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لتكون  كثيرون  أصدقاء  لديك  يكون  أن  بالضرورة  ليس   >
وحيدا  يمشي   ، الغابة  ملك   ، فاألسد  معروفة  شخصية  ذو 
والخروف ، يمشي مع الجميع ,الخنصر ، البنصر ، الوسطى ، 

السبابة ، بجانب بعضها 
 اإلبهام بعيد عنها. 

ّ
ال

و تعّجبت عندما عرفت ان األصابع ل تستطيع صنع شيء 
دون إبهامها البعيد

جّرب ان تكتب أو ان تغلق أزرار ثيابك 
  ليست العبرة َبكثرة األصحاب حولك

 لك
ً

َعة
َ
ف

ْ
إنما العبرة أكثرهم ُحَبا و َمن

حتى وان كان بعيدا عنك
كالم من ذهب

< الستغراق في العمل ينقذك من ثالث مشاكل 
امللل والرذيلة والفقر

< ل اعرف قواعد النجاح ولكن 
اهم قاعدة للفشل : إرضاء كل الناس

< الصديق كاملصعد 
اما يأخذك الى األعلى ، او يسحبك الى األسفل 

فاحذر اي مصعد تأخذ ؟؟
< الحياة مستمرة : سواء ضحكت ام بكيت 

فال تحّمل نفسك هموما لن تستفيد منها
< ل تجعل أحدا يعرف سر دمعتك ألنه سيعرف كيف يبكيك

صافح وسامح ، ودع الخلق للخالق 
فانت ، و هم ، و نحن : راحلون

< ل تترك صالتك ابدا .. فهناك املاليني تحت القبور 
ون لو تعود بهم الحياة ليسجدوا ولو سجدة واحدة

ّ
يتمن

< حكمة ملدى الحياة 
ل تعتمد على الحب فهو نادر  .. ول تعتمد على اإلنسان فهو 

مغادر ..   اعتمد على الله فهو القادر 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

زالت  فما  الله  إلى   
ْ

عد
هنالك فرصة.. 

ظالم  في  بأنك  تشعر 
دامس كلما حاولت الخروج 

منه زدت تعمقا فيه؟ 
تعني  تعد  لم  بأنك  تشعر 
يجتاح  بألم  وتشعر  شيئا 

نفسك بال مبرر..
من  يكاد  بضيق  تشعر 
لم   .. أنفاسك  يقطع  شدته 
عما  تعبر  كيف  تعرف  تعد 
عليك   

ّ
يمن لكي  بداخلك 

أنت  مما  ويخرجك  أحدهم 
فيه..

دموعك  بالها  وما 
وشك  على  أصبحت 
الجفاف لم تعد تعرف غير 
يدور  عما  تعبر  كي  لغتها 

نعم  معي  قف  حناياك..  في 
انظر  بجواري  وقف  تقدم 
هناك..  إلى  نعم  هناك  إلى 
النور  ذلك  ترى  هل  بعيد 

هو  ذلك  بعيد  من  املشع 
واجعله  إليه  اذهب  شفاؤك 
يتخلل جسدك املنهك ليعيد 

بناءه وتهيئته..

وقلها اآلن:
إلهي وقفت دموعي تسيل 
ذليال  باٍك  ببابك  وقلبي 
قليل  وزادي  كبير  فذنبي 

 علّي بعفٍو جميل..
َّ

فُمن
أتيت أجر خطايا السنني 
الراحمني  أرحم  إلى  أتيت 
يقيني  وكل  اعتقادي  وكل 

بأن لديك شفاء العليل..
الرحمن  قول  < وتذكر 
الله  إلى  )ففروا  الرحيم 

إني لكم منه نذير مبني(
ففر إلى ذلك النور املشع..

بقلم : رؤية

فى الصميمكـــــالم

< اختر رفقة تصحبك العمر كله .. تعطيهم 
 .. منهم  وتأخذ  منك  يأخذون   .. ويعطونك 
تضحكون  ثم  تتعاتبون،  تختلفون،  تتفقون، 

على ذلك معا آخر كل نهار! 
ول  األلف  للمرة  حكاياتهم  تسمع  رفقة   (

تتذمر (
< اختر رفقة ل تهجرك بعد سنوات، رفقة 
بتجاعيد  وتعايرك  بالشيب  تعايرها  دافئة 

الزمان..
ويحزنون  لفرحك،  يفرحون  رفقة  اختر   >
لحزنك، ويردون غيبتك، ويسترون عيبك بال 

خوف من أنك ستمضي وحيدا..
ومن  معك،  سيشيخون  من  اختر   >

سيجلسون بعزائك بعد عمر طويل!
وأهمهم من )سيرافقونك إلى الجنة(..

ليس القرب مجموعة أسماء ومشاركات   >
»قيم«  تقودها   … قلوب  كتلة  هو:  وإنما  فقط 
على  عيننا 

ُ
ِلت القلوب  لتصافي  أحوجنا  فما 

»الدروب«
قال تعالى: 

} وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا { 
يقول ابن القيم:

الناس الجنة  .. أن يدخل  الله تعالى  » يأبى 
فرادى، فكل صحبة يدخلون الجنة سويا »..

ومن  ووالدينا  وإياكم  يجعلنا  أن  الله  نسأل 
نحبهم ندخل الجنة سويا.. اللهم  آمني.. 

فنقاء القلب ليس عيبا والتغافل ليس غباء 
والتسامح ليس ضعفا والصمت ليس انطواًء.. 

قلوبنا  أصلح  اللهم  وعبادة..  تربية  هي 
واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني أجمعني آمني 

ثالثة إذا تكلموا أمامك فال توقف حديثهم، 
من  على  احرص  واملهموم..  والطفل  الوالدان 

يحبك من قلبه..
وضعه  صدرك..  على  كالقالدة  واجعله 
خسرته  لو  فربما  رأسك..  على  كالتاج 
سيصعب عليك أن تجد روحا كروحه.. صاحب 
)فقدوك(  عنهم  غبت  إذا  فإنهم  الصالحني 
وإذا غفلت )نّبهوك( وإذا دعوا ألنفسهم )لم 
اذا ضلت سفينتك في   : ينسوك( هم كالقمر 

بحر الحياة )أرشدوك(
وغدا تحت عرش الرحمن )ينتظروك( أل 

يكفيك أنهم في »الله« )أحبوك(
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