


ت ديك بي ان ل إذا آ
ام ان تن ك، ومك يؤوي
ك، ام في بيت فيه، وطع
ى جسمك،    اس عل ولب

%75فأنت أغنى من     
.من سكان العالم



ال    ديك م ان ل إذا آ
ك،   ي جيب ف
وفر   تطعت أن ت واس
ت  ه لوق يء من ش
د  ت واح شدة فأن ال

شكلون   ن ي % 8مم
.من أغنياء العالم



ي د اصبحت ف ت ق إذا آن
ي وم فأنت ف عافية هذا الي
اك ة، فهن ة عظيم نعم
مليون إنسان في العالم لن
شوا ستطيعوا أن يعي ي
سبب بوع ب ن أس ر م ألآث

.مرضهم



ر    رع خط م تتج إذا ل
م   ذق طع م ت روب، ول الح
م   سجن، ول دة ال وح
ذيب   ة التع تتعرض لروع

ن  ضل م ت أف  500فأن
ى سطح  سان عل ون إن ملي

.األرض



ي صلي ف ت ت إذا آن
وف سجد دون خ الم
ل أو ن التنكي م
ال ذيب أو االعتق التع
ي ت ف وت، فأن أو الم
ة ا ثالث ة ال يعرفه نعم
.مليارات من البشر



ى    واك عل ان أب إذا آ
شان    اة ويعي د الحي قي
ين    ر مطلق ًا غي مع
ذا     ي ه ادر ف ت ن فأن

.الوجود



سم ت تبت إذا آن
ز ولى ع شكر الم وت
ي ت ف ل فأن وج
رون ة، فكثي نعم
ك ستطيعون ذل ي

.ولكن ال يفعلون



أقول لك لكي تكون أسعد مما أنت عليه   أقول لك لكي تكون أسعد مما أنت عليه   

احمد اهللا على نعمه التي ال تعد وال تحصى، وليكن لسانك                   
رطبًا بذآر اهللا    

:وآن آما قال المصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم لمعاذ             

اللهم أعني على  اللهم أعني على  : : ال تدعن بعد كل صالة أن تقول ال تدعن بعد كل صالة أن تقول ""
صححه األلباني  ""ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  

ومن تمام الحمد أن تذّآر اآلخرين بنعم اهللا عليهم،                  
.فالذآرى تنفع المؤمنين       



وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِنْ  وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِنْ  ((
تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ 

كَفَّار انَ لَظَلُومسالْإِنكَفَّار انَ لَظَلُومسالْإِن((



إذا وصلتك هذه الرسالة وقرأتها فأنت في نعمتين       إذا وصلتك هذه الرسالة وقرأتها فأنت في نعمتين       
عظيمتين عظيمتين 

أوالهما أن هناك من يفكر فيك أوالهما أن هناك من يفكر فيك   

والثانية أنك أفضل من مليارين من البشر الذين    والثانية أنك أفضل من مليارين من البشر الذين      
. . ال يحسنون القراءة في هذه الدنيا     ال يحسنون القراءة في هذه الدنيا     



فهال أرسلت هذه الرسالة إلى     
أصحابك وأحبابك لتلهج 

ألسنتهم بذآر اهللا وشكره، 
.وتحصل أنت على األجر 

تابع  تابع  



لم َيَزْل ِمفتاُح بيتَي في يدي  
لم أَزلْْ أحُضُن ذآرى بلدي      

 يومًا– يا جّالُد   –ما عرفُت اليأَس  
وهذا ِجْلدي  ...هذه آالُتك اْشَحْذها   
 أمالً تحيا لم َتَزْل روحَي 

وسياُط القهِر تشوي َجسَدي     
ُمْذ عرفُت اَهللا َلْم أضُعْف لمخلوٍق وال  

ارَتجي من غيِر رّبي َمَددي      
أيها القاتُل يومي ُبْؤ ِبهِ 

أنَت ال تقوى على قتِل غدي       



غدك   اترك المستقبل حتى يأتي ، وال تهتم بالغد ألنك إذا أصلحت يومك صلح        

ما مضى فات، وما ذهب مات، فال تفكر فيما مضى، فقد ذهب وانقضى      

لة عليك بالمشي والرياضة، واجتنب الكسل والخمول،  واهجر الفراغ والبطا               

جدد حياتك، ونوع أساليب معيشتك، وغير من الروتين الذي تعيشه     

غيرها  أهجر المنبهات واإلآثار من الشاي والقهوة، واحذر التدخين والشيشة و             

ل فإنها تشرح البال، وتصلح الحال، وتحمل بها األثقال، وترضي ذا الجال             )  إال باهللاالقوةال حول و (آرر

سير وحط الخطايا      أآثر من االستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتي              

والفخر   البالء يقرب بينك وبين اهللا ويعلمك الدعاء ويذهب عنك الكبر والعجب              

اليك بعض النصائح التى ارجو اهللا ان تفيدآم فى بلوغ السعادة                        اليك بعض النصائح التى ارجو اهللا ان تفيدآم فى بلوغ السعادة                        



 فإنهم حمى الروح، وهم حملة األحزان       والحسدة  ال تجالس البغضاء والثقالء      

مصائب واألزمات   إياك والذنوب، فإنها مصدر الهموم واألحزان وهي سبب النكبات وباب ال           

ائله وال يؤذيك  ال تتأثر من القول القبيح والكالم السيئ الذي يقال فيك فإنه يؤذي ق          

جًال مهماً  سب أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك ألنك أصبحت شيئاً  مذآوراً ور      

ً، وهذه نعمةاعلم أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناته وحط من سيئاتك وجعلك مشهورا             

وك  أبسط وجهك للناس تكسب ودهم، وألن لهم الكالم يحبوك، وتواضع لهم يجل            

 قلوبهم قريبًا منهم ابدأ الناس بالسالم وحيهم بالبسمة وأعرهم االهتمام لتكن حبيبًا إلى              

اليك بعض النصائح التى ارجو اهللا ان تفيدآم فى بلوغ السعادة                        اليك بعض النصائح التى ارجو اهللا ان تفيدآم فى بلوغ السعادة                        



ا أنك لم تنجح في شيء  ال تضيع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن، فإن معنى هذ          

وإياك ومحاولة االنتقام     آن واسع األفق والتمس األعذار لمن أساء إليك لتعش في سكينة وهدوء،       

في تعكير حياتك  أعداءك بغضبك وحزنك فإن هذا ما يريدون، فال تحقق أمنيتهم الغالية             التفرح

ع إلى اهللا و إلى ذآره و طاعته      اهجر العشق والغرام والحب المحرم فإنه عذاب للروح ومرض للقلب، وافز                  

نظارة سوداء على عينيك     أنت الذي تلون حياتك بنظرتك إليها، فحياتك من صنع أفكارك، فال تضع              

لم أن من عافاك في االولى سيعافيك في            إذا وقعت في ازمة فتذآر آم أزمة مرت بك و نجاك اهللا منها، حينها تع        
االخرى  

اليك بعض النصائح التى ارجو اهللا ان تفيدآم فى بلوغ السعادة                        اليك بعض النصائح التى ارجو اهللا ان تفيدآم فى بلوغ السعادة                        



إلى الزيادة     الصمت إلى السالمة، والبر إلى الكرامة، والجود إلى السيادة والشكر                 

من طاب أصله زآا فرعه، ومن أعجب بعمله حبط أجره        

ومن ساء خلقه قّل رزقه، ومن آثر ظلمه قرب هالآه  

وعن الجار قبل الدار      *  سل عن الرفيق قبل الطريق    

والكالم سهم نافذ ال يمكن رده      اللسان سيف قاطع ال يؤمن حده،         

أجهل الناس من قّل صوابه وآثر إعجابه     

ُبعٌد يورث الصفاء خيٌر من قرب ُيوجب الجفاء      

الكبر يوجب المقت، والتواضع يوجب الرقة        

والجود يوجب المدح، والبخل يوجب الذم         

والحزم يوجب السرور، والحذر يوجب السالمة          

أربعة تؤدي إلى أربعة     أربعة تؤدي إلى أربعة     




