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 رشوط قراءة هذا الكتاب :

بريقًا من الشاي ، ا ن كنت ال حتب الشاي  ❀ أ ن تصنع ا 

 فال ُمشلكة ، نتناقش يف ذكل الحقًا ..

 أ ن تبتسم ، أ جل هكذا .. ❀

تُنفذ وتُطبق ما كتبته كل ، فأ ي يشء تسمعه أ و أ ن  ❀

ن مل تُطبقه .  تقرأ ه لن تنتفع منه ا 

َف خذه ولن تندم ،  ع هذا الكتاب ، طاملا أ مسكت بهال تُرج

ن شعرت ابلقليل من الندم فتعال وراجعين ل عطيك لك ثرويت  ا 

 !أ عوذ ابهلل لن أ فعل ذكل تبلغ الكثري من الكتب .. اليت، 

لكرتونًيا فاقرأ ه وال تؤجل ..مق بأ خذه وال  ن محلته ا   عليك .. وا 

ليك ال تتجاهلها ، ن لك كتاب تقرأ ه حيمل رساةل ا  يست فل  ا 

لن  خذ وقتك ، عندما تدخل لكتايبصدفة أ ن تقع عينيك عليه! 

ذن هللا ، س نكون أ صدقاء  بعد  اميفخترج بنفس العقل والقلب اب 

 نوات ومواقف"رمغ أ ين ال أ صادق أ اًي اكن بسهوةل وأ حتاج لس  

ل قول عن فالن صديقي" لكن مبا أ ن عينيك وقعت عىل كتايب 

 وقتًا تمتًعا أ متىن أ ن تنتفع وتقيضفأ نت لست أ اًي اكن ابلنس بة يل .. 

 .بصحبه كوب شاي وبصحبة لكاميت
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 ما قبل املقدمة
 

 

كوب شاي .. وِكتاب .. كوب شاي ودفرت وقمل .. كوب شاي 

.. كوب شاي ِعندما وفيمل .. كوب شاي وجلسة هدوء 

أ ستيقظ .. كوب بعد الظهر والغذاء .. كوب بعد العرص .. 

كوب ِعند املغرب وغروب الشمس " هل طعم ذليذ وشعور 

 خاص .. حرًصا يف الليايل الصيفية"

 .. وهكذا .... كوب مع ُمحارضة كوب قبل النوم 

 .. أ عيش مع الشاي ومع الكتب

ن كوب الشاي هو ُملهمي ..  ا 

. هذا الكوب من الشاي كنت أ كتب .. وأ فكر .برفقه 

 ايقة عالآخر.. ور .. واقرأ   وأ بتسم

س تجدين اترًة أ تلكم ابلُفصحى .. ومرة هيك ابلعامية يعين .. 

ال وأ نت  ن أ زجعك ذكل فتحمل .. لن ترتك هذا الِكتاب ا  ا 

ذن هللا .  .خشًصا أ فضل اب 
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قدمة
ُ
 امل

بع ؟ ابلط  مك حياة س تعيشلو سأ لتك سؤااًل اي صديقي .. 

 س ُتجيبين .. حياًة واحدة

ن اكنت حياًة واحدة فمك س نة س تعيش هبا ؟ ُممكن  أ جل .. ا 

س تعيش أ ربع وعرشون عاًما ، مخسة وثالثون عاًما ، تمكن أ ن 

 يباشا هللا ما شاءتعيش أ ربعون عاًما ، وأ يًضا ُممكن تسعون عاًما 

 هذا دية يف.. ال يوجد أ ب.. هل ستبقى ا ىل ال بد ..؟ ال  .. ولَكن

شعور اال نسان وهو ُمدرك حبقيقة ال مفر ِمهنا .. بأ نه  العامل .. "ما

 سريحل .. س ميوت يوًما ما ؟!!"

نك س تعيش مر  نك س تعيش ُُعًرا واحًدا ا  ة واحدة .. أ و فلنقل ا 

.. 

ولَكن ما رأ يك بأ ن تعيش يف هذا العمر الواحد .. حياتني وثالثة 

 ؟!وأ ربعة ومخسة والكثري .. ما رأ يك 

 أ ليست فُرصة مجيةل !
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من رحلوا .. أ ن هذه أ ن تعيش تسعون عاًما ولكن صدق  ُممكن

التسعون عاًما س تكون اكللحظة .. عندما تنهتيي حياتك ستشعر 

 أ و بضعة حلظات وذهبت ..! وانهتتأ نك ِعشت حلظة 

ادُلنيا  كام قال ُمهجة قلوبنا ُمحمد صل هللا عليه وسمل : ُكن يف

 ر سبيلعاب ك نك غريب أ و

ال كراكب  منا أ ان يف ادُلنيا ا  حتت  اس تظلوقال: مايل وادُلنيا ؟ ا 

 جشرة مث راح وتركها .
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هنا ُمجرد  هن اختبارهذه احلياة ليست حياتك ال صلية! ا  ا ُمجرد أ و ا 

ن عِرفهتا جيًدا .. ولو  رحةل مؤقتة .. لَِكهنا ذليذة وُممتعة ّصدقًا .. ا 

ن فَهمت  اكنت حُتارصك مبعاركها وقسوهتا سرتاها مجيةل وتمتعة .. ا 

ن فهمت احلياة ستُتقن العيش فهيا  اليشء ستُتقنه .. ا 

 أ نت ُمسافر .. دقق وتعمق بلكمة ُمسافر ل ننا س نعود لها الحقًا

 

ِعندما تنهتيي هذه التسعون عاًما لنقل .. س تقول يف احلياة احلقيقية: 

اليه لقد مضت لكمح البرص!!  اي ا 

ا أ ن حياتك ( لتعمل جيدً ايليتين قدمت حليايت تدبر قوهل تعاىل: ) 

 احلقيقية ليست الآن وليست ُهنا ..!

س تعيش ُُعًرا واحًدا .. ولَكن ما رأ يُك أ ن يكون هذا العمر ميلء 

 كثرية !عامر بأ  

 رأ يك أ ن يكون هذا العمر حياتني وأ ربعة وأ كرث ..! ما

ًذا ..  لنُسافر عرب ِكتاابيت .. وأ حِِض معك  اركبنتفق ؟! حس نًا ا 

 كوب من الشاي لو مسحت

 

 بصحبة كوب شاي .. مدحية بسام عليان
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قدمة
ُ
 ما بعد امل

 

 ملاذا أ نت موجود ايصاح ؟!

 أ و بال حمكة أ و بشلك عشوايئ ال هدف هل ؟! ا عن عبثئً أ يُعقل أ ن خيلق هللا شي 

ابلطبع ال .. حاشاه .. خلق المنةل لوظيفًة ما "سأ روي كل قصة عن المنةل الحقًا" .. خلق 

 مثرة الُتفاح لفائدًة ما .. وذلة ُمختلفة ..

 مل خيلُق شيئًا عن عبث .. حىت اذُلاببة لها هدفها يف هذه احلياة ووظيفتهيا !!

أ نت أ كرم خملوقات هللا .. أ نت موجود من أ جل هدف وغاية مجيةل جًدا وال يوجد ماهو 

ال ليعبدون( أ مجل ِمهنا .. نعمل قوهل تعاىل:   ُممتعة جًدا ادة هللاوِعب)وما خلقت اجِلن واال نس ا 

 .. لنعبده.. محًدا هلل أ ن خلقنا وكرمنا 

ئةل .. مل ببعض ال حداث العابرة والزا ابتسامتكمل خيلقك هللا لتحزن .. وال لُتخفي جامل 

خيلقك لتبقى حزين وُمختنق وال تُشِعر نفسك ابلسعادة .. بل خلقك لغاايت رائعة .. 

ل هداف سامية .. لسعادة كبرية جيب عليك أ ن جتدها وحتتفظ هبا .. أ نت برش وِمن الطبيعي 

 أ ن حتزن .. ولَكن قلياًل فقط .. وفقط قلياًل ..

تعرف ِلامذا خلقك .. لن حُتزِنك مشالكك ولن يؤثر بك حدث  جيًدا و ِعندما تعرف هللا

 دنيوي عابر ..

 

ال حياة واحدة .. الِقةل فقط يه اليت هتمت يف احلال لتؤمن ِلنفسها أ قىص  :وقفة ننا ال نعيش ا  ا 

 فائدة يف تكِل احلياة

براهمي الفقي  مقوةل رائعة لـ ا 
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 اال هداء
 

ا ىل من أ حببته ابلفطرة .. ا ىل من هو خليٌل رويح وقلُب قليب .. َمن 

أ قتدي بأ فعاهل ولينه وِصفاته اليت أ حاول أ ن أ متثل هبا .. أ بو بكر الصديق 

.. هيزت قليب لرؤيه أ مسه يف أ ي ِكتاب وأ ي ماكن .. ال يُمكنين أ ن أ رى 

. دامئًا . وأ جتاوزه .. جيب أ ن أ ضع قُربه دعوة .. وقلب .. ولِكمة امسه

 به يف جناتك. امجعيناللهم 

 ايرب ل نك جعلتين ُأحبه هكذا .. ُممتنة

ا ىل رسويل وحبييب .. ُمحمد صل هللا عليه وسمل .. من أ ختيهل يف لُك  

ن أ ساء يل أ حدمه أ و أ سأ ُت ا ىل أ حد ، أ ختيل وجوده  مواقف حيايت .. ا 

ن قُلت كذا أ و فعلُت كذا .. أ حبث يف ِصفات سريته ه و .. هل سريىض ا 

دامئًا ل جد ِعندُه جوااًب ِلعدة مواقف حتُصل معي .. النيب الرمحة .. النيب 

رزقنا ذكل ايرب .  احلنون .. النيب اللطيف .. اللهُم رؤيته .. اللهُم ا 

 متنة ايرب ال نين عىل دين اال سالممُ 

 

اىل أ يم صباح .. ُكتةل احلنان اليت متيش عىل ال رض .. من اكنت وال 

 قليب ورويح واملُشِجعة يل دامئًا زالت س ند

.. الس ند .. ادلامع يل يف لُك وقت وحال .. من يروي يل  أ يب بساما ىل 

احلاكايت ويُعِلمين ِمام علمته احلياة .. أ يب اذلي أ فتخر به وأ مَحُد هللا أ ن 

 هذا هو أ يب أ ان .. اي لها ِمن ِنعمة عظمية .
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ىل   " محمد ، خادل ، أ محد ، أ ماين ، رضوان ، نور ، مصطفى" اخويتا 

ىل   ..صديقايت املُفضالت ا 

 

 ا ىل لك اذلين أ حهبم وحيبونين ، واس متتع ابلشاي بصحبهتم 

 

ىل مجيع ُمحبني  ىل أ ول من احتىس الشاي .. وا  ىل كويب الشاي .. ا  ا 

 الشاي الُعظامء
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ال ِوسعها  ال يلُِكف هللا نفًسا ا 

لنا ..  نو لك أ قدار ربنا خري ا  يش اكتبلنا ونثق حبمكتو بلكملا نعرف ا 

ايه .. ما منخيل أ ي يش يقلقنا أ كرت من مخس دقايق! أ يي .. 

 مخس دقايق ..

منقدر نواجه لكيش ابحلياة بنفس ُمطمئنة وقوية .. واملؤمن القوي 

 هلخري وأ حب ا ىل هللا من املؤمن الضعيف .. وأ مر املؤمن لكه 

 .خري

لنا اا ومساعدتو بقدراتنا وثقتنا بربنمنقدر حنل مشالكنا داميًا بثقتنا 

واليقني التام أ نو ربنا الرحمي .. احلنون .. اللطيف .. ما بيلكف 

 أ ي عبد فوق طاقتو ..

فـ مايف مشلكة بدون حل .. ومايف تعب بيضل دامئ .. ومايف 

قصة ُمتعبة ما أ لها هناية .. لك تعب بيجي بعدو خري كبري وسعادة 

بقصة أ و مشلكة مانك قدها أ و مانك كبرية وحاشا هلل يرتكك 

 قادر تتجاوزها أ و حتلها أ و فوق طاقتك !!

ال ِوسعها   ميانًيا .. يقول بأ نه ال يُلكف نفًسا ا  ا ن هللا يقول لنا مبدأً ا 

ن اكن هللا قد لكفك بيشء ما .. بقصة ما .. مه ما .. ختصص  ا 

مقدورك و ما .. قضية ما .. فا عمل بأ ن هللا علمي بأ ن ذكِل ِبوسعك .. 

ال وسعها    ... ل نه ال يُلكف نفًسا ا 
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هنا قاعد الآيةتفكر قلياًل يف معىن هذه  ة رابنية وأ نت تقرأ ها .. ا 

 ورمحة كبرية 

ال الاس تطاعةايعبادي لن أ طلب منمك طاعة فوق   .. أ ان ال ألُكف ا 

ُملمك أ و مشالك فوق حت ابتالءاتمايف الِوسع .. لن أ ضع يف طريقمك 

 مهوًما ال تس تطيعون حتملها ..لن أ عطيمك .. 

 اي لرمحة هللا ايحلنان الرب 

 

 أ حِض كوبك الشاي وتعال نتفكر يف معىن هذه اللكامت الرحامنية ..

ال يلُكف أ ي : هللا .. ربنا .. الرحمي ِبنا .. احلنون علينا أ كرث من 

أ نفس نا .. هللا الرحمي هو اذلي كتب ال مر كذا والقصة كذا والوضع 

 .. يُرسل للك عبد ما يُناس به الاس تطاعةال يلُكف فوق  كذا .. هو

ننا نعبده  نفًسا: حنُن النفوس .. الِعباد .. حنُن احملظوظون أ ن هللا ربنا وأ 

ال ابلقدر الاكيف .. القدر اذلي تس تطيع معه أ ن حتل  ال ِوسعها: ا  ا 

وتتجاوز وتبتسم .. فـ اجلُندي القوي يضعه هللا بأ قوى املعارك ل نه 

 . عيس تطي

 ضع هاش تاك عىل لكمة يس تطيع .. وأ حتيس رشفًة ِمن الشاي .

أتحب قراءة القصص؟ إن كان ال فلتجرب قراءة هذه 

مكن  القصة .. جرب األشياء التي تكرهها .. ِمن الم 
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مكن أن تبق ى على بغضك لها .. أن ت حبها وِمن الم 

هم أن ت ج رب .. الشيء أجمل من التجربة .. " الم 

وأنا أكره الملوخية .. إلى أن جربت  أعواٌم كثيرة

تذوقها ِعندما كانت عائلتي تأك لها بشراهة .. وِعندها 

 .. كانت أول ل قمة ح ب بيني وبينها "

هم .. لَك هذِه القصة  الم 

 

هذه القصة رواها الُبخاري .. عن الرسول صل هللا عليه 

 وسمل ،، حبيبُنا ونبَض قلوِبنا ..

براهمي عليه خرج   ابنه ومع مع زوجته هاجر السالمالنيب ا 

سامعيل عليه السالم حىت وضعها ِعند البيت .. وليس مبكة  ا 

يومئذ أ حد وليس هبا ماء .. حصراء وجفاف .. وضعها ووضع 

ىل ال ح وابنهمعها ماء ومتر مث ذهب اتراًك خلفه زوجته  ب ا 

ىل أ ين تذهب  براهمي ا  قلبه .. فلحقته زوجته هاجر وقالت: اي ا 

نس وترتكنا  ال طعام وال ماء وهبذا الوادي اذلي ليس فيه ال ا 

 وال يشء؟!

هُل ذكل ِمراًرا وكررت الكهما .. مل يلتفت لها ليك ال  قالت

 حين قلبه 
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 قالت هل: هللا أ مرك هبذا ؟

ًذا ال يُضيعنا هللا ىل قال: نعم .. فقالت: ا   بهناا .. مث عادت ا 

سامعيل   ُمنرشحة الصدر .ا 

قيهنا ي  هذا الرد وهذه الثقة ابهلل .. مك كبرياي هللا !! ما أ عظم 

 حصراء ، حىت ويه يف لن يلُكفها ماال تس تطيع  وبأ نهابهلل

 وجفاف وبال يشء ، تعمل أ ن هللا ال يلكفها فوق اس تطاعهتا

براهمي تركها بأ مر من هللا .. يف حصراء  ِعندما عِلمت أ ن ا 

 ليس فهيا أ حد من البرش وال طعام وال أ ي يشء .. ُرمغ

 صعوبة ال مر .. أ يقنت بأ مر هللا وبأ نه معها يف هذه امِلحنة

 فيف هذه الصحراء  وطاملا أ ن هللا معها طاملا هللا أ مر بذكل

 يه خبري

وكام تعلمون مل تستسمل هاجر .. طافت ِمراًرا وِتكراًرا تبحث 

 عن ما يُساِعدها .. مل تستسمل وأ خذت ابل س باب اليت متلكها 

خذ ابل س باب .. وأ عمل بأ نك يف موِضعك .. وهذا حالُنا .. 

  . املُناسب والصحيح
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ال ِوسعها :: همسة  ال يلُكف هللا نفًسا ا 

ال ما ال يلُكف هللُا نفسً الثانية وتأ مل: )  الآيةأ نظر ا ىل موضع هذه  ا ا 

( اي مجلال ورمحة هذا الرب أ اتها * س يجعل هللُا بعد ُعرس يرًُسا 

 اذلي نعبده !!

 شكره علهيا ..نعمة ال يسعنا 

 ما اذلي فعلناه ِلُنكرم ِبعبادتك اي هللا .. ِلُُنزق هبذه النعمة .

ال ِوسعها وأ خرب بأ نه بعد هذا الُعرس اذلي  قال بأ نه ال يلُكف نفًسا ا 

عمل ع صرًبا .. ولن تتجاوزه .. قال وهو ييتشعر معه بأ نك لن تس تط 

. يرًُسا  .رسقال س يجعل .. س يجعل بعد هذا الع  حباكل أ كرث ِمنك ..

 .. ما اذلي تُريده بعد ذكل ؟ ج.. وسهوةل وفر 

ن  س يجعل الرحمي بعد ُعرسك يرًُسا ، وقال أ يًضا : 
ِ
ا الُْعرْسِ  َمعَ  ا  يرُْسً

مع هذا العرس اذلي تعيشه يوجد يرُس ولطف خفي! لقد أ جخلتنا 

ن رمحته وسعت لك يشء ، ولن ينساك من رمحته  برمحتك ايرب ، ا 

 مي لطيفحاشاه .. رٌب كر

 س ُتفىن املُشلكة اليت يف حوزتك وسزتول .

س ُيفىن أ ملك .. وجعك عىل فقد غائبك .. مهك وتعبك .. لُكه س ُيفىن 

ه ك وتُنس يك مرارة ماشعرت بعِوضك هللا ماكنه بأ ش ياء تُسِعدوس يُ 

نه هو  .. ذكل ل ن هللا رحمٌي ِبك وحنوٌن عىل قلبك ومشاعرك .. وال 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

18 
 

القائل بأ نه س يجعل بعد العرس يرُس .. بعد التعب فرح .. بعد ادلمعة 

آخر . ابتسامة  الليةل . تكلوسعادة .. ِثق ابهلل وال هتمت ل ي يشء أ

السوداء اليت كنت حتياها أ مل يأ يت بعدها رشوق الشمس والصباح 

ال ابهلل وأ نت قوي جًدا همام اكن ..  امجليل؟ فاصرب وماصربك ا 

 

 

 

هانت عليك نفسك لدرجة أن ت ضيع وقتك في  هل

التفكير بهموم كثيرة وت كلفها فوق طاقتها ؟! هللا عز 

 وجل لم ي كلف نفسك فوق طاقتها فِلما تفعل ؟!

ق مل نفسك ماال تطي.. وال ت حَ  الالزمال ت فكر أكثر ِمن 

ِمن هموم وعالقات ضارة أنت بِغنى عنها ومشاكل 

صغيرة ت ضخمها في عقلك لت شِعر نفسك بأنها كبيرة 

 تكاستطاع.. هللا أكبر من كل ما تحمله .. ك له بيدك و 

 .. 

ال تصل لدرجة تهون نفسك عليك!! ال ب د أنه  في أيام 

فردك ال يتجاوزها المر ء مضت تجاوزت معارك بم 

 إال جماعةً !!

 .. صاحبيأنت أقوى ِمما تظ ن يا 
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 األوىل :  اإلشراقة
منا يضع  ُهناك ُمحارضة للش يخ الشعراوي يقول فهيا: "املرُشع ا 

التلكيف مبقدار ِوسع امللُكف .. وحنُن يف حياتنا العملية نفعل 

ذكل .. املُهندس اذلي يضع أ يه أ هل يُعطي ثوهتا كذا ُحصان .. 

ف لها فوق طاقهتا .. فا ذا اكن الصانع من البرش ال يلُكيعين ال حُتمِ 

ال هل الصامء فوق ما تُطيق .. يبقى اذلي خلق البرش يلُكفهم فوق 

 ما يطيقون !! ُمحاٌل أ ن يكون ذكل "

 مثاًل .. هل تضع هبا أ كرث ِمن الالزم حقيبةختيل معي .. دليك 

 !! ال .. تعرف بأ هنا لن تَسع

دليك أ هل حتمل علهيا أ غراضك .. س تضع كذا وكذا وكذا .. وأ نت 

 تعمل بأ نك لن تضع هبا فوق طاقهتا وُقدرهتا عىل التحمل ل نك تعمل

وق وما المكية اليت تس تطيع حتملها .. فلن حُتملها ف محلهاِبمقدار 

طاقهتا .. وأ نت العبد .. البرش .. وهلل املثل ال عىل .. هو يعمل 

 .. هللا يعرفك هللانك .. أ نت التعرف نفسك كام بنفسك أ كرث م 

لن بك ومبشاعرك وبتفكريك .. وبلك ذرة ختصك .. فيعمل بك وبقل 

حُيمل قلبك امجليل الغايل عىل هللا فوق ُقدرته عىل التحمل .. 

وسأ قولها كل مرة أ خرى .. لو مل تكن قواًي ملا وضعك هللا يف هذا 

.. 

  وى اجلنود .فا ن هللا يُعطي أ صعب املعارك ل ق
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  الثانية: اإلشراقة 

حس نًا .. ِمن املُمكن أ نك حتمل قصة ال تس تطيع نفسك البرشية 

 صرًبا علهيا أ و حتِمل مًها وُمشلكة تشعر بأ نك ال تقوى علهيا ..

أ نت تس تطيع وأ نت لها .. أ نت ُخلقت لها .. مبقدورك حلها بلك 

يل ادَلين ل هذا ودله مريض .. وهذا يُطارده  تأ كيد وِبال شك ..

هنار .. وهذا اذلي أ حاطت به اهلموم والغموم واملُكِدرات .. 

وهذا اذلي فقد ودَله .. وهذا اذلي يشُعر ابلُغربة .. وُهناك من 

به .. هذا احلزين اذلي ال يشُعر ابل مان  فقد وادلته أ و خشًصا حُيِ

 .. الضائع .. احلائر .. من يُعاين فراغًا يف قلِبه وجضيًجا يف عقهل

 واملتأ مل .. " ُرمبا تكون أ نت واحًدا ِمهنم " اخملذول.. 

 عركة ُخلقت ذلكلهذا لُكه ُخِلق عىل قدر ذكل العبد .. هذه امل

ا .. غريه ..! ل هنا هل ول نه لها سيس تطيع الفوز هبِ اجلُندي وليَس ل

بحانه وتعاىل مل خيلق شيئًا  ف لُك خشص يف ماكنه املناسب .. س ُ

 .وايئة وحمكة ابلغة .. ال يشء عشبرتتيب وخط عبثيًا .. لُك يشء

تك وُقدر  اس تطاعتكاملريض .. أ اًي اكن .. هذا املرض عىل قدِر 

.. ُرمبا هذا املرض وما تُعانيه من أ وجاعه ُرمبا هذا سبب دخوكل 

 اجلنة .. ال يُلكفك مرًضا فوق طاقتك .
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تمكن أ ن ميوت خشص ابلرسطان وغريه .. فتكون هذه املوتة 

خشص ُمعاىف .. واملهم وال فضل هو ُهناك  منهل وأ فضل  خرًيا

 يف الآخرة ال ابلفانية 

 

هذا اهلم .. هو كل وأ نت هل .. هو أ ضعف ِمنك وأ نت أ قوى ِمنه 

.. ستتغلب عليه ِعندما تُدرك ذكل .. قوي نفسك .. فليس كل 

ال نفسك بعد هللا .. ضع يف عقكل بأ نه ال يشء فوق طاقتك  ا 

ك تعيش يف وتُشِعرك بأ ن الابتالءولَكن نفسك البرشية تمتلل ِمن 

 ِمهنا .. قوقعة ضيقة ال تقدر عىل اخلروج 

 

ودلك املريض .. ُأمك املريضة .. حبيُبك .. صديقك املريض .. 

 مُه حتت رمحة هللا وحنانه

 لن يُلكف قلبك شعوًرا فوق املقدرة .. لن يضع الرحمي خوفًا و

بقلبك جيًدا .. قوي قلبك و ضع فيه هذه  اهمتِمنك ..  مًها أ كرب

 ليسُكن ويعيش جنة ادُلنيا . الآية

ال بذاك ال مل لن تكون قوايً  ال ابلصعوابت ولن تكون انجًضا ا   ا 

اذلي تذوقته ورحل ، الصعوابت ُخلقت لتجعكل أ فضل ، كن 

 ُممتنًا للك أ مر صعب تذوقت مرارته وللك قصة أ تعبتك.
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أ تشُعر ابلغربة ؟ ال ُغربة وهللا موجود .. ال غربة وهللا معك 

 وحيتويك من لك اجلهات واجلوانب .. وجبانبك

أ ِحب هللا مث نفسك .. ِعندها لن تكون وحيًدا ولن تشُعر ابلُغربة 

 .. 

الثالثة : إلشراقة ا  

هنا بني يدي هللا .. وهو أ كرب  هذه الظروف اليت حُتارصك .. ا 

ال  س تطاعةوالامهنا .. ال تتصور أ ن هللا يلُكفك ماال تس تطيع .. 

 حُتددها أ نت .. هللا من حُيددها .

 ات ال تس تطيع جتاوزها .. لن جيعللن يضع يف طريقك عقب

أ قدارك أ صعب من أ ن تتحملها وتتعايش معها .. لن يبتليك بيشء 

 يُفِقدك عقكل

هللا دامئًا تكون عىل قدر حتمكل وقوتك .. فـ هو العامل  امتحاانت

بشؤونك .. ولن يلُكفك برمحته ولُطفه وحنانه ما ال تس تطيع .. 

 الظروف وهمام ضاقت وحهل .. همام جتاوزهأ و ماال تس تطيع 

 ن دامئًا هبذه اللكامت من هللا .. أ يق اةصُعبت احلي
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فاحلياة ُعرس ولني .. ِشدة وفرح .. والفائز من صرب وشكر يف 

الِك احلالتني .. فأ مر هللا لُكه خري ومع لك مه ُهناك حس نات 

 وأ جور تتضاعف .. وُهناك لطف َخفي .. والكثري من اخلريات

آية ِمنه ..خلف لك تعب فرح   عظمي .. ثِق ابهلل وبلك أ

ذا أ راد أ مًرا أ زال  لك مر س مير ليأ يت ابليرُس اذلي يرس .. فاهلل ا 

العواقب لُيتِمه .. ولكنه يُريدك أ ن تصرب وتتعمل وتنضج .. يك 

تدخل اجلنة بعد التعب واملشقة .. فأ نت يف ُدنيا ولست يف جنة 

 ْدُخلُواْ تَ  أ ن َحِسبمُْتْ  مْ أ  : ) ليكون لُك يشء اكمل .. وكام قال تعاىل

لَْجن ةَ 
 
ا أ ُ  يَْعملَِ  َولَم  ّلل 

 
ينَ  أ ِ ذل 

 
هَُدواْ  أ ٰـَ رِبِينَ  َويَْعملََ  ِمنمُكْ  َج ٰـَ لص 

 
فاصرب  ( أ

مبقدورك التجاوز والصرب عىل هذا .. أ نت تس تطيع اي  ..وحتمل 

نه لن يلكفك فوق وردة . رب الصرب .. حىت طاقتك عىل الص. فا 

 .بوسعك يه

هللا ال جيهل خماوفك وال خُيفى عليه صربك وأ ملك ، هللا يُسجل 

هل فَ  جنُوده(و  سلميَان حَيطمنمَُك  )الَ يف كتابه العزيز خماوف منهل! 

ينىس خماوفك أ نت! هل يلُكفك خماوف فوق طاقة قلبك القوي! 

 ؟! حاشاه .. الرحمي ال يفعل هذا ..يفعلأ تظنه 

 ةمة ا وحتس هبا خرًيا ويهعندما تراه يزنع منك أ ش ياء كنت حتهب

الرش كل ، فال تظنه يلكفك ماال تطيق ، س يأ يت يوم حتمده 

 كثرًيا ل نه مل جيعل تكل ال ش ياء نصيبك ول نه أ زالها من حياتك.
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 الرابعة : اإلشراقة 
آن لو مااكن ِبه ا ال هذه الآية لُيطمنئ القلوب لاكنت  أ شعر بأ ن القرأ

 اكفية

ال هذه  نا من هللا لنا لاكنت اكفيه لُتطمنئ أ رواح  الآيةلو مل تكن ا 

 .. بأ نه الرحمي اذلي ال يلُِكفنا فوق طاقِتنا ..

ِعندما تواهجك ُمشلكة ما واهِجها هبذا الآية .. ُقل ِلنفسك هذا 

اهلم أ صغر من أ ن ال أ س تطيع جتاوزه .. هذا املُشلكة ليست أ قوى 

 من أ ن أ جتاوزها .. 

أ نك لها .. وقدها .. وستس تطيع  اعملِعندما تواهجك ُمشلكة ما 

 حلها .. وكل ثواب وحس نات كثرية يف لك أ مر يُتعبك وتتحمهل

 

 ..نه من أ حب ال حاديث ا ىل قليبا  اقرأ  هذا احلديث وتأ مل .. 

قال احلبيب صل هللا عليه وسمل: " ما يصيب املسمل من نصب 

، وال وصب ، وال مه ، وال أ ذى ، وال مغ ، حىت الشوكة يُشاكها 

 .. ا ال كفر هللا هبا من خطاايه" ُمتفق عليه.

ال كتب هللا  " ما من يشء يصيب املؤمن حىت الشوكة تصيبه ا 

 هل هبا حس نة ، أ و ُحطت عنه هبا خطيئة" رواه مسمل .
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ختيل ؟ متاعبك وأ مراضك وأ وجاع قلبك لكها ُمطهرة كل من 

 اذلنوب .. فينبغي عليك الصرب لتنال ذكل ال جر

؟! حىت هللاة .. اي ا اليه .. حىت الشوكة ايرسول ختيل هذه الرمح

 الشوكة .

ختيل .. حىت الشوكة اليت تؤملك أ مل خفيف ال يذهب أ ملها ُسدى 

 .. فكيف بأ وجاعك ومتاعب قلبك اليت حتملها !!

حىت ادلمعة .. حىت اهلم والغصة .. واملشاعر املُكركبة .. حَتمل 

 فهنايهُتا الزوال وكل ال جر والثواب .. س هتون هذه ادُلنيا 

رب قول: مل أ ذق ُحزاًن قط .. فاصيف اجلنة س ت مغسهِعندما تُغمس 

ال أ ش ياء تُسعد قلوهبم ..  وما جزاء الصابرين ا 

  اخلامسة : إلشراقة ا

 شقد مااكنت حياتكن صعبة .. 

، شقد ماكنتوا معدايني مبشالك وظروف  خمذولنيشقد ماكنتوا 

 صعبة وقاس ية

ال وسعها" ةتذكروا هالآي  منيح: "ال يُلكف هللا نفًسا ا 
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مس تحيل ربنا يلكفنا بـ يش فوق طاقتنا .. مس تحيل ربنا حيط 

 بطريقنا مشالك مافينا حنلها أ و قصص ما منقدر نتجاوزها

تجاوزوا ت  ربنا ما بيلكف أ ي نفس فوق حتملها ، داميًا عندكن قوة

 لتحملل  أ حسن ، وداميًا عندكن القدرة واوحتلوا مشالككن وتصري 

 أ ي مه متعب قلبك .. تذكر أ نو زائل 

 أ ي وجع متعبك ومسهرك الليل .. تذكر أ نو مؤقت و رح يعدي

ربنا موجود ، ربنا أ قرب من نفسك أ كل ، وهاليش اكيف ليعيب 

 وطمأ نينةقلبك أ مان 

 "حنن أ قرب اليه من حبل الوريد"

رح  اتهوصفهللا عظمي ورحمي وحفيظ ، ملا نفهم معاين أ سامءه 

 نضل متطمنني بلك ظروف حياتنا ..

مني أ حن خشص عليك! ال غلب رح يقول أ يم! ولو كنيت أ م رح 

عىل أ بنك وختايف عليه وهتمتي يف أ كرت من لكيش ومارح  حتين

 هيون علييك تشويف أ بنك ضايع أ و جمروح ..

ربنا أ رمح من أ مك عليك! ال تقرأ  يه اللكامت وك هنا يش ُمكرر 

ربنا ُمس تحيل يرتك خاطر عبدو مكسور بدون ماجيربو  وعادي!
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.. ربنا بيعطيك دروس وقصص تمكن تكون قاس ية بس يه أ لها 

 حمكة كبرية لتساعدك ابملس تقبل وابل ايم ييل جايه وتقويك ..

يش  د عنو حترموا ملصلحتو ، ملا تبعملا ال م بتحرم ابهنا بتكون مع

 املثل ؤذي أ لو .. وهللبتكون فامهة وعرفانة أ نو هاليش مبيحبو 

 ال عىل .. يعمل مايف نفسك أ كرث ِمنك! وايلسعادتنا هبيك قُرب .

مافيك تنضج بدون هيك قصص وبدون ما تتعب ويصري حبياتك 

مشالك ، ل ن خط القلب بس صار ُمس تقمي بميوت اال نسان! 

 وهيك احلياة

ايك تفقد ثقتك بربنا وثقتك بنفسك ، وتذك ر همام مريت بظروف ا 

 ً  ا اهنا ظروف مؤقتة وبتعدي .دامي

حنان ربنا حماوطك داميًا وبقربك داميًا .. واملؤمن القوي خري 

 وأ حب ا ىل هللا من املؤمن الضعيف

ال ابخل  .ريوأ مر املؤمن لكه خري .. ليش؟ ل ن رب اخلري ال يأ يت ا 

وتذكروا هاملقوةل: أ ولئك اذلين يرتكون لك يشء يف يد هللا ، 

 أ يدي هللا يف لك يشء . سوف يرون يف الهناية

 وكفى ابهلل وكياًل ل مرك وحياتك .

 مدحية عليان  19:51 _17/2/2019  
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 ُهناك اقتباس لطيف جًدا يقول:

 ؟؟ املايض يف واهجتك اليت الصعوابت تتذكر هل

 .. عليك مرّ  يشء أ صعب أ هنا تشعر وقهتا كنَت  و

 .! جتتازها أ ن الصعب من و

 ؟ الآن يه أ ين

  رحلتك أ مكلت و ختطيهتا لقد

ذا و لهيا نظرت ا   خلفك س تجدها ا 

 بك اللحاق ميكهنا ال و..  مبسافات عنك بعيدة

ال نفساً  يلُكف ال" هللا أ ن :يقني عىل كن ذلكل  "عهاوس  ا 
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.. قد حدثت جماعة يف زمن موىس عليه السالم  

فنظر أ حد الفقراء ا ىل اجلبال وقال: اللهم لو اكن يل 

ذهًبا ل نفقته يف سبيكل .ثل هذا مِ   

فأ ويح هللا ا ىل موىس : أ ن اي موىس .. قل لعبدي 

 أ ين قد قِبلت ِمنه صدقته ..
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 ببساطة ..!
 ببساطة .. طريقك ا ىل السعادة يبدأ  بكوب شاي .. وك أ جل !

 َصدقين ..

 !س تفعل ؟لنفرتض أ نك غاضًبا الآن غضًبا شديًدا .. ماذا 

ا جلُس لتحتس يه دون أ ن تُفكر مباُقم بصنع كوب من الشاي .. و 

يُغضبك أ و يُمكنك التفكري حبل لليشء اذلي أ غضبك .. بـ ُمجرد 

ويف لُك  .. ابالسرتخاءلكوب الشاي ستشُعر  احتسائكحلظات 

 تُغِضبك ! رحال ُكن حكميًا وال جتعل توافه ال مو 

 

..  تُقرر التغيري من داخكل .. ميكنك أ ن تتغري عندما ببساطة

 استبدالهاو يُمكنك ذكل طاملا تُريد .. ميكنك تغيري عاداتك السيئة 

ن أ ردت ذكل ببساطة .. فـ ِعلمًيا تتغري العادة بـ  جيابية ا  بعادات ا 

ُمبكًرا ُمدة واحد  الاستيقاظيوًما .. واظب عىل  22ُمدة 

 وعرشون يوًما وس ُتصبح عادة كل.
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لبال سعيد املزاج واخلاطر .. ببساطة ُكن ليك تكون ُمراتح ا

 صديق نفِسك !!

ت .. طاملا أ ن والاهامتمنفسك أ وىل ابحلب وأ وىل ابلصداقة 

ب نفسك فصديق نفسك فأ نت خبري .. طاملا   نل" أ نت " حُتِ

..  انتقادأ ي عارض وأ ي ظرف وأ ي حدث وأ ي  يؤثر عليك

بك الناس  ُحبك لنفسك س ُيعكس وحُيِ

ن م خشًصا ال حُيب نفسه  .. لن نس تطيع أ  لن نس تطيع أ ن حنرت 

نسااًن ال حيرتم نفسه .. " حص وال مش غلط؟ "  حنرتم ا 

 

يشء ُممزي جًدا أ ن تكون بس يًطا يف عامل ُمعقد كهذا .. بس يًطا 

 يف كوكب من التعقيد والتدقيق واحلساابت .. يف حياة أ غلهبا قسوة

ك عىل نفس اتعبوتعقيدات .. ا ن هذا لـ هو اليشء املُذهل .. 

 لتكون بس يًطا .

فـ البساطة يه الرضا .. وأ ن تعيش يومك كام هو وحلظاتك كام 

آمنُت  يه حبلوها وُمرها بلك بساطة .. قال صل هللا عليه وسمل: "أ

رمي اي لبساطة هذا النيب الك ابلقدر خريه ورشه وحلوه ومره" ..

 دوتِنا ..! ق
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. ويعيش .الشخص البس يط يمتتع بشخصية أ كرث راحة من غريه 

 لُك حلظة بلحظهِتا .

 

ببساطة س تكون سعيًدا عندما تعيش ببساطة .. وِعندما تعمل 

أ نه ليس ُمهًِما أ ن تكون قادًرا عىل لك يشء وأ ن تتعمل لك يشء 

 " فال أ حد خيرج من ادُلنيا وهو ُمدرك للك يشء"

ال أ حد يس تطيع ا جناز وتعمل لك يشء .. خفف عن عقكل .. 

رثة الضغوطات تُتعبك وتُقِلقك .. خفف .. ك قلبكوخفف عن 

بليس  وختىل قلياًل وال تعش بعشوائية .. " سأُخربك عن عالقة ا 

 ابلعشوائية الحقًا "

ام ا سعادة وجامل و رواق .. وكِعش ببساطة  فالبساطة حبد ذاهت

قولون ِمن قلب البساطة يأ يت امجلال .. فـ مك هو مجيييل أ ن ي

نساانً   ُمعقًدا واليشء يُرضيك .. الشخص تكون بس يًطا .. لسَت ا 

البس يط هو الشخص الرايض .. والِرىض أ فضل مايف احلياة 

واملُعني كل عىل الكثري من ال ش ياء .. ِعندما ترىض س تكون 

 ُمراتح البال .
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الشخص البس يط ال ينظر ا ىل ما ال ميكل .. بل ينظر ا ىل ال ش ياء 

 عليه مد صل هللااليت ميلكها .. يقتدي حبديث قلُب قلِبنا ُمح

وسمل ِعندما قال: " انظروا ِلمن هو أ سفل  ِمنمك ، وال تنظروا 

 نعمة هللا عليمك" تَْزَدُرواا ىل من هو فوقمك ، فهو أ جدر أ ن ال 

 *أ ي حتتقروا*

ففي هذا احلديث وصية انفعة جًدا .. ولو أ ن الناس أ خذوا هبذا 

م لُك احلديث وطبقوه لعاشوا شاكرين راضني .. بُسطاء يُرضهي

يشء .. أ نظر ملن هو أ قل منك بأ مور ادُلنيا .. من ميكل خمية 

بدل املزنل .. من ينام يف الشوارع بدل اخلمية .. من ال جيد ماكن 

ينام به بداًل من الشوارع .. أ نظر هكذا لل دىن .. وال تنظر ا ىل 

من هو فوقك يف هذه الفانية .. ملن ينام يف قصور وما ا ىل ذكل 

يب وس تط هذا احلديث ستشرتي راحة قلبك .. .. ا ن طبقت 

 ة بس يطة رايقة .. وبسالم داخيلنفسك .. وس تعيش حياًة هانئ

ال يزتعزع ..اشكر هللا عىل ِنعمة الكثرية وال تنظر ِلمن ميكل ما 

ال متكل .. فهو أ يًضا ال ميكل ما متكل أ نت .. ُممكن من جامل 

 اًي اي خفمالروح والقلب والعائةل اللطيفة .. ال تكن ماد

هذا يف أ مور ادُلنيا أ ما أ مور الآخرة فعليك النظر ملن هو فوقك 

اِبُقونَ لتقتدي به وتُسابقه .. " اِبُقونَ  َوالس  بُونَ  كَ ُأولَئِ  الس    الُْمَقر 

 " الن ِعميِ  َجن اِت  يف
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ال ابلرىض ِبام قسمه الرمحن   وتأ كد أ ن الطمأ نينة ال حتُصل علهيا ا 

وهو قسم كل من ال رزاق ما تُناس بك ل نه أ عمل  الرحمي كل ..

 حباكل ..

م دونك لتعمل مك متتكل نع يف ادُلنيا .. وأ نظر ا ىل من هو ازهد

 كثرية ال تُعد وال حُتىص

 هلل .. السعادة لقلبك اللطيف . هيا ُقل امحلد

 

البساطة يه ذلة احلياة .. يه جزء من السعادة والسالم 

نادلاخيل "   . مل تُكن اللُك" .. يه قطعة من امجلال ا 

 

البساطة يف كل شيء ختطف القلوب                   

واألرواح .. سوف تشعر بالسعادة ِعندما تعيش حياتك 

 ببساطة .  

 هللا صل الق كام ، لطيفة ، رقيقة ، الطري ك فئدة قلوهبم البسطاء

 مثل هتمأ فئد أ قوام اجلنة يدخل" : اللطيف احلديث يف وسمل عليه

 يف هللا ىلع تولكوني  ، وطيبة رقيقة قلوهبم أ شخاص ". الطري أ فئدة

 . مهنم اجعلنا اللهم ، يشء لك

 ة ـمغي
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ن أ فضل ما قد حيمهل اال نسان هو الرضا ، أ ن  لطاملا قلت ا 

يرىض عن أ قداره وحياته وعائلته ، أ ن يرىض عن نفسه ، أ ن 

وة رضاه ال قيرىض ِبام ميكل ويرىض بأ ن ِرزقه مناسب هل ، مفن 

 ينظر لرزق غريه

 َف مجيعنا تمزيون بأ رزاق مجيةل

البُسطاء حُصبهتم لطيفة وهينه ، حيبون الضحك والفرح 

والفرفشة ، ال يتصنعون وال يتذمرون ، أ شخاص بُسطاء 

يعيشون لك يوم بيومه ، أ شخاص ال حتتاج للتربير والرشح 

 أ ماهمم ، أ شخاص أ نقياء من ادلاخل ..

ن مل  جتدمه ، سأ تلكم عن هذا يف الفقرة القادمة .. كن مهنم ا 

 

 

 

 شكًرا ملن قال هذا البيت:

 وهبجهتا ادُلنيا ذلةَ  ما يدرِ  لَمْ " 

اي كُؤوِس  من يَُكن ملْ  من  ". رِشابَ  قد الش 
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  كام قال صديقي العزيز دوس تويفسيك : "هذا املُجمتع

قاتل للعفوية التلقائية والسالسة والبساطة .. وعاشق 

 " . ابمتيازللنقد والنفاق والتصنع 

ويقول سقراط: "أ غىن الناس هو من يرىض ابلقليل" . 

 وأ قول هل بأ ن الشخص البس يط هو هذا .. أ غىن الناس .

 

 : 1 وقفة

ذا  املرء ..  يف والعفوية واللطافة البساطة والعمق اجمتعتا 

ن من أ  ، يف تكوينه الشخيص  اكنت جاماًل  من  الناس مجلوا 

ذا خالطته وجدته  قلب ال ينقاكن بس يًطا يأ لفه الناس .. فا 

 لطيف الروح ..

 يسعديل ..فتقول هل: وك 
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 : 2 وقفة

اي  كوب ش؟! قد جتدها يف أ ال ترى بأ ن السعادة بس يطة جًدا

.. يف لكمة لطيفة .. يف قُبةل طفل .. قد جتد السعادة بلك بساطة 

ة قيف رشوق الشمس .. يف جلسة ُمحادثة بني أ حصابك .. طقط

احلطب يف النار .. أ ن تمتىش مع أ حد أ حبابك .. غروب الشمس 

.. القهوة .. الشاي .. دعوة من أ حدمه .. ُمساعدة ُمحتاج .. 

ام صوت املطر ..طعد من حُتب .. يدك بيأ ندويم .. حاممٌ دائف .. 

به راحئة احللوى .. حضور فيمل حت  ة طفل ..كصوت حضحُتبه ..

قراءة رواية قُرب املدفئة .. وجود الكثري من الكتب ..كوب .. 

ع خشص ة ذليذة مثرثرة وحمادث جلسة مع عائلتك ، شاي وِكتاب ..

 ذرة"بليال "ك ، سامع صوت أ مك أ و أ بي،  اكلشوالك يف قلبك

ِعران تفاصيل بس يطة قادرة عىل أ ن تُش .. لُكها مع فيمل أ مني تمتع

ابلسعادة .. أ ش ياء بس يطة ترمس السكينة داخل همجة قلبك 

فـ صدقين .. أ كرث ال ش ياء بساطة يُمكن أ ن جتلب ،  وروحك

ظة يف حل دل مزاجك .. ومن بساطة قلوبنا أ نناكل السعادة وتُع

 سعادة ننىس لُكَ ُمر ُذقناه ..

 لبساطة ِصفة اندرة وفريدة ..ا

 حنُن البرش بس يطون .. لَكن احلياة ُمعقدة أ حياانً 
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 :3 وقفة

ِعندما تتعامل مع خشص بس يط س تكون سعيًدا وُمراتًحا ِمن 

فكرة سوء الِفهم أ و الظن .. فُكن أ نت خشًصا بس يًطا حيبون 

 .الناس حُصبتك ويراتحون ملُجالس تك

بدأ  ا   نُغري حنُن أ نفس نا ؟!ملاذا نسعى ل ن يتغري غريان وال 

حبياتك صاحب بس يط ..  يكون بنفسك أ واًل .. كام حُتب أ ن

 زوج بس يط .. أ خت بس يطة .. ُكن أ نت هذا الشخص أ واًل ..

البساطة عكس التصنع والتعقيد .. الشخص البس يط هني لني 

 .. ال نبياء اكنوا بُسطاء ومتواضعون ..

فس ية .. فاال نسان البساطة يه القاعدة ال وىل للراحة الن 

البس يط ال يتعكر مزاجه بسبب عالقة ُمعقدة .. بلك بساطة .. 

 ا ن اكنت مع خشص ال يس تحق املزيد من الوقت يهُنهيا ! 

س ية عنه .. ما يؤثر عىل حصتك النف  ابتعدبلك بساطة ما يُزجعك 

من عدم  %1.. ولو اكنت عالقة تُسبب كل بعًضا أ و  اتركه

 الشعور ابلراحة فا هنهيا !

 ذكل من أ جل راحتك. افعلأ جل 
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ِعندما تكون بس يًطا لن تكون حباجة لعالقات ُمعقدة يف حياتك 

وأ ايمك الغالية .. ال تُعكر مزاجك البس يط بأ ي يشء .. لُك ِفكرة 

.. فال تُفكر وتضخم أ ي يشء حيدث كل  بس يطة تكون ُمذهةل

 .كسعدك ويكون هُل أ ثر انفع عىل واقع.. بَسطها .. وفَكر ِبام يُ 

 رمضان  29، 30-4-2022 

 

 حنُن العظامء ال نُفكر ِبام ال ينفع وال نُفكر ابلتوافه ..

الشخص البس يط ال يتعكر مزاجه جملرد سكب كواًب من العصري 

 حلدث صفاؤه ع أ وراقه .. مالبسه .. هو أ كرب من أ ن يتعكر

صغري كهذا .. بلك بساطة يُرتب وينىس .. جمرد أ مر حدث 

 ما الفائدة اليت تعود كل بعد الغضب؟! وأ نهتيى !

الشخص البس يط ال حيمل يف قلبه شيئًا عىل أ ي أ حد همام اكن 

.. ال حيقد .. ال يمتىن زوال سعادة غريه من أ جهل .. فللك اكئن 

 نصيب أ حدبرشي نصيبه من السعادة .. ال ينىس هللا 

 .. فالبقاء لل كرث لطافة ادلاخيلُكن بس يًطا من أ جل سالمك 

 وبساطة ..

 فرحوا ، علهيا هللا وأ محد أ ايمك يف الصغرية النعم حتسس

 . بس يًطاو  ُمبتسم دامئًا كن ، جيًدا وتذكرها البس يطة بأ ش يائك
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 : 4 وقفة

ال من اكن   نصيب هلُ البساطة يه أ سلوب حياة ال يتعلمه ويعرفه ا 

وصفاء النية وكرمي النفس وال خالق ومتواضًعا ..  نقاء القلب من

وهذا ما نفقده يف حياتنا احلالية وجممتعنا .. البساطة أ سلوب يصل 

ا ىل القلوب يف زمن وكوكب يتسم ابلتعقيد لك يوم .. أ ن تكون 

خشًصا بس يًطا هذا يعين جامل روحك ونقاء قلبك وحضورك 

 هل وال ملل ِمنه .. ال شبيهاذلي 

يقول جني ويبسرت : ليس املهم هو املتع الكبرية .. ولكن املهم هو 

 الكبري ابملتع الصغرية . الاس متتاع

البساطة يه أ ن تنظر ا ىل ما أ عطاك هللا وكتبه كل يف حياتك 

. فال تيأ س . الامتنانومجليع تفاصيل أ ايمك نظرة رِضا .. وبعني 

عىل ما فقدته وال تكتئب عندما ال متكل ما حُتب .. البساطة يه 

أ ال تنظر ا ىل من هو أ عىل منك .. بل تنظر ِلمن هو أ دىن منك 

.. وِعندها س تعمل بأ ن هللا أ نعم عليك بنعم كثرية ال تُعد وال حُتىص 

 .. وأ ن ُهناك الكثريين ِممن يمتنون حياتك ..

 

ضاك ر يوم بيومه .. برضا هللا وحمبته .. ب البساطة أ ن تعيش لُك 

 برضاك عن عالقاتك وأ حبائكعن نفسك .. برضاك حبياتك .. 
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 أ ن ترى يف لك يوم فرصة جديدة ،ال تُفكر يف أ ي احباط 

أ ن ال تتغري من أ جل أ حد وال تطلب من أ حد بأ ن يتغري من 

أ جكل .. تتقبل لك يشء كام هو .. وحُتِب لك يشء عىل ماهو 

البساطة أ ن تكون صادقًا .. فِعندما تكون صادقًا بدون  عليه ..

 تلكفه فسوف يشعر بك من حوكل ..

البساطة أ ن تُساعد من تس تطيع ُمساعدته .. أ ن تتفوه ابلالكم 

 اللني اللطيف الطيب .. مجيعنا جتذبنا البساطة

البساطة أ ن حتمل .. وتسعى لتحقيق أ حالمك وأ هدافك .. أ ن 

ن ملترمس ُخطه حلياتك وتس   تصل ..  تعني ابهلل عىل حتقيقها .. وا 

بلك بساطة تتذكر بأ ن هللا س يختار كل ال فضل .. فال جتزع وال 

 حتزن فأ مرك لُكه خري ..

 ! متلكهالالبساطة أ ن ال حتقد وال حتسد وال تغار تمن ميلكون ما 

ففي زماِننا هذا .. أ صبح الناس همووسون ابلتصنع واملُبالغة 

 لباس والالكم واللقاءات وال فعال .. والتعقيد .. يف ال 

 اي هللا ما أ حىل البساطة وما أ نقى الشخص البس يط ..!

يف هذا الزمن أ صبحت أ ش ياء كثرية ُمزيفة .. فـ الناس ال تظهر 

كام يه وال يتلكمون عىل طبيعهتم وعفويهتم .. هذه العفوية 

 لصاحهبا ..والطبيعية اليت جتعكل تطمنئ 
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ء تقوم به .. بساطة س يدان ُمحمد صل ُكن بس يًطا يف لُك يش

 هللا عليه وسمل جعلته عىل ُخلق عظمي ..

ُكن كام أ نت .. بس يًطا يف لباسك .. ال تتلكف فوق ماال تس تطيع 

 وال تفعل ماال حُتب 

 يف حواراتك وُمناقشاتك مع من حوكل ، ُكن بس يًطا يف الكمك

 .. اقرتاحاتك.. يف نصحك للغري .. يف ترصفاتك .. يف 

ن احلياة بس يطة ومجيةل ولكن ُهناك من يُعقدها "ُقلنا سابقًا أ هنا  ا 

ُمعقدة يف بعض ال حيان" .. خشص حتصل هل ُمشلكة من مشالك 

احلياة اليت ال بُد ِمهنا ليتعمل وينضج .. ُمشلكة س تعلمه الكثري 

. ويُضخم د حياته .ولكهنا مؤملة وقاس ية .. فيجزع ويكتئب ويُعق

استيعابه لها وحلها ..  شلكة سزتول مبجردمُ  ال مور .. ويه

ول مثل لك املشالك .. هل تتذكر تكل املشلكة اليت ُمشلكة سزت 

لكة املُش حصلت كل منذ عامان ؟ ال أ ظنك تذُكرها .. هل تتذكر

اليت حارصتك وأ ملتك وجعلت ليكل هناًرا !! أ مل تزول ؟ ذهبت 

 يطة ..س  وك هنا مل تكن .. بسطها ايصديقي .. بسطها فـ يه ب 

 نهس يقرؤو  ملن ، البُسطاء لل شخاص ُمس هتدف الكتاب هذا

 نمل ، فهيا لينتقدوا ا ن اكن ُهناك اخطاء يتفقدوا أ ن دون

 ينفعهم ام يأ خذون اذلين للبسطاء..  سوء دون أ كتبه ما س يفهمون

.. 
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 برش يعنامج  فنحن أ خطاء عن حبث ودون ببساطة س يقرؤونه ملن

يط لن ، البس   اكماًل  احلياة يف يشء يكون ولن..  اكملني ولس نا

 يرتصد أ خطاء غريه ، تراه حلًوا اكحللوى ..

 وأ قولها كل مرة اثنية: ا ن مل جتد خشًصا بس يًطا َف كن واحًدا .

 : 5 وقفة

 ؟!أ ليس الشعور ابلآخرين هو ما جيعلنا برش

 !؟أ ليس من مزياتنا كبرش أ ن نشعر ونتفاعل مع مشاعران 

 دليه قلب يشعر به ، يشعر بغريه ،هكذا الشخص البس يط ، 

 وليس قلب فوالذي ، قلب يضخ ادلم فقط ..

الجئ  صخشتراه يتأ مل عند رؤيه خشص ُمحتاج ، خشص فقري ، 

من حروبه ، يتأ مل لرؤيه مظلوم ، مسكني ، وحياول املُساعدة 

ن مل يس تطيع فال ينىس هؤالء من ُدعاءه ، ايلنقاء قلب كهذا  وا 

 القلب ..

نسااًن بال مأ وى ، ال ماكن وال طعام ، ال تس تطيع ختيل أ نك ت رى ا 

ُمساعدته ، تلجئ لدُلعاء وتساعده به وأ نت تعمل بأ ن ادُلعاء يُغري 

نه أ قوى سالح ..  ال قدار ، ا 
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تدعي هل ، تتذكره يف صلواتك وتدعي أ ن يُساعده هللا ويرزقه 

من حيث ال حيتسب ، تراه بعد ُمده وقد أ صبح سعيًدا مأ واه 

 ، طعامه ورشابه متوفران .. موجود

زقه هللا كل ور اس تجاب: ها قد عندها س هيمس كل قلبك بـ أ ن

 .. شعور أ ن هللا يس تجيب يكفيك ..

اال نسان البس يط قلبه قلب طفل ، من املؤسف أ ننا ككبار 

 يش يخ!! ك"قال يعين!" تكرب وترتك قلب

 داخكل ، تكرب وترتك قلب الطفل يسكنتدفن الطفل اذلي 

 وتسري يف احلياة .. بداخكل ناك اذلي

داخل لك منا طفل ، رجاًل كنت أ و امرأ ة ، يف العرشين أ و 

 ه ..به وال تدفن اهمتالس بعني من ُعرك ، يف داخكل طفل ، 

احلياة مرة واحدة َف عشها ببساطة ، احلياة انجضة  جئت لهذه

وقاس ية ولكن ال مشلكة من بعض الطفولية َف هذا لن جيعكل 

ولية روحك بني الطف اجعلحت يف ُعر املائة ، تش يخ ولو أ صب

 والناجضة ..

طيفة للطفوةل أ وقاهتا املمزية وللش باب أ وقاته الل للك وقت حلظاته 

وعندما تصبح جعوًزا س يكون هناك املزيد من الاس متتاع 

واللحظات احلكمية الهادئة ، للك ُعر فرتاته املمزية واللطيفة ، 
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 ،ك يف مجيع مراحل حياتك وهذا الطفل اذلي بداخكل سريافق

ع .. أ ن تتسابق م ة أ ن تركض ، أ ن تأ لك غزل البناتال ُمشلك

أ لعاب أ ن تلعب يف حديقة أ حفادك ، أ والدك ، أ صدقائك ، 

وتس متتع ، عش حياتك وكن مرًحا فهيا ، حافظ عىل هبجة الطفوةل 

الثة أ ان يف الث ، شاهد أ فالم الكرتون ، س بيس تون وغريها ،

 يشن وأ اتبعها ، الحالًيا ، ال زلت أ حب أ فالم ال من والعرشون 

ميكنك  ،ورميي وماولكي زلت أ شاهد زورو وكوانن وفلونة

ال ُمشلكة ُمطلقًا ، همجتنا عليه الصالة  مشاهدهتم مع أ حفادك ،

اكن و  والسالم ، اكن يُسابق عائشة ، واكن ياُلعب ال طفال ..

ابق يل أ ن أ س مرًحا ، مل يقل لقد أ صبحت يف ال ربعني كيف

 زوجيت وكيف يل أ ن أُمازح طفاًل وأ العبه ..!

أ ن  اخرتَف عش طفوليًا ، انجًضا ، وبس يًطا ، يف لك موقف 

تعيشه بلك مايف داخكل ، عش لك حلظة بلك املشاعر اليت 

 كيفام اكنت عش واس متتع بلك ال ختجل من مشاعرك حتملها ،

 رحل ..ت قبل أ نمجيةل وتمتعة ، اس متتع هبا فاحلياة  بساطة ..

3-5-2222 
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 : ا رشاقة

السعادة ليست ُمرتبطة بـ الِغىن وكرثة املال وغريه .. السعادة 

 يه أ ن تكون بس يًطا .. أ ن تفرح بأ قل ال ش ياء دليك ..

 فـ ُكن بس يًطا تكن سعيًدا .

 

لطاملا أ حببت الريف لبساطته .. وهدوءه .. أ ان صديقة 

 والُعزةل الريفية النقية .. مع كوب والكتب البساطة والرِقة

 شاي ..
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أ سعدك هللا بقدر تكراري للكمة بس يط .. بساطة .. بس يًطا .. 

 يف هذه الفقرة .. 

ا بنفسك .. بأ ي يشء حققته يف أ ايمك ولو اكن بس يطً  افرحغمية:  

أ مانك يف .. بالنقية كل ودعواهتم  أ صدقائك.. بصحتك .. بـ حمبة 

مزنكل .. بصحبتك للصاحلني .. جبعل أ حدمه يبتسم من لكمة 

و اكنت مجلاليات حياتك ول انظرُقلهتا .. بتحقيق هدف صغري .. 

 بس يطة وأ شكر هللا .

ةل لطيفة ئدامئًا .. أ نت متتكل حصة جيدة .. ومتتكل عا ابتسم وردة:

متتكل يوًما جديًدا ومجياًل .. ا ن  لك يوم أ نت.. وال مه من ذكل 

ن أ ذنبت ميكنك  أ خطأ ت البارحة .. يُمكنك التصليح اليوم .. ا 

 أ بتسم مجليع تفاصيكل الصغرية والكبريةالتوبة والرجوع .. 

 وأ ش يائك اللطيفة .. ُكن بس يًطا قنوعًا .. تكن سعيًدا ِبام متكل.

ادقًا دام ص "ال تقلل من شأ ن أ ي فعل همام اكن بس يًطا ما ا ضاءة:

وانبًعا من القلب، ال تس تصغر أ ي لكمة طيبة همام اكنت صغرية، 

ن احلياة احلقيقية يه تكل ال فعال البس يطة واللكامت اليت  ا 

تنرشها هنا وهناك. ا ن احلياة اليت تزخر ابلغىن يه تكل اليت 

 نعيشها وقد مل انها بأ ش ياء تؤثر عىل الآخرين حنو ال فضل."

 جمهول*
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 بسيًطا ؟!كيف تكون 

بلك بساطة ُكن كام أ نت .. ُكن عىل طبيعتك .. عىل حقيقتك .. 

 ال حتاول أ ن تكون غريك ..

ِبام متكل .. ال تنظر ِلمن هو أ عىل وأ غىن وميكل أ كرث منك  اسعد

 ِلمن هو أ دىن .. ِبام معناه ِلمن ميكل أ قل ِمنك انظر.. 

 ..فليس ال دىن ابلشخص ال قل .. خريمك عند هللا أ تقامك 

ال تنظر ملن ميكل قرًصا بيامن أ نت متكل مزناًل عاداًي أ و خمية .. فـ 

من أ عطاه يشء أ عطاك أ ش ياء .. هللا حيرمك من يشء ويكرمك 

 لك خشص وهل ِرزقه يف هذه احلياة ويعوضك بأ ش ياء كثرية ..

 

لطاملا اكنت ا حدى الصديقات تبيك لوحدهتا .. تبيك كيف حرهما 

..  أ ن هللا ال حيرم أ ًخا لها أ و أ ختًا "معر أ ن متتكل هللا من شعو 

أ ان أ ثق أ ن هللا مينح دامئًا .. يُبعد ماال يُناِسبنا ويُعطينا ما يُناسبنا 

 " .. ولكن ال حيرم أ حًدا

تنظر مجليع اال خوة بعيون دامعة .. تبيك عندما ترى أ ختني مًعا 

 وأ خت وأ ب وأ م ت لوجدت يف حياهتا زوًجا لها ك خ.. ولو نظر 

 هو لها لُك يشء .. لكهنا تنظر ملا فقدته وال عوضها هللا بزوج  .. 
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 متلكهتااتنظر ملا متكل .. تنظر ليشء فقدته وتنىس النظر ل ش ياء 

هذا طبع اال نسان ينىس النِعم الكثرية ويتذكر ال ش ياء القليةل  ..

 اليت مل يكتهبا هللا هل ل هنا ال تناس به وحلمكة جيهلها ..

ال ويعوضه يف املُقابل بأ ش ياءال حيرم هللا عبدً   ا من يشء ا 

 "مع أ ن الرحمي املُعطي ال حيرمنا"

ال ويعوضه يف : ال يُبعد هللاأ قولال حص أ ن  َف   عن عبًدا يشء ا 

 ، كل ةوسعاد خرًيا هو يشء من حيرمك ال هللا، املُقابل بأ ش ياء 

ن  كبري عطاء حرمانه فا ن حرمك وا 

حداهن مل يكرهما هللا بأ طفال .. ولكن عوضها هللا عن هذا  ا 

الشعور بأ ش ياء أ كرب .. لرمبا اكنت داعية تُريب أ بناء هذه ال مة 

وخيرجون رجااًل ينفعون ادلين واجملمتع .. لُرمبا عوضها هللا بدل 

آخرة ..   ال طفال بعمِل تُنتفع به .. ُدنيا وأ

ذ ِمنك يشء مادي يأ خذ منك يشء ويُعطيك أ ش ياء ..ولو أ خ

 دنيوي يكفيك أ نه أ عطاك اال سالم .. أ عطاك السمع والبرص ..

ُهنا اليشء يُفقد أ و كام قيل: ما فُقد يف ال رض يُسرتد يف السامء 

ما  .. فال يشء يضيع يف احلياة .. ِعند هللا لُكَ يشء موجود ..ا 

نك خبري .. ما يف الآخرة .. ويف احلالتني ا   يُعوضك يف ادُلنيا وا 
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ِبام متكل وُكن كام أ نت .. ُكن راضيًا .. فـ حياتك يمتناها  رىضا

 س متتعاال الف .. أ موال وبيوت وأ زواج وُمتع هذه ادُلنيا الزائةل .. 

 ..هبا وال متلكها .. فـ حنُن ُهنا ال منكل أ ي يشء صدقين 

ن ، كل وسعادة خرًيا هو يشء من حيرمك ال هللا  ا نف حرمك وا 

 . كبري عطاء حرمانه

 

 مجيع ما حوكل الآن .. فاين ..

نه شعور جيد .. تفكر به قلياًل ..   حقًا ا 

 

" قال احلافظ بن ُسفيان: جلست ا ىل ُعرو بن دينار س نني ، 

س بحان هللا ! عن جامل مفال قال يل لكمة تسوءين قط" 

 ُمعارشة هؤالء البُسطاء!
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ما أ مجل أ ن تكون خشًصا بس يًطا ال يتلكف الناس حبضورك .. 

وال تُعقد ال ش ياء .. ُمبتسم وراِض .. حلو املعرش .. لو تعرفت 

عىل خشص ُمعقد يفتعل ُمشلكة ِمن لك يشء .. يُعقد ال مور .. 

قصة ال تس تحق الكثري ولكنه يُضخم جحمها " وخيرب الكوكب 

ة ال خوفًا من أ ن يفهمك بطريق أ مامهبنكده" تتحاىش قول لكمة 

تُناسب ما ُقلته .. حتسب ِلام تقوهل معه خش يًة أ ن ينقل الكمك 

"ويهُبر عليه" جلس ته عبارة عن .. أ نت تعمل .. ل نين أ ظن أ ن 

ذلي هذا اُهناك خشًصا يف مثل هذه املواصفات يف حياتك ..

نه هو .. خشص عبارة عن  تشقلب عىل ابكل الآن .. أ جل ا 

ن اكن قريًبا فتجنبه وال تُطيل حُصبته . اعزتهل. ُمشلكة . . .. وا 

آخره .. " هللا يصلحو يباشا"   فال نفع هُل معك ال ُدنيا وال أ

 التافهون لفخمة ال تُدخل فهياياتك امن تُصاحب بعناية .. ف  اخرت

 اي خفم ..

آخر .. ُمبتسم .. يراك فُيصافك  لطيفة  سامةاببت وختيل خشًصا أ

. . خطاؤون.. ا ن أ خطأ ت أ مامه ال يُدقق فلُكنا .. حديثه هادئ 

ن نطقت بلكمة بغري  قصد ال هتمت فهو لن جيعل هذ اللكمة حمور  ا 

 الكون

ال ينقل الكًما فهو ُمرتفع عن هذه الصفات .. تتلكم ِبال حساب 

 معه وبلك راحة ل نك تعمل بأ نه لن يفهمك بطريقة غري حصيحة ..



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

59 
 

س كل بدل ل نك تعمل بأ نه س يلمت عندما تتأ خر ابلرد عليه ال تقلق

عكس الشخص الآخر .. سيهتمك ئة .. االس بعني عُذًرا م

 " ال !ارشح ووقهتاابلتجاهل واال هامل ولو ُكنَت كذا لـ كذا "

وال هتمت  طعهااق حاجة كل بعالقة حتتاج هبا ا ىل التربير والرشح .. 

.. 

ن اكن حبياتك خشًصا كهذا فـ جيد .. أ دامه هللا كل لآخر فس ن ا 

ن مل يكن فـ ُكن أ نت هذا الشخص ..و  ، ُكن واحًدا من هؤالء ا 

.. وأ ظنك لطيفًا وبس يًطا وحلًوا كـ حلوى اجلدة يف كرتون 

 س بيس تون .

 

ال ابهلل" فهذه كزن من كنوز اجلنة!  ِذكر: ُقل: "ال حول وال قوة ا 

 حال ىلا   حال   من كل ولحتَ  ال أ يختيل فضلها وختيل معناها .. 

 . ابهلل ا الضيق  بعد سـعةٌ  وال العرس بعد يرس وال

ا ن واهجتك مشالك مل تس تطع حلها َف حوِقل ، ا ن هللا ميكل 

 حلها.

 تتجّرد نيح حبياتك، تعرّست قد كثري ل بواب املفتاح يه "احلوقةل

! ختيب نأ   كل أ ىن   اتّم، بقني للقدير ال مر سائر وتُولك قدرتك من

 الصدق ميلؤهُ  ِبقلًبا واحده مرة قُلّها" ابلعدد ال ابلصدق أ نه وتذكر

 قلها." *ُمقتبسالتع  وأ نت مرة ئةام والتُقلها
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 يُروى أ نه يف زمن موىس عليه السالم ..

 اكن أ حد البُسطاء يعمل راعًيا للحمري ..

 فقال: اللهم لو اكن كل حامًرا لرعيته كل مع محريي ..!

يًدا .. شدفبلغ ذكل موىس عليه السالم .. فغضب غضًبا 

ين ُأحاسٌب الناس عىل  ليه .. أ ن اي موىس ا  فأ وىح هللا ا 

  قدر عقوهلم ..
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 ُمتعة احلياة باِل ا نرتنت
ال ما أ شعر به ا   ال أ عرف كيف ابدأ  .. ولكن لن تشعر بذلة

عندما جُتربه .. أ عمل أ نك مللت من ذكل .. رسائل كثرية .. 

أ خبار كثرية .. صور .. مقاطع .. ُمشاهدات .. الياكت .. 

لكرتونية تُشتت العقل .. أ نت ال تعيش حياتك  ُمحاداثت ا 

ن ُكنت تعتقد ذكل ..   جيًدا وا 

ن اكنت أ غلب دقائق وساعات يومك تقضهيا برفقه هاتفك  ا 

 فأ نت لست خبري..!

 عش واقعك .. عشه كام جيب أ ن تعيشه ..

 واس تفد وانفع نفسك ِبام متلكه عىل هذا الهاتف .. ال اس متتع

 .. ال تُفرط يف ذكل . اس تخدامهتُفرط يف 

قدر  ابتعدو التكنلوجيا فهيا الفائدة وفهيا الِضر .. ُخذ الفائدة 

 هلعن ما يُِضك .. ال تقل يل ليس دليك ما تفع ما تس تطيع

وهذا الهاتف وس يلتك للك يشء .. كفاك اي يف حياتك 

ب لكمة رجل تُطلق عىل .." عىل فكرة .. يف لغة العر  رُجل

 وتأ كد" احبث..  ًضااملرأ ة أ ي
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ال سعادتك  ما تريدهلك  موجود عىل هذه الشاشة .. ا 

احلقيقية! ُكنا يف السابق .. أ ايم الزمن ادلائف .. الهادئ .. 

عكس زماننا اليوم زمن الضجة والرسعة وقهل الربكة .. ُكنا 

 تلفاز لنُشاهد مع العائةل حلقة جديدة منجنمتع عىل شاشة ال 

برانمج ما .. ننتظر يوم ُمشاهدة هذه احللقة ونشعر بذلة 

 املُشاهدة .. لك يوم حلقة .. تُصبح روتينية ذليذة نس متتع هبا

 احللقات موجودة .. ال ُمتع والالآن لك الربامج متوفرة .. لك 

صودة ة مق.. كرثة وجود ال ش ياء وتوافرها هذه حرك اجامتعات

د عن ماتُري احبث.. لك يشء متوفر بشلك ال يُصدق .. 

 وس تجده فوًرا .. وهذا التوفر ُممل 

صاحب هاتفك وال جتعهل يرسقك وميلكك .. اس تخدمه ِبام 

ينفع وال تس تخدمه لُتضيع أ وقاتك الغالية وساعات ُعرك .. 

من سيتفهمك فـ أ هاًل به ومن لن يتفهم فـ "براحته" هذه 

 ك سواكطوير ذاتوليست حياهتم .. لن هيمت أ حد بتحياتك 

 أ نت خترس وقتك عىل ما ال ينفعك وهذه جرمية!

.. ومن  فهذا خفم وانحج ابتعادكمن س يحرتم وقتك وس يفهم 

 لن يفهمك فأ نت لست حباجة لوجوده .. دعه خيرسك
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الكثري من الوقت وحان وقت  قد أ ضعت ا ىل اليومأ ظنك 

 "الصحصحة"

من يشء سليب وهو  الانتقالحنُن سنُساعد أ نفس نا عىل 

نا و مواقع التواصل .. ا ىل يشء اتف التقليل من اس تخدام هو 

جيايب وهدف حصي وهو العيش يف الواقع أ كرث ..   راطوالاخنا 

يف حياتنا العملية أ كرث .. وترس يخ عادات حصية أ كرث وهمارات 

جيابية تُساعدك يف حياتك .  ا 

 

ت اليت قرأ هتا .. كام قال نس مي نيكوالس: "ا ن من أ مجل املقوال

الفرق بني التكنلوجيا والعبودية هو أ ن العبيد عىل دراية اتمة 

 بأ هنم ليسوا أ حرار".

حقًا لقد صدقت اي نيكوالس .. عبيد لل هجزة .. هكذا أ صبح 

عاملنا .. مك أ ان ُممتنة أ نين حصوت .. وحتررت من هذه العبودية 

 ..تعة ومُ وأ عيش يف سالم  ..

ن تنقطع عن وسائل التواصل  أ نت ختاف أ ن يفوتك شيئًا ُمهًما ما ا 

 كس يفوتفرتة .. تُرى هل س تفوتك منشورات ُمهمة ؟! هل 

خرب عاجل! أ م رساةل خطرية وعاجةل ورضورية من صديق 

 حيتاجك؟ 
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 هل حصل ذكل خالل تواجدك اليويم؟

 هل حصل ذكل يوميًا ؟

 هل قرأ ت منشور همم غري حياتك؟! 

 بداًل من خوفك من ذكلقد تفوتك بعض املنشورات .. ولكن 

 ركز عىل ما يفوتك وأ نت تقيضوأ نت بعيد عن مواقع التواصل 

نه ل مر جيد جًدا أ ن تفوتك ال مور اليت حتصل  علهيا ..! وقتك  فا 

 عىل هاتفك فقط .. ! لطاملا اكنت أ موًرا غري هامة .

 .س يصكل حمتًا .صدقين س تعمل ابخلرب اجليد واليسء .. 

ن الغرب مل خيرتعوا هذه الهواتف ا ال ليشء سليب .. ا ال   س تعبادالا 

الناس .. ومه أ ذكياء .. لقد حققوا ذكل حرفيًا .. "ومىت اكن الغرب 

 هممتون مبصلحتنا ويسعون ذلكل"

ملن مت ُصنع الهاتف اي ترى ؟ ال ذكياء فقط مُه من يس تفيدون 

بيًدا لها ..أ ميش يف الشارع وال يكونوا ع  الاخرتاعاتمن هذه 

تفهم الناس تمسكون هبوا وسرتى معىن العبودية لهذه ال هجزة ..

ديد ش ابس تغراقورؤوسهم لل سفل .. ينظرون لشاشة الهاتف 

عائلتك .. وس تجدمه مع أ قاربك أ و  اجلس.. ال يرون ا ال هو .. 

 يه!!الشاشة ولُك تركزيمه يف اجللسة عىل ماحتتو  ُمس تغرقون هبذه

 ايلسخافة ذكل .. وايلقةل النضج يف ذكل ..
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املواقع  لُك هذه واخرتعتتفكر ملاذا ُصنع الهاتف وملاذا ُصنعت 

نس تغرام و تويرت وفيس بوك وغريها !! مارك مصم الفيس بوك  من ا 

وقال بأ نه يقيض وقته يف قراءة الكتب!! ال يس تخدم الفيس! .. 

 يعيش حياته ويُرفه عن نفسه ..

 أ نو ملاذا ؟!

 

رمغ فائدة هذه املواقع يف حياتنا ولكهنا السبب ال كرب يف ا ضاعة 

 أ وقاتنا 

ن أ ضعت وقتك ف تستمثرتعمل كيف  أ نت وقتك ال كيف هتدره .. ا 

تُضيع ُعرك .. ننتفع من الهاتف ولكن الِضر أ كرث .. وأ نت تعمل 

 اي صديقي .

دمانك عىل هاتفك ايه ِعند  من عالمات ا   اظكاستيق.. تفقدك ا 

ليه قبل من نوم ك .. وقبل النوم .. تشعر أ نك حباجة للنظر ا 

.. وِعندما تكون يف اجامتع عائيل تتفقده يف لك  خلودك للنوم

حني .. تشعر أ نك ال تس تطيع ا خامد حاجتك املُلحة ا ىل تفقده 

 وتفقد لك مواقعه وتطبيقاته.
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لقد اكنوا أ ذكياء ِعندما ربطوا ادلوابمني يف الهاتف .. هذا الهرمون 

و ه ملوجود يف جسدان .. وهو يُعزز الشعور ابلسعادة واملُتعة ..ا

 .. املادة الكمييائية اليت تُساعدان يف تشكيل عاداتنا

الهاتف به يشء جديد لُك يوم .. لُكام فتحته ُهناك خرب جديد 

ومنشور جديد ورساةل جديدة .. فـ هناك دوابمني يفرز يف 

دمان .. جيعل الشخص يف حاةل  ادلماغ .. ُمتعة جديدة وسعادة وا 

رغبة ُمس مترة يف اال مساك هباتفه وُمتابعة لك ما حيدث والرد عىل 

.. لك تطبيق حيتوي عىل يشء جديد وأ نت يف حاةل  ءلك يش

 ُمس مترة يف املزيد واملزيد .. وتشتت وعدم تركزي

جع.. أ و تلقي رساةل ل خبار أ و مشاهدة يشء جديد قراءة ا اب أ و ا 

مور هذه ال   أ و منشور جديد .. ة نرشهتا ..رأ و تعليق عىل صو 

اليت تتفقدها بشلك يويم عىل هاتفك وتتفقد هاتفك من أ جلها 

فراز ادلوابمني .. وُهنا تشعر ابلسعادة  .. هذه ال ش ياء حُتفز ا 

وابلتايل تُصبح ميال ا ىل املزيد من هذا الشعور اذلي يُفرز 

 . وهوعن مصدر هذا الشعور . الابتعادويصعب  ادلوابمني

 هاتفك

ُهناك  جر اكنذات مرة محلت تطبيق لكرتون ال مني .. يف املت

حرتت أ هيم أ ختار .. فأ ان أ حب ال منيشن مئات التطبيقات .. ا
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انية عرش مث فاخرتتحرتت .. رًيا .. وكرتون أ ايم الطفوةل .. اكث

 .. شعور السعادة والذلة اكن ذليًذا .. تطبيقًا وةمت بتحميلهم

ن اذلي أ حبه .. دلي مثانية عرش تطبيقًا وأ الف سأ شاهد الكرتو

ال فالم وال مني .. ُمتعة رائعة سأ ختار من بيهنم فيلًما وأ حِضه .. 

ولكن هذا مل حيصل! كرثة توفر ال ش ياء جيعلنا منلها .. مل أ شاهد 

 مهنم فيلًما واحًدا .. كنت أ تصفحهم فقط وأ خرج .. 

 د .. واحد جي قبتطبيأ حذف مجيع التطبيقات لتس متتع 

فلقد تيرس لنا لك يشء عىل هذا الهاتف ، ويف الوقت نفسه 

ع فقدان الكثري وتعقد الكثري ، ل ن توفر لك يشء جيعلنا ال نس متت

 كام جيب.

 

قرأ ت يف حصيفة أ مريكية عبارة تمتازة جًدا .. قالها خرباء يف 

 مصممة والتطبيقات اذلكية الهواتف أ ن قالواالصحة ال مريكية .. 

فراز لتحفزي خاص بشلك  ركت جعل هبدف..  ادلوابمني ا 

 !! رأ يت هل!  علينا صعباً  أ مراً  هواتفنا

تعال معي ل خربك بأ رضار هذه ال ش ياء .. ولنحتيس كواًب من 

الشاي ونقرأ  عن ُطرق التقليل ِمنه .. فأ ان ال أ قول كل أ تركه 
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. . هنائًيا ..ُهناك أ ش ياء تُفيدك به .. قلل منه قدر ما تس تطيع

 أ س بوعًا بعيًدا عنه وأ  عش يومان 

ُخذها نصيحة مين .. عندما ترى نفسك بأ نك لست خبري بقرب 

ا عنه قدر م ابتعدهذا اليشء أ و أ ن هذا ال مر سليب عليك .. 

تشاء .. يشء أ و خشص أ و ماكن .. طاملا شعرت بشعور سليب 

حنوه ابتعد .. ال تس تحق أ ن تشعر هكذا .. هذه احلياة ال يوجد 

 املناسب. .. ُكن خبري يف املاكنا يشء يس تحق الشعور املُر فيه هب

أ نت تمسك هباتفك وتعمل بداخكل أ نك تود التقليل منه وجتربه 

 احلياة الواقعية وعيشها بلك تفاصيلها بعيًدا عنه ولو قلياًل ..

 جتعكل عاجًزا عن التقدم خطوة بذكل ..ولَكن حاجتك املُلحة 

املُهم .. ُخذ .. هذه أ رضاره السلبية .. وأ ان أ عمل أ نك تشعر 

بثالثة مهنا عىل ال قل .. قرأ ت الكثري من الكتب وحبثت 

هذه  خلصتاس تابلكثري من املقاالت ومن مضن حيايت وجتربيت 

 ال رضار ومجعهتا كل ..

: النظر ا ىل الهاتف بشلك ُمس متر يوميًا  1ُخذ الِضر رمق واحد 

 القدرة عىل اال بداع . .. يُقلل من

  قهل الرتكزي .: 2

 التشتت .. اذلهين وغريه. :3
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نفس الوقت ..  يفتُشاهد مقطع حزين ومقطع ُمضحك  :4

" لن تُركز عىل يشء ولن تُركز بيشء .. "وهذا ُمتعب لعقكل

 هذا جُيهد عقكل ويُتعبه.

 ضياع الوقت بأ ش ياء خسيفة أ و غري ُمفيدة . وهذا أ عتربه اكرثة. 5:

 التأ ثري عىل ادلوابمني والس يطرة عليه. 6:

 الشعور ابلُصداع .. وابلضياع أ يًضا. 7:

راء عىل كرات ادلم امحلاال شعاعات املُنبعثة من الهاتف تؤثر  8:

 املسكينة .

 يؤثر عىل التواصل احلقيقي بني ال شخاص احلقيقيني . 9:

لكرتونًيا .. ُخذ مثااًل  وترد  بكتت .. فأ نت بتواصكل مع خشًصا ما ا 

عىل لك لكمة .. ولكنك يف الواقع لست حباجة للك هذا التلكف 

.. ترى أ شخاص يعربون عن مشاعرمه جيًدا يف مواقع التواصل 

ياتك أ نت ح  م عىل الواقع!! وهذا غلطٌ كبري ..ولَكن الربود يسكهن

 حتياها يف واقعك .

يؤثر وكرثة أ صدقائك عىل اال نرتنت .. س   اال لكرتوينكرثة تواصكل 

عىل عالقاتك يف واقعك .. ف قلل من هذه الصداقات .. 

لكرتونًيا يكفي .. ثالثةأ و  صديقني  ا 
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.. ت اصل معهم بشلك دامئ عىل اال نرتنحىت أ صدقاء الواقع ال تتو 

 .. فال يشء أ مجل من لقاء العني ابلعني التقهيم

معك .. تُفكر .. تكتب يف عامل النت .. عند حتدث أ حدمه 

وحتذف .. مث ترسل لكمتك .. بيامن يف الواقع ردة فعكل الطبيعية 

 .. ردك الرصحي .. قوكل الثابت بال تعديل

عاملك  يف اجعهلالتعامل مع الناس  من حياتك تتعمل .. فنون

 ..  الافرتايضالواقعي وليس 

 الملاذا كرثت املشالك بني الناس ؟ أ حدمه يرى صاحبه ُمتصل و

جُييب عىل رسائهل .. حيزن ويُزجعه ويهتمه ابال هامل .. املنشورات 

فه مت ا بعقول الناس .. خشص اتالسخيفة السطحية اليت يزرعوهن

جعهل و  قصتهمن  اس تخرجهالنه من أ حدمه .. فينرش منشوًرا ُخذ

قاعدة .. يقول مثاًل مبا معناه: من مل هيمت ابلتحدث معك يوميًا فهو 

ال يكن كل أ ي مشاعر مفن حيبك حقًا سيش تاق كل لك يوم! 

أ و مثاًل مبا معناه أ يًضا : من ابتعد عنك ثالث أ ايم قل هل أ ن 

جيعلها ثالث س نوات! ماهذه التفاهة ! دلينا أ صدقاء ال نتحدث 

وحنب بعضنا ُحبًا ال يوصف بلكامت ..  ا ال لك شهر مرة ..

 تس تفزين هذه املنشورات اليت أ ثرت عىل عقول بعض الناس ..

 جتعل ال فالعالقات والصداقات ال عالقة لها بكرثة التواصل ..

 ال تكن سطحًيا كن ُعيقًا .. هكذا الكم يدخل لعقكل الواعي ..
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ب .. حتُ ايفىت .. ليس ابلِضورة التواصل اليويم بينك وبني من 

احلياة تشغلنا .. وأ مجل أ ايمنا يه تكل اليت نقضهيا بعيًدا عن هذه 

قهل التواصل ال عالقة لها ابحلب وجحمه .. التواصل ال هجزة .. 

 اليويم بينك وبني هللا .. بينك وبني نفسك .. !

وجتاهل  ماهامتقهل هو وهناك من يزرع بعقول الآخرين أ ن الرد املتأ خر 

 و و واخل! منشورات تتداولها الناس لزنع العالقات ..

 

دس عىل حماداثته .. والسبب أ نين أ ق يف الردأ ان أ كرث خشص يتأ خر  

أ س متتع و  وقيت .. وأ همت أ ين أ وزع دقائقي .. وهكذا أ شعر جبامل حيايت

 ، وأ نه ال وقت دلي للهاتف وحماداثته ..هبا 

عندما حيتاجين خشٌص ما .. مبوضوع همم أ و سؤال أ و حيتاج لكن 

ت وأ جعل هل وقنصيحة . فـ عيوين هل .. عندها أ جيب بلك حب .. 

ولكن حماداثت ودردشات وقصص ال نفع مهنا!! هذه خمصوص .. 

 لكرتونيةاأ مور قد نضجنا عهنا .. هذه حتتاج لقاءات واقعية ال دردشة 

 .ُمضيعة للوقت

ال ينفعك  اعىل م هتدرهجيًدا .. وقتك هو حياتك . .ال بوقتك  اهمتفـ 

.. أ س متتع بوقتك ال رضر من قضاء وقت لطيف ولَكن ال جتعل أ غلب 

س متتع به الوقت اذلي ت ، أ وقاتك عىل التوافه واحملاداثت والتصفح 

 ليس وقتًا ضائًعا ولكن أ عرف كيف تس متتع به وأ ين ..
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 !مس توى الهرموانت: التأ ثري يف  10نأ يت للنقطة رمق 

 وكيف ذكل ؟ 

بسبب التالعب ابدلوابمني .. وشعورك ابملتعة يف لك مرة 

تُمسك هبا هاتفك .. يعتقد اخلرباء أ ن جسمنا يطور حاهل 

اال دمان السلويك هذه .. حنو الهاتف .. من الضعف أ ن تكون 

ال القراءة  ن والكتب والشاي كُ ُمدمنًا عىل يشء ايصديقي! "ا 

 ال تُدمن عىل يشء يِضك وال ينفعك ." ُمدمنًا علهيا

 الاس تجابةو ابلتوتر املرتبط الرئييس الهرمون هو الكورتزيول

 ترتفع زيولالكورت مس توايت ا ن: "جرينفيدل ديفيد الطبيب قال

 ندماع  أ و منك، قريباً  أ و يديك بني هاتفك يكون عندما دليك

 ذهه يف جسمك بأ ن وأ ضاف". تسمعه أ نك تعتقد أ و تسمعه

 تفحُّص يف ابلرغبة يُشعرك ويبدأ   الارتياح بعدم يصاب احلاةل

 . التوتر ذكل من للتخلص الهاتف

 بصحتك اليت يه أ غىل من لك يشء حرفيًا .. اهمتفـ 

 قهل التفاعل .:  11الِضر رمق 

ال داعي ل ن أ رسد .. أ نت تعمل أ ن كرثة تفاعكل عىل مواقع 

التواصل س يقلل من تفاعكل يف حياتك الواقعية .. طاملا تقيض 
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يًا فمك ساعة تقضهيا مع من عرش ساعات يف اس تخدامه يوم 

 ؟! حتهبم

اة ولهذا تلجئ ل صدقاء النت .. احلي كال تقل ال أ صدقاء يف واقع

لهيم ... ميكنك التعرف عىل  ةصغري  . البرش من حوكل والنظر ا 

 وُمصاحبه من هو مناسب .. 

صديق واقعي يف اليد أ فضل من عرشة عىل اال نرتنت ! ولكهنا 

نرت  ليست قاعدة طبًعا م ِنعمة نت أ وفياء وحصبهت.. دلينا أ صدقاء ا 

 وِرزق .

ء النت هراًب من واقعك .. ال أ قول ال اأ نت تُكرث من أ صدق

تصادق أ حًدا .. صادق وأ حهبم .. ولكن ال تستبدهلم بأ صدقاء 

الواقع وال جتعلهم حمور احلياة وتعمتد علهيم .. "ابل صل ال جيب 

ال عىل هللا مث عىل نفسك الاعامتدعليك   "ا 

دلي أ شخاص غاليون عىل قليب كثرًيا ..  ُأِحب أ صدقاء النت و

أ متىن و من مضهنم صديقة صاحلة يه أ نقى وأ لطف من عرفت ، 

ولكن ليس من احلمكة أ ن يكون وقيت هلم  أ ن ننجمع يف الواقع ..

وأ ن يكون تواصيل معهم أ كرث من أ كرث من وقيت ملن أ رامه! 

اتف وطاملا أ ن قضاء الوقت عىل اله تواصيل الواقعي مع ال قربون!

من أ جكل ومن أ جلهم ،  َف اعتدل .. يِض بصحتنا وعقولنا ..

 التوازن أ مجل يشء يف احلياة ..
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 حيرتم. . هللا يف وحُيبك الطاعة عىل يُعينك صديقًا كل اكن ا ن

 صديقًا هذاف ..  الصحيح الطريق يف السري عىل ويعينك وقتك

لكرتونيًا  ا تتنفسطامل وجوده عن تتخىل وال به متسك صاحلًا ا 

ن أ ما لكرتونيًا صديقًا اكن ا  ..  غةالفار  وادلردشة..  للتسلية ا 

 ما ذاه َف ..  الضائع والوقت الساعات يف الطويةل واحملاداثت

 .وحلياتك كل رضر بأ نه وأ خربك عنه أ حتدث

 ا ىل الافرتايض العامل وأ صدقاء اال لكرتونية الصداقة تؤدي قد"

  قد بل ، والواقعية احلقيقية ابلصداقة العميق الشعور فقدان

 والتقرب احلقيقيني ال صدقاء مع التواصل يف صعوابت تسبب

 سائلو  عىل الفرد اعامتدية من وتزيد ، معهم احلديث أ و مهنم

دمان فرص تعزز وقد الاجامتعي التواصل  قتبسمُ " *الانرتنت ا 

 .واقعيةال للصداقة كبديل اال لكرتونية الصداقة مع تتعامل ال

 تالعالقا أ ن: فهيا تقول عبده س ناء لدلكتورة مقوةل هناك

 يف ةيقيق احل  للصداقة جيًدا بدياًل  تكون أ ن ميكن ال اال لكرتونية

 من لهروبل  وس يةل الانرتنت صداقات اكنت ورمبا ، الواقعي العامل

 .الواقع

فـ صدقين .. لُكام زاد الوقت اذلي تقضيه عىل الهاتف ومواقع 

 لكام قل الوقت اذلي تقضيه يف صدقاء اال نرتنتالتواصل وأ  
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وهًجا لوجه مع من حوكل .. وابلطبع هذا س يجعل من التفاعل 

نشاء عالقات جيدة  يف واقعك الصعب عليك ا 

من لعنة هذه الشاشات أ نك عندما تقع يف مشلكة مع أ حدمه 

س يفهمك بأ لف طريقة خطأ  .. ولن تتفهمه جيًدا .. ال يوجد نربة 

صوت ونظرة عني .. وكام نعمل بأ ن العني يه "مغرفة الالكم" أ ي 

ن مل يتحدث أ حصاهبا .. للعيون لغة ُعيقة أ ن ا لعيون تتحدث وا 

 وواحضة .. للعيون لغة لن تراها عىل هذه الشاشة .

 

 .. يتعلق مبا رسدته سابقًا .. 12الِضر  

لكرتونية! اخزتان: 12  املشاعر يف رساةل ا 

: ُمقارنة حياة الشخص بغريه عىل الواقع .. ك ن تُقارن حالتك 13

ال يشء وخشٌص ما ينرش صورة هل وهو يف الآن وأ نت جالٌس بِ 

أ حد املطامع .. وحوهل ما ذل وطاب من الطعام والرشاب واملُتع .. 

أ و صورة ل حدمه  جبانب س يارته الفرياري الفخمة .. تُقارن .. 

وتُقارن .. وهذا هو المكني والفخ .. تقارن حياتك أ و حلظتك 

ال امجل   ع ..!يل واملمتاحلالية حبياة أ حدمه اليت ال ينرش مهنا ا 

 : وأ مه نقطة .. ضياع الوقت .14
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 اس تخدام الهاتف .. ُكنا نتحدث عن أ رضار اال فراط يف

 بنفسك .. اكتشفهاخرى وهناك نقاط ا

ح  دى املواقع سأ نقلها كل ..قرأ ت معلومة ُمفيدة يف ا 

 "واًل كس" خمك جتعل أ ن اذلكية للهواتف ميكناكن عنوان الفقرة: 

 هاتف مقر حفظ ا ىل حباجة تعد مل اذلكية، الهواتف ابس تخدام

 خريطة مابس تخدا املدينة أ حناء مجيع يف طريقك عىل العثور أ و

 ل حباثا وتظهر عنك نيابة ال ش ياء هبذه اذليك هاتفك يقوم –

 ا ىل يؤدي أ ن ميكن اذليك هاتفك عىل املفرط الاعامتد هذا أ ن

 .العقيل الكسل

ذا  خارج ، بعد عن املعلومات ختزين عىل القدرة الناس أ عطيت ا 

 هل يكون قد تما ، ذكل عىل اعامتًدا أ كرث يصبحون فا هنم ، دماغهم

 كبري شلكب  معمتدين أ صبحوا ل هنم الناس ذاكرة عىل سليب تأ ثري

 تذكر عىل ةالقدر  همارة يفقدون فا هنم ،اخلارجية املساعدة تكل عىل

 ملساعدةا تكل غياب يف التجديد، من تمكن قدر بأ كرب ال ش ياء

 .اخلارجية

 تكل يه املعلومة .. 
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ُخذ هذه العبارة مين وأ متىن أ ن تُظللها .. حياتك أ وىل هبذا الوقت 

ميداي" .. حياتك أ وىل هبذا الوقت من هاتفك  السوش يالمن "

عينيك عن هاتفك وعش حياتك  ارفعومواقعك اال لكرتونية .. 

 احلقيقية والصحية واملُمتعة .. "ال تقل حياتك ليس هبا ُمتع .. فهيا

الكثري .. ولكنك ال تراها الآن بسبب التشتت وامخلول وعدم 

 نت فيه"أ  الرتكزي اذلي 

 خدمهاس تيف حياتك وس تجد ما يُسعدك غري هاتفك ..  احبث

كن ال لءة ما يُسعدك .. و قلياًل وأ س متتع مبشاهدة ماحتبه .. وقرا

 مك .. ال تُدمننه .. وهذا الهدف .يس تخد جتعهل

 

 أ مجل قصة ابلنس بة ا كل هيه قصة حياتك ..

ال يُعقل أ ن تقيض هذه احلياة وأ نت جالًسا عىل مواقع التواصل 

والتطبيقات واملُحاداثت اال لكرتونية وادلردشات اليت ال فائدة كَل 

آخروية!!  ِمهنا ال دنيوية وال أ

كام يقولون ابلعامية "شغةل اتخدك وشغةل جتيبك!" ال يُعقل ذكل 

 اي صاح ..!

 اها"اليت تمتن احلياة عىل لتحصل بوسعك ما أ قىص ابذل"
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ال تنىس أ ن ال شخاص اذلين تعرفهم عىل اال نرتنت مه 

لهيم وال تيسء ل حدمه   ..برش ِمثكل فأ حسن ا 

 

ايك أ ن  جبانبك ،وال تُمسك هباتفك وأ نت تتلكم مع خشص  ا 

عندما حُتدث أ حدمه ضع هاتفك جانًبا ، فهذا ،  تفعل ذكل

خشص جيلس معك وأ نت تمسك  .. الاحرتاممن أ ساس يات 

شعوره وهو يراك غري  هباتفك! ما قهل الاحرتام هذه ! ما

 هممت بالكمه !!
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 الهاتف . اس تخدامأ و التقليل من  الابتعادهدف 

 ضع ساعة ُمحددة للهاتف.ساعة واحدة للتطبيقات ..  ❀

 أ وقف اال شعارات من لك التطبيقات.  ❀

ك ابكًرا .. فـ النوم رضوري حليات والاستيقاظالنوم ابكًرا ..  ❀

.. ُقل لنفسك ما اليشء املُفيد واملُهم اذلي سأ فعهل بعد العارشة 

 مساًء ؟! هذا ما ساعدين عىل النوم يف العارشة مساًء ابلضبط.

تحفز ت يك حدد أ هداف اليوم الثاين من الليل .. قبل النوم ،  ❀

 ..  لالستيقاظ

. .الوحدة ليست ُمشلكة ايفىت .. يُمكنك أ ن تقرأ  كتااًب  ❀

الكتاب أ فضل صديق يُمكنه ُمشاركتك ُعزلتك .. ميكنك أ ن 

تقوم  ونفسك .. أ   لوحة .. أ ن ترشب كوب قهوة بصحبة ترمس

لحظات ميكنك فعل الكثري يف هذه ال ببعض الامترين الرايضية ..

مساك هاتفك.  ليس ابلِضورة ا 

 

يقاف وهو ، حقًا جذري يشء فعل ميكنك"  كهاتف تشغيل ا 

 . ديفيس ديفرا"  .اخلاصة حياتك واس تعادة
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✭ما اذلي نفعهل بداًل من ا مساك الهاتف ؟!  ✭  

   آنقراءة  واال كثار من النوافل وال ذاكر. القرأ

 .قراءة الكتب 

  تعمل علوم ادلين .. يُمكنك ُمشاهدة احملارضات عىل

 فع.ان واس تخدامهاليوتيوب .. ُهنا يكون الهاتف جيًدا 

 .جيابية  تطوير همارات وعادات جيدة وا 

 .تعمل لغة حُتهبا 

  تواصل مع جسدك: مارس اليوغا .. احصل عىل

 مساج خفيف .. دلل نفسك.

 "التلوين والرمس. "ولو اكن ُعرك مثانون 

 ج مع ال صدقاء وهًجا لوجه ..أ و دعوهتم لزايرتك اخلرو

.. ليس دليك أ صدقاء ؟ حس نًا .. عائلتك مه  أ فضل 

مبُشاهدة عيون وادلتك .. صوت  اس متتع..  ال صدقاء

 أ ابك .. حِضكة ا خوتك وقصصهم ..

  حدد مواعيد ل ش ياء ُممتعة ميكنك القيام هبا بدل

 الوقت اذلي ُكنت تقضيه عادًة عىل هاتفك.

  عداد  ذليذ أ و حلوى حُتهبا. طعاما 

 .زايرة من حتب 
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 اللعب مع حيوان أ ليف. 

  الانتباهمارس التأ مل .. مارس مترين تقويه . 

 السطح  متىش يف الشارع قلياًل .. يف احلديقة .. عىل

 ال ُمشلكة.

 ُمالعبة طفل. 

  .. ارمسك س شاي ..  ارشببدل اال مساك هباتفك 

 .اقرأ  روايةاحصل عىل كوب قهوة .. شيئًا .. 

 كتااًب ُمحدًدا وضعه قُرب رسيرك بداًل من هاتفك. اخرت 

 دقائق للتأ مل  10دقائق ا ىل  5ُمنبه ُمدته  اضبط

 .والاسرتخاء

 . تأ مل الغروب مع كوب شاي 

  مساك فكر بأ ش ياء أ خرى ميكنك القيام هبا بداًل من ا 

 الهاتف.

رأ سك .. وأ غلق هذه الشاشات .. فوجودك حمدود  ارفع :وردة

بد .. فال تُضيع حياتك وال تقع يف الفخ   ❁وأ ايمك ليست لل 
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عن الهاتف: الابتعادالنتاجئ بعد   

 وجود وقت زائد وتنظمي هذا الوقت. .2

نسان .. فـ عاًرا  اكتساب .2 اخلصوصية والغموض لال 

عليك ايصديقي أ ن تُشارك لك حلظاتك وحراكتك 

 وسكناتك عىل مواقع التواصل!!

تطوير همارات ُمفيدة بداًل من تضييع الوقت عىل  .3

توافه ال مور. " وكام ُقلت كل .. حنن العظامء ال هنمت 

 ابلتوافه". 

 زايدة ثقتك بنفسك بأ نك تس تطيع فعل ذكل. .4

زيك عن غريك .. فليس امجليع هيمتون بتطوير ذاهتم مت .5

 وُمخالفة القطيع .. ا ن اكن الناس ُمدمنون فال تكن. 

 قضاء وقت أ كرث مع أ حبابك ومع نفسك . .6

ذا زال  .7  .لهاتفك فقد عرفت املاُكفئة ايصديقي اش هتاؤكا 

 

غرفة نومك ماكاًن لهتدئه نفسك قبل  اجعل" قة:اا رش 

غرفة نومك ماكاًن جتد فيه الهدوء والراحة  اجعلالنوم ، 

 بدون هذا الهاتف وُمشتتاته.
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ُقل لنفسك : ال حاجة يل للرد يف التو .. فـ أ نت ببساطة 

مساكه للهاتف وانهتيى الالكم.  خشص يُنظم وقت جلوسه وا 

 أ وقف ا شعارات التطبيقات .. الآن ! ❆

حداهن تقول: كنت أ حب بعض هذه التطبيقات حقًا ، لكن  ا 

 اليشء الغريب هو أ نين ال أ فتقدها عىل اال طالق.

فـ كام ُقلت كل .. الغرب هدفهم أ ن جيعلوان ُمس تعبدين ل ش ياء 

دمان الهاتف واال كثار من  اته مواقعه وتطبيق اس تخدامكهذه .. ا 

اكمل  يُكركب نومك وحصوتك وال جيعل دماغُك يسرتحي بشلك

لك ُعيق .. وال حىت التفكري بش .. وال تس تطيع النوم بشلك

 .. افعلهاُعيق .. ذلا .. 

 

ن قُدرتنا عىل احلفاظ عىل تركزيان  . قد .وُُعق أ فاكِرانا 

 لسبب يفا حرفيًا .. وطبًعا الهاتف وتطبيقاتهتعرضت لل ذى 

 .ذكل
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. ال حبياة سلمية هادئة . واس تقراركعن هاتفك ..  ابتعادكعند 

هموا ويُدركوا يف  اجعلهمِمنك ومن تأ خرك ابلرد ..  س يزنجعهتمت مبن 

أ ن وقتك غاِل عليك .. الصديق احلقيقي سيتفهم ذكل .. ومن لن 

 يتفهم دعه يذهب فال حاجة كل به وللتربير هل يف لك وقت.

 .. 52أ عد قراءة بداية الصفحة 

 

  كـ نصاحئ أ ان أ فعلها وتُسعدين :

  اس تخداميُمكنك ُعل أ ماكن وتواقيت حُيظر فهيا 

الهاتف .. مثاًل تمنوع تفقد املُحاداثت بعد الساعة 

 الِضورية" ابس تثناءالسابعة مساًء. "

  يقاظالاست ال وجود للنت واحملاداثت قبل النوم وعند. 

 شعر ابلتحسن .. شيئًا ُمسليًا شيئًا جيعكل ت  اخرت

عهل من أ جل نفسك اثناء "نوم هاتفك" .. مثل تف

 وهكذا ..رشب الشاي وقراءة ِكتاب 

  فكر يف عدم الرد .. ماهو أ سوء يشء ُممكن أ ن

 حيدث؟! ال يشء
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عىل  بيشء أ حبه الاس متتاعلطاملا أ حببت قراءة كتاب أ و 

لكرتونية لن تنفعين.  قضاء وقيت وتضييعه مبحادثة ا 

ن مل تتحمك أ نت بنفسك وتُرشدها مفن س يفعل؟! ا ن ُكنت  ا 

؟! وما عال تس تطيع الس يطرة عىل نفسك فـ عىل من تس تطي

الفائدة يف أ ن تُس يطر عىل العامل وليس دليك القدرة عىل 

 الس يطرة عىل نفسك!!

مثل اذلي ينصح الُغرابء وينىس أ هل بيته .. كام أ ن ال قربون 

 أ وىل ابملعروف ونفسك اليت بني جنبيك أ وىل ابال صالح ..

 

: قضاء ساعات يف اليوم عىل هواتفنا هل تأ ثريات ومضة

بداعنا ، وُمس ت انتباهناسلبية عىل ِسعة  وايت ، وذاكرتنا ، وا 

التوتر دلينا ، وجتربتنا العامة يف احلياة ، ذِلا هيا نَعمل عىل 

زاةل بعض هذه التأ ثريات.  ا 
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عن دورة م.ل.م وتعين )ما السبب؟ يف كتاب ما .. قرأ ت 

 ملاذا الآن ؟ ماذا أ يًضا؟( 

 توقف .. تنفس .. ُكن حارًضا .

ر بأ نك س تفتح هاتفك الآن .. قُل ما ِعندما يُراودك شعو 

السبب؟ هل هو سبب همم..؟ وملاذا ترغب بفتح هذا 

جاابتك ستسري  التطبيق الآن ويف هذه اللحظة؟ وحسب ا 

.. 

ن السكون  يُقلل التشتت .. مكية املعلومات  والاسرتخاءا 

والرسائل واملنشورات واملُفاجئات الكثرية عىل النت جتعل 

ن ال هل تركزي كبرية .. عقكل يف حاةل تشتت وق سكون يُعطي ا 

لهيا ليكون ُمبدعًا ويتوصل  عقكل املساحة اليت حيتاج ا 

نسااًن  ن مل هتمت بذكل ومل هتمت بكونك ا  ل فاكر جديدة .. فـ ا 

 طموًحا يف تطوير ذاته وُمبدعًا ..

 فـ ِلام تعيش؟

 نفسكرِفقًا ب هل حُتب أ ن متيش مع التيار وتكون عاداًي ؟ 

 .وال تكن كذكل

من املُحمتل واملؤكد أ نك يف البداية ستشعر بعدم الراحة 

وستنفعل للك يشء .. وك ن عقكل يطرق اباًب وابلعادة يمت 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

81 
 

الفتح هل .. ولكن الآن ال .. فـ اصرب .. ومتاسك .. ال ش ياء 

امجليةل واجليدة تأ يت بعد التعب واملُثابرة .. ال ش ياء اليت 

د ثقتك ا جناز ولن تزيتأ تيك هكذا بال تعب لن تشعر بأ هنا 

قها وهذا من حق بنفسك مهنا .. دامئًا ال ش ياء اجليدة تتعب لتُ 

 ُمتع احلياة الذليذة ..

ذا شعرت بأ نك رسيع الغضب وقليل  ال تندهش وتس تغرب ا 

يف  تُريد ُمشاهدة املُس تجدات.. وال تس تطيع صرًبا  التحمل

هاتفك ويف كوكب وعامل اال نرتنت .. ال تغضب من هذه احلاةل 

ـ أ نت تتخلص من السموم ..  غضب أ ن تتقبل هذا ال اخرت.. ف

 ولك هذه املشاعر .. تقبل لُك يشء .. وعش خبري .

ختيل جامل شعورك عندما حتقق هذا الهدف بفضل هللا مث 

رادتك القوية ! ايمجلال ذكل الشعور حيهنا ..  بريقًا  ِاحتيساب  ا 

 .هبذا اال جناز .. تس تحق ذكل احتفااًل من الشاي 

 

لثقة " أ شعر ابُخذ هذه العبارة اذلهبية واملقوةل الفخمة: 

 س تفيد بأ قىص حد تما دلي من وقت" ايف أ نين 

  بأ قىص حد؟ من وقيت ؟ أ س تفيد ؟ اقرأ ها جيًدا.
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ء للك يشأ كتب كل فوائد هذا الهاتف .. ف لن أ نىس أ ن

جيابيات .  سلبيات وا 

 :من فوائد الهاتف

من الوسائل امجليةل يف هذا الهاتف ، انه سهل  ☀

 يشء.، وهذا أ مه لنا طرق الوصول ا ىل العمل 

لقد اكن أ يب يذهب سفًرا ا ىل منطقة بعيدة ليحِض يف ا حدى 

 ..اجلوامع درس عمل 

الكهرابء والبحث عن حمطة جيدة ملُشاهدة  اش تغالكنت انتظر 

حيمل مخسة  CDا أ حِض يل أ يخ مدرس ُمفيد ، وعند

حمارضات يف التمنية والعمل كدت أ فقد عقيل من فرحيت ، َف 

ولَكن  ،اكمةل لتشاهدها  حمارضاتتمتاز أ ن متتكل مخسة  ءيش

 الآن اختلف لك يشء وتطور لل فضل.

وأ ضع درًسا واكتب وأ خلص الفوائد عىل أ صنع كواًب من الشاي ، 

عادته. يقاف املقطع أ و ا   دفاتري ، واس تطيع ا 

اس تطيع البحث عن ما أ ريده ، لقد سهل ذكل علينا الكثري وهذه 

 نعمة كبرية ، َف للك يشء طريق جيد وطريق يسء..

 حنن فقط من خنتار ..
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 لقد سهل تواصلنا مع أ حبابنا .. ☀

زمن أ جدادان اكن الشخص اذلي يغرتب .. س نوات ويعود .. ف

ناء وعائلته ال يه أ ب دلال تس تطيع عائلته التعرف عليه ، يصبح 

ومهنم من اكن يرتاسل ابلرسائل الورقية اليت تعرف أ شاكهلم .. 

تأ خذ وقتًا لتصل .. الرسائل الورقية رائعة ودافئة .. لطاملا اكنت 

 .. املهم اكن التواصل صعًبا . تأ رسينالرسائل الورقية 

واًت ص عىل أ حبابنا الاطمئنانالآن ال مر أ سهل ، نس تطيع 

 .سهل أ مر الغربة قلياًل وصورًة ونرامه جيًدا ، فَ 

ُهناك فائدة رائعة أ محد هللا علهيا ، ويه توفر الكتب  ☀

اال لكرتونية عىل هذا الهاتف ، فالكثري من الكتب أ رغب 

لكرتونًيا وأ قوم بطباعهتا ،  يف رشاءها فال أ جدها ، فأ محلها ا 

 الهاتف به.يشء ُمذهل ساعدين 

تس تطيع جعل خشص يس تغفر ويُس بح وتكون كل حس نة  ☀

 يف ذكل!

 لك املنشورات ادلينية واجملموعات ادلعوية ، َف عن طريق 

 ..خشص يقرأ ها يكون كل حس نة به ، فتكل يه احلس نات اجلارية

 أ ن تُعمل أ حدمه علًما انفًعا وتنرشه فهذا ا جناز رائع ساعدان به الهاتف
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 يس تطيع أ ي خشص التعمل وهو يف مزنةل .. ☀

ن ممن علوم ادلين والرشيعة ا ىل علوم اللغات وما ا ىل ذكل 

دورات علمية ُمفيدة ، َف هذا الهاتف ساعدين عىل تعمل اللغة 

الكورية اليت أ حهبا كثرًيا ، لوال ذكل كيف سأ حِض ُمعلمة لتكل 

 اللغة ومن أ ين و و و اخل .

 

 ..د وأ رضار ، أ نت من ختتار ما تريده منه فللهاتف فوائ

ضاعةللهاتف نفع   ، حس نات وخطااي .. وا 

عتيد ، ملاكن جيلسان معك يف لك وال تنىس أ ن دليك رقيب 

 حلظة ، يس متعون ِلام تسمع ويرون ما ترى .. ويُسجلون .. 

 يكتبون لك صغرية وكبرية ..

ن  : )تتدبر قوهل تعاىلفاحرتم وجودمه ا ن كنت ال 
ِ
 عَلَْيمُكْ  اَكنَ  ـهَ الل   ا

 .( َرِقيًبا

 تَتلو َوما َشأ ن   يف تَكونُ  َوما): الآيةوتأ مل يف لك لكمة من هذه 

آن   ِمن ِمنهُ  اّل  َُعَل   ِمن تَعَملونَ  َوال ُقرأ
ِ
ذ ُشهوًدا عَلَيمُك  ُكنّا ا

ِ
 فيضونَ تُ  ا

ة   ِمثقالِ  ِمن َرِبّكَ  َعن يَعُزُب  َوما فيهِ  امءِ  يِف  َوال ال رِض  يِف  َذر   الس 

اّل  أ كرَبَ  َوال ذكِلَ  ِمن أ صَغرَ  َوال
ِ
 .(ُمبني   ِكتاب   يف ا
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 "ابلعامية"

ليفون ، اة هيه الت حكتيل أ نو مشلكهتا الوحيدة ابحليمرة بنت 

و ه أ هنا تفارقوا ساعة َف مشلكة! ل ن وال ساعة! مابتقدر بدونو

ا اليش الوحيد ييل بسلهيا ومايف ابحلياة أ ش ياء تعملها ، وأ نو حياهت

لكرتونيني وتطبيقات ورسائل  عبارة عن تليفون وأ صدقاء ا 

 وصفحات كترية ُمدمنه علهين ..!

رك ُع  خشص هيك ، ترا فكر بأ نو مع تضيع وقتك وساعاتللكف

 عىل أ ش ياء ماهنا هممة! المثينة

 يش!مع يروح أ غلبو عىل واليش بمتلكو فكر بأ نو وقتك أ غىل 

اتسىل شوي ماهنا مشلكة بس خيل ابيق وقتك بفائدة وعمل ، 

وأ نك تطور أ ش ياء بشخصيتك وتفكريك ، اس تغل تليفونك 

 س!خشص بيقضهيا عىل مواقع التواصل وببأ ش ياء ُمفيدة ماتكون 

راءة تمكن تستبدل وقتك ييل كنت تقضيه ابلتليفون وُملهياتو بق

 كتاب انفع أ و أ ي يش بعيًدا عنو ..

حط ُمنبه عىل أ نك تس تخدمو لك يوم ساعة ، وحاول تلزتم ، 

وبس ختلص هالساعة أ بعدو عنك ولو أ شو ماصار ماترجعلو 

 م! ومارح حتتاجو ..لتاين يوم ، ومارح يصري يش هم

 .. لكيش بينججح ابحملاوةل ، َف حاول
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ما حُييطك  اكتشفانظر حوكل وأ غلق الشاشة ..  ❦

 ❦واس تفد بأ قىص قدر من يومك 

ال لكرتوين ا واالتصالاحلقيقي  االتصالأ درك الفرق بني  ❦

 ❦.. ُهناك فرٌق كبري ايصديقي 

 ال تشعر فهيا بأ نك ت تكل اليتظاما أ مجلها من حل ❦

 ❦تُريد أ ن تُشاركها عىل اال نرتنت ملئات ال شخاص

نه الوقت املثايل .. حيث تمتتع بلك ا جنازاتك .. فقط  ❦ ا 

ل نك أ عطيت حياتك احلقيقية الاهامتم .. تشعر ابلسعادة 

 ❦ل نك مل تُضيعه يف التحديق يف هجازك
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شعارات ..   .بال رسائل .. بال تطبيقاتيوم بال هاتف .. بال ا 

استيقظ ُمبكًرا .. فقد قال حبيبُنا ُمحمد صل هللا عليه 

 وسمل: "ابرك هللا ل ميت يف بكورها"

ايك أ ن تُمسك هاتفك .. يف هذا  افعل نشاطات حُتهبا ..ا 

الوقت عقكل يكون يف ُقمة الرتكزي .. فال تس هتلكه فامي ال 

آن ،  ينفع .. أ قِض هذا الوقت املُبكر يف الصباح بقراءة قرأ

، بـ خلوة مع ربك ومع نفسك وأ فاكرك اال جيابية  ِذكرجبلسة 

آن وتفسري  ، بقراءة كتاب ، بدراسة علوم ادلين وبتدبر القرأ

ال الهاتف ..  آايته .. بأ ي يشء ا   :( اي أ نت ايبطلأ

همامك اليومية .. من دراسة أ و ُعل أ و مارس أ عامكل .. 

متًعا مع وقتًا مُ  اقيضأ عامل مزنلية وهكذا .. يف فرتة الفراغ 

أ شخاص حتهبم .. اذهب معهم زايرة أ و نُزهة .. ال تصور 

لُك يشء .. عش اللحظة .. عشها بلك مافهيا .. سرتحل 

وترحل الصور .. دع ذكرايتك يف عقكل .. ال رضورة 

 . َصور دون ُمبالغة .ونرشه .لتصوير لُك يشء 

آخر اليوم .. الثامنة مساًء مثاًل ..   هاتفك .. افتحيف أ

س تصكل الرسائل وس تصكل املنشورات و و واخل .. هل 

ن فتحته يوميًا ؟! ال أ ظن.  لُكَ هذا هل فائدة ا 
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يف لك أ س بوع يوًما ِبال نت .. وبعدها يومان .. وهكذا ِزد  اجعل

ال للُماكملات الهامة  ال للِضورات وا  .. يك ال تس تخدمه ا 

ذا مه .. ه.. صديقًا ُمحتاًجا كل .. لكَِ  لالطمئنانوالِضورية أ و 

يشء رضوري .. ُهناك سؤال من أ حدمه وحيتاجك للجواب عليه 

ساعده وُكن معه بلك َف  مًهاكل أ جبه .. ُهناك خشًصا يشكو 

 اس تخدامهمامتكل .. خشص يف ُمشلكة ودليك حل .. ُهنا 

رضوراًي وُهنا تأ يت أ مهية هذا الهاتف .. ولكن صديق يرغب 

بدردشة ساعة وساعتان وثالث ِبال فائدة تُذكر فال حاجة ذلكل 

.. يُمكنك الرتفيه عن نفسك وُمحادثة صديق دقائق وكذا .. ال 

فـ مك أ ضعنا من وقتنا ساعات عىل أ شخاص ال  تُطيل لساعات ..

 ولكن لن نتعمل دون التجربة فمًدا هلل أ ن !يس تحقون دقيقة ..

 ري.والثواب ، كن تمتنًا للك جتاربك فلكها خ أ هداان التجربة والعمل

هل عرفت اخلطوات ال وىل اليت جيب عليك فعلها لتجعل 

يه  ةهاتفك يشء عادي يف حياتك وليس ال ساس؟ أ ول خطو 

 أ ن توقف اال شعارات

 مؤقت ذلكل مث حدد ساعات جلوسك بصحبة هاتفك .. حدد

ال للِضورة .  .. ستس متتع هبذا .. ال معىن للهاتف وال وجود هل ا 

ال الُعظامء. اذا أ ذكر "مل أ ما الشاي فهو رضورة حياة .. وال يرشبه ا 

 الشاي يف لك يشء! وارضبه مثااًل! هذا ما يفعهل احلب"



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

88 
 

 هاتفك .. ال داعي ل ن تُشارك لك ك وليست ُمكلحياتك ُملك

تفاصيكل عىل الس تورايت .. ال داعي لتصوير لُك كوب قهوة 

وقات و أ  اجعل كل أ ش ياء ترشبه .. عش حلظاتك ال تصورها .. 

 خاصة بك ال تُشاركها ل حد ..

بعد حتديدك للساعات فلتجعلها بدايًة ساعتني يوميًا .. ملدة 

 يقة ة أ س بوع .. ومن مث أ ربعون دق يوميًا ملد أ س بوع مث اجعلها ساعة

ايك أ ن تفتحه  حدد مؤقت يف املنبه دليك .. عند انهتاء الساعتني ا 

..  ا اال جناز ال توصفذ.. متاسك وجشع نفسك .. ذلة الشعور هب

 جرهبا وسرتى ..

عندما حددت ساعايت .. حددت عرشون دقيقة يف وقت الضهر 

ة ملُحاداثت الهامة فقط والِضوريل وُأجيب عىل ائ.. أ شاهد الرسا

لقه العرشون دقيقة ايمدحية .. عندها أُغ انهتتمث يرن املنبه بأ ن 

وأ س متتع بلك حلظايت وااكئف نفيس مبا أ حب .. تبقت العرشون 

للسابعة مساًء .. أ تصفح بريدي .. ُمحاداثيت ..  الاخرىدقيقة 

ن اكن ُهناك يشء همم فـ جيد ها أ ان الآن متوفرة   عرشون.. ا 

دقيقة وُأغلق ، ال حماداثت بعدها "ابس تثناء الِضورية جًدا جًدا 

هنا مرحةل من الاس متتاع ال ميكنك  اليت حتتاج للرد" اي صاحيب ا 

 وصفها ، ستشعر أ نك تعيش حياتك حقًا .
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يعنا دلينا مج ستس تطيع .. أ ان اس تطعت .. أ ان برش وأ نت برش .. 

 همتبطريقته .. ا نفس القدرات ولكن لك خشص يتعامل معها

من املؤسف أ ن حترم نفسك من ذلة ال وقات ِبال بقدراتك .. 

 هاتف ..

ة .. س تصكل ا ن اكنت ُمهم صدقين لن يفوتك يشء .. فال خبار

أ نت تقيض ساعات طويةل عىل هاتفك بسبب عدم وجود ُمتعة 

يف حياتك الواقعية .. مثل اذلي هيرب من احلياة ا ىل النوم أ و 

ا ىل أ حالم اليقظة .. حيمل برشكة وبيت كبري .. حديقة وقصور .. 

حب ورومانس .. يغرق يف أ حالم اليقظة بعيًدا عن واقعة اذلي 

عىل رشكة وال قصة احلب اخلارقة وال القرص .. ويف  ال حيتوي

 لك حال ال يس تفيد يشء.

 حياتك أ غىل من أ ن هتدرها هكذا عىل ال يشء.

آمنًا اخرتال هترب ا ىل الهاتف ..  ف اكتش..  من ُعزلتك ماكاًن أ

 .. مواهبك وتعرف عىل نفسك بصحبة كوب شاي

ة سحاور نفسك وتعرف علهيا وافهمها .. اصطحب نفسك جبل 

 فكرو  هدوء يف ماكن حُتبه مع كوب قهوة .. اقرأ  واكتب وارمس

ومدري .. أ نت أ عمل مبا متكل من أ ش ياء لطيفة .. احبث وسرتاها 

ـ س تجد  .. املهم افعل واجنز .. اخرج ومتىش .. حببش يف حياتك ف

 الكثري ..
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هناك أ صدقاء كنوز ومعرفهتم من ال أ ذم أ صدقاء النت ، ف  :مهسه

 اللطيفة .. ما أ خربك به هو أ ن تعتدل وتتوازنال رزاق 

اء النت س يؤثر عىل حياتك وسيُشتت قكرثة جلوسك مع أ صد

ذلكل ، ه نتبتعد ع  نعقكل واليشء اذلي يؤثر عليك سلًبا جيب أ  

 خفف مث ابتعد .

.. ولكن رؤية الشخص  !ال أ خربك أ ن أ صدقاء الواقع مثاليون

لكرت   خلف الشاشة!نية ووهًجا لوجه ليست كرؤيه حروف ا 

ُمشاجرة مع خشص وهًجا لوجه ليست اكحلروف احلربية الرسيعة 

اليت س متتلئ بسوء الظن لعدم وجود النربة احلقيقية والوجه! خلف 

الشاشة ليس اكلواقع رمغ أ ن من نعرفهم عرب هذه الشاشة أ حصاب 

 لقاهئم يف واقعنا . نمتىنغاليون 

ن الصداقة عش واقعك وابتعد عن هذه الشاشة .. وتذكر أ  

  ليست بكرثة التواصل واالتصاالت!

 افهم مقصدي بأ ن تتوازن ..

ع الساعات اليت قضيهتا يف تواصكل مما اذلي جنيته من تكل 

 هذا وذاك؟ أ ليست ساعات ذهبت من ُعرك؟ 

اكملني .. ومن اجليد أ ننا خُنطئ ونُصيب ، نتعمل  احنن برش لس ن

 ا ُدمنا نتنفس.نا ممن تكل ال خطاء ونسري يف سبيل حتسني أ نفس  



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

21 
 

 ُهناك اقتباس خفم اعشقه جًدا .. يقول:

ذا أ نه يه احلقيقة"  عىل يبدون كام حقًا سعداء الناس اكن ا 

 ال ل نه ،اال نرتنت عىل هكذا طوياًل  وقتًا يقضوا فلن اال نرتنت،

 الصور التقاط يف نصفه يقيض حقًا جيد بيوم يس متتع خشص يوجد

 ابكامن فريدريك -"!لنفسه

 

 تصور لك حلظاتك ، ال تشارك الناس مجيع حتراكتك!ال 

اعتدل ، من اللطيف مشاركة صورة ، ولكن من املُمل أ ن 

 تشارك لك يشء! 

 عش حلظاتك واس متتع هبا أ نت لست حباجة لنرشها ..

يكفيك أ ن تكون سعيًدا بنفسك وتس متتع بوقتك ال داعي ل ن 

اململ أ ن  نتنرش لك ما تفعهل ، مرة واثنتني ال مشلكة ولكن م

 تشارك لك يشء ..!

 اس متتع حبياتك جيًدا وبعيًدا عن هذا الهاتف ..

 أ مجل أ ايمك يه تكل اليت تس متتع هبا بعيًدا عن هاتفك ، تس متتع

نفسك بصورك وأ وقاتك ل  احتفظبوقتك بال حاجة لنرش يشء  ، 

 ، لتبقى ذكرى كل ، ال داعي ليشاركك هبا امجليع!!
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ن ابتِسم: ُمقتبس  اقتكط جدد ، جًدا قصرية احلياة فا 

 صغري ل مر هتمت ال،  حياتك يف مؤثر خشًصا ُكن احليوية

 ميوتعق اخلدش ا صالح عىل قادر فأ نت قلبك خدش

 . ابهلل وِثق ابتِسم .. الآن عليك ماهو لك،  جروحك
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 ال توجد صعوابت ال تس تطيع جتاوزها

 ه نفيسالشاي بُصحبتيس كواًب من هذه العبارة كتبهتا وأ ان أ ح 

تفكر هبا قلياًل .. ال يوجد يشء صعب .. من قصة ا ىل ُمشلكة 

اوزها جت تس تطيعا ىل عالقة ا ىل صعوبة نفس ية أ و جسدية .. ال 

!! أ نت تس تطيع جتاوز لك يشء .. لك يشء يف هذه الفانية .. 

 حنن كبرش دلينا قدرات خارقة نس تطيع هبا جتاوز الكثري .. 

ء هو أ ن تُعطي لُك يشبل ه عدم الالُمباالة .. التجاوز ليس معنا

جاوز لتمل ما يس تحق التجاوز وما يس تحق اعحقه وجحمة .. تَ 

 يشء يف هذه احلياة ال تس تطيع جتاوزه .. ال ختدع أ يًضا .. ل ن ال

ـ ل ازرع الباطين .. عقكل مك بعقكل و تعلمت كيف تتحبه القوة .. ف

ً الباطين   ا س تكون سعيًدا.فمت

. بعد . هو البرش .. العالقات ما يتسبب يف ُمعاانة البرشأ غلب 

 عالقاتك بعناية .. َف اخرت احلاةل املادية ..

ذلكل من املقوالت املُفضةل اليت  قالها تشارلز بوكوفسيك : "ليك 

جازةيسرتجع اال نسان عافيه مزاجه ، ال بُد هل من  ل فهيا يعزت  ا 

 البرش ملدة س تة أ شهر عىل ال قل مرتني يف الس نة".

ال جتعل ل ي برشي القدرة عىل تعكري مزاجك ، كن أ قوى من 

ن مل تسمح هل أ نت بذكل .. زعاجك ا   ذكل ، فال أ حد يس تطيع ا 
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ما اهلم أ و املُشلكة اليت حتملها الآن وتشعر أ نك ال تس تطيع 

 جتاوزها " حاليًا" ؟! 

ال يُبادرك املشاعر؟ كن أ قوى من ذكل! ال تُعطي حتب أ حدمه و

ال بعد   من أ نه يُدمنك ..! تأ ُكدكل حد مشاعر ا 

حتب أ حدمه وتعمل أ نه ليس كل ؟! وأ ين املُشلكة ؟ لو اكن خرًيا 

وسعادًة كل فلن يكون لغريك .. لو اكن مس تقبكل ُمرشقًا مع هذا 

يب ص الشخص فـ س يكون كل حمتًا .. ذكل ل ن هللا ال ينىس ن 

ولو اكنت سعادتك مع هذا اال نسان  أ حد من السعادة ..

 ضع لك هذه ال ش ياء يف يدك ال تضعها يف قلبك فس يكون كل ،

 .. 

فقدت شيئًا غالًيا عىل قلبك؟ صدقين .. الفقد احلقيقي ليس ُهنا 

.. الفقد احلقيقي ُهناك .. يف الآخرة .. حنُن ُهنا ال نفقد يشء .. 

 ا فُقد يف هذه ال رض سيُسرتد ُهناك ..ومل ننا ال منكل يشء! 

 ! هكذا أ رى ..  يف التوافه فـ هو اتفه الهتيىمن 

ه فلن ويشغل عقهل بلك ماهو اتف اتفهةالشخص اذلي هيمت بأ مور 

دق لسَت ِمهنم ملاذا حتُ املائة عام . "أ ظنك يكون انجًضا ولو جتاوز 

 ولَكن ا ن كنت مهنم جفاهد حىت تتغري ، ميكنك ابللكامت هكذا؟!

 "ذكل ، هذا من أ جكل ومن أ جل أ ن تكون سعيًدا وانجًضا
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هنعالص  .. تة وزائةل ولن تدوما مؤق وبة اليت متر هبا الآن .. ا 

قت جتاوزه ايصديقي .. سأُعطيك اليشء اذلي يؤملك حان و 

لهيا عمثااًل .. ِعندما جُترح ا صبعك .. س تداوهيا وتضع الالصق 

.. لن تزنعه أ و تبقى تُفكر هبا و "ختربش هبا لك يوم" تما يؤدي 

ا ىل نزف اجلرح من جديد .. ولن تعرص لميونه علهيا !! ولن تزنع 

 الالصق لك دقيقة وخُتربش يف اجلرح! .. كذكل قلبك ..!

ن اكن جمروح فـ بسم هللا عليه وأ بعد هللا عنه هذا اجلرح وأ زال  ا 

 اجلروح يه ثواٌب كل . مهك ايرب ..  لك هذه

. مع ال ايم محلدهلل وأ نساه .تولك عىل هللا .. أ لصقه بـ بسم هللا وا

ق اجلرح ويلتمئ ويعود كام اكن وأ فضل بعد جتربة مؤملة يلتص

هذا ال مل أ و ل  املُسببةاكنت السبب يف تقويته .. ال تذكر القصة 

 من رح قلبكجتاجلرح اذلي أ صابك .. ال تُفكر هبا لك يوم و 

جديد .. دعه .. دعه يلتصق ويلتمئ .. ساعده وال تزدها عليه 

ن مل هتمت  ال لعزيًزا .. ا  فهو أ غىل ما متكل .. قلبك عزيز ال تُعطيه ا 

 تَمل الوهذا من ال ش ياء اجليدة جًدا .. به فلن هيمت به أ حد .. 

من الاهامتم بنفسك وبقلبك .. أ همت بذاتك أ واًل وكن الصديق 

لوال ال مل ايصاحيب ملا نضجت .. ال مل يداوي ال ول لنفسك .. 

  القلوب ويرجعها ا ىل خالقها .

21\5\2020 
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.. يك  لقد وضع هللا هذه الصعوابت يف حياتك يك تنضج أ كرث

ارب تعلمك كيف تواجه احلياة .. كيف حتُ  تتعمل أ كرث .. املدرسة ال

وحدك .. كيف تكون أ نت القائد واجلندي مًعا .. كيف تتعامل 

جيابية أ تيك يف طريقك بلك قوة وثبات و مجيع الظروف اليت تمع  ا 

 املؤمن القوي ال حُيزنه يشء .. ال يوقفه يشء ..

 .طاملا الزلت تتنفس فأ نت تس تطيع

اليوجد انسان يف هذه احلياة مل يتعرض ملواقف قاس ية .. ومحًدا 

 لتقوينا أ كرثو لتعلمنا أ كرث  جاءتم القاس ية اليت هلل عىل تكل ال اي

 ولُتجزينا حس نات وثواب علهيا .. 

عن الطاقة السلبية .. ا ن هللا ال يضعك يف ماكن ال  ابتعد

تس تطيع التأ قمل معه .. هذه املشاعر املؤملة والصعوابت القاس ية 

يه من ال ش ياء اليت ال يود اال نسان املرور هبا .. ولكن ال حياة 

 بدون مشالك وصعوابت وهذا من جامل هذه احلياة!

هناك حمكة من لك مشلكة ، ل مشالكك مشالك جيدة .. اجع

طاملا ال يوجد حياة بال مشالك فعليك أ ن جتعل مشالكك جيدة 

.. س تعيش وس تواجه املشالك وس تحلها .. وما املشلكة يف ذكل! 

جيابًيا وال تؤمل قلبك ، ال بأ س ببع اس متتع وعش .. ض كن قواًي وا 

ال ا ن جربما تتعرض هل ، َف لكه من أ جكل ، لن تتع ت مل كذا ا 

ال ا ن مررت ابملشلكة كذا ، ف تمتاز!  القصة كذا ، لن تفهم كذا ا 
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ما  ما تعلمك وا  ما تنفعك وا  مجيع مشالكك يه مشالك جيدة ، ا 

 جتعكل تكتشف شيئًا جديًدا وتُصلح نفسك وتُغريها لل فضل .

ما أ ن تتعمل منه أ و تتجاوزه .. لكنك ال  أ ي يشء حيصل كل .. ا 

خشًصا ال خيرس .. سرتحب املعرفة أ و القوة يف لك  خترس .. ُكن

ما تتعمل أ و تنضج . ءيش  .. ا 

 ِبال حل ..  ءال يوجد يش

لو اكنت احلياة بال مشالك فلن تكون مجيةل .. س تكون عادية 

جًدا .. بدون خربات وبدون معرفة .. احلياة كـ خط القلب .. اذا 

عش  ك كذكل ..اكن عىل وترية واحدة فمتًا أ نت ميت .. وحيات

 ف .. كن صابًرا ُمطمئنًا .. ءال كشن وكن سعيًدا يف لك يش

 ىلع قدرتك يف بل املشالك وجود عدم يف ليست السعادة

وكيفيه الس يطرة علهيا ، ال هتم املشلكة ماهيم هو  معها التعامل

 كيف تتعامل معها ايقبضاي ..

ا ستبقى وأ هنمشالكك ال تظهنا أ و تراها مشالك دامئة وحمور احلياة 

 ترافقك لُك العمر!

ال أ بًدا ، تكل املشالك مجيعها مؤقتة "وبتعدي" .. ُهنا ال يشء 

 يبقى ، ُهنا لُك يشء فاين ، وأ وهلم مشالكك اليت حتملها الآن
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حيصل معك وعش جيًدا .. ال مشلكة  فأ حسن تعامكل مع ما

 دون حل وال مشلكة بال فائدة ، تعمل من لك يشء.

 

 وقفة:

 !؟ملاذا جعل هللا للصابرين أ جًرا عظميًا يف ادلنيا والآخرة 

ال قليل من العباد .. اللهم   جعلنااالصرب خلق عظمي ال يتصف به ا 

من عبادك القليل .. فـ حنن نصرب يوميًا أ و ال نصرب .. ل ننا يوميًا 

 ُمعرضني ل ش ياء حتتاج الصرب .. 

مثاًل الصرب عىل جتنب احملرمات .. الصرب عىل البالء .. الصرب 

عىل سوء أ خالق أ حدمه .. الصرب عىل مرض ال حبة .. الصرب 

 عىل مرضك .. الصرب عىل عدم حصوكل عىل ما حتب .. 

الصرب عىل فعل الطاعات .. الصرب عىل جتنب النوايه .. الصرب 

 عىل القضاء والقدر .. هذه أ نواع الصرب .

ب عليك أ ن تصرب دون خسط أ و شكوى ل حد من خلق هللا جي

 ... أ ن تصرب وتطمنئ .. تصرب وحتتسب ال جر والثواب عند هللا

 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

22 
 

ُمشلكتنا يف هذه احلياة أ ننا نظن بأ هنا طويةل .. تقول ل حدمه اصرب 

قت و  وس يجزيك هللا يف اجلنة .. خيربك بأ نه :"أ ين حنن وأ ين

ن تنهت   !ةيى فـ يتوقف لك يشء .. ال عودجميء اجلنّة". احلياة ما ا 

 !.مزيد من ال ايم .. ال دقيقة ا ضافية .. انهتيى لك يشء. .. ال

صاعهبا الفانية ومل الباقية واخلادلة وال تركن لهذه ُعل للآخرةفا

 .. املؤقتة

 

 : 2 ا رشاقة

ك عىل أ مه ما يساعدقدر ذاتك .. فالثقة ابلنفس وتقدير اذلات 

اال ميان مبُسانده هللا كل ووجوده جتاوز أ ي صعوابت .. بعد 

 معك دامئًا ..

 :2ة ا رشاق

الثقة و  واال مياندامئًا ملواهجة أ ي يشء .. تسلح ابلصرب  اس تعد

يف لك حني .. ال جيب عليك أ ن تكون ضعيفًا أ و حساًسا يف 

آخر نفس   ..هذه احلياة .. كن قواًي دامئًا وحىت أ

ن الصعوابت يه ملح احلياة .. حنن حباجهتا رمغ ملوحهتا.. همام  ا 

واهجت من الصعوابت يف حياتك أ و كنت يف وضع ال ترغبه .. 
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ايك أ ن حُتبط نفسك أ و تقلل من أ مهيتك .. ال تظن بأ نك لن فـ  ا 

تس تطيع أ ن تتجاوز حتدايتك وُمعاانتك .. بعون هللا ستتخطى 

مواقف ال قدرة كل علهيا .. ال لك يشء ، ا ن هللا ال يضعك يف 

تشك يف ذكل ل ن هللا أ عطاك قدرات عظمية تمكن يف داخكل 

 .. بعضها مل تكتشفها بعد ..

ء ت ولكنه أ يًضا ميلقد يكون هذا الكوكب ميلء ابلصعوابف

 التغلب علهيا .. الصعوابت موجودة يف طريق احلياة ابلقدرة عىل

رادة اال نسان عىل املو  و .. املهم شغف . . اصةل بال استسالما 

ا هو فهيا يه سبب سعادتك .. وصربك علهي الصعوابت اليت متر

سبب قوتك .. أ نت ال تعمل ما اذلي أ بعده هللا عنك لُينجيك من 

 يشء أ صعب .. أ نت ال تعمل كيف حيفظك اللطيف اخلبري .. 

 

 "ابلعامية" :  3ة ا رشاق

ص قوي خشخيل ال وقات الصعبة والظروف القاس ية تطالع منك 

 وخشص فيو يعمل لكيش بيحبو ..

 هامجلةل بباكل " أ ختار من الصعوابت طريق لنجاحك"خيل 

يحطك ب سعدك وبيحب تكون خبري .. ربنا ما ربنا بيحب ي 

ال  مواقف قاس يةو بظروف  د ع أ فضل ما عندك .. كون صاملتطالا 
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نقاط ضعفك ال تظهرها ل ي ن برا ومن جوا .. وقوي واثبت م

ابلقوة ولو كنت مانك قوي .. شوي شوي بيتربمج  حدا .. تظاهر

 ييل مانو ثل اليشقوة وبتصري قوي فعلًيا .. مَ لعقكل الباطين عا

فيك ل ن رح يصري فيك فعاًل .. داميًا أ عطي  لنفسك دافع يقويك 

عىل احلياة وملواجه لكيش .. همام مريت بأ ايم تضعفك أ و توجعك 

 . ا بتتخيلها.. سدقين .. هال ايم بتصنع منك قوة م

" لن تتذوق رغيف احلياة حىت يُطحن ةمح يف مقوةل بتقول: 

. فـ عيش الصعوابت بلكيش فهيا وانتظر املاُكفئة من قلبك"

 بعدها.

 

عش حياتك واس متتع .. اليشء يس تحق احلزن .. اليشء  :غمية

يس تحق القلق .. يه َمرة واحدة س تحياها يف هذه احلياة فال 

 جتعلها ُمرة ..

 احلياة قاس ية ، ومجيةل .. ظاملة ، ورائعة 

عشها خبري .. عشها مبا حُتب ال مبا يه حتب .. حيق كل أ ن تكون 

 خبري .. حيق كل أ ن حتيا جيًدا .. كفاك مهوًما .. كفاك قلقًا .

ال ُأصغر مهك .. ولكن ال يشء يف هذه الفانية كبري واليشء 

ن وال تحق احلز يس تحق أ ن يكون مًها ! اليشء الوحيد اذلي يس  
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آخر  بأ س بأ ن يتعبك هو املوت ومرض من حُنب .. اليشء أ

 يس تحق ..

عك اذلي ضما زلت تتنفس فأ نت خبري .. وتس تطيع تغيري و طاملا 

  ُمالمئة وسعادًة كل .ال تراتح به ا ىل وضع أ كرث

آمن بلك قوتك  آمن .. أ ُقم الآن حبل لك مشلكة تشغل ابكل .. وأ

 .. ال توجدبأ نه ال توجد مشلكة بال حل 

املشلكة اليت ال حُتل "يف نظرك" فـ يُمكنك جتاوزها وجعلها يف 

 هوامش حياتك 

ن شعرت أ ن ُمشلكتك كبرية فـ يه لي   ست أ كرب من رمحة هللاا 

ايها هذا الرحميبك وليست أ ك   رب من قوتك اليت وهبك ا 

ليست أ كرب من قوتك ادلاخلية اليت مل خُترهجا بعد لظنك أ ن هذه 

 ق طاقتك.املشلكة فو 

تندم س  .. لن تتكرر أ ايم ُعرك وعند موتك مق ايفىت .. مق وكن خبري

 عىل ما فوته من سعادة يف حياتك

تك عشها خبري يك ال يأ يت يوم تقول فيه ليتين وليتين .. اغتمن حص 

 وش بابك وعافيتك .. عش واس متتع 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

113 
 

ة فال أ مجل من مواسا كوايس نفسك عندما حتتاج ملن يواس ي

 صديق نفسك املُفضل .كن النفس .. 

26\12\2021 

 

 : 4 ا رشاقة

دامئًا بعد الصعوابت ترُشق الشمس ويأ يت الفرج .. هللا معك 

نه ميسكك حني تسقط ..  اي لطمأ نينة وبلك وقت ..  ذكل .. ا 

نه هللا .  يس ندك حني تتعرث .. حيتويك حني تشعر ابلوحدة .. ا 

 

حس نات .. اهلم وال مل حس نات كثرية كل  احلزناحلزن خري .. 

هذه الرمحة !! .. ختيل أ نت تتأ مل وتؤجر ! ما  

ر يؤرق نومك .. يُعك أ نت تشعر بشعور يسء .. يؤمل قلبك ..

  فيه أ جًرا كثرًيا .. "حىت الشوكة يُشاكها"أ وقاتك .. وكل

ال ا  احلزن يفتح بصري  علمت ن تة اال نسان .. لن تكون أ قوى ا 

لن  فـ عندما تراتح ك تتذكر مك أ ن الراحة غاليةِمنه ..يف تعب

 فوت هذه اللحظة بل ستس متتع بلك تفاصيلها ..تُ 
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" ُقل : س بحان هللا وحبمده س بحان هللا العظمي .. وس يكون 

هناك خنةل يف اجلنة تنتظرك .. هيا قلها ورددها وازرع بُس تان 

 من النخيل ُهناك .. هيا فرصة ال تعوض "

 اي صاحيب ..

 ُكنت مشغواًل َف أ وجد وقتًا لنفسك ، وقتًا تقضيه فامي حتب همام

  املتعة ع، اتبع قانون العمل مثال تضغط نفسك كثرًيا .. اُعل واس متت

 اهنيي اعامكل ومن مث رفه عن نفسك وتسىل ِبام حتب ..

ابلنس بة يل ، ال ميكن أ ن مييض يوم بال قراءة أ و شاي ، أ و تكل 

مبا احب ، حىت عندما يكون دلي اللحظات اليت اس متتع فهيا 

امتحاانت ومشاغل كثرية ، البُد أ ن أ جد يف يويم وقتًا لالس متتاع 

والقراءة همام اكن ، هذا ما جيعلين أ جنز املزيد بال ضغط ، هكذا 

 يكون الوقت لطيًفا ُمنظًما .
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 يُشاُكها" "حىت الشوكة

صب املسمل من نصب وال و  ما يصيبقال صل هللا عليه وسمل: "

ال  الوال مه وال حزن و أ ذى وال مغ ، حىت الشوكة يُشاكها ، ا 

 كفر هللا هبا من خطاايه".

ال كتب هللا  "ما من يشء يُصيب املُؤمن حىت الشوكة تُصيبه ا 

 هل هبا حس نة ، أ و ُحطت عنه هبا خطيئة"

 من أ لطف ال حاديث النبوية عىل قليب ..

 صربا عىل التعب اذلي حيمهل قلبك .. أ نت تأ خذ أ جًرا وثواابً 

 !وختيل الثواب .. 

هذا ما خُيفف الوجع .. عندما تتذكر أ ن املؤمن حىت الشوكة اليت 

حس نات ايدة زتُشاكه يكون هل فهيا أ جر وثواب وتكفري ذنوابت و 

ن مك من الثواب فهيا ؟! ا  اليت حتملها .. ماابكل هبذه ال وجاع 

 اي لسعادتك بثواهبا !..اكنت أ وجاع نفس ية أ و جسدية 

لو مل تكن غاليًا ِعند هللا ملا كتب عليك هذه ال حداث وال تعاب 

رب ستبقى صيوال مراض يف حياتك .. املؤمن اذلي يتأ مل وخُيترب و 

 ماكنته غالية ِعند هللا وهذا يكفيه .
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أ ملها  كوني اذلي ة.. حىت الشوكة الصغري "حىت الشوكة يُشاكها" 

 خفيفًا ايرسول هللا ؟!

 حىت هذه الشوكة

ختيل ! حىت وخزة هذه الشوكة تُكفر خطاايك .. ماابكل بوخزات 

 !ال مل !! يف جسدك ويف قلبك

حىت الشوكة الصغرية مفا ابكل ابل شواك الكبرية يف معارك احلياة! 

 ما هذا املثال اينيب الرمحة .. حىت الشوكة.

 

طمئنوا َف حىت الشوكة ال تذهب الاهما  :اقتباس كيف ف  ُسدىا 

 املكبوتة !ك بـ أ وجاع

ال يوجد يشء حيدث ابلصدفة لُك يشء "ُهناك اقتباس يقول: 

يف كتاب ُمبني ، حىت الشوكة اليت تُشاكها ُكتبت كل .. فطت 

ذن هللا. ن احتسبهتا اب   "عنك من اخلطااي وزادتك رفعة ومثوبة ا 

 

بنا واي ! ايلرمحة ر أ شواك القلوب وأ الهماوكة فكيف بهذه فقط ش

.. ومتاعبك ال  أ حزانك ال تذهب هباءً فـ اطمنئ  لهذا ادلين!

 .لك أ مرك خري"وما اكن ربك نس ًيا" .. ف هحاشاينساها هللا .. 
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ما حتمهل يف داخكل الآن سزيول .. ما يؤملك يف هذه : ا رشاقة

 اللحظة سزيول .. ال يشء يدوم يف هذه الفانية

تكل الليةل اليت ِنمت فهيا تُصارع أ المك وأ وجاعك وال  أ تذُكر

ترُشق و  يشعر بك ا ال هللا؟ أ تذكرها !! أ مل تزول؟ أ مل يأ يت الصباح

مشسه؟ لقد حتملت وتأ ملت بصحبه نفسك .. مل يواس يك أ حد 

ومل يشعر بك ا ال هللا .. خشص حتمل هذا فلامذا ال يتحمل ما 

رك ة .. من اجليد أ ن تعيش مشاعبعده ! هذه احلياة أ طباق خمتلف

البرشية .. من الصحي أ ن تتأ مل .. ولَكن املهم هو مابعد هذا ال مل 

يف املهم وال مه ك وهذه املتاعب واملهم هو طريقة تعامكل معها .. 

زائًرا  كتتعامل مع هذا ال مل .. خذ أ ملك عىل أ نه صديق كل .. أ ات

ك هذا ايم .. أ اتساعات ال تس تضيفه ل   ملدة قصرية .. دقائق أ و

الصديق ال مل لُيعلمك بعض ال ش ياء .. َف تعلمها منه وأ فهم 

 الرساةل من شعورك به وبعدها دعه يرحل بسالم ..

 .لك مشاعران حتمل رساةل لنا .. فافهم رسائل مشاعرك.

وتذكر أ ن أ ايمك رزق من هللا  ، رزق مثني ، ال تعشها يف مهوم 

 أ ايمك جيًدا واس متتع بلكومغوم وضيق وتفكري زائد ..! عش 

يوم َف لك يوم هو هدية من هللا ، ال جتعل ساعة من يومك 

تذهب دون أ ن تبتسم وتبهتج ، مل نأ يت لهذه ال رض للحزن 

 والنكد!! "عش فرفوًشا" وك أ جل أ نت تس تحق ذكل ..!
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 نم ابملائة عرشة: أ س تور وادلورف ويلياميقول : غمية

 كيف هو احلياة من % 02 و ، كل حيدث ما هو احلياة

 .ال وىل العرشة هذه مع تتفاعل

يف  حيدث مل كيف تتعامل مع ماتع.. ف  من أ مجل مقوالته

 تُعطيه جحمه الطبيعي "ولك يشء.. هل تُضخمه أ م  حياتك

يف هذه احلياة اتفه وصغري ماعدا املوت أ و تعب أ حد 

 أ حبابنا"

 ُمتعة وتعيش هل تُضخم أ حداثك أ م تُعطهيا جحمها وهتوهنا

 احلياة؟! ُكن خبري من أ جكل .

ابلسعادة أ تركه يف احلال .. ا ن اكن  أ ي يشء ال يُشعرك

.. ال تمتسك بأ ي يشء  ءعالقة أ و ُعل أ و بيئة أ و أ ي يش

 يف هذه ادُلنيا .. ُكن ُمس تغين دامئًا .

       مدحية عليان
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يق وقت حتق رزقك مكتوب .. فرحتك مكتوبة ..  وقفة:

الرمحن  دعواتك مكتوبة .. اس تجابةأ حالمك مكتوب .. 

الرحمي هو من كتب كل حياتك .. أ نت خبري ل نه هو هللا 

لك يشء س يأ تيك يف الوقت املناسب .. لك  اطمنئ ..

 يشء س يكون بني يديك يف وقته املناسب ..
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 للك خشص يف حياتك وقت

.. للك خشص مرحةل .. أ غلب من  حياتك وقتللك خشص يف 

تعرفهم وجودمه مؤقت يف حياتك .. وهذا ِمن احلمك اللطيفة من 

 هللا اللطيف ..

الصديق اذلي حُتادثه اليوم ُرمبا لن حُتادثه غًدا .. ال خشص يبقى 

بد .. وهذا مجيل جًدا وحمكة عظمية لو تأ ملهتا ..  حبياتك لل 

ياة وبعضهم ِرزق .. ال أ حد يدخل الناس دروس وعرب لنا يف احل 

ال وتتعمل منه يشء .. وتنتفع ملس تقبكل وخرباتك م  عحياتك ا 

س ُتقابل الشخص املُناسب يف لك مرحةل من حياتك الناس .. 

ص .. س تأ يت املرحةل اليت تلهيا وتقابل غري هذا الشخ لهذه املرحةل

 كوثهم.. رمبا خشص جديد ورمبا خشص تعرفه .. وهللا يعمل مك مدة 

يف حياتك .. املهم أ ن تتعمل احلمكة من وجود هذا الشخص .. 

من املمكن أ ن يكون ِرزقًا من هللا وصديقًا صاحلًا يبقى لآخر 

أ نفاسك .. أ و خشًصا ستتعمل من حمكة وجوده الكثري .. س يعلمك 

 هللا .. اللطيف اخلبري ..

ما تتعمل وت  ج أ و ضنوتذكر ما قلته كل سابقًا : أ نت ال خترس .. ا 

 حب .ترحب نفسك .. وهذا أ مجل ر

14\5\2020  
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 أ حبب من شئت فا نك ُمفارقه.:  ملسو هيلع هللا ىلصلقد قال جربيل للرسول 

ما يف ادُلنيا حلمكة وخري كبري من هللا  ما ابملوت .. و هذا الفراق ا  ا 

ت يوًما ما وتفارق هذا الشخص .. زوًجا اكن .. لتعمل أ نك س متو 

أ و أ ًخا أ و صاحبًا .. مل تكن هذه العبارة من جربيل لنحزن طيةل 

العمر ع موت أ حبابنا .. بل لنتفكر ونعمل أ ننا س نفارقهم أ يًضا 

 ، لنكون ذكرايت لطيفة بصحبهتم، ولنس تعد لهذه اللحظة 

لهيم  لنعاملهم جيًدا وحنهبم كثرًيا مجليع .. س تفارق ا.. وحُنسن ا 

 ُعكل هو الوحيد اذلي لن يُفارقك فلتس تعد ولتعمل جيًدا ..

أ ترك أ ثًرا حس نًا يف حياهتم واس تعد ل ن ترحل أ و يرحلوا يف أ ي 

 وقت ، وكن قواًي دامئَا فمل خُتلق لتتأ مل ، لقد خلقك هللا لغاية أ مه.

 

ال ل نه غري مناسب  : غمية يف  بقائهل لن تنهتيي عالقتك بأ حد ا 

حياتك ، لو اكن ُمناس ًبا ملا كتب هللا كل أ ن ترتكه ، لو اكن 

عالقتك به ، ولَكن ُهناك حمك  انهتتخرًيا وسعادًة كل ملا 

كبرية من هللا أ نت ال تراها ، تشعر أ ن هذا هو الشخص 

املناسب ليكون رشيك حياتك ، ولكن هللا يعمل أ ن سعادتك 

ال  ليست بصحبه هذا اال نسان ، لن تنهتيي عالقتك بأ حد ا 

 ل هنا لن تكون خرًيا كل ولو كنت تظن أ هنا عالقة مثالية!!
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ما تتعمل أ و ترحب فائدة حلياتك أ ي عالقة اكنت ، وتذك ر أ نك ا 

ما ت  خذ احلمكة من لك يشء وتضيف شيئًا خلرباتك ، تعمل أ و ، ا 

تنضج أ فاكرك أ كرث ، املهم أ نك ال خترس وأ نك أ قوى ِمام تظن ، 

ن خرست بعض الوقت فتذكر أ ن دروس احلياة ليست  وا 

ابجملان ، لقد أ عطيت الوقت وأ خذت ادلرس احلكمي وأ ضفته 

 حياتك املمتازة .لتجارب 

 :2 ا رشاقة

مجيع العالقات اليت أ نت فهيا س ُتعلمك شيئًا ، مجيع عالقاتك 

ال وتتعمل  يه حلمكة واحلمكة لُكها خري، ال أ حد يدخل حياتك ا 

 من دخوهل درًسا مفيًدا 

هذا يعلمك أ ن بعض الناس ِرزق وهبة من هللا ، وذاك يعلمك 

تنهتيي ،  كيف تهُنيي والأ نه ال يس تحق اثنية من وقتك .. تتعمل 

ن قابلته ُمس تقباًل   تتعمل كيف تُعامل هذا النوع من البرش ا 

 تقاءان عن أ مثاةل راحة وأ نه عليك  الابتعادهذا تتعمل منه أ ن 

أ شخاصك حبمكة وأ ن ال تُدخل حلياتك من ال يس تحق، وذاك 

مل وخذ احلمكة ، فتع تتعمل منه املشاعر الطيبة والصحبة يف هللا

 .من لك يشء
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 :2 ا رشاقة

لو اكن هذا الشخص خرًيا يف حياتك فسيبقى معك لآخر نفس 

لن أ نت فاعمل أ نه ليس خرًيا كل و  ابتعدتأ و  ابتعد، ولَكن طاملا 

يأ تيك منه سعادة يف أ ايمك ولو كنت ترى العكس ، فا ن هللا 

أ رمح من أ ن يُبعد عنك خشًصا س تكون سعادتك معه ، ا ن هللا 

 يعمل وأ نمت ال تعلمون .

من املمكن أ ن يُصاحبك أ حدمه لس نوات طويةل مث يشاء هللا أ ن 

ه تذكل خرًيا كل .. فلو اكنت حصب  تنهتيي هذه العالقة .. اعمل ان

 .. تؤذيك فصدقين لن يبعده الرمحن الرحمي عنك نل

حياتك  بأ ن وجوده ليس خرًيا يف اعملطاملا انهتت عالقتك بأ حدمه 

ش ياء .. ا ن أ ردت أ ن تُفكر .. وكن أ قوى من أ ن تُفكر يف هذه ال  

جيابًيا  بيشء ففكر فامي ينفعك ال فامي مىض أ و س يأ يت .. كن ا 

وسعيًدا يف لك ماحيصل كل .. عندما تتيقن أ ن من كتب حياتك 

هو هللا وأ نه حاشاه أ ن يكتب كل مايِضك .. وأ ن مجيع ماحيدث 

هو حلمكة وخري عظمي أ نت ال تدركه .. عندها س تكون  كمع

  يشءسعيًدا يف لك

وأ ان من أ ترك  وهذا أ مر أ حبه  عالقايت طوال حيايت أ ان من ُأهنيي

ال عندما أ عمل أ نه مل يعد يس   ،كثرًيا يف نفيس  تحق ال أ ترك خشًصا ا 

أ ن يكون يف حيايت أ و أ ن أ عطيه املزيد من وقيت ، مل أ ترك خشًصا 
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ال ل نه يس تحق أ ن اتركه وأ ن وجوده ليس جيًدا يف حيايت  ا 

ن اكن حيبين ويمتسًبا عىل أ اييم وأ صبح يُشلك سل  ، ك يبحىت وا 

ذلكل عندما ُأهنيي أ ي عالقة فأ كون سعيدة جًدا وعندما أ ميش 

ع من املايض جنم ، مام من املس تحيل أ ن أ عود للخلفخطوة لل  

مه فليس عالقتك بأ حد انهتتالفوائد والعرب وليس ال شخاص! ا ن 

من احلمكة أ ن تُعيده حلياتك .. كن ذكرى مجيةل يف حياته وأ تركه 

  .. جفامل الهناايت أ ن تنهتيي ابملعروفيف سالم 

 عندما يصبح وجود أ حدمه عبئًا عليك فليس من احلمكة أ ن يبقى! 

ياتك مرة واحدة س تحياها فِلام حتياها يف عالقات سامة أ و ح 

قات تُكركب جامل أ ايمك! لست ُمتًِضا عالقات تؤذيك أ و عال

  ..ذلكل 

عش مجيع أ ايمك بسعادة .. اهنيي ابملعروف كام بدأ ت ابملعروف 

 وأ ترك كل أ ثًرا حس نًا يف قلب لك من عرفك .. 

 ال تُبقي نفسك يف عالقة تِضك! أ و يف عالقة ال تُناس بك!

 وقتك وحياتك ومجيع أ ايمك أ غىل من أ ن هتدرها يف هذه املشاعر

 ءوال تندم عىل وقتك اذلي ذهب ، َف عند هللا ال يضيع يش

 ِمثقال ذرة ال تضيع ِعند هللا ، فال حُتزن نفسك
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العالقات ُخلقت للراحة وليست للتعب والتشتت النفيس! 

 . العالقات ُخلقت للراحة ال للنكد .فاخرت أ شخاصك حبمكة .

 

 تأ ما أ صدقائك الصاحلون ومن مجعتك هبم مواقف مجيةل أ ثبت

حصة هذه العالقة ، فمتسك هبم دامئًا ، لس نا اكملني حنن هنا 

لنتقبل بعض وحنب بعضنا كام حنن .. هناك من يس تحقون أ ن 

يبقون أ نقياء وال يتغريون ، وهناك من ال  ، تبقهيم معك

تقائًيا ن ن وقتك ، أ نت أ عمل بذكل ، َف كن ايس تحقون اثنية م

فاهمت  نت ومشاعرك أ نت، فهذه أ ايمك أ  واخرت من تُبقيه حبياتك 

 هبا جيًدا.

كن مع من يس تحقون أ ن تكون معهم ، أ ما البقيه فلست حباجة 

 لهتدر أ ايمك بصحبهتم ..

 س يًا، بعالقة سامة نف كن أ قوى من أ ن تمتسك بعالقة تُشقيك 

من املؤسف أ ن تذهب أ مجل أ ايمك يف عالقات سيئة ، أ نت ال 

 تس تحق ذكل ..

، ملاذا تمتسك بأ شخاص  أ نت لست حباجة لعالقات تِضك

وجودمه يشلك سلًبا عىل أ ايمك! الجيب عليك أ ن تمتسك بأ ي 

 يشء يف هذه الفانية! كيف لفاين أ ن يمتسك بفاين!!
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 لو سأ لتك سؤااًل ايصديقي .. مك حياة س تعيش ؟! 

 ابلطبع حياة واحدة ..

فلامذا ال تعيشها كام جيب .. ملاذا جتعل فهيا عالقات تُذهب جامل 

 ياة!هذه احل 

 التخيل ينفع القلب وخيفف عنك ، المتسك يِضك ..

 ختىل وال تمتسك بيشء ، وعش مع من حتب ُمراتح البال .

هدار عن تكف قميتك تدرك عندماَف   ، نماك لك يف نفسك ا 

 ال قمية هل . يشء أ يّ  ويف ، أ حد لك ومع

 

جيابية أ و سلبية سواء هِبا مترّ  اليت املواقف مجيع"  .. ا 

 "لتتعمل كل فرصة يه

 

 

 

 سؤال همم: هل حتب الشاي؟ 
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 :3 ا رشاقة

ال أ ندم عىل أ ي عالقة أ هنيهتا ، وال أ ندم عىل أ ي تفصيل ولو اكن 

الشخص سيئًا ، فلك العالقات تُعلمنا همام اكنت سيئة أ و جيدة 

، واال نسان اذليك يتعمل من لك يشء وحُيافظ عىل سالمه ادلاخيل 

يس تحق أ ن تندم عليه ِسوى  ال يشءدامئًا .. وكام قلت كل ، 

ذنوبك أ و تقصريك يف حق هللا وحق نفسك ووادليك ، أ ما ابيق 

ال ش ياء َف توافه يف الفانية أ نت أ قوى من أ ن جتعلها تؤثر عىل 

 مزاجك أ و حياتك المثينة جًدا ، أ نت أ نضج من ذكل ..

عليك الندم بشأ هنا ، فا هنا أ فادتك بال شك  ليست أ ش ياء جيب

 فائدة جديدة كل ومعلومة جديدة تُضيفها ، فلك جتربة يه

 خلرباتك ..

ن  لك خشص يدخل حياتك ستتعمل من هذه العالقة شيئًا ما ، وا 

 اكن ال يس تحق وقتك ..

كن سعيًدا يف لك التجارب اليت س تعيشها يف حياتك ،  فلك 

التجارب فهيا اجليد واملُفيد همام اكنت سيئة ، كن ُممتنًا للك يشء 

سك ، دامئًا اخرت ما يروق كل وما يُسعدك وأ بعد ، وال تؤذي نف 

 يس تحق وال عن حياتك وأ ايمك امجليةل من ال يس تحق اثنية منك

جيابًيا ، وال تنىس أ ن حتتيس التواجد معك  .. كن قواًي ُمبهتًجا وا 

 كواًب من الشاي ..
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مل أ جد اكتب هذه اللكامت ولكن هو خشص خفم بال 

 نكون حني الشاي، "نرشب شك ، ا ذ يقول:

 ّق نس تح ل ننا هادئني، ونرشبه. لهندأ   غاضبني،

 ادئني،ه وال غاضبني نكون ال حني ونرشبه املاكفأ ة،

 ".ال مرين أ حد حنتاج ل ننا

 اي ا اليه مك هو رائع! متاًما ، ف الشاي همم يف لك ال وقات.
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 اال حسان والعفو

ن مل تلقى ا حسااًن .. يكفيك أ ن هللا  حملس نني حيب اُكن ُمحس نًا وا 

 فال هيم ا ن اكن هذا الشخص يس تحق أ م ال ..

 من أ جل هللا وليس من أ جل هذا الشخص ..

ال تندم عىل وقتك اذلي ذهب يف اال حسان ملن ال يس تحق ، 

 َف كل عند هللا من ال جر والثواب ما يرضيك ..

عند ف  ،يًقدر اال حسان  سن ال نسان الال تندم وال حتزن عندما حتُ 

حسانك! ُكن ُمحس نًا دامئًا  يع مثقال ذرة ال يض هللا ، مفا ابكل اب 

 وعامل الناس هبذا اال حسان فقط من أ جل هللا ..

نُوا" ن   َوأ ْحس ِ
ِ
َ  ا بُّ  اّلل  ننِيَ  حُيِ " ، اللهم اجعلنا من أ حب الُْمْحس ِ

ليك اي  رب . العباد ا 

اعفو عن الناس لتمتثل بصفات املُحس نني .. سامح ولكن تعمل 

ادلرس ، سامح ولكن ليس من الِضوري أ ن تُبقي هذا الشخص 

ئن ، ال جتعل ل ي اك نفس ًيا أ ذىيف حياتك ا ن اكن يُسبب كل 

امح س ساحمه واعفو عنه وابتعد بلك لطف ، القدرة عىل ذكل!

عروف عارش ابملواعفو ولَكن ال تثق بنفس الشخص مرتني ، 

وأ كسب رضا هللا يف لك  كسب نفسك.. ا وفارق ابال حسان

 عالقاتك ..
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نسااًن همام حصل ، ا ن فضل العفو  مر وال تِض ، ا ايك أ ن تؤذي ا 

 كبري عند هللا فكن ُمحس نًا لتأ خذ هذا الفضل ..

اء ، سطحد ، عش بس يًطا وأ خرت حبياتك البُ ال حتقد عىل أ  

أ حصاب النواية احلس نة ، من تراتح هلم وتراتح معهم .. وعندما 

تنهتيي عالقتك بأ حدمه فاجعلها ابملعروف ، ال حتقد عىل أ حد ، 

نسان أ ن حيمل مشاعر اال نسان احلقود يُشفق عليه!  كيف لال 

حتقد  ال احلقد صفة ش يطانية اكحلسد وغريه ، كتكل يف ُدنيا فانية!

 بك امجليل حيمل مشاعر سلبية كهذه ..عىل أ حد وال جتعل قل 

 من أ جكل أ نت ومن أ جل راحة عقكل ..

 ا ن هللا موجود ويرى فال داعي ل ن حتقد أ و تنتقم أ و تؤذي!

فارق ابال حسان ، املهم أ ن تكون ُمراتًحا وال جتعل من ال 

 بلك راحة .. ُكن ُمحس نًايس تحق أ ن يُعكر جامل أ ايمك .. 

ن ظلمك أ حدمه ُهنا ومل تس ت  طيع أ خذ حقك ، ف ال تنىس أ ن ا 

آخرة ، وهناك حممكة عادةل يوم احلساب .. ال تنىس ذكل  .ُهناك أ

آذاك أ و ظلمك أ و تلكم عنك مبا ليس فيك  ُهناك س يقف من أ

، س ُيخريك الرمحن الرحمي بني أ ن تُساحمه أ و  أ و رسق ِمنك شيئًا

 يعذبه!

ن اك آخرن من العباد اذلين حيهبم هللا ف ا   .. س ُيخريك خياًرا أ
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ما تُساحمه وكل قرًصا يف اجلنة ، وحدائق ، وُمتع يعلمها هللا ،  ا 

ما يُعذبه وينتقم كل ..   وا 

ن قلت ال أ ريد القصور فقط أ ريد أ ن يُعذب .. َف سزييد كل  ا 

 ُ مزارع  ، قرص جبوار أ حد ال نبياء ،حىت تعفو عنه قابل الرمحن امل

امح؟ هل تُس، ُمتع كثرية وتمزية ، مقابل أ ن تساحمه! حيهنا ، 

دُلنيا  ، خذ ا النتقامابلطبع سامح ، ذلكل ال هتمت ،  ابلطبع أ جل

  ال مجل .. الانتقامحقك يف الآخرة َف هناك 

 ،ومن أ جل أ ن ال حيمل قلبك هذه املشاعر سامح من أ جكل ، 

ن مل تس تطيع فال بأ س فا ن العفقوة التسامح سرُتضيك ،  و وا 

تؤجر ف أ نك س  يوتذكر ك لكن تذكر فضل العفو عند املقدرة ، 

كثرًيا ، ا ن هللا يعمل أ نك س تجد صعوبة يف العفو عن خشص 

ل ذكل ، ولكن ختيل أ نك تفعلهذا اكن الفضل كبري ، ظلمك مثاًل 

الصعب من أ جل هللا! من أ جل ثوابه ومن أ جل راحتك! فا نك 

حني حتمل بقلبك س تظل تُفكر ، ذلكل خفف عن قلبك ابلعفو 

ة من يشء وس تنتظر ثوابك يف اجلن ، ستشعر وك نك فرغته من

ن اس تطعت فكل ثواب كبريالرمحن الرحمي ،  من قلبك  وسزُتيل ا 

ن مل تس تطيع َف عش خبري وال تُشغل ابكل مشاعر احلزن ،  وا 

 ، حاول املساحمة والعفو من أ جكل أ نت. فا ن هللا ال ينساك
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السالم ادلاخيل يعلمك أ ن تأ خذ املشاعر اال جيابية فقط وأ ن ال 

  قلبك عىل أ حد ..يفل حتم

سعيًدا جبميع أ ايمك .. ِمزاجك أ غىل  تعيش ُمراتًحا ، بس يًطا ،

" رايق" دامئًا وال تقل يل ال أ س تطيع ، أ ان اكئن  فأ جعهلما متكل 

 ُقلنا سابقًا كام برشي مثكل .. واس تطعت ، َف كيف ال تس تطيع!

 حنن البرش منكل قدرات ُمذهةل ، اكتشف قدراتك ال تكبهتا ..

 

 تدبر هذه الآايت  ..

نْ )
ِ
ن   َوتَْغِفُروا َوتَْصفَُحوا تَْعُفوا َوا

ِ
َ  فَا  (َرِحميٌ  غَُفورٌ  اّلل 

 (اجلَاِهِلنيَ  َعنِ  َوأ ْعرِْض  اِبلُْعْرِف  َوْأُمرْ  الَعْفوَ  ُخذِ )

ُ  الن اِس  َعنِ  َوالَْعاِفنيَ ) بُّ  َواّلل  ننِيَ  حُيِ ًذا العفو ا حس (الُْمْحس ِ  ان..ا 

! ، ختيل أ ن أ جرك عىل هللا ﴾هللا عىل فأ جره وأ صلح عفا مفن﴿

 اي لهذه الفرحة الكبرية ، ومن اكن أ جره عىل هللا فهنيئًا هل ..

 َوَما ، َمال   ِمنْ  َصَدقَةٌ  نََقَصْت  َما:  وسمل عليه هللاوقال صل 

ال   ِبَعْفو   َرُجالً  هللاُ  َزادَ 
ِ
ا ا ال   هلل أ َحدٌ  تََواَضعَ  َوَما ، ِعزًّ

ِ
 . هللاُ  َرفََعهُ  ا

 وجه اهب يبتغي مظلمة عن عبد يعفو والخرى: "ويف رواية اُ 

ال وجل عز هللا  ".القيامة يوم اعزً  هبا هللا زاده ا 
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 : القمي ابن ذكرو 

ساءته هللا يُقابل أ ن أ حب من  ساءةا   هو فليقابل ابال حسان ا 

ليه الناس  .ابال حسان ا 

 

 .. العربة ِمهناُهناك قصة لطيفة اقرأ ها جيًدا يك ال تفوتك 

 قالت اليتهند بنت عتبة ،  ُمعاوية ابن أ يب ُسفيان اكنت أ مه

 النيب صل هللا عليه وسمل ، ولكهنا لوحيش أ ن يقتل محزة مع

 اتبت بعد ذكل وأ سلمت ..

اكن ملعاوية أ رض كبرية واكن أ مري املؤمنني ، اكنت أ رضه قرب 

رسول مع الأ رض عبدهللا أ بن الُزبري بن العوام ، الُزبري أ بن 

 املُبرش ابجلنة ، هذا ابنه عبدهللا ..

ويف ذات يوم دخل عامل مزرعة معاوية ا ىل مزرعة عبدهللا ابن 

ُزبري ب عبدهللا ابن الضالُزبري ، وقد تكرر هذا ال مر مهنم ، فغ

 ْؤُمرْ اوكتب رساةل ا ىل معاوية يقول فهيا: ) اي ابن أآلكه ال كباد ( 

ال هو ليكونن يل  هل ا  عامكل أ ن خيرجوا من أ ريض ، فواذلي ال ا 

 معك شأ ن!!

، قال هل وزيره: هل نرسل هل جيًشا يأ تيك  فقرأ  معاوية الرساةل

 برأ سه؟
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 فقال معاوية: ال ، بل خري من ذكل زاكًة وأ قرَب ُرمًحا ..

ري ) ابن بن الُزب ا ىل عبدهللاكتب هل: من معاوية أ مري املؤمنني و 

ذا جاءك خطايب  حواري رسول هللا ( اي ابن حواري رسول هللا ا 

خفذ أ ريض ومضها ا ىل أ رضك وخذ عاميل ومضهم ا ىل عامكل ، ولو 

 اكنت ادلنيا بيين وبينك جلئتك هبا ، والسالم.

 اي هللا!! ما أ لطفه!! ما أ نقاه!! ما أ مجهل!!

عندما جاءت الرساةل ا ىل عبدهللا ابن الُزبري بىك .. وندم عىل ف 

  اللكمة ..تكل

 

املُتسامح .. منرشح  هذا هو العفو ، الشخص العفو احللمي

 البال .. سامح وكن هكذا ..  الصدر ُمراتح

 .: اللهم ا ين عفوت عن عبادك فاعفو عين قل

اُعل خرًيا واترك ثوابك عىل هللا ، فليس من الِضوري أ ن تفعل 

خرًيا وتلقى ا حسااًن عليه ، وليس من الِضوري أ ن يس تحق 

 الشخص املُقابل هذا اخلري .. العطاء أ مجل من  ال خذ ..

 هو خرٌي وأ بقى .أ ال يكفيك ماعند هللا ؟ فَ 

25/7/2222 
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 كيف تنتقم تمن خزكل أ و ظلمك أ و تلكم عنك؟! 

ارشب كوب من الشاي وضع رِجاًل عىل رجل واس متتع حبياتك ، 

همام  نتقامكاهللا أ قوى وأ كرب من  انتقامبأ ن تنتقم ،  كفيهلفال ايم 

ع حق ال يضيالشاي وانظر لدُلنيا كيف س تدور ، اكن .. ارشب 

ا ة  َذر   ِمثَْقالَ  يَْعَملْ  فََمنْ عبد عند هللا وال حق منةل حىت! .. )  َخرْيً

ة   ِمثَْقالَ  يَْعَملْ  َوَمنْ  يََرهُ  ا َذر   (.يََرهُ  رَشًّ

بك أ و كل هذا الشخص يُريض هللا؟ ا ن اكن ال  هل ما فعهل

 ؟ عش يف سالم داخيلالانتقامذا تُشغل ابكل يف ِفكرة فلام

وأ ترك أ مر ظاملك أ و شامتك هلل ، وسرُييك س بحانه الكثري من 

ن مل يكن يف ادُلنيا فتأ كد أ نه  ظم ، يف الآخرة أ شد وأ عاحلمك ، ا 

مح اسامح وأ تركه هلل ، س أ نك مظلوًما ولست ظاملًا ..فمًدا هلل 

 ..ةواعفو وأ ترك هذه ال مور للآخر وعش حياتك جيًدا ، سامح 

أ و  النتقامابال تؤذي قلبك بتكل املشاعر السلبية من التفكري 

نه لوس يفر اي أ يخ  الكره أ و غريها ، وال بليس دوًرا يف ذكل .. ا 

حزانك آمنوا  ، فال جتعل هل ُقدرة عىل ا   .. تواجد لُيحزن اذلين أ

معك ،  حبياتك وافرح مبغادرة من ال يس تحقون تواجدمه افرح 

ن أ صدقاء اجلنة ، الصحبة املمتعة ، م الصاحلنيوأ سعد بصحبه 

تشعر بأ نك حُتلق عاليًا حني تكون معهم ، من يكون ك س الشاي 

أ غىل من كنوز ادُلنيا ، عش سعيًدا وال تكن صاحب  بصحبهتم
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 رية وصغ مجيع مهومك.ك تكل ، كن انجًضا وقواًي . ةمهوم صغري 

 يوجد مه كبري ِسوى خطاايك وتقصريك، ال  فانية ومأ جور علهيا

ن  يف حق هللا وظلمك لنفسك بكرثة املعايص .. ورمغ ذكل ا 

 .َف س يذهب هذا اهلم  واس تغفرتتبت وأ صلحت 

كل ، ويُشجعك عىل ذ الانتقامال جتعل الش يطان يُشعرك بذلة 

  اعفو وسامح .. ا ن هللا لن ينىس حقك وس ينتقم كل ..

نسان م": عبد الاكيفيقول ادلاعية ُعر  ا ا ن أ ردت أ ن تنتقم من ا 

وتريد أ ن تقطع هل ا صبع من أ صابعه ، دعه لرب العباد ينترص كل 

ن أ ردت أ ن تقطع أ نت يده ، دعه هلل يقطع  ويقطع كل يده .. وا 

ن أ ردت أ ن تقطع ذراعه فاتركه هلل ينتقم كل  .. هراعذكل  وا 

 وينترص كل ويقطع كل خربه من ادلنيا ..

ليه  : الأ وصوانبعض العلامء  تدعو عىل الظامل فا ن ظلمه أ رسع ا 

 من ُدعائك عليه".

و  نتقامالاسامح وأ ترك لك يشء يف حياتك هلل .. ال تفكر يف 

 يف قلبك عىل أ ي برشي .. ال حتمل

ليه  آذيته بيشء فاذهب ا   ، وأ طلبالآنا ن ظلمت أ حدمه أ و أ

 السامح ، اطلب منه ُمساحمتك ..
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ُمحمل ابذلنوب! أ رحل وأ ترك أ ثر ال ترحل من هذه الفانية وأ نت 

مجيل يف قلب لك من يعرفك ، أ رحل وهناك من س يقول: يرمحه 

نسااًن لطيفًا ..  هللا اكن ا 

 مسرتحي كام قال صل هللا عليه وسمل عندما رأ ى جنازة:ف

 سرتاحامل  وَمن املسرتحي َمن: هللا رسول اي قالوا. منه ومسرتاح

 ادلنيا، بنص من يسرتحي املؤمن العبد هو املسرتحي: قال منه؟

 وابوادل العباد منه يسرتحي الفاجر، العبد منه واملُسرتاح

 .والشجر

 

ال تؤذي أ حًدا ، ا ن هللا حرم الظمل عىل نفسه وجعهل بني العباد 

اًي كيف لنا أ ن نؤذي برش، حنن ال جيب أ ن نؤذي حيوااًن فَ ُمحرًما 

 ِمثلنا !!

 . «السامء يف من يرمحمك ال رض يف من رمحواا»

 كن ُمحس نًا ، دامئًا ..

 وسامح ، من أ جكل ، ولوجه هللا ..

 املهم مايف الآخرة وليس مايف الفانية ..
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ن  لقد فعلت اخلري مع غري أ ههل ، ولكن ال بأ س ايصاحيب ، ا 

مل يكونوا أ هاًل لهذا اخلري فا ن هللا هو أ هاًل هل ، لن يضيع خرًيا 

ن  بالطبع يف مل يكن يف ادُلنيا ف فعلته ، س ُيجازيك هللا حمتًا ، ا 

 اجلنة اخلادلة ..

ال تندم عىل يشء ، ل نك مل خترس يشء طاملا رحبت أ ش ياء ف

 يه كنوز كل يف الآخرة ..

 َف هنيئًا كل هذا اال حسان وهذه النفس النقية ..

 

 ا رشاقة:

 رُسق حذاء لعبدهللا بن مسعود ريض هللا عنه

ن اكن ُمحتاًجا فبارك هل   فامي أ خذ ..فقال: اللهم ا 

آخر ذنب يذنبه .. ن مل يكن ُمحتاًجا فاجعل هذا أ  وا 

 

لنقية  تكل النفوس اهللاس بحان انظر لهذا اال حسان والعفو..! 

ال مثيل لها .. من حقك أ ن ال تُسامح َف لقلبك طاقاته ، 

 درك .ص النرشاحولكن فضل وثواب املُساحمة أ كرب وأ فضل 
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آية :الشافعي يقول آن من أ ،  املالظ قلب يف سهم يه القرأ

 املظلوم قلب عىل وبلسم

 يه؟ وما :قيل

 {انس يً  ربك اكن وما} :تعاىل قوهل :قال

ن أ ملك س يأ يت يوم ويتذوق نفس ال مل ، ومن أ باكك سيبيك مف

أ ن هللا لك مظلوم ب ك ال ينىس ، تكل الآية بلسم لقلبرب، 

الينىس أ هيا املظلوم ، و يه سهم يف قلب الظامل ، بأ ن يتذكر 

 أ ن هللا ال ينىس !! ولك ساق سيُسقى مبا سقى ..

ن هذه ادُلنيا أ مرها هني ، و العظمي س بحانه  َف هون عليك ، ا 

 ال ينساك وال ينىس قضاايك حاشاه

، حياة  امبا أ نك عىل قيد احلياة َف جيب عليك أ ن تعيش جيدً 

لطيفة وبس يطة ال حتمل بقلبك عىل أ حد وال تفكر ، عش 

حياة طيبة من أ جكل ، وأ ترك هذه ال ش ياء هلل .. أ نت 

س تعيش مرًة واحدة ، فال هتدرها فامي يقلقك ويتعبك ، دع 

 وعش خبري ..  جانًباهذا القلق والتفكري 
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ِ  عىََل  فَأ ْجُرهُ  َوأ ْصلَحَ  َعَفا فََمنْ ﴿ ة لهذه من التفاسري اللطيف ﴾اّلل 

ليه أ ساء ُعن عفا مفن الآية : ليه، ا ساءته ا   يعاقبه ومل ،هل فغفرها ا 

 عفوه أ جرف ،هللا وجه ابتغاء قادر علهيا عقوبته عىل وهو هبا،

 .ثوابه عليه مثيبه وهللا هللا، عىل ذكل

ختيل أ ن يكون أ جر عفوك عىل هللا!! كيف س يكون هذا 

 ..!ال جر..! وكيف مقداره 

بُّونَ  أ اَل  َولَْيْصَفُحوا َولَْيْعُفوا  ُ  يَْغِفرَ  أ ن حُتِ ُ  لمَُكْ  اّلل  ِحميٌ  ُفورٌ غَ  َواّلل   ر 

 ِمْسَطح عينف أ ال حلف حني ، الصديق بكر أ بو يف نزلت الآية هذه

ال ااًل م ميكل ال مسكينًا مسطح واكن ، قال ما عائشة يف قال بعدما  ا 

 . بكر أ بو عليه ينفقه ما

 ، لنفوسا واس تقرت القلوب وتصافت عائشة براءة هللا أ نزل عندماف 

ان   وهللا بىل،: الصديق قال ذكل عند  مث.  لنا رتغف أ ن ايربنا حنبُّ  ا 

ىل رَجع  ..عليه يُنفق وظل مسطح ا 

 هللا ىلا   اتب مسطح ل ن! عرضه يف خاض ُعن يعفو ، هللا س بحان

 العفو: ةثالث هللا ا ىل ال مور أ حب :يقول العزيز عبد بن ُعر اكن

 أ حد رفق اوم العبادة، يف والرفق اجلدة، يف والقصد القدرة، يف

ال ادلنيا يف بأ حد  تس تطيع تكن فا ن ".القيامة يوم به هللا رفق ا 

 أ جكل. من وأ يًضا ، اعفو ف ةر املقد ودليك العفو
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 أ غالطك ليست فشاًل .. يه كنوز

املا ط اال نسان يتعمل من أ غالطه .. نغلط ونفشل لنتعمل وننضج .. 

بنفسك  همتاأ نت تتعمل من فشكل فأ نت مل تفشل ايصديقي .. 

وحصتك كثرًيا .. ا ن واهجتك ُمشلكة وأ ملتك أ حداث احلياة .. 

واعرف كيف س تخرج منه خبربتك  امتحاننفسك يف  اعترب

تذكر و ونضوجك انحًجا .. واعرف كيف س تحل تكل املُشلكة .. 

ال وسينفرج  ويزول .. وال توجد ُمشلكة ِبال حل انه ال يوجد مه ا 

 .. وأ نت قوي وقدها اي معمل .

ال تُضخم أ مورك همام اكنت  .. ال جتعل الش يطان يس تغل حلظة 

 الالزم .. ال جتعل ال فاكر أ مل وضعف وجيعكل تُفكر أ كرث ِمن

امُه وح السوداوية تُس يطر عىل دماغك .. أ سعد هللا هذا ادلماغ

ىل الشاي ليبقى خبري وحُيفزك ع ارشبمن لُك تفكري يسء .. 

بريقًا من الشاي وتعال امكل  حل ُمشالكتك .. ُقم وهجز ِلنفسك ا 

 .. القراءة .. هيا

 

ال لن يضيع .. فما ُدمت تتعمل من أ خطاءك فا ن وقوعك فهيا 

حاجة للندم عىل ما فات ايصاحيب .. دامئًا حول شعورك ابلندم 

ا ىل درس أ فادك يف احلياة .. وعَلمك كيف تترصف وتُفكر وماذا 

 ادك.أ ف ابلطبعال تندم عىل أ ي خطأ  حصل ..  تفعل الحقًا ..
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 دس ي :أ حدمه سأ هليف حديث لتوماس أ ديسون مع اال عالم .. 

 أ جابه ابلفشل؟ تشعر هل ، مرة 2222 فشلت لقد ، أ ديسون

 .."النجاح ا ىل تؤدي ال طريقة 2222 تعلمت لكين ال،: قائالً 

 أ ثبتنا لقد. . عظمي هذا“ يقول اكن جتربة تفشل عندما مرة لك يف

 ”به حملأ   اذلي لالخرتاع للوصول انحجة غري وس يةلأ يًضا  هذه أ ن

ح وتعمل جتارب مل تنجَف مل يكن يُطلق علهيا جتارب فاشةل بل 

 .مهنا 

 

ن فشلت يف عالقة .. او لنقل مل تنجح معك عالقة .. فهذا ال  ا 

 !يعين أ ن مجيع العالقات فاشةل ..

ن مل تنجح يف هدف  ما . .هذا ال يعين عدم جناحك يف مجيع  ا 

أ هدافك .. وال يعين استسالمك .. حاول مرة ومرة .. تعمل من 

 نفس اخلطأ  مرتني .. يف يقعال الناحج أ خطاءك .. املؤمن 

 لن تتعمل دون أ ن تفشل ، الفشل ُمعمل جيد 

وتذكر أ ننا برش ، لس نا اكملني ، وُمعرضني للخطأ  دامئًا ، َف 

عليك أ ن تتعمل من هذه ال خطاء وتُضيفها خلرباتك املتواضعة يف 

 احلياة.
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 اخلوف من الفشل:

 داميًا بداية النجاح فشل ..

ذا فشلت هدا ما بيعين سان فاشل! هدا اخلوف ييل أ نك ان  ا 

عتربو مرض والزم تصحصح منو ل ن  مع حتط حاكل فيو ا 

 اخلوف بيقتل نفس ية اال نسان ..

 اخلوف خبليك تومه حاكل بيش تمكن يصري وتمكن ل  !

أ كرت الناس الناحجة فشلوا ببداية طريقهن .. حفز نفسك بقصص 

النجاح .. عادي أ نك تفشل وحتاول تصلح بس ييل مانو عادي 

هو أ نك حتيك عن حاكل فاشل أ و ختاف من الفشل أ و تعملو 

عقدة حبياتك! كيف رح تمكل حياتك ييل رزقك هيه ربنا هيك 

 وهبالطريقة؟ 

ذكر ل وأ صنع منو جناح أ كل وتال حتبط نفسك زايدة ، قاوم الفش

طيف .. اليوم فشلت بيش .. مابتعرف ابل ايم ييل جاية ل ل اربنا 

 بأ شو رح يعوضك ربنا ويكتبكل جناح كبري ..

خيل هالقاعدة بباكل داميًا بأ نو ربنا الرحمي بياخد منك يش حلمكة 

..  ءل أ ش ياء .. بياخد يش وبيعطي أ ش يابس بيعطيك ابملُقاب

 ..رابنية كبرية ابحلياة .. وابجلنة  وبيعوضك تعويضات
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اتعب عىل نفسك ابلهناية ربنا مابيضيع ُعل أ ي انسان .. أ ُعل 

ابل س باب واجهتد عىل حاكل والتسمع لليش ييل جواتك ييل مع 

 يقكل أ نك فاشل أ و خيليك ختاف من الفشل .. هدا لكو ومه

ذن هللا .. ال تستسمل للتجارب ييل  قدامك ُمس تقبل ُمرشق اب 

 دت معك أ و ل فاكرك املُحبطة وحتمك عىل حياتك ابلفشلع

 تفائل وأ بعد الشغالت السوداوية عن حياتك وتفكريك

 رت من حياة وحدة ، عيشها بدون خوف .مارح تعيش أ ك

وتذكر داميًا بأ نو مفتاح النجاح هو الرتكزي عىل  أ نك تنجح وحتاول 

 قبات!!ع مرة وتنني ، الرتكزي عىل ال هداف ما الرتكزي عىل ال 

 

 : 1 ا رشاقة

 ..اًل فش ليس الانسان سقوط وكامن بيقول توماس أ ديسون:

 .سقط حيث يبقى أ ن الفشل ولكن

نة دراس ية .. فشلت بأ ول س  ال تربط فشكل بشغةل بأ ي يش اتين 

 .. عيدها مرة وتنني لتنجح!
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ن رمغ أ نو البحث عفشلت بعمل .. حاول تاليق أ فضل منو " 

 "هلل ال مرُعل مناسب يف بدلان ..! 

  مايف يش ُمس تحيل واال نسان بتولكو عىل ربناكن رمغ هيك ولَ 

 .بيقدر يعمل أ ي يش بيطمحلو .. أ ي يشوبقدراتو ومهتو العالية 

 ابلتولك عىل ربنا بتقدر حتقق أ ي يش بدك ايه بلك يقني ..

فشلت بعمكل حاول حتسن أ غالطك املاضية فيو وتتعمل مهنا .. 

ما بتحولها لنجاح أ و بتقعد  أ نت بتحدد مس توى جتربتك .. ا 

بتحبط نفسك .. حياتك أ غىل من أ نو هتدرها هيك .. داميًا أ ختار 

 اخليار الصح ولو اكن فيو تعب أ فضل من اخليار اخلطأ  

 وتعيش عىل وال حياتك وأ حالمك وأ هدافك أ مه من أ نو ترتكها

 يش .. 

 

 :2 ا رشاق 

تذكر داميًا بأ نو أ ملك قوة .. قوة بتوصكل لربنا .. فشكل خبليك 

تسرتجع نفسك أ كرت .. داميًا اال نسان بلحظات ضعفو بيحس 

بوجود ربنا ولطفو مع حييط فيو .. متل ملا تكون مبشلكة بتلجئ 

ل كرت خشص بتثق فيو .. وبلحظات تعبك داميًا نفسك برتجعك 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

136 
 

هيك ل عندو .. ربنا وبس .. ل هلل .. ربنا الوحيد ييل بيكون احل

 ئ هلل فقط.ىل نفسك واجلداميًا أ خترص ع

 بيقولوا:" الهزمية للشجعان ، اجلُبناء ال خيوضون املعارك".

ها وأ حببت نقل  ُهناك مقوةل مجيةل مل أ عرف قائلها : 3 ا رشاقة

 التأ خر يف ادلراسة أ و التعرثُّ يف مرحةل تعلميي ة ال".. تقول:  لمك

 ، وال تعين أ نه مل يُعد هناك فائدة ونفع! تعين الفشل

نس وأ ن ال قيام بعد هذا السقوط رتة ان يفقد تواُزنَه يف ف، لّك ا 

و .. مك من متأ خر أ   مث  يعود أ فضَل وأ كرث اتزااًن وَمقدرة معّينة

 !تعرث جنح يف حياته وجتاوز خيبتهمُ 

 الوال حتبطوه بلكامت   ال تقيّموا أ حًدا بناًء عىٰل منظورمُك ،

وُرب   ، ، فُرب  لكمة  مض ـْت  ، وال تعرفون وقعها داخهل تفهموهنا

 لكمة  خنَقت."

 حصحه يبة،ُمص  اخلطأ   جتعل فال اخلطأ ، من ختلُو ال احلياة: ُمقتبس

 .يتعمل ال خيطئ ال ومن ُمتعلمني، ُخلقنا مفا فيه، الوقوع بعدم

 حلملا جيعل اذلي الوحيد اليشء" بيقول ابولو كويلو: غمية:

 "الفشل من اخلوف هو مس تحياًل 
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اسأ ل حاكل : بتس تاهل حتط  ، َف أ بعد عن هدا اال حباط

 أ رمح َف  .. نفسك هبيك مكية مشاعر سلبية وومهية؟! أ كيد ال

. أ نت حباجة لتفشل .. الفشل ُمعمل جيد أ كل .. انتفع . نفسك

 فشكل وحاول لتنجح.من 

 

 يه ، ختصك ال فهيي اكنت همام املايض يف أ خطاؤكُمقتبس: 

 انجضةو أ كرث واعية احلالية نسختك..  كل قديـمة نسخــة ختص

 .ف تفهم نفسك أ كرث

 

 

 

 تّذكر بأ ن أ عظم فشل هو أ ال حتاول ، َف حاول ..

 ثق ابهلل مث بنفسك دامئًا ولن هُتزم .

 مدحية عليان
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عن الفشل: مقوةل مخسة عرش  

 جخير  مرة لك ففي الفشل، من يوماً  خائفاً  أ كن مل .2

آن –. الفشل من جيد يشء  ابكسرت أ

. رتنيم الفشل نفس أ كرر أ ن ميكنين ال لكن أ فشل، قد .2

 جيفارا تيش –

 من بدءال  كل تتيح اليت الوحيدة الفرصة هو الفشل .3

 فورد هُني –. ذاكء أ كرث حنو عىل جديد

 دونب للنجاح وال شك دون لليقني تصل أ ن ميكنال  .4

 يشء ل ي وال اضطراب دون للسكينة وال فشل

 نصري محمد –. حب دون

ذا .5 .. قاً ح تنجح مل فأ نت متكربا جيعكل النجاح اكن ا 

ذا  تفشل مل فأ نت تصماميً  أ كرث جيعكل الفشل اكن وا 

 مسيث ويل –. حقاً 

. بعد تنجح مل أ نك يعين فاشل، أ نك يعين ال الفشل .6

 الشقريي أ محد –

بداع، حافزاً  الفشل يرى املبدع .7  يطاخل  أ ول ويراه لال 

 السلامين هاين –. الصحيح للطريق

 عىل الوقوف حتاول دمت ما فشلت أ نك حيزنك ال .8

 لنكولن أ براهام –. جديد من قدميك
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ال   حيطم ال الفشل ا ن .0 ا الهزيةل، النفس ا   سالنف أ م 

 اثبت دمحم -.لنجاهحا عدة فشلها من تتخذ فهيي القوية

 –. همن نتعمل مل اذلي الفشل هو احلقيقي الفشل .22

 داجنيلو أ نطوين

منا يبدو كام فشاًل  ليس الفشل ا ن .22  ا حدى هو وا 

 هذه يف هنا ليس بأ نه النجاح هبا خيربك اليت الطرق

 اجلندي ُعرو –. النقطة

 اس تخالص ال مه ولكن ابلنجاح الاحتفال اجليد من .22

 غيتس بيل –. الفشل من وادلروس العرب

 ميروا أ ن دون النجاح حديقة ا ىل الناس يصل ال .23

 ةاال راد وصاحب واليأ س، والفشل التعب مبحطات

 ونج –. احملطات هذه يف الوقوف يطيل ال القوية

 تشارلز

 اليت املرات عدد هو لنجاحك احلقيقي املقياس .24

 قرييالش أ محد –. الفشل بعد فهيا توازنك اس تعدت

منا التعرث، يف ليست احلياة هذه يف احلمكة .25  القيام يف ا 

 مانديال نيلسون –. فهيا نتعرث مرة لك بعد

دة تص الفائمت  أ ن .. اقرأ ها بمتعن وحاول مقوالت أ حببهتا أ كرت

 والعربة من لك مقوةل ...
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 لهياا   تصل لن والمتكني النضج من مراحل هناك"

ال  تتشلّك  والعرثات ، التجارب ، خالل من ا 

 يكونول  أ قوى ، لتصبح دروس ، هبيئة التجارب

آخر منحىن  هبذه الا   تناهل لن جاماًل  أ كرث حبياتك أ

هللا  من خري ال مر هناية يف هو يشء لك العرثة ،

 قاع نم مثال السالم عليه يوسف قّصة يف ولنا ،

 *ُمقتبسمرص"  لعزيز املظمل اجلب
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 نفسك؟ حتب هل

 سوايً  نكتشف دعنا

 تضعها وا تؤذهيا ان عليك هيون فلن نفسك حتب كنت ان

 لها مناسب غري ماكن يف

 شأ هنا من تقلل ان عليك هيون فلن نفسك حتب كنت ان

 تناقش نا من وانضج..  ابلتوافه هتمت ان من انضج س تكون

آخرة يف وال دنيا يف يفيد ال امر يف  أ

 اىل تأ خذها ان عليك هيون فلن نفسك حتب كنت ان

 هذه هتون لن اجلنة لتنال ما بوسعك س تفعل..  اجلحمي

 عليك النفس

 عالقة اي ستهنيي..  قدراتك من يقلل خشص مع تكون ولن

 راحتك عىل سليب بشلك تؤثر

 املزاج تعكري من %2 كل يسبب ءيش يأ   س ترتك

ن  سعدكي  وما هللا يريض ما س تفعل نفسك حتب كنت ا 

 عليان مدحية
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 املوت
 .. قعة حقًا .. الهناية احلمتية للك البرشاتكل احلقيقة الو  املوت ..

 َف } لك نفس  ذائقة املوت {

 .. أ كرث يشء ُمرعب وُمطمنئ ..املوت .. أ كرث يشء ختاف منه 

 .. فهيا ونتأ ملأ كرث فكرة جتعلنا نُفكر 

ِعند موت أ حد أ حبابنا .. ننكرَس .. نتأ مل .. نتذكر مجيع لكامته 

وأ فعاهل وحراكته .. كيف اكن بيننا وكيف رحل وك نه مل يكن .. 

 القلب شوقًا وحنينًا وأ ملًا .. لكّن ملاذا ؟! يتقطع

نالعني لتدمع حنُن برش وابلطبع ا ن  تأ مل .. القلب ليحزن وي  وا 

 موت ويه  أ صعب حلظة يف احلياة وأ عظم حلظةولَكن حىت يف

تفاؤلنا  ونبقى عىل أ حد أ حبابنا .. جيب علينا أ ن نوايس أ نفس نا

مياننا القوي .. فهذه ُدنيا فانية وليست جنة خادلة .. يف   وقوتنا وا 

ميان العبد.  هكذا حلظات تظهر قوة ا 

أ و ال  املوت .. غريًبا اكن أ و قريًبا .. نعرفه أ ثر يف أ خبارمجيعنا نت

نعرفه .. أ ان أ ختيل برسعة عندما أ عمل أ ن فالن مات أ ختيل كيف 

 حاهل يف القرب ويف العامل قابل َمكل املوت واملالئكة! وكيف

 ..!الآخر
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الرامحني ، هذا مغوض ورعب .. وأ مان كبري .. ذهب ا ىل أ رمح 

 نتذكره وخنربه ملن مات عزيًزا عليه رمغ صعوبة ال مر. ما جيب أ ن

 .. ل هنا ُدنيا وليست جنةنسان ُعر ُمحدد يف هذه ادلنيا للك ا

.. ل ن لُك من علهيا فان .. ل هنا مؤقتة وزائةل ولك مافهيا مؤقت 

.. من أ ش ياء ل عامل لبرش للك يشء ل ن اخلدل ادلامئ ُهناك يف 

 الآخرة ..

للك خشص منا عدد حمدود من ال ايم . . وأ نفاس معدودة .. ختيل 

أ ن لُك نفس تتنفسه هو معدود .. س يتنفس هذا الكآئن البرشي 

" 2222" .. بقي نفس واحد!! .. "000أ لف نفس مث ينهتيي .. "

يى أ نفاسه يف هذه الفانية .. اكمتل رزقة وانهت  انهتت.. لقد مات .. 

 ُعره .. 

املُناسب لرحيل أ حدان .. سريحل .. ال قوة  ِعندما حيني الوقت

 تُبقيه

ة وقته .. وهذا من رمح ملوت يأ يت بغتًة وال أ حد يعمل مىتَف ا

 هللا ِبنا ..

 .ة .. لك خشص ميوت بيومه املناسبلن ميوت خشص بعشوائي
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 ماذا بعد املوت ..؟

 لُكنا يعرف .. ولكن ليس اللُك يعرف املعرفة احلق

ما يُطمئننا أ ن من مات ذهب ا ىل الرمحن الرحمي .. ا ىل اللطيف 

احلنون .. ا ىل من سرته ورمحه يف ال رض وسريمحه حتت ال رض 

حد الرمحن وال أ   بضيافة.. لن خناف عىل عزيًزا مات لنا  ل نه 

 كرمي ككرم هللا .

ن اكن ُمخطئ س ندعو هل ابملغفرة .. وهللا يغفر ملن يشاء  ا 

 .يشاء .. فلك يشء منه عادلوحُياسب من 

 

:املوت  

أ ال توجد هدنة مع املوت ؟! ابلطبع ال .. يأ يت برسعة بال موعد 

ذن .. يأ يت هكذا .. بووم .. جفأ ة .. ال يطرق اباًب وال يرمح  وال ا 

صغرًيا أ و كبرًيا .. يأ يت عندما تنهتيي أ نفاس هذا اال نسان يف هذه 

 احلياة

نه الفاجعة الُكربى .. الفقد ال عظم .. اليشء الوحيد  املوت .. ا 

يف هذه احلياة اذلي يس تحق احلزن عليه .. ال يشء غري املوت 

 يؤمل 
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وال أ ي مشلكة وال أ ي قصة يف حياتك تؤمل .. لُكه ما دون املوت 

خسيف .. املوت فقط هو ال مل .. ولكن .. للك أ مل جانب ُمرشق 

 وابال ميان القوي يتحول ال مل ا ىل صرب مجيل

الرحمي مل يكتب لنا املوت لل مل والفاجعة .. حصيح أ ن الرمحن 

 املؤمن يتأ مل وقلبه حيرتق وحيزن ولكن ..!

من مات هو ذاهب ا ىل العامل الآخر .. العامل احلقيقي .. ذاهب 

 فال خوف عليه ا ىل رمحة هللا

 

 ..أ وىح هللا ا ىل موىس 

 هل ذكر ُمفارقتهموىس عليه السالم عندما دفن أ خاه هارون .. ت

ليه: أ ن ايموىس فأ ويح هللا تعاىل!! وظلمه القرب فبىك  .. لو ا 

 أ ذنت ل هل القبور أ ن خيربوك بلطفي هبم ل خربوك ..

اي موىس .. مل أ نسامه عىل ظاهر ال رض أ حياء مرزوقني .. 

 أ فأ نسامه يف ابطن ال رض مقبورين !!

ذا مات العبد مل أ نظر ا ىل كرثة معاصيه .. ولكن  اي موىس .. ا 

 ا ىل قهل حيلته ..أ نظر 

 ما أ رمحك اي هللا .. ما أ رمحك ايرب!
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براهمي عليه السالم :❀وقفة  لطاملا اثرتين قصة موت ا 

 ماذا عن موت النيب صل هللا عليه وسمل ؟!

 كيف مات ُُعر بن عبد العزيز ؟! 

براهمي عليه السالم قبل  تعال وتأ مل معي حوار مكل املوت وا 

 موته.

براهمي عليه السالم .. لي  ء ا ىلروي أ ن مكل املوت جا بض ق ا 

 .. روحه

براهمي: هل رأ يت خلياًل يُميت خليهل؟!  فقال هل ا 

براهمي هل رأ يت حبيًبا يكره لقاء  ليه .. اي ا  فأ ويح هللا ا 

 حبيبه ؟!

براهمي عليه السالم: اي مكل املوت .. اقبضين الآن  . فقال ا 
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:اال رشاقة ال وىل  

امي ينفعه ف اس تغالهلنصيب اال نسان من ادلنيا ُعره ، فا ن أ حسن 

ن اساء  ضاع أ وقاته وأ   اس تغالهليف الآخرة فقد رحبت جتارته .. وا 

آخرته وماكنه احلقيقي ادلامئ .. "قل متاع  فامي ال ينفع فقد خرس أ

 ادُلنيا قليل"

العاقل من حاسب نفسه قبل أ ن حُياس به هللا وخاف من خطاايه 

ياُليق هللا هبا .. العاقل من جاهد نفسه ليكون خبري يف قبل أ ن 

 الآخرة.

آمنوا }  قال تعاىل: ا قدمت هللا ولتنظر نفٌس م اتقوااي أ هيا اذلين أ

 { لغد

أ عامكل .. رتهبا .. وحاسب نفسك .. أ نظر ماذا أ عددت لهذا  امجع

هللا  قىتلالسفر .. حاسب نفسك وأ نظر هل يصلح ماقدمته أ ن 

 تعاىل به أ م ال يصلح ؟!

 أ عامكل .. أ قواكل .. ساعاتك .. أ وقاتك .. هل تصلُح ؟!

 " " حاس بوا أ نفسمك قبل أ ن حُتاس بوا

 حبياتك وعش كام حتب وترىض .. ولكن فامي يُريض هللا اس متتع
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وصدقين لُك ما يُريض هللا سريضيك .. ميكنك اس تغالل وقتك 

 مبا حتب ..

ات مجيةل يف تأ مل غروب الشمس .. كوب قهوة .. قضاء حلظ

بداعه وجامل خملوقاته ..  والمتتع  تلقاءالاس  والتفكر يف خلق هللا وا 

ابدُلعاء  متتاعالاس  بتأ مل النجوم يف ليةل صيفية مجيةل .. الصالة .. 

 .. كوب شاي بصحبه من حتب .. ُمشاهدة س بيس تون! وك أ جل

دة وهذا ة واحميكنك أ ن متارس ما حتبه يف هذه احلياة فـ يه مر 

حقك أ ن حتياها ولكن ال تنىس املوت! ال تنىس أ نه قد يأ يت يف 

  .. اأ ي حلظة من هذه اللحظات اليت تاُمرسه

الثانية: اال رشاقة  

 ال تس تعجل املوت !!

كثرية دلرجة تمتىن أ ن توقف قطار حياتك  كال تقل يل مهوم

ي .. ال تكن تمن تكرث مشالكه فيدع !وخترج ِمنه وتهُنيي حياتك

عىل نفسه ابملوت .. ال تكن من جامعة الواتس .. ذكل الصنف 

اذلي عندما جُيرح قلبه تراه يكتب: ايموت دق ابيب .. لقد تنازلت 

عن ش بايب!! وأ ش هتيي رسطااًن يُمزقين ! وهو لو ُجرح ابال برة لتغري 

 لون وهجه خوفًا !
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ون أ نفسهم خربشًة ابلشفرة جيرحأ و تمن ميارسون ادلراما و 

 وماحنوها !! ال تكن صغرًيا هكذا ُكن انجًضا .. فهذه أ فعال ُمراهقة 

 ملسو هيلع هللا ىلصا حدى املعارك مع الرسول  روي أ ن رجاًل من املسلمني يف

شديًدا .. فأ جعب الصحابة ذكل وقالوا: ما أ جزأ  ِمنا  أ بىل بالءً 

 اليوم أ حد كام أ جزأ  فاُلن

نه من أ هل النار ملسو هيلع هللا ىلصفقال  : أ ما ا 

ن اكن هذا من أ هل  فقال بعض الصحابة: أ ينا من أ هل اجلنة ا 

 النار ؟!

 فقال رجل من القوم: أ ان صاحبه ، سأ نظر ماذا يفعل .. فتبعه ..

يفه فوضع س  فاس تعجل املوت قال: جفرح الرجل جرًحا شديًدا 

ه يف ال رض وذاببه بني ثدييه .. مث حتامل عىل س يفه فقتل نفس

.. 

فقال: أ شهد أ نك رسول هللا   ، ملسو هيلع هللا ىلصهللا فرجع الرجل ا ىل رسول 

 .. قال: وما ذاك؟

آنفًا أ نه من أ هل النار .. فأ عظم النار  قال: الرجل اذلي ذكرته أ

ذكل فقلت أ ان لمك به خفرجت يف طلبه حىت ُجرَِح ُجرًحا 
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شديًدا فاس تعجل املوت فوضع نصل س يفه يف ال رض وذاببه 

 بني ثدييه مث حتامل عليه فقتل نفسه ..

ن الرجل ليعمل ُعل أ هل اجلنة فامي يبدو للناس ملسو هيلع هللا ىلصفقال  : ا 

ن الرجل ليعمل بعمل أ هل النار فامي  وهو من أ هل النار ، وا 

 يبدو للناس وهو من أ هل اجلنة.

منا ال عامل ابخلواتمي" رواه البخاري ومسمل.  "ا 

وقال تعاىل يف حديث قديس أ خرجه البخاري: ابدرين عبدي 

 نة.بنفسه ، حّرِمت عليه اجل 

 

 اال رشاقة الثالثة:

 َخف من املوت .. وال ختاف ..!

ثنني: طول ال مل ،  اكن عيل بن أ يب طالب يش تد خوفه من ا 

تباع الهوى  وا 

تباع الهوى فيصد  قال: فأ ما طول ال مل فُينيس الآخرة .. وأ ما ا 

 عن احلق.
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ذا قاربت وفاة اال نسان فينبغ الرجاء   حينئذ أ ن يغلب جانبي هلا 

اخلوف وأ ن يش تاق ا ىل لقاء هللا َف من أ حب لقاء عىل جانب 

 : "ال ميوتن أ حدمك ا ال وهو حُيسنملسو هيلع هللا ىلص هللا أ حب هللا لقاءه .. وقال

 الظن ابهلل عز وجل".

 َخف من حلظة املوت .. وال خَتف طمنئ قلبك..

قال تعاىل: }نئب عبادي أ ين أ ان الغفور الرحمي*وأ ن عذايب هو 

 العذاب ال لمي{.

 فر اذلنب وقابل التوب شديد الِعقاب{.وقال تعاىل: }غا

َف خف لرُتاجع نفسك وجُتاهدها عىل أ ن تكون أ فضل .. وال 

ن رأ ى ِمنك ِصدق نية وُحب خالص هل  ختف ل ن هللا رحمي ا 

 .. َف سريمحك . وللقاءة

ال ختف من املوت ، ل ن يف املوت لن يعود ُهناك مهوم وَدين 

ا أ و .. أ و قضااي حتتاج أ ن حتله نكديهومشالك عائلية أ و عالقات 

ن املوت حياة ا آخر ركض وتعب وُعل .. ا  خرى .. برزخ .. عامل أ

 س تعيشه حمتًا .

 وأ مه مابعد املوت ، أ نه ال يوجد موت!
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 :الرابعةاال رشاقة 

ذا أ حب العبد احلياة ادُلنيا أ كرث من حبه للآخرة فس يأ ثرها  لهيا عا 

قيقي وهيمت هبا أ كرث .. ويلهوا ويغرق بزينهتا ومذلاهتا عن بناء بيته احل 

أ ن  أ وقات ُعرك املؤقتة قبل اغتناميف الآخرة .. َف جيب عليك 

 تزول .. فا ن أ نفاسك معدودة 

 جب. تدرس .. تزتوج .. تعمل .. تُناحلياة ليست فقط أ ن تكرب .

 .. تُسافر ..

مري ال ش ياء ولَكن ال تعمر بيواًت ُهنا وتنىس تع احلياة ُممتعة هبذه

 بيتًا ُهناك ..

ون احلياة واملامت .. ولن تك اس متتع هنا وهناك .. كن سعيًدا يف

ايه وجماهدة نفسك حىت  هبذه السعادة ا ال بقربك من هللا وُحبك ا 

"ماذا لو أ حبك هللا باكمل عظمته؟ ماذا لو أ خرب  حيبك هللا ..

؟! أ ليس شعوًرا يس تحق املُجاهدة! ، ختيل مالئكته بأ نه حيبك

 أ ن هللا ماكل املكل ، ماكل السموات وال رض ، حيبك!"

 .ملسو هيلع هللا ىلص كن يف ادُلنيا ك نك غريب أ و عابر سبيل .. كام قالف

ذا  ذا أ مسيت فال تنتظر الصباح ، وا  واكن أ بن ُعر يقول: ا 

أ صبحت فال تنتظر املساء .. وخذ من حصتك ملرضك ومن 

 حياتك ملوتك.
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آخر يوم يف حياتك! عش هكذا .. حيهنا - ختيل أ ن هذا اليوم هو أ

س تفعل لك ما حتبه .. حيهنا س يكون اجلانب الروحاين خبري .. 

 الاجامتعيوواجلانب النفيس خبري .. واجلانب املهين والشخيص 

 ري ، س تكون حياتك جيدة جًداخبري .. س تكون أ نت خب

 قًا"سنتلكم يف ذكل الح.. خبصوص هذه اجلوانب "

 

 اال رشاقة اخلامسة:

ذكر املوت دامئًا يُزهد اال نسان يف ادلنيا ويُرغبه يف الآخرة .. 

ما در ل الصاحلة وجتنب اخلطااي قعاميف ال   الاجهتادفُيحمهل عىل 

 .ءيشا

هذه ادلنيا فانية ايصاح .. لنس تعد ل ي حلظة س يخرتق املوت -

: أ كرثوا من وسملفهيا حياتنا ، قال حبيبُنا ُمحمد صل هللا عليه 

 ذكر هادم الذلات .

: من أ كيس الناس وأ كرم الناس ملسو هيلع هللا ىلص وقال رجل من ال نصار للنيب

 ايرسول هللا؟

 س تعداًدا هل .. أ ولئك مه: أ كرثمه للموِت ِذكًرا وأ شدمه املسو هيلع هللا ىلص فقال

 ال كياس .. ذهبوا برشف ادُلنيا وكرامة الآخرة.
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ال رضا هللا ورسوهل .. وال هدف هلم  اكن الصحابة ال غاية هلم ا 

ال الفوز ابجلنة .. ُمبتعدين عن  نهتا الفانية يف ادُلنيا وزي  الانشغالا 

 .. ل هنم عرفًوا هللا حقًا وأ يقنوا حبقيقة زوال هذه الفانية .

ال أ قول كل ال تس متتع ابحلياة .. ا ايك أ ن تُفكر هكذا .. ولكن ال 

 ملا بعده .. عش حياتك ُمس متتًعا فامي يريض املوت والعملتنىس 

 هللا ويُسعدك وتذكر تكل احلقيقة حبسن ظن ابهلل .

 أ غلب أ وقاتك فامي يُرضيه س بحانه فكام قال همجة قلبنا محمد اجعل

: من مات عىل يشء بُعث عليه .. َف لُطفًا ال جتعل نفسك ملسو هيلع هللا ىلص

 ُأغنية ُكنت .. أ و عىلامجليةل تُبعث عىل فيمل ا ابيح ُكنت حتِضه 

تسمعها .. ال جتعل روحك اللطيفة تذهب ا ىل خالقها وتكون 

آخر ذكرى لها يف ادُلنيا شيئًا سيئًا.  أ

 

 اال رشاقة السادسة:

فهيا  هقدما فمن ادلنيا وال حيزن عىل  دما وجالعاقل ال يفرح عىل 

 أ و فاته ِمهنا ..

{ َف ِلمن اتقى قال تعاىل: }ُقل متاع ادُلنيا قليل والآخرة خريٌ 

 متاعها قليل همام كرُث 
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قرأ  احلسن هذه الآية فقال: رمح هللا عبًدا احصهبا عىل حسب 

ال كرجل  انم نومة فرأ ى يف  آخرها ا  ذكل .. وما ادُلنيا لكها أ ولها وأ

 .انتبهمنامه بعض ما حيب وبعض مايكره .. مث 

 َف الآخرة يه احلياة ادلامئة .. فلتس تعد لها ايصديق..

 احلياة ادلامئة اخلادلة .. هتز قليب. ولكمة

ة ابلنس بة { أ ي العيشة ادلنيئفال تغرنمك احلياة ادلنياقال تعاىل: }

 ذهني يف الآخرة .. فال تلهتوا هبا ىل ما أ عده هللا لعباده الصاحل

 الفانية املؤقتة عن الباقية اخلادلة.

 

 اال رشاقة السابعة:

كام س بق احلديث اذلي قرأ ته .. ُكن يف ادُلنيا ك نك غريب أ و 

عابر سبيل .. قال جامعة من العلامء يف تفسريه: ال تركن ا ىل ادلنيا 

 العتناءابوال تتخذها ُركنًا وال حتدث نفسك بطول البقاء فهيا وال 

ال مبا  هبا .. وال تغرت هبا فا هنا غرارة خداعة ، وال تتعلق مهنا ا 

ال فالغريب يف غري وطنه يتعلق به  امي يش تغل وال تش تغل فهيا ا 

 به الغريب اذلي يُريد اذلهاب ا ىل أ ههل."

 .. الشاي وأ جبين احتيس؟! كذكلأ مجل نصيحة! أ ليس 
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 ك احلقيقي ُهناك ..وطنك احلقيقي ليس ُهنا .. وطنف

فكر يف رسعة زوال ادُلنيا .. وتذكر حلظة املوت .. ِعندها س ينهتيي 

لك يشء ويبدأ  لك يشء .. همام عش نا فس منوت حمتًا " لك نفس 

ريمحنا هللا ول فامحلد هللذائقة املوت" سنتذوق املوت بال شك .. 

ليه راجعون .. ولتعمل أ نك مل خُتلق لدُلنيا بل  ان ا  فا ان حنُن هل وا 

 .. ايصديقيُخِلقت للآخرة 

 ضع هذه الآية نصب عينيك وقلبك ..

منا هذه  قال تعاىل حاكًيا عن مؤمن أ ل ِفرعون أ نه قال: )ايقوم ا 

ن الآخرة يه دار القرار(  احلياة ادُلنيا متاع وا 

 

ان : مايل ولدلنيا؟ ما أ  ملسو هيلع هللا ىلصقال َحبيُب قلِبنا ُمحمد  حديٌث مجيل:

ال كراكب اس تظل حتت جشرة مث راح   ا .وتركهيف ادُلنيا ا 

ومن وصااي املس يح عليه السالم ل حصابه أ نه قال هلم: اعرُبوها 

 وال تُعمروها.

وقال: من ذا اذلي يبين عىل موجِ البحر داًرا!! تلمك ادُلنيا فال 

 تتخذوها قراًرا .
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تب كل ا رشاقة اثمنة؟! هل مللت؟ ارشب كوب من "هل أ ك 

طين وقتك عالشاي وأ مكل ففي ُجعبيت حاكايت مل تنهتيي بعد .. أ  

 وسأ عطيك الكم أ غىل من كنوز ادلنيا ..

 

 اال رشاقة الثامنة:

نك متر يف اترخي وفاتك لك عام وأ نت ال تدري .. أ و كام يقول  ا 

نك متر لك عام بذكرى وفاتك دون معرفة التارخي!الاقتباس  : " ا 

من س نًة ما ،  22/2القادم يف  ُرمبا العامل 22/2اليوم هو .. 

 قربي ..! اي ا اليه!ن راقدة يف أ كو

 ختيلها عىل نفسك قلياًل .. 

احلقيقة امجليةل واملُرعبة ايفىت .. ختيل اترخي يومك الآن .. املوت 

ال يُفرق بني كبري وال صغري .. غين وال فقري .. عبد وال مكل .. 

 من حان الوقت املُناسب لرحيةل سريحل يف وقته املناسب هل ..

ن املوت وال حيب القراءة عن ع ِمن الناس من ال حُيب الالكم

ن ماخي  غتابهاصه وك نه يُفكر بأ ن املوت ال حيب أ ن يغتابه أ حد وا 

 أ حدمه س هُيامجه ابلقضاء عليه!

 أ يخ سكر عاملوضوع! تذُكر املوت أ مامه فيقول كل: اي
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ومن أ كرث ما يس تفزين عند التلكم ابملوت يرد أ حدمه: بعيد الرش! 

ا  رًشا !! مىت أ صبح أ مر هللا رشً هللا لقاءرُش ماذا ؟ مىت أ صبح 

 "بعيد ا ىل مىت !! يس تفزين من يقول عن املوت "بعيد الرش" ..

  الرش"؟ ستتذوقه شئت أ م أ بيت

عظ ولنعمل لنت نتذكرهال لنيأ س حاشا ذكل .. ولكن  املوت نتذكره

نا فا ن اليقني الاكمل بأ ن املوت قادم يدفع جيًدا ولتقوى مِهتنا .. 

ا يف وترك أ ثر حسن لنمن هللا والعمل الصاحل للمزيد من القرب 

نه زائل .. عند احلياة  .. ومينحنا الصرب عىل الكثري بتفكريان اب 

تذكرك للموت س تكون زاهًدا بلك يشء .. لن هتمت بكرثة اللقاءات 

ظاتك جتعل أ وقاتك وحلوال مبحبة وكره والكم بعض البرش .. لن 

ك عىل أ ش ياء ال تُقرب.. ولن جتعل أ وقاتك تذهب تذهب هباًء 

ولن حُتزنك التوافه ، س يكون مايشغل ابكل عظمي ..  من هللا ..

آايت رمحة ولُطف! ختيل لو أ   آن لكه أ يف  سيهتاون الناسن القرأ

 ..لك يشء 

آايته مجعت بني الرتغيب والرتهيب .. لو  آن أ ن أ من عظمة القرأ

. .اكنت لكها ترهيب فلن يُعبد هللا ُحبا ابهلل وشوقًا للقاءه 

س تكون عبادة خوف وفروض تُفعل بال مشاعر حب .. ذلكل 

 ُوجب علينا التلكم ابملوت وغريه .. من أ جل املوعظة .
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 اال رشاقة التاسعة:

آدم امجليل ..هتأ ي  ا الوردة .. أ هيا البين أ

 كل جيًدا "بقلبك وعقكل" هما كتبتاقرأ  

ذا خلوت بنفسك يف ليةل شديدة الظلمة وحدك! ا ن   أ ال ختاف ا 

ُكنت "قبضاي" وقلت يل : ال أ س توحش وال أ خاف .. فقل يل 

أ ال ختاف ا ن كنت يف كهف  ُمظمل يف ليةل شديدة السواد 

ن  حُياوطك صوت اذلئاب واخلُفاش .. وحدك مع نفسك!! " ا 

 قلت ال فأ نت تِمساح ِبال شك!"

من هكذا أ ش ياء تس توحش نفسك وختاف املهم .. ختيل أ نك 

فتخيل وحشة القرب .. تودع املالذ والطعام واملُتع وتذهب حتت 

ال من  الرتاب .. فال ضوء كل ا ال ُعكل الصاحل .. ال ضوء كل ا 

 هذه ال عامل الصاحلة .. فهال أ رسعت هبا ؟!

آية حتفظها  كون صديقًة كل واستشعر أ هنا س ت اعتربهايف لُك أ

آيةشفيعًة كل ونوًرا يف قربك .. يف لك   .. وسورة .. أ

ماطة أ ذى عن الطريق .. يف لك  ىل ترمسها ع ابتسامةيف لك ا 

وجه أ حدمه .. يف لك لكمة طيبة تقولها .. يف لك ُمساعدة لعباد 

 وختيل هذه ال عامل احتسبهللا .. يف لك صالة .. وصيام .. 

ًرا كل .. فأ كرث مهنا وأ جعل مهك يف هذه ادُلنيا س تكون نو 
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من هذه ال عامل وليس فالن يتلكم عين بلكمة ليست اال كثار 

 يب!!

ت فام يشاء .. أ نت أ نضج من أ ن هتمت بأ ش ياء كهذه .. أ نفليتلكم كي

ن أ صابك بالء و مه وضيق  ال هتمت ابلتوافه .. هتمت بلُكِ عظمي .. وا 

 جعلااملشلكة وكيف ستنقيض!!  وُمشلكة َف ال يكون مهك هذه

 مهك أ ن يكون كل ثواب هبا .. ونوًرا يف القرب ..

وتذكر حديثنا السابق "حىت الشوكة يُشاكها" َف حىت مشالكك 

ر دامئًا ال .. وتذك كل هبا أ جًرا وثوااًب عىل صربك علهيا وأ ملك مهنا

وال  حلها س بحانه .. عال يس تطيتوجد أ ي ُمشلكة يف حياتك 

يوجد أ ي مه ال يس تطيع س بحانه تفرجيه عنك .. حاشاه .. وال 

أ ي مرض ال يس تطيع شفائك منه .. لُكه ُكتِب كل يف حياتك 

ء اخلري يف لك يشء .. يف لك يش اس تحِضحلمكة وخرٌي كبري .. 

 أ ن ىَسٰ فَعَ حرفيًا .. َف حىت ماال حتبه واساك الرحمي بقوهل: )

َعلَ  َشيْئًا تَْكَرُهوا ُ  َوجَيْ ا ِفيهِ  اّلل   (َكثرًِيا َخرْيً

هذا املوت وهذه ادلنيا .. وس يكون بعد املوت جزاء .. فقدم لهذا 

 اليوم ما يرُسك أ ن تاُلقيه .. فاملوت ابب س يدخهل لك البرش ..

آمنًا كل ، مابعد احلياة هو  احلياة قصرية ومؤقتة فال تأ خذها ماكاًن أ

 مل خُنلق لدلنيا اي صاحيب ..اخللود ادلامئ ، حنن 
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 اال رشاقة العارشة:

ال مل الكبري يف هذه ادُلنيا ليس جيًدا .. قال ابن عثميني رمحه 

ذ كيف نفضل ادلنيا عىل "هللا:  نه جلهل منا وغفةل وتغافل ا  وهللا ا 

 "الآخرة مع أ ننا نراها تذهب وال ترجع .!

 

جُياء  اللحظة اليتأ تعمل مايه أ مجل حلظة حيياها اال نسان؟ تكِل 

ابملوت يوم القيامة ك نه كبش أ ملح .. فيوقف بني اجلنِّة والنار .. 

فيقال: اي أ هل اجلنة هل تعرفون هذا ؟ فيرشئبون وينظرون 

 ويقولون: نعم هذا املوت .

اي أ هل النار هل تعرفون هذا  ؟ فيرشئبون وينظرون ويقولون: 

 نعم هذا املوت.

 يذحبف  اليت يُفين العمر من أ جلها .. اللحظة امجليةل تكلمث تأ يت 

املوت! ويُقال: اي أ هل اجلنة خلود بال موت واي أ هل النار خلود 

 .. ملسو هيلع هللا ىلصبال موت .. هذا احلديث عن رسولنا احلبيب 

ختيل!! الموت ُهناك! لن خناف عىل أ حبابنا من املرض أ و املوت 

ناك هُ .. لن ينشغل ابلنا وِفكران بفكرة اخلوف من أ ن نفقدمه .. 

خلود وحياة دامئة بـ ُمتع يومية غري زائةل .. هذا ما يس تحق أ ن 

 تعمل من أ جهل ..
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طاملا هذه احلياة فانية وفاين لك ما حتتويه فلامذا تنشغل هبا عن 

؟! ملاذا ال تعمل من أ جل بقاءك احلقيقي وماكنك ال مجل الآخرة

يا ن وال فضل ؟ ال جتعل نفسك هتون عليك دلرجة أ ن تُعطهيا ادلُ 

بُنا مل اجلنة .. و ر  من ذلة الآخرة .. ايفىت أ نت تس تحقوحترهما 

 خيلقنا للنار واجلحمي ..

دع هذه املنازل وال ماكن الفانية .. و عش يف جنة ادُلنيا بـ حصبة 

هللا وما أ مرك به .. ولُك ما أ مرك به هو خرٌي كل .. مل يأ مرك 

ال  اس تطاعتكبيشء صعب وخارج  ن مومل يهناك عن يشء ا 

 أ جكل .

ال ل ن به رضر وأ ذى لنا .. وذلكل قال ال  مل حُيرم علينا شيئًا ا 

ن أ حببت شيئًا ُمخالفًا  تفعلوا ايعبادي وال تقرتبوا رمحًة ِبنا .. وا 

ن  اعملللرشع   ُكنت جتهل حقيقة ذكلأ ن هذا اليشء رضر كل وا 

و ُحرمت لمنه يف ادُلنيا س يكرمك به يف جناته ..  .. وما ُحرمت

"وأ رجع ل قول كل أ ن هللا أ رمح من أ ن حيرم" لو ُحرمت من 

قيًا ا ت الزواج فال تذهب للعالقات املُحرمة .. بل ُكن عفيفً 

عر زواج ال مثيل هل .. زواج اكمل مبشاوس يكرمك ربنا يف اجلنة ب

كبرية لن حتصل علهيا يف ادلنيا .. فال حترم نفسك من هذا اال كرام 

نة واحتسب .. فكل يف اجل  اصرب.. بعالقات ُمحرمة لن تُغنيك 

 ما يرسك .. رجاًل كنت أ و امرأ ة ..
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ن مل متكل مزناًل كام تمتىن فال تفعل ما حرم هللا لمتلكه .. ا ن هللا  ا 

 صرباهجز كل قرًصا يف اجلنة أ مجل من أ خفم قصور ادُلنيا .. فقط 

 واحتسب .. وستناهل

خر ..  الآ "أ ين ُكنا؟ هذه عاديت .. أ تلكم يف موضوع وأ جته ا ىل

..  يف ِكتايب ء.. مل ُأعدل هذا اليش املهم أ هنا مواضيٌع ُمفيدة

فأ حببت أ ن أ كتب عىل طبيعيت وكام أ حب .. ُكن بس يًطا وتقبل 

 "!أ ليس كذكل ، بساطة الناس

ال من أ جِلنا .. كذكل مل يأ مران بيشء  كام أ نه مل حيرم علينا شيئًا ا 

ال من أ جل سعادتنا يف ادُلنيا وا نفعهل ؤمن لآخرة .. وصدقين املا 

سعيد ُهنا وُهناك .. طاملا قلبك سلمي ومع هللا وراض  دامئًا فأ نت 

بأ لف خري .. لن تِضك مشلكة ولن يؤملك ُخزالن وس تكون 

 بتالءاتالاصابًرا ُمحتس ًبا يف لك بالء .. فـ هذه الفانية يه دار 

 .. ال يشء هبا يس تحق تعبك .

ل عىل ؟ هس متوتال مر اذلي يس تحق أ ن تبيك عليه هو كيف 

؟ ذنوبك هل تُبت ِمهنا؟ هل ُكنت عبًدا جُياهد ذنبخري أ م عىل 

؟ لُكام ىصع اش هتيىنفسه وينترص بلك قوة أ م عبًدا ضعيفًا لُكام 

 نفسه ُمتعه فانية فعلها! املوت هو اليشء الوحيد يف هذه اش هتت

ال أ موًرا احلياة اذلي يس تحق باُكءك .. اب يق مشالكك ليست ا 
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ود كل دامئًا هذه املشالك وقل وس تنساها .. وتتعمل مهنا .. فسزتو

 يف احلياة ليك تنتفع ِمهنا ُمس تقباًل ..

دامئًا ُقل لنفسك: طاملا سأ موت يوًما ما .. طاملا نفيس ستتذوق 

 وقول أ حدمه عين ما ليس يب الاختباراملوت .. فال هيمين ثِقل 

 ضغوطات .. ونظرة فاُلن يل .. .. وكرثة ال

ايصديقي .. طاملا أ نت ُمتأ كد من حقيقة أ نك ستتذوق املوت فِلام 

هتمت بأ مور اتفهة؟! هل يف قربك س هيمك أ ن فاُلن ال حيبك! أ و 

فاُلن تلكم عنك يف كذا وكذا وفاُلن قال أ نك لست جيًدا يف 

حدى  النك من .. أ و ُخذ  الاختباراتيشء ..! أ و رسوبك اب 

 خشص ما .. ماهذه التوافه حبق السامء ؟! ابتعادأ حدمه .. أ و 

آخرتك .. وال هتمت لل مور اليت لن تنفعك  اُعل من أ جل ُدنياك وأ

يف الآخرة .. اقبل عىل لك ما حتبه وال هتمت ل حد كيف ينظر 

ليك .. عينه هل وليست كل وال هتمك .. تفكريه هل وال هيمك ..  ا 

 هبا ولو اكنت بس يطة .. افرحتُسعدك َف  طاملا ُهناك أ ش ياء

هذا و وعادية .. وال تُعجب الكثريين .. َف يكفي أ هنا تُسعدك 

تعمل من أ جل هذه النفس واجبك أ ن تُسعد نفسك وترىض و 

 امجليةل .. ومن أ جل أ ن تدخل عامل املوت بسعادة ..

 هللا رحمي بك ال ختف .. يرمحك فوق ال رض وحتت ال رض .
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 وردة:

ن  هللا غفور رحمي أ رمح عليك من وادلتك .. فال ختاف يف هذه ا 

 .معك .. معك يف حياتك ويف موتك . اللحظات طاملا أ ن هللا

ن  أ تتخيل جحم رمحة أ مك بك؟ ا ن هللا أ رمح بك من وادلتك .. ا 

كنت أ نت رحمي بنفسك وال هتون عليك هذه النفس فال تفعل 

وكن  محهاار العذاب ،  هبا ما هناك هللا عنه ، ال تأ خذ بنفسك ا ىل

 صاحلًا فلن تبقى ُهنا كثرًيا ..

هو الصديق ادلامئ .. من يسمعك ويكون معك يف لُك  هللا

حلظات حياتك وتماتك .. وهذا ما يُطمنئ القلب اي قاريئ اللطيف 

. 

ن ُكنت خائفًا يف حلظة موتك فتذكر أ ن هللا "يؤمن اخلائفني  ا 

بحانه" ما أ رمحه اي  !!صديقيس ُ

 

 لطيفة:وقفات 

 اكن الربيع بن خيمث يتجهز لتكل الليةل ال وىل يف القرب .. يُروى

ذا وجد يف قلبه قساوًة دخل فهيا  أ نه َحَفر يف بيته ُحفرة ، فاكن ا 

ول: ة ، فيقنفسه أ نه قد مات وندم وسأ ل الرجع .. واكن ميثل



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

166 
 

)رِب ارجعوِن*لعيل أ ُعل صاحلًا فامي تركت( مث جُييب نفسه 

دة ايربيع! فرُيى فيه ذكل أ ايًما .. أ ي يُرى العبا فيقول: قد رجعَت 

 واخلوف والوجل . والاجهتاد

ن الربيع ميت .. تُرى كيف قابل مكل املوت وكيف  والآن .. ا 

 يف القرب!! لياليهاكنت 

 واجعهل من ُساكن اجلنة .. ارمحهاللهم 

بحان هللا يُريد العبد أ ن يرجع ل ي يشء؟ فقط ل جل أ ن وس ُ 

 . يعمل صاحلًا

 ل تعاىل:} فأ صابتمك ُمصيبة املوت{ *قا

نه ُمالقيمك{ ن املوت اذلي تفرون منه فا   وقال: }ا 

 وقال: }لك من علهيا فان*ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واال كرام{.

نه املصري احلقيقي د .. بأ مر ال يس تأ ذن أ ح.. املصري احملتوم ..  ا 

 من هللا يأ يت .. الناس مجيًعا .. لُكُهم س يأ تهيم .

ُهناك ُمحب للقاء هللا وُهناك اكره ، "مفن أ حب لقاء هللا أ حب 

 هللا لقاءه ، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه" رواه البخاري

 س تنهتيي من بعِدان .. س ننهتيي من هذه ادُلنيا ويه
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كتاب  فتحا: )تتوفامه املالئكة طيبني( ةاحلنون الآيةانظر لهذه 

..  الآيةواحبث عن تفسري هذه  Google افتح والتفسري أ  

 واحفظه ..!

 :ةوقفة لطيف

دريس ..  عليه  داش تملا نزل املوت ابلعابد الزاهد عبدهللا بن ا 

 تبيك .. .. فقال: ايبُنييت ال ابنتهالكرب ، فلام أ خذ يشهق بكت 

آن يف هذا البيت أ ربعة أ الف خمتة  ها ل جل هذا لكُ فقد خمتت القرأ

 .. املرصع

لك ُعهل ل جل هذه اللحظة .. اللهم ادخلنا اجلنة اي هللا! اكن 

 برمحتك ايرب .

 

قال:  وفاة ،ملا حِض عبادة بن الصامت ريض هللا عنه ال: ❀

حن .. مث قال: امجعوا يل أ هل بييت أ خرجوا فرايش ا ىل الص

 وجرياين .. جفمعوا هل ..

آخر أ ايم ادُلنيا وأ ول أ ايم الآخرة "لكمة  ن يويم هذا أ راه أ فقال: ا 

 أ ول أ ايم الآخرة هتزت لها القلوب! أ ليس كذكل؟!"
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ليمك بيدي أ و بلساين يشء  وقال: ا ين ال أ دري لعهل قد فرط مين ا 

.. وهو وهللا القصاص يوم القيامة .. فأ قسم عىل أ حد ِمنمك يف 

ال اقتصه مين قبل أ ن خترج نفيس ..  نفسه يشء من ذكل ا 

 فقالوا: بل ُكنت وادًلا ورفيقًا ..

  رمت يل مااكن من ذكل؟فقال: أ غف

 قالوا: نعم

.. أ ما الآن فاحفظوا وصييت .. أ جح عىل لك  اشهدفقال: اللهم 

نسان منمك أ ن يبيك ، ف ا ذا خرجت نفيس فتوضؤا فأ حس نوا ا 

نسان ِمنمك مسجًدا فُيصيل مث يس تغفر  الوضوء مث ليدخل لك ا 

هنا  ةلنفسه ويل .. فا ن هللا قال: )واس تعينوا ابلصرب والصال وا 

ال عىل اخلاشعني( .. مث ارسعوا يب ا ىل ُحفريت ..ل   كبرية ا 

 لروحه الطاهرة .. هؤالء قدوتنا .. هؤالء . الرمحة

 سكرات أ تته حني أ نه ، محمد بن اجلنيد سرية يف الرتامج علامء ذكر

آن يقرأ   أ خذ ، املوت  نه ، حيّدثونهوجريا ، قرابته الناس فأ ىت ، القرأ

 راءتهق يف واس متر ، حدهثم وما فسكت ، املوت مرض يف وهو

آن؟الق تقرأ   الساعة هذه أ يف! أ بتاه اي: "  ابنه هل فقال ، :  فقال! رأ

 حىت أ  ويقر  يقرأ   الصاحل؟" فأ خذ ابلعمل مين الناس أ حوج ومن"

 . روحه ُقبضت
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 فا ين دعين ينب اي: فقال أ يب أ لقن ذهبت: "البنايت اثبت ابن قال

 !السادس وردي يف

 

هل ا ال هللا .. أ ي سعادة تسكن قلوهبم عند  أ ي عباد هؤالء!! ال ا 

 أ ي مشاعر وأ رواح اكنوا حيملوهنا ..! ..! الاحتضار

 

 

  أ حب هللااملؤمن الصادق حُيب لقاء هللا .. َمن أ حب لقاء هللا

 لقاءه.

ال جتعل هذا اجلسد الفاين لفناء للجسد واخللود للروح .. فا

 . روحك اخلادلةيُس يطر عىل 

 

ئةل .. ح ومتطره ابل س  عند موت اال نسان تس تقبهل ال روا ختيل:

يقول ف  وماذا فعل فاُلن؟ هل تعرف أ خبار فاُلن؟ كيف فاُلن؟

عوا عليه ادُلنيا فال جتم أ حدمه: دعوه ليسرتحي فا منا خرج من كرب

آخر س نعيشه حمتًا .. عامل يس تحق أ ن   كربتني. ًذا ُهناك عامل أ ا 

 نعمل صاحلًا لُناتح فيه ..

  غمية  
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ود .. عىل برشيتنا وغريزة ُحِبنا للخل أ بتسم عندما اقرأ  هذه الآية

ن   )ُقلْ عندما قال تعاىل: 
ِ
ي الَْمْوَت  ا ِ ونَ  اذل  ن هُ  ِمنْهُ  تَِفرُّ

ِ
( الِقيمُكْ مُ  فَا

 يلقاك .. ختيل أ نكمنه .. س  س بحان هللا املوت اذلي هترب 

..  وت وشفاك هللاكنت مريًضا عىل وشك امل !هربت من املوت

ىت ما س تحياه بعد شفائك هو فرتة مؤقتة وس متوت بعدها ف

بعرشة أ عوام أ و أ كرث أ و أ قل! ُمضحك أ ليس كذكل .. يعين .. 

نه ُمالقيمك" .. وقت  همام هربت من املوت فا نك س متوت .. "فا 

 بعدهاحمدود وس متوت 

اال نسان يمتسك ابحلياة .. خياف القرب .. ولو عمِل حقيقة اال ثنني 

أ كرب من خوفه .. َف كام قلُت كل سابقًا .. َخف  اطمئنانهلاكن 

 من املوت وال ختاف!

 

ن كُ  ُمذهةلقصة  أ تعرف قصة وزير ُسلامين ومكل املوت؟ نت ا 

عادة قراءة هذه القصص ..  قراءهتاتعرفها فأ عد  ن و ال بأ س من ا  ا 

 مل تكن قد قرأ هتا من قبل فاقرأ ها الآن بمتعن .. جيد ..

 مهأ دائع الر لها رواايت كثرية .. سأ روهيا كل كام رواها هذه القصة 

  رشقاوي
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املوت  كلمل صديقًا اكن السالم عليه سلامين هللا نيب أ ن حيىك

آخر ا ىل وقت من يزوره املـوت مكل واكن نسان بصورة أ  ال يك ا 

 كلم زايرات ا حدى ويف .. جملسه يف اذلين النـاس يـرتعب

 وجه يف النظر يطيل أ خذ السالم عليه سلامين جملس ا ىل املوت

 وليس امجليع ارأ نظ لفتت بطريقة اجمللس يف اجلالسني الوزراء أ حد

  اجمللس وغادر املكل قام مث !فقط الوزير

 النظر يطيل اكن اذلي هذا من:  سلامين هللا نيب الوزير فسأ ل

 ؟ هللا نيب اي ا يل

  الوزير أ هيا املوت مكل هذا ـ

 ؟ هللا نيب اي هكذا ا يل ينظر اكن وملا ـ

 أ عمل ال ـ

 ىلا   حتملين أ ن الرحي تأ مر أ ن هللا نيب اي ابهلل أ سأ كل ـ

 أ رض يف اجللوس أ طيق ال فا ين الرسعة جناح عىل الهنـد

 ! الطريقة هبذه ا يل فهيا املوت مكل ينظر اكن

 ا ن ، الهند ا ىل حتمكل أ ن الرحي أ مرت لو يغنيك وما ـ

 ! اثنية تقرص وال اثنية تطول ال ، هللا بيد ال عامر
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 ، البدل هذا يف أ جلس لن ولكين ، هللا نيب اي أ عرف ـ

  الهنـد ا ىل حتملين أ ن الرحي تأ مر أ ن ابهلل أ سأ كل

 جناح ىلع الهند ا ىل الوزير حتمل أ ن الرحي سلامين هللا نيب أ مر

 دخلو  املوت مكل عاد حىت طويل وقت ميض مل مث .. الرسعة

 كنت ملاذا : سلامين س يدان هل .. فقال السالم عليه سلامين عىل

 ؟!  املوت مكل اي الطريقة هبذه الوزير ا ىل تنظر

ن:  هل فقال  . وملاالهند . يف الوزير روح أ قبض أ ن أ مرين هللا ا 

 لتق موته موعد اقرتب وقد عندك ووجدته جملسك ا ىل جئت

 ُعره من يبقى ومل الهند ا ىل الوزير س يأ خذ اذلي : ما نفيس يف

 ا ىل تذهب فلام ، خيطئ ال هللا عمل أ ن أ عمل ولكين حلظات! ا ال

 ! هناك ينتظرين وجدته الهند

 

 

ِذكر: قل اللهم صل عىل نبينا محمد ، فا ن بصالتك عليه تُزيل 

 ، وال تنىس أ ن صالتك عليه تصهل . مهوًما كثرية عن قلبك

 أ كرث من الصالة عليه يوميًا .
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 قال تعاىل: )أ يامن تكونوا يُدركمك املوت(

بحانه: )فا ذا جاء أ جلهم ال يستئخرون ساعة وال  وقال س ُ

 يس تقدمون(

آَءت سكرة املوت ابحلق ذكل ماكنت منه  وقال عز وجل: ) وجأ

 حتيد(

ومعىن لكمة حتيد: هترب ، تفر ، تبتعد ، تعدل عنه وتنفر منه .. 

 أ يت ولو كنت هترب منه.ذكل س ي

 

 

عن جابر بن عبدهللا ريض هللا عنه قال: مسعت النيب صل 

ال  هللا عليه وسمل قبل وفاته بثالث يقول: ال ميوتن أ حدمك ا 

 رواه مسملوهو حُيسن ابهلل الظن. 

أ ي حُتسن الظن بأ ن هللا سريمحك وس يكرمك ويعفو عنك 

قة وهللا صادوال يغلبك القنوط من رمحته .. أ نت تُب ب نية 

 رحمي غفور .
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  تأ مل معي!

 لن خيرج أ حدمك من ادُلنيا حىت" قال صل هللا عليه وسمل: 

 "يعمل أ ين مصريه وحىت يرى مقعده من اجلنة أ و النار .

قد قال ل لن خنرج حىت نعمل ذكل! حىت نعمل مصريان احلقيقي!

نبينا أ ن مصريان هناك ، املصري الهنايئ والواقعي ، هناية 

ما انر ، أ نت من ختتار !! ما جنة وا   قصتك ، ا 

ليه ال مر ..   اليه أ مرك. ييما ينهت ومعىن لكمة املصري ما ينهتيي ا 

 رب" نرى مقاعدان من اجلنة اي اجعلنا"اللهم 
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 ذا ..هبمعي  تفكر

من ميت ميوت حىت يرتاءى هل ملاكه الاكتبان ُعهل ، فا ن اكن ما 

ُمطيًعا قاال هل: جزاك هللا عنا خرًيا .. فرب جملس صدق أ جلستنا 

 .. وُعل صاحل أ حِضتنا ..

ن اكن فاجًرا قاال هل: ال جزاك هللا عنا خرًيا .. فرب جملس  وا 

يح قد قب  مسوء أ جلستنا وُعل غري صاحل قد أ حِضتنا .. والك

 أ مسعتنا .. فال جزاك هللا عنا خرًيا ..

لهيام .. وال يرجع ا ىل ادُلنيا أ بًدا"  "فذكل خشوص برص امليت ا 

ختيل ..! امللاكن الذلان يُرافقانك يوميًا .. يف لك ساعة ودقيقة 

 واثنية .. ويقرؤون معك هذا الآن ..

ن اكتبون ويكتبون .. ويكتبون .. لك يشء تفعهل وتقوهل .. هذي 

الـ "رقيب عتيد" معك وحوكل يف لك حلظة تعيشها .. فكيف 

ك .. ويسمعون ماتسمع .. ويُرافقان ىما تر  يرون تشعر ابلوحدة؟

 .. فأ رهيم ِمنك خرًيا .
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نك مارح تعيشوا ! : مهسه نك ماتفكر ابملوت هدا مابيعين ا  ا 

 مابيعين أ نك مارح متوت!

 ابدلنيا! زائةل أ ش ياءال تضحي ابلفردوس ال عىل مشان 

حننا مسافرين السفر احلقيقي لدلار الآخرة .. السفر احلقيقي 

ملصريان اخلادل .. الزم تعرف أ نت جاية لدلنيا ليش! انس لك مهها 

 ادلنيا وانس لك مهها الآخرة

كنوز اجلنة بتس تاهل نصرب وجناهد أ نفس نا لنحصل علهيا .. 

اليش و ابلآخرة رح تعرف أ شو اليش ييل بيس تاهل وقتك وُعرك 

اكنت .. رح تاليق حاكل كنت بهتمت بأ ش ياء ما ييل مااكن بيس تاهل

.. وكنت هامل أ ش ياء غالية وكبرية .. رح  اهامتمكبتس تحق 

تتذكر أ نو عندك أ ش ياء غالية دلرجة بتضحي حبياتك مشاهنا .. 

 بس هيه ابلآخرة ما بتساوي أ ي يش!!

وهيه ال ش ياء ييل  اهامتمكوأ ش ياء كنت ماعاطهيا ابكل وال 

 بتحدد مصريك احلقيقي!

أ حصى .. وفكر حبياتك احلقيقية منيح .. ايترى ييل مع تعملوا 

ك ا وطنيه ادلنيا ماهن ؟وقتكانفعك ؟ أ شو أ كرت يش مع تعطيه 

 ال ربنا وال نبياء والصحابة .. َف .. وطنك هنيك .. ابجلنة جبوار 

 حترم نفسك من هالوطن املُذهل
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والقرب .. حلظات البُد رح نعيشها .. حلظة هناية حلظة املوت .. 

 احلياة وحلظات الفقد ..

 قارن بني ادلنيا وبني اجلنة .. وحلاكل رح ختتار الصح ..

لكيش أ حنرمت منو ابدلنيا .. رح تتعوض عنو ابجلنة .. وطبًعا 

تعويض اجلنة مابيش به أ ي يش هبادلنيا .. زود رسعتك ابل نطالق 

 اسأ ل ك نضيفة بتحهبا املالئكة ..وت وروحللجنة ول س تقبال امل

؟ ماحدا فينا مس تعد ..! ولَكن يهنفسك أ نت مس تعد للحظة 

بزيول اخلوف ملا تاليق نفسك خشص ُملزتم ومع يتنافس وجياهد 

 ليصل للجنة .. برمحة ربنا اللطيف

 ابجلنة فرح مابزيول ، ُمتع مابزتول ، راحة مابزتول

جلنة أ و ا صابهتن مبرض بزيول .. اب وال مه اخلوف من فقد أ حبابنا

مايف خوف من املوت مايف خوف من فقد ال م وال خ .. ابجلنة 

ذا كنت من أ هل الفردوس رح تكون  أ نت بنعمي دامئ ومتجدد .. ا 

جار ربنا س بحانه وتعاىل! ختيل ! هيك ماكنة مابتس تحق جتاهد 

 ش يطانك ونفسك لتوصللها ؟!

 !ملسو هيلع هللا ىلص يب يوسف ؟ أ و محمدختيل يكون أ بو بكر جارك ؟ أ و الن

صدقًا هيك حلظات بتس تاهل ُعرك لكو يكون أ لها .. نفسك 

يد هيك  رم نفسك منللنار وال حت كبتس تاهل اجلنة الاتخد اب 
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 ىل ادلرجات بقرب ربنا ..للفردوس ال عىل ول ع اطمحماكنة .. 

للجنة بس! ابحلياة ادلنيا بتطمح جملموع عايل ..  ليش تطمح

 ملاجس تري ودكتوراه .. من الرائع تكون طموح .. بس ال روع

.. يف انس  وح اتينيكون طموحك ابجلنة أ كرب من أ ي طم

 طموحني ابدلنيا وزاهدين ابلآخرة ..!

لو جسمك تعب من املرض ابلفانية .. تذكر أ نو ابجلنة ملا تنغمس 

تقول: مل أ ذق حزاًن قط وال مشقة .. لك عضو جبسمك مغسة رح 

 رح يتنعم نعمي ابجلنة

 لو فقدت أ ش ياء هبادلنيا تذكر ابجلنة التعويضات

 خد يشاتلكياتنا منعرف أ نو أ ي يش ابدلنيا أ لو متن .. مابتقدر 

بدون ماتدفع ابملُقابل يش .. مايف أ ي يش ابدلنيا جماين .. طلام 

نة برغبتك وبس؟! حابب تدخل هيك .. كيف حابب تدخل اجل 

اجلنة ل ن حابب! بدون ُعل! ختيل أ نك حابب تكون همندس 

.. متام رصت همندس ل نك حابب! ادفع متن اجلنة ما بس حُببك 

أ لها .. بعمكل وصالتك ونيتك ، بوقتك وبعلمك .. ادفع متن اجلنة 

ابلعمل والفرائض والنوافل .. اُعل ل ن اجلنة بتس تاهل .. ومن 

ت ييل حبهبا قوهل تعاىل: "أ ال ا ن سلعة هللا غالية أ ال ا ن سلعة الآاي

 هللا اجلنة"
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لك .. ومشا قد .. مايف غرية .. مايف تعب وحزنابجلنة مايف ح

 ابجلنة راااحة ونعييمي .. ومعىن النعمي يعين مايف أ ي ُمنغصات ..

ة وادلنيئة .. تطاملا منعرف أ نو ادلنيا ماهنا جمانية وهيه الفانية املؤق 

 أ نو اجلنة جمانية!َف ليش مفكرين 

 .من هادلنيا .. اجعل بيتك ونفسك طريق للجنة .ال اتخد يش 

أ ل نفسك  وبيس تاهل التضحيات ..اسالفرق بني ادلنيا واجلنة كبري

.. أ شو الشهوات ييل بتس تاهل حترم نفسك من نعمي اجلنة؟ أ شو 

 ة أ بًدا ؟ات اجلنالذلات ييل بتس تاهل و ييل ما بتتقارن بذل

أ فهم  وبلك يقني أ نو حننا جايني لدلنيا لنحصل مثن اجلنة وندخلها 

ذا ل ن ماحصلنا عىل ك لنتذمربرمحة هللا اللطيف .. ماجايني 

ول ن فقدان كذا ول ن املتعة كذا مامع تقدر علهيا!! حننا موجودين 

 لغاية أ كرب من هيك .. نفسك بتس تحق متسكها واتخدها للجنة 

مع تزرع هون لتحصد ابلآخرة .. هنيك احلصاد احلقيقي أ نت 

ماهون .. بزترع اليوم وبتحصد ابلآخرة .. ولو عشت تسعني 

س نة وشوي .. مارح حتصد هون .. حصادك احلقيقي يف الآخرة 

 .. فا جعلو حصاد تمتاز

ايه ربنا بزراعة  وخسارة كبرية أ نك تعيش هالعمر ييل هداك ا 

 بريةوال بزتيد من قربك هلل .. خسارة ك أ ش ياء مابتنفعك ابلآخرة 
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 وقف لكيش وبطلت تقدر.. جمرد أ ىج املوت .. خلص لكيش ، 

تعمل أ ي ُعل!! َف أ حلق نفسك طاملا مابتعرف بأ ي حلظة رح 

متوت .. مشلكتنا حننا البرش أ ننا مفكرين احلياة طويةل .. ولسا 

و  وبدها كتيري لتنهتيى .. لسا يف قدامنا مس تقبل وتكوين عيةل 

و اخل .. من حقك تعمل لدلنيا وتكون نفسك وتس تقر حبياتك 

بس من حقك ال كرب أ نك تعمل للآخرة وتزهد هبيي الفانية .. 

نفس ييل ُعلتوا مع ربنا ابدلنيا رح جيازيك فيه ابلآخرة .. اكن 

 ُعل منيح أ و ُعل يسء . أ نت أ ختار ..

. اليش . عرفتك ابهلل وابدلار الآخرةمب بتكونتذكر أ نو سعادتك 

الوحيد ييل بيس تاهل ُعرك وهجادك وتعبك ومشاعرك هو ربنا 

 .. ربنا وبس .. ال تبعد عن ربنا مشان أ ي يش دنيوي ..

 

 ..واقتبست من رشحو حِضت حمارضة  لدلاعية حازم شومان 

 اللهم اجعلنا من أ هل الفردوس ال عىل .. 
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هنا مل أ ظِعندما ماتت وادلة صديقيت .. ظلت تبكهيا شهوًرا .. 

تكن تس توعب فقداهنا لها .. لن تس تطيع رؤيهتا صباًحا .. لن 

تسمع صوهتا بعد الآن .. لن تراها .. لن تأ لك من طعاهما .. ويبقى 

طعام ال م ال مثيل هل .. فاجعة موت ال م أ و ال ب ال توصف .. 

ولكن احلياة تسري ..! تسري وُهناك جرح داخكل .. غصة العمر 

 مبوت أ حد من أ حبابك .. غصة الروح ..

ولكن تفكر بذكل يك هُتون عىل نفسك .. ُهناك فَقد قد يكون 

خل فقدك ل حبابك .. اصرب لتد احتسبسببًا دلخوكل اجلنة .. 

 من ابب الصابرين

تَفكر .. بأ هنم ُسعداء عند هللا ويف ادلار الآخرة .. لقد س بقوك 

وس تلحق هبم .. فقط عليك العيش س نوات أ و شهور قليةل 

ليه  ومؤقتة يف هذه الفانية بدوهنم وس تذهب ملصريمه وِلام ذهبوا ا 

الفراق احلقيقي ليس يف ادلنيا .. الفراق احلقيقي ُهناك .. ِعندما 

 يدخل خشص اجلنّة وخشص النار .. هذا الفراق احلقيقي! 

.. تقيض أ وقات تمتعة .. احلياة مل  تَمرحصديقيت تضحك .. 

تتوقف! رمغ قسوة الفاجعة ولكن من فضل هللا أ ن صرب اال نسان 

 .وأ عطاه نعمة النس يان .. س هتون هذه الفانية وس نلتقي يف اجلنة
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رها عاًما وال يزال يذك ثالثونلقد مَر عىل موت جديت وادلة أ يب 

أ يب .. لقد ماتت بني يديه وبأ حضانه .. دامئًا يتلكم عهنا .. ولكنه 

يعيش ويضحك ويقيض أ وقات مجيةل .. هكذا احلياة  .. تسري 

 وال تتوقف مبوت أ حد .. 

هناك غصة بداخل لك خشص فقد أ مه أ و أ ابه .. هناك وجع 

ف كن ال يلكداخل القلب ال يزول وذكرايت حترق الروح .. ول

هللا نفًسا فوق طاقهتا ولوال قدرة اال نسان عىل حتمل فاجعة املوت 

آدم .. ولنحمد هللا أ ننا حنمل ذكرايت مجيةل  ملا كتبه هللا عىل بين أ

ايمه وكتب لنا أ ن نرمس  مع من حنب .. لنحمد هللا أ نه وهبنا ا 

ذكرايت لطيفة معهم .. ُهناك من فقدوا العائةل منذ الصغر .. 

من ال ميلكوهنم من ال ساس لميلكوا ذكرايت معهم .. لُكنا  وهناك

ليه راجعون  هلل ولُكنا ا 

 حنن يف ادلنيا ال منكل يشء .. ال منكل أ ي يشء .. 

دامئًا أ خاف فقدان أ يم وأ يب .. ولكن ُأذهب هذا اخلوف بأ ن 

أ س تودعهم ِعند هللا وأ دعي هلم بأ ن يُبارك هللا يف أ عامرمه .. 

حظهتا .. وهكذا يطمنئ قليب فليس من وأ عيش لك حلظة بل

 احلمكة أ ن يعيش ال نسان خائفًا .. ما أ قساه من شعور .. 

ان نس تودعك أ حبابنا .. واللهم  عىل مع ابلفردوس ال   امجعنااللهم ا 

آمني ..  من رحلوا عنا .. أ
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 رشاقة ابلعامية:ا

لغاءه ، يعين بميرض اال نسان وبطيب ،  بيمت تأ جيل موتنا ما بيمت ا 

حالو جنى من املوت! رح جيي يوم وتعيش حلظة املوت قد  بفكر

 ما طولت هبالفانية ..

لو اكن حدا رح خيدل فهيا ويبقى ، اكن الرسول صل هللا عليه 

 وسمل !

 لك من علهيا فان ، فاس تغل يه الفرتة املؤقتة ييل عايشها بلكيش

 بيسعدك وبريضيك وبيقربك من ربنا بدون ما هتمت ل ي يش سليب

 أ شخاص ل ش ياء ل ماكن.. .. من

عيش ابحلياة وأ س متتع ال تتعلق بأ ي يش فهيا ، أ بعد عن النكد 

 وُمسبباتو ، عيش وأ س متتع ..

د ا ، َف أ سعد نفسك قيه حياة وحدة ومرة وحدة جتربتنا فهي

ا جيايب وُمبتسم من جواتك .. بتس تاهل تكون  مابتقدر وضل

 خبري ..

المك وساعد نفسك حياتك مرة وحدة َف عيشها حص ، حقق أ ح

لتكون متل مابتحب ، عيش لك يوم بسعادة أ كرب من ييل قبلو 

 ، أ ُعل للآخرة وفكر فهيا متل مابتفكر ابدلنيا .
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 أ قول: ملن فقد خشًصا عزيًزا ..

 .. وأ طعنا مسعنا وقلنا امًرا هللا قىضل قُ 

نسان للك ، جيًدا لنفسك وأ نتبه خبري كن  هذه يف حمدود ُعر ا 

 يعد مل هبقاء أ ن يعين فهذا تنهتيي عندما ودةمعد وأ نفاس ادلنيا

 يف منوتس   مجيعنا ، فسيبقى هل خرًيا احلياة اكنت ا ن ، مناس ًبا

 ُمتعب كأ حباب دون س تعيش بكيف التفكري ، املناسب يومنا

 نتبهت  أ ن حاول ذلكل ، ابملوت عباده قهر من وس بحان وُمفجع

 تاجحت  ، عليك ال مر س هيون وتعاىل وس بحانه جيًدا لنفسك

 رمحل   ذهب فقدته من أ ن تذكر..  أ قوى لتكون الوقت لبعض

 ال رض تحت وسريمحه ال رض فوق اكن رحميًا معه ملن ، الرامحني

 ُرمبا هبذا الفقد اذلي أ مل قلبك تدخل اجلنة! ،

 وعش احزنو  ابيك ، دامئًا نفسك تقوي أ ن جيب ، ال ايم ستسري

 أ نتو  تسري احلياة َف  ، ذكل تُطيل ال لكن البرشية مشاعرك

 اكنت ول اجلنة سنمتىن كيف ، جنة وليست ُدنيا هذه ، تسري

ن! اكمةل ادلنيا  راجعون عناومجي  هلل مجيعنا ، بعباده لطيف هللا ا 

 وس يأ يت..  ورحل موجود الشخص هذا اكن لقد ، الرحمي لهذا

 ونزول..  ونرحل يوم

ذاو  هللا قضاء هذا" فان علهيا من لك: "تعاىل قوهل تذكر  قىض ا 

 لن هللا ولكن الفقد وأ مل الوجع مرارة رمغ وأ طعنا مسعنا ُقلنا أ مًرا



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

185 
 

ن..  س بحانه الاس تطاعة فوق يلكفنا  هللا ا نف حتب من مات ا 

! صل موته فاجعة تذكر ، مات احلبيب رسولنا..  ميوت ال يح

 لآخرو حلظة لك يف س ندك هللا أ ن وتذكر هللا عليه وسمل ،

ن يف حياتك وتماتك ، ، أ نفاسك  وأ ملك دكبفق ويعمل معك هللا ا 

ن ،  شعرفاست  ، أ وجاعك وختفيف كرسك جرب عىل قادر هللا ا 

 .امحلدهلل وقل جيًدا قربه

 درجات عرف فيه ، كل كبري ثواب فيه الفقد وهذا ال وجاع هذه

ن..  واحتسب فاصرب كثرية وحس نات   قلبك حبال رحمي هللا ا 

 وفانية زائةل ياةاحل  بأ ن لنعمل ذكل ، لنا كبري فاجعة املوت بأ ن ويعمل

طاةل بوحنُ  هبا نمتسك ال يك ذكل ، خادلة جنة وليست ومؤقتة  ا 

ن..  ولنعميها للجنة نش تاق يك ذكل ، ُهنا املكوث  عطاانأ   هللا ا 

 لك رمغ تسري ال ايم ، أ ملك س هيون قلياًل  وقلياًل  النس يان نعمة

نه البالء يُعطي عندما هللا ا ن و يشء  .. حتمهل عىل العبد يُعني فا 

 ُمجرد يه ، ادلنيا هذه وس هتون هللا عند كبرًيا جزاءه الفقد هذا

 صابتها ا ن: "وتذكر..  خبري عشها َف  ، وس متيض عابرة حلظات

 ، املس تعان وهللا مجيل صربٌ  َف  "هل خرًيا فاكن شكر رضاء

نه عليك هللا وس هيوهنا مرارته رمغ وجعك عىل اصرب  ..ينساك ال فا 

 هللا ، الرامحني ل رمح رحل أ نه هو حتب من فقد عىل يصربك ما

 .. تنساها ال..  بعباده لطيف
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ال تتعلق مبا ال متلكه .. ويف احلقيقة أ نت ال متكل شيئًا يف 

 هذه الفانية .. فال تتعلق بيشء .. وال بأ حد .. تعلق ابهلل

ىل يوم يبعثو ن فقط مث بنفسك .. هذه اليت ستبقى ترافقك ا 

.. 

 مدحية عليان
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 طبًعا شاي وكوب وقمل ورقة حِضتحيهنا ، أ  

 حتبني ماذا !احلياة هذه يف يوًما ثالثني دليك..  مدحية:  وكتبت

 ترتيك أ ن نيحتب كيف ؟ به المتسك تودين اذلي وما ؟ ترتيك أ ن

حتقيقه  دينتري ما اذلي.! حتبني من مع وابتسامتك ملعاملتك أ ثر

 وسفرك؟ رحيكل قبل س تفعلني ماذا موتك؟ قبل

 مع .. الشاي كوب أ هنيت أ ن ا ىل..  اخل و و و وملاذا وماذا كيف

 أ فضل .. أ عود أ ن عىل ساعدتين عظمية أ فاكر

 تعةتم  وساعات..  وس نوات .. شهوًرا اصبحت يوًما الثالثني هذه

 الآن .. ا ىل

 يف شك الب سرتحل أ نك وتتخيل بذكل نفسك تقنع عندما دامئًا

 وس تعطي ماتريده لتحقيق بوسعك ما س تفعل حيهنا .. حلظة أ ي

 ِعندك ما أ مجل وللناس للحياة

 .. وسرتى النتيجة .. افعلها

 .. وال تؤجل ُمصاحلة خشص بينك وبينهال تؤجل ِفعل ما حتبه 

رية .. أ جحام كبمودة ويس تحق املُساحمة .. ال تُعطي أ موًرا اتفهة 

 َضع لك يشء يف ماكنه املُناسب .. ختيل هذه اللحظة و
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 عش حياتك

ُكن ُمس متتًعا جبميع أ وقاتك .. لك ساعة يف حياتك يه هبة من 

 اس تغاللهاهللا .. لك ساعة من يومك يه هدية جيب عليك 

 اس تغاللأ فضل 

اس متتع بلك ما حتمهل أ ايمك .. َف يومك اذلي يذهب لن يعود 

ع ومهوم وضيق .. طاملا هو كذكل فال جتعهل يذهب عىل أ وجا.. 

 ال. ُكن ُمشًعا دامئًا .فعل ما حتب بلك ساعاتك وُكن خبري .. فا

 يف مزاجك .. مزاجك أ مه ما متكل .جتعل أ حد يتحمك 

ال تقل يل كيف أ س متتع وأ ان فقدت كذا .. كيف أ س متتع وأ ان ال 

 ام أ حب!!أ مكل املال .. كيف أ س متتع وحيايت ليست ك

ايصاحيب .. أ نت لسَت جسينًا أ نت ُحر .. ُهناك ماليني الُسجناء 

يمتنون حياتك .. أ نت ُمعاىف .. أ نت ُمسمل .. هللا ربك .. وبقربك 

.. يشعر بك دون أ ن تتلكم .. ُكن ُممتنًا وستشعر ابلرىض 

والسعادة كيفام اكنت أ ايمك  .. َف مجيع أ ايمك حتمل الكثري من 

 النِعم .. 

اصنع لنفسك أ وقات سعيدة وأ غلق مجيع ال بواب اليت تُفسد 

 مزاجك .
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الفقراء أ حد يقول  

 لباكءا عن توقفت ولكنين القدمني حايف اميش ل نين أ بيك كنت

قدمني بال رجاًل  رأ يت عندما  

هلل  ابالمتنانمخسة ِنعم فقط .. واقرأ ها لُك يوم .. أ شعر  اكتب

عىل نعمة هذه اليت ال تُعد وال حُتىص .. ِزد النعم لكام أ ردت 

  "لنَِئ َشكَْرمُتْ َل زِيَدن مُكْ  " وأ شكر هللا علهيا ..

وال تنىس ِنعمة العقل السلمي .. وأ نك تس تطيع أ ن تُفكر وتأ خذ 

قراراتك بنفسك وخُتطط .. ِنعمة الُصحبة الصاحلة .. العائةل .. 

ِنعمة أ نك تس تطيع القراءة .. ِنعمة ال مان .. ِنعمة التنفس واليدين 

 .. أ نت ال حتتاج ل هجزة تُساعدك عىل التنفس .. 

آن ..  الشم والسمع .. سامع لك ماهو مجيل .. سامع تالوة القرأ

وصوت وادلتك .. صوت زقزقة العصافري صباًحا .. والتذوق .. 

نه من ُمتع احلياة .. كن تمتنًا وُقل امحلد والشكر هلل من قلبك  ا 

 ومن روحك ..

لنفسك جيًدا .. ِنعمة كرات ادلم امحلراء اليت لو وضعت  انظر

ه مرات! هذجبانب بعضها للفت حول الكرة ال رضية مخسة 

لهيا  الكرات تذهب ا ىل أ لف خلية يف جسدك تنقل ال كسجني ا 
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وتعود للرئة لتنقل ال كسجني من جديد دون أ ن تشعر ودون أ ن 

 ختتنق!

أ نت متكل لُك هذه النعم وال زِلت حزين ؟! ما اليش املُهم اذلي 

؟ ال جتعل للبرش ُقدرة عىل ا حزانك .. كن سعيًدا ُحزنكيس تحق 

بعض الظروف القاس ية ليك تتعمل أ كرث وال تنىس أ ن .. البُد من 

كل هبذه القساوة حس نات وثواب .. ُكن مؤمنًا قواًي همام اكنت 

 ظروفك املؤقتة .. فال يشء يدوم ا ىل ال بد ..

ُهناك ِنعم كثرية أ ليس كذكل؟! س تكون أ كرث من أ لف ِنعمة .. 

 ولَكن ال بأ س تذكر مخسة ِنعم وأ شكر هللا علهيا .. ستشعر

 ابلسعادة ولن حتزن عىل ما فقدت طاملا مل تفقد هذه النِعم

 

دارة وقتك بطريقة جيدة ..   ُقم اب 

 حياتك تمتازة .. طاملا أ ن هللا الرمحن الرحمي كتهبا كل ..

أ حب حياتك وأ حب ما حتمهل وارىض ِبام متكل .. أ نت يف ماكنك 

ن  املُناسب حمتًا ، هللا ال يضعك يف ماكن غري مناسب .. وا 

ُكنت مظلوًما ويف ماكن غري ماكنك فتذكر أ ن هللا ال ينساك ولن 

ِلام هو ُمناسب كل وس تكون يف ماكنك ..  د يرتكك .. س تعو 

ال لتتعمل .. ن مالت فلن تقسو عليك ا   احلياة وا 
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دامئًا مايكون أ ول ُمعمل يف احلياة هو ال مل .. ال حتزن من هذه 

ديقًا حيمهل وخذه ص املشاعر البرشية الطبيعية .. عش أ ملك مبا

آِت   كل .. ال مل صديق يُعطيك دروًسا خفمة ِلام هو أ

أ نت خبري طاملا أ ن هللا موجود .. وهللا موجود دامئًا .. هللا  

 اللطيف الرحمي ال ينىس أ حد من عبادة

 ال ينىس المنةل! َف كيف بك أ نت أ كرم خلقه ..!

ال ويعلمها" فكيف حباكل .. وكيف  "وما تسقط من ورقة ا 

عمل ه ال يعمل هبا !! ي..! هل تظن كبأ فاكرك .. ودموعك .. ومشالك

نه ال يرتكك مكسور دون أ ن جيربك .. هبا وس هيو  هنا عليك .. ا 

 حاشاه

تل من جبميع أ وقاتك .. قا اس متتعهمام يكن عش حياتك خبري .. 

أ جل أ حالمك وأ هدافك ومبادئك اجليدة .. هذه احلياة أ غلهبا 

حرب .. َف عليك أ ن تكون ُمقاتل جيد .. ُمحارب قوي .. لن 

ن مل تُدافع أ نت عن نفسك ..  يُدافع عنك أ حد ا 

همام يكن .. أ وجد ساعة من يومك لتقضهيا كام حُتب ومع أ حب 

 ال ش ياء ا ىل قلبك ..

نس بة يل .. ال يوجد يوم ِبال كتب .. ال يوجد يوم ِبال قراءة "ابل 

.. همام اكنت املشاغل ُهناك ساعات للقراءة .. حىت ِعندما اكن 
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كنين أ ن .. ال مي وأ ش ياء اثنية كثرية وضغط دراسة  امتحاانتدلي 

لكتب .. ا حتتويهابلعمل اذلي  اس متتاعيأ جعل يوًما يذهب بال 

ا ال وقات .. املهم أ ن ال يذهب يوم بال قضاء غ لهفالكتب تُفرَ 

وقيت مع أ حب ال ش ياء ا ىل قليب .. الكتب تُرافقين يف لك ماكن 

ليه .. زايرات .. أ ماكن  .. سفر .. وأ يًضا ال يوجد  انتظارأ ذهب ا 

يوم ِبال كوب شاي .. مل أ ذكر أ نين جعلت الـ أ ربع وعرشون ساعة 

وملُحبني  فيبقى اجملد للشايالشاي .. اكرثة ..  احتساءمتيض ِبال 

 الشاي".

دون أ ن تقيض ساعة واحدة ُمسرتخيًا فال جتعل أ ايمك تذهب 

ن اكن عاداًي للبعض  من ضغوطات احلياة وُمس متتًعا ِبام حتب .. ا 

ه يشء ُمذهل ابلنس بة كل .. ليس من الِضوري أ ن فيكفي أ ن

 يوافق ما حتبه ا جعاب الآخرين .. طاملا يُعجبك فيكفي ..

مين هذا .. اليشء يف هذه احلياة يس تحق أ ن تعطيه من خذ 

وقتك ويُزجعك أ و ال يكون هل نفع كل ُمس تقباًل أ و يف الآخرة .. 

اليشء اذلي تشعر أ نه ال فائدة ِمنه وال من قضاء الوقت به وال 

 .. اعزتهل..  اتركهمن التفكري فيه .. َف 

 ماال ينفعك . اعزتلمايؤذيك .. وأ قول كل:  اعزتلكام يُقال: 

مل .. ال جتعل ِدماغك الفخم حي ارتقيالتوافه من ال مور ..  اعزتل

التوافه .. كام قلت كل سابقًا بأ ن الشخص الفارغ والتافه ميلئ 
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عقهل ابلتوافه .. أ ما الشخص الفخم فعقهل ال ميلئه ا ال ابل ش ياء 

آخرة ..  اجليدة هل .. حياًة وأ

ع لصفحة ما .. طاملا هو وقت ضائ ِمثااًل .. تصفحك لقناة ما .. ُخذ

ال جييء كل ابلفائدة َف اتركه واعزتهل .. وقتك حباجة ِلام هو همم 

 أ كرث

 افعل ذكل لتس متتع حبياتك وتعيشها جيًدا

ك وقتك وحيهنا س تفعل ما يُريض هللا ويُرضي قداس يهاستشعر 

.. حيهنا س تقيض هذه الساعات وال وقات فامي يعود عليك ابلنفع 

آن و واخلري   احد .واملُتعة يف أ

آخر .. خشص يتصف ابلغيبة والمنمية .. قريًبا اكن أ و غريًبا  ِمثااًل أ

.. وجوده حبياتك يُشلك سلًبا عليك .. الكمه يؤذيك .. ملاذا ال 

هناهئا  ًذا ؟! خُتربين بأ نه هناك عالقات ال تس تطيع ا  زلت معه ا 

بسبب القربة وهذه ال ش ياء؟ صديقي اللطيف .. ال يوجد 

هناهئا وقطعها طاملا تُسبب كل مشالك أ و  عالقات ال تس تطيع ا 

 طاملا ال تراتح ل حصاهبا ..

ن مل تس تط  ن البرش هذا النوع م فاعزتلع رمغ أ نك تس تطيع .. يا 

 مبا معناه كيف حاكل ، خبري .. ليس أ كرث اعزتال.. 
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فال تُدخل فهيا أ صدقاء السوء وال شخاص  حياتك رزق من هللا

الفارغني ذو العقول الصغرية .. مجيع من يتصف بصفة المنمية هو 

ن اس تطعت أ ن تُغري خشص اتفه صغري العقل واحلجم ذا ه .. ا 

النوع من ال شخاص فكل أ جًرا وثوااًب كبرًيا .. حاول تغيريمه 

ن مل ترى فائدة ااب هيم هللا مث ددعو هلم بأ ن هيلنصيحة احلس نة وا 

 اعزتهلم ..

  ملاذا؟ لتس متتع حبياتك وتعيشها جيًدا

 

: َف ُعرك مرة واحد لن يتكرر .. ال تُرهق نفسك عش حياتك 

 حياتك وعشها جيًدا اكسبعىل أ مور ال تس تحق .. 

ن ُكنت مكسوًرا فتذكر أ ن املشاعر اليت تكرس قلبك حُتييه ..  ا 

 احلياة ..حُتييه ليعيش انبًضا ابلقوة يف هذه 

ال خلري .. ِعندها  عندما تثق بأ ن اليش يف حياتك ا ال حلمكة وا 

 س تعيش حياتك ُمس متتًعا ..

 

 "ضع نّية اخلري يف قلبك ، وسيتوىل هللا أ مرك"
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 مهسة: يه احلياة بتنعاش مرة وحدة ..َف  عيشها رايق

.. ال حترم نفسك من  وفرح سعادة لكو ُعر س تاهلأ نت بت 

وتذكر أ نو مجيع أ مورك هيه خري وحمكة أ كل ، َف ال  هاليش ..

حتزن عىل أ ي تفصيل ل نك مؤمن قوي ، واملؤمن القوي بيكون 

 سعيد ومراتح البال ..

 

 قط،ف أ ايم يهيُرام  ما عىل س يكون يشء ،لك اطمنئ: ُمقتبس

 ينجيلس  مه   لك ، س مييض وجع   لك ، ودقائق ساعات اعتربها أ و

آخر تذك ر..   الآن به رُّ مت ماالهناية ..  أ هنا وتعتقد حتمهُل  كنت مه   أ

 ساِبقها زتجتاو  مثلام ستتجاوزها اليت احلياة ُمنعطفات ا حدى هو

 

من الآايت اليت أ حهبا كثرًيا: "وما من دابة ا ال عىل هللا : ا رشاقة

آبة .. يعين حىت المنةل عىل هللا ِرزقها ا ابكل مف ِرزقها" ختيل! دأ

 وأ نت أ كرم خملوقات هللا!

 امحلدهلل أ ننا عىل هذا ادلين وأ ن هذا الرحمي ربنا ما ابكل ايفىت!!
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ال عىل أ ش ياء عظمية ن كنت والبُد س تحزن .. فال حتزن ا   ا 

ال عىل أ ش ياء تس تحق ُحزنك علهيا ..  ال حتزن ا 

 ال تُعطي لتوافه ال مور جحًما ..

الطبع حىت تتعاىف فبعش ال مل واحلزن بلك تفاصيهل 

ستتعاىف .. ال تكبت شعورك فأ نت برشي .. عش 

 مشاعرك البرشية ال تكرهها .. وتعمل مهنا جيًدا .

 مدحية عليان
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 ُكْنمُتْ  أ يَْن َما َوُهَو َمَعمُكْ 

نه يراك ..  أ ن تعبد هللا ك نك تراه .. فا ن مل تكن تراه فا 

 من مراتب اال حسان .. ةمرتب

شايف ربنا بلكيش .. هو معك .. هو  أ نت عايش ابحلياة ..

.. هو شايفك هل  وبعدين .. استشعر هدا اال حساس  جنبك

استشعر قرب ربنا منك .. بتغيب عن ربنا وبتبعد ..بس هو 

قريب مابيبعد .. شايفك ومعك وأ قرب أ كل من نفسك .. أ قرب 

 أ كل من لكيش .

 ولملربنا .. تولك عليه حق التولك بأ نك تس حبياتكسمل لكيش 

ال اخلري ..  حياتك وأ نت عىل يقني بأ نو حافظك ومابيخرتكل ا 

 التسلمي والتفويض هلل القريب

اشكيلو مهك ييل هو بيعمل فيو .. ربنا حاشاه ينساك أ و يبعد 

 عنك .. حاشاه ..

لك الكركبة ييل صارت حبياتك أ كيد يف حمكة مهنا ، خليك 

 لبالء..اواثق حبمكة ربنا ورمحتو فيك بلك حلظة وحىت حلظات 

اص يش .. لقاء خبأ نك حتيك لربنا لكعود نفسك بلك وقت 

دا أ نك تفضفضه ال تفضفضه ل ي حوخاشع .. أ ي يش بتحتاج 
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.. ربنا بيعمل حباكل ولك احللول عندو .. أ دعي وأ نت واثق من 

جيب هل وجنيناه من الغم" .. رح يس ت  أ نو بيس تجيب "فاس تجبنا

 للك دعواتك ابلوقت املناسب أ لها ..

نفسك أ لها أ مهية كبرية وأ نت غايل عند ربنا .. َف انتبه لنفسك 

 جيًدا ..

.. معك بلك اثنية .. هبالتكه ييل أ نت مع تقرأ  فهيا ..  وهو معمك

ربنا معك .. هبديك اللحظة ييل أ خنزلت فهيا وكنت حاسس أ نك 

 لوحدك همموم .. اكن ربنا معك .. وين ماكنت ربنا معك

.. خوف واطمئنان رهيب  يامن كنمتا.. وين مارحت .. ربنا معك 

 هبالآية 

خوف ملا تقبل عىل معصية .. تسكر لك ال بواب .. تبعد عن 

تب تعيص وتبلش خطيئتك تنك  ولك الناس .. حلاكل .. جاهز ل ن

  ُكْنمُتْ  أ يَْن َما َوُهَو َمَعمُكْ بصحيفتك .. أ تذكر .. 

ادلنيا حمارصتك من لك هجة .. خزالن  مهوماطمئنان . .ملا تكون 

وقهر .. تعب وفقر ووضع قايس .. تاليق هالآية مع تطبطب عىل 

قلبك بأ نو ال ختاف وال حتزن .. هو معك .. يف يش أ كرب وأ عظم 

 من أ نو ربنا .. رب العاملني .. معك ؟!
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وال أ ي يش أ عظم من أ نو يكون ربنا معك وتستشعر هاليش .. 

ون عليك أ و ضدك طاملا ربنا معك! القوة أ شو اليش ييل رح يك

 العظمية ..

ُ  ُكنمُتْ  َما أ يْنَ  َمَعمُكْ  َوُهوَ   " "بَِصريٌ  تَْعَملُونَ  ِبَما َواّلل 

ملا تاليق نفسك ضعفت وبدك تعمل معصية أ اًي اكنت .. تذكر 

. رسقة طيئة .. منمية . ، تذكر وجودو .. أ اًي اكنت اخل رؤية ربنا أ كل

مانة .. ِزان .. النظر ل ش ياء ُمحرمة .. أ اًي اكنت ..  .. خيانة لل 

بس قول لقلبك: "وهو معمك أ ين ما كنمت" .. هل أ نت قادر 

 تعيص ربنا مباكن ما يشوفك فيه ؟ 

يِنّ أ ي يش يسء براود تفكريك قلو: " 
ِ
نْ  أ َخاُف  ا

ِ
 يِبّ رَ  َعَصيُْت  ا

 " .. داميًا جاوب نفسك ابلآايت .. رح تنترص َعِظمي   يَْوم   عََذاَب 

آايت رح  مس تحيل هوى النفس والش يطان ينترصوا عىل أ

 ..تسكن قلبك 

 !وراحة أ لطف من هيك .. طمأ نينةربنا معك .. وأ ي 

 بلك ُعرك .. وبلك حلظات وتفاصيل حياتك .معية ربنا عظمية .

.. ربنا معك! من أ ي يش تمكن ختاف بعد هالآية .. حلظات 

وحدتك .. خلوتك .. جضيج أ فاكرك .. تعبك .. حلظات ابتالءك 
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.. ابلليايل ييل بتتعب فهيا روحك .. ربنا معك .. كيف ختاف 

 وكيف تتعب نفسك وربنا معك!!

 اتك .. وقادر حيققها بوقهتامعك يعين شايف أ حالمك .. طموح

 املناسب أ كل .

.. كفيةل بأ نو ختليك مؤمن قوي ..مراتح وهو معمك أ ين ما كنمت 

وسعيد .. ومابتخاف من أ ي يش .. ملا يكون ربنا معك رح يكون 

لكيش معك .. ولو اكنت ادلنيا لكها ضدك .. َف كن مع هللا 

 ليكون معك ..

ً شقد ما ضاقت فيك احلياة ومشالكها ال ا ذكر فانية والزائةل .. دامي

نفسك بأ نو ربنا س بحانه الرمحن الرحمي معك .. داميًا ذكر نفسك 

 .. أ حفظها بقلبك وجوارحك لكهن ..  هبالآية

هبديك اللحظة ييل منت فهيا تعبان ودموعك بعيونك .. وال أ ي 

اكئن برشي حاسس فيك .. اكن ربنا اللطيف معك .. جنبك .. 

 بلك رمحة من لك سوءلطيف حباكل وحافظك 

هبديك اللحظة ييل اكن وجع قلبك أ كرب من أ نو ترشحو حلدا ..  

 اكن ربنا فامهو أ كرت منك .. ومعك ..

 " هللا يعمل مامتر به وهذا يكفيك"
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طاملا أ نت خشص قادر يتجاوز أ ايم تعب فهيا لوحدو .. واكن فهيا 

 القائد واجلنود .. فأ نت خشص قوي .. وقادر تتجاوز بفضل هللا

 ما كنت .. معك أ ين ربنال ن  .. يش بيتعبكأ ي 

 

 بأ ي خطوة بمتيش فهيا تذكر .. وهو معمك أ ين ما كنمت ..

ضية وقصة .. .. بأ ي ق بأ ي فكرة بتفكر فهيا .. بأ ي لكمة بتحكهيا 

 تذكر ا طالع ربنا عليك ..

ربنا معك بلك عناية .. َف ال تقلق وال ختيل أ ي مه يسكن قلبك 

 اللطيف .. 

 ربنا معك ببرصه ، بعلمه ، بسمعه ، ملا تتفكر بـ يه اللكامت الزم

 تكون خش ية ربنا جواتك كبرية ..

املعرفة هبالالكم يش جيد بس تطبيقه والشعور فيه هو اليش 

ة بلك ح وتدبرها وختلهيا ساكنال مه .. أ نك تفهم معىن هالآية مني

 هللنك .. عرفت أ شخاص دارسني العمل وادلين .. ولَكن كيا

املُش تىك .. من املؤمل تاليق خشص بيعرف أ نو ربنا شايفو وُمطلع 

أ قبح ب عليه بأ ي يش مع يعملوا .. عامل هبال ش ياء ولَكن بيعيص

آدم خطاء .. ولَكن يف  !جرأ ة! عن هيك اخلطااي طبًعا لك بين أ

ن م أ خطاء جريئة من املؤسف تكون من برشي عامل ابهلل ..
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ومااكن ربك نس ًيا" .. أ شخاص هيك برش .. " انتشاراملؤسف 

آايت ربنا  بتحيك ابمس ادلين وادلين بريء مهنن .. غلط خنيل أ

العظمية مترق عىل قلوبنا وعقولنا ك هنا الكم عادي!! متل هيك 

آية .. ُمقدسة .. بتحتاج أ نو نقرأ ها بأ رواحنا ونتذكرها بأ ي حلظة  أ

 بتضعف فهيا نفس نا البرشية ..

 

 

الزم نكون مع هللا .. بأ فعالنا .. بأ قوالنا ..  طاملا ربنا معنا .. حننا

 بلكيش ..

 يف بيت شعر لطيف .. بيقول :

ذا
ِ
الُطغيانِ  ا ىل داعَيةٌ  والنَفُس           ُظلَمة   يف ِبرِيَبة   َخلَوَت  وا  

ي َخلََق  الَظالمَ  يَراين ن   اذل  هَلِ  وقل لها     ا 
ِ
 فِاس َتحيِ  ِمن نََظرِ  اال
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 تشعرل  الآية هذه تكفي(  ُكنمت أ يامن معمك وهو) : 2 ُمقتبس

 وال فخت روحك .. ال نفسك وسكون وهدوء قلبك بطمأ نينة

 . حني لك يف معك تقلق فاهلل

 

 :2ُمقتبس 

 ل زيدنمّك .. بركة شكرمُت  لنئ

 أ حسن .. نصيحة يه اليت يقولوا لعبادي وقل

ّنك ربّك ِلُحمك واصرب  بأ عيننا .. رعاية فا 

 اخنطهي خطوة لك يِف  ُكنمُت .. طمأ نينة أ يناَم مَعمك وهو

 

مك أ حب نداء هللا لنا بـ "عبادي" نداء لكه لُطف 

 ورمحة س بحانه .

 

 

ىل الآن؟!" احتسيت"كيف حاكل أ نت والشاي؟ مك كواًب  ا   
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كن خبري من أ جكل ، من أ جل من خياف فقدانك ، من 

أ جل ذاتك ومن حتب .. فأ نت تس تحق أ ن تكون خبري من 

 ادلاخل

ال تأ خذ ال مور جبدية ، ال توجد مشالك يف هذه احلياة 

 ُهنا لك يشء فاين .. الفانية ليس لها حل ..

 رفقًا بنفسك .ف

 مدحية عليان
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 الامتنان

محد ربنا وكون ُممنت عىل هدا البيت .. لو كنت ساكن ببيت اِ 

 غريك ماليني البرش ساكنيني خبمي ..

ك ُممنت عىل هالنعمة ، غري محد ربنا وكون لو كنت ساكن خبمية اِ 

 مليارات البرش عايشني من شارع لشارع صيف وش توية ..!!

لو كنت ما بمتكل خمية تغفى فهيا وعايش من شارع لشارع مع 

نسان ُممنت .. أ نت بمتكل تدور عىل مأ وى .. اِ  محد ربنا وخليك ا 

 عيون بتشوف فهين ورجلني بمتيش علهين ..

 "مليون خشص! 39حالًيا  بلغ عدد املكفوفني حول العامل"

 ختيل ..! أ نت بصحتك وعافيتك .. 

الآمن  لنعمة ال هل والبدل امنتولو كنت مانك بصحتك وعافيتك 

آمنه  .. احلرب حماوطة أ غلب البدلان .. انس بتنام مرعوبة وماهنا أ

 عىل حياهتا وعيلهتا .. كونك مع تنام بأ مان يه نعمة كبرية 

مادايت احلياة ، من بيت لس يارة لو كنت ما بمتكل أ ي يش من 

 د ربنا عىل برصك وعىل قدرتك بأ نكة ، َف ِامححلقوقك التاني

هتمت بنفسك بدون ُمساعدة .. كونك بمتكل نعمة النظر َف يه 

 النعمة ييل أ غىل من لك املادايت ييل ما بمتلكها .. 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

916 
 

املزيد من النعم .. لك ما كنت ُممنت لـ  بيجذب الامتنانشعور 

لكو ولو اكن بنظرك قليل ، رمغ أ نو نعمة النظر أ بًدا ماهنا ييل بمت

قليةل ، لك ماكنت ُممنت هلل َف أ نت بتجذب املزيد من النعم 

، تأ كد من هاليش ، تأ كد وتيقن بأ نك لك ماشكرت ربنا حوليك 

 رح يزيدك أ ضعاف ُمضاعفة ..

 (َل ِزيَدن مُكْ  َشكَْرمُتْ  لنَِئ  تعاىل: )ادلليل قوهل

 امتنان وربنا رح يزيدك .. أ شكر بلك

متاًما متل قانون اجلذب .. ملا تفكر بيش منيح رح حيصل معك 

 ..وملا تفكر بيش يسء رح جتذبو ليصري ..

آمن ب مقوةل "مايل حظ!" أ و ييل بيحيك  لهالسبب أ ان ما بأ

احلظ أ كل وأ نت بتختار يكون  ب"حظي يسء!" .. أ نت بتجذ

 يسء أ و جيد

بية .. طبيعي حيصل معك أ ش ياء سل  ملا يكون لك تفكريك سليب

جيايب ومتفاءل من الطبيعي جتذب  ابملقابل ملا تكون  خشص ا 

 احلظوظ اال جيابية حلياتك

متل ما منعرف أ فاكران أ ساس لكيش .. غري أ فاكرك بتتغري 

 حياتك .. مية ابملية .

 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

917 
 

 ليش تكون ُممنت؟ 

 حاكل بمتلكو !! اسسل ن أ نت ما بمتكل أ ي يش ح

نعمة ال هل .. َف ما مهنمت أ نو نشكر ربنا لوجودهن تعودان عىل 

لهالوقت حبياتنا .. ملا جفأ ة رح نالقهين مع ينقصوا .. ونفقدهن .. 

 وقهتا منحس!!

متنان بغريك لل حسن .. ال متنان بيجذب لكيش مع تكون  اال 

 ُممنت أ لو وبيعطيك ربنا "املزيد"

وربنا وعدك  { .. أ شكر وحس بشعور ال متنان َل ِزيَدن مُكْ  }

 ابلزايدة

 دمكل خدمة عادية بتحكيلو: "شكًرا" !!ملا خشص عادي بيق

لرب العاملني .. ييل مقدمكل لكيش .. حرفيًا أ ش ياء مس تحيل 

أ ي كآئن برشي يقدمكل ايها .. بتنىس حتكيلو شكًرا ايرب !! 

 من قلبك ومن جواتك ما ُشكر عادي!

ليت وحصيت وعائأ حكهيا .. امحلدهلل وشكًرا ايرب عىل حيايت 

 ولكيش مبلكو ..

 امنت ل ن ربنا بيس تحق الشكر وال متنان
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ل ن الساعات ييل مع تتنفس فهيا حبرية وبدون قيود وبدون تعب 

 هيه حمل لك خشص جسني ، لك خشص مريض 

كتار  منيهال ن الصالة ييل مع تصلهيا واذِلكر ييل مع تقولوا .. هو 

صاروا حتت الرتاب ، بيمتنوا يرجعوا لدلنيا دقيقة بس ليصلوا .. 

 ليذكروا ربنا .

 ل ن نعمة النظر هيه حمل يويم لشخص فاقدها ..

دها قل ن نعمة القراءة من الرفاهية العظمية والنعم الكبرية ييل فا

 كتار لل سف ..

 ل ن أ نت حر ، بيامن يف برش ابلسجون من س نوات طويةل ..

 هلل وأ نت مع حتس ابلشعور .. أ تذكر النِعم وأ نت مع حتس امنت

 بأ مهية وجودها .

 

 .. 981  الصفحة  اعد قراءة
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 كيف أ كون ُممتنًا ؟!

  وًما جديًدا أ عطاك ي ُممتنًا هلل ل نهعندما تستيقظ صباًحا كن

كرمي نفس تستيقظ وقد منحك ال تس تطيع فيه فعل الكثري ،

النِعم اليت اكنت معك قبل أ ن تنام .. حواسك امخلسة 

 جتاوز أ خطاء املايض ، عدمتس تطيع فيه  وغريها ، يوًما

حامقات البارحة ، يوًما جديًدا هبة من هللا تس تطيع  ارتاكب

آخرون  حتقيق ما تريده .. دليك املزيد من العمر اليوم بيامن أ

 .مل يستيقظوا .. فهذه أ ول ِنعمة متنت هلل علهيا ِعندما تستيقظ

  ، آخرون نرصانيني ، ُملحدين ِنعمة اال سالم .. بيامن أ

ر ، ش يعة وُكفار كيتخبطون يف ابيق ادلايانت وعقوهلم ال تتف

ين .. هذه نعمة ال يكفهيا  ، بيامن مُه كذكل أ نت ُمسمل .. س ِ

 . وامتناانً لُك العمر ُشكًرا 

 بأ جزاء جسدك السلمية ، بعقكل ، مبواهبك ،  تَفكر

 بأ حالمك ، وكن تمتنًا هلل علهيا ..

 يف  قهاوالص جتاهها  ابالمتنانال ش ياء اليت تشعر  اكتب

و عىل ا حدى املرااي .. يك تقرأ ها غرفتك أ و جدار املطبخ أ  

لك يوم وتشعر هبا .. تغسل يداك وأ نت تقرأ  : محًدا هلل 

عىل نعمة أ نين انظر الآن ، محًدا هلل عىل نعمة أ نين اس تطيع 

 تناول طعايم ، محًدا هلل أ نين اس تطيع الصالة .. وهكذا .
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  ، تذكر مك أ نت حمظوظ ل نك تعيش لليوم يف هذه احلياة

 تعيش فأ نت تس تطيع. وطاملا أ نت 

  تذكر وجود هللا بقربك ، وكيف أ نه جعل كل مالئكة

 حترسك وحتفظك وأ نت ال تشعر.

  كام قلت كل يف فقرة "عش حياتك": لك ساعة يف حياتك

يه هبة من هللا .. لك ساعة من يومك يه هدية جيب 

وكن ُممتنًا للك هذه  اس تغاللأ فضل  اس تغاللهاعليك 

 الساعات اليت تعيشها".

  تفكر كيف أ نك تعيش ُحًرا وجمااًن ، هناك من يمتىن دفع

أ موال الكوكب لُكها من أ جل حريته .. من أ جل حصته .. 

من أ جل أ ن يكون ُمعاىف بدنًيا أ و نفس ًيا .. هناك من يدفع 

 نًيا ولو كنت غ  ، مثنًا ل نفاسه ، محًدا هلل عىل ما تعيشه

ِضعت يف الصحراء .. أ ال تدفع لك أ مواكل من أ جل قطرة 

 ل نك مل تضع ابلصحراء ول نك ابالمتنانماء ؟ ذلكل اشعر 

تس تطيع رشب املاء دون أ ن تكون غنًيا ودون أ ن تدفع 

 مجيع أ مواكل من أ جلها.

  تذكر أ ن لك مصائبك أ و مشالكك س تصبح اتفهة وصغرية

ايها .. ُمشلكة ِعندما تتذكر هذه النِعم اليت رزقك هللا  ا 

 البرش أ هنم ينشغلون ِبام ال ميلكونه ويظنون أ ن تكل النِعم
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ُ  اليت ميلكوهنا يقظ سلامت! است أ ش ياء موجودة دامئًا ومن امل

ايصاحيب ، استيقظ ، رمغ قويل للكمة متكل ، ولكن يف 

احلقيقة أ نت ال متكل ، مجيع ما دلينا هلل ، حنن يف هذه 

 .الفانية ال منكل ا ال هلل

  ف ال ا يشكرون .. كيتذكر أ ن هللا وصف أ نبياءه بأ هنم اكنو

 تشكر أ نت ..!

نه اكن عبًدا شكوًرا {لقد قال تعاىل يف ن  وح: } ا 

 أ كفر مأ   أ أ شكر ليبلوين ريب فضل من هذا وقال عن ُسلامين: } قال

منا شكر ومن  {كرمي غين ريب فا ن كفر ومن لنفسه يشكر فا 

براهمي:   س تقمي { م  رصاط ا ىل وهداه اجتباه ل نعمه } شاكًراوقال يف ا 

ن فاشكر هللا كثرًيا .  يأ يت ال الامتنان. امنت عىل لك يشء .. ا 

ال من قلب راض وُمستشعر ِنعم هللا وجحمها الكبري .  ا 
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 هذه القصة أ حهبا جًدا ..

لني ..  والرج اليدين وقطع ابلعمى هللا ابتاله رجاًل  أ ن ىكحيُ 

: يقولو  ، نعمه عىل هللا يشكر فوجده الناس أ حد عليه فدخل

 تمن كثري ىلع وفضلين غريي به ابتىل تما عافاين اذلي امحلد هلل

 عمقطو  ال ُعى هذا قول من الرجل فتعجب ،تفضياًل  خلق

 ره؟وتشك هللا حتمد يشء أ ي عىل: وسأ هل والرجلني اليدين

 اخاشعً  ابً وقل  ،ذاكًرا  لساانً  وهبين أ ن هللا أ شكر هذا، اي: هل فقال

 .اصابرً  البالء عىل وبدانً 

 

ماكن هذا  ، وُكن، سأ نقلها كل لطيفة  أ خرىوُهناك قصة 

 الرجل ..

ليه وشاك العلامء أ حد ا ىل ذهب رجاًل  أ ن حيىك ❀  فقره ا 

 درمه؟ أ الف عرشة وكل أ ُعى أ نك أ يرسك: العامل فقال

 .ال: الرجل فقال

 درمه؟ أ الف عرشة وكل أ خرس أ نك أ يرسك: العامل فقال

 .ال: الرجل فقال
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 درمه؟ أ الف عرشة وكل جمنون أ نك أ يرسك: العامل فقال

 .ال: الرجل فقال

 رشونع  وكل والرجلني اليدين مقطوع أ نك أ يرسك: العامل فقال

 أ لفًا؟

 .ال: الرجل فقال

 خبمسني منع عندك وهل موالك تشكو أ ن تس تحي أ ما ، العامل فقال

 !أ لفًا؟

 رىضوي ربه يشكر وظل ، عليه هللا نعمة مدى الرجل فعرف

 .أ بًدا أ حد ا ىل يش تيك وال حباهل

 

هل ترىض أ ن تكون أ ُعى وأ عطيك عرشة أ الف دوالر ؟! 

 ابلطبع ال .. َف تفكر ..!
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ن}
ِ
وا َوا ِ  ِنْعَمةَ  تَُعدُّ   حُتُْصوَها{ اَل  اّلل 

فكن ُممتنًا لهذه النِعم ، تفكر هبا واشكر هللا علهيا وكفاك تزمًرا 

دخال مهوًما حلياتك ال هتم وال تساوي نعمة متلكها ، كفاك  وا 

 متنانالااهامتًما بأ ش ياء ال تس تحق ، اجعل كل وقتًا تقضيه يف 

وس تجد النتيجة يف حياتك وس تجد مكية السعادة اليت 

 س تحاوطك .

يف جنة ، رمغ ذكل دليك أ ش ياء ال تُقدر أ نت يف ُدنيا ولست 

لهيا ال ع اهامتمكبمثن ومل يُرزق هبا الكثري .. َف قدرها وُصب 

 عىل أ ش ياء ال تنفع وال جتيء كل بفائدة . اهامتمكجتعل 

ضهل هل جيعل هللا يزيد من ف والامتنانأ ن الشكر ادلامئ هلل  اعمل

عليك ويرفع عنك أ ي يشء ُكنت تُعاين منه .. ويقربك منه .. 

فقط كن ُمستشعًرا لكرم هللا ولفضهل عليك .. جرب وسرتى 

وهمام شكرت فا ن ِنعم هللا عظمية لو شكرانه علهيا طيةل حياتنا 

لن نُعطهيا حقها ، ونُكرر بأ ن ِنعمة اال سالم تكفي ، وِنعمة النظر 

 تكفي .. و .. ُهناك الكثري ..! 

 مىت يتدر  ال فا نك ابدلعاء؛ عليك»قال صل هللا عليه وسمل: 

 .«زايدة الشكر فا ن ابلشكر؛ وعليك كل ، يس تجاب
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 اعبدً  وجل عز هللا يرزق ال: »والسالم الصالة أ فضل عليه وقال

 كرمتش لنئ : )يقول وجل عز هللا ل ن الزايدة؛ فيحرمه الشكر

 («.ل زيدنمك

 

: العامل ميلء ابل ش ياء الرائعة واملُمتعة ، وعلينا أ ن نكون ا رشاقة

 هلاس تغالُسعداء دامئًا ، اليوم اذلي يذهب لن يعود َف عليك 

 قبل ذهابه ، انظر حلياتك جيًدا وُكن ُممتنًا للك ما حتمهل ..

 ُهناك الكثري من النِعم حوكل غري نظرتك لها ..

 لك يوم هو هدية مثينة كل ،لك يوم أ نت متكل فرصة جديدة ، 

عش اللحظة هذه ، ال تُفكر يف املايض طاملا أ نه ذهب ، وال 

 ً ا تُكرث التفكري يف املس تقبل فعلمه عند هللا وما يأ يت من هللا دامئ

 خري ، عش حلظتك احلالية بلك ما حتمهل كل ..

مك ديقك اذلي س ُيعلا ن كنت تتأ مل فال تنىس أ ن هذا ال مل ص

ال ويعلمك حمكة ..الشيئًا ما ، فَ    شعور تشعر به ا 

 وتذكر أ ن مجيع مشاعرك يتطلع علهيا الرمحن الرحمي ، وال ينساك.

27-6-2222 

 مدحية عليان
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هذه نصيحة حسرية جرهبا وسرتى أ ثرها .. أ حِض :  2 افعلها

ورقة وقمل وكوب شاي .. وأ كتب مخسة ِنعم أ نت تمنت هلل عىل 

أ نت سعيد هبا .. وجودمه يف حياتك .. مخسة ِنعم فقط  

مثاًل النعمة ال وىل حواسك امخلسة!! النظر .. ِنعمة كبرية فقدها 

فهناك  2222عام  مليون خشص!! حسب اال حصائيات 30

مليون خشص حول العامل ال يبرصون!! أ نت تُبرص بفضل  30

 .. هللا

هلل أ نه مل ميتحننا هبذه النعمة .. لوال هللا مث نعمة النظر  محًدا

أ ن تقيض مجيع حواجئك  اس تطعتن الكثري وملا حلُرِمت م

دارة حياتك جيًدا .. وملا  اس تطعتبنفسك .. ملا  أ ن تقوم اب 

رؤية جامل الطبيعة  اس تطعتالقراءة .. وملا  اس تطعت

وال جشار والزهور .. ومن حتب .. حنن ننظر لهذه النعمة عىل 

أ هنا يشء ُمسمَل به ومنلكه وطبيعي كلك البرش! لكن هذه 

مة كبرية .. كبرية جًداالنع  

هللا عىل نعمة النظر وجسلها يف القامئة اليت س تكتهبا .. امحد  

ميكنك الكتابة أ يًضا عن نعمة الرِجلني! لوال فضل هللا عليك 

وأ نه رزقك بقدمني تسري هبام لكنت أ شد ُحزاًن من هذا اهلم 

ري كيفام تشاء هبذه النعمة أ نت تس اذلي حُياوطك الآن ..!

اة ُمس تقرةوتعيش حي  
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آايت عن الشكر تؤثر يف القلب كثرًيا ، اقرأ    لك ُهناك أ

آية  .. س يكون حال قلبك بتدبر وتأ مل وسرتى كيف أ

َا ايَ ﴿  ✿ ينَ  أ هيُّ ِ آَمنُوا اذل  َباِت  ِمنْ  لُكُوا أ  ُكُرواَواشْ  َرَزْقنَامكُْ  َما َطّيِ

 ِ نْ  ّلِل 
ِ
هُ  ُكْنمُتْ  ا اي 

ِ
 ﴾ تَْعُبُدونَ  ا

بحان هللا   ماهذا اخلطاب اللطيف والرمحة الكبرية!! س ُ

آمنوا .. قف اس تعداًدا لتتلقى  ِعندما تقرأ  قوهل تعاىل اي أ هيا اذلين أ

 قراءتككلهذه الآايت  قراءتكما يأ مرك به بلك حب .. ال جتعل 

آايت هللا    ل ي يشء  عادي! تكل أ

ن كنمت تعبدون هللا فاشكروه ، لكو من طيبات ما رزقمك  ا 

 انبع من داخلمك . ابمتنانواشكروه 

هللا رزقمك الكثري ومن ِرزقة الصحة والعائةل وال حصاب واحلواس 

 والـ .. ُهناك الكثري ..!

✿  ﴿ ُ هَاتمُِكْ  بُُطونِ  ِمنْ  أ ْخَرَجمُكْ  َواّلل   َجَعلَ وَ  َشيْئًا تَْعلَُمونَ  اَل  أُم 

ْمعَ  لمَُكُ   ﴾ تَْشُكُرونَ  لََعل مُكْ  َواْل فْئَِدةَ  َواْل بَْصارَ  الس 

بحانك اي رحمي! هذا فضل هللا .. جعل لنا السمع  س ُ

وال بصار وال فئدة ، لعلنا نشكر! وال نشكر!! مك اكن 

 اال نسان كنوًدا وجاحًدا .. هللا حلمي ورحمي بنا كثرًيا .
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ي َوُهوَ ﴿  ✿ ِ َارَ  الل ْيلَ  َجَعلَ  اذل  ك رَ  أ نْ  أ َرادَ  ِلَمنْ  ِخلَْفةً  َوالهن   يَذ 

 ﴾ ُشُكوًرا أ َرادَ  أ وْ 

ا نس تطيع أ نن امحلد هللالليل والهنار ِنعمة من هللا ..  اختالففا ن 

آايت هللا فتفكر هبام  رؤية الليل ورؤية الهنار ، الليل والهنار من أ

 .. احبث عن تفسري هذه الآية واقرأ ه .

ي الَْماءَ  َرأ يمُْتُ أ فَ ﴿  ✿ ِ بُونَ  اذل   أ مْ  الُْمْزنِ  ِمنَ  أ ْنَزلُْتُموهُ  أ أ نمُْتْ *  ترَْشَ

نُ   ﴾ تَْشُكُرونَ  فَلَْواَل  أَُجاًجا َجَعلْنَاهُ  نََشاءُ  لَوْ *  الُْمزْنِلُونَ  حَنْ

ن ُكنا سنتفكر يف خلق املاء فقط فس نقيض س نوات  ران ُعا 

 هذه النِعمة .. شكًرا اي هللا هل عىل ابالمتناننشكر هللا ونشعر 

 ﴾ تَْكُفُرونِ  َواَل  يِل  َواْشُكُروا أ ْذُكْرمكُْ  فَاْذُكُرويِن ﴿  ✿

آتَيْنَا َولََقدْ ﴿  ✿ ِ  اْشُكرْ  أ نِ  الِْحمْكَةَ  لُْقَمانَ  أ ن َمافَ  يَْشُكرْ  َوَمنْ  ّلِل 
ِ
 ا

ن   َكَفرَ  َوَمنْ  ِلنَْفِسهِ  يَْشُكرُ 
ِ
َ  فَا يدٌ  غيَِني  اّلل   ﴾ مَحِ

ذْ } ✿
ِ
نَ  َوا ن   َكَفْرمُتْ  َولنَِئْ  َل ِزيَدن مُكْ  َشكَْرمُتْ  لنَِئْ  َربُّمُكْ  تَأ ذ 

ِ
 عََذايِب  ا

 {لََشِديدٌ 

تِهِ  َوِمنْ ﴿  ✿ َارَ  الل ْيلَ  لمَُكُ  َجَعلَ  َرمْحَ  َوِلتَبْتَُغوا ِفيهِ  ِلتَْسُكنُوا َوالهن 

 ﴾ تَْشُكُرونَ  َولََعل مُكْ  فَْضهِلِ  ِمنْ 
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ال   تَُموَت  أ نْ  ِلنَْفس   اَكنَ  َوَما﴿  ✿
ِ
ْذنِ  ا

ِ
ِ  اِب اًل  ِكَتاابً  اّلل   َوَمنْ  ُمَؤج 

نَْيا ثََواَب  يُرِدْ  ُ  اْلآِخَرةِ  ثََواَب  يُرِدْ  َوَمنْ  ِمهْنَا نُْؤتِهِ  ادلُّ  ِمهْنَا ْؤتِهِ ن

نَْجزِي اِكرِينَ  َوس َ  ﴾ الش 

 تَفكر .. تَفكر وتدبر ..

 

ا يه من نعمة تمتتع هبلك نفس تتنفسه هو نعمة من هللا ، لك 

ن شاء أ بقاها .. ُكن عبًدا شاكًرا لتكل النِعم  هللا ن شاء أ خذها وا  ا 

 هو ا ال من هللا س بحانه ..  ، لك يشء تمتتع به ما

 ؟!  كيف تشكره عىل هذه النِعم

ا .. ضالصادق النابع من داخكل والِر  والامتنانابل عامل الصاحلة 

 عليك هبا بأ ن ال تعصيه هبذه النِعم اذلي َمن

ام أ مرك لِ  ظر ِلام حرمه ، كيف تس متعكيف تعصيه بنعمة النظر وتن

ليه ، ك  الاس امتعبعدم  ه من يف تسري ا ىل سبياًل ُمحرم وتنىس أ نا 

 !!أ عطاك نعمة السري واحلياة 

م ، كيف هب معصيهن شكر هللا عىل هذه النعم أ ن ال تفعل َف مِ 

 هبا هللا فعل فواحش بتكل النعم اليت انعم يتجرأ  اال نسان عىل

  !!عليه
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 اقرأ  هذه القصة واستشعر ِنعم هللا الرمحن الرحمي عليك ..

براهمي ا ىل رجلٌ  ذهبَ   ، القلوب أ طباء من اكن وقد أ دمه بن ا 

 لها يكون ما عيل فاعرض ، نفيس عىل مرسف ا ين :هل فقال

 . مستنقًذا و زاجًرا

براهمي فقال ن: ا   ِضكت مل علهيا وقدرت ، خصال مخس قبلت ا 

 .املعصية

 اي عندك ما هات:  موعظته لسامع ُمتشوقًا واكنَ  الرجل فقالَ 

براهمي  ا 

 من أ لكت فال ، تعاىل هللا تعيص أ ن أ ردت فا ذا: ال وىل أ ما: قال

 !شيئًا رزقه

 رزقه؟ ال رض يف ما ولك أآلك أ ين مفن: قال

ذا:  فقالَ   رزقه تأ لُكَ  أ نْ  بكَ  جيُدر فهل ذكل تعملُ  ُكنَت  ا 

 !وتعصيه؟

براهمي اي ال:  قالَ   .الثانية هات ا 

براهمي فقالَ  ذا:  ا   .دهبال تسُكن فال هللا تعيص أ ن أ ردَت  ا 

ب جلُ  فتعج   تقولُ  كيف: قال مث ، الّسابق تعّجبه من أ كرث الر 

براهمي اي ذكل  هللا؟ مكل لكّها والبالدُ  ا 
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ذا:  هل فقالَ   الدهب تسُكنَ  أ ن بك جيُدر فهل ذكل تعملَُ  كنت ا 

 ؟ وتعصيه

 .الثالثة هات ، ال:  قالَ 

براهمي فقالَ  ذا:  ا   فيه راكي ال ماكانً  فانظر هللا تعيص أ ن أ ردَت  ا 

 !فيه فاعصه

براهمي اي ذكل تقول كيف:  فقالَ  ائر أ عملَُ  وهو ا   !ابلرس 

براهمي هل فقالَ  ذا:  ا   ؟تعصيه أ ن بك جيدر فهل ذكل تعملُ  ُكنَت  ا 

براهمي اي ال:  قالَ   .الرابعة هات ، ا 

براهمي فقالَ  ذا:  ا   : هل فقل روَحكَ  ليقبض املوت مكلُ  جاَءكَ  ا 

 .نصوًحا توبة أ توب حىت أ خرين ، معدود أ جل   ا ىل أ خرين

جل فقالَ  براهمي اي ذكل تقول كيف:  الر   فَا ذا) قولي تعاىل وهللا ا 

تأ ِخرون الَ  أ َجلُهم َجاءَ  َتقِدمون والَ  َساعَة يَس ْ  ؟(يَس ْ

ذا:  هل فقالَ   النجاة؟ ترجو فكيف ذكل تعملَُ  ُكنت ا 

براهمي اي اخلامسة هات: قالَ   .ا 

ذا:  فقالَ   مّن هج ا ىل ليأ خذوك هجمّن  مالئكة ومه الّزابنية جاءك ا 

 .. معهم تذهب فال
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ُجلُ  اكدَ  مفا  اي كَفى :ابكًيا قال حىت اخلامسة هذه ا ىل يس متعُ  الر 

براهمي ليه وأ توب هللا أ س تغفرُ  أ ان ا   .ا 

 فارق حىت املعايص واجتنب ، العبادة فلزم ، وفيًّا لتوبته فاكن

 .ادلنيا

 

 :ُمقتبس

 .. املنس ية ال رزاق من

..  أ خ وجود..  حمب لقاء .. اجلسد وحصة..  الروح سكينة

 وقهتا يف وصالة..  نفس وصالح .. صاحل وصديق .. بنأ   وحضكة

 مرتف عمين والعافية،  هينء ونوم ، ينطق ولسان ، ترى عني و ..

ذا أ ننا حىت،  لتدوم النعم هذه شكر عىل هللا فاهلل  عن ئلناس ُ  ا 

 !! جديد ال: قلنا حالنا

 !! النِعم وبقاء العافية جتّدد استشعران فهل

 . أ بًدا ودامئًا  هلل امحلد
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 سأ سأ كل بعض ال س ئةل ، واكتب أ جوبتك بقرهبا ..

  هل تأ لك جيًدا دون ُمساعدة؟ 

  ؟يف طفولتك تلعب ومترحهل كنت 

  هل تس تطيع التلكم جيًدا بال عوائق؟ 

  هل عائلتك ُسعداء وخبري ؟ 

  هل اس متعت ذات يوم لصوت عصفور يُغرد؟ 

  نسااًن ُمثقف؟أ و  ؟هل تلقيت تعلميًا جيًدا  هل أ نت ا 

  هل دليك خشص حُيبك كثرًيا ؟ 

  حضار هدية كل ؟  هل قام أ حدمه اب 

  هل تس تطيع رؤية عائلتك؟ 

  آمنه ؟  هل أ نت يف منطقة أ

  حدى املواقف لشدة سعادتك؟  هل رقصت فرًحا يف ا 

   ؟همشاهدتاذلي حتبه ويسعدك  اللطيف املنظرما هو 

 ركز عىل لكمة مشاهدته ، وتذكر نعمة النظر .

  هل شاهدت رشوق الشمس أ و غروهبا ؟ 

  ."هل يتوفر دليك الشاي ؟ "اي لهذه النِعمة 

   يف طفولتك؟هل حصلت عىل لعبة حتهبا 
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   هل رأ يت النجوم يف السامء وتأ ملهتم؟ "ايلنعمة

 النظر ايفىت"

   هل مسعت لكمة لطيفة من أ حدمه رمست عىل قلبك

 ووهجك البسمة؟

  ؟هل تعيش يف مزنل 

  ؟هل دليك ذكرايت سعيدة مع عائلتك 

   ؟دليك وجبة اليوم تتوفرهل 

  ؟هل دليك أ صدقاء لطيفون 

    ؟خذ العالج وادلواءا ن مرضت يوًما ، هل تس تطيع أ 

جابتك عن هذه ال س ئةل .. أ متىن أ ن تدوهنا وتشعر بمكية النِعم  ا 

جابتك  اليت اكنت وال زالت حُتيط بك ، أ س ئةل بس يطة ولكن ا 

 عهنا ستنفعك حقًا ..

ن عشت هذه املشاعر وامتلكت هذه ال ش ياء فأ نت سعيد  ا 

 دليك ما يمتناه املاليني . جًدا وخبري و

 هدية ، وال صدقاء هدية ، والنفس الطيبة وتذكر أ ن العائةل

هدية ، جلوسك وقراءتك لهذا الكتاب هدية ، حياتك هدية ، 

لك يشء يف هذه احلياة هدية كل ونعمة تس تحق الشكر حىت 

 تدوم ل طول فرتة ..
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براهام بيقول  هل  كثرًيا تمنت كن به، مررت ملا تذّمرك من : "بداًل ا 

 تدريال فأ نت ُممنت، كن..  دمار كومة بداخكل خلّف ولو حىت، 

 من قظكلتو  هللا أ رسلها عاصفة يكن فقد.. التدمري هذا جاء ملا

 ".ل مورا تقتضيه ما عىل دامئًا هلل ُمتحمًدا كن ذلكل غفلتك،

نضج وعقكل خشصيتك ت تذكر دامئًا بأ نو الظروف الصعبة بتخيل ف 

 هممة جًدا ، وهاليش تمتازيوعى عىل أ ش ياء 

 يش بتواهجو ، ل ن لكها أ ش ياء انفعة أ كل ال ختتنق من أ ي

يعين .. وأ نت مع حتل مشالكك  واجه معاركك بكوب شاي ..

 وتتعمل مهنا ال تنىس ترشب شاي .

 

 بيشء .. ل خربك

هدف ابليس أ ن ال تشكر  ، هدفه أ ن تغفل عن هللا وتغفل 

ايها وتنظر ِلام متكل عىل أ نه يشء ُمسمل  عن النعم اليت رزقها ا 

دُ  َواَل  "قال هلل تعاىل: به ، لقد مهُْ  جَتِ  "َشاِكرِينَ  أ ْكرَثَ

هدفه أ ن ال تشكر ، وهدفه أ ن حتزن ، وهدفه أ ن يُكرث من ف 

البرش يف النار ، وهدفه أ ن تعيص هللا وتُطيعه ، فال جتعهل 

 ..حيقق أ هدافه 
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ن حىت مهسه: ن ، برصك فقدت وا   أ و قدمني متكل ال كنت وا 

 كعروق يف ترسي احلياة طاملا خري بأ لف فأ نت ، يدين

 .. خبري فأ نت تتنفس زلت ال طاملا

 بعضها دتفق ولو ، النِعم من الكثري متتكل وأ نت ، مجيةل احلياة

 ..  واملزيد الكثري فهناك

 دميكق فقدت لو..  أ ش ياء ويُعطي ءيش يأ خذ هللا أ ن دامئًا تذكر

 سعيد تكون نأ   تس تطيع ، تُنجز أ ن وتس تطيع تتنفس زلت فال

 .. تفكرت لو جًدا الكبرية النِعم من وهذا يعمل يزال ال عقكل

اقرأ  قصص النجاح عن أ شخاص فقدوا النظر والسمع ، أ شخاص 

 بال يدين وقدمني، أ جنزوا أ ش ياء كبرية وحققوا جناحات تمزية ..

 سعيًدا ونتك أ ن عليك جيب َف  كثرية حوكل والنعم مجيةل احلياة

 أ كرب والبصرية ،تتفكر و  وتشعر تسمع تزال فال برصك فقدت لو

 . هللا تفقد مل فأ نت وفقدت فقدت لو،  البرص من

 ال ش ياء طوبأ بس يشء بلك سعيًدا كن..  كنت كيفام ويرعاك معك هللا

 22/7/2222 ، عليان مدحية

 جفًرا 23:52
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 قلل من هذه ال ش ياء

عليك أ ن تقلل منه ، وطاملا ُهناك  طاملا اليشء ال ينفعك َف 

ن حدث! ك ن يتلكم خشًصا  يشء ال يِضك َف عليك أ ال هتمت ا 

فارغًا عنك مبا ليس فيك! لن يِضك ذكل طاملا أ نت تعرف نفسك 

جيًدا وتثق بذاتك فلن هيمك قول أ حدمه ما ليس فيك .. وطاملا 

 أ ن هللا يعرفك .

  قلل من تواجدك مع ال شخاص السلبيني ومن حياولون

حباطك   ، أ وومن ال تشعر بشعور جيد بوجودمه ا 

 هنائًيا عن ُمحادثهتم ، ا ن اس تطعت تغيريمه فكل ابتعد

ن مل تس تطع فق ون لل من تواجدك معهم ، ال تكثوااًب وا 

 وخترس جامل حياتك. مهنم

 قلل من اال فراط يف التفكري ، ا ن كنت تفكر بيشء 

لن يقدم أ و يؤخر ولن يكون هل ِذكًرا يف الشهر القادم 

أ و العام القادم فلامذا تُكرث من التفكري فيه؟! ضعها  يف 

دماغك: ا ن اكنت تشغكل ِقصة ما ، وأ طلت التفكري 

هبا .. قل لنفسك: هل سأ كون ُمهمتًا هبذه القصة يف 

تمكن أ ن حيدث! دع عنك  ءالعام القادم؟ ما أ سوء يش

 امي ال ينفعك وفامي يُزجعك.التفكري ف
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  لهاتفك ومواقع التواصل وعش  اس تخدامكقلل من

 واقعك ُمس متتًعا بلك تفاصيهل .

  اءتجقلل من فعل ال ش ياء اليت تِضك ، تكل اليت 

تتشقلب يف ابكل الآن ، أ اًي اكنت طاملا تِضك فقلل 

 مهنا حىت ترتكها .

 

  لهيا وال تن ليك متقلل من تواجدك يف أ ماكن ال تنمتي ا  ي ا 

، مثل أ ن تكون يف ماكن وال تشعر بنفسك فيه ، ال 

تشعر أ نك تس تحق أ ن تكون ُهنا ! غادره .. غادر 

ومن مث  كاملاكن اذلي ال جتد نفسك فيه .. قلل تواجد

عد عن ابت. ".. َف خطوة خطوة وستس تطيع. هس ترتك

 "به يف الوجودلك ماكن ال ترغب 

 يثق يف قلل من ثقتك مبن حوكل! ال تكن خشًصا 

الناس بسهوةل! أ تعجب تمن يثق مبن حوهل مبدة قصرية 

وبال وجود مواقف تُثبت صدق الشخص الآخر! قلل 

خبارمه بلك يشء عنك  من ثقتك ابلناس وقلل من ا 

، اجعل لنفسك خصوصية ال يقرتب مهنا أ حد وال 

ايك وفعل ذكل.جتعل الناس يع  رفون عنك لك يشء! ا 
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 ة وتصديق لك ما تسمعهقلل من تناول ال فاكر السام 

فا ن الشخص الساذج هو من يصدق لك ما يسمعه  ، 

ويقتنع بلك يشء دون أ ن يبحث عن دليل ، فرتاه ال 

معه ما يسبل يُصدق  والتأ كد يُتعب عقهل ابلبحث

ويقتنع به ، هذا الشخص يتبىن أ فاكره من اال عالم 

الاكذب بلك سذاجة ، يتبىن أ فاكره تما يشاهده ويراه 

تَفكر ، تراه يشاهد مقطًعا عن حوت برأ س حصان بال 

 فيصدقه وينرشه بال تفكري ويُعلق حتته"قولوا س بحان

ن أ خربه أ حدمه أ ن فالن ابن فالن يفعل كذا  هللا!" وا 

، تراه يصدق يكفي أ نه مسعه ليصدق! ال تكن ساذًجا 

وتصدق لك ما تسمعه وتراه َف هناك حقائق ال تُرى 

ري ، هناك أ ش ياء حتتاج تفك ابلعني وال تُسمع ابل ذن

لل من ق وعقول خفمة وليست فارغة يُملهئا أ ي يشء!!

ذكل حىت ترتكه هنائًيا ، فلك يشء يبدأ  خبطوات 

صغرية مث ا جناز .. وحياتك تس تحق اجملاهدة يف سبيل 

طور كرم تس تحق أ ن تحتسيهنا ، وأ نت ككآئن برشي مُ 

 ذاتك وتُساعد نفسك عىل حتسني خشصيتك.
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  ن اذلي هيمك يف أ   مبعرفة الناس! وما هامتمكاقلل من

س يارة وفالن يفعل كذا !  اشرتىفالن تزوج وفالن 

 تركزيك عىل حياتك فقط اجعلما املهم كل يف ذكل ! 

 هم.ن .. فأ نت تعيش عاملك ال عامل وال هتمت حبياة الآخري

 

قول كل قلل ، ولكن مع التقليل ستس تطيع أ ن ترتك هذا أ  "

 التقليل مث الرتك ، خطوة خطوة .."اليشء هنائًيا .. 

 

  جيابية .. من قلل من عاداتك السلبية واستبدلها بعادات ا 

تاُمرس عادة سلبية ال تس تطيع تركها اكلسهر  كاملمكن أ ن

ضاعة الوقت فامي ال ينفع وابلتوافه ، واملاُلزمة لهاتفك طيةل  وا 

الوقت ، التفكري يف املشالك والقلق ، الشكوى والعيش يف 

ايض ، قلل من فعكل لهذه العادات وس ترتكها وتنساها امل

 تلقائًيا حيامن تقلل مهنا .

 ليكما ع ًدا خارقًا وكبرًيا ، لك ليس املطلوب منك أ ن تبذل هج

التقدم  دك عىلفعهل هو أ ن تقلل ، أ ن تفعل يشء لك يوم يُساع

تحقيق يه املفتاح ل  الاس متراريةكام نعمل أ ن ولو اكن بس يًطا ف

 .أ هدافك
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  قلل من معرفتك ابلناس .. ا حاطتك ابلكثري من الناس

عطاء البرش وقتك الكبري ،  وكرثة جلوسك مع الكثريين وا 

ام كر! قلل من تواجدك مع الناس ، فس يعود عليك ابلِض 

 قال سفيان الثوري: أ قل من معرفة الناس تقل غيبتك.

 .قلل تواجدك مع الناس وأ كرث تواجدك مع هللا 

 

 من معاصيك ، سأ قول كل اتركها حااًل !""لن أ قول كل قلل 
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 الُعزةل

 الفخم: العزةل عن توافه ال مور ِعزة! الاقتباسكام يقول 

الناس .. وال تذهب مع ال صدقاء .. فا ن  اعزتلال أ قول كل 

ابلوقت معهم من ال ش ياء  والاس متتاعاخلروج مع ال صدقاء 

 املهُبجة يف احلياة ، ا ن حُصبة ال صدقاء الصاحلون تمتعة ونعمي

 ولكن ما أ قوهل كل:

د ل الناس الفارغة ، اعزتل ال ماكن الفارغة ، اعزتل من ال جتزت اع

ني ، اعزتل وفُسقًا ، اعزتل السلبييف حصبهتم خرًيا بل جتد غيبًة 

ا جيب عليك أ ن جتعل شيئً ال ش ياء اليت تؤذيك وابل صل ال 

 توافه ال مور . اعزتل. يؤذيك .

أ نت حباجة للعزةل واخللوة مع نفسك من حني لآخر ، اجعل 

 عزلتك تمتعة وتعود كل ابلفائدة 

اعزتل لفرتة قصرية تُصاحب فهيا نفسك وحُتسن أ فاكرك وتطور 

احلني  بنيةل ة للعزجأ هدافك ، فرتة تُراجع فهيا أ عامكل ، مجيعنا حبا

"يُكركب" عقكل ، كرثة وجود ال شخاص من حوكل سـ والآخر

 احلني والآخر زةل بنيوجيعهل يفكر بسطحية قلياًل .. فعليك ابلع

 .تواجدك مع هللاكل ، قلل تواجدك مع الناس وأ كرث  .. كام قلت
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ُعزلتك عن الناس التافهون س ُيحسن خشصيتك ، عزلتك عن 

زةل راحة اماًل لطيفًا ، ففي العُمخالطة الس يئني س يجعل حلياتك ج

 من ُمخالطة هذا النوع من البرش

 اعزتل هذه ال ش ياء .. وهذا النوع من اجلراثمي البرشية!

احلناين" " ف الطيبنيعائلتك وأ صدقائك وبعض املعار واجد مع ت

ل لك يشء وصاحب نفسك قلياًل ، وبني احلني والآخر اعزت 

 تعرف عىل نفسك بصحبه كوب شاي

ُعزلتك عن العالقات السامة سيهُبج حياتك وجيعل ل ايمك جاماًل 

 مبا ال هيم بعيًدا عن التسمم وانشغال العقل 

حىت يف العالقات الزوجية ، امجليع حباجة لوقت يكون فيه مع 

 القات.. مفا ابكل ببايق العنفسه قلياًل ، ومن مث يعود أ فضل .

أ فاكرك  دثه وتناقشيف العزةل أ نت تقف أ مام عقكل ، حتاوره وحت

، عندما تعزتل س تكتشف الكثري عن نفسك ، س تطور من 

سن مفن حُيسن حصبه نفسه س ُيح تك ، العزةل جتعكل أ قوى ، ذا

حصبه غريه ، من يس متتع حني يكون مبفرده سيس متتع من حوهل 

 بصحبته .

ذا أ شغلت وقتك وعقكل بأ ش ياء عظمية َف س تكون عظميًا ولن  ا 

 ، فالعزةل عن هذه التوافه راحة للبال. هتمت لتوافه ال مور
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بريقًا من الشاي قبل قراءهتا ، أ غلق  "هذه اال رشاقات حتتاج ا 

 الكتاب وأ صنع شااًي مث تعال أ مكهل .."

 

 اال رشاقة ال وىل:

  وعدم الناس عن عزلهتم كرثة الصاحل السلف أ خالق من اكن قدل

ال خمالطاهتم  هبذا ينظر ال ُمجمتعنا تعمل كام ولكن رشعية، ملصلحة ا 

 يذهب لن ،زن وك ِعزة يه به وتس متتع ينفعك فامي العزةل ، العمق

 ن.ال كام حيبو حتب كام وعش هتمت فال قربك ا ىل أ حًدا معك

أ شخاًصا حيزنون اذا مل اذهب لزايرهتم لك أ س بوعني أ و  عارشت

يسوا ل وخيربونين بأ ين اجتاهلهم ويبدأ  سوء الظن بعمهل ، لك شهر! 

 ولكن هكذا !من العائةل 

 به ال يوجد ماهيمت قهل نضج وعقل، " "وأ عين ابلعائةل ا خويت

سوى هذه ال مور ، قلهتا وأ عيد قولها كل: من حيبك س يحرتم 

 وقتك ، س يحرتم أ نك خشص ُمهمت بوقته .

بعد عدة مواقف تفهموين ، وتفهموا أ ن يل وقتًا أ غىل من ا ضاعته 

، لَكن  قهتمبو  ويس متتعون، وأ ن احملبني يلتقون من حني لآخر 

، لن  ذكل احرتامأ وقاته وأ هدافه ومشاغهل وعلهيم  للك خشص

 يُطيق اال نسان عيش حياًة يقضهيا يف الرشح والتفسري!



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

935 
 

ن ُكنا سزنور مجيع من نعرفهم َف س تكون حياتنا عبارة عن  ا 

!! مناوال وقت لتحقيق أ حال زايرات ال وقت للعزةل النافعة فهيا

ن كنا س نلتقي  ا وقتًا ابمجليع لك أ س بوع ولك يوم فلن يتبقى لنوا 

تعرفهم  ُمشلكة منحياتنا!  واكتشافلنعمل عىل تطوير هماراتنا 

الأ هنم يظنون أ نك ال تعرف   ، من املؤسف أ ن جتعل حياتكمه  ا 

ايها للناس ول   كل  تسي اليت رزقك هللا ا 

قطار حياتك أ نت السائق به ، ال جتعل أ حد يتوىل قيادة حياتك 

 غريك ، ال أ حد .. 

 حيرتم وقتك .. ، ومن لن ذلكل ، اعزتل من لن يتفهمك

حقًا عندما اقرأ  عن اهامتم السلف الصاحل والصحابة بأ وقاهتم أ جخل 

 أ ن تضيع ساعة يف اليشء!

واخلروج مع من حنب ، هذه من من حقنا الاس متتاع بلك تأ كيد 

عطاء لك يشء حقه هو املمتع  متع احلياة ولكن تنظمي الوقت وا 

جناز حتققه هو تعمل ، و أ كرث  دارةأ مه ا   وقتك ، وقت للراحة ا 

والفرفشة ووقت للعمل ، وقت لدلنيا فامي يريض هللا تعاىل 

 . وملزنكل احلقيقي ووقت للعمل للآخرةوابملُباحات 

بصحبه من حتهبم واجعل كل أ وقااًت للخروج ، لَكن اخرج واس متتع 

 هذا ..ل  ال تُبالغ ! من اجليد أ ن ختصص وقت لنفسك .. أ نت حباجة
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 اال رشاقة الثانية:

ار مهنم خالط ال خي ما اذلي تس تفيده من كرثة خمالطتك للناس!

برش وقتك يف حصبه ال  ا ضاعةأ و كن واحًدا من ال خيار ، ال تُكرث 

 قتًا كام جتعل لصديقك وقتًا ... اجعل لنفسك و 

 كرثة خمالطة الناس ليست جيدة ..

 لقد اكن وادلي رجاًل نبياًل مع امجليع ، مل ييسء ل حدمه يوًما 

لقد كنت أ نزجع من طيبته الزائدة ، يصفح وينىس ، يغضب 

رسيًعا ولكنه ينىس ويصفح همام اكن ، وهذا أ مر جيد ولكنه أ خذ 

 من تفكريه وأ زجعه!

اكن وادلي صديقًا لطيفًا ملن حوهل .. طوال حياته أ عطى لطاملا 

الكثري من وقته للناس .. ومل يس تفد ومل يسمل !! وهذا برأ يي خطأ  

ن اك فادح فوقتك ال جيب أ ن تُشغهل مع من ال يس تحق ن وا 

  الاعتداليس تحق فعليك 

ؤالء البرش ه اعزتلتالآن وادلي يف ُعر الس تينات .. يقول ليتين 

ا أ شخاص حبجم صغري فأ عطامه جحمً  جحم فوق جحمهم ،ومل أ عطهم 

عضهم ذهب اذلي أ نفقه عىل ب  اكتشف أ ن وقته كبرًيا ال يناس هبم ،

.. واكنوا ال يس تحقون .. ولكن اليشء يضيع عند هللا ، ال  هباءً 

! ىل ذكل .ا  ما يضيع عند هللا ِمثقال ذرة مفا ابكل بأ عامل وأ قوال و 
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ن لوادلي أ جًرا كبريً  ذن ا  ن اكن مل ينتفع يف هذه الفا اب  انية هللا وا 

 فضلينتظره يف الآخرة أ   ولكن ما

 ولو ُخريان يف أ ن خنتار حقنا يف ادلنيا أ م الآخرة فبلك تأ كيد العاقل

 س يختار الآخرة ، فال يشء يف الفانية يش به الباقية .

ال أ قول كل ال تساعد أ حد وال جتالس أ حد ، ساعد وكل أ جًرا 

ن مل تلقى ا حسااًن فاملهم أ ن تكون نيتك عند هللا ، أ حسن وا  

و الطرف الآخر أ   اس تحقاقخالصة هلل فقط وعندها لن هيمك 

ابل اعطي دون مقال ، ال تكن خشًصا يُعطي ليتلقى ُمقاباًل ، 

فالعطاء أ مجل من ال خذ ومتعة أ ن تُعطي ال تُقارن ،  ودون شكر

،  ااكن ربك نس يً ، أ عطي دون مقابل وما أ بًدا مبتعة أ ن تأ خذ

ل حصتك النفس ية وال تعطي عىل حساب ولكن ال تعطي ُمقاب

صاحب وأ ختلط ولكن ال ختتلط بكرثة ، أ نت راحتك وحياتك ، 

حباجة للعزةل وجيب عليك أ ن تعزتل من ال يس تحقوك .. أ نت 

حباجة ل ن تكون مع نفسك فقط ، اعزتل عامل اال نرتنت مدة يومان 

ل اعزتل لتكون أ فض أ و أ كرث ، أ ستشعر جامل حياتك حيهنا ،

 ولتلتقي بعقكل وحتاوره مبا يعود كل ابلنفع .

 وال تنىس أ ن تُصاحب يف عزلتك كواًب من الشاي ، ال تنىس .
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 اال رشاقة الثالثة:

 ن أ مجل ال قوال عن العزةل ..هذه م

 نفسكل  عش ، احلياة اعزتال ال احلرام اعزتال يه العزةل 

 ىلا   الاس امتع املهم ومن ، بأ حد سعادتك تربط وال

 فزكحت اليت ال ش ياء تفعل حىت روحك تفضيالت

 .قحب تمتناها اليت احلياة حتيا يك شغفك وتثري

 أ راد نم:  يقول عنه هللا ريض هللا عبد بن طلحة اكن 

 مفن بيته يف فليجلس لعيوبه الناس معرفة من يقل أ ن

 .يشعر وال دينه سلب الناس خالط

 هعن هللا ريض اخلطاب بن ُعر املؤمنني أ مري اكن 

 .العزةل من حظمك خذوا:  يقول

 يف يكون ما اسوأ  . الُعزةل يف يكون التّفكري أ فضل 

 توماس أ ديسون .الّزحام

  ّن  من قال أ و ، الّسوء أ خالط من راحة الُعزةل يف ا 

 ُعر بن اخلطاب .الّسوء أ خالق

 أ مام رءامل فهيا يقف اليت الصغرية الزاوية يه العزةل 

 . دوس تويفسيكعقهل
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  القلبف ، الُعزةل من بيشء   قلبك صالح عىل اس تعن 

 ُمقتبس . الزحام وكرث اخللطة تُفسده

 ا جبار يف الِضر لك بل،  رضر العزةل يف ليس 

 بسُمقت  . يالمئك ال حميط يف الاندماج عىل نفسك

 رفيق أ لف من خريٌ  ، حتبه كتاب   مع العزةل. 

 ارتونسثراهئا. ماى  فهيي العزةل اما النفس فقر يه الوحدة  

  ابلناس تورثك اهلم والغم وتُشتت عزم  الاختالطكرثة

 ُمقتبس قلبك ، خفذ منه عىل قدر حاجتك.

 آخر خشص هناك اكن لو تمتىن عندما يه الوحدة  أ

 كونت بأ ن تس متتع عندما فهيي العزةل اما ، جبوارك

 ، وحدي دامئًا أ كون أ ن أ ريد ال اخشصيً  اان ، اوحيدً 

 احلني بني وأ نعزل ذايت احسب ان أ حب ابلتأ كيد ولكن

 نهأ   أ عتقد ، نفيس ا ىل والعودة الشحن ال عادة والآخر

 نيس نفا جواناثن. ايًضا ذكل امجليع يفعل أ ن املهم من

  .عيل بن أ يب طالبال سالمة ملن أ كرث خمالطة الناس 

 ِغيبة من راحةٌ  يه قل العزةل ُحب عن ويسأ لونك 

 نم ودرءٌ  خذالن، من ابلفؤاد ورمحة منمية، من وِفرارٌ 

 ُمقتبس. والقال القيلِ  من ورحامٌت  اللسان سقطاِت 
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 :الرابعةاال رشاقة 

ن اعزتلت بعض  ال ا  لن تفهم من حوكل ولن تفهم احلياة جيًدا ا 

وتتدبر  ،الوقت لتتفكر ولتسمع صوتك ادلاخيل وتُنظم أ فاكرك 

ل صاف  تتدبرها بعق{ ِلَغد قَّدمت ما نَفٌس  لتنُظرو } قوهل تعاىل:

 السالم ركنمسي  ُعزلتك "خاِل من أ ي تشتُتات خارجية ، 

 وعشها بلك أ مان وهدوء . ادلاخيل" 

ن يف داخكل أ ماكن ال ميلهئا غريك ،  الا   لن متلئ هذا الفراغ ا 

 اليت هترب مهنا  مبجالسة نفسك

س متوت وتكون يف قربك لوحدك ، صاحب نفسك قبل أ ن 

قى معك يب بصحبه نفسك دامئًا فلن اس متتعد ، تصاحب أ ح

سواها ، س ُتحاسب مبفردك وس تذهب للربزخ مبفردك وس تلقى 

آتِيِه يَْوَم الِْقيَاَمِة فَْرداً  "هللا مبفردك ..   "َولُكُّهُْم أ

ن العزةل جزء كبري من تكويننا كبرش  وأ قول  ، ُأعيدايصديق ا 

احلني  نيبكل: ال أ خربك بأ ن تعزتل احلياة ولكنك حباجة للعزةل 

 والآخر ..

ذا جالست نفسك لتطويرها وحتسيهنا  ال ا  لن تكون أ فضل ا 

وال مه وضع هذا الهاتف بعيًدا .. بعيًدا ووضعت الناس جانًبا ، 

 ك ..ُعزلتف أ كرث ما يُشتتك وحيرمك من فالهات .. وبعيًدا ..
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 :اخلامسةاال رشاقة 

 كمن الظمل أ ن تُعطي للناس الكثري من الوقت وال تُعطي لنفس

 ِمثهل! كيف خُتالط البرش وال تس تطيع ُمخالطة نفسك!!

وقتًا  لنفسك اجعلأ عطي لنفسك ُمتنفًسا من زمحة العالقات ، 

كل ُركنًا خاًصا ِبك ، ُركنًا لطيفًا  اجعلفيه أ حد ،  كال يُقاطع

آخر فرتة ، لرت  فيههادئًا لرتاجع  اجع أ فاكرك وقصصك وما يشغكل أ

أ عامكل ادلنيوية والآخروية ، ُركنًا تكون فيه مع نفسك وعقكل 

سعيًدا هادئًا بال أ ي أ حد .. أ نت كاكئن برشي حتتاج ذكل ، دع 

 كل خصوصية وال تسمح ل حد بأ ن يقتحمها أ اًي اكن

كنًا تفر فيه رُ  ، ُركنًا تُراجع فيه مصريك يف الآخرة وبعالقتك ابهلل

ِ } ا ىل هللا  ىَل ّلل 
ِ
ْا ا و  ال ابهلل . فَِفرُّ  {  فال قوة كل ا 

بًا ابلناس سب  الاختالطفكر ، ِعندما يكون أ نت بنفسك تَ 

لتشويش عقكل وعبارة عن غيبة ومنمية وأ حاديث عن أ خبار 

الآخرين ، ونقل الكم ، وفالن فعل ذكل وفالنة تزوجت ، 

عليك ابلنفع ؟! ا ن هذه  برأ يك هل هذا وقت رائع س يعود

ال حاديث فاكهة الناس الفارغة ، برأ يي ، فاجتنهبا وال تكن فارغًا 

 اي خفم ..
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ات اليت والرسائل الكثرية وادلردش اال لكرتونيةأ و ختيل املُحاداثت 

ال طعم لها .. أ ليست أ ش ياء حتتاج العزةل عهنا يك تعود أ نضج ؟! 

ن عقكل لن يكون انجًضا وواعًيا طاملا أ نت هتمت هبكذا أ ش ياء  ا 

ُخذ رشفًة من الشاي وفكر ِبام قلته كل ، فأ ان أ خربك بامب أ عيشه 

 أ ان .. أ فعل ع حبياتك كامتعيشه أ يًضا وتس متت وأ س متتع به يك

 !ال يشءلن تس متتع وأ نت غارق يف 

ن زاكة السالم ادلاخيل اذلي أ عيشه والراحة  للك يشء زاكة ، وا 

الكبرية اليت حتتويين أ ن ُأعطيك مهنا يك حتياها أ يًضا .. العمل 

 تس تحق أ ن تكون ُمراتًحا لدلرجة اليت ال والتنفيذ عندك ، أ نت

 يُعكر صفوك أ ي يشء .

َف  ؟ بقليل من العزةل ، أ بدعوابدعني كيف انظر لل شخاص امل 

ن العزةل للعظامء ، ونُعيد ُمجدًدا ،   يف لك اعتدلصدقين ، ا 

يشء ، يف ُعزلتك ويف ُمخالطتك للناس ، املهم أ ن يكون ابكل 

 صافيًا وعقكل ُمراتًحا .. العزةل ُمتعة العظامء أ مثالنا اي صديقي.

، توسع  فسك واحلياةالُعزةل جتعكل تدرك الكثري والكثري عن ن 

نسااًن ُعيقًا ، حيهنا س ُتمزي بني ما  نظرتك جتاه الكثري وجتعكل ا 

 يس تحق وقتك وماهو اتفه ال يس تحق ..
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 :السادسةاال رشاقة 

اخرج مع أ صدقاءك ، تسىل وأ س متتع واسرتيخ ، ولَكن ال تنىس 

أ ن تعزتل بني احلني والآخر ، ُعزةل جتعكل تسرتجع نفسك 

 ُعزةل تُقويك عىل احلياة أ كرثوتُصلحها ، 

 ..يف لك يشء  اعتدل

ن العزةل ختتلف عن الوحدة"  "ا 

 

من الرائع أ ن يكون وقتك ُمزدمح بعاملك فقط ، بأ حالمك ، 

بطموحاتك ، ِبام حُتب ومع من حُتب ، ال وقت دليك ملا يفعهل 

ِبام يفعلونه ، وقتك ُمزدمح  لالهامتمالآخرون وال وقت دليك 

مبُتعك الصغرية والبس يطة اليت تهُبج روحك ، هذه من أ مجل 

 مراحل احلياة اليت أ عيشها وأ متناك أ ن حتياها ..

 مدحية عليان

 

حتّى وإن كانت كتاب ُعزلتك قدّس 

 وكوب شاي
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 ناسابل  اختالطاتك يف واعتدل عزلتك يف اعتدل ، اعتدل

 !برأ يي..  ُمماًل  تاًحامُ  جتعكل الاختالطات فكرثة

 العالقات وذلة جامل ترى ال انطوائيًا جتعكل العزةل وكرثة

 وال حصاب

 مقصدي وهذا..  اعتدل ف

 اجةحب مجيعنا..  نفسك تس تجمع يك تعزتل ل ن حباجة انت

 أ نفس نا مع الوقت لبعض

 .. الصاحلة اللطيفة وللصحبة للخروج حباجة وأ نت

  وتكل هذه يف اعتدل ف

 صباحيةال  السهرات تكل ونسهر ننجمع..  لطيفون صدقاءأ   دلي

 ، نهتييت  ال اليت والرسدات والضحاكت الشاي بكؤوس املليئة

 احلياة يف واللطيفة املهبجة ال ش ياء من وجودمه

 ال يتال اخلاصة مساحيت..  ُعزليت دلي أ ان الوقت نفس ويف

.. قلياًل هكذا وقلياًل  اعتدل هكذا ف ،بدخولها  ل حد أ مسح

 هكذا ، املهم أ ن تس متتع حبياتك وترىض عام تفعهل ..

 كتري وحدكل تكون وال كتري ابلناس ختتلط ال: " ابلعامية يعين

  "ومتوازن معتدل كون.. 
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 : 2ُمقتبس 

والمفكرين  ، األدباء وسير مذكرات في أقرأ عندما

 أربعة في يشتركون أجدهم..  وغيرهم والفالسفة

 :وهي فعلها يحبون أشياء

 .الع زلة حب -

 .التأمل وحب -

 .البساتين في والتجولالمشي  وحب -

 .والمطالعةالقراءة  وحب -

 

 : 2ُمقتبس

وح يف لك موضع ال تشعر فيه ابحلاجة  "تسرتحي الرُّ

 "ال ثبات يشء

 

 

صاحيب ، قلل انس وكرث شاي ، وتذكر أ ن بداية لك يشء  اي

 ، فالشاي هبجة الروح. كواًب من الشاي هومجيل 
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من يعرف قدر نفسه يعز عليه أ ن يكون يف أ ماكن ال : مهسه

ه من يعرف قدر نفس، يعز عليه أ ن يُرخصها  ، يراتح هبا

ال عزيًزا .. س يكون مزاجه عايل  س يكون قلبه عزيز ال ميلكه ا 

 ال يعكر صفوة اكئن برشي

لهيا وال عز عليه أ ن يسري يف طرق ال ي راتح يف يتنمتي روحه ا 

 السري حنوها

 من يعرف قدر نفسه لن هتون عليه ويُسلمها للش يطان ..

من يعرف قدر نفسه سيثق هبا وحيرتهما وال يضعها يف ماكن 

ال جيدها فيه ، من يعرف قدر نفسه يعز عليه أ ن مييش هبا 

 ا ىل غري طريق هللا

ن كنت ال تعرف قدرها  ال ا   لن هتون نفسك عليك ا 

 علها هتون عليكاعرف قدرها وال جت 

 مدحية عليان
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العزةل ، كوب شاي وكتاب حتبه ، ُعزليت  يف ماأ مجل 

هذه اغىل من كنوز ادُلنيا ، عزليت هذه من مذلات 

 احلياة والِنعم الكبرية اليت ال أ ختىل عهنا ..

 ىلع أ تعرف فيه أ تواجد ماكن أ ي ، اجدً  اجامتعية أ ان

 تبادلن  مث ومن ، حيبونين ، اشخاص أ ربعة أ و ثالثة

 .. معارفك تُكرث أ ن اجليد من..  ال رقام

دلي أ صدقاء رائعون .. نقيض أ وقات لطيفة جًدا 

 ونس متتع اكل طفال ..

 أ ايً  حدأ   ل ي أ مسح ال اليت ُعزليت ، ُعزليت دلي ولكن

 ..  ا ايها يشاركين أ و خيرتقها بأ ن اكن

 أ قوايء قىلنب ، فرتة لك العزةل لهذه حباجة مجيًعا ل ننا

 ولنحافظ عىل عقولنا سلمية وُعيقة ..

 عليان مدحية
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أ ِحب هللا مث نفسك .. ِعندها لن تكون وحيًدا .. كام قلت كل ف

ولن تشُعر ابلُغربة .. فِعندما تكون ُمكتفيًا ابهلل وُمكتفيًا بذاتك 

 ، وتذكر أ نه ليس وحيًدا منندها س تكون الُعزةل ُممتعة دليك عِ 

 نفسه ، َف لك ُمنعزل قوي ، وال يشء ينقذك يس متتع بصحبه

أ كرث من شعورك بأ نك حتب نفسك وتس متتع بصحبهتا ، ولَكن 

 اعتدل وتوازن يف عزلتك ويف اختالطك ..

تعيشها س   يُريض هللا وكام يروق كل ، فَ ا ن عشت حياتك فامي

 جيًدا ، س تكون سعيًدا .. ُمس متتًعا ..ال حتمل مهوًما اتفهة .
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 يتلكمون عنك ..؟

 السليب الناس ورأ ي عنو الناس الكم مه بيحمل خشص للك

 .. فيه بيأ ثر

 أ نت مانك الوحيد ييل خسروا البرش منو

 الرسول صل هللا عليه وسمل قالوا عنو جمنون !!

نسان ، أ حنىك عنو ساحر واكهن  رسولنا ييل هو قدوة للك ا 

 ..! وجمنون

حىت قالوا عن ربنا: )يد هللا مغلوةل( ! يعين خبيل ، بمينع الناس 

 خباًل ، وقالوا عن ربنا اثلث ثالثة! 

 جلاهلونا خاطهبم واذا) تعمل من عباد الرمحن ييل وصفهن ربنا: 

ذا حدا  ابلآيةحىك ابن كثري  ( سالًما قالوا هين ما ف اس هتزأ  أ نو ا 

قابلوهن ابملثل وحكوا متلهن ، يعفون ويصفحون ، وما بيقولوا 

ال خرًيا ، ال حتط الكم حدا بباكل وتزجع قلبك وروحك  ا 

 بشغالت ما بتس تاهل!

 هال رض َف اتأ كد أ نك مارح تسمل من الكم البرش مبا أ نك عىل

وال بيأ خر  مابيقدم يش!! بيبقى الكهمنوبعمرهن الناس ماجعهبن 

  ن الكم فارغ!وأ غلهب
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 يف أ خطأ تو  وتسعنيتسًعا  يف أ صبت لوومتل ماقال الشافعي: 

 أ خطأ ت ما وأ علنوا وأ رسوها أ صبت ما الناس لرتك واحدة

 . الناس غبار عنك فانفض ، وأ ظهروها

ال ختيل لكمة طلعت من أ فواه هيك برش تأ ثر عليك وحتبطك ، 

خيل عندك قوة بنفسك وقناعة بترصفاتك ولو أ حيااًن اكنت 

تفع من وأ ن من أ غالطك ترصفاتك غلط ، ال جتدل ذاتك ، أ تعمل 

مه ل  أ ي تفصيل بصري معك ، اال نسان مانو معصوم من الغلط وا

لناس ل ن رضا اربنا وبس ..  لرىضأ نك تكون انسان مع تسعى 

 درك ، ورضا رب العباد غاية ال ترُتك .غاية ال تُ 

زعل حاكل ، ال ت الطمأ نينةطول ما ربنا بيعمل بلكيش َف يه ةمة 

رها ا حباطهن ، صغعىل شويه الكم من الناس وال حتط بباكل 

ال تعطي للشخص أ مهية وقدرة بأ نو يزجعك ولكمة فارغة  بتصغر ..

 وى من هيك ..منو تتسبب بقلقك !! أ نت أ ق

!! ال ىسوانشقد ماحكوا ال ختيل الكهمن يأ ثر عليك أ بًدا ، امسع 

 اتخد الكم هيك نوع من البرش عىل محمل اجلد وحتبط نفسك

بعرف أ نو اللكامت السيئة بتدايق الشخص بس لو بدك تفكر 

بلك لكمة حكوها وحتط بباكل وقهتا ماحدا رح ينقهر غريك 

ليك خ  وأ ايمو الغالية والمثينة غريك!و وماحدا رح تتعكر حيات

 أ نضج من أ نو تدايق لهيك سبب ..
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 وقهتا رح تكون حققت هدف هالشخص بأ نو يزجعك!ملا تزنجع 

 خليك أ نضج من أ نو هتمت ليش حكوا وليش قالوا .. 

وك وخيلوك متيش خطوة لقدام ، خيل هو اللكامت السيئة يقو 

 جناحك بيكرس هيك أ شخاصل ن 

لقلق من تضيعها اب كاة رحةل قصرية ، من الغلط أ نوتذكر أ نو احلي

 الكم البرش عنك!!

و القوة من جواتك بأ نجاهل و الت أ شخاص هو هيكاحلل الوحيد ل 

 نعملُ  ولقد﴿  : وال بينفعك الكهمن ، وتذكر هالآيةمك فعلًيا ما بهي

 نمِ  وُكن ربكَ  حِبمد فس ِبح يقولون ِبام صدُرك يِضيق أ نك

 ﴾. الساجدين

 .. و يسعدك

 

 

"رح يكون الرسد ابلعامية ، تمكن يكون أ قرب لقلبك وتمكن يكون 

، ف كتايب هدا مانو  ُمزجع ، بلك حال أ رشب كوب شاي واقرأ  منيح

 "لُعلامء الُنحاة
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 اإلشراقة األوىل:

آراء وليس حقيقة!  الكم الناس عنك جمرد أ

فيك ،  مك أ ي رأ ي سليبملرحةل مابهيثقتك بنفسك بتوصكل 

واثق من نفسك وترصفاتك وأ هنا حصيحة َف أ ي رأ ي طاملا أ نت 

 سليب مارح حيبطك أ و يأ ثر عليك

ذا رح ختيل  أ نت املسؤول ال ول عن سعادتك وراحة مزاجك ، ا 

ما تعطيه أ ي أ مهية ، أ نت املسؤول ال ول جمرد الكم يأ ثر فيك أ و 

 عن راحتك ..

 ل خشصيتك أ و اطباعك وال بميثل يشالكم الناس ما بميث

 ول ال حتط بباكل أ ش ياء متل هيك، َف حا بيخصك

خربين ، الكم ورأ ي الناس السلبيني فيك بأ ي يش تمكن 

 ينفعك ؟! 

ون ، ملا رح منوت مارح تك  ال تتعب قلبك عىل يش مالو أ مهية

أ شخاص  ازعلنان بعبادتنا ، ل ن َمهومنا هيك .. رح نزعل ل ن قرص

،  حالناا ن أ مهلنمتل ال م وال ب ، ل   بيس تاهلوا حنفظهن بعيوان

ل ن ماحاسبنا أ نفس نا قبل احلساب العظمي ، مارح هنمت أ بًدا ليش 

 أ حنىك عننا !! رح يكون يش اتفهة جًدا !!
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رح جيي يوم وتكون حتت الرتاب يه احلقيقة ضل تذكرها وابتسم 

، وقهتا رح تكون برشي بدون هيك توافه ، كون من هل  واعي 

ي يش ة ترضيك وال هتمت ل  وُمدرك ، عيش حياتك بطريقة سلمي

 اتين!!

اكنت أ يم الغالية داميًا تقيل: ايبنيت ، أ تريك اخللق للخالق ، ال 

 حتاس يب يف ربنا بيحاسب

  هو امجللتني خاصات بأ يم ، داميًا برتددهن وبتحكهين ..

َف أ ي خشص بيحيك عنك يش مانو فيك ، اتركو هلل .. وسامح 

 ي يوم ويتحاسب .. أ بًدا ال حتطلوجه هللا .. وال حتاسب رح جي

ال ملا يكون الالكم عنك زم تواجه مبوضوع ال الكم صغري بباكل .. ا 

 ف وقهتا واجه .. فيو وماتسكت عنو ،

 من السكوت واجه ودافع عن نفسك ملا خشص حييك أ ش ياء أ كرب

 ، من الضعف أ نك تسكت عن حقك! ال تكون ضعيف ..

 ل يشرب املواهجه أ فضأ ان بطبعي مابقدر بسكت! بواجه وبعت

الفخم .. وحبب هالطبع  مشان ال يكون أ ي يش عالق بدماغي

فيين .. مثاًل خشص حىك يش أ ان ماحكيتو وقال ا ين حكيتو ، 

آدم وبلك لطف  ُمبارشًة ملا يرصيل عمل هباليش بواجه هدا البين أ
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حبكيلو كذا وكذا ، املهم املواهجة ، السكوت ببعض  واحرتام

 ح ، واملهم تكون مراتح ..احلاالت مانو مني

 ك والزم ثقتك بنفسكي ربنا معهمام اساؤوا الناس أ كل بيق

 تكون عالية وما تتأ ثر بالكهمن أ و توجهياهتن السلبية متلهن!

يف انس بتنتقدك عن حب وانس بتنتقدك عن حسد واحباط ، 

 اعرف انسك واعرف مني تتجاهل ..

 أ ش ياء مؤقتةوبتضل لكها بـ ال ُمباالة ،  مجتاوز أ ي الك

ال تفكر أ بًدا كيف الناس بتفكر فيك أ و أ شو بيحكوا عنك! طاملا 

حننا عىل هال رض َف مارح نسمل من سوء ترصفات بعض البرش 

.. 

آخد نظرة عننا وكيف لك خشص حنسبَف لو بدان  يحيك ب  كيف أ

ونزنجع مارح نراتح ابملرة! عيش أ ايمك وأ بقى خبري ، وتذكر  علينا

متل ما  يهجياز أ نو ييل بيحيك عنك ابخلري أ و ابلسوء ربنا رح 

 حىك.

وبتضل كنصيحة: ال تسمح ل ي خشص يامتدى عليك ، واجه 

أ نت قدام  أ و أ نىس ، واجه أ و أ جتاوز وك نو ما مسعت ..

ما تواجه هالشخص أ و تنىس ك نك م  امسعت وماهتمتخيارين ا 

 وابحلالتني بدك تكون مراتح .. حرفيًا ،
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لو مسعت للك لكمة بتنحاككل رح تتعب كتري ..! رحي قلبك 

 وابكل ..

 

"لقد أ طلت يف هذه اال رشاقة ، أ متىن أ ن تكون قد أ رشقت يف 

دحية ، عىل م اعتدتقلبك وعقكل الكثري من الفوائد ، وأ ظنك 

نين أ رسد وال أ س تطيع أ ن اتوقف حىت صفة  أ نهتيي .. " أ ليست ا 

 تمزية؟" طاملا اننا نتلكم بأ ش ياء انفعة ومفيدة فال بأ س من الرسد"

 

 اإلشراقة  الثانية:

كيفام كنت .. س تجد من يتلكم عنك مبا ليس فيك .. س تجد 

 خشًصا يقول عنك الكًما ووصفًا ال يُعقل أ ن تتصف به

مك ما هيال بأ س .. ال هتمت .. طاملا أ نت تعرف نفسك جيًدا فلن 

 قيل فيك .. لن يُسقطك أ ي الكم سليب تسمعه عنك

صاحيب .. هناك برش عقوهلم فارغة .. ُعلهم يف احلياة نقل  اي

غة وال ش ياء الفار  الالكم .. الغيبة والمنمية .. نرش الشائعات

 كيف لشخص انجض مثكل أ ن هيمت ملثلهم!! كعقوهلم .. ف 

 "ال تشهر س يفك لقتل ُذاببة"
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ال جتعل أ شخاًصا فارغون أ عدائك ، فالشخص وأ قول كل .. 

 يُعرف من أ عدائه أ يًضا

كيفام كنت س تجد من يتلكم عنك ، فأ هاًل حبس نات مل تتعب 

 فهيا ، ال هتمت .

 

 اإلشراقة  الثالثة:

نه يظن من: الشافعي اال مام يقول  هوف  الناس الكم من يسمل ا 

 ساحر دمحم حبيبنا عن وقالوا ثالثة اثلث هللا عن قالوا!  جمنون

 خورالص مثل الناس فالكم! ؟ دوهنام هو مبن ظنك مفا وجمنون

ّما  حتت ابرجً  هبا تبين أ و" فينكرس" ظهرك عىل حتملها أ ن ا 

 .وتنترص فتعلو أ قدامك

 

ئل احلسن البرصي يوًما :  الناس؟ لالكم تأ به ال مل وس ُ

 تأ مو ،  أ موت حني و وحدي ودلت،  ودلت حني أ ان:  هلم فقال

 بأ حاس حني و،  وحدي أ وضع القرب يف أ وضع حني و،  وحدي

 تدخل النار دخلت فا ن،  لوحدي احاسب تعاىل يديه بني

ن وحدي  " الناس؟ و مفايل وحدي دخلت اجلنة دخلت وا 
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 عباراته الرائعة اخترصت لك يشء .. مفايل والناس ؟!

 تأ ملها ..

نّ ـ :  البرصي للحسن قيلو   حبس نة   حبامر :  فقال!  يغتابك فالن ا 

 .ايءر وال جعب فهيا يدخل ومل ، فهيا أ تعب ومل ، أ ُعلها مل

ن فالاًن قد اغتابك  و روي عن احلسن البرصي أ ن رجاًل قال هل: ا 

ليه طبقًا من المتر وقال: بلغين أ نك اهديت يل حس ناتك  فبعث ا 

 فأ ردت أ ن ااكفئك علهيا.

نك تغتابين  وقال رجل للحسن البرصي: ا 

 .حس نايت يف أ حمكك أ ن عندي قدرك بلغ مافقال هل: 

يعين لست غالًيا عندي دلرجة أ ن أ عطيك حس نايت! ما أ مجهل 

 مغتاابً  كنت لو للشافعي ، يقول فهيا :من رد .. وأ تذكر مقوةل 

 .حبس نايت الناس أ حق فهيي أ يم الغتبت أ حد

لهيم ف ال هتمت ُمطلقًا بلك ما يقولونه عنك ، خرًيا أ و رًشا فس يعود ا 

.. 

 

ذا مل يعرفه أ حد ، وهللا يعرفه وحيبه!" ما يِض"   املؤمن ا 
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 اإلشراقة  الرابعة:

أ نت لست حمور الكون! ال تظن أ نك الشاغل لتفكري الناس ، 

تشغل ابهلم  ال تظنكلكموا فدلهيم حياهتم ومشالكهم فَف مه همام ت

ن ، ال أ حد هيمت حلياتك ، سيتحدثون قلياًل مث يعودو  طيةل الوقت

 حلياهتم .

لن يكون مهك هذه ال ش ياء ، تكون انجًضا فكراًي فعندما 

 هو أ مه يف حياتك وعقكل ما س يكون

 وأ نت تعمل ما هو ال مه ..

ن  : قال أ نه سريين بن محمد : عنغمية ☁  اسالن أ كرث ا 

 . الناس خلطااي ذكًرا أ كرثمه خطااي

 

 اإلشراقة  اخلامسة:

فكر يفليفكروا الناس يف حياهتم ومشالكهم ، ال حيق ل حد أ ن 

يف حياة أ حد ، ال حيق ل حد أ ن يفكر فامي خيص خيارات 

آخر ، ل ن هذا الشخص هو من يعيش حياته  وقرارات خشًصا أ

 وأ وقاته وليس مه ..
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أ نت الوحيد من تعمل مبا مررت به وأ نت الوحيد من يعمل 

 بظروفك وقراراتك ، فال تدع أ حد يقود عنك قطار حياتك.

أ نت  كنل   أ ي قرار يف حياتكي ستتحمل نتيجة أ نت الوحيد اذل

من س يعيشه .. فلامذا هتمت ! وملاذا هيمتون! مه هيمتون ل ن عقوهلم 

فارغة ال ميلكون أ ش ياء انفعه هلم لهيمتوا هبا ولكن أ نت! ِلام هتمت؟ 

كن أ نضج من أ ن هتمت ِلام يقولونه وِلام يفكرون به ، عش حياتك 

 حال لن بلك . افعل ماتود فعهلبعض البرش .كام حتب وجتاهل 

تسمل من الكهمم ، همام كنت جيًدا وصاحلًا س تجد من يتلكم 

 عنك وهذا لكه خرًيا كل .

 :السادسةاإلشراقة  

ن   !.. ما اليشء املهم يف ذكل؟ يتلكمواالناس أ و مل  تلكم عنكا 

ن ليس ولك جًدا ابلطبع وجود أ شخاص حيبوننا هو جناح لطيف

  الصادقة..امجليع! يكفيك القةلأ ن حيبك غاية وليس هدفًا يف احلياة 

 لكمتأ شفق عىل من هيمت بأ ن أ حدمه مل يعد حُيبه!! أ و أ ن أ حدمه 

فائدة أ ين ال سيئًا أ قلق نومه! شيئًاأ و أ ن أ حدمه قال عنه  !!عنه

ب أ نت نفسك هذا  ، وتعرف قمية ذاتك يف ذكل!! املهم أ ن حُتِ

ال بأ س  ،ما احلب ال مه هو أ ن حيبك هللااملهم ، أ   التقدير واحلب

 أ ن تكون يف أ عني الناس عاداًي بيامن أ نت عند هللا غايل ..ب
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ن أ حبك هللا أ حبك لك يشء ولك الكوكب ..  ا 

ن أ حبك هللا ف   هُنا احلياة وُهنا النعمي ..ا 

 ..حرفيًا عدم حب فالن ال قمية هل ولكن 

أ نت حتب نفسك وتقدرها وتعمل ما بداخكل جيًدا وحُتسن  طاملا

اتك ذاتًيا ، ُكن ُمكتفيًا بذيكفيك ، عش اكتفاًء اايك َف هذا نو 

 ولو كنت متكل ماليني ال حصاب ..

جميع ليس ابلِضورة أ ن هتمت لل  يكفي أ ن حيبك أ شخاص ُممزيون

 مل خُتلق لُتعجب البرش اكفة .. ومل خُتلق لهتمت ِلام يُقال عنك ، ملف

 خُتلق ذلكل ..

أ ن سمح ل حد بهامتًما بأ ش ياء كهذه ، ال ت كرب عقكل وكفاك ا

ن فعل  غري  نهأ و دعه وك   فواهجةيتجاوز حدوده مع خفامتك ، ا 

كام قلت كل املرء يُعرف من اعداءه أ يًضا وليس من موجود ، ف

 والغيبة بنقل الالكم اهامتماتهاحلمكة أ ن يكون عدوك خشًصا فارغًا 

 والتأ ليف الاكذب

 قل يل من عدوك أ قول كل من أ نت .. 

فارغًا يأ خذ دقيقًة من تفكريك ، َف عقكل ال ال جتعل برشاًي 

 تُشغهل ابلتوافه .. اي خفم .
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 :السابعةاإلشراقة  

أ ن تزنجع  هل يُعقلمون عنك عىل أ هنم " جمانني" ! ف انظر ملن يتلك

 مهمن قوهلم! هل يُعقل أ ن يتعكر مزاجك لرأ ي ُمختاًل عقلًيا !! 

 قلبك زجعوأ قواهلم يس تحقون الشفقة ، ليس من املعقول أ ن تُ 

 جملرد الكم من خشص بال عقل ..

قول عنك أ و ي جمنواًن يش متك لو كنت تسري يف طريقك ورأ يت

فيك  ، هل تغضب وتتعكر أ ايمك و"يتلخبط"  ما ليس

ابلغيبة  لينشغمزاجك!! ابلطبع ال ، فالعاقل ال يفعل ذكل ، ومن 

الن مبا وف نوالمنمية والتحدث بأ عراض الناس والتلكم عن فال

ليس فيه فهو بال شك جمنون فاقد لعقهل ، جمنون من ال يفهم أ ن 

أ كرث عذاب أ هل القبور من الغيبة والمنمية ، كيف هل أ ن يعمل ذكل 

ويغتاب! أ ليس ُمختاًل عقلًيا ؟ خشص ال هيمه مصريه يف القرب 

ه أ ي قمية ليه نفسه فال تعطيفال هتمت للك ما يقوهل ، من هانت ع 

 قمية أ صاًل .. هو بال، ف 

ال ابهلل ال ابهلل ، ال تشغل عقكل ا   ال تشغل قلبك ا 

ن مل يكن بك عيل غضب   الرسول صل هللا عليه وسمل قال: ا 

 .فال أُابيل! .
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املهم أ ن ال يغضب هللا ، املهم أ ن يكون تعاىل راض عنك ، النيب 

الكرمي قال ذكل بعد طرده من الطائف ، ال يُبايل بلك ال ذى 

 تعاىل راض عنه .. هللا كوناملهم أ ن ي

كن أ نضج من أ ن هتمت ابلتوافه ، وهبذا النوع من البرش ، كام ف

 مسيهتم جراثمي برشية ..

واخرت أ شخاصك بعناية عش جيًدا وأ بعد هؤالء عن حياتك ، 

الشخص و ، فياتك مثينة ال تس تحق وجود هذا النوع فهيا ، 

 من عليك. من من كل :كام يُقالي يأ يت كل بمنمية ابعده عنك ، فاذل

 

 النفيس .. التوازن مراتب أ عىل "من

 رمهفأ ك أ كرمك بك ، من اليسء الظن لتصحيح تسعى ال أ ن

 ُمقتبسعنه"  نفسك بك فأ كرم اس تخف ومن

 

ثبات أ ي يشء ل ي خشص ، أ ن  والنضج هو أ ال حتاول ا 

تكون كام أ نت وال هيمك رأ هيم فيك ، ال يسقطك أ ي انتقاد 

 سليب ، َف يوم احلساب ميكنك الرد.وال جيرحك أ ي الكم 
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ن الناس يتلكمون عنك  مهسه: لعدم قدرهتم عىل الوصول ِلام ا 

ليه ، وعندما ال ميلكون ما متكل ، وبعضهم حسًدا وغرية  وصلت ا 

لنوع عن هذا ا الابتعاد، ال يس تطيعون أ ن يكونوا أ نت .. ف ا ن 

 امئًادمن الناس هو راحة نفس ية كل .. سالمك النفيس هو ال مه 

 دركتُ  عندما اجليدة حياتك قي : ستبدأ  صدي وسأ قول كل اي

ال متكل ال بأ نك  .. واحدة حياة ا 

 أ و مبا قاهل ابالهامتمفهذه احلياة الواحدة هل تس تحق هدرها 

 س يقوهل الناس عنك؟

 كن انجًضا وس تحيا خبري وسعادة

 وال تنىس أ ن تكون بس يًطا ..
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 لعدم الاهامتم بالكم الناس: ينصاحئ

 :تطوير اذلات والثقة ابلنفس 

الثقة ابلنفس من أ كرث الطرق اليت جتعكل ال هتمت وال تقلق 

فأ نت تعرف نفسك جيًدا وهذا ما هيم ، ملا يقولونه عنك 

 عنك قالي اطور نفسك وال هتمت مل تشعر ابلراحة حيهنا ،

 . أ نت من تعرف فأ نت

 أ حد: تذكر أ نك مل خُتلق ال رضاء 

دع هلم الكهمم وسوء فهمهم ، افعل ما  افعل ما تشاء و

يُريض هللا وما ترضاه لنفسك وال هتمت ل حد .. أ نت تعيش 

 ل جكل وليس ل جلهم ..!

 .تذكر أ ن الكهمم لن يِضك ولن ينفعك 

 .واجه من يتلكم أ و جتاههل ك نه ليس موجوًدا 

 اجعل من الكهمم وقوًدا لتتقدم لل مام. 

  ك.قواحبطهم يف جناحاتك وتفو  جزعاالاناكرس مشاعر 

 .تذكر أ ن هناك حس نات تأ تيك بال تعب 

 .الكهمم هوامش وليس حقيقة ، فال حُتزن نفسك 
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  :{ربمّك أ عمُل مبا يف نُفوسمك} اليقني بأ ن هللا يعمل  .. 

طاملا أ ن هللا يعمل من أ نت جيًدا ويعرفك من ادلاخل مفا يِضك 

  لو رأ وك سيئًا ؟!

  .. يعلمه هللا عنك املهم هو ما

 هناك قصة لطيفة جًدا سأ نقلها كل ..

 ما فهيا يعُ فيب  املدينة، ا ىل حيِضُ زاهر  امسه البادية من رجلٌ  اكن

 واكن ،أ ههل يلزم ما املدينة من ويشرتي البادية، من معه أ حِضه

ذا رٌ زاه واكن وياُلطفه، حُيبُّه وسمل   عليه هللا صل النيبُّ   جاء ا 

، عليه هللا صل للنيبِّ  هديةً  معه أ حِضَ  املدينة  أ رادَ  ا ذاف وسمل 

زاهًرا  ا نّ  :عنه يقول واكن .. وأ هداه النيبُّ  هج زه البادية ا ىل العودة

 يلزمنا، ام البادية من لنا حُيِض أ نه أ ي..  حارضوه وحنن ابديتُنا،

 .. يلزمه ما املدينة من نُعطيه وحنن

 طعةق ك نه قلًبا  ميكلُ  اكن ولكنه ،الوجه دممي هذا زاهرٌ  واكن

 عليه هللا لص النيبُّ  جفاء بضاعته، ببيعِ  ُمنشغاًل  مرةً  . واكن. ُسك ر  

 أ ن يُريدُ  اخللف من فاحتضنه يشعر أ ن دون ورائه من وسمل  

 ! أ فلتين هذا؟ من: يقول زاهرٌ  جفعلَ  ، ياُمزحه

 العبد؟ ييشرت  من: هو أ نه يعرف أ ن منه يُريدُ ُمامزًحا  النيبُّ  فقال
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ًذا هللا .. رسول اي: زاهر فقال  اكسًدا جتدين وهللاِ  ا 

 !غال   أ نَت  هللاِ  عند لكن: هل فقال

 

ناس ا أ نه ال هيم ما أ نت عند ال نأ خذ من القصة فوائد كثرية .. أ مهه 

 . ملهم ما أ نت عند هللاا

من املؤسف أ ن هتمت بأ ن حيبك الكثريون وال هتمت بأ ن حيبك هللا! 

 تكون يف أ عني الناس قدوة وأ نت عند هللا ُمنافقًا !من املؤمل أ ن 

 يشء يف نظر الناس وأ نت عند هللا غالًيا . ال هيمك ا ن كنت ال

 

 نحكمت  أ فعاكل دامت ما الناس لآراء قمية ال ُهناك اقتباس يقول:

 وهللا أ نت نم تعرف فأ نت عنك يقال ملا هتمت فالمراتًحا ،  مضرًيا

 رس فـ عاكلاف بتربير قميتك من تقلل وال،  ونيتك حباكل اعمل

 .امجليع ارضاء حماوةل هو احلياة يف الفشل
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 مقوالت لطيفة :

ّما الصخور مثل الناس الكم ❀  ظهرك، عىل حتملها أ ن ا 

 .فتعلو أ قدامك، حتت برًجا هبا تبين أ و فينكرس

ذا ابلرتاب أ ش به الناس الكم ❀  .يداس هوف  الهواء، به يطري مل ا 

 عاكلأ ف اجعل بل أ فعاكل، عىل يؤثر الناس الكم جتعل ال ❀

 .الناس الكم عىل تؤثر

 من قللت وال أ نت، من تعرف فأ نت عنك، يقال ملا هتمت ال ❀

رضاء حماوةل هو الفشل رس ف قميتك  .امجليع ا 

 فيه يشعلون أ شخاص مع ويتعامل ،كثرًيا يعيش اال نسان ❀

 أ ن جيب ذلكل املسموم، الكهمم خالل من السلبية الطاقة

 لناحصا الالكم سوى فيه يؤثر يشء أ ي جيعل ال أ ن يتعمل

 .احملفز

 علينا احلديث من يكرثون حولنا الناس من كثري جند عندما ❀

 هذا بأ ن اكمةل دراية عىل نكون أ ن جيب سلبية بطريقة

 جيب اذل والكره والغرية، احلقد، سوى لنا يكن ال الشخص

 .فينا يؤثر وجنعهل اجلد، محمل عىل الكهمم نأ خذ أ ال
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 ؟ تسمتب  أ ال فقالوا بكيت ؟ حتتشم أ ال فقالوا حضكت ❀

 مصت ، متك ما بدا فقالوا عبست،  هبا ايئيُر  فقالوا بسمت

 حلمت ، اللكم كثري فقالوا نطقت ، اللسان لكيل فقالوا

 فقالوا لتبس ، النتقم امقتدرً  اكن ولو اجلبان صنيع فقالوا

 ال لتق ا ن ذشَ  يقولون،  حمك لو جمرتئًا اكن وما به لطيش

معة  بدّ  ال ناسال  رىض أ رد همام أ ين فأ يقنت،  وافقهتم حني وا 

 الشافعي –. أ ذم أ ن من

 مالك يقودها حياة من بكثري أ فضل.. عقكل يقودها حياة ❀

 شكس بري ولمي -.الناس
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 :مهسه

 تلكموا عنك ..!

 أ جل .. وماذا بعد ؟! ما الفائدة من ذكل ؟!

 حيصل معك ِعند تلكم أ حدمه عنك ؟ما أ سوء يشء تمكن أ ن 

 س متوت !! س تفشل !! س يغضب ربنا عليك !! لن حيصل ؟

ًذا .. ما الفائدة من ذكل ؟ دعهم حىت حىت ميوتوا غيًظا و  يتلكموا ا 

 يلقوها يف ِكتاهبم عند هللا ، هؤالء يس تحقون الشفقة ِلام يعيشونه

وعذاب  مهوتعكري حلياهتم بكرث انشغاهلم يف غريمن غيظ يف ادلنيا 

 وال تزنجع مهنم يف الآخرة .. اشفق علهيم 

ن أ صبح لك يشء عىل هذا الكوكب  مه جعلوا أ نفسهم رخيصة ، ا 

كل بأ مثاهلم هيمت خشًصا مجياًل مث ِلام غال  تبقى نفوسهم رخيصة .. ف

!! 

، أ ما هؤالء َف دعهم وال تُفكر  الاهامتماهمت مبن يس تحق 

 عن هذه ال ش ياءبأ فواههم وفراغهم ، كن ُمنشغاًل 

هكذا أ شخاص لو اهمتوا حبياهتم وبتطوير خشصياهتم أ كرث من 

اهامتهمم حبياة الناس اليت ال ختصهم وال تعنهيم بأ ي يشء لاكنت 

 لبرش،ا ادُلنيا سلمية ، ولَكن يف هذه الفانية حنن حباجة لاكفة أ نواع
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جيدين وس يئني ، هذه س نة الكون الصاحل والطاحل ، لتتعمل من 

 الصنفني ، وختتار من أ ي صنف تكون .

َ وت يف الهناية ، وسرتحل ، وبعد ِماْ طاملا أ نت س مت و أ لف عام ة أ  ئ

لن يتذكرك أ حد .. فلامذا هتمت مبا قاهل وس يقوهل الناس عنك؟! 

 ُهناك .. س تكون وحدك .. برفقه نفسك

أ نيسك ُعكل الصاحل وس ندك هللا ، ال يشء من الكم الناس 

آراهئم   ..عنك  وال أ

عش خبري وال تُعطي لالكم أ حد أ مهية يف عقكل ، احتيس كواًب 

من الشاي وراقب احلياة كيف س تدور .. وكيف س يلقى لك 

خشص ما زرعة من قول وفعل . طاملا أ نت راض عن نفسك فال 

 . رأ يك بنفسك أ مه من رأ ي الناس بك.هيمك أ حد .

 ا دً عش حياتك اخلاصة وال هتمت لالكم أ حد طاملا أ نك تعيش جي

 مدحية عليان
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 .. حنبل بنا أ محد اال مام س ئل

 ؟ الناس من السالمة اىل السبيل كيف

 ، تؤِذمه وال يؤذونك ، مهنم تأ خذ ال و تعطهيم:   فأ جاب

 . مصاحلك بقضاء تلكفهم ال و مصاحلهم تقيض

مام اي صعبة:  هل قيل  !!. ا 

 !! تسمل وليتك..  قال

 

 

 

 

 

 وذكل ه،نفس عىل العمل هو اال نسان به ينشغل انشغال أ فضل"

 فعلوا، وما قالوا، وما الآخرين، تتبُّع يعنيه فال الُريّق، مِسَات من

آفاِقه يف ُمَحِلّق اخلاّصة، عوامله يف ُمهنمك فهو  ُمدِرك عنيه،ت  اليت أ

.." دوىللج وانعدام وفراغ، اس تزناف، الغري حبياة الانشغال أ ن

 ُمقتبس
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 .. الآايت تكل تذكر أ حدمه عنك يتلكم عندما

 تكل ببسب تأ ملت انك هللا ينىس لن ، نس ًيا ربك اكن وما

 به بكقل  اتعبت اذلي احلديث ذاك هللا ينىس ولن اللكمة

 .كفي تُقال لكامت من انزجعت حني شعورك ينىس ولن

 الغيظ" "والاكظمني

 يقولون" مبا صدرك يضيق انك نعمل "ولقد

 . كقضيت سيتوىل هو هتمت فال يعمل هللا ان يكفي

 نتقاداعندما تثق يف نفسك لن هيمك الكم أ حد عنك ولن حُيزنك 

سليب من خشص حياول ا حباطك ، عندما تثق يف نفسك لن 

 .. َف يكفي أ نك تعرف نفسك جيًدا .. هتمت ذلكل ُمطلقًا
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 وٌلقولها كل ..

ال عىل سيئاته وتفريطه يف عبادته ، املؤمن ال  املؤمن ال حيزن ا 

 ..هيمت ابلتوافه الزائةل 

 كن أ قوى من أ ن هتمت مباذا قالوا وماذا فعلوا وملاذا حصل هذا !!

 عندما تفوتك صالة احزنم ، هذه أ ش ياء ال هتَ 

 احزن عندما تُغضب وادلتك

 احزن عندما ترتكب معصية وتنىس أ ن هللا يراك

 هذا ما يس تحق احلزن ، ال ال ش ياء اليت ال تُغين وال تنفع!

ويف لك حال ربنا رحمي وحنون ولطيف بنا ، يف لك مرة تعيص 

 تُب وس يغفر كل ، يف لك مرة تُذنب وتفعل اخلطااي تُب ، و

 .. كل الغفور الرحمي س يغفر

 اهمت بنفسك واهمت عىل ماذا حتزن!

عليه يس تحق احلزن! ال حتزن عىل ماال حُيزن عليه  ما حتزنوهل 

نتقائًيا يف لك يشء ، كن خبري ، وكن قواًي ال حُيزنك أ مر ا ، ُكن

 اتفه ..

1-1-2022 
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أ ي ُعل س تعمهل يف احلياة ، س يعجب البعض ولن يعجب 

 البعض الآخر ..

 أ ي خطوة ختطهيا سرُتيض البعض ولن تُريض الآخر ..

 ياة لرتيض هذا أ و ذاك ..!؟ولكن! هل جئت لهذه احل 

 طاملا ما تفعهل يُريض هللا مث يعجبك ويرضيك ، فال هتمت ..

 طاملا ما تفعهل ال يؤذي أ حًدا من خلق هللا ، فال هتمت ..

مل تتعب أ مك يف محكل وتربيتك لك تكل الس نوات ومل تتعب 

أ نت يف أ ايمك ليك تُريض أ حًدا !! مل خُتلق لهذا ومل تأ يت للحياة 

السبب .! افعل ما حتب وما تقتنع به ، وال تُفكر مبن لهذا 

كل  ،  هناك من ينتقدك من أ ج الانتقادس ينتقدونك فقط جملرد 

 ، بطريقة لطيفة وحنونة ، وهذا صاحب حقيقي يريد كل اخلري

وهناك من ينتقدك من أ جهل ، وملزاجه ، ولُيعكرك ، وهذا من 

آراهئم .صنف اجلراثمي البرشية ، من ال تُقدم وال تؤ   .خر أ

عند تذكرك لالكم أ حدمه قل لنفسك: ال عليك ، رأ يه ليس 

 حقيقة ، والكمه ال يعنيين ، ال هيم حرفيًا ..

17-6-2022 
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: 2افعلها  

ي تيس كواًب تلَو الآخر من الشاخطة لطيفة ، خطرت يل وأ ان أ ح 

.. 

آيةجرب أ ن تقيض لك يوم بصحبه  افق من أ ي سورة حتهبا ، ر  أ

آايهتا ،  رسها ، ف  "والضحى"سورة الضحى ، ابدأ  بصحبه أ ول أ

 تدبرها ، فكر بـ معانهيا وملاذا أ قسم هللا ابلضحى! ..

هذه السورة أ حهبا كثرًيا .. أ متىن أ ن تكون يل نوًرا يف القرب 

ل ي سورة تذكر أ ن هذه السورة  كوشفيعة .. ِعند حفظ

 يعة وصديقة يف ظلمتك ..س تكون نوًرا كل وشف 

آن ، جرب حصبة سورة ُمعينة ، بأ ن حتاول  جرب حصبة القرأ

آيةحفظها وتدبرها ، لك يوم   واحدة ال بأ س أ

ال ال عوام تنهتيي وتبدأ  أ عوام جديدة  ال ايم تسري برسعة وال ترى ا 

، طاملا أ هنا متيض ومتيض اجعلها متيض مع هذه ال ش ياء ، همام 

آية واحدة يوميًا ..  ُكنت منشغاًل لن يأ خذ من وقتك أ ن تتدبر أ

آية واحدة فقط وبركة كبرية كل يف وقتك وُعرك .. ميكنك أ ن  أ

آايت سورة الكهف لك مجعة ،   كل وقتًا خاصة يف اجعلتتدبر أ

لك مجعة لتدبر سورة الكهف ، يوجد يف اليوتيوب تفاسري لطيفة 

 لهذه السورة ، احبث واتبع ..
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 َخرْيٌ  ِخَرةُ َولَلآ ) :الآيةالبارحة قضيت بعض ساعاته بصحبه هذه 

 (ال وىَل  ِمنَ  كَلَ 

نية بأ ن ادلار الآخرة خرًيا لنا من هذه الفايف البداية تفكرت هبا 

وهذا  ،ُهنا س يعوضنا هللا بأ فضل منه يف الآخرة ما فقدانهأ ن و 

اخلطاب اكن للرسول صل هللا عليه وسمل وهو لنا عامة  حصيح ،

 . وهكذا اكن التفسري ...، مث حبثت عن تفسريها 

 من كل خري فهيا، كل هللا أ عد وما الآخرة، ولدلار :الطربي قال

 اذلي فا ن ا،مهن فاتك ما عىل حتزن فال: يقول. فهيا وما ادلنيا ادلار

 . مهنا كل خري هللا عند كل

 هللا رسول اكن ولهذا.  ادلار هذه من كل خري الآخرة وادلار

 ..اا طراحً  هال  وأ عظمهم ، ادلنيا يف الناس أ زهد وسمل عليه هللا صل

. 

تدبرها معي ، ومن مث جرب أ ن جتعل كل وقتًا خاًصا للتدبر يوميًا 

 ، أ و لك يومني ، املهم أ ن تفعلها ..

اجعل كل دفرًتا صغرًيا لهذه التدبرات ، وخذه معك أ حيااًن ليكون 

 رفيقًا كل بدل هاتفك ..
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ذه .. عش مع ه الآيةسأ نقل كل ما قرأ ته .. لتشعر جبامل هذه 

آنية .  .التأ مالت القرأ

 من طنهب  عىل احلجر ويربط احلصري عىل ينام اكن بعدما ✿

 بـ تمتلئ لبق!  فيرصفها..  قدميه عند ادلنيا تنطرح ، اجلوع

 املاليك حامت﴾ .  ال وىل من كل خري وللآخرة: ﴿ 

 الكمب نفسك عىل طبطب"  ال وىل ِمن كلَ  خريٌ  ولل خرة" ✿

ذا هللا  .نال  خريٌ  فال ِخرة ، حياتُك صفو مايُعكر كأ صاب ا 

 قيقةاحل  هذه تس تقر عندما﴾ ال وىل من كل خري وللآخرة﴿ ✿

 لصدرا منرشح ال فق، واسع حرا،: يعيش املؤمن قلب يف

 احملارب رقية د.أ   .احملن رمغ اثبتا الصعاب، رمغ

 يف( الآخرة) اعتبار عدم" ال وىَل  ِمنَ  كَلَ  َخرْيٌ  َولَلآِخَرةُ  ✿

 فاتناوترص  أ حاكمنا بناء يف مركزيهتا وغياب حساابتنا،

 مس توى ىلع ادلنيا ا ىل ابلركون ذكل ملء عنه نتج وأ ولوايتنا

 ناجتاوزات  لك عن مبارشة مسؤول الوضع وهذا ال ولوايت،

ما وانغامس نا وتقاعس نا   .ملهيات مباحات أ و حمرمات يف ا 

 السلمي صاحل عادل

 من أ وسع أ مر لك هناية(  ال وىلٰ  من كلَ  خريٌ  وللآخرةُ )  ✿

 ياملطري  عايض . ابهلل ظنك وأ حسـن تقلـق فال ، أ وهل
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.. إشراقة  

 وبني بينه يوقع أ ن حياول الرويم ادلين جالل اىل أ حدمه جاء

 مشًسا يرشب رأ ى بأ نهُ  جحته واكنت التربيزي مشس ملهمه

 امخلر

قائاًل: جالل ادلين عليه فرد   

 .منه . تفوح وراحئته ، ابمخلر ملطًخا ثوبه رأ يت لو وهللا

 ناديي  اجلبل واقًفا عىل رأ يته ولو عليه ، ُسِكبت أ هنا لقلت

 ىار  ال فأ ين ، أ ذهب الآية يتلو بأ نه لقلت ال عىل ربمك أ ان

منا مشًسا بعيين . بقليب أ عرفه وا   

 ." بقلبه ال بعينه عرفكييُسء الظن بك من  ال"

 جالل ادلين الرويم

 

 وال حتتاج للتفسريات بصحبته .. ل نه يعرفك من ادلاخل
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 وقفة

ىلأ حيااًن نصل   مرحةل نشعر ابمللل من حياتنا ، نشعر ابمللل ِمام ا 

حنُن فيه ، نضجر ، نتأ مل حلالنا وِلام حولنا ، ماذا عساان نفعل؟! 

 ماذا جيب عىل اال نسان فعهل يف هذه املرحةل!

 أ مه سبب أ و ُمسبب لتكل املرحةل هو الُبعد عن هللا ..

رمبا يكون الشخص قريب من هللا ويفعل الطاعات والنوافل 

 باراخت ولكن يصل لهذا الشعور .. ُهنا تكون احلاةل عبارة عن 

لهذا الشخص ، ف هو صاحل وحيب هللا لكن عندما تش تد 

ادُلنيا عليه يضجر ويتعب وييأ س! ويف هذه احلاةل يكون بيان قوة 

ميان هذا العبد ..  ا 

ال يعبد هللا وحيبه ، ومعه الكثري من امل أ يوب عليه السالم اكن

ن ، زوجة صاحلة وأ والد كثريوودليه الصحة ومجيع مذلات ادُلنيا 

قالوا الناس أ نه لو أ خذ هللا منه هذه ال ش ياء فلن يبقى عىل ، ف

 عبادته

ميانه وصربه وعبادته وحبه هلل ..لكن أ يوب   زاد ا 

وب أ  ابتالء أ يبد ، َف ُهنا فقد الراحة تكون عبارة عن امتحان

ال قلبه ولسانه يذكر  ابملرض ، فمل يبقى يف جسده يشء سلمي ا 

 هللا عز وجل هبام ، اكن صابًرا ُمحتس ًبا ..
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 اكن لك مدة يسمع خرب فقده ل حد أ بناءه حىت فقد أ بناءه مجيعهم.

ُسلب لك ما ميلكه وفقد مجيع أ مواهل وطال مرضه واخرجوه هو 

و يشكر هللا وحيمده وصابًرا وزوجته من بدله ، ومع لك هذا ه

 ُمحتس ًبا ، ل نه يعمل حقيقة الابتالء وحقيقة هذه الفانية

ال صرًبا ومحًدا وشكًرا هلل الكرمي   مل يزده ذكل ا 

 احلمكة البالغة ، قد يبتيل اال نسان بسبب ذنب وقد تعاىل وهلل

 تربه ..وخي  ، وسريفع درجاته يف الابتالء يكون بغري ذنب

هر غريه، وتظ  ااي أ يوب! لعكل كنت ترس شيئً لقد قالوا ل يوب: 

هو يعمل، ما   :فرفع رأ سه ا ىل السامء مث قال !هللافذلكل ابتالك 

رب ، ولكن ريب ابتالين؛ لينظر أ أ ص أ ظهرت غريهو  اأ رسرت شيئً 

 . أ م أ جزع

للعبد ، ولَكن الشخص املُبتعد عن هللا  امتحانفقد الراحة  َف 

 أ ايمه هكذا ، يشعر ابلضيق بال سبب ، يبقى س تكونابلطبع 

خشًصا ملواًل ، ُمتأ مل ، ال ِمزاج هل ل ي يشء ، َف ُهنا عليه 

حياءها .  ُمراجعه عالقته ابهلل ، ُهنا عليه تصليح روحه وا 

ن   ِذْكرِي َعن أ ْعَرَض  َوَمنْ ) 
ِ
 ( َضناكً  َمِعيَشةً  هَلُ  فَا

آن ، والاس تغفار ، والصالة النوافل ، واحلوقةل ، و  النيب عىل القرأ

، واال طاةل يف السجود ، لُكها أ س باب للتغيري لل فضل ، فا ن 
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عر نفسك ركعتني تُشأ ردت أ ن تتغري وتولكت عىل هللا وصليت 

 جسودك تشاء يف موالها ورهبا الرحمي ، وتدعي ما بأ هنا بني يدي

من  يكون العبد وأ نت تتأ مل أ نك الآن قريب من هللا "اقرب ما

 ساجد" َف ِنعم التغيري هذاربه وهو 

 .. جرهبا

15-5-2020 

 

 

 ا رشاقه:

ن فعلهتا تنال الرزق مهنا ، ورزق  الاس تغفار عبادة ا 

زاةل اهلم والغم ،  الاس تغفار كثري ، اكلوقاية من ال مراض وا 

، فأ كرث من ، ولالس تغفار أ رزاق كثرية وغفران اذلنوب 

 وأ نت تتفكر هبذه احلقيقة . الاس تغفار

 رزق ، كام أ ن عبادة الشكر رزقها أ ن يزيدك هللا من للك عبادة

 " َل ِزيَدن مُكْ  َشَكْرمُتْ  لنَِئ نعمه وفضهل "

ك من فابدأ  تغيري  وعبادة الصالة تعود كل ابلكثري من الرزق ،

 وتذكر أ ن للك عبادة ِرزق . هذه اخلطوات ..
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 ياذل التعب بمكيه يعمل من وحده ل نه ، هللا سرياضيك: مهسه

.. قلبك حيمهل  

، سرياضيك ويُرضيك وضائًعا ُمتعًبا يرتكك أ ن حاشاه رحمي ل نه  

ال حتزن وال تعش أ مجل أ ايمك يف ضيق ، هذا العمر س تحياه 

مرة واحدة ، فال حتياه يف مهوم ال تقدم وال تؤخر ، وال حتياه  

وصل هبا ن أ ملتك يدك و يف التفكري بقصص وعالقات تِضك ، ا  

 َف س تقطعها يك ال تؤملك!!ورة القطع ال مل ا ىل رض 

اقطعهاوافعل ذكل مع أ ي قصة أ و عالقة تُشعرك ابل مل ،   

أ نت أ مجل من أ ن تشوه أ ايمك ابل لآم ، أ نت أ مجل من أ ن تُضيع 

 س نوات حياتك المثينة يف هذه املشاعر .. 

عش سعيًدا وُمت سعيًدا ، عش خبري وكن تمتنًا للك يوم 

استشعر مك هو عظمي أ نك الزلت تتفس .. تُصبح فيه ُمعاىف ..  

نين استيقظ لك يوم وأ ان سعيدة جًدا ك نين حصلت عىل أ عظم  ا 

اجلوائز ، ويف الواقع فعلًيا حنن حنصل عىل أ عظم اجلوائز لك يوم 

 ُكنا منلكها البارحة ، حنصل عىل نفس اليت.. حنصل عىل النِعم 

 النعم لك يوم وال نفقدها ..

أ ان استيقظ لك يوم بفرحة ال مثيل لها ، فلقد وهبين هللا يوًما 

 نفس احلواس ُمجدًدا لهذا اليوم .جديًدا وأ عطاين 
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 ُهناك منشور لطيف يقول:

 املفروض الشاي يُصنف َكنوع من أ نواع السعادة ، مثاًل:

 كيف حاكل؟-

 وهللا شاي ، شاي جًدا ..-
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 ال ُمشلكة بدون حل

ال توجد مشلكة يف هذه احلياة بال حل ، للك ُمشلكة حل ، 

واملُشلكة اليت يُصعب حلها ميكنك جتاوزها واكتساب احلمكة 

 وادلرس مهنا ، قصة اكنت أ و ُمشلكة 

ام دامئًا يف قلبك وعقكل ، أ ما العبارة فك والآيةاجعل هذه العبارة 

فًسا ن : )ال يلكف هللا  الآيةأ سلفت: " للك مشلكة حل" وأ ما 

ال وسعها( ، كام تلكمت يف بداية الكت  فوق اب ، لن يلُكفك هللاا 

حتمكل ، هللا أ رمح من أ ن حُيمكل ماال تس تطيع ، لو مل طاقتك و 

ا وضعك ن قواًي ملما حيصل معك ولو مل تك احامتليع تكن تس تط 

تطيع أ نت قوي وأ نت تس   هللا يف القصة كذا أ و يف املُشلكة كذا ،

ذن هللا ، َف هللا   لن يلكفك مبشلكة فوق طاقتك وفوق حتملاب 

نه أ عمل بك من نفسك وأ رمح عليك مهنا .  نفسك فا 

هللا وضع الصرب يف قلوبنا ونس تطيع الصرب يف لك حني ، ليس 

منا الغلط أ ن تستسمل لهذه  الغلط أ ن يكون يف حياتك مشلكة ، ا 

يذاء نفسك .. مجيع  ال خطاءاملشلكة وأ ن تس متر يف  أ و يف ا 

جيدة ومفيدة ، ال توجد حياة خالية من املشالك ،  لكااملش

ذكل ،  ولكن القةل فقط من تعيحياتنا مليئة ابملشالك املفيدة 

 اي ُممزي . القةلكن من هذه ف
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ها هبا ، دللها ، امح  اهمتلنفسك عليك حق َف كن هبا رحميًا ، 

ن مل تفعل ذكل فلن يفعهل أ حد ، ومن اجليد جًدا أ ننا  وأ حهبا ، ا 

عن انفس نا ، ادُلنيا هبا اجليد واملُر ، وهذا جاملها  املسؤولونحنن 

، يُمكن ُهنا ، اجليد مفيد كل ، واملر يعلمك القوة والصرب ، 

يعلمك كيف تعمل أ ن ال أ حد كل ا ال هللا مث نفسك ، املر هو 

ميانك يك تنضج أ كرت يك تُقدس حلظات  اختبار كل يك تقوي ا 

ن د اختبار كل أ يًضا ، لتتعمل أ  لسعادة وتعيشها جيًدا ، واجليا

 تشكر ِنعم هللا .. ولتتذكر فضهل عليك يف لك يشء .

لقد خلقنا وبلك رمحة ، أ عطاان القدرة ا ن هللا ال ينىس أ حد ، 

 ف عىل النس يان والتجاوز والتعايش يف لك ظروف احلياة ..

نسان قدرة هائةل عىل التعايش مع لك الظروف ..  لال 

لقك شلكة اليت تشغكل وال ذاك اهلم اذلي يُقهللا ال ينىس تكل امل 

 ، هللا ُمطلع عىل مجيع شؤونك حاشاه أ ن ينساك .

ال ش ياء اليت تعتربها قاس ية وتشعر أ هنا تؤمل قلبك ، لُكها لها 

حمكة لتكون أ قوى ولتتحمل ابتالءات احلياة ، ا ن كنت يف وضع 

يس؟ فخانق الآن .. فاسأ ل نفسك .. ا ىل مىت؟ مىت سأ قوم وُأرمم ن

 مىت سأ نقذ راحيت وقليب العزيز؟ 

لست وحدك ترا .. تذكر ، حنية هللا تكفيك ، هللا أ حن عليك 

 من مجيع من حوكل.
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 األوىل:  اإلشراقة

 ربك من بك أ رمح أ حد ال

 ربك من أ كرث هبمك أ عمل أ حد ال

 .ربك ا ال عنك الِض رفع عىل يقدر أ حد ال

 فلامذا تلجئ ملن دونه!!

ا ىل هللا يف حل مشالكك ، سيُسخر كل من الناس من  التجئ

 يس تطيع ُمساندتك رمبا ، ولكن ا ىل هللا أ واًل ، ا ىل هللا ا جلئ.

 :الثانية  اإلشراقة

همام اكنت مشالكك كثرية ، ف سزتول حمتًا ، ال ُمشلكة تبقى 

بد ، وال أ بدية يف هذه الفانية  لل 

 ومهور من هذا اليما يُقلقك الآن س يكون منس ًيا بعد أ ايم أ و ش 

 تُغلق يه من املمكن أ ن ال بواب اليت تطرقها وال تُفتح كل اليوم

من أ جل الباب املناسب كل ُمس تقباًل ، من املمكن أ ن يكون 

لهيم ، فدامئًا  رزقك املتأ خر أ فضل بكثري من أ رزاق من تنظر ا 

 اء امجليةل تتأ خر يف القدوم .ال ش ي
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 يُظمل يف لك وقت مشلكتك أ صغر من مشلكة خشًصا جسينًا

 مشلكتك أ صغر من مشلكة من فقد عينيه 

تفكر بنفسك وهوهنا ، وكام يُقال:  .مشلكتك أ صغر من ..

 "صغرها بتصغر"

ال مشلكة أ كرب من هللا ، هللا أ كرب من مشالكك و هللا ال يعجزه 

 يشء يف ال رض وال يف السامء .

نت .. اك أ نت ال تعمل كيف س ُتحل هذه املشلكة اليت حتملها أ ايً 

 ولكن أ نت تعمل مك مررت مبشالك كثرية وساعدك هللا يف حلها

 سيُساعدك الرحمي ، َف عش خبري

حياتك مرة واحدة ، عش لك يوم وك نه كزنك المثني ، وهو 

 كذكل ، عش لك وقت واستشعر جامل العامل من حوكل

سالم  وهذه نعمة كبرية ، احتيس الشاي يفأ نت عىل قيد احلياة 

 .. كثرًياوال هتمت 

لك مشلكة من مشالك احلياة تُعلمنا شيئًا ما ، حىت تكل املشالك 

اليت تظن أ نك خرست فهيا ، يف احلقيقة أ نت مل خترس ل نك 

 تعلمت شيئًا ما ..

19-9-2020 
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ن هياف تس تخف أ و مهنا لتسخر ليست الناس : مهوم مهسه  ا 

 تذكر ، اكنت همام حل مشلكة للك ولكن ، كبرية أ و صغرية اكنت

 مليئة مةخف حلياة جيدة املشالك مجيع أ ن تنىس وال ، جيًدا ذكل

 جتاوزها َف  حاًل  لها جتد ال اليت املشلكة وأ ن ، املمتازة ابخلربات

 يشء. بأ ي أ ايمك جامل تُعكر ال أ ن وال مه املهم ،

19-7-2022  

 وقفة:

املشالك ملح احلياة ، هيه ييل بتضفكل نكهة حلياتك وبتعلمك ، 

من املشالك بأ ي حياة كآئن برشي ، ما املهم أ نو يصري معنا البُد 

 مشالك املهم أ نو كيف حننا منتعامل مع هاملشالك!

هل منخلهيا تس يطر علينا وختربلنا جامل حياتنا أ و منحلها 

 ومنتجاوزها ومنتعمل مهنا!

املشالك لكها جيدة ملس تقبل حلو وخلربة أ نت بتحتاهجا ، املشالك 

 ، املهم أ نت كيف بتتعامل مع يه املشالك .. لكها مشالك جيدة
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 للتفكر ..  حباجة  وقفة

آخر يه معقول  تقرأ ها؟ مع أ نت لكامت أ

آخر يه معقول  ؟.! حبياتك ساعة أ

 أ كيدف برشي كآئن أ نت طاملا..  أ كيد ؟..  أ فاكر هيك خطرتكل

 خواطر هيك بيخطركل

..  ومي وبأ ي ساعة بأ ي...  حلظة بأ ي..  متوت رح طاملا..  متام

 مس تاهل ييل اليش أ شو! متوت؟ رح طاملا قاهرك ييل اليش أ شو

 يشجمرد أ نك متوت خلص .. انهتيى لك ؟!هالفانية مفارق طاملا يقهرك

نه..  الزواج! "تزتوج وحابب single ؟والدأ   ماعندك  "ُمشلكة ا 

 عليك ديون كترية ماقادر توفهيا ! مهوم ، مشالك ، ضيق وتعب ..!

رح يكون مانو موجود ، سمل أ مورك هلل لكو زائل ، ولكو 

وس بحانه رح ييرسكل اخلري طاملا أ نت متولك عليه حق التولك 

 ، بلحظة ربنا بيقلب لك املوازين وبيرسكل ييل رح يرضيك ..

 مشان ، حاكل مشان مشانك عيش!! اتعبك ييل اليش أ شو

آخرتك  شانم  ، وذاتك نفسك مشان ،وأ حبابك  عيلتك مشان أ

 ، مشان طموحاتك وأ هدافك ، مشان أ حالمك وراحتك دينك

 عيش مشان أ ش ياء عظمية .. ومشان ادلار الآخرة ..
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صل ال وابل   وبيعكر مزاجك راحتك بيسلب يش بأ ي هتمت ال

 ختيل يش يعكر مزاجك ويكون أ لو قدرة عىل سلب راحتك .

 .. منو أ و ليهع  القلب ينجرح بيس تاهلابلفانية  يش مايف بظن

نا للكتري أ و ارتاكب  علينا غايل لشخص املرض أ و املوت ابس تثناء

 مشالك ابيق،  وبتقهر بتجرح شغالت هيك بس.. من اخلطااي 

 هدا حىت ، مس تاهةل وما وصغريةبس يطة  لكها احلياة وقصص

 من أ كرب ونيك مارح كبري مهك مااكن شقد! كبري شايفو ييل اهلم

زالتو ومساعدتك عليه القضاء عىل ربنا قدرة  خشص كرتأ   أ نت ، اب 

 ، هللا يف واثق كون ، هللا يف قوي كون لهيك ، حبالو حاسس

 يه تعيش أ نك اجليد من ، املناسب بوقهتا مهومك تزول ورح

 ، رارهتامب القهوة حالوة َف  ، رةمُ  اكنت ولو مهنا لتتعمل ال حداث

 مهنا عملوالت وأ وجاعك تعبك مع الصحيح ابلتعامل احلياة وحالوة

 طول ، أ كل ومفيد مرشق جانب بتحمل داميًا ةاملُر  ال ش ياء َف ، 

 للقلق اعيد مايف ف فيك وحاسس حياتك اكتبكل ييل هو ماربنا

ن  ..  يش أ ي عىل
ِ
َ  } ا َفى اَل  اّلل  ءٌ  عَلَْيهِ  خَيْ  يِف  اَل وَ  اْل ْرِض  يِف  يَشْ

َماِء{ َف   وجعكو  حاكل عليه بيخفي ما ربنا أ نو بباكل خيل الس 

 .. يشء عليه خيفى ال ، وأ ملك صربك ، وقضاايك

 .. الآيةهب والطمأ نينة ابلراحة حتس الزم ابالطمئنان؟ حسيت

  27/3/2222،  عليان مدحية
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 هدافكأ  

 "ليست ُأغنية اكرتونا؟ "هل سأ لت نفسك يوًما ، ملاذا حنُن ُهن

 ملاذا أ نت تعيش ملاذا أ نت يف هذه احلياة؟

ال لغاية عظمية ، ويه عبادته .. "وماخلقت اجلن  مل خيلقنا هللا ا 

ال ليعبدون"   واال نس ا 

فأ نت دليك هدف سايم من خلقتك ، وكيف تكون عبادة هللا؟ 

 صلوات وصيام وأ راكن وهكذا ؟

حسن اخللق عبادة ، وادلفاع عن خشص مظلوم عبادة ، 

عدم و وجماهدة نفسك لتكون أ فضل عبادة ، وعالقاتك اجليدة 

يذاءك للناس عبادة ، التعب عىل حتقيق أ حالمك عبادة ..  ا 

آخروية ، تعبد هللا يف  أ نت تعيش بأ هداف دنيوية وأ هداف أ

 الهدفني ، ِصل أ هدافك ابهلل دامئًا 

 ملاذا هذا الهدف هدفك؟

 هل يرىض هللا عن هذا الهدف؟

نسانللك   هدفه  يف هذه احلياة ، حننا ُخلفاء يف ال رض ا 
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ال تعش حياة عادية ، تنام ، مث تستيقظ ، مث تأ لك ، مث خترج 

 ا..، تُمسك هاتفك ، تنام ، وهكذ، مث تنام ، تأ لك ، تستيقظ 

جنازات  مهك كيف مييض اليوم ويذهب ، دون أ هداف دون ا 

 دون طموحات ، تعيش هكذا تتنفس وتعيش ..

ن مل يكن  حياتك لن تكون "ذليذة" أ و مجيةل أ و ذات معىن ، ا 

ليه ، وُمس تعد ل ن تُضحي ابلكثري من أ جل  كل فهيا هدفًا تسعى ا 

 حتقيقه .. َف ُهنا تمُكن ذلة احلياة ..

كنت يف العارشة من ُعري ِعندما بدأ ت برتتيب أ هدايف ، كنت 

أ ضع لنفيس أ هدافًا يومية يف الساعة كذا أ ين أ لعب ويف الساعة 

ة أ س بوعية وس نويا أ صبحت أ ضع أ هدافًا هكذا ماذا أ فعل ، بعد

 أ يًضا ، كربت وكربت هذه ال ش ياء معي ..

.. أ فرح  2225و  2223 يف عامل الـ عندما أ نظر دلفاتر أ هدايف

كيف أ نين أ نشأ ت نفيس عىل هذه ال ش ياء منذ طفوليت حىت  ،

صارت عادات يومية وشهرية وس نوية ال أ س تطيع دوهنا ، ف 

غري ن ال هداف تتأ قارن بني ال هداف املاضية واحلالية ، كيف أ  

يف لك عام نكرب به ، الشهر الثاين عرش من لك عام هو شهري 

انتظره  ،بعد الشهر الثامن املُفضل ، والشهر ال حب ا ىل قليب 

يف لك عام بشوق كبري وشغف ال مثيل هل .. يف هذا الشهر أ رتب 

أ هدايف اجلديدة وأ عدل ما عيّلِ تعديهل ، وانظر ماذا حققت من 
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جناز   الراحلات وماذا تعلمت من همارات خالل العام أ هداف وا 

، أ جلس يف قوقعيت ُمعزتةل وُمس متتعة ابلساعات اليت أ قضهيا 

بكتابة أ هداف العام اجلديد بصحبه كواًب من الشاي ، لقد 

تشوقت لهذا الشهر الآن ..! لقد اكن هذا العام رائًعا كلك ال عوام 

حققت : لقد  قادمال 12يف الشهر  محًدا هلل .. أ مه ما سأ كتبه

 ُحلمي ، نرشت كتايب ، أ ول أ بنايئ .. بفضل هللا.

"لقد رسدت" ولكنين أ رغب بأ ن تشعر جبامل وجود هدف يف 

واحد أ و أ هداف ، وأ حب حياتك تسعى لتحقيقه ، هدف 

 مشاركتك لهفيت لهذه ال ش ياء .

 

بدايًة ، أ حِض كواًب من الشاي ، هذا يشء أ سايس ، أ غلق 

 ـ حتتس يهلني يديك كوب لطيف جُيهز نفسه الكتاب مث عُد وب

 بلك حب .. هيا ..

. 

. 

أ ظنك عُدت بكوب من الشاي الذليذ ، الآن أ حِض قمل وورقة 

ن اكن دليك دفرًتا خاًصا فاجعهل دفرت ل هدافك ..  ، وا 

 اكتب يف بداية الصفحة: اهدايف لعام كذا ..
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 والآن سـ نقسم ال هداف ا ىل عدة أ قسام ..

 أ هداف روحانية.  .2

 :ويه اليت ختص عالقتك ابهلل ، ك ن تكتب الهدف ال ول

والهدف الثاين مثاًل: املواظبة عىل صالة  يف وقهتا الصلوات

ىل قراءة ، املواظبة ع الاس تغفارالُضحى وصالة قيام الليل ، كرثة 

آين يوميًا ، حفظ السورة كذا أ و اجلزء كذا خالل هذا  جزء قرأ

 العام ، وهكذا ..

 أ هداف خشصية.  .2

كتاب لك عام ، ا ن كنت  222/252مثاًل أ ان أ ضع هدف قراءة 

ال تقرأ  الكتب فاكتب هدف قراءة عرشة أ و عرشون كتااًب خالل 

 هذه الس نة ..

وفكر بينك وبني نفسك ، مايه أ هدافك الشخصية ؟ ما اذلي 

 أ هداف أ و أ كرث ، حسب حتب حتقيقه؟ اكتب مخسة أ و عرشة

جيابية وهكذا. ما ترغب  به ، تعمل همارات جديدة وتكوين عادات ا 

 أ هداف همنية.  .3

 أ هداف حصية. .4

 وأ رسية. اجامتعيةأ هداف  .5

 أ هداف مادية. .6
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 فكر واكتب ال هداف اليت تتشقلب يف دماغك ..

 اكتب هنا وُهناك ..

عن وضع ال هداف ، ا ن شاء هللا سأ رتب لطيفة فكرة  "دلي

بطرق  كيُساعدك عىل ترتيب أ هدافلهذا اليش وانرشه ، كتااًب 

 "لطيفة وسهةل ، وس يكون به عبارات حتفزيية ختص ال هداف ..

 

 عندما تنهتيي من ترتيب أ هدافك ، عليك العمل عىل حتقيقها .

ابدأ  ابلهدف ال ول ، مك شهر أ و عام يس تغرق حىت يتحقق؟ ابدأ  

 الآن ..

ليه وابدأ  ابلعمل عىل حتقيقه  ال تقل  ،اخرت الهدف اذلي تطمح ا 

ليس دليك أ هدافًا ، مجيع الاكئنات البرشية دلهيا أ هداف ، دنيوية 

آخروية .. أ كرر كل بأ ن ال تنىس أ ن تربط مجيع أ هدافك  أ و أ

ابلآخرة ، مثاًل تُريد دراسة التخصص كذا ، من أ جل هدف 

آخروي .  دنيوي وهدف أ
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 رتب أ هدافك يف هذه اجلوانب:

 .قًاكام قلنا ساب وهو عالقتك ابهللاجلانب الرويح:  ✿

 ؟ هل تعرف صفات هللا حقًا

 ؟ هل تواظب عىل أ ذاكر الصباح واملساء والنوم

آن اثبت يوميًا  ؟ال جتعل يومك مييض دونه هل كل ِورد قرأ

ث  وهل تصوم النوافل؟ ؟هل تصيل النوافل نني مثل يويم اال 

 وامخليس ، وثالثة أ ايم من لك شهر!

 ؟ هل تتصدق من أ مواكل

قول: عندما تسمع الآذان ت ؟عىل صلواتك يف أ وقاهتا تواظبهل 

 أ م تؤجل وتتاكسل !، لبيك ريب 

 ؟ من لك يشءمقدار حبك هلل! هل حقًا حتبه أ كرث ما

هل حقًا تفعل ما أ مرك به وتنهتيي عام هناك عنه بلك حب وبدون 

 دل !؟ج

 "كيف تقمي عالقتك ابهلل خالل الفرتة املاضية؟"
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  اجلانب الصحي: ✿

 واجلسدية .. النفس يةما يتعلق بصحتك  وهو

 هل دليك عادات حصية ُمفيدة؟

 هل تواظب عىل الرايضة؟

 هل وزنك جيًدا كل؟

 هل دليك نظاًما غذائًيا؟

 هل أ نت خشص ضائع وُمشتت ، أ ش ياء تأ خذك وأ ش ياء تُعكرك!

 هل حُتزن نفسك عىل ما ال يس تحق؟

 نفع ل ايمك؟ل هل تُرهق حصتك النفس ية ابلتفكري فامي ال يعود اب

 هل تُبالغ يف لك يشء؟

 اسأ ل نفسك هذه ال س ئةل وأ جب عهنا ..

 اجلانب ال رسي: ✿

 عالقتك بعائلتك . ما خيصوهو 

 زوجتك ، أ بناءك ، ا خوتك ، وادليك ..
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 كيف يه عالقتك هبم ؟

النكد  ميلئههل يسكن مزنكل املودة والرمحة واحلب واحلنان؟ أ م 

 واملشالك؟

هل دليك أ جواء عائلية لطيفة وجلسات تسكهنا ادلردشات 

 اللطيفة والقصص املُسلية والرتبوية؟ 

أ مه عالقة عىل هذا الكوكب ، ف كام ا ن عالقتك بعائلتك يه 

أ وصاان صل هللا عليه وسمل أ ن خريمك خريمك ل ههل ، واكن مرًحا 

 ، َف العائةل يه لطيفًا ُمساعًدا ل ههل عليه الصالة والسالم

 ادلامئ واحلب الغري مرشوط.ادلفء 

 " ما تقيميك لهذا اجلانب خالل الفرتة اليت مضت؟"

 اجلانب الاجامتعي: ✿

 من أ قارب ا ىل أ صدقاء .وهو عالقتك مبن حوكل 

 هل حترتهمم وتربطك هبم مودة وعالقة لطيفة؟

 هل هتمت هبم؟

هل تُصاحب ال خيار وتكون واحًدا مهنم أ م حُصبتك فاشةل 

 وسلبية؟
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تعذرمه يف بعض املواقف وتلمتس هلم ال عذار عند ال خطاء  هل

أ م أ نت خشص يُدقق عىل لك صغرية وكبرية وحُياسب وك ننا حنن 

 البرش اكملون؟!

ال السوء والتشاؤم  أ مل تقطع عالقتك مبن ال جتد يف حصبهتم ا 

 والمنمية؟

 وحياتك سلًبا؟ مزاجكأ مل تُبعد عنك من يؤثر عىل 

وأ صدقاءك املفضلون وتلتقهيم عندما  هل تتواصل مع أ قاربك

 هل تصل رمحك؟ يتوفر دليك الوقت؟

 لهذا اجلانب خالل الفرتة اليت مضت؟" ما تقيميك"

 اجلانب املهين: ✿

 وهو عالقتك بعمكل أ و جامعتك و دراس تك .

 هل حتب ُعكل وتس متتع به؟

 هل دليك شغفًا وُحبًا دلراس تك؟

 هل أ نت طالب ُمجهتد وُممزي؟

خالص؟هل تذهب لعم  كل اب 

 ما مدى رضاك عام تعمل به؟
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 هل تنوي النفع واخلري يف ُعكل أ و دراس تك؟

هل تقرأ  يف جماالتك وتثقف نفسك وتقرأ  كتب ختص ختصصك 

 أ م ال هتمت ؟

 هل حترتم زمالئك يف العمل؟ هل تتفق معهم؟

 " ماهو تقيميك لهذا اجلانب خالل الفرتة املاضية؟"

 اجلانب املادي: ✿

 حق؟؟ أ م ترصفها فامي يس تاتفهةهل ترصف أ مواكل عىل أ ش ياء 

امثر وهذا است َحِضيت يذهب لك مرصويف يف رشاء الكتب ،

خفم ، من اجليد أ ن تدفع أ موااًل لتشرتي كتااًب انفًعا وفيه معلومات 

تقول يل أ يم: مدحية ، أ مل تكتفي أ مل  ِسعرها بكنوز ادُلنيا ،

 تب.، فال اكتفاء من الك  ، أ خربها بأ ن ال ؟" من الكتبتش بعي"

ال يضيع املال اذلي أ شرتي به الكتب ، هذه ُمس تحِضات جتميل 

 للروح. غذاءً  للعقل والِفكر و

 هل راتبك الشهري يكفيك؟ هل ترغب بتطوير مادايتك؟

 تقيميك لهذا اجلانب خالل الفرتة املاضية؟" ما هو" 
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 جانب هداف يف لكوضع أ  بتك ل هدافك هبذه الطريقة و وبعد كتا

فيه  وس تبهتج بلك يوم ترشق انتظمت، ستشعر بأ ن حياتك 

 الشمس ، تستيقظ وأ نت متكل هدفًا تُريد حتقيقه ..

ليس ابلِضورة أ ن تكون أ هدافك مادية ، تعمل همارات وأ حِض 

حمارضات ، ومني قدراتك ، طاملا دليك هدف فأ نت تس تطيع 

ذن هللا .  حتقيقه اب 

 جيدون يف حياهتم أ هدافًا "حسب قوهلم" أ رى أ شخاًصا ال

كـ امرأ ة مزتوجة ، حياهتا عبارة عن استيقاظ ، جتهزي ال طفال 

للمدرسة ، طبخ وترتيب وأ عامل مزنلية ، ركض وركض ، مث 

 حتضري طعام وعزامئ ، مث نوم بعد يوم ُمتعب ..

 أ ال ترين بأ نِك رائعة وُمذهةل وعظمية؟ 

 ا التعب كِل به ثوااًب كثرًياتفعلينه ةمة اال جناز ، وهذ ما

اذا مل هذه أ هداف عليك تسجيلها ، ملاذا ال تعتربهيا أ هدافًا ؟!ف 

دف طبخة ضعي هتفعليهنا بتذمر وك هنا أ ش ياء روتينية ُممةل ..! 

اليوم ، هدف قراءة ال ذاكر اليومية مع أ طفاكل ، هدف قراءة 

 قبل سورة الكهف لك مُجعة أ نِت وزوجِك ، قراءة سورة املكُل

ف لتحضريمه للمدرسة وهد الاستيقاظالنوم مع صغارك ، هدف 
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كامل أ عامل املزنل مث  قهوة بصحبه كواًب من الشاي أ و ال  الاسرتخاءا 

 ال ُمشلكة ..

ا ىل كتااًب صوتًيا وأ نِت تطبخني أ و تغسيل  الاس امتعهدف 

 الصحون ، هدف ترتيب وجبة العشاء ..

 . فًا ، س تجدين الفرقاأ هدعندما متاريس هذه ال عامل عىل أ هنا 

لن تركيض بضجر وتعب ، بل سرتكضني ُمبتسمة سعيدة بأ نك 

، ماريس ما حتبينه واجعيل لنفسِك أ هدافًا حتققني أ هدافك 

تُسعدك وأ حالًما تسعني لتحقيقها ، همام اكن ُعرِك وهمام اكنت 

 مشاغكِل اليومية ، ايوردة .

 

 همسه:

آن لك يوم؟ خيل هدف  - حابب تواظب عىل قراءة جزء قرأ

آن ، ابلبداية اقرأ  صفحة  32يويم بأ نك ختصص  دقيقة لقراءة القرأ

كون لتتعود وت، وشوي شوي زيدها لتقدر تقرأ  جزء وأ كرت ، 

آن بلك  آن عادة يومية مافيك بدوهنا وتواصل مع القرأ قراءة القرأ

آن الزم تفرغلو وقتك ،حب ،  يش انو مالكم ربنا  وتذكر أ نو القرأ

 عادي أ بًدا !! الزم تفرغلو وقتك ما ختليه للوقت الفارغ ..
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 األوىل:  اإلشراقة 

 رتب أ ولوايتك قبل كتابة أ هدافك .

ما  ذا ، تأ لك وخترج وهكتكون فارغة ال معىن لها تنام و حياتك ا 

ما تكون مليئة ابملتع واال جنازات وال هداف وال مل الكبري يف  وا 

دارة الوقت من أ مه اال جنازات واملهارات اليت عليك حتقيقها ..  ا 

 حتقيقها .

نسان بال هدف كجسد بال روح ..  ا 

براهمي الفقي .. قوهل: "  نناا  من أ كرث املقوالت اليت أ عشقها للرائع ا 

ال ذكل يعمل لكنا أ ن من وابلرمغ واحدة حياة نعيش  فقط ةلالق أ ن ا 

 احلال يف هتم اليت يه فقط القةل ذكل، أ جل من تعمل من يه

 ".احلياة تكل يف فائدة أ قىص لنفسها لتؤمن

 

َف هيا ُقم لتؤمن لنفسك أ قىص فائدة من هذه احلياة اليت تعيشها 

 .. ، عش مليون حياة يف حياة واحدة

حدد هممة وحدد وقت لهذه املهمة ، اشعر جبامل وذلة حتقيقك 

 . أ منية جمرد يكون خطة بدون الهدفَف  ل هدافك ..
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 :الثانية   اإلشراقة

اسأ ل نفسك دامئًا ، مايه املسافة اليت قطعهتا حنو أ هدافك؟ 

راجع تقيمي نفسك بشلك مس متر ، من الِضوري أ ن حُيدد 

وما يعنيه  ، حتقيقهيف  وما يرغباال نسان هدفه يف هذه احلياة ، 

 .هل ابلنس بةالنجاح يف احلياة 

ن قوة اال رادة والتصممي واهلمة العالية  ات والرغبة ، من أ مه الصفا 

 اليت يمتتع هبا الشخص الناحج.

 

يجب عليك أ ن تضع هدفًا أ مام عينيك وتسري لتحقيقه ، ضع ف 

هدفًا يُغريك لل فضل ويُضيف حلياتك معىن ، وينفع من حوكل 

يدفعك لتحقيقه ، دون  دون هدف واحض ُممةل، احلياة تكون 

ليه ، لكام وضعت أ هدافًا وحققهتا َف  هدف مجيل تسعى ا 

 ستتعرف عىل نفسك أ كرث ، وستثق يف قدراتك أ كرث .

 جرب ، َف ابلتجربة تُدرك اليشء ..

قسم أ وقاتك وأ هدافك عىل اليوم وعىل ال س بوع و الشهر والس نة 

 ، اس متتع بذكل .. ارمس مسار حياتك وأ هدافك جيًدا ..

 امكل همامك وال تؤجل أ ي ُعل ..
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 "بالعامية" :الثالثة   اإلشراقة

 ةن اليوم .. أ هداف يومية بس يطأ كتب هدف أ و هدفني رح تعمله

آن ،  مثاًل: قراءة أ ذاكر الصباح / املساء ، قراءة صفحة قرأ

 ا ..حفظ املادة كذ لكتاب صويت / حمارضة دينية .. الاس امتع

. خليك . تعمل يش وتعملو ثقتك بنفسك بتجي ملا تقول بدك

 ابل ش ياء البس يطة ، شوي شوي ..

قدر قمية الوقت وحط هدفك قدامك ، وتذكر أ نو أ حالمك مع 

و ربنا مابيحط جواتك حمل ا ال ليساعدك عىل حتقيقو ، تستناك 

، بس حطيت هدفك قدامك َف أ نت مايش املهم أ نك تسعى 

 . اتملشتتوابعد عن ا كركز داميًا عىل هدف بطريق النجاح ..

 الرابعة:    اإلشراقة

ال تتبع مزاجك ، فا نك ال تس تطيع حتقيق هدف وأ نت مشغول 

آخر أ و متوتًرا أ و قلقًا عىل قصة تشغكل ، من املمكن  البال بيشء أ

أ ن حتقق ولكن ليس ابملس توى السايم ، مبا معناه ، أ نت تترصف 

حسب مشاعرك ، مشاعرك يه من حتركك وحترك قراراتك َف 

ن مل تس تطيع التحمك يف مشاعرك فلام تتبع ماال  ذا تشعر به ، ا 

 أ نت برشي ؟!
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مجيعنا نس تطيع التحمك مبا نشعر به ، حنن البرش اكئنات خارقة ، 

ُمذهةل ، ميكنك أ ن تشعر ابحلزن والسعادة ، وميكنك أ ن تعرف 

ما تتعمل مهنا وتدعها  ما تُبقهيا وا  كيف تترصف مع هذه املشاعر ، ا 

 ، َف مشاعرك أ نت من يس تطيع التحمك هبا ..تذهب بسالم 

أ نت سعيد الآن ، مق بتذكر أ ش ياء سيئة ومؤملة حصلت كل ، 

اس متع ا ىل أ خبار عن الظمل وما ا ىل ذكل ، عارش خشًصا سلبًيا ، 

كيف ستشعر ؟ أ نت من حرك مشاعره لهذه الناحية ، كن سعيًدا 

 دامئًا ، َف أ نت مؤمن ، واملؤمن جنته يف قلبه ..

ل عىل حتقيق أ هدافك بعيًدا عن مزاجك ، ا ن كنت س تتبع اُع

مزاجك فلن حتقق يشء .. أ نت الآن ال تُريد ادلراسة "ما خاطر 

عىل ابكل!" ادرس الآن ! ادرس وال تتبع ما تشعر به ، أ نت 

آن ، مزاجك ال يريد! مق واقرأ  صفحة  الآن ال طاقة دليك لقراءة القرأ

جك ويعود حلاةل أ نك عىل ال قل! بعد دقائق سيتحسن مزا

تس تطيع ادلراسة أ و القراءة أ و القيام بأ ي نشاط حىت لو مل يكن 

كل مزاًجا ذلكل ، حتمك أ نت يف هذا املزاج وال جتعهل يتحمك بك 

. 
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 :  3فعلهاا

صيل صالة تتلكم فهيا بلك اللكامت اليت بداخكل ، حتيك هلل 

نطقه ت لك يشء يف خاطرك ، تستشعر قربه وسامعه للك ما 

وما ال تنطقه ، تلكم عن لك يشء يُسبب كل أ ملًا يف حياتك ، 

 ة ، وهو يعمل مبا س تقوهل ومبا اللك يشء خينق روحك اللطيف

ك وثق قربه منتعمل كيف تقوهل ، اقرتب من هللا واستشعر 

اتم ،  بيقنيو حبمكته بلك يشء كتبه كل يف حياتك ثقة اكمةل 

ُتحل في ولك مشلكة س  وحلظهتا لك مه ولك تعب سزيول وخيت

ذن هللا ،   صدقين .اب 

صيل صالة جتلس بني يدي هللا تتحدث بال ملل ، تتحدث مبا 

ك َف ال أ حد يعمل عنعنك ا ال هللا ،  اتريده وبأ ش ياء ال يعلمه

 لك يشء ا ال هللا ، "ال جتعل أ حد يعرف عنك لك يشء!"

حتدث وحتدث وافرغ ما بقلبك وعقكل ، الراحة اليت ستشعر 

 .. أ ي اكئن برشي معهبا بعد حديثك مع هللا لن تشعر هبا 

 من املؤسف أ ن ترحل من هذه ادلنيا وأ نت مل تتذوق هذه النِعم

 جرهبا ..

 وانظر ل ثرها ..
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 فن التقبل

 بدايًة التقبل معناه أ ن تتقبل وضعك ، بيئتك ، حياتك ، صديقك

، رشيك حياتك .. أ ن تتقبل يعين أ ن ترىض ، وأ ن ترىض يعين 

 أ ن تشرتي سالمك ادلاخيل ..

 حنن حباجة لـ فن التقبل للك من حولنا ..

 ال تتحمل بل تََقبل ..

 ملتهحت ال جيب عليك أ ن تتحمل صديقك أ و رشيكك بقوكل: لقد 

 يف لك الظروف!!

 فاكره عنكأ   واختالف اختالفهجيب عليك أ ن تتقبهل ، تتقبل 

آخر ..  أ ن تتحمل يشء وأ ن تتقبل شيئًا أ

 التحمل يأ يت مبعىن الصرب ، لقد حتملت فاُلن وصربت عليه ..

 مجيعنا لس نا اكملني ، جيب أ ن نتقبل نقص الطرف الآخر 

ُكن متقبل لوضعك املادي وبعض عالقاتك امجليةل اليت حتتاج 

 للتقبل ال للصرب ، تقبل حياتك أ يًضا .

 أ ن نتقبل بعض وليس أ ن نتحمل بعض .. َف التقبل
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تغري وال ي  هبا .. لك يشءبلك صفاتك وعيوبك وأ حِ  تقبل ذاتك

يشء دامئ ، كن متقباًل للك يشء وليس املعىن بأ ال حتاول تغيري 

 وضع ال حتبه !

تقبل أ نك أ خطأ ت البارحة ، طاملا أ ن البارحة أ صبح ماِض ، 

تقبل أ نك أ خطأ ت ولكن تعلمت ، ال تندم عىل أ ي يشء ، لن 

..  وأ نت ال تفعل وتفكر ابل ش ياء اليت ال تنفعك، ينفعك الندم 

 أ ليس كذكل؟

كن لطيفًا مع نفسك ، عندما حتب ذاتك سينعكس هذا احلب 

 .. ي .. تقبل أ خطاء املايضعىل الآخرين .. تقبل نقصك البرش 

 تقبل صفاتك السيئة ..

احتضن نفسك كام أ نت ، وأ حهبا كام يه .. "لكن ال تنىس 

اجملاهدة عىل تغيري الصفات السلبية واستبدالها ابال جيابية ومع 

ذكل تقبل صفاتك السلبية وال تش تيك مهنا ، ال تش تيك من 

قبل جوانبك ت يشء ، تقبل وغري ، أ عمل بأ نه ليس من السهل أ ن ت 

ها ، فهذه ري أ نك مبجرد أ ن تتقبلها َف سوف تُغ اعملالسلبية ولكن 

 "، أ ن تتقبلها سلبياتكاخلطوة ال وىل لتغيري 

تكون انحجًا ، وعندما حتقق  عندمامن اجليد أ ن حتب نفسك 

جنازات كثرية ، ولكن من   أ ن حتب نفسك يف املواقف املُمتازا 
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ن اليت تشعر فهيا أ نك ُمخطئ ،  يع التغيري تقبلت نفسك ستس تط ا 

 من الصفات السلبية ...

 يب ، ومجيعنا منكلص أ درك حقيقة أ نك برش وأ نك خُتطئ وتُ 

ر ف تقبل نفسك جبميع جوانبك ، وحيهنا ستشعجوانب سيئة ، 

ها بقميتك يف داخكل ل نك تعمل بأ ن صفاتك السلبية اليت تتقبل 

منا يه ج نك كاكئن زء م وحتاول تغيريها يه ليست ما يُعرب عنك ا 

 برشي .

قال مارك توين: التغيري ُممكن ، لكن ال بُد هل أ ن يبدأ  بتقبل 

 اذلات.

هذه طريقة لطيفة تساعدك عىل تقبل ذاتك ، أ حِض قلًما وورقة 

 واكتب ما ييل :

 . اكتب صفاتك اال جيابية 

 . اكتب صفاتك السلبية 

واسأ ل نفسك: هل من املنطقي أ ن بعض هذه الصفات السلبية 

متحو مجيع صفاتك اال جيابية؟ هل حتمك عىل نفسك بأ نك يسء 

 من بعض هذه الصفات اليت تس تطيع تغيريها بتوفيق هللا ؟! 

ك؟! وهذا التفكري غري منطقي هل تظن أ ن ال أ مل من ا صالح

عامل نفسك كام تتعامل مع طفكل ، احتوهيا وتقبلها ،  .. حمتًا
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مجيعنا منكل طفاًل يف داخلنا .. أ نت الوحيد اذلي يس تطيع 

وأ نت ر وأ فاكصاحئ ان ُهنا أ عطيك ما دلي من نُمساعده نفسه ، فأ  

 عليك العمل والتطبيق وُمساعدة ذاتك 

 وتبديلها مث اُعل عىل تغيريها ااكتب تكل الصفات وتقبلها جيدً 

 بصفات جيدة ، حنن البرش نس تطيع ، نس تطيع دامئًا .

 

ك رح تتقبل نفسك وأ خطاء املايض ملا تعرف أ نوابلعامية بقكل: 

برش ومانك معصوم من اخلطأ  ، أ خطأ ت مشان تتعمل ، ما 

 مشان تضل تذكر نفسك البرشية بأ هنا أ خطأ ت !!

أ نىس وعيش ، وأ تعمل من أ ي يش بيواهجك ابحلياة ، تقبل 

وأ تقبل أ خطاءك ، طاملا لساتك مع تتنفس َف أ نت نفسك 

قادر حتسن حياتك وتكون أ فضل .. لهيك أ تقبل نفسك 

 بلكيش فهيا وبلكيش صار معك ..

 

 .. شاي بكوب نفسك مع تصاحل ، صاحيب اي
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 تقبل غريك :

 التقبل ، أ ن تتقبل هذا الشخص كيفام اكن

ن كنت ال تتقبل وجود فالن ، وجوده يؤذي نفسيتك ،  ا 

 فابتعد عنه ابخلري ا ن كنت حقًا تشعر بأ ن هذا هو اجليد

ولكن ا ن اكن خشًصا طيًبا ووجوده لطيفًا وهمًما يف حياتك َف 

جيب عليك تقبهل .. بأ ن تقول لنفسك: هو برش وأ ان برش ، 

لس نا اكملني ، ما أ حبه أ ان ليس ابلِضورة أ ن حيبه هو ، 

ورة أ ن ابلِض  اليت أ تفاعل هبا مع الوضع كذا ليَس الطريقة و 

يتفاعل هو بنفسها ، أ تقبل خشصيته وال أ غريها ، اتقبل بعض 

جيابيات ، اتقبل  اتقبل يعين  صفاته ،عيوبه فبالتأ كيد دليه ا 

 أ حب ، كام هو يتقبل بعض صفاتك الغري لطيفة ..

ن أ خطأ  ، حقيق ننا لس نا ة أ  أ ن تتقبل أ خطاءه وتلمتس هل العذر ا 

 اكملني هذه جتعكل تتقبل لك من حوكل " من هيمك أ مرمه"

تقبل أ ن ليس امجليع س يفهمونك ، وأ ن احلياة ليست اكمةل 

مع أ حدمه ال تغضب ،  اختالفكليكون البرش اكملون ، عند 

 تقبهل ..

كام نعمل بأ نه لكام أ حببنا أ نفس نا لكام اس تطعنا أ ن حنب غريان ، 

ولكام تيقنا بأ ننا برش اس تطعنا تقبل غريان ، وأ يًضا حيامن نكون 
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لُطفاء مع أ نفس نا َف س نكون لُطفاء مع غريان ، وعندما نتقبل 

 أ نفس نا سنس تطيع تقبل غريان ، وهكذا ..

 ال ، تقبكلا أ ان تقول،  هو كام تتقبهل أ ن يعين حدمهأ   حتب أ نف

 !احتمكل أ ان

 

 اليت ُرزقت هبا .. تقبل حياتك

ن كنت فقرًيا ، مريًضا ، ال متكل مزناًل ، مل تمُكل دراس تك ،  ا 

 امتم، زوجِك قليل الاه نكديهعائلتك ليست مثالية ، زوجتك 

تقبل ذكل بلك حب ، وأ كرر بأ ن التقبل ال يعين أ ن تصرب ع 

عادة التعريف .. يشء ال حتبه ، ولكنه .. اي  ا اليه ال أ ريد ا 

هذا أ فضل من اًل أ ن تتقبل نكد زوجتك بلك حب ف مث

ُمشاحناتك معها طيةل الوقت دون أ ي تغيري ، عندما تتقبل 

ُتخفف ، ولكهنا س   نكديهستتغري يه ، "ال أ قول كل لن تبقى 

 من نكدها كثرًيا"

لكنك و وأ ن هذا هو ِرزقك  هائةلعندما تتقبل أ نك ال متكل أ موااًل 

ح ابكل ، ، سرياتتسعى وتتولك عىل هللا وتعمل أ ن رزقك عنده 

أ فضل من التذمر والشكوى من ال وضاع ، لن تنتفع من 

 الشكوى والتذمر أ ي يشء .
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، اليشء الوحيد اذلي يُصعب عيل تقبهل ، هو أ ن كيف  !" أ تعمل

ل حدمه أ ن ال حيب الشاي؟ كيف يتذلذ بأ ايمه؟ ما املرشوب 

ن الشاي ؟ كيف هل أ ن ... ال مشلكة جيب أ ن اذلي يعوضه ع

 نتقبهل أ يًضا "

ن كنت ال حُتب ُعكل َف تقبهل ، ختيل مك من ال شخاص ال  ا 

 ميلكون ُعاًل !! مك من ال شخاص عاطلون ؟

ن مل تكن  حتب  ه يف َف تقبهل حالًيا حىت جتد ما حتب تعمهلما ا 

من وضع ال حيبه ولو  يتذمرالوقت املناسب ، من الناس من 

هيا غريه ! س يقول كل حالًيا ال اس تطيع وحالًيا هذا  :قلت هل

املوجود! فتقبل وعش ُمراتًحا سلمي البال ايفىت .. وحني توفر ما 

 يُناس بك دع التقبل جانًبا وغري وضعك لل حسن ..

عند التقبل تشرتي راحة ِمزاجك ، ولكن من التذمر لن تس تفد 

 شيئًا .

 العبارة الرائعة:ُخذ هذه 

ليست الشجاعة أ ن تقبل الرأ ي اذلي يعجبك ، بل الشجاعة أ ن 

 أ محد الزايت  تتقبل الرأ ي الآخر.

 كل س ُيفتح -ال الم حىت - يشء لك هبا تَتقبّل اليت اللحظة يف"

 ُمقتبس "!الباب
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لقد أ رسلت أ خيت نور صورة مجيةل ذات يوم ، ةمت حِبفظها من 

 الفقرة ..أ جل نقلها لكتايب يف هذه 

يقول: "أ ِحط نفسك ابذلين يُدركون أ ن العالقات  الاقتباساكن 

 اال نسانية أ ساسها التقبل وليس التحمل ..

 يتقبلون فكرة أ نك قليل الالكم ال أ ن يتحملوا قةل الكمك ..

يتقبلون فكرة أ نك خشص كتوم ال أ ن يتحملوا فكرة أ نك ختفي 

 "يتحملوا مصتك .يتقبلون هدوءك وليس أ ن ،  شيئًا عهنم

 

 وجدي ،متاًما  يالمئك خشص يوجد ال"وُهناك اقتباس يقول: 

 ابلبقاء انترغب ل نكام ، أ جهل من وتتنازل أ جكل من يتنازل خشص

 ." مًعا

ست فأ نت ل ودقق معي ُهنا عىل لكمة ترغبان يف البقاء مًعا ، 

 تُتعب نفسك ال،  حباجة لتقبل خشص ال ترغب يف بقاءه حبياتك

بيامن مع من حتب َف أ نت وحدك ستتقبهل كام ،  أ ش ياء كهذهيف 

 يتقبكل .

َف أ رح قلبك يف التقبل ، وأ رح عقكل ابلتسلمي هلل ، وأ درك 

  يقينًا أ ن للك يشء حمكة وخري كل وال يش يضيع عند هللا .
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 مبا تلئةٌ تم  عينيك تكون أ ن عىل الرضا ، عىل تدرب: ُمقتبس

 ترُشق اليت الصباحات الهادئة ، عىل ال ايم ُحب عىل دليك ،

 الامتنان تعملّ  وأ حبّتك ، نفسك عىل مطمئنًا الشمس مع فهيا

 تعمل اء ،ال صدق البتسامات لنبااتتك ، لكتبك ، لطعامك ،

 كرمي . ربي  لها ل ن راضية بنفس   تعيش أ ن
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 أ مجل وأ دئف املشاعر ، واللحظات ..

 لشخص حتبه. احتضانك ☀

 املطر.الرقص حتت  ☀

 كوب شاي ساخن قرب املدفئة. ☀

 حلظة خشوع يف الصالة. ☀

 أ حب ادلعوات ا ىل قلبك. اس تجابة ☀

 أ صوات الرعد يف ليةل ش توية. ☀

 حلظة حتقيق حلمك. ☀

آن الكرمي. ☀  حفظك للقرأ

 تناوكل لوجبة حتهبا. ☀

 السري يف ليةل صيفية هادئة. ☀

 الكتابة/القراءة عىل ضوء الشمعة. ☀

 حتبه.ُمشاهدة ُمحارضة أ و برانمج  ☀

ب. ☀  دعوة من َمن حُتِ
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 قبةل من طفل. ☀

 كوب شاي وكتاب. ☀

 ُمشاهدة مكتبتك تكرب. ☀

 رؤية عائلتك ُسعداء. ☀

 رحةل مع أ صدقائك. ☀

 حتقيقك ل هدافك. ☀

 كوب شاي ومنظر طبيعي. ☀

 كوب شاي مع من حتب. ☀

 جناحك يف جمال حتبه. ☀

 ُمساعدتك لشخص حمتاج. ☀

 رمس ابتسامة عىل وجه وقلب أ حدمه. ☀

  

 لسابقةا حماوالتك من قدراتك عىل حتمك ال كل، فرصة يوم لك”

 حياتك ، احباط اي يف تفكر وال جديد من ابدأ   يوم لك

 ُمقتبس “. أ نت مسؤوليتك وسعادتك
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 لست وحدك 

 أ تتذكر فقرة : "وهو معمك أ ين ما كنمت"؟ أ ظنك مل تنساها ..

أ نت لست وحدك .. استشعر ذكل ، فكر هبا بقلبك ، ا ن هللا 

معك يف لك حني ، يف لك اثنية ، يراك ، يسمعك ، يشعر بك 

ن ُكنت وحدك يف ُمنتصف الليل وي ،  تك شغل قلبك قصة أ مل ا 

وأ حزنت روحك ، فتذكر أ ن هللا يراك ويشعر بك يف تكل 

 اللحظة وأ نك لست وحدك كام تظن ..

ال   َوَرقَة   نْ مِ  تَْسُقطُ َوَما)
ِ
 كيف بدموعك الغالية!( ف يَْعلَُمهَا ا

 

 لست وحدك ، هللا ُمحيط بك دامئًا ..

 لست وحدك ، املالئكة تُرافقك وتُصاحبك يوميًا ..

لست وحدك ، فا ن الرمحن الرحمي موجود جبانبك حيًا كنت أ و 

 ميتًا ، ال يرتكك ..

 من لكلست وحدك ، َف هناك الكثريين تمن حيبونك أ كرث 

 يشء ، من حيبونك بال أ ي يشء

َف نفسك اليت بني جنبيك يه أ قرب صديق لست وحدك ، 

 دليك ..
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 قة:اإشر

 لكه أ مره نا   املؤمن، ل مر جعًبا يقول النيب صل هللا عليه وسمل:

ال ل حد ذكل وليس خري، هل ن للمؤمن، ا   كرش رساء أ صابته ا 

ن هل، خرًيا فاكن  .هل خرًيا فاكن صرب رضاء أ صابته وا 

لهوى ا ن هو اعن  ق، وما ينط ملسو هيلع هللا ىلصمن قال هذا الالكم؟ النيب 

 ا ال ويح يوىح ..

 أ مورك ولك قصصك ، لكأ نت كـ مؤمن ، ا ن أ مرك لكه خري ، 

كيف ال يكون خري وسعادة كل وقد كتبه وكتب حياتك لُكها 

 أ رمح الرامحني؟! 

ن أ صابتك نعمة ، رساء ، فاشكر هللا ،   {ِزيَدن مُكْ َل   َشَكْرمُتْ  لنَِئ }ا 

ن أ صابتك  رضاء ، مه ، تعب ،  ور فأ نت مأ ج .. مرض ، اصربا 

ال  اصرب،  هذاعىل تعبك هذا وصربك  ، وما جزاء الصابرين ا 

َ  ا ن}تُسعدمه وتُرضهيم ، وقال تعاىل:  أ ش ياء .  {اِبرِينَ الص   َمعَ  اّلل 

لو تأ ملهتا! هللا معك أ هيا الصابر .. هللا معك  الآيةاي مجلال هذه 

 ال حُتزن قلبك امجليل ..ف ..

20/6/2222 
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  ذا أ صابه مه أ و تعب .. يأ س ُهناك من الناس من ا 

 اكن .. همام وكآبة، وأ صبح يتلكم بسلبية  وتشاءم

وضعك وهمام اكن مهك ، ال حيق كل أ ن تيأ س وجتلس 

 يف قوقعة التشاؤم .. ال حيق كل .

 من هللا ا ىل وأ حب خري القوي املؤمنوتذكر هذا احلديث: "

 اس تعنو  ينفعك ما عىل احرص ، خري لك ويف ، الضعيف املؤمن

ن. تعجز وال ابهلل  كذا اكن تفعل أ ين لو تقل فال يشء أ صابك وا 

 لُع تفتح لو فا ن ، فعل شاء وما هللا قدر: قل ولكن وكذا

 " الش يطان

 حلظات حياتك امجليةل .ُكن مؤمن قوي ابهلل ، يف لك 

ن أ صابتك رضاء ال تُعاتب هللا وال تسخط ،  ومل  هللا رحميا 

يكتب عليك أ ي قصة وأ ي فكرة أ اًي اكنت ا ال خلري كل ، هللا 

اصرب  ، هللا خيتربك ، امتحاانتميتحنك ، فهذه الفانية لُكها 

 عليك كر ِنعم هللاواحتسب واجعل ُحسن ظنك ابهلل كبري ، وتذ

هنا كبري   ال تُعد وال حُتىص ..ة ، ا 

ليك من مجيع من حوكل ، ا ن هللا قريب   ن هللا أ قرب ا  ا 

 ِمنك وميكل حاًل مجليع مشالكك ..

ذا)   ( قريب فا ين عين عبادي سأ كل وا 
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: هللا يعمل بك ، يعمل بضيقك ، يراك جُتاهد لتكون أ فضل مهسه

، يعمل أ نك حتاول أ ن تكون خبري ، ويعمل كيف أ نك حتملت أ ش ياء 

ُمرة وجتاوزت مواقف أ ملتك ، هللا يعمل ، وِعمل هللا بذكل يكفيك 

 لتطمنئ ..

آية : تؤثر يب  ن يِن } أ
ِ
موىس  كيف أ ن هللا أ خرب {َوأ َرى أ مْسَعُ  َمَعمُكَا ا

، يسمع ويرى ما حيصل ، مل يقل هل أ ان معك فقط ، بل  بأ نه معه

 أ مسع ايموىس وأ رى فاطمنئ أ نت وأ خيك ..

ك ا ن مه تعبك ويسمع أ نني روحك ال تقلق ..فا ن هللا يرى 

ن هللا معك ،  أ يامن كنت س تحتويك رمحة هللا ويف مؤقت وا 

أ قداره س بحانه رمحه ولُطف ال تعرف عهنم شيئًا ، أ ليس هللا عىل 

لك يشء قدير؟ فلامذا تُشغل ابكل مبشلكة أ و مه أ و قصة! 

 والقدير س بحانه ال ينساك ، س يفرج مهك وحيل مشلكتك ..

ن هللا قادر عىل جعل املس تحيل "بنظرك" واقًعا تعيشه ، وال  ا 

تنىس تكل ال ش ياء اليت كنت تمتناها وصارت واقًعا تعيشه ، ال 

تنىس أ ن هللا رحمي حباكل ولن يرتكك يف ظرف ال حتبه ، 

س يفرهجا وس هتون ، وس تكون خبري ، اطمنئ فليس بأ قداره 

ك ب مجيع أ ايم هو اكتس بحانه أ ي خطأ  حاشاه ، طاملا أ ن هللا

كن ُمطمئنًا ، وعش هذه احلياة جيًدا قبل أ ن ترحل وأ قدارك ف

 أ نت يف حفظ ورعاية هللا ، يسمعك ويراك .. ..
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اًرا س تغفاجعل من هذا اهلم اذلي حتمهل اوكنصيحة لطيفة ، 

وس تجد الراحة بدأ ت  اقرتب من هللاكثرية ، ومحًدا وأ ذاكًرا 

تسكن فؤادك ، عند ُمدامهة ا حدى املشالك حلياتك ، اس تعن 

ابهلل ومق حبلها ال تؤجل وال جتعل أ ي ُمشلكة تذهب معك 

ن مل تس تط  ها ع حلها حالًيا فميكنك جتاوزيوتُشاركك أ ايمك ، ا 

حىت حُتل ، املهم أ ن ال تُقلق نفسك بأ ي يشء ، فمل نأ يت لهذه 

 س نعيش س نوات قليةل مث نرحل فلنعيش خبريادُلنيا لنحزن .. 

 وسعادة كيفام اكنت احلياة ..

أ ضف هذه اللكامت لفقرة " ال توجد ُمشلكة بال حل ، يف 

  " 482الصفحة 

قال صل هللا عليه وسمل: ا ن هللا ليحمي عبده من ادُلنيا : غمية 

 مريضه. أ حدمككام حيمي 

ختيل أ حد أ حبابك مريٌض ابلسكري ، يُريد أ ن يأ لك حلوايت 

 وأ نت تعمل بأ هنا تِضه كثرًيا ، أ ترتكه يأ لكها ؟! 

ابلطبع ال ، أ نت س متنعه ل جهل ، س متنعه ل نك حتبه وال تُريد أ ن 

يِض نفسه ، وهلل املثل ال عىل ، قد حيرمك هللا من بعض ذلائذ 

كرر دامئًا ما نُ نفسك ، ادُلنيا وهو يعمل أ نه لو أ عطاك لفسدت 

ونُعيد بأ ن هللا أ رمح بك من أ مك وأ بيك ، أ رمح بك من نفسك 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

394 
 

، ملاذا ال تسكن هذه العبارة قلبك وتتيقن أ ن هللا حقًا أ رمح بك 

من نفسك! ل نه لو سكنت قلبك هذه اللكامت َف س تكون 

مراتًحا وأ نت تعيش لك يوم بسعادة كبرية ، َف طاملا أ ن هذا 

قربك ولست وحدك َف ملاذا حتزن وعىل ماذا الرحمي معك وب

 ، وهللا معك دامئًا .. حتزن؟ ا ن اكن هللا معك فأ نت خبري 

ْصرِبْ " ، "قريبٌ  فا ين"
 
ن كَ  َرِبّكَ  ِلُحمْكِ  َوأ

ِ
 "ِبأ ْعُينِنَا فَا

لست وحدك ، هللا معك ، هللا بقربك ، مك حنن سعداء هبذا 

ته ومعرفه ابال سالم ومبعرف  الِرزق وهذه النِعمة ، بأ ن أ نعم هللا علينا

أ ننا عىل دين حق ، ومعرفة أ ننا نعيش برمحة هللا وبرعايته لنا .. 

آن معنا .  محًدا هلل أ ننا مسلمون .. وأ ن القرأ

 لست وحدك .. هللا معك

وهو يف بطن احلوت وظلامته س يكون معك  يونس من اكن مع

 وأ نت يف ظلامت احلياة

براهمي وهو داخل النار  ، لن ينساك وأ نت تتقلب من اكن مع ا 

 بني نريان قلبك

كام" ، ضد فرعون أ كرب من اكن مع موىس وهارون "ا ين مع

 ضدك معك طاملا أ نك عىل احلق ولو اكن س يكونطاغية ، ف 

 املاليني ..
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ا ن هللا معنا دامئًا ، فقط تفكر بقول أ ن هللا ، جل جالهل ، 

 عك ؟ مبعظمته ورمحته ، مكل الكواكب والعاملني مجيًعا ، هو 

دلوةل يقف معك بيشء لتشقلبت فرًحا أ ن هناك  ارئيسً لو اكن 

أ حد معروف وقوي معك!! رمغ أ ن هذا البرشي فاين ، ليس 

 من بيده ، رب العاملنيابلقوي لوال فضل هللا ، هلل املثل ال عىل 

ن ك حني يكون معك مفن سيس تطيع أ ن يكون عليك! ءلك يش

ذا» مع هللا الرحمي وس يكون معك حمتًا ، َف من رمحته قال:  ا 

َب  يل   العبدُ  تََقر  ا ا  بُْت  ِشرْبً ليه تََقر  ذا ِذَراعًا، ا  َب  وا   ِذَراعًا يل  ا   تَقَر 

بُْت  ذا اَبعًا، ِمنْهُ  تََقر   !هللا ما أ رمحك اي .«َهْرَوةَلً  أ تَيُْتهُ  مييش أ اتين وا 

 أ ننا نعبد هذا الرب امحلد هللك عىل عبادك .. حن، اي هللا ما أ  

 علينا بنعمة عبادته . امنتأ نه  وامحلد هلل

أ قدار هللا لكها فهيا لطف خفي ورمحه كل ، وخري كثري ، ولو 

 كنت ال تشعر هبا الآن فال ايم كفيةل بأ نك تدركها ..

ا ن هللا يرسل احملن ليك تكون أ قوى وليك تعرف املزيد ولتقرتب 

 أ كرث ، ويرسل مع احملن لطف خفي ..منه 

ضع ثقتك التامة يف هللا فقط ، يف مجيع أ ايمك وأ وقاتك ، 

وس تعيش بدل احلياة عرشة ، ستس متتع حىت يف الظروف 

القاس ية ل نك تعمل أ هنا أ تت من أ جل أ ن تقربك من هللا ، أ تت 

 ومعها نضوج جديد كل ، وما أ مجل اال نسان الناجض .
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ن الرمحن يُرسل مع  لك اختبار عون ا اليه ، ف مع العرس ا 

ُهناك يرس ، فأ نت خبري ال تظن غري ذكل ، وما حتمهل الآن هو 

 مناسب ل ن حتمهل ، وأ نت تس تطيع أ ن تكون سعيًدا ..

 قلبك يف احلديث هذا ليكن ، تنساها ال ، "خري هل لكه أ مره ا ن"

 ظاهرة يف اكن ولو ، كل خري هو هللا ما يقدره لك بأ ن وتيقن

 تفأ ن "عىس أ ن تكرهوا شيئًا وهو خري لمك" ، ، ذكل عكس

لهية احلمكة تُدرك ال حالًيا  صيلتف  وللك حمكة يشء للك ، اال 

 ، رتككي ولن حاشاه يُضيعك لن هللا أ ن ثق ، حتزن فال حمكة

 الرمحن أ ن اطامل ، تقلق فال ، لقلبك خري يه أ قداره لك بأ ن وثق

،  خريو  حمكة يشء فللك يشء أ ي عىل حتزن فال ربك الرحمي

 .. تنساها ال ، خري هل لكه

 

ما يُزجع قلبك ويقلقك سيُبدل هللا ماكنه سعادة ويعوضك عنه 

نك عليه وحاشاه أ ن جيعل ظ ثق ابهلل وتولك ابلفرج والفرح ، 

خييب ، َف هو القائل س بحانه: أ ان عند ظن عبدي يب ، ولك 

مل أ  اخلري ولك الظن احلسن فيك ايرب ، وحاشاك أ ن خُتيب 

 أ ي عبد ..

،  س ُتدركها يف الآخرة عظمية ، ا ن مل تُدركها الآن ف حمكة هللا

 فاطمنئ ايصاحيب ، ا ن هللا معك يسمع ويرى ..
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 وقتك أ غىل وأ مه ما متكل

ي ، اليشء اذل ل هنا عن أ مه يشءيف كتايب ، فقرة  أ مههذه 

ستتحسن لك حياتك حني تُديره جيًدا ، س تحصل عىل كنوز 

تقانه ، حيهنا س ُتعطي ل تنظمهيف أ ايمك حني  لك وتتعمل همارة ا 

يشء حقه ، للفرفشة والتسلية حقها وللعمل واال جناز حقه ، 

لدلنيا حقها وللآخرة حقها ، لنفسك ولعالقاتك ، س تعرف أ ين 

جيب أ ن يكون أ غلب وقتك وأ ين ال جيب أ ن يكون ، أ ين تُعطي 

 .من ُعرك المثني وأ ين ال تُعطي دقائق ساعات

يُدرك قمية الوقت اذلي ميلكه ، يعمل أ ن مخسة  .. َمن احلكمي

آين .. بدل من ا ضاعهتا  وعرشين دقيقة يس تطيع فهيا قراءة جزء قرأ

 يف أ ش ياء ال نفع لها ..

 يعمل أ ن دقيقتان يس تطيع فهيام صالة ركعتني ..

 ودقيقة أ خرى يس تطيع فهيا ترديد أ ذاكره ، ودقيقة اثنية يس تطيع

حدى   النِعم اليت حُتيط به ..التفكر فقط اب 

 وجتد من يقول : ليس دلي وقت ليشء!!

آخر ، ليس أ ن تكون مشغواًل  الانشغال يشء واال جناز يشء أ

 يعين أ نك تُنجز ، بـ ماذا تنشغل أ غلب وقتك؟!
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 مجيعنا دلينا أ ربع وعرشون ساعة ، أ ين تذهب؟ 

ل ساس يات احلياة اكلنوم والطعام وما ا ىل ذكل ، أ ال ُخذ مهنا 

جد دليك ساعة واحدة يوميًا لُتخطط ولتطور خشصيتك؟ يو 

لتنجز ُعاًل ةمت بتأ جيهل منذ س نوات! لتقرأ  ِجزًءا من شفيعك 

آن الكرمي؟!   وصديقك ادلامئ القرأ

دارة وقتك جيًدا ، رتب أ ولوايتك يف  ال تقل ال وقت دلي ، مق اب 

 . ، وحيهنا س يكون دليك وقت انفع وُمسيل هذه احلياة

دارة الوقت   ..قهاحتقي من أ مه اال جنازات واملهارات اليت عليك ا 

 كام قيل: املقت ا ضاعة الوقت.

منا يه أ ايم قالئل وس متيضلن تعيش ُعر نوح عليه الس  الم ، ا 

 ، فال حتياها بوقت ضائع ..

جناز حققته يف حيايت ن أ مجل ا  داريتهو  ا  ت ا  قاين ملهارة لوقيت ، وا 

دارة الوقت جيًدا .. وال يوجد هذا اال جناز ِبال تعب عىل نفسك  ا 

 وُمجاهدة لتصل ِلام ترغبه ..

 ستس متتع حبياتك حني تنظم وقتك جيًدا ..

بعض و  لن يعجب هذا الكثريين ، ولكن يكفي أ ن يعجبك أ نت ..

 ال شخاص الرائعون .
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لك  أ بًدا ، وس ُتحاسب عىللك اثنية تذهب من حياتك لن تعود 

 اثنية من حياتك ، ال تنىس ذكل ..

 احرص عىل وقتك ..

ستُسأ ل عن هذا الوقت ، هذا العمر اذلي حتياه ، ) التزول 

 قدم عبد يوم القيامة حىت يُسأ ل عن ُعره فامي أ فناه ..(

مجيع ا جنازاتك ومصاحلك وأ عامكل مبنية عىل الوقت ، الوقت 

ن مل ا  اذلي تُعطيه لهذه ال ش ياء سينفعك فا ن اضعته مل تس تفد ، 

، فا ن أ ضعت وقتك  س تفعل ماهو غري هممتفعل ماهو همم ف 

ضاعت عليك أ هدافك ومشاريعك وأ عامكل ، وعىل ماذا ؟! وما 

 هو أ مه ؟! املقابل اذلي يس تحق أ ن تُضيع ما

أ نت عبارة عن ثواين وساعات ، َف كام قال احلسن البرصي: اي 

منا أ نت أ ايم فا ذا ذهب يومك ذهب بعضك . آدم ا   ابن أ

كن غيوًرا عىل وقتك ، وال جتعهل يذهب فامي ال ينفع وال يُسعد 

 وال يكون خرًيا كل ..

هذا الوقت كزن وثروة كل ، ال جتعل أ ي يشء يأ خذ منك هذه 

أ مهية الوقت ، كن فًذا ، كن عظميًا يعمل  الرثوة ، اعرف وافهم

 كيف يُدير وقته وعىل ماذا ..
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اجعل كل عادات يومية لطيفة تنفعك يف ادلارين ، واجعل طلب 

عىل  ك وتعرفن أ مه عاداتك اليومية ، تعمل دينالعمل الرشعي م

هللا ، خصص ساعات من يومك لهذا ، تعمل س نة رسوكل 

ا اكن هللا عليه وسمل ،وماذ وطبقها ، تعمل كيف اكن يعيش صل

 يفعل ، شوق نفسك للجنة ..

جيابية ال ميكنك تركها ، عادات يومية تعود  اجعل كل عادات ا 

 ابلنفع كل والسعادة ..

 حيهنا س تحيا بدل احلياة عرشة .. حياة سعيدة لطيفة ..

دقيقة لك يوم ، وهذه ادلقائق أ مه  1440هللا رزقك  وتذكر أ ن

 كزن أ نت متلكه وتس تطيع استامثره ..

 

ن الساعة اليت تذهب من ُعرك  اجهتد يف اس تغالل وقتك ، ا 

 لن تعود ، وال يعين تنظمي الوقت أ ن ال تُرفه عن نفسك!! الك

متتع مبا يُريض هللا وابملُباحات ، عش ُمس متتًعا حبياتك ، بوقت 

ليك ، ك ن تفتُمنظم وليس ضائًعا  ح ُهنا وُهناك بال أ ي نفع يعود ا 

لكرتونية ملدة ساعتان وثالثة!! دردشة فارغة فقط!! هذا  حمادثة ا 

جرم كبري .. اخرب من يعرفك بأ نك س هتمت بوقتك وعلهيم تقبل 

ن اكنوا أ صدقاء حبق ..  ذكل ا 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

331 
 

ا ن وقتك أ غىل من أ ن تُضيع منه حلظة ، اشغل وقتك ابذلكر ، 

، هذه احلياة مزرعة ، حديقة ، ازرع هبا ما ال جتلس صامتًا 

 س تحصده يف الآخرة ..

حنن حياتنا لكها هلل ، اجعل لك تفكريك هلل ، لك قلبك هلل ، 

 ووقتك .. اجعهل هلل ..

جاهد نفسك وعدوك الش يطان ، ال تُشغل وقتك يف توافه 

 ال مور ..

 ؟! ما أ كرث يشء يأ خذ من وقتك يوميًا

 .اسأ ل نفسك هذا السؤال .

ن الصحة وا  يذهبوا .. لفراغ رأ س املال ، اس تغلهم قبل أ نا 

 

 

 ال..  الآنيًدا سع  كن ، حياتك من دقيقة بلك تس متتع كيف تعمل"

 احلارض وقتك يف اكن سواءً  ،سعيًدا  ليجعكل ما خشًصا تنتظر

 قتبسمُ ." الوقت هذا مثني هو مك يف فكر ، املس تقبل يف أ و

 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

339 
 

 اإلشراقة  األوىل:

 متان مغبون فهيام كثري من الناس هللا عليه وسمل: نع قال صل 

 الصحة والفراغ .

هذه النعمتان حنن حمظوظون هبام ، هذه النعمتان حنُن حُنسد 

 علهيام .. الصحة والوقت ..

فاس تغل هذه النِعم قبل أ ن تذهب ، فال يبقى يشء يف هذه 

 الفانية .. 

 

 ُمقتبس مجيل:

.. ُعرك منك يرسق أ حد ال  

 ينفعك ال وما ال مور لسفاسف مبتابعتك فيه تفرط اذلي أ نت

ضاعة معرفته  .الاجامتعي التواصل وسائل عىل الوقت وا 

 

فلو علمت أ مهية وقتك وأ مهية لك دقيقة يف حياتك ملا هان عليك 

 أ ن توزعها هكذا ابجملان للجميع ..!
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 اإلشراقة  الثانية:

دليك لقراءة  صفحة وال وقت 522عندما تُفضل قراءة رواية من 

آن ، ملن ال ولوية ُهنا ؟ وهناك اقتباس يقول:  يف ريخ ال جزء قرأ

آن هاجر للكتب قارئ  .للقرأ

 ل ي يشء تُعطي الوقت ال كرث يف حياتك؟ 

 حنن يف زمن الرسعة ، رسعة زماننا رهيبة ..

آخر ..! ال ذهب عام وأ ىت أ  ال ترى ا 

 لك يشء يسري برسعة ، زماننا هذا ُمناسب جًدا لتحقيق

ال هداف فنحن منكل الكثري من ال ش ياء اليت تُساعد عىل ذكل 

. 

الصحابة الكرام والسلف الصاحل مك من اال جنازات حققوا ؟ ورمغ 

ال أ ربع وعرشون ساعة ..!  هذا مل ميلكوا ا 

حياربون أ يًضا ، وينجزون ، ويتلقون دروس العمل ، ويربون 

هنا اهلمة العالية والربكة أ بناءمه ، كيف ذكل!   .. يف الوقتا 

 أ نت ماذا تفعل يف حياتك؟ هل تأ لك وتنام فقط؟!
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 وال تكن خشًصا عاداًي ايصاحيب ، ال ترحل من هذه ادُلنيا ا ال 

كل أ ثًرا حس نًا ، انفًعا ، وذكرى لطيفة بني الناس ، ال جتعل من 

 نفسك شيئًا عاداًي .

تستيقظ .. تعمل .. ومهك كيف س مييض هذا اليوم .. ختدل ا ىل 

 ببعض ال فاكر الروتينية املُمةل .. النوم

رتب كل أ هدافًا مجيةل كام ُقلنا يف فقرة ال هداف ، اكتب لك ما 

ال لتكون  حتب واميش خطوات لتنفيذه ، َف مل خُتلق ال حالم ا 

ذن هللا ، مل يضع ربنا الرحميواقعً  ك ا ال ذكل احلمل يف قلب ا اب 

 ليُساعدك عىل حتقيقه ، َف مق .

 عن املُشتتات ورتب أ ولوايتك وجاهد لتنظم وقتك .. ابتعد

أ ين لطاملا ُعرفت بني عائليت وأ صدقايئ ب أ ان همووسة يف وقيت ،

تراين أُمسك دفرًتا يوميًا وأ ركض من هدف  وقيت ، أ قدسفتاة 

آخر بلك متعة وذلة ، لك دقيقة أ عمل أ ين تذهب وعىل ماذا  ا ىل أ

 ، وقتزنة تمتعة حياة متوا أ عيش ،، وللك يشء وقٌت دلي 

للفرفشة ووقت للعمل عىل أ حاليم وأ هدايف ووقت للعائةل 

ن رأ يتمع أ حصايب ووقت للخروج   وهكذا ، فأ ان دلي قناعة بأ نه ا 

خشًصا انحًجا فاعمل أ نه يستمثر وقته ، ال يوجد أ مجل من التنظمي ، 

 فالعشوائية من صفات لوس يفر .. 
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 تمن تعرفهم ، ولكن طاملا ا جنازك البعضهذا اال جناز رمبا يُزجع 

 من حوكل انزعاجيُسعدك وانفع كل وهمم .. فال هيمك ُمطلقًا 

طاملا هذا اليشء انفع ملس تقبكل ومفيد يف حياتك وال يِضمه!! 

طاملا أ نت تُنجز أ ش ياء تُسعد روحك فيكفي .. ال هتمت ملن يعيش 

 يف عشوائية وينتقدك عىل حياتك أ و أ سلوبك .

دف  من ينظم حياته وأ وقاته وبني من يعيش بال هفرق كبري بني

 .. تنهتييوبكركبة ال وال غاية 

دارة الوقت ، و يذ ، ايهل من تعب ذل ستتعب حىت تُتقن همارة ا 

 من أ مجل قوانني احلياة أ ن تتعب حىت حتصل عىل ما تريد!

جناز ر  حتصيهلل ن اليشء اذلي تتعب يف  ائعة ودامئة يكون هل ذلة ا 

 اذلي يأ يت هكذا بال تعب ..، عكس اليشء 

 

:الثالثةاإلشراقة    

يف زماننا هذا يوجد ُملهيات كثرية ذلكل من النادر أ ن جتد خشًصا 

ن وجدت هذا الشخص يف حيايت  يُدير وقته بشلك جيد .. "ا 

 ، سأ هديه كواًب من الشاي"

 ُممزية ومجيةل جًدا .. وانحجة .. ما تكونياء النادرة دامئًا ش  ال  
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 املُلهيات ، وأ ولها .. وسائل التواصل الاجامتعي. من مضن هذه

لقد أ لهت الكثريين ، جتد خشًصا هدفه اال كثار من املعارف 

ال  واملُتابعني عىل هذه الش باكت وتضييع وقته يف البوس تات اليت

 وال تُغذي العقول .. تنفع

اجليدة والرائعة  تمن يس تخدمون هذه املواقع يف  النس بةُهناك 

عن  بتعادالاالفائدة للناس ، ذلكل أ خربتك يف فقرة نرش العمل و 

مواقع التواصل بأ نه هناك مايُفيدك ُمتابعته وهناك ما يُضيع وقتك 

 المثني ، هؤالء ال شخاص ال اكبر .. أ ان أ س متتع مبُتابعهتم ..

 اليوم وال غًدا .. كال تنشغل بتوافه ال تُفيد

ويوجد فيه  العامل رائعاس متتع حبياتك بعيًدا عن تكل التوافه ، 

 الكثري من ال ش ياء املُمتعة ، اس متتع حبياتك جيًدا .

 

من أ جل سعادتك ، هذه ال ايم اليت من أ جل ذاتك و  اُعل

عىل هللا  ، فاُعل وُكن متوالًك  تتعب فهيا سزتول وسيبقى أ ثرها

 دامئًا ، ال ايم متيض ومتيض فال تدعها متيض عىل ال يشء ..!
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:الرابعة  اإلشراقة   

ال تقل الوقت مييض ، استمثر هذا الوقت ، العاقل ال ينظر و 

 يقول ، العاقل يتفكر ويفعل ..

دراكك  دراكك أ ن وقتك مييض! وما اال جناز يف ا  ما الفائدة من ا 

 لتوافهل أ ن الوقت هو احلياة وأ نت ال تفعل يشء! عندما تُعطي 

احلياة  يف اكجللوس بصحبه أ انس فارغون ُعلهم من هذا الوقت

كل ذاال لكرتونية ابلساعات ، وما ا ىل هو المنمية ، اكحملاداثت 

 فأ نت تعطي من ُعرك وحلظاتك! 

دراكك ذلكل دون تغيري أ و  تطبيق؟!  ما الفائدة من ا 

وب شاي ك تايب هذا أ خربك ، أ جلس معك بصحبةفأ ان ُهنا يف كِ 

تحيا جيًدا س   ل خربك ، وأ نت يتبقى عليك التطبيق والعمل ، و

ن .. لقك أ ثر حسالواحد أ عامًرا كثرية .. س متوت وخ دل العمر، ب

س متوت وقد أ خذت قدًرا من السعادة والراحة يف هذه ادلنيا .. 

 وحترهماهيا ، ة فذلال هتون نفسك عليك وأ نت تعيش بعشوائية ال 

 من جامل كثري يف هذه احلياة ..!

آخر يوم كل ، َف تشقلب لفعل لك ما  به حت اعترب أ ن اليوم هو أ

ش دلنيا وأ نت تعيس ، عوبلك شغف وروح ُمبهتجة ، ال تغادر ا

  أ نت خملوق مكرم عند هللا وتس تحق السعادة ، واس متتع ف
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املؤمن سعيد ل نه يعرف حقيقة ادلنيا وحقيقة أ ن لك يشء زائل 

 فلامذا حيزن وعىل ماذا حيزن!!

 :هللا رمحه عثميني ابن الش يخ قال

 قلبه يف طمأ نينة أ شد وال صدًرا أ رشح وال اباًل  أ نعم أ حدا جتد ال

ن حىت أ بًدا، املؤمن من  انرشاحا الناس أ شد فاملؤمن فقريا، اكن وا 

 قول شئمت ا ن واقرؤوا صدًرا، الناس وأ وسع اطمئناانً  الناس وأ شد

 نحيينهفل  مؤمن وهو أ نىث أ و ذكر من صاحلا ُعل من: "تعاىل هللا

 ".يعملون اكنوا ما بأ حسن أ جرمه ولنجزيهنم طيبة حياة

 اإلشراقة   اخلامسة:

هذا الوقت اذلي متلكه تس تطيع فيه قراءة أ ذاكر ستثقل مزيانك 

 يوم القيامة ، فال تفوت هذا ، استمثر ..

يمتىن املوىت العودة للحياة من أ جل ُعاًل صاحلًا ، والباقيات 

 الصاحلات تنتظرك ..

، هللا أ كرب  هللاتس تطيع قول: س بحان هللا ، امحلدهلل ، ال ا هل ا ال 

.. اجعل كل ورًدا يوميًا من هذه ال ذاكر ، اقرأ  ابلعدد اذلي 

 تس تطيعه فا ن اذلكر ال حمدود ، وانظر للربكة  يف وقتك .



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

332 
 

 اإلشراقة   السادسة:

عىل اس تغالهل فامي يُريض هللا  فاحرصوقتك هو ُعرك ، 

ويُرضيك ، حني تُنظم وقتك س تكون أ ايمك ُممتعة جًدا ، ذليذة 

مليئة ابال جنازات ، حني تبتعد عن سفاسف ال مور وتنشغل  ،

ك ، ونظم أ وقات عشهامبا هو عظمي ، ال تضيع هذه السعادة ، 

جيًدا ، افعل ما حتب واس متتع مبا تراه لطيفًا ويُسعدك ، عش 

حياتك كام حتب أ نت وكام ترىض هبا أ نت ، كن مع من حتهبم 

 واسعد نفسك بلك ماهو مجيل فأ نت تس تحق ..

انشغل يف ذكر هللا واشغل وقتك يف تعمل علوم ادلين ، ال تتوقف 

عن طلب العلوم الرشعية همام اكن ُعرك ، صاحب ال خيار وكن 

آن واذلكر وادلعاء  واحًدا مهنم ، اجعل كل أ وراًدا يومية من القرأ

، واخللوة مع هللا ، وُمساعدة املسلمني ، وأ وهلم أ هل بيتك ، 

ية ك ال تفوهتا ، اس متع ا ىل حمارضات دين اجعل كل أ عاماًل يف وقت

آخر نفس ،  عش  اقرأ  الكتب النافعة ،تنفع ، اطلب العمل حىت أ

حياتك مع هذا العمل وحاول نرشه وتعلميه ، افعل ما حتب يف 

ساعة فامي يُسعدك ، حيهنا لن  24ساعات يومك واس تغل ال 

يكون كل وقتًا للنكد وامللل واملشالك التافهة والقصص الفارغة ، 

مبا هو انفع وتمتع ويُسيل روحك بال سأ م  ميلءس يكون وقتك 

 وجضر ..
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اس تغل هذا الوقت يف بناء مزنكل احلقيقي ، مس تقبكل احلقيقي 

تكل  نيف الآخرة .. ابتعد عن ال شخاص الفارغون وابتعدي ع

الفتيات الاليت لك احاديهثم عن ماذا فعلوا وأ ين ذهبوا ، وفالنه 

فعلت كذا ، وغيبة ومنمية ، ونقل الكم يسء ، هؤالء ابتعدي 

عهنم ، وكام قلنا سابقًا بأ ن حناول اصالهحم فا ن مل ينفع ذكل معهم 

فاالبتعاد هو ال فضل ، اعزتيل وال جُتالس هيم ، فا هنم لن يقربوِك 

 ..ا ىل هللا 

هؤالء ينشغلون بتوافه احلياة ل هنم اتفهون ، عقولهن هكذا ، فال 

 تصح جمالس هتم وال ُمصاحبهتم ..

أ ذىك  عادالابتَف عندما تكونني يف قربك لن ينفعوِك ، َف هذا 

 لنفسك وانفع ..

 

دارة وقتك ، ال جتعل س نواتك تذهب عىل  ُكن ُمبدعًا يف ا 

ذا مل تُرتب حياتك عىل طريقتك  يًدا ..فلن تعيش ج  اليشء! ا 

دليك وقت طويل لك يوم ، هذا الوقت كيف يسري ؟ عىل ماذا 

دارة الوقت وتنظميه أ مه همارة تتعلمها .. ن ا   يسري ؟ ا 

اعرف قمية نفسك وقمية وقتك ، قل لنفسك ا ىل مىت؟! س نوات 

 متيض وتذهب وأ نت عىل حاكل !!
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 يشء! ال جتعل ل حد القدرة عىل رسقة وقتك يف ال

خطة وال هتمت ملن لن حيرتم ذكل ، يكفي أ ن هذا  اجعل كل

تفعهل وال جتعل ل ي أ حد قدره  يُسعدك وسيُساعدك ، أ ِحب ما

يقافك ، َف هذه حياتك أ نت فقط ..  عىل ا 

 

 :ومضة

عندما تنظم وقتك ، س تجد أ ن الضغوطات قد خفت أ و 

اختفت ، س تجد أ نه ميكنك التوازن بني ُعكل وحياتك ، بني 

ادلراسة وبني اخلروج وال ش ياء اليت تُسليك ، س تجد العمل أ و 

 أ نك تتوازن وتس متتع يف العمل ويف التسلية ، س تجعل كل

تع مبا عليك فعهل ومن مث تس مت  قاعدة " العمل مث املتعة" تعمل ما

 حتب ، وهكذا ، ولكه يف وقت ُمرتب "عىل كيفك" ..

ه .. حد بس تكون ُمنتًجا أ كرث ، س متكل وقتًا ُحًرا ، ال شأ ن ل  

لهاءك ورسقتك  ستس تطيع الرتكزي أ كرث ، لن يس تطيع أ ي يشء ا 

، وس تبتعد عن املاُمطةل ، خطط ليومك جيًدا واكتب أ مه املهام 

اليت س تفعلها ولو اكنت هممة أ و ُمهمتني مثل دراس تك للامدة كذا 

، وتذكر أ ن ُعرك يف يومك أ و قراءتك ، واُعل عىل حتقيقها 

 وأ نك عبارة عن وقت ..!
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 َف من مثرات تنظمي الوقت أ يًضا:

   س تجد أ نك قادر عىل حتقيق أ حالمك ، وستس تطيع

حتقيق أ هدافك صغريها وكبريها ، ل نك تثق يف هللا 

 وتثق يف نفسك ووقتك بني يديك ُمنظم.

   س تجد نفسك ُمس متتًعا بلك دقيقة من وقتك ، يف

الساعة كذا تُشاهد كذا يف الساعة كذا تفعل كذا ، 

 ، اس متتاعتُس يطر عىل حياتك بلك  س تجد أ نك

س تجد أ ن للك ساعة وقت لطيف ا ن اكن يف العمل 

أ و يف املزنل أ و بأ ي يشء ، كن خشًصا يس متتع بلك 

أ وقاته ، هذا ما أ شعر به أ ان ، وهذه امجل همارة ُممتنة 

أ نين اتقنهتا بلك حب ، ذلكل أ شاركك ما أ راه من 

 مثراهتا .

  . ستشعر أ نك تتقدم لل مام ، أ نك تُنجز 

   س تجد أ ن أ وقات الفراغ رحلت بال عودة "ا ن أ ردت

أ نت ذكل" ! س تجد وقتك ميلء مبا حتب ، ُمنظم 

ن ذاك الوقت الضائع اصبح   تعد ومل قليلوُمرتب ، وا 

ة جتد وقتًا لُتضيعه ..! مل تعد جتد وقتًا تُضيعه يف حمادث

ء ال ، س تحذف لك يشأ و صفحات تتابعهم بال فائدة 

 نفع هل.
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 سابقًا ، س تكون  س تكون خشًصا ُمنتًجا كام قلت

متوازاًن ، وهذا التوازن أ مه يشء ، تعرف مىت خترج 

مع أ صدقائك ومىت تقول ال ، مىت تفعل هذا ومىت ال 

 تفعهل ، وهكذا ..

  نسااًن "صاحيًا" ُمركًزا عىل حياتك الرتكزي ، س تكون ا 

 وما يُسعدك.

 من المثرات ، ابدأ  ابلتنفيذ وسرتاها بنفسك .. وهناك الكثري

 

 حال السلف الصاحل مع الوقت:

اكن السلف الصاحل هيمتون بقضية الوقت كثرًيا ، اغلب أ وقاهتم 

يف الطاعة واذِلكر ، يعلمون أ هنم راحلون ، غالبية البرش يعلمون 

 ذكل لكن ال هيمتون! أ و ُرمبا ال يُبالون ..!

 خرة ..أ وقاهتم فامي ينفعهم يف ادُلنيا والآ اكنوا حيرصون عىل حفظ 

  ذا هللا رمحه اجلوزي ابن اكن  يظن َمن عليه دخل ا 

يِ  امابلقي نفسه يشغل اكن وقته، تضييع فيه  ال قالم، برَبْ

 .وقته يضيع ال حىت ال وراق وقص
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  عىل ندمت ما": عنه هللا ريض - مسعود ابن قال 

 جيل،أ   فيه نقص مشسه، غربت يوم عىل نديم يشء

 ".ُعيل فيه يزدد ومل

  من أ شد الوقت ا ضاعة: "- هللا رمحه - القمي ابن قال 

 وادلار هللا عن تقطعك الوقت ا ضاعة ل ن   املوت؛

 ".وأ هلها ادلنيا عن يقطعك واملوت الآخرة،

  ىلع اكنوا أ قواًما أ دركت لقد: "البرصي احلسن قال 

 ".أ موالمك عىل منمك حرًصا أ شد   أ وقاهتم

  ةسلم بن حامد اكن: "  قال ا سامعيل بن موىس  عن 

ما ، لكه وقته مشغوال  بحيس   أ و ، يقرأ   أ و حيدث أ ن ا 

 ". ذكل عىل الهنار قسم قد ، يصيل أ و

  غريب مييض وقتا يدع ال أ يوب بن سلمي اال مام اكن 

ما ، فائدة ذا واكن ، يقرأ   أ و يدرس أ و ينسخ ا   أ راد ا 

 من ينهتيي ىتح ابذلكر شفتيه حّرك للكتابة القمل يعدّ  أ ن

 ".ذكل

ختيل! حىت ال يكون وقته بال نفع وهو يعد القمل للكتابة ، فاكن 

يذكر هللا ، كذكل افعل ، وأ نت ذاهب ا ىل ُعكل اذكر هللا 

وس بح طيةل الطريق ، ستشهد كل لك خطوة ولك بقعة يف 

ذلكر ، بدل اب انشغيلال رض ذكرت هللا فهيا ، وأ نِت تُرتيب املزنل 
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ب وقتك وأ نِت شاردة يف أ فاكر ال تنفع ، لقد اعتدت أ ن يذه

أ ن اس متع ا ىل حمارضات أ و ا ىل رواايت صوتية وأ ان أ رتب املزنل 

أ و أ نظف الصحون ، ولو اكن غسل الصحون س يأ خذ مين دقائق 

قليةل فأ س تطيع أ ن اس متع ا ىل ملخص كتاب أ و ُمحارضة قصرية ، 

هنا متعة  ال توصف .. املهم أ ن استمثر لك أ وقايت ، حقًا ا 

  مهدر منه سقط لو أ حدمه: "عياش بن بكر أ بو قال 

ان: يقول لظل    الو يومه ذهب وهو درمهي، ذهب هلل ا 

 "فيه ُعلت ما يويم ذهب: يقول

  ىلا   تعاىل هللا أ خرجه يومٌ  مر   ما: "املزين بكر قال 

ال ادلنيا أ هل آدم ابن: ينـادي ا   يوم ال لعهل اغتمنين،! أ

ال ليةل وال.. بعدي كل آدم ابن: تنادي ا   لعهل اغتمنين، أ

 "بعدي كل ليةل ال

  وقاتهأ   نفسه عىل حفظ من: "شيبان بن ابراهمي قال 

 دينه عليه هللا حفظ فيه، هلل رىض ال مبا يضّيعها فال

 "ودنياه

  ن: "دينار بن ماكل عن  خزانتان والهنار الليل هذا ا 

 ملا ليلل  اُعلوا: "يقول واكن" فهيام تضعون ما فانظروا

 ."هل خلق ملا للهنار واُعلوا هل، خلق
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  الليل أ  جزّ  قد الشافعي اكن: "سلامين بن الربيع قال 

 ينالثا والثلث يكتب، ال ول الثلث: أ جزاء ثالثة

 "ينام الثالث والثلث يصيل،

  يف ال فارغًا ، أ راه الرجل ل كره ا ين: "مسعود ابن قال 

 "الآخرة ُعل يف وال ادلنيا ُعل

  آدم ابن عىل يعرض": احلسن قال  اعاتس القيامة يوم أ

 فسهن  تقطعت ،خرًيا فهيا حيدث مل ساعة فلكُّ  ُعره،

 "حرسات علهيا

 

  ذا :هللا رمحه القمي ابن قال  أ عانه اريً خ ابلعبد هللا أ راد ا 

ذا هل، امساعدً  وقته وجعل ابلوقت،  ارشً  به أ راد وا 

 !.وقته وانكده عليه، وقته جعل

  يف اماش يً  النجرييم يوسف رأ يت: القفطي قال 

 تابك  وبيده العاممة، مدور اللحية كبري اش يخً  طريق،

 .مش يه يف فيه يطالع وهو

 مييش وهو حىت هفي الاستامثر يريد ، وقته تضييع يُريد ال! ختيل

 . مهب نمتثل أ ن جيب من هؤالء ، ايصاحيب قدوتنا هؤالء ،
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  وقاتل   أ عامال أ ةمت: الزوار لقاء يف اجلوزي ابن يقول 

 الورق صق للقاهئم، جفعلت الزمان، مييض لئال لقاهئم

 .!ادلفاتر وحزم ال قالم وبري

   ، بن ُعر قالواملقوةل ال مجل لعمر بن اخلطاب 

 ليوما ُعل تؤخروا ال أ ن العمل يف القوة فا ن: “اخلطاب

نمك لغد ذا فا   فمل ، الاعامل عليمك تداركت ذكل فعلمت ا 

 أ مرين بني خريمت فا ذا ، فأ ضعمت تأ خذون أ هيا تدروا

 ةالآخر  أ مر فاختاروا ، للآخرة والآخر لدلنيا أ حدهام

ن تفىن ادلنيا فا ن ، ادلنيا أ مر عىل  ، بقىت  الاخرة وا 

 ينابيع نهفا   هللا كتاب وتعلموا وجل، عىل هللا من كونوا

 ”القلوب وربيع العمل

 

 من ُمضيعات الوقت يف رأ يي الشخيص:

 :الهاتف (2

تمكن أ ن  ، الانس تغرام ، ساعة وساعتانتفتح تطبيق الفيس أ و 

تما تشاهده ، من حمتوى ُمفيد وماتبقى وقت يذهب  %5تس تفيد 

..! تيك توك !! أ ربع ومخس ساعات تذهب هكذا عىل اليشء!! 

ه جيًدا قتك واهمت باتصاالت هاتفية ابلساعات الفارغة ، قدر و 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

348 
 

! ءالتطبيقات القدرة عىل رسقة ساعاتك يف اليش وال جتعل لهذه

هذه جرمية ..! هذا الوقت ستُسأ ل عنه يوم احلساب ، "وعن 

توافه كهذه نيته عىل ال ُعره فامي أ فناه" هل س تقول: ايرب لقد أ ف 

 من أ جل ذكل! خذ ما يعود كل ابلعمل اخرتعتالتطبيقات اليت 

. راجع فقرة  عن التوافه وابتعدوجيعل لوقتك فائدة ومتعة لطيفة 

 54عن الهاتف صـ  الابتعاد

 سوء ختطيط ال هداف وعدم حتديد أ ولوايتك. (2

 واملُخالطات الغري انفعة. الاجامتعاتكرثة  (3

حتب  أ ن جتمتع مبن جًدا كرثة ، َف من امجليللكمة ركز عىل 

فراط وبال كرثه ، توازن ، اعتدل ، يف  وتتسىل ولكن بال ا 

 .لك يشء

 

 ُمخالطة الصحبة الفاشةل ، الفارغة ، املنشغةل يف ادُلنيا. (4

دراك أ مهيته. (5  الالُمباالة ابلوقت وعدم ا 

َف عندما تُدرك أ مهية الوقت تلقائًيا س تعمل من أ جل تنظميه 

دارته  .جيًدا وا 

قول )نعم( بدل من قول )ال( لل شخاص اذلين حياولون  (6

 رسقة وقتك .
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ن ُكنت تُنجز به شيئًا ما ، تعمل أ ن تقول  ن الوقت أ مه ، خاصة ا  ا 

 وقتك منك ، وال ختجل. اول رسقةال لل ش ياء اليت حت

 ع الناس الفارغون:ماجللسات الفارغة  (7

أ مجل ما تفعهل يف حياتك أ ن تعزتل هذه اجللسات ، ال يشء 

جيربك عىل أ ن تكون مع نوع كهذا من البرش ..! ال تُعطي هذا 

 النوع الفارغ من وقتك ، َف وقتك مثني جًدا ..

دقاء أ ص /أ كرث من جلسات حلقات اذِلكر وما شاهبها ، أ شخاص 

به يقول ابن اجلوزي: "أ عوذ ابهلل من حص بال نفع دعهم واعزتهلم .. 

ون اجللوس ويطيل البطالني !! لقد رأ يت خلقًا يكرثون الزايرات ،

 يتحلهل غيبة". ، وجيرون أ حاديث الناس وما ال يعين و

منمية "الغيبة وال  فا ن اكن من أ قاربك من يتصف هبذا الصفات

خباره أ نه عىل سيئة عظمية وأ نه عىل  وغريها" حاول ا صالحه اب 

تحسن ومل ا ن مل ي يشء ال يُريض هللا ، انصحه نصيحة لطيفة ، ف

الء واعزتل ُمجالس ته ، وهمام اغتابك فال هتمت َف هؤيتغري ، اتركه 

فارغون وأ نت أ نضج من أ ن جتعل لشخص فارغ جمااًل ل ن يُشغل 

ال ابل ش ي  اء العظمية ، واملُفيدة ..عقكل!! عقكل ال تُشغهل ا 
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 كيف تنظم وقتك ؟

تذكر قبل أ ن تقرأ  النقاط ، أ ن من يس تطيع التنفيذ هو أ نت ، 

ال  رادتك القوية ، مهتك العالية يف تطوير ذاتك والتقدم ، وا  ا 

فميكنك قراءة أ الف الكتب عن التنظمي وُمشاهدة مئات احللقات 

دارة الوقت ولن تفعل يشء!!  عن ا 

رادة قوية صلبة تس تطيع الفعل ، الفعل َف ُكن ذو مه ة عالية وا 

 أ مه ..

ماهو أ كرث يشء يأ خذ من وقتك؟ يف  رتب أ ولوايتك: .2

ماذا وعىل ماذا تُضيع وقتك؟ أ كرث يشء يأ خذ من 

 وقتك ضعه يف قامئة فهيا أ ربع خاانت:

  :آن وهذا املهم مثل قراءة الق              همم وعاجل رأ

والعاجل جيب أ ن تكون هل ال ولوية يف وقتك ، 

وحتضري ملادة غًدا ، حدد الوقت اذلي ستس تغرقه يف 

 لهدف ومق ابال جناز .اهذا 

               :ن مل تفعهل اليوم ميكنك   همم وغري عاجل ا 

 فعهل غًدا أ و بعد غد .

 :مثل خروجك مع أ حد               عاجل غري همم

أ حصابك ، هو أ مر عاجل لكنه غري همم ، ال تؤجل 
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اعامكل املهمة من أ جل أ مور غري هممة ، ذلكل رتب 

 أ ولوايتك جيًدا يك تعرف كيف تُدير وقتك.

  :زالته من             غري عاجل غري همم هذا مق اب 

 حياتك ، ضعه يف سةل املُهمالت.

 ..تذكر دامئًا أ ن ال مه قبل املهم 

ضع خطة من اترخي ُمعني .. ا ىل اترخي تس تطيع فيه أ ن  .2

 تكون قد حققت تكل اخلطة ..

مثل أ ن تتعمل همارة جديدة أ و لغة جديدة  ، أ ن تصلح عالقتك 

جيابية ،  بوادليك ، أ ن تنتظم ابلصلوات ، أ ن تواظب عىل عادة ا 

 أ ن تصيل الصالة يف وقهتا ..

يأ يت هذا التارخي احملدد تكون قد حققت هدفك  َف حني

 ..واستمثرت وقتك 

ا ن هذا ادلين فيه تنظمي رائع ل وقاتنا ، َف تنظمي وقت الصلوات 

ن تنظمي وقت الصلوات  أ مجل دليل ، عباداتنا ، وقت الصيام ، ا 

دارة الوقت ، تس تطيع حتديد مواعيدك بعد وقت الصالة  يعلمنا ا 

لعرص ، سأ لكم صديقي بعد صالة ، سأ خرج بعد صالة ا كذا

ام نعمل أ ن كراسة مثاًل بعد صالة الفجر ، فابدل البدء ، و املغرب

 النيب صل هللا عليه وسمل قال: "ابرك هللا ل ميت يف بكورها"
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 ولرس سأ لت :قال عنه هللا ريض - مسعود ابن عبدهللا عن

 ؟لوج عز هللا ا ىل أ َحبُّ  العمل أ يُّ  وسمل عليه هللا صل هللا

 . وقهتا عىل الصالة: قَالَ 

دارة وقتك مجليع  االعتيادفَ  عىل الصالة يف أ وقاهتا س يعلمك ا 

ذا أ ديت الصلوات يف أ وقاهتا ستتعمل هذا  شؤونك ال خرى ، ا 

دارة وقتك ،  السلوك ، ستتعمل من هذا ادلين كيف تُتقن همارة ا 

 وستتعمل ادلقة يف مواعيدك ..

 حياتك بأ مكلها ..انتظم يف أ وقات صلواتك وس تنتظم 

 

 

 

 

 صاحيب ، لك ال وقات ُمناس بة لرشب الشاي .. اي

 مق بصنع كواًب من الشاي وأ مكل قراءتك ..
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لطاملا تعودت أ ن يُرافقين كتاب أ يامن ذهبت ، منذ س بعة أ عوام 

 وأ ان عىل هذه العادة اللطيفة ..

عندما أ ذهب لطبيب ، يف غرفة الانتظار اقرأ  ، رمغ نظرة الناس 

 وك نين أ مسك بيدي شيئًا غريبًا! "هذه ماذا تفعل!!"يل 

ولَكن ال هيم ، املهم انين ال اس تطيع أ ن أ كون يف ماكن كهذا بال 

هنا اكرثة ، كيف يل أ ن ُأضيع  كتاب! من املس تحيل ذكل .. ا 

بال يشء! ذلكل فا ن  انتظارنصف ساعة أ و ساعة يف غرفة 

 الكتاب صديقي يف لك وقت وماكن ..

 ة الانتظار ، كتاب يف السفر ، يف الس يارة ، يفكتاب يف غرف

 الشارع عندما نقف لننتظر شيئًا ..!

ال أ همت ابحمليط ، طاملا أ نين أ فعل ما يُسعدين وينفعين وال يُضيع 

 وقيت ..

فا نك حني تستمثر لك دقيقة من وقتك ستشعر مبُتعة ونعمي 

ا هبجتعالنك تشعر أ نك تس تطيع فعل لك ماحتبه ابلطريقة اليت حت

 ، اي ذن هللا ..
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 ال تقلق

ك الرازق هو هللا وال ينساعىل ِرزقك املتأ خر .. ف ال تقلق ❀

 الرحمي حاشاه .. 

ن مل يرزقك بعمل جيد ف  ن ، ك بصحة سلمية ال تُقدر بمثهو رزقا 

ن ه ال مة عوضك بعمل انفع تنتفع بمل يرزقك بزواج انحج فهو  وا 

 واجملمتع ..

ال وأ نت  ال تقلق عىل أ رزاقك املتأ خرة فلن ترحل من ادُلنيا ا 

ها ُمس تمكل لك أ رزاقك .. فالرحمي ال ينساك وتدبري أ مورك لك 

 ىل هللا ِرزقمكبني يديه .. َف ع

كيف تقلق وعىل هللا رزقك؟ كيف تقلق وهللا هو املُدبر 

 حلياتك؟ كيف تقلق وهللا ربك ؟

آيةهناك   ْل ْرِض ا يِف  َداب ة   ِمن َوَماةمة يف اللطف .. قال تعاىل: ) أ

ال  
ِ
ِ  عىََل  ا ( . ختيل ؟ ما من دابة ، منةل أ و طري ، جشرة ِرْزُقهَا اّلل 

أ و وردة ، عىل هللا رزقهم ، مفا ابكل أ نت الاكئن املُكرم عند 

 هللا!

 َف رزقك عىل هللا وكفى ابهلل رازقًا رحميًا . ال تقلق

 ..ضوره س يأ تيك يف وقته املُناسب حل لك يشء



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

355 
 

 .لك يشء مجيل بأ يت يف وقته املناسب ، ولك يشء مناسب يأ يت يف وقته

أ عرف فتيات مل يكتب هللا لهن رزق الزواج ، فعاشوا أ مجل 

 !!وكآبةأ ايهمم يف ضيق وحزن 

 ملاذا ؟! هل احلياة حمصورة عىل هذا الرزق فقط !

 أ ليس الزواج ِرزق من هللا؟

نسان أ ن حيزن وهو  يعمل أ ن هللا هو املُدبر ال أ عمل كيف لال 

مجليع قصص حياته وأ رزاقه ، طاملا هذا الرمحن الرحمي هو 

 املُدبر و املُعطي َف ملاذا احلزن؟

كام قلت كل سابقًا ، ا ن هللا يأ خذ منك يشء ولكنه يُعطيك يف 

 املقابل أ ش ياء ..! وأ ش ياء كثرية لو تفكرت .

 افعالن ن مل يرزقه ابلزواج رزقه ابلعقل والفكر والعملمف

من مل يرزقه ابلزواج رزقه بعالقات مليئة ابلسكينة ، ولكن 

اال نسان ينىس ما ميكل وينظر ا ىل ما ال ميكل .. ميكل أ الف 

 أ و ثالث أ رزاق الوماليني ال رزاق والنِعم ويتحرس عىل رزق 

ن نَْسانَ  ميلكهم! فعاًل " ا 
ِ
 ".لَكَنُودٌ  ِلَرِبّهِ  اال

صل  بعض ال ش ياء ولكن أ ن يمن الطبيعة البرشية أ ن حتزن عىل

وأ ن  ق ،والقل جامل احلياة والاس متتاع هبا اعزتالبك احلزن ا ىل 
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ن تذهب الهبجة من روحك ف  هذا ُمخالف وغري طبيعي .. ا 

التوازن قانون مجيل يف لك يشء .. رمغ يقيين أ ن املؤمن يس تطيع 

 عدا املوت أ و مرض أ حد أ حبابناالعيش بال حزن عىل أ ي يشء 

أ ان ال أ ؤمن مبن يقول أ ن ال سعادة يف ادلنيا ا وكررهتا" ، "قلهت

د قال تعاىل: لق أ جل .. وأ هنا للشقاء فقط! مل خيلقنا هللا لنشقى ..

 احلياة يف وخلقنا اال نسان يف كبد .. يوجد تعب ويوجد مشقة

هذه دنيا وليست جنة ، ولكن من غري املعقول أ ن تعيش حزينًا ف 

لآخرة أ ايهما يك حتياها جيًدا لتنتقل ل تعيًسا يف حياة رزقك هللا

 .. كن سعيًدا ُهنا وُهناك ..

احلياة مجيةل جًدا والعامل يوجد به الكثري من الروعة ، ومل خيلقنا 

الرحمي لنحزن أ و نعيش أ ايمنا يف مهوم وضيق ، من يقول غري 

 ذكل  فليتعرف عىل هللا أ كرث وليتعرف عىل ادُلنيا أ كرث ..

ن ح حقًا فلن يراودك احلزن واليأ س ..عندما تعرف هللا  زنت وا 

 لن حتزن كثرًيا ، بضعة دقائق فقط ..

 لن تقلق عىل ما تقلق عليه الآن ، لن يكون مهك هذا اليشء

 اذلي هيمك الآن ..

اال نسان ينىس املليون رزق اذلي دليه وحيزن عىل رزقني أ و 

 ثالثة ال ميلكهم!!
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 ففي العمر بقيه وتس تطيع حتقيق أ حالمك .. ال تقلق

 هناك من أ مكل أ حالمه يف ُعر امخلسون وحققها ..

 واُعل .. اسعىفدليك الوقت .. فقط  ال تقلق

َف هللا يشعر بك حني تظن أ ن ال أ حد يشعر مبا تشعر  ال تقلق

.. 

عىل وضعك احلايل ، فا ن هللا يُدبر أ مورك بطريقة رحمية  ال تقلق

 يشاء هللا ..سرتاها حني 

عىل من حتب ، فا ن هللا يرمح قلبك ويرى خوفك ،  ال تقلق

 اس تودع من حتهبم عند هللا ، َف عنده ال تضيع الودائع ..

لُكك  هو بتدبري هللا ورمحته ، أ نتعىل مس تقبكل ، ف  ال تقلق

نه  حتت عناية هللا فكيف حتزن عىل مس تقبل س يأ يت من هللا ! ا 

نه  تًا .. ا وكبرًيا ، حيًا ومي يرعاك صغريً ال ينساك وال يرتكك ، ا 

 كيف تقلق!ف 

مل وخذ العربة ل ايمك القادمة ، تعمن أ خطاء املايض ،  ال تقلق

 ال يشء يس تحق قلقك ..ياة ُمطمئنًا ،  فمث أ ميض يف احل 
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، احتيس كواًب من الشاي وعش خبري ، عش عاملك بلك  ال تقلق

، عش  هذه ال رضترغب بفعهل قبل مغادرتك  ما حتب وافعل ما

 . بال قلق َف جامل أ ايمك ال يس تحق ا ضافة القلق عليه

جيابًيا . ال تقلق  ، ابقى سعيًدا ، وُمرشقًا ، وقواًي ، وا 

 

*** 
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 : 4 افعلها

 عندما تغضب أ و تكون قلقًا أ و "مزاجك ملخبط"

 خذ نفًسا ُعيقًا .. ثالث مرات .. شهييق وزفييري .. 

 انفاسك أ ربع ثواِن ، مث زفري ..شهيق مث اكمت 

 جرهبا ..

ابتسم  ، تفاءلذكل خُيفف التوتر وجيعكل مراتًحا من ادلاخل ، 

، اقرتب من هللا وحاول تغيري روتينك وغري أ فاكرك .. وعادتك 

جيابية ، مثاًل بدل السهر نظم نومك  السلبية استبدلها بعادات ا 

 ُمبكًرا يك تستيقظ ُمبكًرا نش يًطا ..

م   ساك الهاتف امسك كتاب ..بدل ا 

وعد  بدل التفكري ابلتوافه اليت ال تنفع فكر ابل ش ياء اليت تُسعدك

 النعم اليت حتاوطك ..

ذن هللا ، كن متفائاًل ..  حاول وجاهد وس تصل ملا تريده اب 

ربُنا س ييرس كل ويساعدك بلك تأ كيد ، ل نه ال هيون عليه أ ن 

ربه عبًدا مكسور ال جييرتكك هكذا ، يُس تحيل أ ن يرتك خاطر 

 بأ مجل اجلربان والتعويض ..
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 "ابلعامية" :ا رشاقة

حننا أ بناء اليوم ، مبارح راح ، صار من املايض ، وأ نت خشص 

قوي بدون عبارات التحفزي املؤقتة ، أ نت فعاًل خشص قوي! 

تذكر مواقف بينك وبني حاكل أ ثبتت قوتك ومصودك لهالتكه .. 

تتحملها وماحدا حاسس فيك ، يه تذكر ال ش ياء ييل كنت مع 

 قوة ..

 وملا كنت مع تواجه أ ش ياء وقصص حلاكل ، يه قوة ..

 داميًا َف القوة تُكتسب من التجارب ، والوجع بيعلمك وبقويك 

، من الطبيعي تكون توجعت خدو كزائر جاي يعلمك يش 

كتري حبياتك .. كونك برشي عىل هال رض ، بس املهم وال مه 

ع حبياتك وأ نو تس متت ييل تعلمتو من الوجع .. اخلربة + النضوج

وماختيل الوجع يطول بزايرتو! ال تس تقبلو أ كرت من دقايق! أ يي 

دقايق ، بتقدر.. حنن منقدر نتحمك مبشاعران ومنقدر خنيل 

ذن هللا ..  السعادة حتاوطنا ومنقدر ماخنيل قلوبنا تتوجع اب 

ال من خالل جت بك يه ار يف مراحل من النضج مافيك توصللها ا 

سان كون أ ن  فهيا ، َف كون ُممنت للك التجاربييل مع تعدي 

بيتعمل من لكيش وبياخد احلمكة من لكيش .. أ ي شعور بتحس 

فيو تذكر أ نو هالشعور صديقك ييل مرافقك حالًيا لتتعمل منو 

علمك يب  درس جديد ، وال مل صديق بيعلمك كتري ، أ مه يش
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لقوة من وكيف تس متد ا كيف تستسمل هلل بلك قوة واطمئنان ..

ربنا .. وكيف تعيش مراتح ، داميًا نقيض ال ش ياء خبليك حتس 

بقمية ال ش ياء ، الوجع خبليك حتس بقمية الراحة ييل كنت فهيا ، 

واحلزن خبليك حتس شقد السعادة غالية والزم تمتسك فهيا ، 

 وهيك ..يك حتس شقد اكن ال من يش رائع ، اخلوف خبل 

وجاع وبيتجاوزها وبيضل قوي هدا مايف الشخص ييل بيدوق أ  

ذن هللا ..ب  أ ي يش  يقدر يكرسوا اب 

الثقة ابلنفس أ و التغيري لل فضل ما بيجوا هيك بني ليةل 

رادة ، ملا تسمع مقاطع حتفزيية  وحُضاها ! بدهن هجد ومثابرة وا 

ذا ماطبقت ييل مسعتو فهيا ، والنصاحئ ييل  مارح تنفعك ا 

ذا ما سمع نفذهتا ، يعين وين الفايدة ملا ت  بتقرأ ها مارح تفيدك ا 

عرش مقاطع تمنية وحتفزي وما تطبق مهنن يش؟ أ نو أ ي؟ 

 وبعدين؟

ذا ما نفذت مايف فايدة ، لكيش بدو ُعل وتنفيذ   .ا 

يف مقوةل بتقول: لك خشص تراه واثقًا من نفسه واجامتعي ، 

ويتلكم بطريقة مجيةل ، اعمل أ ن هذا لكه مل حيصل عليه يف يوم ، 

 ا لكه حصيهل العمل عىل تطوير نفسه ..هذ

 وأ ان بضيف من عندي: "وقراءته للكثري من الكتب".
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ور رب اجناز بيعملو حبياتو أ نو يطأ مه يش بيعملو اال نسان وأ ك

 نفسو ويش تغل عىل ترقية ذاتو لل فضل يوميًا ..

ملا اال نسان بيحرتم نفسو بيحب دامئًا يكون أ فضل ، يعمل حالو 

كون بأ ماكن تمزية مع أ شخاص منيحني ، بيطمح أ ش ياء تمزية ، ي

و ، لتغيري أ فضل ، ل فاكر انجضة ، مابهتون نفس لطموحات عالية

اال نسان ! كيف اال نسان برييب أ بنوعليه وال بيقلل من قمية ذاتو ، 

ب يريب نفسو واج بيطمح لرييب أ بنو أ فضل تربية وبرأ يي الزم و

 !أ فضل تربية كامن ..

تسمعو أ و تقرأ و طبقو .. نفذو .. الزم تكون  داميًا اليش ييل مع

خشص بيعمل ماتكون خشص بيشوف وبيسمع وبس!! كيف 

شقد مااكن عندك أ عامل خارجية أ و  مااكن وضعك وظرفك و

كيد أ  َف يه بتضل أ عامل مؤقتة بيومك .. عادي ..  اعامل ابلبيت

 وقت حلاكل .. بتقدر تثق بنفسك وتغري ييل حابب تغريوعندك 

، ابلنفس بتجي ملا قول بدي أ ُعل يشالثقة برجع حبكيكل، .. 

 واُعلو ..

 

 هذه الفقرة مل تنهتيي ، يتبع يف الكتاب القادم ا ن شاء هللا ..
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 ، ليشء شغفك منك ينزتع أ حًدا تدع ال ، مزاجك س يد كن"

 أ و هوةق  أ كواب اكنت لو حىت ، حتب من ورافق حُتب، ما افعل

 ُمقتبس" الآخرين مث مسافة نفسك بعد ومن لنفسك كن ، كتاب
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 من الآن

مق ، واُعل أ عاماًل لآخرتك ، من الآن ، ومن اللحظة  من الآن

آنًيا يوميًا ، ال جتعل يومك مييض دونه  هذه ، اجعل كل ورًدا قرأ

 همام حصل ..

آخروي .. من الآن  مق واقرأ ه ، ال تؤجل أ ي ُعل أ

 ِعند هللا ؟هل ُهناك أ مه من يشء يزيدك حس نات ودرجات 

 هل ُهناك أ مه من يشء يرفعك مزنةًل ؟

 عىل قيام الليل .. واظب من الآن

صيل ركعتني لك يوم يف جوف الليل .. خذ من ليكل ما يكون 

نوًرا كل همام كنت ُمتعًبا ، جاهد نفسك مرة واحدة يف ال س بوع 

 لتقوم ليةل واحدة ، حىت تعتاد ، حىت تس تطيع.

قيام  ينطفئ ُمطلقًا ، طاملا تواظب عىلسرتى نوًرا يف حياتك لن 

 الليل ، اترك نومك وعش يف خلوة مع هللا ..

ختيل مك سرتتفع درجتك ومك سزييد ُحب هللا كل عندما ترتك ذلة 

 النوم والفراش وتذهب لتقوم الليل! ِنعم العبد ..

 .. احذف مجيع ال غاين اذلي حيتوهيا هاتفك ..! من الآن
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أ جل هللا ، من أ جل رضاه ،  الآن وهذه اللحظة ، من

 هيارزقك نعمة السمع فال تعصيه ف وس يعوضك مبتع خرًيا مهنا ..

 لطمأ نينةاب.. واس متتع ابلشعور اذلي س ميلئ قلبك  افعلها الآن

وتذكر أ نه من ترك شيئًا هلل عوضه هللا خرًيا منه ، والسكينة ، 

تذكر و اترك ُحبك لل غاين من أ جل هللا ، من أ جل ما حيبه هللا ، 

آن يف قلب العبد ال جيمتعان ، فاخرت  أ ن حب ال غاين وحب القرأ

 ما هو خرًيا كل ..

 كل أ وراًدا يومية ال ميكن ليومك أ ن مييض دوهنا .. اجعل

منا تنقيض هذه احلياة ادُلنيا .. لن نطيل املكوث فهيا اي  صاحيب ا 

صاحيب س متيض وسزتول ، هناك الباقية ، هناك مزنكل اي 

آخرتك الباقية ..احلقيقي ،   بع ُدنياك الفانية وأ شرتي أ

.. ومن هذه اللحظة .. ُخذ قراًرا بأ ن ترتك لك ما يغضب  من الآن

هللا وأ ن جُتاهد نفسك عىل ذكل .. س يعينك الرمحن الرحمي .. 

 تب ..  من الآن

 اجعل كل ورًدا من الاس تغفار .. من الآن

ليكيطان سبيُكن عبًدا صاحلًا اتئًبا ، ال جتعل للش   من الآن  اًل ا 

 واظب عىل العبادات والنوافل ، من الآن ، من اليوم ، ال تؤجل
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 س يذهب تعب العبادة وسيبقى ال ثر ..

 س يذهب تعبك من استيقاظك جفًرا للصالة وسيبقى الثواب ..

س يذهب تعبك من قيام الليل ، من ركعتني تستيقظ لتصلهيا ، 

اللحظات وسيبقى ثواب فعكل  وسزتولس يذهب التعب 

 وستشهد ال رض اليت صليت هبا ..

ال تستثقل العبادة وال تؤجلها ، من الآن مق ، واقرأ  صفحة من 

آن ، واقرأ  اس تغفاًرا و تسبيًحا ..  القرأ

لك يشء يف ال رض ويف السامء يُس بح هلل َف كيف تنىس أ نت 

 وال هتمت !

 اس ية ..خطوة خطوة .. مث اجعل كل أ وراًدا يومية أ س

س تعيش حيهنا بدل العمر .. أ عامًرا كثرية .. س تحيا احلياة احلق 

ِ  ِبِذْكرِ  أ ال.. س تعيش جنة ادلنيا .. )   ؟ ( الُْقلُوُب  تَْطَمنِئُّ  اّلل 

ىل نك .. تعرف عتعرف عىل هللا .. أ حبه .. استشعر قربه مِ 

آن وأ ذاكر  صفاته .. اقِض ساعات يف خلوة معه .. من دعاء وقرأ

.. 

 وسرتى نوًرا يف حياتك يُس تحيل أ ن ينطفئ ..

 احلياة مع هللا جنة ، نعمي ، راحة ، سكينة ..
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براهمي .. ل نه مع هللا ..  لقد اكنت النار برًدا وسالًما عىل ا 

وعندما اكن البحر أ مام موىس وفرعون خلفه ، قال بلك قوة 

ن   الَك ) وثقة: 
ِ
هَيِْدينِ  َريِبّ  َمِعيَ  ا نه مع س َ مل بأ ن هللا وذلكل يع( ، ا 

بحانه ..  هللا معه .. مفن اكن مع الرحمي اكن الرحمي معه .. س ُ

عندما تكون مع هللا س هيون لك يشء ، ولن حتمل مه يشء ، 

 صدقين ..

.. كن مع هللا .. استشعر قربه .. واقرتب منه حىت  من الآنَف 

 يُغضبه .. حيبك .. افعل لك ما حيبه .. وابتعد عن ما

 ال جتعل مهوم ادُلنيا تتعبك ، اجعل مهك الآخرة .. من الآن

 أ ي مكهي لن ، الفانية هذه يف يشء هيمه لن الآخرة مهه اكن من

 .. ُهنا يشء

 منهج انر من أ و الزقوم جشرة من أ صعب مشلكة أ و ابتالء أ ي َف 

 !هللا رؤية من احلرمان من أ و

 !أ يوب بالء من أ صعب بالء أ ي،  همام ُكنت ُمبتىل

 رضامل وأ صابه أ مامه أ والده مجيع وماتواواملزنل  املال ُحرم لقد

 يِنَ َمس    أ يّنِ : قال هذا لك رمغ ،وُُهر من قريته  طويةل س نوات

 ُّ نيَ  أ ْرَحمُ  َوأ نَْت  الِضُّ امِحِ  .. الر 
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 .. مس ين وقال وال مل والفقدان املرض من س نة عرش مثانية

 طلق عىل الشدة والضيقل عام ، ل ن الس نة تُ قلت س نة ومل أ ق

هكذا اكن يعيش أ يوب س نواته ولكنه مؤمن قوي والكرب ، ف 

 واثق ابهلل وصابر ..

ذا ، هللا من يشء لك س يحب هللا حيب من  ًداعب هللا أ حب ا 

 ال قوي املؤمن ، ابتالءاته مجيع يف هللا مبحبة سيشعر ، ابتاله

 .. حياته تفاصيل لك يف هللا يرى املؤمن ، يضعف

الآن اجعل كل أ ايًما تصوم فهيا ، لك اثنني ومخيس ، ا ن من 

اكن غًدا مخيس أ و اثنني َف انوي الصيام لوجه هللا تعاىل طاملا 

 حصتك جيدة وتس تطيع ..

ك ، اس تغل ش باب البيضمص ثالثة أ ايم من لك شهر ، ال ايم 

 اس تغل هذه الفرتة ، اس تغل حصتك ..قبل هرمك ، 

ه جوارح حفظناها عن املعايص يف من أ مجل ما قاهل الطربي: هذ

 الصغر ، ففظها هللا علينا يف الِكرب .

قد اكن الطربي قد جاوز املائة وهو ُممتتع بقوته وعقهل ، وهكذا ف

ئل عن ذكل ..  أ جاب عندما س ُ

هنيئًا كل ش بابك اذلي تقضيه يف عبادة هللا وحمبة هللا والعمل 

 !ا ...!النافع ، هنيئًا كل ، يف وقت أ صبح فيه ش بابن
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أ نت تعمل مبا أ نك يف هذا الزمن ، ولَكن ال ختلو احلياة من 

 الصاحلني ، جعلنا هللا مهنم ..

 لك مرحةل من ُعر اال نسان يس تحب فهيا شهوة ما ..

هذا ة ، ف اجلسدي غرائزه تدامههيف الثامنة عرش وحىت العرشون 

ما يعيص أ و يتعمل ضبط نفسه  اختبار نسان ا  الثواب  تظاروان لال 

ما خت لتعويض من هللا بلك خري هل .. َف من هللا وا تار دامئًا ا 

 طريق اخلري أ و طريق الرش .. أ نت من خيتار ..

 حىت يُقاوم ويكون جماهًدا حقيقيًا ويغلهبا .. ذكل 

يف الواحد والعرشون حىت الثامنة والعرشون تأ يت شهوة املال ، 

ما ابحلرام .. ما ابحلالل وا   ا 

 ُعر اختباره ، وللك مرحةل هجادها .. وهكذا ، للك

  فاال نسان خُيترب حىت هناية حياته ..

احفظ نفسك وجوارحك من الآن يك تكون معك ال عليك عند 

 الِكرب ..
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 َخرْيٌ  ُهوَ  ابذلي أ دىن ُهوَ  اذلي أ تَْستَْبِدلُونَ 

 هل تستبدل اجلنة ابدُلنيا أ م العكس؟!

 هل تستبدل ُمتع اجلنة ادلامئة واملُتجددة بـ ُمتع الفانية ؟! 

 هل تُفضل حمبة الفانيني عىل حمبة اخلالق العظمي؟! 

هل جتاهد للحصول عىل ادُلنيا ومافهيا وال تُتعب نفسك يف 

 احلصول عىل جشرة فقط جشرة يف اجلنة ؟! 

 كيف كل أ ن تفعل ذكل وأ نت كل عقاًل يتفكر !!

 يشء نة لن هتمت لدُلنيا ، ولن هتمت ملا تفقد ، فالحني تُفضل اجل 

 يُفقد ُهنا .. 

حني تش هتيي نفسك فعل خطيئة . قل لها: اتستبدلني اذلي هو 

 أ دىن ابذلي هو خري ؟

غري .. .. فاين .. ص أ دىنكيف كِل اي نفس أ ن تستبديل اذلي هو 

 ال يساوي شيئًا .. ابذلي هو خري ؟ 

ل أ و تتوق ا ىل املعايص .. ق حني تش هتيي نفسك فعل ُمنكر ..

 لها : اتستبدلني اذلي هو أ دىن ابذلي هو خري ؟
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نزلت يف بين ا رسائيل  ، عندما قالوا ال نريد املن  الآيةهذه 

والسلوى نريد ِمام تنبت ال رض ، فأ راد هللا أ ن يوخبهم قبل الرد 

 علهيم .. أ تستبدلون اذلي هو أ دىن ابذلي هو خري ..

 

هبا لكام راودتك نفسك بأ ن تفعل شيئًا سيئًا ، خاط الآيةتذكر هذه 

وقل لها أ تستبدلني؟ وانتظر اجلواب ، هل س تقول كل: نعم 

سأ ستبدل ، خطيئة وسأ فعلها ، لن أ موت الآن ، سأ عيش ُعًرا 

اكفيًا ل ن أ توب ، حيهنا ا ن قبض هللا روحك جفأ ة وأ نت تعصيه 

 ت! تركفال تقل هل ايرب ارجعون!! لعيل أ ُعل صاحلًا فامي

آ  َا " الك  هن 
ِ
َمةٌ  ا آئِلُهَا ُهوَ  لَكِ م َوِمن قَا آهِئِ ىَلٰ  بَْرَزخٌ  َوَرا

ِ
 "  ثُونَ يُْبعَ  يَْومِ  ا

اة يأ فضل !! هل يس تحق أ ن تعيص وخترس ح هل هذه املعصية 

 الربزخ اذلي س تحياها بال شك! 

من أ جل أ ن يكون قربك روضة من رايض اجلنة ، اصرب  اُعل

عىل الشهوات ، ال تذهب لتجاهد يف  عىل الطاعات واصرب

اخلارج ، جاهد نفسك أ واًل ، فا ن انترصت علهيا س تنترص عىل 

ذن هللا ، َف هجاد النفس هو اجلهاد احلقيقي واملعركة  لك يشء اب 

ال قوى .. ارحب هذه املعركة لرتحب مجيع املعارك من بعدها ، ا ن 

 نانترصت عىل هوى نفسك ختيل كيف س تكون!! ما أ مجلها م
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حياة تكل اليت حتياها وأ نت تضبط نفسك وتس يطر عىل حراكهتا 

 وأ فاكرها وأ فعالها ، جاهد لتصل ..

،  تعيشهس  حتمس حلياة القرب وكن متشوقًا ذلكل اجملهول اذلي 

س ترتك هذه ادلنيا بأ ي حلظة ، س ترتك أ والدك ، عائلتك ، 

مزنكل ، ُعكل ، شهاداتك ، أ مواكل ، أ حصابك ، س ترتك لك 

يشء وترحل ، لن يذهب برفقتك ِسوى ُعكل ، ونفسك ، 

 .. ما زرعتهفأ حسن ُهنا يك حتصد هناك 

 حيامن منوت سيتوقف لك يشء ..!

دة ، سرتحل قيقة واحلن تس تطيع تغيري يشء بعدها ، لن متكل د

بال عودة .. فأ حسن لنفسك وأ ُعل من أ جل النعمي ، ال حترم 

نفسك من اجلنة ، س بحانه لن تدخلها ا ال برمحته ، ختيل رؤية 

لهيم  ال نبياء هناك وحصبة الرسول ومشاهدة الصحابة والتحدث ا 

، أ ال يس تحق ذكل أ ن جتاهد!! أ ال يس تحق أ ن ترتك هذه الفانية 

 باقية!؟وتعمل لتكل ال 

براهمي وحتدثه ، وخيربك كيف بىن  ختيل كيف ستشاهد النيب ا 

 الكعبة وكيف دخل النار واكنت برًدا وسالًما ..

يه السالم ، س يحدثك عن حبه لـ يوسف ، سرتى يعقوب عل 

 وكيف صرب واكن يثق ابهلل ، س يحدثك عن رمحة هللا ..
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ختيل أ نك سرتى موىس عليه السالم ، سريوي كل قصص بين 

 مع اخلِض .. رحلتهرسائيل ، س يحدثك عن ا  

ختيل أ ن ترى أ بو بكر الصديق ، أ كرث من أ متىن رؤيته ، هبجة 

قليب هو ، ختيل كيف سريوي كل عن حصبته للرسول وعن 

املواقف اللطيفة اليت مجعهتم وعن حبه للنيب ، ذكل احلب اذلي 

 ال مثيل هل ..

صلواتك زتم بختيل وختيل ، أ ال يس تحق هذا أ ن جتاهد ، أ ن تل

 ، أ ن تفعل النوافل حىت حيبك هللا!

 . أ حبه حىت ابلنوافل ا يل يتقرب عبدي يزال ماهو القائل:  َف 

ن أ حبك هللا ؟! أ ن تكون  حىت حيبك؟ اي هللا ، كيف س تكون ا 

العظمي ، ماكل املكل ، من هل مكل الساموات  عبًدا حيبه هللا

هذا ليشء ال يتحمهل العقل من شدة عظمته  وال رض ، َف 

 وجامهل وسعادة القلب به!! اللهم ُحبك ، اللهم ُحبك ..

هل سـ تستبدل اذلي هو أ دىن ، قصور ادلنيا ، مشاهريها الزائلون 

، أ موالها الفانية ، ُساكهنا الراحلون ، ابذلي هو خري! قصور اجلنة ، 

ية نوز اجلنة وحدائقها ، رؤالصحابة الكرام وال نبياء ، املالئكة ، ك 

والتعب ، هل  الرمحن ، اخللود ادلامئ ، ذهاب اخلوف والقلق

اليه كيف لنا أ ن نفعل هذا !!   تستبدل لك هذا النعمي ابلفانية!! اي ا 
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 ا رشاقة:

بيامن أ نت جالس الآن تندب حظك وتبيك عىل مشلكة ما ، 

فكري توحتزن عىل ما مىض ، وتُعكر جامل حياتك فامي ال ينفع ال 

 فيه ..

..  منذ س نوات .. يُظمل ويُقتل جسنههناك جسني يتقوقع داخل 

مه دليه أ مل يف حريته .. حل ُسلبت حريته .. وال يزال يقاوم و

هتا أ نت تفعلها وال تدرك أ مهي بس يطةرغيف أ و نصفه .. أ حالمه 

 نصف ساعة من حياتك .. يمتىن.. 

يمتىن دقائق من يومك .. أ نت تعيش يف رفاهية وترف .. تنام 

ع الشاي يف أ مان .. تس تطي احتساءوتأ لك جيًدا .. تس تطيع 

 القهوة مع من حتب .. تس تطيع اخلروج ..  ارتشاف

 قارن أ ايمك بأ ايمه ، وأ درك مدى ِصغر مهك ..
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ال تغضب عىل أ ش ياء اتفهة ، وال تغضب عىل أ ش ياء كبرية  مهسه:

 ، ال تغضب ُمطلقًا !! كيف ذكل!؟

الشخص القوي .. الشجاع .. هو اذلي ميكل نفسه عند الغضب 

.. هو اذلي يف حلظات الغضب يس تطيع التحمك يف ذاته وأ فعاهل 

والكمه ، يُس يطر عىل نفسه وال يقوم بأ ش ياء سيئة من جترحي 

، يضبط أ عصابه ، هذا هو الشخص الشجاع  وال فعال الالكميف 

عة الشديد ليس: " وسمل عليه هللا صل قال كام .. َ منا ،ابلرصُّ  ا 

 ." الغضب عند نفسه ميكل اذلي الشديد

َف هناك معارك تكون أ فضل طريقة لتنترص هبا يه أ ن ال ختوضها 

من ال ساس ،  اكلنقاش مع خشص س ُيضيع وقتك بال فائدة كل 

 .. اتفهةال تفتعل حراًب عىل أ ش ياء  و هل ..

 فن .. الانتقاءصاحيب ، فا ن  نتقائًيا اين اك

 مدحية عليان
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 تتنفس ، ختيل بني ماليني البرش ما زلتأ نت خبري طاملا 

 املكفوفني جئت أ نت تُبرص ..!

بني ماليني البرش اذلين ال يس تطيعون القراءة ها أ نت تقرأ  هذه 

 اللكامت ..!

ابجملان  أ نت تتنفس تنفس ،ل بني من حيتاج لغسل لِكيه ، ل 

 هلل وجسدك يقوم جبميع ُعلياته ابجملان ، محدً 

عىن ولكنه يعمل جيًدا معىن احلياة ومن ال يس تطيع امليش هناك م 

 أ نه ال زال يعيشها ، َف يعيش خبري وسعادة ..

هناك من هو أ ُعى ، ولكنه سعيد مراتح البال ل ن يعمل أ ن ال 

ال ويعوض  اقية ..ه هللا عنه يف البيشء يُفقد يف هذه الفانية ا 

قدر هللا وحييا لبه ويرىض بخبري ، ال يؤمل ق  فرتاه يبتسم ويعيش

 ُمتقباًل ، سعيًدا بأ ن أ عطاه هللا احلياة .. .. بس يًطا

 أ نت ماذا حتتاج!!

وق برؤية رش  الاس متتاعهناك من ال يسمع ، من ال يس تطيع 

كل الشمس وسامع صوت العصافري .. حنن نسمع ونرى ، أ نت مت

 هذه النعمة محًدهللا ..
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من بني املاليني تمن مه أ صعب من ذكل جئت أ نت سلمي ُمعاىف 

 ا ن سأ كلوال زلت جتحد!! وال زلت  ، جئت خبري وعافية ،

 أ حدمه كيف حاكل؟ ختربه بأ ن اليوم كسابقه نسخ لصق!!

آخر ،  ايلنعمة ذكل ، اي لنعمة أ ن هللا يُعطيك نفس النعم ليوم أ

 اخلري اذلي فعلته لتس تحق ذكل!!ليوم جديد ، ما 

شعر بأ نه كزن ، لك يوم استيقظ وأ نت ُمبهتج وسعيد ، لك يوم ا

فأ نت الزلت متكل حواسك وجسدك وعقكل ، أ نت بأ لف خري 

 لك يوم ..

ل خربك شيئًا ، مه أ يًضا سعداء ، املكفوفني ومن ُحرموا من تكل 

موا منه ر احلواس وما ا ىل ذكل ، فنصيهبم يف اجلنة أ مجل ، ما حُ 

يف ادُلنيا س يعوضون عنه يف الآخرة .. ل ن هللا ال ينىس نصيب 

 أ ي عبد من السعادة ..

 مليون نطفة جئت أ نت ابذلات ..! 65من بني .. 

 أ ليست هذه حبد ذاهتا ا جعاز ونعمة !!

، وال جتعل هذه النِعم من املُسلامت وك هنا أ ش ياء  امحلد هللفقل 

متلكها دامئًا وعادية جًدا ، بل هذه من أ عظم النِعم يف حياتك 

وجودك  كن تمنت عىل .. الامتنانومن أ كرث ال ش ياء اليت تس تحق 

 ول ن هللا خلقك يف هذا الكون .
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آمن الآن ، هادئ ، تعيش يف أ من وأ مان بيامن  امحد الرمحن أ نك أ

اته ة اكدت تُذهب حبيهذه اللحظة هناك من هيرب من قذيف يف

هات من لك اجل  به ، هناك من يغفو واحلرب حُتاوطهوحياة أ حبا

.. وال تنىس الُسجناء ، من يعيشون يف حجمي حتت ال رض مع 

 أ سفل السافلني من البرش .. 

 من وأ رتشف رشفةً  امحلد هللحنن بأ لف خري ايصديقي ، قل 

   الشاي ..



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

372 
 

ال تمتسك بيشء يف هذه الفانية ، وال بأ ي يشء ، ضع لك 

ال ش ياء يف يدك ، تس تطيع تركها يف أ ي وقت تُشعرك بأ هنا 

الليست جديرة ابال مساك هبا ، وال تضع يف    ..هللا قلبك ا 

ليس هناك يشء ال تس تطيع العيش دونه ..! هذه اللكامت الكم 

نك العيش ك ضعف وليست واقعية .. لك يشء يف هذه الفانية مي 

دونه ، ل ن الرمحن الرحمي ال يرتكك تعيش ضائًعا أ و مكسوًرا 

وال جيربك .. حاشا أ ن جيعكل تتعلق بيشء مث حيرمك منه ، 

وحني يبعد عنك  يشء تأ كد من أ ن هذا اليشء ليس مناس ًبا 

ل ن يكون يف حياتك ، أ نت خبري من لك اجلهات ويف لك قضااي 

كل تكل احلياة ، َف عشها  حياتك ، ل ن اللطيف هو من كتب

احرص عىل أ ن تنام وأ نت تُفكر بأ ش ياء ، ومتعة خبري وسعادة 

 مجيةل وجيدة حىت تستيقظ وقلبك خبري ..

استيقظ لك يوم وأ نت ُمبهتج هبذا اليوم اجلديد يف حياتك ، 

وأ نت سعيد ، ل نك متكل نعًما ال تُعد وال حُتىص  ، وأ نت ُمتفائل

آخر حتياه ، َف عش حياتك ، وهذه النِعم موجودة مع ك ليوم أ

 جيًدا لتشعر أ نك تعيش أ لف عام بدل العام ..

ا نً ا من نفسك ، ساعد الناس وكن حمس  كن قريًبا من هللا وقريبً 

مع امجليع ، أ ترك يف الناس ابتسامة لطيفة ، عارش ابملعروف 

وفارق ابملعروف ، واحفظ رس من أ منك عىل يشء ، أ حب 
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هلم س نًدا وحبًا ، تقبلهم بأ خطاهئم  من حوكل وأ همت هبم وكن

فلس نا اكملني ، وتقبل نفسك بسلبياتك فأ نت برشي لست 

 اكماًل ، اس متتع حبياتك واس متتع بأ وقاتك جيًدا ، افعل ماحتبه ولو

اكن بس يًطا ، ولو اكن ال يُعجب البعض ، يكفي أ نه يعجبك أ نت 

واُعل جيًدا من أ جل حياة لطيفة أ نت  ك، مارس هواايت

 الآخروية ، والعمل من كحقها ، وال تنىس كتابة أ هدافتس ت 

أ جل اجلنة ، جبميع ال عامل الصاحلة والنوافل ، من قيام الليل ا ىل 

املواظبة عىل الصلوات ، الصيام النافل وصالة الضحى تكل اليت 

 مفصاًل ..  360عن لك مفاصل جسدك اليت تبلغ يه صدقة 

عمي السعادة ، َف ن َف ال تفوت عىل نفسك تكل ال جور وتكل

العبادات يبقى ، ويرتك أ ثره يف قلبك وروحك ، تكل الروح اليت 

 خادلة روحك اليت ستبقى تتغذى عىل العبادة والقرب من هللا ..

املاكن اذلي ال جتد نفسك فيه ابتعد عنه همام اكن هذا املاكن ، 

طاملا ال يُشعرك ابلراحة فابتعد ، وال اثنية من ُعرك تس تحق أ ن 

 ذههبا عىل أ مل ، وال اثنية ، كن أ قوى من ذكل وعش ُمس متتًعاتُ 

 حبياتك .
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 بني ودكترا اليت ال مل مشاعر بأ حِ  ، تتأ مل أ ن يف املشلكة اين

 ي ..!فأ نت برش  تتأ مل بأ ن مشلكة ال ، وعشها ، والآخر احلني

 قلهباي" يتأ مل عندما اذلي البرش من النوع ذاك من تكون ملاذا

 !"دراما

 يك كيأ تي برشايً  شعوًرا أ ملك اجعل! الكون حمور أ مله من جيعل

 حلس ناتا من الكثري ال مل هذا من تأ خذ يك و ما شيئًا منه تتعمل

 "يُشاكها الشوكة حىت" تنىس فال ،

فال يوجد نضج بدون جتارب ، وال يوجد أ مل بال حمكة ، دامئًا 

ذا قىض عليك  ُهناك حمكة من أ ملك ، ال حتزن واعمل أ ن هللا ا 

نه س ُيعينك عليه ولن حيمكل ماال طاقة كل به ، مفا هذه  أ مًرا فا 

ال أ ايم قصرية ومؤقتة فال تُضيعها ابحلزن والتفكري وما ا ىل  الفانية ا 

ال حتزن عىل مايض وال تقلق عىل  ذكل ، عشها بشغف ،

ن أ مرك لكه بني يدي أ رمح الرامحني ، جتاوز تكل  مس تقبل ، ا 

ال خطاء يكفي أ نك تعلمت مهنا ، واجعل ال مل رفيقك يف 

نظرتك للمس تقبل ، وال حُتزن روحك ، فا ن أ رواحنا من هللا ، 

سعادها  نفسك هبا .. َف اهمت ب  والاهامتمول نفس نا علينا حق يف ا 

جيابًيا ، وُمرشقًا يف لك حني ..جيدً   ا وكن قواًي ، وا 

 عليان مدحية
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 وحتقق ُحلمي

 امحلدهلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات

ال ابهلل  وماتوفيقي ا 

كنت يف السابعة من ُعري عندما خطت يداي أ ول قصة كتبهتا 

، كنت أ كتب القصص بعقل طفةل صغرية ُمشاغبة بعض اليشء 

للعائةل ، يضحكون كيف لهذه الطفةل أ ن ، وتقرأ ها أ خيت أ ماين 

 تكتب ..

يضحكون عىل أ خطايئ اال مالئية الظريفة ، كربت ومل أ فارق 

الكتابة ، هذا حلمي العظمي اذلي أ شعر أ نين ُخلقت من أ جهل ، 

نرشه و  وما أ شعر به جيول خباطري ابة ماقلمي اذلي أ ود به كت

 ...للناس 

ن ، زاكة رزق للكقلت كل سابقًا بأ ن   مالسال رزقين هللا ا 

نسانة أ ان ، ادلامئة والطمأ نينة  ادلاخيل  حال لك ويف دامئًا ُمراتحة ا 

 تفائةلم  ُمبهتجة لك يوم وُمرشقة ، أ عيش احلياة ابس متتاع كبري، ،

 بونينيلق  ، يشء لك من املرشق اجلانب أ رى ، الظروف لك يف

 من غريهاو " التفاؤل جرعة" ،" اال جيابية القنبةل"  بـ أ صدقايئ

 من لأ مج ُمسمى هناك فليس ، كثرًيا تُسعدين اليت ال لقاب

 أ نرش أ ن جيب بأ نين أ شعر ، بقلمي ذكل أ فعل ذلكل ، اال جيابية
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 لك يف ويطمئنوا احلياة حيبون وأ جعلهم للناس التفاؤل هذا

ام َف لكام أ عطيت لكُ  ، فالبرش يس تحقون السعادة ، الظروف

 قلوبمك ا ىل توصل ولكاميت كتايب يكون أ ن وأ متىن زادت سعاديت ،

ليمك قليب من خيرج أ ن متنيت لطاملا..  امجليةل  شعر بأ نينوأ   ، ا 

هللا .. َف لوال هللا ملا كنت وملا كتبت وملا  بفضل ذكل حققت

ليمك .. امحلد لكثرية هلل عىل نعمة ا فكرت وملا وصل هذا الكتاب ا 

. 

 ..هللا  هذا حلمي بني يديك الآن ، قد حتقق بفضل

ولك أ ميل فيه أ ن يكون حس نة جارية يل وسعادة لقلب لك من 

س يقرأ ه ، وأ ن ينتفع به الآخرون ، عندما بدأ ت بتأ ليفه عام 

، وقبل أ ن امجع به يشء ، دعوت أ ن يكون خرًيا لمك  2220

ذا مل  وقلت بأ ن أ حالمك صغرية وخرًيا يل .. ري  يكن أ ساسها خا 

  . تقدمه  للناس

ن من يف الشهر الثام ِكتايبهدف نرش تولكت عىل هللا ووضعت 

، متنيت أ ن أ نهتيي وأ نرشه يف هذا الشهر ولقد مت  2022هذا العام 

 كل،ذ ذكل بفضل هللا ، لوال فضل هللا ورمحته ولطفه ملا تيرس لك

لوال هللا ملا كنت شيئًا ، لوال فضل هللا ملا اس تطعت كتابة حرف 

 ف محًدا هلل دامئًا . واحد ..
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شكًرا اي هللا ل نك أ عطيتين ُعًرا وأ ايًما كتبت فهيا ، ل نك 

هيا ،  بفضكل وتوفيقك حتقيق حلمي ف اس تطعتأ عطيتين حياًة 

 عىل لك يشء ، شكًرا ايرحمي ، امحلد والشكر عىل هللاشكًرا اي 

 توفيقك وفضكل اذلي ال ينهتيي .. تمتنة هلل يف لك اثنية ونفس ،

ن هذا اك والتوفيق لكه منه .. وما تمتنة هلل ل ن الفضل لكه هل

ال منه ومن فضهل .النجا  ح ا 

ليمحًدا هلل أ ن يرس يل وأ عانين وأ ع ك طاين ُعًرا ل مكهل وليصل ا 

 هيا القارئ اللطيف ..ا، 

هذا الكتاب واكن ُمتحمًسا لقراءته ،  انتظرأ شكر لك خشص 

 شكًرا ل يم النقية صباح ، ول يب الرائع بسام ،تمتنة لوجودمك ، 

 عىل ثقهتم يب وتشجيعهم للك يشء أ فعهل ، أ حبمك كثرًيا .

حاربوا من أ جل أ حالممك ، ال تستسلموا ، أ نمت تس تطيعون حتقيق 

ال ل نهمام اكنتمجيع ال حالم  ه ، فا ن هللا مل خيلق يف داخكل حمل ا 

اس تعن  ،ويعطيك اال رادة والقوة ال جنازه سيساعدك عىل حتقيقه 

 عىل أ حالمك وأ جعلها عالية .. ابهلل وتولك عليه مث اُعل

 قق بعون هللا .وستتح
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 ختاًما ..

غلقه هكذا ال تُ من قراءة كتايب ولكاميت ، أ متىن أ ن  انهتائكبعد 

ا ىل ذكل ،  احتجت، أ عد المتعن للكامته لكام   ئًاوك نك مل تقرأ  شي 

اليه ا ن حصلت قصة ما ، أ متىن من لكاميت بأ ن تكون  ارجع

 اس تطاعت الطبطبة عىل قلبك ..

وأ مه يشء يف اخِلتام والوداع .. أ متىن وبشدة أ ن تدعو يل ايصديقي 

.. 

ادعو يل أ ن أ كون من أ هل اجلنة ، وأ ن يكون قربي روضة من 

ين ريب وأ ن يرزقَف هذا مسكننا احلقيقي يف الهناية ، رايضها ، 

أ ن و أ بو بكر الصديق ، الرسول صل هللا عليه وسمل و  يةبرؤ

حس نة جارية ، ادعو يل بذكل وال تنىس  يكون هذا الِكتاب

 .. اذلي س يقول: وكل ابملثل املكل

والآن .. سأ ودعك ، فلتبقى خبري ولهتمت بنفسك جيًدا ، وال تدع 

ن اتعب أ و  أ مر ما كأ ي يشء حُيزنك أ كرث من ثالث دقائق ، وا 

ن اتعبه يشء يذهب   ملسو هيلع هللا ىلصُمشلكة قُم وصيل ، َف الرسول  اكن ا 

للصالة ، للقاء هللا ، وما يه املُشلكة اليت لن تنقيض عندما 

 تقف بني قايض لك احلاجات!!
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اهمت بنفسك وقلبك جيًدا وامسك بيدك لتدخل اجلنة ، جاهد 

ن  نفسك لتدخلها ، " ِ غاليٌة ، أ ال ا  ن  سلعَة اّلل  ِ سلعَة ا أ ال ا  ّلل 

هل حنن نس تحق اجلنة؟ هل س ندخلها وحنن نلهو ، اجلن ُة" 

ومنرح وال نُبايل ؟! ماذا قدمنا ل نفس نا من خري لنجده عند هللا 

 خرًيا كثرًيا ؟! ماذا أ عددان للرحةل الهنائية !

 جاهد هواك حىت تصل للجنة برمحة من هللا ..

 

آخر ..  انهتيىوالآن ..  بريق أ بريق الشاي ، فلنقم بصنع ا  السالم و ا 

 علينا وعليمك .

 صديقتمك: مدحية ، ال تنسوا ادُلعاء يل .. َف هو أ غىل هدية .

 

 أ متىن أ ن تشاركونين صوًرا مجيةل مع هذا الكتاب: ويف الهناية

، كوب شاي وأ نمت تقرؤونه ، ُأحب أ ن أ رى ال جواء بصحبتمك 

 لكوب الشاي ولكتايب .

آخر  حب أ ن أ رى أ كوابمك الشاي ..وأ   روابط حساابيت يف أ

  صفحة من الكتاب ..
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   والكثري ، مل أ نهتيي بعد ..رييف ُجعبيت الكث

 س تطيع وضعهم يف ِكتايب هذا ، يفُهناك كتاابت وفقرات مل ا

ُجعبيت الكثري من احلاكايت واللكامت وال فاكر وأ ظن أ ن الكتاب 

ن مل يكن اس يصبح مخس م  أ كرت ):ئة صفحة ا 

 ولقد مت هتديدي من ِقبل ُأخيت بأ ن يكفي ..

ففضلت وضعهم يف الكتاب القادم ا ن شاء هللا ، و يك ال تَمل 

ل فاكر اليت اوبعض القواعد الناحجة و ات كثرية أ نت ، تبقت فقر 

ايها  مشاركتمكأ ود  لتبقى أ ثًرا لطيفًا يل وفائدة انفعة لمك ، ا 

ن أ حببت قراءة املزيد من   لكاميت .. س تقرأ ها ا 

 ُدممت خبري .

 

 

 

 للاكتبة: مدحية عليان ،كتاب: بصحبة كوب شاي 
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 مؤلفايت القادمة ا ن شاء هللا ..

 ُمس تقبكل احلقيقي.

 بصحبة رايض الصاحلني .

يق.  بصحبة الصِدّ

 غمية لطيفة / َمزيُه ابل خِض .

 لقاء مع هللا .

 أ ذاكري.

 جلسة مع لوس يفر .

 .و رواية سأ تلكم هبا عن .. فلتكن ُمفاجئة 

 عندما أ قوم بنرشمه سأ علممك بذكل بلك تأ كيد ا ن شاء هللا ..

 فلرتافقين دعواتمك النقية اي أ حصاب ..

2/6/2222 

 

 



 بصحبة كوب شاي                           مدحية عليان          

382 
 

 

 " 2022-8-18 " مت نشر هذا الكتاب يف تاريخ

 

 

 

 

 

 

 للفتيات فقط . .. للتواصل مع الاكتبة

نس تغرام:   madeha_alyan@ا 

 madeha_alyan@تيليجرام: 

 

 


