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بني  الفرق  تبني  وواقعية  ذكية  مقارنة 
تحليل  وهو  والسلبي،  اإليجابي  الشخص 

منطقي لشخصية كل منهما..
فاحرص أن تعدل شخصيتك لتكون إيجابيا. 

<<اإليجابي يفكر في الحل. 
< والسلبي يفكر في املشكلة. 

<<اإليجابي ال تنضب أفكاره. 
< والسلبي ال تنضب أعذاره. 

اآلخرين  بإيجابيات  يهتم  <<اإليجابي 
ومزاياهم. 

< والسلبي تشغله عيوب الناس وسلبياتهم. 
لآلخرين  ويحفظ  يتذكر  <<اإليجابي 

أعمالهم الطيبة. 
لآلخرين  ويحفظ  يتذكر  والسلبي   >

إساءاتهم فقط. 
<<اإليجابي يعطي لآلخرين أعذارهم عند 

حصول خطأ منهم ويسامحهم وال يلومهم. 

وبنية  عمدا  أساءوا  أنهم  يعتقد  والسلبي   >
سيئة ويحقد عليهم. 

لآلخرين  االعتذار  إلى  يسارع  <<اإليجابي 
عند حصول خطأ منه. 

< والسلبي يتأخر في االعتذار وقد ال يعتذر 
اعتقادا منه أن في ذلك تنقيصا من شخصيته. 

<<اإليجابي دائم اإلبتسامة. 

< والسلبي دائم العبوس. 
<<اإليجابي يساعد اآلخرين. 

< والسلبي يتوقع املساعدة من اآلخرين. 
<<اإليجابي يرى حال لكل مشكلة. 
< والسلبي يرى مشكلة في كل حل. 

<<اإليجابي الحل صعب لكنه ممكن. 
< والسلبي الحل ممكن لكنه صعب. 

<<اإليجابي يعتبر اإلنجاز التزاما يلبيه. 
< والسلبي اليرى في اإلنجاز أكثر من وعد 

يعطيه. 
<<اإليجابي لديه أحالم يحققها. 

أحالم  وأضغاث  أوهام  لديه  والسلبي   >
يبددها. 

أن  تحب  كما  الناس  )عامل  <<اإليجابي 
يعاملوك(. 

أن  قبل  الناس  )هاجم  والسلبي   >
يهاجموك(. 

<<اإليجابي يرى في العمل أمل. 
< والسلبي يرى في العمل ألم. 

<<اإليجابي ينظر إلى املستقبل ويتطلع إلى 
ما هو ممكن. 

< والسلبي ينظر إلى املاضي ويتطلع إلى ما 
هو مستحيل. 

<<اإليجابي يناقش بقوة وبلغة لطيفة. 
< والسلبي يناقش بضعف وبلغة فظة. 

عن  ويتنازل  بالقيم  يتمسك  <<اإليجابي 
الصغائر. 

< والسلبي يدقق ويتشبث بالصغائر ويتنازل 
عن القيم. 

<<اإليجابي يصنع األحداث. 
< والسلبي تصنعه األحداث. 

<<اإليجابي دائمًا يشكر. 
< والسلبي دائمًا يشتكي

إشراف :
خديجة أحمد إمام الفرق بني الشخص

اإليجابى والسلبى

ليست  للعبد  الله  عطاء  ذروة  إن 
السعادة ،

وإنما   ، زائل  مؤقت  شعور  فالسعادة 
ذروة عطاء الله للعبد هي ؛ الرضا ؛ 

ومن هنا فالله لم يقل لرسوله ولسوف 
يعطيك ربك فتسعد 

ربك  يعطيك  ولسوف  ؛  قال  وإنما 
فترضى.. 

أسكن  الله الرضا في قلوبنا وقلوبكم..
ر لنا من األقدار أجملها ..

ِّ
 اللهم سخ

ومن السعادة أكملها،
 ومن األمور أسهلها، 

ومن الخواطر أوسعها، 
ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها..،
اللهم ارض عنا رضا ال سخط بعده . . .

ذروة عطاء الله للعبد هى: 

الرضا
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الجنة  في  آلدم  الله  اختباُر  كان 
في شجرة!!

النعِم  آالِف  بني  واحدٍة  شجرٍة 
التي يسبح فيها. 

بحاِر  وسَط  واحدًا  تحريمًا  كان 
َباَحات.

ُ
امل

تحريٌم واحد!!
ة  حريَّ الله  منحه  وقد  آدم  ولكن 
فيطيَع  املالئكة؛  عن  يختلف  أن 
ٍة،  ُحرَّ بإرادٍة  ٍة، ويعصَي  ُحرَّ بإرادٍة 

اختار أن يعصي.
ووسوَس  بغروٍر،   

ُ
الشيطان ه 

َّ
دال

له بوهِم الخلوِد، وأقسَم أنه ناصٌح، 
الله  ليعصَي  سبيٍل   

ِّ
كل من  وجاَءه 

ِته.
َّ
وهو في ملكوِت َجن

واختار آدُم أن ُيذنب.
ت 

َ
َبد وقد  الغفلة  من   

َ
أفاق ثم 

أثِر  من  روُحه  ت  وارتجَّ ه، 
ُ

ت
َ
سوأ

نِعم.. 
ُ
امل من  حياًء  وذابت  الذنِب، 

اب.
َ

ت
َ
ف

 
َ

 هي اللحظة
ُ

 اللحظة
َ

وكانت تلك
 عن جوهِر اإلنسان املميز 

َ
الكاشفة

ذو  إنه  والشيطان:  امللك  عن  له 
ٍة في أن يذنَب، ويتوَب. إرادة حرَّ

ه 
ُّ
كل اإلنساِن  تاريخ  انساَب  ثم 

 في أنهاِر الذنِب والتوبِة، أو 
ُ

من بعد
مستنقِع الذنِب واإلصرار.

 
ُ

ه تتوجَّ حرًا،  اإلنسان  الله   
َ

ق
َ
خل

 
ً
مجبوال ليَس  شاء،  حيث  ه 

ُ
إراَدت

وليس  كاملالئكة،  الطاعة  على 
ُمكَرهًا على البقاء في الذنب.

 على 
َّ

هو حٌر في أن يعصَي ويظل
حطِب  من  يصبَح  حتى  عصياِنه 
م، أو يطيَع ويتقدَس في القرِب 

َّ
جهن

حتى يصبَح من ساكني الفردوس.
 

ٌ
منبثق كالُهَما  والتوبة،  الذنب 
من جوهِر اإلنساِن: اإلرادة الحرة.

ذنٌب،  املالئكة  ِخلقة  في  ليس 
 إرادة.

ُ
َية ألنه ليست لهم ُحرِّ

في  حرًا   
ُ

اإلنسان يكن  لم  لو 
جوهِره ملا كان للذنِب وجود.

 
ُ

ن
ُ
تسك حيث  الذنُب   

ُ
َيسكن
.

ُ
ية الُحرِّ

 
ُ

ن
ُ
تسك حيث  القداسة  وتسكن 

.
ُ

ية الُحرِّ
ِة  بالحريَّ  

ُ
ة اإلنسانيَّ الروُح  وتحيا 

التي خلقَها الله عليها: أن تعصي أو 
تطيع.

 الذنِب، 
َ

 ُحرًا ِمن
ُ

 إنساٍن يولد
ُّ

ل
ُ
ك

 أثَر خطيئِة اإلنساِن األول.
ُ

ال يحمل
آدم.   

ُ
خطيئة هي  آدم   

ُ
خطيئة

خطاياه   
َ

رحلة آدم  ابِن   
ُّ

ل
ُ
ك  

ُ
يبدأ ثم 

 أن يِزَر وزَر من سَبقه.
َ

وتوباِته، دون
حرًا،  خفيفًا،  الحياة  يبدأ 
على   

َ
القدرة أوتَي  وقد  رشيقًا، 

ويحيا  والسعي،  االستكشاف 
هي  م، 

ُ
الُحل  

َ
يبلغ أن  قبل  سنواٍت 

والتجريب،  لى  األوَّ التعلم  سنوات 
ُيكتُب  وال  القلُم،  عليِه  يجري  ال 
 التكليِف 

َ
 مبلغ

َ
عليه ذنٌب، حتى يبلغ

 القلُم في الكتابة.
َ
فيبدأ

الطفل حٌر من الذنب، طاهٌر من 
ُب  ُيَجرِّ ثم  ُب  ُيَجرِّ  

ُ
الطفل املعصية. 

دون  شاَء،  ما   
ُ

وُيخِطئ ُب،  ُيَجرِّ ثم 
أن يكون خطؤه هذا ذنبًا، وإنما هو 

 َمن يسعى إلى الفهم.
ٌ

تجربة
يته األولى،  والطفل وهو يحيا ُحرِّ
يبدأ الوالدان في وشِم شعوِر الذنب 
في روِحه، باألمِر والنهِي، والثواِب 

والعقوبِة، واإلشباِع والحرمان.
 
ُ
ومبدأ الفرِس،  مربُط  وهنا 

األمر.
ولى 

ُ
األ االلتباِس  لحظة  هذه 

الذنُب كما  أهو  الذنب؛  في مفهوِم 
 

ُ
ُعرف َره  قرَّ كما  أم  الله،  شَرعه 

الوالدين  أهواُء  هي  أم  املجتمِع، 
هما.

ُ
واختيارات

إال  هذا  من   
ُ

الطفل  
ُ

يدرك ال 
رضيا  ما  اه: 

َ
والد عليه  ه 

ُ
ئ

ِّ
ُينش َما 

عليه  عاقَباه  وما  صائٌب،  فهو  عنه 
تتراتب  ثم  ذنٌب.  فهو  كرَهاه  أو 
ِبها في 

ُ
الذنوب في روِحه تبعًا لترات

آداُب  كانت  فإذا  معه؛  أفعاِلهما 
الصدق،  من  أهمَّ  عندهما  املائدة 
والسكنِي  بالشوكِة  األكل  ه 

ُ
ترك كان 

أكبَر إثمًا في روِحه من أن يكِذب.
عدد  ويزداد   ،

ُ
الرحلة  

ُّ
تمتد ثم 

اآلمر  كرسي  على  يجلُس  من 
 

ُ
رفاق معلمون،  أكبر،   

ٌ
أخ الناهي: 

وعاظ،  كارتون،  أبطال  دراسٍة، 
 على 

ُ
يعتمد هم 

ُّ
كل مدربو رياضات.. 

 
ُ

ِل الذي وضَعته الثقافة الحجر األوَّ
أن  يه: 

َ
والد خالِل  من  اإلنساِن  في 

 ذنبًا وَصوابًا.
َ

ثمة
اإلنسان  حياة  جِمل 

ُ
ن أن  ُيمِكن 

في جملة:
إلى  حياِته  في   

ُ
اإلنسان )يسعى 

إشباِع حاجاِته، في ضوِء ِقَيِمه(.
إنسانٌي،   

ٌ
مشتَرك  

ُ
الحاجات

 اتفاٍق واختالف.
ُ

والقَيم مساحة
اللذة  شعور  يأتي  الحاجات  مع 
حَرم 

ُ
أ - واأللم – حني  شبُع 

ُ
ت – حني 

منها.
الشعور  يأتي  القيم  ومع 

بالقداسة أو الذنب.
اإلشباع  والِقَيم..   

ُ
)الحاجات

اإلنسان  لصراِع  مسرٌح  والذنب(.. 
األخالِق،  وفلسفة  الحياة،  في 

وأصوِل األديان.
خيطا  هما  والقيم  الحاجات، 
نسيج الحياة من املبدأ إلى املنتهى.
في  ه 

َ
أصل ألن  واضٌح  أحدهما 

مغروس   
ٌ

ثابت مستقٌر  النفس 
ه 

ُ
بعض واآلخُر  ة، 

َّ
الِجِبل أصِل  في 

خاضٌع  ألنه  ملتبٌس  ه 
ُ

وبعض واضٌح 
واألدياِن،  الثقافاِت،  الختالف 

واألعراِف، واألهواء.
 
ُ
واإلشباع والقيُم،   

ُ
والحاجات

هى   ، والِبرُّ والذنُب   ،
ُ

والحرمان
رحلِة  من  القادِم  املشهِد   

ُ
أبطال

اإلنساِن والذنب.
من   

ُ
املغزول الحياة  ثوُب  وهي 

الزاهية  بألواِنها  ية  الحرِّ خيوط 
الفياضِة  القلقة  املطمئنِة  الهادئة 
تنحصر  ال  التي  الحياة  ّيدة، 

َ
ق

ُ
امل

والسواد،  البياض  بني  أنهاُرها 
ق، 

َ
خل

ُ
ن أن  قبل  تبدأ  التي  الحياة 

وإنما  نمضي،  أن  بعد   
ُ

وتمتد
ثم  بها،  نمتلئ  أن  جهِدنا  قصارى 

نؤثُر فيها.. ثم نمضي.. ِخفافا.

اإلنسان والذنب

د محمد فريد
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قال أحد العلماء : 
تتبعت التسبيح في القرآن فوجدت عجبا، 
قصة  في  كما  القدر  يرد  التسبيح  أن  وجدت 
يونس عليه السالم قال تعالى » فلوال أنه كان 
من املسبحني للبث في بطنه إلى يوم يبعثون« 
أنت  إال  إله  »ال  تسبيحه  في  يقول  وكان 

سبحانك إني كنت من الظاملني« .
تردده  كانت  الذي  الذكر  هو  والتسبيح 
الجبال والطير مع داود عليه السالم قال تعالى 

»وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير« .
قال  املخلوقات  جميع  ذكر  هو  التسبيح 
في  من  له  يسبح  الله  أن  تر  »ألم  تعالى 

السماوات واألرض«  .
محرابه  من  السالم  عليه  زكريا  خرج  وملا 
قومه  على  »فخرج  قال  بالتسبيح  قومه  أمر 
بكرة  سبحوا  أن  إليهم  فأوحى  املحراب  من 

وعشيا« .
يجعل  بأن  ربه  السالم  عليه  موسى  ودعا   
التسبيح  على  يعينه  له  وزيرا  هارون  أخاه 
والذكر قال »واجعل لي وزيرا من أهلي هارون 
كي  أمري  في   وأشركه  أزري  به  اشدد  أخي 

نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا«  .
قال  الجنة  أهل  ذكر  التسبيح  أن  ووجدت 
تعالى »دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 

فيها سالم« .
تعالى  قال  املالئكة  ذكر  هو  والتسبيح 
ويستغفرون  ربهم  بحمد  يسبحون  »واملالئكة 

ملن في األرض« .
بالغ  وأثره  عظيم  شأنه  التسبيح  حقا   
لدرجة أن الله غّير به القدر كما حدث ليونس 

عليه السالم .

 اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك 
كثيرا.

ورضا  خلقه  عدد  وبحمده  الله  *فسبحان 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.*

التسبيح والرضا النفسى
والرضا  )التسبيح  الظاهرتان  هاتان 

النفسي(
بصورة  ذهني  في  مرتبطتني  تكونا  لم 
الله  كتاب  من  آية  بي  مّرت  ولكن  واضحة، 
كأنها كشفت لي سّر هذا املعنى، وكيف يكون 
أسباب  من  سبًبا  اليوم  سائر  في  التسبيح 

الرضا النفسي؛
بحمد  »وسبح  وتعالى:  تبارك  الحق  يقول 
ربك قبل طلوع الشمِس وقبل غروبها ومن آناء 

ك ترضى«. 
ّ
الليل فسّبح وأطراف النهار لعل

الحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم ..
قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول 

النهار وآخره 

اآلية  هذه  تشمله  لم  اليوم  من  بقي  ماذا 
 على التسبيح ! 

ّ
بالحث

الدنيا  في  عام  اآلية  هذه  في  والرضا 
واآلخرة .

نعلم  »ولقد  الحجر:  سورة  خاتمة  في  وقال 
أنه يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد 

ربك وكن من الساجدين«.
فانظر كيف أرشدت هذه اآلية العظيمة إلى 
الصدر  ضيق  من  به  ُيستشفى  الذي  الدواء 

والترياق الذي تستطّب به النفوس.
بها  زودنا  التي  املعلومات  أعجب  ومن 

القرآن أننا نعيش في عالم يعّج بالتسبيح : 
»ويسبح الرعد بحمده«.

»وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير«
ومن  واألرض  السبع  السماوات  له  »تسبح 
فيهن، وإن من شيٍء إال يسبح بحمده ولكن ال 

تفقهون تسبيحهم«
سبحانك يارب 

لحظات  من  كثير  فاتتنا  كم  اآلن  ندرك 
ا دون استثمارها بالتسبيح !

ً
العمر عبث

أتمنى أن نلتقي
 تحت عرش ربي سجدًا ،، 

بصحبة األحبة فذاك املبتغى ،،
فهناك في الجنة »شجرة«

 ظلها مسيرة مئة عام ،،
 أسأل الله أن أمشي تحتها

برفقتكم 
 اللهم أعطني وأعطهم ما نرجو  فوق ما نرجو

الختام  وحسن  الثبات  وارزقهم  وارزقني 

والفردوس األعلى ووالدينا
 اللهم آمني

املاء من  الذى فجر  املقتدر،  القادر  الله  أسأل 
 

ّ
يمن أن  وعبرا،  آيات  اآلفاق  في  وجعل  الحجر، 

علّي وعليكم بعافية ما بعدها ضرر
وأن يرزقني ويرزقكم نعيمًا ما بعده كدر ،، وأن 
بجوار  تحبون  ومن  ووالدينا  ويجمعكم  يجمعني 

خير البشر،
في مقعد صدق عند مليك مقتدر«.

أتدرون ما أتمنى !؟

ألنك اهلل 

على الفيفى

*الصديق*
بنفسك،  اخترته  الذي  القريب  *هو 
التي  الوشيجة  تكون  أن  لت 

َّ
فض الذي 

تربطك به أهم من الجينات، وأنصع من 
الدم، وأطول من سلسلة األجداد .... إنها 

رابطة الروح! 
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ويشفيك  بسبب،  يشفيك   *
بأغرب  ويشفيك  سبب،  بأضعف 
ليس  أنه  ُيرى  بما  ويشفيك  سبب، 

بسبب، ويشفيك بال سبب.
وأنت  بمرض  مصاب  فلعلك   *
شفاؤك  فيه  طعاما  وتأكل  تدري،  ال 
وأنت ال تدري، تمرض ويشفيك وأنت 
لم تعلم أصال بمرضك وال بشفائك.

وأتعبتك  األوجاع؟  تك 
َّ

رض هل   *
الحياة  أن  املرض  وأشعرك  اآلالم؟ 
أن  رأيك  ما  إذن  اللون؟  رمادية 
من  روحك  يغسل  شيء  على  أطلعك 
الله  اسم  إنه  وأتعابها؟  أوصابها 
أمراض  حقل  الحياة  الشافي... 
الله  سمى  لذلك  وتنهدات  وأوجاع 
في  آالمك  لتسجد  بالشافي  نفسه 
أوجاعك  س 

ِّ
وتنك رحمته  محراب 

رأسها عند عتبة قدرته.
* سبحانه يشفي بالصبر, ويشفي 
ويشفي  بالصدقة،  ويشفي  بالدعاء، 
ويشفي  بالتوبة،  ويشفي  باالستغفار، 

بالرضا، ويشفي ألنه الشافي.
إليه  عد  بالرضا،  إليه  عد   *

إليه  عد  بالتوبة،  إليه  عد  بالسجود، 
بالصدقة،  إليه  عد  باالستغفار، 
ثم  بابه  اطرق  باالعتراف،  إليه  عد 
الدنيا  في  فليس  الشفاء...  ارتقب 
يأذن  لم  إن  يداويك  أن  يملك  طبيب 

الله.
عدت  فإذا  إليه  لتعود  يمرضك   *
رفع املرض، يمرضك لتتواضع فإذا 
املرض،  عنك  رفع  وذللت  تواضعت 

ورضاك  صبرك  ليختبر  يمرضك 
عنك  رفع  ورضيت  صبرت  فإذا 

املرض، إذ لم يعد للمرض فائدة !!
هو  يشفني«  فهو  مرضت  »وإذا   *
هنا  نقطة  ضع  سواه،  أحد  ال  وحده 
لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاءك، 

ولن يفيدك غيره إذا لم يرد.
السالم  عليه  أيوب  قال  كما  قل   *
مسني  »أني  األوجاع  أنهكته  بعدما 

فعلى  »مستقر«...  الديني  وضعه  بأن  أحدنا  يغتر  ما  كثيرا    
الدين/ الطاعات/الخشوع/نصرة  في  مقصر  أنه  من  الرغم 
طلب العلم الشرعي النافع/الرد على املشككني/تقريب الناس 
في  املحرمة/تراخيها  نظراته  من  الرغم  ربهم...وعلى  من 

حجابها/ضوابط التعامل بني الجنسني...
على الرغم من هذا كله إال أن الله تعالى لم يفتنه عن دينه، 
فها هو اليزال يصلي ويصوم ويحب اإلسالم ويجتنب الكبائر 
الكبائر(... من  ليس  مضى  فيما  التقصير  أن  افتراض  )على 
على  دينه  في  يعاقبه  ولم  يحرمه  لم  تعالى  الله  فإن  وبالتالي 

تقصيره.
   يغفل هذا املسكني عن حرمان كبير هو واقع فيه!

  قد كان يمكن له أن يكون »شيئًا مؤثرًا« في تاريخ البشرية...
قد كان يمكن له/لها أن يكون من أنصار الله تعالى في أرضه، 
باطال  ويقمع  شبهة  ويرد  فتنة  ويميت  سنة  يوٍم  كل  في  يحيي 
ويوقظ غافال ويقرب بعيدا وينشر ُهدًى ويحيي نفوسا أماتها 

الجهل والهوى...
  قد كان يمكن له أن يذكره الله في املأل األعلى ويحتفي به 

أهل السماء ملا يرونه من نصرة الله تعالى.  
  قد كان يمكن له أن يكون من السابقني الصديقني املقربني...
  قد كان يمكن له أن يكون من الذين يدخلون الجنة من غير 

حساب وال عذاب...
وأن  التاريخ،  في  فارقة  عالمة  يكون  أن  له  يمكن  كان  قد    

يكتب الله لجهده قبوال وأثرا مباركا إلى يوم الدين...
لم  بل  دونه،  بما  رضي  كله...لكنه  هذا  له  يمكن  كان  قد    
تخطر بباله هذه املعالي أصال أو خطرت فترة ثم نسيها.. وبقي 

من  اإلكثار  وشهوة  الفجر  صالة  عن  التأخر  يصارع  سنوات 
الطعام وما يتبعه من كسل ونوم والفتنة بالزميالت في العمل!! 
بينما غيره ينصر الله به الدين ويرتفع درجات في عليني وتحل 
في  مقعده  حجز  العاملني...وقد  رب  مرضاة  األبد  إلى  عليه 

الفردوس األعلى...
تلك  الحرمان فما الحرمان؟! وإن لم تكن  إن لم يكن هذا 

عقوبة فما العقوبة؟! 
اإلحساس  مرارة  بعد  لكن  النهاية،  في  الجنة  يدخل  قد 
التغابن(...اليوم  تعالى )يوم  الله  الذي سماه  اليوم  بالغنب في 
الذي يندم فيه املسيء على إساءته، ويندم املحسن أن لم يزد 

إحسانا. . يا رب تداركنا برحمتك قبل أن نندم.

الضر وأنت أرحم الراحمني«
مغتسل  هذا  برجلك  »اركض   *
بارد وشراب« لقد كان الدواء بالقرب 
الله  مشيئة  إال  ينقصه  يكن  لم  منه 
علم  الله  شاء  فلما  تفعيله،  يتم  حتى 

أيوب مكان الدواء فنجح بإذن الله.
تثق  ملاذا  غيره،  إلى  تلجأ  ملاذا   *
يتحركون  الذين  املوتى  هؤالء  بكل 
حولك وتنسى الحي الذي ال يموت ؟!

في  اسمه  واتل  يديك  اجمع   *
دعائك ثم امسح على جسدك ُيرِجع 
كانت  أشياء  النفثة  بتلك  سبحانه 
املرض  اجعل  املغادرة.  وشك  على 
إلى  فيه  تتعرف  جديد  عهد  بداية 

ربك من خالل اسمه الشافي.
* ابِن في غرفتك مستشفى جديد 
مع  موعدا  واعقد  السجادة،  اسمها 
اسما  قلبك  في  ل  وسجِّ السجود، 

واحدا: الشافي!!
شفاءك  اكتب  شافي  يا  اللهم   *
ورحمتك لكل روح ضعيفة ولكل جسد 
سميع  إنك  متعب  قلب  ولكل  منهك 

الدعاء.

قد كان يمكن

د. إياد قنيبى

ال  راٍق  أسلوب   : ▫الهدوء 

يعرفه كل البشر ..!

هو   : بالقدر  والرضا   

الراحة في هذه الدنيا!! 

ويمضي  تمضي  أيامنا 

بمقادير  العمر  معها 

إال  يعلمها  ال   ، مكتوبة 

الله ،،

تحبون  من  أكرموا 

.وأفعال  جميلة  بكلمات 

أجمل

لفترة  لقت 
ُ

خ أرواحنا   *

من الزمن وسترحل،،!!

وتناسوا   !.. ابتسموا   

أوجاعكم ..!

هي دنيا وليست جنة.!

طبتم وطابت أيامكم

هي دنيا 
وليست جنة


