
 ❤هاللمن رأیت  ۲۱الیوم 

 ......طھ في الخطط...إحباط...دعاء...دعاء....دعاءمشكلھ من الالمشكلھ...ابتالء فجأة....لخب

 ....ربنا یلھمك الحل....ویوقفلك عباده...وینور بصیرتك....تقرب تتحل....عقبات التنتھي.....دعاء....یارب

 ....ا�فجأة تقف مع نفسك شویھ....المشكلھ مجرد طوبھ في طریق حیاتك....لیھ؟؟. ....إحباط....دعاء ....إلھام وثقة ب

 ....وفجأة

 ..تتحل المشكلھ وال كأنھا حصلت

فرحھ كبیره وشكر �...حب للناس اللي ساعدتك....إحساس باألمان ان ربنا مش سایبك لوحدك....إحساس كبیر من قربك من 

 ....في حیاتك هللاربنا... إحساس أكبر بوجود 

 ....بكل األحاسیس دي....عشان یوصلك للسعادهعشان تشوفھ ....بیقولك أنا معاك ....بیحسسك  هللالمشكلھ رسالھ من 

 ❤هالل....ونعم بهللالوال المشكلھ مكنتش شفت ربنا....والحمد� رأیت 

 

 

 ❤هاللمن رأیت  ۲۰لیوم 

 ؟ ......ازاي؟؟؟ هللالعبد المبتلى محظوظ بقدر رضاه بالبالء وتقبلھ لمشیئة 

امتحان سھل أو   ۲۰بعد الضھر....وتقییمك ھیكون عن طریق اختیار من تالتھ  ٥الصبح لغایة   ۸لو عندك یوم دراسي واحد من 

 )بس أصعب شویة واال امتحان واحد صعب جدا ( كل ده في خالل الیوم ۱۰

عز وجل وأن صعوبة   هللاعز وجل وأن العلم والمعلم ھو  هللا..بس وانت حاطط في دماغك إن الممتحن ھو فكر كویس...

 ❤ ا�...ونعم بهللاعز وجل وأن نجاحك وتخطیت لإلمتحان ھو تقدیرك ورؤیتك لقدرة  هللاإلمتحان حسب مقدرتك زي ماقال 



 

 

 ❤هاللمن رأیت  ۱۹الیوم 

تالء بنفس راضیة ھتعرف أنك الحمد� عرفت ربنا....عرفت ان اإلبتالء رسالة عشان تعرف أنھ لما ھتالقي نفسك قابل اإلب

 ❤هاللمعاك وأنھ أقرب لك من نفسك لنفسك....ونعم ب

 

 

 ❤ هللامن رأیت  ۱۸الیوم 

 ؟ وایھ اللي بعد العلم؟؟؟؟ ولیھ العلم؟؟ ولیھ التأمل ؟؟؟ وأیھ الحكمة من كل ده؟؟؟ 

ال حتى جمل....اإلجابھ في الحیاة نفسھا.... في تجارب الناس.... في حكمة ربنا في خلقة... في كل لحظة  اإلجابة مش جملة و

 ....صعبة بتواجھھا...في كل أزمة بتمر علیك

العلم ده مجرد البدایة ....عشان توصل للمعرفة...العلم ھو مجموعة الخیوط اللي ھتنسج المعرفة....معرفتك إلجابة 

 ❤�الل....ونعم بهللاابة ھى السؤال...واإلج



 

 ❤هاللمن رأیت  ۱۷الیوم 

جرب تتأمل وجرب تفكر...ھتالقي كل الخیوط بتوصل لخالق واحد...تدبر مقادیره وحكمتھ....شویھ شویھ ھتالقي روحك 

ئ حوالیك....ھتبقى اتغیرت ومعرفتك بالدنیا اتغیرت وتقبلك ألحوال الدنیا وتقلباتھا زاد....مش ھتشوف غیر إرادة ربنا في كل ش

 ❤ ا�جسر تعدي بیھ وتساعد غیرك انھ یعدي بیھ كل حاجھ عشان یوصل للبر التاني بسالم....ونعم ب



 
 ❤ هللامن رأیت  ۱٦الیوم 

من أحلى الجمل في الكتاب كلھ (یاعبد إذا رأیتني في الضدین رؤیة واحدة فقد اصطفیتك لنفسي)....مش بین یوم ولیلة ھتعرف 

مع الضدین بنفس الرضا ....الموضوع محتاج تفكیر وتدریب ...تأمل رھیب ألحداث الدنیا وأحداث حیاتك تتعامل 

 .وترتیباتھا...مجاھده مع النفس باالحساس ومجاھده مع النفس بالتأمل.....وقبل وبعد ده كلھ ھدایة ربنا

❤هاللالیوم اللي ھتالقي انك راضي باالبتالء نفس رضاك بالرزق ....قول ونعم ب

 

 ❤هاللمن رأیت  ۱٥الیوم 

ربنا رازقھم العلم والمال والبنون....لو شفت كده وقلت لیھ  هللاناس كتیر نفسھا سیئة وأفعالھا سیئة وضمایرھا سیئة وسبحان 

یارب یبقى لسھ معرفتوش ومشفتھوش.....ھتشوف ربنا لما تحس بحبھ لعباده الصالحین ...الحب الحقیقي مش حب أھل 

 ❤هالل....ونعم بهللاركز شویھ وھتعرف ان العبد الصالح أكثر حظا في الدنیا واآلخره بإذن  هللا...والدنیا.



 
 

 ❤ هللامن رأیت  ۱٤الیوم 

لو الظروف شدت والدنیا خربت من حوالیك ...الناس بعدت عنك وكل حاجھ بقت من سئ ألسوأ....جایز في لحظھ تضعف 

 هللاوتعترض...بس أوعى تیأس من ترتیب ربنا...فكر كویس وھتالقي ان جواك یقین ان مفیش حاجھ صدف وكل ده من حكم 

 ❤ ا�وتدابیره....ونعم ب

 

 

 ❤هاللمن رأیت  ۱۳الیوم 

بدل ماتمشي في سكة ربنا یسخرلك شخص یوقفھالك....أیوه بیسخره....وتتضایق وتتقھر بس بعد شویھ تالقي ان التجربھ علمتك 

كتییییییییییر....خللي بالك اختیار ربنا لیك بأنھ یطلعك على العلم ده مش سھل....ده اختبار كبیر عشان یشوفك ھتعمل بیع 

 ❤هاللفید بیھ مین....ونعم بایھ...وت

 

 ❤هاللمن رأیت  ۱۲الیوم 

سبحانھ وتعالى...لو لقیت العلم بیقرب قلبك وروحك ألنك تردد  هللالعلم ھو محاولة لفھم الحقیقة....والحقیقة الوحیدة في الدنیا ھو 

ھنا أقف شویھ سكتك غلط....بالنسبھ لك ھى فده معناه انك بتتعلم....أما أن العلم یبقى ھو الغایة وھو الوسیلة.... هللاسبحان 

 ❤ ا�الغلط....ونعم ب

https://www.facebook.com/RecoveryICan/photos/a.119212668794788/411249322924453/?type=3&eid=ARCJl53UX1nr1JTeG2Px_0bc6PY2QcC5LVQI2MTf9lTFFDesSEuv8E7BntAfJcEPCbBoXfpWo7Y7h3Hx&__xts__%5B0%5D=68.ARCMrqkgLerOlHtekdzo4gNUOeM04vZYIO4vRO20Pbb2GwSRayK37dqcqCuvxZUgYGUtjtrEHIjzQFlg1vW1_xzdvPIi-8jVq-Ow1EUfEJQ7ixfHiko_1yATQvD2a91Hyo3q7sWKzUxAD4qvVVh5-OZxtLwtoWeTVudsP5VuBywNpcbXXzr4JCaiSaP9YpZNefOB9EfOXmK7vazqkjUMWCOEhoceFrhHFwdMzhkIKUQ9RHUv6r8jeHfy4DI9P7LzaON4cfpFKVcn4xAdg5CslpoEfdSxYiX2GAFAL_M-RI36AZUaNDpzstRMqjnz3ixQsYhOP9L41ucyYpVw-r7i7bM&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/RecoveryICan/photos/a.119212668794788/411249322924453/?type=3&eid=ARCJl53UX1nr1JTeG2Px_0bc6PY2QcC5LVQI2MTf9lTFFDesSEuv8E7BntAfJcEPCbBoXfpWo7Y7h3Hx&__xts__%5B0%5D=68.ARCMrqkgLerOlHtekdzo4gNUOeM04vZYIO4vRO20Pbb2GwSRayK37dqcqCuvxZUgYGUtjtrEHIjzQFlg1vW1_xzdvPIi-8jVq-Ow1EUfEJQ7ixfHiko_1yATQvD2a91Hyo3q7sWKzUxAD4qvVVh5-OZxtLwtoWeTVudsP5VuBywNpcbXXzr4JCaiSaP9YpZNefOB9EfOXmK7vazqkjUMWCOEhoceFrhHFwdMzhkIKUQ9RHUv6r8jeHfy4DI9P7LzaON4cfpFKVcn4xAdg5CslpoEfdSxYiX2GAFAL_M-RI36AZUaNDpzstRMqjnz3ixQsYhOP9L41ucyYpVw-r7i7bM&__tn__=EHH-R


 

 ❤هاللمن رأیت  ۱۱لیوم 

جرب مرة في عز األزمات تفكر بعقلك وبس....أما روحك فسلمھا � وأتكلم معاه وأطلبھ منھ العون وأنت واثق ومسلم أنھ ھو 

ھم السبب في المشكلھ وأنت مع الناس....بس قلبك وروحك حس المدبر الوحید لكل أزمة وھو المخلص الوحید من كل أزمھ....أف

 ❤ ا�یكن معك ...ونعم ب هللابیھم المعنى والمغزى من كل مشكلھ...كن مع 



 

 ❤ هللالیوم العاشر من رأیت 

إبتالءات واحده ورا التانیھ في أھل وفي صحاب وفي صحة وفي شغل ....ورا بعض ورا بعض....مش الحق تاخد 

نفسك...وكأنھا مؤامرة كونیة عظمى.....تبدأ تقول ده نحس وواحد یقولك خللي بالك ده شكلھ حد عامل لك عمل....وھنا بردو 

 و....تتأمل....أیوه تتأمل لیھ أنا؟؟؟؟؟ قدامك حلین...تتشائم وتكره نفسك والدنیا بحالھا....أ

 ❤ ا�شویة تركیز ھتالقي ان ربنا عایزه تشوفھ...مھى لوال الوقفات دي مكنتش ھتفكر....أیوه أنت ربنا بیحبك ....ونعم ب

 
 

 ❤ هللالیوم التاسع من رأیت 

https://www.facebook.com/RecoveryICan/photos/a.119212668794788/408227026560016/?type=3&eid=ARAS5NJ7T4Xpa5jHgbHwB4ASUWvwlEOM1E4KjmfW_i8xkJ8wxiAaFwbXuZVpgnFFLIZLn_iGGU3o9qlO&__xts__%5B0%5D=68.ARCkXb-kPK0fvUr54XXCG4e1viRZoFmUBCH-_EtqKlx3YdIyNjrFFOtGFFKY_JMKRFuPBjKkn4fkt_9GLuckxjfxtNYfRuBWnOTnAf6COOY2f7aFiDGevMycyHflohWEEYmUjlJw-ggZAAmczdsFJzFtRhUd59CFLOjZZod4A8uM7Vc18U-q3XdHAw9wukyKYqh_48UjvnJgtdLroeGDwqn0p4SMQfy8W648wi0zefy-yJFiA3EZBHD6pD9a0aCDshWiVNM6lTTXKxHTjbOVJVRodZH__HKa8LOd0NcRIqX7irfFP6L8-5sYMVTW-U0rwxrpdVrNojLKkJ00TjcLFzk&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/RecoveryICan/photos/a.119212668794788/408227026560016/?type=3&eid=ARAS5NJ7T4Xpa5jHgbHwB4ASUWvwlEOM1E4KjmfW_i8xkJ8wxiAaFwbXuZVpgnFFLIZLn_iGGU3o9qlO&__xts__%5B0%5D=68.ARCkXb-kPK0fvUr54XXCG4e1viRZoFmUBCH-_EtqKlx3YdIyNjrFFOtGFFKY_JMKRFuPBjKkn4fkt_9GLuckxjfxtNYfRuBWnOTnAf6COOY2f7aFiDGevMycyHflohWEEYmUjlJw-ggZAAmczdsFJzFtRhUd59CFLOjZZod4A8uM7Vc18U-q3XdHAw9wukyKYqh_48UjvnJgtdLroeGDwqn0p4SMQfy8W648wi0zefy-yJFiA3EZBHD6pD9a0aCDshWiVNM6lTTXKxHTjbOVJVRodZH__HKa8LOd0NcRIqX7irfFP6L8-5sYMVTW-U0rwxrpdVrNojLKkJ00TjcLFzk&__tn__=EHH-R


األنا ده...كل واحد یدخل مناقشھ تحس أنھ حاسس انھ الوحید اللي عارف وفاھم والمناقشات موضوع غریب فعال موضوع 

تحمى وكلھ یقول أنا.....ولما تتكلم تالقي نفسك بتقول أنا فالن ابن فالن وفرحان بنفسك قوي...المدرس فاكر نفسھ عالمھ 

ا جاھل بالموضوع)ویقاوح في اإلقتصاد والمھندس عالم ببواطن األمور...ممكن یكون مش متعلم أصال ( أقصد ھن

 ❤ ا�....ونعم بهللاوالعلم....خرج نفسك بره الموضوع شویھ.....أنت مجرد حاجھ في ملكوت 

 

 ❤ هللالیوم الثامن من رأیت 

في أي مشكلة مع حد قریبك أو مجرد شخص سایق عربیتھ وكسر علیك ...جرب مره تخرج نفسك بره الموضوع وتشوف 

والشخص ده من بعید...التجربة أثبتت أنك ھتتعاطف مع الشخصین وھتالقي نفسك مش بس متسامح ألقصى الحدود   نفسك أنت

بل بالعكس كمان إیجابي وعایز تساعد...جرب...ھتالقي روحك الطیبھ بفطرتھا ھى اللي بتتعامل ...وساعتھا ھتقول ونعم 

 ❤ ا�ب



 

 ❤هاللالیوم السابع من رأیت 

اإلسالم..... لو فكرنا في أحكامھ ونواقضھ ووووووو كل مواضیع البرامج الدینیھ بتاعت رمضان ....كل ده  الصیام فرض في

 تمام بس مش ده المطلوب!!!!!!

الصوم ھو محاولة تفكر بیھا نفسك بنفسك الحقیقیھ ....أحنا أرواح ...مش أجساد...والروح لما بتفتكر نفسھا الحقیقیة ....ساعتھا 

 ❤هالل...ونعم بهللامع وتحس الجمال والحكمة ...وھتقول رأیت بس ھتشوف وتس

 
 ❤ هللالیوم السادس من رأیت 

أحیانا بتسود الدنیا وبتقل الفلوس ویبعد عنك الناس اللي كنت ساند علیھم ...تحاول تالقي أي مخرج متالقیش...فترجع لوحدك 

ووجوده أو تركز  ا�...أنت وبس...ھنا بیكون قدامك خیارین..أما تكون غبي وتوقف عقلك وروحى وتتعمي وساعتھا تكفر ب

ولك ...أنا موجود و مستنیك وعایزك تشفني....تسمع ربنا بیقولك (ولسوف یعطیك ربك كویس ...كویس قوي....ھتسمع ربنا بیق

 ❤ ا�...ونعم بهللافترضى )....

https://www.facebook.com/RecoveryICan/photos/a.119212668794788/406522880063764/?type=3&eid=ARAzd9Z8CbsMyZ7k9d8s0XPjkEM75aF8ElPKYGqwJKOZS_LsLOW5KCPvNUnb49V5W0u1IzdXJ690F7WB&__xts__%5B0%5D=68.ARDliQfFZowXYtlNtIiT-flyXy5O4HLDbkhkcTlnZeFOnWunXpydgWSQZlqzLfC5mS3JR-J-XiZNd43nxeqNYyXpwbX8yhLUdsjMFilpLGJpXbUeocm0R1fObsXFfIN9lU3BQ5SdK0aCsrOYCMKg414G-W-Z1ZyVu2WlGdPcqZ07GgAOArwDK-oml7WHjxvdUqs-wV7-TB_F7XEzt8PYlfAme7qqLI6A0mJmvu65gWE994jmXBH8uFAZGNm0pNm62QxtqTFDUM84_Xxe2fysW2e-eo8H77HemeANNL5MxzPzKDoU7eUDLdAEkJs8zU1buMzsU6ezvz_TZw7gQK24wRk&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/RecoveryICan/photos/a.119212668794788/406522880063764/?type=3&eid=ARAzd9Z8CbsMyZ7k9d8s0XPjkEM75aF8ElPKYGqwJKOZS_LsLOW5KCPvNUnb49V5W0u1IzdXJ690F7WB&__xts__%5B0%5D=68.ARDliQfFZowXYtlNtIiT-flyXy5O4HLDbkhkcTlnZeFOnWunXpydgWSQZlqzLfC5mS3JR-J-XiZNd43nxeqNYyXpwbX8yhLUdsjMFilpLGJpXbUeocm0R1fObsXFfIN9lU3BQ5SdK0aCsrOYCMKg414G-W-Z1ZyVu2WlGdPcqZ07GgAOArwDK-oml7WHjxvdUqs-wV7-TB_F7XEzt8PYlfAme7qqLI6A0mJmvu65gWE994jmXBH8uFAZGNm0pNm62QxtqTFDUM84_Xxe2fysW2e-eo8H77HemeANNL5MxzPzKDoU7eUDLdAEkJs8zU1buMzsU6ezvz_TZw7gQK24wRk&__tn__=EHH-R


 

 ❤ هللالیوم الخامس من رأیت 

في عز الحزن وعز الفرح عینیك بتدمع وجسمك بیقشعر وتحس بطاقھ قوة غریبھ بتعزلك عن الدنیا...وقتھا بتكون روحك ھى 

 ا�....فعال ونعم بهللامش جسمك ....الروح اللي بعید عن شھوات الدنیا ھتالقیھا سارحھ في ملكوت اللي بتحس 

 



 

هاللالیوم الرابع من رأیت  ❤ 

بنؤمن جدا بالحب والكره وبنعرف نوصف أد أیھ بنحب ناس وبنكره ناس من غیر أسباب مقنعة غیر أنھا جت كده....یعني أبنك 

سخیفة بس تخاف علیھا وتبقى مستعد تموت عشانھا....المشاعر مبتتمسكش ...بس بتتتحسمیكنش حلو أو بنتك تكون  . 

ا�رؤیة ربنا كمان بتتحس....كفایة أنك تحس أنھ ھو اللي خلق المشاعر دي....فعال ونعم ب  

 

 .....هللالیوم الثالت من رأیت 

...الغریبھ مش كده على أد مالغریب ان كل الناس وكل الطوائف  هللاوحتى الكافر بیقول  هللاأول مابنشوف حاجھ حلوه بنقول 

 هللاوكل األدیان وكل الجنسیات وكل اللغات بتقول 

GGod,lord,OM 

 ❤ ا�على الجمال......فعال ونعم ب هللا



 

 ❤ ا�في حیاتنا تجعلنا نقول ونعم ب هللاوترتیب أحداث حیاتك....فتدابیر  هللا ...أن ترى ھدایة هللالیوم الثاني من رأیت 

كان حاسبھا كویس ومخطط جدا لكل خطوة وضامن أنھ ملیون في المیة كسبان وفجأة جد جدید وخسر الوظیفة ومش عارف لیھ 

  ۱۰بشریة وبالصدفة قعد جنبك واحد بعد  وبدل مایشتغل في الوظیفة اللي ھو عایزھا لقیت نفسك بتسلي نفسك في كورس تنمیة

 ة سنین بقى صاحبك اللي زي أخوك ونسیبك وشریكك في شركتكم الناجح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا�في عظیم صنعھ ...ونعم ب هللالیوم األول رأیت 

 


