إلى كــل من هام بالبرتقالة
 
 
   أرسلت في 2-8-1425 هـ بواسطة alqasas 
 
 
 
 

أخي الفاضل ،،،، أختي العزيزة ،،،، أبث إليكم كلماتي تلك ،، علها تأخذ بعقولكم ،، إلى شاطئ المصارحة مع أنفسكم ،، لتدركوا كم هو من المخجل جدًا أمرٌ كهذا ،،، وقبل أن أبدأ حديثي معك ،، أخي ، أختي ، أطالبك أن ترفع ببصرك إلى أعلى ،،، نعم الله تعالى أعلى ،، ينظر إليك ،، يرى أحوالك،، ويبصر أفعالك ،، يسمع سرك وجهرك ،، ولا يخفى عليه شيء من صنعك،،




نعم الله تعالى أعلى ،، ينظر إليك ،، يرى أحوالك،، ويبصر أفعالك ،، يسمع سرك وجهرك ،، ولا يخفى عليه شيء من صنعك،،
نعم ،، الله ،، الخالق ،، القاهر ،، العزيز ،، الجبار ،، الملك ،، مدبر شؤونك ، مصرف أمورك ،، يتحبب إليك بالنعم ـ وهو غني عنك ، يكلؤك ويسترك ، يطعمك ، ويكسوك ويسقيك ، وأنت هنا على أرضه ،، تتبغض إليه بمعاصيه ،، تجاهر بانتهاك حرماته ،، ولا تخجــــــــل ،،،
عجبًا والله ، 
عجبًا ، يوم كنت أمامها جالس ، متكئ على أريكتك ، تصغي بطرب ، تنظر بنشوة ، قد همت بمخلوقة ضالة ، وأعجبت برجس ودناءة ، وإن انتحلتْ أسماءً طيبة ، أو عرفت جورًا بالبرتقالة ،، أو كانت ما كانت ،، لتهدم بغيها صروح الدين ،، و تعلي راية الخسة والجهالة ،،، 
والأعجب من ذلك يوم أن كنت تتناقل مع رفقائك خبرها بمدح وثناء ،، تسابق الرياح في الترويج لها ، ولكأنك حزت على خير عميم تود نشره بين أمتك ،،
وما همك أن الله يطلع عليك ،،
وما تحرك فيك ذرة من خجل أن الله يبصرك ،،
بل ما دريت عن آلاف من أمتك تذبح ، وأعراض لبني قومك تنتهك ، وأراضٍ مسلمة تستباح ،، 
فويح قومي ،، كم نجح الأعداء في جعل منا أمة ترقص على الجراح ،،
ويح قومي ،، كم تبلدت الأحاسيس ، وماتت همة الكفاح ،،،
ويح قومي ،، يوم أن تاه كثير منهم في الطرب غدوًا ورواح ،،
ويح قومي ،، يوم أن صموا الآذان عن نداءات النصح وصيحات الإيمان ،، لتذروها الرياح ،،،
ويح قومي ،،، يوم أن صاروا في سكرة لهوٍ بلا حياء من خالق الليل وفالق الإصباح ،،،
ويح قومي ،، يوم أن صار همهم لعب ومتعة ومراح ،،،
فهلا تفكرنا ،،، علنا نستيقظ قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم ولا نواح ،،،

المصدر : قافلة الداعيات
http://www.gafelh.com/ 
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قصيدة عن البرتقالة
ناصر السعيد

غركم مظهر جمـال البرتقالـه ....... ما عرفتوا وش حسبها من نسبها 
لو بها حشمة وتخضع للعدالـة..... كان بين الناس ما هزت كعبها 
هافي أصله وعمـه وآخوالـه ...... همها ترقص وتلهى في طربها 
الجهالة من يناظـر هالجهالـة ...... ما يميز وش محرم من رجبهـا 
واحسايف كيف يخدعكم جمالـه ...... والبضاعة كـل شّـرايٍ قلبهـا 
البنات الحور في نجد الأصالـة ...... الحيا والستر من ربـي وهبهـا 
الفخر بالدين ما هـو بالخمالـة ........ والنحاس نحاس يفرق عن ذهبها 
شف بالي واحـدٍ مبغـا بدالـه ......... عرضها مصيون ما زولٍ سلبها 
ما مشت عريا وداجت بالبقالـه ........ العقل والدين هو غايـة طلبهـا 
والله اني كلمـا شفـت الرذالـه .......... كن جوفي يصهره حامي لهبهـا 
حالة صرنا بها ما هيب حالـه ........ العقايب لا تجينـا مـن سببهـا 
النمل لا طار ينذر في زوالـه ......... كم ديار منعمـه ربـي نكبهـا 
مثل جنة عاد يوم الريح جالـه ........ صب ربك فوقهم حامي غضبها 
العرب غنت على يـالال لالـه ......... والقدس تبكي وتنخى في عربها 
صارت إسرائيل تقتل بالعمالـه ......... الشجاع من العرب منهو شجبها 
والعراق اليوم وضعـه يّرثالـه .......... سلط الله بوش دمرها و نهبهـا 
يالله احفظ دارنا مهـد الرسالـه ........... من أمور تشعل النار بحطبهـا

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به !!

سألني مرة محدثي : هل تعرف البرتقالة ؟
قلت : أعرفها ..
وأعرف أنها تنفع من ( الانفلونزا ) نظراً لوجود فيتامين ( سي ) ..
وهو فيتامين مهم لبناء الجسم والأنسجة ...

كاد محدثي أن يسقط من الخجل ( والضحك ) !!
فأيقنت أنه ربما قصد شبيهة البرتقالة !!
قلت له : يمكن تقصد الجريب فروت ... نعم هي شبيهة بالبرتقالة ...
وقبل أن أكمل ( وصفة الطبيب المتحذلق ) !!
قاطعني ...
برتقاااااااااااااااااالة هذي أغنية !!

قلت له برتقالة تغني ؟!
قال نعم !!
قلت أخبرنا حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذئب يتكلم !!
والبقرة تتكلم . . !!
لكن ما أخبرنا أن البرتقالة ستتكلم وتغني ( بعد ) !!

لملم نفسه في جديّة وتوثّب ..
قال لي : يا صديقي يا ( غافل لك الله ) !!
برتقالة هذي أغنية فيها من السفور والتبرج والعري ما يستحي الطفل أن ينظر إليه !!
قلت : وفي اي سوق تباع تلك البرتقالة ؟!
قال : في سوق الفضائيات الماجنة !!

قلت : ومن يشتريها ؟!
قال : قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا ( محمد ، عبدالله ، مراد ، كامل ) !!

قلت : وضّح !!
قال : شيبان القوم تشببوا... وتندموا أن لم تكن في بيتهم برتقالة !!!
قلت : واعجبي ..
من قوم اعجبتهم القذارة ...
واشمأزوا من العفة والطهارة ..
برتقالة النخّاس 
عندهم أحب من درّة الألماس !!!
تمنّوا أن لو كان لهم الغناء ..
فهم في الوزر سواء !!
" أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير " ؟!!

يا سائلي كفّ الحديث عن البرتقالة !!
إنما هذا فعل البطالة !!
وهمّ الحثالة !!

!!!

أبو أحمد ( مهذب )
منتدى ناصح
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