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اإلهداء

أهدى كلماتي 
 لديني وربى ورسولي 

ً
لكل من علمني حرفا

ألبى وأمي وأخوتي وأحبتي في هللا 
 أو كلمة 

ً
ولكل من ينتظر مني حرفا

أمل زكي
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هذا الكتاب..

هو كتاب يجمع مقاالتي.. 
وأفكاري.. 

ما بين عام 2011 حتى عام 2015 
أتمنى من خالله أن يصل ما به من علم.. بأسلوب بسيط وشيق 

يفيد الجميع.. 
وأتمنى ينال إعجابكم.. 

أمــــل 
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ام�شي عدل يحتار عدوك فيك..

لكل شخص ناجــــــــــح.. 
واثق من نفسه وطموحه وشخصيته.. 

كل ناجح في الدنيا عشان يبقى ناجح الزم تقابله عقبات.. 
اللي كلنا بنسميها الظروف “والشخص ده بس اللي بيقرر الظروف دي 

ها تعمل فيه إيه “
هل توقفه..؟

وال يتحدى نفسه أكثر بها فيتفوق أكثر.. 
ومن ضمن العقبات دي “ الحاسدين والحاقدين “ 

الحاسد شخص كل مهمته يبص للنعم اللي ربنا ادهالك ويتمنى تزول 
منك.. 

حتى لو ربنا أداله “نعم الدنيا واآلخرة مًعا” 
بيكره إنه يشوفك ناجح أو في نعمة أو  والحاقد شخص مغلـــول منك.. 

حتى مبسوط..
االثنين دول بقى دورهم في الحياة يدورا في حياتك عن ثغرات يستغلوها 

ضدك.. 
ولو مالكش أي ثغرة في حياتك.. هيألفوا من عندهم.. ما أكيد مش 
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هيقعدوا ساكتين كده!! 
وده عشان في نار جواهـــــــــم .. بتحرقهم قبلك..!!

وعشان كده ام�شي عدل “يعنى اتقي هللا” ولو عدوك عمل البدع.. ربنا 
هايقلب أعماله عليه وهايحميــــــــك” 
أصله عز وجل قال في كتابه العزيز..

اٍن َكُفوٍر(  )ِإنَّ اللََّ ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّ َل ُيِبُّ ُكلَّ َخوَّ

سورة الحج.

لكن لو أنت مش بتتقي هللا “ده موضوع تاني”
بس ملحوظة هامة.. في ناس في حياتنا كثير مزيفيــــــــــــن..

خد بالك منهم.. عشان اإلنسان اللي بيحبك بجد..
مش اللي يقف معاك ملا تقع.. 

إلنك لو ما�شي في شارع ووقعت ألف من هايجى يوقفك حتى لو ميعرفكش.. 
إنما اللي بيحبك بجد هو اللي بيفرح بنجاحك وسعادتك وكأنها حاجة 

حصلت ليه هو 
واألشخاص اللي كده فعال “نادريـن”

****
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بلوك شخ�شي.. مش بلوك إليكتروني 

 ”Block “ خاصية الحذر اإللكتروني
بنستخدمها ملا يكون في إنسان مش كويس متابعك فحابب ما يوصلكش..

ملا يكون حد فضولي عاوز بس يتدخل في حياتك وشؤونك 
أو ملا تحب تقطع عالقتك بناس معينة لألبد.. 

“ تمنع أي حاجة سلبية إنها  كذلك في حياتك.. الزم يبقى عندك بلوك 
توصل لعقلك ولقلبك وتدمرك.. 

- ملا تحس بيأس قرب يوصلك.. الزم تعمل له بلوك 
- ملا تفشل مرة يبقى تعمل للفشل بلوك.. وتستعد للنجاح والتميز 

- ملا حد يضايقك ويستسمحك على غلط في حقك.. اعمل للغضب 
بلوك وسامح بس احذر من الشخص ده بعد كده 

موحك 
ُ
سك وط

َ
وبتقلل من حما بتِحبط فيك  ناس  في  تالقى  ملا   -

أعملهم من حياتك بلوك.. 
ملا يبقى عندك صحبة سيئة بتبعدك عن ربك ودينك والحياة   -

الصـح.. يبقى حلها انك تبعد عنهم وتعملهم من عاملك بلوك.. 
- ملا الشيطان يوقعك في ذنوب اعمله بلوك واستغفر ربك وتوب.. ده 

خير الخاطئين التوابون 
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كل إنسان في حياته حاجات سلبية أو ناس ُمحبطة.. 
شوف إيه في حياتك مضيعك.. 

واعمله بلوك.. 
واستعد وقتها لتميزك وتأثيرك في الحياة..

****
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تفتت العالقات بالخيانة

..
ً
الخيانات كسور تفتت العالقات جميعا

يوم  يمر  لم  منا  من  القلوب..  التي تحطم  األفعال  أبشع  الخيانة من 
بموقف خيانة من أقرب الناس إليه.. وكلما كانت من شخص أقرب إلى 

القلب كلما كان وقعها في النفس أعمق وأعنف..

فقط..!  واملرأة  الرجل  بين  العالقة  على  الخيانة  الناس  بعض  ُيقصر 
ولكنها توجد في جميع العالقات كالصداقة أيضا وأحيانا بعالقات األهل 

واألقارب وزمالء العمل الواحد..
والحبيب  لزوجها..  والزوجة  لزوجته..  الزوج  خيانة  أعمقهم  ولكن 

لحبيبه..
وفى أغلب مشاكل الخيانة.. طرف يبرر.. وطرف يقصر ..!

وأحيانا أخرى.. طرف يبرر.. وطرف لم يقصر ولكنه تحطم..!!
وأغلب أبواب الخيانات يبدأ الوصول إليها باستخدام مفتاح الكذب..!!

والتقصير أحيانا في عالقتنا بالطرف اآلخر أًيا كان مسمى العالقة.. حب.. 
زواج.. صداقة.. أخوة..!!
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ولكـني سأقول نقاط هامة لكل طرف من العالقة.. 
الطرف الخائن والطرف املخدوع..!

هللا  عن  البعد  للخيانة  باملرء  تصل  التي  األسباب  أكـثر  من   -
أخالقيا..!! ، فمن يتقي هللا يصعب عليه ويستحيل أن يخون.. 

وتكون الخيانة أسلوب حياة له..
في  سيفعل  ومثلما  يموت..  ال  الديان  أن  جيًدا  يعلم  ألنه 
شخص سيرد له ذلك وغالبا بنفس الشخص..!! ، ليذوق معنى 

الخيانة..!!
وليست فقط  لذلك أختار شريك تعلم بأنه على خلق جيد.. 

عبادات ظاهرية ال تعني التدين األخالقي..!!

بتقصيره في  الطرف املخدوع أحيانا بيكون جزء من املشكلة..   -
والتقدير فيذهب  حق شريكه من إحساسه بالحب واالحتواء 
حـتى وإن كانت مجرد  إياه..  اآلخر ليجد ذلك مع من يمنحه 
كلمات يشتاق سماعها.. ولكن هذا ليس مبررا كافيا للخيانة..!!
إليه  اذهب  والحنان..  االحتواء  في شريكك  تجد  لم  أنت  إذا 
وتحدث معه وقل له ما تحتاج وما ترى وصف له مشاعرك كما 
تراها أنت.. لعل بداخله �شيء ال تعلمه أنت.. ولعله يمر بأزمة ال 
تشعر بها أنت.. ولعله يحتاجك أكثر منك.. ويفتقد القدرة على 
التعـبير عن ذلك.. وإن لم يكن أي نوع مما سبق ولم يسمع ولم 
 من خيانته..!

ً
ينصت ولم يقـترب.. خذ أنت قراًرا بمفارقته.. بدال

جرح  من  كثيـــــــًرا  أعظم  الخيانات  من  العالقات  فشروخ 
الفراق..!!
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وفى النهاية رسالتي لكن خائـــن.. بأن يضع نفسه مكان الطرف   -
اآلخر ..!

هل يقبل هو أن يشاركه غيره فيمن يحب..!! بشكل أو بآخر أًيا 
كانت درجة قربه وما هي الطريقة..!!

إن وجدت نفسك ال تقبل بذلك.. فال تقبل على غـيرك بما تكره 
لنفسك..!

وإن وجدت نفسك تر�شى ذلك.. فال عزاء لنفسك..! 
وال لرفيق دربك فيك..!!

****
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ثورة العواطف والحب

من يحبك حقا لن يقبل إال بأن يكون لك.. 

كام واحد هنا كان نفسه يكون مع إنسانه بعينها.. وماكنش بسببها..!

وكام أنثى كان نفسها تكون مع راجل معين.. وماكانتش.. 

عشان هو عاوز كده..!!

ما تسمحش لحد يلعب بيك عشان أنت اكبر من كده.. 

وما تسمحش لحد يخليك في حياته وقت ما يحب ويبعد عنك وقت ما 

يحب.. 

عشان وقتها هتنزل نفسك من نظر نفسك قدام نفسك.. 

طبيعي جًدا نحط أعذار للناس في حياتنا.. 

وكل ما كانوا اقرب لينا بنعذرهم أكثر .. 

بس نعمل ده من غـير ما نخلي حد يستغل عواطفنا ومشاعرنا.. ويضحك 

علينا كما يشاء وفى األخر نقول إننا مظلومين ونعيش في دور الضحية..!! 

ونقول إن اإلنسان أو اإلنسانه دول ظلمونا.. 

قال تعالى: 

) َفَما َكاَن الُل ِلَيْظِلَمُهْم َوَلـِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن ( 
التوبة : 70
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عشان وقتها هاتكون إنت رضيت بظلم نفسك فكان طبيعي إنه يوقع 

عليك الظلم من الناس..!!

ومش هايعمل غـير الصـح عشان يكون  هايصونك..  اللي بيحبك بجد.. 

هتالقيه بيعديها  ومهما كان عنده ظروف ومشاكل وتقلبات..  معاك.. 

عشان مؤمن بيك وبوجوده وياك... 

ما هو الحب مالوش غـير طريق واحد منور قدام كل الدنيا والناس.. 

ومهما كانت ظروف اإلنسان أو اإلنسانه دول.. 

بيعملوا خطوات وكل يوم بيعدي بيثبتوا  هتالقيهم في مشوار حياتكم.. 

الحب ده.. باألفعال مش بالكالم السهل..!! 

اللي مفيهوش أي تعب أو مسؤولية..

لو سمحت لحد يبتذ مشاعرك.. 

وقتها ما تلومش غير نفسـك.. 

عشان مفيش حد بيعمل فيك حاجة.. 

إال ملا إنت تسمح له.. 

يعنى بإرادتـــك.. 

****
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حب بال احتواء = فقدان الحب

ال حب بال احتواء..

مقال موجه لكل رجل.. إن أراد أن يحتفظ بشريكة حياته مدى الحياة..

كلنا يعلم أنه ال حياة بال مشاكل وصعوبات حـتى في عالقتنا باآلخرين.. 

قربين من القلب.. كاألهل واألصدقاء واألزواج..
ٌ
وخصوصا عالقاتنا بامل

اليوم أخص بالذكر عالقة الرجل بأنثــاه..

إن أردت أن تفوز بحب وقلب امرأة مدى الحياة فال عليك سوى بخطوات 

بسيطة جًدا

أن تشعرها باألمان فتكون أنت السند من الدنيا جميعها فتلجئ   .1

إليك من العالم وال تهرب خوفا من عدم إحساسك بها..

فإذا  مشاعرها..  حساسية  ومدى  عاطفتها  بمراعاة  عليك   .2

لن تجد منها إال ما  لم تحفظ قلبها بالشكل الذي تتمناه هي.. 

يغضبك.. فـهي ستفرغ حتما طاقتها السلبية بشكل آخر وبدون 

الحقيقي  السبب  سيكون  لكن  عينيك..  أمام  واضح  سبب 

 على قوتها 
ً
مخـتبئ بداخلها ولن تظهره على األغلب لك.. حفاظا

في نظر نفسها ونظرك..
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املرأة طفلة.. مهما كانت عاقلة.. مثقفة.. قوية.. ناجحة..   .3

فهي تطـير بكلمة صادقة من أعماق القلب وتفرح بهدية  ُمطلعة.. 

ويغمرها البهجة من اهتمام بسيط كمكاملة هاتفية  بسيطة.. 

أو رسالة خاصة في أوقات انشغالك.. فالتفرغ ألجلها له قيمة 

في وقت فراغك  بجانبها فقط  تكون  أن  بعكس  كبـيرة وجًدا 

أنت..!!

شاركها بشؤون حياتك.. أشعرها بأهمية رأيها لديك وال تجعلها   .4

حتما  بحياتك  قيمتها  بعدم  شعرت  إن  فهي  الهامش..  على 

ستنسحب منها لألبد.. حتى وإن كانت تحبك بعمق..

عاملها على أنها أنثـــى.. بعض الرجال يعامل املرأة على أن عقلها   .5

سيتغلب على قلبها مثله أو إنها تفكر بعقل رجل فيظل يحلل 

وفى  ويضع حلول واستنتاجات تكرهها األنثى.. فهي تريد دفء 

أغلب املشكالت سينقصها احتواءك لها.. وأي رجل يعتقد أنه 

يوجد على ظهر األرض امرأة بعقل رجل في عالقات الحب فهو 

مخطئ ويكذب على ذاته.. فمهما أشعرتك أنـثى أنها بعقل كعقل 

رجل في الحب.. فذلك ظاهريا فقط..!! عندها سيحدث شيئين 

ستنشغل  أو  يحتويها..  وملن  لغـيرك  منك  ستنصرف  أنها  إما 

بحياتها ويتراكم األلم بداخلها فتزيد الفجوة العاطفية بينكم 

وتدمر كل ما هو جميل بينكم..

السهل  االختبار  املرأة مثل  التعامل مع  لكل رجل..  النهاية سأقول  في 
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املمتنع..

بسيطة هي ملن يشعر بها ويفهمها.. 

غامضة هي وصعبة ومٌتعبة ملن يفتقد القدرة على احتضان مشاعرها 

 J
****
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خليك مِرن

مفيش حاجة ممكن توقفك.. طول ما إنت عندك إصرار إنك تتحرك..!! 
ناس كتيـــر ممكن قيود أخالقية أو تربويـــة تقف في طريق نجاحهم.. 

خصوًصا البنــات.. اللي بيكون الخوف عليهم أكثـــر..
واألخالقيات العائليــــــة بتكون متركزة عليهم أكثـــر وأكثـــر ..!! 

والحقيقة إني واحدة من البنــات دول اللي القيود منعتها من السفر ألي 
أماكن تدريب في مجال عملي.. 

ومع ذلك حضر لي في مكاني ناس من محافظات مختلفة.. زي القاهرة 
والبحيرة وكفر الشيخ وكفر الدوار ومر�شى مطروح ومن دول زى ليبيا 

والسعودية والكويت..  
والسر بسيط جًدا.. 

طول ما إنت بتتقي هللا..
ومصدق في نفسك..

وبتجتهد وقلبك نقي تجاه الناس.. 
وبتحب لهم الخير ها توصل لكل مكان بروحك قبل جسدك.. 

أنا كمان زيي زيكم عندي قيود كتـيره جًدا قدام نجاحي.. عشان كلنا الزم 
ختبر.. 

ُ
تقابلنا عقبات.. ألن إصرارنا وثقتنا بنفسنا الزم ت

 ..
ً
وده عشان نكون قد النجاح أو ال
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وكل إنسان قدامه طريقيـــن.. إما انه يستسلم للعقبات.. 
أو يدور على طريق تاني يوصله لنفس الهدف ويبقى عنده مــرونة 

خليك مرن.. وخليكي مرنة.. وفكري إنِت وأبدع أنت 
لحد ما تحققوا هدفكم..

في مليــــــون حل لكل عقبة ومشكلة.. 
بس واجهها.. وخلي عندك إصرار ..!! واعرف أنك أقدر إنسان بالنجاح.. 

وأن نفسك تستحق أنها تعمـــر األرض وتأثـــر.. 

دي رسالة حبيت جًدا أوصلها لكم.. ويارب تكون وصلتكم زي ما كنت 
بتمنى..

****
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رب الكون هو الحماية

أصلح ما بينك وبين هللا يصلح هللا ما بينك وبين الناس..
العالقة السحرية.. اللي مهما وصفناها ما بتتفسرش..!!

عالقة كده من نوع خاص.. عالقة اإلنسان بربه.. 
جملة جميلة ياما استوقفتني عندها ْ 

أصلح ما بينك وبين هللا يصلح هللا ما بينك وبين الناس
ربنا الحامي والحافظ.. املعطي والوهاب..

كل حاجة لو بينا وبينه صح.. دايًما هتكون حياتنا أصح..
إنت  وحاجات  أو توقف..  هايمنحك منح بال عطاء  هاتديله حقوقه.. 

نفسك ما تتخيلهاش .. وهايجعل لك القبول في قلوب الناس 
“ الناس الكويسة بس”

ا”  ْحَمُن ُودًّ ُهُم الرَّ
َ
اِلَحاِت َسَيْجَعُل ل وا الصَّ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
“ ِإنَّ ال

هايتوب عليك ويحفظك حتى من نفسك اإلمارة  هتغلط وترجع له.. 
بالسوء.. 

ِة  ْحَ َتْقَنُطوا ِمن رَّ “ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم ل 

ِحيُم” ُنوَب َجِيعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ اللَِّ ِإنَّ اللََّ َيْغِفُر الذُّ
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هتالقي ناس بتحاول تضرك وتضايقك.. وهتالقي ربنا بيديهم على قد نيتهم 
وبيكفيك شرهم.. 

وكمان بيضرهم هما مش أنت نهائي وحتى لو بعد حين.. 
ْهِلِه” 

َ
 ِبأ

َّ
ُئ ِإال ِيّ ُر السَّ

ْ
ك
َ
 َيِحيُق املـــ

َ
“َوال

هتالقى قريب عامل نفسه قريب ليك.. ومن جواه حاقد عليك وخبيث..
هايظهرلك كل حاجة تبعدك عنه..  

 فقد آذنته بالحرب” حديث شريف 
ً
“من عادى لي وليا

ما هو ربنا.. ما بيضـــــــــــرش عبد منه قريب.. 
 املستجيب.. 

ً
حافظ على حقوقه وبيدعيه وعارف انه ربنا دايما

****
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زواج بال حيرة

نسبة كـبيرة من البنات املٌقبالت على الزواج بيغرقوا أحيانا في بحر الحيرة 
في اختيار شريك الحياة..

فتلبث كل فتاة بين فـترة واألخرى.. جالسة تفكر من أختار.. إذا ما كان 
لديها فرص وتعدد في فرص الزواج..!!

هل أختار االوسم..؟!
أم اختار األغنى..؟!

أم صاحب املكانة املرموقة..؟!
أم صاحب الخلق والدين..؟!

أم من ترغب به أسرتي وتحبه والدتي..؟!
وغيرها من األسئلة الكثيرة الشائعة..

لك منى يا كل أنثى واقعة في بئر عميق من الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ 
القرار..

احصري أوال كل من تتقبليه نفسيا من تلك الفرص 
“أتحدث عن أشخاص”

دون تأثير خارجي من األهل أو  ثم اجل�شي جلسة منفردة مع نفسك.. 
األصدقاء.. “حياتك نتاج قراراتك” خاصة القرارت املصيرية كالزواج..
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الرجل.من بينهم.. الرجل.. الذي ال يضرب بأفعال الحب عرض الحائط.. 
ٌيقال أي وقت..  فالكالم ما أسهله..  ويغرقك فقط في الكالم املعسول.. 

وتحت أي تأثير نف�شي أو عاطفي لحظــــي..!!

من إن مرت سنوات عمرك  اختاري من يملئ قلبك وعقلك وكيانك.. 
معه.. تقولي في نفسك 

“لو أن الزمان عاد بي إلى الخلف مرة أخرى ألخترتك..أنت توأم روحي”

اختاري من يشبع هوى نفسك “بوسامته” أتحدث عن الجمال النسبي 
“القبول” فالجمال تختلف مقاييسه من رجل آلخر..

اختاري من يملئ قلبك حب.. من تشعري معه باالكتفاء..  
“االكتفاء العاطفي.. الشـخص الذي يوازن بين الكالم املعسول واألفعال 

الصادقة” 
فكلها ُمدعمات للحب وٌسبل لتقويته..

 
ً
لقا

َ
اختاري من إن كنِت معه أو بدونه ورأيته أشد رجال العالم وسامة خ

.. ال ترى سوى زوجك ذلك أيًضا..
ً
وأكثرهم ٌخلقا

ضعفك..  أوقات  ويساندك  جنونك..  لحظات  يشاركك  من  اختاري 
ويدعمك أوقات نجاحك..

قصد يعبد هللا ظاهريا 
ٌ
من يمتلك الٌخلق وال أ اختاري قبل كل ذلك.. 
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فقط.. بل قلبه عامر باإليمان..

إن وجدتي نفسك في نفس رجل من بين هؤالء.. فتمسكي به آلخر نفس في 
ٌعمرك.. فحتما هو تؤأم روحك وهو من ٌخلقتي من ِضلعه..

****
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شهوتك في كفة وحبك لربك في كفة

كتير ربنا بيدينا نعم.. ويمكن نعمة فيهم تكون قريبة مننا جًدا.. 
نحبها ونتعلق بيها قوي وتبقى  يبدأ ربنا يقربها لينا.. ونغوص فيها اكـتر.. 

جوانا في دمنا وحياتنا وعقلنا.. تجتـــــــاح حياتنـا..

وفجأة ربنا يوضعك في وضع االختيار.. بين حبك ليه وبين حب النعمة 
اللي هو ادهالك..!!

وتالقي نفسك وعقلك وبالك وقلبك صاحيين ومستنين خطواتك..
وتقول هختار إيه.. حـبي ورضا ربنا.. وال النعمة اللي ادهالي.. بالطريقة اللي 

يمكن يكون هو مش بيحبها..
امتحان صعب..!! واختيار أصعـــــــب..!!

والحقيقة إن حب ربنا بيحتاج إثبات.. بتعب وصبر وابتالء ودموع وتحمل 
مشقة وألم عشان تثبت له انك ثابت عشانه مش عشان حاجة تانية..

ف الوقت ده اعمل اللي ربنا عاوزه.. وسيب له نفسك.. وأمورك.. واعمل 
الصح..

وهو هيعمل حاجة من االثنين.. واالثنين خير ليك..
إما هايديك الحاجة دي بالطريقة اللي يحبها.. وهايسـخرها تتعب عشان 
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تدوم لك على طول..
وإما هتكون حاجة ال تستحقك فيأخدها منك ويديك بدالها حاجة 

تعوضك عنها وتكون خير ليك..

واألكيد ال أنا وال أنتم عارفين إيه اللي ممكن يحصل..
بس أنا عندي يقين أنه مش هيكون إال الخـير.. 

) لن تنالوا ما عند هللا إال بطاعته (..
اتركوا أنفسكم هلل.. برضا وصبـــر ..

هايديكم بعدها خير.. وقوة.. وفرج.. وسعادة 

****
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صديقك الحق باملواقف مش بالوقت

في أصحاب نعرفهم من فترة قصيرة.. بس بقوا ليهم مكان في القلب ما 
يتمحيش.. 

وفى أصحاب نعرفهم من سنين.. حتة من روحنا وقلبنا.. مهما انشغلنا 
عنهم مكانتهم بتكبر مع الوقت واملواقف الجميلة.. 

بس عالقتنا بيهم أتغيرت ويمكن  وفى أصحاب قضينا معاهم سنين.. 
والحياة شغلتهم وشغلتنا  كانوا أصحاب وقت فقط..  انمحت..  تكون 

عنهم.. واملكانة اللي في قلوبنا ليهم يـــــــــاه أتغيرت..  

وفى أصـحاب من الطفولة.. بينا وبينهم شقاوة وبراءة وحياة تجنن عمرها 
 J ما أتغيرت

ملا يحتاجوا ملصلحة  يعرفوك ويكلموك بس..  وفى أصـحاب مصلـحة.. 
ودول معروفين في الحياة والزم يكونوا موجودين.. عشان نعرف قيمة 

ناس تانية كثيــر..

وبيحقدوا  منك  وبيغـيروا  بيكرهوك..  وهما  صحابك  تعمل  ناس  وفى 
عليك.. بس دول سهل قوي.. قوي نعرفهم عشان عينهم بتقول حاجة 
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وشفايفهم بتنطق بحاجة تانية خالص..

كلنا عندنا النوعيات دي في حياتنا.. وأنا أولكم 
والحقيقة إننا الزم نتعامل مع كل األنواع دي.. 

عيش وأتعامل مع كل األصناف 
عشان ملا تحس باإليجابي في عالقتك باألصدقاء هتعيش السعادة 

أما النوع السلبي فـ هايعرفك بقيمة الصديق الحقيقي..

****
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ظلمت نفسك بنفسك

من الظالم.. 

التواصل  املقالة دي بسبب مالحظتي لحاجة غريبة قوي على موقع 

االجتماعي الفيس بوك.. 

 كالمهم.. إنهم اتخدعوا..
ً
90 % من الناس دايما

مظلومين.. 

مجروحين.. 

طيبين.. فالطيبة السبب في حزنهم.. 

اتخانو من ناس قريبين ليهم.. 

لدرجة إني بقيت بسأل نف�شي.. ملا كله مخدوع ومجروح ومظلوم..!!

فين الناس الظاملين والخاينين..؟؟ 

واكتشفت إن كل واحد بيحكم على األمور من وجهة نظره لوحده.. 

عشان تريحه وما تحسسوش بالذنب.. 
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واألمثلة على ده كثير :

• حد يخون حد ويدي مبرر انه هو السبب.. وظلمه في حياته كثير 

عشان كده هو خانه مع حد غيره..

• حد يظلم نفسه بوجوده مع إنسان غير مناسب له.. وال يستحقه 

ويقول في األخر انه ظلمني وباعني.. 

ويقولك  فيها  يحبط  ويفضل  قدراته  ويدمر  نفسه  يظلم  حد   •

الظروف مش مسعداني 

• حد يضيع فرص من أيديه عشان ما كنش في األول جد.. وفي األخر 

يقول حظي أنا اللي وحش.. 

وهكذا.. 

والسبب ورا كل ده حاجة واحدة بس..

الناس بتعشــــــــــــق تعيش دور الضحية.. 

عارفين ليه..؟؟

عشان كل واحد بيحب الناس تهتم بيه.. 

وتقوله مالك.. 

وتواسيه.. 

وتقوله كلمتين حلوين يحسسوه بنفسه.. 

وعشان كده حاول تكون قوي قدام نفسك قبل الناس.. 
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ما تبقاش مصدر إحباط لغيرك.. 

عبر عن اللي جواك.. من غير ما تأثر على حد بوجعك.. 

وما تظلمش نفسك عشان ماحدش يظلمك 

وما تعيش كثير في دور الضحية.. 

عشان هتالقي روحك وعقلك صدق ده 

حتى لو كنت أنت الظالم مش املظلوم..!!

****
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عام 2016
عام التغير والتطوير ..

اكتب أهدافك عشان عام 2016 تبدأ فيها تنفذ خطواتك خطوة.. خطوة 

الناس  وعلى  عليك  تأثير  وال  أهداف  غير  من  سنة  تبقاش  ما  عشان 

ومجتمعك ودينك..

⇐ حط لنفسك هدف ديني:
قرر انك تعمل عبادة ما كنتش بتعملها قبل كده واعملها من أول يوم ف 

السنة وداوم عليها 

⇐ تأمل مخلوقات هللا وطبيعته وسبحه واحمده 
⇐ تصدق كثير على الفقراء واملساكين 

⇐ صلى نوافل مش بس الفروض 

اكتب هدفك عملي على مستوى شغلك: 

⇐ لو طالب اجتهد أكـثر عشان تجيب تقدير عالي مش تنجح وخالص
اقرأ أكـثر حدد لنفسك كتاب كل شهر على األقل تقراه وتستفاد منه 

واكتب مالحظاتك على الكتاب في أجندة سميها أجندة النجاح تكتب 
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فيها كل النصايح اللي بتستفيد بيها من الكتب أو الناس أو املواقف اللي 

بتقابلها في حياتك..  

لو بتشتغل اجتهد أكـثر وأكـثر وساعد غـيرك عشان ربنا يبارك لك   ⇐
واوعاك والحقد والحسد على الناس عشان أنت أول واحد حاتضرر 

وربنا عمره ما حيرضيك وأنت قلبك أسود..

اكتب هدف أسري وعائلي وألصدقائك:

⇐ قرب من أهلك أكـثر.. وخد قرار انك حاتكون سبب في سعادة كل فرد 
من أفراد أسرتك هاتعمل له حاجة بيحبها أو تساعده في حاجة أو تحقق 

له رغبة كنت عارف انه محتاج لها.. 

اكتب هدف لنفسك :

⇐ قرر إن هاتغـير السنة دي عيوب فيك.. 
⇐ اختار 3 عيوب تاعبينك أنت والناس وابدأ غير فيهم بخطوات ثابتة 

وداوم عليها لحد ما تقل تدريجيا.. 

⇐ زود عادات ايجابية بتعملها تقوى نفسك وروحك..
دقايق هاتحس بتغـير   10 لو مش بتمارس رياضة العب كل يوم ولو 

وسعادة ونشاط
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مارس هواية تحفزك   – العب موسيقى   – ارسم   – اكتب   – اقرأ   ⇐
وتحسسك بذاتك..  

اكتب ونفذ هدف لبلدك:

⇐ حافظ على نظافة الشوارع واألماكن العامة 
⇐ اشترك في عمل خـيري وتطوعي تساعد بيه حـتى لو يوم في األسبوع.. 

صدقني هاتحس بقمة السعادة.. 

خاصة كل ما بتسعد إنسان بنية هلل.. 

ربنا بيسعد قلبك وروحك أضعاف وأضعاف..!! 

****
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غالف مشاعري الخوف

بعض الناس تشتكى من سوء ظن البعض فيها..

ولكن هناك سبب من ضمن أسباب الخوف وتوقع السيئ 

وهو “الشخص ذاته” 

من يكذب عليك مرة وأخرى وأكثر 

يفتت جدار الثقة بينك وبينه 

فيجعل في كل موقف آٍت بعدها تتوقع لعله يكذب كما فعل سابًقا 

فيكون هنا سوء ظنه من وجهة نظرك 

ما هو إال حذر وخوف على مشاعره من وجهة نظره.. 

والشخص الذي يخون مرة.. 

ويسامحه اآلخرون ال يمنعهم ذلك من الخوف والشك 

بعد هذه املرة.. 

من باب صون مشاعرهم وقلوبهم 

أرفقوا قليال بمن ي�شيء الظن مع بعض الناس 

فالسبب العميق يرجع للشـخص الذي أفقدك بأفعاله جزًءا ليس هينا.. 
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من مقدار ثقتك فيه.. 

بل عززوا بمواقفكم رباط الثقة واألمان واالطمئنان من جديد.. 

 لوال مواقفكم.. 
ً
فامل�شيء كان محسنا

 لوال خذالنكم..!!
ً
 ووفيا

ً
 ومخلصا

ً
وكان محبا

****
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في محنتك منحة..

ال سعادة كاملة في الدنيا.. 

فالحياة تتعاقب دوما بين السعادة واأللم.. 

بين الفرح والحزن.. بين النجاح والسقوط.. 

ولوال املحن.. ما شعرنا بمعنى السعادة.. والفرح والنجاح..

كلنا بال شك نمر بمحن في الحياة.. 

ال يوجد على ظهر األرض إنسان لم يعانى يوما.. أو يمر بمشكلة أو أزمة.. 

بالبعد عن رب العباد يوما،  كابتالء  كتجربة حب مؤملة،  كوفاة عزيز، 

كاملرور بموقف خيانة أو كذب أو أذى بعمل أو كيد أحد لك.. 

ولكن فليعلم كل منا أن ما يتعلمه الشخص في محنته أكـبر وأعمق بكثير 

مما يتعلمه في مواقف السعادة.. 

واألزمات  املشاكل  مع  التعامل  في  األشخاص  أنواع  نرى  ولكن دعونا 

لنتعلم سويا 

ما هو األصح واألمثل.. للمرور من األزمات دون خسارة أشـخاص مقربين 
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من حياتنا.. 

يغضب الرجل على أهل  فـنرى على األغلب حين يمر البعض بمشكلة.. 

بيته ويعامل زوجته بسوء أو العكس.. 

وكذلك الفتاة أو الشاب يمر بأزمة فيتعامل بطريقة مهينة مع األهل 

واألصدقاء.. 

أحدهم يمر بمشكلة في العمل فينهال ضرب وتوبيخ في  أو األم واألب.. 

أبناءه فيخلق جيل بأكلمه مهزوز نفسيا فاقد الثقة بنفسه.. 

وبدل من أن نخرج من املحنة بتعلم وقوة.. نخرج بخسارة أعز الناس من 

حياتنا.. 

ولكن مـني إليكم بعض النصائح الـتي تجعلنا نمر من هذا بسالم وبحالة 

نفسية أفضل مما كنا عليه في السابق.. 

إليه..  شوقا  العبد..  يبتـلي هللا  فأحيانا  نتقرب من هللا..  أن  علينا   -1

لـترى الخير  أو ليخفف عنه ذنوبه.. تذكر ذلك في كل محنة..  ليسمعه.. 

الخفي في الشر الظاهر لك أنت فقط..! 

عندما قال لرب العباد في عز  النبي..  وتذكر دعاء  تضرع بالدعاء..   -2

أزمات حياته..

إن لم يكن بك غضب علّي فال أبالي.. 
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3 - حاول أن تقـترب من أحبائك الذين يحتونك في هذه الفـترة واجعل 

منهم سند لك في محنتك.. 

تعاملك  بين مشاكلك وسوء  الفصل  وإن وجدت نفسك لن تستطع 

الغـير مـبرر للمقربين منك.. أْعِلمهم بذلك.. وانعزل بنفسك وباهلل.. حـتى 

تستعيد قواك أو جزء من طاقتك.. كي ال تعاملهم بطريقة تخسرهم بها 

لألبد..

4 - اجعل دوما في خزانتك ورقة تحتوى على جميع األشياء واألفعال الـتي 

تسعدك إن فعلتها وأفعلها وقت املحنة واألزمة.. ستمنحك قوة ملواجهة 

 ..
ً
املشكلة حتما

كالجري أو لعبة تحبها فالرياضة تنشط الدورة  مارس الرياضة..   -  5

J الدموية وتق�شى على طاقاتك السلبية

في النهايــــة سأقول لك أنظر بعينك للممتلئ من الكوب.. فهو ممتلئ بأكلمه 

إال جزء صغير.. الجزء الكبـير املاء وهو الخـير الذي تراه واضحا أنت وأي 

إنسان.. 

وجزء أخر صغير ممتلئ بالهواء املوجود بالكوب ولن تراه بعينك.. ولكنك 

ستراه بحكمة رب العباد وبعين رحمة هللا لك.. فمحنته منحة وابتالءه 

وتهذيب..

فال تجعل املشكلة تمر بك من كونها عارض في الحياة إلى مرحلة االجتياح.. 

فتقصر في عملك.. وإنتاجك وتهمل فيه.. فالسبب من اجتياح املشكلة 
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حياتنا هو نقص في اإلدراك لألزمة ذاتها.. 

عند حدوث محنة لك.. اجلس مع نفسك واستخدم ورقة وقلم.. واكتب 

ما تراه عـبء من املشكلة.. وما الجوانب الـتي قد تتأثر بها كالعمل.. 

واختار بنفسك هل تريد أن تخرج من األزمة أم تظل بها..؟

هل تريد أن يكسرك ابتالء لن يدوم مدى الحياة..؟

هل ترغب بأن تكون ناجح ومؤثر أم تفشل وتسقط وتسقط..؟ 

هللا  إال  مشكلتك  من  إخراجك  أحد  يستطيع  فلن  بإرادتك..  وأختار 

 J ونفسك

وهناك جلسة استرخاء تجعلك تهدأ وقت العمل ومن املمكن أن تداوم 

عليها يوميا.. 

3 مرات متتالية وتخرج الزفــير ببطء وكل مرة  وهى أن تستنشق الهواء 

أبطء من السابقة وتغمض عينك وتفكر فيما سوف تحصل عليه حال 

هدوءك وتركـيزك في عملك من نجاح وحب الناس وارتقاء عملي ومادي 

وماذا سوف تفعل بكل هذا في املستقبل فتستمد بهذا التمرين طاقة 

 J تدفعك للعمل والرغبة في االنتصار على أزمتك

****
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- ق - 
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قصاقيص األمل

فعال الناس معادن.. 

ناس ذهب دايما جنبك واقفين.. 

وناس ماس هما كده في الدنيا معدودين 

وناس فضة مختفيين بس دايما بوجودهم مؤثرين 

وفى ناس حديد في األزمة بس تالقيهم ليك ساندين 

وفى ناس مصدية هما كده في حياتك حاقدين.. 

وفى ناس ذهب قشرة.. يوم معاك ذهب.. ويوم تظهر لك القشرة..!! 

تخفى اللي مداريه الذهب لسنين..

****
الحب نعمة كـــــبيرة قوي.. ربنا مش بيديها غير للي يستاهلها

وعشان كده كثير ربنا بيختبرنا في حبنا.. 

حتى الحب مش بسهولة زى ما بعض الناس متخيلة..

وحتى الحب الزم نبتلى فيه.. عشان نشوف هل هانقدر نحافظ عليه..! ، 

وال هانضيعه..!!! 

ربنا مش بيدي نعمة لحد إال لو هايصونها 
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واللشي مش بيصون حبه.. ربنا بيحرمه منه..

****
عارفيـــــــــــــن

إن ربنا بيحبنا قوي J وهو أكثر حد بيخاف على قلوبنا.. 

وأقدر أقولكم كمان..! 

ربنا ما أحلش غير الحب اللي بيكمل بالجواز وحرم عالقات تانية كثير.. 

إال عشان حاجة واحدة بس.. انه عاوز يحافظ لنا على قلوبنا.. ألنه عارف 

إن وجع القلب صعب..

وإن األلم النف�شي أشد وأصعب مليون مرة من ألم الجسد..

ربنا يرزقني ويرزقكم الحب اللي بيكتمل بالزواج..

ويجعل حبنا هو نصيبنا..

****
اإلقتداء بصفــــــــــــــــــات هللا سر النجاح في الحياة

****
وحدهـــا األنثى الطموحة

نجاحها  تحمل  على  قادر  خاصة..  بمواصفات  لرجل  تحتاج  من  هي 

وطموحها..

رجل يحبهــــــــــــــــا يراها جزء منه..

يثق بنفسه..
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ناجح وطموح مثلـــها بل وأكثر..

مـــــــــــــرن في التعامل معها..

****
عارف يعنى إيه ربنا بيحبك..!

يعنى تبقى حاسس انك أتعس وأكثر إنسان في الدنيا تعبان..

وتالقيه فجأة خالك تشوف ناس تعبانة أكـثر وبتتألم أكـثر.. فتالقي دموع 

الرضا نازلة.. وتحمد ربنا باللي أنت فيه.. وتدعى للي بيتألم ربنا يخفف 

أمله.. وتالقى لسانك بيشكر ربنا حتى على صحتك وعافيتك.. 

فعال أكـثر إنسان يحس بقيمة حاجة.. اللي يتحرم منها.. أو يتحط في وضع 

إحساسه بضياعها منه.. 

****
اللي يكون بيحب حد ويبعد عنه في يومين ده يعرف انه ما بيحبوش..!!

مش كل واحد تعجبي بيه يبقى حبيب.. ومش كل واحد تح�شي انك فهماه 

يبقى قريب..!

الحب الحقيقي اللي بجد.. هو اللي بيسكن جوانا ويمحى اللي قبليه..

ويبقى ما فيش أصال بعديه .. !

في شخص بيجي في عمر كل واحد فينا.. ويبقى هو ده الحب اللي مفيش 

قبله وال بعده..

ويبقى هو ده اإلنسان اللي ممكن نن�شى روحنا وماننسهوش.. 
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اللي في حياته حد كده الزم يمسك فيه وما يسيبهوش..

****
أيوه خليك زي الحصان..

في طاقته وإصراره وشموخه 

خليك زيه.. في اعتزازه بنفسه وبقدراته وطموحه

****
األنثى مش بتحب بجد غير الراجل اللي بتحس معاه باألمان.. 

أمان على روحها ونفسها.. 

وأمان بيه وحماية من الدنيا كلها.. 

****
السعادة مش إحساس مادي.. 

السعادة إحساس معنوي.. رقيق و بسيط.. 

يخترق حواسك ويوصل لقلبك..

فيبدل حياتك وحتى مفاهيمك لألجمل..

****
أجمل حاجة ملا اإلنسان يبقى بسيط.. 

مش متكلف.. 

حقيقي وعلى طبيعته..

****
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في ناس في حياتك.. يمكن تكون عالقتك بيهم طفيفة وبسيطة.. 

بس الكومنت والـ اليك منك ليهم.. بيحسوه حاجة كبـيرة قوي وبيسعدهم..  

اعمل ده لو إنت قادر عليه بنية إدخال سرور على قلب مسلم.. 

ربنا هيزيدك إنت سعادة وهنا..

****
لم تحس في يوم بـحاجة.. عبر عنها.. 

كانت حلوة أو وحشة.. 

ما تكتمهاش جواك.. عشان من غير ما تحس.. 

هتالقيها بتكبر كل يوم في أعماقك.. وبتتغذى على إحساسك ومشاعرك 

وفى الحالتين.. هتوجعك..

****
كونوا قانعيـــــن..

فالقناعة مفتاح لقصور السعادة واألمل

****
عارف ممكن تعرف منين إن ربنا بيحبك 

إنه يجعل في حياتك كل الناس اللي بتحبك بصدق ويقربهم منك ويديم 

عالقاتك بيهم ويقويها باملواقف والوقت.. 

ويبعد عنك كل إنسان �شيء أو حاقد أو مشاعره مزيفة..

****



73

قصاقيص الأمل

اإلنسان أحيانا بيكون وراه حاجات كـثير يعملها في يوم واحد.. ويحس إن 

اليوم ما كفاش كل الحاجات دى.. بس في نفس الوقت ربنا بارك له في 

وقته في حاجات تانية كان الزم يعملها.. 

وساعات اليوم يبقى ثقيل وكأنه 100 سنة وما يعديش وما نصدق يجي 

وقت النوم عشان ننام ونقوم على يوم جديد.. 

وساعات اليوم يبقى كأنه ثانية وإحنا مع حبايبنا وصحابنا.. 

وساعات يوم نعمل فيه طاعات كثيــــر تسعدنا وتقربنا من ربنا قرب 

ممكن في العادي يحتاج لسنة عشان نقدر نحسه ونعمله..

السعادة والراحة مش بعدد ساعات اليوم 

الفكرة مش فـــ الوقت..

الفكرة في ازاي ومع مين بنقضيه

****
أنثى واحدة ربما ال تكفي.. 

لكن امـــــــــرأة واحدة..

خلوقة تتقي هللا..

قوية الشخصية..

ناجحة..

جميلة الروح واملظهر..

مؤثرة..
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ُمشجعة..

تكفى الروح والقلب والعقل حد االمتالء بها..
ً
فاإلناث كثــــــــــر وعددا

لكن املرأة التي تغنى عن العالم.. 

وحدها جوهرة في بحر اإلناث.. 

****
حقيقي.. على قدر نوايـــــــــاكم ترزقون.. 

اللي بيحب الخير للناس وقلبه مليان حب وخير ليهم ربنا بيكرمه في كل 

�شيء من أوسع أبواب رزقه وعطاءه.. 

واللي بيحب نفسه بس وكل همه هو وبس.. وبيحقد على كل حد ناجح 

أو.. له حب من الناس.. 

ربنا بيأخر له كل ما هو جميل في الحياة.. 

عدل أنت يا هللا... 

تعطى كل قلب على ما يبطن.. ال على ما يظهر..

****
مفيش حضن في الدنيا.. 

زى حضن واحتواء ربنا ليك في السجود وأنت بتصلي.. 

حضن يضمك ويحسك ويسمعك من غير حتى ما تتكلم..!!

أدرى بيك منك..
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وأحن عليك منك..

نحبك يا من وسعت كل �شيء رحمتك.. 

****
تنقلب موازين الحياة ومفاهيمها.. 

حين يتكلم الكاذب عن الصدق.. 

ويتحدث الظالم عن الظلم.. 

وتحكي العاهرة عن الشرف.. 

ويتكلم الخائــــن عن الخيانة.. 

ويتكلم الضئيل عن الرجولة.. 

ويتحدث السارق عن األمانة.. 

أصدقوا مع أنفسكم أوال.. 

كي يصدقكم البشـــر عن ثقة..!!

****
الراجل واملرأة اللي بيحبوا بعض حب حقيقي..

هما فقط اللي يقدروا يرتقوا بمشاعرهم و يشجعوا بعض.. 

وكل طرف فيهم يعتبر نجاح اآلخر هو نجاحه..

في ناس في الحياة كده..

بمجرد ما يخرجوا من حياتنا..

الدعوة املناسبة بتكون 

“الحمد هلل الذي نجاني منك”

****
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ملا تالقى إنسان قريب منك 

يقولك إنه تعبان من �شيء معين..!! 

وتالقى نفسك بيجيلك نفس التعب وكأنك تعبت باإليحاء.. 

أتأكد أنه األقرب لروحك وإنت األقرب لروحه..

****
لو يعلم البعض ما نكتم.. 

لشكرونا على قوة التحمل..

****
األنثى اللي بتحب بجد.. 

بتكره إن حد يبقى جنبها أسرع من حبيبها.. 

وحد يهتم بيها ويحاول يسترضيها قبله.. 

أو حد يحاول يسعدها في عز تعبها ويهون عليها غيره.. 

ملا تالقيها محتاجة لده منك وتقوله..  

ما تغضبش وما تقولش ما بتقدرش.. 

حبها ليك عاوزك دايًما األول جنبها زي ما أنت األول في قلبها..

****
امرأة واحدة تحتاج لالحتواء دومـــــــا وأبًدا 

املرأة املرهفة الحس رقيقة املشاعر..

****
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ساعات احتياجاتنا من حبايب قلوبنا 

بتبقى أبسط من البساطة

لدرجة إنها ما بتتشافش..!!

****
لو الناس تفهم إن الكالم له طاقة.. 

بتوصل لقلوب الناس قبل آذانهم.. 

حاجات كثير هاتتغير.. 

لو يتفهم يعنى إيه تقولي لواحدة يا حبيبتي.. 

وإنتي حاقدة أو حاسدة عليها أو مش بتحبيها هيوصل ده لقلبها من قبل 

كالمك مهما اتكلمتي وحكيتي.. وهتالقيها برضه مش مرتحالك..

لو الناس تستوعب يعـني إيه تقول لحد بتمنالك السعادة.. 

وإنـت بتقول جواك ربنا يريحنا منك.. 

هايوصله اإلحساس اللي مناقض لكالمك.. 

لو الناس استوعبت الفكرة دي فعال.. 

أعتقد الصراحة هتبقى أكثر من النفـــــــــــــاق في الحياة 

ومش ها نبقى في أرض النفاق..!!

****
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ساعات تقول لنفسك

أنا عمري ما ها أغير حاجة في حياتي عشان حد.. 

وتالقى نفسك بتتنازل عن حاجة.. 

وبكل إرادتك عشان تسعد حد بتحبه..

فعال : للحب الحقيقي حسابات أخرى..

****
الزواج عن ُحب..

اته 
َ
ُحب فُوق الحــــــــــــب ذ

 ****
ملا تالقى لسه عندك أخالق في مجتمعات.. 

اغلب الناس فيها انَعدمت أخالقهم.. 

قول الـَحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهـــــــــاه.. 

فس ملا بتغلط وتذنب بسرعة ترجع لربنا وتتوب في وقت 
َ
وملا تالقي عندك ن

فيه ربنا ختم على قلوب بعض الناس.. 

يبقى قول الَحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهاه.. 

وملا تالقى نفسك لوامة.. على أبسط الذنوب.. فتلومك نفسك إنك غلطت 

في حق رب العباد.. 

قول الَحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهـــــــــاه 

وملا تالقى نفسك بتتقن عملك.. وعندك ضميــــــــر ورقيب على نفسك قبل 

مديرك.. 
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قول الَحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهاه 

دي  قول الحمد هلل..  وأنت بعيد عن كل ده..  وملا تشوف الجملة دي.. 

رسالة من ربنا ليك.. عشان تاخد بالك في الوقت املناسب وتلحق نفسك 

قبل ما تكون إنسان في جماعة.. اللي ربنا ختم على قلوبهم..!!

****
األولويــــــــة عند غيرك.. قد تكون �شيء ثانوي عندك..

وال�شيء الثانوي عند غيرك.. قد يكون احتياج أسا�شي لديك..

لذلك ال تتفه من أهداف وأحالم أي شخص آخر..!!

****
وعد الحب = الزواج 

 يوما أُحبك وتزَوجك.. فأعلمي أنك حب عمره.. 
ً
إذا قال رجال

وإذا قال يوما أُحبك وتركتك وقال ظروف.. 

فتأكدي إنك لم تعني له يوما أي �شيء..!!

****
من أكتر الحاجات اللي في الدنيا.. بتسعد قوي..

ودايًما شايف ربنا بيكافئه على مجهوده بإنه  إن اإلنسان يبقى ناجح.. 

يكون ٌمتميز .. ويجعله يأثر في حياة كل إنسان في الدنيا.. 

في ناس بتعيش وتموت ومش فارق معاها أصال إنها تسيب بصمة وتأثير 

في العالم.. 

وفى ناس بتموت وهى عايشة لو حست يوم إنها ممكن تكون زى أي حد 
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عاش ومات ويادوب كان دوره فقط.. 

في استمرار النسل البشرى !!

****
أجمل حاجة ملا يجـــــــي على اإلنسان وقت يفتكر ذكريات حياته الِعلمية 

وأحالمه وطموحاته والعقبات اللي قبلته وإزاي ربنا عداه منها وقواه 

عليها.. 

فرحة اإلحساس بتحقيق حاجة كنت طول حياتك بتتمناها.. سعادة ال 

يعادلها سعادة.. 

افتكرت سنيــــن كثير من حياتي بالنجاح والعقبات واملرونة والتغير.. 

نعمة من هللا إنه يجعلك عارف أنت عاوز إيه من الحياة ونفسك تضيف 

لها إيه 

يعني “محدد هدفك”..

****
ردد دائما “ أنا أحب نف�شي – أنا أثق بها

ماتستناش من حد يشجعك.. وال يزود ثقتك في نفسك

أو حتى يكون سبب في إن إحساسك بذاتك ونفسك يقل..

خلي ثقتك وقوتك نابعة من ربك ونفسك قبل أي حد..

قدر قيمة  نفسك – أنت من روح هللا..

****
ملا تالقي ناس كثير حواليك وبيتمنوا رضاك.. 
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وإنت مش شايف غير شخص واحد بس قدام عنيك.. 

و هو أغلى ما لديك.. 

فكالم الناس سامع صوته هو.. 

في عيون الناس شايفه هو.. 

ومن وسط ضحك العالم ليك شايف ضحكته هو.. 

ومهما كان عنك بعيد ساكن قلبك إنت..

أعرف إنك حبيت حب حقيقي..

الحب اللي ما بيجيش غير مرة واحدة في العمر.. 

****
ميـــن #قال إن فاقد ال�شيء ال يعطيه !!! 

ده فاقد ال�شيء هو أكثر إنسان يحس بنعمة ال�شيء فيديه قوي.. 

فاقد لحنان األم ودفء   – – صلى هللا عليه وسلم  كان سيدنا محمد 

األب.. وكان حنان للناس كلها.. كان حب يم�شي على األرض.. 

كان فاقد القدرة على القراءة والكتابة.. 

وعلم البشرية كلها.. 

وكان أخالق تسير على األرض

فقال عن نفسه 

“إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق” 

****
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بعض الناس إتعودوا يكرروا أي جملة يسمعوها وخالص.. 

ومن غير تفكير ..

مع إنهم لو فكروا فيها لو لحظات.. 

هيبقى ليهم رأى تاني

****
هي أشياء ال تشترى.. بل هي أغلى من كنوز الدنيا..!

رب را�شي عنك.. وبيرضيك ومنه بيقربك.. 

دعوة أم غالية لروح قلبها وبدعوة تطمنك.. 

زوج وزوجة يحبوك بجد و يكونوا جنبك.. 

أخوات وأب يدعيلك وقت ما الدنيا عنها تغربك 

ضحكة صديق ودعوة محتاج ساعدته في يوم 

وكلمة حلوة تتقال في حقك بغيابك وحب أهلك وناسك ليك !! 

املال وحده ال يكفى لسعادة إنسان..!

****
مجتمعنا

مجتمع التناقض األخالقي..

يفصل بين أخالق وتصرفات الرجل 

وأخالق وتصرفات املرأة

وهللا عز وجل يقول..

ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  ِإنَّ اُس  النَّ َأيَُّها  َيا   {
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ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َخِبرٌي { َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

****
البسيط من املحبين لنا عميق األثر فينا 

جميل كان أو �شيء 

فمثلما تطير من السعادة ب وردة 

تنجرح جًدا بكلمة 

ومثلما تغمرك السعادة بكلمة أخرى 

تحزن وبشدة من تصرف بسيط..

ومثلما ترفرف في سماء الفرحة بتصرف ضئيل الحجم 

تنكسر بتصرف أقل ضآلة.. 

ليس املقياس في حجم التصرف.. 

بل بحجم املشاعر والعالقة بين الطرفين.. 

****
األم حنان مالوش حدود.. 

ملا تبقى مبسوط.. تبقى طايرة عشانك.. 

تنكسر وتزعل.. تبقى زعالنة ليك أكثر منك.. 

تبكي تالقي دموعها سابقة دموعك 

وأول اللي يطبطب عليك.. 

وحتى ملا تزعلها في يوم.. 
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من قلبها بتدعيلك..

****
التسامح.. بيحتاج لقوة جبارة عشان نقدر عليه.. 

واألهم منه النسيـــان.. زى الفرق بين العفو واملغفرة بالضبط.. 

املغفرة ذنوبك تتغفر بس تفضل في كتابك موجودة “ده تسامح”

والعفو إنها تتمحي وكأنك أصال ما ارتكتبتهاش..! 

“ده تسامح ونسيان”

وكل ما كان اإلنسان اللي جرحنا أقرب للــقلب والروح.. 

كل ما كان التسامح أسهل والنسيان أصعـــب.. 

بس في النهاية.. هتالقي االثنين بيهونوا اللـي فات على بعض.. 

وده ملا بيكون في قلب يستحق إننا نسامحه ألنه أسعدنا.. 

وكتير صان مشاعرنا.. وحافظ عليها..

خصوصا لو القلب ده.. أتصرف بنية خير.. مش نية إنه يجرحنا.. ووعد 

نفسه ووعدنا إنه يحافظ علينا.. 

سامحوا.. 

ما دام هناك من يستحق.. 

****
إذا عجز رجل “غير سوى نفسيا” عن الوصول إلى امرأة “بإرادتهـا”

أول ما يفعله هو أن يكون سيناريست.. 

يؤلف مجلدات بكذبه وخياله الواسع عنها.. 
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وعن شخصيتها وعن اهتمامها به ومالحقتها إياه.. 

ليس عشقا صادق لها..

بل عجــــًزا عن امتالك قلبها..

****
اليوم من غير روحانيات مش بيكون له طعم..

ومن غير اجتماعيات لطيفة بيبقى يوم طويـــــل..

ومن غير حب بيبقى يوم ثقيل ..

ومن غير شغل بيكون يوم ممل .. 

ومن غير ما تطور نفسك بيبقى كأنه يوم ماجاش.. 

وعشان كده حافظ على عالقتك بربك.. 

وأهلك.. وحبايبك.. وشغلك.. وتنمية نفسك 

عشان تحس إنك عايش بجد

****
ال تكن كمقبـــــــــض الباب 

يستطيع أن يديره كل من شاء في أي اتجاه شاء.. 

وعشان كده نصيحتي لنف�شي وليكم.. 

ما تخليش حياتك تتغير لألسوأ عشان حد.. 

وال حد يوقف نجاحك عشان هو نفسه في كده.. 

وال حد يجيب لك اكتئاب عشان نفسه يشوفك حزين.. 

وما تديش لحد هو أصال صفر على الشمال.. قيمة .. 
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لو أديت قيمة.. لكل حد حاسد أو حاقد على نعمة في حياتك 

ماتلومش نفسك 

حتى لو ربنا خد منك كل النعم دي.. 

عشان ببساطة إنت ما حافظتش عليها وعلى نفسك..!!

****
مش شرط إن إنسان يؤذيك.. إنه يضرك بنفسه

كونه يكون في حياتـــك.. وما يعرفش يحميك.. 

دي لوحدها قمة األذية..!

****
وجعة..!

ُ
واقف امل

َ
تَجّمد بامل

َ
مُوت ولِكّنها ت

َ
شاِعر أبًدا ال ت

َ
امل

****
ملا تالقى أشـخاص كلهم بيتكلموا على بعض وفي حق بعض كالم �شيء.. 

أقطع عالقتك بيهم كلهــــم.. 

حتى لو أنت عارف إن كل طرف فيه كالم بيقوله صح.. 

وكالم غلط.. 

وألنه ملا األخالق في الناس بتكون منعدمة.. 

يبقى الزم هايطولك منها جانب في حقك..!

وزي ما بيتكلموا على غيرك.. 

هايجي الوقت ويتكلموا عليك.. 

****
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كلما ازدادت املرأة ثقافة.. أو مروًرا بتجارب حياتية متنوعة.. 

زاد نضجها النف�شي والسلوكي وازدادت صعوبة في طريقة اختيارها لرجل 

يشاركها هذه الحياة..

****
بداية من 2013/12/1 حـتى 2014/11/1 .. 

أسوء سنة على املستوى الصحي والنف�شي في حياتي.. 

ده بوجهة نظر بشرية بحتة

بوجهة نظر روحانية بحتة.. 

أحسن سنة ربنا جزاني خير فيها.. 

ثواب على كل لحظة ألم ووجع شفتها فيها..

وبوجهة نظر عملية بحتة.. اكتر سنة خدت فيها خبرات وبقيت مش بثق 

في حد بسهولة خالص.. بقيت أكثر نضًجا ووعًيا وحكمة..

أتعلم تشوف كل موقف في حياتك بالثالث وجهات دول هتالقي نفسيتك 

وصبرك وإيمانك وتفاؤلك في تزايد مستمر

****
وفي وقت من حياتك كده ها تعدي بمرحلة وجع.. يبقى أي حاجة ممكن 

بعدها تحصل لك وال تهزك..!!

****
نعمة من ربنا.. لو قابلت في حياتك الشخص  الثابت ..!

هتسألني يعني إيه “إنسان ثابت”
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هاقولك: الشخص اللي واثق إنك وقت ما هاتحتاج له هتالقيه.. 

الشخص اللي ها يقرأ نواياك في أفعالك.. وها يبقى فاهمك زى ما إنت..! 

فسه..!
َ
الشخص اللي عمره ما ها يظن فيك سوء ألنه واثق فيك وكأنك ن

الشخص اللي عمره ما ها يقدر يكون قا�شى في تصرفاته معاك..!

الشخص اللي ممكن تبعد عنه في الوقت واملسافة وتتـغير ظروف وتيجي 

ظروف حواليك في حياتك وهو بردوا معاك في كل حاالتك..!

يبقى ربنا را�شى عنه قوي.. اللي يخلى في حياته إنسان  ثابت .. 

ويبقى إنسان خسران اللي مايفهمش رسالة ربنا له.. 

ويحافظ على نعمة وجود إنسان ال يتغير بحياته..

****
علــى نياتكم ترزقون

عت األقالم”
ُ
“رف

صفي قلبك ونفسيتك من األحقاد والحسد وعدم الرضا.. 

ربنا هايكرمك من حيث ال تحتسب..

أحقد وقارن نفسك باآلخرين.. 

وأملي قلبك غل.. وِكبر.. 

وال هاتشوف من نعيم هللا حاجة..

****
مع إن الفنانة شيرين قالت “ما تحاولش تشوف حقيقة حد كاملة”

لكني ال اتفق مع املقولة دي.. حاول على قد ما تقدر تشوف حقيقة الناس 
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اللي في حياتك.. 

سواء باالستعانة في اختيارك للناس بربنا وبصالة االستخارة..

أو بأنك تسأل وتدور وكل حد مكانه منك “قريب”

علشان تقدر تقرر الشخص ده يكمل كقريب منك وال أل..؟؟ 

بس إياك تسمع من الناس على حد وتصدق.. 

دور لحد ما تعرف الحقيقة بنفسك.. 

وشوف بعينك.. ظاهريا من الشخص أو فعليا بمواقفه معاك..! 

عشان تعرف مكان الشخص ده يكون فين في حياتك.. 

قريب أو بعيد.. ولو قريب قدر القرب ده إيه..؟

ده ها يخلى نسبة صدماتك في الحياة تكاد تكون منعدمة..

علشان اغلب الصدمات في العالقات اإلنسانية بتيجي من عدم التوقع 

“مستحيل الشخص ده يعمل كده”..!!

مجرد فكرة منى ليكم بمبدأ .. “الوقاية خير من العالج”

****
حلو جًدا إنك تكون عاقل في حياتك وبتفكر في كالمك وتصرفاتك بعقل.. 

بس ما تخليش العقل ينسينك إن الحياة بسيطة والجمال في الجنان 

أحيانا.. وإنك تعيش عفوي بتحب الفرحة والحركة والشقاوة مادام مش 

بتغضب ربنا.. 

أنا حقيقي بحب الناس العقالنية بس بتضايق لو العقالنية دي مغطية 

على عفويتهم وجنانهم وتعيشهم سن أكـبر من سنهم حتى في أسلوب 

الحياة 
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#خليك_طفل 

 J مهما أتقدم عمرك وكبرت

J الجمال في البراءة

طول ما إنت بتعمل حساب لكالم الناس.. 

وللناس قالوا.. وهيقولوا.. 

هاتفضل عايش في سجن الناس..!! وكالمهم.. 

وعمرك ما ها تعيش حياتك بحريتك.. 

ها تفضل زي أوكرة الباب في أيديهم..!

بس الحقيقة املؤسفة:

إن في ناس بتحب تعيش في #قفص.. 

ودول مهما قولنا لهم ها يفضلوا فيه وشايفينه #قصر !

بس اللي مش عايش بطبيعته وما هموش الناس.. فايته كثير قوي من 

إحساس #الحرية..!

****
إنك توصل ملرحلة إنك ما بتثقش في حد ثقة كاملة.. 

وال حتى نص كاملة..!

ده في حد ذاته ميزة بتحميك من الوجع.. 

لكنها في نفس الوقت عيب بيخليك تحس طول الوقت إنك مش مرتاح..!

****
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لكل شخصية عامة بيحب يتعوج على خلق هللا.. 

وفاكر انه لو عمل اليك أو كومنت صوابعه ها توجعه أو ها ينقص منها 

حتة..!! 

ولكل واحد عادي بس معووج برضه

 فاكر لو عمل اليك وال كومنت لحد هايقلل من مستواه.. 

أقول .. 

#ارتقوا وافهموا إن ربنا بيحب املتواضعين وبيحبب خلقه في القريب من 

الناس وبيتواضع لهم.. ووقتها بيحبب الناس دول فيه.. 

وفى ناس بتفرح بمعنى كلمة بتفرح بأنك تكون كاتب حاجة عندهم أو 

معلق لهم 

  J التواضع يا خلق هللا#

كفاكم أمراض نفسية 

وافتكروا ما تكبر أحد إال من ذلة يجدها في نفسه !

****
ومهما حاولنا وصفه وتفسيره.. 

.. حائرين في إعطاءه حقه من الكلمات.. واملعاني..
ً
فسيظل لغزا

بعنفوانه وجنونه.. حيرته وشجونه.. نغوص فيه شئنا أم  إنه  # الٌحب .. 

أبينا.. دون إرادة مننا.. 

 # شخص  بعينه ال نعلم... ملا.. وملاذا.. وأين.. ومتى..؟؟
وملا  # هو  دون البشر.. دون غيره.. دون األجمل منه.. أو األفضل..

فهو دوما #شـخص.. فوق كل القوانين.. 
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فوق القلب.. وداخل العقل.. 

ويسرى مسرى الدم في الجسد.. 

رى.. 
ُ
كالروح ال ت

ولكن نشعر بها في كل حركة.. في كل همسة.. ونراها في كل شخص.. فنٌحب 

الحياة رغم عنا أيًضا..!

****
الحب الحقيقي ُحب غير مشروط..

ومش الزم تاخد عليه عشان تحس بالُحب.. 

في أشخاص مجرد إنهم في حياتنا.. فهم #سر السعادة ♥  

أو..  مسمى  أي  تحت  ندرجهم  ينفعش  ما  اللي  الوحيدين  دول  وهما 

#عالقة من أي نوع.. 

ارتباط، صداقة، أخوة، إعجاب.. 

درهم.. في إنهم بيكونوا كل دول.. 
َ
دول عظمتهم وق

لو عندك حد في حياتك كده.. ماتستناش منه مقابل.. 

تعمق في حبه في هدوء .. 

واستمتع بنعمة إحساسك وسعادتك بوجوده في حياتك.. 

ألنه هيكون أكبر من إنه عالقة .. 

سيبه يكون هو #قلبك  ♥

 J واستمتع ٌبحبك له.. حتى في خيالك

****
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ما أسوأ التراكمات النفسية.. 

دون أن  فهي تشعرنا بكسر ووجع مصيب للقلب من حين إلى اآلخر.. 

ندري سبب محدد لهذا الوجع واأللم الذي يحطم أرواحنا في صمت..

****
ما  منه   %  90 مجتمع  فــ  إحنا  عشان  #يساعدك..  حد  ماتستناش 

بيساعدش حد.. وال بيحب يخدم حد.. 

والــ 10 % اللي ويساعدوا مش دايما ها تقابلهم..!! 

وملا تطلب حاجة أطلبها من رب العاملين..  قوم ساعد نفسك بنفسك.. 

مش من البشر !

وهي ها تجيلك لحد عندك وأكثر مما تتمنى طول ما إنت واثق في ربك.. 

وعطاءه..! 

عمره ما ها يخيب ظنك الحلو فيه..!

****
 # الفضفضة  دي نعمة من عند ربنا..

بس الوجع إنك تكون مش بتعرف تفضفض.. 

ودايما بتختار الصمت..

تيجي تتكلم مع ربنا لسانك يسكت وتقول بس يارب أنت عارف..!

ال تكتب في ورقة.. وال تتكلم مع حد.. وال حتى تبكي..!!

فيفضل األلم يعصر في قلبك..

وجع أنت أيها  .. الكتمِان.. !!
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حاولوا تفضفضوا حتى لو للورق.. 

ها ترتاحوا أكتر..

****
لكل بنت.. 

ماتديش قلبك لراجل أنِت من ضمن حاجات في حياته..!

أدي قلبك.. وعقلك.. وروحك.. وحياتك.. ووقتك.. 

لراجل شايفك أصال.. 

كل حيــاته..! 

 ****
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كسر قلبي ذكر فماذا أفعل..؟

أحببت رجل بصدق.. فأوهمني بحبه ووعدني بالزواج.. وفجأة تركني.. 
ماذا أفعل..؟

⇐ "ما يستاهلش حتى الندم عليه - احمدي ربنا إنه نجاكي منه"

أحببت رجل.. فرفض أهله ارتباطه بي.. فتركـني.. وتزوج غـيري فماذا 
أفعل..؟ 

⇐ “لو كان بيحبك بجد ما كنش فرط فيكي
إحنا في مجتمع ذكوري .. والبنت فيه ما بتجـبرش على حاجة.. 

فما بالك بالولد..!! 
دي مجرد حجة ال أكثر.. 

مفتاح حل املشكلة: إنشغلي بحياتك.. 
أكـثر  منه  للقرب  الفرصة  واقتن�شي  قوي  بربنا  عالقتك  في  ركزي 

“هايقويكى وبشدة”
وتأكدي إنه شايلك نصيبك في الرجل الحقيقي.. 

ونجاحك  وهواياتك  وأصـحابك..  أهلك..  من  وقربى  الفرصة  اقتن�شي 
واهتمامتك..

“هتنسيه من غير أي مجهود” وبسهولة جًدا 
وإياكي والفراغ..!!
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هاتفضلي وقتها في املشكلة.. والهم واإلكتئاب..!!

⇐ وتذكري: 
رٌّ 

َ
ْيًئا َوُهَو ش

َ
وا ش ِحبُّ

ُ
ْن ت

َ
ْم َوَع�َشى أ

ُ
ك

َ
ـْيٌر ل

َ
ْيًئا َوُهَو خ

َ
َرُهوا ش

ْ
ك

َ
ْن ت

َ
} َوَع�َشى أ

ُموَن { 
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ُتْم ال

ْ
ن
َ
ُم َوأ

َ
ُه َيْعل

َّ
ْم َوالل

ُ
ك

َ
ل

خليكي إنتي البنت اللي بــــــ 100 راجل.. اللي أقوى من ضعفها.. 
ومن حزنها.. باهلل وبنفسها وبالناس اللي بتحبها..

وفى كالم حابة أقوله من قلبـــي لجميع البنات..! والنساء.. 

الراجل لو مش بيحترمك #قلته أحسن..! 
مفيش حب من غير #احترام !

الذكر اللي ملا يحصل مشكلة بينكم وال حاجة تضايقه تسمعي منه أقذر 
األلفاظ..! ما ينفعش يبقى أبو أوالدك أساسا..! 

أو بيكذب عليكي أو  وبيهينك..!  تعملي إيه بشخص بيجيب لك هدايا..! 
بيخونك..!!

أما فكرة الفراق..! اللي بنات كتـير بتخاف تخطوا عليها بسبب الحنين.. 
والذكريات الحلوة.. أصله كويس ساعات..! 

ومبررات.. ومبررات أخرها هاتخليكي في املستقبل تكرهي حياتك..!

أحب أقولك لو فكرتي في املواقف السيئة مش بس هاتن�شي ده هايتمحي 
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من حياتك أي ذكر مهما كان.. 
فهو ذكر يفتقد الرجولة..!

لو إنشغلتي بحياتك وربك واهتماماتك وأهلك وأصحابك ودنيتك.. مش 
هايجي في خيالك من األساس..!! 

إنتي أنثى قوية بيكي وبربك وبكل الناس اللشي حواليِكي وبتحبك..!! 
ماتقلليش من نفسك لحد..! 

هو لو كان بيحبك كان أكـثر واحد هايخليكي في حياته فوق كل الناس..! 
بقيمتكم..  وعي  وعدم  بنفسكم  ثقة  قلة  ونقص  ضعف  كفاكم 

أرجوكم..!

****
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لك الحمد يا هللا

مشكلة الناس إنهم بيفكروا في إيه ناقصهم.. 

مش في النعم اللي ربنا أنعمها عليهم..

الحمد هلل على اإلسالم 

الحمد هلل على العيلة 

الحمد هلل على الزوج الصالح 

الحمد هلل على الصحبة الصالحة 

الحمد هلل على الحجاب 

الحمد هلل على النفس اللي مستيقظة 

الحمد هلل على الحاقدين والحاسدين “ده نجاح” 

الحمد هلل على الستـــــــر 

الحمد هلل على الصحة 

الحمد هلل على الصدقــــات 

الحمد هلل على راحة البال 

الحمد هلل على االبتالء “ منحة في كل ابتالء “ 

الحمد هلل على نعمة تأمل نعم هللا 
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كل واحد لو فكر في النعم اللي عنده.. 

ها يالقي انه كلمة “الحمد هلل” قليلة على نعم ربنا.. 

ْحُصوَها “
ُ
 ت

َ
ِه ال

َّ
 الل

َ
وا ِنْعَمة ُعدُّ

َ
“ َوِإْن ت

****
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محطات الحياة..!!

في حياتك ها تعدي بمحطات كثيــــــــــــر كلها ممكن تـنزل تستريح فيها شوية 

من تعب الطريق.. 

لحد ما توصل ملحطة وصولك  وبعدها تبدأ تكمل طريقك من تاني.. 

للمكان اللي إنت عاوزه.. ورايح له بإرادتك... وتعبك عشانه.. ومجهودك.. 

اتحملت عشانه صعوبات وانتظرته كثيـــر لحد ماوصلت له.. كان ممكن 

تتعب وتقع وما تكملش..

خاصة لو كانت رغبتك للمكان ده مش قوية قوي.. أو لو كنت ضعفت في 

يوم.. أو جت عليك لحظة فقدت فيها األمـــــل.. 

مننا..  املنشود  للمكان  نوصل  ما  لحد  حياتنا  في  بمحطات  بنمر  كلنا 

محطات في عالقتنا بربنا ونفضل في كل محطة نوقف شوية ونم�شى 

شوية.. لحد ما ربنا ينعم علينا باالجتهاد في عبادته فنوصل ملنزلة النفس 

املطمئنة.. اللي عايشة باهلل وهلل 

ونتعب  وراها  ملحطة  دراسية  بمحطة  نمر  شغلنا..  في  تانية  محطات 
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ونجتهد وننجح ونفشل ونقع ونقوم لحد ما نوصل لقيمة كبـيرة في الحياة 

بعمل نافع ومفيد لنفسنا وألهلنا وللناس.. 

نم�شى شوية ونقابل حد نتخيل إن ده  وفــى محطات ثالثة في الحب.. 

الشخص املناسب وبعدها نكمل في الطريق ونالقي انه ماكانش زى ما 

كنا شايفينهم  فنكمل بقطر الحياة املحطات وننزل نقف في كل محطة 

شوية لحد ما نركب ونتنظر عشان نوصل للحبيب املنتظر اللي من يوم ما 

أتولدنا بندور عليه ونفسنا نالقيه ويبقى هو الشخص الوحيد اللي من 

الدنيا واللي كان عندك رغبة قـــــــــــــوية جًدا انك تكمل معاه عمرك وعشان 

كده وصلت له 

ما تفكرش كتـير إنت في أني محطة.. األهم إنك تعرف إنت عاوز توصل 

إليه عشان تنزل في الوقت املناسب واملكان املنشود.. 

إلنك لو ماعرفتش.. ها تضيع منك فرص كتيــــــــر وحد غـيرك هايوصل هو 

قبلك لـــ محطتك..

وكمان ما تحرمش نفسك من السعادة اللي ها تحسها ملا توصل للحاجة 

اللي بتحبها بتعبك.. وقتها بس ها تن�شى كل لحظة تعبت فيها عشانها..!!

****
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نـــــــــــداء لكل أنثى..

لكل أنثى.. فاكرة نفسها ضعيفة.. 

أو بتقول على حاجات كتيرة في حياتها )مش هقدر (..!!

فاكرين جملة ) بنت ب 100 راجل ( 

كتـير سمعناها.. ويمكن مش كلنا اتحطينا في موقف انه يبان الراجل اللي 

J جوانا أو الـــــ 100 راجل دول

بس صدقوني وقت ما هاتتحطي في موقف صعب 

قدامك حاجة من االثنين..!! 

راجل وقوية وتعدى منه أقوى مليون مرة من األول..   100 يا تبقى بــــــ 

وتعرفي انك أقوى من ذكور كـتير افتقدوا في زمننا ده مـعنى الرجولة..

يا تختاري انك تعي�شي ضعيفة ومنكسرة وتندمي بقى على اللي راح واللي 

ها يروح من حياتك ونجاحك وقوتك..

يمكن صحيح مش بنختار املوقف اللي بنتحط فيه.. 

بس إحنا اللي الزم نقرر إيه اللي بيحصل لينا..

****
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هن أمك وأختك – إبنتك وزوجتك

إحترمني كأمك وحافظ على أنوثتي كأختك.. 

نحن اآلن وبعد كل ذلك التقدم ونحن في عام 2016 فنحن رغم ذلك في 

زمن.. يريد من املرأة أن تم�شى داخل أدراج خشبية.. كي ال يخدش حيائها 

ذكر.. وكي ال تسمع كلمات نابية من ذكر..!!

لم ولن أقول رجل.. بل ذكر تكفي..!!

ألن الرجل.. يتمـيز بالنخوة والخوف على النساء.. 

فهن أمه وأخته وابنته وزوجته..

فمن لن يتقى هللا في النساء ويغض بصره كما أمره هللا.. 

سيرد هللا له ذلك في أهل بيته..

فكما تدين تدان..

فالرجل يحـمـي املرأة.. وال ينتهك عرضها حـتى ولو بكلمة جارحة في شارع أو 

وسط املارة وال حتى بنظرة خادشة..

على مر الزمان ونحن نسمع بوجود جرائم االغتصاب.. ولكنها اآلن في أوج 
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شدتها.. 

فأيام الخمسينات والستينات والسبعينات وحتى أوائل الثمانينات كانت 

تم�شى املرأة بفساتين قصيرة ولم يكون أحد يلتفت إليها.. 

ال بنظرة وال بكلمة جارحة وال حتى بمغازلة مسيئة..

وبالتالي..

علينا أن ال نرجع السبب للنساء.. ولكن لغياب األخالقيات والبعد عن 

الدين والتربية الخاطئة لألطفال منذ الصغر.. 

نكر أن دين هللا الحنيف أمر املرأة بالتستر 
ُ
لكننا أيضا ال يمكن أن ن

واالحتشام وبالحجاب واملالبس املناسبة كي ال تلفت األنظار إليها فيطمع 

من في قلبه مرض..!!

الخمس  يتعدوا  ال  ألطفال  اغتصاب  بحاالت  حـتى  نمر  اآلن  فنحن 

سنوات..!!

هل هنا سينطق أحد ويقول أن الطفلة كانت تتعرى..!! أو كانت ترتدي 

فستان قصير..!! 

حاسب الطفلة على براءتها وعلى مالبسها وهى مازالت غـير مكلفة 
ُ
هل ت

من قبل هللا.. هل يحاسبها املجتمع ويحكم عليها قبل رب العباد..!!!

فأنا كأمل زكي وكمعالج سلوكي يمر عليا يومًيا حاالت ومشاكل بين األزواج 

بسبب نظرات الزوج لغير زوجته.. وخالفه..

أو�شي أنه للحماية ولتقليل حاالت التحرش واالغتصاب..
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أن الذكر عليه أن يغض بصره ويرى في كل أنثى أمه وأخته وزوجته وابنته 

قبل أن يطلق حتى نظره على أنثى..

ويتذكر أنه كما يدين يدان وأن كل ما يفعله مردود له يوما في أقرب 

الناس له..!

وعلى األنـثى أن تتستر في مالبسها كما أمرها هللا.. فاهلل أدرى منا بالنفس 

يقول  في حريتنا كما  تحكًما  لنا ال   
ً
بهذا حفظا أمرنا  لذلك  البشرية.. 

البعض.. والذي ال يعي هذه الحقيقة من وجهة نظري..!!

وعلى األهل أن يربوا أوالدهم ذكور وإناث على الخلق والدين واملالبس 

املا�شي  أطفال  كانوا هما  اليوم  الحميدة فرجال  املحتشمة واألخالق 

كلها  لها..  الخاطئة نرى اآلن مهازل أخالقية ال حصر  التربية  وبسبب 

ترجع لألب واألم فاتقوا هللا في أبنائكم وأنفسكم جميعا وأحسنوا تربية 

أوالدكم منذ الصغر

فقط.. اتقوا هللا..

****
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ا..
ً
ولو كنت فظ

بقالي فترة مالحظة تعقيبات على أمور كثيرة بطريقة غريبة جدا..!! 

ومفتش لها عندي ليها معـنى إال إنها جهل وقلة وعي بالدين ومفاهيمه اللي 

ربنا وضعها لنا.. 

بعض الناس جعلت نفسها حاكم على الناس التانية مع إن ربنا قال في 

ِه {
َّ
 ِلل

َّ
ُم ِإال

ْ
ُحك

ْ
كتابه العزيز..    } ِإِن ال

وتخيلت إنها أحسن من غيرها بسبب عبادة ظاهرية تقع في مكان العالقة 

بين العبد وربه فقط وليس البشر..

وتناسوا العالقة بين الناس وبعضها الـتي تعتمد على األخالق واملعاملة 

اإلسالمية قبل املظهر وامللبس والعبادات الظاهرية.. 

اللي فاهم إن اإلسالم “صالة وصيام وحجاب بس”..!! 

..
ً
يبقى جاهل بدينه ومحتاج يفهم الدين كامال

واللي فاهم إن اإلسالم تعامل بخلق بس من غير حقوق هللا الصالة 

والصيام والفروض “يبقى ناقصه خطوات لربنا مهمة قوي” وندعي له ب
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الهداية.. 

فاإلسالم االثنين مع بعض.. 

عبادة ومعاملة.. 

بس مش معنى كده إننا نحكم على الناس باملظهر..

إنما األعمال بالخواتيم.. 

قال صلى هللا عليه وسلم: } إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل 

الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وفي رواية لإلمام أحمد 

في املسند: وإنما األعمال بالخواتيم.. { 

فلعل العا�شي يتوب قبل موته ويدخل بتوبته الفردوس األعلى..!!

 ولعل متدين يموت على معصية فيدخل بها الدرك األسفل من النار.. 

وأصدق مثال في القرآن الكريم قصة الراهب اللي سجد للشيطان في 

خاتمة حياته مع إنه كان راهب وعابد وزاهد في الدنيا.. 
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ْ
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َ
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ْ
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َمث

َ
} ك

ِلَك 
َ
اِلَدْيِن ِفيَها َوذ

َ
اِر خ ُهَما ِفي النَّ نَّ

َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
خ
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يَن { - ]الحشر:17-16[  امِلِ
َّ
َجَزاُء الظ

ارتقـــــــــــــــــــــــوا باملفاهيم الدينية وكونوا واعيــن بها رحمكم هللا..
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ال تكونوا سبب في بعد الناس عن طريق هللا بأسلوب مقزز للقلب والروح 

فتكن منفر ال ُمقرب هلل 

هكذا علمنا ديننا الحنيف..

وا ِمْن  َفضُّ
ْ
ِب الن

ْ
ل
َ
ق

ْ
 ال

َ
ِليظ

َ
ا غ

ًّ
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ُ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
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َ
ُهْم َوش

َ
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ْ
 َعْنُهْم َواْسَتغ

ُ
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َ
َحْوِلَك ف
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ّ
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ُ ْ
َه ُيِحبُّ امل

َّ
ِه ِإنَّ الل

َّ
ى الل

َ
َعل

****
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الختام

لكل من يحبني في هللا
إذا ذكرتني ولم تلقاني فأدعو لي 
وإذا ذكرتك ولم ألقاك أدعو لك 
فإن لم نلتقي.. فكأنما قد التقينا..

  أمل زكي
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الكاتبة في سطور

أمل زكى

مدرب تنمية املهارات الذاتية 

استشاري العالقات اإلنسانية واألسرية

معالج تخاطب واضطرابات اللغة والكالم

جامعة   – ولسانيات  قسم صوتيات  آداب  ليسانس  على  حاصلة   -
اإلسكندرية – عام 2010 

- دبلومة التخاطب وعالج اضطرابات اللغة والكالم – مستشفى القصر 
العيني – كلية طب جامعة القاهرة – 2011 

األطباء  اتحاد  بمقر  والكالم  النطق  مع اضطرابات  التعامل  دبلوم   -
العرب 2009 

للتنمية  بمؤسسة مصر  العصبية  التعامل مع االضطرابات  دبلوم   -
االجتماعية 2009 

- كورس البرمجة اللغوية العصبية – دكتور إبراهيم الفقي 

- كورس التطوير والتغير - كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
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- دبلوم التعامل مع التغير مع املدربة األملانية سونيا 2013

العديد من الكورسات املتعلقة بتنمية املهارات الذاتية بداية من   -
2010 حتى 2013 

cpt – مدرب معتمد من مجلس الوزراء املصري وجامعة عين شمس   -
 2011-

IEFS مدرب معتمد دولًيا من مؤسسة -

- مدرب معتمد دولًيا من الجمعية املهنية لتنمية املوارد البشرية ووزارة 
الخارجية املصرية 

بعض الخبرات العلمية : 

- مدرب بالعديد من الشركات في عدة محافظات مصر وخارجها.

املدرب األول املسئول عن دورات عالج اضطرابات النطق والكالم   -
بكلية التربية جامعة اإلسكندرية “أستاذ مساعد منتدب بالجامعة” 

- رئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتطوير A.H عام 2013 

- مدير فرع لجمعية تنمية املواهب واملوارد البشرية املشهرة برقم 1446 
لسنة 2002 عام 2013 

- مسئول التدريب بوزارة الدولة للشباب – 2013 

محافظة  بمدارس  التدريبية  الدورات  من  بالعديد  التدريب   -
اإلسكندرية، كلية النصر للبنات EGC - املدرسة املصرية األمريكية 

EAS - مدرسة Vision للغات 
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تدريس العديد من الكورسات الخاصة بالعالج السلوكي والتنمية   -
وشركة    – أكاديمية دبل كليك   –  A.H البشرية بشركة التدريب 

MDC لتنمية املوارد البشرية

التدريب مع فريق   .. شركة أم تي �شي   – التدريب بساقية الصاوي   -
صناع الحياة ، مسئول ومدرب كورسات عالج اضطرابات النطق 

والكالم بجمعية مصر للتنمية االجتماعية. 

- معالج اضطرابات اللغة والكالم بمركز الرعاية الخاصة باإلسكندرية

Treasure Academy املدرب املسئول عن العالج السلوكى بــ -

- التدريب على التطوير وتغـير الذات - كلية طب جامعة اإلسكندرية 

- التدريب على فنون التفوق الدرا�شي بكلية طب جامعة اإلسكندرية 

مدرب ومحاضر لندوات توعية بمركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية   -
التابع لوزارة الثقافة.

تم نشر العديد من املقاالت حول تنمية املهارات الذاتية بجريدة الجمهورية 
وجريدة األخبار واألهرام وموقع جريدة اليوم السابع والفجر وفيتو ..

كذا تم نشر مقاالت خاصة بالتنمية البشرية بمجلة حريتي ومجلة أفراح 
ومجلة عين.. 

الصفحة الرسمية على الفيس بوك 
https://www.facebook.com/CoachAmlZaki
للتواصل مع مدير األعمال  ت: 01228968529

https://www.facebook.com/CoachAmlZaki
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إصدارات دار الياسمين للنشر والتوزيع

التصنيف الكاتب الكتاب 

شعر آمال كرم رجالة إيه 

قصصالشيماء صالح الدين ألوان الطيف 

رواية محمد التهامي حفيد املعز 

رواية كريم عبد القادر الرقص على أوتار قلبي

قصص أ. خالد الصفتيحب العزيز 

رواية مسرحية أحمد علي عيد لعنة ميريك 

شعر وأغاني أ. أحمد قدريفيس وبوك 

قصص ريهام الجريتليراسيل

قصصنادية حازملست شحاذة

رواية نهى صالحقصة حماتي

قصصمجموعة مؤلفيناألكواريوم

روايةلبنى العامري أزاد  

خواطر آالء عبد الحكيم كن لطيفا حين أكتب عنك

رواية ماجد إبراهيميوم ما أتقابلنا 
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اقرأ.. تنير عقلك

أثبتت األبحاث العلمية أنَّ القراءة لم تعد مجرد وسيلة للمعرفة وزيادة 

بل املدهش أنها أصبحت إحدى أدوات العالج من  املعارف لدى اإلنسان، 

بعض األمراض في مجال الصحة العقلية، ففعل القراءة في حد ذاته يعتبر 

وزيادة  واحًدا من أهم أسباب منح العقل القدرة على التحليل واإلبداع، 

معدالت الذكاء. بل تشير الدراسات أيًضا إلى أن القراءة تساعد على التخلص 

من التوتر ومن االكتئاب، وهي أفضل من احتساء القهوة أو ممارسة رياضة 

النوم  القراءة قبل  كما أن  العقلية.  القدرات  التأثير على  امل�شي من حيث 

تساعد في تهدئة العقل وتمكين اإلنسان من النوم الهادئ.. 

نهي كتبها بعبارات تحث بها الكتاب الجدد على 
ُ
الكثير من دور النشر ت وألنَّ 

مراسلتها الكتشاف مواهبهم، سعًيا لخلق جيل جديد من الكتاب. فإننا في دار 

الياسمين قررنا أن نعكس هذه الصورة، ونسعى لخلق جيل جديد من القراء 

بفعل  االستمتاع  وتذوق  معارفهم  لزيادة  القراءة،  فعل  بممارسة  املهتمين 

القراءة ذاته. ولهذا يهمنا من جمهور القراء التفاعل معنا عبر صفحاتنا على 

الفيس بوك وإبداء آرائهم فيما ننشره من كتب مع طرح النقد واالقتراحات 

للتطوير .. فبابنا وإن كان مفتوًحا للكتاب الجدد، فهو مفتوح على مصراعيه 

.. فإذا كان العلم نور.. فالقراءة استنارة.. لذلك 
ً
للقراء أوال
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فشعارنا هو: تقديم ثقافة بعبير الورد.. 

وهدفنا: أن تتذوق معنا متعة القراءة..

ملعرفة جديد الدار.. يمكن زيارة جروب الدار على الفيس بوك 

/https://www.facebook.com/groups/536107519835101

أو الصفحة الخاصة بالدار على الفيس بوك 

https://www.facebook.com/elyasminpublishing212

https://www.facebook.com/groups/536107519835101/
https://www.facebook.com/groups/536107519835101/
https://www.facebook.com/elyasminpublishing212




للتواصل معنا يمكن مراسلتنا على اإليميل التالي

elyasminpublishing@gmail.com

ت: 01009368775

mailto:elyasminpublishing@gmail.com

