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فاكهه

ش

فكرة الكتاب

الفكرة جاتلى يوم  51شعبان اليوم اللى بترفع فيه أعمالنا هلل جبت ورقة و قلم علشان أكتب إية األعمال اللى هترفع فيه هلل؛
الحسنات و السيئات و لقيت إن الواحد بيعمل حاجات كتير صغيرة ممكن تمحى حسنات كبيرة بيعملها أو إن برغم من تلكيك
ربنا لينا علشان نكسب حسنات اإل إننا بنضيعها و نزود على نفسنا جبال من السيئات فقررت إنى اعلق ورقة بيضا ع الحيطة
و أقسمها نصين و أكتب حسنات و سيئات و طبعا فكرة ورقة ع الحيطة مع وجود إبنى مستحيلة ففكرت إنى اعملها زى TO
DO LISTتبقى معايا على طول و قسمت الحسنات و السيئات أقسام و ليهم درجات ( رمزية )عشان في أخر اليوم الواحد
يجمع درجاته بنفسه و يشوف هو عمل إية في دنيته و دى اللى هتتحساب بيها في اخرته ( اإل من رحم ربى ) و الحسنات و
السيئات مش بس صالة و صوم أل زى حسن الوضوء و عكسه  ،الحقد و الحسد و بقوا كتير أوى اليومين دول وو عكسه ،
الخشوع ف الصاله و عكسها  ،التكشير أو التوبيخ للبنى أدمين عموما زوج -زوجة – أب – أم و هكذا  ،قسوة القلب على
أقرب الناس دة ذنب ربنا هيحسابنا عليه و بالذات لو كانت ع األب و األم و عدم السؤال عنهم و هكذا ،،،
في أخر جزء السيئات فقرة مكفرات الذنوب  .كل ما تعملى ذنب كفرى عنه بإستغفار  ،صدقة ،أى شيء المهم تخففي جزء
السيئات و تزوديه ف الحسنات علشان النتيجة هتبقى مش ف صالحك
و في جزء تانى خاص بالحياة اليومية و من ضمنه مقاالت أثرت فيا و في ناس تانية حبيت أشاركم بيها و جداول مهمة للبعض
أنا سايبة مساحة ف الصفحة علشان تكتبى مالحظاتك و صفحات تلوين جميلة و دى نسخة تجربية إنشاء هللا تعجبكم .
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إهداء
إلى زوجى و أمى و أبى

و شكر خاص ا/شيرين عز الدين
لما جيت اكتب الكتاب دة كان كل طموحى انى اطبعه لنفسى و بس و حتى لما الموضوع كبر من مجرد نوت بوك ليا و
الصحابى (أصحاب المدرسة ) اللى شجعونى جداااااا ع الفكرة و في طرح أفكار للتصميم إال إنه مخرجش برا نطاق الطبع
اللى كنت عارفة من البداية إنه ممكن ميحققش النجاح المربح اللى أنا متخياله و برضه لما حاولت أعدل الفكرة كان أعلى
سقف توقعاتى إنى هنزله على صفحتى الشخصية ع الفيس بوك و أصحابى و أصحاب أصحابى يقروه و بس كدة لكن إن
شخصية زى أ  /شيرين عزالدين بحجم تفكيرها و إبداعها و خبرتها يعجبها كتابى و تطلب منى إنه يبقى على الموقع
الشخصى بتاعها و صفحتها ع الفيس بوك دة حلم مجاش على بالى وال من قريب وال من بعيد فأنا بشكرها شكر خاص جدا
على دعمها ليا .كمان شكر خاص كل من ساعدنى في الكتاب من تصميم او تشجيع او دعم معنوى .
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مش مالحقة وال القيه وقت اعمل اى حاجة
(البركة في ساعة الصبحية )
دى كانت كلمتى و كلمة أمهات كتير سواء بيشتغلوا وال اعدين ف البيت اللى يومهم بيبتدى من  03.5الصبح بتحضير
السندويتشات و الكتب و اللبس و الفطار و الباص و يإما تطلع على شغلها يا إما ترجع تشتغل ف البيت أشغال شقة يادوووب
يكون األوالد رجعوا و تبدأ دوامة الغدا و المذاكرة والواجبات و التمرين و العشا ثم الخلود الى النوم العميق طبعاااااااااااا
مهدودة مش حاسة بأى شيء حتى لو البيت اتهد عليها مش هتصحى
طب و العمل ؟
اكيد عمل ربنا قبل اى شيء الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء ان ربنا يديكى الصحة و يبارك ف الوقت علشان تقدرى تعملى كل
ده و تعلمي اوالدك و تطلعيهم صالحين
تانى حاجة اكتشفت ان المشكلة كلها تتلخص ف التنظيم ايييوة التنظيم
بقيت بصحى ساعة زيادة قبل الشغل اخلص كل اللى اقدر عليه ف الشقة وهللا وهللا ما لقيت بركة ف ساعة اال فالساعة دي
أوال ببقا ف قمة نشاطي ألنى لسة صاحية و ثانيا ببقا عايزة اخلص بسرعة علشان الوقت ميضيعش منى فبالتالي بنجز اسرع
بالراحة كدة هاتى ورقة و قلم و إكتبى أنا بتعب لما مثال ارجع من الشغل و اقف اعمل أكل
لما بقف الصبح أعمل سندويتشات الوقت بيضيع منى
أرجع من الشغل و أنشر و أغسل المواعين
و هكذا
**هنمسك مشكلة مشكلة األكل ( في كتب متخصصة في تحضيرات االكل الشهرية  -لراحة لست البيت او بشكل ادق
تنظيم وقتها  -و من ضمنهم كتاب المطبخ قلب البيت لشيرين عز الدين ) و انا هنا هذكر بعض األمثلة مما قرأت من اكتر
من متخصص  ..مثال حضرتك هتعملى قايمة في أول الشهر بكل األكالت اللي هتعمليها و تجيى مكوناتها و تحضريهم ف
الفريزر ع التسخين زى صنية جالش – صنية مكرونة بالبشاميل – و هكذا
األرز ممكن يتحمر مثال كيلو و كيلو شعرية و حطى كل واحد ف علبة ف التالجة وقت ما تحتاجى تاخدى منه على اد
المقدار و مية سخنة و ع البوتاجاز و شكرا ..
الخضار هاتى طماطم يا إما تعمليها صلصة هاينز و تاخدى من البطرمان على طول او تعصريها وتسبكيها و تشيليها ف
الفريز كل كيس على اد االكل وقت ما تحتاجى طلعى و حطى الكيس ف الحلة يسيح براحته و نزلى معاه الخضار
اللحوم جبيها و اغسليها كويس و تبليها و شيليها ع السوا او لو هتعملى شاورمة اقطعيها من األول و شيليها برضه ف
كيس على قد االكل او لو بانية جيبى كمية تبليها بالبيض و البقسماط و ع الفريزر وقت ما تحتاجى ع الزيت ...و هكذا ف
بقيت االكل
طبعا دة هياخد يوم كامل تقريبا لكن هيريحك بقيت الشهر و يمكن شهرين لقدام كمان
**طيب دى مشكلة االكل طب السندويتشات جهزيها من بليل مش هيجرالها حاجة
و هكذا ف بقيت المشاكل اليومية و كل ما بحس انى خالص خلصت كل طاقتي و تعبت بفتكر كالم ربنا (إنا خلقنا اإلنسان
في كبد ) .
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حكمة اإلستخارة
في كل شيء و إن حتى ظاهر الموقف كويس لكن محدش عارف إية اللى ممكن يحصل بعد كدة  :زى
كان في شخص بيشتغل في شركة كويسة و جاله عرض مغرى جداااا لشركة تانية و مينفعش يترفض أبدا و إحتار
جدا فملقاش حل غير إنه يستخير ربنا أول يوم محصلش حاجة التانى التالت كررها سبع مرات و اليوم التامن حصل
حاجة غريبة جدا الشركة اللى هو فيها عملت إعادة تقييم للموظفين و قررو يرقوه و يضاعفوا مرتبه زى الشركة اللى
كانت معروضة عليه و بعد فترة سمع إن في مشاكل في الشركة التانية دى و إنها معرضة للخطر و بقى بيمشوا
الموظفين 
لكن استوقفنى موقفين تانين األول كان في زميل بيحكى بعد جوازه ب  .سنين عن قراره إلختيار عروسة .مامته
قالتلوا لما ترجع بقا من العمرة هنبقى نروح نشوف و نخطب فالنة هي بنت كويسة و أهلها محترمين .و هو عند
الكعبة عمل إستخارة و دعا يارب لو فيها خير يسرها و لو شر إبعدها  .رجع و راح فعال شاف البنت و قروا فاتحة
و إتفقوا على معاد ينزلوا يشتروا الشبكة و هناك البنت بينت تصرفات هو مقبلهاش على نفسه و قرر إنه مش هيكمل
لكنه إداها فرصة تانية لكن برضه تصرف البنت كان أسوأ و طبعا نهى الموضوع من قبل ما يبتدى فضل السؤال
جواه يا رب دة أنا دعيتك عند كعبتك إزاى ؟؟؟ و إنت يارب خلتنى أمشى ف الموضوع و اقرا فاتحة وو لية ؟؟؟
مفتش أسبوع اإل لما ماماته جابتله عروسة تانية و سبحان هللا حصل تقريبا نفس الموقف اللى البنت األوالنيه اتحطت
فيه لكن البنت دى بينت أصلها و تربيتها العالية و حسن أخالقها و بيقول إنه لو لف الدنيا كلها ما كان هيالقى واحدة
تستحمله و تحترمه و تمشى زى ما هو عايز أد مراته دى و أنا دلوقتى عرفت لية ربنا خالنى أمشى في الخطوبة
األولى علشان أعرف قيمة مراتى دى يعنى مكنتش هعرف طعم الحلو غير لما أدوق الوحش .
الموقف التانى لبنت طول عمرها بتحلم بمواصفات معينة للراجل اللى هتتجوزه _ حلم عادى الى بنت  -و كل ما
يجيلها حد مفيهوش المواصفات دى بترفضه ع األقل من جواها و ف يوم راحت شغل جديد و كان في ولد ليه كل
المواصفات اللى عايزاها بالمللى أل و كمان هو أعجب بيها و مفاتش شهر غير لما راح كلم باباها و مامتها ف الوقت
دة أتقدم لها واحد تانى عكس كل مواصفات فتى أحالمها و على الرغم من إنحيازها للشخص اإلوالنى اإل إنها حست
إن دى عالمة من ربنا فعملت استخارة كتيييير تقريبا إسبوع و بعد اإلسبوع دة ربنا يسرها بكل السبل اإلنسان اللى
هي كانت بتحلم بيه و قفل ع الولد التانى الموضوع بالضبة و المفتاح و األهل قالوا هيبقى في فترة تعارف قبل ما
ندخل في أى تفاصيل علشان لو محصلش نصيب يبقى يا دار مدخلك شر و بعد شهر بعد ما البنت اتعلقت بالولد جدا
كأنها لقت العصاية السحرية _مكنش بيحبها على قد ما كان شاف حاجة جديدة حابب يجربها و كان مقطع السمكة و
ديلها _ و هو كان بارع في إنه يجيبلها لبن العصفور قالها :أنا اسف مش عايز أكمل ..
ردت  :لية ؟
هو  :علشان أنا مش قادر أبقى إنسان مخلص و نضيف و هبهدلك معايا كدة أحسنلك
و هي بقا دخلت في فترة إنهيار تقريبا عشر شهور و كل يوم كانت بتسال لية يا رب مش أنا عملت إستخارة و إنت
يسترهولى ؟ حلم حياتها بين إيدها و راح ،عملت كل حاجة علشان تصحى من الكابوس اللى كانت فيه دة لكن كانت
أضعف كتير و ف يوم لقت مامتها بتقولها فاكرة العريس اللى جالك ف الوقت اللى إتقدملك فيه .....
هى :أيوةأيوة فاكرة ماله ؟
عرف إن محصلش نصيب و عايز ع األقل يجى البيت او أى مكان تحبيه ،بعد تردد وافقت من باب الفضول مين دة
اللى عايزنى بعد الفترة دى ؟ و ماشافش حاله لية ؟ قابلته و حست براحة غريبة أوى خلتها أعدة ساكتة طول الوقت
و مرة ف مرة وافقت عليه و إتخطبو و المفجأة إنه عيشها أحلى قصة حب ف الحياه مش كدة و بس دة طلع زى ما
هي كانت بتحلم و أكتر و مفيش حد شافه اإل و حسدها عليه من أخالقه و رقيه و تربيته و ساعتها حست بقيمة صاله
اإلستخارة اللى عملتها هي دى نتيجتها و إنها مكانتش هتعرف تشوف كل مميزات جوزها غير لما شافت سوء إختيارها
و دى حكمة ربنا من اإلستخارة
هل حصل معاكى موقف زى دة ؟ او بعد القصص دى هتعرف تخطى خطوة من غير اإلستخارة ؟
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كاميليا العربي
من كام سنة كنت بقلب ف التليفزيون و لقيت مذيع عينه مليانة دموع و كان مستضيف مذيعة معتزلة و هي كامليليا
العربى أنا الحقيقة معرفهاش و الحديث مكنش هيهمنى اإل لما شوفت المذيع دة و كانت بتحكى عن إعتزالها وإنها
فتحت دار أيتام و مرت بضيقة مالية كبيرة جدااااا أل و كمان زاد عليهم الموقف اللى هتحكيه دة
و قالت (ف يوم خلصت كل موارد الدار من أكل و شرب و عالج و لبن للرضع و بامبرز لألطفال مفيش وال جنيه
أجيب حتى عيش حاف و الكل بيسألنى هنعمل إية و أنا مش عارفة أفكروال أرد و فضلت أعدة ف الدار لوقت متأخر
جدا على غير العادة لعل و عسى حد يجي يتبرع بأي شيء و لكن دة محصلش و مشيت في زهول تام ورجعت البيت
و أنا مش عارفة هعمل إية وال أكلم مين فقولت هتوضى و أصلى ركعيتن و بعدين أعد أفكر و فجاءة نط في دماغي
ح َّب ُه َفإِ َذا أَحْ َب ْب ُت ُه ُك ْن ُ
ص َرهُ الَّذِي
الحديث القدسي ( َما َي َزا ُل َع ْبدِي َي َت َقرَّ بُ إِلَيَّ ِبال َّن َواف ِِل َح َّتى أ ُ ِ
ت َس ْم َع ُه الَّذِي َيسْ َم ُع ِب ِه َو َب َ
ُي ْبصِ ُر ِب ِه َو َي َدهُ الَّتِي َي ْبطِ شُ ِب َها َو ِرجْ لَ ُه الَّتِي َي ْمشِ ي ِب َها َوإِنْ َسأَلَنِي َألُعْ طِ َي َّن ُه َولَئ ِِن اسْ َت َعا َذنِي َألُعِ ي َذ َّن ُه َو َما َت َر َّد ْد ُ
ت َعنْ َشيْ ء
ِن َي ْك َرهُ ْال َم ْو َ
ت َوأَ َنا أَ ْك َرهُ َم َسا َء َت ُه ) ومسكت ف الحديث دة و فضلت طوووول الليل
س ْالم ُْؤم ِ
أَ َنا َفاعِل ُ ُه َت َر ُّددِي َعنْ َن ْف ِ
أصلى و أدعى من قلبى و صليت الفجر و أعدت استغفر لحد الشروق و نزلت رحت الدار كنت على مكتبى الساعة
 7على غير العادة برضه  ،الساعة  7157لقيت السكرتيرة بتقولى في حد برا جى يتبرع قولتلها طبعا يتفضل و كان
كل اللى ف مخيلتى إنى بس هقدر اجيب فطار الصبح و ع الغدا ربنا يسهلها من عنده  ،دخل و ف ايده شنطة و حطها
ع المكتب و قالى دول  070777جنيه فضلت ساكتة لثوانى عينى دمعت مش مصدقه و بعدين شكرته و قولته ثوانى
أروح المكتب التانى أعمل لحضرتك إيصال بيهم ،رحت و رجعت ملقتهوش سجدت سجدة طويلة و إنهارت ف العياط
من كرم و رحمة و جمال ربنا و لحد اللحظة اللى بحكى فيها دى أنا معرفش دة مين وال أى حاجة عنه )
كدة هي خلصت كالمها أ نا بقى من ساعتها و الحديث دة بيرن ف ودانى و معلم فيا جامد أوى و فعال كل لما أقع في
ضيقة بلجأله بالقى الحل على طول

إية الحديث او األية اللى أثر فيكى و من ساعتها مستغنتيش عنه ؟
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نتيجة السعي

السعي ف أى شيء
ناس كتير اليومين دول بيقولو إنهم كانو مصاحبين ناس و لما جالهم وقت شدة لقوا الناس الغرب وقفو جمبهم و
أصحابهم دول وال ليهم أى أثر ...هو إية دة ؟
و ناس كتير بتحكى إنهم قدموا  CVفي  177شركة و معارض توظيف و طبعا ال حياه لمن تاندى و فجاءة يالقوا
تليفون أو يقابلوا حد صدفة اوأى سبب تافه جدا يال تعالى بكرة إستلم وظيفة مش قدم إستلم  ..هو إية دة برضه ؟
الموضوع ببساطة زى المعادلة دى  5+5الززززززززم =  2مش شرط بقا اإلتنين اللى كنت بتفكر بيها بطريقة
معينة المهم إن النتيجة 2
يعنى هتسعى لشغل هيجيلك شغل دة نتيجة سعيك يعنى زى تراكمات السعي كدة ربنا عمممممررررررره مهيضيع
تعبك و رغبتك ف العمل دة حتى العمل عبادة
غير إن الدراسات الحديثة قالت عليه قانون الجذب يعنى طول ما انت بتدور ع الحاجة هتجيلك هتجيلك
بالنسبة بقا لموضوع الصحاب أو الناس عموما (إنت عملت خير عموما قاعدلك ) قاعدلك ف مين بقى مش مهم 
المهم إنك لما تقع ف شدة ربنا هيبعتلك اللى يقف جنبك زى ما إنت وقفت جنب حد ف يوم من األيام مش كل الناس
فيها خير بس خيرك إنت هيلف و يجيلك وعشان كدة متزعلش ع الناس اللى بتخسرهم ف مواقف زى دى األولى إنك
تزعل على نفسك إن معملتش المواقف اللى تستندك وقت ما تحتاجها

هل فكرتى تفلترى حياتك من اإلشخاص أو مواقف زى دى ؟
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خضروات

فاكهه

مش القي شغل
مفيش حاجة إسمها مش القي شغل و أكبر دليل السوريين هتقولولى هما مضطرين علشان أرضهم و بالدهم وو  ،وإنت بقا
مضطر تعد فالبيت ؟ و مضطر حد يصرف عليك ؟ اإلجابة اة حضرتك مستسلم
و الحل كان عند رشا خليفة لما كتبت مقال _بإسم شركة إسمها أنا _و ملخصه بيقول إن في خالل عشر أيام هتالقى شغل
أييييييوة في خالل عشر أيام عن طريق حصر عدد من الشركات و اإلتصال بيهم و طلب الشغل بطريقة معينة ) راجع
المقال االصلى ليها) و أنا شخصيا كلمت مكتب وزير البترول و طلبت إنى اشتغل معاه و المفاجاءة إنه إتحددلى معاد لإلامتحان
في أكبر شركة من شركات البترول و لألسف منجحتش إلنى مركزتش كويس مع إن اإلمتحان كان سهل جدا و بغض النظر
إنى ندمت لكن ميأستش.هنرجع لورا شوية لما اتخرجت مكنتش عارفة أنا عايزة أشتغل إية ؟ بس مكنتش عايزة أشتغل في
مجالى (الحقوق )فقررت إنى أدرس حاجة تانية و خدت دبلومتين في إدارة الموارد البشرية( ) HRو إعداد المدربين و 9
كورسات مختلفة وف يوم لقيت رشا خليفة بتتصل بيا عايزانى أدى كورس مصغر لل  HRلمدة يومين و إتفاجاءت بنفسى
بعرف أشرح حلو و أوصل المعلومة حلو جدا و حبيت المجال أوى و بعد ما الكورس خلص لقيت الناس بيتكلموا عنى كويس
ع الفيس بوك و من هنا إتصلت بيا مديرة لمركز تدريب تابع لجامعة القاهرة عايزانى أدى محاضرات و الموضوع تطور إنى
قدمت في أكتر من مكان إنترناشونال و هنا قررت إنى أعمل عمل يبقى ليا صدقة جارية و هو علم ينتفع بيه فروحت جمعية
رسالة و عملت عدد ساعات تدريب دخلنى مسابقة على عمرة بمرافق (لكن ربنا مأردتش إنى أطلع ) و خدت شهادات تقدير
غير بقا الجايزة األكبر إن الشباب اللى انا دربتهم اشتغلوا HRو اإلحلى إنهم كانوا بيقولولى إن الكورس بتاعى كانوا
بيذاكروا منه و يفهموا و ينجحوا حتى بعد ما خدوا شهادة معتمدة من أماكن تانية.
على نفس خلفية الموضوع بتقول أشهر مدربة (تفصيل و خياطة ) من 57سنين قررت أتعلم الخياطة لما لقيت أسعار اللبس
عمال يغال و أنا بحب الشياكة فأقدر أعمل اللى نفسى فيه بالسعر اللى يناسبى و روحت مكان حكومي أيامها كان الكورس 51
ج شهريا وربنا رزقنى بمدربة شاطرة جداااااااا و إبتديت أفصل لبناتى و لنفسى و الموضوع كبر معايا بقيت بفصل للغير لحد
ما إشتغلت في المكان اللى إتعلمت فيه و بقيت أشهر مدربة ف مصر (بناتى حاليا ف الجامعة و أصحابهم بيحسدوهم على
لبسهم ) حبيت أحكى للستات و البنات اللى قاعدين ف البيت و مبيشتغلوش و بيشتكوا من غالء األسعار إنزلى إتعلمى و متبقيش
عالة على جوزك وال أبوكى ربنا هيكرمك أوى.
و األمثلة زى دى كتيرة صاحب محالت كنتاكى مثال كان ع المعاش و بيعمل فراخ حلوة أوى و فكر إنه يفتح شباك بيته و
يقف من جوة يعملها و يبيعها بدأ بالطلب و بعدين بقى مش مالحق على الطلبات و هكذا
أنا كنت بدى محاضرة عن األمل في وقت الثورة و إتفاجاءت بعدد الحضور من رجالة كبار فوق األربعين و شباب زى الورد
كلهم خرجين كليات و اللى منهم إترفد من شركات بسبب الثورة كنا بنتكلم عن الحلول و إقترحت فكرة مشروع عن الزبالة
نعمل شركة مصرية بإدراة مصرية و نستفيد من الشباب اللى أعدة دى و كانت المفاجاءة إنهم كللللللللهم رحبوا بالفكرة و
إبتدى كل حد فيهم يقول إية الدور اللى ممكن يقوم بيه و شاطر ف إية و واحد منهم قالى أنا هجيب المأشات و هبتدى من بكرة
لحد ما الشركة تخلص إجراءتها ( كان مرفود من شركة انترناشونال تركية ) قولتله إنت أخر واحد توقعت إنه يعمل كدة ممكن
تكون ف اإلدارة قالى رد مش قادرة انساه لحد دلوقتى ( ،قالى  :متتخليش كسرة نفسى لما بمد إيدى كل ليوم ألبويا علشان
يدينى مصروف و أنا عندى  22سنة المفروض أكون بكون بيتى من كتر ما أنا مكسوف من أهلى و من نفسى بفضل الف
طول اليوم ف الشارع لحد ما هما يناموا علشان مبصش فعنيهم و أشوف حسرتهم و كسرتى هلم زبالة هعمل أى حاجة هشتغل
؟) الولد دة بعد فترة بعتلى و قالى إنه اشتغل ف شركة كبيرة أوى و إنه بيشكرنى على كل كلمة قولتها 
ها بعد كل الكالم دة قررت إية ؟؟؟؟ لسة هتفضل آعد ؟ مش شرط تكون عارف بالظبط إنت عايزإية بس جرب و هتالقى
ألف طريق بيتفتح .
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فاكهه

الرصيد من الستر
مرة كانت زميلتى بتحكى انها كانت راكبة ميكروباص و كان هيعمل حادثة و يتقلب هي من خضتها صوتت
و السواق كان نسبيا هادى بعد لما ربنا ستر بصتله بإستغراب اوى فقالها متستغربيش يا بنتى انا عندى رصيد
هي  :رصيد ؟
قالها  :اة عندى رصيد من ستر ربنا علية يعنى مثال لو زعلتى حد بتحبيه و يحبك اوى مش بيسامحك ؟
هي:اة
هو  :لية ؟ علشان ليكى عنده رصيد من الحب و المواقف و الخير بالظبط زى رصيدك عند ربنا كل موقف
كويس عملتيه دة رصيد و بإيدك تزودى او تنقصى رصيدك و على أساسه بيتمنع عنك حجم األذى و دة
مالوش عالقة بان (المؤمن مصاب و مبتلى ) الن مع المصيبة بيكون الشعرة اللى تخرجكك منها و دة برضه
رصيدك من الستر  ..رصيدك انتى عند ربنا مش رصيد ربنا عندك افتكرى كويس احنا اللى محتاجينه اوى .

**يحكى أن امرأة كلما تعثر أبنائها في أى شيء تصدقت فأصلح هللا أوالدها
**و يحكى أن امرأة ارادت ان تتصدق و لم تجد شىيا فقرأت سورة البقرة في جوف الليل ووهبتها كصدقة فتقبلها هللا
باذن هللا
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النهاردة يوم الجمعة
ليه طقوس خاصة واألفضل اننا نتبع سنن البنى صلى هللا عليه و سلم
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عدى أسبوع يا ترا إنتى راضية عن نفسك فيه؟
صحيح ان الكتاب فكرته محاسبة النفس يوميا وجهادها على عدم فعل المعاصي بقدر اإلمكان ألن احنا ف األول و ف االخر
بشر و هنغلط من بداية الخلق ليوم الدين لكن ما فيش مانع من تحرى الصدق مع نفسك اول بأول (علشان تبقى عملتي اللي
عليكى و راضية عن نفسك و مطمنة لما تقابلي وجه كريم)

تانى حاجة عملتي اية بقا مفيد ليكي  ..ليكي انتى كإنسانة مش كأم او زوجة او او  .خالل األسبوع؟ قريتي كتاب؟ رسمتي ..
لونتي ...خرجتي مع اصحابك؟ قابلتي أصحاب مدرستك القديمة؟ نميتي هوايتك اللي نسيتيها من كتر زحمة الحياه بكورس
مثال؟ فرغتى شحنة غضب او طاقة جواكى ف حاجة ملموسة؟
اعملى لنفسك خطة او جدول وحاولى تنفذيه خالل األسبوع اوالشهر او السنة علشان تحسي ان الوقت ليه قيمة و ان عمرك
معداش ع الفاضي و بدل ما األيام بقت شبه بعضها من كتر الروتين و التكنولوجيا اللي ملت فراغنا بفراغ اكبر و قلة تفكير
و قلة ابتكار و اللى بنام فيه بنصبح فيه و مش مالحقين على اى حاجة
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خضروات

متتفهش األفكار
HOME MANAGEMENT

شيرين عز الدين كانت بتشتغل في إدارة اإلعمال و إضطرت تعد ف البيت علشان والدها و( إخترعت ) منهج إدارة
المنزل بمرجعية إدارة اإلعمال يعنى حطت أهداف و قواعد و حددت المهام و نسقت بين أسرتها علشان التربية السليمة
و المحافظة على ترابط األسرة و الرفاهية و كانت عايزة و مصممة إنها تعيش ف بيت نضيف و مرتب و تالقى
حاجتها بمنتهى سهولة و متاخدش وقت طويل عشان تخرج بأوالدها أو وقت تحضيرهم للمدرسة و غيره من األعمال
الشقة اليومية و اللى طبعا ليها تأثير سلبى عليها هي شخصيا و بالتالى على أسرتها و لقت طريقة تساعدها على تنظيم
أفك ارها و حياتها و إكتشفت إن هي بتعيش دلوقتى أحلى أيام حياتها و قررت تشارك تجربتها مع كل األمهات و اللى
حولتها دلوقتى لكورس ليه عدد ساعات و شيت و شهادة معتمدة من أكتر من مكان مش بس كدة دى عملت موقع اسمه
 HOMEMANAGEMENTمتقسم رؤية و رسالة إدارة البيت وورش عمل مختلفة (المصروف و الميزانية –
في بيتنا بيبى – –  MANAGEMENT FOR WORKING MOMSو غيره اللى بجد كلها مفيدة و جميلة )
مجموعة مقاالت و نصايح و الكتب بالمناسبة اللى كتبها موجودة في مكتبات ألف و الديوان و غيرها و قسم لألوراق
المجانية اللى هنزل جزء منه هنا انشاءهللا و أخر حاجة استشارات وورشة عمل من بيتك عن طريق اإلسكايب في
مصر و الدول العربية  .أيوة بقت بالفكرة اللى إخترعتها أول و أشهر مديرةأعمال منزلية و بتستشيرها ناس من جميع
دول العالم  ....أنا لية بكتب عنها ؟ إلنها مثال يحتذى به و كمان لقيت ناس كتير متعرفش عن الموضوع دة و عجبها
األوراق المجانية و الكتب بتاعتها و إطلب منى ف مرة أعمل محاضرة عن المواضيع دى و أوزع على الناس الجداول
فقررت احطهم ف الكتاب علشان الكل يستفاد و يتعلموا من غيرهم عملوا إية ؟
أية مؤسسة أول مجلة أنشطة أطفال في مصر برضه سابت شغلها علشان أوالدها سايباهم ليل نهار ع الموبايل و التاب
و التليفزيون و الموضوع زاد لما بدءوا يتفرجو على فيديوهات ألسا و سبايدر مان (اللى الالالالزم تتنمنع بأى طريقة)
فقررت إنهم يكونو في مقدمة أولوياتها و إن يوم أجازتها ليهم بسسس و إبتدت بعمل  FUN JARبطرمان مكتوب
في كذا لعب ة و جابت كراسة و كل يوم إبتدو ينفذوا الحاجات اللى موجودة جوة البطرمان و إبنها بقى فخور اوى
بالكراسة دى و طلب منها ياخد  ACTIVITY BOOKالمدرسة فاستغربت من إنه شايف الكراسة دى حاجة ذات
قيمة و المفاجاءة إنها لقت أصحاب إبنها طالبين منها تعملهم كراسة أكتيفيتى زى إبنها و إبتدت تفكر طب لية معملهاش
مجلة و أسميها كرنفال و أبقى رجعت الورقة و القلم تانى ألطفالنا و أخليهم يبعدوا عن التكنولوجيا اللى دمرتهم و أهى
عملت نسخة تجريبية و نجحت و نزلت في مكتبة الديوان و ألف و بقت بتتباع برا مصر كمان ووصلت لنجاح مش
مصدقاه

.و

على

كالمها

لية

بتشاركنا

دى

قصتها

إلن

-5لوحدى مش هقدر أرجع الورقة و القلم
-2نزرع في والدنا قيمة العيلة و نعلمهم إن اللمة مش معناها إننا نتجمع و كل واحد يمسك موبايله
-0علشان ننمى قدرات والدنا اإلبداعية
-4لما الوعى يزيد الكل هيمسك الورقة و القلم إبنى مش هيجى يقولى إشمعنا أنا مكل أصحابى بيعملوا كدة
و عملت  0مبادرات مهمين الحقيقة -5الورقة و القلم

-2األمل في والدنا -0كل يوم كتاب

بقا ليها بيدج ع الفيس  carnival kids magazineو موقع ع النت و بتنزل معارض
متفهوش من أفكاركم و حولوها لنجاح كبير تفيدوا بيه غيركم و تستفيدوا
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دة جدول من األوراق المجانية الموجودة ع الموقع إعملى لنفسك زيه و شوفى الفرق خالل إسبوع.
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شيرين عز الدين لقتإننا دايما عندنا ادوية ال حصر لها و في منها كمان اللى من كتر ما بننساه بينتهى صالحيته و لما بيتعب
طفل بنجيب نفس الدوا تانى إلننا مش عارفين إنه عندنا أصال فقررت تعمل الجدول دة و تعلقه عندها.
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النهاردة يوم الجمعة
و ليه طقوس خاصة و األفضل اننا نتبع سنن النبى صلى هللا عليه و سلم
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المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الدين المعاملة

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات

فاكهه

عدى أسبوع يا ترا إنتى راضية عن نفسك فيه؟
صحيح ان الكتاب فكرته محاسبة النفس يوميا وجهادها على عدم فعل المعاصي بقدر اإلمكان ألن احنا ف األول و
ف االخر بشر و هنغلط من بداية الخلق ليوم الدين لكن ما فيش مانع من تحرى الصدق مع نفسك اول بأول (علشان
تبقى عملتي اللي عليكى و راضية عن نفسك و مطمنة لما تقابلي وجه كريم)

تانى حاجة عملتي اية بقا مفيد ليكي  ..ليكي انتى كإنسانة مش كأم او زوجة او او  .خالل األسبوع؟ قريتي كتاب؟
رسمتي  ..لونتي ...خرجتي مع اصحابك؟ قابلتي أصحاب مدرستك القديمة؟ نميتي هوايتك اللي نسيتيها من كتر
زحمة الحياه بكورس مثال؟ فرغتى شحنة غضب او طاقة جواكى ف حاجة ملموسة؟
اعملى لنفسك خطة او جدول وحاولى تنفذيه خالل األسبوع اوالشهر او السنة علشان تحسي ان الوقت ليه قيمة و ان
عمرك معداش ع الفاضي و بدل ما األيام بقت شبه بعضها من كتر الروتين و التكنولوجيا اللي ملت فراغنا بفراغ
اكبر و قلة تفكير و قلة ابتكار و اللى بنام فيه بنصبح فيه و مش مالحقين على اى حاجة
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خضروات

السيئات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

الدين المعاملة
استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات

لونى
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فاكهه

خضروات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

السيئات
اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الدين المعاملة

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات

منظم

الطفل

اعمال
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فاكهه

اليومية

خضروات

السيئات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

الدين المعاملة
استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات
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فاكهه

خضروات

السيئات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

الدين المعاملة
استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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فاكهه

خضروات
HOME MANAGEMENT .ORG
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خضروات

السيئات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

الدين المعاملة
استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات

فاكهه

الزم نفرق بين إحتياجات الطفل و رغباته و أهوائه و الجدول دة هيساعدك  ..كمان هيساعد في الثواب و العقاب من
حيث الحاجة و الرغبة يعنى لو عمل حاجة كويسة أكافىء (بالرغبة ) و لو عمل تصرف وحش أحرم (بالحاجة حسب
حدودها يعنى مينفعش احرمه إنه يلبس بس ممكن احرمه إنى اجيبله تيشيرت بيحبه مثال ) -رآى الشخصى –و دى
مدرسة الثواب و العقاب عكس مدرسة التربية اإليجابية الرائعة اللى ظهرت حديثا

و الجدول دة ينطبق ع الكبار و الصغيرين كمان تحديد األولويات
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خضروات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

السيئات
اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الدين المعاملة

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات

النهاردة الجمعة
و األفضل اننا نتبع سنن النبى صلى هللا عليه و سلم
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فاكهه

خضروات

السيئات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

الدين المعاملة
استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات

فاكهه

عدى أسبوع يا ترا إنتى راضية عن نفسك فيه؟
صحيح ان الكتاب فكرته محاسبة النفس يوميا وجهادها على عدم فعل المعاصي بقدر اإلمكان ألن احنا ف األول و
ف االخر بشر و هنغلط من بداية الخلق ليوم الدين لكن ما فيش مانع من تحرى الصدق مع نفسك اول بأول (علشان
تبقى عملتي اللي عليكى و راضية عن نفسك و مطمنة لما تقابلي وجه كريم)

تانى حاجة عملتي اية بقا مفيد ليكي  ..ليكي انتى كإنسانة مش كأم او زوجة او او  .خالل األسبوع؟ قريتي كتاب؟
رسمتي  ..لونتي ...خرجتي مع اصحابك؟ قابلتي أصحاب مدرستك القديمة؟ نميتي هوايتك اللي نسيتيها من كتر
زحمة الحياه بكورس مثال؟ فرغتى شحنة غضب او طاقة جواكى ف حاجة ملموسة؟
اعملى لنفسك خطة او جدول وحاولى تنفذيه خالل األسبوع اوالشهر او السنة علشان تحسي ان الوقت ليه قيمة و ان
عمرك معداش ع الفاضي و بدل ما األيام بقت شبه بعضها من كتر الروتين و التكنولوجيا اللي ملت فراغنا بفراغ
اكبر و قلة تفكير و قلة ابتكار و اللى بنام فيه بنصبح فيه و مش مالحقين على اى حاجة
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في وقتها
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الفجر

الفجر
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العصر
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المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الدين المعاملة

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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لونى
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المغرب
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العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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اية بتتكلم عن كتاب أنشطة البنات هي بتقول فاكرين زمان لما أيام جداتنا مكنش في بنت مبعرفش تعمل كروشيه وأشغال يدوية
و كانوا بيفصلوا هدومهم و مفيش أحلى و ال أطعم من اكالتهم واللى كلها إبتكار ( و من غير لحوم ) كانو بيتعلموا كل دة في
حصص اإلقتصاد المنزلى ( اللى أنا شخصيا زعالنة أوى أوى إنهم وقفوها أو بقت غير مفعلة زى زمان ) و بقت ست البيت
بعد ما كانت تعد ع الكرسى الهزاز تتفرج على مسلسل الساعة  9و هي ماسكة إبرة الكروشيه بقت النهاردة تعد ع الكنبة L
 shapeو تلعب كاندى كراش و تتفرج ع المسلسل التركى
وعشان نرجع األيام الحلوة جبتلكوا الكنز دة الكتاب مليان باألعمال الفنية و الوجبات الخفيفة و الكتاب ممتع للكبار و الصغير
كمان و كمان أنشطة اإلورجامى مهمة و ممتعة للوالد –الكتاب موجود في مكتاب ألف
و أنا بقولكوا علموا بناتكم الطبخ و األعمال المنزلية علشان ميكبروش ع عدم المسؤلية و األنا (زى أنا مكلتش ف الطبق دة
أغسله لية ؟ و هكذا )
علموهم نضافتهم الشخصية من صغرهم زى إن الفرشة بعد ما تسرحى شعرك تنضفيها و ترمى الشعر ف الباسكت و هكذا
علشان تطلع ست بيت نضيفة و جوزها يبقى مبسوط بيها مش يدعى عليها و على اللى علمتها..
و مهم أوى لما أوالدكم يعملوا حاجات حلوة تكافؤهم بشهادة تقدير هتفرق معاهم أوى أوى مش الزم كل تقدير يبقى مادى او
خروجه او أكلة بيحبها بالش نضغط على نفسها و نفهمهم من غير ما نقصد إن كل حاجة ليها تمن مادى .علشان فى حاجات
مالهاش تمن زى العيلة و اإلحترام و غيره.
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مش القي شغل  +متتفهش األفكار 2
كل اللى فات حمادة و اللى جاى حمادة تانى خااااااالص
في ناس هيبصوا للكالم اللى فات دة بنظرة إن دول ناس ربنا مديهم علم أو بسبب شغلهم ساعدهم في إنهم يبدأوا حياة تانية أو
أو (الشماعات اللى هتتقال كتيرة )
لكن بقا تقول إية على واحد عاطل آقعد طول النهار ف الشارع و حول أعدته ديه لفلوس و كمان جاب ناس تشتغل معاه و
كسب اكتر و أكتر و فتح شركة شعارها ( عدم صبرك له تمن ) ؟ هااااااااااا ؟؟؟؟
روبرت صموئيل شاب امريكى آعد طول النهار ف الشارع و لقه زحمة ع الطوابير بتاعت أى حاجة حجز طيران سينما أى
حاجة قرر إنه يعلن عن إمكانيته إنه يقف في الطابور و يحجز مكان للشخص المستعجل و مش عايز يقف ف الطابور مقابل
 21دوالر ف أول ساعة و تانى نص ساعة ب  57دوالر و المفجاءة إنه القى إقبال كبير جدا من الناس و فتح شركة و بس .
ندخل ع اللى بعده  ..حد هيقولى دة ف أمريكا و التفكير مختلف و مش عارفة إية هقولكوا على شاب زى الفل خريج كلية
محترمة فكر إنه يلم اإلزاز و يفتح مشروع إعادتة تدويرها زى ما هي على شكلها كدة يعنى كل اللى هيعمله هيرشها لون او
يجمع كام ازازة جنب بعض و يكونوا شكل أو يعمل منها أباجورة و هكذا و الموضوع كبر و بقا عنده ورشة و .هاااا؟؟
التالت صاحب محل  ZOOBAمحل فول و طعمية عادى جدااااا بس هو لما إتكلم عن الموضوع كان بيفكر إن الناس عايزة
تعد ف مكان شكله شيك و يقدم أكل رخيص حتى بيقول ( إن مراته قالتله سندويش الفول برا  501لية ياكله عندك ب  6/1جنيه
) بس بإصراره ع الفكرة الجديدة_ اللى هي شكل المحل_ نجح جدااااا مش كدة و بس دة طور العيش البلدى و خاله ألوان و
الناس بقت تروح مخصوص تتصور جنبه و بيقول إن محله دة هيبقى له فروع كتير ف الدول العربية و الغربية كمان عن
قريب و إن المشروع اللى بجد عبارة عن فكرة صغيرة مجرد فكرة مش فلوس خالص ..علشان لو لقيت الفكرة هتالقى مليون
واحد يدعمك و يؤمن بيك و الفكرة عشان تنجح الزم تكون مطرقعة زى فكرته إنه يبيع جبنة قديمة و مش ف الزمالك .ف
األول الناس استغربته لكن بعدين بقوا يجولوا مخصوص
بالظبط نفس اللى عملوه بنتين شيك جدا والد ناس جدااااااااا واقفين ف مصر الجديدة إتجوزوا و خلفوا وعايزين يشتغلوا
فقرروا إنهم يعملوا حلويات زى تراميسو و تشيز كيك ( حاجات بيعرفو يعملوها كويس بس ) و يبيعوها في بطرمنات شيك و
سموا مشروعهم  CREAM DU LA CREAMو عملوا بوستر و علقوه على عربية واحدة منهم و تشيرتات مكتوب
عليها و شنط شيك جدا و تغليف رائع ووقفوا يبيعوا و اإلندهاش األكبر ان بنت منهم بتاخد بنتها معاها اللى متتعداش السنتين
و لما جوزها بيخلص شغله بيجيى ياخد البنت عقبال ما األم تخلص شوفتوا نجاح و إصرار أكبر و أحسن من كدة؟!
دول شباب عايشين في نفس البلد و ال كانوا شايلين قرش على جنب و ال حد ساعدهم و ال قالو هو حد بيعرف يعمل حاجة
ف البلد دى و الحال زى الزفت و أى شغالنة مبتقضيش المواصالت  .كان غيرى أشطر فعال غيرك أشطر في إن راس ماله
كانت فكرة نقلتهم من شباب عاطل لشباب بتكسب و أصحاب مشاريع في منهم بقوا بيكسبوا أوى و يشغلوا ناس معاهم لو إنت
بتدور على شغالنة معينة و مجتش خالص أجلها شوية و شوف غيرها يمكن رزقك مش فيها يمكن ربنا مش كاتبلك فيها الخير
لكن متحطهاش شماعة .انك بتدور عليها و مش عايزة تجيلك علشان كدة انت مش بتدور على غيرها .ظروف كل البالد
اتغيرت و كل بلد بتقول انا اولى بوالدى و بس الحق اعمل اى حاجة قبل ما كل حاجة تروح اولهم صحتك و سنك .
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الحجاب
بنات و ستات كتير قلعو الحجاب و طلع جروبات ع الفيس بوك بضرورة قلع الحجاب إلنه مش فرض و لما بيعرفوا إن في
بنت قلعتوا بيهنوها و يباركلوها و يزغرطو كمان و في منهم بيقولو إن الباقى مش البسينه علشان هما عايزين أل علشان
مجبرين ..تمام
مش هقولكوا حرام و حالل وال جنة و نار و ربنا قال و الرسول قال و األيات اللى بتدل ع الحجاب هي هي اللى بيستخدومها
في قلعه لكن هقول إن دايما الرسول كان بيدعى و بيعلمنا الدعاء دة (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) و الحديث الصحيح
صلَ َح ا ْل َج َس ُد ُكلُّهَُ ,وإِ َذا َف َس ْ
صلَ َح ْ
ِي ا ْل َق ْلبُ ) و عن سفيان الثورى
دَت َف َسدَ ا ْل َج َس ُد ُكلُّهُ ,أَال َوه َ
ت َ
( أَال َوإِنَّ فِي ا ْل َج َس ِد مُضْ َغة إِ َذا َ
قال ( ما عالجت شيئا اشد على من نيتى النها تتقلب على ) مفيش حد فينا معصوم من الغلط كللللللنا بنغلط و هنغلط ليوم الدين
و اإليمان بيزيد و بيقل حسب مجهودنا و إرادتنا كمان بس دايما بقول لنفسى إن الفريضة هي اللى ربنا عايزنا عليها زى الحج
بالظبط لبس فضفاض و حجاب ع الشعر و نبين االيدين و الوجه و دة على فكرة ف كل األديان المسيحية و اليهودية .كل دة
عادى و إتقال كتير و أكتر منه كمان بس هحكيلكم على موقف حصلى (أيام ما كنت ف الجامعة ) لما كنت بحفظ قرآن و
أعلنو عن درس (للغسل ) للى حابب يحضر و حضرت و إتعلمت ،برضه كل دة عادى إية يعنى ؟
بعدها بفترة إتوفت ست أعرفها كويس و كنت واقفة على غسلها (كمساعدة ) طول الغسل كان بالنسبالى خطوات إتعلمتها و
بنفذها بحزافيرها علشان خايفة أغلط ف حاجة فعقلى كان مركز أوى ف الخطوات دى و لما خلصتها دورى كدة خلص و
جه وقت لف الكفن على جسمها طبعا أنا إتعلمته لكن وقفت اتفرج  ،ساعتها عقلى إبتدى يركز أوى مع الست مش مع الخطوات
و إندهشت و برقت أوى لما لقيتهم بيلبسوها بندانة و خمااااااااار أيوة بندانة و خمار مش طرحة أو أى غطا ع الشعر و خالص
(كأن المعلمة مقالتش المعلومة دى ف الشرح ) و طبعا سألتهم لية بندانة و خمار لية مش بندانة بس ماهى كدة كدة ملفوفة
بالكفن ؟ فكان الجواب هو كدة و قولت ف نفسى يمكن دة مذهب معين هما ماشين عليه و فضل برضه سؤال جوايا و بعد فترة
تانية اتوفت واحدة و طلبونى للغسل (مع ناس تانية خالص ) و برضه حصل نفس الموقف و نفس طريقة الحجاب دى و بقى
عندى يقين إن الحجاب فريضة بس المرة دى معرفتش أنام باليل و فضلت خايفة أنام و لو نمت بصحى على كوابيس و بغض
النظر عن الحجاب أو غيره الموقف دة يخلى أى حد ف الدنيا يمشى ع الصراط المستقيم بحذافيره عشان بعد دقايق من اللحظة
دى الشخص بيبقى لوحده خاااااالص و معاه منكر و نكير حسب وصف الحديث الشريف ليهم (فقلت :يا جبريل ،صفهما
لي ،قال :نعم من غير أن أذكر لك طولهما وعرضهما ،ذكر ذلك منهما افظع من ذلك ،غير أن اصواتهما كالرعد القاصف
واعينهما كالبرق الخاطف وأنيابهما كالصياصى لهب النار في أفواههما ،ومناخرهما ومسامعهما ،ويكسحان األرض
بأشعارهما ويحفران األرض باظفارهما ،مع كل واحد منهما عمود من حديد ،لو اجتمع عليه من في األرض ما حركوه،
يأتيان اإلنسان إذا وضع في قبره ،وترك وحيدا يسلكان روحه في جسده بإذن هللا ،ثم يقعدانه في قبره فينترانه انتهارا يتقعقع
منه عظامه وتزول اعضاؤه من مفاصله فيخر مغشيا عليه ،ثم يقعدانه فيقوالن له :يا هذا ذهبت عنك الدنيا وافضيت إلى
معادك فاخبرنا من ربك ؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ )
اللى عايزة تعرف الحجاب فريضة وال الء تروح تحضر غسل و بعدها تقرر..أكثر اللى بيموتوا دلوقتى شباب و بنات زى
الورد و دة يتفق مع حديث الرسول( يأتي زمان على أمتى يذهب فيه الخشوع ،و يأتي زمان يكثر فيه موت الفجأة ،و يأتي
زمان تكثر فيه الزالزل ،و يأتي زمان ال يسلم المسلم إال على من يعرف ،و يأتي زمان يكثر فيه الهرج (القتل) ،و يأتي زمان
على الناس كل يتباهى بمعصيته قيل :متى يا رسول هللا؟ قال :يحصل هذا في آخر الزمان فإذا حدث فانتظروا قيام الساعة)) احنا
في اخر الزمان و عالمات القيامة الصغرى كلها خلصت و بدانا في الكبرى و بتظهر واحدة ف التانية كمان بذكركم و بذكر
نفسى بالموقف دة علشان نستعدله بس نصيحة  :لكل الناس اللى بتقابل بنات قلعت الحجاب أرجوكم متوبخوهمش وال تقولولهم
كلمة وحشة وال قلعتى الحجاب لية؟؟اكيد هما سمعوا السؤال دة من طوب األرض و في ناس منهم مكانوش البسينه عن إقتناع
كانو البسينوا ألى سبب تانى و لما قدرو يقلعوه قلعوه أو منهم عارفين إنهم عاملين حاجة غلط بس مش قادرين يلبسوه _
أعرف بنات كتير نفسها تلتزم حتى في لبسها بس مش عارفة و بنات نفسها ترجع للحجاب بس ضعيفة  ،قصدى أقول إن لو
بتحبى البنت اللى قلعت الحجاب دى إدعيلها في سرك أو وإنتى بتصلى المهم إنك متقوليلهاش كالم يضايقها زيادة و لو من
باب الموعظة الحسنة الدين مش سر و البرامج الدينية مالية الدنيا و الفتوى موجودة اللى عايز حاجة هيعرفها مش هينوبك اإل
ان البنت دى هتتجنبك و بعد كدة هتكرهك طب و لية ؟ الدعاء ليها بالهداية اسلم حل و تبقى خدتى ثواب كمان ربنا يهدينا كلنا
و يثبتنا و يرحمنا من فتن الدنيا و يحسن خاتمنا
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النهاردة الجمعة
و األفضل اننا نتبع سنن النبى صلى هللا عليه و سلم
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عدى أسبوع يا ترا إنتى راضية عن نفسك فيه؟
صحيح ان الكتاب فكرته محاسبة النفس يوميا وجهادها على عدم فعل المعاصي بقدر اإلمكان ألن احنا ف األول و
ف االخر بشر و هنغلط من بداية الخلق ليوم الدين لكن ما فيش مانع من تحرى الصدق مع نفسك اول بأول (علشان
تبقى عملتي اللي عليكى و راضية عن نفسك و مطمنة لما تقابلي وجه كريم)

تانى حاجة عملتي اية بقا مفيد ليكي  ..ليكي انتى كإنسانة مش كأم او زوجة او او  .خالل األسبوع؟ قريتي كتاب؟
رسمتي  ..لونتي ...خرجتي مع اصحابك؟ قابلتي أصحاب مدرستك القديمة؟ نميتي هوايتك اللي نسيتيها من كتر
زحمة الحياه بكورس مثال؟ فرغتى شحنة غضب او طاقة جواكى ف حاجة ملموسة؟
اعملى لنفسك خطة او جدول وحاولى تنفذيه خالل األسبوع اوالشهر او السنة علشان تحسي ان الوقت ليه قيمة و ان
عمرك معداش ع الفاضي و بدل ما األيام بقت شبه بعضها من كتر الروتين و التكنولوجيا اللي ملت فراغنا بفراغ
اكبر و قلة تفكير و قلة ابتكار و اللى بنام فيه بنصبح فيه و مش مالحقين على اى حاجة
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لونى
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معجزات سورة البقرة
رغم إننا كلنا عارفين إن سورة البقرة دى فيها آية الكرسى و أخر تالت آيات منها مكتوبين تحت عرش الرحمن و
إنها غمامة لينا يوم القيامة و وو بس لألسف على طول سايبينها و أنا كنت كدة لحد ما ف يوم بقلب في موقع بالصدفة
لقيت عنوان بيقول (شوفتوا سورة البقرة عملت فيا إية؟؟ ) دخلت و قريت و كان مضمون الحكاية إن البنت دى و
أختها عندهم مشكلة كبيرة محسودين جامد أوى ويمكن معمولهم عمل إن البنت متجوزتش بسهولة خالص و لما
إتجوزت مخلتفش بقالها  57سنين و طبعا لفت ع الدكاترة لحد ما يئست فواحدة نصحتها بسورة البقرة يوميا لمدة ع
األقل من  25يوم ل  47يوم و طبعا البنت دى كانت بتقرأ سورة البقرة و هي فاقدة اإلمل و ف يوم تعبت عادى جدا
شوية صداع و هوب وقعت ف األرض و الموضوع إتكرر و راحت تكشف  ....طلعت حامل طبعا مكانتش مصدقة
بس بتقول إن حاجة جواها قالتها دى بركة سورة البقرة فقالت ألختها اللى متجوزتش على سورة البقرة و فعال اليوم
52

من

قرايتها

جالها

عريس

مفيهوش

غلطة

و

اتجوزت

و األحلى من كل دة إ نى لقيت الكومنتات ع الموضوع دة تخلى الواحد يستغرب و يفرح من رحمة ربنا علينا مدينا
حل كل حاجة و إحنا اللى سيبينها
و أنا شخصيا جربتها مش قادرة أقولكوا ع الخير اللى الحمد هلل مبيتقطعش بسببها
ف األول طبعا كل ما ابتدى اقراها االقى نفسى بفكر ف ملييييون حاجة و تبقى دماغى مشتتة و بعدين أصمم إنى
اقراها كويس يغلب عليا النوم أقاوم االقىنى بقول يااااه دى طويلة أوى هقرا سورة البقرة مرة واحدة طب أقطعها_
طبعا دة شيطانك اللى بيضللك _ ..و لما أصمم إنى اقراها مرة واحدة على بعضها فعال بعمل كدة أل و إية بقراها في
ساعة و نص بالكتير بالتجويد و لو من غير و بسرعة ساعة و عشر ددقايق ميجوش مسلسل تركى من اللى بيتذاع
اليومين دول
وبعدين حاجة تقولى طب إقريها كل تالت أيام ماهو كدة كدة الشيطان مش هيقرب منك  0أيام و أنا ابببدداااااااا عايزة
اقراها كل يوم و هللا وهللا ما شوفت احلى من األيام دى حتى لما كان ربنا بيبتلينى بشىء واااالللللله كان عندى رضا
و سالم داخلى كأن اللى حصل حاجة حلوة مش وحشة المفروض أزعل عليها و لما بقطعها غصب عنى بحس إنى
مش عايشة و على فكرة دة مش كالمى لوحدى

جربتوها ؟ طب جربوها و هندشهوا و انشروها ..اخدها بركة و تركها حسرة صدقت يا رسول هللا .
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الخبيئة
من أحلى و أسهل حاجة قريتها عن العبادات هي ( الخبيئة )-عبارة عن طاعة معينة محدش يعرفها اإل هللا ممكن تكون ركعة
ف جوف الليل –تالوة آيات معينة -ختمة محدش عرف إنك عملتها – ذكر ربنا باألف مثال – دموعك على ذنب معين أو حتى
لمجرك إحساسك بيه و طبعا من غير ما حد يشوفك –– كل طاعة مقولتهاش لحد تبقى خبيئة
يقال عنها (فمن أعظم ما تتقرب به إلى ربك أن يكون بينك و بين هللا خبيئة ال يعلمها أحد من الخلق تدخرها لنفسك في يوم
أحوج ما تكون فيه الى ما يكسو عورتك و يطفىء ظمأك )
دى كنوز من الحسنات و بوصى نفسى و أوصيكم من دلوقتى على عقد النية أن يبقى ليا خبيئة تكون سند لينا ف يوم .
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تأملوها
قُ ِم اللَّ ْيل َ إِ َّال َقل ًِيل ()2
َيا أَ ُّي َها ا ْل ُم َّز ِّمل ُ ()1
ص ِم ْن ُه َقل ًِيل ( )3أَ ْو ِزدْ َعلَ ْي ِه َو َر ِّت ِل ا ْلقُ ْرآنَ
ص َف ُه أَ ِو انقُ ْ
ِّن ْ
ِي أَ َ
ار
س ُن ْلقِي َع َل ْي َك َق ْو ًال َثق ًِيل ( )5إِنَّ َناشِ َئ َة اللَّ ْي ِل ه َ
َت ْرت ًِيل ( )4إِ َّنا َ
ش ُّد َو ْط ًئا َوأَ ْق َو ُم ق ًِيل ( )6إِنَّ َل َك فِي ال َّن َه ِ
ب َال إِ َٰلَ َه إِ َّال ه َُو َفا َّتخ ِْذهُ َوك ً
اس َم َر ِّب َك َو َت َب َّتلْ إِلَ ْي ِه َت ْبت ً
ب ا ْل َم ْ
ش ِر ِق َوا ْل َم ْغ ِر ِ
ِيل
ِيل (َّ )8ر ُّ
س ْب ًحا َط ِو ًيل (َ )7و ْاذ ُك ِر ْ
َ
ون َواهْ جُرْ ُه ْم َهجْ را َجمِيال
(َ )9واصْ ِبرْ َعلَ ٰى َما َيقُولُ َ
كنت مرة فاتحة قناه المجد و جت فيها سورة الواقعة و كان المقرئ ماهر المعيلقى و على الرغم إنى حافظاها بالتجويد
اإل إن ترتيله للسورة و تجويده و نطقه ال صح للحروف و اللي طبعا بيغير معنى الكالم خالني كأنى بسمعها ألول
مرة أو يمكن علشان تأملتها و ركزت أوى فيها و من ساعتها قررت إنى أكمل حفظ القرآن و فعال إتفقت أنا و جارتي
مع محفظة لكن لألسف لظروف شغلي منفعتش معاها و نمت و أنا زعالنة و بقول يارب خليك عارف إنى عايزة
أحفظ قرآن و سبحان هللا تانى يوم عرفت بالصدفة إن ف الشركة اللي بشتغل فيها في مدام بتعمل مقرءة بتحفظ
القرآ ن و بتعلم تجويد و كمان تحكى عن السيرة و الصحابة و مألفة كتاب (المصطفون االخيار هي مدام مروة صالح
ربنا يجازيها كل خير ) روحتلها و قولتلها عايزة أتعلم قالتلى طبعا إتفضلى و بما إنى كنت حافظة تقريبا ثلث القرءان
من صغرى على إ يد شيخ (هللا يجازيه خير و يكرم ماما و بابا على الفعل الجميل ده ألنه مش بس كان بيحفظنى
قرءان أل ده كمان كان بيعلمنا فقه و أحاديث و كل قصص األنبياء و أسباب نزول األيات و غيره إبتداء من  4سنين
لحد ما بقا عندى  52سنة و أزعم إنى عندى حصيلة كويسة من المعلومات الدينية و األحاديث و األهم من دة كله إنه
ربى فيه الخوف من ربنا على فعل المعصية الحمد هلل-حتى لو شيطانى غلبنى و عملتها  -نعمة مش عند ناس تانية )
فإبتديت من سور أنا حافظاها بس محتاجة تثبيت و إجادة ووصلت للسورة دى يا أيها المزمل (احنا كلنا ) قم الليل اإل
قليل  /نصفه أو أقل حاجة بسيطة لييييييييييية؟ إ نـــــــــا سنلقى عليك قوال ثقيال مش بس القول دة كفاية الوقفة بس و
الملك بينادى انجى بنت محمد تتقدم للوقوف بين يدى هلل للحساب (تخيلوها )أصال مش قادرة أتخيلها او أصال اتجرأ
إن ربنا يقولى إنتى عملت الذنب الفالنى أرد أقول أة – يا نهار ابيض -أرد أصال على ربنا ؟ اقف قدامه كدة ؟ ورجلى
هتشيلنى؟

أصال

و كملت السورة إنا ناشئة الليل هي أشد وطأ يعنى أنا عارف إن صعب إنك تقيم الليل لكنننننننن إن لك ف النهار سبحا
طويال خلتلك النهار  52ساعة تقريبا و كل اللى طالبه منك حاجة بسيطة بالليل هاااااااا هتعمل إية ؟؟؟
وقفت كتير عند اإليات دى و عملت لنفسى جدول خالنى أقصر ف الحفظ شوية لكن هرجعله إنشاءهللا الزم
كلنا الزم نحفظ قران  -مبقاش في وقت  -و قبله الزم نخلص نيتنا هلل في كل شيء مفرقش معايا في إنى االقى حد
يحفظنى

قرآن

غير

سواد

ليل

لما

كنت

فعال

عايزة

و مفرقش معايا حفظ القرآن غير لما سمعت سورة بحبها من مقرىء كويس ( لما كنت عايزة لقيت)و فرق معايا كتير
اوى لما بابا و ماما قرروا يحفظونى قرآن على إيد شيخ جميل حببنى في الدين علموا والدكم دين و قرآن هيفرق
معاهم أوى اختارولهم المدرس أو الشيخ المناسب إعملوا لنفسكوا جدول حفظ و اللى مش قادرة تروح لحد ممكن
تبتدى مع نفسها إنووا بس هلل و هو هيكمل
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فلوال إنه كان من المسبحين
 للبث في بطنه الى يوم يبعثون
 و أرسلناه الى مائة ألف او يزيدون
 و أنبتنا عليه شجرة من يقطتين

بس علشان سبح مش أكتر
دة سيدنا يونس ..ربنا مقالش علشان هو كان بيصلى قبل كدة طلعته هو قال فلوال إنه كان من المسبحين
يعنى من الذاكرين (المستمرين ف الذكر) مش بس طلعته من بطن الحوت أل دة كمان بعتله أكل و بعتله قوم
يدعيهم للهداية (علشان يقوم بدوره كنبى ) و دة من حب و رحمة ربنا .على سيدنا يونس

فتأملوها
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النهاردة الجمعة
و األفضل اننا نتبع سنن النبى صلى هللا عليه و سلم

73

فاكهه

خضروات

الحسنات
الصالة

الخشوع

في وقتها

فاكهه

السيئات
اتقان الوضوء

الصالة

الفجر

الفجر

الظهر

الظهر

العصر

العصر

المغرب

المغرب

العشاء

العشاء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

في وقتها

الدين المعاملة

الخشوع

عدم اتقان الوضوء

الدين المعاملة

استغفار

تسبيح

غيبة

نميمة

الصالة علي النبي

االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

74

خضروات
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عدى أسبوع يا ترا إنتى راضية عن نفسك فيه؟
صحيح ان الكتاب فكرته محاسبة النفس يوميا وجهادها على عدم فعل المعاصي بقدر اإلمكان ألن احنا ف األول و
ف االخر بشر و هنغلط من بداية الخلق ليوم الدين لكن ما فيش مانع من تحرى الصدق مع نفسك اول بأول (علشان
تبقى عملتي اللي عليكى و راضية عن نفسك و مطمنة لما تقابلي وجه كريم)

تانى حاجة عملتي اية بقا مفيد ليكي  ..ليكي انتى كإنسانة مش كأم او زوجة او او  .خالل األسبوع؟ قريتي كتاب؟
رسمتي  ..لونتي ...خرجتي مع اصحابك؟ قابلتي أصحاب مدرستك القديمة؟ نميتي هوايتك اللي نسيتيها من كتر
زحمة الحياه بكورس مثال؟ فرغتى شحنة غضب او طاقة جواكى ف حاجة ملموسة؟
اعملى لنفسك خطة او جدول وحاولى تنفذيه خالل األسبوع اوالشهر او السنة علشان تحسي ان الوقت ليه قيمة و ان
عمرك معداش ع الفاضي و بدل ما األيام بقت شبه بعضها من كتر الروتين و التكنولوجيا اللي ملت فراغنا بفراغ
اكبر و قلة تفكير و قلة ابتكار و اللى بنام فيه بنصبح فيه و مش مالحقين على اى حاجة
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نعمة الزوج
الست هي عمود البيت دة صحيح بس عمر ما العمود دة هيعرف يقف و يشد نفسه كدة إال لما يستمد قوته من حاجة تثبته ف
األرض و تسنده (الزوج ) -و أنا هنا بتكلم عن األسرة العادية أب و أم و أوالد  -في ناس رزقها في جوزها حنين – طيب-
بيساعد مراته – متربى – إبن ناس محترمين – بيحبها -مبيحبش يخونها – بيرفعها لفوق مش بيخسف بيها سابع ارض و
زى ما النبى قال ( رزقت حب عائشة ) و األدلة على كدة كتير لكن انا هتكلم عن مثالين بس
ريا المذيعة المشهور ة كانت ست عادية جدا بالعكس كانت خجولة و مترددة و مهاراتها اقل بكتير من ماهى عليه دلوقتى و
جوزها وقف جمبها و إداها ثقة في نفسها و فضل يقولها إنتى تقدرى وإنتى أحسن من كدة و هتبقى نجمة و أنا معاكى  ،لحد
ما وصلت للى عليه دلوقتى ( دة كالمها عنه )
اما انجلينا جولى كانت حكاية خاصة جالها سرطان ف الثدى و إضطرت إنها تعمل عملية إستئصال و بعدين سرطان ف
الرحم و مضاعفات المرض من وقوع شعر  ..إلخ  ،و بيقول جوزها (برايت بيت ) < خست حوالى  50كيلو كانت بتعيط
على طول عندها صداع دايم و قلة نوم نهار و ليل و إنتفاخات تحت عنيها بإختصار مبقتش انجلينا جولى  .عالقتنا إتوترت
و على وشك اإلنهيار تماما و فعال قررنا دة و فجاءة إنتبهت إية دة ؟ أنا معايا أجمل ست على وجه األرض مش كدة و بس
دى مثل أعلى لستات كتير فقررت إنى أهتم بيها و اقف جمبها في محنتها و مسيبهاش لنفسها تواجه مرضها لوحدها بقيت
بغرقها هدايا و كالم حلو و بدل ما كان كل واحد بينام ف اوضة منفصلة ال بقيت اوضة واحدة
و قدام كل الناس أقول عنها كل كالم كويس و افتخر بيها كمان إنها مراتى و أقول على كل إنجاز عملته و بتعمله حتى لو كان
حاجة بسيطة جدااااا و إنى محظوظ إنها معايا ف كل وقت مصدقتش لما انجلينا إبتدت تفتح تانى زى الوردة مش كدة و بس
دى بقت أ حلى و وزنها اتظبط و بقت هادية و بقت بتحبنى اكتر من اى وقت فات و نفسها تدينى عمرها ساعتها أدركت
حاجة واحدة بس ( المرأة هي انعكاس راجلها)
بالظبط الست هي انعاكس لراجلها يعنى مفيش ست هتعرف تشتغل و تكبر اإل لو كان جوزها مساعدها على كدة و مش شرط
المساعدة إنه يمدحها كتير ممكن تكون المساعدة على هيئة مساحة من الحرية اللى تخليها تعرف تفكر و تقرر و تنفذ في إطار
الحياة المتفقة بينهم
يعنى لو ست كئيبة و على طول مخنوقة و مبتتكلمش حتى مع أقرب الناس ليها إعرفوا إن السبب جوزها ولو ست فرفوشة
كدة و بتحب الحياة برضه هيبقى من جوزها
فإختاروا كويس إلن اللى بيتعب في العالقة دى هي الست و هو عادى بينفذ اللى يريحه و بس.
في رجالة بيحبوا التحكم لمجرد التحكم لمجرد إنى راجل و هو دة اللى هيتعمل و بيلغى لغة الحوار خالص (و مالوش كبير )
و في رجالة بخال في مشاعرهم مستكتر يقولك إنه بيحبك أو إنه يعملك حاجة بتحبيها حتى لو كانت معنوية
و في رجالة من معاملته تبتدى كل الناس تبعد عنك و تبقى وحيدة زى شجرة ف صحرا
و األسباب دى يخلونا نتكلم شوية عن الست و نقول إن حب و دعم الزوج ليها مش هيجى من فراغ برضه الزم هي كمان
تزرع البذرة علشان تشوف و تحصد ثمرة تعبها
زى ست كانت بتحكى إن جوزها بيسيبها كتير ووو من المشاكل اللى مالية البيوت و ف يوم قررت إنها تقيم الليل و تتصدق
و تدعى بنية إصالح ما بينهم و إنه يرجعلها و الست دى فضلت سنة على دة الحال لحد ما بقت بتعمل العبادات دى بدون هدف
وال توقف إلنها يأست و فقدت األمل ف إنه يتعدل و بعد كدة بتقول إن فججججججاءءءءة جوزها رجع من شغله و قالها أنا
اسف على طول المدة اللى فاتت تعبتك كتير و أذيتك نفسيا كتير و أنا مش هعمل كدة تانى و من يومها متغير  585درجة
بفضل ربنا بسسسسسس ال كالم نفع معاه وال خال وال عم وال أب وال أم وال لون شعر و ال فستان جديد هو ربنا بسسس اللى
رجعهولى أحسن مما كنت أتوقع
فعلشان كدة نعمة الزوج مش هتيجى اإل من عند ربنا  ..و دى نصيحة بوجهها لكل بنت أرجوكى إختارى كويس مش علشان
خايفة القطر يفوتك توقعى نفسك ف بير أخرته صعبة عليكى و عاللى حواليكى (حاالت الطالق اللى اإلختيار فيها قايم ع
السبب دة كترت أوى ) مترضيش براجل ينكد عليكى ليل و نهار بسبب و من غير الحياة أصال مش مستحملة و الحياة الزوجية
أصعب مما نتوقع بمشاكلها فالزم يبقى عندك اللى يطبطب عليكى و يهونها معاكى اللى يصبر عليكى ف تعبك اللى يبسطك و
يبسط اللى حواليكى _اهلك صحابك هو مش عايش لوحده انتى بقيتى جزء ال يتجزأ منه _ اللى يكملك و دى مهمة أوى
و أهم حاجة ف الموضوع دة إستخارة ربنا وهللا مافى خطوة خطتها باإلستخارة اإل وكانت نتيجتها حلوة أوى لدرجة أنا
متوقعتهاش
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الذئب والقرد والزوج
الحماه والعمل
و على ضوء موضوع نعمة الزوج على النقيض في ازواج ميتعاشروش لكن عايزة أقول ان زمان أيام امهاتنا و جداتنا يعنى مش من
بعيد اوى مكنش في حاجة اسمها طالق حتى لو كان الراجل عامل ف مراته اية – و مش بقول ان دة صح او حل إلن في رجالة يا
بتقتل مراتتها يا بتخلى الست ترتكب جريمة – لكن قصدى أقول ان األساس كان المحافظة ع البيت و إصالح الراجل بأى طريقة و ان
فشلت بعد كل الطرق نلجأ ألبغض الحالل و دى قصص حقيقية ↓
ست إتجوزت ف قرية و تعبت من عمايل جوزها فيها إهانة و ضرب و بخل و خيانة و إهمال ووو خالص تعبت و أهلها رافضين
الطالق فراحت لواحد يعملها عمل يخلى جوزها يا إ ما كويس معاها يا يبعد عنها و يسبها ف حالها فطلب منها حاجات (األسياد طالبنها
)  .شعرات من قرد و  .شعرات من ذئب و مفيش غير الطلبات دى علشان العمل يتعمل ..الست خرجت من عند الراجل دة بتفكر
إزاى تجيب المطلوب و عمالة تفكر قرد ماشى لكن ذئب هالقيه فين و هقربله إزاى ؟ فكرت إنها تروح جنينة الحيوانات علشان فيها كل
الحيوانات و بعدين تبقى تشوف هتعمل اية  .راحت اقرب جنينة حيوانات ليها (بما إنها في قرية بعيد ) ملقتش ذئب لكن مفقدتش األمل
رجعت و أعت تفكر لقت إن مفيش حل غير إنها تروح جنينة حيوانات الجيزة و طبعا بعيد جدا عليها و جوزها مش هيرضى و لقت
حيلة قالت لجوزها إنها عليها ندر ف السيدة زينب إنها تروح تصلى فيه إسبوع مثال و إنها علشان معملتش الندر دة حصلت مشاكل
كتير ف البيت و حلمت بكدة والزم تروح توفى الندر و إنها مش هتاخد اكتر من تالت ساعات بالطريق و مش هتتاخر فوافق جوزها
و فعال راحت الجنينة و راحت األول للذئب و اعدت تراقبه لقت ان معاه ( .صغاره ) و ان اللى بيجى جنب المكان بيضايق و ممكن
ينط ياكله  ،و راحت للقرد لقت إنه صعب إنها تحط إ يدها جوة القفص و كمان تشد شعر منه مستحيل رجعت و دماغها متوقفتش ع
التفكير و تفكيرها هداها إنها تروح كل يوم معاها أ كل للذئب و القرد و تحطهملهم لمدة أسبوع و بكدة يحبوها و يقربولها و ساعتها
تقدر تاخد الشعر و فعال اللى حسبته لقيته القرد ولف على شكلها و أكلها و بقت تقرب من القفص و هو يقف قدامها لحد ما من غير ما
ياخد باله قصت شعر منه و نفس الحكاية مع الذئب و حست ساعتها بنصر كبير و فرحة عمرها رجعت بقا للراجل و معاها الشعر و
قالتله يال إعملى العمل
فرد عليها  :يعنى تعبتى و سافرتى و عرفتى تسايسى قرد و ذئب و مش عارفة تسايسى جوزك ؟ بنفس التكفير اللى فكرتى بيه وجههى
ناحية جوزك حياتك هتتغير
 لكن المشكلة مبتبقاش دايما ف الزوج ساعات بتبقا ف اللى حواليه امه  ،ابوه ،اخواته و بتأدي للطالق الن النفس ليها طاقة
تستحمل سواء إهانة او حرقة دم او سلبية زوج تجاه اهله اللى أحيانا بيكونوا غلطانين بشدة
و هتكلم عن السلبية اللى بتجيب وراها إهانة و حرقة دم غالبا بتظهر أوى لما بيكون االبن ساكن مع اهله ف نفس البيت او قريبين جدا
من بعض ف السكن برضه و غالبا المشكلة بتبقى من عند األم اللى مازالت بتحس ان ابنها بتاعها لوحدها و ان مينفعش يحب او يدلع
حد غيرها ( و إكتشفت ان دى غيرة زيادة و ساعات اإلم بتكون عارفة بس مش قادرة تحجم نفسها ) فهنا بتبدأ تطلب من اإلبن اللى
هو الزوج طلبات زى تعالى اتغدى معايا  ..طب يعنى اسيب مراتى ؟ و هي ترد أل طبعا األولى انك تسيب امك و تعد جنب مراتك و
تحس إنها اتركنت على جنب و تبدأ خناقة و األمثلة كتير فيبتدى اإل بن يجى على مراته خوفا من زعل امه (علشان ربنا ) و يبتدى
إحساس الظلم و القهر عند الزوجة و تبقى حلقة ملهاش نهاية.
طب اية الحل ؟ حقيقى موقف صعب جداااااااا على اى إنسانة و ألن الشيطان ساعتها بيبقى أعد و مربع و الغضب مالى القلب مبنشوفش
الحلو ف الموضوع  ..إية دة في حلو ؟ أة تصدوقوا !! زى بنت ف اول جوازها اتعرضت لسخافة حماتها و سلبية جوزها و كانت
بتتمنى الكابوس دة يروح و ف يوم الحماه اتوفت و بعد الوفاه ابتدى جوزها يشرب مخدرات و يسيبها كتير و يخونها و تصرفات كدة
اكتشفت مع نفسها ان اللى كانت منعاه من أذى نفسه دة امه إلنه كان بيحترمها أوى و ليها رهبة عنده فمكنش بيفكر ف الحاجت دى و
لما قالتلو يبعد عنها رفض و هددته هجيب كبار العيلة يتكلموا معاك رد قالها انا كبيري مات.
طب و الحماه اللى لسة عايشة و بتأذى مرات االبن ؟ اعرف واحدة قالت لمرات إبنها قبل ما تموت سامحني أنا بهدلتك كتير أوى و
محتاجة أسمعها منك
طب دى ربنا هادها قبل ما تموت لكن اللي لسة عايشين ؟
من كام يوم في جروب كتبت واحدة ان كيدهن عظيم بتقول إن حماتها كانت أعدة معاها على طول و إنها على الرغم من خدمتها ليها
إال إنها دايما تقوم جوزها عليها و تتكلم عليها وحش فملقتش غير إنها تفكر برا الصندوق و تحرمها تتكلم عليها وحش .كان متعلق في
اوضتها صورة إلبنها راحت مرات اإل ابن طبعت نفس الصورة بس بالعكس يعنى خلت الراس تحت و الرجلين فوق و صحيت الحماه
تانى يوم إتخضت اية دة مال الصورة ؟ ندهتها فردت مرات اإلبن إن الصورة كويسة و عادية و مش شايفة أى تغيير و طبعا بتغيرها
قبل ما جوزها يجى و هكذا و بعد كام يوم مرات اإلبن اقترحت على حماتها إنها تعرف واحدة بتعرف ف الحاجات دى و ممكن تفهم
إية اللى بيحصل دة ؟ إنها بتشوف صورة ابنها مقلوبة و إتفقت مع صاحبتها إنها تكلمها على إنها شيخة و دخلت عليها الحكاية و قالتها
ان قرين مرات ابنك بيزعل من كتر ما بتتكلمى عليها وحش و قرر انه يشقلب إبنك و لسة هيأذيه أكتر دة بس البداية فالحماة ردت
بسرعة أبدا يتقطع لسانى لو إتكلمت عليها تانى و من ساعتها مبتتكلمش اإل بالحلو و لما سألتها مرات إبنها هي الشيخة علمت إية علشان
تعدل الصورة ف عينك قالتها مالكيش دعوة . 
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تبات نار تصبح رماد
حقيقى تبات نار تصبح رماد بس مش ف عالقتك مع البنى ادمين و علشان كدة نهى الرسول (صلى هللا عليه و سلم ) عن
الخصام اكتر من  .أيام لية ؟
علشان الحكاية دى (ام اتخانقت مع إبنها بس هو زعلها جامد أوى أوى و صعبت عليها نفسها و أعدت تعيط و دخلت اوضتها
و هو فضل أ عد عادى بيتفرج ع التليفزيون و جت تانى يوم بتساله إنت لية مجتش تصالحنى طول الليل و إنت عارف إنى
صاحية
رد عليها و قالها :أنا قاصد أسيبك طول الليل علشان تهدى و بكرة الصبح اصالحك مش تبات نار تصبح رماد ؟
قالته :مش مع البنى ادمين..
لو خايف على بيتك ال النار تاكله الزم تطفيها و هي مولعة متسيبهاش تهدى لوحدها هتكون خالص اكلت كل حاجة "
فلو سيبت مشاعر النا س اللى بيحبوك تتحرق بالنار هتفضل تاكل فيهم و تحرقهم و تكويهم زيادة و زيادة لحد ما النار تتحول
رماد و ساعتها مش هتبقى فارق خالص مع الشخص دة
و على الرغم من انه ممكن يرجع يكلمك عادى و حلو كمان إال إنك بالنسبة له هتبقى وال شيء أو شخص كمالة عدد ألن ف
اليوم اللى كنت فيه حاجة كبيرة عنده إتخليت عنه بسكوتك عن مشكلة معينة حرقته لدرجة إنها حرقتك إنت كمان معاها
نار الغضب قوية و نار الخذالن اقوى و بتاكل كل المواقف الحلوة و الذكريات الجميلة و األفعال و الكلمات الطيبة اللى اتقالت.
ببساطة نار الغضب لما بيطفيها الوقت والتعود بتاكل جزء من العالقة مابيرجعهاش تانى ابدا...

نفس النتيجة اللى بنوصلها لما مبنطبقش المثل اللى بيقول (إن كان حبيبك عسل متلحسوش كله ) إلنه من كتر ما الواحد بيجى
ع االنسان اللى بيحبه بيجى وقت و الشخص بيخلص كل الرصيد بتاعه عند التانى مهما كانت الذكريات الن الشخص اللى
نيجى عليه بيتوقع انه هيتعوض عن الموقف اللى حصل و لكن مافيش أى تعويض و بالتالى سكينة الخذالن برضه بتتدبحه
بس بتكون تلمة أوى و بتموت كل شيء كويس مع مرور الوقت .
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سؤال مهم  :لو قابلتى نفسك صدفة في مكان هتعملى معاها اية ؟ هتعدى تتكلموا وال هتمشى و تسيبيها و لية؟
(اكتبى مزايا و عيوب شخصيتك و اية أولوياتك ف الحياة و رتبيها ) و عيدى تفكير فيها.
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االذكار

عدم اتقان العمل

سوء الظن

مساعدة الغير

الصدقة

الغيرة

اإلساءة الحد

ايتام

حفظ القرآن

عدم اخراج الزكاة

الكبر

رضا الزوج

وقت السحر

عدم طاعة الزوج

الكذب

ادخال السرور علي قلب مسلم

التقصير في تربية األبناء

مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:

صلة الرحم

صلة الرحم
بر الوالدين :المساعدة في المنزل

عدم بر الوالدين :عدم المساعدة في المنزل

السؤال عنهم

عدم طاعتهم

طاعتهم

التكشير في الوجه

االبتسام في الوجه

عدم السؤال عن االهل
مكفرات الذنوب

الدعاء لهم (يزيد الرزق)
تذكر !! (ماتت التي نكرمك من اجلها)
مجموع الدرجات:

مجموع الدرجات:
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خضروات

مدونة شخصية ...
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