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 مقدمة

 
احلمدد هلل ا ايددعط  وكدد، والدد،ُ وايسددُ هلل وايلددُِّهلل وصدد، ايعدد اآل ا سددكل،ُ ووصدد، ا  آل وايسدد  آل 

 ومن اهت ىُ وبع :
 فهعه ثرويت اي قوِّ!

 ثرويت اصماٌت حملَّعاتُ ونسائحهلل خمَصسات.
د ي فهلللدكُ وسدصو ي فلدموُ شهللغلتهلل ابيقصمآل  وشهللغصتهلل بهُ وقسرتههلل وصد، وصدمي فعلدوُ وثقافدري ترفدوُ ُو

تموي فَرق،شرففَ تراثي و   ...ُ ُو
 يكرفي من هعا ايكصمات: وقصتهلل مرً  يف تق ميي 

َُ ندداتلههلل  ص فكتلددَي بسدد لتهُ وفقتسددَر وصدد، معاُمتددهُ و  فدد ا هلل  راددههلل بدد   "هددعه ثددرو هلل قصددمي اددا
رفعددههلل فلغددغآل ر.لتدده.. نددوََّب فلهددا بدد  ايلكددر آل وا دداصر ُ وايددووغآل وا نددُ ُ وايتلصلدد آل  نددلعهُ وا ا 

وايتعصلمُ يف ثقافري اسُملري جاُ ُ وتربلري واولري هاُفرُ جتمدوهلل ا  نلعهدا ثدراَا ايكصمداتُ يف ن دري 
َلُّ و  تهللرهآلق.. وهللا اهلاُط ا  خ  ."غآل ايَكصآلمُوهرُ وترفي معكَّرُ ويلغي معلَّقُ   ُتهلل

اختعتهلل )ايعسدل َر  هد فًا يف احللدا ُ ايدع جتمدوهلل جواندَ  ايد فنآل اصداآلهُ فقد  ندحَّ ودن رسدو آل وق  
 ا سُِّآل وصله ايسُ هلل وايلُِّهلل قويه: "اصَّ اي فَن ايعسل رهلل".

عت يف )    اتااًب بلضلآل هللا.15وهعا ما جيموهلل اصمايت وخواصرطُ ايع ُجهلل
تها وراجعتهدا وصد، مد ى شدهوري صدوا ُ ف ندعَّلتها قر ُ اتلتها   ف500فله )وهعا اجل ف هلل  َّبَّ ُو

 ورتلتها يف هعا ايكتاب.
  ص فلارَ  فلهاُ وفعلَو هباُ فإهنا يوجههآل ايكرمي. ايعصلَم احلكلمَ  ُوو هللا 

 واحلم هلل ا رباآل ايعا  .
 

 حممد خري يوسف
 استانلو 

 هد 1440شعلاص  13
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 هللا سبحانه
 

 اهل افرهلل من هللاُ  •
 وايتوالهلل وصلهُ
 وايشكوى ايلهُ 
 وايتوفلقهلل معهُ

 وهو ايقاُرهلل ا ع ُ
 وايقوطُّ ا ت ُ 
 بل هآل ا غهلل اصُّهُ 
   ايه ا  هوُ 

   انفَو و  ضارَّ ا  هوُ 
 فعكي من فشااهلل وميعوُ
ُ  فع ُّ من فشااهلل وفهللع ا

 يه ايع  هلل واجلُ ُ
  وايعظمر.  و اجلربوتآل وا َصكوتآل وايكرباياآل 

 
 احلافغهلل هو هللاُ  •

 وايرازقهلل هو هللاُ 
 احليُّ ايعط   ميوتهلل هو هللاُ

 يه ما يف ايلماواتآل وما يف األرضآل وما بلعهماُ 
 وهو ق فٌر وص، الاآل شياُ

ُ  آمعتهلل بَك اهلًا واتً ا اي ربا
 و نك تَلعثهلل من يف ايقلورُ

 وتهلل ل هلل احمللَن اتلااًنُ 
آُلَ    احمللع ُفاجعصين من ولا
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 ألانَ  ثوابَك ايعظلم.
 

 جلَّ جُيهللَك اي ريب ووظَم شأنكُ •
  نَت ايع ف هلل ايقوطاُ اجللارهلل ا هلمنُ

 خضَو يَك الُّ شياي صوًوا  و َارًهاُ
 بل آلَ  األمرهلل اصُّهُ ت بغههلل وتسرفلهُ
  نت قلُّوِّهلل ايلماواتآل واألرضُ
 تع ُّ من تشااهلل وتع ُّ من تشااُ

 اهلل وتلصلههلل ممن تشااُتعكي ا صَك من تشا
 بل آلَ  ا غهلل اصُّهُ
   ايه ا   نتُ

 سجَ  يَك وجهيُ
 وخشَو يَك الُّ جارتري يف جل ط.

 
 من وُماتآل احمللرآل ا ستمابهلل ا  احمللوبآل بصهفُ  •

 وا نساتهلل ايله بشوقي  ا َر من احل فثآل ايله. 
 ومن وُماتآل حملرآل هللا تعا  ايتلكرهلل يف نلاتهآل ايعصلاُ 
 وآايتهآل ايعظلمرآل ا ل وثرآل يف ايكوصُ واب اوهآل يف ا صقُ 

 وا شتغا هلل بكتابهآل ايكرميُ تُوً  وت برًاُ 
 واف ارهلل صاوتهآل سل انهُ 

 واي وو هلل ا  ُفعهُ 
 وت ُّ يقائه.

 
 وسوهلل هعا ايكوصآل ف  ُّ وص، وظمرآل ا ايقُ  •

 وهع ستههلل ت  ُّ وص، اب اوهُ 
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وِّهلل ا تسدددرفهلل يف هدددعا  وخمصوقاتدددههلل يف هلاتهدددا وسدددصواها وتلاتدددا وموتدددا تددد  ُّ وصددد،  نددده احلددديُّ ايقلدددُّ
 ايكوص.

 فلل اَص هللا ايعظلم!
 وتلارَ  هللا  تلنهلل ا ايق !

 
 اإلبداع 

 
 تكت هلل فلما   فكت هلل فله ايعاسهلل وفكررونهُاب اوهللَك وُتل هللَ  وع ما  •

 وص،  ص تهللسلَ  يف اتابتكُ
فهآل  و ت فرههلل وتعتجهلل فله مبا فهلللهرهلل ا خرفن وجيص هلل اوجاهَبمُ  ووع ما تكوصهلل يف وملي وتُؤ

 ووع ما تتكصمهلل فت لنهلل وتشواآلقهلل وتلل هلل و  تكلل.
 

 واآلداب األخالق 
 

هلل قلمرهلل األخُقآل وع ما  •  جيصسهلل  ت هللهم ا  آخرفنُ  و فس لهمُتتل َّ
  و فراجوهلل موظل  يف شأصي يهُ

صَمهم من فظاظتهم وسواآل خهللصقهمُ وفقارصهلل بلعهمُ  فغى  نعاَفهمُ ومعامصتهمُ وتآل
 اما فعرفهلل قلمَر األخُقآل من معاشر آل زوجتهآل يف ايللتُ

 ومن  هلي يه ُوص آخرفنُ
 ... يف سغهم وسصواهم ومسعتهم.. ومن جغاصُ وجتاارُ ووماا ُ وصصلرُ و ساتع 

 الٌّ يف شأنه.
 

 قاَ  ايشلخ ايكاهر بن واشور رمحههلل هللا وع  تللغآل قويهآل تعا :  •
عآل { َا َيَكلآلغٌَ  اآل َّ َوَص، اْ َاشآل َُ آل َواآلهنَّ يسَّرْبآل َوايسَّ  [: 45]سور  ايلقر :  }َواْسَتعآللعهللواْ ابآل

  ؛ابيسرب اب ستعانرآل  األمرهلل 
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  ُاهل ى مُ هلل  ايسربَ ألص 
   ُ قومي ُفني  ون اتلابآل  األممَ  فإص مما فس ُّ 

   ُهم أبتواهلم ايق ميرايلهلل 
   ُملارقتها  ون حتملآل  ايعلوسآل  وضعفهلل 
 . احلق وصلهم اتلابهلل  سهلَ  ووا ابيسربآل فإ ا ت رَّ 

  1/477)ايت رفر وايتعوفر  
 

 ا رفضهلل فتعاص، اي واَا ويو ااص مرًّا  و ارفًهاُ   •
 ُ ًُ   مًُ يف ايشلااآل ملتقل

 وفسربهلل وص،  يك. 
 وايعاقلهلل فقلسهلل وص، هعا  مورًا يف احللا ُ  

 فلأخعهلل اتتلاصَههلل ويو مل فتأاْ  من ايعتلجرآل يف ا لتقللُ 
 وفسرب؛ صصًلا يصلوزآل وايعجا .

 
 ايلتلمهلل حباجري ا  رمحري وشلقري وتعاصُ   •

 فكوىب  ن تعاَر ايلتام، و تلَن ايلهمُ 
 وتنَّ وصلهمُ 

 ومرَّ بل فهآل وص، رؤوسهمُ  
 وابتلَم هلمُ  

 ُ  وحت ََّث ايلهم حب ا
 واستمَو ايلهمُ  

 وزرَب يف نلوسهم األمَل واحللا . 
 

 ا لاحمرهلل ت  ُّ وص، صل آل ايعلسآل وتهلللنآل ا صقُ   •
 ويكْن فهللعظَرهلل ا   ثرآل هعا ايتلامحآل وا سص رآل ايعامرُ 
 اايعلوآل ون ايعفن فلتهلعوص أبروا آل ايعاسآل و مواهلمُ 
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 ااجملرم  األشقلااُ 
  و األ.علااآل ايلكرفن ا لتكربفنُ 

 ايعفن   فتعامصوص إبجيابلرآل مو ايعلوآل وعهمُ 
هلل من سصواهمُفع  ين  ص ايتلامَح   فغغاآل

 فهؤ اآل   فلت قوص ايعلو.
 

×××     ×××     ××× 
 

•  ُ  ا ت ين يف  ُبهآل وخهللصقهآل    هللَ ا
 و  فهللرَ. هلل يف معامصتهُ

ايلتهُ  و  يف ن اقتهآل ُو
 وفلَق، ملغوًضا تىت ب   هصه.

 فصألُبآل ُجا ُ
 ويصخهللصقآل قلمر.

 سلاآلَئ األخُقُفايصهم انرْف وعا 
   َفسرفهلل وعا سلاآلاها ا   نت.

 
 ايعط فشلوهلل وزايُ ُ   •

لوُ    فشعرهلل بصع آل ايكعاِّآل  ا َر من ايعط فقوِّهلل قهللللَل ايشاآل
 وهعا ا مت اصُ  

 فإنه   جتوزهلل اي ايُ هلل وص، ايشلوآل شرًواُ  
 اما  ص األفضَل   ا فشلَو الَّ مر ُ 

 وهو ا لل هلل ن لًّا  فًضاُ  
 وخانًر  رَض، ايلكر. 
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  صو يصلعضآل  ص فقكَو احل فثُ •
  و فتلصََّمههلل من ناتلهآل ب وصآل مرباآلرُ

 اأْص فعقاآلَ  ب  الاآل ت فثي وآخَر بقويه: و ان تسَل معي م لهلل هعاُ
 ف فلرهلُل قسَّتهُ

 وف َبهلل احمل اآلَث األوَ  وا خرفن فلتمعوص ايله.
 ويصمجايسآل آُابُ

 و  فهللقَكوهلل احل فثهلل ا  ا ا ااص ممًُّ  و سلًااُ
  و فتعاويههلل نات هلل اجملصسآل ومن فعوبهلل وعهُ

 و  فكللهلل اجلايسهلل يف احل فثُ
 تىت   فهللقَكَو وصله  و فهللعََتضُ

 ويف  يك هعٌر وثقلهلل ُِّ.
 

 األخوَّة والصداقة
 

  ارِّهلل  هصآلَك وصلَك من ااص ا مكلًعاُ  •
 وابيرسو آل مقت اًيُ 

 ًعاُ ويصشربآل متَّلآل 
 ويصقرآصآل اتيًلاُ 

 ويف خصوتهآل  اارًاُ 
 ويصملصم  موايًلاُ 
 ُ مآل موانًُ  ويصرتآل

 وون األوراضآل م افًعاُ 
 ومن مايهآل متس اآلقًا.

 
  ؟روتهللَك .ايلٌر وصلك وت   •
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َك   وت  ؟ نت ت افوهلل ون نللآل
 يللت هعه وقل َ  ا لصمُ

 فروتهللَك .ايلٌر وص، الاآل ا لصم ُ
 و نت ت افوهلل وعهم اما ت افوهلل ون نللكُ

 ألهنم ُجلًعا اخوٌ  يكُ
 بعصاآل ايقرآصآل واحل فثُ

 وا لصمهلل مأموٌر بعسر آل  خلهآل ا لصمُ
 بو ئهآل واي فابآل وعهُ

 ابحلق.
 

 فكلي يتتخَعههلل يهلللًلاُ ا ا ر فَت قماًشا و وجلَك يونههلل ونقشههلل فُ  •
 ويكْن وصلَك  ص تتأاَ  من نووهآل وتعصَم  نه جلٌ  متماسك.

 واعيك ا نلاصُ
َت  ص تعرَفههلل  و ت َق به وتتخَعههلل ن فًقاُ  ا ا  ُر

 فُ فكلي ُجا هلل صصعتهآل وفاخرهلل ثلابه.
 

 األدب
 

 األُبهلل ا سُميُّ  ٌُب هاُفُ  •
 ف ربهلل ا َغ يف ايعلوسُ

 مكارَِّ األخُقآل من خُ آل قسصي وتواراتي شائقرُوف لتهلل 
 و ثُّ وص، ا يت اِّآل وايشعورآل اب لؤويلرُ

 ووص، ايتعاوصآل وايتعاصفآل يف اجملتموآل ا سُميُ
 من خُ آل ابرازآل معاين ايعخو آل وا روا ُ

 وايشجاورآل وايَغغ آل وا ف ار.
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 ايشاورهلل فتلاولهلل مو شعرهآل ا غًاُ •

 يه  فضَل ايكصماتآل و ُجَل األوزاصُوفعقاآل ههلل وخيتارهلل 
 وفتعجَّ هلل من وزنهآل ويلظهآل بعَ  تعلهآل معهُ

 وهو فظنُّ  ص ايقارَئ بعيك سلتلاولهلل معه ا ا قر هُ
 ويكنَّ ايقصلَل هو ايعط فقر ُ 
 واألقلَّ هو ايعط فعج هلل بهُ

 اما هو شأصهلل ُررآل ايع ر!
 

   فسعَّفهلل األُبهلل مو ايصغرُ •
 بعضهم وص،  ص فسعاآلَلههلل معهاُ ويكْن فسرُّ 

 يتشابهللكآل وصوِّي بلعهماُ  
 اايع رآل ايلصل آل مو ايلُ.رُ  

 وايشعرآل مو ايعروضآل وايقافلرُ
 واألسصوبآل نظرًا وتكللًقا.

 وايتشابهللكهلل ب  وصوِّي موجوٌُ يف .غآل هعاُ
 اما يف ايعصوِّآل ايل ترآل وايتكللقلر. 

 ات آل ايصغرآل ون ات آل األُب.  وق  فُتغهلل زائرهلل ا كتلاتآل ايلعَ  ب  موضوآل 
 

×××     ×××     ××× 
 

 هعا  مواه هلل  ُبلٌر ا غ ُ •
 ويكنَّ ايع فَ  من ا وهوب  فشتكوص من ضعفي يف ايصغر.

وراتي ت رفللري متعاقلرُ  ويلَت ايعواُط وايقسوَر األُبلَر واجلْت هعه ا شكصَر يف برامَج ُو
 األُاباُوسوَف فلتلل هلل معها تىت .غهلل 
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هلُل تكوصهلل ظاهرً  وامر!  فهي تكا
 

 ايعفن  لوص األَُب  لوص ايكتَ  .ايًلاُ •
 ويكعهم خيصكوص يف هعا و ا ُ

 فلقتعوص  نواب ات آل األُبآل وايشعرُ
 وفقرؤوص ايغثَّ وايلم ُ

 وفتجا بوص  صراَف األخلارآل واحلكمُ
 اما فرووص قسَص احل اآل وايعشقآل و وناَف ايعلااُ

وص تواَُث من  ُبآل ايل شآل واجلرميرُوق  فهللعش وص   ايشعَر ا اجَن اما فلُر
  و فتعاقصوص  خلاَر ا  اي آل وا عاق ُ
 وما فلها من وسللاتي قلصلري وقوملرُ

َم هلل وهللقلاها.  ويف  يك تربلٌر    هلل
 وا كصوبهلل ايتعقلرهلل وايتخصلرُ

فًعا.  وايَتال هلل وص، ايعافوآل معه ُنلا ُو
 

 بعللهآل ون ايكُِّآل ايلاتشآل وايونفآل ايلعطاآل وا صلوآل يصعلااُ األُف هلل ا صت ِّهلل فعأى •
 وون اجملوصآل وايعهرآل وايلجورآل والاآل ما هو قللحُ

 ألنه فعصمهلل  نه هبعا فعتشرهلل ايللقهلل وا ُورهلل وايللاُُ
 ونتلجتههلل ا حنُ هلل األخُقيُّ وا جتماويُّ وانتشارهلل اجلرميرُ

   فقَو فلما تعََّر هللاهلل معه:ويكعههلل فصت ِّهلل  َُب ا سُِّآل تىت 
َر آل ] نْدَلا َواْ خآل َشرهلل يفآل ايَّعآلفَن آَمعهللوا هَلهللْم َوَعاٌب  َيآللٌم يفآل اي ُّ لَو اْيَلاتآل  {.اآلصَّ ايَّعآلفَن  هللآللُّوَص َ ص َتشآل

 [. 16]سور  ايعور: 
 

 األُف هلل ا لصمهلل نات هلل رسايرُ   •
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آُل  آُل وا فلا   فتابوهلل هواههلل يف اوجابهآل بقسصي وملرتلاتي من األُبآل ا كشوفآل ونشرآل ا حلا
 وايلهلل شُ 

 فلسفهلل اوجابَههلل هبا يغ.اآلَ  هبا ايشلاَب وا  قل ُ  
 يلقلصوا وصلها فتللَ  قصوهَبم وتلماآلَم  فكارهم.

 فقو هلل ربُّعا سل انههلل وتعا : 
َشرهلل   هللآللُّوَص َ صْ اآلصَّ ايَّعآلفَن } لَو اْيَلاتآل َر آل  َتشآل نْدَلا َواْ َخآل  .  {يفآل ايَّعآلفَن َآَمعهللوا هَلهللْم َوَعاٌب  َيآللٌم يفآل اي ُّ

 . [19: ]سور  ايعور 
 

 إرشاد وتذكري 
 

  فعما رتصَت  و تصصَت فإنك يف مصكآل هللاُ •
 واللما اختللَت فإنه سل انههلل فرا ُ 

 ايلرَّ و خَل، معه.ومهما  سررَت فإنه فعصمهلل 
 فانظْر ما تلرُّ وما تعصنُ

 وما تقو هلل وما تعملُ
 واوصْم  نَك حماٌط بق رآل هللاُ

   تلرُّ معه ا  ايله! 
 

 ا ا مل ُتصْك و ميًر وص، ا غُ  •
 وافتق َت ايتوجَه ا  تهلللنآل ايعملُ 

 فعصلَك بس لرآل ايساحل ُ 
 واألن قااآل ايكلل ُ 

 وتضورآل ُايسآل ايووغآل واحلكمرُ 
 يلكوَص بعضهلل ومصآلَك ُجاولًّاُ

َُهُ   تىت تتعوَّ
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ًُا يف ايعارآل واي وااُ  َك بران  واجعْل يعللآل
   تتخصفهلل وعه.

 
 سَتتلهلل وين تلَق،ُ   •

  نت و.غهللَ  من األتلااُ  
 م َل آخرفن ممن سلقوام يف ايرتللُ 

 وق َّموا  وماً ُ
 ب  تلني وسياُ 

 وابصلُوتقاي 
 وام فكوصهلل ق  ن َِّ معهم! 

 ألهنم آثروا هوى  نللهم وص، تقوقي وصلهمُ 
 وما زاَ  األتلااهلل فلعصوص م صهمُ

 واأهنم   فعتربوص! 
 

 الٌّ فرف هلل  ص فهللرفَو ومصهُ  •
 وفهللتقلََّل ُواؤهُ 

 فصلعظْر  ت ان ا  مس رآل معلشتهآل يلكوَص من تصاآلهُ 
 و  فكوصهلل تعامصههلل مع رفًاُ 

 و  تكوصهلل توجلهاتههلل خاُورُ 
 وفكوصهلل ومصههلل موافًقا يشرفعرآل هللاُ 

 وفَقس هلل به وجَهههلل سل انه.
 

×××     ×××     ××× 
 
 سل انهُا ا خشلَت من وقوبرآل هللا يعن ي ارتكلَتههلل فتعرَّْض يرمحتهآل  •
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 انظْر يف اتابهآل وَمن فَرتمهلل وقْم أبفعاهلمُ
لم{تدددددْ  ا  هللا  وً  فإنددددده فعلدددددو وفدددددرتم: } وٌر رَّتدددددآل ِاَ َ.لدددددهلل ِاَ اآلصَّ ا تَدْغلآلرهللواْ ا  ايلقدددددر :سدددددور  ] َواسدددددْ

199]ُ 
ن بَدعدْ آلهآل  سدل انه: }فقدو هلل و  ََهايَدري فهللَّ اَتَب مدآل وًاا َّبآل عكهللْم سدهلل َل مدآل ن َومدآل لم{مدَ وٌر رَّتددآل َصَح فَأَندَّههلل َ.لدهلل  َوَ ندْ
 ُ[54 األنعاِّ:سور  ]

لم{اوفهلل ون ايعاسآل يلعلَو هللا وعك:  وٌر رَّتدآل ََِّ َ.لدهلل سدور  ] }َواآلص تَدْعلهللوا َوَتْسَل هللوا َوتَدْغلآلرهللوا فَإآلصَّ ا
 ُ[14 ايتغابن:

وَص َ ص } وقويدددههلل سدددل انه: َل هللوا َ  َ حتهللآللدددُّ وا َوْيَلسدددْ لم{َوْيلَدْعلدددهلل وٌر رَّتدددآل َِّهلل َ.لدددهلل ْم َوا َِّهلل َيكدددهلل َر ا سدددور  ] فَدْغلدددآل
 .[22 ايعور:

تهللواْ واستمْو ا  اُمهآل سدل انهُ فإنده فدرتمهلل مدن اسدتمو:  َتمآلعهللواْ يَدههلل َو َنسدآل ْرآصهلل فَاسدْ }َواآلَ ا قدهللرآلىَا اْيقدهلل
 .[204 األوراف:سور  ] َيَعصَّكهللْم تدهللْرمَحهللوص{

 وهكعا...
 

  {َرهباآلآلْم َ.ْغهلل َمْأمهللوصي اآلصَّ َوَعاَب } •
 [28ُا عارج: ]سور  

 ُ  و  أيَمعنَّ وعاَب هللاآل  تتللغها: 
 ويو ااَص مهلللايآلًغا يف ايكَّاورُ 

َصهاُ   فُ خَيصو  تٌ  مآلن  نوبي َومآل
 و  فَ رط  فهللغَلرهلل يه  ِّ  ؟

 )ايواضح يف ايتللغ 

 
  فها ايغافلهلل ايعانيُ  •

 ين حت َص وص، شياي م صما حت صهلل وص، نللكُ 
 ايع ورَّضَتها يصعقابُ 
 ووص،  هصآلَك و و ُ ُ 

م وصاوته.   ايعفن  مهصَتهم ومل حت َّهم وص، تعصُّمآل ُفنآل رهباآل
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 وهللْ  ا  رش آلَ  وابُرُ 
 فإنك ما زيَت تلًّا.

 
 االستغفار والتوبة 

 
 مؤملٌ ج ًّاُايشعورهلل ابيعن آل ي ى ا ؤمنآل ايساُقآل  •

 ويعيك تراههلل ا َغ ا ستغلارُ
ًُ وص، ايكاورُ  مقل
 متلكرًا مهموًماُ

 واأنه خيش، وقاَب هللا قرفًلاُ 
 و  خيلاآلفهلل وعه هعه ايعارى ا  توبٌر نسو ُ

 ايع تعين ا قَُب ون ايعن ُ
 وايع َِّ وصلهُ

 وايع َِّ وص، و ِّآل ايعُو آل ايلهُ
 ايواسعرُ  مًُ يف رمحرآل هللا 

 وصصًلا يعلوهآل ومغلرته.
 

 وع ما تصوِّهلل نللَك وص،  ن ي ارتكلتهُ •
 فلعلغي   ا فسَل بَك ا  ُرجرآل ايلأسآل من ايغلراصُ

 و  وقلًر  ماَِّ ايتق ِّآل يف تلاتآلَك ا سُملرُ
 فق  فصلاآلسهلل وصلَك ابصلسهلل وفقو :

 ما نلوهلل ومصآلَك وق  فعصَت اعا واعا؟
 فغلرهلل ايعنوَب ُجلًعاُفإص هللا تعا  

 وامنا تتوبهلل من  يك ايعن آل وتع ِّهلل وص، فعصكُ
 وتعاه هلل هللا وص، و ِّآل ايعُو آل ايله.
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 االستقامة

 
 ا ؤمنهلل فل ثهلل ون  فضلآل ايكرقُ  •

 و ا رها استقامرُ 
 و رفعها مع يرُ 

 تىت أتخَعههلل ا  اجلعرُ 
 وفَرَض، هبا وعه ربُّه. 

 وفلتع هلل وماا هو مع رٌف وسيااُ 
 تىت   أتخَعههلل ا  ايعار. 
 وهبعا وم صهآل تلتقلمهلل احللا ُ 

 وأتمنهلل اجملتمعاتُ 
 وتعهضهلل األوصاص.

 
 هعاَ  من فَعَكحُ وَمن فهللعَكحُ •

 وهعا  من َفلتلصمهلل يصعكحُ ومن   فَقللُ
 فمن  فاآلهم  نت؟

 ا همُّ  ص تكوَص وص، تقاُ
فاوآلكُيف هجومآلَك   ُو

 فُ تضرْب  تً ا ظصًماُ
 ويكْن جاهْ  حبقاُ

 و  َتقلْل ظصًما وصلكُ
 ا  حلكمري واضكرار.

 
• ُ  سصو هلل ايكرفقآل ا لتقلمآل يلس سهًُ
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 فق  فكوصهلل  ويههلل نعًلا  ن تكوصهلل  ماَمههلل وقلاٌت من األهلآل وايللارآل وامرُ
 وفرى معهم ن ًّا وتعوفًقا وتكًماُ

  و فكوصهلل يف استمرارهآل نعوبٌر يلعضآل ايعلوسآل ايع مل تتشرَّْب اب مياصآل تىت األوماقُ 
 فَلضعفهلل  ماَِّ مساحلهآل ومصعااتآل اي نلا وصصلاتآل األهلآل واألسر ُ

 فللق هلل ايسرَب وفَت و بهلل و  فَ لت.
 

 األسرة
 

 ما هو خمككهللَك ألسرتكُ •
هللَك هلاُ  ما هي برا
 ونصتُمبا ا ب  َت و فن 

 ممَّ انتهلَت وما ا بقيُ
 وما ايعط خككَت يصمرتصرآل ا قلصرُ

 هل ورفَت  نك ا لؤو هلل األو هلل يف األسر ُ
 و ص وصلَك  ص تلكَر وختكط وتعلَع وتُتَغ وتسرَب وتقواآلِّ...؟

 
 يلس من ايسوابآل  ص تكوَص ولوًسا يف ايللتآل تىت تكراآلَس هللتَك فلهُ  •

 تلرضهلل  وامرَ  بقو ي و.ض ي اضابطي يف اجللش. و   ص تكوَص تازًما نارًما 
   ب َّ  ص تكوَص رفلًقا تعواًن م اوًلا  وً ُ 
 فإ ا ُوتَك  موٌر يص  ِّآل فكْن اعيكُ  

 ويكْن من ُوصآل اراهلري وانتقاِّ!
 

 ا ا سلكَر األبهلل وص، األسر آل بقلضري ت ف فري ُوص اهتماِّي إبقعاوهاُ •
 هنجهآل وتوجلهاتهُفُ فظنَّ  هنا نارْت يف تسني من 

 اهنا تعتظرهلل حلظَر .لصتهآل  و خروجهآل من تلاتا.
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نهلل األسرَ  وفَعشرهلل فلها األهلليلَر وايرمحرُ  ا مياصهلل مو ايقعاورآل هو ايعط  ساآل
   ايقو هلل وايتلصطهلل واهللمعرهلل وتَ ها.

 
×××     ×××     ××× 

 
 األصلا هلل فروص  مَّهم مشغويًر ُائًماُ •

 ملتلمًر ضاتكًر فرتوا واستلشروا ورقسواُفإ ا ر وها 
 وهعا ما فلهجهلل قصوهبمُ

 وفلعثهلل ايلعاَُ  يف نلوسهم.
 بعكسآل ايلائل ُ

 ايعفن فروص واي فهم يف شجاري ُائم!
 

 ا ٌغ من ا اباآل   فت مصوص ضجلَج األصلا آل وبكااهم وترااتم اي ائ  ُ •
 ون  نواتم ايقوفرآل ايعافع . وق  فتعامصوص معهم بعسللري وقلو ي  سكاتم وثعلهم

 وا ا سصَّمعا حبقاآل األبآل يف احلسو آل وص، نسللهآل من ايراترآل واهل واآل بع  فوِّي من ايعملُ
 ويكللعرآل بعضآل ا اباآل يف ت اآل ايلكوصآل وراترآل ايلا ُ

 ويتلرغآل بعضهم ألوما ي خانري يف بلوتم تتكص هلل اهل واُ
 م يف هعه ايلناآل ايسغغ ُفإنه  فًضا تراَو، صللعرهلل األصلا آل وه

 فإص رفَو ايسوتآل وايلكاَا وما ايله ج ٌا .غهلل متكصَّفي من تلاتمُ
 فهم   فتعمَّ وص هعاُ و  فتقعوص ُت لصهُ

 وا ا صهللصآلَ  معهم ايلكوتهلل فكأمنا فهللكَص هلل من ايللار آل   ا تهللس آلَر نواًت ا ا اشتغصت!
 اسكاتم وت ئتهمُويكنَّ األَِّّ هي ايع تتقَن فنَّ 

 وتربلتهم وافهامهم بصغتها معهمُ
 تىت فتعصموا هعا وفتمرنوا وصله شلًاا فشلًااُ

 واألبهلل  او هلل  ص فلتعَ  ون مكاَص ايضجلجآل ما استكابُ
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  و فغصَق ابَب .رفتهآل وصلهُ
 وااص هللا يف ووصآل األِّاآل ايع تعلشهلل ب  ضجلجهم يلَل هنارُ

 ختللَلههلل وعها ويو مرً  وات  !و  تكص هلل من واي هم 
 

  فها األبُ •
   تلتخ ِّْ نلو َ  اصَّههلل يف األسر ُ

هلُلهاُ  تىت   ميلَّ معَك  فرا
  بقآل نسلًلا ألماآلهمُ
اً  يكلارهمُ  ُو

 وفل ًر يسغارهمُ
 يلتلكروا وفتأمَّصواُ

 ويلعظروا يف تسرفاتآلَك احلكلمرُ
 وتعامصآلَك ا ضمَّخآل ابحلعاصُ

 ُونمتآلَك ا عرباآل 
 وستكوصهلل بعيك  ا َر حملًَّر واتَتاًماُ 
 و ج َر اب قت ااُ وحمًُّ يإلوجابُ

 ب َ  اُِّي صوفلُ 
 وووغي متكررُ 

 وزجري مشوبي ابيقلو آل وايلغضُ
.  ق  فوياآل هلل خوفًا واراهلًر ون ًّا  و موقًلا .َغ حممُو
 

 ايقص هلل ااي ئلقُ •
 فرات هلل يصرضا وايقو آل احللنُ

 ايلغضآل وايكرهآل وايكُِّآل ايلياُوفعقلضهلل من 
هلُل  تواَ  ايقصوبآل وع ما فتلوَّهوص بكصماتي  ماَِّ واي فهمُ  فْصلعرفآل األو 
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 وفتعامصوص معهمُ
 فإص قصوهَبم تتقص هلل حبل آل اُمهم وتعامصهم.

 
   فلتغين ويٌ  ون واي ُ •

 فصن جيَ   ا َر رمحًر ونسً ا يه معهُ يف ايغاي ُ
 اُ يف مواقَف و زمعري خمتصلر.وسغى معه تعااًنُ وت مً 

 فصلت مَّلآل ايوي ُ
 ويلعواآلبآل ايواي هلل  سصوبهُ

 ويغابآل مراتَل تكورآل وي ه وع  توجلهآل خكابه يهُ 
هآل تلَّههلل يه وترَنههلل وصله.  ويغهلل

 
 زهراتهلل احللا آل هنَّ بعاتهللَك ايصوايت ربَّلَتهنَّ وص، ا مياصآل وايتقوى وايسُ ُ •

 الَّ خغُفُ َتلموهلل وعهنَّ ا   
 و  تلموهلل معهنَّ ا  ايكصَم ايكلَ  واي وااُ

 و  تراهنَّ ا  وهنَّ فتللَّمَن يكُ
 وق  فهلل خصهللَك هللا هبنَّ اجلعر.

 
هلُل فكربوصُ  •  األو 

 وتتغغهلل معهم  م جتهم ونظراتم ووُقاتم وصصلاتمُ 
 ف  سصوبهلل تربلتهم مبا فُئمهلل  وماَرهم اجل ف  ُ 

 وابختُفآل اهتماماتم ايعصملرآل وهواايتم اجلصلَّرآل وا للَّرُ 
 وا همُّ و ِّهلل معاالرآل منواآلهم ايكللعياآل وما فتكصلههلل من متابعري تربوفري معاسلر.

 
 ا ا مل فغض آل األبهلل وص، ابعهآل يَتاهآل ايسُ ُ •

ها متربجًر من ايللتُومل أتخْعههلل   ايَغغ هلل وص، زوجتهآل  روجآل
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 ومل فهللعكْر وص،  و ُهآل يعَلهم وهلوَهم اي ائَ  ومتابعَتهم يصربامجآل واألفُِّآل ايلاس  ُ
 ومل فلأْ  ون  ن اهبم وسل آل خروجهم وأتخرهمُ

 فإنه قصلٌل اميانهُ
 ضعلٌف اسُمهُ

 .غهلل مرابي  لؤويلتهآل وعهمُ
 .و.غهلل ملا ي بَتبلتهم

 
فُتآل احل ف َر وفتصلَّسهلل هباُ •  األبهلل ايعط فتتلوهلل ا ُو

 اقسَّاتآل ايشعرآل و نعافآل ايصلاسآل وهلااتا ايعافر آل وا قرفرُ
 ايع أتتلعا وص، صلقي جاه ي من ايغربُ

   فلتكلوهلل هعا األبهلل  ص ميعَو  بعاَاههلل وبعاتهآل معهاُ
 ايتقصل آل ايلياُبل سرواَص ما جي وص معلًعا هلم ا  هعا 

 ايعط سهََّصههلل هلم واي همُ
م يف األسر .  ق وتهلل

 واألبهلل ا  خنهلل فعصمهلل  نه واص معَو ابَدَعههلل من ايت خ ُ
 فإنه سل خنهلل يف  ثعااآل .لابهآل  و خارَج نظره.

 
ندددعٌف مدددن األبعدددااآل فعتدددربوص مهمدددَر ا اباآل انتهدددْت معهدددم مبجدددرآُل  ص ادددربوا وقددد روا وصددد،  •

 ايعملُ 
 ُ رايقلم هلم تصك فُ فعكوص 

  ا َر من صاورآل واي فهمُ  و ن قااهم وزوجاتم وفكلعوص م فرفهم
 وفلارووص ا  اجابرآل ما فله مسص تهم ُوص اجابرآل ن ااآل واي فهمُ

 ألنه مل تلَق هلم مسص ٌر ماُفٌر معهم!
وا  جابوا بربوُي  و مل جيللواُ ف  إ ا نُو

  و تصكؤوا وأتخروا ومل أيهبواُ
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 و قايوا من بعل ي: ما ا ترف هلل؟ 
 ُوا ا اضكرُّوا  خاصلتهم فلجلااي ونلور
 وا ا يلَّوا هلم صصًلا فلع  نك ي وتعغلص.

 انه نوٌب من ايعقوقآل فإايَ  واايهُ 
 ُ سخكه وق  فغض هلل األبهلل وص،  بعااي يه و  فل ط

 فصل عرواُ 
 فإص .ضَ  هللا من .ضلهمُ 
 اما  ص رضاههلل من رضاهم. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 رآها يف مقه، فأوجلته. •

 قاَ  هلا: حتجَّ  وسأت وجك.
 ومل فعظْر ا  معلتآلهاُ

 فت جلْت  ايهآل   ا.
 فأوكاها قسرًاُ وجعَل هلا خ ًما.

 ف استعَصْت وصله و  يَّتهُ
 و تايْت هناَرههلل ا  يلل.

 و ا رهللزقْت بوي ي  خعْت ماَيههلل اصَّه!
ًُ حتت  مرها.وناَر   مقهورًا  يل

 
 ا تلا.ضوص من األزواجآل واي وجاتُ  •

  تاجوص يف  ويهآل ا  وقتي تىت تتواَاَِّ صلابهلل بعضهم مو بعضي يلتآيلواُ
 فإ ا حتمََّل الٌّ اَُِّ ا خرآل واستمَو ا  ر فهُ

 فإنه فهللرَج، هلم ايتوافقهلل وا ستمرارهلل وايعهافرهلل ايكللرُ
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  ت هللهم وص، اُِّآل ا خرآل وحتمََّل تسرَفههلل ُوَص ا َخرُواعيك ا ا نرَب 
 فإنه فهللرَج، من ايكرفآل ا خرآل  ص فُتَغ صآللَ  ناتلهآل وسوَا تسرفهآل فلتعاَر وفؤوبُ

 فإص واقلَر ايسربآل حممُو ُ
  ما ا ا تلا.ضا وتاجرا ومل فت مَّْل الٌّ اَُِّ ا خرُ

 فإهنما  تاجاص ا  تلاهم.
 وْيَلعَصما  ص ايوفاَق   أييت من ا ارجآل ُائًماُ 

 و ص احلآلصَم هو سل هلل ا وقفآل يف هعاُ
 و ص ايتعازَ  ون احلقوقآل يف ايعُقاتآل األسرفرآل يلس ضعًلاُ

صٌم وصل هلل نلسي وخهللصق.  بل هو تآل
 

   تعتظرهُاصما ُخَل ايللَت ورَف  ص هعاَ  )خعاقرً  •
 ويو اانت ملتعصر!
ا فس ل  ههلل وفرصُّ يف   نهآل يف الاآل ايلاوات!وناَر نوتهلل

!  وهي   تلتكلوهلل  ص تعلَش ا  يف هعا اجلوا
 وا ا مل ترفْو نوَتا فكأهنا مل تتكصْم يف  يك ايلوُِّ 

  و اأهنا مل تكْن من األتلاا!
 يتعرْف هعه ا ر  هلل  هنا يللْت رمحًر و  سكًعا يف بلتهاُ

 و هنا من شراآل ايعلاا.
 

 ا ا انتقَل جوُّ األسر آل ا  ا ساُِّ  •
 وناَر الٌّ فعتظرهلل خكأَ ا خرآل يلجاهبَههلل به ب َ   ص فعلَو وفسلحُ

 تغ و احللا هلل فلها اراًب وج لًما.
 وايعاقلهلل فلها فلكتهلل و صمُ
ََُّب ا خرهلل أبُبهُ  تىت فتأ

 وَفسصَح من  اته.
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 وا ستقرارُاألسر هلل ايعاقصرهلل حت ُّ اهل وَا  •

 و  تلتعلهلل ا شكُتُ
 و  تت خلهلل فلما   فععلهاُ 
 وتكتلي وتقتعو و  تتكصفُ

 وتتعانحُ 
هلُلها بعضهللهم بعًضاُ  اما فق اآلرهلل  فرا

 وفسربوص يف مواقَف تتكص هلل ايت لَت وايسربُ 
 وفرا هلل ايوي اص وص، ايَتبلرُ 
 وفصت ِّهلل األو هلُل ابيكاور.

 

 األو هلُل وآتيلواُا ا اتلَق ايواي اص اتلَق  •
 وا ا ختانما ختانموا و زوجواُ

 وتربَّوا وص، ايع ابآل وايشقاقآل واجل ا ُ
 وا شاتعرآل وايكرهآل وا فعااُ

 وايعقوقآل وايععاُُ
 ومن  ت َّ  و َُههلل وترَص وص، تربلتهم واستقامتهم مل خيانْم واي تم  مامهمُ

 وجعَل يعيك ُصًلا خانًّاُ
 حبكمري ونرب.وواجلَ األمَر 

 
 اانت تتصلغهلل بكصماتي من زمنآل ج َّتهُ •

 فكصَ  معها  ص تتخصَّ، وعهاُ
 ف اويتُ يكعها مل تق رُ

 ومع فعًر بصكفُ فكانت ايكصماتهلل خترجهلل من فمها معلابًر بلهويري 
ًُ  ا تكررهُ   فسعَو هلا معجًما ب ف

 فكانت تتكصَّفهلل  يك يف زايراتي مكَرهرُ
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 يلاهناُ وخروًجا وص، صللعتهاُوتراها ثقلصًر وص، 
 فإ ا خَصْت به يف ا ع  آل واُْت ا  اصماتا ا أيوفرُ

 فه َُّها ابيرجوبآل ا  ايقرفرُ
 فابتلمْت ابتلامًر ورفضرُ وقايت: مىت؟!

 
 اصما قاَ  هلا:  ا ا فعصتآل هعا؟ •

 قايت يه: و ا ا  نت قصَت اعا وفعصَت اعا؟
  يف تصقهُجعصْت نللها ن ًّا ي وجهاُ و.سَّرً 
   فلتكلوهلل  ص فتكصَم ا ا  خكأت!

 وخيَش، اْص .ضَ  مرً   ص تكوَص ايعاقلرهلل وخلمرُ 
 فساَر سواهلل ايتلاهمآل وانتلاشهلل اي فكرآل هو ايلائَ  بلعهماُ

 وحتوَ  األمرهلل ا  ج لم!
 واضكراا ا  ايلكوتآل م  ُ

َ هلما  ص ا رَ  ايكُِّآل وايعتابآل هو ايلل هلل فلما   بلعهماُ وتل َّ
ُا من اُمهما ويومهماُ   فقررا  ص فهللق
 فتوافقاُ وجن اُ وآتيلا من ج ف ! 

 
 .. رَُّْت وصله .اضلًر وهو فهمُّ اب روج: •

 ين  نعَو ايغ اَا ايلوُِّ وافعْل ما تشاا!
ًُ وقاَ  هب وا: تلًعاُ سأجص هلل معي ايغ اا.  فلكَت قصل

 فه  ْت هي األخرى وقايْت بسوتي خللض:
 عيك.. اعتهلل ق  تضَّرَت  شلاَا يصغ اا.  تاجَر ي

 ونظَر بعضهللهما ا  بعضُ وض كا!
 

 ا ا ُخَل اي وجهلل بغغآل ايوجهآل ايعط خرَج بهُ  •
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 ورفتآل اي وجرهلل  نه من شجاري ت َث يه يف ا كت آل  و ايشاربُ
  و  ربي .غآل ساراي فاجأهُ 

 وايسلا ُواجلاهلهلل فعلاآلسهلل .ضَلههلل يف زوجهآل و و ُهآل ابيشتمآل 
 وايظاملهلل فعت ط وصلهم بل هآل وفؤ فهمُ 

 وايصالمهلل اجللاصهلل فعتقمهلل من آخَر ضعلفي   وُقَر يه ابألمر!
 

 اي وجرهلل ايع مل تعْ  حت ُّ زوجها ا ا  فقَر بع  .كُ  •
هُ  ههلل وتوّباآل  ونارْت تعغاآل

 وترفضهلل ايعلَش يف تايتهُ 
 يللت امر ً   نلصرُ 

 سوى احلصوُ معه فهي   ترف هلل  ص أتاَل 
  !ا ا مل فكْن سوى ا راآل ضربتههلل يف وجههو 

 اهنا زوجرهلل ُنلا ومسص ري و اننلرُ 
 وسكن.و مني   زوجرهلل ن لري و هلليلري ووفااي 

 
 اإلسالم

 
 من وظلمآل فضلآل هللا وصلَك  نك وي َت ألبوفن ملصم ُ •

 ا سُِّ.فُ حتتاجهلل ا  ايل ثآل ون  فضَل من 
 واوصْم  ص هعا  من فل ثهلل ون نوري ميألهلل قصَلههلل فُ جي ه!

 ألنه   فعرفهلل ا سُُِّ
  و ونَصههلل حمرَّفًاُ

 فلموتهلل وص، تغ ُ
  و ونَل ايله ومل فهتمَّ به فصم جي َّ يهُ
  صللري سلاري ون ا سُِّآل نشأَ وصلهاُ
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 فصم فؤمنُ
 وا ا آمَن ايلعضهلل فلع  جه ي ووقت.

 فامح آل هللا وص، ا سُُِّ
 ايعط ونَل ايلَك من ُوصآل تع ُ
ُبهلل يواي فَك ابيرمحرآل وايغلراص.  وا

 
 انتسْر ي فعآلَك  فها ا لصمُ  •

 فإنه ُفنهلل هللا ايعظلمُ 
 ايعط رضَلههلل يصعا  ُ  

 واألمرهلل يف تايرآل ضعفُ  
 وهي حباجري ا  جه آل الاآل ملصم. 
 واصما ااص اجله هلل ُجاولًّا حمكًماُ  

 انت ايقو هلل  ضمنُ  ا
 وايعسرهلل  قربُ 

 إب صآل هللا. 
 

 وكسهلل اي فنآل فعين معاقضَر احلقاُ •
 وخمايلَر ايلكر ُ

 فكلُّ ما ااص خمايًلا ي فنآل ا سُِّآل فإنه شا ٌّ ومعكرُ 
 معاقٌض يص ق.

ٌ  يف ايتشرفوآل ا سُميُ  والُّ ايقواو آل ا نلانلرآل ا تَلقآل وصلها موجُو
 ايكصلاتآل ا مس: وهي احللاظهلل وص، 

 اي فنُ وايعلسُ وايعقلُ وايعللُ وا ا .
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 اإلصالح
 

 ا مياصُ وايعصمُ وايقو ُ مو ايسُ ُ  •
 هبا فكوصهلل ايتمك ُ وا ومارهلل مبا فهللرضي هللاُ 

 وامياٌص ب وصآل قو ي   فكليُ 
 ووصٌم ب وصآل امياصي  راآلفهلل بونصَر ا نُ ُ 
 وقوٌ  ب وصآل وصمي وامياصي َتؤو هلل ا  خرابُ 

 ونٌُ  ب وصآل قو ي ضعفُ 
 فإص  هَل ايلاصلآل فتغصَّلوص بقوتم.

 
 من جعََّ  نلَلههلل يإلنُ آل فعصله   ا فلقَ  األملُ •

 ويو مل فَر نتلجًر وات ً   نُتهُ وص، م ى سعواتُ
 فايعاسهلل ااألرض: 

 قاسلٌر   تقللهلل ا اَا و  تهللعلتُ
 وهشٌَّر تقللهلل وتعلتُ ويكْن بعَ  ت ُ
 وهعه ق  تعكي حمسوً  صلًلا يف وقتهُ 

ُ  و سلًاا. ًُ   و ق  فكوصهلل قصل
  و  رٌض وسط..

 وا همُّ  ص فعَصَم ا سصحهلل  ص اصمَتههلل   ُتوتُ
 معاسلًر يللاتهُا ا اانت ن ل رُ ناحلًر ي معهُ 
 وقاهلا حبكمرُ و سصوبي معاس .

 
 ايتوقفهلل ألجلآل مساحلآل ايعاسآل يلس توقلًلا حلرارآل اي منُ  •

 و  وائًقا يف صرفقآل ايتق ِّآل وايعهضرُ 
 انه انٌُ    ب َّ معه قلل ا نكُقآل  و تكمصرآل ايلغ؛ 
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قددددددوقآل خكددددددأٌ معهجدددددديٌّ يف ألص ايقلدددددَ  وصدددددد، ا همدددددداتآل وحتكدددددلَم اير.لدددددداتآل ا شددددددروورآل وجتددددداوَز احل
 ايتخكلطُ وولٌ   ساسيٌّ يف ايت بغ.

 
 يلس الُّ من  بَص، يف ُتمعهآل فق   نصَح وبلََّض ن للتهُ •

 ويكْن فهللعظَرهلل يف هنجهآل و فعايهُ
 و ن قائهآل و تلاوهُ
 ووُقاته و نسارهُ 

 وخكلهآل وآاثرهُ
 قصلصرُومن ااص بعلً ا ون شرفعرآل هللا فصن تكوَص  خكاؤههلل 

 بل فكوصهلل ضاراًب يف ايلاصلآل  ا َر من احلق.
 

 األطفال
 

 نغغهلل ايقوِّآل فعصمهلل  نه ُوهنم يف ايق رُ  •
 فإ ا اهتمَّ به  ت هم يف ُصسُ 

 وملَح وص، ر سهُ 
 وسأَ  وعهُ وشجعهُ 
 مل فعَس موقَلههلل هعاُ 
 و اَرههلل تىت يف اربه. 

 وهكعا فكوصهلل ا هتماُِّ 
 ايتأثغهلل يف سناآل ايَتبلر.وهكعا فكوصهلل 

 
 اعتناق اإلسالم

 
 ا غوص اهت وا ابيتلكغآل ايعملقُ •
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 وهو ايت بُّرُ وتقصل هلل األمرآل وص، وجههُ واي رسهلل وا قارنرُ
 وق  ابتَغوا احلقاُ و وصعوا ا خُص.

 اما آمَن آخروص اب شوبُ 
 وهو اعوري فهللقَعفهلل يف ايقص ُ
 تعقل اتُوفكوصهلل اميااًن ملاشرًا ب وص 
 وا وااًن يص قاآل مبجرَّآُل معرفته؛

 موافقًر يلكرتمُ 
 ومعاسلًر  كعوصآل قصوهبمُ

همُ   و حلاجري وافقْت ما يف نلوسآل
  و حلاُثي جَرى هلم وناَُف جتربَتهمُ

  و يعارى اتتلظوا هبا وجاشْت هبا وواصلهللهمُ
  و يع  ي وتق فري ر وههلل بع  ظصمي ووعسرفرُ

 فلهم ونشأتم وص، ت اآل ا ستقامرآل وا هللصقآل ايكل .ورمبا يَتبلري 
 

هلُل فل ؤوص تلاً  ج ف ً  وخمتصلرُ   •  ا هت وص اجل 
 واأهنم وي وا من ج ف ! 

 اهنم مو نوري فكلحهلل ظَُِّ نلوسهمُ 
 وتقاي فكمسهلل ابصَصهم ايلابقُ

 وخغي فكلئ شرَّهمُ
 وتلعاتي تكغ، وص، سلااتمُ

 واصماعاصي فغمرهلل قصوهبمُ 
 وانتساري  عهجي ملتقلمي ميألهلل الاهنم! 
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 اإلعالم 
 

 ن قهلل احملتوى صرفقهللَك يُقتعابآل بهُ  •
 ُ   ما الف تعرفهلل ن َقههلل من اعبهآل فصلس سهًُ

 وهو خيتصفهلل من  مري ا  آخرُ
 بعضها تعرفها اب قارنرآل واي راسرآل ايعصملرُ 

 وبعضها ابيت ققآل من مساُرها األنصلر ا لاشر ُ 
 ا وثوق  بوقوفهم وص، ا ربآل ونقصهمُ و من 

 وق    تهللعَرفهلل  موٌر ا  بع  وقوُي وقروصُ
 وع ما تهللكتشفهلل ايواثئقُ 

 وبعضهلل األسرارآل تهلل َفنهلل مو  ن اهبا فُ تهللعرف! 
 وتكوصهلل هعه األمورهلل ساتًر يصت صللآل ايظين وايتس فقآل وايتكعف ُ

هلُل هبا  وراقهلل مكاتَ  ون ائفهلل شعوبُ   وتلوَّ
 شأصهلل اوُمعا ايلوِّ!اما هو 

 
  فها ا وُملوص ا لصموصُ  •

 اتقوا هللا فلما تكتلوصُ
 و  تع يوا ا  احلضلضآل يف  يلاظي وُجلي ختتاروهناُ

 فإنكم من  مرآل رسايرُ
 تعصاآلمهلل ايعاَس األَُب وايس َق وا تَتاُِّ

   ايلهللهَت واي وَر وايكعبُ
 تلكاآلروص وتل ُّوص.وانكم  لؤويوص  ماَِّ هللا ون الاآل ما 

 اقت وا بعللاآلكم يف هعا تىت   تهللكَتلوا وع  هللا اعااب ُ
 وق  ونلههلل خاُمههلل احمللوبهلل  نس بنهلل مايك بقويهُ اما يف ن لح ايلخارط:

 ".يعَّاانً  سلَّااًبُ و  ف َّاًشاُ و  نصَّ، هللاهلل وصله وسصَّمَ  ايع ُّ  مل فكنآل "
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 ب واايتي ا للري ألنسارهاُتقوِّهلل احلكوماتهلل  •

 يتكراآلَس هلم مقاوَ  يف ساترآل اجلماهغُ 
 يللت و وا بعيك وص، وقوهلمُ
 وفربُوها وص، هوى احلكومرُ 

 فتعشرهلل  خلاَرهمُ 
 وتلخمهلل تسر اتمُ

 وتشل هلل آباثرهم ايكتابلرآل يصلتآل األنظارآل ايلهاُ  
 وترسلخآل وعاوفعها يف وقو آل ا  قل ُ

 نسوًنا هلم يف ُورايتاُ وحتصلهلل 
 وتقوِّهلل بعملآل يقاااتي معهم يتهوفلآل شأهنم.. 

 فلس قهم ايغافصوصُ
 فلقرؤوص هلمُ 

 وفعجلوص بعتاجهم..!! 
 

 ا وُِّآل ا معهجآل وص، ايواقعرُ    اربهلل ا ؤثراتآل ا ارجلرآل وص، مواقفآل ا راآل هو ترال هلل  •
 سصًلا  و اجيااًبُ 

 ن شخصي ا  آخرُويعيك ختتصفهلل ا رااهلل وا جتاهاتهلل م
 حبل آل تعرضهآل يإلوُِّآل  و و ِّآل تعرضهآل يهُ 

 وأتثرهآل به  و رفضهآل يهُ 
 وتوجلههلل احلكوماتآل يإلوُِّآل فكوصهلل حبل آل مساحلهاُ 

 ويعيك جت هلل مواقَف متلافعًر من قضلري ب  ُويري و خرى يواقعري معروفرُ
 اُ وحتش هلل قوَّتا ا وُملَر يتقعَو شعلها وآخرفن يتأفل آل موقله

 ومن هعا ختتصفهلل تىت آرااهلل بعضآل ايعصمااآل من بص ي ا  آخرُ 
 ومن قوملري ا   خرىُ
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 بلل آل ا وُِّآل ا لصَّطآل وصلهمُ
 ايعط فراوي ا سص َر ايقوملَر ظاهرًاُ 

 ُوص احلق!!
 

 متابعرهلل احلصقاتآل ايلعفارُ •
 وا لصلُتآل ا صلعرُ

 وايسورآل شلهآل ايعارفرآل يف ايربامجُ
ط ا    استلا.تها وايتعوآُل وصلها بع  م َّ ُتُؤ

 وتسغهلل اأهنا واُفٌر يف ايللتآل ا لصمُ
 و  فكوصهلل هعا  انكاٌر يتغلغها  و ايت و آل وعهاُ

 ويف هعا خكورٌ  الغٌ  وص، َ.غ آل ا لصمُ
 ووص، ا ُابآل ا سُملرآل ايعلللرآل ايع نشأَ وصلهاُ

 واحللا آل ا جتماولرآل ا سُملرآل وامر.
 

 الم االجتماعياإلع
 

 قعواتهلل ا تسا آل ابألن قااآل واجلمهورآل نارْت ا غ ُ •
 بع   ص اانت شلَه مع ومري  و اانت حمظورً  وص، فااتُ

 و  فص ِّهلل ا وضهلل فلها اصاآلهاُ
 اتابًر ونواًت ونورً  وتوجلًهاُ

 بل ما ااص مُئًما يصشخصآل وفل بهلل فله  ا رُ
 والٌّ فرات  ا  وسلصرُ

  ب َب يف  ا َر من وات  ي فُ أبسُوا ا 
 وص،  ص فق اآلَِّ فلها ا لل ُ

 وفتوانَل ابحللك مو ايرتمآل واألن قااُ
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 وفلتعَ  ون ايكُِّآل ايصغو وايل شآل وما   خَغ فله.
 

 األلوان  
 

ٌ  يف اي نلا؛ •  األيواصهلل موجُو
 يتتجمَل هبا ايكللعرهلل وتهللعَرَف األنعافهلل ا تشاهبرُ

 وجتصَ  ايعظر؛وت هَو هبا 
 يلهللقلآلَل وصلها ا نلاصهلل واحللواصُ

 اايعش آل يف يونهآل األخضرآل اجلمللُ
 وايلااهرآل أبيواهنا ومرآهاُ

 واألمسا آل وايكلورآل ايع   ميلُّ ايعظرهلل ايلها.
 وا ا ااص هعا آفًر يصتلكرآل وايت برُ

 فإنه  فًضا فتعٌر يلعضآل ايعاسُ
َ ووص ابأليواصآل وا ظاهرآل و     فهتموص اب خابر.تلعما خيهلل

 
 األيواصهلل خَت َبُ •

 وا نلاصهلل فعرفهلل هعاُ
 ومو  يك فإنه   ف ا هلل خيهلل َبهلل هبا! 
 واصَّ نصَتها يللْت ابيعظرآل فقطُ

 بل أتثغها فسلهلل ا   وماقآل ايعلسُ
 وهلعا  تاجهلل ا راهلل ا  فكري ومراسي وفكعري وجتارَب يف احللا ُ 

 ايساحلَ مما فشلهههلل ويلس معهُ تىت فعرَف 
 وفعرَف ما حتت األيواص.
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 االمتحان واالبتالء  
 

 اي  سً ا يف قلسهُ •
 هل تظنُّ  نك ما ت ا هلل قاُرًا وص، فعلآل شياُ

 وهعا   مٌل ما فراُو ؟
  َما اصَّ وقلتَك ونظراتآلَك توتي ابيع ِّآل وايقو آل وو ِّآل ايلأسُ

 ايقسغَ  ايع  هللوكَلْت يَك يتخكَو فلهاُيكعين وع ما  رى ا لافَر 
 وايقلَص ايقوطَّ احملكَم ايعط  هللتلَط بكُ

  رثي تايَك فلهُ و ت صهلل وصلك.
 يكْن اْن وع   مصكُ

 وانربُ واص صاَ  بك ايسربُ
 فصعلَّ ايلرَج أييت من .لصرآل تارسُ  و الرآل قل ُ

  و تا ي   تكوصهلل وص، اب .
 ويكْن تىت أي ص.فاا قاُرُ ومعه ايلرجُ 

 
   أتيت ا سائ هلل متتابعرُ ا  انُرًاُ  •

 اعقمري ووعابُ  و ابتُاي نع ُ
ط هكعا ا  ايلأس؛  ألهنا ق  تُؤ

 وألص احلكمَر معها هو ايتعاغهلل  و ا مت اصُ
 وتكوصهلل ب  فَت ي و خرىُ

 تىت   تكوَ  .لصرهلل ا نلاصُ
  و تت جََّر  فكارههلل وتكوَ  خسومتهُ

 ربَّههلل بع  بُاي وف ووه.فلتعاَّرهلل 
نلاان.  ايصهم اان نلأيهللَك ايعلَو وايعافلَر يف ُفععا ُو

 



 
 

37 
 

 األمن
 

 ايعاسهلل فلضصوص األمَن وص، ايوصن! •
هلُل و هلله رتآل احلقوقُ هلُل وا ستل ا  فإ ا انتشَر ايظصمهلل وايللا

  و تسصت فنٌت وتروٌب  هصلرُ
 مُ ي آمني فلكعوص فلهُ ترَ  ا ٌغ معهم  وصاهَنم و مواهَلم وحب وا ون 

 ويو ورَّضوا بعيك  نللهم يصمخاصرآل يف  ثعااآل هجرتم. 
 األمنهللُ وا علشرهلل ايكرميرهللُ  مراصآل ضرورايص يألوصاص. 
 

 اإلنسان
 

 تقاسهلل قلمرهلل ا نلاصآل بس رآل اميانهآل وزايُتهُ •
 ومبا وع ههلل من وصمي انفوُ
 ومبا ق ََِّّ ألهصهآل و متهُ

 ايعاسُوإبتلانهآل ا  
 وب ووتهآل وجهاُهُ

 وبراآلهآل بواي فهُ
 ومرواتهآل وتهلللنآل خهللصقهُ

 ون قهآل واخُنهُ
 ومعامصتهآل ايكللرُ

 وتلنآل ت بغهآل واُارته.
 

 تقوميُ  وق  خصقهم هللا يف  تلنآل  ا نلاصآل  فرف وص  ص ميلخوا نور َ  ا نلانلرآل   و ااهلل  •
 هوا ثلددداهبم وشدددعورهم و جلددداُهم ابي قددد آل هدددعا  ص فصعلدددوا بعقدددوهلم امدددا شدددوَّ  وفرفددد وص مدددن ورااآل 

 وما ايلها.  ايلغلضرآل  ايوشمآل  ورسوِّآل  وايتمكلطآل 
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وددن  ايعدداسآل   بعدد َ  فعلغددي  ص فكددوصَ  ايلددوطاآل  ووقصددهآل  ا توازنددرآل  شخسددلتهآل َتبلتددهآل ا سددُملرآل و ب وا لددصمهلل 
 ...هعا
 

 والكفر اإلميان
 

 ايكوصآل ا غ ُ آايتهلل هللا يف  •
 واصُّها رسائلهلل ا  ايعاسُ 

 ت ووهم ا  ا مياصآل ّبايقآل هعا ايكوصُ 
 فمن ت بَّرها وهلَّأَ نلَلههلل يإلمياصُ 

 ه اههلل هللا وشرَ  ن َرهُ 
 ومن نظَر فلها بقس آل ايتعج آل وايتجملآل وا ستلاُ آل ايعصملرآل وت هاُ 

 بقلْت نللههلل مظصمًر اما هيُ
 ايعصمآل ا  آفاقآل ا مياصُ ومل ترتقآل هبعا 

 ومعرفرآل تقلقرآل ايكوص.
 

×××     ×××     ××× 
 

ااُ  •  قصوٌب سُو
 .هللكَّْت شغافهللها ابيللااتُ 
 و تاصْت هبا ا كلااتُ 

   جت هلل فلها نورًا و  معلًعا يإلمياصآل وايعملآل ايساحلآل ايلهاُ 
ا تعتظرهم انٌر مؤجَّجرُ    ن اهبهلل

 ج اَا  وماهلم ايللارُ 
 و فكارهم ايضايَّرُ 

 فصم فلتجللوا ي وو ُ 
 ومل فَعرفوا صاور.
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 هل تتوقوهلل  ن ميشي بللارتهآل وكَس ايلغآل   ا فسك َِّ أبت ُ  •

 تاٌُث ر.َم شعو هآل ووعاُهآل ومعاالتهآل وتوره؟ و  َ  َث يه 
 انه م ا هلل ايكافرآل وا ص  آل ايعط خيايفهلل ايلكر ُ 

 وميشي وكَس خطاآل ا سُِّآل ا لتقلمُ
 ايعط رضَلههلل هللا يصعاسآل ُجلًعاُ
 فشعَّ وعه الُّ ضا اي مع رفُ 

 وسلصَق، هعا ا ائ هلل ج اَاههلل بق رآل خمايلتهآل ومعسلتهآل ا رباآل ايعا  .
 

 أيها الولد 
 

  فها ايوي ُ  •
 ا ا سرَت مو  بلَك فُ تللقهُ  

 ا  ا ا خلَت وصله  مرًاُ
  و مهَّ َت يه صرفًقاُ 

 وا ا جصَس فانظْر راتَتههلل واخ مهُ
 و  ترفْو نوتَك حبضورهُ

 و  تعظْر ايله و نت .اض ُ
 تىت   فرى  ثَر وقوقي وص، وجهكُ

 وانتظارَ  و  تضجرُوا ا انتظرَتههلل فاتتلْ  تعلَك 
 فإنَك م اٌب وصله.

 
  فها ايوي ُ •

 ا ا   تللَت  ص فرَض، وعَك واي اَ  فامسْو اَُمهماُ
ُْ وص، قو آل )   هلماُ  و  تتعوَّ
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 وان خصوقًا مهعَّاًب يف األخعآل وايعكااآل معهماُ
 واوصْم  ص مآلن  بغضآل نلاتآل األو آُل ايع فكرهها ا ابا:

ُ وا  يعوِّهلل اي ائ .ايكللهللُ وايعقوقهلل
 

  فها ايوي ُ  •
   ترفْو نوتَك فوَق ايص وُِّ 
   يف ايللتآل و  يف ايشاربُ 

 واتسْف أبُبآل اهل واآل وخلضآل ايسوتُ 
 وخانًر مو وايَ فَك و ساتعتآلكُ 

 اتَتِّْ مشاوَر ا خرفن معع نغر ُ 
 أتُاًب آبُابآل ا سُُِّ 

 فإ ا  َزوجَت  َزوجوَ  وآَ و .
 

 ايوي ُ فها  •
   تكْن ملتعً  يف هلاتكُ متَّلًخا يف ثلابكُ

 و  تل وصَّ آاثرهلل صعاِّي  و شرابي توَ  فمآلَك  و حتت  ظافر ُ
 اْن نظلًلا ألجلآل ن تكُ

 ومهتمًّا بشخسلتكُ
 فإهنا مظهٌر يه ُ يتههلل وأتثغه.

 
  فها ايوي ُ  •

 تعصَّْم فعوَص اي فابآل ون ايعلسآل  و بعضهاُ 
 وايرمافَر وايللاترُ 

 يتكوَص قوايًّ يف ب نكُ 
 و نت تعوط اي فاَب ون اي فنآل وايعرضآل وا ا ُ 
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 فصللتآل ايرايضرهلل .افًر و  ه فًاُ 
 وامنا تؤَخعهلل بق رُ 
 ويقس ي شرفف.

 
  فها ايوي ُ  •

   تلته ئ أبن قائكُ ويو اعتم يف يعلر. 
 تَعلْخ يف شلتلكُ   

رْج يلانَك هلم يف نوتآل رفحي  و نلغي م وج..  و  طاآل نوتي معكر.   و  ختهلل
 ويكْن اْن ق وً  هلم يف ا هللصقآل احللنآل واألُبآل ايكل ُ 

 و  خيرجعََّك يعٌ   و م اٌ  ون آُابآل ُفعك.
 

  فها ايوي ُ  •
َا ا هللصقُ     تكْن سياآل

 تتجههلل ابيكُِّآل اجلار آل يكلاآل من ختاصلهُ 
 وتعت ط وص، من هو  نغرهلل معَك ألتلهآل سل ُ 
 وتلته ئهلل مبن ميشي وفقع ُ وفتكصمهلل وفلكت؛ 

َك َمن توَيك.   يتهللض آل
 و  تعكي َمن فكص هلل معَك تقًّاُ و  ُت ُّ يه فً ا! 
 اهنا بالتآل األخُقهلل ايع تضعهللَك و  ترفعهللكُ 

 وتشواآلههلل مسعتك.. بل َتكمسهلل انلانلتك.
 

  فها ايوي ُ •
   تكْن هنًما ا ا  اصتُ

 وانظْر ا  من فشاراونَك ايكعاَِّ تىت   تلتويَل وص، نسللهمُ
 و  تكرباآلآل ايصقمرُ
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 و  جتمْو  مامَك من ايكعاِّآل تىت فكوَص  قرَب ايلكُ
 كعَك ف اًا يلكوهنم!واجعْل ب

 و  جتعصههلل  ارَب ملاتًر معها؛ 
ُا تونَم ابجلشو.  يا

 
  فها ايوي ُ  •

 ا ا  اصَت فُ تكْن شرًهاُ 
كُ    بقآل مكااًن يعَللآل

 وم َصههلل يشرابكُ 
ط ا  ايلمعرُ   فإص ا رَ  األالآل تُؤ
 وايلم هلل فلتسع هلل ايقلاَِّ واجلصوسُ 

 وق  فتكاسلهلل يف  ُااآل  وما ُ 
 وق  فُقي وعًتا يف خمرجهآل ومعامه.

 
×××     ×××     ××× 

 
  فها ايوي ُ •

   تكْن مهتهللَك يف األيعابآل وا واحلآل وا رصلاتُ
 ما ت ا هلل تصع هلل هبا  و أتاصها  و ُتأل هبا جلوبكُ

 وادأنك   تلتكلوهلل  ص تعلَش ب وهناُ
 فأنت ولٌ  هلا!
 سويآلَك ا ايلاآل يتشَتَط به ما فعلعهللَك وصًما و ُاًبُوفاآلْر بعَض حم

  و يتلاوَ  به ن فًقا يف وقتآل ضلقهُ
 فإنه سلللهلل ايشلابآل اجمل اآل يف تلاته.
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  فها ايوي ُ  •
   تضلاآلْو  وقاتَك يف ايعوِّآل وايكُِّآل ايلارغآل واأليعابآل ا يكَتونلرُ 

 فإنك يف سناآل صص آل ايعصمُ  
 وتعصُّمآل ايلروضآل وا ُابُ 

 ُ  ومعرفرآل ا غآل وايشرا
 واحلُ آل واحلراُِّ 

 وشياي من واقوآل األمرآل وتاضرهاُ 
 وبعضآل بكو تا وملاخرهاُ

 وااتشافآل اجل ف آل يف احللا .. 
 وهعا وم صههلل ا غُ 

 حتتاجهلل ا  م ابر ي وج اي ووقتي  تابعتها.
 

  فها ايوي ُ •
ُ ًُ  ت رَّْب وص، ا طاآل يلكوَص خكَُّك ُجل

 واوصْم  ص ا تقاَص يف الاآل فناي حمَتِّي جيماآلصههلل و لاآللههلل ا  ايعاسُ
َمْ  نعلعهللهم يف ا طاُوق  اشتهللهَر  وٌُِّ بقلحآل خكاآلهم ف هللمآلَ  وص   مهللهم ومل  هلل
 وتعصَّْم مهاراتآل ايكتابرآل وا مُاآل قلَل ا طاُ

ًُ فلَق، معلًلا ا ا اانت فله  خكااُ  فإص ا طَّ مهما ااص ُجل
 وتعقلضهلل معه نلوسهلل حم اآل ايعربلرآل خانرُ

ُْ و تقْن  وً .  فل اآل
 

  فها ايوي ُ  •
 تعصَّْق ابيكتابآل مععهلل نغر ُ 

  هللَ  حبللآل اجل اُ فإنه فقلاآل 
 وفكلحهلل ُجاَ  هوا ُ 
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 وفقصاآللهلل من تعصُّقآلَك ابيصع ُ 
 وف يَُّك وص،  هلآل ايعصمُ  

 وفعصاآلمهللَك األُبُ  
 وفكرهلُل وعك ا صَل واهلواجَس وا لا تآل ايلاس  ُ 

 وفعلههللَك ا  قلمرآل ايوقتُ
 وفهلللعآل هلل وعك شراَر األن قاا. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ايوي ُ فها  •
   تَتْ  نَُ  ايلرضآل  بً اُ

 وتافْغ وصلها ُجاوًر يف ا لج آل ما استكعتُ
 فإنَك تصتقي إبخواصي يَك هعا ُ

 ت قهلل هبمُ وتكمانُّ ايلهمُ وتلر هلل معهمُ
 وتتأُبوص هعاَ  ُجلًعا أبُبآل ا سُُِّ

اُوص وصًما.  وتُ 
 

 احلضارة التاريخ 
 

 وضلاوهاُاصما حت َّثوا ون األن يسآل  •
 قرنوا  يك َّبما آل صللعتها وهبااآل معاظرها ووظمرآل ومراهناُ

 و بَ وا أتسَلهم وتلرَتم وصلهاُ
 وهو شعوٌر صلٌ  يو قورَص حبكمآل ا سُِّآل ونويرآل اجملاه فنآل وفتوتاتآل ا سُُِّ

 فهعا ايعط فعكي معك يألن يسآل و.غها يف نظرآل ا سُُِّ
 ايلها وايتع هآل فلها وا وجابآل مبعاظرهاُ  اير.لرهلل يف ايرتصرآل 
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 فإ ا فهللق ْت  رٌض يإلسُِّآل فإنه   فرَق يف شعورآل ا لصمآل بلعها وب  .غها من  راضي ا سُُِّ
 سواٌا  ااَص األن يَس  ِّ ايربَو ا ايلُ 

 وسواٌا اانت اشمَغ  ِّ ايس راَا ايكربى.
 فاحللر هلل واألملهلل وص، سص آل تكمآل ا سُِّآل معهاُ

 وال، خلرااًن هبعا.
 

 ا اثرهلل يف ا سُِّآل يللت  تجارًا ومعاظَر و شكاً  هع سلرُ •
 و  ااتشاَف  ُواتآل ا ائ  آل واي راورآل وايلنُ

 بل هو تثٌّ وص، ابرازآل وقائ آل شعوبي و قواُِّ
 ومعرفرآل سصوالاتم ومواقلهم من ُوواتآل األنللااآل وايرسلُ

 صُوما آَ  ايله  مرهم من صاوري  و وسلا
 يُوتلار من شأهنمُ

 واستخُصآل ُروسي وارشاُاتي من اترخيهمُ
 تعلوهلل ا نلاَص يف تلاتهآل وبع  مماته.

 

 التبعية واملواالة 
 

  ان معَك ا ا اعَت مو هللاُ
 وما مل تكْن مو هللا فصلتهلل معكُ

 ويلتهلل بتابوي يكُ
   موايًلا و  اننرًاُ
ًُ يكُمكُ  و  قاب

 هللا فأنت وص، ابصلُألنك ا ا مل تكْن مو 
 وفعين  نك ظاملٌ ومت ايٌف مو ايشلكاصُ

 تااًما اعَت  ِّ حمكوًماُ
.  وسلاسلًّا اعَت  ِّ تربوايًّ
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 ايعائلوص يف  فكارآل ا خرفنُ  •

 من ايغربل  و  ايهلمُ 
   شخسلَر هلم؛ 
 ألهنم مائعوصُ 

 ق  .ابت وقوهلم وراَا جهصهم  و مساحلهم  و  هوائهمُ 
 فما هم سوى بلغاواتي و بواقي يآلخرفنُ 

 وتكرفسي أله افهم ايع ائلرآل يألمرُ 
 وسصوالاتم ا ع رفر.

 
 التجارب والعب 

 
 ايلصو هلل ايواضحهلل فهللَكمانُ •

 و  فهللكتَل، مبا هو تاضٌر ومعَصٌن وعهُ
 ومن مل فعرْف سصوَ  شخصي مل ف رْ  تقلقَته. 

 وبعضهللهم فسات هلل ن فًقا سعواتي وهو  للههلل وفلًّا خمصًساُ
 فإ ا ُخَل معه يف شراارآل ما ي  و ن لرآل سلرُ

 تلاجأَ أبنه فعرفههلل ألو آل مر !
 

  ثهلل يكُ بع  الاآل ت ثي  َ  •
 تَتلَّْو خلوصَهُ 

 و  تَتاههلل مهًُ ب وصآل تلكغي وحتصللي وموقفُ 
 فصما ا ت َث هعا والف؟ 

 وهل  خكأت؟  
ط ا  استعتاجآل ايعربآل وايتجاربآل من احللا ُ   اص ايتلكَغ هبعا فُؤ
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 وفائ تههلل يف ايتعقلآل بهُ 
 واحلعرآل من تكرارآل األخكااآل ا ا ارتهللكلت.

 
 والتأمل  التدبر 

 
 ايشمسهلل اأهنا تقو هلل يف وصلائها:  •

رتهلل  ضاا آل ايكرفقآل يكُ   يق  سهللخاآل
 فإ ا وقعَت فمن نللك. 

 ويفَّ ترارٌ    تؤ ط من اتتَم، مين. 
 واأص ايقمَر فقو هلل وهو فلَلحهلل يف فَصكه: 
 َ خرهللجهلل يصعاسآل وع ما تغل هلل ايشمسُ 

 وايصللهلل يراتتهم ونومهمُ 
ُ وق  سخَّرين هللا ألضيَا هلم قصل ًُ 

 حلاجري َتعرضهلل هلمُ 
  و سلري صوفلي فضكرُّوص ايلهُ 

 فمن  صاَ  ايعمَل فلهُ 
 وتوََّ  يلَصههلل ا  هنارُ 

  و هناَرههلل ا  يللُ
 وتضرَّرُ 

 فُ فصومنَّ ا  نلله!
 

 عا قاٌُر وص، معاقلرآل الاآل من وَس، يف تلعهُ  ربُّ  •
 انه قاٌُر وص، الاآل شياُ  

 و  خيَش، واقلَر ما فلعصههلل ابيعاسُ  
 ويكعه سل انههلل تصلٌم رتلمُ 
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َُههلل وفععرهم وميهصهمُ   فرتمهلل ولا
 قلَل  ص  اسلهم وفعاقلهم. 

 
 مهومهُ  الَّ   يلس من مسص رآل الاآل انلاصي  ص فلراآلَج هللا وعه •

  و يف الاآل مر ي مما فسللهُ 
 فإصَّ معهم من فَلكرهلل ا ا استغكُ 

 وُُ  وَفلتكربهلل ا ا
 وَفظصآلمهلل ا ا َقوطُ 

 و  فَلَق، قصلههلل معصًَّقا اباُ 
 وفظنُّ  ص الَّ ما  وتَلههلل بر فهآل وا اآلهُ وقوتهآل وت بغهُ 

 ويلس بتأفل ي من هللا وتوفلقي معه. 
 فاا  وصمهلل بعلل هآل وما فعاسلهم.

 
َك بع  ساورآل نرابُ   •  اصما و َت ا  نللآل

 فه  َتُ 
 وفكرَت مبا جرىُ  

 اوتربَت  ا رُ 
 و خعَت جروًر ج ف ً  من اي رسآل وايتجربرُ  

 و.غهللَ  ق    أيبَههلل هبعاُ  
 فكر.  وف َبهلل األموَر اما هي ُوصَ 

 
 من تهللرآلَِّ من شياي  لههلل فكََّر فله ا غًا. •

 وحبَث ومَّا ف واآلجهُمن  ت َّ اي واَج فكََّر فله 
 ويو اصََّلههلل  يك سعواتُ

 وم صههلل من  ت َّ ايعصَم وايل ثُ



 
 

49 
 

 ومن  ت َّ احلرفَر ومل فت مَّلآل ايظصَم وايعلفُ
 فكََّر يف تلاي يلسلَح هو وا خروص  ترارًاُ

اههلل بعللهآل وجاه .  ومن  ت َّ مل  ههلل ور ى  نه فهلللَع هلل و  فؤبَههلل به ف َّ
 

 انه ق  فل و ايعملهلل سهًُ ف فسع هلل ألسلابي خارجري ون ا توقوُ   •
 وق  فلهلهلل ومٌل وق  ااص نعًلاُ  

ُبهلل هللَا هبعا اي وااآل اجلمللُ  فا
 اما يف احل فثآل ايس لح:   
ًُ  ههلل جعصتَ  ا  ما يصهم   سهلَ "ا  ُ  سه

ًُ  ا ا شاتَ  صَ  ْ احلَ  و نت جتعلهلل   ". سه
 

 ا ا قلَّ َ  ايضعلفهلل فق  ناَر  قوى معكُ  •
َ   فعما شااُ   واستكاَب  ص فؤ َفَك  و فقُو

 و نت   تلتكلوهلل ُفعهُ 
 وايعط تلكرهلل فله وُترضهلل ألجصهآل هو: 

 كُ رآلجصلوفقلاآل َ َق ف فَك الف مس َت يه أبص فوثآل 
 يلسَغ بعيك  قوى معكُ 

 وتلصاآلَم يه  مر ؟
 

 ستعرفهلل من ايتارفخُ •
 هعا   شخاًنا ولاقرً  مل و  مل أيخعوا تظَّهم يف ابرازآل  وماهلم وانُتاتمُ ص 

 وآخرفن ُرم   هللتلح هلم تكللقهلل  فكارهم ونشرهلل اجرامهم اما فرف وصُ
 وما زاَ  ايعاسهلل هكعا فعلشوص.. و  فعتربوص.
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 التدخي 
 

 اثعاصآل خكراص وص، ا نلاص: اهلوىُ وايععاُ! •
ًُ  –ومن   فعرفهلل خكَر اي خاصآل   وص، ايس رآل وما فلللههلل من  مراضي ووفلات؟ –م 

 ومو هعا فك ٌغ من ايعاسآل فسرُّ وص، تعاصلهُ
 ويلس هعا ا  من قلللآل اتلابآل اهلوى وا نرارآل وص، شربهُ

 ِّ 2018ُايلعر )من هعه  ايت خ آل  ايعا ي يوقفآل  لوِّآل يف اي وق   ارْت معظمرهلل ايس رآل ايعا لرهلل 

  ُشخص مصلارآل  حبوايل  فق َّرهلل ا  خع  يف ايعاملآل  و َُ  ص 
  !مصلار 7,5و ُهم  ايلاي آل  ايلكاصآل  من اُجايلاآل 

  !مصلار سلجار   5700) سعري  م فلتهصكوص الَّ و هن
 ايلجائرُ  من  وقابآل  مصلوص صنا  لوص توايلوخيصاآل 

 ُ جائرهمس يف ايعاملآل  م خني  مصلوصَ   11) توايل فكلئهلل  ُقلقري  الاآل و نه يف  
  !ايتل  بلل آل  وفلاتي   10) لهلل وتلجَّ 

 

 من ظنَّ من ا  خع   نه سلعجو من ا لاايرآل فهو .افلي و  ملا . •
 فإصَّ تكَم ايت خ آل ب  مكروهي وتراُِّ

 ترمتهُو اا أتاَ  ضررههلل يف جتارَب صللري ا غ ي ج ًّا  هَ  ا ٌغ من ايعصمااآل ا  
رار" و.غه.  حل فث: "  ضرَر و  ضآل

 فهو سلٌ  رئلليٌّ يإلنابرآل بلرصاصآل ايرئرآل واحلعجر  وايلصعوِّ وايص ر و.غها...
اتدد اث  نو  ايرئللددي ودد ؤ ا لدد هددو ايتدد خ   ويف اتسددائلري نشددرتا معظمددر ايسدد ر ايعا لددر  ص

 !من تا ت سرصاص ايرئر 90%
 وت هُوامثههلل   فكوصهلل من ت خلعهآل 

هلُل به سلااتُ ا  فإص ا  خَن واًُ  ما فكوصهلل )ارميًا ُ فلعكلهآل يغغهآل وفشربهُ فلُ 
 ويف ايللتآل فعللطهلل يف جصلتهآل وفتلعَّنهلل يف نلثآل اي خاص وايتصع آل بهُ مو  ص رائ َتههلل ارفهرُ

 فلعظرهلل ايله  و ُههلل وفقص ونه.
 فعكي يعيك  مهلر!وق  فكوصهلل هبعا سلًلا يف قتلآل بعضهم وهو   ف رطُ  و   
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 و يك وع ما فسابوص مبرضي خللثي   ق ََّر هللاُ
 وفكونوص ق  تعصموا معه وتربَّوا وص، ف فهآل يف هعه ايعاُ آل ايللار.

 فصلع َّ ا  خنهلل جوابَههلل يف فوِّآل احللابآل من ا صُ
  و يلتهللْ  ا  هللا وفهللقصوُ وفعسْح .غَههلل بعيك.

 
نهلل سلهلللأ هلل ون مايهآل فلَم  نلقه؟  •  ا  خاآل
  !ُو ر مصلارآل  700 عاه هلل ت  معامُتي سعوايًّ  ف رُّ  ايتل هلل 

 2018مددن هددعه ايلددعر ) ايتدد خ آل  ايعددا ي يوقددفآل  لددوِّآل يف اي امددا  ارتددْههلل معظمددرهلل ايسدد رآل ايعا لددرهلل 
. ِّ  

نهلل  فها ا لصم؟   فما ابيهللَك ت خاآل
 ما فائ تهللَك معه؟ 

آُل ايللارآل وسواآل ايعاُ آل وتصفآل ا ا .   انك   جتين معه سوى ا رضآل وايضررآل وافلا
َك فدددلَم  َك حممددد ي ندددص، هللا وصلددده وسدددصَم  ندددك ستهلللدددأ هلل ودددن مايدددآل    تدددتعصمهلل وتعتدددربهلل مدددن ادددُِّآل نللددداآل

  نلقته؟
 ا  مىت تتلوهلل هواَ  و  تتلوهلل ُفعك؟

 
 ث واملعاصرةاالت 

 
 بعلً اُيلس الُّ ماضي  •

 فهعا  ا غوص فلتم وص  فكارهم من رموزهم ايتارخيلرُ
 وواُاتآل  قوامهمُ

 و لظوص قسسهم و شعارهم ايق ميرُ
 وفتقوَّوص مبآثرهم ومعاقلهمُ

 وفتشجعوص بوقائعهم و ت اثهمُ
 وفعصاآلقوص وناايهم يف ن ورهمُ
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فعلر..  وفلعوص  وصاهنم وص، ثقافات ورقلر وقوملر ُو
 

 رآل ايَتاثآل استصَق، وتعاَّرُ من رتَل ا  جهلل   •
 واستمتَو وحبثُ  
 وقاَس وقارصُ  
 وتلكََّر واوتربُ 

 ومن رتَل ا  جهلل رآل ا لتقللآل وجَ  ايعمَل ابنتظارهآل من  و آل فوُِّ 
 وتوََّج رتصَتههلل ابي رسآل واجله آل وايتع ُ 

 وااتشَف و ب ب.  
 

 التبية
 

 ايسغار؛  يف تربلرآل  بآل من األ الاا ً    ا رهلل  األُِّّ  •
 هنار.  ألسصوهبا ايصكلفُ وتعاهناُ ومتابعتها هلم يللَ 

 . ُ وفكوصهلل تاضرًاروفعااآل  ُهفوجاآل  واألبهلل 
ف ُ  واحللغآل  يصتصق آل  وهعه ايلنُّ   وايَُت
 رص ُ  وهم اعوُي 

 ُ  وصفلتجللوص وميت صوص وفقصاآل 
 فايتعاملهلل معهم سهل.

 
 ايَتبلرهلل ابيق و آل  ا رهلل أتثغًا من ايقو . •

 وايَتبلرهلل ابيسور آل  ا رهلل أتثغًا من ايكتابر.
.  وايَتبلرهلل ابحلوارآل وايقسرآل  ا رهلل أتثغًا من ايلُر

 وايَتبلرهلل اب شار آل وضمغآل ايغائ آل  ا رهلل أتثغًا من ايتوجلهآل ا لاشر.
 وايَتبلرهلل بضربآل األم صرآل من ايواقوآل  ا رهلل أتثغًا من ايعظرفر.
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 .فكوصهلل من هعا اصاآلهابيعرب آل وايَتبلرهلل 
 

 من متكصلاتآل ايَتبلرآل ايقومير: ا تابعر. •
 فُ ميلُّ األبهلل من متابعرآل  و ُهآل و  فضجرُ

 و  فقو : انتهْت ملؤويلع بع   ص وصَّمتهم ايسُ !
هلُل فع رفوص بلروري ا ا  هللمهآلصوا وتهللراوا هكعاُ  فاألو 

 وخانًر ا ا ناتلوا  ن قاَا سلا ُ
 جغااًن فاس فنُ و 

 وايَتال هلل وص، ايكلغآل ومتابعتههلل فلهالهلل من مُتظرآل األبآل هلم وخيلاآلفهلل وصلهُ
 فإنه فكوصهلل معهم وفعااآلرهم ا ا .ابُ

 و  ب َّ من مشارارآل األِّاآل  فًضا...
 

 األسصوبهلل ايَتبوطُّ فتعوبهلل بتعوبآل األم جرآل وايكلابُ •
 وابختُفآل ايعمرآل وايتخسصُ

 ابختُفآل ايعوبآل وايكلقرُوتىت 
 وهعا فتكص هلل ثقافًر متعووًر واسعًر من ايَتبوف ُ

م يف هعا مو ايتوجهآل ايس لحُ  واصما زاُْت خربتهلل
 جن وا  ا َر يف مهمتهم ايَتبوفرآل اهلاُفر.

 
 فرٌق ب  من فضربهلل ابَعههلل أتُفًلاُ  •

 ومن فضربههلل انتقاًما. 
شآل هلل قلَل  ص َفضربُ   ما األو هلل فغهلل

 يلعصَم ا بنهلل خكأهُ
آُل األسايل آل األخرىُ   و ص وايَ ههلل مل فصجْأ ا  ضربهآل ا  بع  نلا

 وا ا ضرَب   فؤ طُ 
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 وفعظرهلل  فن فضربُ
 و  فك ر.

  ما ا خرهلل ا عتقمُ 
 فإنه  تاجهلل ا  ُروسي يف ايرمحرُ 

 و نو ي يف ايَتبلر. 
 

 لوفآل ا ا  خكأُمن ايَتبلرآل ايقوميرآل   ا ف جَر األبهلل ويَ ههلل  ماَِّ ايض •
 بل   ُّههلل وص، تضورآل ُصلهآل مو زمُئه؛
 يلتعصَم آُاَب ايرجا آل و نوَ  احل فثُ

 وفس  هلل الَّ مر ي ويً ا يه معه ا   ن قائهآل ا قرَّب ُ
 ا ا ااص ُصَس ن اقري  و وصم.

 وقلَل ايعهابآل   ُّههلل وص، ايلكوتآل وايلمابآل وتلنآل األُبُ
هلل يه ما    تظَههلل وصله برفق.وبع ههلل فل اآل

 
ههلل وصدد، ايلددرقرُ  و شددربآل ا مددرُ  و ايتددد خ ُ  و  • َ األبهلل ابعددَ هددل مددن ا عقددو آل  ص فددريباآل

؟  ايكعبآل وايغشا
َ  هعا وم صههلل يف تعصلمي ملاشري فإنه انٌُر ومعكرُ   ا ا وهللجآل

 ُ  ويكْن بشكلي .غآل ملاشري موجُو
 فعع ما فلرقهلل األبُ  و فشربهلل ا مرُ  و فكعبهلل  ماَِّ  بعائهُ 

 فإهنم فتعصموص معه الَّ ما سلقُ 
م.  فهو معصاآلمهمُ وهو م راآلهبهلل

 
 التعليم 
 

 ايتعصلمهلل يلس اًُما وت هُ 



 
 

55 
 

 ويلس مقتسرًا وص، اجابري ون سؤا ي  و تضوري يف ايلسلُ 
 ا عصمهلل احمللوبهلل فلتلل هلل معه ايكصلرهلل  ا ر؛ 

 ألنه فعكلهم مو ايعصمآل األخَُق واحمللَر وايَتبلرُ
 وروَ  ايعهضرآل وايتق ِّآل واحلضار ُ 
 وبعضهلل اجللا آل فكراآلههلل ايلهم ايعصم؛ 

 يلواآل  سصوهبم وخهللصقهم.
 

 فال التفاهم واالخت
 

 وقوٌ   اربهلل من وقو ُ  •
 وثقافٌر  وص، من ثقافرُ 
 وخربٌ   ا رهلل من خرب ُ 
 وبلاٌر خمتصلٌر ون بلارُ 
 وتوجٌُّه مغافٌر يتوجُّهُ 

 واترفٌخ صوفٌل مصيٌا اب تعاقضاتُ 
 وواقٌو فله مساحل.. 

 فكلف   فكوصهلل هعا  اختُف؟  
 يكنَّ ا همَّ تضللقهلل فجو آل هعا ا ُفُ 

 وتقصلمهلل قروصآل ا ساُِّ 
 وتلتلتهلل تس، ايع ابُ 

 ُ  يصخروجآل معه ا  تلاي مُئمي
 وتوافقي وسطُ 

َ  فله ضرٌر قصللُ توافَر فله نلٌو ا غ.  ا ا وهللجآل
 

  فها ا لصموصُ •
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عَدههللمْ }فقدو هلل هللا تعدا  يف ايلهدوآُل وايعسدارى:  ااههللمهلل اْيعآلصدْمهلل بَدْغلداً بَدلددْ ا جدَ ن بَدعدْ آل مدَ ا تَدَلرَّقدهللوا اآل َّ مدآل  {َومدَ
 [.14ايشورى: ]سور  
 تلً ا وتَلا.هللًضاُ   َزموا ا َُف واجل ا َ  ط  هنم 

ًُا واستكلارًا  ُووعا
 فُ تكونوا م َصهم؛

 وات  .ياُ تكوَص نتلجتكم 
 

 ابيووي ايعايتاآل وايواقعياآل ف ر هلل ا لصمهلل  ص ا َُف ايش فَ  واحنراَفههلل ون ملارهُ  •
ط ا  ايلغضااآل وايش عااُ   فُؤ

 وفقكوهلل تلاَ  ايوُاآل ب َ  ايونا ُ 
 و للهلل جعاَب األخوَّ آل ا سُملرآل ا  ساتري يصخساِّآل وايع ابُ 

 وفهللضعفهلل األمَر و  فقواآلفها. 
 

 يف خمانمري ب  ا لصم ُ  وعسرًااايَ   ص تكوَص  •
  و سلًلا يف شقاقي بلعهمُ 

  و تىت هامًشا يف خُفُ 
 فإنه فكربهلل وفعتشرُ 

 وفكوصهلل سلًلا يف ن ابي وفشلُ
َ يَك   احلقُّ فاي ِّْ جانَ  احلكمرُ وا ا تل َّ

 و ياآلْف ب  ايقصوبُ
 و نصحآل ايشأصُ 

 واتكْم ابيع  .  
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 التفاؤل واألمل
 

•  ُُ  ايتلاؤ هلل فلتحهلل يَك آفاقًا تصجهللها بعلسي صللري وو ِّي وب وصآل تُر
 وايتشاؤِّهلل ف لطهلل مهتَك وفعغصهلل وصلَك ايعمل. 

 اورْف هعاُ 
ههلل تعددددا :  لآل }واقددددرْ  قويددددَ َِّآل فَدْصلَدتَدوَاددددَّ ، ا ْوَ اَن   َوَوصددددَ َو مددددَ ا هددددهلل َِّهلل يَعددددَ َ  ا ا َاتددددَ للَدَعا اآل َّ مددددَ ن فهللسددددآل ل يددددَّ قددددهلل

 [ وتواْل وص، هللا51ُ{ ]سور  ايتوبر: اْيمهللْؤمآلعهللوصَ 
 فاألمرهلل اما ق ََّر هللاُ 
ُْ يف ايعملُ  فُ تَتَُّ
 و  جت ْب  ا هو قاُُِّ

 كُ وهو نعَم ايوالل.فاا تللهلل 
 

 التقليد والتعصب
 

    ت ُّ ايتعسَ  يألشخاصُ  •
 ا   ص فكوَص نللًّا  و خصللًر راشً اُ 

 ويكْن  ستلل هلل معهم و ُوو هلم. 
 امنا  تعسَّ هلل يص قُ  

 و َوضُّ وصله ابيعواجع. 
 ايتعس هلل يألشخاصآل فله آفاتُ 

 و  آفَر يف ايتملكآل ابحلق.
 

 يألشخاصآل يف فقهي  و فكري  و ُوو ُايتعس هلل  •
 فعلغي  ص فهللضَلَط ابيت امهم ابيكتابآل وايلعَّرآل واُجابآل ايعصمااآل ا لصم ُ

 وتلعاعي فكوصهلل ا يت اِّهلل ب فنآل ا سُُِّ
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 و  تكوصهلل هعا  تاجٌر  ُراجآل  مسااآل  شخاصي يف ا وضوبُ
ط ا  ن ابي وتشتتُ  وخانًر  نه فُؤ

 مسص ٌر  و قرابٌر  و قوملٌر ووصعلرُوق  خيايكههلل هًوى  و 
 فلت و هلل األمرهلل ا  وسللري وجاهصلري بعل  ي ون رو آل اي فنُ

 احلرفصآل وص، جتموآل ايكصمرآل ومسص رآل األمر.
 

فُتآل ايلعوفَر يصشعرآل وايصلاسآل وما ايلهاُ •  هؤ اآل ايعفن فعتظروص ا ُو
 وصُيلكونوا  وَ  من فقصاآل وص وفتشلَّهوص وفتلرجنوص وفتملَّع

 هم ايلرااروص من اجل اآل ا  ايعلثآل وايصع ُ
 ومن ا ضموصآل ا  ايشكلآل ايلارغُ
   وزَص هلم يف اجملتموآل و  مكانرُ
 ا  ايكوابَغ وايتجمعاتآل ايكا برُ

 فلسل وص ا ا ناَ  ايعاسهلل ويو مل فعرفوا ايلل ُ
فابُ    َفسص وص يلعااي وتعلاري ُو
 وا قاهي وايكازفعوهاتآل و خُقلاتآل ايشارب.بل هم جع هلل ايتغرف آل وايشائعاتآل 

 
 التوازن 

 
 اصعا فرف هلل  ص ف خَل اجلعرُ •

 ويكن ام  ومايعا متلاوتٌر ومتعاقضر!
 فكلوهلل  ت ان نلاًتا وميلي وص، فاتشر!

 وفعملهلل آخرهلل يعلايهآل وفتع هلل ويكْن   فؤَمنهلل . رههلل وخلانته!
 واي وو آل ويكعه ق  فقلو وفعلاآلرهلل وفقوهلل يف  وراضآل ايعاس!و.غههلل من  هلآل ايعصمآل فهتمُّ ابيعسحآل 

 وا كصوبهلل يف شخسلرآل ا لصمآل ايتوازص.
 ايعصمهلل مو ا شلر.
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 وايعملهلل مو األمانر.
 وايوويهلل واحلكمرهلل مو ايرفقآل وايكصمآل ايكل ..

 
 التوكل 

 
•  ُ   فها ا ضكرا

 قواآل اميانَك اباُ 
 و تلْن تواصَك وصلهُ 

 فق  تصجأهلل ا  ايللاترآل يتعقَع نللَك من ايغرقآل وفكوصهلل تتلهللَك فلهاُ 
 امنا هي وعافرهلل هللا  وً  وآخرًاُ 

 وما ايوسلصرهلل ا  سل ُ 
 اص شاَا هللا  نلعهُ 
 واص شاَا  ملكه.

 
 الثبات
 

 احللا هلل مصلاٌر اب واقفُ •
 وهي ب  توافقي وتعاقضُ

 ا صت ِّهلل نات هلل مل   اثبتُوا لصمهلل 
 وهو ا يت اِّهلل ابيس قُ

 واي لاتهلل وص، ا وقفآل احلقُ
 ويو ااص وت ه.

 وهو فلتم ُّ ايس َق واي لاَت من مساَُر موثوقري فكمانُّ ايلها ُتاًماُ
  وهلهللا اتابهلل هللا تعا .

 وفؤَجرهلل وصله. وهو فَ لتهلل وص، موقلهآل بقو ي وو ُِّ
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 واملعرفة الثقافة

 
 ا راهلل   فت قفهلل من اتابي وات ُ •

 و  ُموورآل ات ُ
 ويكعههلل فؤسسهلل ثقافَتههلل وص، وصمي متمكنُ

 وقاو  ي قوفرُ
 تىت   ف فَ  من  طاآل اتابي فقرؤه.

 ف فتابوهلل اجل ف ُ
 وميألهلل ايلرا.اتآل ا عرفلَر ايع فشكو معها اب كايعر.

 م قًلاُومن ُجَو يف مكتلتهآل ُواوفَن ايشعرآل وت ها   فكوصهلل 
 بل هاواًي يصشعرآل ومتعواآلقًا.

 وم صههلل من ُجَو اتَ  ايرايضرآل  و ايلعوصآل  و اجللويوجلا...
 

 ايعصوِّهلل واألخلارهلل ا غ ُ  •
 من ايق ميآل واحل فثُ

 فانظْر فلما فعلعكُ وُْب سواهُ
 وشيٌا   تهلللأ هلل وعه   َتلأْ  وعهُ و  تل ْث فلهُ

 تعرفهُ فاحبْث فلهُفهعا  ايك غهلل مما فعلعهللَك و  
َت  ص تعرَف نعوَف  هلآل ايلاصلآل واجتاهاتمُ  وا ا  ُر

 فاقرْ  وعهم يف ات آل  هلآل ا مياصآل وايعصمآل وايعملُ
 تىت   تتصوََّث بضُ تي وتضكرَب من شكو .

 
 نات هلل األفقآل ايضلقُ  •

 هو ايعط  كمهلل وص، ايعاسآل من خُ آل ما فرى من انفع آل بلتهُ  
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 هآل وبص هُ   و  توا آل بلات 
 و  فكوصهلل حملكًا أبتوا آل ا خرفن يف بلااتي وبص اصي  خرىُ  

 وا ا ورَف بعَضها مل فتلْو هلا ن رههلل ومل فلتوولهاُ  
 فتكوصهلل  تكامههلل فجًَّر انقسًر  و مض كر!

 
 الثواب والعقاب

 
 قْل اصمًر صللًر واالْ  هبا  جرًاُ •

 وانسْح  خاَ  ا لصَم واالْ  هبا  جرًاُ
ُبهلل ا  هللا واالْ  هبا  جرًاُ  وا
 وانَه ون معكري واالْ  به  جرًاُ
 وقْل اصمَر تقاي واالْ  هبا  جرًا.

 مواضوهلل ال آل األجورآل ا غٌ  يف ُفنآل هللاُ
 فلها ايلهلهلل وايسع هلل وما بلعهماُ

 ووصلها  جٌر الغ.
 اهنا ايرمحرهلل ايعظلمرهلل من رباآل ايكوصآل بعلاُهُ

 اجلعرُفرف هلل هلم ُخوَ  
 فكوىب  ن استجاَب ألمره.

 
 من الَ  خغًا جوزَط وصله ج اًا تلًعاُ  •

 ومن ااتلَ  شرًّا جوزَط وصله وقوبر. 
 هعا هو مل اصهلل ايع  . 

 فاورْف نللَك بعللكُ 
 وما تعمصههلل  و تتكصمهلل بهُ 

 وما ستجاَزى وصله.
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 اي من فعتظرهلل رحًبا يللر ُ •

 فرًتاُ و ا َر سعاُ .يو رحبَت اجلعَر ستكوصهلل  ش َّ 
 واصما  جن َت  وماً  تهللرضي هبا ربَّكُ

 تسصَت وص، تلعاتي  ا رُ
 واقَتبَت من اجلعرآل  ا رُ

 وارتقلَت يف ُرجاتا  ا ر!
 

 ا ا قلضَت تقَك بع  ايعملُ  •
  هَ  وعك ا ٌغ مما جت ههلل من تع . 

 انه اتلاٌس نللياُ  
 وشعوٌر ابيراترُ  

  ا ف خلهلل يف رنل  ُ  
 وفلل هلل معلشتَك يف ا لتقلل.  

 وهكعا فشعرهلل ا لصمهلل بع   ُااآل الاآل صاوري وولاُ ُ  
  ا ف خلهلل يف تلابآل تلعاتهُ  

 وص، ومصهُ   ثواابً ورائهآل وفرجو من 
 ُيف ملتقلصهآل احلقلقي

صفهلل وو ه.   وهو فعصمهلل  ص هللا فعكلهآل  جرَههلل و  خيهلل
 

َك  •  ا ا  خكأت؟هل تلمحهلل بعقابآل نللآل
 سواٌا  مس َت  ِّ مل تلمحُ

 فإص يكلاآل وملي اجيايباي  و سص ي ثواٌب  و وقابُ
 وست اَس هلل وصلهُ

  ما ا ا واه َت هللَا  ص تقصَو وماا  نت وصله من خكأُ
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 وتعلَ  احلقوَق ا   هصهاُ
 فإص ربََّك ولوٌّ ارمي. 

 
 من فارَق احللاَ  فق  ُخَل يف واملي آخر.  •

 .  وين فهللَتَ  مهًُ
 انه فعتظرهلل  ص فهلللعَث بع  تلا ي يف ايقربآل  هللارآلَِّ فلها  و وهللعاآلبُ 

 ف تلاٌب ُقلٌق وص،  قوايهآل و فعايهُ 
 وسصواهآل ووُقاتهُ 

 ومواقلهآل يف احللا آل اي نلا؛ 
 يلهلل َكَم وصلها ابيرفضآل  و ايقلو ُ 

 جلعرُ ويلهلل اَب اب
  و فهللعاَقَ  ابيعار.

 
 ُ امياانً ُْ ازَُ  •

 وارتقآل أبومايآلَك ايساحلرآل  فها ا لصمُ
 فإص اجلعَر ُرجاتُ 

    حت ُّ اجلصوَس ا   نللااآل هللا ا سكَل ُ
 ون لَر  ويلااآل هللا ا قرَّب ُ

 وزايرَ  ايعصمااآل واي وا آل واجملاه فن ا خصس ؟
 مبكانآلَك ب  هعه اي رجاتآل ايعظلمرُ اهنا فرنٌر يف اي نلا  ص تلكرَ 

 يتضاوَف من جهوآُلَ  ا سُملرُ 
 وت فَ  من رنل آل تلعاتكُ 

 يَتتقَي يف جعاصآل هللا  ا َر و ا ر..
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 اجلدال واحلوار 
 

 من  ُبآل ايكُِّآل  ص تعكَي ُاً  حملاورآلَ  يلتكصمُ   •
 ومن استأثَر ابيكُِّآل فق  ا.تسَ  تقَّ ا خرُ  

َُ فرفَو نوتهُ ويغطُ و  ُ    ومن زا
 فق  ُ َّ وص، نلسي مرفوضري ملغوضرُ  

 واص ااص  ا وصمي  و معس .
 

   تهللكآلْل توارَ  مو من جتاُيهُ •
 تىت   فت وَ  األمرهلل ا  خسومري وبغضااُ
 وتافْغ وص، وتغ آل اهل واآل وايعسحآل وايشلقرُ

 ألنَك تقس هلل ه افَتههلل   ايتضللَق وصله وا.اظتهُ
 وفكوصهلل  يك  فضَل يتهلارآل نللهآل ا  ا ستجابرُ

 فلايصكفآل وايرفقآل فَص هلل هو ا خر..
 

 ا ا ر فَت توارَ  مو شخصي فتجههلل حنَو اجل ا آل وا ساِّآل فَ وهُ •
 ايرُاآل ا لاشرُوتىت يف ايكتابرآل فكوصهلل  سصوبهلل بلاصآل احلقاآل  فضَل من  سصوبآل 

 وا ا ااص ايقائلهلل مشهورًا ابحنرافهآل فلشارهلل ايلهُ
 وا ا ااص .َغ  يك فاألفضلهلل  ص فكوَص ايرُُّ .َغ ملاشرُ

...  من اببآل ما اب هلل  قواِّي
 فإص ايعلَس تتأثرهلل هبعا وتتعغهلل وتلتجل هلل  ا رُ

 
 اجلرمية واجملرمون 

 
 تللهلل ا نلاصآل ا غ !  •
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هلُل َفظهرُبعضهللها خليٌّ     فكا
هلُل  هللَلا!  وبعضهللها معقٌَّ    فكا

 وخانًر من ُرم  امتهعوا ا جراُِّ
 وتلععوا يف تعللعآل جرائمهمُ 

 يف خلااي وظُُِّ 
 وناروا فعلشوص بلععا واأهنم ملا وصُ 

 وهم ُرموص خكغوص. 
 

َ اجملرِّهلل ب  ا جراِّآل وايرمحرآل  ختاَر ا جراِّ؛ •  يو خهللغاآل
 تكص هلل  يكُألص نلَلههلل 

 ووقصههلل اجملرِّهلل ميصي وصله هعاُ
 وهواههلل فلتعجصههلل يف  يك.

 فكْن  فها األبهلل وص، نصري ملاشر ي أبو ُ ُ
ُا فعشؤوا وص، ا جراِّآل والاآل وملي سياُ  يا

 وجعاآللهم  ن قاَا ايلواُ
 فإص هلم ايتأثَغ األارَب بع  األسر .

 
 اجلرميرهلل وجٌه بشٌو يصظصمُ •

 ايوجههلل يلشمَل  ا َر من شخصُوق  فتَّلوهلل هعا 
 بل شعًلا وشعواًبُ

 وع ما فتلصَّمهلل احلكَم صا.لٌر سلااٌ  ُرُِّ
 فَدَص هلل يف ُِّآل شعلهآل وفغ رهلل َّبغانهآل وفلتكهلل آبخرفنُ

 و  تلكنهلل نللههلل ا   عاظرآل ايقتلآل وايتشرف آل وايتععف .
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 اجلمال
 

 اجلما هلل يف ايلمااآل واألرضُ •
 ويف ايرباآل وايل رُ

 ا نلاصآل واحللواصُويف 
 ويف اجلل آل وايرو ُ

 و همُّ من هعا اصاآلهآل ما مل تره! 
 وهو ُجا هلل هللا وجُيهُ 

 خايقآل ايكوصآل وما فله من تهلللني وُجا ي وهباا! 
 

 يو ااص اجلما هلل معظرًا وتَ ههلل يعهلللَي واضم لَّ  ثرههلل بع  ت ُ  •
 ويكعه نظٌر انفٌع وومٌق نلليٌّ  و أتثغي قوطاُ 

 ه ايعلسهلل بعواصلها ونوازوهاُ تتلاولهلل مع
 وحتتلغهلل أبنوارهآل واشراقاتهُ 

 وا اااتهآل وملاهلمهُ 
 وق  فلق، أتثغههلل م  ُ 

 وق  ميت ُّ ا  آخرآل ايعمر!
 

 اجلما هلل احلقلقيُّ اتٌج معقوٌُ وص، رؤوسآل األصهارُ   •
 وتكوصهلل نلوسهم نظللًر ُجلصًر اعيكُ 

  ما .غهللهم ممن خايَلهمُ  
 فجماهلهللم شكٌل ومظهرُ 

   فتجاوزهلل ما فراههلل معهم ايعاسُ  
 وتكوصهلل نلوسهللهم مظصمًر ااش رُ  

 وص، .غآل ُجا آل شكصهم.
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 اجلهاد 

 
لَت فلها  و ههلل متُ •  يلَت خاسرًا يف معراري  هللنآل

آُل وتسَّصَت األجرُ  فق  استجلَت يع ااآل اجلها
 فا همُّ  ص جتاه ُ

 وتعتسَر ي فعآلَك ووآلرضكُ
 ومل فقارصآل هللاهلل اي واَب ابيشهاُ آل وتَ هاُ

 بل إبنلاقآل ا ا ُ وابيقتا آل  فًضاُ
 فقو هلل جلَّ يف وهللُه:

ََتَى  } ََِّ اشددْ َِّآل فَدلَدْقتدهللصددهللوَص  اآلصَّ ا لآلللآل ا اتآلصهللوَص يفآل سددَ صَّ هلددَهللمهلل اجْلَعددََّر   فدهللقددَ َواهَلهللم أبآَل ههللْم َو َمددْ عآلَ   َنلهلللددَ ْؤمآل َن اْيمددهلل مددآل
 [.111...{ ]سور  ايتوبر: َوفدهللْقتَدصهللوصَ 

 فاألجرهلل وص، ايعلقرُ وايقتا ُ
 بَغضاآل ايعظرآل ون ايعسرآل  و و مه.
 احلراسرآل يف ساتاتآل اجلهاُُبل فكوصهلل هعاَ   جٌر الٌغ تىت يف 

 ويو مل  سلآل ايقتا ُ
 و وسوهلل من هعا اصاآلهآل  ص ا لصَم فهلل ابهلل وص، نلاآلتهآل يف ُتيناآل ايشهاُ آل يف سلللآل هللا تعا ُ

 ويو ااص وص، فراشهُ
 فما  وسَو رمحَتههلل سل انه!

 
 احلذر
 

 ومٌل واتٌ  من ب   وما ي ا غ ي يصمراآل ق  فهلل خصههلل اجلعرُ •
 القي اص ي اشت َّ به ايظمأُ

 وق  فهلل خصههلل ومٌل ايعاَر وهو    ل هلل يه تلااًبُ
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 ا لسآل قكري ومعوآل ايكعاِّآل وعها تىت ُتوت.
 فصلكْن قصلهللَك معصًَّقا اباُ

َُ وايتوفلقُ  واصصْ  معه ايل ا
 تىت تكوَص وص، بلاآلعري من هعه األوما ؛

 يَت فَ  من َتَلعآلهاُ
 وحَتَعَر سلَاها.

 
 )ايقاتل ُ    اايَ  وايوسطَ  •

 فإنه ق  فكوصهلل وسكًا ب  تقاي وابصلُ  و امياصي والرُ 
 و  وسكلَر يف هعاُ

 فا مياصهلل اصُّههلل تق:  ويههلل و وسكههلل وآخره. 
 واحلقُّ اعيك.

ؤهللَ اآل َوَ  اآلَ   وق  ونَف هللا تعا  ا تعبعب  ب  ايكلرآل وا مياصآل }  ؤهللَ اآل َ  اآلَ   هَ   {ُ  هَ 
 أبهنم  هلهلل نلاقي وضُ ُ 

 و هنم يف اي ر آل األسللآل من ايعارُ 
 فُ تهللقللهلل وسكلتهللهم ايع اخَتووها ألنللهم هكعاُ

 ُ  ألص ا سَُِّ اصَّههلل تقا
 ومن خصَط ب  ا سُِّآل و.غهآل من معاهجآل ايكلرآل وايضُ ُ

 فأخَع من هعا و اَ  مبا خيايفهلل اي فنُ 
 ا ومن  اَ  شلًااُ  و ترَ  من هعا شلاً 

 فق  ضلاُ
  فنآل وزاًن! ص امن فسصي وفسوِّهلل ومو  يك خيصصهلل يف انتلابهآل ا   ت ابي وصمانلري   تقلمهلل ي

 و  فقللهلل هللا من ولاُهآل ومًُ ا  ا ا ااص خايًسا. 
 

 فقويوص انه   أيىَب ايكرامَر ا  يالمُ •
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 وَمسل  ُو قو : شرَط   ا تكوَص هعه ايكرامرهلل مهللغرضًر 
 ا كومري ظا ري تكرِّهلل ااتًلا ق فرًا  و وجلًها  ا مسعري تلعري يتكلَ  نوَتههلل  و أتفل هُ

 فرفضهلل جائ  ي اهعه فكوصهلل و ًَّ  وارامرُ
 وقلوهلهللا فكوصهلل قلً ا يه!

 
   تلتشه وا أبقوا آل ايعصمانل  وقاُ آل ا شرا  وا ص  فنُ  •

ط هعا ا  رفعرآل شأهنمُ   خشلَر  ص فُؤ
ُا فكربوا يف ولوصآل  صلايكمُ   ويا

 فلقرؤوا هلمُ 
 ف فقت وا أبفكارهمُ 

 وفروهم م َل وصمااآل ا لصم ُ  و  فضَل معهم!
 

 ايعلاتهلل ا للثهلل   فعكي ا  مثرً  خلل رُ   •
 فاتعْر ممن نشأَ يف معلتآل سواُ  

 فإنه سلكوصهلل مس واًب أبفكاري ملمومري وسصوالاتي خلل رُ  
 وا ا مل تعرْف معلَتههللُ  

 فانظْر ا  اصماتهآل وترااتهُ  
 ونظراتهآل و ن ابه. 

 
 احلرية
 

 ايلج هلل هو سج هلل ايصلاصُ •
ًُا يف اير طُايعط   فلتكلوهلل  ص فقوَ  احلقَّ وق  آاتههلل هللا رشً ا   وس ا

ُا فَعكَق يلانهُ َن جل ههلل يا  فإ ا تكصََّم سهللجآل
 فساَر تللَس اجلل آل وايصلاص.
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 وما  ا َر سجعاَا اير ط يف بُُان اب عك ايواسوآل وايس لحآل يهُ
 وهم سجعااهلل ايصلاص!

 

 تتمكَّ  ص تتكصَم يف معكقري   فهلللَمحهلل يَك فلها ابيكُُِّ  •
  ي تلتكلوهلل  ص تتكصَم فلهاُ فإ ا ونصَت ا  معكقري تر 
  هلْت وعك تصك اير.لرُ 

 ألنك تلتكلوهلل  ص تقوَ  ما شاَت يف  طاآل وقت! 
 يق  شلعَت من احلرفرُ

 فامتألْت نللهللك!
 

 احلق والباطل 
 

 ايتشلثهلل ابحلقاآل يلس نشازًا مهما وظَم شأصهلل ايلاصلُ  •
ُ  ومهما قلَّ ايتعاملهلل ابحلقا
 تقاُيق  قهللتآلَل هابللهلل وهو وص، 

 وقابللهلل مل فعتسْر  بً اُ 
 ب يللآل ومصهآل ايشائنُ
 ون مهآل وص، فعصه.

 هعا ما فعرفههلل  هلهلل األُايصآل ُجلًعا. 
 

 ا لصمهلل   فعان هلل احلقَّ ويو جاَا من مس ري .غآل ُفعهُ  •
 ُ  ألص ما ااص تقًّا   خيايفهلل ا سَُِّ  نًُ

 فهو ُفنهلل احلقُ
 حلكمُويكنَّ هعا  ظروفًا تق َّرهلل فتتصلَّسهلل اب

 وتا تي حتلطهلل به  ثعاَا أتُفتهُ 
 فعرفها  هلهلل ايلقهآل وا رب آل وايعرفُ
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   جيصَ  ملل ً   اربُ تىت
  و ياُ فسك َِّ حبقوقي  خرىُ 

 اما فهللعَسحهلل بع ِّآل استعما آل ُوااي جل ي  ا فلللههلل من  وراضي جانللرُ 
لًر ون ل رُ  ويتكوَص أتُفتههلل معاسآل

 احلكمآل ويو ااص تقًّا. فلهللعترَبهلل هعا وع  
 

  فتها ايعلسهلل ايععل  ُ  •
 تعاَّرط  ص ايرجوَب ا  احلقاآل فضلصٌر وظلمرُ 

 ت  ُّ وص،  وبري وتعقُّلي ومراجعري يصعلسآل وحملَّري يُستقامر. 
 وايلواهلل وص، من وانَ  و ىَب ا نسلاَب يص قاآل ايواضحُ 

 انه   فضَ كهلل سوى وص، نللهُ 
 ويلوف فَصَق، ج اَا نععه.

 
 ايلاصلهلل احنراٌف ون اجلاُ ُ •

 فراههلل نات هلل ايلكر آل ايلصلمرآل  ووَج فلتجعَّلهُ
 وفراههلل نات هلل ايلكر آل ا شوَّهرآل معاسًلا يه فلتَّلعهُ

 فكوصهلل من ايَتبلرآل وايللارآل احمللكر. وتشوفههلل ايلكر آل .ايًلا
 

 احلقوق 
 

َك ا ا اعَت وص، تقاي ما استكعتُ •  انتسْر يعللآل
 فإص هللا تعا  فقو : 

رهللوص{ فَن اآلَ ا َ َناهَبهللمهلل اْيلَدْغيهلل ههللْم فَعَتسآل
 }َوايَّعآل

 . [39 ايشورى:سور  ]
 ايعفن ا ا  ناهَبم ظصٌم واج افُ   ط: 
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همُ   انَتسروا ألنللآل
 وانتَقموا ممَّن ظصَمهمُ  

 ومل فكونوا واج فَن    ااُ  
 وهم اْص شاؤوا وَلواُ  

 قاِّ.  تو.غهللهم ق  فتجاوزوَص يف ا ن
ُ  وا ؤمنهلل و ف هلل ايعَّلسآل     فهلللَتَع ا

 فإ ا َقَ َر ولا.
 )ايواضح يف ايتللغ . 

 
 احلالل واحلرام

 
 تكوصهلل نعلًر وص، ا لصم؛ب افرهلل ارتكابآل حمرَِّّي  •

 ألنه فعصمهلل  ص هللا .غهلل راضي وعه هبعاُ
 ويكعههلل بع  ممارستهآل خيفُّ وصله؛

 ألص قصَلههلل .هللكاآلَي براصُ
 وهو ايغكااُ ايعط ميعوهلل ايعظَر يف احلقاآل  و اتاآللاَوهُ

 ف فتكورهلل األمرهلل تىت فسعَ  وصله فراقهُ
هلُل وصله وفسغهلل مُزًما يهُ  فلعتا

َش، يف خاُتتهآل  ص ميوَت وصله.  وخيهلل
 

 احلياة واملوت 
 

 تلاٌ  ب وص وصمي ونظاِّي هي تلا هلل اهلمجُ •
 واوٌُِّ ب وص قواوَ   كمها ايس قهلل فك رهلل فله ايظنُّ وايت وفرهلل وايلاصلُ

 وقضاٌا ب وص حترط ايع  آل مسللٌر يصوصنآل واجملتموآل أبامصهُ
 وترفٌر بُ ضوابَط فوض،ُ
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وههلل ايشعوبهلل موٌت هلم.وظصٌم     تُر
 

 انظْر فلما ترا هلل وصله يف تلاتكُ •
 وتعلقهلل فله من وقتآلَك وومر ُ

 وتتصعَّ هلل به وتعصاآلمههلل .غ ُ
 فإنه فكوصهلل فله  ا رهلل تلعاتآلَك  و سلااتكُ

 وهللا فقللهلل معَك ما وافَق ُفَعههلل وخصهللَص يوجههُ 
 وفَع  هلل فلَك و  فظصمهللكُ
 فُ ف ف هلل من وقوبتكُ

 فَعقصهلل من ثوابك.و  
 

 احللا هلل   تسلو يَك وص، صو آل ا طُ •
 مهما تاويَت  ص تع اآلَ  شأنَك وتلواآلَط ما تويكُ 

 فإص ملاجآتآل ايق رآل تانصٌر ُوص سابقآل وصمآلَك وت بغ ُ
 وهللا فلتصلَك ابيلقرآل وايغكُ

 واجلاهآل وايضعرُ
 وايس رآل وا رضُ
 وايلعاُ آل وايكآبرُ

َك وتلتللَق من سكرتكُيتتعلََّه ا    نللآل
 وتعصَم  ص هعا  رابًّ فتسرَّفهلل يف ايكوصُ 

 ويف تلاتآلَك وتلا آل ايعاسآل اصاآلهمُ
 شاؤوا  ِّ  بَواُ 

 ورضهللوا  ِّ سخكواُ
 و نه يلس الُّ ختكلطي معهم فت ققهلل اما فرف وصُ 
 و ص تق فرهم ألموري ملتقلصلري ما هي ا  ظعلر. 
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ًُّ مل تكمانَّ تىت  •  تهللشَل،ُ ا ا اعَت معت

 وا ا اعَت جائًعا مل ترتْح تىت أتاَل وتشلوُ  
 وا ا اعَت و اًب مل تلكْن نللهللَك تىت تُقَي ومًُ وتت وج.. 

 وهكعا.. 
 احللا هلل اصُّها نقٌص وتاجر...  

 وحبٌث وا ٌ  ونربُ
 ورجاٌا وانتظاٌر و مل!

 
 وقً ا نلللرُاحللا هلل تسع هلل وص، اجل وبُ وا ائفُ وا تكاسلُ وَمن فشكو  •

  ما ا ؤمنهلل فق   و َّ يكلاآل  يك قوَ  امياصُ ونربًاُ وتلصلًما بقضااآل هللا وق رهُ
 وفَعتربهلل احللاَ  مل ااًن يصمعافلرآل وص، ا غُ
 وا مت ا آل ألتكاِّآل اي فنآل واي وو آل ايلهُ

 و هنا م روٌر يص لعاتآل يصلوزآل َّبعاتي وايلاتُ
 فلعملهلل و  فتكاسل.

 
  ُيصساحل  رمحرٌ  ايلجأ آل  موتهلل  •

  ُهبم ورفقٌ  وختللفٌ 
  ُوص  هم ا عقكعوص ا لتع ُّ ا

  ُا ظامل ورُاآل  ايتوبرآل  وجت ف آل  فسااآل   ا افُ  تاجوص 
  ُ.غهم ّبُفآل 

 .هللا وص، ايلاسق  .ض آل  ويعا ااص من آاثرآل 
 سور آل ص .من  30تللغ رو  ايللاص يصعُمر امساولل تقيُ وع  تللغآل ا فرآل  )نقًُ من
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 احليوان 
 

 ايكص هلل ا ا قاَِّ سل ههلل قاَِّ معهُ  •
 اتَتاًما  و حتلًر يهُ 

 ورمبا يلكوَص جاه ًا يتأُفرآل صصلهآل وع  تاجتهآل ايلهُ
 بل فت مَّلهلل ا تاوَ  وفلافرهلل معه ويو مل فهللكَصْ  معهُ

 وفتأملَّهلل ا ا مهللعو!
 وايقطُّ   فقوِّهلل مو ناتلهُ 

 وا ا قاَِّ فص اجري يهُ
 يلصعَ  معهُ

  و  مًُ يف  ص فكعمه.
 و  فلكرهلل يف ايللرهلل معهُ

 بل فلَق، تللَس ايللتآل تىت أييَت ناتٌ  آخرهلل يه فلجايلهُ
 ُوص اوتلاري يساتلهآل ايق مي! 

 اهنما نوراتص متضاُاتصُ
ص ايوفاَا من جان ي وا سص َر من جان ي آخرُ  مي ُا

  و ايل ااُ واألاننلر!
  ا نس!وهو شللٌه بعواملَ يف

 

 اخلبة والتمرس 
 

هلُل فكتللوص ا ربَ  مععهلل نغرهمُ   األو 
 وع ما فلتمعوص ا  ايقسصآل ايشعللرآل واحلواُثآل ايتارخيلرُ 

 من قللآل األبآل واألِّاُ واجل اآل واجل َّ ُ 
 ووع ما ميارسوص األوماَ  ايل وفرُ 
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 وفؤُُّوص واُاتي ُجاولًر يف مواسَم وجتمعاتُ 
 وهم فتعجلوص من األخلارآل ايلابقرُ 

 وايلكو تآل ايرائعرُ وا واقفآل ايشجاورُ 
 وفَتبَّوص وصلهاُ وفت مَّلوص هلاُ وفقصاآل وهنا.

 

 اخلشية
 

 تعوََّ  رسو هلل هللا نص، هللا وصله وسصََّم من "و ي   َت مو"؛ •
 وص، قصَّرآل ا شوبآل  تلااًنُ ألص و َِّ ايلكااآل ف  ُّ 

 ووص، قلو ي يف ايقص .
 ووع ما تتقرَّبهلل ا  هللا ابيعارآل واي وااآل وايلجوآُل صواولًر وتلًّاُ

 خيشوهلل قصلهللَك وَت موهلل ولعهللك.
 

 اخلري والشر
 

• ُ    فعكرهلل  تٌ  صريَف ا غآل وايشرا
 واحلقُّ خٌغ وايشرُّ ابصلُ

 ايلوفَّرهلل وايلكر هلل ايلصلمرُوهعا األخغهلل تلغضههلل ايعلسهلل 
 ومو  يك فصه  تلاب: قاٌُ  وُجوٌب .لغ !
 ومن ا ؤسفآل  ص فقا : اهنم  ا رهلل ايلشر!

 [.103{ ]سور  فوسف: َ ْا َدرهلل ايعَّاسآل َوَيْو َتَرْنَت مبآلهللْؤمآلعآل َ  َوَما}
صُّوَ  َون َسلآلللآل } َِّآل َواآلص تهللكآلْو َ ْا َدَر َمن يفآل اأْلَْرضآل فهللضآل  [.116{ ]سور  األنعاِّ: ا
 

 يف هعا ايعاملآل ايك غهلل من  بوابآل ايشراآل ملتوترُ  •
 وايك غهلل من  بوابآل ا غآل مون  . 

ُا فصجها ايعاسُ   وا ؤمعوص ا تقوص جيته وص يف ا.ُقآل  بوابآل ايشراآل يا
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 وف ووص ا  فتحآل  بوابآل ا غآل يل خَصها الُّ ايعاس. 
 ورتَم هللا من  واهَنم وص، ا غُ 

.  وارََّه ايلهم ايشرا
 

اُ  •  اجلرائمهلل ا للرهلل وا كشوفرهلل نارت ا غً  ج ًّ
 وا  ابهلل وا كرهلل وايعلاقهلل ايللاسيُّ يف ايلاترآل اي ويلرآل اعيكُ

 وم صههلل اراُ هلل ايشراآل وا فقابهلل اب خرفنُ
 وا وت ااهلل وص، األموا آل أبفان ُ

 األمورُو.غهلل هعه 
 اا خ اآلراتآل واجلعسآل وا .تسابآل وا جتارآل ابيلشرُ

 وتىت ايصع آل ابأل.عفرآل واألُوفرآل من قللآل شرااتي وا لري مرخصي هلاُ 
 بعضهللها ملروٌض وص، ُو ي وشعوهباُ

 الُّ هعه تععرهلل ّبكور ي وملتقللي  سوَُ يإلنلانلرآل ما مل تهلللت ر ُ
 فع ن يف واملي سياي ج ًّاُ

 ُوتاضري ولن
 وتعاملي موبوا.

 
 الدعاء والذكر 

 
 ُ يناي رباآل  نت ا غلثهلل فأ.  •

 و نت ايرتلمهلل فارمحينُ 
 و نت ايرازقهلل فارزقينُ 
 و نت ايشايف فاشلينُ 
 و نت اهلاُط فاه ينُ 
 و نت ايعصلمهلل فعصاآلمينُ 
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 و نت ايوهابهلل فهْ  يلُ 
 و نت ايكرميهلل فأارمينُ  
 و نت ايغينُّ فأ.عينُ 

 و نت ا ع ُّ فأو َّين ب فعكُ
 و تيآل قص  بكصماتك.

 
 ايصهم قواآلان ا ا ضعلعاُ  •

عَّا ا ا خلعاُ   وآمآل
 واتلظعا ا ا تواصعاُ 
 وانسران ا ا جاه انُ 
 ووصاآلمعا ا ا جهصعاُ 
 واه ان ا ا ضصصعاُ 

 وس اآلُان ا ا  خكأانُ 
 وتقلْل معا ا ا  صععاُ 

 تلعاُ وا.لْر يعا ا ا 
 وارمحعا ا ا توفلتعا. 

 
 اي رابًّ مَصكُ اي اهلًا وهلللآل ُ اي واًُ  َتكمُ  •

مُ   اي بسغًا َوصآلمُ اي خلغًا َورفُ اي يكلًلا َرتآل
 اي خايًقا بَر ُ اي رازقًا  وك،ُ اي .افرًا َ.لرُ

ًُ وُ وجلاُ   اي تلًّا   ميوتُ اي جصل
 اي .علًّا ون ايعا  ُ

 َت فينُ وت لاآلتينُ وترمحينُ وحتشرين يف زمر آل ايساحل ُ سأيهللَك  ت 
وَس األوص،ُ اي ربَّ ايعا  ُ اي  رتَم ايرامح .  وتلكعين ايلُر
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 ايصهم ارمحعا وااتلعا من ايلائ فنُ •
 وا.لْر يعا انك خغهلل ايغافرفنُ

 وامعْن وصلعا بلضصآلَك اي  رتَم ايرامح ُ
 احملروم ُو  جتعصعا من 

عا برمحتآلَك فوَِّ فهلللَع وصُ    وجناآل
 واجعصعا من  هلآل ايلم آل ا قلوي .

 
 ايصهم ارتْم ضعلي فإنه   قوَ  يل ا  بكُ •

 واه ين ألتلنآل األوما آل و تلنآل األقوا آل فإنه   ه افَر ا  معكُ
 و ويناآل وص،  ارآلَ  وشكرآلَ  فإنه   فتللَّرهلل يل  يك ا  ا ا  وعتين وصلهُ

 واُجوآل ا شلَر ا  ما وهلتين من وصمُ فإنه   خَغ يف وصمي ب وصآل خشلر.
 

 ايصهم اين  سأيهللَك تلاً  ملعمًر اب مياصُ •
 ومقرونًر ابيعملآل ايساحلُ

 و سأيهللَك ايصهم وصًما انفًعا  َرش هلل بهُ
 وفقلًعا ُتألهلل به قص ُ
 ووافلًر حتلطهلل بشأينُ

 وتوفلًقا ا  ما حت ُّ وترض،ُ
 وبشرى يف تلا ي وبع  مماتُ
ًُ تلع ين بهُ  وومًُ متقل

 واختْم يل ابحلقاآل وايرضا وا مياصُ
 انك وص، ما تشااهلل ق فر.

 
 ايصهم اان نلأيهللَك ه افًر تضياهلل هبا صرفقعا يف وتماتآل اي نلا ا  جعاتآل ا خر ُ  •

 ونلأيهللَك وافلًر يف  ب انعا و هصلعا و موايعاُ
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 ما فرضلَك يف  قوايعا و فعايعا يعتقرََّب هبا ايلكُووصًما انفًعا نعرفهلل به 
 ونلأيهللَك  رفًر ناحلًر تعلععا فلما بقَي من ومران وفكونوص  خرًا يعا بع  مماتعا. 

 
ْر  مورانُ •  ايصهم اه آل قصوبعاُ وفلاآل

 واتلْغ  و ُانُ وفراآلْج مهومعاُ
 واتمآل بُُانُ 

 اُووصلَك مبن ظَصمعاُ و اَل  موايعاُ وهنَ  تقوقع
  نت ويلُّعا ومو ان.

 
 ايصهم اين  سأيهللَك وصًما انفًعاُ وومًُ صلًلاُ •

 ووشرً  اب عروفُ ووفاًا يكلاآل تلل ُ
 و وو هلل بَك  ص  نشغَل مبا   فرضلكُ
 و وو هلل بَك من تلصري آالهلل هبا تراًماُ
  و وسلصري  ست لُّ به .شًّا وهبتااًن.

 
 ايصهم   .ك يعا ون فضصكُ •
 تقكْو وعا نعمًر من نعمكُفُ 

 ونلأيهللَك ا  فَ  من فضصآلَك واتلانكُ
 اي  ا ايلضلآل واجلوآُل وا تلاصآل وايكرُِّ
آُلَ  ايشاارفنُ  و وزوعا  ص نكوَص من ولا

 ايعفن   فعلوص نعمكُ
 و  فعلوص شكر .

 
 ايصهم اين  سأيهللَك مغلرً  يعن ُ  •

 واجابًر ي وائيُ ونسرًا وص،  و ائيُ 
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 واوانًر وص، ومصيُ وتوفلًقا يشأينُ 
ًُا يف ر فيُ   وبراًر يف وقعُ وس ا

 واخًُنا يف وصميُ ونورًا يف قص ُ 
 وتوسلًعا يف رزقيُ ووافلًر يف ب ين.

 
 ايصهم ولوَ  فإين معن ُ  •

 و.عاَ  فإين فقغُ 
 و معَك فإين خائفُ 

 وسَتَ  فإين  و ولوبُ 
 ووونَك فإين ضعلفُ 
 وأتفلَ َ  فإين مغصوبُ 
 ونسرَ  فإين مظصوُِّ  
 و.لرانَك فإين اتئ ُ 
 ورمحتَك فإين ا  موت.

 
 ايصهم ها  نعا يف اي نلا  رجو رمحتَك و خش، وعابكُ  •

 ويو وقلتهلل ب  ف فَك فوَِّ ايقلامرآل فصعصي  اوصهلل اعيكُ
 وا وفهلل  خرىُ فغصلين ايرجااهلل مرً  

 ويكْن وع ما حتضرين سعرهلل رمحتآلَك يكلاآل شياُ 
  قو هلل اين شيٌا من هعه األشلااُ 

 وريب  رتمهلل يب من نلليُ
 فأرجو رمحتَك  ا رُ 

 وفعشر هلل ايس رهلل مين  ا ر!
 

   فعتهوصُ ايعفنايصهمَّ أبسَك ابيظا    •
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صمَك اب خكا  فإهنم ق  فهللقصعوصُ  وتآل
 فإهنم ق  فلص وصُوه افتَك يصعسا آل 

 ورمحتَك ابيضعلااآل فإهنم مععوروصُ
 وأتفل َ  يصمجاه فن فإهنم بعيك فعتسروص.

 
×××     ×××     ××× 

 
  ارهلل هللا تعا  وٌُج يك غي من األشلااآل ايع فكرهها ا راهلل يف نللهُ  •

 وفوُُّ يو  نه ق َر وص، تراها ومل تكْن فلهُ 
 ويكْن فشَتطهلل ا ستمرارهلل يف ايعارآل واي وااُ 

صرهلل   تعه هلل يف فوم  و سلوو ُ   فايعصَّرهلل ايق ميرهلل ا تأناآل
 يكعها ختفُّ هبما شلًاا فشلًاا. 

عا.  ايصهم اانا نعو هلل بك من شرورآل  نللآل
 

 والدعاة  الدعوة
 

 حبكمري فهو ب رهلل ا سُِّآل ايعط فعغهلل صرفَق احلقاآل يصعاسُ من ُوا ا  ُفنآل هللا  •
م يف ا خر ُ   وفهللرش هم ا  ما فله خغهللهم يف اي نلا وجناتهلل

 وهو فلت قُّ ايتق فَر وا تَتاَِّ من الاآل ا لصم :
ًا َوقَاَ   َوَمْن َ ْتَلنهلل قَدْو  ممآلَّنْ } َِّآل َوَومآلَل َناحلآل  {؟اآلنَّينآل مآلَن اْيمهللْلصآلمآل َ ََُوا اآلَ  ا

 
 اي وو هلل ملتمر ُ •

 ونورها فلق، مشعًّا يف مسااآل ايعا  ُ
 وص، اير.مآل من حماو تآل اجلاهص  واحلاق فن يف اصلائهُ

 وين فعكلَئ إب صآل هللا ا  فوِّآل ايقلامرُ
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 يللَق، احلقُّ ب  ايعاسُ 
 رآههلل من رآههلل فآمنُ

 و ورَض وعه من  ورضُ
 فلق، ألت ي تجٌر وع  هللا فوَِّ ايقلامر. تىت   

 
 اي وو هلل يللت يف ا ر آل ايكُُِّ  •

 فق  اانت اصماتهلل رسو آل هللا نص، هللا وصله وسصم قسغ ُ 
 ا  وع  ايص وُِّ 

 ويكنَّ تهلللَن اي وو آل يف ايلصو آل ايقوميُ 
 ُ  وايكُِّآل ايقصللآل ا عرباآل

 وايلُ.رآل فلهُ 
 مو اخُصي وتكمرُ

 معاس .وظرفي 
 

آُل  •  يغ وآل ايلكرطاآل وايلنتُوااي وو هلل ايلصللرهلل هي و ِّهلل وضوآل ا كطآل ا عاسلرآل  ماَِّ م اآل ا حلا
 وو ِّهلل معرفرآل ا عاهجآل واألسايل آل ايعاج رآل يعشرآل اي وو آل مبا فعاس هلل ُتمعاتي  و فااتي ج ف  ُ 

ُي وصمياي اافي  و خرب ي   اجتماولري سابقر.  و قلاِّهلل ُوا ي هبعهآل ا همرآل ُوص زا
 

 اي اولرهلل ا تواضوهلل ا لتلمهلل حملوٌب يف وسكهآل ا جتماويُ  •
 ويو مل فكْن واسَو ايعصمُ  

 وهو  ا رهلل افاًُ  وأتثغًا من واملي    لنهلل احلواَر وايتوانلُ  
 و نع هلل وص، ايشلكاصآل من واب ي سااتي  و خاملي   خيتصطهلل ابيعاس. 

 
 هعاَ  من فقفهلل وص، احلقاُ •
   فعرفهلل الف ميشي فلهُ ويكنْ 
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 والف فصت ِّهلل بهُ
 فق  فكوصهلل وورًاُ
  و ج فً ا وصله.

 وهعا أتيت وظللرهلل اي اوي احلكلمُ وايشلخآل اجملراآلبُ وايعاملآل ايعاملُ
 يلللاآلعوا الللَر سصو آل هعا ايكرفقُ وايعملآل به.

 
 دفع مطاعن عن اإلسالم

 
  و ااهلل ا سُِّآل ا رُ •

  قواٌِّ و ن ابهلل  ُايصي ومعاهَ  ومساحلَ نشؤوا وص، بغضآل ا سُِّآل وحماربرآل  هصهُ
 وستلتمرُّ هعه احلربهلل ما ُاَِّ هعا  نراٌب ب  تقاي وابصلُ

 وهعا فتكصَّ هلل من شلابعا خانًر  ص فعشؤوا وص،:
 ايعصمُ واجلع فرُ وت اآل ا غآل يصعاسآل وه افتهمُ

 يل ووا ي فعهمُ 
 عهم و وصاهنم.ويل افعوا ون  م

 
 الدنيا واآلخرة 

 
 نْت بكاورآل اُ  اقَت   قلمَر يص نلا ا  ا ا  •
 نَس فلها يصمؤمنآل ا  بعارهآل سل انه.   هلل و  

 ونلعهللها ب  يتها وص، وجوآُل هللاُ  
 ووصمهآل وتكمتهُ  
 ووظمتهآل واب اوهُ  

َص هلل فلها من تلعاتي يصملصم  ُوما جيهلل
.  ونسري ووصوا
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 فلرَ  يف ا خر آل فصلكَ ْ  يف اي نلا ملتغًلا رضا هللاُمن  ت َّ  ص  •

ًكا بلعرآل رسويهآل وصله ايسُ هلل وايلُُِّ  ويلكْن متملاآل
 معلاآلًعا ألتكاِّآل شرفعتهُ

 نابرًا وص، صاوتهُ
 اننً ا يعلاُهُ

 ناُقًا يف معامصتهُ
   ف ف هلل ون احلقُ

 و  فوايل  و اَا هللا.
 

 نلاصُ  نت الاٌص يف هعه اي نلا  فها ا  •
 واي نلا فلها احلقُّ وايلاصلُ 

 واحلُ هلل واحلراُِّ
 وا مياصهلل وايكلرُ

 فصلكْن موقعهللَك فلها  قرَب ما تكوصهلل ا  هللاُ 
 ويلكْن تظَُّك معها ايكاوَر وا مت ا ُ

   ايتمرَُ وايعسلاصُ 
 و  ايغلصَر وا مها .

 
 اي نلا يعفعٌ   ن راَن ايلهاُ  •

 فَلكآلَم نلَلههلل معهاُ ف فسع هلل وصله  ص 
 ألنه وجَ  فلها  هللنَلههلل ويعلَتههلل ا لضَّصرُ
  ما ا ؤمنهلل فلعتربهلل اي نلا ُارًا مؤقترُ 

 وجلرًا ا  ا خر ُ
 فُ فرانهلل ايلهاُ 



 
 

86 
 

ُ  و  فتخعهللها ُاَر مقرا
 بل أينسهلل بعارآل هللا و هلآل صاوته. 

 
×××     ×××     ××× 

 
هلُل وُقت •  ُوفوجهها حنَو ا غ َك ابي نلاايلغهلل يف صرفقآل ا خر آل فل اآل

 وفرش هللَ  ا   فضلآل ايعُقاتآل مو ايعاسُ
نهلل نظرَتَك ا  ايعملآل وظروفهُ  و لاآل

 وفس حهلل آراًا يَك ويغغ ُ
 فلله ا شلرهلل من هللاُ

 وا وفهلل من احللابُ
 وحتراآلط احلقاُ

 وا ستضاا هلل بكتابآل هللا تلثهلل  مرُ
آُل   واأل ى.وايلع هلل ون ايظصمآل وايللا

 
مر امساولل تقي يف تللغه )رو  ايللاص ُ • ُا  قاَ  ايع

 [50{ ]سور  ص: َجعَّاتآل َوْ صي مهللَلتََّ ًر هَلهللمهلل اأْلَبْدَوابهلل وع  تللغآل قويهآل تعا : }
  ُبواب األ يلها وج وها ملتوترَ ا ا ونصوا ا  ط:

  ُمبعاان    فتحي ا   تاجوص 
  ُاحلجاب  و  فص قهم   ُّ 

  ُا ستاعاص و  اصلرهلل 
  ُاراِّوا   وايَتتل آل  ابيتلجللآل  تلتقلصهم ا ُئكرهلل 

ٌِّ َوَصْلكهللم} :فقويوص َُ َا َنرَبْتهللْ  َس  . [24{ ]سور  ايرو : ۚ  فَعآلْعَم وهللْقََب اي َّارآل  مبآل
 من اي خو .  وهلل عَ   ُتهلل  ُاملتوتً  ابيب وج تَ  مىت جاتين :اما تقو   هعا م لهلل  :وقلل

  ؟  ايتلتلحا ون ايلتحآل  ايع و آل  ما فائ  هلل  :ص قللإف
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  ُبل يعظمها ُبواب األ يك ر آل  ويللتْ  ُا لايغر :قصعا
 .اي اخص  وسعها وا ر آل  يف من ا لايغرآل  اما ورَُ 

 
×××     ×××     ××× 

 
 بهللع هلل ايعظرآل فعين استشراَف ا لتقللُ •

َ  هلل وفهلل َرسهلل يف جامعاتُ  وهو ميهلل
 اي راسرهلل حمكمًر وشامصرُ واصما اانت 

 اانت ايعتلجرهلل ناُقًر و ا َر نلًعا وج وى. 
 و جلُّ من هعا و بع هلل نظرًا واستشرافًا يصملتقللُ
 هو امياصهلل ا لصم  مبلتقللآل ا نلاصآل بع  ا وتُ 

 ايعط فعلغي ايعملهلل ألجصهآل إبمياصي واخُصُ 
 تلثهلل احملاسلرهلل واي وابهلل وايعقاب.

 
 عرفهلل مبا جتل ُ و آل ب  ف ط هللا و َّ وجلَّ و نت تهلللأ هلل و  تَ هل استشعرَت هللَر ا  •

 ويلس  مامَك سوى صرفق :
ط ا  انري أتجَّجُ    ت مها خملٌف فُؤ

 واثنلهما  بواٌب تهلللَتحُ 
 ُ  ونلائمهلل ت ا

 ومُئكٌر ترتاآل ُ 
 وجعاٌت َتلتقللُ

 وتوٌر تت فَّنُ 
 وخضرٌ  ُتألهلل ايعَ  وتلهجهلل ايقص ُ

 وللي ناف... و هناٌر من 
 فاخَت.. 
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 الربح واخلسارة 

 

 اي نلا فلها ربٌح وخلار ُ  •
 يلس يف ا ا آل وت هُ 
 بل تىت يف ايرو ُ

 وع ما فرمي  ت هللهم بعللهآل ا  ايتهصكرُ  و ف فعهللها ا  اجلهاُ. 
 وايعقلهلل ربٌحُ واهلوى خلار ُ
 واحللعرهلل ربٌحُ وايللارهلل خلار . 
 ا عسلر. وايكاورهلل اعيكُ ويف مقابصها 

 وايعاقلهلل فَقلسهلل وفعتربُ
 و اس هلل نلَلههلل وفع جرُ 

 وفتقي وَ َعر.
 

 الرايء والنفاق 
 

َك وا خرفنُ   •   ا ا تكوصهلل ترفًسا وص، ارضااآل )ُجهور   و نت .غهلل راضي ون نللآل
 وتتللَّمهلل هلم و نت ُتتصئهلل ابيكراهلرآل وايغض آل وص، بعضهمُ  

 تىت   فعرفوا تقلقتك؟ 
 ما  فضَل ا ستقامَر وايس َق يف احللا ُ  

َك ومو ا خرفن.  مو نللآل
 

 السعادة
 

 سعاُتهللَك يللت مرهونًر بل فَك مهما تاويتُ •
 ُ  فإص ايق َر تقا
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 رُاآلهُوا ا جاَا ايق رهلل مل تعلْو حماو تهللَك يف 
 انه رسايٌر ايلكُ 

 يتعصَم  ص هعاَ  رابًّ فتسرفهلل يف هعا ايكوصُ
 وما فق اآلرههلل يف ايغل آل فوق وصمآلَك وتق فرآلَ  وصاقتك.

 
 السنة والسرية

 
 ايلعرهلل ايعلوفرهلل حبٌر من ايعصمُ  •

 ُ  وتكمروه ٌط ورمحرٌ 
ٌُ وظلٌم يكاي آل ايعصمُ    وزا
 ويف شروتهآل فوائ هلل . فر ُ 

 وفهللعَرفهلل من خُهلا اترفخهلل ا سُُِّ 
 و توا هلل ايرجا ُ 
 وصرقهلل ا جتهاُُ 
 و نوابهلل ا ختُفُ 

 و.رف هلل ايصغرُ 
 اضافًر ا  األتكاِّآل ايشرولرُ 

 وا ُابآل واألخُقُ 
 و توا آل ا سكل، نص، هللا وصله وسصم و ن ابهُ 

 وما ترش هلل ايله األتاُفث.. 
 

 ٌ  ارميُرسو  •
 واَش ألمتهآل ويإلسُُِّ

 نسَح وبصَّ ُ
وا وجاه ُ  وبشََّر و نعرُ ُو
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 و و َط ونربُ ورتَم وولا..
َُ اي نلاُ   مهللصًكا فلها و  بقاا.  ما  را

 اختاَر ما وع  هللا.
 ايصهم   حترمعا شلاوته.

 نصَّ، وصلَك هللا اي رسوَ  هللاُ
 احملموَُ ايُئَق بكُوآاتَ  اي رجَر ايعايلرُ وا قاَِّ 

وسآل األوص،.  وُجععا بَك يف ايلُر
 

  فوائ هلل وورٌب ا غ ُ  رآل يف ايلغ آل ايعلوفرآل ايكرمي •
  مهها ت ُّ ا سُِّآل واي لاتهلل وص، ا مياصُ 

 وايَتبلرهلل ابيق و آل احللعرُ وهي هعا رسو هلل هللا نص، هللا وصله وسصمُ 
 ف ايتخكلطهلل يص وو ُ  
 صهلل فلهاُ  وايسربهلل وصلهاُ وا خُ

هلُل يف سلللآل هللا ابيعلسآل وا ا ُ    واجلها
 وايكاورُ ونلعهلل ا ُف. 

 
 ايرسو هلل وصله ايسُ هلل وايلُِّهلل ق وٌ  يَك  فها ا لصمُ •

 فاقرْ  سغتهُ
 وقْف واوترْب واسَتشْ  حب ف هآل ومواقلهُ
 واصرآُل األوهاَِّ احلاضرَ  من  هعكُ

 ايكافَر بكلاآل آاثمهآل واجرامهُفا وُِّهلل ايعط فقراآلبهلل ايلَك 
 وخيللهللَك من ا ؤمنآل اي اوي وفهلللع هللَ  من ا لصمآل ا لكرُ

 هو اوٌُِّ ضا ٌّ وتوجلٌه سيا.
 ويلكْن مل اصهلل ا سُِّآل وايق و هلل احللعرهلل ماثصًر  ماَِّ ولعلَك  فعما اعتُ

 وهللا  لظهللَك وف لاآلتك.
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 السياسة

 
 هعا  مت فعوص ابيلكر ُ •

 فقعوص يف  خكااي يف ايسملمُويكعهم 
 بلل آل قصرآل ثقافتهم ا سُملرُ 
آُل اي فنُ   وو ِّآل ا امهم أببعا

 م َل انتسارهم  و انتخاهبم حلكاِّي ظا  ُ 
 وموا تم يقاُ ي و ت ابي وُجاواتي وصمانلري وقوملري وعسرفري   تقلمهلل يص فن وزاًنُ 

 وق  تكلرهلل ابيقرآصآل  و َتلَخرهلل من  تكامهُ
 يغافصوص سل اَسلوصُ  هؤ ا ا

 وفتلاجؤوص بعنوبي ااجللا آل ما ااص هلم هبا وصمُ
 واانوا فظعوص  هنم  لعوص نعًعاُ 

 فصلعرْف الٌّ ُفَعههلل ووقل تهُ 
 وما فلا هلل يه وما  ظرهلل وصلهُ 

 قلل فواتآل األواص.
 

 زيٌر معَك ق  توقعهللَك يف مأزق!   •
 ويكنَّ هعا   ثهلل يك غي من ايعاسُ  
 ف َمن ااص تلَن ايللاسرآل ختصَّصُ 

َُ سوًاا!   ا  ومن قلَّ زاُههلل معها اُز
   ب َّ من ا  اِّآل ويو بشياي من ايللاسرُ  

 فإهنا ت بٌغ وتللغ.
 

 ايقسورهلل يف فهمآل ايللاسرُ  •
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 وو ِّهلل ا صُبآل وص، األتوا آل ايللاسلرآل بشكلي اافُ 
ط ا  اتلابآل خكوطي ووجاَا ومعاهَج ضايَّرُ   ف ايت خلهلل فلهاُ فُؤ

 فاحلعَر احلعرُ 
 فإص ايللاسَر يف وسران خانًر تلٌر  و اهلل ٌ  مهللصَغمر.

 
  رى بعَض األولاصآل وايوجهااآل فت يَّلوص ا  احلكااِّآل ومي توهنمُ •

 رفخآل  هللَسرآلهم و تواهلمُوفهلل عوص وص، ات
 فرف وص بعيك  ص جيصلوا ثقتهم هبمُ

 يلويهللوهم معانَ  تصلقهلل بوجاهتهم ومكانتهم ب  ايعاسُ
 و ان  ورفهلل بعضهم اب عاشر ُ

 وفلهم صلٌ  ووقٌل وتسافرهلل ر ط.
 و  ارهلل هلؤ اآل  هنم  اربهلل من ا عان آل يف نلوسآل ايعاسُ

 فاس  ُو ص ا عانَ  ت رط هبم يف ُويري 
 ا   ص فسص وا ويو خايلوا  هواَا احلكاُِّ

 ويلعصموا  ص ا عانَ  َتشرفهلل هبمُ
 ويللوا هم ايعفن َفشرفوص هبا.

 
 ا لصموص يللوا وللً ا وع  تكامهم!   •

 اهنم شرفااهلل مكَرموصُ  
 َوي تم  مهاتم  ترارًاُ  

 و و َّهم هللا ب فعهُ  
 فهللععَّبوصُ   فُ فهللهانوص و  فهللكَرُوص و  فهللقَمعوص و 
 وا ا  خكأ احلاامهلل وقايوا يه  خكأتُ 

 مسَو معهمُ 
 وشكَر هلم. 
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فرآل هللا وت هُ  • فرآل ا نلاصآل ا  ولُو  جاَا ا سُِّهلل يل رَر ا نلاَص من ولُو

 فما اب هلل تكااِّي فعلاآل وص شعواًب و قواًما ألنللهمُ 
 وفعيُّوهنم وفكتموص  نلاسهمُ 

 ايقصلَل من تقوقهم؟!و  فعكوهنم ا  
 

اصهلل ب َ   ص تهللكَرُِّ  •  وع ما تهلل
 ُ  وتهللَع ُّ ب َ   ص تدهللَع ا

 وتهلللَع هلل ب َ   ص تهللقرَّبُ 
 وتؤخَّرهلل ب َ   ص تهللق َُِّّ 

 وتهلللَكتهلل ب َ   ص تتكصَّمُ 
 ُ  وتهلللَجنهلل ب َ   ص َتلُو

 فاوصْم  ص اجلهَل قائمهلل وايعصَم ملاآلتُ 
   يعوط األتُِّ! وايقلاَُ  يف احللا آل ألهلآل ايلَلهآل 

 
 الشباب

 
  سلي وص، شلابي ضائع ُ  •

   فلأيوص ون ُفنُ و  فهمهم  ُبُ
 ويلس وع هم ه فُ

 فعرفوص ايشوارَب واألزقَر جلً اُ 
 وساتاتآل ايصع آل ومقاهي ايعلثآل ونواُط ايصهوُ

ًُ ما أيووص ا  ملاج ُ  وقصل
  و َفلأيوص ون واملُ

 اي فن. و فلكروص حبا آل اخو ي هلم يف 
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 هؤ ا مل فتصقَّوا تربلًر  و متابعًر من آابئهمُ
 ومل فتخعوا ن فًقا اننً اُ
 و  ن لوا شلًخا تكلًما.
هلُل تكوصهلل مهًجاُ  تلاتم تكا

 فوض، ويعًلاُ
 اما فرف ههلل  و اؤان وخيككوص يه.

 
  الشخصية

 
 انابرهلل ايقو آل ت  ُّ وص، ايعلاهرُ  •

 وسُمرآل ايعقلُ 
آُل اير طُ   وس ا

 ويكعها   ت  ُّ وص، توازصآل ايعلسُ 
 وتكاملآل ايشخسلرُ 

 ا  ا ا  وكلتها تقَّهاُ 
 وهي  ص تعمَل هبا. 

 وق  ااص سصلهللعا فتعصموص ايعصَم وايعمَل مًعا. 
 وما  ُجَصههلل من  ُبُ
 وما  جصَّههلل من معهج!

 
 لكرُمن ا ووجاجآل ايظاهرآل يف ايشخسلرآل وا حنرافآل ايواضحآل يف اي •

  نه ا ا ت َث سواهلل تلاهمي ب  شخصي وآخَر فكَر يف ايععفُ
 ومل فَر .غَههلل انجًعا يف احللاُ

 وفسلهلل ايتلكغهلل بلعضهم ا  ت اآل ايقتل!
 ونلموهلل  خلارًا يف ا نتقاِّآل ابيقتلآل ألسلابي اتفهري ج ًّا!
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 وَُرؤههلل    تاجهلل سوى ا  ايرفقآل واحلآلصمُ
 وايت ملآل واظمآل ايغلغ.وشياي من ايسربآل 

 
 صلة الرحم

 
 ا ا سهللقلتآل األرضهلل بع  جلافي واُْت ا  احللا آل فَع فْت واخضرَّتُ •

نكُ  واعيك ايعُقرهلل بلعك وب   هصآلَك وخُا
ْصها ابيكُِّآل ايععبُ  ا ا ر فَت جلاًا فسآل

 وابيت ااي واهل اايُ
 وسَتى الف تعوهلُل ايلها احللا .

 
 الطاعة

 
ُي و شوا ُا ا صصلَت من  •  وي آلَ  اتضاَر فااهري فجاَا أبووا

 ُ  وا ا صصلَت قصًما جاَا مبلماري  و مقصا
َُ بع  .لابي فارَغ ايل فنُ   و وا

  و رَُّ وصلَك رًُّا قللً ا ألنك اصَّلَتههلل هبعا ايعملُ
  و تكاوَ  وصلَك ومل فعَتْف بَك  اًب  و ناتَ  فضلي وصله..

 فما ا تقو هلل يه؟
 ايله؟ والف تعظرهلل 

    حتاسلههلل وتعاقله؟ 
 واعيك ايعل هلل ا ا  مرههلل هللا أبمري فصم فلعصهُ

  و  ت، بشياي خيايلهُ 
  و الَر به وبععمهُ 
 فإنه  اسلههلل وفعاقلهُ 
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 ج اَا فعصهآل ايلياُ
 ايعط مل فرابآل فله  ُاًب و  ملؤويلر.. 

 
 الظلم والظاملون 

 
 نلوٌس حت ُّ ايظصم! •

 ُرم  فلتكوص ابيشعوب؟   ترى تكااًما ظَصمًر 
 َمن فلاو هم؟

  شخاٌص يف ُرجتهم من ا جراُِّ
 فعلاآلعوص توجلهاتم بكلاآل وتشلري وبكشي وجربوت.

 اهنا نلوٌس تشرَّبْت اب جراُِّ 
 وارتوْت من ُمااآل األبراياُ

 ونارْت تشرئ ُّ ا  ايظصمآل وايكغلاصُ
 وتَوى تععفَ  ايعاس!

 
 موآل اصاآلهاُايظصمهلل خيهللآللُّ مبوازفنآل اجملت •

آُل وايللاسرآل وايتعصلم.. وتىت ايلن!  يف ا ُار آل وا قتسا
فري وج لمُ للهلل احللاَ  ا  ولُو  و هلل

 ويعيك ااص ايلكوتهلل وصله خكأ الغًاُ
 فإنه ا ا استل َل ومَّ ا رابهلل وايللاُُ

 وخافتآل ايعلوسهلل وت َّْت من قهللواها يف ايعمارُ
 وهَجرتآل األُمغرهلل ايكلغ ُ

َن ا سص وص وقاُ هلل اير ط ايساحلوصُ  وسهللجآل
ْت مُمحهلل ايوجوهآل وقَتمتُ  وتغغَّ

 و قلرتآل ايعلوسهلل وحتجَّرْت مظاهرهلل ا غُ
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 وسكَت اي وا هلل ونمَت ا ل ووصُ
 وانفَق ا رجلوص ووربَ  ايلاسقوص. 

 
 ايظاملُ اجملرُِّ ا لتل ُ   •

   فهمههلل اترفخهلل شرففي وجلهي خمصصي وما ق ََّمههلل يصوصنآل واجملتموُ  
 و  واملي ملك ي مشغو ي حبايهآل و.ارقي يف مهاآلهُ  
 و  امر  ي ااُتري اننلري تعملهلل ألو ُها يلَل هنارُ  

 و  تىت صللي برطاي    نَ  يهُ  
 فق  نهلل وْت من قصلهآل ايرمحرهلل وناَر اجصموآُل نخري  نماُ 

 بهلل ضربَتههلل .َغ آبهي بلعصتهآل وما جيرط يآلخرفن. َفضر 
 

 احلاامهلل ايعط   فعَتفهلل حبقوقآل شعلهُ •
 فلعلرهلُل ابحلكمُ وفلعلهلل ما فشااهلل به وأبموايهُ

 اايرجلآل   أيبَههلل حبقوقآل زوجتهآل و و ُهآل يف  سرتهُ
وَص تق فرآل مشاورهم. وَص مشاورتم ُو  فللعلهلل هبم ما فشااهلل ُوَص ر.لتهم ُو

ًُ مقهورًاُومن   مل فهمَّههلل ايظصمهلل ايعط َفكايههلل واَش  يل
 وصله مسرهلل ايلشرآل ويكْن ُوَص ارامري وتقوقي بشرفر!
 

•  :   59}َواتدَّلَدعهللواْ  َْمَر اهلللاآل َجلَّاري َوعآلل ي{ )سور  هُو

  ط: اتَّلعوا  مَر الاآل متلصاآلطي وصلهمُ 
 ملتكربي معان ي يص قاُ 

 هللا. صاغي متَ  اي  ايتآل 
  ؛هبم هللاواُُ ايعفن وعَّ  هعا ون قوِّآل 
 وا رسَل احلقُ ألهنم وسَ 

 .ا لتكربفن واتَّلعوا ايكغا َ 
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 العاطفة واملزاج

 
 اتعرآل ا  اَج واتل آل احللابُ 

 فق  فكوصهلل سرفوهلل ايلكااآل سرفَو ايغض ُ 
 وا غهلل ايض كآل ش فَ  ايعقمرآل وا َغ ا سومر! 

 ومن  تلََّك تلًّا ش فً ا فق  أييت فوٌِّ فَلغهللضهللَك فله بغًضا ش فً ا! 
 ايعواصفهلل ايقوفرهلل فهللعظَرهلل ايلها حبعرُ 

 فإهنا براا هلل من اي اخلُ 
 ق  تؤ ط ناتَلها وَمن تويه!

 
 اتالعباد

 
  وصله وسصَم يف ايسُ آل فللَم قرَّ هلل ولعك؟ا ا جهللعآلَصْت قرَّ هلل و آل رسو آل هللا نص، هللا •

فها ُجاور؟  هل تعتظرهلل ايسَُ  وتتجهَّ هلل هلا قلَل وقتها وتُؤ
 هل تكمانُّ فلها وترات هلل بع   ُائها؟

  ِّ تلربهلل فلها وتقو هلل مىت  نتهي معها؟!
 اورْف اميانَك وتقواَ  ومع يتَك بعللك.

 
 ايسائمهلل يف ولاُ ي ملتمر ي ما ُاَِّ نائًماُ  •

 اايعاارآل فعارهلل هللاُ 
 وا سصي ما ُاِّ فسصيُ 

 وا تس اآلقآل اعيك. 
صهللها وص، .غهاُ   والٌّ فَق آلرهلل وص، ولاًُ   و فلضاآل

 حبل آل تايهآل وصللعرآل نلله. 
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 فاحلم هلل ا وص، تعوبآل ايعلاُاتُ 
 ومُامتها يلااتي من ايعاس.

 
 هم يشهري ااملُسعري ج ف  ي فلتأنفهلل ا لصموص فرَض نلامآل يف الاآل  •

 وتتغغَّهلل ساواتهلل  اصهم وشرهبمُ
 ورمبا  وقاتهلل ومصهم وراتتهم وزايرتمُ 

 فلج ُوص بعيك منَط تلاتم وصرَق معلشتهمُ
 وفل اآليوص راتبَر تراتهم ايلابقرُ

 وفقلصوص وص، ايكاواتُ
 وفتجعلوص ا عانيُ 
 وفلتغلرونهُوفتوبوص ا  هللا 

 وفعارونَههلل وف وونه. 
 ايصهم اه ان ألتلنآل األوما ُ و تلنآل األقوا ُ و تلنآل األخُق. 

 
 هعا  نظرٌ   خرى ألهلآل ايعصمآل وايتقوى ا  يلايل رمضاصُ •

راتهلل جانًلا مهمًّا يصلايلهمُ   فُ تشكاآللهلل احلصوى وا رصلاتهلل وا كلاآل
  و تكمصًر يلهراتم ايكوفصرُ

َ  يصقلاِّآل وايعارآل وايشكرُيق  هلَّأوا  ن  لَلهم قلل رمضاَص و و ُّو ايعهلل َّ
 وهم فروص يف هعه ايصلايل مغعًما وفرنًر يكل آل  جوري وظلمرُ

ًُا يلوِّي رهل ي   فلارقهلل  اراهمُ  استع ا
   فعَصموص الف تكوصهلل تاهلهللم فلهُ 

 ا  مي ي  و مشا ُ
 ا  جعري  و انر! 

 
 مللَّراتُوشٌر ملارااٌت  •
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ُي مؤمع ُ  وصاوٌر متوانصٌر من ولا
 وثواٌب وظلٌم من رباي ارمي.
 ايصهم اان نلأيهللَك مهًر وايلرُ

 وومًُ ناحلًاُ
 وجهً ا مقلوً ُ

 واخًُنا   شائلَر فلهُ
 ونعو هلل بك من ايكللآل وايراياآل وايتلوففآل وانشغا ي مبا   فرضلك.

 
 الاآل ت ي اما  صلعههلل يف رمضاص؟فلأ هلل نلله:  ا ا    صلوهلل ريباآل يف   •

  {َُخَصَق َفَلوَّى   ايَّعآلط يلَس هو }
َر فَدَهَ ى  }  {ُ َوايَّعآلط َق َّ

 وايعط  صعَم وسق،؟
 فصما ا    تعرَّضهلل يرمحاتهآل يف شهرآل ايقرآصآل يَلهَلين نلًلا زالرُ 

 وق رً  وص، ايكاورآل وايتقوىُ
 فَتسصحهلل بعيك نلليُ 

 و تقرَّبهلل ا  ريبُ
 أيتلين  جصي يف .غآل هعا ايشهرآل و ان واصُ فق  

 يف ربلوآل ومرط  و خرفله؟! 
 ايصهم اين اتئٌ  ايلكُ  

 فأُراين برمحتك.
 

 ق  تعج هلل من تعاقضآل سصو آل بعضآل ا لصم  قلَل شهرآل ايسوِّآل و ثعااهُ  •
 ويعلَّ ايعربَ  فلما بع هُ 

 فإ ا  تلَن فق  استس َ  ايكاوَر وههلل طُ
َُ ا  ما ااص   وصله قلَل ايسوِّآل فصلتلكْر ويَل َعرُوا ا وا
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 فإص ايعط فرَض وصله ايسوَِّ هو ايعط  مَرههلل ابيسُ آل وسائرآل األتكاِّ. 
 

 نعمُ ايسوِّهلل فرنٌر  راجعرآل ايعلس؛ •
 ألهنا مهلأٌ  يعيكُ
 فإص ايشلاصَ  تقلَّ ُ 

 واي واَب وظلٌم ومضاوفُ
 ثرًا ا صُوفتعارهلل فله ايعاني يعائَع حمرَّمًر سابقًر   جي هلل هلا  

 بل تراْت يف نللهآل تلر : 
 يلتين مل  فعصها!

 وايعاقلهلل احلسلفهلل فتوبهلل توبًر ن ل رُ  
 و  فعوهلُل ا   فعايهآل ايلابقر.

 
 العبودية 

 
 ابيعلسآل ايلوفرآل تكوصهلل معت ً ُ •

 وقربهللَك من هللا فكوصهلل بق رآل صاوتكُ
رجرآل وصمآلَك واخُنكُ   ُو

فتآلَك وخشلتكُ  وولُو
 ابيتلكرآل وايت لرآل وايتأملآل تقَتبهلل  ا َر من ايلر آل واحللورُ ف 

 يشعورآل احل فنآل ابيعقصُ
 وتاجتهآل ا  سع ي ومع ُ

 و مني بع  خوفُ
 فلتضربهلل ا  هللا ايقوطاآل ايقاُرُ 

 وايعلسهلل ايلرترهلل   تكوصهلل يف هعه اي رجر. 
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 العداوة
 

 فعرفوص وعه شلًاا! فهلللأ هلل ا ٌغ من ايغربل  ون ا سُِّآل فُ  •
 وا ا قلَل هلم  ا ا تكرهوص ا سَُِّ قايوا: ألنه ُفنهلل ا رهاب!

 وا ا سهللاصوا ون  مرفكا وايكلاصآل ايسهلوين ومن وا مها ُافعوا وعها ونَلوا وعها ا رهاب!
 اهنا ثقافرهلل ايشاربآل ايغريب ا غرضرُ 

 وا وُِّآل احلكومي ا وجَّهُ
 ايع او آل وايتضصللآل وا ج اف.ايقائمآل وص، 

 
 العدل
 

َك وتاسلهاُ  •  خْع من نللآل
 يف ناحلكمُ واو ْ  يف احلكم وصلَك ووص،  هصآلَك ويو مل فكنْ 

 فإص هللا تعا  فقو : 
كهللْم  َوآل } ْيقآلْلطآل شهللَهَ اا آِلاآل َوَيْو َوَص،  َنلهلللآل اْيَوايآلَ ْفنآل  اَي  َفدَُّها ايَّعآلفَن آَمعهللوْا اهللونهللوْا قَدوَّامآلَ  ابآل

 [135ايعلاا:  { ]سور  َواألَقْدَربآل َ 
  ط: اوهللنوا واُيَ  يف  مورآلام ُائماًُ  

   َفسرآلْفكم ون ايع  آل نارآلفُ  
 وابَتغوا بعيَك وجَه هللاُ  

   .َرضاً ُنلوايًّ ومسص ًر شخسلَّرُ 
كم  و يغغآل ناحلكم...   سواٌا ااَص قلامهللكم ابيع  آل  و قويهللكم احلقَّ يساحلآل

 وتىتَّ يو اانتآل ايشهاُ هلل وص، ايوايَ فنآل وايقرابرُ فإصَّ احلقَّ فهللق َِّّهلل وص، الاآل شيا.
 )ايواضح يف ايتللغ .

 
 و يهللَك مو ايكافرآل وتعامصهللَك ا لتقلمهلل معه فعكي نورً  تلعًر ي فعكُ  •
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 واوصْم  فها ا لصمهلل  نك تاملهلل رسايري ا  ايعاسآل ما ُمَت ملصًماُ
 حتلْ  نللَك اعيك فإص .َغ ا لصم  فعظروص ايلك هعه ايعظر ُ وا ا مل 

 فكم  نت ملؤوٌ  وحماَسٌ  وص، تسرفاتك؟!
 

 العصامية
 

 من  سَ ى ايلَك معروفًا يف وقتآل تاجرُ   •
 فق  صوََّق وعقَك و.لَّ ف فكُ

 ونرَت اايعل آل معهُ
 ُ  تقفهلل يه ا ا مرا

 وتللحهلل يه ايكرفَق ويو ااص بعلً اُ
 ُ  وتعظرهلل ايله بع ا

 وتلتلمهلل يه يف .غآل معاسلرُ 
 فكْن وساملًّا وابتعْ  ون معروفآل ايعاسآل ما استكعتُ

 تىت تكوَص ترًّاُ 
 تلتكلوهلل  ص تقوَ  ما تشااُ 

 وتعكَر ما هو معكٌر ُوص وائق.
 

 واهلوى لالعق
 

• ُ ًُ  يلس الُّ من ارَب ناَر واق
َُ مما وهَلههلل هللا من   نعمرآل ايعقلُويكْن من استلا

 واوترَب من جتاربآل احللا ُ
 ووضَو األموَر يف مواضعهاُ

 فهو ايعاقلُ
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 وهو من ) ويل األيلاب .
 فايعرب هلل يف ايكُِّآل ايلوطاُ

 وايتسرفآل احللنُ
 وفكوصهلل  يك بتتلوآل األسلابآل ايس ل رُ

 يصونو آل ا  ايعتائجآل احملكمرُ
 ف ا مياصآل هباُ وو ِّآل اجل ا آل وا سومرآل فلها.

 
 العالقات االجتماعية

 
 هل تصتقي ابيعاسآل ا غًا؟  •

 ما نوولرهلل هعه ايصقاااتُ والف تقواآلمها؟
 ومن ا لتلل هلل  ا ر؟

 وفائ تهللَك معها: ُفعلرُ  ِّ مايلرُ  ِّ اجتماولرُ  ِّ ثقافلرُ  ِّ سلاسلر..؟
ْن توجلههاُ  نعاآلْف هعه األمورُ واضلْط وُقاتكُ و تلآل

 شياي من تلاتكُو  تكْن فوضوايًّ يف 
 تىت   تعهَ   وقاتهللَك هلااُ

 و  تعرفهلل بع   يك الف ضلَّعَت ومر ُ
 وألطاآل شيا؟!!

 
 العلم والعلماء

 
 ااص ايعصمهلل فرفوهلل ق َر ايعاسآل فَغ.لوص فلهُ •

 وع ما ااص يه قلمٌر ووجاهٌر يف تضارتعا وبُُانُ
 وا قسوهلُل ايعصمهلل ايشرويُّ  وً .

 يصعصوِّآل ايشرولرآل يف بُآُل ايعرب؟وا َص  طُّ قلمري 
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 ومن فَّ فأطُّ قلمري يصعصماا؟
 وتىت ايعصوِّهلل األخرى.. ترى  ا َر ايعابغ  وا وهوب  يف بُآُل ايغربُ

  و مهمص  مظصوم  يف بُُهم.
 ايقلمرهلل يف بُآُل ايعربآل  ن ُاهَن وتصوََّص وصلَّلُ

َُ وايظصَم وايتهملَش هو ايلائ   .ويعيك ترى ايللا
 

 من مل فتابْو تعصلمههلل فق  ظصَم نللهُ •
 فإص اجلهَل  اربهلل واري فَصَ قهلل ا لصم؛

 ألص ُفَعههلل ُفنهلل ايعصمُ
 ورسو هلل هللا نص، هللا وصله وسصََّم تثَّ وص، صصلهُ 
َ هللا تعا  يف اتابهآل األجَر ايعظلَم ألهلآل ايعصمُ  وب َّ

 فُ وعَر ألت ي يف تراهُ
 مغصواًب وص،  مرهُا  ا ا ااص 

 ويكْن  ضرهلل جصلاتهآل من بع ُ
 وفلأ هلل وفلتموُ

 تىت فعرَف  تكاَِّ ُفعهآل ونوازَيهُ 
 من تُ ي وتراُِّ وتقاي وابصل..

 
 ايوقتهلل ايعط فهلللَع هلل يف ايعصمآل هو  نلسهلل األوقاتآل و نلعها؛   •

 ألنه فلقاآلههلل ايعلَس وفهللعصي من شأهناُ  
خائص   هاُ  وفرأب هبا ون سلاسفآل األمورآل ُو

 وفعراآلفهلل ا هصكاتآل يتتجعَّلهاُ 
 وتلتعَ  بعيك ون ايعارُ  

 فلعغهلل هلا ايكرفقُ  
 ف تكوصهلل شعصًر فهلللتضااهلل هباُ  
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 وفهت ط هبا ا خروص. 
 

 من وهَ  نلَلههلل يصعصمُ •
 فصلعصْم  ص هعا  فرقًا ب  ايعصمآل هوافًر ومتعرُ

ُ  وب  ايعصمآل ملؤويلًر وومًُ
 )ايعمصيُّ    فكليُوتىت هعا 

 بل   ب َّ فله من ن قُ واخُصُ وخشلرُ واتقاص.
  ما ايعصمهلل )ا متو ُ 

 فلعتربههلل ناتلههلل من ايكمايلاتُ
 فإنه فتصعَّ هلل به و  فتع ُ

 وهعا ا ا نلَو فجلاآل ُ
 وا ا  ضرَّ فُ.

 
 ايعصمهلل   أيتلكُ  •

 م صههلل م لهلل ايرزقُ  
 بل  نت تعه هلل ايلهما يت سَل وصلهماُ  

 فُ ب َّ  ص تلعَ  جهً اُ وتعملُ  
َر ايكوصُ وتعلَل نللكُ   يتعماآل
 وا  سلقَك ا  هعا .غهلل ُ 

 وناَر  قوى معكُ  
 و وصَم و .ك.

 
 يتكْن وُقتهللَك ابيعصمآل وُقَر نلسُ •

   وُقَر مهعري ومسص رُ
 فت  َّ ايعصَم ألنه فعماي وقصكُ
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وهلل م اراكُ  وفوساآل
 ا عرفرُوفلتحهلل  مامَك آفاَق 

 وا صُبآل وا اتشافُ
 وألنه صرفقهلل احلضار آل وايقو آل وايرقيا.

 فإ ا  تللَتههلل هلعا تعصقَت بهُ وتلاوصَت معهُ 
َُت معهُ وتلَّلَتههلل ا  .غ .  واتبعتهُ واُز

 
 مراتلهلل ايعصمآل امراتلآل ومرآل ا نلاصُ  •

 فُ أييت ُفعًر وات  . 
 وفل  هلل بسغارآل ايعصمآل واألساسلاتُ 

  عاس هلل يصل افرآل وايعشأ آل وايتأسلس. فهو ا
حُ   وأييت ايوقتهلل ايعط خيتارهلل فله وفقارصهلل وفرجاآل

 و  فكوصهلل هعا يف  ويه.
 

 وع ما فهللقلآللهلل ا راهلل وص، ايعصمآل حب اي واخُصُ •
 وفتق َِّّهلل فله َّب اي ونشاطُ

 فشعرهلل أبص ايعصَم ناَر ج ًاا من روتهُ
 اما فكوصهلل ايكعاِّهلل ج ًاا من جل هُ

 واص روَتههلل يتجوبهلل ا  ايعصمآل وتشتاقهلل ايله وتعتظرهُ
 اما جيوبهلل اجلل هلل وفعتظرهلل ايكعاِّ!

 
 ون ايعاملآل فَتا هلل يف ايعهنآل  ا َر من ايقراا آل يف ايكتابُ ايعصمآل ي تصقا  •

 فايسور هلل ماثصٌر ون ايشلخُ وترااتهُ ونظراتهُ وايتلااتتهُ ونورتهُ 
 ن األساصر. وتوقلهآل يلل  َ من ج ف ُ واجاابتهآل و
 وايكتابهلل يلس فله هعه ايسلات.
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 ايعصمياآل يصشخصآل ومل ئهآل ايعط فعتعقهُ   •

 هعا  من فلراآلقهلل ب  ايعكااآل
 من اببآل "احلكمرهلل ضايرهلل ا ؤمن"ُ 

 ويف  يك تلسللُ 
 فإص ايعكاَا ايعصميَّ يف م لآل هعا فكوصهلل يف وصوِّي حبتري وتكللقلرُ

  و  توا ي انلانلري وامري فتشابَههلل فلها ايعاسُ  
 و.ايًلا ما   فتخصَّ، ا راهلل ون نظرتهآل يف احللا ُ  

 تىت يو واجلَ  مورًا وصملرُ  
 فإنه خَيصطهلل هبا فصللَتههلل ووقل تهُ  

 فصعكْن وص، تعرُ 
 و  نعمْل هلم ُواايتي وص، تلابآل ُفععا وتربلرآل  و ُان. 

 
 من جصَس ب  متخساآلس  وهو يلس معهمُ  •

 ااص ااألمياآل بلعهمُ 
 فكاص خجًُ ملت ًلا من نلله؛ جلهصهآل ابيعط هم فله! 

هم ق  فلع يف ختسسهم وفعتربهلل نلَلههلل  وصَم معهمُ   وهو خارَج ُصلآل
 بل فلته ئ هبم وبعصمهم!! 

 ر!!اما فلعلهلل ا ٌغ من ايعاسآل وع ما فت  َّثوص يف اي فنآل وايللاس
 

×××     ×××     ××× 
 

 اانوا فهت وص ابيعجوُِّ وفرالوص اي وابُ وفكتلوص وص، ضواآل ايشموُ •
 ومو  يك  ب ووا وق َّموا خربتم يصعاملُ وبَعوا تضار ُ

 و نتم تض كوص من آ تم ايل ائلرآل ايق ميرآل وتتعجلوص معهاُ
 وتلتعمصوص ا  تآل احل ف رُ ويكعكم   تلتكلعوص نععهاُ
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 وتقص وص .غَام تىت تعلشوا م َصهمُ
 فأنتم وايٌر وصلهم ووص، قومكمُ

   تسص وص يقلاُ ي و  تضار ي اما نصَح آابؤام.
 

 ااص إبمكاصآل سصلعا  ص فتعصموا وفت قلوا من ايكت آل وت هاُ •
 فللها وصٌم . فرُ

 وفوائ هلل ا غ ُ
 ويكعهم مو  يك اانوا فتجشَّموص وعاَا ايللرُ

 معاصَق بعل  ي يكص آل ايعصمُوفرتصوص ا  
ُ  وص، ظهورآل اي وابا

 وفلقوص شهورًا وسعواتُ
 بعلً ا ون  وصاهنم و هصلهمُ

 وفقوموص بلعضآل األوما آل يت وف آل رتصتهم ايعصملرُ
 فل مصوص وص، ظهورهمُ وفللعوصُ وفعمصوص ابألجر ُ وفعلخوص..

اُوا من ايعصمُ  يلُ 
 ايعصمااُو سصوا وص، اجازاتي من جصَّرآل 

 وفَتبَّوا وص، ورثرآل األنللاا؛
ثعا  و)مسععا  و) جازان ُ  ويلوثاآلقوا وصومهم بد )ر فعا  و)ت َّ

 ويلتأا وا من  قوا ي وآرااي نهللللْت ايلهم.
 اانت مهَّتهم وايلرُ

 ف سَّصوا وصوًما وت وَُّوا بتجارَب وخرباتُ
 و شاُوا تضارً  قوفرُ

 ونشروا ُفًعا قوميًا.
 

 فعلغي يصعاملآل  ص فكوَص ااألبآل يصملصم ُ  •



 
 

110 
 

 واألبهلل   فلرقهلل ب   بعائهآل ا  يضرور ُ  
وو ُ    واألفضلهلل يصعاملآل   ا فعاَر معتَلَلههلل يلاري  و ُجاوري اسُملري يف ُرسي يه ُو

َ ُجاوتهآل وتَ هاُ    تىت   فكوَص واملآل
 ويلهللقلآلَل وصله اجلملوهلل وأيخعوا معه. 

 ُ وفكوصهلل وللَف ايصلاص
 انئًلا بعللهآل ون ا ُفاتآل واحل ازاتُ

 حمَتًما يصعصمااآل واي وا آل ا خرفن ويو مل فكونوا من ُجاوتهُ 
 ما ُاموا  هَل سعري مصت م .

 
 ر سهلل األمرآل وع  ايعاملآل ايعاملآل هو ا شلرُ •

 وأييت ايعصمهلل اثنًلاُ 
 فهعا  ا ٌغ من ايلاسق  وا عافق  وا رائ  فعَصموصُ 

 مل اصهلل ايعصمآل ا قلو آل وع  هللا بع  نوابهآل هو ا شلرُ امنا 
ََِّ فقو هلل سل انه: } َا خَيَْش، ا آُلهآل اْيعهللَصَمااهلل  مآلنْ  اآلمنَّ  {. وآلَلا

 ومن مل جيمْو ا  وصمهآل ا شلَر خلَف وصله من ايضُ .
 

 ا ا تق َّمَت يف مراتلآل ايعصمُ  •
 شعرَت  نَك تلتكلوهلل  ص تقوَ   نت  فًضا شلًااُ 

 و نك يلَت حمتاًجا ا   ص تقصاآل ُ 
 و   ص تعقَل من ا غي من ايعاسُ 

 بل تعظرهلل يف  قواهلم وتقواآلمهللها وتعق هاُ 
 ويكْن ابتَتاُِّ 

وص وهللج ي  و است قاري ألت .  ُو
 

 وجًلا ألهلآل ايعصمآل الف فشل هلل  ت هم؟!  •
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هلُل وصًماُ وهو يف الاآل فوِّي   ا لهلل فائ ً  وفُ   ساآل
 وفرتههلل هبعا وابتهاجههلل به   فونف! 

 وهكعا فتعقلهلل ب  بلات  ايعصمآل و زاهغهآل صواَ  صصلهآل ايعصم! 
 ويو  سعَّرهلل هللا يف  ص فعاَ  ايشل هلل ممن صاَ  ومرههلل  ا ن َّقتهلل ما  رى!

 
 ايعاملهلل ايتقيُّ   فرانهلل ا  ظاملُ   •

 و  ميشي تىت يف ظصاآله.  
 و  أيالهلل تراًماُ 

 و  فؤثآلرهلل ُنلاههلل وص، ُفعه.  
 وخيَش، هللاُ 

 فُ فتكصمهلل ا  ون تقاي واخُصُ 
 و  فؤواآل هلل نسًّا ي نلا  و هوىُ  

 وفكوصهلل شأنههلل ُووَ  ايعاسآل ا  ُفنآل هللا ابحللكُ  
 ونسَ هم. 

 وفكوصهلل ن فَق ايضعلااآل وا ظصوم ُ 
   فتكربهلل وصلهمُ  

 و  تع و ولعاههلل وعهم. 
 

 يلس الُّ واملي مسصً اُ   •
 فق  خي صهلل وصًما و  فعرفهلل الف فسرفهُ 

 فهو انقصهلل ايللاسرآل وايت بغُ 
 وق    فكوصهلل  سصوبههلل تلًعاُ 
 فُ فهللقَللهلل وصله اما فعلغيُ 
 وق    فكوصهلل فقلَه واقوُ 

ُي آخر!فلكو   صهلل وصمههلل يف واُُ وايعاسهلل معه يف وا
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 ا لصمهلل   أيخعهلل  ُبَههلل وثقافَتههلل من ايعفن ت قلوا يف احملاضنآل ايعصمانلرآل واألت ابآل ايععسرفرآل  •

 واجلمعلاتآل وايعواُط ا شلوهرُ
 وتربوا يف ا قاهي وايشواربآل واحلاانتآل وما ايلهاُ 

 فُ فقر هلل هلم ا  يضرور ُ 
 فقر هلل  ن خترجوا يف تصقاتآل ايعصمآل اب لاج ُويكعههلل 

 ويف اجلامعاتآل وا عاه آل ايشرولرُ
فأخعوا ايعصَم من ا ع آل ايسايف ايقائمآل وص، اتابآل هللا تعا  وسعرآل رسويهآل حمم ي نص، هللا وصله  

 وسصم وجه آل ايعصمااآل ايعامص ُ
 وتربَّوا وص، ايشلوخآل ايكلل ُ

 واألتقلااآل من ا رب ُ
 ي وا آل ا خصس ُوا

 ايعفن فسععوص األجلاَ  ا لصمَر ا صت مَر ابي فنآل واألُبآل وا هللصقُ
 وفرتقوص اب واه آل وفل ووص..  

 
 العلمانية

 
 ا شاُ هلل آباثرآل ايعصمانل  وايصلربايل  األُبلرآل واي قافلرآل تعين م َتهمُ

 وا عوَب ألفكارهمُ
 وتشجلَو ايعاسآل وص، قرااتاُ

 وايرفَو من شأهنمُ 
 ويف  يك افٌ الغُ

 وتوسلٌو يلاترآل ايعصمانلرآل واي قافرآل ايغربلرآل ا عاُفرآل يإلسُُِّ
 فصلتعلهآل ا لصمهلل ا   يك.
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 العمل والوظيفة
 

 ا ٌغ من ايعفن ميتهعوص  وماً  ُنلا هلم فهٌم و اااُ •
 وا ؤسلاتُفعتم هلل وصلهم يف شؤوصي ما تىت م فرو األقلاِّآل 

آُل وملي حمَتِّي هلمُ  مل  ايلهم ايتوفلقهلل يف ااما آل ُراستهم  و اجيا
 وبقوا يف  وما ي فكلُّوص هبا وجوَههم ون ايلؤا ُ

 معتظرفن ما هو  فضلهلل هلم يف فوِّي من األايِّ.
 هؤ اآل يو وج وا من فعتين هبم  فاُوا ونلعوا  ا ر.
  وصلاُ ويو قر َت قسَص مشاهَغ وسَغ  ن ابآل معان َ 

 يوج َت بعَضهم مرَّ مبراتَل من  توا آل  م ا آل هؤ ا! 
 

   تماآلْش تلاتَك بل آل ُ   •
 يلكْن يَك أتثٌغ اجيايبٌّ يف هعه احللا ُ  

فعهللَك فشجعهللَك وص،  يك.    ُو
  تقْن ومًُ مللً اُ 

 وتاوْ   ص تكوَر جانًلا معه ا   فضلُ 
  و تل َب يف  ُائهُ  

  و تللَ  من خُيهُ  
  و تشارَ  .غََ  فله؛  

َُ ا نتاجُ وفك َر به ا نتلاب.  ا  يلُ 
 

   راتَر ألسعانآلَك ا   ص تقكَو وتك نُ  •
 و  راتَر يصلانآلَك ا   ص ميضَ  وفلصوُ 

 و  راتَر يرجصآلَك ا   ص ُتشيُ 
 و  تلاَ  ي َمَك ا   ص فلَغ يف ايعروقُ 
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 و  تلاَ  يقصلآلَك ا   ص فعلضُ 
 و  ومَل ا  ابحلرار. 

 فاحللا هلل يف احلرارُ 
 ومن مل فت رْ  فُ تلاَ  يه.

 
 الفرح والتح 

 
 قر تهلل  ص  ارَب جراا ي يف ايعاملآل سهللاَل ون  اربآل خكري وص، ايقص ُ •

 فقاَ  انه احل ص!
 هعا ن لً ا بعللري الغ ي ا ا ااص ت اًن وص، اي نلا وما فلها من يعَّ ي ومتابُوق  فكوصهلل 

 وق  فكوصهلل هعا مقرواًن ابيلأسآل وايقعوطُ
 ويعيك فإنه ورَُ يف ن لحآل ايلخارطاآل و.غهآل تعوُّ هللههلل وصله ايسُ هلل وايلُِّهلل من  ربوُ

  وَّهلهللا "اهلمُّ واحلَ ص"ُ
 فاتُ ما ا ا ااص  سًلا وص، خغي 

  و ت اًن وص، ما ارتكَ  من افُ
 فإنه ت ٌص )اجيايبا ُ
 وتربلٌر نلللٌر انفعرُ

 ألنه   ب اآل يكلاآل واقلي من  ص فع َِّ وص، ا كأُ
 وفعاهَ  وص، و ِّآل ايعُو آل ايله.

 

 ين ف وَِّ ايلر هلل يف اي نلاُ  •
 و  احل صهلل فلهاُ 

ط ا  ايلر آل وايلكرُ  واصَّ ُواَِّ األو آل فُؤ
واَِّ ا خرآل فقوهلُل ا  ايلأسآل وايقهرُ   ُو

 ويكعهما ابتُاٌ من هللا فهللتعاَوبهلل بلعهماُ 
 يلهللعَصَم ايشاارهلل من اجلات ُ
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 وايسابرهلل من اجل وبآل وايَقعوط.
 

 اهلماآل   فلَتفحهلل تىت ف وَ  مهُّهُ نات هلل  •
  و خيلََّف وعه.

 وق  فكو هلل هعا اهلمُّ  و فقسر.
 األثرهلل ومعهم من   فل و.ومعهم من فل و وصله 

َن ظصًما فُ تلأْ  ون مهاآلهآل وتا آل  هصه.   ما من سهللجآل
 ايصهمَّ فراآلْج ون ا هموم  مهومهمُ

 وااشْف ارَب ا ظصوم  وانتقْم هلم.
 

 الفروق
 

 ألْص تساَب يف وقصآلَك خٌغ من  ص تساَب يف ُفعكُ •
 فإص اجملعوَص فعجوُ
 وايكافرهلل   فعجو.

 ايعافلَر من هعا و ا ُونلأ هلل هللا 
 وامنا هو تعاٌغ يصملصمآل يل افَغ وص، ُفعهآل وفقارصُ

 ويلتعاَر من ااص يه قص .
 

 معظمهلل ايعلااآل فكرهَن احلروَب مهما ااص شأهناُ  •
َصقَن هلاُ   ألهننَّ مل خيهلل

 وفلها ق  فكوصهلل هُ هلل األبآل وا بنُ واي وجآل وايعماُ
  ما ايرجا هلل فايك غهلل معهم فلتجللوص يع ائهاُ 

 وفتلاوصوص بلروري مو  هازجيهاُ 
 وفروص  نلَلهم محاَ  ايعقل  آل وايعرضآل وايوصنُ 
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 و لوص ايلكويَر وايشهامرُ 
 وفقت موص ايسعوابت.. 

 وهكعا هي نلوسهللهم.
 

   فلتوايص: •
 قائٌم اب نُ ُ 

 وانئٌم وعه  و م لٌط يهُ
 ا  لك  خل ااهلل  و جلعااُوا ٌغ من 

 خيافوص وص،  نللهم ومساحلهمُ
 و  فصووص وص، ا نُ آل و هصهُ

 بل فهللشلعوهنم نقً ا وجترً ا!
 

 نوواصآل من ايلشر: •
 وامٌل  و موظٌف فتلاولهلل مو ومصهآل وفتلاََن يف  ُائهُ

 وفع مجهلل فله تىت فعل، تقوَق نللهآل و هصهُ
 لهللكَرُُ وآخرهلل فتأخرهلل  و فغل هلل و  فهللعتجهلل ف

 وفلصلفهلل فشَصههلل بلواآل ا ُار آل وايتضللقآل وصله!
   فلتوايصُ

 وع  هللا ووع  ايعاس.
 

 انٌس   فشلعوص من ايرايضرُ  •
 وآخروص   فشلعوص من ا ا ُ 

 و.غهم   فشلعوص من ايعصمآل وايعملآل وا نُ . 
 ر.لاٌت شىتُ ومهٌم شىتُ ورؤى شىت. 

 [. 84{ ]سور  ا سراا: قهللْل اهلللٌّ فَدْعَملهلل َوَص،  َشااآلَصتآلهآل واما قاَ  هللا تعا : }
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 والٌّ حماَسٌ  وص، ما فقو هلل وما فلعل. 
 من  طاآل فاري ااص. 

 فصلعمْل َمن شاَا ما شاا!
 

 ا لاضصرهلل ب  ايس فقآل وايكتابآل فله تلسللُ   •
  وصملًّاُ ايقلمهلل  فضلهلل من ايس فقآل .غآل ايعاملُفايكتابهلل 

اُ  
ً
 ف   فهلللتغَك ون ايكتابآل ويو ااص وا 

 فلله ما يلس وع هُ  
 اعيك ما يلس يف ايكتابُ    ووع ههلل 

 فا عاوبرهلل بلعهما قائمر. 
 

 الفساد
 

 ايكعبهلل واي ورهلل معتشٌر يف معظمآل وسائلآل ا وُُِّ •
 و  فلَصمهلل معها ا  ايقصللُ

 واجلرائمهلل معتشرٌ  يف الاآل اجملتمعاتُ
ٌ  يف الاآل احلكوماتُ  وا ؤامراتهلل ض َّ ا خرفن موجُو

 وايضعلااهلل وايلقرااهلل وا لجونوص وا ععَّبوص وا ظصوموص  و اُهم يف زايُ ُ
 وانه ي يلٌل وص، تضار ي مرفضري وم نلري فاس  ي و خُقي هابكرُ

هلُلهاُ وقرَب زواهلهللا..  وق  آَص تسا
 

 فطرة ال
 

 نات هلل ايعوقآل ايلصلمآل   فكوصهلل شا ًّاُ  •
 ويعيك قلَل اص  وَقههلل سصلمُ
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 فايلُمرهلل ما وافَق احلقَّ ومل فشعَّ ون نظرآل ايعاس. 
  ما وع ما فتهافتهلل ايعاسهلل وص، )موضاتي  قلل ري تعلرهلل معها ايلآلكَرهلل ايلصلمرُ

 ومو  يك تعتشرهلل ب  ايعاس؛
 فُحنرافي صر َ وصلهمُ

ُي   ومَّ نلوَسهم!وفلا
 

 الفقر والغىن
 

 جراآلْب  ص تؤخَر صعامَك ون وقتهآل ساوت  وثُاًثُ •
  و   أتالآل ايغ اَا يف فومكُ

 يتعرَف ام هو مؤملٌ اجلوبهلل وام هو نع ُ
  ما يف وقتآل ايسوِّآل فإص هللا فقواآلط اراَُ  ايسائم  بتأفل ي من وع هُ

ط.  وايسوِّهلل اجلماويُّ خيتصفهلل ون ايلُر
 تلكَّْر ا ص أبتوا آل اجلوَو، وا تضررفن من ايلقرااآل وا لاا ُ

 وايعفن   جي وص راتًلا و  ومًُ و  ما فكع وصُ
 وا ا وج وا يقلماتي يف فومهمُ
 فإهنم   فعرفوص ما أياصوص .ً اُ

 وفتكررهلل هعا وع هم الَّ فوِّ!
 

 الفقه يف الدين
 

  ا رهلل اهتماِّآل ايلقهااآل مبا افَتَض هللا من ولاُاتُ   •
 وما  تصَّههلل وما ترَّمهُ 

 تىت فعصَم الُّ ملصمي ما جي هلل وصله من ولاُ آل رباآلهُ 
 وما جيوزهلل  ص فتعامَل به وما   جيوزهلل يه. 
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 وايلعل هلل من اتَّعَغ فأصابُ
 وايشقيُّ من استكرَب و معَن يف ايعسلاص.

 
 الفنون 

 
 امايلاتآل ا نلاصآل ويلس من  ساسلاتهُ ايلنُّ من   •

آُل  مرًا مهمًّا يف تلاته!   ومو  يك جيعصههلل بعضهلل األفرا
 واعيك بعضهلل اهللااتآل وا ؤسلاتُ

 ايع تعلقهلل وص، ايلعوصآل ما   فهللتسوَّرهلل من األموا !
 وفكوصهلل هعا مقابَل ا فراطآل يف  موري  ا َر  مهلًر وفائ  . 

 

 ضلاآلوهلل ايوقتُا ٌغ من ايلعوصآل ا عانر آل ت  •
ُ  و ب وصآل نلوُ  ًُ  وفكوصهلل نلعهللها قصل

 بل فكوصهلل فلها ضرٌر وص، ايعقلآل واجللمآل ويو بع  ت ُ
 فصتوضوآل اير.لرهلل وايعاصلرهلل واهلوافرهلل يف مل اصآل اي فنآل وايعقلُ

 قلَل تعللعآل متكصلاتا. 
 

 القراءة 
 
 قرااٌ  بُ ووي و  نق ي   تعلوُ •

 مه اآل ايرفحُبل ق  جتعلهلل ا كايَو يف 
 فلس اآلقهلل الَّ ما فقر ُ

 من قسري وملرتلري واترفخي وخربي وواقوُ
 يف اتابي  و ُصري  و قعا ي  و توانلي اجتماويُ

 امنا ا لل هلل ايلهمهلل وايووي وايعق هلل وا قارنرهلل وا تابعرهلل وايتقومي.
 وهبعا فتكوَّصهلل ايعصمهلل ايعافوُ واي قافرهلل احملكمر.
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بُهعا  من فقر هلل   •  اَُِّ  هلآل ايلاصلآل من اببآل ا صُا

 يكعك تراههلل بع  م  ي وق  تغغََّ ت ف ههلل وضلَّ ون احلقا؛
  ستمرارهآل يف قراا آل  فكاري مصغومري   وصَم يه هباُ

 ف تكرارها واجَتارهاُ
 وتعار آل ايشكو آل وُتاوجآل ايوساوسآل يف نلله.

ُ   فها األخهلل احمل ا
 ق  مألَ ايلاصلهلل األرضُ

 فإ ا قر َت يكلاآل مص  ي ومشككي ومعافقي وفاجري ومشر ي وفرقي و هلآل  هوااُ
 فإص قصلَك سلهللظصمُ وهللا  وصمهلل مبسغآلَ  بع ها!

 فاقرْ  ألهلآل ا مياصآل ا عروف  واألمعااآل وص، هعا اي فنُ
 وُْب سواهم.

 
 القرآن
 

 اصاآلهآل م لهلل ايقرآصُ  فوجٌ  اتاٌب جامٌو فلت و هلل وص، ايعقلآل اصاآلهآل وايقص آل   •
 فهو اتابهلل ووغي ووربُ 

 وخهللصقي وولاُ ُ
 وتهللكمي ونظاُِّ
 وبُ.ري وايلرُ 

 وهو وتٌي ن لحُ 
 فمن جعَصههلل مأُبَر وقصهآل وقصلهآل الاهُ 

 و فصَح به وفاز. 
 

 خ مرهلل اتابآل هللا تعا  شرٌف يكلاآل ملصمُ  •
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 ويه  جٌر وظلٌم يف  يكُ 
 ا ا ااص ومصههلل ون وصمي واخُصُ 
 تعصًما وتعصلًماُ وتلظًا وحتللظًاُ 
 وقرااً  وجتوفً اُ وت برًا وتللغًا. 

 ومن مل فكْن يه تغٌّ يف اتابآل هللاُ 
 فإنه بعلٌ  ون معلوآل ا غُ 

 تلثهلل اصماتهلل هللا ايعظلمرُ 
 وشروههلل وتوجلهه.

 
 من تعصََّم ايقرآصُ  •

َُ قرااَتههلل  و تلظهُ   و جا
لَّههلل و نلَلههللُ   وجعَصههلل تآل

 فهربهلل ايله اصَّما تعاََّرههلل وفؤثآلرهُ 
 فق  ن َ  خَغ جصلسُ 
 والَ  خَغ نات ُ 
 و هللنعآلَم وصله خغهلل نعمرُ 

 وق  اصمأنْت هبا نللهُ 
َُ هبا  جره.   وزا

 
 ابيقرآصآل حنلاُ •

 فهو ايكتابهلل ا لتقلمهلل ايعط   ووَج فلهُ
 ا ع َّ هلل من رباآل ايعا  ُ

 ايعط فعرفهلل تاجَر ولاُهآل وما به َفسص وصُ
 فمن جعَصههلل يه اماًما فق  اهتَ ىُ

 واستملَك ابيعرو آل ايوثق،ُ
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 ومن ترَاههلل فق   ىَبُ
 وجعَل سصكانَههلل اهلوىُ

 فضلَّ و.َوىُ
 وآثَر احللاَ  اي نلا.

 
 يف ايقرآصآل ايكرميآل ورٌب ا غ ُ •

روٌس وظلمرُ  ُو
 مهلل ا لصمهلل هعا وفلتلل ههلل ا ا ت بدََّر ا ايتآل ايكرميرُوفَلهَ 

 وتعقََّل ب  تلاسغهاُ
ا.   و مسَعها من ايعصمااآل األجُا
 واصَّ ايقرآَص هلو  وظمهلل  ارىُ

 و جلُّ مووظرُ
 و قوِّهلل سلللُ

 يُهت ااآل بهُ وايعملآل مبا فلهُ
ه.   وا شلرآل بهُ وايوقوفآل وع  ت ُو

 
 ا خكوصاتآل تلظًاُ فغص هلل وص، ظين  ص  ا َر  •

 و تلعها زخرفًر وُجاً ُ  
 و مثعها قلمرُ  

 و ا رها ت اوً  واه ااُ 
 هي ا ساتفهلل ايشرفلرُ  

 وهعا  كانتها وع  ا لصم ُ  
 وتلجلصهم هلاُ 

 وسعلهم يكل آل اي وابآل هباُ   
 َّبملوآل صلقاتم. 
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 القلق واالطمئنان 

 
 ايعوُِّايصللهلل صوفٌل  ن .صَلههلل ايقصقُ وصاَر وعه  •

 فهو فل ثهلل وعه و  فُقلهُ
  و مل فلكْن ا  زوجري فتؤوفهُ

 فهو فتقصَّ هلل يف سرفرهآل واأنههلل وص، انرُ
  و تللٌ  خانتههلل تلللتههلل فهو فتأوَّههلل وفانُّ واأص خعجرًا .هللرآلَس يف قصله!

  و زوجٌر مشاالٌر  فل ْت وَُّههلل فُ فعرفهلل نوًما و  سكًعاُ
 ف رط الف َفسرفههلل وعهُ و سللٌه فتعرَّضهلل يه   

  و مرٌض  مضَّههلل فتشكَّ، معه و.صَلههلل األملهلل تىت واَفههلل فراشه!
  و هو وص، موو ي . اَ  . هآل وخيَش،  ص فلوتهُ

  و فعتظرهلل اختلارًا فقرَّرهلل فله قلويههلل من و مهُ
  و خائٌف   ف رط مىت فلاَجأهلل ّبوفهُ

  و .ينٌّ ُخَل يف نلقري فهو خيش، وص، مايهُ
  و َم فٌن   ف رط ما ا فلعلهلل به ُائعوهُ

  و فقٌغ ق  يسقهلل جص ههلل َّب راصآل بلتهآل و  فعرفهلل الف فؤماآلنهلل رزَق ولايهآل فوَِّ . ه!
  و  جٌئ ضائٌو مرَهٌق حمَلٌط   فعرفهلل  فن فعه هلل وما ا فسعوُ 

 يصعوِّآل وع ه!!و  فرَق وعَ ههلل ب   ص أيتلهآل ايعوِّهلل واقًلا  و قاوً اُ فُ  مهلَر 
 

 والضعف  القوة
 

 األقوى هو ايعط فلرضهلل ر فَههلل وسكوتهُ  •
 وفسوغهلل بعوَُ ا تلاقاتآل وا عاه اتآل مبا فعاسلهُ 

 . ًُ  يللَق، و وُّههلل ضعلًلا  يل
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 وايوويهلل ابيتغلغآل واحلكمرهلل يف ايعهوضآل هو ايللللهلل ايعط فعلغي  ص فلصَكههلل ا غصوب.
 

 من تسَ  زروكُ •
 وهنَ  ثروتكُ
 وقتَل ابعكُ

َُ  هصكُ    وشرَّ
َ  واهانتكُ  ف  وصَن صُر
 و نت مل َتكَرْف يَك و ُ

 ومل تعلْس بلعتآل شلرُ
َك وما بقَي من مساحلكُ   خوفًا وص، نللآل

 فإنَك   تسصحهلل يص لا ُ
 بل واٌر وصلَك  ص تلَق، تلًّا ب  ايعاس!

 
 الكتاب واملكتبة

 
 وجوآُل ا نلاصُايكتابهلل ايلشرطُّ   فكوصهلل قلَل  •

 فاألنلهلل هو ا نلاصهلل واص ااص ُ بههلل ايتعصَُّم معهُ
 اللار ي  سربهلل معه وحتمصههلل وهو نانعهللهاُ

 وفلَق، ا نلاصهلل هو ايللَ  وايكتابهلل يه تلوُ
اما جيرط تعصلمهلل ايكصلرآل بواسكرآل  شخاصي يف احلصقاتآل وا  ارسآل واجلامعداتآل واْص ند لوا معهدم 

 ايكت ُ
 وسلصٌر  فسا آل فكرآل ا نلاصُوايكتابهلل سعٌ  و 

 ويلانههلل احلاضرهلل ا ا .اب.
 

 ايكتابهلل جوهرٌ  وع  ايعاقلآل فت قَّفهلل بهُ •
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 وسصعٌر وع  ايتاجرآل فتمَّو هلل به   يلتعصََّم معهُ
 ويعلٌر وع  ايكللآل مي قههلل ا ا وقَو ب  ف فهُ

 وزفعٌر وع  ايعاشقآل اهلاوطُ 
 نععه!فعظرهلل يف شكصهآل ووعوانهآل واترفخآل 

 
 ايكتابهلل ج ٌا مهمٌّ من تلا آل ا  قل ُ •

 فهللهَرووص ايله ا ا جهصوا  مرًاُ
  و  وكوا ُرًساُ  و نووا سلرًاُ
  و اتلوا حب ًاُ  و بَغوا ووًلاُ

  و تقَّقوا نسًّاُ  و  ثلتوا تاُاًثُ
  و ضلكوا اترخيًاُ  و  اروا خُفًاُ

ُاآلواا...   و فعَّ وا ا
 

 ايكتابهلل ابيَتبلر! •
 ا ا ر ى ا بنهلل  ابههلل وهو  تضنهلل ايكتابُ

 وفتلاولهلل معهُ
هلُل ايله ب  م َّ ي و خرىُ  وفَتَُّ

 وفضعههلل يف مكاصي  ئقي بعل ي ون ف آل األصلا ُ
 فإنه فقصاآل ههلل يف هعا؛

 ألنه فعتربهلل ايكتاَب )يعلًر   ثغً  ي ى واي هآل ويعيك فهو فعتين به!
 فلهتمُّ به هو ا خرُ

 اوتلارهُوفضعههلل يف 
 و تلغهلل به يف خملَّصتهُ

 وفتعاويههلل وفقصاآل هلل نل اتههلل وفتصعَّ هلل ابيعظرآل يف خكوصهآل ونورهُ
 وق  أيخعههلل بعلً ا ون نظرآل واي هآل ا ا .لَل وعهُ
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 فلعك ُّ وصله وفتأمصههلل اما فلعلُ
 وفكص هلل ما فعاسلههلل من  يك...

 وهعا فكملهلل معه واي ههلل رتصَر ايكتاب.. ابيَتبلر.
 

  معوص وص، قراا آل ايكت ُ هعا  م •
 ا  ُرجرآل  هنم   فلارقوهناُ 

 وا ا .ابت وعهمُ  و تاَ   مٌر بلعهم وبلعهاُ 
 تعُّوا ايلهاُ 

 فإ ا واُوا ايلها ور وها تصَّصْت وجوههمُ 
 وابتهجْت قصوهبم!

 وجت هلل اب قابلآل آخرفن مل فقرؤوا سوى ايكت آل اي راسلرُ
 ا!!و  جت هلل يف بلوتم اتااًب وات ً 

   فلتوايص.
 

 مل تعْ  بعلً ا ون ايكتابُ •
 ويو اعَت قصلَل  اتآل ايل ُ

 بل ق  أتخعهللَ  احلغ هلل ما ا ختتارُ
 وما ا تقر  وما ا تَعر!

ُ  فايق ميهلل موجوٌُ واجل ف هلل موجُو
ٌ  وا نلانلات..  وايعصوِّهلل موجُو

 وبصغتآلَك و.غها..
 يك: خعين!يق  جااتآل ا كتلرهلل يتقلَو يف بلتآلَك وتقوَ  

 فهل  نت آخعهللها  ِّ تتعصَّل..؟
 

 فلو هلل يَك ايكتابهلل أبسرارهآل ا ا قصلَت .َُفههلل و.رسَت نظرَ  ب  سكورهُ  •
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 واتبعَتههلل تىت تعاَ  مثاَرههلل يف آخره.
 واسَتاترهلل ايقارئ يف هنافرآل الاآل اتابي تصخصهلل يه ما قر هُ

َُ من معصوماتهُ  وتوقلههلل وص، ما زا
َُ معهُ  وما استلا

 توقَف وع هُ فشكَّ فله  و مل فعرفهُ وما
 يلع َِّ وص، جويري  خرى ب  ايكت ُ
 ت ف هلل من معرفتهُ وترفوهلل من ملتواه.

 
 يف  و آل ُرجاتآل ايعصمُ فس لهللكَ ايكتابهلل  •

 و واسكهاُ وما تق ََِّّ معهاُ
 ف   فَتاهللَك وشأنكُ

 بل ميع هللَك ترفَر ا ختلارآل من بع هلل فلما تشااهلل معهاُ
 فعاسلهللَك من موضوواتُمما 

 يتكمَل هبا فضويَك ايعصميُ
 وَملصَك ايشخسي.

 
 ايكتابهلل وسلصٌر ا  ايعصمُ ويلس ه فًاُ  •

 فايقس هلل احملتوىُ 
وا ا تكددورتآل ايوسددائلهلل ايتعصلملددرهلل يللدداصآل ا وضددوبآل ب قددري وتلسددللي والافددري وصدد، .ددغآل هلاددرآل ايكتددابآل 

 حتقَق اهل فهلل معهُ 
 صوِّ ايتكللقلرُ وفكوصهلل هعا خانًر يف ايع

 ايع تعتم هلل وص، ايعظرآل وا تابعرآل وايتجربر.
 

 ايكتابهلل فله نلاتهلل ا نلاص! •
ههلل ومسماآلمهُ  فهو نانعهُ وحمرباآل
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 وفله نَللهللهُ وم اجههلل وفكرهُ
 وهو م صههلل ق  فكوصهلل  ملًعا  و خماًُواُ
ا  و حماراًبُ

ً
 وناُقًا  و اا اًبُ وملا 

 ورزفًعا  و واب ًاُوفاتًشا  و حمتشًماُ 
 وهاًًُئ  و ناخًلاُ وقانًّا  و معظاآلرًاُ
 ومعسًلا  و جائرًاُ ومؤمًعا  و اافرًاُ
ًُ  و مل ًواُ  وممصًلا  و حماورًاُ وانق

 و ُفًلا  و فلصلوفًاُ ومؤرًخا  و مَتُجًاُ 
ُ وموسوولًّا  و متخسًسا..  وم نلًّا  و ولكرايًّ

 
 ايكتابهلل  تلُّ ملاتًر الغً  من تلا آل ايعصمااُ  •

 وهو وع هم .ا ي نللسُ 
 وهلم مو بعضآل ايكت آل  ارايٌت .ايلرُ 

 ون لٌر ومسرُ
ًُ انفًعا. كًما و ُاًب ُجل  وق  فكتلوص وص، صررها فوائَ  وتوارفَخ ورموزًا وتآل

 
 ايكتابهلل خكوٌ  يف صرفقآل ايعصمُ •

رجٌر مآلن سصَّمآل   ا عرفرُُو
ا فتتلعهُ

ً
 ق  تعرفهلل به وا 

  و تلموهلل بع واي فت عرهُ
  و تكل هلل معه فائ ً  وترتقي هبا ا  ما هو  وَ  و نلو.

 
 ايكتابهلل ونلرهلل وُجي يصجهل: •

َف تلوفلهُ و هللجلَ  تعرفلهُ َن أتيللهُ ورهللنآل  ا ا  هللتلآل
  هُ وَُجهللَل تعلغهُقسآل ومسا ه فهُ ونَدلهللَل مَ 
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َف سرُّهُ وظَ  َُْرسهُواهللشآل رْبهُ ووُ   هَر ن قهُ وبرَز خآل
َر .رفلهُ وبَدعهللَ  تك فرهُ ونهللرآلَف توفصهُ  وفهلللاآل
 ونلا هنجهُ ونحَّ نق هُ ون َق ونلهُ 
َ مسكص هُ و وىف ُيلصهُ ووثَق مس رهُ  وبهلل اآل
 ونحَّ تلقغهُ وانسَ  ترقلمهُ وقهلللآلَل ورضهُ 
 وو َِّ تشوهُ وثَلَت حتقلقهُ وَامهللَل تعجل هُ 

 وصهللمآلَس وللهُ وسصَم يلانهُ وقهلللآلَل فكرهُ 
 وب ا نلعهُ ونضَج مثرهُ وقرَب جعاهُ 

 وسهَل هضمهُ ويعَّ  هللنلهُ وابَص وعوانهُ 
 وزهللفاآلَن .ُفهُ وَتلهللَن خكهُ وقلَّ سعره!

 
 ا ا اانت ايوروهلُل رم ًا يصم لرآل وايلُُِّ   •

 فإص ايكتاَب رمٌ  يصعصمآل واحلضار .  
 عتجهلل ايروائَح ايعكر ُ  وا ا اانت ايوروهلُل تهلل 

 فإص ايكتاَب خيراآلجهلل وصماَا وقاُ .  
 فُ تكلي ايرائ ر ايكللرُ  

 بل ميكنهلل ا ستغعااهلل وعها ا غًا؛ 
 ألهنا من ايكمايلاتُ  

  ما ايكتابُ  
 ايعط هو رم هلل ايعصمآل وتامصهللهُ

 .وعه فُ فهلللتغَك 
 

 ايكتابهلل ايشائقهلل فلتحهلل شهلتَك يصعصمُ •
 وفر.اآللهللك يف ا صُبآل وص، ات ي  خرىُ

 و  َُّك وص، سرآُل معصوماتي قر تا ونشرها ب  ايعاس. 
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 فايلكر هلل وا عصوماتهلل ايقلاآلمرهلل   تكليُ
وهلل وتشواآلق.  األسصوبهلل اجلمللهلل وايسلا.رهلل احملكمرهلل هي ايع تشجاآل

 
 ايكتابهلل  ر هلل ايلكرُ •
 فعكلَك اجل ف ُوق  

  و فعااآلرهللَ  بق ميُ
  و فكر هلل  فكارًاُ وفشرَ هلل ملائلُ

 وَفلرهلُل نظرايتُ و لصهللَك ا  مساَُر  وسو.
 ا همُّ  نَك ين تعتهَي معه ا  وق  استل تُ

 هعا ا ا ااص انفًعا يف  نصهُ
 وناتلههلل  ملًعا يف معهلهُ

 وصلًما يف موضووه.
 

 ي بعصماَا و وُُِّ ايكتابهلل فللحهلل يَك اجملاَ  يتصتق •
 وملكرفن ووظمااُ 

 ممن مل فدهللَتْح يَك يقاؤهمُ 
 فاخَْت  وماَ  من حتلهمُ

 وترات هلل ا  اتاابتمُ  
 فإمنا هي من اُمهمُ 
 ومرآٌ   هتماماتمُ 

 ونورٌ  مقرَّبٌر من ُايلهم وما ف ورهلل فلها.
 

 يصوقائوُايكتابهلل ايتارخييُّ فلرهلُل يَك احلواَُث وفؤرخهلل  •
 وفسورها واأهنا تاضٌر تعلشه.

 ويكْن يلس الُّ مؤرخي َفس هللقهلل فلما فكت ُ



 
 

131 
 

 ويلس قصمهلل الاآل اات ي  ملًعا يف ونلهُ
 فلؤَخعهلل ايتارفخهلل اب قارنرآل ب  ايرواايتُ

 وفهلللتلَع هلل معها  قوا هلل ايروا آل وايكتاابآل ا لغض  واألو ااُ
 و وط األهوااآل وم غط ايلنت.

 
×××     ×××     ××× 

 
 ايكتابهلل سصرهلل معصوماتُ •

 فانظْر من  فن جهللعآللْت مثارهللهاُ
 والف جهللصآللْت ايلكُ

 وق  فكوصهلل بلعها تلواٌص ساٌِّّ فلص .كُ
 فق  ا رْت ايعقاربهلل واألفاوي يف وسرانُ

 ايع ترف هلل  ص تلتععا ون ُفععاُ
 وت َِّ ملاُئعاُ
 وتشواآلَه وقل تعاُ
 وتؤواآلَ  نسونعاُ
 ملصَّماتعا.وتشكاآلَك يف 

 
 ط فهللقَللهلل وصله وص، م ى ايتارفخُعايكتابهلل  ت هلل موائ آل ايعصمآل اي •

ًُ يف شكصهُ  وهو واص ب ا ُجل
 مقلوً  يف وعوانهُ
 م راًشا من  وُهُ

 ا   نه ق  فكوصهلل  ا ول ي من  سلصهُ
 فلص ِّهلل احلعرهلل من هعاُ 

 وفلرَّقهلل ب  ايعافوآل وايضاراآل معهُ
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 تق َُِّّاأطاآل مائ  ي 
 وخانًر يف وسرانُ

 ايعط ا َر فله ايكاتلوص ا ص  وص وا ع رفوص.
 

×××     ×××     ××× 
 

 ا كتلرهلل يف ايشاربآل ملتوتٌر يكلاآل ايعاسُ •
 ويكن هعا  من ميرُّ هبا و  فعظرهلل ايلهاُ
 ومن ف خصها وفتمتوهلل مبعاظرآل  .صلتهاُ

 بععاوفعهاُ و فكَّصوهلل وص، اجل ف آل وفكتلي 
  و فشَتط ايقصلَل من اتلها.

هلُل ا كاوَم وا قاهَي وا تاجَر وو ُهم!  ويَك  ص تقارَص ب  تا آل ا كتلاتآل ومن فرات
 ونللرآل ما فعلقهلل من مسروفهآل هلعا و ا .

  
 يف ا كتلاتآل اعوٌز وخملاآٌت وفوائ هلل يف ايعصمآل   فعرفها ا ٌغ من ايلات  ُ  •

 ا ستلاُ هلل معها اصهاُ  و   فتلك هلم 
 وايعامصوص اب كتلاتآل هم  َوَ  ايعاسآل اب ستلاُ آل معها؛ 

 ألهنم  وصمهم هباُ  
 و ا رهم اصًُوا وصلهاُ

 ويكنَّ معظمهم اُارفوص وموظلوص واُفوصُ 
  و ثقافتهم ثقافرهلل وعاوفنُ

 واص اانوا  ن اَب شهاُاتُ
 فُ مهََّر هلم يف ايعصمآل وا فاُ ُ 

 م و  أتيلف! فُ مقاَ  هل
 ا  ايقصلَل معهم.
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 وع ما تكوصهلل يف مكتلتكُ   •

 فكأنك يف ُصسي فعجُّ بعصماَا وملكرفن وم قل ُ 
 تلتموهلل ايلهمُ  

 وتتعقلهلل ب  نل اتآل وقوهلمُ 
 وق  فكوصهلل يَك ر ٌط يف  فكاري هلم وصروتاتُ  

 يتقلاآل ُ وتعق ُ وتعلاآله.. فتقفهلل 
 

 ايكتابُمكتلتهللَك تعين ايكتاَب بع   •
 وفعين هعا ايقرااَ  بع  ايقراا ُ 

 وتعين ايَتقَي من.. ا ُ
 ا ا اعَت صموًتا يف ايعصمُ

 وناتَ  برانمجي وه في ثقايفاي وتكصوي معريفُ
 وا ا مل فكْن ي فَك صموٌ  وصميٌّ فمكتلتهللَك معظٌر و ثرُ

 وزايراتهلل مواسمُ 
 ومكاصهلل ه واي ونوِّ! 

 
 التأليف الكتابة و 

 
َت  ص تتعاَر فاات ُ  •  ا ا  ُر

 وا ا خشلَت  ص تعل، فاات ُ 
 وا ا ر.لَت  ص توثاآلَق فاات ُ 

َت  ص تتمرَص وص، ايكتابرآل فُ ب َّ  ص تكت ُ   وا ا  ُر
َت  ص تتعصَم وتعااَر وحتلَغ فكعيك.   وا ا  ُر

 فايكتابرهلل قلٌ  وملاوٌ   مٌ  يعاارتك.
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 مآل ايكتابَر من ا كايعرآل ا لتمر ُ  تعصَّ  •

 وراْ  وص، ايع رآل اجلمللآل وايصغرآل ايلصلمرُ  
 وضْو برامَج انفعًر يَك يف هعاُ  

 وتاسْ  نللَك ا ا مل تقر  ومل تكت ُ  
ًُّا ف تُ    فإ ا اعَت جا

 وا ا اعَت يف فوًض، من  مرآلَ  أتخرَت  و ترات.  
 

 هللاهلل فلهُايقصمهلل ايعظلفهلل اهلاُفهلل فلار هلل  •
 وا خُصهلل ف ف ههلل ضلاًا وقلوً ُ

 وفعلوهلل به ناتَلهُ وقارئهُ وسامعهُ
 فإ ا احنرَف و نرَّ وص، احنرافهآل وااآلَل ا  نللهُ

 واست رَجههلل ايشلكاصهلل فَغوط.
 

 وص، ا ؤيفآل  ص خيتاَر وعواَص اتابهآل بععافرُ •
 يلكوَص واضً ا ومر.واًبُ

 موضووهُتىت فلهَم معه ايقارئهلل وفعرَف 
 وا ا فكلف فهللقلآللهلل وصله وفشَتفهآل وهو .غهلل واضحُ

  و .غهلل ُا اي وص، ختسسهُ
  و .غهلل شاملي  وضووه؟

 واين  رى وعاوفَن ات ي فأحتغَّهلل يف موضووهاُ
َُوهللهاُ  فأ

  و  نعاآللهللها حتت موضوبي خكأ.
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 الكسل والالمباالة
 

 ايكلا    فهللرجَت، معهم وملهلل ايسع ُ  •
َم وص وص، وملآل ما حتت  ف فهم من سهلُ   بل  هلل

 ويو ااص يف أتففي وضجر! 
 فهعه تا هلل قصلصي اهلمرُ 

 ايعفن   فعظروص ا  ملتقلصهم بعمقُ 
 و بع هلل ما فكونوص اهتماًما مبلتقللآل ُتمعهم و متهمُ 

 وا غوص معهم فرف وص  ص فتكلصوا وص، جهوآُل ا خرفن. 
 اهنم شخسلاٌت .غهلل مرتَّ ي هبمُ 
 وترى بلعهم ثقَُاُ و.َغ ملاي . 
 فكنآل األوص،ُ و  تكنآل األَُن.

 
ا فكلف  وصاآلم؟ 

ً
 ا ا قصَت يلتهلل وا 

 ويلتهلل ُاوًلا فكلف  ُوو؟ 
 و  ماَ  ف ف هلل ون تاجع فكلف  هللنلق؟ 

 يوساوسآل ايشلكاصُ  ف استلصمتَ 
َك  مَل ايعلوآل وج وى ايعملُ   و قلصَت وص، نللآل

فعَت اف ارَ  وجعصَت مهتَك يف جللكُ   ُو
 ومل تعمْل يصملصم  شلًااُ 

 فق  قتصَت روَ  األخوَّ آل وايتعاوصآل يف نللكُ 
 ونرَت تعملهلل هلا وت هاُ 

 يف نلعلري شخسلري و اننلري بغلضر.
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 والسكوت الكالم
 

 يلس ايكُِّهلل وتَ ههلل  تاجهلل ا  وقلُ  •
 بل ايلموهلل  فًضا  تاجهلل ايله؛ 

 يتلهَم ما فقا ُ وحتصاآلَصهُ وت نَهُ وحتكَم وصلهُ 
 وا ا صهللصآلَ  معَك نقصَتههلل اما هوُ 

فهآل أبيلاظي  خرى وحتراآلفه.   وما مل َتلهمههلل فإنك ق  تُؤ
 وهعا يف ايقراا آل  فًضا. 
 وأبوسَو من هعا فقا : 

 قَل فعلغي  ص فُزَِّ  قواَ  ا نلاصآل و فعايه.اص ايع
 

  نلوهلل ايكُِّآل ما وافَق ُفَن ا سُُِّ  •
 فق  رضَلههلل هللا نظاًما يصعاسُ 

 ووقل ً  وسصوًااُ 
 و.غههلل من ايعظرايتآل وا عاه آل يف ا ري وهًوى ومغايكات. 

 فمن اقتسَر وص، األو آل الاهُ 
 ايلاصل!ومن خاَض يف ا خرآل فق  ُترََّغ يف 

 
 ا نلاصهلل اائٌن تلااسُ •

 فانظْر ما ايعط تقو هلل يهُ والف تتعاملهلل معهُ
 واوصْم  ص  ساَس ايتلاهمآل وايتعاملآل ابيقو آل هو "احللك"ُ

 [.83{ ]سور  ايلقر : َوقهللويهللواْ يآلصعَّاسآل تهللْلعاً }فقو هلل ربُّعا سل انه: 
 .وي آل جان صمي وولوي  هلل وايقو هلل احللنُ يف تآل وهو ايكُِّهلل ايكلاآل 

 وايتلاهمهلل مو ا نلاصآل من ايعاتلرآل ايعمصلرآل فكوصهلل بد: ايسُ ُ وايع  ُ 
 فقو هلل سل انههلل وتعا :
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ًا}  [.51{ ]سور  ا ؤمعوص: َواْوَمصهللوا َناحلآل
 [.8{ ]سور  ا ائ  : ههللَو  َقْدَربهلل يآلصتدَّْقَوى   اْو آليهللوا}

 وهبما فعمُّ األماصهلل وايلُِّ!
 

ا ٌغ من  سلابآل ا سومرآل وايغض آل وايتشعجآل وسواآل ايتلاهمآل وايعآلرا آل وايع او آل ب    •
 ايعاسُ  

 فعوهلُل ا  سواآل ايكُُِّ  
 يف األسصوبآل  و ا ضموص؛  

رًاا هلعا فقو هلل ربُّعا سل انه:   ُو
 [. 83{ ]سور  ايلقر : َوقهللويهللوا يآلصعَّاسآل تهللْلًعا}
آُلط فَدقهللويهللوا ايَّعآل }   [.53{ ]سور  ا سراا:  هآلَي َ ْتَلنهلل َوقهللْل يآلعآلَلا
 [.24{ ]سور  احلج: َوههلل هللوا اآلَ  ايكَّلآلا آل مآلَن اْيَقْو آل }

 فما  صلَ  ايكلل ُ 
 وما  صلَ  آاثرهم! 

 
 اللذة 

 
 ايتصع هلل بشهواتآل اي نلاُ   •

 وايتععمهلل بععمها يلَتاتي صوفصرُ 
 فكراآلسهلل ايراوَص ايلهاُ  

 وفسعاآل هلل ايلكاَِّ معهاُ  
صآلً ا ايلهاُ    وق  جيعلهلل ناتَلها خمهلل

 ومضلاآلًعا يك غي من احلقوقآل ايع وصله. 
 فكوىب  ن ختلََّف معها. 
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 اللغة
 

• ُ  تعصمهلل ايلس ، نكًقا واتابًر يلس سهًُ
 وخانًر يف هعا ايعسرُ

 ايعط .صَ  فله ايضعفهلل وايص نهلل وصغلاصهلل ايصهجاتُ
 ايلس ، معع ايسغرآل هنٌج ن لٌح يصتونلآل ا  نتلجري صللري يف هعاُوايت ربهلل وص، 

 وفكوصهلل وص، وصمي ابيقواو ُ
 وفغصاآل هلل ايلس ، وص، هلجته يف معظمآل ما فتكصمهلل بهُ

 وجيرهبا تىت مو  و ُهآل يف ايللتُ
 وفك رهلل من مكايعرآل ات آل  ُاباآل ا سُُِّ

 وايع رآل اجلمللآل ايكل ُ
 َق مو ايصغرُيلتعصََّم األَُب واألخُ

 فُ خَغ يف وصمي ب وصآل تربلري وايت اُِّ
 وفرا هلل وص، شعرآل احلكمرآل ون رآل ايونااي واحلكمُ

 فإهنا تللَّتهلل وحتكَّمهلل وحتربَّهلل ف تلكَّرهلل وتهللعشرُ
ا يتكوَص  سهَل وص، ايصلاصآل و وقَو يف ايقص .  وفهللهَتمُّ بصغتها و سصوهبآل

 
 ايصغرهلل اجلملصرهلل جَتعبهلل ايقارئُ  •
 اص مؤُااها معروفًا. واص ا

 انه األسصوبهلل احمللَّ ُ 
 واأليلاظهلل ا ختار ُ 
 وايَتال هلل احملَكمُ 
 وايَتتل هلل ا تعاسقُ 

 وايتأيلفهلل ب  هعا اصاآلهآل بعوقي وم اجُ 
ُ وصلوي يكلفُ وموهلري متعا.مر.   وُجا آل تسا
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 وأييت هعا َّبه ي نلليُ 
 وت اي يف ايعكااُ 

 ايعقلآل وايعاصلر.وتلاولي متوانلي ب  
 

 من األخكااآل ايشائعرآل يف ضلطآل األيلاظُ   •
 قوهلهللم  ا مل فعَضْج من ايلااهر: َفجا )بلتحآل ايلاا ُ  

 وايسواب: فآلجا )بكلرآل ايلاا .  
 و ما ابيلتحآل فهو ايلهللرجرهلل ب  اجللص . 

  .13هد  ص    1439)رج    16)ُصر ُمو ايصغر ايعربلر وص، ايشلكر ايعا لر ب 
 

 ا كاص ُ  ي ى بعضآل تعتشرهلل األخكااهلل ا مُئلرهلل  •
 ا  ا ا نلخوا  و صابقواُ 

  يك  ص ا طَّ فناُ 
 اايرسمآل وا هنآل ايل وفرآل األخرىُ 
 وهو واص ااص من فعوصآل ايعصمُ 

 ا   نه قائٌم وص، اجلان آل ايتكللقيُ 
 واتقانههلل ابيت ربآل اضافًر ا  ا وهلر.

 
 سل اص هللا!  •
 ات آل ايع وآل ايع تظلت ابيعظمآل وايشر آل واي رسآل بع  اتابآل سللوفهُ شهرهلل  

 واَش  ن اهبا يف ايقرن  ايلابوآل واي امنآل اهلجرف ُ
 هد ُ 646ابن احلاج  نات هلل ايكافلر )ت 
 هد ُ 672وابن مايك نات هلل األيللر )ت 

 هد ُ 723نات هلل ا نتآل  و ا ق مرآل ا شهور آل ابمسه )ت  وابن آجراوِّ
 هد .  761وابن هشاِّ األنسارط نات هلل شعور ايعه  )ت 
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 ايَتُجاتهلل احلرفلرهلل من ايصغاتآل األجعللرآل يف ا نلانلاتآل خانرُ •

 تكوصهلل بُ رو ُ
 واأهنا هلكٌل وظميٌّ ب وصآل جل ُ

 فُ تر.اآل هلل يف ايقراا ُ
 ارآل فلهاُو  تشجوهلل وص، ا ستمر 

 بل تعلاآلرُ
آُل ترُجتهُ  وهعا  من فعرفهلل الف فَتجمهلل وفلثُّ فلها ايروَ  مو و ِّآل ا خُ آل ابيعصاآل ا را

 وا عرفرهلل ايواسعرهلل ابيصغت آل ووصومهماُ
 وا صُبهلل وص، ثقافرآل شعوهبماُ
 يه ُوٌر الٌغ يف حتل آل ايَتُجر.

 
 اجملتمع اإلسالمي

 
 ا ا  قمَت يف بص ي ملصمي ومل تتآيْف معهمُ  •

  و ر فَت مقلم  من بص ي ملصمي يف بص آلَ  ومل أتَيْلهمُ 
 فاوصْم  نَك مل تتشرَّْب آبُابآل ا سُُِّ 

 بل نشأَت نشأً  وعسرفرُ 
 مل تعرْف خُهلا سوى معاشر آل  هلآل بص  ُ 

 وخمايكرآل بين قومآلكُ
ُ ُوَص  هلآل ا سُُِّ من قوملاتي وشعو   بي شىتَّ

 وهم اخوانهللَك من ُفعك..
ايلتكُ   ومل جَي وا هم معَلًعا ايلَك  ساتلتآلَك ُو

 فصم أتَيفُ ومل تؤَيف.
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 احملاسبة
 

َك من وقتي  خرُ  •  تاوْ   ص تتلرَغ يعللآل
 يتعرَف هل قمَت بواجلآلَك اما فعلغيُ 

 وومصَت خغًا يآلخرفنُ 
 وسرَت وص، نراطي ملتقلمُ 

 وهل نقسَت شلًاا اعَت م ابرًا وصلهُ 
  ِّ  ص األموَر مكماعرُ 

 وتلغهلل ا  تلني و تلن؟
 تاسْ  نللَك قلَل  ص تهلللاجأ!

 
 تلابُ ههلل ما يعَّ من ُنلاان ف ُي •

 وترامههلل وعاب.
 : ايكرمير  ا ن يت هعه ا فرهلل و 
 قا  اي بغهلل:  {فَدْوَماآلعي َونآل ايعَّعآللمآل  يَتهللْلأَيهللنَّ فهللَّ }

  ُاي رسوَ  هللاآل 
اصآل  فأطُّ ايععلمآل نهلللأ هلل وعه وامنا مها   :األسُو

 ! ؟ايتمرهلل وا ااهلل 
 ".سلكوصهلل  ا انههلل  مَ "قا : 

  .3356)سعن ايَتمعط: 
 

 املداراة 
 

 من خانمَك مر ُ
  و  ارَ  بلواي مرت ُ  

  و تغافَل وعَك يف ُصسي  و يقااُ 
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 فُ فعين  نه ناَر و وًّا يكُ 
 فُ تلاُيههلل بكراهلري وجلو ي تىت   ختلرهُ 

 تاوْ   ص جتعبَههلل ايلَك يتكللهُ 
 وجتعَصههلل ن فًقا يكُ 

 وم افًعا وعكُ
 بللمرُ  و ه فرُ  و ُوو ..

 

 املساجد
 

 اعتهلل  نصي ُجاوًر يف ملج ُ •
 ووشوشَر  صلا ي من خصليُفلمعتهلل يغكًا 

 واأهنم فتخانموصُ
 و ا مهمتهلل ابيراوبآل ر فتهلل مآلن خصلي فَ  صللي ُتت ُّ ا  ايكرسياآل ايعط  جصسهلل وصله!

هلُل يلُ  فعرفتهلل ما فهللكا
َ  ايكرسياُ  فجمعتهلل قواط وخررتهلل ساجً ا وق  سهلل آل

 وجنوتهلل من ال هم بلضلآل هللاُ
 وبع  ايلُِّآل ابَُر ايلاآل  صلاٌ  وقايوا: 

 يلعا حنن ايعفن فعصوا  يكُ
 وامنا هو صلٌل آخرهلل هرب!

 فعصمتهلل  ص ا خانمَر اانت ب  فرفق : 
  ت مها ميعوهلل س َ  ايكرسياُ وا خرهلل فسرُّ وص، س لهُ

 يغَى تايَر وجوزي الف فقوهلل وص، األرضآل بقو ي وفتأملَُّ
 تقَق ه فهُ فلكوصهلل ق  جنَح مكرهُ و 

 ور ى مسرَب ض لتهآل  مامهُ وفرَ  به!
 وتلكرتهلل يف تا آل هؤ اآل األصلا آل وهم ُوص سناآل ايعاشر ُ

ُ  ما ايعط جيعلهلل نلوَس بعضهم تع بهلل ا  ا غآل وبعضها ا  ايشرا
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 وهم  .راٌر يف ومرآل اي هور؟
 واي ههلل وفرباآللهُووص، الاآل تا ي فإص ايكلَل ايشرافَر ا ا مل فتعلَّْه ايله 

 وفلع ههلل ون ايشراآل ايعط فعتصجهلل يف نللهُ
 فإنه سلكربهلل وص، ا جراُِّ وفسلحهلل ُرًما.

 
 املسؤولية

 
 من ارتلَو شأنههلل زاُْت ملؤويلتهُ  •

 ومن قلَّ شأنههلل اقتسَر وص، نللهآل وَمن حتَت ف ه. 
 وا لصمهلل فهتمُّ أبهصهآل و ن قائهآل وجغانهآل و متهآل اصهاُ 

 ومن مل ميصْك هعا ايشعوَر فإنه حمتاٌج ا  تربلري اسُملرُ 
 يللهَم ُفَعههلل حبقا.

 
 ايراوي ايعط   فكوصهلل  ملًعا وص، ايشلاهآل ايع فرواهاُ  •

 فل صلها ُوَص ا صآل  ن اهباُ 
  وفعبحهلل بعضها وف َّوي  ص ايعئَ  افَتسهاُ
 و  فلايل مبرواها من تُ ي  و تراِّ... 

 فهعا فكوصهلل خائًعا يألمانر.
 وم صههلل احلاامهلل يف تكمهُ  

 وا عصمهلل يف م رستهُ 
 واألبهلل يف  سرته... 

 الٌّ ملؤوٌ  ون رولَّته.
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 املظاهر والشكليات
 

 من ر فَتههلل انظرًا يف اتابي وق   خَعههلل نمٌت صوفلُ  •
 فُ تلتكلوهلل  ص جت َِّ أبنه .ارٌق يف ايقراا آل متلكٌر يف موضوبآل ايكتاب! 

 فق  تكوصهلل ولعههلل ب  احلروفآل وفكرههلل يف  مري آخَر َفشغصه. 
 فُ فكوصهلل احلكمهلل ابيظاهرآل يف الاآل مر !

 
 عاراتي برااقرُفعخ بهلل ايك غهلل أبشخاصي فتخلَّوص وراَا ش •

 سلاسلري وخغفر؛
 وهلعا   ب َّ من معرفرآل خصللاتم وارتلاصاتم .غآل ا عَصعرُ

 يلهللعَصَم مقس هللهم.
 ويصعشكااآل يف األت ابآل واجلماواتآل خربٌ  يف هعاُ

 وصرٌق  عرفتهم.
 

 ايعاسهلل   تتلَتَّهلل ابيقللح.  •
 اسأْ  وماا فَلتعهم وفغرُّهمُ ويو اب ظهرُ 

 ااجلما آل واي فعرآل وايسورآل وا ض كاتآل وايكرزآل وايتسملماتُ 
 فك ٌغ معها فخاٌخ ومساف ُ 

 يللصلوا معَك وقصَك  و نقُو ُ 
 أبضعافآل ما تلت ق.

 
 املعاصي والذنوب

 
 اوصْم  فها ا لصمُ •

  ص ارتكاَب احلماقرآل  ص جتراآلَب امثًاُ
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 ا َن  و شربآل ملكرُ
 ف ين تقَف وع  وات  ُ

 ويعيك فإص  وَ  خكو ي تكوصهلل هي ايعك .
 يق  اانت مق مًر  كواتي اتيلرُ اصُّها م صهللها يف ا ف.

 ويو وصمَت ير فَت ايللَ  هو تلوفلهلل شلكاصي  و ن فقي آف.
 فكْن مت راآلاًي  كوتآلَك األو ُ

 فإهنا مهمرُ يو وصمت.
 

 من ورَف  نه وص، خكأ ومل فرجْو وعهُ •
 فن:فصلكْن وص، وصمي أبمر 

  ص ايشلكاَص ق  سلكَر وصله يف هعاُ
 و نه ق  فرتك هلل ما هو  وظمهلل معه  نًلاُ

 ومن رجَو وعه فإنه  ا نلسي  واابرُ
 تؤوبهلل ا  احلقاآل مىت ورفَدْتههللُ

 وتعاََّرْت وقوبَتهُ
 فهو خائٌف من هللاُ

 وجٌل من  نلهُ
 متلكٌر يف مسغه.

 
 وهواَاهُمن .رَق يف ايشهواتآل نارْت ماَاههلل  •

 ومل فلتصعَّ .غَهاُ
 يق  ضلَّ وومَي وبقَي يف صرفقي  ووجُ
 فصم تُئمههلل ا ستقامرهلل واحللا هلل ايعظللرُ

 وق  فضََّل ا حنراَف وايغياُ
 يللَق، يف وتلآل ا كلار.
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 وهكعا جيين ا نلاصهلل وص، نلله.ُ
 فلما ا فتلاجأهلل فوَِّ ايقلامر؟!

 
 فلت لي ا راهلل  ص خيرَج ا  ايعاسآل وسروايههلل مقكوٌب  و قملسههلل مرقوبُ  •

 ويو  ظهَر هللا ولوبَههلل وص، جل هآل اما فهللظهرهلل  وراَض مرضهآل  ا خرَج ايلهمُ 
 ويلَتها وعهم بكلاآل ما ميصكُ 
 تىت فق َر وص، ايعلشآل معهم. 
 فاحلم هلل ا وص، نعمرآل ايلَت!

 
 املواهب واهلواايت

 
   فلتكلوهلل ا نلاصهلل  ص خيلَي اهلواايتآل وا واهَ  ايع  وتلها مهما تاو ُ  •

 ألص هللا تعا  .رسها يف نللهآل يللتكمَل هبا جوانَ  احللا ُ 
 مو .غها من اهلواايتآل وا واه آل ايع  وتلها ا خروص ُونهُ 
َو هعا األمرهلل بل آل ايلشرآل  تتكرههلل  وو ايقو آل وايغكُ   ويو وهللضآل

 ععوههلل ايضعلاَا. وم
 

 النصائح 
 

 ا ا  تللَت  ص فرَض، هللا وعك فأصعههلل و  ختايْف  مرهُ   •
َت  ص فرَض، وعك واي اَ  فربَّمها و  تضجرمهاُ   وا ا  ُر

َت  ص فرَض، وعَك شلخهللَك فكْن معظاآلًما يصعصم ومؤَُّاًب معه ومو .غهُ    وا ا  ُر
َت  ص فرَض، وعك ن فقهللَك فأخصْص وََُّ  يه و وعههلل وقَت احلاجرُ   وا ا  ُر

َت  ص ترَض، وعك زوجهللَك فأارمها و  تعها.   وا ا  ُر
 

 يلكْن  ت ُّ ايكاورآل ايلَك  خصَسهاُ  •
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 ويلكْن  ت ُّ ايعملآل ايلَك  ُوَمهُ 
 ويلكْن  ت ُّ ايكُِّآل ايلَك  ن َقهُ 

 ويلكْن  ت ُّ األن قااآل ايلَك  نلَعهمُ 
 ويلكْن  ت ُّ ايشلوخآل ايلَك  ا َرهم تكمرُ 

 ويلكْن  ت ُّ ايعلااآل ايلَك  ا َرهنَّ تلاًا وولافًاُ 
 ويلكْن  ت ُّ ا ا آل ايلَك  صلَله.

 
 وأمراضها النفس 

 
 ا ا .صلْت وصلَك اهلواجسهلل وايوساوسُ  •

 فاصرآُل ايشلاصَ  من تويكُ 
 فإهنا هي ايلل ُ 

هلل ما هو نغغُ   فتكرباآل
 وتشكاآلكهلل فلما هو تقاُ 

 وختلاآللهلل  مامَك نورًا مل ورُ 
َك ايعتائَج ا خللرُ   وتسواآلرهلل يف نللآل

 وايعواقَ  ايللارُ 
 وتلعثهلل فلها ايقصَق واجل ب.. 

ه  ا بعارآل هللا واي وااُ اصُر
 وبقراا آل ايقرآصآل ايكرميُ 

 واب قلا آل وص، ا كايعرآل ا لل  ُ 
 وايتلكرآل آب اآل هللا وسغآل ايساحل ُ 

 واستعتاجآل ايعآلرَبآل وايلوائ ..
 

 ابيع  ُ وايتوجلهآل ايلصلمُ •
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هلُل ايكلوُ  تسصحهلل ايعلسهلل وفعقا
 األفضلُواب  ابر آل وايسربآل واحلكمرآل تعت  هلل وترتقي ا  

 وبعيك حَتلنهلل ايلغ هلل وفكوصهلل ا يت اِّ.
 وا همُّ معرفرهلل هعه ايعلسآل قلل ايل اآل إبنُتهاُ

 فايعلوسهلل خمتصلرُ
 و ُواؤها خمتصلرُ
 فتختصفهلل  ُوفتهاُ

 واص ااص اهل فهلل واتً ا.
 

 انُ هلل ايعلسآل ممكٌن ويو ااص ناتلها ملرفًاُ •
 وفكوصهلل ابيع ِّآل وص، ما فاَت  ش َّ ايع ُِّ

 نُ هلل ما بلعه وب  هللا ابيكاورآل وا شلرُف ا
 وايلع آل ون ا عاني و الآل احلراِّآل وظصمآل ايعاسُ

 وفصت ِّهلل هعا تىت تسلَح ايكاورهلل واًُ  يهُ
آُل وايعاب فن  ثٌر يف ا نُ آل وتصل آل ايكلابُ  ويس لرآل ايساحل  وقراا آل قسصآل اي هاا

  فر.وقلصههلل قراا هلل ايلغ آل ايعلوفرآل وايشمائلآل احملم
 

 ا اتاابهلل فكوصهلل من ماضي جرى فله تاُثُ  •
  و تاضري مؤثاآلري اأنههلل ماثلُ 

َش، معه.    و ملتقللي ُهو ي خيهلل
 واصُّها   تكو هلل وع  ا ؤمنُ 
 واْص جَرى يه ت ٌص مؤقتُ 
 فإص قصَلههلل معمٌَّر اب مياصُ 

 ُائمهلل ايعارُ 
 راضي بق رآل هللاُ
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 ملصاآلٌم بقضائهُ
 فصن فغصَلههلل ايشلكاصُ 

 وين فَقعط.
 

 اجَتارهلل ا آسي جيص هلل ا اتاابُ  •
 وفشلُّ ايتلكغُ 
 وفقتلهلل ايكمو . 
 وفلع هلل ايتلاؤ ُ 

 ويكْن تهلللَتصَهمهلل ايعآلرَبهلل من هعه ا آسيُ 
 وتدهللَتعاَس، ابيسربآل وا سَتجابُ 
 يل لَّ حمصَّها ايتخكلطهلل وايلعااُ 

 ألجلآل ايتق ِّآل ا  األماُِّ 
 ايتخلطآل يف احلاضرُ  وو ِّآل 

  و ا نكلااآل وص، ا اضي.
 

   فعرفهلل األزماتآل ايعلللَر ا  قصللهلل ا مياصُ •
  و يف تا تي قاهر ي تكوصهلل فوق صاقرآل ا راُ

 فإصَّ ا مياَص ميألهلل نلَس ا ؤمنُ
 وفرَض، مبا ق ََّرههلل هللا وصله وفلصاآلمهلل بهُ
 ت ٌص ظاهٌر و ملٌ ملاشرُو  فتأفَّفهلل و  فتضجَّرُ واص  خَعههلل 

 وهو فرجو من ورائهآل خغًاُ
 وفعتظرهلل بعَ ههلل فضَل رباآله.

 
 ايلأسهلل خكغُ  •

 فعلغي   ا فرَُ يف قاموسآل ا لصمُ
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 فايلائسهلل   فلكرهلل برمحرآل هللاُ 
 و  فرى فرًجا يهُ 

 و  موضًعا يف  رضآل هللا تَلعه!
 انه مرٌض نلليٌّ خكٌغ قاتلُ

ط ا  ا اتاابآل    و ا نت ارآل  و اجلعوص. ق  فُؤ
 ون لحهلل ا مياصآل   فقكوهلل  مَصههلل من رمحرآل هللا 

 فللَق، قصلههلل معصًقا هباُ
 و  فقوهلل يف  زماتي نلللري تايكر. 

 
  فضلهلل وُجي يلعضآل األمراضآل ايعلللرآل هو ايعُجهلل ايعمصيُّ .غهلل ا لاشرُ  •

 وهو مساتلرهلل األن ااآل يف شؤوهنمُ
 فسات هلل ايشجعاصُفا ائفهلل واجللاصهلل 

 وف خلهلل يف  يعابي رايضلري ورتُتُ 
 وا عع  هلل فتكوبهلل يف  وما ي خغفرُ 

 وتوانلي وزايراتي انفعرُ 
 ومن ااص سرفَو ايغض آل وسللًّا نظَر يف شأصآل احلصمااُ 

 وقر  سغهم وآاثرهم يف ايسربآل وايعلوُ
 وق  فعافعها بعللهآل يف ُتمعاتي وظروفي معاسلرُ 

 وهكعا...
 

 ية والضالل اهلدا
 

 مهللها يَك هللا تعا  هو  ص فَه َفَك ا  ُفعهآل ايعط ارتضاههلل يصعاسآل اافر؛   فضلهلل ه فري فق ا  •
 ألص به فوزَ  وجناتكُ  

 ومن ورَف قلمَر هعه اهل فرآل تافَغ وصلها وصصَ  من هللا تعا  اي لاَت وتلَن ا اُترُ  
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 ومن مل فهتمَّ  َرتههلل راي هلل ايلنتُ 
 فُ ت رط الف تكوصهلل وقل تهُ  

 والف تكوصهلل خاُتته. 
 

 ايضا ُّ فرف هلل  ص جيرَّ .غَههلل ا  ايضُ ُ •
  نلسُ و    ُّ  ص فكوَص وتلً ا يف سصواهآل ب وصآل 
آُل  هلآل ايضُ آل يف األرضُ  وانظْر ا  و 

 وا ا  ضصُّوا .غَهم ام فكونوص؟
 و هلهلل اهل افرآل ف ووص ايعاَس ا  اي فنآل احلقاآل يلهت واُ

 خوفًا وصلهم من ايعارُ 
 وصصًلا يألجرآل واي واب.

هم.  ايصهم ُز
 

ا هت ط فعج هلل من  هلآل ايضُ آل الف   فهت وص ا  ايلكر آل واألوما آل ايساحلرآل  •
 وفلها جناتمُ  

و هلهلل ايضُ آل فعجلوص من ا صت م  ب فعهم الف فلواآلتوص وص،  نللهم ايصعاتآل وايشهواتآل 
 احملرَّمر! 

 اهنا نظر هلل ا مياصآل واحللابآل من جهرُ 
 ونقسهآل  و و مهآل من ايكرفآل ا خر. 

 
 من  ضصَّههلل هللا وص، وصمي فق  خاَب وخلرُ •

 وق  است قَّ هعا ا ضَُ  بلل آل وعاُهآل وانرارهآل وص، ايلاصلُ
 وص، اير.مآل من معرفتهآل ابحلقاُ

 ووصمهآل أبنه وص، خكأ.
  اَر يل  ت هم  ص ن فًقا يه يف ايعملآل ااص أيالهلل احلراَِّ وفلرقهلل ملاي ُ
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 فهعأ هباُو نه اشَتى سلارً  ج ف ً  ويكعه مل 
 فكانت تتعكلهلل وتعكلرهلل قكٌو معها.

 ف وقَو هعا ايشخصهلل ايعط فعتق ههلل فلما هن، هللا وعهُ
 وااص حملًّا يصما آل وا عس ُ وص، فقرهُ

 فوضَو فَ ههلل يف ف آل ايظا   رمبا يف  و آل ا.رااي معهم يهُ
 يلهللشلآلَو هنَمههلل من ا ا آل وفعاَ  ا عان ُ

 لر...وااص  ا شهاُاتي شرولري واي
َُههلل.. ضَي  سلا  فساَر فصوط  وعاَق ايعسوصآل و راآلفهلل يف اي فنآل يغهلل

 فكاص ممن  ضصَّههلل هللا وص، وصم.
تآل ايلنتُ  نلأ هلل هللا ايعافلَر من مضُا

 واي لاَت وص، ُفعه.
 

 اهلمَّة
 

 ن ابهلل اهلممآل ايعايلرآل وايع ائمآل ايقوفرآل فكمصوص ُراساتم تىت وهم مقل وص يف   •
 ايلجوصُ

 و رزوص فلها شهاُاتي وايلرُ 
اُوص ووًلا ابيلكرآل وايت برآل وايقراا آل واي رسُ  وفُ 

 وخيككوص يت بغآل شؤوصآل  سرهم  و انُ آل ُتمعاتم بع  خروجهم. 
 و ن ابهلل اهلممآل ايضعللرآل ميضوص  وقاتم يف ايعوِّآل وايصع آل وايكُِّآل ايلارغ!

 
   فسربهلل ا   وو ايع ائمُ •
 فوهآلنهلل و ائَمهم قو هلل  و ائهم وفتكهللهم هبمُو  

 و  ضعفهلل اخواهنم  و ختصاآللهم وعهم.
 وهؤ اآل هم ايرجا ُ
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 ايعفن فَ لتهلل هبم ُفنهلل هللا وبُهلُل ا سُِّآل اما تَ لتهلل األرضهلل ابجللا .
  ما ايضعلااهلل وَمن يف قصوهبم مرضُ

 فللصللوص مواقَلهم وفتهكموص ابألبكا آل وف ف وص من ايكُُِّ
 شأصآل ا تخصل  ون اجلهاُ.ا
 

 الوالدان 
 

 ايواي اصآل فتعلاص مو احل !  •
 وفلع ص جهَ مها ويو ااص فله  هابهلل نلَللهماُ 

آُل  و ُمهاُ   من  جلآل اسعا
 ومن ا ؤسفآل  ص فت وَ   مرهلل بعضهما ا  نك آل ولشي يف  واخرآل ومرمهاُ 

 فلهمَصهما  و هلُلمهاُ 
  و فللؤوا ايلهماُ

 ج اَا ما ق َّما هلم!  
 

 من محصكُ وتنَّ وصلكُ وسكَ  اي مَو وصلكُ  •
 ونظَّلكُ و.عاا ُ ووصَّمكُ 

 ومرَض  رضكُ وفرَ  يلرتكُ ونس كُ 
 قلَت وص، ق ملكُ  وساو َ  تىت َرشهلل َت ووَ 

 فهو ا خصصهلل يكُ ا شلقهلل وصلكُ  
 وحملَُّك تىت آخرآل حلظري يف تلاته. 

 اهنما ايواي اص.
 

 األُِّّ تعلشهلل تلاً  م ايلًر وواقعلًر  ا َر من الاآل ايعاس.  •
 اهنا يف خ مرآل  و ُها ساواتآل ايصللآل وايعهارُ 
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 وبُ اجازاتي  سلوولري و  سعوفر!
 راترآل  و اربتُ وا ا وج ْت وقًتا يص 

 واشْت يف مهاآلهم وفكَّرْت يف تاهلم وتا آل  و ُهمُ 
 تىت ُتوت!

 ويعيك ااص ايربُّ هبا معربًا ا  اجلعر!
 

 احل صهلل فلَق، يف قص آل األِّاآل  صوَ  معه يف قص آل األبُ •
آُل تلاآلهاُ  يقو آل واصلتهاُ وتضورآل تعاهناُ وامت ا

 األملُواألبهلل   صهلل  فًضاُ بل ميهللضُّههلل 
 ويكعههلل فسربهلل  ا رُ و  فهللل ط الَّ ما وعَ ههلل من ت صُ

 ف انه خيرجهلل وخيتصطهلل ابيعاسُ
 فلهللخلَّفهلل وصلهُ

 واألُِّّ تَص ِّهلل ايللتُ وتلَق، وتل  ُ تتعارهلل ا  فَ  مما   هناُ 
 فتتجرَّبهلل ا  فَ  من األملآل وايضَّك.

 
 ما  صلَ  احللاَ  مو واي فن مؤمع ُ •

  هاُئ ُترامها متآيَل 
  ااَرفن شاارفنُ

 فعس اص  و ُمها وف وواص هلمُ
 و  فت خُص يف شؤوهنم ا ا اربوا ا  يعسحي  و مشور ُ

 ووع ما فصملاصآل ايربَّ معهم فرضلاص وفكماعاصُ
اُاص نورًا وشكرًاُ وراتًر وتلورًا.  وفُ 
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 الوحي
 

 سعنهلل ايكوصآل واحللا آل فتأثرهلل هبا ايعقلهلل  ا رُ •
 واجلما هلل وا عظرهلل بشكلي واِّاي فتأثدَّرهلل به ايقص هلل  ا ر.

 وايعط فؤياآلفهلل بلعهما  و فق اآلِّهلل  تَ مها وص، ا خرآل هو ايوتيُ
آُل به.  فُ ب َّ من ا سَتشا

 
 الوصااي واحلكم 

 
 حتوَّْ  اما شاَت فإنك وائٌ  ا  صلعكُ •

 وتصوَّْص اما شاَت فإنَك سافٌر ون وجهكُ
ُاآلْب من شاَت   فصن جتَ   فضَل من أتُف آل نللكُو 

ُبهلل من شاَت فإنك ين ت وَو  فضَل من رباآلك.  وا
 

هلُل وص، ايعصمااآل  لاآل  •  ايعصَم واألُبُ   هلل ايلكَ ايَُت
ُ هلُل وص، ايكرمااآل  لاآل هلل ايلَك ايلعَ  واجلُو  وايَُت

هلُل وص، احلصمااآل فعصاآلمهللَك تلَن ا صقُ  وايَُت
هلُل وص،  هلآل ايلضلآل   فعصاآلمهللَك تلَن ايتسرفُوايَُت

هلُل وص، ايكلارآل ف ف هلل من وقصآلَك وجتاربك.  وايَُت
 

 حتصَّْم مو  خلَك ويو مل تكْن تصلًماُ   •
 وترفَّْق به ويو اعَت قاسًلا مو نللكُ 

 وضْو يه من تقاآلَك ويو ااص  ثغًا ي فكُ  
 واسكْت ا ا .ضَ  يتكوَص من احمللع ُ 

 ترهقك.وتسعَّْو يه ابتلامًر ا ا مل  
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 احلصلمهلل من اظَم .لظَههلل فلكَت ومل فهلللْئ ا  ناتلهُ  •
 واحلكلمهلل من ت لََّت من خكواتهآل وورَف مىت فل  هلل والف فتسرَّفهلل ومىت فعتهيُ 

 وايلعل هلل من تعلََّه ا   خكائهآل فأنصَح نلَلههلل قلَل  ص ميوت.
 

  ُجلهلل اُمآلَك ما ااَص ن قًاُ •
صًماُ  و ُجلهلل  خُقآلَك ما ااَص تآل

 لهلل وصمآلَك ما ااَص خايًساُو ُج
 و ُجلهلل وكائَك ما ااَص اتلااًنُ
 و ُجلهلل معاشرتآلَك ما ااَص رفًقاُ

 و ُجلهلل ض كآلَك ما ااَص تللًُّماُ
 و ُجلهلل ن لتآلَك ما ااص تواضًعاُ

آُلَ  ما ااَص ف اا.  و ُجلهلل جها
 و ُجلهلل اوتعارآلَ  ما ااَص تلاًا وأتسًلاُ

 وبرارُو ُجلهلل سُمآلَك ما ااَص رمحًر 
 و ُجلهلل نظرآلَ  ما ااص وربً  وتلكرًاُ
 و ُجلهلل  ايمآلَك ما ااَص برًّا وصاور.

 
 ا ا سصكَت صرفَق احلقاآل فانربُ •

ُْ و  تقفُ  وا ا صصلَت ايعصَم فاُز
 وا ا ُجعَت ا اَ  فُ تعَس تقَّهُ

 وا ا اعَت ضلًلا فاتلْغ يلانَك وولعكُ
 .وا ا  سأَت ايظنَّ فُ حت اآلْث به تىت تتل َّ 

 
 من ظنَّ  نه فلَق، قوايًّ فصلمعْو وعه ا رضُ  •

 ومن ظنَّ  نه فلَق، .علًّا فصلهلللعْ  وعه ايسلقاتآل ا اسر ُ
 ومن ظنَّ  نه قاٌُر وص، اصايرآل ومرهآل فصل فْو وعه احلواَُث ايع أتيت فجأ !
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 ليُ فُ فصومنَّ ا  نلله. من نعَ  ا  ا عربآل قلَل  ص فتعصَم ا كابرُ فعَ  •

 ومن ُخَل احلرَب وهو   فعرفهلل الف فه ُّ ايللفُ فههلل ُِّ فُ فصومنَّ ا  نلله. 
 ومن تكصَم فلما   فععلهُ ويقَي ن ًّا وههللْ ًااُ فُ فصومنَّ ا  نلله!

 
 ُ  سقكهمن قلَّ وصمههلل ا رَ  •

 ومن قصَّْت جتاربههلل ا رْت و راتهُ 
 ْت راتتهُ ومن ا رْت ملؤويلاتههلل قصَّ 

 ومن ا رْت وُقاتههلل تشتََّت  هعهُ
 ومن ا َر اُمههلل ا رْت  خكاؤهُ 
 ومن ا َر ولايههلل ا رْت مهومه.

 
   تلأْ  ا ا ق رَت وص، ايعمل. •

   تلخْل ا ا ق رَت وص، ا نلاق.
   تلكْت ا ا ق رَت وص، ايكُِّ.
   ت تْف ا ا ق رَت وص، ا شي.

 ايصقاا.  جتنْب ا ا ق رَت وص، 
   تلتغْث ا ا ق رَت وص، اي فاب.

 
 ا ا قصَت يصمرفضآل   شلاَا يَك فق  قتصتهُ •

 وا ا قصَت يصملصمآل   خَغ فلَك فق  اعبَتُ
 وا ا قصَت يكاي آل ايعصمآل  نت   تلهمهلل فق  ظصمتهُ

 وا ا مررَت مبظصوِّي ومل تعسرههلل فق  جلعَتُ
 خعيتهُوا ا مررَت َّبرفحي ومل تلعلههلل فق  

 وا ا ُووَت وص، اتجري ظصًما فق  تل تهُ
 وا ا  سأَت ايظنَّ مبلصمي صل ي فق   مثَتُ
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 وا ا أتفلَت من صص ي يواي فَك فق  وققَت.
 

 وصااي يف أعداد
 

 ثٌُث جتص هلل ايقصَق وايتعغلص:  •
 ا وت ااهلل وص، تقوقآل ايعاسآل و الهلل  مواهلم ابيلاصلُ 
هلُل فلها وتعملقهاُ   وافتعا هلل ا شكُتآل األسرفرآل وايععا

 وو ِّهلل اتَتاِّآل زمُاآل ايعملآل وع  ايتعاملآل معهمُ  و ايتعايل وصلهم.
 

  ربٌو   تضْق هبا: •
 ومصهللكُ فإص وصلَك اجنازه.

 فكصاآللاَ  مبا   تكلقُوصصلاتهلل ايواي فنُ فإهنما  رتمهلل من  ص 
 وفرضهلل هللا وصلكُ فإنك قاٌُر وصلهُ

ُاُ فإنه   فضلقهلل به ا  ضعلفهلل احلجَّر.  واحلوارهلل اجلا
 

 :ر ربعٌر جهص  •
 ايعط أيىب  ص فتعصََّم ايواجَ  وصلهُ

 وايعط فكررهلل  خكااهُ
 وايعط فتق َِّّهلل يص رسآل وهو   فعصمهلل ملاُئههلل وقواو هُ

 ايعاملَ يف اجلوابآل ون سؤا ي نع ي وهو سااٌت فتلكرهلل فله!وايعط فللقهلل 
 

 مخلٌر ت وجهلل  هَل ايعصم: •
هلُل ون ايكتابآل  و ُايسآل ايعصمُ  ا بتعا

 ايسخ هلل وايضجلجهلل ايعط فلل هلل جوَّ ايعصمُ
 اجل ا هلل ايعقلمهلل فلهُ
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 ايتجو هلل يف األسواقآل وما ايلها ايع أتخعهلل من وقتهمُ
 هم ونشرآل وصومهم اما فعلغي.و ِّهلل ُتكعهم من اظهارآل مواهل

 وق  نظمه األستا  ول ايرمحن  بو وايلرُ فقا :
 مآل ايلهْ    هلآل   ون ُصسآل   يلع هلل ا   ايعْصمآل    هَل   تهلل وجهلل  ومخلٌر 
   قْسٌ  و  تلضالهلل  يف ايلاوقآل   جتوا ٌ     وج ٌ      وضجارٌ 

 هعا مهللرو هلل  ايعصمآل  وص، انتشارآل   هلل األنع وو ِّهلل ايق ر آل  ا َ 

 فهللْلتع ْ    وصمي   ونْشَر   تعاواًن     جي ْ  ف مَّ  حب ًا   ، بهفشقَ 

 ا.رفقي  فكْن  ومل   وايعريْب    ا فرفقي  ا يف واملآَل    هللثهلل 
 

 مخلٌر   تك ْر معها: •
   تك ْر من ايكُِّآل تىت   تك َر سقكاتكُ
 و  تك ْر من ا  ا آل تىت   تعهَ  هللتكُ

َُ تلراتكُو   ا  تك ْر من ايظعوصآل تىت   تُ 
 و  تلرْب يف اب ااآل اير ط تىت   َتكلَش سهامكُ

َُ  مراضك. ا  و  تك ْر من ايكعاِّآل تىت   تُ 
 

 مخلٌر   توافقهم:   •
 من ُواَ  ويف ُصلهآل مخرُ

 ومن صصَ  معَك شهاًُ  يف ُصسآل زورُ 
 ومن صصَ  مشاراتَك يف رتصري وفلها نلااٌ ملتع تُ
 ومن صصَ  معَك تربًوا جلهري خغفري و نت   تعرفهُ 
ُي  و ُجاوري   تعرفها.   ومن صصَ  معَك انتماًا ا  ان

 
 ستٌر تكتل هلل هبا خربً  يف احللا : •

 ا وتلارهلل من احلواُثآل وايقسصآل ايتارخيلرُ
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 ايعظرهلل يف سغآل األوُِّآل وايقاُ آل وايعصمااُ
 تضورهلل ُايسآل ايرجا ُ

كمهلل ايشلوخُونااي   وتآل
 ا كايعرهلل يف ايكت ُ

 ايغربرهلل وايك  هلل يف احللا ُ
 و  فكوصهلل هعا ا  بقص ي وابُ 

 و هني متلتحُ 
 وتلاولي واقتعاب.

 
 ستٌر اتعرهم و  ترتْ  هبم يف ُصلك:  •

 بكااٌ  أيخعهلل من وقتكُ  
 ومهعاٌر فقو هلل ما   فلل  ُ 

 اٌب فرف هلل ج ًاا من مايكُ  وصما 
 بلعَك وب   نسار ُ   ومنااٌِّ فوقآلوهلل 

 ٌب فرف هلل  ص فوقآلَو بكُ ا وخ َّ 
 وو وٌّ فكعبهلل وصلَك وفصع هلل أبوسابك.  

 
 سلعٌر تلعثهلل وص، ا نقلاضآل  و ا مشا از:  •

 ايرائ رهلل ايكرفهرُ 
 وا عاظرهلل ايقلل رُ 

 وايتلانحهلل يف ايكُُِّ 
 وا ا ارهلل معهُ 

 واألنواتهلل ا  وجرُ 
 واصُيرهلل وجوهي   تلعثهلل وص، ا رتلا ُ 
 وواُاٌت خانٌر يف ايتعظفآل  ماَِّ ايعاس.
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 تلٌو جتعَّلها و  تهللعرها انتلاهك:  •

 ايكُِّهلل ايصغوُ 
 وا عازفهلل وا ُهيُ  

 وملاتنهلل ايعلااُ 
 وشكوى احلاس فنُ  

 ور طهلل ا تكلص ُ
 وج  هلل ا تعا  ُ   

 وتربفرهلل ايلاشص ُ 
 وخائٌض يف توافَه   تلل ُ  
 ومتللهٌق يف وصمي   فعرفه.

 وق  نظمها األستا  ول ايرمحن  بو وايلر يف رج ي فقا :
انلَر    ْلها وجانآل  ايصالايل    بَ      تآللعرً  جتعاْ    ايلَّعايل   هلُل

 ملاتَن َمن تسل هلل مآلن اي ا  آل  وا ُهيْ   ويْغًوا    معازَفهم 

 اجلآل ا آل  و وْط   ور َط تكلالي  كوى يلَس فعقلهللها رجااٌ وش
 اوت ا آل  بُ  يه ر ٌط فكلشهلل   وخائَض تاجري مآلن ُوص وْجهي 

 ااجللا آل      ايتاعاملهلل  فله  وَمْن  الو ي   مآلن    جيامآللهلل  ا وتربفرً 

 ايعآللا آل    ابيوصآل   مْ لَ  هواٌا  ا ا   فله  ما    مهللتللهًقا ترى 

 حمماٌ  ْبنهلل فوسَف  و ا عايل  شْهمٌ  ايتاآلرْبَ  نظمتهلل فقْط وناغَ 
 

 وشر هلل  مور: •
  مٌر   تَتاه: فَدْرضهللك.
  مٌر   تتجاوزه: ت ُّ .
  مٌر   ختصكه: وقصك.
  مٌر   تقلصه: هوا .
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  مٌر   تكشله: سرُّ .

  مٌر   تَعقسه: خغهلل .

هللك.   مٌر   تقكعه: َرمحآل
  مٌر   ت صمه: مرواتك.

 تَعله: واجلك. مٌر   
  مٌر   تمصه: ن تك.

 
  تَ  وشَر  مرًا   فهللكَت هلل ب  ايعاس: •

 اهلواجسهلل وايوساوسُ
  ضغاثهلل األتُُِّ

 اُِّهلل اي وج  ب  بعضهما ايلعضُ
 جتارٌ  تاضرٌ  تهلل ارهلل ب   ن اهباُ

 األتاُفثهلل ايعابر هلل يف اجملايسآل وايشواربآل وا قاهي وما ايلهاُ
 األمورُتوافههلل 

 توجلهاتهلل ايللهااُ
 جتاربهلل ايكعااب ُ
  وهاِّهلل ايلك ل ُ

 اُِّهلل اجملان ُ
 اوتلاراتهلل احلمَق، وا غلَّص .

 
 الوطن 

 
 يلس األبهلل هو ايعط فغرسهلل ت َّ ايوصنآل يف ايوي ُ   •

 و  ا  رسرُ  
 و  اجلع فرُ  
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 امنا هي األرضهلل ايع تلا وص، تراهباُ  
 ومش، يف وهاُهاُ 

 ونشأ يف بلوتاُ 
 و اَل من مثرهاُ 

 وشرَب من مائهاُ  
 ور ى  وَ  ما ر ى فلها واي فهآل و هصهُ  

 و تلابَههلل و ن قااهُ 
 فلتعصقهلل هباُ

 و  فعلكُّ وعها!
 

 الوعي 
 

آُل األمرآل وُجاواتا هو ايعط خيواآلفهلل  •  ايغربُوويهلل  فرا
 ويعيك جَيه هلل اوُمههلل يف تشوفهآل نورتم وونمهم اب رهابُ

 ويو  وولهم ونشاصهم ووزهنم  بتصَععا ايغربُ
  خرى.  واتتلَّ  راضلعا مر ً 

 
 الوفاق والوحدة 

 
   ُمشلوهر وعسرفرٌ  هعا  محصرٌ  •
 ا لصم  و.رهبمُ  يإلفقابآل ب  شرقآل ب  فَت ي و خرى   ُهويرٌ  ها وعانرهلل تقوهلُل 

 من اجلانل ُ وفتلعها ايغو.ااهلل 
  وفس اآلقها ا غلَّصوصُ

 ايعصمُ   هلآل  هبا بعضهلل  وفغَتُّ 
 فل ف وص من ايلتعر.  
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 ُ رق مي يوه
 سابقرُ    نو ي  اتهلل  

 ولنُ  ومعلتي 
 ُ  ايلكعر هبا  هلهلل    فغَتُّ 

 و  فتعمَّ هللها ا  جاهٌل  و َمن يف قصلهآل مرض. 
 وق  وصَّمعا ُفعهللعا  ْص   فرَق ب  ملصمي وآخَر ا  ابيتقوى.  

   وصٌن فلراآلقهلل بلعهم و  وعسر. 
 وا ا فعصعا انتكلعا وفرَ   و اؤان. 

 
 الوقت والعمر 

 
•   ُ  ايوقتهلل ايعط مض،   فعُو

 ا غًا بَتال هآل وص، األوما آل ايع فَتت هلل وصلها ثواٌب وظلمُويكن ميكنهلل يصملصمآل  ص فعواآلَض وقًتا  
 م لهلل قراا آل سور آل ا خُصآل مراتُ

 و"سل اَص هللا وحبم هُ سل اَص هللا ايعظلم"ُ 
َُ اصماته"..  َُ َخصقهُ ورضا نللهُ وزنَر ورشهُ وم ا  و"سل اَص هللا وحبم هآل و 

 
 ختصَّلتهلل ون ا غي من األن قااآل بلل آل تلرفكهم يف ايوقت:  •

 اما  ص فت  َّثوا فلما   فائ َ  فلهُ 
  و فهللك روا من قللي وقا ُ 
  و جياُيواُ  و فكلصواُ 
  و فكرروا ما قهللتآلَل حب ًاُ 
  و   ج فَ  وع همُ 

  و   فصت موا أبُبآل احل فث: 
 فَلضلقوا ن رًا من  و آل نق ُ 
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  و جيرتوا وفتهكموا وفغتابوا وفرفعوا  نواتم وفت  َّوا...
 

 هل  ارايتهللَك حتملهلل يَك  خلارًا صللًر اصما سرتَت فلها؟  •
 ين جتَ  شخًسا تكوصهلل الُّ  ارايتهآل رائعًر وُجلصر. 
 وا اضي   فعوهلُل يت ل آل ما سلَق من  وما ُ 

َُ هللاُ ويكْن ما زاَ  يف ايع  مرآل بقلٌر ا ا  را
 وايع ميرهلل وص، ا غآل وايتقوى من نلاتآل ا ؤمع ُ 

 احلرفس  وص، األوما آل ايساحلرُ
 و وما ي شائعر. وتُيف ما سلَق من واُاتي سلارُ

 
 اي بن 

 
 اوصْم اي بينُ  •

  ص ايغغَ  وص، اي فنآل ُيلٌل وص، قو آل ا مياصُ 
 وا رتلاطآل ايوثلقآل اب ل  ُ 

 وتلاآلهُ واف ارهآل وص، ايعلس. 
 واهنا يت ر هلل اوامَن ايعلسُ 

 وتلاآلجهلل ايشعورُ 
 وترفوهلل ُرجَر ا لؤويلرُ 

 يص فابآل ون هعا اي فنآل ايعظلمُ 
 واص اانت هعا  خكورٌ  وص، ايعلس. 

  ون جنبي ووهنُ ومن سكَت فق  قع َ 
 وضعفي يف ا مياص.

 
×××     ×××     ××× 
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 اوصْم اي بينُ •

  ص رضا ايواي آل   فكمنهلل يف صاوتهآل وتَ هاُ
 بل مبا فراههلل وص، وي هآل من وصمي و ُبُ

 وتلااي ونلاهري وجوابي تلنُ
 ومن خهللصقي صل ي فل و من اُمهآل  و سصواهُ

 ألن قااآل واي هُوت اي ألساتعتهآل وااراِّي 
 واهتماِّي أبسرتهآل وتلاظي وص، واُاتاُ

 وقلَل هعا اصاآلهآل ترنههلل وص، صاورآل رباآلهآل وحمافظتههلل وص، ما فرَضههلل وصله.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بينُ •
   أتاْل بل آلَ  ايشما ُ

 و  ت خْل ايللَت وا لجَ  برجصآلَك ايللرىُ
 وا ا ت اابَت فضْو ف َ  وص، فمكُ

 وص، هعه ا ُابآل ا سُملرآل و.غهاُ تافغْ 
 تىت تَ لهللَت وصلها شخسلتهللكُ

 يتؤَجَر وصلهاُ
 وتتآيَف هبا مو اخوانآلَك ا خرفن يف اجملتموُ
 فإص ايقصوَب ا ا اجتمعْت وص، ايلعَّرآل آتيلت.

 
×××     ×××     ××× 
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 اي بينُ  •
   ُتازْ  شلًخا الغًاُ 

 فإصَّ من جرََّب اي نلا   فراها سهصرُ 
 فُ تراههلل سهَل ايتجاوبآل معَك ا ا مازتتهُ 

 وين تراههلل خايًلا من اهلماآل واألملآل بع  هعه ايلعواتآل ايكوا آل ايع وارَ  فلها احللا . 
 وق  تكوصهلل مهومههلل مل تعتهآل بع ُ 

 ن ايعمل. وهو فشكو من  قربآل ايعاسآل ايله بع   ص ا َ  من  جصهآل ووجَ  و
 وق  فكوصهلل ت فَث وه ي مبسللرُ 

  و فشكو من مرضي فُزمه..
 ويكْن ق اآلْر شللَتههلل واتَتمهُ
 وساو ههلل ا ا ااص حمتاًجاُ

 وتكصَّْم معه مبا فعاس هلل تاَيههلل وسعَّهُ
 و  تهللكل.

 
 اي بينُ •

   تع وْج من األنواتآل ايع فهللس رها ايسعَدَعرهلل يف معامصهمُ
 فهعا ما   ب َّ معهُ
 ويه معلعٌر من بع ُ

 ويكْن  قُّ يَك  ص تضجَر من  نواتآل ايللهااآل ونلغهم وجعجعتآلهم وسواآل اصماتمُ
 وع ما فعاُط بعضهللهم بعًضا يف ايشواربآل وايعواُط وا قاهي وما ايلهاُ

 فُ  َُب جيماآلصهمُ
 و  نععَر َتشَغصهللهم فتمععهللهمُ

 و  نلَو فهللرَج، معهم!
 

×××     ×××     ××× 
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 اوصْم اي بينُ  •

  نَك يف تلا ي   تعكلَك  ا َر من تظاآلَك ايعط قلَمههلل هللا يكُ
َُههلل هللا يكُ  و  َت ف هلل وص، ومرآلَ  مق اَر نَدَلسي وات ي زايًُ  ون  َجصآلَك ايعط ت َّ

 و  تضلفهلل ا  رزقآلَك ايعط قلَمههلل هللا يَك مق اَر يقمري وات  ُ
 فُ تغَتَّ هبعه احللا ُ 

 وص، تعري ووجلُواْن معها 
 ويلكْن قصلهللَك معصًَّقا ّبايقآلَك وخايقآلها وتَ ه.

 
 اي بينُ  •

ًُّا يف تلاتكُ   اْن جا
 فإ ا اقتسرَت وص، ايصع ُ  

 وااتللَت ابيلهرآل مو األن قااُ 
 و روَت ايشوارَب ابيتلكوُ 

 فق  سقكَت من وليَن واي  ُ 
 ثقته. واتتجَت ا  اواُ آل ايعظرآل يف  سصوبآل تلاتآلَك يتلتعل َ 

 
 اي بينُ  •

   تعظاآلْم ما هو نغغُ 
 و  تسغاآلْر ما هو الغُ 
 ويلكْن مل اَنَك احلقُُّ 
 وا وت ا هلل يف األمورُ 

 واحملافظرهلل وص، ايلعنآل واألخُقآل اي ابترُ 
 ايع تعاآلبهلل ايعلسُ 

 وتلاملهلل ايلكر ُ وجتارط ايكللعرُ 
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 وتلغي ايلُمَر وايعافلرُ واألثَر احللن.
 

 اي بينُ  •
   ت خْل يف موضوبي   تعرفهلل م خَصههلل من خمرجهُ 

 وفكللَك  ص تقر َ وتلأَ  وتلمَو يف هعاُ 
 فإص ت ف َك وماا   تعرفههلل فعين تضصلَل ا خرفنُ

 وايضرَب ابيتخم ُ 
 وايقوَ  ابيظنُ 

 و  فغين هعا ون احلقاآل شلًاا.
 

 اوصْم اي بينُ  •
 اي فنآل فإنه معرٌَّض يإلنابرآل مبرضآل اهلوىُ ص ايعط   فصت ِّهلل أبتكاِّآل 

 و  فلتكلوهلل  ص فت ااَم تىت ا  وقصهآل يف الاآل مر ؛
 ألص يه مساحلَ و هًُ و ن ااًب  لهمُ

 وشهواتي ور.لاتي فؤثآلرهللهاُ
َوههلل من ايعقلآل فكوصهلل  قلاُ  وا ا مل فكْن وع ههلل رٌُب من اي فنآل فإص ُر

 فلتَّلوهلل هواههلل وع ما فرف .
 

 اي بينُ  •
 ا ا ارتكلَت خكأً فُ تسرَّ وصلهُ 

 فإص ا نراَر وص، ا كأُ 
 وو َِّ ايرجوبآل من ايلاصلُ 

 ُ  ف  ُّ وص، يؤُِّ ونلسي مهللربز ي يصشرا
 وسصو آل خطاي معوجاُ ا ا  نرَّ وصله ناتلههلل وق  روجَو فله. 

 فلالتآل ا سصرهلل هعهُ 
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 وباَس َمن فرتكلها.
 

 اوصْم اي بينُ  •
 ون ُجلوآل اُمآلَك و فعايكُ  نَك ملؤوٌ  

 ما ُمَت بصغَت سنَّ ايرش ُ 
 ُ ًُ  واعَت واق

 ومل تكْن مكَرًها. 
 فكْن متعلاآلًها يعللكُ وتعرًاُ 

ُا تَتااَم سلااتكُ   يا
 و  ت رط بع هلل الف تكوصهلل تايهللَك ا ا وقلَت ب  ف ط رباآلك.

 
 اوصْم اي بينُ  •

  ص األايَِّ ُتضي بلرورُ
 ها يتعجَ   وماً  فاتتَك يف تلعهاُ وين تلتكلَو  ص توقلَ 

 فلاُْر ا  ما هو واجٌ  وصلكُ
 قلَل  ص  لَّ بَك وجٌ   و موتُ وانه حلقاُ
 و  تكْن ملواآلفًاُ  و الوً ُ  و   ملايًلا. 

 
 اي بينُ  •

   تلمْو اَُِّ اي خُاُ 
 ومن ر فَتههلل فقوهلل يف  وراضآل ا لصم ُ 
 وفَعقصهلل من قلمرآل ايعصمااآل ايعامص ُ 
 وفَ ص هلل ُواَ  ا سُِّآل وملكرفهُ 

 وفلخرهلل من ايساحل ُ 
 وفهلللهمهلل يف نشرآل ايشائعاتآل ايع ت ربهلل ايلتعَر وتهللضعآلفهلل األمرُ 
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 فاوصْم  نه يف نفاآل األو اا.
 

 اوصْم اي بينُ •
 احلاس فن ومنلمَر ايلاو  تشواآلههلل مسعتَك وع  ايعاسُ ص تلَ  

َك ما استكعَت من شلهاتي ومكاوَن يف   هاهنمُ  فجهلل َّ ون نللآل
 وزُْ من األفعا آل احلمل  آل وا كرماتُ

 يلس اآلقوا ما فروص من معلعهُ
   ما فلمعوَص من ا ره.

 
 اي بينُ  •

 يلس الُّ ق ميي ن لً ا ومعتربًاُ 
 و  الُّ ج ف ُ 

 امنا َ كمهلل وص، هعا و اَ  ا ل اصهلل ايعط   خيكئ: 
 اتابهلل هللا وسعَّرهلل رسويآلهُ 

 وانه يلهللْ َكمهلل هبعا وص، الاآل شياُ ويف الاآل زماصُ 
 فإنه اي فنهلل ايعط ارتضاههلل يصعا  ُ 

 وهو خاتهلل اي ايانتُ اما  ص رسويَعا خاتهلل ايرسلُ 
 وصلهم نصواتهلل هللا وسُمه.

 ما وافَق ايكتاَب وايلعَر فهو ن لحُف
 ق ميًا ااص  و ج فً ا.

 
 اي بينُ  •

ًُ فهو ُجلٌل يف  اتهُ   يلس الُّ ما ب ا يَك ُجل
 بل وصلك  ص تتل َسههلل وتتأاَ  معهُ 

ًُ يف شكصهُ   فُ شكَّ  ص ما تتضرَّرهلل معه ين حتلَّههلل ويو ااص ُجل



 
 

172 
 

 بل ستعلعههلل وتكرههُ 
 ما ااص ُجاً  ظاهرًا .َغ مؤ ُ  امنا اجلمللهلل وع  ايعاقلآل 

 ونلًعا ابصًعاُ 
 فإص الَّ انفوي ُجلٌل يف و آل ناتله.

 
 اوصْم اي بينُ  •

  صَّ اي نلا فلها وروٌُ و شوا ُ 
 ُ ُا تهللشا ا  فإ ا خرجَت من ب  ايوروآُل فتعهَّْ  ق ملَك يا

 وا ا اعَت ب  األشوا آل فُ تقعطُ 
!واوصْم  ص  مامَك ووص،   جانللَك معاصقهلل ا غٌ  ملروشٌر ابيورُو

 
 اوصْم اي بينُ •

  ص فنَت اي نلا حتتوشهللَك من األماِّآل وا صفُ
 وايشلكاصهلل فَتبَّصهلل بَك يغَى وقَت .لصتكُ

 وفَلعَل فعَصههلل يف ا .وااآل وايتضصللُ
 فُ تعطآل يه فرنًر يف  يكُ

 واْن فقظًا و ا َر تعرًا.
 

 اي بينُ •
َُ تربهلل   قصمي  ص فَعل ُ نس تهللَك تىت اا

ُ  وتىت ااُْت ترار هلل قص   ص ترُب
تهلل من  يك  ص تعشأَ وص، ا مياصآل وايسُ ُ  و ُر

 واألُبآل وا هللصقُ
 و  تغَتَّ ابي نلا وزفعتها ويعَّتاُ

تهلل  ص تتمَّ أبهصآلَك و ن قائَك وجغانكُ  و ُر
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تمعآلَك و متكُ  ُو
 فإهنم اخوٌ  يكُ

 قَوى األمرهلل وترتقي.وبكم وبعصمآلكم وو مآلكم وقوَّتكم ت
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بينُ  •
 اشه آل احللاَ  مو  هلآل اي وو آل وايلكرآل وا نُ ُ 

 فإهنم  هلهلل وصمي وووي وسلاسرُ 
 وف ووص و اوروص وص، بسغ ُ 

 و راوص ايعقو ُ 
 وفشكصوص اير َط ايعاَِّّ ا سُميَّ يف ا وُُِّ 

 وفشغصوص ايلاتَر اب لل ُ 
 وفعلهوص ا  األخكارُ وف افعوص ون ترماتآل ا سُِّ... 

 وين تعرَف صعَم احللا آل ا سُملرآل ا  معهم!
 

 اي بينُ  •
   تع وْج ا ا انُفَت  نمَّ ومل فلموُ 

 مآلَك واأنههلل   فلموُ ويكْن تعجَّْ  من مسلوي   فصتلتهلل ا  اُ
ًُ ا  ايلمابُ  ويو ااَص مهمًّاُ  فُ فل ط مل

 وا ا مسَعههلل مل جيلكُ 
   يشياي سوى  ص اَُمَك   فوافقهلل هواهُ 

 انه مَ لهلل ايكافرآل مو ن ااآل رباآله!
 

×××     ×××     ××× 
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 اوصْم اي بينُ  •

  ص ايساحلَ من زمُئَك َمن مل جتراآلْب وصله . رًاُ 
 ومل تعرْف معه اعاًبُ 
 و  معامصًر مشلوهرُ 

 و  اًُما سلًااُ 
ْغًعاُ   و  ضآل

 و  نظرَ  سواُ 
 و  تضللًعا يلرضُ 
 و  .للًر و  نل ًا.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بينُ  •

   تعَس  نك وضٌو يف ُجاورآل احللا ُ
 ص تعماآلَرها مبا استكعتُفعصلَك  

 من يَلآلعاتي صللاتي تكوصهلل مضمَّخًر بعكرآل ا مياصُ
 فإنه  مٌر مبعروفُ

آُلهاُ  وتعاآلْر من سواآل ايعلثآل هبا وافلا
 فإنه هنٌي ون معكر.

 
 اوصْم اي بينُ  •

ط ا  األه افآل .ايًلا هي من سعَّرآل احللا ُ    ص األسلاَب ايع تُؤ
 فق  جعَل هللاهلل يكلاآل شياي سلًلا. 

عقههلل يف تلهلصها وتعفلهاُ   وأتيت فكعرهلل ا نلاصآل وتآل
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 يلكوصهلل ايتونلهلل ا  األه افآل بعيك مللَّرًا وسرفًعا إب صآل هللا.
 

 اي بينُ  •
 ا ا اانت يَك جو ٌت يف بص تآلكُ 

 كْن يف ا عاصقآل ا عللَّرآل واحملتاجرُ فصت
   ا رفَّهرُ 

 يعصَك بعيك تقفهلل وص،  توا آل  سري فقغ ي مهمصرُ 
   َُت ُّ فَ ها فُ تهللعَرف. 

 وما زايْت هعا   هللَسٌر تعتظرهلل َمن فعكفهلل وصلها وفرمحهللها من بين ا نلاص. 
 فكْن  نت واتً ا معهم.

 
 اوصْم اي بينُ  •

  ص ايتعامَل مو ايعاسآل   فتقعههلل الُّ  ت ُ 
 مو  هنم اصَّهم معرَّضوص يهُ 

 ويعيك فك رهلل ا ُفهلل وايتخانمهلل ب  ايعاسُ 
هلُل مشكُتم وحمااماتم.  ا  وتُ 

 و قلُّ ما فتوجَّ هلل وصلَك معرفتههلل هو آُابهلل ايس لرآل وايكُِّآل واجملصسآل من ُفعكُ 
 تىت تكوَص متعلًها  ا تقو ُ 

 وارفًا مىت تلكتُ 
 سوايًّ ا ا تعامصتُ 

 راشً ا ا ا جاُيَت وحتاورت.
 

 اي بينُ  •
 اْن تعرًاُ 

طاُ   فأنت يف تاضري ُر



 
 

176 
 

 ابآل واجلرائمآل وا خ اآلراتُ مصياي اب  
 و  فسص ههلل ا  معهٌج رابينٌّ قائٌم وص، ايع  آل وايس قآل وا خُصُ 

 وفكوصهلل َّبه ي ُجاوياُ 
 وتعاوصي وص، ا غُ 
 وختكلطي ووويُ 
 وتعللقي وت بغ.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بينُ  •

 انظْر ا  زمُئك ايكصلرآل الف تتوجههلل  نظارهم ا  شخصي وات ُ 
 وهو األستا ُ 

 بلعما نظرتههلل تتوجههلل ايلهم اصاآلهمُ 
  و تتعقلهلل بلعهم! 

 انه ايعصمُ 
 ايعط ف  ُّ وص، ا كانرآل وايعصواآل وا تَتاِّآل وا وجاب!

 
 اي بينُ •

ُْ وص، واُاتآل  هلآل ايعصمآل معع نغر ُ  تعوَّ
 تىت تتعصَق ابيعصمآل وتَتسََّخ فلَك نلاتهلل ايعصمااُ

 شؤونكُواستعْن ابيقصمآل يف 
 يتقلاآلَ  فوائَ  تلمعهللها وخواصَر تعارهاُ

 و  خيصوصَّ جللهللَك من قساناتآل  وراقي يتكتَ  فلها وع  تعقصآلَك من مكاصي ا  آخرُ
 وهللا فوفقك. 
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 اي بينُ •
   ت هْ  فلما وع َ  من وصمي  وَّيلاُ

 ًما ا غًاُفإصَّ قاو تَك ايعصملَر ا ا اانت قوفًر فإهنا اافلٌر ألْص تليَن وصلها وص 
َُ وصًما متلرقًا من .غآل قاو  ي اثبترُ  ويكنَّ ا كورَ  وص، من استلا

 فإنه سلتخلطهلل يف تلاتهآل ايعصملرآل ا غًاُ
 وسلشعرهلل بلرا.اتي و ف  ي ومتعووري يف ثقافته.

 
 اي بينُ •

ًا مل فؤُاآلْبههلل وصمههلل فُ أتخْع معهُ
 ا ا ر فَت وا 

 وواُاتهآل ايللارُخشلَر  ص فَع َوَ  ّبهللصقهآل 
 وميكعهللَك  ص أتخَع ايعصَم من .غهُ
  و تقر َ خَغ ما اتَلههلل وما نهللقآلَل وعه.

 
 اوصْم اي بينُ  •

  ص ايكاتَ    فضوهلل قصَمههلل ماُاَِّ هعا  ابصٌل فقفهلل  ماَِّ تقاُ 
 اما   فقفهلل ُابي ا  هللا ون ُووتهآل ماُاَِّ هعا  الٌر ونلاٌق ومعكرُ 

 تعصلمآل ماُاَِّ هعا  جهٌل وختصُّف.و  فقفهلل واملٌ ون اي
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بينُ  •
 ا ا صاَب ولشهللَك مو ايكتابُ
َتَك ايع تعاِّهلل وصلهاُ   وناَر خم َّ

 واُاَِّ صعامآلَك ايعط أتاصهُ
 واوَب مائَك ايعط تشربهُ
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َك ايعط أتوط ايله..  و هللنَس ُصلآل
 وت ف َك ايععَب ايعط تكررهُ

 ا تعوقتهُومعاقَك ا لضََّل ا 
 ونظرَ  ا رفَح ا ا نظرَت ايلهُ

 فق  ورفَت صرفَق ايعصمُ
 ونرَت ن فًقا ألهصه.

 
 اوصْم اي بينُ •

  ص ايكتاَب فعكلَك  ا َر مما وع َ  من ايعصمُ
 فإ ا ااص وصًما انفًعا ف ُْ معهُ

 وا ا ونَلههلل يَك  ٌخ اننٌح  و واملٌ ثقٌر فأقلْل وصلهُ
 مكتلٌر انفعٌر وص، مراآل ايلع ُوستكتملهلل وع   هبعا 

 وستعلوهلل  هصَك و ن قااَ  وَمن فرثهللَك اما نلعتك.
 

 اي بينُ •
 اجعلآل ايكرفَق بلعك وب  ا كتلاتآل سايًكاُ

 تىت ا ا خرجَت  خعتَك رجَُ  ايلها ُوَص تكصفُ
 واصَّ يكلاي هواههلل يف هعه احللا ُ 

 فاجعْل هواَ  يف ايعصمُ
  هللا يك صرفًقا ا  اجلعر.فإنك ا ا  خصسَت فله سهَّلَ 

 
×××     ×××     ××× 

 
 اوصْم اي بينُ  •

  ص اي نلا فلها ا لصمهلل وايكافرُ
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 ويكلاي تقُّههلل يف احللا ُ
 ووصلَك  ص تعرَف هعه احلقوَق والللَر ايتسرفآل مو ايكرفآل ا خرُ

 تربل ُ  و مواصع  معَك  و يف موصعهم و نت مغَتبُ
 بلاآلعري من  مرآلَ  و  ختتلَّ موازفعهللَك ا سُملرُتىت تكوَص وص، 

 فإص الَّ شياي يف ا سُِّآل مل ٌَّ ومعظَّمُ
فني قومي.  ويتكْن  ا و َّ ي ُو

 
 اي بنت 

 
 اي بععُ  •

 اجته ط يف رضا رباآلكُ 
 و  تتعرَّوي بك ر آل  ومايكُ 

 فإنه فهللتا هلل يكآل ايعارهلل وايشكرهلل واي وااهلل و نت تعمص ُ
 قلاَمكآل وص، تربلرآل  و ُ ُواوصمي  ص 

 وتعصلَمهم آايتآل ايكتابآل وآُاَب ا سُُِّ
ُ  فَ خلهلل يف رضا ايربا
 مو اي وابآل ايعظلم.

 
 اي بععُ  •

 اوين مؤَُّبًر تىت تكوين صللرُ 
 كُ وشرتهلل  و  تكون  صللًر ا  ا ا صابتْ 

 كُ وتُ اُمهلل 
 كُ وب ا تعانهلل 
 كُ ومسا ولافهلل 

 وجلَّ تلاؤ ُ 
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 كُ وتلَن ر فهلل 
 كُ و صلَّ تللُّمهلل 
 كُ و شرَق اميانهلل 

 ك.ن ُفعآل واهنا  ُاٌب مآل 
 

 اوصمي اي بععُ •
  ص ايلضاَا ايواسَو يإلوُِّآل ايلاس آل ق   ضلَّ ا غفنُ

 وشغصهم ون رسايتهم وما فعلعهمُ
 ونرفهم ا   موري جانللرُ

 و .رقهم يف مصعاتي وترفلهاتي وتوافهُ
 فابتع ط وعهاُ

 وتافظي وص، ثوابتآل شخسلتكآل وهوفتكآل ا سُملر.
 

 اي بععُ •
   تتسعَّعي ُجاً   نتآل بعل ٌ  معهُ

 و  تتكصَّلي اصماتي تعتقلعها   تُئمهلل صللعتكُ
 واوصمي  ص ارمَي  خُقكآل وتلَن وشرتكُ

 هو  ُجلهلل ه فري تق اآلملَعههلل ي وجكُ 
 يلس اآلَقكآل وف وَِّ ايتآيفهلل بلعكآل وبلعه.

 
 اي بععُ   •

   تظين اي نلا سهصرُ  
هلُل ابألوما آل ايساحلرآل فلهاُ    فإهنا اص تكهلل م روًر يصمؤمنآل فت وَّ

 فإهنا وَقلٌر  فًضا فعلغي جتاوزهاُ  
 فللها جلاٌ  من ايشهواتُ 
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 وحباٌر من ايصعاتُ 
ايٌص من ايعهللج آل وايغرورُ    وُو
 و وتاٌ  من ايلنتآل واحلراُِّ 

 فغرقهلل فلها ايغافصوص واجلاهصوص. 
 

 اوصمي اي بعع  ص احللاَ  قسغٌ  وص، اير.مآل من متاولهاُ •
 واصَّ ا رَا اصما انتقَل من مرتصري ا  .غها نلَي ما يقَي يف سابقتها من متاو ُ

 وا همُّ  ص فلَق، مصت ًما ب فعهآل يف ُجلوآل هعه ا راتلُ
 فإنه   فعرفهلل يف  فرآل مرتصري ستعتهي تلاته.

 
 اي بععُ   •

 شاراي بر فكآل يف ايلعايلاتآل ا جتماولرآل وايعصملرآل يصمر  آل مبا فعاس هلل ا قاُِّ  
ا هلل ض َّ ا ر  آل ا لصمرآل يف ايظُُِّ    تىت تعريف ما  هلل

 اتكآل من ا كطآل واألتابللآل ايللارآل ايع خككوا  لتقلصها.وتىت حتعاآلرط  خو 
 

 اي بععُ  •
 جتاهصي ايتوافَه مو زوجكُ 

   تعان فهآل وص، األمورآل ايسغارآل وا لائلآل احلآلقارُ 
   ختانملهآل..   جتاُيلهآل فلما   جيص هلل يكآل ويه نلًعاُ 

َُ وايضغائن.  بل ف ف هلل بلعكما األتقا
 رضلَّرُ اوين تصلمًر 
 ناحلًر تقلَّرُ 

 مؤَُّبًر..  نلصًر.. ارمير. 
 تتللَّم  ا ا .ضَ  زوجهللكُ

 وتلاحملَعههلل ا ا  خكأُ 
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 يلعوَُ ا  صلعهآل اهلاُئُ 
 وخهللصقهآل ايلابق؛

 ألجصكآل وألجلآل  و ُ ُ
 ويلعااآل  سر ي صللري ملارار. 

 
 اي بععُ •

 اعتآل بعًتا نغغً  ف  نل تآل  مًّاُ 
 راولًر وملؤويًر ون رولَّتهاُ

 فتعاَّرط الف اعتآل حتل   ص فكوَص تعامَل واي فكآل معكآل ومو  خواتكآل واخوانكآل فوماعُ
 يتكوين اعيك مو  و ُ .

 
 بعلعُ  •

  و هلُل آل  قمارهلل مسائكُ 
 ونلاتهلل  رضكُ 
 وهوااهلل مع يكُ 

 فكوين هلم  رًضا تر ُ 
 تلعهم وص، ا غآل واألملُ تعل

 وتضلا  هلم صرفَق احلقُ 
 فإهنم فعظروص ايلكآل وا  واي همُ 

 فلقويوص ما تقو صُ 
 وفلعصوص ما تلعُص.

 
 اي بععُ •

  نتآل ُتل   ُموَب  و ُ آل اصاآلهمُ
 وا ا بكلتآل   ميلحهلل ُموَوكآل  ت ُ



 
 

183 
 

 و  فوقآلفهلل م َّها ا  اميانهللكآل بقضااآل هللاُ
 ونربهلل آل وص، قَ رهُ

 ملتغلًر األجَر من رباآل ايعلاُُ
 واننرآل ا لتضعل ُ
 فأنعمي هبعا ا مياصُ

 وازَُُط معه.
 

 اي بععُ •
 يكآل  ص تلهرط وص، وي  آل ا رفضُ

 وتلك  وصله اي موبُ
 وَت وي يهُ

 ا لصم ُويكن   تعَلي اخواَنكآل و خواتكآل ا تضررفن واحملتاج  وا رض، من 
 اُوي هلم  فًضاُ

 وتس َّقي مبا تق رفن وصله  لاو تمُ
 فإهنم اخوانهللكآل يف اي فنآل وايعقل  ُ

 وا ٌغ معهم فعتظرهلل ما جتوهلُل به نلوسهلل اخواهنم هلم.
 

 أخت اي 
 

 اي  خع احللللرُ •
 اص اعتآل  ارَب مين  و  نغرُ

   جتاُيل ب وصآل سل ُ
 و  ترفضي جملرَّآُل هوا ُ

 تلاو فن  ميُ نتآل 
 و ان  ساو هلل  يبُ
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 و ي اآل صصلاتي من ا ارج.
 نتلقهلل ونلين اي  خعُ

 وحن ُّ وحنَتآلُِّ
 و  نتخانمهلل يف توافهُ

 و  ن وجهلل وايَ فعا.
 ما  ُجَل  ص جتمععا احمللرهلل وايرضا!

 
 اي ابن أخي 

 
 اي ابَن  خيُ  •

 تىت تلهَم احللاَ  فعلغي  ص تل  َ بلهمآل نللكُ
 هللا فلها من ق راتي اامعري ونوازَب و سرارُ وما  وَُب 

 وق ر ي وص، ا ُرا آل وا اتشافآل وا وازنرُ 
 وا ا جهصَت نللَك فصن تلهَم الللَر تسرُّفآل ا َخرفنُ 

 وما جيرط يف احللا آل من تعاقضات!
 

 اي ابَن  خيُ  •
 ا ا اانت و تهللَك مرتلكًر بشخسكُ  

 وتهللغَص ُ فإنك ستكربهلل وُترضهلل وَتضعهللفهلل وق  جَت َبهلل 
 ويكنَّ و َ  ا لصمآل ب فعهآل ايعظلمُ 

 صواَ  تلاتهُ
 واخوانههلل يف ايعقل  آل فؤف ونههلل وفلان ونههلل يف ثلاته.

 
 اي ابَن  خيُ •

 ا ا اانت ايكر هلل خلللًر وص، ف فَك وب  رجصلكُ
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ًُ وص، ولعلكُ  وايكتابهلل ثقل
 فإنك حتتاجهلل ا  ا رورآل وص، ولاُاتآل ايعصماا؛

 يللقاآلهوَ  أبمهلرآل ايعصمآل وقلمرآل ايكتابُ
 وسلللآل ايشلااآل من  ُوااآل اجلهلآل واألملرآل وايضلاب.

 
 اي ابَن  خيُ •

 فوًما تصع هلل وفوًما حت ص.
 الف ت قهلل ب نلا    ماَص هلا؟

 انه مل فلَصْم  تٌ  من ا بتُاآل فلهاُ
 فصن جتَ   تً ا مل فتقصَّْ  فلها ب  فر ي وت ص.

 ابتٌُا وامت اص؛والُّ  يك 
 يلتعلََّه ايعل هلل وفتلكَر وفت برُ

 وفتعاَر ربَّههلل وفهللعل .
 

 اي ابَن  خيُ •
ُ    تلصْك ملايآلَك ايشرا

 فإصَّ واقلتها سلارُ
تمعكُ  وصلَك ووص،  سرتآلَك ُو
 وصاآلْن نللَك وص، فعلآل ا غُ

 وايت صي بسلاتآل ايشهامرآل وا روا آل وايعج  ُ
 األفعا آل ت  ُّ وص، خغآل ايرجا ُفإصَّ خَغ 

اآل ايرجا . َا األفعا آل ت  ُّ وص، سياآل  وسياآل
 

 اي ابَن  خيُ   •
 ا ا اعَت صائًشا يف اصماتكُ 
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 فارً.ا من وملُ 
 متلكًعا يف ايشواربُ 

 فإنك يف  زمري مو نللكُ 
 فعلغي   ا ترَض، هبا.  

 اجتهْ  يتسصَح نللكُ  
 ويتت وَ  ا  فرُي واملي معتجي حمَتُِّ  

 تعلوهلل ُتمعَك و هصَك وا خرفن.
 

 اي ابَن  خيُ   •
   تقعْ  يف ايللتآل وايشاربآل تعتظرهلل ما جيلؤَ  يتتصهَّ، به وتقكَو به وقتكُ  

 ويكنآل انظْر ا   جلاآل األوما آل و ا رها نلًعاُ 
 يتللَ  به األمرُ  

 وتهللضلَف شلًاا ا  احللا ُ  
 فلها يَك بسمرُ  تهلللقي 

 و ثرًا انفًعا. 
 

 اي ابَن  خيُ  •
   تعانْ   ابَ  و  جتاُيههلل يف  موري   صائَل من حتتها و  فائ َ  معهاُ 

ًُ  -فإ ا قاَ  يَك   اسصْك هعا ايكرفقُ  -م 
 و نَت يف صرفقي آخرُ 

 واُمها أيخعانآلَك ا  اجلهرآل ا قسُو ُ 
 فأصعهُ فإنَك َتلَصمهلل من وسلانهآل وتؤجرُ 

 وا ا خايلَت فق   سأَت ووققت.
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 اي ابَن  خيُ •
هلُل مو واي آلَ  و ستا آلَ  ون فقكُ   ا ا ااص شأَنَك ايععا

 فإنَك ستسك ِّهلل بعقلاتي ا غ ي يف تلاتكُ
 وجتابههلل ايع فَ  ممن تويكُ

 ووسللري وتوترُ وتعلشهلل يف قصقي 
 مو من تعرفهللهم ومن   تعرفهللهم.

 اْن مراوًلا يصوقتآل وا قاِّآل وا ُابآل اي ابَن  خيُ
ًُاُ  واْن م اراًي وحماورًا ومل 
 ومعافًشا وخمايكًا ابحللكُ
 فصلَت وتَ َ  يف احللا ُ

 ويلَت يف فُ .
 

 اي ابَن  خيُ •
 مبلُر ُ  تكصاآلْف ن فقَك بعملي تلتكلوهلل  ص تعجَ ههلل 

 ويو بع  ت ُ
َك َّبه  ُ ُْ وص، خ مرآل نللآل  تعوَّ

 يلتعصََّم معَك  هصهللَك و ن قاؤَ  وولايكُ
 ويلعشؤوا وص، ت اآل ايعملآل وا نتاجآل وايعساملرُ

 ويلعلعوا ايكلَل وايتكلَل وايُملا  .
 

 اي ابَن  خيُ  •
 ِّآل األخُقُا ا ااص من تظاآلَك  ص تعلَش ب   ن قاَا   فتعامصوص ابألُبآل ومكار 

هم ت َّ األُبآل ومعايَل األخُقُ  فإنَك اما  ص َتغرَس يف نلوسآل
  و تسَغ م َصهم.

 و ولعهللَ  ابا من هعا األخغ.
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 اوصْم اي ابَن  خيُ  •

  نك ا ا اجنعبَت ا  األيعابآل  ا َر من األوما ُ 
َك يف احللا .   فأنت مساٌب يف وقصكُ و ِّاآل تلكغ ُ وهنجآل

 وما وصلك ا   ص تتوجََّه ا   وما ي جاُ ُ 
ُاُ   يتربهَن  نك جا
 ويتلت قَّ ا تَتاِّ!

 
 اي ابَن  خيُ  •

   تعجرَّ وراَا اي واايتآل وايشائعاتآل وا وُِّآل احلكومياآل يف بُُان خانرُ 
 فإنَك بعيك َتضلاُ 

 واْن وارفًا اب ساُرآل ايس ل رآل يألخلارآل وا عصوماتُ 
 وفراآلْق ب  اي وافرآل وايتضصللآل وايتضخلمآل وايشائعرآل من جهرُ 

 ُ  من جهري  خرىوب  ا عصومرآل ايس ل رآل 
 تعصقهلل اب سُِّآل و هصهُ وخانًر ما ف

 فإص األو اَا ا رُ 
  ُسغتعاُفععا ومساُران و وهم فشواآلهوص 

 شلعوص األخلاَر ايكا بَر وعا.وفهلل 
 

 اي ابن  خيُ  •
   جتازْف حبلاتآلَك يف شياي   فعلوُ 
 واوصْم  ص روتَك يللْت مصًكا يكُ 

 ويلَت ترًّا يف ايتسرفآل فلهاُ 
 ا  اما شرَوههلل هللا ورسويههلل يكُ 

 وما تراههلل من تسرفاتي مهصكر يف ايرايضرآل واأليعابآل واألفُِّآل ا رولرُ فصللْت من ُفععاُ 
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 و  توافقهلل بلاتعا وتوجهاتعا.
 

 اي ابن  خيُ  •
   حتمْل تقً ا وص،  خلَك ا لصمآل ألسلابي اتفهرُ 

 فإنك مأموٌر حبلاآلهآل   بلغضهُ 
 ومبوا تهآل يف احلقا   و اوتهُ 

 واي فابآل وعه وون ورضهآل   ايتأيل آل وصلهُ 
 فا ؤمعوص اخوٌ  يف نرفحآل ايقرآصآل ايكرمي.

 
 اي ابَن  خيُ  •

   تتعقَّْ  ا ا قلَل يَك انك  خكأتُ 
 و  تتأزَِّّْ نللهللَك ا ا قلَل يف وجهآلَك  يكُ 

 ف قًّا اص ا نلاَص يلهللخكئُ 
 و  فوج هلل انلاصهلل   فعَتفهآل ا كأُ 
 فا شكصرهلل فلمن   فعَتفهلل بعيكُ 

  و   فَتاجوهلل ون خكاه!
 

 اي ابَن  خيُ  •
   تكعبُ 

مهلل   وتعانآل ُ  فإنَك ابيكعبآل َتلجهللرهلل وختانآل
 وتقصاآل هلل احلقَّ ا  ابصلُ 
 ويكْن وصاآلْم نللَك احلقاُ 

 ايَ ْمههلل وانرْب وصلهُ 
 ويو اعَت يف موقفي ترجُ 

 فإنه   فسربهلل وصله ا  ا ؤمنهلل احلرفصُ 
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 ايعط فرى اي لاَت وص، ا ستقامرآل فرًضا وصله.
 

 اي ابَن  خيُ •
   تكْن مهاازًا  داازًاُ

 بصلانآلَك وتشغهلل بعلعآلَك ا  سواَُتعل هلل 
 فا ؤمنهلل صلاآل هلل ايقص آل نقيُّ ايلرفر ُ
   َفلَخرهلل من خصقآل هللاآل يف نورهمُ

 و  فلته ئهلل هبم يعقصي فلهمُ
 و  فعارهم يف .آلللتهم مبا فكرهونهُ

 و  ميشي بلعهم بعملمر.
 ما  تلَن األخَُق ايعايلرُ

 .وما  جلَّ ا ُاَب ايلاملَر اي بَن  خي
 

 اي ابَن  خيُ •
   تظصْم َمن حتَت ف  ُ

 فإهنم فكونوص من  قربآل ايعاسآل ايلكُ
 و  تظصْم َمن يلس حتَت ف  ُ 

 فإهنم فكونوص اخوً  يَك يف اي فنُ
  و .غَهم ممن تكص هلل هلم اهل افرُ

 وق  فه فهم هللا وص، ف فَك ا ا  تلعَت معامصَتهم.
 

 اي ابَن  خيُ •
 ايعكرُ  تللْح يف ا ااآل 

 فإنَك ستسابهلل يف بَشرتكُ
 وق  ف خلهلل يف بكعآلَك ماٌا مصوَّثُ
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 وين تسلَ  معه مسًكا صلًلاُ
 فعصلَك ابيع آل ايسافلرُ
 يَتى فلها الَّ شياُ

 وحتسَل معها وص، ايكلاآل آل ايعظلفُ
 والاآل ما هو مر.وب.

 
 اي ابَن  خيُ  •

   تلرْ  بعن ي اقَتفتهُ 
 ويو قسرًا بَعلَتههلل من تراُِّ 

 فإنه اصما ااص ا غًا مألَ ن للتَك ابيعنوبآل  ا رُ 
ًُ وصلَك فوَِّ ايقلامرُ   وفكوصهلل هعا ثقل

َُت يو ف فَت نللَك فوماعي بقسوري من  ه ي يتعجوُ   وُو
 ويكعها   تعلو.

 
 اوصْم اي ابَن  خي  ص ا اَ  احلراَِّ ُاٌا ويلس ُوااُ  •

َك و هصكُ    ستسابهلل من جراائهآل يف نللآل
 يف هعه احللا آل اي نلا  و يف ا خر ُ 

  و يف اصلهماُ 
 ما مل تت ُ وترَُّ احلقوَق ا   هصها. 

 وايعاقلهلل فؤثآلرهلل ايع َ  وص، ايظصمُ واحلقَّ وص، ايلاصلُ وايلاقي وص، ايلاين.
 

 ابنة أخي  اي
 

 اوصمي اي ابعَر  خيُ  •
  ص هللا ق  تلََّ  ُفَعههلل ا  ولاُهآل يلعمصوا مبا فلهُ 
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 فإ ا فر.تآل من ومصكُ
  و شعرتآل مبصلي وضلقُ

 فا ارط ربَّكُ
 وتلتصي ايلهُ 

 وافت ي اتابَههلل واقرئلهُ 
صي وصله ايلوَق وايلهرُ  و  تلضاآل

 يكي تلع ط ب فعهُ 
 وتؤَجرط وص، ومصك.

 
 اوصمي اي ابعَر  خيُ  •

  ص ا عاسلاتآل وايلهراتآل   تعين ايتلاهَل يف  تكاِّآل اي فنُ 
 بل تعين وع  ا ؤمعرآل ايتملَك اب ُابآل واألخُقُ 

 وابراَزهاُ 
 واحلثَّ وص، ايت صاآلي هبا. 

 وهي فرنٌر يص اولاتآل وا صت ماتُ 
 يل لنَت تلَّهنَّ ي فعهناُ
 واخُنهنَّ ي ووتناُ 

 نشاصهناُ وفربزصَ 
 وفل فَن ج ارتنا.

 
 أبت اي 

 
 اي  بعُ  •

َك ايع تعلقهللها وصياُ
 نسائ هللَك  .ص، من ُرامهآل

 فإص اي رهَم فَلَكُ
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 وايعسل َر ق  تلَق، ا  آخرآل ايعمرُ
 وما ُمتهلل حتت اعلآلَك فإين حمتاٌج ا  توجلهاتآلَك يتكوفنآل شخسلعُ

 ايع    ُرط الف تكوصهلل يف ا لتقللُ
  رجو  ص تكوَص قوفرُ متوازنرُ ملتقلمر.و ان 
 

 اي  بعُ •
   ارهلل  نك اعَت أتخعهلل بل ط ا  ا لج آل نغغًاُ 

 وها نعا  نصي الغًاُ
 واعَت تعصاآلمين ايسلاَِّ ا  ايظهرآل وايعسرآل ف ا  ا غربُ 

 وها نعا  نوِّهلل ايشهَر اصَّهُ
 واعَت أتمرين ابيس قآل يف ايكُِّآل وتضربين ا ا اعبتُ 

 وها نعا  ت ُّ ايس َق و ارههلل ايكعَب ارًها ش فً اُ
َُّبتين.  شكرًا يَك اي  بع وص، ما  

 
 اي  بعُ •

  شكرهللَ  وص، موقلآلَك احلازِّآل من ن اقع يصعاسُ
آُل ون ايللا  معهم يكعتهلل م َصهمُ  ويو  نسائ هللَك ايل ف  هلل اب بتعا

 يو مل تغضْ  وصيَّ من مساتلرآل مكربي يكعتهلل ناتَ  ب قُو 
هلُل به وص، سهراتآل ا مرآل و وراسآل ايل ش.   ترَُّ

 فايشكرهلل يَك اي  بعُ
نلاطُ   ْص وجَّهتين ا  ما فعلعين يف ُفين ُو

ايَس ايعصمآل  ا َر من الاآل شيا.  وتلَّلَت ايلَّ بلوَت هللا ُو
 

 اي  بعُ •
 ايلوُِّر فتهللَك مهموًما هعا 
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 نامًتا مكتاًلاُ
 مل تكصاآلْم  مَّعا احلعوصُ 

 ومل ت اوْ   خاان ايسغغ!
  ُراتهلل ايللَ  من بع ُ

 وورفتهلل  نَك حتمَّصَت ايك َغ من   ى ايعاسآل ومعَّتآلهم ونربَت وص،  يك من  جصعاُ
 تىت   فعقكَو معاشهللعا.

 نشكرهللَ  اي  بعُ
 ونعاه هللَ  وص، ايرباآل وايوفاا.

 
  بعُاي  •

  راَ  مشغوً  بعمصآلَك تىت يف ايللتآل وايشاربُ
 فأا رهلل ت ف آلَك ألمي ون ظروفآل ومصكُ

 وون ايرات آل وا  فرآل وا جتماواتآل وا وانُتآل وا جازاتُ
هلُل ايله ب   ن قائَك اعيك..  ويف ا قه، ايعط تَتَُّ

َك  ا َر من ورشرآل ومل!  فجعصَت يعللآل
 .غهلل هعا اي  يب؟! يلَس وع َ  صموٌ  يف اي نلا 

  يللْت وع َ  ثقافٌر .غهلل هعه؟!
    ُتلُّ من هعا وتلارقه؟!

    حت ُّ تغلَغ ما  نت فله من ت فثي متشابهي مكرر؟
    تشعرهلل و نت تكررههلل بظصمري واآبر؟

 
 اي  بعُ •

  راَ  مشغوً  يلَل هنارُ
 تكصوهلل نلاًتا وتعوهلُل ملااُ

 أتالهلل وتلهرهلل وتعاِّ.
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 شأٌص مو هللا؟! ما يَك 
  يلَس هو خايَقَك ورازَقك؟
 و نَت من مصَّرآل ا سُِّ؟

َك صاوًر هلعا ا يهآل ايكرميُ     تهللرط مآلن نللآل
 فإنه   ميععهللَك من وملُ و  أيخعهلل من وقتآلَك ا  ايقصلل.

 وصلَك واجلاٌت من ُفعآلَك اي  بع    راَ  تقوِّهلل هباُ
  هلل وتعملُوانك حملاَسٌ  وصلها ووص، الاآل ما تقو 

 فاورْف هعا وتعاَّرهُ
 فإصَّ ا وَت ق  خيكلهللَك من بلععا يف  فرآل حلظر!.

 
 اي  بعُ  •

 يو وق َت يواَا احمللرآل وا تَتاِّآل بلعَك وب  واي يت  سَتتعاُ 
 نلموهلل ن ااَ  هلا وحنن يف آخرآل .رفري من اي ارُ 
 وا ا مل تلمْو جواهبا بلروري فايوفلهلل هلا ويعا!!

لَّههلل يعا  فًضاُ اما حت ُّ  َك فأتآل  اهل وَا يعللآل
 ما  ُجَل ايلَُِّ يف اي اخلآل ويف ا ارجآل اي  بع!

 
 اي  بعُ •

ط ايلعَن ايرواتَ  يصسصواتُ   تظتهلل  نَك   تُؤ
 وقصَت يل انَك مل تتابعها مععهلل ايسغرُ

 فكم فاتَك مآلن خغي اي  بعُ
 وام فرَّصَت يف ثوابُ
َُ ومصههلل ايساحلُوخغهلل ايعاسآل ا ا ارَب   زا

 و نَت يف اربي من ايعمرُ
 وفعتظرهللَ  ا  ف هلل من األوما آل ايساحلرُ
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 وايروات هلل جوابرهلل يصلرائضآل وتكمصٌر  ا نقَص معهاُ
 "ُخكلار وتطَّ وعههلل هبا ُهبا ُرجرً هللاهلل يه َو َرف ُ و سجَ  سج  ً  ُراعرً  راوَ  منو "

 اما يف احل فثآل ايشرفف.
 

 اي  بعُ •
 فهللعجْلَك الُّ شياي يفاُا ا مل 

 جلَك مينُوفأرجو  ص تعظَر إبالاري ا  ما  
 ف تعتظرين فلما بقيُ

 فما زيتهلل .ضًّاُ
  نتظرهلل توجلهاتي صوفصًر معكُ

 ونربًا معك اي  يب وص، تع رط مرً  بع   خرىُ
 وشلقًر وصيَّ  رجوها من قصلآلَك ايرتلمآل وص، مهجتكُ

 فإنين قكعٌر معكُ
 حتَت ونافتكُوما زيتهلل 

 تىت  ستقلَُّ
 و ضرَب يف هعه احللا آل بعسل ..

 
 اي  بعُ •

  رجو  ص تق اآلَر ايللاَر واي ماَص ايعط بلين وبلعكُ
 فق  اختصلْت  شلااهلل ا غ ُ

 و نت ما ت ا هلل تكص هلل مين  ص  اوَص وص، هلارآل ايق ميُ
 و ص  ولَش تلايت اما وشَتها  نتُ

 سصواي وتراايت ومعاشريت يف ُرجتآلَك ووص، ملتوى ايكلارُ و ترف هلل  ص  اوَص يف 
 ونللَت  ين ما زيتهلل فىتُ

  نت بهلل نللي من تقو آل ايسلا شلًاا فشلًااُ
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 فرفًقا اي  يبُ
ُْ وقاربُ  س اآل

 تىت  تق ََِّّ ّبكوايت ايسغغ .
 

 اي  بعُ  •
   تلتعجْل وصياُ 

 سأحلقهلل بك ا ا نغَّرَت خكواتكُ 
 وخلَّلَت من سروتكُ 

 فما زايت رجَُط نغغت ُ 
   تقوايص وص، ما تقَوى وصله  نتُ

 وا همُّ   ا نلقَط يف ايكرفقآل اي  بعُ  
 فإص احلعَر مكصوٌب يف ايلرورآل خانرُ 

 ويلس ا همُّ  ص نلربُ 
 ويكنَّ ا همَّ  ص نسل .

 
 اي  بعُ  •

 ايقرآصآل ايكرميُر فتهلل  ن قاَا يل فتلاخروص حبلغآل  ج ااي وسوري صوفصري من 
 مو ترتللي ُجللي وجتوف ي حمكمُ

 وااص تلظي ابيعللرآل ايلهم   فهللعارُ
 فإمنا هي بضوهلل سوري قساري تلظتهللها من ا  رسرُ

هلُل شلًاا معها ا  بلمابآل اصماتُ  و   جواآل
 وورفتهلل  هنم اانوا فواظلوص وص، تضورآل تصقاتآل ايقرآصآل ايكرميآل مععهلل نغرهمُ

 حب اي واتَتاِّي وتق فري الغُوفعاروص  ساتعتم  
وص قسَسهم معهم ومواقَف رائعًر هلمُ  وفوُر

 و ان مل  تضْر تصقرُ
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 ومل  ورْف يل  ستاً ا يف هعاُ
 واعتهلل اايغرف آل بلعهمُ

هلُل  هللخلي نللي تلاًا من جهصي وقصرآل تلظي ومعرفع بكتابآل هللا.   اا
 من ااص ا لؤو هلل وين فوماعي اي  يب؟!

 
 اي  بعُ •
 َت هلل  و َُ  ُوص توجلهي و  روافر؟ ا ا ت

 مل  رَ  فوًما أتمرهلل  خي ايسغَغ ابيسُ ُ
 ومل تهللص قههلل حبصقري من تصقاتآل ايقرآصآل حللظهُ
 ومل حتلاآلْ  ايله ُصَس وصمي و  تضوَر ُرسُ

هلُل ف َبهلل واتً ا معهاُ  ومل تععاآللههلل فوًما  تابعتهآل األيعاَب وا لارايتُ ايع   فكا
 بلل آل مساتلتهآل  ن قاَا ايلواُو  

  يللت هعه ملؤويلتهللَك اي  بع؟
    تعصمهلل  نك ست اَس هلل وص، هعا و.غه؟

    تعصمهلل  ص هعا  ثوااًب ووقااًب اي  بعُ
مُ   ما وصمَت من ُفعآلَك  ص هعا  جعًر ف خصهللها ايساحلوص ا كلعوص يرهباآل

  ما ايعانوص وا لراآلصوص فاا  وصمهلل مبآهلم؟!
 

  بعُ اي •
 ر فتهللَك .اضًلا ايلوُِّ

 وق  زجرَت  خي ايسغَغ زجرًا وعلًلاُ
 وضربَتهُ و هعَتهُ

 ومعع  يك ايوقتآل وهو سااٌت متلكرُ
   فكصمهلل  تً ا و  فرُُّ وصلهُ

 واأنههلل مكتاٌ  وحمكٌَّم نلللًّاُ 
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 ويعصههلل   فهللللقهلل من تايتهآل قرفًلاُ 
 تايتهآل ايكللعلرُو تاجهلل ا  وقتي تىت فرجَو ا  

 ويو جربَت  سصواًب  قلَّ وعًلا يكاَص  َوَ  بَتبلته.
 

 اي  بعُ •
 يق  اصمتهلل  خي  ص أييَت ايلك معتعرًا من خكاهُ

 مقلاآلًُ ف فكُ
 واعيك ت َّتههلل  مي وص،  يكُ

 فقلَل واقتعوُ
 وجاَا ايلَك يف تلااي ون ُِّ

 وجصَس وص، رالتلهآل وم َّ فَ ههلل يلتعاوَ  ف فكُ
َُتههللُ  ويكْن تلاجأان أبنك زجرَتههلل وُر
فعَتههلل ومل تلمْح يه بتقلللآل ف فكُ  ُو

 ومل نعْ  نعرْف الف نتسرفهلل بع  هعا اي  بعُ
 يق  نهلل آلمعا ُجلًعا وخانًر  خي احللل ُ

 واعا نرى  ص اأَلو   ص تقلَل اوتعاَرههلل وتسلَح وعهُ
 وخانًر  نه اوَتَف ّبكاهآل وأتسَّفُ

 وايوًئِّآل ب   فراُهاُ وهو  وفقهلل يألسر آل 
 و َوَ  ابألبآل ايشللقآل احلعوصُ

 و جص هلل يص قرآل واحمللرآل ب  ايواي آل وايوي .
 

 اي  بعُ  •
  راَ  تلتصقي وص، ظهرآلَ  وتلرَ هلل ا غًاُ

 و  شكَّ  نه شرفطهلل  ارايتي صوفصري حتتلغهلل هباُ
 من مغامراتي واصللرُ ا  وصمي ووملُ وصاوري وج اُ
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 معكري استغلرآل هللا معهُفما ر فَت من 
 و  حت اآلْث به و  تلتخرُ

 وما ر فَت من صاوري وايت اِّي فامح آل هللا وصله.
 

  فها األبُ •
هلُلَ  فُ تعاْر ولوَب الاي يآلَخرآل  و تقسغهُ   ا ا ارَب  و 

 و  ملصَ  مايهآل  و تشعَُّ  وُقاتهُ 
 تىت   ختايَف ب  قصوهبمُ

 ووواصلهم بقلْت اما اانوا وصله وهم نغارُو  تظنَّ  ص سصواهم 
 يق  اختصَف ُخوهلم وخروجهمُ

ْت نلوسهللهمُ  فتغغَّ
خَل ا ا هلل يف شؤوهنمُ   ُو

 وناَر الٌّ فعملهلل يعللهآل و ن حتت ف هُ
 وما ُخَل ا ا هلل يف شياي ا  وقَّ هُ
 تلث اجله هلل واحللابهلل وايكموُ 

 وص،  نَك ين تع َِّ بلعهم نظَرَ  فلهم.
 

 أمياي 
 

 اي  ميُ •
 ام  تنُّ ايلكُ

 و تعاَّرهلل جللَعكآل ايوضاااُ
 ونظراتكآل احلعوصُ
 ونوتكآل ايرخلمُ

 و رات هلل اصما اعتهلل َّبعلكُ
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ُتهلل يو بقلتهلل وع  ُ   وُو
 تىت  راتَ  من ا اآل اي نلا وا رها اصما ر فتك.

 رمحآلَك هللا اي  ميُ
 وجعَل قربَ آل روضًر من رايضآل اجلعرُ

 نعلمهآل اي ائم.وُجعين بكآل يف 
 

 اي  ميُ  •
 ما ر فتهلل وجًها  ُجَل من وجهكآل يف هعه احللا ُ 
 و   صلَّ وصيَّ نلاٌ  بضلائهآل  نوَر من وجهكُ 
 و  ُخَصْت هبجٌر يف قص  م َل رؤفرآل وجهك.

 ايصهم اتلْغ وجَه  مي من الاآل َش ُ
 وتراآلمههلل وص، ايعارُ

 اي نلا.و سع ين به يف ا خر آل اما  سع تين به يف 
 

 اي  مي! •
ًُ وع ما  اوصهلل قرفًلا معكُ  ام فكوصهلل ايكوصهلل ُجل

 و هلليقي بر سي وص، ن ر آل اكللي نغغُ
 يتضعي فَ  آل وص، جلهعُ

 و شعَر حبرار آل تعانكآل تعلابهلل ا  جلمي اصاآله؛
 ألراتَ  من مهوِّآل اي نلا ووعائهاُ

 وسٌُِّ وصلكآل اي  مي يف الاآل ت ُ
 ا ُمتآل راضلًر وين.وسٌُِّ وصيَّ من ريباآل م

 
 واحلمد هلل رب ِّ العاملي
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 فهرس املوضوعات 
 

 رقم الصفحة      املوضوع 
 

 3       ا ق مر
 4      هللا سل انه 

 6       ا ب اب
 6     األخُق وا ُاب 
 9     األخوَّ  وايس اقر

 10       األُب
 13      ارشاُ وتعاغ 

 16     ا ستغلار وايتوبر 
 17      ا ستقامر 

  18       األسر 
 27       ا سُِّ

 29      ا نُ  
 30       األصلا 

 30      اوتعاق ا سُِّ 
 32       ا وُِّ

 34     ا وُِّ ا جتماوي
 35       األيواص

 36     ا مت اص وا بتُا
 37       األمن 
 37       ا نلاص

 38      ا مياص وايكلر
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 39       فها ايوي  
 44      ايتارفخ واحلضار  
 45      ايتلعلر وا وا   
 46      ايتجارب وايعرب
 47      ايت بر وايتأمل

 50       ايت خ 
 51      ايَتاث وا عانر 

 52       ايَتبلر 
 54       ايتعصلم 

 55     ايتلاهم وا ختُف
 56      ايتلاؤ  واألمل

 57     وايتعس ايتقصل  
 58       ايتوازص
 59       ايتوال
 59       اي لات 

 60      اي قافر وا عرفر
 61      اي واب وايعقاب
 64      اجل ا  واحلوار
 64      اجلرمير واجملرموص

 65       اجلما 
 67       اجلهاُ
 67       احلعر
 69       احلرفر

 70      احلق وايلاصل
 71       احلقوق
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 72      احلُ  واحلراِّ
 72      احللا  وا وت 

 75       احللواص
 75      ا رب  وا راس 

 76       ا شلر
 76      ا غ وايشر

 77      اي واا وايعار
 82      اي وو  واي وا 

 84    ُفو مكاون ون ا سُِّ
 84      اي نلا وا خر  

 88      ايربح وا لار   
 88      ايرايا وايعلاق 

 88       ايلعاُ 
 89      ايلعر وايلغ 

 91       ايللاسر
 93       ايشلاب

 94      ايشخسلر
 95      نصر ايرتم

  95       ايكاور
 96      ايظصم وايظا وص
 98      ايعاصلر وا  اج  

 98      ايعلاُات
فر  101       ايعلُو
 102       ايع او 
 102       ايع  
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 102      ايعساملر
 103      ايعقل واهلوى

 104     ايعُقات ا جتماولر  
 104      ايعصم وايعصماا

 112      ايعصمانلر
 113      ايعمل وايوظللر
 114      ايلر  وايَت 

 115       ايلروق
 117       ايللاُ
 117       ايلكر 

 118      غكايلقر واي
 118      ايلقه يف اي فن

 119       ايلعوص
 119       ايقراا 
 120       ايقرآص

 123     ايقصق وا صماعاص
 123      ايقو  وايضعف
 124      ايكتاب وا كتلر 
 133     ايكتابر وايتأيلف  
 135     ايكلل وايُملا  
 136     ايكُِّ وايلكوت

 137       ايصع  
 138       ايصغر

 140     اجملتمو ا سُمي 
 141      احملاسلر  
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 141       ا  ارا  
 142      ا لاج 
 143      ا لؤويلر

 144     ا ظاهر وايشكصلات
 144     ا عاني وايعنوب  
 146     ا واه  واهلواايت 

 146       ايعسائح
 147      ايعلس و مراضها
 150      اهل افر وايضُ 

 152       اهلمر 
 153       ايواي اص
 155       ايوتي

 155      ايونااي واحلكم 
 ُ  158             ونااي يف  و ا

 162       ايوصن
 163       ايووي

 163      ايوفاق وايوت  
 164      ايوقت وايعمر

 165       اي بين 
 179       اي بعع 
 183       اي  خع 

 184      اي ابن  خي 
 191      اي ابعر  خي 

 192       اي  بع
  200       اي  مي


