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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة

 نزل ، الذي َلرسل ، وكتابه المُ على عباده بنبيه المُ  الحمد هلل رب العالمين، الذي امتنّ           

من حكيم حميد ، أنزل على عبده الكتاب ولم  من بين يديه وَل من خلفه ، تنزيلٌ  يأتيه الباطلُ 

هللا وسلم على سيد األولين واآلخرين محمد ، وعلى آله الطيبين  ىوصل يجعل له عوجاً ،

 :الطاهرين ، وعلى صحابته الغر الميامين وبعد

، فهو  لفيروسات التي َخبِرها اإلنسانفيروس كورونا المستجد ليس كغيره من ا          

وحقائق أفعاله وتداعياتها وِعبرها،  تهسطوف مرعٌب بشكله و دقيٌق بحجمه  وصاعٌق بتصرفه،

فاقت كل التوقعات، وأشغلت العالم بأسره، فقيره وغنيه، حاكمه ومحكومه، صغيره وكبيره 

 .على حد سواء،عالمه وجاهله 

هد له مثيال، وكأنه يمتطي بساط الريح، ويتحرك بكل اإلتجاهات التاريخ المعاصر لم يش         

بنفس الوقت، يدخل كل المطارات بال تأشيرة وَل إذن مسبق، يفهم كل اللغات، ويضرب في كل 

 الجبهات، خالل أشهر بسيطة ظهر في كل أنحاء الكرة األرضية.

الذي حبس الناس، وأجبر  أسميته الجنرال كورونا، الجنرال الصغير الذي َل يُرى،         

الطائرات على الهبوط، وجّمد البوارج في محيطاتها، وأوقف المصانع وعطل المدارس 

 والجامعات، ودّمر اإلقتصاد، وفضح زيف الحضارة الغربية ، كل ذلك بصمت وهدوء عجيب .

ها، علّها َل شك أنه آيةٌ من آيات هللا، أرسلها للبشرية بعد أن اشتطت وبُعدت عن فطرت        

تفهم الرسالة وتعود عن ّغيها، فلو أراد هللا  أن يستبدلنا لكان له شأن أخر معنا، ولكنها آيةٌ 

لمصلحتنا على مبداء " وما نرسل باأليات إَلّ تخويفا "، فمن خاف رجع إلى ربه وسلم، 

 ". ِجعُونَ ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرْ واستفاد من قوله تعالى" 

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 

ثم  ،وِعبرة، علّها تكون توعوية تربوية دينية، فكانت "نشرة فإعتبروا"، التي تيسرت تباعا

ُجمعت هكذا، فهي مهداة لصاحب الفكرة، ألّن الدال على الخير كفاعله، آمال من هللا  ُحسن 

 .القبول، ومن القّراء المعذرة والدعاء، وهللا ولي التوفيق

 الدكتور عبدالحميد القضاه                                                           

 2121  \ 02 \00السبت                                                                          00
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 (201) نشرة فاعتربوا

 البخل الوراثي

 يئة س اوآثاره ،عواقبها وخيمة يله  ذر البُخل من أقبح الصفات التي يُمكن أن يتصف بها اإلنسان، فهو

ن م فى ست سور   خل سبع آيات  القرآن الكريم ذم البُ  في وقد ورد ،فى حياته وبعد مماته صاحبهاعلى 

ُؤََلِء تُْدَعوْ القرآن:" ن يَْبَخُل ۖ َوَمن يَْبَخْل فَِإنهَما يَْبَخُل َعن َها أَنتُْم َهَٰ ِ فَِمنُكم مه َن ِلتُنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاه

 "، والكثير الكثير من أحديث الرسول الكريم.نهْفِسهِ 

  بنه وقال له: أوما أن وصل حتى نادى البخيل  ،يُحكى أن أحدهم نزل ضيفاً على صديق له من البخالء

ً وذهب الولد ، فاذهب واشترى لنا نصف كيلو من أحسن لحم عندنا ضيف عزيز  ،عاد ولم يشترى شيئا

، فقال الولد: ذهبت إلى الجزار وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من لحم، فسأله أبوه : أين اللحم ؟

 فقال الجزار: سأعطيك لحماً كأنه الزبد.

 ى البقال وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك إل فذهبت، قلت لنفسي : إذا كان كذلك فلماذا َل أشتري الزبد

فذهبت إلى بائع العسل وقلت: ، أشتري عسالً  إذاً فقلت: ، فقال: أعطيك زبداً كأنه العسل، من الزبد

فقلت: عندنا ماء ، كأنه الماء الصافي« عسالً »فقال الرجل: أعطيك ، أعطنا أحسن ما عندك من العسل

ً فعُ  ،صاف    .دت دون أن أشتري شيئا

 لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكان  إلى دكان، ولكن فاتك شيء ،:ب: يالك من صبي شاررقال األ ،

 ، فالبُخل يتوارث.لقد لبست حذاء الضيف ،فأجا:ب اَلبن : َل يا أبي

 :ورحم هللا الجاحظ صاحب كتا:ب البُخالء، ورحم هللا الشاعر أبن الرومي الذي يقول 

 وَل خالدِ  وليس بباق  ......  قتّر عيسى على نفسهِ 

 تَنفهس من منخر  واحدِ .........  لتقتيرهِ  فلو يستطيعُ 

 أدب اخلالف

 مام " الشافعي" في مسألة، فقام الطالب من إلمام الشافعي، أسمه يونس اختلف مع أستاذه اإلأحد رال:ب ا

مجلس الشافعي غاضبًا، وترك الدرس ، وذهب إلى بيته، فلما أقبل الليل سمع صوت ررق  على با:ب 

 زله، قال: فلما فتحت البا:ب، فوجئت باإلمام الشافعي أمامي .من

  ،فقال : يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة!، يا يونس، َل تُحاول اإلنتصار في كل اَلختالفات

فأحيانا "كسب القلو:ب" أولى من "كسب المواقف"، يا يونس، َل تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها ، 

 ها للعودة يوما ما.فربما تحتاج

  اكره "الخطأ" دائًما ولكن َل تكره "الُمخطئ"، وأبغض بكل قلبك "المعصية" لكن سامح وارحم

"العاصي"، يا يونس، انتقد "القول" لكن احترم "القائل"، فإن مهمتنا هي أّن نقضي على "المرض" َل 

 على "المريض...ما احوجنا لهذه الوصايا الراقية .
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 (202) نشرة فاعتربوا

 الكريم  ليس كارها للمال!!

 فقالت: يالها من ، فشاهدت الزوجه القرد يلعب مع زوجته، زوجه ذهبت مع زوجها إلى حديقة الحيوان

سد يجلس بعيداً صامتا عن األرأت سود وعندما ذهبت إلى قفص األ، قصة حب رائعة كلها سعادة

 وم!.كلها هم، يالها من قصة حب مأساوية، فقالت لزوجها،زوجته

 ؟؟سد وشاهدي ماذا سيفعل فقال لها زوجها: ألقي هذه الزجاجة الفارغة تجاه زوجة اَل.. 

 سد وصاح من أجل الدفاع عن زوجته وهاج على من رمى الزجاجة.وعندما ألقتها هاج األ

 تصيبه الزجاجة! عندما ألقتها ترك القرد زوجته هاربا حتى َل، قال لها: ألقي الزجاجة على زوجة القرد  

وهناك ، فهناك من يخدعون الناس بمشاعرهم المزيفة ،تنخدعي بما يظهره الناس أمامك! فقال لها: َل

 من يحتفظون بمشاعرهم داخل قلوبهم المملوءة بالحب.

 والكريم  ليس كارها ، والمحتشمة ليست جاهلة بالموضة!، أن المُنعزل ليس فاقدا للرغبات!إعلمي

 ومغريات الشيطان .أنفسهم شطحات اجهة ولكنّهم أقوياء في مو، للمال!

  غنيًا ، فكن ثريًا بأخالقك، ولكنّه مبدأ تتعلمه من دينك وتربيتك، إحترامك للناس َل يعني أنك بحاجه إليهم

 خلفك. نه فعالَل،تنظر لمن يتكلم من خلفك وَل، كبيراً بتواضعك، بقناعاتك

 

 الشيطان يعدكم الفقر

 ن موضعا من القرآن؛ أّن هللا قدر األرزاق وضمنها لخلقه، وقرأت "قرأت في تسعي:قال الحسن البصري

في موضع واحد: الشيطان يعدكم الفقر، فشككنا في قول الصادق في تسعين موضعاً و صّدقنا قول الكاذ:ب 

 في موضع واحد

    أكثر أّن هللايقول إبن القيم : لو كشف هللا تعالى الغطاء لعبده، وأظهر له كيف يُدبر هللا له أموره ، وكيف 

حرصا على مصلحة العبد من العبد نفسه ،! وأنه أرحم به من أمه، لذا:ب قلب العبد محبة لـْـْله، ولتقطع 

 قلبه شكراً هلل عز وجل. 

  لذلك إذا أتعبتك آآلم الدنيا فال تحزن ،.. فربما اشتاق هللا لسماع صوتك وأنت تدعوه ، فضع أمنياتك في

 هللا تعالى َلينساها..سبحانه وتعالى. سجدة .. ثم انسها، واعلم أن

 

 التوبة التوبة

 ـليس البكاء على النفس إّن ماتت، ولكّن البكاء على التوبة إّن فاتت، أستغفرك ربي وأتو:ب إليك دائم ً  ا

 . وأبداً 
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 "على أية حال"

 م إلى كتا:ب سماه 2002ا عام الوصايا المتناقضة هي عشر وصايا، كتبها األمريكي" كينت كيث، وحوله

"، والذي كان أكثر الكتب مبيعاً في أمريكا في تلك الفترة، تم ترجمتة إلى Anyway"على أية حال" "

 العديد من اللغات، وتحولت إلى ملصقات، وكانت كاألتي:

 أن اس بالناس غير منطقيين وَل تهمهم إَل مصلحتهم، "أِحبهم على أية حال"، إذا فعلت الخير سيتهمك الن

لك دوافع أنانية خفية، "إفعل الخير على أية حال"، إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاء مزيفين 

 وأعداء حقيقين، "إنجح على أية حال ".

  الخير الذي تفعله اليوم سوف يُنسى غداً،إفعل الخير على أية حال"، إن الصدق والصراحة يجعالنك

ى أية حال"، إن أعظم الرجال والنساء الذي يحملون أعظم عرضة لإلنتقاد، "كّن صادقاً وصريحاً عل

األفكار يمكن أن يوقفهم أصغر الرجال والنساء الذين يملكون أصغر العقول ، "إحمل أفكاراً عظيمة على 

 أية حال" .

  الناس يحبون المستضعفين لكنّهم يتبعون المستكبرين، "جاهد من أجل المستضعفين على أية حال "، ما

 بنائه سنوات قد ينهار بين عشية وضحاها، "إبني على أية حال" .تنفق في 

  الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة لكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، "ساعدهم على أية حال"، إذا

 أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض باإلساءة، أعط العالم أفضل ما لديك . 

 "ند اهلل عظيمحتسبونه هينا وهو ع"         

  :َوَل يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا"الغيبة والنميمة من كبائر الذنو:ب، فالواجب الحذر من ذلك، يقول سبحانه" ،

، يَْخُمُشوَن ُوُجوَهُهْم وُصُدوَرُهْم، فقُْلُت: َمْن  ا ُعِرَج بي َمَرْرُت بِقوم  لُهْم أَْظفَار  من نُحاس  ويقول النبي: لمه

  ". ُل؟ قال: هؤَلِء الذيَن يأكلوَن لُُحوَم الناِس هؤَلِء يا جبري

   أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل كما جاء بالحديث" والغيبة

"،  أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته

 .وكبيرة من كبائر الذنو:ب، والنميمة كذلكفالغيبة منكرة 

  :ف  َمِهين  "يقول هللا جل وعال ،  ،َوَل تُِطْع ُكله َحاله از  َمشهاء  بِنَِميم  "، َل يدخل الجنة نمام":وفي الحديثَهمه

وإذا جلست معهم فأنكرعليهم ذلك، وحذرهم  فالحذر من مجالسة الذين يغتابون الناس ويعملون بالنميمة،

  .هذا َل يجوز وأنه منكر ة ذلك، وأخبرهم أنّ من مغب

 املبدعون
  الناس أجناس، كل  رزقه هللا مواهب وقدرات مختلفة، وذلك للتتكامل الحياة، فالمثابرون يصلون إلى

 القمة، والمتميزون يُحافظون عليها، أّما الُمبدعون فيصنعون قمماً جديدة .
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 خيانات اجملالس

 كالمك؛ وقد  الحاضرونحتى يسمع  ،َمن يتحدث معك فى الهاتف ويفتح الصوت دون علمك با:بالش من

تهون اسبكل أسف لقد ، وبالنميمةي عا؛ فيكون بمثابة السأحدهم معيكون فيه أسرار؛ أويكون ذلك للوقيعة 

 خيانات المجالس فى هذا الزمان . كثير من الناس

   أنّه ه يُصورك أو يُسجل كالمك دون أن تدرى؛ وهو يعلم أن ذلك وإذا ب ،من يجلس ويتكلم معكمنهم فتجد

  . ما المجالس باألمانة ": " إنّ  جاء في األثرِمن خيانة المجلس ؛ فقد 

  لبعض الناس ؛ أو يتداولها عبر وسائل  بإرسالهاو منهم َمن تُرسل له رسائل على الواتسا:ب ثم يقوم

 .  لم أن ذلك ِمن خيانة المجالساَلتصال اَلجتماعى دون استئذانك ؛ وهو يع

 قام  هالذي أحسنت به الظن؛ فوجئت بعد ذلك بَمن يقول لى أن ؛مع أحد الشبا:ب ياوفى يوم كنت أتحدث هاتف

سألته عن سبب ذلك قال لى: أنه يسجل لكل َمن يتكلم معه ؛ حتى وبتسجيل المكالمة الهاتفية؛ فلما اتصلت 

 .ل مسح تلك المكالمة ه مادياً من أجتساوم أحدهمإذا أخطأ 

 هنا تذكرت قول، الهواية بل إنها خيانة تفقلت: بئس، فقال: دى هواية!، فقلت: ما تفعله مع الناس خيانة 

ُجُل َجِليَسهُ هالنبى و  .  "و يَِصف أيام الهرج والفتن بقوله: " ِحيَن ََل يَأَْمُن الره

  وكثر الهواة والنمامون،ن أكثر الناسانتشرت خيانة المجالس بيو ،ضاعت األخالقوفي هذا الزمان ، 

 بل قولوا خيرا أو اصمتوا. ،كالمكم مع الناس ، وزنواخذوا ِحذركمف

 

 من صفات األنبياء

  قال سيدنا موسى:"وأخي هارون هو أفصح مني"، ما اجمل اإلعتراف بمزايا اآلخرين، فهي من مزايا

 خير منه" .  األنبياء، وإنكارها من مزايا الشيطان وأعوانه"قال أنا 

  رلب إبراهيم إبنه للذبح فأمتثل، ورلب نوح إبنه للحياة فأبى، فالبعض بار  بوالديه حد الذُّهول، والبعض

 عاق  حد العجب،!!، نرجو هللا أّن نكون من البارين بوالديهم .

  لم يقل بل أنتم قالوا للنبي هود:"، "إنا لَنَراَك في َسفاهة "، فأجابهم :" يا قَوِم ليس بي سفاَهة  "، و

 السفهاء!، ما أجمل رقي األخالق في تعامل األنبياء، ليتنا نقلد أخالقهم !.

 

 سامح أخاك
  يقول اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا : "سامح أخاك.. وما ينفعك أن يعذ:ب هللا أخاك المسلم بسببك"، قال

 الُمْحسنين". تعالى : "والكاِظِميَن الغْيَظ والعافِيَن عن الناس وهللاُ يُِحبُّ 
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 غاسل السيارات!!

 داخل سيارتي إذ جاء شا:ب في السادسة عشر من عمره وقال: هل  يوما قول الدكتور محمد خاني: كنتي

، ، فتعجب الشا:ب وسألني: هل أنت عائد من أمريكا؟$20قلت: نعم، فأعطيته ، أنظف لك الزجاج األمامي؟

ي أن أسألك عن جامعاتها بدل أجرة التنظيف؟ كان مؤدبا لهذه الدرجة، أن قال: هل يمكنن، قلت: نعم

 اضطررت إلى أن أدعوه إلى جانبي لنتحدث.

 قلت: وكيف ذلك؟،أتممت السادسة اإلعداديةو قال: ست عشرة سنة،فسألته: كم عمرك؟ 

قال: ، ا تعمل هنا؟قلت: فلماذ،قال: ألنهم قدموني عدة سنوات من أجل عالماتي الممتازة في جميع المواد

إن والدي توفي وأنا في الثانية من عمري، وأمي تعمل رباخة في أحد البيوت، سمعت أن الجامعات 

 ة للطال:ب المتفوقين.ياألمريكية عندها منح دراس

 قال: بشرر أن أنظف لك ، قلت: دعنا نذهب لألكل، قال: َل أملك إَل نفسي،قلت: وهل هناك من يساعدك؟

 ،رلب أن يأتوا بطعامه سفريا ألمه وأخته  وفي المطعم بدل ان ياكل، لسيارة، فوافقتالزجاج الخلفي ل

 بها وبعمله.اإلنجليزية ممتازة، وأنه ماهر  لغتهَلحظت أن 

  وبعد ستة أشهر حصلت له على القبول، وبعد يومين من ، حاول له ما استطعتألاتففنا أن يأتيني بالوثائق

وبعد سنتين نشروا اسمه في مجلة نيويورك تايمز ، بيت نبكي من الفرحذلك اتصل بي وقال: إننا في ال

 .بذلك  ت وأهليكأصغر خبير بالتكنولوجيا الحديثة، سعد

  أمريكا  وقامت زوجتي بأخذ الڤيزا ألمه وأخته دون علمنا، وبعد أن رأى هذا الشا:ب أمه وأخته امامه في

 وفرحته!.، من فرر  صدمته لم يستطع التكلم وَل حتى البكاء!

  وقلت: ماذا  فعانقته، إذ رأيناه في الخارج يغسل سيارتي! السيارة؛وفي أحد األيام كنت أنا وأهلي في

سمه فريد عبدالعالي، أهذا الشا:ب  !،قال: دعني لئال أنسى ماذا كنت قبل وماذا صنعت أنت مني،تفعل؟!

 .وهو اآلن أحد أفضل وأشهر األساتذة في جامعة هارفارد األمريكية!

 

 خريج يف غري ختصصه

 ضابط في المخابرات الروسية وزير الخدمة المدنية في موسكو عن تكريم المخابرات أَلمريكية له،   سأل

أنا كنت مسؤَل عن مراقبتك، فلم أجد لك عالقة معها وَل تواصل وَل مراسلة، فماذا عملت لها ؟،  وقال:

 !.قال الوزير العميل وهو يبتسم: األمر أبسط مما تتصور

  كنت أعيّن كل خريج في غير تخصصه أي في غير مجاله، وكنت ادعم ترقية األغبياء، وأحول دون

صعود الكفاءات بإدعاء نقص الشرور، حتي بقي في رأس الدولة العجائز القدامى واألغبياء الجدد، 

 فأُصيب اَلتحاد السوفييتي باإلفالس الفكري وسقط تلقائيا .
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 بة مرض النومذبا

 أحد أنواع الذبا:ب التي تنقل العديد من األمراض لإلنسان، حيث يتغذى هذا النوع  تُعتبر ذبابة التسي تسي

من الذبا:ب على دم البشر، وربما لدغة واحدة من خالل خررومها المسنن تصيب اإلنسان بطفيلي خطير، 

 .وسرعان ما يدخل في سبات  عميق، وربما إلى األبد 

 تنقل ذبا ( بة التسي تسي رفيل يُسبب مرض النومsleeping sickness) وهو مرض يمكن الشفاء ،

منه، في حين أنه قد يكون قاتالً إذا لم تتم معالجته، وقد شّكل هذا المرض مشكلة صحية عبر تاريخ بعض 

 المنارق في افريقيا خاصة صحراء جنو:ب أفريقيا . 

 مراض، أخطرها المسبب لـ "مرض النوم"، بعد أول لدغة هناك أنواع من ذبابة تسي تسي قد تنقل األ

تظهر أعراض مرض النوم، التي تبدأ في الغالب بالحمى والصداع وألم في العضالت ، وعندما يتفاقم 

المرض، يزداد شعور المصا:ب باإلنهاك، ويُحدث تغييرا في شخصية المصا:ب، كعدم القدرة على التمييز، 

  .التوضعف التنسيق بين المخ والعض

  ،ولكي يصل الطفيلي إلى الدماغ، يجب أن يجتاز الحائل الدموي الدماغي، ولم يُعرف لآلن كيف يخترقه؟

، الذي يحث المريض على النوم "D2 وُعرف أن الطفيلي يطلق مركبا يسمى "بروستاغالندين

 المتواصل، فسبحانك ربي ما أعظمك، تضع سرك في اضعف خلقك .

 حكم رائعة

هللـيس قليال تهدأ الخالفات بعض اترك أكلها، عليك ليسهل قليال تبرد األرعمة بعض ركتت مثلما أنّك 

 . حلها عليك

 فكم من معرفة قصيرة المدى  ،إنما تُقاس بجميل األثر وجميل األخالق ،العشرة بطول تُقاس َل العالقات

 لكنها بجمالها وهدوئها أعمق وأنقى من أرول معرفة .

  احترم حتى لو لم تحب.، إنما يدل على حسِن التربية ،الحب على يدل َل اَلحترام 

  اإلنقراًض. وشك على القلو:ب من النوعية هذه ألنّ  تُهمله فال اَلهتمام لك يقدم من 

 ذكاء النسر
  النسر هو الطائر الوحيد الذي يستطيع أن يعلو ظهر النسرهو الغرا:ب، حيث يعلو فوق ظهرة وينقر رقبته

صاحب األنفة َل يرد عليه، وَل يُهاجمه وَل يبذل جهدا إلنزاله، فقط يفتح جناحيه إلزعاجه، لكّن النسر 

جيدا ويرتفع في السماء،...فكلما إرتفع النسرأكثر؛كلما صعب على الغرا:ب التنفس، فيبدأ الغرا:ب 

باإلنسحا:ب والسقور من على ظهر النسرلنقص األكسجين...والعبرة هنا هو أّن تّدخر جهدك لتعلو 

 ، وَل تُعطي أّي حاقد أكثر من قيمته، ألنّه سيسقط وحده  دون عناء.وترتفع
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 للفقراء أّن األزمة ستطول ؟ وأنت يمكن أّن   احدهم يسأل صاحبه:ألست خائفا وأنت تعطي القروش

"ما نقص مال من    كاد يكفيك، توقعت انه يكون الرد:تحتاجها ؟، هذا زمن صعب، وما عندك بال

ون "الُمنفق صدقة"،أو: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لكن اَلجابة كانت جديده ، قال بكل ثقة:

 ، "ََل َخْوف  َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن". كـالشهداء

 ءت مرتين في حق الُمنفقين،ومرة واحدة فقط فى استغربُت الرد، بحثُت فى القرآن الكريم، فوجدت أنها جا

ا َوَعاَلنِيَةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّهِ  ْم َوََل َخْوف  حق الشهداء!،"الهِذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهم بِاللهْيِل َوالنهَهاِر ِسرًّ

لَُهۡم  ى لهُهۡم َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن"،"ٱلهِذيَن يُنِفقُوَن أَۡمَوَٰ ا َوََلٓ أَذّٗ ِ ثُمه ََل يُۡتبِعُوَن َمآ أَنفَقُواْ َمنّّٗ فِي َسبِيِل ٱَّلله

 أَۡجُرُهۡم ِعنَد َربِِّهۡم َوََل َخۡوف  َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم يَۡحَزنُوَن.

   ِ أَْمَواتًا ۚ بَْل أَْحيَاء   وجاءت في حق الشهداء في سورة آل عمران:"َوََل تَْحَسبَنه الهِذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاه

ُ ِمن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالهِذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِهِ  ْن َخْلِفِهْم أََله خَ ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن، فَِرِحيَن بَِما آتَاُهُم َّللاه ْوف  م ّمِ

 َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن"، كانت أول مره انتبه لهذا التشبيه 

 الذي أكرم هللا به الُمنفقين في اآليات كـالشهداء .. "ََل َخْوف  َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن" .

  أنفق؛ فستكون ممن َل خوف عليهم وَل هم يحزنون، َل تخشى الفقر، وتذكر قوله تعالى : "َوأَنِفقُوا ِمن

ن قَْبِل أَن يَأْتَِي أََحَدُكُم اْلَموْ  ا َرَزْقنَاُكم ّمِ َن مه دهَق َوأَُكن ّمِ ْرتَنِي إِلَىَٰ أََجل  قَِريب  فَأَصه ُت فَيَقُوَل َر:ّبِ لَْوََل أَخه

اِلِحيَن"،اللهم اجعلنا من الذين ينفقون في سبيله سرا وعالنية.   الصه

 

 اهلل إليك؟
ُ
مد يد

ُ
 هل تريد أن ت

 د الخير المضاعف الخفي لك وستج، مد يديك بالخير والمواساة والمساعدة، بقدر استطاعتك لمن هم حولك

ربما تكون نائماً فتقرع أبوا:ب السماء عشرات الدعوات لك من فقير  يقول ابن القيم:، من اللطيف الخبير

فالتستهن بفعل ، أو مكرو:ب نفست عنه، أو عابر ابتسمت له، أو حزين أسعدته، أعنته أو جائع أرعمته

 مهما كان.الخير أبداً 

 " ُكن ُمتَفائاِلً َوابعَث"،  عزه وجله، فأََحبُّ خلِقه إليه أنفعُهم لِعياِله ِعياُل هللا ُكلُّهم الخلقُ  فقد جاء في األثر 

 ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها،وخالق الناس بخلق حسن.البِشر فِيَمن َحولَك

 

 من حِكم العرب
 فيك . من حكم العر:ب أنها قالت: ما فيك يظهر على فيك، فال تُخرج من فيك إَل أجمل ما 
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 لألبناء العدواني السلوك  تعامل معلا

  يسمى بالتربية النفسية  فهذا ما ونن وناجحنومتز أل سعدارفأدائما ألن يكون لديهم  الوالدانيسعى

قد يظهر على األرفال الكثير من األنمار السلوكية المختلفة خالل السنوات األولى لكن و، السليمة للطفل

 .وغيرها  اتهم كالغضب واإلحبار واَلكتئا:ب والعدائيةمن حي

  والذي يمكن عالجه إذا ما تم  ،من األرفال يعانون من السلوك العدواني %00تؤكد اإلحصائيات أن

رفض ، والصراخ المستمريتمثل بالسلوك العدواني عند الطفل ،وأعراض هذا مالحظته في وقت مبكر

والضر:ب واَلندفاع وتمزيق   لجوء إلى التعامل البدني العنيف كالعضوال ،الطفل الدائم وعصيانه لألوامر

 الكذ:ب والعزلة واَلنطوائية.، واألشياء واأللعا:ب

  إذا لم يتم التعامل مع هذه األعراض بطريقة سليمة قد يصل األمر إلى مرحلة َل يمكن السيطرة عليها

 انيالسلوك العدوهذا النفسي للتعامل مع  نصائح الطب ، وطفلالفيصبح السلوك العدواني عادة دائمة لدى 

 يتمثل أوَل بمراقبة األعراض منذ البداية لمعالجتها مبكرا.

   غلتفري طفل ينفث غضبه عن رريق إعطاؤه بعض الدمى المحشوة التي يمكن أن يركلها أو يلكمها،الدع  

وبينه، ويمكن شرح  مبينك التواصل معه يزيد من قوة الرابطةألّن  يه،التحدث إلثم   شحنة غضبه فيها،

 إذا تعاون . مادياً  تهمكافأوتداعيات السلوك العدواني 

  عن رريق العناق والتقبيل والتدليل م العدوانيالعناية واَلهتمام وإظهار العارفة لطفلكالمزيد من، 

 مفعليكِ  ؛طفلالمن السيطرة على السلوك العدواني لدى  وااذا لم تتمكنف ،ميزونتوإشعارهم دائما أنهم م

 . حد المتخصصين في مجال الطب النفسي لألرفالأاستشارة 

 

 !صاحب من تصاحب

 فأحسن الصالح،  ، وهو عملكواحد صاحب   صاحبك في قبرك إَلّ يُ  لنّ ؛ فوهللا الذي على العرش استوى

 حسن صحبتك في قبرك واَلخره.يُ ، لصحبته في الدنيا

 كيف ترضي هللا وكيف تسلك "أبلغ َهّمك فيها:  ن يكونُهموم الحياة ثَقيلة ومشاغلها كثيرة؛ فاحرص أ

ومن باع نفسه إلى هللا اشتراه،  ،فوض أمره إلى هللا كفاه  من أوى إلى هللا آواه، ومن، فرريق تقواه"

 . فطوبى لمن آواه ربه وكفاه واشتراه فرضي عنه وأرضاه "

  ّا وصحةً تحفظن ،ورزقاً يفوق ما تمنيناه ،لناهجه زيل ماوعلماً يُ ، اقترفناه ا نسالك ستراً يحجب مااللهم إن

 ، وأجعل اللهّم اآلخرة أكبر هّمنا.غنينا عّما فقدناهوقناعةً تُ  ،مما خشيناه
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 !إىل أبيه بارِ رسالة من أبن 

  أبي انت حياتي التي َل رعم لها بدونك، أنت الهواء الذي اتنفسه، أبي أريدك لجانبي، تقف معي

باألمان، كن قريبا منّي عارفيا حتى لو كنت بعيدا مكانيا، أبي انا في بداية الشبا:ب ورريقي  عرنيوتش

 مليئة بالمغريات المدمرة، أريد يدك بيدي حتى َل أتيه في بحر الضياع.

 من اَلخطاء واريد حكمتك وخبرتك اتسلح بها، فال تدفعني بكثرة لومك لي إلى أن  أبي أنا عندي كم كبير

إلى من يدمرني، كن معي يا أبي، كن لطيفا معي، كلمة حانية منك تجعلني األقوى، احترامك ألجأ 

 لشخصي يجعلني واثقا من نفسي .

  كلمة تأنيب منك تجعلني أكره نفسي، وأكره الحياة، فأنا في مرحلة الشبا:ب؛ والشبا:ب يا أبي عالي

يا أبي مصائد شيارين اإلنس كثيرة جدا  الحساسية، تحّمل اندفاعي وتحمل جهلي، فمن يُعلّمني غيرك؟!،

 ومغرية جدا، فال تدفعني للسقور بها بتجاهلك لقيمتي .

  أبي قّدر حاجاتي فلن اكلفك فوق راقتك ألني أحبك، فاألبوة في مرحلة الطفولة دَلل، وفي مرحلة الشبا:ب

 صداقة، ودعم ومساندة، فهال كنت لي يا أبي ألكون لك؟، حفظك هللا يا أبي!

 نكسارإلظات ايف حل

 وبَكْت معها كثيراً دون أن تنطق  ،في حادثة اإلفك "رضي هللا عنها" دخلت امرأة من األنصار على عائشة

 .قالت عائشة: َل أنساها لها، كلمة

 فقام إليه رلحة يهرول ، دخل المسجد مستبشراً  ؛عندما تا:ب هللا على كعب بن مالك بعدما تخلّف عن تبوك

 !نكسار َل تنسى.إلمواقف الجبر في لحظات ا،اها لطلحةقال: َل أنس، واحتضنه

 مسكني ابن آدم
 مسكين ابن آدم؛ لو خاف من النار كما خاف من الفقر لنجا منهما، ولو  : يقول يحى بن معاذ رحمه هللا

رغب فى الجنة كما رغب فى الغنى لوصل اليهما، ولو خاف هللا سراً كما يخاف الخلق جهراً لسعد فى 

 اللهم أجعلنا وإياكم ممن يخافون هللا سرا ويتمنون الجنة .الدارين،

 موسوعة أمساء اهلل احلسىن
  بئس العبد عبد تكبر واختال، ونسي الكبير :يقول الدكتور النابلسي في موسوعته أنه ورد في األثر

لمقابر ا بئس العبد عبد سها ولها ، ونسي، بئس العبد عبد تجبر واعتدى، ونسي الجبار األعلى، المتعال

 .والبلى، بئس العبد عبد عتا ورغى ، ونسي المبتدأ والمنتهى
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لق له
ُ
 ملا خ

ٌ
 ميسر

ٌ
 كل

  بعض الناس يرى أّن الذي يعملهُ ويؤمن به، هو الحق وله األولوية، وكلُ من يعمل بغيره يُضيع وقته، وهو

 ر لما خلق له .يظُن أنّه يُحسن صنعا، وأنا أعتقد غير ذلك؛ فكل  ميس

  خلق هللا الناس مختلفين في القدرات والمواهب،وجعلهم متكاملين، كل  يسد ثغرة َل يستطيعها األخر، فهذا

الدين احتاج سيف خالد بن الوليد في المعارك الحربية، مثلما احتاج إلى قصائد حسان بن ثابت حين احتدمْت 

 آلخر.المعارك الفكرية، فلم يكن ألحدهم أّن يسد مكان ا

   لقد وضع هللا سبحانه كل واحد  منا على ثغر، وعليه أن يحرسه بكل ما أُوتي من قوة، دون أن يستصغر

 الثغر الذي يحرسه، ودون أن يتفاخر بأن ثغره أهم من بقية الثغور.!

   ،ًان ما كسيف علي بن أبي رالب يوم تصدهى لَمْرحب  في الخندق، يُوازي مال أبي بكر  الذي أعتَق به بالَل

لسيف علي أن يُحرر عبداً من قيده، تماماً كما لم يكن لمال أبي بكر أن يقضي على َمْرحب !، وهذا هو حال 

 اإلسالم اليوم، ثُغور شتهى، وكل واحد منا على ثغر.!

   س في صفه على ثغر، الُمجاهد على األم في بيتها على ثغر، ألن صناعة الرجال مهمة عظيمة!، والُمدّرِ

يسده إمام المسجد، وإمام المسجد على ثغر َل يسده التاجر الثري، غير أن ثغر التاجر الثري َل يقل  ثغر َل

أهمية عن دور المجاهد الذي يجود بدمه، وإمام المسجد الذي يأخذ بأيدي الناس إلى هللا!، فاُنُظْر أين أقامك 

وم كل واحد  منا بدوره دون أّن يستصغر هللا، هذا هو ثغرك الذي عليَك أن تحميه، وتُجاهد فيه، وعندما يق

 ثغر اآلخر، تستعيد هذه األمة مجدها!.

 جواب احلكيم

  سأل رجل أحد الحكماء : كم آكل ؟، قال فوق الجوع ودون الشبع، قال وكم أضحك؟، قال حتى يُسفر

من وجهك وَل يعلو صوتك، قال فكم أبكي؟، قال َل تمل من البكاء من خشية َّللّا، قال فكم أخفي 

عملي؟،قال ما إستطعت، قال فكم أظهر منه؟ قال مقدار ما يُقتدى بك، قال فكم أفرح إذا مدحني الناس؟ قال 

 على قدر ظنك أراض َّللّا عنك أم غاضب؟.

 !!أهرب حيث شئت

 ْجعى"، وأعَمل ما شئَت فهناك كتا:ب  :"َل يُغادُرصغيرةً وَل َكبِيَرةً إَل  أهر:ب حيث شئت،"إّن إلى َربَِّك الرُّ

رِض ذَهباً"،  فإتقوا َّللّا ألأَحَصاَها "، اليوم : يُقبل منك "ِمثقاَل ذَرة "، وغداً :  لن يُقبل  منك، "ملُء ا

وتأَملُوها بعمق، وأكثروا من" الباقيات الصالحات خير  عند ربك ثواباً وخير أمالً " وهي : سبحان هللا 

 والحمد هلل وَل اله اَل هللا وهللا اكبر . 
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سرت رجله فقط!!
ُ
 ك

 مارس الماضي كنت خارجاً من المسجد،   قصه واقعيه أبدع صاحبها في كتابتها أيما إبداع، في شهر

ودست على روبة فاختل توازني؛ فسقطت فانكسرت قدمي، تم تجبيس القدم والساق حتى الركبة، 

 وأخبرني الطبيب أن الجبس سيستمر من شهر ونصف إلى شهرين.

 ا هذا الذي تقول ؟ مستحيل، وبعد العودة إلى البيت بدأت تتكشف لي حقائق وعبر ما كنت ألحظها، وَل م

ألقي لها اهتماماً كثيراً، بدأُت أكتشف أهمية قدمي للمرة األولى في حياتي، وعظيم ما تقدمه لي من 

 خدمات، وما تقوم به من أدوار لم أشعر بها قبل اليوم.!

  وقضاء الحاجة مهام تحتاج إلى ترتيبات خيالية وصعوبات بالغة، فجر اليوم  صار الوضوء والصالة

 األول ذهبت للحمام وبعد ما توضأت سقطت فيه، َل أعرف كيف نجوت منها. 

  صار َلبد من وجود من يقوم على خدمتي ورعايتي، واصبح الحمام بعيداً جداً ، وصار المطبخ في قارة

ن أقعده المرض، لم أكن أتخيل أبدا أهمية قدمي لهذا الحد، فمجرد أخرى، فألول مرة أستوعب مشاعر م

 تعطل قدمي تعطلت حياتي كلها وتبدلت تماما.!

  وبعد أيام شعرت بألم رهيب في ساقي التي بها الكسر، فأسرعت للمستشفى، وبعد فك الجبس تم تشخيص

ني فقد حصل شك في أن الجلطة الحالة بأنها  جلطة  في األوردة العميقة،! ونتيجة لنوبة سعال أصابت

 وصلت للرئة، فتم نقلي للعناية المركزة.

  ،بدأ شريط حياتي يمر أمام عيني وأكثر ما سيطر على خارري هي النعم الكثيرة التي كنت أرفل بها

 والندم على التفريط بالوقت، بدون فائدة أخروية تنفعني يوم القيامة.!.

 م في مفصل الحوض في القدم السليمة، فسبحان هللا إصابة بسيطة وبسبب اَلعتماد على قدم واحدة حدث أل

ترتب عليها سلسلة تداعيات، المرض عّرفني بمعنى " وإن تعدوا نعمة هللا َل تحصوها "، فأنا أتوضأ 

وأصلي في الفراش مستلقياً، أكاد أُجن من شوقي لصالة  أسجد فيها هلل على األرض، فيا من َل تُصلي تذكر 

فيه، حينها تتذكر نعم هللا عليك، ولكن بعد فوات األوان، ففرصة التوبة اآلن متاحة لك فحافظ  يوماً تضعفُ 

 على رأس مالك، الصالة.!

 

 

 سبحانك ما أعظم شأنك
  ُوسيظل الحجا:بُ  حراما ولو ارتكبه كل الناس، سيظل الحرام  ً  وسيظل الموتُ  ولو خلعته كل النساء، فرضا

ك سبحان، فإلى المعصية ألف مرة ظل با:ب التوبة مفتوحا ولو عاد العبدُ وسي حقا ولو نسيه كل األحياء،

 ، وما أكبر حلمك، وما أوسع رحمتك.!ما أعظم شأنكربي 
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ُ
 عندهمأسرية نعم كنت

  :نعم كنت أسيرة عندهم لكنهم لم يمسوني تقول صوفي بترونين  التي أُسرت حوالي أربع سنوات في مالي

ويحترمون  ،قدمون لي الطعام والشرا:بكانو يُ  ،وكانت معاملتهم لي كلها تقدير واحترام ،بدابسوء أ

 .و جسديألم يتعرض لي أحد بتحرش لفظي ، خصوصيتي

 أناس يتطهرون ويصلون للر:ب الصلوات الخمس ، لم يفرضوا علّي اإلسالم لكنني رأيته في أخالقهم

َل يوجد فيها برج ، اضعون الحال وبالدهم فقيرة هم متو، نعم ماكرون،تقول:ويصومون شهر رمضان

 ايڤيل وَل يتعطرون بالعطور الفرنسية لكنهم األنظف ابدانا واألرهر قلوبا.

 وعقيدتهم أرسييييخ من الجبال  ،همهم فوق السييييحا:ب لكنّ ، َل يملكون السيييييارات الفارهة وَل اَلبراج العالية

في  نّ لكنه ،يرتدين الثيا:ب البسيييطة، ض من الحليبقلوبهن أبي لكنّ وات البشييرة، نسييائهم سييودا، الرواسييي

وَل تُدخل إحداهن رجال بيتها في  ،َل يختلطن بالرجال وَل يختلين بهم، أعين رجيالهن مثل الحور الحسييييييان

 .َل يشربن الخمور وَل يزنين،غيا:ب زوجها

  المسلمون هناك يؤمنون بكل األنبياء حتى نبي هللا عيسى الذي يحبونه أكثر منّا، 

تعاملوا معي ومع غيري  ،سمها من كثرة حبهم وتعظيمهم لمكانتهاإسميت نفسي علي أأمه مريم التي و

 .  لكننا لم نطبقها ،من الرهائن بأخالق المسيح التي كنا نتعلمها في الكنائس

  قد حرك شغاف قلبي ومأل علي دنيايا، ليل نهار الغر:ب حاربهيهذا هو دين اإلسالم الذي، 

بل إنني قررت أن أعود إليها مرة ،أجمل من مالي الفقيرة المتواضعة، نسا بجمالها الفتانفما عدت أرى فر

 العظيم . لكن بعد دعوة أهلي واحبابي لإلسالم، أخرى

 الذي هو  ،عيد حساباتك مع هذا الدينن تُ يا مكرون أأدعوك ، ذوقوا حالوة ما ذقته من عبادة هللاتم ان كاريد

،...مكرون  الذي عمل على تحريرها واستقبلها في سيد األنام محمدإلى آدم رسالة كل األنبياء من لدن 

 المطار لم يُعجبه هذا، فبهت الذي كفر والغى كلمته وانصرف.

 

 لروحا أناقة

 عند الحوار َلترفع صوتك بل ارفع مستوى كلماتك.،لروح ا ألناقة ترجمة هي اللسان أناقة 

  َل تصدأ أبدا حتى  "كالذهب" الطيبة القلو:ب جميلة،  ذكرى هخلف ويترك حياتنا في يمر من الناس أعذ:ب

 لو أنهكها التعب.. مجرد مسحها بكلمة جميلة يظهر بريقها مرة أخرى. 

 هافقدنا رعمفقدنا الحياة ،إنما يُ هو َل يُ ،تماما كغيا:ب اللون عن الصورة! بنح من غيا:ب!. 
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 (213) نشرة فاعتربوا

 "!ليتنا مثل سامل" 

  األموي سليمان بن عبدالملك ذات مرة، وبينما هو يطوف بالبيت رأى سالما بن عبدهللا بن حج الخليفة

 عمر بن الخطا:ب، وحذاءه مقّطعة في يده وعليه مالبس َلتساوي درهمين .

   فاقتر:ب منه وسلم عليه ثم قال له: يا سالم ألك إلّي حاجة؟!، فنظر إليه سالم مستغرباً ، ثم قال له : أما

 في بيت هللا، أن تطلب مني أن أرفع حاجتي إلى غير هللا ؟. تستحي ونحن

  فظهر على وجه الخليفة اإلحراج والخجل، وترك سالما وأكمل روافه، وأخذ يراقبه فلما رآه خارجاً من

الحرم لحقه وقال له: يا سالم أبيَت أن تعرض علي حاجتك في الحرم فاسألني اآلن وأنت خارجه، فقال له 

 إليك حاجة من حوائج الدنيا أم من اآلخرة ؟!.  سالم : هل أرفع

 يا سليمان وهللا ما رلبت حاجة من حوائج الدنيا ممن يملك  فقال الخليفة : من حوائج الدنيا، فقال سالم :

الدنيا، فكيف أرلبها ممن َل يملكها ؟!،عندها دمعت عينا الخليفة سليمان بن عبدالملك، وقال مقولته 

 سالم بملكي كله.!الشهيرة : ليتني مثل 

  الدنيا وزخرفها سقطت من أعين العارفين باهلل، ونحن اليوم نخاصم من أجلها ونصالح من أجلها،  هكذا

ونحب ألجلها ونكره ألجلها، سقطت همّمنا فسقطنا في مستنقع الدنيا، اللهم َل تجعل الدنيا اكبر همنا وَل 

 لمين.مبلغ علمنا، وليتنيا مثل سالم، فنخرج من الدنيا سا

 بعد تقدمي يف العمر

  بعد تقدمي في العمر اكتشفت أنني َل أرغب في الخالفات أو المشاحنات أو الخيبات أو الضغور من أي

نوع، اكتشفت أنّي َل أبحث إَّل عن صحه جيدة وراحة بال، أحب أي مجلس راق  استقي منه فائده ومتعه، 

 أحب أن أكون بصحبة أناس قلوبهم بيضاء صافيه.! 

 مع من يرون أن الحياة جميلة وبصحبتي هي أجمل و أصفى، يعرفون معنى الحب في أهلل،   يد أن أكونأر

 بأهل الفضل والحكمة .  أيقنت أنني َل أهتم بكالم كل الناس عنّي، ولكن أهتم

   أيقنت أنّي بدون أخالقي وعبادتي َل أساوي شيء ، وأن التغافل والتغاضي أساس الراحه و العالقات

جحة،  خاصة مع الذين يدافعون عنّي في غيبتي ويعذروني في تغيبي، وأيقنت أن ما اختاره هللا لي هو النا

 اَلفضل واَلكرم لي، فإنّي أحسن الظن بربي وأنتظر منه الكثير . 

 

 فال تقل أَلّ خريا  

 كلم  غانم ، وساكت  سالم ؛ يُذكر أنّه مره أعرابيٌّ بقوم  فَسِخروا منه، فرجع إليهم وقال: إنه الناَس رجالن: مت

 فوهللا ما كسبتم سالمةَ الصامِت، وَل غنمتْم غنيمةَ المتكِلِّم، فال تقل أَل خيرا.
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 (214) نشرة فاعتربوا

 هل أنتم على استعداد؟

  ،هذا الدين َل ينفع معه فضل مال وَل فضل جهد وَل فضل وقت، ينفع معه من كانت راحته في تعبه

 من إيماناً َل جدال فيه وَل شك معه، يقاتل الناس بالحب.وسعادته في دعوته، آ

   عقيدته أثبت من الرواسي، وأعمق من خفايا الضمائر، ليس لديه إَل فكرة واحدة، هي التي تنقذ الدنيا

 المعذبة، وترشد اإلنسانية الحائرة، وتهدي إلى سواء السبيل .

   بها وحمل الناس عليها، سواء باألرواح وهي التي تستحق أن نضحي في سبيل إعالئها، والتبشير

 واألموال، هذه الفكرة هي )اإلسالم الحنيف( الذي َل عوج فيه وَل خلل لمن إتبعه.

    ان دعوة اَلخوان دعوة مبدأ، َل يصلح لها اَلّ من احارها من كل جوانبها، ووهب لها من نفسه وماله

 صلح من ظله .ووقته ما تستحقه من  الثبات والتضحية، وهما ألزم للم

   ،األول في اإلخوان هو خادمهم، والخفي منهم خير من الظاهر، فهو علي إستعداد أن يجوع ليشبع الناس

وأن يسهر ليناموا، وأن يتعب ليستريحوا، وأخيرا أن يموت لتحيا األمة، هكذا تكون عضوا حقيقيا في 

  .اإلخوان المسلمين، ومن الصادقين بحق مع هللا تبارك وتعالى

 لناس أجناسا

 جد من وقد ت، قد تجد من يجعلك في ذهول خفيه اآلخرون في قلوبهم،لمعرفة ما يُ ؛ اأحيان للخالفات بحاجة إننا

 .تنحني لتقبل رأسه احتراما!

 وأقول: مسكين من َل يعرف ، قد يواجه صعوبة في فهم كالم الناس، !اإلنجليزية يعرف َل من مسكين: قالوا

 .ة في فهم كالم ر:ب الناسقد يواجه صعوب !،العربية

 

 خوف اهلل هو األصل
  األخالق وَل القوانين؛  الم تسده مكانه ت مخافة هللاخوف هللا هو األصل، فإن ذهب :علي الطنطاوييقول الشيخ

اس، واألخالق تبقى ما بقي الن ،ألن القانون يبقى ما بقي الشرري، فإذا أِمنَت أن يراك الشرري لم تُباِل بالقانون

 "لم يَرك الناس لم تُباِل باألخالقفإن 

 

 من عالمات اإلنتكاس

  أن تسمع األذان فال تستجيب، وأن تفوتك صالة الفجروَل تُبالي، وأن تهجر القرآن وَل تخاف، وأن يُمنع عنك

الخير وَل تهتم، وأن تُحرم من الصحبة الصالحة وَلتفتقدها، وأن تفعل الذنب وَل تحزن، وأن َل يكون لك ورد 

 ن وتسبيح وَل تستوحش، فاللهم ثباتا فإن القلو:ب بيدك.قرآ
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 (215) نشرة فاعتربوا

 ذبةالكا الفشخرة

  في إحدى زياراتي العلمية والتدريبية إلى روسيا؛ دعاني الشا:ب الروسي الذي كان يرافقني إلى بيته، وقد

ة من غرفة نوم وحمام لقيت من والديه ترحابا َلفتا، كان بيتهم متواضعا، شقة في عمارة عمالقة مكون

 ومطبخ فيه راولة رعام حولها أربعة كراسي،حيث استقبلت.

  مما لفت إنتباهي البسارة، وسرورهم بالزيارة التي احتسيت فيها فنجانا من الشاي، تذكرت فشخرتنا

صالون غرفة ضيوف و اهفوعامل نص ، معظمها بالديون،متر 000سكن بشقة وبسارتهم، فبعضنا ي

 وهللا بيتهم فخم. ستعمل مرة في العام ليُقالربما تُ  ،وسفرة

 نوهمل ثمنهاسد لنعشر سنين سيارة، ونعاني شتري لنك ومن البن نقترض شعب يمشي كثيرا، ونحن 

، قد المقام ! أنناالناس ليقول سنين  4اتب ودفع رنو ندعو المئات  اإلبن يوم عرسو اء!،غنيأ انبأنالناس 

 .ا وامكانياتنا الماديةباختالف ربقاتن التصنع نعيش نحن

  م وي تشتكي من غالء اسعار اللحتست البيت ال ، إلىدينار ٠٣٣ايفون وراتبه لديه  ي ذالشخص المن

:ب وعش نحنا، !ولكننا أقر:ب للغباءفقراء  ، نحن لسنا!النهار وتشكو الفقرخر أ فهوالخضرة وترمي نص

عمليا نحن لسنا سعداء، ألّن السعادة تكمن  والفشخرة والتصنع، لذلكموت بالمظاهر ت شعوبنا ية،كستهالإ

 في البسارة، والبعد عن التصنع والمظاهرالكاذبة.

 

 وزير خارجية فنلنداتصريح 
 وعندما نسخر من ، فعندما نسخر من شخص أسود يقولون هذه عنصرية ،لم أعد أفهم شيئا أنا" :يقول

، إمرأة يقولون أنت ضد الجنس اآلخروحتى عندما نسخر من ، يهودي يقولون لنا هذه معاداة للسامية

 ."!ولكن عندما نسخر من مسلم فهذه هي حرية التعبير

 

 !قال أهل العلم 
 َل شيء !،فقد تعّجل شيئًا من نعيم الجنّة، من أوتي صدراً سليماً إلخوانه وأهله وأحبابه " :قال أهل العلم

المة القصد، ونقاء القلب وغض الطرف يخترق القلو:ب كلطف العبارة، وبذل اإلبتسامة، ولين الكالم، وس

نْ  ُصُدوِرِهم فِي َونََزْعنَا َما ": بحقهم قال تعالى، فهؤَلء الذين عن الزَلت تَقَابِِلينَ  ِمّ ّ إِْخَوانًا َعلَىَٰ ُسُرر  مُّ  ِغل 

"، وصدقت مقولة علي كّرم هللا وجهه  "من َلنت كلمته وجبت محبته"، اللهم إجعلنا وإياكم منهم وممن 

 لفون ويؤلفون .يأ
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 (216) نشرة فاعتربوا

 زرقاء اليمامةاليهودية اخلبيثة 

 ان زرقاء  صحيحاوليس  !،علم من التوراة بمبعث النبيعندها و متقدمة، زرقاء اليمامة يهودية ذات كهانة

 العقل والمنطق.فهذا يناقض ، اليمامة ترى بعينها على بعد مسيرة ثالثة ايام

 علمت ،وقد كانت ذات ابل واموال وجواهر هائلة! ،مة سيدة قومها لجبروتها واستبدادهاكانت زرقاء اليما

 هذا نأفأخبرها  ،خبرته بعزمها قتل آمنة وهي حامل بالنبيأو ،استشارت الكاهن سطيحفبقر:ب مولد النبي 

 .محروس بربه والمالئكة هنإ ،فمعه اَلمالك واَلفالك محاَل

 غدقت اَلموال على الناس وقابلت عبدالمطلب وابو رالب وهنأتهم بالنبي ولكنها اصرت وذهبت لمكه وا

فذهبت لماشطة ، قابلها سوى اقربائها وماشطتها!ي َلنه أفاخبروها ب ،ثم قامت بالبحث عن آمنة، القادم

سم أوكان ، مرها في آمنة!أهي نفذت  إنن جمل محمل يآمنة واغدقت عليها الهدايا وأغرتها بعشر

 .بعدد الجمال! هافزادت، ولكنها رفضت! تكناالماشطة 

  فطمئنتها الزرقاء وقالت سأعمل وليمة ، منةأذا سمعوا صوت إالخالص  كيفعرف تن أفوافقت تكنا بشرر

 !.منح للجميع الخمر وتضر:ب الدفوف أو ،جمع الناسأنحر اَلبل والبقر وأو

 !فاعطتها ظهرها فاخذته تكنا وذهبت آلمنة  ا،مسموم افاعطتها الزرقاء خنجر، فاستأمنت تكنا للخطة

 ،فصاحت آمنة ،فطار الخنجر بالجدار ،فاخرجت الخنجر فضر:ب يدها جبريل عليه السالم، لتمشط شعرها

فركبوا  واخبرتهم ،ولم يعلموا بموضوع الزرقاء حتى افاقت تكنا عليها، وافاقبل، ووقعت تكنا مغشيا عليها!

 .رقاء!خيلهم ولكن بعد ان هربت الز

   ُا كم من شخصية قبيحة حّسنها تاريخنف ،ضر:ب بها المثل!فاخر بها البعض ويُ هذه قصة زرقاء اليمامة التي ي

و هللا الواحد أعلم  ،كم وكم شخصية تلمع في وقتنا الحاضر،وشخصيات مثالية! اوجعل منه ،المخطوف

 !.وإن كان في الظاهر يبدو كالحمل الوديع ، بخفايا النفوس 

 اخلطيب اإلدريسيقال 

 ،وبأسه ، وهو غني عّمن يرتد، وهللا بالمرصاد لمن يصد، وإذا تركوه امتد إن اإلسالم إذا حاربوه اشتد

  فجّدد اإليمان جّدد، ووّحد هللا وّحد، فإّن هللا َل يعجزه أحد، ،وإن كان العدو قد أعد عن المجرمين َل يُرد،

 . وسّدد الّصفوف سّدد

 : عليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل

   سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله، قالوا: وَل أنت يا رسول هللا؟ قال: وَل أنا، إَل"

 أن يتغمدني هللا منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى هللا أدومه وإن قله"
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 (217) نشرة فاعتربوا

 أعمى ومقعد
  ويحمله  ،القزم المسيحي المشلول سمير ،م9881من دمشق عام  التقطت لرجلين حقيقيه تكامليةصورة

 ، فهي في منتهى الجمال والدَللة.على ظهره رفيقه الضرير المسلم محمد

  فيما كان األعمى محمد أيضا  ،كان القزم سمير يعتمد على محمد في تنقالته عبر شوارع دمشق القديمة

 ،واحد فقط يرى واآلخر فقط يمشي، الحفر والعوائق يعتمد على سمير إلرشاده على الطريق وتحذيره من

 ، وعاشا معاً .عاندا قساوة الحياةو بعضا، لقد كمال بعضهما

 "وبلغا مرحلة اليتم من األ:ب واألم واألهل ،كالهما تقدم به العمر"، المشلول النصراني واألعمى المسلم، 

 "صيحكي قص"كان يعمل حكواتي  نصرانيال المشلول، وكانا يسكنان بغرفة واحدة ويعمالن بنفس المكان

ويستمع  ،واألعمى المسلم كان يبيع الحمص المسلوق أمام نفس المقهى ،في إحدى مقاهي دمشق القديمه

أن وجد  لىإ ،توفى النصراني وبقى المسلم محمد يبكي لمدة أسبوع كامل في غرفته، لحكايات صاحبه سمير

  ميتا حزنا على نصفه اآلخر.

 الذي لم يحتج الى ثورة دامية كالثورة الفرنسية التي امتدت الى ثالثين  ؛ الفطرية ن الحياةم تناهذه صور

لسليقة وكأنها من فطرته وسجيته دون اكان الشرق يعيشها على  تعاونية، علن عن مبادئسنة من القتل ليُ 

 فجر اإلسالم العظيم .ا نحن فعشنا هذا منذ مّ ....أو اجتهاد..أجهد 

 

 اإلسالم انغلمأسدين من 
  الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه يحكي لنا قصة عظيمة عن أسدين من أسود

، فإذا أنا بين غالمين  فنظرت عن يميني وشمالي ،ي لواقف يوم بدر في الصفإنّ ، حيث يقول: اإلسالم

 .فقلت: نعم ، أحدهما: يا عم أتعرف أبا جهل؟ فسألنيمن األنصار، 

   والذي نفسي بيده لئن رأيته َل  صّل هللا عليه وسلمخبرت أنه يسب رسول هللا قال: أُ ، إليه؟وما حاجتك

نظرت إلى أبي جهل وهو يجول ف، تماما آخر مثلهفسألني فتعجبت لذلك، ، حتى يموت األعجل منا أفارقه

  في الناس فقلت: أَل تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسأَلن عنه.

  أيكما "قال: فأخبراه، ف صلى هللا عليه وسلمثم انصرفا إلى النبي  ،حتى قتالهفابتدراه بسيفيهما فضرباه

قال: فنظر النبي في السيفين، ، قاَل: َل،قال: هل مسحتما سيفيكما؟، قال كل منهما: أنا قتلته"، قتله؟

 ، أسدين من أسود اإلسالم،ما أحوجنا ألمثالهما.فقال: كالهما قتله

 

 الفيلسوف الفرنسي بول ريكور
  يُغرد بأنه َل يمكن أّن يمنع نفسه من التفكير بأن هناك شيئا مضحكا أكثر من إعطائنا الحق لفتاة مسيحية

 في اظهار مؤخرتها، في حين تُحرم فتاة مسلمة من الحق في تغطية رأسها .
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 (218) نشرة فاعتربوا

 جنود فرنسا يف سوريا
 رني بموقف رائع ذكره الشيخ علي الطنطاوي ذك في الغر:ب عامة وفرنسا خاصة ما يحدث هذه األيام

ودخل  9120لما كانت موقعة ميسلون في الشام عام  رحمه هللا، في حق الجنود الفرنسيين قال:

 .  الفرنسيون دمشق ظافرين، شهدُت مشهداً َل يزال منقوشاً في ذاكرتي

 من الجنود الفرنسيين  كنت ذاهباً إلى المدرسة، وكنا في أوائل المرحلة اإلعدادية، فوجدت ثالثة

مرأة مسلمة محجبة، يتحرشون بها ويمدون أيديهم إليها، وهي تصرخ مذعورة وهم إالمسلحين يلحقون 

 ً  . يتضاحكون، والناس خائفون منهم وقلوبهم تتقطع ألما

   كأنها ليست من أصوات البشر: ولك شو بَُكمْ  ،بقّال كهل يصرخ صرخة هائلة تخرج من أعماق قلبهبوإذا 

ويثب إليهم بأربع خطوات فيصير بينهم، يهجم عليهم ،عليُهم! !ما عاد في نخوة؟ !ما عاد في دين؟؟ 

 . بيديه بال سالح، وتسري عدوى الحماسة فيلحقه الناس

  ولم يكن مع أحد من المهاجمين قطعة حديد، ومع  ،وأذكر وأنا ولد أني رميت حقيبة الكتب وهجمت معهم

رصاص، ومع ذلك ُغلبوا وسقطوا على األرض ونزل عليهم الناس ضرباً الجنود البنادق المحشوة بال

 . بثيا:ب ممزقة وأعضاء محطمة فلم يخرجوا إَلّ   وركالً،

 إنها موجودة في نفوسنا َل تزال، رغم  ،هذه القوة الكامنة هي مصدر العزة التي وصف هللا بها المؤمنين

ظر الكل ينت، اإليمان وهذه القوة َل يوقظها إَلّ  ،قظهاالضعف والتفرق واَلنقسام، ولكنها تحتاج إلى َمن يو

 .يجعله هللا مفتاحا للخير مغالقا للشر  فطوبى لمن  ،من يعلق الجرس

 

 الشافعياإلمام 
 ِسوانا  َعيب    ِلَزمانِنا  َوما    .................نَعيُب َزمانَنا َوالعَيُب فينا                   

 َولَو نََطَق الَزماُن لَنا َهجانا     ...........هجو ذا الَزماِن بِغَيِر ذَنب  َونَ                   

 َويَأُكُل بَعُضنا بَعضاً َعيانا    ..........َولَيَس الِذئُب يَأُكُل لَحَم ِذئب                      

 

 الفيلسوف الفرنسي ميشيل انفري

 شردون أبنائهم، وترسمون نبيهم في أبشعهم، وتُ تقصفون بالد: يقولينطق بالحق ويخارب الفرنسيين و 

 في مالي وأفريقيا ، ثم تظهرون بمظهر الضحية؟!، همساندون المسيحيين األفارقه حتى يقتلوالرسومات، وتُ 

 . فقط ء األغبيا فلن يصدقكم إَلّ  ، َل تضحكوا على أنفسكم
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 (219) نشرة فاعتربوا

 كورونا على األسطح
  مراقبة األوبئة في أمريكيا ) على ذمة دراسات مركز( CDC   فإن نسبة اإلصابة بفيروس كورونا عن

رريق لمس األسطح ضعيفة  جدا، وأيضا ضعيفة جدا عن رريق النشارات في األجواء المفتوحة وحسنة 

التهوية، ولكّن مخارر العدوى تزيد جدا في األماكن المغلقة والمزدحمة، كالمآتم وقاعات  األفراح 

 ت واألسواق المغلقة.واإلحتفاَل

   ( جسيمة من الفيروس، والتنفس العادي عند المصا:ب 9000وللعلم فإن العدوى بالفيروس تحتاج إلى )

جسيمة في الدقيقة، ولكُن المصيبة في  200جسيمة في الدقيقة، أما التحدث العادي فيُخرج  20يُخرج 

 مليون جسيمة. 200الكحة أوالعطسة فتُخرج 

  ات تستمر عالقة في الجو في األماكن سيئة التهوية، ولذلك  معادلة العدوى هي كمية كل هذه الُجسيم

دقائق وجها لوجه مع شخص مصا:ب  5مضروبا بالوقت، يعني التحدث لمدة  الفيروس في جو الغرفة 

دقائق فاألحتمال أضعف، ولو ابتعدت عن  0(،أّما التحدث لمدة x 200 = 51000كفيل باصابتك )

من مترين، وكال لبس كمامتة فإحتمال  اإلصابة ربما تكون صفرا ، فالكمامة والتباعد هما  المصا:ب اكثر

 ضروريان لوقف اإلنتشار.

 

 نتصار املدارس القرآنيةا
 فردةزود الطفل بسبعين ألف م: القرآن يُ حيث تقول الخبيرة السيدة مليكة قريفو تنتصر للمدارس القرآنية، 

 يزيد َل ؛رس في المرحلة اإلبتدأئيةدّ متميزة من الذكاء، بينما المناهج التي تُ ما يجعل الطفل ذو قدرة فكرية 

مما يُضعف من قدرة الطفل العقلية،  أمر مدروس ومخطط له، ذاعن خمسين مفردة، وه هاعدد مفردات

، والعلم ا، لذلك تالميذ الكتاتيب هم األكثر تفوقوينشأ جيل تافه بكل المقاييس ،ويجعله محدود التفكير والذكاء

 القرآني هو علم موسوعي .

 

 املمثل الفرنسي جريار دبارديو
  غرد الممثل الفرنسي الشهير جيرار دبارديو حيث يقول: اللعنة، لماذا أجد نفسي مجبرا على ممارسة

السياسة في كل مرة؟،  كشعب فرنسي، أنتم قلقون بشأن ما يحدث في بلدي، فماذا فعل المسلمون حتى 

 ا لو احترمنا دينهم ولم نتدخل في عقيدتهم؟.نشتمهم؟،  ماذ

    أعلم أن رئيس جمهوريتنا هو مثلي الجنس، ومع ذلك لم يتعرض له أحد من قبل، رئيسنا يفتقر إلى الخبرة

 وسيقودنا إلى الهاوية......تحياتي ألبناء بلدي وإلى المجتمع المسلم بأسره.  
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 (220) نشرة فاعتربوا

 !لرسول اهلل! كلب يثأر
 ذات مرة توجه جماعة من كبار  كتا:ب الدرر الكامنة:في  رحمه هللا ل الحافظ ابن حجر العسقالنيّ وقي

 .ُعقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول ،النصارى؛ لحضور حفل مغولّي كبير

   فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبّي صلّى هللا عليه وسلّم ، وكان هناك كلب صيد مربور ؛ فلما

هذا الصليبّي الحاقد في سب النبّي صلّى هللا عليه وسلّم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليبّي  بدأ

 .وخمشه بشدة ، فخلّصوه منه بعد جهد 

   فقال بعض الحاضرين: هذا بكالمك في حق محمد عليه الصالة والسالم، فقال الصليبّي: َكاله، بل هذا

 .ني أريد ضربه الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أ

   ثم عاد لسب النبّي وأقذع في السب، عندها قطع الكلب رباره ووثب على عنق الصليبّي ، وقلع زوره في

 .فمات الصليبّي من فوره، فعندها أسلم نحو أربعين ألفاً من المغول  ،الحال

 خلوقاته، " هذا رسول هللا أكرم الخلق وأفضل من د:ب على األرض، يُسّخر هللا للدفاع عنه أبسط م َ  فَِإنه َّللاه

ِلَك َظِهير  
 ".ُهَو َمْوََلهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن َواْلَماَلئَِكةُ بَْعَد ذََٰ

 

 !العصبيه تنفعك دع
  ل إقتر:ب منه وقا، مدير مصنع خالل تجواله في المصنع َلحظ شاباً يستند إلى الحائط وَل يقوم بأي عمل

دينار شهرياً يا  500كان الشا:ب هادئاً ومتفاجئاً من السؤال وأجا:ب : تقريباً  ،له بهدوء : كم راتبك ؟

بمثابة "وأعطاها للشا:ب   ،دينار نقداً  500بدون إجابة أخرج المدير محفظته وأخرج  ،سيدي، لماذا ؟

ً واآلن هذا راتبك الشهري مقدم ،ثم قال : أنا أدفع للناس هنا ليعملوا وليس للوقوف" إنهاء الخدمة   ،ا

 .أخرج وَل تعود !!

  نظر المدير إلى الباقين وقال بنبرة تهديد : هذا ينطبق على الكل  ،أخذ الشا:ب المبلغ ورحل عن المصنع

ثم اقتر:ب المدير من أحد المتفرجين وسأله: من هو   ،! من َل يعمل ننهي عقده مباشرة ،في هذه الشركة

ي ... فيوّصل رلبات ءشا:ب يشتغل في مطعم البيتزا جا فقال له الرجل: هذا ،الشا:ب الذي قمت أنا بطرده ؟

 . !!العصبيه تنفعك  العجلة الندامة..فدع

 

ريفِيمن 
َّ
ر الط

ا
ر
ُ
 د

 ََلختََصُروا الِعاَلَج َوأَراُعوه ،َولَو َعَرفُوا أنه َسبََب الِفتَِن َمعِصيَةُ هللا ،َكثَُرة الِفتَُن تََحيهر النهاُس فِي ِعاَلِجَها، 

 "أَْو يُِصيبَُهْم َعذَا:ب  أَِليم   فَْليَْحذَِر الهِذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَُهْم فِتْنَة  لى: "لقوله تعا
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 (221) نشرة فاعتربوا

" 
ّ
 "ي أمسيت عنه راضيا  فارض عنهاللهم إن

 ولما علموا إصراره ولكنه قومه منعوه ،يتوُق إلى اإلسالم الذي عبد هللاِ المزني كتب أدهم الشرقاوي عن ،

 غافلَهم وخرَج، فلما اقتر:بَ  هليضمنوا بقاءه، ولكنّ  "يسمى البجاد"عليه اغليظ أخذوا منه كل شيء  إَل كساءً 

فجعلَه قطعتين، فاتهزَر بواحدة وارتدى األخرى، ودخَل على النبّيِ ُمعِلناً إسالمه،  كساءهمن المدينة شقه 

 . ادين!ولُقَِّب منذ تلك اللحظة بذي البج

 ،ِقمُت في جوف الليل، فرأيُت  عبد هللا بن مسعود:يقول  وجاءْت غزوة تبوك، وخرَج ذو البجادين مع النبّي

، فذهبُت أنُظُر ما الخبر، فإذا ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له رشعلةً من نار  في ناحية العسك

ديه فلما وضعَه في قبره بي ،ه إياه ليضعه في قبرهقبره، ورسول هللا في ُحفرته، وأبو بكر وعمر يُناوَلن

عندها قال ابن مسعود في نفسه: يا ليتني كنُت  ،الشهريفتين قال: اللهمه إني أمسيُت راضياً عنه، فارَض عنه

 .صاحب الُحفرة!

 !رض َل يتغيهر وَل هذا قانون  َسنهه ر:بُّ العزِة يوم خلق السماوات واأل ،من َصَدَق مع هللاِ أبلَغَهُ هللا ُمراده

اة هللا ورسوله، فكانت ُمكاف خرَج ذو البجادين تاركاً الدنيا كلها وراءه َل يُريُد إَلّ ، يتبدهل حتى قيام السهاعة!

النبيُّ يضعُهُ في قبره بيديه ويُغِلُق ملفه قضيته بشهادة ودعاء: اللهم إني  ،نهاية الخدمة على قدر النية!

 .َض عنه!أمسيُت راضياً عنه، فار

  ،الصحيح موت على الطريقنصل، المهم أن نليس المهم أن ولكن الطريُق إلى هللا صعب  وشاق  ورويل، 

 ان، عن ورعِ نا، عن عبادتِ نانفسِ اسأل عن نُ وإنما س ،سأََل عن عموِم الُمسلميننلن  ،فهذا بحّدِ ذاتِِه وصول!

وصالتِهم، هذه  ناِ وحجابِهن، وعن أوَلدِ  نا، عن بناتِ نا، عن بيتِ ناومعامالتِ  نا، وأخالقِ نا، عن صدقاتِ ناوتقو

  نا.، وهذه هي رريقناهي قضيت

 

مِاء
ْ
  العـِل

ُ
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ا
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ا
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ن
ْ
صـ  أا

   َل أنّه هللا شاء إن الصنف وهذا األجر الثوا:ب، فـينال غيره، وينفع ينتفع بعلمه فـهو ويُعِلّم، يتعلم صـنف 

 غله تماما بما يُرضي هللا تعالى.بعلمه فينشره حيثما حّل، ويست العمل يعدم

 ول،األ مثل الصنف الثاقب الفهم من عنده ليس لكـنّ  العلم، من قدرا ويُحـّصل يتعلم: الثـاني أّما الصـنف 

، وعاءُ  فهو  مسكتأ التي األرض مثل األول ، فالصنفخرجه ويكون أوعى منه وأفقهيست من يأتيَه حتى حفظ 

 حتى أمسكته لكن عشبا، تُنبت األرض التي أمـسكت ولـم الذي مثل انيالثـ والصنف العشب، وأنبتت الماء

 ويزرعون. ويسقون يشربون ، الناس به ينتفع

  به القيعان، فهذا يُش ،يعني َل ينتفع بالعلم وَل ينفع غيره ،َل خير فيهم الذين ناسال هم من: الثـالث الصـنف

الصنف الثالث من الناس َل هو منتفعة، هذا وَل نافعة  فهي َل ،وَل يؤثر فيها ،مسك ماءً َل تُ  التي هي قاع  

  ...."إِنهَما ِهَي قِيعان  َل تُْمِسُك َماًء َوَل تُْنبُِت َكأل "ينفع وَل ينتفع
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 (222) نشرة فاعتربوا

 دائرة اإلفتاء العامة يف األردن
 تجد،أكدت فيها أن أصدرت دائرة اإلفتاء العامة في األردن فتوى جديدة بشأن فيروس كورونا المس

رم عليه مخالطة سائر الناس، حتى َل يكون أو يُشتبه بإصابته به، يح كورونا، المصا:ب بمرض معد مثل

 .سببا في نقل العدوى ونشر المرض إليهم 

  ويتسبب بموت غيره ، وكل من يتهاون في الحجر ويخالط اَلخرين، مع علمه أنه مصا:ب وأن مرضه معد 

: "َوَما ىفهو قاتل وعليه الّدية، والكفارة صيام شهرين متتابعين، ويتكرر ذلك بعدد من مات بسببه، قال تعال

 ُمَسلهَمة  إِلَى أَْهِلِه إَِله أَْن َكاَن ِلُمْؤِمن  أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنًا ِإَله َخَطأً َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحِريُر َرقَبَة  ُمْؤِمنَة  َوِديَة  

دهقُوا" .   يَصه

  وما يترتب عليها من أضرار بالبلد وأفاد بيان دائرة اإلفتاء أن القصد من الفتوى هو تجنب نقل العدوى

 وأمنه الصحي واَلقتصادي بشكل عام، وتعطيل مصالح العباد والبالد .

 عند وجود الطاعون الذي هو وباء معد،  بالحجر الصحي وقالت الدائرة في البيان: إن النبي محمد أمرنا

 أي تحريم الّدخول في البلد الذي وقع فيه الوباء وتحريم الخروج منه . 

 أو أن يُخالط الناس في المسجد وحرمت الفتوى األردنية على الُمصا:ب بالمرض المعدي أن يُصلي في ،

أماكن تجمعاتهم، ويُعتبر آثما إن فعل ذلك، داعية إلى التزام المصا:ب بالحجر الصحي أو العزل المنزلي 

 والتزام التوجيهات اَلحترازية الخاصة بفيروس كورونا .

 

 فقط! احلاكم من اهلل عندما خياف
  ُعن داود بن رشيد ف ، تحدث العجائب،يهود واألمريكانوليس من ال فقط، من هللا عندما كان الحاكم يخاف

المهدي في  هاجت ريح سوداء، فاسودت الدنيا وخفنا أن تكون الساعة، فطلبتُ  في أيام المهدي  يقول:

على الترا:ب وهو يقول: اللهم! َل  اإليوان فلم أجده، وسمعت حركة في بعض البيوت؛ فإذا هو ساجد  

وإن كنت أخذت العامة  اللهم! وَل تفجع بنا نبينا صلى هللا عليه وسلم،شمت بنا أعداءنا من األمم، تُ 

 ، وكفى هللامن ساعته الريح السوداء حتى انجلت عنا ؛قال : فما تم كالمه ،بذنبي؛ فهذه ناصيتي بيدك

 المؤمنين القتال .

 

 
ّ
 وةامسح اخلطأ لتستمر األخ

 امسح الخطأ لتستمر وَل فائدة منه،  طاقيُ  الشوق بعد الممات َل فإنّ  ،استلطفوا بعضكم وأنتم أحياء

بل فكر في حفظ ، فال تفكر في أقوى رد ،وة من أجل الخطأ عندما تتعرض لإلساءةوَل تمسح األخّ  ،وةاألخّ 

 ،فإن هللا يحب المحسنين  ،فأحسنوا في ذلك  ،استمروا متحابين األحبا:ب الصادقون من.الودّ 

وصحبة صالحة في ظل  ،وأخ يسأل وَل يقطع، يشفع ومال ينفع قال : دين  ، مور خير؟ألقيل لحكيم : أي ا

 وَل تحرمنا من الصحبة الصالحة . ،اللهم ثبتنا على ديننا...  العرش تجمع
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 (223) نشرة فاعتربوا

 عندما كان للمسلمني خليفة

  حيث كان شخص يمشي بالسوق، ولسبب ما شتم رسول هللا   في بيروت، 9190الواقعه حصلت عام

فما كان منه إَلّ ودخل دكانا يبيع السكاكين، وسحب سكينا   فسمعه أحد الماره، صّل هللا عليه وسلم،محمد 

وضر:ب بها ذلك الرجل، فارداه قتيال، وبعد مضي عامين وصلت القضيه إلى محكمة جنايات بيروت، 

 المتهم بالقفص، الجلسه علنيه والقاعه مكتضه بالناس.

 سمعته يشتم رسول هللا، وإنني أعشق  جل؟، المتهم ياسيديالر القاضي للمتهم لماذا قتلت

  وَل أعرف كيف تصرفت هكذا، القاضي بعد المداوله الرسول،وفقدت أعصابي،

سنه َلرتكابك جناية القتل قصدا، وإلسقار الحق الشخصي تخفيض  95حكمتك المحكمه باَلشغال 

 اَلكتفاء بمدة توقيفك  العقوبه إلى النصف، ولألسبا:ب المخففه التي تراها المحكمة

  وينزل القاضي من قوس المحكمه  وارلق سراحه، يا شرري فك قيده، انتهى القرار، وتابع القاضي

 ويقتر:ب من المحكوم، يا أبني بآي يد قتلت من شتم حبيبنا رسول هللا؟

 ي.فمد المحكوم يده، فقبّلها القاضي وهو يبك  المحكوم بيدي اليمنى، القاضي يا أبني مد يدك

  إلى وزير العدل أّن رئيس المحكمه يُقبل يد القاتل،  أنذاك وبكى كل من كان بالقاعه، فكتبت عدلية بيروت

وته واستجا:ب هللا دع بنقل القاضي إلى المدينه المنوره، فتحقق حلم القاضي المنقول فصدر قرار يقضي

ته"، إنّه القاضي اللبناني يوسف التي كان يدعوا بها " اللهم اجعل أخر أيامي أن اجاور نبيك في مدين

 رسول هللا . النبهان، وله مؤلفات كثيرة في مدح

 

 البالء والوباء
ّ
 عم

 َخْيُر يَْوم  َرلَعَْت َعلَْيِه الشهْمُس يَْوُم اْلُجُمعَِة،  ":  في الحديث الصحيح قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نأخذ باإلجراءات  دعونا مع إستقبال يوم الجمعةف "ةَ، َوفِيِه أُْخِرَج ِمْنَهافِيِه ُخِلَق آَدُم، َوفِيِه أُْدِخَل اْلَجنه 

 ، الذي بيده مقاليد األمور كلها.نتوسل بالدعاء إلى هللاالمادية ثم 

  ّمنك وزاد البعدعن دينك، فال تؤخذنا بما فعل السفهاء منّا، وَل  الخوف قلّ ، ا في أيام عصيبةاللهم إنن

ألمن وضاع فيه ا، وزاد فيها الغالء، فيه الوباء وإنتشر، نزل فيه البالءإننا في زمن تأخذنا بجريرتهم، ف

 . وَل تحرمنا من لطفك، فال تخلع عنا رداء عافيتكاآلمان، و

  ّوإجعل ، وارحم موتانا، وأشف مرضانا، عنا في عزيز عليناجوَل تف، علينا سترك ونعمك وأمنك اللهم رد

ً اإلسالمية دنا لنا ولبال ً  فرجا  ، فأنت الوحيد وليُّ ذلك والقادرعليه.ومخرجا

 

 قال العلماء:
 فأنت الكريم الخفي ؛وإذا أحسنت لمن لم يحسن إليك، فأنت البَرُّ الَوفيّ  ؛ذا أحسنت لمن ٔاحسن إليك "إ، 

 . فأنت المٔومن الصفيّ  ؛وإذا أحسنت لمن ٔاساء ٕاليك
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 (224) نشرة فاعتربوا

 املثلِ 
ُ
 الكذبِ ق"أصل

ُ
 "صريحبل

  دارت أحداث  هذا المثل، في مدينة بغداد قديماً، حيث ُسرق من أحد التجار مبلغاً كبيراً من المال، وكان

السارق أحد خدمه، فـبذكاء وحكمة شديدين، قام التاجر بوضع خطة لكشف السارق، وبعدها قال قولته 

 الشهيرة التي أصبحت مثالً كالتالي  "الكذ:ب حبله قصير". 

 ر كان غنيا جدا في بغداد، وكان عنده عشرة خدام، وقد تبين له أّن أحدهم قد سرق منه ألف هذا التاج

 دينار، صار التاجر يفكر كثيراً، ويبحث عن رريقة ، تكشف له من هوالسارق؟!. 

  وبعد تفكير عميق، أعطى كل واحد من خدمه حبالً روله نصف متر، وقال لهم: أن يحضروا إليه صباح

 ، ألن السارق سوف يطول حبله بعشرة سنتيمترات !.اليوم التالي

  وفي صباح اليوم التالي حضر جميع الخدم، ونظر إلى الحبال وكانت جميعها بنفس الطول ، كما أعطاهم

 إياها ما عدا واحد كان روله أقصر بعشر سنتيمترات، فـعرف أنّه السارق . 

 لحبل، ظناً منه أّن حبله فعالً سيطول بعشر والذي حصل  أّن السارق قام بقص عشرة سنتيمترات من ا

سنتيمترات، وعند اكتشاف السارق ، قال له التاجر: حبل الكذ:ب قصير،! ثم اشتكاه وحبسه، وأصبحت 

 هذه الجملة مثالً، تناقلته األلسن، حتى وقتنا الحاضر .

 

 

 مفاهيم خاطئة
  :ه حب الفقراء أكثر، وأن النبي علي يُ أن الفقر ليس عيبا، وأن هللا البعض قنعكسيُ يقول الشيخ الغزالي

ي ذيلة، وأن الطيبة هرالزهد فضيلة، وأن الطمع  َل يفنى، وأنّ  الصالة والسالم كان فقيرا، وأن القناعة كنز  

من المخدرات، ستجعلك تتسمتع بفقرك،  نوع جميل  ، فهذا األغنياء هم مصاصي دماء رأسمال الفقراء، وأنّ 

  !!وقلة حيلتك تستلذ بحاجتك، ترضى بضعفك

   عن عثمان وجيش العسرة، وَل عن رلحة وسخائه، وَل عن الزبير وعقاراته، وَل عن ابن  لن يحدثك أحد

  عوف وتجارته، وَل عن ابن أبي وقاص وصدقاته، رضوان هللا عليهم أجمعين

   ير اليد العليا خعن إستعاذة سيدنا محمد صلوات هللا وسالمه عليه من الكفر والفقر، وَل أن  لن يحدثك أحد

 . من اليد السفلى، وَل أن المؤمن القوي خير عند هللا من المؤمن الضعيف

 الب فيها طفحينها لن تنتقل لمرحلة تُ  ،ه َل بأس أن تكون فقيرا، ضعيفا، محتاجايقولون لك إنّ  عمليا كأنهم

 نها ستصبح مزعجاحي ألنك اَلستضعاف،و اَلنبطاحوتتساءل فيها عن الظلم ن لوبأكثر من قوت يومك، 

ن ألنّه من الممك عملوتخطط وتفكر لت فهم َل يُريدون أن يكون بين يديك وقتامتطفال متجاوزا لمكانتك، 

 ، وهذا ما َل يريدونه للمسلم .نتصرحينها أن ت
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 (225) نشرة فاعتربوا

 "َل عدوى وَل طرية"
 المجذوم كما  من وفر ة وَل صييييفر،وَل هام َل عدوى وَل ريرة،":قال رسييييول هللا صييييلى هللا عليه وسييييلم

فالعدوى قدر  من هللا، يكتبه على أحد ويعفى أخر، ولو تعرضييا لنفس المصييدر في نفس  ."األسييد، من تفر

الوقت، وهذا ما نراه اآلن في فيروس كورونا واإلنفلونزا الموسييمية وإنفلونزا الخنازير وسييائر األمراض 

 المعدية وخاصة التنفسية منها .

 بتك بالفيروس ليست بطولةً منك، وٕاصابة غيرك ليس ذنبا منه، فهناك من ٕاحتار ٔاكثر منك ؤاصيب، فعدم ٕاصا

وهناك من ٕاستهتر ولم يُصب، وهناك من مكث شهورا في بيته ثم ذهب لعمله ؤاصيب، نجاتك وٕاصابته 

فيهم من الهّم والُحزن ليست ٕاَلّ بمشئية هللا وحده، فكفوا عن لوم بعضكم، ولوم المصابين وعوائلهم، ف

والقلق مايكفيهم، ؤاعلمو ٔان قدر هللا نافذ َل محاله ؤان الحافظ هو هللا، واسألو هللا السالمه والعفو والعافيه 

 في الدنيا ؤاَلخرة .

  وكم من ، ولنعلم ٔاّن ما ٔاصابنا لم يكن ليخطٔينا، وما ٔاخطأنا لم يكن ليصيبنا، فكم من صحيح مات بغير ِعلة 

قيم  عاش حينآ من الدهر، فما علينا إَلّ األخذ  باألسبا:ب الوقائية من لبس للكمامة، والتباعد الجسدي، س

 وتجنب أماكن اإلزدحام وخاصة في األماكن المغلقة، ثم الدعاء .

 نا مفاللهم إنّك تـرى فيروس كورونا وَل نـراه، تقدُر عليه وَل نقدر، وهو  آية من آياتك، وصلتنا رسالتك، وفه

نا أن تنزل ب درسك، إنّا ُهدنا إليك، فأرفعه عن ضعفنا بقوتك، يـا ذا الجبروت والملكوت والعظمة،نعوذ بك

 غضبك، أو يحل علينا سخطك، وَل حول وَل قوة إَل بك.

 

 من أسرار الدنيا

 ي َل د ؟، فهسر من أسرار الدنيا لو فهمته عرفت كيف تتعامل معها، لماذا َل تسير األمور في الدنيا كما نري

تستقيم إلنسان!؛ يأتيه المال ويفقد الطمأنينة، تأتيه الطمأنينة ويفقد المال، يأتيه المال والطمأنينة فيفقد 

 الزوجة الصالحة، تأتيه الزوجة الصالحة فيفقد األوَلد األبرار .

  م ء  حوله على ما يُرايأتيه أوَلد أبرار لكن ليس له دخل يكفيهم، يأتيه دخل يكفيهم وأوَلده أشرار، كّل شي

 لكن صّحته معلولة ،! يملك بيتا فخما لكنّه يرزق بجار  سيئ ونكد.

  هذه الدنيا دار إلتواء َل دار إستواء، ومنزل ترح  َل منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن

 لشقاء، قد جعلها دار بلوى، فيأخذُ ما يريُد ليُعطي، ويبتلي ليجزي الصابرين".

  ًبت على النقص رحمةً بنا، ولو  إذا هي دار إلتواء َل دار إستواء، ُمحال أن تستقيم لك، وسرها أنّها ُرّكِ

جاءت لك األمور كما تشتهي فهذه أكبر مصيبة، ألنه لو تمهت كما تريد، لركنت إلى الدنيا ، ولكِرهت لقاء 

 هللا عزه وجله، فاللهم الثبات حتى الممات .
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 (226) نشرة فاعتربوا

منا قسرا
ّ
بنا كورونا وعل

ّ
 أد

  فيروس كورونا؛ هذه اآلية التي أرسلها هللا تبارك وتعالى على البشرية لعلهم يفهموا رسالته، ويعودوا

 لَعَلهُهْم يَْرِجعُوَن".  ِليُِذْيقَُهْم بَْعَض الهِذْي َعِملُْوا إلى دين هللا لقوله تعالى "

 لعديد من الدروس التي تعلمناها من جائحة كورونا: فالصين رصد اإلعالمي المعروف احمد الشقيري ا

 فازت بما يسمى الحر:ب العالمية الثالثة بدون أن تطلق رلقة واحدة.

   ظهر لنا أّن األوروبيين ليسوا متعلمين ومثقفين ومتقدمين للدرجة التي كنا نظنها بهم، واَلغنياء في الحقيقة

اهن أو مشعوذ قادر على شفاء مرضى كورونا، والكادر الصحي أقل مناعة من الفقراء، وليس هنالك أي ك

 يستحق أكثر مما يكسبه أسارين الرياضة والفن.

  تعلمنا أّن النفط َل قيمة له في مجتمع بدون استهالك، وأّن الكوكب يتجدد بسرعة بدون تدخل البشر، وأغلب

جبات السريعة غير الصحية، والتعود الناس باستطاعتهم العمل من المنزل، وكلنا نستطيع العيش بدون الو

 على الحياة الصحية ليس باألمر الصعب. 

  اإلعالم مليء بالكالم الفارغ والكاذ:ب، العلماء واألرباء والمحللون والمفكرون هم من يستحق التقدير

نا ما كواألجور العالية وليس َلعبوا الكرة والممثلون الفارغون، أمريكا ليست الدولة الرائدة في العالم ك

 نعتقد، واألزمات تُظهرحقيقة معادن الناس وسلوكياتهم.

  َلبد من إعادة ترتيب أولويات حياتنا، وأهمها بناء المدارس للتوعية والمستشفيات للعالج، عرفنا إحساس

الحيوانات وهي محبوسة في األقفاص، ونستطيع قضاء إجازاتنا في منازلنا بشكل عادي وليس السفر 

 زقنا نفوًسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك .شررا، فاللهم ار

 

 اإلمام الشافعي
 
 فإذا رلعت الشمس قاموا وجاء ، فيجيئه أهُل القرآن ،كان اإلمام الشافعي يجلس في حلقته إذا صلّى الصبح

واستوت الحلقة للُمذاكرة  ؛فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فيسألونه عن تفسيره ومعانيه ،أهل الحديث

فال يزالون إلى أن يَْقُر:َب  فإذا ارتفع الّضحى تفّرقوا وجاء أهُل العربية والعروض والنحو والشعر، ،والنّظر

 .  ثم ينصرف ،نتصاُف النهارإ

 

 
ٌ
  أمر

ٌ
 حتمي

 صّل هللا عليه وسلم ا إذا بدأ الكفار بسب رسول هللاكنّ : رضي هللا عنه قال الصحابي أبي موسى األشعري 

  " .إِنها َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزئِينَ  ،وقوله "بزوال ملكهم ا أنها بشارة من هللاأيقنّ 
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 (227) نشرة فاعتربوا

 وشيخ األزهر مريالشعراءأ

 شديداً فى أيامه ا أحمد شوقي ميرالشعراءأ مرض ً خبره أن فضيلة بخادمه يُ  يوما فوجئ، خيرةألمرضا

مام إلفهب شوقى واقفاً وهرول للقاء ا ك،ريد لقاءزهر يُ ألشيخ الجامع ا ،حمدي الظواهريألالشيخ محمد ا

 .الزيارهبفلما قابله ورحب به سأله عن سبب تشريفه  ،كبرألا

 فقد زارنى النبيُّ الليلة صاّلهلل عليه وسلم، زهر: جئتك مأموراً من رسول هللا ألفكان جوا:ب شيخ ا

 .!فى انتظارك عليه السالم وأمرني أن آتي إليك وأخبرك أنه  ،الماضية

 ومنذ وفاته لم يكن فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي يذكره إَل  ،م قليلة توفي شوقيوبعدها بأيا

فوهللا لم يمدح النبيه شاعر  مثل ما ، ويقول: َل تقولوا شوقي رحمه هللا ولكن قولوا شوقي رضي هللا عنه

 مدحه شوقى :

 ـَد أنه لي انتسابابمدحـك ، بَيْ ..... أبا الزهراء ، قـد جاوزت قدرى                    

 وحين مدحتك اجتزُت السحابا........ مدحـُت المالكين فزدت قــدرا                    

   : ح حقائق ا ويضيف الشيخ الشعراوي رحمه هللا لذى وهو ا، سالم مثل شوقىإلولم يدافع ويشرح ويوّضِ

 :لحيث يقو سالم فى بيت واحد إلجمع مبادئ ا

، والخـالفة بـَيعة  الدين ي                  قضاء شورى والحقوقُ  واألمرُ .........ـُسر 

 

 
 َل حتزن املسلم أخي

   حاربه أحد إَل أهلكه َّللّا َل يُ  ،َل تحزن لما آل إليه حال األمة حزنا يمنعك من العمل، ألن هذا الدين منصور ،

بّدل طفئ نور َّللّا ويُ د أن يُ ري، فكيف بمن يُ صّل هللا عليه وسلمق ُملكه بتمزيق كتا:ب للرسول فكسرى ُمزّ 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن"،شريعته ؟! ِ بِأَْفواِهِهْم َوَّللاه  ،َل القرآن سيخبو، " يُِريُدوَن ِليُْطِفُؤوا نُوَر َّللاه

 . وَل الحجا:ب سيُخلع،وَل األذان سيسكت

 ،ا ، والرسول يبشرن ومن تخلّف عنها تاه، ها وصلمن ركَب في، قافلة اإلسالم سائرةف وَل الجهاد سيتوقف

ُ هقُولُ ب ْيتَ  : لَيَْبلُغَنه َهذَا اأْلَْمُر َما بَلََغ اللهْيُل َوالنهَهاُر، َوََل يَتُْرُك َّللاه يَن، بِِعّزِ  َوبَر   َوَلَ  َمَدر   ََ ُ َهذَا الّدِ إَِله أَْدَخلَهُ َّللاه

ا يُ  ، ِعزًّ ُ بِِه اْلُكْفرَ َعِزيز  أَْو بِذُّلِ ذَِليل  ْساَلَم ، َوذَُلًّ يُِذلُّ َّللاه ُ بِِه اإْلِ  ". ِعزُّ َّللاه

 

 
ٌ
  وصية

ٌ
 جامعة

  إنه العلم  : فكتب إليه ،اكتب إلّي بالعلم كِلّه أنّ  كتب إلى إبن عمر: رجال أنّ  سير أعالم النبالءجاء في

خميص البطن من أموالهم، كاّف  تلقى هللا خفيف الظهر من دماء الناس، استطعت أنّ  إنّ  كثير، ولكنّ 

 . تهم، فافعلماعاللسان عن أعراضهم، َلزماً ألمر 
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 (228) نشرة فاعتربوا

 
ّ
 تشكرتعو

ّ
ني أن

ُ
 د يا ب

    َل أحد في الدنيا أقر:ب لقلب األّم من فلذة كبدها، حبها له يبدأ من ررف واحد؛ دون إنتظار للسداد!، وحب

 نت هذه التوصيات من أّم لفلذة كبدها . الباّر منهم مستدام حتى لو ُكبر، فكا

  أي بُني إيّاك أن تتكلم في الناس؛ إَلّ بعد أن تتأكد من صحة المصدر، وإذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن

وإيّاك والشائعة، فال تُصدق كل ما يقال، وَل تصف كل ما تُبصر، وإذا ابتالك هللا بعدو قاومه ، تتهور

 ن العداوه، وادفع بالتي هي أحسـن.باإلحسان، فاَلحسان أقوى م

  ،إذا أردت أن تكتشف صديقاً سافر معه،  ففي السفر ينكشف اإلنسان ويذو:ب المظهر وينكشف المخبر

ألنهم يقولون لك أنت ،  ألّن السفر يكشف األخالق والطبائع، وإذا هاجمك الناس وأنت على حق فافرح

 .  ناجح ومؤثر، فعادة َل يُرمى إَلّ الشجر المثمر

 كراً نم با، بُني عندما تنتقد أحدا، فابصر بعين النحل، وَل تنظر بعين ذبا:ب فتقع على ما هو مستقذر

حينما يثق بك أحد، فإياك أن ، و فالبركة في الرزق صباحاً، وأخاف أن يفوتك رزق الرحمن ألنّك تسهر

، النفس، َل يقع على فريسة غيره ولكن ألنه عزيز األسد الذي لم يصبح ملكاً للغابة ألنه يزأر،، فكن تغدر

 وَل يأكل الجيفة مهما كان جائعاً يتضور.

  تعود يا بني أن تشكر،اشكر هللا فيكفي أنك مسلم، ويكفي أنك تمشي وتسمع وتبصر، اشكر هللا واشكر

أعظم فضيلة في الحياة هي الصدق، واعلم ان الكذ:ب وإن نّجا هو أرذل ،و الناس، فاهلل يزيد الشاكرين

 كن دوماً متفائالً مقبالً على الحياة . ، ! َل تتشكي وَل تتذمر، ةرذيل

  َل تتشمت وَل تفرح بمصيبة غيرك، وإياك أن تسخر من شكل أحد، فالمرء لم يَخلق نفسه !، فسخريتك

 وأنت َل تشعر   أنت تعني أنك تسخر من صنع الخالق عز وجل

. 

 معلومة غريبة فهل تصدق؟
 

 الجنين في بطن أّمه هم القدماء المصريون، وكان ذلك يتم بتجربة بسيطة   أول من استطاع معرفة نوع

ابتكروها، فكانوا يطلبون من المرأة الحامل ألتبول، ثم يُحضرون حفنة صغيرة من القمح وأخرى من الشعير، 

د كرر ى، وقثم تُزرع في البول، فإذا نبت الشعير أوَل يكون المولود ذكرا، وإذا نبت القمح أوَل فالمولود أنث

، حسبما كتب د. خالد الجبير، ومن هنا كان المثل العربي % 900العلماء هذه التجربة حديثا فثبتت صحتها 

 الذي نردده أحيانا: قمحة وَل شعيرة!.

 

 اإلمام علي بن أبي طالب
  منتظر الفرح سيحصل عليه، وصاحب اليقين بفكرته ستتحقق، ومسيء الظن ، يقول:كل متوقع آت 

 فتوقع ما تتمنى . سيناله،
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 (229) نشرة فاعتربوا

 
ُ
 جأةموت الف

 
 ووقوعه بال سبب  سابق  مؤدي له هو ، إن  : "أن النبي قالوروي ب ،الموت الذي يأتي بغتةً على حين غفلة 

ِل : اللهُهمه إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِ هَكاَن ِمْن ُدَعاءِ و" ،"من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة ْعَمتَِك، َوتََحوُّ

 ". َعافِيَتَِك، َوفَُجاَءِة نِْقَمتَِك، َوَجِميعِ َسَخِطكَ 

 َل يهمني رضى وأخلص عملي هلل علّمها بأّن  موت الفجأةبأن  مها الرويثي بعد وفاة ولدها وزوجها كتبت

 ،قط له رريقةعلمني أن الموت ليس ف، وفال أدري أدرك آخره أم َل ،علمني الصالة أول الوقت، كماالناس

 حتى لو كنت صحيحاً .َل يُخلفه وإنما له موعد 

 و ما أحتاج قراءته من القرآن اليوم سأكون في  ،علمني أن ما أحتاج شراءه اليوم يمكن أَل أحتاجه غدا

 . فأقدم وردي من القرآن على كل شيء ،أمس الحاجة إليه غداً 

 وأسّوف التوبة إليه ثم َل أصله  ،سم راعة ومغفرةه يمكن أن أؤّمل الوصول إلى موأنّ  علمني موت الفجأة

 ،وإن لم يأت فقد أخذت باَلحتيار، موسم فاَلزديادالفإذا جاء   ،فالتوبة اليوم واإلستغفار اليوم ،وَل أبلغه

سوى األكفان، فهنيئا لمن عّمر بيته بالطاعات وأنار قبره بالقرآن  ي لن آخذ معي أي شيء  علمني أنّ و

 ات األوان. قبل فووالقربات 

  ّْنيَا "أن الدنيا كلها ، وقيناً من مصارع السوءتمني أن صنائع المعروف عل و  لَِعب  َولَهْ  اْعلَُموا أَنهَما اْلَحيَاةُ الدُّ

 . ليس إَلّ   "اأْلَْمَواِل َواأْلَْوََلدِ  فِي َوِزينَة  َوتَفَاُخر  بَْينَُكْم َوتََكاثُر  

 

 

 احملايدون

 
 ف أنواع التدخل واخطرها، وأقل المواقف أخالقية وانتهازية...كيف ؟، عندما  تشهد قد يكون الحياُد أعن

 ماردا يقتل رفال صغيرا وتُعلن أنّك على الحياد، فإنك قد قررت بإعالنك هذا أن تقف مع المارد ضد الطفل.

   فقد على الحيادوعندما تشهد إنسانا يحمل تنكة بنزين وعود ثقا:ب، ويتجه إلى  بيت ليحرقه، وتُعلن أنّك ،

قررت بإعالنك هذا أن تقف مع مرتكب الجريمة ، أو عندما تشهد في ظالم الليل فتاة صغيرة تتعرض لمحاولة 

 اغتصا:ب، وتُعلن أنك على الحياد، فقد قررت بإعالنك هذا أن تشترك في جريمة اَلغتصا:ب .

  ا تكون المعركة بين حق وبارل، الحياد فضيلة؛ عندما تكون المعركة بين شر وشر، ولكنّه رذيلة عندم

 الحياد ذكاء  عندما يكون الصراع بين ظالم وظالم، ولكنّه حمق عندما يكون الصراع بين ظالم ومظلوم .
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 (230) نشرة فاعتربوا

 عبادات َل حتتاج إىل جمهود
  ن حظ عظيم، ولكبعض المسلمين يستثقلون العبادات الُمجهدة، كقيام الليل مثال، ألنّه َل يفوز به إَلّ ذو

 . !! العظمة في غاية وأجورها وضوء وَل مجهود إلى تحتاج َل هناك عبادات

 غيرها الكثير، فمنها عبادة  ولكن، الذكر فقط!ليست هي ف ،إنها عبادات يغفل عنها كثير من المسلمين

ً ، أي االرض  الخوارر،وهي رجب ثم عبادة حال ،ه األنسب لك في كل ألنّ  ،كان الرضا بما قسمه هللا لك أيا

  . الناس قلو:ب بهما تجبر وتكسب لطيفة كلمات سهلة، عبادة

  لوصول لهدف ل تساعده أن احتاج الناس أحد من إذا تمارس عبادة الناس؛ فهذه حوائج وأيضا قضاء

 ومي بها لك يُشهد لسانك من حلوة صدقة، كلمة الطيبة الكلمة ، ثم عبادةأو في قضاء حاجة معينة ،معين

  الشر. من يحميك  الذي هو ربنك ألن هلل البوارن الظن باألخرين، اترك ُحسن وكذلك عبادة الحسا:ب،

 فهي عبادة عظيمة، ألنك تبذل العلم دون تردد لمن يطلبه، فقد ورد في األثر" ما تصدق   العلم زكاة أما

 بي ديعب ظن عند نا"أ القدسي الحديث باهلل، ففي واألمل التفاؤل الناس بصدقة مثل علم يُنشر"، وعبادة

والتجاوز عن عيو:ب  التغافل يعنيك ف" من ُحسن إسالم المرء تركه ما َل يُعنية"، وعبادة ماَل "، ثم ترك

 األخرين، فهي فضيلة لمن يُحسنها . 

 عندك، و  الشائعات وقف ، وعبادةتكون له ُمعين على الطاعة  هالعل، المخطئوالصبرعلى  اإلمهال عبادة

 أوالهدية عنه أوالصفح المعاملة بلين المسلم قلب على السرور ، أما إدخاليكخأتبسمك في وجه 

وغيرها، فهنيئا لمن تعوّدها وعوّدها ألبنائه وربّاهم عليها،  السارة أوالبشرى الطيبة والكلمة أوالمعونة

 لتكون جزًء من روتين حياتهم .

 

 حافظوا على حرف "القاف "
 َل تستبدلوها بالهمزة!!، عندما أصبحنا ننطق القاف همزة حصل القاف من أجمل حروف اللغة العربية ،

ما يلي: أصبحنا نكتب باأللم أي "بالقلم"، ونشتري األغراض من السوء" أي "السوق"، وندعو لبعضنا 

وأنفسنا بسعة الرزء أي "الرزق"، ونحب من صدء أي "صدق"، ونفتح البا:ب لنستقبل الطارئ أي" 

آلمة أي "القامة " ، فال تظلموا القاف وتصغروه، فهو حرف شدسد مفخم، الطارق"، ويُعجبنا رول ا

 ومن حروف اإلستعالء والفخامة.

 

 
ٌ
قالء أربعة

ُ
 الع

  من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله ، ومن أرضى خالقه قبل أن يلقاه ، ومن صلّى

 قبل أن يُّصلى عليه .
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 (231) نشرة فاعتربوا

 
ُ
 لتصحيحِ مفاهيمهمسة

 الجسد والروح " تحدث فيه عن ررفان نقيضان يتصارعان، وبينهما  مصطفى محمود كتا:ب الدكتور"

، تُحلق به ا لروح في علياء المعاني السامية، ويقيده الجسد الفاني بأغالل محكمة يعيش اإلنسان في كبد 

 .من شهوات ورغبات وعادات وتقاليد

   ِةً ثُمه َجعََل ِمن بَْعد ن َضْعف  ثُمه َجعََل ِمن بَْعِد َضْعف  قُوه ُ الهِذي َخلَقَُكم ّمِ ة   قُ وفي عالم الجسد يقول تعالى"َّللاه وه

 ديا يجب أن تصدق بأنك كبُرت في السن، ولكنّ َضْعفًا َوَشْيبَةً"، فجس

من عالم آخر َل تشبه عالمنا  والروح َلتشيب وَل تشيخ ألنها ما جسدك إَلّ وعاء توضع فيه روحك، 

 بشيء، وَل يعلمها إَل هللا، فإياك أن تستسلم وتحبس روحك في إرار جسدك .

  ،ساعد الجميع وامنح الحب، وثـق باهلل في كل خطوة تخطوهاحلّق في عالم التفاؤل 

 وازرع الخير في كل مكان، فال راحة لمؤمن إَلّ بلقاء ربه، شرر أّن نفهم حقيقة اللقاء .

  ،ولألسف كثير منا يفهم هذه العباره خطأ، َل يُشترر أّن يكون اللقاء بعد الموت فقط،! فالصالة لقاء

لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبّر الوالدين لقاء، وصلة  والصدقة  والمناجاة لقاء، والِذكر لقاء، والتفكر لقاء،

األرحام لقاء والتودد إلى الناس لقاء، والعلم لقاء، واألد:ب مع الناس لقاء، وقيام الليل لقاء، وزيارة 

 المريض لقاء، وتفريج كربات المسلمين لقاء.

 ه الكريم في آخر سورة الكهف:فهل أدركنا كم فرصة لدينا للقاء هللا تبارك وتعالى؟ وهو يقول في قرآن      

 ." " فََمن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوََل يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا

 

 
ٌ
  وصية

ٌ
 جامعة

  العلم  إنه  : فكتب إليه ،اكتب إلّي بالعلم كِلّه أنّ  كتب إلى إبن عمر: رجال أنّ  سير أعالم النبالءجاء في

تلقى هللا خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاّف  استطعت أنّ  إنّ  كثير، ولكنّ 

 . تهم، فافعلماعاللسان عن أعراضهم، َلزماً ألمر 

 

 نتائج انتخابات الرئاسة األمريكية
  : ليس لها صديق من األّمة اإلسالمية يقول الشيخ الغزالي تعقيبا على نجاح أحد الرؤساء في أمريكيا

وَل من  ،، ومن يطلب الخير عند هؤَلء فهو أحمق، أل يدري من يومهاسياسي وحكومات أمريكا وأروب

قوم ، فلن تأن نصل ما انقطع من حبالنا معه ويجب أن نعود إليه غده شيئا، ليس لنا صديق إَل هللا، ويجب

 لنا قائمة إَلّ أن نعود إلى هللا، ونلتزم أمره .

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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 (232) فاعتربوانشرة 

 أثنان يف اجملموعة خطريان
  إنتبهو!.. معكم أثنين في القرو:ب قد تغيب عنكم حقيقتهم وخطرهم، َلبّد من تحذيركم منهما ألن أمرهما

هام وحساس، قد ترددت في كتابة أسماءهم، حتى أتضح لي أّن مصلحتنا تقتضي أن أذكرهم لكم حتى 

 عن الكثيرين منا. تحذروا منهم، ألّن دورهم خطير قد يغيب

  علما أّن بعضكم عرفهم وعرف أساليبهم، فتعامل معهم بحذر شديد، ولكن البعض لم تظهر له حقيقتهم أو

أنّه تجاهلهم ولم يقم بالدورالمطلو:ب تجاههم بل قد يُحسن الظن بهما، قد يقول البعض عجل بكشف 

بمعرفة األسماء، ولكن العبرة بعد ذلك األسماء حتى نعرفهم ونتجنبهم، تمهل عزيزي قليال فليس العبرة 

 كيف سنتعامل معهما عند معرفتهما . 

  ،ربّما البعض سيحتج على هذا األسلو:ب، ولكن ما قصدت إَلّ إصالحهم وتقويمهم وتعديل سلوكهم

ودَللتهم على الخير، مما يعود علينا جميعاً بالفائدة والنفع في الدنيا واآلخرة، مع العلم أن البعض قام 

 ذا الدور معهم ووجد آثارا إيجابية وجيدة، أّما أسمائهم فهي:  به

  ول هو اللسان، هذا العضو الخطير،الصغير في حجمه الكبير في ُجرمه، كم أورد الناس المهالك ولم ألا

يتنبه له إَلّ من رحم ربي، بل أّن هللا قال: "ما يلفظ من قول  إَل لديه رقيب عتيد"، فهو مصدر الغيبة 

ة والكذ:ب والسب واللعن والكالم الفاحش، ولكن ياله من عضو فعال في الخير والشرإذا أُحسن والنميم

 استعماله، فبكلمة واحدة قد يُدخلك الجنة وبالعكس.

  أّما الثاني فهو القلب، فإن هللا َل ينظر إلى صورنا بل إلى قلوبنا وأعمالنا،هذا العضو إذا صلح صلح الجسد

كله، وَل ينجوا يوم القيامة إَلّ من أتى هللا بقلب سليم، بعيدا عن الحسد والِكبر  كله، وإذا فسد فسد الجسد

والحقد والغّل، وهذا العضو شديد التقلب، فكان هذا الدعاء،" يا مقلب القلو:ب ثبت قلبي علي دينك"، فليتنا 

 نسعى إلصالح قلوبنا من أمراضها .

 

 أنواع شياطني األنس !
  رئيسيان، شيارين الجن وشيارين اإلنس، شيارين الجن ُكثر، الشيارين بشكل عام نوعان

ولكّن شيارين اإلنس فهم ثالثة أنواع؛ نوع  يخاف من آية الكرسي، ونوع  يخاف من فقدان 

 الكرسي، ونوع  يُصفق للجالسين على الكرسي، وما أكثرهم! .

 

خلع َل القرآن سيخبو
ُ
 ! وَل احلجاب سي

 ق فكسرى ُمزّ  ،هذا الدين منصور   حزنا يمنعك من العمل، ألنّ  َل تحزن لما آل إليه حال األمة

، فكيف بمن يريد أن يطفئ نور َّللّا ويُبّدل صلّ هللا عليه وسلمُملكه بتمزيق كتا:ب للرسول 

 . ومن تخلّف عنها تاه،  من ركَب فيها وصل، قافلة اإلسالم سائرة ،شريعته ؟!
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 (233) نشرة فاعتربوا

 امة ؟أنواع الفوز يوم القي

  ُبأنّه النجاح والظهفَُر بالخير، والنهجاةُ من الشر، وكل  منّا يسعى لذلك، بعضنا يسعى للفوز في  يُعّرف الفَْوز

مغانم الدنيا دون تحّري الحالل والحرام، فهما بنظره سيان، ومنّا من يعمل لذلك، ولكّن بما يُرضي هللا 

 حراما تجنبه .تبارك وتعالى، فما كان حالَل أخذ به، وما كان 

  والفوز عند هللا تعالى ثالثة أنواع كما جاء في القرآن الكريم، النوع األول هو الفوز المبين،  وهو مجرد

، َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئِذ    فَقَدْ  النجاة من النار، قال تعالى :"قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَا:َب يَْوم  َعِظيم 

ِلَك اْلفَْوُز اْلُمبِيُن". َرِحَمهُ ۚ
 َوذََٰ

  اّما النوع الثاني فهو الفوزالكبير: وهو مجرد دخولك الجنة، قال تعالى :" إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا

ِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِيُر".
اِلَحاِت لَُهْم َجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ۚ ذََٰ  الصه

  اْلُمْؤِمنِيَن أّما النوع الثالث ُ فهوالفوز العظيم: هو الفوز برضوان هللا سبحانه وتعالى قال تعالى:"َوَعَد َّللاه

ِ َواْلُمْؤِمنَاِت َجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َريِّبَةً فِي َجنهاِت َعْدن  ۚ وَ  ِرْضَوان  ِمَن َّللاه

 ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم".أَْكبَُر ۚ ذََٰ 

  نسأل هللا الفوز العظيم والفوز الكبير والفوز المبين لي ولكم ولوالدينا وذرياتنا، ولكل علماء الميدان

 العاملين، وجميع المسلمين والمسلمات األحياء منهم واألموات . 

 

 !أفكلما اشتهيت اشرتيت؟
  ما اشتهيت كلّ ما تهفو نفسك إليه، فإّن كنت ممّن يقول أهل العلم:  من اإلسراف أن  تشتري كل

حت؟ أفكلما تعبت استر،! فمتى تتعلم التقوى؟  أفكلما خلوت عصيت؟!، فمتى تتعلم الصبر؟  اشتريت؟

 .أفكلما يُسر لك تماديت؟ فمتى تبدأ التوبة؟!،فمتى تتعلم المقاومة؟

  ثم  ،ثم يلحق بهما الذكر،لليل والخوف من هللافيرحل معها القرآن الكريم والصالة وقيام ا، المعصية كتأتي

 .وقلة البركة في الوقت والمال سر الحالويأتي عُ  ،تذهب الطمأنينة

له ثم يسهل ثم يُستساغ  ثم يُْؤلف  ثم يحلو ثم يُطبع على القلب  : وتذكر أنّ  بحث ثم ي ،أصعب الحرام أوه

هبِعُوا ،"القلب عن حرام آخر  ".إِنههُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِين   ْيَطانِ ُخُطَواِت الشه  َوََل تَت

 

 قواعد رمبا تغري حياتك لالفضل
 

َل تبالغ في حبك للناس حتي  ،شفق عليك أحدكن قوياً حتى َل يُ  ،ودفن األسرار  أد:ب من آدا:ب الفراق

 نإقرأ من القرآن بقدر ما تريد م،َلتسمع عنيوعزة نفسك، إسمع مني إعتدل فى كل شيء إَل ّ، َلتنكسر

 . بي خيراً  أو اكفيني شر ظنونك ،السعادة
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 (234) نشرة فاعتربوا

 الشقراء وسط امللتحني

  ُعلى التأكيد أنهم شريرون، أما الشقراء  دائماوحرص اإلعالم   ،والتجهم التشدد ي رالبانملتحعن  رفع

 . نجليزية ايفون رايلي التي اعتقلها نظام رالبانإلصحافية االفهي 

   من هذه التجربةبه ما خرجت بفيها قصة إعتقالها، و شرحتل في الكويت؛ حاضرة ممتعةألقت رايلي م، 

 . لشعو:بلتضليل من عالم الما شكل لها إنقالبا على كثير مما يجري في م

  ،األيام العشرة ريلة أرالت رايلي الحديث عن المعاملة الغريبة والحسنة والمبهرة لحركة رالبان تجاهها

وسخريتها منهم وتحديها لهم، وأخيراً البصقة  ،، لقد ذكرت جرأتها عليهم وشتمها لهمعتقلت فيهاالتي اُ 

 من رالبان. القوية التي قذفتها في وجه أحد محاوريها

   ُسن كل هذا وغيره من اإلهانات والتحدي لم يكن له أثر على رجال الطالبان الذين استمروا في ح

تشوني لم يف ،ليزية متخفية في لباس أفغانيةجنإلحظة أنني  قالت: حتى عندما اكتشفوا من أول ،معاملتها

 .شخصيا بل استدعوا امرأة قامت بتفتيشي بعيدا عن أعين الرجال!

 مصدر األخالق  ،قرأ القرآنأأن  يووعدتهم بدوري، بإرالق سراح نيليست عدواً؛ وعدو نيعندما عرفوا أن

ار وجهها بحجابها: بعد إرالق سراحي إجتمع أخفت شقو أسلمت تقول الشقراء رايلي التي ،اإلسالمية

 . مئات الصحافيين ينتظرون قنبلة تصريحاتي ضد الطالبان

  !وقرأت ترجمة القرآن وفيت بوعدي، دموا وخيم عليهم الصمت!فصُ ، فكان جوابي: لقد أحسنوا معاملتي 

 .تقولها في كل لقاء بخاتمة انهتو ،، وتعرفت على اإلسالم، ثم أسلمتُ الكريم

 ،الذي أعطاني إياه نظام رالبان في السجن هناك ؛س الشرعي اإلسالمياني ألقي محاضرتي عليكم باللبإن

ام أبوغريب للنظ وأحمد هللا أنني سجنت في نظام يصفونه بالشرير، ولم أسجن في معتقل غوانتاناموأو

طوا رقبتي بحزام ويرب كيال يغطوا رأسي بكيس ويلبسوني مريوَلً برتقالياً، ،األميركي الديمقراري

 ويجروني على األرض بعد أن يعروني!!.

 يف البيت اَلبيض "ةالكيبا"وستبقى 

  :بنة ترامب ايفانكا متزوجة من اليهودي كوشنير، فإن اإلعالم إإذا كانت يقول الشيخ كمال الخطيب

ايدن هانتر ابن ب وإنّ ، دعى هاوردبنة بايدن آشلي، متزوجة من يهودي يُ إيكشف اليوم أن ساَلسرائيلي 

وإذا لم يكتفوا بهذا، فإن كاماَل هاريس، نائبة الرئيس بايدن، متزوجة من ، كذلك متزوج من يهودية

 يهودي يدعى دوچالس آمهوڤ.

  ّلن  "التي كان يلبسها كوشنير" القطعة اليهودية  ةالكيبا وقد لّخص اَلعالم اَلسرائيلي ذلك بالقول: "إن

وَل  ،فال تفرحوا كثيًرا، جودون بكثرة في عائلة بايدن ونائبته"تغيب عن البيت األبيض، حيث هم مو

، وكما الغزالي رحمه هللا: لجانب إسرائيل منحاز ألنّه ،تطبلوا لبايدن حتى َل تنصعقوا من هول المفاجأة

ُ  إِْن يَْنُصْرُكمُ  ليس لكم صديق إَلّ هللا،"  ".لَُكمْ  فاَل َغاِلبَ  َّللاه
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 (235) نشرة فاعتربوا

 املخابرات!شبح 

  يقول أحدهم: أيام ما كانت المخابرات تعتقل أيه واحد ُمطلق لحية، كان هناك صديق من جيراننا يُدعى

ُخضْير يُطلق لحية رويلة ليخفي اإلعوجاج في فّكه، ومرة كنُت راكباً البسكليت ذاهباً إلى شغلي، وإْذ 

 بسيارة جيب وفيها ثالثة رجال يلبسون سترات سوداء.

  هم مرعبة!، سألوني أين بيت خضير؟، فأرشدتهم إليه، ثم سألوني عن أخالقه ودينه، لما تأملُت شخصيات

بهم صار عندي حدس وِحس  استخباريٌّ وعقلي صار يضر:ب أخماس بأسداس!،فخطر لي أن هؤَلء 

 مخابرات يبحثون عن خضير َلعتقاله  بسبب لحيته. 

 ماً الشهادة هلل؛ خضير رجل آدمي وريب، ولكن أنا و خطر ببالي أنهم يعتقدون أنه متعصب ومتطرف،عل

 خفُت عليه منهم، وكذّبُت عليهم ولم أقل لهم الحقيقة عن أخالق خضير.

  وقلت لهم: يا عمي خضير أكبر نسونجي، وشّريب خمر بالحارة، وبحياته ما ركع ركعة هلل، فصاروا

  يخاف. يتضاحكون ثم ركبوا سيارتهم وانصرفوا، أنا لم اخبر خضير حتى َل

  اختفى خضير، ولم أعد أشاهده َل بالشارع وَل بالشغل، ومضى عشرون يوماً على هذه الحال، فذهبُت

أسأل أّمه عنه أين خضير؟،قالت: صار له عشرون يوماً وهو مريض يا إبني، فناديُت عليه وخرج، وإذا 

 به أصفر اللون، غائر العينين كأنه رالع من القبر.

 ؟!، قال: كنُت أحبُّ فتاةً، وقبل الخطبة بيومين، جاء أهُل الفتاة وسألوا عني وعن فقلُت له: خير ما بك

ير، ومابخاف هللا، فقلُت في  أخالقي، وَل أعرف إبن الكلب الذي شهد علّي زورا وقال: إني نسونجي، وسّكِ

ْن لم تكن إنفسي: لقد قضيُت على مستقبل خضير، بسبب مشاعري اإلستخباراتية الغبية، ولذلك َل تجتهد 

 لديك مؤهالت في الموضوع .

 
ّ
 إن

ا
  ما خلقت

ا
 لزمانك

 

 إذا  ،إنما خلقت لزمانك، ولن يتكرر عمرك، فال تفنه في لعن الزمان،اصنع كما صنع سابقوك : صاحبي يا

  لين أدوا مهمتهم زمان كانوا في زمان قاس أدوا مهمتهم، وإن كانوا في

 َر:ِبّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك  ما استحقتلو يتغير حاله أ هلو انتظرت امرأة فرعون حتى ينجلي زمانف "

فالمصلحون َل "، مؤمن آل فرعون"حتى يأتي الفرج ما استحق لقب  هبن عمأولو انتظر  "،اْلَجنهةِ  فِي بَْيتًا

 .!! فهمائيختارون أزمنتهم، لكنهم يعرفون كيف يملئون صح

 ،واعلم أن الذي خلقك ، و كانت الدنيا كلها ضدكول وابن لآلخرة صرحك بجليل عملك، اصنع عند هللا مجدك

 . ما حاسبك على ما َل تملك وإَلّ ؛  لزمان أعطاك فيه أدواتك وقدراتك
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 (236) نشرة فاعتربوا

 
ُ
شرى سارة، ت

ُ
 ب

ُ
 من كورونا العامل نقذ

  الدكتور المسلم "أوغور شاهين" وزوجته الدكتوره المسلمة" أوزليم توريتشي"، مهاجرين من تركيا

إلى ألمانيا، ومذ درسا الطب فيها، كانا متفوقين وجادين في عملهما. وابحاثهما، سيُنقذان العالم بأسره من 

 جائحة كورونا، بسبب ما أنتجاه من مطعوم فعّال. 

 وإذا تذكرنا المسلم عمر إشراق، المالك للشركة MedTronic)   التي تملك حصريا سر ُصنع جهاز )

ع بسره ومنحه مجاناً لكل من يريد انتاجه، إلنقاذ البشر من كورونا، وكثيرون حيث تبر، التنفس الصناعي

 من النصف مليون عالم مسلم يعملون بصمت في الغر:ب . 

 فبداء العمل فيشعر بأن البشرية على الحافةو انتابه الفزعف ،كورونا المستجد عرف شاهين خطورة ، 

رريقاً صعباً لم يسبق أن سلكه أي لقاح  وجتههو وز واختار ،فرنكفورت قر:ب  ( BioNtech) شركته

 البشري أن جهاز المناعة هفريق وبعد جهد وجد  ، سلك رريقا علميا متسلسال صحيحا،في التاريخ

 .%10ممتازة، وصل إلى  لمطعومه بشكل استجا:ب

 نطلقت،ا ركةاشمفايزرعلى ال وألن السباق مع كورونا على أشده؛  ولتسريع اإلنتاج اتفق مع شركة 

وعلى  ،الشركتان لنجاحتنبه ترامب  ،في المراحل األولى إلى الثالثةبتسلسل دخلتا و، العملالشركتان في 

 مليار دوَلر. 2الفور أعلن عن عقد شراء هو األكبر في حدود ال

   :ألف متطوع 44بيانات المرحلة الثالثة اتسعت ل ، وأن نحن نعمل بأقصى سرعة يسمح بها العلميقول، 

هذه نسبة عالية ومفاجئة نعرفها في اللقاحات و ،في المائة 10ح يحقق معدل حماية يصل إلى إن اللقاو

س قال الرئيو ،"إنها لحظة تاريخية":قالت رئيسة فريق تطوير اللقاحو ،األكثر استقراراً مثل الحصبة

ي  في كي األلمانالتر المسلم اهينشنجح .... لقد فايزر"إنه يوم عظيم للعلم واإلنسانية"شركة التنفيذي ل

 .مغامرته العلمية المذهلة

 

 احمها يا علي
  إمحها يا علي واكتب محمد بن عبدهللا لعلي: صل هللا عليه وسلم في صك صلح الحديبةقال رسول هللا، 

تجاوز عني ، ياستراتيجية النبي للحفاظ على اإلسالم والتي لم يستطع لحظتها كبار الصحابة استيعابها إنها

تحول من الجدل الهادر لألوقات الثمينة إلى ، للحفاظ على العظائم التي كانت تنتظر األمةعن الصغائر 

 .اَلنشغال بما ينبني عليه من األعمال القويمة

 ية جل قفزة استراتيجألخطوة تكتيكية للوراء ، خسارة لحظية ألجل مغانم استراتيجية، يعني امحها يا علي

ع فما بالكم م،استراتيجية نبينا مع كفار قريش، وكانت نبينا مكة امحها يا علي فتح بها  ،مبهرة لألمام

 صحبه ومع من شارره الهدف والهم والحزن والغم .

 تطلب ت، تحتاج إلى نفسيات َل تصيبها نشوة السلطة والقوة أو نشوة القدرة على اَلبتزاز؛ امحها يا علي

 سالمية لترجمتهاَلمة األحوج أبناء اما أ، شجاعة المسامحة من جهة وشجاعة اَلعتذار من جهة أخرى

 أجملها من استراتيجية نبوية . وما على أرض الواقع
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 (237) نشرة فاعتربوا

تني بالتمر ومل تنزع منه النوى
ٔ
 جي

 
  ويدخل بيتا كل يوم،  يخرج ٕالى ٔارراف المدينة بعد صالة الفجر الصّديق بكر ؤابكان أمير المؤمنين

هذا  ره س وكان عمر يعرف كل ما يفعله ٔابو بكر الصديق من خير ٕاَلّ ، ى بيتهصغيرا لساعات ثم ينصرف ٕال

ليشاهد بعينه ما بداخله، وليعرف ماذا يفعل فيه  قرر ُعمر دخول البيت بعد خروج ٔابو بكر منه، البيت

 ليقلده. الصديق بعد صالة الفجر

 ليس لها ٔاحد؛ ، وقوى على الِحراك ت َل عمياء العينينا وجد عجوز، حينما دخل عمر هذا البيت الصغير

 :فٔاجابت العجوز وقالت"، يقصد ٔابو بكر الصديق"ماذا يفعل هذا الرجل عندكم وسألها:  عرفها بنفسهف

ومن ثم يُعد لي الطعام ، وهللا َل ٔاعلم يا بُني ؛ فهذا الرجل يأتي كل صباح وينظف لي البيت ويكنسه

 " .وينصرف دون ٔان يُكلمني

  وذات يوم، ٔابو بكر قام ُعمر باستكمال رعاية العجوز الضريرةولما مات 

جثم "، جٔيتني بالتمر ولم تنزع منه النوى"قالت : ؟، ٔادراكي قال عمر : وما،  قالت له : ٔامات صاحبك

"لقد ٔاتعبت الخلفاء من  وفاضت عيناه بالدموع وقال عبارته الشهيرة:، عمر بن الخطا:ب على ركبتيه

 .بكر" بعدك يا ٔابا 

   خالق التي انهارتَلوا التعاون مشاعرضياع أم نبكي حالنا على ؟!، انبكي ٔابا بكر ٔام نبكي عمرواليوم؛، 

فكم من يتيم مشرد يبكي وَل من سامع؟! وكم من أرملة تنخو أصحا:ب المرؤة إلنقاذ فلذات كبدها وَل من 

ْسئُولُونَ  َۖ إِنهُهم َوقِفُوُهمْ  مستجيب ؟!"  " .مه

 

 رعطاءك يفتقدك اآلخرونعلى قد
 
  ،روعة اإلنسان ليست بما يملك بل بما يمنح، فالشمُس كتلة  من نار، لكنّها أعطت الكون أجمل ما لديها

فال غنى عنها، وبعض الناس كمفاتيح الذهب، يفتحون كل قلب بُحسن كالمهم، وروعة مشورتهم، وكريم 

يل، فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخالقهم، فاألخالق؛ هي الروح التي َل تموت بعد الرح

 أخالقك  الجميلة .

 

 مع الدعاء
ا
 َل يأس

 
  ا تاُلقيه من الشدائد، وقد تشعُر بيأس  وألَم  في قلبك مّما تُعانيه من تتابع البالء قد تُظِلُم الدنيا في وجهك ممه

يُكم عليك وروله، فتذكر قوله تعالى: " ُ يُنَِجّ نْ  قُِل َّللاه "، فما عليك إَلّ الدعاء والتوبة َها َوِمن ُكِلّ َكْر:ب  ِمّ

جاء، وَل ُحْزن مع الثقة في هللا، وَل واَلستغفار ورول الُمناجاة،  فال يأَس مع الدعاء، وَل قنور مع الره

ة التعلُّق به، وَل همه مع ُحْسن الظِنّ في هللا، وَل ضْعف مع ِصدق التوكُّل على هللا،"  شقاء مع قوه

يُكم َمن لْ قُ  ن يُنَِجّ  ". ُظلَُماِت اْلَبِرّ َواْلبَْحرِ  ِمّ
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 (238) نشرة فاعتربوا

 أنواع الفوز يوم القيامة
  
  ُبأنّه النجاح والظهفَُر بالخير، والنهجاةُ من الشر، وكل  منّا يسعى لذلك، بعضنا يسعى للفوز في  يُعّرف الفَْوز

ما بنظره سيان، ومنّا من يعمل لذلك، ولكّن بما يُرضي هللا مغانم الدنيا دون تحّري الحالل والحرام، فه

 تبارك وتعالى، فما كان حالَل أخذ به، وما كان حراما تجنبه .

  والفوز عند هللا تعالى ثالثة أنواع كما جاء في القرآن الكريم، النوع األول هو الفوز المبين،  وهو مجرد

، َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئِذ  فَقَْد النجاة من النار، قال تعالى :"قُْل إِنِّي أَ  َخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَا:َب يَْوم  َعِظيم 

ِلَك اْلفَْوُز اْلُمبِيُن".
 َرِحَمهُ ۚ َوذََٰ

  اّما النوع الثاني فهو الفوزالكبير: وهو مجرد دخولك الجنة، قال تعالى :" إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا

اِلَحاِت لَهُ  ِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِيُر".الصه
 ْم َجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ۚ ذََٰ

  اْلُمْؤِمنِيَن ُ أّما النوع الثالث فهوالفوز العظيم: هو الفوز برضوان هللا سبحانه وتعالى قال تعالى:"َوَعَد َّللاه

ِ َواْلُمْؤِمنَاِت َجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر خَ  اِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َريِّبَةً فِي َجنهاِت َعْدن  ۚ َوِرْضَوان  ِمَن َّللاه

ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم".  أَْكبَُر ۚ ذََٰ

  نسأل هللا الفوز العظيم والفوز المبين والفوز الكبير لي ولكم ولوالدينا وذرياتنا، ولكل علماء الميدان

 والمسلمات األحياء منهم واألموات . العاملين، وجميع المسلمين 

 

 طوق النجاة
 
 لتصبح األرض ، حتى تختفي اليابسة تماما، ويتفجر من األرض  ،ينهمر الماء من السماء بقوة كبيرة

 .فهل هناك أمل في نجاة أحد؟!، يرتفع حتى يغطي الجبال، بحرا كبيرا

 :ِلَك  "جيب:آن يُ القر، لكّن الكل هالك َل محالة! ،َل نجاة ألحد العقل يجيب ي ُرُسلَنَا َوالهِذيَن آَمنُوا ۚ َكذََٰ ثُمه نُنَّجِ

فكل حدث تكون النجاة فيه بشكل مختلف عن ، َل أحد يعلم، !النجاة؟ تكون كيف "،َحقًّا َعلَْينَا نُنجِ اْلُمْؤِمنِينَ 

 . تختلف األسبا:ب والمنجي هو هللا، غيره

 على موسى ومن  القضاء على يعزم السفينة، وفرعون في معه ومن نوح ينجو ذلك ورغم تغرق فاألرض

 . معه، فيفرق هللا البحر، فيعبر موسى ومن معه، ويغرق فرعون وجنوده

 نجاة المؤمنين قانون امرأته،  إَل معه، ومن لور وينجو عقب، على رأسا قُراهم تنقلب لور قوم وهاهم

 . الحينوق نجاة للصر فهناك ، والمعاناة الصعا:ب كانت ، فمهماإلهي
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 (239) نشرة فاعتربوا

 البالء واَلبتالء
  البالء واَلبتالء كالهما من هللا يبلونا بهما كما الخير والشر، فنحن في هذه الحياة الدنيا في اختبار

فيبلوها هللا بشيء علّها تعود  ،لألمة المسلمة بسبب ذنوبها وإعراضها عن ربّها، والبالء يكون وامتحان

 ،اَلبتالء هو أخّص وأقّل شمولية من البالء ألنّه خاّص بالمسلمين الطائعينو صفح والعفو،لربها راجية ال

 . كاختبار لهم من أجل التمحيص ورفعة الدرجات

  ِمْن َجْهِد اْلباَلَِء، َوَدَرِك الشهقَاِء، َوُسوِء  ":قال في دعاءه الجامع النبي أن البخاري روى ِ ذُوا بِاَّلله تَعَوه

به من  له راقةَ  َل وما ومشقة، شدة من المرءَ  أصا:ب ما كل البالء هو فجهد "،، َوَشَماتَِة األَْعَداءِ اْلقََضاءِ 

 قِلهةُ ، واألخبار المنغصة التي تمأل قلبه بالهموم واألحزان والنكدوالديون واألمراض و المصائب والفتن

 . الماِل مع كثرة العيال

  دنيوي السعادة، وهو ضد ويلحقني، والشقاء الشقاء ييدركن أن بك أعوذ الشقاء؛ أي أّما درك 

 وعدم والملهيات، الدنيا وراء واللهث بالمعاصي، والبدن القلب انشغال فهو :الدنيوي أما:وأخروي

 افأنت بهذ ،فإذا استعذت باهلل من درك الشقاء، فهو أن يكون المرء من أهل النار ألخروي:ا التوفيق، وأما

  في الدنيا واآلخرة.تطلب من هللا السعادة 

 فالواجب هو  أصابك إن ويحزنك، ولكن يسوؤك الذي القضاء من باهلل تستعيذ أن فهو :القضاء أما سوء

 الحكم مثل ،أن يحميك هللا من اتخاذ القرارت واألقضية الخارئةو ،الصبر مع اإليمان بالقدر خيره وشره

  .أو الزوجات   وَلداألأوالوصية أو في العدل بين 

 كَ  من شماتة باهلل اَلستعاذة هو يراوأخ  تفأن لفِرُحك، ويَْغتَمُّ  يسوُءك، ما لك حصل إذا يَْفَرحُ  األعداء، فعَُدوُّ

قد ى، فيُبتَل أن يلبث فال بأخيه، يشِمت من ، فمن الناستسأل هللا أن َل يجعلك َمَحله شماتة  وُسخريه  لهم بهذا

 .والعافية العفو هللا ، فأسألتشمت بفقير فَتُْبتَلَى بالفقر

 

 صلة الرحم
 

 قال: كيف مات ؟، قيل لسعيد بن المسيب رحمه هللا: لقد مات إبراهيم بن محمد بن رلحة 

 ،يأبىَٰ هللا أن يموت مثله هكذا ،فقال: َل يمكن هذا، وهو فيه قيل له: انهار عليه قصره

ً   فأخرجوا إبراهيم ،فنبش الناس القصر وأزالوا ما تهدم منه  ،ما به كسر، وَل في جسده خدش فوجدوه حيا

وواصل الرحم يوقىَٰ ميتة   فقال: ألنه واصل للرحم،، عرفت أنه لم يمت تحت الهدم ؟ فقيل لسعيد: كيف

 .صنائع المعروف تقي مصارع السُّوء واآلفاتء، والسو
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 (240) نشرة فاعتربوا

 الوقف اَلسالمي عرب التاريخ

 ه؛ رلباً لألجر،فمن آثار الرحمة في المجتمع التعاون بينهم، الوقف هو حبس عين المال وتسبيل منفعت

وإيجاد أوقاف مختلفة، مثل "وقف الزوجات الغاضبات"، وهو بيت يُعدُّ فيه الطعام والشرا:ب، تذهب 

إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفور، وتظل آكلة شاربة إلى أن تصفو النفوس، فتعود إلى 

 بيت الزوجية من جديد.

  وقف األواني المكسورة ، وهو شراء زبادي من الخزف الصيني، فكلُّ خادم ُكسرت آنيته، يذهب إلى

 الوقف فيترك المكسور، ويأخذ صحيًحا ، وبهذا ينجو من العقوبة.

  وقف الكال:ب الضالة، وهو وقف يُنفق من ريعه على إرعام الكال:ب التي ليس لها صاحب، استنقاذاً لها

ى تستريح بالموت، ثم وقف األعراس وهو إلعارة الحلي في األعراس للفقراء، من عذا:ب الجوع، حت

 ثم يعيدونها، حتى يكتمل الشعور بالفرح. 

  ثم وقف مؤنس المرضى، وهو وقف يُنفق منه على  اصاحب الصوت الرخيم  وحسن األداء، فيرتلون

يخفف عنه، وإيناس  القصائد الدينية حتى مطلع الفجر، للتخفيف عن المريض الذي ليس له من

 الغريب الذي ليس له من يؤنسه .

  ،وقف خداع المريض، ويتم من خالله تكليف ممرضين أن يقفا قريباً من المريض، بحيث َل يراهما

فيقول أحدهما إن ربيبه يقول: أنه َل بأس فيه، فهو مرجو البرء، وَل يوجد في علته ما يُشغل البال، 

 .و ثالثة أياموربما نهض من مرضه بعد يومين أ

 من رسالة املؤمتر اخلامس لإلخوان املسلمني

  يوصي اإلمام حسن البنا رحمه هللا شبا:ب اإلخوان بما يلي : أيها اإلخوان المسلمون احرصوا على أن

تكونوا صادقين، َل تتجاوزون الحقيقة، وأن تكوندعايتكم في حدود األد:ب الكامل والخلق الفاضل 

قلو:ب وتأليف األرواح، واستشعرا كلما ظهرت دعوتكم أن الفضل في ذلك والحرص التام على جمع ال

ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن َهَداُكْم ِلإْلِيَماِن إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن"كله هلل "  بَِل َّللاه

 كورونا مل يبقى إَلّ الدعاء

 حلول السممءاء،  " يا رب لقد طال الوباء، وتعب األطباء، وقل الدواء، وعجزت حلول األرض، وبقيت

وزاد خوفنا على األحباء، فأصرف عنا هذا الوباء الذي عجزعنه العلءاء، فبقوتك وقدرتك ارفعه عنا 

 يارب؛يا ذا الجالل والءّن والعطاء"
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 (241) نشرة فاعتربوا

 كلمات من قلب موجوع
  ،حزان واتراح وفقد أفي كل يوم  ،كأننا نشاهد الحلقات اَلخيره من مسلسل هذه الدنياأنظر وفكر وتدبر

 .أوأن تساهم بدفنه ،إن مات اخاك َل تستطيع أن تذهب لجنازته، وأوجاع

  يخاف أن يضم أوَلده إن جاء من عمله  واَل:ب،خ َل يستطيع عناق أخيه إن جاء من سفرألا، لم هذاأي أ

إن سلمت ، بيك تخشى تقبيل أيديهم أو خدهمأمك أو ألإن جئت ، أو أن يشاركهم غداءهم على سفرة واحده

 إلى أن تعقم يداك ..  على أحدهم تبقى في توجس

 هل ننتظر بالء أو وباءا أكثر من هذا ف ،ن بقيت فيه فأنت في ضجرإو ،إن خرجت من بيتك فإنت في خطر

دنا فق ؛يكفينا ما فقدنا، بالرجوع والتوبة واَلستغفار َلّ إوهللا َل رريق وَل عالج ، لكي نتو:ب أو نؤو:ب

 واإلنتاج.العمل البركة في  اء، وفقدنااء واألربالعلم

  آنالقرفيها  تدارس نا فقدنا جمعات كنّ ، حبا:ب في جانب آخر من هذا العالم يخافون القدومألفقدنا رؤية ا 

سمعنا اصوات الدعاء والرجاء  هالّ ،  سمعنا اصوات التائبينهاّل ؟!،ماذا بعد ، وحفظه الكريم

 كفانا إعراضا. ،كفانا حقدا لبعضنا، راكفانا استهتا، كفانا لهوا، والمتضرعين

  هم إنا اللالبالء والوباء،  دعونا نتبتل لربنا عسى أن يرفع عنا ،على مصاحفنا قراءة وحفظا دعونا ننكب

ليك من ذنوبنا فال إونبرأ  ،فال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ،جاهر بمعاصيهنبرأ اليك من كل عاصي يُ 

  بحفظك.واحفظنا  والغالء ء والوباءتؤاخذنا بها وارفع عنا البال
 

 اغتنم مخسا قبل مخس
 حتك وص، اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك:" قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لرجل وهو يعظه

 . "وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك ،وغناك قبل فقرك ،قبل سقمك

 
 

 وَل تغضب ! َل تغضب

 ر قمة التفاؤل والتفكير اَليجابي وُحسن الظن باهلل، واليقين بأن أمر رحم هللا شيخ اَلسالم؛ حيث أظه

 المؤمن كلّه له خير، حين قال:" سجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة ".

  قد يكون لك إخوة وتعيش ، ويشرح الله صدرككهفاً وقد تسكن ، تسكن قصراً وتضيق بك الحياةفقد

وقد ترى األعداء ينقذون ، قد ترى األصدقاء يطعنون ظهرك ،وقد تكون وحيداً وحولك إخوة، وحيداً

 لهذا سميت دنيا. !، فقراء يتصدقون، ووقد ترى أغنياء يرتشون، حياتك

  فالكل جميال، كن شيئاً ، وحتى وإن لم يكن يستحق، تندم على لحظات أسعدت بها أحداًتغضب، وَل فال

 تك تستقبلك .، ولن تأخذ معك إَّل عملك الصالح، وستجد مال صدقاراحل
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 (242) نشرة فاعتربوا

 ثقة الناس أغلى من املال

  ،جاء في كتا:ب سيرة البخاري أنه ركب البحر مرة وكان معه ألف دينار، فجاءه رجل من أصحا:ب السفينة

وأظهر له حبه وأصبح يجالسه، فلما رأى اإلمام حبه مال اليه، وبلغ األمر أنه بعد المجالسات المتتالية، 

 لبخاري عن الدنانير الموجودة عنده .أخبره ا

  وذات يوم قام صاحبه من النوم فأصبح يبكي ويعول ويمزق ثيابه ويلطم وجهه ورأسه ، فلما رأى الناس

حالته تلك أخذتهم الدهشة والحيرة وأخذو يسألونه عن السبب، وألحوا عليه في السؤال فقال لهم : عندي 

 صرة فيها ألف دينار وقد ضاعت!.

 كل ركا:ب السفينة، وحينها أخرج البخاري صرة الدنانير خفية وألقاها في البحر ، و لما فتشوه لم  ففتشوا

يجدوا شيئا، فرجعوا إلي المدعي وَلموه ووبخوه توبيخا شديدا، ولما نزل الناس من السفينة جاء 

ال : كيف صبرت على في البحر !، ق  المدعي إلى اإلمام وسأله ماذا فعلت بصرة الدنانير؟، فقال: ألقيتها

 ضياع هذا المال العظيم ؟.

  ،فقال له اإلمام : ياجاهل أتدري أنني أفنيت حياتي كلها في جمع حديث رسول هللا صل هللا عليه وسلم

ووثق العالم بي، فكيف لي أن أجعل نفسي عرضة لتهمة السرقة؟، وهل الثقة والعدالة التي حصلت عليها 

 معدودة . في حياتي أضيعها من أجل دراهم

 

"  
َّ
ال ِإن

ا
  ك

ا
عِي

ا
ي م

ِّ
ب
ا
دِينِ " ر

ْ
ه
ا
ي
ا
 س

  الشدائد،  نداء إلى كل المتعبين، يا من يعتصركم لوعة األلم والبالء، يا من تعصف بكم 

 كرروها على قلوبكم المحترقة وعيشوا معناها، واعلموا أّن الدواء لم يصل بعد.

 مريح لمشكالتكم لم يأتي بعد وسيهديكم هللا إليه، وأن وأن الحل ال الشفاء،  سيهديكم هللا إليه وسيكتب لكم

 الشدة التي تعقدت لم تنحل، سيهديكم هللا إلى رريقة ما لحلّها فال تيأسوا.

   َربِّي َسيَْهِديِن"، َمِعيَ  استعملوا سالحكم الصامت وقولوا بصوت كله يقين وثقة "َكال إِنه 

وسى عليه السالم في تذكير اليائس؛ والمهموًم أو نعم معي ربي، القادر على كل شيء، ولنسلك نهج م

 المغتم؛ قولوا له هذه اآلية، فوهللا إنها تغني عن كل عبارات التحفيز.

  فقد قالها صاحب اليقين  وهو في أشد المواقف.... فجأة .. ينشق البحر ويصير يابسا، وينقلب

 أنينة ونجاة.الذي ربما كان محققاً إلى نجاة، والرعب صار أمناً ورم الموت

التوقعات حولك تشيرإلى ازدياد األزمة، وإذا كل   فإذا الشيطان وسوس لك بأن األمر يزداد سوءاً، وإذا

َربِّي َسيَْهِديِن"، إنها آية   َمِعيَ  شيء حولك ينبئ عن استمرار الشدة، فأنسف تلك الخوارر بقول" َكال إِنه 

 الوتها .هللا ولنا أجر ت نعيش ظاللها ونتلوها في كتا:ب
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 (243) نشرة فاعتربوا

 لألسف كلنا ذاك الرجل!

  فالح  عجوز حمل زوجته المريضة في المقعد الخلفي من العربة التي يجرها حصان هزيل، حملها إلى

المدينة البعيدة لعالجها، في الطريق الطويل بدأ الرجل يتحدث ويفضفض، كأنما يناجي نفسه، ولكنه في 

المريضة التي عاشت معه روال أربعين عاماً في شقاء وبؤس ومعاناة تكد  الوقت نفسه يواسي زوجته

 وتكدح، تساعده في الحقل، وتتحمل وحدها أعباء البيت. 

  أحس أنه كان قاسياً روال السنوات الماضية، وأن عليه أن يعاملها بلطف ولين، وأن يُسمعها الكلمات

ي حياته اليومية ليقول لها كلمة ريبة حلوة وعذبة، أو الطيبة، قال لها: إنه ظلمها، ألنه لم يجد الوقت ف

 يقدم لها إبتسامة صافية رقيقة كالماء أو يُعطيها لحظة حنان!.

  وظل يتحدث بحزن وأسى، روال الطريق، ليعوضها بالكلمات عما فقدته خالل األربعين عاماً الماضية من

د بأنه سوف يحقق لها كل ما تريده  وتتمناه الحب والحنان ودفء الحياة الزوجية، وأخذ يُقدم لها الوعو

في بقية عمرها... عندما وصل المدينة، نزل من المقعد األمامي ليحملها من المقعد الخلفي بين ذراعيه 

ألول مرة في حياته إلى الطبيب، ولكنه وجدها قد فارقت الحياة، كانت جثة باردة، ماتت بالطريق، ماتت 

 جي!.قبل أن تسمع حديثه العذ:ب الش

  قصة ألم كتبها تشيخوف الروسي، ليتركنا نحن مثل الفالح العجوز، الذي كان يناجي نفسه ولكن بعد

فوات األوان، فالكلمات لم تعد مجدية اآلن، فقدت مغزاها!، نحن َل نعرف قيمة بعضنا إَلّ في النهايات!، 

 أن تقدم وردة في وقتها خير  من كل ما تملك بعد فوات األوان 

 كلمة جميلة في الوقت المناسب خير من أن تكتب قصيدة بعد أن تختفي المشاعر. أن تقول

   أن تنتظر دقيقة خير  من أن تنتظر سنة بعد فوات األوان، أن تقف موقفاً إنسانياً خير من أن تقدم مواساة

ال تؤجل بعد فوات اَلوان، َلجدوى من أشياء تأتي متأّخرة عن وقتها كقُبلة اعتذار على جبين ميّت، ف

 األشياءالجميلة فقد َل تتكرر مرة أخرى، وخير البر عاجله.

 

ل املكث يف بيته
ّ
 إىل من ضاق صدره من طو

 راعة لك  ،اللهم إنا نحتسب جلوسنا في بيوتنا خالل الحجر الصحي لوجهك الكريم" :ادع بهذا الدعاء

وأعنّا فيه على  ،تحرمنّا األجر فال  ،ووقاية ألنفسنا وحماية لآلخرين من المرض ،واتباعاً لسنة نبيك

 وعن كافة المسلمين والبشرية جمعاء الوباء والبالء  عنا واصرف ،ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 والغالء، إنّك على كل شيء قدير.

 وتضجرإعمل بوصية أبي هريرة رضي هللا عنه حيث يقول لك:إلى من ضاق صدره و  

ه، وكثر خيره، وحضرته المالئكة، وخرجت منه " البيت إذا تُلي فيه كتا:ب هللا اتسع بأهل

والبيت الذي لم يتل فيه كتا:ب هللا ضاق بأهله، وقّل خيره، وتنكبت عنه المالئكة، وحضره ، الشيارين

 .وأنت راض عنا ونحن إليك أقر:ب اخرجنا من هذه المحنة"اللهم الشيارين
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 (244) نشرة فاعتربوا

 ولألسليم ا السلطان العثماني
  ندامه هبيعتني لم يكن ول" أل"سليم ا أّن السلطانكتا:ب التاريخ السري لإلمبرارورية العثمانية ذُكر في

وكان الوزراء وكبار رجال الدولة يقلدونه في ذلك، حتى غدا ديوان السلطان خاليا من البهرجة ، كثيرا

 لسلطان.ل ةبل إن لباسهم أصبح رثا مجارا، وجميل اللباس

  عظم حضور سفير دولة أوربية إلى الديوان، وتقدم ألاستغل الصدر ابذلك، يخجل مفاتحته كان الجميع

عطي أهمية زائدة للمظاهر، عدونا ناقص عقل؛ ولهذا فهو ينظر بسطحية ويُ  إن بتردد إلى السلطان قائال :

 قارعه السلطان قائال :، " .ومن الالئق أيها السلطان .

 .ألبسة جديدة مزركشة "نفسكم أل" نعم  فلنفعل ذلك، وأنتم أيضا تدبروا 

 محاولين مجاراة السلطان الذي سيكون ، مر ولبسوا أجمل ما لديهم في تلك المناسبةألفرح الوزراء بهذا ا

وضع سيف مجرد من غمده مسنودا على العرش قبل حضور   رلب السلطان أن يتم، في أبهى حلة

 .تجمع الوزراء وكبار رجاَلت الدولة في القاعة، السفير

  فذهل الوزراء وخجلوا من أنفسهم ؛ فلباسهم ، لطان بذات المالبس القديمة التي كان يلبسهادخل الس

دخل ، وإنتظروا حتى يعرفوا السبب،أجمل وأغلى من لباس سلطانهم، حتى دخلت أعناقهم في أجسادهم

 السفير ووقف أمام السلطان منحينا راكعا راجفا بين يديه .

 لسفير بسرعة، حينها رلب السلطان من أحد وزرائه أن يسأل السفير عن وبعد تبادل الجمل القليلة غادر ا

" لم أرى السلطان العظيم ، فقد خطف بصري السيف فقال:وكان رد السفير صادما ، لباس السلطان

 .المجردعلى قائمة العرش، ولم أرى غيره "

  بتارا، لن ترى عين العدو  قل الخبر للسلطان أشار نحو السيف قائال :" رالما بقي حد السيفعندما نُ و

باس لبال ناشغلت وكلمتنا موحدة، وَل ،ارنا اليوم الذي يكون فيه سيفنا بتارأاللهم ، لباسنا، ولن تنتبه إليه

 التي َلتسمن وَل تغني من جوع. والتفاهات والمظاهر

 
 

 تباعدوا يرمحكم اهلل
 طاعون، ثم تولى معاذ بن جبل فمات تولى الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح ُحكم الشام فمات بال

بالطاعون، فلما توَلها عمرو بن العاص خطب في الناس قائال: أيها الناس إن الطاعون كالنار المشتعلة 

وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبّلوا، "أي تفرقوا وتباعدوا حتى َل تجد الناُر ما يُشعلها فتنطفئ وحدها"، فلما 

هللا البالء، واآلن ونحن في أزمة جائحة كورونا، تكمّموا وتباعدوا  سمعوا واستجابوا نجو جميعا ورفع

 جسديا يرحمكم هللا ويرفع الوباء.
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 (245) نشرة فاعتربوا

 عا  ئسيكون يوما  راحتما 
 
  حقا ً ذَا" عندما تُبعث وترى المالٔيكة في ٕانتظارك تتلقاك؛ سيكون يوماً رأيعا ْوُمُكُم يَ  َوتَتَلَقهاُهُم اْلَماَلئَِكةُ َهَٰ

ُم اْقَرُءوا "عاً عندما تطلقها صرخة في العالمين من الفرح ئسيكون يوماً را"، الهِذي ُكنتُْم تُوَعُدونَ  َهاؤُ

عد ويومك األس عندما تنظر خلفك وترى ذريتك تتبعك لمشاركتك فرحتك أروع وأسعدسيكون "، ِكتَابِيَهْ 

يهتَُهمْ "  ".أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُِرّ

  كون يوماً في غاية الروعة ؤانت تمشي ؤَلول مرة في زمرة المرضي عنهم ويتقدمك النبي سيقطعا

ُ النهبِيه َوالهِذيَن آَمنُوا َمعَهُ نُوُرُهْم يَْسعَىَٰ بَْيَن أَْيِديِهمْ " هللا عليه وسلم محمد صلّ  يكون س"، يَْوَم ََل يُْخِزي َّللاه

اْدُخلُوا اْلَجنهةَ أَنتُْم "ٔانت ؤاهلك وتسمع نداًء خاصا لك ادخلبه، اً عندما تكون ضيفاً مرغوب َل يُوصفيوماً 

 ".َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُرونَ 

  صّل هللا عليه وسلم لن تكون قادراً على ٕاخفاء نضارة وجهك السعيد عندما يكون رفيقك هناك محمد

ئَِك َمعَ  "وموسى وعيسى ونوح وٕابراهيم  عليهم السالم
ُٔولََٰ يِقيَن  فَا ِدّ َن النهبِيِّيَن َوالِصّ ُ َعلَْيِهم ِمّ الهِذيَن أَْنعََم َّللاه

ئَِك َرفِيقًا
اِلِحيَن َوَحُسَن أُولََٰ  ".َوالشَُّهَداِء َوالصه

  تهْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحيَاةِ "هناك ستتذكر ما تلوته هنا ْنيَا ثُمه ُهَو يَوْ  أَفََمن َوَعْدنَاهُ َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو ََلقِيِه َكَمن مه َم الدُّ

، ليلالق اصل المسير فلم يتبق ٕاَلّ و ،كن على العهد، لحياة سرمدية استعد جيداً "، اْلِقيَاَمِة ِمَن اْلُمْحَضِرينَ 

 والقليل في ميزان هللا كثيرإذا بارك هللا به .

 

" للغزايل
ّ
 من كتاب "احلق املر

  أن تبقى، وهي رسالة  يستحيل أن يكرهها مسلم  مخلص  هلل إّن الرسالة التي حمل لوءها حسن النا يجب

ورسله، وَل تزال جماعة اإلخوان المسلمين بعد عشرات السنين من اغتيال حسن البنا أعدل الجماعات 

اإلسالمية، وَل يزال التاريخ اإلسالمي المعاصر بحاجة  إليها، وأحسب أّن الذين يُهاجمونها إّما أبواق ألعداء 

 وإّما جهلة  َل يدرون شيئا.اإلسالم، 

 فضيلة ترك اجلدال
 

   قال رسول هللا صلّ هللا عليه وسلم: "أنَا َزِعيُم بَيت  في َربَِض الجنِة، ِلَمْن تََرَك الِمراَء وإْن كان ُمِحقًا، وبَيت

قال رسول هللا و ُخلُقُهُ" في وَسِط الجنِة ِلَمْن تََرَك الَكِذ:َب وإْن كان ماِزًحا، وبَيت  في أعلى الجنِة ِلَمْن َحُسنَ 

 صّل هللا عليه وسلم: "إنه ِمن أحبِّكم إليه وأقربُِكم منِّي مجلًسا يوَم القيامِة أحاسنَُكم أخالقًا"
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 (246) نشرة فاعتربوا

 استعن باهلل وَل ترتدد
  ََوإِذَا اْستَع ،َ ِ"،إذا أُبتليت فبمن قال رسول هللا صّل هللا عليه وسلم:"إِذَا َسأَْلَت فَاْسأَْل َّللاه ْنَت فَاْستَِعْن بِاَّلله

ن يُِجيُب اْلُمْضَطره إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف السُّوءَ "تستعين؟!، هل لك غير هللا؟،  ،"أَمه

 اَلبتالء في الحياة ليس اختبار لقوتك الشخصية، بل لقوة استعانتك باهلل وصدق توكلك عليه.

 إَلّ عباده الصادقين المخلصين المؤمنين بالقضاء والقدر،فحسن الظن باهلل عبادة َل يعرفها  إن ُحسن الظن

يجب ان يكون في كل مورن وحال، فإنما نحن باهلل، وَل حول وَل قوة لنا إَلّ به، ويتأكد ُحسن الظن  باهلل

ِ إَِله  إِلَْيِه ثُمه تَا:َب َعلَْيِهْم  باهلل في موارن عديدة منها، عند الشدائد والكر:ب، "َوَظنُّوا أَْن ََل َمْلَجأَ ِمَن َّللاه

ِحيُم". ا:ُب الره َ ُهَو التهوه  ِليَتُوبُوا إِنه َّللاه

   وكذلك عند ضيق العيش، وعندغلبة الدهين، وعند الدعاء، قال رسول هللا صّل هللا عليه وسلم:"ادعوا هللا

نجاح وتّميز،وكم من محنة كانت وأنتم موقنون باإلجابة"، فأَْحِسْن الظن بربك، فكم من فشّل كان سببا فى 

 سببا فى منحة،وكم من مرض كان سببا فى دخول الجنة 

  أَْحِسْن فى هللا ظنك، فكم من ضيق تبعه سعة،وكم من فقير صار ميسورا وذا مال، وكم من شا:ب رال

شوقه للزواج لضيق اليد ثم تزوج وفرح، وكم من الفتيات رال انتظارهن للستر والعفاف ثم تزوجن 

، نعم أَْحِسْن فى هللا ظنك و"إِذَا  دن، وكم من عقيم شفاه هللا وُرزق البنين والبنات بعدما ذهب حلمهوسع

."ِ َ، َوإِذَا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاَّلله  َسأَْلَت فَاْسأَْل َّللاه

 

!
َّ
 املوضوع فيه إن

 ّن، خاصة عندما يكون األمر فيه شك كثيراً ما نقول الموضوع فيه إّن، أو القصة فيها إّن، أو الحكاية فيها إ

 أو ريبة مكر،  فما هو أصل هذه العبارة؟ وما عالقتها بالشك والمكر ؟!

  أصل هذه العبارة يرجع إلى رواية مصدرها مدينة حلب، فلقد هر:ب رجل أسمه علي بن منقذ من المدينة

لى كاتبه أن يكتب إلى ابن خشية أن يبطش به حاكمها، محمود بن مرداس لخالف بينهما، فأوعز الحاكم إ

 منقذ رسالة يطمئنه فيها، ويستدعيه للرجوع إلى حلب.

 ولكن الكاتب شعر بأّن حاكم حلب ينوي الشر بعلي بن منقذ، فكتب له رسالة عادية جدا 

ولكنه أورد في نهايتها "إّن شاء هللا تعالى" بتشديد النون، فأدرك ابن منقذ أن الكاتب يحذره حينما شدد 

 . "إِنه اْلَمأَلَ يَأْتَِمُروَن بَِك " "نون، ويذكره بقول هللا تعالىحرف ال

 ،إنّا " وختمها بعبارة فرد على رسالة الحاكم برسالة عادية يشكر أفضاله، ويطمئنه على ثقته الشديدة به

لَن نهْدُخلََها أَبًَدا إِنها " ففطن الكاتب إلى أن ابن منقذ يطلب منه التنبه إلى قوله تعالى، "الخادم المقر باألنعام

ا َداُمواْ فِيَها ، فعلم أن ابن منقذ لن يعود إلى حلب في ظل وجود حاكمها محمود بن مرداس، فأنظر قدر "مه

   التمكن من اللغة العربية مع الذكاء والفطنة.

 

 



11 
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 العجوز ومسجد امللك

  وأمر أن َل يُشاركه أحد  في بناء هذا المسجد َل بالمال وَل يُحكى أّن ملكا أراد أن يبني مسجدا في مدينته؛

بغيره، حيث يريد أن يكون هذا المسجد هو من ماله فقط دون مساعدة من أحد، وحذر من أن يساعد احد 

 في ذلك، وفعالً تم بناء المسجد ووضع أسم الملك عليه.

  نزل من السماء، فمسح أسم الملك وكتب  وفي ليلة من الليالي رأى الملك في المنام وكأن أحد المالئكة

أسم أمراة، فلما أستيقظ مفزوعا أرسل جنوده ينظرون هل أسمه ما زال ، رجعوا وقالوا نعم أسمك 

موجودا،وفي الليلة الثانية رأى الملك نفس الرؤيا، وفي الصباح أستيقظ الملك وأرسل جنودة يتأكدون،  

 ذهبوا وأخبروه أن أسمه مازال كما كان .

   ،وفي الليلة الثالثة، تكررت الرؤيا، فحفظ أسم المرأة، فأمر بأحضارها، فحضرت وكانت أمرأة عجوز فقيرة

فسألها هل ساعدت في بناء المسجد؟ قالت يا أيها الملك: أنا أمرأة عجوز فقيرة، وقد سمعتك تنهى عن أن 

 ا صنعت في بناء المسجد؟ قالت وهللايساعد أحد في بناءه، فال يمكنني أن أعصيك، فقال لها أسألك باهلل ماذ

 ما عملت شيء قط في بناء هذا المسجد. 

  إَلّ؛ أنني مررت ذات يوم من جانب المسجد فأذا أحد الدوا:ب التي تحمل أدوات البناء للمسجد مربور بحبل

طش لعإلى وتد، وبالقر:ب منه سطل به ماء، وهذا الحيوان يُريد أن يقتر:ب من الماء ليشر:ب فال يستطيع، وا

بلغ منه مبلغا شديدا، فقمت وقّربت سطل الماء منه فشر:ب، هنا قال الملك:عملتي هذا لوجه هللا فقبل هللا 

منك، وأنا عملت ليقال مسجد الملك، فلم يقبل هللا مني، ثم أمر الملك أن يُكتب أسم المرأة العجوزعلى هذا 

 المسجد.

  فقهِ من 
ِّ
 الوالدين بر

 ّر والديهم، ولكنّهم يفتقدون فقه بّر الوالدين في أمور لطيفة يسيرة، لكنها كثير من األبناء يحاولون ب

 للطفها قد تغيب عن أذهان الكثيرين بحكم اَلعتياد على خالفها، ومن ذلك.

  النهي عن مجادلة األ:ب ومغالبته بالحجة؛ وقد قيل: الحجة على الوالدين عقوق، يعني اَلنتصار عليهما في

: أن يحاول الولد فهم حاجات والديه ليبادر بها قبل رلبهما؛ فذلك أبلغ وأكثر وْقعا الكالم، ومن فقه البر

 وحماية لهما من ذل المنة.

  حين يختارك هللا ويصطفيك لتبّر والديك، فال يُفسدن الشيطان هذا اَلصطفاء فيقول لك: وباقي إخوتك؟ ما

؛ فأكظم غيظك، وإن انفطر قلبك؛ فإنهما دورهم؟ أين هم؟!،ومن فقه البر: إذا جرحك أبواك بقول أو فعل

 سريعا الفيء والندم، وأعلم أن حزنك يفطر قلبيهما مرتين.

  ومن فقه البر أن تحدثهما بما يريدان َل بما تريد، وأشعرهما بأنك تحبهما وتسعد بخدمتهما؛ فالعامل النفسي

ن والديه عند الكبر تضيق نفساهما، من أوسع مجاَلت البر إذا أحسنت استخدامه!، وأن يَْعلَم الواحد منا أ

 وتكثر مطالبهما، ويقل صبرهما، "فال تقل لهما أف".
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 بعد مائة عام أين سنكون ؟!

  ،سنكون جميعاً تحت األرض، وسيكون مصيرنا األبدي قد أصبح واضحاً ، وسيسكن بيوتنا أناس غرباء

شيئاً عنا، سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس، وسيؤدي أعمالنا أشخاص آخرون، لن يتذكروا 

 أسماؤنا وأشكالنا سيطويها النسيان كليا .

  فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا، وبمستقبل أمالكنا وبيوتنا وأهلنا، كل هذا ليس له جدوى أو نفع بعد

فة عين، وسيأتي بعدنا مائة عام، إّن وجودنا ليس سوى ومضة  في عمر الكون، ستُطوى وتنقضي في رر

عشرات األجيال، كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يُحقق ربع أحالمه، 

 فلنعرف إذاً حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا .

  حينها وسط الظالم والسكون سنُدرك كم كانت الدنيا تافهة، وسنتمنّى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم

ر وجمع الحسنات، وخاصة الصدقات الجاريات، وسيُطلق بعضنا صرخات استغاثة َل رائل منها، كما األمو

لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلًحا فِيَما تََرْكُت ۚ َكاله ۚ إِنهَها َكِلَمة  ُهَو قَائِلَُها ۖ َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزخ  إِلَىَٰ   قال تعالى :"َر:ّبِ اْرِجعُونِ 

 ُ  " يَا لَْيتَنِي قَدهْمُت ِلَحيَاتِي"على لسانهوَن"وقاليَْوِم يُْبعَث

  ،ْنيَا بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ  فإلى متى ستستمرهذه الغفلة!،" ورالما َل زال في أعمارنا بقية، فلنعتبر ونغير  الدُّ

 "، درس لي ولك ولمن بعدنا!، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة.

 اية، وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا، ويتخلى عنا في اآلخرة،! ولكننّا إبليس كان صريحاً معنا منذ البد

" ، َمعُ  نحن صييم  بكم  عمي  َحا:بِ  نَْعِقُل َما ُكنها أَوْ  َوقَالُوا لَْو ُكنها نَسييْ ِعيرِ  فِي َصييْ "، كالم يُحزن القلب في   السييه

 والتخلف الممقوت في الدين .! زمن الحضارة الزائفة!،

 

 "ن دون اهلل كاشفةليس هلا م"
 ليس  " القاعدة الوحيدة، فَل يخرج وَليخالط يصا:ب، وأخرصا:بمخالط َل يُ ، وكبير يشفى، وصغير يموت

 قاتال فورا .ألرسل فيروًسا  نافلو أراد هللا إهالك"، لها من دون هللا كاشفة

 على عقيدة راسخة إن هللافكن  رسالة بال رسول،، لكنه أراد إنذاًرا ليرى العبد ضعفه، فاهلل َل يعجزه شيء 

 أن الناس ،بالء كورونا  إرتفاع إن من أسبا:ب تأخر، فوأن الكل بقبضته فتضرع إليه، قادر على كل شيء

نسوا و ،فال حديث لهم إَّل عن التباعد ولبس الكمامة ولبس القفازينفقط،  ركنوا إلى أسبا:ب السالمة المادية

 .وبالء منزل من هللا ،أنه وباء مسلط

  يكشف ل، وأكثروا من اإلستغفار يه،عودوا إل، فوالضراعة إلى هللا ،بالتوبة واإلنابةينحسرإَلّ  َل الوباءهذا

وتحّروا  ،واكثروا من الصالة على الحبيب ،وتوكلوا على ربكم ،جّددوا نياتكم وصّححوا إيمانكم، بنا وبكم هللا ما

 ، فليس لها من دون هللا كاشفة .اَلستجابه أوقات
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 عند العشائر فنجان القهوة

  يُذكر أّن فنجان القهوة السادة عند العر:ب خمسة أنواع وهي كالتالي:األول  فنجان الهيف، فمن يصب

القهوة يشر:ب قبل الجميع ليطمئنوا من سالمة القهوة، والثاني فنجان الضيف، يتم صب وتقديم الفنجان 

 ان جالسا وسط الرجال .للضيف مباشرة قبل الجميع حتي لو ك

   أّما الثالث فهو فنجان الكيف، وهو قيام المعز:ب بطلب صب القهوة له وللموجودين ، والرابع فنجان

السيف، ويعتبر فنجان عقد لألّخوة والنخوة، بمعني لو هجم على صاحب الديوان أّي شخص يُريد قتله، 

 واجب الضيف حمل السيف والدفاع عن صاحب الديوان .

  امس فنجان الحيف، يقوم كبير القوم بجمع عشرة رجال من أشداء القبيلة، ليقوموا بسد ثأر لرجل والخ

مقتول منهم من قبيلة ثانية، ويقوم كبير القوم بصب فنجان قهوة ووضعه في المنتصف على األرض، 

 ويقول من يريد القيام بسد الثأر يضع يده ع الفنجان. 

 ن أيديهم ع الفنجان واآلخرون لم يضعوا، فيقول لمن لم يضعوا فإذا وضع ثالثة رجال من الموجودي

 أيديهم على الفنجان أخرجوا من الديوان، ياحيف عليكم ياحيف.

   ،ويقول لمن وضعوا ايديهم على الفنجان ارفعوا ايديكم، ويسأل اَلول ما صله القرابه بينك وبين المقتول

ويسأل الثالث فيرد مثال أبن عمي، فيقول كبير القوم إبن فيرد صديقي، ويسأل الثاني فيرد مثال أبن خالي، 

إَّل بعد أن يأخذ بثأر إبن عمه ويعود برأسه  عمه من يسد الثأر، وَل يشر:ب الفنجان وَل يعود للديره أبدا

 للديره، لو بقي خارجها عشر سنوات .

 

 املرض الصامت

 له مالمح ، وَل تشعر له بأية أعراض، إذا  يقتل الراحة و يمنع السعادة، له أربعة مظاهر،إحذروه، َل ترى

تمكن منك، فسوف يضرك ، هذا المرض الخطير هو مرض التعود على النّعمة، أي  أن تألف نِعَم هللاِ عليك، 

 وكأنها ليست نِعَما،وتفقد اإلحساس بها  كأنها حق  مكتسب. 

 على هذا كله، وأن تشتري ما تشاء وأن تتعود الدخول على أهل بيتك، و تجدهم في أحسن حال، فال تحمد هللا 

وَل تشكر المنعم، وأن تستيقظ كل يوم وأنت في أمان وصحتك جيدة َل تشكو من شيء، دون أن تحمد هللا،! 

فأنت في هذه الحاَلت في خطر،! وإذا ُسئِلت عن حالك، فال تقل: َل جديد؛ فأنت في نعم  كثيرة َل تحصيها قد 

 عليك حمده . جدهدها هللا لك كل يوم، فواجب

  فكم من آمن  أصبح خائفاً، وكم من صحيح  أصبح سقيماً، وكم من عامل  أصبح عارالً،وكم من غني  أصبح

محتاجاً، وكم من مبصر  أصبح أعمى، وكم من معافى أصبح عاجزاً، وأنت جدد هللا لك النعم، فقل شكرا هلل 

 على نعمائه ، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات .
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 ؟! يف حياتك ما هي أعظم دقيقة
  ما هي أعظم دقيقة مرت عليك في حياتك؟!، هل هي لحظة إتمامك لحفظ القرآن الكريم؟! أم  استالمك

شهادتك بعد تخرجك من الجامعة؟!، أم هي استالمك زوجتك في يوم عرسك؟ أم هي لحظة تسلمك 

 فلذة كبدك األول ؟!.الوظيفة التي تريد؟! أم هي لحظة وَلدة 

 اإلخالص سورة قراءة" أن تكمل حفظك لكتا:ب هللا الكريم، وتعلم  هي عندما دقيقة َل شك عندي أن أعظم 

  . ة واحدة تعدل ثلث القرآن الكريم" فتقرؤها في أقل من دقيقة واحدةمر

   ّدقيقة رقيستغ وقت في فتقرؤهما" كفتاه ليلة في البقرة سورة من األخيرتين اآليتين قرأ" من وتعلم أن 

 أن يموت" بعد كل صالة َل يمنعه من دخول الجنة إَلّ  الكرسي آية قرأ من" أن تعلم واحدة، وعندما

 عليه يزال َل النوم عند الكرسي آية قرأ" من أن تعلم وعندما ،وهي َل تستغرق دقيقة واحدة ،فتقرؤها

 ."شيطان يقربه وَل يُصبح حتى هللا من حافظا

 عندما تعلم أن من "استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب هللا له بكل مؤمن ومؤمنة  في حياتك دقيقة أعظم

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين ، "وهي َل تستغرق إَل ثواني معدودة وتقول ذلك حسنة"

  ".والمسلمات األحياء منهم واَلموات

 َل هللا وهللا أكبر" خير مما رلعت عليه الشمس،  والحمد هلل وَل إله إهللا سبحان:"قول أن تعلم وعندما

مرة" تُغفر  مائة:"سبحان هللا وبحمده قال من أن وتعلم ،وهي َل تستغرق إَل ثواني معدودة ،وتقول ذلك

ً " دقيقة وتعلم أن أعظم"، ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر" وتقول ذلك ندما تعلم أن الدال على هي ع حقا

 .  للناس هتنشرو ، وتفعلهالخير كفاعله

 

 قواعد رمبا تغري حياتك لالفضل

  :اخسر  ،أيامك لن تعود، إفعل ما يسعدك، وَل ترغب أن يحدث لك َل تؤذي به غيرك ماأنصحك بما يلي

قبل أن تتعلق ، وش حراً وعِ تجاهل كل شيء يأخذ فرحتك  ،العالم كله بصراحتك وَل تكسب الناس بنفاقك

 . د ظهرك على أحد من البشرَل تسن ،هبأحد كن مستعداً لغياب

 إياك أن تيأس فكل ، والسعادة التي تبنيها على تعاسة آخر ستعود إليك فى زمن آخر من شخص آخر

 ،َل تضحي أبدا بهذه الثالثة "عائلتك، وقلبك، وكرامتك ،الصابرين قد ُجبِروا

يء، وإذا فقدت الصحة إذا فقدت المال لم تفقد ش، تكن جميالً مع الكل، فهناك لحظة وادع ليس لها وق

أفضل إنتقام ممن قاموا بأذيتك أن تكون سعيداً،  ،فقدت بعض الشيء، وإذا فقدت األخالق فقدت كل شيء

 .يثير جنونهم أكثر من رؤيتك تستمتع بحياتك فليس هناك ما

 

 كن من أهل التيسري والتبشري

  ّروا وَل تُ "هللا عليه وسلم :  قال رسول هللا  صل روا،يّسِ روا وَل تُ وب عّسِ  .نفِّرواّشِ
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 (251) نشرة فاعتربوا

 َل كرامة لنبي يف وطنه
 َل كرامة " ،اإلسالميعلى كثيرين من مبدعي الورن ،الذي يأخذ شكل الحكمة ،ينطبق هذا القول الشائع

نستخدمه عند إغفال شخصية مهمة أو  وهو قول  أو في أهله أو شادية الحي َل تُطر:ب، لنبي في ورنه 

د ، حيث َل يج وخاصته ذويهأهله و في مجتمعه التقدير، وخاصة بين   م الذي َل يجدن العالِ شأ تهميشها،

  احتراًما يليق به.

  يستحقهما؛ مديحا وإشادة  هأسمعو ه،أنه معجب بـ هأخبرقابل أحد المتفوقين وشا:ب مؤد:ب ومثقـف

 هعرفي صديق مزعج ،ن مه بصفعة على مؤخرة رقبت المتفوق شعر ،لتقار سلفيا على وشكنا اوفيما ك

 أصبح مشهورا.  هلم يعترف يوما أنلكن حق المعرفة و

  ني منذ والثاني يعرف ،من بعـيد ورسم لشخصي صورة مثاليةيعرفني  أصبحت لدقائق بين رجلين ؛ األول

 .الطفولة ويعتبرني مجرد صديق َل يعنيه كيف أصبحت اليـوم

  أقر:ب الناس إلينا؛ فـمعرفتنا له عن قر:ب تجعلنا نستخف هذه المفارقة تفسر لماذا نتهاون ونتطاول على

ألن اعترافنا يعني تلقائيا ، َل يعترف عقلنا البارن بنجاحه وتفوقه علينا ،بآرائه وأفكاره وإنجازاته

  تخـلفنا عنه، ونحن الذين انطلقنا معه من خط واحد.

 نا نقارن أنفسا، نحن فيه واي ولدتال اتهمبالتكريم في غير مجتمع واوالمبدعين حظ تأمل سـيرالعباقرة

ث َل يهمك إن تحدو ،أنت ثابتا في مكانك تزل في حين َل ،الذين حققوا ثروة أو نجاحا مميزا، بأصدقائنا 

 . رفل صيني عشر لغات، المهم أَل يفعل ذلك قريبك

 نت حدهم كفكلما ارتفع مستوى قربك من أ ،هناك عالقة بين مستوى القر:ب، واعـييترافنا بتفـييوق اآلخرين

والحقيقة أن هذه ، رته بشيكل أفضل ورسمت له صورة أجمل!مياَل لتجاهل تفوقه، وكلما ابتعد عـيييييينك قدّ 

  الظاهرة مالحظة بين أفراد العائلة الواحدة

 قد تجد فقيها يملك تأثيرا قويا على آَلف األتباع الذين َل يعرفهم، في حين يعجز عن التأثير على أبنائه، 

مع الذي كان يست آخر،من فقـيه  تذهب ألخذ الفتوى ،كانت والدته َل تعترف بفتاويه أبي حنيفة الذيف

 .ويقول لها "القول ما قاله أبو حنيفة" ،ثم يبتسم في وجهها ،لها

 

 عادة ترك احلذاء خارجا
 األمامي، هي عادة عثمانية  تدل على حرصهم  البا:ب عند خلعه األقل أوعلى عادة ترك الحذاء خارجا

 لعخ هو تهذيبا األكثر التصرف األتراك فعند تخلعه، تجاوزا َل المضيف لك قال لو حتى نظافة،على ال

 الحذاء، وقد أثبت علم الجراثيم الحديث فائدة هذه العادة الصحية.

 

 يا عيب العيب
  أكثر من خمسين دولة  مسلمة  تنتظُر لقاح  فيروس كورونا من الخارج؛" الدول األجنبية" ألنّها حاربت 

 علمائها، وأفشلت البحث العلمي، وكّرمت الفنانين والراقصات بدل العلماء .
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 (252) نشرة فاعتربوا

 قولوا حملمدكم أن يدافع عنكم
  قام بقطع  ،صالح الدين األيوبي أن القائد اإلفرنجي أرنار حاكم الكرك في أرض فلسطينلوصل نبأ

هم وشاء هللا أن يفر من ،يقول قولوا لمحمدكم ينقذكم وكان ،قتل النساء واألرفالو ،الطريق على المسلمين

 . ويذهب إلى صالح الدين ويخبره بكل ما حدث  ،رجل

 وهو يقول يا ربي هل تسمح لي أن  ،وأخذ بالتضرع والبكاء يومين كاملين ،فاعتزل صالح الدين الناس

 ليومين كاملين.ومازال يكررها  ؟أنو:ب عن رسولك في الدفاع عن أمته

  ر وعال وقتل حجاج بيت هللا الحرامإن أرنار حاكم الكرك قد تجبّ  ،يا جند محمد:  جيشه وقال فيهمثم أعد، 

وسفك دماء األرفال والنساء وهو يقول قولوا لمحمدكم يدافع عنكم وأنا قد وهبت نفسي وروحي ألنو:ب 

جميعًا بصوت واحد فقال الجند  ،"فمن أراد الذها:ب معي فليلحقني  ،عن رسول هللا في الدفاع عن أمته

  معركة وانتصر فيها صالح الدين وأسر أرنارالكلنا فداء لرسول هللا صّل هللا عليه وسلم ، وعندما دارت 

. 

 أنا و :صالح الدينفقال  ،فأجابه نعم ؟أأنت الذي قلت قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم :قال له صالح الدين

  ه .قطع رأسثم  ،هللاالعبد الفقير الذي تراه أمامك قد نا:ب عن رسول 

 

 عادات عثمانية مجيلة

  ترك العثمانيون بصمتهم بشكل واضح وكبير، عبر دولتهم التي امتد عمرها لقرون، من آثار وثقافة وآدا:ب

اك أن هن حيث ،وعادات وتقاليد يومية فريدة، على الرغم من المزيج الثقافي الذي كانت تتمتع به الدولة

حتى اليوم رغم مرور أكثر من قرن على انتهاء الدولة  هاستمر بعض، امانيةعث  ثمانية عادات اجتماعية

 .العثمانية، منها

 لىإ يديه يمد شبعان الضيف كان حال ففي ضيوفهم، استقبال عند القهوة مع الماء يقدمون كانوا حيث 

إلعداد ء، فيفهم صاحب البيت أنه جائع، فيشمر عن سواعده الما الضيف تفضيل حال في أما القهوة،

 المائدة، بهذه العادة صاحب البيت يطعم ضيفه دون أي حرج.

 

 بأجر  وثواب  
ٌ
 تدريب

 :َمنْ "  أربعةُ أحاديث  نبوية؛ من حفظها وعمل بها جمع أصول األخالق واآلدا:ب، وهي أوَل  ِ َكاَن يُْؤِمُن بِاَّلله

 ُحسِن إسالم المرِء ترُكهُ ما َل يعنيه"، والثالث: من "فَْليَقُْل َخْيًرا أَْو ِليَْصُمْت"، والثاني: َواْليَْوِم اآلِخِر،

"ََل يُْؤِمُن   َل تغضب"، والرابع: فردد مراراً، قال َل تغضب: أوصني قالملسو هيلع هللا ىلص: أن رجالً قال للنبي  "

ضول، فيُِحبه ألَِخيِه َما يُحبُّ ِلنَْفِسِه"، ففي هذه األحاديث النبوية الكريمة ضبط النفس، وترك ال َحتى أََحُدُكمْ 

 وضبط النفس، وسالمة القلب .
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 (253) نشرة فاعتربوا

 لعن الناس واألقارب

  جاء في الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز أّن أحدا سأله قائال: أننا نرى بصورة كبيرة انتشار اللعن ألتفه

ان كم بياألسبا:ب بين كثير من الناس، كلعن الشخص المعين، ولعن الوالدين واألقار:ب، نرجو من سماحت

 خطر ذلك على دين المسلم؟، الجوا:ب: 

   أّن لعن المسلم بغير حق من كبائر الذنو:ب ومن المعاصي الظاهرة، وإذا كان اللعن للوالدين صار اإلثم

 "لعن المؤمن كقتله".  أنه قال :ملسو هيلع هللا ىلص أكبر وأعظم، لما ثبت عن النبي 

 :شفعاء يوم القيامة" ، وقال عليه الصالة "إن اللعانين َل يكونون شهداء وَل وقال عليه الصالة والسالم 

سبا:ب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وَل شك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق، فالواجب على  والسالم :"

المسلمين عموًما وعلى األوَلد خصوًصا مع والديهم الحذر من هذه الجريمة، وتطهير ألسنتهم منها، 

لى بقاء المودة واألخوة بين المسلم وإخوانه وبين الولد ووالديه حذًرا من غضب هللا وعقابه، وحرًصا ع

. 

  
ُ
  الكالم

ٌ
 فاخرت كلماتك أناقة

 فالنّاس توجعهم الكلمة القاسية وتُسعدهم الكلمة عطرك،  و تختارثيابك كما كلماتك فاختر أناقة الكالم

وإن ، من الجمر من الصبر و أحرُ  وأنفذ من وخز اإلبر وأمرُّ  ،إن من الكالم ما هو أشد من الحجر، الطيبة

 َل مراعاة مشاعر اآلخِرين فن  ، فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها ؛الطيبة القلو:ب مزارع فازرع فيها الكلمة

 أصحا:ب القلو:ب النقية . إَلّ  يتقنه

 

 العز يف تقوى اهلل

 مجلس  من و  قوُت سنة   : تسكن البلد فليكن لك إن أردت أن : له واقال، لما قدم اإلمام الشافعي مصر

ز به  ،لدت بغزة، وُربيت بالحجازولقد وُ  له، عزه التقوى فال عزّ من لم تُ  الشافعي: مفقال له،  السلطان تتَعزه

 ..! جياًعا قطبفضل هللا ، وما بتنا وما عندنا قوت ليلة  

 

 قلوب العارفني هلا عيون
  يبه طفلما رآه اإلمام مالك أخذ يغسل فم الشا:ب بالماء ويُ  ،يقول هللا هللاكان الخمر يتساقط من شفتيه وهو

ت مالك رههرْ  جاءه ملك فى رؤيا فى المنام قائال له: يا ؛ثم ذهب لبيته وبينما هو نائم ،إكرامآ للفظ الجاللة

صلى يُ الشا:ب الذي كان مخمورا  ليصلى الفجر فوجد مالكفقام  ،فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك

يا : :ب فقال له الشا ،وقال له: كيف ذلك أيها الشا:ب؟ مالكفتعجب  ،فى المسجد ويستغفر ربه  ويبكى بشدة

قلو:ب العارفين لها عيون ألنها قلو:ب ترى بنور ،وإنها لغة القلو:ب ،الذي هدانى قد أخبرك بحالى إمام إنّ 

  . هللا
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 (254) نشرة فاعتربوا

 الوهم القاتل!
  ُاء،الحس يشر:ب الرجل بدأ  وعندما مأدبته، الفيلسوف ٕالى فدعاه الرومان، فالسفة ٔاحد زار حكى ٔان رجالي 

ن عاد وحي، حرج الفيلسوفٔان يُ  لكنه استمر فى الشر:ب مخافةصغيره،  الطبق ٔافعى فى رأى وكأنه له بدا

 قصد احالصب ، وفيمن عينيهٔارار النوم ، وبالفعل ٔاصابه ٔالم شديد فى بطنه، ظل قلقا مما تناوله ٕالى بيته

 .يعانيه لما دواء يجدُ  لعلّه الفيلسوف بيت

 سا ٕانعكا هذا كان ٔافعى، وٕانما ٔاي الطبق فى يكن لم الفيلسوف ٔانه ٔاخبره عظيمه، عندما دهشته كانت وكم

 حجرة سقف ووضعه تحت آخر حساء ربق له سكب قوله ، ولتٔاكيدصورة ٔافعى مرسومه على السقفل

 فور بطنه ٔالم ٔاحس بزوال حين ٔاكثر الرجل اَلفعى، واندهش صورة الفور على فيه ، فانعكستالطعام

 .بالحقيقة معرفته

 اقع قد تتحول ٕالى و،ة نفسيه عجيبهقو له فقط"، فالوهم عقلك فى توجد أَلفعى:"الفيلسوف له قال وهنا

واَلرمٔينان  نصف الداء،  وهمال :سينا ابن العالم قول ، وصدقفى نفس إَلنسان المتوهم" محسوس

 .؛نصف الدواء،والصبر ٔاول ؛خطوات الشفاء"

 

 أمنيات األموات يف القرآن الكريم
 هِخْذ فُ لَْيتَنِي لَ  َوْيلَتَىَٰ  يَا...  ِكتَابِيَهْ  لَْم أُوتَ  يَا لَْيتَنِي...  يَا لَْيتَنِي قَدهْمُت ِلَحيَاتِي...  يَا لَْيتَنِي ُكنُت تَُرابًا اَلنًا ْم أَت

ُسوَل... َخِليال َ َوأََرْعنَا الره ُسوِل َسبِياًل  َمعَ  يَا لَْيتَنِي اتهَخْذتُ  ... يَا لَْيتَنَا أََرْعنَا َّللاه عَُهْم يَا لَْيتَنِي ُكنُت مَ ...  الره

 ...فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما

 أحياء قبل فوات األوان ..... اللهم  جميعها أمنيات األموات التي يمكننا إدراكها اآلن، فلنتداركها ما دمنا

 ايقظ قلوبنا من الغفلة... وأنر حياتنا بنور الهداية .

 

 حكيم يوصي أبنه
  ،يا بُني إّن عالقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي، وتزداد إنسجاما بالتراضي، لكنّها تمرض بالتدقيق

ر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز وتموت وتنتهي بالتحقيق، باإلبتسامة نتجاوز الُحزن، وبالصب

الحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية، تميز بما شئت لكن َل تتكبر أبدا، اكتب ما شئت لكن َل 

تستفز أحدا، انتقد كما شئت لكن َل تطعن أحدا، روعة اإلنسان ليست بما يملك بل بما يمنح،.... كلنا 

 بحاجة لما سبق دون استثناء.
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 (255) فاعتربوانشرة 

 سيدنا حممد مع أبو جهل عند الكعبة
  كان رسول هللا يريُد الصالة عند الكعبة، فجاء أبو جهل وقال: يا محمد إن سجدت عند الكعبة سوف أدوس

على رأسك، فلم يهتم رسول هللا لكالمه، وتوجه إلى الكعبة ليصلي، فجاء أبو جهل يهدده من جديد قائالً: 

ف أدعو جميع أهل قريش، وأجعلهم يشاهدون كيف أدوس على رأسك، ومرة يا محمد إن سجدت سو

 أخرى لم يهتم له رسولنا الكريم .  

فدعا أبو جهل جميع أهل قريش، وانتظر حتى سجد رسول هللا، واقتر:ب منه لينفذ تهديده، ولكن فجأة 

وه: يا أبو جهل ها هو تعجب أهل قريش من فعله وسأل، وقف صامتاً ساكناً بال حراك، ثم بدأ بالتراجع

محمد ساجدا وأنت لم تدس على رأسه، فلماذا تراجعت؟، فرد أبو جهل: لو رأيتم ما رأيت أنا لبكيتم دماً، 

فقال الناس: وماذا رأيت يا أبو جهل؟ قال: رأيت إن بيني وبينه خندقاً من نار وأهواَلً، قال رسول هللا: " 

 ً بَانِيَةَ*َكاله ََل تُِطْعهُ َواْسُجْد  " قوله تعالى:"، وانزل هللالو فعل ألخذته المالئكة عيانا فَْليَْدُع نَاِديَهُ*َسنَْدُع الزه

 َواْقتَِر:ب".

 مطرقة الباب
  عادة عثمانية عريقة ، حيث كانت توضع في العهد العثماني على أبوا:ب المنازل مـطرقتان، واحدة

يُفهم أن الذي يطرق البا:ب امـرأة، فكانت تـذهب خــرى كبيرة. فعندما يُطرق البا:ب بالصغيرة، ألصغيرة، وا

 سيدة البيت، وتفتح البا:ب. 

  ،وعندما يُطرق بالكبيرة، يُفهم أن على البا:ب رجــل، فيذهب رجل البيت، ويفتح البا:ب َلستقبال ضيفه

وما زال األتراك يفّضلون وضع مطرقة على أبوا:ب منازلهم، فهم يرونها عادة جميلة، ذات صوت خفيف، 

 تُزعج أهل البيت، ويطلقون عليها اسم "يد فارمة" بالتركي، ونحن معهم نراها عادة جميلة. َل

 

 عزالدين القسام
  ذكر أنّه قال :"لقد تعلّمت العقيدة عشرين عاًما ودّرستها وعلّمتها للناس عشرين عاًما أُخرى، فلّما أذّن

 ربًا مع صوت الرصاص المؤذن للجهاد، وذهبنا لمالقاة العدو، إذا بي أولي دبري ها

  ،وحزنت لنفسي كثيًرا، كيف أنا العاِلم الكبير أهر:ُب مع أول مواجهه، ويفّت في عضدي كل ما أؤمن به

وربيّت عليه الناس من عقيده وثبات هلل، حتى أخذت أُصلّي روال الليل أسال هللا اإلخالص والثبات، 

 واعتذرت إلى هللا ما فعلت.

  وقاتلتهم وحدي فترة، حتى ولّوا هاربين من أمامي، فعلمت وقتها أن ما بيني  ثم يممت وجهي ناحية العدو

 وبين هللا هو إيماني وتقواي، وليس كتبي ودروسي وعلمي الشرعي".
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 (256) نشرة فاعتربوا

 أشهر قضية سب دين يف مصر

 في  يةتشاجر موارن مصري مسلم مع جاره المسيحي، فسب المسلم دين المسيحي، فرفع المسيحي قض

المحكمة على المسلم، وأحضر شهودا ومنهم مسلمين، فوكل المسلم المحامي المسيحي القبطي الشهير 

 مكرم عبيد للدفاع عنه .

  فوقف مكرم وقال:" أرالب المحكمة بإسقار الدعوى عن موكلي؛ ألنها خرجت عن رور التقاضي حسب

و ما قرينتك ؟، قال مكرم  ": ، فرد القاضيأحكام الدستور الذي يستمد أحكامه من الشريعة اإلسالمية "

ْساَلُم "، و لهذا َل يوجد دين مقدس آخر تمت إهانته، فالدين واحد  ِعندَ  :" قال تعالى :" إِنه الِدّينَ  ِ اإْلِ َّللاه

 .وهو اإلسالم و ما دونه كفر 

 فرد القاضي ضاحكا و قال:" وهل تؤمن بذلك ؟ .

 ه وبما يصوغه الدستور المصري"،فضجت القاعة بالتصفيق، وتم فرد قائال:" بل أخاربك بما تؤمن ب

 تبرئة المسلم، وكانت من أشهر قضايا التاريخ المصري.

 

 احلمامة رمز السالم
   من آسيا الوسطى، حيث كان ملكان  من القصص التاريخية التي ربطت رمزية الحمامة بالسالم، قصة

ه، فأخبره الجنود أن حمامة صنعت عشها في يتجهان للحر:ب، سأل أحد الملكين عن سالحه وخوذت

 .خوذته، فطلبت أم الملك منه أن يترك الحمامة وصغارها وَل يؤذيهم

   ،اضطر الملك للذها:ب إلى الحر:ب دون خوذته وسالحه، وعندما شاهد الملك الثاني خصمه دون عتاده

وتركه لخوذته وسالحه  ،دعاه للتفاوض والمحادثات، وعندما عرف الملك الثاني رحمة خصمه بحمامة

من هنا ُرمز و ،رأى أنه من الخطأ أن يُقاتل هذا الملك ومملكته، واتفقوا على السالم ،ألجلها وصغارها

 .والوئام  للحمامة البيضاء بالسالم والحب

 

 
ٌ
  قصه

ٌ
 من سوريا حقيقية

  ،روىح الصبافي حافظ اسد فلقة على رجليه،  منامه أنه يضر:برأى أحدهم في أيام حكم حافظ األسد 

 جأتالقصة، بنفس الليلة  روت لهاو ،جارتها أم سالمى لإ قليلزوجته بعد  ذهبت  ،المنام لزوجته

 كثرة التعذيب.ومكسر من منهك   هبيتإلى  عادبعد أسبوع ، الرجلاعتقلوا المخابرات و

  وهللا العظيم  قال لهم : خالص التوبة، فعليهودخلوارجعوا جماعة المخابرات مرة ثانية  اتساع عدةبعد

الرئيس وانت  يرفع رجليكان  ذينسألك من الل جئنانحن  ،َل تخف قالو له : َل، ماعاد أحلم مرة ثانية

 .! وجارتنا أم سالم زوجتيقال لهم : ف؟!ترفعه الفلقة
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 (257) نشرة فاعتربوا

 قواعد رمبا تغري حياتك لالفضل

  :اخسر  أيامك لن تعود، إفعل ما يسعدك،، وه غيركما َل ترغب أن يحدث لك َل تؤذي بأنصحك بما يلي

قبل أن تتعلق ، وتجاهل كل شيء يأخذ فرحتك وِعش حراً  ،العالم كله بصراحتك وَل تكسب الناس بنفاقك

  َل تسند ظهرك على أحد من البشر. ،بأحد كن مستعداً لغيابه

 إياك أن تيأس فكل ، ورالسعادة التي تبنيها على تعاسة آخر ستعود إليك فى زمن آخر من شخص آخ

 ،َل تضحي أبدا بهذه الثالثة "عائلتك، وقلبك، وكرامتك، الصابرين قد ُجبِروا

إذا فقدت المال لم تفقد شيء، وإذا فقدت الصحة ، كن جميالً مع الكل، فهناك لحظة وادع ليس لها وقت

 ذيتك أن تكون سعيداً،أفضل إنتقام ممن قاموا بأ، فقدت بعض الشيء، وإذا فقدت األخالق فقدت كل شيء

 .فليس هناك ما يثير جنونهم أكثر من رؤيتك تستمتع بحياتك

 

 !كل يوم وليلة ثالثة إبتالءات
 اإلبتالء األول  ، يصا:ب ابن آدم كل يوم وليلة بثالثة إبتالءات، قد َل يتعظ بواحدة منها 

ذا نقص من ماله شىء واليوم الذي ينقص من عمره، َل يهتم له؛ وإ ،يتناقص كل يومحيث عمره في 

 .العمر َل يعوض ولكّن إهتم له؛ والمال يعوض 

 وَل، وقب عليهإن كان حراماً عُ و ،ئل عنه،سُ في كل يوم، يأكل من رزق هللا؛ إن كان حالَل؛ بتالء الثاني إلا 

 ،راً دويبتعد من الدنيا ق  ،في كل يوم، يدنو من اآلخرة قدراً  هو أنّه بتالء الثالثإلا،ويدري عاقبة الحسا:ب

وَل يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم ،ورغم ذلك َل يهتم باآلخرة الباقية بقدر إهتمامه بالدنيا الفانية

 إلى النار الهاوية .

 اللهم َل تجعل الدنيا أكبر همنا وَل مبلغ علمنا وَل إلى النار مصيرنا وأجعل الجنة دارناف.  

 

 العالّمه يوسف القرضاوي
 وي: سأل أحد الصحفيين األستاذ حسن البنا من أنت ؟ فكانت إجابته:أنا سائح يبحث يقول الشيخ القرضا

نه إِ عن  الحقيقة، وإنسان يفتش عن اإلنسانية في الناس، أنا متجرد أدرك سر وجوده، فنادى في الناس"

ِ  َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي   ".َر:ِبّ اْلعَالَِمينَ  َّلِله

 

 واحلمراء الوردة الصفراء
 المارة إلعالم مريض، فيه الذي البيت أماموردة صفراء  توضع من العادات العثمانية العريقة، كانت 

 يعني هذا فكان حمراء، وردة ُوضعت إذا المريض، أما إزعاج وتجنب الهدوء إلتزام بضرورة والجيران

 النطق ويُحذر خطبتها،ل التقدم يمكن البيت داخل موجودة الزواج، سن إلى وصلت شابة هناك بأن

 لبيت حرمة لعوارفها.ا بجانب البذيئة باألقوال
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 (258) نشرة فاعتربوا

 يف التاريخ الطبيأخطر كذبة 

  ،كتب الطبيب الفذ، حامل هم اإلنسانية الواعد، محمد حسان الذنيبات؛ حول أخطر كذبة في التاريخ الطبي

اللقاحات غيرت وجه الحضارة التوحد،!، علما أّن حيث ربط معارضو فكرة الُلقاحات بإصابة األرفال ب

 .وانقذت ماليين األرفال  ،بشكل استثنائي

 ت حبت الشهاداحتى سُ  ،ضح بشكل كبيرشف وفُ كُ  ،وقصة مناوئي المطاعيم بدأت على شكل تزوير علمي

 رالذكوهذه قصة تستحق  ،وتبين َلحقا أنها كانت مرتبطة بدعم مالي وتضار:ب مصالح ،من المزورين

اللقاح يتسبب بالتوحد عند األرفال أنها اخطر  نفت كذبته بأنّ الذي صُ  ؛أندورز ويكفيلد حول المزورالدكتور

 . كذبة في التاريخ الطبي

 بناءا على دراسة اجراها مع  ،الرجل ببسارة كان يطالب بأخذ المطعوم الثالثي كمطاعيم منفصلة احادية

ثم  ،واظهر أن هذا المطعوم يتسبب بمتالزمة التوحد ،م كثيراتالعب ببياناته ،على ارفال باحثين اخرين

وكان رده على هذه النقطة تحديدا  ،تبين أنه تلقى مبالغ مالية من جهات كانت تقاضي مصنعي اللقاحات

ا عن مشاركتهم وواعتذر علمهم بذلكا وانكرالباحثين  علما أن !،ذكر ذلك في الورقةينسي أن بانه 

 . بالدراسة

  محاكمات ويكفيلد صادمة كانت و ،لالعتذار  اظطرت ،التي نشرت ورقته َلنستالمجلة الشهيرة كما أّن

يع يب كأنهواآلن  ،اذ استمر في التزوير حتى صدر قرار فصله من كل الهيئات الطبية ،للمجتمع الطبي

 شهاداته. ُسحبتالعصير المثلج بعد أن فقد عمله و

  ُوكلما اشتدت انشطة هذه الحركات  الغر:ب،عادي المطاعيم في ربعا منذ تصنيع اول لقاح ظهرت حركات ت

وَل  ،لبشريةلتبدو المطاعيم نجاة ، واليوم باألمراض المعدية التي تقتل األرفال اتكلما أزداد عدد اَلصاب

 أدل على ذلك من إنتظار العالم للقاح كورونا .

 

 الطبيب إبن النفيس
 والثقة في اللهأول خطوة  اء، والطمأنينة نصف الدواء، عندما ُسئل عن الوباء قال: الوهم نصف الد

 للشفاء ، فأين الواثقون باهلل؟، قولوا يا ر:ب .!

 

 النظر إىل ركبة وجبني العريس
   لترصد  ،كان أهل العروس يتعمدون النظر إلى ركبة بنطال العريس وجبينهعادة عثمانية كريمة ، حيث

 أ سيماهم في وجوههم.،على مبدعالمات السجود على هذين النقطتين

 

 َل تتوهموا!!
  رغم أن أمريكا أغنى واقوى دولة في العالم؛ إَلّ أّن تداعيات كورونا، جعلت ماليين األمريكيين يصطفون في

سياراتهم، للحصول على وجبة غداء مما يُعرف ببنوك الطعام، من متطوعين  في رول وعرض أمريكا، 

 ام والغذاء لعائالتهم.لعدم قدرة ماليين العائالت توفير الطع
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 (259) نشرة فاعتربوا

 للعربة َل للتشفي
 فعجز األطباء عن عالجها حتى ماتت، ماتت بسبب سرطان الحنجرة ،أم كلثوم التي فتنت الناس بصوتها ،

أفلس في آخر أيام حياته حتى أنه  ،حياته بالضحك واللهو مات مُكتئبًا فقيرًاُملئت إسماعيل ياسين الذي 

 . منولوجست في الكباريهاتعاد يعمل 

  وفجأة أُصيب بنوبة قلبية حادّة فمات علي  ،محمود المليجي كان يستعد لتصوير مشهد في أحد أفالمه

 ،الملحن زكريا أحمد جلس في بيته ثم أدار المذياع ليسمع اللحن الجديد الذي وضعه ألم كلثوم ،الفور

 . تفقبض روحه في لحظتها و ما ،فداهمه ملك الموت

 قاسم أمين الذي نادى بتحرير المرأة العربية من قيود الشريعة اَلسالمية ونادي بخلع البرقع  أما

المخرج نيازي مصطفى مات  ،فقد مات وهو بين فتاتين رومانيتين إثر سكتة قلبية مفاجئة ؛والحجا:ب

عاني من ت تُسعاد حسني سندريال الشاشة العربية التي مألت الدنيا مرحًا و ضحكًا كان ،مشنوقًا في شقته!

 اإلكتئا:ب ثم ماتت مقتولة .

 وهو في سكرات الموت وجده ، ذلك الملحد الذي قضى حياته ينادي أنه َل إله وَل ر:ب للكون ،ماركس

المطر:ب طالل مدّاح مات فجأة و هو ...ويستغيث، تالميذه يحملق بعينيه للسماء ويشهق و يقول: يا إلهي

 .غني على خشبة المسرح !يُ

عاش الشيخ كشك داعيًا و ، والخطا:ب استشهد و هو يصلي صالة الصبح جماعة عمر بنفشتان شتان؛

تِْلَك  الخليفة عمر بن عبد العزيز مات وهو يردد: " ،فمات وهو يصلي سُنة صالة الجمعة ،مجاهرًا بالحق

ا ابن تيمية مات و ، وْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتهِقيَن."األَْرِض َوَل فََساًدا َوا فِي الدهاُر اآلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللهِذيَن َل يُِريُدوَن ُعلُوًّ

إلى  انت تختار رريقك.... فهو يردد:"إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر"!

 .حسن رسمهأف اآلخرة
 

 قد جتاوزنا احلد يا بني
  عن سنهم في زمن  60الذين هم فوق سن  ،عندما كان يُسأل كبار السنمن العادات العثمانية القديمة؛ أنه

الدولة العثمانية، كانوا يعّدون عاراً أن يقولوا إن سنهم فوق سن النبي صلى هللا عليه وسلّم، أدباً واحتراماً 

 .نّي يا بُ  الحدّ   تجاوزنا  لقد وتعظيماً له فكانوا يجيبون:

 

 

 َل ينفعك إَل صالتك
 ءة القرآن ثالثة أيام مْن غير عذر ُسمّي فمن ترك قرا ،فإبكي على نَفسك ؛إذا وجدت غباراً على مصحفك

 ،والغد:َل ندري أين سنكون، اليوم: نعيشه ولن يدوم، واألمس:عشناه ولن يعود، الدنيا ثالثة أيام، فهاجراً!

 . نا و أنت وهم  راحلونأف، وقل خيرا أو اصمت ،  فصافح  وسامح  وتصدق
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 (260) نشرة فاعتربوا

 من حقوق املرأه املسلمة

 ن الرجل "زوجته" مرة واحدة ُحِرم من أغلى ممتلكاته و ُرجم حتى الموت، وإذا تزوج مرة ثانية إذا خا

ولم يعدل بينهما ُحشر يوم القيامة شقه مائل، وإذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق، وإذا رلقها 

 َل يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها .

  حدود هللا، ومن يتعدى حدود هللا فهو ظالم نفسه، وإذا ضربها  إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى

وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم، وإذا هجرها أكثر من أربعة أشهرلها الحق بالتفريق، وَل يحق له 

مسكينا،  60يوما أو يُعتق رقبة أو يُطعم  60أن يعاملها كأمه، وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 

 هها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا، وإذا رلقها فعليه أن َل ينسى فضلها.إذا كر

  وإذا افترقا َل يحرمها أوَلدها وعليه نفقتهم، مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وإن منعته فال

وهو مسؤول عنها في رعامها  يحق له السطو عليه، أي إعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها،

 ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية .

  قوامته عليها تكليف وراعتها له جهاد في سبيل هللا، إن أمرها بالمعروف أراعته ،وإن أرادت فراقا فلها

بكل ذلك هو حق المرأة فى اَلسالم، أخبروني عن حقوق المرأة في الغر:ب، و  أن ترد عليه مهره وتخلعه،

 األديان غير اَلسالم الذين تدعون انهم متحضرون ؟!

 

 عند العثمانيني اآلذان
  كان مؤذنو المساجد الكبرى في اسطنبول والوَليات العثمانية اآلخرى يرفعون آذان كل صالة بمقام مختلف

ي بين يد وهو مقام الحزن والخشوع والوحده والبكاء فكانوا يرفعون آذان الفجر بمقام الصبا، ،عن اآلخر

وآذان الظهر كانوا يرفعونه بمقام الرست، وهو مقام اَلستقامة، ورفع اآلذان بهذا المقام للتذكير بواجب  ،هللا

 أثناء العمل.   اَلستقامة واألمانة

   وآذان العصر كانوا يرفعونه بمقام الحجاز، وهو مقام الشوق والحنين الى الديار المقدسه ألداء عمرة أو

وآذان المغر:ب كانوا يرفعونه بمقام ، هللا للمسلم على ما قام به من عمل روال اليوم حج كمكافئة من

وآذان  ،السيكا )البنجكاه(، ويعني التفكر والتأمل في ملكوت هللا خصوصاً مع لحظات غرو:ب الشمس

نس ألالعشاء كانوا يرفعونه على مقام يشبه مقام البيات في السلم الصوتي، وهو بالتالي مقام الفرح وا

 والراحه بما قام به المسلم من راعات وواجبات تجاه ربه ودينه.

 

 قول احلق
 .َل تصمت عن قول الحق، فعندما تضع لجاما على فمك، سيضعون سرجا على ظهرك 
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 (261) نشرة فاعتربوا

 توبة كاتبة ليربالية
 

 تيجة ر الضياع، فلم تكن توبتي نتقول الكاتبة اللبرالية مشاعل العيسى: اليوم أقلد قلمي شرف نبش أسرا

ظروف قاسية، بل كنت انعم بكل أشكال الترف والحرية، وكنت أجسد العلمنة بمعناها الصحيح، وقلمي 

تتلمذ على أشعار نزار قباني. ورمي الحجا:ب وقيادة السيارة كانت قضيتي األولى، ولطالما سهرت الليالي 

 اخطط لتحقيق هذا الحلم .

 لسعودية وزرع مقاومة الرجل في ذاتها، فلقد تشربتها وتشربتها خاليا عقلي، وسعيت أما تحرير المرأة ا

لتسليط الضوء على جبروت الرجل السعودي، وقدمت الرجل المتحررعلى ربق من ذهب ألنه استخراج 

كنوز أنوثتها،وشوهت صورة الرجل المتدين على انه تعامل مع األنثى كما تعامل مع نوقه، كان الرقص 

وسيقى غذاء روحي، وكنت أنسب المشاكل الزوجية إلى الكبت، وكانت أفكاري تجد بين المجتمع والم

 النسائي صيتاً عالياً.

  لفت نظري يوما شا:ب متدين يسير بهدوء واتزان، وعالمات الرضى بادية على محياه، رغم أن قضيته

لموضوع؛ فهل تدينوا بسبب في نظري خاسرة، يتحدون مارداً جباراً أسمه التقدم، حاولت أن أحلل ا

الفشل؟، لكن منهم علماء ودكاترة وعباقرة، أو ربما هو الترفع عن الرغبات، عند هذه النقطة بالذات 

اختلطت علّي األمور، الترفع عن الرغبات معناه الكبت، والكبت َل يُنتج حضارة!... أنا في حيرة!، فقدت 

الموسيقى والرقص، ومع الناس كافة، شعرت أني فقدت  معها اللذة التي كنت أجدها بين كتبي ومع أنواع

 شيئا.

   لكن ما هو؟، اختليت بنفسي ، ررقت أبوا:ب الطب النفسي، فقدت اإلحساس السابق، بل لم أعد أشعر بأي

شيء، بدأت أتساءل لماذا لم أعد أشعر بروعة الموسيقى ؟! لو كانت غذاء الروح كما كنت أّدعي لكانت 

اء، وهنا َلح سؤال صاعق؟ هل الغربيون أفضل منا؟ وبماذا أفضل؟ تكنولوجيا؟ روحي اآلن روضة خضر

 وبماذا خدمت التكنولوجيا المرأة عندهم؟.

   الرجل ضمن رفاهيته، وجعل المرأة صالة عرض، رقصت ومثلت، أوجد لها مالبس البحر، ،...واآلن

لطهارة كبتاً ؟ ما الذي جنوه من اكتشفت الخديعة الكبرى في شعار حرية المرأة، كيف سميتم العفة وا

الحرية؟،غير األمراض والضياع!، تباً لهم وتباً لعقلي الصغير كيف صدقتهم؟ ،َل ترفضوا دينكم قبل أن 

 تتعرفوا عليه جيداً ألنكم إذا عرفتموه لن تتخلوا عنه.

 

 هل تعلم ؟!
 س النفاق، بقدر ما يعني أنّك أّن التعامل بلطف  مع شخص  َل يُعجبك ومختلف  عنك، َل يعني بأنّك تمار

تُمارس قدرا كبيرا من الحكمة، وناضج بما يكفي لتقبل اآلخر مهما كان، فمقدار العقالنيِة يُقاس بضبط 

 النفس، والتعامل بإحسان ولطف مع الجميع؛ حتى من يُعتبرون  مختلفين عنك أو خصوم أو حتى أعداء.
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 (262) نشرة فاعتربوا

 كية رامونا مسيثإسالم الدكتورة األمري

  منذ عدة أيام أشهرت الدكتورة األمريكية رامونا سميث إسالمها في إحدى المدن التركية، تقول: حين

كنت في إجازة سياحة في تركيا، سمعت اآلذان وقت الفجر، فخرجت حافية من الفندق ألسمعه بوضوح، 

 شيء لم أفهمه هز أعماق أعماقي . 

  قرآنا مترجما لالنجليزية، ولم تكن النتيجة التي وصلت إليها بعقلها وقلبها في اليوم الثاني احضرت رامونا

وروحها في مخيلتها من قبل، تقول: سورة القاتحة ادهشتها دهشة لم تصبها من قبل، وأول عشرة صفحات 

 في سورة البقرة أخذتها إلى عالم آخر، وهو اإلسالم.

 ي تستعد لدخول الستين من عمرها ، غيرت إسمها الدكتورة رامونا سميث مختصة في الطب البديل، وه

 إلى علياء نور، وكذلك إبنها مايكل حول إسمه إلى زكريا بعد اإلسالم .

  قراءة القرآن الكريم باللغة العربية نعمة عظيمة؛ َل يُقّدرها كثير من المسلمين، وخاصة  لألسف أهل اللغة

 خلون حديثا في اإلسالم .العربية، وَل يحُس بعظمتها إَلّ األجانب الذين يد

 

 الفقراء علىسخاء األغنياء 
   عادة عثمانية  رائعة ، حيث كانت فئة األغنياء العثمانية تحرص على تقديم الصدقات دون التسبب بأي

إحراج للفقراء خاصة في رمضان، فكانت تقوم بالذها:ب للبقالة وبائعي الخضار وتطلب دفتر الدين، وتطلب 

تسديدها، دون ذكر اسمها، وكان الفقراء دوًما يجدون دينهم قد ُحذف، دون أن حذف الديون وتقوم ب

 يعلموا من قام بذلك، فكانوا َل يشعرون بمنّة األغنياء.

 

 صباحية ومضة
  فوض أمرك هلل؛ كل شخص يعيش حتى عمر متقدم سيمر بأحد هذه المحن؛المرض أو اإلفالس أوالفصل

فال   ميعنا نمر بابتالءات وهي جزء من الحياة، لكن إذا ُررحت أرضامن العمل أو فراق عزيزأ أو أو...، ج

 يعني أنك خرجت من الحياة، ستُهزم فقط استسلمت . 

  قرر من اآلن أنه عندما تمر بمأساة ستفوض أمرك هلل، وستُخرج نفسك منها، تفويض أمرك هلل يعني أن

 .غالق بابًا فتحه هللا لكتمضي بالحياة مطمئنًا، موقنًا واثقًا بأن َل أحد يستطيع إ

 

 وسيلة تربوية
 وتربية النفس على ذلك، ألنه يُزيل البغض  من وشائج المحبة والتآخي: الدعاء لآلخرين بظهر الغيب

حتى من تختلف معه أدع له بالغيب، فكلما كثر الدعاء انعكس على ، العوارف الطيبة والحسد، ويُنمي

  .ئكة: ولك بالمثلالداعي، فضال عن أجر الدعاء وقول المال
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 (263) نشرة فاعتربوا

 أشهر سلسلة مطاعم يف العامل كلة

  04000دولة، وتضم حوالي  998ماكدونالدز أشهر سلسلة مطاعم في العالم كلة، تنتشر في ما يقار:ب 

مليون زبون في  61مليون عامل، ويدخلها حوالي  9.8فرع، ويعمل بها  90000فرع، في أمريكيا فقط 

 وتقدم مائة مليون وجبة يومياً. ،حداليوم الوا

  تحول ماكدونالدز إلي عالمة تجارية مشهورة ليس وليد الصدفة، فقد بدأت بمطعم صغير في احدي

الوَليات، امتلكته عائلة بسيطة، واجهت العديد من الصعوبات، ولكن في النهاية استطاعوا أن يصلوا بها 

 .إلي أن تصبح أشهر عالمة غذائية في العالم 

  م رلب للحصول علي 9169كان األخوان ماكدونلد يديرون المطعم الخاص بالعائلة، وقدموا في عام

يتميز ماكدونالدز بالسرعة في إنهاء الطلبات، وهذا ما أكسبة ، العالمة التجارية الخاصة باَلسم والسلسلة

 شهرة كبيرة وقتها، وجلب له العديد من الزبائن .

 دئ مهمة لكي تصل إلي كل هذا النجاح، ومن أهم هذه المبادئ السرعةاعتمدت السلسلة على عدة مبا ،

 .الدعاية واإلعالن القوي للعالمة التجارية، مع األسعارورخص  وتنوع األرعمة

  اتهم الكثيرون سلسلة المطاعم بأنها تقدم وجبات ضارة باصحة، وأنها َل تهتم إَلّ باألرباح التي تحققها

لي إتباع أسلو:ب غير صحي، وذلك باَلعتماد على أكل الوجبات السريعة في فقط، وإنها تُشجع الناس ع

 أغلب األحيان، وعلي العكس هناك من يقدر النجاح .

 

 
ُ
 نن يوميةس

  اَلستنشاق ثالثاً بعد اَلستيقاظ من نوم الليل، فإن استيقظ العبد وأراد الوضوء كفاه ذلك، وإن لم يرد

ق بعد القيام من نوم الليل، لحديث أبى هريرة رضى هللا عنه الوضوء فالجمهورعلى استحبا:ب اَلستنشا

؛ فإنه  المتفق عليه : أن النبى صاّلهلل عليه وسلم  قال: إِذا اْستَْيقََظ أََحُدُكْم ِمن َمناِمِه فَْليَْستَْنثِْر ثاَلَث َمّرات 

 الشهْيطاَن يَبِيُت على َخياِشيِمِه .

 

 فقري سارق وقاض  عادل
 ب رجل عجوز قام بسرقة رغيف خبز ليمثل أمام المحكمة؛ واعترف العجوز بفعلته، ولم في كندا تم جل

ر ذلك بقوله: كنت أتضور جوعاً".  يحاول أن ينكرها، ولكنّه بره

  قال له القاضي: "أنت تعرف أنك سارق، وسوف أحكم عليك بدفع عشرة دوَلرات، وأعرف أنك َل تملكها

ها عنك، صمت جميع الحضور في تلك اللحظة؛ وشاهدوا القاضي ألنك سرقت رغيف الخبز؛ لذلك سأدفع

 يخرج عشرة دوَلرات من جيبه ويطلب أن تودع في الخزينة كبدل حكم هذا العجوز.

  ثم وقف ونظر إلى الحضور وقال: "محكوم عليكم جميعاً بدفع عشرة دوَلرت؛ ألنكم تعيشون في بلدة يضطر

لك الجلسة تم جمع أربعمائة وثمانون دوَلراً ومنحها القاضي فيها الفقير إلى سرقة رغيف خبز"، وفي ت

 .للرجل العجوز،قاضي ينقصه اَلسالم
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 (264) نشرة فاعتربوا 

 يف القلوب يعلم ما رب القلوب
 في يوم من، وكان يرسم لوحات غاية في الجمال ويبيعها بسعر جيّد ،عاش رّسام عجوز في قرية صغيرة 

تساعد الفقراء في   أنت تكسب ماًَل كثيًرا من أعمالك، فلماذا َل ية وقال له:األيام أتاه فقير من أهل القر

 .القرية ؟!

 ومع ذلك يوّزع كل يوم قطعًا من اللحم المّجانية على الفقراء ،نظر لجزار القرية الذي َل يملك ماًَل كثيًراأ، 

 لم يردّ ، اء خبزاً مجانياً كل يومبرغم أنه رجل فقير ذو عيال إَل أنه يعطي الفقر ،وانظر إلى خبّاز القرية

 .عليه الرسام وابتسم بهدوء

 وأشاع في القرية بأّن الرسام ثري  جداً يكتنز األموال ولكنّه بخيل   ،خرج الفقير منزعجاً من عند الرّسام

بعد مّدة مرض الرّسام العجوز ولم ، فنقم عليه أهل القرية وقارعوه وهجروه جداً ، وَل يساعد الفقراء ،

 .عره أحد  من أبناء القرية اهتماًما ثم مات وحيًدا !!ي

 وكذلك الخباز الشهم صار َل ، مّرت األيّام وَلحظ أهل القرية بأّن الجزار لم يعد يرسل للفقراء لحًما مّجانيًا

وعندما سألوهما عن سبب توقّفهما ، قاَل : ، يمنح الفقراء خبزاً مجانياً برغم توافدهم عليه ورجاؤهم له

الرّسام العجوز الذي كان يعطينا كل شهر مبلغاً من المال لنعطي الفقراء اللحم والخبز قد مات فتوقّف  بأنّ 

 ! .ذلك بسبب موته

 وقد يظنّك آخرون أرهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤَلء  ولن يضرك  ،قد يسيء بعض الناس بك الظن

 هحيات في يكون فقد منه، تراه ما ظاهر من أحد على تحكم ، فالالمهم حقيقتك وما يعلمه هللا عنك، أولئك

 اآلخر في ليلي، ومات مرقص في أحدهم عليه، فقد مات حكمك لتغيّر علمتها لو أخرى أموًرا

 والثاني دخل ليسرق األحذية.  األول دخل لينصحهم،مسجد؟!،

 

 األعداء يكرهون عمالئهم
  غير منطقية، أنا كيهودي علّي أن أوضح نقطة َلحظُت أّن نسبةَ العر:ب الموالين إلسرائيل تتضخم بصورة

مهمة: عندما تخون أنت كعربي أبنا شعبك بأراء صهيونية، فنحن نحبك مباشرةً، لكن حباً كحبنا للكال:ب، 

صحيح  أننا نكره العر:ب، لكننا في داخلنا نحترم أولئك الذين تمّسكوا بما لديهم، أولئك الذين حافظوا على 

كنك أن تختار إّما أن تكون كلبا محبوبا أو مكروها محترما ...  سبحان هللا حتى لغتهم وفكرهم، ولهذا يم

 .األعداء يكرهون عمالئهم!!

 

 
ٌ
ف
ّ
 مشر

ٌ
 تاريخ

  يذكر التاريخ بأن فارس والروم قد اقتتال سبعمائة عام، في أكثر من الف معركة، ولم تهِزم أي منهما

راة؛ يؤمنون باهلل حق اإليمان، فقضى على كليهما في اآلخرى، جاء خالد بن الوليد رضي هللا عنه بحفاة عُ 

أربعة اعوام، هزم فارس في خمسة عشر معركة، وروما في تسعة معارك، فاتحدت اإلمبراروريتان 

هجري، وجمعتا مائتي الف جندي، ولكنهم بفضل هللا ُهزموا بخمسة عشر الف  92بمعركة الفراض عام 

 فقط ، فال نامت أعين الجبناء .
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 (265) رة فاعتربوانش

ك الوتد!!
ّ
 فقط حر

  يُقال أن إبليس أراد الرحيل من مكان كان يسكن فيه مع أبنائه، فرأى خيمة فقال: َل أُغادرن حتى أفعلن

، ووجد امرأة تحلب هذه البقرة، فقام فحرك   بهم األفاعيل، فذهب إلى الخيمة، فوجد بقرة مربورة بوتد 

 لب الحليب على األرض.الوتد، فخافت البقرة وهاجت، فانق

  ودهست البقرة ابن المرأة الذى كان يجلس بجوار أمة وهي تحلبها فقتلته ، فغضبت المرأة فدفعت البقرة

وضربتها بشدة و رعنتها بالسكين رعنا مميتا، فسقطت البقرة وماتت، فجاء زوجها فرأى رفله والبقرة، 

الذي  ويحك ما ب أبناء إبليس فسألو والدهمفطلّق زوجته وضربها، فاقتتل قومها  وقوم زوجها، تعج

 حركت الوتد.!!! فعلت؟، قال: َل شيء فقط

 تقلب الحال رأسا على عقب، تُسبب  وهكذا يظن بعض الناس أنهم َل يفعلون شيئا، وهم َل يعلمون أن كلمة

 نثم يظ، وتكسرالقلو:ب الخالف وتُشعل المشاكل وتقطع األرحام وتخطف الفرحة وتقضي على البهجة

 !!!.فقط يحركون الوتد الفاعل أنه لم يفعل شيئا،

راقب كلماتك قبل أن تتكلم، واحذر من تحريك الوتد، فر:ب كلمة تُشعل حربا، وتذكر حديث المصطفى صّل 

 .فليقل خيًرا أو ليصمت " كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، من هللا عليه وسلم"

 

 ثور!! يقوده اَلسود من جيش
 

 ربع وعشرين مليون بقرة، وتمتلك السودان إثنان وأربعون مليون بقرة ولكنهما بلدان أ  تمتلك اثيوبيا

 وتُرضع العالم حليبا .  تمتلك هولندا أحد عشر مليون بقرة  جائعة، بينما

  ":المشكلة في الثور الذي يُدير اَلقتصاد، فاإلدارة أهم من الموارد، وصدق نابليون بونابرت  حين قال

 يقوده أسد، خير  من جيش من اَلسود يقوده ثور " .جيش من الثيران 

 

 
ّ
 اإلدارة  ذوق وفن

 

  زار الملياردير ريتشارد برانسون أحد فروع شركته فجأةً، فوجد أحد الموظفين يغُط في سبات  عميق على

إحدى الكنبات، فالتقط صورة بجانبه وهو نائم ونشرها معلقا عليها ..." لكي تبقى شركتنا األولى في 

اء عمالئها، عمل هذا الموظف حتى التعب، مما اضطره للراحة قليال"،... بتصرفه هذا كسب وَلء إرض

الموظفين حين رأوا الصورة، وكسب ثقة واحترام العمالء الذين لمسوا حنكته باإلدارة.... فالنجاح َل يأتي 

 صدفة،!.. وهناك من يجرحك بأخالقه ... وهناك من يُحرجك بأخالقه الحسنة .
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 (266) نشرة فاعتربوا

 املهاجر املسيحي الشاعر اللبناني
 ،لذي اُدعي الشاعر اللبناني المهاجر،رشيُد سليم الخوري الملقّب بالشاعر القروّي، إلى حفل المولد النبوّي

 فقال :، وُرلب منه أن يُلقي كلمة،أُقيم في مدينة سان باولو بالبرازيل

 !َف كله يوم أل وعقولكم وأفعالكم ويموت في قلوبكم سنتكم كله عام مرةً،ولد النبيُّ على أليُ ، أيّها المسلمون

ولكان العالَُم منذ ألِف سنة  ، ولكان كلُّ واحد منكم محّمداً صغيراً  لد في أرواحكم لولدتم معه،ولو وُ  مرة ،

 ً  .وَللتقى الشرُق بالغر:ب من زمن رويل، أندلساً عظيما

  ّالغربية مع رو ةُ يولَعَقَدت الماد ً  ،ولمشى العقُل والقلُب يداً بيد إلى آخر مراحل الحياة، ح الشرق المسلم حلفا

قون الِفْرية، ودينُكم من بُْهتانهم براء، يَْنِسُب أعداؤكم إلى دينكم كله فِْرية أيّها المسلمون!  ولكنّكم أنتم تُصّدِ

ونها بإهمالكم، بأعمالكم  .وأنتم الجاهلون دينُكم ديُن الِعْلم، وتقرُّ

  رون ،دينُكم ديُن التيسير لكنّكم و دينُكم ديُن النصر، وأنتم المنفِّرون ،دينُكم ديُن الُحْسنَى، وأنتم المعّسِ

ً  يا محمُد .!... دينُكم ديُن الزكاة ولكنّكم تبخلون، متخاذلون   ،يا نبيه هللاِ حقا

ولم  ،ك لم تقتل الروَح بشهواِت الجسدإنّ ، ويا َمْجَد العر:ب واإلنسانية وسلطاَن البلغاء يا فيلسوَف الفالسفةِ 

 فدينُك ديُن الِفْطرِة السليمة. ، تحتقر الجسَد تعظيماً للروح

   أّن اإلنسانيّة بعد أن يئست من كّلِ فلسفاتِها وعلوِمها، وقنطت من مذاهب الحكماء جميعاً؛ب وإنّي موقِن 

ثّم العظيم،  َلّ باَلرتماء بأحضان اإلسالموصالحِ أمِرها إ، تجد مخرجاً من مأزقِها وراحِة روِحها لنسوف 

 أنشد قائالً :

ُرُكمْ هَ  قَْومُ  يَا                      َل يُْنِهُض الشهْرَق إَلّ ُحبُّنَا األَخِويّ ...  ذا َمِسيِحيٌّ يُذَّكِ

 ِعِر القََرِويّ فَبَلِّغُوهُ َسالَم الشها...   فَإْن ذََكْرتُْم َرُسوَل هللاِ تكِرَمة                    

 

 
ُ
 زوجتهظهر نظافة مالبس الرجل ت

  وفي مالبس البنات تظهر  ،ظهر رجولة الرجلومالبس المراة تُ  زوجته،ظهر نظافة مالبس الرجل تُ  أنّ قيل

سوا لم يدر، لم يعرفوا القراءة والكتابة ولكنهم أتقنوا علم الكالم، رحم هللا من قام على تربيتنا، خالق اَلمأ

ؤوا لم يقر، لم يدرسوا قوانين الطبيعة وعلوم األحياء ولكنهم علمونا فن الحياة، م علمونا األد:باألد:ب ولكنه

ولكنهم علمونا معنى  ،لم يدرسوا الدين، ولكنهم علمونا حسن المعاملة واَلحترام، كتابا واحدا عن العالقات 

 .الموقف والمبدأ والكلمةعلمونا احترام ،لم يدرسوا التخطيط ولكنهم علمونا بُعد النظر، اإليمان
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 أين الثرى من الثريا؟!!

  إذا دخلت يوما كبينة الطيار سترى عجبا، ريار  ومساعده قد امضياء ردحا من الزمن ليجتازا كل دورات

ن مالتدريب على الطيران، مزودان في الكبينة بما يُدهشك من كثرة األزرار واللوحات والشاشات، كل ذلك 

 أجل أن تطير فقط !!.

  تخيل معي أن العصفورة والنسر والحمامة والصقر لديهم مخا بسيطا َل يتجاوز حبة الحمص، يتم فيه عمل

كل هذه الحسابات المعقدة، السرعة وإإلرتفاع واإلتجاهات والوزن والبوصلة، ورادارات للبحث عن الغذاء 

 الطيران المرتفع والمنخفض، كل هذا وغيره الكثير!.والهر:ب من األعداء، وعدادات الهبور واإلقالع، و

  كل هذا وغيره من غير برج مراقبة، وَل راديو وَل قمرا صناعيا وَل  GPS ":أََولَْم يََرْوا  !!!، قال تعالى

ُن ۚ إِنههُ بُِكلِّ  ْحَمَٰ ِ  " وقال:"َشْيء  بَِصير   إِلَى الطهْيِر فَْوقَُهْم َصافهات  َويَْقبِْضَن ۚ َما يُْمِسُكُهنه إَِله الره ُصْنَع َّللاه

 ".إِنههُ َخبِير  بَِما تَْفعَلُونَ  ُكله َشْيء   أَتْقَنَ  الهِذي

  40.000الطيـوَر تُهاِجُر لمسافة  تَصــُل إلى هذه  أنه وهل تعلم  ً  240تَستطيُع الطيــراَن )، وكم ذَهابَاً وإيابا

 هاـامُ ظعوِ  ،التَنفس ـلُ بتُسهّ لهـوائـيــة  مـُتـصلـة  بِالـِرئتـيـِن  اُجـيــوب ، وخلق هللا لهاساعة( بـُِدون تَـوقــُف

 َخـفـيـفة  وجوفاء  ولكنّها بالغةُ القوِة والمرونة.

 

 

 حنن لصوص أموال ولسنا لصوص عقائد
  ُولما فتحها وجد المال ومكتو:ب عليه، حكى أن لصا سرق حقيبة وبها مبلغ من المالي 

، فلما قرأ اللص تلك العباره أمر أصحابه أن يعيدوا اليه المال، "دعك مالي فاحفظهاللهم إني استو"

 ،صاحب المال باهلل حتى َل تهتز ثقة: قال؟؟! لماذا نُعيده لصاحبه فتعجب اللصوص فسألوا زعيمهم

 ."نحن لصوص أموال ولسنا لصوص عقائدف"

 

 

 أبيات من ذهب ألبي العتاهية
 

 ففيها النفيس وفيها الحجـر ...فوس كفرز الصخور وفرز الن                

 جميل القوام شحيح الثمـــر... وبعض األنام كبعض الشجر                 

 قوي الرعود شحيح المطــــر ... وبعض الوعود كبعض الغيوم                

 وكم من فؤاد كفيف البصـر ... وكم من كفيف بصير الفؤاد                 

 كثير القطوف بليغ األثـــــــر... وخير الكالم قليل الحروف                 
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 اهلل أعلم حيث جيعل رسـالته

  لماذا اختار هللا العر:ب دون سواهم من األمم عندما بعث النبي منهم؟ ولَم يختر غيرهم من األّمم اَلخرى في

 غارقين في التخلف والجهل؟!.ذلك الوقت بدَل من هؤَلء العر:ب ال

  لم تكن بالد العر:ب القاحلة الماحلة تداني جمال أوروبا مثال،  لكنهم كانوا يملكون ما لم تملكه كل

 الحضارات األخرى، ولعل هذا الذي قال عنه ربنا :"هللا أعلم حيث يجعل رسـالته"

 ،والناشرين ألنوارها، أنهم كانوا  الذي أّهل العـر:ب ألن تظهر بينهم النبوة، وليكونوا هم َحَملَتها

 أخالقاً وصفات وعادات أصيلة ميزتهم ورفعت قدرهم.   يملكون

  ألن يموت دفاعـاً عن عرض   فحين كان الفارسي يستبيح أن يطأ أمه أو أبنته، كان العربي على استعداد

والكذ:ب والغدر ليثبت  جارته، أو أبنة عمه، أو حريم رجل  استجار به ، وحين كان الرومي يستعمل الحيلة

 أركان ملكه، كان العربي يفّضل الموت على أن يكذ:ب.

 :ًفهذا عنترة يغار على عرض جاره فينشد قائال 

 وأَُغضُّ ررفي ما بَدْت لي جاَرتي... حتى يُواري جارتي مأْواها                   

 النفَس اللهجوج هواها َل أتبعُ    إني امرؤ  َسْمُح الخليقة ِ ماجد  ...                  

  وتلك هند بنت عتبة لما بايعت النبي سألته مندهشة : أو تزني الحرة يا رسول هللا؟! واألخرى التي ذهب

قولها مثالًبين الناس: تموت الحرةُ وَل تأكُل بثدييها أي أنها َل تزني ، وهذا أبو سفيان يجيب ويشهد 

جهل حين اراد شبا:ب قريش أن يتسوروا البيت لقتل النبي  بالحق أيام جهله وكفره أمام هرقل،وموقف أبي

حينها قال: َل و)الالت( حتى َل تقول العر:ب : إننا فّزعنا بنات محمد !! .... فأين تجد كل هذه الصفات 

 والمكارم إَلّ عند العر:ب .!!

 

م مع قليلني
ّ
 استمع لكثريين وتكل

 ين..... لسانك َل تذكر به عورة امرئ  فكلّك عورات  َل تكن اليوم من الّشامتين فتصبح غداً من الُمبتَل

وللنّاس ألسن ..... إذا أردت أن تعرف خلق اإلنسان فانظر إلى كيفيّة تعامله مع من هو أقل منه وليس 

تعامله مع رؤسائه.....  استمع لكثيرين وتكلّم مع قليلين.....َل تهتم لما يُقال عنك فأنت تعرف من أنت، وَل 

يمتك، فسرُّ الفشِل هو محاولة إرضاء الجميع..... عندما يُخطئ سهمك َل تفّكر ما سبب الخطأ، تُقلّل من ق

ولكن اسحب الّسهم الثّاني وفّكر كيف تصيب بطريقة  صحيحة......  إذا ركلك أحد من خلفك فاعلم أنّك في 

 .المقّدمة

 

 !يف احلياة  كنصائح تفيد
 من مالحظته، فوراء قسوته حبٌّ عظيم، وَل تكن كالذي  إذا نصحك شخص بقسوة َل تقارعه؛ بل استفد

ً و ..........كسر المنبّه ألنّه أيقظه  .   َل تبصق في البئر فقد تشر:ب منه يوما
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 كورونا.. قيامة صغرى..!!
 عيدهم خفي لي مقال  للدكتور زغلول النجاريقول فيه: يبدو أن العالم الذي نسي هللا كان يحتاج إلى فيروس

إليه، فهذا كورونا يحصد األرواح ويرعب البشرية متجاوزاً الحدود، يرفض التعقيم،ويعزل المصابين 

من أهوال يوم القيامة يوم يفّر المرء من أخيه، وأّمه وأبيه بشكل يدعونا للتحسر فعال على حال الدنيا 

 وصاحبته وبنيه لكّل امرىء يومئذ شأن  يغنيه.

 اليوم يلعب كورونا دور القيامة الصغرى، شوارع ة مرتبطة بتكوير الشمس وعهن الجبال،عالمات القيام

خالية، مساجد بال صفوف وكعبة بال رواف، حدائق تخلو من ابتسامات األرفال، أوجاثمون في بيوتهم 

 يخشون حتى النفس، تُرهبهم العطسة وتبعثرهم كحة.

  وأخته ويفر المرء من المصا:ب دون اعتبار لصلة قرابة أو كورونا اليوم يفّرق بين الزوج وزوجه واألخ

صداقة، مات البعض بالفيروس ولم يصلى عليهم، ودفنوا بطريقة نقل البضائع دون أن يمسهم ماء، 

 بثيابهم مرضوا وبذات الثيا:ب دفنوا.

 ح متوفرة،تخيلوا في نعيم الدنيا ومفاتنها يحصل هذ الخوف والفرار، يحصل هذا وإمكانية إيجاد اللقا 

المطهرات متوفرة، والصوابين بأنواعها موجودة، فما بالنا بالفرار يوم الغاشية حين َل يتواجد إَلّ كتا:ب 

 إما أن تلقفه باليمين أو الشمال..؟!!

  كورونا حّول إيطاليا إلى مقارعة هندية، فقد باتوا يحرقون ضحايا الفيروس، ودول أخرى تدفن موتاها

صورة مصغرة ليوم عظيم، الفرق أن يوم البعث تزدحم األرض وتتقار:ب الصفوف،  بطريقة شهداء البحر،

 يقف الجميع صفاً لر:ب يجيء والملك صفاً صفا .

  هي فرصة يجب استثمارها من هذا البالء للعودة إلى هللا بقلو:ب سليمة، هي فرصة للطمانينة بذكر هللا

لكافة الناس، بأن يطهروا قلوبهم قبل أيديهم، وكتابه الكريم، هي دعوة مجانية من كورونا رغم رعبها 

ا ما الفائدة حين يكون منزلك نظيفوأن ينظفوا منازلهم بالتسبيح واَلستغفار قبل التهافت علي المطهرات، 

وقلبك يمتلئ بالقاذورات؟! يا لهذا الفيروس المسكين فهمناه مرضا، ولم نفهمه داعياً إلى هللا وصراراً 

 مستقيماً.

 

 ر بن عبد العزيزتواضع عم

  ،في يوم من اَليام نزل ضيفاً عند الخليفة عمر بن عبد العزيز، وبينما كانا جالسين معاً انطفأ نور المصباح

فأسرع الخليفة عمر بن عبد العزيز يصلحه بنفسه دون استدعاء خدم أو حراس، فتعجب الضيف من هذا 

لك أو تأمر احد من الخدم ليصلحه، فأجابه عمر بن عبد الفعل وسأله : يا امير المؤمنين، ِلَم لَْم تأمرني بذ

العزيز في بسارة : قمُت وأنا عمر، ورجعُت وأنا عمر ما نقص مني شيء، وخير الناس عند هللا من كان 

 .متواضعًا
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 جدول أعمالِك اليومية
 يُصبح الطعام اشهى والنوم اريح،  بعض اإلخوة َل يشعرون بالراحة إَلّعند تنفيذعمل وإنجازه،عندها

فيسألني كثير  من الشبا:ب: كيف تستطيع المواظبة على جدول أعماِلك اليومية؟ في وسط المصائب 

 والحوادث،وعنايتك بأخبار المسلمين، كيف؟، أَل تتأثُر؟!.

  كس، والقنور  فبالعقلُت: أما التأثُّر فإنه قوي وشديد، وأّما أن يُقعدني عن العمل أو يبعَث في نفسي اليأس

 إنما يزيُد هّمتي اشتعاَل، فإذا لم يعمِل اإلنسان في تلك األوقات الحرجة فمتى يعمُل؟. 

  إن أمر المسلمين لهو أعظُم ما يشغلني في هذه الحياة الدنيا، وبه أفرح وعليه أحزُن، وله أعمُل، وإن قلبي

كل وَل ُمتعةً ، وأنا أعلُم أن عددا من أحبابي وخيرة ليمتأل ُحزنًا وغيًظا، ويذهُب نَومي، وَل أجُد رعًما لأل

 الظالمين، يُهانون ويُقهرون. المسلمين ُمعذّبون في سجون

  وأرى عددا من شبا:ب اإلسالم ناقًما على دينه أو خارًجا عنه، قد اتّبع شيارين اإلنس والجن، ولكني أعلم

لُم، فهو يُمهل وَل يُهمل، وأن ذلك ابتالء أن هللا تعالى رقيب وبكل شيء ُمحيط،، ولن يُفلت منه الظا

 يُستخَرج به معاني اإليمان والصبر وتُكفّر به الخطايا.

  وكم يوسوس الشيطان لي بترك أعمالي، ولكن َل؛ فلو لم يكن فيها سوى أنّي مشغول بالخير، وبنشره

مسؤول عما بين يدي  وساع  فيه، وأني لسُت جزءا من البارل لكفى، فلسُت مسؤوَل عن فساد العالم، بل

مما أستطيعه، وكلُّ تلك المحن وأشدُّ مّرت بمن قبلنا من الصالحين، فما كانت تُقِعدهم عن الخير، بل َل 

 تزيُدهم إَلّ إيمانا وعمال وتسليًما .

 

 أغرب عادات الزواج يف العاملمن 
 قرن تكّون من الطبقات في العادة تجميد كعكة الزفاف التي انتشرت بين البعض، فمنذ ظهور الكعكات التي ت

التاسع عشر بدأت فكرت تجميد الطبقة األولى من الكعكة، واَلحتفاظ بها لحين قُدوم المولود األول للزوجين.. 

ع الناس عند منزل الزوجين ليلة زفافهما  كما انتشرت عادة غريبة أُخرى في العُصور الُوسطى، وهي تجمُّ

ليل.. كما يُمارس البعض عادة اختطاف العريس أو العروس ليلة وإحياء حفلة موسيقيّة صاخبة ريلة ال

 الزفاف كنوع من التقاليد.

 

 اسباب سقوط الدولة األموية

  يروى ان أبوجعفر المنصور سأل أحد حكماء بني أمية، عن سبب زوال دولتهم، فقال: "أمور  كبيرة

ثقةً بصداقته، وقّربنا العدو اتقاًء  أوليناها للصغار، وأمور صغيرة أوليناها للكبار، وأبعدنا الصديق

 " .لعداوته، فلم يتحّول العدو صديقاً وتحّول الصديق عدواً 
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 فسد
ُ
 إذا امللح

ا
 امللح

ُ
صلِح

ُ
 ! من ي

  ،نشب خالف بين بدوي وأحد أبناء عمومته فقتله، ورحل مع زوجته الجميلة بعيداً عن الديرة حسب األعراف

 ديار ثانيه، وكان صاحبنا دائم الجلوس عند شيخ القبيلة.وتوجه الى 

   وفي يوم مر الشيخ من أمام بيت صاحبنا، وشاهد زوجته فُسِحر بجمالها، فقرر ان يُبعد زوجها، لينفرد

فقال:علمت أن الديرة الفالنيه فيها ربيع ؛ وأريد أن اتأكد، ، بالزوجة، فعاد إلى مجلسه، وكان عامرا

 من بينهم صاحبنا،  فاختارلهذ أربعة

  حياك هللا !  فقالت:!انا الشيخ فقال:  !وفي الليل سارالشيخ إلى بيت جيرانه، صاحت المرأة: من باالبيت ؟

فقالت: ! أذهلني جمالك عندما رأيتك، وأريد قربك ووصالك فقال: !وماذا تريد يا شيخ في مثل هذا الوقت ؟

  ن لك كما تريد.َل مانع عندي! بشرر،عندي لغز، اذا حللته أكو

  ري، فقالت: حتى َل يجيف اللحم يرشون عليه الملح ! فمن يُصِلُح الملَح إذا الملُح الشيخ: أشرري وتشره

 فسد؟!، فإذا عرفت الحل صرت لك كما تريد!!! الشيخ: سآتيك بالحل!.

  ية بينهم داه وكان منولم يقتنع بردودهم، بخفي حنين، ثم سأل ُجالسه بصورة مفاجأة نفس السؤال  فعاد

 لكنه ساكت، انصرف الجميع إَلّ هو، فقال له الشيخ: أنت لم تُجبني.

 وإن لم يخب ظني ، !قال: أصل اللغز... يا رجال العلم يا ملح البلد *** من يُصِلُح الملَح إذا الملُح فسد ؟ف

صدت أن الرجل إذا فإنك  راودت امرأة غاية في الذكاء والعلم عن نفسها، فأرادت أن تصدك وَل تفضحك، وق

 فسد أصلحه شيخ القبيلة فمن يصلح الشيخ إذا الشيخ فسد؟! 

  فهذه اَلجابه أيقظت ضميرالشيخ النائم، وقلبه الهائم، وأصابه الخجل الشديد من فعلته ، ومأله الندم! ،

 واكتم األمر.  !،وقال للداهية: أصبت كبد الحقيقة! فاسترعليه زلتي 

 

 

 دهاء ثعلب اليمن!
 فحضرت صالة المغر:ب ،فوضعنا الطعام للعشاء، كنا في سفر بأرض اليمن،: اإلمام الشافعي رحمه هللا قولي

 وأخذ دجاجة فأتى ثعلب ونحن نصلي، وكان الطعام دجاجتين،، فتركنا الطعام وأقمنا الصالة والطعام جاهز،

ب إذ جاء الثعل، وبينما نحن كذلك حرمنا رعامنا، وقلنا:، أسفنا على الدجاجة فلما انتهينا من الصالة، وهر:ب،

 .ووقف بعيدا عنها ..فوضعها بعيدا عنا وفي فمه الدجاجة نراه من بعيد،

  فإذا هي ليفة على شكل دجاجة وليست دجاجة، فلما وصلنا إليها، فهر:ب الثعلب فهجمنا عليها،  :يقول، 

 ،فضحك علينا الثعلب، ر:ب بهاوه كان الثعلب قد ذهب وأخذ الدجاجة الثانية وبينما نحن نضحك على ذلك،

 ؟!!فكيف بأهل اليمن هذا دهاء ثعلب اليمن ،، ونحن من كبار العلماء
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 َل تغفلوا عن اوَلدكم!!

 !!األوَلد يكبرون جسًما ويصغرون دينًا، يأكلون رعاًما ويجوعون ُحبًا وجلوًسا ووئاًما 

الذي تغفل فيه عن ولدك يهجم على عقله ألف فكرة خارئة، وعلى  والزمان اآلن لم يعد كسابقه، في اليوم

 عينيه ألف مقطع سيء، وعلى وقته ألف شاغل وشاغل بالشر عن الخير.

   فكيف بمن يغيبون شهوًرا ودهوًرا ؟!، أيها اآلباء،َل حاجة ألوَلدكم في الثو:ب الجديد، أو المصروف

رك على حب هللا ومراقبته، وتكتشف موارن الخير فيه الكبير، أو الميراث الوفير؛ إذا لم تؤسسه بحضو

 فتتعهدها ، وتعرف مكامن الشر في نفسه فتنتزعها .

  أيها اآلباء...َل تعتذروا بضيق أوقاتكم فتكونوا كمن يضحك على نفسه!، فقد كان الصحابة يفتحون العالم

 قويعودون فيفتحون قلو:ب أوَلدهم ويُحسنون تربيتهم ويورثونهم دينهم الح

  فال تعتذروا؛ فللرجال بصمات وللنساء لمسات، وَل غنى للولد عن كليهما، وَل تعتذروا بالسعي على

 أرزاقهم، فبئس الرزق ذلك الذي يقدم لألمة أجساًما معلوفة، وأخالقًا مهلهلة.

   الزمان اآلن صعب، وأوَلدنا مساكينن، يحتاجون أضعاف أضعاف ما كنا نأخذ في مثل أعمارهم، مع فرق

الفتن والمغريات التي بين جيلنا وجيلهم!! عودوا إلى بيوتكم، واشبعوا ضًما وقُربًا من أوَلدكم،العبوا 

 معهم،استمعوا لهم وقُّصوا عليهم قصًصا تُنمي فيهم الفضائل 

  اتركوا من أجلهم هواتفكم، وتفرغوا من أجل هؤَلء األبرياء عن بعض مشاغلكم،أوقفوا الدنيا كلها من

 أكبادكم، فدعاء أحد الصالحين منهم لك بعد موتك من قلبه قائال:أجل فلذات 

 "ر:ب اغفر لي ولوالدّي"  خير لك من كل التفاهات التي شغلتك عنهم في الدنيا .

 

 تواضع أبو بكر الصديق

  كان من عادة سيدنا ابو بكر الصديق رضي هللا عنه أن يحلب الغنم لمجموعة من نساء المدينة، ليساعدهم

في هذا اَلمر، وعندما تولي خالفة المسلمين قالت النساء: لقد اصبح ابو بكر اآلن خليفة  ويعينهم

المسلمين وبالتأكيد لن يحلب لنا، إَلّ أنّه قد استمر علي مساعدته لهن في حلب اَلغنام، ولم يتغير او 

 يتوقف عن هذا العمل بسبب منصبه الجديد .

 مسلمين بقيادة أسامة بن زيد رضي هللا عنه، وقد كان اسامة وذات يوم خرج رضي هللا عنه يُودع جيش ال

راكباً وابو بكر الصديق خليفة المسلمين يسير علي قدميه، فقال له اسامة وقد شعر بالخجل من الموقف: 

، فرد عليه ابو بكر قائالً : وهللا َل أركبن وَل تنزلن، وما عليّ  ن أ يا خليفة رسول هللا، لَتَْرَكبَنه أو ألنزلنه

 .أَُغبَِّر قدمي ساعة في سبيل هللا

 

 إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم
 ال تظن ف إذا جاءك من يريد منك منفعة، فتأكد أنك أنت المنتفع، وأن هللا ساقه إليك ليفتح لك به با:ب خير؛

 . أن الوقت الذي يمضي في نفعه هو له، بل هو لك
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 قلصوص العرب كانت عندهم أخال
 رجل يقال له سليمان ليلة بأصحابه، إلى دار بعض الصيارفة للسرقة، أثناء الدولة العباسية،  خرج

فاختلفوا، فقرروا اَلنصراف، حينها قال بعض أصحابه : دعنا نُق م على مفارق الطرق لنأخذ من بعض 

 الماّرة نفقة يومنا هذا، فقال : على أن َل تبطشوا بهم .

 إَلّ الجبان!!!، فبينما هم كذلك إذ مّر شا:ب ذو هيئة، فلما قر:ب منهم سلّم عليهم،  فقالوا: وهل يفعل ذلك

فرّد عليه بعضهم السالم، فقام إليه بعضهم لسرقته، فقال رئيسهم : دعوه فإنّه سلّم ليسلم، ورددتم عليه 

 السالم، فصار له ذّمة بذلك، قالوا: إذاً نخلي سبيله.

 عه ثالثة يوصلونه إلى منزله، ففعلوا، فلما وصل بيته ، دفع لهم ماَلً، قال: أخاف عليه غيركم، فليذهب م

وقال: ألحورنكم بمالي وجاهي لما عاملتموني به، فلما عادوا بالدراهم، قال رئيسهم: هذا أقبح من األول 

 تأخذون ماَلً على قضاء الذمة والوفاء بالعهد .

 ا بالصبح، فقال لئن نفتضح بالصبح خير من أن تضييع َل أبرح، أو ترّدوا إليه المال، فقالوا: قد افتضحن

حتى لصوص العر:ب قديماً  ..سبحان هللاالذمم، وقال ما ُخنت وَل كذبُت منذ تفتّيت "أي صرت فتى" !!

 . أخالق هؤَلء اللصوص عندناكانت عندهم أخالق، ياليت 

 خنوة ومروءة ورجولة

 المدينة لتلحق بزوجها عبدهللا ، ووصلت خارج  خرجت هند بنت أبي أمية وحيدة مع رفلها مهاجرة إلى

حدود الحرم عند التنعيم، يصادفها رجل   من مشركي قريش هوعثمـان بن رلحة، فيراها على جملها 

وحيدة، خفيفة الزاد، غزيرة الدمعة، بادية اللهفة، فخافت على نفسها وولدها وظنت أنه الطلب جاء 

  وجي بالمدينة.وراءها، سألها: إلى أين ؟ قالت:أريد ز

   هل معِك أحد ؟! قالت: َل وهللا، إَلّ هللا ثم أبني هذا، فقال: وهللا لست عثماَن بَن رلحةَ إن لم أبلغك مأمنك

عزيزةً حرة كريمة، فال المروءة وَل همة الرجال ترضى أن تُترك امرأة  مثلك وحيدة في هذه الصحراء 

 .تفكير وَل موازنات،وأخذ بخطام البعير فانطلق به دون تردد، وَل 

 

 هل هذا حترش؟!!
 نطلب وأصعب ماعندكم َل ،اهون ماعندكم نريد فمر بأعرابية فقال لها : ؛أصيب أعرابي بعطش شديد ،

ا قالت: هنيئا ي ،سمي على وجهكإفأجا:ب ، فقالت: لو عرفت اسمك لقلت لك هنيئا ، فقدمت له الماء فشر:ب

.. .فقال : شكرا يا هند، وكان يحمل سيفا، سمي على جنبكإفقالت ، سمك لشكرتكإثم قال لو عرفت ، حسن

 . يةهذا هو التحرش والترقيم بنكهة قريش
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 ما ٔامجل سريتك!!
 وكلما نزل ٔاحدنا بفندق ٔاقل ، !شكل زوجته ٔاو وزنها بعد ٔان ٔارلق بصره ولَم يغضضه  كلما استنكر ٔاحدهم

وكلما عاد ٔاحدنا من ٕاحدى البالد المتقدمة كان ،!بدرجة واحدة فتذمر وتأذى مما اعتاد ارتياده ولو

ً   ساخطا  .!!بين ما كان فيه و بين ما نحن عليه  مقارنا

  ،ٔاتذكر سيد الخلق صّل هللا عليه وسلم الذى رٔاى الجنة رٔاي العين، ثم عاد راضياً ٕالى البادية المقفرة

، ورٔاى المالٔيكة تطوف بالبيت المعمور، ثم تأذى بصره يمشي في شعابها بال ضجر وَل شكوى

 بالمشركين وهم يطوفون حول الكعبة صفيرا وتصفيقا.

   فلم يكن منه ٕاَّل ٔان سٔال ربه متوسال ٔان يهديهم، وبعد ٔان رٔاى الحورالعين لم يتعالى على ازواجه، وبعد

ين في المدينة المنورة، وقد اندس بينهم ٔان صلى بأَلنبياء في المسجد أَلقصى، صل بعامة المسلم

  المنافقون فلم يشغله ذلك عن صالته ولم يزده ٕاَلّ خشوعا وثباتا

 وبعد ٔان شرفه ربه برحلة؛ ، وبعد ٔان امتطى البراق، عاد ليركب ناقته مترفقا بها غير متململ من بُطئها

صفوف المجاهدين في الغزوات حتى  ما قام بها بشر من قبله وَل من بعده، لم يكن يستنكف ٔان يتقدم

 .!شجت رٔاسه الشريفة

  وما ٔاشد تواضعك !وما ٔاجمل ُخلقك!ما كل هذه العظمة يا رسول هللا؟، فما ٔاجمل سيرتك!  

". لَعَلَىَٰ  َوإِنهكَ  يا رسول هللا، لم تورث قصورا رغم مقدرتك، وصدق من قال"   ُخلُق  َعِظيم 
 

 تواضع عمر بن اخلطاب

 دخل هذا  ء رسول  من بالد الفرس، يحمل رسالة من كسري ملك الفرس الي امير المؤمنين،ذات يوم جا

الرجل الي المدينة وأخذ يبحث عن قصر امير المؤمنين؛ فأخبره الناس أنّه ليس لديه قصر، فتعجب الرجل 

في ضواحي كثيراً من هذا اَلمر، وخرج معه من يرشده إلي مكان الخليفة عمر، وبينما هما يبحثان عنه 

المدينة، وجدا رجالً نائماً تحت شجرة، فأشار الدليل إلي الرجل قائالً: هذا هو عمر بن الخطا:ب خليفة 

المسلمين، فازداد تعجبا واندهاشا من حال هذا الخليفة؛ الذي خضعت له ملوك الفرس والروم، ثم قال 

 عدلَت فأمنَت فنمَت يا عمر" .الرجل مقولته الشهيرة عن عمر بن الخطا:ب رضي هللا عنه : "حكمَت ف

 

 كافخر جبهادك وأنت تتغلب على عثرات
  هل تعلم أّن الحياة ليست إَل رحلة، و لذتها ليست في الوصول وإنما في الطريق؟ استمتع بالطريق وافخر

 .بجهادك وأنت تتغلب على عثراته و ارفع رأسك فوق، فأنت لن ترَض بالهزيمة
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 حا
ُ
سيئة

ُ
 الفرنسية امل

ُ
 الصحيفة

ُ
 دثة

 

  ُسئل الشيخ الشعراوي رحمه هللا عن رأيه في كتا:ب أحد المستهزئين باإلسالم الذي كثُر عنه الحديث في

 التسعينات، فرد قائالً: لم أقرأه ولن أقرأه، فقالوا كيف وقد كثر الكالم عنه؟!.

 َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَا:ِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم  فقرأ عليهم الشعراوي رحمه هللا قول هللا تعالى في سورة النساء:"َوقَْد نَزه

ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فاََل تَْقعُُدوا َمعَُهْم َحتهىَٰ يَُخوُضوا فِي َحِديث  َغْيِرِه ۚ إِنهكُ  َ آيَاِت َّللاه ثْلُُهْم ۗ إِنه َّللاه ْم إِذًا ّمِ

 َواْلَكافِِريَن فِي َجَهنهَم َجِميعًا". َجاِمُع اْلُمنَافِِقينَ 

  ،كفار قريش كانوا يقولون قصائد تذم الرسول صّل هللا عليه وسلم، ولم تصل لنا ألّن المسلمين لم يتناقلوها

 ولم يُعيروها أي اهتمام فاندثرت، ونحن علينا أن نهمل  ونعمل بدهاء وصمت.

 رل بالسكوت عنه، وَل تثرثروا فيه فينتبه الشامتون"، اعملوا بوصية عمر رضي هللا عنه: "أميتوا البا

اً وقد قال تعالى:""فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن، إِنها َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزئِيَن"، فإن كنت ُمحبه 

 لنبيّك فانظر مكانك من سنته وإتّباعها صّل هللا عليه وسلم .

 لشعو:ب اإلسالمية " وهللا أعلم" لو تمثلت بقرار المقارعة، وتنفيذه بكل صمت ودون أعتقد أن ردة فعل ا

شوشرة إعالمية، ودون إحراق لعلم فرنسا سيؤثر بالتأكيد على اإلقتصاد، ويردع المسيء من تكرار 

فعلته، أما الهجوم على سيارات الشررة وحرقها، فهو بالتأكيد تصرف غير عقالني، ربما يُسيء 

 ن، ويعكس مفهوماً خارئاً عن اإلسالم العظيم.      للمسلمي

             

 احلياة َل تنتظر أحدا  

 
  عترف بمن َل يُتقن فن العوم، وعلى الرغم تالحياة مليئة بالحكم، وهي بحر  عميق  جًدا متالرم األمواج، َل

أوقات  كثيرة، واإلنسان الواعي من الهدوء الظاهر في وجه الحياة أحياناً، إَّل أنها تُكّشر عن أنيابها في 

يستطيع العمل لحياته الدنيا، وفي نفس الوقت يعمل لحياته اآلخرة ، ومهما اختلفت رريقة العيش فيها، 

فالحياة َل تنتظر أحداً، وَل تعد للخلف أبداً، بل تمضي بكّل ما فيها من متغيرات، وَل تُحبُّ من يركن إليها 

ر في حياتك برهة، وامنح نفسك دافعاً كبيراً لتعيشها بقدرة ونجاح، وَل تكن دون عمل، لهذا توقف قلياًل وفك

 شخصاً هامشياً فيها، فحياة كّل شخص هي مسؤوليتُه وحده.

 حق املسلم على املسلم

 وعيادة المريض، ردُّ السالم" حق المسلم على المسلم خمس:: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 . متفق عليه " وتشميت العارس الدعوة،وإجابة  واتباع الجنائز،
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 عامل احليوان أنقى من عامل اإلنسان!
  توجد في مملكة الحيوان، حرو:ب ونزاعات، وتحدث معارك شرسة، مثالً بين قطيع من األسود وزمرة من

فاً وتقف ص جواميس البرية وتتحد ال، حروباً ضارية بين أرتال النمل األحمر والنمل األسود ، كذلكالضباع

  واحداً للدفاع عن نفسها أمام هجوم للنمورالمرقطة.

 ا مومه، ستحيل أن تجد أسداً قرر أن يصطف مع الضباع ويعاونهم على التهام بني جنسهالم من ولكن

هل يعقل أن ترى جاموسة برية ،بحثت، لن تجد نملة حمراء ترشد النمل األسود إلى مخبأ النمل األحمر

 !!. ع قرونها وتسلمها لمجموعة من النمور لتفترس عائلتها؟تبي

 هل ستجد في المحيطات !، هل يمكن أن تسمع أن غزاَلً أعلن أن التنسيق األمني مع التماسيح مقدس؟

أو عصفوراً يفتح سفارة في وكر األفاعي ! طبّع مع أسماك القرش ويعانقهم في منزله؟دولفيناً واحداً يُ 

 !! ية للثعابين؟ويعلنها عاصمة أبد

  وعلى  ،فقط، والعمالة والوقوف مع قاتل بني جلدتك ضد أبناء قومك بعض البشرالخيانة ربع يتصف به

ْفنَا ِللنهاِس فِي "البشر دون باقي المخلوقات... بعض َل يتقنها إَلّ  ،حسا:ب دماء شعبك هي سفالة  َولَقَْد َصره

ذَا اْلقُْرآِن ِمن ُكّلِ َمثَل  فَأَبَىَٰ 
 ".أَْكثَُر النهاِس إَِله ُكفُوًرا َهَٰ

 

حبب العلماء بالوطن
ُ
 احلاكم العادل ي

 يكشف العرض الذي قدمته  صفات اكستالدكتور  سور شريعهيبرف أيسور اَللهيات يألول مره برف

ول أالتي صنعت قبل أيام  شركةالرئيس محمد اكست  البرفسورهو والد المهندس،بنهإلالوَليات المتحده 

 ة.تركيالروحيات محرك للم

 وقال لي اكتب المبلغ الذي تريده واترك ولدك يبقى  ،يقول البروفيسور: قدم لي شخص أمريكي شيك ابيض

بني في حاله بل جاؤا إلى تركيا وحاولوا إقناعه مره إولم يتركوا ، يقول : لقد رفضت العرض، في أمريكا

 .اخرى وفشلوا

 يخدم  بني أنإل لذلك فضّ ،تم بالصناعات فسنستطيع خدمة بلدنانحن ندرك تماما عندما يكون لدينا حاكم يه

 .بنائي اللغه العربيه والفقه إلى جانب الهندسهأهلل لقد علمت  الحمد ،وبلده

 

 

 شئت!تستح فاصنع ما إذا مل 
  ولم تستح فاصنع ما  ،إذا لم تخش عاقبة الليالي... عارعليك إذا فعلت عظيم  به،َل تنه عن خلق وتأتي

  .الّسيف أصدق أنباًء من الكتب في حّده الحّد بين الجّد واللعب ....تشاء
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 (277) نشرة فاعتربوا

 مريض كورونا...كنت أتنفس من ثقب إبرة!!
 كنت أستحث األنفاس أن تدخل  :يقول صاحبنا الذي ابتلي بالكورونا ابتالء شديدا ونجا منها بحول ربه

وكم تمنيت على هللا أن ، مرت علّي لحظات آَلم كأنها أعوامو، !!صدري، فقد كنت أتنفس من ثقب إبرة

 يعيد لي بعض عافيتي بمقدار ما أستسمح والدي وأهلي.

  وبقدر ما أكتب وصيتي، وأغرف من كتا:ب هللا ومن السجود غرفا يشبع نهمي، ويثقل ميزاني، ويجبر

كي ألما بينما كنت أبكي بعض تقصيري، كم بكيت والمحيطون بي من أهل التمريض والطب يخالونني أب

وهأنذا حر رليق أتنفس كيفما أشاء، وأتكلم كيفما أشاء، وأتعبد كيفما أشاء...وأسأل هللا الوفاء بما  !!ندما

 ...لكن َل أخفيك سرا، عاهدته

  لو لم أخرج من هذه المحنة إَلّ بانكسار القلب لر:ب الناس، ومعرفتي قيمة األنفاس، واحتقاري ألمور كنت

 !!يمة، وتعظيمي ألمور كنت أظنها يسيرة لكفىأظنها عظ

ومن يعيدنا إليه بالمرض... لنصلح ما فسد ...سبحان من يقوي إيماننا بشدة ضعفنا :ثم تنهد رويال وقال

 .لمن يجيد قراءة الرسائل عن هللا  من أمرنا...اَلبتالء الشديد، حياة جديدة

 

 جبل قوس قزح
  ُكم جنو:ب شرق مدينة كوسكو  16اً غريباً، ويقع على بعد أكثر من عتبر جبل قوس قزح تكويناً جيولوجيّ ي

في البيرو، ويُطلق عليه الُسكان المحليّون اسم فينيكونكا ، وتمتاز قّمة هذا الجبل بألوانها الذهبيّة، 

وجهةً  هومتر تقريباً، كما أّن الموقع  5982والفيروزيّة، والخضراء، ويصل ارتفاع جبل قوس قزح إلى 

له قداسة خاّصة عند ُسّكان المنطقة األصليّين، أّما فيما يخّص األلوان التي تكسو قّمته، فإّن و،  سياحية

التفسير العلمي يوّضح أّن التركيب المعدني الغريب للجبل، وتآكل ربقات صخوره هما السبب في ألوانه 

 .للون األحمر من أُكسيد الحديدفإنّه يكتسب ا ،الُمميّزة، ففي حين يكتسب لونه األصفر من معدن الكبريتيد

 

 الفهد الصياد
  ّكم/ساعة، إَلّ 929ي على سطح األرض، حيث يمكن لسرعته أن تصل إلى يعتبر الفهد أسرع حيوان بر 

التسارع من سرعة صفر  لهم، ويمكن 500لمسافة َل تتجاوز  ه َل يستطيع العدو بسرعته القصوى إَلّ أنّ 

، ويساعده ذيله الطويل والعضلي على توجيه  كم/ساعة خالل مدة زمنية تقل990إلى  عن الخمس ثوان 

كما يمتلك جسماً مرناً، وخطى واسعة تساعده على العدو  نفسه والمحافظة على توازنه أثناء الركض،

 بسرعة كبيرة.
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 (278) نشرة فاعتربوا

 هل أنا حرامي؟؟!!
  "يذكر فيه موقفان حصال معه، األول: كان أحد السودانيين كتب مقاَل جميال بعنوان "هل أنا حرامي؟؟

، المهم 090جنيه ولم يكن لديه فكة فدفع  001عنده إمتحانات للطب في إيرلندا، وكانت رسوم اإلمتحان 

 إمتحن وانتهى ومضت األيام ورجع للسودان.

 انت وإذا برسالة تصله من إيرلندا جاء فيها،"أنت أخطات عند دفع رسوم اإلمتحانات حيث أن الرسوم ك

، وهذا شيك بقيمة واحد جنيه، فنحن َل نأخذ أكثر من حقنا" ...  مع العلم أن قيمة 090وأنت دفعت  001

 الظرف والطابع أكثر من هذا الجنيه !!.

 ما بين الكلية والسكن كنت أمُر على بقالة، تبيع فيها إمراة وأشتري منها  الموقف الثاني: يقول وأنا أتردد

مضي، وفي مرة من المرات رأيتها قد وضعت رفا آخر لنفس نوع الكاكاو بينس وأ 98كاكاو بسعر 

بينس،! فاستغربت وسألتها هل هناك فرق بين الصنفين؟؟ قالت: َل ، نفس  20ومكتو:ب عليه السعر 

 النوع ونفس الجودة، فقلت إذا ما القصة ؟!!!.

 عر الكاكاو وهذا من الدفعة قالت: حدث مؤخرا في نيجيريا التي تصدر لنا الكاكاو مشاكل، فارتفع س

حتى نفاذ الكمية، 98، فقلت لها إذا لن يشتري منك أحد سوى بسعر 98والقديم :ب 20الجديدة نبيعها :ب

 ، قالت: نعم، أعلم ذلك.20وبعدها سيأخذون بسعر 

  قلت لها : إذا أخلطيهم ببعض وبيعيهم بنفس السعر الجديد، ولن يستطيع أحد التمييز بينهم، فهمست في

 ني وقالت: هل أنت حرامي؟؟ إستغربت ما قالته ومضيت .أذ

  أي أخالق هذه؟! األصل إنها أخالقنا نحن،أخالق ديننا،أخالق مبادءنا،أخالق علمنا إياها نبينا محمد، قال

 أحمد ديدات:"نحن لسنا متخلفون عن الغر:ب،ولكن متخلفون عن اإلسالم" .

 

 احلسد ما أعدله
ّ
 هلل در

  وآفة العقل الهوى فمن عال على هواه عقله فقد .... د يوماً فأخبره بما فعل المشيبأَل ليت الشبا:ب يعو

لكل شيء إذا ما تم نقصان فال يغر بطيب العيش ...هلل دّر الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله... نجا

 .هي األمور كما شاهدتها دول من سّره زمن ساءته أزمان ....إنسان

 

 
ُ
ر
ْ
 يف كل مكان اهلل ذِك

 إن في دوام الذكر في الطريق والبيت، والحضر والسفر، والبقاع؛ تكثيًرا "ال ابن القيم رحمه هللا :ق

 ".لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار، والجبل واألرض، تشهد للذاكر يوم القيامة
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 (279) نشرة فاعتربوا

 هل تعلم؟!!

 يوماً سنوياً!...عدد األغنام الموجودة  986لشمالي لمدة تختفي الشمس تماما من سماء المحيط المتجمد ا

 ماليين. 4مليوناً في حين أن عدد السكان َل يتجاوز  00في نيوزيلندا نحو 

  إحدى القبائل الهندية َل يحق لالبن أن يصبح أرول من والده، وفي حال اقتضت الضرورة ذلك، فإنه يتعين

لمال أو بثور!...إذا وضعت كمية من الكحول على عقر:ب سام على اَلبن أن يشتري ذلك الحق من والده با

 فإنه سيُصا:ب بهياج وسيلدغ نفسه مرارا وتكرارا إلى أن يموت. 

 لدرجة ان الحذاء إذا اشتروه وارادوا تجديده يقومون بشراء ، نوأبخل شعب في العالم هم الفرنسي

 ينادونه بالفرنسي !!.ال بخين ينعتوا أإذا أرادوا ا وروبفي او، سفنج الداخلي فقطاأل

 مرة في  يستحمون إَلّ ن سكان فرنسا كانوا مشهورين بأنهم َلأهو ، السبب الرئيسي لصناعة العطور

لدرجة ، يطاليين هم أكثر شعو:ب العالم بذخاًزالة الروائح الكريهة!!... اَلالعطر وذلك َلعوا ختر، فاسبوعاَل

 نه يبيع كل ما يملك لشراء بدلة جميلة !!.أ

 تراك... بلد المليون شاعر ن ويليهم اَلويطاليكرم شعو:ب العالم هم العر:ب... أجمل رجال في العالم هم اَلأ

 بلد المليون حافظ لكتا:ب هللا هي ليبيا .هي موريتانيا... بلد المليون ونصف المليون شهيد هي الجزائر.... 

 

 كرم وعلم وأخالق
  تعاتبه.... على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر إذا كنت في كل األمور معاتباً فلن تلق الذي

 الكرام المكارم.... َل تحسب العلم ينفع وحده ما لم يتّوج ربه بخاّلق.

 

 حِكم من التجربةِ 
  َل يستطيع أحد ركو:ب ظهرك إَّل إذا كنت منحنياً...من جار على صباه جارت عليه شيخوخته... لو أنّك َل

عيب فيه لما صادقت نفسك... حين تصمت األسود تبدأ الببغاوات بالثّرثرة... كل شيء  تصادق إَل إنساناً َل

إذا كثر رخص، إَّل العقل فكلّما كثر زادت قيمته، وكالم اإلنسان يدّل على رجاحة عقله.... ولوَل أّن النّاس 

 يخطؤون لما اختُرعت الممحاة.

 

م الغرور
ّ
واضع حيط

ّ
 الت

  ّراخ، والتّواضع يحّطم الغرور، واألد:ب يهزم الوقاحة... األصدقاء األوفياء الّصوت الهادئ أقوى من الص

كاليد والعين، إذا تألّمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد... قطرة المطر تحفر في الّصخر 

 .ة األملخيبليس بالعنف ولكن بالتّكرار...َل شيء يجعلنا كباراً كالتّجربة ، وَل شيء يجعلنا أكثر صمتاً ك
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 (280) نشرة فاعتربوا

 هل يبكي الرجال ؟!
  ،من قال أن الرجال َل يبكون؟!، بلى يبكي الرجال بكاء يُدمي القلب!!، يبكي الرجال عندما تموت أمهاتهم

ألن كلمة أمي وحدها تشعرهم بأنهم ما زالوا صغاراً مهما بلغوا من العمر، وغيا:ب الوالدين يجعلهم بال 

 ري الشيب في الرأس ما بين ليلة وضحاها .سند، مما يُث

  يبكي الرجال حين يمرض أحد ابنائهم، لكن بعد ان يُديروا ظهورهم حتى َل تراهم تلك العيون الصغيرة التي

تستمد قوتها للشفاء من قوة آبائهم، يبكي الرجال حينما يزوجون بناتهم، يبكي الرجال لجحود اَلبناء أو 

 و بكلمة على والديهم.إستعالئهم او تطاولهم، ول

  يبكي الرجال قهراً وُغلباً وضيقاً وخيبة ، نعم...يبكي الرجال عند عجزهم عن تامين لقمة أو لعبة أو أدنى

 رغبة َلوَلدهم، يبكي الرجال خشوع هلل أولفراق ورن ولغيا:ب أحبة...!!

 . لكن دموع الرجال َل تخرج نعم... يبكي الرجال ولكن....في العتمات...و تحت األمطار....وعلى الوسائد...

من مقلة العين على الخد فيراها الجميع ...بل تخرج من القلب وعلى القلب ...فيظهر اثرها في 

 التنهدات....والنظرات و تجاعيد الوجه..... وبياض الشعر ....!!

 

 تقيم جنازات لرفقائها
ٌ
 طيور

 وتهبط، لتحلق  ،ميتا توقف بحثها عن الطعام "القيق" ، عندما ترى رائرا اكتشف علماء أن الطيور المسماة

  .في سلوك قريب من سلوك البشر ،حول الطائر الميت في ما يشبه "الجنازة"

  وبعد ذلك تجمعت ،ردود فعل "القيق" عندما رأت رائرا نافقا، بعثت رسائل تحذيرية لمسافات بعيدةمن 

كما ، يور األخرى للتحلق حول الميتوأرلقت صيحات لدعوة الط ،حول الطائر الميت في شكل مجموعات

  ا.توقفت عن البحث عن الطعام، واستمر التغير في سلوكها يوم

 يهعل تنقضو ،وعندما كانت الطيور تشعر باقترا:ب رائر جارح، كانت تتجمع سويا وتطلق صيحات تحذيرية 

  .إلخافته وإبعاده. كما لم يكن لها رد فعل تجاه دمى الطيور الميتة

 

 قرأ ما شئتاو ما شئتأطل 
 وقال له: َل تقرأ في ، فنهره األمير أمام الناس ...طيل في القراءة.خلف إمام يُ كان أحد األمراء يصلي

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا "  وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى:.. لمغر:ب..م افصلى به.. ية واحدة..آالركعة إَل 

رَبَّنَا آتِهِمْ "  وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالى:"، لُّونَا السَّبِيلَاسَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَ

غير هاتين ، قرأ ما شئتاما شئت وأرل فقال له األمير يا هذا: "، لْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراًإضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَا:بِ وَ

 اآليتين .
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 (281) نشرة فاعتربوا

 األرز ؟!! من وضع هذا

 جماعة من الدعاة من الهند، وخالل زيارتهم دعاهم أحد المشايخ على الغداء إكراما لهم،   جاء إلى الشام

وربخوا لهم محاشي كوسا وباذنجان وملفوف وقدموا لهم الطعام وعندما وضعوه أمامهم قالو: ماشاء 

 هللا ماشاء هللا كوسا وباذنجان كاملة دون فرم.

 كل نظروا داخل الكوسا وكل شيء، فوجدوا األرز فاستغربوا وسألوا مشايخ الشام وعندما بدأوا باأل

قائلين: ماشاء هللا من وضع هذا األرز هنا؟، فقال مشايخ الشام بفخرنساؤنا ، قالوها بكل فخر وفرح 

 ،إنهن يحفرن الكوسا والبانجان ويحشونه باألرز ثم يطبخونه. 

 كل من هذا الطعام وقالوا: إذا َل نأكله، ثم قالوا نساؤكم متى يقرأن وعندما سمع دعاة الهند ذلك رفضوا األ

القرآن؟ متى يطلبن العلم؟ متى يُعَلِّمَن أرفالهن وأوَلدهن القرآن؟ متى يدعين إلى هللا؟ متى خدمة دين 

 هللا؟!!، ثم قاموا عن الطعام ودعوا هللا لهن بالهداية.

  فع كل واحدة من نسائكم رأسها عن الوسادة صباحا وَل تفكر إَل وهللا لقد شغلتكم بطونكم يا أهلنا،!، تر

 أعمل في البيت؟ من سأزور اليوم؟   ماذا سأربخ اليوم؟، ماذا يجب علي أن

هل أصنع ربقا من الحلويات لزوجي وأوَلدي؟ ماذا وماذا وماذا؟، وتمر األيام دون أن نشعر وَل نفكر 

 نموت؟،فهل يكون ربي راضياً عنا؟. كيف ستخرج هذه الروح منا؟، على أي حال س

  هل ربيت أوَلدي تربيةً صالحة؟ هل ربيتهم على محبة هللا أم ربيتهم على حب الدنيا وملذاتها والصرعات

األلكترونية؟ ماذا أعمل أللقى هللا بعمل صالح يدخلني الجنة؟هل نفكر بهذه األمور؟ أم نبقى فقط بحدود 

ل هللا أن يقوينا جميعا على راعته، وأن يعفو عنا ويجعلنا من أحبابه البيت والطعام والزوج واألهل؟.اسأ

 والدعاة إليه إنه سميع قريب مجيب.

 الغرية يف اجلاهلية

  في الجاهلية قبل اإلسالم، كان الّرجل الذي َل يغار على أهله رجال منبوذا بين العر:ب، بل قد كانت الحرو:ب

أّن إحدى حرو:ب الِفجار التي نشبت بين العر:ب في الجاهلية؛  تنشب غيرةً وحمية لألعراض، ويذكر التّاريخ

كان سببها أّن شبابا تسامعوا بجمال فتاة من بني عامر، فأحاروا بها في سوق عكاظ، ورلبوا منها أن تكشف 

لهم عن وجهها، فرفضت، ولّما ألّحوا عليها ما كان منها إَلّ أن نادت بأعلى صوتها: يا آل عامر! فجّرد بنو 

 .ر سيوفهم وكشفت الحر:ب عن ساقعام

 

 لقمان احلكيم
  يا بني , من حمل ما َل يطيق عجز , ومن أعجب بنفسه هلك , ومن تكبر على الناس ذل , ومن لم يشاور"

 ندم , ومن جالس العلماء علم , ومن قل كالمه دامت عافيته."
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 معدل نوم الزرافة
  ّالزرافات قد تُمضي يوَمها بدون أن تحظى بقسط  من النوم، إَّل أّن الزرافات التي  افترض العلماء قديماً أن

تُعد أرول الحيوانات البريّة على األرض تنام لمّدة َل تزيد عن بضع دقائق في كل مّرة، وقد وجدت إحدى 

 ساعة في اليوم. 4.6الدراسات أن معّدل نوم الزرافة يَبلُغ 

 العالم، ويعود ذلك ألرُجِلها ورقبتِها الطويلتين، إذ يَبلُغ رول أرُجل الزرافة ما  الّزرافات أرول الثدييات في

كم في الساعة، كما تستفيد منها ألكل  56م، هذه األرجل الطويلة تُتيح لها الّركض بسرعة  9.8يُقار:ب 

 أوراق األشجار العالية دون الحيوانات األخرى .

 وذلك ألنّها تستطيع مراقبةَ الحيوانات المفترسِة ، وبالرغم من  و يساعدها رولها في الحماية من المخارر

هذه الميزات إَّل أّن رول الزرافة يجعل عملية شربها للماء محفوفةً بالمخارر؛ إذ يجب عليها اَلنحناء في 

 وضعية  حرجة مّما يجعلها عرضةً للحيوانات المفترسِة 

  تعيد الطعام لفمها عدة مرات ويتّم مضغه وابتالعه مّرة وتأكل الزرافات في معظم وقتها خالل اليوم، حيث

أخرى، أما عملية شربها للماء تحدُث مرةً واحدةً كل عّدة أيام، بحيث تحصل الزرافة على معظم احتياجاتها 

 من الماء عن رريق الطعام الذي تتناوله.

   ةً باألشجار التي تتغذى عليها، تعيش الزرافات في األراضي الحرجية المفتوحة، إذ تعّد هذه األماكن غني

 وتتواجد معظم الّزرافات في شرق و جنو:ب غر:ب إفريقيا. 

 

 التاريخ من بتساماتا

 ولكن للمكافأة...في الثناء عليه التماسا  فألقى عليه قصيدة ،أحد الوَلة وقف إعرابي معوج الفم أمام

لكثرة الثناء بالباطل ؛ عقوبة من اللها لهفرد الشاعر: لع ؟ما بال فمك معوجا، وسأله الوالي لم يعطه شيئا

 . على بعض الناس

 

 الذين يؤثرون على أنفسهم
  فالذي عندي أنا أحق الناس به   ،لكفقال: ليس عندي ما أعطيه ، أى شيءسأل مسكين أعرابيا أن يعطيه

ناس فقال األعرابي: ذهبوا مع الذين َل يسألون ال، ؟..فقال السائل: أين الذين يؤثرون على أنفسهم

 إلحافا..

 

 الحجاج بن يوسف الثقفي
  على الغرق فأنقذه أحد المارة كان الحجاج بن يوسف الثقفي يستحم بالنهر فأشرفذات يوم من األيام ،

فقال الرجل : ومن أنت حتى تجيب لي ، طلب ما تشاء فطلبك مجا:ب:ا عندما حمله إلى البر قال له الحجاجو

 . ال له : طلبي الوحيد أنني سألتك بالله أن َل تخبر أحداً أني أنقذتكق، قال: أنا الحجاج الثقفى، ؟أي طلب
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 من مجاليات الشعوب

  ،في كوريا يسألك الكوري عن "عمرك" قبل إسمك في لقائكما األول، لكي يتحدث معك بلغة تليق بسنّك

س" أو "البيه"،وفي الخليج يسألك وفي القاهرة يسألك المصري عن مهنتك حتى يناديك بـ "الباش مهند

 عن أصلك وقبيلتك ليقّرر من خاللها هل يحترمك أم يحتقرك!.

  ،!وجمالية عائشة رضي هللا عنها كانت تمسح النقود الذهبية بمنديل معطر بالمسك قبل إخراجها للفقراء

ى في بحانه و تعالوعمر بن الخطا:ب رضي هللا عنه كان يتصدق بالسكر ألنه يحبه، وحتى ينال فضل هللا س

 قوله : "لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون".

  رجل له عادة في بعض األحيان أن يدعو في سجوده لمن عن يمينه وعن يساره في الصالة !، المدهش

أنه َل يعرفهم، ومعلمة صفوف أوليه كل صباح تتفقد رالباتها، تصلح شعورهن و ترتب لباسهن ألن منهن 

 ها مطلقة.يتيمات أو من أم

  ،إمرأة في كل لقاءعائلي تجتمع بالخادمات، وتقص عليهن من قصص الرسول صّل هللا عليه وسلم

 وتُعطيهن هدايا وهن يرقبنها بشوق في كل لقاء!، ورجل يتصدق بصدقة ثم يقول:

 "اللهم هذه عن أموات المسلمين الذين َل يجدون من يتصدق عنهم".... هللف دره .

 

 رتجلت املرأةواس استنوق اجلمل
  تقول العر:ب استنوق الجمل ومعناه عمليا عندما يتحول رجل إلى فرشاة مكياج للنسويات،  ومن قبل ذلك

ويقولون استرجلت  !! كان رالبا في الشريعة، وفي وجهه لحية، حتى اآلن لم يصبغها باللون الزهري

اَلنحدار عار، ولو أقره اإلسالم،...  المرأة،عندما تتمرد األنثى على فطرتها، وَل تقبل قوامة زوجها وما

 !! كان على ُمنَزلق من ذهب

 

 يا ولدي!! ذكرني
 فيُجيبُه  !يا شيخ اْدعي لي  :كان أحد المشايخ يتردد عليه رالُب علم، وحين يغادر يلتمس منه الدعاء فيقول

ذكرني لمرات كثيرة..  وكلما قال الطالب: ادعي لي، أجا:ب الشيخ:، !الشيخ: ذّكْرني يا ولدي حتى أدعَو لك

فبيّن له الشيخ أن قوله ادعي هو خطا:ب لألنثى،وقول الشيخ:  فجلس إليه متعجبًا ومستفسراً عن مراده؟

 .!أي قل: ادُع لي فهو الذي يليق بخطا:ب الذكور !ذّكرني يعني َل تؤنثني

 

 غِ 
ُ
ثمان بن عفان رية

ُ
 ع

  عندما انكشَف  َرضَي هللا َعنهُ، َوهَو فِي َسكرات الموت،ِمن أجمل َما قِيَل فِي الِغيرة: قَول ُعثمان بن عفان

 ِخمار َزوجتِه:"ُشِدي ِخمارِك، فََوهللا َلنكشافِك أشدُّ َعلّي ِمّما أنا فِيه".
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 كسرة خبز وقطعة جنب!!

 نا علبة من فاشتري،  ،واتفقنا أن نصوم بعض أيام ذي الحجة  2094 حججت أنا وزوجتي عام  يقول أحدهم

 ،صلينا وأخرجنا فطورنا، الجبن وأربعة أرغفة دسهتهم زوجتي في حقيبتها ودخلنا المسجد قبل المغر:ب

عن يساري رجل جزائري خمسيني و ،فناولته رغيفا عليه قطعة من الجبن فوجدت عن يميني مسنا

ا فالطعام بالرض ،ن شهياوكم كا، وأكلت أنا وزوجتي الرغيفين األخيرين، فناولته رغيفا آخر مثل صاحبه

 أشهى. وعلى الطاعة أحلى

  فما أجمل أن تجمع إلى خبز البطون حلوى التعارف، األخ الجزائريعلى وأثناء رعامنا تعارفت ،

 . والمسافات بين قلو:ب المؤمنين قصيرة يقطعها الواحد منا في ثواني معدودة

 في  ابقي، فقلت لزوجتي تين أو ثالثقد يستغرق ساع في الحج وهذا ،وجدتني محتاجا لتجديد وضوئي

قالت: َل،  اعتذرت لتأخري ثم سألتها: هل جد جديد؟متأخرا، عدت ، وفعال مكانك حتى أعود مهما تأخرت

أقرئي زوجك مني السالم، واشكريه  فقال: ،غير أن الجزائري عرض علي إيصالي إلى الفندق، فشكرته

ل أبكتني كلمات الرج، فلقيانا في الجنة إن شاء هللا ثم مشى على رعامه وأخبريه أننا إذا لم تجمعنا الدنيا

 الجزائري..

 ثم، وكم يفعل الحج في األمة كم هي ضعيفة هذه الحدود األرضية أمام األخوة اإليمانية!! أحسست حينها 

هزني ما نحن فيه من قر:ب َل يحتاج أكثر من قطعة من الجبن أو كلمة من العسل أو بسمة من 

 أمة قريبة لكن خونة العر:ب وفجرة العجم باعدوها..القلب...نحن 

 ،ولقمة تقاسمناها وفريضة تشاركناها جعلته يشعر أن عرضي عرضه، نحن أمة  يا هللا...ساعة جلسناها

دمرتها فلم يصلح معها حدود  ؛أقام األعداء بينها آَلف الحدود...لكن دينها وقرآنها وأخوة قلو:ب أصحابها

ف .ورغي......بلد مسلم جميعا.أي ونفرح لفرح  وندعو لغزة جميعا، القدس جميعا،لذلك نبكي ، وَل سدود!!

 الخبز وقطعة الجبن يشهدان بذلك.

 أليس هناك وزيرا للعدل؟ !!

  يقال أن أحد رفقاء الرئيس الصومالي األسبق محمد سياد بري أصر على أن يُعينه وزيرا للنفط ، وبعد

باهلل عليك كيف أعينك وزيرا للنفط في بلد ليس فيه نفط؟!! فرد إلحاح شديد منه سأله بري: يا رفيقي 

 رفيقه عليه قائال : سيدي الرئيس أليس هناك وزيرا للعدل؟ !!

 

 احلمري تعرف بعضها!
  اقبل جحا على قريه فقال له احد افرادها،  لم اعرفك يا جحا اَلّ بحمارك ،_فقال جحا : الحمير تعرف

 بعضها! !.
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 بيت األب واألم بعد بيت اهلل
 

 وكل مرة يصبح صاحب البيت  ة،هو البيت الوحيد الذي تستطيع الذها:ب إليه عشرات المرات بدون دعو

هو  ،هو البيت الوحيد الذي يمكنك أن تضع المفتاح في البا:ب وتدخل إليه مباشرة، سعيداً وسعيداً أكثر

 . تراكالبيت الذي به عيون محبة تنظر للبا:ب حتى 

  ُهو البيت الذي حضورك فيه والنظر إلى أمك ، ذكرك باستقرارك وسعادتك أثناء رفولتكهو البيت الذي ي

هو البيت الذي إذا لم تذهب إليه ينقبض قلب ، وحديثك معهم كالذكر في الثوا:ب ،وأبيك يحسب لك عبادة

 . غضب هللاوإن آذيتهم تُ  ،أصحابه ويغتمون

 هو البيت الذي سييفرة الطعام فيه خالصيية لك وليس ، حترقتا لتضيييء لك الدنياهو البيت الذي به شييمعتين ا

 فيه من هو البيت الذي كل ما، هو البيت الذي إذا جاء وقت الطعام ولم تأكل ينكسييير قلبيهما ، بها أي رياء

     . هذه البيوت وعظمةفاعرفوا قدر، قدم لكسعادة يُ 

    

 خرافات متعلقة باملوت
 الُمعتقدات الخرافيّة حول الموت في الثقافات القديمة، وَل يزال بعضها قائماً حتّى يومنا  انتشرت العديد من

هذا، حيث سادت عادة نهي المرأة الحامل عن المشي في أّي جنازة، خوفاً من أن يخطف الموت روح 

 نُّباً َلنتقالالجنين!!، كما ساد اَلعتقاد بوجو:ب عدم التثاؤ:ب وفتح الفم عند المرور بجنازة!!، وذلك تج

أرواح الموتى إلى الُمتثائبين!!، ومن ناحية أخرى فقد ربطت العديد من الثقافات سلوكيّات الطيور 

بالموت، حيث يعتقدون أن دخول الطيور إلى البيت، أو نقرها على النوافذ، وتوجيه نظراتها نحو أحد 

 الجالسين إلى وجود موت وشيك.

 

 ابو نواسرجاء 

فَلَقَد َعِلمُت ِبأَنه َعفَوَك أَعَظمُ  ......َمت ذُنوبي َكثَرةً يا َر:ِبّ إِن َعظُ   

فَبَِمن يَلوذُ َوَيستَجيُر الُمجِرمُ  ......إِن كاَن َل يَرجوَك إَِّل ُمحِسن    

ًعا  فَِإذا َرَددَت َيدي فََمن ذا يَرَحمُ  ......أَدعوَك َر:ِبّ َكما أََمرَت تََضرُّ  

َوَجميُل َعفِوَك ثُمه أَنّي ُمسِلمُ  ......لَرجا ما لي ِإلَيَك َوسيلَة  إَِل ا  
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 من عصري الكتب

  قّمة الّصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقّمة القوة أن تبتسم وفي عينك ألف دمعة، اَلحترام يسبق

 الحّب، والّصدق يسحق الكذ:ب، والتّوبة تحرق الشيطان، والحّق يزهق البارل. 

  ُتشائم يرى الّصعوبة في كّل فرصة، والمتفائل يرى الفرصة في كّل صعوبة،  الذين يحملون فى نفوسهم الم

شرارة المعرفة وحنيناً كبيراً إلى رفض الحياة الّروتينية، هم دائماً الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل 

 رغم ما يالقونه من تعب.

   ّعادة وهناك أصابع سوداء وهي الحزن، ولكن تأّكد أنّك ستعزف الحياة كالبيانو هناك أصابع بيضاء وهي الس

باَلثنتين لكي تُعطي الحياة لحناً، والدنيا ثالثة أيام: األمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، والغد: 

َل ندري أين سنكون فصافح، وسامح، ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون، فمن أعماق قلبك 

 مح من أساء إليك.سا

   ،الّرحمة أعمق من الحّب وأصفى وأرهر، فيها الحّب، وفيها التضحية، وفيها إنكار الذات، وفيها التسامح

وفيها العطف، وفيها العفو، وفيها الكرم، وكلّنا قادرون على الحّب بُحكم الجبلة البشريّة، وقليل منّا القادرون 

 على الّرحمة.

  بكثير من حياة يقودها كالم الناس، كم من صريح  لم تفهمه العقول، وكم من حياة  يقودها عقلك أفضل

منافق  كسب القلو:ب، أجمل ما يحدث في لحظات الخالف هي الّصراحة التي أخفتها الُمجامالت، العلم صيد  

 .والكتابة قيده، قيّد صيودك، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخالئق رائفة

 

 نصيحه
 تحضر جنازة أخ أو صديق أو عزيز لك في المقبرة، وترى بأم عينيك كيف يرمون الترا:ب عليه،  عندما

وتتيقن بأنك لن تراه ثانية ، عندها ستدرك بأن الحقد والحسد والتكبر َل قيمة لهم في نظرك، فالدنيا 

 ألثر .وسيبقى اقصيرة والحياة بسيطة ، فتسامحوا وأصلحوا ذات بينكم قبل فوات األوان، فكلنا سنرحل 

 

 !!رأيتك من بعيد فظننتك امرأة
  تزوج اعمى أمرأة. ..فقالت له : لو رايت بياضى وحسنى لعجبت! ! فقال : لو كنت كما تقولين! ! لما

تركك المبصرون لي،.. اراد رجل ان يُحرج المتنبى فقال له : رأيتك من بعيد فظننتك امرأة!! فقال المتنبى : 

 فظننتك رجال . وانا رأيتك من بعييد 

 

 

 

 

 



91 
 

 (287) نشرة فاعتربوا

 من أكثر قصص القران رعبا !!!
 

 بيرنهم لم يرتكبوا جرم كأستشعر  ،هذه السقيمة ايامنا لو تدبرت القصة بعقلية. السبت.. هي قصة اصحا:ب ،

، سبتلوما حدث ان السمك اصبح يغيب روال اَلسبوع ويأتي فقط يوم ا، يوم السبت  يصطادوا امرهم هللا اَلّ 

 .يوم السبت الذي حرم عليهم فلم يصطادوا

 عقليةلو فكرت فيما فعلوه ب، ثم يسحبونها يوم اَلحد صباحا ،بل كانوا فقط يلقون شباكهم يوم الجمعة ليال 

م من يعني أخرجه ،لكن هللا غضب عليهم ولعنهما، كبير  ستجد انهم لم يرتكبوا شيءالكثيرين هذه األيام؛ 

 . "َولَقَْد َعِلْمتُُم الهِذيَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السهْبِت فَقُْلنَا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِينَ " خاسئينرحمته وجعلهم قردة 

 فاف يعيش بعقلية التحايل واَللت  كم منا اليوم، وتحايلوا على اوامر هللا سبحانه وتعالى اكل هذا َلنهم التفو

والخمر اصبح مشروبات  ،والرشوة اكرامية ،الربا اصبح فائدة ؟،حول اوامر هللا الصريحة والواضحة

 .روحيه والعياذ باهلل

   والعري حرية، ومن َل يصلي يقول  ،نسكت على الغلط  تعني َل النميمه اصبحت ومن بيننا من يعتبر أن

 بنظره والحجا:ب الذي اصبح، والذي يجمع الصالة كلها قبل ان ينام ،الدين معاملة واَليمان في القلب

ا بل ونعتقد انن ،و حتى خارجين من رحمته ونحن َل نشعرأ ،غاضب علينا هللان يكون أالمصيبة ، وموضة

  .أولياء هللا الصالحين

   َوقَاًرا َما لَُكمْ  "يقول: ، وهويأمر فيطاع ،ن نتعامل مع ربنا كر:ب عظيمأاما آن اَلوان ِ : ويقول" َل تَْرُجوَن َّلِله

"  َ "، فلنستقم كما أمرنا،  َولَْو أَنهُهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لَُهمْ  "ويقول: "  َحقه قَْدِرهِ َوَما قََدُروا َّللاه

 .والوباء ويرفع عنها البالء، ينصلح حال األمةل
 

 !!َل تخف فإنه يسبح الله
 
 فلما جاء صاحب الدار .. .. كثيرارقطق دارا للسكن وكان خشب السقف قديما باليا فكان يل ستأجر رجا

. قال : َل تخف و َل بأس عليك فإنه يسبح الله... رقطق..قال له : أصلح هذا السقف فإنه ي، ةيطالبه األجر

 فقال له: أخشى أن تدركه الخشية فيسجد.

 

 الببغاوات خلق اهلل يف من عجائب
 

  ،أنّها  لماعوالتواصل معه بالحديث، تتصف الببغاوات بقُدرتها على تقليد األصوات، وتفاُعلها مع اإلنسان

تُخرج الببغاوات األصوات باستخدامها لعضالت ُحنجرتها  بلَل تملك أوتاراً صوتيّة تُمكنّها من فعل ذلك، 

 .في دفع الهواء عبر القصبة الهوائيّة
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 مشروعي أوَلدي

 ا أخبرنا به الصحابي الجليل "عبدهللا بن مشروعك الناجح هو أوَلدك، ولنجاح هذا المشروع، اتبع م

 مسعود" عندما كان يصلي في الليل وابنه الصغير نائم، فينظر إليه قائالً:

 من أجلك يا بني، ويتلو وهو يبكي قوله تعالى:"وكان أبوهما صالحاً".

 ه ، حفظ هللا لهذه هي الوصفة السحرية لصالح أبنائنا، فإذا كان الوالد قدوة وصالحاً وعالقته باهلل قوية

كما في سورة الكهف حفظ هللا الكنز ، أبناءه، بل وأبناء أبنائه، فهذه وصفة سحرية ومعادلة ربانية

 للوالدين بصالح جدهما السابع.

  واألم التي تشبع أرفالها لطف وحنان سيكبرون مستقرين عارفيا، يشعون لطفا وحنانا، واألم التي تترك

سيعرفون قيمة الصالة جيًدا، واألم التي لسانها يقطر عسال سيكبر ما في يديها كي تصلي؛ أوَلدها 

اوَلدها ويتحدثون بلطف مع اآلخرين، واألم التي تراقب هللا في كالمها وَل تغتا:ب وَل تسخر من أحد 

 سيكبر اوَلدها ويصبحون مثلها.

 أما األم الَتِي تتكلم عن الناس بسوء وتغتا:ب زوجها وأهل زوجها وجيرانها بسوء؛ 

أوَلدها سيستحلون الغيبة، واألم التي َل يعجبها العجب وتنتقد كل شيء، لن يكون ابناءها قنوعين، واألم 

 الَتِي تكذ:ب أمام أبنائها، سيكبرون يستحلون الكذ:ب .

  ببسارة شديدة، تربية األبناء تحتاج لتربية النفس أوَل، فهنيئا لوالد قام الليل وكان قدوة ألبناءه في كل

 رى إلم كان تصرفها مع أبنائها كله لطف وصدق وحب وأد:ب .شيء، وبش

 

 ؟!كم انت مجيله
 رأى رجل امرأة فقال لها : كم انت جميله! فقالت له : ليتك جميال لإلبادلك نفس الكالم!، فقال لها : َل بأس

 اكذبى كما كذبت! !

 

 ..يا اعمى؟!مباذا عوضك انت
 ال له رجل ثقيل الدم: ما اعمى هللا رجال اَل عوضه، فبماذا األعرابى األعمى المعروف بشار بن برد حين ق

 عوضك انت؟! فرد بشار : عوضنى بان َل ارى امثالك!

 

 سفينه نوح
  ركبت سيدة "سمينه جدا " الباص، فصاح احد الراكبيين متهكما، لم اعلم ان هذة السياره مخصصة

 بها الفيله والحمير.للفيله!، فردت السيدة بهدوء، هذة السيارة كسفينه نوح!، ترك

 

 



91 
 

 (289) نشرة فاعتربوا

 أقوال عظيمة يف الصرب

  الصبر اصطالحا: هو الثبات على أحكام الكتا:ب والسنة، وحبس النفس عن الَجزع والسخط،،"وَمن

بِر".   يتََصبهْر يَُصبِّْرهُ هللاُ، وما أُعطَي أحد  عطاًء خيًرا وأوسَع ِمَن الصه

 صيبة عالمة اإليمان، وعند األكل يضعك في منزلة القناعة، وعند حفظ السر الصبر ثالث أنواع : عند الم

بين األصدقاء يَرقى بك إلى الوفاء، يقول ابن سينا : الوهم نصف الّداء، واإلرمئنان نصف الّدواء، 

 ، والّصبر مفتاح الفرج . والصبر أّول خطوات الشفاء

 ،قدرتك على الصبر مرآة لمدى نضجك الفكري،  الصبر الجميل والنفس الطويل هما سر كل نجاح عظيم

التأنّي من الّرحمان والعجلة من الشيطان، والتصبّر من أفضل أخالق الّرجال، يقول اإلمام علي : حالوة 

 الظفر تمحو مرارة الصبر.

 ريقول المثل اإلنجليري : الصبر زهرة َل تنمو في جميع الحدائق، أما الحكمةاإليرانية فتقول: شجرة الّصب 

جذورها مّرة, لكّن ثمارها ُحلوة، وتقول الحكمة الدانماركية : ضربة فأس واحدة َل تستطيع قطع شجرة. 

 .وإذا أنت لم تصبر على شر:ب المرار لن تبلغ الثريّا 

 

 حول اللنب واَلمساك!! كربىالكذبة ال
 إلى حد التسمم، يسود اعتقاد شائع لدى كثيرين، بأن تناول السمك واللبن معا يؤدي إلى مشاكل تصل 

 .بينما يعتقد البعض أن تناولهما مجتمعين يؤدي إلى تصبغات في الجلد

  لكن للطب الحديث والعلم رأي يختلف تماما عما سبق، إذ تؤكد تجار:ب ودراسات أن ذلك اَلعتقاد ليس إَل

ك السم فمن الناحية العلمية، ليس هناك أي سبب يمنع من تناول، صّدقها كثيرون لسنوات كذبة كبرى

 .ومنتجات األلبان سوية، شرر صالحيه كل منهما صحيا

  ومن جهة آخرى فأن السمك واللبن مجتمعين قد يسببان مشاكل لم يتحسسون من األسماك، أوأولئك الذين

 .يعانون عدم القدرة على هضم الالكتوز الموجود في منتجات األلبان

 

 اجلرة على 
ّ
 مهاها بتطلع البنت ألمثطب

 رّب الجرة على تمها بتطلع البنت َلمها"، نابع من واقع الحياة الشعبية حيث اعتادت النساء  أصل المثل"

ارتياد النبع لملء جرار الماء، والمقصود به أن الفتاة تشبه في سلوكها سلوك والدتها، ويقال عندما تقوم 

أما قصة  "بتطلع ألمهاالبنت بسلوك معيّن يشبه سلوك أمها، فال داعي َلستهجان هذا السلوك فالبنت "

هذا المثل فهو كما يقولون إنها تعود إلى امرأة اعتادت أن تتعثر بجرار الماء بعد العودة بها من النبع، 

 .فتخسر كل الماء، فجاءت ابنة لها وكبرت وعانت من نفس األمر فقالت حماة األم تلك المقولة
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 !! الغزايل كان ثاقب البصرية

 

  اإلكراه على الفضيلة َل يصنع إنساناً فاضالً، كما أن اإلكراه على اإليمان َل يصنع إنساناً مؤمناً ؛ فالحرية

 أساس الفضيلة، والويل ألمة يقودها التافهون ، ويُخزى فيها القادرون .

  في بلد التدين المغشوش قد يكون أنكى باألمم من اإللحاد الصارخ، وإن إقامة صروح العدل اَلجتماعي

مختل، كإقامة قواعد األد:ب في بلد منحل، وَل أدري لماذا تهتاج أمة لهزيمة رياضية؛ وَل تهتز لها شعرة 

 لهزائمها الحضارية والصناعية واَلجتماعية؟.

  مألوف في تاريخ النهضات أن اليقظة العقلية تسبق دائماً النشار السياسي واَلجتماعي..  وإن الفراعنة

؛ ألنهم وجدوا جماهير تخدمهم بال وعي، وإنما فسدت الرعية بفساد الملوك، وفساد  واألباررة تألهوا

 الملوك بفساد علماء السوء والفتنة ومعهم قضاة السوء .

  إن زوال إسرائيل َل بد ان يسبقه زوال أنظمة عربية عاشت تضحك على شعوبها، والدمار  الذي حصل

يها وسبب لها الوهم والوهن، وإذا أردت أن تغير وضعًا في المجتمعات العربية كان بسبب ما فُرض عل

 خارئًا فعليك بتجهيز البديل أوًَل قبل أن تبادر بتغيير هذا الوضع .

  ،إن العالم اإلسالمي يمر بفترة مشؤومة من تاريخه الطويل، وليست الصهيونية والصليبية أعدى أعدائه

م الغزو الثقافي لينشئوا أمة َل ُخلق لها و َل إنتاج، إن أعداءه في صميم أرضه، إنهم بين ظهرانينا، صنعه

وَل عقيدة وَل شريعة، َل تراث وَل مستقبل، إنهم يلبسون ثوبا عربيا على كيان أجنبي، ويوشك مع األيام 

 أن يخلعوا الثو:ب، ويكشفوا المخبوء "!

 برناردشو والشرف
 لمال، وانا اكتب بحثا عن الشرف! فقال له حين قال له كاتب مغرور، أنا افضل منك، فانت تكتب بحثا عن ا

 برنادشو على الفور: صدقت! كل  منّا يبحث عما ينقصة!

 

 توماس باينامللحد 

  يا ، :"أرجوكم َل تتركوني وحيداًوهو على شفير الموت وهو كاتب ملحد عاش في القرن الثامن عشر قال

، َل تتركوني وحيداً ، دفعت به هذا العذا:بلو أن لي العالم كله ومثله معه ل، إلهي ماذا جنيت ألستحق هذا

 فإني على شفير جهنم إني كنت عميالً للشيطان.

 السمني تشرشل
 وزير بريطانيا السمين تشرشل لبرنارد شو النحيف : من يراك يا شو يظن أن بريطانيا فى ازمة   قال

 فقال شو: ومن يراك يعرف سبب اَلزمه الغذائية. غذاء!
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 نصيحة خالصة لإلخوان املسلمني

  كتب الدكتور راغب السرجاني نصيحة لإلخوان المسلمين منها: لقد رأيتم نصر هللا عز وجل في موارن

كثيرة من تاريخكم وواقعكم، وإن الكوارث التي أصابتكم على مر التاريخ كانت كفيلة بحسابات البشر أن 

م منها أقوى مما كنتم، وما ذلك إَلّ بصدق نواياكم، تستأصلكم من جذوركم، ولكن هللا عز وجل أخرجك

 ونقاء سريرتكم، فابقوا على هذه الحال مع هللا 

  دوا صفكم، وشدوا من أزر بعضكم بعًضا، وَل تفرقوا أبًدا، فإن يد هللا مع الجماعة، فحافظوا على هذه وِحّ

 الحال التي يحبها هللا ورسوله، فهذا كله أدعى لنصركم، وأرضى لربكم.

  َل تهولنكم كثرة الضربات واشتدادها، وَل يهولنكم تجمع المجرمين بشتى توجهاتهم عليكم؛ فإن هؤَلء

المفسدين ما كانوا ليجتمعون لوَل أنهم يرون الدولة لكم، واأليام القادمة معكم، فيزداد المجرمون بذلك 

 خزيًا وذَلً، وينتابهم ما ترونه من رعونة وهياج.

 ي اخترتموها بأنفسكم.. لقد دبر هللا عز وجل لهذه الجماعة أمرها، فعرفت الشورى في ثقوا في قيادتكم الت

زمن اختفى فيه هذا األصل من حياة الناس، فأخذت به في قراراتها ، واختارت به زعماءها وقادتها، 

 وهذه الشورى تقودها إلى كل خير، وتهديها إلى كل رشد.

 حميد، وتنكرت لكل عرف شريف، فال يجرنًّكم هذا السلوك  ستجدون الحر:ب عليكم قد داست على كل خلق

 المشين إلى محاكاته أو إلى المعاملة بالمثل، َل تنحدروا بأخالقكم أبًدا 

  اعلموا أن رريق الدعوات مليء باَلبتالءات، وأن المرء يُبتلى على حسب دينه، فإن كان في دينه قوة

قة ُخِفف له فيه، فال تحزنوا من رؤية المحن، أو من تلقي ُشِدّد عليه في اَلبتالء، وإن كان في دينه ر

 الصدمات، فهذا أمر ربيعي، بل هو عالمة صدق، ودليل إيمان.

  أخرجوا الدنيا من قلوبكم، فإن األيام القادمة قد تحمل تمكينًا يُعطى بعضكم مراكز قيادة، وأن الذي يلي

ذا المضمار، واعلموا أن هللا يحب من عباده األتقياء أمور الناس أقر:ب للفتنة من أخيه، فال تتسابقوا في ه

 األخفياء؛ فمن اختاره هللا ليكون قائًدا فادعوا له بالثبات.

  ،زادكم أيها اإلخوان في قربكم من هللا ، إن الذي سينفعكم في هذه األيام هو رول القيام بين يدي الرحمن

م هذا....وتوشك األيام أن تمر، فتتخلصوا من عناء فأكثروا منه، فإن حملة الدعوة، وبناة األمة َل يكفيه

الدنيا، وتسعدوا بصحبة نبيكم صلى هللا عليه وسلم ، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وافعلوا الخير لعلكم 

 تفلحون .

 

 السير توماس سكوتامللحد 

 ا أشعر ولكن اآلن أن، مستشار انجليزي قال وهو يموت : حتى لحظات مضت لم أؤمن بوجود إله أو نار

 وأنا اآلن على شفير العذا:ب وهذه عدالة القضاء الرباني.، بوجودهما حقيقة
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 !!العرب عند خيانات أكرب أربعة
 

  الخائن األول هو ابو رغال، وهو الشخص العربي الذي أرشد أبرهة إلى مسلك الطريق إلى مكة مقابل

 لمشرفة، والكل يعلم بنهايته.المال، حينما عزم أبرهة على هدم الكعبة ا

  ،أما الخائن الثاني فهو ابن العلقمي، حيث اتفق مع القائد المغولي هوَلكو بالسر، يطلب منه ان يحتل بغداد

بقتل الجميع بما فيهم   وان يكون له دور في حكم العراق، وعندما وصل هوَلكو عند أسوار بغداد قام

رياً وثقافياً، أما ابن العلقمي فلم يحصل على اي شيء من هوَلكو، الخليفة، ودمر بغداد تدميراً شامالً بش

 ومات بعد فترة قصيرة مقهوراً.

  أما الخائن الثالث فهو الملك صالح إسماعيل ، حيث كان يحكم دمشق وفلسطين، فطمع في ضم مصر إلى

بيراً، فطلب الملك مملكته، وكان يحكم مصرابن أخيه الملك صالح أيو:ب وزوجته شجرة الدر، فجهز جيشاً ك

صالح إسماعيل من بعض ملوك الممالك الصليبية مساعدته على حر:ب ابن أخيه، فوافقوا مقابل ان يتنازل 

 لهم عن القدس فأعطاهم القدس وعسقالن.

   ودارت معركة شرسة بين الجيشين، وموقع المعركة كان عند مدينة غزة، انتصر الملك صالح ايو:ب على

وواصل تقدمه إلى مدينة القدس وحررها، وظلت القدس عربية حتى احتلت   لفائه،جيش الملك اسماعيل وح

 مرة أخرى من قبل اليهود.

 ،وهو من ربّع وخان وباع، هو من باع  أما الخائن األكبر اآلن فهو من يفّرر بفلسطين ويتنازل عن القدس

 كرامته ودينه وشرفه وعرضه من أجل ارضاء ابناء القردة والخنازير.

 د فلسطين والقدس حرة عربية، وليس غريباً أن يخونها بعض العر:ب، فقد ُهدمت مرتين وتم حصارها ستعو

مرة، جميعهم رحلوا وبقيت القدس. ليس غريبا وَل جديداً علينا خيانة العر:ب  ٢٣مرة وتم مهاجمتها  ٣٠

 الغريب علينا هو لهفتهم للقاء المحتل الغاصب. للقدس،

 

 ا!ضاعت حلان بني حانا ومانا
  أصل هذا المثل أن رجالً قد بلغ من العمر أرذله متزوًجا من امرأة عجوز أسمها حانا، وفي يوم قرر الزواج

من فتاة صغيرة، وكانت تُدعى مانا، وكانت مانا تنتف من لحيته الشعر األبيض لتظل سوداء، بينما كانت 

وبالتالي لم يتبق في لحية الرجل  حانا الزوجة القديمة تنتف من لحيته الشعر األسود كي يشيب مثلها،

 شعر، فقيل: بين حانا ومانا، ضاعت لحانا. 

 

 جهيزة قول كل خطيب تقطع
  ، يُروى أنه كانت جلسة تفاوض بين أولياء مقتول وأولياء قاتل، يُحاولون إقناع أولياء القتيل بقبول الدية

أن القاتل قد ظفر به بعض أولياء اشتد النقاش والجدال إلى أن أتت جارية أسمها جهيزة ، فأخبرتهم 

 المقتول وقتلوه، فقالوا: قطعت جهيزة قول كل خطيب . 

 



99 
 

 (293) نشرة فاعتربوا

 الكريم حفظ القرآنالغالم و
 أرادت أن تُحفّظ إبنها القرآن، ولم يكن في قريتهم من يُحفّظ القرآن، فأرسلته إلى قرية   روي أّن امرأة

المال، وصل الغالم إلى المعلم فوجد الحلقة مكتملة وقال له َل مكان لك بعيدة، وكانوا فقراء َل يملكون 

 فحزن وانطلق إلى قريته فأدركه الليل في الطريق،، فيها

 فأستند إلى شجرة ونام، فرأى الرسول في المنام، فأخبره بما حدث له مع المعلم .

 فقال  ،ول لك رسول هللا حفّظني القرآنفقال له رسول هللا صل هللا عليه وسلم:: ارجع إلى الشيخ وقل له يق

استيقظ الغالم وعاد إلى منزل الشيخ وقرع ، فقال له رسول هللا بأمارة زمراً زمرا، له الغالم قد َل يصدقني

البا:ب فجراً، ففتح له الشيخ وقال له : ِلَم ُعدت ؟؟!.قال له الغالم : يقول لك رسول هللا صل هللا عليه وسلم 

 ارة زمراً زمرا.حفّظني القرآن بأم

 فقال له ،  فسأله الغالم يا معلمي ما قصة زمراً زمرا، فبكى الشيخ، وأكرم الغالم، وجعل له مكاناً في الحلقة

 ،الشيخ :رأيت النبي صل هللا عليه وسلم في المنام فسألته كيف يدخل أهل القرآن الجنة فقال لي زمراً زمرا

 ". َربهُهْم إِلَى اْلَجنهِة ُزَمًرا َوِسيَق الهِذيَن اتهقَْوا قال تعالى:"

 

 زرعان حيبهما اهلل
  زرع الشجر وزرع األثر، فإن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإن زرعت ريب األثر حصدت محبة هللا

 الكبير من يراه الناس كبيراً،  ليس، ثم البشر، ربتم بطيب الذكر واألثر

 ً وتواضعاً وصدقاً، إذا أحببت شخصاً خذه معك في دعائك دون  بل الكبير من مأل قلو:ب أحبابه أدباً وخلقا

 علمه، فهكذا يكون الحب في هللا أجمل وأنقى . 

 

 وصية الرئيس هواري بومدين
  قال ءخاطبا الشعب الجزائري األبي: أيها الشعب إني أعلم أن رؤوسكم صلبة، وال تنحني أبدا إال في

ذيول العرب؛ الذين يّدعون أنهم أءراء وءلوك،إنهم عءالء  الءساجد، ولكن احذركم كءا حذرتكم سابقا ءن

أبا عن جد،فال تنتظروا ءنهم خيرا أبدا، ءن باعك ءرة قادر أن يبيعك عشرات الءرات.....هوري بوءدين    

 .م 3791

 

 القشة التي قصمت ظهر البعري
 ثة جمال، وأخيًرا تبقى يروى أن شخصا كان  مسافًرا، وحّمل على جمله أمتعة كثير بما ينوء بحمله ثال

شيء صغير جًدا بوزن القشة، فلما وضعها انهارالجمل وسقط، فقال الناس، هذه هي القشة التي قصمت 

 ظهر البعير.

 



011 
 

 (294) نشرة فاعتربوا

 قصة ابكت املاليني
 يقول أحدهم كنت على عداوة مع أخي منذ صغرنا، وكانت الوالدة تقول: يا أبنائي أنتم اخوان مالكم غير 

 بعض، و الوالد كان دائما غير راض عنا، وكالمه معنا رسمي جدا. 

 ماتت أمي وبعدها أبي،  في بيت أبي تحدث المشاكل،  تزوجنا وزادت عداوتنا حتى عندما تجتمع زوجاتنا

 يعرف شيئ عن اَلخر.   ببيع اَلمالك واخذ كل  حقه، ولم يعد  وقمنا

 ع جلطة افقدتني عيني اليمنى من كثرة التفكير، في خسرت كل أموالي في األسهم، مرضت بالسكري م

 صالة الفجر بكيت و دعوت ربي وقلت: يار:ب ارحم والّدي وضعفي وقلة حيلتي 

 منك رلبا، قال: هذا شيك بمبلغ نصف   زارني احد أصدقائي، وقد عرف عني كل شيء، وقال لي أريد

دته، كل الذي فق مشروع صغير فعوضني هللا جديد، اعتبره دين، قمت بعمل ابدأ به حياتك من مليون لاير،

اخوك، وقال : َل أستطيع أن  اعطاك الفلوس هو وفي أحد األيام زارني صديقي قائال: الذي

إلى المستشفى ألّن أخاك   بأنّه مني، وأنا جئتك اآلن لتذهب معي محتاجا واتركه، وَل تخبره أخي أرى

 بين الحياة والموت فاخوك يحبك.  اآلن

 أمي وأبي،! دخلت غرفة اَلنعاش،  رعا إلى المستشفى ودموعي تغسل كل كره السنين ألخي إبنذهبت مس

له : سامحني، نظرإلّي  رأسه وقلت أخي مربطا باألجهزة في كل جسمه، أمسكت يده وقبلت وشاهدت

 والدمع ينزل من عيونه، وضم يده ليدي وشهق أنفاسه األخيرة، 

 حضوري، مات أخي بين يدي!!. بكيت ولكن َل فائدة... أخي مات!!، هللا أكبر!! كان ينتظر

 قبره كل جمعه وابكي، واتذكر كالم أمي وأبي، األخ َل يُعوض؛ ولكن بعد فوات اآلوان .. واليوم  اذهب إلى

بين األخوه، بل واَلخوات واَلقار:ب، تذكروا ثم تذكروا أن الدنيا زائله َلمحال، أخوك   كم نشاهد من قطيعة

نّك لن تجد بالدنيا شخص يشد عضدك كأخيك !.... ولن تجدي ألشى كل ما يوتر عالقتكما، وأختك ، تحا

 سندا بعد  هللا إَلّ أخوِك .

 

 احليطان هلا آذان
  يُحكى أنه كاثرين، ملكة بريطانيا، كانت تبني قصورها وتضع فيها أدوات تنصت خاصة، تطل على

ة في القاعات والخدم في المطاعم ، وبذلك تفاجئهم بأنهها  القاعات والمطابخ، حتى تسمع ما يتناقله العامه

 .عالمة بكل شيء. لذلك أرلقوا في حكومتها مقوله أنه للحيطان آذان

 

 أمران يرفعان البالء
  ،أمران َل يدومان في اإلنسان، شبابه وقوته، وأمران ينفعان كل إنسان، ُحسن الخلق وسماحة النفس

، التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يرفعان البالء الصدقة وصلة وأمران يرفعان من شأن اإلنسان

 أكرمكم هللا بكل هذه الصفات الكريمة.، األرحام
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 َل يوجد إنسان مل يهزه فشل!!

  َل توجد شجرة لم يهزها ريح ،! وَل يوجد إنسان لم يهزه فشل، لكن توجد أشجار صلبة، ويوجد أشخاص

تتجول فيه، وتأخذ ما يطيب لك من المعروض،  منهم ،! وأعلم أن الحياة مثل السوبرماركت،!أقويا فكن 

 ولكن تذكر بأن الِحسا:ب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته !.

  وتذكر أن الصواعق َل تضر:ب سوى قِمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فال تذهب إليها إَل المياه الراكدة

لة باألوساخ،  فـتذكهر أن كل ما تُريد ِلحاقه،  والـَمرُء يُبتلى على قدر دينه،وإذا استعجلـت في صالتك ،!المحمه

 وجميع ما تخشى فواته، بيَد من وقفت أمامه !.

  يظل اإلنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تـَبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يَـفنى، فال يبقى

وإياك والقلق، فإنه مثل  إذا قابلنا اإلساءة باإلساءة، فمتى ستنتهي اإلساءة ؟!،له إَلّ جميل ما كتب ،! و

از،! سيجعلك تتحّرك دائماً، لكنّه لن يُوِصلـك إلى أي مكان....... وأغلق آذانك، إذا كنت َل  الكرسي الهـزه

 تستطيع إغالق أفواه اآلخرين.

 ات ليرقب أثرها، فال تخذله مهما كانت ،! وَل تتضايق إذا أكثر النّاس فرحاً بالهديهة ُمشتريها، يُسابق اللحظ

ي، ألن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد  وجدت في حياتك بعض الـتقلبات، فهذا أمر ِصِحّ

 فهذا يعني أنك مـيِّت !.

 

 َل ناقة يل فيها وَل مجل
 ين تغلب وربيعة، وقد كان سبب الحر:ب هي قصة الحارث بن عباد، الذي رفض المشاركة في حر:ب البسوس ب

أنه كليباً قتل ناقة البسوس، فقام جساس  لقتل جمل كليب، لكنهه قتل كليباً نفسه، فاشتعلت الحر:ب بين أبناء 

العمومة، ولما دعي ابن عباد إلى الحر:ب، رأى أنهها حر:ب غير محقة، َل لطرف الزير سالم أخو كليب المقتول 

ة ابن ر بيعة والد جساس القاتل، فأبى النزول وقال: َل ناقتي فيها وَل جملي، فصارت جملته وَل لطرف مره

 هذه مضرباً للمثل تدل على البراءة من األمر.

 

 عادت حليمة لعادتها القدمية
  حليمة هي زوجة حاتم الطائي، الذي كان يُضر:ب به المثل في الكرم، ولكن للمفارقة كانت زوجته حليمة بخيلة

ما تطبخ الطعام تضع سمنًا قليالً جًدا، فعاتبها زوجها على ذلك وقال لها: قديًما قيل من تضع سمنًا جًدا، وعند

كثيًرا في إناء الطبخ يطول عمرها، وبالفعل أصبحت هذه المرأة تضع السمن الكثير في الطعام التي تطهوه 

ابنها الوحيد الذي كانت تحبه لضيوف زوجها، واستمرت على هذه العادة الجديدة لسنوات عدة، وعند وفاة 

جًدا، انتابتها حالة كآبة مزمنة ولم تستطع اَلستمرار على عادتها الجديدة، بل عادت تقلل السمن في الطعام 

 حتى تموت وتلحق بإبنها، ومن هنا قيل: عادت حليمة لعادتها القديمة . 
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 رعي اجلمال خري من رعي اخلنازير

 لضعف والتمزق بين ملوك وأمراء المسلمين باألندلس، وبدأ نفوذ أمراء وملوك اإلسبان يزداد لّما د:ب ا

على حسا:ب الممالك اإلسالمية، قرر المعتمد بن عباد؛ ملك إشبيلية أن يستعين بملك المرابطين في المغر:ب 

اشفين إذا تلك الخطوة، زاعمين أن ابن تيوسف بن تاشفين، بعض أمراء وعلماء السوء حذروه من 

 انتصر على اإلسبان؛ فإنه سيظّل هنا.

   كانت لحظة صفاء من المعتمد بن عباد، فقال لهم: "رعي الجمال خير من رعي الخنازير"، أي ألن أكون

ولكن إذا كنت أسيًرا عند ملوك اإلسبان أسيًرا وخادًما عند ابن تاشفين، فإنني سأرعى له إبله وجماله، 

 هم . فإنني سأرعى لهم خنازير

  فالزعماء الذين يعلنون الحر:ب على تركيا، ويدعمون مقارعتها، ويشتمون ويتطاولون عليها، ألنها تريد

مع إسرائيل وأن اليهود أشقاءهم، ويكيلون إعادة الخالفة العثمانية، وبالمقابل فإنهم يرّوجون للتطبيع 

 المديح إلسرائيل ونتنياهو القاتل الدموي.

 ك، وإنما هو اَلنتصار قدر المستطاع للمسلمين المستضعفين، لكن حتى لو كان سياسة تركيا ليست كذل

األمر كما تزعمون، أليس رعي الجمال خير من رعي الخنازير، أليس حاخامات اليهود يعتبرونكم حميًرا َل 

 إَل للركو:ب؟!.تصلح 

  وفهلوة وشطارة!؟، علما هل أصبح تقاربكم مع تركيا حراما وعيبا؟؟! ؛ بينما عبوديتكم إلسرائيل حالل

بأن ابن تاشفين دخل األندلس وانتصر، ثم جمع أمراء األندلس المسلمين وأمرهم بالتوحد ولّم الشمل وعاد 

 سنة..... هنيئا لمن يتلذذون بالعبودية واَلستحمار بل ورعي الخنازير. 01إلى المغر:ب وكان عمره 

 

 رجع خبفي حنني
 رة، جاءه أحد األعرا:ب يريد شراء خفين من عنده، لكنه األعرابي أراد أن كان ُحنَْين إسكافياً من أهل الحي

يأخذ الخفين بثمن بخس، فبدأ يساوم ُحنيناً على سعر الخفين حتهى فقد األمل من الجدال ورحل من دون أن 

ر أن ينتقم منه، فسبقه في الطريق ورمى أحد الخفين على ،يأخذ الخفين غضب حنين من األعرابي وقره

لطريق، ثمه ألقى الخفه اآلخر بعد بضعة أمتار، وانتظر متخفياً إلى أن وصل األعرابي إلى الخف األول ا

فقال: ما أشبه هذا بخف حنين، لوكان معه الخف اآلخر ألخذته، واستأنف رريقه فإذا بالخف اآلخر مرمياً 

 على الطريق، فنزل عن ناقته والتقطه.

   على الثاني، فعاد سيراً ليأخذ الخفه األول، عندها خرج ُحنين من مخبئه فندم على تركه األول، وقد حصل

وأخذ الناقة بما عليها وهر:ب، عاد األعرابي إلى قومه فسألوه: بم جئتنا من سفرك؟ فقال: جئتكم بخفي 

 .حنين، وجرت مثالً أن يقال للخائب عاد بخفي حنين
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 نهاية الطغاه

 المصري محمد حسنين هيكل في كتابه "مدافع آيات هللا" أّن إمبرارور إيران محمد رضا  يذكر الكاتب

شاهنشاه أي ملك الملوك، بعد هربه من ثورة خميني ، تنقل في أكثر من بلد، حيث   بهلوي الذي لقب نفسه

 وكانت إحدى محطاته في بنما التي ضاقت، لم يكن مرحباً به

، فاتصلت زوجته "فرح ديبا" بـآغا خان؛ رئيس مفوضية الالجئين به وبعائلته، ورلبت منه الرحيل

التنقل  الدولية التابعة لألمم المتحدة، ورلبت منه توفير جوازات سفر للشاه وعائلته حتى يتمكنوا من

 بحرية .

 وحين تأخر عليها في الرد، واقتربت مدة بقائهم في بنما من نهايتها، أعادت اإلتصال 

 الً وهي تبكي وتقول: له إننا في أشد الحاجة ألية وثيقة نستطيعبه في وقت متأخر لي

 . أن نخرج بها من بنما، أرجوك أن توفر لنا أي وثيقة، حتى لو كانت وثيقة َلجئين!!

  أنظر إلى الذل الذي َلقته، فلم يكن أحد يتصور أن يأتي يوم تطلب فيه إمبرارورة فارس التي تضع على

ي ف تلك ارادة هللا فال تتكبر، إنّ ، بر جوهرة اكتشفها البشر، تطلب وثيقةَ َلجئينرأسها تاجاً مذهباً فيه أك

 .فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلهُهْم يَتَفَكهُرونَ  قال تعالى:" التاريخ عبرة،

 على رأسه ريشة
  قصة هذا المثل تعود إلى سنوات عدة، حيث كان هناك رجل فقير ُسرقت دجاجاته، واألمر تكرر كثيًرا

درجة فاقت الحد، فذهب إلى شيخ مسجد القرية وشكا إليه سرقة دجاجاته، فقال أن غًدا سيكشف له ل

السارق، وبالفعل كان اليوم التالي هو يوم الجمعة واجتمع رجال القرية كلهم للصالة فبعد الصالة تحدث 

دجاجاته، ولم يكتِف الشيخ ورلب من المصلين عدم مغادرة المسجد وأخبرهم أن هذا الرجل الفقير تُسرق 

السارق بالسرقة، بل ببجاحته أتى للصالة وَل زالت آثار الريش على رأسه، وَل شعوريا مسح اللص 

 رأسه، وكشف نفسه بسبب غبائه وذكاء الشيخ، ومن هنا أصبح التعبير على رأسه ريشة.

 

 يكذب كذب اإلبل
 بل تحرك شفتيها، لتوهم العربي أنها قد حين كان العر:ب يصطحبون إبلهم في الترحال أوالتجوال، كانت اإل

وجدت عشبا تأكل منه، ولكنها في الحقيقة كانت تحرك شفتيها فحسب على سبيل المالعبة، أو ربما يقوم 

بعملية إعادة أكل الطعام المخّزن لديها، حيث من المعروف أن الجمل يشتر الطعام لفترات كبيرة، ومن هنا 

 كذ:ب اإلبل.جاءت قصة المثل الشهير: كذّا:ب 

 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال 
ا
 رسول

  ج عن "المسلم أخو المسلم، َل يظِلمه، وَل يُسِلمه، وَمن كان في حاجة أخيه، كان هللا في حاجته، وَمن فره

ج هللا عنه كربةً من كربات يوم القيامة، وَمن ستَر مسلًما ستره هللا يوم القيامة"  مسلم  كربةً، فره
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  فقهِ من 
ِّ
 الوالدين بر

  كثير من األبناء يحاولون بّر والديهم، ولكنّهم يفتقدون فقه بّرهم في أمور لطيفة يسيرة، لكنها للطفها قد

 تغيب عن أذهان الكثيرين بحكم اَلعتياد على خالفها، ومن ذلك.

 ق، يعني اَلنتصار عليهما في النهي عن مجادلة األ:ب ومغالبته بالحجة؛ وقد قيل: الحجة على الوالدين عقو

الكالم، ومن فقه البر: أن يحاول الولد فهم حاجات والديه ليبادر بها قبل رلبهما؛ فذلك أبلغ وأكثر وْقعا 

 وحماية لهما من ذل المنة.

  حين يختارك هللا ويصطفيك لتبّر والديك، فال يُفسدن الشيطان هذا اَلصطفاء فيقول لك: وباقي إخوتك؟ ما

ن هم؟!،ومن فقه البر: إذا جرحك أبواك بقول أو فعل؛ فأكظم غيظك، وإن انفطر قلبك؛ فإنهما دورهم؟ أي

 سريعا الفيء والندم، وأعلم أن حزنك يفطر قلبيهما مرتين.

  ومن فقه البر أن تحدثهما بما يريدان َل بما تريد، وأشعرهما بأنك تحبهما وتسعد بخدمتهما؛ فالعامل النفسي

ر إذا أحسنت استخدامه!، وأن يَْعلَم الواحد منا أن والديه عند الكبر تضيق نفساهما، من أوسع مجاَلت الب

 وتكثر مطالبهما، ويقل صبرهما، "فال تقل لهما أف".

 

صدق كل الذي تسمع!
ُ
 َل ت

  أحالم مستغانمي هاجمت الرجال، وحذرت النساء منهم، ولكنها تزوجت أربع مرات!... محمود درويش

ره ولكن حبيبته كانت إسرائيلية!... المتنبي قال عن نفسه السيف والخيل والبيداء هاجم إسرائيل في شع

 تعرفني،ولكنه كان اجبن من أن يرفع سيفه لمواجهة قاتله!.. 

  دايل كارنيجي الذي ألّف كتابه الشهير"دع القلق وابدأ الحياه"...مات منتحرا!...  جان جاك روسو ألّف

ه في ميتم!.. كان مكتوبا على قميص مارادونا "َل للمخدرات" وعلى قميص كتابا في التربية، وأودع أبنائ

بالتيني "َل للفساد"، بعدها ماردونا أصبح أكبر مدمن!،وبالتيني رجل فاسد.!! إقرأ كل شيء،لكن َل 

 تصدق كل شيء... العالم تافه جدا....ومليئ بالكذ:ب .

 

 !توماس هبس امللحد الفيلسوف السياسي            

 ولو كنت أملك العالم في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في ، أنا على وشك القفز في ظالمل:"يقو

ْلُء ٱأْلَْرِض ذََهبًا َولَِو ٱْفتََدىَٰ بِهۦِٓ " "، وهللا يقولالحياة  ."فَلَن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم ّمِ

 

 يا عيب الشوم                                
  وكانت ترتدي ثوبًا أبيض، وبينما هي تتجول إذ  ،ءتتنزه في الصحرا جميلة يروى أنه كان هناك فتاة بدوية

على المالبس، وعندما أخذتها  اولكنه يفرز ألوان ،وهو ورد جميل جًدا ،سمه الشومأصادفت وردة من نوع 

ا تها الوردة، فرددت : يزوجدت أن ثوبها األبيض قد أصبح مبقعًا ببقع األلوان التي أفر ؛الفتاة لتلعب بها

 وراحت مثال . ، قالتهاعيب الشوم
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 (299) نشرة فاعتربوا                             

 امللك يف منامهِ  رؤيا
  ري األحالم ليقفوا بين يديه، وحكى لهم رأى أحد الملوك في منامِه أّن كله أسنانه قد تكسهرت، فأمَر بمفّسِ

ُر األول: أمتأكد  أنَت مما الُحلُم كما كان! فقاَل له: هذا معناهُ أنه ،تقول يا موَلي؟ قال الملُك : نعم فقال الُمفّسِ

  ه.سجنو الملك تغيهَر وجههُ  ،كله أهلَك يموتوَن قبلك!

  ثالث  للرؤى ببعد ذلك جاؤوهُ ، أخَر وقصه عليه نفس الُحلُم، فما كان من الملك إَلّ أن سجنَهُ أيضا!بجاء

 كاً وفهماً، فلّما قصه عليه الملُك الحلُمَ واألحالم، لكنهُ كان أكثر وعياً وأبعَد إدرا

ُر: إن كان كما تقوُل، فهنيئاً لَك هذا الُحلَُم الرائع َب الملك وسأله: لماذا؟!، قال المفّسِ  .تعجه

  ُر مسروراً مزهّواً: تأويُل ُحلُِمَك أنَّك ستكوُن أروَل أهلَك ُعمراً!! وسيمدُّ هللاُ لَك في ُعُمرك فقال المفّسِ

 . ففرح الملُك وأجزَل لهُ في العطاء!، لك في أجلك وُملكك!وينسَئ 

 ذلكَ لو ،ُرغم أنه كالم المفّسريَن يَُصبُّ في نفس المعنى تماماً، وهو أّن أهَل الملِك سيموتوَن جميعُُهم قبله 

للمزيِد من  وتحتاجُ  ،إَله أنه رريقةَ إيصاِل الفكرِة لآلخريَن تختلُف من شخص  آلخرَ ، سيكوَن أرولَهم عمراً!

فقد تكوُن كلماتكم صادقة وواقعيّة ولكنها لم  ،فأحسنوا اختيار ما تقولون وِلَمن تقولون! ،الحكمِة واللباقة

 . تلَق الوعاَء الصحيح لحملها لآلخرين

 من َل يعرف يقول كف عدس!!

 حاولة سرقة الدكان، لكن من حظه العاثر أن يُقال أنه كان هناك رجل يبيع البقوليات، وذات ليلة قام لص بم

التاجر ضبطه وهو يسرق، فما كان من اللص إَل أن اغترف حفنة من العدس، أخذها وانطلق فاّرا، والتاجر 

وراءه صائًحا بالناس أن يمسكوا اللص، ولكن المفاجأة أن المارة تقاعسوا عن اإلمساك باللص بعد أن 

من العدس، وفجأة وجد التاجر نفسه هو الُمالم، والناس يتعارفون مع رأوا أن اللص لم يسرق سوى حفنة 

 اللص ، فحزن التاجر لهذا الحال، وردد هذه العبارة: من َل يعرف يقول كف عدس!!. 
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 لن تُعذر بتقصيرالعلماء والعامة، وانحراف المشاهير والمغمورين، نجاتك يوم القيامة مشروعك الشخصي ،

وخذَلن األقربين واألبعدين،دنياك اختبار لك وحدك،فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها،ولو استطا:ب كل الناس 

ة " التقصيروالقعود"  .َولَقَد ِجئْتُُمونَا فُرادى كما َخلَْقنَاُكْم أَول َمره

 فعيشك حتت ظل العز يوما

 ل :اعنترة بن شداد لما تذكر تعنيف أمه له على ركوبه األخطار ق  

 .!َل تحت المذلة ألف عامو ....فعيشك تحت ظل العز يوما 

 :بالعز كأس الحنظل  .....بل فاسقنيَل تَسقني ماَء الحياِة بِِذلهة   والقائل 
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 تصدق ولو بالقليل

  يمشي خلفهم رجل كبير السن وهو قال أحد العلماء: رأيت في المنام جماعة من األموات فرحين، وكان

حزين فسألته عن سبب حزنه، قال: إن هؤَلء الفرحين  لهم من يتصدق عنهم بالخيرات، وأما أنا فال أحد 

 يتصدق لي، قلت له: أليست لك ذرية تتصدق نيابة عنك ؟

 قال : بلى لي ولد يعمل عند النهر في غسل األقمشة.

  أقمشة على حجر وهو يقول:  ضيق ضيق، سألته: ماذا تعني ذهبت إلى النهر فرأيت ولد الميت يغسل

 بهذه الكلمة ؟ قال: إن رزقي ورزق عائلتي ضيّق وقليل

قلت له: تصدق ألبيك المتوفى بشيء قليل، قال: َل أملك من مال الدنيا شيئا، قلت: تصدق ولو بشىء 

 لده.بسيط جدا، فأخذ ثالث غراف من الماء وسكبه على جانب النهر صدقة عن وا

   في الليلة الثانية رأيت الرجل في منامي فرحا مسرورا سألته: كيف حالك اآلن؟ قال: إن ذلك الماء القليل

الذي سكبه ولدي تصدقا لي قد نفعني وأزال حزني وجزعي، قلت: إن ذلك الماء لم يكن شيئاً ثميناً، ولم 

 يكن قد أروى به عطشانا ليأتيك أجره وثوابه !.

 ب الماء كانت سمكة صغيرة تلفظ أنفاسها األخيرة على حافة النهر، فوصل إليها ذلك قال: إنه لما سك

الماء القليل وأنقذها من الموت، ألنه اتصل ذلك الماء بماء النهر فتسللت السمكة إلى ماء النهر، وألجل 

 هذا الخير الذي صدرعن ولدي أكرمني هللا .

 قد صار أحد كبار األغنياء.... فال تستحي من اعطاء  يقول هذا العالم: مرت شهور قليلة، فوجدت ولده

القليل، القليل خير من الحرمان، والمتصدق قريب من الرحمن، وجميعنا ميتون، فأجعل بر والديك سبيلك 

للتقر:ب من الجنه ووسيلتك لتجنب العقوق..... بر الوالدين َل ينتهي مع وفاتهما، بل إن هللا قد مّن علينا 

 برهما حتى بعد وفاتهما .  بأن فتح لنا با:ب

 

 دخول احلمام ليس مثل خروجه
  الزبائنأحد أصحا:ب الحمامات التركية قام بتعليق َلفتة تخبر الزبائن أن الدخول مجاني، ولذلك أقبل 

ن صاحب وهم خارجون أ افيفاجئو ،الحمام بهم، وكان صاحب الحمام يأخذ مالبسهم وهم داخلونواكتظ 

بعد الدفع، وبناًء  إَليتسلموا مالبسهم  الدخول مجاني لكن الخروج مقابل أموال، وَل :الحمام يقول لهم

 الخروج منه.كدخول الحمام ليس  :عليه قال الناس
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 " أَْن تَُكوَن، ثُمه يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها، ثُمه تَُكوُن ِخالفَة  َعلَى ِمْنهَ إِنهُكْم فِي ال ُ ِة َما َشاَء َّللاه ِة ، اجِ النُّبُ نُّبُوه وه

ُ أَْن تَُكوَن، ثُمه يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها، ثُمه تَُكوُن ُمْلًكا ُ أَْن  فَتَُكوُن َما َشاَء َّللاه ا، فََيُكوُن َما َشاَء َّللاه َعاضًّ

ُ أَْن تَُكونَ  ْن ، ثُمه يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَ يَُكوَن ، ثُمه يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها، ثُمه تَُكوُن َجْبِريهةً، فَتَُكوُن َما َشاَء َّللاه

 َعلَى ِمْنَهاجِ 
ةِ  يَْرفَعََها ، ثُمه تَُكوُن ِخالفَة   ". النُّبُوه

 


