النف�س املطمئنة
لك يا سيدتى

الكلمه الحلوة مفتاح لجنة ربنا

كنت قاعدة مع مرات اخويا ولقيتها فجأة
بدون مقدمات مكتئبة وحالتها سيئة
 طب قومي نعمل األكل سوا= ال مش عاوزة
كنت بحاول أراضي فيها وبرضه مفيش
أي رجا منها إنها تقوم ..أخويا رجع من شغله
بصلها كده
 الله إيه قصة الشعر الحلوه دي!!بعدها مرات اخويا اتحولت لروبوت سعادة
في البيت كله ،عملت األكل من غيري ،وضبت
السفرة ّ
روقت البيت لوحدها!!
تيتة كانت مخنوقة واحنا عندها فبعد الغدا

جدي طلب كوباية شاي وملا جابتله الكوباية
قالها..
 أحلى شويه شاي إنما إيه في الخمسينة...وقعد هزر معاها
شويه وقامت عملت فشار وجابت سوداني

لماذا حين نختلف نفترق ؟

حني يسألونك عن..أعظم
األعمال اإلنسانية..
ِّ
فـحـدثهم عن ...جـبر
الـخواطـر..
دخلت امرأة من األنصار
على أم املؤمنني عائشة في
حادثة اإلفك وبكت معها

كثيرًا دون أن تنطق كلمة.
..
لها
أنساها
قالت عائشة :ال
ُ
مواقف الجبر في لحظات االنكسار ال تنسى!....
جبر الخواطر بحد ذاته دواء ....
ال تبحثوا عن الجنة في املساجد فقط ...
بل ابحثوا عنها في الكلمة الطيبة ...
في جبر الخواطر  ...في الرأفة  ...في مد يد املساعدة للمحتاج
 ....في ستر أسرار الناس  ....في العفو
والتسامح  ....في الدعاء  ....في حسن الظن بالله
اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه
ونورا تهدي به ورحمة تنشرها
ً
وبالء ترفعه وفتنة تصرفها
ورزقا تبسطه وضرا تكشفه
اللهم يارب الفلق افتح لنا ما اإفلق
اللهم افتح لنا ما أغلقته ذنوبنا ومعاصينا من أبواب رزقك
اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم الرزق وضيق
الحال والبال
اللهم إنا نسألك الحسنى وزياده.

من
العاقل
فى
عمرنا ؟
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وال كأنه عيد ..ملجرد سمعت كلمه من جدي
أخويا جسمه زايد شويه فبدأ يروح چيم،
مجرد أسبوع وقال مش رايح فجأة
أبويا ملا عرف خاله قاعد وقاله..
 والله وشك ّنور يا حودا ،الخسسان باينعليك أهو ،تصدق بفكر أروح الچيم أنا كمان!!
نفس اليوم بالليل أخويا راح الچيم وخرج
مع صاحبه بعدها «رغم إنه مخرجش كده
يمكن من  ٣شهور»
شوف مجرد كلمة بس بتعدل املايلة ،بتجبر
خاطر وتطبطب على قلوب  ..متخيل كلمة !
” الكلمه الحلوة مفتاح لجنة ربنا على
األرض “

إذا كان االختالف يؤدي إلى
القطيعة ..
أين يذهب الود ...؟
وإذا كان االختالف يحتاج إلى
سنني حتى تعود املحبة من جديد ..
فأين الفضيلة ...؟
وإذا كان االختالف يؤدي إلى
الهجر .
فأين تذهب املحبة؟
وإذا كان االختالف يؤدي إلى
األحقاد ..
فأين تذهب املصداقية ...؟

العاقل ،الذي يوفقه الله بعد
تقدمه في العمر ،هو الذي،
كلما تقدم به العمر ،اكتشف أنه
بحاجة إلى كل عمل ِّ
يقربه إلى
الله ...
لذا ،ال تجد لديه رغبة في
الصدامات ،أو املشاحنات ،أو
التفكير في االنتقال ،أو االنشغال
بالردود على هذا وذاك ...
يكتشف أنه أحوج مايكون

إلى محاسبة النفس ،وتصليح
أخطائه ...
ال يبحث إال عن طاعة ربه،
وصحة جيدة  ،وعالقات
هادئة ،بعيدة عن االستفزازات
واملهاترات ...
يتطلع إلى أناس قلوبهم
بيضاء ،ونياتهم صافية ،يلتقي
بهم بني الفينة والفينة ،بأجمل
معاني الراحة ...

االختالفات ال بد منها وهي جزء ال
ّ
يتجزأ في هذه الحياة  ..فهي سنة من
سنن الحياة ..
ملا نسرع أحيانا في التخلص من
أصدقاء وإخوان فعلوا ًلنا الكثير ..
وعندما ارتكبوا خطأ صغيرا أنهينا
كل شيء
ُ
وتكون الذكريات مجرد ورقة ترمي
في سلة املهمالت ..
رحم الله من تغافل من أجل بقاء
الود ودوام املحبة  .....وستر الذلة
فالود واملحبة هما رمز الحياة !..

يعرف معنى الحب والعفو
ِّ
القرابة
ويقدر
والعفوية،
والصداقة التي جاء الشرع
باحترامها ..
ّ
بعد هذا العمر ،أيقنا أن
التغافل والتغافر هما أساس
السعادة ...
ندعو الله ان يهدينا إلى أحسن
األخالق وأن يجعلنا وإياكم ممن
طال عمره وحسن عمله ...
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*ال تـــــــــحـــــــزن
🌹 إذا لم يتذكرك الناس إال وقت الحاجة.
🎯 بل ابتسم ألنك كالشمعة ..ما إن أظلمت
حياتهم أسرعوا إليك..
<<<
*ال تـــــــــحـــــــزن
🌹 ألن الحزن:
➖ ال ُّ
يرد مفقودًا

اللهم
أدِّبنا
بأدب
القرآن

➖ وال يبعث ميتًا..
➖ وال ُّ
يرد قدرًا
➖ وال يجلب نفعًا..
<<<
*ال تـــــــــحـــــــزن
بسبب ظروفك مهما زادت
فبعضها تجعل حياتك أفضل..
وبعضها درس لتعرف من هم أصحابك..

حاكيًا عن ّ
نبي ِه موسى  -عليه
ُ َ َّ َ
السالم َ : َ -
َ َ
سق َى ل ُه َما ِّث َّم َت َول َى َ ِإ ْلى
ِّ ِّ﴿ ف َ َ
َ
ِّ
َ
َالظل فقَال َرب ِإني ِلا أنزلت
إل َّي ِم ْن خ ْير ف ِق ٌ
ير ﴾
ِ
ٍ
🔺 طهر النفوس ،يتجلى
في نفع اآلخرين من غير
مصلحة!!..
َ
أحسنت ألحدهم َ ؛
🔹 فإذا
ُ
ابتعد عنه  ،وال ُت ْح ْ
رج ضعفه
ُ
ُ ُ ْ
لز ْمه شك َرك  ،واصرف
 ،وال َ ت ِ
ّ
َ
حياءهُ
َ
عنه وجهك ؛ لئل ترى

*ال تـــــــــحـــــــزن
القمـــر ال يكتمل إال بعد نقصان؛
فال تطلب حياة خالية من األحزان،
وقل الحمد لله على كل حال،
ََ ْ َ َْ َ ْ َ َ
النسان
🔮 قال الله تعالى  ﴿ :لقد خلقنا ِ
َ
ِفي ك َبد ﴾ [البلد]4 :

عاريًا أمام عينيك !!..
َّ َّ
ثم تول
افعل املعروف والخير
ّ
بكل ما أوتيت ،حتى القلب الذي
ينبض بداخلك ﻻ تجعله  -أبدًا -

الجزاء ..
يتمنى الشكر أو َ َ
يجازيك الكريم -
يكفيك أن
َّ
سبحانه َ -جل في ُعاله !!..
*****
🔹 وموقف موسى  -عليه
السالم  -فيه إخالص  ،وشهامة
 ،وبعد عن حب الظهور  ،وترك
جاءه
لطلب املقابل  ،ومع ذلك
َ ُْ
وهو في ظله ﴿ ف َج َاءته
الخير
ْ َ ُ
اه َما َت ْمشي َع َل ْ
اس ِت ْح َي ٍاء ﴾!
إحد
ِ 🤲 اللهم ِ ِّ
أدبنا بأدب القرآن
وأدخلنا الجنة مع األبرار .

لكل من يعانى الكسل
> الدكتور عمر عبد الكافي بيقول
إنه كان ف يوم ُبيخطب ُ
الجمعة ..
وبعد الصالة  ..جاله راجل مربي
دقنه وشعره  ..ومدهول ع اآلخر
واضح إنه مش ُمهتم بنفسه نهائي ..
بيقوله يا موالنا أنا كسول  ..بنام
كتير  ..يدوبك أصحى آكل لقمة وأنام
تاني ..
شغلي ُمهمل فيه ومستقبلي  ..وكل
حاجة
ِّ
بيحسوني غريب عنهم ..
عيالي
عندي قلة همة وإحباط غير عادي
ِّ
 ..أعمل إيه دلني الله ال يسيئك ؟!
الدكتور ُعمر قاله استغفر ف اليوم
 ١٠٠مره  ..ودا على األقل  ..وتعاللي
ِّ
بعد أسبوع وقولي إيه النتيجة ..
قاله بقولك كسول وبنام  ١٥ساعة
في اليوم ُ
ومهمل في الصالة وفي
أوالدي وشغلي وتقولي استغفر !
ِّ
قالي يا ابني إحنا لحم ودم  ..بشر
ُ ..م ّ
عرضني إننا نعصي ربنا ونعمل
ذنوب  ..والذنوب بتثقل الجسم وتهد
الحيل وتقلل العزيمة والهمة م القلب

ُ
ِّ
وتعلم الكسل والتقل  ..إسمع مني بس
وهتنبهر من النتيجة ..
بعد  ٦أيام الراجل راح للدكتور
ُّ
ُعمر  ..فضل يقوله الزم أبوس إيدك !
أنا بقيت أستغفر  ١٠٠مرة وأكتر
في اليوم وساعات  ٤٠٠مرة وساعات
 ١٠٠٠مره ف اليوم ..
ربنا زي ما يكون حدف في قلبي
النشاط والهمة  ..بقيت أنام أقل من
 ٧ساعات وأشبع فيهم من النوم ..
أسعى لشغلي بكل نشاط واتفقت على
شراكة جديدة ومضيت العقد في
أقل من  ٤أيام !

 االستغفار دا عامل زي الحبوبُ
املنشطة ! زي مشروب الطاقة ..
ّ
ُ
شحنة كهربية ! بنزين يشغل الواحد
ويحركه !
ُ
االستغفار يشبه اإليد اللي بتزق
الواحد لقدام
قوة من عند ربنا ِّ ..
بتقوي وتشد ..
وزي ما الشمسية بتحمي من
الشمس واملطرة ،االستغفار هو اإليد
اللي بتضلل عليك وتحميك من أي
حاجة صعبة جاية ف علم الغيب ..
سيدنا عمر بيقول «لو نزلت

صاعقة من السماء ما أصابت
ُمستغفر «
إستخبى باالستغفار من أي فشل ..
جرح  ...خيبة أمل محنة  ..مرض أي
حاجة قلقاك ..
سيدنا النبي كان بيستغفر في
القعدة الواحدة أكتر من  ٧٠مرة !
إتحامى ف ربنا من مصايب
القدر باالستغفار
علماء املسلمني اتفقوا إن
االستغفار بيسبب التوفيق في كل
شيء لصاحبه
ويا بخت اللي يقول «أستغفر الله»
بسببك ليك أضعاف ثوابه في الرزق
ِّ
والحسنات ألنك إنت اللي دليته على
الخير !
وابن كثير بيقول  :ﻭﻣﻦ اﺗﺼﻒ
بصفة االﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ّ ..
ﻳﺴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﺯﻗﻪ َّ ،
ﻭﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻩ  ،ﻭﺣﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﺄﻧﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ وماله وأوالده وأهله .
االستغفار  ..هو رحمة الله لك..
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