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يوم  أجمل  أن  عن  يحدثنا  أحد  ال  ملاذا 
سوف يكون يوم لقاء ربنا؟

ملاذا ال يقولون لنا بأننا حني نموت سنبقى 
بني يدي أرحم الراحمني؟ بني يدي من هو 

أرحم باملرء من أمه.. 
ابنها  عن  حافرها  تبعد  دابة  النبي  رأى 
رّبنا  )إن  للصحابة:  فقال   .. تؤذيه  ال  حتى 

أرحم بنا من األم على ابنها(..
عذاب  عن  دائمًا  الحديث  يكون  ملاذا    *

القبر؟ 
هوننا باملوت ويخوفوننا منه؟  ملاذا يكرِّ

يعذبنا  ربنا سوف  بأن  حتى صرنا نحس 
عذابًا ال يخطر على عقل بشر؟ 

ملاذا نفكر أن ربنا سيعذب فقط؟ ملاذا ال 
نفكر بأن ربنا سوف يرحم؟ 

الصالحني  أحوال  عن  يحدثوننا  ال  ملاذا 
في قبورهم؟ حتى نسعى لنكون منهم..

املؤمن  اإلنسان  إن  لنا  يقولون  ال  ملاذا   *
حسن الخلق عندما يجيب على أسئلة منكر 
َعْبدي!   

َ
ق

َ
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ْ
وين وَرْيَحاِنها 

ربِّ  الساعة،  أِقْم  ربِّ  رّبنا:  على  يلّح  فيبدأ 
اَعة! حتى يطمئن ويذهب إلى جنته.. أِقْم السَّ
لن  الصالح  عملنا  إن  يقولون  ال  ملاذا   *

يفارقنا وسيبقى معنا يؤنس وحدتنا ..
تتقابل  الصالحني  أحد  يتوفى  وحني 
روحه مع من مات من أهله وأصحابه حتى 
ليسلموا  إليه  يهرولون  منهم  الصالحني  أن 

عليه. 
أشد  )فهم  املوقف:  هذا  عن  النبي  قال 

فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه(..
ويسألونه عن أحوال األحياء  ويأتي واحد 

منهم يقول: دعوه فإنه كان في غم الدنيا..
املوت »راحة« من غم وتعب الدنيا، فاملوت 

للصالحني إنما هو راحة..
»اللهم   .. بالدعاء  مطالبون  نحن  لهذا 

اجعل املوت راحة لنا من كل شر«.
كافرًا  ليس  ولكنه  عاٍص  مسلم  هناك   *

بالله وال مطرودًا من رحمة الله .. 
قال صلى الله عليه وسلم: )والذي نفسي 
بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول 

لها إبليس أن تصيبه(.. 
 رّبنا سيغفر مغفرة كبيرة لدرجة أن 

ّ
أي أن

إبليس يطمع أن ُيغفر له.

* ربنا ما خلقنا ألجل أن يعذبنا.
ا وما ال يريده.

ّ
ربنا قال لنا ما يريده من

ونحن نعرف ماذا يرضيه وماذا يغضبه.
نحن من  يختار..

ورغم تقصيرنا فإن ربنا رحيم بنا .. 
حقوق  على  نتطاول  أن  هذا  يعني  وال   *
في  معلوم  القبر  بعذاب  فاإليمان  ربنا، 
وقاية  منه  والحذر  بالضرورة..  الدين 
العباد  س 

ِّ
يئ

ُ
ن فلم    .. امللة  وإنكاره يخرج من 

إنكار  مغبة  في  فنوقعهم  الله  رحمة  من 
عذاب القبر!؟

خواتيمها  أعمالنا  خير  اجعل  اللهم   *
وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن 

نلقاك.

ملاذا ال يحدثوننا عن نعيم القبر؟؟

الخير..  على  تعينك  إلخوة  وفقك  الله  أن  رأيت  إذا   <
فاعلم أن الله يريد بك خيرا !!

> وإذا وفقك الله للدعاء.. فاعلم أنه يريد أن يعطيك !!
لن  بأنه  فاعلم  الناس  حوائج  لقضاء  وفقك  وإذا   <

يتخلى عنك !!
> وإذا وفقك الله لذكره.. فاعلم أنه يحبك !!

وإذا أحبك : ) أعزك .. ونصرك .. وأيدك .. واستجاب 
بدعائك ( !!

> اللهم أرزقنا األخوة التى تعيننا عن الخير وتذكرنا 
بك وتقربنا إليك يا الله.
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العمر  من  له  بالبادية  رجال  رأيت 
120سنة،

النشاط في مثل هذا  فسألته عن هذا 
العمر؟

فقال تركت الحسد فبقي الجسد.
✍ الغزالي :

ا في غيابنا  ملا 
ّ
.. لو أننا نعلم ما ُيقال عن

ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس!!
✍ الغزالي :

؟  صافية  السماء  لم  حكيم  سئل   ..
فابتسم وقال: ألن البشر ال يعيشون فيها!!

✍ الغزالي :
.. قليل من املاء ينقذك وكثير من املاء 

قد يغرقك!!
فتعلم دائما أن تكتفي بما تملك.

✍ الغزالي :
.. كي تنجح في الحياة تحتاج أمرين :

* الثقة
* والتجاهل

✍ الغزالي :
.. الغباء نقص، والتغابي كمال، والغفلة 

ضياع، والتغافل حكمة!
✍ الغزالي :

.. الضيقة املجهولة ؟؟؟
لربما هي ذنوب تطلب منك استغفارا 

 ..
✍ الغزالي :
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ان الَحياة
َ

َمن ُدخ
فهو : ينفع ، يشفع ، ويرفع..

✍ الغزالي :
.. الصالة .. تجعل اإلنسان أكثر تحكما 
اإلنسان  إن   ﴿ تعالى:  قال  انفعاالته،  في 
وإذا  جزوعا  الشر  مسه  إذا  هلوعا  لق 

ُ
خ

مسه الخير منوعا إال املصلني﴾..
✍ الغزالي :

.. دائمًا الحاسد يراك مغرورًا؛ واملحب 
يراك رائعًا! 

✍ الغزالي :
فضلك  أحدهم  أنكر  إذا  تتألم  ال   ..

عليه!

نسى في النهار!! 
ُ

فـأضواء الشوارع ت
✍ الغزالي :

.. ما من صالة واحدة على النبي وآله 
إال  للسماء  ترتفع  وسلم  عليه  الله  صلى 

وتهطل بـ عشرة!
فعجبًا ملن يبخل على نفسه!! 

✍ الغزالي :
صوت  الكل  فسمع  شجرة  سقطت   ..

سقوطها!
بينما تنمو غابة كاملة وال ُيسمع لها أي 

ضجيج!
بل  لتميزك  يلتفتون  ال  فالناس 

لسقوطك!
✍ الغزالي :

.. بعض املنعطفات قاسية!
ها إجبارية ملواصلة الطريق!! 

ّ
لكن

✍ الغزالي :
النور ملن حولكم  تهدون  تعلموا كيف   ..

وإن كانت خفاياكم حالكة جدًا!
✍ الغزالي :

ليس  دائما  النحس  يجلب  الذي   ..
التي  املتراكمة  الذنوب  إنما  الحظ!! 

نسينا معظمها!!
]إن املعاصي تزيل النعم[.. 

✍ الغزالي :
الزواج  »أبسط مثال« 

فأصبح  الحالل  سّهلوا  اإلسالم  صدر  في 
الحرام صعبا ...

فأصبح  الحالل  صعبوا  هذا  زمننا  وفي   
الحرام سهال ...

✍ الغزالي :
يوافقوا  فلم  فتاة  لخطبة  فقير  شاب  تقدم 

عليه!
 .. ثم تقدم شاب غنّي ولكنه فاسق فوافقوا 

وقالوا سيهديه الله!!!
مِلاذا لم يقولوا عن األول َسيرزقه الله ..

 أليس الهادى هو نفسه الرازق؟!
✍ الغزالي :

 للتأمل فقط!
 نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي 
نتصدق بها، ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس 

األعلى، ما أقل عطايانا، وما أعظم مطلوبنا!
✍ الغزالي :

ثالثة أدعية أذكروها في سجودكم:
- اللهم إني اسألك حسن الخاتمة،

 نصوحا قبل املوت.
ً

- اللهم ارزقني توبة
على  قلبي  ثبت  القلوب  مقلب  يا  اللهم   -

دينك.

د. الغزالىمع اإلمام الغزالى
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*ملاذا الولد الصالح ؟*
شهادة  عنده  الذي  املتعلم   الولد  وليس 
عالية أو لغة متقنة أو وظيفة ذات منصب  أو 
من كنت تحبه وتدلعه  أو حتى من يحبك من 

أبنائك؟!
ملاذا فقط *الصالح*؟

 قال ابن تيمية:
ألبيه  يستغفر  الصالح  الولد  يزال  *«وال 

حتى ُيغفر له ثم ترفع درجته في الجنة«*
 واليزال ...

نعم فهو الوحيد من أبنائك الذي لن ينسى 
لك  الدعاء  عن  يتوقف  فال  هناك  حالك 

الدنيا ألنه هو بصالحه مشغول  مهما شغلته 
باآلخرة التي هي دارك وداره. 

همه حاله هناك ويذكر وصولك قبله. 
فاحرص على صالح ولدك كحرصك على 
ويبقى  يذهب...   فكله  وتميزه  وتفوقه  نجاحه 

لك صالحه،
الصالح نعمة عظيمة احرصوا عليها،

ا،
ً

 اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا أحياًء وأموات
اللهم أعنا على تربية أبنائنا وبناتنا  تربية  

صالحة طيبة ترضاها، 
   واكتبنا واكتبهم من الصالحني عندك ..  

آمني آمني آمني

جنة  ال  مجدبة  موحشة  الدنيا  إن  قال  ومن 
فيها؟!!

الخلوة  ظالل  فيها  تتفيأ  جنة  املسجد  أليس 
كث؟!!

ُ
وحالوة السجدة وطول امل

في  لك  يدعو  جنة؟!  الصالح  األخ  أليس 
رك بالله في حضورك.

ِّ
مغيبك، ويذك

بصوتهما  لك  يدعوان  والديك  صوت   أليس 
ا، 

ً
ن

َ
َعد حضنهما  أليس  جنة؟!  املتهدج  الجميل 

ورضاهما -ملن بقي له منهما أحد - فردوسا؟!!
منه  فتقرأ  به  تختلي  جنة؟!  املصحف  أليس 
جميل  وتسمع  وفيك،  لك  نزلت  كأن  اآليات 
وتسيل  قلبك،  له  فيطرب  بأذنيك  الله  خطاب 

حالوته عينيك.
بعد  تشعر  جنة؟!  الخير  بصنيع  التلذذ  أليس 
فعله كأنك تريد أن تحتضن السماء فرحة، وتخر 

على األرض ساجدا شكرا أن أعانك الله عليه.
أصحابك  من  الصالحني  مجالس  أليست 
أصحابها  وُسُرر  الجنة  أرائك  جنة...وهل 
الدنيا؟!  جنة  ملجالس  استكمال  إال  املتقابلني 
ينتقى فيها الكالم، ويصفو فيها القلب، وتهرب 
بها من حر الدنيا القائظ، وهجير فتنتها الالفح.
أليس بيت املؤمن جنة يأوي إليها فيقذف الله 
وولده   أهله  ويالطف  واملودة،  السكن  قلبه  في 

فيذهب ما في طبعه من حدة؟!!

أليس الجلوس على كتب السيرة وأسباب 
النزول ولطائف العلوم جنة؟!

عجوز  بتعليم  ولو  للدين  العمل  أليس 
فاتحة الكتاب، أو ببذل نفسك ومالك لألهل 

والناس واألصحاب جنة؟!
أليس إدخال السرور على من ال يتوقعه وال 

ينتظره في هذه الساعة جنة؟!
مثل  من  الدنيا  في  أنفسنا  حرمنا  كم 

تلذذات أهل الجنة؟!
ملا استشهد حارثة بن النعمان رضي الله 
عنه في بدر سألت أمه النبي صلى الله عليه 

وسلم عنه: أهو في الجنة أم في النار؟!
أم  يا  وسلم:  عليه  الله  صلى  لها  فقال 
جنان..  إنها  واحدة..  جنة  ليست  إنها  حارثة 

وحارثة في الفردوس األعلى من الجنة. 
وخالصة القول: في الدنيا جنات...اجتهد 
لقاء  قبل  استطعت  ما  جميعًا  تدخلها  أن 
للتي  بداية  هنا  الجنات  نهاية  ألن  ربك.. 

هناك!...
ال تتنازل ألجل العاجل الزائل ..إن الثبات 
عزيز والتمسك بدرجات العز عزيز ولكن ... 

*ال يلقاها إال الصابرون*
.. صبر على الطاعة و صبر عن املعصية و 

صبر على أقدار الله تعالى..

فى الدنيا جنات

تعترينا أشواك الحياة كل حني، وما من قلب إال 
ويجد وصبا بني فترة وأخرى .. 

هويتنا..  من  جزء  األلم  أن  الحياة  ستخبرك 
 ، للسعادة  منفذا  كانت  التي  تجاربنا  من  جزء 
يصقل  التجربة،  يصنع  ألنه  األلم  ابن  فالفرح 
معدنك لتصبح أفضل كل مرة وهذه هي رسالته ..

رسالته أن يكون معلما ينهض بك بعد كل درس، 
يغذي خبرتك، يفتح مداركك، ولكنه ككل األشياء 
التي ال تتحمل املبالغة وسيفقد قيمته إن تماهيت 
منك  جزءا  ليكون  داخله  للذوبان  غرقت  فيه، 

أخذت  إن  لذيذة  ستصبح  اآلالم  كل  أنت!  ليكون 
أمام  أنت  صفعة  كل  ففي  العسل،  خالصة  منها 
قاسيا  شخصا  فتصبح  تخترقك  أن  إما  خيارين 
أن  وإما  منطويا،  مكتئبا  أو  القسوة  بقناع  مغلفا 
لتكون  فيها  ما  أجمل  لتأخذ  هي،  اختراقها  تقرر 
أن  يريدنا  الله،  طريق  وهذا  وليونة،  حكمة  أكثر 
نكون أكثر حبا وأكثر خيرا، ولينا، وسالما، وكما 
تزيل النار خبث الحديد عن األشياء التي تشتعل 
في قلبك أن تزيل كل ما تراكم فيه شوائب الحياة.. 

وليس العكس.

الفرح ابن األلم

إشراقه


