

يجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .


احرص على الرضا والقناعة لا السخط. 


العلم بالشئ أفضل من الجهل به .




المسلمون الحق يحرصون على الإقبال على عمل الخير والإدبار عن المعاصى .


في المواقف الصعبة تظهر الصداقة الحقيقية والصداقة المزيفة .




عاش "تشابلن" في طفولة تعيسة في لندن يتخللها الفقر الشديد والمشقة.


تم إرساله إلى الإصلاحية مرتين قبل سن التاسعة.


تشارلي تشابلن ولد في 16 أبريل 1889 .


. وقد كان والده سكيرا غائبا معظم الوقت عنه وكانت والدته تكافح لكسب المال وقد أٌدخلت مصحة الأمراض النفسية عدة مرات.
 تم إرساله إلى الإصلاحية مرتين قبل سن التاسعة. بدأ "تشابلن" الأداء المسرحي في سن مبكرة، يتجول في القاعات الموسيقية وبعد ذلك عمل كممثل مسرحي وكوميدي.




 كان والده سكيرا غائبا معظم الوقت عنه وكانت والدته تكافح لكسب المال وقد أٌدخلت مصحة الأمراض النفسية عدة مرات.


ولد تشابلن فى العصر الفيكتوري .


عاش "تشابلن" في لندن من  (16 أبريل 1889 - 25 ديسمبر 1977).


منتصف سبعينات القرن العشرين بدأ بالضعف.وبدأ يعاني من جلطات أخرى، مما جعله لا يستطيع التواصل .
واضطر إلى استخدام الكرسي المتحرك جمعت مشاريعه النهائية في سيرة ذاتية مصورة


وفي صبيحة يوم 25 ديسمبر 1977، توفي "تشابلن" في منزله بعد تعرضه لسكتة دماغية خلال نومه،عن عمر يناهز 88 عاماً. 


تميز بمدرسة خاصة في التمثيل، إذ كان يستخدم الإيماء والتهريج والحركات الكوميدية فى أداء شخصياته المرحة والفكاهية.


عمل أيضا شابلن في مجال الإنتاج  .




أدخل ألحانه في موسيقى أفلامه .


تزوج شارلي للمرة الأولى من نجمة السينما ميلدرد هاريس .ثم تزوج للمرة الثانية من "ليليتا ودام الزواج عامين أنجب خلالهما ولديه الكبيرين.تزوج شابلن للمرة الثالثة من نجمة السينما بوليت ولكن حصل طلاق أيضا .تزوج شابلن للمرة الرابعة من أونيل  وبعدما انجبت له ثمانية اطفال.






اضحك العالم في كل الأوقات حتى في زمن الحرب والبكاء، أخفى همومه وتعاسته وفقره ويتمه في قبعته السوداء ليحولها كالساحر بلمسة عصاه إلى نجاح وعبقرية وعظمة، انه شارلي شابلن سيد الشاشة الصامتة
ولد شارلي سبنسر شابلن، في ضاحية فقيرة في لندن في 16 أبريل 1889م، وذهب  الى الملجأ لعدم وجود منزل يأويهو بعد الملجأ، عمل بعض الوقت صبي حلاق ،وفي احد الايام تقع عين شارلو على صاحب عربة كان يمشي مشيه غريبة، وهنا حاول تقليده، وبعدئذٍ اصبحت المشية المميزة لشابلن في معظم ادواره السينمائية، ولا سيما في افلامه الصامتة.
عندما بلغ شابلن من العمر الرابعة والعشرين كانت بداية رحلته مع شقيقه الي العالم الجديد..الى أميركا حيث كان اللقاء الأول لشارلي مع أصحاب شركة "كيستوف" للانتاج السينمائي حيث ولدت هناك صورته التي نعرفها جميعاً والتي اشتهر بها ،صورة الصعلوك الصغير بسرواله الواسع ،وحذائه الكبير ،وسترته الضيقة وقبعته وعصاه الشهيرة وأخيراً ملامح وجهه الغريبة التي تختلف عن وجهه الطبيعي.لينطلق مشواره نحو النجومية، وكانت البداية من الفيلم الكوميدي "أطفال يتسابقون في فينس"، وكان ذلك في فبراير 1914. ثم اشتهر بشخصية "الصعلوك" المتشرد ذي الأخلاق الحميدة والشهامة، تلك الشخصية المبتكرة هي التي طورت من موهبته الكوميدية ، وأصبحت إحدى الشخصيات الأسطورية في هوليود وأنحاء العالم.
لقد صنع تشابلن أفلاماً هادفة صنعت شهرته منذ أن بدأ عام 1914م من بينها (الملاكمة) و(المتشرد) و(حياة كلب) و(امرأة باريس) و (الصبي عام 1921 ) و(حمى الذهب)و (السيرك عام 1928م ) والذي حقق له نجاحاً فائقاً وحصد به جائزة الأوسكار الفخرية .





تزوج شارلي للمرة الأولى من نجمة السينما ميلدرد هاريس، وكان زواجه منها نوعا من الكوميديا.حيث كانت في الـ 16 من عمرها عندما اقترن بها، مما ادى الى نقمة المجتمع الاميركي ضده .
وبعد تجربته شابلن الاولى الفاشلة قرر الزواج للمرة الثانية من "ليليتا" قبل التعرف عليها، أثناء تصوير فيلم "هجوم الذهب"، ودام الزواج عامين أنجب خلالهما ولديه الكبيرين.
تزوج شابلن للمرة الثالثة من نجمة السينما بوليت جودارد، التي أحبها بشدة ولكن حصل طلاق أيضا .
تزوج شابلن للمرة الرابعة من أونيل ولم نكن تبلغ من العمر سوى 18 سنة، بينما كان شابلن في سن الـ 54 و بقيت زوجة للرجل الساخر مدى الحياة، وبعدما انجبت له ثمانية اطفال.
توفي شابلن سنة 1977 عن سن يناهز 88 عامًا، في مساء الرابع والعشرين من ديسمبر، حيث كان بمنزله في سويسرا مليئا بأبنائه واصدقائه، و تركهم ليأوي إلى فراشه تاركًا الباب مفتوحًا كي يشاركهم أفراحهم بعيد الميلاد وفي الصباح عندما ذهبوا ليهنئوه بالعيد كان شارلي شابلن قد غادر الحياة




