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الحديد:  سورة  في  جل  و  عز  الله  يقول 
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   )ڀ  

ٿ( قال  »أنزلنا» ولم يقل »خلقنا« !
من  يتكون  لم  الحديد  إن   .. العلماء  يقول 

داخل األرض كغيره من املعادن ..
وإنما نزل من السماء عند تكوين األرض ..

الحديد  أن  معرفة  عند  ستحصل  املفاجأة 
الشمسية  مجموعتنا  داخل  حتى  يتكون  لم 

وإنما خارجها ..
فتكوين الحديد يستلزم طاقة غير موجودة 
على األرض وال حتى في املجموعة الشمسية!!..
يكفي أن نعرف أن االندماج النووي الالزم 
حرارة  درجة  يستلزم  الحديد  ذرات  لتكوين 

تقدر بـ 5 باليني درجة مئوية !..
في  حتى  متوفرة  غير  الحرارة  وهذه 

درجة   6000 سطحها  درجة  يبلغ   .. الشمس 
ومركزها مليون درجة !..

ترتيب  وهو   57 للحديد  الذري  الوزن  يبلغ 
للحديد  الذري  والعدد   .. القرآن  في  السورة 

26 .. وهو رقم اآلية في السورة !..
ال يمكن أن يكون هذا التالقي مصادفة!..

يتكون قلب األرض »مركز الكرة األرضية« 
من الحديد ..

ما  هو  هناك  كبيرة  بنسبة  الحديد  وجود 
املغناطيسي  مجالها  األرضية  للكرة  يعطي 
ويحميها  الجوي  غالفها  على  يحافظ  الذي 
من  املنبعثة  البنفسجية  فوق  األشعة  من 

الشمس!..
فلواله النتهت الحياة على كوكب األرض!..

قلب  في  تقع  الحديد  سورة  أن  املفارقة 
القرآن مثلما أن الحديد يقع في قلب األرض!..
سور  ومجموع   57.. الحديد  سورة  ترتيب 

القرآن..114
تعالى الله عما يشركون !!! 

إشراف :
خديجة أحمد إمام الفرق بني الشخص

معلومة رائعة عن الحديد 

الزوج : هل صليِت العصر؟ 
الزوجة: ال 

الزوج: ملاذا؟؟!
الزوجة: جئت من العمل تعبة 

جدا ونمت قليال..
الزوج : حسنا .. اذهبي وصلي 
يؤذن  أن  قبـل  واملغرب  العصر 

للعشاء ..
في اليوم الثاني.. يغادر الزوج 
عدة  بعد  ولكن  عمل..  رحلة  في 
قد  يكون  أن  يفترض  ساعات 
لها  يرسل  أو  يتصل  لم  وصل 
رسالة بأنه قد وصل بالسالمة .. 

كما هي العادة عند سفره!
على  لتطمئن  تتصل  الزوجة 
من  وال   .. بالسالمة  وصوله 
ويرن  االتصال  وتعيد   .. مجيب 

الهاتف وال إجابة!
بدأ القلق يأكل قلبها!

تعيد  عادته..  ليست  هذه 
االتصال مرة واثنتني وثالثا .. وال 

من مجيب!
يتصل  ساعات..  عدة  بعد 

أخيرا!
الزوجة ترد بلهفه : هل وصلت 

بالسالمة ..؟
الحمد   .. وصلت  نعم   : الزوج 

لله ..
الزوجة: متى وصلت؟!

الزوج : منذ 4 ساعات تقريبا ..

 4 منذ   : بغضب  الزوجة 
ساعات؟ ولم تتصل بي؟؟

الزوج : وصلت تعبا جدا ونمت 
قليال ..

قليلة  دقائق  تكن  لم   : الزوجة 

ألم  ثم   .. كلمتني  إن  ستتعبك 
كنت  عندما  الهاتف  رنات  تسمع 

أتصل؟؟؟!!
الزوج : بلى .. سمعته ..

أال   .. ملاذا  ترد!!  ولم   : الزوجة 
تكترث بي؟؟

باألمس  ولكنك   .. بلى   : الزوج 
سماع  عند  تكترثي  لم  أيضا 

األذان .. نداء الله ..
الزوجة »بدموع محبوسة وبعد 
صمت لم يطل«: نعم .. أنت محق 

.. أنا آسفة ..
أن  علّي  من  أنا  ليس  الزوج: 
الله  من  اطلبي   .. يسامحك 
املغفرة وال تعودي إلى ذلك .. فإن 
الله  يجمعنا  أن  هو  أريد  ما  جل 
حياة  به  نبدأ  الجنة  في  بقصر 

أبدية .. 
تؤخر  لم   .. الحني  ذلك  منذ 

فريضة واحدة ..
الذي  هو  فعال  يحبك  الذي 
الطريق  في  األمام  إلى  يدفعك 
طريقك  في  يقف  ثم  الله،  إلى 

ليمنعك من العودة إلى الوراء ..

وجة وج و ز حوار بين ز
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يقول أشهر األطباء النفسيني :
1- عندما ترى شخصا يتكلم بسرعة .. فـ اعلم أنه : كتوم!

 : أنه  اعلم  فـ   .. يومه  نصف  من  أكثر  ينام  شخصا  ترى  وعندما   -2
يتألم!

فـ   .. تافه  شبه  شيء  وعلى  كثيرا  يضحك  شخصا  ترى  وعندما   -3
اعلم أنه : حزين!

 : 4- وعندما ترى شخصا يبتسم دائما بـ شكل متكرر .. فـ اعلم أنه 
متواضع وقلبه نظيف!

5- وعندما ترى شخصا يتشاجر معك دائما .. فـ اعلم أنه : يحبك!!
ذل من 

ُ
6- وعندما ترى شخصا لم يعد يهتم ألحد .. فـ اعلم أنه : خ

الكثير !

سأعطيك عبارات قيمه فخذها وادعو لي

ُيكتب  أن  من   
ً
َبدال املَحالت،   أحد  في 
على الَباب ›ُمغلق للّصالة‹ 

فالَحق  الّصالِة  إلى  اك 
َ
تب ›سبقن

ُ
ك

ِبنا‹.. »روعة اإليجابيه في الحق«

شهادة  يستخرج  رجل  اليمني  على 
ميالد ابنه ، وعلى اليسار آخر يستخرج 

شهادة وفاة أبيه .. 
»مشهد يختصر الحياة«

حُصوها 
ُ
وا نعمة الله ال ت

ُّ
ُعد

َ
١- ﴿وإن ت

ار﴾
ّ
ف

َ
 لظلوٌم ك

َ
 اإلنسان

ّ
إن

حُصوها 
ُ
وا نعمة الله ال ت

ُّ
ُعد

َ
٢- ﴿و إن ت

 الله لغفوٌر رحيم﴾
ّ

إن

مع  اإلنسان  بتعامل  ِتمت 
ُ

خ  : األولى 
الله !

مع  الله  بتعامل  ِتمت 
ُ

خ  : والثانية 
العبد !

املنزل،  في  مكان  أي  في  تنام  أنك 
ولكنك تستيقظ وأنت في سريرك .. 

»رب ارحمهما كما رّبياني صغيرا«

متبرجة  فتاة  بجانب  مررت  كلما 
كتمت أنفاسي،  حتى ال أجد من ريحها 

فتكتب زانية..  »دين وأخالق«

ابتسمت وفي عينيها الدمع وقالت: 
هناك في اآلخره سأطرق باب الجنة

وستفتحه لي .. 
»هكذآ الصبر عند املصائب«

١- أشعة الشمس. 
٢- كثرة شرب املاء. 

 .
ً
3 النوم الكافي ليال

4- الهواء الطلق النقي. 
5- املشي نصف ساعة يوميًا. 

6- الغذاء الصحي املتوازن. 

غذاء  وهو   .. الكريم  القرآن  تالوة   -7
للروح ال يمكن االستغناء عنه.

8- العسل. 
9- الحبة السوداء. 

١0- القناعة والرضا بالقدر خيره وشره.  

لحم  قطعة  تمضغ  أنك  وتخّيل  عينيك..  أغمض 
»إن    .. بدمها  أسنانك  بني  تلوكها  نيئة،  حمراء 

أعجبك هذا الخيال افتح عينيك وأكمل غيبتك«

حقيقة

ستشفى !! 
ُ
من أجمل ذكريات الطفولة !!  فى امل

يقول شاب !!

بعد أن توفيت ابنتها الصغيرة !! 

أفضل عشرة أطباء في العالم هم 

قبل أن تغتاب !!

آيتان ُمتشابهتان، ختمهما الله بخاتمتني ُمختلفتني

جوهر الطاعات هو القرب .. 
}..واسجد و«اقترب«{. 

جوهر املراقبة هو القرب..
حبل  من  إليه  »أقرب«  }ونحن   

الوريد{
جوهر اإلحسان هو القرب.. 

»قريب«من  الله  رحمة  }إن 
املحسنني{.

جوهر التوبة هو القرب.. 
إن  إليه  توبوا  ثم  }..فاستغفروه 

ربي »قريب« مجيب{.
جوهر الهداية هو القرب .. 

إلّي  ُيوحي  فبما  اهتديت  }..وإن 
ربي إنه سميع »قريب«{.

جوهر الدعاء هو القرب.. 
فإني  عني  عبادي  سألك  }وإذا 

قريب..{.
لقاء  إلى  الرحيل  لحظة  جوهر 
}ونحن  القرب..   هو  تعالى  الله 
ال  ولكن  منكم  إليه   « أقرب   «

تشعرون{.
 والله عز وجل هو »القريب« 

اصطفيتهم  ممن  اجعلنا  اللهم 
وارتضيتهم  واجتبيتهم  وأحببتهم 
الجالل  ا 

َ
ذ يا  قربك  لحقائق 

واإلكرام.

القرب هو جوهر 
املعاملة مع الله
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وافتنا  إذا  علينا  يبكي  من  برأيكم   <
املنية..!! قد التصدقون ....!!!! 

معلومة قد تكون جديدة على البعض منا.
يقول الله سبحانه وتعالى حني أهلك قوم 
 

ُ
ْرض

َ ْ
َواأل َماُء  السَّ ْيِهُم 

َ
َعل  

ْ
ت

َ
َبك َما 

َ
)ف فرعون 

)
َ

ِرين
َ

ظ
ْ
وا ُمن

ُ
ان

َ
َوَما ك

روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس 
رضي الله عنه في هذه اآلية:

قول  رأيت  العباس  أبا  يا  له:  قال   
ً
رجال أن 

الله تعالى: »فما بكت عليهم السماء واألرض 
وما كانوا منظرين«

أحد؟  على  واألرض  السماء  تبكي  فهل 
من   

ٌ
أحد ليس  إنه  نعم  عنه:  الله  رضي  فقال 

ينزل  منه  السماء  في  باب  وله  إال  الخالئق 
املؤمن  مات  فإذا  عمله  يصعد  ومنه  رزقه 
به  يصعد  كان  الذي  السماء  من  بابه  فأغلق 
وإذا  عليه..  بكى  فقد  رزقه  منه  وينزل  عمله 
يصلي  كان  التي  األرض  في  مصاله  فقده 

فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. 
على  تبكي  األرض  إن   : عباس  ابن  قال 

املؤمن أربعني صباحًا.
فقلت له: أتبكي األرض؟

قال: أتعجب؟!!!

 22 ملدة  نمت  إنني   : لصديق  قلت   <
ساعة متواصلة

فقال : بدون أكل ...!!!؟
ملدة22  نمت  إنني   : آخر  لصديق  وقلت 

ساعة متواصلة
فقال : بدون صالة ...!!!؟

... ردة فعل أحدهم تشرح لك..  أحيانا 
ز صداقتك 

ِّ
مفهوم أولويات حياته لك فعز

وحسن  عبادته  وحسن  الله  كان  بمن 
طاعته هم أهم أولوياته...

ى 
َ
َعل اِلُم 

َّ
الظ  

ُّ
َيَعض ﴿َوَيْوَم  تعالى:  يقول 

ُسوِل  الرَّ َمَع   
ُ

ت
ْ
ذ

َ
خ

َّ
ات ِني 

َ
ْيت

َ
ل َيا   

ُ
ول

ُ
َيق ْيِه 

َ
َيد

 
ْ
ِخذ

َّ
ت

َ
أ ْم 

َ
ل ِني 

َ
ْيت

َ
ل ى 

َ
ت

َ
َوْيل َيا   )27( َسِبيال 

ِليال )28( : الفرقان
َ

ا خ
ً
الن

ُ
ف

> لقد )قرر( ابن نوح عليه السالم ،أال 
يتغير..

و)قررت ( امرأة فرعون ،أن تتغير..
في  داعية  أكبر  رعاية  تحت  نشأ  األول 

التاريخ ...
والثانية نشأت تحت سقف أكبر طاغية 

عرفته البشرية ...

 ... حولك  من  الظروف  كانت  فمهما 
فأنت من يقرر!

عمر  قالها  كلمة  آخر  ما  تعرف  هل   <
بن عبد العزيز عند موته؟ ... ابتسم وقرأ 
قول الله »تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين 
فسادا  وال  األرض  في  علوا  يريدون  ال 

والعاقبة للمتقني«
اجعل هذه اآلية قانونا لحياتك

وما لألرض ال تبكي على عبد كان يعمرها 
بالركوع والسجود..!!!

وما للسماء ال تبكي على عبد كان لتكبيره 
وتسبيحه فيها كدوي النحل..!!

وحني تعمر مكانك وغرفتك بصالة وذكر 
وتالوة كتاب الله عز وجل فهي ستبكي عليك 
فسيفقدك  بعيدا..  أو  قريبًا  تفارقها  يوم 

سنني  إليها  تأوي  كنت  التي  وغرفتك  بيتك 
.. فهل تراها ستبكي 

ً
 أو آجال

ً
ستفقدك عاجال

عليك؟ 
 

ْ
ت

َ
َبك َما 

َ
»ف تعالى:  لقوله  تفسيٌر  هذا 

 »
َ

ِرين
َ

ُمنظ وا 
ُ
ان

َ
ك َوَما   

ُ
ْرض

َ
َواأل َماُء  السَّ ْيِهُم 

َ
َعل

عبدالعزيز  العالمة  الشيخ   .. ]الدخان:29[ 
بن باز رحمه الله..

من يبكى علينا إذا وافتنا المنية..!!

مهما كانت الظروف من حولك ... فأنت من يقرر!
* من يفقه أن بعض الجراح عطايا؟ 

 ِفي قسوة العيِش .. َهدايا؟ 
ّ

وأن
ا!

ً
 على ُعمرك شيئ

َ
ش

ْ
ما دمت مع الله فال تخ

زحام  في  ا 
ً
مختبئ يأتيك  قد   .. حْولك  *الخير 

مصيبة، وأشجان بلية، ودموع فقٍد حاّرة.
أرحم  الله  من  رحمة  أوجاعنا  حتى  تبتئس  ال 

الراحمني.
*من أكثر الُجمل التي تبعث الطمأنينة: 

فّي   
ٌ

عدل حكمك  فّي  ماٍض  بيدك  »ناصيتي 
قضاؤك« 

وطمأنينة  وتسليم  واستسالم  وسالم  أمان 
ورضا.

نختار،  أننا  نظن  السماء،  في  مرتبة  *أمورنا 
ونعرف  فيكون!  )كن(  تأتي  ثم  نقرر،  بأننا  نظن 

أننا ال نملك من أمورنا شيئا.
فّرجته،  همًا  و  قدمته،  خيرًا  الله  ينَسى  *لن 

وعينًا كادت أن تبكي فأسعدتها!
عش حياتك على مبدأ:

ليس  إحسانًا،  تلق  لم  وإن  حتى  ُمحسنًا  كـن 
ألجلهم بل ألن الله يحب املحسنني.

بعض الجراح عطايا
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وكان  العني  أعور  النخعي  إبراهيم  كان   <
تلميذه سليمان بن مهران أعمش العني )يعني 

ضعيف البصر( ..
كتابه  في  الجوزي  ابن  عنهما  روى  وقد 
طرقات  إحدى  في  سارا  أنهما   .. )املنتظم( 
الكوفة يريدان الجامع وبينما هما يسيران في 
يا سليمان هل  النخعي:  .. قال اإلمام  الطريق 
لك أن تأخذ طريقًا وآخذ آخر فإني أخشى إن 
ويقود  أعور  ليقولون  بسفهائها،  سويًا  مررنا 
يا  األعمش؛  فقال  ويأثمون.  أعمش فيغتابوننا 

أبا عمران؛ وما عليك أن نؤجر ويأثمون!
فقال إبراهيم النخعي : يا سبحان الله! بل 

نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. 
قت في 

ّ
إنها قلوب تزينت باإليمان حتى حل

السماء لتصل بأصحابها إلى أعالي الجنان 
الرسول  حديث  ووعت  تشربت  قلوب  إنها 

صلى الله عليه وسلم: 

}}}طلب ولد من أمه أن تلخص له خبرتها في 
الحياة والحكمة التي أخذتها منها{{{ فقالت له: 
»نعم«...  لها:  فقال   ، االستماع؟«  على  تقدر  »هل 

فقالت :
بني :

بعد  إال  الناس واألشياء  تتكلم في  أن  إّياك   *
أحد  جاءك  وإذا  املصدر،  صحة  من  تتأكد  أن 

بنبأ فتبني قبل أن تتهور! 
صدق كل ما يقال وال 

ُ
* وإّياك والشائعة، ال ت

قاومه  بعدو  الله  ابتالك  وإذا  تبصر،  ما  نصف 
العداوة،  من  أقوى  فاإلحسان  إليه،  باإلحسان 

ادفع بالتي هي أحسـن
معه!  سافر  صديقًا  تكتشف  أن  أردت  إذا   *
املظهر  ويذوب  اإلنسان  ينكشف  السفر  ففي 
وينكشف املخبر ، وملاذا سمي السفر سفرا؟ إال 

ألنه عن األخالق والطبائع ُيسفر.
* وإذا هاجمك الناس وأنت على حق فافرح!  
ألنهم يقولون لك أنت ناجح ومؤثر  وال ُيرمى إال 

الشجر املثمر.
* بني .. عندما تنتقد أحدا فبعني النحل تعّود 
أن تبصر، وال تنظر للناس بعني ذباب فتقع على 

ما هو مستقذر!
* نم باكرًا يا بني فالبركة في الرزق صباحًا، 

وأخاف أن يفوتك رزق الرحمن ألنك تسهر.
ال  حتى  والذئب  املعزة  قصة  لك  وسأحكي   *
تأمن من يمكر. وحينما يثق بك أحد، فإياك ثم 

إياك أن تغدر.
أن  وسأعلمك  األسد  لعرين  بك  سأذهب   *
األسد لم يصبح ملكًا للغابة ألنه يزأر!  ولكن ألنه 
عزيز النفس، ال يقع على فريسة غيره مهما كان 

جائعًا يتضور، فال تسرق جهد غيرك فتتجّور!
* سأذهب بك للحرباء، حتى تشاهد بنفسك 
حيلتها! فهي تلون جلدها بلون املكان، لتعلم أن 

في البشر مثلها نسخا تتكرر .
فيكفي  الله  اشكر  تشكر:  أن  بني  يا  تعّود   *
وتبصر..  وتسمع  تمشي  أنك  ويكفي  مسلم  أنك 
اشكر الله واشكر الناس فالله يزيد الشاكرين. 
له  تبذل  عندما  الذي  الشخص  تحب  والناس 

يقدر.
* أعظم فضيلة في الحياة هي الصدق واعلم 

أن الكذب وإن نجا  هو أرذل رذيلة.
استعد  شيء  ألي   

ً
بديال لنفسك  ر 

ّ
وف  .. بني   *

ويحقر.  يذل  لنذل  تتوسل  ال  حتى  أمر،  ألي 
واستفد من كل الفرص، ألن الفرص التي تأتي 

اآلن قد ال تتكرر.
 
ً
مقبال  

ً
متفائال أريدك  تتذمر!  وال  تتشِك  *ال 

واملتشائمني،  اليائسني  من  اهرب  الحياة،  على 
وإياك أن تجلس مع رجل يتطير!

* ال تتشمت وال تفرح بمصيبة غيرك، وإياك 
أن تسخر من شكل أحد، فاملرء لم َيخلق نفسه! 
ففي سخريتك أنت في الحقيقة تسخر من صنع 

الخالق عز وجل.

»ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
لنفسه«

تلك قلوب نقية صافية.

 ما أعظم الله .. وما أجهل العبد

نصائح من ذهب

 على 
ً
سمعت مرة أحد كبار السن يروي مثال

شكل حوار .. 
قال األول: بكم بعت صاحبك؟

فرد عليه اآلخر: بعته بتسعني زلة..
بثمن  بعته  أي  أرخصته(   ( األول:  فقال 

زهيد!!
تأملت هذا املثل كثيرًا ..

غفر  الذي  الصديق  ذلك  من  فذهلت 
زلته  بعد  ثم  زلة،  وثمانني  تسعة  لصديقه 

التسعني تخلى عن صداقته! 
وعجبت أكثر من الشخص اآلخر الذي المه 
على بيع صاحبه بتسعني زلة وكأنه يقول تحمل 

أكثر!!
التسعون زلة ليست ثمنًا مناسبًا لصاحبك .. 

لقد أرخصت قيمته ..
من  صاحبك  أو  صاحبي  يساوي  كم  ترى 

الزالت ؟!
بل كم يساوي إذا كان قريبًا أو صهرًا أو أخًا 

أو زوجًا أو زوجة؟!
بكم زلة قد يبيع أحدنا ..؟ ِبكم ؟!

إن من يتأمل واقعنا اليوم ويعرف القليل من 
دبت  التي  والقطيعة  املجتمع  في  الناس  أحوال 
.. سيجد من باع صاحبه أو  في أوساط الناس 

قريبه أو حتى أحد  بزلة واحدة ..
بل هناك من باع كل ذلك بال ذنب سوى أنه 

أطاع نمامًا كذابًا !!!
من  املاضية  مبيعاتنا  سنراجع  هل  ترى 
بكم  وننظر  واألهل   واألقارب  األصدقاء 

بعناها؟
وبعنا   .. أثمانهم  بخسناهم  أننا  نعلم  ثم 

الثمني بال ثمن ..
الزالوا  من  أسعار  سقف  سنرفع  هل  ترى 

قريبني منا؟!
إن القيمة الحقيقية ألي شخص تربطك به 
له  فقدانك  حالة  في  إال  بها  تشعر  لن  عالقة 

باملوت .
فال تبع عالقاتك بأي عدد من الزالت مهما 

كثرت ..
 

َ
ْيظ
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ْ
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َ
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ْ
﴿َوال تعالى:  قوله  وتذكر 
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ميت  جبني  على  اعتذار  قبلة  من  جدوى  ال 
غادر الحياة، واستلطفوا بعضكم البعض وأنتم 
أحياء وامحوا الخطأ لتستمر األخوة وال تمحوا 

األخوة من أجل الخطأ. 

بكم تبيع صاحبك؟


