
قل فّكر �تفّكر � لشي� 
�ال تقل فّكر �تفّكر بالشي�

ببعض  تفكر   �0 �لوطن   =<  vبالرجو فكر  خطأ:  ُيقا� 
�ملسائل �ملهمة... ��لصو��: فكر D �لرجوv >= �لوطن 

�تفكر D بعض �ملسائل �ملهمة.
َ�َعَلى   �Eًُقُعو�َ ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر�4َ  تعا=: ﴿�لَِّذيَن  �هللا  قا� 
 �R)  ﴾aِ;َْْأل��َ َماَ��9ِ  �لسَّ َخْلِق  ِفي  ُر�4َ  َ�َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم 

عمر�4: ١٩٢)
 gَِما َعْن 0َِبي ُهَرْيَرKَ 40ََّ َ;ُسوَ� �هللا � َقاَ�: �ْنَتَهْيُت >َِلى �لسَّ
0ََتْيُت  ُثمَّ  َ�َصَو�ِعَق.  ِبَرْعٍد  َفْوِقي  0ََنا   �Vََفِإ َفَنَظْر9ُ  اِبَعِة  �لسَّ
 oِ;ُِبُطوُنُهْم َكاْلُبُيو9ِ ِفيَها �ْلَحيَّا9ُ ُتَر_ ِمْن َخا َعَلى َقْوٍ
ا  ُبُطوِنِهْم. َفُقْلُت: َمْن َهُؤَالgِ؟ َقاَ�: َهُؤَالgِ 0ََكَلُة �لرَِّبا، َفَلمَّ
َ�Eَُخا4ٍ  ِبَرْهٍج  0ََنا   �Vََفِإ ْنَيا  �لدُّ  gَِسَما >َِلى  َ��ْنَتَهْيُت  َنَزْلُت 
َيْحِرُفو4َ  َياِطُني،  �لشَّ َقاَ�:  َهُؤَالgِ؟  َمْن  َفُقْلُت:  َ�0َْصَو�9ٍ. 
َماَ��9ِ  ُر�� ِفي َمَلُكو9ِ �لسَّ  4ْ0َ َال َيَتَفكََّEَR َعَلى 0َْعُيِن َبِني
0¯د،  (مسند  �ْلَعَجاِئَب.  َلَر9ْ0َ  Vَِلَك  َ�َلْوَال   ،aِ;َْْأل��َ

كتا� باقي مسند �ملكثرين)
قا� �ملسيح �ملوعوE �: �ستعلم عند تفسyِ ﴿0َْنَعْمَت 
َعَلْيِهْم﴾ هذ� �حلقيقَة، �ما قلُت ِمن عند نفسي بل 0ُعطيُت 
من لدÊ; 4 هذ� �لنكا9ِ �لدقيقة، �َمن تدّبَرها حق �لتدبر 
�فّكر � هذ� �آليا9، عِلم 40 �هللا 0خ� فيها عن �ملسيح 

�من pمنه �لذ� هو pمن �ل�كا9. (>عجاp �ملسيح)

قل فوضت ألمر �e فال*...
�ال تقل فوضت فالنا باألمر

�فوضت �ألمر >= فال4 �0 جعلت له �لتصر( فيه.
يقو� �هللا تعا=: ﴿َفَسَتْذُكُر�4َ َما 0َُقوُ� َلُكْم َ�0َُفوaُِّ 0َْمِر� 

>َِلى �هللا ِ>4َّ �هللا َبِصyٌ ِباْلِعَباEِ﴾ (غافر: ٤٥)

 Kَِال ْأ ُ�ُضوgََ{ لِلصَّ َقاَ� �لنَِّبيُّ � : ِ>�Vَ 0ََتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ
0َْسَلْمُت  �للَُّهمَّ  ُقْل:  ُثمَّ  �ْألَْيَمِن،  ِشقَِّك  َعَلى  �ْضَطِجْع  ُثمَّ 
َ�ْجِهي >ِلَْيَك َ�َفوَّْضُت 0َْمِر� >ِلَْيَك َ�0َْلَجْأ9ُ َظْهِر� >ِلَْيَك 
َ;ْغَبًة َ�َ;ْهَبًة >ِلَْيَك، َال َمْلَجَأ َ�َال َمْنَجا ِمْنَك ِ>الَّ >ِلَْيَك. �للَُّهمَّ 
Rَمْنُت ِبِكَتاِبَك �لَِّذ� 0َْنَزْلَت َ�ِبَنِبيَِّك �لَِّذ� 0َْ;َسْلَت َفِإ4ْ ُمتَّ 
ِمْن لَْيَلِتَك َفَأْنَت َعَلى �ْلِفْطَرKِ َ��ْجَعْلُهنَّ Rِخَر َما َتَتَكلَُّم ِبِه... 

(gصحيح �لبخا;�، كتا� �لوضو)
�نو;  �لبشرية،  نو;  �إلميا4   :�  Eملوعو� �ملسيح  يقو� 
�إلميا4 عرفا4، �من فقد�ا فهو E�KE ال >نسا4. من عر( 
هو  �لذ�  �للُّّب  �جتسسو�  فقومو�  �ل�،  عر(  فقد  �لسر 
باطن �لباطن �مع� �ملع� �نو; �لنو;، �ال تفرحو� بالقشو;. 
�حلياK �حلياK! �لبصا;K �لبصا;K! �ال تكونو� كامليتني. هذ� 
ما قلت *م، �فوضت 0مر� >= �هللا. هو ;Ê، �جيد� 
حتت ن�y، �0علم 0نه ال Àذلr �ال يضيعr، �ال �علr من 

�لتائهني. (�لتبليغ)
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