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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 مقدمة

 
 احلمُد هلل، والصالُة والسالُم على سيدي رسوِل هللا، وعلى آله وأصحابِه ومن وااله.

اي اجملتمع، ومظاهِر هذه كلماٌت جديدة، يف عاَلِم الدين، وأحواِل النفس، وشؤوِن الفرد، وقضا
 الدنيا... 

هي سوانُح ابرقة، أو خواطُر المعة، تمربُق يف الذهِن فتأيت عفًوا، أو تستغرُق وقتًا عندما 
 ُتستدعمى فكرًا.. وكلُّها تمسبمُح يف فلمِك الدين، وتمستمهدي به.

،  موضوعاهتاوألَّفُت بنيمبعثرًة يف حلقاٍت هنا وهناك، فجمعتها، وفقراهتا كلماهتا ت  وقد كان
ليكونم الكتاُب أقربم إىل مرتبًا على حروِف املعجم، وجعلُت لكلِ  موضوٍع عنواًًن ابرزًا، 

 الفائدِة املرجوِة منه.
ومصاغًة أبسلوٍب لطيٍف وسهاًل فهمها، مفيدة، فقرٍة  أن تكونم كلُّ على حرصُت وقد 

 وحمبَّب. 
نح.وعلى هللا نتوكُل يف أتليفها ونشرها، وننتظُر فضلم   ُه يف مزيِد ما يمهُب وَيم

 واحلمُد هلل أواًل وآخرًا.
 

 حممد خري يوسف
 هـ  1439 اآلخرربيع 
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 العظيمهللا 

 
 الكوُن ينطُق بوحدانيِة هللا وعظمته، •

 كائناٍت ومجاداٍت يدلُّ على إبداعِه وجاللِه ومجالِه سبحانه،وما فيه من  
 يرى ذلك املؤمُن فيخشُع ويزداُد إَياًًن،

 ُه إذا فكَّرم وتدبَـّرم وَل يعانْد اهتدمى إذا أرادم هللا له ذلك،ي وغ
 وسبحان هللا ما أعظمه!

نـمُهمما ومرمبُّ رم }  {.اْلممشمارِقِ بُّ السَّمماوماِت وماْْلمْرِض وممما بـميـْ
 

• !  يقولون ال معىن للحياِة بدون حب 
ا،  وإذا كانوا يعنون حبَّ املرأِة فإن احلياةم رخيصٌة جدًّ

 وا حبَّ هللا تعاىل فإنه حق ،قصد وإذا
 فإنه سبحانُه خالُقنا وخالُق احلياِة وما فيها،

 ورازقُنا واملنعُم علينا،
 شيء،وهو املقصوُد ابحلبِ  اْلعظِم قبلم كلِ  

 مث طلُب رضاه.
 

 األخالقاآلداب و 
 

 االلتزاُم ابآلداِب اإلسالميِة متيِ ُز شخصيةم املسلم،   •
 ِه اآلخرين، وجتعلُه موافًقا إلخوان

 مما يعضُد اْلخوَّةم واحملبةم بينهم، 
 كآداِب اجمللس، واْلعياد، واْلعراس، واجلنائز،  

 والسالم، والعطاس، والدعاء.. وما إليها.وأذكاِر املناسبات: عند الدخوِل واخلروج، 
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 الصفاُت احلميدُة يف اإلنساِن كنجوٍم تتألْلُ يف نفسه، •

 فتحبِ ُب إليه العملم الطيب، 
 وتقذُف فيه روحم التفاؤل،

 وتفرُش طريقمُه بندمى احملبِة واالنفتاِح على الناس،
 والتفاهِم معهم على اخلي،

 ومساعدهتم ما أمكن.
 

 ابْلخالِق والصفاِت الواردِة يف اآليِة الكرَية: اهتمَّ  •
 [، 75{ ]سورة هود: حلممِليٌم أموَّاٌه مُِّنيبٌ ِإنَّ ِإبـْرماِهيمم }

  إبراهيمم خلياًل هلذه اْلخالِق الكرَية، قد يكوُن اختذم  فإن هللا تعاىل
 أو هلا ولغيها من فضائلِه العظيمِة عليه الصالُة والسالم.

 ،ُح عنهمصفوي اسِ تحمَُّل أسبابم الغضِب وأذمى النَّ يهو الذي واحلليم: 
 وال يعجِ ُل يف اْلموِر وال يوقعها على ما ال ينبغي،

 .التضرُِّع والدُّعاء الذي ُيكثُر منواْلو اه: 
 .يؤوُب إىل ربِ ِه سريًعا واملنيب: الذي

 اللهم اجعلنا منهم.
 
 املروءُة مِجاُع اْلخالِق الفاضلة، •

 مشُلها يف قولِه تعاىل:وقد اجتمعم 
نكمِر ْحشماء وماْلمُ ِإنَّ اّلل م َيمُْمُر اِبْلعمْدِل وماإِلْحسماِن ومِإيتماء ِذي اْلُقْرَبم وميـمنـْهمى عمِن اْلفم }

 [. 90النحل: ]سورة {يِ وماْلبـمغْ 
 اف، دِل واإلنصهللام َيمُر عبادمُه ابلع نَّ أي: إ

 ل، أساسيًَّة يف احلُكِم والتَّعام ةً دليكونم ذلكم قاع
يُل مع هًوى وممنِصب.  ال متم



6 

 

 وَيمُر ابإلحساِن يف اْلعماِل مع الِعباد، 
 واإلحساِن يف العبادِة هلل.

 وَيمُر بصلِة اْلرحام، 
  والصِ لة.من الرب ِ  قَّهمِء حوإعطاِء اْلهِل واْلقراب

 احملرَّمات،  ويمنهمى عن
 والشَّريعمة، ُة طر ُه الفر لِ  ما تُنكوك

 منم اْلقواِل واْلفعاِل اليت يمشيُع هبا الفساد.
 ربُِّ عليهم.اِس والتجويمنهمى عن الظُّلِم والتعدِ ي على النَّ 

 
 الرحيمة،ابلعطِف والرمحِة تعرُف القلوبم  •

 وابحلِلِم واْلًنِة تعرُف العقولم الكبية،
 وابلفداِء والشجاعِة تعرُف النفوسم العظيمة،
 وابلطاعِة واإلخالِص تعرُف صالحم العباد،

 وابْلدِب والكلمِة الطيبِة تعرُف مسوَّ اْلخالق،
 وابلطيِب واملعروِف تعرُف اإلحسانم إىل الناس،

  الذكاءم والدهاء.وابملداراِة وحسِن التخلِص تعرفُ 
 

×××     ×××     ××× 
 

 الوصُف املناسُب هو االعتداُل يف الكالِم والصدُق فيه،  •
 فمن جتاوزم فقد ابلغ، 

 ويكوُن هذا يف القصِص واحلكاايِت غالبًا. 
 ، واملسلُم يعوِ ُد نفسمُه على االعتداِل والصدِق يف جمالسِه وأحاديثه

 الواقع.بقصِد درِك احلقِ  وعدِم جتاوِز 
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 الرب ، إذا كان الصدُق يؤدي إىل  •
 والربُّ يمهدي إىل اجلنة، 

 فإن الكذبم يمهدي إىل الفجور،
 والفجورم يمهدي إىل النار،

 كما وردم يف احلديِث الصحيح.  
 ويُعرمُف من هذا مدى أمهيِة الصدِق يف حياِة املسلِم ومستقبلِه اْلخروي، 

 رًّا بدينه. ويفهُم منه أن غيم الصادِق ال يكوُن اب
 ِة الكذِب وأتثيِه على املسلم،كما يُعرمُف مدى خطور 

 فإنه يؤدي إىل كلِ  عمٍل سيئ؛
 ْلنه ضدُّ احلق، وعكُس اهلُدمى،

 ولذلك فهو يؤدي إىل النار،
ُه إىل اجلنة.  واملسلُم حريٌص يف عملِه أن َيخذم

 والعاقُل يتوب،
 ويعوُد إىل حياِة الصدق،

 ِم وهديه.املوافِق لروِح اإلسال
 

×××     ×××     ××× 
 

 قد جيتمُع احلِلُم والغضُب يف الشخِص ولو كان ُخلقُه احلِلم،  •
هم إليه كما يتأثَـُّر غيه،  فإنه يتأثَـُّر ابلكالِم السيِء إذا وجِ 

 ولكنه َُيِسُك نفسمه، 
 ويمكِظُم غيظه، 

 ويُؤثُِر الكالمم اهلادئ،
 واْلسلوبم اللطيف،

 ين. لُيطفئم به غضبم اآلخر 
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 هللا عليه وسلمم حليًما،وكان نبيُّنا حممٌد صلى 
 ولكنه يغضب، 

 وال يغضُب إال إذا انُتهكْت ُحرماُت هللا. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 إذا رمحتم ضعيًفا يف الدنيا رمحكم الرمحُن يف اآلخرة، •
 اْلغنياء،فإمنا هؤالء املرضمى والضعفاُء واحملتاجون فتنٌة واختباٌر لألصحاِء واْلقوايِء و 

 يقدِ مون إلخواهنم،ليمى هللاُ ما 
 مبا أفاءم عليهم من صحٍة وقوٍة ومال.

 
×××     ×××     ××× 

 
ُه إيل ، •  مدَّ يدم

 فرددُت عليه حتيـَّتمه،
 مث عدُت إىل كتاِب هللا أقرؤه،

 فقاطعين مرًة أخرى وقال: هل تتصدَُّق علي ؟
 قلت: مباذا؟

 قال: اببتسامة!
 وهو ال يبتسم!

 أتكلَُّفها.ال  ت:قل
 فقد أكوُن يف آيِة عذاب،

 أو يف خشوع،
 وال يقاطمُع قارُئ القرآن،

 واملشغوُل ال ُيشغمل.
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 وأريُد أن تكونم أعمايل لوجِه هللا،
 ال لوجِه آخر،

 ًنبعًة من القلب،
 يف حضوِر نيَّة،

 ال ردَّةم فعٍل آنيَّة.
 اللهم إْن كنُت أخطأُت فأصلحين،

 واغفْر يل.
 
 املريِض تكوُن قصيًة ْلحواله،زايرُة  •

 فقد حيتاُج إىل هيئٍة يف القعوِد أو االضطجاِع يستحي منها أمامم الزائرين،
 أو تكوُن له أدويٌة خاصٌة يتعاجلُ هبا وحدُه يف وقتها،

 أو يريُد أن يطلبم أهله،
 أو يريُد أن يتأوَّهم ليخفِ فم عم ا بنفسه..

  على أخالقِه وسلوكه، أو يتضايُق من الناِس لتأثِي املرضِ 
 أو ال يريُد أن يمظهرم بلباسِه وما آلم إليه شكلُه أمامهم..

 
 إذا اعتذرم أحُدهم عن استقباِلكم أو استضافِتكم فال هتتمَّ وال تغضب،  •

 وال تظنَّ به سوءًا، 
 فإن لكلٍ  ظروفمُه اخلاصة. 

 وربُّنا يعلِ منا اْلدبم يف هذا،
 فيقوُل سبحانه:

 {اْرِجُعوا فماْرِجُعوا ُهوم أمزْكمى لمُكمْ  لمُكمُ ِقيلم ومِإن }
 [ 28]سورة النور: 

 وإذا طُِلبم منكمالرجوُع فارِجعوا وال تُِلحُّوا يف الدخول، أي: 
 ، أطهُر لقلوِبكمه فإن
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 وأنفُع لديِنكم ودنياُكم. 
 

×××     ×××     ××× 
 
 لن جتدم أسوأ من صفيت الظلم، والتكرب، •

 وكأن بينهما تالزًما! 
 فالكرْبُ كما عرَّفُه رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:

 "، ْمُط الناسبطمُر احلق ، وغم "
 أي: احتقاُرهم واالستهانُة حبقوقهم. 

 اللهم إين أعوُذ بكم أن أتصفم هباتني الصفتني القبيحتني أو إحدامها،
 ، السيئتني أو إحدامهاوأعوُذ بكم أن أكونم جارًا ملن اتصفم هباتني الصفتني

 وأعوُذ بكم أن حتوجين إىل أحٍد منهما.
 

 من شأِن احلليِم أن يرفقم بصاحبه، •
 ولكن هناك من يكوُن طبعُه خشنًا،

 ويتصرُف بفظاظة،
 وكلما ألنتم له القولم أغلظم هو، 

 أن تقاطعمُه أو يقاطعك! –دينيًّا  –وال يهمُه 
ًا!  فتبقمى متحيِ 

 مداراته.وال حُتِسُن 
 ؤالء،والبعُد غنيمٌة عن ه

 الذين يسيؤون إىل الناِس بغالظتهم.
 

 إذا كنتم يف جملٍس فال تقْل كلَّ ما عندك؛  •
 طيل، لئال ختلطم أو تُ 
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 فإنه كثي، واجمللُس قصي، 
 وفيه من ينتظُر الكالم، 

 كلَّ احلضور،   كم وقد ال يالئُم موضوعُ 
 م. فيتململون أو ينقدون لئال تكملم الكال

 املضحكات؛ وال تدخْل يف الغرائِب و 
.  حىت ال ُتكذَّبم أو ُتستمخف 

 
 تعوَّْذ ابهلل من اجلاِر السيء، •

 فإنه يمقبُض عنكم وجهه،
 ويرفُع دونكم خشمه،
 ويُعلي عليكم صوته،

 ويُبِعُد عنكم رِفده،
 وال يذكُر لكم حسنة، 

 بل يزعُجكم حبركٍة أو صوت،
 دلياًل على بغضِه لك، 

 ذنبم لك، وال 
ُر أو ي  طقطق،فيصيُح أو يصفِ 

 أو يضُع يف طريِقكم أو أمامم بيِتكم أو حولم سيارِتكم ما تكرهه، 
 وإذا حدثْت مشكلٌة أدخلكم فيها وإن كنتم بعيًدا،

ُه وأطبقمُه عليك،   وإذا صغرم لكم ذنٌب كربَّ
 مث ًندمى عليك!

 فولولم وعوَّلم وجلجل..
 ودوَّى وطنطنم وأرعد.. 
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 والعرب اآلايت
 

 هبا عباده،الطبيعِة خيوِ ُف هللا حتدُث أموٌر خميفٌة يف  •
 مثُل الفيضاًنِت والزالزِل واْلعاصِي والكسوِف وسقوِط الشهِب والنيازك، 

 ومثُل صوِت الربِق واحلمِم والرباكني.. 
 ليستفيقوا من سكرِة الدنيا ويتفكروا ويتنبهوا،

 شيء، وهناٍر وأكٍل وشرٍب ومنصٍب وعمٍل هو كلُّ فليس ما هم فيه من اختالِف ليٍل 
 هناك إلٌه خلقهم وخلقم الطبيعةم وما فيها،

 وهو الذي حُيِدُث هذه الكوارث،
 ويصيُب هبا من شاء،

 وهناك بعٌث وحساٌب وجنٌة وًنر،
 ليثابم املؤمُن وحياسبم ممن غفلم وَل يعترب.

 اللهم إًن نسأُلكم إَياًًن وأمنًا،
 نيا ويف اآلخرة.يف احلياِة الد

 
 عتبار، تنبُِّه والتذكِر واالاحلياِة للأمثلٌة كثيٌة جتري يف  •

 لُيعلمم أن هناكم إهلًا متصر ِفًا يف الكون،
 هو الذي بيدِه كلُّ شيء،

 وهو خالُق اْلسباِب ومسبِ ُبها،
 أايم،مثُل الكوارِث اليت هتدُم البيوتم مث ينتشمُل من حتِت اْلنقاِض طفٌل رضيٌع بعد 

 بينما الكباُر كلهم ماتوا،
 ِة حلمايِة شخٍص ولكنُه يُقتل،اطاِت العظيمومثُل االحتي

 وغيُه من غِي محايٍة ينجو يف حرٍب أو غيها،
 وآخرها ما قرأُت من حادِث سيارِة إسعاف،

 قُتلم فيها السائُق واملمرُض ومرافُق املريض،
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 وجنا املريُض وحده!!
 

 واالمتحان  االبتالء
 

 حاُل الناِس بني علٍم وجهل، •
 وشبٍع وجوع،

 ،ومرض وصحةٍ 
 وجدٍ  وكسل،
 وعدٍل وظلم،
 وحبٍ  وُكره،

 وسلٍم وحرب..
 وستبقمى حاهُلم هذه حىت آخِر ما ُكِتبم هلم من بقاٍء يف هذه احلياة،

 فشأهنم السخرُة فيما بينهم، 
 وكلٌّ ممتحمٌن ابآلخِر ومسؤول،

 ميزٍة فما فعلم هبا؟وما أُويتم من 
 وما فعلم مبن وما حتت يده؟

 
 اإلبداع 
 

 ِش الظاملني يقلِ ُل اإلبداعم يف العمِل واإلنتاِج إىل درجٍة كبية،من بط اخلوفُ  •
 فالفكُر مشغوٌل بطرِق التخلِص منهم وكيفيِة دفِع ظلمهم؛ 

 والقلُب مشغوٌل بزايدِة الضرابِت وطلِب السالمة.. 
ُر على املبدعني صفاءم تفكيهم وجمالم إبداعهم.   وهذ ما يعكِ 

 
 مقيَّد،أحدهم إجنازم عمٍل وهو من الظلِم أن تطلبم من  •
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 وكذلك هي حاُل املوهوبني والعباقرِة يف بالدًن،
 فهم إما مهملون،

 أو يف غِي مكاهنم املناسب،
 أو رواتبهم أقلُّ من تلبيِة حاجاهتم،

 وهتديٍد وختويٍف ْلسباٍب ما، أو أهنم حتت مراقبةٍ 
 داخليٍة أو خارجية،

 مكبَّلون هبذه التصرفات، فما الذي ينتظُر منهم من إنتاٍج وهم
 وقد ال َيمنون على أنفسهم؟! 

 
 اإلخالص

 
 أيها املسلم، •

 قد تتفاجأُ يف صحيفِتكم أبن ال جتدم فيها أعمااًل،
 كنتم ترجو هبا جناتك،

 أو أجرًا عظيًما لك،
 االعتبارم مبا كان منها موافًقا لشريعِة اإلسالم،فإن 

 وما كان اإلخالُص رائدمها،
 ،يعين ال لشهرة

 وال ملنصب،
 وال ملال،

 بل لوجِه هللا وحده. 
 

 األخوَّة والصداقة
 

 اْلخوَُّة يف هللا تكوُن قائمًة على الصدِق واحملبِة والوفاء، •
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 وهي لوجِه هللا تعاىل،
 اإلخوِة والتعاوُن والتشاوُر يكوُن صافيًا خاليًا من كدِر الدنيا،فاللقاءُ بني 

 يف إمٍث كبي؛ ومن كذبم أو خانم أو خدعم فقد وقعم 
 ْلنه جعلم عهدم هللا وأمانمُه وسالممُه سببًا لألخوة،

 ولكنه غشَّ فيها وأبطنم شرًّا. 
 وليعلمِم اخلادُع أن خدعتمُه لن تفوت،

 ابملرصاد،فإن هللا له 
 ولن يقدرم على صرِف عقابِه عنه.

 
قِ من أص •  رمُه أخوُه املسلم!عِب اْلموِر عند املسلِم أن حيم

 يف اْلخوَِّة اإلسالمية، بخسُه حقَّهُ فيستصغرُه وي
 ويتكربَُّ عليه بدوِن حق .

م رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم واجبم املسلِم على أخيِه املسلم،  وقد بنيَّ
 دُم حتقيه:من بينها ع

 ".ِقرُهُ وال حيم  لُهُ ذُ ظِلُمُه وال خيم ، ال يم املسلُم أخو املسلم"
 (. 2564)صحيح مسلم 
 رام.ذلُه واحتقارُه حفظلُم املسلِم وخ

 
 يف كلِ  يوٍم أو يف كلِ  أسبوع،الذين جتالُسهم انظْر إىل جلسائكم  •

 من حتبُّ منهم،
 ومن تسكُن إليهم وأتنُس هبم،

 طالم سهُركم معهم،وتودُّ لو 
 فإنكم مثلهم وعلى خطِ هم،

 فإن القلوبم املتشاهبةم هي اليت تتآلف.
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 نكم يعين ارتباطكم هبا، كوُنكم مع قافلٍة يف الدنيا برغبٍة م •
 وسُتحشُر معها يومم القيامة؛ 

 ،  ْلن املرءم حُيشمُر مع من أحب 
 ويُبعمُث على ما كان عليه يف الدنيا. 

.  فانظْر ممن ترافْق وممن حتب 
 

 جمالُس اْلصدقاِء وجوُّها الودِ يُّ يُنسي االشتغالم بذكِر هللا وطلِب مرضاتِه خبدمِة دينه، •
 ذلك.   اجمللِس ْلجلِ إال إذا كان عقدُ 

 واملسؤوليُة تقُع على املضيف،
 دقاء،أو على من كان حمبًّا للعلِم من اْلص

 ليحوِ لوا وجهةم احلديِث إىل ما يُرضي هللا تعاىل.
 

 اإلدارة والقيادة
 

 إذا أردتم أن تقودم مركبًة فعليكم أن تتعلمم أواًل كيف تقودها،  •
 وإذا قدهتا بدوِن معرفٍة هتوَّرت.

  الناِس وإدارُة شؤوهنم أصعب! ادةُ وقي
 طرٍف يتعامُل معهم،فعلى املرِء أن يعرفم احلقوقم والواجباِت لكلِ  

 وأن يتعلمم أصولم اإلدارِة والتدبِي ليعرفم كيفم يرّبِ  أسرته،
 وكيف يسوُس ممن حتت يده،

 أو من يقودهم،
 وإال جلبم املشكالِت لنفسِه ولآلخرين. 

 
 واملناصِب الصغرى والكربى َيدُّ املرءم ابخلربة،لتقلُب يف اإلداراِت االختالُط ابلناِس وا •

 ةم اْلشياِء وشؤونم الناِس ونفسياهتم،فيمعرُف طبيع
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 ويعرُف كيفيةم التعامِل معهم،
 واْلسلوبم املالئمم للتفاهِم مع كلِ  فئٍة من اجملتمع،

 وغيُه ال يعرُف هذا..
 

 لو قلتم جملتهد: اجتهد، لتأفف،  •
 حلريٍص على مواعيدِه ودوامه: داوْم يف الوقت، لغضب،   قلتم ولو 

: استقم، الستاءم من كالمه.   ولو قالم اإلماُم ملستٍو يف الصفِ 
 وهكذا. 

 إنه سوءُ إدارة، والمباالٌة بشعوِر اآلخرين.
 

 األدب
 

 اْلديُب يسعمى إىل حتقيِق هدفِه بشحِن أكرِب كميٍة من العاطفِة يف النفس، •
 للصياغة،  ِل أسلوبٍ وصقِل أفض

 وحشِد كلِ  اجلزئياِت لتصلم إىل قمِة التأثي!
 

 ال بدَّ أن يلمَّ الشابُّ ببعِض اْلدب،  •
 ولو كان ذا ميوٍل علمية، 

 فإنه يرقُق احلاشية، 
 ويهذُب النفس، 
 وحيرُك العاطفة،  
 ويرتقي ابملزاج، 

 ويقوي الشعور، 
 ويطَّلُع به على طبائِع الناس، 

 وتصرفاهتم، وجتارهبم، وأحواهلم، 
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 وأالعيبهم، وما يدوُر يف خلمِدهم.
ُن الكتابةم والتعبي.   وحيسِ 

 
 اْلدُب يزيُد من مساحِة املواهِب وينميها، •

 ولكن أيِ ها؟
 إنه حبسِب ما يُقرأُ وممن يُقرأُ هلم، 

 ،  فهناك أدُب خٍي وأدُب شر 
 ال ظالُل اْلدابء،وما اآلداُب إ

 م، واملواهُب تتأثُر هبا وهب
  .  فتكوُن إىل خٍي أو إىل شر 

 
 لألدِب صلٌة ابلتأدب، •

 فمصدرمها اللغويُّ واحد،
 وله عالقٌة ابلعلِم واْلخالِق والعاداِت والوطن، 

 ولكْن من املؤسِف أن يغلبم عليه يف عصرًن اجلنُس والُفحُش واجلرَية، 
 يف كثٍي من نتاِج اْلدابء،واإلحلاُد أو التشكيُك 

 اعيٌة أو علميٌة فتكوُن خارجم الديِن واخلُلق،ه مشكالٌت اجتموإذا عوجلْت في
 فال يبقمى من اْلدِب سوى امسِه وشكله.

 
 القصُة أو الروايُة جتمُع انتباهكم وتلهُب عاطفتك، •

 وتصُي فيها صديًقا لبعِض رموزها وعدوًّا لبعضهم اآلخر، 
 انتهيتم منها فكأنك قادٌم من رحلٍة طويلة،وإذا 

 طفة، أو حرٍب خا
 أو جلسٍة عمٍل مرهقة.
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 اْلمثاُل غزيرُة الفائدة،  •
 إهنا تقرِ ُب املعىن،

مم صورًة أقربم إىل الكالم،  وتقدِ 
 وتثبتُه يف النفس، 

 وتتعلُق به،
 وتتفاعُل معه.

 ولكْن فيها ما ال يصلُح بعد النقِد والتمحيص،
 بدا فيها سالسُة اللفِظ وحلُو الكالِم وقبولُه ظاهرًا، وإن 
 تدركم عليها علماءُ وبيَّنوا عوارها ومناقضتها ملبادئ الديِن وأحكامه،اس فقد

 هذا عدا ما كان فيها من خرافٍة بعد جتاربم علميٍة حديثة. 
 

 اِت تؤثُر يف تنشئِة اْلوالِد والبنات،حكاايُت اْلمهاِت واجلد   •
 ال ينسوهنا وال ينسوهننَّ حىت يف كربهم،بدليِل أهنم 

 موهنا أوالدهم. فاعلون معها ويعل ِ بل يتوارثوهنا ويت
 وغالبًا ما تكوُن حكاايٍت أخالقية،

 من الكرِم والشجاعِة واملروءِة والرمحِة والوفاِء واحلذر.
 

 
 اآلداُب اإلنسانيُة فيها زايدٌة على اْلدِب اإلسالمي، •

 ومنكر،وما هو غريٌب عليه 
 ولذلك ال يؤخُذ كلُّه،
 بل املفيُد منه واملالئم،

 كاٍل وأفانني،هذا أبشويكوُن 
 كاالنتقاِء واالختياِر والنقد،

 بِة ابلتعليق،والرتمجِة اهلادفِة املصاحم 
 وإنشاِء مراكزم معتربٍة بذلك.
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 إرشاد وتذكري

 
 إىل الذين َيلُّون من الوعظ،  •

 الكتابِة والبحث، ويتضجرون من أسلوبِه يف 
 هذا ربُّنا سبحانُه يقوُل عن كتابِه الكرمي:

 [ 69{ ]سورة يس: ذِْكٌر ومقـُْرآٌن مُِّبنيٌ   ِإالَّ ِإْن ُهوم }
 قالم الشوكاين رمحمُه هللا: 

 أي: ما القرآُن إال ذكٌر من اْلذكار، وموعظٌة من املواعظ..
 اْلحكاِم الشرعية. وكتاٌب من كتِب هللا السماويِة مشتمٌل على 

 
 تذكُي املسلِم ال ينقطع؛ •

 ْلنه ينسمى كثيًا، 
 ا،تقطًعا ال متتاليً ويكوُن التذكُي م

 حىت ال َيل ،
 وليكونم هناك جماٌل للتفكِي واملقارنِة واالقتناع،
 واإلنساُن ليس آلًة ختزَُّن فيها معلوماٌت وكفمى،
 فاٌت ومكوِ ًنٌت أخرى،ولكنُه عقٌل وطبٌع ومزاٌج وعاطفٌة ومشاعُر وثقا

 حتتاُج إىل وقٍت حىت تتفاعلم وتندمجم وتنتظمم لتقتنع.
 

 ليُل املؤث ِر،  القالوعظُ  •
 الصادُر من قلٍب أو اب،

 أفضُل من ُخطبٍة طويلٍة مقمعقعمة،
 صادرٍة من قلٍب غافل،
 َييُل إىل إرضاِء حاكم،
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 أو ينتظُر هبا مالم وزارة.
 

 َيشي:يقوُل لكم النهاُر وهو  •
 سأقُف عند الليِل ولن أعود، 

 ولن يعودم وقُتكم إذا مضمى، 
 كما ال أعود، 

 فاغتنمه. 
 يُل مثله، اللويقولُ 

.  حىت يفنيا وتمفىنم
 فانظْر شأنك،

 وامسْع من الليِل أو النهار،
 فإهنما يعمالن فيك،

ما،  ويُرايِنكم شأهنم
 وينصحانك.

 )مستنتج من تراثنا، بتصرف(.
 

 ك؟ أيُّ ليٍل ليلُ  •
 ليُل العاشقني والساهرين القلقني؟ 

 أم ليُل املرضى واجلرحى واملتأوهني؟
 ملتبتلني واخلاشعني؟أم ليُل العابدين وا

 أم ليُل الضاحكني والغافلني والالمبالني؟ 
 أم ليُل املتآمرين واجملرمني واملرتبصني؟ 

 أحواُل الناِس متباينٌة متقلبة،
 نعيٍم أو عذاب،وكلٌّ يف شأنِه ومبا أُِعدَّ له من 

 وإذا كنتم يف عافيٍة مما ُيسِخُط هللا،
 فامحدُه سبحانُه واشكره،
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 ليِلكم وهنارك.وال تنسمُه يف 
 

 مما تقوُل لكم اْلشياءُ اليت مترُّ هبا بلساِن حاهلا: •
 مترُّ ّب وَيرُّ ّب كثيون، 

 وَييت يوٌم لن مترُّوا ّب ولن أكون، 
 أشياءم حقيًة مهملًة ال حياةم هبا،ويتمىنَّ أحياٌء لو كانوا 

 وهي توطمأُ يف هذه احلياِة وال يؤبمُه هبا،
ا ومسؤولية،ختذوا احلياةم هزًوا ولعبً عندما يتنبهون إىل أهنم ا  ا وليس جدًّ

 إن احلياةم امتحاٌن ومسؤوليٌة كبيٌة لألحياء،
 لو كانوا يعقلون،

 لو كانوا يتَّعظون. 
 

 أجرُه أكرب، اإلخالُص يف زمِن النفاقِ  •
 والصرُب على الطاعِة يف زمِن الفتنِة ثوابُه أعظم، 

 ثر، وقوُل احلِق يف زمِن الظلِم مثُل ذلك وأك
 واجلهاُد مع القلَِّة يف زمِن التثاقِل إىل اْلرِض أجلُّ وأجزل،

 والدعوُة إىل هللا والصرُب على اْلذى يف زمِن اخلوِف والبطِش والقهِر أمسمى وأعلمى. 
 

  ×××   ×××     ××× 
 
 اهلوى يغريك، •

 والباطُل يناوُشكم من اْلطراف،
ًكا حببِل هللا  ،واملؤمُن يف حصٍن مادامم متمسِ 

 متوكاًل عليه، 
 ويسأُل هللا الثبات،
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 فإن اإلغراءم قوي، 
 والنفسم تشتهي، 

 والشيطاُن جيرِ ُب كلَّ أساليِب اإلغراِء على هذا اإلنساِن املسكني،
 كثٌي منها ضعيفٌة ال تقومى على الصمود،والنفوُس  

 فتستجيُب إلغرائه،  
 لظروٍف ولغِي ظروف! 

 
 !لو استُنِطقم حجٌر لقال: رّبم هللا •

 سيقوُل هذا وغيُه من اجلماداِت وهي غُي )عاقلة(!
 لكنها ختشمى هللا،

 ولو نزلم عليها القرآُن خلشعْت وتصدَّعت، 
 العظيم.خوفًا ورهبًة من اخلالِق 

 فما ابُل )العقالِء( من البشِر ال يتَّعظون؟
 وما ابُل غيهم ممن ال حيركون عقوهلمم وال يفهمون؟

 يعقلون(؟  أليس هذا يعين أهنم )ال
 ويتشبَّهون ابحليواًنِت وال يستحيون؟

 
 كيف يركُن طالُب الدنيا إىل دنياُه وهو يعلُم أنه هو ودنياُه إىل فناء؟ •
 يتشبَُّث مبا مجعم وحيرُص عليه وهو يعلُم أنه سيفقُد مالمُه كلَُّه شاءم أم أَب؟كيف 

  ليمطهرم مالُه؟هال  اعتربم وقدَّمم حصًَّة مما مجعم وجعلمُه يف أهِل احلاجةِ 
 وُيصلحم الطريقم الذي إليه مآلُه؟ 

 
 األرض
 

 أُمرِت اْلرُض أن تُنبتم النبات، •
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 وأن ختتزنم املاء،
 النباُت الطيُب والسام،وفيها 

 وفيها املاءُ الزالُل وأوساُخ الناِس وما أفسدوُه على ظهرها.
 وإهنا لكذلك، 

 ث، مثلما حتمُل فوقها املؤمنم الطيبم والكافرم اخلبي
 وتعطي مثارمها هلما،

ُن القويَّ منهما ليكسبمها،  ومتكِ 
 فهي مسخَّرٌة لإلنسان،

 أيِ  إنسان! 
 

 والتوبةاالستغفار 
 

نُوبم ِإالَّ اّلل ُ } •  {؟ومممن يـمْغِفُر الذُّ
 خطاايكم كثيٌة أيها اإلنسان،

 وشكُركم للمنعِم ال يبلُغ مقدارم ما أنعمم به عليك،
ُد كلما غ  فلتم أو جهلت،وذنوُبكم تتجدَّ

 فكْن بني شكٍر واستغفار،
 عسى أن يتقبلم هللا منكم شكرك،

 ويغفرم لكم ذنبك.
 
 
 

 االستقامة
 

 الديُن يعلمنا االستقامة: •
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 ، واجملتمع،اْلسرةمع هللا، ويف 
 وأكثُر ما تبدو استقامُة املسلِم من أخالقه،
 وعند التعامِل مع الناس: اجتماعيًّا وماليًّا،

 لْك طريقم الدين،عين أنه َل يسومن احنرفم في
 بل زاغم ونكبم عن طريقه،

 االستقامة. وعليه أن يعودم إذا أرادم 
 

 هناك قيوٌد على أقواِلكم وأفعاِلكم أيها املسلم، •
 وهي إشاراُت احلالِل واحلرام،

 والفرِض والواجب، 
 واملندوِب واملكروه،

 وكلُّها توجيٌه وتسديٌد لتصرفاتك،
 والفساِد والعبث،  تعيشم فوضمى احلياةِ لئال  تكونم مهًجا و 

 ميةم القوية،وهذه القيوُد واْلوامُر تصوُغ شخصيتكم اإلسال
 لتكونم مستقيمًة متوازنًة متعاونة.

 
 طوَب ملن ثبتم على طاعِة هللا حىت جاءتُه منيَّته،  •

 وَل يلتفْت إىل َينٍي وال يسار، 
 ولكْن سلكم طريقم االستقامِة وحدمها. 

ا ومأمنَّ } ِبيِلِه  ِصرماِطي ُمْستمِقيًما فماتَِّبُعوهُ همذم  ومال تـمتَِّبُعوا السُُّبلم فـمتـمفمرَّقم ِبُكْم عمْن سم
 {. ذمِلُكْم ومصَّاُكْم ِبِه لمعملَُّكْم تـمتـَُّقونم 

 .153سورة اْلنعام: 
 

 الرشُد يف التزاِم الطريِق املستقيم،   •
 ومن احنرفم ال يكوُن راشًدا، 
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دً   ا، فال يكوُن مسدَّ
 للقيادة. وال أهاًل 

 ران:  وأساُس الرشِد أم
 اإلَيان، والطاعة.  

 يقوُل ربنا سبحانُه وتعاىل: 
 {. فـمْليمْستمِجيُبوا يل ومْليـُْؤِمُنوا ّب لمعملَُّهْم يـمْرُشُدونم }

 . 186سورة البقرة: 
 

 إذا رأيتم خطًّا مستقيًما فال تتجاوزه، •
 فال تقْل سأجر ِبُه هو اآلخر،وإذا الحم لكم آخُر منحرفًا ومتعرًجا 

 احنرفتم ال تعرُف هل ستعوُد إىل االستقامِة أم ال تعود،فإنك إذا 
 فإن املالم والشهوةم سيجذابنك، 

 والشيطاُن جيرُّكم إىل مملكتِه الوسخِة وامللغومة،
 ويغريكم أبساليبم ال تتوقعها..

 
 وكمُه إىل اْلفضل،  ابُب التقومِي والرتقيِة متاٌح ملن أرادم أن يعدِ لم سل •

 وابُب التوبِة مفتوٌح ملن أرادم أن يكونم صادقًا مع ربه، 
 مطيًعا له، 

 ى أو شيطان.مسلًما عن هذا إال هوً  يعوِ قُ وال 
 
 
 

 األسرار
 

 طوالم عمره،  سرَّهُ ئم اعلْم أن املرءم ال يستطيُع أن خيب ِ  •
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 كما ال يقدُر على سرِت عيٍب جسديٍ  فيه، 
 به لسانه، فإما أن ينطقم 

 أو يمظهرم أثرُه يف عمله.
 أهلِه أو أصدقائه.يكشفم عنه بعُض  أو
 

 األسرة
 

 ليكْن هناك ما جيذُبكم إليها،  •
 فإهنا هتدأُ بذلك أكثرم وال تعرتض،  

 بل تفتخُر بكم زوًجا يف نفِسها وإن َل تُبِد لك، 
 وتكوُن هي كذلك، 

 فإنكما مشرتكان يف حبِ  اجلمال، 
 . ِة واخلُلِق الرفيعامِة واجلاذبيومعجبان ابلوس

 
 هدوءُ الزوجني حيلُّ مشكالٍت كثيًة بينهما؛  •

 ْلن فيه ِحلًما وصربًا وطريًقا إىل التسامح،
 ُق والتهديُد فيزيُد اْلمرم سوءًا؛أما الغضُب والصخُب والزعي

 ْلنه جيلُب طرقًا أخرى لسوِء التفاهم! 
 ويُغلُق منافذم الصلِح والوائِم بينهما.

 
×××     ×××     ××× 

 
 توافٍق وزرع،بعد الطفولُة فرٌح بثمٍر جاءم  •

 وعلى الرغِم من التعِب الذي يصاحُب نشأةم اْلطفال،
 ينقطعاِن عن االهتماِم هبم والنفقِة عليهم وتعليمهم ومتابعتهم،إال أن اْلبوين ال 
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 مع حبٍ  وحناٍن وحرص.
  معظُم اْلطفال،ولوال هذه اخلصاُل يف اآلابِء واْلمهاِت ملاتم 

 أو نشأوا مهملني ومشوَّهني وجهلة؛
 لعدِم قدرهتم على العنايِة أبنفسهم.

 
 كثٌي من اآلابِء ال يفهمون أبناءهم من الشباِب واملراهقني،  •

 على الرغِم من أهنم مروا هبذه املرحلة، 
 ومن َل يفهم أوالدمُه فكيف يربيهم؟  

 وكيف يفهُم أفرادم اجملتمع، 
 ُمهم وحيلُّ مشكالهتم؟ هم ويعل ِ وكيف يدعو 

 
 حيلُة الشابِ  يف اخلارج؛ •

 ،اْلسرةْلنه مقيٌَّد يف 
 ي على الوالدين أن يعرفا حتركاِت ولدمها املراهق،وينبغ

راِت واجلنِس والعصاابِت املشبوهة،  حىت ال يشتطَّ ويدخلم يف فخِ  اجلرائِم واملخدِ 
 فإذا زادْت ساعاُت غيابه،

 ٌت غريبة،أو بدْت عليه حركا
 أو استعماُل ألفاٍظ بذيئة،

 أو اتصاالٌت خفيَّة،
 فإن وراءُه أسرارًا.. 

 
 هينهم،اْلُب يكرُم أوالدمُه وال يُ  •

 فهم أقرُب الناِس وأحبُّهم إليه، 
 ولكن إذا حدثم عقوٌق وتصرفاٌت بذيئٌة من اْلوالد،

 فإن اْلبم غالبًا ما يتصرُف بشدَّة،
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 وقد يؤذيهم بضرٍب أو إهانة، 
 طلوُب أال  يتجاوزم احلد ،ملوا

 فإذا ضربم فليس بشدٍة وال يف مواضعم خطرة،
  بكلماٍت فاحشٍة ومشينة،وال يتلفظُ 

 فإن هذا ليس من التأديب. 
 وتدخُُّل اْلمِ  هنا فيه حكمة،

 حىت ال يتمادمى اْلُب يف غضبِه أو قسوته، 
 وحىت ال تقعم البغضاءُ بني اْلِب واْلبناء.

 
 وا أيها اْلب،ؤ الِدكم إذا أخطكْن رحيًما مع أو  •

 فإهنم جديدون على احلياة،
 حىت يتعلَّموا، حيتاجون إىل خربٍة ومراسٍ 

 وحيتاجون إىل تربيِتكم ونصائحك،
 وقد كنتم غرًّا مثلمهم عندما كنتم يف عمرهم، 

 وما أكثرم أخطاءكم بني هذين العمرين! 
 

 اعلْم أيها اْلب، •
 أفضلم من آابئهم، أن هناك كثيًا من اْلبناِء يكونون

 يف مكرماٍت وأخالق،
 أو وجاهٍة وسيادة،

 أو علٍم وإدارة، 
 تستهْن أبوالِدكم وهم صغار،فال 

 وال تظنَّ أن أخطاءهم الصغيةم وتصرفاهتم الطائشةم تدلُّ على تكوينهم كبارًا،
 ما عليك إال بذلم اجلهِد يف تربيتهم ابْلسلوِب احلسن،

 والرأفِة واحلنان، 
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  إليهم،  واالستماعِ 
 وتشجيعهم،

 وإيراِد قصٍص وأمثلٍة حيٍة من اترخيهم وواقعهم..
 وىلَّ أمرهم.وهللا يت

 
 الولُد ينظُر إىل أبيه،  •

 وحياوُل أن يكونم مثله،
 والبنُت تنظُر إىل أمِ ها،

 وتستشيُها يف مجيِع شؤوهنا،
 فإذا صلحم اْلبواِن صلحم أبناؤمها،

 ما داما يف تربيتهم،
 إال ما ندر.

 
 اإلسالم

 
 هللا عليه وسلم،جمُد اإلسالِم ودعامتُه وحفظُه بكتاِب هللا وسنِة رسولِه صلى  •

 ونبضُه وحركتُه ببيانِه والدعوِة إليه، 
 ومجالُه وروعتُه يف اختاذِه منهًجا ودستورًا يف احلياة،

 بتطبيقِه ورؤيِة أثرِه على معتنقيِه املؤمنني به،
 يف آدابِه وأحكامه.

 
 ليل،  متسَّْك ابلد •

 فإن دينم اإلسالِم قائٌم على احلجِة واإلقناع، 
 احلقِ  والعدل،وهو ديُن 

 رضيمُه لنا ربٌّ عليٌم حقٌّ عدل.
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 وقد وضعم علماؤًن كثيًا من اْلصوِل والقواعِد العامِة واخلاصِة للعلوِم اإلسالمية،
 مستندين فيها إىل الكتاِب والسنة،

 واإلمجاِع والقياِس الصحيح،
 يزاًًن للفروع.ساًسا وملتكونم أ

 
 العامليُة اْلجنبيُة اإلسالم؟ ملاذا حتارُب القوى  •

 وملاذا يبذلون أموااًل ضخمًة ْلجِل ذلك؟
 ويسلِ طون عليه إعالممهم ليشوِ هوا حقيقتمُه وصورةم املسلمني؟ 

 إهنم يعلمون أهنم لو مسحوا للمسلمني ابلعودِة إىل دينهم اللتأمم مشُلهم،
 قليلة!يًة يف أعواٍم وصاروا قوًة عامل

  وموجِ هي بوصلته،وصاروا هم سادةم العاَلِ 
 وينتهي أعداؤهم إىل الدرجِة الدنيا، 

 إهنم يعرفون عظمةم اإلسالِم وعزتمُه وقوتمُه أكثرم من كثٍي من املسلمني!
 

 مهما كادوا لإلسالِم فلن يستطيعوا تغييه،  •
 فالقرآُن حمفوٌظ حبفِظ هللا له، 

 سالم. وهو أسُّ اإل
 ومهما حاربوُه فلن يستطيعوا القضاءم عليه، 

 فنوُر هللا ال يُطفمأ، 
 وقد حوربم اإلسالُم كثيًا، 

 ولكنُه ما زالم موجوًدا ومنتشرًا.
 

 احلمُد هلل الذي هداًن لإلسالم، •
 وثبَّتنا على اإلَيان،

 ونسألُه سبحانُه أن نكونم أهاًل هلذا الديِن العظيم، 
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 ه،كاموأحفنهتدي آبدابِه 
 وندعو إليه أبلسنتنا وأفعالنا،

 وندافُع عنه بُقواًن وأموالنا،
 وال نقبُل بسواُه منهًجا يف حياتنا.

 
 العزَُّة لإلسالِم يف كلِ  وقت؛ •

ُه النهُج الصحيح،  ْلنه وحدم
 وهو ديُن هللا جلميِع أنبيائه،

 أما عزَُّة املسلمني،
 ل،وعمٍة فتتوقَُّف على اقرتاهنم هبذا الديِن عن عقيد
 آخذين ابْلسباِب كما َيمرهم به دينهم. 

 
 ابإلسالِم وحدُه حنيا وننتصر،  •

 وبغيِه يكوُن الظلُم والفساُد واهلزَية، 
 أما الغرُب فحسناتُه يف موطنه، 

 وهو عدوٌّ فت اٌك ومقاتٌل خمرِ ٌب وطم اٌع جشٌع خارجم موطنه.
 

 اإلصالح 
 

 قبلم أن تعزمم على اإلصالح،  •
 ه،  الطريقم إليعليكم أن تعرفم 

 وما الذي تريُد أن تصلحمُه أو تبنيِه أو تبينم عليه،
 وأن تكونم مطلًعا على عقيدِة اجملتمِع الذي تتعامُل معه،

 وطبائِع أهله،
 وما حيبون وما يكرهون،
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 وحتتاُج أن تكونم شخصيًة قوية، 
 صابرًا،

 صلبة،ذا إرادٍة 
 ال ترتاجُع إال عن خطأ،

 ليقاِت الناس،وتتحمَُّل اآلالمم وتع
 وال يوهُن عزمكم كيُد املرجفني وتسلُُّط الظاملني.

 وأن تكونم متسلِ ًحا بثقافٍة تستطيُع أن حتاججم هبا،
 ومطلًعا على اإلصالحاِت اْلخرى املطروحِة يف الساحة..

 
 ال يستهاُن مبوقِع الفرِد من اْلمة،  •

 مي ومناهِج العلِم وما إليها،ك أفراٌد كثيون متيزوا بتأثيهم يف اجملتمِع اإلسالفهنا
 وأسهموا يف بناِء احلضارِة اإلسالميِة حبظٍ  وافر،

 وقد تكوُن واحًدا منهم إذا كنتم متمكنًا من العلم، 
 ذا عزٍم وحبٍ  يف اإلصالح،
 واقنْع بتأثِيكم ولو يف أفراد، 

 تمع، أو جانٍب من واقِع اجمل
 أو أيِ  شأٍن من شؤوِن اْلمة.

 
 دينِه ومبا حوله،  يف وعيِه بصحوُة املسلمِ  •

 ويف رجوعِه إىل احلقِ  وعدِم إصرارِه على خطأ كان عليه، 
 ويف جتديِد إَيانِه وطاعتِه لربه، 

 ويف قوِة عزَيتِه وثباتِه على مبدئه، 
 ويف تنبهِه لألخطاِر احملدقِة أبمته، 

 وإسهامِه يف دفعها عنها.
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 نفسك،إذا كان دوُركم يف احلياِة مقتصرًا على  •
 فكأنك تعيُش وحدمكم لوحِدك،

 وكأنكم لستم فرًدا يف جمتمع.
 ال بدَّ أن يكونم لآلخرين منكم نصيب، 

 لتثبتم أنكم بني جمتمٍع إنساين،
 مه،تشارُِك يف آمالِه وتشعُر آبال

 وتؤث ُِر فيه وتفيده. 
 

 قد ال يقوُل املسلُم وال يكتب، •
 ولكْن ملدة،

 ال يعلم، فإنه يكوُن يتعلُم لئال يقولم ما
 أو يعتزُل وهو يتفكُر قبلم أن يُقِدمم على عمل،

 أو هو يرّبِ  نفسمُه ويؤدهُبا،
 حىت إذا امتألت انطلقت.

 فللمسلِم حاالت،
 السلبيِة والتقوقع، ولكنُه ينأمى بنفسِه عن 

 فإنه فرٌد مسؤوٌل يف أمِة ذاِت رسالة،
 ويف جمتمٍع َيمرُه دينُه ابلتعاون،

 يفيُد نفسه، فيفيُد اآلخرين كما
 وإن املسلمم احلقَّ حيبُّ إلخوانِه املسلمني كما حيبُّ لنفسه. 

 
 الصعاليُك حيبون الفوضى،  •

 وعدمم االلتزاِم آبداِب وقواننِي اجملتمع، 
 أن يعيشوا عالممهم اخلاص، ويفضِ لون

 ولو كانوا يف ذلٍ  ومهانة،
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 وهم أشبُه ابهليبيني يف تصرفاٍت هلم. 
 فات،ورمبا جنحوا إىل خمال

 فاحتالوا وسرقوا،
 وسكروا وفتكوا. 

 وتتحمل الدولُة واجملتمُع قسًما من املسؤوليِة ملا آلت إليه أحواهلم،
 فهم مهمملون، مهمَّشون، وكأهنم منبوذون،

 مرحٍَّب هبم يف اجملتمع!غُي 
 

 اإلعالم 
 

 إىل الذين يكذبون يف إعالمهم،  •
 وهم يعرفون أهنم يكذبون،  

 م يكذبون، والناُس يعرفون أهن
 أال تعلمون أن أساسم اإلعالِم الناجِح هو املصداقية؟ 

 وأن املستمعم إذا عرفم كذبكم مرًة نفرم منكم ومن إعالمكم، 
ُقكم،   وَل يعْد يصدِ 
 وَل يستمْع إليكم،  
 فإىل مىت تكذبون، 

 وعلى من؟ 
 وقد انتشرم الوعي، 

 ماِع ومصادرم أخرى.وعرفم املستمُع الصادقم من الكاذِب ابملقارنِة والس
 

 واإلغراء، يف وقٍت كثرْت فيه قنواُت الُفحِش والتضليِل  •
 ما أحوجم اجملتمعاِت إىل قنواٍت تنشُر الفضائل،

 وتبثُّ ما هو صائٌب وًنفع،



36 

 

ُر الشبابم خاصًة لالشتغاِل بواجبهم يف البناِء والنماء،  وتذكِ 
 ملنافسِة تلك القنواِت السيئِة مبا هو أنقمى وأرقمى،

  .  ال مبا هو أسوأُ وأدَنم
 

 اإلعالم االجتماعي
 

 والقنواُت الفضائيُة عامًة ال جتعُلكم تشعُر مبروِر الوقت،الشابكُة  •

 فهي تسرُق من عمرك،
 وأتخُذ منكم أغلمى ما متلك.

 وإن االشتغالم هبا دون فائدة،
 ومتضيةم الوقِت مع منكراهتا وتفاهاهتا،

 تسجَُّل عليك،
 وحتاسمُب عليها،

 اصًة إذا كانت سببًا لرتِككم فريضة،خو 
 ليبٌّ على سلوِككم ومعتقدك.أو كان هلا أتثٌي س

 
 غدِت الشابكُة البديلم اْلقوى للمجالِت واجلرائد،  •

 مع فضاٍء أوسع،
 واختياراٍت أكثر، 
 واسرتجاٍع أسهل،
 وحاضٍر متجدد،
 وحركٍة مستمرة،

 ووقٍت أطول،
 وسعٍر أرخص، 

 ،وفيها ما هبَّ ودبَّ ودرج
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 من أخباٍر ومعلوماٍت وفوائد،
 جذابة،توضحها مقبِ الٌت 

 من صوٍر ملونٍة ورسوٍم وخرائط..
 
 قالم صاحيب: •

 الدولُة اليت ختاُف من التغريداِت دولٌة من زجاج، 
 ختاُف أن تتهشَّمم من حجارِة املار ِة. 

 أو هي دولٌة من ورق،
 ختاُف أن تتقطعم من تناوِل الناِس هلا،

 من ملح،أو هي دولٌة 
 تذوُب من مروِر املاِء هبا!

 إال... قلت: 
 قال: إال ماذا؟

 قلت: إال إذا كانت هذه التغريداُت كذاًب، 
 يغرتُّ هبا ضعفاءُ الرأي فيكرروهنا وكأهنا صحيحة،

 وتؤث ُِر يف نفوِس اجلهلِة منهم، 
 فيضرُّون جمتمعهم وأمتهم بدلم أن ينفعوها. 

 وموجهًة من عدوٍ  مرتبِ ص،  وقد تكوُن هذه التغريداُت حمبوكةً 
 يريُد هتديدم أمننا وتفتيتم وحدتنا وإضعافم أمتنا،

 فتصادُف قلواًب مريضًة وتتعامُل هبا..
 أو تكوُن دعوًة إىل إحلاد، 

 أو بدعٍة سيئة، 
 أو نشرًا لفاحشة... 

ْم ُحكًما اي صاحيب إال بعد تقصٍ  وتثبت.  فال تعمِ 
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 ِم االجتماعيِ  مفيد، نثُر الفوائِد العلميِة يف اإلعال •
 إهنا لقطاٌت وإشارات المعٌة من ديننا احلنيِف وتراثنا اإلسالميِ  الغزير،  

 تربُط املسلمم ابلعلِم والعلماء، 
 وحتفُز على متابعِة أخباِر السلف، 

 وتشجُع على معرفِة العلوِم الشرعية،  
 اإلسالمية.  والبحِث عن املصادِر والكتبِ 

 
 وتواصلها االجتماعي، يةِ الشبكِة العامل ىل من ال يتعامُل معينظُر ابُن العصِر إ •

 وال يستفيُد منها أو يتمتُع هبا،
 أبنه )غُي عصري(، 
 أو )غُي حضاري(،

 أو غُي متجاوٍب مع تقنياِت العصر،
 والتعارِف والتواصل،ويظنون أنه غائٌب عن احلياِة املليئِة ابحلركِة والثقافِة 

 ا،مع أنه قد يكوُن معذورً 
 أو يكوُن اشتغلم به وتركُه لعدِم مالءمتِه ملزاجِه وميوله.

 وقد يكوُن أعمقم منه ثقافًة وأجلَّ علًما،
 وأحرصم منه على وقته،

 وأكثرم اشتغااًل بذكِر هللا منه،
 وأقلَّ تدخاًل منه فيما ال يعنيه.

 وطرقم االستفادِة منها متعددة،وهو يرى أن مصادرم املعرفِة 
 ن يطرقم كلَّ أبواهبا مادامم بعُضها يكفي،الضرورِة أ وأنه ليس من

 وأنه يستفيُد من مصادرم أصحَّ وأوثق. 
وكثيون يرون يف اإلعالِم االجتماعي تسليًة وهوايًة ورغبًة يف االستطالِع أكثرم من كونِه علًما 

 وثقافة،
 علًة للدعوِة واإلعالم.وال ينفون كونمُه وسيلًة فا
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 ا، يبقمى الفراُق مرًّ  •

 على الرغِم من استحداِث وسائِل االتصاِل احلديثِة ابلصوِت والصورة،
 فإهنا )شكليات( و)عن بُعد(،

 ويبقمى االتصاُل الشخصيُّ هو اْلصلم واْلساس:
 اجلوار، والظل ، واللمس، والنظر، والنفمس... واإلحساس.

 
 األعياد

 

 حفيدي الصغي: ما معىن )عيد( اي جدي؟قالم  •
 ا. يعوُد عمودً فقلت: من عادم 

 فتفاجأ ابجلواب، أو َل يفهمه، وقال: يعين ماذا )يعود(؟
 فخشيُت أن أصر ِحم له مبا يف نفسي، 

 وأقولم احلقيقةم وأجرحم بذلك قلبمُه الصغي،  
 قبل،فقلت: يعين أن العيدم يعوُد مرًة أخرى كما اعتادمُه الناُس من 

 وتعوُد لألطفاِل فرحُتهم،
 حلوٍة لذيذة، وحيصلون على أطعمةٍ 

 وألبسٍة ابرقٍة مجيلة، 
 ونقوٍد كثية،

 ويلعبون وَيرحون ويغنون ويصيحون ويركضون... 
 فأعجبمُه اجلواُب وابتسمم وقال: وماذا )يعود( أيًضا؟ 

 وكان ينتظُر أن أزيدم ِمن ذكِر ما حيب، 
 وقلت: يعوُد الناُس إىل ما كانوا عليه قبلم العيد.ولكين مهَّدُت له 

 عليه؟ ذا كانواقال: وما
دم له مصائبم اْلمة،  فأردُت أن أصارحمُه ابحلقيقِة مرًة أخرى وأعدِ 
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 اليت تعوُد إليها يف املواسِم وغيها،
 مث رأيُت أن السكوتم أفضل، 

 ! وأن الدخولم يف التفاصيِل ال يتحمَّلُه قلٌب صغٌي وال كبي
 وملا رآين الصغُي وامجًا متفكرًا،

 تركين ومشمى إىل أمه. 
 واحلمُد هلل على كلِ  حال.

 
 يف يوِم العيِد تتفتُح القلوُب ابتهاًجا هبذا اليوِم اجلديد، •

 الذي جاءم بعد شهٍر من الطاعِة والصرب، 
 وُيستقبمُل أواًل بتكبياتِه وصالتِه املميزة،

 وألبستهم املزركشة، وأبهازيِج اْلطفاِل 
 وأفراحهم وابتساماهتم ووجوههم املشرقة،

 وُمنا أكثرم من يوِم أيٍ  من الناس،لون: هذا يوكأهنم يقو 
 وفيه التقاءُ اْلهِل واْلحبِة واْلصدقاء.

!  وكلُّهم يودُّ لو طالم هذا اليوُم وامتد 
 ولكنَّ تعاقبم الليِل والنهاِر ال يقُف لفرٍح وال حلزن،

 هما لفئتني يف اآلخرة،إمنا دوامُ 
 فئٌة أطاعْت فرحبت،  

 وأخرى عصْت فخسرت. 
 

 ٌة تلمُحها يف وجوِه اْلطفاِل وحركاهتم،  هبجالعيدُ  •
 والعيُد بسمٌة تقرؤها على وجوِه الكباِر ولو علمتها غربُة السنني، 

 والعيُد نسمٌة مترُّ على وجوِه ُأسمٍر ولو كانت حزينة،
 لتخففم عنها اْلَل،
 وتبعثم فيها اْلمل.
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 واحلمُد هلل على كلِ  حال. 
 

 هل يقرأُ الناُس يف العيد؟  •
 ا ال يقرؤون يف الكتب، لبً غا

 إال من رأى أن فرحتمُه ال تتمُّ إال بقراءهتا،
 من عشقِه هلا وطوِل ارتباطِه هبا،

 واآلخرون ال وقتم لديهم.. 
 مث إهنم يرون يف العيِد فرًحا ولقاًء ولعبًا،

 والقراءُة جدٌّ إىل متعة،
 وحتتاُج إىل هدوٍء وشيٍء من التفرغ.

 ولكنهم يفتحون بريدهم، 
 تبادلون التهنئةم والكلماِت اجلميلةم مع أصدقائهم الذين َل يروهم يف العيد،يو 

 يف إعالمهم االجتماعي..
 

 ما العيُد إال حلظات، •
 مثُل كلِ  أايِم الدنيا،

 مرورًا!بل السعيدُة منها أسرُع 
 ومها عيدان،

 َيتيان بعد صوٍم أو حج .
 فالعربُة مبا قبلم العيد.

 ،فمن اغتنمم تلك اْلايم
 فعبدم هللام وعملم صاحلًا،

 سعدم حقيقًة إن شاءم هللا،
 يف اْلُوىلم ويف اآلخرة.
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 كم ذكرايٍت لكم مع العيد؟ •
 كم لقيتم من أحباٍب وفرحتم هبم مث فارقتهم، 

 حزنتم فيها بعدها؟ وكم هي املواقُف اليت
 إهنا هكذا،

 دنيا حزٍن وفرح،
 فال ثقةم هبا.

 ا، التمْس مستقباًل تمسعُد فيه أبدً 
 ال حزنم فيه وال ترح.

 
 اللهم إن املصائبم اجتمعْت علينا،  •

 ولفَّنا احلزُن من جوانبه، 
 وال نيأُس من لطفك، 
 وال نقنُط من رمحتك، 

 اللهم فلُيدركنا نصُركم وفرمُجك،  
  ونطمئن، لنأمنم 

 ولتكونم أعياُدًن أعيادم سروٍر وفرح. 
 

 االلتزام
 

 اختالُف الناِس يف شؤوهنم اخلاصة، •
 وقوانيُنهم اليت تنظِ ُم حياهتم االقتصاديةم واالجتماعية،

 يف ظروٍف وأزماٍن خمتلفة،
 ال َينُع املسلمم من التمسِك أبصولِه الثابتة،

 النابعِة من الكتاِب والسنة.
دم من أموٍر يقاُس على اْلصول.وما  دَّ  جتم
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 وهذا أجدُر وأدلُّ على متاُسِك اجملتمِع اإلسالمي وآتلفه،
  اْلمم، ِه بنيومتيز 

 ويكوُن نسيًجا واحًدا مستمرًّا واترخيًا متواصاًل من اْلجداِد إىل اْلحفاد.
 

 ال يُقبمُل عجُز املرِء عن سلوِك الطريِق الصحيح؛  •
 ْلنه ال توجُد أعماٌل فوق الطاقِة يف اإلسالم، 

 فإذا مرضم أو جاءتُه ظروٌف قاهرٌة عملم ابلرخص، 
 ليه عند زواِل اْلعذار. مث يعوُد إىل أصِل ما كان ع

 فهناك عقبات، 
 وليس موانُع دائمة. 

 
 األمن
 

 غابة!الصارِت اْلرُض ك •
 أتمُن فيها احليواًنت مدة،

 تُفاجأم بذئٍب أو أسٍد يُفسُد عليها أمنها ومعيشتها،مث ال تلبُث أن 
 وال هتمُه ويالهتا وصغارها،

 فاملهمُّ مصلحته،
،  رضيِت احليواًنُت أم َل ترضم

 عن نفسها أم َل تدافع،عْت وداف
 فالتعدي سيتُه وشعارُه يف احلياة.

 

 األنبياء عليهم الصالة والسالم
 

 الصالُة والسالُم نصحوا أقوامهم، اْلنبياءُ مجيًعا عليهم  •
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 وحذَّروهم من الكفِر والشرِك والظلم، 
 وأنذروهم ابلعقاِب إذا َل يطيعوا،

 واستعملوا احلكمةم يف وعظهم وتذكيهم، 
  حىت يرتسخم يف أذهاهنم،  روهُ وكر 

 ويتفكروا به وال ينسوه،
 وصربوا على إيذائهم وجداهلم واستهزائهم،

 وفعلم نبيُّنا حممٌد صلى هللا عليه وسلمم مثلهم، 
 كما تنطُق به سيتُه وسنتُه عليه الصالُة والسالم،

 فبلَّغم ونصح،
 وبش رم وأنذر، 

 فاهللم هللام اي قوم،
 والطاعةم الطاعة.

 
ِلكم جمعمْلنما ِلُكلِ  نميِبٍ  عمُدوًّا مِ نم اْلُمْجرِِمنيم{]} •  . [31الفرقان:سورة ومكمذم
 كمٌة رابنية،فيه ح

 لينطقم هذا العدوُّ بكلِ  ما عندُه من حجٍج لدفِع نبوِة النيب،
 وَل يفلح،

 وهكذا من َييت بعدُه إىل يوِم القيامة،
 هبم ومبعجزاهتم،  ممن يعادون اْلنبياءم ويدفعون حججمهم ويكفرون

 فيكررون ما قالمُه العدوُّ السابق،
 وَل ولن يفلحوا.

 
 اإلنسان 

 
 اإلنساُن مركٌَّب صعب،  •
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 فهو ليس روًحا وحدمها، 
 وال جسًدا وحدمه،

 إنه خليٌط من هذين مع تراكيبم أخرى، 
 كالفطرِة والعقِل والطبِع واملزاِج والعاطفة،

 إضافًة إىل مكوًنٍت أخرى مكتسبة،
 رتبيِة والرتاِث والثقافِة والبيئة.. ِة والكالعاد

 ًما،ولذلك ال جتُد شخًصا َياثُل آخرم متا
 فإنه إذا وافقمُه يف طبٍع خالفمُه يف عادة،

 وهكذا.
 ومن هذا وذاكم تتنوُع احلياُة اإلنسانية،

 وترى فيها غرائبم وعجائب.. 
 

 تغيُي اللباِس سهل! •
 أما تغيُي النفِس فصعب، 

 نساُن يف كبمد،فقد ُخِلقم اإل
 ،ٍب ومشقٍَّة ومكابدةيعين يف تع
 .ليِف احلياةااحملِن والشدائِد وتكعاًنِة من موال خيلو 

 فطباعُه لن تكونم هينة، 
 وال يُنتظمُر منه االستسالُم ْليِ  فكرٍة مباشرة،

 فال يتنازُل عن مبدئِه بسهولة،
 فهو يمدرُس ما يُعرمُض عليه،

  يقتنع...ويوازُن ويقارُن ويقوِ ُم حىت
 مث َييت التغيُي يف النفس.

 
 سان،لستم صورًة وحدمها أيها اإلن •
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 لستم كائنًا صوراًي،
 إنك كائٌن مكرَّم،

 ُوِهبتم عقاًل وفطرًة لتمحرتمم شخصكم وال تستغلَُّه يف مواطِن الريب، 
 أو تقذفمُه يف املهالك،

 فال جتعْل صورتكم خدعًة لغيك،
 بطُن غيم ظاهرها،وال خُتدْع أنت بصورٍة وهي ت

 ،  وال تستخدْم مواهبكم يف اهلوى والشر 
 قامٍة حىت تمعربم هذه احلياةم خبي،كْن على است

 فإن وراءها حسااًب،
 وثوااًب وعقااًب.

 
 الطائرُة تطُي وأنت ال تقدُر على الطيان،  •

 وحتمُل أكثرم منك.. 
 وال يعين هذا أهنا أذكى منك وأفضل،

 هليئة.جهتها وجعلتها على هذه اْلنك أنت الذي صنعتها وو 
 فاإلنساُن يصنع، 

 مسخٌَّر له.واملصنوُع 
 لق،صنُع وال خيم وهو يم 

 فكلُّ قطِع الطائرِة مصنوعٌة من خياِت اْلرض،
 اليت خلقها هللا من ال شيء.

 
 كم من ا كرهم الدنيا ويئسم ممن حولُه ْلنه َل جيْد ممن يتنبُه إليه أو يساعدُه يف حمنته؟  •

ُسُن حاله! ُف عنهمث ُيكشم   وحتم
 إنه اإلنساُن العجول، 

 يتأثُر سريًعا، الذي 
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 وتنهاُر أعصابُه للمصيبة، 
 وتسودُّ الدنيا يف عينيه، 

 وكأنه َل يرم خيًا قط،
 وإذا َل ُيستجمْب له يف ساعتِه جزعم وقالم ما قال،

 بدلم أن يسرتجعم ويصرب.
 

 والكفر اإلميان
 

 جم نطاِق هذا الكون،ال أحدم يقدُر على الكتابِة خار  •
 الغيبياِت استندم إىل الوحي،فإذا كتبم يف 

 وهو خارٌج عن نطاِق علِم اإلنسان،
 والكوُن أوجدمُه هللا تعاىل من غِي مثاٍل سابق.

 ولو فكرم امللحُد بشيٍء آخرم غِي هذا الكوِن ملا عرف،
 ومع هذا فهو يتمرُد على خالقه،
 فيؤمُن ابلكوِن وال يؤمُن مبوجده!

 
 من طلبم اهلدايةم هداُه هللا، •

 انت هدايتُه خيًا له، وك
 وإنقاًذا له من النار،

 ومن اعتربم الكفرم واإلَيانم حريًة شخصيًة فقد صدق،
 ،  فإنه خميَّ

 ولكْن كلٌّ مسؤوٌل عن اختياره،
 وكلُّ عمٍل يرتتُب عليه جزاء،

 وجزاءُ اإلَياِن هو اجلنة؛ ْلنه الطريُق الصحيح، 
 ْلنه الطريُق اخلطأ. فِر النار؛وجزاءُ الك
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 املسلُم يفكر، •

 وقد متوُج به اْلفكار،
 وأتتيِه الشكوُك من هنا وهناك،
 ولكنُه يعوُد إىل حصِن اإلسالم،

 ويلوُذ ابلقرآِن والسنة،  
 فتهدأُ نفسه، 

 ويطمئنُّ قلبه.
 لكنَّ اخلوفم على من كان إَيانُه )سطحيًّا( و)تقليًدا(،

 اإلَيان،فإنه ال يكوُن عميقم 
 ابلعلم،وال حمصَّنًا 

 فيتزعزُع إَيانه، 
 وينجرُف وراءم ًنعٍق خمادع.

 
 الفرُق بني اإلَياِن القويِ  واإلَياِن الضعيف،  •

 أن العزَيةم اإلَيانيةم تكوُن قويًة يف اْلوىل،
 فتلتزُم ابْلحكاِم الشرعية، 

 وال يفوُت صاحبمها فرٌض أو واجب.
 فة،مهَّتُه اإلَيانيُة ضعيوصاحُب اإلَياِن الضعيِف تكوُن 

 وتغلُب الفوضمى على التزاماتِه الدينية، 
 فتفوتُه أموٌر كثية،

 بينها فرائُض افرتضها هللا عليه.
 

×××     ×××     ××× 
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 يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىل:  •
ِت اّللَِّ وملِقمائِِه أُْولمِئكم يمِئُسوا ِمن رَّمْحميِت } اٌب أملِيمٌ ومالَِّذينم كمفمُروا آِبايم ُْم عمذم  {. ومأُْولمِئكم هلم

 [. 23العنكبوت: ]سورة 
 تفسيها: 

 والذينم كفروا ابملعجزاِت اليت أيَّدُت هبا رُسلي، 
 وابلكتِب اليت أنزلُتها عليهم، 

 وجحدوا ابلبعِث والنُّشور، 
 فهؤالء ايئسون ِمن رمحِة هللِا وجنَِّته، 

 فال نصيبم هلم فيها يومم الِقياممة، 
 م عذاٌب شديد. وهل

 )الواضح يف التفسي(.
 

 التأثري
 

 كوُن هناك قابليُة يف النفس،التأثُي يكوُن مؤكًدا عندما ت •
 ويكوُن ذلك يف الظرِف املناسِب احمليِط هبا،

 وخاصًة إذا كان البحُث عن اْلمِر قدَيًا وجاراًي،
ُم به مقبواًل ومؤث ِرًا.  ويكوُن اْلسلوُب املقدَّ

 
 التدبر

 
  عن العلَِّة يف اْلموِر لرأيتم أن منها املنطلق، حبثتم إذا  •

 وأهنا سبُب احلركِة والتصرف،  
 وأن ما يظهُر من آاثرها هو بسببها. 

 وال يعرُف كنهمُه وحتليلمُه كلُّ أحد، 
 أعين ربطم اْلثِر والسبِب ابلعلَّة، 
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 وهو التعليل،
 ولكنهم اخلرباءُ وأهُل الذكِر من كلِ  علم.

 
 على شيٍء ينبغي أن يكونم من جنسه،يٍء ُب شتركي •

 أو موافًقا له ومنسجًما معه،
 حىت يثبتم ويبقمى وال ينفلت،

 إال ما كان عامًّا وفيه مصلحٌة للجميع،
 ولو َل يكْن موافًقا لبعِض شرائِح اجملتمع.

 
 ملاذا ال َيوُت اْلقراُن مًعا؟  •

 ا؟ ملاذا ال َيوُت مواليُد كلِ  عاٍم مًعا وقد ولدوا معً 
 ملاذا ختتلُف مواهبهم، ومداركهم، واهتماماهتم، وأشكاهلم، وأطواهلم؟  

 من وضعم فيهم هذه الصفات؟ 
 هم، أم الطبيعُة الصامتُة اليت ال تعي، أم هللا، خالُق الكوِن وما فيه؟ 

 ما يقوُل امللحدون؟
 هل من مفكٍر معترب؟ 

 وآيٍب معترب؟ 
 

 ما يصيبُنا منه،عندما خناُف من احلقِ  إذا أتمى خشيةم  •
 وحنذُر االلتزامم آبدابنا خوفًا من أن يُعابم علينا،

 ونرتُك اخليم لنقعم يف الشرِ  حىت ال يُقالم لنا ما يُقاُل يف اإلرهاب،
 عند ذلك نعرُف ضعفمنا وما يُراُد بنا.

 
 لو قيل: إن هذه نبتٌة سامة، •

 هذا الطعاُم فيه سم ، أو
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 هل يقربُه عاقل؟ 
؟  وهل يتذوقُه ذو  لب 

 فما هلم يشربون الدخانم وهم يعلمون أنه نبتٌة سامة،
 وأن أمراضمُه أكيدة، 

 وهم يالحظون أثرمُه عليهم؟ 
 

 ها وابلغم فيها،من مدحكم بشعٍر فقد ذكرم حسناِتكم وحدم  •
 فأنتم تشكرُه وترفده، 

 وابلغم فيها لذممتمُه وطردتمُه أو آذيته، ولو ذكرم سيئاِتكم 
 فمن أوىلم ابللوم:

 أم الشاعر؟  كم نفسُ 
 

 من ظنَّ أن قوتمُه اكتملْت فليعلْم أن هناك من هو أقوى منه، •
 وأن مرًضا مفاجئًا قد يوهنه،

 وال حيلةم له يف دفعِه إال أن يشاءم هللا،
  منه،ومن ظنَّ أنه اكتملم علًما فليعلْم أن هناك من هو أعلمُ 

 وأنه قد يفاجأُ بسؤاٍل سهٍل ال يعرُف جوابه.
 

 نِت مبا يزعجهما وال جيُب عليهما،لِد أو البإلزاُم الو  •
 وإلزاُم الزوجِة مبا تكرُه وال جيُب عليها،

 وإلزاُم العامِل أو العاملِة مبا ال حيبانِه وليس هو من جنِس عملهما،
 كلُّ هذا وما يشبهُه َييت بنتيجٍة سيئة،

 فاإلكراُه بغيض،
 صحيح.ولو كان فيه خٌي ُْلكرِهم الناُس على ديِن هللا ال
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 الرتبية
 

 أوُل الرتبيِة اإلسالميِة هو العقيدُة الصحيحة،  •
 مث حبُّ هللِا ورسوله، 

 واالقتداءُ بسيتِه وسنَّتِه عليه الصالُة والسالم، 
 وابلسلِف الصاحِل رمحهم هللا، 

 واآلداِب واْلخالِق اإلسالميِة عموًما.
 

 كلِ  مرة،املقاطعُة ليست معاجلًة ًنفعًة لتأديِب اْلوالِد يف   •
 فهي تستعمُل بنسبٍة معينة،

 ويف ظرٍف حمدَّد، 
 ومع بعضهم دون اآلخر،

 حبسِب التجارِب السابقِة معهم،
 املهذَّب، فبعضهم ينفُع معهم الكالُم اللطيفُ 

 والبعُض اآلخُر حيتاجون إىل شيٍء من القسوة،
 ورمبا إىل الضرِب التأدييب.

،املهمُّ أن يكونم النصُح واْلسلوُب الرت   بويُّ احملبَُّب هو اْلولم واْلموىلم
 واللجوءُ إىل اْلساليِب اْلخرى يكوُن استثناًء وقلياًل وعند الضرورة.

 
 الرتغيب والرتهيب

 
 فقُه الرتغيِب أن يرغِ بكم يف الديِن ويقر ِبكم من اجلنِة أبسلوٍب لطيٍف وتشويق،  •

 دون أن يسلبكم حقَّكم من الدنيا. 
 ِل السيِء إذا َل تلتزْم ابلديِن وآدابه،  فكم من الناِر واملآوفقُه الرتهيِب أن خيو ِ 

 دونم أن يقنطكم من رمحِة هللا.
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 التصوف

 
 كثٌي من علوِم املشايخ،التصوُف ُحِشرم فيه   •

 وفيه اجتهاداٌت هلم ونظرايت،
 بعُضها يُقبمُل وبعُضها ال يُقبل،
 فهي تُعرمُض على الِعلِم اْلصل،

 ه وسلم،رسولِه صلى هللا علي وهو كتاُب هللا وسنةُ 
 فما وافقمهما قُِبل،

 وما خالفمهما رُِفض.
 وهم أصحاُب طرق،

 خيالُف بعضهم بعًضا يف أشياءم ويضللوهنم. 
 

 التعاون على الرب واإلحسان
 

 املسلمون أحوُج ما يكونون اليومم إىل العمِل اجلماعي، •
 والتوافِق اْلخوي، 
 والقيادِة الراشدة، 

 ونبِذ اخلالف،
 واإلخالص: 

 إبنكاِر الذات،
 وترِك العناد، 

 واملصلحِة الشخصيِة وحبِ  املنصب. والتخلِص من ُعقِد اْلًننيِة 
 

 صنٌف من إخواننا نفتخُر هبم، •
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 شخصياهتم ساميٌة راقية،
 ُتشرُق وجوُههم وتبتهُج نفوُسهم إذا أدخلوا السعادةم يف نفوِس اآلخرين،

 مبساعدهتم، 
 أو ابلصلِح بينهم،

 قوقهم إليهم،ادِة حأو إبع
 أو حبلِ  أيِ  عقدٍة يف طريقهم.

 هؤالء،قارْن بني 
 وبني احلاسدين الذين ال يريدون اخليم ْلحد! 

 
 لتكْن لكم أعماٌل خييٌة ومبادراٌت حسنة،  •

 تسهُم من خالهلا يف التعاوِن االجتماعي والتنميِة البشريِة والرتبيِة اإلسالمية، 
 وال تريُد من ورائها أجرًا،

 حىت ال تكونم أًننيًّا ال تعمُل إال ملصلحتك،
 صالٍح وتعاوٍن وإيثار.فإنكم من أمِة إ

 
 التفكري والتخطيط

 
 الفكرُة أتخُذ وقتًا حىت تستقر، •

 فتبقمى دائرًة متقلقلًة متحولًة حىت تثبت.
 وقد أتيت عوارُض أخرى فتتغُي الفكرُة أو بعضها،

 كحاِل اْلدابِء يف قصصهم ومسرحياهتم،
 وحاِل الفنانني التشكيليني يف فنهم،

 املنظِ رين يف نظرايهتم..وحاِل 
 واالعتصاُم حببِل هللا يثبِ ُت العقل،

 ويمعصُم النفسم من الزلل. 
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 الفكرُة القلقُة ال يستقرُّ عليها حىت تثبت، •

 فإن الفكرم يقلِ بها حىت يتأكدم منها.
 والدعاءُ هنا مفيد،

دُه ويمهديمُه إىلأبن يطلبم املرُء من هللا تعا  الصراِط املستقيم،  ىل أن يسدِ 
 وأن يُبعدم عنه اْلفكارم السيئةم واملذاهبم الفاسدة.

 
 من كان حريًصا على إصابِة اهلدِف بذاته، •

 وتدربم عليه وجاهد،
 فإنه وإن َل حيرْز إصابتمُه يف وسطِه إال أنه يصيُب جوانبه،

 ويكوُن يف ذلك خٌي كثي، 
 مئة.نني أو تسعني من كمن حصلم على مثا

 نه وبني من َل حيدِد اهلدفم أو وسطمه،وفرٌق بي
 فإن درجتُه تنزُل أكثر. 

 
 ُذ فيه مشاريعكم العلميةم يف وقٍت حمدَّد، لو وضعتم لنفِسكم برًنجمًا تنف ِ  •

 ولو كانت صغيًة ومتواضعة،
 لرأيتم أن كثيًا منها قد اكتملْت وال حتتاُج سوى إىل مراجعة.

 حتديِد وقٍت َيتدُّ هبا الزمان، رًنمٍج و وبدوِن ب
 وقد ال تُنجمز، 

 فالنفُس حتبُّ الفوضمى واحلرية، 
 وال حتبُّ االلتزامم ابلقيوِد واملواعيد. 

 
 التقوى
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 يف احلياِة االجتماعيِة واملالية، •
 هناكم ممن هو فوقكم وممن هو دونك، 

 وهذه مفاضلٌة دنيوية،
 ،اإلسالِم فللتقوىأما املفاضلُة يف 

 فإذا كنتم أكثرم إَياًًن وأحسنم ُخلًقا ومعاملًة ممن فوقك، 
 فأنتم أعلى درجًة منه، 

 إال إذا زادكم فضاًل يف هذا أيًضا، 
 فهذا فضلُه سبحانه،

 يؤتيِه من يشاء.
 

 واملعرفة الثقافة
 

 لو نشأ الطفُل يف صحراءم أو غابٍة ملا تعلَّم،  •
آنِه ويثبِ تاِن فيه ع ما. ولكنَّ أبويِه ينشِ   قيدهتم

 مث يكتسُب معارفمُه ممن حولمُه من اْلصدقاِء واملدرسِة واجملتمع. 
 فتكوُن نتيجتُه كتلةم معلوماٍت من بيئته، 

 مع طبيعٍة وأخالٍق ُجبلم عليها.
 

 يان من مطالعِة كتاٍب أو كتابني،الثقافُة والوعي ال َيت •
 وال يف سنٍة أو سنتني،

  وشغف،إمنا هو التواصُل مع الكتاِب حبب ٍ 
 ومتابعتُه ابحرتاف،

 عند ذلك تتكدَُّس الثقافُة وجتتمُع املعرفة، 
 وينبثُق من ذلك الفهُم والوعي. 
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 املعارُف كثية،  •
 فاقرأ بعد ختصِصكم ما ينفُعكم منها، 

 وما يكوُن فيه تنميٌة جملتمعك، 
 وأجٌر لكم يف حساِبكم عند هللا، 

 من دعوٍة وتوجيه، 
 وتوعيٍة وإرشاد،  

 وعمران، يٍة وتنم
 مما قرأتم وتعلمت، 
 ومجعتم واستفدت،

 وعرفتم نفعمُه ووعيت. 
 

 وثقافتك،الكتاُب يطرُح عليكم فكرًة مث أنت  •
 فقد تقبُل الفكرةم بدوِن حتقيٍق وال تقومي،

 وقد تناقُش فيها ممن هو أعلُم منكم لتستفيدم منه وتضيفم من علمِه إىل علمك،
 نشأتم عليه من ثقافة.وقد ترفضُه ْلنه ال يوافُق ما 

 فاخللفيُة الثقافيُة هلا دوٌر كبٌي يف املطالعِة والتفاعِل مع اْلفكار، 
 رفضها أو قبوهلا.ويف 

 
 ، القويةصاحُب الثقافِة القليلِة ال يتماسُك أمامم الثقافاِت الوافدةِ  •

ًكا مببدئِه وعقيدته،  إذا َل يكْن متمسِ 
 بل يتجاوُب معها بعد قليل،

 طلة،ولو كانت اب
 ْلنه ال أرضيةم ثقافيٌة له تثقِ لُه ومُتسكُه وتساعدُه على الصموِد حىت ال يتزعزع.

 
 الثقافُة الكبيُة واملعرفُة الواسعُة واملعلومُة الرائدُة تفرُض نفسها، •
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 ولذلك جتُد املثقفني حريصني على القراءِة لكباِر الكت اب، 
 ولو كانوا سيئي السمعِة واملعتقد، 

 ا أعداء؛ولو كانو 
 ْلن القر اءم يريدون ثقافًة جديدة،

 ومعرفًة أكثر، 
 ويشحُذ أفكارهم. وإبداًعا َيأل نفوسمهم 

 ولكنَّ كثيًا منهم يصابون أبفكاِر هؤالء الكت اب،
 وقد حيذون حذوهم فينهجون هنجهم ويلتزمون أفكارهم،

 ويكونون تالمذًة أوفياءم هلم،
 يت َيتلكها الكت اب،الثقافِة العاليِة وقوِة التأثِي الوكلُّ هذه السيطرِة عليهم هو نتيجُة 

 نية وتراثية. مع ظروٍف أخرى بيئيٍة ووط
 

 الثواب والعقاب
 

 بعباده، من فضِل هللا وسعِة رمحتهِ  •
 أن وسَّعم عليهم يف اْلجِر والثواب،

ُه أو مضاعفِة ثوابه،  ليس من خالِل العمِل وحدم
 أعماٍل وهم حيبوهنا،فقد ال يقدُر كثٌي من الناِس على 

 ففتح هلم اببم نيَِّة اخلِي أو الداللِة عليه،
 ليكسبوا بذلك اْلجرم ولو َل يعملوه،

 وقد يكسُب املرءُ هبذا مالينيم احلسناِت يف دقائقم معدودٍة بكلمتني أو ثالث،
 أو برسالٍة قصيٍة أو إعادِة تغريدة، 

 ي،عندما يدلُّ على مشروٍع علميٍ  أو دعويٍ  أو خي 
 وهو ال يقدُر على شيٍء منه،

 عمله،فيلقمى قبواًل عند ممن يقدُر عليه في



59 

 

 فيكسُب بذلك ثوابم عملِه بداللتِه عليه. 
 فما أعظمم فضلمُه سبحانه!

 وما أوسعم رمحته!
 

 تستطيُع أن تكونم أكثرم من رجٍل واحد، •
 وأن تكسبم أكثرم من عمِل شخص،

ُه آخرم إىل عمٍل جليل،  عندما توجِ 
 فوِ ضُه ليقومم عنكم بعمٍل وتعطيِه أجره.ت أو

 ن العمل، وإن هناك كثيين ال حيسنو 
 وال يعرفون كيف يتصرفون أبمواهلم الزائدِة عندهم، 

 فينفقوهنا كيفما كان!
 

ْم لنفِسكم خيًا حىت جتدم أمامكم اخليم يومم القيامة، •  قدِ 
 يف يوٍم أحوجم ما تكوُن فيه إىل ذلك، 

 كم خايلم الوفاض،وال تذهْب إىل رب ِ 
 وإذا كنتم ذاكرًا هلل يف دنياك، 

 خُيزيمكم يف يوِم احلساب.فلن 
 

 طرُق الثواِب وسبُل اخلِي يف اإلسالِم كثية، •
 وكلٌّ يقدُر على العطاِء من واقِع حالِه وما هو جمتهٌد فيه،

 فكما أن هناكم أغنياءم كرماءم يقتطعون من أمواهلم نصيبًا للفقراء،
 من أوقاهتم وجهودهم للدعوِة إىل ديِن هللا،ن يقتطعون فإن هناك م

 و اإلسهاِم يف خدماٍت إعالميٍة وتدريبيٍة وتعليميٍة إسالمية،أ
 أو رعايِة مواهبم وكفاءات،

 أو املشاركِة يف اْلعماِل اخلييِة وخدمِة اجملتمِع اإلسالمي.
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 وكلٌّ يثاُب بقدِر ما بذلم وأخلص،
 م.وهللا يضاعُف ملن شاءم منه

 
 الناُس ال يستوونم عند هللا يف الثواِب والعقاب، •

  تستوي درجاهُتم يف اآلخرة،وال
 فِمن جمتهد،

 وِمن ظاٍَل لنفسه،
 وِمن مؤمٍن ال يراتُح إال إذا ذمكرم هللا،

 وِمن فاسٍق ال َيلُف إال مع النساِء أو ممن يمذكرهن ،
 وِمن راكٍب رأسمُه يمقتُل ويُفِسد،

ضُعها أو يستشهد.رايةم احلقِ  وال يوِمن جماهٍد يرفُع   
يستواين؟ فكيف   

 وأين تبقمى العدالُة إذا ماتم املؤمُن والفاسُق وَل َيخْذ كلٌّ ثوابمُه أو عقابه؟
 

 يف يوِم احلساب،  •
 وأنت بني يدي ربِ  العاملني، 

 ينفُعكم تقواك، 
 حيُث جتنَّبتم احلرام،  

 واتقيتم الشبهات، 
 وأطعتم هللا فيما أمر، 

 هللُ يوفيكم أجركم على أحسِن ما يكون.اف
 {؟ممْن أمْوَفمٰ ِبعمْهِدِه ِمنم اّللَِّ وم }
 

×××     ×××     ××× 
 

 من َل يستوِف حقَُّه يف هذه احلياِة الدنيا، •
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 وفَّاُه هللاُ حقَُّه من الذي ظلممُه يف يوِم القيامة،
 أبن َيخذم من حسناتِه فيعطيمه،

 حقَّه.نه املظلوِم عليه حىت يستويفم مفإن َل توجْد ُكبَّْت خطااي 
 

 اجلدال 
 

 رأيُت كاتبًا جيادُل يف علِم احلديث،  •
 وهو ال يرى االحتجاجم ابْلحاديِث لعدِم اقتناعِه بصحتها،

 وهو َل يقرأ كتااًب واحًدا يف هذا العلم،
 وَل خير ِْج حديثًا واحًدا،

 وال يعرفه، 
 دره!وال يعرُف أصولم اجلرِح والتعديِل وال مصا

 وهو علٌم عظيم، 
ا،  ُصنِ فْت فيه كتٌب كثيٌة جدًّ

مْت فيه ويف فنونِه آالُف الرسائِل العلمية،  وقدِ 
 يف الشرِق والغرب. 

 وعلمُت أن رفضمُه لألحاديِث جاءم من ابِب عدِم علمِه هبا،
 و"ممن جهلم شيئًا عاداه".

 وقْس على هذا أمورًا وعلوًما!
 ن، إنه اجلدُل املركُز يف اإلنسا

 ُل عن جهل!ولو كان هذا اجلدا
اًل شمْيٍء  ومكمانم اإْلِنسماُن أمْكثـمرم }  {. جمدم

 .54سورة الكهف: 
 

 اجلهاد
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 إعداُد القوِة وربطُها ابلنصر يف سبع: •

 العلِم والتجربة، 
 اإلَياِن واالقتناع، 
 التدريِب واخلربة، 
 السالِح الفت اك، 

 التخطيِط والتدبي، 
 بثِ  العيون، 
 حوهلا وما يربُط أهلها. املعركِة ومامعرفِة أرِض 

 وكلُّ هذا يسمَّى اْلخُذ ابْلسباب،
 وبدوِن واحٍد منها يقُع اخللُل يف هذه القوة.

 
 معاملُة العدوِ  احملارِب غُي معاملِة اآلخرين، •

 فإهنم أعداءٌ يرتبصون ليفتكوا بنا، 
 ،وينتظرون غرًَّة منا أو ضعًفا ليقتلوًن عن آخرًن وَيخذوا أرضنا

 نريهم إال امحرارم العنِي والسيفم املشهور،فال 
 ونُغِلُظ هلم القولم وال نلنُي املعاملة؛

 وهلذا قالم ربُّنا جلَّْت قدرته:
اِهِد اْلُكفَّارم وماْلُمنماِفِقنيم وماْغُلْظ عملمْيِهمْ }  {ايم أميُـّهما النَّيِبُّ جم

 [.9]سورة التحرمي: 
ْد عليهم وكْن على حذٍر م  نهم، أي: شدِ 

 حىت يرعمووا، 
 وتنكسرم قوَّهُتم،  

ثمهم أنفُسهم ابلعبِث أبمِنكم،   ولئالَّ حتدِ 
 فاحلزُم هو املطلوُب هنا،
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 ليعرفوا أننا ال جنامُل العدوَّ وال نملنُي له،
 وال نثُق به وال خُندمع.

 وما يُذكمُر يف اترخينا من )رمحِة( بعِض السالطنِي واحلكاِم هبم، 
 يٍة آنيٍة أو تصرٌف شخصي. ٍة شرعهو حلكمٍة وسياس

 
 والكره احلب

 
 القوُة الغالبُة على النفِس هي احلبُّ والكره،  •

 واحلبُّ يكوُن أقوى يف املبدأ أو املاِل أو الشهوِة أو السلطة،
،  والكرُه يكوُن قوايًّ إذا كان موجًها جلهٍة كعدو 

 ،وقد يضعُف إذا كان مشتتًا أو مؤقتًا ومرتبطًا حبلٍ  أو صلح
 كمنافٍس وحمسوٍد ومديٍر وجاٍر ومعلِ ٍم وابئع..

 
 احلذر 
 

 كلُّ من اختارم لكم أمرًا على غِي هنِج اإلسالم، •
 فإنه أضرَّكم وَل ينصحك،

 وإْن بدا ظاهرُه موافًقا لك،
 فإنَّ رضا هللا فوقم الرغباِت والصداقات،

 وااللتزاُم أبحكاِم دينِه واجب،
 ال خيارم للمسلِم فيه.

 
 يُلقي الكالمم على عواهنه، نمهناك  •

 ال حيُسُب حسابم امللمكني ومها يكتبان ما يقول،
 وال حسابم اآلخرِة والناُس متفرقون بني َينٍي ومشال،



64 

 

 فيقوُل كلَّ ما حيقُق مصلحتُه يف الدنيا،
 ولو كان فيها إمثٌ وبغٌي وكذب،
 مث يضحُك وهو يظنُّ أنه جنا،

 بينما ينتظرُه حساٌب عسي،
 حيفتُه حقيقتمُه وما دوَّنم عنه امللمكان.كشُف صعندما تم 

 
 ركْز فيما يُعرمُض عليك من أفكاٍر أيها املسلم، •

 وال تغرتَّ بكلِ  قائل،
 وال بكلِ  مقول،

 فقد كثرِت العروُض واإلعالًنُت واالدعاءات،
 واملصاحلُ اخلاصُة واملشبوهُة واحلركات.

 استشِر العلماءم العاملني،
 ني،والدعاةم املخلص

 وأهلم احلكمِة واخلربة،
 وْلتحرْص على تكويِن ثقافٍة إسالميٍة عالية، 

 حىت تعرفم معاَلم ديِنكم جيِ ًدا،
 وتفر ِقم بني ما يُعرمُض عليكم من حقٍ  وابطل.

 
 كلٌّ يريُد أن تكونم معهم، •

 فإذا امتحنتمهم وطلبتم منهم توقَّفوا؛
 ،ْلهنم يريدون أن َيخذوا هم منك

  أو قُواك،صوتكم أو مالكم 
 أو أهنم يريدون أن َيخذوا منكم أكثرم مما يعطونك.

 أما أن يعطوكم هكذا،
 أو يؤثِروكم على أنفسهم، 
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 فهذا ما ال ينبغي أن خيطرم على ابِلكم يف هذا الزمان.
 

 إذا أجريتم كلَّ شيٍء على ظاهرِه يف هذه احلياِة ُخِدعت،  •
 ثوِب الصديق،فإن العدوَّ يمظهُر لكم يف 

 يزيِ ُن لكم الباطل حىت جيعلمُه يف صورِة احلق،طاُن والشي
 فكْن فطنًا،

 ونبيًها حذرًا.
 

 من نعمِة هللا على العبِد أال  يبتليمُه ابلتكلِم فيما ال يعنيه. •
 وال يفكُر يف هذا كثٌي من املسلمني،

 وقد ال يعدُّونُه ذنبًا! 
 دخوِل اجلنة!يه وسلم من موانِع بينما عدَُّه رسوُل هللا صلى هللا عل
 فقد قُِتلم أحُد الصحابِة يومم ُأحد،

 .اي بينَّ اجلنَّة هنيئًا لكم فقالت أمُّه: 
 "!؟ لعلَّه كان يتكلَُّم فيما ال يعنيهما يُدريكِ ": نَّيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمفقال ال

وصححه لغيه من رواية أّب "، 2883)حسنه لغيه يف صحيح الرتغيب من رواية أنس "
 "(. 2884يرة "هر 

 كما صحَّ قولُه عليه الصالُة والسالم: 
 (. 5911"ِمن ُحسِن إسالِم املرِء تركُه ما ال يمعنيه". )صحيح اجلامع 

 
ِم احلُكمم على اْلقواِم واجلماعاِت حىت تنجوم من اإلمث.  •  ال تعمِ 

 الكرد، وال غيمهم من اْلقوام،ال تقْل إن العربم سيئون، وال الفرس، وال 
  والفاسد، وبينهم احملقُّ واملبطل، واجملاهُد والقاعد، واملؤمُن واملنافق،الصاحلُ  فبينهم

 وإذا عمَّمتم فقد دخلتم يف احملظور، وتلبَّستم ابإلمث،
 وهللا َيمُركم ويقول:
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ْيًا ِمنـُْهمْ قموٌم ِمْن قـمْوٍم عم  الم يمْسخمرْ  ايم أميُـّهما الَِّذينم آمممُنوا}  .{سمى أمْن يمُكونُوا خم
 .11سورة احلجرات: 

 
 احلزن

 
 ال يبلُغ احلزُن على أموِر الدنيا مداُه عند املسلم، •

 ْلهنا عارضٌة ال تبقمى،
 وقد يكوُن ذلك خيًا له، 

 ويعوَُّض أبفضلم منه،
 فيسلِ ُم بقضاِء هللا،

 ويرضمى بقدره.
 

 احلسنات والسيئات
 

 حياتمُه يف الشروِر واملعاصي،من أمضمى  •
 أمرُه،يٌة حىت يستويم لزمتُه حسناٌت كث

 ومن كان دأبُه العملم احلسنم فال يدري هل قُِبلم منه أم َل يُقبل؟
 فالعملم العمل،
 والِبدارم الِبدار،

 من احملسِن ومن املسيء،
 حىت آخِر حلظٍة من حياهتما.

 

 تودي حبسناتِه يومم القيامة،املفلُس احلقيقيُّ هو الذي يعمُل سيئاٍت  •
 نات،يعين أنه صاحُب حس

 ولكنَّ أعمالمُه السيئةم سحبْت حسناتِه إىل صاحِل ممن آذاهم ابلكالِم أو أكلم حقوقمهم،
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 فنقصْت حسناتُه كثيًا أو فمنيت. 
 وقد يكوُن املفلُس مفلسم أخالق،

 فيتعامُل مع الناِس بغِي أخالِق اإلسالم،
 فيأمث.

 
 احلضارة 

 
 ال بدَّ من معرفِة أموِر الدنيا، •

 وما فيها،وسرِ  تكوينها يعين طبيعِتها 
 وأهِلها وسنِن هللا فيها.

 وكيفم يكوُن رقيُّ املسلمني وقوَّهُتم وغلبُتهم إذا َل يعرفوا هذا؟ 
 وفنونم رايضِة اجلند،  وَل يعرفوا أصولم اإلعمارِ 
 والدقةم يف صنِع السالح،

 املوادِ  وعناصرها وما إليها؟ومعرفةم 
 

 ملطاعِم والتوسِع فيها،القوُة واحلضارُة ليست يف نوِع ا •
 وكيفيِة تناوهلا والتفنِن فيها،

 ولكْن فيما يهمُّ الناسم ويتفكرون فيه أكثر، 
 من العزِة والكرامِة واْلمِن والقوِة واملنعة،

مُه القادُة والعلماءُ وأهُل الرأي من   ذلك،وما يقدِ 
 ويشغلون به الناسم وحيفزوهنم لالهتماِم به،

 رقيهم، مبا يكوُن فيه قوهتم و 
 حااًل ومستقباًل.

 
 احلق والباطل 
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 املسلُم إذا رأى احلقَّ اتَّبعه؛  •

 ْلن دينمُه َيمرُه بذلك، 
 فإذا َل يفعْل كان عاصيًا،

 وعليه أن يتوبم ويرجعم إىل احلق،
 للحقِ  أتمرُه بذلك؛أما غُي املسلم فال مرجعيةم 

 ْلنه أصاًل على ابطل.
 

 احلقوق
 

 أو املكتب،  بيتِ قوقم الواجبةم عليه يف القلياًل ما ينسمى املرءُ احل •
ولكْن من املؤسِف أن يتناسمى بعُضهم ما أوجبمُه هللا عليهم على مدى أايٍم أو شهوٍر أو 

 سنوات، 
 وهو أهمُّ الواجباِت عليهم، 

 ولسوفم ُيسألون، 
 ولسوفم حياسمبون. 

 
 مظلمُة العبِد حيٌَّة عند هللا حىت تردَّ عليه، •

 حوُج ما يكوُن إليه!ها له ليعطيمُه حقَُّه وهو أخذها فقد خبَّأفإذا ماتم وَل َي
 ويتمىنَّ كثيون لو َل يعوَّضوا مظاملهم يف احلياِة الدنيا،

 ملا يرون من أجرها ومردودها يف وقٍت عصيب. 
 

 إذا أنقذتم نفسكم حبيلٍة يف احلياِة الدنيا، •
 فمن يُنجيكم من هللا يومم احلساب،

 ما صنعت،وهو املطَّلُع على 
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 كم الواضحة؟والعارُف حبجَِّتكم الواهيِة وحيلِ 
 فتْب إىل هللا من صنيعك،

 وأعِد احلقوقم إىل أصحاهبا كما يعرفها هللا مث أنت،
 قبل أن تقفم بني يديه.

 
 إذا كان للجاِر حقٌّ عليك، •

 فإن لكم عليه حقًّا،
 وهكذا يف كلِ  احلقوق،

 ِق اليت عليه،والتعاوُن يقتضي أن يلتزمم كلٌّ ابحلقو 
 يؤتيها،حىت تُؤتمى حقوقُه كما 

 ولو كان اْلداءُ من جانٍب واحٍد ملا كان هناك تعاوٌن وتعايٌش اجتماعي،
 فاعِط كما حتبُّ أن أتخذ.

 
 احلالل واحلرام

 
 املمنوُع عليكم يف هذه احلياِة هو ما منعمُه ربُّ الكون، •

 الذي عرفم سرَّ ممن خلقمهم وخربم تكوينمهم،
 م وما يضرُّهم،نفُعهوما ي

 مطعوٍم ومشروب،مما خلقم من 
 فإذا َل تتقيَّْد بذلك فقد عصيتم ربَّك،

 وأضررتم بنفسك.
 

 املؤمُن شديُد التحرِز من احلرام،  •
 ال يقرتُب منه، 

 بل ينفُر منه وال يريُد أن يراه، 
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 كاخلمِر وحلِم اخلنزير،  
 سغه،  عليه جترَّعُه وَل يُ  وإذا ُأكرهم 
 ، قمى مسًّاوكأنه ُيس

 أكلمُه خطأ قذفمُه أو كاد.وإذا عرفم أنه  
 

 احلياة واملوت
 

 قد ينظُر غُي املسلِم إىل هنايتِه عند تقاعده، •
 أو موِت رفيقِة حياته،
 أو نفوِق حيواٍن أملِفمُه،
 وما إىل هذه اْلمور،

 أما املسلُم فإن قلبمُه متعلِ ٌق ابهلل،
 سبحانه،ما دامم يعبدُه  ويرمى أنه يقوُم بوظيفتِه يف احلياةِ 

 يف أيِ  موضٍع أو حالٍة كان،
 ويف أيِ  سن ،

 وهو ينتظُر رمحته،
 وقبضم أمانتِه مىت ما أراد،

 مفوِ ًضا أمرمُه إليه.
 

 يقوُل لكم اهلواُء وهو يلفُّكم من مجيِع جوانبك:  •
 إنين مشاٌع لكم ولغيك، 

 ال أتقاضمى مثنًا مقابلم خدميت، 
 يتم دقائق، اليت لوالها ملا حي

 ولكْن سيأيت عليكم وقت، 
 لو ملكتم فيه أموالم الدنيا لدفعتمها مقابلم النفِخ يف رئتيك! 
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 إذا أرخمى النوُم سدولمُه على عينيك،  •

 فقد توف اكم هللا إليه،
 وأبقمى فيكم قلبًا ًنبًضا لظروِفكم اجلسدية،

 ،مث إْن شاءم ردَّ إليكم روحكم لتعودم إىل حياِتكم الطبيعية
 مسكها،وإن شاءم أ

 وأوقفم ما بقيم من حركٍة يف جسدك؛
 لعدِم صالحها بدوِن روح.

 
 يف املوِت رهبة، •

 وال يطيُق اْلحياُء النظرم إىل املوتمى ابستمرار،
 ملا يمصدُم نظرمهم ما آلْت إليه صوُرهم، 

 وملا َيأل نفوسمهم من خوٍف وحزٍن وكتٍم ورهبة،
 ولعب،وضحٍك  فقد كانوا مثلنا يف حياٍة وحركةٍ 

 وهاهم اآلنم جثٌث هامدٌة ال حراكم هبا.
 والعاقُل يعترب،

 ويعلُم أنه صائٌر جثًة مثلمهم،
 ومغيٌب حتتم الرتاب، 

 وأكرُب من هذا كلِه البعُث واحلساب. 
 

 وهمم من ظنَّ أنه انتحرم فتخلصم من مهوٍم أحاطْت به، •
 إمنا يراتُح يف املوِت من أخلصم العبادةم لربه،

 طاعتِه وصربم عليها،يف وتعبم 
 وتقبَّلم قضاءمُه وقدرمُه برضا وَل يمسخط،

 وآثرم دينمُه على غيِه من اْلدايِن املنحرفِة واملذاهِب الوضعيِة الضالَّة، 
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 فهذا يكوُن قربُه روضًة من رايِض اجلنِة إن شاءم هللا،
 ويراتُح يف موته.

 

 اخلشية
 

 ،اصغيً املسلُم التقيُّ إذا أذنبم ولو ذنبًا  •
 قلقم وأتَلم وأتوَّه،

 وأكثرم من االستغفاِر وبكى،
 حىت يعلمم هللاُ منه ندممُه وصدقم توبته.

 وإذا كان للناِس حقٌّ عندُه َل يطمئنَّ وَل يقرَّ له قراٌر حىت يعيدمُه ْلهله.
 وهبذه اْلخالِق واآلداِب والسِي تستقيُم احلياة،

 وأتممُن اجملتمعات،
 حد،أحٌد على أوال يعتدي 

 وإذا اعتدمى ابدرم ابإلصالِح من نفسه.
 

 اخللود
 

 اإلنساُن مغرٌم ابخللود، •
 إنه ال يريُد أن َيوت، 

 ال يريُد أن خترجم منه روحُه الغالية، 
 اليت هي أعظُم شيٍء فيه، 

 فبها حياته.
 ولكنَّ اإلنسانم دفعم غاليًا مثنم متسكِه ابحلياِة وحبِه للخلود. 

 فيه، صلِة املتمكنةم الشيطاُن هذه اخلفقد عرفم 
 فأغرى أابُه آدمم ابْلكِل من الشجرة،

 اليت هناُه هللاُ عن االقرتاِب منها،
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 وأقسمم له أنه ما ُحرِمم منها إال ْلهنا سبيُل خلودِه يف اجلنة،
 أو أن يكونم هبا ملمًكا.

 فاغرتَّ بكالمِه وعصمى هللا،
 حبًّا يف اخللود...

 اجلنة.. فطُرِدم من 
 له ولذريتِه كلِ ها،ًسا قاسيًا وكان هذا در 

 أن طاعةم هللا فوق كلِ  شيء،
 فإذا اغرتَّ بكالٍم معسوٍل لعدو  وعصى هللا،

 فإنه يعاقمب... 
 

 اخلواطر
 

 اخلْطرُة قد تكوُن رمحانيًة وقد تكوُن شيطانية،  •
 فإذا كانت أمرًا مبعروٍف فهي من الرمحن، 
 وإذا كانت أمرًا مبنكٍر فهي من الشيطان، 

ا إىل نفِسكم حىت تظنَّها أمرًا عوَّ وت ْذ ابهلل من اْلخيِة قبلم أن يزي ِنها اللعنُي يف قلِبكم ويقر هبم
 مبعروف! 

 
 والذكر الدعاء

 
 أدعيُة تدعو هبا وتؤجمُر على قراءهتا، •

 هي اْلدعيُة املوجودُة يف القرآِن الكرمي، 
 بني ماتردِ دُه منها:واجعْل من 

 {، امِحِنيم  ومأمْنتم خمْيُ الرَّ رمبِ  اْغِفْر وماْرحممْ }
 كما يف آخِر سورِة )املؤمنون(،
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 فإنه يغيُب عن أذهاِن كثٍي من الناس. 
 

 اللهم لكم احلمُد على نعمِة اإلَياِن واإلسالم، •
 ولكم الشكُر على ما وهبتم من رزٍق وولد،

 لنا وأدخلنا به اجلنة، اللهم فاجعْل إسالمنا حجةً 
 ننفقُه فيما ترضمى،واجعْل مالمنا حالاًل 

 واجعِل الُوْلدم قرةم أعنٍي ترفُع هبم درجاتنا يف اجلنة.
 

 إذا شعرتم بثقِل احلياِة على نفسك، •
 فاطلِب احلولم والقوةم من هللا لتعملم فيها صاحلًا،

 وأكثْر من الدعاِء والذكر، 
 ليفعلم هللا بكم ما شاء،

 وقل:
 اللهم اجعِل احلياةم زايدًة يل يف كلِ  خي،

.  واجعِل املوتم راحًة يل من كلِ  شر 
 

 اللهم إين أساُلكم ثبااًت على احلق، •
 والتزاًما بديِنكم القومي، 

 واتباًعا لصراِطكم املستقيم، 
 وراحًة بذكرِكم وشكرك،

 واجتنااًب لسوِء اخللق،
 وبعًدا عن البدع،

 اين املسلمني.ونصًحا وصدقًا مع إخو 
 

 اللهم إين عبدك، •
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 تكربم عن عبادتك. وأعوُذ بكم أن أس
 اللهم اجعلين من أذلِ  عباِدكم طاعًة وتقوى لك،

 وأعزَّين ابلذلِ  لك،
 وأِلْن يل قلوبم عباِدكم حىت ال أذلَّ ْلحٍد غيك،

 وأكرمين يومم الدين، 
 وارفْع درجيت يف جناِت النعيم.

 
 ملِككم لو زدتين،اللهم إنه ال يمنقُص من  •

 وال يزيُد يف ملِككم لو نقصتين،
رم ما هو خٌي يل،لا  لهم فإين أسأُلكم أن تقدِ 

 إن كان زايدًة أو نقًصا،
 وأسأُلكم عافيًة هتنئين هبا،

 وقناعًة ترضيين هبا،
 واحلمُد لكم كما ينبغي جلالِل وجهك،

 وحىت ترضى.
 

 اللهم أكرْم من أكرمين،  •
 رمحين،وارحْم من 

 وِصْل من وصلمين،
 وأعْن من كان يف عوين،

 أحسنم إيل ،وأحسْن إىل من 
 واسرْت على من سرتم علي ،

ْل أمرم من سهَّلم أمري،  وسهِ 
 وفر ِْج عمن فرَّجم كربًة عين. 

 

 اللهم إًن عبيدك، •
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 ال حولم وال قوةم لنا إال بك،
 فال سهلم إال ما سهَّلت،

 وفَّقت، وال توفيقم لنا إال إذا 
 وال رزقم لنا إال إذا منحت، 
 وال ذريةم لنا إال إذا وهبت، 

 بةم لنا إال إذا نصرت، غل وال
 وال جنةم لنا إال إذا رمحت، 

 وال عاصمم لنا إال إذا عصمت، 
 اللهم فخْذ بيدًن، واهدًن، وارمحنا.

 

 اللهم ال معبودم إال أنت، فأعن ا على اإلخالِص يف العبادِة لك،  •
  متفضِ لم إال أنت، فتقبَّْل ُحسنم توكِلنا عليك،وال رازقم وال

 من عندك، وانصرًن على القوِم الكافرين. ، فأيِ دًن بقوٍة وال ًنصرم إال أنت
 

 اللهم إين ال أكتُمكم حديثًا قلُتُه فقد عرفتمُه،  •
 وال خيفمى عليكم عمٌل جنيُتُه فقد كتبمُه مالئكتك، 

 اللهم ال طاقةم يل بعذابك، 
 وإين ْلرجو رمحتك، 

 وأنتظُر عفوك،  
 فال تردَّين،  

 وال خُتزين إذا حاسبتين. 
 

•  ،  اي رب 
 إذا حاسبتين انتظرُت رمحتك،

 وإذا آتيتين كتاّب انتظرُت رمحتك،
 محتك،وإذا ساقين إليكم مالئكُتكم انتظرُت ر 
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 وإذا قبلتم أعمايل انتظرُت رمحتك،
ه،  رابَّ

 إن رمحتكم وسعْت كلَّ شيء،
 وأًن شيءٌ من هذه اْلشياء،

 فْلتمسْعين رمحُتك،
 وْلُتدخْلين جنتمك.

 

 ه! رابَّ  •
ر،  لعبدٌ   كم قد ُعمِ 

 ويظنُّ أنه قربم قطافه،
 وقد أحاطم به اهلم ،

 وهو ال يدري: هل تكرمُه فتدخلُه اجلنة،
 ترميِه يف النار،أم 

 وأنت العدُل الذي ال يمظلم؟ 
 ويدعوكم فيقول:

 اللهم إين غُي واثٌق بعملي أن يبلغين املأمن،
 وال أتكُل على ما عملت،

 وال أرجو إال رمحتك،
 فِوكم ومغفرتك.ُر سوى عوال أنتظ

 اللهم فاغفْر يل،
 واعُف عين،

 وأدخلين جنتكم برمحتك.
 

 اللهم فر ِحنا بفضلك،  •
 وثبِ تنا على هدايتك، 

 وارفعنا بعزَِّة دينك، 
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 وانصرًن بقوِتكم وأتييدك، 
 وامنحنا علًما من عندك، 
 وأِفْض علينا من بركاتك، 

 وأُجرًن ثوااًب عظيًما من عندك.
 

الظاملني اجلبارين املتكربين كما نصرتم نبيَّكم موسى على فرعوِن   صرًن علىاللهم ان •
 عصره، 

 ِم الدنيا،يف يوٍم عظيٍم من أاي
 يف يوِم عاشوراءم املبارك،

 اللهم إنك نصرتم عبدكم موسى وقوممُه بتأييِدكم وكانوا أضعفم من فرعونم وجنده،
 فانصرًن كما نصرهتم، 

 افرة، فقد تكالبت علينا اْلمُم الك
 وأيدهم السفهاءُ من قومنا،

 وال طاقةم لنا هبم مجيًعا.
 ن.اللهم نصركم لعباِدكم املؤمنني اجملاهدي

 
 من استجارم ابهلل علمم أنه املانُع من العذاب، •

 احلائُل بني املرِء واالعتداء،
 القادُر على العطاء.

 وليعلْم هذا املستجُي أنه ال أحدم َيمُر هللا،
 ن الناس،إمنا هو دعاءٌ م

 مث إن شاءم أعطى،
 وإن شاءم منع.

م،  فليعملوا بعمِل أهِل اخلِي ليحظموا برمحِة رهبِ 
 وليبتعدوا عن عمِل أهِل الشرِ  ليتَّقوا عذابه. 
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 فاتتنا أدعيٌة وأذكاٌر كثيٌة يف عهِد الشباب، •

 نات،ولو قرأًن أذكارم اإلماِم النووي جلمعنا جبااًل من احلس
 ولكن كانت مهتنا يف الكتِب اجلديدِة وحدها،

 كتٍب ثقافيٍة متنوعة، فتلقفنا أدعيًة وأذكارًا من هنا وهناك يف  
 بينها ما َل يصح،

 ويف الصحيِح ما يغين،
 وما يؤجمُر عليه أكثر.

 فعليكم ابْلصوِل أواًل:
 أصوِل كلِ  علٍم يف اببه.

 
 اعرْف قيمةم التسبيحاِت من معناها، •
 ا أنك تردُدها بعد كلِ  صالٍة مفروضة،ضائلهومن ف

 ومن كلِ  ما ال يليُق جبالله، تنز ُِه فيها هللا تعاىل من الشرِك ومن النقِص 
 وحتمدُه على نعمِه اليت ال حتصمى،
ُه ومتجِ دُه وتعظِ مُه تعظيًما،  وتكربِ 

 فسبحانم هللا،
 واحلمُد هلل،
 وهللا أكرب.

 
 والدعاة  الدعوة

 
  إىل ديِن هللا وتوحيدِه وطاعته،ُن من الدعوةِ ليس هناك أحس •
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 اليت ترضي هللا تعاىل،والقياِم ابْلعماِل الصاحلِة الزكيِة 
 ولعلَّ اجلهادم َييت يف قمِة هذه اْلعماِل أيًضا،

 فالدعوُة هي الوظيفُة اْلساسيُة لألنبياِء والرسِل عليهم الصالُة والسالم، 
 يقوُل ربُّنا سبحانه:

 .{ِإنَّيِن ِمنم اْلُمْسِلِمنيم  ممِ َّن دمعما ِإىلم اّللَِّ ومعمِملم صماحِلاً ومقمالم سمُن قـمْوالً ومممْن أمحْ }
 [.33: فصلت]سورة 

 
 من خصائِص الدعوِة املباشرِة الكالُم احلي ، •

 فيشعُر الداعي أبحاسيِس ممن خياطبُه ويكلمُه مبا يناسبه،
 وجياوبُه على أسئلته، 
  من صاحِب الدعوة.هبذه اْلحاسيِس وقربهِ  ويشعُر املدعوُّ أيًضا

 املباشرة،ومن خصائِص الدعوِة غِي 
 كالقراءِة من الكتِب واملنشوراِت الدعويِة والثقافية،

 أن املدعوَّ يُقبُل عليها حبريته، 
 فهو الذي يتعرُض هلا،

 ويقرؤها بينه وبني نفسه، 
 اشرة،ويفهم معناها ويتفاعُل معها بدون ضغوٍط أو أتثياٍت مب

 فيكوُن هلذا أيًضا أتثٌي عليه.
 الدعوة. وكلتا الطريقتان تستعمالن يف

 
×××     ×××     ××× 

 
 هناك من َيلُك صفاٍت دعويًة طيبة،  •

 فيؤتمى إىل جانِب ثقافتِه اإلسالميِة قدرًة على احلوار،
 وصربًا على االستماع،

 وقوةم حجَّة،
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 وسرعةم بديهة، 
 ر،مهتمًّا ابْلحاسيِس واملشاع

 وردِة الفعل،
ُد احلديث،   فيعرُف كيف يسدِ 

 ه،وخيتاُر من الكالِم أمهَّ 
 ومن الرأي أمضاه،

 ومن الشاهِد أجوده،
 ومن اْلسلوِب أدقَّه،

 ومن النهِج أقومه.
 

 ب، يلااملهارُة يف الدعوِة غالبًا ما تكوُن يف اْلس •
 يعين كيف توصُل الفكرةم إىل املدعو، 

 ناسِب من نفسه، حبيُث تقُع يف املوقِع امل
 وتؤثُر يف أعماِق شعوره، 

 وتنبُه أحاسيسمه، 
 وجتمُع فكرمه، 
 وتثُي وعيمه.  

 وللمهارِة وتعلُِّم احلواِر يف العالقاِت االجتماعيِة أتثٌي يف ذلك، 
 ونصيٌب يف إثرائه،  

 ومتهيٌد لنجاحه.
 

 عندما ُيسجمُن الدعاُة واملفكرون املخلصون، •
 تملون، و يُرهمبون أو يُقوُيسكمتون أو يُنفمونم أ

 فإمنا يعين هذا إبعادمهم عن ساحِة احلياة، 
 وكتمم أفواههم، 
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 ووقفم إصالحهم، 
 إضافةم إىل تشويِه مسعتهم، 

 وتزييِف دعوهتم. 
 

 قد جيُد املسلُم نفسمُه بني جمموعٍة ال تعرُف للديِن قيمة، •
 فيسمُع كفرًا وطعنًا واستهزاًء ابلديِن أو أهله،

 الدعوة،يف   شجاعةً فإذا أُويتم 
 وقوًة يف اليقني،

 وصربًا على اْلذى، 
 تكلمم وأنكرم ما َيكُن إنكاره،

 وإذا كان فوق طاقتِه خرج.
 

 الدنيا واآلخرة
 

 الدنيا ليسْت سهلة!  •
 إهنا ال تعطيكم شيئًا من مثارها إال إذا أخذْت شيئًا من عمرك، 

 وهكذا حىت يمفىنم عمُرك! 
 وقتك، فاحرْص على أال  هتدرم 

 وال تبذلم عمركم إال فيما ينفع، 
 لئال تغلبكم الدنيا يف صفقتها. 

 
 الكلُّ مشغوٌل يف هذه الدنيا، •

 يف أعماٍل عامٍة أو شؤوٍن خاصة،
 فإذا رأى فسحًة ًنمم أو لعبم أو سهر،

 وهللا تعاىل يقول:
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 [، 7الشرح: {]سورة فمِإذما فـمرمْغتم فمانصمبْ }
 دنيا وأموِر الناس، إذا فرغتم من شواغِل الأي: ف

 فتوجَّْه إىل هللا، 
 واتعمْب يف عبادتِه، 

 واجهمْد يف الدعاِء والتضرُِّع إليه. )الواضح يف التفسي(. 
 وللنفِس حق ،

 ولكْن بقدِر ما يكفيها.
 

 كيف ترتُك الدنيا أيها العبد؟ •
 ترتكها متعلًقا هبا، حزينًا عليها؟

 هبا، أم غيم آبٍه 
 خائًفا من ذنوبك،

 ا برجاِء هللا ورمحته؟لقً متع
 إنه يوٌم عظيٌم من أايِمكم لو علمت،

 عندما تفارُق فراقًا أبدايًّ مكاًًن أمضيتم فيه كلَّ عمرك، 
 وزرعتم فيه خيم ما جادْت به نفسك،

 وشرَّ ما جنتُه يداك،
 وأنت ال تدري أيَّ مساحٍة منهما هي اْلكرب..

، مث ترجو..ومن حقِ كم أن   ختافم
 

×     ××××××     ×× 
 

 ستمعرُبُ هذه احلياةم أيها اإلنسان،  •
 وال بدَّ من هذا العبور، 
 ولكْن كيف وأبيِ  زاد؟ 



84 

 

تم الدنيا إىل الطرِف اآلخِر فلن تستقبلمكم دنيا مثُلها،   إنك إذا عربم
 فهذه كانت للعمِل واالختبار، 

 واآلخرُة حساب، 
 ا عملتم يف الدنيا، وتوزيُع درجاٍت على م

 اب. أو ثو مث عقابٌ 
 

 ال تنسم أنك ضيٌف يف هذه احلياة، •
 فشأُن الضيِف أال  يقيمم عند املضيِف إال قلياًل، 

 وأنت لن تبقمى يف هذه الدنيا إال قلياًل.
 فتزوَّْد ملستقبِلكم يرمُحكم هللا،

 فإنه آٍت ال ريب، 
 القصية،وفيه حساٌب ملا عملتم يف حياِتكم 

 فإنكم َل خُتلْق مهاًل.
 

 ونم فيه )دنيا(،ٌم لن تكسيأيت يو  •
 ولكْن يبقمى احلديُث عنها من ِقبِل أهِلها الذين كانوا فيها،

 وقد صاروا فريقني:
 فريٌق يمنعمُم يف اجلنة، 

 وفريٌق يعذَُّب يف النار.
 
 
 

 الرأي
 

 إذا كنتم تدرُك ابلعقِل فال يعين أن تصيبم يف كلِ  مرة،  •
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 فليست املدارُك كلَّ شيء، 
 ، إهنا ليست كاملة
 بل فيها نقص، 

 وبعُض احليواًنِت ترى وتسمُع أكثرم من اإلنسان. 
هناك مداخالٌت أخرى تتفاعُل مع حواسِ  اإلنساِن وقواُه العقليِة حىت تشكلم الرأيم الصحيح، 

 أوهلا نصوُص الوحي.
 

 العاقُل يدرُك مظانَّ احلكمِة ويعمُل هبا، •
 ويقيُس اْلحداث،

 قوام،وينظُر يف اتريِخ البالِد واْل
 حىت يكونم على وعي وإدراٍك ملا جيري يف احلياة،

 ويستمُع إىل أهِل اخلربِة والتخصِص يف ذلك، 
 ليكملم دائرةم النظِر والفكِر للحكِم على اْلمور. 

 
 عندما يُعرمُض عليك أمٌر توازُن فيه بني السالِب واملوجب،  •

 وبني القبوِل والرفض، 
 وترجِ ُح ما تظنُه يف صاحلك،

 ُه قد يرفضُه غيك، ذي تقبلوهذا ال
 فمصاحلُ الناِس ونظراهتم إىل اْلموِر خمتلفة،

 حسبم عقائدهم، وثقافاهتم، 
 وخلفياهتم الرتاثية، وهواايهتم، وانشغاهلم.. 

 
 الرضا 

 
 رضا املسلِم تبٌع لرضا الربِ  سبحانه، •
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 وقد رضيم لنا اإلسالمم دينًا فنحن نرضمى به وأبحكامِه كما جاءت،
 وال ننقص، ال نبتدُع 

 وال نقوُل لو كان يف ديننا زايدُة كذا أو نقصُه لكان أفضل.
 ال نقوُل وال حنبُّ أن تكونم صالُة الفجِر زايدًة على ركعتني،

 نقوُل وال حنبُّ زايدةم أايٍم على فريضِة شهِر الصوِم لنكسبم أجرًا أكرب، وال 
 بل نقوُل وحنبُّ ما أحبَُّه هللا وقدَّرمُه لنا،

 امُل بني شعبانم وشوال،هُر الكوهو الش
 وحيرُم صوُم يوِم الشكِ  من أولِه وآخره.

 هذا ما رضيمُه هللا لنا،
 ، وهللا ال يرضمى عن شيٍء إال إذا أحبَّه

 وحنن عبيدُه،
 حنبُّ ما حيبُّه،

 ونبغُض ما يمبغضه.
 ومن بغمى الثوابم فإن للخِي أبوااًب كثيًة وعظيمًة يِلُجها من يريد،

 ن شاءم أكثرم من صوٍم وغيه.ضاعُف ملوهللا ي
 

 الرايضة
 

 من قصدم ابلرايضِة التقويةم على اجلهاِد فله أجر، •
 نُِظرم ما يقوُم به من عمٍل يف صحته،ومن قصدم هبا الصحةم والنشاطم 

 ،  فقد يكوُن عادايًّ
 وقد يتقوَّى هبا على املعصية،

 فإمنا اْلعماُل ابلنيات،
 ذي أهدره، هدٍف حوسبم على الوقِت الومن قصدم هبا اللعبم دون 

 ومن شغلتُه الرايضُة عن فرٍض أو واجِب أممث.
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 الرقائق الزهد و 

 
 حطاِم الدنيا ومتاعها ومناصبها،يتعاىلم الزاهُد بزهدِه على  •

 فتكوُن تعاليمُه أجلَّ من أن يرضخم هلا أو يمذلَّ ْلهلها.
 وال يعين الزهُد قلةم املال،

 غنيًّا، بل قد يكوُن الزاهُد 
 إذا استغىنم بنفسيتِه العصامية، 

 وجعلم مبادئُه العليا فوق كلِ  غىًن وهوى.
 

 إذا كنتم زاهًدا يف الدنيا،   •
 فال تنظْر إىل من َل يتزهَّْد نظرةم ريب، 

 فإن الناسم ليسوا سواًء يف طرِق املعيشِة وأساليِب احلياة، 
 ولكِن انظْر إىل عملهم وأخالقهم، 

 وصدِق تعاملهم.
 

 السعادة
 

 السعادُة ال تكمُن يف أموٍر معينة،  •
 بل تكوُن حسبم اهتماماِت الناِس وختصصاهتم وهواايهتم. 

 فالطالُب يمسعُد إذا جنح،  
 والباحث العلميُّ يفرُح كثيًا بنتيجِة حبثِه الطويِل والدقيق، 

 واجلواُد يمسعُد إذا أمعطمى، 
 واْلمُّ تمسعُد وهي ترى أطفاهلا يكربون، 

  مثمرًا، ملزارُع يسعُد إذا رأى زرعمُه أو بستانُه أخضرم او 
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 واملخرتُع يسعُد وهو يرى خمرتعاتِه بني أيدي الناس.  
 وهكذا. 

 وأذكُر من مطالعايت أن فقيًها توصلم إىل جواِب مسألٍة فقهيٍة معقدة، 
 رمبا يف الطالق، 

 فقامم يرقُص من الليِل فرًحا ابجلواب، 
 ! فظنْت زوجتُه أنه ُجن  

 
 احلياة،ال سعادةم حقيقيٌة وكاملٌة يف هذه  •

 أما نقُصها فلنقِص اإلنساِن وموته،
 فال دَيومةم هلا،

 وأما حقيقتها فإهنا حتكي ما بعدها،
 فال بدَّ أن َييتم احلزُن بعد فرح،
 فال تطوُل السعادُة وال تستقر.

 
 ،السعادُة عند املؤمِن غُي السعادِة عند الكافِر يف هذه احلياة •

 قناعته، فكلٌّ يمسعُد حبسِب عقيدتِه ومنهجِه و 
 فالكافُر جعلم من هواُه ومن املاِل إهلني يعبدمها،

 وال يرى السعادةم إال هبما،
 واملؤمُن ليس كذلك،

 إنه يرى يف العبوديِة خلالِق هذا الكوِن وإرضائِه قمَّةم سعادته! 
 
 

 السنة والسرية
 

 ، يف الوحيالكرميِ هي القسيُم الثاين للقرآِن  سنُة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلمم  •
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 نتَّبُع الصحيحم منها كما نتَّبُع القرآنم الكرمي، 
 فكالمها وحي،

 وال يشكُّ فيها إال من كان يف قلبِه مرض.
 

 السيُة النبويُة الكرَيُة تنُي لكم طريقم احلياِة على هنِج اإلسالم، •
 يمة،وحتبِ ُب إليكم رسولم هللا ومشائلمُه العظ

 االقتداءم به عليه الصالُة والسالم،وتعلِ ُمكم 
ُ كيفيةم الدعوِة وأمهيتمها ومراحلمها،  وتبنيِ 

 وتربيكم على التقوى والشجاعِة واخلُلق، 
 وعلى حمبِة الصحابِة رضواُن هللا عليهم،

 وعلى أمهيِة اجتماِع الكلمة،
 وتنفيِذ أوامِر القائِد الصاحل، 
 واهلزَية. وتذكُر لك أسبابم النصِر 

 
 ُة النبويُة تصوُغ شخصيتكم اإلسالمية، السي  •

 وتعلِ مكم كيف تتصرُف يف احلياة،
 مع نفسك،

 ومع أسرتك،
 وجمتمعك،

 والناِس عامَّة،
 وحتبِ ُب إليكم اْلخالقم الفاضلة،

 وحتيُطكم بتارخِيكم العظيم،
 وانتصاراِت اإلسالِم اْلوىل،
 وحتبِ ُب إليكم نبيَّكم الكرمي، 

 الصالِة وأزكى التسليم. فضُل عليه أ



90 

 

 
 الشباب 

 
 كْن يف عزَيٍة من أمرِكم أيها الشاب، •

 فإنك تقدُر على ما ال يقدُر عليه اْلطفاُل والشيوخ،
 فإذا حبثتم عن السهِل وتركتم الصعبم لغِيكم فإنك ضعيُف العزَية،

 أو أًنينٌّ مؤثٌِر للراحة،
 غُي متفاعٍل مع جهوِد اْلمة،

 ذِل نفِسكم من أجلها.بلوغُي مستعدٍ  
 

 تعليُم الشباِب خدمةم اآلخرين، •
 ووضُع برامجم تطبيقيٍة هلم يف ذلك،

 هو روُح الرتبية اإلسالمية،
 القائمُة على التعاوِن على الربِ  والتقوى،

 واستعماهلا يف وجوِه اخلي،
 وهو انطالقٌة اجتماعيٌة حضارية، 

 تناسُب طبيعتمهم احلركيةم الواثبة. 
 

  الشبابيُة مثُل الطاقاِت الطبيعية!تُ االطاق •
ُر من ِقبِل من ال يعرُف قيمتها وال يبايل هبا،  فقد توقمُف أو هُتدم

 فال يكلُف نفسمُه ابلبحِث عنها أو استثمارها وتوظيفها،
 ويكتفي حبمايِة نفسِه ورجالِه دون التفكِر يف حقوِق اآلخرين.

 
 كثيون من الشباِب َيلكون مواهب،  •

 ٍق واسعة،بقوى وآفاويتمتعون 
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 ويتَّقدون محاًسا للمشاركة يف بناِء أوطاهنم والتفاعِل مع جمتمعاهتم،
 ويظنون أهنم سيفعلون الكثيم إذا أهنوا دراساهتم، 

 أو استقروا يف أعماٍل هلم،
 كما كنا نتوهم وحنن يف سنِ هم،

 رم أخرى، حماولٍة هلم إثولكنهم عندما يكربون يصطدمون بعوائقم ومطباٍت يف كلِ  
 حىت يصغرم حجُمهم،

 وتتفتتم آماهُلم،
 وهُتدرم طاقاهُتم، 

 وهبذا ختسُر بالُدهم وجمتمعاهتم.. 
 

 واملرض الصحة
 

 جسُم اإلنساِن ميزاٌن كما خلقمُه هللا وأرادم له:  •
 [. 3اْلعلى: ]سورة {ومالَِّذي قمدَّرم فـمهمدمى}

 الذي جعلم اْلشياءم على مقاديرم معيَّنة، أي: 
 ة، خمصوصم يئاٍت هو 

 ووجَّهم كالًّ منها إىل ما يناسُبها، 
 ...وإىل ما ُخِلقمْت له

ِر له،  فإذا اعتلَّ اجلسُم خرجم عن هذا امليزاِن املقدَّ
 ويعين أن يعاجلم حىت يعودم إىل ما كان.

 فتقديُر هللا للجسِم هو امليزان،
 االعتداُل الذي ينبغي أن يكونم عليه، وهو 

 اولِة إعادِة اجلسِم إىل ما كان عليه من قبل، العاَِل يتلخُص يف حموكلُّ جهوِد اْلطباِء يف
 كما خلقمُه هللا وقدَّرمُه له،

 أو احلفاِظ على ميزاِن اجلسِم لئال  خيتل  )الطب الوقائي(. 
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 ليكِن اْلصح اءُ يف شكٍر لرهبم،  •

،فهناك الكثيُ    من املرضمى يراجعون اْلطباءم أسبوعيًّا أو شهرايًّ
 قطُع عنهم الدواءُ مدةم حياهتم كلِ ها،ال ين وبعضهم

 هذا إذا قدروا على شرائه، 
 ومنهم من يرقُد على السريِر أسابيعم وشهورًا طويلة،

 حتت مراقبٍة ومرتبطني آبالت.. 
 وإنه لمدرٌس وعربة.. 

 
 الصلح

 
 تباغضا، إذا رأيتم أليفني  •

 فاعلْم أن أحدممها َل يتثبْت ليعرفم حقيقةم اْلمر.
 كْن شحَّ عن حقِه لآلخر،ُه ولأو عرفم 

 أو ُجرِحم يف شعورِه وَل يصرْب على أذاه.
 ويف كلِ  حاٍل ال ُصلحم بدوِن عفٍو أو تنازل،

 ولو أُلقيم الفارُق على طرٍف واحٍد لكان جمحًفا،
 ولكْن يكوُن بني الطرفني، 
 وأفضلهما أكثرمها تنازاًل.

 
 
 

 الضعف والكسل
 

 ابردٍة وأجساٍد ال مبالية،لناِس حىت حتيلمهم إىل كتٍل قد تتحكُم العادُة يف بعِض ا •
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!  فال يهمهم إْن مرَّ هبم خٌي أو شر 
 فهم على حاهلم ال يتقدَّمون وال يتأخرون!

 وال يرتفعون وال ينزلون! 
 هؤالِء ال جديدم عندهم،

 نفٌع يُرجتمى منهم،وال 
 فكأهنم بني موٍت وحياة!

 
 اٍت كثية،لو صربتم على الطاعِة حلصَّلتم حسن •

 ولكنَّ كثيًا من الناِس يفضِ لون اهلوى وراحةم النفس؛
 وال يكلِ فون أنفسهم التزاماٍت وسلوكياٍت حسنًة ومفيدة،

 فتفوهتم بذلك آداٌب فاضلة،
 وحسناٌت كثية.

 
 الطاعة

 
 املسلم،أيها  •

 تذكَّْر أنك خملوٌق لطاعِة هللا يف هذه احلياِة الدنيا،
 خلقكم لتعبدمه،

 ذا احلقِ  الذي عليك، متم هبفإذا ق
 أعطاكم أجرتكم الكاملةم يومم احلساب،

 وأعماُلك ينبغي أن تغطيم احلقوقم اليت عليكم يف حياِتكم كلِ ها،
 نه،وجيُب أن تكونم مشروعًة مرضيًَّة حىت يقبلها سبحا

 ومقدَّمًة له إبخالص،
 { رمبِ  اْلعمالمِمنيم ُقْل ِإنَّ صمالميت ومُنُسِكي ومحممْيمايم ومممممايت ّللِ ِ }
 ، [162: اْلنعامسورة ]
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 قْل أيُّها الرُسول: أي: 
 إنَّ صاليت، 

 وعباديت، 
 قرَُّب به، ما أتو 

 يف احلجِ  وغيِه، 
 وحيايت ومويت مبا يقارهُنما ِمن إَياٍن وطاعٍة وعمٍل صاحل، 

 وكسٍب وجزاء، 
 كلُّها مقدَّمٌة هلِل ربِ  العاملني.

 
 هتذُب النفس، طاعُة هللا تعاىل  •

 وحتثُّ على اخلي،  
 ومتنُع الظلمم والفساد،  
 فأيُّ شيٍء أهمُّ منها؟

 املعصية، ومن َل يطِع هللا تعاىل لعبم به الشيطاُن وزيَّنم له
 فعثا فساًدا،
 وفرَّخم شرًّا، 

 فظلمم وأفسد. 
 

 احتماُل دخوِل اجلنِة وارد، •
 واحتماُل دخوِل الناِر وارد،

 محتِه يتفاءُل بوروِد اجلنة،  عفوم هللا وسعةم ر وعندما يتذكُر املرءُ 
 وعندما يتذكُر غضبمُه ونقمتمُه ونكالمُه ابلعصاِة خيشمى ورودم النار، 

 يعمُل مبا يوافُق رضا ربِ ِه،والعاقُل 
 فإنه سبحانُه إذا رضيم رمِحم،

 وإذا أحبَّ عفا. 
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 طاعُة هللا تعاىل فوق كلِ  طاعة، •

، اخلالق، احلاكم،   فهو الرب 
 الذي َيمُر وينهى،

 ويعرُف مصلحةم اخللِق أكثرم من كلِ  اخللق،
 فمن أطاعم هللام فقد أدَّى حقَُّه عليه،

 ستحقَّ العقوبة.ومن َل يطْع فقد خسرم وا
 

 الطبائع
 
 ذوُقكم يف الطعاِم واللباِس خيتلُف عن ذوِق اآلخرين، •

 وكذلك نظرُتكم إىل اجلمال،
 ُق كلِ  الناِس مثلم ذوقي،وال تقْل إنه ينبغي أن يكونم ذو 

 فإن هللا قد خلقمهم خمتلفني يف طبائعهم ومشارهبم وأذواقهم،
 وإذا كان ال يعجُبكم طبُع بعِض الناس، 

 فإن طبعكم وذوقكم أيًضا ال يعجبهم،
 فراِع هذه اْلمورم أثناءم تعامِلكم معهم وتعارِفكم بينهم،

  يتآلُف معهم،ومنهم من ال يعترُب هذه اْلمورم فيصطدُم هبم وال
 وال يعرُف كيفيةم النفوِذ إليهم! 

 
  كلٌّ حيبُّ ما يوافُق طبعمُه ومزاجه، •

 وعادتمُه وبيئته.  
 ولكن ينبغي أال  يتشبثم املرءُ بذلك، 

 فال يدمُع عادًة تتحكُم فيه، 
 حىت يسهلم عليه التوافُق مع اآلخرين عند االختالِط هبم أو السفِر إليهم.  
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 نالظلم والظاملو 

 
 الظلُم موجوٌد يف حياِة البشِر منذ عهِد آدمم عليه السالُم وحىت يومنا هذا، •

 وقلياًل ما يعتربون،
 إنه )حبُّ السيطرة(، 

 و)شهوُة احلُكم(،
ُة الشعوِر ابلقوة(،  و)لذَّ
 اليت متأل النفسم غرورًا، 

 وتنفخها لتحيلمها إىل رغباٍت إجرامية،
 و)الطمُع اخلبيُث( املقروُن ابلظلم،

 ولو كان على حساِب اآلخرين وراحتهم وأمنهم وحقوِقهم.
 

 الطريقم الذي َيخُذ إىل اجلنة،الظلُم يُظِلُم  •
 بل يضُع أماممُه جبااًل وآكاًما، 

 فهو ظلماٌت وعقباٌت وكرابٌت يومم الدين،
 وإزالتها يف الدنيا تكوُن ابلعودِة إىل احلق،

 وإعادِة املظاَِل إىل أهلها،
 أو طلِب العفِو منهم.

 
 الشعوب،الطغاُة واجلبارون والسفاحون هم الذين جيرمون حبقِ   •

 فيدمِ رون وحُيرقون، 
 وحيوِ لون سلمها إىل نياٍن وحروب،

 ومن املؤسِف أن الشعوبم هي اليت تسمُح هلم ابلوصوِل إىل احلكِم غالبًا،
 وتناصرهم يف حروهبم وجرائمهم!
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 كما نرى يف عصرًن هذا!
 

 عقالِء البشر،  بعضِ جملاننُي أفضُل من ا •
 فأذاهم أقلُّ بكثٍي من أذمى جمرميهم،  

 وظلُمهم ال يقاُس بظلمهم، 
 بل ال يقاُل للمجنوِن إنه ظاَل؛ 

 ْلنه ال يفعُل ذلك عن عقٍل وتدبي، 
ُب ويمسرُق بقصٍد وختطيٍط من عقله.  بينما اجملرُم )العاقُل( يمقتُل ويمظلُم ويعذِ 

 
 العبادة
 

 العبادُة ترفُع قدركم عند هللا؛  •
  تطيعُه وختضُع له وحدمُه سبحانه،ْلنكم 

 وهي ُتصِلُح نفسكم أيًضا،
 وختلِ ُصها من شوائِب اْلخالِق الفاسدة،

 واْلمراِض النفسيِة املرهقة، 
 كما جتنِ ُبكم الفواحش،

 إذا كانت خبشوٍع وسكينة. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ِة يف كتابه،هللا تعاىل َيمُر ابلصال •
ُ فرضيتها وأجرم املصلي يف سنَّته،والنيبُّ صلى هللا   عليه وسلم يبنيِ 

 والعلماءُ يذكِ رون إبقامِة الصالِة يف مناسباٍت عديدة،
اِت الصوت،  واملؤذِ نون يُعِلمون الناسم بوقتها يف مكربِ 
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 مث ينبهوهنم مرًة أخرى عندما يُقيموهنا،
 جرها..ويصلي هبم اإلماُم مجاعًة ْل
 فلني وال مبالني ال َيهبون هبذا كلِ ه!ومع كلِ  هذا فإن هناك غا

 وكأهنم َل يقرؤوا،
 َل يسمعوا،

 َل يروا،
بوا فال يلوموا إال أنفسهم.  فإذا حوسبوا وُعذِ 

 
 حرُص املؤمِن على صالتِه وأدائها يف وقتها من تعلقِه هبا، •

 ومن إَيانِه العميِق هبا،
 روضٌة عليه من ربِ ه،خشيةم أن تفوتُه وهي مف

 بدَّ من أدائها.وال 
 فقد عرفم وجوهبا وفضلها وترَبَّ عليها،

 وصارت جزءًا من برًنجمِه اليوميِ  ابستمرار،
 فال جيُد صعوبًة يف إقامتها أصاًل،

 بل يراتُح إليها ويطمئنُّ هبا.
 

 من استهانم ابلصالِة وهي أعظُم ركٍن بعد الشهادتني،   •
 سولِه الكرمِي عليه الصالُة والسالم،  رى من ربِ  العاملني ومن ر استهانم أبوامرم أخ

 ومن حافظم عليها فهو على خٍي عظيم، 
 هنتُه عن املعصية، إذا 

 استقامم هبا، و 
 .كبيويُرجمى له هبا ثواٌب  

 
 ي،فضيلُة صالِة اجلماعِة وثواهبا كب •
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 ا الكساىل،ذكرها العلماءُ وحثُّوا عليها لينبِ هوا الغافلني وينشِ طو 
 نسبُة الذين يصلُّون فرادمى أكثر، ومع ذلك 

 وهذا يفوِ ُت عليهم كثيًا من اْلجر،
 وخيسرون به كثيًا من الفوائِد اْلخرى للجماعة،
 منها تعرُُّف مجاعِة املسجدبعِضهم على بعض،

 وتقويُة الصلِة بينهم، 
،  ومتتدُّ أحياًًن إىل صالِت الزواِج فالُقرَبم

 الرزِق والتعاوِن املايل، عمِل وتوسعِة منافذِ وإىل ظروِف ال
 وهذا التعرُف والتعاوُن يبعُث على الثقِة والتواصي ابحلق،

 وعلى القضاِء على كثٍي من مسبباِت البطالِة واجلرَية.
 

×××     ×××     ××× 
 

 حجَّ ممن حج ،  •
 فعبدم ونسمك، 

 وتنقَّلم ملبِ يًا وخشع، 
 ووقفم وابت، 
 وذبحم وطاف، 

 ويبتهل،وهو يدعو 
 ويرجو من هللا القبول.

 اللهم اغفْر للحجيِج وملن استغفرم هلم.
 اللهم اجعْل حجَّهم مربورًا،

 وسعيمهم مشكورًا،
 وذنبمهم مغفورًا،

 اللهم ال حترمنا أجرهم، 
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 واغفْر لنا وهلم، 
 وتقبَّْل منا ومنهم.

 
 العدل
 

 كْن عاداًل بني أوالِدكم أيها اْلب، •
 الزوج،أيها وبني زوجاِتكم 

 وبني طالِبكم أيها املعلم،
 وبني العاملني واملوظفني أيها املدير،

 وبني املراجعني وعامِة الناِس أيها الوالة،
 فإن للتفرقِة والظلِم والعنصريِة آاثرًا بغيضًة سيئة، 

 تُنذُر بشرٍ  وخيٍم على الفرِد واجملتمع. 
 

 العزة
 

  يف النفس،العزةم عبادُة هللا تعاىل تعلِ ُم املسلمم  •
 فال يركُع ْلحٍد سوى هللا، 

 وال يذلُّ نفسمُه لظاٍَل أو منافٍق أو مشرك،
،  فما قسممم هللاُ له َيتيِه من غِي ذل 

.  وما َل يُقسمْم له لن يناله، ذلَّ أم َل يمذل 
 ولكنُه يمذلُّ لوالديِه وللمؤمنني، 

 فيخفُض جناحيِه هلما،
 نهم: عويكوُن من هؤالِء الذين قالم هللا

 {.  أمِذلٍَّة عملمى اْلُمْؤِمِننيم أمِعزٍَّة عملمى اْلكماِفرِينم }
 [. 54]سورة املائدة: 
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 واهلوى لالعق

 
 العقُل العفُن هو الذي يصرُّ على أمٍر بدوِن دليل،  •

 ويعانُد بدوِن حجَّة، 
 وجيادُل وخياصُم دمورًا وسفسطة،

 وإذا جوبهم حبجٍَّة نفاها من دوِن علم،
 لى كومٍة من املعلوماِت تقليًدا وتعصبًا،يصرُّ عوهو 

 وال يرجُع عنها!
 

 اهلوى يكوُن يف الشهوِة والرغبة،  •
 يعين شهوةم الطعاِم والنكاح، 

 وشهوةم املاِل والوجاهِة واملنصب، 
 كما َييت يف التقليد، 

 وهو االتباُع تعصبًا من غِي فكٍر ونظٍر إىل حجَّة. 
 وكلُّ هذا مذموم.

 
 بمط،اهلوى ال ُيض •

ه،  ولذلك ترى هنجم صاحبِه يتغيَُّ بتغيُّ
 يتنقَُّل من موقٍف إىل آخرم دون قاعدٍة وال برهان،

 بل حبسِب هواه،
 يعين مما كان يهواُه سابًقا إىل هًوى جديٍد تعلَّقم به.

 اُل يكوُن حبسِب شهوٍة أو مصلحٍة أو طلب، وهذا االنتق
 وليس لُنشداِن حقٍ  أو دفِع ابطل،

 ذممُّ صاحبُه وال حُيممُد هنجه.ولذلك يُ 
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من املؤسِف أال  يتنبَّهم املرُء إىل أنه كان على خطأ إال وهو يف اللحظاِت اْلخيِة من  •

 حياته!
 فإنه َل يعْد إبمكانِه إصالحم شيٍء مما فاته،

ُه للبحِث عن احلقِ  واتباعه،وقد    كان إبمكانِه أن يبذلم جهدم
 رِح مع أهله.بدلم الركِض وراءم الباطِل والف

 لقد فاتمُه أكرُب وأهمُّ ما يف احلياة،
 وأفسدم مستقبلمُه بسبِب اتباعِه هواه. 

 
 العقيدة واملبدأ

 
 من وردم ماًء عذاًب صافيًا هنئم به وَل يقبْل غيه، •

 ماًء كدرًا أنفم منه وَل يشربه،وإذا رأى 
 ولكنَّ املشكلةم فيمن نشأ على ماٍء كدٍر عفٍن وألِفمه،

 ْف غيمه،وَل يعر 
رم من كلِ  املياِه غيم املاِء الذي يشرُب منه،  بل ُحذِ 

 فهذا عندما يرى مورًدا صافيًا خيشمى أن يقربمُه أو يمرِدم منه،
 لتقليدم والعادةم والعممى،فإذا تشجَّعم ومسعم صوتم الفطرِة ونبذم ا

 وعزمم على أن يرويم ظمأُه منه،
تمُه وهنئم به وسلَّمم أبفض  ليته. عرفم لذَّ

 وهذا حاُل املسلِم املوحِ د،
 واملشرِك أو امللحِد الظاَِل نفسمه.

 
 أيها اإلنسان، •

 أنت رهنُي عقيدِتكم وأفكارِكم ودوافعك،
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 ومن مث والئكم وأعمالك،
 للتأكِد من صحِة مبدئكم وأفكارك؛فابذْل جهدكم 

،  لتطمئنَّ أنكم على حق 
 وأنكم مهتٍد وعلى صراٍط مستقيم،

  على كلِ  قوٍل تقوله،فإنكم حماسمبٌ 
 وعلى كلِ  نشاٍط تبذله. 

 
 الدفاُع عن املبدأ والفداءُ ْلجلِه َييت بعد انصهاٍر فيه، •

 حبيُث يصُي جزءًا من حياته،
 بل من روحه،

 الوجودم إال به. فال يرى 
 ويرى االعتداءم عليه اعتداًء على روحِه وأرواِح اآلخرين ممن يدينون بدينه،

 حه. ولذلك يمفديِه برو 
 

 إذا أُهينت كرامُتكم ُصِدمتم وُجرحتم وغمضبت،  •
 وليس هناكم أكرُم من ديِن هللا عند املسلم،
 فدافْع عن هذه الكرامِة العزيزِة ما قدرت،

 دوهنا فأنت شهيد.وإذا قُتلتم 
 

 العالقات االجتماعية
 

 من صفاِت املؤمِن أنه يكوُن لينًا يف تعاملِه مع إخوانِه املسلمني، •
 إليهم إذا عاشرهم، فُيحسُن 

 ويساحمهم إذا أخطأوا،
 ويرحُم ضعيفمهم وحمتاجمهم،
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 وجيلُّ كبيمهم وعاملـمهم، 
 وال يتعاىلم عليهم،

 وال يقوُل إال كالًما طيبًا.
 

م اجلانِب ْلخيه، •  املطلوُب من املسلِم أن يكونم لنيِ 
 على أال  ُتستغملَّ طيبتُه لإليقاِع به، 

 رتبَّ على اآلداِب الطيبِة وأخوَِّة اإلسالم،فإن هناك نفوًسا ضعيفًة َل ت
 وهي تنظُر إىل اللنِي والطيبِة نظرةم الضعِف والغفلة،

 وهذا من سوِء نظرها وقلِة عشرهتا مع الطيبني. 
 

 العلم والعلماء
 

 الكرَية:  يةم آلتفسيِه اقالم العالمُة الشوكاين عند  •
نما دماُوودم ومُسلمْيممانم ِعْلماً وملمقمدْ }  [: 15{ ]سورة النمل:  آتـميـْ

 العلم،  على شرفِ  دليلٌ  يف اآليةِ 
 ه، حمل ِ  وارتفاعِ 

 هللا هبا على عباده،  مُ نعِ اليت يُ  النعمِ  من أجل ِ  العلمِ  وأن نعمةم 
 من العباد،  فضالً على كثيٍ  فقد أويتم  هُ وتيم ن أُ وأن مم 

 .شرفاً جليالً  حم نِ ومُ 
 

وهواايت،  •  العلوُم دراسات ٌ

 شهاداٌت ومناصب،و 
 وحضارٌة وقوَّة،
 وتفوٌق وعزَّة،

 واإلسالميُة منها تربيٌة ونظاٌم وتوجيٌه حلياٍة واعيٍة هادفة،
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 وآخرٍة عامرٍة صادقة،
 كما تتميُز اإلسالميُة ابنشراحها للصدر،

 وتبعُث على االلتزاِم اخلُلقيِ  واخلوِف من هللا، 
  العلوِم اْلخرى تُعزمُل عن الرتبيِة واآلفاِق العليا،بينما معظمُ 

 غمى كاملال.وما َل يوجَِّه العلُم ط
 

 شرُف العلِم يف اإلخالِص له، •
 واتجُه يف حفظِه ودرسه،

 وحقُُّه يف العمِل به،
 وزكاتُه يف تعليمِه ونشره،

 وعبقُه يف جمالسه، 
 ومجالُه يف آدابه، 

  الناس. وسالمتُه يف أسلوبِه وحتبيبِه إىل
 

 ال تظنَّ أن الكتابم يروي عطشكم من العلم، •
 العلِم أصاًل،فإنه ال يُرتومى من 

 ولكنُه يمروي جانبًا من نفِسكم العطشمى،
 وستطلُب املزيدم للجوانِب اْلخرى... 

 واملزيدم لالستطالع.. 
 

 رم املرُء يف العلِم عرفم جهلمُه أكثر، كلما تبحَّ  •
 وتواضعم أكثر، 
 ءم أكثر،واحرتمم العلما

 وأدركم أن العلمم حبٌر كبٌي ال يُدرمُك قاعه، 
 ُحكمِه على اْلموِر قدرم املستطاع،وقلَّلم من 
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 لعلمِه خبطورته،
 وعدِم إدراِك كلِ  جوانبها.

 
 من صربم على العلِم ظفرم ابثنتني:  •

 توسيِع املدارِك واآلفاِق بزايدِة الثقافِة واملعرفة، 
 ليت جيدها عامُة البشر، ولذٍة زايدٍة على اللذاِت ا

 وهي لذٌة عزيزٌة ومميزة، 
 وهي اليت حيسُدها امللوُك على العلماء.

 
 يف أسلمِة العلوِم بياٌن لعظمِة اإلسالم، •

 وأن له حكًما يف كلِ  ما يعرُض من نوازل،
 علميٍة واجتماعيٍة وسياسيٍة واقتصادية،

 وم،وفيها تسديٌد ملنهِج العل
  يف غِي خطِ ها،حىت ال تشتطَّ وُتستعملم 

 وخاصًة العلومم االجتماعية،
 اليت تؤث ُِر يف ظروِف الناِس احلياتيِة والفكرية، 

 وكذلك الفنوُن واآلاثُر واإلعالُم واْلدب، 
 وحىت العلوُم البحتُة والتطبيقية، 

 والتحكِم املايلِ  والعسكري !اليت صارم بعُضها ُيستغلُّ للغشِ  والتدمِي والنهِب 
 

 د أهِل العلِم والتحقيق، ثبتم عن •
 أن تصحيحم الكتِب يف أوائِل الطباعِة كان أفضلم من التصحيِح يف عصرًن هذا،

 وقد ال نتجنُب الصوابم إذا قلنا إن حتقيقم الكتِب كان أيًضا كذلك، 
 بصنعٍة حمكمة،فقد عرفنا حمققني كبارًا سابقني شهدْت هلم آاثرهم 

 وعمٍل متقن.
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 ِر عن اجليِ ِد منها هنا وهناكم فيما بعد.وال يعين هذا غضَّ النظ
 ومن املؤسِف أن ترى كتبًا تراثيًة حققها علماُء كبار،

 يُعاُد حتقيُقها من جديٍد ولكْن يف ضعف،
 ومع ذلك تسوَّق! 

 
 أهُل العلِم والدعوِة يتعرفون على الدنيا خيِها وشر ِها،  •

 ْدعوا إىل مواطِن اخلِي فيها،ليم 
روا من شر ِه  ا،وحيذِ 

 فإن بعضم العامِة يلتبُس عليهم احلالُل واحلرام،
 وقد ال يعرفون احلقَّ من الباطل،

 وخاصًة املستجداِت احلضاريةم واْلحوالم االجتماعيةم والفكريةم الوافدةم إلينا، 
 حكمها ويبيِ نوا أمرها،وأهُل العلِم يتعرفون هذه اْلمورم ليعرفوا 

 فال يكونون بعيدين عن اجملتمع.
 

 كلُّ علٍم نورًا،   ليس •
 إمنا هو النافُع منه، 

 وهذا النافُع ينبغي لطالبِه أن يصاحبمُه أمران:  
 اإلخالص، واخلشية،  

 وبدوهنما ال نورم عليه، 
 أعين حىت للنافِع منه؛ 

 ْلنه غُي مقبوٍل منه عند هللا. 
 تصحيُح النية. فيلزُم 

 
 من تكلمم يف علٍم ال يعلمُه ضرَّ وَل ينفع، •
 ْر يف هذا من يصُف دواًء ملرٍض معقَّد،وتصوَّ 
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 وال عالقةم له ابلطبِ  واْلطباء،
 وانظْر كم من الناِس يتكلمون يف اإلسالِم وعلومِه وهم َل يدرسوه،

 وال يعرفون حىت الصالة، أو قراءةم القرآن! 
 

 َل يكْن ذا علٍم فما ميزُة بداهته؟ سريُع البديهِة إذا •
 نعتمُه ابجلديِد من االكتشافاِت بقيم متخلًفا عن أمثاله!وهاوي صنعٍة إذا َل يزوِ ْد ص

 فالعلُم يزيِ ُن كلَّ شيء،
 ويرتقي به ويُلِبسُه ثوبم القبول.

 
 من أسرعم يف اجلواِب فقد يصيُب وقد خيطئ، •

 فيجيُب إجابًة صحيحة،فقد يكوُن سريعم البديهِة عاملًا 
 أو ال يكوُن سريعم البديهِة فيخطئ لسرعِة اجلواب، 

 ومن بطَّأ يف اجلواب،
 فقد يكوُن جلهل، أو لفكر،

 فُيرتمُك وال يـُلمحُّ عليه.
 

 دخلِت الشوائُب كلَّ العلوِم اإلسالميِة تقريبًا،  •
 على مدمى هذا التاريِخ الطويل،

 دِة عليها ونقدها ومتحيصها،منذ أتسيسها، مث االشتغاِل هبا والزاي
  واْلقواِل الشاذة،وهذه الشوائُب من نوِع االجتهاداِت املنكرةِ 

 وأتيت نتيجةم اجتهاداٍت غِي موفقٍة إذا أحسنَّا الظنَّ أبصحاهبا، 
 وال يؤبمُه هبا عند أهِل االختصاص، 

 وإذا ذُكرْت فمن ابِب الثقافِة واالطالع،
 ثقافِة املسلِم إال من ابِب نقِدها والتحذيِر منها.فال تشكِ ُل جانبًا من 

 أو تكوُن أتويالٍت ابطنة،
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 أو أهنا أتيت من املندسِ ني أو املتعاملني غِي املؤهَّلني يف علٍم أو فروٍع منه،
 أو تكوُن ثقافاٍت منبوذًة غريبًة على ثقافتنا اخلالصة،

 كاإلسرائيلياِت املنحرفة، 
 ملشعوذات، واْلساطِي واخلرافاِت وا

 أو تكوُن غزًوا فكرايًّ من خارِج البيِت اإلسالمي. 
 منها يف علوِم العقيدة. وأخطرها ما دخلم 

 وميزاُن القبوِل والردِ  فيها مجيًعا هو كتاُب هللا تعاىل وسنُة رسولِه صلى هللا عليه وسلم،
 مث اجتهاداُت علماِء السنِة املعتربين،

 املقبولني عند عامِة اْلمة،
  اجتهادم أيِ  عاَل.وليسم 

 
×××     ×××     ××× 

 
 لشعِر واْلدِب والنكتة، إذا كانت جمالُس اْلدابِء حتلو اب •

 فإن جمالسم العلماِء حتضرها املالئكة،
 وجتلَُّل بذكِر هللا ورسوله،

 وتعلو ابلعلوِم الشرعيِة املفيدة،
 وال ختلو من أدٍب هادف،

 وشعٍر يف حكمة،
 لغة.وما ُيستمشهُد به 

 
 العاَلُ َينُس بعلمِه الذي بني جنبيه، •

 فأينما ذهبم أمظلَّه، 
 ، ومكتبتُه خزينته

 يرجُع إليها كلما احتاجم إىل حلِ  مسألة،
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 والكتاُب مورده،
 كلما وجدم وقتًا ذهبم إليه ليزدادم علًما.
 ونشاطُه يف دعوته، وتعليمه، وإصالحه،

 كلما وجدم نشاطًا،
 أو رأى حاجة،

 وعلَّم، وأصلح.دعا، 
 

 من صفاِت أهِل السنِة أهنم َيخذون صنوفم العلِم من مجيِع علمائهم، •
 شرِق ويف الغرب، يف ال

 فيأخذون من السمرقندي واجلزري كما َيخذون من اْلندلسي والقلقشندي، 
 ويستشهدون أبقواِل املكي والغز ي كما يستشهدون أبقواِل الطربي والتلمساين،

ُة الوطنيُة( واحلدوُد السياسيُة على بعِض طلبِة العلِم من أهِل السنَِّة يف هذا وقد أثَّرِت )الرتبي
 العصر، 

 فكثيًا ما يقتصُر بعُضهم على علماِء بلدهم وحدمهم!
 وهذا خطأ وتعمٌد ال يليُق أبهِل السنِة وهم طائفٌة واحدة،

 فال يستشهدنَّ أهُل مصرم أبقواِل علماِء مصرم وحدمها،
 يقتصرنَّ أهُل جنٍد على اْلخِذ من علمائهم وحدمهم،وال 

 وال َيخْذ أهُل الشاِم من علمائها دون غيهم،
 هكذا مشرُق اإلسالِم ومغربه، و 

 ومن فعلم ذلك قصًدا فقد تعصَّبم وقلَّدم وتقوقعم وكان ضيِ قم اْلفق.
 

 والسنَِّة على طلِب العلم، كثرُة العلماِء يف اترخينا اإلسالميِ  سببُه حثُّ القرآِن  •
 ورفعُة درجاهتم عند هللا،

 ولرغبِة اآلابِء يف أن يور ِثوا أبناًء علماء،
 ينهم، ليخدموا د
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 ويدعوا هلم.
 

 كثٌي من العلماِء ينأون أبنفسهم عن مناصِب الدولة،  •
 وقد ال يصلحون هلا عمليًّا، 

 وإن أصدروا أحكاًما يف أهلها وعملهم، 
 حلساب، وذلك خلوفهم من ا
 أو لتعلقهم ابلعلم، 

 وخشيةم أن يفقدوا صلتهم به، 
 وما جيدون من لذٍة يف صحبتِه والسهِر معه ومع أهله.

 
 موقٌف مشهوٌد لعاٍَل جهرم فيه ابحلق،  •

 يطغمى على كثٍي من دروسِه وحماضراتِه ومواقفِه اْلخرى، 
 وجيعلُه مشهورًا به، 

 وقد ال يُذكمُر له سواه!  
 ويُقِبُل عليه الناُس ملوقفِه ذاك، 

 ويدوَُّن يف كتِب التاريخ!
 الناُس حيبون الشجاعة،  
 وحيبون املواقفم اجلريئة! 

 
 ِح العاَِل يف أسلوِب تعليمه: من جنا  •

 معرفتُه بطبائِع تالمذته، 
 وإملامُه بظروفهم، 

 وإدارُة احلواِر معهم،
 بقدراهتم العلميِة وتقديرها، إضافًة إىل معرفتهِ 

 وهلم يف ذلك أخباٌر وقصٌص رائعٌة تنمُّ عن علٍم وتربيٍة وأدب، 
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 فيها فوائُد وعرٌب وأُنٌس وعجب! 
 ِب الرتاجِم واْلدِب والتاريِخ والزهِد والرقائق.. يرويها تالمذهتم يف كت

 
 عاَل، بينهمإذا رأيتم جملًسا  •

 وهو ساكٌت وهم يتكلمون،
 أخذوا منه دورم املقاِل وهجروا علمه،فقد 

 فهو جملُس دنيا ال دين.
 

 العلُم زينُة العاَل، •
،  إال إذا تعصَّبم لرأي دون حق 

 أو تنكبم اجلادةم وهو يعلم،
 لمِه الدنيا،أو ابتغمى بع

 أو ساءم ُخلقُه بني الناس،
 أو َل يهتمَّ أبمِر املسلمني،

 أو اختارم الركونم إىل الظلممة.
 

 ءُ ليسوا سواء،العلما •
 فإهنم كاملدرسني واْلطباِء والفنيني،

 وهم يتفاوتون يف علمهم وخربهتم واستيعاهبم لألحداث،
 وحىت يف إخالصهم عند أداِء أعماهلم.

 منه يف جلسٍة فال يعين أنه ال علمم له، ومن َل تستفْد 
 فاجللسُة واجللستان ال ُتذكران يف جانِب علِم املرء.

 
 العلمانية
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 كتاُب هللا هو احلكمم، •
 ولكنَّ العلمانيني واحلداثيني ال يرضمون بذلك،

 بل يريدون قوانني وأنظمًة غربيًة حتكُم بدلم اإلسالم،
 قوٍة ومنصٍب وإعالٍم ودعاية، وهم حياربون الدين بكلِ  ما َيلكون من

 ومن حقٍد وكراهيٍة بشعة،
 م.ضدَّ العلماِء واملفكرين وقادِة اإلسال

 
 مقلدو الغرِب من أبناِء اْلمِة يطبقون مقولةم )تبادِل اْلفكاِر( أبسلوٍب غريب!  •

 فإهنم َيخذون أسوأم ما عند الغرِب بدلم أن َيخذوا أحسنه! 
 ما عرفوا من حضارتنا. أما الغرُب فإهنم َيخذون أحسنم 

 فرٌق بني عقوٍل متحضرٍة وعقوٍل متخلفة!
 

 من شأِن احلداثيني والليرباليني العرب،   •

 أن يغضُّوا الطرفم عن كلِ  مجيٍل رائٍع يف اترخينا اإلسالمي وحضارتنا العظيمة،
 وأن ينبشوا فيها وينشروا أسوأ ما فيها،

وا به املسلمني املعاصرين؛  ليعيِ 
 م ويسوِ دوا اترخيهم، وحيقِ روه 

 يِد وفتوحاهتم اجلليلة؛ولينفِ روا اجليلم املعاصِر من اترخيهم اجمل
 خدمًة ْلساتذهتم الغربيني، 

 وخيانًة لدينهم واترخيهم العظيم.
 

 الذي ال يتبُع دينم اإلسالِم سيندُم كثيًا يومم القيامة، •
 وسيتذكُر كم كادم له يف احلياِة الدنيا،

 ملسلمني،أو استهزأم به واب
 أو َل يباِل بكتاِب هللا وهو يسمُع أنه قوله،
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 وكذلك سنُة رسوِل هللا وسيتُه صلى هللا عليه وسلم،
 وأقواُل وآاثُر العلماِء واملفكرين والدعاِة املسلمني.

 
 العمل الصال 

 
 الذي يؤمُن ابليوِم اآلخِر ينبغي أن يُقِبلم على اْلعماِل الصاحلة؛  •

 حسااًب،ْلنه يعرُف أن هناك 
 وثوااًب وعقااًب،

 ودرجاٍت ودركات.
 ربُّنا سبحانُه وتعاىل:يقوُل 

 {.فمممْن كمانم يـمْرُجوا لِقماءم رمبِ ِه فـمْليـمْعممْل عمممال صماحِلًا}
 [. 110]سورة الكهف: 

 
 تربأْ من كلِ  قوٍل قلتمُه ال يوافُق دينم اإلسالم،  •

 قه، ومن كلِ  عمٍل ليس من شريعِة اإلسالِم وال يواف
 ولتكْن أقواُلكم وأعماُلكم كلُّها خالصًة لوجهِه سبحانه، 

 قبلم وتثابم عليها.حىت تُ 
 

 الغش 
 

مم لكم أحُدهم نصيحًة مبطنًة خبدعة،  •  من صوِر اخليانِة والغشِ  أن يقدِ 
 أن ترتكم عملكم وتعملم يف جهٍة مردوُدها أفضل،  –مثاًل  –فينصُحكم 

 فيعمُل هو يف مكاِنك،
 ْل أنتم العملم املطلوب،وَل حتص ِ 

 أو كان العمُل دونم ما ذكرمُه لكم ذلك )الناصح(.
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 أو ينصُحكم بكيفيِة التصرِف مبالك، 
 فيبُح هو وختسُر أنت، 
 يف صوٍر كثيٍة من هذا.

 
 الفنت 
 

 شروِر الدنيا، تعوَّْذ ابهلل من كل ِ  •
 رم منها وما بطن،والتجئ إليه سبحانُه ليقيمكم شرَّ اْلشراِر وشرورم الفنِت ما ظه

 ال تقرهبا وال حُتْم حوهلا،
 فالبعُد عنها غنيمٌة يف هذا العصِر خاصة،

 الذي انتشرت فيه الفنِت وصارت أمامم اْلبواب،
 وهي إن َل تكْن يف البيِت ففي الشارع،

 يف الشارِع ففي وسائِل اإلعالِم اليت دخلت كلَّ بيت.وإن َل تكْن 
 

 لفنت؟ إىل من يلجأُ املسلمون عند ا •
 أما أهُل الدنيا منهم فيلجؤون إىل الساسِة وأحزاهبم،

 وأما أهُل اآلخرِة فيلجؤون إىل العلماِء املوثمِق هبم،
 ليعرفوا كيف يتصرفون، 

 فإهنم أعلُم بديِن هللا،
 ابحلالِل واحلرام، وأعرُف 

 وال يريدون من وراِء علمهم وُنصحهم مااًل أو منصبًا مثلم الساسة.
 

 الفرح والرتح
 

 إذا نظرتم َيينًا وجدتم من يضحُك ويفرح، •
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 وإذا نظرتم مشااًل وجدتم من يبكي وحيزن،
 وتكوُن أنت مرًة هكذا ومرًة هكذا،

 فهي الدنيا،
 دائًما،اليت ال تدمُع امرءًا يفرُح 

 وال حيزُن دائًما، 
 ولو كان كذلك لبمِطرم أو يئس، 

 وَل يعمْل إال قلياًل.
 

 مسرٌَّة دائمة، ال توجدُ  •
  حزٌن طوالم العمر،وال

 إمنا هو فرٌح وترح،
 وسعادٌة وغم ،

 وضحٌك وبكاء،
 وكلُُّه ابتالءٌ وامتحان،

 ليمخُلصم منه عقيدُة املرِء يف الدنيا،
 وخالقه.وموقفُه من الكوِن 

 
 عندما تكوُن حزينًا جترُّ ذكرايٍت وأحدااًث حزينًة تالئُم نفسك،  •

 فُق سرورك. وعندما تكوُن فرًحا تتذكُر أحدااًث توا
 وليس هذا وذاك كلُّ ما يف احلياة، 

 فقد يكوُن الغالُب يف حياِة املسلِم اجلدَّ واْلحوالم العادية.
 

 إذا لفَّكم احلزُن وجدتم نفسكم منضمًّا إىل بعِضكم البعض،  •
 ملتصًقا ابْلرض، 
 متمسكنًا مقهورًا، 
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 وكأنكم أضعُف خلِق هللا، 
 يك، وإذا فرحتم متدَّدم كلُّ شيٍء ف

 وخفَّْت روُحك، 
 حىت لو كان لكم جناحان لطرتم هبما. 

 وتتغيَُّ نفوُس كثٍي من الناِس يف هاتني احلالتني، 
 أما املؤمُن فإنه ال ييأُس إذا حزن، 

 وال يبطُر إذا فرح،  
 ويعلُم أن له رابًّ قد توكلم عليه، 

 وكتااًب يتوجَُّه به، 
 ورسواًل قائًدا يتأسَّى به.

 
 الفروق
 

 أهُل احلضارِة والقيِم يتنافسون يف اْلموِر العظيمة، •
 يناسُب نفوسمهم الراقية، مبا 

 املتحليِة ابلعلِم والتقدِم واحلضارة،
 وغيُهم يتنافسون يف اْلموِر املتدنية،

 من املسكراِت واجلرائِم واخلالعاِت وسفاسِف اْلمور،
 مبا يناسُب نفوسمهم الشريرةم واملتخلفة.

 
 اْلجُر والثواب،كثُر فيها ُث عن مواطِن العلِم والعبادِة اليت يم هناك من يبح •

 وهناك من يبحُث عن مواطِن العبِث واللهِو واجملوِن لُيمضي فيها فراغمُه وشبابه، 
 وينفقم فيها ماله،

 ال يستواين عند هللا وعند الناس.
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 الذي يسرُح بفكرِه يف أحواِل املسلمني، •
 وأتخُذ مهوُمهم بنفسه،

  برفعِة شأهنم، ويهتمُّ 
 ِت اْلرابح، غُي الذي يسرُح بفكرِه يف صفقا

 أو تصيُِّد الشهواِت احملرَّمات،
 ال يستواين عند ذوي اْللباب. 

 

 أصحاُب النخوِة والشهامِة ال يقبلون االحنرافم والظلم، •
 وتراهم أبطااًل يدافعون عن الديِن والعرِض والوطن، 

 ولو كان فيه ذهاُب أرواحهم.
 خائفني.ينهم وبني آخرين ساكتني أو ًنئمني أو فرٌق ب

 
 يف اجلنِة يمسألون عن درجاِت إخواٍن هلم ورفعِة مكانتهم، •

 وينتظرون زايرهتم،
 ْلهنم ال يستطيعون الصعودم إىل أعلى ِمن درجِتهم.

 وابملقابِل يف الناِر يسألون عن دركاِت جهنم وأصحاهبا،
 ونوِع عذاهبم.. 

 م..وشت انم بني نعيٍم وجحي
 

 الفساد
 

 الفساُد من الظلِم واإلسراف،إمنا يؤتمى  •
 فيعتدي الظاَلُ على آخرم وَيخُذ حقَّه،

 ويسيطُر على مستحقاِت آخرين،
 من أمواٍل وأراٍض ومنقوالت،
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 فيعيُش اآلالُف يف فقٍر وعوٍز نتيجةم هذا الظلم، 
 والظاَلُ مرتٌف متخم.

 آخرين، ائدٍة تعوُد إليه أو إىل واملسرُف يصرُف أضعافم ما حيتاُج إليه دونم ف
 ولو اقتصدم أو وضعها يف مواضعها الستغىن كثٌي من الناس. 

 
 إذا استشرى الفساُد فقد ماتِت اْلمانُة أو كادت، •

 وموُت اْلمانِة يعين عدمم اْلمان،
 وعدُم اْلماِن يعين عدمم العافية،

 وعدُم العافيِة يعين الضجرم والقلقم والفوضى،
 واالنتحاِر والفنت، ىل اجلرائِم وهذا يؤدي إ

 واملزيِد من الفساد.
 

 الفقر والغىن
 

 ال تراتُح نفُس املؤمِن إىل من كان دأبُه احلديثم عن الناِس وأحواهلم املالية، •
 وخاصًة اْلغنياءم منهم،

 فهذا يمدخلُه احلسُد والغيبة،
 وأقلُُّه االنبهاُر بزينِة الدنيا ومتين ما أويتم اْلغنياء،

 {.نما ِمْثلم مما أُويتم قماُرونُ ايم لمْيتم لم يقول:}ه وكأن
 [.  79]سورة القصص: 

 
 

 الفقه يف الدين
 

 الفقُه يف الديِن يعين أواًل معرفةم ما أحلَُّه هللا لكم وما حرَّمُه عليك،  •
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 وما تعرُف به أحكامم التعامِل مع الناِس وأمواهلم، 
 ه، حىت يكونم كلٌّ على بيِ نٍة مما يتعامُل ب

 فال خُيدمُع وال َيكُل حراًما.
 

 أْن تتعلَّمم مسألًة فقهيًة قائمًة بني الناس، •
 خٌي من عشٍر ال جتدها بينهم،

 ولو كانت رايضًة لذهنك،
 وتعليممهم ما يهمُّهم وينفُعهم،فإن إفادةم الناِس 
 فيه أجٌر عظيم، 
 وفائدٌة حمقَّقة.

 
 القرآن
 

  دستورًا للعاملني، القرآُن العظيُم أنزلمُه هللا ليكونم  •
 مادامم هناك إنساٌن أو جان ، 
 فمن آمنم به وعملم فقد جنا، 

 ومن آمنم به وَل يعمْل فقد ظلمم نفسه، 
 ومن َل يؤمْن وَل يعمْل فقد كفر.

 
 القراءة

 
 الكالُم املمنوُع يملقمى رغبًة يف القراءة؛ •

 ْلن النفسم حتبُّ االستطالع، 
 عنه القليل،ومعرفةم املزيِد مما ُيكتمُب 

 فقد جتُد فيه جديًدا،
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 أو َيأل عندها رغبة، 
 أو يزيدها شهوة!

 
 تفهمم الكتابم من نظرٍة أو نظرتني،لن  •

 املطلوُب هو قراءُة الكتاِب بفهٍم وعمق،
 وإىل آخره،

 فإن أساليبم املؤلفني خمتلفٌة يف معاجلِة فكرِة الكتاِب وتوزيِع أبوابِه ونتائجه،
 تلُف استيعابه،وابختالِف موضوعِه خي

 من علٍم إىل نظر،
 ومن فلسفٍة إىل أدب،

 بٍي متخصص.ومن كاتٍب مبتدئ إىل خ
 

 القلم
 

ِت اللسان، • ُت القلِم أقلَّ من زال   قد تكوُن زال 
 فإن اللسانم يقوُل يف حينِه فتنفلُت منه الكلمُة والكلمتاِن فيندم،

 والقلُم يتأَنَّ حىت يكتب،
 فإذا أسرعم روِجعم ما كتب،

 وحُميم ما ال لزومم له قبلم أن يقدَّمم للقارئ.
 
 
 

 والسيادة القوة
 

 ترتقيم برأيكم وحده،لن  •
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 بل مبا اجتمعم معكم من اآلراِء وساندتك،
 وصارت بذلك قوًة عظيمًة لك،

ُه مهما عظمت،  كالشخِص الواحِد ال تكفي قوتُه وحدم
 بل مبا اجتمعم معه من القوى وساندته. 

 
 قُواك، قبلم أن تستجمعم  •

 ،  انِو اخليم يف انطالقتها لئال  تفلتم منكم إىل الشر 
 أقوايءم ولكن ليست لديهم أهداٌف واضحٌة أو مسدَّدة، فإن هناك

 فال يعرفون ماذا يريدون؟ 
روا قُواهم،   أو أهنم مستعدون ْلْن يؤجِ 

!  ولو اسُتعملْت يف الشر 
 على مسمَّى العصاابِت وما إليها،وفتِ ْش يف اجملتمعاِت عن قًوى خفيٍَّة لتعثرم فيها 

 فهي املقصودة،
 باِب وِغرَّهتم،اليت تستغلُّ حداثةم الش

 وبطالةم الرجاِل وحاجتهم،
 ليعملوا معها...

 
 إذا كانت الدولُة قويًة انتشرم مذهبها الفكريُّ والعقديُّ أكثر،  •

 ولو كان ابطاًل، 
 فإذا ضعفْت ضعفم انتشاُر مذهبها، 

 ٌة يف احلياة، فالقوُة هلا مكان
 وقد انتشرم اإلسالُم أكثرم عندما كان هو اْلقوى. 

 
 القيادُة يف احلياِة الدنيا قد تكوُن للمسلِم وقد تكوُن للكافر،  •

 واْلخُذ ابْلسباِب هو عقدُة التمكنِي والقيادة،
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 وهي سنُن هللا يف هذه اْلرض،
 فمن عرفها واستعملها فهو الذي ينتصُر ويقود، 

 ينتصر، ومن أمهلها َل 
 ولو كان صاحلًا يف نفسه.

 ومشيئُة هللا فوق كلِ  شيء.
 

 القيامة
 

 من أتملم يف احلياِة توصَّلم إىل أشياءم كثية،  •
 وعرٍب غزيرة، 

 إذا كان ذا عقٍل وحكمة، 
 ولكنُه سينتهي بتفكيِه إىل هنايتها، 

 وهي فناؤها، 
 مث يفكر مبا بعده.. 

  ليصلم إىل أمهيِة التدبِر والتأمل،
 وضرورِة إكماِل املسيِة إىل ما بعد هذه احلياِة املؤقتة. 

 
 يوُم القيامِة يوٌم خميٌف وإن كانت هناك جنة، •

 فإنه يسبقها أهواٌل تزلزُل اْلركانم ويمشيُب هلا الولدان، 
 وال يعرُف املرءُ مصيمُه بعد،

 وهو خياُف العذابم أكثرم مما يفكُر يف النعيم.
 العافية،نسأُل هللا 

 نرجو منه سبحانه الفوزم والفالح.و 
 

ا تلك اليت تسبُق إعالنم نتيجِة املرِء مبا عملمُه يف احلياِة الدنيا، •  حلظاٌت عصيبٌة جدًّ
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 إما إىل جناِن اخللد،
 وإما إىل هاويِة النار.

 ولو استمرَّ على تذكُِّر هذا حلثَُّه على عمِل اخلي، 
 وملا عصمى إال قلياًل.

 
ُر الكافُر عل •  ى وجهِه إهانًة له،حُيشم

 فقد استهانم أبوامِر ربِ  العاملنيم يف الدنيا وتركها خلفم ظهره،
 وتنتظرُه إهاًنٌت أخرى حىت يستقرَّ يف وسِط النار،

 وَيضيم فيها حياتمُه اْلبديةم ذلياًل معذَّاًب مقهورًا.
 

 الكتاب واملكتبة
 

 الكتاُب هبٌة رابنيٌة يف أصله،  •
 الكتبم ليهتديم هبا الناس،  فهو سبحانُه الذي أنزلم 

 ومنها تعلمم اإلنسان، 
 واستوحمى تقييدم املعلوماِت وحفظها يف الكتب، 

 وجعلها وسيلًة للتعلم. 
ا،   وهي قدَيٌة جدًّ

 وإن اختلفْت يف شكلها حسبم تطورها.
 
 الكتاُب موجاٌت وحمطات، •

 أردتم التاريخم فما أكثره، إن 
 ج،وإن أردتم احلاضرم فحدِ ْث وال حر 

 وإن أردتم الطبيعةم وما فيها فكذلك.
 إنه دائرُة معارف،
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 يعطيكم من كلِ  طرف،
 وحييُطكم علًما ابْلولني واآلِخرين!

 

 الكتاُب يقرِ ُب إليكم الغربم إذا كنتم مشر ِقًا،  •
 مغر اًِب،ويقرِ ُب إليكم الشرقم إذا كنتم 

 واملوسوعاُت تضُع بني يديكم أحوالم العاَل،
 ه. غابرمُه وحاضرم 

 
 الكتاُب إذاعٌة صامتة،  •

 صوهُتا طويٌل مسطَّر، 
 ولساهُنا مسطٌَّح من ورق، 

 من حرب،وحروفُها سوداءُ 
 مفاتيحها بيدك،

 إذا نظرتم إليها تكلمت، 
 وإذا انصرفتم عنها سكتت! 

 
 الكتاُب صحٌن من ورق،  •

 ُوضعْت فيه حروٌف من العلم، 
  واضطراابِت القلب، مث طُبخْت على قالقِل الفكِر ونفثاِت الصدرِ 

 لتنضجم وتكوِ نم كلماٍت ذاتم معىن، 
 ويستعملمها العقالُء فقط. 

 
 الكتاُب جولٌة يف صفحٍة من صفحاِت العلم، •

 وإفادٌة عن أمٍر من اْلمور،
 لفكرٍة جديدة،أو طرٌح 



126 

 

 ومناقشٌة هلا وتعليق،
 أو تنبيٌه إىل خطأ علميٍ  وتصويٌب له، 

 أو حتريٌر ملسألة، 
  ْلطرافها،أو جتميعٌ 

 أو تلخيٌص وتقريب، 
 أو تذكٌي وإرشاد... 

 
 الكتاُب يعطيكم معلومات، •

 وقد يقوُل إهنا صحيحٌة أو ال يقول،
 وقد يوثُق صاحبُه قولمُه أو ال يوثقه،

 وثقافُتكم ومهُتكم العلميُة هي اليت تقبُل أو ترفض،
 من معرفتها سابًقا،

 أو البحِث عنها من جديد.
 يف ذاكرِتكم معلوماٍت صحيحة،  واملهمُّ أن ختزنم 

 ومتيزمها عن غيها مما َل يصح،
 وما أنت يف شكٍ  منها.

 
 الكتاُب صورٌة من الدنيا! •

 ْلنه من عمِل اإلنسان،
 واإلنساُن يعيُش يف الدنيا،

 وبينهم املؤمُن والكافر،
 فيكوُن فيه الكفُر واإلَيان. 

 وفيه الدنيا واآلخرة،
 وفيه اْلبيُض واْلسود، 

 قُّ والباطل،واحل
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،  واحللُو واملر 
 والعاقُل خيتاُر ويوازُن ويقوِ م.

 
 مع أن الكتبم تُقتىنم ْلهداٍف علميٍة يف الغالب،  •

 إال أن القارئ ينظُر إليها أيًضا كهوايٍة وتسليٍة ومتعة، 
 فرتاتُح نفسُه عندما جيلُس إليها وينظُر فيها ويسهُر معها، 

 لفنوِن والرحالت، وخاصًة كتبم اْلدِب والتاريِخ وا
 فيستمتُع ويستفيد. 

 
 قط،الكتاُب ليس ساعةم ثقافٍة ف •

 وال هو هوايٌة ومطالعٌة وحدمها.
 إن آاثرمُه ترتدَُّد يف النفس، 

 وتتقلَُّب يف الفكر،
 حىت تكونم جزًءا من التكويِن الثقايفِ  واملعريفِ  للشخص.

 
 يف العقل، كلُّ كتاٍب قرأتمُه فقد فسحتم له مكاًنً  •

 ذا رضيتم به شاركمُه قلُبكم واطمأنَّ إليه،فإ
 وإذا َل ترضم به احتفظتم مبا شئتم من معلوماته، 

 ولكْن وضعتمُه يف خانِة املرفوِض لدى عقلك.
 

 زبدُة العلوِم يف الكتب، •
 وفيها املوجُز واملفصَّل،

 وفيها قويُّ العلِم وضعيُفه،
 والنافُع والضارُّ منه. 

  وأهله،والتوجيُه يكوُن من الدينِ 
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 والسنَِّة وعلوِم اإلسالم،فهي تُعرمُض على القرآِن 
 وًنشئُة اإلسالِم يقتصرون على ما استوى منها ونفع،

 حىت ال يضرَّهم الضارُّ منها.
 

 الصحبُة مع الكتاِب تعطي آفاقًا أعلى من الثقافة، •
 ونظرًة أوسعم يف املعرفة،

 عندك،وترسِ ُخ قاعدًة يف النفِس تكوُن حمورم الفكِر 
  واحلكِم على اْلشياء.وينطلُق منها تصوُركم للحياةِ 

 الكتاُب ليسم هيِ نًا. 
 ليس حربًا وورقًا إال ظاهرًا.

 إن له اترخيًا طوياًل يف احلياة،
 وأتثيًا عميًقا يف نفوِس البشر،

 ويف تسيِي قوافلهم، 
 وجتييِش جيوشهم. 

 
 الذي ال حيبُّ الكتبم ال حيبُّ العلمم والثقافة!  •

 طويلة،ما الكتُب إال سلسلُة أفكاٍر و 
 وتوضيحاٌت علمية، وعظاٌت دينية، وحملاٌت أدبية،

 وذكرايٌت اترخيية، ونشاطاٌت ذهنية، ومعارُف متنوعة،
 وحتليالٌت سياسيٌة واقتصادية، وتوجيهاٌت تربوية، وتنظيماٌت إدارية،

 وتقييداٌت سلوكية، وأخالٌق عامة، ودراساٌت نفسيٌة وفلسفية،
 اثٌر وحضارة..ٌة وبالغة، وفنوٌن ورايضة، وآولغ

 ومن َل يسعْد ابالطالِع على هذا كلِه أو بعضِه فليس مثقًفا،
 وال أهاًل لنهضٍة أو حضارة..
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 الكتاُب املفيُد هو الذي تشعُر بعد قراءتِه أنك اكتشفتم أمرًا جديًدا، •
 أو تعلمتم حكمًة مفيدة،

 أو أضفتم معلوماٍت ثريًة إىل ثقافتك،
 عرفه، أو تنبهتم إىل أمٍر ما كنتم ت

 أو صححتم به خطأ نشأتم عليه ما كنتم تعرُف خطأه. 
 

 يقاُل للكتاِب إنه نزهٌة إذا كان خفيفم احململ، •
 سهلم االستيعاب،

 ظريًفا طريًفا مؤنًسا،
 ككتِب اْلدِب والرحالِت والفنوِن واملنوعاِت واْللغاِز واملعارِف العامة،

 مكلفة، رحلًة شاقًة أو نزهًة أما غيها فقد تكونُ 
 كالعلميِة أبنواعها،

 والفلسفيِة والدينيِة عامة، 
 واالجتماعيِة والقانونيِة وما إليها،

 فإهنا حتتاُج إىل فهٍم ومتابعة،
 ونظٍر ومقارنة،

 وقد تؤدي إىل إرهاٍق فكريٍ  إذا كانت حتلياًل وتدقيًقا وقراءًة مركزًة ومتتابعة.
 والبحُث والفكر، وهنا يكمُن العلُم 

 والنفُع والفائدة،
 واستخالُص سبِل الرتقي واحلضارِة والعمران.

 
 الكتاُب قد يرقمى إىل أن يكون معلِ ًما يف ظروٍف وحاالت، •

 وبعد حتصيِل علوٍم أساسية،
 فإن اإلنسانم ال يستغين عن فئِة املعلمني،
 وسائِل التعليِم والثقافة،شروحمها وغيها من وهؤالء هم الطلبُة الذين جيدون الكتبم و 
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 ولكنهم ال يستغنون عمَّن يعلِ مهم.
 

 الكتاُب ثروٌة علمية، •
 وهو كالثرواِت الطبيعيِة واملاليِة يُقسمم، 

 ولكنَّ تقسيممُه فريٌد يف اببه،
 فهو أبواب، وفصول، وفروع، ومسائل، ومباحث، ومطالب، وفقرات، ومُجل.

 ،وال مثيلم له يف هذا
  منه.وما ُوجدم فمأخوذٌ 

 
 الكتاُب مظهٌر أيًضا، •

 فإن عليه سمحنةم العلم،
 ويوحي ابجلدِ  واملكانة.

 وهو عصامي ، 
 عليه وقاُر العلم،
 اثبٌت يف مكانه،

 ال يسعمى إليكم ما َل تسعم إليه.
 

 كم استفدتم من الكتِب أيها املسلم؟ •
 وكم ورثتم منها من أجداِدك؟

 سالميِة الرائعة؟ وأنت تفتخُر حبضارِتكم اإلوكم عددتم منها 
 وكم جتملتم هبا وزينتم هبا بيتك؟

 وكم جلستم إليها وأمضيتم معها الوقت؟ 
 كم حفظتم منها وكم نقلت؟

 وكم تعلمتم منها وكم درست؟ 
 وكم خشعتم وذرفتم من الدمِع عندما قرأت؟ 
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 وكم شهادًة أخذتم هبا وتوظفت؟
 كلت؟وكم اتجرتم هبا وعشتم منها وأ

 عليك، إًذا ال تنسم فضلمها
 اهِد خيمها،

 وانشْر أفضلمها،
 وأسهْم يف أتليفها،

 أو شارْك يف متويلها،
 أو أِشْد هبا وأعلْن عنها،

 وهو أضعُف الشكر!
 

×××     ×××     ××× 
 
 الكتاُب مسعُتكم العلميُة ظاهرًا، •

 فكلما كثرْت كتُبكم ووسعْت مكتبتك،
 ووجاهًة علميًة أكثر، أعطتكم مسعًة 

 اهرٌة فقط،ولكنها مسعٌة ظ
 ال متنُح وال تؤكُد علًما لصاحبها،

 وإن َل خيُل اْلمُر من صلٍة ابلعلِم والثقافة،
 حىت توضعم على حمكِ  احلواِر واالختبار.

 
 مكتبُة العاَِل أثيٌة لديه،  •

 حيافُظ على قدَيها، 
 فهي ذكرايتُه اليت صاحمبها ونشأم عليها، 

 ويزوِ دها ابجلديد،  
 بعتُه للعلم، ففيه تواصلُه ومتا
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 ويعرُف مواضعم النفيِس منها، 
 وأين ختتبُئ أوراقُه القدَيُة وفوائدُه وتقييداتُه ومالحظاته، 

 وجينِ بها عبثم اْلطفال، 
 وما تتعرُض له من كوارثم وإعاراٍت وسرقات، 

 وكثيون يرقدون فيها، 
 ليناموا على حبِ ها واحلُلِم هبا، 
 إليها!ويستيقظوا على حبِ ها والنظِر 

 
 التأليفالكتابة و 

 
 ال تسمْع كلَّ ما يقاُل وال تكتبه، •

 فإنه كثي، 
 وحيمُل الصحيحم واخلطأ،

 ولكن اخرت، 
 الباطل،واستغِن ابحلقِ  عن 

،  وابلنافِع عن الضار 
 .  وابلسمنِي عن الغث 

 
 اكتْب ما يُرضي هللام ولو َل يرضم عنه الناس،  •

 وليكْن ذلك يف ظرٍف مناسب،
 ئق،وأبسلوٍب شا

 حىت يُقِبلم عليه الناس،
 وجيدم موقًعا يف نفوسهم،

 ويصادفم رغبًة أو حاجًة عندهم.
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 استخدِم اللفظم ملعناه، •
 الشيءم لذاته،كما تستخدُم 

ده،  فإذا قصدتم به معىًن آخرم فحدِ 
 وأضْف إليه ما تبغاه،

 وبدوِن ذلك ال يكوُن كالُمكم دقيًقا، 
 وال يمبُلُغ معناه،
 ٍح وأتويل.واحتاجم إىل شر 

 
 إذا نقلتم معىن كالٍم ومفهوممُه فال تقْل قالم فالن، •

 فإنكم ال تنقُل كالممُه كما قالمُه هو،
 معناُه أو مفهومه،وإمنا تنقُل 

، فال يكوُن عنيم كالمه،   وقد يكوُن بفهِمكم له وهو حيتمُل مفهوًما آخرم
 وإمنا تقول: قالم ما معناه،

 أو مضموُن كالمِه ومفهومُه كذا.
 كْن دقيًقا يف النقل،

 فإن العلمم أمانة.
 

 إذا كتبتم فقد عرمضتم عقلكم على الناس، •
 واحسْب يف هذا حسابم ثالثة:

 هو أدَنم منكم عقاًل،ممن 
 ومثُلكم عقاًل،
 وأكرُب عقاًل. 

 فال تغرتَّ إذا أعجبم بقوِلكم ممن هو دونكم عقاًل،
 وال تستكثْرُه إذا أعجبم به من هو يف درجتك،

 تغضْب إذا نقدكم من هو أرجُح منكم عقاًل.وال 
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 الكتابُة وحدها ال تدلُّ على مكانِة املرِء العلميِة أو ضعفها،  •

 فقد يكوُن العاَلُ قوايًّ يف علمِه ولكنه غُي متمرٍس يف الكتابة، 
 أو ال يفضِ لها وال يتعامُل هبا. 

 .وغيُه قد يكوُن غيم متمرٍس يف الكتابِة وهو قليُل العلم
 

×××     ×××     ××× 
 

 التأليُف زراعُة قبيلٍة من البشر،  •
 يسمَّون كت ااًب ومؤلفني،

مون   إنتاجمهم يف مواسِم االنتهاِء منها،يقدِ 
 ويطرحوهنا يف أسواِق الكتبيني، 

 فيحصُدها كلُّ من يريُد قراءهتا! 
 

 ظلَّ البستاينُّ يعتين ببستانِه سنوات، •
رُث ويغرُس ويسقي ويقلِ مُ   ويعشِ ُب وينتظر..  حيم

 حىت أينعِت الثماُر وآتْت ُأكلمها.
 بستانِه أن َيكلم من مجيِع مثارِه حىت يشبع،ومسحم ملن أرادم الدخولم إىل 

 ويبقمى فيه ما شاء!
 على أن يدفِع مبلغًا رمزاًي قبلم الدخول،

 ال يزيُد على تعِب ساعٍة أو يوٍم فيه.
 إنه مثمُل املؤلف،

 ِه سنوات،الذي يبقمى مع كتاب
 .تفكيًا ومدارسًة وحتلياًل وتوثيًقا وحتقيًقا وحتريرًا وتصحيًحا وترتيبًا.

ُه الطويلم هذا للقراء... ُم جهدم  مث يقدِ 
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 بسعٍر رمزي، 
 ال يزيُد على بذِل ساعٍة أو يوٍم من جهدِه العلمي!

 
 نقلم اإلماُم السيوطي يف كتابه "املزهر يف علوم اللغة" قولم بعِض العلماء: •

 "املختصراُت اليت ُفضِ لت على اْلمهاِت أربعة:
 خمتصُر العنِي للزبيدي، 

 وخمتصُر الزاهر للزجاجي، 
 وخمتصُر سية ابن إسحاق البن هشام،

 وخمتصُر الواضحة للفضل بن سلمة".
 وكتاُب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، اختصرُه أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي. 

معاين كلمات الناس" حملمد بن قاسم اْلنباري، اختصرُه أبو القاسم وكتاُب "الزاهر يف 
 .الزجاجي

 وسيُة ابن إسحاق وخمتصرُه "السية النبوية" البن هشام معروفان،
 والواضحُة من السنِن والفقِه لعبدامللك بن حبيب، اختصرُه الفضل بن سلمة البجاين.

 
 الكالم

 من فنوِن الكالِم تصريفه،  •
 ولكْن أبساليبم وألفاٍظ أخرى، وهو تكرارُه 

 السامع،حىت يرتكزم املعىن يف نفِس القارئ أو 
 وال يكوُن قد ملَّه،

 وهو يف القرآِن كثي. 
 ومن عيوِب الكالِم التقعُر فيه،

 ه،وهو أن يتعمقم يف أدائِه حىت خُيرجمُه من حد ِ 
 أبْن يتصنـَّعمُه وخُيرجُه من أقصمى حلقه!

 له.فيستبشعُه السامُع ويستثق
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 القوُل البليُغ يؤث ُِر أكثرم من القوِل العادي، •

 مبعىن واحد،ولو كاًن 
 والسبُب هو تقبُل النفِس ملا هو مجيٌل أكثر،

 صورًة ومعىن.
 وعلى غِي هذا القياِس نرى للكالِم العاديِ  أتثيًا وقبواًل أيًضا،

 إذا كان صادرًا عن صدٍق وإخالص،
 بعلمِه وشيًخا مقبواًل يف الساحة. وإذا كان قائلُه عاملًا مشهورًا

 
 اللغة
 

 كلَّ العلوم،اللغُة حتمُل   •
 وكلما كانت املركبُة واسعًة اعتدلم فيها مِحلها واتزنم أكثر،

 واللغُة كذلك، 
 كلما ازددتم هبا علًما ومترًسا استطعتم أن تعربِ م هبا وتنشرم هبا العلومم أكثر. 

 
 لغتنا لغُة الوحي، •

 وكفمى به فضاًل،
 ي أمجُل اللغات،فه

 وأغزرها كلمات،
 لفظًا واشتقاقًا وتصريًفا، 

 وتكوُن بذلك أكثرها صالًحا للتعبي،
 وكانت اللغةم احلضاريةم للعاَلِم كلِ ِه على مدمى قرون،

 واحتفظْت مبكانتها وجالهلا يف قلوِب مجيِع املسلمني،
 وحافظوا عليها ْلهنا لغُة الوحي وأحكاِم الدين،



137 

 

 ْت معظُم اللغاِت القدَية،بينما تغيَّ 
 لها أو نطقها أو مبناها،يف شك

 وتغلَّبْت عليها اللهجاُت احمللية،
 كاللغِة الالتينية.

 وبقيت فصاحُة العربيِة كما هي،
 بفضِل القرآِن الكرمي،

 كالِم ربِ  العاملني.
 

 املال
 

 هما،يكاًن متآخيني يف شباب •
 يتقامسان ما حيصِ النِه من أبويهما من مال،

 استأثرم كلٌّ مباله،فلما كربا واستقال  
 فال يعطيِه لآلخِر إال بسنٍد عند حماٍم أو يف حمكمة،

 أو بشهادِة شهود،
 أو بقسمٍم عظيم! 

 وهذه حاُل كثٍي من الناس!
 وال أبسم هبذا كلِ ِه إذا كان دمينًا،

 ولكنَّ املقصودم املساعدُة واهلبُة واإليثاُر واملروءُة والكرم.
 ن،ِل مكانًة عند اإلنساإن للما

 تعلو على أشياءم كثيٍة عنده،
 واملهمُّ أن يكونم دينُه وأخالقُه يف أماٍن من ذلك.

 املبادرة
 

 لو تفكرم املسلُم يف اترخيه، •
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 لعرفم أن هناك جماالِت خٍي كثيًة كان يستطيُع أن يعملم فيها،
 وهو اآلنم ال يقدُر عليها؛

،  ْلهنا كانت يف مكاٍن معنيَّ
 حمدَّد، يف وقٍت و 

 ومن كان من أهِل اخلِي استطاعم أن يعوِ ضها أبفانني أخرى، 
 ومن َل يتفكْر فيها وَل َيبْه هبا،

 فاْلمُر عندُه سواء!
 

 احملاسبة
 

 املقابالت املهمة غالبًا ما تكوُن تسجياًل ال مباشرة، •
 نظرًا لقيمِة املوضوِع وأتثيه،

 عه.وللمسؤوليِة اليت يتحملها املقابِل م
 فالتسجيُل هنا أفضل؛ 

 ْلنه يُراجمع، 
 ويُعرمُض على مسؤولني من الطرفني. 

 وكالُمكم يسجَُّل كلُُّه أيها العبد،
 وحتاسمُب عليه ما َل ترتاجْع عنه،
 أو تعاجلُه مبا يوافُق احلقَّ والعدل.
 وكلُّ كالِمكم مهمٌّ عند املالئكة،

ا،  هزاًل كان أم جدًّ
 ال يفوهتم منه شيء،

 بم عليه، لتحاسم 
 فتؤجرم أو تعاقمب.
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 املرأة
 

 يقولون إن املرأةم أقلُّ مزاًحا وضحًكا من الرجل! •
 ولكن ينبغي هلا أن تقبلم مزاحم زوجها،

 فإنه من ُحسِن العشرة،
ُد احلياةم الرتيبة،   وجيدِ 

 ويدلُّ على احملبِة والقرِب والتواصل،
 أهلها،وال أتخْذها حساسيٌة زائدٌة عند حديثِه عن 

 و يفعُل كذلك،وه
 وكلُّ أمٍر يفسَُّر يف حدودِه وظرفه. 

 
 املسؤولية

 

 يكوُن املرءُ على جانٍب من املسؤوليِة إذا كان جادًّا يف احلياة، •
 وعلمم أنه يشغُل حيِ زًا يف فراٍغ ينبغي أن َيأله، 

 وأن يعدَّ الُعدَّةم ليكونم أهاًل هلذه املسؤولية،
 العلِم واحلكمة.وعلى جانٍب من 

 
 عاصي والذنوب امل

 
 الذي يقرتُف املنكراِت يشارُك يف إفساِد اجملتمِع اإلسالمي، •

 ويمزيُد فيه من ساحاِت العصياِن لربِ  العاملني،
 ويفتُح طرقًا للشيطاِن ليدخلم منها إىل البيوِت والقلوب.

 
 معاصيكم كلُّها أعداءٌ تعيُش يف داخلك.  •
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 إهنا جراثيُم القلب،  
 وفيوساُت الفكر.  

 ذا َل تتخلْص منها ازدادت حىت تطغى على القلِب وتسوِ ده، وإ
 وجتعلم منه قلبًا آخرم غيم قلِب املؤمن!

 
 من ظلمم نفسمُه بذنٍب فليصلحها، •

ها،  يعين يوقفها عند حدِ 
 فلتنتِه من الذنب، 

 ولتندْم عليه، 
 ولتعزْم على عدِم العودِة إليه، 

 ولُيعلْم أن هللا يقبلم توبةم العبد،
 غفوٌر رحيم.فإنه 

 
 من استقرَّ على رأي وهو يعلُم أنه خطأ، •

 فقد تعمَّده،
 وصارم مسؤواًل عن كلِ  التصرفاِت الناجتِة عنه، 

 ويسجَُّل ذلك يف صحيفتِه حلظًة بلحظة، 
 ويوًما بعد يوم،

 قلعم عن اخلطأ أو َيوت.حىت يُ 
 
 
 

 املوازين
 

 مىت يمغلُب الشكُل املضمون؟ •
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 مم والعقل؟ومىت يمغلُب اجلهُل العل
 حيصُل هذا عندما يتحكُم اهلوى يف املرِء فتتغُي املوازين،

 مثُل بضاعٍة مزجاٍة تكدَّسْت فُأعلنم عنها إبعالٍن مجيٍل فبيعت، 
 معرِض فنٍ  بثمٍن غاٍل ال جلماهلا بل السِم رامسها،ومثُل لوحٍة أقلَّ من عاديٍة بيعْت يف 
 لميِة َل يسوَّْق،ومثُل كتاٍب عاديٍ  قليٍل يف أمهيتِه الع

 فوقَّعم على كلِ  نسخٍة منها )فن اٌن( فبيعت!
 ومثُل هذا يدلُّ على تدين  العقِل وهبوِط القيمم،

 وعلى حتكِم اجلهِل واختالِل املوازين.
 

 النصائح
 

 تفقَّْد دينكم كما تتفقَُّد أشياءك، •
 وانظْر كم كنتم تقرأُ وتصلي وتتصدق، 

 وتدعو أو تعلِ ُم أو جتاهد،
 ارْن ذلك مبا أنت عليه اآلن، وق

 وإايكم أن ينقصم من ديِنكم ما فيه جناُتك، 
 أو رفعُة درجاتك.

 
 ارفْع حاجتكم إىل هللا أواًل،  •

 فقد يقضيها لكم دون واسطة، 
 وهذا أفضُل من أن يطوِ قكم معروُف أحد، 

 ،  فإذا عرفتم أن حاجتكم عند معنيَّ
م لكم قلبمه،   فادُع هللا أن يلنيِ 

  حاجتك.ويليبِ م 
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 إذا جتاذبْتكم أفكاُر اْلصدقاء،  •
 وَل تعرِف الصحيحم من بينها،

 فانفرْد عنهم، 
 وتفكَّْر لوحدك،

 العلماءم العاملني،والزِم 
 والدعاةم املخلصني،

 وامسْع أجوبتهم،
 ففيها البلسُم والشفاء.

 
 جلسُتكم املميزُة واملفيدُة هي عندما تكوُن يف مكتبِتك، •

 ني عقوِل الناِس وعطاءاهتم العلميِة والثقافية،تتنزَُّه فيها ب
 مًعا،أو تكوُن بني يدمي شيٍخ يربيكم على خالِل العلِم واْلدِب 

 أو تكوُن أمامم ًنظرمي والديك،
 تبشُّ هلما وتطيِ ُب قلبيهما ابْلخباِر اللطيفِة فتسعدمها..

 
 إذا كان ال بدَّ من الرحيل،  •

 فاستخْر وارحْل متوكاًل على هللا،
 راضيًا بقضائه،

 فقد يكوُن خيًا من ُمنزمِلكم السابق،
 والرزقم الواسع، ويمكتُب هللا لكم فيه اْلمنم والعافيةم 

 أو يفر ُِحكم بفضلِه وبرمحتِه مبا ال خيطُر لكم على ابل،
 ويفتُح عليكم مبا يفتُح به على عبادِه الصاحلني،

 وهللاُ خُي املـُنزِلني، 
 والعافيةم يف ديِنكم ودنياكم وأهِلكم وماِلك.  واسألُه سبحانُه العفوم 
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ِم القولم يف النساء،إذا أزعجتكم امرأٌة فال  •  تعمِ 
 وتذكْر والدتكم وخالتكم وأختك.

 وإذا أزعجِك رجٌل فال تعمِ مي القولم يف صنفه،
 وتذكري والدمِك وعمَِّك وأخاك.

 إمنا الناُس معادن،
 .ذكراًًن وإًناثً 

 
 النعم

 
 اآلخرين،التحدُث بنعمِة هللا على النفِس ال يُقصمُد به االفتخاُر واالستكباُر على  •

 بل يُقاُل من ابِب الشكِر على النعمة،
 وإظهاِر العبوديِة هلل،

 وتشجيِع اآلخرين على التحلي ابلصفاِت الطيبِة لينالوا هذه النعم. 
 

 النفس وأمراضها
 

 معرفُة النفِس أمٌر مهم؛  •
 هنا تقوُد إىل اإلَياِن وترسخُه يف القلب،ْل

 وجوِد خالٍق هلا.فإهنا من الدالئِل العظيمِة على 
 ولذلك حثَّ اخلالُق سبحانُه على التفكِر فيها، بقوله:

 [. 21الذارايت: {]سورة وميِف أمنُفِسُكْم أمفمالم تـُْبِصُرونم }
 ر، أي: ويف ذواِتكم ما يُدِهُش ويمبعُث على التفكِر واالعتبا

 ِمن ُحسِن الرتكيِب والتوظيِف واْلداء... 
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 والروِح اليت أودعمها هللاُ فيكم، 
 وأسرارِها، وطاقاهِتا، وإدراِكها، 

 وتكويِنكم النفسي ،  
 وتفكيِكم، وتذكُّرِكم...  
 أفال تنظرون فتتفكَّرون،  

 وتعتربون فتؤِمنون؟ 
 )الواضح يف التفسي(. 

 
 ما جتُد أشياءم ال حتتاُج إليها يف وقتها،عندتتأزُم بعُض النفوِس وتتعقُد  •

 وعندما حتتاُج إليها ال جتدها!
 وهذا دليٌل على أن املرءم ال يعرُف ما جيري له يف املستقبل،

 وال ما َيتيه من الغيب.
 يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىل على لساِن رسولِه الكرمِي عليه الصالُة والسالم: 

ْستمْكثـمْرُت ِمنم اخْلمْيِ وممما ممسَّيِنم السُّوءُ غميْ وملمْو ُكنُت أمْعلمُم الْ }  {.بم الم
 [ 188]سورة اْلعراف: 

 ولو كنُت أعلُم املستقبلم ْلكثرُت من عمِل اخلِي وحصَّلُت منافعم مجَّة، أي: 
ْدُت لذلك أكثر،   واستعدم

 ،  والجتنبُت الشر 
 .عتاستطودفعُت عن نفسي اآلفاِت واملضرَّاِت قبلم أن تكونم ما 

 
 جماهدُة النفِس ليسْت سهلة،   •

 فهي تعين تطويعم النفِس على الطاعة، 
 وكفَّها عن املعاصي والشهواِت احملرمة، 

 والنفُس حتبُّ احلرية،  
 وال تستجيُب للتقييِد يف كلِ  مرٍة إال بعد إقناعها ومترينها على ذلك.
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 أهُل العصبيِة الذين يتكلمون وكأهنم غاضبون،  •
 م منزعجون، وجييبون وكأهن

 حالتهم طبيعيٌة ابلنسبِة إىل الذين يعرفوهنم ويعاشروهنم، 
 واملطلوُب منهم أن يكونوا يف السلوِك اْلمثِل مع اآلخرين،

 يف الدراسِة والعمِل والسفر،
 ويكوُن ذلك ابلصرِب والدربِة والكظم، 

ء نفسمُه لكالمٍ   هادئ. فُيمسُك أحُدهم عن اجلواِب قلياًل حىت يهيِ 
  على هذا حىت َيلمفه.ويستمرُّ 

 
 يصعُب التخلُص من مجيِع أمراِض النفس؛  •

 ْلن بعضمها عميق،
 له جذوٌر يف أعماِق النفس،

 وهذه حتتاُج إىل رايضٍة نفسيٍة جادٍة وحامسٍة للتخلِص منها،
 وليس هلا دواءٌ أجدمى من التوبة،

 التوبِة احلقيقية، 
 عودم إىل ما اتبم منه.املرِء وبني هللا أال  ياليت تعين العهدم بني 

 
 

 اهلداية 
 

 هدايُة هللا تعاىل للمرِء ليست يف العقيدِة وحدها، •
 بل يف حتسنِي كلِ  شؤونه،

 من التوفيِق يف عمله،
 والربكِة يف علمه،

 والسداِد يف طريقه، 
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 والعافيِة يف أسرتِه وماله. 
 وكلُّ هذا يكوُن عوًًن له يف دينه،

 ودعامًة إلَيانه. 
 

 ن االوالد
 

 كثُر الناِس َييلون بعاطفتهم إىل أمهاهتم أكثرم من ميلهم إىل آابئهم!أ •
 وهذا ْلسباب؛

 منها تصرُف اْلِب بعقلِه أكثرم من عاطفته،
 وحرصُه على أتديِب أوالدِه حبزم،  

 مما يؤدي إىل التعامِل معهم أحياًًن بشدَّة.
 اْلمِ  معهم ابلعاطفٍة واحلنان.بينما غالُب تعامِل 

 
 مُّ العزيزة، أيتها اْل •

 ، اْلسرةمكانُتِك ساميٌة يف 
 فهي ال تقوُم إال بك، 

 وال تسعُد إال إذا كنِت سعيدًة بني أفرادها، 
 وإذا كنِت مهمومًة فالكلُّ ذو هم ، 

 وإذا كنِت مريضًة فالكلُّ مريض.  
 أنِت احلبيبة، 

 وأنِت الركُن بيننا، 
 وأنِت السالُم واالطمئناُن يف نفوسنا، 

 حلبُّ واْلمل،  أنِت ا
 والسعادُة واهلناء،

 واللطُف واحلناُن والسكن.
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 البقاءُ يف رضا الوالدين ال يكلُفكم كثيًا، •

 إهنا الكلمُة الطيبة،
 وابتسامُة اللقاء،

 وتقبيُل اليد،
 والسؤاُل عن احلال،

 القلب، وتطييُب 
 واْلُنُس واحملبة، 

 والعيشُة احملرتمة. 
 

 م وبرُّهم هبم شيءٌ ال يوصمف!طاعُة بعِض اْلبناِء لواِلديه •
 حىت لو قيلم إهنم يفضِ لوهنم على أنفسهم ملا كملم به وصُفهم!

 وحىت بعد موهتم ال ينسوهنم، 
 بل خيصُّوهنم بصدقاٍت ومرب اٍت عظيمٍة تغطي شطرًا من أمواهلم!

 ويدعون هلم قبلم صلواهتم وبعدها،
 ويف أوقاِت السحمر، 

 دعاِء ليدعوا هلم.بل يتحرَّون أوقاِت استجابِة ال
 اللهم اجعلنا منهم.

 
ُه ويقوُل إنه َل يفعْل له شيئًا،  • ُر والدم  إىل الذي ال يقدِ 

كم صغيًا وعلَّمك،   كفمى أنه رابَّ
 وأنت ال تقدُر على التصرِف بنفسك، 

 وقد أمركم هللا بربِ  والديكم والدعاِء هلما لكوهنما ربَّياكم صغيًا، 
 {.رمبَـّيماين صمِغيًا اْرمحمُْهمما كممما رَّبِ  ومُقل يف قولِه سبحانه:}
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 االنتقاُل من حاٍل إىل حاٍل يف الكرِب صعب، •
 فليالحْظ ذلك اْلبناء، 

 وليرتفقوا آبابئهم وأمهاهتم،
 ال حيبون، وال ُيكرهوهم على ما 

 وإن بدا أنه يف صاحلهم،
 فإهنم يفضلون البقاءم على عاداهتم،

 وما نشأوا عليه.
 

 احلكمالوصااي و 
 

 يعجبين من الشابِ  أدبُه وطموحه، •
 ومن الفتاِة حياؤها وعفافها،

 ومن العاَِل علمُه وخشيته،
 ومن الشيِخ حكمتُه وصربه،

 ومن اجملاهِد إخالصُه وفداؤه،
 الغينِ  كرمُه ومساحته،ومن 

 ومن العامِل بذلُه وأمانته،
 ومن املسؤوِل تواضعُه وإصالحه.

 
  حمبًة وسؤدًدا. ازدْد ِحلًما وصربًا تزددْ  •

 ازدْد علًما ومعرفًة تزدْد ثقافًة ووعيًا. 
 ازدْد ذكرًا وطاعًة تزدْد أجرًا وثوااًب. 

 ازدْد إتقاًًن ودقًة تزدْد جناًحا وقبواًل. 
 

 فاستقم،  إذا آمنتم  •
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 وإذا عرفتم فالزم، 
 وإذا قلتم فاصدق، 
 وإذا مسعتم فتأكد، 

 وإذا قدرتم فاعِطف،
 وإذا حكمتم فاعدل،

 علمتم فعلِ م،وإذا ت
 وإذا دعوتم فارُفق، 

 وإذا جنحتم فاشكر، 
 وإذا أذنبتم فُتب. 

 
 إذا أنعمم هللا عليكم فاشكره، •

 وإذا هداكم فالزْم هنجه، 
 وإذا دعوتمُه فاخشْع له، 

 وإذا وقاكم شرًّا فال تعْد إليه، 
 وإذا ابتالكم فال تظنَّ أنه أهانك. 

 
 ُم وأنت تبقمى جاهاًل.ال تنتظْر من يتعلُم بداًل منك، فإنه سيتعلم  •

 وال تنتظْر من يعمُل بداًل منك، فإنه سيمغىنم وأنت تبقمى فقيًا.
 بذاِت كلِ  فرد. وال تنتظْر من يعبُد هللا ويدعو بداًل منك، فإن العبادةم منوطٌة 

 

 إذا سئمتم فال تقنط،  •
 وإذا رحبتم فال تبطر، 

 وإذا أعطيتم فال متنن، 
 وإذا قدرتم فال تظلم، 

 عتم فال تتهور. وإذا تشج
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 مهما ابتعدم املرءُ عن وطنِه فإنه حينُّ إليه،  •
 ومهما غابم اْلُب عن أسرتِه فإنه يشتاُق إليها، 

 يتذكره،ومهما طالم عهُد التلميِذ بشيخِه فإنه 
 ومهما طالم عمُر اإلنساِن فإنه يستحضُر يف ذهنِه حوادثم يف طفولتِه وشبابه.

 
 وصااي يف أعداد

 

:  اثناِن ال تقلْ  •  هلما أف 
 الوالد، والوالدة. 

 واثناِن أتفَّْف منهما: 
 الولُد املدلَُّل الكسول، 

 والسائُل املتشبِ ُع من املال، 
 فإنه ال حيلُّ له أخُذ ماٍل زايدًة على حاجته، 

 بل ال جيوُز له أخذُه ولو كان حمتاًجا إذا كان قادرًا على الكسب. 
 

 اثنتان ابتعْد عنهما:  •
 ا تصيُبكم بنارها، الفتنة، فإهن

 وجمالُس السكر، فإهنا بدايُة االحنراِف والوقوِع يف الرذيلة. 
 واثنان ابتعْد عنهما: 

 ، فإنه يُعِديك، صديُق السوء
 والظاَل، حىت ال تركنم إليه.

 

 ثالثٌة ال تنزعْج منها: •
 إذا نـُبِ هتم إىل خطأ، فإنه استقامٌة لك.
 نه أزكمى لك.وإذا قالم لكم صاحُب الدار: ارجع، فإ

 وإذا أتخرتم عن السفِر رغمم بذِل كلِ  جهدك، فإنه قد يكوُن خيًا لك.
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 ثالثٌة ال تغضْب منهم:  •

 والداكم إذا أغلظا عليكم يف الكالم، فإهنما ما يزاالن يعترباِنكم صغيًا حتتاُج إىل توجيه.
 كم لُتصلحها،وحمتِسٌب دلَّكم على خطأ بدرم منك، فإنه أهدمى إليكم عيبًا من عيوبِ 

 وآخُر سبقكم إىل رزٍق أو فضيلة، فإهنا قسمٌة من هللا له.
 

 ال ترِم ثالاًث بسوء:  •
، ما َل يظهْر أثٌر منه عليه،   أخاكم

 وصاحلًا ال تعرُف عنه سوى اخلي، 
 وكلَّ من َل ترمُه كما ترى الشمس. 

 أما اْلماراُت فظنوٌن حىت يتحققم اْلمر، 
 تفعم اإلمثُ عن الظن.وكلما قويِت اْلمارةم ار 

 
 ثالثٌة ال تنازعهم عملمهم: •

 إذا َل يشرهبا حلقُه إمثُ بيِعها،ابئُع مخر، فإنه 
 وموظٌف يف بنٍك ربوي، فإنه إذا َل َيكِل الراب أصابمُه غباره،

 وعامٌل مع النساء، فإنه وإن عفَّ َل ينُج من خلوٍة أو زًن عني.
 

 قْف عند أربعٍة وانظْر ما عندهم:  •
 سألكم فتفهَّْم سؤالمه،  رجلٌ 

 وآخُر قدَّمم ِشكايًة فأنصْت إليه،  
 ُب حاجٍة طلبم معروفًا فتفكْر قبلم أن تردَّه. وصاح

 ومبتًلى متضر ٌِع طلبم أن تدعوم له فلعلكم جتتهُد يف ذلك وتدعو له من قلبك. 
 )وقد نظمُه اْلستاذ عبدالرمحن آدم أبو عالية يف تعليٍق له فقال(:

م عجالنم اي رجلُ   بعٍة وانظْر حلاهلُم قْف عند أر   وال ترد هن 
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 وآخُر يشتكي إذ مسَُّه خللُ  من جاءم يسأُل عن شيٍء يطالبُه  
 أنفاسُه وِجاًل يرجو ويبتهلُ   ومن حباجتِه يسعمى ومن بُِليْت 

 كالن وِر تشرُق والت عبُي ذا عسلُ  ذي حكمٌة صاغها حمم د فبدتْ 
 

 ها عن الناس: أربعٌة ال تستطيُع أن حتجب •
 امسك، فهو مكتوٌب يف هويتك. 

 وشكلك، فإنه مباٌح للناس. 
 وعقلك، فإن كالمكم وتصرفكم يدلُّ عليه. 

 ومسعتك، فإهنا ملٌك للناس.
 

 أربعٌة ال تشاورهم:  •
 سفيٌه يضحُك عند اجلد ،

 وغافٌل عن حقِ ِه وعن حقوِق اآلخرين،
 استشارًة منكم أو منه،وكاذٌب ينفي 

 يريُد لكم سوى اخليبِة واخلسران. وعدوٌّ ال 
 ونظمُه اْلُخ الكرمُي عبدالرمحن أبو عالية فقال:

  طائًشا يضحُك دون سبِب  ال تشاوْر أربًعا يف طلِب 
 وكذواب ابلغًا يف الكِذبِ  غافاًل عن شأنِه أو حاجٍة 

 ًما واجتنبِ لكم دْعهْم دائ  وعدوًّا راجيًا كلَّ الض رْر 
 مْن له من ُكُتٍب كالض رمبِ  مجعها من عجٍب ذو حكمٍ 

 
 أربعٌة ال ختْف منهم: •

 املرعُد املزبُد وهو فارُغ الُقوى،
 واملرأُة الزاعقُة الصخوُب ال متلُك سوى لساهنا، 

 والرجُل ال جيرؤ على خماطبِتكم إال إذا أدرتم إليه ظهرك،
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 وممن يتوعُدكم يف جملٍس لستم فيه! 
 فقال: وقد نظمها اْلديب عبدالرمحن أبو عالية

 هْ عوْهو إمَّ املرعُداملزبدُ هْ اي صاحيب من أربع فال ختفْ 
 سوى لساهنا فليسْت تُربكُ      ليست متلكُ  صخوبُ ومرأةٌ 

 ابرزا صارم  عاجزاوعندما تغيبُ يكونُ   ن حبضرةٍ ومم 

 يبطلُ  عند الل قاءِ  وعيدهُ  دوا َل يفعلواومن إذا توعَّ 
 

 أربعٌة ال تقعْد جبانبهم: •
 منكم الكالم، خمرب؛ فإنه يسحُب 

 ومريٌض مؤٍذ يُعديكم مرُضه،
 ومهذاٌر يف الكالِم يضيِ ُع وقتك،

 وامرأٌة تتغنَُّج أمامكم لرتديك.
 

 مخسٌة ال حيبون أن أتخذم من وقتهم،  •
 فإهنم مشغولون على الدوام، 

 ويرون وقتمهم أغلمى من كلِ  نفيس:
 فإنه مشغوٌل بعلمه.العاَل، 

 بِه ما ال َياثلُه عمٌل آخر.والعابد، فإنه يرى يف عبادِة ر 
 والباحث، فإنه ال يتوقُف حىت يصلم إىل نتيجِة حبثه.

 واملنهمُك يف عمٍل خيي، فإنه يفرُح خبدمتِه لآلخرين ويراها فرصًة ال تعوَّض. 
 ربح.واملشتغُل ابلصفقاِت املالية، حىت ال تفوتمُه فرصُة 

 
 كلما كان اجلرُح عميًقا كان التأثُي أكرب،  •

 ت العربُة أوضح، وكان
 أما اخلطواُت العمليُة اليت تتلوها، 
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 من انتقام، أو انتظار، أو مساحمة، 
 فرتتبُط خبمسِة أمور: 

ة، واحلكمة، والتخطيط، والعزَية.    اإلَيان، والغيم
 

 ستٌة ال تعاتبهم يف حاهلم: •
 الرزق، الفقُي الباحُث عن 

 وطالُب العلِم وقتم االمتحان، 
 ائِر احلكوميِة واملوظفني البيواقراطيني أو الالمبالني، والدايُخ بني الدو 

 واملظلوُم الذي جيهُد ليثبتم مظلوميتمُه أو براءته،
 ، اْلسرةوالرجُل الذي تكثُر مشكالتُه يف 

 والقِلُق الذي َل يستقر.
 

 عمرك:ٌة حقَّ لكم أن تقضيم فيها سبع •
 عبادُة هللا،

 واجلهاُد يف سبيله،
 والدعوُة إىل دينه، 

 نشُر العلم، و 
 والعمُل لألسرِة وتربيتها على اإلسالم،

 والتعاوُن مع الناِس على الربِ  واإلحسان،
 واملشاركُة يف تعزيِز قوِة اْلمِة وصنِع حضارهتا.

 
 
 عشٌر ال جتمْع بينها: •

 الغىنم والبطر، 
 والضجر، والفقُر 
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 والعلُم والكسل، 
 والذكاءُ واحليلة،
 والواليُة والظلم، 

 يأس،واهلمُّ وال
 واملاُل والسرف،
 والعنُي واحلسد، 

 واجلماُل والغرور،
 والشجاعُة والبطش. 

 
 الوقت والعمر

 
 فراًغا يف وقتِه فليجعلُه يف العلم:  وجدم من  •

 حضوٌر على شيٍخ أو جملِس علم، 
 أو قراءٌة يف كتاٍب قيِ م، 

 أو زايرٌة ملكتبة، 
 أو حبٌث يف موضوع: اطالًعا أو كتابة. 

 ْر فليعبِد هللا، فإن َل يتيسَّ 
 أو خيدْم جمتمعمُه يف عمٍل خيي، 

 أو َيمْر مبعروف.. أيِ  معروف.
 

 نعم، لنفِس املؤمِن حقٌّ عليه، •
 ويمسكن،فيسرتيُح 

 ولكْن ال أتخذُه راحٌة مستمرة،
 بل يسرتيُح لينطلقم من جديٍد بقوة،

 فإن الراحةم املستمرةم كسٌل وفتور،
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 تماعي .يعين أهنا مرٌض نفسيٌّ أو اج
 واملسلُم مهموٌم هبموِم أمته،

 فكيفم يبحُث عن راحٍة مستمرٍة وأمتُه مكلومة،
 وحمتاجٌة إىل جهوِد أبنائها ومساعدهتم؟ 

 
 ل: الحظُت شيًخا ال عملم له،قا •

 َييت إىل املسجِد القريِب منه يف أوقاِت الصلوات،
 إليهم، لكنه عندما حيسُّ بوجوِد ابعٍة متجولني أمامم الباِب يهرُع 

 فيقضي وقتمُه عندهم أحياًًن حىت تقامم الصالة،
 مث يكملها معهم بعد االنتهاِء منها!

 الصغِر على بيوِت هللِا وتعبَّدم فيها ملا ملَّ أو تضايق،ولو أنَّ هذا الشيخم تردَّدم منذ 
 وملا تركم اإلقامةم فيها إىل أموٍر أخرى تشغلُه عنها،

  أو قرأم كتابه،بل جلسم يف املسجِد فذكرم هللام 
 ووجدم فيه اْلُنسم واْلموبة،

 لكْن يبدو أنه صديُق السوِق واملتجر،
 يتذكُر ذلك وال ينسمى، 

 ا!ويطبُق ذلك عمليًّ 
 

 غُي املسلِم يبحُث عن أيِ  شيٍء َيألُ فراغه،  •
 حىت ال يشعرم ابلقلِق )القاتل(!

 هبا ويهدأم ويسرتيح، فال توجُد عندُه عبادٌة أو ذكٌر أو دعاءٌ أو جنوى ليطمئنَّ 
 فيقرأُ مدٌة ويتلهَّى هبواايت..

 واملناظر، أو خيرُج إىل النوادي واملقاهي واحلدائِق ليى الناسم 
ُه مفكرًا قلًقا وحيًدا.  حىت ال يبقمى وحدم
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 كلُّ يوٍم َيرُّ من عمرِكم يقرتُب فيه أجُلكم أكثر،  •
 سواءٌ عرفتم مىت يكوُن أم َل تعرف،

 نويته،فال تؤخْر خيًا 
 وال تقرتْف معصيًة تلحُّ عليك،

 فإن املوتم لكم ابملرصاد،
.  واحلسابم حق 

 
 الوقف

 

 الوقُف قد يكوُن ثوابُه أكثرم من ثواِب صدقاِت اْلبناء،  •
 فإنه قد يبقمى قروًًن، 

 كما هو حاصٌل يف اترخينا اإلسالمي، 
 ومنه املساجد، 

 فإهنا ال تكوُن إال وقًفا. 
  اخلييِة على ما يبقمى أثرُه زمنًا أطول، فيكُز يف اْلعمالِ 

 وإذا أوقفم اْلبناءُ أعياًًن لوالديهم،  
 فإنه يكوُن نعمم العمل.

 
 اي بين
 

 اي بين،  •
 إمنا هو هنٌج واحٌد فالزمه، 

 فإن هللا خطَّ طريًقا واحًدا يوصمُل هبا إىل اجلنة، 
 هي دينُه الذي ارتضاُه للناس، 

 وال يقبُل غيه،
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ِم ِدينًا فـملمْن يـُْقبملم ِمْنُه ومُهوم يِف اآْلِخرمِة ِمنم اخْلماِسرِينم ومممْن } تمِغ غمْيم اإْلِْسالم  {يـمبـْ
 [. 85]سورة آل عمران: 

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بين،  •

 إذا تعبم والُدكم أو مرضم فأكثْر من مالزمته، 
 فإن عينمُه عليكم عند احلاجة، 

 وإن َل يطلْب منكم ذلك. 
 ينسمى قُربكم هذا،  ولن 

 بل يؤثُِركم هبا، 
 ويفرُح ْلنك صرتم ظهرًا له، 

 ومستنًدا عند احلاجة.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين،  •
 ليكْن قياُمكم وقعوُدكم على استقامٍة وهبمَّة، 

 ال كما يفعُل الكساىل، 
 فيمي أحدهم نفسمُه على اْلرِض وكأنُه هبطم من عٍل، 

دم و  ِة أعضاء، وإذا قامم متدَّ  اعتمدم على عدَّ
 وأحدثم جلبًة وأصوااًت حىت يستقيمم قائًما!

 
 اي بين، •

 فريقني: لو نظرتم إىل زمالئكم لرأيتمهم 
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 فريٌق يلعُب ويلهو،
 يهزأُ ويضحك،

 يكوُن يف اْلسواِق والطرقات،
 وفريٌق جادٌّ يُقبُل على العلم،

 يف مدرسته ويف املساجد،
 ئه،ويساعُد أابُه ويهتمُّ أبشقا

 ويتأدُب آبداِب الكبار،
 وال جيتمُع إال ابْلخيار.

 وإذا اخرتتم فال أظنكم ختتاُر إال خيممها.
 

 اي بين، •
 إذا فرحتم بقدوِم صديٍق لكم بعد طوِل غياب،

 فتذكَّْر فراقمُه اْلخيم الذي لن تلقاُه يف الدنيا بعده،
 واعلْم أنكما ستجتمعاِن إىل احلساِب بعد املوت،

 ان إىل جنٍَّة أو ًنر،وقد تفرتق
 فليكْن لقاؤكما يف احلياِة الدنيا يف حمبَِّة هللا،

 ِة اآلخرة.حىت يظلَّكما ويرمحمكما يف احليا
 

×××     ×××     ××× 
 
 اي بين، •

 كان سلفنا الصاحلُ ينتقون أحسنم الكالم،
 وأمجلم احِلكمِم والوصااي واآلداب،

 وجيمعوهنا يف أسفارهم،
  جيلهم وممن بعدهم،لينتفعم هبا أبناءُ 
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 فخذها من كتب الزهِد والرقائق،
 لتؤدِ بم هبا نفسكم وممن حتب،

 الكتِب وأزكاها للنفوس.فإهنا من خِي 
 

 اي بين، •
 كْن مستسلًما للحق،

 بعد التأكِد منه،
 ليصيم قطعًة من قلبك،

 ال ُتصرمُف عنه إال ابقتالعِه من جسدك،
 وهكذا يكوُن الثباُت على احلق،

 املثِل به! وضربُ 
 

 اعلْم اي بين، •
 أن الطاعةم هي وضُعكم الطبيعي،

 مرضْت نفُسك،فإذا قصَّرتم أو احنرفتم فقد 
 وما عليك إال أن تعاجلها لتعودم إىل وضعها الطبيعي،

 واعلْم أنه ال يُغين قعوٌد عن وقوٍف إال لضرورة. 
 

 اي بين، •
 إذا رفعتم يدكم فإىل السماِء أواًل،

 فضِل هللا مفضولة، فإن كلَّ يٍد دونم 
 وإذا وضعتم يدكم فبيِد ممن أخلصم دينمُه هلل،

 أو خائٍن أو فاسق، وال تضعها يف يِد ظاَلٍ 
 ويُدُك عضٌو منك،

 وأنت مسؤوٌل عن كلِ  جارحٍة فيك،
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 وال متتدُّ إال إذا تلقَّْت إشارًة من رأسك.
 

 اعلْم اي بين، •
 أن احلياةم ترتاوُح بني السهولِة والصعوبة، 

 وُن هناكم يسر، فيك
 ويكوُن عسر، 

 حىت َيشيم املرءُ يف دربِه ويتوقفم مرات،
 ويتدبر، ليتفكرم 

 وينظرم يف احلقِ  والواجب،
 واحلاضِر واملستقبل،

 واحلياِة واملوت،
 فيعيم ويعترب، 

 ويتبصَّرم قبلم أن خيتار، 
 ولياجعم نفسمُه بني كلِ  مدِة وأخرى.

 
 اعلْم اي بين، •

 ياِة كثية،أن العربم يف هذه احل
 ولكن الناسم َيخذون ابلقليِل منها،

 ولذلك تكثُر أخطاؤهم، 
 ًضا من عجلِة اإلنسان،وهذا أي

 وقصِر نظره، وطمعه، 
 وسوِء تدبيه،

 والمباالته، 
 ومثِل هذه الصفات. 
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 اعلْم اي بين، •
 أن حظَّكم من هذه الدنيا هو ما كتبمُه هللا لك،

 فال تذلَّ نفسك،
 ِض الدنيا، وال تتهافْت على عرم 

 فما َل يكْن من حظِ كم لن تناله،
 وما كان من نصيِبكم نلته،

 والقناعُة زين،
 والطمُع شني.

 ونظمُه عبدالرمحن أبو عالية فقال:
 إىل اْلبدِ  دْعهُ  يف طمعٍ  والش نيُ  اي أخي شرفٌ  إن  القناعة زينٌ 

 وال ِغيمِ يأيت بالريثٍ واحلظُّ  للدنيا وحمتقمرٍ  كم وما مهومُ 
 حىت  وإْن كنتم ذا جدٍ  وذا ِخربمِ  نعمْ  ال يدنو إليكم  كم لغيِ وما 
 والدررِ  والت حصيلِ  َيسى على املالِ  رجاًل  عليكم إذْن وال تكنْ  هوِ نْ 

 موٌت ولو مننا على القمرِ  فالذ لُّ  وال تِعْش غيم حمفوٍف بعز تِه
 

 اي بين، •
 ال تقعْد بدوِن عمل،

  اْلعمال،واعلْم أن مساعدةم اآلخرين من أجل ِ 
 والتدرُب على الدعوِة واجلهاِد أجرُه كبي، 

 علِم كذلك، وطلُب ال
 واْلمُر ابخلِي واإلصالِح مثله،

 وذكُر هللا وقراءُة كتابِه عمٌل تؤجمُر عليه بقدِر ما تقوُل وختشع. 
 ومبجرِد أن تنويم فعلم اخلِي عند خروِجكم تثاُب عليه،

 ولو َل جتْد شيئًا تفعله!
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 اي بين، •
 إذا نظرتم إىل أسفلم وجدتم ماًء وطيًنا وبشمرًا،

 نظرتم إىل أعلى وجدتم مشًسا وقمرًا وطيًا،وإذا 
 ونظُركم إىل العلياِء ال يُلغي طينيتك،

 فهي واقعيُتكم اليت ال تستطيُع أن تنطلقم إىل أفٍق أعلى إال منها.
 وإذا َل تكْن قاعدُتكم قويًة َل تستطيْع أن تنطلقم أصاًل.

 
 بين، اي  •

  مهارُتكم يف الدعوِة تعين تنوعم أساليِبكم فيها،
 وإبداِعكم يف املداخلِة واحلوار، 

 ويف اختياِر اْللفاِظ واملصطلحاِت واملوضوعاِت املناسبة، 
 وجذِبكم لصاحِبك، 
 ويف سرعِة بديهِتك، 

 وجتاوِز العقباِت واملفاجآِت اليت حتدُث أثناءم الدعوِة واحلوار. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، •
 بعدما تفشُل ال عندما تنجح،تُعرمُف عزَيُتكم القويُة 

 فالنجاُح كثٌي يف حياِة الناس،
 ولكنَّ القويَّ ممن إذا سقطم قامم إبرادٍة أقوى وكأنه َل يسقط!

 
 اعلْم اي بين، •

 أن شأنم اإلنساِن هو السعُي يف اْلرض،
 ليكتشفم نعمم هللا وسننمُه فيها، 
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 نها ويتقوَّى هبا،ويستفدم م
 عليها. هللام  ويشكرم 
 ان أكثُر وقتِه اجللوسم والكسلم والضحكم والكالم،ومن ك

 فشأنُه أن يكونم من املتخلفني عن الساعني فيها،
 ومن املؤثِرين هواهم على حقوِق اآلخرين.

 ٌة لقومهم،سخريوهؤالِء عالٌة على الناِس و 
 وبطُن اْلرِض خٌي هلم من ظاهرها.

 
 ،بيناي  •

 فكريٍ  أو عمل،يف البيِت بدوِن جهٍد جلوُسكم 
 أو متضيُة وقِتكم فيما ال خيم فيه،
 وأمُتكم مكلومٌة وأحواهُلا مضطربة،

 مقبوٍل منك،غُي 
 جنٌب منك، أو كسل، أو ال مباالة،فإنه 

 أو ضعُف إَيان،
 عنكم هذا اللباس،فانفْض 

 إىل خدمِة أمِتكم مبا تقدُر عليه.وابدْر 
 

 ،اي بين •
 اخلي،ال تكْن عائًقا يف طريِق 

 وإذا رأيتم صديقكم يهمُّ بعمٍل جادٍ  فيه نفٌع لآلخرين،
 فال تستصغْر مهَّته، 

 وال تُثنِه عن مشروعِه الطيب، 
 ال تتهكْم به وال حتوِ لُه إىل ُمزاح، 

 بل شدَّ أزره،
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 وساعده،
يتِه ومهَّتِه وحبِ ِه لنفِع اآلخرين.  وكْن مثلمُه يف جدِ 

 
 ين، اي ب •

 ال تسخْر ممن هو أدَن منكم ملمكًة ومكانة، 
 أو مجااًل ومرتبة، 

 فإن هللا قادٌر على أن يسلبم منك ما ميَّزكم به يف حلظة، 
 فتصبحم أدَنم منه.  

 واعلم أن املفاضلةم بني الناِس هي ابلتقوى، 
 وليست ابملاِل والصورة.

 
 اي بين، •

 املصلحني العظماء،من  ال يبلغنَّ بكم الغروُر أن تتصوَّرم نفسكم 
 ولكْن إذا قدرتم على إصالِح أصدقائكم الذين ِمن حولك،

 وهم يف درجاٍت علميٍة خمتلفٍة وطبائعم متباينة،
 فاعلْم أنك مرشٌَّح للدعوِة واإلصالح،

 إذا اتبعتم علمك،
 وترقيتم بثقافِتكم واجتماِعك.

 
 اي بين، •

 إذا فكرتم قريبًا فبأهِلكم وأقرابئك، 
 حقًّا عليك، فإن هلم

 وإذا فكرتم بعيًدا فبأمِتكم ومستقبلها،
 فإهنا هي اليت حتضنك،

 وأنت عزيٌز بعزَّها، 
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 وذليٌل بذهلِ ا.
 ولتكْن مرتدِ ًدا يف تفكِيكم بني هذا وذاك،

 فإهنما يكفيانك،
 وَيآلِن كيانك. 

 
 اي بين، •

 أمواِل املسلمني وأعراضهم كما حتافُظ على ماِلكم وعرضك،حافْظ على 
 هم إخوٌة لكم يف الدين،ف

 وقد تمفديهم بروِحكم إذا رأيتم اعتداًء من الكفاِر عليهم،
 وهم يكونون لكم كذلك، 

 فليس هناك أوثُق من عروِة اإلَياِن اليت عقدها هللا بني عبادِه املؤمنني. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، •
 ال ختاطْب أخاكم الذي يمكرُبكم خماطبةم الندِ  للند ،

 سْح جمااًل لتقديره، اف
 احرتاًما للعمِر الذي يمعلوكم به،

 عك،متاًما كما تريُد أن يكونم أخوكم الذي يمصُغركم م
 على اْلدِب واالحرتام، اْلسرةُ وحىت ترتَبَّ 

 حُيرتمُم فيها الكبي،
 ويُعطمُف على الصغي.

 

 ،اعلْم اي بين   •

 يف هللا،  نكم لستم وحدكم إذا كان جبانِبكم أٌخ خملٌص حيبُّكم أ
 فإنه يواسيكم عند املصيبة، 
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 ويعيُنكم عند احلاجة، 
 ،  بل يفديكم بروحِه إذا هامجكم عدو 

 فاعرْف قيمةم الصديق،  
 وال تفر ِْط فيه إذا عرفتم إخالصه. 

 
 اي بين، •

 ال تعجْب إذا رأيتم صديًقا لكم حيزُن أو يبكي، 
 فإن البيوتم أسرار، 

 ال تعلُم ما بداخلها،
 لقم أبيه،فال تعلُم خُ 

 وال ما حيدُث بينه وبني والدته،
 وأحواهلم املالية،

 وعالقتهم أبهلهم أو املسؤولني عنهم يف عملهم أو مع جياهنم، 
 ومشكالٍت هلم معهم يف أرٍض أو ِعرٍض أو أثٍر أو مال... 

 وامحِد هللا على العافيِة يف أسرتك..
 

 اعلْم اي بين، •
 ُب لكم رًضا وطمأنينة،أن كراهيتكم ْلخيكم املسلِم ال جتل

 والتغاضيم هو الذي جيلُب لكم النورم والشفاء،ولكنَّ العفوم واحلِلمم 
 وإذا كرهتم فاكرْه فعلمه، 

 أما شخصُه فقد يكوُن طيبًا،
 وإذا كانت له سيئٌة فإنه ال شكَّ ذو حسنات.

 ومن عملم سوءًا فال يعين أنه سيٌء يف كلِ  شيء،
 لك السوء،كما ال يعين أنه يبقمى على ذ

 إليه. فال تبقم أنت على نظرٍة سلبيٍة 
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 اي بين،  •

 َيكُن أن تتعرَّفم على أشخاٍص آخرين من غِي أصدقائكم املصطفمني، 
 لتطَّلعم على طبائعهم وثقافاهتم وتوجهاهتم احلياتية، 

 لتكوِ نم هبا خربًة حلياِتِك العمليِة وأساليِبكم الدعويِة وقيادِتك االجتماعية، 
 ال َيكُن أن تقودم من ال تعرفهم.فإنه 

 
  اي بين، •

 إذا أتسفتم على ضالِل صديٍق لكم وهجرِه لك، 
 فإنه غُي متأسٍف عليكم وعلى أايمِه معك، 

 لقد غلبمُه اهلوى، 
  ،  وركبمُه الشر 

 فال يرى إال ما يراُه أعواُن الشيطان،  
 والغارقون يف الشهوات.

 
×××     ×××     ××× 

 
  اعلْم اي بين، •

 أن خيم جليٍس لكم هو رجٌل صاحل، 
 يعلِ ُمكم كتابم هللا، 

 ويؤدُبكم أبدِب رسوِل اإلسالم، 
 وينصُحكم ويوصيك، 

 ويغرُس يف نفِسكم حبَّ اإلسالم، 
 وحبَّ اجلهاد، 

 وحبَّ العلِم وأهله.
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 اي بين،  •

 اقرأ علومم الشريعِة على العلماء، 
 العارفني،  واقرأ يف البيِت أخبارم علماِء اإلسالمِ 

 وأولياِء هللا الصاحلني، 
 وزهِدهم ورقائقهم، 

 لترتَبَّ على اخلشيِة مع العلم، 
 فإنه ال خيم يف علٍم ال يقوُد إىل اإلَياِن واخلشيِة وااللتزام.

 
 اي بين،  •

 ه، ذا أمسكتم أبوِل العلِم فال تفلتإ
 حيُث ركض،  وراءهُ واركْض 

 ،  وأحبْر إليه حيُث أحبر
  معه كنتم طالبًا له ومتابًعا شأنه، كلما جريتم و 

 وارتقْت نفُسكم وازَّينْت ابلعلِم ومسمْت ابملعرفة.
 

 اي بين،  •
 نضوُجكم الفكريُّ َييت بعد املرحلِة اجلامعية، 

ماِت علوٍم عديدٍة فيما سبق،   فتكوُن قرأتم مقدِ 
 مث يتفتُح عقُلكم عندما تتعمُق يف جماِل التخصص. 

 ٍة أنك تتعلُم أشياءم جديدة. وسرتى يف كلِ  مرحل
 ولن تنتهي رحلُتكم الفكريُة والزايدُة يف العلِم واملعرفِة إال حالم موتك!

 
 اي بين، •

  بكم العمر،حاوْل أن تستفيدم جديًدا كلما امتدَّ 
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 من أحكاِم ديِنكم وآدابه، 
 وحاضِر املسلمني ونوازهلم،

 وأخباِر العلِم والعلماء،
 يف الشرِق والغرب، 

  يكونم ما تعلمتمُه سابًقا كمحفوظاِت ترددها وال تتدبرها،حىت ال
 فإن لكلِ  جديٍد وقفًة ونشاطًا وحتريًكا للفكر،

 وجتديدم عهٍد ابلعلِم وأهله. 
 

 اعلْم اي بين، •
 أن القراءةم يف الكتاِب غُي تصفِح الشابكة،

 فالكتاُب أفكاٌر مرتبٌة يف أبواٍب وفصوٍل ومباحثم ومسائل،
 ا من التمهيِد إىل الفكرِة وأدلتها ونتائجها،تنتقُل فيه

 حىت جتتمعم عندكم ثقافٌة متكاملٌة يف املوضوع،
 أفكاٌر متفرقُة وفوائُد مشتتٌة ومعلوماٌت متنوعٌة وأخباٌر حمتملة،أما الشابكُة ف

 كأحاديِث املوائِد وجمالِس اْلصدقاِء وسهراِت العائلة،
 فال تفضِ ْل على الكتاِب ما هو دونه،

 وخْذ من الكتاِب ضروراِت العلِم ومناسباته،
 ومن الشابكِة الثقافةم املفيدة..

 
 اي بين، •

 كتااًب فال ترمِه وكأنك ختلصتم منه،إذا قرأتم  
 ولكن أكرمُه بقدِر ما استفدتم منه،

 وإكرامُه بنشِر أهمِ  ما فيه،
 وابإلعالِم عنه، 

 ، مث وضعِه يف مكاٍن تعرفُه من مكتبِتكم للعودِة إليه
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 أو التذكِي به لضيوفك. 
 

 اي بين،  •

 ذا كتبتم فاكتْب يف جديد، إ
 العلِم أو أحواِل الناس،مما حيدُث يف جنباِت 

 أو حقِ ْق قدَيًا ذا فائدة،
 أو أمحِكْم ما فاتم أهلم التحقيِق إحكامه،

ُه لتحببمُه إىل الناس،  أو امجْع شواردم العلِم وفوائدم
 وتفتحم شهيةم البحِث عندهم، 

 تربطهم برتاثهم وثقافتهم اإلسالمية.  أو
 

 اي بين، •
 علماِء زماِنكم جيًدا،اعرْف من كان قريبًا منكم من 

 حىت إذا نزلْت نوازُل أخذتم أبقواِل املخلصني منهم،
 العاملني بشرِع هللا ولو كرهم املغرضون،

 وإايكم وممن يركُن إىل الظاملني،
 ويقولون بقوهلم ولو أغضبوا ربَّ العاملني.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اعلْم اي بين، •

 قوِة اإلَياِن ورسوخِه يف القلب،أن الثباتم على املبدأ دليٌل على 
 وأن أمثالم هؤالء هم الذين يضحون أبنفسهم يف سبيِل هللا،

 وهم الذين يدعون إىل دينِه بشوٍق ورغبة، 
 ولو أدَّى ذلك إىل تلِف أنفسهم، 
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 يله،وهم الذين ينفقون أمواهلم يف سب
 وال يُبقون عندهم إال ما يكفيهم منها.

 
 اي بين، •

 حياتكم ستنتهي،إذا عرفتم أن 
 وآمنتم أبنك ستحاسمُب على ما عملت،

 قادكم هذا إىل اإلحساِن يف العمل،
 والبعِد عن الظلِم والغشِ  واملعصية،

 حبًّا يف الطاعة،
 وخوفًا من احلساب،
 فكْن كذلك اي بين،
 صحيفِة أعمالك. لرتمى خيًا ترجوُه يف

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بين، •

 بضعٍف وتكاسٍل فاستمدَّ من هللِا احلولم والقوة،إذا شعرتم 
 وقل: ال حولم وال قوةم إال ابهلل،

 وإذا غلبتكم وساوُس وشكوٌك فتعوَّْذ ابهلِل من الشيطاِن الرجيم، 
 وإذا رأيتم حوادثم ومرضمى وجرحمى فامحِد هللام على العافية، 

 واسألُه املعافاةم الدائمة،
  أن يتمَّ اجتماعمكم على خي،وإذا اجتمعتم ابْلهِل فاسأِل هللا

 وأن جيعلمُه صلةم رحم،
 وأن حيفظمكم، 

 وجيعلمكم من أهِل اآلخرة،
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 وجيمعمكم يف جنته.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين،  •
 اعمْل على تربيِة نفِسكم بنفسك، 

 ِل عليه، بعد االستعانِة ابهلل والتوك
 فعلِ مها موافقةم احلقِ  ولو كان مرًّا، 

 وفتِ ْت عنادمها كما تفتِ ُت حجرًا بقوة، 
 فإن النفسم إذا عاندْت كمرُبت. 

 
 وصييت إليك اي بين،  •

 أال  ُتضِعفم الدينم يف أسرتك، 
 فقد ربيُتكم على مبادئ اإلسالِم وفضائله،

 ، وألزمُتكم حضورم حلقاِت القرآِن سنواٍت طوااًل 
 فكنتم من بعُد قرةم عنٍي واحلمُد هلل،

 فكْن مع أوالِدكم وبناِتكم كذلك،
 وال تكْن سببًا يف ضعِف الديِن بينهم؛

 لصاحلهم، 
 ولصاحِلك، 

 ولصاحِل أمتك.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين،  •
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 علِ ْم نفسكم النظامم وااللتزام، 
 فإن النفسم حتبُّ الفوضى.  

 احضْر يف الوقت،  
 خالٍص أثناءم الدوام، واعمْل إب

 وال تنصرْف قبلم انتهائه. 
 واحرتْم أصدقاءكم ليحرتموكم وحيبوكم وال ينغِ صوا عليك.

 
 اي بنيت

 
 اي بنيت،  •

 تباديل مع أخواتِك أخبارم املسلماِت من اْلقلياِت خاصًة وأحواهلمن ، 
 ورمبا اضطهادمهن، 

 وجرحم كرامتهن، 
 وآاثرمُه النفسيةم واالجتماعية، 

 مشاركًة يف أحزاهنن ، 
 والشعوِر أبحواهلنَّ وما يقاسينه،

 وكم هو صعٌب على الفتاِة املسلمة.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بنيت، •
 رتكي آدااًب مجيلًة تعلمِتها من والديك،ال ت

 وهي غُي موجودٍة يف بيتِك اجلديد،
 فإن مجالم اْلدِب يبقمى مشعًّا يف النفس،

 وحيافُظ عليه وينشره.  مادامم صاحبُه يرويهِ 
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 اي بنيت، •

 كوين طيبةم القلب، 
 نظيفةم اللسان،

 بعيدًة عن اللعناِت والشتائِم وألفاِظ السوء، 
 الكالِم ابهلواتِف فإنه عادٌة سيئة،وال تكثري من 

 َيخُذ من وقتِك، 
 ويسجَُّل عليِك، 

 ويؤخرِك عن عملِك وواجباتك،
 ضل،ليكْن اهتماُمِك برتقيِة نفسِك إىل اْلف

 وبرتبيِة أوالدك، 
 كوين قدوًة حسنًة هلم حبسِن أدبِك وطيِب كالمك،

 وهللا حيفظك.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بنيت، •
 كلُّ خٍي حبَّبُه إليِك ديُن اإلسالم،  املعروُف هو

 واملنكُر هو كلُّ شرٍ  حذَّرِك منه،
 فكوين من أهِل اخلِي واملعروِف لتفلحي وتفوزي،

 واملنكر،  وإايِك والشرَّ 
 فإن مآلمُه خميف. 

 
 اعلمي اي بنيت،  •

 مهما قالم لِك جارُتِك وصديقتك، 
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 فإن عندِك مقياًسا ال يُطومى، 
 وميزاًًن ال يمغيب، 

 وهو دينك، 
 فاعرضي كلَّ شيٍء َيتيِك على هذا امليزاِن العظيم، 

 والقسطاِس املستقيم.
 

 اي بنيت، •
 ال تطمعي فيما ال خيم فيه،

 ِك منه من أموِر الدنيا،وال فائدةم ل
 فإن الكمالياِت زايدٌة عن احلاجة،

 الدنيا لُيشبعوا هنممهم منها،جيمعها أهُل 
 ولكنهم ال يشبعون. 

 
 اي بنيت،  •

 انظري كم يركُض الناُس وراءم اللباِس والزينة، 
 وهي ال جتلُب علًما وال ُخلًقا وال مروءة،

 بل هي شكلياٌت ومظاهُر تبلمى بعد حني،
 هللا امرءًا متسَّكم مبا يبقمى،فرحمم 

.  وَل تغرَُّه زينٌة تفىنم
 

 اي بنيت،  •
 هذه الدنيا للمسلِم والكافر، 

 ولكن ينبغي أن خيتلفم عملهما فيها، 
 فإذا تشابهم عمُلهما فقد خسرم املسلُم أيًضا! 

 فاجتهدي يف رضا ربِ ك، 
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 وال تقلِ دي كافرًا، 
 وال تنظري إليه نظرةم إعجاب! 

 
 ، اي بنيت •

 اصمدي يف وجِه الرايِح العاتية، 
 اآلتيِة من جهِة الشرِ  والفتنة، 

 فإن اخلفيفةم منها أتخُذ اخلفيفاِت من النساِء يف دينهن ، 
 الرقيقاِت يف إَياهنن ، 

 املتساهالِت يف التزامهن ، 
 اللوايت ال يصمدنم أمامم شائعٍة فتدو ِخهن، 

 أو لوثٍة فُتمرضهن ، 
 ن .أو صرعٍة فتمصرعه

 
 اي بنيت، •

 تضرَّعي إىل هللا تعاىل أبن حيفظمِك وحيفظم أسرتمِك الصغية،
 فإن آفاِت الدنيا كثيٌة وخطية،

 والعاقُل يطلُب النجاةم منها،
 يُبتلمى هبا.ويبتعُد عن الفنِت واملنغصاِت حىت ال 

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بنيت، •

 اِل اجملتمع،دعوُتِك بني بناِت جنِسِك يُطِلُعِك على أحو 
 وما يشغُل اجلانبم النسائيَّ من اآلراِء واهلموِم والتطلعات،

 وما يشجعهنَّ على االستجابِة أو َينعهن ،
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 وتضعني بذلك خطًة أحكمم يف الدعوِة بينهن ،
 الواقِع والتجربة. وتتسلحني مبنطِق 

 وأكثري من القصِص واْلمثاِل واحلوادِث يف حوارِك معهن ،
 جاوبنم معها، فإن النساءم يت

 ويتأثَّرن هبا،
 ويردِ دهنا يف جمالسهن ،

 ويكتبنها يف مدوًَّنهتن .
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بنيت، •
 قد تعجبني من انتشاِر الفنِت ودخوِل الناِس فيها،

 املعاصي وتلبُِّس الناِس هبا،وكثرِة 
 وهذا ْلن الشرَّ كثي، 

 وأهُل الشرِ  هلم الشوكة، 
 اِة أكثر،وأتثيهم يف احلي

 وأهُل اخلِي والفالِح أتثيهم أقل . 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بنيت، •
 عندما تصربين وتتحملني أخطاءم اآلخرين،

 فإنه فضيلٌة فيِك وليس ضعًفا منك،
 مني ُرشًدا،وإنِك بذلك تُلهم 

 وُتطفئني نيانم غضب، 
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 وتوقفني نزاعم فُرقة. 
 

 اي بنيت، •
 احلياُة تعاون،

  مصغرٌة من احلياة،صورةٌ  اْلسرةُ و 
 فتعاوين مع زوجِك على ما فيه خيكما وخُي اْلوالد،

 وليصرْب كالكما وليعُف إذا حدثم نزاٌع أو سوءُ تفاهم بينكما،
 فإن الوفاقم قريٌب منكما.

 
 اعلمي اي بنيت،  •

 أن احلياةم الزوجيةم ليس كلُّ أايمها سهاًل، 
ا،   ولكنها تمسهُل على من طلبت رضا رهبِ 

 لكْت سبيلمه، وس
 وأحبَّْت هنجم الوفاِق واحملبِة والسالم، 
 وَل تتخِذ العنادم واخلصومةم هلا سبياًل.

 
 اي بنيت، •
 ال تيأسي من صالِح زوجك، 

 أموٌر ال يُظهُرها،فقد تعتلُج يف نفسِه 
،  ويتصارُع فيها اخلُي والشر 

 وال تدرين مىت يكوُن انتصاُر اخلي،
 ازدادْت قوَُّة اخلِي عنده، ولكْن كلما زدتِه نصائحم 

 حىت أتيتم حلظُة االنتصار،
 وقد تكوُن مفاجئة،

 ولكنها تكوُن مجيلًة ومفرحة،
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 بعد طوِل دعوٍة وصرٍب وانتظار!
 
 اعلمي اي بنيت، •

 متابعتمِك أخبارم العلماِء والعاملاِت وتصفحم مواقعهم وأجوبتهم،أن 
 هو متابعٌة للعلم،

 كاِم الشرعيِة يف النوازِل واملستجداِت احلضاريِة واالجتماعية،وحرٌص منِك على معرفِة اْلح
 مما جيعُلِك متواصلًة مع اْلحكاِم الشرعيِة اجلديدة، 

 املناسبِة لزمانِك وواقعك،
 عوًًن لِك على تربيِة أوالدِك وما يهمهم من شؤوِن العصِر يف ضوِء الدين،وليكونم ذلك 

 نذ نشأهتم، وليكونم نضوُجهم الفكريُّ إسالميًّا م
 وحمصَّنني ضدَّ االحنرافاِت الفكريِة والتهويالِت اإلعالميِة واْلكاذيِب اإلعالنية.  

 
 اعلمي اي بنيت أن حتصيلم العلِم مهمٌّ لك، •

 ْلنِك أكثُر اندماًجا واهتماًما أبوالدِك من والدهم
 ،اْلسرةوهم مغرمون ابْلسئلِة ما داموا صغارًا ويف كنِف 

 ومعرفًة دينيًة وتربوية، قافًة مما يتطلُب منِك ث
 حىت تتمكين من اإلجابِة على أسئلتهم وتوجيههم،

 ولينشؤوا على ديِن اإلسالِم وثقافتِه وتربيته. 
 

 اي بنيت،  •
دي أساليبم الرتبيِة مع أوالدك،   جدِ 

 ونوِ عي طرِق التفاهِم معهم، 
 ابلنظِر إىل طبائعهم، 

 وحبسِب املتطلباِت احلياتيِة اجلديدة، 
 َيلُّوا،  حىت ال
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 وحبِ يب إليهم اآلدابم الطيبة،  
 واْلخالقم احلسنة،  

 لينشؤوا عليها، 
 ويتتبعوا أثرها،  

 ويلتزموا هبا.
 

 اي بنيت، •
 جزاءُ اإلحساِن هو اإلحسان،

 فإذا أحسنِت إىل أوالدِك حبسِن الرتبية، 
 أحسنم هللاُ إليِك مبا شاءم من كرمِه وسعِة رمحته،

 ويف اآلخرة. يف احلياِة الدنيا
 

 اي بنيت، •
 إجناُزِك الكبُي يف هذه احلياة،

 عندما ختر ِجني أوالدمِك على مستًوى عاٍل من الرتبيِة والوعي،
 ليكونوا طاقاٍت بشريًة وبُناة،

 يسهمون يف رفِع رايِة الدين العظيم،
 ويكونون أمناءم أقوايءم يف بناِء جمتمعهم ووطنهم اإلسالمي.

 
 اعلمي اي بنيت، •

 أوالدِك مثاُر تربيتِك وتربيِة والدهم، أن 
 وما فاتِك من أتديبهم ينبغي أن يكملمُه والُدهم،

 وما فاتُه ُتكملينِه أنت،
 فاملسؤوليُة موزعٌة بينكما،

 ومتابعُتهم وتقوَيهم ِمن ِقبلكما،
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 فما كان منهم من تصرفاٍت فمن مدرستكما على الغالب، 
 واستدركي اْلمرم وهم صغار،

 ربوا صعبم التحكُم فيهم. فإهنم إذا ك 
 

 اي بنيت،  •
 أنِت أعلُم بشؤوِن اْلوالد من والدهم،  

 فإذا رأيِت احنرافًا يف أحدهم وَل تقدري على عالجه، 
 فأخربي أابُه بذلك، 

 فإن له أسلواًب آخرم يف أتديبه، 
 قد يكوُن أصلحم له ولألسرة.

 
 اي بنيت، •

 إن املرأةم نصُف الدنيا،
 ها ابلغُة اْلمهية، ولو علمْت أن مدرستم 

 إىل درجِة أهنا قادرٌة على عمارِة اجملتمعاِت وإسعاِد أهلها، 
 أو ختريبها وحلِ  الشقاِء هبا،

 ملا اختارْت غيمها،
 ولدافعْت عنها دفاعم املستميت، 
 وحلاربِت الرجلم إذا ًنفستُه فيها،

 ولكْن لعبم هبا الرجال،
 اللعبة،وقبلْت هي هذه 

 ٍة هلا يف احلياة.فخسرْت أفضلم مكان
 وهذا يف الغرِب ويف أسٍر متفرجنة،
 وهللا حيفظنا وما بقيم من آدابنا،

 فتمسَّكوا هبا،
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 وعضُّوا عليها ابلنواجذ.
 

 اي بنيت،  •
 انوي اخليم يف زايراتك، 

 وابتغي اإلصالحم يف جمالِس النساء، 
 وال تكثري من الكالِم فيها، 

 وال ختاصمي، 
 فاسكيت حىت هتدأ املعركة،  وإذا اختلطِت اْلصواتُ 

 مث تكلمي هبدوء، 
 فإنه يُنصمُت إىل الكالِم اهلادِئ بعد الصياِح والضجيج،

 وله موقٌع يف النفس. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بنيت، •
 ليكْن لقلبِك تعلٌق بزاويِة البيت، 

 سجادُتِك ومصحفك،حيُث 
 وتناجيه، فانتزعي أوقااًت من ليلِك وهنارِك لتجلسي وتذكري هللا

 وتقرئي كتابمُه وتعبديه، 
 فإهنا نعمم اْلوقاُت اليت ُتشرُق فيها روُحك،

 وُيضيُئ فيها قلُبك،
 وتمدمُع فيها عيُنك.
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 اي ابن أخي
 

 اعوجَّ أو ُكسر، اعلْم اي ابنم أخي أن أيَّ عضٍو يف اإلنساِن إذا ُشلَّ أو  •
 فإنه ال يقوُم بوظيفتِه كما ينبغي،

 يه حىت يُعاجلمم ويعودم إىل ما كان،ويبقمى معوَّقًا ف
 وإذا بقيم دونم عالٍج فقد زمِمن.

 وهكذا املسلُم إذا احنرفم يف اجملتمع،
 فإنه ال يقوُم بوظيفتِه اليت أمرمُه هللاُ هبا كما ينبغي،

 ابملعصيِة حىت يعودم إىل رشدِه ويستقيم. ويبقمى منحرفًا مبتًلى 
 

 اي ابنم أخي، •
 ذاءكم وراءكم وكأنكم حترُث حراًث،إذا مشيتم فال تسحْب ح

 وال تضرهبا ابْلرِض وكأنكم تدكُّها دكًّا،
 ولكْن قصًدا، 

ُر رِجاًل،  ال تؤخِ 
 وال تقطُع نعاًل،
 وال جتلُب نظرًا. 

 
 اي ابنم أخي، •

 ترفعم صوتكم وتزعجم اآلخرين،إبمكاِنكم أن تضحكم دون أن 
 فقد يكوُن بعُض ممن حوِلكم مفكرًا حزينًا،

  عهٍد مبصيبة،أو حديثم 
 وآخرون حيبون اهلدوء،

ضُر لعلٍم وأدٍب وفائدة،   وغيُهم حيم
 وال حيبون أن يعلوم صوُت الضحِك على وقاِر اجمللس،
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 وعلى وجاهِة أهِل العلِم فيه.
 

 اي ابنم أخي،  •
 ِو والضجيج، ال تكثْر من اللغ

 فإنه دأُب املشوِ شني على غيهم،  
 ليُلهوهم عن اجلدِ  يف أمورهم، 

 أو هو فعُل غِي الواثقني من أنفسهم، 
 أو الذين ال جيدون شيئًا َيضون به وقتهم سوى ذلك. 

 

 اي ابنم أخي،  •
 تستطيُع أن تسكتم حىت تتعلم، 

 لتعرفم مبم تبدأُ الكالمم ومبم جتيب، 
 وعندما حتضُر جمالسم العلِم واْلدب، 

 ستعرُف آدابم الكالِم والسكوِت مًعا. 
 ن علم،  فال تتكلُم إال ع

 وال تسكُت إال عن أدب. 
 

 اي ابنم أخي، •
 حبُّ االستطالِع لديكم ال توظِ فُه يف اْلسواِق والشوارع،

 فإهنا لكلِ  الناس،
 ويسهُل االطِ الُع عليها،

 وغالبًا ما تعوُد منها دائًخا ال حمرزًا!
 ورمبا مأزورًا ال مأجورًا،

 ولكن اجعلُه بني أهِل العلِم واالكتشاف،
  واالخرتاع، والتعلمِ 

 فاقرأ وتعلَّم، 
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 تدرَّْب وامتهن،
 ركِ ْب واصنع،
 سافْر وارحل،

 واتعْب لتكتشفم وتُبدعم وتنجح.
 

 اي ابنم أخي، •
 أيُتكم تمذرُع السكك،  ر 

 وتمصيُح أبصدقائك، 
 وتصفِ ُر يف اْلزقَِّة أبعلى صوتك، 

 فهال  عقلتم وهدأت، 
 بت،  ونظرتم وأنم 

 وجلستم إىل شيٍخ، 
  كتاب؟أو قرأتم يف

 

 اي ابنم أخي، •
 ما يل أراكم فارغم اليِد وقد حصَّلم الناُس حماصيلمهم؟

 لقد وقفتم إًذا وهم َيشون، 
 يعملون،وكسلتم وهم 

 وأكلتم حىت أختمتم وهم يتعلمون ويبحثون،
 وًنزعتم وخاصمتم وهم يصنعون ويقوون،

 واليومم تنظُر إليهم وامجًا وهم يضحكون، 
 يستعُلون، وتنتظُر منهم صدقًة وهم 

 ولو كنتم جادًّا للحقتم هبم،
 ولكنك من الذين يقولون وال يعملون،

 ويشاهدون وال يعتربون، 
 خيططون، وإذا قرأوا فال 
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 وإذا خططوا فال ينفذون..
 فال حلَِّت النهضُة بدارِكم وال ما حيزنون.

 
 اي ابنم أخي، •

 إذا سببتم من سبَّك،
 وضربتم من ضربك،

 وغششتم من غشَّك، 
 قتكم مع غِيكم يف اجملتمِع ستكوُن عالقةم كيٍد وأثر،فإن عال

 وليس عفٍو وإصالٍح ومودَّة،
 القصاص،وإذا كان من حِقكم 

 فإن العفوم من شيِم الكرام.
 

 اي ابنم أخي، •
 ال حتزْن إذا فاتتكم متابعُة لعبة،

 فإن اْللعابم كثيٌة وتتكرر،
 ولن تتعبم حىت تعثرم على تسجيٍل هلا،

 على فرٍض من هللا فاتك، ولكِن احزنْ 
 فإن وقتمُه ال يرجع، 

 وال يعوَُّض مباٍل أو جهٍد آخر.
ٍة فازم هبا آخرون وكنتم أنت غائبًا عنها،واحزْن على أعماٍل   أخرى خيِ 

 متلهيًا أبلعاٍب أو غيها من اهلواايت.
 

 ي،  أخبنم ااي  •
 ،  ال تستخدْم قُواكم يف الشر 

 تيتها يف إفساِد اجملتمع،وال املواهبم والطاقاِت اليت أُو 
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 فإنك مسؤوٌل عن كلِ  تصرفاِتكم أمامم هللا،
 سليمًة موافقًة للفطرِة والطبيعِة اليت خلقها هللا؛اليت ينبغي أن تكونم 

 لعمارِة اْلرض،
 وترقيِة اإلنسان،

 ونشِر اْلمن، 
 حتقيًقا لعبوديِة هللا يف أرضه.

 
 اي ابنم أخي، •

 اِم فقد صرتم نبتًة ضارًَّة مسمومة،إذا دأبم جسُمكم على أكِل احلر 
 ال تعيُش إال على اخلبيث، 

 تْت من اخلبيث، ونفُسكم تكوُن كذلك ْلهنا نب
 تنبَّْه إىل خامتتك،

 وأشفْق على نفِسكم وال تعر ِْضها للنار،
 وأقلْع عن احلراِم إقالًعا كاماًل لُتقبملم توبتك. 

 
 اي ابنم أخي، •

 إذا ثقلم عليكم أداءُ الواجب،
 ك حباجٍة إىل تقومِي نفِسكم وهتذيبها أواًل،فإن

 حىت ال تؤديِه مكرمًها،
 ابملسؤوليِة امللقاِة عليكم من هذا الواجب، عليك أن تشعرم 

 وتعلمم أنكم حماسمٌب عليه،
 وأنك إذا َل تعملُه أضررتم بنفِسكم ورمبا ابآلخرين،

 وتستحقُّ بذلك العقوبة،
 إْن عاجاًل أو آجاًل.
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 اي ابنم أخي،  •
 انظْر فيما يصلُح نفسكم أواًل، 

، اآلخرين وأنت غُي قاد إصالحِ فإنك غُي قادٍر على   ٍر على إصالِح نفِسكم اليت بني جنبيكم
 وإصالُحها يكوُن بتعليمها العلمم النافع، 

 وبتزكيتها، 
 وإلزاِمها الطاعة، 
 وثباهِتا على احلق.

 
 بنم أخي،ااي  •

 ال تكْن من املفسدين يف اْلرض،
 تظلِم الناسم يف حقوقهم، ال

 وال أتكْل أمواهلمم ابلباطل،
 تنتهْك ِعرًضا،ال تشتْم وال تلعْن وال 

 أصلْح شأنك،
 وحسِ ْن سلوكك،

 وكْن صديًقا للناس،
 ساعدهم وال تقاطعهم،

 آمنهم وال ختُِفهم.
 

 اي ابنم أخي،  •
 ال تتشبَّْه ابلسفهاِء وال تسلْك طريقهم، 

 الفواحِش والرذائل،  ال تدنِ ْس لسانكم بذكِر 
 وال حتضْر جمالسم أهلها، 

 ا، لئال  يصيبكم شيءٌ منها وأتمثم هب
 واذكْر قولم هللا تعاىل: 
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اٌب أملِ  ُْم عمذم نـْيما وماآلِخرمةِ }ِإنَّ الَِّذينم حيُِبُّونم أمن تمِشيعم اْلفماِحشمُة يِف الَِّذينم آممُنوا هلم  .{يٌم يِف الدُّ
 . [19النور:سورة ]
 

 نم أخي، اي اب •
 ال أتخْذ من أحٍد شيئًا بدوِن طيِب نفٍس منه، 

 فإنه ال حيلُّ لك، 
 وإذا َل تكْن قادرًا على معاملِة الناِس ابملعروِف فال تظلمهم، 

 وال تفسْد ما بينهم. 
 دعهم وشأهنم. 

 
 اعلْم اي ابنم أخي،  •

 أنكم إذا أخلصتم يف العلِم رفعم هللا قدركم عندُه وعند الناس، 
 خنتم فيه،  وإذا 

 فلبَّستم أو ارتشيتم أو كتمتم أو ركنتم به لظاَل، 
 حطَّ قدرك، 

 وكنتم مضربم املثِل يف السوء.
 

 اعلْم اي ابنم أخي،  •
 أنه مهما عظمْت ذنوُبك، 

 فإن عفوم هللا أعظم، 
 ورمحتمُه أوسع، 

 فإنه سبحانُه رمحاٌن رحيم، 
 يغفُر ذنوبم مجيِع التائبني، 

 مهما كثرت، 
 بوا بصدق، إذا ات



191 

 

 وأدَّوا حقوقم الناِس إليهم. 
 

 اي ابنم أخي، •
 ذو اهلمَِّة املسلُم خيطِ ُط يف شهِر الصوِم ْلعماٍل عظيمٍة يكسُب هبا أجرًا، 

 حيُث ُيضاعمُف الثواُب فيه،
 كمشاريعم يف الربِ  واإلحسان،

 أو زايدِة طلِب العلِم والبحِث فيه، 
 واالعتكاف،أو قياِم الليِل 

 تاِب هللا مرات،أو ختِم ك
 أو املرابطِة يف الثغوِر واجلهاد.
 أما من َُيضي هنارمُه يف النوم،
 وليلمُه يف متابعِة الفضائيات،

 فأليِ  شيٍء خطَّط،
 وكم يرجو من ثواب؟!
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