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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة
 

 احلمُد هلل، والصالُة والسالُم على رسوِل هللا، وعلى آلِه وأصحابِه ومن وااله، وبعد:
ثرٌي سها ك، تلمَّ "التواصل االجتماعي" مساءِ ٌة علَّقتها يف شجرٍة انبتٍة يف متدل ِيهذه عناقيُد 

  صاحبها. من املرتدِ دين عليها، لالطالِع على نتاِج قلمِ 
 ٍ سبًبا لتوافِد فئاٍت خمتلفٍة إليها، وختطَّت  وكان تنوعها وعدُم ختصُّصها يف علٍم أو فنٍ  معّيَّ

 .ب  بذلك احلدوَد املصطنعَة بينها على ال
 يهاعليها إشاراٌت وف وهي فقراٌت قصرية، متنوعة، ملوَّنة، ذاُت موضوعاٍت حمدَّدة،

مشوِ قٍة سائغة، تشجِ ُع على إضاءات، ُكتبت أبسلوٍب إنشائي، ويف نثٍر ممزوٍج ببالغٍة 
 القراءة.

وجوانُب إبداع، وغوٌر يف النفس، وقطوُف جنان، ورايحُّي علم، وفيها ملساُت أدب، 
   دبٍُّر وتفكُّر، وسياسٍة واجتماع.ومنهاُج تربية، مع ت

نصائَح ووصااي،  وتقدمٌي ل مسائَل فكريٍة واجتماعية، فروق، واجتهاٌد يفزيَن و  ملواذكرٌ فيها و 
 ووصٌف ألدواٍء وأدوية.. وكلُّها جتمَّلت بلبوِس اإلسالم.

موضوعي ، فقطفتها من جديد، ومجعُت  وقد نُثرت هذه العناقيُد منجَّمًة ومن غرِي ترتيٍب 
املعجم، لتصدَر يف صفحاٍت من  ، وجعلُت رؤوَس موضوعاهتا على ترتيبِ بّي متآلفها

َر هلاورق د ، بعَد أن كانت مرتدِ دةً ، إذا ُقدِ  ؛ لتتحقََّق يف تواصٍل إعالميٍ  اجتماعيٍ  متجدِ 
  وآخرًا.الفائدُة املرجوَُّة منها بوسيلٍة أخرى. والفضُل هلل أوالً 

 
 حممد خري يوسف

 هـ1436مجادى اآلخرة 
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 آداب
 
 ديَك وأهلك، َك ينفعَك وينفُع والأدبُ  •

 َك واألسرة،هم وينفعُ َك ينفعُ وأدُب أوالدِ 
 كم مجيًعا ينفُع األسرَة واجملتمع، وأدبُ 

 فالرتبيُة السليمُة دائرٌة ذهبيٌة تنفُع من مجيِع جهاهتا. 
 

 إذا أحببَت أن يسمَع منك الناس،   •
 فامسْع منهم أيًضا،  

 لتعرَف ماذا يريدون،  
 وعلى أي شيٍء هم قائمون،  

 األفضُل الذي تريُد أن تقول؟ تعرُف ماعند ذلك 
 

 االحرتام: لكَ  جتلبُ  أربعٌ  •
 لآلخر. كَ احرتامُ  -
 الطيبة.  الكلمةُ  -
 لناس. اب  اخلاصةِ  يف األمورِ  التدخلِ  عدمُ  -
 مساعدهتم. -

 
 إذا عاشرَت فحسِ ْن ُخلقك،   •

 وجنِ ْب أصحابَك ما تكرهُه من عاداتك، 
 ،  فهناك من يتصرَُّف يف اجملالِس وكأنه يف بيته

 صيح وأيمُر ويُطلُق لسانُه دون مراعاِة احلاِل واملقام. فيَ 
 

 من آداب اجملالِس العاليِة أن يكوَن الصوُت منخفًضا، •
 ا، وصدُر الكالِم ألكثرهم علمً 
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 مث وجاهة،  
 مث أداًب وُخلًقا، 

 واجلالسون ساكتون جيلِ لهم أدُب املوقف،
 يستلهموَن القدوَة واخلُلَق الرفيع،

 الصاحل، الُس سلفنا وكذلك كانت جم
 وقارْن بينها وبّي اجملالِس يف هذا العصر.

 

 العاقُل ال يُلقي بتبعِة خطئِه على اآلخرين، •
 وال خيدُع نفسُه بذلك،

 ينظُر إىل اخلطأ ويعاجله،ولكنه 
 فريجُع عن اخلطأ، 

 ويعتذُر لآلخرين بسببِه إن أمكن.
 

 إذا أردَت أن تعرَف شخًصا بدون جتربٍة سابقة،   •
 ر إىل من يقطُع عليك الطريَق إىل اجلهِة األخرى، نظفا

 ويلتصَق ابلسيارِة الواقفِة أمامه،  
 إمعااًن يف األاننية،  

 صية،وهتالًكا على املصلحِة الشخ
 فاملهمُّ مزاجُه ومصلحتُه وإن كانت بعيدة،  

 يف مقابِل مصلحٍة قريبٍة آلخرين،  
 وال يتأخُر هو إذا مل حيجِز الطريق،

 مامُه واقفة. اليت أفالسيارةُ 
 ولو عرَف األاننيون كم هم مبغوضون من البشر،

 رمبا استحيوا وخفَّفوا من أاننيتهم. 
 رفَع اإلسالُم من معنوايِت املريض، •

 وأبعدُه عن درجِة اليأِس والقنوط،



5 
 

 فبّيَّ فضَل املرِض والصَب عليه،
 وما يكفِ ُر من الذنوِب واملعاصي، 

 َحُه املرض! حىت متَّنَّ بعضهم أال  يب 
 مث سنَّ عيادَة املريِض ورغََّب فيها، 

 وحثَّ على الدعاِء له وملرَضى املسلمّي،
 نفسيًّا،ليستأنَس املريُض بذلك ويتقوَّى 

 ويعتقَد ابستجابِة الدعاِء له،
 هللا.  مما يساعدُه على دفِع املرِض والشفاِء إبذنِ 

 
 زايرُة املرَضى تبعُث على العبة، •

 لعليلة،وتسلو النفَس ا
 وجتلو األَسى املكبوت، 

 واخلاطَر املهموم، 
 لَدى أقلَّ منهم مرًضا. 

 

 االبتالء واالختبار 
 

 هللا الناَس ابجلوِع واخلوِف واملوت،احلكمُة من ابتالِء  •
ٍة بعَد غفلٍة منهم إىل أنَّ هناَك إهلًا يتحكَُّم يف الكون،هو تنبيهُ   هم بشدَّ

 شؤوهنم؛ ويتحكَُّم يف حياهتم ويف تغيريِ 
 ليتضرَّعوا إليه،

 ويطلبوا منه الرزَق واألمن،
 والعوَن والتوفيَق والعافية،

 م من سوٍء وبالء،فهل يتوجَّهوَن إليِه ليكشَف ما هب
 أم يعتبوَن ذلك أمرًا "طبيعيًّا"؟!

 وابتالُء املسلِم خاصة،
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 لُيعَرَف قوُة إميانِه ِمن ضعفه،
 لى حرف؟لُيعَرَف هل هو مؤمٌن حقًّا أم أنه ع

 يف مجيع مواقِف احلياِة اليت ميرُّ هبا وظروِفها،
 فإذا جاَع أو مرَض ماذا يفعُل وماذا يقول؟

  وخُيبُت ويؤوب،هل يتضرَُّع إىل هللا
 ويتمسَُّك حببلِه وال حيَِيد،
 أم جيزُع ويضجُر وييأس،

 ويزداُد تشبـُّثًا ابلدنيا وشؤوهنا؟
 وإذا قبَض هللا أرواَح أحباٍب له،

 ويسرتجُع ويزداُد إميااًن، صبُ هل ي
 أم تتماَدى نفسُه يف غيِ ها فتعوُد إىل الغفلِة واملعاصي واملنكراِت بعد حّي؟

َواِل نــا ســبحانُه وتعــاىل:  يقــوُل ربُّ  َن اأَلمــَ ٍم مــِ  َن اخلــَْوْف َواجلــُْوِع َونـَقــْ ْيٍء مــِ  َونَُّكْم ِبشــَ لــُ َولَنَـبـْ
ِر ال  .(155البقرة: سورة ) {صَّاِبرِينَ َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِ 

َوَلَقْد فـَتَـنَّا .  ْم اَل يـُْفتَـُنونَ َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيرْتَُكوا َأن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوهُ ويقوُل عزَّ ِمن قائل:  
اِذِبّيَ  َدُقوا َولـَـيَـْعَلَمنَّ اْلكــَ ُ الــَِّذيَن صــَ َِّ يَـْعَلَمنَّ ا ْبِلِهْم فـَلــَ ــَ ن قـ ، 2 العنكبــوت: رةســو ) {الــَِّذيَن مــِ

3). 
 

 قلَّ أن جتَد فقريًا مل يَغَن،  •
 أو غنيًّا مل يفقر،  

 أو رجالً مل يتقلَّْب بّي السر اِء والضر اء،  
 فهذه سنُة هللا يف خلقه،  
 يقلِ بهم بّي الغَّن والفقر، 

 والصحِة واملرض،  
 والنعيِم والبؤس،  

م على ما رزقهم ووهبهم من نعمٍة وعافية،    ليشكروا رهبَّ
 أو يصبوا وميدُّوا إليه أيديَهم لريزقهم ويعافيهم وينعَم عليهم.  
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  يف كلتا الصورتّي امتحان.واألمرُ 
 
 وخنتبكم ابملكارِه واملصائب،  •

 والنعيِم والرخاء، 
 ونبادُل بّي هذِه وهذه، 

 ابتالًء ومتحيًصا، 
 لنَرى ما ُتظهرونَُه من هدايٍة أو ضالل، 

 وشكٍر أو كفر، 
 ينا يوَم احلساب، َجعوَن إلوسوَف تُر 

 .لنحاسبكم على أعمالكم كلِ ها
 هذا هو تفسرُي قولِه سبحانه: 

َنا تـُْرَجُعونَ   َنًة َوإِلَيـْ ُلوُكم اِبلشَّرِ  َواخلَْرْيِ ِفتـْ  {َونـَبـْ
 .(35األنبياء: سورة ) 
 

 من غباِء بعِض الناِس وقصِر نظرهم، •
 عوَد إليها! أن أحدهم إذا )فلَت( من مصيبٍة ظنَّ أنه لن ي

 العاملّي لعباده، بينما هي إشارات ونُذٌر من ربِ  
 ،  ليعلموا أن هلم رابًّ
 هو الذي ميتحنهم، 

 فُيِحلُّ هبم املصائب،
 وينجِ يهم أيًضا. 

 

 اإلبداع 
 

 الرايدُة يف أمٍر يعين إبداًعا، •
 وحدًًث جديًدا،  
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 واستباقًا مبزًا، 
 ،ولكنها ال تكوُن فضيلًة وإعجااًب لدى املسلم

 إال إذا كان فيها نفٌع وفائدة،
 كان فيها ضرر، أما إذا  

 فعلى الرائِد إمثها،
 وإمثُ من أحبَّها،  

 وإمثُ من عمَل هبا، 
 إىل يوِم القيامة!

 
 هناك خملصون يف الوطن، •

 يتعبون وينتجون ويبدعون،
 املسؤولّي ليسوا يف مستوى مناصبهم، ولكن بعضَ 

 فال أيهبون ابإلنتاِج واإلبداع،
 وآًثرهم،شيدون ابلعاملّي املخلصّي يُ وال 

 وخاصًة إذا مل يكونوا ذوي اجتاهاٍت سياسيٍة أو حكومية،
 .فتضيُع أعماهلم وال يُذكرون

 
 اخلوُف يقتُل اإلبداع،  •

 وال يدَُع جماالً للعقِل أن يفكَر تفكريًا متزاًن، 
 وال أن ينتَج إنتاًجا مبهرًا، 

  وجتُد العقوَل يف الغرِب تبدُع أكثر،
 لألماِن الذي يعيُش فيه الناس،

 والتقديِر الذي يُعاَمُل به املبدعون،
 والتشجيِع الذي يالقونه، 

 والعقوُل العربيُة واإلسالميُة املهاجرُة إىل هناك تبدُع أيًضا، 
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 واشتهَر الكثرُي منهم على املستوى العاملي، 
 املالئَم لإلبداِع يف دوهلم،وهم ال جيدون املناَخ 

 الذي فرضتُه هذه الدوُل على شعوهبا،  اخلوفِ  ونتيجةَ 
 وهجرِة أفضِل مواطنيها منها، 

 صارت هذه الدوُل متخلفة،
 ألهنا تتخُذ من التحزِب والقرابِة والوالِء للسلطِة ميزااًن لقادهتا، 

 ولو كانوا بلهاَء فاجرين،
 ملتميز،  وال تنظُر إىل إبداعهم وعطائهم ا
 ديدِة على املدنيِة الغربية، ا اإلداريِة والعمليِة اجلولذلك صارت تعتمُد يف حياهت

 وتقلدها حىت يف الشؤوِن البلدية!!
 وحىت يف ألبستها وإعالانهتا!

 إنه الضعُف والتخبُط وحبُّ الشهوِة والثراِء والتسلط...
 آٍه من الظلم،

 جلدتنا.وآٍه من الغدِر واخليانِة من بين 
 غريان؟ مىت ننعُم ابحلريِة واألماِن مثلَ 

 مىت منارُس شعائَر ديننا كاملًة بدون خوٍف وال رقابٍة على أعمالنا وأنشطتنا،
 حىت اخلرييِة منها؟!

 مىت حيُّي الوقُت لُنظهُر للغرِب حياتنا احلقيقيَة وأننا أحسُن منهم أداًب وأخالقًا، 
 وعلماً وعماًل،

 وإبداًعا وحضارة،
 وصدقًا وتوجًُّها؟

 كما كنا،
 ن نكون؟وكما ينبغي أ

 وأننا حنمُل هلم رسالًة ُتسعدهم يف دنياهم،
 وتُنقذهم من الناِر يف آخرهتم؟
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 مىت أنخُذ زماَم قيادِة العامِل من الغرِب الكافر،
َه الناَس إىل ما هو أفضُل وأقوم؟  لنوجِ 

 ونبدَع ونقوِ َم ونرشَد بصدٍق وإخالص،
 دِ ي ومصاحلَ دنيويٍة كما يفعلُه الغرب، ال جلشٍع ما

 بل حلبٍ  يف سيادِة احلق ،
 وشفقٍة على الناِس ومصريهم،

 وأمانٍة يف عمارِة األرض،
 واستقامٍة يف حياِة الشعوب.

 إن مالمَح الضوِء تنبلُج من جديد، 
 من رائحِة دماِء الشهداِء اليت كثرت،

 فال بدَّ من التضحيات،
 ،الدعاِة واملفكرين والعلماِء العاملّي اليت ازدادت ومن أنشطِة 

 فال بدَّ من احلركِة والعمِل وبذِل اجلهد،
 ال بدَّ أن نغريِ َ ما أبنفسنا عمليًّا، 

 حىت يغريِ َ هللا ما بنا يقيًنا.
 وهللا معنا،

 وهو موالان،
  هلم. وال موىَل 

 

 األبوان 
 

 قلُب األمِ  أعَمى!
 عاقٍل وآخَر جمنون! إنه ال يفر ُِق بّي 

 تَّة، عرفُت أمًّا هلا مخسُة أوالٍد أو س
 كلُّهم جمانُّي إال  واحًدا،
 فكانت تعتين هبم كثريًا، 
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 وحتبُّهم بشكٍل ال يوصف،  
 وتغضُب إذا قيَل إهنم جمانّي!

 وأمٌّ هلا أوالٌد زمََّن،
 ال يكادون يقدرون على احلركة، 

 وقد ربَّتهم حىت صاروا شبااًب، 
 دروَن على الوقوف، وهم ال يق

 وال األكِل أبيديهم،
 من خدمتهم، وهي ال متلُّ  

 بل حتنُّ عليهم، 
 وترأُف هبم،  

 وال تقدُر على تركهم أكثَر من ساعٍة أو ساعتّي، 
 ومع ذلك ال تتصوَُّر فراَقهم،  

 من كثرِة تعلُّقها هبم وحرصها عليهم!
 وأمٌّ هلا أوالٌد عقالُء مؤدَّبون،

 سفهاُء مشاكسون،وآخرون 
 حتبُّهم مجيًعا، 

! فقلبها ال يفر ُِق بّي ابرٍ  و   آخَر عاق 
 بل تقرتُب من املنحرفّي أكثر!

 ال الحنرافهم،
 بل لتنصحهم وتذكِ رهم، 

 وال متلُّ من ذلك،
 وتصُب على عقوقهم، 

 وكلماهتم اجلارحِة  
 وتصرفاهتم الفاجرة،

 وتدعو هلم يف السرِ  والعلن،



12 
 

 خرٍي بينهم وبّي أبيهم، وتكوُن واسطَة 
 وختفِ ُف من الصدام بينه وبينهم. 

 واحًدا،  قلًبا إن هلا
 ولكنُه كبرٌي جدًّا، 
 ولو كان أعَمى، 

 فال يضرُّها ذلك،
 فهو يسُع ملا ال يسُع له قلوُب الرجال،

 وهلذا وغريِه هلا حقوٌق على أوالدها أكثَر من حقوِق أبيهم عليهم.
 

يعلمون أن أسلوَب األمِ  أجنُع من أساليبهم يف الرتبيِة والتفاهِم مع كثرٌي من اآلابِء  •
 بناء، األ

 وأنه ال صَب هلم على ذلك كثريًا،
 وإذا زاَد األمُر غضبوا ورمبا هدَّدوا،

 ولكنهم أصحاُب كالٍم ونظرايٍت وأوامر!
 واألمهاُت للواقِع واملمارسِة العملية.

 وشت ان بّي األمرين! 
 

 أخالق

 انظْر إىل ُخلِق الوفاء.. •
 ا مَلًقا!حيواانٌت هبماُء إذا أطعمتها ذلَّْت لَك وبصبصْت بذنبه

 حىت احليواانُت الشرسُة والوحوُش الكاسرة، 
 إذا أحسنَت إليها، 

 فأطعمتها، 
 أو خلَّصتها من شبكِة صي اد،

 أو مرَّضتها ونزعَت شيًئا من جسدها،
 إىل حيواٍن وديع،  حتولتْ 
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 ها وخضعْت لك..رأسَ  ونكستْ 
 إن الوفاَء ُخلٌق اندر، 

 إنه من أمجِل األخالق، 
 ومن أكرمها،

 ليها،ومن معا
 وحممودها.

 
 هي اليت حتثُّ على الوفاء،  القصمِ  أروعُ  •
 ى رهبم،  أنفسهم طلباً لرضَ  أفراٍد آثروا دينهم على شهواتِ  جهادَ  وتسردُ 

 الذي هداهم إىل دينه،  
 مستقيم،  وجعلهم على هنجٍ 

 حقاً. إال إذا وافقَ  فيه للنفسِ  ال حظَّ 
 

 م العفو والصفح،انظر إىل األكابِر ماذا يقولون إذا طُلَب منه •
 والتجاوُز عن اخلطأ،

ا،
ً
 وإن كان هذا اخلطأُ كبريًا ومؤمل

 قال يوسُف عليه السالُم إلخوتِه يف قصتِه املعروفة،
 بعد أن طلَب منه إخوتُه املساحمة:

ُ َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِِحِّيَ الَ    ِ  .[92يوسف: ]سورة  {تـَثْـَريَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر ا
 قارْن بّي هذا، 

 وبّي الدخالِء وأصحاِب األخالِق املتدن ِيِة من املسؤولّي يف احلكوماِت العربية،
 ماذا يفعلون،

 كالٍم قليٍل بل إشارة؟وكيف يتصرفون مع اإلنساِن الذي خيطُئ معهم يف  
 هللا أعلُم كيف وأين يكوُن مصرُي هذا الشخم!

  وغياِب الدين،وهذه نتيجُة ذهاِب األخالِق اإلسالميةِ 
 وحلوِل املخابراِت واألحزاِب والقومياِت بدالً منه.
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 يصبون وال يشتكون مهما اشتدَّ عليهم األمل،   هناك أانسٌ  •

 مون وهم ينتظرون الفرج، سَّ بويت
 ابل،   وطولِ  حبكمةٍ  عاجلون األمورَ وي

 وأمثاهلم قليل.
 

 االستغفار والتوبة 
 

 ستكانٍة وخضوع:قال نيبُّ هللا نوٌح لربَِّه يف ا •
 [47هود: ]سورة  {َوِإالَّ تـَْغِفْر ِل َوتـَْرَِحْيِن َأُكن مِ َن اخْلَاِسرِينَ  

 وقْل أنَت مثَلُه أيها العبد،
 فهو نيبٌّ قال ذلك،

 أَوىَل أبن تقوَله.وأنَت 
 وماذا عسى أن تقوَل غرَي ذلك؟

 أليس طلُب املغفرِة دعاًء؟
 أَوليس الدعاُء عبادة؟

 إلجابة...فإذا فزَت اب
 أليَس الفوُز برِحِة هللا وعفوِه هو الفوُز العظيم؟

 

 هذه آيُة ُبشرى للتائبّي:   •
 . 82{ سورة طه: مُثَّ اْهَتَدىَوِإّن ِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن ََتَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا  

 ومعَّن غف ار، 
 أي: كثرُي الغفراِن لذنوِب َمن رجَع عما كان عليه ِمن شرٍك ومعصية،

 وآمَن مبا جيُب اإلمياُن به، 
 وصدَّقتُه جوارحُه أبداِء الفرائِض واألعماِل املوافقِة للشَّرع، 

 ولزَم االستقامَة حىتَّ ميوت.
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 فتْب إىل هللا أيها املؤمن،
 وقل: اللهم اجعلين ِمن عباِدَك املؤمنّي الصاحلّي املهتدين،

 واغفْر ِل اي غف ار،
 واغفْر ِل اي غف ار،

 ...اي غف ار واغفْر ِل
 
 صرَّ على ذنٍب فعلته،املهمُّ أال  تُ  •

 فإذا تبَت إىل هللا بصدق، 
 وأقلعَت عن ذنبَك أيها املؤمن،

 وندمَت على فعله،
 وعزمَت على عدِم العودِة إليه،

 غفرُه هللا لك،
 وإن كان كبريًا،

 ومهما كان كثريًا.
ْن َرِحـَْ ُقْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفسِـ ] ا ِهْم اَل تـَْقَنطـُوا مـِ يعـً ُر الـذُّنُوَب مجَِ ََِّ يـَْغفـِ َِِّ ِإنَّ ا ِة ا

 [.53{ ]سورة الزمر: ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
 

 إذا تكرَّرْت عليَك مالحظٌة فأعرها انتباهك، •
 سلِ ْط عليها ضوَء العقل،

 وأسبْل عليها منديَل احلكمة،
 لشرع،واجعلها يف ميزاِن ا

 مث أصلح،
 لوِم نفسك،لتنجَو من 

 ومن لوِم اآلخرين،
 ومن سخِط هللِا قبَل كلِ  شيء.
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 مهما كان حديثَك مع صديقَك )عاداًي( و)بريًئا(،   •

 فإنه ال خيلو من )لغو(،  
 فاختْم لقاءَك معه خبرِي كالٍم لُيغفَر ذنبك:  

 "سبحانَك اللهمَّ وحبمِدك،  
 أشهُد أال  إله إال أنت،  

 إليك".َك وأتوُب غفرُ أست
 
 حىت تتأوه،   كَ جسدِ   تؤذي ظاهرَ  األشواكُ  •

 ترى احلق.   حىت ال تكادُ  كَ قلبِ  ابطنَ  واملعاصي تسوِ دُ 
  ،جسدك أرحتَ  الشوكَ  تَ عإذا قل 

 ،قلبك  عن املعاصي بيَّضتَ  وإذا أقلعتَ 
 .ونوَّرَت طريقك 

 
 إىل اخلائضّي يف أوحاِل الباطل، •

   يف ِحأِة اجلرائم، والوالغّي
 والراقصّي حوَل معابِد اهلوى، 

 انسحبوا من مواقعكم قبَل أن حيلَّ بكم املوُت فجأة، 
 فإن توبَة أحدكم تُقبُل عند هللا إذا كانت صادقة، 

 ولو كان قاتالً مسرفًا يف القتل،
 أو زانًيا بعيًدا عن العفاف، 

 أو سارقًا مل يفكْر حبالل. 
 

 بصدق، الذين يتوبون إىل هللا  •
 م الفظيعة، وهبم وجرائمهيتذكَّرون ذن

 ويشكُّ بعضهم يف أن يغفرها هللا هلم، 
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 لفظاعتها وكثرهتا، 
 وقد يقوِ ي الشيطاُن هذا الشكَّ عندهم حىت يُقنطهم من رِحِة هللا، 

 فتعرتيهم أفكاٌر شيطانيٌة من جديد، 
 ويضعُف عندهم وازُع اليقّي،

 اإلجرامي. ويعودون إىل سريهتم السابقِة وسلوكهم
 تعاىل هلؤالِء وأمثاهلم أن رِحَتُه واسعة،  هللا وقد أكدَ 

 ال ُيستثََّن منها إال الكافُر واملشرك،
 وأن غفراَن الذنوِب يكوُن لكلِ ها دون استثناء، 

 فهو سبحانه غفوٌر واسُع املغفرة،
 رحيٌم كثرُي املرِحة. 

 يقوُل عزَّ امسه:
َِِّ  ُقْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفسِ     ِهْم اَل تـَْقَنُطوا ِمن رَِّْحَِة ا

يعاً   ََِّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ  ِإنَّ ا
 [.53الزمر: { ]سورة ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

َ العلماُء أن املغفرَة تكوُن يف حقِ  هللا تعاىل وحدود  ه،وقد بّيَّ
 أما حقوُق العباِد فتخصُّهم،

 فيلزُم إعادهتا إليهم،
 فإذا مل يعرفهم تصدََّق بقدره.

 

 االستقامة
 

 َمن آمَن فليعلْم أنه أسلَم نفَسُه هلل،
 فليسَتقم،

 فإذا احنرَف فليعلْم أن هللَا ال يغفُل عنه وعن أفعاله،
 ولكْن مُيهلُه فرصة، قد تطول؛

 والطاعة.ليؤوَب إىل اإلمياِن 
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 وسيُبتَلى ابملسرَّاِت واألحزان،
 ّي، ويتفكََّر يف احلالَ لتتقلََّب به األحوالُ 

 فإذا مل يتَّعْظ ابإلشاراِت والنُذر،
 وأصرَّ على االحنراِف وعدِم العودِة إىل هللا،

 فال يلومنَّ إال نفسه،
 فإنه يضرُّها،

 وما هو إال انتفاٌع قليل،
 ومتعٌة مؤقتة،

 زائلة،يف دنيا 
 ى العمُل املؤدَّى،ويبقَ 

 واحلساُب عليه. 
 
 منها والفاسد؟ وكيف تعرُف الصاحلَ  أفكارَك كيف تضبطها، •

 بعرضها على كتاِب هللا الكرمي،
 وسنِة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم،

 وما قالُه علماُء اإلسالِم اجملتهدون.
 فما وافَق ذلَك فهو صاحل،

 وما خالفُه فهو طاحل.
 
  ،قوندون املوفَّ الراشدون هم املسدَّ  •

 ة،  اخلري ِ  عمالِ مع األ هم الطيبةُ نفوسُ  الذين تتناسبُ 
 قبلون عليها ويعملوهنا بسهولة،  فيُ 

  ،والعصيان هم مع الفسقِ  نفوسُ كما تتنافَ 
 واآلًثم،  فيبتعدون عن الشرورِ 

 أهِل الشرِ  واإلجرام.عن و 
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 األسرة

 

 زعيُم البيِت ينبغي أن يكوَن جيَد التدبري،  
 حىت ال تطغى الفوضى عليه،  

 حسَن األخالِق حىت ال يُبَغض، 
 حازًما وظريًفا يف الوقِت نفسه،  

 حىت ال يُهاَن مث ال مُيَل ،  
 حمبًّا حنواًن حىت حُيبَّ وُيشتاَق لعودته،  

 ذا هيبٍة ورِحة،  
 ياله، حىت إذا غاَب كأنه موجود بّي أهلِه وع

 حىت ال يروا أهنم يف سجن. -بقدٍر   –ويعطي هلم احلريَة 
 

 املسلمة،   غريِ  األسرِ  مييزها عن ابإلسالمِ  األسرةِ  حياةِ  صبغُ  •
 امللتزمة،  غريِ  وعن األسرِ 

 احلسنة،   ابألخالقِ   مثاالً لاللتزامِ  وتكونُ 
 الطيبة،   واملعاملةِ 

 األخالق،   ورذائلِ  عن الفحشاءِ  والبعدِ 
 والفساد. وامليوعةِ 

 

 لو رأيَت فرَح الوالدين بولديهما عندما ولَد هلما بعد كب، •
 وقد بقَي وحيَدمها، 

 ا ميلكان،يه كلَّ موأنفقا عل 
 وربَّياُه ودلَّاله، 

ُر خاطره.  وجنَّباُه كلَّ ما يكدِ 
 ويف شبابِه صاَر يبحُث عن هلٍو ولذٍَّة أكثَر خارَج البيت،
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 وجيوبُه مليئٌة ابلدراهم،
 فاحنرف،

 وسكَت عنه والداُه خشيَة أن جيرحا شعوره، 
 مث انقلَب عليهما، 

 فأذاقهما شرَّ عيشٍة يف احلياة، 
 ا لو مل يُرزقاه. نَّيحىت مت

 
 إذا جاءَك الطفُل فهو يريُد أن تلعَب معه، •

 فإذا مل تلعْب معه ظنََّك ال حتبه، 
 وهو إما أن يبكي بعد قليل،

 كَك وهو جمروُح القلب.أو يرت 
 هذه هي حياتُه ومفاهيمه، 
 ألنه مل يكتمْل عقلُه بعد، 

 فيظنُّ أن الدنيا مقصورٌة على اللعب.
 لعٌب وهلٌو فقط!  من يظنُّ أن الدنياومن الكباِر أيًضا 

 وهذا يدلُّ على نقِم عقوهلم،
 وقصِر نظرهم،
 مثَل األطفال!

 
 اإلسالم

 
 اإلسالِم يف اجلانِب العقدي هو ابلتوحيد،أكثُر اهتماِم 

 ألن به وحدُه يصحُّ اإلميان،
 وتصحُّ العبادة،
 ونقيضُه الكفر،
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 الذي خُيرُج صاحبُه من اإلسالم،
  وينتفُض ويقشعرُّ بدنُه إذا رأى شخًصا يعبُد صنًما ويذلُّ له،ملسلَم يعجبُ ولذلك ترى ا

 هو ابُن هللا!أو عندما يسمُع نصرانيًّا يقوُل إن عيسى 
 وأكثُر اهتماِم اإلسالِم يف اجلانِب التعبدي ابلصالة،

 فإهنا عموُد الدين،
 وصلُة العبِد بربَّه،

 دخلُه اجلنة،ومن تركها فال عهَد بينه وبّي هللا أن يُ 
 وهي أوُل ما حياَسُب عليه العبُد يوَم القيامة.

 عدِل ورفِع الظلم،وأكثُر اهتماِم اإلسالِم يف اجلانِب العملي إبقامِة ال
 فإن العدَل أساُس احلكم،

 وقلعُة األمن،
 ومطلُب الناِس كلهم،

 ووجوُد الظلِم يعين مرًضا وورًما جيُب أن يُداَوى أو يُقَلع.
 سالِم يف اجلانِب اخلُلقي ابلصدق،تماِم اإلوأكثُر اه

 ألن اإلسالَم ديُن الصدق،
 فال يقوُل إال احلق، 

 احلقَّ والدين،ومن كذَب فقد انقَض 
 وحوََّل احلقَّ إىل ابطل،

 أو الباطَل إىل حق.
 

 الذين يعتنقون ديَن اإلسالم، •
 يتحدَّثون عن عاملِه الرحب،

 ومالءمتِه لنفِس اإلنسان،
 قيدته،وسهولِة ع

 وواقعيِة نظامه،
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 واملنطفؤون اهلاربون من نورِه إىل ظالِم الدنيا وفتنتها،
 ءمته...يتحدَّثون عن رجعيتِه وعدِم مال

 وهكذا حييا انٌس وميوُت آخرون،
 ليتجدََّد اإلسالم، 

 وينشَط جبهوِد أبنائِه اجلدِد وحرارِة إمياهنم،
 وليتخلََّم من الضعفاِء واملرجفّي واملتشككّي،

 الذين يضرُّون وال ينفعون.
 وما يضرُّون إال  أنفَسهم لو يعلمون.

 
 وليَس بعضه،كما أن امسَك عنواٌن لشخِصَك كلِ ِه  •

 كذلَك يُقاُل لَك "مسلم" ليشمَل التزامَك ابإلسالِم كلِ ِه وليَس بعضه،
 فال تكوُن يُدَك مطيعًة ورجُلَك عاصية!
نســـاَءهم  ا غامشـــًا يســـفُك دمـــاَء املســـلمَّي ويغتصـــبُ وال تتلـــو كتـــاَب هللا وأنـــَت تنصـــُر ظاملًــــ 

 ويذبِ ُح أطفاهَلم،
 فهذا تناقض،

 يف كتابِه وأنَت معهم..فاهلل لعَن الظاملَّي 
 فإذا نقصَت من التزاِمَك فقد نقصَت من إسالمك،

 حىت يضعَف فيك، 
 أو يغلَب عليَك اسٌم آخُر غرُي اإلسالم.  

 
 ماعاِت يف عصران،ما أكثَر الِفرَق واألحزاَب واجل •

 [،32{ ]سورة الروم: و  ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

 فهم ُمعَجبوَن مبا هم عليه، 

 ويظنُّ كلُّ واحٍد منهم أنه على حق !

 فيكوُن احلقُّ ألًفا وألفِّي وعشرَة آالف!
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 وهذا الختالِف عقوِل البشِر وتنوِع مصاحلهم،

 أبًدا؛ فال جيتمعوَن بعقوهلم على حق ٍ 

 ألن احلقَّ واحد،

 وليس عشرَة آالف،

 هم وخلَق عقوهلم،وإمنا ميكُن اجتماعهم على كالِم من خلق

 وهو كتاُب هللا احلق ،

 ودينُه اإلسالم،

 وال ًثّن هلذا الطريِق وال ًثلَث له.

ْساَلِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلَِخرَ  َتِغ َغرْيَ اإْلِ  {ِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ  َوَمْن يـَبـْ
 [.85]سورة آل عمران: 

 
 كون، يتصورُه املرتدِ دون ويشكُّ فيه املتشك ِ األمُر يف اإلسالِم أوسُع مما   •

 فقد استوعَب اإلسالُم مجيَع القومياِت والشعوِب على األرِض عندما كان هو احلاكم،
 وما زاَل هو اإلسالَم العدَل احلي ،  

 بنظامِه ودستوره،  
 شريعه،  ِه وتوبفقه

 وإن جحَدُه اجلاحدون،  
 وشكََّك فيه املرجفون. 

 
 واإلدارةاإلسالم 

 

 حيسُن ابلوالِة واإلداريَّي أال  يستعملوا األاننيّي والنفعيّي يف املناصب،
 فمن كان مهُُّه مصلحتُه الشخصية، 

َم أمرًا ذا ابٍل جملتمعه،  مل يتوقَّْع أن يقدِ 
 !جلانبِه ويلتهمها قبَل الشعببل يريُد أن أيخَذ املصاحلَ 

 أو يتقامسها مع أمثاله،
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 شيًئا وأيخَذ أشياء..أو يعطَي 
 املهمُّ أنه غرُي أمّي،

 وغرُي خملم.
 
 املديُر الذي يريُد أن يقوَل له كلُّ املوظفّي "نعم" هو دكتاتور صغري. •

 عم".وكلما ارتَقى كبْت معه دكتاتوريتُه إذا قاَل له املوظفون يف كلِ  مرة "ن
 تقلََّم كثريًا. فإذا قالوا "ال" عنَد وجوهبا توقََّف منوُّ دكتاتوريتِه أو

 وإذا استمرُّوا يف قوهلم "نعم" حكمهم وحكَم اآلخريَن وصاَر دكتاتورًا كبريًا.
ِة احلكم.  وهكذا يصُل الطغاُة إىل سدَّ

 وهكذا صاَر فرعوُن فرعواًن!
 
  العسكري،اإلدارة اخلائبُة تضُع املدّنَّ يف موقعِ  •

 والعسكريَّ يف موقِع املدّن،
 الطبيَب يف موقِع املهندس،كمن يضُع 

 واملهندَس يف موقِع الطبيب،
 وقْس على ذلك أمورًا،

 يشاهدها العريبُّ يف بالدِه رمبا أكثَر من كلِ  الشعوب!
 

 القائُد املخلُم حيبُّ شعبُه وحيافُظ على أرواحهم أكثَر من حفاظِه على روحه،   •
 اخلائُن املستبدُّ يستهُّي هبم ويعذِ هبم ويقتلهم قتَل احلشرات. ائدُ والق

 
 القوُة واألمانة صفتاِن مهمَّتان،  •

 بل أساسيتان،  
 وخاصًة فيمن يعمُل عند آخرين.
 والقوُة تعين القدرَة واالستطاعة،
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 ويدخُل فيها احلذُق واإلتقاُن واخلبُة واجلودُة يف األداء،
 ها بدوِن تطبيق، فال معََّن للقدرِة وحد

 واألمانُة هي التزاُم الصدِق واالستقامِة واإلخالِص يف العمل.
 ويف القرآِن الكرمِي على لساِن ابنِة شعيٍب عن موسى عليه السالم:

 {َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمّيُ    اَي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخرْيَ 
 .26: القصمسورة 

 

 اإلسالم والغرب
 

 دَُّد يف مناطَق ِمن العامِل أن بعَض املسلمّي ال يتكيَّفون مع الواقع،  رت ي
 أو ال يندجمون يف اجملتمع. 

 واملسلُم يستطيُع أن يعيَش يف أرٍض يقدُر أن يطبَق فيها أحكاَم دينه،  
 كما يستطيُع أن يندمَج مع جمتمٍع يتحرُك فيه دينياً،  

 فيدعو حبرية،  
 يَة بدوِن معوِ قات.وميارُس الشعائَر اإلسالم

 وال يلزُم من ذلك مشاركُة غرِي املسلِم يف عاداتِه وشعائره.  
 ندمَج يف جمتمٍع يتنازُل مبوجبِه عن مبدأ أو ضرورٍة شرعيٍة يف دينه،  وهو ال يستطيُع أن ي

 أو جيُد صعوبًة ومشقًَّة يف ممارسِة شعائره،  
 ستقبلهم الديين.أو يشعُر أن هناَك خطراً عليه أو على أسرتِه يف م

 
 ديننا،   لضربِ  وتغطيةً  واجهةً  اإلرهابَ  جيعلُ  الغربُ  •

  قاموسنا، به يف مرحَّبٍ  ويقول: دينكم غريُ 
  إال أن تفهموُه كما نريُد حنن،

 ، منا وأسلوبنا يف احلياةوأهالً بكم إذا آثرمت قيَ 
 وتنازلتم عن قسٍم من خرياِت بالدكم لنا! 
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 اإلصالح
 

 وال حِتْد عنه:شعيب عليه السالم،  قْل مثَل نيبِ  هللا •
ا   َتطَْعُت َومــَ ا اســْ اَلَح مــَ ِه أُنِيــبُ ِإْن أُرِيــُد ِإالَّ اإِلصــْ ُت َوإِلَيــْ ِه تـَوَكَّلــْ ِِ  َعَليــْ ْوِفيِقي ِإالَّ اِب ــَ ]ســورة  {تـ

 [88هود: 
 أي: ال أريُد من وراِء تبليِغكم وإرشادِكم سَوى إصالِح نفوِسكم وأحواِلكم، 

 دي وطاقيت، على قدِر جه
 وما توفيقي يف اإلصابِة واإلصالِح إال  بتأييِد هللِا ومعونته، 

 عليه اعتمدُت يف مجيِع أموري، 
 وإليه أرجُع وأتوب، 

 فال تيسرَي وال فرَج إال  منه، 
 .وال أتييَد وال توفيَق إال  به

 
 اإلصالُح ال يكوُن ابلصخِب والزعيق، •

 واإلشهاِر والبلبلة، 
 ،بعُض األفرادكما يتصرَُّف 

 أو تفعلُه بعُض اجلماعاِت واألحزاب،
 ولكن يكوُن ابحلكمة، والتؤدة،

 والرتبية، والتهذيب،
 والرفق، والتبصُّر،

 والتخطيط، والسياسِة احملكمة.
 ولنا أسوٌة برسولنا حممٍد صلى هللا عليه وسلم،

 كيَف رَّبَّ أصحابه،
 وخفَض هلم جناحه،
 وكيَف صب، وحاور،
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 اجملتمِع اإلسالميِ  وتقوَّى،بناُء حىت اكتمَل 
 وصاَر قادرًا على املواجهة،

 فواجه، 
 وفرَض السلم،

 كما فرَض احلرب،
 وصاَر اإلسالُم أكَب قوٍة يف جزيرِة العرِب كلِ ها،

 مث كان األقوى يف العامل.
 إننا حنتاُج إىل عزميٍة وصب،

 وحبٍ  وآتلف،
 وليس إىل ِحيٍَّة عصبيٍة وتنافر،

  عقيم، وجدلٍ وتشنُّجٍ 
 وحتدٍ  وهتديد،

 ال يُنِبُت سوى الكراهيِة والتنافر، 
 والتنازِع والتشرذم،

 مث الفشل.

 

 إذا كنَت راغًبا يف إصالِح الناس، •
 فأصلْح نفسَك أواًل،

 وأصلْح ما تقدُر عليه مما بّي يديَك وحواليك،
 وإال فإنَك مقيٌَّد ال تقدُر على االنطالق،

 قريب.ن وإذا انطلقَت فستقُع ع
 
 البقاُء لألصلح، •

 أما األقوى فيبقى إذا كان صاحلًا،
ا،
ً
 وميوُت بعَد حٍّي إذا كان ظامل
 وما صلَح ومل يكْن قوايًّ يُفيد،
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 ويبقى إذا َأخَذ أبسباِب القوة،
 وقد يضعُف أحيااًن، 

 ولكنه يعوُد إىل الظهور،
 وما عدا ذلك ففي الظالِل والزوااي واهلوامش.

 
 فضِل ال يكوُن إال ببذِل املزيِد من التفكرِي واجلهد،  األاالرتقاُء حنو  •

 والتعِب والسهر، 
 وترِك الراحة،  

 والعزِم على التغيري، 
 والصِب على ما يعرتُض الطريق،  

 وجتاوِز الطفيليات، 
 والرتكيِز على األهمِ  فاملهم ،

 ومراجعِة النفس، 
 واالهتماِم برجِع الصدى، 

 األخطاء،واالستفادِة من 
 وتوسيِع دائرِة االهتماِم ابستقطاِب األصدقاِء األوفياء،

 واملعاملِة املناسبِة لكلِ  ظرٍف مبصداقيٍة وإخالص، 
 واالستفادِة من تقنيِة وسائِل االتصاِل اجلديدة... 

 لالرتقاِء حنو األفضِل واألفضل.
 

 مما ابتَلى هللا به البشر،   •
 ملصلح،  أن أوجَد بينهم املفسَد إىل جانِب ا

 لينظَر من يقُف إىل جانِب املفسِد املنحرِف ويدعمه،  
 ومن يقُف مع املصلِح املستقيِم ويشدُّ أزره.
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ُة للصلِح والتفاهِم والتعايش،   •  املساعي اخلريِ 
 جلبت كثريًا من الراحِة واألنِس والتوادِ  بّي ألصدقاِء واألسر، 

 بل واجملتمعاِت واألوطان.  
 ة،  زاَد هللا من النفوِس الطيب

 وابرَك يف أصحاهبا،  
 وجزاهم هللا عن املسلمّي خرَي اجلزاء.

 

 اعتناق اإلسالم
 

 هناك كفرٌة معاندون مشاكسون،
 ابإلسالم،وأعداٌء مرتبِ صون 

 تسمُع عنهم فجأًة أهنم صاروا مسلمّي،
 مثُل بعِض كباِر املنصِ رين،

 وكت اٍب ومفكرين وانشطّي غربيّي،
 من نصارى ويهود..

 ًة أو كلماٍت من دعاٍة مسلمّي،معون كلمهؤالء يس 
 فتحفُر يف قلوهبم وال تَدعهم ينامون،

 وتكوُن أماَم أعينهم حيثما كانوا أو اجتهوا،
  هبم إىل اإلمياِن ابهلل واإلذعاِن لدينه،حىت تؤديَ 

 ويتحو ِلون إىل دعاٍة مؤمنّي مدافعّي عن اإلسالِم وداعّي له،
 بعد أن كانوا أعداًء يهامجونه،

 وينطقون بكلماٍت مجيلة،
 ويسردون قصَة إسالمهم وسرَّ إمياهنم بشوٍق وأتثٍر وحرارة،

 كبرية،فقد كابدوا ذلك وتفاعلوا معه إىل درجٍة  
 ويعجُب هلم املسلمون أنفسهم،

 فيجددون بذلك إمياهنم،
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 ويزدادون حبًّا لدينهم ومتسًكا به.
 وهذا كمثِل سحرِة موسى عليه السالم،

 لبوه،يكيدوا له ويغالذين جاؤوا ل
 فانقلبوا إىل مؤمنّي،

 وخرُّوا سجًَّدا هلل تعاىل،
ُ ِإانَّ َآَمنــَّا وقــالوا لفرعــوَن الطاغيــة:   َِّ ْحِر َوا َن الســِ  ِه مــِ ا َأْكَرْهتَـنــَا َعَليــْ َر لَنــَا َخطــَااَياَن َومــَ ِبَرب ِنــَا لِيَـْغفــِ

 [.73{ ]سورة طه: َخرْيٌ َوأَبـَْقى

 

 اإلعالم
 

 يِل احملي ا، عدوٍ  مجما تقوُل يف •
 يبتسُم لك،

 ويعطيَك كالًما معسواًل،
 ولكنه يسلُب مالَك خفية،

 سرًّا؟ويقتُل أوالدَك 
 وما تقوُل يف فاتنٍة تبتزَُّك جبماهلا، 

 وأتخُذ منَك األسرار،
 وحتوِ ُل أموالَك إىل حساهبا؟

 وما تقوُل يف فضائياٍت مثرية،
 تثرُي شهوتك،

 وتسلُب عقلك،
 ريتك،وتقتُل غ

 وهتشِ ُم خنوتك،
 وهتدُم أخالقك، 
 وُتضعُف دينك؟

 إنَّ أعداءَك لكثُر..
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 لباملرصاد..وإهنم لَك 
 األفضُل أن تتجنََّب شرورهم بداية،

 بصبَك وعزميتَك من تربيتَك الدينية القومية،
 فلن تستطيَع دفعها كلَّها عن نفسَك إذا وقعَت فيها،

 حلياة،وقد تنغمُس معها فتسَبُح معها يف ا
 وجتُد معها لذَّة احلرام،

 فتضيُع وهتلك..
 نسأُل هللا العافية من ذلك.

 اجلماُل مدعاًة لإلعجاب، فإذا كان 
 فإنه ليس مقياًسا للخري، 

 وال منهاًجا لإلصالِح، 
 وال طريًقا للنجاة،

 بل هو فتنٌة وامتحان،
ُ من خالِل التعامِل معُه العاقُل من املغرور.  يتبّيَّ

  يف احلياِة كثرية،امللتويةُ فالطرُق 
 تعرُف بعضها وقد ال تعرُف الكثرَي منها،

  يدعو يف كلِ  صالٍة أْن يهديَُه هللا ويثبِ َتُه على الطريِق القومي:ولذلك فإن املسلمَ 
  اْهِدان الصِ راَط املـُسَتقيم{.

 فإن هذا عوٌن له على اهلداية، والثبات، والنجاة.
 إْن شاَء هللا.

 

واملشتغلون بنظِم املعلوماِت يف البالِد   مدلوٌل عريبٌّ أخَذ به املكتبيون اغ" له "اهلاشت •
 العربية،
 املوضوعات"،  وهو "رؤوسُ 

 ومفرده: رأُس موضوع. 
 وقد صدرْت كتٌب هبذا العنوان، 
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ة،  وحتتوي على ألفاٍظ ومصطلحاٍت موجزٍة معبِ 
 ، تدلُّ على معاٍن وموضوعاٍت ومسائَل وعلوٍم وفنوٍن عديدة

 قدميٍة وحديثة، 
 وهي ابآلالف، 

ن يستخدَم الكت اُب واإلعالميون هذا املصطلَح بدَل كلمِة "اهلاشتاغ" الثقيلِة على وميكُن أ
 اللسان،

 املدوِ خِة للمخ ، 
وأن يستعملوا املصطلحاِت اجلاهزَة يف كتِب "رؤوِس املوضوعات" ليُثروا هبا الساحَة اإلعالميَة  

 اعي.وقنواِت التواصِل االجتم
 

 أقوال مأثورة 
 
 العًبا، فال تلعنبَّ بدينك )قوٌل مأثور(. ما كنَت  •

 

 قال مالُك بُن دينار: •
 ما ُضِرَب عبٌد بعقوبٍة أعظَم ِمن قسوِة قلب،

 وما غضَب هللا على قوٍم إال نزَع منهم الرِحة.
 

 كان لقماُن احلكيم عبًدا نوبًيا، وآَتُه هللا احلكمة فاشتهَر هبا. •
 َغ بك هذا؟ما الذي بل  ُسئل يوًما:

 قوى هللا، وطوُل الصمت، وتركي ما ال يعنيين.فقال: ت
 أقول: والناُس يف عصران بعيدون عن هذه الثالث،

 فتكوُن احلكمُة قليلًة بينهم، 
 إال  َمن رحَم ريب.

 
 ه يقول:  كان وهب به منب ِ  •
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 لقي، فاحذْر أن تشكوّن إىل خ بليةٌ  بكَ  نزلتْ   ى هللا إىل ُعزير: إنْ أوحَ 
 وعاملين كما أعاملك، 

 ح، يالقب عملكَ  منكَ  إذا صعدَ  ألحدٍ  فكما ال أشكوكَ 
 بالء.  بكَ  ال ينبغي أن تشكوّن إىل خلقي إذا نزلَ  كذلكَ 

 
 يقول:   ما هللا عنه  عباس رضيَ  كان ابنُ  •

 ركعتاِن مقتصدَتِن يف تفكري، 
 ساٍه. خرٌي من قياِم ليلٍة والقلُب 

 
 قاَل العارفون: •

  بغرِي ما فيك،من ميدُحكَ ال تصحْب 
 فإنُه إذا غضَب عليَك يذمَُّك مبا ليس فيك.

 
 هللا سبحانه

 

 أينما كنَت فأنَت يف قبضِة هللا،  •
 وحتت مشيئته، 

 ويف كنِف نعمته، 
 ال تستغين عن رزقِه الذي كتبُه لك، 

 إْن يف األرِض أو يف السماء،
 سَل به،املاِء الذي أنزَلُه لتشرَب منه أو تغت وال عوَض لك عن 

 ال تقدُر أن تناَم إال إذا أراَد هللا لَك ذلك، 
 وال تقدُر أن تفيَق من نوِمَك إال إذا كتَب هللا لك احلياة، 

 فالنوُم موتة،
 وكم من شخٍم انَم ومل يفق!

َرُه هللا عليك،  وليس إبمكانَك أن تدفَع عن نفسَك املرَض إذا قدَّ
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 م األطباُء ميرضون وميوتون، فهاه
 التزحزَح عن املوِت إذا جاَء األجل، أنت وهم وال تستطيعُ 

 فاجلميُع يسري عليه قدُر هللا وقضاؤه، 
 ألهنم مجيًعا حتت أمره،

 ويف قبضته.
 
 من احلجج الواردِة يف القرآِن الكرمي،  •

 أن اإللَه القادَر على خلِق اإلنساِن من عدم،
 موته،  قادٌر على إحيائِه بعد
 فهذا عدٌم وذاَك عدم،

 عجزُه شيء.انُه ال يُ وهللا سبح
نَساُن أَئَِذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحي اً      ؟ َويـَُقوُل اإْلِ

نَساُن َأانَّ َخَلْقَناُه ِمن قـَْبُل َوملَْ َيُك َشْيئًا{  ؟أََواَل يَْذُكُر اإْلِ
 . 67 – 66سورة مرمي: 

 
 الذين يدَّعون االزدواجيَة يف األلوهية، •

 لرجل، كمن يدَّعي قلبّي يف جوِف ا
 هذا أيمرُه بشيء،

 وذاَك أيمرُه خبالفه! 
 ويكوُن مآلُه تفطُُّر القلب،

 اجلسد،أو متزُُّق 
 كما يكوُن فساُد الكوِن بتعدُِّد اآلهلة. 

َِِّ َربِ  اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن{  ُ َلَفَسَدََت َفُسْبَحاَن ا َِّ   َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ ا
 . 22: األنبياءسورة 
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 اإلنسان
 

َر املرُء ابحلروِب اليت خاضها البشر، •  لو فكِ 
 واملاليِّي الذين قُتلوا ظلًما على طوِل التاريخ، 

 ألدرَك معَّن قولِه عزَّ وجلَّ يف اإلنسان:
 [،72{ ]سورة األحزاب: ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهوالً  

 أي: كثرُي الظلِم لنفسِه واإلضراِر هبا،
 مبالٌغ يف اجلهل،

 كثرُي االعتداِد بنفسه.
 عمله،وهذا حصيلُة استقراٍء ِمن 
 واستنتاٌج عامٌّ ِمن َترخيه،

 ولو أطاَع ربَّه،
 والتزَم شرَعه،

 لتأدََّب به،
،  وكفَّ عن الظلِم والشر 

 وانَل شرَف التقوى والعمِل الصاحل،
 فأفلَح وفاَز وجنا،

 يقوُل الربُّ الكرمي: 
 { ُهْم حَيَْزنُونَ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل َفَمِن اتَـَّقى َوَأْصَلَح فَ  

  [35ورة األعراف: ]س
 

 اإلميان 
 

 مل يرتِك هللا اإلنساَن مهالً تتناوشُه األفكاُر ويبَقى حائرًا،
 بل بثَّ يف أرضِه ومسائِه آايٍت كثريًة تدلُّ على وجودِه وعلى وحدانيته،
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 مثَل اختالِف الليِل والنهار،
 ك،يذهُب هذا وأييت ذا

 ابستمراٍر ودقٍَّة متناهية،
 السفِن واألساطيِل الضخمِة على املاء،ومثَل سرِي 

 ومثَل نزوِل املطِر وإحياِء األرِض به،
 ووجوِد اإلنساِن ذاته،

 يف طبيعِة خلقه، 
 وشكلِه ولغته،
 ونظاِم حياته،

 وآتلِف الذكِر واألنثى..
  والفطرايت،ومثَل أنواِع الطيوِر واألمساِك والدوابِ  واحلشراتِ 

 ا ومنافِعها، وصغرِها وكبِها،على اختالِف أشكاهِلا وألوِاهن
 واليت يفوُق عددها أعداَد األانسيِ  مراٍت كثرية،

 ومثَل تصريِف الرايِح يف جهات،
 وجعلها نعمًة أو نقمة،

 فقد تكوُن نسائَم أو أعاصري،
ــِتَج الثمــاَر وقــد حتمــُل حبــوَب اللقــاِح مــن األشــجاِر والنبــاَتِت املــذكَّرةِ   وتضــعها علــى املؤنَّثــِة لتُن

 إبذِن هللا.
 ومثَل الغيوِم اليت تـَُرى بّي السماِء واألرض، 

 يف أنواعها وأشكاهلا وتنقلها وفوائدها للخلق،
 وغريها من اآلايت،

 اليت تدلُّ على اخلالِق البارئ،
 وعلى قدرتِه وحكمته، 

  بالدَة األُلفِة وغشاوَة الغفلة، هذا إذا تفكََّر هبا اإلنسان، وألَقى عن عقلهِ 
 يف هذِه املخلوقاِت بفكٍر متعمِ ٍق وحسٍ  متجدِ د، ونظَر 
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 وقلٍب متطلِ ٍع إىل احلق .
 وقد أنزَل هللا كتابَُه هلدايِة الناس،

 وفيه التذكري هبذا وبغريه..
 وفيه احلقُّ املبّي.

 
 ن أرسلها؟مَ  الرايحَ  اسألِ  •
 من أنزهلا؟ األمطارَ  واسألِ 
 يف السماء؟ نثرهامنن  النجومَ  واسألِ 
 من خلقها؟ واألمساكَ  واحليواانتِ  الطيورَ  واسألِ 
 من أتى هبم؟ األانسيَّ  واسألِ 
 واحد،  جبوابٍ  املؤمنُ  جييبكَ 

 برأي خمالف،   يف اجلوابِ  امللحدُ  لُ يبينما يط
 خالدة،   وتبقى احلقيقةُ 

 مؤمنة.  السليمةُ  والفطرةُ 
 

 ومعتقدهم يف هللا،ن ابملؤمنّي مازال الكافرون يستهزؤو  •
 ويقولون: كيف تؤمنون بشيٍء مل تروه،

 ومل يَرُه أحد؟
 وهؤالء أنفسهم يؤمنون بوجوِد عقوهلم ولو مل يروها،

 ألهنم يرون آًثرها.
 فليس كلُّ شيٍء غاَب عن اإلنساِن يعين عدَم وجوده،

 أفال يدلُّ اخلَلُق على اخلالق، 
 عقله؟على  كما تدلُّ تصرُّفاُت العاقلِ 

 أفال تدلُّ آًثُر الرايِح واألعاصرِي املدمِ رُة على وقودها، 
 وهو "اهلواء"،
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 ولو مل يروه؟
 أفال تدلُّ آًثُر الكهرابِء،

 من تبيٍد وتسخٍّي وحتريك،
 بل وقتٍل بتوترها العاِل،

 على تيَّاٍر يسري يف األسالك"؟
 فإذا مل يروا اهلواَء أو الكهرابء،

 رُي موجودين؟ما غفهل يعين ذلك أهن
 أما ُعرفا آبًثرمها؟

 فمن أحقُّ أن ُيستهزأ به؟
 

 ال َتنِب رحلتَك اإلميانيَة على معاٍص ورفقِة سوء، •
 فإهنا ال تلبُث أْن تقَف بَك وترتكك.

 فاإلمياُن نور، وإخالص، ونقاء،
 ال يصلُح معه إال الصدُق والعمُل الطيب،

 واجلدُّ يف الطاعة.
 

  ابهلل يف رزقِه أكثَر من الصانع،قٌ معلَّ املزارُع قلبُه  •
 والصانُع قلبُه معلٌَّق ابهلل يف رزقِه أكثَر من املوظف،

ُه املهن.  واملؤمُن العميُق اإلمياِن ال تغريِ 
 

 ال ثقافَة وال مدنيَة تستطيُع أن تفرَض نفسها على املؤمِن القوي، •
 مهما كانت كبرية،
 فهو قويٌّ إبميانه،

 وبعلمه.
 هلا ويستسلم، ضعُ خي والضعيفُ 

 لقلَِّة ثقافتِه اإلسالمية،
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 ولضعِف إميانه.
 اعمْل لزايدِة إمياِنَك وتقويتِه أيها املسلم،

 واطلِب العلَم هبمَّة؛
 تُفقَد من أمتك، أو تنهاَر فتضيع. لئال  

 
 من مسِة املؤمِن الصادِق يف إميانه،  •

 عصيبة،واألوقاِت الأن يكوَن مع القائِد اإلسالمي يف الشدائِد 
 يصُب وال يتأفَّف، ف

 .ويثبُت وال جيزع
 ومن مسِة املنافق، 

 أو الذي يف قلبِه مرض،
 أو ضعيِف اإلميان،  

 أنه جيزُع من أوِل ضربة،
 فيصيُح ويضجُّ ويزعُق ومينُّ،

 ويُلقي ابللوِم على اإلسالِم أو على القائد.
 فهذا ليس مستعدًّا لالبتالء،

 الصِب عليه،وال 
 ا ال تكليَف فيه.يًما دائمً ويريُد نع

 واحٌد من ذلكم،
 وال ألٌف من هؤالء..
،  إهنم يوهنون الصف 

 ويزعزعون النفس،
 وجيبنوَن عند اللقاء،

 وخييِ بون الصديق،
 فال خرَي فيهم.
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 الذين خيافون هللا ويتَّقون عذابه، •

 هم الذين يعتبون من آايِت هللا،
 طبيعي" أو "صدفة".ستكبون فيقولون: هذا "أما اجلاحدون امل
 قاَل هللا تعاىَل: 

ُ يف السََّماَواِت َواأَلْرِض آلاَيٍت ل َِقْوٍم يـَتـَُّقونَ    ِ  {.ِإنَّ يف اْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما َخَلَق ا
 فمن كان فيه خرٌي اهتَدى،

 فآمَن واتَّقى،
 ومن أََّب،

 فقد كابر،
 نفسِه جََّن.وعلى 

 

 ،ا يف كليِة الطب  اثناِن دَرسا معً  •
 دَرسا املوادَّ نفسها،  

 ودرَّسهما نفُس األساتذة، 
 خترََّج أحدمها بزايدِة إمياٍن مبعجزِة هللا يف خلقه،

 وخترََّج اآلخُر ملحًدا ال يؤمُن إبله، 
 ويكفُر بكلِ  حجٍَّة ودليل. 

 أما األوُل فقد فتَح حواسَُّه لقبوِل احلق ، 
 فانتظَم اإلمياُن يف قلبه، 

 احلقُّ يف ذهنه، َخ ورس
 وأما اآلخُر فسدَّ منافَذ حواسِ ه، 

 وجلَّ يف اخلصومِة واجلداِل بدوِن حق ، 
 فالتَوى طريقه، 
 واسودَّ قلبه،  

 وأظلَم ابطنه.. 
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 {،َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً  
 فقد انَل كلٌّ ما حيبُّه،

 ومل مُيَنْع منه. 
 واحلساُب "بعدين".

 
 عجيبة،   اإلميانِ  رابطةُ  •

 ولو مل تره،   عرضهِ أرضِه و عن  وتدافعُ  كَ بروحِ  مَ املسل  فدي أخاكَ ت تَ نأ
 ولو مل تعرفه،  
 به!   ولو مل تسمعْ 
 الغرب. وهذا ما يفزعُ 

 
 احلياة،   تقلباتُ  •

 واملفرحات،   بّي احملزانتِ 
 واملساوئ،   واحملاسنِ 
 والصعب،  والسهلِ 
 والفشل،  والنجاحِ 

 كما هو،    إميانكَ  عُ ال تدَ 
 من تلك القضااي،   اإلنسانِ  مواقفِ  حبسبِ  ينقمُ  و أ فهو يزيدُ 

 ،   مبا هو خريعلى نفسهِ  املرءُ  أن يستدركَ  واملهمُّ 
 ،   من جديديتشهَّدَ و 

 ،   بّي فينٍة وأخرىويستغفرَ 
 على دينه،   هللا أن يثبتهُ  ويدعوَ 
 علماً وإمياانً وتقوى،  هُ ويزيدَ 

 له على خري.  وأن خيتمَ 
 



42 
 

 وتعاىَل: يقوُل ربُّنا سبحانُه  •
 .[53الروم: ]سورة  {ِإن ُتْسِمُع ِإالَّ َمن يـُْؤِمُن آِباَيتَِنا فـَُهم مُّْسِلُمونَ  

 أي: أنت ال ُتسِمُع إال  الذين فتحوا قلوهَبم لإلميان،  
 وصدَّقوا أبن القرآَن من عنِد هللا،  

 فهؤالِء هم الذين َيسمعوَن حقًّا ما تَتلو عليهم وما تُرِشُدهم إليه؛  
  خملصون يف إمياهِنم،  مسلمونَ ألهنم 

.  منقادون للحق 
 

 يقال: جنا فالٌن من املوِت أبعجوبة، •
 فمن جنَّاه؟

 املؤمُن يقول: هللا. 
 وامللحُد يقول: الصدفة.

 ولو أن هذا امللحَد وقع يف مأزٍق ال يرى خالًصا لنفسه، 
 ملا قال إال: هللا. 

 إنه اإلنسان، 
 ،الذي يرى ولكنُه ال يعتُب إال قليالً 

 أو يعتُب يف حلظتِه مث ينسى!

 
 التاريخ 

 

 من املوازيِن التارخيية: 
،أن املسلَم ال يفتخُر   بتاريِخ قومِه اجلاهلي 

 إال ما وافَق حقًّا،
 وهو يفتخُر بتارخيِه اإلسالميِ  بشكٍل عام،

 ويتجنَُّب ما ورَد فيه من فنٍت وإَحن،
 وال يوافُق بغًيا وظلًما. 
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 وتوردها كتُب التاريخ،  يت حدثت بّي املسلمّي اخلالفاُت واحلروُب ال •

 ُتدَرُس علميًّا عند اللزوم،
 ،للعبِة والعظة

 واستخالِص الدروس،  
 بعيًدا عن جوِ  التشاحن،  

 وال يتوسَُّع فيها،  
 وال ُتذكر يف املقرراِت الدراسية،  
 بل تورُد قصُم الفداِء والبطولة،

 واألخالِق الكرميِة والشهامة،
 ُة على فضائِل األعماِل وتفخَر برتاِث أجدادها،  الناشئ حىت ترتَّبَّ 

 دال، تنشأ على املخاصمِة واجل ولئال  
 والعداوِة والبغضاء، 

  تعتلَج يف نفوسها جوانُب االختالِف واالنشقاِق والفرقة.ولئال  
 

 ينبغي أن تؤرََّخ الوقائُع التارخييُة بدقَّة،  •
 حىت ال يدخَل فيها الكذب،

 ران، وخاصًة يف عص
 الذي اختلطت فيه األخباُر والتصرحياُت واألسرار،

ٌة غرُي أمينة، وحتكََّم يف دوٍل عناصُر   مستبدَّ
 وَفرضت كتابَة َترخيها كما تريُد ال كما هو الواقع.

 ونقُلها عن أشخاٍص ينبغي فيه التثبت، 
 فإما أن يكونوا شهداَء الوقائع،  

 أمناَء يف احلديث،
 مثلهم أمانًة وثقة،  أو أمناَء يف النقِل عن
 وهذا اندٌر يف عصران. 
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 اإلسالميِة وقوَّهتا،من أسباِب سيادِة احلضارِة  •

 وقوُف رجاٍل وراءها يتصفون بـ:
 اإلمياِن القوي،

 واحلزم، 
 واإلخالص، 

 واجِلد . 
 

 جتارب وعب 
 

 خرجُت صباًحا،  •
 فرأيُت حادَث َسرٍي قريًبا من الدار، 

 فحمدُت هللا على العافية،
 ذكرُت دعاَء اخلروِج فدعوُت به،تو 

 ركبُت السيارة،
 ودعوُت هللا تعاىل أْن يكألّن حبفظه،

ّن بَواليته،  ويتوالَّ
 ويرَِحين برِحته،

 وأن حيفَظين من شرِ  األشرار،
 ومن شرِ  احلوادث،
 وأال  خُيرَجين أَشرًا،

 وال بطَرًا،
 وال رايًء،
 وال مُسعة،

 ّي،وأال  يِكَلين إىل نفسي طَرفَة ع
 البيت.وأْن يعيَدّن ساملـًا غامنًا إىل 
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 سرُت قليالً فإذا بسيارِة إسعاف،
 وهي تُرسُل أصواًَت خميفًة متتالية،

 وتقرتُب من مستشفى،
 فيهروُل املمرضوَن إليها ليسحبوا منها جثًة مضمَّخًة ابلدماء،

 ِحدُت هللا على العافيِة كذلك، 
 لمّي.ودعوتُه أن يشفَي مرضاان وَمرَضى املس 

 مررُت بشارٍع طويل،
 جانبيِه أسواٌق ومكاتُب ومطاعُم وبنوك،على 

 والعُّي ال متلُّ من النظِر هنا وهناك،
 استدركُت أمري فتذكَّرُت الدعاَء الذي يُقاُل يف األسواق،

 ال إله إال هللا، وحَدُه ال شريَك له، "
 له امللُك، وله احلمد، 

 ُُييي ومُييت، وهو حيٌّ ال ميوت، 
 ". قديربيده  اخلري، وهو على كل   شيء  

 وصلُت إىل مكتِب العمل،
 فدعوُت هللا تعاىل أْن أكوَن عبًدا طيًبا مبارًكا أينما كنت،

َدّن،  وأن يهدَيين ويسدِ 
 وتعوَّذُت به من أن حُيوَل بيين وبّي ذكرِه شيء،

 أو أْن أنشغَل مبا ال يرضيه،
 ن حرامه،ودعوتُه سبحانُه أن َيكفَيين حباللِه ع

 عمَّن سواه،وأن يُغنَيين بفضلِه 
 وسألته تعاىل خرَي زمالئي وخرَي مسؤوِلَّ وخرَي اخلَدِم والعم ال،

 وعذُت به من شر ِهم مجيًعا. 
 ... عدُت واسرتحت،

 وَتبعُت فضائياٍت خمتارة، ففاجأتين صوٌر غرُي الئقة،
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 فدعوُت هللا أْن حيفَظ عيين وقليب.
 مث جاءّن األصدقاء،

 جلسَة خري،عوُت هللا أن تكوَن دف
 وأن حيفَظ لساّن فيها،
 وجينِ بين الغيبَة والنميمة،

 والكالَم اللغو،
 وما ال خرَي فيه.

 مث اجتمعِت األسرُة من أبناٍء وأحفاٍد وأحباب،
 فدعوُت هللا أْن حيفظهم مجيًعا،
 يف هذه الدنيا املتقلِ بِة األحوال،

 نا يف أرضه..وأْن جيمعنا يف جنَّتِه كما مجعَ 
 ...حيتاُج املرُء إىل أْن يكوَن ذا صلٍة بربِ  العاملّي، 

 وال ينسى ذكره، وفضله،
 يف مواقَف خمتلفٍة ومتعدِ دة،

 وأْن يدعَو مبا يناسَب املقام،
 ليكوَن يف حصٍن حصّي،

 وليكوَن مؤمًنا صادقًا يف إميانِه وعبوديتِه هلل ربِ  العاملّي.
 والفائدُة تعوُد إليه،

 نه،هللُ غينٌّ عاف
 وعن العاَلمّي.

 
 إذا رأيَت حادًًث ومل تعتْب فأنَت غرُي مبال،  •

 وإذا مسعَت قصًة مؤثرًة ومل تتأثْر هبا،  
 فنفسَك ابردٌة، 

 وشعورَك مفقود، 
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 وحسَُّك ميِ ت.
 
 كم صحيًحا ماَت دون إنذاٍر من مرض؟ •

 وكم مريًضا ُشفَي وعاَش وقد أشرَف على املوت؟!
 والِعَب، ُر إهنا النذُ 

 ولكن الناَس قليالً ما يعتبون، 
 أما التوافُه فهم وراءها جيرون، 

 وعنها يتحدَّثون. 
 

 ر تدب  
 

 إن هللا تعاىل ال مينُع اإلنساَن من اكتشاِف أسراِر الكون،  
 بل حيثُّ على التفكِر آبالئِه وأسراِر َخلقِه وسننه،  

 لَيستِدلَّ هبا عليه،  
  املتصرِ ُف يف الكوِن كلِ ه.بِ رُ املدلُيعَرَف أنه اخلالُق 

 ولكنَّ املشكلَة يف هؤالء الذين يتعرَّفون أسراَر الكون، 
 وهم غافلون عن هللا، 

 فال يتفكرون يف اخلالِق ومدبِ ِر أمِر الناِس والكون. 
وهم يستمرُّون يف كشِف النواميس أو القوانِّي اإلهلية حىت ُتسخََّر هلم األشياُء بسرعٍة 

 أكثر، 
 نسبٍة أكب.بو 

 وقد يصلون يف عصٍر ما إىل أقاصي الدنيا يف ساعة،  
 ويستخرجون من األرِض الكنوَز من املعادِن يف سويعات، 

 منها يف صنائَع هلم.. وميدُّون أيديهم إىل كواكَب ُأخَر ليستعملوا موادَّ 
 ويظنون بذلك أهنم عرفوا أسراَر كلِ  شيء،  

 ى األرض، وأهنم بذلك استطاعوا السيطرَة عل 
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 والتحكَم يف قوانينها،  
م وربَّ الكون،    ونسوا رهبَّ

 ومالكُه ومالكهم،  
 وخالَق هذه القوانّي وموجدها من غرِي مثاٍل سابق... 

 
 مفاهيُم الناِس ختتلُف يف األمور، •
  العقائِد واألدايِن وغريها،يف

 وكلٌّ يدعو إىل حنلتِه كما فهمها،
 حىت يف ديننا،

 رس،ائَف ومذاهَب ومداولذلك جتُد فيه طو 
 وأقرهبم إىل احلق:

 املخلم،
 املتعمِ ق،
 احملايد.

 
 لوال سنُة التدافِع اليت وضعها هللا بّي البشر، •

 ملا قاموا بكلِ  مهامهم،
 األرُض ابلشكِل املطلوب،وملا ُعمِ رِت 

 فإذا مل يتيسَّْر أمٌر يف وقته،
 أو كان فيه شيٌء من الصعوبة،

 أو عليه زِحة،
 ،أجَّلوه

 أو تلكؤوا يف حتصيله،
 ومل يتنافسوا عليه،

 وقالوا:
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 على مهل،
 واجملاُل مفتوح،

 فيرتكون أمورهم،
 أو ينسوهنا وال يعودون إليها إال قلياًل،

  كثريٌة هبذا األسلوب.فُتهمُل حاجاٌت وصنائعُ 
 
 املالعُب ال ختر ُِج علماَء وقادة،  •

 وإن كان أصحاهبا أنشَط حركًة وأقوى بنية، 
 لُب لَك ُعروًضا وأموااًل،  ال جتالرايحُ 

 وإن حرَّكْت واقًفا ودحرجْت ساكًنا، 
 املاُء ال يسقيَك بنفسِه شربة،

 وإن كان شال الً دافًقا وماؤُه سلسبياًل. 
 العمُل واحلركُة والتخطيُط والتوجيُه من اإلنسان.إمنا هو 

 
 بّي البشر،   خيتلفُ  واألداءِ  التعايشِ  لوكُ س •

 لبحر،   واالب ِ  كما بّي أهلِ 
 واملدينة،   الريفِ  وبّي أهلِ 

 واألثرايء،   وبّي اخلدمِ 
 .  الصنَّاِع والزرَّاعوبّي 

 والبحرية،   حليواانت: البيةِ ا عند وكذلك األمرُ 
 وبينها وبّي البمائيات،  

 األرض،  عيش حتت قشرةِ ت اليتو  هوبّي هذ
 رى يف اهلواء...  ال تُ  وحشراتٍ  وميكروابتٍ 

 شيء،   كلَّ   تقنَ الذي أهللا  إنه صنعُ 
 . كما يشاء  ما يشاءُ  وخيلقُ 
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 التدريب 
 

 الدوراُت العلميُة والتدريبيُة كثرية،
 اإلسالميُة العمليُة فقليلٌة جدًّا،أما الدوراُت 
 وهي املهمة،

 واملفيدُة أكثر،
 يتدرَُّب فيها املسلُم الناشُئ على أصول األخوَِّة واحملبَِّة اإلميانيِة عمليًّا،

  اجلادِ  واملسؤول،العملِ وعلى 
 وعلى الصالِة مجاعًة ابستمرار،

 واالستيقاِظ ابكرًا،
 ٍل عام،وعلى أعماِل وفنوِن الكشَّافِة بشك

 وخاصًة األعماَل التطوعية،
 وعلى أساليِب الدعوِة عملًيا،

 وآداِب القراءِة واالستماع،
 واخلطابِة واملناظرة،
 والرحالِت العلمية،
 ة،واملسابقاِت النافع

 الفكريِة واجلسدية،
 وفنوِن الدفاِع عن النفس،

 وما وراَء ذلك،
 عهم املختلفة،وخيالُط الناِس أبصنافهم وأعمارهم وميوهلم وطبائ

 ويكتسُب معارَف وصداقات.
 كما يطَّلُع ويتدرَُّب على أصوِل األخِذ والعطاء،

 املعامالِت الشرعية، ويتعلَُّم أصوَل التعامَل املاِلِ  و 
 سالمية،ا اإلوآداهب

 لئال خَيدَع أو خُيدَع،
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 ويزوُر مصانَع وموانئ، 
 ومعارَض واجتماعات، 

 وشواهَد حضارية،
 ومراكَز علمية،

 ومكتباٍت عامًة وجتارية،
 كما يطَّلُع على تقنياِت املعلوماِت واالتصاالِت املتطو ِرة،

 ويلتقي أبرابِب العلِم والفكِر والدعوة،
 ّي،فًة وخبًة عن رؤيٍة ويقويكتسُب بذلك علًما ومعر 

 وبفكٍر متفتِ ٍح وقلٍب متبصِ ر،
 فيتنوَّر،

 ويعرُف ماذا خيتار، 
 يشقُّ طريقُه يف احلياة،وكيف 

 وهو بعُد فىت،
 فينشأ رجَل دنيا وآخرة.

 وعلى مسؤوِل الشبيبِة اإلسالميِة أن يركزوا على هذا،
 ويدرسوُه وخيطِ طوا له حبكمٍة وعناية،

 وينفِ ذوه،
 َرُه اإلجيابيَة مؤكدة،آًث فإن

 ى.القريبَة والبعيدَة املدَ 
 

 تذكري أبحاديث 
 

 هللا تعاىل، كما يف األحاديِث الصحيحة:أحبُّ الكالِم إىل  •
 ".سبحاَن هللا وحبمده"
 ".سبحاَن ريب وحبمده"
 ".سبحاَن هللا، واحلمُد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكب "
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 يف احلديث الشريف:  •
أضر  آبخرته، ومن أحب  آخرتُه أضر  بدنياه، فآثروا ما يبَقى على ما دنياُه  من أحب  "

 ". يفَن 
، وخرَّجه احلافظ اهليثمي له وآلخرين، وذكر أن رجاهلم  4/412رواه أِحد يف املسند 
 (. 249/ 10ثقات. )جممع الزوائد 

 
 يف احلديِث الصحيِح الذي رواه البخاري وغريه:  •

 ". َمُه هللاُ على النار  يف سبيل  هللا  حر  َمن اغب ْت قَدماهُ "
 

 الرتبية  
 

 أبحكاِم الدين،قلبُه الذي مل يتشرَّْب  •
 آدابه،ومل يلتزْم 

 ومل يرتبَّ تربيًة إسالمية،
 ال يُنتظَُر أْن يُنتَج طيِ ًبا،

 ولو كان مسلًما ابالسم،
 ولو أعطى يكوُن فيه دَخٌن كثري.

 

 أسلوٌب مفيٌد انجح،  •
 ، عاِل اجلودة
 يف الرتبية، 

 ال يلزُم فيه كالٌم مثري، 
 ، وال عمٌل كثري

 وهو "القدوُة احلسنة"، 
 فيكوُن املسلُم مثاالً يف االلتزاِم آبداِب دينِه وأخالقِه الكرمية، 
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 واألوالُد واإلخوُة الصغار، 
 ينظرون إىل من هو أكُب منهم يف األسرة، 
 فيقلِ دوهنم وأيخذون منهم آداهبم العملية.

 وهذا أنٌس رضي هللا عنه، 
 حممٍد صلى هللا عليه وسلم،  ترَّبَّ عند قدوتنا

 فما كان يتلقَّى منه إرشاداٍت وتعليماٍت وأوامَر يف الرتبيِة والسلوك، 
 بل يَدعُه ينظُر ويعمُل بنفسه، 

 فهو أفضُل نتيجة.
 يقوُل رضَي هللا عنه، 

 (:211 كما رواُه البخاري رِحه هللا )صحيح األدب املفرد
 يل لشيييء   يل ُأف   قط ، وما قالَ  عليه  وسل م عشَر سنني، فما قالَ خدمُت النيب  صل ى هللاُ "
َ فعلَته؟ كنَت فعلَته؟ وال لشيء    أفعْله: أالَ  مل  ".فعلُته: مل 

 إهنا مدرسُة النبوة،
 حيُث اجلمُع بّي األدِب واحلِلِم والرأفِة ابلصغري..

 
 بية، اإلسالُم قائٌم على الرت  •

 يه وسلم، أسوًة برسوِل هللا صلى هللا عل 
 الذي رَّبَّ أصحابُه على الدين واألدِب واجلهاد،

 وال تكوُن الرتبيُة حمكمًة إال ابتباِع سنَّتِه عليه الصالُة والسالم.
 

 أال تعجُب من قوِم نوٍح وقد خَبوا صدقه،  •
 ولكنهم كفروا به ومتادوا يف كفرهم، 

 بينهم، وهو  سنة(  950أجياٍل منهم )على الرغِم من انصراِم 
 ومل جير ِبوا عليه كذاًب أو خيانًة أو احنرافًا يف سلوكه،  

 وهم مصرُّون على الكفر؟
 إهنا الرتبيُة والوصيُة املتتالية، 
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 حيُث كان اآلابءُ واألجداُد يوصون أبناءهم وأحفادهم أبن ال يؤمنوا بنبوَِّة نوح، 
 ويقولون هلم إنه جمنون. 

 صيَة من أقرِب الناِس إليهم، غر يتلقَّى هذه الو يُل األصوكان اجل
 فيثقون هبم أكثَر من ثقتهم بنوح،

 وينشأون بذلك على الكفِر وال يَدعونه، 
 فالرتبيُة والتعليُم أخطُر وأهمُّ شيٍء يف احلياة. 

 

 التشاؤم
 

 من شيء،   ال تتشاءمْ 
 الدار،  من اببِ  كَ خروجِ  ولو وقعَت يف أولِ 

 قبيحاً،   اسبًّ  أو مسعتَ 
  النظيف،  توسَّخ ثوبكَ أو 

 ، أو متزََّق قميصَك اجلديد
   أو ُصدَمت سي ارتك،

 هو رائدك،   وقدرهِ   ابهلل وقضائهِ  إميانكَ  وليكنْ 
 عليه هو سالحك،   وتوكلكَ 

 ظاهره،   مما ال يعجبكَ  لكَ   هللاوما قدَّرهُ 
  إْن شاَء هللا، خرياً يف ابطنهِ  يكونُ 

 و لثوان، وقد يكوُن يف أتخرَك ول
 عائًقا حلادٍث كان أمامَك جنَّاَك هللا منه، 

 أو هو عقوبٌة رمزيٌة لتخفيِف ُعجبَك بنفسك..
 وما إىل ذلك مما ميكُن أتويله. 
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 التعاون على الب  واإلحسان
 

 من وجَد يف نفسِه قدرًة على مساعدِة إخوانِه املسلمّي،
 شؤوهنم،يف أيِ  شأٍن من 

 فليفعل،
 وال يبخْل عليهم،

 فإن األمَة اإلسالميَة يف حالِة ضعٍف وشتات،
 وهي حماَربٌة من الداخِل واخلارج،

 وهللا جيازي املخلصَّي خريًا.
 

 التسابُق إىل اخلرياٍت واملنافسُة فيها من صفاِت النفوِس الطيبة،  •
 وهؤالِء الطيبون الكرماُء جيدون لذًَّة يف البذِل والعطاِء واإليثار،  

 ،تناسُب بياَض فطرهتم
 ونقاَء ضمائرهم،

 وكرَم نفوِسهم،
 وحمبَة قلوهِبم،

 فهنيًئا هلم، 
 وألهليهم، 
 ومعارفهم، 

 وجرياهنم.
يٍة واستنتج: •  فكْر جبدِ 

 هل أنَت أقرُب إىل الديِن أم إىل الدنيا؟
  إىل احلقِ  أم إىل الباطل؟هل أنَت أقربُ 

 وهل أنَت مستعدٌّ للتضحيِة مبصلحتَك ألجِل مصلحِة اآلخرين؟
 أنَت يف ذلَك صاحُب أقواٍل أم أفعال؟ل وه

 إن األقرَب إىل هللا،
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 وإن الذي يؤثُِر احلق ،
 والذي نفسُه مفتوحٌة ومشرئبٌَّة خلدمِة اآلخرين،

 هلو نعَم الرجل،
 وأمجلها. الذي جيمُع أفضَل الصفاتِ 

 
 عاديّي يعيشون يف املدن،   ألانسٍ  فاترةٌ  ذكرايتٌ  •

 فقط! العملِ  ودوائرِ  تِ والسيارا يتحركون بّي الشوارعِ 
 ت حياهتم،  لتغريَّ  خرييةٍ  لو عملوا يف جماالتٍ  هؤالءِ 

 مجيلة،   وامتألت بذكرايتٍ 
 جليلة. وأعمالٍ 

 
 إدارايً انجحاً يف موقعك،  إذا كنتَ  وزيراً يف اإلسالمِ   أن تكونَ  تستطيعُ  •
 به دينك،   ختدمُ 
 دينك،  وأهلَ 

 رمسي،  بذلك وزيراً غريَ  ولو كنتَ 
 مؤازرة،   ةُ فالوزار 

 عين املساعدة، تو 
 شاء هللا،   هذا إنْ  وأنت نويتَ 

 السعادة.  اي صاحبَ   فهنيئاً لكَ 
 

 يف الطريق،  •
 جديدة،   أشياءَ  قد جتدُ 

 إىل مساعدة،   وقد ترى من حيتاجُ 
 مفاجئ،   أو أنت حتتاُج يف حادثٍ 

 متعاوانً،  فكنْ 
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   ،متجاوابً 
 بّي هللا والناس،   ال يضيعُ  والعرفُ 

 ة، الشدَّ  يف وقتِ  كَ ن يساعدوسرتى م
 ومروءة.  وخنوةٍ  فمازال هناك أهُل جندةٍ 

 
 املسلُم يشدُّ أزَر املسلم، •

 ويتعاونون على ما فيه نفُع العباد،
 ويصدُّون عن بعضهم كيَد األعداء،

 وال يرضوَن ابلذلِ  واهلوان،
 وهكذا يربُّون األوالَد يف البيِت واملدرسِة وساحاِت القتال.

 
 قرتبون من أعماِل البِ  واخلري،مون ال يهناك مسل  •

 وال يعرفون معَّن التعاوِن والتكافِل يف اجملتمِع اإلسالمي؛
 تكوُن هلم قدوًة وحتثُّهم على ذلك، ألهنم مل ينشأوا يف أسرٍة دينيةٍ 

 ومل يصاحبوا أصدقاَء ملتزمّي ابآلداِب اإلسالميِة ليعرفوا ذلك،
 فيكتفون بـ )مظاهر( إسالميٍة فقط، 

 وكأهنم )أمَّنوا( بذلك اجلنة، 
 فليسوا حمتاجّي إىل حسنات،
 أو أهنم ال يفكرون يف ذلك،

 وسيندمون يوَم )التغابن(، 
  متدنيٍة من احلسنات،عندما يتفاجؤون مبحصلةٍ 
 أو درجاٍت أقلَّ يف اجلنة، 

 بينما يرون زمالَء هلم يف درجاٍت عاليٍة منها، 
 فاجلنُة درجات، 

 تهم اإلسالميِة يف الدنيا.  حبسِب أعماهلم وأنشط توزَُّع على املؤمنّي
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 تستطيُع أن جتعَل من صفقتَك التجاريِة الراحبِة صفقَة ديٍن وإحساٍن أيًضا،   •

 إذا وجَّهتها إىل اخلري،  
 وخصصَت قسًما منها ألعماِل الب ،

 ولو واحًدا يف املئة، 
 أو واحًدا من ألف. 

 
 عة،  من املسابقاِت اخلريية، العملية، املبد •

 مع الفتياِن والشباِب خاصة،  
  أبعماٍل خرييٍة يف احليِ  الذي يقيمون فيه،  تكليفهم ابلقيامِ 
 أو يف البلدة،  

 وإعطاؤهم احلريَة يف القياِم بذلك!
 سيتفاجأ القائمون على هذه املسابقاِت مبا مل يتوقعوه،  

 من أفكاٍر وأعماٍل قاَم هبا هؤالء الشباب،
 رفوهنا،وي حاجٍة ما كانوا يعوأهنم طرقوا أبواَب ذ

 أبساليَب ما جرَّبوها! وعاجلوا أمورًا 
 وقد تُغريِ  بعُض اجلهاِت اخلرييِة أسلوَب عملها، 

 فتوزُع موادَّ هلا ونقوًدا على الشباِب بدَل ختزينها، 
 ليقوموا هم أبعماٍل خرييٍة مبتكرة.. 

 وليتعلموا ويرتبوا على ذلك،
 ويتعلَم منهم غريهم.

 
 ا فقد ساعدته، َت معسرً إذا أنظر  •

 شطِر َدينَك فقد فرَّجَت ُكربًة له، وإذا عفوَت له عن 
 وإذا تصدَّقَت به كلَُّه فقد أحسنَت إحسااًن، 
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 وسيفر ُِج هللا عنك كربًة يف يوٍم أحوَج ما تكوُن إىل حسنة. 
 

 هناك مسابقاٌت أثريٌة عن أعمال خفيٍَّة ال يُعَلُن عنها؛  •
 بِ ه، ألهنا سرٌّ بّي العبِد ور 

 وجوائزها عند هللا، 
 ا إال هو، ال يعلُم قيمته

 وتكوُن غالًبا يف وقِت السَحر،
 ورمبا يف جمتمِع الناس، 

 ولكن عند الطبقاِت الضعيفِة واملهملة، 
 وأصحاهبا يتسابقون يف طاعِة هللا سبحانه وتعاىَل واالجتهاِد يف نيِل رضاه، 

 حد، إبخباٍت وخشوٍع وعبادٍة خالصٍة ال يراهم فيها أ
 ريية ال يعرفها أحٌد كذلك،  أو بتقدمِي خدماٍت وأعماٍل وصدقاٍت خ

 سوى الفقراِء واملظلومّي واملنكوبّي،
 وال يرون أهنم عبدوا هللا حقَّ عبادته، 

 وال شكروُه كما ينبغي،  
 وهم يدعونُه سبحانُه أن يتقبََّل منهم ما وفَّقهم إليه من أعماِل الب ،

 ئًما. وأن يوفِ قهم لألفضِل دا
 

 التفكري والتخطيط 
 

 ليكْن يف برانجمَك دقائُق حتاسُب فيها نفسك،  •
 لتنطلَق بقوٍة أكَب إذا كنَت صائًبا،

 وترجَع إْن كنَت خمطًئا،
 فإن الرجوَع إىل احلق ،

 خرٌي من السرِي يف وحِل الباطل.
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 أنَت حتتاُج إىل أن تقَف أحيااًن لتلتقَط أنفاسك، •
 ،لتفكَر مبا قلَت سابًقا كما حتتاُج إىل أن تسكتَ 

 وما إذا كان األصلُح لَك أن تستمرَّ يف املشي أو الكالم، 
 أو تقَف وتؤثَر السكوت.

 وحمطاُت اإلنساِن مكابُح مشروعة،
 يقُف فيها ليحاسَب نفسه،

 وينظَر حواليِه ويستشري،
 حىت ال خيوَض يف األوحال،

 وحُياَط ابألخطاء.
 
 استشْر قبَل أْن تنطلق. •

 العزم. أن تعقَد  قبلَ خطِ طْ 
 أخلِم النيَة خلالقك،
 وأحِسْن توكلَك عليه.

 الثباُت على احلقِ  مينحَك القوة.
 

 قد تكوُن النتيجُة بعد قليٍل من االنتظار، •
 كوُن بعد مدَّة،  توقد 

 وقد تكوُن بعيدة، 
 ها مناسبة، واملهمُّ أن تكوَن األسباُب اليت قدَّمتَ 

 مة، ها سليواخلطواُت اليت اتبعتَ 
 والباقي على هللا تعاىل. 

 
دُه األمُر املقصود، •  السرُي حنو اهلدِف بسرعٍة أو أتنٍ  حيدِ 

 فإذا كان ضرورايًّ ومطلواًب يف وقتِه فالسرعُة أفضل،
 وإذا مل يكْن كذلك فالتأّن أفضل،
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 والنتيجُة تكوُن أفضَل غالًبا،
 وآفات،فإن العجلَة والطريَق السريَع ال ختلو من مفاجآٍت 

 ها رمبا ال تكوُن أفضل.ونتيجتُ 
 
 إذا قلَّ نشاُطَك يف الشتاِء لظروٍف جوية،  •

 وقيِ دْت حركاتك، 
 فأطِلْق نشاطَك العلميَّ داخليًّا، 

 وضع برانجًما لنفِسَك تُنهي فيه مشروًعا مفيًدا،
 أو مشاريَع صغريًة انفعة، 

 فكما أن للدوِل واحلكوماِت خططًا سنويًة مخسيًة وعشرية،
 يًضا خطٌط شهريٌة وفصليٌة وسنويٌة تقيِ ُد هبا نفسك،لديَك أفلتكْن 

 فإن النفس حتبُّ الفوَضى وال حتبُّ قيوًدا عليها.
 

 إذا مل يتضْح لَك اخلرُي يف أمر، •
ِة أمور،   أو من بّي عدَّ
 فصلِ  صالَة استخارة، 

َر لَك اخلرَي من بينها.   داعًيا فيها هللَا تعاىَل أن يقدِ 
  هللا،فوَّضَت أمرَك إىلوتكوُن بذلَك قد 

 وأسلمَت نفسَك إليه،
 وما جيري بعد ذلك يكوُن خريًا إن شاء هللا، 

 إذا كان توكُلَك صحيًحا،
 ونيـَُّتَك صادقة. 

 

 تقنيات
 

 األقالُم قلَّت، وبعضها نشفت؛ •
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 لعدِم صالحيتها للحاسوِب وِشبهه.
 
 احلاسوب:  •

 قلم، 
 وقرطاس،
 وذاكرة،

 ومعلومات،
 وأعمال،

 وفنون.
 
 احلاسوُب قَضى على أزماِت الورِق املتكررة. •

 

 لقد غريََّ اإللكرتوُن حياَة الناس، •
 حىت كادْت معامالهُتم أْن تصرَي قطعًة من األرقاِم واألزرار، 

 أو لوحًة من املفاتيِح واألسرار،
 وغَدْت منطًا ذاتيًّا ال حياَة فيها، 

 صم ،وكأنَك تؤشِ ُر ألبكَم أ
 التعامِل مع البَشر،فال شعوَر ابالتصاِل و 

 ال حرارَة يف اللقاء..
 ال قسماِت وجٍه، 

 وال خَلجاِت قلب،
 ال إشارَة عٍّي،
 وال هزََّة رأس،

 وال بسمَة ثغر،
 فال كالَم وال سالم،

 وال هاِت وال َهْيت، 
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 إمنا أرقاٌم ُتكتب، 
 أو أزراٌر ُتضَغط...

 وما زلنا يف الطريِق إىل حياٍة إلكرتونيٍة أوسع، 
 علُم كيف تكون، أوهللاُ 

 وكيَف نكون،
 وماذا حنن فاعلون!

 
 التقوى

 
 أرأيَت طريًقا فيها ُحَفٌر ومسامرُي وقطُع أحجاٍر حادَّة،

 ونفاايٌت مرميٌة هنا وهناك،
 كيف تكوُن حاُلَك فيها؟

 هل متشي فيها كيفما كان،
 ثُر بذاَك حىت ُتدمَي قدميك،فتصطدُم هبذا وتع

 السليَم فيها؟ أم تتقيها وتسلُك اجلانبَ 
 كذلك احلاُل يف الدنيا مع هللا،

 تتقي كلَّ معصيٍة فيها خمالفٌة ألمره،
 لتنجَو من عذابِه غًدا. 

 
 الوفاُء والتقوى خرُي خصاِل املرء،   •

 وإهنما ليجلباِن رضا املوىَل سبحانه. 
 يقوُل جلَّ شأنه: 

ِ َ حيُِبُّ    {  اْلُمتَِّقّيَ بـََلى َمْن أَْوَف ِبَعْهِدِه َواتَـَّقى فَِإنَّ ا
 .76سورة آل عمران: 
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 قولُه تعاىَل: •
ِ َ وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقّيَ     {اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَـُّقواْ ا

 [.119التوبة: ]سورة 
 أي: احذروا خمالفَة أمِر هللا، 

 وجتنَّبوا ما ال يرضاه، 
 الك، والزموا الصدَق لتكونوا من أهلِه وتَنجوا من امله

 ولَيجعَل هللاُ ِمن أمرِكم فَرًجا وخمَرًجا.
 

 عينك،  قيت النظاراتُ  •
 حتمي يدك،   والقفازاتُ 
 رجلك،  حتفظُ  واجلواربُ 
 جسدك،  سرتُ ت واأللبسةُ 

 حيمي قلبك؟فما الذي 
 ، تعاىل  من هللا واخلوفُ  إنه اخلشيةُ 
   ،يف مصطلح "التقوى" وتتلخمُ 

 له،  وغوائ من الشيطانِ  فهي اليت حتميكَ 
 ومن املعاصي وآًثرها السيئة. 

 

 الثواب والعقاب
 

 هل تتصوَُّر مؤسَّسًة كبريًة فيها آالُف املوظَّفّي يعملون بدون رواتب؟ 
 ال ، فال عمَل بدون راتب. 

 تتصوَُّر دولًة بدوِن حماكَم وبدوِن قوانَّي وشرطٍة وسجون..؟وهل 
 ال، فال يرتدُع الناُس إال ابلقوِة والرتهيب.

  هللا يف دينه، عبادُ  كذلكم
 ال ينفُع معهم إال الثواُب والعقاب.
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 وقد أنزَل هللا عليهم الكتب،
 وذكَر فيها كلَّها أهنم يثابون على أعماهلم احلسنة،

 ويعاقَبون على أعماهلم السيئة. 
 
 إذا أحسنَت إىل الناِس فقد أحسنَت إىل نفسَك ابلدرجِة األوىل،  •

 نفسك،  وإذا أسأَت إليهم فقد أسأَت إىل
 فإنك تعرِ ضها للثواِب أو العقاب، 

 وجتلُب هلا رًضا أو غضًبا. 
 
 ِة الدنيا، معرضَك الشخصيُّ يوَم القيامِة هو ما زرعتُه من خرٍي وشرٍ  يف احليا •

 هو صحيفُة أعماِلَك اليت تنطُق حروُفها بكلِ  ما عملت،
 ا، وهي إما أن تكوَن بيضاَء متأللئًة متألُ نفسَك سرورًا وحبورً 

 أو سوداَء قامتًة تشجي حلقَك وتنغِ ُم عليك نفسك،
ِة فرِحَك ليأتوا وينظروا معرضك:  فإذا كانت األوىَل انديَت َمن حولَك من شدَّ

 {، اقْـَرُؤوا ِكَتابِيهْ َهاُؤُم  
 وإذا كانت األخَرى انكفأَت على نفسَك وقلَت وقد عضََّك األملُ ومضََّك احلزن:

َتيِن ملَْ أُوتَ  ايَ   ،  ِكَتابِيْه{ لَيـْ
تَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة{   .  اَي لَيـْ

 

 حساب وجزاء
 

 ليس كلُّ ما مضى مات،
 مستمرًة يف الدنيا، فهناَك أموٌر مبنيٌة على أموٍر مازالت آًثرها 

 وهناك من ينتظُر حتصيَل نتائِج أعماٍل مضْت عليها سنوات.
 كما أن أقوالَك وأعمالَك كلها حمفوظٌة يف سجلِ ك،

 يها يوَم القيامة، ُب عل ستحاس
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 ويشهُد عليها جسدك، 
 وإذا ماتت فتكوُن مؤقتة،  

 يعين كموتتك،
 وتُبعُث ببعثتك! 

 
 الدنيا حمسوٌب لك أو عليك، كلُّ شيٍء تفعلُه يف هذه احلياِة  •

 يعين أنك سُتسأُل عنه وحُتاَسُب عليه عند ربِ  العاملّي، 
 مبا مسعتُه من أمٍر فما كان موقفَك منه؟

  بنظرَك من حادٍث أو موقٍف فماذا فعلَت بعُد؟رأيتهُ ومبا 
 ومبا عزمَت عليه بقلبَك ونفَّذته...

 فإىل ذلك تشرُي اآليُة الكرميُة بوضوح:
 {.ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً  

 من سورة اإلسراء(. 36)جزء من اآلية 
 

 بَك يوَم القيامِة أيها اإلنسان، إىل َمن حياس أنت ال حتتاجُ  •
 فإن أعمالَك كلَّها ستكوُن حاضرًة أمامك،

 فهي اليت حتاسبك،  
 أو أنت بنفسك.

  اقْـرَْأ َكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيبًا{
 [. 14: اإلسراء]سورة 

 
{  ى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّالَ عَ   ذكَر هللا تعاىل أنه حيشُر الكافريَن يوَم القيامةِ  •

 [، 97]سورة اإلسراء: 
 وقال سبحانُه يف اآليِة التالية: 

ُْم َكَفُروا آبَِاَيتَِناَذِلَك َجزَاُؤُهْم أبَِ    { هنَّ
 زاحفَّي منكبِ َّي على وجوِههم،  أي: حنشرهم
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 ُعمًيا ال يُبصرون،  
 وُبكًما ال يَنِطقون،  
 وُصمًّا ال َيسمعون،  

 كما َصمُّوا وَعُموا عن احلقِ  يف الدنيا،  
 ورفضوا السجوَد هلِل خالِقهم.

 وذلَك العذاُب جزاؤهم الذي يستحقُّونَه؛  
 بسبِب كفرِهم آبايِت هللا،  

 وإنكارِهم البعث.
 

 يبلُغ االحنراُف يف املرِء عندما يتلذَُّذ بقوِل الكذب، •
 ويضحُك وهو يستهزئ ابلناس، 

 مع األصدقاء واجلريان. ُخلًقا يف التعاملِ  وال يعرُف أداًب وال
 يا طيٌف ميضي، ويظنُّ هؤالِء وأمثاهلم أن الدن

 وزمٌن يغب،
 وما عرفوا أن احلساَب على كلِ  قوٍل وعمٍل آت،

 ولو كان ذلك قلياًل. 
 

 اجلدال
 

ْنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَداًل   •  [54{ ]سورة الكهف: وََكاَن اإْلِ
 إله.وخاصَم حىت قال: ال  وقد جادَل كثرٌي منهم

 فاترِك اجلدَل ما قدرت،
 احلق ،إال إذا كان دفاًعا عن 

 أو دفًعا للباطل.
 وليكْن جدالَك أبسلوٍب حسن،

 ال غيظًا وتشفًيا.
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 إذا ألزمَت خصمَك احلجَة تلَو احلجِة وهو يزداُد عناًدا واستهزاًء مبا تقول، •

 ا،فاعلْم أن هللا ختَم على قلبِه ليزداَد إمثً 
 فنفسُه ال ترَضى ابإلميان،

 وقلبُه يستوحُش النور،
 لكفَر والعصيان،ولذلك فهو يفضِ ُل ا

 ألن قلَبُه ال يرَتُح إال يف الظالم،
 فال أتَس عليه،
 .ودعُه إىل غريه

 

 هناك من جيادُل وأدلَّتُه أوهُن من بيِت العنكبوت،  •
 فال خيدُع إال نفسه،  

 وعاقبُة السوِء تعوُد عليه،  
 اخلاسرة،   سهُ فنف

 وليندمنَّ حيُث ال ينفُع الندم، 
 أو أن يرتَك اجلدَل املقيَت ويعوَد إىل احلقِ  بنفٍس راضية.

 
 إذا خاصمَك فاجٌر فأنَت يف مأزق، •

 إْن مل تردَّ عليه فكأنَك املهان، 
 وإن رددَت عليه زادت خصومته،

 ولكلِ  موقٍف ظرفه،
 واحلكمُة شعاُر املؤمن،

 واحلِلُم رائده،
 والظلُم يرفضه.
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 اجلرمية واجملرم 
 

 إذا قال لَك اجملرم: أنظرّن،
،  فاعلْم أنه ينوي التخطيَط لشر 

 فال تثْق به وال تسمْع منه،  
 ولو حلَف على ذلك،

نُه من الفرار،  وال متكِ 
 فالشيطاُن أقسَم آلدَم وحوَّاَء أنه ينصحهما، 

 [،21:األعراف ]سورة  { َوقَامَسَُهَما ِإّن ِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحّيَ 
 فكان كذاَّاًب، خائًنا، جمرًما. 

 
 لو قرأَت سريَة فرعون، •

 لرأيَت أن من أكِب جرائمِه وأعظمها ذبُح األطفاِل الصغار.
 وانظِر اآلَن إىل فراعنٍة مثله،

 كيف قَتلوا وذحبوا آالَف األطفال،
 بل عشراِت األلوِف منهم.

 اعرفهم جيًدا،
 واعرْف َمن يساندهم،

 َم عليهم مبيزاِن القرآِن الذي ال خُيطئ.حكتل
 

 {،  يـَْقتـُُلوَن النَِّبيِ َّي ِبَغرْيِ َحق ٍ ذمَّ هللا تعاىل اليهوَد أبهنم    •
 ( من سورِة آل عمران،  21كما يف اآليِة )

 ولو كان هناك أنبياُء يف عصران لقتلوهم أيًضا، 
 أو حرَّضوا أعواهنم على قتلهم،  

 {،  ْقتـُُلوَن الِ ِذيَن أَيُْمُروَن اِبْلِقْسِط ِمَن النَّاسِ  يَـ بدليِل أهنم وأمثاهلم 
 كما يف اآليِة نفسها، 
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 وهم ورثُة األنبياء،  
 وليعلموا مجيًعا مآهلم،  

 كما ُختمْت به اآليُة الكرمية:  
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{   .فـََبشِ 
 
 لو علَم القاتُل أن سُيقتُل ملا قَتل، •

 رميٍة كبريٍة فكَّر، ُذ جتنفيفلو غلَب على نفسِه 
 فإذا علَم أنه سُيعَدَم أحجم،

 وإذا علَم أنه سُيعاَقُب عقوبًة ما دون اإلعداِم لتماَدى يف جرائمه، 
 ويقوُل إنه سُيسَجُن وُيكَرُم يف سجنه، 

 فيأكُل ويشرُب ويلبُس ويناُم على حساِب الدولِة دون مقابل،
 فًة حنَو اجلرائم،عني دفعٍ والنفوُس اجملرمُة العنيدُة متلُك قوَة 

 وال تستقيُم إال ابلسيف،
 ولو خرَج من السجِن لعمَل جرائَم أخرى، 

 كما هو مشاَهٌد عند كثرٍي منهم،
 {،  ِإالَّ َمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاحِلاً 

 وال تستقيُم احلياُة يف ظلِ  اجلرائِم املتكر ِرة، 
 ،املةوال يهنأ الناُس إال أبخِذ حقوقهم ك

 واحلقُّ الكامُل هو يف القصاِص ال غريه، 
 {. َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة اَيْ أُوِلْ األَْلَبابِ 

 وهذا نداٌء وكالٌم مع )أوِل األلباب(،
 فمن مل يرَض ومل ينفِ ْذ فليس منهم. 

 
 

 اجملرمون وأصحاُب األفكاِر املنحرفِة واهلدَّامة،  •
 اإلسالم؛يبقون أذلًَّة يف جمتمِع 
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 ألهنم إذا أُعطوا حريًة وُمكنًة أفسدوا ودمَّروا،
 ونشروا الذعَر واخلراَب يف اجملتمع.  

 

 {،ِهرياً ل ِْلُمْجرِِمّيَ وعَد نيبُّ هللا موسى ربَُّه أال  يكوَن  ظَ  •
 ( من سورِة القصم،17كما يف اآليِة )

 يعين أال  يكوَن قوًة هلم، 
 وال مدافًعا عنهم.

  ظامل،واجملرُم هو كلُّ 
 لُّ من مل يكْن على هنِج احلق ،كو 

 فكلُّ كافٍر ظامل؛
 ألن الظلَم يعين جتاوَز احلق .

 

 اجلمال
 

 الوردُة البيضاُء مجيلة، 
 وهي رمٌز للنقاِء والصفاء، 

 وعندما ترى وردًة داكنًة ِحراء، 
 أو غامقًة زرقاء، 

 يعتلُج يف نفِسَك شيٌء آخر، 
 مال، وتذهُب يف خياالٍت بعيدٍة من عامِل اجل

 ويف إبداِع هللا يف خلقه.
 

 ابللبِ  ويفنت،   أيخذُ  اذُ األخ   اجلمالُ  •
   ، العاطفة جُ فتتأجَّ 

 ويرتجُّ القلب، 
 ويزن،   يفحمُ  الرزينُ  والعقلُ 
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 فيه جمرداً وحيكم. ينظرُ  القويُّ  واإلميانُ 
 

 اجلنة والنار 
 

ُد آخَر حمطٍة يف حياِتَك الدنيا فقط،األنفاُس األخريُة ال  •  حتدِ 
ُد أيًضا مصريَك اآليت،  بل حتدِ 

 إىل منطقِة سالٍم أم إىل منطقِة خطر.
 

 هناَك أموٌر تناهلا بسهولٍة يف احلياة،  •
 وبعضها تناهلا بصعوبة.

 وكذلَك الطريُق إىل اجلنة، 
 فيها مكارُه وصعوابت، 

 وبعضها سهلة، 
 وخاصًة ملن نشأ على الطاعِة منُذ الصغر، 

 بِع والعادة، فتصرُي عنَدُه شيًئا كالط
 ملالزمتِه هلا، 

 وحرصِه عليها.
 

 اقرأ آايٍت من آخِر سورِة )الواقعة( لتعتب..  •
 وكفى بكالِم هللا واعظًا: 

 {فََأمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبّيَ  
 { يمٍ فـََرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّة نَعِ  

 ....... 
ِبَّي الضَّالِ ّيَ    {َوأَمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِ 
يمٍ    {فـَنـُُزٌل مِ ْن ِحَِ
 {َوَتْصِلَيُة َجِحيمٍ  
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 {ِإنَّ َهَذا هَلَُو َحقُّ اْلَيِقّيِ  
 إنه اخلُب احلقُّ اليقّي، 

 الذي ال شكَّ فيه،  
 وال بدَّ منه؛ 

 فهو من عنِد هللا. 

 
ْذ ُفاَلانً َخِليالً مىت يقوُل املرء:  • َتيِن ملَْ َأختَِّ  {؟  اَي َويـَْلىَت لَيـْ

  مصريَُه إىل النار، عندما يعرفُ يقوُل ذلك 
 ويدرُك أن أصدقاَءُه حرَّفوا أفكارُه يف الدنيا، 

 مث خذلوُه وتركوُه يعاّن آالَم العذاِب يف الناِر يوَم القيامة. 
 هذا الكالم؛يقوُل ذلك يوَم ال ينفُع 

 ألن كلَّ شيٍء قد انتهى، 
 فهذا يوُم احلساِب واجلزاء،

 ك اليوم؟فهل من معتٍب قبَل أن أييت ذل

 

 اجلهاد 
 

 ماذا تفعُل إذا كان هناَك عمٌل صاحلٌ حتبُّه ولكن ال تقدُر على فعله؟
 لقد بكى صحابٌة فقراُء ألهنم مل يستطيعوا املشاركَة يف اجلهاد، 

 فما كانوا ميلكون دوابَّ يركبون عليها مثَل غريهم من الصحابِة رضواُن هللا عليهم،
 هللا عليه وسلم فلم جيد،وطلبوا ذلَك من رسوِل هللا صلى 

 فرجعوا وهم يبكون، 
 حزينّي مغموِمّي، 
م ال جيدون ما   .يشرتون به مستلزماِت اجلهاِد ليقاتلوا يف سبيِل هللاألهنَّ

 قال هللا تعاىل: 
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ِه تـََولـــَّ   ْم َعَليـــْ ُلكـــُ ا َأِحِْ ُد مـــَ َت الَ َأجـــِ َتْحِمَلُهْم قـُلـــْ ْوَك لـــِ ا أَتــــَ ِذيَن ِإَذا مـــَ ى الـــَّ نـُُهْم َوالَ َعلـــَ ــُ واْ وَّأَْعيــ
ُدواْ َما يُنِفقُ   [.92: التوبة]سورة  {ونَ َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزانً َأالَّ جيَِ

 إن املؤمَن مطبوٌع على حبِ  فعِل اخلرِي والعمِل الصاحل؛
 ألن فطرتُه سليمة؛

 وألن دينُه أيمرُه بذلك،
 فإذا حيَل بينه وبينه اغتمَّ وبكى،

ن  ُه من فعله.ودعا هللا أن ميكِ 
 
 املسلُم ال يكوُن عدوًّا ألخيِه املسلم، •

 ولو حاربُه وقاتله، 
 إمنا هو اختالُف رأي واجتهاد،

 أو بغٌي وظلم،
يِن فعند ذلَك يكوُن عدوًّا.  فمن خرَج عن الدِ 

 والصلُح خري،
 فمن أَّب احلقَّ فقد بَغى.

 
 الغابُة جتُد فيها أصناَف احلياة وأنواَع الطرق،   •

 العقل، العلَم و  إال طريقَ 
 ولذلك تتحكَُّم فيها الوحوش،  

 ويسيطُر فيها القوي . 
 وهناك وحوٌش من البشِر وكأهنم يف غابة،  

 يتحكَّمون يف الناِس بقوِة عصاابهتم،  
 ال ابملنطق واإلقناع، 
 وال ابحلقِ  والعدل،

 فيعيثون فساًدا،  
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بون ويفتنون،   ويقتلون ويشر ِدون ويعذِ 
 ٍش ضاريٍة أيًضا،  َملوا معاملَة وحو هؤالء ينبغي أن يعا

 فال تفاهَم معهم ابلعقِل والعلم،
 وإمنا يلزُم لردعهم أبطاٌل مدرَّبون، 

 ورجاُل غاابٍت عمالقة، 
 وصيادون مهرة،  

 يعرفون كيف يصيدون القحوف، 
 ويصيبون القلوب، 

 وحيصدوَن الكعوب،
 حىت تسَلَم منهم غاابُت البشر!

 
 السلم، أفضَل يف القوُل اللُّي أييت بنتيجةٍ  •

 أما يف احلرِب فاهلديُر والصوُت اجمللجُل املخيف.
 وكان صوُت القعقاِع يف املعركِة رهيًبا،

 خريًا من ألِف رجل!
 

 لقد كاَد املنافقون لإلسالِم يف أخطِر املواقف، •
 فانسحبوا من اجليِش اإلسالمي قُبيل خوِض القتاِل يف غزوة ُأحد،

 وكانوا يشكِ لون ثلثه، 
 اإلسالم،وهَن ا فم

 بل صاَر أقوى مما كان، 
 ألن النصَر يف اإلخالِص واالمتثاِل ألمر القائِد ولو كان أهلُه قلَّة،

 وكذلك كان صحابُة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم. 
 

َُِّ ِإالَّ  أهنم  ون اجلنةَ زَ املؤمنّي الذين جيُ  من صفاتِ  •  اَل يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم ا
   {،ق ِ اِبحلَْ 
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 الفرقان،   من سورةِ  68كما يف اآلية 
 إىل ذلك،  ةً اجملاهدون خاصَّ  بهِ نفليت

 .هللا احلق   فإنه كالمُ 
 

 يقوُل ربُّنا سبحانه:  •
   ،اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تـَتَِّخُذواْ اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنّيَ  

ِِِ  َعَلْيُكْم ُسْلطَاانً مُِّبيناً ُلواْ جَتْعَ أَتُرِيُدوَن َأن   .144النساء: سورة   { 
 أي: ال تتَّخذوا من الكافريَن أولياَء لكم تصحبوهَنم وُتصادقوهنم، 

 وتُناِصحوهَنم وُتوادُّوهَنم، 
 وتُفشوَن أسراَر املسلمَّي إليهم، 

 َبكم ألجلها؟ليعاقَبكم عليها ويعذ ِ أتريدوَن بذلَك حجًَّة ظاهرًة هلِل عليكم 
 

 الصُب عند املصيبة،   •
 واإلصراُر بعد التشرد،
 والعزميُة على اجلهاد،
 والثباُت عند احلرب،
 كلُّ ذلك إمياٌن وقوة،

 وأتكيُد موقٍف ال يلّي، 
 ونصُر هللا من وراِء ذلك، 

 وإْن أتخَّر. 
 

 احلسد
 

 احلسُد مرٌض خطري،
  إىل الباطل،يغريِ ُ مساَر النفِس من احلق ِ ويبلُغ من خطرِه أنه 

 بغًضا وكراهيًة للشخِم احملسود،
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 من غرِي ذنٍب جنتُه يداه، 
 سوى نعمٍة أنعَم هللا هبا عليه دوَن احلاسد. 

 واحلسُد هو الذي صرَف اليهوَد من اإلمياِن بنبوَِّة حممٍد صلى هللا عليه وسلم، 
 بين إسرائيل )يعقوب(، ال لشيٍء سوى ألنه من بين إمساعيل ال من

 م،السال عليهما
 يعين حسًدا ألنه ليس منهم!

 

 احلسنات والسيئات
 

 والسيئات،  من احلسناتِ  حصيلتكَ  أنت ال تعرفُ  •
 صيها عليك، هناك من حيُ  ولكنْ 

 أيتهما على األخرى،  رجحانَ  وال تعرفُ 
  ،من احلسنات  االزدايدِ  وهذا حيثَُّك على

 من العذاب. تقي نفسكَ ل
 

 ساِب هي احلسناُت والسيِ ئات،العملُة املعموُل هبا يوَم احل •
 فإذا كنَت وضعَت نقودَك وجهودَك يف بنِك اآلخرة، 

 فتلَك حسناٌت يُرَجى ثواهبا،
 وإذا صرفتها يف الراب واحليِل واملعاصي واملؤامرات،

 فتلَك سيِ ئاٌت تُردي وتؤملُ وحُترق.
 

 سهلة،   كبرياً على أمورٍ هللا تعاىل أجراً   جعلَ  •
 وأخرى صعبة،  

  ،احلسنات  يف طلبِ   ألحدٍ  ى عذرٌ  يبقحىت ال
 هللا تعاىل،  ذكرُ  فمن السهلِ 

 أكب"،  هلل وال إله إال هللا وهللاُ  هللا واحلمدُ  "سبحانَ  من ذلك:
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 القرآن،  وقراءةُ 
 الكرسي،   آيةَ  وخاصةً 
 اإلخالص،   وسورةَ 

  .هكلَّ   فكأمنا قرأ القرآنَ اليت من قرأها ثالًثً 
 ، واجلهاد.  الصوم، واحلج   :ومن الصعب

 إبخالص،   هذا وذاكَ  ومن أدركَ 
 ثقلْت موازينه،  

 .اليمّي كان من أهلِ و 
 

 والسيئات،  من احلسناتِ  حصيلتكَ  أنت ال تعرفُ  •
 صيها عليك، هناك من حيُ  ولكنْ 

 أيتهما على األخرى،  رجحانَ  وال تعرفُ 
  ،من احلسنات  االزدايدِ  وهذا حيثَُّك على

 من العذاب. تقي نفسكَ ل
 

 شيئاً إىل احلياة،  فتَ أض إذا •
 هبا،   فإما حسنٌة تؤجُر عليها وَمن عملَ 

 به.  من عملَ  أوزارَ   به وحتملُ  أتمثُ   ٌر سيءٌ ـأو أث
 

 هناك من ينقُم قيمتُه وأجَرُه بنفسه! •
 أدٍب كان عليه،كمن يتخلَّى عن 

 أو عادٍة مجيلٍة كان يالزمها،
 لِ  شهٍر مث تركه،مثُل من كان يقطُع من راتبِه جزًءا لليتامى يف ك

 ومثُل من كان يعطي يف كلِ  موسِم حصاٍد قسًما ألهِل احلاجِة واملعوزين..
 ومثُل عامٍل ترَك مالزمَة مسجٍد كان يعلِ ُم فيه كتاَب هللا ودينه،
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 قَر اخلمرَة على كٍب ومل يقرهبا يف شبابه..ومثُل رجٍل عا
 هؤالِء لو عادوا إىل حمامدهم لكان خريًا هلم..

 أن يدمههم املوُت فجأة.. لَ قب
 

 احلق والباطل 
 

 نتواَصى ابحلقِ  نعم،
 نذكِ ُر بعضنا ابتباِع احلقِ  والدعوِة إليه،

 وال حنيُد عنه،
 ونصُب على ذلك،

 والضالِل حىت تستقيم،ونعاجلُ مواضَع اخلطأ 
 ليتعاَف الفرد،

 ويصحَو اجملتمع،
 وتسرَي روٌح جديدٌة يف الوطن،

  والفداء،هي روُح اإلخالصِ 
 والصدِق والوفاء.

 
 لقد خلَق هللا منطقًة يف تالفيِف خمِ ك، •

 أو أغواِر قلبك،
 تعرتُف ابحلق،

 وإْن رفضُه لسانك،
 وإْن أابُه عنادك،

 املنطقُة بؤرًة ِحيمًة تذكِ رَك ابحلقِ  بّي آونٍة وأخرى،وتظلُّ هذه 
،  وتعطيَك إشاراٍت ِلَما مسعَت من حق 

  وقبلت،فإذا تذكرَت واعرتفتَ 
 فقد صدقَت عقلَك وأفلحت،
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 وإذا ظللَت مصرًّا على عناِدَك ورفِضَك احلقَّ،
 فقد كذبَت عقلَك وخسرت،

 وجنيَت على نفِسَك بغرِي حق .   
 إذ يقول:وصدَق هللا 

َها أَنُفُسُهْم ظُْلماً َوُعُلو اً   َقنَـتـْ   {َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ
 [.14 النمل:]سورة 

 
 ُع احلق؟كيَف ومىت يضي •

 عندما ُتكَتُم أفواُه الصادقّي،
 وتُقَصُم ظهوُر العادلّي،
 وتُرَفُع أصواُت املهر ِجّي،

 املخَلصّي،وتُبَعُد عن حياِة الناِس جهوُد األوفياِء 
 ويكوُن ات ِباُع اهلوى مقدًَّما على مجيِع العناوين،

 وحيتاُج العقالُء والوجهاُء إىل األراذِل واجلاهلّي.
 
 ا تقدُر عليه،لحقِ  مبانتصْر ل •

 ولو خطوطًا بقلمك،
 أو إزالَة منَكٍر من بيتك،

 أو دعوًة بّي أهلك،
 أو كلمَة حقٍ  عنَد ظامٍل ُمهاب،

 قاتٍل غادر...أو حربًة يف صدِر 
 حىت ثُثبَت أنَك مسلٌم حيٌّ متحر ِك،

 غرُي غائٍب عن إخوانَك املسلمَّي ومهومهم.
 
 ،من صفاِت املؤمنِ  •
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 ُث دار، ع احلقِ  حيأنه يدوُر م
 سواٌء أوافَق هواُه أم ال،

 وسواٌء أحكَم على نفسِه وأهلِه أو على آخرين،
 يرِي احلكِم احلقِ  الذي يلزُم فيه.وحقدُه أو كرهُه لشيٍء ال يُلجئُه أبًدا إىل تغ

 ومن جانٍب آخر، 
 فإن احلزبيَة والعصبية جتعُل احلقَّ يف جانٍب واحد، 

 يعين يف جانِب احلزب،
 الفئة،  وأ

 وإْن كان خطأ وظلًما وفساًدا!
 فاحلمُد هلِل على نعمِة اإلسالم.

 
 إليها،   إذا ارتفعتَ  كَ يتدنو إل احلقيقةُ  •

 إليه،   إذا نزلتَ  يدنو منكَ  والباطلُ 
 رجيم،   شيطانٍ  نزغاتُ  والنزولِ  وبّي الصعودِ 

 صدُّك عن ذاك، تَ 
 هذا! كَ بِ ب إليحتُ و 
 

 يلة، اهلادئة، القومية، ما أمجَل النفَس السمحة، األص •

 اهلينة، اللينة، اخلاشعة،
 اليت ترضى ابحلقِ  مبجرَِّد معرفتِه ومعرفِة مصدره؛

 ،ألنه حق  
 احلق ،وألنه من 

 فتسلِ ُم ابألمر،
ا،  وتؤوُب وختشُع لرهبِ 

 وتبكي على خطيئتها،
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 ن خالقها.فعند ذلك توفَُّق وتُلَهُم اخلرَي والسداَد مِ 
 ن قال أنكرت.َمن قال آمنت، ومَ  وال يستوي عند هللا

 آمنُت ابهلل، ومبا جاَء من عندِه ومن عند رسوله،
 يوافقها. سواٌء أوافَق مزاجي ومزاَج اآلخريَن أم مل

 اللهم أران احلقَّ حًقا وارزقنا اتباعه،
 ،وأران الباطَل ابطالً وارزقنا اجتنابه
 ونعوُذ ابهلل من اللجاجِة والعناد،

 ِر والضالل،ونعوُذ به من الكف
 واحلمُد هلل على نعمِة اإلميان،
 واحلمُد هلل على ديِن اإلسالم.

 
 ابإلسالِم من علوم،املقصوُد بكتماِن العلِم هو كتماُن ما يتعلُق  •

 وخطورُة كتمانِه أتيت من السكوِت عن احلقِ  والكسِل يف تبليغه، 
 وبذلك ينتشُر الباطُل بّي الناِس ويقصُر احلق  عنهم. 

 
 ، مكانيف كل ِ  •

 إذا كان هناك من يدعو إىل اإلمياِن واإلصالح، 
 جتُد من يدعو إىل الكفِر والضالل،

 ولكلٍ  تَبٌع وإعالم،
 وأنصار، وجنوٌد 

 وأساليُب وفنون، 
 تصُل إىل التناقِض أحيااًن. 

 وأنصاُر الباطِل كثٌر يف الغالب.
 إهنا خدعُة الدنيا وزينتها. 

 وإهنا املصاحلُ احلاضرة، 
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  النبيل.  واهلدفَ وليس احلقَّ 
 

 إن هللا ال يغفُل عن الظاملّي وظلمهم،  •
 ولكن يؤجِ لهم إىل يوِم احلساب،

  يف حينه ملا بقَي ابطٌل مقابَل حق ،ولو حاسَب كلَّ ظامٍل وعاصٍ 
 وملا بقَي هناك جماٌل الختباِر الناِس ملعرفِة درجِة إمياهنم وثباهتم على احلق ،

 بقَي على ظهِر األرِض أحد. ولو أُهِلَك كلٌّ بذنبِه ملا  
ُ النَّاَس مبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابَّ   َِّ  ٍة َوَلْو يـَُؤاِخُذ ا

 َوَلِكْن يـَُؤخِ رُُهْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى  
ََِّ َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصريًا   {فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم فَِإنَّ ا

   .45سورة فاطر: 

 
 ِل يريدون أجرًا عالًيا على ابطلهم، الباطأهُل  •

 يف مقابِل طمسهم احلقَّ أو سكوهتم عنه؛ 
 إلرضاِء رؤسائهم الضالِ ّي، 

 وكباؤهم ال يقصِ رون معهم،
 فيعطوهنم أكثَر مما يستحقون، 

 حىت يَبقوا ساكتّي، 
 وال يساعدوا الشعوَب يف حقوقهم،

 وال يثريوهم عليهم.
 م:أما قال سحرُة فرعون لسيِ ده

 ،ِئنَّ لََنا أَلَْجراً ِإن ُكنَّا حَنُْن اْلَغالِِبَّي{ أَ 
 فأجاهبم فرعوُن بكلِ  أتكيد:

 .َوِإنَُّكْم ِإذاً لَِّمَن اْلُمَقرَِّبَّي{ نـََعْم 
 .42-41: الشعراءسورة 

 



84 
 

 يصبون على ابطلهم،   الباطلِ  هلُ أ •
   ،ويدافعون عنه حىت املوت 
  عليه الصالة والسالم: مدٍ  حماإلسالمِ  أما قال الكافرون لرسولِ 

 .42 :الفرقانسورة   {؟َصَبْاَن َعَلْيهَ ِإْن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن َآهِلَِتَنا َلْواَل َأْن  
 أي: كاَد أن َيصرفنا هذا الرجُل عن عبادِة أصنامنا لو مل نثبْت عليها. 

 ذكر، مردوداً يُ  وراِء صمودهموهم ال يرجون من 
 . عقيدةموروٌث و ولكنه 

 أكب،   وجهادٌ وثباٌت   ملسلمون هلم عزميةٌ او 
 ، يطلبون حقًّا أكيًدا مدعًما ابلدليلألهنم 

 . الكافرون هُ من هللا ما ال يرجو يرجون وهم  
 

 ، قوايً  يقّيُ إذا كان ال يكبُ  من األملِ  البصيمُ  •
 ، هلا الباب  تحَ إذا فُ  هُ كلَّ   ومتأل البيتَ  تكبُ  الضوءِ  ونقطةُ 
  ،بلتإذا قُ  فيه وتطمئنُّ  وتسكنُ  لبَ لقا تدخلُ  احلق ِ  وكلمةُ 
 مهلت.إذا أُ  بعد حّيٍ  وترحلُ 

 
 شنََّع هللا على الكافرين واملشركّي أبهنم يتَّبعون الظن ،لقد  •

 من ذلك قولُه تعاىل:
 [23{ ]سورة النجم: ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما هَتَْوى اأْلَنـُْفسُ  

 ُق منه،والظنُّ هو األمُر غرُي املتحقَّ 
 يعين أنه اعتقاٌد واهٌم ال يرتقَّى إىل درجِة اليقّي، 

 أهنم اتَّبعوا الظنِ  فقد جعلوا اهلوى منهًجا يف البحِث واملعتَقد،ومبا 
 ونتيجُة الظنِ  واهلَوى بطبيعِة احلاِل هي الضالل:

 [،119ام: { ]سورة األنعَوِإنَّ َكِثريًا لَُيِضلُّوَن أِبَْهَوائِِهْم ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  
 ويكوُن هذا النهُج بعيًدا عن احلق: 
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ًئاِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ    [. 28{ ]سورة النجم:  الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل يـُْغيِن ِمَن احلَْقِ  َشيـْ
 وحذََّر هللا املسلمّي من هذه الطريق،  

 وبّيَّ هلم أن بعَض ما يـُتـََّبُع من الظنِ  إمث؛
 راد، ألنه خالُف احلقِ  امل

 وخالُف هنِج اإلسالِم يف البحِث والتحر ِي وطلِب احلق:
 {َها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِ  ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِ  ِإمثٌْ اَي أَيُـّ  

 [.12]سورة احلجرات: 
 

 احلقوق 
 

 يف اآلخرة،   سيكونُ  الكاملِ  كَ حق ِ  استيفاءُ  •
 مطلقاً، ا يف الدني كَ حقَّ  فقد ال أتخذُ 

 القاضي يف احلكم،  وقد خيطئُ 
 فقط،   لديه من أدلةٍ  مبا توفرَ  أو حيكمُ 

 فيكوُن احلكُم انقًصا،  
 ابلصلح،  حقكَ  جزًءا من أو أتخذُ 
 ..وهكذا

 
 إذا مل حيصِل املسلُم على حقِه كامالً يف هذه احلياة،   •

 فإنه ال يرَضى بذلك، ويطالُب حبقَّه،
 رم؛ال يتعقَُّد وال جيُ  ولكنه

 ألنه يعلُم أنه سيحصُل على حقِه كامالً يوَم القيامة،  
 وأن الظاملَ لن يفلَت من العقاب،

  عدالً من هللا.
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 احلكمة
 

 أثَّن هللا تعاىل على من أوتوا حكمة، فقال سبحانه:   •
 [.269: البقرة]سورة  {األَْلَبابِ أُْوُلواْ  َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُويتَ َخرْياً َكِثرياً َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ 

 واحلكمُة كما اسُتفيَد من أقواِل العلماء: 
  ،السوي   العقلُ 
  النافع، والعلمُ 

  والفقُه يف الدين،
 يف القوِل والفعل،  واإلصابةُ 
 واالعتدال،  والقصدُ 
 املستنرية،   والبصريةُ 

 األشياَء على حقيقتها،  هبا املؤمُن ُك درِ فيُ 
 ا كما ينبغي،  ه على واقعفهُم األمورَ ويَ 
 هتدي وُيصيب. فيَ 
 عظيم،  ى هذا كلَُّه يف خريٍ الذي يؤتَ ف

 دى،  ن ظلماِت اجلهِل فكان يف نوِر اهلُ مَج ُأخِر  وهبٍة جليلة، فإنهُ 
 اد. دومن االحنراِف إىل االستقامِة والرزانِة والس 

 النُّهى،  األحالِم و  ِة إال أولو قدَر هذا العطاِء اجلليِل والنعمِة الكبري فُ عر وال يَ 
 الذين يعرفون النافَع فيعملوَن به،  

 بونه. جنَّ يتوَن الضارَّ ففويعر 
 

 األكُل الكثرُي ميأل معدتك، •
 ويدغدُغ أمعاءك،
 لريفِ َه شخصيتك،

 ويطلُب من حواسِ َك وأعصاِبَك أن تشاركها يف فرحتها ورفاهيتها، 
 هبا، وإصابتها واالشتغاِل  وهذا ما يُبعُدَك عن احلكمِة 
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 فجسُمَك كلُه صاَر مسخَّرًا للطعام،
 من االهتماِم به والتلذُِّذ آبًثره، 

 وسيطلُب منَك املزيد،
 حىت تكوَن عبًدا له. 

 
 احلالل واحلرام

 
 إن احلدوَد اليت حدَّها هللا لعباده،  •

 من حظٍر وإابحة،  
 يف عقيدٍة وعبادة،  

 ويف معاملٍة وسلوك،

 السدوِد اليت على األرض،هي مثُل 
 لتسدَّ أمرًا،

 أو متنَع خطرًا، 
 فال يطغى أمٌر على أمر،

 وال نظاٌم على آخر.
 ومثُل األبواِب اليت تُفَتُح أو تُغَلُق عند اللزوم،

 ومثُل الشوارِع والطرقاِت اليت تكوُن مفتوحًة عادًة للعبور، 
 ولكنها قد تُغَلُق لرتميٍم أو ألسباٍب أمنية، 

 َض عليه؛ سلكها وقَع يف ُحَفٍر أو قُبِ فمن 
 ألنه خالَف ومل يلتزْم ابلتعليمات،

 فمن قال بعدِم حرمِة شيء،  
 فكأمنا يقوُل بعدِم أمهيِة السدود،

 وعدِم لزومها،
 وعدِم لزوِم غلِق األبواِب والشوارِع والطرِق وما إليها،  
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 وهي ال بدَّ منها يف حينها، 
 شياِء والناس، ِة اإلنساِن وتعاملِه مع األفاملنُع والسماُح مسٌة يف حيا 

 ومبصطلِح الشرع: احلالُل واحلراُم ال بدَّ منهما يف حياِة البشر.
 

 لو نظرَت يف حياِة اإلنساِن وواقعِه العملي، •
 لرأيَت أنه ال يستغين عن اإلشاراِت اخلضراِء واحلمراء، 

 يعين األمَر والنهي،  
 واملمنوَع واملسموح،  

 امللِل واجلماعات واألحزاب. وهذا يف مجيع
 وهي موجودٌة يف اإلسالِم كذلك،

 مبا يسمَّى احلالُل واحلرام،  
 أو احلظُر واإلابحة،  

 والفرُق بينه وبّي ما هو وضعيٌّ من جوانب،
 منها أن اإلسالَم أوسُع تقسيًما وتنويًعا، 

 ورأفًة ورِحًة ابلناس، 
 فال يوجُد حالٌل وحراٌم فقط،  

 بل يوجُد هذا وما بينهما،  
 وما بّي بيِنهما، 

 فهناك الفرض، والواجب، والندب، واملباح، واحلرام، واملكروه،  
 وهذا األخرُي قد يكوُن مكروًها خفيًفا أو شديًدا. 

 وهذه األحكاُم كلها تعبدية،
 عليه،يعين إذا فعلَت ما هو واجٌب أو مندوٌب ُأجرَت 
 وما تركَت من حراٍم أو مكروٍه ُأجرَت عليه أيًضا، 

ُه   هللا لَك أمثت،فإذا أخللَت مبا حدَّ
 أما الندب فتعاتُب على تركِه وال أتمث، 

 واملكروُه تعاتُب على فعله. 
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 لُّه، حيُ ال   منكٍر بّي الناسِ  شيوعُ  •
 منكر،   فاملنكرُ 

 ذلك،  اإلسالمُ بّيَّ وقد 
 الباطل،  و  بّي احلق ِ  زَ وميـَّ 

 واحلرام،  وبّي احلاللِ 
 بّي الناس،   املنكرُ  ذلك حىت خيفَّ  لبيانِ  والدعاةُ  العلماءُ  وجاهدَ 
 والتوفيق.  هللا له اهلدايةَ  من كتبَ  ويتجنَّبهُ 

 ال جياري الباطل،  فاإلسالمُ 
 احلرام،   وال يتابعُ 

  ،مع احلق األمرُ  حىت يتوافقَ  ويغريِ ُ  حُ وإمنا يصح ِ 
 هللا تعاىل.  مرادَ  يوافقُ الذي 

 
   إىل موافقتهم، سرعْ يُقبلون على أمٍر فال تُ  الناسَ  إذا رأيتَ  •

 عة"،  حىت ال تكون "إمَّ 
 ولكن انظر: 

  مباٌح أم حمظور؟هل ما يقومون به 
 فال أبس،   مباًحا فإذا كان 

 ونبَّهت.  وإذا كان حراماً أحجمتَ 
 

 يشتهي املرُء ما كان لذيًذا،  •
 كافرًا. مؤمًنا كان أو  

 ومبا أن الكافَر ال ديَن له، 
 فال يتورَُّع عن احلرام،

 ، وأيكُل كلَّ ما كان لذيًذا
 حالاًل كان أم حراًما، 
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 انفًعا أو ضارًّا، 
 كاخلمِر وحلِم اخلنزير، 

 أما املؤمُن فيلتزُم بقيوٍد حمكمٍة مفيدة، 
 فال أيكُل إال احلالل،

 ،  أما احلرام، ومنه الضار 
 فال يقرهبا، 

 َل فقد عَصى ربَّ العباد،ومن فع
 وجََّن على نفسه.

 
 احلياة واملوت 

 
 كُب يوًما بعد يوم،  انظْر إىل الزرِع كيف ينمو وي •

 ويصبُح أخضَر مجيالً،  
 ومثرًا مفيًدا.. 

 مث يـَْيبُس ويصرُي هشيًما.. 
 وال يُنتفُع به إال قلياًل. 

 كذلك أنت أيها اإلنسان..  
 تنمو يوًما بعد آخر،  

 وشهرًا وسنًة بعد أخرى،  
 فتبدو مجيالً متنعِ ًما، 

 قوايًّ نشيطًا،  
 تنتُج وجتمع،  

 وأتكُل وتتلذَّذ،  
 مث يقلُّ نشاطك،  

 وتشيُخ حىت تصرَي كعوٍد أعوج، 
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 مث هترُم وتصرُي ِعبًئا.. 
 ومتوُت كما ماَت الزرع،

 .. وسوَف حتيا كما حيي.. 
 
 الشجرة،اإلنساُن مثُل  •

 تنبت، ويوَلد.

 تنمو، ويكب.
 تُقَطع، ويُقَتل.
 تذبل، وميوت.

 وحُييي هللا املوتى،
 أو موته.كما حُييي الشجَر والنباَت بعد قطعِه 

 !من جديد وتنموَ  نبتَ لت حىت لو احرتقت، هابذور  تُلقي هناك أشجارٌ و 
َف حُيْيــِي اأْلَرْ  َِِّ َكيــْ َو  فـَـانظُْر ِإىَل آًَثِر َرِحــَِْت ا ْوَتى َوهــُ َد َمْوهتــَِا ِإنَّ َذلـِـَك َلُمْحيــِي اْلمــَ َض بـَعــْ

 .50سورة الروم:  {َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ 
 
قه،اَء الذي تستنشقمن قاَل إن اهلو  •  ُه أيتيَك جمااًن فال تصدِ 

 إن وراءُه ضريبَة احلياِة بكلِ  أتعاهبا وممارساهتا،
 أنَت تُعَطى هواًء يف مقابِل أن حتيا،

 احلياَة هي أكُب ضريبٍة للهواِء الذي ختتزنُه مث تنفثه، إن
 واحلياُة ليسْت سهلة،

 وال رخيصة،
 إهنا ال تقلُّ قيمًة عن اهلواء،

 ال حتيا بدونه! ذيال
 

 مبا أن األرَض ماٌء ووحل،  •
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 وزهٌر وشوك،
،  وَحرٌّ وقـَر 

 ونوٌر وظلمة، 
 وطراوٌة وذبول، 

 للسعادِة والشقاء،فليستعدَّ َمن ميشي عليها 
 والغَّن والفقر،

 والصحِة واملرض،
 واحلبِ  والكره، 
 واحلياِة واملوت. 

 
 ،وكبت  وشبعتَ  أكلتَ  •

 ،واسرتحت وتعبتَ  ركضتَ 
 ،عدت قو  لتَ جُ و  عملتَ 

 ،وسكنت ونزلتَ  صعدتَ 
.و ... وشفيتَ  مرضتَ   مت 

 يف احلياة.  هلا من رحلتكَ  البدَّ  هنايةٌ 
 

 صعباً،   مازال الفراقُ  •
 ،  امرًّ  واألحبةِ  األهلِ  ووداعُ 

 من بعيد،   والصورةِ  ابلصوتِ  احلديثُ  وإن سهلَ 
 يا،  يف الدن  املرءِ  حياةِ  إذا كانت هنايةَ  وأمرَّ  أصعبَ  الفراقُ  ويكونُ 

 احملشر،  بعد ذلك إال يف أرضِ  حيث ال لقاءَ 
 أو يف اجلنة،  
 أو يف النار،  

 املآل.  ابهلل من سوءِ  نعوذُ 
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 حياتَك أيها اإلنسان،  •

 يف اخنفاٍض وارتفاع،
 مثُل حركاتك، 

 ومثُل شهيِقَك وزفريك،
 ومثُل قياِمَك وقعودك،
 ومثُل نوِمَك ويقظتك،

 ومثُل األرِض اليت تعيُش عليها، 
 فضاهتا ومرتفعاهتا.منخيف 

 َك هكذا،ولن تستمرَّ حركاتُ 
،  فأنَت يف اخنفاٍض مستمر 

 َك إىل السكون، حىت تصَل حالتُ 
 بال اخنفاض، 

 وال ارتفاع،
 وستمتدُّ عاراًي، 

 يف شقٍ  من األرض،
 وليس فوقها. 

 

 ولدت لنا قطة، •
 فكانت تغاُر على أوالدها،

 وختاُف عليهم من عبِث األطفال، 
 السطح، فتأخذهم إىل

 وتُبقيهم هناك حىت يكبوا، 
 وفجأًة وجدُت قطًة صغريًة يف البيِت وكأهنا قزم، 

 لضعفها وصغرها،
 إهنم رأوها وحيدًة يف الشارِع دون أم ،وقالوا 
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 فأشفقوا عليها وأحضروها إىل البيت،
 وكانوا ُيسقوهنا احلليَب ألهنا ال تقدُر على األكل.

 فرتات، الكبرية مات أوالدها األربعة علىوبعد حنِو شهرين علمنا أن قطتنا 
 على الرغم من عنايتها الفائقِة هبم، 

 وصارْت على أحسِن ما يرام. والقطُة الصغريُة األخرى كبتْ 
 إن أعماَر اإلنساِن واحليواِن كلُّها بيِد هللا تعاىل، 

 وليست بيِد اآلابِء واألمهات،
 رصهم على أرواحهم، على الرغِم من حرصهم وشفقتهم عليهم أكثَر من ح

 وليست بيِد األطباء، 
 فهم أنفسهم عاديون جدًّا يف مستوى أعمارهم،

 العجائِز من ال أيهبون بصحتهم وتغذيتهم ومبراجعِة األطباِء وتناوِل األدوية، وهناك من 
 ولكنهم يعمَّرون أكثَر من الذين يعيشون يف ظروٍف صحيٍة جيدة، 

 ًة ووقايًة وتغذية، وممن يتقيدون ابلشروِط الصحيِة مناع
 وخاصًة أهَل القرى،

 بعد يومّي أو أايم، وال ينكُر أحٌد إخراَج أطفاٍل صغاٍر من حتت األنقاِض 
 وهم ال يصبون عن احلليِب أو الطعاِم أكثَر من ساعتّي أو ثالث. 

 فمىت يعتُب الناس، 
  وما فيه، ومىت يعلُم "الطبيعيون" و"الدهريون" أن هناك رابًّ للكوِن بيدِه مفتاحهُ 

 يتصرَُّف فيه كما يشاء، 
 بعدلِه وحكمته؟ 

 

 الناُس ال يعرفوَن قيمَة املاِء واهلواء،  •
 إال عند فقدمها أو تلوثهما، 

 وذلك لأللفِة والعادِة اليت هم فيها، 
 ولو ُقطعا عنهم ملدٍة قصريٍة ملاتوا مجيًعا، 

 ومل يبَق منهم على وجِه األرِض أحد، 
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 اة، فهما أغَلى عنصرين يف احلي
 ولكنها أرخُم مادَّتّي فيها،

 ألن هللا تعاىَل جعلهما أكثَر شيٍء يف معيشتنا؛  
 ستمرِة والواسعِة إليهما. للحاجِة امل

 

 مصطلُح "الوجود" هو ملن كان حيًّا،  •
 جبسدِه وروحه،  

 أما اجلسُد وحَدُه فال يقاُل إن صاحَبُه موجود، 
 وإذا قيَل فما فائدته؟  
 يف ثالجِة املوَتى!  إال أن يكوَن استعمالهُ 

 ويقاُل جمازًا ملن ال ينفُع يف شيء: ال حياَة ملن تنادي، 
 كان شخصُه ماثالً أمامك،يعين ولو  

 فإنه ال نفَع منه، 
 فكأنه ال حياَة له، 
 وكأنُه غرُي موجود.

 

 هؤالء األمواُت الذين ال تسمُع هلم رِكزًا،  •
 كانوا يف يوٍم من األايم ميلؤون الكوَن ضجيًجا،

 الذين ميلؤون الكوَن ضجيًجا اآلن،  الءوهؤ 
 هبم، سيكونوَن يف يوٍم من األايِم موَتى ال حراَك 

م ليحاسبهم على ضجيجهم.  مث جيتمعون كلُّهم عنَد رهبِ 
 
 للميِت أمنية،  •

 هل تعرُف ما هي؟
 إنك تستطيُع أن حتققها لنفِسَك قبل أن تصرَي إىل حاله. 

 إنه يريُد أن يرجَع إىل احلياة،
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 أنَت حي ، كما   وحييا
 واألصدقاء، ولكن ال بقصِد التمتِع ابمللذ اِت ورؤيِة األهِل 

 بل ليعمَل أعماالً طيبًة تنو ُِر عليه قبه، 
 وترفَع قدرُه وتسعدُه يف اليوِم اآلخر،

 ولُيقلَع عن أعماٍل سيئٍة أثقلت ظهره، 
 وينجَو بذلك من نرياِن اآلخرة.    

 
 إىل القبور، انَدى منادي املوِت أْن هلمُّوا  •

 فإهنا جسركم الذي ال بدَّ منه للعبوِر إىل القيامة، 
 فقال بعضهم: حنن جاهزون، 

 وقال آخرون: ال نريُد املوت، 
 وال نريُد القبور،  

 نريُد أن نستمتَع ابحلياِة أكثَر وأكثر.
 قال املنادي: 

 املوُت هنايُة كلِ  البشر،
 ا، والقُب آخُر بيٍت يسكنونَُه يف احلياِة الدني

 َمن أراَد وَمن مل يُرد.
 

 من أحسَّ بدنوِ  أجله،  •
 اَف منه، ملرٍض مل يتع

 أو لرؤاي خميفٍة رآها، 
 خارْت ُقواه، 
اته،  وفقَد لذَّ

 وخَوت نفسه،
 وتعلَّقت عينُه ابلسماء،  

 وهو يردِ ُد ويقول: هل سأجنو؟
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 خطاب القلوب احلية 
 

 الغبار.أنت حريٌم على حتسُّس بَشرِتَك لئال يرتاكَم عليها  •
 وحريٌم على تنظيِف جسِدَك لئال ترَتدُه اهلوام.

 وحريٌم على غسِل فِمَك وتنظيِف أسناِنَك قبل أن تنام.
 فلَم ال تكوُن حريًصا على غسِل قلبَك ابالستغفاِر والتوبِة والندِم على ما ارتكبَت من آًثم، 

 وقد يكوُن بينها ما يُغضُب ربَّك، 
 ومع ذلك تناُم ملَء جفنيك، 
 وقد متكََّن منَك طوُل األمل،  

 ، وعشَّش الشيطاُن يف قلبك 
 وفتَح خيمًة له على ابِب عقلك، 

 وقد أيتيَك املوُت وأنَت انئم، 
 وتلقى ربََّك وهو عليَك غاضب؟

 
  يف هذه احلياِة الدنيا،كلُّ شيٍء سيفََّن  •

 فال تتشبَّْث مبا هو فان،
 إال بقدِر ما يقضي حاجتك، ويكوُن انفًعا لك،

 وأكثِر العمَل ملا هو ابٍق من احلياِة اآلخرة، 
 فإنه من دأِب العقالء األسوايء، واملؤمنَّي األتقياء.

 
 تصفيُة النفوِس تكوُن بتحريرها من الشهوات، •

 وتصفيُة العقوِل تكوُن بتحريرها من اخلرافاِت واالحنرافات،
 وتصفيُة القلوِب تكوُن بتحريرها من الضغائِن واألحقاد.

 
 صنا يف توحيِد رب ِنا، إخال •
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 تقواان يف رضا خالقنا، 
 أرواحنا فداُء ديننا، 
 علومنا غذاُء قلوبنا،

 سعادتنا يف قبوِل أعمالنا، 
 عافيتنا يف حفِظ كرامتنا، 

 َغريتنا على أعراضنا، 
 دعاؤان بنصِر جماهدينا، 

 سالمنا إىل أسراان، 
 ورِحُة هللا على أمواتنا. 

 
 ال ابلدنيا..  ابآلخرةِ  تصلكَ  أبمورٍ  افتخرْ  •

 هللا،   على فرائضِ  كَ مبحافظتِ  افتخرْ 
 هبا القرآن،    اليت ختمتَ  املراتِ  عددِ بو 
 ،  واملب ات لصدقاتِ ابو 

 واألذكار،  والدعواتِ 
 الناس،   بّي ةِ نافعال واملعامالتِ 
 احلسنة.  واألخالقِ 
 جتارتك،  ومواردِ  مزارعكَ و  قصوركَ  بعددِ  وال تفتخرْ 

 دنيا،  ال يف إمرتكَ و  مبناصبكَ وال 
 وعشريتك،  بّي أهلكَ  ومكانتكَ  كَ بِ وال بنسَ 

 وحشمك،  وخدمكَ  وال بشهرتكَ 
  ،إىل زوال فهذا كلهُ 

 مث حساب... 
 
 أشكال:  على ثالثةِ  تكونُ  من اجلحيمِ  الوقايةِ  سبلُ  •
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 وحتبيبها وتسهيلها هلا.  للنفسِ  اخلريِ  طرقِ   بيانُ  -
 ها وآًثرها السيئة. كراهيُة الكفِر والفسوِق والعصياِن وبياُن مضار ِ  -
 النفس،  ترميمُ  -

 سيئاهتا ابالستغفار،   يعين تفتيتَ 
 عليها ابلتوبة،   والقضاءَ 

   ،هبا احلسناتِ  واستبدالَ 
 إليها.  العودةِ  على عدمِ  ابلعزمِ 

 
 هتمك: أرقامٌ  •

 . والتذكري؛ للتأكيِد اإلميان  : جتديدُ الرقم األول
 ما. لقبوهل ؛يف القول والعمل : اإلخالصُ الرقم الثاين

 . ، بطاعتهيف ملكوته الرب ِ  : إرضاءُ الثالثالرقم 
 .، الذي يدلُّ على قوِة اإلميانعلى احلق : الثباتُ رابع الرقم ال 

 . ؛ لئال  تتلوَث هبما والفحش الكذبِ  : كراهيةُ امسالرقم اخل
 حىت ال يضيعوا منك. ؛خلصّيامل لألحبابِ  : الودُّ سادسالرقم ال

 
 ،  عن الناس حقيقتكَ  إذا أخفيتَ  •

   ، فيها عن هللافكيف ختُ 
 وهو املهم،  
   [،19]سورة غافر:  {يـَْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعُّيِ َوَما خُتِْفي الصُُّدورُ   فهو الذي 

   :وهو الذي حياسبك 
َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبّيَ َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل    ؟[47سورة األنبياء: ] {أَتـَيـْ
 
 ابحلركة،   متوجُ  ةُ احليا •

 ميأل الكون،   والضجيجُ 
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 ال يُغلق،  احلق ِ  نفذُ ومَ 
 النور ال يُطفأ،   ومصدرُ 

 بربه،   على صلةٍ  ويبقى املؤمنُ 
 احلق،   متبعاً هنجَ 

 ،   هللا من كتابِ  مستمداً نورهَ 
 نبيه،   مهتدايً بسنةِ 

   ،سريعة  عن ذلك حركةٌ  ال يصرفهُ 
 كبرية،    أو ضجةٌ 

  مشوِ ش. داءٌ نأو 
 
 اآلخرة،  هللا هم أهلُ  أهلُ  •

 على الباطل،   رون احلقَّ الذين يؤثِ 
 على الضالل،   واهلدايةَ 
 على املعصية،  والطاعةَ 

 ورضا هللا على غضبه،  
 هللا إىل خلقه،  وحيببون دينَ 

 األول،   الصف ِ كانوا يف  ةِ دللعبا إذا نوديَ 
 ...   أسرعْت أيديهم إىل الزاندوإذا نودي للجهادِ 

 يف طاعته،   خاشعّي يراهم هللا
 ويفتقدهم يف معصيته.  

 العباد،   إهنم نعمَ 
 اجلند. ونعمَ 

 
 إن هللا تعاىل يعلُم ما حتملُه من أسراٍر يف صدرَِك أيها اإلنسان، •

 فاحذرُه أن يفضحَك هبا، 
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 عليها. أو أن يعاقبَك 
 يقوُل ربُّنا تعاىل ذكره: 

ِ َ يـَْعَلُم َما يف أَنفُ    {ِسُكْم فَاْحَذُروهُ َواْعَلُمواْ َأنَّ ا
 من سورة البقرة. 235اآلية 

 
 الصُب والرابُط والتقوى طريٌق إىل الفوِز برضا هللا وجناته.  •

 يف آخِر سورِة آل عمراَن قولُه تعاىل: 
ِ َ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ   { اْصِبُواْ َوَصاِبُرواْ َورَاِبُطواْ َواتَـُّقواْ ا

 
 التوبة،   •

 واإلميان،  
 والعمُل الصاحل،  

 واهلداية،  
 موجبٌة ملغفرِة هللا تعاىل. 

 { َوِإّن ِ َلَغفَّاٌر لِ َمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً مُثَّ اْهَتَدىيقوُل سبحانه:  
 . 82سورة النور: 

 
 البكاُء من خشيِة هللِا دليٌل على اخلشوِع واإلميان، •

 قسوِة القلب، هللِا فهو دليٌل على ومن مل يبِك من خشيةِ 
 فليسأِل هللَا قلًبا خاشًعا،

 وليتعوَّْذ به من قلٍب ال خيشع.
 
 اخلشوُع مهمٌّ للمؤمن،  •

 وإال  ملا قال هللا تعاىل:  
َِِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْق ِ   {  أملَْ أَيِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن خَتَْشَع قـُُلوهُبُْم ِلذِْكِر ا
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 [. 16حلديد: ]سورة ا
 واخلشوُع وَجٌل وخشيٌة تعرتي املؤمَن عندما يستشعُر عظمَة هللا،  

 مما يؤدِ ي إىل طاعٍة أكثر،  
 وأقوم. وعبوديٍة أمشلَ 

 
 {، اْلُمْستَـْغِفرِيَن اِبأَلْسَحارِ  هللا تعاىل يف كتابِه الكرمي على  أثََّن  •

 ( من سورِة آل عمران، 17كما يف اآليِة )
 ِد خاصة، ٌب فيه عند العبَّاووقُت السَحِر مرغو 

 ومثٌّي غاٍل عند أهِل التقوى والصالح،
 وأهل اخلشوِع والبكاء،
 سجَّداً،فيمر ِغون جباههم هلِل 

 ويسكبوَن العباِت خشية،
 ويُطلقون اآلهاِت حسرة، 

 ويسألون املغفرَة رِحة،  
 ويْدُعونُه سبحانُه رغبًة ورهبة. 

 
 بعد الشفاِء من املرض،   •

اتِه بقوة،  اُن إىل شهو يعوُد اإلنس   اتِه وملذ 
 وبعضهم بدون وعي،  

 وينسى ما كان عليه قبل أايٍم قليلة! 
 وما سببتُه له تلك امللذات. 

 إن اإلنساَن لينسى.  
 إنه حباجٍة إىل تذكرٍي دائم.  

 ولذلك تكرََّر الوعُظ يف القرآن،  
 للتذكرِي ابلواجباِت واملهم ات، 
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 وللرتكيِز عليها.  
 أكثُر من صالٍة يف اليوم، َض عليه ولذلك فُرِ 

 ربه.. لئال ينسى 
 
 ال ختدع نفسَك أيها الرجل. •

 إذا كانت صفحتَك سوداَء عند هللا، 
 فحاوْل أن تبيِ ضها ابلتوبِة واالستقامِة واإلصالح،  

 بدَل أن هتدهَد نفسَك وتطمئنها فتخدعها، 
 أو تُرَي الناَس أنَك أبيُض نقي ،

 ساملُ اجلناب،
 كدر.لغشِ  والخاٍل من ا

 إمنا ختدُع نفسَك بذلك،
 السوِء تعرفها. وعاقبةُ 

 
 من وظائِف الشيطاِن الكبرية،  •

 ووسائلِه اخلبيثة، 
 أنه حيسِ ُن القبيح،  

 ويقبِ ُح احلسن،
قه!   وال يزاُل يلبِ ُس هبما على اإلنساِن حىت يصدِ 

 فاختْذ ديَن هللا ميزااًن ملعرفِة احلالِل واحلرام،
 نكر، واملعروِف وامل

 واجلماِل والقبح، 
 ر،حىت ال يلتبَس عليك أم

 وال جيَد الشيطاُن طريًقا إليك. 
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•   ،)  إذا أردَت أن يكوَن لَك قدٌر عاٍل عند )الرب 
نية(،    فاتَّصْف بصفاٍت )راب 

 كما قال هللا تعاىل:  
نِيِ ّيَ  كُ   [79{ ]سورة آل عمران: ونُواْ َرابَّ

 أي: كونُوا حكماَء علماَء ُحلماء،  
 متمسِ كَّي بطاعِة هللِا ودينه.

 
 أخيَك ما رأيَت عليه من احنراف،اسرْت على  •

 بدَل أن تغتابَُه أو تفضحه،
 عظُه برفق،

 وذكِ رُه وأنَت مشفٌق عليه،
 فلعلُه يفكُر بينه وبّي نفسه،

 ويعوُد إىل رشده، 
 ويُقلُع عم ا كان عليه من سوٍء وفحشاء.

 
 اخللود 

 
 خللود،ُفطَر اإلنساُن على حبِ  ا

 وهو ما أوقَع آدم يف فخِ  الشيطان،  
 الذي أقسَم له إن أكَل من الشجرِة ُخلِ َد يف اجلنة،

 فُخدَِع به حبًّا ابخللود،
،  وجهوُد علماِء البحِث والتجريِب دائبٌة يف عصران للبحث عن هذا السر 

 ولكن هللا تعاىل قضى ابملوَت على احلياِة الدنيا،  
 ن حياة، ومبا فيها وما عليها م

 فتذوقُه كلُّ نفٍس،
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 اخللوَد لإلنساِن يف الداِر اآلخرة، ووهَب 
 ألهِل اجلنة، 

 وألهِل الناِر أيًضا،
 فهنيًئا لقوم، 

 وتعًسا آلخرين.
 

 إىل املهمومّي إبطالِة عمر اإلنسان، •
 ومسألِة خلوده،

 لن تصلوا إىل نتيجة،  
 ألن اخللوَد ال يكوُن إال ابلقضاِء على مسألِة املوت،

  عمِر اإلنساِن يف زمٍن يكوُن حيًّا ال يتجاوزُه إىل املوت،واملوُت ال يُقَضى عليه إال إبيقافِ 
 ويلزُم من هذا إيقاُف مسريِة الزمن،

 ويتعلَُّق األمُر حبركِة الشمِس والقمِر واألرِض يف الكون... 
 وإذا مل يوَقِف الزمُن فيعين الكَب واملضيَّ إىل اهلرم،

 املوت.  واهلرُم ينتظرهُ 
 ال بد . 

 ّي بذلك أن مينعوا انتقاَل األمراِض الوراثيِة إىل األبناء، كما أن على املهتم
 اليت تودي هبم إىل املوت، 

 وأتتيهم من سالالِت أجداٍد بعيدة، 
 وهذا فوق طاقِة الطبِ  والكيمياِء واألشعة؛ 

 ألن األمَر يتعلَُّق بتكويِن النطفة.
 املتخصصّي، بدائيًّا عند ولعلَّ هذا القوَل ميثِ ُل رأايً 

 ولكنه حق . 
 وصدق هللا إذ يقول:

َنا تـُْرَجُعوَن{  [57: العنكبوت ]سورة   ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت مُثَّ إِلَيـْ
 وصدَق رسولُه الكرمُي إذ يقول:
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 "إن هللا تعاىَل مل يضْع داًء إال وضَع له دواًء، 
 غرَي داٍء واحد: اهلرم". 

 

 اخلري والشر
 

 ها اإلنسان، يأ •

 أنت خمريٌَّ يف هذه احلياة،
 فإذا ابتغيَت اخلرَي يسَّرُه هللاُ لَك وزادَك من فضله،

 وإذا ابتغيَت الشرَّ فالطريُق أمامَك مفتوح،
 تلُج فيها مىت ما شئت، 

 وتفعُل من الشروِر والقبائِح ما تريد.
ّن إىل طري ، ملَ مْل تسريِ   ِق اخلري، وال تقولنَّ يوَم القيامة: اي رب 

، َ لَك هللا طريَق اخلرِي والشر   فقد بّيَّ
 ومنحَك إرادة االختياِر لتكوَن حرًّا، 

 فاخرتَت لنفِسَك تلَك الطريَق إبرادتك، 
 وأنَت الذي تتحمَُّل مسؤوليَة ذلك ونتائجه.

 جوُع إىل الصواِب مفتوحٌة أمامك،ومع ذلك فطريُق التوبِة والر 
 ة إذا صدقَت يف توبتك،وسيمحو هللا خطاايَك السابق

 ومل تعْد إىل ما كنَت تفعلُه سابًقا من شروٍر وآًثم.
 

 إذا كان لسانَك يصلُح للخري، •
 فلماذا تستخدُم ميينَك للشر؟
 األوُل أفضُل وأحسُن عاقبة،

 واآلخُر أسوأ.
 ري؟اخل يٍء وعندَك قدرٌة على عملِ يعين: ملاذا تعمُل يف عمٍل س

 وازْن بّي ُقواك، 
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 الشرِ  يف نفسك،اخلرِي و وجوانِب 
 اخلريِ َ منها، اقتصْر علىو 

 لتكوَن شخصيتَك إجيابيًة ومتوازنة، 
 متيُل إىل اخلرِي واحُلسَّن فينمو فيها اخلري،
 ال إىل الشرِ  واألسوأ فيفشو فيها الشر. 

 
،القادُر على أعماِل  •  الشر 

 قادٌر على فعِل اخلرِي أيًضا،
 ولكنُه ال يفعلُه إال اندرًا، 

 منحرف، -وهو العقُل والقلب  -دَر التوجيه عنده  مص ألن
 فال يدلُُّه إال على أفعاِل الشرِ  وما هو معوج .

 وإذا مل ُيصلْح نفسُه ابلتوبِة والعمِل الصاحل،
 أدَّبُه الدهر،

 فُأصِلَح ابلقوِة أو قُتل. 
 وإذا أفلَت من هذا أو هذه فأين هو من هللا؟ 

 

 قاَل ِل: •
 الزمن، بّي أٍخ ِل عقوًدا منحالِت الغربُة بيين و 

 مع شوٍق وحنٍّي إىل اللقاء،
 فلما التقينا اختلفنا وتدابران،

 قلت: كانت الغربُة خريًا لكما، واللقاُء شرًّا لكما! 
ًئا َوُهَو   ُ يـَعْ َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ َِّ ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َوا َلُم َوأَنـُْتْم َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشيـْ

 . 216{ سورة البقرة:  اَل تـَْعَلُمونَ 
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 الدعوة 
 

 قولُه تعاىل: •
نَـُهْم ِإنَّ   ْيطَاَن يَنــزَُغ بـَيــــْ ُن ِإنَّ الشـــَّ َي َأْحســـَ اِدي يـَُقولــُواْ الـــَّيِت هــِ اِن َوقــُل ل ِِعبـــَ اَن ِلإِلْنســـَ ْيطَاَن كـــَ الشــَّ

 [.53اإلسراء: ]سورة  {َعُدو اً مُِّبيناً 
 يتحلَّوا ابللِ ِّي واحلِلِم يف كالِمهم وحوارِهم مع اآلخرين، دَي املؤمنّي أي: وقْل لعبا

 ويقولوا الكلمَة الطيِ بة، 
 وخيتاروا أحسَن الكالِم وُمَهذَّبه، 

 ليكوَن أوقَع يف النَّفس، 
 أتثريًا، وأكثَر 

 وأفضَل استجابة. 
ُ اخلطأ لينُفَخ فيه وجيعَلُه سبًبا للعدا  وِة والبغضاِء بّي املؤِمنّي، والشَّيطاُن يتحّيَّ

 وهو ظاهُر العداوِة هلم. 
 والكلمُة الطيِ بُة تُبِعدُه عن جملِس أصحاهِبا وأحاديِثهم، 

 فيكونوَن متآلفَّي متوادِ ين، 
 بعيديَن عن مهزاتِه ونزغاته.

 
 عليَك الدعوُة والتبليغ،  •

 وليس عليَك هدايُة الناِس وصالحهم.  
 ا خُتفي صدورهم، أنت ال تعرُف بواطنهم وم

 ومَدى قابليتهم للهدايِة أو الضالل، 
 فهذا شأُن هللا وأمره. 

 
 أنت عليَك قوُل احلق ، •

 ابحلكمِة واألسلوِب احلسن،
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 املناسبة، وابلوسيلِة 
 ، هذا القولأما أين يبلغُ 
 وأين يرسو، 

 وفيمن يؤث ِر، 
 فهو عند هللا، 

 قد تعلُم به وقد ال تعلم.
 

 ،  هقلوهبم حبب امتألتْ  رجالٍ  هودِ جب اإلسالمُ  لقد ُنشرَ  •
 وفاضت ابإلميان،  

  ،العظيم هذا الدينِ  حتت ظاللِ  األخرى هبذا احلبِ  لتنعمَ  وجادت على الشعوبِ 
 صحيح.  على هنجٍ  وتسريَ 

 الضعيف،   أما اإلميانُ 
 أو السطحي، 

 فال يكفي صاحبه،  
 يعين فرداً واحداً، 

 اإلسالم؟ رِ نو و  اإلميانِ  على اآلخرين بفيضِ  ودُ فكيف جي
 

 احلركاُت اإلسالميُة هي أمُل األمِة اإلسالمية،  •
 مادامْت ملتزمًة بكتاِب هللا تعاىل، 

 ومتمسِ كًة بسنَِّة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 وال خترُج عن إمجاِع املسلمّي.

 
 القيادُة غرُي املتفقِ هِة يف اجلماعِة اإلسالميِة قد تضرها،   •

 ن االحنراف،  إذ خُيشى عليها م
 بسبِب القائِد الذي ال يعرُف حكَم الديِن يف تفاصيِل األحواِل واألحداث، 

 إال إذا كان سياسًيا حمنًكا، قواًي، حليًما،  
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 جيمُع القلوَب والعقول، 
 وجملُس شوراُه قوي،  

 جييُز ومينع. 
 
 هناَك من خطباِء اجلمعِة َمن يشجِ ُع املستمعّي على النوم،   •

 ، وت سَمُع له صفال يكاُد يُ 
 على الرغِم من القِط الصوِت الذي يستعُّي به،  

 ويقرأُ من ورقٍة يف يديِه وال يتحرك،
 وكأنه يهدهُد طفالً، 

 أو خيشى أن يوقَظ انئًما، 
 ويف حديِث جابر رضَي هللا عنه: 

   ،عيناه تْ اِحرَّ  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خطبَ  كان رسولُ "
   ، وعال صوته

   ،هغضب واشتدَّ 
   ،جيشٍ   رُ نذِ مُ  كأنهُ حىت  
 ". ...اكمكم ومسَّ حَ صبَّ  :يقول

 (.867رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة )
 
 الشاعُر اإلسالمي "مجال فوزي" داعيٌة وأديٌب صبور،  •

 من قرى املنوفيِة مبصر،
 بشع،  وحشي   تعرَّض لتعذيبٍ 

 طولياً،  جسدهِ  نصفُ  بسببهِ  تلفَ أُ 
 ري، الفق إحدى عينيه، وعمودهُ 

 ورجله.  ،وخصيته ،وذراعه
 النفس،  مهذَّبَ  وكان
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 املشاعر،  رهيفَ 
 صابراً حمتسباً، 
 شاعرًا رقيًقا، 

 الوجه،  ابسمَ 
 الروح،   مرحَ 
 ما يعانيه من آالم.  رغمَ 

  ؛»حس ان الدعوة« لقبَ  عليه إخوانهُ  أطلقَ 
  ا شعرًا،يف مراحله الدعوةَ  ن وصفَ ألنه من أدقِ  مَ 

 . عبدالناصر أايمَ  والتعذيبِ  السجنِ  حلةَ مر  وصفهُ  خاصةً 
  وقد زادوا من تعذيِب جسدِه املشلول بشكٍل ال يوصف..

 وأُفرَج عنه... 
 كان يصلي على الكرسي، 

 والسجود،  أو الركوعَ  االحنناءَ  وال يستطيعُ 
 الدعوي، ونشاطُه  عملهُ  ذلك كان ميارسُ  ورغمَ 

 .. حيويةو  نشاطٍ  بكل ِ  وأحاديثهُ  ودروسهُ 
 هـ.1406وتويف عام 
 .."السفاح إىل الطاغيةِ "من شعره: 

 بةً ــقاط هبين مدحتَك بّي الناسِ 
 عمالقا َك بّي الناسِ حىت جعلتُ 

يساً تُباركنـــَك قــــُــي زعمتـــــهبن  اــدِ 
 أخالقا خرُي اخللقِ  كَ ــــــإن وقلتُ 

 من ذا يصدِ قين بّي اأُلىل عرفوا
 اــــــــحاً وأفَّاقداَع وسفَّاـــــك اخلِ ــــعن
 
 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم شاهٌد على َمن بُِعَث إليهم،  •
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ُر املؤمنّي املطيعّي ابجلنة،   يبشِ 
 ويُنذُر الكافرين العاصّي ابلنار، 

 وهذا من أسِس الدعوِة القائمِة على العدل.
 
 أصدُق الناِس يف إسالمهم اجملاهدون، •

 .أبغلى ما ميلكون الذي يفدون دينهم
 وأكثرهم حبًّا لإلسالِم الدعاُة يف املناطِق البعيدة، 

 الذين يؤثرون دينهم على أمواهلم وأوالدهم، 
 وعلى راحتهم وسالمتهم.   

 
 ،إىل القابضّي على اجلمر •

 يف بعِض بالِد الغرب أو حتت سطوِة الطغيان، 
 صبكم وعزُمكم من إميانكم،

 فاثبتوا، 
 ع الناس، املثَل ابلتعامِل الطيِب مواضربوا 

 وأبرزوا مجاَل اإلسالِم يف مشائِل أخالقكم،
 فإنكم أبناُء هذا الديِن العظيم،

 ودعاتُه وُِحاته.  
 

 دفع أوهام وشبهات
 

 كما أن هناك أمراًضا نفسيًة تؤدي إىل اجلنون، •
 وأخرى بدنيًة تقوُد إىل املوت،

 إىل االحنراِف عن اإلسالم،كذلك هناك أمراٌض فكريٌة وقلبيٌة تؤدي 
 أو اخلروِج منه،

 وهي أخطُر من األمراِض السابقة.
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 .50{ سورة النور: َأيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض أَِم اْرََتبُوا 
َيِة قـُلــُوهُبُمْ   َرٌض َواْلَقاســِ ًة لِلــَِّذيَن يف قـُلــُوهِبِْم مــَ نــَ ْيطَاُن ِفتـْ ي الشــَّ ا يـُْلقــِ َل مــَ { ســورة احلــج: لَِيْجعــَ

53. 
ُ َأْضَغاهَنُمْ قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َأْن  أَْم َحِسَب الَِّذيَن يف   َِّ  .29{ سورة حممد: َلْن خُيْرَِج ا
  ُ َِّ لُّ ا َذِلَك ُيضــِ َثاًل كــَ ُ هبــََِذا مــَ َِّ اَذا أَرَاَد ا اِفُروَن مــَ َرٌض َواْلكــَ وَل الــَِّذيَن يف قـُلـُـوهِبِْم مــَ ْن َولِيَـقــُ مــَ

 .31{ سورة املدثر: َمْن َيَشاءُ َيَشاُء َويـَْهِدي 
 

 إىل املفتونَّي أبفكارهم وعقوهلم: •
 ختطؤوَن يف اللغِة والفنوِن واجلغرافيا وَتعلُّمها سهل،

 وتُنكرون خطأكم يف نظراتكم الفكريِة والدينيِة وهي حبوٌر ال سواحَل هلا؟!
هنا وأنتم تنعمون ابلسالِم في  ها؟ملاذا ال تَدعوَن السفينَة يقودها رابَّ

 لبِ  واخلري،دكم يف اآلخرِة من أعماِل ااعملوا أنتم ألنفسكم ما يفي
 فهي كافيتكم.

 وال تتكلَّفوا البحَث والسؤاَل عما ال يعنيكم وال يفيدكم وال يسألكم هللا عنها يوَم القيامة.  
إمنـا ركُتكم، وّن مـا تَـ عُـ دَ يقوُل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسـلم، كمـا يف صـحيِح البخـاري: "

م واخـتالُفهم علـى أنبيـائهم، فـإذا هنيـُتكم عـن شـيٍء فـاجتنبوه، ؤاهلُ كم سـ كـان قـبلَ   نْ مَ  كَ هلَ أَ 
 ".وا منه ما استطعتموإذا أمرُتكم أبمٍر فأتُ 

 
 الذي يفضِ ُل كلماِت أئمِة الكفِر والضالل، •

 على كلماِت أئمِة اإلسالِم وأفاضلهم،
 فإن هذا يعين أنُه يفضِ ُل هنجهم،

 يف صحبتهم بعد املمات،  بقَي على هذا فال شكَّ أنُه سيكونُ وإذا 
 كما كان على هنجهم قبل املمات؛ 

 ألن َمن أحبَّ قوًما ُحِشَر معهم،
 وكان مصريُه مصريهم،

 مصريهم النار، –ملن ال يعلم  –والكافروَن 
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 وقد حرََّم هللا عليهم اجلنة. 
ُهْم َشرُّ  نََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئكَ  َواْلُمْشرِِكَّي يف اَنِر َجهَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ  

 [. 6]سورة البينة:  {اْلَبِيَّةِ 
 
 إًثرُة املسلِم شبهاٍت حوَل دينِه على املأل يُثبُت أن عندُه شكوًكا،  •

  فيصفِ ُق له أعداُء الديِن وعلى رأسهُم الشيطان،
  فإذا تراكمْت وجادَل عنها خُيَشى عليه من االرتداِد عن ديِن هللا،

 وطمأنِة قلبه، وتثبيِت إميانِه وعليه مبعاجلِة نفسِه ابللجوِء إىل هللا تعاىل هلدايته 
 وترِك مصاحبِة أهِل الفكِر املنحرف، 
 والبعِد عن وسائِل االتصاِل امللغومة،

 وعليه بزايرِة فضالِء أهِل العلم،

 سائِر البَشر.مصاحبِة الصاحلَّي وحضوِر جمالسهم والتحبُِّب إليهم وتفضيلهم على و 
 
 الذي يف قلبِه مرٌض يَفرُح بشبهٍة َترُِد على اإلسالم! •

 وإذا رأى يف الديِن أمرًا ال يتناسُب ونفسيَّتُه أطاَل فيه لسانه،
 وقال: انظروا، هذا هو اإلسالم!

 وقد يصلِ ي هذا الشخُم ويصوم،
 مـَا درََج عليه من الصَغر،لِ 

 َرى الديَن شيًئا،يستفحَل فيغطِ َي قلَبُه كلَُّه فال يولكنَّ املرَض الذي يف قلبِه إما أْن 
 وإم ا أْن يتوجََّه إىل هللا تعاىل ويطلَب منه اهلدايَة والثباَت على الديِن احلق ،

 فُيشَفى إبذِن هللا.
 ونعوُذ ابهلل من سوِء اخلامتة.

 
 قد أتيت شبهٌة للشخِم من قوٍل شاذٍ  مسعُه عن اإلسالم،  •

 هورهم،  املسلمَّي أو مجأو خمالٍف إلمجاعِ 
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 أو هو من قَبيِل دفِع ضرٍر أكَب بضرٍر أصغر، 
 أو فيه اختالف بّي علماء اإلسالم،

 يف مسألٍة عقديٍة أو فقهية، 
 فيعمِ مها هذا الشخُم ويقول: هذا هو اإلسالم! 

 وُن إال من شخٍم يف قلبِه مرض، وهذا ال يك
 على حافَّة، 

  دينِه شيًئا! ينتظُر أيَة فرصٍة ليقوَل يف
 بدَل أن يبحَث ويسأَل ليؤمَن وَيطمئن ، 

 وال يشيَع اخلطأ ويزيَد من رقعِة الشكوِك والشبهاِت اليت يُثريُها أعداُء اإلسالم، 
 وال يعلُم هذا الشخُم أنه بذلك يُهلُك نفسه، 

 ويؤذي املسلمّي، 
 وديُن هللا ابق.

 
ثَتهم عن ا •  إلسالِم تضايقوا وتنرفزوا، لعلَك َلِقيَت بَشرًا كلَّما حدَّ

 وا ببعضه، أو صدَّقوا بعَض ما تقول وكفر 
 وال يُهمُّهم إذا قلَت هلم إن الكفَر حُيبُط مجيَع األعماِل الصاحلِة اليت فعلوها من قبل، 

 .  فإمياهنم رقيٌق ال يَثبُت أماَم نصيحٍة فيها احلقُّ املر 
 
 البعُض ممن ابُتلَي برقَِّة الدين، •

 ه،َك من عقل يردُّ علي
 ال مْن آيٍة أو حديث،

 يَعِرُض ديَن هللا العظيَم على عقلِه الصغرِي وعلمِه القليل،يعين أنه 
 فَيقَبُل ما يوافُق عقلُه أو هواه،

 ويردُّ ما ال يُعجبه،
 مثُل هذا ال يُقاُل له "مؤمن"،
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 وإمنا يف أحسِن الظنِ  يُقاُل له "مسلم"،
 األعراب: وهو كما قاَل هللا تعاىل يف بعض

ن قُ   وا َوَلكـــِ وِبُكمْ قـــُل ملَّْ تـُْؤِمنـــُ ميــَـاُن يف قـُلـــُ ْدُخِل اإْلِ ا يـــَ َلْمَنا َوَلمـــَّ وا َأســـْ احلجـــرات: ]ســـورة  {ولـــُ
14] 

ْدان، فـإنَّ اإلسـالَم  أي: إنِ  اإلمياَن مل َيسَتحِكْم يف قلوِبكم بعد، ولكـْن قولـوا اسَتسـَلمنا وانقـَ
 ِصلوا إىل حقيَقِة اإلمياِن بعد.انقياٌد وُدخوٌل يف السِ لم، ومل تَ 

 

 يف مقولِة "فاقُد الشيِء ال يعطيه"؟ هل تشكُّ  •
 إهنا مقولٌة صحيحة، 

،  ولكْن سرتَى أهنا هتتزُّ يف هذا العصِر اهتزازًا قوايًّ
 فكم ِمن جاهٍل ابإلسالِم يتكلَُّم ابمسه،

 ويقوُل فيه برأيه؟
ٍف" ينقــــُد نظامــــُه وهــــو مل يقــــرأ كتــــا اًب واحــــًدا يف السياســــِة الشــــرعيِة واألحكــــاِم وكــــم مــــن "مثقــــَّ

 السلطانية؟
 إًذا ففاقُد الشيِء قد يُعطيه!!

 ولكْن يُعطي ماذا؟
 إنه يُعطي ُخرافاٍت وجهالً وقبائَح وظلماٍت وطام ات،

 ومن املؤسُف أن هذا موجوٌد بكثرٍة كاثرة،
 يف عصران هذا،

 الذي يسمَّى عصَر العلم!
 

 يِ ِه الصحيحَة بكلِ  إمياٍن ورحابِة صدر، أمَر هللا تعاىل وسنَة نباملؤمُن احلقُّ يتقبَُّل  •
م،   كما هو أدُب األنبياِء مع رهبِ 

 عليهم صلواُت هللا وسالمه، 
 كما يف صنيِع سيِ ِد األنبياِء إبراهيَم عليه السالم،

 [، 131: البقرةرة ]سو  َربِ  اْلَعاَلِمَّي{ ِإْذ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لِ  
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 فأجاَب إىل أمِر ربِ ِه وأطاعه، 
 وأخلَم على أحسِن ما يكون، 

 مفوِ ًضا أمَرُه إىل هللا.
 وهكذا يكوُن املؤمن.

 أما َمن ابُتلَي ابحلداثِة والعلمنِة والليباليِة من أبناِء املسلمّي، 
 نهم، فإهنم يريدوَن أن يشوِ شوا على الناِس دي

 شكٍل كان،  ليصرفوهم عنه أبي ِ 
 فهم ال يطيعوَن هللا أصاًل، 

 فكيَف يستسلموَن له؟
بــل هــم يف حتركــاهتم وتوجهــاهتم الثقافيــِة يصــرفوَن النصــوَص اإلســالميَة مــن الكتــاِب والســنِة إىل 

 غرِي وجهتها ومعانيها الصحيحة، 
 ّي، فيؤوِ لوهنا ويناقشوهنا ويقولون فيها ما شاؤوا ليزعزعوا قدسيتها يف نفوِس املسلم

 لها مثُل أيِ  نمٍ  كتايب، وهدفهم أن يبثوا بّي الطبقة املثقفِة أبن نصوَص الديِن مث
 ميكُن أن تُناقَش وتُردَّ وتصرََّف وُتؤوََّل وتُنقَد وتُعارَض وتوازَن وتقوَّم، 

 يعين ال فرَق بّي نمٍ  من الوحي وآخَر من عقِل اإلنسان، أيِ  إنسان! 
 م، يسْت من مهمِة العلماِء املتخصصّي وحدهرحها واالستنتاِج منها لوأن القياَم بتفسريها وش

 بل كلُّ أحٍد ميكُن أن يتصدَّى هلا ويبّيِ  معناها، 
 وسواٌء أكان مسلًما أم كافرًا! 

 متخصًصا يف التفسرِي واحلديِث أم غرَي متخصٍم فيهما...
  وعلومه!طبًعا هم ال يقولوَن هذا يف أيِ  ختصٍم سوى يف ديِن اإلسالمِ 

 لُيحدثوا فوضى وبلبلًة يف ساحته...
 هم ضلَّ وخاَب وخسر.فمن اتَّبَع سبيل 

 ومن اتَّبَع هنَج األنبياِء واملؤمنّي فاَز وجنا، 
 ورضَي هللا عنهم وعنه. 

 

 سبحان هللا! •



118 
 

 هناك من البشِر َمن قد حتكََّم العناُد يف نفسِه حتكًُّما راسًخا،
 بًا عن قبوِل احلق ، احلجَِّة ازداَد عناًدا وتكفكلما أوردَت له احلجََّة تلوَ 

 فازداَد بذلك ضالاًل!
 يعين أنه كلما رأى نورًا ختفَّى منه يف الزوااي ليزداَد ظلمة!

 فهو ال يريُد أن يرى النور، 
 وإذا رآُه جتنَّبه،

 إنه ال يريُد أن يسمَع احلق ،
 فإذا مسعُه جتاوَزُه!

 هؤالء نفوسهم مظلمة،
 تقباِل نوِر هللا،أًة السوليست مهيَّ 

 وليست أهالً له.
 هؤالِء لن يهديَهُم هللا حىت يكسروا عناَدهم ويَلينوا للحق ،

 ويستعدُّوا لقبوِل دخوِل النوِر يف قلوهبم..
 عند ذلك يهديهم هللا...

 فتتنوَُّر نفوسهم،
.  وتقبُل احلق 

 
 الذي يتتبَُّع أخطاَء العلماِء وهفواهتم،  •

 م الصحيحة، لنافَع وأقواهلويرتُك علمهم ا
 ي يقُع على األوساِخ والدماِء املسفوحة، كمثِل الذابِب الذ

 ويدَُع اجلسَم الصحيَح واملناطَق النظيفة!
 إن العلماَء بشر، 

 خيطؤوَن كما خيطُئ التاجُر اخلبرُي يف جتارته، فيخسُر وهو ال يريُد ذلك، 
 بناء، وهو ال يقصُد ذلك، وكالبن اِء املاهِر الذي خيطُئ يف جزٍء من ال

 الذي خيطُئ مراٍت قليلًة يف تشخيصه، وهو ال يتمنَّاه..وكالطبيِب احلاذِق 
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 فإذا شيََّد بنَّاٌء عمائَر فخمة، 
 وانطحاِت سحاب، 

 ومطاراٍت ومعاملَ مجاليًة رائعة، 
 على أحسِن ما يكون، 

 موافقًة ملقاييِس الضبِط واجلودة، 
 ، لكنه أخطأ مرًة أو مرتّي

 فبَّن جدارًا مائالً يف غرفٍة ما، 
 فهل من العدِل أن يقوَل أحدان: 

 وما عليَّ أن أبيَن جدارًا مائالً وقد بَّن مثَلُه البن اُء الفالّن وهو مشهوٌر يف جماِل ختصُّصه؟
 لقد نسَي هذا اجملادُل أنه ال حيقُّ له أن يبيَن أصاًل، 

 ألن البناَء ختصٌُّم ال يلجُه كلُّ أحد، 
 أمانٌة مثُل كلِ  األعمال،  وهو

 إذا دخَل فيها من دوِن إتقاٍن هدَم البيوَت على أهلها.
 مث.. أمن العدِل أن يرتَك هذا اجملادُل كلَّ أعماِل ذلك البن اِء الرائعَة ويتشبََّث هبفوته، 

 مث يصفُه أبقذِع الصفاِت على تلك اهلفوة؟! 
 ملاذا ال يشيُد بعملِه اجليِ د، 

 ه ومبثلِه جيٌل إسالميٌّ متفكِ ك،  بليرتَّبَّ 
َء ليزيَد من ضعِف اجملتمِع املسلِم ومتاسكه؟  بينما يبُز عمَلُه السيِ 

مُه لإلسالِم هذا الذي يتتبَُّع األخطاء،   ما الذي يقدِ 
 وُيشهُر األقواَل الضعيفَة والشاذََّة يف جمتمعِه اإلسالميِ  الضعيف، 

 وقد رجَع عنها أصحاهبا، 
 ا العلماُء وانتهوا منها وهو يبعثها من جديٍد لدخيلٍة يف نفسه؟   قدهأو ن

 من يكوُن مسؤواًل عن جزٍء من احنراِف الناِس هبذا اهلجوِم املتكر ِِر والتشكيِك والتقريع؟
 ملاذا ال يشعُر املرُء ابإلمِث الذي يرتكبُه من كالمه؟
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ى آًثرهـا أكثـَر ممـا يعمـُل السـيُف يف تبقـ ملاذا ال حيسُب حسـاَب جـرائِم اللسـاِن والقلـِم الـيت 
 رقاِب الناس؟
 {؟السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل أما علَم أن  

 أما علَم أنه ال خرَي يف علٍم بدوِن تربيٍة وأخالٍق وخشية؟  
 ألكب؟ املاذا ال خيشى بعضنا جب اَر السماواِت واألرِض يوَم احلسابِ 

 ملاذا ال حياوُل أحدان أن يكوَن عنصرًا فاعالً يصلُح بدَل أن يفسد؟
 ملاذا ال يبين بدَل أن يهدم؟

 هبدوء، وحبكمة، كما أمران ديننا؟!
  
 فقال:  أحدهم يف جملسٍ  قَ علَّ  •

 والشبهات،   على املطاعنِ  كفاكم ردًّ 
 ابنوا،  

 تفيدون هبا الناس...  عمليةٍ  قوموا مبشاريعَ 
 صلى هللا عليه وسلم كان يبين أمة،   أن الرسولَ  هذا الرجلُ  ونسيَ 

 رين من الدين، كّي واملنف ِ واملشك ِ  الكتابِ  يردُّ على املشركّي واملنافقّي وأهلِ ينزُل و  والقرآنُ 
 ّي ال ينتهي،  على الضال ِ  والردُّ  احلق ِ  فبيانُ 

 واحد،   بعملٍ  اإلسالمي ال يقوُم كلهُ  واجملتمعُ 
 كله،   فال جياهدُ 

 أو أطباء،   وال يكونون مجيعاً علماءَ 
 احلياة،   ةِ من سنَّ واملهماِت  يف األعمالِ  فالتنوعُ 
 ،لعملل التخطيطُ  واملهمُّ 

   واإلتقاُن فيه،
 فيما بّي اجلميع.  والتعاونُ 

 
 التبُُّج ليس يف اللباِس فقط،  •
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 فقد يكوُن يف )األفكاِر( أيًضا،
 الدين واألدَب واخلُلق، يقوُل زنديٌق أف اٌك ما ينايفحّي 

 وجيهُر بذلك أماَم الناِس بدون حياء، 
 يف جمالَس ونواٍد وحواراٍت وفضائيات،

 ويدعو الناَس إىل الفسِق واملفسدِة وامليوعة. 
 إنه تبٌُّج سافٌر بدوِن ُخلٍق وال حياء، 

 وال أدٍب وال احرتام،
 وال خوٍف من املسلمّي.

 
يبغِ ضون اإلسالَم إىل  م إىل النيبِ  صلى هللا عليه وسلمإذا ظنَّ مثقفو الغرِب أن إبساءهت •

 الناس،  
 ويريدون بذلك أن يُطفؤوا نوَرُه،  

 فإهنم وامهون. 
 لقد ازداَد عدُد معتنقيِه منذ أن بدأهتا الدامنارك،  

 وسيزدادون أكثر،  
 أكثر.وهذا ما يغيُظ احلاقدين أعداَء الديِن 

ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو     َِّ  َكرَِه اْلَكاِفُروَن{َوا
 . 8: الصفسورة 

 
 شنََّع هللا على النصاَرى القائلّي أبلوهيِة املسيح،  •

 وبعضهم يزيُد فيقوُل أبلوهيِة مرمي )املرمييون(، 
 أبهنما كاان يتغوَّطان، 

 فهل يليُق ابإللِه أن يتغوَّط؟
 رمِي يف ذلك،  وانظْر إىل أدِب القرآِن الك

 : سورِة املائدِة قولُه تعاىل ( من75حيُث ورَد يف اآليِة )
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  مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الرُُّسُل 
يَقٌة َكااَن أَيُْكاَلِن الطََّعاَم   َوأُمُُّه ِصدِ 

ُ هَلُُم اآلاَيِت   انظُْر َكْيَف نـَُبّيِ 
 ْر َأَّنَّ يـُْؤَفُكوَن{ مُثَّ انظُ 

 ن يتغوَّط.فالذي أيكُل جيُب أ
 

 الدنيا واآلخرة 
 

 احلياُة فصالن: •
 الفصُل األول: حياٌة مؤقتة، وهي الدنيا: وفيها العمل، واالختبار.

 الفصُل اآلِخر: حياٌة دائمة، وهي اآلخرة: وفيها احلساب، واجلزاء.
 وكثرية،الغفلُة يف الفصِل األوِل واقعيٌة 

 ية.شديدٌة وقو  –يف الفصِل اآلِخر  –واجلزاُء عليها 
 تصوَّْر نفسَك من اآلن،

 وأنَت رهُّي اثنِّي من املالئكِة األقوايء،
 أحدمها يسوُقَك إىل ساحِة احملشِر لُتحاسَب على ما عملَت يف الدنيا،

 واآلخُر يشهُد عليَك بكلِ  ما عملت، 
 من صغريٍة وكبرية!

 ، لتاليةاآليَة ا اقرأ

 وحاسْب نفسَك،

 .قبَل أْن حياسبَك ربُّ العاملّي.
 . َوَجاءْت ُكلُّ نـَْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ  

  {َلَقْد ُكنَت يف َغْفَلٍة مِ ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ 
 .[22-21 : اآليتانقسورة ]

 
 الدنيا سفينٌة حتمُل الناَس على ظهرها،  •
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 ال تلبُث أن ترسَو على شاطئ اآلخرة، 
 من ينزُل منها عاراًي، هم فمن

 خاَِل الوفاض، 
 مل حيسْب حساَب مستقبلِه احلقيقي، 

 فيسودُّ وجهه،
 كما اسودَّ قلبُه يف الدنيا،   

 ومنهم من حيمُل معه كنوَز البِ  وجباَل احلسنات، 
 فيمشي وهو يعرُف دربه، 
 وينظُر حواليِه وهو يبتسم، 

 ومنهم من يشفُق على نفسه، 
 ه، ال يدري مصري 

 ويعرُف أنه قصََّر وتلهَّى ابلدنيا كثريًا، 
 فتتناوبُه اآلهات، 

 وتلتهمُه احلسرات، 
 حىت يقضَي هللا فيه.

 ن.إنه يوم التغاب
 
 ذمَّ هللا أقواًما أبهنم:  •
نـَْيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ    [،7الروم: ]سورة  {يـَْعَلُموَن ظَاِهراً مِ َن احْلََياِة الدُّ

ا حبقيقِة الدنيا،
ً
 فكْن أنَت عامل

 متبصِ رًا أبموِر اآلخرة.
 
 املاِل أكثَر من كنوِز احلسنات،أهُل الدنيا من املسلمَّي املفتونَّي يفرحوَن بكنوِز  •

 وأهُل اآلخرِة املتَّقوَن يفرحوَن بكنوِز احلسناِت أكثَر من كنوِز املال.
 واملاُل فان،
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 واحلسناُت ُذخر.
 واملوعُد احلشر.

 
 نفسك،  لصاحلِ  فكركَ  امجعْ  •

   :هلا واسأهلا عن األفضلِ 
 اآلخرة، عن  التفكريِ  من الدنيا وصرفُ  ارغباهت إشباعُ 

 ؟ نصيبها من الدنيا نسيانِ  وعدمُ  لآلخرةِ  أم العملُ 
 األخرى.  اختارتِ  مرحومةً نفُسَك فإذا كانت 

 
 األهداُف العاليُة تكوُن بعيدَة املدى،  •

 النظر(؛  ِل احلصيِف أبنه )بعيدُ ولذلك يُثََّن على العاق
 ألنه ال ينظُر إىل يومِه الذي يعيُش فيه فقط، 

 وسنواٍت قادمة،بل إىل أايٍم 
 بعيدة. 

 وكلنا نعمُل للمستقبِل أيًضا،
 وليس للحاضِر وحده، 

 وحنسُب حساَب يوٍم ال نقدُر فيه على العمل،
 وأعقُل ِمن هذا َمن عمَل هلدٍف أبعد، 

  يف اليوِم اآلِخر،وهو مستقبلُه احلقيقيُّ 
 فهؤالِء هم أولو األلباب،

 وأولو النهى، 
 واحلكماُء األتقياء. 

 
 هللا تعاىل يف كتابِه من أسباِب االرتداِد عن الدين:ذكَر  •

 تفضيَل الدنيا على اآلخرة،
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 فقال سبحانه:
نـَْيا َعَلى اآْلَِخَرةِ   ُُم اْسَتَحبُّوا احْلََياَة الدُّ  [، 107لنحل: { ]سورة اَذِلَك أبَِهنَّ

نيا،  يَن فضَّلوا احلياَة الدُّ  أي أن هؤالِء املرتدِ 
 ا وأهِلها، بشهواهِتا وإغراءاهتِ 

 .على الصَِّب على طاعِة هللِا والعمِل لليوِم اآلِخر
 ومن فضََّل فانًيا على ابٍق فهو أِحق.

 
 من ابَن فضلُه تطلَّعت إليه األنظار، •

  من شهرة، ظَُّه من األجِر يف الدنيا مبا أويتَ فإن كان من أهِل الدنيا فقد أخَذ ح
 وال حظَّ له من ذلك يف اآلخرة، 

 من أهِل اآلخرِة فقد أويَت يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرِة حسنة. وإن كان 
 
 إذا أهنيَت عملَك واسرتحت، •

 فتوجَّْه إىل هللا تعاىَل لعبادتِه وذكرِه وشكره،
 ل،وإذا انتهيَت من العبادِة واسرتحَت فاعم

 . 7{ سورة الشرح:  فَِإَذا فـََرْغَت فَانَصبْ 
 وهكذا كْن بّي طاعٍة وعمٍل وراحة، 

 َب الدنيا واآلخرة، لتكس 
 وتعطَي كلَّ ذي حقٍ  حقَّه. 

 
 من كان مهُُّه اآلخرَة يسََّر هللا له أموَر الدنيا،  •

 ولكن ال بدَّ لبين آدَم من منغِ صاِت الدنيا،
 وهي اختباراٌت وتنبيهاٌت للشخم،

 مؤمًنا كان أو كافرًا. 
 فإذا جتاوزها املؤمُن بعفٍَّة وصٍب وإميان، 
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 فقد أفلَح وفاز.
 
 لدنيا صعبة؛  ا •

 ألهنا امتحاٌن ومسؤولية، 
 واالمتحاُن يكوُن صعًبا غالًبا، 

 واملسؤوليُة تكليٌف وأمانة، 
 ومسِ يت مسؤوليًة ألن املسؤوَل ُيسأُل عن عمله،

 يف الدنيا ويف اآلخرة، 
 اف،واملسلُم خي

 ويدعو هللا تعاىل أن يُعيَنُه على ما امتحَنُه به يف هذه احلياِة الدنيا، 
 توفيَق إال به، فال 

 وال هدايَة وال تيسرَي إال منه.
 أما الذين ينظرون إىل الدنيا على أهنا )كيٌف( وهلٌو فهم خمطؤون،
 وسيعرفون ذلك عندما يدخُل عليهم ملُك املوِت بدون استئذان، 

 ذيذٌة عندهم.اَحهم وهي لويسلبهم أرو 
 نسأُل هللا العافية، 

 وأن يقبضنا إليه وهو راٍض عنا.
 
 ُة صعبٌة ألن املرَء ال يستقرُّ فيها على حال، احليا •

 وال يطمئنُّ إىل مآل،
 ال يعرُف هضاهبا من سهوهلا وودايهنا، 

 اُل يضحك،يز  فقد يكوُن سعيًدا يف حلظاٍت وتفجؤُه مصيبٌة يف أهٍل أو ماٍل أو ولٍد وهو ما 
 وقد حيصِ ُل مقصودُه بعد انتظاٍر طويل، 

 استقراٍر قليل..ولكن يفلُت منه بعد 
 وهكذا..
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 وال راحَة للمؤمِن إال بلقاِء ربِ ه، 
 أما غرُي املؤمِن فحياتُه متأرجحٌة بّي الفرِح والرتح،

 لُيجَزى على ما عملُه من خرياٍت فيها، 
 حىت ال يبَقى له ثواُب عمٍل يف اآلخرة، 

 دخَل النار.  يو 
 

 للمرء. ومقلقٌ  مزعجٌ  االنتظارُ  •
 هللا بّي الناس،  حىت يقضيَ  احلشرِ  يومَ  االنتظارَ  تذكرِ 
 نتيجتك:  لتعرفَ  انتظاركَ  تذكرِ 

 أم إىل النار؟ إىل اجلنةِ 
 [45الواقعة: ]سورة  {َكانُوا قـَْبَل َذِلَك ُمرْتَِفّيَ وصَف هللا تعاىل أهَل الشماِل أبهنم   •

 دنيا منعَّمَّي مرفَّهّي، يف داِر الأي: كانوا 
 منهمكَّي يف الشهوات.

 وكم هو مؤملٌ العذاُب بعد النعيم!
 اسأْل غنيًّا افتقر،

 ينهشُه الدائنون من كلِ  صوب،
 ما حاله؟

 وكيف حياته؟!
 فكيف ابآلخرة،

 والناُر هي اليت تنهشه؟!
 
 اجلنة،   ودخولِ  رةِ االبش على  دليلٌ   القيامةِ  يومَ  البيضاءُ  الوجوهُ  •

 النار،   ى ودخولِ واألسَ  الكآبةِ على  دليلٌ  يومئذٍ  السوداءُ  والوجوهُ 
 الصاحلة،   على األعمالِ  فاحرصْ 

 هللا تعاىل،   طاعةَ  والزمْ 
 السرور.الُبشرى و  من أهلِ  لتكونَ 
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 ذكر ودعاء 

 
 أيها املسلم، •

 إن ربََّك أمرَك أن تذكَرُه كثريًا، 
 وأن تسبِ َحُه بكرًة وأصياًل، 

 إىل الوقِت الذي تعبدُه وتذكرُه فيه،  ظرْ فان
 هل هو )كثري( أم )قليل(؟
 وتكوُن بذلك إما مطيًعا،  

 أو عاصًيا، 
 أو مقصِ رًا.

َِِّ َفْضالً   ِر اْلُمْؤِمِنَّي أبَِنَّ هَلُم مِ َن ا  َكِبريًا{ َوَبشِ 
 47: األحزاب سورة 

 
 من خال قلبُه من ذكِر هللا فهو ذو قلٍب قاس، •

 م من الغافلّي،ِء وأمثاهلوويٌل هلؤال
 ألهنم ال يذكرون هللا، 

 وإذا ذُكَر فال ختشُع قلوهبم لذكرِه وال تلّي.
 يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىل: 

َِِّ أُْولَِئَك يف َضاَلٍل ُمِبّيٍ فـََوْيٌل ل ِْلَقاِسَيِة قـُُلوهُبُم مِ ن ذِْكِر    {ا
 . 22سورة الزمر: 

 

 اكسْب أجرًا، •
 ا،عندما تكوُن قائمً 

 وعندما تكوُن قاعًدا،
 وعندما تكوُن مستلقًيا،
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 ال يصرفنََّك أمٌر عن هذا.
ِ َ ِقَياماً َوقـُُعوداً َوَعَلَى ُجُنوهِبِْم{   الَِّذيَن يَْذُكُروَن ا

 .191:آل عمرانسورة 
 
 أجلُّ شهرٍة وأكرمها لَك أن ُتذكَر يف السماء،  •

 حّي يذكرَك هللا يف نفسه، 
 ه. أو يذكرَك عند مالئكت

 فإذا ذكرَت هللا يف نفِسَك ذكرَك يف نفسه،
 وإذا ذكرتُه عند الناِس ذكرَك يف مأل خرٍي منهم، 

 وهم املالئكُة املقرَّبون. 
 
 ى هللا تعاىل هو: لرضَ  طريقٍ  أسرعُ  •
 مع الندم.من الذنِب  االستغفارُ  -
 الوالدين.  إرضاءُ  -
 وهو:   إليه، الكالمِ  تعاىل أبحب ِ  ذكرهُ  -

   سبحان هللا وحبمده،
 سبحان ريب حبمده،  

 أكب.  هلل وال إله إال هللا وهللاُ  سبحان هللا واحلمدُ 
 
 وأجرُها الكبري،تبدو قيمُة الصالِة على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأمهيُتها  •

 من خالِل احلواِر التاِل مع رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم:
  ،اي رسوَل هللا  بن كعٍب رضَي هللا عنه:قال ُأيَبُّ 

  ،ِإّنَّ ُأْكِثُر الصالَة عليك 
  ؟ن صاليت فكم أجَعُل لَك مِ 

  ".ما ِشْئتَ " :فقال
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  ؟الربعَ  :قلتُ 
  ".فهو خرٌي لكَ  فِإْن زدتَ  ،ما شْئتَ " :قال

  ؟النصفَ  :قلتُ 
  ".فهو خرٌي لكَ  فِإْن زدتَ  ،ما شئتَ " :قال

   ؟فالثلثّي :قْلتُ 
  ".فهو خرٌي لكَ  فِإْن زدتَ  ،ما شْئتَ " :قال

  ؟أجعُل لَك صاليت كلَّها :قلتُ 
 ".لَك ذنُبكَ  رُ فَ غْ ويُـ  ،إًذا ُتْكَفى مهَّكَ "قال : 

 وقال: حديٌث حسٌن صحيح(.( 2457)رواه الرتمذي يف السنن )
 

 قال املال علي القاري: أي: كم أجعُل لَك من صاليت، 
 أي: بدَل دعائي الذي أدعو به لنفسي.

(: يعين إذا صرفَت مجيَع أزماِن دعائَك يف الصالِة علـيَّ، 7/130ي )قال يف حتفة األحوذ
 أُعطيَت مراَم الدنيا واآلخرة.

 نا حممد،اللهم صلِ  وسلِ ْم وابرْك على نبي ِ 
 وعلى آلِه وأصحابه،

 عدَد ما خلقت،
 وما ختلق،

 من كائنات، 
 ونباَتت،

 ومجادات،
 وبعدِد كلماهتم،

 وحركاهتم،
 ومهساهتم،
 ..وأنفاسهم.
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 إذا أردَت حسناٍت كثريًة يف وقٍت قصري، •
 فاقرأ سورَة اإلخالِص ثالَث مرات، 

 فكأنَك قرأَت القرآَن كلَّه.
 وقْل ثالَث مرات: 

 "، سبحان هللا وحبمده، عدَد َخلقه، ورضا نفسه، وزِنَة عرشه، ومداَد كلماته"
 فكأنَك ذكرَت هللا من الفجِر إىل وقِت الضحى.

 
 ة: أدعية نبوية صحيح •

 ". اللهم اغفْر ِل ذنيب، ووسِ ْع ِل يف داري، وابرْك ِل يف رزقي"
 ". والتُّقى، والعفاف، والِغَّناللهم إّن أسألَك اهلُدى،  "

"اللهم إّن أعوُذ بَك من اجلوِع فإنه بئَس الضجيع، وأعوُذ بَك من اخليانِة فإهنا بئسِت 
 ". الِبطانة

 ".ِل عافيتك، وُفجأِة نقمتك، ومجيِع سَخطك "اللهم إّن أعوُذ بَك من زواِل نعمتك، وحتوُّ 
 (1291، 1283، 1275، 1265)صحيح اجلامع الصغري، األرقام: 

 
 ال تنْم قبَل أْن تقرأ هذا الدعاء: •

 عن الباء بِن عازٍب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال:
ن ليلِتَك ُمتَّ على الِفطرة، وإْن أاَل أعلِ ُمَك كلماٍت تقوهُلا إذا أَويَت إىل ِفراشك، فإْن ُمتَّ مِ "

 أصبحَت أصبحَت وقد أصبَت خريًا؟ تقول:
اللهمَّ إّن أسلمُت نفسي إليك، ووجَّهُت وجهي إليك، وفوَّضُت أمري إليك، رغبًة ورهبًة  

 َمنَجى منَك إال إليك، آمنُت بكتاِبَك الذي  إليك، وأجلأُت ظهري إليك، ال ملجأَ وال
 ".ي أرسلتَ أنزلَت، وبنبيِ َك الذ

( وقال: حديث حسن، وصححه يف صحيح اجلامع الصغري 3394رواه الرتمذي يف السنن )
(2622.) 
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 عن عبدهللا بن عمر قال: •
 احلجِ  أو العمرة،كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قفَل من اجليوِش أو السرااي أو 

  إذا أوَف على ثنيٍَّة أو َفدفٍد كبََّ ثالًًث، مث قال:
آيبـــوَن  ،قـــدير شـــيءٍ  لـــُه امللـــُك ولـــُه احلمــُد وهـــو علـــى كــل ِ  ،لــه ال شـــريكَ  وحـــَدهُ "ال إلــَه إال هللاُ 

األحـــزاَب  وهـــزمَ  ،ونصـــَر عبـــَده ،هللاُ وعـــَده صـــدقَ  ،نـــا حامـــدونلرب ِ  ،َتئبـــوَن عابـــدوَن ســـاجدون
 ". وحَده

 (.1344رواه الشيخان، واللفظ ملسلم )
 

  من اخلاشعّي،اللهم احفظين يف صاليت حىت أكونَ  •
 ووفقين إىل ذكرَك يف كلِ  حّي، حىت أكوَن عندَك من الذاكرين،

 وأهلمين دعاءَك وسدِ دّن ألكوَن من املهتدين املسدَّدين،
 ن الفائزين،واهدّن للعمِل الصاحِل حىت أستقيَم وأكوَن م

 وحبِ ْب إِلَّ اإلمياَن وزي ِنُه يف قليب حىت أكوَن من عبادَك الراشدين،
 م عقيديت من الشرِك والرايء، وأعوُذ بَك أن أكوَن من املرائّي،وسل ِ 

 وزدّن إميااًن ويقيًنا ألكوَن حقًّا من املؤمنّي احملسنّي،
  عبادَك الصاحلّي،ومجِ لين ابلعلِم وزيينِ  ابحلِلِم حىت أكوَن من خيارِ 

 ووفقين لطاعتَك دائًما حىت تكوَن عين من الراضّي،
 ايتَك حىت ال أضيَع وأكوَن من اهلالكّي،واكألّن حبفظَك ورع

 وأهلمين شكرَك والثناَء عليَك واكتبين عندَك من الشاكرين،
 وسدِ دّن يف كالمي حىت ال ألغَو وأكوَن من الزائغّي،

 وشرايب حىت ال أكوَن أكوالً من الشَّرهّي،وأدِ بين يف طعامي 
 ين،وأبعْد عين وساوَس الشيطاِن حىت ال أكوَن من املـُهذِ 

 واطرْد عين نفثُه ونفخُه حىت ال أزيَغ وأكوَن من الطائشّي املمسوسّي،
 وجنِ بين مقتَك وغضبَك حىت ال أكوَن من اهلالكّي،

 واعصمين من الكبائِر ألكوَن من الناجّي،
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 {،َوِإالَّ تـَْغِفْر ِل َوتـَْرَِحْيِن َأُكْن ِمَن اخْلَاِسرِينَ  
 على كلمِة اإلخالِص وعليها أكوَن من املبعوثّي، اللهم ثبِ تين على دينَك حىت أموتَ 

يقّي والشهداِء والصاحلّي،   وأسكينِ  الفردوَس األعلى مع النبيِ ّي والصدِ 
  جنَّاِت النعيم.وامجعين أبهلي وأحبايب املؤمنّي يف جن اتكَ 

 
 اللهم اجعلين عبًدا مؤمًنا صاحلًا تقيًّا حمسًنا، •

 اًها منيًبا،اللهم اجعلين عبًدا حليًما أوَّ 
 اللهم اجعلين عبًدا أوَّااًب حفيظًا،

 اللهم إّن أسألَك لسااًن ذاكرًا حيبِ بين إليك،
 اللهم اي رحيُم اي ودوُد أستغفرَك وأتوُب إليك،

 جميُب أستغفرَك وأتوُب إليك،اللهم اي قريُب اي 
 اللهم إّن أسألَك رفقًة صاحلًة، 

 وبطانًة انصحًة، 
 وأحبًَّة خملصّي،

 هم إّن أسألَك ذر ِيًة صاحلًة تزيُد هبا أجري، الل 
 وترفُع هبا درجيت يف جن اتَك جن اِت النعيم،

 اللهم اجعلين من أوليائَك الذين ال خوٌف عليهم وال هم حيزنون، 
 وأسألَك البشَرى يف احلياِة الدنيا ويف اآلخرة،

 وأسألَك الفوَز العظيم،
 اللهم اجعلين ممن خيشونَك ابلغيب،

 ونَك بقلٍب منيب،وأيت
 اللهم إّن أسألَك اجلنَة واملزيد.

 
 ،ادً لنا من أمران رشَ  ءْ اللهم هي ِ  •
 ،  تنا على دينك هللا ثب ِ 
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 ،إلينا طاعتك  بْ وحب ِ 
 ، صاحلاً  وأهلمنا أن نعملَ 
 اللهم نو ِْر دربَنا، 

 أمران، رْ ويس ِ 
 ، بنا الزللوجن ِ 

 ، بيننا وبّي الظاملّي وابعدْ 
 .تقّيامل واجعلنا منن عبادكَ 

 
 اللهم إان ندعوَك مبا وهبتنا من إميان، •

 وننفُق مبا وهبتنا من رزق، 
 ونعلِ ُم مبا وهبتنا من علم،

 وُنصلُح مبا وهبتنا من حكمة، 
 رزقتنا من جاٍه وماٍل وولد،ونبتهُج مبا 

 اللهم فوفِ قنا وتقبَّْل منا،
 فإنه منَك وإليك، 
 وال حترمنا فضلك،

 وزدان علًما وتقوى وشكرًا. 
 

 اللهم إّن أعوُذ بك من قلٍب غافل، •
 ولساٍن ساحل، 

 وفكٍر هامل،
 ومرٍض عاجل،

 وجوٍع قاتل، 
 وعٍّي عائنة، 

ة.   ونفٍس متكبِ 
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 ظلِم اخلسيس،اللهم إّن أعوُذ بَك من  •

 ومن صحبِة اجلاهل،
 ومن جوٍع كافر،

 ومن مرٍض ُمقِعد،
 ومن صديٍق خَيدع،

 ومن نفٍس تريُد وال َتشبع.
 

 ( من سورة البقرة: 105ىل يف اآليِة )يقول هللا تعا •
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ   َِّ ُ خَيَْتمُّ ِبَرِْحَِتِه َمْن َيَشاُء َوا َِّ  {َوا

 هللا: اللهم اي ذا الفضِل العظيم، خصَّين برِحتك.قْل اي عبَد 
 

 ،َّي{ َوُقل رَّبِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخرْيُ الرَّاِِحِ إذا قرأَت قولُه تعاىل:  •
 . بِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخرْيُ الرَّاِِحَِّي{رَ  فقل: 

 ، ِم{ َفَسبِ ْح اِبْسِم َربِ َك اْلَعِظيوإذا قرأَت قولُه سبحانه: 
 ".سبحاَن ريَب العظيمفقل: "

اَبِن{ وإذا قرأَت قولُه جلَّ جالله:   ،  فَِبَأيِ  آاَلء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 
ْب فلَك احلمدوال بشيٍء من نعمفقل: "  ". ِتَك ربَّنا نكذِ 

 
 { َوأُْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقَّي َغرْيَ بَِعيدٍ   •

 وأسألَك جنتك. اللهم اجعلين من عبادَك املتقّي، 
  َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِ  أَوَّاٍب َحِفيٍظ{

   اللهم اجعلين عبًدا أو ااًب حفيظًا.
 {َوَجاء ِبَقْلٍب مُِّنيبٍ  َمْن َخِشَي الرَِّْحَن اِبْلَغْيبِ  

   هللا اجعلين ممن خيشونَك ابلغيِب وأيتونَك بقلٍب منيب.
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 {اخْلُُلودِ اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم َذِلَك يـَْوُم  
 اللهم اجعلين منهم.

 {هَلُم مَّا َيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيدٌ  
 هللا إّن أسألك اجلنَة واملزيد.

 من سورة ق[.  34-31]اآلايت 
 
 قرأُت لعامٍل تفضيَل الدعاِء للوالدين على الصدقِة عنهما؛  •

 وهذا ألن فضَل الدعاِء واستجابتِه معروف،  
 ذنوهبما،   وقد يكوُن به غفرانُ 

 ورفعُة درجتهما، 
 والصدقُة تسدُّ شيًئا من ذلك،

 قلًَّة أو كثرة،  
 وقد يضاعفها هللا تعاىل ملن يشاء،  

 فال حدَّ لسعِة رِحته.  
 بّي االثنِّي فقد برَّ والديِه حقًّا..   ومن مجعَ 

 
 هل يعقُل أن يندَم املرُء على استجابِة هللِا دعاَءه؟ •

 الناس،هذا ما حصَل لكثرٍي من 
 أهنم مل يسألوا الشهادَة بدَل ذلك!

 
 اللهم إّن أسألَك خرَي السنِة اجلديدِة وخرَي ما بعدها، •

 وأعوُذ بَك من شر ِها وشرِ  ما بعدها، 
 نصْر فيها جنودَك من اجملاهدين،اللهم ا

 اللهم فكَّ فيها أسَر أسراان،
 ونفِ ْس فيها كربنا،
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 مقهورين،وأعدان إىل دايران غرَي 
 وعليَك ابلظاملّي...،

 اللهم اشِف مرضاان وجرحاان،
 واجعْل ما منحتنا ومنحتهم من صحٍة قوًة لنا على طاعتَك وتقواك،

 يف السنِة الفائتة،  اللهم اغفْر لنا ما اقرتفنا من ذنوبٍ 
 ووفِ قنا ملا حتبُّ وترَضى يف السنِة اجلديدة،

ْر لنا أعماالً جليلًة خندُم  مالله  فيها كتابَك ودينَك وعبادك.يسِ 
 آمّي.

 
 السجن

 
 احلياُة يف السجوِن مظلمٌة كاملوت، •

 وكأن أصحاهبا يف ُحَفٍر أو قبور، 
 إهنا قيٌد حلركاِت اإلنساِن وانطالقاته،  

  ورغباته، وآمالهِ 
 فكيف حبياِة املظلومّي فيها؟ 

 وَمن يعذَُّب ويُفنَتُ فيها حىت تزهَق روحه؟
 رهيبٌة ُمفزعة!إهنا ال شكَّ 

 وكيف مبن يولُد ويعيُش حياَتُه كلَّها حتت حكِم الطغاِة وظلمهم،
 الذين حُييلون حياَة الناِس إىل سجٍن كبري،

 وقد وَلدهتم أمهاهتم أحرارًا؟!
 

 السعادة
 

 ،تعيسة ونفسكَ  جلوُّ لطيفٌ ا •
 ،أهلك  يف أحدِ  ُأصبتَ  ولكنْ  جنحتَ 
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 .ُحجزت  ولكنكَ  رحبتَ 
 فلن هتنأ نفسك،  السعادةَ  هللا لكَ  يكتبِ يعين إذا مل 
 السعادة. أسبابَ  ولو أوتيتَ 

 
 من مجيِل التوافِق يف احلياة،  •

 أنك إذا دعوَت هللا تعاىل واستجاَب لك،
 وفَّقَك فيه، 

 ، ويسََّر لك األمر
 وابتعدَت بذلك عن املنغِ صات والصعوابِت اليت تصاحُب األموَر عادة، 

 إال ما ال بدَّ منه،  
َرُه هللا عليك.  مما قدَّ

 

 السماء واألرض 
 

 تركيبُة اإلنساِن املعقَّدُة واملعجزة، •
 اليت ما زاَل الطبُّ يكتشُف أشياَء جديدًة فيها، 

 أجلُّ وأعظُم منها، ذكَر هللا تعاىل أن خلَق السماواِت واألرِض 
 فقال سبحانه:  

   {َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ خَلَْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأْكَبُ ِمْن  
 [57غافر: ]سورة 

 فخلُق السماواِت واألرِض العظيمتّي، 
 والكواكِب املتناثرة،  وما بثَّ هللاُ يف السماِء الدنيا وحَدها من ماليِّي النجوِم 

 مع توازٍن وتناسٍق ونظاٍم دقيق، 
 وما يف األرِض من ماٍء ونباٍت وشجر، 

 وحباٍر وقفار، 
 ومعادَن وكنوز،  
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 وغريها...  
 كلُّ هذا أكُب وأعظُم من َخلِق اإلنسان، 

 فكرون فيه،  ولكنَّ أكثَر الناِس ال ي
 إليه،   وال يتصوَّرون عظمَة هذا الكوِن الكبرِي ونسبَتهم

 وال يستدلُّون به على قدرتِه تعاىَل على إعادِة إحيائهم بعَد املوت.  
 

 سياسة
 

 السياسُة علم، وفن ، وخبة. •
 وَمن دخَل احلياَة السياسيَة وهو ال حيمُل هذه األسلحَة وقَع يف مطب ات،

 وأفسَد اجملتمعات. 
 
 الشخُم العاديُّ الذي يتكلَُّم يف السياسة، •

  األحداِث اجلاريِة واملشكالِت السياسية، ويُبدي رأيُه يف
 وحيلِ ُل الوقائَع ويراهُن عليها، 
 تكوُن آراؤُه فجًَّة ومتواضعة؛

 ألنه غرُي مطَّلٍع على األسراِر احلقيقيِة للمسألة،
 ليس،وال يعرُف ما وراَء الكوا

 وما ختبِ ئُه السراديب، 
 وكثريًا ما تعَلُن األخباُر على غرِي حقيقتها،

 د يُعَقُد اجتماٌع يف أمٍر خطري،وق
 وبعَد اخلروِج منه تصدُر تصرحياٌت ال عالقَة هلا ابملوضوِع ألبتة!

 أما افتعاُل مشكالٍت ومهية،
 لصرِف النظِر عن أموٍر خطرية،
 الميٍة قوية،ونشُر شائعاٍت عَب وسائَل إع
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 ألجِل حتقيِق أهداٍف خفيَّة، 
 فال ختَفى على عقليٍة سياسية،

ية!وإْن    كان العاديوَن يتكلموَن فيها جبدِ 
 
 التفاعُل مع األحداِث اجلاريِة، •
 جيُب أال  يُنسي الرؤيَة الشرعيَة هلا، 

 سواٌء أكان املتابُع فاعالً فيها،
 أم دارًسا هلا.

 كمها،ملن ال يعرُف حُ وينبغي السؤاُل عنها 
 يدته،حىت تكوَن مواالُة املسلِم ومعاداتُه يف األحداِث موافقًة لعق

 فال يؤيُد وال يُعادي عن هًوى وعصبيٍة أو جهل،
 بل مبا يوافُق أحكاَم دينه.

 واملواالُة واملعاداُة أصٌل كبرٌي من أصوِل العقيدِة اإلسالمية،
 لمانيُة وال تعتبها!ال تنتبُه هلا األحزاُب القوميُة والع

 ألهنا بعيدٌة عن الدين.
 مّي،وأيًضا حىت تتوافَق وجهاُت نظِر املسل 

 وتساعَد يف تشكيِل الرأي العامِ  اإلسالمي،
 يف الساحِة احملليِة والدولية.

 وإذا تفرَّقِت اآلراُء ضعفِت القوة،
 وضعَف معه اإلعالم،

 وظهَر املسلموَن متنافرين.
 عهم،والديُن هو الذي جيم

 ويوحِ ُد كلمتهم.
 

 ى حبكم األكثرية"،ال تقْل أيها املسلم: "أرضَ  •
 كثريُة غرَي مسلمة،فقد تكوُن األ
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 أو ال تعطي لإلسالِم أمهية، 
 .103{ سورة يوسف: َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِنّيَ وهللا تعاىل يقول:  

 .8{ سورة الروم: بِِلَقاِء َرهبِ ِْم َلَكاِفُرونَ َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس  
 وإذا رضيَت بفوزهم، 
 كمهم.يعين أنَك رضيَت حب

 ولو ُأجريت انتخاابٌت وفاَز العلمانيون، 
ُر املوقَف والظرف، ونسكُت على مضض،  لقلنا: نقدِ 

 وال نرَضى هبا.
 وال تقْل أيًضا: "إّن أحرتُم فوزهم".

 فاالحرتاُم فيه رضا،
 نوُع رضا،أو 

 كِم هللا.واملؤمُن ال يرَضى بغرِي حُ 
 سق، ومن مل حيكْم بديِن هللا، فهو كافر، ظامل، فا

 حبسِب احلاالِت اليت شرحها العلماء.
 إن البالَد اليت عفَّنها اليساريون والقوميون واحلزبيون والعلمانيون عامة،

 وخرَّبوا بيئتها الثقافية،
 وضمائَر أبنائها،

 ن يفوزوا من جديد،من املمكِن أ
 فإن وراءهم قوى،

 ولكننا ال نرضى هبم وحبكمهم،
 فإن رضينا بذلك فإننا مثلهم،

 وحُنَشُر معهم،
،  فاملرُء مع َمن أحب 

 بل سنجاهد، وندعو، وخنطُط حبكمة، حىت نفوَز إبذِن هللا.
 فليكِن املؤمُن حذرًا، 
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 وغيورًا على دينه،
 ومعتزًّا بنهجه،

 بكتاِب هللا وسنِة رسولِه صلى هللا عليه وسلم،متمسًَّكا 
 وال يتلفُظ أبلفاٍظ تقدُح عقيدته،

 وتنقُم من إميانه،
  يؤيُد املسلُم إال مبيزاِن العقيدة،وال

 ولتكْن عقيدُة الوالِء والباِء نصَب عينيِه دائًما...
 وهللا حيفظكم من كلِ  سوء،

 وجيريكم من كلِ  ضالل.
 

 واألمانة ُخلقان أساسيان ليثَق الناُس بك. الصدُق  •
 وهل تتصوُر أن يثَق الناُس بكذابّي غرِي أمناء؟

 ان،  نعم، هو ما يوجُد يف عصر 
 انظْر إىل رؤساَء وأعضاٍء من جمالِس شعوهبم املزوَّرة، 

 وكم هم املاليّي، أو على األقلِ  مئاُت األلوِف من أنصارهم، 
 يكذبون وال يؤمتنون!  وكثرٌي منهم يعلمون أهنم مثلهم
 وأعماهلم اجملرمُة تشهُد عليهم.

 هل تغريِت املوازيُن إذاً؟
 ق،  وصاَر الكاذُب مقدَّماً على الصاد

 واخلائُن مقدَّماً على األمّي؟
 إنه الواقع اي صديقي...  

 إهنا األحزاُب اليت أخذْت َسوءَة الشرِق والغرب،
 ين،وتربَّت يف أحضاِن السكرى والنفعيّي واملخب 

 ونبذِت اخلُلَق والدين،  
 وأحلَّْت حملَّها القوميَة واالشرتاكيَة والدميقراطيَة املمسوخة! 

ت املوازين  ...فتغريَّ
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 أال لعنُة هللا على الظاملّي والكذ ابّي واخلونِة والدج الّي. 
 

 قال ِل أحُد املثقفّي: •
 ال أظنُّ أن اإلسالَم سيحكُم من جديد!

 دستوُر املسلمّي موجوًدا؟قلت: وملَ؟ أليس 
 قال: وما هو؟

 قلت: القرآن الكرمي، الذي جيمُع املسلمّي كلَّهم.
  احلضارِة اإلنسانية،واإلسالُم خاَض جتربًة انجحًة يف

 جنَح يف احلكِم ويف الفتوحات أبرقى ما يكون،
 وأعطى حقوَق مجيِع األقلياِت والشعوب،

 وعلى مدى قروٍن كان سيِ َد العامل،
 اُء االجتماع يقولون: وعلم

 ما حدَث مرًة ميكُن أن حيدَث مرات ومرات،
 فلماذا تستبعُد حكَم اإلسالِم من جديد،

 ابإلسالِم يف عصران،وهناك دوٌل حتكم 
 أو تطبق كثريًا من أحكامه،

 وال يقُف أمامها عائٌق يُذكر ألجِل ذلك.
 إننا حنتاُج إىل ثقِة الناِس بدينهم من جديد!

 
 صاحيب وقال ابختصار: نظَر إِلَّ  •

 أان أعلُم أن اإلسالَم ال يعطي األكراَد حقوقهم!
 فقلُت له: 

 سبحان هللا!
 الشعوِب والقومياِت إال األكراد؟! اإلسالُم يعطي حقوَق مجيعِ 

 ملاذا هذا الكالم؟
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ى  ــَ ــه كيـــف أعطـ ــَرَف منـ ــالِم لُيعـ ــي لإلسـ ــاِم السياسـ ــى النظـ الُع علـ ــِ  ــِل االطـ ــن األفضـ ــيَس مـ ألـ
 حقوَق الشعوِب واألقواِم والقبائِل واجملتمعاِت كلِ ها؟!

 وما هذه النظرُة السلبيُة إىل اإلسالم، وَمن يقُف وراِءها؟ 
 قاُل احلقُّ عن اإلسالِم العظيم؟ وملاذا ال يُ 

 
 

 الشخصية اإلسالمية
 

َة الــيت يســتخدُمها احلــداثيوَن و  • ُف املســلُم ال يســتخدُم املصــطلحاِت اخلاصــَّ العلمــانيوَن املثقــَّ
 والليباليوَن وأمثاهُلم،

 وال يقلِ دهم يف لغتهم وأسلوهبم،
 فاملصطلحاُت اإلسالميُة كافية وموجودٌة بكثرة،

 املسلِم معجونٌة ابإلسالم،وشخصيَُّة 
 عصامية،

 حازمة،
 ال تقلِ ُد وال تتشبَّه،

 فالتقليُد والتشبُُّه دليُل َضعٍف وخَور،
 قلقة،ودليُل شخصيٍة ضعيفٍة 

 تتقاذفها رايُح الثقافِة من أيَن ما أتت.
 

 ابإلمياِن والعمِل الصاحِل تكتمُل شخصيُة املسلم، •
 وابلتواصي بقوِل احلقِ  وات ِباعه،

 الصِب على طاعِة هللا واجلهاِد يف سبيله. و 
 ومن كان بعيًدا عن هذا فهو يف ُخسٍر ونقصان. 

 

 للفرِد املسلِم قيمة، •
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 ولرأيِه وزن؛ 
 ألنه منضٍو حتت مظلِة اإلسالم،

 وقد عرَف حدوده، 
 وحاللُه من حرامه؛ 

 ولذلك قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 ".استفِت قلبك "

 ا للكافر؛وال يقاُل مثُل هذ
 ألن قلبُه مظلم،

 فيه الكفُر والشرُك والباطل، 
 فال ُيستفىَت.

 

 شعر وأدب
 

 قال بعضهم: •
  إن الذي خلق الظالَم يراكا   بريبةٍ  حتت الظالمِ  ال تسترتْ 

 شعر:من ال بيتِ هبذا ال  يتمثلُ البصري رِحه هللا سن كان احل •
  الباِب ما الدارُ اي ليَت شعري بعد    داخلهُ  الناسِ  املوُت ابٌب وكلُّ 

 أليب العتاهية: •
 حالِ نَعى نفسي إِلَّ من اللياِل        تقلُّبهنَّ   حاالً بعد  

 فما ِل لسُت مشغواًل بنفسي    وما ِل ال أخاُف املوَت ما ِل
 لقد أيقنُت أّن غرُي ابٍق         ولكين  أراّن  ال  أابِل

 حلرُص أعناَق الرجالِ تعاىل هللا اي َسْلَم بَن عمرٍو      أذلَّ ا
 هِب الدنيا ُتساُق إليَك عفًوا    أليَس  مصرُي ذاَك إىل زواِل؟

 
 ُب لإلمام البخاري رِحه هللا من شعر:مما يُنس  •

 الشخُم حيتاُج إىل مخسٍة            ما حازها إال فحوُل الرجالِ 
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 الصُب والصمُت وِحُل األذى        وعفُة النفِس وصدُق املقالِ 
 
 هللا تعاىل الشعراَء أبهنم يقولون ما ال يفعلون، ذمَّ  •

 وهذا واقع،
 ملعظمهم،فهو السمة العامُة 

 يعرُف ذلك الشعراُء أنفسهم.
 ولكنَّ الذمَّ ليس هلم وحدهم،

 بل هو لكلِ  شخٍم يقوُل وال يفعل،
 وجاَء التخصيُم هبم ألهنم الغالُب يف ذلك.

 
ــي • ــا آًثٌر سـ ــُة هلـ ــُم البذيئـ ــِة الـــرواايُت والقصـ ــاهتم الثقافيـ ــاِس وتوجهـ ــوِل النـ ــى عقـ ــًدا علـ ئٌة جـ

 واالجتماعية،
 لغربيَّي أعداِء الثقافِة اإلسالمية،وخاصًة للكتَّاِب ا

 وذيوهلم احلداثيّي أدعياِء األدِب واإلبداع،
 الذين يهدفوَن إىل طمِس الديِن وهدِم الرتاث،

ــيٍة ترمـــي إىل ن ــٍة وجنسـ ــٍم اجتماعيـ ــوَن مـــن قصـ ــا يكتبـ ــَم مـ ــِة وإفســـاِد إن معظـ ــِر الفاحشـ شـ
 النفوس.

 وقد نشأُت أديًبا،
  والرواايت، وقرأُت عشراِت الدواويِن والقصمِ 

 ألدابَء عرٍب وعامليّي،
 وبقيْت تصاويُر بعِضها وأحداثها ترتاءى ِل حىت أكثَر من عشريَن عاًما،

 لتأثريها العميِق يف النفس،
 م،مث هداّن هللا واستبدلين هبا ثقافًة تبين وال هتد

 وهتتمُّ ابلرتبيِة العاليِة ومكارِم األخالق،
 احلنيف،من خالِل ديِن اإلسالِم 
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 وصدَق هللا إذ يقول: 
رَ   نـَْيا َواآْلَخــِ َذاٌب أَلــِيٌم يف الــدُّ ُة يف الــَِّذيَن َآَمنــُوا هلــَُْم عــَ يَع اْلَفاِحشــَ وَن َأْن َتشــِ ِة ِإنَّ الــَِّذيَن حيُِبــُّ

ُ يـَْعَلُم َوأَنـُْتمْ  َِّ  . 19{ سورة النور:  اَل تـَْعَلُمونَ َوا
 وأدعو كلَّ أٍخ مسلٍم أن يبتعَد عنها، 

 وال يستشهَد هبا، 
 وال يعمَل هلا دعاية،

 وال يكوَن عبًدا هلا ويصبِ َح هبا وجوَه الناس،
 فإهنا وأصحاهبا من أعداِء ديِن هللا القومي.

 ومثُل هذه اآلداِب ال هتذَُّب النفوَس وال ترقِ يها،
 تدنِ ُسها وتسوِ دها،بل 

 عن ديننا وآدابنا وتربيتنا، وثقافتها غريبةٌ 
 وليقرأ ألدابِء اإلسالِم إْن كان حمبًّا للقصم،

 أمثاِل جنيب الكيالّن رِحُه هللا.
 واملسلُم يعتزُّ بدينِه وبثقافتِه اإلسالميِة وأدبِه اإلسالمي الفريد،

 ويرفُع هبا رأسُه عالًيا،
 ث ِر،وهو الذي ينبغي أن يؤ 

 ِه األدابِء وأصحاِب الثقافاِت املريضِة واألفكاِر امللغومة. ال أْن يتأثَـَّر بغريِه من أشبا
 

 الشكوك 
 

• ،  ال خُيَشى على املؤمِن أن مترَّ به حلظاٌت من الشكِ  حىت يف احلق 
 فإنه أطياٌف وخياالٌت تذهُب وجتيُء بدون عمٍق وال تعمد،  

 وهي مثُل أحالٍم أضغاث،
 مضطربة.خمتلطٍة 

 

ُر خالَم إميانه، إذا اعرتتُه  املسلمُ  •  شكوٌك تكدِ 
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 هي حاالٌت يلزمُه فيها إسعاٌف فكريٌّ إمياّن ، 
 فما هي سوى نزغاِت شيطاٍن ووساوسه،  

 فيهرُع إىل بيٍت من بيوِت هللا، 
 ويستغرُق يف ذكِر هللا والدعاِء وتالوِة القرآن، 

 ، ابحلبوِب أو اإلبِر أو اجلراحة كما يُنقُل املريُض إىل املستشفى لُيسَعفَ 
 حسَب حالته، 

 فإذا مل يطمئنَّ قلبُه تردََّد إىل العلماِء وسأهلم، 
 أو األصدقاِء الذين هم أعلُم منه وصارحهم، 

 أو قرأ كتًبا يف املوضوِع ألعالِم الفكِر والدعوة،
 حىت يطمئنَّ قلبه، 

 وهي مناطُق إسعاٍف جيدٌة قبَل العنايِة املركزة، 
  هللا وتوفيقه. بعنايةِ 

 
 الصداقة واألصدقاء

 

 أخطأُت معَك مرًة اي صديقي، •
 والتمسُت منَك العذَر فلم تقبل،

 مث جعلتين حكايًة يف أفواِه الناس،
 فكيف لو ندَّ مين قوٌل آخر،

 ماذا كنَت ستفعُل يب؟
 أو كيف لو احتجُت إليك،

 هل كنَت ستساعدّن؟
 اس.األصدقاُء األوفياُء قلٌة قليلٌة بّي الن

 تصادْق إال َمعِداًن أصياًل،ال 
 اختْب قبَل أْن ُتصادق،

 وكْن قريًبا من أهِل الصدِق والوفاء.
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 إذا ابتليَت جبليٍس مهذاٍر يف الكالم،  •

 فافسْح خليالك، 
 ابِن قصورًا لَك يف اهلواء،  

 وخطِ ْط ملشاريع،  
 انجحٍة أو غرِي انجحة،  

 ومتتَّْع أبمواٍل ترحبها بدوِن مقابل!
 فهذا أفضُل من االستماِع إىل الكالِم الذي ال خرَي فيه،

 بل قد يكوُن فيه لغٌو وإمث، 
 وهو الغالب،

 فإذا زاَد على ذلك وكان ثقياًل، 
 فلَك أن تناَم يف أحِد تلك القصوِر اليت بنيتها، 
 فإنه أفضُل من أن تقوَم مريًضا من جملسك.  

 
 الطيبون أصناف،   •

 الزهور،  أشكالِ  مثلُ 
 العطور،   أنواعِ  ومثلُ 

 ختتلف،   فالروائحُ 
 . يب"ولكن جيمعها "الط ِ 

 واخلبيثون أيضاً أصناف،  
 الشوك،  أنواعِ  مثلُ 

 السامة،   النباَتتِ  أشكالِ  ومثلُ 
 فهي خمتلفة، 

 واألذى.  جيمعها اخلبثُ  ولكنْ 
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 وأُنساً،  لك أرحييةً  جيلبُ  واألحبابِ  مع األهلِ  التواصلُ  •
 عضدك، أن هناك من يشدُّ  وتشعرُ 

 وأتراحك،   يف أفراحكَ  ويشارككَ 
 وحدك. وأنك لستَ 

 
 اجلوُّ املناسُب لَك هو الذي تطيُع هللَا فيه أكثر،  •

 واألصدقاُء املناسبون لَك هم الذين يذكِ رونَك ابهلل،
 وتشعُر أبن إميانَك يزداُد معهم،

 وعمُلَك يتضاعُف بوجوِدَك معهم.
 

 ض، تفقَّْد أحبابَك الذين زاروَك يف املر  •
 وأصحابَك الذين سلَّموا عليَك بعد رجوعَك من السفر،  

 وردَّ مجيَلهم، 
 فإهنم أهُل حمبٍة ووفاء،

 وُخلٍق وصفاء.
 

 إمنا يتصادُق أصحاُب األهواِء املتشاهبة،   •
 واألهداِف املتطابقة،  

 ولن جتَد مؤمًنا يشبُه كافرًا يف مسلكه، 
 وال يلتقيان إال ملصاحلَ دنيوية،  

 . مث يفرتقان
 

 إذا مل تعرْف نفسَك فاعرفها من حمبيَك ومؤيديك، •
 فإذا عرفتهم طيبّي صادقّي مستقيمّي من أهِل اإلمياِن والصالح،

 فأنت مثلهم،
 الدنيا،وإذا عرفتهم كذابّي خمادعّي أاننيّي من أهل املصلحِة و 
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 فأنت مثلهم كذلك.
 

  إذا علَم رضاُه بذلك،الصديُق املخلُم هو الذي ال يقوُم أبمٍر يف غياِب صديقِه إال •
 وال ميدُّ يَدُه إىل متاعِه إال بعد أن يستأذَن منه،  

 أو يكوُن موجوًدا عنده،  
 أو يعلُم رضاُه كذلك.  

 وال حرَج على الصديِق يف أشياَء خفيفٍة أخرى يفعلها، 
 أْن أيكَل من طعاِم صديقِه ولو مل يكْن موجوًدا يف بيته.. ك
 

  واألحباِب الطيبّي،ما أحلى احلياَة مع األصحابِ  •
 وما أسوأها مع األصحاِب السيئّي،

 فهم الذين يدلُّون زمالءهم على جهنم،
 بسوِء فعاهلم.

 
 إذا كرهَت فال تكرْه مؤمًنا، •

 فإنه مطيٌع هلل ورسوله، 
 اخلطأُ منك، فإما أن يكوَن 

 أو أنه ُُنَّ خٌب له إليَك من غرِي حق،
  رجع. أو يكوُن مقصِ رًا يف أمٍر لو ذكَّرتهُ 

 

 الطاعة
 

 إذا كنَت راغًبا يف طاعِة هللِا ولكنها تشقُّ عليك،
 أو تشعُر بثقلها على نفسك،

 فاعرِف السبَب أواًل،
 فقد يكوُن جلهِلَك بدينك،
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 وحقِ ِه عليك،أو عدِم معرفِتَك بعظمِة ربِ َك 
 فعليَك ابلعلِم إًذا لتعرَف دينَك وعقيدتك.

 ي اليت شكَّلْت طبقًة مسيكًة على قلبك،أو أن السبَب هو الذنوُب واملعاص
 فمنعَك ذلَك من االنطالِق والقرب،

 متاًما مثلما تراُه من قلِب املدخِ ِن األسود!
 إًذا فابدأ بغسِل ذنوِبَك لتجعَل نفسَك نظيفة،

 تكوَن مهيَّأًة للطاعة.حىت 
 استغفِر هللَا كثريًا،

 تْب إىل هللا بصدٍق وإخالص،
 من معاص.واندْم على ما فاَت 

 اذكِر هللَا يف عامَِّة أحوالك.
 اصحِب الصاحلّي،

 واحضْر جمالَس العلماِء العاملّي،
 وابتعْد عن العاصّي،

 واشتغْل مبا يفيُدَك يف آخرتك،
 وأسابيَع حىت يقبلَك هللاُ يف عبادِه الصاحلّي،واصْب أايًما 

 فطلُب الصالِح حيتاُج إىل صٍب وجماهدة،
  يعلَم صدَق عزميِتَك وإخالَصك يف طريِقَك إليه،وميتحُنَك هللاُ حىت

 فاثبْت وَتبْع طاعتَك فإنَّ هللَا انظٌر إليك.
 وعليَك أن تقوِ َي حبَل طاعِتَك ابلعلم،

 حبق ، حىت تعلَم أنَك جماهدٌ 
 وقائٌم على هنٍج صحيح،

 ومل أيِتَك ذلَك من عاطفٍة عارضة، 
 أو لقاٍء خاطٍف مع شيخ، 

 ّي.بل عن إمياٍن ويق
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 وهللا يتوال َك حبفظِه ورعايته..
 
 أليَس الذي خياُف ينفِ ُذ األمَر لئال  ينالُه العقاب؟ •

 فكذلك َمن خاَف ربَُّه نفََّذ أمرُه ليتَّقي عذابه:
ُم مِ ن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ    [50النحل: ]سورة  {خَيَاُفوَن َرهبَّ

م ومالِك أمرِهم،  أي: يسجدوَن خائفَّي وجلَّي ِمن   عذاِب رهبِ 
 ويفعلوَن ما يُؤَمروَن به على الدَّوام.
 فإذا كنَت خائًفا بصدٍق نفَّذَت، 

 طائًعا أو خائًفا،
 ،وأنَت ترجو رِحَة ربِ ك 

 وعفوُه وغفرانه.
 

 رايضية،   إنه ذو روحٍ  للنشيطِ  يقالُ  •
 ،   ينشُط هبا املرء متتاليةٌ  فيها حركاتٌ  ألن الرايضةَ 

   ، ربه طاً يف عبادةِ ينش  كذلك يكونُ   اإلميانيةِ  روحِ ال بُ حوصا
   ،ندائه  إجابةِ يف و 

 ، به شرعه   مبا جاءَ  والعملِ 
 متنقِ الً بّي عبادٍة وأخرى، 

 وعلم، وبّي جهاٍد 
 ..  . وإصالٍح وبر 

 
 هللا،    عند غاليةً  روحكَ  أن تكونَ  إذا أردتَ  •

 ابلرتحاب،  وتستقبلها املالئكةُ 
 فطيِ بها ابلرضا والطاعة،  

 واملعاصي،   الذنوبِ  وجنِ بها آًثرَ 
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 ، ئثوأبعدها عن اخلبا
   ،فإن هللا حيبُّ الطيبات 

 اخلبائث.  ويكرهُ 
 

 املؤمنّي على الرتتيب،درجاتُ التقديِر يف عباِد هللا  •
 من سورِة النساء،  69موجودٌة يف اآليِة 

 قولُه تعاىل:
ِ َ َوالرَُّسوَل فَُأْولَـِئَك َمَع ا   يِقَّي َوالشَُّهَداء  َوَمن يُِطِع ا ِ ُ َعَلْيِهم مِ َن النَِّبيِ َّي َوالصِ دِ  لَِّذيَن أَنـَْعَم ا

 .ًا{َوالصَّاحلَِِّي َوَحُسَن أُولَـِئَك َرِفيق
 وتفيُد اآليُة أن من أطاَع هللا ورسولُه كان معهم. 

 يف الليل،  سجداتكَ  عددَ  إن هللا يعلمُ  •
 من خشيته،   من دموعٍ  وما تذرفُ 

 إليه،   منه ورغبةً  رهبةً به  عوهُ وما تد
 عنده،   أجركَ  ضيعَ فلن يَ 

 م،  قلَّ فيه املخبتون إىل رهب ِ  يف عصرٍ  وخاصةً 
 فيه الفاجرون اجملاهرون ابملعاصي.  وكثرَ 
 

 طبائع 
 

 طبائُع الناِس ختتلف، 
؛   وال ميكُن تعديلها جذرايًّ

 ألهنا خلقُة هللا تعاىل،
 رسُه الشخم، وهلا عالقٌة بطبيعِة العمِل الذي ميا

ه.  وابهلوايِة اليت أهلمها هللا إاي 
ُب فقط،   أما الرتبيُة فتهذِ 

يان القدرات،واخلبُة والتمريُن   ينمِ 
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 وال حُييالن إىل تكويٍن آخَر أو طبيعٍة خمتلفة. 
 واملهمُّ أن يبقى املرُء يف دائرِة اإلميان، 

 ويفيُد وال يُفسد.
 

 طبيعُة اإلنساِن تتغرُي نسبيًّا!  •
  بّي َمن كان متوطِ ًنا مث تغرَّب،قارنْ 

 وبّي زمالَء اجتمعوا بعد طول فراٍق مث تدابروا ومل جيتمعوا،
 بّي أشق اَء كانوا كاجلسِد الواحِد وملا كبوا اختلفوا وتقاطعوا!و 

 

 الظلم والظاملون 
 

 ملاذا ال يُعطى الناُس حقوَقهم إال أن يُقَتلوا؟! •
 ُت األلوِف ملنعهم من مطالبِة حقوقهم؟!ملاذا يُقَتُل عشراُت األلوِف ومئا

 إنه االحنراُف عن احلق، 
 وإنه الظلُم، 

 والكبايء، والتسلط، واهلمجية!
ِة احلُكم،  وال بدَّ أن يُزاَل هؤالء من سدَّ

 ولو كلََّف الناَس اآلالَف املؤلَّفَة من األرواِح يف جهادهم،
 وإال فإن الظلَم لن يُزال،

 بل سينتشُر أكثر،
 د، ويصرُي أصنافًا..ويزي

 ويبقى الناُس كالعبيد.
 
 هذا العصر. قارْن بّي فرعوِن موسى وفراعنٍة يف •

 قال هللا تعاىل:
 [83يونس: ]سورة  {َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يف اأَلْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفّيَ  
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ًا متعجرفًا،   أي: كان فرعوُن متكبِ 
ًا،   وحاكًما طاغيًة متجبِ 

 ذا حكومٍة قويٍَّة وبطٍش وإرهاب، 
 متجاوزًا احلدَّ يف الظُّلِم والفساد، 

ماء، بسفكِ    الدِ 
 واإلهانة، 

 وبثِ  الرُّعب، 
 ...  والتكبُّ

 
 {،َأاَن َربُُّكُم اأْلَْعَلىبلَغ من كبايِء فرعون أن قال:   •

 {،َأاَن ُأْحيِـي َوأُِميتُ وبلَغ من تبجُِّح منروَد أن قال:  
 ان مصرُي قدرِة هذا وكبايِء ذاك؟فما ك

 فانية، إنه الغروُر بقوٍة انقصٍة متقلِ بٍة 
 غروُر رؤساَء وملوٍك وقادٍة يرون حتت أيديهم قوًة كبريًة ظاهرًا،

 وال حيسبون حساَب قوِة اجلب اِر القاهِر وقدرته، 
 مالِك امللِك كلِ ه،

ََِّ الَِّذي َخَلَقُهْم   ُهْم قـُوَّةً أََوملَْ يـََرْوا َأنَّ ا  { ُهَو َأَشدُّ ِمنـْ
 [.15]سورة فصلت: 

 ولون، نعم، إهنم يصولون وجي
 ويفتكون وجُيرمون،

 شأَن كلِ  جبَّاٍر عنيٍد ال يؤمُن بيوِم الدين،
 مث يقعون هلَكى،

 وتتفسَُّخ قوهتم كما تتفسَُّخ أجسامهم،
 مث ال يَعتُب َمن وراءهم! 
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 يقوُل هللا تعاىل لعبادِه املؤمنّي:  •
ِ َ الَ حيُِبِ  اْلُمْعَتِديَن{وَ    .87ئدة:  سورة املا  الَ تـَْعَتُدواْ ِإنَّ ا

 فمن ظلَم أًخا له فلريدَّ مظلمته، 
 فمن مل يفعْل فإن هللا ال حيبه. 

 وليتفكَّْر يف خامتته. 
 

 القسوُة واإلكراُه يلجآنَك إىل االلتزاِم أبمٍر ال ترغُب فيه،  •
 ه. وترتكُه بعد حٍّي وتنتقُم من صاحب 

 فال خرَي يف اإلكراه.
 إليك،والرفُق والنصيحُة واإلقناُع حيببانِه 

 فتجتمُع نفُسَك عليه،
 وتبَقى معلًقا به.

 

 عبادة 
 

 عبادُة هللا تعاىل سهلٌة على املؤمن؛
 ألن قلبُه حيبُّ ذلك،

 فتطيعُه جوارحه، 
 وتسارُع إىل ذلك وتصُب عليه طوًعا، 

 وهي صعبٌة على الفاسُق واملنافق؛
 ن قلبُه ال يريُد ذلك، أل

 فتتكاسُل جوارحُه عن تلبيتها، 
 بصعوبة،  -إذا أدَّاها  -فيؤدِ يها 

 من غرِي رغبة.
 
 انتبْه لعباداِتَك أيها املؤمن، •
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 حىت ال تصبَح عندَك عادًة تؤدِ يها كتماريَن أو طقوٍس وحركاٍت بدوِن معَّن،  
  ،  فأنَت تعبُد رابًّ

 ًدا،  وعليَك أن تعرَف معَّن العبادِة جي ِ 
 حىت تلَقى رًضا وقبواًل. 

 
 هللا؟هل ترَتُح عندما تعبُد  •

 هل تشعُر برًضى عندما أييت وقُت الصالِة وتصلي؟
 أم تقوُم أبداِء بعِض الركعاِت على عَجٍل لتلقي هذا الفرَض عن كاهلك؟

 هل أنَت من أهِل أرِحنا هبا، أم من أهِل أرِحنا منها؟
 ،إن الرضا دليُل الراحِة والبهجة

 دليُل النفوِر والكراهية. والضيُق والسخطُ 
 بقلوِب عباده، وهللا أعلمُ 

 يعلُم َمن يعبدُه عن حبٍ  وطواعيٍة فيجزيِه خريًا كثريًا،
 ومن يعبدُه لغرِي ذلك، 

 فيجزيِه أقلَّ، 
 أو ال جيزيه. 

 
 

 العبادُة يف اإلسالِم مبكان، •
 ال عذَر للمسلِم يف تركها،

 وإْن كان يف حرٍب وجهاد، فالصالُة مفروضٌة عليه
 تطرف،وال تتوقَُّف وعٌّي فيِه 

 وإن اختلفْت كيفيـَُّتها،
 ماداَم عاقالً ابلًغا،

 والصوُم واجٌب على الغينِ  والفقري،
 متقشِ ًفا كاَن أو متنعِ ًما، 
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 يف احلرِ  ويف البد.
 والزكاُة تُعَطى ألصحاهبا يف أواهنا،

 ،يف املواسِم أو عند حَوالِن احلَول
 واجبٌة ماداَم النصاُب كاماًل،

 ري،على الغينِ  والفق
 وعلى الدائِن واملـَدين،

 فللناِس حقوٌق يف ماِلَك أيها املسلُم ينتظروهنا،
 فإذا مل تعِط فقد أمثت، ومنعَت الناَس حقًّا هلم.

 واحلجُّ فريضٌة على القادِر من املسلمّي،
 ،ال عذَر ألحٍد يف تركها ماداَم الطريُق آمًنا
 مل يرتكها املسلموَن يف سلٍم أو يف حرب،

 فريضٌة وكفى.فهي 
 
 الصالُة تعلمَك الدأَب على الطاعة، •

 واالستقامَة يف احلياة،
 إذا هنتَك عن الفحشاِء واملنكر.

 والصوُم يعلمَك الصَب على مصاعِب الدنيا،
 فال جتزُع يف مواقِف اجلزع.

 ة،والزكاُة تعلمَك البعَد عن البخِل واألانني
 وجتعلَك يف قلِب اجملتمِع املسلم،

 حباجِة أفراده.والشعوِر 
 واحلجُّ يعلمَك التجرَد لطاعِة هللا،

 واإلخالَص له،
 والعهَد على الوفاء.
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 تركيُز رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم على صالِة الفجِر مجاعًة وأتكيدُه عليها؛ •
 لكوهنا برهااًن على صدِق صاحبها يف إميانه، 

 امِه بطاعِة هللا ورسوله،والتز 
 ففيها بعُض الصعوبة،

 والكلُّ يقدُر على عمِل السهل،
 إمنا يكوُن االمتحاُن يف الصعب،
ُ قوُة اإلمياِن من ضعفه،  وبه تتبّيَّ

 أو من عدمه.
 

 إذا رأيَت أحَدهم أييت إىل املسجِد وهو بلباِس النوم،  •
 فقْل له إذا شئت:  

 لعزيز:إن هللا تعاىل يقوُل يف كتابِه ا
 .31{ سورة األعراف: زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ اَي َبيِن َآَدَم ُخُذوا  

 أي: الَبسوا أحسَن ثياِبكم عنَد كلِ  صالة، وليَس ثياَب النوِم أو الرايضة. 
 

 بعُض الناِس طبائعهم "مفتوحة" زايدة!  •
 فال يفر ِقوَن يف آداِب معاشرهتم بّي البيِت والعمِل واملسجد.

 م صغارًا إىل املسجِد مل يبلغوا السادسة،أيُت منهم من يصحُب معه أوالًدا هلر 
 فيعبثون ويسيؤون األدَب يف بيِت هللا، 

 ويشوِ شوَن على املصلِ َّي يف صالهِتم وأذكارهم وقراءهتم،
 وآابؤهم ينظروَن إليهم ويضحكون معهم وكأهنم يف بيوهتم،

 مِة املكاِن وتعظيِم املصاحف.. هذا بدَل أن مينعوهم ويؤدِ بوهم على حر 
 ْس على ذلَك أمورًا..  وق
 

 ُسئل الفقيُه املالكيُّ حممد بن عبدالسالم الطاهري عن حكِم صالِة املدخِ ِن فقال: •
 الذي يدخِ ُن إذا صلَّى ويف فمِه رائحُة الدخان،
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 صالتُه ليسْت بباطلة،
 ولكنُه فعَل شيًئا قبيًحا، 

 ألنه يقرأُ القرآن،
 بَّه، ويناجي ر 
 املالئكة،وحتضرُه 

 فكان عليه أن يزيَل عنه كلَّ رائحٍة قبيحة، 
 من فمِه وثيابه،

 قبَل الدخوِل يف الصالة.
 والتدخُّي حرام،

 ألن األطباَء قالوا: إن الذين يصابوَن ابلسرطاِن جلُّهم من الذين يدخِ نون.
 (.51)الفتاوى الشاملة واألجوبة الكاملة للطاهري ص 

 
 النفس،كِ ي الصوُم يز  •

 ويشدُّ العزمية،
 ويصبِ ُ الُقَوى،
 ويرقِ ُق القلب،

 وخيتُب االنفعال،
 ويقلِ ُل الكالم،

ُب الشهوة،  ويهذِ 
 ويؤدِ ُب البطن،

 ويذكِ ُر ابجلَوَعى،
 ويصحِ ُح اجلسم،
 ويضبُط احلركة،

ُئ السرعة،  ويهدِ 
 ويغريِ ُ العادة،
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 ويبعُث على التأمُّل،
 ويزيُد التفكري،

 ِشُد إىل اخلري،ويُر 
 ويَهدي إىل الِب ،
 ويوِرُث اخلشية،
 وحيبِ ُب الطاعة،

 ويشجِ ُع االلتزام،
،  ويقلِ ُل من الشر 

ُد للتوبة،  وميهِ 
 ويُنسي األحقاد، 

 وحيضُّ على التعاون،
 ويفتُح شهيََّة اإلنفاق،
 وجيمُع األهَل والرِحم،

 ويكرِ ُس احملبََّة بّي املسلمّي،
 قاِت الصاحلة،العالويقتصُر على 

 ويستبدُل اجملالَس اإلميانيَة بغريها،
 ويَفسُح للنور،

 وفيه نزَل القرآن،
 وهو موسُم اجلهاد،

 ويذكِ ُر ابلبطوالِت والفداء،
 وهو مهرجاٌن للجوِد والكرم،
 وساحٌة للتنافِس يف اخلريات،

.  وجيلُب رضا الرب 
 

 يف شهِر رمضان،  •
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 كنَت قريًبا من الرِحن،
 شيطان،بعيًدا عن ال

ن،   واقًفا عند ابِب الراي 
 ترجو خرياٍت حسان، 

 متأل ابحلسناِت كفََّة امليزان، 
 وقلبَك عامٌر ابإلميان، 

 ومتابٌع لقراءِة القرآن، 
 ولسانَك رطٌب بذكِر الرِحن،  
 تطلُب منه الصفَح والغفران،
 لتنجَو من العذاِب والنريان،
 وتسعَد يف غرفاِت اجلنان، 

 الصيام، قبُل من أهلِ وهللا ي
 والصالُة والسالُم على النيبِ  العدانن. 

 
 العبودية 

 

 من بركِة الزهِد يف الدنيا،   •
 أن املؤمَن الزاهَد ال يطوُل تفكريُه بنعيِم اجلنة؛ 

 ألنه مل جيعلُه هدفًا له،  
 فقد تعلََّم حياَة الشظف، 

 ورضَي ابلقليِل من املأكِل واملشرب، 
 حىت مترََّس جسمُه وآتلَف معه، 

 وصارْت عبادتُه وتقواُه لذاتِه سبحانه؛  
 ألنه يستحقُّ العبادة،  

 سواٌء أكان هناَك حساٌب أم مل يكن، 
 وسواٌء أُعطَي اجلنَة أم مل يُعَطها،  
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 فعبادتُه واستقامتُه ال لطمٍع يف اجلنة،  
 وال خلوٍف من النار،  

 بل هي خالصٌة متاًما هلل تعاىل،
 إرضاًء له،  

 لعبودية. وهي أعلى مقاماِت ا
 
 أقرُب العباِد إىل رهبم أتقاهم له،  •

 وأكثرهم توكالً عليه، 
 وتعلًقا به،
 وحبًّا له، 

 وسجوًدا له،  
 وشوقًا إىل لقائه، 

 وفداًء لدينه. 
 

 من كان عميَق اإلمياِن ِحَد هللا تعاىَل أْن خلَقُه عبًدا له،  •
 ودعاُه سبحانُه أن يكوَن أهالً هلذه العبادة، 

 لك. وأن يُعينُه على ذ
 ومن كان )سطحيًّا( يف إميانِه مل يفهْم هذا الكالم، 

 ومل يتفكْر فيه. 
 

 إذا شكرَت هللا فإن الفائدَة تعوُد إليك؛ •
 ذكرَِك ويزيُدَك من فضله، ألنه سبحانُه يؤجرَك على

 وال ينفعُه شكرك،
 فال يزيُد ذلك من ُملكه.

 وإذا كفرَت بنعمتِه فاملضرَُّة تعوُد عليك؛
 ألنك آمث،
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 يضرُّ هللَا كفُرَك وال كفُر العاملّي. وال
 

 العجائب
 

• ،  الذي ال يُعِجبُه العجُب ليَس سوايًّ
 فمن الفطرِة أن يُعَجُب مَن العجب،

 عن املغريِة بِن شعبَة رضَي هللا عنه قوله:وهلذا ورَد 
 "ال يزاُل الناُس خبرٍي ما تعجَّبوا من العجب"!

 يعين "ما داموا على الفطرة".
 يُعَجُب من األمِر العادي ،ولكْن ال 

 فإذا ُعِجَب منه دلَّ على ثقافٍة انقصة،
 واطِ الٍع قاصر.

 
 قد يعجُب املرُء مما ال يُعَجُب منه،  •

 لغٍة ال يفهُم كلمًة منها، كالتعجِب من 
 وكالتعجِب من أعماٍل ال يتقنها،  

 أو يراها ألوِل مرة،
 ا، فإهنا تكوُن عاديًة بعد معرفتها أو التدريِب عليه

 وكما يقال: 
 كلُّ شيٍء بعد املعرفِة سهل.

 وقد يعجُب املرُء من احليواانِت كيف تفهُم من بعضها البعض،
 ونظراٍت وأصواٍت ال كلمات!وهي ال تُبدي سوى حركاٍت 

 [.68{ ]سورة القصم: َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيَْتارُ  
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 الُعجب والك ب 
 

 انظْر إىل غروِر اإلنسان،   •
 ذا أُويَت ماالً اغرتَّ ونفخ، إ

 وظنَّ أنه سيعمَُّر ويَنعم،  
 ولن يبوَر ماله..  

 وما هي إال مدَّة...  
 حىت يتفاجأ! 
 غريه.. كما تفاجأ 

 وكم يتكرَُّر هذا مع البشر!
 

 َمن أعجبتُه نفسُه فليكرَّ عليها،  •
 وْليذكِ رها أبحواٍل مأساوية،

 وأوضاِع األسرى واملتضر ِرين،
 واليتامى النازحّي،واألرامِل 

 وكم هي مقصِ رٌة معهم.
 

 املغرورون أصناف،  •
 خيتلفون ابختالِف ثقافاهتم وخباهتم وأعماهلم،

 منهم مثقٌف انل حظًّا من الثقافة، فقد يكوُن 
 أو انَل شرَف حرِف الداِل أماَم امسه،
 فظنَّ أنه وصَل إىل آخِر التخصم،

 وليس وراءُه من جياريه، 
 ل "بسيط" من طالِب علٍم ال يعرفه، ولكنه يتفاجأ بسؤا

 هو أقلُّ من مستواُه العلميِ  بكثري. 
 أو يكوُن َتجرًا خبريًا يَرى أنه ال خُيدَع، 
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 كن َترخيه ال خيلو من صفقاٍت خاسرة،ول
 وفواِت أرابٍح ال تقدَّر،
 نتيجَة نظرتِه القاصرة، 
 وعدِم علمِه ابلغيب.

 أو يكوُن ِحَرفًيا، 
 معلَم بالٍط مثاًل، 

 ريَى اخلبَة والذوَق يف جانبه، ف
 واإلتقاَن يف عملِه مبا ال مثيَل له، 

 يف البيوِت واملعامِل والساحات.ولكنه يعرُف كم مرًة ُدعَي إىل إصالِح أعماٍل له 
 فالكلُّ خيطئ،

 وحيتاُج إىل االعرتاِف بقصوِر عمله، 
 وهذا لقصوِر عقله،

 عقِل كلِ  إنسان،
 يف كلِ  األعمال.

 

 ة  العز  
 

 ه، شريعتويعتزُّ ب  بدينهِ  يفخرُ  املسلمُ  •
 منه،  وال أعدلُ  أفضلُ  أنه ال يوجدُ  ألنه على يقّيٍ 

 وهناك متدينون خيالطون علمانيّي ويستحيون أن يُظهروا دينهم،  
 ،  إذا كانوا يف جمالسهم فيؤخرون صلواهتم مثالً 
 ،  يف مواجهتهم رهبم وال يدافعون عن شريعةِ 
 ونوا أعلى صوَتً منهم،  وكان األوىل هبم أن يك

 وأعزَّ جنااًب،  
 ى نفساً، وأرقَ 

 ابحلق،   وأجهرَ 
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 هللا يعلو وال يُعلى عليه،   فدينُ 
 مسلم. على كل ِ  واجبٌ  ونصرتهُ 

 

 العقل والوحي
 

 إن هللا مل يعِط الكماَل للعقل، •
 يعين أنه سبحانه خلقُه انقًصا،

 فهو غرُي كامٍل أصاًل، 
 ولذلك فهو خيطئ، 

 حيكُم على أشياَء ابخلطأ، وكثريًا ما
 على الرغِم من كوهنا أمامه،

 قلبها على وجوهها وبذِل جهدِه يف التفكر،وعلى الرغِم من 
 ولذلك فهو يستشرُي آخرين ليعرَف ويتعرََّف أكثَر ويتأكد.

 وقد جَب هللا هذا العقَل الناقَم ابلوحي،
 لتستقيَم حاُل اإلنساِن يف أموٍر ال بدَّ منها، 

  أعلى وأجلُّ من العقل،فالوحيُ 
 ألن العقَل خيطئ،
 والوحُي ال خيطئ.

 الوحي من عند الربِ  اخلالق،وألن 
 والعقُل من عند مربوٍب خملوق. 

 
ِد العقلُ إذا مل يُ  •  ل .ابلوحي ضَ  سدَّ

، ال أؤمنُ  –مثالً  –ن قاَل ومَ   ابألمِر الفالّن ولو صحَّ يف احلديث، فهو ضال 
 وليس مسلًما حًقا؛

 سلَم يعين من أسلَم نفسُه هلل، ألن امل
 فآمَن مبا أنزَل من وحي، 
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 سواٌء أكان الوحُي قرآاًن أم سنة.
 فالقرآُن وحي،

 والسنُة وحي إذا صحَّت،
 فالرسوُل صلى هللا عليه وسلم ال ينطُق عن هوى،

 وهذا يقول: لو صحَّ احلديُث ملا آمنُت به!
 أنه يكفُر ابلوحي، والنتيجةُ 

 افِر وليس املسلم.ُة الكفهذه عقلي
 
 إن الديَن ليس ابلرأي، •

 يعين أن أصلُه ليس العقل، بل النقل.
 فأولُه وأساسُه الوحي،

 والعقُل تبٌع للوحي،
 فهو الذي يصنُع ثقافَة املسلِم بداية،

 يعين أن أساَس ثقافِة املسلِم قائمٌة على الوحي،
 م.ِد النالقاعدُة املتفُق عليها: ال اجتهاَد يف مور  وتقولُ 

 سكتنا وسلَّمنا،  يعين إذا ورَد قرآٌن وسنةٌ 
 فال جماَل ملزيِد كالم.

 ، أمرًافإذا مل جيِد العقُل فيه 
 فعند ذلك جيتهد، 

 على أن ال خيالَف حكًما شرعًيا،
 وال قاعدًة دينية.

هللا وهذا ما رضَي رسـوُل هللا صـلى هللا عليـه وسـلم لرسـولِه إىل الـيمن معـاذ بـن جبـل رضـي 
 عنه،

 ذي قال إنه ينظُر يف كتاِب هللا تعاىل أواًل، ال
 فإذا مل جيدُه حبَث يف السنة،
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 وإال اجتهَد ومل أيُل.
ُد العقوَل ويقول:   وهذا أمرُي املؤمنّي علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يسدِ 

يُن ابلرأي"   ،لو كان الدِ 
 لكان أسفُل اخُلفِ  أوىَل ابملسِح من أَعالُه، 

 ."ْيههللا صلى هللا عليه وسلم مَيَْسُح على ظاِهر ُخفَّ  رأيُت رسولَ  وقد
 يعين سلِ ْم ونفِ ذ، فهذا ديٌن وأمر،

 وليس نظريًة أو رأاًي ميكُن مناقشته.
 ففي الديِن غيبياٌت كثريٌة ال تُرى،

 ، وال املالئكة، وأعماهلم عجيبٌة ال دخَل للعقِل فيها،فال نرى اجلن  
 تاُب والسنة،ومصدرُه الك ولكنه اإلميان...

 سواٌء أوافَق ذلَك عقلَك أم مل يوافقه..
 ووقائعها الطويلة.. الغابرة، وأحداثها ،وكذلك أحواُل األمِم املاضية

 ومستقبُل الناِس يف احلياِة البزخية، ويف اليوم اآلِخر.. من جنٍة وانر..
 فإذا كنَت صاحَب ِديٍن حًقا فاخضْع له،

 اخلضوع، ألن الديَن معناهُ 
.ودا  َن ِديًنا وداينًة: خضَع وذلَّ

 ومسَّاُه ربُّنا ديًنا لتعرَف ذلك جيًدا وتلتزَم به،
 ال أن خُتضَعُه لعقِلَك القاصِر وجترَُّه إىل مزاِجَك املريض،

 وتقول: هذا هو الديُن الذي أريده،
 فيكوُن هذا دينَك وحدك،

 ال ديَن ربِ  العاملّي.
 
 تقامة، العقِل ال تدلُّ على اسالزايدُة يف  •

 فقد يستعملُه صاحبُه يف الشر،
 وقد خيطِ ُط به للظلِم واجلرميِة وهنِب املال، 
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 واجلناايُت العمُد ال تكوُن إال بتفكري وتدبرٍي عقلي،
 ولكن الزايدَة يف اإلمياِن هي اليت تدلُّ على االستقامة؛

 ألهنا تعين زايدًة يف االلتزاِم بشريعِة هللا، 
 الح،ليت تنشُد العدَل واإلصا

 وال تظلُم أحًدا،
 والعقُل السليُم يعضُد اإلميان، 

 فاخلرُي يف العقِل إذا كان "إجيابيًّا"، 
 موافًقا للوحي.

 
 العقُل ينمو ابستمرار،   •

 وهو عند الكبرِي ينمو بسهولٍة أكثَر من الصغري، 
 ستيعاهبا، ألن له معارَف سابقًة مبنيٌَّة على أسٍس وأوَّلياٍت متَّ ا

 وماِت اآلتيَة بسرعٍة أكب، فيهضُم املعل 
 ويزيُد بذلك عقله، 

 بينما الصغرُي مازاَل يتعلُم البدهياِت والقواعَد األوىل. 
 ويكوُن هذا النموُّ مفيًدا أو مضرًّا حبسِب العلوِم واملعارِف اليت يتعرَُّض هلا،  

 أو يرغُب فيها، 
 أو ميارسها،  

 أو يعاشُر أهلها. 
 

 العالقات الزوجية
 

 لى ُخلِق الزوجة،الصُب ع •
 والصُب على ُخلِق الزوج،

 أييت بنتيجٍة طيبة، 
ٍة يتوادَّان،   وبعد مدَّ
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 تعاىَل أْن مل حيدْث سوء.وحيمداِن هللا 
 فما أمجَل الصب!

 وما أمجَل الصلح!
 وما أمجَل األُلفة!

 
 من الرِحِة واملودَِّة بّي الزوِج وزوجه،   •

 دها السكَن والراحة،  أنه ينتظُر العودَة إىل البيِت ليجَد عن
 وينَسى بذلك مهوَم العمل، 

 وما يصادفُه من مصاعَب خارَج البيت.  
 واملؤمنُة الصاحلة، اهلادئة، املبتسمة، احلنون،  

 هي اليت تكوُن كذلك، 
 وقارْن بينها وبّي َمن جتعُل البيَت هياًجا وزعيًقا وسبًّا ونريااًن، 

 أساسه، وتزجمُر وكأهنا إعصاٌر يقلُع البيَت من 
 ، وتعامُل زوجها الطيَب معاملَة الندِ  للند ِ 

 وتكيُل له الكالَم كيالً وزايدة،  
 فال عفَو وال تسامَح يف قاموسها، 

 فيشيُب لذلك الزوُج وميرض،
 وتنقلُب حياتُه إىل جحيم، 

 وينحرُف األوالُد بسبِب ذلك،
 وتفسُد أخالقهم ابلنظِر إىل جوِ  البيت، 

 وخاصًة البنات، 
 ينظرن إىل أمهاهتنَّ غالًبا.. الاليت 

 الشقاُء نفوَسهم مجيًعا.ويفرتُش 
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 العلم والعلماء
 

 من بركِة العلِم أنُه ال ُيرتَُك طلبُه واألمَُّة يف سلٍم أو حرب، •
 وهذا دالٌّ على أمهيته،

 وأنه ُيسَعى إليه يف كلِ  ظرف،
 لتبَقى األمُة على اتصاٍل دائٍم ابلعلم،

 ا.اتصاالً وثيًقا ومتتابعً 
 جًدا،وإذا كان املرُء مشغوالً 

، أو رحلة، أو جهاد،  كأْن يكوَن يف عمٍل شاق 
 فإنه إذا عاَد سأَل عم ا فاتُه من أبواِب العلِم وفنونه،

 وَتبَع تعليمه.
ُهْم طَآئَِفٌة َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُرواْ َكآفًَّة فـََلْوالَ نـََفَر ِمن ُكلِ  ِفرْ يقوُل ربُّنا تبارَك وتعاىَل:   َقٍة مِ نـْ

يِن َولِيُنِذُرواْ قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ ل ِ   [.122التوبة: ]سورة  {يَـتَـَفقَُّهواْ يف الدِ 
 أي: وما صلَح األمُر وال استقاَم أْن خَيرَج مجيُع املؤمنَّي إىل الغزو، 

 ُل بذلك، ألنَّ هناَك مصاحلَ أخرى تتعطَّ 
 فهال  خرَج ِمن كلِ  مجاعٍة كبريٍة منهم ُعصبٌة حَتصُل هبُم الكفاية، 

ين،   ويُقيُم الباقون فيتعلَّموا أحكاَم الدِ 
  صلى هللا عليه وسلم، وما أُنزَِل ِمن وحي على رسوِل هللاِ 

 فإذا رجَع املـجاهدوَن مْن كلِ  قوٍم علَّموهم ما َتعلَّموا، 
ين، لَيتذكَّروا وحَيذَ   روا ويَعرِفوا أحكاَم الدِ 

 وما أمَر هللاُ به وهنَى عنه.
 
 البحُث العلميُّ هو أال  خترَج عمَّا قاَل هللاُ ورسوله، •

 وعن قواعِد اإلسالِم عامة.
 أواًل،هذا 
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 وقبَل كلِ  شيء.
 ومن خالَف ذلَك فقد اتبَع البحَث اجلاهلي ،

،  أو البحَث الضال 
 أو البحَث املنحرف،

 أنه ال يكوُن حبثًا علمًيا. املهمُّ 
 فمنبُع العلِم الصحيِح هو من اإلسالم،

 ديِن هللِا القومي،
 خامِت مجيِع الرساالت،
 وانسِخ مجيِع األداين،

 وميزاِن كلِ  شيء،
 احلاكِم يف كلِ  مسألٍة وقضية.و 
 
 هناك أغراٌر يف جماِل التحقيق، •

 أو خلفية مذهبيٍة ضيقة، يعلِ قون على كالِم أعالٍم من هذه األمِة بسذاجٍة 
 واألمُر خمتلٌف فيه غالًبا، 

 فينقدوهنم ويقولون إهنم يصححون أفكارهم،
 وما هم سوى فراريَج يصيحون بّي الديكة، 

 كالمهم كما هو، فاألوىل ترُك  
 فليسوا مسؤولّي عن كالمهم،

 وليسوا أعلَم منهم حىت يردُّوا عليهم،
 واألمُر خمتلٌف فيه كما قلنا، 

 البياُن يقال: هناك من قال كذا أيًضا. وإذا لزمَ 
 
 الذي أيخُذ العلَم عن العلماِء يتأدَُّب أبدهبم، •

 والذي ال يصحبهم وال أيخُذ عنهم ينبو،
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 فراغاٌت يف ثقافته ويف سلوكه.وتكوُن هناَك 
 والذي مل حيضْر جمالسهم ال يعرُف سرَّ الصفاء،

َة اليت ال جيدها األكابر!  واللذَّ
  مبجالِس النيبِ  صلى هللا عليه وسلم مع صحابته!وإهنا لتذكِ رُ 

 
 َمن كتَم علًما فقد سدَّ كوًَّة يشعُّ منها النور، •

  قلواًب،وَمن نشَر علًما فقد فتَح عيواًن وبصَّرَ 
 وَمن اهتمَّ ابلعلِم وجعَلُه ديدنُه، 

 فقد شارَك يف بناِء العقوِل وهدِم بيوِت اجلهل.
 
 َم الفالنيَة لنعرفها جيًدا،  قال قوم: إننا نتعلُم العلو  •

 وجنادَل هبا خصومنا وأعداءان، 
 فتعلَّموها،
 فتأثروا هبا! 

 ملاذا؟
 ألهنم تفاعلوا معها،

 قامتهم العلمية، وكانت أكَب من 
 ومل تكْن هلم ثقافٌة إسالميٌة متينة، 

 فوضعوا بناًء كثيًفا على أعمدٍة هشَّة،
 فسقَط عليهم!

 
 العلُم جذ اب، •

ااًب، مهيًبا، ذا جاللة، والعاملُ املخ  لُم الواثُق من علمِه يصرُي جذ 
 ولو مل يكْن مجيَل الصورة، أو مقبوهلا،

 فقد كان التابعيُّ اجلليُل عطاُء بُن أيب رابٍح موىًل أسوَد شديَد السواد، 
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 أعوَر، أصلَع، أفطَس، أشلَّ، أعرج، مث عمي!
 وكان ثقًة فقيًها عاملـًا كثرَي احلديث،

 بُة العلِم والعلماُء من أحناِء العامِل اإلسالمي،قصَدُه طل 
 م ،فكانوا يتحلَّقوَن حولُه وينهلوَن من علمِه اجل

 وقد روى عنه َخلٌق كثرٌي حديَث رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة،
 والفقَه وغريَُه من علوِم الشرع،

َر مائَة عام،  وقد ُعمِ 
 وانتهْت إليه فتوى أهِل مكة،

 على ظهِر األرِض أحٌد أعلَم منُه مبناسِك احلجِ  يف زمانه،وما بقَي 
 وملـ ا قدَم عبدهللا بُن عمَر إىل مكة، فسألوه، 

 قال: أجتمعوَن ِل اي أهَل مكَة املسائَل وفيكم ابُن أيب رابح؟
 وملـ ا جاء اخلليفُة عبدامللك بن مروان إىل مكة وحواليه األشراُف من كلِ  بطن،

 ه، زارُه عطاء لينصح
 فقاَم إليه وأجلسُه معه على السرير، 

 !وقعد بّي يدي عطاء
 ويف عصران العال مُة الشيُخ حممد متوِل الشعراوي رِحُه هللا مثاًل،

 مل يكن مجيَل الصورة،
 ولكْن كانت متتدُّ إليه األعناق،

 وتنجذُب إليه العيون، 
 وتتعلَُّق به قلوُب املاليِّي وال متل ..

 ّنُّ املؤيَُّد من ربِ  الكون.إنه العلُم النورا
 
 ل.للعلِم طغياٌن كطغياِن املا •

 يبَقى أحدهم مع العلِم دراسًة وحبثًا ومطالعًة وتعليًما عشراِت السنّي،
 ويغوُر يف أعماِق مسائلِه املشكلة،
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 ويكتُب فيه وحيلِ له،
 ويقلِ بُه على وجوهِه ويقوِ مه،

 وينقُب فيه ويكشُف عويصه،
 ب،وحياضُر فيه وخيط

 ويؤلِ ُف فيه ويصنِ ف..
 واإلعجاَب مبا كتب، وعندما يرى اإلقباَل على ما قال،

 قد أيخذُه ذلك إىل اإلكباِر واإلعجاِب بنفسه،
 وهنا يكمُن اخلطر..

 فيفرُح ويفَخر،
 ويُبدي آراًء حدَّثْت به نفسُه ومل خُيرجها من قبل،

 ويظنُّ أنه صاَر أهالً لتجديِد آراٍء وتكريِس نظرايت،
ت،  وإصالِح عواملَ ونفوِس برايَّ

 الكائنات!وما ال خيطُر على ابِل 
 {،َوَما أُوتِيُتم مِ َن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل وينسى قوَل احلكيِم العليم:  

،  فيشطُح ويَزِل 
ا مشهورًا زلَّْت معه أمَّة!

ً
 وإذا كان عامل

 إنه طغياُن العلم!
 نعوُذ ابهلل منه،

 ومن كلِ  طاغية. 
 
 ِل الكتاَب خمدتك، اجع •

 والقلَم مقودك، 
 وقهوتَك حمبتك، 
 واحلكمَة غرَّتك،  

 ورضا هللا وجهتك. 
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 املسلم،   يف اجملتمعِ  الوعيَ  بثُّ ي اإلسالميةِ  الثقافةِ  نشرُ  •

 ،  وحيافُظ على شخصيتِه اإلسالمية
  خصائصه،  تُ ويثب ِ 

 الفكري،   التوجهِ  له آفاقَ  ويفتحُ 
  ،اإلعالمي والعملِ 

 .األخرى وخطرها الثقافاتِ  لِ ئبدخا هُ ر ويبص ِ 
 
 سعُة املعلوماِت وتنوُعها تربُك القارئ،   •

 وليست كلُّها مفيدة، 
 وال مهمة،  

 واجلهُل ببعضها أفضُل من تعلمها،  
 فيقتصُر منها على األساسيات، 

 وعلى ما يهمُّ وينفع.  
 

 عدُم القدرِة على الرتكيز،  •
ا تريُد أن تركَز عليه، يعين أن هناك ما يشغُل فكرَك أبقوى مم   

 وأييت حلُّ تلك املشكلِة أواًل، 
 مث يكوُن الرتكيُز بدون بذِل جهٍد كبري. 

 
 الرسوُم التوضيحيُة قد تكوُن مفيدًة أكثَر من الكالِم املكتوب،  •

 على الرغِم من كوهنا َتبعًة لألصل؛  
 ألن الصورَة توضُح املبهم،  

 وختتصُر الكالَم الكثري.
 
  يف أنفسنا أخوَّتنا لعامَِّة املسلمّي،حىت نكرِ سَ  •
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 ونتبَّأ من العنصريِة املقيتة،
 وال يكوَن أحُدان ضيِ َق األفق،

 ه،فإنَّ املطلوَب هو أال  نفر َِق بّي عامٍل وآخَر بسبِب موطن
 فال يتعصَُّب كلُّ أهِل بلٍد لعلماِء بلده، 

 فإنُه مسلٌك منكر، 
  اإلسالم،ووجهٌة منفِ رٌة ال تناسُب عامليةَ 

 ولكْن يؤَخُذ العلُم من عامَِّة علماِء اإلسالم،
 حبسِب القدرِة وحبسِب اإلمكان، 

 لنثبَت ألنفسنا ولآلخريَن أن هذا الديَن عاملي ،
،وليَس وطنيًّا أو   عنصرايًّ

 فلم خيمَّ هللاُ تعاىل قبيلًة أو أهَل بلٍد بدينه،
 وإمنا هو ألهِل األرِض مجيًعا بدوِن تفرقة،

 ن فرََّق فقد ظلَم نفَسُه واعتدى،وم
 وأحدَث يف الديِن وابتدَع طريقًة مذمومًة تفر ُِق صفَّ املسلمَّي وتؤذيهم.

 

 التهجُم على علماِء الديِن اإلسالمي، •
 يكوُن إال عن جهل، أو نيٍة خبيثٍة وحقٍد على اإلسالم،ال 

 فالعلماُء هم أوُل َمن حيملوَن همَّ هذا الدين وينشرونه، 
  الذيَن بلَّغوان القرآن، وهمُ 

 وعلَّموان السنَّة، 
ين،  وفقَّهوان يف الدِ 

 وبصَّروان بواجباتنا وحقوقنا كما يريدُه اإلسالم،
 وحذَّروان من الغزو الفكري ، 

 ومن األحزاِب العلمانية، 
 ومكِر األعداء..

 والنيُل منهم خطٌة قدميٌة ماكرٌة من األعداء، 
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 ضوا عليه،ليوهنوا هذا الديَن أو يق
 وإنَّ القضاَء عليهم أو استبعادهم من الساحة، 

 يعين استبعاَد الديِن من احلياة،
 ويعين أن يُفسَح اجملاُل للجهالِء واملرتبِ صَّي ابلدين من العلمانيَّي والليباليَّي، 

 الذين يريدوَن أن يقولوا يف اإلسالِم ما شاؤوا، 
 آخَر للناس، ليشو ِهوُه وحير ِفوه ويقدِ موُه ديًنا

 ال نظاَم فيه وال جهاد،
 وال قدسيََّة له وال التزاَم به،

 هم وبّي املتلبِ سّي ابإلسالِم من علماِء السلطِة ومن لفَّ لفَّهم،وال فرَق يف ذلك بين
 الذين ال يهمُّهم سوى إرضاِء احلاكم،

.  ولو كان فيه غضُب الرب 
 
 ال خرَي يف علٍم من دوِن خشية. •

  من العلماء،انظروا كم ضلَّ 
 فصاروا أذاناًب للسلطاِت الظاملة،

 وأرَضوا رؤساءهم وأسخطوا خالقهم،
 كوا أهمَّ خصلٍة مطلوبٍة يف العلم،ألهنم تر 

 وهي اخلشيُة من هللا.
 ومن مل يكْن منهم مرتبطًا ابلسلطة،

 دخَل يف متاهاٍت أخرى.
ََِّ ِمْن عِ يقوُل ربُّنا عزَّ وجلَّ:   َا خَيَْشى ا  [.28{ ]سورة فاطر: َباِدِه اْلُعَلَماءِإمنَّ

ثـــرِة احلـــديث، ولكـــنَّ العلـــَم عـــن كثـــرِة قــال ابـــُن مســـعوٍد رضـــَي هللاُ عنـــه: "لـــيَس العلـــُم عـــن ك
 اخَلشَية". 

ُه غــرُي  ْن مل يكــْن كــذلَك فــإنَّ علمــَ يعــين أنَّ العــاملَ احلقيقــيَّ هــو الــذي خيــاُف هللَا ويتَّقيــه، فمــَ
 مقبوٍل عنده.
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 ابءان وأجدادان واحلكماَء من ذوينا وأقرابئنا،رحَم هللا آ •

روننا دائًما من   الذين مل يكملوا علومهم،الذين كانوا حيذِ 
 فيقولون عنهم من قبيِل وصفهم ابجلهل:

 فالٌن صاحُب نصِف علم،
 فهم ليسوا أميّي حىت يكونوا على الفطرِة ويسلِ موا ابألمور،

 لى حقيقتها،ومل يكملوا علومهم حىت يعرفوا األموَر ع
 فصاروا خيبطون وخيبصون،

 ويقذفون كلماهتم شرقًا وغراًب، 
 {.يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمس ِ  لَِّذي امثلهم مثُل 

 إن اجلهَل آفٌة كبرية،
 وَمن جهَل شيًئا عاداه،

 فاإلنساُن عدوُّ ما جيهل،
 ولو كان حًقا! 

 
 احلكوماُت تركُز على العلماِء والدعاة،  •
 العامُة يف نظرهم فال شيء؛ أما

 ألن حركتهم حبركِة العلماء، 
 وهم قوٌة كبرية،  

 وحرارٌة متوُج يف جسِد اجملتمِع إذا حرَّكهم الدعاُة واملفكرون املصلحون،
 وهؤالء معرَّضون دائًما لالستجواِب والتهديِد والتعذيِب واالغتيال،

 يان،وهم يف حمنٍة كبريٍة يف بالٍد يسودها الظلُم والطغ
 الضغَط فيهربون إىل بالٍد أخرى، وبعضهم ال يتحمَُّل هذا

 أو يسكتون، 
 أو يَدعون مبادئهم إىل حّي.
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 ُكذِ بت رسٌل من قبل، •

َب العلماُء املخَلصون وأُوذوا على مَدى قرون،  وُكذِ 
 وثبَت الكثرُي منهم، 

 ومنهم من آثَر السالمَة يف احلياِة الدنيا فسكت،
 ، مع اعتقاِد ما هو حق  
 يقْل خريًا وال شرًّا،ومنهم من ضعَف فلم 

 وآخرون مل يثبتوا، 
 بل انقلبوا على أعقاهبم،

 فاحنرفوا وركنوا إىل الظاملّي،
 وما زالوا على هذه األحوال.

 اللهم ثبِ تنا على احلق، 
 واجعلنا من أهِل العزم.

 
 علماُء االجتماِع يدرسوَن اجملتمَع وحيلِ لونُه ويؤث ِروَن فيه، •

 يؤث ِروَن يف عواطِف الناس،دابُء واأل
 واالقتصاديوَن يؤث ِروَن يف معاشهم،

 والرتبويوَن يؤث ِروَن يف سلوكهم وتعلُّمهم،
 واألطب اُء يعاجلوَن أبداهنم،

 يؤث ِروَن يف صناعاهتم وتقدُّمهم،واملتخصِ صوَن يف العلوِم البحتِة والتطبيقيِة 
 وأهُل الفنوِن يؤث ِروَن يف ترفيههم،

 فوَن والكتبيوَن يؤث ِروَن يف ثقافتهم،املؤل ِ و 
 واإلعالميوَن يؤث ِروَن يف توجُّهاهتم،

 واللغويوَن يقوِ موَن ألسنتهم،
 واملؤر ِخوَن يؤث ِروَن يف نفوسهم،



183 
 

 والعباقرُة واملصلحوَن يؤث ِروَن يف عقوهلم،
 وعلماُء الديِن يوجِ هوَن كلَّ ذلك ويقوِ مونه، 

 خالِل ذلك، مِع منويؤث ِروَن يف اجملت
 فالديُن عقيدٌة ونظاٌم للحياِة كلِ ها.

 

 العلمانية
 

 أبلُغ ما يكوُن احلبُّ والدفاُع عن املعتقد،  
 هو فداؤُه ابلروح.  

ُر العلمانيِة )الالدينية ( يف نفوِس كثرٍي من أبناِء البالِد العربية واإلسالميِة إىل  وقد بلَغ جتذُّ
 هذا املستوى!  

تظاهراهتم وحتركاهتم يف أثناِء ثوراِت الربيِع العريب ضدَّ جهوِد اإلسالميّي كما لوحَظ يف 
 للتخلِم من الدكتاتورايِت العربية،

 لبياِن والئهم لغرِي اإلسالم، 
 واالستعداِد حملاربته،  

 وطمِس معامله،  
 وسحِق املدافعّي عنه، 

 ولو أدَّى ذلَك إىل تلِف أرواحهم! 
  حملاربِة اإلسالم، إهنم يقدِ مون أرواحهم فداءً 

 ودفاًعا عن العلمانية!  
 

 االحتالل؟ املسلمّي بعدَ  بالدَ  من الذي حكمَ  •
 اإلسالم. إهنم القوميون والعلمانيون أعداءُ 

 . هممن حكم قرنٍ  نصفِ أكثَر من م بعد أعماهل عليهم من خاللِ  وحنن حنكمُ 
 حكمهم يف البالد،  انظروا إىل آًثرِ 

 أمل يكثروا فيها الفساد؟
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 ين على احلكم،  ازالوا مصر ِ وم
 هذه األمة!!  من أبناءِ  ويساعدهم املاليّيُ 

 
 إذا كنَت خمالطًا للعلمانيّي،  •

 فال تتوسَّْع يف عالقِتَك معهم، 
 فإهنم ال يقيمون للديِن وزاًن،  

 فإذا فعلَت فقد كثَّرَت سوادهم،
 وجهوُدَك ستصبُّ يف مصلحتهم.

 
 العمل الصال 

 

 على اإلمياِن الصحيح،  العمُل الصاحلُ دليلٌ  •
 ودليٌل على النجاِح والفالح،

 { يف القرآِن الكرمي؟َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الَِّذيَن َآَمُنوافكم ورَد ثناءُ هللا تعاىل على  
 وأين يكوُن موقُع من آمَن "ومل يعمْل صاحلًا" يف اإلسالم؟

 

 إذا تذكَّرَت َترخيَك األسود، •
 فبيِ ضُه ابحلسنات:

 هللا يف معظِم أحوالك،بذكِر 
 وابألعماِل الصاحلة:

 من عبادات، 
 وقُرابت،

 وبرٍ  وِصلة،
 ومعاملٍة حسنة،
 وأخالٍق كرمية.

 وابألعماِل اخلريية،
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 يف خدمِة اآلخرين،
 وختفيِف اآلالِم عنهم،

ُل سيِ ئاِتَك حسنات،  فإنَّ هللا يبدِ 
 ويزيُدَك إحسااًن.

 

 العمِل الصاحِل مث يؤجرَك عليه،  من فضِل هللا عليَك أنه يوفُقَك إىل •
 فهو الذي يُلهمَك عمله، 

 وحيبِ بُه إليك،
 قلبك،ويزي ِنُه يف 

 ويقوِ ي إرادتَك لعمله.
 فما تكتسبُه من فضٍل هو من عند هللا تعاىل،

 وهكذا حسناُتَك وأعماُلَك الصاحلُة كلُّها، 
 فإذا أدخلَك هللا جنتُه يكوُن بفضلِه أيًضا.

 

 العهد
 

 َت هللا على شيٍء حسٍن فعليَك بتنفيِذ العهِد إذا استطعت،إذا عاهد
 فإنَك مسؤول، 

 ومعاقٌب على تركه،  
 معاقبًة يف إميانك،

 معاقبًة شديدًة قد ال تشعُر هبا، 
 أو ال حتسُب هلا حسااًب. 

 اقرأ قولُه تعاىَل:
ِ َ لَِئْن آََتاَن ِمن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ   ُهم مَّْن َعاَهَد ا  { َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاحلِِّيَ َوِمنـْ
 {خبَُِلواْ ِبِه َوتـََولَّواْ وَُّهم مُّْعِرُضونَ فـََلمَّا آََتُهم مِ ن َفْضِلِه  
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ِ َ َما َوَعُدوُه َومبَا َكانُواْ َيكْ     {ِذبُونَ فََأْعَقبَـُهْم نَِفاقاً يف قـُُلوهِبِْم ِإىَل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه مبَا َأْخَلُفواْ ا
 [77 - 75 :التوبة سورة ]

 أي: فجعَل هللا عاقبَة أمرِهم نفاقاً يف قلوهبم،  
 وحَرمهم من التَّوبِة حىتَّ املوت، 

 وذلَك لغدرهم بعهِد هللِا الذي عاهدوُه عليه، 
 ونقِضهم ميثاَقُه الذي واثقوُه عليه، 

 ا أغناهم، ومبا كانوا يكذبون ويقولون إهنم سيكونوَن صاحلّي يؤدُّون حقَّ هللِا إذ
 فالتَهوا ابملال، 

 واستسلموا للشهوات، 
 وركنوا إىل الدنيا، 

 وَنُسوا هللا.
 

 الغزو الفكري 
 

 التقلباُت الفكريُة املتتاليُة اليت حتدُث يف عاملنا،  
 تشوُش على املسلِم العاديِ  دينُه وثقافتُه اإلسالمية، 

 ألنه ال يوجُد توجيٌه صادٌق يف بلدِه إىل الديِن احلق،
 كلَّ جديٍد أبحكاِم الدين،وال ميلُك رصيًدا دينيًّا عالًيا حىت يقارَن  

 فيختلُط عليه األمر،
 وترتسُخ يف ذهنِه أفكاٌر نتيجَة تكرارها،
 ويصعُب عليه التخلُم منها بعد مدة،  
 ألهنا تصرُي جزًءا من شخصيتِه الثقافية. 
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 الفرح والرتح 
 

 السروُر ال يدوم، •
 م،واحلزُن كذلك ال يدو 

 ابإلنسان،إهنا احلياُة اليت تتقلَُّب 
 بفرحها وترحها،

 وبسعادهتا وشقائها،
 وصحوها وغيمها،

 واإلنساُن يتنقَُّل بّي هذا وذاك،
 وهللا انظٌر ماذا يفعل،

 وكيف يتصرَّف،
 وهل يعتب،

 أم يضُع العَب وراَء ظهرِه وميشي،
 حىت أيتَيُه املوت؟

 

 الفكري لدى اإلنسان،   حياُة الرتِف تؤثـ ُر على االجتاهِ  •
 كِه وشعورِه ابلناِس وأحواِل اجملتمع،  وعلى سلو 

 ويكوُن بعيًدا عادًة عن بيئِة الفقراِء وأحواهلم املعيشية،  
 ولذلك مل يفضِ لها رسولُنا الكرمُي حممٌد صلى هللا عليه وسلم، 

 وهو أكمُل اخللِق إنسانية،
 وأكرُمهم على هللا تعاىل.

 

 ار،العيُد هبجٌة للصغ •
 أحواهِلم،أم ا الكباُر فبحسِب 

 وهو ذكرايٌت مؤملٌة للنازحّي واملسجونّي واملعذَّبّي واملشرَّدين وَمن فقدوا أهليهم وأمواهَلم.
هم،  اللهمَّ صبِ 
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 وفر ِْج كرهَبم،
 وعوِ ضهم خريًا، 

 وانتقْم ممَّن ظلمهم. 
 

ُد نشاَط الكبار،   •  رؤيُة األحفاِد جتدِ 
 وتبهُج قلوهبم، 

 ُب إليهم احلياة، وحتب ِ 
 وتبعُث فيهم األمل،

 حيُث يروهنم خَلًفا هلم، 
 واستمرارًا حلياهتم، 

 اليت توشُك أن تنتهي. 
 

 ق و فر 
 

 فرٌق بّي الغايِة واهلدف، •
 فاهلدُف سبٌب لإلقداِم املباشِر على الفعِل لتحقيقه،

 والغاية: الدافُع األساسيُّ لتحقيِق اهلدف،
 املوافقِة للشريعِة هي إرضاُء ربِ  العاملّي، وغايُة املؤمِن من كلِ  أعمالهِ 

 والغايُة عند غرِي املؤمِن قد تكوُن اهلدَف نفسه،
 وقد تكوُن هلا أبعاٌد أخرى يف ذهنِه ال نعرفها،

 فاهلدُف من مساعدِة فقرٍي هو سدُّ حاجته،
 عند املؤمِن والكافر،

 فيِذ أمرِه يف مساعدِة الفقري،تنوالغايُة عند املؤمِن هي إرضاُء ربِ ِه ابلتقرُِّب إليه ب
 وعند غرِي املؤمِن هي عمٌل "إنساّن"، 

 أو طلُب "شهرة"، 
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 أو "لفُت نظر"، 
 أو دعايٌة وإعالٌن عن مشروعِه أو جتارتِه أو معمله، 

 أو ينتظُر بذلك تعويًضا اقتصادايًّ من جهات.. 
 ومثُل هذا. 

 
 هٍة كرمية،وجيفرٌق بّي الذي يتوىلَّ وظيفًة وهو من أسرٍة  •

 وآخَر ليس كذلك،
 األوُل كثريًا ما يساعُد الناَس وحيلُم عليهم ويعرُف كيف يتعامُل معهم،

 واآلخُر ليس يف درجته.
 والسبُب هو الرتبية،

 فاألسُر الكبريُة تعتين برتبيِة أبنائها وتعليمهم،
 فهم حيضروَن جمالَس األسرة، 

 ويتعلَّمون منها آداب الرجال، 
 عامِل مع الناِس بفئاهتم،التوكيفيَة 

 وقضاِء حوائجهم،
 واألسُر الضعيفُة وغرُي املعروفِة أحواهُلم غرُي مستقرٍَّة وغرُي مشجِ عة،

 فينشأُ األوالُد يف األسرِة األوىل على علٍم وتربيٍة ومروءة،
 واآلخرون، هللاُ أعلُم كيف خترَّجوا وَمن صاَحبوا،

 ذى والكالَم الرديَء واملعاملَة السيئة،األ ويلَقى الناُس من كثرٍي من هؤالءِ 
 والطرَد واجلحوَد والتهديَد واإلهانة،

 كما هو يف عهِد األحزاِب واملخابرات...
 حيُث ارتَقى األسوأ،

 وحتكََّم األدََّن،
 وأُبِعَد األفضُل واألنسب..

 

 اإلسالم،    يف بالدِ كبرياً وقد ترَّبَّ   الغربِ  إىل بالدِ  من يذهبُ بّي  فرقٌ  •
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 لقي، خُ  واحناللٍ  كفرٍ   هناك يف بيئةِ   من نبتَ وبّي
 إهنم يف خطر،  

 وجدت،   هناك إنْ  اإلسالميةَ  دخلوا أوالدهم املدارسَ الوالدين أن يُ  مسؤوليةِ  وأقلُّ 
 هللا...  ويستمروا يف إرشادهم حىت ما شاءَ 

 
 الشهادة.فرٌق بّي َمن يبكي على صفقٍة خاسرة، وَمن يبكي على فواِت  •

 ن خياطُر ألجِل العلِم والدعوة، وَمن خياطُر ألجِل املاِل والشهوة.فرٌق بّي مَ 
 

 ما ميأل به وقته،   ألنه ال جيدُ  والقلقُ  الضجرُ  بّي من أيخذهُ  فرقٌ  •
 وقتاً للراحة!  فال جيدُ  واألعمالُ  املواعيدُ  وبّي من تزاِحهُ 

 الطيبّي يقضي على الضجر،   من األصدقاءِ  إن االقرتابَ 
 تقضي على القلق،  اخلرييةِ   األعمالِ يف وإن املسامهةَ 

   ،للضمري راحةً  وجتلبُ 
 للنفس. وشفاءً 

 
 من الفروِق املهمِة اليت ذكرها ربُّنا بيننا وبّي أهِل الكفر، •

 أننا ندعو إىل جنِة هللا ومغفرته، 
 والكافرون يدعوَن إىل مآٍل مظلٍم مؤمل،

 النار، وهو 
 فيقوُل سبحانه:

َُِّ يَْدُعو ِإىَل اجْلَنَِّة  َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخرْيٌ    ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكْم أُولَِئَك يَْدُعوَن ِإىَل النَّاِر َوا
ُ َآاَيتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ   {َواْلَمْغِفَرِة إبِِْذنِِه َويـَُبّيِ 

 [.221البقرة: ]سورة 
 

 لناِس ليساعدوا الفقرَي منهم واحملتاج،الطيبون خيرجون من البيِت ويتصفحون وجوَه ا •
 ويدخلون األزقََّة وميرون ابلبيوِت القدميِة ليسدُّوا عَوزهم ويقدموا هلم ما حيتاجون إليه. 



191 
 

 واجملرمون خيرجون من بيوهتم وقد نووا شرًّا،  
 وخيتارون منهم من يكون صيدهم ليومهم، فيتصفَّحون وجوَه الناِس أيًضا 

 بعد االتفاِق على صفقِة مال، لتنفيِذ وصيٍة بقتلهِ 
 أو متابعتِه والتلصِم وراءُه لسلِب مالِه أو فعِل أيِ  عمٍل مشٍّي به.

 نفوٌس طيبٌة مباركٌة عطرة،
 ونفوٌس جمرمٌة خبيثٌة نتنة. 

 اللهم إان نسألَك حياًة طيبًة يف الدنيا ويف اآلخرة، 
 ونعوُذ بك من شرِ  اإلجراِم وأهله، 

 صريان مصريهم.ونعوُذ بك أن يكوَن م
 

 انظر الفرَق بّي ضحِك الشباِب وضحِك الشيوخ. •
 الشباُب يضحكون من أعماِق قلوهبم،

 ويرفعون به أصواهتم،  
 فما زالوا أغرارًا على احلياة، 

 مل يعرفوا حقيقتها، 
 مل جير ِبوها،

 مظهرها،مل خيبوا ما وراَء 
 ال يعلمون ما ختبِ ئُه هلم من اختباٍر وابتالء، 

 ول.وغٍد جمه
 والشيوُخ يتبسَّمون،

 أو خيفضون أصواهتم إذا ضحكوا.
 لقد جرَّبوا احلياة، 

 وعرفوا أن الدنيا ليست ضحًكا،
 بل هي غدَّارة،

 وراءها ما وراءها، 
 ُتصيب بعد مسرَّة،
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 ومُترُض بعد صحَّة، 
 وتفقُر بعد غَّن،

 بعد قوة،  وتضعفُ 
 وحتزُّ القلوَب أحيااًن.. بال رِحة. 

 ُتضحك..إهنا تُبكي.. كما 
 وال أماَن ملثِل هذا.. 

 فال ضحَك من األعماق.
 وما كان ضحُك رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم إال تبسًُّما.

 

 الفساد
 

 علماؤهم،  عندما فسدَ  بنو إسرائيلَ  سدَ ف •
 وها هي أمتنا قد أصاهبا ما أصاهبم،  

 الفاسدين يف عصران،   العلماءَ  فما أكثرَ 
 سخطون ربَّ العاملّي، ويُ  امَ رضون احلك  الذين يُ 

 ،   نتيجَة ذلك األمةِ  من عامةِ  فسدَ  ام وما أكثرَ 
 بون،  وكلهم حماسَ 

 ة. واخلاصَّ  العامةُ 
 

 بؤُر الفساِد يف اجملتمِع تفر ُِخ الشرَّ واجلرمية،  •
 وإذا مل يُقَض عليها زادت شرورها ومفاسدها، 

 ومل أيمِن املرُء على نفسِه وأهلِه وماله.
 

 األرِض يعوُد ضررُه على أهلِه وجريانِه ووطنه، الذي يفسُد يف  •
 وقد ال جيين من وراِء فسادِه سوى القليل،

 أما الضرُر فيزيُد وينتشُر ويعم .
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 القدر
 

 إذا كانت نفسَك طيبة،   •
 ونيتَك صادقة، 

 فإن هللا يُبعدَك عن أموٍر ال تليُق بك وال تصلُح لك،
 ولو دفعَت بنفِسَك إليها،

  إليها، وحرصَت على الوصولِ 
 فال تتحسَّْر على ذلك، 

 وال تقْل ملاذا مل تكْن من نصييب،
 وملاذا مل جُيرِها هللا علي ، 

 فمن حبِ  هللا لَك أبعدها عنك،
 صلحتك،ومل

 فهو يعلُم الغيَب وأنَت ال تعلمه،
 وهو يعرُف ما يصلُح لَك أكثَر منك،

 فاقنع،
 وسلِ م،

 وطْب نفًسا،
ُر لَك خريًا   مما كنَت ترجوه، فإن هللا سيقدِ 

 إذا آمنت،
 وصبت،

 واسرتجعت..
 

 من لطِف هللا وقدرِه أنه إذا أراَد أمرًا لَك فيه خري،  •
 خيفًة وال حتبه،ولكنك تتوجَُّس منه 

 يسََّر لك جوانبه، 



194 
 

 وهيَّأ لَك مداخله،
 حىت تدخَل فيه وقد أدركَت غوره،  

 وملسَت خريه، 
 وسهَل عليَك ممارسته. 

 

 القلب
 

  من القلِب القاسي،تعوَّْذ ابهلل
،  فإنه منبُع كلِ  شر 

 فالقاسيُة قلوهبم يقطعون أرزاَق الناِس كما يقطعون طريقهم،
 كما يغتصبون أمواهَلم،ويغتصبون األبرايَء  

 ويتجسَّسون على الناِس وخُيبون عنهم ألجِل املال،
 وهم الذين يقتلون الناَس بغرِي حق ،
بوهنم حىت املوت.. هم الذين يفتنون الناَس يف السجونِ   ويعذِ 

 وقد ذمَّ هللا تعاىل بين إسرائيَل يف طوٍر من َترخيهم لقسوِة قلوهبم،
 القرآِن الكرمي:فقال عنهم يف 

 [24{ ]سورة البقرة: مُثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجاَرِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوةً  
 رافهم، فكانت قساوُة قلوهبم سبَب احن

 وسبَب مقِت هللا وغضبِه عليهم،
 اللهم إان  نعوُذ بَك من القلِب القاسي،

َكالَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد فـََقَسْت قـُلـُوهُبُْم وََكثِـرٌي ونعوُذ بَك أن نكوَن  
ُهْم فَاِسُقونَ   [. 16{ ]سورة احلديد: ِمنـْ

 

 ئنان القلق واالطم
 

 يعرتي اإلنسان،  القلقُ  •
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   ،خوف  نتيجةَ 
 أو مصيبة،  
 أو مرض،  
 أمور،   أو تداخلِ 

 مصاحل، أو تشابِك 
   . و انتظارأ

 وعالجه: الصب،  
 هللا تعاىل،   والرضا بقضاءِ 

 والصالة،  
 سبحانه،   وذكرهُ 

 واألحباب. من األهلِ  واملواساةُ 
 

 امللُل يسبِ ُب الضجر، •
 العصبية،والضجُر يؤدي إىل القلِق و 

 ودواؤُه التجديد، 
 والتخلُم من العاداِت السيئة، 

 واألعماِل غرِي النافعة.
 أما امللُل من األعماِل النافعة،  

 فهذا يعين عدَم االقتناِع هبا، 
 وهو علٌة فكرية،

 أو أنه لتكراِر عمٍل وحيٍد دون تنويع، 
 وهذا علٌة نفسية، 

 تنقضي ابلتنويِع والتجديد. 
 

 ال جتُد اطمئنااًن يف اجلسد، إىل النفِس اليت  •
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 وال تعرُف طعَم اهلدوِء لتهدأ،
 ديِن اإلسالم:هذه وصفُة عالٍج من 

 ابتعدي أيتها النفُس عن احلرام،
 وعن الظلم،
 والشبهات،

 واحلسد،
 واشتغلي ابالستغفار،

 وكوّن يف شأنك،
 فستجدين اهلدوَء مؤكًدا.

 
 إذا مل يطمئنَّ قلبَك بذكِر هللا، •

 رآن،وبقراءِة الق
 فأعْد ذلَك مرات،  

 فإذا مل تُفلح،
 فإن نفسَك مظلمة،

 حتتاُج إىل جلي،
 إهنا ذنوبَك اليت تراكمْت حىت اسودَّ قلبك،

 مل تتْب منها،
 أو تبَت وعدَت إليها،

 إًذا ُتْب بصدق،
 مث عْد فاقرأ،

 وسرتى.
 

 الذين يتنحنحون ابستمرار،  •
 أو يؤدُّون حركاٍت زائدة، 
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 أو ُعقٌد نفسية، عندهم قلٌق أو أمراضٌ 
 وذكُر هللا تعاىل خيفِ ٌف من ذلك كثريًا،

 واطمئناُن القلِب به يكاُد أن يقضي عليه.
 

 الكتاب واملكتبة
 

 الكتاُب دليُلَك إىل املعرفة، •
 ومربُعَك يف عامِل الفكر، 
 وموئُلَك يف عامِل األُنس،

 ومفتاُحَك الكتشاِف اجملهول.
 

ت اجتاَه كثرٍي م •  ن املثقفّي،هناك كتٌب غريَّ
 ليس إىل احلقِ  فقط،

 أيًضا،بل إىل الباطِل 
 فالكتاُب وعاٌء حيمُل فكرًا،

 قد يكوُن مستقيًما،
 وقد يكوُن منحرفًا.

 

 الكتاُب الورقيُّ يف خطر، •
 وخطورتُه شكلية،

 فإن اخلطَر على الورِق فقط،
 ومعلوماتُه حُتَفُظ بشكٍل آِلٍ  وال تضيع.

 
ًدا بغالفّي.مل يعْد تعريُف الكتاِب حم •  دَّ
 
 املستقبُل للكتاِب اإللكرتوّن، •
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 ألنه املناسُب للعصر،
 واسرتجاُع معلوماتِه أسهُل وأسرُع من الورقي .

 
 الكتاُب الورقيُّ سيضعف، •

 ولكنُه لن ميوت،
 وسيبَقى رمزًا للعلم،

 وصديًقا وديًعا لإلنسان،
 وتراًًث،
 وحتفة،

 وذكرايت.
 
 إلكرتونيًّا. كان الكتاُب ورقيًّا أو الذي حيبُّ العلَم ال يهمُُّه إنْ  •
 
 منهم من ال يعرُف من الكتاِب سوى غالفه،  •

 مثُل الفنانّي التشكيليّي واملصمِ مّي،
 ومنهم من ال يعرُف منه سوى عنوانِه وفهرسه، 

 مثُل املكتبيّي والوراقّي، 
 ومنهم من يهمُه حمتوايتُه أواًل،
 وهؤالء هم العلماُء واملثقفون. 

 

 ،لكتاِب يعين تناولُه بلطفالتغزُل اب •
ِه أو صفحِة يده،   ومسُح غالفِه بكمِ 

 ولو مل يكْن عليه غبار، 
 والتبسُُّم إليه حّي يراه، 

 والنظُر فيه بشوٍق وكأنُه مل يَر كتااًب من قبل، 
 وتقلُُّب مزاجِه إذا مل يتمكْن من احلصوِل عليه،



199 
 

 واصفراُر وجهِه إذا نُزَع من بّي يديه، 
 راقِه له، وأتملُه عند ف

ُة هيامِه به إذا طاَل عهدُه به، ولوعتُه   وشدَّ
 وال يستلقي إال والكتاُب إىل جنبه، 

 وال يناُم إال وقد سقَط الكتاُب على وجهه، 
 وليس له حظٌّ من األسواِق سوى املروِر على الكتِب واملكتبات، 

 وال أينُس يف جملٍس إال إذا كان احلديُث فيه عن التأليِف والكتب. 
 

 ِب يف ثوان،  تقرأ عنواَن الكتا أنت •
مَتُه وفصوَلُه يف دقائق،    وتقرأ مقدِ 

 وتطَّلُع على حمتواُه يف ساعاٍت أو أايم،  
 وال تعرُف كم بقي معه املؤلُف وبذَل فيه من الفكِر واجلهد،

 من شهوٍر أو سنوات. 
 

 إذا عاملَت الكتاَب معاملَة اجلماداِت مل تدِم العالقُة بينَك وبينه،  •
 وربتَّ على غالفه، ا احرتمتُه فإذ

 عقَد معَك معاهدَة حبٍ  ووفاء.
 

 املكتبُة الشخصيُة ليست علًما وهوايًة فقط،  •
 بل هي ذخٌر وكنز، 
 وماٌل وجتارٌة أيًضا،

 يتصرَُّف فيها صاحبها عند الضرورة،  
 ويعيُل هبا نفَسُه وأهله، 

 ولذلك تقرأ يف سريِة علماَء وأدابَء أهنم ابعوا مكتباهتم، 
 كلَّها أو بعضها، 

 للحاجِة والضرورة،
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 وما أصعبها من حلظات،
 وما أقساها،

 وقد بعُت من مكتبيت كتًبا أبمثاٍن رخيصٍة رمبا ثالَث مرات،
 لظروٍف قاسيٍة مررُت هبا، 

 واملشرتي ال يرحم، 
 واحلاجُة ماسَّة، 

 وال أنسى تلك اللحظاِت يف حيايت، 
 حىت اليوم! وصوُر بعِض الكتِب منها ال تغادُر خميليت

 
 الكسب والرزق 

 

 من ظنَّ أن كلَّ شيٍء حيصِ لُه يتمُّ جبهدِه فقد ضل . •
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِديوهو مثُل قاروَن الذي قال:    [،78{ ]سورة القصم: ِإمنَّ

 هذه األمواُل اليت عندي حصَّلُتها بعلمي وخبيت يف املكسِب والتِ جارة. أي: 
 .يف مجِع هذا املاِل إىل فضِل هللا خالقِه ورازقه ومل يسنْد توفيقهُ 

 فامللُك هلل، 
 يهُب ملن يشاُء بقدرتِه وحكمته،

 ويستطيُع أن يقطعها عنه يف أيِ  وقٍت أراده،
 ويف حلظٍة ال يتوقَّعها، 

 ٌل ال يشعر،وهو غاف
 كما خسَف بقارون ومبالِه وحىت مفاحتِه فجأة!

 واملسلُم يعرُف هذا،
  حيفُظ َمن شاَء من عبادِه ِمن السوء،ويعلُم أن هللا

 ويوفِ قهم للخرِي والبِ  والتقوى،
 ويسهِ ُل هلم األموَر لينالوها، 

 وييسِ ُر هلم األسباَب ليحصِ لوها،
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ُ هلم قلوَب العباِد ليس   اعدوهم..ويلّيِ 
 وقْس على ذلَك أموَر احلياة.. 

 ولكْن هناك غافلوَن ال يفكرون هبذا..
  على ما هم فيه من نعمة..فال يشكرون هللا

 وهم كثر.
 

 أرٌض ال تُنبُت لَك بقاًل،   •
 وال جتين منها رزقًا، 

 وال حتصُل منها رفًدا،
 وتَرى من أهلها صدًّا وبعًدا،

 ملاذا تبقى فيها، 
 واسعة؟وأرُض هللا 

 
 جاران يف أرٍض زراعية،  •

 زرعا مًعا،
 وسقيا مًعا،

 وحصدا مًعا،
 لكاد،فحصََّل أحُدمها ُقوَتُه اب

 واآلخُر ُرزَِق أضعاَف ما زرَع وَغين.
 كيف حصَل هذا؟

 وملاذا مل أيخِذ األوُل رزقُه ابلقوة؟
 ملاذا يربح جتاٌر ابملاليّي وآخرون ابملالليم؟ 

 اِة كلِ ها؟ كيف حيدُث هذا يف شؤون احلي
 إن الرازَق هو هللا وحده، 

 ُه هللا له، وال أحَد يستطيُع أن حيصَل على أكثَر من رزقِه الذي قسمَ 
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 فبيدِه اخلري،
 وهو على كلِ  شيٍء قدير.

 { تـُْؤيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ممَّن َتَشاء 
 26سورة آل عمران: 

 

 واقعك،إذا رضيَت حبكِم هللا يف  •
 أنقذَت نفسَك من مواطِن اهلالك، 

 وعشَت بعيًدا عن األمراِض النفسيِة الفت اكة، 
 األمواِل والتجاراِت خاصة،  اليت ُتصيُب أهلَ 

 فتحمُد هللا على كلِ  حال،
 إن رحبَت أو خسرت،
 إن جنحَت أو فشلت.

 وكانت ِل حصُة ربٍح يف اتفاٍق مع صديق، 
 ها سحبها مين، فلما وصلُت إىل قرِب احلصوِل علي

 فغضبت،
 واسودَِّت الدنيا يف عيين،  

 وكنُت قد َتبعُت األمر بنفسي أسابيَع أو شهورًا، 
 ُت ذلك لعامٍل كبرٍي ال أعرُف منه سوى النصِح واإلخالص، وقل 

 فقال بعد موعظة:
 إن له أن يسحَب توكيله،  

 فهو الوكيل،  
 وهو صاحُب الشأن. 

 فحمدُت هللا على كلِ  حال،
 قدره. ورضيُت ب

 وقد عوَّضين هللا تعاىل أضعاَف أضعاَف ما رجوتُه من ذلك الربح،
 ُه تلك بشكٍل كامل،أما ذلك الصديُق فقد توقفت جتارت
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 ومل حيصِ ْل منها ربَح درهٍم واحد!
 إهنا أسراُر الكون، والقدر، واالمتحان،

 واخلرُي بيِد هللا وحده. 
 

 الكفر والكفرة 
 

 تركيِب الساعِة ونظامها الدقيِق يف احلركِة والدوران؟ أال ترى إىل دقَِّة  •
 دوراِن األرض،كلُّ ذلك ليتوافَق عملها مع وقِت طلوِع الشمِس والقمِر و 

 ليعرَف الناُس مواقيَت أعماهلم، ومواعيَد أسفارهم، 
 ومسافاِت طرقهم، 
 وأوقاَت عباداهتم، 

 وموامسهم، 
 وأعمارهم...

 ه الساعُة اليت تقوُل إهنا مركبٌة بدقَّة،  فإذا جاَء أحدهم وقال لك: هذ
 وتعمُل بشكٍل دقيق، 

 مل يصنعها أحد،  
 ماٍن بعيدة،  وإمنا هي موجودٌة هكذا منذ أز 

 وتركَّبْت هكذا بنفسها،  
 جاءْت صدفة،  

 أو صنعتها "الطبيعة".. 
 مَب تصُف الذي يقوُل هذا؟

والقمَر وغريها من الكواكِب والنجوِم وماذا تقوُل ملن أييت من بعُد ويدَّعي أن الشمَس 
 واجملرَّاِت واألرَض وما فيها من أحياٍء كلَّها جاءت من غرِي قدرِة قادر؟

 هما تعجُب أكثر؟من أي
 إهنا فلسفُة امللحدين،

 أو قل: فلسفُة اجملانّي!
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 اإلنساُن اآلِل الذي تطو ِرُه الياابُن منذ عقوٍد من الزمن،   •

 ٌة عمالقة،  وتقُف وراءُه عقوٌل ذكيَّ 
 وُتصَرُف على حبوثِه املاليّي..  

 دة..  جتُد داخلُه آالٍت وأسالًكا وألواًحا إلكرتونيًة مبجمًة كثريًة ومعقَّ 
 كلُّ ذلك حىت يستطيَع أن حير َِك يدُه الصناعية،  

 ويؤدِ َي بعَض احلركاِت بنفسه،  
 . أو خيطَو بعَض اخلطواِت ابملفتاح )الرميوت( الذي بيد صاحبه.

 أو حييِ ي اجلمهور، 
 أو يتناوَل حاجة، 

 أو يقوَم بعمٍل متواضع.. 
  من البشِر يف املعارض، هذا اإلنساُن اآلِلُّ البسيُط جيذُب أنظاَر املاليّيِ 

ُة اليت تصنعُه وتطو ِرُه ابستمرار..   وتُبهرهم العقوُل الياابنيُة الفذَّ
 وبّي هؤالء ملحدون..  

 نساُن اآلِلَّ مل يصنعُه ايابنيون وال غريهم، إذا قال هلم أحدهم: إن هذا اإل
 ضحكوا عليه وأشفقوا على عقله، 

 لذي يعمِ ر هذا الكون،  وال جيذُب نظَرهم اإلنساُن "العادي" ا
 والذي استطاَع أن خيرتَع أشياَء مبهرة،  

 منها هذا اإلنساَن اآلِلَّ نفسه!
 ألهنم يروهنم..إذاً رمبا يؤمنون بصانعي اإلنساِن اآلِلِ  

 فإذا مل يروهم قالوا مثلما قالوا يف خالِق اإلنساِن وإلِه الكون: ال خالَق وال إله! 
 إن هؤالء ال يروَن عقوهلم،   وما ذنبنا إذا قلنا عندئذ:

 فعقوهلم غرُي موجودة؟!
 أما إذا قالوا إهنم يروَن آًثَر عقوهلم عيااًن.. 

 ..فإهنم كذلك يروَن آًثر اخلالِق عزَّ وجل  
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 إًذا فاألمُر يتعلَّق بعَمى القلب، 
 ال بعَمى العّي!

 
 انظروا إىل من كفَر يف السابِق والالحق، •

 م يف عصران،واملاليّي الذين تسمعون عنه
 هل نقصوا بكفرهم من ُملِك هللا شيًئا؟

 هذه السماواُت السبُع واألرض،
 وما بينهما من مشٍس وقمر،

 وجنوٍم وكواكَب ُأَخر،
 جنًما صغريًا واحًدا، هل حطَّموا

 أو نقصوا من وزِن األرِض بكفرهم؟
 فمن هم؟ 

 وما وزهنم عند هللا؟
 مرِ  التاريخ،لقد أهلَك هللا الكثرَي من أمثاهلم على 
 مث هؤالِء يعودون لفعلهم وال يعتبون،

 وكأهنم خملَّدون،
 ُخلقوا عبثًا وال ُيسألون،

 فإذا مل يعتبوا هم،
 أنتم أيها املسلمون.فاعتبوا منهم 

 
 رأى حمسٌن لقيطًا مرميًّا يف الشارع، •
 فرِحه، 

ُه بّي أوالده،  وأخذُه فرابَّ
 وملا كَب واستقاَم عوده، 

 لعمِل وإصالِح شأنه، وقدَر على ا
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 كفَر بوليِ ِه وإحسانِه إليه، 
 وصاَر يذكرُه بسوء، 

اُه إن كان قادرًا على إيذائه!   ويتحد 
 الغارِق يف نعمِة ربِ ه، إنه مَثُل الكافِر 

 مث يكفُر به ويلحد،
 وال يذكرُه حبسنٍة أنعَم هبا عليه!! 

 

 مىت يتنبَُّه الكافرون إىل أهنم يف ضالٍل وعلى خطأ؟ •
 زُم أن يتذكروا ذلك عند دخوهلم الناَر وخلودهم فيها وهي تتأجَُّج هبم؟ هل يل 

 زالِت الفرصُة ساحنًة هلم؟ أم عليهم أن يتفكروا ويتدبَّروا ويرجعوا إىل احلقِ  وما 
ََِّ َوَأطَْعَنا الرَُّسواَل  تَـَنا َأطَْعَنا ا  { يـَْوَم تـَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم يف النَّاِر يـَُقوُلوَن اَي لَيـْ

 . 66: األحزاب سورة 
 

 ، والنكوص واخلذالنَ  يعين الفسقَ  بعد اإلميانِ  الكفرُ  •
 وترَك احلق ،

 وإحباَط العمل، 
   ،الشيطان والرضا حبكمِ  

   ،إىل الدنيا  والركونَ 
 يف اجلنان.  ابخللودِ   هللا فيها املؤمنّي العاملّي ابلفوزِ  وما وعدَ  اآلخرةِ  وتركَ 

 
 يعر ِفُه مكانَُه من النار، يقوُل هللا تعاىل للكافِر حّي  •

 مبيِ ًنا له سبَب مصريِه هذا: 
ْبَت هِبَا َواْسَتْكَبَْت وَُكنَت ِمَن اْلَكاِفرِينَ بـََلى َقْد َجاءْتَك آاَييت     {َفَكذَّ

 [59لزمر: ]سورة ا
 التكذيب.. والِكْب.. 

 ما أخطرمها يف حياِتَك أيها اإلنسان.. 
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 متفرقات
 

 تعُب والفرح:مثاٌل ملا جيتمُع فيه ال •
 عمُل األمِ  ألوالدها يف دواٍم مفتوٍح وبدوِن إجازات.

 اجلنة.اجلهاُد شوقًا إىل 
 الرحالُت ألجِل طلِب العلِم واالستكشاف.

 ون.العبادُة واخلَلُق انئموَن أو متلهُّ 
 أعماُل اإلغاثِة التطوعية.

 جيُن احملاصيل.
 التجارُة وأرابحها املدرَّة.
 جِل تقاسِم األرابح.السهُر يف احلساابِت أل

 األعماُل واملهُن املوافقُة للطبع.
 اهلواايُت واأللعاب.

 

 كوُن واقًفا حتمُل جزأَك العلويَّ والسفلي،عندما ت •
 وعندما تكوُن قاعًدا حتمُل جزأَك العلويَّ فقط،

 وعندما تكوُن مستلقًيا حتمُل مهًّا وراَء همٍ  حىت تقوم!
 
ُد طاقتَك بعد ال •  عمِل املرهق،الراحُة جتدِ 

 فإذا َتبعَت العمَل نقَم اإلنتاج،
 أو أصابَُه خَلل، 
 بفتور، أو ُأصبَت أنَت 

 حىت لو كان ما تقوُم به عبادة. 
 وتذكَِّر احلديَث الشريف:

 ". وإن جلسِدَك عليَك حقًّا"
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 ليس من متطلباِت القوِة أن يُلقَي املرُء بنفسِه إىل التهلكة،  •

 اٍت طويلة،فيصعَد اجلباَل الشاهقَة لساع
 يف طلعاٍت حرجٍة وطرٍق ضيِ قٍة خطرة، 

 بسرعاٍت جنونية، أو يتسابَق يف سياراٍت 
 أو يُلقي بنفسِه يف دوائَر حتيُط هبا النريان، 

 أو يضَع رأَسُه بّي فكَّي أسد.
 فمثُل هذه األموِر ال تدلُّ على قوة،

ُم فائدًة أو منفعة.  وال تقدِ 
 واملسلُم امللتزُم يبتعُد عنها؛ 

 ألهنا شجاعٌة مرفوضة،  
 هالُك املرِء هبا أو تعرُّضِه ألذيٍَّة بسببها. بل هي حمرَّمٌة يف اإلسالِم إذا غلَب على الظنِ  

 واملسلم يُقبُل على ما فيه نفٌع وفائدة،  
 وما يتقوَّى على اجلهاِد بفنوٍن رايضيٍة أخرى. 

 

 إذا أردَت أن تبالَغ يف حتقرِي أحٍد قلَت له:  •
 من هذا الرتاِب الذي أدعسه! أنَت أحقُر 

 ولكنَّ هذا الرتاَب يكوُن أغلى من روحَك عندما تفديه بنفسك، 
 وختلِ صُه من عدوٍ  يريُد أن ينتزَعُه منك.

 

 املرأة 
 

.  الرجُل يَنَشُط ويتَّئد، واملرأُة تَنَشُط وختَِف 
 الرجُل أقسى من املرأة، إال يف مكٍر أو َغرية.

 الرجل.، والعوُن أرَجى من الرِحُة أرَجى من املرأة
 املرأُة تتكلُم أكثر، والرجُل يعمُل أكثر.
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 املرأُة قلبها يف البيت، والرجُل قلبُه يف املصنع.
 املرأُة مُتسك، والرجُل يُنفق.
 املرأُة َتطيش، والرجُل حُيِكم.

 املرأُة هلا سهٌم أكُب يف قيادِة االحنرافاِت ابجملتمع.
 رجُل بعَد حّي.املرأُة تضجُر بسرعة، وال

 أُة تتآلُف مع الضجيج، والرجُل يبَقى حمبًّا للهدوء.املر 
 املرأُة تصيُح وتستغيث، والرجُل يهرُع ويُغيث.

 املرأُة تكنُز اجلنب، والرجُل يُري الشجاعة.

 املرأُة تعانُد وتصب، والرجُل يعانُد ويوِجع.
 املرأُة أضعُف بداًن، والرجُل أقوى وأقدر.

 يهجم.ع، والرجُل املرأُة تداف
 املرأُة تفكُر يف وزهنا وعمرها، والرجُل يفكُر يف مستقبله.

 املرأُة أكثُر مجاالً ولطافة، والرجُل أكثُر جديًة وحزًما.
 املرأُة ترب ِيهم صغارًا، والرجُل يستعُّي هبم كبارًا.

 املرأُة موئُل احلنان، والرجُل صانُع البطولِة واجلهاد.
 يبين األوطان. ر، والرجلُ املرأُة تبين اأُلسَ 

 املرأُة تفدي بقلبها، والرجُل يفدي بروحه.
 

 املزاج 
 

 املزاُج ال يكون ميزااًن للحقِ  والصواب،
 وعادًة ما أييت من نظرٍة أولية..

 واحلبُّ والكرُه من املزاج،
 { َشرٌّ لَُّكمْ ْيئاً َوُهوَ َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّواْ شَ  

 [.216]سورة البقرة: 
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،  فليس هو حَكًما يف اخلرِي والشر 
 وال يف احلقِ  والباطل،

 وينبغي أن يطوََّق هذا املزاُج ابلعقِل واحلكمِة مبا وافَق الشرع،
 حىت ال تنتشَر آًثره،

 ويستسيغها البعُض بدوِن تفكرٍي وحتكيِم رأي.
 
  خارَج البيت، إذا تصرَّفَت حسَب مزاجكَ  •

 اصطدمَت أبمزجٍة خمتلفة.
 هناَك قواسُم مشرتكٌة بّي الناِس للتصرِف فيما بينهم.

 مثُل االحرتام، 
 والتكلِم هبدوء، 

 والبعِد عن األذى، 
 وعدِم التكب.

 
 إذا كنَت متقلِ َب املزاج،  •

 ال تصمُد على طريقٍة واحدة،  
   وال تثبُت على عادة،
 ِة املعصيِة أو الردَّة،  فإايَك أن ُتصاَب بلوث

 فتعصَي ربَّك، 
 أو ترتَك دينك،  

 ألجِل مزاِجَك املريض.
 
 جيُب أن ال ننسى، •

 رَق اإلسالميَة تفرَّقت عن أصِل اإلسالِم ألهنا مل تكتِف ابلوحيّي: الكتاِب والسنة،أن الفِ 
 النصوص،  بل استعملت هواها ومزاجها يف تفسريِ 
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 موجودٍة يف القرآِن واحلديث، دًة غريَ يف الدين أشياَء جدي وابتدعتْ 
 فضلَّت وأضلَّت،

 وقد صاَر من أتباعها املاليّي!
 وتعاىل، وبسنِة رسولِه صلى هللا عليه وسلم، ولو أهنا اكتفت بكتاِب رب ِنا سبحانهُ 

 ملا ضلَّت.
 
 ابألمزجة؟ن قال إن العقوَل ال تتأثُر ومَ  •

 إنه واقٌع ال يُنكر..
 يف قبوِل األخباِر أو ردِ ها، يكوَن مزاجُه هو احلكمَ أن على وإن َمن يصرُّ 

 مبزاجه، أو عقلُه املمزوجُ 
 وخاصًة إذا كان ذا مزاٍج عكٍر وعصبية،

 فإنه ال يضرُّ إال نفسه،
 ى هللاُ النفَس فجورًا وتقوى،فقد آتَ 

 الَل فال يلومنَّ غًدا إال نفسه.فإذا اختار امرٌؤ الفجوَر والض
 

 هم يف احلياِة ومدى حتملهم األموَر ختتلف،أمزجُة الناِس وأتثر  •
 فإذا رأيَت صورًا ومناظَر تشوِ ُش عليك فكرَك وخترِ ُب أعصابك،

 فتجنَّبها. 
 

 املزاح 
 

 ذكَر العلماُء سنيَة املزاح،  
 نظرًا ألن الرسوَل عليه الصالُة والسالُم قد مزح،  

 ولكن قيَّدوُه بعدِم اإلكثاِر منه؛  
 لب، ألنه بذلك يقسِ ي الق

 وأن يكون املزاُح حقًّا،  
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 ال كذَب فيه،  
 وأن يكوَن أبدب،  
 فال جيرُح به أحًدا. 

 

 املسكر واملخد  ر
 

 إذا ابتليَت ببيئة ُتداُر على موائدها اخلمور، 
 فتجنَّبها، 

 وجتنَّب أصحاهبا حىت ينتهوا على األقل،
 فإن هللا يبعُث يف قلبَك نورًا،

 وإذا مل تفعل،
 نَّبَت أخرى، أو حضرَت مراٍت وجت
 فإنك ستقرتُب منها،  

 للرائحِة أو التجربة، 
 أو األلفِة والسلوِك والعادة،

 مث ال تلبُث أن تكوُن مثلهم،
 كالطفِل الذي يكرُه القهوة،

 ورائحتها،  طعَمها
 مث ال يلبُث أن يشرهبا.. 

 إهنا العاداُت السيئة، 
 وأصدقاُء السوء.. 

 
 و سكران،أقرُب ما يكوُن املرُء من الشيطاِن وه •

 فإنُه قد يرتكُب أيَة جرميٍة أو فعٍل فاحش،
 ويكوُن الفرُق بينهما،

 أنَّ أحَدمها واٍع واآلخَر غرُي واع.
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 احلراِم واإلفِك واخليانة، تكثُر الشياطّي يف مواطِن  •
 وتوِقُع العداواِت بّي الناس، 

 وحتضُّهم على السُّكِر والزان والقتل،
 احلرام..وعلى القماِر والسرقِة وأكِل 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر     َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ  ِإمنَّ
َِِّ َوَعِن الصَّاَلِة   َوَيُصدَُّكمْ   َعْن ِذْكِر ا

تَـُهونَ   {؟ فـََهْل أَنـُْتْم ُمنـْ
 .91سورة املائدة: 

 

 م ،  ا وهو يعرُف أنه سُ هل تتصوُر أن حيتسَي املرُء مُسًّ  •
 وال يريُد بذلك االنتحار؟

 اجلواُب نعم،
 وهم ابملاليّي، 

 كمن يشرُب الدخان،
 الكيميائيُة والتجارُب الطبيُة أنه سمٌّ قاتل،فقد أثبتِت التحليالُت 

 وإْن كان قتلُه بطيًئا، 
 ومعظُم الذين يشربونُه يعرفون ذلك،

 ومع هذا يشربونه،  
 فلماذا!!

 هناك سببان: 
 أحدمها ظاهر، 
 واآلخُر خفي ،

 أما السبُب الظاهُر فألن املدخنّي ال يرون ما جيري بداخلهم نتيجَة شرهبم، 
 التغرياِت الطارئَة على عنصِر الدِم وتالفيِف املخِ  وُشَعِب الرئتّي، فال يرون 

 صُّهم!! ولو رأوا رائهتم وقلوهبم املريضَة املفحَّمَة املهرتئَة لعجبوا وملا صدَّقوا أهنا خت



214 
 

 ولو أن الطبيَب وضَع صورَة رئِة املدخِ ِن املريِض أمامُه وقال له:  
 ستموُت إذا َتبعَت التدخّي،

 بُه من بعد. ملا شر 
،  وأما األمُر اخلفيُّ

 وهو املهمُّ واألساس، 
 فهو اإلرادة، 

 فاملثقفون واألطباُء املدخنون يعرفون ذلك كله،
 ولكنهم ضعفاُء اإلرادة،  

ٍة أو عادة سيئٍة ال قيمَة هلا، يضحُّون بصحت  هم الغاليِة يف سبيل لذَّ
 بل فيها مضرٌَّة مؤكدة،

 وهدٌر للمال، 
 للجوِ  والبيئة، وإفساٌد 

 واملسلُم إذا تيقََّن من حرمتِه تركه، 
 فإذا مل يرتكُه أمث، 

 واملسلُم إرادتُه انبعٌة من عقيدته، 
 فإذا كان قويَّ اإلمياِن كاَن قويَّ اإلرادة، 

 كان ضعيَف اإلمياِن كان ضعيَف اإلرادة.   وإذا
 

 املسؤولية
 

 من استيقَظ والناُس نيام،  •
 كان عليه إيقاظهم، 

 كمن وجَد نفَسُه بّي ُضال ٍل وجَب عليه دعوهتم إىل اهلَدى، 
 ومن كان عندُه فضُل ماٍء سَقى غريُه من العطَشى، 

 .ومن كان عندُه فضُل ماٍل أطعَم َمن حولُه ممن ال ماَل له
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 ذا خبة يف احلياة،   اليت مترُّ هبا جتعلكَ  العمرِ  مراحلُ  •
 ن الضارَّ وآًثرمها،  م النافعَ  فتعرفُ 

 وآًثرمها،  والكذبَ  والصدقَ 
 وآًثرمها،   والقبحَ  واجلمالَ 
 وآًثرمها،   والكفرَ  واإلميانَ 
 منها.  ألي ٍ  عن اختياركَ  َتمةً  مسؤوالً مسؤوليةً  وتكونُ 

 
 ،  معذورون األعذارِ  أهلُ  •

 فليسوا معذورين،  اءُ أما األصح  
 استثنائية،   إال يف ظروفٍ 
   ،ألمتهم مبا يقدرون عليه فعليهم ابلعملِ 

 هم عند هللا تعاىل، ذمتُ  حىت تبأَ 
 حق،   فالدينُ 

 حق،   والقيامةُ 
 حق.  واحملاسبةُ 

 
•  ،  أذنَك خملوقٌة لتسمَع هبا ما تريُد من خرٍي أو شر 

 ،  فأنَت حر 
 مسؤوليًة وحسااًب، ريِة لكنَّ وراَء هذه احل

 فما الذي يدفعَك إىل وقفها على مساِع احلراِم سوى االحنراِف واللذِة احلرام؟
 وكذلك بصُرك،

 وفؤادك،
 تستطيُع أن تستعملها مجيًعا فيما حيلُّ وفيما حيرم،

 ولكنَك سُتسأُل عن هذا وذاك.
 . [36: اإلسراءسورة ] ْنُه َمْسُؤواًل{اَن عَ  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولـِئَك كَ 
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 وبُدئ ابلسمِع ألمهيته، 
 فأنَت تسمُع احلقَّ كما تسمُع الباطل، 

 وتسمُع كالَم املؤمِن وكالَم الكافر،
 وتستمُع إىل القرآِن الكرمِي وقد تستمُع إىل األغاّن اخلليعِة والقصِم والرواايِت املاجنة، 

 فأايًّ منها تتبع؟ 
 جيب؟تستوأليِ هم 

 

 مع الشباب
 

 كم هو مجيٌل يف هذا الزمان، •
 أن يـَُرى الشابُّ مفكِ رًا،

 وعلى قَسماِت وجهِه مسحُة حزن،
 ويف بريِق عينيِه إصراٌر وعزمية،

 ويف حركاتِه أتنٍ  وخشوع،
 وكأنُه يقوُل للدنيا: ماذا ختبِ ئَّي ِل؟

 هل ختطِ طّي سوى للمتعِة والغرور..
 واحلساب؟وآخرها املوت.. 

 أما أان فقد ودَّعُت حياَة العبث،
 وركبُت جواَد اجلد ، 

 وعزمُت على اجلهاد،
 وكفى...

 
 من املؤسف أن كثريًا من شباِب اإلسالِم يف هذا العصِر يتميَّزون ابجلرأِة يف دينهم، •

 بدَل أدِب االستماِع والوجِل واخلشوِع والسكوِن فيه،
 كما هو شأُن طالِب العلم،

 حون، فيبدون رأيهم ويرج ِ 
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 ويؤيِ دوَن ويعارضوَن بدوِن دليٍل شرعي ،
 سوى زاٍد من ثقافٍة إسالمية،

 قليٍل أو كثري،
 ال فقٍه أو أصول.

 وقد كان كثرٌي من صحابِة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم،
 وهم خرُي القرون،

 يتهرَّبوَن من األسئلِة ويسكتون،
 منهم،وحييلوهنا إىل َمن هو أفقُه 

 رُّوا إىل اجلواب،إال إذا اضط
 خوفًا من كتِم العلم.

 وكان من السلِف َمن إذا أخطأ،
 اهتمَّ لذلك وخاَف وارتعد،

 ومضى إىل َمن أفىت له ورجَع عن كالمه،
 فإذا افتقَدُه ومل يعرْف مكانُه اندى يف جمتمٍع أو يف سوق،

 أنُه أفىت يف أمٍر وهو راجٌع عنه؛
 يقوَل يف دينِه ما ال يعلم، تعاىل ِمن أْن خوفًا وخشيًة من هللا

 أو ما هو غرُي متأكٍد منه،
 فهل ِمن معتِب؟

 وهل ِمن مقتٍد ابلسلف؟
 وهل ِمن متٍَّق َوِجل؟

 ولعلَّ من أسباِب جرأِة شبابنا هكذا،
 هو تتلمذهْم يف مدارَس أو معاهَد وجامعاٍت علمانية،

 كرمي،  ال ديٌن فيها وال أدٌب إسالميٌّ وال ُخلقٌ 
 يف الديِن كما يتناقشوَن يف أيِة مادٍة دراسية! فيتناقشونَ 

 أتُراجعوَن ديَن هللا الذي ارتضاُه لكم وللعاَلمَّي بعقولكم الصغرية؟
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 أأنتم أعلُم أم هللا؟!
 ومن أسباِب ذلك أيًضا كتٌب يقرؤها الشباُب حلداثيَّي وليباليّي،

 والنقُد لإلسالم،فيها الغثُّ واخللُط والتشكيُك 
 ُر والزندقُة واإلحلاد،وفيها الكف

 وهدفهم زعزعُة قدسيِة نصوِص اإلسالِم يف قلوِب املؤمنّي،
 فُتحِدُث أثرًا سلبًيا يف نفوسهم وتكوينهم الثقايف،

 نتيجَة تكراِر الشبهاِت والقالقِل النفسية،
 أو لضعِف الثقافِة اإلسالميِة عنَد املتلقِ ي.

 ذا،والذي يكوُن هك
 ،عليه ابلتفكِر والتأّن ِ 
 والتأدُِّب واالحرتام،

 والتذلُِّل لديِن هللا واالستكانِة ألوامِر رسوله،
 والقراءِة ألعالِم اإلسالِم املرضيِ َّي يف األمة،
 ونبِذ كتاابِت أعداِء الدين واملشكِ كَّي فيه،

 وهللا يتوىلَّ عباَدُه الصاحلّي، 
 ويَهدي َمن يشاُء إىل صراطِه املستقيم.

 

 قيمَة املاِل كما ينبغي،  الشباُب ال يعرفون •
 ألهنم حيصِ لون مبالغهم بغرِي تعٍب من عند والِديهم،

 فإذا كبوا قليالً واستقلُّوا،
 ولسعتهم احلاجة،

 وذاقوا شيًئا من مرارِة الفقر،
 قيمَة املال، عرفوا 

 وقيمَة والِديهم. 
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 مع القرآن 
 

 ملاذا القرآن؟ •
 يف آخر سورِة إبراهيم، فيقول: جييبنا على هذا السؤاِل ربنا سبحانُه وتعاىل

َا ُهَو إِلَـٌه َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أُْوُلواْ    األَْلَباِب{ َهـَذا َباَلٌغ ل ِلنَّاِس َولِيُنَذُرواْ ِبِه َولِيَـْعَلُمواْ أمنَّ
 فهذا القرآُن وما فيه من تذكرٍي وأحكام، تبليٌغ وعظٌة جلميِع النَّاس.   -1
 به، ويوَعظوا وخُيوَّفوا.  ليُنَصحوا ويُنَذروا -2
ولَيعَلموا ويوِقنوا ابألدلَِّة واحُلَجج، والنظِر والتأمُّل، أنَّ هللَا واحٌد ال شريَك له وال وَلد.   -3
ويتَّعَظ به أصحاُب العقوِل السَّليمة، واألفهاِم الراجحِة املستقيمة،  وليتذكََّر ذلَك  -4

 ق ، والصَِّب على الطَّاعة.ويلتزموا جانَب التقوى، والثَّباِت على احل
 
 ملاذا يقرأ بعُض الناِس القرآَن وال يؤث ُِر فيهم،  •

 وبعضهم يقرؤونُه فيزدادون به إميااًن ونورًا؟ 
  على التدبُّر،ألن كتاَب هللا تعاىل قائمٌ 

 . 24{ سورة حممد:  أََفاَل يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآنَ 
 فمن مل يتدبَّره، 

  يسأِل العلماَء عنه، أي: مل يقرأ تفسريُه أو مل
 فلم يعرْف مواعظُه وأحكامه، 

 وزواجَرُه ونواهيه،  
 مل يؤث ِْر فيه إال قلياًل، 

 ومن تدبَّرُه بقصِد فهمه، 
 وات ِباعه،ومعرفِة احلقِ  

 ازداَد به إميااًن وثباًَت، 
 ونورًا مبيًنا. 

 

 معجزُة اإلسالِم اخلالدُة هي القرآُن الكرمي، •
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 سارية، وما زالت هذه املعجزُة 
 وستظلُّ كذلك حىت يوِم القيامة، 

 ليبَقى القرآُن رمزًا للحق،
 وحجًَّة على العاملّي.

 ومن غرِي املسلمّي من تدبَـَّر فيه وآمن،
 قرأُه ليستخرَج منه أخطاء، ومنهم من 

 فانقلَب من عدوٍ  مرتبِ ٍم به إىل مؤمٍن منافٍح عنه،
 ومنهم من عمَي عنه فبقَي يف الظالم.

 ي من يشاُء إىل نوره. وهللا يهد
 

 اسرتشْد آبايِت الذكِر احلكيم،  •
 يف صحِتَك ومرضك، 

 ولوطنَك وجمتمعك،  
 فإنه بلسٌم للنفِس العليلة، 

 وللجسِد السقيم، 
 وأساٌس متٌّي لكلِ  جمتمٍع سليم.

 

 إذا قرأَت كتاَب هللا فأنَت قارٌئ تؤَجر، •
 وإذا سكبَت الدمَع فأنَت خاشٌع متبتِ ل،

  فأنَت متدبِ ٌر متفكِ ر.وإذا تفكرتَ 
 

 ( مرة!1000اعزْم على قراءِة سورِة اإلخالِص يف ليلِة القدر ) •
 يقوُل الرسوُل الكرمُي صلى هللا عليه وسلم يف احلديِث الصحيح:

 ". من قرأ  ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد{ فكأمنا قرأ ثُلَث القرآن"
 

 إذا سجدَت سجدَة تالوٍة فقل،  •
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 كما ورَد يف احلديث: 
 اللهم اكتْب ِل هبا عندَك أجرًا،"

 وضْع عين هبا وزرًا، 
 واجعلها ِل عندَك ذخرًا، 

 ". وتقبلها مين كما تقبلَت من عبدَك داود
 

 املعاصي
 

 يوصي هللا تعاىل عبادُه املؤمنّي فيقوُل هلم: •
ََِّ اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ    [،190{ ]سورة البقرة:  َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ ا

 ُل بعد مخِس آايٍت منها: مث يقو 
ََِّ حيُِبُّ    {.اْلُمْحِسِنّيَ َوَأْحِسُنوا ِإنَّ ا

 هذه وصيُة هللا لعباده، 
 أبن يعدلوا إذا حكموا، 

 يف السلِم ويف احلرب،
 وحُيسنوا املعاملَة مع الناس.
 وإذا مل يكْن هناك اعتداء، 

 وكان اإلحساُن هو اجلاري بّي الناس، 
 ،فسيغمرهم األمُن واألمان

،  ويسودهم احلق 
 ولكن العلَة يف اإلنسان، 

 كيم،الذي يعصي اإلله احل
 وال يطيُع أمره،

 وهو ما جيري يف األرض.
 

م، •  أانٌس يعصون رهبَّ
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 ويرتكبون أنواَع املنكراِت واملوبقات،
 مث يلومونه،

 وقد يكفرون يف كالمهم،
 ألنه يضيِ ُق عليهم الرزق،

 كف ار،وال ُيصلُح أحواهلم مثَل غريهم وهم  
 أولئك مل يفهموا،

 الكف اِر يف الدنيا،يريدون أن يعيشوا مثَل 
 ويكونوا مثَل املؤمنّي يف اآلخرة!

 
 كلُّ من تعدَّى حدوَد هللا فهو ظامل، •

 وحدوُد هللا هي أوامرُه وفرائضه،
 ونواهيه وزواجره، 

 فمن مل يلتزْم هبا فقد ظلَم نفَسُه وعرَّضها للعقوبة،
 من سورة البقرة:  229ية يقوُل سبحانُه يف اآل

ِِ  فَُأْولَـِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمن    {. يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ا
 

 عكُس السرِي يعين اخلطأ، •
 والشذوذ،

 واخلطر،
 والفرُد واجملتمُع يشارُك يف الردِ  والتصحيِح والتقومي،

،  حىت ال ينتشَر اخلطأُ ويصبَح األمُر عادايًّ
 الشرعي:ويسمَّى هذا يف املصطلِح 

 النهي عن املنكر.
 
 احلكمُة من النهي عن التشبُِّه ابلكف ار، •
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 أنَّ املتشبِ َه هبم يذوُب فيهم شيًئا فشيًئا،
 وقد يصرُي منهم بعَد حّي،

 وهو ينفُث مسوَمهم يف اجملتمِع اإلسالمي،
 أساليَبهم وعاداهِتم وثقافَتهم،

 نهم وبينهم قالًبا،ولو نظرَت إىل هؤالِء املقلِ ديَن ملـَا فرَّقَت بي
 علُم هبم قلواًب!وهللا أ

 
 الذي يفعُل املنكراِت علًنا، •

 بدوِن حياٍء من هللِا ومن الناس،
 ماذا يكوُن أمرُه سرًّا؟

 وكم يكوُن قد آذى وأفحش؟
 وكيف السبيُل إىل وقِف تصرفاتِه الوحشيِة وقلبِه القاسي؟

 إال أن يبتلَيُه هللاُ أبمراٍض تنخُر جسمُه فيضعف،
 فال يقَوى، أو مسكنٍة ترتبهُ 

 وقد ميرُّ به انٌس ويتألَّموَن حلاله،
 ويتصدَّقوَن عليه،

 وال يعلموَن عدَل هللا فيه،
 وأنه فعَل ذلك به ملصلحِة اآلخرين،

 وليعتبوا به.
 وتُقاُس على ذلك أموٌر أخرى ال نعرفها،

 وال حنيُط علًما إال أبشياَء قليلة،
 طنها.وعلمنا بظاهرها أكثُر من اب

 
 اخلري،  أسبابُ  لكَ  تيسَّرْ تإذا مل  •
 أنك عاص،  فاعلمْ 
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 أو ظامل،  
 مل تؤدِ ها،   وأماانتٌ  أو هناك حقوقٌ 

 له أسبابه.  لعبٍد هيأَ  اخلريَ  فإن هللا تعاىل إذا أرادَ 
 

 النقطُة السوداُء يف ثوبَك األبيض،  •
 إذا مل هتتمَّ هبا تكثُر وتكب، 
 إما ابنضماِم أمثاهلا إليها، 

 أو بتكبريها إذا أصاهبا البلل. 
 وكذلك الذنوُب الصغرية، 

 تكثُر إذا انضمَّ إليها غريها من الصغائر، 
 أو تكُب ابإلصراِر عليها وعدِم االستغفاِر منها.

 
 ث، ملوَّ  بلبسٍ  تستحي أن تسريَ  •
 الناس،   يراهُ   لئال   في أثرهُ أن ختُ  وجتهدُ 
 املعاصي،   من آًثرِ  السوداءِ  نقاطهِ  دوائرُ  تزدادُ  وقلبكَ 

 ه،  ونال ير  ذلك ألن الناسَ  وقد ال يهمكَ 
 ويراك.  هللا يراهُ  ولكنَّ 

 
 واملعاصي فلن تقدر،  الذنوبِ  هتمةَ  كَ نفسِ عن  مهما أبعدتَ  •
 ، [4515" ]صحيح اجلامع الصغري اءبين آدم خط   كل  ألن " ذلكَ 

   :يف صالته أن يقولَ  هللا صلى هللا عليه وسلم أاب بكرٍ  علََّم رسولُ قد و 
 ظلًما كثريًا،   نفسي اللهم إّن ظلمتُ "

 وال يغفُر الذنوَب إال  أنت، 
 فاغفْر ِل مغفرًة من عندَك وارِحين،  

   ".إنَك أنَت الغفوُر الرحيم
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 [،6326]صحيح البخاري 
يُق هذه األمة ظلَم نفسُه ظلًما كثريًا،   فهذا صدِ 

 أنت؟ فمن
 فاملسلُم يظلُم نفسُه عندما يُذنب،  

 نه يعرِ ضها خلطِر النار، أل
 ولكنه يتوب،  

 ويتقبَُّل هللا توبته إذا كان صادقًا فيها، 
 ويصرُي وكأنه مل يُذنب! 

 
 اجتنْب كلَّ الفواحِش والسيئات،   •

 فإن بعضها جيرُّ بعًضا،  
 والذي جيرُّ سالسلها إبليس،  

 ،  فإذا رآَك يف سلسلٍة منها انداَك ليجرََّك إىل الثانيِة وأنت قريٌب منه
 وهكذا حىت يغرقَك يف الفواحِش كلِ ها...    

 
                        

 الزينُة والشهوُة أكثُر ما يصيُب الناَس يف عقوهلم،  •
 وأكثُر ما ينحرفون بسببهما،

 املرأِة أن ختالَط الرجاَل األجانب،  ولذلك حرَم على
 وأن تُبدَي زينتها هلم، 

 حىت ال يقعوا يف الفواحِش واآلًثم.
 نُع ملصلحتهم،  فامل

 يف الدنيا ويف اآلخرة
 

 من هم الذين ال حيبون أن يغفَر هللا هلم؟ •
 إهنم هؤالء املقيمون على املعاصي واملنكرات، 
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 دون أن يذكروا هللا أو يستغفروه،
 فيزدادون بُعًدا عنه يوًما بعد يوم، 

 ولو أهنم أحبوا أن يغفَر هللا هلم الستغفروُه وَتبوا إليه،  
 يفعلون،ولكنهم ال 

 ألهنم غرُي مبالّي،
 وال أيهبون ابحلساِب والعذاب.

 وعندما أيتيهم املوُت فجأة، 
 يكوُن يوَم بؤسهم وشقائهم.

 حَّي َمندم.والَت 
 

 الشواذُّ وأهُل الباطِل ممن أعَمى هللا قلوهبم، •
 يتبجحون آبرائهم ومبادئهم،
 ولو كانت ظاهرَة االحنراف، 

 صًعا؛ ويرفضون احلقَّ ولو كان أبيَض ان
 ألن طبيعتهم منحرفة، 

 ولذلك قال قوُم لوٍط ألهِل اإلميان: 
ُْم أانَ    ٌس يـََتَطهَُّروَن{ َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط مِ ن قـَْريَِتُكْم ِإهنَّ

 . 56: لنملسورة ا
 

 فهمَك لألموِر ال يكفي،  •
 فهناك كثريون يعملون خبالِف ما يعتقدون وما يفهمون، 

 آَن ولكنهم يعملون خبالفه.وانظْر كم هم الذين يفهمون القر 
 أال ينتشُر االحنراف الفكري واالعوجاُج السلوكيُّ بذلك؟

 هؤالِء على عدِم عملهم ابحلق،أليس من العدِل أن حياسَب 
 وعلى نشرهم الفوضى والرايَء واالحنراَف والفساَد يف اجملتمعات؟
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 من رأيَت له جرأًة على حمارِم هللا،   •
 فقد كشَف لَك نفسه، 

 اُه صاحَب عيوٍب أخالقية،  وسرت 
 واحنرافاٍت فكرية، 

 فالذي ال يكون أميًنا مع هللا،  
 ال يكوُن صادقًا مع عباده، 

  يؤمتُن على أماانهتم.وال
 

 إذا أكرمَك هللا ابجلنِة بعد العفِو عنك، •
 ستذكُر أشياَء يف الدنيا تستحي منها كيف عصيَت الربَّ الكرمي،

 الذي عفا عنك،
 اجلناِن املنعَّمِة اخلالدة، وأكرمَك هبذه 

 فأقلْل من املعاصي ما استطعت،
 حياًء من هللا، 

 ومن يوٍم تدخُل فيه جنته. 
 

 املعاملة
 

 الناُس حيبون َمن يتعامُل معهم بسهولٍة وأرحيية،  •
 يف العمِل ويف السوِق وغريه.

 يقوُل الرسوُل الكرمُي عليه الصالُة والسالم، 
 كما رواه البخاري يف صحيحه:

 ".رحَم هللا رجالً مسًحا إذا ابع، وإذا اشرتَى، وإذا اقتَضى"
 والسمُح مبعَّن اجلواد، 

 واملراُد هنا "املساهلة" كما يقوُل ابن حجٍر رِحُه هللا،
 واقتَضى: أي طلَب قضاَء حقِ ه بسهولٍة وعدِم إحلاف.
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 وقال يف "حتفة األحوذي": إذا طلَب َديًنا له على غرمٍي، 
 واللطف،  يطلبُه ابلرفقِ 

 ال ابخلرِق والعنف.
 

 الشخم:  تعرفُ  املعاملةِ  من خاللِ  •
 أو سيء،   حسنٍ  هل هو ذو ُخلقٍ 

 خبيل،  مأ وهل هو كرميٌ 
   ،ة دللنجوينفُع به  وهل يوثقُ 

 عمل" فقط.  أم أنه "زمالةُ 
 

 إذا تعاملَت مع َمن يستهُّي أبوامِر هللا،  •
 فاعلْم أنه لن يكوَن أميًنا معك،

 اإللَه ال يكوُن أميًنا معه،  فإن الذي يعصي
 وال حبيًبا إليه، 

 عهَد بينه وبينه أن يدخَلُه اجلنة، وال 
 فكيف يكوُن أميًنا معَك ومع اآلخرين؟

 

 مقامة يف احلوار
 

 إذا انقلَب احلواُر إىل شجار،  
 فهذا يعين أنه اسُتهلكِت األفكار،  

 وُأصيَب العقُل ابلدوار،  
 ودخلت فيها األحقاُد واألوضار، 

 وارتفعت أصواُت األشراِر واألغرار،
 ُه وحتملقِت األبصار،  واِحرَِّت الوجو 

 وتطاوَل فيها الصغاُر على الكبار، 
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 واندى بعضهم: اي نص اُب واي غدَّار، 
 واي جز اُر واي ضر ار، 

 وصاَر احلواُر كمجلِس قمار،
 ومل يبَق هناك خيار،  

 سوى لأليدي أو كلماٍت من انر، 
 ستجار،واستغاَث بعضهم وا

 لكْن دون فائدٍة أو اعتبار،  
 والنتيجة قطيعٌة واستنفار،   

 أو رحيٌل إىل ما خلَف األسوار،
 وسالٌم حينئٍذ على التفاهِم أو االنتصار! 

 

 موازين
 

 الكالُم فيما هو قدمٌي وحديث، •
 أو ما مسِ َي أصالًة ومعاصرة،

 حديٌث ال ينتهي،
 وقد حسمُه اإلسالم،

 كتاِب والسنة،زاِن الفهذا وذاَك خيضعان ملي
 واجتهاداِت العلماِء احلكماء،

 فما وافَق اإلسالَم ُأخَذ به،
 وما خالفُه نُبذ،

 قدميًا كان أو حديثًا،
 وحاضرًا أو مستقباًل.

 
 لوحٌة واضحٌة وأخرى غامضة، •

 تعبرٌي واضٌح وآخُر غامض،
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 رجٌل واضٌح صريٌح وآخُر غامٌض كتوم،
 أيُّ ذلك أفضُل عندك؟

 ا،واضحً كْن 
 واحبْث حىت يتوضََّح لَك األمر،

 وإن ديَن هللا لواضح،
 ودستوُر املسلمَّي هو كتابه،

 [،2{ ]سورة الشعراء: اْلِكَتاِب اْلُمِبّيِ  وهو 
م بوضوح:  ورسُل هللا يبلِ غون رساالِت رهبِ 

 [،35{ ]سورة النحل: فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبّيُ  
  رسالَة املسلم،فالغموُض ليسَ 

 ألنه ظالٌم ال ينو ِر،
 والديُن احلقُّ أنوارُه تسطع،

 فتنرُي للناِس درهبم.
 

 اعرْف موازيَن نفسَك من عزميتك، •
 واعرْف درجَة إميانَك من ذلك، 

 عندما تنازعَك نفسَك وتعتلُج لعمِل منكر،
 وتعيُش قلًقا وهيجااًن،

 أيُّ ذلك يغلبك؟
 قلبك،إمياٌن يف 

 يف نفسك؟أم شيطاٌن 
 أيُّهما غلبَك فهو ميزانَك فيه، 

 وبه تعرُف درجَة إميانك. 
 

 من اختالِف املوازين وقلِب احلقائِق يف عصران، •
 أن يسمَّى املفسدون جنوًما، 
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 يعين أملَع فئاِت اجملتمِع وأشهرهم،
 بينما هم أكثُر من ينشرون الفاحشَة يف اجملتمع، 

 ومتثيلهم وصورهم،بسلوكهم 
 ن عند ربِ  العباد،  وهؤالء منبوذو 

 فهو سبحانه يقوُل يف كتابه:  
نـَْيا َواآْلِخَرةِ   { ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

 . 19: النورسورة 

 

 املواهب واهلواايت
 

 العقالِء أذكياء،ليس كلُّ  •
 َع البديهة، وليس كلُّ عاقٍل سري

 وال صاحَب ذاكرٍة قوية، 
 فهذه صفاٌت ومواهُب وزَّعها ربُّ العباِد بينهم، 

 ال يستطيُع أحٌد أن أيخذها من اآلخر.
 

 لو كان استئناُس الناِس بشيٍء واحٍد لضاقت عليهم الدنيا،  •
 هواية، ولكن كلٌّ يستأنُس مبا وهبُه هللا من 

 فة،إضاًفة إىل رغباٍت عامٍة واهتماماٍت خمتل 
 كحبِ  املاِل واألسرِة واخلضرة.

 

 نصائح 
 

 إذا رأيَت عاقالً ينصحك، •
 ففكِ ْر يف كالمِه جيًدا،

 فإنه ال يقوُل ذلك ملصلحِة نفسه،
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 وال ألجٍر أيخذه.
 وانطلْق أنَت ِمن َأْسِر هواَك إىل فضاِء عقلك،

 النصيحِة يف مكاهنا الصحيح.لرتى موقَع 
 

 ال تنتظْر سالًما من جمرم. •
 أمااًن من خائن.وال 

 وال عدالةً  من ظامل.
.  وال رِحًة من عدو 

 وال حمبًة من حاسد.
 وال مساعدًة من أانّن .

 وال نصيحًة من حاقٍد مرتبِ م.
 إذا دعوَت هللَا فال تعتِد.

 
 إذا ساعدَت فال متنن. •

 فخفِ ف.إذا عاقبَت 
 إذا غظَت فاكظم.

 إذا أحسنَت فانَس معروفك.
 لتوافه،إذا خاصمَت فتجاوِز ا

 إذا فكَّرَت فابتعْد عن اخلياالِت الفاسدة.
 
 ما أمجَل اإلحساَن بعَد العفو. •

 ما ألذَّ الثراَء بعَد الفقر.
 ما أهوَن املاَل عند الكرمي.

 ما أرقى النفَس اليت تتعاىَل على الصغائر.
 َمن يعاتُب برقٍَّة وأدب. ما ألطفَ 

 ما أعظَم َمن يبتسُم يف الشدائد.
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ء.ما أشجَع مَ   ن يقوُل احلقَّ يف جمتمٍع سيِ 
 
 العطشاُن ال يهنأ حىت يرتوي، •

،  واجملاهُد ال يهنأ حىت يروَي األرَض بدمِه الزكيَّ
 وأصحاُب النفوِس الطيبِة من رجاِل البِ  واإلحسان، 

 ال يهنأوَن حىت يروا َمن حوهلم ِمن اجلوعى واحملتاجّي مكتفّي،
 وطالُب املاِل ال يهنأُ أبًدا، 

 دائُم الطلِب له،  فهو
 وال ميأل فمُه إال الرتاب!

 
 مبا أن اإلنساَن يُذنُب وينسى، •

 كلِ  مدٍة وأخرى. فإنه حباجة إىل استغفاٍر بّي  
 ومبا أن نِعَم هللا عليه متتالية،

 فإنه حباجٍة إىل شكرِه إثَر كلِ  نعمة. 
 ومبا أنه حباجٍة إىل صلٍة برب ِِه يف حياته، 

 ُه يف كلِ  مرة.فإنه يستعُّي به ويدعو 
 
 أعلُم الناِس أكثرهم خشيًة هلل. •

 أجوُد الناِس أرِحهم ابلضعفاء.
 أصُب الناِس أكظمهم للغيظ.

 أرفُع الناِس أبعدهم عن سفاسِف األمور.
 
 إذا قرأَت فافهم. •

 إذا قلَت فافعل.
 إذا أمرَت فارفق.
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 إذا عاشرَت فأمِجل.
 إذا خشعَت فاسكن.

 
 إذا قويَت فال تظلم. •

 اورَت فال تؤِذ.إذا ج
 إذا جتاوزَت فال تعقِ ب.

 إذا ظننَت فال أتمث.
 إذا نُقدَت فال تضجر.

 
 وال جنوم،الليُل بدون قمٍر  •

 يكون أسوَد هبيًما، 
 ال يعطي جماالً للناِس أن يتحركوا فيه، 

 وأنت إذا كنَت مظلَم النفس،
 خالًيا من إمياٍن يضيُء قلبك،

 أو ُخلٍق يوسِ ُع صدرك، 
 سَك وال اآلخرين.ال تفيُد نف

 كْن غرًسا طيًبا تكْن مثرًة مباركة. 
 ثغر. كْن منافًحا عن اإلسالِم تكْن كمرابٍط يف 

 كن بعيًدا عن الشبهاِت تكْن صاحلًا. 
 

 كان لقماُن أاًب مربًيا صاحلًا، •
 خياُف على ابنِه من اهلَوى والضالل،

 فنصحُه حبًّا له وشفقًة عليه،
 حىت ال ينحرف،  

 َل الكافرين واملنحرفّي،وال يسلَك سبي
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 ولئال يكوَن مصريُه مصريهم.
 الشفقِة والرِحِة أبوالدهم،وينبغي أن يكوَن اآلابءُ مثلُه يف النصِح و 

 وخاصًة يف عصران الذي ميوُج ابإلغراءاِت والفنت.
 

 هل هناك من ال حيبُّ النصائح؟  •
 نعم، ابلتأكيد، 

 وهم كثر.
 إهنم املنحرفون،

  اتباِع االحنراِف والباطل، الذين جيدون سهولًة يف
 ويلقوَن صعوبًة يف اتباِع احلقِ  وااللتزاِم آبًثره،

 أحٍد أن يتدخََّل يف شؤوهنم ويصرفهم عن شهواهتم.  وال يريدون من
 أما قال نيبُّ هللا صاحلٌ للعصاِة من قومه:

 ؟ ن الَّ حتُِبُّوَن النَّاِصِحَّي{ قـَْوِم َلَقْد أَبـَْلْغُتُكْم رَِساَلَة َريبِ  َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلكِ  ايَ 
 . 79: األعرافسورة 

 
 ُتسَق ابملاء، املروُج اخلضراُء تصبُح بلقًعا إذا مل  •

 والقلوُب املطمئنُة تغدو خرااًب إذا مل تعمَّْر بذكِر هللا، 
 والصداقاُت احلميمُة تنقلُب إىل عداواٍت إذا مل تتعاوْن مبودٍَّة وإخالص. 

 

 عم(،ال تقْل )ال( وأنَت )ن •
 حىت ال تكوَن )ال( و)ال(. 

 . تقدر(  ال)فـ عجزٌ  يصيبكَ   )ال(  حىت أقدر،( ال) عليه تقدرُ  لشيءٍ  تقلْ  ال يعين:
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 النفس 
 

 ابآلًثم،   املتلوِ ثةُ  هي غريُ  النظيفةُ  النفسُ  •
 منها،   نقيةً  هللا دائماً لتكونَ  اليت تستغفرُ هي أو 

 خرٌي أيضاً. إىل اخلريِ  الطريقِ  فسلوكُ 
 

 أ ابلسهِل مث ابلصعب، ابد •
 حىت تتفتَح نفسَك على العمل،  

 تنسحَب منه، أو ختاف، أو تتعقَّد،   ولئال
 وقد كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قاَم يصلي الوتَر يف الليل،  

 مل يُطْل يف الركعتّي اأُلولَيّي.
 

 يف مواقف،  يعرتي اإلنسانَ  الضعفُ  •
 والعقل،  ولو كان مشهوداً له ابإلميانِ 

 حمدودٌة،   مورَ األ لهُ وحتمُّ  اإلنسانِ  فطاقاتُ 
  ،ذلك يف نفسه رَ أال  يؤث ِ  لكن املهمَّ و 

 دها، وال يعق ِ 
 عد،  من بَ  حاجزاً له عن االنطالقِ  وال يكونَ 

 يف نفسه.  تْ ركما حتل هملها كويُ  املواقفَ  ى تلكَ ويتناسَ 
 

 ِس بعِض الناس،املشكالُت واملصائُب الكبريُة حُتِدُث خلالً يف نفو  •
 فيهيُج املصاُب وتتوتَـُّر نفسه،

 ويزداُد قلًقا ورعًبا،
 حىت يظنَّ أن األرَض كلَّها ال تسعه!

 ... مث خيفَُّف عنه،
 أو تزوُل املشكلُة اليت أفزعته،
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 ورميا شكَر شخًصا ساقُه هللا إليه لينقذُه من مصابِه أكثَر من شكرِه ربَّه،
  هللا عليه!وقد مترُّ األايُم وينَسى فضلَ 

 إنه "اإلنسان"!
 

 " رِحُه هللا كان مفكرًا إسالميًّا عاَِل الثقافة،األستاذ "حممد قطب •
 ومن علماِء النفِس الكباِر أيًضا،

 يعرُف هذا من قرأ كتبه:  
 "اإلنسان بّي املادية واإلسالم"،  

 و"دراسات يف النفس اإلنسانية"،  
 و"يف النفس واجملتمع". 

 يف أوائل هذا القرِن اهلجري،   وقد مجعين به لقاءٌ 
 فطرحُت عليه فكرَة إنشاء مصحَّاٍت نفسيٍة إسالمية، 

 يتعاجلُ فيها املرَضى النفسانيون من املسلمّي،
 مبا يتناسُب عقائدهم وسلوكياهتم وبيئاهتم اإلسالمية، 
 البشرية، ابجلوانِب اإلسالميِة من النفسِ بدَل أن يرَتدوا عياداٍت نفسيًة ال اهتماَم ألصحاهبا 

 فدراستهم وثقافتهم كلها من كتٍب وأفكاٍر أجنبيٍة ال ذكَر لإلسالِم فيها، 
 ويُبََّن على ذلك معاجلاهتم املبتسرَة للمرَضى املسلمّي. 

 ولكنُه رِحَُه هللا مل يتشجَّْع لذلك،
 وذكَر أن املساجَد موجودٌة وهي كافية.

 يف ذلك،  وتفعيَل جهِد العلماِء والدعاةِ ورمبا قصَد تثبيَت 
 وليبَقى دورهم راسًخا يف اجملتمع، 

 فهم أطباؤُه وُمسعفوه.
 وما زلُت عند رأيي، 

 فليس كلُّ العلماِء على علٍم وثقافٍة ابلنفِس البشريِة وأدوائها وعللها،  
 ة، وخاصًة ما يعاّن منه الشباُب وغريهم من اآلًثِر الضارَِّة للمدنيِة الغربي

  والفقِر والذلِ  واهلواِن يف بالدهم.ومشكالهتم النامجِة عن الظلمِ 
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 وتبَقى احلاجُة إىل من جيمُع بّي الثقافتّي اإلسالمية والنفسية.
 وقد ُوجدت مراكُز ومشاٍف للعالِج النفسي اإلسالمي،  

 وجنَح بعضها بفضِل هللا،  
 على قلَّتها. 

 

 اهلداية والضالل 
 
 النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قد مات،إذا كان  •
 ملوَحى به إليه موجوٌد بّي أيدينا، فهذا ا

 كتاُب هللا تعاىل،
 وسنُة رسولِه عليه الصالُة والسالُم الصحيحة،

 فمن أراَد اهلدايَة هداُه هللا هبما،
 ومن أراَد الضاللَة لنفسِه عمَي وضل ، 

 وهللا غينٌّ عنه وعن العاملّي،
 على من كابَر وأََّب. وعاقبُة السوءِ 

 
  ملـ ا كنَت يف بيداِء الضاللة،تذكَّْر أيها املؤمنُ  •

 مث أحسَن هللا إليَك وهداَك إىل دينه،
 وجعلَك على ملَِّة خليله،

 وعلى ديِن أحبِ  خلقِه إليه،
 كم هو فضلُه عليك؟

 وكم حتتاُج إىل شكره؟!
 
 كثريون هم املرتدِ دون يف االلتزام آبداِب الدين، •

 قلوهبم،على الرغِم من بذرِة اإلمياِن اليت تتَّقُد يف 
 وال مينعهم من ذلك سوى البيئِة اليت حتيُط هبم، 
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 واألصدقاِء الذين يعاشروهنم.
 وسيأيت اليوُم الذي يغلُب خريُهم شرَّهم،

 أو يطَغى شرُّهم على خريهم،
 حبسِب زايدِة أترجحهم،  

 بّي طاعِة الرِحن، 
 أو طاعِة الشيطان، 

 

 مل جيعِل هللا له نورًا فال نوَر له،  من •
 ُق بّي احلقِ  والباطل،فال يفر ِ 

 وال تعرُف نفسُه احلسَن من السيء،
 وال احلالَل من احلرام.

 لقد اختاَر أن يعيَش يف صحبِة الشيطاِن وظلمِة اجلهل،
 فوهَبُه هللا لذلك، 

 ونزَع منه نوَر اهلداية، 
 والدخائِل وسوِء الفعال.فصاَر فريسًة لألوهاِم 

 
 طيُق النور، النفوُس املظلمُة ال تُ  •

 قدُر على العيِش فيه، يعين ال تَ 
 بل ال تريده، 

 ولذلك ال يَهديها هللا، 
 إمنا يَهدي َمن كان عندُه استعداٌد لتقبُِّل احلق،

 وعزٌم على املضيِ  يف سبيلِه ولو طالتُه منغِ صات؛
 طريِق النوِر واالهتداِء به، ويكوُن قادرًا على السرِي يف 

 ويكرُه الظالُم بذلك.
 

  على اخلنا والفجور،من فتَح عينيهِ  •
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 خاَض فيه،  
 واستلَقى يف زرائبه،  

 ومل يعرْف نعمَة اإلمياِن واالطمئنان، 
 إال أن يتداركُه ربُُّه برِحته، 

 فُيسمَعُه كلمًة مؤث ِرًة من داعية، 
 ويُلقيها يف ُروعه، 

 فيهتدي هبا،  
 تهدي هبدي الصاحلّي.مث يس 

 

 يف أرِض احملشر، •
 ويف ساعِة احلساب،

 اإلنساُن ثالثَة أصناٍف من الناس:  يتذكَّرُ 
 والديه، وأصدقاءه، وقادته؛ 

 ألهنم كانوا يشكِ لون أسبااًب رئيسيًة يف تربيتِه واجتاهِه الفكري وسلوكِه يف احلياة، 
 ومن مثَّ كانت هدايتُه أو احنرافه،

 اجلنِة أو إىل النار. ويعين: إىل 
 

 وصااي وحكم
 

 ال راحة للمكلوِم إال ببِء جرحه. •
 ال راحة للمسافر إال بعودته إىل أهله.و 

 وال راحة للمحبِ  إال بلقاء حمبوبه.
 وال راحة للطالب إال بنجاحه.

 وال راحة للشاب إال بتأمّي عمل له.
 وال راحة للفتاة إال بزواجها.

 ابلتوافق بّي أفرادها.وال راحة لألسرة إال 
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 وال راحة للمعلم إال بتجاوب الطلبة معه.
 اجر حىت تَنُفَق بضاعته.وال راحة للت

 وال راحة للعامل إال بتأدية حقوقه له.
 وال راحة لألديب إال بنشر نتاجه أو االستماع ملا يلقيه.

 وال راحة للعبقري إال بـ "تفريغ" عبقريته.
 كلمته أو أتثري آرائه.وال راحة للمصلح إال إبيصال  

 لناس.وال راحة للنفس إال ابإلميان، وتبئة الذمة من حقوق ا
 وال راحة للمؤمن إال بعزَّة دينه.

 

 إذا أردَت أْن هترب، فاهرْب إىل هللا، •
،  وإذا أردَت أْن تثبت، فاثبْت أماَم العدو 

 وإذا أردَت أْن تبين، فابِن على أساٍس سليٍم متّي،
 أْن تكتب، فال تكتْب إال  حقًّا،وإذا أردَت 

 ،وإذا أردَت أْن حتبَّ أو تكره، فال توغْل فيهما
 وإذا أردَت أْن تنصح، فانصْح بشفقٍة وقلٍب رحيم،

 وإذا أردَت أْن َتفي، فِف لصديٍق أعانَك يف وقِت الشدَّة،
 وإذا أردَت أْن ترضَي أحًدا، فأرِض والديك، ففيهما رضا هللا،

 ُتوَهَب نورًا وجالاًل، فأقِم الليل،وإذا أردَت أْن 
 وإذا أردَت أْن تصمت، فاصمْت عن فكر،

 أردَت أْن متزح، فال ُتكثر، وال تقْل إال  حقَّا،وإذا 
 وإذا أردَت أْن تُقيَم ُصلبك، فال أتكْل وال تشرْب إال من حالل،

 وإذا أردَت أْن تبتعَد عن األسقام، فُكْل نظيًفا، وال تشبع،
 أْن تكسَب أجرًا، فاكفْل يتيًما، أو ابِن مسجًدا...،وإذا أردَت 

 ْق يف سبيِل هللا، ويف صلِة الرَِّحم،وإذا أردَت أْن تُنفق، فأنف
 وإذا أردَت إحسااًن، فاعُف،

 وإذا أردَت عافيًة وسالًما، فادُع هللَا بذلك بّي األذاِن واإلقامة،



242 
 

 َمطعَمك،  وإذا أردَت أْن ُيستجاَب دعاؤك، فَخْف ربَّك، وأطبْ 
 وإذا أردَت أْن جتاهد، فأخلْم نيَّتَك لتكوَن كلمُة هللِا هي العليا،

 وإذا أردَت رضا هللا، فال حتَِْد عن اإلسالم،
 وإذا أردَت أْن خُيَتَم لَك ابإلميان، فداوْم على الطاعة.

 
 اقرأ. •

 اكتشف.
 ترفَّق.

 تصدَّق.
 جاهد.
 تعبَّد.
 تودَّد.

 كْن حبيًبا.
 كرميًا.كْن  

 كْن فطًنا.
 كْن حازًما.
 كْن داعية.

 كْن متعاواًن.
 كْن مسوًحا.

 كْن ابرًّا بوالديك.
 كْن أميًنا يف تعاملك.

 كْن جاهزًا لنداء احلق.
.  كْن حذرًا من العدو 
 كْن رأًسا يف الصدق.

 كْن واثًقا من خطواتك.
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 كْن مهتمًّا أبمِر املسلمّي.
 

 كْن ليِ ًنا مع أهلك. •
 قدوًة ألصدقائك.كْن 

 كْن سهالً يف تعاملك.
 كْن لطيًفا يف املعاشرة.
 كْن جاهزًا للمساعدة.

 للشهادة.كْن ساعًيا 
ا للمسلمّي.

ً
 كْن سامل

 كْن ذليالً على املؤمنّي.
 كْن عزيزًا على الكافرين.

 
 يف زِحِة األعمال، ال تنَس ذكَر هللا. •

 يف طفرِة الغَّن، ال تنَس الفقر.
 صار، ال تنَس َمن هو أقوى منك.يف نشوِة االنت

 يف رايِض احلدائِق والزهور، ال تنَس أهنا ستذبل.
 لذ ات، ال تنَس رحلَة املوت.وبّي املتعِة وامل

ا لتقلباِت الدنيا ومراحِل احلياة،   وكن مستعدًّ
 صعوًدا وهبوطًا،

 لئال تضعَف وجتزع،
 فكم بكى منها رجاٌل كانوا ملَء العيون!

 
 األخالق، احلِلُم سيِ ُد  •

 واإلحساُن عينها، 
 والورُع انصيتها، 
 والعفَُّة وجهها، 
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 والصدُق لساهنا،  
 واملروءُة ركنها، 
 والرِحُة قلبها،  

 واحلكمُة صدرها، 
 والنجدُة جناحها، 

 والشجاعُة نبضها،  
 واحلياُء نَفسها، 
 والصُب لبسها،

 والتواضُع هيئتها، 
 والدعُة مستها، 

 واإليثاُر َتجها، 
 والقناعُة رمزها، 
 والتودُُّد سلَّمها، 
 والرفُق ديدهنا،
 والوفاُء هنجها، 

 والسخاُء رفدها،
 واإلصالُح طريقها.  

 
م كلما ذكروها. •  ِمن أوف املسلمّي لدينهم: الذين يشكرون نعمَة رهبِ 

 وأقواهم إميااًن: أصبهم عند الفنت.
 وأكثرهم خشية: أبعدهم عن الشبهات.

 املسلمّي: اهليِ نون اللَّينون.وأحبُّهم إىل 
 وأنفعهم هلم: الذين يفقِ هوهنم يف الدين.
قون املتقع ِ   رون.وأثقلهم على القلوب: املتشدِ 

 وأبغضهم إىل النفوس: أكثرهم جداالً يف غرِي ما حق.
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 طوُل اإلنساِن ال يؤث ُِر يف عقله، •

 وَعرضُه ال يغريِ ُ أفكاره،
 ومجالُه ال ُيبئه،

 يرفعه، وحَسبُه ال
 ومالُه ال خيلِ ده،
 إمنا هو اإلميان،
 والعمُل الصاحل،

 والعلُم النافع،
 والكلمُة الطيبة،
 ة،واملعاملُة احلسن

 واإلصالُح ابلرفق،
 والدفُع ابحلسَّن.

 
 هبن:  وال تستهنْ  ستٌّ ال ترتكهنَّ  •
 هللا.  فرائضُ  -
 األسرة.  تدبريُ  -
 بّي املؤمنّي.  واإلخاءُ  الودُّ  -
 . من هللاالعافيةِ  طلبُ  -
 العلم. -
 لق.واخلُ  بُ داأل -

 
 وفياً.  لتكونَ  األوفياءَ  اصحبِ  •

 صادقاً.  الصادقّي لتكونَ  واصحبِ 
 ماجداً.  كونَ لت األماجدَ  واصحبِ 
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 شجاعاً. لتكونَ  الشجعانَ  واصحبِ 
 حكيماً.  لتكونَ  الشيوخَ  واصحبِ 

 
نـَْياَربَـَّنا آتَِنا يف   ال تكْن مثَل من قال: •  { وتقَف عندها،الدُّ

 فهذا ال نصيَب له سوى من الدنيا،  
 ولكْن أكمْل وقل:

نـَْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنةً    {َربَـَّنا آتَِنا يف الدُّ
 فهؤالء هلم نصيبهم من الدنيا ومن اآلخرة. 

 
 رحَم هللا حماضرًا مل ميلَّ طلبته، •

 مستمعيه، ورحم هللا خطيًبا مل ينوِ ْم 
 ورحَم هللا جليًسا مل يثقْل على جلسائه، 

ا قال )ال( ملا مل يعرف،
ً
 ورحَم هللا عامل

 ورحَم هللا سائالً مل يلحَّ يف مسألته، 
 ورحَم هللا مبتًلى فصب،

 ورحَم هللا حمسًنا مل مينَّ يف عطائه. 
 

 كْن رحيًما تكْن أاًب.  •
 كن متعاواًن تكن أًخا. 
 كن أميًنا تكن صديًقا. 

 حليًما تكن سيًدا.  كن
 كن لطيًفا تكن مرغواًب.

 كن صادقًا تكن ثقة. 
 كن مبتسًما تكن حمبواًب. 
 كن شجاًعا تكن مقدًَّما.

 كن رفيًقا تكن حبيًبا. 



247 
 

 ا. كن مشاورًا تكن انجحً 
ًما تكن راشًدا.   كن متفهِ 
 كن اجتماعيًّا تكن جمر اًِب. 
 كن متَّئًدا تكن حكيًما. 

 ساملـًا. كن حذرًا تكن 
ًدا.  كن متوكالً تكن مسدَّ

 كن سخيًّا تكن مرجوًّا.
 كن معلًما تكن مبجَّاًل. 
 كن انصًحا تكن انفًعا. 
 كن نظيًفا تكن مقبواًل.
 كن مرتَـًّبا تكن مرَتًحا. 

 كن مجياًل. كن وديًعا ت
 كن خاشًعا تكن مفلًحا.

 كن متعبِ ًدا تكن متنو ِرًا. 
 كن حمسًنا تكن أثريًا.

 كن وليًّا. كن تقيًّا ت
 إن شاَء هللا. 

 

 طوَّب ملن جهَد واجتهد،  •
 فعَبَد وتعبَّد،

 وصاَم وسجد، 
 وبذَل من مالِه وأخلم،

 ،  ودان من العباِد ومل يتكبَّ
 ودعا إىل هللا ومل يزغ. 

 

 من اتَّقى، السالُم على •
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 االستقامُة ملن اقتدى، 
 اهلناءُة ملن اهتدى، 
 الشجاعُة ملن ابتدا،

 افتدى، احلياُة ملن 
 السماحُة ملن انتدى، 

 والشؤُم على من اعتدى.
 
 إذا تسامَع صوَتكما، فقد أِذنتما. •

 وإذا تصافحْت يداكما، فقد اقرتبتما.
 وإذا تناظرْت عيناكما، فقد أجبتما.

 ، فقد تصافيتما.وإذا هاتَف قلباكما
 وإذا صادقْت روحاكما، فقد توحَّدمتا.

 

 الوقت والعمر 
 

 هتمك.  حسابيةٌ  عمليةٌ 
 منه،   الذي ال فائدةَ  الكالمَ  كَ من جلساتِ  اطرحْ 
   ،ستغَّن عنهالذي يُ )الفارَغ( يعين 
 ،  ومَسرونقاشٍ  رٍ واحمن 

 وكالٍم مع األسرِة واألصدقاِء وزمالِء العمل، 
 واملطعم،يف الطريِق والسوِق 

   ويف املكتِب والبيِت واملدرسة... 
 منها!  ى النافعُ كم يبقَ   وانظرْ 

   انفًعا،منها  إال القليلَ  دُ قد ال جت
 من عمرك،  مَضىوالباقي 

 عليك. بَ تِ وكُ 
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 وإذا أضفَت إىل هذه العمليِة )االستماَع( إىل غريَك من مثِل ذلك الكالِم الذي ال فائدَة منه، 
 ك،عرفَت كيف أمضيَت عمر 

 ويف ماذا!
 

 الكتابة،  إذا اشتهيتَ  اكتبْ  •
 القراءة،   واقرأ إذا اشتهيتَ 

 عندما حيلو لك،  وتفكرْ 
 وقتك،   تضيِ عَ  أال   همُّ ملفا

 ااًل. بط   وال تكونَ 
 

 إذا خرجَت من البيِت بدون سبب، •
 فكأنَك تبحُث عن شيٍء يؤنسك،

 وال جتُد ما متأل به فراغك،
 ا،واألمُة تبحُث عمن يُقيُل عثرهت

 ويداوي جراحها،
 ويقوِ ي ضعفها.

 
 إذا كان متوسُط عمِل اإلنساِن مثاّن ساعاٍت يف اليوم،   •

 فماذا خيتاُر لنفسِه يف الساعاِت الباقية؟ 
 لعلَّ أكثرهم جيعلها يف )الرتويح( عن النفس، 

 وما ال يعوُد عليه وعلى جمتمعِه ابلنفع. 
 والرتويُح يكفي ساعَة زماٍن يف اليوِم كلِ ه،

 ِه وفيما أمضاه. سوف ُيسأل كلٌّ يوَم القيامِة عن وقتو 
 

 واألحزان،  يف اآلهاتِ  دخلَ  أجلهِ  بقربِ  املرءُ  إذا شعرَ  •
 إال قلياًل،   لآلخرةِ  ومل أعملْ  كلهُ   آه، مضى العمرُ 
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 آه، ملاذا ظلمت،  
 احلرام،  وملاذا أكلتُ 
 املسكر،   وملاذا شربتُ 
   ، ةضالَّ  إىل مذاهبَ  وملاذا دعوتُ 

 ؟منحرفة أفكارٍ  وراءَ  رفتُ واجن
  ملاذا مل يكْن ديُن هللا يف برانجمي؟

 زوجيت ابحلجاب،  آه، لو أمرتُ 
 وابنيت ابلعفاف،  
 وولدي ابلصالة،  

 ماِل يف اخلريات.. صرفُت و 
 آه.  وألفُ  ،آه

 
 اي بن 

 
 كنُت مثلَك اي بين ،  •

 أهلو، وأجوُب الشوارَع واألزقَّة، 
 وأسهُر مع األصدقاء، 

 ن أحٌد ينهاّن عن ذلك ويوجِ هين إىل ما هو أرشد منه، وما كا
 ولو َتبعُت العلَم يف فتوَّيت وشبايب، 

 لكان ِل شأٌن آخر... 
يَة يف شبابك،   فال تلْم أابَك إذا طلَب منَك اجلدِ 

 ونصحَك مبتابعِة العلِم وأهله، 
 فإنه خرٌي لك، 
 وأرَضى لربِ ك، 

 وأنفُع جملتمعك. 
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 صغريي،  إىل مىت تلهو اي •

 وال تذكُر املوَت والبلى؟
 أغرَّتَك حياُة الرتِف والنعيم؟

 أما تنظُر حواليك؟
 أما ترى أطفاالً رضًَّعا ميوتون؟

 وفتيااًن يف عمِر الزهوِر يقضون؟
 وشبااًب أقوايَء يغيبون؟

 ماتوا فجأًة دوَن وداع..
 لوَن حياًة طويلًة.. هبيجة..وكانوا حيلمون مثلك.. ويتخيَّ 

 ستعدًّا اي ولدي، قبَل أن يفجأَك ما ال تريُد أن تفكَر فيه.كْن م
 
 اي بين، •

 إذا رأيَت شَغًبا، 
 هرًجا ومرًجا، 

 ال يُعرُف فيه الظاملُ من املظلوم،
 فال يدفعنََّك حبُّ االستطالِع إىل الدخوِل يف وسطِه لرتى ما فيه،

 وابله،لئال ينالَك شيٌء من 
 ي،بل قْف على طَرٍف واعرْف ما جير 

 أو اسأْل ماذا جرى،
 وتعوَّْذ ابهلل من الفنت،

 ما ظهَر منها وما بَطن.
 
 اي بين ،  •

 تعلَّْم أْن تصلَي السنَن الرواتب،
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 روِ ْض أعضاَء جسمَك على ذلك لئال يصعَب ذلك عليك عند الكب،
 فهناك كثرٌي ممن كبوا ال يصلون السنَن أصاًل، 

 هنم مل يتعلَّموها يف الصغر!أل
 زيُد احلسنات، وإهنا لت

 وتكرِ ُس االقتداَء برسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم،
 وجتُب الصلواِت املفروضة،

 فإذا مل تؤدِ ها بشكٍل جيٍد أكملتها السنن.
 
 اي بين،   •

رًا ملن هو أكُب منك،   كْن مقدِ 
 وانظْر إليه نظرَة َمن سبقَك إىل حسناٍت كثرية،  

 وانتهْز فرصًة تساعدُه فيها، 
 ازعُه عند ابٍب يدخل، ال تن

 وال ترفْع صوتَك على صوته،  
 وكلِ مُه بكلِ  أدٍب واحرتام، 

 حىت يدعَو لك،  
 ولوالدَك الذي أدَّبك.

 
 اي بين،  •

 ضْع يدَك على قلبَك حىت ال تغلبَك العاطفة،
 واقعَك جيًدا حىت تعرَف موضَع كلمتَك وموطئ قدمك، وتعرَّفْ 

 وارفْع رأسَك عالًيا فإنَك مسلم،
 ونبيَُّك حممٌد صلى هللا عليه وسلم،

 نيبُّ الرِحة، 
 وقائُد اإلنسانيِة كلها، 
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 من آمَن به وعمَل بوصاايُه جنا،
 ومن عصاُه وكفَر به خاَب وخسر.

 
 اي بين،  •

 احلالُل يُغين عن احلرام،
 َك وَمشرِبَك وهلوك،يف مأكلِ 

ُة والعافيُة والفائدة،   ويف احلالِل اللذَّ
  واملضرَُّة واخلسارة،ويف احلراِم اللذَّةُ 

 والعاقُل يوازُن ويرجِ ح. 
 

 اي بين،  •
 اإلسالُم يريُد لك عقالً سليًما،  

 وفكرًا انضًجا،  
 ونفًسا نقية،  
 وذهًنا يقظًا،  

 ولذلك حرََّم عليك اخلمَر واملخدِ رات، 
 حىت ال تفقَد عقلَك حلظًة واحدة.  

 إنه اإلسالُم العظيم،  
 ديُنَك اي بين،  

 العقَل حقيقًة ال ادِ عاء،   الذي ُيكرمُ 
 فيحافُظ عليه، 

يه،    وينمِ 
 ويوجِ هُه إىل حيث اخلرُي وسعادُة البشر،

 فكْن أهالً لذلك.
 
 اي بين،  •
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 ابإلعالِم املضلِ ِل والدعاايِت الكاذبِة والشائعاِت املغرضة، امتألِت احلياةُ 
 فال تستقي علمَك إال من َمعٍّي صاف، 

 قناٍة صادقة، وال تثقِ ْف نفسَك إال من 
 ووسيلٍة هادفة، 

 وال جتلْس إال إىل عامٍل عامل،
 ورفقٍة خملصة،

 وكْن ضمن خليٍَّة ُتصلُح وال تُفسد،
 وَتصدُق وال َتكذب،

 وتُعلِ ُم الناَس العلَم النافع،
 وتزوِ دهم ابلثقافِة الصحيحة،

 وتنشُر احلقَّ احملض،
 وإنَك بذلك تكوُن مصلًحا.  

 
 اي بين،   •

 مالئَك من الشباب،كْن قدوًة لز 
 حتثُّهم على اخلري،

 وحتبَُّب إليهم فعَل املكرمات،
 وحاوْل أن تقلِ َل من عبثهم،

 ومن أحاديثهم اليت ال تنتهي،
 تعليقاهتم ونكاهتم، ومن

 واستهزائهم أبساتذٍة وزمالَء هلم، 
 ومن لعبهم الطويِل واملكرر،

 وأرشدهم ليعوِ ضوا ذلك مبا ينفعهم،
 وِر جمالَس علم،من مطالعٍة أو حض
 فهذا أواُن الطلب،
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 ومرحلٌة ال تعوَّض.
 فإذا نصحتهم وذكَّرهتم،
 وصبَت على تعليقاهتم،

 وعلى مهزِهم وملزهم،
 وحلمَت عن أخطائهم،

 ،سرتَى أهنم حيرتمونك وجيلُّونك 
 ويرجعون إليك يف حلِ  مشكالهتم، 

 ويعتبونَك مرجًعا وقدوًة هلم.
 

 اي بين،   •
 ما هي، صحتَك لن تبَقى ك

 انظْر إىل أبيك كيف تتواىَل عليه األمراض، 
 فما إن يرتكُه مرٌض حىت يتهجََّم عليه مرٌض آخر. 

 يُرضي ربَّك،  فاغتنْم صحَّتَك فيما 
 من طلِب علم، 
 أو عمٍل صاحل،  

 أو خدمٍة للمسلمّي،  
 قبَل أن تقَع فريسًة ألمراٍض لن تقدَر خالهلا على إجناِز أعمال.

 
 اي بين،   •
 غصًنا مورقًا تَنبُت عليه الزهور،   كنْ 

 يشمُّك الناُس فيحمدونك، 
 وال تكن شوًكا جترُح الناَس بلسانك، 

 وتؤذيهم بيديك. 
 
 ،  اي بين •
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 كْن فعالً أكثَر من كونَك قواًل، 
 فقد تعَب الناُس وملُّوا من الكالِم بعدما كثَر وفاض،  

 وصاَر نظرهم فيما يعملون، 
 ويقينهم فيما يرون.  

 
 بين،   اي •

 أتقِن اخلطَّ وتفنَّْن فيه،  
 فإنه مجاٌل وإبداع،  

 وهوايٌة وذوق،  
 يوضِ ُح مقصودك،  

 ويؤنسَك إذا كنَت وحدك.
 
 ايبين،  •

 إذا غضضَت من صوتك،
 ومل تتكلْم إال عند الضرورة،

 وإذا تكلمَت فبهدوٍء وميزان، 
 فإنه دليُل عقٍل وعلٍم وتواضع،
 فهنيًئا لَك هذا اخلُلُق العاِل.

 
 اي بين،  •

 أطِع هللا وكْن على بصرية، 
 فإنه ال يعصيِه إال كافٌر أو مستكٌب أو فاسق،

 فاستغفِر هللَا وُعْد إليه، وإذا عصيَت عن جهٍل 
 فإنه يقبُل توبَة عبادِه املخطئّي ويغفُر هلم.
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 اي بين،  •
 اقرأ القرآَن وافهمه، 

 ليكوَن ميزااًن لَك تزُن به كالَم الناس، 
  به، فما وافَقُه أخذتَ 
 وما مل يكْن تركته، 

 فإذا مل تفهِم القرآَن مل تعرْف ما وافَقُه وما خالفه. 
 
 اي بين،   •

 استعدَّ لالمتحاِن األكِب يوَم القيامة،
 وإن كلَّ امتحاانِتَك اليت قدَّمتها يف مراحِل دراسِتَك ال تساوي حلظًة منه، 

 إال من يسََّرُه هللا عليه،
 فعفا عنه وجتاوز،

 من عفا عن الناِس جديٌر أبْن يعفَو هللا عنه.واعلْم أن 
 
 اي بين،  •

 إذا جانبَك الصواُب فال تزدْد جهالً، 
 أبْن تصرَّ على الباطِل وجتادَل بغرِي علم،

 ولكْن ارجْع إىل احلق،
 فإن الرجوَع إىل احلقِ  من شيِم الفضالِء واألوَّابّي.

 
 اي بين،  •

 من صفاِت املؤمِن أنه ال يقبُل الظلم،
 صفاتِه أيًضا احلِلُم والصب،ومن 

 ليوازَن شأنُه يف ظرفِه وُيصدَر قراره، 
 بعد االهتداِء هبدي هللا ورسوله:  
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 مىت حيلم،
 ومىت يصب،

 ومىت يدفُع الظلَم عن نفسه.
 
 اي بين،  •

 الوجُه اآلخُر للمعروِف أنه غلٌّ وعبودية،
 فكْن عصاميًّا وال حتوْج نفسَك إىل أحد،

 ك، واصْب فإنه أفضُل ل
 فإن َمن قدََّم لك معروفًا صرَت كالعبِد له،

 تطاوُعَك نفُسَك على ختطئتِه من بعُد ولو كان خطؤُه ظاهرًا، وقد ال 
 حياًء من معروفِه معك!

 
 اي بين،  •

 إذا أعطيَت حريًة كاملًة لعقِلَك فلَت منك،
 فأخطأَ وأضرَّ ورمبا أهَلك،
 ولكن أعطِه مسافًة طيبة، 

 طعيُّ الثبوِت والداللِة فأسكته، فإذا كان هناك وحٌي ق
 وإذا مل يكن،

 فلينطلق،
 ولكن حبدوٍد أيًضا،

 فإن هناك قواعَد متفًقا عليها بّي أهِل كلِ  علٍم وفن ،
 َمن جتاوزها مل يُلَتفْت إىل كالمه، 

 ومن جتاهلها مل يُنظَْر إليه على أنه عاقٌل سوي ، 
 أو ُمدرٌك فاهم.
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 اي بين،  •
 َك معهم،اعرِف الناَس من تعاملِ 

 وصنِ فهم كما صنَّفهم القرآن، 
 وكافر،بّي مسلٍم 

 ومؤمٍن ومنافق،
 ،  وصديٍق وعدو 

 وجماهٍد ومتخلِ ف،
 وصادٍق وكاذب.. 

 

 اي بين،  •
 جنـَُّتَك يف الدنيا والداك، 

 فهما ابابن مفتوحاِن لَك إىل جن اِت هللا، 
 فأِطعهما وال تعقَّهما ليسمحا لَك ابلدخوِل من اببيهما، 

 َت أُغِلَق الباابن، فإذا ما
  مفتوحة، وتبَقى أبواٌب أخرى من رِحِة هللا

 وهللا أعلُم من أيِ  أبواِب الرِحِة يكوُن دخوُلَك إىل جنَّته، 
 إذا كنَت من أهلها.

 
 اي بين،   •

 سيارتَك ال تفهم، 
 فال تكْن مثلها، 

 ولكْن ُقدها بذوٍق وعقٍل وحكمة، 
 وال تفر ِْط فيها وال هتملها، 

 فإهنا مال، 
 املاُل أمانٌة عند املسلم.و 
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 اي بين،  •
 تفهُم مين أمورًا بسرعة،أراَك 

 وأخرى أجهُد نفسي معَك فال تتقبلها، 
 وال تتفاعُل معها،

 فلعلك وضعَت حاجزًا أماَم عقلَك لئال تسمَع ما سبقْت لك نظرٌة فيه، 
 وإن عليك أن تفتَح ذهنَك وتتقبََّل النصيحة، 

 فإنه خرٌي لك. 
 
 اي بين،   •

 ك، لو مألُت صفحاِت احلياِة وجداوهلا نصائَح ل وددُت 
 وعندما أراَك جاًدا أتخُذ هبا،  

 أو ببعضها،  
 ينشرُح الصدُر مين وينفتُح القلب، 

 وأعلُم أّن أقطُف مثارًا زرعتها،  
 أنبتها هللا بفضلِه ورعايته. 

 

 اي بنت 
 

 اي بنيت،  •
 لواؤِك التوحيُد فال تقلِ دي صنائَع الكفر، 

 املوضة، إىل العفاِف وليس اللهاَث وراَء  ونداُء دينكِ 
 ويُظلُِّك مساٌء فال جتعليِه أرًضا، 

 واشكري نعمَة ربِ ِك قبل أن تصرَي نقمة. 
 

 اي بنيت،  •
 الناُس خمدَّرون من فتنِة الدنيا، 
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 مأخوذون جبماهلا وزينتها، 
 مسلوبون من سكرهتا،

 غارقون يف مخرهتا، 
 فكوّن يقظًة أنِت،
  به الناس،وال تغرت ي مبا اغرتَّ 
 نِك وعفافك،حىت ال ُتسَليب إميا

 وكوّن دليالً ملن أراَد النجاة، 
 ونبًضا لقلوٍب ميتة،

 ومفتاًحا لعيوٍن مغلقة،
 وجالًء لنفوٍس كاسدٍة من زخِم الدنيا. 

 
 اي بنيت،  •

 كوّن عاقلًة حكيمة، 
 فقد ُعرفِت النساُء بفيِض العاطفة،  

 فتفكري وأتّنَّ قبل أن تتصريف،
  عاطفتِك حجااًب أماَم عقلك،وال تكنْ 

 يكْن حبُِّك وحناُنِك سبًبا لتفلُِّت أوالدك. وال
 

 اي بنيت،  •
 أنِت َمدَرسٌة وأكُب من ُمدر ِسة، 

  ساعة،فأنِت مع أوالدِك يف كلِ  يوٍم ويف كل ِ 
 تربينهم وتؤدِ بينهم يف معظِم تصرُّفاهتم،

 وتعلِ مينهم آداَب اإلسالِم ونظرَتُه إىل احلياة،  
 قبَل أن ينطلقوا إىل عامٍل أرحَب من أسرهتم الصغرية،

 فإذا أحسنِت يف تربيتِك عرَف أوالُدِك كيف يتصرَّفون، 
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 وإذا كنِت كسولًة مهملًة فقدِت راحَة أعزِ  أهلِك وأحبابك،
 ويصرُي أوالدِك عبًئا وغمًّا لِك طواَل عمرك.

 
 بنيت،   اي •

 ،  ليس كلُّ ما تقولُه صديقتِك صحيًحا وبلسًما
 ثقي بكالِم والديِك ونصائحهما أكثَر منها،  

 فإن خبهتما ومعرفتهما بِك أكثر،  
 وشفقتهما وحرصهما عليِك أكثر،

 وحناهنما ورعايتهما لِك أكثر.
 

 اي بنيت،   •
 اسرتي جسدِك حىت ال يقَع عليه الذابب،  

 بة،  فإن أعَّي الذائِب ملته
 عليها،  تدوُر يف حماجرها ابحثًة عم ا يوافقها لتسقَط 

 ونفوُسهم دنيئة،  
 ال تتورَُّع عن جرمية،  

 وأايديهم قذرة،  
    ال تتعاَف عن جناسٍة أو حرام.

 اللهم عافنا.
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