بارلة أمل
تأليف
رضا الجنيدي

ٕ

تصميم الغالف
منة شرع

حموق الطبع والنشر محفوظة لكل مسلم ومسلمة
شريطة عدم التبديل أو اإلضافة أو الحذف ِمن الكتاب.

ٖ

إهداء
إلى كل َمن خيَّم على نفسه شبح اليأس ،وتوغلت في للبه
اآلالم.
الحزن
بلون
إلى كل َمن رأى الحياة لوحة لاتمة تلونت
ِ
ِ
والظالم.
سن بحبال األمل؛ فالعسر يصاحبه دائما اليسر.
تم َّ
ثك أنَّن كلما تحلَّيت باألمل ،تنعمت بالسعادة وال ِبشر.
ربن:
تذ َّكر وعد ِ
س ًرا"
س ِر يُ ْ
س ًرا ِإ َّن َم َع ا ْلعُ ْ
س ِر يُ ْ
"فَ ِإ َّن َم َع ا ْلعُ ْ

ٗ

[الشرح ٘]ٙ-

ممدمة
ك ّٞ٣ ٢شذ٣ذ جٜٗ٩حى ُِشٝـ ،ؽؼٖ خ٘ؿش جُ٤أط هِر،٢
كأقذظ ك ٚ٤أه ٟٞجُؿشٝـ؛ كطزًششُ ه ٍٞهللا ػض ٝؾَ:
َللا إِ ََّل
ح َّ ِ
ح َّ ِ
" َو ََل ت َ ْيأ َ ُ
َللا إِنَّهُ ََل يَ ْيأ َ ُ
س ِمن َّر ْو ِ
سوا ِمن َّر ْو ِ
ا ْلمَ ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون" [يوسف]٧٨ :
ْ
ذذأش كُ ٢كظطٜح أٗٞجس قغٖ جُظٖ ذحهلل ضؼ٤ذ ئُ ٠هِر٢
ًِٔ ٢حش ؾؼِط٘ ٠أػ٤ش
جُك٤حزٝٝ ،ؾذش هٌِٔ٣ ٢طد ئُ َّ
ك ٢ؾ٘س ج َٓ٧كأقررص ْ
إٔ ٣ك٤ح كٛ ٢ز ٙجُؿ٘س ًَ ٖٓ
ع٤طش ػِ ٚ٤جُ٤أط؛ كٔح أسٝػٜح ٖٓ ؾ٘س! كأقغ٘ٞج جُظٖ
ذشذًٌَِّْٔٝ،ح ضغَِ جُ٤أط ئُ ٠هِٞذٌْ ،عحسػٞج ٝجهشأٝج
ٛزج جٌُطحخ؛ ػَِّٞ٣ ٚهع ج َٓ٧ك ٖٓ ٌْ٤ؾذ٣ذ.

٘

معجزة الدعاء

ٙ

سن باألمل
تم َّ
ًَ دػحء دػٞض ٚذ٤و ٖ٤عطؿذ غٔشض ُٞٝ ٚذؼذ قٖ٤؛ أُ٤ظ
عح َ ِج ْت ٌَ ُى ُْ "
 ٞٛجُوحتَ" :ا ْدعُِٔ ٛي أ َ ْ
غي ذح. َٓ٧
ضٔ َّ

٨

[غافر]ٙٓ :

افتح أبواب للبن
جكطف أذٞجخ هِري ُِذػحء؛ كحُِكظس جُط ٢ضشطحم ئُٜ٤ح
جهطشذص ًػ٤شجُ..كظس ؾلحف دٓؼيٝ ،كشقس هِري جُط٢
جٗطظشضٜح ؽ.٬٣ٞ
جُِكظس جُط ٢عططكون كٜ٤ح أٓ٘٤حضي جُط ٢أق٘٤ص سأعي
عحؾذج هلل دجػ٤ح ذٜح دجتٔح.
أٗص أهشخ ٓح ضٌُِ ٕٞخ٤ش ٝجُغؼحدز ٓح ػِ٤ي عٟٞ
جُذػحء ذ٤و ٚ٘ٓٝ ،ٖ٤ج٩ؾحذس؛ ك ٜٞجٌُش.ْ٣
جٗطظش جُلشقس هش٣رح ،كٜزج ٝػذ ئُ .٢ٜكٔحرج ضطٞهغ ٖٓ
سذي ق٣ ٖ٤ؼذى؟
عح َ ِج ْت ٌَ ُى ُْ"
" َٚلَب َي َسثُّ ُى ُُ ا ْدعُِٔٛي أ َ ْ

٧

[غافر]ٙٓ :

دعوة صادلة
دػٞز طحدهس ٖٓ جُوِد ذآٌحٜٗح ضـ٤٤ش هٞجٗ ٖ٤جٌُ.ٕٞ
صًش٣ح أقغٖ جُظٖ ك ٢سذٝ ٚهحٍ ذ٤و:ٖ٤
ش ِميًّب"
ة َ
" َ ُْ ٌَٚأَوُٓ ِث ُذعَب ِئهَ َس ّ ِ

[مريم]ٗ :

كٌحٗص جُ٘ط٤ؿس ْ
إٔ ضـ٤شش هٞجٗ ٖ٤جٌُ ِٖٓ ٕٞأؾُِ ٚذػٞضٚ
جُظحدهس؛ كحُضٝؾس ػحهش جٗوطغ سؾحؤٛح ك ٢جٗ٩ؿحخ ُؼِس
ؾغذ٣س ٓطأطِس كٜ٤حُٝ ،ؼٞجَٓ جٌُرش جُط ٢ؽشأش ػِٜ٤ح.
ٝجُشؾَ ذِؾ ٖٓ جٌُرش ػط٤ح قط ٠جشطؼَ سأع ٚش٤رح،
 ٚ٘ٓ ٖٛٝٝجُؼظْ جُز ٞٛ ١أهٓ ٟٞح ك ٢ؾغْ جٗ٩غحٕ،
ٝآخش ٓح ٣ؼؼق ك ٢جُؿغذٝ ،طحس ك ٢عٖ ٣غطك َ٤كٜ٤ح
ٓ٘طو٤ح إٔ ُ٘٣ؿدٓ ..غ ًَ رُي ،ضأض ٚ٤جُرششٓ ٞٛٝ ٟحصجٍ
كٓ ٢كشجذ٣ ٚط٘لظ سق٤ن جٝ َٓ٧ضغش ١دٓحء جُ٤وٖ٤
ٝقغٖ جُظٖ ك ٢ػشٝه ٚجُطحٛشز:

9

ع ُُّٗ
" يَب َصو َِشيَّب إَِّٔب ُٔجَ ِ
ش ُّشنَ ِثغُ ََل ٍَ ا ْ

حيَى"[مريم]٨ :
يَ ْ

ٜٓٔح ذذش أقٓ٬ي طؼرس جُٔ٘حٍ ،كذػٞز طحدهس ٖٓ
جُوِد ضذػٛٞح ٝأٗص عحؾذ ك ٢ؾٞف جُِْ ٌٖٔ٣ ،َ٤
إٔ ضـ٤ش
هٞجٗ ٖ٤جٌُ ٖٓ ٕٞأؾِي؛ كشذي ًشٝ ْ٣جعغ جُؼطحء ٣كد
إٔ ٣غٔغ دػحءى جُخلْ ،٢
ٝإٔ ٣ش ٟقغٖ ظ٘ي ك ٚ٤كحؾؼَ
دػحءى ه٣ٞحٝ ،جقشص إٔ  ٌٕٞ٣خل٤حٝ ،سدد دٓٝح ذ٤و:ٖ٤
ش ِميًّب"
ة َ
" َ ُْ ٌَٚأَوُٓ ِث ُذعَب ِئهَ َس ّ ِ

[مريم]ٗ :

غن ذشذي ٝضٔغي ذكرحٍ ج ،َٓ٧ض ُضٛش ق٤حضي أسٝع
جُخ٤شجش.

ٓٔ

هللا لريب
 ٫ضكضٕ ق٣ ٖ٤كحطشى جُظٔصٝ ،ضؼؿض عل٘٤س ًِٔحضي
ػٖ ج٩ذكحس ك ٢ػحُْ جُرشش ،ككط ٠طٞش طٔطي ٝػؿض
عذٟ؛
ٔٛغيٝ ،ض٘٤ٜذجش خٞجؽشى جُخل٤س ُٖ ضؼ٤غ ُ
كشذي أهشخ ئُ٤ي ٖٓ قرَ جُٞس٣ذ٣ ،ؼِْ ٓح  ٌُٚ٘٣طذسى
ٜٔ٣ٝظ ذٗ ٚرؼي٣ ،غٔغ طٞش ًِٔحضي جُخل٤س جُط٫ ٢
٘٣حؼ سذي
ضغطط٤غ جُرٞـ ذٜح ٧هشخ ج٧قرحخ؛ كذع هِري
ِ
جُٔ٘ف جُشذحٗ٤س.
٘٣ٝحد ِٗ ٙذجء خل٤حٝ ،غن أٗ ٚعطأض٤ي هش٣رح ِ
يت"
يت ُِ ِج ٌ
" ِإ َّْ َس ِثّي لَ ِش ٌ

ٔٔ

[٘ٛد]١ٔ :

سفينة الدعاء
ق ٖ٤ضشًد عل٘٤س جُذػحء ،عطؿذ ٗلغي ٓٞ٣ح ٓح ػِ٠
شحؽة ج٩ؾحذس ض٘ؼْ ذحُؼطحء.
أُْ ضش ً٤ق ًػشش ؽِرحش ٓٞع ٠ػِ ٚ٤جُغ ّ٬كٌحٗص
ج٩ؾحذس جُشذحٗ٤س:
عى "؟
ع ْؤٌَهَ يَب َُِ ٛ
" لَ ْذ أُٚجِيثَ ُ
ع ٝجٗطظش
ق ٖ٤ضذػ ٞذ٤وُ٣ ٖ٤غطؿحخ ُي  ُٞٝذؼذ قٖ٤؛ كحد ُ
ضكو٤ن أٓ٘٤حضي ٝجعطؼذّ ٣٧حّ ًِٜح أكشجـ.
جُلشقس هحدٓس ذارٕ هللا ػ َّٔح هش٣دٌُٜ٘ ،ح كوؾ ضكطحؼ ٓ٘ي
ُذػحء ٣ٝو.ٖ٤

ٕٔ

الفرج لادم
ق ٖ٤ضُوٜش ٝػِ ٠أٓشى ضُـِد ،جسكغ ٣ذ٣ي ئُ ٠جُغٔحء،
أ ٝػغ ؾرٜطي ػِ ٠ج٧سعٝ ،دع هِري ٣ظشل دٕٝ
قشؼ  :أ ِّٗٓ ٢ـِٞخ كحٗطظش.
ضزًش ه ٍٞهللا -ػض ٝؾَ -ػٖ ٗرٞٗ ٚ٤ـ
ٛة فَبٔحَ ِص ْش"
"فَ َذعَب َسثَُّٗ أَِّٔي َِ ْغٍُ ٌ

[اٌمّش]ٔٓ :

ضزًش أَّٗ ٚق ٖ٤دػح ٗٞـ سذ ٚذٜزج جُذػحء ،ضـ٤شش هٞجٖٗ٤
جٌُٝ ٕٞؾحء ٙجُ٘ظش كُٔ ٢ف جُرظش؟
سددٛح جٝ ،ٕ٥جٗطظش جُ٘ظش ٝجُلشؼ هش٣رح ذارٕ هللا .
جُ٘ظش هحدّٝ ،جُلشؼ هحدّ ٌُٖٝ ،سذٔح ٣كطحؼ جٓ٧ش ٓ٘ي
ئُ ٠هٞز ٝئخ٬ص ك ٢جُذػحء.

ٖٔ

رسالة إلى مريض
جشطذ جُٔشع ٝذِؾ جٓ ُْ٧ذجٝ ،ٙجٗطشش جُ ٖٛٞك ٢جُؿغذ
قط ٠قٞجٙ؟
 ٫ضكضٕ كٌَ ُكظس أُْ  ًَٝض٘٤ٜذز ٓشع قغ٘حش
ضٌُطدٝ ،ع٤ثحش ضُٔكٝ ،٠دسؾحش ضُشكغ.
 ٫ضؿضع ،كٌَ دٓؼس رُ ِسكص ًَٝ ،شٌُ ٟٞق ِرغص ،أٓحٜٓح
خطح٣ح ٖٓ ًطحذي ُٓ ِك٤ص.ك٤ٜ٘ثح ُي ُ
ؽٜش ُس ِصهطَٝ ،ٚأؾش
جًطغرطٝ ،ٚدػحء دػٞضٝ ،ٚهش٣رح ضش ٟغٔشضٚ؛ كٖٔ أُُ ِْٜ
جُذػحء ٗحٍ ذشًس ئؾحذط.ٚ
 ٫ض٤أط ٖٓ جُشلحء ،كل ٢دػحء أٞ٣خ ػِ ٚ٤جُغ ّ٬ؽحهس
أَٓ ٌَُ ٖٓ ضـِـَ جُٔشع ك ٢ؾغذٝ ٙجشطذ أرج .ٙسدد
ذ٤وٝ ٖ٤سؾحء:
اح ِّ َ
غ ِٕ َي اٌ ُّ
يٓ"
اٌش ِ
"أ َ ِّٔي َِ َّ
ض ُّش َٚأَٔثَ أ َ ْس َح ُُ َّ

***
ٗٔ

[األٔجيبء]٣ٖ :

سل الوهاب
َ
ق ٖ٤ضطوطغ ج٧عرحخٝ ،ضُـِن دٗٝي ج٧ذٞجخٝ ،ضؿذ
ٗلغي ؿش٣وح ك ٢أٓٞجؼ جُ٤أط.
جٛذأ ٝجعطٔغ ُظٞش ُ
ؽٜش ٗٝوحء جُ٘لظ ق ٖ٤ضوُ ٍٞي
ذٌَ ٣و :ٖ٤عَ جُٛٞحخ ٜ٣ري د ٕٝأعرحخ.
عَ جُٛٞحخ ٜ٣ري ٓح ٣ ٫خطش ُي ػِ ٠ذحٍ.
َ

٘ٔ

استغيثوا تُغاثوا
بط أَ ََِٕةً ِِ ْٕٗ"
٣و ٍٞهللا ػض ٝؾَ " :إِ ْر يُغَ ِ ّ
شي ُى ُُ إٌُّعَ َ
[األٔفبي]ٔٔ :

 َٛضٞهلص ػ٘ذ ٛز ٙج٣٥سٝ ،جًطشلص َّ
إٔ ٛز ٙجُشقٔس هذ
ٓشش ذي رجش  ُْٝ ّٞ٣ضذسى ٓؼ٘حٛح ق٘٤زجى؟
 َٛشؼشش ذش٢ء ِٖٓ جُ٘ؼحط ؿِري سؿٔح ػ٘ي ٝأٗص
ضٔش ذٔشحػش جُخٞف أ ٝجُوِن أ ٝجُؼ٤ن جُ٘لغ ٢كٌحٗص
جُ٘ط٤ؿس إٔ ضرذٍَ خٞكي أٓ٘ح؟
عركحٕ ٖٓ ؾؼَ سقٔط ٚضضس جُخحتلٝ ٖ٤جُٔ ٖ٤ٜٓٞٔك٢
شٌَ ٗؼحط خل٤ق ُط٤ق ٣ـِرْٜ؛ ك٤خلق ػ٘ٝ ْٜؽأز ٓح
٣شؼش ٕٝذ!ٚ
عركحٕ ٖٓ ضأض ٢سقٔحضُ ٚطـٔشٗح كٝ ٢هص ضؼطشخ كٚ٤
جُٔشحػش جٗ٩غحٗ٤سٝ ،ضكطحؼ جُوِٞخ ئُ ٠سقٔس ػحؾِس

ٔٙ

ضٔ٘كٜح جٝ ٖٓ٧جُػرحش؛ ك٤ؿؼَ هللا -ػض ٝؾَ -جُ٘ ّٞجُز١
ٖٓ ؽر٤ؼط ٚأَّٗ٣ ٚؿحك ٢أػ ٖ٤جُخحتل٣ ٫ٝ ،ٖ٤شضٔ ٢عٟٞ
ك٤زٛد ػْٜ٘
ك ٢أقؼحٕ جٖ٤٘ٓ٥؛ ٣ؿؼِ٣ ٚضس جُخحتلٖ٤
َ
سؾض جُوِن ٝٝعحٝط جُخٞف!
كٜح  ْٛجُٔإٓ٘ ٕٞضغحٝسٓ ْٛشحػش جُخٞف ٝجُوِن هرَ٤
ؿضٝز ذذس؛ كٌَ ٓوٓٞحش جٗ٫طظحس ٝػٞجَٓ جُوٞز
ذٔ٘ظٞس جُرشش ٓغ ػذ ٌُٖٝ ،ْٛٝجُذػحء جُظحدم ٣ـ٤ش
هٞجٗ ٖ٤جٌُٝ ٕٞضٞهؼحش جُرشش.
ُوذ ذذٍَّ هللا خٞك ْٜأٓ٘ح ذش٢ء ٖٓ جُ٘ؼحط ؿِر ْٜسؿٔح
ػ٘٣ ْٛٝ ْٜغطؼذُِِٔ ٕٝكٔس جٌُرش٣ٝ ٟط٤ٜأُ ٕٝوطحٍ
جُؼذ ٝكٞٓ ٢جؾٜس ُْ ضٌٖ ٓطٞهؼس ٣ ُْٝخطؾ ُٜح.
ٝضرذأ جُٔؼؿضز ذ٘ؼحط خل٤ق ٜ٣ذب جُوِٞخ غْ ذحٗطظحس
ػظ٣ ْ٤ػِؽ جُظذٝس.

ٔ٨

سقٔحش هللا هذ ضأض٘٤ح ك٤ٛ ٢ثس ٗ ٫ذسى ٓؼ٘حٛح ،ك٘ٔش
ػِٜ٤ح ٓشٝس جُؼحذش ٖ٣جُـحكِٗ ٫ٝ ،ٖ٤إد ١قن شٌشٛح،
 ٌُٖٝهللا  -ػض ٝؾَ ٣ -ظَ ٣ـٔشٗح ذشقٔحض ٚسؿْ ؿلِط٘ح؛
كحُكٔذ هلل ػِ ٠كٞ٤ػحش سقٔطٝ ،ٚجُكٔذ هلل ػِ ٠قٌٔط.ٚ
سقٔحش هللا عطأض٘٤ح قطٔح ئٕ ضؼِٔ٘ح ً٤ق ٗغطؿِرٜح ًٔح
جعطؿِرٜح جُ٘ر- ٢ملسو هيلع هللا ىلص ٝ -جُظكحذس ك ٢ؿضٝز ذذس.
غح َ ِغيث ُ َ
بة ٌَ ُى ُْ"
َ ْٛسثَّ ُى ُْ فَب ْ
أُ٤غص ذذج٣س ج٣٥س" :إِ ْر ج َ ْ
عحَ َج َ
[األٔفبي]٩ :

جعطـ٤ػٞج ذظذم ٝهٞز ُ٣غطؿد ٌُْ.

ٔ٧

في جوف الليل حياة
ق ٖ٤ػحهص ػِ ٚ٤ج٧سع ذٔح سقرصٝ ،ضخِ ٠ػ٘ٚ
جُؿٔ٤غ٣ ُْٝ ،ؿذ ٓؼ ٚع ٟٞأُٔٝٝ ٚؾؼٝ ٚهِر ٚجُٔػوَ
ذحُ.ّٜٞٔ
إٔ ُ٣ ٚذج ُْ ضُشكغ ذطؼشع ُخحُوٜح ٓ٘زُ
ضز ًَّش َّ
صٖٓ ذؼٍ ٤ذ،
ٍ
َّ ٝ
إٔ ُ ٚهِرح ُْ ٘٣حؼ سذ ٚذؼذٓح ضظَِّد ٝؿطح ٙجُؿِ٤ذ.
ضز ًَّش َّ
إٔ ُ ٚسذح أهشخ ئُ ٖٓ ٚ٤قرَ جُٞس٣ذ.
ضز ًَّش أَّٗ ٚعٔغ طٞضح ق٘ٗٞح ٜٔ٣ظ ك ٢أرٗ ِٖٓ ٚهرَ
هحتٜٔٓ :ُٚ ٬ح ػحهص ػِ٤ي ج٧سع ذٔح سقرص  ٫ض٤أط؛
كل ٢ؾٞف جُِ َ٤ضطغغ جُك٤حزٝ ،ك ٢ؾٞف جُِ َ٤ضُِر٠
ج٤٘ٓ٧حش.
ػِ٤ي كوؾ إٔ ضٜش ٍٝئُ ٠سذي ٝضُكغٖ جُٔ٘حؾحز.
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ضز ًَّش ًَ رُي ق ٖ٤جٗطحذ ٚجُكضٕ ٝخ ْ٤ػِ ٠هِر ٚجُ٤أط،
كطُشٓ ٟحرج ع٤لؼَ ذؼذٓح ضز ًَّش؟!
ٝأٗص ٓحرج ػ٘ي؟
 َٛػحهص ػِ٤ي ج٧سع ذٔح سقرص؟
 ٫ضكضٕ كل ٢ؾٞف جُِ َ٤ضطغغ جُك٤حز.
هْ ٝجدع سذيٝ ،جٗطظش ئششجم شٔظ جُٜ٘حء؛ كٌَ دػٞز
ضذػٛٞح ك ٢ؾٞف جُِ َ٤ضـغَ ػ٘ي ؿرحس جُؼ٘حء.

ٕٓ

ما ألصرها من مسافة!
جُٔغحكس ذ٘٤ي ٝذ ٖ٤ضكو٤ن أٓ٘٤حضي ضطٔػَ ك٣ ٢ذ ضشكؼٜح
ذظذم ُطذػ ٞسذي ًِٝي ٣و ٖ٤ك ٢جعطؿحذطٝ ،ٚهذّ ضخطٞ
ذٜح أ ٍٝخطٞز ٗكٛ ٞذكي جُؼحتغ ًِٝي ٣و ٖ٤ك٢
جُٞط ٍٞئُٝ ٚ٤جعطؼحدض.ٚ
 ٫ضؿِظ ٌٓحٗي ٝض٘طظش ضكو٤ن أقٓ٬ي؛ كحٗ٫طظحس سأط
ٓحٍ جُؼحؾضٝ ٖ٣جُلحشِ.ٖ٤
ضٔغي ذحٝ َٓ٧جُذػحء ٝضكشى ُطظَ.

ٕٔ

سكاكين األحزان
ئرج ٓضهص هِري عٌحً ٖ٤ج٧قضجٕ ،هْ ذك٤حًط ٚذكرحٍ
ج٫عطؼحٗس ذحُشقٖٔٝ ،سدد:
ع ْج َحبَٔهَ ِإ ِّٔي ُوٕثُ ِِ َٓ اٌ َّ
ظب ٌِ ِّ َ
يٓ "
" َّّل ِإٌََٗ ِإ َّّل أَٔثَ ُ
[األنبياء]٧٨ :

سددٛح ٝغن أَّٗ٣ ُٖ ٚطشًي ٝقذى؛ كٗ ٜٞظ٤ش
جٌُٔشٝذ٬ٓٝ،ٖ٤ر جُكحتشٝ ،ٖ٣ػغ ٗظد ػ٤٘٤ي دٓٝح:
" ََِ ٚب و َ
غيًّب"
َبْ َسثُّهَ َٔ ِ

ٕٕ

[ِشيُ]١ٗ :

الدعاء إيجابية
ك ٢جُِكظس جُط ٢ضُـِن كٜ٤ح ؾٔ٤غ ج٧ذٞجخ ٝضُغذ كٜ٤ح
ؾٔ٤غ جُ٘ٞجكز ٫ ،ض٤أط.
جسكغ ػ٤٘٤ي ٧ػِ ،٠عطؿذ أذٞجخ جُغٔحء ٓلطٞقس ض٘طظش
ٝط ٍٞطٞضي ٝجسضلحع دػٞجضيُ ،طٜ٘ٔش ػِ٤ي ذارٕ هللا
أٓطحس ج٩ؾحذس.
جُذػحء ئ٣ؿحذ٤س ٖٓ جُٔإٖٓ جُٞجغن ك ٢ػطحء سذ ،ٚك٬
ضطخ َّ ػ٘ ٫ٝ ٚضكشّ ٗلغي ٖٓ خ٤شجض.ٚ

ٖٕ

اشكره يزدن
ًَ جُخ٤ش جُز ١ضطٔ٘حٝ ،ٙض٘طظش ٝط ُٚٞئُ٤ي عحُٔح،
سذٔح ٣كطحؼ أ ْٕ ضطزًش ٛز ٙج٣٥س:
شى َْشج ُ ُْ َألَ ِصي َذَّٔ ُى ُْ"
" َِ ٚإ ْر جَأَرَّ َْ َسثُّ ُى ُْ ٌَئِٓ َ

[إثشا٘يُ]٧ :

جعطـشجهي ك ٢ػرحدز جُشٌش ػِٓ ٠ح ُذ٣ي ٖٓ ٗؼْ ٓ٘غ٤س،
ُٔ٣طشى ذٞجذَ ِٖٓ جُٔض٣ذ ِٖٓ جُ٘ؼْ؛ ك ٬ضكشّ ٗلغي ِٖٓ
ذشحتش جُخ٤ش ذـلِس جُوِد ػٖ ُزز جُشٌش.
جعطؿِد ٗؼ ْ٤جُخ٤ش ذ٘ؼ ْ٤جُشٌش.

ٕٗ

مشاعر للبن

ٕ٘

حرر للبن
جُكضٕ ٣خ ْ٤ػِ ٠هِري؟
ضشؼش ذحُؼؼق أٓحّ ٖٓ ضكد٣ ٫ٝ ،وذّس هٔ٤طي٣ ٫ٝ ،ؼرأ
ذٔشحػشى ٗٝرغ هِري؟
 ٫ض٤أط؛ كرآٌحٗي جعطشدجد عؼحدضي ق ٖ٤ضؼ٤ذ جُ ُِٔي
ُٔحٌُٚ؛ كحُوِد جُز ١ػِوطٓٞ٣ ٚح ذـ٤ش هللا كظحس رُ٬٤
ُٔكرٞذ٣ ُٖ ،ٚؼشف جُغٝ ّ٬جُٜذٝء ٝجُطٔأٗ٘٤س ،ئ٫
ػ٘ذٓح ضؼ٤ذ ٙطحك٤ح ُخحُوٓٝ ٚحٌُ.ٚ
قشس هِري ٖٓ هٞ٤د٘٣ ،ٙؼْ .
ّ

ٕٙ

غياب األحبة
ذ٘٤ي ٝذ ْٜ٘٤قذٝد ٝكٞجطَ ٓٝغحكحش؟
 ٫ضكضٕ؛ كحُز ١ؾٔغ ٣ؼوٞخ ذٞ٤عق ذؼذ ؽ ٍٞؿ٤حخ
هحدس ػِ ٠إٔ ٣ؿٔؼي ذٔ٣ٝ ْٜكٓ ًَ ٞح جػطشجى ٖٓ أُْ
ٝػزجخ.

ٕ٨

تذكَّر
ًَِّٔح أقغ٘ص كأعحءٝج ئُ٤ي ،ضزًش:
ف يُ ْع ِطيهَ َسثُّهَ فَح َ ْش َ
ضى "
" ََ ٌَٚ
غ َْ ٛ

[الضحى]٘ :

ًَِّٔح أػط٤ص كرخِٞج ػِ٤ي ،ضزًش:
ف يُ ْع ِطيهَ َسثُّهَ فَح َ ْش َ
ضى "
" ََ ٌَٚ
غ َْ ٛ

[الضحى]٘ :

ًَِّٔح جؾطٜذش ٓٝغ رُي كشِص ،ضزًش:
ف يُ ْع ِطيهَ َسثُّهَ فَح َ ْش َ
ضى " [الضحى]٘ :
" ََ ٌَٚ
غ َْ ٛ
ػطحء سذي آش ،كحٗطظش ٙذشٞمٝ ،جعطؼذ ُطض ٖ٤٣أ٣حٓي
ذأٗٞجس جُغؼحدز؛ كحٌُش ْ٣ئرج أػط ٠أسػ ٠جُوِٞخ ٝأعؼذ
أ٣حٜٓحٓٝ ،كح ًَ ضلحط َ٤ئقرحؽحش جُؼٔش جُزٓ ١ؼ.٠

ٕ٧

هنيئا بهذا البعد
ُؼَ هللا ُ٣رؼذ أقذ ْٛػ٘ي؛ ُ٤لشؽ هِري ُغؼحدز
آض٤سٝ،كشقس ُٓورِس.ك٤ٜ٘ثح ذرؼ ٍذ ٣كطْ هٞ٤دج ؽحُٔح ًرِطي،
٣ٝكشسى ِٖٓ أؿ ٍ٬ؽحُٔح ه٤ذضي.
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هللا حكيم
ضكد ش٤ثح ،ك٤رؼذ ٙهللا ػ٘ي ٝجُخ٤ش ًِ ٚكٛ ٢زج جُرؼذ.
ٝضٌش ٙش٤ثح ك٤وشذ ٚهللا ئُ٤ي ٝجُخ٤ش ًِ ٚكٛ ٢زج جُوشخ.
دع ٗلغي هلل ٣لؼَ كٜ٤ح ٓح ٣شحءٓ ٌٖ٤ُٝ ،ح ٣لؼُِ ٚي أقد
ئُ٤ي ٓٔح ضطٔ٘حُ٘ ٙلغي؛ ك ٜٞأقٌْ جُكحًٔ.ٖ٤

ٖٓ

فراق الوالدين
ق٣ ٖ٤ـ٤د أقذ ٝجُذ٣ي أٔٛ٬ً ٝح ػٖ جُك٤حز ٫ ،ضؿؼَ
ق٤حضي ُٞقس هحضٔس؛ كغؼحدضي ضُغؼذٔٛح قط ْٛٝ ٠ؿحترٕٞ
ػٖ جُك٤حز.
أس ِعَ ئُٜٔ٤ح ٛذج٣حى ..دػٞجضي ..طذهحضئًِٝ ،ح
جشطوص ئُٜٔ٤ح ،صد ٖٓ ٛزج جُؼطحء؛ كٜٔح ك ٚ٤سجؿرحٕ ٝئُٚ٤
ٓشطحهحٕ.
ُٝغٞف ِ٣طو ٢ج٧قرس جُٔطو ٕٞرجش  ّٞ٣ك ٢ؾ٘حش
َٜ َٗٝش ،ك ٬ضرطثظ  ٫ٝضؿؼَ دٓؼي ٜٔ٘٣ش .كل ٢س٣حع
جُؿ٘س ،ع ٌٕٞ٤جُِوحءٝ ،كٗ ٢ؼ ْ٤جُغؼحدز ج٧ذذ٣س ،عُ٘٤غ٠
ًَ ػ٘حء.

ٖٔ

شرين الحياة
كحسهص شش٣ي جُك٤حز ُغٞء خِن ٗضع جُغٌ٘٤س ٖٓ
ئٕ
َ
ذ٤طٌٔح ،أ٫ ٝخط٬ف ؽرحع أد ٟئُ ٠جعطكحُس جُك٤حز ذٌٔ٘٤ح،
ك ٬ض٤أط ٝضظٖ إٔ جُغؼحدز هذ أؿِوص أذٞجذٜح كٝ ٢ؾٜي؛
كٔح جٗ٫لظحٍ ئ ٫ضؿشذس ٖٓ ضؿحسخ جُؼٔش ،سذٔح ًحٗص
ُِٔش ،كٔح
عررح ك ٢ض٘ؼٔي ذكٝ٬ز جُشٜذ ذؼذ ضؿشػي ّ
دٓص هذ قحُٝصٝ ،جؾطٜذشٝ ،هذس جعططحػطي ذزُص،
ٓٝحدجٓص جُطوً ٟٞحٗص ػ٘ٞجٕ أخ٬هيً٘ٝ ،ص ضكغٖ ئُ٢
شش٣ي ق٤حضي ًٔح ضُكغٖ ئُ ٠رجضي ك ٬ضكضٕ ٝضز ًَّش ٝػذ
سذي ُٖٔ أقغٖ ٝجضو:٠
ععَحِ ِٗ َٚو َ
ععًب
ّللاُ َٚا ِ
ّللاُ و ًَُّل ِ ِّٓ َ
َبْ َّ
" َٚإِْ يَحَفَ َّشلَب يُ ْغ ِٓ َّ
َح ِىي ًّب"

[إٌغبء]ٖٔٓ :

ٕٖ

سيمضي األلم
عٔ٤ؼ ٢ج٣ٝ ُْ٧ض ٍٝجُكضٕٝ ،ضُلطف ُي طلكس ؾذ٣ذز
ضششم كٜ٤ح شٔظ جُغؼحدز ٖٓ أػٔحم جُ ،ّٜٞٔك ٬ضؼ٤غ
ٓٞ٣ي ك ٢أقضجٕ قطٔح عطضٍٝ؛ كأٓش سذي ئرج أسجد ٙهحٍ
ُ ًٖ ٚك.ٌٕٞ٤
ؾلق دٓؼي جُٜٔ٘ٔش.
جؿغَ رًش٣حضي جُٔإُٔس ذأٓطحس ج.َٓ٧
جٗطِن ٝؿّ٤ش ٝجهؼي جُٔإُْ ذؿٔ َ٤جٗ٩ؿحص ٝجُؼَٔ.

ٖٖ

في بعض الموت حياة
ٓٞش ذؼغ ج٧ش٤حء ك ٢ق٤حضي ،سذٔح ًحٕ ئ٣زجٗح ذٔ٬٤د
أش٤حء أسٝع.
ك ٬ضكضٕ ،كل ٢ذؼغ جُٔٞش ق٤حز ُ ٞضؼِْ.

ٖٗ

أحببت ولكن
هذ ُ٣غِد ٓ٘ي ٓح ضكد كطظرش ٝضكطغد؛ ك٤ؼٞػي هللا
ذٔح ٣كد ك٤ظرف أقد ئُ٤ي ٓٔح ً٘ص ضكد ،كطُشصم أؾش
جُظرشٝ ،ضظَ ئُٓ ٠ح ضشؾ ٖٓ ٞخ٤ش.
جطرشٝج ،كٜٔٔح ذذش ٌُْ جٞٓ٧س ُٓؼطٔس٫ ،ذذّ ٝإٔ ٣ؼود
جُِ َ٤ػٞء جُٜ٘حس.
جُوحدّ أؾَٔ ذارٕ هللا.

ٖ٘

الذكريات األليمة
ق ٖ٤ضطؿ ٍٞك ٢رًش٣حش جُٔحػ ٢جٔ٤ُ٧س ٫ ،ضري ػِ٠
خ٤ش هذٓطٓٝ ٚح ؾ٘٤ص ٖٓ ٝسجت ٚع ٟٞجُؿكٞد.
 ٫ٝض٘ذّ ػُِ ٠سه ٢ضؼحِٓص ذٓٝ ٚح ًحٕ غٔشض ٚعٟٞ
جُظذٝد؛ كـذج ضلشـ ذؼطحتيٝ ،ضغؼذ ذشه ٢أخ٬هي قٖ٤
ضوق ذ٣ ٖ٤ذ٣ ٖٓ ١وحذَ جُكغ٘س ذؼشش أٓػحُٜح.
كإ ًحٗص جُزًش٣حش أُٔ٤س ٝجُٔحػُٓ ٢لؿؼح ،كح٣٧حّ
جُوحدٓس ؾِٔ٤س ٝجُٔغطورَ ٓششم كحذطغْ كٜ٘حى ؾ٘س ض٘طظش
جُٔكغ٘.ٖ٤

ٖٙ

ولسوف تؤجر
 ّٞٔٛخرأضَٜح ُطغ٤ش
ُٝغٞف ضإؾش ػِ٠
ُ
ٓشًد جُك٤حزِ
ِ
ذأٓحٕ.
ُٝغٞف ضإؾش ػِ ٠أش٤حء ػ ِِٔطٜح  ُْٝضُرذٛح ُ ٖٓ ْٜأؾَ
إٔ ٣ظَ جُؿٔ٤غ ئُ ٠جُشحؽة ذغ ،ّ٬ك ٬ضزٛد ٗلغي
ِص قغشجش؛ كروذس جُظرش ٝج٩قغحٕ ،ضٌٕٞ
ػِٓ ٠ح كؼ َ
ك ٢جُؿ٘س جُذسؾحش.

ٖ٨

أشوان الحب
ئٕ آُٔطي أشٞجى جُكدٝ ،قطٔطي أٝؾحػ ،ٚك ٬ضكضٕ.
سذٔح أسجد هللا إٔ ٣ز٣وي قٝ٬ز أػظْ قد.
ؾشخ جُؼ٤ش ك ٢سقحخ قد هللا ،ك ٜٞقد ذ ٬أشٞجى
ّ
 ٫ٝأٝؾحع .قد صٞٛسٗ ٙذ٣سٝ ،سجتكط ٚصً٤سٓ ًٖ .غ
ضوشخ ئُ٤ي رسجػح،
جُكر٤د جُز ١ئٕ ضوشذص ئُ ٚ٤شرشجّ ،
ٝئرج أض٤ط ٚضٔش ،٢أضحى ٛشُٝس.
ؾشخ إٔ ضطزٝم ُزز ٛزج جُكدُٝ ،غٞف ض٘غ ٠أشٞجى
ّ
أ ١قد آخشٝ ،ع٤ظرف ٗؼ ْ٤أ ١قد  ٫ش٢ء ذؿٞجس
أػظْ قد.

ٖ٧

الطعنة الجميلة
جُطؼ٘س جُط ٢أطحذطي ذحٓ٧ظ ذؿشـ ػظ ،ْ٤سذٔح ًحٗص
عررح ُك٤حز ؾذ٣ذز ِٓٔٞءز ذحُخ٤ش جُٞك٤ش.
جؾؼَ خش٣ق أ٣حٓي ٓكطس جٗطوحٍ ُ٨ؾَٔٝ ،جؾؼَ أُْ
ؾشقي ؽحهس جٗط٬م ُ٨سٝع.

ٖ9

أحزان الماضي
خز ػرشز ٖٓ أقضجٕ جُٔحػ ًٖٝ ،٢ػِ٣ ٠و ٖ٤ذإٔ
دٓؼي ُٖ ٣ش ١ٝصٞٛس أقٓ٬يٝ ،إٔ ِٓٞقطٓٝ ٚشجسضٚ
عطٞجس ١سذ٤غ أ٣حٓي .كِ ٌٖ٤قضٗي ؽحهس ػطحء ض٘غ٤ي
ٝقش أُٔي؛ كٔح جُذٗ٤ح ع ٟٞأ٣حّ ضٔش ،ذٜح جُكِٞ
ٓش دٓؼي
ّ
جُٔشٝ ،عططلؿش ٘٣حذ٤غ جُ٤غش ٖٓ طخش جُؼغش ذارٕ
ٝذٜح ّ
هللا .كِٜ٤ذأ جُوِد ٜ٘٣ٝأ؛ كشذي ًشٝ ْ٣خضجتٖ سقٔط٫ ٚ
ض٘ؼد.

ٓٗ

كن جبال
جُؿرَ جُز ُْ ١ضوظٔ ٚجُوٞجطْ ُْٝ ،ضٌغش ٙجُ٘ٞجصٍ٫ ،
ضٜض ٙس٣ف ػحذشز.
ًٖ ؾر ٬طحٓذج ،كٔح أًػش جُش٣حـ جُـحدسز ك ٢صٓ٘٘ح.
ًٖ ؾر ٬طحٓذجٝ ،غن ك ٢إٔ جُوحدّ أؾَٔ ذارٕ هللا.

ٔٗ

صفعات الحياة
ٓٝلحؾثس ٫ ،ضطٞهق ًػ٤شج
ق ٖ٤ضأض٤ي جُظلؼس ه٣ٞس
ِ
ػ٘ذ أُٜٔح ًٖ ،ئ٣ؿحذ٤ح ٝجػرش ٓكطس جُْ٧؛ كٔح ؾحءضي
عرحش ُطحُٔح
جُظلؼس ُطإُٔيُ ٌُٖٝ ،طٞهظي ٖٓ ُ
خؼؼص ُ ٚذاسجدضيُٝ ،طٔ٘كي ٗؼؿح ٣ؼ٤ق ئُ ٠ق٤حضي
ق٤حز .كٔشقرح ذحُظلؼس ئرج أػورطٜح ٣وظس.

ٕٗ

متاعب الماضي
جُ٘٣ ّٞخحطٔي ٝج٣ ُْ٧شجكويٝ ،جُزًش٣حش ض٬قوي ٫ٝ
ضذس ١أ ٖ٣جُٔلش؟
ْ
سقِص رجًشضي هِ ٬٤أ ٝذؼ٤ذج
ضؿٜش ٗلغي ذحُرٌحء ًِٔح
ئُ ٠جُٞسجء؟
 ٫ضكضٕ؛ كِؼ ََّ ج٣٧حّ جُغحذوس ًحٗص خرشز سجتؼس ُِؼٔش
جُوحدّٝ ،خطٞز ُخ٤ش ػظ ْ٤آش.
هِري ئُ٠
ًِٔح ضزًشش َٓطحػد جُٔحػ ،٢جسكغ ٗظش ِ
جُغٔحءٝ ،هَ ذأَٓ ٝسؾحء٣ :حسخ ئٗ ٢طرشش ًٔح
ْ
ْ
ٝػذش.هِٜح ذوِري ٝضزًش:
ٝأٗطظش ٝػذى ًٔح
أٓشش،
ُ
صب ِث ُش َ
ة"
" ِإَّٔ َّب يُ َٛفَّى اٌ َّ
 ْٚأ َ ْج َش ُ٘ ُْ ِثغَ ْي ِش ِح َ
غب ٍ
[اٌضِش]ٔٓ :

ٖٗ

للبن والتوكل

ض٘ط ٢ٜأقضجٗيٝ ،ضٔٞش آٓ٫ي ًَ ٕٜٞ٣ٝ ،ػغ٤ش ػِ٠
أذٞجخ جُط .ًَٞكطؼِّْ ً٤ق ٣طوٖ هِري كٖ جقطؼحٕ ٛزٙ
جُؼرحد ٙجُشجتؼس؛ كٓ ٢ٜخشؾي ق ٖ٤ضُـِن ج٧ذٞجخ ك٢
ٝؾٜيٝ ،ضطؼغش جُخطٞجش ك ٢دسذيٝ ،ضزًش ه ُٚٞػض
ٝؾَ:
ّللاَ يَ ْجعَ ًْ ٌَُٗ
ك َّ
" َ ْٓ َِ ٚيَح َّ ِ
عٍَى
ِت َ ْٓ َِ ٚيَحَ ََّ ٛو ًْ َ
يَ ْححَغ ُ

َِ ْخ َشجب ً َٚ .يَ ْش ُص ْلُٗ ِِ ْٓ َح ْي ُ
د َّل
غجُُٗ" [اٌطَلق]ٖ- ٕ :
ّللا فَ َُ َٛ ٙح ْ
َّ ِ

جُ٤غش هحدّ ٓ ٫كحُس ٌُٖٝ ،ػِ٤ي إٔ ضُظِف هِري ٝضذسذٚ
ػِ ٠قغٖ جُط.ًَٞ

ٗٗ

المستمبل ينتظرن
ٖٓ ؾؼَ ًَ ضلٌ٤ش ٙكٔ٤ح ٓؼ٘٣ ُٖ ،٠ؼْ ذخ٤شجش
جُكحػش ٝجُٔغطورَٝ ،عُ٤ظذّ ق٣ ٖ٤غط٤وع ٖٓ عرحضٚ
ُ٤ؿذ جُؼٔش هذ جٗوؼ.٠
ضٔطغ ذٔح ذ٣ ٖ٤ذ٣ي ٫ .ضِطلص ُِٔحػ ٢ئ٧ ٫خز جُؼرشز
ٝص٣حدز جُخرشز.
جُٔحػ ٢جٗط ٠ٜذأقضجٗٝ ٚجُٔغطورَ ٘٣طظشى ذأكشجق،ٚ
كأقغٖ جعطورحُ ،ٚض٘ؼْ ذ.ٚ

٘ٗ

ثك في ربن

ٗٙ

هللا حكيم
ُخ ِشهص جُغل٘٤س ٛ ٫ُٞٝزج جُخشم ُٜ٘رٜح جُظحُٔٝ ،ٕٞظَ
أطكحذٜح ك ٢ػ٘حء.
ٝهُطَِ جُـ ُٞٝ ّ٬ظَ ق٤ح ُظحس أذٞج ٙطذ٣وُِ ٖ٤شوحء.
كِؼَ هللا ٣رطِ٤ي ُ٘ٔ٤غ ػ٘ي ذكٌٔط ٚؽحٓس ًحٗص عطذٓشى،
٘ٔ٤ُِ ٝكي ذشقٔط ٚخ٤شج ك ٢ج٣٧حّ جُوحدٓس ع٤ـٔشى.
كطؼحَٓ ٓغ أهذجس هللا ذكد ضؿذ ٓ٘ٓ ٚح ٣غش جُوِد.

ٗ٨

رفع الدرجات
ًَ جٌٗغحس ٣ؼطش ١هِري ًَٝ ،دٓؼس ضذٓؼٜح ػ٘٤حى
٣ؼورٜح سكغ ُذسؾحضي ٓٝكُ ٞخطح٣حى.
كطؼِْ ً٤ق ضوحذَ ج ُْ٧ذٔض٣ذ ٖٓ ج .َٓ٧كل ٢د٘٘٣ح ،قط٠
جُشًٞس ضشحًٜح ضٔ٘كي ٓض٣ذج ٖٓ جُ٘ؿحز.

ٗ٧

شمس السعادة
شٔظ جُغؼحدز رجش
قطٝ ٠ئٕ ؽحٍ ُ َُ ٤ج ُْ٧عطششم
ُ
طرحـ دجخَ هِريٝ ،عط٘رغ ك ٚ٤جُك٤حز ٖٓ ؾذ٣ذُ٘٣ٝ ،رص
هللا ك ٚ٤صٞٛس ج.َٓ٧
غن ذوذسض ،ٚضَ٘ ك٤غ سقٔط.ٚ
ض ثَ ْع َذ َِ ْٛجِ َٙب"
ّللاَ يُ ْح ِيي ْاألَ ْس َ
"ا ْعٍَ ُّٛا أَ َّْ َّ
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[اٌحذيذ]ٔ٧ :

هللا يدافع عنن
ئٕ ضٌحُد ػِ٤ي جُؿٔ٤غ ٫ ،ضكضٕ  ٫ٝضخق  ًٖٝك ٢هللا
ٝجغوحٝ .ئٕ قحٝؽطي جُٔخحؽش ،ك ٬ضؿضع  ٫ٝضرطثظٓ ،ح
دٓص ذحهلل ٓإٓ٘ح ُٝششػ ٚخحػؼح .أٌ٣ ٫ل٤ي ه ٍٞهللا:
ّللاَ يُذَافِ ُع ع َِٓ اٌَّز َ
ِيٓ
" ِإ َّْ َّ

ٓ٘

ُِٕٛا" [اٌحج]ٖ٣ :
آَ

هل تأخر زواجن؟
ضأخش صٝجؾي؟
 ٫ضكضُٗ ،٢ؼَ هللا أذؼذ ػ٘ي ششج كٞم قذٝد جقطٔحُي،
ُٝؼُِ٣ ٚؼذى ُش٢ء ُ٣رٜش ػوِي ٣ٝطؼذ ٟقذٝد خ٤حُي.
٣ذ٣ي؛ كٜ٘حى أُٞجٕ ًػ٤شز ُِغؼحدز قُٞي
ضٔطؼ ٢ذٔح ذٖ٤
ِ
ك ٬ضذػٜ٤ح ضطلِص د ٕٝإٔ ضشعْ ظُٜ٬ح ػِ ٠أ٣حٓي.

ٔ٘

تأخر إنجابكما؟
ضأخش ئٗؿحذٌٔح؟
 ٫ضكضٗح؛ كِؼَ هللا أسجد إٔ ٌُٔ ٌٕٞ٣ح ٖٓ ج٧ذ٘حء ٓثس ذذ٫
ٖٓ ٝجقذ أ ٝجغ٘.ٖ٤
ؾشذح إٔ ضٌٗٞح أطكحخ أغش ٝذظٔس كٗ ٢لظ ًَ ؽلَ
كشخ جذٖ ُْ ض٘ؿرح٣ ٙظرف ٌُٔح ٗؼْ ج٤ٗ٧ظ ٗٝؼْ
ضوحذٚٗ٬؛ ُ
ٝسخ ذظٔس ضُـشط ك ٢أقذ ،ْٛضُٜٔذ ٌُٔح
جُؿِ٤ظُ ،
ؽش٣وح ُِلشدٝط ٫ٝ ،ضلوذج جَٓ٧؛ كٖٔ ٛٝد ٣ك٠٤
ُضًش٣ح سؿْ  ٖٛٝػظٔٛٝ ٖٓٝ ،ٚد ئعٔحػٝ َ٤جعكحم
٩ذشج ْ٤ٛسؿْ ًرش ع٘ ،ٚهحدس ػِ ٠إٔ ٜ٣رٌٔح ٓح ضوش ذٚ
أػٌٔ٘٤حٝ،ضغؼذ ذ ٚهِٞذٌٔح ،ك ٬ض٤أعح .كحٌُش ْ٣قٖ٤
ُ٣ؼط٣ ،٢ل٤غ ذٌشٓٝ ،ٚجُٛٞحخ قٜ٣ ٖ٤دُ٣ ،ذٛش٘ح
ذؼظ ْ٤كؼِ.ٚ
غوح كً ٢شّ سذٌٔح ٝضٔغٌح ذحُذػحء ٝجٗطظشج أؾَٔ ػطحء.

ٕ٘

ظلمات يعمبها نور
جُز ١أخشؼ ٗٞ٣ظ ٖٓ ظِٔحش ذطٖ جُكٞش ،هحدس ػِ٠
إٔ ٣خشؾي ٖٓ ظِٔحش قضٗي.
ٝجُزَّ ٗ ١ؿ ٠ئذشج٤ُٜ ٖٓ ْ٤ٛد جُ٘حس ،هحدس ػِ ٠إٔ
٘٣ؿ٤ي ٖٓ ُ٤ٜد ٔٛي.
ٝجُز ١شن جُركش ُٔٞع ٠كأؿشم ػذ ،ٙٝهحدس ػِ ٠إٔ
٣شن ُي جُظؼحخ٣ٝ ،ـشم ٣أعي٣ٝ ،شصهي أِٓي.
ٜٓٔح ذذش جٞٓ٧س طؼرس ،ك ٢ٜػِ ٠هللا ٣غ٤شز .كػن ك٢
سذي.
ش ْيئ ًب أ َ ْْ يَمَُ ٛي ٌَُٗ و ُْٓ فَيَى ُ
ُ" ْٛ
" ِإَّٔ َّب أ َ ِْ ُش ُٖ ِإرَا أَ َسا َد َ
[يظ]٣ٕ :

ٖ٘

نعمة اَلبتالء
هذ ٣رطِ٤ي هللا ُ٤شدى ئُ ٚ٤سدج ؾٔ ،٬٤ك ٬ض٘ظش ئُ٠
ج٫ذط٬ء دٓٝح ػِ ٠أٗ ٚػوحخ.كشذٔح ًحٕ قرح ٖٓ هللا ُي.
ػذ
كطورَّ أكؼحٍ هللا ذشػح ٝقدٝ ،أدسى قٌٔس سذي ُ ٝ
ذوِري ئُ.ٚ٤

ٗ٘

األجمل لادم
 ٫ضكضٕ كرؼذ طو٤غ جُشطحء ٝهغٞز جُخش٣ق٣ ،أض ٢جُشذ٤غ
ُٔ٤ك ٞآغحس ذشٝدز ٝهغٞز جُك٤حز.
ج٧ؾَٔ هحدّ ٗ٧ي ضغطكن رُي ،كحعطرشش خ٤شج ٓح دٓص
ػِ ٠قن ٓٝح دٓص ٓغ هللا.

٘٘

تفاءل بالخير
"ِٓ ثَ ْي ِٓ فَ ْش ٍ
عبئِغًب
جُز ١أخشؼ ِ
خ َٚد ٍََ ٌَّجًَٕب َخب ٌِ ً
صب َ
ٌٍِّش َِّبس ِث َ
يٓ" [إٌحً]١١ :
هحدس ػِ ٠إٔ ُ٣خشؼ ٖٓ ذٓ ٖ٤غط٘وغ ٓٞٔٛي ٝأقضجٗي
كشقس خحُظس ضغش هِري؛ كطلحءٍ ذحُخ٤ش.

٘ٙ

ابتسم

ئٕ ُْ ضغططغ إٔ ضرطغْ ُغؼحدز ػحٗوص هِريٝ ،كشـ صجس
ٓٞ٣ي؛ كحذطغْ ُ٤و ٖ٤ك ٢كؼَ هللا ٣غٌٖ هِري٣ٝ ،غطٞؽٖ
ػوِي٣ٝ ،ـِق أسًحٕ كٌشى.
جُ٤و ٖ٤ك ٢هللا ُ٘٣رص ك ٢طكشجء جُكضٕ صٞٛس جُ٘ؼْ٤؛
كطٔغي ذٝ ٚجذطغْ؛ كحُخ٤ش هحدّ ٓ ٫كحُس؛ كحهلل ر ٝكؼَ
ػظ.ْ٤

٘٨

أحسن الظن بربن
ة
٣و ٍٞهللا ػض ٝؾَ" فَ َّب َظُّٕىُُ ِث َش ّ ِ

ا ٌْعَبٌَ ِّ َ
يٓ" [اٌصبفبت]٣٧ :

ٖٓ أقغٖ جُظٖ ٗحٍ ًَ جُخ٤ش.
أقغ٘ٞج جُظٖ ذشذٌْ ٜٓٔح ذذش أقٓ ٌْٓ٬غطكِ٤س؛ كٖٔ
ِٔ٣ي جُغٔٞجش ٝج٧سع ٓٝح ذٜٔ٘٤ح ع٤كون أق ٌْٓ٬ئٕ
أسجد .كوؾ ذٌِٔس ًٖ.

٘٧

أيهما أحب إلين؟!

ضخطحس ُ٘لغي ٓح ٣كُِ ٞي٣ٝ ،خطحس هللا ُي ٓح ٣ظِف ُي،
كأٜٔ٣ح ذشأ٣ي ٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣أقد ئُ٤ي؟
ٝػٞد هِري
غن ك ٢قٌٔس سذي ُ٣ظِف قحُي ُ٣ٝغؼذ هِريّ ،
دٓٝح ٛزج جُذػحء :جُِ ْٜجسصه٘ح جُشػح ػ٘ي ٝػٖ أهذجسى.
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ثك في ربن
ذؼذ ًَ ُٓ َ٤ظِْ طرحـ ٓ٘٤شٝ ،ذؼذ ًَ ذ٬ء ٓلؿغ كشؼ
ؾٔ.َ٤
ٝذؼذ ؿشٝخ ج٧كشجـ٫ ،ذذ ٝإٔ ضششم شٔظ جُغؼحدز
ٖٓ ؾذ٣ذ.
كحٗطظش ػٞء جُظرحـٝ ،ؾٔحٍ جُلشؼٝ ،شٔظ جُغؼحدز
ذ٤و.ٖ٤
جٗطظش ضكون ٝػذ سذي:
غ ًشا
غ ِش يُ ْ
" ِإ َّْ َِ َع ا ٌْعُ ْ

ٓٙ

" [اٌششح]١ :

الصبر عطاء
هذ ضُرطِ ٠ك ٢أقد ٓح ُذ٣ي كطظرش ٝضشػ ٠ػٖ أكؼحٍ هللا
ذٌَ قد؛ ك٤ل٤غ هللا ػِ٤ي ذؿٔ َ٤ػطحت ٚذؼذٓح ٜ٣زذي
ذٔض٣ذ ٖٓ جُظرش.
كٔح أػظْ ٓوحّ جُشػح ػٖ أكؼحٍ هللا ُٗ ٞؼوَ!
سدد ذوِري دٓٝح :جُِ ْٜجسصه٘ح ٓوحّ جُشػح ػ٘ي ٝجؾؼِ٘ح
ٖٓٔ ه َ٤ك" :ْٜ٤سضي هللا عٕٚ ُٙسضٛا عٕٗ"

ٔٙ

[اٌجيٕة]٣-

لمن النصر؟
ػِ ٠هذس ٗظشى هلل ٘٣ظشى؛ أُْ ٣وَ هللا ػض ٝؾَ:
"يَب أَيُّ َٙب اٌَّز َ
ص ْش ُو ُْ"
ّللاَ يَٕ ُ
ِيٓ آ َُِٕٛا ِإْ جَٕ ُ
ص ُشٚا َّ

ٕٙ

[دمحم ]٧-

للب جديد

ٖٙ

اطمئن

ًِٔح شؼشش ذحُؼؼق ،جكطف ًطحخ هللا كل ٚ٤جُؼضّ ٝجُوٞز.
ًِٔح شؼشش ذحُٞقذز ،جكطف ًطحخ هللا كل ٚ٤جٗ٧ظ ٝقغٖ
جُظكرس.
ًِٔح شؼشش ذحُ٤أط ،جكطف ًطحخ هللا كل ٚ٤جٝ َٓ٧ضؿذ٣ذ
جُٜٔس.
ٓح دجّ جُوشإٓ طذ٣وي ،كأٗص ك ٢أٓحٕ ،كحؽٔثٖ.

ٗٙ

توبة وحشي
ػِ٣ ٠ذ ٚ٣هُطَ قٔضز ع٤ذ جُشٜذجء ،غْ ضحخ ٝأعِْ
ٝقغٖ ئعٝ ،ٚٓ٬هُطَ ػِ٣ ٠ذٓ ٚ٣غِٔ٤س جٌُزجخ.
ٜٓٔح ًحٕ ٖٓ ضشؾٛ ٞذج٣ط٘ٓ ٚـٔغح ك ٢جٌُٔ٘شجش  ٫ض٤أط
ٓ٘ٚ؛ كطٞذس ٝقش ٢جُز ١هطَ قٔضز ذحسهس أَٓ ضوُ ٍٞي:
 ٫ض٤أط ٖٓ أ ١ػحص ذؼ٤ذ ػٖ هللا؛ كحُوِٞخ ذ٤ذ خحُوٜح
ً٤لٔح ٣شحء ُ٣وَ ِِرُٜح.

٘ٙ

تولف لليال
ق ٖ٤ضأخزى دٝجٓس جُك٤حز ئُ ٠ق٤ع ضؼ٤غ كٜ٤ح ضلحطَ٤
رجضيٝ ،ضزٝخ ٓٓ٬ف عؼحدضي ،ضٞهق هِٝ ٬٤جذكع ػٖ
قر٤د ٘٣طظشى ُ٤ؼ٤ذ ئُ٤ي رجضي جُطحتٜس٘٣ٝ ،غؽ ٖٓ ؾذ٣ذ
خٞ٤ؽ عؼحدضي جُؼحتؼس.
ٝهطٜح عطذسى أٜٗٔٓ ٚح صجدش ٓطحػري ،كػٔس سجقس ٘ٛحى
ض٘طظشىٝ ،غٔس ٗٞجكز ػٞء ضُلطف ُي ُطؼ٤ذ ئُ٤ي ج،َٓ٧
ٝضؿذد ك٤ي ئقغحعي ذحُك٤حز ،ك ٬ضطشً٘٣ ٚطظش ًػ٤شج،
كٌطحخ هللا ػض٣ض .كؼذ ئُ ٠قر٤ري٤ُ ،زٝخ ؾِ٤ذ أقضجٗي،
ٝضغرف ك ٢أٜٗحس جُ٘ؼ.ْ٤

ٙٙ

إسالم عمر
رٛد ػٔش ئُ ٠جُشع ٍٞملسو هيلع هللا ىلص  ًِٚٝذُـغ ُٚ؛ ُ٤وطِ ٚشحٛشج
ع٤ل ،ٚكأعِْ ٝطحس جُ٘ر ٢أقد ئُُٝ ٖٓ ٚ٤ذٗٝ ٙلغ.ٚ
ػحط ٢جُ ّٞ٤هذ ٣ظرف خ٤ش جُطحتر ٖ٤ؿذج؛ ك ٬ضلوذ جَٓ٧
ك ٖٓ ٢صجدش ٓؼحطٝ ٚ٤ضؼشع ئُ ٠سذي ُٜ٤ذ.ٚ٣

ٙ٨

هللا يفرح بعودتن
ؿشم ك ٢ظِٔحش جُٔؼظ٤س ٝجُشؾظٝ ،ق ٖ٤ػحد ئُٚ٤
سشذ ٙأٗ ٌٜٚجُ٤أط ٝجقطوحس جُ٘لظ.
سأ ٟجُك٤حز ذؼذ جُزٗد ذكشج ٓظِٔح؛ كأطرف ك ٢أٓٞجؼ
جُكضٕ ٝجً٫طثحخ ؿحسهح.
سكوح ذ٘لغي أٜ٣ح جُطحتد .أُْ ضغٔغ ٖٓ هرَ ػٖ كشقس هللا
ذحُطحتد جُؼحتذ ئُٚ٤؟!
أُْ ضؼِْ إٔ هللا ٣لشـ ذي ق ٖ٤ضؼٞد ئُ ٚ٤ضحترح ٝػِ ٠رٗري
ٗحدٓح؟! ك٤ٜ٘ثح ُي ذلشقس ٣ؼورٜح خ٤شجش٤٘ٛٝ ،ثح ُي ذطرذَ٣
ع٤ثحضي قغ٘حش.

ٙ٧

 ٫ض٤أط ٝضزًش َّ
إٔ أذحى آدّ قٗ ٖ٤غ ٠أٓش سذٚ
ٝػظحٗ ،ٙذّ ٝػحد ٓغشػح ئُ ٠سذ ،ٚكطحخ هللا ػِٚ٤
ٛٝذج ،ٙغْ َّ
خ ٓؼظ٤س ضرؼٜح جٌٗغحس هلل
كش َّ
ٖٓ ػِٝ ٚ٤جؾطرحُ .ٙ
ًحٗص عررح ُغ ٖٓ ٍٞ٤جُطحػحشٝ ،ك٤غ ٖٓ جُرشًحش.
د٘٘٣ح د ٖ٣جٝ َٓ٧سٝجء جُ٘لظٌٓ٫ ،حٕ ك٪ُ ٚ٤قرحؽ
ٝجُ٤أط؛ كؼذ ئُ ٠سذي ٜٓٔح ػظٔص خطح٣حى ،كشذي
ضٞجخ سق.ْ٤

ٙ9

الهروب اإليجابي

جُٜشٝخ ج٣٩ؿحذ ٞٛ ٢أؾَٔ ٛشٝخ .ق ٖ٤ضؿٔغ ًَ
ٓٞٔٛي ٝآٓ٫ي ٝأٝؾحػي ٝرًش٣حضي جُٔلؿؼس ٝئقرحؽحضي
طذٓص ذٜح ٖٓٔ قُٞيٝ ،ضطشقٜح
ٝطذٓحضي جُطُ ٢
أسػح ك ٢عؿذز ؽِ٣ٞس ٝػٔ٤وس ،ضٜشخ خُٜ٬ح ٖٓ ًَ ٓح
ٓ ٞٛإُْ ذ ٖ٤أقؼحٕ ٝدفء جُغؿٞد؛ ضظل ٞسٝقي،
ٜ٣ٝذأ ٝؾغ هِريٝ ،ضغطؼ٤ذ هٞضي جُ٘لغ٤س .ك٤ٜ٘ثح ُٖٔ ًحٕ
ٛشٝذ ٖٓ ٚجُرشش ئُ ٠سخ جُرشش.
٤٘ٛثح ُٖٔ ٛشخ ٖٓ أقضجٗ ٚذغؿذز ضؿؼِ٣ ٚوطشخ ٖٓ
جُشقٖٔ جُز٣ ١ض َ٣جُٝ ّٜٞٔأغش جُظذٓحش ذشقٔط.ٚ

ٓ٨

ار ِو للبن
ئرج شؼشش إٔ هِري طحس ً٘رطس رجذِس ك ٢طكشجء ٓؿذذس
ٝهحقِس ،أعشع ٝجس ٙٝذأٓطحس جُكد ٝجُطٔأٗ٘٤س ٝجُغ.ّ٬
جس ِ ٝهِري ذٌِٔحش هللا ػض  ٝؾَٝ ،عطغؼذ ق ٖ٤ضشج ٙهذ
جٗطؼش ٝػحدش ئُ ٚ٤جُك٤حز ذؼذ ؽ ٍٞعرحش .قطٞٓ ٠ش
جُوِٞخ ُ ٚػ٬ؼ ،ك ٬ض٤أط!

ٔ٨

اسجد والترب

ًِٔح عؿذش جهطشذص ٖٓ خحُوي ٗ ٢ُٝٝؼٔطئًِٝ ،ح
جهطشذص ٓ٘ ٚذؼذش ػ٘ي ٓٞٔٛيٛٝ ،شذص ٓ٘ي أٝؾحػي،
ٝطلص ٗلغيٝ ،جعطٌحٕ هِريٝ ،جؽٔأٗص سٝقي؛ كحعؿذ
ٝجعؿذٝ ،أؽَ جُغؿٞد ُطوطشخ .كٔح أقٞؼ هِٞذ٘ح ُٜزج
ج٫هطشجخ.

ٕ٨

سن بحلمن
تم َّ

ٖ٨

مكانن على الممة

ضكشى
جُغوٞؽ ٤ِ٣ ٫ن أذذج ذأٓػحُي؛ كٌٔحٗي ػِ ٠جُؤسّ .
ٝجطؼذ ٗك ٞجُؤسٝ ،جقطلع ذكوي ك ٢جُطٔ٤ض ،كأٗص قوح
ٓٔ٤ض.

ٗ٨

حديثن وحديثهم
ئرج قذَّغٞى ػٖ جُظؼحخ ،قذّغ ْٜػٖ ج٩سجدز ٝخ٤شجش
جُؼَٔ.
ٝئرج قذَّغٞى ػٖ عؿ ٕٞجُ ،ّٜٞٔقذّغ ْٜػٖ ٗٞجكز
ج.َٓ٧
ٝئرج قذّغٞى ػٖ ػطٔس ضذٓش ق٤حض ،ْٜقذّغ ْٜػٖ ػٞء
ك ٢جُظرحـ عٜٔ٘٤ش.
قذغ ْٜػٖ سخ ٣كد عٔحع طٞش ػرحد٣ ْٛٝ ٙذػٚٗٞ
ُ٤غطؿ٤د ُ.ْٜ

٘٨

المرار لرارن
ٖٓ ػٔن جُلشَ ،ضُُٞذ ج٩سجدز.
 ٖٓٝهِد جُؿشجـ ،ضُظ٘غ جُغؼحدز.
 ٖٓٝػطٔس جُِ٘٣ ،َ٤رػن جُ٘ٞس.
كٌَ ٓحٓ ٞٛكضٕ ٌٖٔ٣ ،إٔ ضُخشؼ ٓ٘ٓ ًَ ٚح ٓ ٞٛرٜؽ
ػحء.
َّ ٝ
جٓ٧ش ذ٤ذى ٝجُوشجس هشجسى.
ئٓح إٔ ضؼ٤ش ؿحسهح ك ٢جٝ ،ُْ٧ئٓح إٔ ض٘غؽ ٖٓ ؾشجقي
ٝكشِي غٞخ جُ٘ؿحـ ٝجُغؼحدز ٝج .َٓ٧كٔحرج عٌٕٞ٤
هشجسى؟

٨ٙ

احذر اَلنحناء
ج٧شؿحس ق٣ ٖ٤أضٜ٤ح جُخش٣ق سؿٔح ػٜ٘ح ،ضزذَ ٝضؿق
ٝضطغحهؾ أٝسجهُٜح؛ ك٤ش ٟذؼؼ٘ح أٜٗح طحسش ذ ٬هٔ٤س،
ك٤رطؼذ ػٜ٘ح ٣ٝضٛذ ك ٢ظِٜح.
ٌُٜ٘ٝح ضؼشف هٔ٤طٜح جُكو٤و٤سٝ ،ضػن ك ٢رجضٜح.
ضُوذّس ًَ خِ٤س ٖٓ خ٣٬حٛحٝ ،ئٕ ذذش ُ٦خش ٖ٣ذحٛطس
ٝشحقرس.
 ٫ض٘ك٘ ٢ذَ ضظَ سجكؼس جُشأط شحٓخس.
ضغطورَ جُك٤حز ذٌَ ٓغطؿذجضٜح ذوٞز ٝأَٓٝ ،ضؿؼَ ٖٓ
جُخش٣ق ٓكطس جٗطوحٍ ُِٞط ٍٞئُ ٠ق٤حز ذحعٔس.
أ ٫ضش ٟأٜٗح ق٣ ٖ٤أض ٢جُشذ٤غ ،ضظرف أًػش ؾٔحٝ ٫ضؼٞد
ٗحػشز؟
٨٨

أ ٫ضش ٟأٜٗح ق٣ ٖ٤أض ٢جُشذ٤غ٘٣ ،ؿزخ جٌَُ
ئُٜ٤حٝضغطورِ ٢ٛٝ ْٜشحٓخس؟
 ٫ضؿؼَ خش٣ق أ٣حٓي عررح ٗ٫ك٘حتي ٞٓٝش ئسجدضي.
 ٫ضؿؼَ خش٣ق أ٣حٓي عررح ُٜٞجٗي ٞٓٝش عؼحدضي.
جط٘غ سذ٤ؼي ذ٘لغي ُ٘ ًٖٝلغي ؽر٤رح ٓٝششذج.

٨٧

لذة اَلنتصار
أػظْ جٗ٫طظحسجش ق ٖ٤ض٘طظش ػِٗ ٠لغي جُط ٢ضؿزذي
ُِخِق أ ٝضرو٤ي ٌٓحٗي ق٤ع أٗص.
ضؿشخ ُزز جٗ٫طظحس؟!
ُِ َٔحرج ّ ٫

٨9

حياة جديدة
غٔس ػٞء ٓلؼْ ذحٝ َٓ٧جُ٘ؿحـ ٘٣طظشى ٘ٛحى كٜٗ ٢ح٣س
جُطش٣ن .ئششجهس ق٤حز ؾذ٣ذز ٓٔضٝؾس ذحُلشقس ٝجُغؼحدز.
كِٔحرج ضوق ٌٓحٗي  ٫ٝضخطٗ ٞكٛٞح؟!

ٓ٧

األلم الشريف
ك ٢ج٫عطغٞٓ٧ ّ٬جؼ جُلشَ ٝجُ٤أط أُْٝ ،كٞٓ ٢جؾٜطٜح
أُْ ،كأ ١ج ٖ٤ُٔ٧أششفٝ ،أ ١جٓ ٖ٤ُٔ٧شدٝد ٙأسٝع؟!
جخطش ُ٘لغي أُٔح شش٣لح؛ كِزز جُ٘ؿحـ ضغطكن ٌُٓحذذز أُْ
جٌُلحـ.

ٔ٧

تمسن بهدفن
جُِكظس جُط٘٣ ٢طحذي كٜ٤ح جُ٤أط ٝجَُِٔ ،هذ ضٌ٢ٛ ٕٞ
ُكظس جهطشجذي ٖٓ جُٜذف ،ك ٬ضطشى قِٔي ػحتؼح.
ٝجطَ ذوٞز ٝضٔغي ذٜذكي قط ٠جُٜ٘ح٣س٣ ُٖٝ ،زٛد
ؾٜذى عذ.ٟ

ٕ٧

ماذا بعد السموط
عوٞؽ ٣ؼورٜٞٗ ٚع ،خ٤ش ٖٓ ٜٗٞع ٣ؼور ٚعوٞؽ.
هْ ٖٓ ًرٞضي ٝجٗطِن؛ كٔح خحخ ٖٓ عوؾ كٜ٘غ.

ٖ٧

بمن تمارن نفسن؟
هحسٕ ٗلغي ذ٘لغي  ٫ٝضوحسٜٗح ذح٥خش !ٖ٣كل ٢ج٠ُٝ٧
جسضوحءٝ ،ك ٢جُػحٗ٤س جٗكذجس.

ٗ٧

نماط لوتن
ٜٓٔح ًحٗص ق٤حضي ذٜح ٗٞجهض ٝجذط٬ءجش ،جٗظش ئُ٠
جُؿحٗد جُٔششم كٜ٤ح.
جٗظش ئُٗ ٠وحؽ هٞضي  ٫ٝضشًض ػِٗ ٠وحؽ ػؼلي؛ كٞسجء
ًَ ٗوطس ػؼق ٗوحؽ هٞز ٛحتِس ض٘طظشى ُطلطف ُٜح
ج٧ذٞجخ جُٔٞطذز.

٘٧

إطاللة لمر

٣طَ جُؤش ٖٓ ٗحكزز جُغٔحء ُ٤خرشٗ ٢إٔ ٝعؾ ًَ ػطٔس
٫ذذ ٖٓ ذضٝؽ ٗوطس ٓؼ٤ثس ضٜذ ١جُغحتش.ٖ٣
ٝذؼذ ًَ ُ َ٤ؽ٫ ،َ٣ٞذذ ٖٓ كؿش ٣رضؽ ُ٤طٔثٖ هِد
جُكحتش.ٖ٣
غْ شٔظ ضششم ُطٔك ٞآغحس ًَ ُ َ٤قض.ٖ٣
كحذطغْ ًِٔح سأ٣ص جُؤش ك ٢جُغٔحءٝ ،ضزًش إٔ ذؼذ ٙكؿش
ٝشٔظ ٣ؼِ٘حٕ ذذج٣س  ّٞ٣ؾذ٣ذ.
ٓ ّٞ٣خطِق ػٖ ًَ أ٣حّ ػٔشىٝ ،ذ٤ذى أٗص إٔ ضؿؼِٚ
ٓششهح أٓ ٝؼطٔح .كٔح ضؼطوذ٘٣ ٙطرغ ػِ ٠دهحتن ٓٞ٣يٓٝ ،ح
 ِٕٞ٣أٝهحضي ذِ ٕٞضلٌ٤شى.
ضلٌش كّ ٚ٤

٧ٙ

يوم جديد
ٓغ ًَ ٗغٔس طرحـ ؾذ٣ذز ،ذحسهس أَٓ ضُخرشى َّ
إٔ هللا
أٗؼْ ػِ٤ي ذٔض٣ذ ٖٓ جُك٤حزٝ،ؿ٤شى ُْ ٣غط٤وع ٖٓ ٗٚٓٞ؛
كحٗطِن ٝخغ ذوٞز ٝػضّ ؿٔحس جُك٤حز ٜٓٔح ًحٗص
جُظؼٞذحش جُط ٢ضؼطشع ؽش٣وي ٜٔٓٝح ًحٗص جُطكذ٣حش؛
كحُزً ٖٓ ٢أػحف ئٗؿحصج ؾذ٣ذج ًَ  ّٞ٣ئُ ٠ق٤حض،ٚ
ٝج٧رًً ٖٓ ٠حٕ ئٗؿحص٥ ٙخشضٝ ٚدٗ٤ح ،ٙكؿٔغ ذٖ٤
جُكغ٘.ٖ٤٤

٧٨

األربعون أجمل بداية

ض٘ظش كٓ ٢شآضي ،كطش ٟآغحس جُغ٘ ٖ٤هذ ػِص ٝؾٜي
ٝٝؾ٘ط٤ي!
ضشؼش إٔ جُؼٔش ػحع ٝضلِّص ٖٓ ذ٣ ٖ٤ذ٣ي!
 ٫ضكضٕ! كِ٤غص ذذج٣حش جُشرحخ ضٔػَ دجتٔح ٗوطس
جٗ٫ط٬م .أُ٤ظ هللا هذ ذؼع ٗر ٚ٤ذأػظْ سعحُس  ٞٛٝك٢
ج٧سذؼٖ٤؟
جذطغْ ُِك٤حز ٝجذذأ جٝ ٕ٥عطظَ ٓٞ٣ح ئُ ٠قِٔي جُؿٔ.َ٤

٧٧

كن مثلهم
خشؾٞج ٖٓ أسػِٜ ُٗٝ ،ْٜرص أٓٞجُ ،ْٜكرذأٝج ق٤حز ؾذ٣ذز
ذٌَ ػضٓٝ ،ْٜأٗحسٝج جُٔذ٘٣س غْ أٗحسٝج جُؼحُْ ذ٘ٞس
دػٞضٝ ْٜئٔ٣حٗ .ْٜكغ ّ٬ػِ ٠طكحذس سع ٍٞهللا جُزٖ٣
ضؼِٔٞج ج٣٩ؿحذ٤س ٖٓ قر٤ر.ْٜ
ج٧صٓحش ضظ٘غ جُؼظٔحء ٝجُوحدز ،كٌٖ ػظٔ٤ح ذا٣ؿحذ٤حضي،
 ٫ٝضؼغ ٝهطي ك ٢جُرٌحء ػِٓ ٠ح ٓؼ.٠
ٝخِّذ جعٔي ٓغ ج٣٩ؿحذ.ٖ٤٤
جٗطِن ِ

٧9

محطات عابرة
جُٔظحػد جُط ٢ضوحذِي ك ٢ؽش٣وي ُِطـ٤٤ش ٓؿشد ٓكطحش
طٞهق ػ٘ذٛح ُطضٝد هطحسى ذحُٞهٞدُٝ ،ططأًذ ٖٓ
ػحذشز،ك ّ
طكس ؽش٣وي غْ جعطٌَٔ ٓغ٤شضيٝ ،ضزًش َّ
جُٔكٖ ك٢
إٔ ِ
ذحؽٜ٘ح ٓ٬٤د جُٔ٘ف ،كٌٖ ك٘حٗح ٓحٛشج ٝجسعْ ذش٣شس
جُظؼحخ خش٣طس ُٓرٜؿس ُِغؼحدز ٝجُ٘ؿحـ.

ٓ9

َل تيأس
 ٫ض٤أط؛ كٌَِ ٓشٌِس قَ ٌَُٝ ،طؼٞذس ٓخشؼٌَُٝ ،
جذط٬ء كشؼ ٌَُٝ ،دجء دٝجء.
جُز ١ؾؼَ جُضٛشز ضشن ؽش٣وٜح ذ ٖ٤جُظخٞسٝ ،أخشؼ
جُك٤حز ٖٓ هِد جُؿلحف هحدس ػِ ٠إٔ ٣ك ٍٞق٤حضي ٖٓ
قحٍ ئُ ٠قحٍ.

ٔ9

أرض األفراح

ٕ9

أرض األفراح
ػِ ٠ػطرحش جُؿ٘س ضٔٞش جُزًش٣حش جُكض٘٣س٣ٝ ،طرذد أُْ
جُ٘لٞط جُٔػوِس ذحُظذٓحش جُٔش٣شزٝ ،ضُشكغ سج٣حش
جُغؼحدز ج٧ذذ٣س.
جُؿ٘س أسع ج٧كشجـ جُذجتٔسُ ،زج ٜٓٔح صجدش ٓطحػري،
ضزًش إٔ جُذٗ٤ح صجتِسٜٓٞٔٛٝ ،ح سجقِسٝ ،ضزًش َّ
إٔ ٘ٛحى
كشقس ػظٔ٤س ض٘طظشى ػِ ٠أػطحخ جُؿ٘س ،كحعطؼذّ ُٜح.

ٖ9

شكر َلب ّد منه
ن جُ ُٔظِْ ِ ٝقذَّزِ أشٞجً ،ٚضؿذ أق٤حٗح
ك٢
ِ
ٝعؾ ػطٔ ِس جُطشِ ٣
ٗٞسج ٣ؼ٢ء هِري ُ٤ؼ٤ذَ ئُ ٚ٤جُشٝـ ٖٓ ؾذ٣ذ٘٣ٝ ،شش كٚ٤
ٓش ذي ٖٓ أٝؾحع،
سٗٝن ٝػرن جُك٤حز ك٘٤غ٤ي ًَ ٓح ّ
كُ٤ظرف جُٔحػ ٢طلكس ٣ ٫ؼ٘٤ي إٔ ضِطلص ئُٜ٤ح؛ ٗ٧ي
ضٔغي ك٣ ٢ذ٣ي سٝػس جُكحػشٝ ،ؾٔحٍ جُٔغطورَ.
كشٌشج ٌَُ ٖٓ ٘٣شش ٕٝأػٞجء جُكد ٝجُغؼحدز ك ٢هِٞخ
أقرحذ.ْٜ
ٝشٌشج ٌَُ ٖٓ ٘٣شش ٕٝج َٓ٧ك ٢ق٤حز ٖٓ ق.ُْٜٞ
ٝشٌشج ُٖٔ أعؼذٜٗ َ٤ُ ٢ٗٝحس ذؼٔن قرُٝ ْٜط٤ق
ط٘ؼ.ْٜ
ُ
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خاتمة
جُكٔذ هلل جُز ١ذ٘ؼٔط ٚضطْ جُظحُكحش ،جُُِ ْٜي جُكٔذ ًٔح
٘٣رـُ ٢ؿٝ ٍ٬ؾٜي ٝػظ ْ٤عِطحٗيُ .ي جُكٔذ ٣حسخ ك٢
جٝ ٖ٤ُٝ٧ج٥خشٝ ٖ٣ك ٢جُٔ ٨ج٧ػِ ٠ئُ ّٞ٣ ٠جُذ.ٖ٣
كإ ًحٕ خ٤شج ك٘ٓ ٜٞيْ ،
جُِٛ ْٜزج ؾٜذ ٓو َّْ ،
ٝئٕ ًحٕ
 ٖٓٝجُش٤طحٕ ،كحؿلش ُ٢
ؿ٤ش رُي كٗ ِٖٓ ٜٞلغِ ٢
ٝجسقٔ٘.٠
سػح جُؿ٘٤ذ١

٘9

التواصل مع الكاتبة
البريد االلكتروني
redagenedy@yahoo.com
قناة الكاتبة على التلجرام
https://telegram.me/redaalgeneedy
صفحة الفيس بوك
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy
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الفهرس
جُؼ٘ٞجٕ

جُظلكس

ئٛذجء

4

ٓوذٓس

5

ٓؼؿضز جُذػحء

6

ٓشحػش هِري

25

غن ك ٢سذي

46

هِد ؾذ٣ذ

63

غي ذكِٔي
ضٔ َّ

73

أسع ج٧كشجـ

33

شٌش ٫ذذ ٓ٘ٚ

34

خحضٔس

35

جُطٞجطَ ٓغ جٌُحضرس

36

كٜشط

37
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