
أراد زین العابدین أن یعقد على امرأة فقال لھا في مجلس العقد: إني رجل سیئ الخلق.. دقیق المالحظة..   •
شدید المؤاخذة.. سریع الغضب بطيء الفيء أي بطيء الرجوع إلي الھدوء.

فنظرت إلیھ وقالت: أسوأ منك خلقا تلك التي تحوجك إلي سوء خلق، فقال لھا: أنِت زوجتي ورب الكعبة..   •
فمكث معھا عشر سنین ماحدث فیھا إّال كل خیر.. ثم وقع بینھما خالف.

فقال لھا غاضبًا: أمرك بیدك "أي أنھ جعل طالقھا بیدھا إن شاءت"، فقالت لھ: لقد كان أمري بیدك عشر   •
سنین فأحسنت حفظھ، فلن أضیعھ أنا ساعة من نھار، وقد رددتھ إلیك... فقال لھا: أال وهللا إنك أعظم نعم 

هللا علي.
تمتلك المرأة مفتاح حل المشكالت وسبل كسب الرجل مھما كانت طباعھ، فبذكائھا تستطیع أن تجعلھ یلین   •

انصیاًعا لرقة مشاعرھا وتألقھا، بمرحھا وعفویتھا تستطیع أن تأسر قلبھ.
بردود فعلھا البسیطة وانتقائھا للكلمات تستطیع أن تجعلھ رقیقا ودودا حنونا عطوفا متفھما، ومراجعا   •

لنفسھ دائما خوفا أن یفقدھا أو یخسرھا. أیھا الرجال رفقا بقواریركم.

بقواريركم رفقا 

كلهم يف اجلنة

قال تعالى: "ُھم درجاٌت عند هللا"، ُكلّھم بإذن هللا في الجنة، لكّن وفٌد یسعى إلیھا على رجلیھ،  لقولھ   •
تعالى: "َوِسیَق الَِّذیَن اتَّقَْوا َربَُّھْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا"، ووفٌد یُنقل إلیھا راكبا تكریًما وتدلیًال لقولھ تعالى: "یَْوَم 
ِن َوْفًدا"، واألعلى كرامة مما سبق ُھم وفٌد تسعى إلیھم الجنة وتقترب منھم لقولھ  ْحَمٰ نَْحُشُر اْلُمتَِّقیَن إِلَى الرَّ
ْحَمَن بِاْلغَْیِب َوَجاَء  اٍب َحِفیٍظ ، َمْن َخِشَي الرَّ تعالى: "َوأُْزِلفَِت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقیَن َغْیَر بَِعیٍد، َھذَا َما تُوَعُدوَن ِلُكِلّ أَوَّ

بِقَْلٍب ُمنِیٍب، اْدُخلُوَھا بَِسَالٍم ذَِلَك یَْوُم اْلُخلُوِد، لَُھْم َما یََشاُؤوَن فِیَھا َولََدْینَا َمِزیٌد"،اللھم اجعلنا منھم.

من عجائب الدول العربیة واإلسالمیة، أّن الخمور تستوردھا وزارة الصناعة والتجارة، وتُحّرمھا وزارة   •
األوقاف!، وتدعمھا وزارة السیاحة، وتقوُم وزارةُ المالیة بتحصیل الضرائب ورسوم الجمارك عنھا، وتقوم 
وزارة الداخلیة أحیانا بالقبض على الثملین من السكارى....... وفوق ھذا وذاك ینص الدستور على أّن دین 

الدولة اإلسالم!
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تــحة لفـا ا

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