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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 أما بعد..

أمرنا رسول اهلل   أن ُنَيسر وال ُنعسر ، فقال: 

الُيســر  تنفــروا"،واهلل عنــده كل  "يســروا وال تعســروا وبشــروا وال 

وأمجــل البشــر  "يريــد اهلل بكــم اليســر وال يريــد بكــم العســر".

فما من كرٍب إال وعند اهلل منه خمرًجا..

وما من عسر إال وعند اهلل فيه يسًرا..

وقد يصعب على الناس شيء.. ولكنه على اهلل ههنٌي..

وتلــك الرســالة الــي بــني أيديكــم مــن أخ حمــب لكــم، وهــي 

واحــدة مــن ثالثــة رســائل مسيــت بـــ )تغريــدات الســماء(..

وهي من أجل بث األمل وروح اليقني يف كل مؤمن 

ومؤمنة..

فــكل مــن يصعــب عليــه شــيء يف مــرض، يتذكــر كيــف 

شفى اهلل أيوب.. أو يف ولٍد، يتذكر كيف رزق اهلل زكريا..
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أو يف ظــامل يتذكــر كيــف جنــى اهلل موســى مــن فرعــوه.. 

وكل مــن ابتلــي جببــاٍر يتذكــر كيــف فعــل اهلل بالنمــروذ..

وكل ذلك كان على اهلل هيًنا..

فــال حتــزن وال تبــأس.. ومــا تبحــث عنــه مــن خــر فعنــد 

اهلل منه وزيادة.. وما فقدته من خر فعند اهلل خزائن اخلر 

كلــه.. 

وذكرنا من ذلك أمثلة مشرقة هلوان األمور على اهلل..

ونسأل اهلل سبحانه أن ينفع هبا من قرأها ونشرها وأهداها 

والدال على اخلر كفاعله

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات..

أمني اآلنصاري      
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إن مع العسر يسًرا

واجهت مرمي موقًفا صعًبا.. 

كانت يف خماضها: 

تتأمل.. مريضة.. وحيدة.. حزينة..

 ومع ذلك فقد جاءها الوحي:

)فكلي واشريب وقري عيًنا(..

عش حياتك..

فاحلياة ال ختلو من احلالوة

ولو اشتدَّت مرارتها.
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وه إليِك إنا رادُّ

جاع موسى ومأل القصر بصراخه..
فال يذوق طعاًما.. وال يقبل مرضًعا..

امللكة .. املراضع...  اجلنود.. كل هذه التعقيدات 
من أجل قلب أم ملتاعة جتلس حزينة يف 

بيتها املتواضع مشتاقة لولدها الذي حرمت منه.. 
كي تقر عينها وال حتزن.

اهلل أرحم من األم

 بولدها..
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قد يأخذ منك ليعطيك..

وقد يبتليك ليعافيك..

سارة والطاغية

ابُتلى إبراهيُم ڠ يف زوجته سارة

 الي ال تنجب.. وأخذها طاغية مصر..

وهو ال يدري أن سارة 

قد ذهبت لتأيت له بزوجته الثانية هاجر..

 الي سرزق منها بالولد..
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إن الرجل ليتكلم بالكلمة

 ال يُلقي لها بااًل.. 

فيخلد بها في اجلنة

أعمال يسيرة

مل ُيدرك اهلدهد 
عندما أخرب سليمان ڠ بقوم سبأ؛

أنه سيكون سبًبا يف هداية أمة كاملة، 
)ومل يأمره سليمان ڠ بذلك(.
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تأخير األمنيات

كان يوسُف ڠ مسجوًنا،ومعه شابان آخران..
كان يوسف "األمجل" و "األحسن" و "األصدق"

لكن اهلل قد أخرجهما قبله، وظل هو رغم كل 
مميزاته بعدهم يف السجن سنيًنا..

لكن األول أصبح خادًما واآلخر صار مقتواًل، 
وخرج يوسف ملًكا من ملوك مصر..

قد تتأخر األمنيات..

لتكثر املعطيات.. فاصبر.
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عروش الطغاة تنهار أمام

 كلمة حق  واحدة..

غرور ملك

وقف امللك الظامل يتباهى مبلكه وخيتال بسلطانه  
عي إحياء املوتى، وظن أن الربوبية حيث  ويدَّ

يراها على األرض، ويف متناول يده..
فأشار له إبراهيم ڠ إىل شيء واحد يف السماء 

فقال: "إن اهلل يأيت بالشمس من املشرق
فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر".
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أحسن الظن باهلل..

وانتظر الفرج..

لحظة النجاة

ظل نوح يزرع الشجر حىت كُبر خشبه، مث قطعه لبناء 
السفينة، فاستغرق منه ذلك ثالمثائة سنة، وهو 

يزرع الشجر.. ويقطع اخلشب.. 
ويبين السفينة يف الصحراء.. 

كل هذه القرون من أجل حلظة احلقيقة..
الي فيها النجاة
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إمنا تنصرون وترزقون 

بضعفائكم..

هاجُر وصغيُرها

سعت هاجر بني الصفا واملروة..

من أجل شربة ماء..

لتنقذ رضيعها من اهلالك،

وإذا بالفرج قد جائها..

فتفجر ماء زمزم عند قدمي صغرها..
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هوان الشهوات

مل تصرب امرأة العزيز على هواها،فأصبحت حديث 

املدينة.. وجترأ قوم لوط على شهواهتم فاختفت 

قريتهم من على سطح األرض..

واصطاد اليهود ما حرم عليهم )يوم سبتهم( 

فأصبحوا قردًة.. 

كم من لذة قصيرة 

أعقبت أملا كبيرًا..
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أمنيات لوط ڠ
ضاقت األرض على لوط حىت أتاه قومه 

ليخزوه يف ضيفه..
فحدد طريقني للنجاة منهم: أن يكون له قوة، 

أو حيتمي من شرهم حبصن منيع..
فلم تكن له جناة يف إحدامها، إمنا أخذ اهلل قوم 

لوط باألرض الي حتتهم..
فاستأصلها من كوكب األرض

مهما متنيت..

 فعند اهلل املزيد..
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ما أهون اخللق على اهلل

إن هم عصوه..

هوان الطغاة

لقد هلكت مثود بصيحة..

ودمرت عاد بالريح..

وابتلعت قارون الرمال..

وقتل فرعون باملاء..

وهلك النمرود ببعوضة..
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كم من نهايات سعيدة 

ألحداث مؤملة..

بعض الكربات  كرامات.. 

النهايات السعيدة

تعبت مرمي من محلها ووضعها لطفل 
من غر أٍب حىت قالت: 

"ياليتين ِمتُّ قبل هذا وكنت نسيا منسيا"
وهي ال تدري أن حزهنا فيه َفَرُحها..

وأن عسرها معه ُيسرها.. 
وأن ولدها آية من اهلل خللقه..
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لمن خلفك آية

خاف فرعون على ملكه فزال..

وتباهى مبلك مصر فأصبح أذل أهلها..

وافتخر بأنه فوق األهنار فجرت من فوقه.. 

واستمات يف البقاء يف مصر فبقى فيها ميتا؛ حىت 

ال ينسى الناس قصته، ويكون عربة لغره..

ل شيئًا على اهلل  من فضَّ

ُعذِّب به..
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واهلل غالب على أمره..

هزيمة فرعون

ظل فرعون يقتل أبناء بين إسرائيل

خوًفا من موسى،

وما ربَّى موسى إال فرعون..

وما آواه إال قصره..

وما محاه إال جنوده..
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أفئدة تهوي إليهم

كانت هاجر ترجوا أن ترى بشًرا يؤنسها..

 أو إنساًنا يواسيها..

وهي ال تدري أن قبائل العرب والعجم مجيعها 

سوف تبحث عنها ..

وتتمىن جوارها..

دعاء الوالد لولده

 مستجاب
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نوح والسفينة

ركب نوح ڠ واملؤمنون السفينة يف الصحراء..
طاعة هلل سبحانه وتعاىل..

ففجر اهلل هلم املاء من األرض.. وأنزل عليهم 
املاء من السماء.. وأصبحت األرض حباًرا.. حىت 

محلت سفينتهم.. وجناهم اهلل.. 
وغرق اجلميع إال هم..

قد يأخذك اهلل إلى النجاة 

أو يأتي بالنجاة إليك.. 

فاصبر،،وال حتزن.



21

الحب

أحب رجل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأصبح معه يف 

اجلنة.. وأحب رجالن بعضهما يف اهلل 

فأصبحا يف ظل العرش..

وأحب الصاحلون إخواهنم ..

فصاروا هلم شفعاء يوم القيامة..

تنبيه..!!

ملن ال يعلم قيمة احلب..
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رحمة اهلل 

ال يحجبها عنك شيء..

رحمة اهلل ال َتعز عَلى طالب

وجدها إبراهيم ڠ يف النار.. 

ووجدها يوسف ڠ يف غيابة اجلب.. 

ووجدها عيسى ڠ يف السماء. 

حني مكر به اليهود يف األرض.. 

ووجدها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه يف الغار
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قانًتا هلل

ُألِقي إبراهيم يف النار من أجل اهلل..

فغر اهلل صفات النار من أجله..

وذبح ولده من أجل اهلل 

فأصبحت يف ذريته النبوة..

وهجر قومه يف اهلل فأصبح للناس إماًما..

من آثر اهلل على غيره

 آثره اهلل على خلقه..
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الُجنُد الخفيُّ

مكث يوسف بضع سنني يف السجن مظلوًما 
فلم ُيرسل اهلل صاعقًة من السماء لتخلع باب 

السجن، ومل يأمر جدران السجن فتتصدع..
بل أرسل اهلل جنديًّا من جنوده..
طيًفا خفيًّا يتسلل إىل روح امللك..

وهو نائم لرى رؤياه..

وما يعلم جنود ربك 

إال هو..
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قْدر نوح

به قومه وعاندوه..  عندما كذَّ

مل خيطر بباله.. 

أن اهلل سيغرق البشرية..

وأن سكان العامل سيفنون من أجله.. 

قد ال تعرف قدرك عند اهلل 

إال في ا لنهاية..
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ليس كل األرزاق 

في األسواق..

يسر األرزاق

ُرِزقت مرمي من اجلنة..

وهي قائمة تصلي يف املحراب..

ر زكريا بالولد.. وُبشِّ

وهو قائم يصلي يف املحراب..
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فصبر جميل

جاء يف األثر أن اهلل قال ليعقوب: أتدري مل 

فرقت بينك وبني يوسف؟ قال: مل يارب؟

قال: ألنك قلت: "أخاف أن يأكله الذئب"

فقال: أتدري مل مجعتك به؟ قال: مل يارب؟

قال: ألنك قلت: "فصر مجيل"..

حرصك على النعمة ال يحفظها

وزهدك فيها ال ينقصها..
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من فاتته الطاعة خسر 

ولو كان عند اهلل عزيزًا..

مشيئة اهلل

كان لسليمان مائة امرأة وكان يرجوا أن ينجب 

فرساًنا جماهدين، فقال: ألطوفن الليلة عليهن 

فأجنب من  كل واحدة منهن فارًسا يقاتل يف 

سبيل اهلل، ومل يقل إن شاء اهلل.. 

فلم تلد إال واحدٌة بنصف إنسان..
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دعوة المظلوم

قتل احلجاج بن يوسف الصحابة والعلماء

وسادة األتقياء يف عصره.. فلم يقدروا عليه 

بسيوفهم وقتلته دعوة مظلوم.. 

قتلهم مجيًعا بسيف ظلمه،

وقتلته دعوة سعيد بن جبر..

سهام الدعاء ال ختطىء..
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فاختذوه عدًوا..

لكم عدوٌّ

حسد الشيطان آدم فأخرجه من اجلنة..

فتاب اهلل على آدم وأعاده إليها..

وبقى الشيطان وحيًدا يف شقائه..

تنتظره النار هو وأولياءه..

"وال حييق املكر السيء إال بأهله"..
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فاهلل خيٌر حافًظا

ُألقي يوسف يف البئر، فأسكنه اهلل قصًرا.. 

وأدخله الظاملون السجن فأخرجه اهلل ملًكا..

وبعدما أبعده إخوته عن أبيه..

 عادوا مرة أخرى.. 

وجاءوا له بأبيه وأمه وأهله مجيًعا..

وكذلك جنزي احملسنني..
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كم من رحمات

 في خدمة األهل والضعفاء..

موسى ڠ وأهله

ذهب موسى ڠ إىل النار

ليأيت ألهله بقبس من النار ليتدفئوا ،

فلما ذهب إليها وجد أن اهلل يكلمه، 

ويعطيه آيات ..

وقد جعله نبيا..
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فتية آمنوا

خرج فتية خائفني من قومهم.. فراًرا بدينهم

فدخلوا كهًفا ليناموا  ليلتهم.. 

فحفظ اهلل أبداهنم.. وغيَّر هلم الدنيا.. 

وسخر هلم الشمس لتعقم هلم اجلو..

وجعلهم آية ملن بعدهم..

ومن يتق اهلل 

يجعل له مخرًجا..
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إمنا يرحم اهلل 

من عباده العلماء..

الرحماء

أدخل اهلل رجاًل اجلنة يف شوكة 

نزعها من طريق الناس.. 

كة )١( .. وجتاوز رجٌل يف السَّ

فتجاوز اهلل عنه..

 )١( السكة: العمالت البسيطة الي اهترأت؛ فكان يتجاوز فيها عن الناس.
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سيول الغفران

غفر اهلل لقاتل مائة..

خبطوات مشاها من أجل التوبة..

وغفر المرأة من البغايا..

ألهنا سقت كلًبا.. 

ال تقنطوا من رحمة اهلل..
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تذكر قوله:

فإني قريب..

فاذكروني

ُنجي يونس بالتسبيح..

وُشفى أيوب بدعوة..

وخرج يوسف وأصبح من امللوك

 برؤية منام..
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وهم ال يشعرون

التقط آل فرعون موسى
ليكون هلم عدًوا وحزنا.. وأقام ملك أصحاب 
األخدود املسابقات الختيار أذكى األطفال

ليكون ساحره اخلاص.. فلم يقع إال على أخلص 
املوحدين..  فاختار األقرب إىل اهلل

لينهدم ملكه على يديه..

عندما يجعل اهلل الطغاة

مطايا ألولياءه..
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رحمة من عندنا

وذكرى للعابدين..

وأنت أرحم الراحمين
مكث أيوب مبتاًل مريًضا سنني طويلة..

فقد ُملكه.. وضاع ماله.. ومات أهله وعياله..
فنادى ربه.. فأخرج اهلل له ماء حتت رجله 
فُشفي ظاهًرا وباطًنا.. وأمطر اهلل عليه ذهًبا..

فعاد شابًّا صحيًحا..  مجياًل.. غنيًّا..
وعاد إليه أهله.. كل هذا يف دقائق معدودة..

فتذكر..     
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الفرج مع الكرب

التقم احلوت يونس ڠ..

وغاص به يف أعماق املحيط..

يف ظلمات ثالث.. ليعود به إىل قومه..

كي يهتدي على يديه 

مائة ألف أو يزيدون..

عسى أن تكرهوا شيئًا 

وهو خير لكم..
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إذا قدَّر اهلل لك شيئا..

فال  تنشغل بــ:

  كيف.... أين... وملاذا؟

هبات صادمة

جاءت املالئكة مرمي تبشرها بعيسى ڠ 

رسواًل.. وجيًها.. آية من اهلل..

فسألت متعجبة.. كيف سيكون هلا ولد بغر زوج

فاشغلت مرمي بالعاقبة ونسيت الكرامة..

 فكان الرد: "كذلك قال ربك هو على هني".
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إن اهلل يدافع

 عن الذين آمنوا..

احفظ اهلل يحفظك
أسر املشركون عاصم بن ثابت وقد أقسم أال ميس 
كافًرا.. فلما أرادوا قتله وقطع رأسه؛ قال: اللهم 
اعصم جسدي منهم فال يلمسوين.. فأرسل 
اهلل أسرابا من الدبابر فحمت جسده.. فقالوا 
بالليل تذهب الدبابر.. فجاء بالليل سيل 

املطر فحمله ملكان ال يعلمه إال اهلل..
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صنائع المعروف

ذهب موسى ڠ إىل مدين هرًبا من فرعون 
وجنوده.. فسقى للبنتني.. مث آوى إىل ظل..
قد أهنكه التعب.. واشتد عليه اجلوع، فقال: 

رب إين مريض.. فقر .. غريب..  جائع..
 فلم متر إال دقائق فجاءته إحداههما.. فتزوج.. 
وأصبح له: بيت.. وعمل.. وطعام.. وعائلة.

هلل في كل نََفٍس 

مائة ألف فرج قريب..



٤٣

يعطيك على قدره..

وليس على قدرك..

ولم َتُك شيًئا
بلغ زكريا السبعني من عمره.. بال ذرية 

وال وريث.. وزحفت إليه الشيخوخة بأمراضها 
وعجزها حىت وقف يف حمرابه يشتكي لربه.. 

وقال: "فهب يل من لدنك وليًّا" 
فجاءته املالئكة بالبشرى.. فتسائل مندهشا

فكان اجلواب  "هو على هني".



٤٤

وفي السماء رزقكم 

وما توعدون..

فواكه ُخَبيب

أسر املشركون ُخَبْيب بن عدي..

وأوثقوه باحلديد..

وحبسوه يف سجن مغلق من كل اجلوانب.. 

فكانوا يرونه يأكل من الفواكه والعنب

)ليست من األرض(.. وهو موثوق اليدين..



٤٥

فثق في اهلل حتى النهاية..

فالنصر يأتي في  حلظة..

اللحظة األخيرة

سار موسى ڠ بقومه فراًرا من فرعون 
وجنوده.. حىت أصبح البحر أمامهم والعدو خلفهم..

 فقال بنوا إسرائيل يف َنَفس واحد: 
إنا ملدركون.. ولكن موسى كان يف شأن آخر ..

قال: "كال إن معي ريب سيهدين"..
فانفلق البحر.. فنجو وهلك عدوهم..



٤6

أصحاب السبت
بظلم من اليهود حرم اهلل عليهم صيد السمك 

يوم السبت.. فخانوا عهدهم مع اهلل واصطادوا يوم 
التحرمي..  فعاقبهم اهلل ۵ ومسخهم قردة..

حىت قلوهبم حتولت إىل قلوب قردة..
لكن كيف فعل اهلل ذلك؟!.. إهنا كلمة واحدة

قاهلا اهلل: "كونوا قردة خاسئني"..

تنبيه..!!

كن فيكون..



٤7

اصطفيناه في الدنيا

كسر إبراهيم أصنام قومه الي عبدوهنا من دون 
اهلل.. فألقوه يف ناٍر تشوي الطر يف السماء.. 

فأبرد اهلل عليه النار.. ولكن كيف..؟!
تكلم اهلل إىل النار بكلمة واحدة..

فاستمعت النار وأطاعت.. 
فأصبحت باردة لطيفة على إبراهيم..

ولينصرن اهلل من ينصره.. 



مــن إصــداراتــنـــــا


