
 هبة اهلل                                                                                                  مشاركات خمتارة

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 1

 إبليس مداخـل
 فيجب ،فقط باهلل معلق يكون أن جيب الذي قلبك إىل للدخول طرق ستة اللعني إلبليس

 وإذا منك متكنه من إبليس وصل أين نفسك على وحتكم احلذر تأخذ لكي معرفتها عليك
 . اهلل أعانك. . اللدود إبليس عدو بذلك فإنك عالية مراتب يف نفسك وجدت

 . هم لك حيمل ومل باله ارتاح فعلتها فلو أكفر لك قولي األوىل: الطريقة

 على أنك فتظن قول أو عمل من بدعة لك يزين فإنه األوىل من سلمت فإذا الثانية: الطريقة
 .النار يف ضاللة وكل ضاللة بدعة كل أن وتنسى حق

 الكبائر من كبرية عمل هيو  الثالثة إىل انتقل الثانيةو  األوىل من سلمت فإذا الثالثة: الطريقة
 من صغرية ال" العلم: أهل قال كما اهلل لك يغفر واالستغفار التوبة مع ولكن تذنب جيعلك حىت

 ."االستغفار مع كبرية وال اإلصرار
 الوقت كل معك تكون بصغرية لك جاء السابقة الطرق من سلمت فإذا الرابعة: الطريقة

 شاء وإن. والشهداء الصديقني مع اجلنة يف درجاتك وعلو حسناتك من تنقص حىت ومعظمه
 . الصغائر تلك تُغفر بالتوبة اهلل

. إبليس عند العالية املراتب يف اآلن تعترب فأنت ذلك كل من تبت فإذا اخلامسة: الطريقة
 على مثال   مهك فيجعل. األعلى من أجرا   باألقل يشغلك أن وهي خامسة بطريقة لك فيأيت

 . وهكذا أجرا   األعلى ليست أهنا إال اإلميان من أهنا من وبالرغم األذى إماطة
 اليت أساليبه وأقوى أصعب استخدم ذلك، كل من سلمت فإذا األخرية:و السادسة الطريقة

 من حولك ومن واألقربون األهل تسليط وهي. السالم الصالة عليهم األنبياء منها يسلم مل
 . وإيذائك وإهانتك لشتمك الناس

  ؟ ناللعيـ إبليس عند مرتبتـك عرفـت فهل
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  بتصرف - ةاجلوزي القيم البن القلوب طب
 اآلِمُرون   السَّاِجدون   الرَّاِكُعون   السَّاِئُحون   احلْ اِمُدون   اْلع اِبُدون   )التَّائُِبون   تعاىل: قال :تــدبـّـر وقفـة

 .(اْلُمْؤِمِنني   و ب شِّرِ  الّلهِ  حِلُُدودِ  و احلْ اِفظُون   اْلُمنك رِ  ع نِ  و النَّاُهون   بِاْلم ْعُروفِ 
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  ! نفسك على إبك
 . . املعاصي أمام عظيمة ،الشهوات أمام ضعيفة جتدها عندما نفسك على إبك
 . . فتحتقره اخلري ترى وعندما. . تنكره وال املنكر ترى عندما نفسك على إبك
 الذكر مساع عند تتأثر ال بينما. . فيلم يف مؤثر ملشهد عينك تدمع عندما نفسك على إبك
 .. احلكيم
 طاعة على أحدا   تنافس مل بينما. . زائلة دنيا خلف بالركض تبدأ عندما نفسك على إبك

 . . اهلل
 شقاء. . إىل راحة ساعة ومن. . عادة إىل عبادة من صالتك تتحول عندما نفسك على إبك

  ! نفسك على بكِ إ
 . . الغيوب عالم ملبارزة وحبا  . . للذنوب قبوال نفسك يف رأيت إن نفسك على إبك
 .. الطاعة متعة وال. . العبادة لذة جتد ال عندما نفسك على إبك
 ..  األحزان وتغرقها باهلموم متتلئ عندما نفسك على إبك
 ..  ينفع ال فيما وقتك هتدر عندما نفسك على إبك

 ..  فتغفل حماسب أنك تعلم وأنت
 ..  العمر من الكثري مضى وقد..  الطريق أخطأت أنك تدرك عندما نفسك على إبك
 أن تعلم وأنت..  مواله رمحة الراجي..  العائد..  التائب..  املشفق بكاء نفسك على إبك

 ..  احللقوم إىل الروح تصل مل ما..  مفتوح التوبة باب
 ابتليت فإن..  والفرج والنصر اخلري منه مؤمال  ..  بربك الظن حسن كن املؤمن أيها فيا

 وال باهلل واستعن..  مقداما   صبورا   فكن..  اليسر لتبعه جحرا   دخل لو العسر أن واعلم فاصرب!
 .تعجز
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 الظالم من نقذونيأ ينادي القدس
  ذاهب ينإ للموت
  واجب عندي فاملوت

  الفدا عن حيدأ لن ال
  الغاصب يزول حىت

  الغالب حبقي ناأف
  اهلل قدس القدس

  األقدس الزمان يف تبقى
 واألنفس مالنا وهبنا ناإ ولعزها

  الواهب خيزى هيهات
  الكفن هلا لبست ينإ

  احملن من هابأ لن ال
 الزمن عرب ملكنا هي

  تكن مل ال ولغرينا
  الغاصب متادى مهما

  نادىو  نادتنا القدس
 احلبيب األقصى املسجد

  ترهبا سأفدي قسما
  جميب لألقصى كونأو 
  اجلهاد حق راغب مبويت ناأف

  وعد قد حقا للنصر وربنا
  بعده موت طيب يا

 ذاهب ليهإ ناأو ..  لألبد وعز نصر


