
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 وبػػػػػػػو نستعيف 

 
الحمدهلل الذي أنشأ وخمؽ , وبارؾ ورزؽ , وتفضؿ عمى 

نساف وخمقو مف عمؽ أحمده حمدا طّيبا مباركا فيو , خمؽ ال 
َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما  }الماء والثرى وأبدع كؿ شيء وبرا 

ْف َتْجَيْر ِباْلَقْوِؿ  ِفي اْْلَْرِض َوَما َبْيَنُيَما َوَما َتْحَت الثََّرى , َواِ 
ـُ السِّرَّ َوَأْخَفى , المَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َلُو اْْلَْسَماُء  َفِإنَُّو َيْعَم

{ وأصمِّي وأَسمِّـ عمى نبينا محمد صمى اهلل عميو  اْلُحْسَنى
ـْ في الَوَرَى,  وسمـ وعمى آلو وأصحاِبو الذيف انَتَشَر فضُمُي

ـَ تسميمًا.  وَسمَّ
 

 

 



 

 



 

 

كؿ الشدائد التي تواجيؾ في الحياة ستزيد مف  ]
عزيمتؾ وقوة تفكيرؾ وستجعؿ منؾ شخصية نادرة 
حكيمة فماكانت الحكمة لتدخؿ قمب رجؿ لـ يعاني 
اْللـ واليموـ ويصبر وماكانت اليموـ واْلوجاع إَل 
لتظير لمعاف معدنؾ وبعد الصبر والشكر سترى 
ف الفرؽ بوضوح واعمـ أنو بعد كؿ محنة مف مح

الحياة ِمَنٌح وعطايا
 

 



 

 

 السعادة طاقة لو امتمكناىا لعرفنا قيمتيا ..

في سؤالي ىذا ثقة كبيرة  ْلني 
سأخبركـ كيؼ تستعدوا لتتحّمموا ىذه 
الطاقة مف السعادة , ولـ أقؿ لكـ 
كيؼ تسعدوف , أو كيؼ تفرحوف , 

كيؼ )ْلني قرأت في كثير مف الكتب 
بواب السعادة , السعادة والسرور , كيؼ أتكوف سعيدا , 

لكنيـ لـ يقولوا لنا كيؼ نستقبؿ  (تدخؿ السعادة إلى قمبؾ 
 نورالسعادة بطاقتيا الحقيقية , إنيا طاقة ىائمة , إنيا 

 عظيـ , كيؼ أستطيع أف أتحممو  ؟

 

 



 

 

 قصة :

عندما سمعت أف رجال جمع ثروة كبيرة ,  
وحقؽ انجازات عظيمة , فوجئ بالمرض 

خيالية , لكنيا صارت عادية يطرؽ بابو فجأة , ليست قصة 
, تخيؿ أف كثيرا , لكف ىي حقيقة ومؤلمة  ْلننا نسمعيا

تسعى لعشريف سنة تجمع ماَل مف ىنا وىناؾ وتسير لياٍؿ 
كثيرة لتمارس الحسابات وتناقش اْلفكار , وفي لحظة الثراء 

  موالؾ ْلجؿ أف تفرحأتصاب بمنغص , فتتمنى أف تضع كؿ 
لـ يستطع ىذا الرجؿ أف يتحّمؿ السعادة و وتستعيد عافيتؾ , 

و لـ يتحضر ليا ولـ يجّيز نفسو لحمميا , إنيا طاقة , ْلن
كبيرة , تحتاج لقمب  واسع أما إذا كاف القمب ضيقا قد 
أحاطت بو اْلدراف لف يتحّمؿ ىذه الطاقة وسيمرض الجسد 

وبالميجة المعتادة ) خمونا نكوف صريحيف (  ماىي بعدىا , 



 

 

زيادة نسبة اَليماف في الروح لديؾ ؟ َل اقصد كثرة الصموات و 
الصدقات , أنا أعني اليماف بأف اهلل موجود , يدّبر اْلمور , 

 ويصّرؼ اَليات .

يمانؾ بيذا اْلمر , إف قدرتؾ عمى تحّمؿ إماىي نسبة 
يمانؾ بأف إالسعادة ىي موازية لنسبة 

اهلل ىو مف يجمب لؾ السعادة ومف يدّبر 
لؾ الفرح ويفتح لؾ اآلفاؽ فيتسع صدرؾ 

شقاء ,  بال تعب أولتحمؿ سعادة الكوف 
يماف بيذه وصدقوني إف كانت درجة ال

اْلمور كبيرة لف تحزف عمى فراؽ أحد 
غصص التعب واليجر والنوى مف أحد , وأما ولف تتجّرع 

اْلمراض فيبدليا اهلل بالصحة , ْلف مرض النفس أعظـ مف 
ذا مرض البدف فإذا صمحت النفس ىانت جميع اْلمراض ,  وا 



 

 

ة السعادة وطاقتيا العظيمة سوؼ تبث استطعت أف تمتمؾ قو 
السعادة في قموب اآلخريف , بؿ ستخرج مف عينيؾ عالمات 
السرور لتشع في عيوف مف ينظر إليؾ , أَل توافقوني الرأي 
عندما يشعر الزوج بالتعاسة تشعر زوجتو بيذا ؟ وعندما يرى 

ذا دخؿ اْلستاذ الطفؿ أمو المكمومة سينجرح مثميا ويحزف ؟ وا 
بو مغضبا أو يائسا بث الرعب واليأس في قموبيـ , إلى طال

دخؿ سعيدا قد نزلت عميو طاقة فكيؼ إذا 
ني أالسعادة في اْلمس القريب ؟ َلتظنوا 

أتكمـ بخيالي الواسع بؿ إنني أعني ما 
أقوؿ , حتى إف كنت أييا القارئ الكريـ 

عمى غير ديف اَلسالـ سأقوؿ لؾ ما تفعؿ : جّرب طريقة 
مقة وجّرب أف تطمب العوف مف الخالؽ , لف أقوؿ الغرفة المغ

لؾ ادخؿ ديف اَلسالـ أو المسيح أو الييود أو ...إننا جميعا 
نؤمف بأف ىناؾ خالؽ في السماء , لماذا َل نطمب العوف 



 

 

واليدى منو , فأغمؽ عمى نفسؾ الغرفة , واسأؿ اهلل أف 
رفعت يعيدؾ إلى طريؽ الرشاد , افعؿ ىذا , لف يخّيب اهلل يدا 

لتطمب منو وىو الكريـ , إذا آمنت 
بيذا لف يخّيبؾ ثؽ بكالمي فإني لؾ 

 ناصح .

 في أحد اْلياـ :

 ي يأس شديد نفي أحد اْلياـ أصاب
 كرىت مف حولي وتمنيت اليالؾ 

بينما أرى الناس منيـ الضاحؾ ومنيـ الالىي وبعضيـ يناـ 
قرير العيف , وعمى اليميف ىناؾ أثرياء تمطر عمييـ اْلمواؿ 
, وعمى اليسار فقراء يقفوف بالطوابير أماـ بائع خّفض مف 

ذا وضعت رأسي و سعر بضاعتو التي اقترب موعد انتيائيا  ا 
عمى الوسادة  َل أزاؿ في أرؽ شديد وضيؽ أشد , أما إذا 



 

 

رى إَل ثقالء الناس ومف سقط مف عيني , أخرجت فإني َل 
حتى أنت يامف تقرأ ىذه الكممات قد أصابؾ ما أصابني في 
يـو ما , َل تضحؾ فيو وَل تمرح , وَل تحكي أبدا أو تمزح 

ف الناس ,وْلقّرب لؾ حقيقة الحزف واليأس الذي نراه في أعي
, انظر إلى فالف العاشؽ  الذي أحب فتاة لسنوات عديدة 
وفي النياية إما أنيا تزوجت أو خانت محبتو , وانظر إلى 
ذلؾ الفاقد الذي لـ يتبقى لو مف أسرتو أحد , أو ذلؾ الفاشؿ 
في نظر الناس الذي يكافح ويكافح ْلجؿ أف يثبت نجاحو 

ح , إما بسبب فقره لكنو َل يستطيع ْلنو َل يجد فرصة لمنجا
أو وجود أسرة في رقبتو كما يقوؿ العامة , َلبد أف يعمؿ 

خوتو , إويترؾ دراستو وزواجو وكؿ ما يممؾ ْلجؿ أف يعيؿ 
ثـ ينظر إلى أصدقائو الذيف يتمتعوف في الجامعات 
ويسيروف في الميالي الباردات تحت لحاؼ الدفئ يشاىدوف 

 وجعا , فكؿ واحد منيـ اْلفالـ والقينات , َل يحمموف ىما وَل



 

 

في بداية الشير يأتيو رزقو رغدا , بؿ إذا فني الماؿ مف 
جيبو أخبر والده فأرسؿ لو ما يغنيو ويدخؿ السرور إلى قمبو 
, وينتيي بو المطاؼ ليعيد دراسة السنة بعد سقوطو , وَل 
يجد مف يقوؿ لو أنت فاشؿ , إنما لدييـ قوة ليقولوىا في 

امى الذيف َل يجدوف ما يعينيـ عمى العيش وجوه الفقراء واليت
فضال عف الدراسة , وأعود بكـ إلى حزني الذي أصبت بو في 
ذلؾ اليـو , أفكر كثيرا كيؼ أتاني الحزف وقد كنت أحاوؿ أف 
أدخمو في قمب كؿ مف يجالسني , أدركت حينيا أنني محتاج 

وجاع َل سي وأقوييا , فيذا الضيؽ وىذه اْل لقوة أشحذ بيا نف
يمكف لنا أف نتخمص منيا بغير ىذه الطاقة , إذا لـ تتخيؿ 
نورىا وضوءىا الساطع فمف تستطيع أف تدرؾ ماىيتيا ,ولف 
تستطيع أف تممسيا , لقد قاؿ عمماء الفمسفة وعمماء الطاقة 
البشرية وغيرىـ ممف ييتموف بالنفس أف العقؿ والقمب 

خر يصدؽ الكالـ الذي يتردد عمى المساف , أو بمعنى آ



 

 

يتعايش مع الكممات التي يطمقيا المساف , حتى صاروا 
أفكارؾ ايجابية , إف لطاقة يقولوف لمفاشؿ قؿ أنا ناجح اجعؿ 

يماف حالوة وىذه الحالوة الرائعو َل يتذوقيا إَل عاشؽ ال
لاليماف ومحب لو , حتى لو قرأت في كتب الغربييف الذيف 

يتحدثوف عف القمؽ والحزف 
وا بابا يفية عالجو وضعوك

يماف , ولست ىنا بالخاصا 
ْلتحدث عف اَليماف ولكني 
أود أف أحكي لكـ قصة 
الحياة وعظيـ ىذه الطاقة 

اَليمانية , التي فقدىا الكثير رغـ حالوتيا وقوتيا , مف 
سيقؼ في وجو أبيو وأمو وفي وجوه الناس جميعا ليقوؿ حقا 

ثـ  , مف سينشر في رأسو بمنشار العذابدوف تردد أو خوؼ 
إنو اْللـ ,  يبتسـ وكأنو َل يشعر باْللـ , نعـ ىذا ما أريده



 

 

يماف , ىؿ سبؽ أف فقدت أعز ما تممؾ فيؿ ىناؾ ألـ مع ال
ف تمسؾ بو لكنو رحؿ بؿ أشد ألما أف ا, بسيولة , تحاوؿ ا

ريدؾ وَل أحبؾ , وربما خاف أتفقد مف تحب وىو يقوؿ لؾ َل 
يذا اْللـ تشعر بعشرتؾ معو ,فتخمى عنؾ وغدر بؾ , ىؿ 

يمانية سيمر عميؾ كما تشرب الماء إنو مع طاقة الحياة ال
ولف تشعر بألـ الفراؽ أو البعد , أتظف أني أجّمد أحاسيسؾ 

أحاوؿ أف أوصمؾ إلى قمبؾ لترى وعواطفؾ , كال , إنني 
شياء بقوة , وتتأمميا بشدة , فال تقع في مكر الماكريف وَل اْل

لفاتكيف , ثـ بعد ىذا عندما تمتمؾ غدر الغادريف وَل فتؾ ا
ىذه الطاقة سوؼ تقمب الدنيا وتحكميا وتسيطر عمى العالـ 
أجمع , سيطرة َل يشوبيا نزاع أو قسر , كميـ سيحبونؾ 
وسيجعمونؾ بطميـ , ومرشدىـ , لقد أنزؿ اهلل ىذه الطاقة 
ولكف قميال مف الناس امتمكيا , وىي أقوى طاقة في الدنيا 

 عمييا بقموبنا ليظير بريقيا في أعيننا . فدعونا نستولي



 

 

 اقرأوا التاريخ ~

يات واْلحاديث تذكرنا بيذه الطاقة وكيفية الحصوؿ كـ مف اآل
خذ منيا ولو أعمييا ولـ نعر اىتماما , إننا حمقى إذا لـ ن

ف نزؿ أبونا آدـ إلى ىذه اْلرض نزلت معو ىذه أقميال , منذ 
لف نجدىا في   الرسؿ ليرشدونا إلييا الطاقة وأرسؿ اهلل إلينا 

كيوؼ أو توابيت , وَل في مقابر أو آثار , بؿ إنيا موجودة 
في كؿ مكاف وفي أي وقت إذا طمبتيا مف اهلل فقط , بصدؽ 

نبياء تحفظ ؟ وىؿ مف أسماء اْل  نية وبثقة ويقيف , كـ
نبياء ؟ ولماذا ىذه ب عمى سؤالي ؟ إف سؤالي لماذا اْل ستجي

ميع الناس يعمـ أنو َل بقاء ليذه الدنيا , وأنيا الحروب وج
ستفنى وقبؿ فنائيا سيفنى كؿ مف فييا , كـ سفينة لحظة 

لى السماء يدعوف خالقيا أف إغرقيا التجأ كؿ مف فييا 
يرحميـ رغـ أنيـ لـ يصدقوا بو مف قبؿ , وكـ مرة حزنت 



 

 

وبمغت بؾ اْلمور أف كرىت نفسؾ ثـ التجأت إليو ففرج عنؾ 
أو فرجات , لقد عّممنا آخر الرسؿ صمى اهلل عميو  فرجة
سالـ دينا وبمحمد رضيت باهلل ربا وبالـ أف نقوؿ ) وسم

أننا لو قمناىا سوؼ ( وأخبرنا  صمى اهلل عميو وسمـ رسوَل
يماف , نعـ سنذوقيا إذا أكثرنا مف ترديدىا , نذوؽ حالوة ال

ىذه وَل بد مف يـو أف نفكر بيذه الكممات ونسأؿ ما سر 
الحالوة التي نتذوقيا فإذا وصمنا إلى الحالوة وذقناىا تمنينا 

 يماف ( .لطاقة العظيمة التي يسمونيا ) الأف نممؾ القوة وا

 

 

 

 



 

 

 ىؿ نحف نعشؽ اْللـ ؟؟!!

حدىـ لماذا نعشؽ الحزف ألقد سألني 
لكننا نعشؽ الحزف واْللـ , نحب السعادة 

, في كؿ مكاف نبحث عف كتب الحزف 
واْللـ , واْلناشيد الحزينة واْلغاني 
المؤلمة , والفيديوىات المؤثرة , إننا 

نعشؽ الحزف ْلنو يحّرؾ قموبنا ونعشقو ْلننا َل نرى إَل 
أمامنا , أما السعادة ْلنيا شعور خفي عمى عكس  الحزف

الحزف فإننا َل نراىا , ولف نراىا إَل إذا تعمقنا باليماف الذي 
, أما عف الذيف يبحثوف عف طرائؼ قبؿ قميؿتكممت عنو 

ونكت وبعض المشاىد المضحكة وما يسمونو بالتحشيش 
فإنما ىـ ييربوف مف الحزف إلى المتعة الزائفة , ومف 



 

 

كالمي فميسأؿ نفسو بعد مشاىدة آَلؼ  عارض
 المقاطع المضحكة ماذا بعد ذلؾ ؟.

 آخر مفتاح :

في فترة مف الفترات عممت في إحدى المحالت , 
متشابية لكف لكؿ باب مفتاحو  وكاف لممحؿ عدة مفاتيح

أردت أف أفتح الباب الرئسي جّربت جميع , وكمما  الخاص
المفاتيح , وفي أغمب اْلحياف يكوف اْلخير ىو المصيب  لقد 

مع الكثير منكـ ىؿ أنا محؽ ؟ الغاية مف القصة ىذ  حدث
أننا نجرب لمشاكمنا مفتاحا واحدا فإذا لـ يحؿ المشكمة زاد 
الحزف لدينا وانقطعت الحموؿ  عندنا , لماذا َل نجّرب مفاتيح 

, لكف الفرؽ بيف الباب أخرى ربما يكوف اْلخير ىو المصيب 
فميا مفاتيح والمشكمة أف الباب لو مفتاح واحد أما المشكمة 

 كثيرة لحّميا فابحثوا عنيا.



 

 

 السعادة ستبحث عنؾ فال تقمؽ .. إف كتبت لؾ ..

لو وضعت حجرا صمبا فيو شقوؽ 
أو دخمت كيفا مصمتا فيو شروخ 
وفتحات صغيرة َل تكاد تراىا , 

باح الصفماذا يحصؿ إذا حّؿ 
وأشرقت الشمس ؟ سترى نفوذ 

, إنو  شعة مف كؿ شرخ أو فتحةاْل
النور يدخؿ مف كؿ مكاف ويبحث عف الشرخ فيدخمو , لقد 
تذكرت تمؾ المصائب وقمت في نفسي كيؼ ستحؿ وتزوؿ 
ىذه المصائب المستعصية , لف ترى النور أبدا وىي ىي .. 
لكنيا في النياية انكشفت مف ابسط منافذىا وكاف ليا شروخ 

 وتزوؿ , مف زوايا عدة , فيا أييا الكريـ لف تبقى مصيبة إَل
 فحافظ عمى قمبؾ مف اْلزمات والقمؽ .



 

 

فرصة واحدة , إف لـ تنجح ففرصة 
 جديدة  وتستمر الحياة 

لماذا َل نمنح يومنا ىذا فرصة ليكوف 
منح غدؾ اأجمؿ يـو رأيناه فإف فشؿ ف

فرصة أخرى , وسألت أحدىـ لماذا 
ني دائما أفكر إندائـ الفرح واَلستمتاع ؟ فقاؿ لي :  أراؾ 

بيومي ىذا وأحاوؿ أف استمتع بو في كؿ أوقاتو , وأشغؿ 
نفسي بثوانيو وساعاتو , أما غد فمو يومو ونشاطاتو , فمماذا 

ا غد وىو لـ يأِت بعد ؟ أتعمـ ماذا يحصؿ إف فعمنا كمأفكر ب
يفعؿ ؟ سيذىب القمؽ  , نعـ ىذا القمؽ الذي يساورنا 
ويغزونا كما يغزو الجراد المحاصيؿ , سيزوؿ كميا , ومف فّكر 
بمقمتو القادمة مف مائدة الطعاـ لـ يستمتع بما في فمو مف 

 لقيمات .



 

 

 عالج القلق واألمراض النفسية 

مرضت إحدى النساء بحالة مف القمؽ والتعب النفسي وجّربت 
جميع اْلدوية وخسرت الكثير مف الماؿ 

رؽ والمرض , فأخذىا وؿ عنيا اْل ليز 
ظري إلى زوجيا إلى المنزؿ وقاؿ ليا ان

حديقة المنزؿ , أَل تريف بعض الحشائش 
الضارة , ما رأيؾ أف نزيميا معا , صار ىذا 

الرجؿ في كؿ يـو يخرج عمال شاقا في البيت يتطمب مساعدة 
صارت الزوجة تعمؿ لساعات متواصمة مف و مف زوجتو 

تنظيؼ وترتيب وتنظيـ , فإذا أظممت الدنيا تناولت عشاءىا 
بت طواؿ النيار فزاؿ عنيا القمؽ في ونامت بعمؽ , لقد تع

الميؿ , إذا كنت تعاني مف أرؽ وقمؽ وتعب نفسي فاعمؿ 
, لف الفراغ سبب اْلمراض  نفسؾ جيد بدنؾ واشغؿأو 



 

 

الروحية وَل تخموا بنفسؾ وأنت تعاني مف ىذه اْلمراض , 
 نفسكـ باَلنشغاؿ والعمؿ .أعالجوا 

 باحث عف الثراء 

في نفسؾ متى  إلى أىؿ الترؼ والغنى , قمتَ  كمما نظرتَ 
سأكوف مثميـ , متى ؟ إنيـ إما ورثة لمماؿ , أو ساعيف 

بوا واجتيدوا , اقرأ سيرىـ ْلجمو أما الساعيف فإنيـ قد تع
وقصصيـ ستجد أف نسبة كبيرة منيـ بدأوا مف تحت الصفر 
فأصبحوا أثرياء , وعرفوا معنى الذؿ والتحقير , أتحسب أف 
حّظا حالفيـ , إنما ىي نية تغمغمت في عروقيـ ثـ سعي 
واجتياد , إذا أردت الغنى فعميؾ أف تنوي الغنى ثـ تجتيد 

أف تجمس وتتمنى , فانتظر لتحصؿ عمى الغنى , أما 
المشيب والموت عمى بساط الفقر وتذكر أف الفرؽ بيف الحي 

 والميت ىو النشاط والحركة .



 

 

 

 كلمات من مهارات احلياة

 من تغريداتي

تويرت @ ibrahim_shamlan 
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