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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 مقدمة
 

وعلى اآللِّ والصحبِّ أمجع،  احلمُد هلل العلي ِّ األعلى، والصالُة والسالُم على الرسولِّ األكرم،
 وكل ِّ من آمَن وأفلح، وبعد:

جاَد هبا جمموعاٍت أخرى قدَّمتها، د بع والسوانح، هذه نسماُت ربيٍع جديٍد من اخلواطرِّ 
ا فيض، فوضعتُ أن ت كادت  حىت   ت  سالفالفكُر  ، واقتصرُت لئال  تثقَل على القارئ هلا حدًّ

 ( فقرة.500، فيكوُن جمموعها حنو )( فقرات5، يف كل ِّ حلقٍة )( حلقةٍ 100) منها على
جمالِّ الثقافةِّ اإلسالمية،  يف اجتمعت  لكنها اطرِّ عامة، و وقد تنوعت يف موضوعاهتا، كشأنِّ اخل

واألدُب والتفكُر والتدبر، ، والتذكرُي والتنبيه، التعليُم والرتبيةو وغلَب عليها النصُح والوصية، 
التفقهِّ يف واحلثُّ على د، والتحذيُر من الفنتِّ واملكائوالتذكرُي ابلواجبِّ واملسؤولية، واخلُلق، 
،  وبياُن احلق ِّ والباطل، اجملتمع، النفسِّ و وإصالُح ، بادرةلطاعةِّ وامللزوُم االدين، و  واخلريِّ والشر 

 والثوابِّ والعقاب.. مبا تيسَّر.

وتتقارب،  لتتوافقَ  وألَّفُت بني أخواهتا،فجمعُت بني موضوعاهتا، ة، وكانت قد نزلت متفرق
ى لعرتبتها ، و جمموعاهتا املوضوعيَة يف عناويَن جامعة وجعلتُ عند قراءهتا، وجترَي يف سالسٍة 

 الوصوُل إليها. حروفِّ املعجم، ليسهلَ 
 الذي أعاَن  ، واحلمُد هلل حيرمين أجرهال  فَع هبا، وخاصًة شباَب األمة، وأ أدعو هللا تعاىل أن ين

 . ويسَّر
 

 حممد خري يوسف
   هـ 1438شوال 
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 العظيمهللا 
 

 تبارَك ربُّنا وجلَّت  قدرته!  •
 مجعت  صفاتُه بني العظمةِّ والرمحة، 

 حلِّلمِّ والكربايء،  اوبني
 وبني اللطفِّ واجلربوت، 
 وبني القهرِّ والعزةِّ والود ،  

 وبني العفوِّ والنتقام، 
 وبني املنعِّ والعطاء. 

 وهو العدُل يف كل ِّ ذلك.
 

 شؤونهِّ مل يَعصهِّ إل قلياًل،من تذكََّر عظمَة هللاِّ تعاىَل يف كل ِّ  •
 وإل ما كان من اللَمم،

  اخلالُق العظيم،اللهم إين َأشَهُد أنكَ 
 ربُّ كل ِّ شيٍء ومليُكه،

 وخالقُه ومدب ِّرُه ومصر ِّفُه،
 اللهم فاهدان وثب ِّتنا على صراطَِّك املستقيم،

 واغفر  لنا ما فرَّطنا.
 

 اي أيها الناُس اعبدوا ربَّكم، •
 اخلالُق الرازق، فهو 

 احمليي املميت،
 بدوهنما،القادُر على منعِّ املاءِّ والطعامِّ عنكم ول حياَة لكم 
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 ويقبُض أرواَحكم مىت ما شاَء ول قدرَة لكم على رد ِّه،
 وأنتم عبيد، 

 مل أتتوا إىل احلياةِّ بقدرٍة منكم وحرية،
 ولن تَبُقوا أحياَء كما تريدون،

 ، فأنتم يف قبضةِّ الرب ِّ العظيم
 يفعُل بكم ما يشاء.

 
 واالمتحان  االبتالء

 
 البتالءُ حق ، •

 وهو الختبار،
َ م  املرءِّ وقوَّته، َدى إميانِّ ليتبنيَّ

 وصمودهِّ يف وجهِّ عواصفِّ الدنيا،
 ويف أثناءِّ األفراحِّ واألتراح، 

 والفقرِّ والغََن.
 وهناك كثرٌي من الناسِّ ل يثبتون،

 فيضعفون أماَم اإلغراءات،
 وتتقاذفهم األهواءُ والشهوات،

 فيؤثِّرون مصاحلهم الشخصيَة على املبادئ والقيم. 
 

 دنيا،امتحاٍن يف هذه الإذا عرفَت أنك يف  •
 فإن المتحاانتِّ ل ختلو من صعوبة،

 بل هو الغالُب عليها،
 وحيتاُج األمُر إىل بذلِّ اجلهدِّ لتنجَح وتتجاوَز العقباتِّ حىت تصَل إىل مستقبٍل طيب،

 لك هو أمُر املسلمِّ يف حياتهِّ الدنيا،وكذ
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 ورجاءِّ اآلخرة.
 

م، •  لو امتدَّ األماُن ابلناسِّ لنُسوا رهبَّ
 ولكنَّ هللا يبتلي ابخلوفِّ واجلوعِّ ونقصِّ الثمراتِّ ليتفكروا ويتذكَّروا، 

 وليعَلموا أن هناك رابًّ يتصرَُّف يف الكون،
 يعطي من يشاءُ ومينُع آخرين.

 
 الفقرِّ مل َيسَلم  من املرض،َمن سلَم من  •

 ومن سلَم من املرضِّ مل يسَلم  من اخلوف،
 ظلمِّ واإلزعاج،ومن سلَم من اخلوفِّ مل يسَلم  من ال

 وهكذا...،
 ل بدَّ أن مُيتَحَن املرُء يف احلياةِّ الدنيا،

ا،  بتقلُّباتِّ أحواهلِّ
 وصورِّها وأشكاهلا،

 لتهزَّ نفَسُه وحتر َِّك فكره،
 حسَُّه من عادٍة نشأ عليها حىت قيَّدته،وتوقَظ 

 ليتفكََّر ويعترب،
َص هللا ما يف قلبهِّ من إميان،  وليمح ِّ

 قوًة وضعًفا،
  من عدمه،اتً وثب

 وليعرَف شكرَُه من كفره،
 وجد ِّيَتُه يف دينهِّ من لمبالته.
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 واآلداب األخالق
 

 اخلُلُق اجلميُل يدلُّ على مجالِّ النفس، •
 القلب،وصفاءِّ 

 ونقاءِّ السريرة،
ُل هللاُ به اجلنَة بعد تقواه،  ولذلك فهو أكثُر ما يُدخِّ

 قاَل عليه الصالُة والسالم: 
خِّ "  ". تقَوى هللاِّ وُحسُن اخلُلقُل الناَس اجلنةَ أكثُر ما يُد 

 (. 977)السلسلة الصحيحة 
 

 األخالُق تتفاضُل بني الناس، •
 آخرين،يعين أن بعَضهم يتميُز أبخالٍق دون 

 حىت تكتمَل جوانُب العملِّ والتسخريِّ يف حياةِّ اإلنسان،
 ويكوُن ذلك اختبارًا هلم أيًضا،

 هذه األخالق، لينظَر هللاُ يف صنيعِّ َمن وهَب هلم
 وهل استعملوها يف حق ِّها؟

 
×××     ×××     ××× 

 
 احلياءُ من هللا يدفُعَك إىل الستقامةِّ يف دينهِّ وعدمِّ معصيته،  •

 واحلياءُ من الناسِّ يدفُعَك إىل التعاملِّ معهم ابلستقامةِّ واخلُلقِّ الرفيع، 
 وعدمِّ ظلمهم أو الضررِّ هبم. 

 

 ياًل قبَل أن تقوَل أو تتصرف، التحلي ابلصربِّ يعين أن تفكَر طو  •
 فإن التفكَر مينُحَك املزيَد من الوقتِّ لتتصرَف بشكٍل أفضل،
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 وأنت غاضٌب أو يف عجلٍة من أمرك،حىت ل تؤذَي نفسَك أو اآلخرين 
 وحىت ل تزيَد األموَر سوءًا.

 وقد يقوُدَك تفكريَُك إىل أن السكوَت أفضل، 
 فتصرُب ول تقوُل شيئًا!

 
 ى ابلقليلِّ لنفسهِّ فهو من نوادرِّ الزمان، كثريِّ واكتفَ من جاَد ابل •

 من املؤثِّرين على أنفسهم حبق .
 كانت كذلك،وأمُّنا عائشُة رضَي هللا عنها  

 بل ما كانت متسُك شيئًا لنفسها،
 توزُع ما أيتيها كما تتسلَّمه!
 وأخُتها أمساُء كانت كذلك!

 
 مسٌة للمؤمن؛  التواضعُ  •

  صفٌة هلل وحده، ألنه يعرُف أن الكربايءَ 
 وأن ما أويَت من علٍم وقوٍة فمنه وحده، 

 وهي حمدودٌة ل مطلقة، 
 منه مىت شاء.وأنه سبحانه قادٌر على نزعها 

 
 البتسامُة ل تعر ُِّضَك للخطر، •

 بل حتلُّ مشكالت،
 وتزيُل طبقاٍت من الكرهِّ والعداوات.

 وتُلِّنُي قلواًب كانت غاضبًة عليك.
 فهرار،أما العبوُس والك

 فيزيُد من بُعدَِّك عن الناس،
 ومن بُغضِّهم لك.
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 إماطُة األذى عن الطريقِّ من اإلميان؛  •

 األَذى قلبُه معمٌَّر ابإلميان،ألن الذي مييُط 
 حيبُّ اخلرَي لآلخرين كما حيبُّ لنفسه، 

 ول حيبُّ أن يتأذَّوا كما ل حيبُّ هو أن يتأذَّى. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ُه فاحذرُه، من عرفَت كذب •
 فإن بني الكذبِّ واحلق ِّ عداوة،

 وإن الكاذَب عدوٌّ للصادق، 
 َيصُدُقَك ويَنصُحَك ويرجو لَك اخلري.فليس هو بصاحبَِّك الذي 

 
َم إىل أخيهِّ بعذٍر وهو يعلُم أنه غرُي معذور،  •  من تقدَّ

 فإن هللاَ أعلُم به إذا عمَل سوءًا وقاَل إنه اضطُرَّ إليه،  
 نفسه، فال يضحك  على 

 ،  ول يكذب 
 فإن هللا مطَّلٌع على سرائرِّ النفوس، 

 وما ختفي الصدور.
 

 ؟ هل حُيَسُد املريض •
 نعم! هناك من حيسُد بعَض املعوَّقني واملبتلني ابألمراضِّ املزمنة،

 مليزاٍت تعطيهم الدولة،
 لظروفهم الصعبة، 

 ولعدمِّ قدرهتم على القيامِّ بوظائفهم كل ِّها،
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 اسديهم،فال انمت  أعنُي ح
 ول َيعلموا أهنم مرَضى أيًضا.

 
 قلبهِّ على إخوانهِّ املسلمني!كم أشفُق على هذا الذي حيمُل أحقاًدا وأضغااًن يف  •

 أحسبُه مريًضا! 
 إنه حيمُل نفًسا قلقًة مثقَّلًة ابهلمومِّ واألكدار.

 كيف ميشي حتت هذه األثقال؟
 وكيف تطيُب نفسُه ويتمتُع يف احلياةِّ مع هذه األمحال؟

 لو خفََّف عن نفسهِّ منها،
 فإنه لن خيسَر شيئًا، 

 لن يدفَع فلًسا،
 النفس،وسريَى خفًَّة يف 

 ووجًها طلًقا،
 بعد أن كان أسوَد عبوًسا مكفهرًّا.

 
•  ،  من عيوبِّ الشخصيةِّ األنَفُة والكِّرب 

 وهو حبُّ النفس،
 واإلعجاُب ابلشخصية، 
 والتعايل على اآلخرين،
 ،  وإنَّ مثَل هذا ل حُيَب 

َ يَرى نفَسُه فوق اآلخرين ول جيتمُع هبم أنَفة،  وكما أن املتكرب ِّ
 تعاملون معه،فكذلك الناُس ي

 فال ينظرون إليه إل من زوااي عيوهنم، 
 استحقارًا له أو شفقًة عليه،

 وقد ل يسل ِّمون عليه،
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 ول جيلسون إليه. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 جاءين ضيًفا، •
 مث ألَقى عليَّ حماضرة،

 ان ساكت، أو 
 إل ما كان من موافقٍة أو ترحيب،
 اجلملةِّ ويسكت،وكان أحيااًن يتكلُم ويقوُل نصَف 

 ألكملها له.
 واستمرَّ على هذا املنوالِّ حىت آخرِّ حماضرته،

 وأان أكمُل كالمُه أحيااًن،
 وأسكُت أخرى. 

 لقد كان حياضُر يف اجلامعة،
 فنقَل جتربَتُه )العلميَة( إيل ، 

 ي،ورمبا إىل غري 
 وأخَشى أن يكوَن هذا دأبَُه مع أولدهِّ وأم ِّ عياله، 

 حُيَسدون عليها!فيكونون يف حاٍل ل 
 

 هناك من ل حيلو له العمُل إل إذا أحدَث ضجيًجا! •
 فريمي بدَل أن يضع،

 ويصرُخ بدَل أن يهمس،
!  ويسرُع بدَل أن يتأَّنَّ

 فهال  راَعى شعوَر اآلخرين،
 اآلخرين؟  طريقتهِّ هذه فإهنا تزعُج وعلَم أنه إذا كان يرتُح يف
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 األخوَّة والصداقة
 

 القدمُي ل يُنَسى، الصديُق  •
 ولكن  بعد فراقِّ سنواٍت يتفاجأ بعُضهم ابألفكارِّ اجلديدةِّ اليت طرأت  على اآلخر!

ا عن بعضهم البعض!  ويرون بعد هذا أهنم صاروا بعيدين جدًّ
 د،فاملبادئ واألفكاُر هي اليت تقر ُِّب أو تبع ِّ 

 وليستِّ األوطاُن واألرواُح واألجساُد وحَدها،
 به ورك َِّب فيها. بل مبا تشرَّبت  

 
 الصداقُة ليست  مبأمٍن عن العاهاتِّ أو الضرابت، •

 بل العطُل إليها أسرع،
 إذا مل يكن  بناؤها على تفاهٍم أخويٍ  عقدي،

 وما عدا ذلك فالختالُف فيها وارد،
 حلسد، أو منيمة، أو مصاحل،

 تدُّ القطيعُة فتنقلُب الصداقُة إىل عداوة! تش وقد
 

 اإلدارة 
 

 عليَك أن تفر َِّق بني األمورِّ املهمةِّ والثانويةِّ يف حياتك، •
 وأتكد  من أن هذه األخريَة اثنويٌة حقًّا،
 ول أتثرَي هلا على واقعَِّك أو مستقبلك،

 فإهنا ل حتَظى ابهتمامك،
 وقد تنساها بعد حنٍي ول تعوُد إليها.

 
 من ظنَّ أن اإلدارَة قراءٌة وامتحاٌن فقط،  •
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 سقَط يف أولِّ جتربٍة له! 
 إهنا خربٌة وحنكٌة وسياسة، 

 وعزٌم وأخالٌق ومداراة، 
 لكنَّ القراءَة تزيُدَك معرفًة هبا، 

 وحتيُطَك بتجاربِّ اآلخرين وطرقِّ جناحهم فيها.
 

 مسؤول، •
ثَُه على اكان إذا أخطأ أحٌد عندُه ذهَب إليه   نفراد،وحدَّ

 وتكلََّم معه هبدوء،
 وعاتَبُه بلطف.

 وهكذا جنَح يف إدارته، 
 دون أن يتذمََّر منه أحد، 

 بل كان حمبواًب وحمرتًما عند اجلميع.
 

 األدب
 

 من ملَح يف نفسهِّ حبًّا لألدبِّ فال أبس، •
 ولكن ل يتخذُه أساًسا،

 األساس،فالعلوُم الشرعيُة ومعرفُة الواجباتِّ هي 
 ُر وعواطف، إنساينٌّ ومشاعواألدُب نَفٌس 

 ووسيلٌة ميكُن تقوميها وتسديدها لرتتقَي ابلنفوسِّ إىل حياٍة ثقافيٍة أفضل،
 وإىل معرفٍة أنَقى ومفاهيَم أطيب. 

 
 اهتماُم األدبِّ ابلعاطفةِّ أكثر، •

 بل هي الغالب، 
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 وهي جزءٌ مهمٌّ من تركيبةِّ اإلنسان، 
 عقله،وكثريًا ما تؤثُر على 
 حياته.وتوجهُه يف مسريةِّ 

 وإذا مل توجَّه  هذه العاطفُة ابلدينِّ والعقل،
 أفسدت  حياته.

 
 األديُب املسلُم جيذُب القر اَء إىل أدبهِّ حبسنِّ أسلوبه،   •

 وينقلهم إىل عواملَ رحبٍة بسعةِّ معارفهِّ وتنوعِّ معلوماته، 
 وحيب ُِّب إليهم اإلسالَم يف عظمتهِّ ومساحةِّ مبادئهِّ وروعةِّ آدابهِّ وأخالقه، 

  هذا كما يفعلُه آخرون يف ختصصاٍت أخرى هلم. علُ يف
 ويرى األديُب امللتزُم ذلك واجَبُه ألن اإلسالَم رسالتُه األُوىَل يف احلياة،

 ينبغي أن يبل ِّغه، ف
 ويعقَد له أفضَل أوقاته، 

 وأبدَع اهتماماته.
  

 األدُب يعد ُِّل مزاجَك إىل األفضلِّ إذا كان هذا األدُب فاضاًل، •
 لمِّ إل أدٌب إسالميٌّ تربويٌّ هادف، بنفسِّ املسول يليُق 

 يوافُق ما أمَر به هللا ورسوله،
 من ثقافٍة وأدٍب وُخلق،
 ٍت على املبدأ،وصفاٍء يف العقيدٍة وثبا

 وبعٍد عن الفاحشةِّ واملنكر.
 

 من رضَي أبدبِّ قوٍم فقد نزَل يف ساحتهم، •
 وحاَم حوهلم،

 وصاَر جارًا هلم،
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 وشرَب من ساقيتهم،
 هَبم نتاُج أفكارهم وعواطفهم، أد فإن

 وعزَُّة املؤمنِّ يف دينه،
 وأدبُه هو أدُب أهلِّ دينه، 

 وليس أدَب الغرابءِّ عنه.
 

 الذي خارَج املعركةِّ ليس كالذي بداخلها،يقولون إن  •
 ولذلك َيكثُر كالمه: ملاذا فعلتم كذا ومل تفعلوا كذا؟

 ولو أنه كان بداخلها ملا فعَل إل ما فعلوا.
 قُد األدب،ُه انومثل

 تراُه ذا نَفٍس طويٍل يف الكالمِّ على نثٍر أو شعر،
 ولو أنه كتَب أو نظَم ملا سلَم من نقد!

 وقس  على ذلك. 
 

 اإلرادة 
 

 ول يصنُع العزمية.  اخلطيُب يُلهُب العاطفةَ  •
 العاطفُة قد ختبو بعد قليل،
 والعزميُة تبَقى هي األصل،

 َة إىل فعل.فهي اإلرادُة اليت حتو ُِّل العاطف
 والذي يقو ِّي اإلرادَة أو ُيضعُفها هو اإلمياُن ابملبدأ قوًة أو ضعًفا.

 
 إرشاد وتذكري

 
 الوعظِّ واختصارُه خشيَة املللِّ مندوٌب إليه، اإلقالُل من  •
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 أما الكتابُة فتختلف،
 فأنت تكتُب ول جتابُه به الناس، 

 بل هم يتعرَّضون له، 
 وأيخذون منه ما يشاؤون،

 ريدون.وقَت ما ي
 

×××     ×××     ××× 
 

 ليتفكرِّ املسلُم حبياته،  •
 والفرتاتِّ اليت مرَّ هبا،

 والتجاربِّ اليت كابدها،
 والتقلباتِّ اليت عايشها،

 وأايمِّ الغضبِّ والرضا، 
 والسلمِّ واحلرب، 

 والسجنِّ واحلرية، 
 واخلوفِّ واألمن،
 والعملِّ والبطالة،
 واملرضِّ والصحة، 

 لى اإلميانِّ مع كل ِّ هذا!وليحمدِّ هللا على الثباتِّ ع
 

 ساعاُت الدنيا تنقضي، •
 يف حقٍ  وابطل،
،  ويف خرٍي وشر 

 ويف سعادٍة وشقاء.
 فاحرص  على أن تكوَن من أصحابِّ السعادة،
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 وتعوَّذ  ابهلل من الشقاءِّ واألشقياء.
 
 من متتَع بعقلهِّ مل يرمِّ بنفسهِّ إىل النار.  •

 ولكن ما أكثَر من يلعبون هبا! 
 يه أعماهلم السيئة، مبا تؤدي إلول أيهبون 

 إليثارِّ شهوة، 
 أو ماٍل حرام، 

ًة عاجلة،  لني لذَّ  مفض ِّ
 على نعيٍم آجل، 

 يف مستقبٍل آٍت ل حمالة.
 

 بكم َتفدي نفسَك إذا تعرَّضت  للخطر؟  •
 إنك قد َتفديها أبغَلى ما متلك،

 وهي روُحك،
 ففد ِّها من النارِّ قبَل أن حترتق،

 لعملِّ الصاحل، فد ِّها ابلطاعةِّ وا
 فإهنا ُعملُة املؤمنني الصاحلني.

 
 خياُف هللا تعاىل إذا عَصى ندَم وتب،املسلُم الذي  •

 وعمَل صاحلًا،
 وجاهَد نفَسُه لئال يعوَد إىل ذلك الذنبِّ أو غريه،

 وهكذا يبَقى متنبًها حذرًا مراقبًا نفَسُه طواَل عمره،
 ليبتعَد عن الذنوب، 

  النابضِّ ابإلميان.ًكا إىل قلبهِّ احلي ِّ جيَد الشيطاُن مسل ولئال
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 ل يقال: "ل أتسف  على ما فاتَك" عموًما، •
 ولكن  يقال: "ل أتسف  على ما فاتَك من حظوظِّ الدنيا"،

 وأَسف  على تلك األايمِّ اليت عصيَت فيها واحنرفت،
 واندم  على ما فاتَك من األعمالِّ الصاحلةِّ يف الدنيا.

 
 ذا،رَي املسلمني إىل هنبَّه  من خيالُط غليت •

 يقوُل هللا تعاىل لرسولهِّ صلى هللا عليه وسلم:
رُُه فُ ُرطاً } رِّاَن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَم    {َوَل ُتطِّع  َمن  أَغ َفل نَا قَ ل َبُه َعن ذِّك 

 [،28: الكهف]سورة 
 كن  ُمطيًعا للَّذي جعلنا قلَبُه غافالً عن ذكرِّان، أي: ول ت

 ملالِّ والثَّروة، عبادتِّنا ابمشغولً عن 
 طلبُه هواُه مَن الشَّهوات، َع ما يواتَّب

 وكانت  أعمالُه سفًها وَضياًعا، 
 حيُث آثَر اهلَوى على اهلدايةِّ واإلميان.

 )الواضح يف التفسري(.
 

 أمٌر ل تفارقه: ذكُر هللا،  •
 وأمٌر ل تنَسُه: اآلخرة،  

 : أسوًة ابألنبياءِّ عليهم الصالُة والسالم
ارِّ } َرى الدَّ َالَِّصٍة ذِّك  نَاُهم  ِبِّ َلص   { إِّانَّ َأخ 

 [. 46]سورة ص: 
 

 اي من أعجبتُه وسامته، •
 وغرَّتُه نضارته، 
 وأهلتُه شبيبته، 
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 ألمراٍض أو حوادث،كم قَضى من الشبابِّ حتفهم 
 وقد كانوا حيلمون بعمٍر مديد،

 ومستقبٍل واسع.
 املوُت حقٌّ للصغريِّ وللكبري، 

 ل،إمنا هو األج
 الذي يعلمُه هللا وحده،

 فتهيَّأ  ول تغرت ،
 فإن املوَت قد أييت فجأة،

 ول عمَر بعد األجل.
 

 من مل يتَّعظ  ابملوتِّ مل تنفع ُه موعظة. •
 املسلم،املوُت حقٌّ أيها 

 وهو أوُل طريقَِّك إىل اآلخرة،
 حيُث احلساب:

 كِّفٌَّة حتمُل حسناتِّك،
 وأخرى حتمُل سيئاتِّك،

 يزُة عليَك معها،فنفُسَك العز  أيهما رَجَحت  
 فأحسنِّ السريَة يف هذه احلياةِّ الفانية،

 لتسعَد نفُسَك يف احلياةِّ الباقية.
 

 الدنيا ليؤمنوا ويعملوا صاحلًا،األمواُت من الكفارِّ يودُّون لو عادوا إىل  •
 واألمواُت من املسلمني يودُّون لو تبوا من ذنوهبم وزادوا من حسناهتم.

 زلَت فوق األرض،  ا الكافُر ماوها أنت أيه 
 فتفكَّر  واعتربِّ  وآمِّن، 

 وأنت أيها املسلُم جد ِّد  إميانَك وتب  إىل هللا،
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 وزد  من األعمالِّ الصاحلة.
 

 أبعماهلم،  إذا مَضى األولون •
 فبماذا متضي أنت أيها املسلم؟ 

 ألسَت مثَلهم؟ 
 لن أتخَذ معَك درمهًا من كل ِّ ما مجعَته،

  ما لبسَته، ول ثواًب من مجيعِّ 
 ول حىت هويتك،

 فأنَت معروٌف بصحيفتك،
 اليت فيها امُسَك ومجيُع أقوالَِّك وأفعالك.

 
 لن تصحبَك رغباُتك، •

 واحدًة من هواايتك،ولن أتخَذ معَك هوايًة 
 سيؤنُسَك عمُلَك وحَدُه يف احلفرةِّ املظلمة،

 فاخرت  من األعمالِّ ما تريُد أن يكوَن خرَي جليٍس معك.
 

 ك سُتسأُل وحتاَسُب يوَم القيامةِّ عما فرَضُه هللا عليك،فَت أنإذا عر  •
 فأجبِّ اآلن،

 فإنَّ ذلك اليوَم آٍت ل ريَب فيه، 
 مبا فُرَِّض عليَك من جديد. ولن تعوَد إىل الدنيا لتأيتَ 

 والعاقُل يفكُر يف هذا جبد ،
ُل ويسو ِّف،  وغرُي املبايل يؤج ِّ

 وقد ميوُت على هذا!
 

 كانوا يضحكون يف الدنيا كثريًا!   ن يف اآلخرةِّ وقدما أكثَر من يبكو  •
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 وما أكثَر من يشبعون يف اآلخرةِّ وقد كانوا جيوعون ويظمؤون يف الدنيا كثريًا!
 تغرنَّكم املناصُب واألحوال،فال 

 ول حتكموا على الصورِّ واألشكال،
 إمنا هو اإلمياُن والعمُل الصاحل،

 ففيهما النجاة.
 

 قولُه تعاىل: •
  .{َرهب ِِّّم  َغري ُ َمأ ُمونٍ َذاَب إِّنَّ عَ }

 [28: املعارج]سورة 
 ٌد، ذاَب هللاِّ أحول أيَمننَّ عأي: 
 مبالِّغًا يف الطَّاعة،  انولو ك
 ٌد مِّن ذنوٍب عمَلها، لو أحفال خي

 ل؟  دري أيُغَفُر له أمول ي
 )الواضح يف التفسري(

 
×××     ×××     ××× 

 
 ر،تصوَّر  نفسَك واقًفا يوَم احلش •

 تنتظُر أن يُناَدى بَك لُتحاَسب، 
 مث يُقاُل لك:

 ُتظَلم.هذا نتيجُة عملَِّك يف احلياةِّ الدنيا ومل 
 أنَت ما زلَت يف الدنيا أيها املسلم،

 لتعد َِّل مِّن شأنك،
 وتؤوَب إىل رشدك،

 وتقد َِّم احلسَن مِّن عملك،
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َر السوَء من خبيئةِّ نفسك.  وتؤخ ِّ
 

 االستغفار والتوبة
 

 من اخلطأ،  أتسُّفٌ الستغفارُ  •
،  وندٌم على جتاوزِّ احلد 
 وطلٌب للعفوِّ من هللا.

 برتكِّ اخلطأ،والتوبُة تعهٌد 
 وعدمِّ العودةِّ إليه. 

 وهذا كثرٌي يف حياةِّ املسلم،
 وإن مل يطلب  منه أحٌد ذلك،

 فهو حياسُب نفَسُه جبد ،
 ويصحُح خطأُه بنفسه،

 ليكوَن عضًوا انفًعا يف احلياة،
 ل لآلخرين، رَر لنفسهِّ و ل يريُد الض 

 وإذا حَدَث شيءٌ من هذا ندَم وعاَد إىل دائرةِّ احلق.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اسكبِّ الدموَع على الذنوبِّ اليت اقرتفتها،  •
 وعصيَت هبا الربَّ الكرمي،  

 خالَقَك ورازَقك، 
 وحماسَبَك يوَم الدين، 

 عسى أن يتقبََّل منَك أوبَتك، 
 يديه،  ويرحَم ُذلََّك بني 
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 ويُبدلَِّك هبا حسنات، 
 فإنه غفوٌر يَغفر، 

 رحيٌم يَرحم. 
 

 التوبةِّ الستقامُة وراحُة الضمري؛يف  •
،  ألهنا تعين الندَم على فعلِّ الشر 

 وألهنا تعين العزَم على عدمِّ العودةِّ إىل السوء،
 وألهنا تعين إعادَة احلقوقِّ ألصحاهبا.

 
 ا، كم من أمواٍت جرُّوا وراءهم خزاًي وعارً  •

 ومل يتمكنوا من رد ِّ مظلمٍة واحدٍة ملن ظلموهم؛ 
 ألهنم مل يوفَّقوا للتوبة، 

 أو ماتوا فجأة. 
 وهو مشهٌد يتكرر. 

 فال تفكر  ابملعصيةِّ أصاًل؛ 
 ألنك ل تعرُف هل ستتوُب منها أم ل؟ 

 وهل تُقبُل توبُتَك إذا تبَت أم ل تقبل؟
 

 االستقامة
 

 زكيٍة من الناس، إىل ت حيتاجُ الطريُق املستقيُم ل  •
 فقد زكَّاها ربُّ الناس،

 وهذا يكفي لبيانِّ أحقيتها وفضلها،
 واملطلوُب من العلماءِّ والدعاةِّ أن يبي ِّنوها للناس،

 وحيب ِّبوها إليهم، 
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 ويذكروا فضَلها وثواهبا،
 وشواهَدها وقصَصها،

 لُيقبلوا عليها بقلوهبم وعقوهلم.
 

 وعدمِّ معصيته، تقامةِّ يف دينهِّ يدفُعَك إىل الساحلياءُ من هللا  •
 واحلياءُ من الناسِّ يدفُعَك إىل التعاملِّ معهم ابلستقامةِّ واخلُلقِّ الرفيع، 

 وعدمِّ ظلمهم أو الضررِّ هبم. 
 

 األسرار
 

 هناك أسراٌر بني هللا تعاىل وبني عباٍد له مؤمنني مقرَّبني،  •
 ل يُظهروهَنا كلَّها، 

 وفيها استجابُة دعائهم، 
 ائجهم، وقضاءُ حو 

 وكراماٌت هلم، 
 وبركٌة يف أعماهلم، 

 وأمٌن هلم، 
 وحفٌظ لعياهلم، 

 وصدُّ أعداٍء عنهم.
 

 األسرة
 
 األسرة،من صورِّ األُلفةِّ واحملبةِّ يف  •

 أن األَب يفرُح عندما يرى زوجَتُه وأولَدُه أيكلون من كد ِّ يده،
 دها.واألمُّ تفرُح عندما ترى زوَجها وأولَدها أيكلون من صنعِّ ي



24 
 

 
 فرٌق بني حنانِّ األبِّ وحنانِّ األم، •

 األُب حينُّ على ولدهِّ إذا رأى منه برًّا وأُذاًن صاغية،
 وما مل يكن  كذلك فال،

  على ولدها وترمحُه ولو كان عاقًّا.واألمُّ حتنُّ 
 

 أكثُر عملِّ الرجلِّ يكوُن خارَج البيت،  •

 رزقه، ول بدَّ له من الحتكاكِّ ابلناسِّ أثناءِّ عملهِّ وطلبِّ 
 وقد يتعرََّض نتيجًة هلذا إىل مضايقات، 

 فقد خيسر،  
 أو يفقُد عمله، 

 أو ُيصاب، 
 أو ُيسجن.. 

 واملرأُة األصيلُة تقُف إىل جانبِّ زوجها يف امللم ات، 
 وختف ُِّف عنه ما جيد، 

 وهتي ِّءُ له ُسبَل الراحةِّ يف البيتِّ حىت يرتَح من عناءِّ اخلارج. 
 ُت عليه وتزدريه، واملرأُة السوءُ تنك ِّ 

 وتعترُب ما يصيبُه من ضعفِّ شخصيته، 
 فتستهزُئ بشخصهِّ وتنقُص من رجولته،  

 وتصرُخ يف وجههِّ وتزعق؛ 
 ألنه ظُلِّم، 

 أو ُسرَِّق ماله، 
 أو مل ينجح  يف مشروعه،

 وألنه مل يضرب.. ومل ينتقم.. وآثَر السلَم حىت جيَد له اباًب آخَر يف الرزق، 
 وغمومه، فتزيُد من مهومهِّ 
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 ويدوُخ من ضرابتِّ اخلارجِّ وفتكاتِّ الداخل..
 د يلجأُ إىل أمور،وق

 ويفعُل ما ل خيطُر على ابل!

 
 األمُّ هلا كرامُتها عند أولدِّها، •

ها،  فال تريُد أن تعنََّف بينهم من قِّبلِّ زوجِّ
 فهم حيرتموهنا ويقد ِّروهنا،
 ويرون فيها املالَذ اآلمن،

 والنصَح اخلالص، 
 أث ََّر فيها كثريًا،   نت  بينهمفإذا أُهي

 وقد تنتقم. 
 واخلرُي يف اهلدوء، 

 ويف احلِّلمِّ والتوافق، 
 ويف حل ِّ املشكالتِّ الزوجيةِّ بعيًدا عن األولد.

 
 الطرُف الذي ميدُّ يدُه إىل اإلصالحِّ من الزوجني )قلبُه طيب(،  •

 ويعين استعداَدُه للتنازلِّ عن بعضِّ حقوقه؛
 ألجلِّ سالمةِّ األسرة، 

 ودةِّ إىل اهلدوءِّ والوائمِّ واحملبة. لعوا
 والطرُف الذي يردُُّه )عليه مالحظات(، 

 ومن يسََّر يسََّر هللا عليه، 
 ومن ردَّ فقد عقََّد األمور،

 وآثَر الكدَر على الصفاء، 
 وفضََّل أن يبَقى يف أوحالِّ املشكالت. 
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 نِّ أولد!دو ب األسرُة املسلمُة ل تتصوُر احلياةَ  •
 وإذا كان أحُد الزوجني أو كالمها عقيمني سَرى احلزُن إليهما،

 وتنقال بني األطباءِّ حبثًا عن العالج.
 ويف الغربِّ ل حيبون اإلجناب، 

 أو أهنم يكتفون بواحٍد أو اثنني،
 ويتخلون عن أولدهم وهم يف أولِّ شباهبم!
 جداد.فيها أواألسرُة املسلمُة تبَقى متماسكًة ولو صاَر 

 
 األطفاُل نعمة،  •

 إهنم زهرُة احلياةِّ وأمجُل مراحلِّ العمر، 
 إذا نظَر إليهم اآلابءُ واألمهاُت انشرحت  صدورهم، 

 وابتهجت  قلوهبم،  
 ونُسوا مهومهم، 

 ومن تبَع تربيَتهم كانوا قرَة عنٍي من بعد.
 
 أولُدَك مثُل أرٍض لك،  •

 عمك، ومل ُتطتُنبت  لكَ إذا مل حترثها ومل تزرع  فيها مل 
م ومل تغرس  فيهم نبتَة اإلميان وقيَم اخلريِّ وكرائَم األخالق،   وأولُدَك إذا مل ترهب ِّ

 لن تسعَد هبم. 
 

 أقرُب الناسِّ إليك أولدك،  •
 فال يكن  وجُع فؤادَِّك منهم،

طهم بعنايتك،   أحِّ
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 وفكر  بشؤوهنم وسبلِّ تربيتهم وما ينفعهم يف دنياهم وآخرهتم،
 نٍي لك، وا قرَة عليكون

 وليكونوا أفراًدا صاحلني يف اجملتمع،
 يفيدون أسرهتم وأمتهم. 

 
 أيها األب، •

 كما أن لَك حقوقًا حتبُّ أن تؤتها،
 فإن ألسرتَِّك أيًضا حقوقًا عليك،

َك وأولدك،  فإذا راعيَت حقوَق زوجِّ
 أحبُّوك،

 ولبَّوا نداءك،
 وعملوا يف رضاك،

 َر األسرة.والتآلُف والتكامُل شعاوصاَر التعاوُن 
 

 األولُد ل جيرؤون على إزعاجِّ والدهم،   •
 وخاصًة إذا كان انئًما، 

 فإذا حدَث أن  فعلوا غضب. 
 أما األمُّ فحد ِّث  ول حرج، 

 الكباُر منهم والصغار، 
 فإيقاظُها سهل. 

 ول تغضُب من ذلك. 
 وإذا قاَل األُب وجَب أن يُطاع، 

 يفعل.  والويُل ملن مل
 ست كذلك. أما األمُّ فلي

 وهي تنبسُط مع أولدها يف ضحٍك ومزاح،
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 وتدل ُِّلهم، 
 وحتنو عليهم وكأهنا تراهم ألولِّ مرة!
 وتضمُّهم وكأهنا رأهتم بعد غياب..
 واألُب حسَب وقتِّ فراغهِّ وراحته، 

 وهو حيسُب حساَب كل ِّ ضحكٍة يضحُكها بينهم!
 درجٍة واحدة.لكنَّ عواطَف اآلابءِّ ليست على 

 
  الولدِّ الذي ل يقوُم بفروضهِّ الدينية،املؤمنِّ إىل نظرُة األبِّ  •

 أنه ل قيمَة له عنده، 
 ألن نظرَتُه إىل الذريةِّ أن تكوَن )صاحلة(، 

 يرجو من ورائها دعاًء له بعد املوت،
 وتكملًة لرسالةِّ الرتبيةِّ القوميةِّ يف الذريةِّ التالية، 

 وماداَم هذا مل يتحقق،
 فكأنُه مل يُرَزق  ذرية! 

 
 ماإلسال

 
 ديٌن جيمُع بني العظمةِّ والسهولة،  •

 وبني العزميةِّ والتيسري، 
 وبني القوةِّ والسماحة،

 وبني الوسطيةِّ والثباتِّ على احلق،
 وبني الفطرةِّ والتمسكِّ ابلدليل، 

 إنه ديُن هللا العظيم، 
 خامُت األداين،

 ولكل ِّ زماٍن ومكان.
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 غريِّ أعمدة،ل يقوُم بيٌت على  •

 ظاهرٍة أو خفيَّة،
  أعمدٌة كذلك،دينِّ ولل

 من مل يهتمَّ هبا فإنه يهدُم ديَنُه ول يُقيمه،
 فتبَقى صلتُه به يف مهب ِّ الريح،

 اليت قد تقتلعُه يف أيةِّ حلظة،
 كنبتٍة ذاتِّ جذوٍر خفيفٍة ل تَثبت.

 
 موازيُن احلق ِّ كلُّها يف دينِّ هللا اخلامت، •
 هتم الدنيا،أكمَلُه هللا للناسِّ ليكونوا على بصريٍة يف حياالذي 

 ورضَيُه هلم ليحكموا به وحده،
 فالديُن احلقُّ عند هللا هو اإلسالم،

رِّينَ } َاسِّ رَةِّ مَِّن اخل  خِّ َبَل مِّن ُه َوُهَو يفِّ اآل  اَلمِّ دِّينًا فَ َلن  يُ ق  َتغِّ َغري َ اإل ِّس   {َوَمن  يَ ب  
 [. 85]سورة آل عمران: 

 مُد هلل الذي جعلنا مسلمني،واحل
 ا الدينِّ العظيم،ثباَت والوفاَء هلذونسألُه سبحانُه ال

 واإلخالَص يف العمل.
 

 كلُّ قوميٍة تعمُل لنفسها، •
 واإلسالُم يعمُل جلميعِّ الشعوبِّ والقوميات،

 وكلُّ واحدٍة تريُد أن تنفرَد عن األخرى،
 واإلسالُم يشمُلها وجيمُعها يف آصرٍة واحدة،

 ديٌن عاملي،إنه 
 وديُن هدايٍة للجميع.
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ُر من معاإلسالُم يق •  اانتَِّك يف رحلةِّ البحثِّ عن احلق،ص ِّ

 فال جتُد أجوبًة مطمئنًة لكثرٍي من األسئلةِّ إل يف هذا الدين،
 فإذا عرفَت صدَق الوحي سلَّمَت،

 وإذا عرفَت اجلواَب ودليَلُه اطمأنَّ قلُبك.
 

 ديَنُه هو احلقُّ فإنه يتمسَُّك به،ماداَم املسلُم عرَف أن  •
 لِّ أبحكامه،ول يستحيي من العم

 ولو كان بني أقواٍم غرابء،
 بل جيذهبم إليه، 

ُ اعتزازَُه ابلنتماءِّ إليه،   ويبني ِّ
 ول يتنازُل عن شيٍء منه.

 
 يقوُل املستشرق جاردنر: القوُة الكامنُة يف اإلسالمِّ هي اليت خُتيُف أورواب. •

رين: القوُة الكامنُة يف اإلسالمِّ هي اليت وقفت  ويقوُل أحُد ا ا منيًعا يف وجهِّ انتشارِّ ملنص ِّ سدًّ
 املسيحية.

،  قلت: القوُة الكامنُة يف دينِّ اإلسالمِّ هي قوُة احلق 
 وهي العقيدُة الصحيحة، 

 ومساحُة الشريعة،
 وعدهُلا.

رون؟   فهل يتَّعُظ املستشرقون واملنص ِّ
 

 اعتناق اإلسالم
 

 املهتدون اجلدُد يفرحون ويسعدون، •
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 وكأهنم ُولدوا من جديد،
 ق ِّ الذي يُقَذُف يف قلوهبم،ورِّ احلوهذا لن

 فتبهرها، 
 وجتعُل فيها الفرقان،

 الذي يفر ُِّق بني احلق ِّ والباطل، 
 وميحُق الظالَم الذي كان سائًدا يف النفسِّ كل ِّها.

 
ُخ اإلمياَن أكثَر من وعٍظ عابر،الهتداءُ بعد دراسٍة وجتربٍة ومعاانٍة  •  يرس ِّ

 فإنه قد يَنَسى ما ُوعَِّظ به،
 رُس واجملر ِّب،الداأما 

 فإن شأنَُه احلضوُر والتذكر، 
 والدعوُة واإلصالح.

 
 اإلعالم 

 
 احلياُة مسرٌح للتناقضات، •

 أوهلا ما نراُه من كفٍر وإميان،
 ونراُه من صدٍق وكذٍب يف وسائلِّ اإلعالم،وأقرهبا وأكثرها مساًعا ومشاهدًة ما نسمعُه 

 وهي كثرٌي ل حُتَصى، 
 بدياًل عنه،  اإلسالميُّ بصدقهِّ وما مل حيلَّ اإلعالمُ 

 فإن اجملتمعاتِّ ستزداُد سوءًا وفساًدا،
 يف رؤاها وتربيتها وعالقاهتا وأهدافها.

 
ُ لك مالحمُه بشكٍل جي ِّد، •  إذا رأيَت شخًصا من بعيٍد ل تتبنيَّ
 قرَب عرفَت وأتكدت.فإذا 
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 وكذلك األخباُر والوقائُع واألحداث،
  أو غريبة،إذا مسعَتها من مصادَر بعيدةٍ 

 ل تعرُف حقيقتها إل ابلبحثِّ واملقارنةِّ والتثبت،
 فال تنبِّ عليها رأاًي أو تصرفًا إل بعد التأكدِّ منها.

 
 لو نظرَت يف ساحةِّ اإلعالمِّ الجتماعي ،  •

 مرتديهِّ يكتبون يف موضوعاٍت خمتلفة،لرأيَت 
 يعين يف جمموعهم،

 وجهاهتم وهواايهتم، وأفرادهم يقتصرون على ما يهمهم أو يالئُم ت
 وكلٌّ ينفُق ما عنده،
 إهنم كأهلِّ السوق، 

 اليت جتُد فيها بضائَع خمتلفة،
 ل بضاعًة واحدة.

وهنا، وقد متتدُّ حياُة بعضِّ الناسِّ مع مهنتهم عمَرهم    كلَُّه ول يغري ِّ
 مخسني وسبعني سنة! 

 إذا رأى فيها رحبًا وتوفيًقا أو راحة،
ُ حىت يستقرَّ   يرى فائدَتُه منها. على واحدٍة يرتُح إليها و ومنهم من يغري ِّ

 واعرف  هبذا نفوًسا وطبائَع لتعرَف كيف جتذهُبم أو تعاشرهم، 
 لساحةِّ اإلعالمية،واكتب  ما تراُه انفًعا ومفيًدا لَك ولغريَك يف ا

 فإنه مسؤولية، 
 والعاقبُة تعوُد عليك.

 فال تبع  بضاعًة فاسدة،
 فع، ل تكتب  كالًما يضرُّ ول ين

 ول تشرتِّ بضاعًة فاسدًة ولو من حملٍ  مشهور،
 ل تقرأ ول تستمع  إىل كالٍم سيٍء ولو لكاتٍب معروف.
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 اإلعالم االجتماعي

 
 ابلوفاء،الرغبُة يف التواصلِّ تكوُن  •

 وابلكلمةِّ الطيبة،
 والصدرِّ الرحب، 

 واألسلوبِّ احملبَّب،
 والبعدِّ عن الغضبِّ والتشنجِّ والتكدير، 

 ليتخذ  زاويًة خاصًة بنفسهِّ ل يراُه فيها أحد، على ذلك فومن مل يقدر  
 فالناُس أشكاٌل وطبائع،

َهم على طبعه.   ل يستطيُع أن ُيسكَتهم ويسري ِّ
 

 األمن
 

 شبااًب يف سوٍق شعبٍ  يتناَدون ابلصياحِّ والصفري،رأيُت  •
 فعرفُت أهنم يريدون إيذاَء النساء،

، فهدَّدهُتم إبخبارِّ أولِّ دوريَّةِّ شر   طٍة متر 
 فجاَء بعُضهم يتودَُّد إيلَّ لئال  أفعل، 

 .  وأان ُأصر 
 مث كفُّوا عن صياحهم وحركاهتم،

 واختَفوا!
 ليكفَّ اجملرمون والعابثون أبمنِّ الناس.ل بدَّ من احلزمِّ والقوةِّ 
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 االنتهازية
 

 النتهازيُة موجودٌة يف بالدان بكثرة، •
 فكلٌّ يريُد أن أيخَذ قبَل اآلخر،

 مٍر أو بضاعٍة دون اآلخر، أثَر أبأو يست
 يعين بعكسِّ اإليثار،

 والسبُب غالبًا من احلكومات،
 اليت ل تعطي حقوَق الناسِّ هلم،

 بينهم،أو ل تعدُل 
 أو ل تؤم ُِّن هلم احلاجياتِّ كما ينبغي،

 وتكر ُِّس الطبقيَة يف اجملتمع،
 أو تزيدها، 

 بينها طبقٌة تضُع يدها على كل ِّ شيء،
 ياء،فضلِّ األشوتستأثُر أب

 ول يبَقى للشعبِّ إل ما يفُضُل منها،
 يعين يزيُد عن حاجتها،

 ول تريده!
 

 هتمامُه بشؤونِّ أمته، من مساتِّ املسلمِّ الصادقِّ يف إميانهِّ ا •
 وبُعدُه عن النفعيةِّ واألاننيةِّ واجلشع، 

 فهذه ليست من صفاتِّ املؤمنني، 
 الذين عقَد هللا بينهم آصرَة األخوَّة، 

 َب إليهم اإليثار، بَّ وح
 وأمرهم ابلتعاونِّ على اخلريِّ والرب ِّ والتقوى. 
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 والكفر اإلميان
 

 قاَل عليه الصالُة والسالم:  •
 "اللهمَّ َمن آمَن بَك وشهَد أين رسوُلك،

 فحب ِّب  إليه لقاءك،
 وسه ِّل  عليه قضاءك، 

 وأقلِّل  له من الدنيا،
 وَمن مل يؤمن  بَك ويشهد  أين رسوُلك،

 إليه لقاءك،ب ِّب  فال حت
 ول تسه ِّل  عليه قضاءك، 

 وكث ِّر  له من الدنيا". 
 (. 1311)صحيح اجلامع الصغري 

 علنا على ملَّةِّ خليله،احلمُد هلل الذي ج
 وعلى دينِّ أحب ِّ َخلقهِّ إليه،

 صلى هللا عليه وسلم.
 اللهم فحب ِّب  إلينا لقاءك... 

 
 ته،اإلحساُن هو عمُق اإلميانِّ وقمَّ  •

 هللا يراقبُه يف كل ِّ ما يعمله،سُن أن ويشعُر احمل
 فال َيصُدُر يف أعمالهِّ إل عن إمياٍن وخشيٍة وحساب،

 ويبتعُد عن كل ِّ ما ل يرضاُه ربُّه.
 ويكوُن جزاءُ اإلحسانِّ عظيًما.

َسانُ و } َسانِّ إِّل اإلح   {؟َهل  َجزَاءُ اإلح 
 

 ما ُمنَِّح املرءُ أفضَل من إمياٍن يَثبُت به على دينه،  •
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 ويكوُن عواًن له على طاعةِّ رب ِّه، 
 ويرجو به رمحًة وفوزًا ورضا. 

 وما أويَت أسوأَ من ُخلٍق مذموٍم يوَصُم به يف حياته، 
 ويَبغضُه به أهلُه وكلُّ من عرَفُه أو تعامَل معه.

 
 احلياُة ل تكلفَك كثريًا إذا ركعَت هلل ركعاٍت يف اليومِّ والليلة، •

 ،فلن جتَد يف أدائها صعوبة
 ولكنه اإلمياُن الذي حيرُك النفوس، 

 يزي ُِّنها هللا يف قلوبِّ عبادهِّ املؤمنني،والطاعاُت اليت 
 فيسه ُِّل عليهم العبادات،

 وحيب ُِّب إليهم القرابت، 
 فهي سهلٌة ميسَّرٌة على املؤمنني،

 صعبٌة وثقيلٌة على املنافقني وأمثاهلم.
 

 ،إن هللا حيب ُِّب اإلمياَن إىل عبادهِّ املؤمنني •
 ويزي ِّنُه يف قلوهبم، 

 ليزدادوا حبًّا يف الطاعة،
 من رأى يف نفسهِّ مياًل إىل الفسوق، و 

 ورغبًة يف العصيان،
 فليعلم  أنه يف نقٍص من اإلميان.

 
 الروُح تتحفُز للحركة،  •

 ألهنا أسُّ احلياة،
 ول حياَة بدونِّ حركة،

 ومن حترَك ابإلميانِّ فإىل خرٍي وصالح،
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  وخيبٍة وخسران.واملعصيُة فإىل شر ٍ  ومن حرَّكُه الكفرُ 
 

  تعاىل:قولُه  •
نَاُهُم ال كِّتَاَب يَ ت  ُلونَُه َحقَّ تِّاَلَوتِّهِّ }ا لَ ئَِّك ُهُم  لَّذِّيَن َآتَ ي   ُفر  بِّهِّ فَأُو  لَ ئَِّك يُ ؤ مُِّنوَن بِّهِّ َومن َيك  أُو 

ُرونَ  َاسِّ  { اخل 
 [، 121]سورة البقرة: 

 املتقد ِّمني،  منَ  بَ تالك أنزلنا عليهمُ  الذينَ  إنَّ أي: 
 ها، إقامتِّ  فأقاموها حقَّ 

 نوا هبا حقَّ اإلميان، وآمَ 
 ويل، ول أت ول تعطيلٍ  ريفٍ حت دونَ 

 ن األخبار، وا ما فيها مِّ قُ وصدَّ 
  وسلَّم،ى هللا عليه ُث حممٍَّد رسولِّ هللاِّ صلَّ بعَ مَ  من ذلكَ و 

 ،هتِّ صرَ وفيها صفتُه واألمُر ابت ِّباعهِّ ونُ 
 ، احلق ِّ إىل ات ِّباعِّ  لتزامُ م هذا الهُ قادَ 
   وكفر،ن مل يلتزم  بذلكَ ومَ 

 ظاهر،  سرانٍ هم إىل خُ كان أمرُ 
 وا الكفَر ابإلميان.اشرتَ  حيثُ 

 )الواضح يف التفسري(.
 

×××     ×××     ××× 
 

 من اعرتَض على كالمِّ هللا ورسولهِّ فإمنا هو نفثٌة من نفثاتِّ الشيطان، •
 ةِّ نفسه،وإمنا يدلُّ على حنلتهِّ وخبيئ

 علًما وفهًما ودرايًة من القرآنِّ والسنة! فريى أنه أكثُر 
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،  وقد يكوُن هذا املعرتُض جاهاًل أو شبَه أمي 
 مل يطَّلع  على علٍم من علومِّ اإلسالم،

 ول تفسرٍي من تفاسرٍي القرآن، 
 ول سنٍن أو مسانيَد أو شروٍح هلا،

 ريِّ علم،فاعرتاضُه خصومٌة وعناٌد وكِّرٌب ألنه جداٌل من غ
 يؤبَُه ابعرتاضه، فال 

 وينبَُّه إىل جهله.
 

 من كذََّب القرآَن صدََّق كلَّ أف اٍك أثيم،  •
 واعترَب كالَم املالحدةِّ والعلمانيني ونظرايهتم هو الصحيح،

 ول يتَّبعوَن الطريَق الصحيَح ولو َعرفوا استقامته! 
 لقد اعوجَّت  عقوهُلم فهم يف عوٍج من القولِّ والعمل.

َا يَ َرو ا  كُ ن َوإِّ }  لَّ آيٍَة لَّ يُ ؤ مُِّنوا  هبِّ
ُذوُه َسبِّيالً  دِّ لَ يَ تَّخِّ  َوإِّن يَ َرو ا  َسبِّيَل الرُّش 

ُذوُه َسبِّيالً   {.َوإِّن يَ َرو ا  َسبِّيَل ال َغي ِّ يَ تَّخِّ
 . 146سورة األعراف: 

 
 ل أحَد يتدب َُّر القرآَن الكرمَي إل ويَبُغُض الشرَك وأهله،  •

 نفوسِّ املسلمني صغارًا وكبارًا،ا يف ويرتسَُّخ هذ
 مؤمنني وعصاة،

 فال يكوُن هناك أبغُض إليهم من الشركِّ ابهلل، 
 وحسُم هذه املسألةِّ يف قولهِّ تعاىل:

َّللَِّّ فَ َقد  َضلَّ } رِّك  ابِّ لَِّك لَِّمن َيَشاءُ ۚ َوَمن ُيش  َرَك بِّهِّ َويَ غ فُِّر َما ُدوَن ذََٰ  إِّنَّ اَّللََّ َل يَ غ فُِّر أَن ُيش 
 {.ًل بَعِّيًداَضاَل 

 .116سورة النساء: 
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 َمن أشرَك ابهللِّ يف عبادتهِّ فقد حرََّم هللا عليهِّ دخوَل اجلنَّة،  •

 وأوجَب له النَّار. 
 يقوُل ربُّنا سبحانه:

َنََّة َوَمأ َواُه النَّارُ } ُ َعَليهِّ اجل  َّلل ِّ فَ َقد  َحرََّم اَّلل  رِّك  ابِّ  {إِّنَُّه َمن ُيش 
 [. 72املائدة: ]سورة 

 فاحلمُد هلل على نعمةِّ اإلسالم.
 

 الربكة
 

 الربكُة من هللا تعاىل وحَده، •
 وليَس من شيٍخ أو عامل،

 فهو الذي إن شاَء سبحانُه وضَع الربكَة يف القوتِّ والطعام،
 أو يف العلمِّ والوقت، 
 أو يف الزواجِّ والذر ِّية، 

 وغريِّ ذلك. 
 عباده،وقد جيعُلها سبحانُه على يدِّ بعضِّ 

 ، ظاهر كسببٍ 
 أما احلقيقُة فهي منه وحَده. 

بِّط  بَِّساَلٍم مِّنَّا َوبَ رََكاتٍ }  [.48{ ]سورة هود: اَي نُوُح اه 
َل ال بَ ي تِّ إِّنَُّه محِّيٌد جمِّيدٌ }  [. 73]سورة هود:  {َرمح َُة اَّللَِّّ َوبَ رََكاتُُه َعَلي ُكم  أَه 
 )مسند أمحد. صحيح(. "اتُهك وبر ورمحُة اَّللَِّّ  بُّ الن أيُّها عليكَ  المُ الس"
نا ك  ابر  اللهمَّ "  " )صحيح البخاري(.لنا يف مَيَنِّنا ك  ابر  ، اللهمَّ لنا يف شامِّ
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 احلضارةالتاريخ و 
 

 التعرف على معطياتِّ احلضارةِّ مطلوٌب من املسلمني، •
 وخاصًة املسؤولني،

 لختيارِّ جانبِّ القوةِّ لألمة،
 للتغلبِّ عليها،ومنافسةِّ األممِّ األخرى 

 سالمِّ ابلوسائلِّ املناسبةِّ للعصر، عوةِّ اإلونشرِّ د
 إليصالِّ كلمةِّ احلق ِّ إليهم يف صورٍة مناسبٍة ولئقة.

 

 اآلاثُر ُتدَرُس يف املدارسِّ واجلامعاتِّ كثقافٍة ترخيية وحضارية، •
 ل لالعتبارِّ الديين والدرسِّ األخالقي كما يريدُه اإلسالم.

 ول مانَع من األول،
 هي اأَلوىَل واألهم ، على أن تكوَن العربُة 

 ببيانِّ ما كانوا عليه من اعتقاٍد وسلوك،
.  وما آلوا إليه من خرٍي أو شر 

 
 التجارب والعرب

 
 شددُت يف كالٍم يل على فاضل، •

 مث علَم أنَّ يل حاجًة،
َم لقضائها،  فأدََّن جناَحُه وتقدَّ

 فشعرُت ابحلياءِّ يسري يف جسمي كل ه،
ُن إيل . أحسسُت أين أسأُت إليه وهو وقد   حُيسِّ

 مث حاولُت أن أضبَط نفسي ول أسيَء إىل أحد؛
 لئال أقَع يف حرٍج كهذا،
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 فقد يكوُن شافًعا يل يف أمٍر ما،
 عند هللا أو عند الناس.

 
 قال: جاٌر يل طيب، •

 ما رأيُت منه سوى الكالمِّ اللطيفِّ واألخالقِّ احلسنة،
 اجلريةِّ طلَب مبلًغا من املال،بعد سنواٍت من 

 دُُّه بعد أسبوع، أنه سري وذكَر 
 فأعطيتُه من مصروفِّ الشهر،

 وقد مَضى عليه أكثُر من مخسني أسبوًعا ومل يردَّه، 
 ول أظنُه سيفعل!

 قال: وزميُل قدمٌي يل يف العمل،
 كلما مَضى إىل إجازتهِّ قال: أي خدمة، ومستعد... اخل.

 من مدينته،أن يوصَل مبلغًا )بسيطًا( إىل فالٍن  فطلبُت منه مرًة واحدةً 
 فلم يكن  تعاملُه مثَل كالمه، 

 وقد أوصَل املبلَغ بطريقٍة غريِّ مناسبة،
 متنُع من طلبِّ مساعدٍة مثلها منه مرًة أخرى.

 قال: الناُس ابلتجربةِّ وليسوا ابلكالم، 
 الويف .ول تثق  بكل ِّ من قاَل إنه صديُقَك املخلُص أو جاُرَك 

 
  فاقرأ التاريخ،إذا كنَت قليَل التجربةِّ يف حياتِّكَ  •

 وانظر  يف سريِّ العلماءِّ والقادة،
 واقرأ نصائَح أهلِّ احلكمة، 

 ووصااي أهلِّ التجربةِّ والرتبيةِّ واخلربة، 
 لتضيَف عقوًل إىل عقلك.
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 عندما يبَقى املرُء وحيًدا يَعَجُب من تصاريفِّ احلياة، •
 الذين كانوا من حويل؟ويقول: أين 

 الغربةِّ والوحدة!وعندما جيتمُع هبم ينَسى حياَة 
 أما املؤمُن فيعترُب مما جيري يف احلياةِّ وتناقضاهتا،

 ويعلُم أنه سيأيت عليه يوٌم لن يكوَن موجوًدا على ظهرِّ األرض، 
 بل يكوُن حتتها وحيًدا مع عمله،

 وهو يعمُل ألجلِّ ذلك اليومِّ الرهيب. 
 فيعترُب ما جيري يف احلياةِّ شيئًا )طبيعيًّا(، وأما غريهُ 

  حالُه هذه السطحيَة يف التفكري!تجاوزَ ول ت
 

 إذا مررَت أبيتاٍم فتذكَّر  أولدَك لو كانوا كذلك، •
 وإذا مررَت مبرَضى فتصور  إخوًة لَك لو كانوا يف حاهلم،

 وإذا مررَت بعصاٍة فتخيل  لو كنَت تفعُل فعَلهم.
 هللاَ على هدايتَِّك وعافيتَِّك وعافيةِّ أسرتك، امحدِّ 

 ببالٍء ما، من ابتالهم هللا ول تنَس مساعدةَ 
 وُحسَن الدعاءِّ هلم.

 
  التدبر

 
 الناُس أصناٌف وأشكال، •

 بينهم الصادُق والكاذب، 
 واملصلُح واجملرم،
 واملؤمُن والكافر،

 واجلادُّ والالمبايل،
 مجيًعا دروٌس وعرٌب للبشر، ويف أخالقِّ وسلوكِّ هؤلءِّ 
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 ليعرفوا ميزَة الطيبِّ على اخلبيث، 
 ،  على الباطلوميزَة احلق ِّ 

 وميزَة الصالحِّ على الفساد، 
 ولِّيختاروا منها ما يشاؤون بعد أن عرفوها وخرَبوها،

 وأحاطوا ِبريها وشر ِّها،
 وبفائدهتا وضررها،
 حىت إذا حوسبوا،

 وجتربة، حوسبوا على عقٍل وإرادٍة 
 واختياٍر كامٍل منهم.

 
 يتنقَُّل البشُر بني القوةِّ والضعفِّ يف حياهتم، •
 فوقهم قوًة قاهرًة تستطيُع أن تقو ِّيهم وأن ُتضعَِّفهم،وا أن ليعَلم

 واملؤمُن إذا ضعَف استكاَن إىل رب ِّهِّ وطلَب منه الشفاَء والعافية، 
 قوًة له على طاعتهِّ وتقواه.وإذا قوَي دعا هللاَ أن جيعَل ما أعطاُه من صحٍة 

 
 الطفُل الذي بدأ خيطو إذا أراَد أن ميشَي وقع،  •

 رُك أنه ينبغي أن ميشَي ولو وقع! طفولتهِّ يد ولكنُه رغمَ 
 وهكذا طلبُة العلم، 

 واملكتشفون، 
 والرحالون،  

 ،  وأصحاُب األعمالِّ واملشاريعِّ
 وغريهم،  

 ينبغي أن ميضوا يف طريقهم ولو تعثروا، 
 أو مرات،مرًة 

 فال بدَّ من الصرب، 
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 ول بدَّ من احملاولت.
 

 األطراف،النظُر من املركزِّ غرُي النظرِّ من  •
 فاملركُز يقر ُِّب وجيمع، 

 والطرُف يُبعُِّد ويفر ِّق،
 فَتغيُب أشياء،

 فكن  قريبًا نظرًا وحسًّا،
 وإذا صعَب فبقلبَِّك وسؤالَِّك من ثقة.

 
 عواطفهم وأحواهلم املتقلبة،ليس كلُّ الناسِّ يتحكمون يف  •

 فقد يتغرُي احلكُم يف أمٍر عند بعضهم إذا كان يف حالةِّ راحٍة أو شغل،
 وسعادٍة أو غضب،

 ومبفردهِّ أو عند مجاعة، 
 وله أو ألعوانهِّ فيه مصلحٌة أم ل؟! 

 وهل هو يف مأمٍن أم خائف؟
 وهل هو مأموٌر أم مستقل ؟

 
 إذا مل تعرف  وجهَة مسؤوٍل ثقايفٍ  أو إعالمي ،  •

 فانظر  يف ترخيهِّ الثقايف، 
 وكتاابته، 

 وتوجيهاتهِّ يف حماضراته، 
 ولقاءاته، 

 سئلة،  على األوإجاابتهِّ 
 فإنه لن ختَفى عليَك حالُه بعد ذلك.
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 إذا سجَّلَت هدفًا فال تبطر،   •
ُل عليَك هدفًا أيًضا،   وانتظر  من يسج ِّ

 فإنه آٍت ل ريب، 
 واللعُب كاجلد ِّ يف هذا: 

 لَك وعليك، 
 ويف احلياةِّ غالٌب ومغلوب، 

 ول يثبتانِّ على شخٍص واحد!
 

 الرتبية
 

 يست سهلة.تربيُة األولدِّ ل •
 حيتاُج األُب إىل ثقافٍة )والديَّة(،

 يعرُف هبا كيفيَة تدبريِّ األسرة،
 والبنات،وأصوَل التعاملِّ مع األبناءِّ 

 وأيخُذ حبظٍ  من العلمِّ والثقافة،
 حىت حيوَز على ثقتهم ورضاهم،

 وليستطيَع أن جييَب على أسئلتهم ويُقنعهم،
 ويصرُب عليهم ول يلحُّ إل لضرورة، 

 ضيَق هبم جوُّ البيت، ل يَ حىت 
 ويتابعهم يف سلوكهم وتصرفاهتم،

 ويعرُف أخبارهم من األم ِّ واألصدقاءِّ واجلريان،
 اَضى عن أخطائهم الصغرية،ويتغ

 وإذا أدََّب اختاَر األسلوَب األمثل،
 والكلمَة املالئمة،

 حىت يكوَن حمبواًب عند أولده،
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 يؤثِّرونُه وحيبونُه وينتظرون جميئه، 
 ونُه أكثر، يطيع وهبذا

 عن قناعٍة ورضا.
 

 تربيُة األولدِّ ابحلسَن حتب ُِّب إليهم اآلداَب احلسنة،  •
 حيافظون عليها من أنفسهم،وجتعُلهم 

 ويكربون عليها هكذا ول يَدعوهنا،
 أما إذا كانت الرتبيُة ابلزعيقِّ والغضبِّ والعنفِّ والضربِّ والصراخ، 

 الوالدين.  رُه واخلوُف واملخالفُة بعيًدا عن أعنيِّ فال يُنَتظُر من الولدِّ إل الكبُت والك
 

 تبدو على الشاب ِّ تربيُة البيتِّ السليمة،  •
 يتورَُّع عن اخلوضِّ يف حكاايتِّ الُفحشِّ واألوصافِّ املعيبة،عندما 

َك لسانَُه عن الكلماتِّ البذيئة،   ومُيسِّ
 وثلبِّ الناسِّ أو الوقوعِّ يف أعراضهم،

 رَي فيه،ول خيوُض يف الباطلِّ وما ل خ
 من الكالمِّ اللغوِّ واحلديثِّ الفارغ.

 
ئُه على  •  التعصبِّ له وهتميشِّ اآلخرين، الرتبيُة على حب ِّ شخٍص واحٍد ينش ِّ

 ويول ُِّد لديهِّ موافقَتُه على كل ِّ أقوالهِّ وأفعاله، 
 واإلعجابِّ بسريتهِّ وسلوكه،

 والتغاضي عن أخطائهِّ أو أتويلها.
 واألساُس هو حبُّ هللا ورسوله،

 بَُّب إىل الناسِّ األئمُة املهتدون،حيُ  مث
 والعلماءُ العاملون،

 والدعاُة املخلصون،
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 التعصبِّ ألحدهم. دون 
 

 التعاون على الرب واإلحسان
 

 إذا عملَت معروفًا فانَسه،  •
 ول حتد ِّث  به نفسك،

َُه وتظنَّ أنك فعلَت عظيًما،  حىت ل تكرب ِّ
 فقد عرَفُه هللاُ وكَفى،

 وخزنَُه لك،
 ر  يف معروٍف اثٍن واثلث..فك ِّ  ولكن  

 إذا كنَت حقًّا صاحَب خرياٍت وقضاءِّ حاجات.
  

 التعاوُن على اخلريِّ يعين أن تزداَد فرُص التآخي والتآلفِّ والتعاضدِّ يف اجملتمع، •
 وأيخُذ اإلصالُح بذلك جمراُه فيصلُح اجملتمع،

 ويسوُد فيه األمُن والسالم. 
 دتِّ اجلرائُم الجتماعية، نيةِّ وتعاوَن أهُلها على ذلك ازداوإذا طغت  ثقافُة املصلحةِّ واألان

 احلياُة إىل كابوس.وحتولتِّ 
 

 الرتاحُم صفٌة بني املسلمني، •
 فهم كنفٍس واحدة،
 يشدُّ بعُضهم بعًضا،

 وقد يؤثِّرون إخواهَنم على أنفسهم، 
 يُغيثون،

 وجَيربون، 
 يتعاونون على الرب ،



48 
 

 ويتنافسون يف اخلري، 
 خوَُّة بينهم،وبذلك تقَوى األ

 وتزداد الصلُة واحملبَُّة فيهم. 
 

 احلاجةِّ تؤَجُر أكثَر إذا ساعدَت الفقري، يف وقتِّ  •
 فدرهٌم يف وقتِّ احلاجةِّ يزُن عند هللا أضعافًا مضاعفًة له يف غريِّ وقتِّ احلاجة،

 فتحرَّ ذلك اي أخي املسلم،
 لتعرَف إخوانَك الفقراَء أكثر، 
 ولتؤَجَر على صدقتَِّك أكثر. 

 
 التفكري

 
 وظالٌم واختالٌط للحق ِّ ابلباطل،التفكرُي الفرديُّ مفيٌد إذا كان هناك شكٌّ  •

 فينزُع املرءُ نفَسُه من بني الناسِّ ليتفكَّر هبدوٍء بعيًدا عن أتثرياهتم وآرائهم، 
 ويدعو هللا تعاىل أن يهديَُه للحق،

 ويقرتُب من أخلصِّ خلصائهِّ ويشاوره.
  أما إذا كان األمُر حقًّا،
 ولكنَّ للمسألةِّ وجوًها،

 أو هي غرُي واضحٍة متاًما،
 فالتشاوُر هو املطلوب،

 والرأُي اجلماعيُّ هو الذي يكوُن فيه الصواُب غالبًا، 
 ومنه يتفجَُّر اإلمجاع.
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 التقدم والتطور
 

 أكثُر أسبابِّ التقدُّمِّ يف العلومِّ التطبيقيةِّ هو معرفُة أسرارِّ األشياءِّ وحقيقةِّ تركيبها،
 يعرفون سرَّ املرض،عندما  -مثاًل  -بون يف معرفةِّ الدواءِّ صيفي

 وحقيقَة اجلرثومةِّ وامليكروبِّ الذي يسب ِّبه،
 ومبعرفةِّ أسرارِّ الكونِّ وقوانينهِّ اليت وضعها هللا له،

َرت  له األشياء،  يَعرُف اإلنساُن كيف ُسخ ِّ
 فيستفيُد منها ابألساليبِّ والطرقِّ السهلةِّ والصحيحة، 

 فاَتُه ذلك، تدَّبرهاومن مل ي
 وأتخَّر.

 ومعرفُة هذه األسرارِّ تكوُن ابلتدبُّر، 
 والصربِّ على العلمِّ والبحث، 

 وتشجيعِّ املواهب،
 والبحوثِّ التجريبية. 

 

 من موانعِّ التقدمِّ الكبرية،  •
 الصطداُم بعوائَق ل ميكُن جتاوزها، 

 مثلِّ أصحابِّ مناصَب متخلفني ل عالقَة هلم ابلعلم، 
 احلضارة، هلم يف  ول شأوَ 

  قياداٍت إداريٍة بريوقراطية،  ومثلِّ جمموعةِّ 
 ل تسمُح مبرورِّ مقرتحاٍت إصالحيٍة وتغيرياٍت مفيدة.

 
 التميع

 
 هناك َمن يَ ت بُع آخرين كأشيائهم اخلاصةِّ وحاجياهتم! •
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 وكأهنم لَُعٌب تتحرُك إذا أراَد هلم أسياُدهم ذلك،
 فال يستعملون عقوهَلم كما ينبغي،

 تقلُّون بشخصيتهم، يس ول
 ويبيعون ما ميَّزهم هللا به من كرامٍة يف مقابلِّ ماٍل أو شهوةِّ طعام،

 فهم كالعبيدِّ أو أقلَّ شأاًن،
 بل هم من أخس ِّ طبقاتِّ اجملتمع. 

 

 التوكل
 

 احلافُظ هو هللا، •
 واملؤي ُِّد هو،

 واملوف ِّق،
 فابذل  جهدَك ول تتواَن،

 وأحسن  توكلَك عليه سبحانه،
 والتوفيق، منه العوَن  لب  واط

 فإنه لن خيذَلك، 
 ولن خيزَيك. 

 
 الربُط إبحكاٍم ل يكوُن إل بُعقدٍة حُمَكمة، •

 أو بُعقدتني وأكثر، 
 وكلما كان توكُلَك على هللا حُمَكًما َمنيًعا،

 كان توفيُق هللا لَك أكثر. 
ن  توكَلنا عليك،  اللهم أحسِّ

 وثب ِّتنا على احلق،
 ا.وأهلِّمنا أن نعمَل صاحلً 
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 الطرُي تتوكَُّل على هللا يف رزقها، •

ها ليأتَيها الرزق،  لكنها ل ترقُد يف عش ِّ
 بل تتحرك،

 تنطلُق وتطرُي وتنزُل للبحثِّ عن الرزق، 
 وهذا ما وصَفها به رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله: 

اًصا، وتروحُ  غدوتَ "  "،طاانً بِّ  مخِّ
 فهي "تغدو" و"تروح" ول تسكن.

 ك  ومل يبحث  فال يسمَّى متوك ِّاًل. يتحرَّ أما من مل
 

 الثقافة
 

 إذا فتحَت النافذَة لتستقبَل هواًء نقيًّا جديًدا، •
 لن ينفعَك كثريًا إل إذا فتحَت الباَب أو النافذَة األخرى،

 لتطرَد من الغرفةِّ اهلواَء الفاسَد أو القدمي.
 وهكذا ثقافُتَك اجلديدُة املفيدة،

 إذا مسحَت ِبروجِّ سابقِّ ثقافاتَِّك ومعارفَِّك الفاسدةِّ من فكرك،ل لن تنفعَك كثريًا إ
 لتبيَن ثقافًة جادًَّة مفيدة،
 تناسُب توجُّهَك اجلديد.

 
 ل خياَر للمسلمِّ يف جهةِّ تغذيةِّ أفكارهِّ العقديةِّ والثقافيةِّ وما إليها، •

 فهي جهُة اإلسالمِّ وحده:
 كتاُب هللا تعاىل،

 وسلم، ليهوسنَُّة رسولهِّ صلى هللا ع
 واجتهاُد علماءِّ اإلسالمِّ املخلصني،
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 ودعاتهِّ ومفكريهِّ العاملني،
 ومن ابتَغى وراَء ذلك من اجلهاتِّ الكافرة واملغرضة،

.  فقد جعَل اإلسالَم وراَءُه ظِّهرايًّ
 

 نشُر الثقافةِّ اإلسالميةِّ يف اجملتمعات، •
 يعين نشَر املفاهيمِّ الصحيحة،

 واألفكارِّ املستقيمة،
 مة،اتِّ القيواملعلوم

 واآلدابِّ احلسنة، 
 اليت هتدُف إىل وعي اجملتمعِّ وحتصينه،

 ودفعِّ الضاللتِّ واألفكارِّ املنحرفةِّ عنه. 
 

 تبادُل الثقافاتِّ ل يكوُن على حسابِّ الدينِّ احلنيف، •
،  فال تُقَبُل ثقافُة امللحدين واإلابحيني واملث ليني يف جمتمعنا اإلسالمي 

 عة، الميةِّ الرفيثقافتنا اإلسللتأثريِّ على 
 وسلوكنا وأخالقنا العالية،

 املستمدَّةِّ من ديننا العظيم،
 خامتِّ كل ِّ الشرائعِّ واألداين. 

 
 الثواب والعقاب

 
 منهم من أيتيهِّ الثواُب من عمٍل صاحٍل ونيَّة، •

 ومنهم من أيتيهِّ من هذا وغريه،
 وهو ل يدري، أو ل يشعُر به،

 صاحَب خرياٍت ومرب ات،عندما يكوُن 
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 أو معل َِّم خرٍي،
 أو عامَل ُصلح،
 أو ابرًّا بوالديه،

 فهؤلءِّ يدعو هلم الناس،
 ويذكرونُه ِبري، 

 فيزدادون ثوااًب وتوفيًقا،
 ورفعًة وسؤدًدا. 

 
 هللا ربُّ السماواتِّ واألرض، •

 مالُك امللك،
 بيدهِّ اخلرُي كلُّه،
 غينٌّ عن عباده،

 ربَُّه بشيء،أفاَد نفَسُه ومل يُفِّد  فمن عمَل صاحلًا فقد 
 ومن عمَل سيًئا فقد أضرَّ بنفسهِّ ومل يتضرَّر  به ربُّه،

 إمنا هو عمله،
 يوفِّيهِّ ربُُّه جزاَءُه،
 إن  خريًا أو شرًّا.

 
 الثواُب على احلسنة،  •

 والعقاُب على السيئة،
 هو احلق ،

 وهو العدل،
 إل أن يتفض َل هللا،

 فيزيَد احملسن، 
 عن املسيء،ويعفَو 
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 ،بُّ احملسننيوهللا حمسُن حي
 عفوٌّ حيبُّ العفو،

 وجيزي من عفا خريًا.
 

 إذا كتَب إليك أحدهم كالًما ل يرضيك،  •
 فما يكوُن موقفك؟

 إنك قد تساحمُه مرًة أو مرتني،
 وبعد ذلك هتددُه وتعاقبه.

ُب هللاَ من قولَِّك وفعلك،  فانظر  ما يكتبُه املَلكان مبا يُغضِّ
 ذلك. تكوُن عليه من نتيجٍة بسببِّ وما 

 
 من ابتكَر فنًّا من الفنون، •

 أو علًما من العلوم، 
 ُعرَِّف به واشُتهر، 

َر عليه كثريًا،   وإذا كان خريًا ُأجِّ
 وإذا كان شرًّا أمثَ إمثًا كبريًا؛ 

 فإن عليه وزرَُه ووزَر من عمَل به.
 

 اجلدال واحلوار
 

 اخلصومةِّ والضغينةِّ والعناد،التمادي يف اجلدلِّ يؤدي إىل  •
 قناع، يف اإلول يفيدُ 

 ولذلك جنُد حواراتِّ القرآنِّ عامة، 
 وقلياًل ما تدخُل يف اجلزئيات،

 وحواراُت الرسولِّ صلى هللا عليه وسلم قصرية،
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 إل ما ندر.
 فإذا كان الردُّ قوايًّ مقنًعا قاَلُه احملاوُر وترَك صاحبه،

 ، فإنه يفكُر فيه بينه وبني نفسه
 وإذا كان فيه خرٌي ومل يعاند  ُهدي.

 
 اجلهاد

 
 الذي يُفدي نفَسُه ألجلِّ دينهِّ ل هتمُُّه مثاُر الدنيا، •

 وطيُب مطعمِّها،
ا،  ونفاسُة معادهنِّ

 إنه ينظُر إىل بعيد، 
 حيُث احلياُة احلقيقيُة بعد املوت،

 والروُح تتوُق إىل رضا هللا،
 أحد!والعنُي ترتقُب رؤيَة ما مل يرَُه 

 
 احلذر 
 

 ل تستعجل  ابحلكمِّ على أحد،  •
 ولو كان الذي تشكُّ فيه فاسًقا، 

 فإن التثبَُّت مطلوٌب من املسلمِّ فيما كان، 
 وفيمن كان. 

 وما أكثَر ظنوننا وأخطاءان يف ذلك! 
 ونكوُن بذلك ظلمنا غريان، 

 لعدمِّ تقيدان آبدابِّ ديننا،
.بعدمِّ تقيدان ابلبحثِّ عن احلق ِّ   جبد 
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 ل حتكم  على شخٍص من هيئتهِّ أو مكانته، •

 وُن صغريًا وهو حيمُل فكرًا كبريًا،يك فقد
 وقد يكوُن وسيًما ولكنُه يعصي،
 أو يكوُن فقريًا وهو غينٌّ حبسناته،

 أو يكوُن غنيًّا ول شيَء له عند هللا،
 وقد يكوُن ذا منصٍب ولكنُه يَظلم، 
 ائي أو ينوي الغدر!أو حيمُل سالًحا يف اجلهادِّ وهو ير 

 
 يف الفكرِّ أو األداء،  كثرُة األخطاءِّ دليٌل على خللٍ  •

 وتؤدي إىل ضعٍف يف الناتج، 
 متاًما كما هو يف التعليم، 

 حيث تؤدي إىل نقٍص يف الدرجات، 
 أو رسوب.

 
 التحوُل من النظرِّ إىل الواقعِّ ليس سهاًل،  •

 فكلٌّ يستطيُع أن يقوَل ويدَّعي، 
 والتطبيُق هو الذي يصد ُِّق القول.

 إلسالم،وكثرٌي من )املسلمني( يدَّعون ا
 ولكنهم ل يصلُّون ول يزكُّون وقد ل يصومون، 

 وإذا قدروا على احلج ِّ ل حيجُّون! 
 

 ل تربط  مصريَك مبصريِّ حي ،  •
 ول إميانَك إبميانه،

 : -مثاًل  –فال تقل  
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 لهم إين أسأُلَك إميااًن مثَل إميانِّ فالن،ال
 أو: اللهم احشرين مع فالن،
 لى هللا عليه وسلم،إل َمن شهَد له رسوُل هللا ص

 فلم تطَّلع  على قلبه،
 ومل تعرف  إخالصه،

 وقد ينحرف،
 أو خُيتُم له بسوء، 

 إمنا تتبُع القرآَن والسنة، 
 وتتعلُم من العلماء،

 احنرافِّ أحدهم فاستقم  أنت ول تتَّبعه.وإذا أتكدَت من 
 

 لم،احذرِّ الشائعاتِّ واملؤامراتِّ اليت حتاُك ضدََّك كلَّ يوٍم أيها املس •
َك اليت أنت فيها،  حىت مِّن أرضِّ

 فقد كثَر األعداءُ واألذانب، 
 وقد خُتدَُع إذا كنَت وحدك، 

 فال تعرُف احلقَّ كلَّ مرٍة من كل ِّ هذا الغثاء،
 ،فكن  مع اجلماعة

 لتعرَف منها احلقَّ إذا غفلَت عنه.
 

 احلرية
 

 حريُة الفكرِّ من حريةِّ اإلرادة، •
 ،  فاإلنساُن خمريَّ

 رِّ ما شاء، يف اختيايعين أنه حرٌّ 
 ولكنه سيحاَسُب إذا مل يستعمل  عقَلُه ومدارَكُه يف جانبِّ اخلري، 
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 ويف احلق ِّ الذي أنزَلُه هللا. 
 

 إذا كانت حريُتَك حتد ُِّثَك أنك متميز،  •
 فال يعين هذا أن تشذَّ عن اجلماعة، 

 فكلُّ البشرِّ يعملون يف مجاعات، 
 صغريٍة أو كبرية، 
 عته، وكلٌّ يعمُل جلما

 ويتقيُد أبوامرها، 
 وحريته تقُف عندها.

 
 اجملنوُن أيخُذ حريَتُه الكاملَة يف الكالم؛ •

 مبسؤوليتهِّ من وراءِّ ذلك،ألنه ل يشعُر 
 فمن أخَذ حريَتُه الكاملَة يف الكالم،

 أو تصرََّف بدونِّ ضابط،
 كان مثله.

 

 احلق والباطل 
 

 احلقُّ يكوُن واضًحا يف أكثرِّ األحيان، •
 َل إليه قد يتأخر،السبي ولكنَّ 

 أو ل يوَصُل إليه،
 وهذا بسببِّ اهلوى،
 والتعصبِّ والتقليد، 

 وعاداٍت سابقٍة يف العقلِّ والنفس،وتراكمِّ ثقافاٍت 
 حتتاُج أوًل إىل أن هتتزَّ وتُغربََل لتصفَّى، 
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،  لرتَى وجوَب األخذِّ ابجلديدِّ من احلق 
 وتركِّ السابقِّ العفن.

 
 ن يصدَُع ابحلق؟ملاذا حيبُّ الناُس مَ  •

 إنه لشيٍء يف داخلهم، 
 كانوا يريدون أن يقولوا ما قال،

 ريدون قوَلُه ولكنهم مل يعلنوه،وأن يسمَع الناُس ما كانوا ي
 وحلب ِّهم للشجاعة، 

هم، ت  على نفٍس دون نفوسِّ  اليت ُرمسِّ
 وكانوا يتمنَّون أن يؤَتوا شجاعًة ليقولوا ما قاله،

 ولكنهم مل يفعلوا،
هم الغائبة!وكأنه قطفأحبوُه   عٌة من نفوسِّ

 
 السبيُل إىل احلق ِّ يكوُن ابلتمهيدِّ له، •

 اخلطواتِّ اليت ينبغي أن تُتخَذ للوصولِّ إىل احلق،والتمهيُد يعين 
َك وتتأكَد من أهنا ل تقوُم على شيٍء من الباطل،  وأوهلا أن تنظَر يف نفسِّ

 فالتصفيُة والتخليُة أتيت أوًل، 
 ولِّ احلق ِّ إليها،لتفسَح اجملاَل لدخ

 وليكوَن بناؤُه على أسٍس سليمٍة متينٍة ل هشَّة.
 

 اقرتَب من احلق ِّ جتنَّبه،األمحُق هو الذي إذا  •
 أو جتاوزه،

 ألنه يعرُف ثقَلُه ومسؤوليَتُه ووجوَب اللتزامِّ به، 
 وهو ل يريُد كلَّ هذا،

 بل يريُد شيئًا "خفيًفا" على عقله،
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 مسؤولية.ل يكل ِّفُه تفكريًا ول 
 

×××     ×××     ××× 
 

 رسالُة املؤمنِّ يف هذه احلياة: •
 واتباُعه، والدعوُة إليه، والدفاُع عنه، إحقاُق احلق، 

 وإزهاُق الباطل، وتنفرُي الناسِّ منه، وحماربته. 
 فاحلقُّ مقدٌَّس عنده،

 والباطُل عدوُّه.
 

 احلقُّ يزي ُِّن لَك العمَل الصاحلَ لتعمله، •
 والذنوب،َك يف املعاصي والباطُل يرغ ِّبُ 

 فاثبت  على احلق،
 وصاحب  أهَله،
 كنفِّ األعمالِّ الصاحلة،لتعيَش معهم يف  

 ويف رحابِّ اخلرياتِّ والربكات.
 

 إذا رأيَت أهَل الباطلِّ جيتمعون ويتفقون،  •
 وهم فِّرٌق ومَِّلٌل ذوو أهواٍء خمتلفة، 

 بينما أهُل احلق ِّ متفرقون، 
 قائمني ابحلق،  فاعلم  أهنم أو بعَضهم غريُ 

 وإمنا أصحاُب أهواء، 
 أو مناصب، 

 أو تعصب، 
 أو ضعٍف وخَور، 
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 أو جهل، 
 أو أهنم دخالءُ تزيَّوا بزي ِّ أهلِّ احلق. 

 
 احلقوق

 
 إذا تنازلَت عن حق َِّك يف الرد ،  •

 فقد مهَّدَت للصلح، 
 وأبقيَت موضًعا للمحبَّةِّ والتعاون، 

 ليه األمر، وإذا رددَت فال يُتنبَّأُ مبا يؤوُل إ
 وإذا جتاوزَت يف الرد ِّ فقد جانبَت احلكمة،

 ودخلَت يف ابٍب مظلم.
 

 احلالل واحلرام
 

 الذي أيكُل احلراَم تكوُن حياتُه سيئة،  •
 فال يهنأ، 

 ُيصاُب يف نفسهِّ ومالهِّ وأولده، 
 ويُبتَلى أبمراٍض متتالية، 

 نفسيٍة وجسدية،
 من دعاءِّ املظلومني عليه، 

 ةِّ والظلم، واهَلم ابحليلالذين أكَل أم
 والغش ِّ والبطش. 
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 اخلشية
 

 من سكَب الدمَع على حبيٍب أو حبيبة، •
 ماَت هو وحبيبه،

 ومن بكى خلشوٍع وخشية،
 فقد عرَف الطريَق وآمن،

 وخشَع وتبصَّر، 
 شيةِّ فأخبت.وعرَف جزاَء اخل

 
 إذا كنَت ختَشى وتبكي،  •

 مث اختَفى ذلك منك،
 فهي الدنيا، واملعاصي.

 من الستغفار،ر  أكث
 وتذلَّل  إىل هللا يف وقتِّ السحر،

 وتباَك إن مل تبكِّ بني يديه،
 ليعيَد إليَك قلبَك املنوَّر،

 وإميانَك الكبري، 
 وعد  إىل مثلهِّ حىت يعوَد إليك. 

 
 هللا عنه لمرأته،   رضيَ  الروميُّ  قال صهيبٌ  •

 سهره:  يف كثرةِّ  وقد عاتبتهُ 
 لصهيب،  سكناً إل الليلَ  إن هللا جعلَ 

 شوقه،  طالَ  ر اجلنةَ إن صهيباً إذا ذكَ 
  .نومه طارَ  النارَ  وإذا ذكرَ 
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 اخلالف
 

 إذا دبَّ اخلالُف بني اإلخوةِّ أخرَج األعداءُ واحلاسدون رؤوسهم وقالوا: •
 جاهزون لبث ِّ املزيدِّ من اخلالفِّ والشقاق!حنن 

 فإذا كانوا عقالَء ردموا فجوَة اخلالفِّ بينهم،
 وا من فجوةِّ اخلالف،هم محَقى زادوإذا كان بين

 فتخاصموا وابتعدوا أكثر.
 

 هناك من يهجُر أخاُه املسلَم فوَق ثالٍث وهو ل جيوز، •
 وقد يكوُن السبُب أمورًا تفهًة ل ُتذَكر، 

 يها احلسُد والضغينُة والنميمة،يدخُل ف
 وبعُضها حتلُّ بكلمةِّ ُحسََن واحدة،

 وتعوُد املودَُّة كما كانت.
 م؟ن حليفهل م

 وهل من عفٍو وتسامح؟
 

 اخلواطر
 

 اخلواطُر هلا عالقٌة ابخليال، •
 وابلعقلِّ الباطنِّ كما يسمُّونه،

 وميكُن أن خيطَر على البالِّ أيُّ شيء!
 السذاجةِّ واإلبداع،الذي يتفاوُت بني 

 ولكن  ل َيصلُح منها للكتابةِّ والنشرِّ إل بعد أن تُعرَض على الدينِّ والعقل.
  سهاًل،ها عادايًّ ويكوُن بعضُ 

،  وبعُضها لمًعا قوايًّ
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 وجديًدا لفتًا للنظر.
 

 التقط  خاطرتَك األثريَة قبَل أن تطري، •
 فإهنا إذا فرَّت  صعَب صيُدها،

 تعود،  وقلَّ أن
 ومبا أهنا أتيت على )كيفها( فعليَك أن حتتاَط لذلك،

 فال خيلونَّ جيُبَك من قلم،
 يف جيبك، واحتفظ  أبوراٍق وقصاصاٍت بيضاءَ 

 ويف حمفظتك،
 ومركبتك، 
 ومكتبك،

 واختذها مجيًعا مصايَد للخواطرِّ اجلميلة!
 

 اخليال
 

 اخليالِّ والسباحةِّ فيه،إن واقَع املسلمني ل يسمُح لَك ابإلمعانِّ يف  •
 فاخلياُل انعٌم لذيٌذ يفرُّ بسرعة، 

 والواقُع يدقُّ على اببِّ العقلِّ بقوة،
 نهَض بواجبهِّ جتاههم،وَيشَغُل القلَب ويرجرجُه حىت ي

 مبا يقدُر عليه من ذلك.
 

 اخلري والشر
 

 إذا اعرتضَك عارٌض وأنت يف طريٍق من طرقِّ اخلري،  •
 يفوتَك خرٌي عزمَت عليه،فعاجلُه أو جتاوزُه حىت ل 
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 إل إذا كان أفضَل منه ويفوُتَك إذا مل تعمله.
 

 ميكُن للعدلِّ والظلمِّ أن جيتمعا يف نفٍس واحدة! •
، فيها اخلكما جيتمعُ   رُي والشر 

 فإذا كان اإلمياُن قوايًّ والعزُم أكيًدا، 
 ،  هنَض اخلرُي وانَم الشر 

 وإذا كان الجتاُه إىل الشر ِّ أقوى، 
َم الشرُّ وأتخََّر اخلري.  تقدَّ

 
 من قصَد اخلرَي جاءُه الشيطاُن من أطرافهِّ ليصرفَُه عنه،  •

 فإذا مل يستطع  شكَّكُه يف قيمته،
 أو نفعهِّ،

 بهِّ،ثواأو 
 ،  فإذا مل يستطع  حاوَل أن يلب َِّس هذا اخلرَي ابلشر 

 فُيدخَل فيه ما ليس منه، 
 ليجتمَع معه وخير ِّبَُه من داخله،

  ينجح  سعيُه ترَكُه واعرتَف هبزميته! فإذا مل
 

 الكرُة ل تلعُب وحدها! •
 إمنا تنتظُر من حيرُكها لتنطلق!

 واخلرُي والشرُّ ساكنان، 
 ادُة اإلنسان،إمنا حتركهما إر 

 فعند ذلك ينطلُق اخلرُي برسالته، 
 ويقُع الشرُّ بثقله. 
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 إذا أسرعَت إىل اخلريِّ فقد أفلحت،  •
 الشر ِّ فقد ضللت.وإذا أسرعَت إىل 

 وإذا شعرَت مبحبٍة للخريِّ وفعلهِّ فأنَت مؤمن،
 وإذا شعرَت مبيٍل إىل الشر ِّ وعملهِّ فلسَت كذلك. 

 
 الدعاء والذكر

 
 لَق الباَب الذي بينَك وبني هللا،من البشرِّ أن يُغل يستطيُع أحٌد  •

 وهو الباُب األصُل واألهم،
 بل يُغنيَك عن كل ِّ األبواب؛

 قادٌر على أن يفتَح لك أيَّ ابٍب شاء.ألن هللا 
 

 ل تنَس أدعيَة الصباح،  •
 فإهنا مهمٌة للمسلم،

 وإذا استطعَت أن جتمَع يف وقٍت واحٍد منه: 
 لُك وله احلمُد وهو على كل ِّ شيٍء قدير" مئَة مرة،ُه ل شريَك له، له امل"ل إله إل هللا وحدَ 

 فافعل،
 يوَمك.ليحفظَك هللاُ من الشيطانِّ 

 
 اسألِّ هللاَ رمحَته، •

 واستغفره،
 وأكثر  من هذا الدعاء، 

 لريمحَك هللا وأنَت حُتاَسُب بني يديه، 
 {. نيَ َرب ِّ اغ فِّر  َوار َحم  َوأَن َت َخري ُ الرَّامحِِّّ فقل: }
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يمُ } •  [. 49{ ]سورة احلِّجر: نَ ب ِّئ  عِّبَادِّي َأين ِّ أاََن ال َغُفوُر الرَّحِّ
 أنبأَ عباَدُه أنه غفوٌر رحيم،اللهم اي من 

 إنين عبٌد من عبادك،
 أسأُلَك أن تغفَر يل اي غفور،

 وأن ترمَحين اي رحيم.
 

 اسألِّ هللاَ رمحَته، وبركاتِّه، وُهداه. •
 مستقيم،  أمرَك وجعلَك على صراطٍ فإنه إذا هداَك يسََّر 

 وإذا ابرَك لَك وسََّع عليَك وكفاك، فلم حتتج  إىل غريه،
ََك فقد رضَي عنَك وأدخلَك اجلنة.وإذا   رمحِّ

 
 أخي املسلم،  •

 إذا زادتِّ الضغوُط اخلارجيُة عليك، 
 وتضاعفت  مهومك، 

 وشعرَت أبهنا فوَق طاقتك، 
 فال تنَس أن تقول: 

 ول قوَة إل ابهلل العلي ِّ العظيم"،  الوكيل، ول حولَ  "حسَب هللا ونعمَ 
 وكر ِّرُه مرات، 

 فإنه سيفرَُّج عنَك الكثرُي مما جتُد إن شاء هللا، 
 وهللا أرحُم الرامحني. 

 
 قائًما،  اللهمَّ احَفظين ابإلسالمِّ " •

 قاعًدا،  واحَفظين ابإلسالمِّ 
 راقًدا،  مِّ احفظين ابإلسالو 

 حاسًدا،  ا ولول ُتشمِّت  يب عدوًّ 
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 ، بيدِّك هُ خرٍي خزائن من كل ِّ  اللهمَّ إين أسأُلكَ 
 ". بيدِّك هُ شرٍ  خزائن من كل ِّ  أعوُذ بكَ و 

 (. 1260حديث حسن. صحيح اجلامع الصغري )
 

 اللهم نو ِّر  قلوبَنا، •
 وسد ِّد  أقوالنا، 

ح  نيَّاتِّنا،  وصح ِّ
 وطه ِّر  نفوسنا،

 وأُجران على أعمالنا،
 وابرك  يف أموالنا،

 وانصر  جنودان، 
 واحفظ  أولدان،

 واهدِّ شبابنا،
 واسرت  على بناتنا،

 واشفِّ مرضاان،
 وارحم  موتان،

 وأكرم  نُزلنا. 
 

 اللهم قو ِّان إذا ضعفنا، •
 وانتقم  لنا إذا ظُلمنا،
 وانصران إذا جاهدان،
 وأغثنا إذا اضطُرران، 

 ،واجرُبان إذا ُكسران
 وامنحنا إذا احتجنا،

 ،وأعطنا إذا ُسلبنا
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 واشفنا إذا مرضنا،
 واغفر  لنا إذا أذنبنا، 

 وارمحنا إذا متنا.
 

 اللهم أل ِّف  بيننا فقد اختلفت  قلوبنا، •
 وأي ِّدان فقد كثَر من يظلمنا،

 وانصران فقد كثَر أعداؤان، 
 واهدان فقد كثَر الفاسقون منا،

 عقولنا،وامنعنا فقد كثَر غزاُة 
ران فقد كثَر اجلاهلون فينا.   وبص ِّ

 
 فتقول: تدعو لعلكَ  •

 اللهم اهدين وسد ِّدين،
 وابرك  يف وقيت،

ر  يل أعماًل جليلًة أخدُم هبا كتابَك ودينك،  ويس ِّ
 وافتح  عليَّ مبا تفتُح به على عبادَِّك الصاحلني،

 وأعوُذ بَك أن أنشغَل مبا ل يرضيك، 
 من عبادك.  وأعوُذ بَك أن أظلَم أحًدا

 
 ك،ادُع هللا تعاىل أن يهدَيَك ويسد ِّدَ  •

 وأن يزيدَك تبصُّرًا بدينك،
تِّ الفنت،   ويقَيَك من مضال 

 وجيعلَك من عبادهِّ الصاحلني،
 ويوفقَك ملا فيه رضاه،

 فهو اهلادي واملوف ُِّق لكل ِّ عمٍل صاحل.
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 عبادة،اللهم اهدان ألحسنِّ األفعالِّ واألقوالِّ حىت نعبدَك أحسَن  •

  يف دنياان،اللهم ارزقنا ماًل حالًل يكوُن زاكيًا لنا وعوانً 
 اللهم امنحنا أخالقًا كرميًة تكوُن سنًدا حلسنِّ تعاملنا،

 اللهم أكرمنا أبولٍد طيبني ليكونوا قرَة عنٍي لنا، 
 اللهم اقسم  لنا من طاعتَِّك ما تبل ِّغنا به جنتك.

 
 استغفَر هلم،اللهم اغفر  للحجيجِّ وملن  •

 اللهم اجعل  حجَّهم مربورًا، 
 وسعيهم مشكورًا،

 فورًا،هم مغوذنبَ 
 وأعدهم إىل أوطاهنم ساملني غامنني، 

 اللهم ل حترمنا أجرهم، 
 واغفر  لنا وهلم، 

 وتقبَّل  منا ومنهم.
 

 من بركةِّ الصالةِّ على رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، •
 املصل ِّي أيًضا عدا األجر،أن فائدهتا تعوُد على 

  عليه الصالُة والسالم: فبعَد أن قاَل ُأيبُّ بُن كعٍب رضَي هللا عنه للنب ِّ 
  ،أجعُل لَك صاليت كلَّها

َفى مهَّكَ "  صلَّى هللا عليه وسلم:قالَ   ". لَك ذنُبكَ  رُ غفَ ويُ  ،إًذا ُتك 
 وقال: حسن صحيح(. 2457)سنن الرتمذي 

 وسل ِّم  وابرك  على سي ِّدان وحبيبنا وشفيعنا ومولان حممد،اللهمَّ صل ِّ 
 وعلى آلهِّ وأصحابهِّ أمجعني،

 ن صلَّى وصلُّوا به عليه، مَ عددَ 
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 وعدَد ما خلقَت وما خَتلق.
 

• ،  اللهم صل ِّ على نبينا حممٍد بعددِّ ما خلقَت مِّن حي 
 وبعددِّ أنفاسهم، وكلماهتم، وحركاهتم،

 بر،وبعددِّ ما خلقَت من شجٍر وو 
 وبعددِّ ذراتِّ كل ِّ ماٍء وتراب،
 اللهم صل ِّ عليه حىت َترَضى،

 وحىت تُرضيه،
 ك.ه وسلَم وابر صلى هللا علي

 
 والدعاة  الدعوة

 
 نوُر اإلسالمِّ وصَل إىل أقاصي الدنيا، •

 جبهودِّ مسلمني عاديني معظمهم ل يُعَرفون،
 أخلصوا يف الدعوةِّ فوفَّقهم هللا،

 ينشرون اإلسالَم بقوة،وما زاَل املسلمون 
 على الرغمِّ من ضعفهم وتشتتهم واختالفِّ طرقهم يف الدعوة،

  يف طريقهم،ووجودِّ عوائَق كثريةٍ 
 وخاصًة اإلعالَم الكاذَب واملضل ِّل،

 وجناُحهم خارَج بالدهم أكثُر وأعمق، 
 لظروفهم الصعبةِّ يف بالدهم )اإلسالمية(. 

 
 الدعوةِّ إىل دينهم، أصعُب شيٍء على الدعاةِّ أن مُيَنعوا من  •

 أو توضَع عقباٌت يف طريقهم مبا يَنقُص من جهدهم وحتركهم، 
 هذا إذا مل ُيسَجنوا،
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 أو توصد  أبواُب العملِّ يف وجوههم إلعالةِّ ُأَسرِّهم. 
 

 ل تنَس أنَك صاحُب رسالة، •
 وإذا استقمَت كنَت خرَي داعيٍة لرسالتك، 

 قوًل وعماًل، 
 و غريك، وإذا احنرفَت فقد آذيَت نفسَك أ

 فلَك األجر،
 أو عليَك اإلمث.

 
 التبليُغ يكوُن ابللسانِّ أو ابلقلم، •

 أو بكليهما مًعا،
 دِّ من تصُل إليهم الفكرة،ُة بعدوالعرب 

 أو بوصوهلا إىل الفئةِّ املقصودةِّ هبا،
 أو بدوامِّ مفعوهلا ولو تطاوَل التبليُغ على مراحل،

 مع الوسيلةِّ الفع الة، 
 املؤث ِّر.واألسلوبِّ 

 
 ظَُر منه إل أن يُنتَج شرًّا، تإن اجملرَم ل يُن •

 ولكن  إذا ُدعَي أبسلوٍب مالئٍم فأنصَت وسكت، 
 ذَر عن أعماٍل له،اعتمث 

 فإنه يُعَرُف أن  لَن قلبه، 
 وبدأَ النوُر يبزُغ يف ظلماتِّ نفسه،

 وعند ذلك يُنتظَُر منه اخلري، 
 م،وقد أقلَع كثرٌي من اجملرمني عن جرائمه

 وعملوا صاحلًا.
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 إهنا مسؤوليُة األهل، واألصدقاء، والدعاة، واملصلحني.
 

 إذا سقيَت عطشاَن ُأجرت،   •
 املوتِّ من الظمأ ُأجرَت أكثر، شرفًا على وإذا كان م

 وكأنك أحييَت نفًسا! 
 فكيف إذا أحييَت قلبًا ابإلميانِّ وقد أظلمت جوانبُه من الكفر؟  

 وكيف لو أنه اهتَدى على يديَك مث ماَت بعد قليل؟
 ما أكرَب أجَر الداعي إىل هللا،

 ومثلُه الواعُظ واملذك ُِّر واملرشد!
َسُن قَ و  } ًا َوقَاَل إِّنَّ ًل ممَِّّن  َدَعا إِّ َوَمن  َأح  لِّمِّنيَ ىَل اَّللَِّّ َوَعمَِّل َصاحلِّ  {.ينِّ مَِّن ال ُمس 

 . 33سورة فصلت: 
 

×××     ×××     ××× 
 

 جناُب الدعوةِّ كبري، •
لِّمِّنيَ } ًا َوقَاَل إِّنَّينِّ مَِّن ال ُمس  َسُن قَ و ًل ممَِّّن  َدَعا إِّىَل اَّللَِّّ َوَعمَِّل َصاحلِّ  {،َوَمن  َأح 

 [، 33]سورة فص ِّلت: 
 الكرمي،فليكنِّ الداعيُة على مستوى هذا القولِّ 

 ول يعَلم  أن املسلمني ينظرون إليه على أنه رمٌز من رموزِّ اإلسالم؛ 
 ألنه حيمُل أحسَن وساٍم على صدره.

 
 ل يقلِّ الداعي إن الدعاَة قد قالوا كلَّ شيء فماذا أقول؟ •

 يتهِّ أو التزامه؟ فلينظر  يف نفسهِّ كيف كانت بداايُت هدا
 أسلموا كم هي )بسيطٌة( وسهلة،ولينظر  يف أسبابِّ هداايتِّ الذين 

 فإن ديَن هللا هو ديُن الفطرة،
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 ل حيتاُج سوى إىل توضيٍح وتقريب،
،  مبا يناسُب كلَّ مدعو 

 مع أسلوٍب حسن،
 وعلٍم بظروفِّ املدعو ِّ وبيئته،

 وستتجاوُب معه النفوُس الطيبة،
 ا اهلداية،اليت أراَد هللا هل

 والسداَد والنجاة. 
 

 الدعوةِّ يعين أن تكوَن من أعمالَِّك املهمةِّ اليت تفكُر فيها،تفاعُلَك مع  •
 وختطُط هلا،

 وهتتمُّ ابملدعويَن وتصنيفهم، 
 وحتل ُِّل نفسياهتم، 
 وتراجُع أسئلتهم، 

 وتفكُر يف أساليَب جديدٍة ومناسبٍة للحوارِّ معهم والرتقاءِّ هبم.
 

 ةالدنيا واآلخر 
 

 احلياُة الدنيا هلٌو إذا هلوت،  •
 أما إذا أقبلَت على اجلد ِّ فال تعاكُسك،  

 ولكنها تكشُف عن وجهها اجلميلِّ لتغرَيَك به، 
 وتُبدي لَك ما لَك رغبٌة فيه، 

 فإذا أعرضَت عنها غابت،  
 وإذا أقبلَت عليها لعبت  معك، 

 وزادت  من إظهارِّ مفاتنها،
 لتكوَن من أصدقائها وحمبيها. 
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 من سلَم من آفاتِّ الدنيا فهو عظيم،  •

 فإن الشهواتِّ فيها تتقاذفه، 
 والرغباتِّ تتجاذبه،  

 والشرَّ يقرتُب منه لينهشه،  
 فهو حيارُب على جبهات، 

 فإذا جنا فقد اقتحَم عقبًة كؤوًدا، 
 وفاز.

 
 أيها الضاحك،  •

 تذكَّرِّ األوقاَت اليت كنَت تبكي فيها بكاًء مرًّا، 
 باكي،  وأنَت أيها ال

 كم ضحكَت من قبل؟ 
 تدبَّروا واتَّعظوا، 

 ل أماَن لدنيا تكوُن هكذا وهكذا، 
 ول يُغرَتُّ هبا.

 
 احلياُة الدنيا ل يُذَكُر مقداُرها يف مقابلِّ احلياةِّ األخرى، •

 فمتاُعها قليل،
 زائل،ونعيُمها 

 ولكنَّ الغروَر هبا كثري، 
 والعاقُل يتفكر،

 .ويؤثُِّر الباقي على الفاين
 اللهمَّ إان  نسأُلَك الثباَت على دينك،

 ودخوَل جنَّتك،
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 ونسأُلَك رضاك،
 والنظَر إىل وجهَِّك الكرمي.

 
 عندما يكوُن اهلروُب إىل األسوأ، •

 ُتظلُِّم الدنيا يف عينك،
 تشمُّها،بعد أن كانت زهرًة 

 ورئًة تتنفَُّس هبا،
 فال تثق  هبا، 

ارة،  فإهنا متقل ِّبٌة غد 
  واحد!واألسوَد يف يومٍ تُريَك األبيَض 

 
 الضيُف ل ميكُث كثريًا عند مضيفه،  •

 ولذلك ل يُ تََّخُذ بيتُه إلقامٍة طويلة، 
 وهذا حاُل اإلنسانِّ يف احلياةِّ الدنيا،

 فإن حياَتُه مؤقتٌة فيها،
 حملَّ إقامٍة دائمٍة له، وليست 

 فما هو إل ضيٌف عليها،
 وسيرتكها بعد أجٍل مسم ى،

 داٍر أخرى، مث يرحُل منها إىل
 لُيحاَسَب على ما عمَل فيها.

 
×××     ×××     ××× 

 
 من نظَر إىل الدنيا على أهنا مسكنه، •

 رحَل عنها ومل ختُل حياتُه من منغ ِّصاٍت وآفات،
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 رحلُة سفٍر حتتاُج إىل زاد،ومن نظَر إليها على أهنا 
 أَمَِّن يف يوٍم مهول،

 وسعَد يف مسكنهِّ اجلديد،
 ه ول يزول. الذي ل حُيوُل عن

 
 املسلُم يتعامُل مع احلياةِّ على أهنا مؤقتة، •

 والعمُر فيها أيًضا مؤقت، 
 فال يتعلُق هبا؛

 ألنه يعلُم أهنا ستذهُب عنه، 
 وهو بذلك يستعدُّ حلياٍة أخرى خالدة،

 اليت تستحقُّ الهتماَم األكرب، هي 
 والعمَل األكثر. 

 

  الدنيا، إذا كان األهُل واملاُل والولُد يرغ ِّبونَك يف •

 فإن هناك َمن ترغ ِّبهم يف اآلخرةِّ أموٌر أقوى وأَحبُّ إىل نفوسهم، 
 وعندما يقَوى إمياُنَك أكثر،  

 ُتدرُك ذلك بسهولة. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اآلخرة،من كان مهُُّه  •
 تغاَضى عن السفاسفِّ وتعقيداتِّ احلياة،

 ألنه ليس متفر ًِّغا هلا،
 ول مهتمًّا هبا،

 مورِّ على الفطرةِّ والتيسري، ا من األوأمَضى كثريً 
 ليكوَن اشتغالُه ابآلخرة،
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 ومبا يرضي ربَّه. 
 

 ستندُم يوَم القيامةِّ ولو كنَت صاحلًا يف الدنيا، •
 أعمالِّ اخلريِّ والرب ِّ فيها،ألنك تتمَنَّ لو زدَت من 

 لرتتفَع درجُتَك يف اجلنةِّ أكثر. 
 أما الكافر، 

 أسفه،فال تَسل  عن ندمهِّ ومَدى حزنهِّ و 
 وإنه ليتأجَُّج يف النار!

 

 الرحالت 
 

 رحالٌت حمفوفٌة ابخلطر: •
 إىل املناطقِّ اجملهولةِّ اليت مل توطَأ من قبل،

 سة،واملناطقِّ اليت تكثُر فيها احليواانُت املفرت 
 ورحالُت الستكشاف،

 والبعيدُة دون زاد. 
 

 عد اخلوفِّ من احلساب،الرحلُة السعيدُة احلقيقيُة هي عندما يُرَحُل بَك إىل اجلنةِّ ب •
 وعندما تنتهي إليها تبَقى فيها على الدوام،

 فال خروَج منها،
 ول استبداَل هبا.

 أما يف احلياةِّ الدنيا، 
 ستنتهي،فإن كلَّ الرحالتِّ فيها 

 سعيدًة كانت أم غريها. 
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 السعادة
 

 آيُة السعادةِّ الطمئنان،  •
 وابتهاُج النفس،

 ائعة،وهذا يكوُن بعد تقدميِّ أعماٍل ر 
 والنتهاءِّ من مسؤولياٍت بنجاح،

 أو حتقيقِّ أهداف،
 وعنَد تقدميِّ ُبشرى، 

 أو رؤيةِّ حمبوب،
 وما إىل ذلك.

 فهي أوقاٌت ومناسباٌت ل تطول،
 تذهُب وجتيءُ ول تدوم،وهي 

 فال سعادَة دائمٌة ألحٍد يف هذه الدنيا،
 إمنا هي خالصٌة ألهلِّ اجلنةِّ يف اآلخرة!

 
 السياسة

 
 تبعُث على التفاهمِّ والتقاربِّ يف األسرةِّ واجملتمع،  احلسنةُ  األخالقُ  •

 واملداراُة واجملاملُة الطيبُة تغي ُِّب كثريًا من املشكالتِّ العالقة، 
 كما تؤدي الشفافيُة واحلنكُة السياسيُة إىل السلمِّ وحسنِّ اجلوار، 

 ولو كانت السماءُ ملبَّدًة ابلغيوم.
 

 ولك، ل مفرَّ من التصاحلِّ مع ما ح •
 ولو مداراًة أو جماملة، 

 وإل أتزَّمتِّ األموُر أكثر،  
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 وعشَت يف كدرِّ احلياةِّ ومهومها، 
 واشتغلَت بدفع املؤامراتِّ واملكايد، 

 أو الدخولِّ فيها!
 

 ليس اهلجوُم هو األفضَل يف كل ِّ مرة،  •
 فإن الضعيَف يشتدُّ ضعًفا بذلك، 

 أو قد يهلك، 
 والصرب،  واملداراة، والدفعِّ ابألوىل،  ولكن  يكوُن ابلرتيث، واحلوار،

 حىت يقَوى، ويستمر.
 

 الشخصية
 

 املسلمِّ امللتزمِّ اخلوُف واخلشيُة من هللا تعاىل،الغالُب على  •
 فيكوُن بعيًدا عن املعاصي واملنكرات،

 واحلرامِّ والشبهات،
 وتكوُن فيه حكمٌة ورزانٌة ووقار،

 حيُث يلتزُم اجلدَّ يف تعامله،
  وسفاسفِّ األمور،ا عن الصغائرِّ ويكوُن بعيدً 

 وكل ِّ ما يكد ُِّر صفاَء اإلميان.
 

 الشهرة
 

 أحببَت أن تكوَن لك ميزٌة على الناس،إذا  •
 فاجعلها يف فائدةِّ املسلمني،
 بدَل قاعدةِّ "خالف  تُعرف"،
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 وتذكَّر  حديَث رسولِّ هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
 ".هبا بعَده عملَ  َمن وأجرُ  أجُرها سنَّ يف اإلسالمِّ ُسنًَّة حسنًة فله نمَ "

 )صحيح مسلم(.
 

  يُعَرف،ل  راحَتُه يف أتغِّ شهرًة عرَف أن من مل يب •
 ألنه أيخُذ حريَتُه أكثر، 

 ول يتصنَُّع إذا مل يعرف ُه الناس، 
 فيكوُن أبعَد عن الرايء.

 ويوف ُِّر وقَتُه عن لقاءِّ الفضوليني، 
ُل أن يُقاَل له مرًة واحدة: كيفَ   احلال! ويفض ِّ

 

 الشيطان
 

 الشيطاُن يركُز على األمورِّ املهمةِّ واحلس اسة،  •
 كالعقيدةِّ واملوالة، 

 وعلى الغرائزِّ والشهوات،  
 فيحب ُِّب احلرام،  

 ويرغ ُِّب يف املمنوعات، 
 لتشويهِّ الفطرةِّ ونشرِّ الفساد،  

 وميو ُِّه احلقائق، 
 ويزي ُِّن األابطيل، 

 ليشو َِّش على الفكر،  
 ضمري،  وخير َِّب ال

 ويعق َِّد النفس.. 
 نعوُذ ابهلل من شر ِّهِّ ومكره.
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 الصحة
 

 من مرض، •
 أو زاَر مرضى،

 أو أشرَف عليهم،
 أو كان يف حديثهم،

 زادت  ثقافتُه الصحية، 
 حيُث يتعرَُّف أنواَع األمراضِّ وأعراَضها والوقايَة منها،

 وما يوَصُف هلا من أدويٍة وعالج.
 عنها متطببة،عائشُة رضَي هللا وكانت أمنا 

،  قالت: ف وقد سئلت  عمَّن أخذتِّ الطب 
قاًما"   ،إنَّ رسوَل اَّللَِّّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلََّم كاَن رجاًل مِّس 

  ،وكاَن أطبَّاءُ العربِّ أيتونَهُ 
 ".فأتعلَُّم منهم

 )رواه احلاكم يف املستدرك قال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه(.
 

 مغرور،ما هي سليمًة فهو أن صحَتُه تبَقى كمن ظنَّ  •
 ألنه مل حيسب  حساَب املرض،

 والتقدمِّ يف العمر،
 ومل يعرف  تقلباتِّ احلياة،

 وأصوَل الختبارات..
 فامحدِّ هللا على العافية،

 واغتنم  صحتَك قبَل سقمك.
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 الطاعة
 

 إذا نويَت القرَب فاخلع  نعليَك من أرضِّ اهلوى، •
 كدرِّ الدنيا،واغسل  يديَك من  

 لربَّ وحَده،امَك افإن أم
 وزاُدَك إليه الطاعة، والدعاء، والسجود، واخلشوع، 

 فإذا أطعَت فقد أجبت، 
 وإذا دعوَت ومل تتجاوز  فقد عبدَت واعرتفت،

 وإذا سجدَت فقد ذللَت واقرتبت، 
 وإذا خشيَت الربَّ واستكنَت فقد عرفَت وسلَّمت.

 
 ده،إن هللا يزك ِّي من يشاءُ من عبا •

 ركِّ والبدعِّ واألهواءِّ واملعاصي،وقلَبُه من الش ويطه ُِّر نفَسهُ 
 إذا رأى فيه النيَة السليمة، 

 والعزَم الصادق، 
 واإلقباَل عن رضا،

 وإرادَة الطاعة، 
،  واإلخباَت للرب 
 واللتزاَم ابلعهد. 

 
 املسلُم يستقبُل يوَمُه أبداءِّ ما فرَض هللا عليه، •

 وابلذكرِّ والدعاء، 
 ل.يُرضي هللَا من قوٍل وعموما 

 ويتجنُب التعامَل ابحلرام،
 كما يبتعُد عن الشبهات،
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 ويعامُل الناَس معاملًة حسنًة وبكالٍم طيب،
 ول يُغلُِّظ القوَل معهم،

 ول جَيرُح شعورهم. 
 

 قولُه تعاىل: •
 {.َففِّرُّوا إِّىَل اَّللَِّّ إِّين ِّ َلُكم  مِّن ُه َنذِّيٌر ُمبِّنيٌ }

 {،50الذارايت: ]سورة 
  "احملرر الوجيز":ُه هللا يف تفسريهِّ قاَل ابُن عطية رمحَ 

 هللا،  وطاعةِّ  يف اإلميانِّ  ابلدخولِّ  أمرٌ 
 منه،  أن يفرَّ  هُ عقاابً وعذاابً وأمراً حقُّ  الناسِّ  على أن وراءَ  هَ لينبَّ  الفرارِّ  بذلك بلفظِّ  األمرُ  لَ عِّ وجُ 
 .ستدعاءوال  وا" بني التحذيرِّ "فرُّ  لفظةُ  معت  فجَ 
 

 الطبائع
 

 لَّها الناس، يف السماءِّ مللو دامت  سحابةٌ  •
 ولو أظلَّت  أو أمطرت،

 فالناُس حيبُّون التغيري، 
 ول تدوُم نزهُتهم حىت يف حدائقهم اجلميلة،

 فرتاهم يتمتَّعون فيها سويعاٍت مث خيرجون.
 

 خطرًا،الطيوُر واحليواانُت عامًة يكوُن سلوكها عادايًّ حىت تَرى  •
 أو تُناَفَس يف َمطَعٍم أو َمنَكح،

 فعند ذلك يبدو سلوكها الشرُس يف اهلجوم،
 وحيُلها يف الدفاع،

 وقد يكوُن اإلنساُن نفسُه فريسًة هلا، 
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 ألنه مل حيسب  حساَب فتكاهتا،
 ومفاجآتِّ طباعها!

 
 الظلم والظاملون

 
 مترُّ ابلشرطةِّ حالُت ظلم،  •

 يتعرَُّض فيها املتهُم لتوقيٍف طويٍل بدونِّ حق، 
 الشرطة،  من قبلِّ بعضِّ أفرادِّ أو لتعنيٍف ومعاملة فظةٍ 

 أو ل مبالٍة منهم حلقوقه. 
 وإهنم ملسؤولون. 

 
 سبحان هللا! •

 كيف يظلُم املسلُم وهو مسلم؟
 كيف يظلُم وهو يعرُف اخلرَي من الشر،

 ويعرُف احلالَل من احلرام،
 ويعرُف أنه حماَسٌب مسؤوٌل أماَم هللا؟

 حق ؟ ملسلمِّ أو يكذَب عليه ليأخَذ ماَلُه بغريِّ كيف تطاوعُه نفسُه أن يتحايَل على أخيهِّ ا
 هل حيبُّ هذا الظاملُ أن يَفعَل به أحُد الناسِّ كما فعَل هو بغريه؟

 هل حيبُّ أن يؤَخَذ مالُه ابخلدعةِّ والسرقةِّ واملواعيدِّ الكاذبة؟ 
 بُّ أن يعمَل عند أحٍد شهوًرا مث يُطَرَد من العملِّ ول يُعَطى حقَّه؟هل حي

  وقوَع مثلِّ هذا يف شركاٍت يعمُل فيها عماٌل ضعفاء،. ما أكثرَ مع األسف.
 ل يستطيعون دفَع الظلمِّ عن أنفسهم، 

لون حقوقهم،  ول يعرفون كيف حيص ِّ
 ومون،وكثرٌي من أصحابِّ هذه املؤسساتِّ والشركاتِّ يصل ون ويص

 ولكنهم أيكلون احلراَم ويظلمون ول يبالون،
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 ب!وكأهنم آمنون من احلسابِّ والعذا
 

 العبادة
 

 املؤذ ُِّن النشيُط الذي حيبُّ عمَلُه يكوُن موجوًدا يف املسجدِّ قبَل األذان، •
 ويكوُن جاهزًا واقًفا وراَء مكرب ِِّّ الصوت،

 ليؤذ َِّن يف أولِّ الوقت، 
 الكسالُن يكوُن يف البيت، واملؤذ ُِّن 

 فإذا مسَع األذاَن من املساجَد األخرى هنض،
 ن، وذهَب إىل املسجدِّ ليؤذ ِّ 

 فيكوُن شأنُه التأخَر دقائق.
 

×××     ×××     ××× 
 

 إىل الكساىَل الذين يؤدون الصالَة حبركاٍت خفيفة، •
 وينقرون كنقرِّ الديكِّ لينتهوا منها بسرعة،

 طويلة، الصالُة ليست 
 فهي ل تتعدَّى الدقائق،

 ول تُتعِّب،
 بل تبعُث الراحَة والطمأنينَة يف القلب،

 أيًضا؛ وهبا يرتُح البدُن 
 ولذلك قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلَم كما صحَّ يف احلديث:

نا ،أقمِّ الصالة باللُ  اي"  ".هبا أرِّح 
 هذا ملن كانت الصالُة قرَة عينه،

 ها،وينبُض قلبُه حبب ِّ 
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 وينتظُر الصالَة بعَد الصالة. 
 أما من رآها ثقيلًة على نفسه،

 ونشَط يف اللعبِّ والتمارينِّ ساعات،
 أداءِّ الصالةِّ دقائق،   عنوكسلَ 

 فإنه يوَصُف بوصٍف آخر.
 

يالَحُظ كيف يتدافُع بعُض املسلمني ليخرجوا من املسجدِّ بسرعٍة بعد أداءِّ صالةِّ  •
 اجلمعة،
 وتكتظُّ األبواُب هبم، وكيف يزدمحون 

 كلٌّ يريُد أن خيرَج قبل اآلخر! 
 وكأهنم مل يعرفوا حديَث رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم:

ه يف على أحدِّكم ما دامَ  صل ِّيت املالئكةَ  نَّ إ"   ،جملسِّ
 . ما مل حُيدِّث   ،هارمح اللهمَّ  ،: اللهمَّ اغفر  لهتقول

 ". حتبسهوأحدُكم يف صالٍة ما كانتِّ الصالُة 
 (. 661( )ترتيبه بعد احلديث رقم649صحيح مسلم )

 تون إىل الصالة،وهؤلءِّ احلريصون على اخلروجِّ بسرعٍة غالبًا ما يكونون آخَر َمن أي
 فيكونون آخَر الداخلني وأوَل اخلارجني! 

 وكأهنم مل يسمعوا أبجرِّ التبكريِّ إىل صالةِّ اجلمعةِّ وثوابهِّ العظيم! 
 ون هم من الصف ِّ األول،ولعلَّ آخَر َمن خيرج

 الذين بكَّروا يف احلضور،
 فهم أوُل الداخلني وآخُر اخلارجني.

  اإلميان، والفارُق بني هؤلء وأولئك هو درجةُ 
 فهو ينقُص عند بعضهم،

 ويزيُد عند آخرين. 
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 عجب ممن حيضُر إىل املسجدِّ قبَل كل ِّ الناس، •
 يوَم اجلمعةِّ أو غريِّها،

 اجللوَس يف وسطِّ املسجدِّ أو آخره،مث خيتاُر 
 ليستنَد إىل جداٍر أو عمود،

 أو ليطَّلع على الناس: من أييت ومن خيرج!
 ألجُر الكبري، ويرتُك الصفَّ األوَل وفيه ا

 حيُث يقوُل احلبيُب املصطفى صلى هللا عليه وسلم:
  ،املالئكةِّ  صف ِّ  على مثلِّ  األوَّلَ  الصفَّ  إنَّ "

 ".لبتدرمُتوه هُ فضيلتولو علمُتم ما 
 ( حديث حسن.554سنن أيب داود )

 
×××     ×××     ××× 

 
 جاَء الشهُر املبارُك أبايمِّ األجر، •

 وبليايل الثواب،
  الراينِّ ألهلِّ الصيام،َر ببابِّ جاَء ليذك ِّ 

 وبُغرفِّ اجلنانِّ ألهلِّ القيام.
 جاَء مذك ِّرًا بنزولِّ القرآن، 

 وجبهادِّ املسلمني وانتصاراهتم،
 مذك ِّرًا بعزميةِّ املسلمِّ وصربهِّ،و 

 وحبب ِّهِّ يف طاعةِّ رب ِّهِّ ولو كان فيها بعُض مشقَّة؛
 طلبًا لرضاُه سبحانه،

 وطمًعا يف ثوابهِّ ورمحته.
 إان نسأُلَك اإلعانَة والتيسرَي لصيامِّ هذا الشهرِّ املبارك،هم الل

 ونسأُلَك التوفيَق لألعمالِّ الصاحلةِّ فيه، 
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 األجرِّ العظيم.والقبوَل مع 
 

 شهُر الصومِّ يذك ُِّرَك ابخلصالِّ احلسنةِّ لتكوَن قائًما هبا،  •
 وحيذ ُِّرَك من الصفاتِّ السيئةِّ لتبتعَد عنها، 

 أهلَِّك وجمتمعك،  ولتكوَن بذلك قدوًة بني
 يف هذا الشهرِّ الكرميِّ خاصة.

 ولتبدَي فيه صربًا ورًضا بطاعةِّ هللا،
 الغروب،  وليس سكوًت ووجوًما تنتظُر وقتَ 

 والطعاَم والشراب!
 

 يف شهرِّ رمضاَن تتفتَُّح القلوُب لعبادةِّ هللا، •
 ويُرَغُم الشيطاُن فيوثَق، 

 ول يقدُر على القيامِّ بكل ِّ وظائفه،
 عبدِّ لكي ينطلَق من قيودِّ الدنيا إىل حيُث الطاعة.صٌة للفهو فر 

 
 ليلُة السابعِّ والعشريَن من شهرِّ رمضاَن املبارك، •
 كثرٌي من العلماءِّ إىل أهنا قد تكوُن ليلَة القدر،ذهَب  

 اليت أُنزَل فيها القرآُن الكرمي، 
 فُيكثُر فيها من التالوة،

 والذكرِّ والدعاء،
 ح: وأذك ُِّر ابحلديثِّ الصحي

 "قل  هو هللاُ أحٌد َتعدُل ثُلَث القرآن"، 
 قارئها أجرًا كثريًا،فلو قُرئت هذه السورُة ألَف مرٍة يف هذه الليلةِّ حلصََّل 

 كما حيرُص على هذه األذكارِّ العظيمة،
 مرة من كل ِّ واحدٍة منها مثاًل، وهي: 100
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حييي ومُييت، وهو على كل ِّ شيٍء  "ل إله إل هللا، وحَدُه ل شريَك له، له املُلُك وله احلمد،
 قدير". 

 "اللهمَّ صل ِّ على سيد ِّان حممٍَّد وعلى آلهِّ وصحبهِّ وسل ِّم".
 سبحاَن هللاِّ وحبمده، سبحاَن هللاِّ العظيم"."

 "سبحاَن هللا وحبمده، عدَد َخل قه، ورِّضا نفسه، وزِّنََة عرشه، ومِّداَد كلماته".
 "أستغفُر هللا". 

 إليه".  "أستغفُر هللا وأتوبُ 
 "اللهمَّ اغفر  للمؤمننَي واملؤمنات".

 "ل إله إل هللا".
  العظيم"."ل حوَل ول قوََّة إل ابهلل العلي ِّ 

 "رب ِّ اغفر  يل وُتب  عليَّ إنَك أنَت التو اُب الرحيم". 
 [. 118: املؤمنونسورة ] {م  َوأَنَت َخري ُ الرَّامحِِّّنيَ ب ِّ اغ فِّر  َوار حَ رَ }

 العفَو فاعُف عين".عفوُّ حتبُّ  "اللهمَّ إنكَ 
 "سبحان هللا وحبمده".
 "سبحان ريب ِّ وحبمده".

 واحلمُد هلل، ول إله إل هللا، وهللاُ أكرب". "سبحاَن هللا، 
 

 األفضُل للمسلمِّ أن يعمَل له برانجمًا أسبوعيًّا على األقل، •
 حلضورِّ اجلنازةِّ والصالةِّ عليها،

 أو تشييعها،
 ها،أو املساعدةِّ يف دفن

 أو تعزيةِّ أهلها،
 أو كل ِّ هذا،

 فإن هلا أتثريًا يف النفسِّ وتذكريًا هلا،
 عظيًما.وثوااًب 



91 
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 فعاًل،

 احلجُّ مدرسة،
 وعبادٌة مميَّزة،

 له أركاٌن وشروط، 
 يف مكاٍن وزماٍن خمصوص،

 وله آداٌب من ابتداءِّ السفر، 
 ويطوُل أايًما، 

 وأسابيَع عند آخرين، 
  هذا يتطلَُّب ثقافًة وتوعيًة عند الراغبني يف احلج، لُّ وك

 ملِّ دوراٍت تدريبيٍة ألفرادها قبَل أن حيجُّوا أو يعتمروا،ولذلك تقوُم دوٌل إسالميٌة بع
 ليكونوا على اطالٍع ودربٍة ألداءِّ هذه الشعريةِّ العظيمة،

 وهم أكثُر احلج اجِّ التزاًما آبدابِّ احلج ،
 وجناًحا يف موامسه.

 
 العداوة 

 
•  ،  الناُر عدو 

 ل ترحُم َمن حوهلا إذا مل يبادروا إىل إطفائها، 
 فإما أن تلتهَمهم، 

 أو حترَق مساكنهم، 
 أو مزارَعهم. 

 ..  وهكذا العدو 
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 فقط ينتظُر الفرصَة املناسبة: 
 الضعَف واملسكنة، 
 أو النزاَع والشقاق،
 أو الغفلَة والغياب!

 
 العقيدة واملبدأ

 
 ورسوله،هللا  ينبُض حبب ِّ  قلُب املؤمنِّ  •

 أينما كان هذا القلب،
 فرسالتُه معه، 

 وحبُُّه ل ينفصُل عنه،
 ومن أحبَّ أمرًا أكثَر من ذكره،

 فال تراُه يف لقاٍء أو جملٍس إل وهو أييت على ذكرِّ هللا تعاىل،
 ويستشهُد آبايٍت من كتابه،

 ويصلي على رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم،
 مشائلهِّ عليه الصالُة والسالم، سريتهِّ أو ويذكُر شيئًا من 

 إنه القدوة،
 إنه رسوُل هللا إىل البشر. 

 
   على القبور؟والبخورِّ  الزهورِّ  وضعِّ  ابز: ما حكمُ  ابنُ  الشيخُ  سئلَ  •

صلى هللا  عليها فال جيوز؛ ألن النبَّ  الشجرِّ  ... أما وضعُ اجلواز، وكان مما قال:  بعدمِّ  فأجابَ 
كلها، فال   على القبورِّ  أن نضعَ  بني، ومل أيمر  على قربين معذَّ  الشجرةَ  عليه وسلم إمنا وضعَ 

 ول شيء. ول زهورٌ  شجرٌ  على القبورِّ  يوضعُ 
 . 189( ص 44دروس وفتاوى يف املسجد احلرام/ ابن ابز، السؤال رقم )
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رِّ نوٌر يضيءُ يف القلب، •  اإلمياُن ابليومِّ اآلخِّ
 احلساب، دَف املؤمَن أمٌر مهمٌّ تذكَّرَ كلما صا

 وَرهِّب،
 فأمَضى األمَر إذا كان فيه خري، 

 وأمسَك إن خاَف فيه اإلمث.
 ونعَم اإلمياُن الذي حيثَُّك على اخلري، 

.  ويكفُّ نفسَك عن الشر 
 

 العالقات االجتماعية
 

 خمالطُة الناسِّ ليست  أمرًا سهاًل، •
 مفاجئٍة ل خربَة لَك فيها،فقد تتعرَُّض ملواقَف 

 ،ولطبائَع خمتلفٍة ل عهَد لَك هبا
ا من أن تغضَب وجتادَل وجتابه،   وقد تثريَُك كلماٌت أو تصرفاٌت ل جتُد إزاءها بدًّ

 وهنا تربُز قيمُة األخالق، 
 وخاصًة احلِّلَم والصرَب والعفو.

 
 العلم والعلماء

 
 العلُم املفضَُّل هو العلُم الشرعي،  •

 يوية،الذي حيكُم على مجيعِّ العلومِّ الدن
ُ خريها من شر ِّها،  ويبني ِّ

 وفاضَلها ومفضوهَلا.
 وكلُّ علٍم ل خيالُف اإلسالَم فإنه يدعمه،

 فاإلسالُم ديُن العلمِّ واحلضارة.
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أفكاٍر نظريٍة أو ممارساٍت املسلُم يتحرَّى معرفة األحكامِّ الشرعيةِّ ملا هو عليه من  •

 عملية،
 وبدونِّ ذلك ل يكوُن ملتزًما بدينه،

  ما عندُه على الكتابِّ والسنة،فَيعرضُ 
 فإذا مل جيد  فيهما سأَل العلماَء املتمكنني،

 والدعاَة املخلصني،
 ليكوَن على بصريٍة يف حياتهِّ العلميةِّ والعملية. 

 
 اي طالَب العلم، •

 عليَك ابخلشيةِّ وأنت تتعلم، 
 فإنه ل خرَي يف علٍم بدون خشية،
 بل قد يكوُن وابًل عليَك بدوهنا،

  السلوَك مع العلم،فاطلبِّ 
 وهو الرتبيُة واللتزام،

 ليرتافَق العلُم مع األدب، 
 ما ينبغي.وتنضَج شخصيُة املتعلمِّ ك

 وقد ضلَّ كثريون ألهنم أخذوا العلَم وحده،
 وفصلوُه عن الرتبيةِّ اإلسالمية، 

 فصاَر العلُم عندهم كمعادلٍة رايضية، 
 ينظرون من خالهلا إىل العقلِّ دون القلب،

 رُك نفوَسهم إىل فضائلِّ األعمال،فال حت
 ومعايل األخالق،

 ومسو ِّ اآلداب.
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 إىل املبتدئني يف العلم، •
 احتفظوا آبرائكم الفجَّةِّ والقلقةِّ حىت ينضَج علمكم،

 فالعلُم حبر، 
 ومل تغرفوا منه سوى ُغرفة، 

 وهذه أُوىَل خطواتكم،
 ما زلتم متشون حبًوا،

 هنايته،مل تصلوا بعُد إىل وسطِّ الطريقِّ ول 
 ما زلتم يف بيضةِّ العلمِّ تثقبون قشرهتا لتقفوا بني العلماء،

 لكم ريش، أو ُزغٌب مل ينبت  
 ما زلتم فراريج، 

 تنتظرون أن تصيحوا بني الديكة، 
 فال تستعجلوا آبرائكم وتعليقاتكم وحتليالتكم،

 مل حتيطوا بعُد مبسائلِّ العلومِّ حىت تشك ِّلوا صورًة واضحًة عنها.
 لَم إبخالص،اطلبوا الع

 ومعه اخلشية، 
 فال خرَي يف علٍم ل خشيَة فيه،

 بعد علم.ومن خشَي هللا مل يتكلم  إل 
 

 ل يقولنَّ طالُب علٍم: مل أمسع  هذه املسألَة من قبل، •
 فإنه قليُل العلمِّ ماداَم طالبًا،

 ومل َيسمع  إل القليَل من حبرِّ املسائل،
 وآفاقِّ البحثِّ واملطالب، 

 طويٌل وعلٌم كثرٌي حىت يقوَل ذلك، ويلزمُه وقتٌ 
 فليتواضع  وليقل: كنُت أجهُل هذا،

 أتعلَّمُه بعد.أو مل 
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 لقد ضلَّ علماءُ كانوا حبوًرا يف العلم، •

 وثبَت آخرون كانوا أقلَّ علًما،
 وإمنا أصُل العلمِّ يف اإلسالمِّ ملعرفةِّ الدينِّ وخشيةِّ هللا به،

 وللتفكرِّ والعتبار، 
 مزيًة يتقلَّدها املرء،وليس هو قالدًة ر 

 ويقبُض مثنه،ول مهنًة عاديًة ميتهنها كأي ِّ عمٍل يقوُم به 
 فمن مل جيعلِّ اخلشيَة والعتباَر أساًسا يف تعلمهِّ وتعليمه،

 ُخشَي عليه من الزلل،
 ومل يثبت  عند المتحان.

 
 العلُم النافُع يشرُح صدرك، •

 وخيف ُِّف عليك وقَع املصائب،
 رَي من املخاوفِّ والوساوسِّ واهلواجس،ويُزيُل عنك الكث

 ألنه يربُطَك مببادئ عليا، 
 َك ابملهم ِّ من األمور،ويشغلُ 

 ويعر ُِّفَك مبا عليه الناُس من أحواٍل ومآٍس قد ل تَبُلغها أحوالك.
 

 اجليُل املعاصُر يريُد املعلومَة اجلاهزة، •
 والفائدَة املباشرة،

 اءِّ والنحويني واملنطقيني،ول يستأثُر ابهتمامهِّ اختالفاُت الفقه
 العلوم،فهذه صارت  للمتخصصني واملتعمقني يف 

 مع عدمِّ إنكارِّ قيمتها العلمية.
 

 من أفضلِّ األجواءِّ جوُّ العلم، •
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 فيتدارسُه التلميُذ مع شيخه،
 أو يتذاكرُه مع صديقه،

 أو جيتهُد يف حفظِّ متوٍن منه،
 أو يقل ُِّب صفحاتِّ أبواٍب منه،

 أو أجوبٍة ملسائَل منه،حبثًا عن فوائَد 
 أفضلِّ الشيوخِّ وأجل ِّهم يف العلمِّ والعمل. أو يتجوَُّل بني حلقاتِّ العلمِّ حبثًا عن

 
 اجللساُت العلميُة مع أهلِّ العلمِّ ل تُنَسى، •

 وخاصًة اليت يكوُن فيها فوائُد اندرة،
 وحواراٌت انفعة،

 وتكوُن زاًدا للمرءِّ وخربة،
 ى ُهداها طواَل عمره.وبعضها يكوُن قاعدًة يسرُي عل

 
 الذكر، و من فوائدِّ جمالسِّ العلمِّ  •

 أنَك تتعرُف على إخواٍن طيبني،
 فتتذاكُر معهم وتستفيُد منهم، 

 والعلُم يزيُد ابللقاءِّ واحلوارِّ والسؤالِّ واجلواب،
 وتتزاورون وتتحاببون،
 وأتنسون وتفرحون، 

 ويكوُن بعُضكم عواًن لبعض.  
 

 فأحسن  صحبتهم،ألجلِّ العلمِّ  إذا كان أصحاُبَك جيالسونكَ  •
 وأعطهم ما عندك،

 فإهنم يزيدون من حسناتك،
 ويتأدبون أبدبِّ العلم،
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 ويفيدون األمة.
 

 ل يُغين الكتاُب عن الشيخ؛  •
 ألن األصَل يف العلمِّ هو التصال،
 وفيه الرتبيُة والسؤاُل وفوائُد أخرى، 

 والشيُخ ل يُغين عن الكتاب؛
 ويتمناه، ريدُه التلميذُ ألنه ل يعرُف كلَّ ما ي

 وفروَع كل ِّ علمِّ ودقائَقه. 
 

 من مل حيَظ ابلرتددِّ إىل حلقاتِّ الشيوخ، •
 ويتعلم  على أيديهم،
 وَيشُرف  بصحبتهم، 

 فليكثر  من قراءةِّ الشمائلِّ النبويةِّ الكرمية، 
 وفقهِّ السريةِّ النبويةِّ الشريفة، 

 وكتبِّ الزهدِّ والرقائق،
 أعالمِّ األمةِّ اجملتهدين،أخالقِّ اليت تزخُر أبخبارِّ ووصااي و 
 وأسلوبِّ تربيتهم وتعليمهم،

ُه ظروفُه احلضوَر على املشايخ،  فإهنا وصفُة عالٍج ملن مل تساعد 
 وإن مل تُغنِّ عنهم.

 
 كلما أوغلوا يف األكادمييةِّ وما يسمَّى ابلنهجِّ العلمي، •

 ابتعدوا عن التوجيهِّ والتشويقِّ واإلرشادِّ وأسلوبِّ اإلنشاءِّ أكثر، 
 صفوا لتبعوا هنَج القرآنِّ والسنة، ولو أن

 والوعُظ منتشٌر يف جوانبهما كل ِّها،
 ويف ذلك ما يالئُم النفَس البشرية، 
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 ولكنُه تقليُد الغربِّ الذي ل ديَن له، 
 فما ابُل َمن له دين؟

 
 من سرَق أفكارَك فامحدِّ هللَا أنه مل يسرق  أسرارك،   •

 اعيَة عالنية،  فإن من يسرُق العلوَم والفنوَن اإلبد
 ُيضمُر أشياَء يف سر ِّهِّ ل نعلُمها، 

 ونسأُل هللاَ السالمَة منهم ومن شرورهم!
 

×××     ×××     ××× 
 

 علوًما إىل علمهِّ ابلفقه، معُ جيالعاملُ هو الذي  •
 كما يُطَلُق لفُظ العاملِّ على من كان فقيًها،

 هللا وشريعته،لعلمهِّ بدينِّ 
 أما بقيُة العلوم،

  ذكُر علمائها بتخصصهم فيها،فَيقرتنُ 
 فيقال: عاملٌ ابحلديث، أو حمد ِّث،

 وعاملٌ ابلقراءات، أو مقرئ،
 وعاملٌ ابجلغرافيا، أو جغرايف ..

 
 من صفاتِّ العاملِّ املصلحِّ أنه حيبُّ أن يَعرَف الناُس كما يَعرُف هو ويَعَلم،  •

 من خاللِّ حرصهِّ على وعظهم وتعليمهم وإصالحهم، 
 ى درجٍة من الوعي والفهمِّ واملسؤولية، حىت يكونوا عل

 واإلحاطةِّ مبا جيري حوهلم من أمور،
 ليعرفوا قيمَة التغيريِّ وما هو أفضُل هلم،

 ياةِّ الكرميةِّ والنهجِّ املستقيم.ومساتِّ احل
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 مِّن أعالمِّ هذه األمةِّ َمن ُحب َِّب إليه العزلُة فاعتزل،  •

 ولكنُه نصَح وأفاد، 
 وُحفظت  درُر كلماته،

 طبًّا للقلوب، فكانت
 ومازالت تُردَّد، 

 ومنهم من ُحب َِّب إليه الرحلُة والدعوُة واإلصالُح ونشُر العلم، 
 وهذا أفاَد أكثر، 

 وأُويَت أجرًا على قدٍر نيَّتهِّ وعلمه، 
 ومنهم من اكتفى ابلبحثِّ والتصنيف،

 وما زالت كتاابتُه تتلقفها األيدي،
 حىت يومنا هذا...

 
 لون،العلماءُ األغنياُء قلي •

 ألن التجارَة حتتاُج إىل شغٍل ومتابعٍة مستمرة،
 والعلُم حيتاُج إىل تفرٍغ ومتابعٍة كذلك،

 وذاَك صعب،واجلمُع بني هذا 
 فال بدَّ أن يغلَب أحُدمها اآلخر،

 ولذلك جتُد أغلَب العلماءِّ بني حالةِّ فقٍر أو حالٍة ميسَّرة )متوسطة(.
 

 العمل اخلريي 
 

 سُن إىل الناس،القائُم على اخلريِّ احمل •
 كشجرٍة مثمرة،

 ُتظِّلُّ الناَس وُتطعمهم،
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 وتَبَقى مثاًل للشجرةِّ الطيبة،
 توقفت  عن العطاءِّ مدًة بسببِّ انتهاءِّ مومسها.حيبها الناُس ولو 

 

 العمل والوظيفة
 

 من اسرتاَح حيُث يَتعُب الناس، •
 فال يَنعم  ول يَهنأ  هبذه السرتاحة،

 ليقم  وليعمل، 
 ا يتعُب الناس،وليتعب  كم

 فاحلياُة ميداٌن للعاملنَي يف جلَّتها،
 وخسارٌة على الكساىَل واملتطفلني،

 واملغِّريين على أموالِّ الناسِّ ابلظلمِّ واإلكراه.
 

 إذا مل تعمل  برغبٍة مللَت وضجرت، •
 ومل تتمتع  يف عملك.

 والذين يقومون أبعماهلم لوجهِّ هللا تعاىَل يؤدُّوهنا بنفٍس طيبة، 
 أكيدة، وراحةٍ 

 بل يتلذَّذون هبا،
 ويداومون عليها،

 ول يرون قيمًة للدنيا بدوهنا!
 

 العمُل هلل طاعٌة وعبادة،  •
 والعمُل للوالدين طاعٌة ووفاء، 
 والعمُل لألولدِّ واجٌب وحمبَّة،  

 والعمُل لآلخرين تعاوٌن وتقارب.
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 والعمُل للنفسِّ أمٌر مطلوٌب ل بدَّ منه. 
 

 مواهَب متعددة، اجملتمُع حباجٍة إىل  •
 فموهبٌة واحدٌة ل تكفي، 

 فإهنا كشخٍص واحد، 
 لكنَّ اجملموعاتِّ هي اليت تتكامُل لتجتمَع وتلَب متطلباتِّ اجملتمعِّ من نواحيها.

 
 الغربة
 

 ليست كلُّ غربٍة أًسى وشقاء، •
 فقد التزَم كثرٌي من املسلمني بدينهم بعد أن سافروا إىل الغرب، 

 سٌة نشيطون،وصاَر منهم دعاٌة وسا
 وحيببونَُه إىل الناس، ينشرون الديَن 

 ويزيلون عنه ُحُجَب الشكوكِّ والشبهات، 
 ويدافعون عن حقوقِّ املسلمني يف العامل.

 
 الغزو الفكري

 
 العدوُّ يغزو فكرايًّ قبَل أن يغزَو بعساكره، •

 ليفر َِّق الصفوف، 
 وحُيدَِّث هزميًة نفسيًة يف الطرفِّ اآلخر،  

 عفت  ضعَف أداؤها،فإن النفَس إذا ض
 وتردَّدت  أفكارها، 

 وتكاسلت  أعضاؤها،
 وُشلَّت  عزميُتها،
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 وأحجمت  عن تقدُّمها،
 ولذلك ينبغي حتصنُي اجملتمعِّ قبَل احلرب، 

 وتربيتُه على الثباتِّ واحلزم، 
 وتبصريُه ابملصادرِّ اإلعالميةِّ املعتمدة،

 ليكوَن على حذٍر من أساليبِّ العدو ِّ وشائعاته،
 عقرِّ داران يف عصران هذا مرات،اان أعداؤان يف وقد غز 

 وما زاَل مستمرًّا،
 وقد أث ََّر فينا أكثَر من الغزو العسكري، 

 وصران فرقاَء ل فريًقا واحًدا.
 

 الغش 
 

 ..  قال: إنه يغش 
 مث أردَف قائاًل: أان أعرفُه جيًدا، أان رأيتُه بعيين!

؟  قلت: منذ مىت وهو يغش 
 قال: منذ سنوات.

 سكتَّ وتركَتُه يغشُّ املسلمني كلَّ هذه املدة؟وملاذا  قلت:
 فتفلسَف يف اجلواب، وليَتُه سكت!

 قلت: ألنكما اختلفتما، 
 وتعارضت  مصلحُتَك مع مصلحته، 

 ولذلَك قلَت ما قلت،
 وإل مل تفعل،

 ،  فأنت شريكُه يف الغش 
 إما حقيقًة ألنك كنَت شريَكُه يف عمله،

 رًضا بعمله. أو لسكوتَِّك الذي يعتربُ 
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 الفنت واحلروب
 

 علماءُ اإلسالمِّ يضيؤون وقَت الظالمِّ والفنت، •
 فيبي ِّنون الطريَق للناسِّ كما تعلَّموُه من دينِّ هللا،

 فمن عرَف احلقَّ صدَع به حبكمة،
 ومن مل يقل  كان سببًا يف إبقاءِّ الناسِّ يف الظالم،

 والفتنُة فيها حقٌّ وابطل،
َ له   يها قاله،احلقُّ ففمن تبنيَّ

 ومن مل يعرف ُه سكت.
 

×××     ×××     ××× 
 

 احلاكُم ل يلجأ إىل احلربِّ إل عند الضرورة؛   •
 ألنه ل يعرُف هل خيرُج منها ساملًا أم خاسرًا، 

 نتيجَة املفاجآتِّ يف الساحةِّ العسكرية، 
 ورهبةِّ التفاقاتِّ السرية، 

 وقوةِّ التحالفاتِّ اخلارجية، 
 الداخلية، وخبااي املؤامراتِّ 

 وقد يكوُن فيها ذهاُب منصبه،
 وخراُب ما بناُه يف سنوات!

 
 الفرح

 
 ما أكثَر ما يَفرُح الناُس ابلدنيا،

ا وزينتِّها،  ماهلِّ
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 مناصبِّها وشهواهتا.
 وهو فرٌح مؤقٌت وسروٌر عارض،

 كتابهِّ إىل فرٍح أفضَل منه،وقد وجََّهنا هللا تعاىل يف  
 فيه خرٌي حمٌض وثواٌب عظيم، 

َرُحوا ُهَو َخري ٌ مم َِّّا جَي َمُعونَ ل سبحانه: }فقا لَِّك فَ ل يَ ف  َتِّهِّ فَبِّذََٰ  {.ُقل  بَِّفض لِّ اَّللَِّّ َوبَِّرمح 
 .58سورة يونس: 

 
 الفروق
 

 هناك من ميتهنون الكالم،  •
 فيتكلمون ول يعملون، 

 وهناك من ميتهنون العمل، 
 فيعملون ول يتكلمون، 

 وهناك من جيمُع بني الثنني، 
 والفضُل ملن امتهَن احلقَّ وأصاَب يف كالمهِّ وعمله.  

 
 هناك من ل أينُس يف احلياةِّ إل إذا مَضى إىل سوٍق أو مقًهى، •

 ولقَي مجاعًة فتكلَم معهم،
 أيَّ كالم! 

 مل جيدهم ضرَب الشيش بيش ورَمى قِّطَعُه حىت يتعَب وميلَّ مث يعود! فإذا 
 هتم العلمية،وآخرون جيدون املتعَة واللذَة يف هوااي

 ورغبتهم اجلاحمةِّ يف اكتشافِّ اجملهولِّ ومعرفةِّ أسرارِّ األشياء؛
 إلفادةِّ األمةِّ ورقي ِّها.

 ل يستوي هؤلء وأولئك. 
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 الفقر والغىن
 

،إذا فَ ُقرَت بعد  •  غًَن فال تظنَّ أنَك وقعَت يف شر 
 فقد يكوُن ذلك خريًا لدينَِّك وحياتَِّك األخرى،

 ،فامحدِّ هللا على كل ِّ حال
 واقنع  وسل ِّم،

 وتكيَّف  مع الواقعِّ اجلديدِّ بنفٍس راضية،
 ول أيخذنََّك اهلمُّ كلَّ مأخذ،

 فأنَت وماُلَك إىل زوال.
 

 ليحذرِّ الغينُّ ظلَم الفقري، •
 يدعو عليه،فإنه 

 ودعوُة املظلومِّ مستجابة،
 وإن من دعوةِّ الفقريِّ أن ُيصاَب الغينُّ يف مالهِّ فيذهَب عنه الغَن، 

  يهنأ أبولده،ل  أو أ
 أو أن يصاَب أبمراٍض قاتلة.

 اللهم إان نعوُذ بَك من الظلم،
 ونسأُلَك العافية. 

 
 القدوة 

 
 من رأى تناقًضا يف سلوكهِّ ومعامالتهِّ فليلزمِّ السنَّة،  •

 وليقتدِّ ابلرسولِّ عليه الصالُة والسالم، 
 فإنه أسوة، 

 وهديُه خرُي اهلدي، 
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 هو الدواءُ لتسديدِّ الرأي، 
 قوميِّ السلوك. وت
 

 إذا أردَت أن تقتدَي برسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم فاقرأ سريَتُه العطرة،  •
 عظيمة،ومشائَلُه ال

 وسن ََّتُه الكرمية،  
 وتردَّد  على العلماءِّ الصاحلني وتربَّ عليهم، 

 فإهنم يتأسَّون به عليه الصالُة والسالم. 
 

  املخلصني،السرُي الذاتيُة للفاحتني األبطالِّ والعلماءِّ  •
 تشحُذ مهَم الناشئةِّ والشباب،

 وحتب ُِّب إليهم العلَم واجلهاد، 
 مواهبهم،وتفتَح مغاليَق 

 وجتد ُِّد نشاطهم، 
 وترفُع معنوايهتم، 

رهم،   وتبص ِّ
 وتنو ُِّر طريقهم.

 

 القدوُة هلا أتثرٌي كبرٌي يف العتقادِّ والسلوك،  •
  عليه وسلم،ولكن  ليس هناك قدوٌة معصومٌة بعد رسولِّ هللا صلى هللا

 فالعاملُ الفاضُل املشهوُد له ابلصالحِّ يُقتَدى به،
 إل إذا أخطأ، 

  الشرعيَّ فوقُه وفوق كل ِّ الناس. فإن النصَّ 
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 القرآن
 

 حجُة هللا على اخللقِّ كتابُه القائُم بينهم، •
 َمن أقبَل عليه ُهدي،

 ومن أعرَض عنه َضل .
 والعلماءُ يبينون ما فيه،

 ُب الناشطون يبل ِّغونُه ويرتمجونه،والدعاُة والكت ا
 فيصُل نصُُّه وخربُه إىل املسلمِّ والكافر،

 القاصي والداين،وإىل 
ٌة يوَم القيامة.  حىت ل يبَقى ألحٍد عند هللا حجَّ

 
 ينبغي أن حيكَم القرآُن حياتنا الجتماعيَة حبق، •

 بل حيكَم القواننَي والدساترَي كلَّها،
  راشًدا، وبدونِّ ذلك ل يكوُن احلكمُ 

 ول احلياُة مستقرة،
 وخاصًة يف بالدِّ املسلمني وجمتمعاهتم.

 
 الرتدُد إىل احللقاتِّ القرآنية ل تتوقُف فائدهتا على تعلمِّ كتابِّ هللا وحده، •

 بل مبا يصاحبها من الرتبيةِّ اإلميانيةِّ لألولدِّ والبناتِّ أيًضا،
 واحملبةِّ والتزكية، فإن جوَّها يبعُث على التعارفِّ األخوي ِّ والئتالفِّ 

 وتعلمِّ العباداتِّ والطاعاتِّ وتطبيقها عمليًّا،
 علقِّ ببيوتِّ هللا والرتددِّ إليها.والت
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 القراءة
 
 ترغيُب البنِّ يف القراءةِّ وحتبيُب الكتبِّ إليه جين ِّبُه أصدقاَء السوءِّ غالبًا؛ •

 ألنه سينشغُل ابلعلم، 
 ويَرى فائدَة الكتبِّ أكثَر من فائدةِّ الصداقة،

 ليت كثريًا ما أتخُذ من الوقتِّ بدونِّ فائدة.ا
 

 وزُنَك أو شعُرَك أو لباسك،إذا مل يعجب َك  •
َك بني كومةِّ كتٍب وأحبر  يف دهاليزها،   فاقذف  بنفسِّ

 ولسوَف تنَسى ما كنَت تفكُر فيه سابًقا، 
 بل يصرُي عندَك من )التوافه(، 

 حيُث اندجمَت مع ما هو أروُع وأفضُل وأكثُر فائدة! 
 

 ذا قرأَت الكتاَب كلَُّه فقد فهمته،إ •
 بته، وإذا قرأَت بعَضُه فقد قرَّ 

 وإذا قرأَت مقد ِّمَتَه فقد عرفَت قصده، 
 وإذا قرأَت فهرسَتُه فقد أدركَت موضوعه، 

 وإذا مل تقل ِّب  صفحًة منه فقد أعرضَت عنه،
 وإذا اكتفيَت بشكلِّ غالفهِّ فقد أمهلته، 

 مته.وإذا حكمَت عليه من عنوانهِّ فقد ظل
 

 القلق واالطمئنان
 

لَت تفكريَك تراُه قفَز  •  إىل أمٍر آخر! كلما عدَّ
 هذا يدلُّ على أنه يلحُّ عليك،
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 ويؤثُِّر ابهتمامك،
 فامجع  له تفكريَك أوًل حىت هتدأَ نفُسك،

 ويتَّزَِّن تفكريُك. 
 

 اهلمُّ الذي أيخُذ جبوامعِّ نفسك، •
 ل يَدُعَك تعمُل ول أن هتنأ،

 حىت يفتَح هللا،
 بذكٍر، أو دعاء، أو فرَج، أو نسيان! 

 
 القلُق يراوُدَك بني فينٍة وأخرى، إذا كان  •

 فقم  يف وقتِّ السَحر، 
 وانجِّ ربَّك،

 وتذلَّل  بني يديه، 
 وانظر  كيف تتسلَُّل الطمأنينُة إىل قلبك،

ك.  وتفيُض على نفسِّ
 

 قولهِّ تعاىَل: كنُت أفكُر يف  •
 {َما َأَصاَبُكم  اَل حَت َزنُوا َعَلى َما فَاَتُكم  َوَل فََأاَثَبُكم  َغمًّا بَِّغمٍ  لَِّكي  }
 [،153آل عمران:]سورة  

 كيَف يذهُب الغمُّ بغمٍ  آخر؟
 أل يزيده؟

 واآليُة فيما أصاَب املسلمني يف غزوةِّ ُأُحد،
 غم اً بغم : هللاُ أي: فجازاكم  

 ميألُ نفوَسكم غمُّ اهلزمية، 
 هللا عليه وسلم،  وغمُّ مساعِّكم مقتَل النب ِّ صلى



111 
 

 فاَتكم من الغنيمةِّ والنصرِّ على عدو ِّكم،  حىتَّ ل حَتزنوا على ما
 ول ما أصاَبكم من القتلِّ واجلراح. 

 وقد استفاَد املسلمون دروًسا عسكريًة مهمًة من هذه الغزوةِّ على مر ِّ التاريخ.
 ونتيجَة امتدادِّ هذا التفكريِّ معي،

بُت مرة،  ُأصِّ
 اٍد كانوا يكيدون يل وينوون يب شرًّا،وأتلَّمُت من ُحس  

 تابين اهلمُّ والقلق،فان
 مث انتابتين مصيبٌة أكرَب منها وأان مل أُفِّق  من األُوىَل،

 فخفَّ عليَّ األوُل حىت كاَد أن يتالَشى،
 فعرفُت )ابلتجربة( كيف يذهُب الغمُّ ابلغم!

 مث عوَّضين هللا اطمئنااًن،
 وكنُت قد قلُت إثرها:

 منها". أُجرين يف مصيبيت واخُلف  يل خريًا "اللهمَّ 
 واحلمُد هلل.  

 
 التأليفالكتابة و 

 
 التأليُف موهبٌة ومترين،  •

 فإذا مترنَت على الكتابةِّ لَن القلُم بني يديك، 
 واندفعَت إىل الكتابةِّ برغبٍة وقوة، 

 ول أييت التأليُف بدونِّ ثقافٍة أو ختصص،
 دُم التكلفِّ والتقعر،واملطلوُب الختصاُر يف الكالمِّ وع

 التطويَل بدون فائدٍة بغيٌض ثقيل.فإن 
 

 الكتاُب دولُة املؤلف، •
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ُسها أو جيمُع هلا،  فهو الذي يؤس ِّ
َفاء،  وخيتاُر هلا العناوين والفصوَل كما خُيتاُر الوزراُء األك 

 وحيكُم عليه جملُس النق ادِّ ابلنجاحِّ أو الفشل،
 قر اءِّ فيه.بعد استكمالِّ مدةِّ أتليفهِّ ونظرِّ ال

 
 تكن  حديقُتَك منظَّمًة مل تعرف  كيف تتنقَُّل فيها،إذا مل  •

 ومل تعرف  مواطَن الراحةِّ أو الستفادةِّ منها،
 وكذلك الكتاب، 

 إذا مل تكن  فصولُه ومطالبُه مرتَّبة، 
 مل تعرف  كيف تقرؤُه أو تستفيُد منه.

 
 إذا رأيَت كاتبًا يلفُّ ويدوُر يف كالمه،  •

 طيُل ول يعطيَك اجلواَب كلَّ مرة، ويفلسُف وي
 ومل تعرف  بذلك مقصده، 
 فاعلم  أنه واحٌد من أربعة:

 إما أنه ل يعرُف ما يريدُه حقًّا!
 أو أنه غرُي متأكٍد مما يريُد قوله، 

 أو أنه ل يتقُن الكتابَة ويصعُب عليه التعبرُي عن فكرتهِّ أو مقصده،
 قصدهِّ احلقيقي. قارئ على مأو أنه خياُف أن يُطلَِّع ال

 
 لو كتَب جمنوٌن لضحَك الناُس وقالوا: إنه يهذي مبا ل يدري! •

 وهناك كثريون ممن حُيَسبون على العقالءِّ كالُمهم علقٌم يؤذي، 
 بل خير ُِّب ويُفسد،
 فمن أكثُر ضررًا: 

 اجملانني،
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 أم بعُض احملسوبني على العقالء؟
 

 الكتاب واملكتبة
 

 وراَء بعثِّ العلم! السرُّ الذي يقفُ الكتاُب هو  •
 فإن هللا تعاىل أنزَل الكتَب وهبا انتشَر العلُم بني الناس،

 واإلمياُن ابلكتبِّ املنزلةِّ ركٌن من أركانِّ اإلميانِّ يف اإلسالم،
 فما أعلى مرتبَة العلمِّ يف اإلسالم،

 وما أكثَر ما حيثُّ عليه ويضرُب له األمثال،
 رآنِّ والسنة! )الكتاب( يف الق وما أكثَر ما ورَد لفظُ 

 وما أكثَر ما حفَل به أهُل العلم،
 وما أكثَر حكاايهتم معه!

 
 حضارتنا اإلسالميُة غنيٌة زاخرة،  •

 وتراثنا عظيٌم متنوع،
 ومن عظمتهِّ مئاُت األلوفِّ من املخطوطات،

 الراقدةِّ يف خزائَن معروفٍة وغريِّ معرفة، 
 وإخراجها للناس،اليت حتتاُج إىل دهٍر لطبعها 

  حيقق منها ربُع املوجودِّ منها حىت اآلن!ولعلُه مل
 هذا عدا ما فُقَِّد وضاع،

 وهو أكثُر مما هو موجود.
 

ُب بك يف أي ِّ وقت،  •  الكتاُب يرح ِّ
 يف الليلِّ والنهار، 

  ،  ويف احلر ِّ والقر 
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 جالًسا أو واقًفا.. 
 ل يلبُس جديًدا ليتأخَر فيستقبلك، 

 ًة لَك لتلقاُه هبا، ول يشرتُط حال
 يريُد أن تكوَن حنواًن معه،  فقط

 مترُّ بيدَِّك عليه لتمسحه،  
 وتفتَحُه هبدوء، 

 ول متز َِّق صفحًة منه،
 ول ترمَيُه بعنف، 

 ول تكتَب عليه إل لضرورة، 
 وأن تعيَدُه ساملًا.. 

 ول يطلُب منَك كلمَة شكر! 
 بل يريُدَك أل  تنساه، 

 احتجَت إليه،  فتعوَد إليه كلما
 نحت  لَك الفرصة،أو كلما س

 ول مانَع عندُه أن تعطَيُه لغريك،
 فاملهمُّ أن يُقرأ، 

 وأن ُيستفاَد منه! 
 

 الكتاُب يرحُب بك، •
 وينتظُرَك يف القمةِّ والسهلِّ والوادي، 

 ول يفتُح لَك صفحاتهِّ إل إذا جلسَت إليه، 
 وصاحبَتُه بصدق،

 فكن  معه ليكوَن معك،
 ،وأعطهِّ من وقتَِّك ليعطَيَك من علمه

 وأسرَّ إليه مبفاتيحِّ فهمَِّك ليفتَح لَك خزائَن موجوداته.
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لَت الوسادة،  •  إذا تناولَت الكتاَب وعدَّ

 عرَف الكتاُب أنَك مقبٌل عليه،
 فانبسَط وفتَح لَك ذراعيه، 

 ومل يُغلق  ما بني دفَّتيه،
 ومل يفرَّ من بني يديك،

 ومل يؤثِّر  عليك!
 
 الكتاُب ينظُر إليَك من بعيد،  •

  أن يكوَن قريبًا منك، ويودُّ 
 أو أماَم انظريك،

 لتمدَّ يدَك إليه، 
 وتنظَر يف حاله،

 وهيبةِّ علمه،
 ومجالِّ حروفه..

 أما إذا وضعَتُه يف صناديَق ومستودعات،
 أو حتَت كتٍب ل يُ َرى هبا، 

 فيحسُب نفَسُه ميتًا،
 يه نوُر العيون. ول يشعُر ابحلياةِّ حىت يَنُفَذ إل

 
 مائدةِّ العلم،  الكتاُب سهرٌة على •

 لكنها سهرٌة شخصية، 
 ل تكلَُّف فيها، 

 ول ضجيَج ول إزعاج، 
 تبَقى فيها إىل أي ِّ وقٍت شئت، 
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 وتنسحُب منها بدونِّ حرج!
 
 الكتاُب طبقٌة من طبقاتِّ العلمِّ العظيمة،  •

 حيوي ثقافًة وترخيًا، 
 وأسراَر اإلنسانِّ على مر ِّ الزمن،  

 وجهده، 
 وطاقَتُه العقلية، 

 وسلوَكُه النفسيَّ والعملي، 
 وقدرَتُه على اإلجنازِّ واإلبداع، 

 وصنعتُه يف البناءِّ واحلضارة، 
 وحتفُّزَُه إىل الكتشافِّ واملعرفة، 

 ونزعتُه يف اإلفسادِّ والتخريبِّ واهلدمِّ أيًضا! 
 

 ،الكتاُب يعطيَك الكثري •
 ول أيخُذ منك إل القليل،

 ،إنك تشرتي عقوًل، ونفوًسا، وقلوابً 
 قد ضمَّ الكتاُب عصارهَتا،

 لتعصرها يف عقلك،
 فتزداَد ثقافًة وعلًما،

 وخربًة وجتربة.
 

 الكتاُب خيتصُر لَك طريَق املعرفة،  •
 فبينما يقطُع أحُدهم رحلًة يف شهور،

 ويُنفُق املاَل ويتعب،
 رحلتهِّ كل ِّها يف كتاب،مث يضُع مغزى 
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 م، يكوُن مقتين كتابهِّ قد قرأُه يف ساعاٍت أو أاي
 وهو جالٌس على أريكٍة عريضة، 

 وقد اشرتاُه مبالِّ قليل!
 

 إذا أجابَك الكتاُب عن سؤاٍل أو أكثر، •
َك آفاقًا أكرَب من األسئلةِّ والستفسارات،  فإنه يفتُح يف نفسِّ

 طالعة،مما يدفُعَك إىل زايدةِّ القراءةِّ وامل
 لتتعلََّم وتتثقََّف أكثر. 

 
 ى، الكتاُب القي ُِّم جوهرٌة ل ُتشرتَ  •

 فهو علٌم وعقل،
 وتربيٌة وعمران، 

 وجتربٌة وعربة، 
 ولول أن الناَس تعارفوا على بيعهِّ وشرائه، 

 لكان حقًّا على عقالئهم أن جيعلوُه مثَل املاءِّ واهلواءِّ بينهم!
 

 الرحلة،آخُر الكتابِّ يعين آخَر  •
 وانطالقُتَك من جديٍد إىل رحلٍة أخرى يعين البدَء مبطالعةِّ كتاٍب جديد.

 وهذه رحالٌت خاصٌة ابلعلماءِّ واملثقفني،
 ل تنتهي،

 فهي مجيلٌة مؤنسٌة مفيدة.
 

 يرتَّنَُّ عش اُق الكتبِّ بذكرِّ عناوينها،  •
 وحفظِّ أمساءِّ مؤلفيها،

 وما فيها من أخباٍر ونوادر،
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 لك.ول ميلُّون من ذ
 وهلم جمالُس خاصٌة تُعِّيُنهم على اإلحبارِّ يف أطرافها،

 ا ومشاًل،فيتقلَّبون فيها ميينً 
 وظهرًا وعلى بطن!

 ول يستأنسون يف جملٍس إل إذا ذُكَِّر فيه الكتاُب وشؤونه،
 جديدُه وقدميه،

 ئه.وحَسنُه وسي ِّ 
 

×××     ×××     ××× 
 

 الكتاُب ليس كرًة تلعُب هبا، •
 فراشًة تالحقها،ول 

 ول طفاًل تدغدغه، 
 يعين أنه ليس تسلية، 

 بل وسيلٌة إىل هدٍف تسَعى إليه،
 يعطَيَك علًما تنتفُع به،ل

 وثقافًة ترَقى هبا.
 

 الكتاُب امتحاٌن لعقلك! •
 فانظر  هل أتخذُه وتصد ِّقُه كلَُّه هبوامشه،

 أم أتخُذ منه وتدَع؟
  واط ِّالٍع وإتقانِّ علوم.وميزاُن األخذِّ والرد ِّ حيتاُج إىل ثقافةٍ 

 
 هِّ على األقل ،الكتاُب مجلُة معلوماٍت يقد ُِّمها شخٌص حيمُل ثقافًة يف موضوع •

 ويعرتيهِّ اخلطأُ كما خيطُئ كلُّ عامٍل يف جمالِّ عمله،
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 فُيقَرأُ كلُّ كتاٍب بفهٍم وميزان،
 عليه وسلم،وتُعَرُض أفكارُه على كتابِّ هللا تعاىل وسنَّةِّ رسولهِّ صلى هللا 

 وأعالمِّ الدينِّ وُهداته. 
 

 الكتاُب مفتاٌح من مفاتيحِّ العلم،  •
 يفتُح لَك اببه، 

 َت دخلت، فإن شئ
 وإن شئَت رجعت. 

 وإذا دخلَت رأيَت قِّمًما وُحَفرًا، 
 ورايًضا وصحاري، 

 وأشجارًا عاريًة وأخرى مثمرة.. 
 إنه جهُد اإلنسانِّ فيه، 
 الذي خيطئ ويصيب،  

 ويرحُم ويظلم،
 ويبين ويهدم.. 

 
 الكتاُب كالطقسِّ الذي تعيشه،  •

 فقد يكوُن ما فيه دفئًا لنفسك،
 عليها،وقد يكوُن ابرًدا 

،  أو عادايًّ
 كأمورَِّك العاديَّة،

 حبسبِّ أحوالَِّك النفسيةِّ وقَتها،
 واستعدادَِّك للمطالعةِّ والقراءةِّ مِّن دوهنا،

 الكتابِّ الذي تتناوله، وحبسبِّ 
 الذي قد يعجُبك،
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 أو تتفاجأُ أبنه ليس كما توقعته،
 ومثُل هذه األمور.

 
 الكتاُب كقطعةِّ أرض، •

 إذا أمهلتها مل تُنبت،
 حرثتها أنبتت  واعشوشبت،  وإذا

 والكتاُب إذا أمهلتُه مل يُعطَِّك ما فيه من علم،
 فيه.وإذا قرأَتُه وتتبعَت معانيهِّ أعطاَك كلَّ ما 

 
 التعلُق ابلكتبِّ ينبغي أن يدلَّ على التعلقِّ ابلعلم، •

 فإذا غاَب الشخُص عن مكتبتهِّ ومل يلتفت  إىل وسائَل أخرى من التعليمِّ والتثقيف،
  اإللكرتونيةِّ واملواقعِّ املفيدة، كالكتبِّ 

 فإن ارتباطَُه يكوُن ابلورقِّ والغالفِّ وشكٍل حمدٍد من العلم،
 كان تو اقًا إىل كل ِّ طريٍق يدلُّ عليه،ومن أحبَّ العلَم  

 ومل يقتصر  على شكٍل واحٍد منه.
 

 ،)عدا مسكِّ الطني(لن جتَد مسكًة حيًة خارَج نطاقِّ املاء  •
 إل يف قلبِّ عامٍل أو طالبِّ علم،كما لن جتَد كتااًب 

 وقد جتُد مسكًة يف اهلواء،
 ولكنها تكوُن حمنطًة يف متحف،

 درٍة يف مكتبة،كما جتُد كتااًب كتحفٍة ان
 ل مُتَسُّ إل عندما تُعرُض للبيع!

 
 يقولون إن الكتَب ضرائُر النساء؛  •

 ألن الرجَل يعيُش بينها ويستأنُس هبا فينشغُل عنهن!
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 هذه الَغريَة ليست يف مكاهنا،واحلقُّ أن 
 بل الكتُب من صديقاتِّ النساء،

 ألن الزوَج ينشغُل هبا عن التفكريِّ بزوجٍة اثنية،
 وقد عرفُت كثريين من عش اقِّ الكتبِّ مقتصرين على زوجٍة واحدٍة رمبا ألجلِّ ذلك!

ع ُه،  فل ُتشج ِّ
ُه يف حب ِّ الكتاب،  ول ت شارك 

 لئال  يفكَر مبا حتَذرُه ألبتة! 
 

×××     ×××     ××× 
 

 الكتاُب نبتة. •
 وأنَت ل أتكُل كلَّ نباٍت تراه،

 حىت تعرَف أنه سامٌّ أم غرُي سام ،
 ومفيٌد أم غرُي مفيد؟

 وما أكثَر الغُثاَء والسموَم يف الكتب!
 

 الزهراُت اجلميلُة ينبغي أل  ختدعك،  •
 فقد تكوُن سامَّة،

 وكذلك الكتُب ذاُت األغلفةِّ اجلميلة، 
 ي أن تعرَف مؤلفيها وما فيها،ينبغ

 حىت ل خُتدََع هبا.
 

×××     ×××     ××× 
 
 لو نطقتِّ املكتبُة لقالت: •
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 حبَّذا لو وجدُت مكااًن يف قلبِّ من يقد ِّرين حقًّا،
 فينظُر بني أغلفيت ويف أوراقي بني فينٍة وأخرى ول يُهمُلين،

 ويعمُل مبا تعلََّمُه مين ول يضي ُِّعين،
 اإلمهاَل من الناس،فإنين أشكو 

 كما أشكو قراءًة وعلًما مع قليٍل من العمل.
 

 بة، ل جتُد عامل ًا إل وهو ميتلُك مكت •
 صغرت  أو كربت، 

 ولو كانت كتبُه اليت قرأ فيها وتعلََّم منها، 
 فالعاملُ والكتاُب صديقان ل ينفك ان، 

 ومن اضطرَّ فباَع مكتبته، 
 رأيَتُه كالبائسِّ احلزين،  

 فقَد عزيزًا على حياته.  الذي
 

 قد يكوُن الكتاُب سببًا يف هدايةِّ بعضِّ الناس، •
 أو ضالهلم،

 الكتبِّ نصيٌب من األجرِّ أو اإلمث، ولبائعي 
 فإهنم سبٌب، 

 فلينظر  كلٌّ ما يبيع،
 فبائُع الكتبِّ كبائعِّ الط ِّيبِّ والعسل، 

 وكبائعِّ املسكرِّ واملغشوش،
 ر،والكتاُب السيءُ أكثُر ضررًا من املسك

 فالسكراُن يعوُد إىل عقله، 
 واملتأثُر بسي ِّءِّ الكتابِّ قد يبَقى فيه أثره،

 وميوُت عليه! 
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 يفيُد كلَّ املشتغلني ابلعلوم، علمِّ املكتباتِّ والستفادُة منه التعرُف على •

 ففيه معرفُة أنواعِّ العلومِّ أصوهلا وفروعها،
 وضبُط معلوماتِّ الكتابِّ الظاهرة )الفهرسة(، 

 تواه )التصنيف(، وحتديُد حم
 والوصوُل إىل موضوعاتهِّ بقواعدِّ )رؤوسِّ املوضوعات(،

 ت،وسائرِّ أوعيةِّ املعلوما
 من املخطوطاتِّ والواثئقِّ والنشراتِّ واألرشيفِّ واخلرائطِّ والوسائلِّ السمعيةِّ والبصرية..  

 وكيفيُة ترتيبِّ املراجعِّ والفهارسِّ الفنيةِّ املتنوعة،
 الشخصية.. وما إىل ذلك.  إضافًة إىل ترتيبِّ املكتباتِّ 

 
 تنظيُم معلوماتِّ الكتبِّ يكوُن ظاهرًا وابطنًا، •

 وتصنيًفا،يعين فهرسًة 
 فالفهرسُة )الوصفيُة( تتعلُق بظاهرِّ الكتاب،

وهو: العنوان، واسُم املؤلف، ورقُم الطبعة، ومكاُن النشر، والناشر، وسنُة النشر، وعدُد  
 الصفحاتِّ أو األجزاء، وحجُم الكتاب.

 لفهرسُة )املوضوعية(، وهو التصنيف، وا
 يتعلُق بباطنِّ الكتاب،

 وهو موضوعه،
 لتصنيفِّ من كتاٍب خاصٍ  يسمَّى )تصنيف ديوي العشري(، فيؤَخُذ رقُم ا

 وهو معدٌَّل عربيًّا وإسالميًّا،
 ورأُس موضوٍع ُيسرتَجُع به موضوُع الكتاب،

 مثُل الوسم )اهلاشتاغ(.

 
 إذا وجدَت راحًة بني الكتب، •
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 واستأنسَت يف مكتبتَِّك وتعلَّقَت هبا،
 وشؤوهنم، فال يعين ذلك أن تنعزَل عن الناسِّ 

 اجعل  ما تتعلمُه طريًقا لإلصالح،
 ول تقصرُه على اهلوايةِّ والعزلة، 

 فالقصُد من العلمِّ نشره،
 وتنويُر الناسِّ به وإصالُحهم، 

 فإذا مل تفعل  فإنَك مل تعطِّ العلَم حقَّه.
 

 الكسل 
 

 لكسُل برأسهِّ وقال: أطلَّ ا •
 تتهمين وأنت تتمثَُّل يب؟

 تكاسلَت واسرتخيت،فال تناُم إل إذا 
 ول ترتُح إل إذا تنحيَت عن اجلد ِّ وارمتيت، 

 فبسطَت جسمَك وعن قُواَك ختلَّيت؟
 وما تقوُل يف الثقيلِّ والفضويل ِّ واهلزيل ،

قي ِّ والبَ ق َبقي ِّ واللَّقلقي ؟ ق شِّ  والش ِّ
 ن الكسَل ضرهَبم فأقعَدهم ومل حيضروا إليك؟أل تودُّ لو أ

 الكسلِّ اليت حتبها ملا اهتمتين وطردتين،  ولو عددُت لَك فوائدَ 
 بل قلَت: زدين!

 
 إذا تكدَّست  أوراقك،   •

 وأتخرت  قراراتك، 
 واستوى عندَك األبيُض واحلالِّك،  

 فاعلم  أن الكسَل قد أانَخ ببابِّ دارك، 
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 ك،وضربتِّ الفوضى يف حضرةِّ جناب
 فال تسأل  عما يؤوُل إليه حاُلك!

 
 اللذة واألمل

 
 جتتمُع اللذُة واألمل!قد 

 كمن جيتهُد يف عمٍل شاقٍ  ليقبَض أجرًا كبريًا، 
 أو يبَقى واقًفا ساعاٍت ليحصَل على جائزة،

 وعندما ميرُض املؤمُن ويتأملَّ،
 يتذكَُّر أجَر الصابرِّ على مرضه، 

 منه، فيطمئنُّ ويدعو هللا أن يتقبَّلَ 
 فيحتسُب مرَضه، 

ُة األجر،  وجتتمُع يف نفسه لذَّ
 ملُ املرض!وأ
 

 

 اللغة
 

( على )اللغةِّ( أفضُل وأفصح،   •  إطالُق )اللسانِّ
 ومل ترد  الكلمُة األخريُة يف القرآنِّ ابملعَن املقصود، 

ٍ  ُمبِّنيٍ }بل ورَد قولُه سبحانه:   ،{بِّلَِّساٍن َعَريبِّ
 أفضُل منه يف مشرقنا. فاستعمالُه يف مغربنا اإلسالمي ِّ 

 وكأن )اللساَن( يفيُد أن اللغَة أداُة التعبري،  
 ومن مل يقدر  على التعبريِّ فكأن  ل لساَن له. 

 
 الَقصص، بفتحِّ القاف: •
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 تتبُع األثر، 
 وفعُل القاص ِّ الذي أييت ابلقصةِّ على وجهها،

 وقصَّ القِّصَّة: رواها. 
 والقِّصص، بكسرِّ القاف:

 مجُع قِّصَّة،
. وهي احل  ديُث الذي يُ َقص 

 
 )رأُس املال( كلمٌة شائعة،  •

 وفدت  إلينا حديثًا مع الغزوِّ الفكري املكثف، 
 ودللتُه على )املال(، 

 وحنن نستعملُه يف املالِّ وغريهِّ من األمورِّ اخلطرية،
 كقولنا: ديننا رأُس مالنا! 

 والبدُل الصحيُح هو )رأُس األمر(،  
 فيقال: )رأُس أمران(. 

 ديث الشريف: ويف احل
   ،هكل ِّ   األمرِّ  برأسِّ  كَ خربُ أل أُ "... 

  ؟سنامه وذروةِّ  وعمودهِّ 
  .ى اي رسوَل هللاقُلت: بلَ 

 ...". اإلسالمُ  األمرِّ  قال: رأسُ 
 وقال: حديث حسن صحيح(. 2616)سنن الرتمذي 

 
 املال
 

 املاُل ليس شرًّا كلُُّه يف اإلسالم، •
 ن النار،ويُنَقُذ به مبل قد يكوُن خريًا لصاحبهِّ 
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 إذا أنفقُه عدًل ويف سبيلِّ هللا،
 لكنَّ الشرَّ فيه إذا أمسَكُه ومل يزك ِّ منه، 

 وصرَفُه يف املعاصي والصد ِّ عن سبيلِّ هللا.
 

 املاُل حساب، •
 ولذلك كان العارفون والزاهدون ل يطمعون فيه،

 ول يتعرضون له إل مبا يكفيهم ول يزيُد عن حاجتهم،
 ، يطلبون بذلك السالمة

 وينصحون أهَل املالِّ ابحلذر،
 وإبنفاقهِّ مبا يرضي هللا،

 وبعدمِّ اإلسرافِّ فيه،
 وعدمِّ التعاملِّ ابحلرام،

 وعدمِّ أكلِّ أموالِّ الناسِّ ابلباطل.
 

 اجملتمع اإلسالمي
 

 املسلمون تتفاوُت أخالقهم وآداهبم ومعامالهتم،  •
 جتمعهم،على الرغمِّ من العقيدةِّ اليت 

 وهذا راجٌع ألمور،
 قرهبم أو بُعدهم عن دينهم، منها

 وكلما التزموا أبحكامِّ دينهم حسنت  معاملُتهم أكثر، 
 وتقارَب صفُّهم وسهَل تعارفهم،

 وازداَد التعاوُن والجتماُع على اخلريِّ بينهم.
 ومنها اختالُف الطبائع،

 هم!فبعُض املسلمني َتغلُِّبهم طبائُعهم حىت ُتضعَِّف دينَ 
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 ٍة وجمتمٍع وقبيلة،ومنها العاداُت يف كل ِّ بيئ
 ويالحُظ هذا حىت يف البلدِّ الواحد!

 

 املرأة
 

 إذا أعجبَك ُحسُن امرأٍة فال تقف  عنده، •
 فإنه ليس دليَل عفٍَّة أو علٍم أو أدٍب أو رجاحةِّ عقل،

 فإن الذي رأيَت شكٌل فقط، 
 وقد بقَي املضمون،

 وهو األهم. 
 

 ،تكوُن الفتاُة سعيدًة يف بيتِّ والَديهاغالبًا ما  •
 حيُث ل متاعَب ول مسؤولية،

 مع دفءِّ احلنانِّ وموطنِّ اجتماعِّ األهل،
 ويؤمَُّن هلا ما حتتاُج إليه من أساسيات،

 ولذلك فهي حتنُّ إىل هذا العهدِّ بعد الزواجِّ كثريًا.
 

 املساجد 
 

 األَذى عن املسجدِّ الذي يصل ِّي فيه!ذكَر أنه ل ميرُّ عليه يوٌم إل ويُبعُِّد  •
 يف اليومِّ الواحد! ورمبا مراتٍ 

 وهي مناديُل يتمسَُّح هبا املصلون،
 أو قواريُر املاءِّ الفارغة،

 أو نَوى التمر، 
 أو أغلفُة سكاكَر وعلٍك وبسكوتت..
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 هذا ما يفعلُه املسلمون يف بيوتِّ هللا،
 اليت يرتدوهنا كلَّ يوم،

،واليت من   املفرتضِّ أن تكوَن دائًما طاهرًة نظيفًة إىل أبعد حد 
 لى من نلقي تبعَة هذه املخالفاتِّ والسلوكيات؟فع

 على أعدائنا كما هو دأبنا،
 أم على أنفسنا؟

 
 إذا دخلَت بيتًا من بيوتِّ هللا فاعمل  أيَّ شيٍء تكسُب به أجرًا،  •

 ولو أن تعد َِّل مصحًفا يف مكانه، 
 ًة من أرضه. أو حىت تلتقَط قشَّ 

  خدمُة بيوتِّ هللا ونظافتها شرٌف لكل ِّ مسلم،
 ويؤَجُر عليها أجرًا كبريًا.

 
 املظاهر والشكليات

 
 إذا صلَح جسُدَك ومل يصلح  قلُبَك وعقُلَك فما فائدته؟ •

 إنه جمرُد شكل!
 قل  هذا للذين ينفقون أكثَر أمواهلم يف املآكلِّ واملشاربِّ والكماليات، 

 وللمرتددين على السهراتِّ واقتناصِّ الشهوات.. 
 

 املعاصي والذنوب 
 

 املسلُم أن طاعَة الرمحنِّ أوىَل من طاعةِّ الشيطان، ل يشكُّ  •
 ولكنها نزغاُت اهلوى، 

 وشهواُت الدنيا، 



130 
 

 وتسويُل الشيطان، 
 واإلمياُن القويُّ واخلشيُة من هللا هي اليت تقُف حائاًل بني املسلمِّ وارتكابِّ املعاصي،

 ي.وَمن عرَف يف نفسهِّ زايدَة املعاصي فليعَلم  أن إميانَُه ليَس ابلقو 
 

 خمالفاٌت ارتكبَتها منُذ زمن،  •
 حُمَيت  من ذاكرتَِّك لقدمِّها، 

 ولكنها مثبتٌة يف صحيفتَِّك كما هي متاًما، 
 ولن تتغريََّ ولن تتبدََّل حىت تلقاَك هبا يوَم احلساب، 

 إل أن يعفَو هللا.
 

 إذا تراكمت  كتُل اجلليدِّ فوق بعضها البعضِّ فإهنا ل تذوُب بسرعة،  •
 طَت عليها حرارًة.إل إذا سلَّ 

 وكذلك ذنوُبَك املرتاكمُة يف قلبَِّك على مدى سنوات،
 سل ِّط  عليها الستغفاَر لتذوب،

 وتب  منها لتخرَج من قلبَِّك ويلني.
 

 قد يؤدي العصياُن املستمرُّ إىل الكفر،   •
 فإن املعصيَة إثَر األخرى تؤدي إىل إظالمِّ القلبِّ كل ِّه،  

 نه إىل الطاعة، حىت ل يرى صاحبُه منفًذا م
 ويبَقى حبيَس املعاصي، 
.  متجنبًا متطلباتِّ اإلميانِّ

 
 املعروف واملنكر

 
 األهواءُ يتقاذفُها أصحاهُبا يف اجملتمع، •
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،  فكلٌّ يصيُب ما يهَوى وما يبغي من شر 
 أو أيخُذ منه بنصيب،

 وما تزاُل األهواءُ تسرُي يف الشوارعِّ وتنتشُر بني الناس، 
 الفضلِّ والَغريةِّ على دينِّ اإلسالم، ما مل ينكر ها أهلُ 

 واخلريات،فاعرفوا قيمَة اآلمرين ابملعروفِّ 
 والناهني عن الشرورِّ واملنكرات. 

 
 املؤمُن ل يطيُق جوَّ الباطل، •

 ول يتحمَُّل الظلَم الواقَع عليه وعلى من يراهم من حوله،
 ألنه ترَّبَّ على عدلِّ اإلسالم،

 وتوجيهاتِّ القرآن، 
 ة، وتربيةِّ السنَّ 

 ولذلك تراُه ينكُر ما يرى، 
 ويصلُح ما يقدُر عليه،

 .ولو أتذَّى بذلك
 

 املناسبات واألعياد
 

 العيُد يبسُط لوحَتُه املزركشَة على صفحةِّ احلياة، •
 ويرسُم بسمَتُه على الوجوه،

 وهذه مناظرهم اجلميلة،
 وحركاهتم وثياهبم األنيقة، 

 يف الساحاتِّ والشوارعِّ والبيوت،
 رورِّ واحلبور،تنطُق ابلس

 وتبعُث البهجَة يف القلوب،
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 يتقدَّمون الناَس يف هذا اليوم،وكأن األطفاَل 
 لريمسوا خريطًة جديدًة للحياة،

 يكوُن فيها السلُم والسعادة،
 واألمُل واحملبة،
 والفرُح واملودَّة.

 
 كم هي طويلٌة ليلُة العيدِّ عند األطفال! •

 إهنم ينتظرون الصباَح بشغف،
 ًما جديًدا،ليبدؤوا يو 

 ليس هو ككل ِّ األايم.
 وأييت الصبح،

 ملساءُ سريًعا وكأهنم مل يشعروا به!ويليهِّ ا
 إهنا الدنيا اليت ل يدوُم فرُحها ألحد،

 كما لن تدوَم أايُمها ولياليها!
 

 من مل يفرح  يف العيدِّ فله شأٌن آخر، •
 قد ل يعرفُه جاٌر ول صديق،
 أو ل أيبَُه به قريٌب أو بعيد،

 زٌح كالضائعِّ أو الدايخ،ان
 ذليٌل َمهني، 

 سرَُّه يف نفسه،يكتُم 
 ل يعرُف حاضَرُه من مستقبله،

 ول موضَع رأسهِّ من قدمه؛
ُر فاقته،  أو جائٌع ل ُيظهِّ

 وكأنه خرقٌة ابلية، 
 أو قطعُة قماٍش موحلة،
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 ل فرَق عنده أن أيكَل من مزبلٍة أو مطحنة،
 فال داَر ول مدار،

 أو هو ابئٌس، 
 دفَن حزنَُه يف أعماقهِّ فكتَم أنفاسه، 

ت  حاله،لو   قيَل له إنَك ميٌت غًدا ملا تغريَّ
 من بؤسه،

 أو هو فاقُد أهٍل وولد،
 وماٍل تَ ل د،

 فكأنه ميٌت ميشي على األرض، 
 يرتاءى له خياٌل بعد خيال،

 وكأنه يقول: اليوَم أو غًدا...
 

 املوت
 

 املوُت أكرُب عظةِّ للحي ، •
 مبصريهِّ احملتوم، فهو يذك ِّرهُ 

 ابنتهاءِّ عملهِّ حيُث ُتطَوى صحيفُة أعماله،ويذك ِّرُه 
 ويذك ِّرُه مبالهِّ الذي ادَّخرَُه ليتصرََّف فيه حبكمة، 

 وبعالقاتهِّ مع الناسِّ وحقوقِّهم،
 وأبهلهِّ وصلتهِّ هبم،

 وأبسرتهِّ وواجبهِّ جتاَهها،
رًا فيها..   وبطاعتهِّ وعبادتهِّ إذا كان مقص ِّ

 
 ُت راحًة ألحد،مل يرتكِّ املو  •

  أنه سيفقُد ثروته،فالغينُّ يعرفُ 
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 واحلاكُم يعرُف أنه سيرتُك منصبه، 
 واألحبَُّة يتفرقون، 
 ل سعادَة دائمة،

َة قائمة،  ول لذَّ
 فال حياَة ابقية،

ا ليومِّ موته.  وطوَّب ملن كان مستعدًّ
 

 امليُت ل يشعُر مبدةِّ احلياةِّ اليت قضاها يف الدنيا، •
 عشراتِّ السنني، سنواٍت كانت أو 

 انتقَل إىل مرحلٍة أخرى من مراحلِّ اإلنسان،لقد 
 وحياٍة أخرى خيتلُف زمنها وهيئتها.

 والعاقُل ل يقتصُر تفكريُه على احلياةِّ املؤقتةِّ له على سطحِّ األرض،
 بل ما يؤوُل إليه وما يكوُن عليه من حاٍل بعدها،

 اَة الربزخية، فهناك حياٌة أخرى له بعد خروجِّ روحهِّ تسمَّى احلي
 بعٌث وحساب. يليها

 
 النصائح

 
 اطلب  ما تشاُء فلن جتَد أفضَل من طلبِّ رضا هللا، •

 ومتنَّ ما تشاءُ فلن تتمَنَّ أفضَل من الفردوس،
 واصحب  من تشاءُ فلن تصحَب أفضَل من العلماءِّ والصاحلني، 

 السماواتِّ واألرض،قِّ وتفكَّر  فيما تشاءُ فلن جتَد أفضَل من التفكريِّ يف َخلقَِّك ويف َخل
 واتعظ  مبا تشاءُ فلن تتعَظ وتعترَب أبكثَر من آاثرِّ السابقني وآاثرهم، 

 واركب  ما تشاءُ فلن تركَب أفضَل من آلٍة حتمُلَك إىل اجلهاد،
 وخط ِّط  ملا تشاُء فلن جتَد أفضَل من التخطيطِّ ملستقبلِّ هذه األمة،



135 
 

 ينٍة تُبحُر إىل اآلخرة!سفوجتوَّل  أينما تشاءُ فلن جتَد أفضَل من 
 

 ابإلميانِّ الصحيحِّ يستقيُم منطُق العقل، •
 وابلعبادةِّ الصحيحةِّ تتشبَُّع الروُح وتسمو،

 وابلغذاءِّ الطيبِّ احلاللِّ ينمو اجلسُم ويصح .
 

 إذا ذاَب اجلماُل فتذكر،  •
 وإذا غاَب الشباُب فتأهب، 
 وإذا خارتِّ الُقوى فتجهز،

 فتشهَّد. وإذا ضاَق النَفُس 
 ا ارتفعتِّ العنُي فتَودَّع، وإذ

 وإذا هدأَ القلُب فتوقف. 
 

 النظافة
 

 ليكن  جملُسَك نظيًفا، 
 ما تتوكأ أو جتلُس أو متشي عليه، 

 وحتسَّس  ظواهَر جسدَِّك وثيابَك قبَل أن خترج، 
 لتتأكَد من أنه مل يتعلَّق  هبا أوساٌخ أو هوام، 

 وخاصة الذين يتعرَّضون للجمهور، 
 أو يُنظَُر إليهم من ورائهم،  يقفون أمامهمو 

 كأئمةِّ الصالة،
 وقد رأيُت بعَضهم أبوصاٍف مضحكة،

 من آاثرِّ العيالِّ عليهم..
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 النفس وأمراضها
 

 ادُع هللا تعاىَل أن يُلهمَك اخلرَي وفعَله، •
 وأن يُبعِّدَك عن الشر ِّ وأهله، 

 ،  فإن النفَس يتنازُعها اخلرُي والشر 
 ويتجاذهُبا احلقُّ والباطل،

 يتقاذفُها العقُل واهلَوى،و 
 وقد أتخُذ من هذا وتقُع يف ذاك.

 
 نوعِّ عملك،اعرف  نفسَك من  •

 فإذا صنعَت معروفًا وابتهجت  نفُسَك به،
 فأنت من حمب اخلريِّ واإلصالح،

ثَت به أصحابَك وأنت تضحك،  وإذا اقرتفَت معصيًة وحدَّ
 الشيطاَن يلعُب بداخلك،فاعلم  أن 

 نفسك.ويفر ُِّخ الشرَّ يف 
 

 أمراُض النفسِّ حُتيُل املرَء إىل كتلٍة من اهلموم،  •
 وَتقعُد به عن كثرٍي من وظائفهِّ يف احلياة، 

 وإن عالَجها يف اإلسالمِّ سهل،
 ،  ملن ُرزَِّق إميااًن قوايًّ

 وذكَر هللاَ يف كل ِّ شؤونه،
.  وتعوََّذ ابهلل من كل ِّ شر 

 
 ا عادية، د تكوُن نظرُة املريضِّ إىل احلياةِّ وجمرايهتق •

 فإذا أتزَّمت نفسه، 
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 ودخلها الضطراُب والتشاؤُم واليأس، 
 تغريت نظرته، 

 واسودَّت يف عينهِّ احلياة. 
 الصحُة النفسيُة مطلوبة، 

 وعلى رأسها طلُب الشفاءِّ من هللا تعاىل، 
 والثقُة الكبريُة برمحته،  

 ساوسِّ الشيطان، والتعوُذ به من و 
 الفاسدةِّ ابلدعاءِّ والذكر.وطرُد اهلواجسِّ واخليالتِّ 

 
 إذا كانت نفُسَك متوُج ابهلواجسِّ واخلواطرِّ واهلموم، •

 وكأن انرًا تضطرُم بك،
 فاهرع  إىل ذكرِّ هللا، والدعاء، والصالة،

 واستمرَّ على ذلك مدة،
 فإهنا ختفُّ شيئًا فشيئًا،

 الدواء، كاملرضِّ يصيبُه 
 فيختفي بعد مدة،

 وهللا يتوىلَّ أمرك.
 

 لصدرِّ تفيُدَك صحيًّا،سالمُة ا •
 أما الكراهيُة والضغينُة واحلسد، 

 فتمألُ صدرَك مهًّا وغمًّا،
 وتضرَُّك اجتماعيًّا فال تنطلُق مع أهلَِّك وأصدقائك،

 وتبَقى حبيَس هواجَس ولواعَج وخيالٍت فاسدة.
 

 هو الذي ل يَثبُت ُخلقُه على حال، صاحُب األخالقِّ )الزئبقيةِّ( •
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 بًا فكًها متساحمًا،فرتاُه أحيااًن طي ِّ 
 وتراُه أخرى ممتلئًا غضبًا، 
 رافًعا سبَّابَتُه شاهرًا لسانه!
 وهذا من عصبيٍة يف املزاج،

دٍَّة يف الطبع،  وحِّ
 أو قلٍق يف النفس،

 وسرعٍة يف التأثر،
 النفعال.وعدمِّ التمكنِّ من السيطرةِّ على 

 
 اهلداية والضالل

 
 النوُر يضيء، •

 والظالُم يُعمي.
  نور،اإلسالمُ 

 والكفُر ظالم. 
 املؤمُن يَهدي الناَس إىل احلق،

 ويدهلُّم إىل طريقِّ اجلنة، 
 والكافُر ُيضلُّهم، 

 ويَهديهم إىل سبيلِّ النار.
 

 من أحبَّ أن يهتدَي فتَح هللا له طرقًا إىل اهلداية، •
 ذلك هداُه هللا إليها،فإذا عزَم على 

 فإذا اهُتدَي فإنه قد مُيتَحن، 
 يف إميانهِّ من كذبه،لُيعَلَم صدقُه 

 وإخالصُه لعقيدتهِّ من عدمه،
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 فإذا ثبَت قوَّاُه هللا،
 وإذا مل يثبت  فإنه حيتاُج إىل املزيدِّ من العلمِّ والدرس،

 ليكوَن من املهتدين الصادقني.
 

 من عالماتِّ اهلداية: •
 زانُة والتفكر، اهلدوءُ والر 

 وترُك العنادِّ يف الباطل،
 وسرعُة التجاوبِّ مع احلق ، 

 وسهولُة اإلذعانِّ له، 
 ورقَُّة القلب،
 واإلخبات،

 وتغريُُّ بعضِّ عاداتِّ املهتدي،
 يف حديثهِّ وسلوكهِّ ونظراته،

 وخفوُت عواطَف سابقٍة له وتدفُق أخرى كانت ساكنة،
 توجَهُه اجلديد.وتلمُُّس أصدقاَء جدٍد له يناسُب 

 
 اهلدوء

 

 اهلدوءُ مهمٌّ لكل ِّ الناس،  •
 ا على اجلميع،والضجيُج يؤث ُِّر سلبً 

 يف البيوتِّ ويف مكاتبِّ العمل،
 يؤث ُِّر على التفكري، والتصرف، واإلنتاج، 

 والدوُل املتقدمُة هتتمُّ هبذا،
 ويف غريها جتاوزاٌت كثرية،

 َيشعُر هبا مواطنوها،
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 منُعها،وليس إبمكاهنم 
 فهذا من واجباتِّ الدولة.

 
 اهلمَّة

 
 ات ِّباعِّ احلق، أصحاُب اهلممِّ العاليةِّ جيدون لذًَّة يف •

 والعملِّ ألجلهِّ وإصالحِّ اجملتمعاتِّ على هديه،
 ولو تعرَّضوا للمتاعبِّ واملضايقاتِّ والسجنِّ والنفي وتشويهِّ مسعتهم،

 فيصربون ويصابرون، 
 هلم الفرصة،ويتابعون طريَقهم كلما سنحت  

 وقد حيققون أهداَفهم أو بعَضها أو ل حيق ِّقون،
 احلق ِّ والعمُل ألجله،فاملهمُّ عندهم هو ات ِّباُع 

 أما حتقيُق اهلدفِّ فيفو ِّضونُه إىل هللا.
 

 الوصااي واحلكم
 

•  ،  إذا ُهديَت فاتَّقِّ

 وإذا أطعَت فداوم، 
 وإذا عَصيَت فُتب، 
 وإذا تعلَّمَت فعل ِّم،

 ُرزقَت فاشكر، وإذا 
 وإذا سرَت فتوكَّل، 

 وإذا دخلَت فسل ِّم، 
 وإذا ظننَت فتحقَّق، 

 وإذا حكمَت فاعدل،
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 ُأصبَت فال تيأس.  وإذا
 

 ازرع  علًما حتصد  حضارة. •
 ازرع  عدًل حتصد  أمنًا. 
 ازرع  حكمًة تزرع  حمبة. 

 ازرع  كراهيًة تزرع  فتنًة وحراًب.
 

 ليس كلُّ عاقٍل سعيًدا، •
 كلُّ فقرٍي ذلياًل، وليس  

 وليس كلُّ قي ٍِّم أمينًا، 
 وليس كلُّ كفيٍل رحيًما،
 وليس كلُّ عامٍل خملًصا،

  معمٍَّم عاملًا،وليس كلُّ 
 وليس كلُّ مدر ٍِّس عليًما،
 وليس كلُّ شيٍخ حكيًما،

ًدا،   وليس كلُّ عبقريٍ  مسدَّ
 وليس كلُّ سليٍم مجياًل. 

 
  يورُث اخلربَة يف احلياةِّ منُذ الصغر،التبكرُي بتحملِّ املسؤوليةِّ يف األسرةِّ  •

ُب مهنته،   ومساعدُة الوالدِّ حببٍ  ونشاٍط ُيكسِّ
  األسرة،ويورُث الصنعَة يف
 ويُبعُد عنها الفقر.

 
 وصااي يف أعداد

 

 ثالثٌة ل تنقص  منهم:  •
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 أقلُّ منَك منصبًا، فلعلُه يكوُن أعلى منَك درجًة يف اجلنة،
 يكوُن أجوَد منَك وأكرم، أقلُّ منَك ماًل، فلعله 

 أقلُّ منَك صحة، فلعل سيئاتهِّ مُتَحى مبرضه، وأنت حماَسٌب على نعمةِّ الصحة.
 

 هترب  منها إل إليها: مخٌس ل •
 من قَدرِّ هللا إىل قَدره،

 ومن األهلِّ واألسرةِّ إليها،
 ومن الوطنِّ إليه بعد غربةِّ علٍم أو عمل،

 ٍق آخر،ومن اببِّ رزٍق مل حتَظ فيه إىل اببِّ رز 
 ومن ختصٍص مل يناسب َك إىل ختصٍص آخر.

 
 ستٌة ل تنَسهم:  •

 أستاُذَك الذي علَّمك،
 لشدَّة، وحمسٌن أغاثَك وقَت ا

 وجاٌر مل تنقطع  بشاشتُه عنك،
 وصديٌق صَدقَك ونصحك،

َك أو مصيبتك،  وحبيٌب واساَك يف مرضِّ
 وويفٌّ مل يزل  يشكرك.

 

 عشرٌة ل أتبَه  هبا:  •
 تعليُق سفيه، 

 وحسُد حاسد، 
 ووعيُد جبان، 

 ،  وازدراءُ متكرب ِّ
 وقهقهُة صعلوك،

 وشعُر متغز ِّل، 
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 ونَوُح مستأَجرة،
 يال،وُحلٌم كاخل

 ونصيحُة ِبيٍل يف املال، 
 ونظرُة ابئعةِّ هوى!

 

 الوقت والعمر
 

 !قاَل يل: لقد تغَّريتَ  •
 سن ِّ األطفالِّ ولعبهم،قلت: وهل تودُّ أن أبَقى يف 

 أو أخالقِّ الشبابِّ وطيشهم،
 أو تضييعِّ الوقتِّ يف جمالسِّ التدخنيِّ والنكات،

  فائدة؟أو أن  أذرَع الشوارَع وأتنقَل بني األزقَّةِّ بدونِّ 
 أفال أتغريَُّ إىل األحسنِّ فأعترب،

 وأكوَن يف حكمةِّ الشيوخِّ وأصطرب،
 وأدعَو ريب ِّ وأقرتب،
 وأخشَع له وأمتثل؟

  
 ،  شيئًا فشيئًاإذا تناثرت  أوراُق العمرِّ  •

 وخارتِّ الُقَوى،
 وضعفتِّ اهلمَّة،

 صاَر املرُء صورًة من إنسان،
 ياة،وكأنه ينظُر من وراءِّ انفذةِّ إىل حركةِّ احل

 فريَى الناَس يغدون ويروحون وهو ل يشاركهم،
 فيبَقى حبيَس ذكرايت،

 وسكوٍن واعتبار،
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 وأعماٍل صاحلٍة إذا أراد، 
 وينتظُر مالئكًة أتخُذ منه األمانَة اليت بقيت  يف جسدهِّ طواَل عمره..

 
 إمنا أيسُف على عمرهِّ من ضي ََّعُه يف املعاصي والتوافه، •

  تعاىل فيحمده،أما من نشأ يف طاعةِّ هللا
 ويطلُب منه التوفيَق للمزيدِّ من األعمالِّ الصاحلة،

 ويستغفرُه ويتوُب إليه، 
 تفريط.فال خيلو املرءُ من 

 
 اي بين
 

 اي بين،  •
 افهم  دينَك جيًدا،

 حىت تقارَن بني ما يدعو إليه انٌس ل تعرفهم،
 وما يدعو إليه ديُن رب ِّ العاملني،

 فتتمسََّك به،
 ما خيالفه،وتنبَذ كلَّ 

 وإذا مل تفهم  دينَك جيًدا مل تعرف  هذا،
 ومل تفر ِّق  بني حقٍ  وابطل.

 
 اي بين،  •

 لن جتَد أفضَل من دينِّ اإلسالم، 
 فهو الذي ارتضاُه هللا لعبادهِّ مجيًعا، 

 وقد أكمَل أحكاَمُه بوحي على نب ِّ اإلسالمِّ حممٍد صلى هللا عليه وسلم، 
  وأمتَّ بذلك نعمَتُه علينا،
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 ول أفضَل من هذه النعمة، 
 إنه ل أيمران إل ِبرٍي مما فيه صالُحنا يف الدنيا واآلخرة، 

 ل ينهاان إل عن شرٍ  فيه ضرٌر علينا. و 
 وهو ديُن الفطرة، 

 مسٌح وسط، 
 يناسُب مجيَع األممِّ والشعوب، 

 يف ظروفهم وأزماهنم املختلفة.
 

 اي بين، •
 لتكوَن أهاًل حلملِّ صفاتِّ هذا الدينِّ العظيم، هي ِّئ نفسَك ابلدراسةِّ والتقوميِّ 

 فإنه رسالٌة عامليٌة جليلة،
 قوميٌة متينة، وأحكاٌم 

 وآداٌب عاليٌة أصيلة، 
 تبعُث على الفخرِّ والعظمة! 

 
 اي بين، •

 ديُن اإلسالمِّ واضٌح يف عقيدتهِّ وشريعته،
 فال غموَض فيهما،

 ولذلك يُقبُِّل عليه الناُس كثريًا، 
  والن َِّحل األخرى،بعكسِّ الدايانتِّ 

 املليئةِّ ابلغموضِّ واأللغازِّ واألساطري،
 دعوتَِّك وكالمَِّك وكتاابتك،فكن  أنت كذلك يف 

 فال تعو ِّل  على غموضِّ عبارة،
 ول تتكئ  على أتويلِّ معَن،

 ول تغب ِّش  ول تلو ِّن  ليقاَل لَك متعمٌق يَفهُم ما ل نَفهم،
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 يُد هدايَة الناسِّ على بصرية.فال يفعُل هذا صاحُب دعوٍة صرحيٍة ير 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، •
 تبحُث عن أفضلِّ األشياءِّ وأجودها وأرقاها لبيتَِّك وأسرتك، إذا كنَت 

َك كذلك أفضَل األخالقِّ وأكيَس اآلدابِّ وأمجَل الفضائل،  فاطلب  لنفسِّ
 لتكوَن فاضاًل مرغواًب عند هللا وعند الناس.

 
 اي بين،  •

َك معايَن املروءةِّ والرجولةِّ والشرف، إذا أردَت أن   َد يف نفسِّ  جتس ِّ
 مبكارمِّ األخالقِّ يف اإلسالمِّ وآدابهِّ العالية،فعليَك 

 ففيه التوجيهاُت الرابنية،
 والرتبية الصحيحة، 
 والفالُح يف العمل.

 
 اي بين، •

 تشجَّع  يف مواقفِّ الشجاعةِّ وإن مل تكن  شجاًعا،
 وتشجَّعت، فإذا انتصرَت ذقَت حالوَة النصرِّ 
 ويصرُي ذلك لَك ُخلًقا إذا تبعت،

 ذكَر له بني الرجال. أما اجلباُن فال 
 

 اي بين، •
 تعلمِّ اجلوَد ولو مل تكن  جواًدا،

 ولو أتدبَت أبدبِّ اإلسالمِّ لكنَت كذلك، 
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 تصدَّق  كلَّ يوٍم أو يومنيِّ ولو ببضعةِّ دراهم، 
 يها،وإبمكانَِّك مجعها يف صندوٍق صغرٍي مث صرفها على مستحق

 األوفياءِّ يف اإلسالم!وإذا أصبَح هذا لك عادًة فأنت من األجوادِّ 
 فإن القليَل من الناسِّ يتربعون كلَّ يوم.

 
 اي بين، •

 اجعل  من األخالقِّ الفاضلةِّ برانجمًا عمليًّا لَك يف احلياة،
 طب ِّقِّ الصفاتِّ األخالقيَة احلقيقيَة يف تعاملَِّك مع أهلَِّك أو َمن حولك،

 واإلخالَص يف العمل،َل احلياةِّ وُحسَن التعاملِّ والصدَق لرتَى مجا
 واستمرَّ على ذلك، 

 لتكوَن مدرسًة يف األدبِّ والرتبيةِّ واملعاملةِّ الطيبةِّ بني الناس.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، •
ابة،   إذا أحببَت أن تكوَن شخصيُتَك جذ 

 فابتسم  ملن ختاطبهم أو حتاورهم،
 ،وكل ِّمهم أبسلوٍب حسن

 واحرتاٍم وأدب،
 كنَت أعلَم منهم،وتواضع  هلم ولو  

 ول تنظر  إليهم نظراٍت حادَّة،
 واحلم  عليهم إذا نطقوا بكلماٍت غريِّ مناسبة،

 ول تفارقهم والغضُب ابٍد على وجهك.
 

×××     ×××     ××× 
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 اي بين، •

 ل تبتعد  عن إخوانك،
 فإن يف اجتماعَِّك هبم خريًا،

 ، حيُث الشورى بينكم
 والتعاوُن على اخلري، 

 والتواصي ابحلق،
 والتدرُب على احلوارِّ واإلدارةِّ والقيادة،

 ومعرفُة األخبارِّ من هنا وهناك،
 واحلديُث عن العلماءِّ والدعاةِّ وشؤونِّ املسلمني،

 ومعرفُة أعداءِّ الدين، 
 واملخاطرِّ اليت حتيُط ابملسلمني.

 
 اي بين، •

 وتقاطعه،عليه ابلسوءِّ  إذا آذاَك صديُقَك فال يعين أن حتكمَ 
 فلعلُه اثَر وغضَب يف حلظتها ويعوُد إليَك اندًما،

 أو أن الشيطاَن أزاَغُه مث تنبََّه وآب، 
 مث يكوُن بينكما أحسُن ما يكون.

 
 اي بين،  •

 إذا رأيَت صديقَك مهذَّاًب يف كالمه، 
 ل يسبُّ ول يشتم،  

 ول يستعمُل الكلماتِّ القاسيَة واجلارحة، 
 ثُر من الكالم، ول يك

 فاعلم  أن والَديهِّ قد ربَّياُه فأحَسنا تربيته، 
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ُه صديًقا خلوقًا،   فاختذ 
 وكن  مثَلُه يف أدبه.

 
 اي بين، •

 ل تظنَّ أن صديقَك املفضََّل هو أفضُل الناس،
 فقد أييت يوٌم تبغضه،

 صديقَك الذي كرهَتُه هو أسوأُ الناس، ول تظنَّ أن 
 فقد أييت يوٌم حتبُّه،

 فكن  عدًل، 
 يف حب َِّك ويف ُكرهك.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بين، •

 ل تقل  كالًما لغواً،
 ل خرَي فيه ول فائدَة منه،

 إبمكانَِّك أن تسكَت وتفكر،
 أو تعمَل خريًا بدًل من ذلك،

 فالكالُم سهل،
 فضيلٌة ل يُتقُنها كلُّ أحد.والسكوُت 

 
 اي بين، •

 بعد أن يهدأ!الغاضُب ل يعرُف خطأُه إل 
 ألن الغضَب يفتُك ابلعقل،

 ويتلُف أعصاَب املخ،
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 ويُلهُب العاطفة،
 وحُييُل النفَس إىل كتلٍة من أعصاٍب قلقٍة أو منهارة،

 فال يدري صاحُبها ما يقول.
 فال تغضب  إل حبق ، وحلق ، 

 لغريِّ ذلك فتذكَّر  سوَء عاقبتهِّ لتكفَّ عنه، وإذا غضبَت 
 طانِّ الذي ينفُث وينفُخ رحَيُه يف الغاضب.واستعذ  ابهلل من الشي

 
 اي بين، •

 عهُد الغريبِّ ل يُطَمأنُّ إليه، 
 فإذا تعاملَت تثبَّت  من كل ِّ من مل تعرفه، 

 فقد انتشرتِّ احليُل واملؤامراُت من كل ِّ صوب،
 خُيدَع،واملؤمُن فطٌن ل 

 ول تغرُُّه املظاهُر والكلماُت املعسولة.
 

 اي بين، •
 َك مبظهرِّ البطلِّ وأنَت ما زلَت فرًخا ل تقدُر على الطريان،ل ُتظهر  نفس

 بل أظهر  نفسَك كما أنَت عليه ول تزد، 
 حىت ل تكذَب على الناسِّ ظاهرًا وابطنًا.

 
 اي بين، •

 ألسباٍب تفهة،ل تقُس على إخوانَِّك الصغارِّ 
 ول تعاملهم بعصبيٍة بسببِّ بكائهم،

 ول تزدهم عناًء بسببِّ شجارهم، 
 ل تتأفَّف  من طلباهتم،و 

 فقد كنَت كذلك عندما كنَت يف أعمارهم، 
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 وهم ل يبلغون مبلَغ علمَِّك وأنت يف هذه السن ،
 فساحمهم، 

 وتصرَّف  معهم مبا يناسُب سنَّهم،
 وعصبية. بدونِّ كراهيٍة وغيٍظ 

 
 اي بين،  •

 إذا كنَت كبرَي إخوانَِّك فال تشغلهم على مائدةِّ الطعام، 
  من هذا واخلبَز من ذاك، ل تطلبِّ املاءَ 

 كن  أنَت خادَمهم، 
 ومنظ َِّم شأهنم، 

 لريتَح الوالدان،  
 ويقوَم اجلميُع بسالم.

 
 اي بين،  •

 والرباءةِّ والدللِّ مع أشقائَك عندما كنتم صغارًا،كم أذكُر صحبتَك اجلميلَة املفعمَة ابحلب ِّ 
 وهذا على الدوامِّ وبدونِّ انقطاع،

 قون،ل متلُّون ول تتفار 
 يف لعٍب وأكٍل ونوٍم وسفٍر ودراسٍة ومناسبات..

 ولكنَك بعد الكربِّ صرَت تَبُغُض وتقاطُع وختاصُم بعَض إخوانَِّك هؤلء؟!
 ما هكذا تكوُن األخوَُّة اي بين،

 هكذا تكوُن صلُة الرحم،وما 
 وما هكذا يكوُن احلبُّ والوائُم والوفاء.

َك والُدَك على هذا،  ما رابَّ
 كوُن طاعُة الرمحن.وما هكذا ت
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 اي بين، •
 زايرُتَك لصديقَِّك ل تعين أنه صاَر لَك بيٌت آخر،

 تدخُل وخترُج منه مىت ما أردت،
 فللناسِّ أشغاهلم وارتباطاهتم،

 عادات، ولأُلَسرِّ 
 ومواعيُد وزايرات،

 وللبيوتِّ أسرار، 
ٍر وحساب،  فليكن  كلُّ تصرٍف منَك بَقد 

 ومراعاٍة وأدب.
 

 اي بين، •
  من بيتهِّ أو جملسهِّ بدونِّ حق،من صرفكَ 

 فقد نقصت  مروءتُه،
 وغابت  حكمُته،

 وبدت  جريرتُه، 
 فال تعد  إليه، 

  الكرمية، واخرت  َمن تعاشرهم مِّن ذوي األدبِّ واألخالقِّ والبيوتِّ 
 حىت إذا جلسَت عرفَت أنك ل تنظُر إل ملن أحببت،

 ول تسمُع إل صوَت من رغبت،
 ل هُتاُن إذا تكلمت، 

 ل تقوُم إل إذا شئت. و 
 

 اي بين، •
 إذا كان كالُم الغريِّ يؤرقك، 

 فخذ  درًسا من ذلك،
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 كن  مهذَّاًب يف حديثك،
 ول جترح  أحًدا بلسانك،

 تفرُح به،فإهنم يفرحون مبا 
 وحيزنون ملا حتزُن له. 

 
 اي بين،  •

 ل تصد ِّق  كلَّ ما يقال، 
 ولو كان من أطراٍف حتبها، 

 هللا تعاىَل وسنةِّ رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم،  حىت تعرضُه على كتابِّ 
 فإذا مل تعرفُه أو مل جتده، 

 فاسأل  من هو أعلُم منك، 
 أو اجتهد  رأيك، 

 فقارن  ووازن  حىت تطمئن.
 

 اي بين، •
 ل تدخل  أزقًَّة وعماراٍت مشبوهًة ُحذ ِّرَت منها،

 فإن هبا إغراءاٍت ومصائَد قد تفتُك بَك ول تتخلُص منها،
 ابتعد  عن الشر ِّ حىت ل تقَع فيه،ف

 ومن حاَم حوَلُه وقَع فيه.
 

 اي بين، •
 الفوُز والفالُح ملن أطاَع هللا واستقام،

 املرمى مل يقصد  طاعًة وعبادة،ومن قذَف الكرَة وأدخلها 
 فلم أيتِّ حبسنٍة واحدة،

 مهما صفََّق له الناُس وصاحوا فرًحا به،
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 ولن يفرَح هو هبا يوَم القيامة،
 فال طاعَة فيها فال ثواب،

 إمنا هي )لعبة( حياَسُب عليها. 
 

 اي بين،  •
 تعلُمَك لعبًة ليس مكسبًا، ول فخرًا، ول ميزة، 

 دٌة معتربة. إل إذا كان فيها فائ
 مث ليكن  تعامُلَك معها يف حدود، 

 حىت ل تغلَب على عملك، 
.  وما أنت فيه من جد 

 
 اي بين،  •

 اعلت  نفُسَك معه،إذا أكثرَت من اللهوِّ تف
 واشتقَت إليه وانتظرته، 

 فأقلِّل  منه قبَل أيخَذ شخصَك كلَّه،
 وكن  جادًّا يف حياتك،

 ول تنَس نصيبَك من الدنيا،
 لتستقيَم نفُسك، 

 وَيسَلَم لَك ديُنك. 
 

 اي بين، •
 ل تركض  وراَء كل ِّ جديٍد من الفنون،

 فإنه ل ينتهي،
 دُّ مبسريك،وكأنَك بذلك تسرُي وراَء سراٍب ميت

.  وتظمأُ أكثَر ول ُتدرُِّك رايًّ
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 اي بين، •

ر،   خروُجَك إىل النزهةِّ ل يعين أن تنبسَط على اآلخِّ
 اجلميلة،فتنَسى آدابَك 

 وترتَك فرائَض رب ِّك، 
 فاحلريُة ل تعين الفوَضى،

 إهنا ل تعين السقوَط يف الرذيلة، 
 وترَك احلياء،

 وإطالَق اللسانِّ يف كل ِّ شيء،
 الوقوَف عند احلدودِّ هو األدُب، ولكنَّ 

 وهو الواجب.
 

 اي بين، •
 ل تتخذِّ احليواانتِّ السامََّة لعبًة وتسلية،

 واحدًة منها يف غفلٍة منَك قد تقضي عليك،فإن لسعًة 
 أو تشو ُِّه عضًوا من أعضاءِّ جسدك.

 
 اي بين، •

 ل تركض  وراَء حيٍَّة بدونِّ سالح،
 ن ُجحٍر، فإهنا تريُد أن متكَر بَك وتقرتَب م

 مث تكرَّ عليَك يف اللحظةِّ األخريةِّ وتدخَل فيه،
،  إنه التخطيُط من العدو 

 يكوُن قبَل شجاعةِّ الشجعان! وإنه الرأُي الذي 
 

×××     ×××     ××× 
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 اي بين، •

 تتعُب مع أولدَِّك كما تعَب والُدَك معك،
 وأنتِّ اي بنيت،

 تتعبني مع أولدكِّ كما تعبت  والدُتكِّ معك،
َر الوالَدين وتعَبهما،ليعر   َف الكلُّ َقد 

 وليجتهدوا يف بر ِّمها والدعاءِّ هلما.
 {.ار مَح ُهَما َكَما َرب َّيَاينِّ َصغِّريًاَرب ِّ }

 .24سورة اإلسراء: 
 
 اي بين، •

 إذا فتشَت جيوَب والدَِّك فسرتاها فارغًة إل دراهَم معدودة،
 لقد صرَف ما عندُه عليَك وعلى أشقائك،

 فال يكاُد يُذكر، أما مصروفُه 
 فهو ل يزيُد على لباٍس متواضع،

 واإلايبِّ منه،وأجرةِّ الذهابِّ إىل العملِّ 
 وما أيكلُه معكم،

 فال تزد  من مه ِّهِّ وتعبه،
 ول تضق  نفًسا إذا قرَت عليك،

 ول تضجر  إذا مل ميو ِّل  مشاريعَك الشبابية،
 فإن حساابتهِّ شيء،

 ومشاريَعَك شيٌء آخر،
 نكم،وهو يعدُل بي

ُر معكم،  ول يقص ِّ
 ول يدَّخُر شيئًا لنفسه،
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 الكم ومستقبلكم. فإذا ادَّخَر فلحسابكم وأحو 
 

×××     ×××     ××× 
 
 اي بين،  •

 إذا مللَت فغري ِّ  ما أنت فيه، 
 واذكرِّ هللا أبذكاٍر متنوعة، 

 من تسبيٍح وحتميٍد وتكبري، 
 وهتليٍل واستغفاٍر وحوقلة، 

 وأدعيٍة كذلك،  
 بي ِّنات،  وآايتٍ 

 فإهنا أدويُة قلوبِّ املؤمنني، 
 وهبا تطمئنُّ حاهلم، 

 وتتغريَُّ نفوُسهم.
 

 اي بين،  •
 اغتنمِّ الوقَت الذي بني األذانِّ واإلقامة،  

 فإنه من أوقاتِّ استجابةِّ الدعاء. 
 امألُه ابألدعيةِّ واألذكار، 

 وخاصًة قراءَة القرآنِّ الكرمي،  
 جمًا. واستمرَّ على ذلك ليصرَي لك بران

 
 اي بين، •

 أصدقائك،إذا قمَت من جلسٍة مع 
 فال تنَس أن تقول: 
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 "سبحانَك اللهمَّ وحبمدك، أشهُد أل  إله إل أنت، أستغفُرَك وأتوُب إليك". 
َك معهم.  فإهنا كفَّارُة جملسِّ

 وغريه، وقال: حديث حسن غريب صحيح(. 3433)احلديث يف سنن الرتمذي 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، •
 إذا رأيَت الباطَل جيوُل فال تسكت، 

 وإذا رأيَتُه يصارُع احلقَّ فال تقف  مكتوَف األيدي،
 فإن الباطَل إذا َغلَب أظلَم ليلُه على اجلميع، 
 وإذا انتصَر احلقُّ كان مشسُه وضياؤُه للجميع.

 
 اي بين، •

 تفاعل  مع كل ِّ مناٍد للخري،
 ولكن حبذر، 

 لنفسه، ن ندائهِّ شرًّا أو مصلحًة فإن من مل تعرفهم منهم قد ينوي م
 وجيعُل شباَكُه من ذهٍب ليخدَع به الناس، 

 وخاصًة يف زماننا هذا،
 الذي فسَد فيه اإلعالم، 

 وتنوَّعت  فيه وسائلُه املضل ِّلة،
 وكثَر فيه املفسدون واخلد اعون. 

 
 اعلم  اي بين، •

 أن العدوَل عن اخلطأ من صفاتِّ املؤمنِّ التقي،
  للحق،ألن قلَبُه مفتوحٌ 
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 وهو مأموٌر به،
  جيوُز له اإلصراُر على الباطل،ول

 والبقاءُ عليه،
 أو الدعوُة إليه. 

 
 اي بين، •

 إذا راجعَت ما حدَث لَك يف يومَِّك لتوقَّفَت عند أموٍر دون غريها،
 هذه اليت توقُفَك هي اليت تؤث ُِّر يف النفس،

َعها وتعرَفها أكثر،  وتوق ُُّفَك عندها لرتاجِّ
 وجوهها،ها وتقل َِّبها على وحتل ِّلَ 

 لتأخَذ منها موقًفا مناسبًا،
 فإن هلا أمثاًل،

 وإن هلا أثرًا.
 

 اي بين، •
َك تذكرَت أشياء،   إذا أطرقَت برأسِّ

 وإذا رفعَت رأسَك رأيَت أشياء،
 واملوقُف من هذا وذاَك واحٌد عند املسلم،

 وهو وزُن األمورِّ مبيزانِّ الكتابِّ والسنَّة،
 أينما كنَت وكيفما شئت،يزاَن معك فلتصحب  هذا امل

 لتزَن به األمور. 
 

 اي بين، •
مَتُه بنيٍَّة صاحلة،  ل أتسف  على عمٍل قدَّ

 ولو كان قلياًل،
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 ولو مل أيبه  به الناس،
مَتُه لوجهِّ هللا تعاىل،  فإمنا قدَّ

 وكَفى به شهيًدا،
 وهو الذي يقَبُل األعماَل ويكافُئ عليها،

 ه،فال تنتظر  مكافأًة من غري 
 فإنه جُيزُل العطاء.

 
 اي بين، •

َر عليَك استيفاءُ حق َِّك فاجلأ  إىل هللا،  إذا تعذَّ
َك بطرٍق ل تعرفها ول تشعُر هبا،  فإنه سيعو ِّضِّ

 ويَزيدك، 
 ويطي ُِّب قلَبك،

 فقط عليَك الثقُة ابهلل والتسلُُّح ابلصرب.
 وقد يكوُن العوُض من جنٍس آخَر أفضَل لك.

 
 اي بين، •

 يف رضا هللا عنك،سعادُتَك 
 مث رضا والديك،

 فكن  حريًصا على طاعةِّ هللا وعدمِّ معصيته، 
 لتحَظى برضاُه سبحانه،

 وكن  حريًصا على بر ِّ والديك،
 ول تُغضبهما،

 لتجلَب دعاءمها ورضامها لنفسك.
 

 اي بين، •
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 إنك جتُد لذَة الراحةِّ أكثَر بعد التعب، 
 وتعرُف لذَة الري ِّ بعد الظمأ،

 بعِّ بعد اجلوع،ولذَة الش
 ونعمَة األمنِّ بعد اخلوف،
 وحالوَة اللقاءِّ بعد الفراق،

 وقيمَة العلمِّ بعد اجلهل.
 ولو كانت احلياُة على منٍط واحٍد لفقدَت اللذَة احلقيقيَة هلذه األوصافِّ كل ِّها،

 فال بدَّ لإلنسانِّ منها حىت ل ميل ،
 وهللاُ تعاىل هو املقد ُِّر هلا كلَّها،

 انُه الثباَت والتوفيَق والعافية، سألُه سبحفا
 وأن يقد َِّر لَك اخلرَي يف كل ِّ وقت.

 
 اي بين،  •

 إذا قلَت اي هللا فإنه يسمعك،
 ويؤيُدَك إذا ثبتَت، 

 وإذا قلَت اي حب واي عيَنها،
 أخرَج الشيطاُن رأَسُه وقال: أان جاهز،

 ومَشى معَك إىل حيُث اهلاوية!
 

 اي بين، •
 اًي يتحوَُّل إىل طاقٍة يف جسمك،فقد أخذَت مغذ ِّ إذا أكلَت 
 فال هُتدرها،

 استفد  منها فيما ينفُعَك وينفُع جمتمعَك ويُرضي ربَّك،
 وأنت مسؤوٌل عن هدرِّ هذه الطاقةِّ يف ل شيء،

 أو فيما يسُئ أو ل يفيد.
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 اي بين، •

 إذا أكثرَت الكالَم فأكثر  من الستغفار،
 الشكرِّ له،  هللا عليَك فأكثر  منوإذا كثرت  نَِّعُم 

 وإذا انبتَك النوائُب فأكثر  من الدعاء،
 فإنه سبحانُه يغفر،
 ويزيُد على الشكر، 

 ويستجيُب دعاَء الداعي إذا دعاه،
 ويكشُف الكرب. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 إذا قلُت: اي بين،  •

 فأعِّر ين مسعك،
؛   وقل: لبيَك اي أبتِّ

 لنصائحي، ألعرَف أنك مستعدٌّ 
 ا أوصيَك به،وأنك فتحَت صدرَك مل

 فإذا سكتَّ وأنت ُمعرض، 
 أو مضيَت غرَي آبٍه بندائي، 

 فال حاجَة ألن  ُأكمَل ما بدأُت به.
 

 اي بين، •
 ل تبخل  على صديقَِّك بنصيحٍة مسعَتها من والدَِّك أو أستاذَِّك يف مناسبٍة ما،

 حىت تنتشَر النصائُح الطيبُة واملفيدة،
 النصيحَة واجبٌة على املسلم،فإن 
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 تواصي ابحلق ِّ من مساتِّ اجملتمعِّ املسلم.وال
 

 اي بين، •
 ل تعجل  على أبيك،

 فإن َدورَك آٍت إذا ُعم ِّرت، 
 وستجُد نفسَك بني جدرانِّ احلياة،
 تبحُث عن شهادٍة أو فرصةِّ عمل،

 وتتناوُشَك األتعاُب واهلموُم من هنا وهناك،
 رتح؟حىت تقول: مىت أستقرُّ وأ
 قراٌر اي بين،وهل يف احلياةِّ راحٌة واست

 وفيها مسؤوليٌة وعمل؟
 ومنافسٌة وحسد،

 وظلٌم وكمد؟
 وشيخوخٌة ومرض؟
 وموٌت مث حساب؟

 
 اي بين،  •

 إذا تباينت  عليَك اآلراء، 
 وتغايَر النُّص ح، 

 فانظر  ما يف القرآنِّ والسنة، 
 فإنه يكفي ما فيهما لتعرَف الطريَق الصحيح، 

 ففيهما النَّجُع والدواء، 
 فوُز والفالح.وفيهما ال

 
 اي بين، •
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 دواؤَك اهلدوءُ إذا هاَج الشباب،
 والرتو ِّي إذا ارتفعت  حرارهُتم،

 والرزانُة إذا عَلت  أصواهتم، 
 والتؤدُة إذا ضجَّت  آراؤهم، 

 اثئرهتم،والسكينُة إذا اثرت  
 والشوَرى إذا انفرَدت  آراؤهم. 

 
 اي بين، •

 ليها،أكثر  من األعمالِّ الصاحلةِّ قبَل أل  تقدَر ع
 واطلبِّ العلَم قبَل أن تنشغَل وأنت كبري،

 وإذا قدرَت على الزواجِّ فال تؤجله،
َن به نفسك،  لتحص ِّ

 وليكرَب أولُدَك ويساعدوَك يف أولِّ شيبك.
 
 اي بين، •

 أكرمك، أكرم  من 
 إذا كان إكرامُه لَك عن طيبِّ أصل،

 وكرمِّ نفس، 
 أما إذا كان ملصلحٍة مؤقتة،

 مث عاَد إىل طبيعته،
 كن  كما أنت،ف

 ول تغري ِّ  َمعدِّنَك الطي ِّب.
 

×××     ×××     ××× 
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 اي بين، •
 تفاعل  مع كل ِّ مناٍد للخري،

 ولكن حبذر، 
 شرًّا أو مصلحًة لنفسه، فإن من مل تعرفهم منهم قد ينوي من ندائهِّ 
 وجيعُل شباَكُه من ذهٍب ليخدَع به الناس، 

 وخاصًة يف زماننا هذا،
 م، الذي فسَد فيه اإلعال

 وتنوَّعت  فيه وسائلُه املضل ِّلة،
 وكثَر فيه املفسدون واخلد اعون. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بين، •

 إذا عبدَت ربََّك فال يعين أن تغيَب عن جمتمعك،
 فيمكُن أن تتعبََّد لياًل وختدَم هنارًا،

 فُتعنُي نفسَك واآلخرين،
 وُتصلُح ما تقدُر عليه من شؤونِّ املسلمني،

  معهم على الرب ِّ والتقوى.وتتعاونُ 
 

 اي بين، •
 إذا طغت  عليَك األماينُّ فأنَت يف عاملٍَ من اخليال،

 كن  أقرَب إىل الواقع، 
 انظر  إىل ما حولك،

 مبجتمعَِّك اإلسالمي ،فك ِّر  
 إجيابياتهِّ وسلبياته،
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 وأصلح  منه ما تقدُر عليه،
 أو ساعدِّ الدعاَة واملصلحني يف ذلك،

 ألماين ِّ اليت ل جتلُب لَك نفًعا،فإنه خرٌي لك من ا
 ول تضُع يف يدَِّك أمرًا.

 
 اي بين، •

 إذا رأيَت خلاًل يف برانجمَِّك اليومي، 
 فالبس  لباَس اجلد ، 

 كنَت فيه من علٍم وعمل،  وعد  إىل ما
 ول تدَعِّ الشيطاَن يدخل  إليَك من أي ِّ جهة،

 لعب،أغلق  أماَمُه منافَذ الكسلِّ واهلزلِّ والالمبالةِّ وال
 حىت ل يفكَر يف العودةِّ إليك.

 
 اي بين، •

 يقولون إن البقاَء لألصلح،
 ولكنهم عمليًّا يعنون األقوى،

 وهبذا يتعاملون،
 فستكوُن أقوى، وكن  أنت صاحلًا 

 فإن الصاحلَ يطيُع ربَّه،
 وهللا أيمُر ابألخذِّ ابألسباب،

 ومن بينها أسباُب القوةِّ واملَنعة.
 

 اي بين، •
 لطيبني ممن أحسنوا وشاركوا يف إصالحِّ اجملتمعِّ اإلسالمي،أكمل  بناَء ا

 حىت ل يتوقَف البناء،
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 ول يُهَدَم ما سبق،
 وأكرِّم  َمن تعرفُُه منهم، 

 ن خريةِّ رجالِّ اإلسالم.فإهنم مِّ 
 

 اي بين،  •
 ليكن  أفضُل أايمَِّك وأمجُل ذكرايتَِّك هو خدمَة املسلمني: 

 تعل ُِّم جاهَلهم، 
 وحتمُل ضعيَفهم، 

 وجتلُّ كبريهم،  
 وتنصُح صغريهم، 

 وتضمُد جروَحهم، 
 وتدفُع الشرَّ عنهم. 

 
 اي بين، •

 ومعاملتِّهم،اعتزل  من الناسِّ أخطاَءهم وسوَء إدارهتم 
 وبغ ِّضها إىل أهلَِّك وزمالئك،

 ليتجنَّبوها، 
 ولِّريَغبوا يف فضيلةِّ العدلِّ وقولِّ احلق ِّ وُخلقِّ الصدق،

 د كثَر بني الناس. فإن الظلَم والغشَّ والفساَد ق
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، •
 ضع  لَك برانجمًا للمطالعة،

 والتزم  به، 
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 لتنشأَ عاملًا مثقًفا،
 تفيُد جمتمعَك وأمتَك،

 وتعل َِّم الناَس فضائَل اآلدابِّ ودعائَم اخلريِّ ونصرَة احلق،
 وعاقب  نفسَك إذا تكاسلَت عن املطالعةِّ أو أجلتها بدونِّ سبب، 

َة القراءةِّ اليت فاتتك،أبن  تض  اعَف مدَّ
 ونو ِّع  فيما تقرأ،

 لتكوَن مطَّلًعا نبيًها،
 راءتَِّك أو مساعك،وليكن  حلاضرِّ املسلمني نصيٌب من ق

 لتكوَن ملمًّا بواقعك،
 عارفًا مبا ُيصلُِّح أمتك،

 منب ًِّها وحمذ ِّرًا مما ُيكاُد هلا.
 

 اي بين، •
 إذا أردَت شهرًة تؤَجُر عليها،

 وأخلص  عملَك هلل وحده،فاجتهد  
 ول تطلب  به منصبًا ول ماًل ول شهرة،

 وكتبهِّ،وإنَّ من أسبابِّ شهرةِّ اإلمامِّ النووي ِّ 
 إخالَصُه هلل وخشيَتُه يف علمه.

 
 اي بين، •

َك وبدينك،  لتكن  مناعُتَك ضدَّ األفكارِّ املنحرفةِّ من نفسِّ
 كالتطعيماتِّ الوقائيةِّ اليت تدعُم جهازَك املناعي ،

 وهتاجُم كلَّ فريوٍس يغزو جسمك.
 ،وتكوُن مناعُتَك اإلميانيُة بطلبِّ العلمِّ واملطالعةِّ وجمالسةِّ أهلِّ العلم

 ومبعرفةِّ الشبهاتِّ واألفكارِّ الدخيلةِّ والرد ِّ عليها،
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 ابحلججِّ واألدلةِّ القويةِّ الوافية، 
 مث تصرُي عندَك مَلكٌة يف معرفةِّ قواعدِّ اإلسالمِّ ورد ِّ ما خيالفه.

 
 اي بين، •

َك لتجيَب عن أسئلتها وشغبِّها عليك،   ل بدَّ لَك من أوقاٍت تتفرَُّغ فيها لنفسِّ
 صعبًة.. أو غرَي معقولة!ولو كانت 

 فاملهمُّ أن تُقنَعها أو توقَفها عند حد ِّها،
 حىت ل تعاوَد أسئلتها وتذك ِّرَك هبروبَِّك منها..

 
 اي بين، •

 ساعٌة مع عامٍل متمكن،
ُس لَك قاع  دًة يف العلمِّ واألدب،يؤس ِّ

،  خرٌي لَك من صحبٍة أو رحلٍة مع صديٍق حمِّب 
 مباٍل أو جلسةِّ مرٍح أو أُنس،فال تعو ِّض  جملَسُه 

،  وكن  حبيَسُه حىت ينفض 
 ول يفوتَك منه شيء.

 
 اي بين،  •

 اهتمَّ أبفكارِّك، 
 وقم  بتصنيفها وتصفيتها، 

 تستفيَد منها، فما كان منها إجيابيًّا فركز  عليها وحاول  أن 
 ومامل تكن  كذلك فاطرحها، 

 لتفسَح اجملاَل ملا هو خرٌي منها.
 

 بين،اي  •
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 حاول  أن تكتَب يف كل ِّ يوٍم ولو شيئًا مما جيري حولك،
 ولو خاطرة، 

 أو مجلًة مفيدًة تنقلها،
 وستتعلُم بذلك الكتابة، 

 وتُنجُز كمًّا من املعلومات،
 منها.لو فرزهتا ورتبتها بعد مدٍة لنفَع 

 
 اي بين، •

 إذا تقدَّمَت يف علٍم أو فن ،
 رائُده،فال تظنَّ أنَك مبدُعُه أو 

 ولكنَك استفدَت من هؤلءِّ وغريهم،
 وأتقنَت ترديَد كالمِّهم، 

 وفهمَت مقصوَدهم، 
 فاعرف  قدرهم، 

 وادُع ابلرمحةِّ ملن آمَن منهم.
 

 اي بين،  •
 ل حتضر  درًسا وأنَت متعب، 

 نت مرهق، ول تشارك  يف جلسٍة وأ
 فقد كلَّ ذهنك، 

 واشتاَق النوُم إىل عينيك، 
 وسيهجُم عليهما قريبًا، 

 وليس املكاُن موضَع نوٍم وراحة.
 

×××     ×××     ××× 
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 اي بين،  •

 إذا لعبتِّ الشكوُك يف عقلَِّك فعاجلها قبَل أن تكرَب وترتاكم، 
 واسأل  أبسلوبِّ الغائبِّ حىت ل تُتهَم هبا،

 َرها،ول تتحمََّل آاث
 كان أهاًل لإلجابة،اسأل  أابَك إذا  

 وصارح  أصدقاءَك املخلصني ليساعدوك أو يدلُّوك،
 والزم  جمالَس علماَء فضالَء أو امسع  دروَسهم،

 وتقرَّب  إىل دعاٍة نشيطني خملصني لتعرَف عمَق إجاابهتم، 
هم القوي  ة،واقرأ ملفكرين منصفني لتطَّلَع على براهينهم العلميةِّ وُحَججِّ

 على املطاعنِّ والشبهاتِّ لتقتلَع جذوَر الشكوكِّ من فكرك، وطالع  كتَب الردودِّ 
 واقتنع  مبا قاَلُه أهُل الفطرةِّ من كالٍم لطيٍف بريٍء دون فلسفاٍت ليطمئنَّ قلُبَك أكثر، 

 واقرأ قصَص املهتدين اجلدد، 
  واحبث  يف سببِّ إسالمهم،

 وأتمَّل  حرارَة إمياهنم، 
 ؛ على ما فاَت من غي ِّهم وانظر  بكاءهم

 لتجد َِّد إميانك، 
 وحتمَد هللا على إسالمك،

 وستجُد إشادًة بدينَِّك حىت يف كالمِّ املعتدلني من األعداء!
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، •
 رأيُت سلوكَك تغريََّ يف شهرِّ الصومِّ بعَض الشيء!

 وهذا لقوَّتهِّ يف التأثريِّ والتغيري، 
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 واآلدابِّ العاليةِّ يف اإلسالم، اأُلَخرِّ وهكذا أمُر العباداتِّ 
،  لو أهنا فُهمت  بعمق وطب ِّقت حبق 

 ألحدثت  أتثرياٍت رهيبًة يف النفسِّ واجملتمع.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بين،  •
 ل أتكل  ماًل من حرام،

 فإنك إذا أكلَت اشتهيَت أكثَر منه، 
 وتقت  نفُسَك إىل تعاطيهِّ والجتارِّ به،

 الكثري، جيرُّ إىل  فالقليلُ 
 والشيطاُن حاضر،

 يلعُب ويزي ُِّن ويرغ ِّب.. 
 

 اي ابن أخي
 

 اي ابَن أخي، •
 ل ترحل  بعيًدا عن دينَِّك يف أفكارك،

 فإنك ستعوُد إليه إذا كنَت طالَب حق ،
 وأعدِّ النظَر يف عقيدتهِّ وشريعتهِّ كر ات، 

 فلن جتَد فيه خلاًل،
 ول مياًل إىل ابطٍل أو ظلم،

 املغرضون ليشك ِّكوا فيه، َر فيه ومهما نظ
 فإن قلوهَبم ترتدُّ إليهم خاسئة وهي حسرية!
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 اي ابَن أخي، •
 إذا تعوَّدَت على مساعِّ احلق ِّ صارت  عندَك مَلكٌة لقبوله،

 بعكسِّ ما لو كنَت تدأُب على مساعِّ الكالمِّ اللغوِّ واألغاين واملوسيقى،
 وهو الفرُق بني أن تعيَش يف جوٍ  إسالمي،

 تكوَن يف بيئٍة أخرى يَغلُب عليها الكفُر أو الفسق.أن  وبني
 فاصحب  أهَل اإلميانِّ لتكوَن مؤمنًا،
 واخرتِّ اجلريَة الصاحلَة لتكوَن صاحلًا.

 وهللا حيفظك.
 

 اي ابَن أخي، •
 اإلمياُن ابهلل تعاىل وعبادتُه اطمئناٌن لنفسك،

 وثباٌت لقلبك،
 واعلم  أن امللحَد يعيُش يف قلٍق نفسي،

 تاٍت فكري،وش
 وتنقٍل بني نظرايٍت كثريٍة ل تكاُد تستقرُّ ول تنتهي،

 وهواجَس مظلمٍة تلفُّ حياَتُه ومنطقه،
 فال يعرُف الطمئناُن طريًقا إىل قلبه..

 
 ، اي ابَن أخي •

 ل تدخل  يف فنٍ  لسَت ماهرًا فيه، 
 فال تدري كيف تسبُح فيه أو خترُج منه، 

 بَل السريِّ فيه ول آخَر ما ينتهي إليه،  س ول تسلك  طريًقا ل تعرفُ 
 فإنَك تتوه، 

 أو ل ترجُع منه.
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 اي ابَن أخي، •
 ل تظنَّ احلياَة كرًة تلعُب هبا،
 إهنا أتخُذ منَك كما تعطيك،

 فكن  فطنًا، حذرًا،
 وخذ  بقدر،

 وتعامل  جبد ِّيٍة وأدب،
 حىت تكوَن حمرتًما فيها غرَي مؤاَخذ.

 
 اي ابَن أخي، •

 أن مصريَك ومصرَي كل ِّ الناسِّ يكوُن حتت األرض، عرفتَ إذا 
،  بال شك 
 فتهيَّأ  له،

َك وأهلَِّك يف هذه احلياةِّ الدنيا،  واعمل  لذلك اليومِّ كما تعمُل لنفسِّ
 فإذا مل تفعل  فأنت من الغافلني والالمبالني،

 الذين ل هتمهم مصلحتهم ول مصلحُة َمن حتت أيديهم. 
 

 اي ابَن أخي، •
 وَد غريك؛ تسرق  جهل 

 لئال يقاَل إنك لصٌّ )ابمتياز(،
 وإذا مل تستحي من هذا العار،

 فإنك ل تصلُح هبا أن تكوَن ثقًة عند األمناء،
 ول صديًقا من الدرجةِّ الدنيا.

 كن  رجاًل منتًجا،
 تضيُف شيئًا ذا قيمٍة إىل حياتَِّك أو حياةِّ اآلخرين،

 على أكتافِّ اآلخرين. منبوًذا تتسلَّقُ ول تكن  طفيليًّا متواكاًل 
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 اي ابَن أخي، •

 عدُم مبالتَِّك إبخوانَِّك الصغارِّ وما عملوا،
 وبوصااي والَديَك وأينما ذهبت،

 يدلُّ على أن  ل رسالَة لَك يف احلياة،
 ول عزَم لَك على اخلريِّ والرشد، 

 وإنَك بذلك تنتظُر ليايَل سوداء،
 ُتظلُِّم هبا نفسك،

 ا صفوك،وتعك ُِّر هب
 هبا عمرك.وَترمي 

 
 اي ابَن أخي، •

 ما يل أراَك َتغيُب عن عيونِّ الناسِّ إذا عملَت سوءًا،
 وَتربُز هلم إذا عملَت حسنًا؟ 

 أما علمَت أن هللا يراَك يف هذا وذاك،
 وهو الذي حياسبك،

 وجَيزيَك عليه ثوااًب أو عقااًب؟
 فكن  ذا وجٍه حسن،
 عند هللا وعند الناس.

 
 ابَن أخي،اي  •

 عتك،حافظ  على مس
 ولتكن  صفحُة ترخيَِّك يف احلياةِّ بيضاء،

 ل تسو ِّد ها ِبيانٍة وسرقٍة وكذب،
 حىت يثَق بَك الناس،
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 ولتكوَن فرًدا انفًعا يف اجملتمع.
 

 اي ابَن أخي، •
 ل تكد ِّر  عيشَك ابلغش ِّ واخليانة، 

 فإهنا إذا أعطتَك املاَل أخذت  منَك األمانة،
 م،وعشَت يف أوحالِّ اجلرميةِّ واحلرا

 ومل يهنأ لَك ضمري،
 ومل يطمئنَّ لَك قلب،

 وخسرَت دينك،
 ومل تفلح  يف دنياك.

 
 اي ابَن أخي،  •

 ل َتظلم  أخاَك املسلم، 
 ول تغدر  به، 

 ول أتكل  ماَلُه ابلباطل. 
 واعلم  أن األصَل يف تعاملَِّك معه هو الصدُق والعدُل والوفاءُ واإليثار، 

 واستحقَّ العقوبة. ومن مل يفعل  فقد ظلَم وغدرَ 
 

 اي ابَن أخي،  •
 ل َتغدِّر  مبن غدَر بك، 

 لَك أن أتخَذ حقََّك منه، 
 أما أن تغدَر به فال؛ 

 ألن الغدَر ظلٌم وسوءُ ُخلق، 
 سالم، والظلُم حمرٌَّم يف اإل

 ومن غدَر يسمَّى )غادرًا(، 
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 فإذا فعلَت فعَلُه كنَت مثله.
 

 اي ابَن أخي، •
 والشارع، إذا ارحتَت يف السوقِّ 

َلقِّ العلمِّ والذ ِّكر،  وضاقت  نفُسَك يف املسجدِّ وحِّ
 فأنَت يف أزمٍة من دينك،

 ومأساٍة مع نفسك،
 وغموٍض يف مستقبلك،

 وإذا أردَت السالمَة يف أمرك، 
 فاقطع  أوَل حبالِّ الشر ِّ اليت قيَّدتك، 

 وهم أصدقاءُ السوء،
ب  أهَل اإلميانِّ الذين يدلُّوَك على اخلري،  وصاحِّ

عوك،وي  ساندوَك ويشج ِّ
 لتنطلَق من جديٍد إىل ساحةِّ اإلسالمِّ واللتزام. 

 
 اي ابَن أخي، •

 ابتعد  عن الدخان،
 فإنه بئَس الصديُق الذي يؤنُِّسَك ليضرَّك، 

 وبئَس الندمُي الذي ميدُّ رئتيَك ابلسم ِّ والَقطِّران، 
ُخ أسنانَك ويكر ُِّه رائحَة فمك،  وبئَس الضجيُع الذي يوس ِّ

 احُب الذي أيخُذ منَك مالَك بدونِّ مقابٍل ول يردُُّه إليك، وبئَس الص
 بل خيي ُِّبَك ول ُيسعفك.

 
 اي ابَن أخي، •

 ل تلعب  يف طريقِّ الناس،
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 تتجمهر  مع أصدقائَك فيها،ول 
 حىت ل تعر ِّضوا أنفَسكم للخطر،

 ولئال تضي ِّقوا على اآلخرين، 
 ول تزامحوهم يف أعماهلم،

 عبون. وهم جادُّون وأنتم ل
 

 اي ابَن أخي،  •
 ل تقعد  يف شارٍع أماَم اببِّ أحد، 

ا،   فإن للبيوتِّ عوارهتِّ
 فهي مداخُل وخمارُج للنساء، 

 وألصدقاَء وجرياٍن وغرابء، 
 قد ل يريُد أصحاهُبا أن يُعَرَف بعُضهم.

 
 اي ابَن أخي، •

ي بوقتَِّك ألجلِّ ل شيء،  إذا كنَت تضح ِّ
 م،فال تفو ِّت  على اآلخرين أوقاهتَ 

 ول تشغلهم عن واجباهتم،
 فإن الوقَت مثنٌي عند العقالء،

 عند غريهم. وهو بدون مقابٍل 
 

 اي ابَن أخي، •
 نفُسك،  إذا انتفخت  عضالُتَك فال تنتفخنَّ 

 فإن الغروَر سلعُة الشياطني،
 يُلقوهنا يف طريقِّ اجلاهلني،

 فيأخذوهنا مث يندمون،
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 وقد يقعدون هبا ول يقومون!
 

 اي بنيت
 
 بنيت، اي •

 امسعي نصائَح والديك،
 فقد َخرَبا احلياَة قبلك،

 والسيء، وعرفا احلسَن 
 واحملموَد واملكروه،

 والداَء والدواء،
 ومها ينقالنِّ ألولدمها عصارَة خربهتما،

 ويؤدايهنا هلم بشفقٍة ورمحة،
 وحبٍ  وأمانة.

 
 اي بنيت، •

 حفُظكِّ لكتابِّ هللا تعاىَل أو ُسَوٍر منه،
 ها وأنتِّ متنقلٌة يف شؤونِّ البيت،جيعُلكِّ تتلين

 القرآنِّ وتعلَُّمه،ويبعُث يف نفوسِّ أولدكِّ حبَّ 
 فاحرصي على ذلك،

 ول تنَسي حفظك.
 

 اي بنيت، •
 السرُّ يف الرتبيةِّ هو اإلميان، 

 والعمُل مبوجبه،
 فاغرسي اإلمياَن يف نفوسِّ أولدك، 
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 وعلميهم كيف يطبقونه،
 ليكونوا مؤدَّبني صاحلني. 

 
 ،اي بنيت •

 جن َُّتكِّ يف دنياكِّ هو بيُتكِّ وأسرتك،
 مرب ِّيَتها على رضا هللا لرَيَضى عنك،فكوين 

 وليهَبكِّ وَمن حوَلكِّ القناعَة والسكينة،
 والسالمَة والعافية. 

 
 اي بنيت،  •

 اكتسب مهاراٍت جديدًة يف الرتبيةِّ يالئُم العصَر ومتطلباتِّ األولد، 
 اخلارجي،  حىت يستطيعوا أن يتالءموا مع حميطهم

 ول يكونوا منعزلني أو كالغرابء، 
 وأدبيهم آداَب اإلسالم، 

 وحذ ِّريهم من أهلِّ السوء،
  وحاسبيهم على التأخر.

 
 اي بنيت، •

 سروُركِّ أبولدكِّ ل يعين أن تنَسي أهَلك،
 حب ِّب إليهم أولَد اخلالِّ واخلالة، 

 ة،وأولَد العم ِّ والعمَّ 
 أسرتكِّ الصغريةِّ واآلخرين من األهلِّ واملقرَّبني، لتزداَد مساحُة احملبَّةِّ بني 

 ولتتقوَّى صلُة الرحمِّ بينهم أكثر، 
 وإن لكِّ يًدا طوىَل يف هذه الصلةِّ أو قطعها،

 فكوين اليَد األُوىَل، 



181 
 

 تفوزي وهتنأي إبذنِّ هللا.
 

 اي بنيت، •
 عاطفةِّ أمومتك،ليكنِّ الشعوُر ابملسؤوليةِّ غالبًا على 

 األولدِّ إىل الحنرافِّ فال تسكيت، فإذا وصلتِّ الدرجُة عند
 ل تؤجليهِّ ول متر ِّريه، 

 وإذا نصحتِّ ومل تنفعِّ النصيحُة فأخربي والدهم، 
 ليستخدَم سلطته،

 ويعاجلَ األمَر ابحلزم.
 

 اي بنيت، •
 ابذيل جهَدكِّ إلسعادِّ زوجك،

 فإن ذلك طريٌق إىل سعادتكِّ معه،
 ألمنِّ أسرتكِّ وسعادهتا. وهتيئةٌ 

 أعمالكِّ تربيَة أولدكِّ على اإلسالم، وليكن  أَوىَل 
 وإنَّ ُحسَن تربيتهم يعوُد ابخلريِّ والسالمِّ على والَديهما،

 وعلى األسرةِّ مجيًعا،
 وعلى اجملتمعِّ أيًضا،

 ويكوُن خريًا آلخرتكم.
 

 اي بنيت، •
،  لكِّ احلقُّ أل  تسكيت عن حق ِّكِّ إذا ظُلمتِّ
 تِّ املناسب،ولكن  من احلكمةِّ أن ترتيثي لتطلبيهِّ يف الوق

 فقد يكوُن زوُجكِّ غاضبًا أو متأز ًِّما يف حينه،
 فريفُض أو يعاند،
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 ولو طلبتِّ برفٍق ويف حالةِّ وائٍم لستجاب.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بنيت، •
 ل تغضب إذا غضَب زوجك،

 مجرٍة أخرى،فإنكِّ بذلك جتمعني مجرَة انٍر إىل 
 ى األسرة،ولو تفاقَمتا ألشعلتا ما حوهَلما وأتتا عل

 فاهدئي إذا غضب، 
 ،  ول َيهدأ  إذا غضبتِّ

 حىت مترَّ األموُر بسالم.
 

 اي بنيت، •
،  ل تعاملي زوَجكِّ معاملَة الند ِّ للند 

 ل ترد ِّي عليه كلَّما قاَل كلمة،
كِّ ألجلِّ سالمةِّ األسرةِّ واألولد،  ي بنفسِّ  ضح ِّ

 ي أنكِّ إذا صربتِّ على هذا اخلُلقِّ لَن طبعه،واعلم
ته،وقلصت  ح  دَّ

 وأقبَل عليكِّ ابحرتام.
 

 اي بنيت، •
 ل تُغلقي ابَب خرٍي فتَحُه زوُجك،

 تعاوين على هذا اخلريِّ ألجلِّ توفيقكما وسعادةِّ أولدكما،
 ول تكوين عنيدًة سوداَء القلب،

 املؤمنةِّ الصاحلة.فإن هذا ليس من صفاتِّ املرأةِّ الطيبةِّ 
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 اي بنيت،  •

 األسريةِّ فتذرَّعي ابحلكمةِّ والصرب،  إذا أردتِّ السالمَة من املشكالتِّ 
 ول تكن  ردَُّة الفعلِّ عندكِّ سريعًة وغاضبة، 

 فما أكثَر أسَف الغاضبني، 
 وما أكثَر عثاَر املتسرعني.  

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بنيت، •

 دخلتِّ وقتًا جديًدا،إذا مسعتِّ املؤذ َِّن فقد 
 فانظري عمَلكِّ قبَل األذانِّ وبعده،

 ا وبرانجمًا ملا تنجزينُه وتنتظرينه، واجعليهِّ حدًّ 
 فإنه نعَم الربانمُج اإلسالمي،

 الذي يربُط املسلَم أبوقاتِّ العبادة.
 

 اي بنيت، •
 كالُم النساءِّ وجداهلنَّ كثري،

 والعاطفُة فيها أكثر، 
 والغريُة فيها أشد ،

 يُتعُبكِّ هذا إذا كنتِّ ترتدَّدين على مجوٍع منهن،وقد 
 لعافية،فاختاري السالمَة وا

 حىت هتنأي ول تكوين مثلهن .
 

 اي بنيت،  •
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 ل هتجري أخواتكِّ بسبب كلماٍت جارحات، 
 أو ألفاٍظ انبيات، 

 فإن مثَل هذا كثري، 
 وإن العفَو يعيُد احلبَّ والصفاء، 

 ويزيُل الكدَر والبغضاء.
 

 اي بنيت، •
 رفُع الصوتِّ والصياُح املؤذي ل يالئُم املرأَة املسلمة،

 ن ُخلقِّ احلياءِّ عندها،وليس هو م
ا،  ول صفًة للمطيعةِّ رهبَّ

 فإنه منكٌر ذمَُّه هللا تعاىل يف كتابهِّ الكرمي،
 املشاغِّبةِّ وسليطةِّ اللسان،بل هو صفُة 

كِّ وهذه الصفَة املنكرة.  فإاي 
 

 اي بنيت، •
،  اسأيل هللا أن يزك َِّي نفَسكِّ

 ويطه َِّرها من احلسدِّ والبغضاءِّ واألاننية،
  ويلُّ نفوسِّ املؤمنني ومولها،فإنه سبحانهُ 

 وهو خرُي من زك اها.
 فإذا تطهَّرت  نفُسكِّ من هذه األمراضِّ وغريها،

 صاحلًة مؤهلًة للرتبيةِّ السليمة. كنتِّ 
 

 اي بنيت، •
 متابعُة الفضائياتِّ املغرضةِّ فيما خيصُّ املرأَة والعائلَة فيه خطورٌة على حياتِّكِّ األسرية،

 وعلى عالقتكِّ بزوجك،
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 تاري القنواتِّ اإلسالميَة اهلادفة،فاخ
ةِّ نبي ِّكِّ حممد صلى هللا واستلهمي الرتبيَة السليمَة والتوجيهاتِّ احلكيمَة من كتابِّ رب ِّكِّ وسنَّ 

 عليه وسلم.
 

 اي بنيت، •
 ل تنظري إىل ثوبِّ فالنَة وتزويقه، 

 فإهنا سرتميهِّ بعد حني،
 ويبَقى الديُن واملعاملُة واخلُلُق هو األصل،

 كسب،وهو امل
 الذي ل يعادلُه أغلى ثوب، 

 ول يضاهيهِّ أمجُل صورة!
 

 اي بنيت، •
 ل تتكيَّفي مع كل ِّ واقع،

 يتغريَُّ أبحوالِّ بعضِّ الناسِّ وسلوكهم،فإنه 
 وبنظرايهتم وثقافاهتم، 

 ولكن  تكيَّفي مع دينك، 
 وكتابِّ رب ِّك،

 وسنَّةِّ نبي ِّكِّ حممٍد صلى هللا عليه وسلم،
 يف احلياة،فهذا مصدُر رسالتكِّ 
 وغذاءُ روحكِّ وقلبك،

 فمعها تكيَّفي وأتلَّفي ومتذهب وتبحَّري،
 قعِّ اخلطأ بفهمكِّ لدينكِّ وقوةِّ معرفتك،وحاويل أن تؤث ِّري يف الوا

 فإذا مل تستطيعي فتجنَّبيهِّ ول تدخلي فيه.
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 اي بنيت، •
 اخلطأُ يُغَفُر ما مل يكن  هناك إصراٌر عليه،

 إذا أخطأت،فاستغفري هللا وتويب إليه 
 ول تصر ي على خطأ أنتِّ فيه،

 وإذا أقلعتِّ عنه فال تعودي إليه مرًة أخرى ما قدرت،
 واطلب املساحمَة ممن أخطأتِّ معه،

 فإن الكرمَي يعفو،
 ويعوُد الصفاءُ بعد العفوِّ واملرمحة.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بنيت،  •

 ن قبل، ل تنقطعي عن العلمِّ حىت ل تنَسي ما تعلَّمتِّهِّ م
 وحىت ل تكوين جاهلة، 

 بعيدًة عن العصرِّ وثقافته، 
 وةِّ والرتبية، وإن ديَنَك هلو ديُن العلمِّ والدع

ُعكِّ على ذلك.  ويشج ِّ
 

 اي بنيت،  •
 ليكن  يف برانجمكِّ الثقايف الطالُع على حاضرِّ املسلمني، 

 ونوازلِّ األسرةِّ واملعامالتِّ واألحداث، 
 عاملِّ معها، لتعريف حكَمها، وكيفيَة الت

 فأنتِّ فرٌد يف جمتمعِّ اإلسالم،  
 ولكِّ موقٌع حمرتٌم يف خريطةِّ األمة، 

 وكلٌّ يقد ُِّم ما عندُه خلدمةِّ دينهِّ وأمتهِّ ولو مل يعرفُه أحد. 
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 اي بنيت، •

 كوين يف رضا هللا، 
 ول تقل ِّلي من عبادٍة كنتِّ عليها،

 وارجعي إىل كتابِّ رب ِّكِّ بني فينٍة وأخرى، 
 ُر الذي يَنفُذ إىل قلبك،فإنه النو 

 لكِّ يف احلياة. واألمُل الذي يَفسحُ 
 

 أخي اي ابنة
 

 اي ابنَة أخي، •
 إذا مرضتِّ فإنه رسالٌة إليك،

 لتغتنمي صحتِّكِّ قبَل مرضك،
 ولتعملي قبَل أن  ل تقدري على العمل،

لي ما ينبغي تقدميه،  ولئال  تؤج ِّ
 ولتقارين بني ما كنتِّ عليه من صحٍة ونشاط،

 صرتِّ إليه من ضعٍف وقلةِّ حيلة،وما 
 وتعتربي، فتتذكري 

 وقد يشتدُّ بكِّ املرُض وتسألني عن فرصِّ الشفاءِّ لك،
 ليزداَد تفكريُكِّ مبا قدَّمتهِّ لنفسك، 

 من أعماٍل حسنة،
 وأعماٍل مربورة.

 
 اي ابنَة أخي،  •

 ل تسمعي كالَم الواشني والواشيات، 
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 واحلاسدين واحلاسدات، 
 األسرية، وخاصًة يف أموركِّ 

 وأتكدي من حمبةِّ من خياطبكِّ وينصحك، 
 وكوين حذرة،

 ول تكوين من املغفَّالت. 
 

 اي ابنَة أخي، •
 إذا أتخرتِّ يف النومِّ حىت قُبيَل الظهر،

 وقمتِّ متكاسلًة إىل حيُث متابعُة هوايتكِّ يف التواصلِّ الجتماعي،
 وجاَء العصُر لزايرةِّ أهلكِّ وصاحباتك،

 مث الليُل للسهر،
 بَخ والهتماَم ابألولدِّ للخادمة،أسندتِّ الطو 

 فما يكوُن وظيفُتكِّ يف الوجود؟
 وما موقُعكِّ يف احلياة؟
 وما قيمُتكِّ يف اجملتمع؟

 
 اي ابنَة أخي،  •

 ل تكوين أاننيًة حتو ِّشني كلَّ ما أيتيكِّ من ماٍل لنفسك، 
 ارصدي بعَضُه إلخوانكِّ وأخواتِّكِّ املسلماتِّ الفقريات، 

 اجٍة إىل املال، فإهننَّ حب
 والقليُل عندكِّ كثرٌي عندهن ،  

 وبذلك تنفني البخَل عن نفسك،
 وتكسبني أجرًا. 
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