انظر إلى الجانب المضيء في حياتك
عٍيٕب اٌزخٍص ِٓ إٌظشح اٌجضئيخ وي ٔزصٛس األشيبء وّب ٘ي أ ٚلشيت
ِٓ رٌه .فىً إخفبق أ ٚفشً يذًّ في طيبرٗ جبٔت ِضيءٌٚ ،ىٓ عٍيٕب أْ
ٕٔظش ِب رذذ اٌسطخ ٌٕش ٜرٌه اٌجبٔتٌٕ ،جزعذ عٓ رذطيُ رٚارٕب ٌِٙٛٚب
ٚرٛثيخٙب ٌٕٚجذث عٓ اٌجٛأت اإليجبثيخ في عٍّٕب اٌسبثك ،ال شه إٔٔب دممٕب
إيجبثيبد وثيشح ٌٚىٕٕب ال ٔذسن ٘زٖ اإليجبثيبد أ ٚإٕٔب دصشٔب اإليجبثيبد في
لضبيب ِعيٕخٌٙٚ ،زا الثذ أْ ٔذسن أْ وً عًّ صبٌخ ٘ ٛعًّ ِضيءٚ .وً
ِذبٌٚخ ٌٍٕجبح ٚاٌزمذَ ٘ ٛعًّ ِضيء ،فال ٔجعً اإلششافبد ٚاالضبءاد عٕذ
ٔمطخ ِعيٕخ .
إٌظش إٌ ٝاٌجبٔت اإليجبثي يّٕذه ٔٛعبً ِٓ اٌزفبؤي ٚرٕذفع إٌفس إٌِ ٝضيذ
ِٓ اٌعًّ ٚاٌعطبء ٚرى ْٛلبدساً عٍ ٝإيجبد ٔظشح ِزٛاصٔخ رسزطيع أْ رميُ فيٙب
أعّبٌه .أظش ِثالً ٌذبطت ثٓ ثٍزعخ عٕذِب وزت ثسش سسٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍيٗ
ٚسٍُ إٌ ٝاٌّششويٓ ِٓ أً٘ ِىخ ،يخجشُ٘ ثشأْ سسٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍيٗ
ٚسٍُ ِٚسيشٖ ٌجٙبدٌُ٘ ،يزخز ثزٌه يذاً عٕذُ٘ ،رذّي أٍِ٘ٗٚ ،بٌٗ ثّىخ ،فٕضي
اٌٛدي ثخجشٖٚ ،عًّ دبطت سضي اهلل عٕٗ خطيش دزٚ ٝصفٗ عّش سضي
اهلل عٕٗ ثبٌٕفبق فمبي ٌشسٛي اهلل ":دعٕي أضشة عٕك ٘زا إٌّبفك " ٌٚىٓ
سسٛي اهلل ٔظش إٌ ٝاٌجبٔت اٌّضيء في ديبح اٌصذبثي اٌىشيُ ف ٛٙلذ ٘بجش
إٌ ٝاهلل ٚسسٚ ،ٌٗٛجب٘ذ في سجيٍٗ ،فسأٌٗ سسٛي اهلل ِ":ب ٘زا؟" فمبي  :يب
سسٛي اهلل ،إٔي ٌُ أوفش ثعذ إيّبٔي ٌُٚ ،أفعً ٘زا سغجخ عٓ اإلسالَٚ ،إّٔب
أسدد أْ رىٌ ْٛي عٕذ اٌم َٛيذ ،أدّي ثٙب أٍ٘ي ِٚبٌي ،فمبي صٍ ٝاهلل عٍيٗ
ٚسٍُ  " :صذلىُ ،خٍٛا سجيٍٗ " ٚلبي ٌعّشِٚ" :ب يذسيه ،أْ اهلل اطٍع عٍٝ
أً٘ ثذس ،فمبي  :اعٍّٛا ِب شئزُ ،فمذ غفشد ٌىُ " ٚأٔضي اهلل في رٌه ،صذس
سٛسح اٌّّزذٕخ .فٕٙبن في أعّبٌٕب ِّٙب ثٍغذ ِٓ اٌسٛء جٛأت فيٙب إششاق
رّذٔب ثأًِ ٚرخفف عٕب ٚطئخ اإلخفبق فال ٕٔس ٘زٖ اٌجٛأت اٌّششلخ في
ِبضيٕب ٘ٚي ال شه وثيشح ٌٚىٕٙب رذزبج ِٕب إٌ ٝلٍيً ِٓ اٌزأًِ .

