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 وتظل تبحث عن امللجأ.. عن دفء الوطن.. 
باب...  كل  وتطرق  األمان...  عن  الحضن..  عن 
أن  وتشعر  رحبت..  بما  األرض  بك  فتضيق 
حلقاتها استحكمت وتعقدت.. ال يوجد متنفس 
الذي  هذا  يوجد  وال  وزفراته..  قلبك  ألنني 

يبحث عن راحتك ويهتم بأحوالك..
ج همك...     وكلما بحثت أكثر عن سبب يفرِّ

تضيق بك األرض أكثر..
تجد  وتارة  يهتم...  ال  تحبه  من  تجد  فتارة 
صديقك ال يرى أملك.. وتارة تجد أقرب الناس 
وا مدبرين عنك... وجع وحنني وفقد وألم...

ّ
ول

... مع أملك... وليس لك صديق  ها أنت وحدك 
سواه... 

   هنا... يجب أن تعلم أن هذا الضيق رحمة 
.. رحمة تدفعك لسعة اآلخرة... رحمة تفقدك 
هو  بما  للتعلق  بك  وتسمو  فاٍن  هو  بما  تعلقك 
وحده... بالله  للتعلق  دفعا  تدفعك  باٍق...رحمة 

وإلدراك حقيقة الحياة الزائفة... 
لم  إن  وصديقك  ابنك..  ليس  فابنك     
سينساك...  وحبيبك  منك...  سيتبرأ  لله  يكن 

يوما  وحدك  والسموات  األرض  رب  وستقابل 
ما... 

   أرأيت رحمته بك إن أراك رأى العني شعور 
الوحدة؟.. نفس الوحدة التى ستكون عليها في 
من  مضى  ما  إال  يؤنسك  لن  وقتها   ... قبرك 

اال  ورأيت  ذقت  وقد  اآلن  بك  فإذا  عملك... 
لغدك...  يومك  من  خذ  اليوم؟  هذا  ملثل  تعمل 
واعمل ألجل حياتك الحقيقية... حياة فيها ما 
ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب 

بشر... إذا عرفت...فالزم
وحسن  وشكرك  ذكرك  على  إعنا  اللهم 

عبادتك

إشراف :
خديجة أحمد إمام

اعمل ألجل حياتك الحقيقية

36 نصيحة تحييك بسعادة وراحة بال
1 - ابدأ يومك بصالة الفجر 
ليحصل  الصباح  وبأذكار 

الفالح والنجاح.. 
فإنه  االستغفار  واصل   -  2

ممحاة الذنوب..
3 - ال تقطع الدعاء فإنه حبل 

النجاة..
- تذكر أن كلماتك تكتبها   4

املالئكة..
عني  في  كنت  ولو  تفاءل   -  5

العاصفة..
في  األصابع  جمال   -  6

عقدها بالتسبيح..
الهموم  أقبلت  إذا   -  7
إله  »ال  فقل:  الغموم  وتكاثرت 

إال الله«.. 
دعاء  بالدراهم  اشتِر   -  8

الفقراء وحب املساكني..
خاشعة  طويلة  سجدة   -  9

أفضل من قصور الزهراء..
10 - فكر قبل اخراج الكلمة، 

فرب كلمة قاتلة..
املظلوم  دعاء  احذر   -  11

ودموع املحروم..
الكتب  قراءة  قبل   -12
اقرأ  واملجالت،  والجرائد 

القرآن..
الستقامة  سببا  كن   -13

أهلك..
على  نفسك  جاهد   -14
أمارة  النفس  فإن  الطاعة، 

بالسوء..
ل كفوف والديك، تنل  15- قبِّ

الرضوان..
القديمة،  مالبسك   -16

جديدة عند الفقراء..
فالحياة  تغضب،  ال   -17

أقصر مما تتصور.. 
األقوياء  أقوى  معك   -18
)الله(  إنه  األغنياء،  وأغنى 

جل جالله..
اإلجابة  باب  تغلق  ال   -19

باملعصية..
20 - الصالة خير ما يعينك 

على املصائب واملتاعب..
السيئة،  الظنون  ب 

ّ
تجن  -21

ريح وتستريح..
ُ

ت
22- سبب كل هم، اإلعراض 

عن الله، فأقبل عليه..
 صالة تدخل معك 

ِّ
23- صل

قبرك..
يغتاب  من  سمعت  اذا   -24

فقل له: اتق الله..
سورة  تالوة  على  داوم   -25

تبارك فهي املنجية..
ُحرم  من  املحروم،   -26

صالة خاشعة وعينا دامعة..
املؤمنني  تالحق  ال   -27

الغافلني باألذى..
لله  كله  الحب  اجعل   -28

ولرسوله..
29- سامح من اغتابك، فإنه 

أهدى لك حسناته.. 
والتالوة  الصالة   -30
على  زاهية  عقود  والذكر 

صدرك..
31- من تذكر حر النار صبر 

عن دواعي املعصية..
32- مادام الليل ينجلي، فإن 
سوف  واألزمة  سيزول،  األلم 

تمر والشدة تذهب..
وقال«  »قيل  اهجر   -33
فعندك من األعمال كالجبال..

فكل  بخشوع   
ِّ

صل  -34
من  شأنا  أقل  ينتظرك  ما 

الصالة..
عند  املصحف  اجعل   -35
من  خير  آية  فقراءة  رأسك، 

الدنيا وما فيها..
وأجمل  جميلة  الحياة   -36

منها أنت بايمانك...

ريهام حلمى

> الشيخ عائض القرنى
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عالقاتنا مع الناس :

لكنها   ... بالتراضي  انسجاما  وتزداد  بالتغاضي،  وتستمر  تدوم 

تمرض بالتدقيق، وتموت وتنتهي بالتحقيق .

باالبتسامة ... نتجاوز الحزن .

وبالصبر ... نتجاوز الهموم .

وبالصمت ... نتجاوز الحماقات .

وبالكلمة الطيبة ... نتجاوز الكراهية .

يقرأ :

»غافر الذنب« فيرجو

»وقابل التوب« فيفرح

»شديد العقاب« فيخاف

م
ِّ

»ذي الطول« فيعظ

»ال إله إال هو« فيوّحد

»إليه املصير« فيستعد...

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

* الفائدة األولى : 
ِكَر العنكبوت في القرآن بصيغة أنثى 

ُ
ملاذا ذ

على الرغم من أنه ذكر ؟؟؟ 
تقول اآلية :
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* هل الحظتم تاء التأنيث في كلمة »اتخذت«؟
»العنكبوت »مذكر أم مؤنث؟ هل تقول »هذه 

عنكبوت«، أم »هذا عنكبوت« ؟
مذكر.  ألنه  عنكبوت«،  »هذا  هو  الصحيح   *
العنكبوت وقال:  التأنيث مع كلمة  بتاء  ِلَم جاء 

َ
ف

»اتخذت«؟ 
* عاب الطاعنون في دين الله، واملشككون، 
بالله،  والعياذ  القرآن،  في  خطأ  هذا  فقالوا 
فقالوا نحويا ولغويا الصحيح أن يقال في اآلية: 
»كمثل العنكبوت اتخذ بيتا« ألن كلمة العنكبوت 

مذكر.
لنا  يترك  أن  سبحانه  الخالق  شاء  لكن   *
الكافرين  وتزيد  يقينا،  لتزيدنا  حجة  معجزة، 
ذلة ومهانة. فجاء العلم الحديث ليثبت أن أنثى 
العنكبوت هي الوحيدة القادرة على بناء البيت 
فال  العنكبوت  ذكر  أما  العنكبوتية،  والشبكة 
حيلة له ُيخرج فقط خيوطا يستعملها لالنتقال 

والتحرك فقط وال قدرة له على بناء بيت.
* فلو كان الله جل وعال قال: كمثل العنكبوت 
اتخذ بيتا، لكانت اآلية خاطئة علميا وبيولوجيا؛ 
لتوقر  التأنيث  تاء  جاءت  الله  سبحان  لكن 

اإليمان في قلوبنا ولنعلم أنه الحق.
* أما الفائدة الثانية:

أن  بعد  الذكر  بقتل  العنكبوت  أنثى  تقوم   
أن  وبعد  البيت..  خارج  وتلقيه  األوالد  تنجب 
خارج  وإلقائها  األم  بقتل  يقومون  األوالد  يكبر 

املنزل..
بيت عجيب من أسوأ البيوت على اإلطالق.

 أوهن 
ّ

لقد وصفها القرآن بأية واحدة..  )وإن
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون(

سبحان الله !!!
في  الوهن  مدى  يعلمون  الناس  كان  لقد   *
يدركوا  لم  لكنهم  للعنكبوت  الحسي  البيت 
وبالتالي  العصر...!!  هذا  في  إال  املعنوي  الوهن 

جاءت اآلية: لو كانوا يعلمون!!
ومع ذلك يسمي الله تعالى سورة باسم هذه 
آية مع  الحشرة سيئة الصيت ويتكلم عنها في 
 السورة تتحدث من أولها آلخرها عن الفنت؟

ّ
أن

* البداية كانت )أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم ال يفتنون( و)ومن الناس من 
فتنة  جعل  الله  في  أوذي  فإذا  بالله  آمنا  يقول 

الناس كعذاب الله(
الفنت  عالقة  ما  للذهن  يتبادر  قد   *

بالعنكبوت؟ 
خيوط  يشبه  الفنت  تداخل   

ّ
إن  : الجواب   *

فال  ومتداخلة  متشابكة  فالفنت  العنكبوت.. 
ز بينها وهي كثيرة ومعقدة  يستطيع املرء أن يميِّ

ولكنها هشة وضعيفة إذا استعنا بالله ..
ما  الفنت  مضالت  من  بك  نعوذ  إنا  »اللهم 

ظهر منها وما بطن«.

فائدتان جميلتان من سورة العنكبوت

م كيف تتعامل
ّ
تعل

 ما أحسن املتدبر

ملاذا الصالة خيٌر من النوم؟!
الجواب:

لنداء  استجابة  النوم  ألن 
استجابة  والصالة  النفس 

لنداء الله تعالى..
هى خيٌر من النوم:

والصالة  موت،  النوم  ألن 
حياة

هى خيٌر من النوم:
للبدن،  راحة  النوم  ألن 

والصالة راحة للروح
هى خيٌر من النوم: 

ألن املؤمن والكافر يشتركان 
يصليها  ال  والصالة  النوم،  فى 

إال املؤمن
موفقة،  فئة  الفجر  أهل 
وجباههم  مسفرة،  وجوههم 

مشرقة، وأوقاتهم مباركة، فإن 
على  الله  فاحمد  منهم  كنت 
 
ُ
فضله، وإن لم تكن منهم فادع

الله أن يجعلك منهم .
ما أجمل ) الفجر( 

 )فريضته(: تجعلك في ذمة 
الله ،،

الدنيا  من  خير   :) سنته  و) 
وما فيها ،، 
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وأختي  الكريم  أخي   
الكريمة:

مات  شىء  على  عاش  من 
شىء  على  مات  ومن    .. عليه 

 عليه. 
َ

ِعث بـُ
أبشروا يا مصلي الفجر.
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من  ليس  فهذا  يخدشه..  أن  مخافة  ولدك  طريق  من  الشوك  تنزع  ال 
وظيفتك كأب أو كأم إن الشوك لن ينتهي... و أنت لن تخلد...!!

الشوك في طريق حياته... وكيف  يتجنب  مه كيف 
ِّ
تعل أن  لكن وظيفتك 

ر له أن يشاك ...
ِّ

يصبر على األلم إن قد
وكيف يصير قويا بعد كل إصابة... ال تحرص على أن تجعل حياته بال 

ألم... هل عشت أنت بال ألم؟؟
إن األلم هو ما سيجعل عوده األخضر يزداد صالبة... كل تجربة حزينة 
ر طاقات املناعة في  يذرف منها الدمع اليوم ستكون هي املصل الذي يفجِّ

روحه...
سيفسد  له،  حبك  فرط  و  عليه،  خوفك  فرط  من  منك  تدخل  أي  و 

مناعته، و يدمر بناء شخصيته.
دعه يتعلم السير في دروب الحياة الوعرة... راقبه من بعيد.... 

وكلما سقط، مد إليه يدك لينهض... واتركه من جديد..

< هل يغضب النحل لو أنتج الذباب عسال ؟!
كال .. ولكن الذباب لم ولن ينتج العسل

إن النحل والذباب يجمعهما تصنيف علمي 
واحد هو )صنف الحشرات( 

تلقى  قد  )النحل(  أن  بينهما  الفرق  ولكن 
إلى  ربك  )وأوحى  السماء  من  وتعاليم  وحيا 
بهذه  التزم  وعندما   -68 النحل  النحل( 
أفضل  يأكل  النحل  أصبح  ونفذها  التعاليم 
يعطي  ثم  األزهار(  )رحيق  الطبيعة  في  ما 
نظام  ضمن  )العسل(  األطعمة  أفضل 
إلى  امللكة  )فمن  ومنظم  ومتماسك  مترابط 
الحضانات إلى الجند الذين يحرسون الخلية 
إلى العامالت التي تصنع محاضن العسل إلى 

النحل الذي يجمع العسل ...إلخ(
 كما أنه يعيش في مجتمعات متعاونة يؤدي 

 دوره فيها بصمت وتفاٍن في العمل وضمن 
ٌ

كل
بيئة نظيفة. 

< أما الذباب فلم يتلق تعاليم سماوية فبقي 
البيئة  في  ويعيش  الطبيعة  في  ما  أقذر  يأكل 
القذرة وال يعطي إال األمراض وإزعاج الناس 

الشتاء غنيمة.. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
)الشتاء غنيمة العابد( 

الليل طويل للقيام
والنهار قصير للصيام

واملطر ينزل للدعاء
للقرآن  هادئ  والجو 

وذكر الله
األوقات  هذه  فاغتنم 

واللحظات فى طاعة الله
** لحظة صمت

تأملوا قوة العبارة :
الله  رضي  عمر  قال  عندما 

عنه:
لو نزلت صاعقة من السماء

ما أصابت »مستغفر«
إليه عدد  وأتوب  القيوم  الحي  إال هو  إله  الذي ال   

ُ
ُالله »أستغفر      

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته«.

ويعيش الذباب في مجتمع مفكك ليس بينه أي 
رابطة، تتصرف فيه كل ذبابة وحدها . 

الشفاء  فيه  الذي  العسل  يعطي(  والنحل) 
)فيه شفاء للناس( النحل .69

والسلب  بالنهب  يقوم  الذباب  بينما   
الذباب  يسلبهم  )وإن  مزعج  بشكل  )يسلب( 

شيئا( الحج 73. 
الذي  فاإلنسان  للناس،  عبرة  ذلك  وفي 
يكون  ما  أشبه  إنسان  هو  الله  بتعاليم  يلتزم 

)بالنحلة( التي تعطي دوما بال كلل وال ملل.
املستغل  املزعج  الفوضوي  املتمرد  أما 

فتنطبق عليه حياة الذبابة .
فاختر لنفسك في أي مجتمع تريد أن تعيش.

مجتمع النحل أم الذباب..!!؟

)الشتاء غنيمة العابد(

* قال هشام بن عبدامللك لألعمش:
عفان  بن  عثمان  مساوئ  لي  اكتب 

ومناقب علي ... !!
فكتب إليه االعمش:

بسم الله الرحمن الرحيم
أّما بعد …

فلو كان لعثمان مساوئ أهل األرض ما 

ضرتك ..ولو كان لعليٍّ مناقب أهل األرض 
ما نفعتك ...

فعليك بخويصة نفسك فإياك أن يكون 
وسقطاته  فالن  عيوب  الشاغل  شغلك 

وزالته فإنك ال تحاسب عليها...!!*
وليست   ألنفسهم   الناس  وحسنات 
عيوبك  بإصالح  نفسك  فاشغل   ،، لك 

حسناتك  وزيادة  سيئاتك  من  والتوبة   ،،
فهى الباقية فى كتابك …فعالمة خسران 

العبد انشغاله بعيوب الناس .!!!
لق  

ُ
خ كله  »الدين   : القيم  ابن  *  يقول 

في  فاقك  فقد  الخلق  في  فاقك  فمن   ،،
الدين« 

فكن شيئا جميال في حياة من يعرفك .

اشغل نفسك بإصالح عيوبك

هل يغضب النحل لو أنتج الذباب عسال ؟!
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هل تعلم فضل آية الكرسى ؟
*بسم الله الرحمن الرحيم*
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* ملاذا هي سيدة آيات القرآن * ؟ 
فيها  ملا  للدين  األساسية  القاعدة  هي   -

من توحيد خالص. 
- هي آية جمعت 17 اسما من أسماء الله 

الحسنى. 
هل تعلم أنها نزلت ليال. 

 ، الدنيا  في  صنم  كل  خر  نزلت  وملا   -
وسقطت  الدنيا،  في  ملك  كل  خر  وكذلك 

التيجان عن رؤوسهم · وهربت الشياطني. 
يت بآية الكرسي * ؟  * ملاذا ُسمِّ

رمز  وهو  الحكم  أساس  هو  الكرسي   -
امللك وهى الدالة على األلوهية املطلقة . 

الله(   ( باسمه  بدايتها  في  الله  رفعها   -

وفى نهايتها باسمه )العلى العظيم( .
بها  تعلق  من  كل  معها  ترفع  وهى   -

واستمسك بها .. 
إلى  معها  ورفعته  حفظته  حفظها  ومن   -

أعلى مقام وأسمى منزلة .
 * قال عنها رسول الله - صلى الله عليه 

وآله وسلم : 
ا 

ً
ِلَسان َها 
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* هل تعلم فضل آية الكرسي * ؟ 
وجعل  ذكره  جل  الله  أنزلها  آية  هذه 

ثوابها لقارئها عاجال وآجال.
فأما في العاجل .

تكون  األربع  بيته  زوايا  فى  قرأها  ملن   ·
للبيت حارسا ويخرج منه الشيطان...

من  الشيطان  خرج  ليال  قرأها  ملن   ·
الله  وأّمنه  يصبح  حتى  يدخله  وال  البيت 

على نفسه. 
وهي ملن قرأها... 

الوالده  أو  لنفسه  النوم  قبل  الفراش  في 
حتى  شيطان  يقربهم  ال  الله  يحفظهم 
واألحالم  الكوابيس  عنهم  ويبعد  يصبحوا 

املزعجة. 
وأما فى األجل:

ذا  الله  فإن    .. صالة  كل  ُدبر  قرأها  ملن 
قبض  يتولى  الذي  هو  واإلكرام  الجالل 

روحه عند موته .

يقرأ : »غافر الذنب« فيرجو
»وقابل التوب« فيفرح

»شديد العقاب« فيخاف
م

ِّ
»ذي الطول« فيعظ

»ال إله إال هو« فيوّحد
»إليه املصير« فيستعد...

القول  يستمعون  ممن  اجعلنا  اللهم 
فيتبعون أحسنه

فى قمة الروعة..
: زوج مقصر  * يأتي البالء على شكل 
 / حبيب  فقدان   / ابن  وفاة   / عاق  ابن   /
تؤذيك  ناس   / أموال  خسارة   / مرض 
في  ضيق  أحباب/  تصرفات  من  ألم   /

الرزق
 

ً
مباشرة البالء  عليك  ينزل  ما  أول   *
ارفع بصرك ألى السماء وقل الحمد لله  

سينظر الله إلى قلبك فإن عِلم الله منك 
ن عليك  الرضا فسُيجازيك بأمرين ُيهوِّ

البالء وسوف ُيرضيك ..
قلبا  وال  كاملة،  حياة  يمتلك  أحد   *  ال 
خاليا، وال رأسا خفيفا من األعباء، ولكن 

هناك من يدعو الله ويتوكل  ثم يبتسم
قد ...

َ
                        ** دائما نعت

 
ّ

من ل 
َ

ض أف هَي    
ّ

ن ري اآلخ ة  حيا أن 
َحياتنا !!!

ل 
َ

 َحياتنا  أفض
ّ

واآلخرون َيعتِقدون أن
وهذا بسبب فقدان القناعة

** الدنيا قوسان 
القوس األول الوالدة 
والقوس الثاني املوت

فاصنع بينهما ما يرضي الله
** كالم  فى قمة الروعة..

ال تسرق فرحة أحد وال تقهر قلب أحد 
أعمارنا قصيرة وفي قبورنا نحتاج من 

يدعو لنا ال علينا {‹‹
 .. أيامكم  تكون  أن  أنفسكم  ا  دو عوِّ  

احترام .. إنسانية .. إحسان .. حياة !
غاب  وإن  تبقى  الجميلة  ة  صم فالب

صاحبها

 ما أحسن املتدبر

كــــالم


