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أراد  إذا  العُرف،  یُدعى  جمیل  تاج  لھ  زوجتھ،  وفاة  بعد  حتى  واحدة  مرةً  إالّ  یتزوج  ال  وفّّي  طائٌر  ھو   �
أكلتھا  فإن  لھا،  یتقدم  لمن  مھًرا  لیُقدمھا  دودة،  أو  حشرة  أو  ورقة  بمنقاره  وحمل  نشرُعرفھ  الزواج 

لھا.  بناه  الذي  الزوجیة  ُعش  على  یُطلعھا  ثم  القبول،  یعني  فھذا  بمنقارھا 
والعُش غالبًا ثقٌب في شجرة، نحتھ بمنقاره الطویل، فإن قبلت بھ یتم الزواج على بركة هللا، وتبیض   �

الصغار. إطعام  على  الزوجان  یتناوب  الفقس  وبعد  بیضات،  سبع  إلى  خمس  من  الزوجة 
ظل  غابت  وإن  معھا،  إالّ  یقُربھ  فال  زوجتھ،  على  صاح  الماء؛  أو  الطعام  وجد  إن  ودود،  زوج  وھو   �
یطیر بحثًا عنھا وھو یصیح، وإن ماتت یظل كلما تذكرھا صاح، ویذھب إلى األماكن التي كانوا یطیرون 

 . دربھ  مع رفیقة  الجمیل  ماضیھ  سویًا، ویصیُح  متذكًرا  لھا 
في  الماء  استشعار  حاسة  ولھ  األرض،  في  الدیدان  عن  البحث  لسھولة  منقاٌر،  الھدھد  طول  ُسدس   �

فعال.  الماء  فیجدوا  بالحفر  الجن  یأمر  ذلك،  في  یستعملھ  كان  سلیمان  أن  ویُذكر  األرض،  باطن 
َال  ِلَي  "َما  سلیمان:  لسان  على  بالقرآن  ذكره  ورد  أوجوع،  أوعطش  تعب  دون  طویلة  مسافات  یقطع   �

أََرى اْلُھْدُھَد"، "فََمَكَث َغْیَر بَِعیٍد فَقَاَل أََحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِھ َوِجئْتَُك ِمن َسبٍَإ بِنَبٍَإ یَِقیٍن" .
حرم الرسول الكریم  صلّى هللا علیھ وسلم قتلھ لما فیھ من أسرار ال یعلمھا إال هللا، شوھد في مواقف   �

كثیرة، وھو یُنصت دون صیاح عند األذان أو الصالة أو تالوة القرآن الكریم.  

رائحة  أي  بھا  أشّم  ال  رأیھ؟،  فقال:  عن  نواس  أبو  مجلسھ،  وسأل  في  قصیدة  المأمون  الخلیفة  ألقى   �
المأمون  المجلس،  وبدأ  لحضور  وعاد  خرج  شھر  حمیر،  بعد  حظیرة  في  شھًرا  بحبسھ  للبالغة،  فأمر 
یبدو  الحظیرة...  إلى  أین؟،  فقال:  إلى  المأمون:  منتصفھا،  سألھ  في  نواس  أبو  أخرى،  فقام  قصیدة  إلقاء 

. السحیجة!  بین  ولیس  بین الحمیر  یجلس  أن  یحب  كان  أنھ 

عجائب وغرائب اهلدهد

أبو نواس واملأمون

   كن صاحَب بصمٍة وبسمٍة، تكن إنسانًا فاعًال ومتفائًال، إیجابیًا وودوًدا، مقربًا ومحبوبًا، حیثما وقعت 
نفعت، وازھد بما في أیدي الناس، تكن أغناھم  وأحبھم � والناس .

ازهد مبا يف أيدي الناس

ِلَزمانِنا َعیٌب ِسوانا  نَعیُب َزمانَنا َوالعَیُب فینا *** َوما 
 َونَھجو ذا الَزماِن بِغَیِر ذَنٍب *** َولَو نََطَق الَزماُن لَنا َھجانا
 َولَیَس الِذئُب یَأُكُل لَحَم ِذئٍب *** َویَأُكُل بَعُضنا بَعًضا َعیانا

الشافعي يقول اإلمام 

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+
WWW.QUDAH.COM

  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥۷
تعالى القضـــاة رحمھ هللا  د. عبدالحمید  كتبھا  تــحة لفـا ا


