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                  هل تعلم أن رقم 7 له معنى !!! 
يوم  إلى  نتمكن من تفسيره  املعنى لن  وهذا 

الدين! 
] إنها حـكـمــة الله سبحانه [

 تعالوا لنتعرف على هذه املعلومات:
- عدد طبقات السماء 7   

- عدد أيام األسبوع 7
- أبواب النار 7  

- عجائب الدنيا 7
- الطواف حول الكعبة 7 

- السعي بني الصفا واملروة  7
 - يأمر الله بالصالة عند سن 7 

- ألوان قوس الرحمن 7
- آيات سورة الفاتحة 7 

- عدد البحار 7
- عدد الجمرات التي ُيرمى بها في الحج 7 

- املعادن الرئيسية في األرض 7 
- توجد7 أنواع أساسية من النجوم 

- هناك 7 مستويات مدارية لإللكترون 
- للضوء املرئي 7 ألوان 

- 7 إشعاعات للضوء غير املرئي
- تهاجر الطيور بسرب على شكل 7 

- تكبيرة العيدين 7 تكبيرات 
- عدد قارات العالم 7

إشراف :
خديجة أحمد إمام

صراع شرس بني جسدك وروحك
بني  وجذب  شد  حالة  تعيش  ل  تظ س

»جسدك وروحك في هذه الحياة «.
*فجسدك: يفضل النزول إلى األرض، 

لق منها. 
ُ

واالستمتاع بكل لذاتها؛ ألنه خ
إلى  وتعلو  تسمو  أن  تريد  وحك:  ور *

مركزها.
 منهما غذاؤه من »منبعه« .

ٌ
وكل

والشرب  األكل  إلى  يحتاج  لجسد:  فا *
والنوم ليعيش.

*والروح: تريد ما نزل من السماء من 
وتطمئن  تعيش  لكي  وإيمان  وقرآن  كر  ذ

وترتاح وتسعد
والتعب...  والعطش  بالجوع  رك  عو ش

إشارات لحاجة غذاء »جسدك«. 
وامللل  والضيق  بالهم  عورك  وش *

واالكتئاب... دليل لحاجة غذاء »روحك«.
ا.

ً
وهنا ندرك خطأنا أحيان

واالكتئاب«  »بالضيق  نشعر  حني  *
جولة  أو  فاخر  مطعم  أو  نزهة  إلى  خرج  ن
أنه لم  .... ومع ذلك نجد  أو   ... أو  سياحية 
يتغير شيء فالضيق باٍق كما هو واالكتئاب 

ما زال كما هو.
*عفًوا*

الجنة  بل  رخيصة،  الجنة  أن  تظن  ال   💫
أرادها  فمن  وشاق،  صعب  وطريقها  الية  غ
فليقدم الثمن ،أال إن سلعة الله غالية، أال إن 

سلعة الله الجنة.
�� نشفق اليوم على املصاب بسبب املحنة  
وعلو  ثوابه  لروعة   .. القيامة  يوم  نغبطه  م  ث

مقامه ورفعته.
بال  ُرزقت   .. مقابل  بال  أعطيت  كلما   💫

توقع. 
..فغدا  هادئ  بصوت  الخير  اعمل   💫

يتحدث عملك بصوت مرتفع.
النفسية  لياقتك  على  تحافظ  كى   💫

أكثر  النعم  بإحصاء  قم  القلبية..  سعادتك  و
من إحصاء املحن وستجدها أكثر بكثير. 

ب الجو يدرك أن ال شيء 
ُّ
�� املتأمل فى تقل

من  العباد  أحوال  ب 
ُّ
تقل من  الله  على  يسر  أ

سعيد،  إلى  شقى  ومن  محسن،  إلى  سيء  م
ومن مظلوم إلى منتصر .

وقفات  

تلبي حاجات جسدك بينما   أنت بهذا 
التي تحتاج هي روحك.

وآله  عليه  الله  صلى  النبي  وتذكر قول 
عن  بالل«  يا  بها  »أرحنا  لبالل:  سلم  و

الصالة
فقد  نفسك؛  إلى  االستماع  أعد  ذن،  إ

أخطأت فهمها.

إن أقبلت عليه أغناك
وإن استجرت به حماك

وإن توكلت عليه كفاك
فليكن قلبك كصدفة ال تحمل سوى لؤلؤة واحدة هي حب الله وحده.

أكثروا من التفكر والتفكير في قوله تعالى:
 ِلَحَياِتي« ]الفجر: 23[.

ُ
ْمت

َّ
د

َ
ِني ق

َ
ْيت

َ
*«َيا ل

لتعلموا أن الحياة الحقيقية ليست هنا في الدنيا، فهناك حياة أبدية ونحن في 
الطريق إليها شئنا أم أبينا.. فماذا أعددنا لها... !!!؟؟؟؟

�� ولنتذكر أن ما عند الله خير وأبقي..

*إال الله سبحانه وتعالى*
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< الهمزة  حرف شدة 
< والهاء  حرف ضعيف 

والحاء حاء  والجيم  جيم 
والفرق بينهما  »نقطة«

من  الحروف  تلك  وراء  ا  فم
إعجاز في آيات القرءان.؟

العربية  اللغة  إن  قيل  ما  وك
البيان  تحتمل  غيرها  عن  فردة  من

اإللهي كيف ذلك ؟
من أسرار اللغة العربية العالقة 

بني قوة الحرف وقوة املعنى:
مثال ذلك: 

» 
َّ

 « و » أز
َّ

» َهـز

»الهاء«  ولكن  الدفع،  يفيدان 
برفق،  الدفع  فأفاد  ضعيف  حرف 
فأفاد  ة  وَّ

ُ
وق ة 

َّ
ِشد حرف  و»الهمزة« 

ة، 
ّ

الدفع بقوة وشد
تعالى في حق مريم  ولذلك قال 
ي إليك بجذع 

ِّ
عليها السالم: ﴿ وهز

النخلة ( ،أْي ادفعي برفق ...
الشياطني  ط 

ّ
تسل حق  في  بينما 

على الكافرين قال:
ياطني 

َّ
الش أرَسلنا  ا 

َّ
أن تَر  ألم   ﴿

أْي   ﴾ ا 
ّ

ز
َ
أ هم 

ّ
تؤز الكافرين  على 
تدفعهم بشدة وقوة.

ما أجملك يا لغة القرآن

من اإلعجاز فى آيات القرآن الكريم

< من الطبيعي أن ترى السفينة في املاء 
السفينة  في  املاء  ترى  أن  الخطر  من  لكن 
فكن أنت في قلب الدنيا وال تجعل الدنيا في 

قلبك.                                         
أن  يوًما  تتوقع  لم  ا 

ً
شيئ خِسرت  <إن 

تتوقع  لم  ا 
ً
شيئ سيرزقك  الله  فإن  تخسره، 

يوًما أن تملكه. 
األمور،  عليك  تصعب  عندما  تفاءل   >
 مع الُعسر 

ّ
فإن الله تعالى أقسم مرتني فإن

 مع العسر يسرا.
ّ

ُيسرا، إن
البشر  ملاذا  املوت:  سألت  الحياة   >
ألنك  املوت:  أجاب  ويكرهونك؟  يحبونني 

كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤملة.
< ال نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا 
الجنة ؟ أهي ركعة، أو صدقة، أو سقيا ماء، 
أو حاجة مؤمن قضيناها، أو دعوة، أو ذكر 

!!!فاعمل وال تستصغر !!!!

 من العاطفة على عقلك حتى 
ً
< ضع قليال

العقل على قلبك كي   من 
ً
يلني،  وضع قليال

يستقيم .
األلم  تستقبل  التي  القلوب  تعجبني   >

ر أخطاء اآلخرين بحسن نيه. بصمت وتبرِّ
سعادة،  الشقاء  بعد  بأن  تظن  عندما   >
عبادة  أديت  فقد  ابتسامة،  دموعك  وبعد 

عظيمة أال وهي حسن الظن بالله.
< إذا أتعبك ألم الدنيا فال تحزن .. فربما 
ال   .. تدعوه  وأنت  صوتك  لسماع  الله  اشتاق 
ابتسم  ولكن   .. تبتسم  حتى  السعادة  تنتظر 
حتى تكون سعيدا .. ملاذا تطيل التفكير والله 
ولي التدبير .. وملاذا القلق من املجهول وكل 
.. لذلك اطمئن فأنت  شيء عند الله معلوم 
قبل  بقلبك  وقل   .. الحفيظ  الله  عني  في 
الله  طيب  الله«  إلى  أمري  »فوضت  لسانك 

أيامكم بذكره.

خواطر أعجبتنى

<التحسس هو: تتّبع أخبار الناس بالخير.
) اذهبوا فتحّسسوا من يوسف (

أسرار  معرفة  فهو:  جّسس 
ّ

الت <أما 
الناس بالشر.

)وال تجسسوا..(
من روائع البيان في آيات القرآن ..

) الفارق نقطة واحدة فقط (.
هو القرآن، وهي لغتنا العربية الجميلة، 
احرص على التالوة والفهم والتدبر، لتعلو 

وتفوز فتنجو.

 *قلبك إذا عطش، فال تسقه إال بالقرآن
 *وإذا استوحش، فال تشغله إال بالرحمن
تتركه  أن  إما  الدنيا؛  هذه  في  شيء  فكل 

أو يتركك ..

*همسات) التحسس و التجسس ( 
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< إذا لم تعرف عنوان رزقك.. فال تخف.. 
تصل  لم  فإذا  عنوانك..  يعرف  رزقك  ألن 

إليه.. فهو حتما سيصل إليك.
فمتى  باإلساءة..  اإلساءة  قابلنا  إذا   >
عفا  »فمن  تعالى:  قال  اإلساءة؟!  ستنتهي 

وأصلح فأجره على الله«
<  عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس 
املدير..  من  حياء  مهموس  وكالم  منكوس 
فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر 

في الصالة ونقف بني يدي الله؟!
< ال تحسد أحدا بنعمة فأنت ال تعلم ماذا 
ال  فأنت  بمصيبة  تحزن  وال  منه..  الله  أخذ 
تعلم ماذا سيعطيك الله عليها »إنما يوفى 

الصابرون أجرهم بغير حساب«
املطر  فسقوط  نهاية   سقوط  كل  ليس   >ُ

أجمل بداية

ألنني  أبكي  كنت  يوناني:  حكيم  يقول   >
 

َ
َعن توقفت  ولكنني  حذاء  بدون  أمشي 

 بال قدمني..
َ
البكاء عندما رأيت رجال

حماك  حزنك  »أن  ستكتشف:  ما  يومًا   >
من النار وصبرك أدخلك الجنة«

تصدق  بفلوسك  تتصدق  لم  إذا   >
بضروسك!! يعني » ابتسم«    

يستفز  أنه  اإلنسان  عجائب  من   >
لسماع  وينصت  )النصيحة(  سماع  من 

)الفضيحة(
ا 

َ
ض الرِّ  

َّ
إال اليوم  نهاية  من  تتوقع  ال   >

 
ْ

واستعن بالكريم  واستعن  وسترضى.. 
بالرحيم واستعن بالعظيم 

سوى  عنك  يعرفون   الناس  تدع  ال   >
سعادتك!  وال يرون منك إال ابتسامتك 

< إن ضاقت عليك أمورك!  ففي القرآن 
جنتك  

< إن آملتك وحدتك!  فإلى السماء دعوتك 

 كلما أقرأ هذه  اآلية : 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    «
مريم )٩٦( پ  پ   پ  پ« 

باملحبة  أكرمنا  أنه  وجل  عز  الله  احمد 

واملودة  في الله 

بكثرة  األشخاص  حـب  ُيـقاس  فال 

رؤيتهم، فهناك أشخـاص يستوطنون القلب 

مودة رغم قلة اللقـاء..

< قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

كما  الكالم  أطايب  يتخيرون  إخوة  لوال 

يتخيرون  أطايب الثمر ملا أحببت البقاء في 

الدنيا 

ويقول الشافعي:

لوال صحبة األخيار و مناجاة الحق تعالى 

باألسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار

واجمعنا  النعمة  هذه  تحرمنا  ال  اللهم 

تحت ظل عرشك.

شكرا لكم جميعا 
أنكم فى حياتى

مع  كبرت  أرواحنا   
ّ

أن  
ُ

نظن ِلَم   >
تجاعيد وجوهنا وشعيرات البياض 

في رؤوسنا. ..
)الروح حقيقة  ال تشيب( 

للكلمة  ترف  قلوبنا  <  مازالت 
 . تشاغلنا  أو  انشغلنا  مهما  الحلوة، 
 ، نخجل  ولكننا   الحب  كلمة  نحتاج 

نهرب وتضيع أيامنا في الجفاف 
عليه  الله  صلى  الله  رسول   كان 
ما  م 

َ
وِعظ وقدره  مهابته  رغم  وسلم 

رسل به يقول: 
ُ
أ

)يا معاذ والله إني ألحبك(
عنه  الله  رضي  جعفر  <  طرق 
عليه  الله  صلى  رسولنا  على  الباب 
الباب  األمة  رسول  له  ففتح  وسلم 

وقّبله ما بني عينيه.
كلمة  ألحّبتنا  نقول  أن  <  نحتاج 

تداعب مشاعرنا وتجدد موّدتنا 
<  ال تجعل الحياة صعبة بجفائك 

وكن هّينًا لّينًا .
الله  صلى  حبيبنا  عن  يقولون   >

عليه وسلم :
، يناِول الناس يده، وال 

ً
كان سهال

يسحب يده حتى يسحب صاحبه يده 
 نفسـي .. 

ُ
منه ..  فدته

عليه  الله  صلى  قوله   
ُ

تذكرت  >
وسلم:

أال أخبركم بمن تحرم عليه النار! 
تحرم على كل قريب هنيِّ لنيِّ سهل..

<  ليس منا من لم يذق بالًء أو لم 
تنزل دمعته....لكنا نختلف

<  نصيحة محب:
في  الطيب  الكالم  تحبس  ال 
الله   

ُ
وادع واشكر  امدح  أبدًا،  قلبك 

عبادة  الطيب  فالكالم  تحب..   ملن 
وصدقة

الطيب  إلى  )وهدوا   : تعالى  قال 
من القول( 


