..! لََظلُومٌ  اإلإ

 قال صل اهلل عليه وسلم:
 فّس هللا عنه كربة من كربات يوم القيامة"من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ن" 
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 إعرتافات مسؤول..!!!

  على ذمة الكاتب حيث يقول: ولدت ألب عربي وأم هنجارية، وتربيت على البعد عن الدين ،تم السماح

بعد الجامعة، عملت في ،لي بشرب الخمرة والسفر والسهر لوحدي بعد أن أنهيت المرحلة الثانوية

 شركة خاصة. كنت امضي إجازاتي في هنجاريا، حيث تمتلك أمي بيتا 

   في إحدى زياراتي ذهبت إلى نادي ليلي، وكانت هذه الزيارة نقطة تحول في حياتي، حيث حضر إلى

 النادي أحد وزراء بالدي، توجهت إليه، ثم دعاني لتناول مشروب معه.

   دليله السياحي نتيجة معرفتي بالبلد، خاصة المناطق التي تتواجد بها بعد ذلك طلب مني أن أصبح

طلبت منه تعييني في منصب في وزارتة. فقال ، إستمر التواصل، وتبادل الزيارات العائلية، الحسناوات

 لي إذا أردت أن تصبح رجال مهما عليك باالنضمام إلى الماسونية، فأنت مؤهل 

  ني في وزارته، وأصبحت صاحب نفوذ في الوزارة، وبدأت الترفيعات و فعال انضممت وبعدها تم تعيي

 .تتوالى، حتى أصبحت األمين العام للوزارة خالل مدة قياسية

  بعد ذلك انشغلت بعضوية مجالس أدارة الشركات و الزيارات المدفوعة األجر للمحافظات والسفر

ي، فإذا بابتسامة عريضة تستقبلني، وقال: والمياومات، و أصبحت أرى معاليه قليال، في احد االيام طلبن

 سيدي؟؟. وهل هذا ما يسرك، ستقدم الحكومة إستقالتها

   اجبته مبروك دولتك، يعني بطلعلي اكون وزير بمعيتك  ،فقال: ما يسرني أنني سأشكل الحكومة القادمة

حاجة فل، فأنت بفقال: لألسف رتبتك الماسونية ال تسمح بذلك، ستصبح وزيرا بعد أن يرقيك المح ،؟؟

 إلى ترقية واحدة، ذكر أسماء الوزارء، كان منهم من ليس ماسونيا.

   ،فسألته لماذا، قال سيشغلوا وزارات خدمية غير حساسة، وهذا ما يطلبه المحفل، لذر الرماد بالعيون

 .لكن ستكون الغالبية من جماعتنا لتمرير القرارات المطلوبة، فأجبته منك نتعلم

 ت الحكومة، قررت أن أعمل تغييرات جذرية في وزارتي ألجلب األنظار، فطلبني دولته لما ترقيت دخل

وقال، نحن هنا ننفذ تعليمات المحفل، وتعليمات جهة أخرى، لن استطيع اإلعالن عنها، ألن ذلك يهدد 

 حياتنا.

  ياك أن انت تستطيع تغيير مدير مكتبك، ونقل موظف من مكان آلخر، وإعطاء حوافز، لكن إياك ثم إ

تتدخل في أمور الوزارة الحساسة، ألني عند ذلك لن أستطيع حمايتك، وربما نسقط سوياً، فأجبته انا 

 ..!!!.الخادم اآلمين.... واآلن انتظر دوري ألصبح رئيساً للوزراء

 اهلل عليه وسلم: ىقال صل
   عليه وسلم: "اللهم عن عائشة رضي هللا عنها  قالت: قال رسول هللا صّل هللا وفي الحديث الصحيح

 " ..من ولي من أمر أمتي شيئاً، فشق عليهم، فاشقق عليه
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لق اللئام.. الــحـسـد
 
 من خ

  نَا بَيإنَُهم ُن قََسمإ الحَسد: هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه،قال تعالى:"نَحإ

ِعيَشتَُهمإ فِي الإَحيَاِة  َق بَعإٍض َدَرَجاٍت"، قال أحد السلف : تأملتها فعلمت أّن مَّ نإيَا ۚ َوَرفَعإنَا بَعإَضُهمإ فَوإ الدُّ

 . القسمة من هللا، فما حسدت أحدا أبدا

  قال ابن تيمية:  " . الَ تََحاَسدوا َوالَتَنَاَجشوا َوالَ تَبَاَغضوا َوالَ تََدابَروا:"قال النبي عليهالصالة والسالم

والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فال يخلص منه إال قليل من الناس؛ 

 ما خال جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه  :ولهذا يُقال

 األولى: أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود، والثانية: أن يحب :ذكر العلماء للحسد أربع مراتب

زوال النعمة عن المحسود وتحولها إليه والثالثة: أن ال يشتهي الحاسد النعمة لنفسه بل يشتهي مثلها، 

 والرابعة: الغبطة: أن يشتهي لنفسه مثل النعمة التي لغيره. 

 هلل در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ،وقال الشاعر  :يلوقد ق: 

 قاتلُهفإنَّ صبَرك  ....  اصبرإ على حسِد الحسوِد 

 إن لم تجدإ ما تأكلُه ....  الناُر تأكُل بعَضها 

  يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود: غمٌّ ال ينقطع ومصيبة ال يُؤجر

ة ال يُحمد عليها وسخط الرب ويغلق عنه باب التوفيق ...والحسد من أخالق اللئام، وتركه  عليها ومذمَّ

 حريق مطفئ، ونار الحسد ال تطفأ...!! من أفعال الكرام، ولكلِّ 

 

 اجلمال ينبع من أعماق النفبس!!
  ح يظل والمتسامفالكريم يظل كريما حتى لو أفتقر،  ...تتغيرصفاتهم حتى لوتغيرت أحوالهمال الطيبون

وبعض الوجوه مريبة حتى فى ، بعض الوجوه جميلة حتى فى عتابهامتسامحا حتى لو ُظلم... 

من اعتاد أن يوزع الورد الجمال ينبع من أعماق النفوس ال عالقة له بتقاسيم الوجه... ... ابتسامتها

 فسيبقى شئ من العطر بيده...

 

 الداعية ال ينسى قبمه يف الدنيا واآلخرة..

  ِمي يَعإلَُموَن ُخِل الإَجنَّةَ قَاَل يَا لَيإَت قَوإ * بَِما َغفََر ِلي جاء في ظالل القرآن عند هذه اآلية الكريمة:" قِيَل ادإ

َرِميَن" .   َربِّي َوَجعَلَنِي ِمَن الإُمكإ

  وتتصل الحياة الدنيا بالحياة اآلخرة، ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء، وخطوة يخلص

بها المؤمن من ضيق األرض إلى سعة الجنة، ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق، ومن تهديد البغي 

ونرى الرجل المؤمن وقد اطلع على ما آتاه هللا ..  النعيم، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقينإلى سالم 

في لجنة من المغفرة والكرامة، يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة، ليعرفوا 

 الحق معرفة اليقين.
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 شهادة البفاة ... أهم ورقة!!

  الميالد ورقة، شهادة النجاح ورقة، شهادة التخرج ورقة، ثم تتوالى األوراق، عقد الزواج شهادة

ورقة، وجواز السفر ورقة، إثبات الملكية ورقة، ووصفة الطبيب ورقة، الدعوة للمناسبات ورقة، هكذا 

 هي حياتنا ورق في ورق، تطويها األيام ثم تمزقها ثم ترميها.

   الدنيا كلها ورق في ورق، كم نفرح من أجل ورقة، وكم نحزن من أجل ورقة، الورقة الوحيدة التي ال

 نراها هي شهادة الوفاة وهي أهم ورقة، فاحرص على أن تكون أهم ورقة.

   يقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: " أمران ال يدومان الشباب والقوة، وأمران ينفعان كل مؤمن

وسماحة النفس، وأمران يرفعان من شأن المؤمن التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران حسن الخلق 

 يدفعان البالء: الصدقة وصلة األرحام"...

ة فهي أم الندامة..!!
َ
ل
َ
ج
َ
اك والع

َّ
 إي

 مقال بعض الحكماء: إيَّاك والعََجلَة؛ فإنَّ العرب كانت تكنِّيها أمَّ الندامة؛ ألنَّ صاحبها يقول قبل أن يعل ،

ب، ويذمُّ قبل أن يخبر،  ر، ويحمد قبل أن يجّرِ ر، ويقطع قبل أن يقّدِ ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفّكِ

فة أحٌد إالَّ صحب النَّدامة، واعتزل السَّالمة..!!  ولن يصحب هذه الّصِ

 استغفروا وتبببا... تسلمبا من كبرونا
 استغفروا وتوبوا، "....ء إال بذنب وما رفع إال بتوبةما نزل بال: "  قال علي بن ابي طالب رضي هللا عنه

وداموا على أحاديث الرسول صل هللا عليه وسلم: فعند الخروج من المنزل فلنقل كما علمنا رسولُنا 

 الكريم ِ:

  َِل َوال قُوةَ إالَّ -" َمنإ قَاَل إِذَا َخَرج ِمنإ بيإتِه ِ، َوال حوإ ِ توكَّلإُت َعلَى ّللاَّ ِ، يقاُل لهُ ُهديَت َوُكِفيت  : بِسإم ّللاَّ بِاّلِلَّ

ِض وَ  َرإ ٌء فِي األإ ِمِه َشيإ ِ الَِّذي اَل يَُضرُّ َمَع اسإ ِم ّللاَّ ى َعنإهُ الشَّيإَطاُن"،و"َمنإ قَاَل : بِسإ اَل فِي وُوقِيَت، وتنحَّ

أَةُ باََل  اٍت لَمإ تُِصبإهُ فَجإ بُِح ثاََلُث السََّماِء َوُهَو السَِّميُع الإعَِليُم ثاََلَث َمرَّ بَِح، َوَمنإ قَالََها ِحيَن يُصإ ٍء َحتَّى يُصإ

ِسيَ  أَةُ باََلٍء َحتَّى يُمإ اٍت لَمإ تُِصبإهُ فَجإ  " داموا عليها وعلموها ألوالدكم قبل فوات اآلوان. َمرَّ

 :قضاء حبائج الناس ... وحسن اخلامتة

 اآلفات والمهلكات، وأهل المعروف قال عليه الصالة والسالم:" صنائع المعروف تقى مصارع السوء، و

  " في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخرة.

 قال عليه الصالة والسالم:
 "ٌحِم اثنتاِن صَدقةٌ وِصلة كيِن صدقةٌ، وعلى ذي الرَّ دقةَ على المسإ  ."إنَّ الصَّ
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ات
 
التِ العامل احلقيقي

َ
وط
َ
 ! ب

  عن المستيقظاِت فجراً، الُمصلّياِت فرضاً، التّاِلياِت ، يكتُب عنهّن أحدأدهم شرقاوي  يكتب عن اللواتي ال

حاِت َشعراً، الُمراِجعاِت برنامجاً،  ِذكراً، الُمِعّداِت فُطوراً، الُمَجِهّزاِت تلميذاً، الُملبساِت مريوالً، الُمسِرّ

 الَجاِلياِت صحوناً، الُموّضباِت فِراشاً، الحانياِت ظهوراً. 

  أرضاً، الماِسحاِت غبراً، الُمرتّباِت بيتاً، الّطابخاِت غداًء، الُمنتظراِت أوالداً، الُمطِعماِت حشداً، الكانساِت

الُمنّظفات قُدوراً، الُمذاكراِت دروساً، الحااّلِت فروضاً، المصححاِت إمالًء، الُمسّمعاِت استظهاراً، 

ً الُمحفّظاِت قرآناً، الُمعّداِت للنوم أوالداً، الراضيات   .!أزواجا

 عن ،!عن الخبيراِت االقتصاديّاِت اللواتي يتكيّفَن رغم عجز الموازنة بينما تغرق أوطان كبيرة بالّدين

الممرضاِت اللواتي يقسَن حرارة ولٍد مريض بميزان شفتين يطبعنه قبلةً على جبينه، فيُشّخصَن المرض، 

  !ةويعطين العالج، فنشفى، ويموُت عشرات اآلالف باألخطاء الطبيّ 

  ً عن المرهقاِت اآلوياِت لفراشهّن ليالً يسمعَن  !عن الّسمكرياِت توفيراً  !عن الُمدّرساِت الخصوصيات مجانا

عن الّصابراِت على وجع الّظهر ألّن كشفيّة الطبيب أولى بها فاتورة ،صوَت عظامهّن تحتهّن فال يشتكين! 

 . !الكهرباء في أوطان رغم النّفط ال تشبع

 يدي، ألّن ثمن الُمرّطبات والكريمات يذهب ألقساط مدارس األوالد في أوطان تخلّتإ عن عن خشناِت األ

عن المجلى  !عن ِسالل الغسيل الممتلئة ألنكّن ال ترضيَن إال أن يلبس أوالدكّن ثياباً نظيفة التعليم المجاني...

 !الممتلئ واأللعاب المتناثرة ألنكّن ال تسلبَن أوالدكّن طفولتهم

   عن اللواتي ينسيَن أعياد  !عن اللواتي ال يُسافرَن لإلجازات !بطالِت العالم الحقيقيات نكتبعن نعم

عن اللواتي ال يعرفَن الطريق إلى صالونات التجميل  !عن اللواتي ال يُطالعَن مجالت األزياء!ميالدهنّ 

 !عن المالئكة، المالئكة حقاً، المالئكة فعالً  !وورش الحدادة النسائيّة

  في الظهر، ولن يمحو بحةً في الصوت، ولن يزيل خشونةً في يدين، أعرُف ً أن مقاالً لن يشفي وجعا

وأعرُف أن أكثركّن ليس عندهّن وقٌت ليقرأن، وأّن بعضكّن ال يدرين عني وال عن مدونات الجزيرة فقد 

 !شغلكّن ما هو أهّم منا! ولكني قررُت أن أكتب عنكّن، عرفاً بفضلكّن.

 

 
َ
ع ابن

َّ
لته...! ما ضي

َ
 آدم إال عج

  ما خسرته بالِشدة كنَت أقرب إلى كسبه باللين، وما ضيعته بالغضب كنت أقرب إلى نيله باألدب... وما

فرقته بالقسوة كنت أقرب إلى جمعه بالحنان... وما فرطت فيه بالعناد كنَت ستتمسك به بالتفاهم...فما 

ولعلك كنت ستأسر من كسرته، وتربح من خسرته .. ضيَّع ابَن آدم إال عَجلته، وما آذاه إال قسوتُه، 

 ...!!في العجلة الندامة وفي التأني السالمة   ولكن
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غني!!
 
سمن وال ي

 
 البكاء والعبيل ال ي

 يارب .. ٕان حلمك على : مر أحد الصالحين برجل من الذين َصلبهم الَحجاج ظلما، فقال بينه وبين نفسه

ٔاضر بالمظلومين، ولما عاد الرجل الصالح ونام تلك الليلة، رٔاى في منامه ٔان القيامة  الظالمين قد

 قامت، وكأنه قد دخل الجنة، ورٔاى ذلك المصلوب في ٔاعلى عليين.

   :ؤاصدق من ذلك قوله  "حلمي على الظالمين ٔاحل المظلومين في ٔاعلى عليين"وٕاذ بمنادي ينادي

عَلَُهُم الإَواِرثِينَ  َونُِريُد أَن" : تعالى ةً َونَجإ عَلَُهمإ أَئِمَّ ِض َونَجإ َٔرإ ِعفُوا فِي االإ تُضإ من  يالها" ،نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسإ

 رساله رائعه...كانت بلسما لجروح ٔامتنا...

  بمنبينما نبكي حزنا على ما ٔالم بٔامتنا ؤاصاب ٕاخواننا ؤاخواتنا في مشارق االرض ومغاربها...وٕاذ 

فيقولون ٕان الدين، هللا ناصره ومٔويده ٔالم تسمع  !!!يقول لنا عالم البكاء والنحيب؟!  فنقول على الدين

 ٕالى قوله " كتب هللا ألغلبن ٔانا ورسلي". 

 فهم شهداء عند ربهم يرزقون، فاالبتالءات تكفير للسئيات ورفعة  !أما المقتولين غدرا وظلما

قول منزل الكتاب يكفي" ٕانما يوفى ف !لمصابين ومن فقدوا البنين واألحبابللدرجات...أما الثكالى وا

 ". الصابرون ٔاجرهم بغير حساب

  ال يغرنك تقلب الذين " فإذا بكينا لتمُكن ٔاهل الباطل وسطوتهم بٔاهل الحق! ثم نسمع قول رب العباد

وهللا  " دموعنا ولنثق بموعود ربنا،فلنمسح " كفروا في البالد متاع قليل ثم مٔاواهم جهنم وبٔيس المهاد

 " غالب على ٔامره ولكن ٔاكثر الناس ال يعلمون

  كل هذا البكاء والعويل ال يُسمن وال يُغني من جوع، إذا لم يقترن بالعمل الجاد لتغيير األحوال، المشاعر

 لوحدها ال تكفي، بل تفعيل قول هللا جل جالله "وقل اعملوا..."

 

 والصالةاستعينبا بالصرب 

  إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن، وأخذ الهم بتالبيبك، فقم حاال إلى الصالة، تثبت لك روحك، وتطمئن

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة "... إن الصالة كفيلة بأذن هللا باجتياح  نفسك ،"

 وسلم إذا حزبه أمر قال: كان صّل هللا عليه، مستعمرات األحزان والغموم، ومطاردة فلول االكتئاب

 .فكانت قرة عينه وسعادته وبهجته"،أرحنا بالصالة يا بالل"

  

 يقبل الغزايل رمحه اهلل
  آفة الكثيرين من الناس أنهم يحسبون الغنى دليل الرضوان األعلى، وأن المال إذا قل عند آخرين فألنهم

بالحرمان، فقد قال سبحانه:"ونبلوكم  ليسوا موضع القبول!، ونسوا أن هللا يختبر بالعطاء كما يختبر

 .بالشر والخير فتنة"، والنجاح في هذا االختبار يجئ من موقفك إزاء ما يأتيك من أقدار هللا
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ف على نفسك وحياتك...!
 
 تعر

  رب هذه معلـومات عــن هويتك تــعّرف عليها...خلقت من ماء مهين تراب وطين.. وظيـفتك : عبد عند

نفسك والدنيا والشيطان    أعـــــدائك أربعة...   العالمين... إقامتك الحالية  أيام قالئل على ظهر األرض

 وهواكك .

   وسلم " قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى " مــــؤهلك  طـــريقك القويم : اتباع النبي صّل هللا عليه

إقامتك الدائمة  إما في الجنة وإما في النار.. محطة ..  . شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا

 مغادرتك هي الحياة الدنيا.. محطة وصولك القبر أول منازل اآلخرة . 

 " موعد حضورك:" وجاءت سكرة الموت " .. موعد إقالعك " وما تدري نفس بأي أرض تموت

قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم األمتعة المسموح لك بها  متران من قماش أبيض، عملك المقدم : " ول

 يٌسمح  لك باصطحابه في الرحلة . عملك فقط  مرة " أول 

  ما يسمح بوصوله معك الى القبر بعد إقالعك هو : صدقاتك الجارية ودعاء ولدك الصالح وعلمك

آدم ولم  ما من ساعة تمر بابن "اللهم ثبتنا بالقول الثابت"قال آلرسول صّل آهلل عليہ وسلم:  النافع....

 "..  يذگرهللا فيہا إال تحسرعليہا يوم القيآمة

 يف ظالل آية...

 عن دماغ موجود في القلب، يتألف من عشرات أالف الخاليا العصبية ًّ يقول ! يتحدث العلماء اليوم جّديا

لَُهمإ قُلُوٌب اَل يَفإقَُهوَن بَِها" أي أن ما نسميِه العقل الموجود في مركز القلب هو الذي يقوم  تعالى:"

 بتوجيه الدماغ ألداء مهامِه.. 

 َبإَصاُر َولَِكنإ تَعإَمى .. " ولذلك فإن هللا تعالى جعل القلب وسيلة نعقل به فقال سبحانه فَِإنََّها اَل تَعإَمى األإ

ُدوِر"الإقُلُوُب  أي أن القرآن حدد لنا مركز اإلدراك لدى اإلنسان وهو القلب ، وهو ما يتكلم  الَّتِي فِي الصُّ

  عنه علماء القرن الواحد والعشرين...!!

 اللهم ثبتنا على االميان
  الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بالء صاروا إلى حقائقهم؛  قال الفضيل بن عياض "

 ." مؤمن إلى إيمانه، وصار المنافق إلى نفاقهفصار ال

 قال عليه السالم:
  أنَّ امرأةً بَِغيًّا رأت كلبًا في يوٍم حاٍرّ يطيُف ببئٍر، قد أَدلَع لسانَه من العطش، فنزعتإ له بُموقِها فغُِفر"

فإُق في شيٍء إالَّ زانَه، وال نُِزَع من  شيٍء إالَّ شانَه". لها". وقال صّل هللا عليه وسلّم: "ما كان الِرّ
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 شهبة حب الرئاسة!!

  هي شهوة مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بحب الظهور، وهي التي حذر منها رسول هللا صّل هللا عليه وسلم

َم الِقيَاَمِة، فَنِعإَم  ِرُصوَن َعلَى اإِلَماَرِة، َوَستَُكوُن نََداَمةً يَوإ ِضعَةُ َوبِئإَسِت الفَاِطَمةُ".بقوله: "إِنَُّكمإ َستَحإ  الُمرإ

  وقد بيَّن النبي صّل هللا عليه وسلم عواقب الرئاسة ومراحلها في قوله: "إنإ ِشئتمإ أنبأتُكمإ عِن اإلمارِة

لُها َمالمةٌ، وثانِيها نَدامةٌ، وثاِلثُها عذاٌب يوَم القيامِة؛ إالَّ َمنإ عَدَل"   وما ِهَي؟ أوَّ

 م الدعاة، الذين ليس يعنيهم ويشغل فكرهم سوى رضا هللا سبحانه وتعالى، مدح صل هللا عليه وسل

بارزين كانوا أو مستترين، في المقدمة أو في المؤخرة، وكأنه أراد ترسيخ معنى الجندية ومعالجة حب 

  .الرئاسة في قلوب السامعين معالجة جذرية، فال يذكر الرئاسة

  النفس، وكثير من الناس قد يزهد في الطعام والشراب وحب الرئاسة والسعي لها شهوة خفية في

ومن عالمات حب الرئاسة، حب ذكر الغير ، والثياب، لكن الزهد في الرئاسة عنده نجم سماوي ال يُدرك

 .بالنقائص والعيوب، وكراهة أن يُذكر أحد عنده بخير،

 مواعيد الكاذبة واالنشغاالت الحسرة إذا زالت منه الرئاسة، وإضفاء هاالت األهمية الزائفة كادعاء ال

 التافهة، ليوقع في روع الناس علو قدره وارتفاع منزلته وتهافت الناس عليه. 

  ،عدم المشاركة بفاعلية عندما يكون مرؤوًسا، بل التهرب من التكاليف حين ال يكون هناك فرصة للبروز

لغيره بسبب وبغير سبب،  كثرة نقده، واشتعال قلبه حماسة ونشاطا عندما يكون رأس األمر وقائده

 ومحاولة التقليل من أهمية مقترحات الغير ومبادراتهم .

  س في نفسه اليوم، ويرى هل فيها من عالمات حب الرئاسة شيء، ويعيد تقييم على كل واحد أن يتفرَّ

نفسه باستمرار ، فإن البداية قد تكون صحيحة ويتسلل الخطأ بعد ذلك، والنية قد تبدأ خالصة حتى 

ب إليها جرثومة رياء، لذا وجب التنبه والمراقبة...!تتس  رَّ

 

 إياك أن تستوطيل زمان البالء!!
  ،يقول ابن الجوزي إياك إياك أن تستطيل زمان البالء، وتضجر من كثرة الدعاء؛ فإنك مبتلى بالبالء

 متعبد بالصبر والدعاء، وال تيأس من روح هللا، وإن طال البالء . 

 

 يف ظالل آية....

  َرى بِعَبإِدِه ... " في غمرة أحزانه وشدة آالمه ورحيل أحبته صّل هللا عليه يقول تعالى " ُسبإَحاَن الَِّذي أَسإ

 .أسرى هللا به... فحينما تطحنك اآلالم وتخنقك األحزان فارتقب لحظات الفرج وسلم

 

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه!
  ِ َدقِة أفضلُ  قيل:"يا رسوَل ّللاَّ ُد المقِلّ، وابَدأإ بَمنإ تعوُل" ، أيُّ الصَّ  ؟ قاَل: ُجهإ
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 الزوجة احلكيمة..

 فتبتسم و تنظر إلى ، كانت زوجة كلما تحضر لزوجها أكلة يحبها يقول: طيبة، لكن أمي تطبخها أحسن

 جميالً يقول لهاو في كل مرة تضع عطراً .. عينيه وتتمتم بعض الكلمات المرافقة البتسامتها البريئة

 .. راائع .. وكأنه عطر أمي، فتبتسم أيضاً و تتمتم بنفس الكلمات:

  وهكذا قضت كل حياتها معه تسمع كلمة: أمي تفعل، أمي تقول، عطر أمي، طبخ أمي،ولم تغيب أبداً تلك

 ً الدفن  سنة على زواجهم توفيت أمه... بعد 59بعد انقضاء و... البسمة والكلمات التي تتمتم بها دائما

 وانقضاء مراسيم الجنازة... جلس الزوج وحيداً.

  اآلن أصبح طبخك كطبخ أمي، وكالمك ككالم أمي: فذهبت إليه زوجته تواسيه في محنته.. فقال لها 

 ً سنة و قد مضت  59لقد تزوجتك في سن : ابتسمت و قالت : لماذا ؟ فقال لها ..وضحكتك وعطرك أيضا

 ...!!  سنة على زواجنا،أصبحتي متعادلة مع أمي 59

 18فــــ .. لن أتعادل مع أمك ما حييت ..فقالت: رغم أنك أستاذ في الرياضيات إال أنك تجهل الحساب بعد 

 الجنة فقط ومن تحت قدمها الجنة لن تتعادل مع من سترافقك.. سنة 59سنة من الـــعطاء لن تعادلها 

 ستبقى هي األولى دائماً و أبداً.....

  :ألم تنزعجي يوماً من تكرار تشبيه كل شيء بأمي كما تفعل باقي  فــسقطت دمعته وقبل رأسها و قال

فقال: و ما تلك الكلمات التي كنتي تتمتميها ولم اسألك عنها .. النساء؟؟..  فقالت : ال أبداً... بالعكس

 .. !طول حياتي ؟

 كما  ت : في كل مرة كنت تذكر أمك و تقارني بها، كنت أقول:" اللهم ازرع حبي في قلب ابنيفقال

و كنت اتفاخر بك  ألنك نلت رضاها، .. فحبك لها فاق كل الحدود ..زرعت حب جدته في قلب أبيه،

 ...! وعلّمت أبني كـيف ينال رضاي

 
 
 :يقبل االصمعي

  ظننته يجمع بين كلمتين، فاستنطقته فإذا ناٌر تأجج! قلُت لهجلس إليَّ رجٌل تقتحمه العين، وهللا ما: 

الرجوُع عن الصمِت أحسُن من الرجوعِ عن الكالِم... والعطيةُ  :أتُحسُن شيئاً من الحكمِة تِفيُدنيه؟ فقال

عد نه ببعد المنعِ أحمُد من المنعِ بعد العطيِة... واإلقداُم على العمِل بعد التأني فيه، أحسُن من اإلمساِك ع

 !فعظم وهللا في عيني حتى مأل قلبي هيبةً  :قال األصمعيُ ..اإلقداِم عليه... 

 يف ظالل آية.....

 ":ابٍ  يقول تعالى ذَا َما تُوَعُدوَن ِلُكّلِ أَوَّ
األواب الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم "  َهٰ

 توابين.يتوب، حتى يُختم هللا له بالتوبة، اللهم اجعلنا من ال
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 كيف تبيف الشيخ حممد الغزايل؟

 ارزقني الوفاة في بلد حبيبك المصطفى، وكان أهل بيته الشيخ طوال عمره يدعو ويقول اللهم  كان

م وترجاه تالمذته أال يذهب، لئال 5113وتالمذته يستغربون، وشاء هللا أن يُدعى لمؤتمر في الرياض عام 

 يتطاول عليه أحد من األدعياء وكان األطباء منعوه من االنفعال.

 واتهمه بمعاداة السنة، فانفعل الشيخ وعال  ولكنه صمم على السفر وألقى فيه كلمة، وقام إليه أحدهم

صوته وهو يدافع عن موقفه من السنة وكان آخر كالمه: نريد أن نحقق في األرض ال إله إال هللا وأصيب 

 ..بذبحة صدرية وخر ميتا

  وبأمر من األمير عبد هللا ولي العهد وبتوصية من الشيخ عبد العزيز بن بازمفتي المملكة في حينه نقل

يقول الدكتور زغلول النجار: لما حضر جثمان الشيخ للمدينة فوجئنا ، الشيخ إلى المدينة المنورة جثمان

 أن هناك طائرات خاصة أتت من جميع أنحاء العالم.

   ،حضر أناس كثيرون للصالة على الشيخ الغزالي في المسجد النبوي، وازدحم المسجد عن آخره

 .. ه وما زال الناس بالمسجد من كثرتهموخرجنا بالجثمان إلى البقيع، وكنا ندفن

  يقول الرجل الذي يتولى دفن األموات بالبقيع: إن صاحبكم هذا أمره غريب، كلما شرعت في حفر حفرة

أجد األرض ال تلين معي، حتى جئت هنا والنت معي األرض، بين قبري نافع مولى عبد هللا بن عمر 

 ومالك بن أنس صاحب المذهب المالكي.

 ائحة كالثكلى!!!ليست الن
  ،فتزّوج أبوه امرأةً ثانية، وسأل ابنه ذات يوم:ما الفرق بين ماتت أمٌّ لطفٍل لم يتجاوز الثّامنة من عمره

كانتإ أُمي الحقيقيّة تكذُب علّي... أّما أمي  : ... فرّد عليه الّصغير بكّل براءة!أّمك القديمة وأّمك الجديدة ؟

 الجديدة فصادقة..  تعّجب األُب من كالم ابنه. 

 فقال الّصغير: عندما كنُت ألعُب وأُغضُب أُّمي،  !ورمقه بنظرات الّدهشة واالستغراب وسأله : كيف هذا ؟

 ! كانت تقول لي: إذا أنَت لم تنتِه من عصيانك وطغيانك هذا فلن أُطعمك

 كنّي لم أكن آبه لقولها... ول

  ألنّي كنُت أعرف أنّها ستخرُج هائمة على وجهها، باحثة عنّي في أزقّة القرية لتعيدني إلى البيت

وها أنا  إذا لم تنتِه عن اللعب فلن أُطعمَك...!    :وتطعمني!! أّما اآلن عندما ألعُب تقول لي أُمي الجديدة

 جائع منذ يومين...!!

 حتمل ولده
 
 ا طبال حياتها يف قلبهااألم

  رجل بلغ التسعين من عمره، نهض وقت الفجر، وهّم بالخروج إلى صحن الدار حيث بحرة الماء

ليتوضأ، فقالت له أمه التي تجاوزت المئة سنة : ضع المعطف على كتفيك حتى اليصيبك البرد،  فقال لها 

األّم تحمل ولدها تسعة شهور في بطنها، وعامين في أتخافين علّي وقد بلغت التسعين ؟!! فقالت إن 

 ...!!.حضنها، ولكنها تحمله طوال حياتها في قلبها

 

https://web.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuOE3IJtmpoRJnM7DmMat2o1YI2cMSPYIZ9Hpj-41p8fw6kB6t3BP_JRuuMs29O-_Lc-eUweUsEyhnmbeA7NtibBkws45GiNlvD4szIcpawduOmOVUsva3AcE5HBnBrVXu0P1_Um3OH06uWNmlZORwgEhJaQ8Q4rgujhb5fPOwTQ&__tn__=*NK-R
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 لقد نفد رصيدك من السرت...!!

 سبحان هللا!! أخفيت عن زوجتي وأهلي نزواتي ومغامراتي السيئة بذكاء حاد ، ثم انكشف  :قال أحدهم

حملق    !!فقلت: بل هو رصيدك من ستر هللا... حان وقت انتهائه !!صغير أمري لسبب ال يقع من طفل

   ...قلت نعم !أو للستر رصيد؟ :فّي بعينيه وقال

  يظل ستر هللا يغطيك رغم عظيم قبحك، حتى إذا ما رأى منك بالدة ال تبالي معها عظيم ما أنت فيه من

 .    !!ستر، وال يرى منك نية ارتداع أو إقالع نزعه عنك

  ،وقد ذكر أحدهم أن ضابطا أخبره أنه قد ذهب ذات مرة في دورية لنجدة فتاة تصرخ من شرفة عالية

كسروا الباب ، فإذا رجل ستيني ميت وهو في وضع مخل... استجوبوا الفتاة فإذا هي معه للزنا نظير 

 .    !!مبلغ من المال، فلما أخذ أهبته وتناول حبته... جاءته منيته

  الفضائح غالباً ال يعجلها هللا على العبد حديث الذنب، إنما يصنعها بـمستمرئ الذنب معتاد مثل هذه

الخطيئة، ألنه سبحانه أكرم من أن يعجل بهتك ستر مذنب جديد زلت قدمه أو ضعفت، قال عمرلشاب 

    .سارق : كذبت ورب عمر، ما أسلم هللا عبداً عند أول ذنب

 يظل قابعا على حرام المواقع،.. لستر ال ينفد حتى يعجل صاحبه بـنفادهفإذا علمت هذا فاعلم أن رصيد ا 

أو الهثا وراء النزوات، أو مستمرئا أكل الحرام، وكلما ازداد ستر هللا عليه ازداد فاحش فعله حتى يفجأه 

   ..هللا بالفضيحة

 لعبد نفد، أي أن اوليست الفضيحة حينها فضيحة هذه الفعلة أو تلك.. إنما فضيحة ذنب ممتد، ورصيد ي

بسوء جرمه وطول أمله مع تراكم سوئه تسبب في تخلي المولى سبحانه بستره عنه، وعندما يتخلى 

  .الغفار يحل الخزي والذل والفضح والبوار

  وزماننا زمان يُسر المعصية وشنيع الذنب..حتى ليحسبن بعض المساكين أن الستر عادة، فال يزال

رصيدكم من الستر، فوهللا نحن بغير الستر ال تطاق لنا من الذنوب  فلتحفظوا... !!يعصي حتى يفضح

 .فلنحافظ على أرصدتنا من النفاذ ،رائحة، وال يبقى لنا صديق

 حالوة العبادة...!

 تركت  :عبدُت هللا خمسين سنة فما وجدت حالوة العبادة حتى تركت ثالثة أشياء" :قال أحمد بن حرب

... وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين... وتركت رضا الناس حتى قدرت أتكلم بالحق

 . "حالوة الدنيا حتى وجدت حالوة األخرى

 وأنا وأنت  !!هذا حال النبالء الفطناء.. وهذا شغلهم في دنيا انشغل العباد فيها بالعباد عن رب العباد؟

 !!بأي شئ نفرح.. وعلى أي شئ نندم ونحزن؟ !!اليوم.. باهلل بم ننشغل؟

 الصدقة عن امليت

  َعليه وسلََّم: إنَّ أَبِي َماَت َوتََرَك َمااًل، َولَمإ يُوِص، فَهلإ يَُكِفُّر عنإه أَنإ أَتَص ُ دََّق عنإه؟ قاَل رجل ٌللنبيِّ َصلَّ ّللاَّ

"  قاَل: نَعَمإ
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 وآلت حني مندم....!

 "التقصير الشديد واضاعة الفرصة يصمت كل ففي حالة ، يقول تعالى: "يوم يعض الظالم على يديه

شيء من حول الظالم، ويمد في صوته المتحسر، ونبراته األسيفة؛ واإليقاع الممدود يزيد الموقف طوالً 

  .ويزيد أثره عمقاً وعذابا

  ال تكفي الظالم يد واحدة يعض عليها، وال اصبع واحد يقضمهُ، إنما هو يداول بين األيدي واالصابع

نهما لشدة ما يعانيه من الندم الالذع، وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة احباط نفسي أويجمع بي

  .فيجسمها تجسيماً حيث تبدأ حركة العض ال اراديا

  ويتكرر هذا المشهد مرات ومرات عند اإلنسان " فََردُّوا أيديهم في أفواههم"، حركة ال شعورية تدل

َنَاِملعلى االندهاش والندم في آن واحد،"َعضُّ  الإغَيإظ" ويتكرر هذا المشهد والعّض  ِمنإ  وا َعلَيإُكمإ األإ

  .مستمر ولكن الندم ال يفيد

  وقد استعارت العرب ذلك فقالت: يعض اصابع الندم " وهو تعبير عن فداحة الخسارة وعظيم الندم، أشياء

  كثيرة في هذه الحياة ال نعرف قيمتها حتى نفقدها فنعض عليها اصابع الندم

وعندما ندركها يكون الوقت قد فات، وإننا اصبحنا في الوقت الضائع الذي ال نعرف متى يطلق الحكم 

 .... وآلت حين مندم.! .فيها صفارته، فينتهي كل شيء وال ينفع حينها الندم

 

 اين اهلل يف حياتك أنت؟؟...!

 راع بعني شاة من هذا الغنم،  نزل ابن عمر في بعض طرق مكة، فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له: يا

 فأين هللا .....؟.  : فقال الراعي:إني مملوك، فقال :قل لسيدك أكلها الذئب قال

  فبكي ابن عمر، ثم عاد إلي مولى الراعي فأعتقه، واشتري له الغنم .... ومن ترك شيئا هلل في الحرام

ضهوقد قيل سابقا .... أبدله هللا به في الحالل..عف عن غنمة واحدة،فملكه الغنم كله  َمن ترك شيئًا هلل عوَّ

 ..!هللا خيًرا منه

 

 مع  آية كرمية...

 ":َع أَثإقَاِلِهمإ  يقول تعالى ِملُنَّ أَثإقَالَُهمإ َوأَثإقَااًل مَّ إذا ابتليت بمعصية فتُبإ منها ، "،هذا يوم القيامة، ف... َولَيَحإ

من سنَّ ُسنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن  ": واحذر من دعوة غيرك إليها !  ألنه"

َم الإِقيَاَمةِ "ينقص من أوزارهم شيء  َزاَرُهمإ َكاِملَةً يَوإ ِملُوا أَوإ َزاِر الَِّذيَن   . ويقول تعالى:" ِليَحإ َوِمنإ أَوإ

 .أاََل َساَء َما يَِزُروَن"  يُِضلُّونَُهم بِغَيإِر ِعلإمٍ 

 

 صل اهلل ع
َ
ال
َ
 ليه وسلمق

 " َق ُطَمأنِينَةٌ، َوالَكِذَب ِريبَةٌ" رواه الترمذي دإ  َدعإ َما يَِريبَُك إِلَى َما الَ يَِريبَُك؛ فإنَّ الِصّ
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 (458) نشرة فاعتربوا

 ..!!. وكل شيء عنده مبقدار
 سنة، ولم ينجب طفال  51أحدهم أعزب و تزوج في عمر ، ! أنت لست متأخرا .. أنت في توقيتك المناسب

 ، وأنجب طفالً بعد سنة. 11سنوات ، وآخر تزوج في عمر  51إال بعد 

  أحدهم ،  وزوجها أسعدها 18وأخرى تزوجت في عمر .. وزوجها أشقاها 55إحداهن تزوجت في عمر

 59.. وآخر تخرج في عمر سنوات ليحصل على وظيفة  1وأنتظر سنة،  55تخّرج من الجامعة في عمر 

 سنة و كان حلمه الوظيفي في انتظاره فور تخرجه . 

  سنة  11آخر أصبح مدير شركة في عمر ، 81وتوفي في عمر  51أحدهم أصبح مدير شركة في عمر

قد " يُصّور " لك أنهم متقدمون عليك أو متأخرون ..  .. فـاعمل في " توقيتك " فقط11وتوفي في عمر 

 عنك .   

 م أنك لست ُمتقّدما على أحد، وفي ذات الوقت لست ُمتأّخرا، أنت فقط تعمل في " توقيتك " الذي وقّته أعل

عش مرتاح البال .. ُمطمئن الحال.... الزمن وسيلة بيد هللا .. يسيره كيف يشاء .. ويمنحك ما ، هللا لك

 ..!!. شاء متى ما حان توقيته لك... وكل شيء عنده بمقدار

 ق...!!يف دخبل السب

  قال رسول هللا:"من دخل السُّوَق فقال:ال إلهَ إالَّ هللاُ وحَده ال شريَك له،له الملُك وله الحمُد يُحيي ويميُت

حسنٍة، وُمَحى  ألفِ  ألفَ  وهو حيٌّ ال يموُت، بيِده الخيُر وهوعلى كّلِ شيٍء قديٌر،كتب هللاُ له

 بيتًا في الجنَِّة".  درجٍة، وبنَى له ألفِ  ألفَ  سيِّئٍة، ورفع له ألفِ  ألفَ  عنه

 ،ِمنإ خيِر هذه  أسألُك إنِّي اللهمَّ  "كان رسول هللا صّل هللا عليه وسلم إذا دخَل السوَق قال: " بسِم هللا

ها وشّرِ ما فيها، أعوذُ بَك أنإ أصيَب فيها يمينًا  إني اللهمَّ  السوِق وخيِر ما فيها، وأعوذُ بَك منإ شّرِ

 " فاجرةً،أو صفقةً خاسرةً 

 ونا ... ثم كبرونا...!!كبر

 " ُض بَِما َرُحبَتإ " ....األرض  ألول مره فى حياتى يستوقفنى قول هللا تعالى َرإ َحتَّٰى إِذَا َضاقَتإ َعلَيإِهُم األإ

كلها رغم كبرها وإتساعها كأنها ضاقت فعال علينا، ثم إقرأ قوله تعالى " َوَضاقَتإ َعلَيإِهمإ أَنفُُسُهمإ " نعم 

 نفسنا... حتى غدى البيت سجنا رغم اتساعه...!!!ضاقت علينا أ

 " إِالَّ إِلَيإِه ثُمَّ تَاَب َعلَيإِهمإ ِليَتُوبُوا "... هذا هو عالجنا العوده إلى هللا ثم إقرأ ِ  مع َوَظنُّوا أَن الَّ َملإَجأَ ِمَن ّللاَّ

الوقايه... فسبحان من بيده البدايه التوبه النصوح.. باألمس اإلختالط كان هو الغايه واليوم اإلفتراق هو 

 والنهايه..."ال يبتلى اإلنسان دوما ليُعذب، وإنما قد يبتلى ليُهذب "
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 (459) نشرة فاعتربوا

 ال نعرف قيمة االمان إال عند اخلبف..!

  في زحمة الحياة، وصروف اللهو الكثيرة، وإنشغال اإلنسان بها،بفعل شيطانه وشياطين األنس من

 السوء.. بسبب ذلك كله ينسى اساسيات الحياة وبديهياتها.. فال يعرف الحياة إال عندما يحتضرأصحاب 

 .. وال يعرف قيمة االم إال اليتيم.. 

 وال يعرف قيمة .. .وال قيمة المال إال بعد فقده والحاجة إليه.. .وال يعرف قيمة الصحة إال عند المرض

وال نعمة ... وال قيمة الزواج إال بعد االنفصال.. .إال عند الجوعوال قيمة الطعام .. .القوة إال حين الضعف

 ...وال قيمة الصديق إال عندما نخسره.. .األوالد إال عند العقر

 وال يعرف قيمة الوقت .. .وال قيمة الوطن وحبه إال عند الغربة.. .وال يعرف قيمة االمان إال عند الخوف

نعيش ثوانيه ودقائقه بصحة وامان. فإذا زاغت االبصار وبلغت فلنعرف قيمته ما دمنا . .إال قبل الرحيل

 القلوب الحناجر، فال نلحق ان نعض اصابع الندم ...!!

 لك اهلل يا أردن احلشد والرباط

  ذهبت كعادتي ألداء صالة الفجر في المسجد فتذكرت ان المسجد مغلق! فانطلقت في سيارتي أبحث عن

إحدى القرى المجاورة ! وصلت الى مسجد بعيد عن الطريق  أية صالة فجر في أي مسجد من مساجد

 العام، أنواره مطفأة وساحته تخلوا من السيارات.

  ال أحذية أمام بابه الوحيد، ترجلت من سيارتي وفتحت الباب، وإذا مجموعة من المصلين ال يتجاوزون

إال ضوء قاتلة الناموس، أغلقوا  قد رتبوا أحذيتهم داخل المسجد وأطفأوا األنوار بالكلية، اللهم العشرة،

 السماعات وأخفتوا األصوات خوفا من عقوبة الدفاع لهذه الجريمة.

  قد اصطفوا بين يدي هللا وإمامهم يقرا من سورة السجدة، بصوت كأنه من الجنة ! فاصطففت معهم

مطار وتوجهت بجوارحي وقلبي الى قبلة ربي، وشعرت بروح وريحان لكأنها أول صالة لي، صوت األ

 في الخارج يتناغم مع آيات هللا التي تُتلى وتنساب في القلب والروح.

  قال اإلمام: حافظوا على سريتكم ! ال تحضروا سياراتكم! ال تخبروا أحدا..... ال أدري لماذا يسمحون

خرجت من المسجد وأنا أردد حسبنا .... !بصالة الظهر ويمنعون صالة الفجر وهي األقل عددا ووباءا؟

 هللا ونعم الوكيل ... لك هللا يا أردن الحشد والرباط .

 صل اهلل عليه وسلم
َ
ال
َ
 ق

  ِتََب ِعنإَد هللا ُجَل لَيَصُدُق َحتَّى يُكإ ، وإنَّ البر يَهِدي إِلَى الَجنَِّة، وإنَّ الرَّ ِدي إِلَى البِرّ دَق يَهإ   ِصِدّيقًا،"إنَّ الِصّ

ِذُب َحتَّى يُكتََب ِعنإَد هللاَوإِنَّ ال ُجَل لَيَكإ ِدي إِلَى الفُُجوِر، َوإِنَّ الفُُجوَر يَهِدي إِلَى النَّاِر، َوإِنَّ الرَّ   َكذَّابًا"َكِذَب يَهإ

 ُمتَّفٌَق َعلَيِه. 
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 (460) نشرة فاعتربوا

 عالج كبرونا... كعالج عام الرمادة...!!

  َّبامتحان، كان عالمةً فارقةً في ذلك العهد، وترك اثرا في الفقه كلنا يعلم أن عهد الفاروق  قد مر

كانت عام الرمادة جوعاً شديداً أصاب  ...العمريِّ بل اإلسالمي كِلّه، عامان من عهده الحافل بالمنجزات

 الناس في الجزيرة العربية،إلنقطاع المطر.

 وجعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها ".، .حتى قيل إنها جعلت الوحوش تستأنس من شدَّة هزالها

وشدة هزالها، وقد روي أن عمر عسَّ المدينة ذات ليلة في الرمادة، فلم يجد أحداً يضحك وال يتحدَّث، 

 ولم يَر سائالً يسأل، والناس في هٍمّ وضيٍق شديدين. 

 رماد..أو ألن الريح كانت ُسميِّ بعام الرمادة إلسوداد األرض من قلة المطر، حتى عاد لونها شبيهاً بال

 .أوألن الوان الناس أضحت مثل الرماد، تسفي تراباً كالرماد

  تداخل ذلك الحقاً مع الطاعون في بالد الشام، حيث فتك بأكثر من خمسٍة وعشرين الفاً ، حتى قضى

 نلعوعلى قبائل بأكملها، واحتشد حوالي ستون ألفاً من العرب خارج المدينة، وقدموا إليها يطلبون ا

 والطعام . 

  ٍت عمر العادل الذي حمل  ...هنا وجد عمر نفسه في مواجهة جائحة ومجاعٍة وفاقة مواجهة استفزَّ

كان أسوأ ما في عام الرمادة،هو ذلك الشعور بأن الجفاف ، األمانة باخالص ....استفزته إلى اقصى حدٍّ 

 .كان عقوبةً من هللا على عمٍل ما بدر من المسلمين!

 ناس فقال: أيها الناس اتقوا هللا في أنفسكم، وفيما غاب عن الناس من أمركم، فهلموا خطب عمر ال

ل والبالء عمر يومئٍذ إالّ رافعا يديه ، فال ترى فلندُع هللا يُصلح قلوبنا ويرحمنا، وأن يرفع عنٍا الَمحإ

 يدعو هللا وهو ويبكى بحرقة، والناس يبكون من حوله ملياً. 

 ن تكون سخطةً عمتنا جميعاً، فأعتبوا ربكم، وانزعوا وتوبوا إليه... دعوة عمر أيها الناس إني أخشى أ

بل كانت إلى إزالة مسبباتها من المنكر أوالً...وهذا تماما  ..لم تكن إلزالة الجفاف أوالً أوالعقوبة ابتداءً 

 ما نحتاجه اليوم لرفع محنة كورونا عن المسلمين.

 

نسى...!!
 
 حقيقة الت

  جدد إيمانك، وإتِق  ٪ ٦٩٩، أما احتمال موتك في أي لحظة هو ٪ ٦بفيروس كورونا هو احتمال موتك

ٍض تَُموُت". هللا فإن الموت حق،قال تعالى: "َوما ِري نَفإٌس بأّي أرإ  تَدإ

 

 صل اهلل عليه وسلم
َ
ال
َ
 ق

  ،قَا فَإنإ َصَدقا َوبيَّنَا بُورَك لَُهَما في  قَاَل رسوُل هللا  صل هللا عليه وسلم: "البَيِّعَاِن بالِخيَار َما لَمإ يَتَفَرَّ

  .بيِعهَما، وإنإ َكتََما َوَكذَبَا ُمِحقَتإ برَكةُ بَيِعِهما" ُمتَّفٌَق َعلَيهِ 
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 (461) نشرة فاعتربوا

 بئر برهبت العجيبة ...!!
  من بئر أسطورية موجودة في اليمن، تكلم فيها أهل العلم قديماً، وأفاضوا كثيراً، ولقد خرجت كثير

 اإلشاعات عن تلك البئر، فما هي تلك البئر؟ وما حقيقتها؟ وأين تقع؟..

  بئر عميقة نسجت حولها األساطير والحكايات المفجعة، وسط غموض في الحقيقة...هذه البئر واقعة في

ال يستطيع احد النظر إلى  مترا عمقا .. 511م مربع واكثر من 511محافظة المهرة، فوهتها  اكثر من 

 إال عندما تكون أشعة الشمس متعامدة تماما مع الفجوة.  داخلها

  يقول أحد الشهود إن المفاجأة الحقيقية التي لم أكن ألصدقها لوال أنني رأيتها، هي رؤيتي لقاع هذه

  .البئر، وهدير الماء المتدفق، وكأنه نهر جار يُسمع بوضوح وبدون تشويش

 هللا تعالى وادي برهوت بحضرموت، فيه بئر ماؤها أسود ابغض البقاع إلى  :عن علي بن أبي طالب قال

إنا نجد من ناحية برهوت  :،وذكر األصمعي عن رجل حضرمي انه قالمنتن يأوي إليه أرواح الكفار

 .رائحة منتنة فظيعة جداً 

 ين خير واديين في الناس وادي مكة ووادي ارم بأرض الهند، وشر وادي " :وعن علي بن أبي طالب قال

في الناس وادي األحقاف وواد بحضرموت يدعى برهوت، وخير بئر في الناس زمزم، وشر بئر في الناس 

 .برهوت، وهي في ذاك الوادي الذي بحضرموت

 جرت عدة محاوالت فردية الستكشافه، وعندما ، وقد كلمة برهوت معناها في اللغة الحميرية مدينة الجن

ة الكاميرا، صدموا عندما وجدوا أن ما تم تصويره هو ظالم دامس، أرادوا مشاهدة ما تم تصويره بواسط

ال تزال هذه البئر سراً من أسرار الطبيعة مليئاً ،رغم أن وقت النزول كان مناسبا لمشاهدة البئر بوضوح

نَ  بالغموض .." َوَما أُوتِيتُم ِم إِالَّ قَِلياًل" ِمّ  !!!الإِعلإ

 

 من وحي اخلربة...!!
 و َضعإ سريرك حيث تنام القطة فهي ... الخيول، فالحصان لن يشرب الماء الفاسد اشرب من حيث تشرب

 ،تعشق الهدوء.. و كل من الفاكهة التي لمستها الدودة ولم تخترقها فهي تبحث دوًما عن الفاكهة الناضجة

فر الُخلد  فتلك هي االرض الخصبة.  وازرع شجرتك حيث يَحإ

 واحفر لتجد الماء .. .فئة نفسه، فتلك هي االرض المستقره التي التنهارإبِن منِزلََك حيث يجلس الثعبان لتد

و اذهب للنوم واستيقظ في نفس ..  حيث تختبئ الطيور من الحرارة، فحيثما تقف الطيور يختبئ الماء

الوقت مع الطيور، تناول المزيد من الخضار ... سيكون لديك أرجل قوية وقلب مقاوم،وإسبح كلما وجدت 

 ل يا هللا عليك توكلنا واليك أنبنا وإليك المصير...!!وقتا، وق

 

 صل اهلل عليه وسلم
َ
ال
َ
 ق

 "متفق عليه "آية المنافق ثالث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان 

 

 



18 
 

 (462) نشرة فاعتربوا

 ..!! كربنا بهدوء

  كبرنا لدرجة اننا  يحبوننا ونحبهم...كبرنا لدرجة أننا لم نعد نبحث عن أصدقاء جدد أو حتى عن أشخاص

  متتالين دون أن نشعر بالحرج واسبوعين  نرتدي نفس المالبس السبوع 

 توقفنا عن مجادلة احد حتى وإن كنا ..  كبرنا لدرجة أننا أصبحنا نخاف على أهلنا بدال من الخوف منهم

ة إنه ما عدنا نتحدث مع أحد كبرنا لدرج ..على صواب... أصبحنا نترك األيام تثبت صحة وجهة نظرنا

  .. عما يحدث معنا، وال عما يؤلمنا وصرنا نداوي جراحنا بانفسنا

  لم نعد نهتم بنوع الهاتف الذي نمتلكه، . ..بصمت ونبكي بصمت ونضحك بابتسامة  كبرنا وصرنا نفرح

أصبحنا نريد افعاال  ولم نعد نتأثر بمعسول الكالم ..دون ان نخجل مما نملك .. وال نوع السيارة او رقمها

 بل صرنا نقول "هللا يعين الناس".  .. لم نعد نستهزئ بالغير .. من القلب

 كبرنا وعرفنا أن المظاهر خداعة، وتعلمنا .. كبرنا وصرنا نعطي صدقة للفقير ونساعد المحتاج ونبحث عنه

ه بل ونتركه يصدق نفسإنه ليس كل ما يلمع ذهبا وان حبل الكذب قصير .. صرنا نعرف من يضحك علينا، 

  .. بأنه استغفلنا

  صرنا نعرف متى نسامح، وال ننتقم ومتى نتغابى ومتى" نعديها بكيفنا" وتعلمنا أال ننتظر أي شيء من

نعم كبرنا و   ... تعلمنا متى نثق وبمن نثق... كبرنا ..بل تعلمنا كيف نكتفي بانفسنا  أحد" وال نتأمل باحد"

 .. العالمين كبرنا بهدوءوالحمد هلل رب

 

 كتب ياسر أبب هاللة..
  ال يعلم كثيرون ممن يتابعون أخبار األردن، وحتى األردنيين، أن السلط تضم أهم وأكبر شركة أدوية في

العالم العربي، "الحكمة"،... أول شركة عربية تُدرج في البورصة العالمية، والمفارقة أنها على شراكة 

حة سوريالية، بلد يحقق مع "موديرنا" األميركية، وأخذت حقوق إنتاج لقاح ضد كوفيد، نحن أمام لو

 أدنىأطباؤه وصيادلته ورجال أعماله إنجازاٍت على مستوى عالمي، ويفشل بسبب اإلهمال في تحقيق 

 متطلّبات إدراة مستشفى عام؟

 

اللوطف واللني...!!
 
 هلل در

 :ًو هو خطيب لو قام بين الوحوش، لعلَّم الضاريات بّر النِّقِد، فه" قال المعّري وقد كان يرثي فقيها

 !فصيح، لو خطب في الذّئاب لعلّمها أن ترعى صغار الغنم بدالً من أكلها

 

 أرئف بصاحب ذنب...!!
  إذا وقعت عينك على صاحب ذنب، فال يقع في نفسك العزة، وأنك خير منه، هو فُتن وأنت برحمة هللا

        نجوت، فادع هللا له بالهداية... ولنفسك بالثبات.اللهم ثبتنا على القول الثابت.
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  ،ِلِسِه هُ فََدَعاُهمإ فِي َمجإ َسَل إِلَيإِه فِي َركإٍب ِمنإ قَُريإٍش، فَأَتَوإ قال أبو سفيان قبل إسالمه: "أَنَّ ِهَرقإَل أَرإ

وِم ثُمَّ ََدَعا ِ لَهُ ُعَظَماُء الرُّ ؟ فَقَاَل أبو َوَحوإ ُعُم أَنَّهُ نَبِيٌّ ُجِل الَِّذي يَزإ ُجَمانِِه فَقَاَل أَيُُّكمإ َأقإَرُب نََسبًا بَِهذَا الرَّ تَرإ

نُوهُ ِمنِّي".سفيان: أنَا أَقإَربُُهمإ نََسبًا  ، فَقَاَل أَدإ

 َل َما َسألَنِ  :كان هرقل نصرانيا، وهو ذو ِعلم وِحكمة وبصيرة، يقول أبو سفيان ي َعنإهُ أن قَاَل: َكيإَف أَوَّ

َل ِمنإُكمإ أَحٌد قَطُّ قَبإلَهُ؟ قُلإُت:  ؟ قُلإُت: ُهَو فِينَا ذُو نََسٍب، قَاَل: فََهلإ قَاَل َهذَا الإقَوإ َن . قَاَل: فََهلإ َكاالَ نََسبُهُ فِيُكمإ

َراُف النَّاِس يَتَّبِعُونَ  ؟ِمنإ آبَائِِه ِمنإ َمِلٍك؟ قُلإُت: الَ، قَاَل: فَأشإ  هُ أمإ ُضعَفَاُؤُهمإ

   َطةً . قَاَل: أيَِزيُدوَن أمإ يَنإقُُصوَن؟ قُلإُت: بَلإ يَِزيُدونَ فَقُلإُت: بَلإ ُضعَفَاُؤُهمإ تَدُّ أَحٌد ِمنإُهمإ َسخإ . قَاَل: فََهلإ يَرإ

ُخَل فِيِه؟ قُلإُت: الَ  َِّهُمونَهُ بِ ِلِدينِِه بَعإَد أَنإ يَدإ اَل: فََهلإ ، قَ الإَكِذِب قَبإَل أَنإ يَقُوَل َما قَاَل؟ قُلإُت: الَ . قَاَل: فََهلإ ُكنإتُمإ تَت

ِري َما ُهَو فَاِعٌل فِيَها. ُن ِمنإهُ فِي ُمدٍَّة الَ نَدإ  يَغإِدُر؟ قُلإُت: الَ، َونَحإ

 قَاَل: فََكيإَف َكاَن قِتَالُُكمإ إِيَّاهُ؟ قُلإُت: ا . ُب بَيإنَنَا َوبَيإنَهُ ِسَجاٌل، يَنَاُل ِمنَّا قَاَل: فََهلإ قَاتَلإتُُموهُ؟ قُلإُت: نَعَمإ لإَحرإ

ِرُكوا بِِه َشيإئًا، َواتإُرُكوا َما يَقُوَونَنَاُل ِمنإهُ  َدهُ، َوالَ تُشإ َ َوحإ بُُدوا ّللاَّ ؟ قُلإُت: يَقُوُل اعإ ُل ، قَاَل: َماذَا يأإُمُرُكمإ

ِق َوالإعَ  دإ إُمُرنَا بِالصَّالَِة َوالّصِ ، َويَأ لَةِ آبَاُؤُكمإ  ...فَاِف َوالّصِ

  :لَُم اَنَّهُ َخاِرٌج، لَمإ أُكنإ  عندها قال هرقل ِضَع قََدَميَّ َهاتَيإِن، َوقَدإ ُكنإُت أَعإ ِلُك َموإ  فَِإنإ َكاَن َما تَقُوُل َحقًّا فََسيَمإ

ُت لِ  لُُص إِلَيإِه لَتََجشَّمإ لَُم أَنِّي أَخإ ، فَلَوإ أَنِّي أَعإ  .قَاَءهُ، َولَوإ ُكنإُت ِعنإَدهُ لَغََسلإُت َعنإ قََدِمهِ أَُظنُّ أَنَّهُ ِمنإُكمإ

 

 سلسلة اللصبص...!!
  يقال أن رجالً غنياً رّش مبلغاً من المال بالُسم القاتل وتبرع به "كاش" لجمعية خيرية في بلده، كي توزعه

المديرالعام، ولم يُصب مخاتير وزوجة  ٩مدراء مكاتب و ٠نائباً و ٠٩على الفقراء، فمات محافظ المدينة و

 أحد من المحتاجين بأذى،أفضل وأنجح طريقة لمكافحة الفساد.

 

 !!اإلسالم حرر املرأة 

 منه، فسبحان هللا ما هذا اإلمتهان للمرأة؟؟!!.. ،  نُشرت ُصورة لراهبات ينبطحن أمام الكاهن ألخذ البركة

يوحنا و !.من حيوان منوي في حالة سيئة القديس توما الالكويني : المرأة هي خطأ من الطبيعة تولدأما 

واليهود يقرأون في توراتهم المحّرفة " الحمد لك يا رب أنك لم ... !الدمشقي: المرأة حمارة عنيدة

ما اإلسالم فقد كرمها، يقول تعالى:"وعاشروهن بالمعروف"، ورسولنا الكريم ... أ". تخلقني امرأة

 !!رج علينا بعض الجهلة يقولون اإلسالم ظلم المرأة ، ثّم تخ"استوصوا بالنّساء خيرا" "يقول: 

 صل اهلل عليه وسلم
َ
ال
َ
 ق

  "ٍق بَلَّغَهُ َمنَاِزَل الشَُّهَداِء َوإِنإ َماَت َعلَى فَِراِشِه."رواه مسلم  "َمنإ َسأََل هللاَ تَعَالَى الشََّهاَدةَ بِِصدإ
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ع األحزان..!!
 
 احذروا من تصن

  وفي نفس آليوم توفي أعز ابنائه السبعة على ، عروة بن آلزبير قُطعت رجله لمرض آصآبهيروى أن

قلبه...فقال عروة : اللهم لك الحمد،أعطاني سبعة ابناء وأخذ واحداً، وأعطاني أربعة أطراف وأخذ واحداً، 

 إن ابتلى فطالما عافا، وإن أخذ فطالما أعطى.

  فقال الخليفة : ، وذات مرة دخل مجلس الخليفة، فوجد شيخاً طاعناً في السن مهشم الوجه أعمى البصر

ى وليس فيه أغن، قال الشيخ : يا عروة إعلم أني بت ذات ليلة في وادٍ ، يا عروة سل هذا الشيخ عن قصته

 أملك إال طفل صغير وبعيرمني، فأتانا السيل بالليل فأخذ عيالي ومالي وحاللي، وطلعت الشمس وأنا ال 

 .  واحد

  هرب البعير فأردت اللحاق به، فلم أبتعد كثيراً حتى سمعت خلفي صراخ الطفل، فالتفُت فإذا برأس الطفل

في فم الذئب، فانطلقت إلنقاذه فلم أقدر على ذلك، فعدت أللحق بالبعير، فضربني بخفه على وجهي، فهشم 

 قول يا شيخ بعد هذا؟ قال عروة : وما ت!!!وجهي وأعمى بصري 

  ":فقال الشيخ: أقول ترك لي قلباً عامراً ولساناً ذاكراً... هذا هو الصبر حقاً، والصابرون بشرهم هللا بقوله

َرُهمإ بِغَيإِر ِحَساٍب" ابُِروَن أَجإ ماهي مصائبنا لكي نحزن ونتضايق ؟! من صبروا مثلهم   إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

 . !فماذا لنا؟!! بشرهم هللا، ونحن جزعنا

   ،تعيش بين أهلك، تاكل وتشرب وتخرج وتعيش بأمان!!! وتتحرك وتتتمتع بِكامل قوآك آلعقليه وآلجسدية

ثم تكتب بحالتك الخاصه"يآ همومي آرحميني مآعآد أقوى آلصبر" أو "يا موت خذني كم بدنيآي عآنيت"، 

 وتتصنع آلحزن وتضع صور ألناس يبكون ويتألمون. 

 رف " عن أي حزن تتحدثون؟ احمدوا هللا واشكروه فإنكم التعلُمون ماهو" الهّم  والحزن أريد أن أع

 والخوف وآلفزع وآلجوع وآلتشريد،أخشى أن يبتلينا هللا فنذوق حقيقة مآ تكتبون!! 

 

 آية و خاطرة

  يُِحبُّ التَّّوابيَن "، سبحانك ربي ما أعظمك، يذنب َ  العبد ويزل ويقصر فييقول سبحانه وتعالى:"إِنَّ ّللاَّ

حقك سبحانك، فتمن عليه وتوفقه للتوبة بل وتتقبلها منه، واألعجب: أنك تحبه... فمهما أذنبت فال تقنط 

 وتعالى... من رحمة ربك، وكرر التوبة وال تمل حتى تنال حبه سبحانه

 

 شكسبري...!!! يقبل
 للخالفات بحاجة نحن  ً  يذهلنا ما نجد قد تجاهنا.... قلوبهم في اآلخرون يخفيه ما لمعرفة ! أحيانا

 وتقديرا...!!  احتراما له ننحني ما نجد وقد ويصدمنا،

 

 قال صل اهلل عليه وسلم                          

 "من حلف بملة غير اإلسالم كاذبًا متعمًدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة ُعذِّب بها في نار جهنم"  
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 عامل مسلم تركي عامل..!
  الشيخ محمد عاطف خوجة اإلسكليپي، عالم مسلم تركي، جرى إعدامه بسبب تصنيفه كتابا، رأى فيه

وقد كتب اخر دافع فيه عن تطبيق الشريعة وعارض ما ، تحريم تقليد الغرب باللباس واألكل والشرب

والرقص"و"القبعة الغربية"، فمن وجهة أسماه التأثيرات الغربية مثل "الكحول والدعارة والمسرح 

 نظره القبعة الغربية كانت رمزاً للكفار.

  الذي أمر بأال يعتمر 5151رأى أن ارتداء القبعة الغربية هو كفر، وبعد تمرير "قانون القبعة" عام ،

أحداً شيئاً على رأسه إال القبعة الغربية، اندلعت ثورة في بعض المحافظات، سماها البعض "ثورة 

 القبعة"، وكان محمد عاطف من أبرز قادتها. 

  وطلب المدعي 5153، حيث حوكم في  يناير 5151ألقي القبض عليه وأُرِسل إلى أنقرة في ديسمبر .

العام حبسه ثالث سنوات، استهزأ به القاضي قائال: كيف تحّرم لبس القبعة وهي مجرد قماش مثلها 

 مثل الطربوش؟!.

  مكنك أن تستبدل علم تركيا الذي خلفك بعلم بريطانيا أو أمريكا؟ فهذا قماش فرد عليه الشيخ قائال: أي

وهذا قماش؟ فبهت القاضي، فأجـّل المحاكمة لليوم التالي، وطلب من الشيخ أن يكتب في محبسه دفاعاً 

  .عن نفسه

 وسلم  وعندما بدأ يكتب الدفاع نام من شدة التعب واالجهاد، فرأي في منامه المصطفي صل هللا عليه

يقول له: أتشتغل بالدفاع عن نفسك وأنت سوف تأتينا قريبا، فقام من نومه ومزق الورقة، وفي اليوم 

م 5153التالي قال للقاضي أنا لم أذنب حتي أكتب دفاعاً، فصدر حكماً بإعدامه، وأُعِدم شنقاً في  فبراير 

.. 

 صباح التفاؤل والتبكل على اهلل..  
  لها بديل، وال تحزن على الدنيا ما دام آخرها رحيل، واجعل ثقتك باهلل ليس لها التشتكي من األيام فليس

يجب أن تمنع ثالث من صباح التفاؤل والتوكل على هللا، ، مثيل، وعشها في شكره تجد كل ما فيها جميل

 التحكم في حياتك: المال والناس والذكريات السيئة...!

 يف ظالل آية

  ِدينِ  إبراهيم:"قال تعالى على لسان سيدنا أعظم رحلة يقطعها العبد في حياته "،...إِنِّي ذَاِهٌب إِلَٰى َربِّي َسيَهإ

ستغرق كل تفاصيل التعب ، ذاهب بعمله وقلبه ونيته ،تلك الرحلة التي يحزم بها حقائب روحه إلى هللا

هاوى ، وستتالجنّة وستنكمش كل هموم الزمن وغمومه لو سكن في قلوبنا معنى الهجرة إلى هللا والسفر إلى

 امور الدنيا بنظرنا،فال يبقى إال ما يرضي هللا.
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  بعض الناس يتحتارون بما يدعون وهم ساجدون !!... فتذكر السيده عائشه وهي تقول للنبي عليه الصالة

الدعاء كثير بالرزق واألوالد والهدايه، قال "يا عائشه: عليكي بُجمل الدعاء والسالم، فيما معناه أن 

  :وجوامعه " قالت يارسول هللا وما ُجمل الدعاء وجوامعه ؟قال قولي

 " اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله

أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من  عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم

النار وما قرب منها من قول أوعمل، وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك مما يعوذ منه 

 ".عبدك ونبيك محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشداً 

 أب يبصي ابنه...!

 وثالثة ال ترتاح حتى يغادرونك: الوسوسة ، العسل والدينُ والزوجة: ثالثة ال تأخذهن حتى تسأل عنهن

وثالثة أجارك ، الوليمة  والتعزية وصالة المغرب وثالثة إذا أبطأن ذهبت فائدتهن:، والديإن ورفيق السوء

 ابن الحرام وقاطع األرحام وآكل رزق األيتام. :الله منهم

 :ءة..  وثالثة ال تستمع إليهم: الكذاب والنمّام األحمق وقليل الهمة وقليل المرو  وثالثة إياك و صحبتهم

و ثالثة ال تفُتإك آرائهم:  .. وثالثة ال تصاحّبهم: الحسود وصاحب العين وغاضب الوالدين، وشاهد الزور

 .المحافظ على صالته والجوّاد الكريم وراضى الوالدين

 ..فن التجاهل

شخص يرى خطأه اجتهادا  و !شخص يرى مصيبته ابتالء ومصيبتك عقوبة، :خمسة تجاهلهم وال حرج

شخص عفوت و ! شخص أخطأ في حقك وانتظر   اعتذارك.، ويؤجر عليه، وخطأك ذنبا تعاقب عليه!

 شخص تغافلت عن إساءته، فظنك مغفالو عنه، فظنك تخافه،

 نعم ...أنت وأنا املقصبد...!!
 خير... فأنت نعم أنت هل هنيئا لمن يُلهمه هللا ترتيب حقائبه قبل موعد الرحلة االخيرة إلى سكنه اال

 جهزت ما تحتاجه هناك من عمل الخير؛ كصدقة مثال أوعمل صالح!!!؟.

  لنتذكر ما سيقوله البعض لربه يوم ال ينفع مال وال بنون اال من اتى هللا بقلب سليم،يقول تعالى على

ِجعُوِن، لَعَلِّ  ُت قَاَل َرّبِ ارإ َمُل َصاِلًحا فِيَما تََركإُت، َكال إِنََّها َكِلَمةٌ ُهَو لسانه: "َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الإَموإ ي أَعإ

ِم يُبإعَثُونَ  َزٌخ إِلَى يَوإ  ". قَائِلَُها َوِمنإ َوَرائِِهمإ بَرإ

 قال صل اهلل عليه وسلم                            

  ،ُج عنه ؟ فقيل له : بلَى، أال أُخبُِركم بشيٍء إذا نزل برجٍل منكم كرٌب أو بالٌء من باليا الدُّنيا دعا به يُفرَّ

 فقال : دعاُء ذي النُّوِن : ال إلهَ إالَّ أنت سبحانَك إنِّي كنُت من الظَّالمين"
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 هل انقضى زمن الشنبات والرجبله؟...!
  تخطط الصين إلضافة مادة عن "الرجولة" في المناهج المدرسية، حيث الحظ المسؤولون أن هذا

الجيل أصبحوا ناعمين وأنثويين وحساسين أكثر من الالزم، هذا الطرح الجديد، وخطة "تشجيع 

 الرجولة" أثار نقاشا حاداً حول ماهية االدوار الجديدة للجنسين.

  حيث قيل بأن المعلمات أفسدن الصبية في المدارس، و إن األوالد سيصبحون قريباً حساسين و خجولين

 .اتخاذ إجراء جاد لمعالجة هذه القضية وربما شاذين، ما لم يتم

 لوزارة التعليم الصينية بإعداد خطط "لتنمية الرجولة" لدى األوالد من رياض األطفال  صدر قرار

 .وحتى الثانوية، ودراسة مدى تأثير مشاهير اإلنترنت الشواذ على قيم المراهقين

 نتوني، بان الحياة المعاصرة افقدت "الرجولة في خطر" خالصة الكتاب الذي اصدره الطبيب الفرنسي أ

الرجال خصائصهم الجسدية واالخالقية، وأن الرجل البسيط في الغابة أوالصحراء هوأكثر رجولة من 

 ملوك المال والصناعة الجالسين وراء مكاتبهم.

  واقتربت صورة الرجل لتتشابه مع المرأة، وبات نجوم الغرب الذين هم القدوة للمراهقين يظهرون

 .راط في آذانهم ويعتمرون الباروكات، ويعلنون عن زواجهم بمثليينباألق

  طرحت الكاتبة الفرنسية التيتا في كتابها"هل عفا الزمن على الرجال؟" فالمرأة استفادت كثيرا من

 التقدم في سد حاجتها، في الوقت الذي لم تعد فيه القوة البدنية للرجال ذات فائدة. 

 ":اعتقد أننا نطلب المستحيل من الرجال، حيث نطلب منهم أن يكونوا أقوياء وتتهكم نفس الكاتبة وتقول

وضعفاء في نفس الوقت، وقساة ومتفهمين، وشديدين في الخارج، ولطفاء ورومانسيين بالمنزل، 

 وبايدينا خربنا فطرة هللا في خلقة  بأفكارنا الشاذة.

 فصاحة والفروسية، والتزامهم باألخالق كان العرب يرسلون أبناءهم إلى البادية، لتعلم الشجاعة وال

 والعادات والتقاليد وتراث أهلهم واجدادهم، وتكون أجسادهم صحية وقوية.

   واليوم حينما نشاهد بعض الشباب في الموالت والكافيهات، وتسابقهم على الصالونات وعيادات

ى الماضي .... فهل انقضالتجميل، فال تسأل كيف تقلصت الرجولة، وأصبحت فنون الذوق المتوارثة من 

 زمن الشنبات والرجوله؟!!!

 

 كبرونا... والسكبت عن الظامل..!

 ":إِنَّ النَّاَس إِذَا َرأَُوا الظَّاِلَم فَلَمإ يَأإُخذُوا َعلَى  عن أبي بكر الصديق قال: قال النبي صل هللا عليه وسلم

ُ بِِعقَاٍب  ُهُم ّللاَّ َشَك أَنإ يَعُمَّ ِمنإهُ" أي لم يَمنعوهُ ِمن ُظلِمه وِعنَدهم ِمن القُدرِة على َمنِعه، يوِشُك أن يََديإِه، أَوإ

، فهل هناك عقاب دنيوي يعُمَّ هللاُ عزَّ وجلَّ الَجميَع بِِعقاٍب ِمن عنِده الفاعَل للُمنَكِر والسَّاكَت على فعِله

 أكثرمما نحن فيه من البالء والغالء والوباء؟؟!!
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ئم
 
 ..!العرب وجهلة لبرانس ل

 المدينة المنورة، ووضعت يديي على القضبان  -إسطنبول  عندما وصلت أنا ومن معى إلى مسار خط قطار

ألدس ُحزم الديناميت تحتها... "شعرت بأنني وضعت يديي على الشريان الذي يربط الترك بالعرب فلما 

 هكذا كتب عن تلك اللحظة. "فجرناه.. قطعنا ذلك الشريان

  :كانواهمجا رعاعا، عندما أردنا "يقول لورنس العرب في مذكراته عن جهلة العرب الذين ساندوه

تفجير سكة الحديد قلنا لهم اصمتوا حتى اليسمعنا الضباط العثمانيين، فلم يستطيعوا أن يصمتوا لمدة 

 . ."منه وفروا وتركونادقائق، وعندما فجرنا القطار سرقوا القطع المتناثرة  51

 لوال خيانة العرب لخالفتهم اإلسالمية، لما سقطت اإلمبراطورية  "يقول المؤرخ إيمايون اإلنجليزي

العثمانية، حيث وعدهم الغرب بإقامة إمبراطورية عربية إذا ساعدوا اإلنجليز على العثمانيين، وعندما 

 ا منهم ماليين ال تعد وال تحصى.سقطت الخالفة نقض الغرب وعده واحتل أرض العرب، وقتلو

 المؤرخ ايمايون " فكيف سيثق الغرب بقوم قتلوا إخوانهم في الدين، وانقلبوا على خالفتهم التي  ويكمل

باعوا القدس  بقوله" االستعمار العثماني هم من واخيرا يخرج علينا جاهل؟؟ "كانت تحميهم وتوحدهم

 لليهود"...!

 

 فراس؟؟!!ما أعددت هلذا اليبم يا أبا 
  :توفيت النَّوار امرأة الفرزدق، فخرج في جنازتها وجوه أهل البصرة، وخرج فيها الحسن فقال للفرزدق

ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟، قال: شهادة أالَّ إله إال هللا منذ ثمانين سنة، فلما دفنت قام الفرزدق 

 على قبرها فقال:

              أخاف وراء القبر إن لم يعافني....أشدَّ من القبر التهاباً وأضيقا 

اٌق يسوق الفرزدقا،         إذا جاءني يوم القيامة قائٌد ... عنيٌف وسوَّ

 لقد خاب من أوالد آدم من مشى ... إلى النار مغلول القالدة أزرقا،           

 .. قال: فبكى وأبكى...!.                                    

 

 وأنصتبا لعلكم ترمحبن...!!

  قيل إلعرابي : أتحسن أن تدعو ربك ؟! ، فقال : نعم ، قيل : فادع ، فقال : اللهم إنك أعطيتنا اإلسالم من

   .غير أن نسألك، فال تحرمنا الجنّة ونحن نسألك

  وإذا قرئ القرآن  هللا عزَّ وجل :"ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى ُمستمع القرآن الكريم؛ لقول

 فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "، و"لعل" من هللا واجبة.  

  اإلمام الليث بن سعد يرحمه هللا "للعبد رٌب هو مالقيه، وبيٌت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربّه قبل

 . لقائه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه
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 !!أعظم وسيلة لرفع كبرونا التببة

  عجيب أمرنا، نريد أن يرتفع الوباء، وتنجلي الجائحة، وبنفس الوقت نرى كثرة المعاصي والفجور وترك

إال أننا الهون ساهون عن أهم وسيلة   الصالة والزنا والخمور وغيرها... ومع أنّنا في بالء ومصاب

 لرفع البالء... أال وهي التوبة والرجوع إلى هللا مع األخذ باألسباب. 

  الذنب من غير توبة جزاءه عقوبة، فانظر إلى قدرة وعظمة من سلّطها عليك وتب إليه، فتستريح من

ا أََصابَُكمإ ِمنإ ُمِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَتإ الهم والغم ...ألن هللا إنما سلطها عليك بذنوبك،كما قال تعالى: "َومَ 

 أَيإِديُكمإ َويَعإفُو َعنإ َكثِيٍر".

  فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، ثم اشتغل بالتوبة واالستغفار من

صومه شيء ليس للعبد إذا بُغَي عليه وأوذي وتُسلِّط عليه خ :الذنوب،صارت في حقه نعمة، قال ابن القيم

 .  أنفع له من التوبة النصوح

  اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك استغفارا وتوبة يليق بمقامك، ونبراء إليك مما يفعل سفهائنا من منكرات

 واقتراف للمحرمات،اللهم ارفع عنا كورونا والغالء والبالء والظلم .

 

 جحا أكرب من أبيه...!!
 بيه، ويقصدون به أن الوضيع يظن نفسه في منزلة عالية أكبر من أمثال العوام قولهم: جحا أكبر من أ

من الرجل الشريف، ويقصدون أيضاً أن الجاهل يظن نفسه أعلم من العالم، ويقصدون أيضاً أن الشاب 

 في أول مراهقته يظن نفسه أنه أكثر فهماً ومعرفة من والده. 

   بحثت عن المثل قديماً فلم أجده، ولكنني وجدت ما يقاربه، فقد كان األعمش من أصحاب الطرائف

والمزاح، وكان له ابن يَتنسَّك، فكان األعمش يتوقَّر بحضرته، فال يُمازح أحداً، فقال األعمش يوماً: 

 ...اشهدوا على إبني هذا أنه إبني، حتى ال يّدعي غداً أنه أبي
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  يُذكر أنه في مراسم دفن حاكم ليبيا اإليطالي المحتل بيترو بادوليو، أرغمت السلطات االيطالية علماء

وأعيان البلدعلى حضور تلك المراسم، وكان من بين الحضور شيخ قراء ليبيا "مختار حورية"،فطلب 

 الكريم على روح الهالك بيترو بادوليو. منه اإليطاليون قراءة آيات من القرآن

  فأنزعج الحضور وخافوا على الشيخ في حال إمتناعه من التنكيل به من قبل السلطات اإليطالية، لكن

ِسلإِسلٍَة  فِي ثُمَّ  ثُمَّ الإَجِحيَم َصلُّوهُ  ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ  " الشيخ تبسم ولم يمتنع عن القراءة وتال اآليات القرآنية

لُُكوهُ  ُعَها َسبإعُوَن ِذَراًعا فَاسإ ِ الإعَِظيمِ  ذَرإ ِمُن بِاّلِلَّ  فشكره المسؤولون اإليطاليون..."   إِنّهُ َكاَن اَل يُؤإ
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 شريب .... وحكبمة العامل السرية..!!

  شريب ظل العالم يخوض في متاهات لمعرفة القوة الخفية المسيطرة على العالم،حتى استطاع

سبيريدوفيتش، وهو اسكندنافي نبيل أن يجمع كل ما لديه من معلومات في كتاب أسماه: "حكومة العالم 

  .ساعد العالم كثيراً على تفسير هذا الغموض"  الذي  السرية أو اليد الخفية

  يتحدث شيريب بقناعة كاملة بوجود هيئة يهودية لها صفة عالمية، يعملون وفق خطة قديمة مرسومة

 فهم عبارة عن حكومة خفية تحكم بواسطة عمالئها.، للسيطرة على العالم

   ،ال تتوانى عن قتل كل مسؤول يحاول الخروج عن طاعتها، أو يقف حجر عثرة أمام تنفيذ مخططاتها

ولها من النفوذ ما يجعلها قادرة على ايصال أي حقير إلى الزعامة ، وما يطرحه شيريب يتطابق مع 

 غاي "أحجارعلى رقعة الشطرنج ".الكاتب ويليام 

  اخترعوا خرافة شعب هللا المختار ليحافظوا على وحدتهم، واحتفلوا في فلسطين المحتلة بوضع الحجر

تحدث فيه الحاخام اإلسرائيلي قائالً: أيها االخوة الماسون هذا ، األساسي ألكبر محفل ماسوني في العالم

 .يق أهدافهاالمحفل سيضيء الطريق أمام الماسونية لتحق

  وإننا نعمل من أجل العودة إلى أول دين محترم، وما عدا ذلك فهي أديان باطلة، وبجهودكم سيتخلص

 المسيحيون والمسلمون من معتقداتهم ويصل جميع البشر إلى نورالحقيقة. 

  إسرائيل ليست وليدة الصدفة بل هي نتيجة تاريخ طويل من العمل الذي تم تنفيذه على مراحل، يقول

شيريب في كتابه نهاية إسرائيل: إن قوة العرب الذاتية أكبر من كل التصور رغم جميع مظاهر الضياع 

السائدة، فلو وظفت طاقات األمة العربية وتوحدت جيوشها ألزالوا إسرائيل وأصبحوا سادة العالم كما 

 ..كانوا
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  ،يراقبك، يحرسك، يتوالك، يدبّر أمرك، يُحبك ُكلّما إقتربت رحمن رحيم، لطيف، قريب، يسمعك، يَراك

معَك دون أن تشعر، تطلبه تجدهُ تجاهك، ال يخفى عليه شيٌء من أمرك، يُعطيك ما تطلب دُون أن  ..منه

 .اللهم ايقظنا في احب األوقات إليك ندعوك فتستجيب لنا ...تطلب
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 تَنِبُوا ِ، َوَما ُهنَّ ؟،قَاَل: السَّبإَع الإُموبِقَاتِ  "اجإ ُر، َوقَتإُل النَّفإِس الَّتِي  قَالُوا : يَا َرُسوَل ّللاَّ حإ ِ َوالّسِ ُك بِاّلِلَّ رإ الّشِ

ُ إِالَّ بِالإَحّقِ، َم ّللاَّ بَا، َحرَّ ُل الّرِ ِف، َوأَكإ حإ َم الزَّ يَتِيِم، َوالتََّولِّي يَوإ ُل َماِل الإ ِمنَاِت  َوأَكإ َصنَاِت الإُمؤإ َوقَذإُف الإُمحإ

 . متفق عليه" ... الإغَافاَِلتِ 

 

 رحم اهلل من قال:

        من يفعل الخير ال يعدم جوازيه..... ال يذهب العرف بين هللا والناس 
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 بنصاهلا
ْ
سبل ...َأمسِك

َّ
وطى الر

 
 !على خ

  ِسكإ بنصالهامرَّ رجٌل بالمسجِد ومعه ِسَهام، فقال وقال مرةً ألصحابه: ، !له النبيُّ صّل هللا عليه وسلم: أَمإ

إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، ومعه نَبٌل، فليمِسكإ على نصالها، وليقبضإ عليها بكفَّه، كي ال 

 .يُصيب أحداً من المسلمين منها شيءإ 

  جل الذي مرَّ كان النبيُّ حريصاً أن ال يصيَب المسلُم أخاه بأي أذى ولو من غير قصد، لهذا أمر الرَّ

فكل أداة جارحة لها نصل، كالسهم، ، !بالمسجد أن يمسَك بنصل سهامه كي ال يجرَح أحداً بها

 والرمح،علينا أن ننتبه جيداً في استخدامها، ونقلها، كي ال نؤذي أحداً بها 

 لسان له نصل جارح أيضاً، وقد يكون على ان النصَّل ليس حكراً على األدوات كالسهام والرماح، فال

الجرح الذي يُحدثه أشد أذى من جروح السهام ، فهذه الجروح تبرأ، أما جروح اللسان ففي الغالب تبقى 

 .!تنزُّ ألماً في القلب الذي قيلت له، فأمسكوا نِصال ألسنتكم

 اضية، تعيش على من الناس من هو حشري يتدخل فيما ال يعنيه... تكون المرأة في بيتها صابرة ر

القليل، حتى تأتي شيطانة إنسيَّة تهمُس لها: كيف تتحملين هذا الوضع، أثاث بيتك قديم، ثم تمضي 

  !وتبقى كلماتها ترن في أذن صاحبتها، فتفسد عليها حياتها

 ر خويكون الشاب باراً بوالديه مطيعاً لهما، محترماً قانون األسرة ، حتى يأتيه من يقول له: لماذا ال تتأ

 !هل أنَت طفل صغير؟،في السهر، لماذا تطلب إذن والديك في كل مشوار

 

 التبفيق وقبة اإلرادة..
  نُشرت صورة لطالب مغربي، يشتغل عامل نظافة، ويُناقش أطروحته لنيل درجة الدكتوراه بزي عمال

ت العلوم والتقنيا الحدث غير المسبوق جرى في كلية... يا إلهي ما أجمل اإلرادة والثقة بالنفس، النظافة

وقد حصل الطالب الباحث على الدكتوراه  .التابعة لجامعة موالي سليمان ببني مالل، ولقي إشادة واسعة

 .بمرتبة الشرف!!

 

 : قال ابن كثري رمحه اهلل

  جاء في البداية والنهاية أنه في عام هلك خلق كثير من الروم ومواشيهم، وفيها كثرت األمراض بالحمى

والطاعون بالعراق والحجاز والشام، وماتت الوحوش في البراري، ثم تالها موت البهائم، وهاجت ريح 

 سوداء وسفت رمالً وتساقطت أشجار كثيرة من النخيل 

 هللا بتجديد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكسر آالت المالهي وإراقة  فاصدر الخليفة المقتدي أمر

.... ولن ترتفع جائحة  الخمور وإخراج أهل الفساد من البالد، فانجلى ذلك الطاعون وذهبت تلك األمراض

 كورونا عن البشرية إال بالتوبة والعودة إلى  هللا.
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 واملفصلي...!!ما بني التافه 

  كتب د. فالح الرويلي: سئُل رجل كيف حافظ على عالقة زوجية دون مشاكل؟، فقال: اتفقنا على توزيع

القرارات؛هي تختص بالصغيرة التافهة من األمور مثل تفاصيل الحياة اليومية، وهو يختص بالموضوعات 

 المصيرية المفصلية مثل االحتباس الحراري وثقب األوزون. 

  الطرفة معبرة، يبدو فيها الرجل مشغوالً في أمور عظيمة، ولكنه لن يقدم فيها أو يؤخر، ورأيه غير مجدي

 في المدى المنظورأوالمستقبلي، ولكنه راٍض، ويظن أنه يصنع فرقاً. 

  أمثال هذا الرجل كثير؛ فمثال شاب جامعي في أول المشوار،ومقصر في امتحاناته الفصلية ويخبرك عن

 سياسي في األحداث الساخنة والشائكة اإلقليمية والدولية بكل ثقة.رأيه ال

  فتاة حديثة زواج تسجل مذكراتها ونصائحها كخبيرة في الحياة الزوجية والعالقات االجتماعية، تخبرك

 عن ما ينبغي فعله وما ال ينبغي على مستوى الكوكب والمجرات المحيطة. 

  ًكلما بحث عن قضايا كبرى، وشعارات مقدسة يتشدق بها ليعوض وهكذا، كلما كان اإلنسان تافهاً صغيرا ،

ً من الهروب إلى األمام..هروب من  ً يمثل هذا النوع من الخطاب نوعا ذلك النقص وتلك التفاهة،أحيانا

 المسؤوليات الصغيرة البسيطة المتناسبة مع حجم اإلنسان وإمكانياته. 

 سبحانه أحدنا عن رأيه في القضايا الكبرى، بل سيسأله عن ال يكلف هللا نفساً إال وسعها... لن يسأل هللا 

مسؤولياته الواقعة ضمن إمكاناته، يُسأله عن تلك التفاصيل اليومية البسيطة: عن أسرته ووالديه وأبنائه، 

 عن مرؤسيه في العمل وزمالئه.

  رية، عن احترام حقوق يسأله عن عالقته بالعمال البسطاء في الشارع والمطعم والبقالة والمحالت التجا

الطريق، عن ابتسامته وكلمته الطيبة، عن درجات امتحانه، وأمانته وصدقه وعدله، يُسأل عن تلك 

 الممكنات البسيطة ضمن قدراته المحدودة.

 

 "!!1اللغة العربية كنز ال يفىن"

 بيت الجمل" األسماء التالية:  هل تعلم أن العرب في لغتهم الفصحى يُطلقون على بيوت الحيوانات

بيت االرنب " و بيت االسد"العرين" و وبيت الثور "الزريبة"  وبيت النمل "القرية"  المراح

 ".بيت النحل" الخلية" و بيت الحمار" الحظيرة" و"الجحر

  بيت العنكبوت "الشبكاك" و بيت الفيل"االجمة" و بيت الحمام"العش" وبيت الثعلب "الوجارأما  "

بيت " و بيت النعامة "االدحى" و بيت اليربوع"الناقفاء" وت الديك "القنبي" وبيت النسر "العشو

 "  بيت الغزال"الكناس" وبيت الفأر "اللغز" و القط "االفحوص

  بيت الصقر"الوكر" وبيت الطير الجبلي "المكن" وبيت الظبي"المكاس" و بيت العقرب"السكأما 

 ." بيت البقر الوحشي " االران" و بيت االفعى" جحر"و

 

 فكاهة

  ،سألوا أحدهم ما هي اسوأ رحلة عملتها ؟!، قال: ذهبنا مع زوجة أبي على العمرة، هي تدعو علينا

 ونحن ندعو عليها، ونحن عائدون حصل معنا حادث فتكسرنا جميعا.!!
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 حافظ على ساقيك قبية...!!

  ويجب  ،األبيض، علينا ٔان تظل ٔاقدامنا قوية دائًماعندما نتقدم في السن، وبدال من اإلنشغال بصبغ الشعر

  ٔاال نخاف من تحول الشعر ٕالى األبيض ٔاو من ظهور التجاعيد، فهذا ال يضر ٔابدا بل يزيدنا جماال ... 

ال تحرك ساقيك لمدة  ،مجلة "الوقاية" األمريكيةتفيد بأن عضالت الساق القوية األهم واألكثر ٔاهمية

 سنوات 51وستنخفض قوة رجلك بمقدار اسبوعين 

   عندما تضعف عضالت الساق ، سوف يستغرق األمر وقتًا طويالً للتعافي، حتى لو قمنا بتمارين ٕاعادة

ٕان وزن الجسم كله هو ثقل على   ،لذلك  فٕان التمارين المنتظمة مثل المشي مهمة جدا ،التٔاهيل الحقًا

 تي تحمل وزن جسم اإلنسان. القدمان هما األعمدة الو ، الساقين

  من العضالت و ٔأكبر ؤاقوى المفاصل  ٪11من عظام الشخص و  ٪11ومن المثير لالهتمام ٔان حوالي

تشكل العظام القوية والعضالت القوية والمفاصل المرنة و ،والعظام في جسم اإلنسان توجد في الساقين

 المثلث الحديدي الذي يحمل ٔاهم حمولة في اإلنسان

 تحتوي ؟؟، !عندما يكون اإلنسان شابًا، فٕان فخذيه يتمتعان بالقوة الكافية لرفع سيارة صغيرة ل تعرف أنهه

من الدم يتدفق  ٪11من األوعية الدموية و  ٪11من ٔاعصاب جسم اإلنسان، و  ٪11كال الساقين معًا على 

 .من خاللها

 ارف عليه بسالسة، لذا فٕان األشخاص الذين لديهم عندما تكون القدمان بصحة جيدة، يتدفق تيار الدم المتع

قم ف ،الشيخوخة تبدٔا من القدمين ٕالى ٔاعلى،فعضالت قوية في الساق سيكون لديهم بالتٔاكيد قلب قوي

 ٔابداً ولو حتى بعد سن الستين!!  ..األوان فوات  بتمرين الرجلين قبل 

 

 العادة اجلميلة... مع كبرونا !!
  عندي عادة منذ زمان أني ما اجد مقطوعا بالشارع إالّ أوصله، لكن منذ أن اشتدت كورونا تركت هذه

العادة، المهم قبل يومين أشر لي أحدهم بالشارعـ وواضح أنه يعرف السيارة ، ولما اقتربت منه وإذا به 

 "ابو محمود"؛ الرجل البسيط الذي كنت دائما اخذه بطريقي زمان.

   أن اتعداه، فقررت اختراع عذر غير حقيقي، حتى ما يركب معي، نزلت زجاج الشباك وقلت: استحيت منه

ابو محمود خليك بعيد، أنا معي كورونا ال تركب،... المهم الرجل ضحك وفتح الباب وركب وهو يقول: ال 

 تخاف أنا أيضا معي كورونا... عندها حطيت أغنية سلملي على الشهداء اللي معاك...!!

 

 م املتنبي القائل...من حك
                    ُوكلُّ الذي فوَق التراِب ترابُ  على قدِر أهِل العزِم تأتي العزائم ... 

                        ُهِل الهواُن عليِه...... ما لجرحٍ بمـيٍِّت إيالُم  َمنإ يَُهنإ يَسإ
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 املتربجة؟؟!!من إىل اهلل أقرب...احملجبة أم 
  قام شاب بإنزال صورة لمجموعة طالبات بينهن المتحجبة بالحجاب الشرعي، والمتبرجة، ووضع

بعض  ال تعلم من منهن إلى هللا أقرب! فلربما المتبرجة اقرب الى هللا، فكان الرد المفِحم من قِبل تعليق: 

 هذا كالم خلط الصحيح والخطأ معا.أهل العلم... 

  كل اآليات تقول الذين آمنوا   ..اإليمان اعتقاد وقول وعمل .. ال توجد آية واحدة تقول الذين آمنوا فقط

 وعملوا الصالحات.. والعمل يعني االلتزام بما أمر هللا، وأن يظهر أثر ذلك االلتزام على العامل

  .. وااللتزام بالحجاب أحد هذه المظاهر..

  الحضور للشركة والدوام وأداء المهام، وال يقبل من أحد أن يقول: أنني ال أحد أشكال االهتمام بالعمل؛

وقِس  !قليال ما أحضر ولكني أحب الشركة أكثر من كل من يحضرون ويعملون ؟ أحضر للعمل أو أنني 

 على ذلك أمورا كثيرة في الدراسة والعالقات بين الناس . 

  وزكاة وحج .. وهي تعبير عن إيمان مقره  كلها مظاهر عملية .. صالة وصيام أركان اإلسالم

القلب،ولذلك فاإليمان قول وعمل، ويصبح إيماناً كسيحاً ذلك االيمان القلبي الذي ال عمل وال مظهر يدل 

 : أضاف آخر.. و ! عليه

 من إيمانه باهلل أكبر وأقوى؟؛ أنتم : لو سألناهم ...بالنسبة لجماعة اإليمان في القلب وليس مهم المظهر

إبليس أكثر إيمانا، ألننا نؤمن باهلل   ..السؤال طبعا غريب والجواب أكثر غرابة !!ن أم إبليس ؟ونح

فإيمان إبليس بوجود هللا قطعي ال يخالطه  ..والمالئكة ولم نراهم، ولكن إبليس رأهم، وكلمه هللا تعالى

 ألنه عصى أمر هللا تعالى.... شك، ولكنه لن ينفعه

  يهم أقرب إلى هللا !!! ، المجاِهرة بالمعصية؛ ال تكون داللة على القرب من هللا ال ندري أ اتركوا مقولة

فعالمة صدق اإليمان االلتزام بما .. ونحن نتعامل مع الظاهر ..تعالى ، بل الطاعة هي عالمة القرب منه

 .. يأمر به..أما القلوب فأمرها إلى الذي يعلم السر وأخفى!

 

 اآلنية... واآلونة
  " :يخطىء من يقول :" وضعُت الزهرةَ في اآلنية"، ألّن اآلنية هي جمع اإلناء، والصحيح أن يقول

وضعُت الزهرةَ في اإلناء" أو "وضعُت الزهوَر في اآلنية"،قال تعالى :" َويَُطاُف َعلَيإِهمإ 

ةٍ  ِمنإ  بِآنِيَةٍ  َواٍب َكانَتإ قََواِريَرا فِضَّ  ".  َوأَكإ

 ورك في هذه اآلونة" ألّن اآلونة هي جمع األوان وهو الحين والصحيح أن ويخطىء من يقول " سأز

 يقول: " سأزورك في هذا األوان" أو "زرتك آونةً كثيرةً"..

 

 رحم اهلل الشافعي
             َز بمثله  في الجو مكتوٌب على صحف الهوى .. من يعمل المعروف يُجإ
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 املتبازنة..!!أسرار الشخصيات 
  ً ... .يمدحون اآلخرين ونادرا ما يمدحون أنفسهم: من أسرار الشخصيات المتوازنة والسوية نفسيا

يركزون على حل المشكلة وليس الشكاية والبكاء منها وتوابعها.. واليملكون شماعة يضعون عليها 

 .دائما مبتسمين وراضين حتى في أصعب الظروف...  إخفاقاتهم

 عندهم حس فكاهي، .. .لمن معهم أن يتحدث ويتقبلون النقد البناء، وينصتون بإهتمام يتركون المجال

.. .يساعدون غيرهم، فحينما تحتاجهم تجدهم في عونك بما يستطيعون.. .لكن بدون سخرية من الناس

  .ينسبون الفضل ألهلهويصدقون فى نصحهم 

 سهم بغيرهم، والينظرون بما في يد اليقارنون أنف.. .يشجعون ويحفزون بل ويفرحون لنجاح الغير

غيرهم، بل يتسابقون مع أنفسهم كيف كانوا وكيف أصبحوا، ويضعون خطة تطوير الذات بناءا على 

   .أهدافهم في الحياة وترتيب أولوياتهم

 هدفهم أن يحيوا متوازنين .. المال في ايديهم وليس في قلوبهم .. يعيشون بمبدأ ولقيمة هادفة. .

نت إذا ك.. كلمتهم ومصداقيتهم وبناء شبكة عالقات قوية مبنية على اإلحترام المتبادليحافظون على 

 ولطفا دلني عليه..!!  !تعرف أحد منهم.. فتمسك به صديقا لك ماحييت

 

 سقبط املوطر أجـمل بدايـة..!
 ال تقتلك، فإنما زادت من قوتك، وال  ال تبكي على شيء مضى، بل اجعله درساً لك، واعلم ان الضربه التي

 شيء يجعلك عظيم سوى ألم عظيم، فليس كل سقوط نهاية... فسقوط المطر أجـمل بدايـة..!

 

 عجيب وأعجب...!!
 وأعجب، وعجيب يا إمام دلنا على واجب وأوجب، :قيل لألمام الشـافعي رحمه هللا  

 :وقريب وأقرب... فقال، وصعب وأصعب

  ولكن ترك الذنوب أوجب  واجب الناس أن يتوبوا ....                

  وغفلة الناس عنة أعجب والدهر فى تصرفه عجيب ...                

  والصبر عند المصائب صعب ... ولكن فوات الثواب أصعب                

 والمـوت من دون ذلك أقرب.    وكل ما تتمنى قريب .....                

 

 عش كرميًا بذاتك..!!
  احفظ كرامتك، والتكن ثقيالً على أحد، فمن يريد يبحث عنك حتى بالزحام، ومن اليريدك لن يراك ولو

خرين، والحاجة كنت أمامه، عش كريماً بذاتك، تجد السكينة عندما تتخلى عن الحاجة لجذب إنتباه األ

 إلثبات أي شيء ألي شخص...!
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 ملاذا بكت إبنة حامت األصم!!

  حاتم األصم من كبار الصالحين، حّن قلبه للحج في سنة من السنوات وال يمتلك نفقة الحج،  واليجوز

 حزينا باكيا وكان فيسفره بل ال يجب الحج دون أن يضع نفقة األبناء، فلما أقبل الموعد رأته إبنته 

 .فقالت له: ما يبكيك يا أبتاه؟ قال : الحج أقبل ..البنت صالح

 ألمر قال: لكن ا،قال: ونفقتكم؟ قالت: يرزقنا هللا،قالت: يرزقك هللا،قالت : ومالك ال تحج؟ فقال: النفقة

 فترك، وسيرزقنا هللا في النهاية قالت له األم واألبناء: اذهب إلى الحج ..ذهبت البنت لتذكر أمها،إلى أمك

 أيام، وذهب إلى الحج، فكان يمشي خلف القافلة.  1لهم نفقة 

  وفي أول الطريق لسعت عقرب رئيس القافلة، فسألوا من يقرأ عليه ويداويه، فوجدوا حاتم ، فقرأ عليه

فأرني  رك ليفقال: اللهم هذا تدبي، فقال رئيس القافلة: نفقة الذهاب واإلياب عليّ ، فعافاه هللا من ساعته

مرت األيام الثالثة، وانتهت النفقة عند األبناء، وبدأ الجوع يقرص عليهم، فبدؤوا ، تدبيرك ألهل بيتي

 .!بلوم البنت، والبنت تضحك

 فقالت: أبونا هذا رزاق أم آكل رزق؟ فقالوا: آكل ، !فقالوا: ما يضحكك والجوع يوشك أن يقضي علينا؟

وهي تكلمهم وإذا بالباب يقرع، ، : ذهب آكل الرزق وبقي الرزاقفقالت،رزق؛ وإنما الرزاق هو هللا

  .فقالوا: من بالباب؟ فقال الطارق: إن أمير المؤمنين يستسقيكم

 فقال: من أين أتيتم بالماء؟ قالوا:  !فمألت القربة بالماء، وشرب الخليفة فوجد حالوة بالماء لم يعهدها

فخلع أمير المؤمنين حزامه المرصع ، هو في الحج فقال: نادوه ألجازيه ،فقالوا:، من بيت حاتم

 ، وكذلك فعل الوزراء.بالجواهر، وقال: هذه لهم

 فاشتراها أحد التجار بمال مأل البيت يكفيهم حتى الموت، فاشتروا الطعام وهم يضحكون فبكت البنت! 

الك فرج هللا علينا فمفقالت لها األم : أمرك عجيب يا ابنتي؛ كنا نبكي من الجوع وأنت تضحكين، أما وقد 

قالت: هذا الذي ال يملك لنفسه ضرا وال نفعا نظر إلينا نظرة عطف أغنتنا إلى الموت، فكيف بمالك  !تبكين؟

 .!الملك

  إنها الثقة باهلل، إنها الثقة بالرزاق ذو القوة المتين، إنها قوة اإليمان وقوة التوكل على هللا فسبحان هللا

 باهلل ونتوكل عليه، يرزقنا من حيث ال نحتسب..!؟؟ فلنثق  أين نحن من ذلك

 وقفة تأمل وتفكر مع كبرونا..!!

  ماذا يفعل فيروس كورونا لو وجد شعوبا تحرص على الرزق الحالل... ؟! ودوال تحارب الفساد

والمفسدين ؟ وقلوبا رحيمة بالعباد؟ ودعوات تضّرعٍ من أعلى مسؤول الى أدناه؟ وتوبة نصوحة من 

ِلَك الإقَُرٰى بُِظلإٍم الراعي وال رعية ؟... هل يبقى له وجود ؟؟؟... وهللا تعالى يقول: "َوَما َكاَن َربَُّك ِليُهإ

ِلُحوَن"...  لَُها ُمصإ  َوأَهإ

لته..!
َ
 آدم إال عج

َ
ع ابن

َّ
 ما ضي

  ما خسرته بالِشدة كنَت أقرب إلى كسبه باللين،وما ضيعته بالغضب كنت أقرب إلى نيله باألدب، وما

ته بالقسوة كنت أقرب إلى جمعه بالحنان، وما فرطت فيه بالعناد كنَت ستتمسك به بالتفاهم، فما ضيَّع فرق

 ابَن آدم إال عَجلته، وما آذاه إال قسوتُه، ولعلك كنت ستأسر من كسرته، وتربح من خسرته .. ولكن

  باللين واللطف والحلم وسعة الصدر...!
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 عائشة رضي اهلل عنها..!أم امؤمنني 
  هل تعلم أن عائشة رضي هللا عنها لم تُنجب ولم يكن لها ذرية، ومع ذلك لم يوجد أثر في كتب السنة

 النبوية أن عائشة قالت : يا رسول هللا إدع هللا لي بالذرية!!. 

  انت شديدة سنة وكان شديد الحب لها وك ٦٠وهل تعلم أن النبي صّل هللا عليه وسلم مات عنها وعمرها

لكنها إشتغلت بالعلم والعبادة ،  !!سنة!!، ومع ذلك لم تتحسر على الزواج ٠٩الغيرة ،أي عاشت بعده 

 وكانت معلمة ومثقفة و مفتيه لكبار الصحابة. 

  لن تتوقف الحياة على اإلنجاب وال على الزواج وال على البيت وال على الضرة وال على المال وال على

د األبناء!! ما أخذ هللا شئ إال وعوض خيراً منه، والدنيا دار إبتالء لم تكمل ألحد موت الوالدين أو فق

 أبداً...!! 

  إمأل قلبك باإليمان والرضا وحسن الظن باهلل، ووقتك بطلب العلم والعمل في كل ما ينفع نفسك

آنَ  إجعل الصبر زادك .. والقرآن صاحبك،"، ومجتمعك قَى َما أَنإَزلإنَا َعلَيإَك الإقُرإ  "  ِلتَشإ

 الصيام ، والسجود في  \يقول عمر بن الخطاب :" لوال ثالث ما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر

 الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكالم كما ينتقى أطايب الثمر " ..

 من طرائف احلياة الزوجية

 !قال: لم تفهمي قصدي! ، فأجابت: أنا غبية  قال لها: كم أنِت جميلة اليوم!،فقالت: أكنُت قبيحة البارحة؟

إذًا؟، أجاب: دعيني أكمل كالمي!، قالت: أنا ال أجيد فن المحاورة برأيك؟ ، قال: من فضلك اسمعيني..! 

 فأجابت: أتظنني صّماء؟؟!.... ال حول وال قوة أال باهلل...!

 "!!2اللغة العربية كنز ال يفىن"

 صددددغير "وصدددغير االسددددد"شددددبلفي اللغة العربية الفصددددحى فهي:  :أسدددماء أوالد الحيوانات وصددددغارها

صغير "وصغير الفار "ضرس"وصدغير االرنب" خرنق" وصدغير الخنزير "خنوص" و الضدبع"فرغل

 " صغير الغزال "خشيش" والضب "حسل

 "اسم صغير "و صغير الذباب" خوقع" وصغير الجراد "دبي" وصغير الغنم" نقدو صغير الجمل"حوار

صغير "وصغير الخروف "حمل"وصغيرالحمام"جوزل"وير العقاب "هيثمصغ"والنمل "ذر

  الحمار"جحش

   صغير الظبي " طال "و صغير الضفدع "شرغوف"وصغير القرد"قشة"وصغير الفرس"مهرأما "

صغير "وصغير الثعلب"هجرس"و صغير الدب" ديسم"وصغير الكروان"الليل"وصغير الفيل "دغفلو

 . صغير النعامة : رأل"و صغير الذئب"السمع"و الكلب"جرو

 :يقبل دوستبيفسكي

  يقول في روايته: إن اإلنسان الواقعّي إذا لم يكن مؤمناً، يستطيع دائماً أن يجد في نفسه القوة والقدرة

على إنكار معجزة من المعجزات، فإن أكدت هذه المعجزة نفسها بحادثٍة ال سبيل إلى جحودها، آثر أن 

 ."!يسلّم للواقعيشّك في صدق حواسه على أن 

  حين مررت بهذا االقتباس في الرواية: تذكرت قول هللا تعالى: "َولَو فَتَحنا َعلَيِهم بابًا ِمَن السَّماِء فََظلّوا

َرت أَبٰصُرنا بَل نَحُن قَوٌم َمسحوروَن" ...!  فيِه يَعُرجوَن لَقالوا إِنَّما ُسّكِ
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 ملاذا جعلت نبرك وراءك؟؟!
  الحكاية أن رجال ميسوًرا عاش في أم القرى، قبل نحو مائة عام، وكان له خادم مملوك ، فإذا أذن لصالة

الفجر، أيقظه مملوكه وقدم له أبريق الوضوء وأشعل الفانوس، ومشى أمامه نحو المسجد، وذلك قبل عهد 

 دامًسا  من بعد الغروب. الكهرباء حيث كانت الشوارع متربة واألزقة مليئة بالحجارة، ويكون الظالم 

    فلما رأى ذلك الميسور تفاني مملوكه وخادمه قال له ذات يوم : اسمع يا سعيد.. لقد كتبت في وصيتي

 . .!أن تصبح حًرا بعد وفاتي، مكافأة لك على إخالصك، فسكت الخادم ولم يعلق على ما سمعه من سيده

  ،ومشى به خلف الرجل الميسور، قال له: ما لك يا وفي فجر اليوم التالي قام كعادته وأسرج الفانوس

  أنت يا سيدي الذي جعلت نورك وراءك :فأجابه بقوله !سعيد؟، لماذا ال تتقدم بالفانوس حتى تنير الطريق؟

  ولم تقم بذلك في حياتك، لماذا تجعلني أتمنى موتك حتى أنال حريتي، بداًل  وعدتني بالحرية بعد مماتك

وفهم   .!أال تعلم أني سأظل أخدمك وفيًا لك حتى لو نلت على يديك حريتي ؟ لعمر،من أن أتمنى لك طول ا

 أنت يا سعيد حر من هذه اللحظة، فقال: وأنا خادمك البر من هذه اللحظة.. :الرجل الدرس جيًدا وقال له

  موالنا في أن نقرر تنفيذ أي عمل خيري من أ :أما الدرس الذي علينا االستفادة منه في هذه الحكاية فهو

حياتنا بدل أن نوصي بها بعد وفاتنا، حتى نجعل نورنا أمامنا بدل أن نجعله خلفنا، فنقول لكل من يتحدث  

في وصيتة عن بناء مسجد أو دار أيتام من أمواله بعد وفاته: هل تضمنون أن ينفذ ورثتكم وصيتكم كما 

 مك. ليكون نورنك أما، !خذ مصباحك معك وال تتركه خلفك؟  تحبون؟؟؟

 عَٰى بَيإَن أَيإِديِهمإ َوبِأَيإَمانِِهمإ :"  جعلنا هللا وإياكم ممن قال فيهم خذ مصباحك بيدك وال تجعله .. ." نُوُرُهمإ يَسإ

بيد غيرك، فيحرمك الضياء والنور! اصنع سعادتك بنفسك، وال تكن سعادتك مرهونة بيد غيرك، من لم 

 !! بيد غيره يضئ مصباح سعادته بيده، تخبط في ظالم تعاسته

 عمر بن اخلوطاب

 ليس خيركم من عمل لآلخره وترك الدنيا، أو عمل للدنيا وترك اآلخره،  ولكن خيركم من أخذ من هذه 

 وهذه، وإنما الحرج في الرغبة فيما تجاوز قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية

 اخلروج من البالء
ً
 !!الدعاء وسيلة

 ًدا  !!ما أعظَم الدعاء وأحسنَه... إنّه وسيلةً للخروج من البالء نِي فَرإ " َوَزَكِريَّا إِذإ نَاَدٰى َربَّهُ َرِبّ اَل تَذَرإ

 إذإ َوأيُّوبَ " وقد دعا أيوُب في مرضه فُشفي، الإَواِرثِيَن" فُرزق بيحيى نبيًّا من الصالحين...َوأَنإَت َخيإُر 

اِحِميَن"،" َحُم الرَّ رُّ َوأنإَت أرإ "... ودعا  نَاَدى َربَّهُ أنِّي َمسَّنَِي الضُّ تََجبإنَا لَهُ فََكَشفإنَا َما بِِه ِمنإ ُضٍرّ فَاسإ

ي" تََجبإنَا فَنَادَ  يونُس في ضيقه فنُِجّ ى فِي الظُّلَُماِت أَنإ اَل إِلَهَ إِالَّ أَنإَت ُسبإَحانََك إِنِّي ُكنإُت ِمَن الظَّاِلِميَن، فَاسإ

ِمنِيَن" يإنَاهُ ِمَن الإغَِمّ َوَكذَِلَك نُنإِجي الإُمؤإ  لَهُ َونَجَّ

 علي بن أبي طالب

 على من شئت فأنت أميره. استغن عمن شئت فأنت نظيره، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره، وتفضل 

 

https://حكم.net/%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8/
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"
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َ
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َ
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َ
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ب
َ
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  َّبِعُوَن الدَّاِعَي"، وذلك حين يُبعثون من قبورهم، يدعوهم الداعي إلى الحضور َمئٍِذ يَت يقول تعالى: "يَوإ

لَهُ " أي: ال عوج لدعوة واالجتماع للموقف، فيتبعونه مهطعين إليه، ال يلتفتون عنه، " اَل ِعَوَج 

 الداعي، بل تكون دعوته حقا وصدقا، لجميع الخلق.

   ًسا " أي: المخافتة سرا َمُع إِالَّ َهمإ يحضرون لموقف القيامة، خاشعة أصواتهم للرحمن،"فاََل تَسإ

بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكون واإلنصات، انتظارا لحكم الرحمن فيهم، خاشعة 

 أبصارهم، خاضعة رقابهم، ال يدرون ماذا يفعل به.

   َمئٍِذ َشأإٌن يُغإنِيِه"، قد اشتغل كل واحد بنفسه،عن أبيه ِرٍئ ِمنإُهمإ يَوإ وأخيه، وصديقه وحبيبه " ِلُكّلِ امإ

 فحينئذ يحكم فيهم العدل الديان، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان

  ُملإُك َمُن" مع قوله"الإ حإ َمِن" وقوله"إِالَّ َمنإ أَِذَن لَهُ الرَّ حإ َواُت ِللرَّ َصإ َمئٍِذ الإَحقُّ وقوله: " َوَخَشعَِت األإ يَوإ

َمِن" وقوله صل هللا عليه وسلم:" هلل أرحم بعباده من الوالدة بولدها " فقل ما شئت عن رحمته،  حإ ِللرَّ

 فإنها فوق ما تقول وتصور ما شئت، فإنها فوق ذلك.

   فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت رحمته

 كل شيء، وعم كرمه كل حي، رحيم بهم، وهم مفتقرون إليه على الدوام.. 

 

 :من أقبال االمام الشافعى

                       هالمرء يُعرف في األنام بفعله .... وخصائل المرء الكريم كأصل 

 .. اصبر على حلو الزمان ومّره ...... واعلم بأن هللا بالغ أمره                     

 وإذا الصديق أساء عليك بجهله ... فاصفح ألجل الود ليس ألجله                     

 ! كم عالٍم متفضل قد سبّه ......... من ال يُساوي غرزةً في نعله                    

 البحر تعلو فوقه ِجيَُف الفاَل ....... و الدّر مطموٌر بأسفل رمله                   

 

 اإلصالح الفبري!!
  ... فني المختبر الذي تحدث لوزير الصحة بصراحه، أثناء زيارته ألحد المستشفىات عن نواقص المختبر

ال هنا...انقله"!! وفعقام الوزير بمقاطعته وقال لمدير المستشفى: " الظاهر أن الفني غيرمعجب بالشغل 

لم يحاسب معاليه، بل أصبح لدى بعض المكونات المجتمعية  نُقل الفني إلى أبعد نقطة في وطنه... طبعا

 .رمزاً يستقبل باألهازيج

 إشراقة

  :شدتك وغلظتك اظهرها ألعدائك ... أما أهلك وإخوانك ومجتمعك، فيستحقون منك الرحمة قال تعالى

ۤاُء َعلَى ٱۡلُكفَّاِر ُرَحَمۤاُء بَۡينَُهۡم"  ِۚ َوٱلَِّذيَن َمعَهُۥۤ أَِشدَّ ُسوُل ٱّلِلَّ  رَّ
ࣱ
د َحمَّ  "مُّ
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 الفكر اخلليلي يف إدارة األزمات..!!

  وال  111,111لديها بنت فائقة الجمال، والكثيرين تقدموا لخطبة ابنتها، لكنها حددت مهرها بـ أرملة ،

 .أحد يستطيع دفعها، وهي ال تقبل ان تتنازل عن قرش واحد

  ألف ، وأخبر والده  111أُغرم شاب خليلي بتلك الفتاة، وعمل بكل مايملك حتى جمع وعلى ذمة الراوي؛

المبلغ ولنذهب إلى تلك  ال والده: ال بأس هات  ق،!!وأنه اليملك إال هذا المبلغ برغبته وشروط أم الفتاة

 .111,111 المرأة، األبن؛ ولكنها لن تقبل أقل من 

  قال أبو الولد الم الفتاة: أتمنى ان ال تقاطعيني  ... األب : تعال معي وربك يسّهل وذهبوا إلى بيت الفتاة

 !!..بانزعاج ولكن األم   !!..مهرها ألف  511تزوج ابنتك وهذه انهي كالمي : ابني يريد ان ي حتى 

 األب: قلت لِك ال تقاطعيني حتى أنهي كالمي .

  ابتسمت األم ابتسامة عريضة وقالت : على بركة !!.. آلف مهراً لِك لتكوني زوجةً لي 511قال وهذه  ثم

ردت ، !!؟ 111,111لمهر المحدد ب ولما سألها الجيران كيف التنازل عن ا !!.. هللا مبارك لنا ولكم

ألف الباقية قال له :  511ولما سأل الشاب أباه عن أل ...  عليهم : سعر الجملة يختلف عن سعر المفرق

 .إدارة األزمات تحتاج الى قائد ُمحنّك نراضي بها أمك،

 "!!3اللغة العربية كنز ال يفىن"

 تسمى انثى االرنب " أرنبه وخرنقه وعكرشه و  فهي: أسماء إناث الحيوانات في اللغة العربية الفصحى

انثى النمر " خنيمه وكثعم وعسبره "و انثى االسد "لبؤه سبعه أم العباس أم كلثوم أم الحارث"و دمول

انثي العقرب"شبوه وشوله و شبدعه وأم "وانثى الغزال" ظبيه وخنساء وخوله وشادن"ووأم فارس

 " غسان

 انثى الثعلب" ثعاله وأم عويل"وانثي البغل"بغله وسفواء"وه وسنداوةأما أنثى الذئب"سرحانه وعسقل 

انثى "و انثى الضب"عدمله"وانثى الدب "جهبر وجهيزه"و انثى الحمار"أتان وأم جحش وأم نافع"و

 انثى الفهد" كشماء أو كشمه" "والفأر"فرنب وقرنب وأم راشد

  انثى الجمل "و  انثى النمل" قسعاء وأم مازن" و انثى الفيل"عيثوم وزندبيل"وانثى القرد "مي وقشه

 ". انثى الثعبان"االفعى أوالحية" و انثى الخروف"النعجة"و " الناقة

 م 2202كتاب التاريخ عام 
  م: كان العرب قديماً يعيشون على تجارة الكب كيك وورق  5111سيقراء أحفادنا في كتاب التاريخ عام

الفساتين والعطور عبر األنستقرام وسناب شات لكسب لقمة العنب والشوكالته، والميك أب وبيع 

 العيش...!!

ه من علم ال ينفع
 
ذ بالل

 
 نعب

  ّوعن أبي هريرة قال: كان من دعاء " سلوا ّللّا علما نافعا، وتعّوذوا باّلِّل من علم ال ينفع":قال رسول ّللا

نفع، ومن دعاء ال يُسمع، ومن قلب ال النّبّي صّل ّللّا عليه وسلّم: "اللّهّم إنّي أعوذ بك من علم ال ي

 "...يخشع، ومن نفس ال تشبع
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 "!!4اللغة العربية كنز ال يفىن"

 صددددددوت "وصددددددوت االرنب"ضددددددغيبفهي:  أسددددددماء أصددددددوات الحيوانات في اللغة العربية الفصددددددحى

صددوت "وصددوت البطة" بطبطة"وصددوت البازى "صددرصددرة"و صددوت االفعى" فحيح"واالسددد"زئير

 ". صوت البلبل"تغريد وشدو"و صوت البغل"شحيج"و البقرة "خوار"وصوت البعوضة"طنين

 صوت الديك"  صقاع " وصوت الدب "قهقاع"و صوت الثعلب "ضباح"ووصوت البومة"نعيق

صوت " وصوت الجرادة" صرير"و صوت الكلب"نباح"وصوت الذئب "عواء"و أوصياح

 ". ت الحمار" نهيقصو"وصوت الحمام "هديل"والجمل"رغاء وهدير

 صوت "وصوت الخنزير" قباع"و صوت الخروف"مأمأه"و صوت الحصان "صهيل

 صوت الضفدع " نقيق"و صوت الضبع"زمجرة"و صوت الصقر"غقغقه"و الصرصور"عرير

 ". صوت العقرب" صئي"و صوت العصفور" زقزقة"و صوت الظبي " نزيب"و

 صوت " وصوت الغزال" سليل"و صوت الغراب" نعيق ونعيب"و صوت العندليب" عندلهو

صوت "وصوت النسر" صفير"وصوت القرد"ضحك"وصوت الناقة"حنين" والفأر"صرير

 ". صوت النملة" حفقو النعامة"زمار"

  ومع كل هذه الكنوز في اللغة العربية الفصحى، يأتي بعض ببغاواة العرب من يقول أن اللغة العربية ال

 لطبية بشكل خاص.تصلح لتدريس العلوم بشكل عام والعلوم ا

 

 هدية نادرة!!

 فأنشد   !!! أهدى الخليفة العباسي المتوكل الّشاعَر البحتري فرساً ، فمات الفرس في اليوم نفسه

أهديتني أُعجوبةً بيَن الخالئِق نادرة...فرساً كأن هبوبَها مثُل الرياحِ  : البحتري مخاطباً المتوكل

 لآلخرة!!الطائرة...في ليلٍة قطَع المسافةَ من هنا 

 

 التعاملِ مع األمحق بالء
  ،أو األرعن،  وأن تكوَن حاجتُك عند الثرثارإن ّ من البالء الخِفّي أن تُضطّر إلى التعامِل مع األحمق

بمخالطة هؤالء، فال أقّل من أن  وكلّما ارتقيت َ في المروءة والِحكمة والِعلم، كلّما اشتّد عليك البالء 

 .تتعلّم بُمخالطتهم الِحلم ، واصبر فإن هللا ال يُضيع أجر الُمحسنين 

 

 املكث يف البيت جتنبًا للبباء

 وسلََّم: " فليس ِمن َرُجٍل يَقََع الطاعوُن، فيَمُكُث في بَيتِه صابًِرا ُمحتَِسبًا يَعلَُم أنَّه ال  قال صلَّ هللاُ عليه

ِر الشَّهيِد"وأرجو أن ينطبق ذلك على  كورونا  يُصيبُه إالَّ ما َكتََب هللاُ له، إالَّ كان له ِمثُل أجإ
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ب الظهبر يقصِم الظهبر
 
 ح

  اإلنسان أحياناً رغبة إلظهار ما عنده للناس،مثل بيته وأثاثه وثرياته ، سجاده ومركبته ينشأ لدى

وأموال .... هذه الرغبة غير مشروعة، ألن هللا تعالى وصف قارون بأنه خرج على قومه بزينته، فقال 

ِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن الإَحيَاةَ  الدُّنيَا يَالَيإَت لَنَا ِمثإَل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ  تعالى: "فََخَرَج َعلَى قَوإ

َض". َرإ  لَذُو َحٍظّ َعِظيٍم" ثم قال: "فََخَسفإنَا بِِه َوبَِداِرِه األإ

 لألسف  يستمد اإلنسان اليوم ، وويقول سيدنا علي رضي هللا عنه: في آخر الزمان، قيمة المرء متاعه

مساحة بيته ومن ثمنه وموقعه، ومن نوع سيارتهو رقمها ، ومن قيمته اإلجتماعية بين الناس من 

 .منصبه وحجم ماله، أما القيم واألخالق فهي لألسف منعدمة..!!

 

دور حامت الوطائي!!
 
 ق

  في يوم من األيام أرسل األشعث بن قيس إلى َعدّي يستعير منه "قُدور" حاتم أبيه، ليستخدمها في

ت باللحم، وحملها الرجال إلى األشعث، فأرسل األشعث إلى عدي، فقال: مناسبة عنده، فأمر بها عدّي فُملئ

 !إنّما أردناها فارغة، فأرسل إليه عدّي: إنّا ال نُعيرها فارغة

 

سر
 
 إن الدين ي

 ُدوا َوقَاِربُوا َوأَبإِشُروا،  : قال صل هللا عليه وسلم يَن أََحٌد إِالَّ َغلَبَهُ، فََسّدِ ٌر، َولَنإ يَُشادَّ الّدِ يَن يُسإ إِنَّ الّدِ

لإَجةِ  ٍء ِمنإ الدُّ َحِة، َوَشيإ وإ َوِة َوالرَّ تَِعينُوا بِالإغَدإ فِق في ️▪" َواسإ في هذا الحديِث حثَّنا النَّبيُّ على مالزمِة الّرِ

 صاِر على ما يُطيُق العامُل، ويُمِكنُه المداومةُ عليه األعماِل، واالقت

  ٌل في عقائِده وأخالقِه وفي يَن يُسإٌر"، أي: ُميسٌَّر ُمسهَّ ِل هذا الحديِث األصَل الكبيَر"إنَّ الّدِ وقد أسَّس أوَّ

و اليأِس، والتَّسديد: هأفعاِله، ثمَّ وصَّى بالتَّسديِد والمقاَربِة، وتقويِة النُّفوِس بالبِشارِة بالخيِر، وعدِم 

 .العمُل بالقصِد، والتَّوسُِّط في العبادِة، ِمن غيِر إفراٍط وال تفريطٍ 

 

 إبتسامة

  :جاءت إمرأة إلى الطبيب تشتكي فقالت: زوجي يتكلم وهو نائم، ماذا أعطيه ليشفى؟! فقال لها الطبيب

 أعطيه فرصة يتكلم وهو مستيقظ....!!

 

 خاطرة قرانية
 :مئذ بعضهم لبعإض عدو إِال المتقين "،قال ابن كثير رحمه هللا"  قال تعالى خالء يوإ أي كل صداقة : األإ

فـــــــإنه  إال ما كان هلل عزوجل عـــــــــــــــــداوة وصحبة لغيــــــر اللـــــــه فإنها تنقلب يوم القيامة إلى

 .دائم بدوامه
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 أمتىن لب معلمتي عرفت
 واألخطر أن هذه ، الحظت معلمة باحدى المدارس أن هناك فجوة كبيرة بينها وبين طالباتها الصغار

بعنوان: "  الفجوة تزداد تدريجياً، مما جعلها تعمل على حل يقربها منهن،فأعدت مشروعاً صغيراً 

 أتمنى لو معلمتي عرفت"..

   ماذا تريد أن أعرف عنك؟،..  " :لبسؤا يرتكز هذا المشروع على تسليم طالباتها ورقة معنونة

أتمنى لو معلمتي عرفت كم أشتاق إلى  " :أحداهن كتبت تقول.. .فصدمت المعلمة باإلجابات التي تلقتها

، أبي؛ أذهب إلى غرفته كل يوم وال أجده، ولن أجده، فقد رحلوه إلى المكسيك نهائيا وسأظل بال أب!

  : واخرى  كتبت

  أمي وأبي يتشاجران طوال اليوم، أكره العودة إلى المنزل، وأكره الذهاب إلى أتمنى لو معلمتي عرفت أن

  ". المدرسة أيضا؛ ألني سأحاسب على دروس لم أذاكرها وواجبات لم أقم بها

  إجابات عفوية وصادقة كانت مفتاحا للمعلمة ِلـ تكتشف جوانب مخفية ومخباه في حياة تالميذاتها

 .وقد شرعت في حل كل مشكلة على حدة. تدريجياً إلى فصولهم ساعدتها على مساعدتهن وعودتهن

  زارت منازل طالباتها وبدأت في معالجة ما يمكن معالجته، واألهم من ذلك كله أنها بدأت تفهم عقلية

وخلفية الطالبات جيدا، وفي ضوء ذلك قامت بتوزيع واجباتهن بناء على ظروفهن وتحدياتهن بشكل 

  .دا ال عبئا عليهميجعل المدرسة عامال مسان

  انتقل إلى كثير من المدارس وتم تطبيقه بشكل ممنهج ومؤسس انعكس على أداء  مشروع المعلمة

الطالب والمدارس معا، بل امتد إلى المجتمعات المحيطة؛ ألن كل هؤالء الطالب جزء من مجتمعهم 

 .نعم نحتاج إلى تبني هذه الثقافات وهذا الوعي وتلك المهارات .. األكبر

 

 فروق لغبية:

 يعني : شدة التعب البدني عندما يزاول اإلنسان عماًل، بحيث تخور قواه،قال تعالى: " لَقَدإ لَِقينَا  النَصبإ

: يعني بداية التعب البدني وفتور الجسم، قال تعالى: " َوَما َمسَّنَا ِمن  ذَا نََصبًا ".... اللغُوبإ ِمن َسفَِرنَا َهٰ

ا ائم، فاإلنسان في كبد ال ينقطع، قال تعالى: " لَقَدإ َخلَقإنَ لُّغُوٍب ".... الَكبَد: يعني التعب النفسي والبدني الد

نَساَن فِي َكبٍَد " ِ  . اإلإ

 

 الشاعر أمحد موطر يعتذر..!
  يعتذرحين وصف حكام الخليج بمقولته: " كل أبناء السمو والمعالي تحت نعالي، فقيل لي عيباً، فكررت

 ".. سوء مقالي، فقدمت إعتذاري لنعاليمقالي، ثم قيل لي عيباً، فكررت مقالي، فإنتبهت إلى 
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 معلبمه ال يعرفها إال القليل

 كنت اظن أن اإلطعام ؟؟!  هل اطعام المساكين مستحب أم أنه واجب مأمورين بفعله ُمعاقبين على تركه

تفضل من االنسان له الخيار أن يفعله أو ال يفعله... لكن بعد تدبر في بعض آيات هللا سبحانه و تعالى 

 علمت أن إطعام المسكين هو واجب وفرض . 

  المسكين مرعبة جدا ونحن عنها غافلون، فتجعل من يتدبرها ال  فاآليات التي تحدثت عمن ال يُطعم

ن هول عقاب ترك اإلطعام،وهذه اآليات ليست آية فقط أو آيتين وإنما كثرتها و يستطيع النوم! م

 تكرارها مرعب لمن كان يغفل عنها ؛مثلي ومثل الكثير .  

  واإلطعام المأمورين فيه ليس في رمضان فقط وإنما في كل وقت، من آيات هللا على سبيل المثال ال

لُُكوهُ إِنَّهُ  الحصر،قال تعالى: "ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ  ثُمَّ  ُعَها َسبإعُوَن ِذَراًعا فَاسإ الإَجِحيَم َصلُّوهُ  ثُمَّ ِفي ِسلإِسلٍَة ذَرإ

ِكيِن". ِ الإعَِظيِم  َواَل يَُحضُّ َعلَى َطعَاِم الإِمسإ ِمُن بِاّلِلَّ   َكاَن اَل يُؤإ

 قال تعالى ين،عدم اطعامهم المساك وذكر سبحانه في سورة المدثر أن من أسباب دخول المجرمين النار 

ِرِميَن َما َسلََكُكمإ فِي َسقََر قَالُوا لَمإ نَُك ِمنَ " : َحاَب الإيَِميِن  فِي َجنَّاٍت يَتََساَءلُوَن َعِن الإُمجإ َن الإُمَصِلّي إِالَّ أَصإ

ِكينَ  ِعُم الإِمسإ  "..   َولَمإ نَُك نُطإ

  يَتِيَم  َواَل ِرُموَن الإ ِكيِن " ومن اليطعم المسكين وصفه قال تعالى : "َكالَّ بَلإ اَل تُكإ وَن َعلَى َطعَاِم الإِمسإ تََحاضُّ

يَتِيَم  َواَل يَُحضُّ َعلَى َطعَاِم "!هللا تعالى بأنه يكذب بالدين؟ أََرأَيإَت الَِّذي يَُكِذُّب بِالِدّيِن  فَذَِلَك الَِّذي يَُدعُّ الإ

ِكيِن" فلنجعل إطعام المساكين بما نستطيع ِورد يوم  ي . الإِمسإ

  فالبيت الذي ال يفتح للفقير يفتح للطبيب، وكثرة اللقم تمنع النقم... فاإلطعام ليس نذراً والتعويضاً وال

 كفارة والعلى وجه اإلستحباب، إنما هو فرض وواجب على المسلم .

 

 كالم على السجية...
 قيل ألعرابية: من أين معاشكم؟، فقالت: "لو لم نعش إال من حيث نعلم لم نعش".  

 أصيب أعرابي ببعير لم يكن له غيره، فقال: "يا رب، اصنع ما شئت، فإن رزقنا عليك".  

  دخل أعرابي بلدة فلحقه بعض كالبها، فأراد أن يرميها بحجر، فلم يقدر على انتزاعه من األرض فقال

 .غاضباً: عجباً ألهل هذه البلدة يقيدون الحجارة ويطلقون الكالب

 

 همسة لقلببنا

  إنما يجرف  !!ولكن ما رأينا التيار يجرف جبالً قال: ...إّن تيار الفساد جارف:الصالحينقيل ألحد

ا َما ينفع الناَس فيمكث فِي األَرِض"... فكن جبالً :األوساخ، قال تعالى " فَأَما الزبَد فَيذهب ُجفَاًء، َوأَمَّ

 .راسخاً بإيمانك، أمام تيار الفساد الجارف؛ وألح على هللا بطلب الثبات
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ا
ً
 !...السلوطان الذي حج سر

  فى صفحته؛ بأنه أول  جاء في مذكرات السلطان عبدالحميد؛ كما ذكر فضيلة الشيخ ممدوح علي يوسف

يذهب سراً إلى الحج..!!. والذي ال يعرفه أغلب الناس أن شخصا كان يعمل مرشداً  ..سلطان عثماني

 :للحجاج في ذلك الوقت.. فيقول

   كان موسم الحج قد بدأ..فذهبت أللقى الحجاج الذين يفدون من أنحاء العالم بصفتي مرشدا، وألنني

وفيما كنت أقف يائًسا.. سألني أحد األتراك الذي بدا  .!!..تأخرت بعض الشيء.. فلم يبق لي أحد أرشده

أن تعمل لدي مرشداً في فقال لي : أيمكنك  .!!وكأنه شخص بسيط.. اعتقدت أنه ليس غنيًا بالقدر الكافي

  .الحج..!!؟

  ونظراً لحاجتي قبلت مع قناعتي بأنني لن أحصل منه على الكثير.. فبدأت عملي معه وكنت دليله طوال

طلبني ذلك الشخص الذي لم يتحدث كثيراً طوال فترة الحج.. والذي   فترة الحج.. ولما جاء وقت الرحيل

  ..بدا من سلوكه أنه إنسان طيب

  خذ هذا المظروف وال تفتحه حتى أغيب عن عينيك.. واذهب به فوراً إلى والي مكة.. وأخذ وقال لي :

مني وعداً جاًدا بذلك، فذهبت من فوري إلى مكة..!!. وطلبت مقابلة الوالي.. فلما أذنوا لي بالدخول.. 

 وقفت بين يديه..

  رشداً له طوال فترة الحج.. وقلت سيدي الوالي  هذا المظروف أعطاني إياه شخص ال أعرفه، وكنت م

وقال بدهشة  .!!..وأخذ علي العهد أال أفتحه إال بين يديك..!!. وما أن فتحته حتى نهض الوالي على قدميه

  .!!!: ختم السلطان عبد الحميد؟

  فتحجرت في مكاني..!!، وتساءلت في نفسي هل هذا الذي كنت دليله طوال فترة الحج؟؟..!!، هو خليفة

وكان داخل الرسالة أمٌر إلى الوالي.. بأن يعطيني داراً كبيرة ، لطان عبد الحميد خان..!!؟المسلمين الس

 .!!..وأن يخصص لي  وألبنائي معاًشا مدى الحياة

 أنا أقف ببيت هلل كعبٍد له، وأحج إليه  :وعند سؤال الخليفة في ما بعد عن سبب ذهابه للحج وحيدا أجاب

 ملكاً أو خليفة أو حاكماً ، فمن أنا أمام هللا، فأنا عبد و خادم لملك وأنا صاغر له خاشع خائف متذلل، ال

 ... الملوك

 

 نفذ هذا تكن سعيدا...!!
 وما من  ..ما من نفس ترضى بالقدر إال باتت سعيدة... وما من روح تردد الحمد هلل إال كانت مبتسمة

عجز عن أمر قال : ال حول وال قّوة إال يستغفر هللا في كل حين إال فتحت له أبواب الخير...وإذا   لسان 

باهلل إال أعانه هللا...وما حلّت عليه مظلمة وقال : حسبي هللا ونعم الوكيل إال كفاه هللا.. فهو حسبه ونعم 

 الوكيل...
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 العمر اإلنتاجي االفضل!!
  عاما، وتسند اليهم  ١٩لماذا تعتمد الشركات العمالقة على الموظفين اللذين تجاوزت اعمارهم ال

 31ممن هم بعمر أقل من  ألن هذا العمر أكثر إنتاجية  المناصب العليا والمسؤولة ومجالس اإلدارات؟ 

  ! عاما.

    إحصائية في أمريكا وجدت أن دراسة فإن  2018 مجلة نيوإنجالند الطبية عام فعلى ذمة ما نُشر في

عاما فهو  41إلى  91 اما العمر بين ،  عاما ٩٩و  ١٩العمراألكثر إنتاجية في حياة الرجل يقع بين 

 عاما .   31 -11اإلنتاجية يتراوح من  والعمر الثالث في ترتيب ، السن الثاني األكثر إنتاجية

  وعاما 35عمر الفائزين بجائزة نوبل هو و خالل الدراسة ِعبر اإلحصاء تم مالحظة اآلتي: متوسط ، 

  عاما 31هو  Fortune 500 عمر المدراء التنفيذيين الناجحين في شركةمتوسط 

  41-31 بطريقة ما إلى أن هللا جعل أفضل سنوات الحياة االنتاجية لالنسان تتراوح بين  وهذا يدلنا 

ان إلى ذروة االنتاج و خالصة يصل اإلنس ، حيثعاما، عندها تقدم أفضل ما لديك من عمل

 . اذا كان بصحة جيدة 41المكتسبة ويستمر بذلك حتى سن  الخبرة 

 

 رحم اهلل الرئيس هباري ببمدين
  م ،اكتشف احد الطلبة خطأ في معادلة بمادة  5198أثناء امتحان شهادة الثانوية العامة  في الجزائر عام

وصل الخبر إلى اللجنة الوطنية لالمتحانات... وعلم الرئيس بومدين باألمر، فارسل ... .الرياضيات

 هليكوبتر واحضروا الطالب،إلى العاصمة.

   اثبت الطالب صحة نظريته امام اللجنة وتم تصحيح الخطأ، ثم ُكرم الطالب بمنحة دراسية ليتم تعليمه

وليس ابن مسؤول، وال هو من بلدة الرئيس  في اليابان...ومع انه ليس مدعوما، وال يعرفه من قبل،

هواري... هذا الشخص اسمه بشير حلمي، وهو من أدخل اللغة العربية الى كل أجهزة الحاسوب في 

 .العالم..

 

 يف ظالل آية

  يقول الشيخ الشعراوي:عندما تذهب للمسجد لتأخذ شحنة إيمانية تعينك، وتسيطر على كل حواّسك، في

اإلنتاج وفي االستهالك، وفي كل ما ينفعك وينمي حياتك، وحين يأمرك ربك أن  حركتك في التجارة وفي

تفرغ ألداء الصالة؛ ال يريد من هذا الفراغ أن يعطل لك حركة الحياة، إنما ليعطيك الوقود الالزم لتصبح 

اَلةُ فَانتَِشُروا" حركة حياتك على وفق ما أراده هللا ِض  فِي فَِإذَا قُِضيَِت الصَّ َرإ ِل  ِمن َوابإتَغُوا األإ فَضإ

 ِ َ َكثِيًرا" ّللاَّ  .َواذإُكُروا ّللاَّ
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 الصرب على الزوجة النكدية!!
  يُحكى أن رجال كان له زوجة مؤذية "نكدية ،اصطبر على أذاها أكثر من أربعين عاما وهو على أمل

صالحها؛ فلما أشتد أذاها خرج من مكة هائماً على وجهه، حتى وجد نفسه في البادية، تعّرف الى 

 عابدين، يتعبدان ويتدارسان العلم، فجلس معهما يتعبد ويقرأ القرآن 

  العرب األ يسألوا ضيفهم عن اسمه أو غايته أو سبب حضوره إال بعد ثالثة أيام، فلم وألن من شيمة

وعندما حان وقت العشاء، قال أحد العابدين الزاهدين لصاحبه ، يسأال ضيفهما عن هويته وال وجهته

 أدعو لنا هللا ان يرزقنا بعشاء يومنا.

  د وقت قصير طرق الباب طارق حامالً بيديه فأخذ اآلخر ركناً في المكان وشرع بالدعاء والرجاء، وبع

وفي اليوم التالي ، وبدأ العابد األخر يدعو  ..إناء من الطعام...تناول ثالثتهم العشاء وشكروا هللا ثم ناموا

 هللا، فاذا بالباب يطرق ويحمل أحدهم اناء من العشاء. 

   ختبرا صالح ضيفهم القرشي... فقال وعندما انتهوا في اليوم الثالث من عبادتهم وقيامهم، أرادا ان ي

العابدان: لعبد هللا القرشي اليوم عليك أن تدعو أن يرزقنا هللا بعشاء، حاص والص في بداية األمر، وبدأ 

 يحّدث نفسه ..أنه رجل كثير الذنوب كيف يستجيب هللا له. 

 هما أسألك أن ترزقنا فأخذ يدعو ويقول: " اللهم يا هللا ... بعمل هاذين العابدين وصالحهما وإيمان

العشاء الليلة، وما هي اال دقائق قليلة، اال والباب يطرق ويحمل أحد الكرماء أنائين مما لذ وطاب من 

 الطعام، فتعجب العابدان وأخذا يسأالن الرجل بما كنت تدعو يا رجل؟!!. 

 ألهما بما كنتما تدعوان قال القرشي وهللا ما دعوت اال بحق تقواكما وإيمانكما ليس إال !... ثم تجرأ وس

أنتم؟! ، فقاال حدثنا أحدهم عن رجل في مكة يدعى عبد هللا القرشي كان له زوجة صبر على أذاها، فكنا 

 ..! ندعو هللا بحق صبر القرشي على زوجته أرزقنا العشاء

 كبرونا وأحبتنا
 لن يبرى أبداً، توفي لنا أحبة ً ً وأثراً، تركوا  وتركوا جرحا كل بل تركوا حزنا

بصمات .. تركوا مكانا لن يملؤه أحد غيرهم تركوا.. أسلوبهم، جلستهم .. كل شيء ابتسامتهم مايخصهم،

روضة من رياض الجنه وأن  أن تجعل قبورهم اللهم انا نسألك في هذا اليوم.. لن ينسينا إياها الزمن

 يوم ال ظل إال ظلك تظلهم بظل عرشك

 ..!! من طرائف العرب

  ًِمن الثُّقاَلِء زاروا َمريًضا، فَأَطالُوا الحديث والمكوث بجانِبه، دون أن يُِعيروه اهتماًما..قيل إن مجموعة 

 شفى هللاُ مريَضكم...!!: فما كان منه إال أن حمل ِرداَءه وخرج ُمتذّمًرا وهو يقول..
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 كبرونا... وأسباب املبت املألبفة
  ،وداع بال مودعين،  اختفت أسباب الموت المألوفة وحلت محلها جائحة كورونا ..... جنائز بال مشيعين

وحزن وحداد بال معزين، ومرضى بال زائرين، اصبح اقرب واعز الناس اليك يمرض بالكورونا وال 

 لن تراه بعد ذلك.....  تستطيع زيارته، وانت تعلم انك ربما 

  الرحيل! !!، قال  متى  فال تعلمون  أعماركم، وعودوا بافعالكم وأعمالكم إلى هللا، فاحسنوا ما بقي من

ءُ  َم يَِفرُّ الإَمرإ ِه َوأَبِيهِ   أَِخيهِ  ِمنإ  تعالى "يَوإ "، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة  َوَصـِحبَتِِه َوبَنِيهِ  َوأُِمّ

الظَّاِلِميَن"،وال  ِمنَ  اء "اَل إِلَهَ إِالَّ أَنإَت ُسبإَحانََك إِنِّي ُكنإتُ والدنيا واآلخرة، وأكثروا من دع الدائمة في الدين 

ِكن قََستإ قُلُوبُُهمإ َوَزيََّن لَُهُم الشَّيإَطاُن  حول وال قوة إال باهلل، قال تعالى:"
ُعوا َولَٰ اَل إِذإ َجاَءُهم بَأإُسنَا تََضرَّ فَلَوإ

 َما َكانُوا يَعإَملُوَن"...

 

 سبء الظن!!من عباقب 
 إخوة يوسف عليه السالم أساءوا الّظّن  ،! من أساء الظّن أساء الُحكم، ومن أساء الُحكم أساء العمل

بَةٌ" فأساءوا الُحكم عليه " إِنَّ أَبَا ُن ُعصإ ي نَا لَفِ بأبيهم " إِذإ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَٰى أَبِينَا ِمنَّا َونَحإ

هُ أَبِيُكمإ َوتَُكونُواإ ِمنٍّۢ بَعإِدهِۦ  َضاَلٍل ُمبِيٍن " ُل لَُكمإ َوجإ ًضا يَخإ َرُحوهُ أَرإ فأساءوا العمل " ٱقإتُلُواإ يُوُسَف أَِو ٱطإ

ِلِحين ًما َصٰ فليتعاهد أحُدنا قلبه من سوء الظّن، فإنّه ما من عمٍل سّيٍء إال وقد بدأ من القلب ...   . " قَوإ

 .قبل أن يِصل إلى الجوارح

 

 :لعلماء احلكماءقال ا

 تبقى على حاٍل ال يستقّر في موضع، كذلك الدُّنيا ال ّن الماء أل ،شبّه هللا  سبحانه وتعالى  الدُّنيا بالماء

 اليَقدر أحٌد أن يدخلَه وال ّن الماء ألو، يبقى، فكذلك الدنيا تفنى. وال تبقىال ّن الماء يذهب وألو، واحدة

  .ها وآفاتهايسلم أحٌد من فتنتال يبتّل، وكذلك الدُّنيا 

 ّن الماء إذا كان بقدٍر كان نافعًا ُمنبتًا، وإذا جاوز المقداَر كان ضاراًّ ُمهلًكا، وكذلك الدُّنيا  "الكفاُف ألو

تَلََط بِِه نَبَاُت  ."منها ينفع، وفضولُها يضرّ  نإيَا َكَماٍء أَنَزلإنَاهُ ِمَن السََّماِء فَاخإ ثََل الإَحيَاِة الدُّ ِربإ لَُهم مَّ َواضإ

يَاُح"  بََح َهِشيًما تَذإُروهُ الّرِ ِض فَأَصإ َرإ  .. القابض عليها كالقابض على الماء خانته فروج االصابعواألإ

 

 اإلمام الشافعي رمحه اهلل

                    ُُّضَك َصيِن  إذا ُرمَت أنإ تَحيا َسليماً ِمن األذى ... َو دينَُك َموفوٌر وِعرإ

                    ....... فَُكلَُّك َعوراٌت وللنّاِس ألُسُن  ِلسانَُك ال تَذُكرإ بِِه َعوَرةَ امرٍئ 

                    ... ًفََدعها َوقُلإ يا َعيُن للنّاِس أعيُـنُ  وَعيناَك إنإ أبَدتإ إليَك َمعايِبا 
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 كالم عسل .. بألف خوطبة!!

  هل يغضب النحل لو أنتج الذباب عسال؟! .. كال و لكن الذباب لم ولن ينتج العسل، إن النحل والذباب

 يجمعهما تصنيف علمي واحد هو صنف الحشرات. 

  ِل "، وعندما  وحيا" وتعاليما من السماء "ولكن الفرق بينهما أن النحل قد تلقى َحى َربَُّك إِلَى النَّحإ َوأَوإ

التزم بهذه التعاليم؛ أصبح يأكل أفضل ما في الطبيعة وهو رحيق االزهار، ثم يعطي أفضل األطعمة وهو 

 العسل ضمن نظام مترابط ومتماسك ومنظم فى بيئة نظيفة

 ل أقذر ما في الطبيعة، ويعيش في البيئة القذرة وال يعطي إالّ أما الذباب فلم يتلق تعاليم سماوية فبقي يأك

األمراض وإزعاج الناس، ويعيش الذباب في مجتمع مفكك ليس بينه أي رابطة ، تتصرف فيه كل ذبابة 

 لوحدها.

  والنحل يعطي العسل الذي فيه الشفاء "فيه شفاء للناس" ،بينما الذباب يقوم بالنهب والسلب بشكل

لُبإُهُم الذُّبَاُب َشيإئًا " ... وفي ذلك عبرة للناس...!! مزعج " َوإِنإ   يَسإ

   ... فاإلنسان الذي يلتزم بتعاليم هللا هو إنسان أشبه ما يكون بالنحلة؛ التي تُعطي دوما بال كلل وال ملل

 أما المتمرد الفوضوي المزعج المستغل؛ فتنطبق عليه حياة الذبابة.. فإختر لنفسك في أي مجتمع تريد

 ؟؟!!.أن تعيش... مجتمع النحل أم مجتمع الذباب

 

 من أصلح سريرته أصلح اهلل عالنيته

 من أصلح ما بينه وبين هللا أصلح  : كان الصالحون يتواصون بثالث كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت به

 هللا ما بينه وبين الناس... ومن أصلح سريرته أصلح هللا عالنيته.

  هللا أمر دنياه وآخرته، ومن عاش بين الناس جابراً للخواطر ادركته عناية هللا من اهتم بأمر آخرته كفاه

 في جوف المخاطر

               فلن يضيع جميل أينما ُصنع.. ازرع جميالً ولو في غير موضعه    

                فليس يحصده إال الذي زرع  ..إن الجميل إذا طال الزمان به " 

 

 املبحش..!!إنتبه أنت يف العصر 
 حيث فقدان الهاتف ...!! حيث الحرام مجاني والحالل ُمكلف جداً  "مرحبا بك في القرن الواحد والعشرين

حيث أصبح الوفاء وأصحابه من الطراز .. .والمالبس تحدد قيمة الشخص.. .أكثر ألماً من فقدان الكرامة

حيث ...حيت أن المال هو تمثال الحرية والعدالة والمساواة ..مرحباً بك في هذا العصر الموحش....القديم

أصبح األمين خائنا والخائن أمينا...!! والتخنث موضة، والكاسيات العاريات مسترجالت، والمستنوقين 

 من الذكور في مقدمة الركب..!!
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ر عندما تتجاوز 
 
 اخلمسني؟؟؟هل تتغي

  :قالت، ف”الذي تغير لديك؟ ما “نعم أنا أتغيّر، هذا ما قالته سيدة شارفت على السبعين، حينما سئلت: 

  !!..نعم، أنا أتغيّر! في أساطير اليونان، والعالم ال يقف على ظهري” أطلس“أدركت للتّو أنني لست مثل 

 ن تزيدني بعض القروش غنًى، لكنها قد لقد توقفُت منذ مّدة عن مساومة بائع الفواكه والخضار، ل

صرُت أدفع لسائق السيارة دون انتظار الباقي، فقد ،و!تساعد ذلك البائع على توفير مستلزمات البنائه

 !يصنع ذلك ابتسامة على وجهه إلنه يكّد من أجل لقمة العيش

 أفضل من الكمال  لقد تعلمُت عدم انتقاد الناس، ولكن يهّمني نصحهم بالحسنى... فالسالم مع الكل

صرُت أمارس فن المجامالت بسخاء وحرية بال نفاق. إذ تعلمت بالخبرة أن ذلك يُحّسن و !الوهمي

  المزاَج ليس فقط لمن يتلقى المجاملة، ولكن لي أيضا

  تعلمُت أال أنزعج عن تجعّد يحدث على قميصي، فبالتالي إن قوة الشخصية أهم بكثير من

لمن يخذلني، فانا اعلم ان هللا يصرفهم عني النهم ال يستحقون ان يكونوا المظاهر...واصبحت ال اهتم 

 .في دائرة اهل الفضل، بل وانهم طردوا من باب االحسان وتولوا معرضين

  تعلمُت أن أعيش كل يوم بايجابية، وأطور في عملي، وشعاري فليغرسها،إنني أعمل كل ما يجعلني

وأن أكثر من طاعاتي هلل.. !!. ء من حياتي وليس كل حياتيأشعر بالسعادة، فالعمر يمضي وأوالدي جز

 .وفهمُت بأني أنا المسؤول عن سعادتي في الدنيا و راحتى فى اآلخرة

 

 فروق لغبية!!

 أي جعلك هللا من المباركين الصالحين الحافظين لحدود هللا القانتين بارك هللا فيك : 

هللا بك: أي جعلك هللا سببا في صالح األمة...فبارك واآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر... وبارك 

 تخص من حولك..  تخص ذاتك ... و ارك هللا بك  هللا فيك

 

ك!!
 
 هلل در

  ،شاهد أعرابي رجالً أنيق الملبس يتصّدر مجلساً ، ويتكلم كالماً ركيك اللغة واألسلوب، فقال له: يا هذا

 كالمك...!!تكلم على قدر ثيابك، أو البس على قدر 

 

 الشاكرين احلامدين
 بل راقب ما تمتلكه أنت .. ال تراقب ما يمتلكه غيرك، وأنت ال تمتلكه، فتكون من الحاسدين الحاقدين

 . وغيرك اليمتلكه، فتكون من الشاكرين الحامدين
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غازلة الفتيات...!!!
 
 م

  لّما ذهبت للدراسة في الكلية العسكرية في لندن، : هللايقول العالّمة والقائد محمود شيت خطاب رحمه

سألني عميد الكلية:لماذا قدمت؟ قلت: لتجديد معلوماتي العسكرية، ولتلقي أي جديد في الِعلم،فعقّب 

 العميد على كالمي: بل قدمت لتتعلّم ُمغازلة الفتيات.

  ،فكظمُت غيظي وقلُت في نفسي: إن هذا ال يُلقي كالمه ُجزافا وإنما يحكم علّي بما شاهده في سواي

ولّما ذهبت إلى السكن وجدت فِراشاً وفتاة تعمل على ترتيب غرفة نومي، فأنتظرت في البهو دون أن 

 أُعيرها اهتماما، حتى إذا خرجت تسألني: هل لديك توجيهات؟ 

  أن تحضري ألداء مهمتك حين ال أكون موجودا...ويروي أيضا فيقول: بعد قلُت : شيء واحد هو

م، كان من تقاليد الجيش أن تولم وليمة للضباط الجدد، وشهدت الحفلة مع 5119تخّرجي ضابطاً سنة 

 زمالئي.

   فجاء قائد الكتيبة وقد مأل كأسا من الخمر، وأمرني أن أبدأ حياتي بشرب الخمر، وكان الّليل قد أرخى

سدوله، وكانت السماء صافية تتألأل فيها النجوم ،وكان قائد الكتيبة برتبة عقيد يحمل على كتفيه رتبته 

 العسكرية وهي بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة.

  ،فقلُت: إني أطيعك في أوامرك العسكرية، وأطيع هللا في أوامره،فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 ..!شرة نجمة، فانظر إلى السماء كم تحمل من النجومإنك تحمل على كتفيك اثنتي ع

 ومضى غضبان أِسفا، وشعرُت بأن موقفي هذا ليس ُمطاولة ..!فبُهت ورّدد : السماء.. نجوم السماء

 بيني وبين القائد، ولكنها مباراة بين إرادة البشر وبين إرادة خالق البشر.

 

رفع القبعات
 
 ملثل هذا ت

  الصومال الدكتور عبدالرحمن ُدَعالَه بيلي يُعلن التخلص من كافة ديون الصومال للبنك وزير مالية

 م(،  وأغالق مكاتب البنك الدولي قي مقديشو.5155الدولي)

  أطلق اإلتحاد األفريقي لقب أفضل وزير مالية مر على القارة السمراء،حيث أعتق رقبة الصومال من

 مليار دوالر .الديون الخارجية البالغة خمسة ونصف 

  رفض التكريم وقال لم أقدم شيئا أستحق التكريم عليه، والطريق اليزال طويال أمام بالدنا، لمثل هذا تُرفع

 القبعات، احتراما وتقديرا على إخالصه وأمانته...!!

 

 رضي اهلل عنه
َ
 عن أبي هريرة

 وما أمرتُكم به فأتوا منه ما  ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه،  ":سمعُت رسول هللا صل هللا عليه وسلم يقول

 .كثرةُ مسائلهم واختالفُهم على أنبيائهم فإنما أهلك الذين من قبلكم  استطعتُم،
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 ماالفرق بني رأى ونظر وأبصر؟!

 "، عَانِ  رأى : تعني شئ لم يكن موجود أمام العين ثم بدا وظهر فرأته ا تََراَءى الإَجمإ َحاُب قَاَل  فَلَمَّ أَصإ

َرُكوَن "" ُموَسٰى  ا َرأَى إِنَّا لَُمدإ ذَا بَاِزًغا قَالَ  الإقََمرَ  فَلَمَّ ِرُموَن النَّاَر  َربِّي "" َهٰ َوَرأَى الإُمجإ

َواقِعُوَها "" أَنَُّهم فََظنُّوا ةً َوَكَشفَتإ َعن َساقَيإَها مُّ ا َرأَتإهُ َحِسبَتإهُ لُجَّ  ".  فَلَمَّ

 لشئ للعين تبدأ العين فى أخذ صورة عامة عن هذا الشئ. بعد ذالك تبدأ العين نظر : تعني بعد ظهور ا

َرةً  فى التنقل من جزئية إلى جزئية أخرى وهى التزال منشغلة بهذا الشئ""  النُُّجوِم " " فِي فَنََظَر نَظإ

َن َوأَنتُمإ تَنُظُروَن " . َعوإ َرقإنَا آَل فِرإ  فَأَنَجيإنَاُكمإ َوأَغإ

 د مرحلتى الرؤية والنظر تأتى اآلن مرحلة اإلبصار ،هذه المرحلة تتميز بالتركيز العالى أبصر: تعني بع

عُُروَن " الحظ  جدا ألن العين فى هذه المرحلة تبحث عن شئ محدد، " فَبَُصَرتإ بِِه َعنإ ُجنٍُب َوُهمإ ال يَشإ

 أن تركيز أخت موسى منصب على التابوت وإلى إين سيصل 

 "  َِجعِ الإبَص فُُطوٍر " ال حظ أن العين كل تركيزها منصب على البحث عن تشققات أو  ِمن تََرٰى  َهلإ  رَ فَارإ

ِمنِيَن يَغُضُّوا "،صدوع فى السماء، لذالك استخدم هللا عز وجل كلمة البصر "  أَبإَصاِرِهمإ  ِمنإ  قُل ِلّلإُمؤإ

الجزء هو المتسبب فى الحظ أن العين غالبا ينصب تركيزها على جزء محدد من أجزاء الجسد، وهذا 

 .إثارة الغريز

 

روا هذه الكلمات
َّ
 تذك

  كتب الدكتورمحمد المختار الشنقيطي بعنوان تذكَّروا هذه الكلمات:بأن أزمة السفينة التي تسد  قناة

السويس إنما هي تمهيٌد لبدء الصهاينة بتواطؤ مصري  حفر قناة بن غوريون، البديلة عن قناة 

رمق لمصر، وسيكون حلفاء مصر في الليكود العربي الذين اشتروا  السويس، للقضاء على آخر

 . جزيرتيإ تيران وصنافير لصالح إسرائيل  داعمين للقناة الجديدة

  م لكل 511متًرا وعرض  11وذكر إعالميا بأن المخطط أن تكون قناتان للذهاب واإلياب، وستكون بعمق

أمتار،  551متر وعرض  111وستستطيع سفينة بطول أمتار عمقا،  51قناة ،أي زيادة عن قناة السويس 

 وهي أكبر قياس السفن في العالم من العبور في القناة الجديدة..

  ألف مستخدم من مهندسين وفنيين  111سنوات، وسيعمل في المشروع  1والمخطط أن تكون مدة البناء

 .في جميع المجاالت، يأتون من كوريا ومن دول آسيوية، ومن دول عربية 

 

 جربان خليل جربان

   قَات ِمحنتِك ، وَمن يقول: ثالثَة ال يَجُب أن تَنساُهم، َمن َساعَدك فِي أوقَات ِمحنَتِك ، َمن تخلَّى عنإك فِي أوإ

نَة  .وَضعَك فِي تِلإك الِمحإ
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ر !!
 
 تبقف حلظة... وفك

 السوداني باع جنوب على صفحتها كالما يستحق التأمل والتفكير...  كتبت اإلعالمية خديجة بن قنة

 !. والجنوبي باع جنوب اليمن وذهب ليحمي جنوب السعودية !..  اليمن السودان وجاء ليحمي جنوب

  والسعودي ترك ثرواته وخيراته ألمريكا وإسرائيل؛ وجاء ليحتل ويسيطر على ثروات وخيرات

 بية وتعليم الرجولة ومقبرة تتسع لهم جميعاً ...!!! واليمن مدرسة لتر !...اليمن

  من أي هجمات مصرية، سد النهضة إسرائيل تمد إثيوبيا بأحدث شبكة للصواريخ لحماية 

فَِإنََّها اَل تَعإَمى  يقول تعالى: " ..بينما مصر تحاصر غزة لحماية إسرائيل من أى هجمات فلسطينية

ِكن تَعإَمى  َبإَصاُر َولَٰ  الإقُلُوُب"... حكامنا ُخشب مسندة تحركها أيد أجنبية خبيثة!!األإ

 

ل القاضي يد املتهم ؟..
 
قب
 
 ملاذا ي

  أصر القاضي في إحدى المحاكم األردنية في مدينة الزرقاء على تقبيل يد المتهم الذي يمثل أمامه للنظر

بقضيته،وتتمحور القضية بأن المتهم الذي يعمل  معلماً كان قد ضرب أحد التالميذ بالعصا أثناء الدرس، 

 مما دفع ذوي الطالب لتقديم شكوى للمثول أمام هيئة المحكمة 

 ضور بتصرف القاضي، الذي إكتشف الحقاً بأن المتهم الذي يقف أمامه هو معلمه القديم في تفاجأ الح

هو  م المعل المدرسة، وهو إنسان فاضل وكبير في السن لذا قرر القاضي بأن يكون تقبيل يد المتهم ... 

ن أرقى األمم الحكم الذي أصدره في القضية المنظورة...عندما ندرك قيمة العلم والمعلم؛ حينئذ نكون م

 حضارة...!!

 

 كلبا عندنا واحلساب على أحفادكم
  ،رأها احدهم ودخل المطعم وقال لوحة مطعم في مصر مكتوب عليها  كلوا عندنا والحساب على أحفادكم

قال ،فرصة، وطلب من األكل ما لذ وطاب، ولما شبع وقام ليخرج، أعطاه الجرسون فاتورة الحساب

 رد الجرسون: هذه فاتورة جدك ياروح أمك..!!حفاد؟،ألالحساب على ا للجرسون: ما أنتم كاتبين

 

ه عليكم!
َّ
 الل
َ
وا نعمة

 
ر
َ
د
ْ
ز
َ
 ال ت

  َوال تَنإُظُروا إِلَى َمنإ ُهَو ، قال صل هللا عليه وسلم فيما يخص نعم الدنيا: "انإُظُروا إِلَى َمنإ هو أَسفَل ِمنإُكمإ

َدُروا َدُر أَن ال تَزإ "   متفٌق َعلَيإهِ  فَوقَُكم؛ فُهَو أَجإ  نعمةَ ّللاَّ َعلَيإُكمإ

 

 رسبل محزاتبف

  ً  .ليتعلم الصمت إن اإلنسان في حاجة إلى عامين ليتعلم الكالم، و إلى ستين عاما

 

 

https://حكم.net/%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81/
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 .... وصية حكيم إلبنه يف زمن اإلنرتنت

  يابني: إن جوجل والفيس بوك وتويتر والواتساب وجميع برامج التواصل بحر عميق، ضاعت فيه

أخالق الرجال .. وسقطت فيه العقول... منهم الشاب ومنهم ذو الشيبة. وابتلعت أمواجه حياء 

  !...فاحذر التوغل..  .فيه خلق كثيرالعذارى...وهلك 

 أى بني.. وكن كالنحلة فيه ال تقف إال على الطيب من الصفحات لتنفع بها... نفسك أوال ثم اآلخرين.. 

  ..التكن كالذباب يقف على كل شيء خبيث فينقل األمراض دون أن يشعر

 لكل يريد مقابال!! فمنهم من يريد إن اإلنترنت هو سوٌق كبيروال أحد يُقدم سلعته مجاناً.. فا ...أى بني

ومنهم ،  ومنهم طالب الشهرة.. ومنهم من يريد عرض فِكره المشبوه، إفساد األخالق مقابل سلعته

 .. المصلحين فال تشتري حتى تتفحص السلع جيدا

 إياك و ..إياك وفتح الروابط فإن بعضها فٌخ وتدبير وشٌر كبير، وهكر وتهكير ودماٌر وتدمير :أي بني

قبل أن تعلّق أو تشارك فّكر.. إن كان ،ونشر النكات واإلشاعات واحذر النسخ واللصق في المحرمات

 .. ذلك يُرضي هللا تعالى أو يغضبه

 وال تحكم على الرجال من خالل ما يكتبون فإنهم متنكرون ،  ال تعول على صداقة من لم تره عيناك

ة..  فكم من جميل هو أقبح القبحاء وكم من شجاع وكلماتهم منمق ..فُصورهم مدبلجة،وأخالقهم مجّملة

  .فكن ممن رحم هللا.. هو أجبن الجبناء إال من رحم هللا

  احذر األسماء المستعارة فإن أصحابها ال يثقون في أنفسهم فال تثق بهم.. وإياك أن تستعير إسما فإن

قك وليس أخالقه فكل إناٍء بما ال تجرح من جرحك فأنت تمثل نفسك وأخال ...هللا تعالى يعلم السر وأخفى

 فيه ينضح... انتِق ما تكتب .. فأنت تكتب والمالئكة يكتبون.

  إن أخوف ما أخافه عليك في بحر األنترنت،هو مشاهدة الحرام ولقطات الفجور واإلنحراف.. فاهرب من

 .دنيا االنترنت هروبك من الضبع المفترس، وسيكون خصمك موالك

 

 هذه لك أنت...!!
  يعجبني أشخاص سالحهم العقل وليس اللسان؛ وضربتهم القاضية الصمت وليست بكثرة الكالم... إرفع

كلماتك وال ترفع صوتك، فالمطرهوالذي ينبت الورد وليس الرعد.. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن 

 عليك أال تؤذي أحداً من الناس. 

 م أحد مظاهر الضعف... إياك أن تدخل في نوايا إعلم أن التسامح هو ٲكبر مراتب القوة، وحب االنتقا

 الناس... فال يعلم مافي القلوب إال عالم الغيوب...

 

 خاطرة مع آية كرمية

  ِِض الإُجُرز َرإ ا أَنَّا نَُسوُق الإَماَء إِلَى األإ ما من خير كتبه هللا لك إال ويعرف طريقَه إليك، بل "،"أََولَمإ يََروإ

 ، فما هو لك فهو آتيك، فال تريقن ماء وجهك....!! وثق بربك ويُساق إليك سوقاً فال تقلق
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ة يف اهلل جنة معجلة
 
 .. األخب

 وإذا  ..وإذا ابتعد عنك مدح..  إذا اقترب منك منح.. وفي اآلخرة يشفع.. األخ الصالح في الدنيا ينفع

نعمة ال تقدر بثمن .. هللا جنة معجلةاألخوة في  .. ينصحك دون جرح ويحبك دون شرط .. ظلمته صفح

وركنك حين   ..وسرك حين تفيض شكواك .. األخوة في هللا مصباحك حين تظلم دنياك .. وال تكال بوزن

 تنهار قواك .

  سول هللا قال ر  يكفيك به فخراً عند النداء يوم القيامة أين المتحابون في جاللي؟!،..ففي الحديث القدسي

اليوم أظلهم في ظلي يوم ال  إن هللا تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجاللي؟ :صل هللا عليه وسلم

 .ظل إال ظلي، رواه مسلم

 اجلنبن فنبن...!!
  هل تعلم أن مصطلح  إبتسامة هوليوود مستنبطة من إبتسامة الممثلة جوليا روبورتس؟ التي انتخبت

ان تؤّمن على إبتسامتها بقيمة مادية كبرى، كونها كأجمل ابتسامة في التاريخ، وقبل سنوات قررت جوليا 

 وجهاً إعالنياً للعديد من الماركات العالمية ومستحضرات التجميل

  مليون دوالر، وهو مبلغ كبير جداً وثروة كبيرة وضمانة لها في  11بلغت قيمة التأمين على إبتسامتها

 !!حال تعرضت ألي حادث... فهل تعرف أحداً ذو إبتسامة رائعة ؟

 

ب على الفحم
 
 ح

        أحببُت لكنَّني مثُل الذي رَمقَت ... عيناهُ غايتَهُ يوًما، وما وَصال 

        لكنَّهُ الُحبُّ أوحى لي، وألهمني ... وخلََّف الِشّعَر في جنبيَّ ُمشتَِعال 

       رُت فيِه تفاعيلي، وعاطفتي ... حتَّى شويُت عليها الحرَف والغزال  جمَّ

       الناُس تأكُل مشوياِت قافيتي .... والناُر تقتاُت في قلبي الذي ُخِذال ! 

 

قٍ"
َ
ب
َ
ن ط

َ
ا ع
ً
ق
َ
ب
َ
 ط
َّ
ن
 
ب
َ
ك
ْ
ر
َ
ت
َ
 "ل

 :يعني حاال بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد  طبقا عن طبق  قال الحسن البصري

 فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة.

 

لــةٍ بئر 
 
 معوط

          ... ِلُمعَوجِّ الِوصاِل ِصلِ  تقل َوال ال تطلب الحّب ممن ليس يعرفه 

           ... وال يُجتنى ثمٌر من عاقر الشجِر  ال يُرتجى الماء من بئر معّطلــٍة 

 املفكر مالك بن نبي

 اإلحساس بالفرق  يقول : ليس الخطر أن يقوم الصراع بين الحق والباطل، لكن الخطر أن يفقد الناس

 !بين الحق والباطل
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 سعبدية تفضح اجلمعيات النسبية

  شباب وبنتين، تفضح الجمعيات النسوية 1سنه، وأم ل  85امرأة سعودية جامعية ومعلمة وعمرها 

وتقول: تلقفني هذا التيار بعدما أدمنت على التويتر والفيس بوك واالنستغرام، تعرفت على حريم من 

 خالل التويتر واالنستغرام، وكانت حوارات تركز على كره كل ما هو ذكر،وأكثر شيء على  شيطنة الزوج 

  مدينتي، حاولوا كنت في البداية أشارك في الحوارات ، إلى أن شبكوني مع حريم واصالت في نفس

يعزموني، صرت أكذب عليه، أقول: هذه زميلتي، وكل مرة بكذبة، كنت أراهن حرات، في اللبس وفي 

 الخروج، كنت أحضر هذه المناسبات، وكنت أقول : كيف كنت دامرة نفسي ؟.

  مناسبات منفتحة جدا جدا، ما تعودت عليها لكن زينها لي الشيطان وصرت ما عاد أصبر عنها، كنا

تأجر استراحات، كانت معهن سيولة كبيرة، كلهن موظفات، مجالسهن رقص وأغاني، لكن األخطر؛ كل نس

   وحدة تقص قصصها مع زوجها كيف أدبته، كيف خلته يمشي يكلم نفسه، وانا جالسة أسمع مثل الهبلة.

 نه صح، وصرت أشوف زوجي شيطان، وأنتظر اليوم اللي أنفجر في وجهه، وجاء ذاك اليوم، وأنا مشحو

قلت له: الليلة بروح زميلتي، قال من ؟، قلت له : مو شغلك، وقال لي : ما تروحين، قلت : بروح واللي 

  في رأسك سويه ، المهم قال لي : تراك إذا خرجتي من الباب أنت طالق، قلت له: عز الطلب.

 كم، حسب توجيه وكان وهللا عاقل، وكنت أتمنى يتشابك معي حتى أجرجره في أقسام الشرطه والمحا

العصابة، وأنه في حال وصول القضية للشرطة سوف يوكلون من يتولى القضية،! المهم قصيت عليهم 

 اللي صار، زعقوا وزغردوا وشالوني فوق األعناق، وأسبوع مباركات على تحررك من التيس. 

 ة، مرة أنها استأجرت شقة قريبة من عملي، وصارت وكرا من أوكارهن، وصلتني تحويالت مالية بسيط

سنوات ثم تكشفت لي حقيقة هذه العصابة  ٠ومرة مساعدة تأثيث شقة، استمريت معهم ما يقارب  هدية

 المجرمة، وأنها تسعى لتدمير البيوت،عن طريق  خلق عدواة وحقد على الرجل وأنه شيطان.

 يتي ،بعد أربع سنوات صحيت لنفسي وأخذت اراجع تفسي، انا وش حصلت من هذه الشلة؟ ضيعت ب 

وضيعت زوجي الرجل الحنون، احتقروني عيالي وبناتي وال عاد يزورني، كنت أحتقر نفسي امام بناتي، 

 ألجأ للمخدرات حتى أهرب من واقعي، لكن كان أخف الضررين األدوية النفسية. كدت

  سنة،  31سنة اللي يشوفني يقول عمري  85صحيح أني عدت هلل والتزمت ديني وصالتي، عمري اآلن

 أقسم لكم باهلل ماتروح لها وحده صاحية.  لشر يبدأ من المقاهي اللي يسمونها كافيهات كلها شر،ا

  يا دكتور الحقوا البنات، الحقوا المتمردات، وهللا أخطر من تجار المخدرات، يا دكتور عندي الشيء الكثير

يااااارب تبت إليك، لكن صحتي ما تساعدني اكتب أكثر، اكتب لك وأنا منهارة ويدي وجسمي يرتعش، 

 يارب رجعلي زوجي وعيالي وبيتي اللي دمرته بنفسي، واذا كان تدخل واسطة صلح، أبغى أرجع بيتي.

سن الظن باهلل
 
 ح

 فََما َظنُّكم بَِرّب العَالِمين" يقوُل ابن َمسعُود رضي هللا عنه : “تعالى : عجيبة جدا وهي : قال  آية هناك

اللهم إنا نظن بك …وذلَك ألنَّ الفَضَل ُكلَّه بيِد هللا… قسماً باهلل ما ظنَّ أحٌد باهللِ ظناً؛ إاّل أعَطاه ما يظنُّ 

ا عتقا من النار، فهب لنغفرانا وعفوا وتوفيقا ونصرا وتيسيرا وسعادة ورزقا وشفاء وحسن خاتمة، و

 مزيدا من فضلك يا واسع الفضل والعطاء..

https://mobile.twitter.com/hashtag/%D8%A2%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D8%A2%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
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 أجببة بل حكم غاندي...!!
  ما يجعلك سعيداً "أصل كل الشرور : "األنانيةكانت كلها حكم: سؤال في الحياة 55أجوبة غاندي على أهم

أجمل هدية في الحياة : ،": الكذابأخطر أنسان في الحياة "في الحياة : "أن تكون مفيدا لآلخرين،

 . "افضل ملجأ في الحياة : "هو هللا،""التسامح

 أهم تسلية في الحياة ،"أجمل شيء في الحياة : "هي المحبة،"أهم أشخاص لك في الحياة : "هم األهل

أفضل ،"أسمى المشاعر في الحياة : "السالم الداخلي "أكبر سر في الحياة : "هو الموت،": "العمل

 "أجمل يوم في الحياة: "هو اليوم"مين في الحياة:"هم األطفالمعل

 أكبر خطأ في الحياة : "أن تتنازل ، "أكبر عقبة في الحياة : "الخوف،"أسهل شيء في الحياة : "أن تغلط

الشيء األساسي في الحياة : "التواصل مع  "أكبر هزيمة في الحياة : "اإلحباط "عن مبادئك

 .العين بالعين .. سيصبح العالم كله أعمىإذا طبقت مبدأ ،"اآلخرين

 الطريق األسرع ، "القوه األكثر فاعلية في الحياة : "اإليمان!إذا قابلت الشر بالشر..فمتى ينتهي الشر؟

 ."الحماية األكثر فاعلية في الحياة : "التفاؤل "للهدف : "الخط المستقيم

 

 أقصر خوطبة مجعه!

 ف عام تقريبا، صعد المنبر وقال: لقمة في بطن جائع خير من بناء قال الشيخ عبدالقادر الجيالني منذ أل

وخير ممن قام هلل راكع وخير ممن جاهد للكفر  ..وخير ممن كسا الكعبة وألبسها البراقع ..ألف جامع

وإذا نزل الدقيق في بطن جائع له نور كنور  ..وخير ممن صام الدهر والحر واقع ..بسيف مهند قاطع

 ..فيــــــا بُشرى لمن أطعم جائع ..الشمس ساطع

 

ع مجلٍ أعجبتني
 
 سب

  يقول فضيلة الطيب شيخ األزهر:األرض ال تنسى جباه الساجدين، والليل ال ينسى أنين العابدين، والخد

ال ينسى دموع التائبين، وهللا يعلم أننا رغم المعاصي مؤمنين، والعمر يمضي في عجل، فإياك من طول 

فاللهم اجمع ....  ن، الزلل فكل شيء زائل، وله زمن إالّ هللا سبحانه حي ال يموتاألمل، واحفظ لسانك م

 قلوبنا على طاعتك، ونفوسنا على خشيتك، واجمع ارواحنا في جنتك.
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 ًسا لَمإ يُعإَطُهنَّ أََحٌد قَبإِلي ِطيُت َخمإ َمَر َكاَن ُكلُّ نَبِّيٍ  : "أُعإ ةً، َوبُِعثإُت إِلَى ُكّلِ أَحإ ِمِه َخاصَّ يُبإعَُث إِلَى قَوإ

َودَ  ِجًدا، فَأَيَُّما َرُجٍل  َوأُِحلَّتإ ِلَي الإغَنَائُِم، َولَمإ تَُحلَّ أِلََحٍد قَبإِلي،  َوأَسإ ُض َطيِّبَةً َطُهوًرا َوَمسإ َرإ َوُجِعلَتإ ِلَي األإ

اَلةُ َصلَّى َحيإُث  َرَكتإهُ الصَّ ٍر،  .َكانَ أَدإ ِب بَيإَن يََديَّ َمِسيَرةَ َشهإ عإ ُت بِالرُّ ِطيُت الشَّفَاَعةَ".... صحيح  َونُِصرإ َوأُعإ

 مسلم
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ْ
ل
 
 !!؟ عسال واشرب زيتا ك

  ًأيهما يفضل تناوله على الريق؟ العسل ؟ أم زيت الزيتون؟،من الضروري أن  !!مقارنة جميلة جدا

فبالرغم من أن ،  الكريم لألطعمة واألشربة حتى نستطيع أن نفهم هذه القاعدة نعرف تصنيف القرآن

 الزيت قد يبدو سائالً ولكن القرآن العظيم إعتبره أكالً .

  :ُرجُ  "أما الدليل على أن الزيت هو من األكل فهو قول هللا تعالى تَنإبُُت  َسيإنَاءَ  ُطورِ  ِمنإ  َوَشَجَرةً تَخإ

ِن َوِصبإغٍ   والحظوا أن هللا سبحانه وتعالى لم يقل وصبغ للشاربين إنما قال لآلكلين ." ِلآلِكِليَن،بِالدُّهإ

   :شجرة مباركة"  من كلوا الزيت وادهنوا به فانه"ويؤكد هذا المفهوم قوله صل هللا عليه وسلم

ُرُج ِمن بُُطو ، "وبالرغم من أن العسل يبدو لزجا " ولكن القرآن الكريم إعتبره شرابا نَِها َشَراٌب يَخإ

ٍم يَتَفَكَُّروَن". تَِلٌف أَلإَوانُهُ فِيِه ِشفَاء ِللنَّاِس إِنَّ فِي ذَِلَك آليَةً لِّقَوإ خإ  مُّ

  ولذلك فكون العسل هو يسقى إذاً فهو شراب ويجب أن يأتي بعد األكل وال يجب تناوله على الريق ألن

مواضع  3مل القرآن نجد أن هللا سبحانه وتعالى في هللا تعالى يقدم دائماً الطعام على الشراب , فعندما نتأ

 ، كلوا واشربوا "في القرآن الكريم يقول: 

 " وال يوجد ولو مرة واحدة إشربوا وكلوا،حتى في قصة الرجل الذي أماته هللا مائة عام، إذ قال

  الشراب إذ قدم الطعام على" فَانإُظرإ إِلَى َطعَاِمَك َوَشَرابَِك لَمإ يَتََسنَّهإ  " تعالى:

  فلو أخذت ملعقة  ..العسل مذابه في كوب من الماء  إذاً البد من تناول الزيت على الريق ثم شرب ملعقة

العسل لوحدها طبعآ المعدة ستفرزعليها عصارتها لتهضم العسل فيؤثر ذلك في الفائدة المرجوه ألن 

 العسل يتأثر بعصارات المعدة .

 اباً وينزل إلى األمعاء فوراً ويتم إمتصاصه وأخذ الفائدة منه في حين عند إذابته في الماء يكون شر

كاملة دون أن تؤثر عليه عصارة المعدة ويكون بذلك إستفاد من كوب من شراب العسل ألن المذيب 

 . يأخذ صفة المذاب

 

 غابت الربكة
 ار، وجهلنا الج َكبُرت المنازل واتسعت ولكن تفككت األُسر، تطّور الطب ولكن ساءت الصحة، بلغنا القمر

زادت األموال وتالشت راحة البال، ارتفع الذكاء وتناقصت المشاعر، زادت المعرفة وقلّت الحكمة، كثُر 

األصدقاء االفتراضيون واختفى الحقيقيون، تنّوعت الساعات وال بركة في الوقت، كثر البشر وندرت 

 اإلنسانية، كثر المال وغابت البركة.. وماذا بعد؟؟!!

 

 سم الشابي يقبل:اببالقا
ً   إذا الّشعإبُ  َما تَِجيبَ   أنإ   بُدَّ   فاَل       الإَحَيـاةَ    أَرادَ   يَوإ  القَـَدر   يَسإ
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 بكاء أهل املدينة املنبرة!!
  مؤذن الرسول عليه الصالة والسالم؛ ذهب بعد وفاة النبي إلى أبي بكر يقول له:  يُذكر أن بالل بن رباح

أفضل عمٍل للمؤمن الجهاد في " :خليفة رسول هللا، إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوليا 

 .قال له أبو بكر: فما تريد يا بالل ؟ “سبيل هللا

  قال أبو بكر: ومن يؤذن لنا ؟ قال وعيناه تفيضان من ، قال : أردت أن أرابط في سبيل هللا حتى أموت

قال: إن كنت قد أعتقتني ألكون لك ، قال: بل ابَق وأذّن لنا يا بالل،بعد رسول هللاإني ال أؤذّن ألحد  :الدمع

 .فليكن ما تريد، وإن كنت أعتقتني هلل فدعني وما أعتقتني له

 فسافر إلى الشام حيث بقي هناك مرابطا ومجاهدا ، قال أبو بكر: بل أعتقتك هلل يا بالل فاذهب حيث تشاء

بقى في المدينة بعد وفاة الرسول صل هللا عليه وسلم، وكان إذا أراد أن لم أِطق أن أ :يقول عن نفسه

 تخنقه َعبإرته ، فيبكي.  "يؤذّن وجاء إلى أشهد أن محمًدا رسول هللا

  فمضى إلى الشام وذهب مع المجاهدين، وبعد سنين رأى بالل النبي صل هللا عليه وسلم في منامه،وهو

ا آن لك أن تزورنا؟ فانتبه حزيناً، فركب إلى المدينة المنورة، فأتى أم .!يقول: ما هذه الجفوة يا بالل ؟

 قبر النبي صل هللا عليه وسلم وجعل يبكي عنده.

  طح المسجد س فأقبل الحسن والحسين فجعل يقبلهما ويضمهما، فقاال له: نريد أن تؤذّن في السَحر،فَاعتلى

رة، فلّما قال: أشهد أن ال إله إال هللا زادت رّجتها، فلّما هللا أكبر هللا أكبر ارتّجت المدينة المنو :فلّما قال

 .فزاد البكاء،  قال: أشهد أن محمداً رسول هللاّ 

  ليؤذن لهم صالة واحدة، وقد حان  وعندما زار أمير المؤمنين الشام توّسل المسلمون إليه أن يحمل بالال

صحابة وكان عمر أشدهم بكاء،وعند وفاته وقت الصالة فرجاه أن يؤذّن لها، وصعد بالل وأذن .. فبكى ال

 .وزوجته بجواره يقول:التبكي،غًدا نلقى األحبة محمدا وصحبه

 صكبك الغفران!!
  اثناء بيع"صكوك الغفران، سأل رجل الراهب"يوهان تيتزل" إذا من الممكن شراء صك  5895عام

دفع المال مقدما، دفع  مغفرة لخطيئه سوف يرتكبها فى المستقبل، فقال الراهب: يوهان نعم بشرط

ثم ذهب وانتظر "يوهان"خارج الكنيسة، ثم قام بضربة وسرقتة، وقال له هذه الرجل المال المطلوب 

 الخطيئة التى دفعت ثمن صكها ليغفرها الرب لي...!

 اليبم متأل وغدًا تقرأ..!!
 بما تقرأ، يقول  قال أحد الصالحين : أنت اليوم تمأل وغداً سوف تقرأ، فأحسن ما تمأل لكي تفرح

َم َعلَيإَك َحِسيبًا "  تعالى:"اقإَرأإ ِكتَابََك َكفَٰى بِنَفإِسَك الإيَوإ

  فالنعمة الُكبرى أن تُولد مسلًما، والنعمة األكبر أن تَبقى ُمسلًما ،وتمام النعمة أن تَموت مسلًما، ربي

  .تَوفني ُمسلًما وألِحقني بالصالحين
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 وتغابى مرتني..!!تغافل مرة 

 امدحوا حسنات بعضكم  ..الزعل المستمر واللوم المستمر يُميت لذة كل شيء وإن كان من غير قصد

تغافل مرة وتغابى .. وتجاوزوا عن األخطاء، فإن الكالم الجميل مثل المفاتيح تفتح به قلوب من حولك

 . مرتين، فليس كل شيء يستحق االهتمام

   حجمها، وإن رأيت أمامك حجرا فارِمه خلفك وتقدم، إنها ثقافة ال تعطي األمور أكبر من

التمسوا لنا األعذار حينما ال نكون كما عهدتم أن نكون؛ فالنفوس آفاق ووديان ولعل نفوسنا ومهارة... 

  ..في أودية غير وديانكم، ولعل صدورنا تحوي ماال نستطيع البوح به

 ت الشيطان وسوء الظن، والتمسوا إلخوانكم األعذارتسمـوا وسامحـوا واغسلوا قلوبكم من نغزااب..  

فنحن في جائحة كورونا؛ حيث تتساقط فيه األرواح بال سابق إنذار، فاللهم اجعلنا ممن طال عمره 

 وحسن عمله. 

  فهنيئددددا لزارعددددي الخيددددر، وحاصدددددي الخيددددر، والقددددائمين علددددى الخيددددر، ومحسددددني الظددددن والندددداطقين

انشدددددروا التسدددددامح  ...الحيددددداة بحسدددددن المعشدددددر وطيدددددب المدددددذكربدددددالخير، والخدددددارجين مدددددن هدددددذه 

 فهذه الدنيا فانية... والمحبة،

 ما معىن حسن اخللق ..؟

  قال أحد الحكماء في ُحسن الخلق: "هو أن يكون المرء كثيرالحياء، قليل األذى، كثيرالصالح، صدوق

واًل، وقوًرا صبوًرا، رضيًا حليًما، اللسان، قليل الكالم، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، بًرا وص

رفيقًا عفيفًا شفيقًا، ال لعانًا وال سبابًا، وال نماًما وال مغتابًا، وال عجوالً وال حقوًدا، وال بخيالً، وال حسوًدا، 

 ."..بشاًشا هشاًشا، يحب في هللا، ويبغض في هللا، ويرضى في هللا، ويغضب في هللا

 الباقيات الصاحلات

 َردًّا" :قال تعالى اِلَحاُت َخيإٌر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخيإٌر مَّ ما أحوجنا إلى باقيات صالحات ... ... "َوالإبَاقِيَاُت الصَّ

وأعمال خالصات ... وحسنات جاريات .. ال تُمحى من كتابنا...وال تفنى بموتنا، يراد بها وجه هللا 

 ...تعالى...فهي: خير أمال وخير مردا
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 "  ٍلإنَا َعلَى النَّاِس بِثاََلث ِجًدا، ُجِعلَتإ ُصفُوفُنَا َكُصفُوِف الإَماَلئَِكِة،: فُِضّ ُض ُكلَُّها َمسإ َرإ َوُجِعلَتإ  َوُجِعلَتإ لَنَا األإ

بَتَُها لَنَا َطُهوًرا إِذَا لَمإ نَِجِد الإَماَء" صحيح مسلم  تُرإ

 


