
الوصایا المتناقضة ھي عشر وصایا، كتبھا األمریكي "كینت كیث"، وحولھا عام ۲۰۰۲م إلى كتاب سماه "على     
أیة حال: Anyway"، والذي كان أكثر الكتب مبیعًا في أمریكا في تلك الفترة. تمت ترجمتة إلى العدید من اللغات، 

وتحولت إلى ملصقات، وكانت كاآلتي:
الناس غیر منطقیین وال تھمھم إال مصلحتھم، "أِحبھم على أیة حال". إذا فعلت الخیر سیتھمك الناس بأن لك دوافع    
أنانیة خفیة، "افعل الخیر على أیة حال". إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاء مزیفین وأعداء حقیقین، "انجح 

على أیة حال".
    الخیر الذي تفعلھ الیوم سوف یُنسى غًدا، "افعل الخیر على أیة حال". إّن الصدق والصراحة یجعالنك عرضة 
لالنتقاد، "كن صادقًا وصریًحا على أیة حال". إن أعظم الرجال والنساء الذي یحملون أعظم األفكار یمكن أن یوقفھم 

أصغر الرجال والنساء الذین یملكون أصغر العقول، "احمل أفكاًرا عظیمة على أیة حال".
    الناس یحبون المستضعفین لكنّھم یتبعون المستكبرین، "جاھد من أجل المستضعفین على أیة حال". ما تنفق في 

بنائھ سنوات قد ینھار بین عشیة وضحاھا، "ابِن على أیة حال".
    الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة لكنھم قد یھاجمونك إذا ساعدتھم، "ساعدھم على أیة حال". إذا أعطیت العالم 

أفضل ما لدیك سیرد علیك البعض باإلساءة، "أعِط العالم أفضل ما لدیك". 

     الغیبة والنمیمة من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك. یقول سبحانھ: "َوال یَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا"، ویقول النبي: 
ا ُعِرَج بي َمَرْرُت بِقوٍم لُھْم أَْظفَاٌر من نُحاٍس، یَْخُمُشوَن ُوُجوَھُھْم وُصُدوَرُھْم، فقُْلُت: َمْن ھؤالِء یا جبریُل؟ قال:  "لمَّ

ھؤالِء الذیَن یأكلوَن لُُحوَم الناِس".  
ُ وَرسولُھُ أْعلَُم، قاَل: ِذْكُرَك أخاَك بما یَْكَرهُ. قیَل: أفََرأَْیَت إْن      والغیبة كما جاء بالحدیث " أَتَْدُروَن ما الِغیبَةُ؟ قالوا: �َّ
كاَن في أِخي ما أقُوُل؟ قاَل: إْن كاَن فیھ ما تَقُوُل فَقَِد اْغتَْبتَھُ، وإْن لَْم یَُكْن فیھ فقَْد بََھتَّھُ."، فالغیبة منكرة وكبیرة من 

كبائر الذنوب، والنمیمة كذلك.
اٌم". فالحذر  اٍز َمشَّاٍء بِنَِمیٍم"، وفي الحدیث: "ال یَْدُخُل الَجنَّةَ نَمَّ ٍف َمِھیٍن، َھمَّ     یقول هللا جل وعال: "َوال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ
ذلك،  ذلك، وحذرھم من مغبة  فأنكرعلیھم  بالنمیمة، وإذا جلست معھم  الناس ویعملون  یغتابون  الذین  من مجالسة 

وأخبرھم أّن ھذا ال یجوز وأنھ منكر. 
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"على أية حال»

"حتسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم»

القمة،  إلى  یصلون  فالمثابرون  الحیاة،  للتتكامل  وذلك  مختلفة،  وقدرات  مواھب  هللا  رزقھ  كٌل  أجناس،  الناس     
والمتمیزون یُحافظون علیھا، أّما الُمبدعون فیصنعون قمًما جدیدة.

املبدعون

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


