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 مقدمة
 

 احلمُد هلل الواحِد األحد، والصالُة على نبيِ نا حممد، وعلى آلِه وأصحابِه وكلِ  من وحَّد، وبعد: 
هلة،  ُن سوتكو فعندما ُتذكُر "اخلواطر" َيسبُق إىل الذهِن أهنا مما خيطُر يف الباِل دون عناء، 

فيها شيًئا من اإلبداع،  م جيدونمرغوبة، مميزة، وحيلو لكثرٍي من الناِس أن يتابعها؛ ألهن
إىل تعرُِّف شخصيِة   إضافةً الطبائِع اخلفيَّة، صفاٍت من واألفكاِر اجلريئة، والسوانِح العميقة، و 

 تب.، وقد ال جيدون مثَل هذا يف الككاتبها الثقافية، ونظرتِه إىل احلياة
ولكنَّ هذه اخلواطَر اليت جيدها القارُئ مل أتِت والدُُتا سهلًة كما يَُظن ، بل إن أكثرها 

  فكانت ُعصارَة فكر، واجتماعَ وكأنُه يكتُب حبثًا، ها جبهد، ومارسها بتعب، استدعاها صاحبُ 
  كررةٍ ومت مع تبييتها، ومراجعٍة متأنيةٍ  ،-بعَد توفيِق هللا  –قلب، وتعارَك نفس، وحتريَك قلم 

 هلا، حىت ال تشذ ، وال تكوَن فجَّة، قابلًة للعطب، أو سريعَة النفاد. 
، ورأيتُه  وأصناِف القر اء مع إخواين وأحبايب يف إعالٍم اجتماعي ٍ مما تواصلُت به  وهذا جزء  

، وترتيِب عناوينِه على حروف ِه موضوعيًّاَفظ، بعد مجعِه من جديد، وتصنيفصاحلًا ألْن حيُ 
"هذه كلمات  قلتها يف طريِق العلِم والدعوِة للقارئ:  لُت عندما قدَّمتهُ د قوق .اهلجاء

 ". واحلقُّ أهنا تناولْت موضوعاٍت يف شىتَّ مناحي احلياة. واإلرشاد، أسأُل هللا أن ينفَع هبا
ومجعُت  االجتماعي،  فوائد قبَل فشوِ  ظاهرِة التواصلِ عملُت يف تدويِن هذه اخلواطِر والوقد 

  كتب، هي: منها يف ثالثةِ  جمموعةً 
 هـ. 1426يف الديِن والنفِس واجملتمع. صدر عن دار ابن حزم عام  هكذا قلتُ  -

)ينتظُر صدورُه عن وزارة األوقاف ابلكويت، فهو   خواطر وأتمالت من أعماق احلياة -
 عندها منذ سنوات(. 

رة عام عن دار اإلمام مسلم ابلقاه نظرات ووقفات يف الدين والنفِس واحلياة. صدر  -
 هـ. 1436

 : ةإلكرتوني وصدر منها يف كتبٍ 
 عناقيد يف ِجيِد التواصل. -

 قول. 1000غر ِْد اي مسلم:  -
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 وهذا الكتاب: كلمات  يف الطريق، وهو جزء  من حلقاٍت ُنشرت هبذا العنوان. -

 وحتت اإلعداِد من هذا النوع: 
 خواطُر يف سبيِل هللا.  -

 يليه األلُف الثالُث إبذِن هللا.  يدات.الثاين من التغر  ألُف القولِ غر ِد واربح:  -

 حيرمين ال  أأسأُل هللا تعاىَل أن ينفَع هبا الكاتَب والقارئ، وأن يتقبلها خالصًة لوجهِه الكرمي، و 
 األجر. واحلمُد له وحده. 

 

 حممد خري يوسف

 هـ 1437رجب  22
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 هللا سبحانه
 

 هللا شعيب  ربَُّه بقوله:وصَف نيبُّ   •
 { َرِحيم  َوُدود   َريبِ  ِإنَّ }

 . 90سورة هود: 
 محِة ملن اتَب وأانب، ظيُم الر ريبِ  ع أي: إن

 كثرُي الودِ  واحملبَِّة للمؤمنني.
 اجعلنا منهم. مَّ الله

 
 ال جترِ ْب ربََّك يف دعاٍء تدعو به،  •

 أو طلٍب تطلُب منه،
 فإنه ربُّ العاملنَي كلِ هم، 

 رهم،و ورازُقهم ومصرِ ُف أم
 واألرِض كلِ ها، السماواِت ومدبِ ُر أمرِ 

 وهو الذي يفعُل ما يشاُء حبكمتِه وعدله، 
 وقد يكوُن ما طلبَتُه فيه مضرَّة  لك،

 ولو على مًدى بعيد، 
 أو فيه نفع  قليل  لَك ومضرَّة  على آخرين.

 فأقِصْر وأحِكْم وال تتجاوز.
 

 اآلداب
 

 أحسَن إيلَّ رجل  يف موقٍف حرج،   •
 مل أُوِف حقَّه،  فكلما شكرتُه رأيُت أين

 وهو مل يكْن ينتظُر مين شكرًا!
 دعوُت هللا أال  أنَسى شكره،
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 والدعاَء له. 
 أحسَن هللا إىل احملسنني.

م.   ال جيزيهم على إحساهنم إال رهبُّ
ْحَساِن ِإالَّ و ْحَساُن{}َهْل َجزَاء اإْلِ  ؟اإْلِ

 . 60: الرمحنسورة 
 

 رأيتهما يتكلمان ويضحكان حىت اآلخر،   •
 ا بعد حني فإذا هبما ساكتني،  ُت هبممث مرر 

 وقد أعرَض أحدمها عن اآلخر، 
 وامحرَّ وجهامها،  

 وانقبضْت أساريرمها،  
 فعرفُت أن أحدمها جتاوَز حدَّ املزاح. 

 
 لباِسَك فال تضجْر وال تقلق،إذا كان لباُس الناِس أغَلى من  •

 ألن ذلك ال يعين فضَلهم عليك؛
 فاللباُس شكل  وليسْت جوهرًا،

 ملهمُّ هو ما حَوى الرأس، او 
 وما وَعى القلب.

 
 األلبسُة واملوديالُت احلديثُة للرجاِل والنساِء اختلطت، •

 فال يُعَرُف ما للعمِل منها وما للنوم،
 وما للجدِ  وما للهزل.

 لعب  واستغالل  وال مباالة  ابللباس، هناَك 
 اليت جعلها هللا مجااًل لألجساِد وسرتًا للعورات،

 ِس إال أن جيعلها لإلغراِء والتخنُِّث يف ُعري أو شبِه ُعري.  عُض الناوأيََب ب
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 الزايراُت بني األصدقاِء كثرية،  •
 معظمها غرُي هادف،

 يعين أهنا بدون ختطيٍط وال هدف،
 ِس والتوادِد والكالِم ومعرفِة األحوال،وإمنا هي لإلينا 

 ولو ُجِعَل لكلِ  زايرٍة هدف  مفيد،
 من قراءة،
 أو درس،
 أو حبث،
 أو عبادة، 
 أو تعاون، 

 ألنتَج ذلك على املدى الطويِل خريًا وبركة، 
 يف العلِم والعمل،

 ويف الرتبيِة والعالقاِت االجتماعيِة عموًما. 
 

 املسلِم أكثَر من جارِه الكافر،قد يشتكي املسلُم من جارِه  •
 وهذا ألنَّ اجلاَر مل يشرئبَّ قلبُه ابإلميان، 

  يعمْل هبا، فعرَف مبادئ الديِن ومل
 وأعجبتُه آدابُه ومل يتعامْل هبا، 

 فورَث اإلسالَم امسًا ومل يعرْفُه عماًل، 
 فالذنُب ليس ذنَب اإلسالم،

 وإمنا ذنُب َمن مل يعمْل به. 
 

 على الشبِع يضرُّ نفَسُه ابلتأكيد، الذي أيكُل زايدًة  •
 ألن املعدَة ال قدرَة هلا على عمليِة اهلضِم زايدًة على طاقتها، 

 أهنا تضعُف فيه،  وأ
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 ولذلك فهي تتقدَُّم لصاحبها بشكَوى واحتجاٍج يف هيئِة مرض، 
 أو كسٍل وفتور،
 أو منِع أكالت،

 حىت ال يعوَد إىل فعلتِه تلك،
 ا الطبيعيِة كما ينبغي، لتستطيَع أن تقوَم بوظيفته
 وإال  الَقى ما لقَيُه سابًقا. 

 
 من صوِر الالمباالِة يف اجملالس: •

 أو البطن،على الظهِر االستلقاُء 
 ومدُّ األرجِل يف الوجوه،
 ورفُع الصوِت بال مبِ ر، 

 والنوم،
 والكالُم اللغو،

 والتكلُُّم ابهلاتِف طويالً، 
 والضحُك بصوٍت عال،

 والرتفيُه الزائُد فيما يقدَُّم للضيوف،
 والضجيُج وتداخُل الكالِم حىت ال يُعَرَف أسُّ احلديِث أو صدرُه من عجزه،

 اجملاِل للحداثِة دون الوجاهِة والعلِم واخلبة.اُء وإعط
 

 ارتباُطَك مبؤسسِة عمٍل ال يعين أهنا الدنيا كلَّها،  •
 وإْن كانت جزًءا مهمًّا من حياتك، 

 علها حديَث البيِت واجمللِس واملكتِب والشارع،فال جت
 وكن واسَع األفق.
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 واالمتحان   االبتالء
 

 إن هللا أرحُم بوالديَك منك، •
 ه سبحانُه ميتحُنَك امتحااًن متتالًيا لَتظهَر حقيقُتك،كنول

 وليعرَف قوَة إرادِتك واستقامتك،
 وصدَق إميانك، 

 وعزمَك على الثبات،
 وصبَك على احلق،

 وإذا احنرفَت أعطاَك فرصًة للعودِة إىل الطريِق املستقيم،
 بعدله.     -إْن شاَء   -فإذا آثرَت اهلوى عذَّبَك 

 
 تيَك سهلًة ميسَّرًة دون أن تبذَل فيها جهًدا يُذكر، دُة هي اليت أت الغنيمُة البار  •

 يعين أهنا رزق  ساَقُه هللا إليك،
 ولكن احذر، 

 فقد يكوُن امتحااًن، 
 ويَنظُر هللا ما َتصنع، 

،  فاالبتالُء يكوُن يف اخلرِي ويف الشر 
 ويكوُن يف الغََن والفقر،

 وهكذا..
 يقوُل ربُّنا سبحانه:  •

َنةً ْم اِبلشَّر ِ َونـَبـُْلوكُ }  . 35سورة األنبياء: {  َواخلَْرْيِ ِفتـْ
 صائب،  املم ابملكارِه و بكوخنت أي:
 خاء،  عيِم والر والن

 ونبادُل بني هذه وهذه،  
 حيًصا،  ابتالًء ومت
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 ٍة أو ضالل،  َرى ما ُتظهرونَُه من هدايلن
 .كٍر أو كفروش

 . ( 2/870)الواضح يف التفسري 
 

 ة، ِن والرزااي يف هذه احليايتعرَُّض الناُس إىل احمل •
 فمنهم َمن يصُب ويتجاوزها بعد حني، 
 ومنهم َمن ال يصُب وقد ينجو ظاهرًا، 

 أدَّى كلٌّ امتحانه،وقد 
 وإمنا يرتتَُّب الثواُب والعقاُب بعد أداِء االمتحان. 

 
 املريُض إذا تفكََّر حباِل الالجئني واملنكوبني واملتضررين، •

 كلون، الذين قد ال جيدون ما أي
،  وال حتميهم ثياهبم من احلرِ  والقر 

 َخفَّ عليه ما جيد، 
 ومحَد هللاَ على ما هو عليه، 

 أحوااًل وأهوااًل.وقْس على ذلك 
 

 إذا سكتَّ على مضٍض فال تقلْق كثريًا، •
 وال َتزَدْد حزاًن وكبًتا، 

 فالدنيا ال تساوي كلَّ هذا االنفعاِل لتؤذَي نفسك،
 ، واملؤمُن يبيُع نفَسُه هلل

 فيكوُن اهتماَمُه األوَل ديُنه، 
 ويتحمَُّل ألجِل ذلك صنوَف األَذى والطرِد واالستهزاء،

 االنشغاَل مبا يُفيُد األمة، وإن 
 أو يفيُد النفَس يف اآلخرة، 

 يُنسي مثَل هذا أو خيفَُّف منه. 
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 اإلخالص

 
 ما دمَت تتعُب يف هذه احلياة،  •

 فلماذا ال تتعُب أبجر؟ 
 نيَّتك، ملاذا ال حتسِ ُن 

 فَتنشُد اإلصالَح يف األرض،
 ونفَع املسلمني عامة،

 تعاىل؟وتبغي من وراِء ذلك وجَه هللا 
 إنك ستؤجُر بذلك مرتني،

 مرة يف الدنيا حيُث أتخُذ حقَّك،
 ومرًة يف اآلخرة،

 إذا قصدَت به ات ِباَع الشرع، 
 واإلخالَص فيما تعمل، 

 ليتقبَلُه هللا منك. 
 

 املخلصون معك، أنصاُرَك احلقيقيون هم •
 واإلخالُص ليس يف املتابعِة وحدها، 

 بل يف النصيحِة أواًل،
 يشدُّوا عضدَك إذا أحسنت،أبْن 

 ويسدِ دوَك إذا أخطأت،
 فإذا مل يفعلوا ُتَت واتهوا معك،

 وضاَع احلقُّ بينكم. 
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 األخالق
 

 لو عرفُت رجالً اجتمعْت فيه خصاُل اخلري، •
 وِخالُل املروءِة والشهامة، 

 ،دتهلقص
 وكحلُت عيينَّ برؤيته، 

 والزمُت جملسه،
 أدبه، وجلسُت إليه أبدٍب ألرتوَي من 

 وألنَسى شجواًن الزمتين من رؤيِة آخرين.
 

 املروءُة تدلُّ على الشهامة،  •
 واجلوُد يدلُّ على النُّبل،

 واإلصالُح يدلُّ على الوجاهة،
 وُحسُن السياسِة يدلُّ على السؤدد،

 الحرتام،والتواضُع يدلُّ على ا
 واحلياُء يدلُّ على مجلٍة من األخالِق احلسنة. 

 
 مجيلة  للنفِس يف امللم ات، تظهُر خصال   •

 مثُل الشجاعِة واملروءِة والشهامة، 
 وكثري  من الناِس ال يعرفون أصحاَب هذه األخالِق العاليِة إال يف تلك الظروف؛

 ألهنم ليسوا أصحاَب دعايٍة وكالم،
 ام  فعاًل،بل أبطال  وأجواد  كر 

 َيظهرون عندما تظهُر حاجُة الناِس إليهم.. 
 ِة ال تُرى يف النهار، كالنجوِم العظيم

 ولكنها تظهُر بوضوٍح إذا أظلمِت الدنيا. 
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 التوارُث يف مكارِم األخالِق أدب  عاٍل وتربية  انفعة،  •

 وهناك ُأَسر  توارثْت عاداٍت وصفاٍت طيبًة من اآلابِء واألجداد،
 ُدورهم ليالً وهنارًا، لقون أبواَب فبعضهم ال يغ
 حىت يف املدن! 

 حوائَج الناِس يف الدوائِر احلكوميِة عند معارفهم طوًعا،وبعضهم يقضون 
 وآخرون معروفون إبسهامهم يف زواِج الشباب.. 

 وهكذا..
 

 من إبداِع الصحابِة رضَي هللا عنهم يف احلسنات،  •
 بِعرضي.أن خيرَج أحدهم من بيتِه وهو يقول: تصدَّقُت 
 يعين أنه سامَح َمن ظلَمُه أو حتدََّث عنه بسوء! 

 ويستطيُع أحُدان أن يُبدَع يف هذا العصِر يف جماِل األخالِق مثالً، 
 فيقول: سأمتثَُّل خبُلِق األجواد،

 فيأخُذ معه نفقَة شهر، 
 وميرُّ ببيوٍت للفقراء،

 ويوز ِعها عليهم. 
 أو يقول: سأتشبَُّه اليوَم ابحللماء، 

، ُح منوأسام  تطاوَل عليَّ
 وال أردُّ على من شتمين..

 إن التشبَُّه ابلكراِم فالح؟ أما قالوا:
 

 {، َكاَن َصاِدَق اْلَوْعدِ أثَن هللا تعاىل على نبيِ ِه إمساعيَل عليه السالُم أبنه }  •
 {، َكاَن أَيُْمُر أَْهَلُه اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاةِ }وأنه 

 {،ِضيًّاَكاَن ِعْنَد رَب ِِه َمرْ }ولذلك 
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 من سورِة مرمي،  55-54كما يف اآليتني 
 أنَت كذلك صادقًا يف وعودك،فكْن 

 آمرًا أهلَك ابلطاعة،
 ليكوَن هللا راضًيا عنك. 

 
 قال احلافُظ ابُن حجر العسقالين رمَحُه هللا تعاىل:  •

   ،من الغرائز احلياءُ  :إن قيل
   ؟من اإلميان شعبةً  لَ عِ فكيف جُ 

   ،اقً ختلُّ  وقد يكونُ   زةً ريغ أبنه قد يكونُ  جيبَ أُ 
   ،ونية وعلمٍ  إىل اكتسابٍ  حيتاجُ  الشرعِ  على وفقِ  هُ استعمالَ  ولكنَّ 

   ، هلذا فهو من اإلميانِ 
   ،الطاعة ا على فعلِ ابعثً  ولكونهِ 
 .املعصية ا عن فعلِ وحاجزً 

 (. 52/ 1)فتح الباري 
 

 إذا كانت اجلنُة حتت أقداِم األمهات، •
 فإن احللماَء يطرقون ابهبا، 

 الناَس اجلنة، ألن ُحسَن اخلُلِق من أكثِر ما يُدخُل 
 كما صحَّ يف احلديِث الشريف، 

 واحلِلُم ذو شأٍن كبرٍي يف سلَِّم األخالق. 
 

 لقد فقدان كثريًا من القيِم والعاداِت اجلميلة، •
 وسايران قيًما غربيًة بضغوٍط إعالمية، 

 بقصٍد أو بغرِي قصد،
 قيمنا وآداِب ديننا،  ولذلك فنحن حباجٍة إىل اسرتدادِ 

 الرتكيِز على دوراٍت تدريبيٍة عمليٍة مكثفة، حنن حباجٍة إىل 
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 يف القيِم واألخالِق اإلسالمية،  
 وتوظيِف القصِص واملسرحياِت واألفالِم واحلواراِت ألجِل ذلك،

 وضرِب أمثلٍة حيٍة عليها تكوُن عميقَة األثر، 
 من الرتاِث اإلسالميِ  ومن الواقع،

 الغرب، مبا عليهمقارنًة 
 اضِر أننا أصحاُب ديٍن قومي، حىت يتأكَد للجيِل احل

 وآدابنا وأخالقنا أفضُل من قيِم الغرِب املاديِ  النفعي،
 الذي يريُد تشويَه ثقافتنا، 

 واستغالَل عقوِل شبابنا الضائع، 
 وإاثرَة الفتنِة يف بالدان. 

 
 ،من كان عندُه خري  وآثَر به أًخا له فقريًا على نفسه •

 ذلك أكثَر عندما كان عنده، وبلَغ األمُر من إحسانِه أن يفرَح ب
 فقد تسنََّم درجَة إيثاٍر ال يبلغها إال اخلاصَُّة من املسلمني املخلصني.

 
×××     ×××     ××× 

 
 قال عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللا عنه:   •

 "إن يف اإلنساِن عشرَة أخالق،  
 تسعة  حسنة،  
ء،    وواحد  سيِ 

ء".  ها ذلك ويُفسد  السيِ 
 ( وصححه، وافقه الذهيب. 5355رواه احلاكم يف املستدرك )

 
 الِغلُّ هو احلسُد والبغض، •

 وهو يقُع على العدوِ  والظامل،
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 وال يقُع على املؤمن،
 ويف كتاِب رب ِنا سبحانُه وتعاىل:

ْخَوانَِنا الَِّذيَن } ميَانِ َربَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ    ،َسبَـُقواَن اِبإْلِ
ً ل ِلَِّذيَن آَمُنوا  {َواَل جَتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغال 

 . 10سورة احلشر: 
 

 إذا رفعَت صوتَك على أخيَك بغرِي حق ، •
 فرَح الشيطان؛

 ألنه وجَد فرصَة عمل، 
 ولن يرَضى ابلصوِت وحَده،

 بل سيحاوُل أن يوِصَل األمَر إىل عراك،
 الصدور.ويوِغَر 

 
 لُبَك نظيًفا؟ملن تتجمَُّل إذا مل يكْن ق •

 ، إخواِنَك وأصدقائك حتمُل أضغااًن وأحقاًدا على 
 وتُريهم وجًها برَّاقًا كاذاًب؟ 

 بئَس من كانت صنعتُه الكذَب واخلداع،
 وجهاِن وقلب  واحد؟

 
 الغضُب الشديُد نسخة  معدَّلة  من اجلنون،   •

 وحرب  على الذاِت قبَل اآلخر،  
 عال، ورسالة  قاسية  للقلِب ابلتوتِر واالنف

 وللشعوِر ابهليجان،  
 وللنفِس ابلتدهور.

 
 من عجائِب اإلنسان، •
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 أن بعضهم إذا غضَب افتتحْت أساريُر وجهِه وتبسَّم،
 وتكلََّم هبدوء،

 وهو اندر، 
 ومتنيُت لو مل أغضْب إال هلل،

 لَك البعض.ولو غضبُت كنُت مثَل ذ
 

 اللؤُم أييت يف مقابِل ُخلِق الوفاء، •
 رء، كانت له يد  على املوخاصًة الوفاَء ملن  

 فيغدُر اللئيُم بصديقِه الويف ،
 أو خيوُن جارَُه الذي ظنَّ أنه يف مأمٍن منه،

 أو يعقُّ والديِه اللذين أحسنا إليه،  
 فربَّياُه وأنفقا عليه، 

 وهجرمها،فانقلَب عليهما وقاطعهما  
 ومل يُنفْق عليهما عندما كبا،

 يه،أو تعاىَل على شيخِه الذي خترََّج عل 
ره،  ومل يقدِ 

 ولكلِ  قبيلٍة نظرة  إىل من خيرُج على عاداُتا من أهلها،
 وكذلك اأُلَسُر والعائالُت الكرمية،

 فكْن كرميًا،
 وكْن وفيًّا.

 
 الِغيبُة سهلة،  •

 املبايل، وقد تكوُن شهيًَّة عند غرِي 
 ولكنَّ إمثها كبري،
 فهي من الكبائر؛ 
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 سالمي، يَة والفتنَة بني أفراِد اجملتمِع اإلألهنا تزرُع احلقَد والضغينَة والكراه
 وختالُف بني قلوهبم.

 
 احليواانُت ُترُب إذا رأْت أدََن خطر، •

 حفاظًا على أرواحها، 
 ضعيفة.فإذا دامهها اخلطُر دافعْت عن نفسها ولو كانت 

 ومن الناِس من يرفُع رايَة االستسالم،
 وال يُبدي أيَّ مقاومٍة للدفاِع عن نفسه!

 
 صداقةة والاألخو  

 
 املرُء جيلُس إىل من أيلفُه وأيَلُف طباعه،  •

 فال أبَس أن يكوَن أصحابُه من أهلِه وقومِه ووطنه، 
 ولكنُه ال يقتصُر عليهم، 

 األخرى،بل يصاحُب قومياِت اإلسالِم 
 ليحقِ َق هدَف األخوَِّة اإلسالمية، 

 وفضيلَة التعارِف بني الشعوب.
 

 من فائدِة الصحبِة الطيبة،  •
 ملرَء إذا اغتمَّ أو ُأصيب، ا أن

 خفََّف عنه أصحابه، 
 ومل يرتكوُه حىت َتطيَب نفسه،

 ومن مل يكْن ذا صحبة، 
 زاَد مهُّه، 

 وطاَل غمُّه. 
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 هناك شطُر بيٍت يقول:  •

 "وَسمُّ اخلِياِط مع األحباِب ميداُن"،  
 وَسمُّ اخلياِط هو ثقُب اإلبرِة )الضيِ ق(. 

 وصدق، 
 قيقَة حمبَِّة احملبِ ني، فإن وقَت الضيِق َيكشُف ح
 وصدَق األصدقاِء من عدمه. 

 
 إذا امتحنَت أصدقاءَك فأعِط درجًة عاليًة للصدق،  •

 فإن الصدَق قمَُّة الصداقِة الصادقة،
 َيصُدْق مل يكْن أهاًل للود ؛ومن مل 

 ألنه يكذب، 
،  فيقلِ ُب وجَه احلق 
 ويُريَك اخلرَي شرًّا،

 والشرَّ خريًا.
 

 َك بظنوٍن تظنُّها، عالقاِتَك مع أخيال تعكِ ْر صفَو  •
 وال تَنَهُه عن أمٍر وهو خمتَلف  فيه، 
 وال تَلِو َسريَُه ليتوافَق مع طبعك،

 توافُق مزاَجُه وال تضرُّك،وال تتدخَّْل يف شؤوٍن له 
 فاألمُر واسع،
 واإلمياُن أكب،

 والذي جيَمُع بينكما أفضُل مما يفر ُِق بينكما، 
 كما. والدنيا تسَعكما وغرَي 
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 اإلدارة والقيادة 
 

 إذا صدرِت األوامُر من رأِسَك استجاَب له أعضاُء جسِمَك كلُّها؛
 ألنه الرأس، 

 كاألعَمى،ومن مل يكْن له رأس  كان  
 ال يدري كيف يتصرَّف، 

 وال تدري أعضاؤه أين تذهُب وأين جتيء.
 

 األدب
 

 ترمجُة األعماِل العامليِة ينبغي أن تكوَن هادفة،  •
 اإلحلاد،  دعوة  إىلليس فيها 

 وال نزعة  إىل الفساد،
 وال يتخلَّلها احنالل  ُخلقي،

 ولو كان ذلك مما يسمَّى إبداًعا،
 الشرِ  والفتنة، فإنه إبداع  يف 

 واهلدِم والفساد،
،  فإذا كانت فيها جوانُب خرٍي وشر 

 اخُتصرت.
 وليكِن الرتكيُز على األعماِل العلميِة واحلضاريِة املفيدة.

 

 حلرية دة وااإلرا
 

 البدائُل موجودُة يف حياتك، •
 إن أردَت تقدًُّما يف اخلرِي وجدته، 
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 وإن أردَت شرًّا بدَل اخلرِي وجدته، 
 وأنَت حرٌّ خمتار، 

 صاحُب إرادة، 
 ختتاُر من ذلك ما تشاء، 

 بعد أن وهبَك هللا عقالً تقدُر على أن متيِ َز به بني اخلرِي والشر،
 امتًا ارتضاُه للبشر، وأنزَل هللا سبحانُه ديًنا خ

 فيه بياُن احلقِ  والباطل، 
 واحلالِل واحلرام،
 فاخرْت ما تشاء، 

 أعمالك،فإنَك حماَسب  على 
 وانظْر اختياراِتَك وني اِتَك فيها،  
 فال خَيَفى على هللا منها شيء.

 
 إرشاد وتذكري 

 
 اربْط حزاَم اخلوِف من هللا،  •

 والبْس لباَس التقوى، 
 اعة،ومتنطْق مبنطِق الط

 واكتحْل بكحِل اإلحسان،
 ومتشَّْط مبشِط التوبة.

 
 املسلَم القويَّ اإلميان،كثرُة اإلغراءاِت أو قلَُّتها ال تُغري  •

 وإذا عرفها فال َيسأُل عن تفاصيلها، 
يتُه َتغلُب عبثه،   وجدِ 

 فيهتمُّ مبا يفيُد وما ينفع، 
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 ويدَُع غريَُه ألهله.
 

 اي عباَد هللا،  •
 فَسُه فقال:لقد حذَّركم هللا ن

ُ نـَْفَسهُ } رُُكُم اَّللَّ  {،َوحُيَذِ 
 فاتَّقوا غضَبُه واحذروا عقابه،

َ رأفَتُه ورمحَتُه بكم فقال:كما   بنيَّ
ُ َرُءوف  اِبْلِعَبادِ }  { َواَّللَّ

 30سورة آل عمران: 
 فتوبوا إليه وارجوا رمحته. 

 
 أيُّها املؤمنون،   •

 احَذروا خمالفَة أمِر هللا،  
 يَرضاه،   وجتنَّبوا ما ال

 املهالك،   وتَنجوا منأهلِه  والَزموا الصدَق لَتكونوا من
 فَرًجا وخَمَرًجا.  هللاُ من أمرِكمولَيجعَل 

 ( من سورِة التوبة،  119هذا تفسري  لآليِة )
 ،{اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَـُّقواْ اَّلل َ وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقنيَ }

 (.كما يف )الواضح يف التفسري
 

 من ظنَّ أنه مرحوم  يف اآلخرة،  •
 احلياِة الدنيا، فهو كمن ظنَّ أنه لن ميسَُّه ضرٌّ يف 

 أو كمن ظنَّ أنه سينجو من حريٍق كبرٍي حوله. 
 لكْن يكوُن املرُء بني رجاٍء وخوف، 

 فريجو رمحَة ربِ ه، 
 وال أيَمُن مكَره،
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 فيزداُد من العمل،
 وُيكثُر من االستغفار،

 هللا. فإذا جنا فبفضلِ 
 

 إذا سرتَت عيبَك عن الناس، •
 لوِمهم أو عقاهِبم،وظننَت أنَك بذلك جنوَت من 

 فأَنَّ لَك أن تسرتَُه عن ربِ ك،
 وكيف ضمنَت أنه ال يعاقبك؟

 فاستغفِر هللا وتب، 
 وأِعْد مظاملَ الناِس إليهم قبَل أن يفجأَك املوت. 

 
 سرعان ما تنهاُر أحالُمَك إذا أفقَت من خياالتك، •

 نفسَك بني جدراِن واقعك، يتَ ورأ
 الدنيا وطوِل أمِلَك فيها، وهكذا ستفيُق من إغراِء 

 إذا توسَّدَت الرتاَب يف حفرة، 
 وأنَت حبيُس عملك،
 وما جنيَتُه يف دنياك. 

 
 من مَضى إىل الصحراِء ومل أيخْذ معه ماء،  •

 فقد مَضى إىل حتفه،
 ومن مَضى إىل اآلخرِة بدوِن زاٍد من اإلميان، 

 ىل قعٍر خميٍف يلتهُب انرًا. َضى إفقد م
 

 ابهلل من القلِب القاسي،تعوَّْذ  •
 واذكرُه سبحانُه واعبدُه حىت ال َتضل ،



23 
 

 فإنه يقول: 
 فـََوْيل  لِْلَقاِسَيِة قـُُلوهُبُْم ِمْن ذِْكِر اَّللَِّ }

  {أُولَِئَك يف َضاَلٍل ُمِبنيٍ 
 . 22سورة الزمر: 

 
 من استجاَب لنداِء هللا فهو مؤمن، •

 استجاب لنداء الشيطاِن فهو عاص، ن وم
 ونداُء الرمحِن يدلُّ على اجلِنان، 

 ونداُء الشيطاِن يدلُّ على النريان.
 

 من رأيَته يستهزئ بَك إذا نصحَتُه فَدْعه،  •
 إمنا َتِعُظ من حملَت منه سكواًت أو جتاواًب.  

   يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىل:
ْر ِإن نَـَّفَعِت الذ ِْكَرى}  [، 9األعلى: ]سورة  {َفذَكِ 

 فِعِظ النَّاَس هبذا القرآن،  أي: 
 بديِن هللا،   وذكِ رهم

 مادامِت التَّذكرُة مقبولة، 
 ُة مسموعة.ظواملوع

 ،{َسَيذَّكَُّر َمن خَيَْشى}
 سيتَّعُظ بدعوِتَك َمن خَيَشى غضَب هللِا وعذابَه،  أي: 

 قاِب يوَم اجلزاء.عُسُب حساَب الثَّواِب والوحيَ 
 ، {َها اأْلَْشَقىَجنـَّبُـ َويـَتَ }

 ائب،  قيُّ اخلنها الش ويَبتعُد عأي: 
 صرُّ على الكفر، امل

 ال.املنِكُر للمعاِد واجلزاِء على األعمَ 
 (. 3/1683)الواضح يف التفسري/ حممد خري يوسف 
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 هناَك َمن لو ذكَّْرَتُه مرًَّة واحدًة تذكََّر واتب،  •

 ينتِه.وغريُه لو ذكَّرَتُه مرَّاٍت مل 
 ُم اإلميان، حج إنه

 ومقياُس اخلشية،
 وال ننَسى أسلوَب الدعوة.

 
 تذكري  بقوِل هللا تعاىَل: •

   {. ُمِبنيُ ُقْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَك ُهَو اخْلُْسَراُن الْ }
ُ ِبِه ِعَباَدُه اَي ِعَباِد فَاتَـُّقونِ النَّاِر َوِمْن حَتِْتهِ فـَْوِقِهْم ظَُلل  ِمَن هَلُْم ِمْن }  {. ْم ظَُلل  َذِلَك خُيَوِ ُف اَّللَّ

 . 16 –  15سورة الزمر: 
 

 وسائُل النجاِة ختتلُف يف البحِر منها عن الب ،   •
 ولكنَّ املصابني هنا وهناك يدعون رابًّ واحًدا، 

 على ابل، يُغاثون بوسائَل وأساليَب مل تكْن هلموقد 
 وما كانت قريبًة منهم، 

 وكثري  منهم يظنون )بعَد الفرج( أن ذلك كان شيًئا )طبيعيًّا(! 
 وينسون ما كانوا فيه من حمنٍة شديدة، 

 وهم جيأرون إىل هللا يف ذلٍ  وعَوز،  
 ويستغيثون به يف حرقٍة وأمل، 
 ة، ومل يكونوا يرون سبيالً للنجا

 جناُتم. مث مل يراعوا فضَل هللا عليهم بعد 
 واملؤمُن الويفُّ هو الناجي احلقيقي .

 
 ترجو النجاَة وأنَت تركُب اخلطر؟ •

 إنه أمر  غرُي معتب!
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 ال حتمِل الناَر حىت ال حترتق، 
 لن تنجَو من هالٍك وأنَت ال تكرتث.

 
 إذا رأيَت نفسَك حماطًا أبسواٍر من شهواِت الدنيا،  •

 وأصدقاَء يتابعونَك فيها ال تنفكُّ عنهم،
 أنك يف دائرٍة مغلقٍة متنُعَك من االنطالِق إىل طاعِة هللا،  لمْ فاع

 والدخوِل يف دائرِة الصالِح والفالح.
 وما عليَك إال أن تقطَع صلتَك هبا وهبم، 

 واحًدا إثَر اآلخر، 
 وسرتَى أنَك بذلك حَللَت ُعَقًدا كادت أن ختنقك،

 وفككَت قيوًدا كانت أتسرك.
 

 أيها الظاملُ نفَسُه،  •
 الشهواِت واملعاصي، ُق يفالغار 

 هذا كتاُب هللا بني يديك، 
 يضيُء نفسك،

 ويضيُء طريقَك إليها، 
 ويُرحُيها، 

 ويَُطمئُن قلبك،
 فال ترتكه، 

 وال تلهْث وراَء ظلماٍت أخرى تزيُدَك ظالًما وضالاًل. 
 

 كثريًا،هناك من يهتمُّ مبظهرِه   •
 به، وحيتاُط جللوسِه ومشيِه وحركاتِه حىت ال تتأثَـَّر ثيا

 ولو أنه َضبَط نفَسُه من الداخِل أيًضا لئال تتجاوَز حدَّها،
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 جلمَع بني فضيليت الظهِر والبطن!
 

 هل تريُد أن تنتصَر على الشيطان؟ •
 هذه نفُسَك اليت بني جنبيك،
 تنازُعَك أفكارَك يف كلِ  يوم،

 منَك املزيَد من شهواِت الدنيا وفتنتها، وتطلُب 
 إذا صرفتها عنها، 

 حبكمة،  وعاجلتها
 وعوَّضتها خريًا منها، 

 فقد انتصرَت على الشيطان.
 

ِة والكرب، •  أْن حُيَبَّ هللاُ يف أوقاِت الشدَّ
 وُيكفَر به أو يُعَصى يف أوقاِت الرخاِء والسَّعة،

 معتَقد،هو سوُء أدٍب من العبِد وسوُء 
 ومثُل هذا العبِد ال يستحقُّ احرتاًما ووفاء، 

.بل يؤدَُّب ويعاَقُب مبا ي  ستحق 
 

 عالقُة املؤمِن بربِ ِه قائمة  على الرغبِة والرهبة،  •
 وليست على الرهبِة وحدها،  
ين ٍ أيًضا،   فهي عالقُة حبٍ  راب 

 وليست عالقَة خوٍف وحدها.
ُتْم حتُِبُّوَن اَّللََّ } ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ ُقْل ِإْن ُكنـْ  { فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَّ

 .31عمران: سورة آل 
ُتْم ُمْؤِمِننيَ }   {َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكنـْ

 . 175سورة آل عمران:
 وهكذا يعتدُل فكُر اإلنسان،
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 وقلبه،
 ومزاجه،

 فحياتُه مزيج  من هاتني العاطفتني.
 

 الناَر وأهلها يف كتابِه الكرمي، وصَف هللا  •
 أبوصاٍف خميفٍة ومرهبة، 
 ليزجَر عباَدُه عن احلرام،

 ولريتدعوا بذلك ويبتعدوا عن املعاصي واآلاثم، 
م جبد ،   فإذا مل يفعلوا فكأهنم مل أيخذوا كالَم رهبِ 

 أو هم فضَّلوا الغفلَة والالمباالَة على احلقِ  واألمِر اجلاد ،
  على الباقية، أو اختاروا الفانيةَ 

 وكلها طرق  خاسرة. 
 

 ابجلنة، تذكَّْر أيها العبُد عندما يبشَُّر أهُل اجلنِة  •
 وأهُل الناِر ابلنار، 

 أين تظنُّ نفسَك حينئذ؟
 إن األمَر ليس ابلرغباِت واألمنيات،

 وليس ابلظنِ  والتحلِ ي،
 األمُر جد ،

 وسلعُة هللا غالية، 
 سلعٍة نفيسٍة إذا مل تكْن عندَك نقود  كثرية، فكما أنك ال تقدُر على شراِء 

 ندَك حسنات  كثرية، كذلك ال تستطيُع دخوَل اجلنِة إذا مل تكْن ع
 وال تتكوَُّن عندَك احلسناُت إال ابملزيِد من العمِل واجلهِد يف طاعِة هللا تعاىل. 

 

 ليه؟ ما فائدُة أن يتذكََّر اإلنساُن ويتأسََّف عندما يَرى جهنََّم مقرَّبًة إ •
   ، َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ جِبََهنَّمَ }
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نَساُن َوَأَنَّ َلهُ     { الذ ِْكَرىيـَْوَمِئٍذ يـََتذَكَُّر اإْلِ
 [. 23الفجر: ]سورة 
نيا،رٍ  يف احلياِة الرٍي وشَل من خمتذكَُّر ما عاُن وييف ذلَك اليوِم يتَّعُظ اإلنس أي:   دُّ
 ُه وقد فاَت زمانُه؟ُه ات ِعاظ يَنَفع وكيف

َتيِن َقدَّْمُت حِلََيايت }   :{يـَُقوُل اَي لَيـْ
 من املعاصي،   َف منهقوُل اندًما على ما سل ي

 ا على ما فرَّط يف جنِب هللا:  رً متحس ِ 
 رة. ًة ألنتِفَع هبا يف حيايَت اآلخاي ليتين قدَّمُت أعماالً صاحل

 . 3/1695الواضح يف التفسري 
 

 األرض 
 

 من ساَر حنَو الشمِس احرتق،  •
 دخَل حتَت األرِض هلك،ومن 

 فمكاننا فوق األرِض وحتت الشمس،
 احمليط، وعيُشنا الالئُق بنا واملناسُب لنا يف هذا 

 وليس يف أيِ  كوكٍب آخر. 
 

 لو كانت األرُض مستويًة مللَّها الناس!  •
 ولذلك تَرى فيها األوديَة واهلضاب،

 والصخوَر واجلبال،
 والبحاَر واألهنار، 

 واملعدن،والطنَي 
 والنباَت والشجر،
 والسمَك والطري،

 مناسبًة لتكويِن اإلنساِن ومعاشه، 
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 لَيمشَي فيها ويستكشف، 
 ويؤمن، ويتفكَّرَ 

 ويعمَل ويَبين،
 وأيكَل وينام. 

 
 االستغفار والتوبة 

 
 هناك ذنوب  مسجَّلة  عليَك أيها اإلنسان،  •

 وأعمالك،قيَّدها مَلك  موكَّل  إبحصاِء أقواِلَك 
 وأنَت نسيتها فليسْت لَك على ابل،

 ستتفاجأُ هبا عند احلساب، 
ُ َوَنُسوهُ }  . 6{ سورة اجملادلة: َأْحَصاُه اَّللَّ

 رَت أيها املسلم،استغففإذا 
 فاستغفْر من مجيِع ذنوبك،

 ما علمَت منها وما مل تعلم؛
 ليغفرها هللا لَك إن شاء، 

هلا لك إىل حسناٍت إذا   صدقَت يف توبتك، وقد يبدِ 
 وإذا أحسنَت من بعد.

 
 من مل يغفِر هللا له ومل يرمحُه كان من اخلاسرين. •

 و رمحته: قال نيبُّ هللا نوح  يعتذُر من ربِ ِه ويرج 
 { َوِإالَّ تـَْغِفْر يل َوتـَْرمَحْيِن َأُكْن ِمَن اخْلَاِسرِينَ }

 . 47سورة هود: 
 والفائُز يفوُز ابجلنة، 

 خيسرها.واخلاسُر 
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×××     ×××     ××× 
 

 العضو املكسوُر جُيَبُ بعد تقوميه، •
 أملـًا وضعًفا،  بُ سب ِ يبنفسِه و  فقد جُيَبُ وإال  

 ًما. وقد يصرُي أعوَج أو متور ِ 
 وكذلك املسلم،

 إذا احنرَف ينبغي أن حيَب ذنَبُه ابلتوبِة ليستقيم،
 وإال بقَي ذلك االحنراُف فيه. 

 
 يشكِ ُل عقدًة عند املسلم،اخلطأ ال  •

 وال يقُف حجَر عثرٍة أمامه، 
 فتمنعُه من االنطالق، 

 واملطلوُب منه أن يندَم على ذلك ندًما شديًدا؛ 
 ( على اخلطأ،وهو يعلُم أنه إذا )أتسَّفَ 

 وعاهَد هللَا على أال  يعوَد إليه،  
 فإن هللا يقبُل ذلك منه، 

 فينطلُق بعد ذلك إىل عامٍل أرحب،
 يه على اإلنتاِج من جديد، يقدُر ف

 مستفيًدا من جتاربِه وأخطائه السابقة. 
 

 معاجلُة األخطاِء يف اإلسالِم تعين االعرتاَف هبا والتوبَة منها وعدَم العودِة إليها،  •
 وهي موجودة  يف األحزاِب وبعِض اجلماعاِت ابسم "النقد الذايت"،

 فاحلزيبُّ يصر ُِح أماَم مسؤولِه املباشِر بتقصريه،  
 ومبا يؤاَخُذ عليه يف نشاطِه احلزيب،

 وكأن هذا مأخوذ  من النصرانية، 
 حيُث يذهُب املذنُب إىل القسِ يِس ويبوُح له مبا عمَلُه من إمث.
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 هذا يف اإلسالم،وال يوجُد مثُل 
 فالتوبُة من الذنِب بني العبِد وربِ ه، 

 فُر ملن أخلَص يف توبتِه بدوِن واسطة. وهللا يغ
 

 رحلُتَك إىل عامِل الصفاِء تبدأُ ابلغسيل، •
 فكما أنَك تغسُل جسدَك مما علَق به من األوساخ،

 كذلك تغسُل قلبَك مما علَق به من املعاصي والذنوب،
 لنظافُة مؤكدة، دَّ منها حىت تكوَن اوأدواُت الغسيِل ال ب

 ستغفاُر والندُم على املعاصي واإلقالُع عن الذنب، وأدواُت غسيِل القلِب هي اال
 وإذا مل تعْد إىل فعالِتَك السابقِة فهذا يعين إخالَصَك يف األوبِة إىل ربِ ك،

 وعندئٍذ تبدأ رحلَتَك إىل عامِل الصفاء،
 لكذِب والغشِ  واخلداع،والصفاُء يعين خلوَّ القلِب من ا

 فال تعصي خالقك،
 وال تظلُم نفسك،

 ختدُع صديقك.وال 
 

 َمن أذنَب واتب، •
 اتَب هللا عليه، 

 وإذا حسنْت توبتُه وعمَل صاحلًا، 
 أكرَمُه هللاُ وزاَد ِمن فضلِه عليه، 

 وبدََّل سيئاتِه حسنات، 
 فما أرحَم الربَّ الكرمي، 

 وما ألطَفُه بعباده! 
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 االستقامة
 

  السويُّ أييت من االلتزاِم أبحكاِم الدين، لوكُ الس  •
 فاالستقامُة أتيت من االلتزام،

 { فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ وقولُه تعاىل: }
 يعين:  112سورة هود: 

 ين، الزِم النهَج املستقيَم يف الد
 رِي إفراٍط وال تفريط، من غ

 وام،  يف ثباٍت ود
 . َك هللاُ بذلك كما أمر 

 
 أو رِجل، ليس للكرِة يد   •

 وال ظهر  أو صدر، 
 يف شكلها الدائري، وال اعوجاجَ 

 ولذلك فإن صفحتها بيضاء،
 ال متيُل إىل أحٍد قصًدا،

 ال مشايلٍ  وال جنويب ،
 وال يهمُّها على أيِ  جنٍب وقعت!

 
 األسرة

 
 األوالُد يتدلَّلون على أمِ هم، •

 ويتدلَُّل عليها والدهم عندما يبثُّها مهومه، 
 على من؟ وهي تتدلَّلُ 

 إهنا نبُع احلنان، 
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 توز ُِع عطفها وحناهنا على اجلميع،اليت 
 وتنثُر السعادَة يف أرجاِء البيت،

 هي صاحبُة القلِب الكبري،
 اليت تعطي وال أتخذ،

 وتتنازُل عن حقوقها ألوالدها وزوجها. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 لن يُرضيَك كلُّ أخالِق زوجتك، •
 القك،وال هي راضية  عن كلِ  أخ

 وعاداته، اخلاصِة  ي أن يطلَب أحُدمها من اآلخِر أن يكوَن على أخالقِه ومن الظلِم والتعد ِ 
 رحابِة الصدر،  فال بدَّ من

 غضِ  الطرف،و 
 والتعاون،  
 والتسامح،

 لتستمرَّ العالقاُت على خري.
 

 دواُم الصفاِء يف العالقاِت الزوجيِة اندر،  •
،  وليس لذلك سبب  معنيَّ

 اب، بل هو ألسب
 الطبائع، مثُل اختالِف 

 وتضارِب اآلراء،  
 وتبايِن السلوِك والرغبات، 
 والتدخِل يف شأِن اآلخر،  

 كأن تتدخَل الزوجُة يف ظروِف العمِل وأصدقاِء الزوِج وتصرفاتِه مع أهلِه أو أهلها،
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 ويتدخَل الزوُج يف إدارِة املنزِل ومصاريفِه وتصرفاِت األوالد..
 العاطفِة يف أمور.. مع كما يتصارُع العقُل 

 والتناغُم الفكريُّ واملنهُج العقديُّ املتوافُق بني الزوجني،
 يقرِ ُب املسافاِت بينهما كثريًا،

 بل تكوُن املشكالُت قليلًة وخفيفة،
 ومعروف  لدى الرتبويني أن األسرَة املسلمَة امللتزمَة هادئة  متحابَّة  متعاونة، 

 تسيريها على هنِج اإلسالم. و وأييت تعاوهنما من طبِع األسرةِ 
 

 اعلْم أيها الزوج،  •
 ،  أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم مل يرفْع يَدُه على زوجٍة له طواَل معاشرتِه هلن  

 بل كان يكرمهنَّ ويالطفهنَّ ويستمُع إليهن، 
 فكْن أنت كذلك، 

 وال تستعمْل يدَك إال عند الضرورِة القصوى،
 رمي، كبيتٍ وإذا كانت زوجُتَك من 

 فال حتتفْظ مبثِل هذه الذكرايِت معها أبًدا،
 فإهنا ستعوُد إليك َعرواًب مرضيَّة. 

 
 االحرتاُم املتبادُل بني الزوجني يطيُل عمَر الودِ  بينهما،   •

 وحيافُظ على ميزاِن العالقِة األسريِة من اجلانبني،  
 ومىت أخلَّ أحدمها هبذا االحرتام، 

 ا وتتابعت.  نهمبي  ظهرْت بوادُر املشكالتِ 
 

 إذا أتزَّمِت العالقُة بينَك وبني زوجتك، •
 فال تُغلْق أبوااًب تستطيُع أن تدخَل منها هي، 

 وإال كنَت أنَت السبَب يف تطويِل األزمة.
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 املطبُخ مهمٌّ ابلنسبِة إىل املرأة،  •

 ،  فعملها فيه شبُه مستمر 
 وعلى الزوِج أن يدرَِك ذلك،

َزُه هلا كما   تريد، وجيهِ 
 ِر الطاقة.قد على

 
×××     ×××     ××× 

 
 عندما يَنبُت الولُد نبًتا طيًبا، •

 وقد زكْت نفُسه،
 وعَلْت أخالقه،

 وحسنْت عشرته،
 وبرَّ والديه، 

 انشرَح صدرامها، 
 ومتنَّيا لو ُرزقا مثَلُه الكثرَي من األوالد.

 لقد جَنيا مثرَة تربيتهما له،  
 وعنايتهما به،  

 وتوجيههما له،  
 ُه وأدبُه وأخالقه، له دين  فهنيًئا

 وهنيًئا هلما ولُدمها وفلذُة كبِدمها وحياُُتما معه. 
 

 تربيُة األسرِة ومتابعُة أفرادها يف العبادِة والطاعِة ال تكوُن مستمرًة يف كلِ  حني،  •
 ألهنم إذا تعلَّموها ورأوا والديهم يطبقوهنا اتبعوا هذه الطاعاِت أبنفسهم،

 إلشراَف والتذكري،  تبَقى مهمُة الوالدين او 
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 وإذا كان من جديٍد فُيعلَّمون. 
 

 األطفال حُيَبُّون ال ألهنم صغار  فقط، •
 ؤُذون أيًضا، بل ألهنم ال يُ 

 وألهنم على الفطرة، ال يتكلَّفون،
 وإذا أُوذوا أو ُضربوا استسَلموا وبَكوا؛ 

 ألهنم ضعفاء،  
 . أنفسهم، أو ال يستطيعونال يعرفون كيف يدافعون عن 

 ضحكون وما زالت عيوهنم تدمع!مث ي يبكون
 

 أوُل مولوٍد يف األسرِة له اتريخ،  •
 يَرى فيها الزوُج نفَسُه أاًب ألوِل مرة،

 وتَرى فيها الزوجُة نفَسها أمًّا ألوِل مرة،
 ولذلك يكوُن له موقع  يف األسرِة عند األبوين،

 وعند اإلخوِة واألخوات،
 قبِل الوالدين، وحَيَظى أبكِب تربيٍة وحناٍن ونفقٍة من
 وعندما يكُب يكوُن كالصديِق هلما، 

 وكنائٍب لألِب عنَد إخوته، 
 هذا إذا حافَظ على مكانتِه يف األسرة،

 فإذ َسُفَه نُِبَذ من ِقَبِل اجلميع!
 

 عندما كان ابين )أمحد( صغريًا، •
 قلُت له مرًة وأان يف الطرِف اآلخر:

 تقطِع الشارَع إال إذا أشرُت إليك،ال 
 ُر إىل إشاريت وال ينظُر إىل السياراِت القادمة!ينظ فكان
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 فليعرِف األُب مكانَتُه بني أوالدِه وثقَتهم به، 
 ومَدى أتثريهم فيه. 

 

 ينظُر األُب إىل أوالدِه على أهنم مهما عملوا له فإنه واجبهم،  •
 الرضا عن أوالده؛وال تكاُد جتُد أاًب راضًيا كلَّ 

 ري  واسع،ألنه حيسُب أن حقَُّه عليهم كب
 وأهنم مع ذلك يثابون عليه ثوااًب عظيًما. 

 
 إذا استقاَم األُب فغالًبا ما تستقيُم الزوجُة واألوالد، •

 هذا إذا أحسَن الرتبية،
 أما إذا كان ابلطبِل ضاراًب، 

 فإهنم يطبِ لون وراَءُه ويزمِ رون أيًضا، 
 يَرقُص منهم!عدا َمن 

 
 ه! من مظاهِر العقوِق أن يهجَر االبُن أاب •

 ال ملخالفٍة من الوالد،
 بل ألمٍر مل يوافْق صلَف االبِن أو مزاَجُه املريض، 

 وقد يستمرُّ اهلَجُر شهورًا، 
 ويتكرَُّر منه ذلك، 

 يريُد بذلك أن )يؤدِ َب( أابه،
 الذي رمبا مل يقصِ ْر يف تربيتِه وأتديبه! 

 الكبائر، فهذا من 
 ومن عالماِت اللؤم،

 وهللاُ له ابملرصاد، 
 ا شاء. بُه مبويؤد ِ 
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 اإلسالم
 

 ديُن هللا عظيم، •
 وهو أمانة، 

 ال يؤَخُذ من فِم كافر،
 وال من قلِم حاقٍد أو متشكِ ك،

 ولو استدلُّوا على كالِمهم بنصوٍص من الكتاِب والسنَّة،
 فإهنم يلوون أعناقها ويؤوِ لون،
 ويَنقصون ويَزيدون فيحر ِفون،

 ن، ويوردون األموَر يف غرِي سياقها فيشكِ كو 
 إمنا يؤَخُذ هذا الديُن من علماِء األمِة األمناِء الغيورين،

 ال من علماِء احلكومات والسلطات،
 الذين ميدحون الظاملني، 

م!  ويرضون رؤساءهم ولو غضَب رهبُّ
 

 اإلصالح
 

 تدخُل يف طاعٍة إثَر طاعة،نفُسَك ترتقي إىل أعَلى عندما  •
 وعندما ترى اعوجاًجا ونقًصا تدعو وتقوِ م،

ُم هلم خدماٍت علميًة أو مساعداٍت عينية، عو   ندما تتنقَُّل بني أفراِد اجملتمِع اإلسالميِ  وتقدِ 
 وعندما تشارُك إخوانَك وُتسعدهم أو جُتُب قلوهَبم،

 يف فرحهم أو ترحهم. 
 

 نفسك:إذا أصبحَت فاسأْل  •
 ما الذي ميكُن أن أفعَلُه هذا اليوِم من خري،
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 لنفسي وللمسلمني؟
 َك أهدافًا حتقِ قها،بني عيني ولو وضعتَ 

 لكان يف ذلك عزمية  ومهَّة  يف درِك اخلري،
 ولو كان تنفيُذَك جلزٍء منها، 
 املهمُّ أن تكوَن رجالً عمليًّا،

ُم لنفسك،  تقدِ 
 وختدُم أمتك.

 
 عين أن تتوقََّف عن البناء، إذا تضرَّرَت فال ي •

 َك ابلواجباِت ما استطعت،متاًما كما لو ُجرحَت أو مرضَت فال يعين عدَم قيامِ 
 وقد كان املنافقون يريدون إضعاَف دولِة اإلسالِم الفتيَِّة واإلضراَر هبا، 

 ورسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم ال يتوقَُّف عن البناِء واإلصالح،
 املنافقون أماَم قوَِّة اإلسالِم واختَفوا. حىت ضعَف 

 
 انقْل جتاربَك إىل أوالدك، •

 َك وأصدقائك، وإىل تالميذِ 
 وال تستأثْر هبا لنفسك؛

 ليعمَّ النفُع واخلري،
 ويقلَّ الشرُّ واملنكر،

 ولينتشَر العلُم والعمُل مًعا،
 ولتقلَّ األخطاء،

 ويُقَضى على اجلهل.
 

 أيها الناقد،  •
 حمبًّا لإلصالح، إذا كنَت 
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 فتذكَّْر أن كلماِت النقِد اجلارحَة جَترُح وال َتشفي، 
 شفي،الرفُق هو الذي يَ 

 اإلحساُن يف الكالِم هو الذي يضمُد اجلرح، 
 الشفقُة والرمحُة أثناَء النقِد هي اليت ُتصلح،
 احلواُر اجلميُل هو الذي أييت بنتيجٍة طيبة، 

 احلد .إال َمن قسا وظلَم وجتاوَز 
 

 هناك مصطلح  خاصٌّ يف الرتاِث يقاُل له "سفهاُء القوم"، •
 أو "سفهاءُ القبائل"، 

  سفهاؤها!فلكلِ  قبيلةٍ 
وكان رؤساُء القبائِل ووجهاؤها يستفيدون منهم ويستخدموهنم ألموٍر ال يقدرون عليها أو ال  

 تناسبهم، 
 كأْن يتحرََّش هبم سفيه  من قبيلٍة أخرى، 

 قبيلتهم نفسها، أو من 
 فيتحرَّجون يف كيفيِة التصرُِّف معهم وأسلوِب دفعهم،

 يُق أبهِل احلِلِم والوجاهة،فالعراُك ابأليدي والسبُّ والصياُح ال يل 
 فكانوا يستعينون بـ "سفهائهم" ليكفُّوا عنهم شرَّ السفهاِء اآلخرين، 

 جاهزًة أليِ  طارئ!  ورمبا صحبوهم يف أسفاٍر أو تنقُّالٍت خاصٍَّة ليكونوا أداةً 
 وهذه السياسُة قد ال تُنكر، 

 وميكُن االستفادُة منها حىت من قبِل الدعاِة يف أوطاهنم،
 "سفهاُء" حيبون دينهم،اك فهن

 ولكن على طريقتهم!
 واملصلُح يفكُر دائًما بكيفيِة استفادِة اجملتمِع من مجيِع فئاته! 
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 اعتناق اإلسالم
 

 معتنقو اإلسالم،
 والتائبون العائدون من اإلحلاِد إىل اإلميان، 

 يعجبون من أنفسهم كيف كانوا يكفرون أو يشركون، 
 اإللِه احلق ،ن أو مهمومني يف البحِث عن ويرون أهنم ما كانوا جادِ ي

 فما كانوا يرون ضرورَة ذلك،
 ويظنونَُه حريًة شخصيًة ال يرتتَُّب عليها شيء، 

 ال حساب  وال ثواب  وال عقاب،
 وأهنم كانوا يكتفون مبا هم عليه من ابطٍل لأللفِة والعادِة والتقليِد الذي يعيشونه، 

 أو كلماِت حق ، وأهنم عندما كانوا يسمعون أفكارًا 
 ما كانوا يتعمَّقون فيها، 

 وال يتابعوهنا، 
 إال لظروٍف وتداخالٍت خارجية،  

 أو بواعَث نفسية، 
 عليها، فعند ذلك يتعلَّقون هبا وحيرصون 

 كما لو انتابتهم مصائب، 
ت حياُتم فجأة،   أو تغريَّ

 يف ظروف عمل،  
 أو حياِة أسرة، 

 أو تصرُّفاِت صديق،
 ، فيبذلون جهًدا عقليًّا

 ويشعرون بتأثرٍي نفسي ،
 ورمبا أنتَج ذلك مواقَف جديدة، 

 أو حواراٍت هادفة، 
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 أو أهنم يالحظون سلوًكا متميِ زًا، 
 وقدوًة يف األخالِق والعمل، 

 كاستقامٍة وتواضع، 
 وإيثاٍر وكرم، 

 وجندٍة ومروءة..
 وأفكاٍر جادٍَّة لالنطالِق من جديد، 

 إىل عامٍل أرحب،
 وعقيدٍة أوضح، 

 أوسع.. واهتماٍم 
 

 الذي ُيسِلُم يتبَّأ من ماضيِه كلِ ه؛ •
 ألنه يعرُف أنه كان على ابطل،

 وأنه كان ينظُر إىل األموِر من خالِل ذلك الباطل، 
 فاخلطأ كان ساراًي يف حياتِه كلِ ها،

 ولذلك فهو يرى اإلسالَم نورًا، 
 وحياَتُه جديدة، 

 وكأنه ولَد من جديد. 
 

 اإلعالم االجتماعي
 

 ال يفيد، أن تواصلَك إذا أتكدَت  •
 أو هو قليل  أتثريه، 

 فاجلْس يف ظلِ  عامٍل أو مكتبٍة مدَّة، 
 واستلهْم أفكارًا جديدة، 

 مبدعًة يف التواصل،أو أساليَب 
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 لتنطلَق بقوٍة أكب،
 ومظهٍر أفضل، 

 وزاٍد أوفر.
 

 اإلعالم اإلسالمي
 

 قارْن بني ظنوِنَك وحتليالِتك،  •
 د كشِف الغطاء، وبني احلقيقِة اليت رأيتها بع

 وتذكَّْر أن قمََّة البحِث العلميِ  يف قولِه تعاىل:  
 َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  }

 {  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
 . أي: 36سورة اإلسراء: 

 تَّبْع ما ال علَم لَك به،  وال ت
  الوهُم واليقني، لْط عليكَ وال خَيت

 عة،  والواقصحَِّة اخلبِ  التثبُُّت من مُ فَيلزَ 
 قُّ ابلباطل،  َط احلولوال ذلَك الختل 

 ،  واخلِب الواهيُس ابلظن ِ اوُأِخَذ الن
 ه،  وجوارُح اإلنساِن أمانة  عند

 كالسَّمع، 
 ر، صوالب

 والفؤاد، 
 . ِتها ؤولة  حُتاَسُب على وظيفس فكلُّها م

 . ( 2/757التفسري ح يف الواض)
 فاملسلُم ملتزم  ابلصدِق والتثبت،

 واإلعالُم اإلسالميُّ كذلك،
 وهذا لصاحِل البشر.
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 متنيُت لو كان هناك فيلم  واثئقيٌّ بعنوان )جزيرة احلقوق(،  •

 فيها انس  حيصلون على كلِ  حقوقهم،
 واجباُتم، ويقومون بكلِ  

 يف ظلِ  الدستوِر اإلسالمي، 
 مَسى أمنياِت البشِر وأجلُّها، رِة تطبَُّق أويف هذه اجلزي

 وال يتعدَّى أحد  على أحد! 
 

 األمر ابملعروف..
 

 املسلُم امللتزُم ال يستطيُع أن يعيَش يف جوٍ  ينتشُر فيه الظلُم ويطَغى فيه الكذب، •
 وبيدِه حىت يعوَد اإلنساُن إىل استقامته، ولذلك فهو يُنِكُر بلسانِه 

 صداقيته.ويعوَد اجملتمُع إىل م
 

 املنكُر إذا مل يُنَه عنه ثبَت وفشا وطَمى،  •
 وأَتى عليَك وعلى أسرِتَك وجمتمِعَك ووطنك، 

 ولذلك فإن قاعدَة "النهي عن املنكر"،  
 وأوهلا "األمُر ابملعروف"، 

 هي قاعدة  عظيمة  يف اإلسالم،
 ري،لنشِر اخل

.  وإيقاِف الشر 
 

 األمن
 

 جاُتا، الكهوُف خميفة  بعمقها وظالمها وتعر  •
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 ولكنها كانت أمًنا وسالًما على فتيِة أهِل الكهف، 
 وهكذا،

 إذا أراَد هللا جعَل الناَر برًدا وسالًما. 
 

 األنبياء عليهم الصالة والسالم
 

 عيسى مثُل آدَم عليهما السالم، •
 بشر  مثله،
 ونيبٌّ مثله،

 خلَق هللاُ هذا من دوِن أٍب وال أم ،
 وخلَق ذاَك من أمٍ  دوَن أب،

  اآلخرين من أٍب وأم ،لقَ وخ
 خَيلُق ربُّنا ما يشاء، 

 وكيف يشاء. 
 

 اإلنسان
 

 إذا كنَت قائًما فال بدَّ أن جتلس، •
 وإذا كنَت جالًسا فال صَب لَك على البقاِء هكذا،

 وال بدَّ لَك من القيام،
 حياُة اإلنساِن يف سائِر أموره، وهكذا 

 فال يستدمُي على حال، 
 وال يستبقي على أمر،

 لو أطاَل يف العبادِة لفرَت مث انم.  حىت
 ،  وقد جعَل هللا له يف هذه احلياِة ما يالئُم طبيعَتُه ومزاَجُه املتغريِ 



46 
 

 فخلَق الليَل وعكَسُه النهار،
 وجعَل الشتاَء والصيَف يف طقسنِي متباينني،

 لهما الربيُع واخلريف، ومث
 وخلَق البَّ والبحر،

 مِة واحلبوب، وهيَّأ له أنواَع الغذاِء واألطع
 وأنواَع الفواكِه والعصائر،

 واملرطِ باِت واملكسِ رات،
 فال صَب له على حلٍو دائًما،

 وال على ماحٍل أو حامٍض ابستمرار، 
 بل سخََّر له ما يف السماواِت وما يف األرض،
 كلُّ ذلك ألجِل ما يناسُب حضرَة اإلنسان،  

بة،   وطبيعَتُه الواثَّ
 ،  ومزاَجُه املتغريِ 

 اجعلنا من عباِدَك الشاكرين، لهمفال
 واجعْل ما أعطيتنا من صحٍة قوًة لنا على طاعِتَك وتقواك،

 ونعوُذ بَك أن نتقوَّى بنعمِتَك على معصيتك.
 

 األوقاِت العصيبة،التجاُء اإلنساِن إىل ربِ ِه يف  •
 ولو كان كافرًا، 

 يُظِهُر فطرَتُه الصحيحة،
 ويؤكِ ُد ِخلقَتُه الضعيفة،

 أكَب من قوته،  إىل قوةٍ وحاجتُه 
 وتدبرٍي أجلَّ من تدبريه. 

ْنَساُن َضِعيًفا}  [. 28]سورة النساء: { َوُخِلَق اإْلِ
ْنَساَن الضُّرُّ َدَعااَن جِلَْنِبِه أَْو   [. 12]سورة يونس: { قَاِعًدا أَْو قَائًِما َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
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 والكفر اإلميان
 

 فيه،  القلُب يزداُد نورًا بزايدِة اإلميانِ  •
 فيتنوَُّر صاحبُه بذلك، 

 ويزداُد فرقااًن بني احلقِ  والباطل،
 فيسلُك طريَقُه يف احلياِة بشكٍل أفضل،

 هو أقرُب إىل رضا هللا سبحانه. 
 

 تعطي إميااًن؟ -أعين العقليَة والتجريبيَة  -هل العلوُم الدنيوية  •
 عميقة؟ و مهما كانت كثريًة 

 اىل، هو هللا تع هدي لإلميانِ إن الذي يَ 
 ها فال تعطي اإلميان، أما العلوُم وحدَ 

 ولكنها تساعُد على ذلك،
 وغريها،لِك فهناك الكثرُي من العلماِء املتخصصني املتبحِ رين يف الفيزايِء وعلوِم احلياِة والفَ 

 ،العامليف بالِد الغرِب و 
 ملحدون،

 أو إمياهنم غرُي واضح، 
 أو هو مشوب  بفلسفاٍت وعقائَد شركية. 

 فوائُد للبشر،لعلوِم ولكْن ل
 وهبا تتوسَُّع املدارك، 

 وإذا طلَب هبا أصحاهبا اإلمياَن هداهم هللا إليه. 
 يقوُل ربُّنا سبحانه: 

 َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن{ }ِإنََّك اَل َُتِْدي َمْن َأْحبَـْبَت 
 .56: القصصسورُة 

 ن يستحقُّ الضَّالل،ستحقُّ اهلدايَة ممفاهلل أعلُم مبن ي
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 يَة ممن طلَب بعلمِه اإلمياَن واحلق،اهدي من يستحقُّ اهلدفيَ 
 فلم جيحْد ومل يعاند، 

 الضاللَة ممن مل يطلْب بعلمِه اإلمياَن واهلداية، ضلُّ من يستحقُّ ويُ 
 عانَد وجحد،ف

 أو مل أيبْه ابلعقيدِة ومل جيعلها شغالً له، 
 تجارِب كمهنٍة أو هواية، لى الطبيعِة والوقصَر علوَمُه ع

 ومل يرتِق هبا إىل معرفِة ربِ ِه وربِ  هذه الطبيعة.
 

   أدلَُّة اإلمياِن مبثوثة  يف األرِض ويف السماء، •
 وكلُّها حتت النظِر والسمِع والفكر، 

ِر املعتب،    ولكْن أين من ينظُر فيها نظَر املفكِ 
ِر أمرِه  ا؟ويربطها خبالِقها ومبيسِ 

 
 من كان يعبُد هللا بني الناس، •

 وال يعبدُه إذا كان وحده، 
 إمنا يضحُك على نفسه،

 ويوردها املوارد. 
َا حَنُْن ُمْستَـْهزُِئونَ َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن }    .َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ

ُ َيْستَـ     .  َومَيُدُُّهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهونَ ْهزُِئ هِبِمْ اَّللَّ
 {.  اِبهْلَُدى َفَما َرحِبَْت جِتَاَرُُتُْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ أُولَِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا الضَّاَلَلَة 

 . 16-14سورة البقرة  
 

( يف حياِة اإلنسان، •  امللحدون ليس عندهم شيء  امسُه )مسريَّ
 م األمراُض غصًبا عنهم وهم ال يريدوهنا، جتيؤهولكن 

 ويكبون ويهرمون ويضعفون وهم ال يرغبون يف ذلك، 
 املوُت وهم ال يستطيعون دفعُه عنهم،وأيتيهم 
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 ومع ذلك ال يؤمنون،
 وال يعرتفون أن فوقهم قوًة قاهرًة تفعُل هبم ذلك.

 
 قد ال أيخُذَك اهلمُّ من أمِر السفِر هذه األايم؛ •

 ألهِل أو جهِة العمِل سهل، تصاَل ابألن اال
 وكأنك بينهم أو قريب  منهم،

 ٍة واسعة،  ولكْن إذا حدَث أن كنَت يف منطقٍة خالي
 وانقطعْت بَك أسباُب االتصاِل مع العامِل اخلارجي،

 فكيف تعمل، 
 وأين تتحرَّك،

 وأنت كلما مشيَت ال تَرى أثرًا حلياة، 
 وكأنك مل تقطْع خطوًة واحدة، 

 والتعُب مبلغه،  العطشُ وبلَغ بكَ 
 هل من أحٍد تدعوُه سوى هللا؟

 ذه احلياِة والكوِن مجيًعا، إن املؤمن يعلُم أن له رابًّ هو املتصرِ ُف يف ه
 سواء  وقَع يف مأزٍق أم مل يقْع فيه، 

 فيتوجَُّه إليه دائًما، 
 أما الكافُر فيتنبَُّه إىل ذلك إذا وقَع يف مصيبٍة فقط،

 مث قد ينَسى ربَّه! 
 

 هل تعلُم أن هناك من يكَرُه األعماَل الصاحلة، •
 وهي أعمال  مستقيمة  نظيفة  ال تضرُّ أحًدا، 

 تنفعهم لو علموا، بل 
 ومن مث فهم يكرهون الصاحلني،

 الذين ال يؤذون أحًدا كذلك،
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 وال يتعرَّضون هلم بسوٍء وال خيدعوهنم،
 بل يسلكون الطريَق املستقيم،

 ويطيعون ربَّ العاملني،
 حون الناَس بلطٍف وأدب،نصوي

 ومع ذلك يكرههم بعُض البشر؛
 وهذا من ُكرههم للدين،

 يف احلياة؟وبُغضهم لالستقامِة 
 عرفُت رجالً صاحلًا فقريًا، 

 ما كان جيُد عماًل، 
 وأخ  له شقيق  من األغنياِء الكبار، 

 من أصحاِب املاليني،
 قال له: اترْك هذا الديَن وأحلْد وسأعطيَك ما تريد،

 تكوُن مثلي من األغنياء،سو 
 وتعيُش حياَة ترفٍُّه ونعيٍم ال يوَصف! 

 
 ،[32لقمان: ]سورة  { الَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ َوَما جَيَْحُد ِِباَيتَِنا إِ } •

 وما َيكفُر ِبايتِنا إال  كلُّ خائٍن غادر، أي: 
 َجحوٍد للنِ َعم.

 
 التجارب والعب 

 
 ليًما وخبة، الذي ال يطو ُِر نفَسُه تثقيًفا وتع •

 وإدارًة وتدبريًا وسياسة، 
 كمن ميشي على آلِة متريِن املشي )جهاِز السري(، 

 فالذي ميشي عليها ال خيطو خطوًة واحدًة إىل األمام،
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 ولو كان ميشي حقيقة، 
 ولكنه ابلدليِل العقلي والواقعي يراوُح مكانه!

 

 تستطيُع أن تعيَش دون أن ترى، •
 ودون أن تسمَع أو تتكلم، 

 م يكوُن ذلك صعًبا؟ن كولك
 إن مناذَج من هؤالِء موجودون يف كلِ  عصر،

 يف أحناِء اجملتمع، وهم مبثوثون
 وبني مجيِع طبقاُتم وفئاُتم، 

 وإن كانوا قلَّة؛ 
 لرياهم الناُس ويتَّعظوا ويعتبوا،  

 وليحمدوا خالَقهم على ما وهبهم من أعضاٍء حيَّة، 
 وحواسَّ سليمة، 

 ونعٍم جزيلة،
 ما يتذكَّرون، قليالً ولكنهم 

م على هذه النعم.  وقليالً ما يشكرون رهبَّ
 

 ؤث ُِر فيه املدح،هناك من ال ي •
 ألنه عاقل،

 يعرُف َقْدَر نفسه، 
 ويعَلُم أنَّ ما به من نعمٍة فمن هللا، 

 وأنَّه قادر  على أْن يَنزَعها منه يف أيِة حلظة. 
 وآخُر لو ُمِدَح النتفخ، 

 حىت كاَد ينفجر؛
 ور.ألنه مغر 

 أهداين أحُدهم أوَل كتاٍب صدَر له، 
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 وكان صغريًا، 
 موضوعاٍت من الكتاب،فأثنيُت رمبا على 

 ومدحتُه يف وجهه، 
 تشجيًعا له،

 فإذا به يرَفُع رأَسُه عالًيا ويرتكين،
 بدوِن كالٍم وال سالم! 

 فعرفُت خطئي.
 

 واحلذر  التدبر 
 

 الوعي ابلذاِت يعين أن تعرَف من أنت،   •
 لقت،وأليِ  شيٍء خُ 

 ما وظيفُتَك يف احلياة، 
 ما املطلوُب منك،

 ما واجباتك، 
 ما حقوقك؟

 وهناك أمر  يرتبُط ابلذاِت وكأنه جزء  منها، 
 وهو املبدأ والعقيدُة اليت عليها املرء، 

 ال يستغين عن ذلك وال يقدُر على العيِش بدونه، 
 وال فرَق عنَدُه إذا تعرَّضْت ذاتُه للخطر،

 أو عقيدته. 
 

 هَلَدى الناَس مجيًعا فكانوا على قلٍب واحد، هللا لو أرادَ  •
 جلعلهم كلَّهم يتكلَّمون لغًة واحدة، ولو شاَء 

 ولو شاَء جلعلهم لواًن واحًدا،
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 فهذا يف اخلَلِق أسهل،
 ولو شاَء جلعلهم يقظني طواَل وقتهم ال ينامون، 
 ولو شاَء خللقهم بشرًا ال جيوعون فال أيكلون، 

 ن، وال يظمؤون فال يشربو 
 ولو شاَء ألمشاهم على أربٍع أو أكثر، 

 ِمن َخلقِه قادر  على مثلِه وزايدة. فالقادُر على ما ترى 
 فهل من معتب؟

 لقد نوََّع سبحانُه يف اخللِق والتغيرِي حلكمة، 
 ليكوَن ذلك )آية(، 

 ومبعثًا على التفكري،
 ودليالً على وجوِد اخلالِق وإبداعِه يف خلقه.

 
 وللكافرين، يف الكوِن للمؤمننياآلايُت املبثوثُة  •

 أما املؤمنون فيقولون:  
 . 191سورة آل عمران: { َربَـَّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل }

 وأما الكافرون،
 . 176سورة األعراف: { َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ فـ }

 
 اخلضرُة تَلفُت نظَر اإلنساِن وجتذبُه إليها،   •

 ما ينظُر فيها؛  فرتاتُح عينُه وتبتهُج نفسُه عند
 ألنه يَرى فيها الروَح واحلياة،  

 واجلماَل والنماء،  
 والفاكهَة والطعام.

 
 إذا خلطَت الدبَس ابللنِب فما أصعَب أن تفر َِق بينهما! •
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 لكن اجلهاَز اهلضميَّ واألعضاَء اليت تتعاوُن معه تعرُف ذلك جيًدا، 
 ترسلهما ليستفيَد منهما اجلسم! مث تعرُف أين 

 ن اجلسِم تعرُف الفيتاميناِت اخلاصََّة هبا، نطقٍة موكلُّ م
 فتمتصُّ ما يلزمها منها وتدَُع األخرى لغريها، 

 أنَت ال تقدُر على الفرز،
 وجسُمَك يعرُف ذلك، 
 ويعمُل بدوِن علِمك،  
 ويقُف بدوِن توجيهك، 

 كيف؟
 

 ومن يعتب؟من يتفكَُّر يف حكمِة هللا  •
و لو جعَل هللا املوَت أبيدي البشرِ   ن يف األرواح،  لتحكََّم اجلبابرُة املتكبِ 

 ومل يُبقوا منهم صاحَب رأي أو دين، 
 ولو وكََّل إليهم اهلواَء الذي يتنفَّسونه، 

 حلجزوُه ألنفسهم وملن شايعهم،  
 ومنعوُه عن غريهم حىت خيتنقوا مجيًعا! 

 ، ولو قلََّل ربَُّك من املاء
 أو جعَل أمَر الرزِق إىل فئٍة من الناس،

، ر ل  أيَت املوَتى من العطَشى يف عدِد الذر 
 وآخرين ميوتون جوًعا يف كلِ  بيٍت وشارع! 

 
 إذا تدبَّرَت ما حولك، •

 أو قرأَت التاريخ، 
 رأيَت أن القدمَي ال يبَقى كما هو، 

 فإما أن ميوت،
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 ،  أو يتغريَّ
 . أو يندثر

 واحد  من هؤالء؛ومن املؤكِد أنَك 
 فإن كلَّ ما هو جديد  اليوم،

 قدميًا غًدا،  ونُ سيك
 .حىت يَفََن العاملَ 

 {.َويـَبـَْقى َوْجُه َربِ َك ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ }
 . 27: سورة الرمحن

 
 دخلُت مستشًفى كبريًا، •

 فرأيُت كثريًا من الناِس يف صحٍة ظاهرة، 
 وهم يراجعون األطباء، 

 أيديهم أكياَس أدويٍة كبرية! وحيملون يف 
 جاَعهم الباطنة،  فقلت: إنَك ال تعرُف أو 

 ولو رأيتهم يف الشارِع ملا عرفَت أهنم مرَضى،
 فال حتكْم ابلظاهِر على أحد.

 
 إذا بذلَت معروفًا، •

 مث رأيَت أنه وقَع يف غرِي حملِ ه، 
 فال تندْم على ذلك،

 وال تقْل إن مايل ذهَب هباًء،  
 فلعلَّ يف ذلك حكمًة ال تعلمها! 
 صدقتُه يف يِد سارق، فقد أراَد رجل  أن يتصدََّق فوقعتْ 

 فحمَد هللا على كلِ  حال،  
َد صدقَتُه فوقعْت يف يِد زانية،   مث أراَد أن جيدِ 

 مث وقعْت يف يِد غين !
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 قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم،
 ورَد يف الصحيحني وغريمها:كما 

 :  له فقيلَ "فُأيَت 
 عن سرقته،  فَّ أن يستعِ  هُ فلعلَّ  على سارقٍ  كَ ا صدقتُ أم  

 عن زانها،   ها أن تستعفَّ فلعلَّ  وأما الزانيةُ 
 "! هللا  مما أعطاهُ  قَ نفِ فيُ  يعتبُ  هُ فلعلَّ  وأما الغينُّ 

 
 هل استمعَت إىل نداِء هللا تعاىل عندما يقول:  •

 {؟ اَي ِعَباِديَ { و } أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوااَي }
 امسعها وتدبَّرها جيًدا؛ 

. ليستجيَب لَك هللاُ إذا قلت: اي   رب 
 

 ال تستحقْر شيًئا يف احلياة،  •
 ال طريًا وال حجرًا،

 قوايًّ يف أمرِه أو ضعيًفا، 
 مريًضا أو غريه، 

 فكلُّ شيٍء مبيزان، 
 وكلُّ أمٍر مقدَّر،
 أسراِر احلياِة إال جزًءا يسريًا.وال تعرُف من 

 وتذكَّْر أن هدهًدا صغريًا كان سبًبا يف ترشيِد حضارة،  
 أهِل اليمِن كلِ هم، ويف تغيرِي جمرى حياةِ 

 من الضالِل إىل اإلميان.
 

 السفينُة اليت أنقذتَك لن أتخذَك إىل اجلنة،  •
 بل وضعتَك على شاطئ احلياِة يف والدٍة جديدٍة لك، 
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 ماذا تصنع، لرتَى 
 يف اختباٍر جديٍد تُبتَلى به، 

 ومن املمكِن أن تغرَق مرًة أخرى وال سفَن هناك لتنقذك.
 

 إىل العذاِب بنفسك، عندما تصنُع رحلتَك  •
 تكوُن هي مصيبُتَك الكبى.  

 إهنا مثُل من يُغِمُض عينيِه وميشي بني األحجاِر واألشواك،  
 إىل هنٍر عميق.  أو يربُط يديِه إىل رجليِه ويرمي بنفسهِ 

 وإنه مثال  ملن خيتاُر الباطَل وهو يعرُف احلق.  
 ومثال  ملن يفضِ ُل الظالَم الدامَس على نوٍر يشع ،

 وأخريًا، 
 هو مثال  ملن يعرُف طريَق اجلنة،  

 ولكنُه يرمي بنفسه إىل النريان! 
 فمن الذي يالُم إذا صاَر يف جهنم؟ 

 أليسْت نفسه؟
 ربُّه؟ وهل ظلمُه بذلك 

 
 ال قدرَة لَك على تنفيِذ أمٍر إال إذا منحَك هللاُ قوًة على ذلك، •

 صغريًا كان ذلك األمُر أو كبريًا:
 إال ابهلل".  "ال حوَل وال قوةَ 

 وإذا أراَد هللاُ نزعها منَك أمرضك،
 أو حاَل بينَك وبني األمِر فصرفَك عنه أو صرَفُه عنك،

 ليه.أو نزَع منَك أمانَتُه فقبَض روحَك إ
 

 إذا ذكرَت أمرًا يف جملس، •
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 أو اسَم رجٍل أو امرأة،
ْت مالمُح شخص،  فتغريَّ
 أو شخَص ببصرِه إليك، 

 األمِر أو االسم. فاعلْم أن له قصًة مع ذلك 
 

 من قاَل ما ليس فيك، •
 فإن ِمن وراِء كالمِه شيًئا، 

 فإم ا أنه ينتقُم ِمن سابِق أمٍر بينكما، 
 أو أنه حسد  منه، 

 مدفوع  لذلك ِمن قبِل آخرين،أو هو 
 أو أنه تلويح  وإشارة  لَك لتقوَم له أبمٍر وإال أضرَّ بك، 

 ولن يضرَّ إال إذا شاَء هللا. 
 

 الرتبية
 

  شجرًة وال تسقها، رعْ از  •
 أو اسقها مراٍت قليلة، 

 وال تقلِ مها،
 وانظْر كيف تنمو. 

 ستجدها أقرَب إىل شجرٍة قزم،
 ال تعطي مثرة،

 ظالًّ، وال 
 وال مجااًل،

 هذا إذا مل جتفَّ من جذورها، 
 فال تنفُع إال للحطب،
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 وحىت للحطِب تكوُن قليلًة.
م،  كذلك إذا أمهلَت أوالدَك ومل ترهبِ 

 للشارِع يعبثون ويسرقون وجيرمون وال حياَسبون،تهم وترك
 إهنم إذا كبوا عقُّوا آابءهم وأمَّهاُتم أواًل،

 جحيم، وحوَّلوا حياُتم إىل 
 أما كيف يكونون يف اجملتمع،

 فتخيَّْل ذلك بدوِن حرٍج وال حدود! 
 

 رمبا تذكُر شخًصا أو أشخاًصا إذا تكلَم يف جملٍس أو بني أصدقاء،  •
  املرأِة أو الرجِل وهو يضحك، مواضَع يفذكَر أمساءَ 

 ويكر ُِر ذلك حىت صاَر عادًة له. 
 الفاسدة.وهذا من املنبِت السيِء أو الصحبِة 

 أعرُف أن مجاعًة عزمْت على زايرِة شيٍخ عامٍل وقور، 
 فقرََّر أحُد هؤالِء الذين يف لساهنم فَلتان  أن يسافَر معهم،

 فقاَل له أحدهم: 
 أن تتكلََّم يف جملِس الشيخ،  وال يليُق بكَ  إن لسانَك وسخ  

َك أن تتلفََّظ بكلماِتَك البذيئة.   فإذا تكلَّمَت فإايَّ
  ذلك،فأجاَب إىل

 تكلَّم،  أن ولكنُه ما لبَث 
 وخاَض لسانُه فيما كان خيوُض فيه، 

 وهو يضحك!
 فاستحيا القوُم وغطَّوا وجوههم،

 ! أو هزُّوا رؤوَسهم أسًفا وحياًء مما يسمعون!
 

 الحَظ األُب أتخَر وصوِل ولدِه الشابِ  من املدرسة،  •
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 بعد دقائَق من وصوِل شقيقِه األصغِر إىل البيت، 
 فتابعه، 

 فإذا به يسلُك طريًقا أعوَج يف كلِ  مرَّة،
 وهو يتلفَُّت مينًة ويسرة، 

 وأخوُه ميشي يف طريٍق مستقيم،
 فسألُه عن سبِب عدِم سلوكِه هذه الطريق،

 فقال: 
 الصغِر أن أمشَي مع أصدقائي يف تلك األزقَِّة يف طريِق العودة،منُذ  تعلمتُ 

 وأتذكَّرها فأحبُّها وأوثُر املشَي فيها، فأان أحنُّ إليها 
 وإن كان ذلك يؤخرين عن الوصوِل إىل البيِت بعد أخي.

 إهنا العادة، 
 والتقليد،
 والرتبية، 

 وهكذا وجدان آابءان، 
 م!املنكرِة ولو أدَّت إىل جهنَّ  أمور  تؤدِ ي إىل سلوِك الطرقِ 

 فليتنبَِّه اآلابء، 
 نائهم، حىت ال تستويل عادات  سيئة  على أب

 وخاصًة من األصدقاء. 
 

 التعاون على الب واإلحسان
 

 أانس  كأن نفوَسهم مل خُتلْق هلم! •
 فهم يعملون للناِس أكثَر مما يعملون ألنفسهم،

 ويفرحون بذلك. 
 ومبا ال أملك،باُع الشرتيتها مبا أملُك لو علمُت أن نفوًسا مثلها تُ 
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 والنفعيني الذين يريدون أن يكوَن هلم كلُّ شيء، ولوزَّعتها جم ااًن على األاننيني 
 وال يعطون الناَس منه شيًئا! 

 
 اإلقراُض ُخلق  فاضل  وحسنة  كبرية،  •

 يفعلُه أهُل اإلمياِن واإلحساِن مع إخواهنم احملتاجني، 
 م، فيفر ِجون بذلك مهَّه

 وينفِ سون كرهَبم،
 هلم حسناٍت كثرية، ولكنَّ كثريًا منهم يندُم على هذا اإلقراِض الذي جلَب 

 ال زهًدا يف احلسناِت اليت حيتاجها كلُّ الناس، 
 ولكن لسوِء ردِ  املدين،

 وتسويفِه ومطلِه بدوِن حق ،
 وعدِم اعتباِر اجلميِل الذي أُسِعَف به يف وقِت احلاجة، 

  واجٍب عليه،مع أنه ردُّ حق ٍ 
 فيماطُل وهو يقدُر على السداد،

 قرضه! حىت يتمَنَّ الدائُن لو مل يُ 
 فليتَِّق هللَا من يفعُل ذلك،

 حىت ال تنقرَض فضيلُة اإلقراِض بني الناس، 
 يف وقٍت انتشرْت فيه النفعيُة وحبُّ النفس.

 
 التفاؤل واألمل

 
 إذا قطعَت نصَف الطريِق فقد كدَت أن تصل،  •
 مُل يدفعاِنَك إىل مواصلِة السرِي لبلوِغ اهلدف،  ُل واألوالتفاؤ 

 واعلْم أن هناك من ال يزاُل يفكُر هل ميشي يف ذلك الطريِق أم ال، وكيف، ومىت؟
 فأنَت يف خرٍي كثرٍي ولو مل حتقِ ْق هدفَك كلَّه.
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 التفكري والتخطيط 
 

 املؤمُن فطن، •
 ال خُيدَُع بسهولة، 

 َذ حذره، من شخٍص أخوإذا ُخدَِع مرًة 
 ومل يثْق به، 

 ألنه يعرُف قوَل رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 "ال يُلدَُغ املؤمُن من ُجحٍر مرتني". 

 (. 7779)صحيح اجلامع الصغري 
 

 التعمُُّق يف التفكرِي مع خلفيٍة علميٍة سابقٍة متمكِ نة،  •
 والعلم،يعطي نتيجًة أفضَل من تفكرِي قليِل الثقافِة 

 ُر بعقلِه فقط،فاملرُء ال ينظ
 بل ينظُر بعقلِه وعلمِه مًعا.

 
 إذا قلَّبَت وجهاِت النظِر يف أمٍر ما، •

 فانظٍر إىل جوانبِه أيًضا، 
 فالعاقُل ينظُر إىل أتثرِي هذا األمِر فيما حوله، 

 وليس يف ذاتِه وحدها. 
 

 حتافُظ عليها، يف جدوِلَك اليوميِ  أو الشهريِ  أشياُء اثبتة   •
 ُض تغيري، َلُه زايدة  أو بعلكْن ينبغي أن تطا
 ألن عمرَك يتطوَّر، 
،  وما حولَك يتغريَّ

 وهلذا وغريِه أتثري  على اهتماماتك،
 فال بدَّ أن يؤث َِر ذلك يف جدولك.
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×××     ×××     ××× 

 
 اإلقداُم على أمٍر مهمٍ  ال يكوُن إال بقراٍر من الشخص،  •

 ويكوُن هذا اإلقداُم أحَد ثالثة:  
 ذاتيًّا،  

 ارجيًّا،  خ أو
  ،  أو تشاورايًّ

 وهذا األخرُي هو األفضل، 
 ويعين القراَر اجلماعي.

 
 ال أبَس إذا كانت بدايُة األمِر ضعيفة، •

  يستمرَّ هذا الضعف،ال  لكْن ينبغي أ
 يشقُّ طريَقُه بقوة، بل 

 ويذلِ ُل الصعاَب وال َيستسلم،
 والبدايُة القويُة ال تعين الكمال،

 هذه القوُة وال تضعف،فاملهمُّ أن تستمرَّ 
 كما أن التوهَج ال يعين النوَر الدائم،  

 !  فقد خيتفي الضوُء بسرعٍة ولو كان أولُه قوايًّ
 

 من ابتعَد عن اهلدِف اختَذ موقًفا، •
 َد لينطلَق إىل هدفِه من جديد، فإما أن يعو 

 وإما أن يعانَد فيتابَع طريَقُه ويبتعَد عن اهلدِف أكثر. 
 

 حلكاايت،تقرأُ يف القصِص وا •
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 ذاَك الذي عرَف أنه مغلوب،
 فاحتاَل على من هو أقَوى منه،

 فغلبه،
 بقوِة ذكائه،  

 وحيلٍة من عقله،
 وما زاَل اجملاُل مفتوًحا.

 
 املستقبِل صاَر يُدَرُس ويدرَّس،استشراُف  •

 وال مانَع منه يف اإلسالِم إذا مل يكْن خترًُّصا، 
 بل أبساليَب وخطواٍت علمية، 

  احلربية، كما يف اخلططِ 
 والسياساِت التنمويِة البعيدة،

 ويُتأدَُّب أبدبِه يف ذلك،
 فُيقال: إْن شاَء هللا، 

 وإذا ُنسَي قيَل عند تذكُّره،
 ئج، وال جُيَزُم ابلنتا

 بل تُرَبُط بعلِم هللا وقدره، 
 وإذا كانت حقائَق علميًة فال ضري. 

 
 التقوى

 
 رفيُع الشأِن عند هللا ليس هو الغينَّ، •

 نصِب الكبري،حَب املوال صا
 وال الوسيَم اللبق،

 بل هو التقيُّ ولو كان ضعيًفا،
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 الذي ال يَعصي ربَّه، 
 وال يؤذي َخلَقُه وال يظلمهم.

 ميزاَن املسلِم دائًما. وليكْن هذا 
 

 همُّ القبوِل مالزم  لألتقياء، •
 حىت متَنَّ بعضهم أن يعرَف أنه قد قُِبَل له عمل  واحد! 

 تعلُق أبمور، ألن قبوَل العمِل ي
 منها اإلخالص، 
 وموافقُة الشرع،
 وأكُل احلالل،
 وصلُة الرحم، 

 وغريها.
   وقد عدََّد هللا صفاٍت للمؤمننَي الفائزين، فكان منهم: 

ُْم ِإىَل َرهبِ ِْم رَاِجُعونَ }   {َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما َآتـَْوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلة  َأهنَّ
 [، 60]سورة املؤمنون:

 خائفة،  لوهُبمُطوَن العطاَء وقذين يُعأي: وال
 صدقاُُتم،    َل منهمخشيَة أْن ال تُقب

 من عذاِب هللا،  نجيهمال ي أنَّ ذلك قد وخوفًا من
 .على أعماهِلم ُبهم وحُياس َعثون إليه عندما يُب

 
 التقوى ليست درجًة واحدة، •

 فهناك أتَقى من التقي ، 
 وهو الذي يذكُر ويعمُل أكثر،

 من اخلوِف واخلشية، درجٍة واحدةٍ إذا كاان يف 
 وقد يكوُن التقيُّ عابًدا منعزاًل،

 يفيُد نفَسُه وحَدها،
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ا عاماًل، وقد يكوُن 
ً
 عامل

 يفيُد نفَسُه واآلخرين.
 

 من اتصَف ابلتقوى،   •
  ،معصيته ى عننتهاو  بطاعِة هللافقاَم 

 جعَل له ثالثَة أشياء: 
  الباطل. جعَل يف قلبِه نورًا يفر ُِق به بني احلقَّ  -1
 وسرَت عليه ذنوبَُه يف الدنيا.  -2
 وغفرها له يف اآلخرة.  -2

 يقوُل ربُّنا سبحانه: 
 اِي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ  }

 إَن تـَتـَُّقواْ اَّلل َ جَيَْعل لَُّكْم فـُْرقَاانً  
 َوُيَكفِ ْر َعنُكْم َسيِ َئاِتُكْم  

 َويـَْغِفْر َلُكْم 
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلعَ    {.ِظيمِ َواَّلل 

 [. 29األنفال: ]سورة 
 

 جاَء يف آخِر سورِة النحِل قولُه تعاىل:  •
  {َمَع الَِّذيَن اتَـَّقواْ وَّالَِّذيَن ُهم حمُِّْسُنونَ ِإنَّ اَّلل َ }

 هم،  تقني ورامحُ هللَا ويلُّ عبادِه امل   أي: إن
 وعالنيِتهم،   ر ِهمطيعونَُه وخيشونَُه يف سالذيَن ي

 هللا،   مع نون عمَلهمحُيس  ينوالذ
 عليهم. قونلقِه وُيشفنون إىل خكما حُيس 

 . )الواضح يف التفسري( 
 

 األشواَك واملسامرَي وقطَع الزجاِج يف طريقك،احذِر  •
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 فإهنا تؤذيك، 
 أو تؤذي مركبتك، 

 وَمن َحِذرها فقد وَقى نفسه،
 كالتقيِ  حَيَذُر املعاصي واخلطااي ألهنا تؤذي نفَسُه الطيبة، 

 إلميان. وقلَبُه العامَر اب
 

 التوكل 
 

 من وعدَك خريًا فال تفوِ ْض أمرَك إليه،  •
   قلبَك به،وال تعلِ ْق 

 وليكْن توكُُّلَك على هللا وحده، 
 فهو الذي بيدِه اخلري، 

 هو الذي يعطيَك يف كلِ  مرة،و 
 وطواَل عمرك،

 ى.وهذا الذي وعدَك خريًا سيعطيَك مرًة أو مرتني وكفَ 
 ،ُم احلقيقي  فاهلل هو املنعِ 

 ائُم الذي ال حُيول،لدوا
 وذاَك يد  وسبب. 

 
 َسوِق املركبات، إذا حصلَت على شهادٍة يف  •

 وبطاقٍة ائتمانية على مركبتك،
 فال تظنَّ نفسَك سلمَت وأمنت،

 فالسالُم من هللا،
 وال أماَن إال من عنده،

 فال تتوكَّْل على الشهادِة والبطاقة،
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 وال على مهارِتَك يف القيادة،
 حده، بل على هللا و 

 فهو الذي بيدِه كلُّ شيء، 
 وهو املتصرِ ُف يف األمور، 

 خُذ ابألسباِب املطلوبِة منك،إمنا أت
 مث حُتِسُن توكَُّلَك على ربِ ك.

 زرُت مريًضا،
 فرأيُت جبانبِه آخَر مشلواًل،

 فذكَر أنه أراَد السفر،
 وجهََّز كلَّ شيٍء يف سيارته، 

 حىت أتكََّد من سالمتها، 
 الٍت جديدة، اشرتى هلا عجومل يطمئنَّ حىت

 ولكنُه مل يذكِر هللا، 
 جيرُّ رجليِه كأهنما قطعتا قماش! فعاَد وهو 

 تذكَّر:
 األماُن من هللا.

 

 واملعرفة الثقافة
 

 كلٌّ يتصوَُّر احلياَة حبسِب مبادئِه وثقافته،  •
 وبيئتِه وعاداتِه اليت نشأ عليها، 

 ألموِر اليت يروهنا،  ولذلك ختتلُف أحكاُم الناِس واستنتاجاُتم من ا
 ومن األحداِث والوقائِع اليت يعايشوهنا، 

يُن يوحِ ُد هذا التصوُّر؛   والدِ 
 ألن املسلمني يرجعون يف أحكامهم إىل مصدَري العلِم واملعرفِة األساسيني عندهم،
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 وهو القرآُن واحلديُث الصحيح، 
 َق على الناس،واإلسالَم يعطي فرصًة وأمهيًة لألعراِف والعاداِت حىت ال يضي ِ 

 ما مل تكن خمالفًة لشرِع هللا. 
 

 الفكُر املستمدُّ من اإلميان،   •
 ينو ُِر الدرب،  

 ويطمئُن القلب، 
 ويقوِ ي الشعور،  
ُد اهلدف،   ويسدِ 

 ويُبعُد صاحَبُه عن الشر،  
 اجملتمِع املتديِ ن.وجيلُب الثقَة يف 

 
 وُتذيبها،  املعارُف عالقتها ابلفكِر أكثُر من عالقتها ابلنفِس  •

 فال يعين َمن مجَع علًما وثقافًة كثريًة أنه مؤدَّب  حمافظ  ذو سلوٍك حسن،  
 ،   بنيٍَّة صادقةإال أن تكوَن معارَف دينيًة هادفةً 

 .فإهنا غذاء  للعقِل والروح
 

 شيٍء يف طريقها، السيوُل أتخُذ كلَّ  •
 ألهنا قوية، 

 . وال ترتُك سوى الصخوِر الكبريِة واألشجاِر الضخمة
 وكذلك الثقافُة القوية،

 جترُف معها كلَّ الثقافاِت الصغرية،
ها،   أو تغريِ 

 أو تؤث ُِر فيها أتثريًا ما، 
رة،   وال يقُف أمامها سوى الثقافاِت األصيلِة املتجذِ 



70 
 

 اليت تبَقى اثبتة، 
 االحنالِل واالنكسار.عويصًة على 

 سالم.والثقافُة اإلسالميُة مازالت مستمرًَّة منُذ أن ولَد اإل
 

 ملاذا يبحُث بعُض الناِس فيما ال نفَع فيه وال فائدة؟  •
 فرتاهم يغوصون يف أفكاٍر ونظرايٍت فلسفيٍة وفكريٍة عقيمٍة ال يرتتَُّب عليها أيُّ أمٍر عملي،

 وال علميٌّ وال أخالقي،
 أمور  نظرية  وخيالية  حمضة،بل هي 

 حيُث بدأ،جيوُل فيها الفكُر ويقلِ بها على وجوهها ويرجُع إىل 
 مل يفْد ومل يستفد.

 إهنا السفسطُة واجلدُل والكالُم املكرَُّر واللغو وما ال خرَي فيه، 
 وإهنا رايضة  فكرية  فاشلة أو مقلوبة،

 وهو ما هنَى اإلسالُم عنه، 
 فيه خري  ونفع  وفائدة،  بل حثَّ الناَس على ما

 لدنياهم وآخرُتم. 
 

 الثواب والعقاب
 

  خريَي الدنيا واآلخرة.  عبدِه أن جيمَع له بنيأكُب نعِم هللا على  •
   قاَل ربُّنا تبارَك وتعاىَل: 

ُ حيُِبُّ } نـَْيا َوُحْسَن ثـََواِب اآْلَِخَرِة َواَّللَّ ُ ثـََواَب الدُّ   {اْلُمْحِسِننيَ فََآاَتُهُم اَّللَّ
 . 148سورة آل عمران: 

 وتفسريها:
 هم،  فكاَن جزاَء هؤالِء املؤمنني الصابرين وجواَب دعائ

 ثواَب الدنيا ابلنصِر والعزِ  والعاقبِة احلسنة،   آاتُهم أنْ 
 الدَّائم،  ويف اآلخرِة النعيمُ 
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 وهللاُ حيبُّ من آمَن وأحسن،  
 الصَّاحل. وأْتبَع إميانَُه ابلعمِل 

 . 1/190الواضح يف التفسري 
 

 ( من سورِة يوسف: 90يف آخِر اآليِة ) •
 {ْحِسِننيَ نَّ اَّلل َ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلمُ ِإنَُّه َمن يـَتَِّق َوِيْصِبْ فَإِ }

 َمن خيَشى هللَا يف أموره،  أي: 
 ويصُب على ما ابُتلَي به،  

 فإنُه ال ُيِضيُع أجَرهم،  
 بل جَيزيهم خرَي اجلزاء،  

 ويَزيُدهم من فضله.
 . ( 2/639)الواضح يف التفسري 

 
 إن عذاَب هللا يف األرِض ال يكوُن إال بظلٍم من الناس.  •

 ل سبحانُه وتعاىل: اق
ً َأَخْذاَن ِبَذنِبِه  }  َفُكال 

ُهم مَّْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصباً    َفِمنـْ
ُهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة    َوِمنـْ

ُهم مَّْن َخَسْفَنا ِبِه اأْلَْرَض   َوِمنـْ
ُهم مَّْن أَْغَرقْـَنا   َوِمنـْ

ُ لَِيْظِلَمُهْم    َوَما َكاَن اَّللَّ
   .{ْم َيْظِلُمونَ وا أَنُفَسهُ َوَلِكن َكانُ 

 [. 40العنكبوت: ]سورة 
 

 إذا مل تستوِف َدينَك من املدين، •
 بقيَت مرتبِ ًصا به حىت أتخَذ حقََّك منه، 

 إال إذا عفوت،
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 وهكذا حياسُبَك ربَُّك على واجباٍت فرَضها عليَك ومل تقْم هبا، 
 وحقوٍق لعبادِه مل تؤدِ ها هلم،

 فإهنا َدين  عليك،
 هللا.  يعفوَ  إال أن

 
 سيثاُب املؤمنون على أعماهلم الصاحلة،   •

 وسيعاَقُب الكافرون على أفعاهلم السيئة، 
 واملؤمنون يعرفون هذا وكأهنم يرونُه رؤاي عني، 

 فكالُم هللا حق، 
 وأمرُه ال يـَُرد ،

 واحلساُب حق ،
 واجلنُة حق ، 
 والناُر حق ، 

 واخللوُد فيهما حق . 
 اللهم إان نسأُلَك اجلنة، 

 النار. عوُذ بَك من نو 
 

 ورَد يف آايٍت عديدٍة قولُه تعاىل يف ثواِب الصاحلني:  •
 {،اَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ }

 وقد تتابَع ابُن كثرٍي على تفسريها يف كل مرٍة أبن املقصود:
 ال خوف  عليهم فيما يستقبلونَُه من أهواِل القيامة،

  ،من األوالد هُ و فخلَّ وال هم حيزنون على ما 
   ،الدنيا وزهرُتا وما فاُتم من احلياةِ 

 هلم من ذلك. ال أيسفون عليها ألهنم قد صاروا إىل ما هو خري  
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م:  •  انظْر إىل قيمِة أهِل اإلمياِن عند رهبِ 
 فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا اِبَّللَِّ َواْعَتَصُموا ِبِه  }

 َفَسُيْدِخُلُهْم يف َرمْحٍَة ِمْنُه  
 ٍل ضْ َوفَ 

 { َويـَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما
 . 175سورة النساء: 

 فسريمُحهم،   أي:
 ويُدِخُلهم اجلنَّة،  

 ويَزيُدهم من فضلِه وإحسانِه،  
 م،  فيضاِعُف هلم أجوَره

 ويَزيُدهم نوراً وهدايًة وتثبيتاً على دينه،  
 ودرجاٍت عاليًة يف اجلنَّة. 

 
ورِة األعراِف أن رمحَتُه وسعْت كلَّ ( من س 156 يف اآليِة )ذكَر هللا سبحانُه وتعاىَل  •

 شيء، 
 يعين أهنا عظيمة  شاملة، 

 ولكن من يناهُلا؟ 
 من يستحقُّها؟

 من يكوُن أهالً هلا؟ 
 ذلك: قال سبحانُه بعد 

 { ُنونَ َفَسَأْكتـُبـَُها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكـاَة َوالَِّذيَن ُهم ِِباَيتَِنا يـُْؤمِ }
 فسأثبُتها لعبادَي املؤمنني، أي: 

 وأُخصُّ هبا الذين يَبتعدون عن الشِ رِك واملعاصي، 
 وخيافون يوَم احلساب، 

 وخَيَشون عقوبَة هللا، 
 هِلم للفقراِء واملساكني،  ويَدفعون زكاَة أموا
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 ويؤمنون ِبايتِنا كلِ ها. 
 )الواضح للتفسري/ حممد خري يوسف(. 

 
  هم املؤمنون؛ ههم يوَم القيامةِ الذين تبيضُّ وجو  •

 ألهنم كانوا يف الدنيا على حقٍ  ونوٍر مبني، 
 ينو ِرون الطريَق ملن أظلَم عليه، 

 ويبلِ غون ديَن هللا احلقَّ، 
 الضالِل إىل اإلمياِن الصحيِح والطريِق املستقيم،ويدعون أهَل 

 وجزاؤهم على ذلك جناُت اخللد.
 يقوُل ربُّنا الكرمي: 

 {  بـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة اَّللَِّ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ لَِّذيَن اَوأَمَّا ا}
 . 107سورة آل عمران: 

 
ءَ  •  لَك عمالً تُرَزُق منه،   من نعمِة هللا عليَك أن يهّيِ 

 وتُزاُد حسناٍت به،  
 كمعلِ مي القرآن، 

 ومدر ِسي الرتبيِة اإلسالمية، 
 وأئمِة املساجد..  

  وتقويتهم،  نفَع املسلمني وكلِ  من نَوى
 كلٌّ يف جماِل ختصصه.

 
 املزارعون ومن هلم عالقة  هبم ينتظرون يوَم احلصاِد بلهف،  •

 إهنم يرتقبون جزاَء عملهم،
 ونتيجة جهدهم، 

 وال يالمون يف ذلك،
 إال إذا اكتفوا حبصاِد الدنيا، 
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 ومل يهتموا حبصاِد اآلخرة. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ثناٍء تَنفْعَك وتُعَط عليها داننرَي كثرية، ردِ ْد كلماِت  إذا قلَت لفقري: •
 فأنَف عن ذلك ومل يعمل،

 َك كلِ ِه أكثَر من ساعتني،أو قلَت له: قْم أبعماٍل سهلٍة ال تكلِ ُفَك يف يومِ 
 وتُعَطى عليها مستقبالً هو أغلى من الذهِب والفضَِّة وأقوم،

 . إال نفسهفال يلومنَّ  ولكنُه استكَب وأََب أن يفعل،
م،  إن الناَس فقراُء إىل رمحِة رهبِ 

نيٍة عامٍَّة يف حياُتم،   وحمتاجون إىل توجيهاٍت رابَّ
 فهم اخلاسرون. فإذا مل يفعلوا ما طُلَب منهم 

 
 الظاملون هلم أنصار  يساعدوهنم يف ظلمهم يف احلياِة الدنيا،   •

 ،  أما يف اآلخرة
  فكما ورَد يف القرآِن الكرمي: 

 ، أي: [270البقرة:]سورة  {نَي ِمْن أَْنَصارٍ لظَّاِلمِ َوَما لِ }
 وعقابه،   م من أبِس هللاِ نصروهنَ أعواانً يَ  ملن جتَد هلف 

 ونقمته.  عذاِب هللاِ م من نقذوهنَ أو يُ 
 

 السفاُح الظاملُ الذي يقتُل مئاِت األلوِف من البشر، •
 ال يستوفيِه عقاب  يف الدنيا مهما كان كبريًا، 

 حُيرَق يف انِر جهنم،  الصدوُر إال أنوال تشتفي منه 
 ،ويبَقى فيها أحقااًب بعد أحقاب 

ِة العذاب   .وهو يتلوَّى من شدَّ
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 اجلدال واحلوار 
 

 انتصرَت على صديِقَك يف احلوار،إذا  •
تُه وال تقر ِعه،  فال تبكِ 

 ال تُغرقُه بكلماٍت حتطِ مُه وحُتِبُط مشاعره،
  وتبييَت االنتقام، لئال يولِ َد ذلك عنده العناَد والبغضَ 

 بل أرِه عطًفا واحرتاًما،
 وبسمًة وهدوًءا، 

 ليأخَذ نفًسا طوياًل،  
 ويتفكَر تفكريًا حرًّا، 

 أنَك على حق،ويعلَم 
 وأنه على ابطل. 

 
 لو قيَل لطفٍل يف يوٍم شديِد البودة: ماذا تفعُل اليوم؟ •

 ألجاَب على الفطرة: ال أخرُج من البيت.
 تفنََّن يف اجلواب.ولو قيَل ذلك لشابٍ  ل

 ولو قيَل للرجِل لقال: سأذهُب إىل عملي ولو كان فيه حتفي! 
 الطفل!ولو قيَل لشيٍخ عجوٍز لقاَل مثلما قاَل 

 

 اجلنة والنار 
 

 الناُس حيبون األشياَء املثرية،  •
 وليس هناَك ما يثرُي النفَس مثُل اجلنِة والنار، 

 واملؤمُن يتأثُر عند تذكرمها وكأنُه يرامها،  
 فيعمُل ليومهما، 
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 والغافُل ال أيبه؛ 
 ألهنما ليستا يف قلبه، 

 بل وضعهما وراَء ظهره، 
 ولذلك فهما ال يثريانه. 

 
 أايِم اإلنساِن وأروُعها،أمجُل  •

 عندما يـَُبشَُّر ابجلنة، 
  {اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آِمِننيَ }ويُقال: 

 [. 46احلجر: ]سورة 
 سالم،
 وأمن،

 ومجال، 
 وخلود،

  العاملني.ها رَضا رب ِ وأعالها وأجلُّ 
 

 إن املرَء إذا ساَءُه أمر  امتعَض وجهُه وأشاَح به،  •
 وتفتَّحْت أساريُر وجهِه وُتلَّل،وإذا استُبشَر تبسََّم 

 فليَت شعري كيف يكوُن وجُه من ُبشِ َر ابجلنِة يوَم القيامة؟
 وكيف تكوُن حاُل من رأى صحيفَة أعمالِه ويف نتيجتها رميُه يف النار؟ 

 كيف يكوُن لوُن وجهه؟ 
 وما يقوُل يومئذ؟

؟  وماذا يتمَنَّ
 

 اجلهاد 
 

 ياِة املسلمني،اجلهاُد والدعوُة ركناِن أساسيان يف ح  •
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 يف كلِ  العصور،
 فإذا تركومها ذلُّوا وضعفوا، 

 ومل يُعَرْف دينهم ومل ينتشر. 
 

 اهلجوُم من الضعيِف على القويِ  فيه خطورة،  •
 أما الدفاُع فال بدَّ منه، 

 لضعيُف قد ينجح، او 
 وخاصًة إذا رأى القائُد احملنَُّك فائدته، 

 أعصاِب قادته،كأْن يُزعَج عدوَُّه ويؤث َِر يف 
 ويشوِ َش عليهم خططهم،

 ويناوَش هنا وهناَك فيضعَفُه شيًئا فشيًئا، 
 ولو على مًدى طويل. 

 ديِه من قـَُوى، وقد يرى القائُد أن من احلكمِة أن يتقوَّى بدَل أن يضيِ َع ما جتمََّع ل
 مث ينقضَّ على عدو ِِه وهو أقَوى مما كان. 

 
 لروِح ألجله،يصُل حبُّ املبدأ إىل درجِة بذِل ا •

 واملسلُم امللتزُم حيبُّ ديَنُه كثريًا،
 ومستعدٌّ ألن تكوَن روَحُه فداًء له، 

 ولذلك فإن حبَّ الشهادِة شائع  بني املسلمني، 
 متدن ِيٍة ابجملتمِع اإلسالمي،ومن مل حيبَّ اجلهاَد كان يف درجٍة 

َ ذلك رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم،   كما بنيَّ
 حيِح الذي رواُه مسلم  وغريه:يف احلديِث الص

 ". على ُشعبٍة من نفاق به نفَسه، ماتَ  ومل يَغُز، ومل حيدِ ثْ  ن ماتَ "م
 

 الشوُق إىل الشهادِة عند اجملاهِد شيء  ال يوَصف،  •
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 شعوره،إنه يسيطُر على كلِ  
 وحُييُل كيانَُه إىل كتلٍة ملتهبٍة ال ُتدأ، 

 اخلطِر ليستشهد،فريمي بنفسِه إىل املعارِك ومواطِن 
 فإذا مل ينِل الشهادَة بكى بكاَء الثكلى، 

 وقاَم الليَل ودعا هللا حبرارٍة لرُيزَقها، 
 مث جياهُد حبماٍس من جديد،

 وعينُه على قذيفٍة أتيت على قلبِه ليناَل ُمناه، 
 الِء إن مل يكونوا أفضَل البشر،ؤ ه

 فإهنم ابلتأكيِد من أفضلهم.
 

 العاملني واملوظَّفني،انظْر إىل أعداِد  •
 وكيف أهنم يف هنايِة الدواِم يتدافعون وُيسرعون ليصلوا إىل بيوُتم وأوالدهم وأهليهم،

 وليأكلوا ويسرتحيوا ويناموا،
 أما حاُل اجملاهدين،

 زل،فال ارتباَط هلم ببيٍت أو نُ 
 وال أهٍل وال ولد،

 وال دواَم عندهم إىل ما قبَل الظهِر أو بعده، 
 توقيَت مؤكَّد  عندهم لراحٍة أو طعام،وال 

 فال ُيسرعون وال يتدافعون مع غريهم ليأكلوا ويسرتحيوا،
 إهنم فقط يسرتحيون إذا علموا أن هللا قد حقََّق حلمهم، 

 النصَر أو الشهادة، 
 اعدون؟فهل يستوي اجملاهدون والق

 
 صلَّى هللا عليه وسلَّم: ورَد يف صحيِح البخاريِ  أن جبيَل عليه السالُم سأَل رسوَل هللا •

 "ما تعدُّون أهَل بدٍر فيكم"؟
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 : عليِه الصالُة والسالم الفق
 . -أو كلمًة حنوها  –"من أفضِل املسلمني" 

 :  جبيلُ  قال
 "! "وكذلك َمن شهَد بدرًا من املالئكة 

اَلِئَكِة بدٍر } أمدَّ أهَل وكان هللا تعاىَل 
َ
 .{ُمَسوِ ِمنيَ خِبَْمَسِة َآاَلٍف ِمَن امل

 
 ما أمجَل اجلنة!  •

 رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم فيها،   وما أمجَل بالغةَ 
 فقاَل حيبِ بها إىل أصحابِه رضواُن هللا عليهم وهو حيثُّهم على اجلهاد:

  ؟أاَل هل ُمشمِ ر  للجنَّةِ "
   ، خطَر هلانََّة ال فإنَّ اجل

   ،هي وربِ  الكعبِة نور  يتألألُ 
   ،ورحيانة  ُتتزُّ 

  ،وقصر  َمشيد  
  ،وهَنَر  ُمطَّرد  

   ،وفاكهة  كثرية  نضيجة  
   ، وزوجة  َحسناءُ مجيلة  

  ،قاٍم أبًداوُحَلل  كثرية  يف مُ 
   ،يف َحْبٍة وَنْضرةٍ 

   ،يف داٍر عاليةٍ 
   ". سليمٍة هبيَّةٍ 

   .اي رسوَل هللاشمِ روَن هلا قالوا: حنُن امل
   ".هللا  شاءَ قولوا: إْن "قال: 

 . اجلهاَد وحضَّ عليه مثَّ ذكرَ 
 (،  7381روى احلديَث ابُن حب اَن يف صحيحه )

 وصححُه الشيخ شعيب األرانؤوط. 



81 
 

 
 الذين ينفقون أمواهلم يف اجلهاِد ينبغي أن يُنظَر إليهم نظرَة إكباٍر وإجالل،  •

 دين أنفسهم،ًة وأجرًا عن اجملاهفهم ال يقلُّون مكان
 يبذلون أرواَحهم يف سبيِل دينهم، الذين 

 فقد ساَوى القرآُن الكرمُي بني أجريهما يف اجلهاد، 
 وهو اجلنة، 

 كما يف قولِه سبحانه: 
 { ِإنَّ اَّللََّ اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم أبَِنَّ هَلُُم اجْلَنَّةَ }

 ، 111 لتوبة:سورة ا
 منها:  88ويف اآليِة 

 ُهُم ِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا أِبَْمَواهِلِْم َوأَنـُْفِسِهْم َوأُولَِئَك هَلُُم اخلَْرْيَاُت َوأُولَِئكَ َلكِ }
 {.اْلُمْفِلُحونَ 

 وذلك أن آلَة اجلهاِد اليت يشرتيها اجملاهُد مبالِه للجيِش اإلسالمي،
 ابلعدوِ  وُتضعفه،ُك تفت

 املسلمني،وُتسهُم يف نصِر 
 وقد تكوُن آالٍت ضخمًة ودقيقًة ذاَت قيمٍة ماليٍة كبرية،

 كما هو احلاُل يف عصران، 
 وال بدَّ منها يف احلرِب يف مقابِل ترسانِة العدوِ  احلربيِة القوية،

 اء.. كما حيتاُج اجملاهدون إىل مؤنة.. وأطباء.. مع رعايِة أَُسِر الشهد
 اجملاهدون أبمواهلم، وهو ما يسهُم فيه 

 جزاهم هللا عن املسلمني خرَي اجلزاء،
 وأاثهبم على ذلك جناِت عدن، 

 وابرَك يف أمواهلم وذرايُتم. 
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 احلب  
 

 من افتنَت بشيٍء التصَق به قلبُه ومجدْت عليه عينه،  •
 واقتصَر عليه ومل يَر غريه، 

 ومل يُِفْدُه كالم  ابلتحوِل عنه،
 الشيَء يُعمي وُيصم .بَُّك قيل: حولذلك 

 
 عرفُت عاشًقا لفتاٍة هائًما حببِ ها ال تكاُد َتقعُد به األرُض لكَلفِه هبا،  •

 وهي ال حتبه، 
 وعرفُت حمُِبًَّة عاشقًة لفىًت تقوُل فيه ويف حبِ ها له كلماٍت وأشعارًا ال أعرُف نطَق مبثلها إنس! 

 وهو ال حيبُّها وال يريدها. 
 اآلخر. أيٌّ منهما  ومل يتزوَّجْ 

 
 اثناِن ال ينتهي العجُب منهما:  •

 !  حمبٌّ َكِلف  هائم  على وجهِه ال يَرى إال ما حيب 
َة الِغَن فهو يف طلِب املاِل صباَح مساء،  وطالُب ماٍل ذاَق لذَّ

 وكأنه خيلُد وال ميوت!
 

 احلسنات والسيئات
 

 املؤمُن تدفعُه احلسنُة إىل حسنٍة أخرى؛  •
 اإلمياِن والطاعة،َة ألنه يعيُش حيا

 وغريُه تدفعُه املعصيُة إىل معصيٍة أخرى؛ 
 ألن حياتَُه يف الفساِد واملعصية،
ْت احلياة،   فإذا تغريََّ االجتاُه تغريَّ
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ْت املواقف،  وتغريَّ
 وتغريََّ العمل.

 
 إذا قال حمسن  ثريٌّ لفقري: •

 سأردُّ كلَّ ديوِنَك وأستبدُل هبا ذهًبا لك، 
 فكم يفرح؟!

 رَُح العبُد إذا اتَب إىل ربَّه، فيكذلك 
 فبدََّل هللا كلَّ سيِ ئاتِه إىل حسنات!

 
 احلق والباطل 

 
 ارجْع إىل احلقِ  وال تتلكأ فإنه خري  لك،  •

 فإن الرجوَع إىل احلقِ  منحة  وهداية  من ربِ َك إليك،
 ودليل  على التزامك،

 ورفع  لدرجاتك، 
 وحطٌّ لسيِ ئاتك. 

 
 نة(، ى )البي ِ يقوُم عل منهُج املؤمِن  •

 أي: احلجَِّة والدليل، 
 ليبَقى سنًدا للحق،

 داالًّ عليه،
 عويًصا على الباطل،

 رافًضا له، 
 ال يغرتُّ وال خُيدَع،

 وال يتَّبُع كلَّ انعق،
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 فهو دائُم التفكرِي ابلدليِل والبهان،
 إذا مسَع وإذا قال.

 
 التعصُب يكوُن حمموًدا ويكوُن مذموًما. •

 مود،للحقِ  حمفالتعصُب 
 ويعين التمسَك به واحلرَص عليه واالنتصاَر له، 

 والتعصُب للباطِل مذموم،
 ويعين التشبَُّث به ومناصرَته.

 
 ال حياَد عند املسلم، •

 ابملعَن اللغويِ  املعاصِر لكلمِة )احلياد(، 
 إمنا رأيُه يُداُر حيُث داَر احلق،

 وحيُث قاَل هللا ورسوله، 
 بني احلقِ  والباطل،  وحيرُم عليه أن يقُف حمايًدا  

 وبني الوالِء والباء،
 وبني احلالِل واحلرام،

واملوضوعيُة والعلميُة وما إليها من املصطلحاِت ال تسيطُر عليه مناهُجها اليت وضعها  
 الغربيون،

 بل يسيطُر عليه االت ِباُع التامِ  للنصِ  املقدَّس،
 تاِب هللا العظيم،واالنتصاُر الكامُل لك

 رمِي الصحيحة، بيِ ِه الكولسنِ ِة ن
 وألقيسِة واجتهاداِت علماِء اإلسالِم املتفِق عليها. 

 وقد يضطرُّ للحياِد يف اآلايِت واألحاديِث املشكلة،
 فيقف،

 ويف الفنِت العويصة،
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 اليت ال يظهُر له فيها احلقُّ من الباطل.
 

 مع أن احلقَّ واضح،  •
 وفيه سطوع، عليه نور  

 من قبِل أهِل الباطل،إال أنُه يُطَمُس كثريًا 
 حىت ال ُيكاُد يـَُرى، 

 أو يـَُرى مشوًَّها.
 ومع أن الباطَل ابطل، 

 وعليه السواُد وفيه الظالم،
لونُه وحيتفون به حىت َيظهَر يف صورِة احلق ،  إال أن أهَلُه جيمِ 

 لرُيَى مشتًهى ومرغواًب فيه. 
 املرُء كم هو مطلوب  منه العلُم واحلذر،فْلَيعَلِم 
 قَّ من الباطل،رَف احلحىت يع

 ويفر َِق بينهما، 
 وال ينخدع.

 
 من جترََّد للحقِ  أُوذَي من أهِل الباطل، •

 ومن انتصَر للباطِل لوِحَق من أهِل احلق،
 فاحلياُة معركة  ال تنتهي، 

 بني أهِل احلِق وأهِل الباطل.
 

×××     ×××     ××× 
 

 كانِت احلقيقُة إذا ظهرْت َسطعت، •
 كلُّ اخلفافيش،   واختفْت بظهورها



86 
 

 أما يف يومنا، 
 فهي إن ظهرْت أو مل تظهر،

 بَدِت اخلفافيُش وحلَّقْت فوق رؤوسنا غصًبا عنا، 
 ومل يهمَّها ضوُء احلقيقة،

 وال هي استحيْت من لوِن الباطِل ورائحتِه الكريهة،
 احلقِ  هلا!!ومل تتأثَـّْر بذمِ  أهِل  

 
 طل،هل تعلُم أن هناَك من يعرُف احلقَّ من البا •

 لكنُه يتجنَُّب طريَق احلقِ  قصًدا،
 ويقصُد الباطَل وهو يعرُف أنه ابطل، 

 فيتَّبعُه ويفضِ لُه على احلق ؟
 يقوُل ربُّنا سبحانُه عن أمثاِل هؤالء املستكبين:

ُوَن يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِ  }  َسَأْصِرُف َعْن َآاَييتَ الَِّذيَن يـََتَكبَّ
 ْؤِمُنوا هِبَا  لَّ َآيٍَة اَل يُـ َوِإْن يـََرْوا كُ 

 َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل الرُّْشِد اَل يـَتَِّخُذوُه َسِبياًل  
 َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل اْلَغيِ  يـَتَِّخُذوُه َسِبياًل  

َها َغاِفِلنيَ َذِلَك  بُوا ِبَِاَيتَِنا وََكانُوا َعنـْ ُْم َكذَّ  {أبَِهنَّ
 .  146سورة األعراف: 
 ،أهواَءهم وشهواُِتم اطَل ألنه يوافقُ لقد اتَّبعوا الب

 وتركوا احلقَّ ألنه ال يليبِ  هلم تلك الشهوات.
 

 احلالل واحلرام
 

 وخفت،إذا اقرتبْت منَك الناُر فجأًة َوثـَْبَت وابتعدَت  •
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 وكذلك املؤمُن إذا فوجئ حبراٍم يقرتُب منه،
 كمن ُقدِ مْت له كأُس مخر، 

 أو دخلْت عليه امرأة  يف خلوة، 
 ع،فيفز 

 وقد يهرُب إذا مل جيْد مفرًّا من اهلروب.
 ونعمِت الشجاعُة اهلروُب يومئذ!

 
 إن هللا حيبُّ اخلرَي لعباده،  •

 فيحر ُِم عليهم اخلبائَث حىت ال يتضرَّروا،
 كنَّ الكثرَي منهم خيالُف أمره،ول

 فيشربون ما ُيسكر،
 ويرتكبون ما حَيرم، 
 ،  وأيكلون ما َيضر 

 أثِر ذلك، فإذا مرضوا أو ماتوا من
 مث حوسبوا عليه، 

 فال يلوموا إال أنفسهم.
 

 يف الغرِب كم يتعاَطون احملرَّمات؟ •
 هذا ألهنم ال يَدينون بديٍن لَيقفوا عند أحكامه، 

،وكلُّ حراٍم   مضر 
 ُعرَِفْت ِحكمتُه أم مل تُعَرف، 

 واملسلمون لو مل يَنَههم دينهم عن احلراِم لكانوا مثَل الغربيني،
 م مثَلهم.هم وجمتمعاُتِ وآلَذوا أنفسَ 

 
 عدُم معرفِة أحكاِم الشرِع يف القضااي الراهنِة واملسائِل املهمِة والنوازِل الفقهية،  •
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 يدلُّ على تراٍخ فكريٍ  غرِي حممود،
 ضعٍف يف اإلميان؛ و 

 ألن األمَر يتعلَُّق ابحلالِل واحلرام،
 ومبتابعِة اإلسالِم أو القواننِي الوضعية، 

 غرُي مهتمٍ  بدينه. لك دلَّ على أنه فمن مل يهتمَّ بذ
 

 احلياة واملوت 
 

 احلياُة ضدُّ املوت،  •
 وهناك أحياء  ال يؤث ِرون يف احلياة، 

 واحلقل،وال تزيُد حركاُتم بني البيِت 
 أو الكرسي واألرشيف، 

 وآخرون ال يعرفون معَن العمِل أصاًل، 
 وميضون حياُتم يف التطفِل على آخرين،

 مة،وغريهم يؤثِرون السال
 فال يتعرَّضون للبشر، 

 ال أمرًا خبري،
 ،  وال هنًيا عن شر 

 فال تعجْب إذا رأيَت أموااًت ميشون بني أحياء! 
 

 املوُت ال يرتُك راحًة ألحد،  •
 وهذا الغينُّ الذي بََن إمباطوريًة من املال،  

 إذا خال بنفسه،  
 تفكََّر يف كلِ  هذا الذي مجَعُه يف حياته،  

 وأمَضى معه عمره، 
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 وعندما ميوُت ال يبَقى له منه شيء!  
 كيف أيخذُه املوُت بعد كلِ  هذا التعِب والتقلُِّب يف الغَن والرتف،   :فيتحسَّرُ 

 ينغِ ُص عليه حياته! ف
 ولو اعتَب من املوِت ألنفَق الكثرَي من مالِه يف وجوِه اخلري،

 ليلَقى نعيًما أفضل،
 وغًَن ال موَت معه.

 
×××     ×××     ××× 

 
 غروهبا؟ أرأيَت الشمَس كيف يتغريَُّ لوهنا إذا دان  •

 فتحمرُّ خجلة، 
 أو تصفرُّ كامليتِة بعد أن كانت وض اءًة مشرقة؟

 أرأيَت كيف ينتشُر الظالُم إذا غابت؟
 كذلك أنَت أيها اإلنسان، 

 يتغريَُّ لوُنَك قُبيَل موتك،
 وتود ُِع احلياَة املضيئة،  

 وتدخُل يف حفرٍة مظلمة،
 ال هواء. فيها و  ال نورَ 

 
 ُة املرء، هللا أعلُم كيف تكوُن خامت •

 لكنَّ العارفني يذكرون أهنا تكوُن على غالِب ما كانت عليه أحواله، 
 فإذا كان صاحَب عبادٍة وتقَوى حُسنْت خامتته، 
 وإذا غلبْت عليه الغفلُة واملعصيُة ساءْت خامتته، 
 ومن اتَب وقبَل هللا توبَتُه حُسنْت خامتتُه كذلك، 

 إن شاَء هللا. 
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 يف املسجد، •
 الصالِة على امليت، قُبيَل 

 لو نظرَت إىل وجوِه أهلِه ومعارفه،  
 لرأيَت مسًة واحدًة جتمعهم، 

 هي الصمُت والتفكري،
 إهنم يتذكَّرون أبرَز صفاِت ميتهم،

 وأفضَل أعماله، 
 وأهمَّ إجنازاته،  
 وعالقتهم معه،

 ويضعون نقطًة يف آخِر حمط اِت حياته، 
  أمرِه يف احلياِة الدنيا، ايةِ من هن

 يتفكَّرون يف حالِه وهو جثَّة  هامدة  أمامهم، مث 
 وماذا عسى أن يالقيه؟ 

 
 إذا أردَت أن تعرَف طعَم املوِت فانظْر إىل ميٍت أمامك، •

 وإذا أردَت أن تستشعَر اآلخرَة فتجوَّْل يف مقبة،
 فإن القَب أوُل خطواِتَك إليها. 

 
 يت: األحياُء يقولون للم •

 ماذا تفعُل اآلن،
 يُفَعُل بك؟أو ماذا 

؟   فما يقوُل األمواُت للحي 
 رمبا لساُن حاهلم يقول: 

 ال تغرتَّ ابلدنيا، 
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 وال تظننَّ أنك ستخلُد فيها،
 فلم خيلْد فيها أحد  من قبلك،

 اعمْل صاحلًا وازَدد، 
 فإن احلساَب حق،

 وإن سلعَة هللا لغالية، 
 نِب الرمحة، وأنت ال تعلُم هل ستكوُن يف جا

 العذاب،أم يف جانِب 
 وحالُنا أننا ننتظُر يف كلِ  يوٍم أن تصلنا حسنة  من أهلنا أو أحبابنا. 

 
 اخلالف

 
 ينظُر املسلُم إىل اخلالفاِت اليت حوَله،  •

 والتناقضاِت اليت تبثُّ يف وسائِل اإلعالم،
 واآلراِء والتأويالِت املتباينِة يف مسألٍة واحدة، 

 خر،  بعضها دون اآلوهو يفهُم حقيقةَ 
 وقد يدخُل فيها بدوِن علم،

 ومل يَر منها شيًئا،  
 ومل يسمْع من أصحاِب الشأِن أمرًا،

 وال يهمُُّه إن أخطأ!! 
 وليس األمُر كذلك يف اإلسالم،

 فشأُن املسلِم مع األخباِر واحلوادِث غرُي شأِن الكافِر واملنافِق الذي ال مبدأ له، 
  يعلم،فال خيوُض املسلُم فيما ال

 يرجِ ُح بدوِن دليل، وال 
 وحادثُة اإلفِك ينبغي أن تكوَن حاضرًة يف أذهان املسلمني،
 ولتكْن توجيهاُت القرآِن الكرمِي هلم فيها ماثلًة أماَم أعينهم، 
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 ودستورًا يف حياُتم االجتماعية واإلعالمية.
 ن علم، دينيٍة بدو ومن جهٍة أخرى قد ال يرى بعُض املسلمني حرًجا يف الدخوِل يف خالفاتٍ 

 بل يضحكون من أموٍر خالفية، 
 ويستهزؤون ببعِض األقوال،

 وخيتارون منها ويرجِ حون بدوِن علٍم وال خشية،
 وكأهنم ال حياَسبون وال يعاقَبون! 

 
 إذا أفَضى اخلالُف يف العلِم إىل شحناَء فال حُيَمُد أهله،   •

 فليس العلُم هو الذي يُبَغض، 
 املفيد، أعين الشرعيَّ منه و 

 ه األسلوب، ولكن
 أو سوُء الفهم،  

 أو سوُء التطبيق،  
 الذي يُفضي إىل اخلالِف املذموم.

 
 اخليانة واخلونة 

 
 هل تتصوَُّر أن يدعَو بعُض الناِس إىل أمٍر ال يؤمنون به، •

 وقد يتفانون يف ذلك؟
 نعم،

 إهنم الذين يبيعون دينهم ومبدأهم يف مقابِل املاِل واملنصب!
 إليه آخرون من غرِي ملَّتهم ألهنم يساندوهنم،   ما يدعوويدعون إىل

 إهنم شرُّ الناس، 
 فهم مستعدون حىت لبيِع أوطاهنم، 
 مقابَل منصٍب أو ماٍل أو شهوة، 



93 
 

 فالعقيدُة واملبدأُ أغلى من الوطِن ومن الروح،
 ومع ذلك يبيعونه، 

 يتخلَّون عنه ويُهدرونه، 
 إهنم خونة  جبناء، 

 ة.م وال ذمَّ ال إلَّ هل
 وقد ال يُعَرفون إال بعد أن يرتبَّعوا على مناصَب سياسيٍة وقياديٍة كبريٍة جدًّا،  

 ال يُزعَزعون عنها بسهولة، 
 ألهنم كانوا متلونني خبثاء، 

 أمضوا حياُتم يف الرايِء والنفاِق والذلِ  والرشاوي وتنفيِذ مهماٍت مشبوهة،
 حىت يصلوا إىل تلك املناصب،

 ِن والوطن،داِء الديأهداَف أعلينفِ ذوا 
 الذين أسهموا يف إيصاهلم إىل احلكم.

 فليكِن املسلُم على حذر،
 فقد كثَر أمثاُل هؤالء املفسدين،

 ومترَّنوا على اخلداِع واحليلِة والنفاق... 
 

 اخلري والشر
 

 صنف  من الناِس سلبيون،   •
 نفوُسهم شحيحة،  

 لو عصرُتا ملا حلبَت منها سوى قطراٍت من اخلري، 
 ها تسوِ ُد صفحات،  كنول

 وتزرُع الشرَّ يف مناطق،  
 وتبثُّ السمَّ يف أفئدِة الناس.  

 أولئك شرُّهم. 
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 َمن تطريََّ من اخلري، •

،  وتبشََّش للشر 
 فإن الشيطاَن ملهمه، 
 وقد عشََّش يف قلبه،

 خريًا انفًذا، فليطرْدُه أواًل لريَى اخلرَي 
 والشرَّ شرًّا مطروًدا.

 
 الدعاء والذكر 

 
  حبديثني شريفني:كري  تذ  •

 يف صحيِح البخاريِ  من حديِث أنٍس رضي هللا عنه: 
 دعاِء النيبِ  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:   كان أكثرُ 

 ". اللهم ربَّنا آتِنا يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرِة حسنًة وِقنا عذاَب النار"
  عنها: سنِن الرتمذي إبسناٍد حسٍن أو صحيح، من حديِث أم سَلمَة رضي هللاويف 

 ]صلى هللا عليه وسلم[: كاَن َأْكثُر دعائِِه 
 ".قليب على ديِنك  اي مقلِ َب القلوِب ثبِ تْ "
 

 إذا ضاقْت بَك السبُل فقل:   •
  ،{اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإين ِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ }

 فإن هللا تعاىل يقوُل يف اآليِة التاليِة منها: 
َناُه ِمَن اْلَغمِ  وََكَذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِننيَ َنا َلُه فَاْسَتَجبْـ }  {َوجَنَّيـْ

 . 88-87سورة األنبياء:
 

 ما بني اخلُطبتني يوَم اجلمعة من األوقاِت اليت يستجاُب فيها الدعاء،  •
 وهو وقت  قصري  جدًّا،
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  يف اجلمعِة سوى هذه املرَّة، وال يتكرَّرُ 
 ل ذلك،واحلريُص حيضِ ُر ما يدعو به قب

 حىت ال يتشتََّت فكره، 
 وخشيَة أن ميضَي هذا الوقُت الثمنُي وهو مرتدِ د، 

 أو ينَسى أن يدعَو لشأٍن مهمٍ  عنده. 
 

 هناَك جمال  واسع  أن تدعو،  •
 وتستغرَق يف الدعاء،

 إذا قرأَت هاتني اآليتني العظيمتني:  
  {هللاُ َواِسع  َعِليم  ُقْل ِإنَّ الَفْضَل بَِيِد هللِا يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء وَ }
  {خَيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمْن َيَشاُء َوهللاُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ }

   .74 -73 آل عمران:سورة 
 فاألمور كلُّها بيدِه سبحانه، 

 ضِل واملنَّة، وهو صاحُب الف
 والكرِم الواسع، 
 والنِ عِم العظيمة، 

 يُعطيها َمن يشاء،  
 ومينُعها َمن يشاء،

  ِمن فضلِه العميم، هللاَ فاسألِ 
 وإحسانِه الكبري، 

 فإنَّ رمحَتُه وِسَعْت كلَّ شيء.
 

 أيها املسلم، •
 ادُع هللا تعاىَل أن جيعلَك من عبادِه املتقني، 

 فرقااًن تفر ُِق به بني احلقِ  والباطل، وأن جيعَل لَك 
 وأن يغفَر لك ذنوبك،
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 فإنه ذو الفضِل العظيم.
 يقوُل سبحانه: 

ُذو   َن َآَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اَّللََّ جَيَْعْل َلُكْم فـُْرقَااًن َوُيَكفِ ْر َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواَّللَُّ ا الَِّذياَي أَيُـّهَ }
 {اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ 

 . 29سورة األنفال: 
 

 إذا اكتشفَت أن عندَك ُخلًقا سيًئا،   •
 وصاَر كالطبِع فيك،  
 ِع عنه،  وال تقدُر على اإلقال

 فادُع هبذا الدعاء،  
 فإنه خيفَُّف عنَك إن شاَء هللا: 

   ،اللهمَّ اهدين ألحسِن األعماِل وأحسِن األخالق"
  ،هدي ألحسِنها إال أنتال يَ 

   ، األعماِل وسيِ َئ األخالقوِقين سيِ ئَ 
 ". َئها إال أنتِقي سي ِ ال يَ 

 وهذا حديث  شريف  إسنادُه صحيح.  
 (. 7/770)السلسلة الصحيحة 

 
 اللهم ال هدايَة إال منَك فاهدان، •

 وال مغيَث لنا إال أنَت فأغثنا، 
 وال توفيَق إال منَك فوفِ قنا،

 وال حوَل وال قوَة إال بَك فقوِ ان، 
 لنا إال بَك فأغننا، وال غََن 

 وال عزََّة لنا إال بَك فأعزَّان، 
 وال يتوُب على العباِد إال أنَت فتْب علينا،

 اغفْر لنا،وَب إال أنَت فوال يغفُر الذن
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 وال ننتظُر الرمحَة إال منَك فارمحنا. 
 

 استودِع هللَا يف كلِ  يوم:  •
 دينَك ونفسَك ومالَك وأهلَك وأوالدَك وخواتيَم عملك،

 ومجيَع ما أنعَم هللا به عليك،
 فإن ودائَعُه سبحانَُه ال َتضيع،

 يقوُل عليه الصالُة والسالم:
 يًئا حفظه"."إن هللاَ إذا اسُتودَِع ش

 (. 1708صحيح اجلامع الصغري )
 

 اللهم اغفْر لنا ما اقرتفنا من ذنوٍب يف السنة الفائتة،  •
 وتقبَّْل منا ما وفَّقتنا فيها من طاعة، 

 يف السنِة اجلديدِة إىل ما حتبُّ ترَضى،  ووفِ قنا
ْر لنا أعماالً جليلًة خندُم هبا كتابَك ودينك،  ويسِ 

 لإلسالِم واملسلمني.واجعلها سنَة نصٍر وعزٍ  
 اللهم إان نسأُلَك خرَي السنِة اجلديدِة وخرَي ما بعدها، 

 ونعوُذ بَك من شرِ  السنِة اجلديدِة وشرِ  ما بعدها. 
 

قال هللا تعاىَل حااثًّ عباَدُه املؤمنني على الصالِة والسالِم على نبيِ ِه حممٍد صلَّى هللا عليه  •
 وعلى آلِه وسلَّم:

 َتْسِليًما{. َصلُّوَن َعَلى النَّيبِ  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َماَلِئَكَتُه يُ }ِإنَّ اَّللََّ وَ 
 

×××     ×××     ××× 
 

 راحُة القلِب يف استمراِر نبضِه وليس يف توقفه،  •
 فال حياَة له إال ابحلركة، 
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 فإذا اسرتاَح مات.
 هللا،  وال حياَة له كذلك إال بذكرِ 

 فإذا خال من ذكرِه خرَب أو مرض، 
 وكان ميًتا يف عرِف الشرع. 

 
 عن مسرة بن ُجندب قال: •

 لَّى هللا عليه وسلَّم:  قاَل رسوُل هللا ص
 أحبُّ الكالِم إىل هللِا أربع : "

 سبحاَن هللِا،  
 واحلمُد هلِل،  

 إال هللاُ،   وال إلهَ 
 وهللاُ أكُب.  

 ". أبيِ هنَّ بدأتَ  ضرُّكَ ال يَ 
 (. 2137صحيح مسلم )

 
 املعوِ ذاتِن أمُرمها عظيم  عند املسلم، •

 ومواقَف عديدة،ال يستغين عن قراءُتما يف أحواٍل 
 وَلمَّا أُنزلتا على رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: 

 "أمل تَر آايٍت أُنزَِلِت الليلَة مل يـَُر مثُلهنَّ قطُّ:  
 ُذ بربِ  الناس". ُقْل أعوُد بربِ  الفلق، وُقْل أعو 

 (. 814صحيح مسلم )
 : وقاَل عليه الصالُة والسالم

 "اي ُعقبَة بَن عامر،  
 لن َتقرأَ سوَرًة أحبَّ إىل هللِا وال أبلَغ عنَدُه ِمن أْن َتقرأَ ﴿ُقْل أَُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق﴾،   إنَّكَ 

 فإِن اسَتطعَت أْن ال َتفوَتَك يف صالٍة فافعل".  
 ان. حبَّ  صحيح. واللَّفُظ البنِ  إبسنادٍ  يف صحيحه، وأمحد، واحلاكمُ  انَ بَّ حِ  ابنُ  خرجهُ أ
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 أمخاًسا أبسداس،بدَل أن تضرَب  •

 أو تنفعَل وتقوَل آخ،
 فقل: إان هلل وإان إليه راجعون، 

 وقل: ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العليِ  العظيم،
 وبدَل أن تقوَل لصاحبك: نصُف األلِف مخسمائة، 

 اي أخي، فقل: اصْب 
 واذكِر هللا،

 وعوَّضَك هللاُ خريًا... 
 

 الدعوة 
 

 ودستوُرَك القرآن،ال تقْل كيف أعمُل  •
 وال تقْل ماذا أعمُل وديُنَك اإلسالم،

 وال تقْل ملن أعمُل وإخواُنَك املسلمون يف كلِ  مكان،
 وال تقْل إىل مىت أعمُل ومسؤوليُتَك ال تنتهي يف احلياِة وأنت حيٌّ قادر. 

 
 فََّك للشمِس ملا خبلْت عليَك ابلنوِر واحلرارة؛ طَت كلو بس  •

 ألن هذه وظيفتها، 
 سلُم كذلك ال يبخُل على الناِس ببياِن ديِن اإلسالِم هلم،وامل

 فهذا ما يُرجَتى من املسلِم احلق ،
 ودينُنا شاهد  على مجيِع األدايِن وامللل، 

 ألنه وحَدُه الديُن احلق، 
 ِم فمن يبيِ نُه هلم؟ وإذا مل يبيِ نُه أهُل اإلسال

 
 

 حدود، تفكرُي املسلِم بواقِع دينِه ومستقبلِه ليس له  •
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 فهو دائُم التفكرِي بعزَِّة الديِن وُسبِل نشره،
 وكيفيِة إقناِع الناِس بعقيدتِه ونظامه.

 
 الدعوُة ابلكلمِة القصرية،  •

 واألجوبِة الوجيزة، 
 هي إحدى أساليِب الدعوة،

 ُب املدعوُّ ذلك،وأييت التفصيُل عندما َيطل 
 ويكوُن االنتباُه هنا أكثر، 

 والتشويُق أبرز،
 والتأثرُي آكد،

 واالستجابُة أكثَر توقًعا. 
 

أمَر هللا تعاىَل نبيَُّه حممًدا صلَّى هللا عليه وسلَّم إذا ضاَق صدرُه مبا يقوُل الناُس فيه ويف  •
 اإلسالم،

 من استهزاٍء وكلماِت شرك، 
 أن يلجأ إليه سبحانه، 

 ُه وحَيمَدُه وَيسجَد له،حَ فيسب ِ 
 املشركوَن من شرٍك ونقٍص وَعيب. قوُل فيهعم ا ي وينز َِههُ 

 وأن يبَقى على الطاعِة والعبادِة حىت آخِر حياته، 
 كما يف اآلايِت الثالِث األخريِة من سورِة احِلجر:

   ، {َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك مبَا يـَُقوُلونَ }
 {،السَّاِجِدينَ ِد َربِ َك وَُكن مِ َن  حِبَمْ َفَسبِ حْ }
 {.َواْعُبْد َربََّك َحىتَّ أَيْتَِيَك اْلَيِقنيُ }

 واملسلُم يستفيُد من التوجيهاِت اإلهلية،  
 ومن اإلرشاداِت النبوية.. 
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 لقيُت أًذى وصدًّا كبريًا من الناِس يف شبايب، •

 وعانيُت من استهزائهم وحتقريهم،
 وعقيديت، ليثنوين عن مبدأي

 سجَّلُت الشريعَة يف البلدة، فقد كنُت الوحيَد الذي
 وكانوا يقولون يل من بني ما يقولون: 

 ملاذا لسَت مثَل الناس؟ 
 ملاذا ال تكوُن مثَل فالٍن وفالن؟

 ملاذا ال تنظُر إىل النساِء وال تبادهلنَّ احلديث؟ 
 كلِ  شيء!  وكان شأهَنم االختالُط والسهُر والرقُص واجلدُل واخلوُض يف

 عاَلمهم، وكنُت يف عاملٍَ غريِ 
 فكانوا يتهمونين ابحلمِق واجلنوِن واالنعزاليِة والتزمُِّت يف الديِن وما إىل ذلك.

 ومع أنين كنُت أأتملَُّ وأغتمُّ من كالمهم،
 إال أنين كنُت أشعُر بسعادٍة غامرٍة يف داخلي،

  عنهم، ه وسلََّم وصحابتِه رضَي هللابرسوِل هللا صلَّى هللا علي ملا أذكُر من التأسِ ي
 فما كنُت أزداُد إال عزًما وثبااًت على ديين بفضِل هللا. 

 وهللا أعلُم حبايل وحاهلم اليوم.
 

 دفع مطاعن وشبهات عن اإلسالم
 

 ما الذي حيمُلَك على أن تتكلَم يف ديِن هللا بغرِي علم، •
 عامٍل ومل تدرْس يف جامعة،  وتفسِ َر وحتكَم وأنت مل تقرأ علىوأن تُثبَت وتنفَي 

 مث تطلَع على الناِس بكالٍم فجٍ  وأفكاٍر خليطة، 
 وتقوَل إنه احلقُّ دون كلِ  ما يقولُه أهُل التخصِص من علماِء الدين؟

 إنه حاُل أعداِء اإلسالم، 
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 وساَر على درهبم،من العلمانيني واحلداثيني والليباليني ومن شايعهم وقلَّدهم 
 ولسوف ُيسألون،

 فاملَلُك يكتُب عنهم كلَّ ما يقولون. 
 

 من رأيَتُه يَقذُف قلبُه كلماِت شكٍ  عنيفة، •
 وألفاظًا قاسيًة فيها شدَّة  وفظاظة  ورعونة، 

 وهو ال حيسُب هلا حسااًب، 
 وال يهمُُّه أين تقع،
 يف جنٍة أو يف انر، 

 وتُغضُب هللا أم ال تُغضبه،
 فاعلْم أنه ممن قَسْت قلوهبم،

 ى حرف، وإميانُه عل 
 وال خيَشى هللا فيما يقول. 

 
 التصدِ ي للدج الني والكذابني واملفرتين ال بدَّ منه،  •

 فإن أكاذيبهم وخدَعهم تنطلي على العامَّة،
 بل على بعِض املفكرين واألساتذِة الكبار، 

 وحىت الوزراء! 
 حممد طه( وشهاداُتم،وانظْر إىل أصناٍف من أتباِع )حممود 

 ابلسودان،  الذي ادََّعى النبوةَ 
 واقرأ اتريخ البهائيني وأتباَع )البهاء( يف ضالله، 

 من أدعياَء وممسوخني يف مناصَب ودرجات، 
 وأكُب من ذلك من جترََّد لالنضماِم إىل صفوِف الشياطني،

 متَّبعني رئيسهم إبليَس اللعني،
 قصيمي(، عوا عن الشيطاِن بكلِ  حرارٍة )عبدهللا الومن الكتَّاب املعروفني الذين داف
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 املعروِف إبحلاده، 
 مع ُتجٍُّم مقذٍع على ذاِت هللا تعاىل وجالله!! 

 أليس هذا كلُُّه مدعاًة للعجب؟
 ومهما يكن، 

 فإن مهمَة الدعاِة واملفكرين املسلمني ومسؤوليتهم تزداُد يوًما بعد يوم، 
 لتكاثِر دعاِة الضالل، 

 م، وكثرِة ضالهل
 وضالِل من شايعهم. 

 
 ضدَّ ديِن هللا، إىل الذين َيظلون يُثريون الشبهاِت  •

 لقد سبقكم أانس  إىل ما تفعلون،
 وهم اآلن حتت الرتاِب يف ُحفٍر من النار، 

 فاعقلوا،
 واعتبوا من األموات،

 وكفُّوا عن هذه الضالالت،
 وعودوا إىل احلق،

 علماِء الدين،ودعوا الكالَم ألهِل التخصِص من 
 ا صاَر إليه َمن قبلكم،فإنكم صائرون إىل م

 وآيلون إىل ما آَل إليه أمرهم،
 وإنكم لَتملؤون بذلك قبوركم انرًا. 

 
 الدنيا واآلخرة 

 
 من كان من إخواِن الدنيا مل يرَض إال ابلطعاِم الشهي ، •

 ساخًنا، فإذا طَِعَم مل تكتمِل شروُط املائدِة عندُه إال إذا شرَب بعدها 
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 نفًَّسا طلَب الفاكهة، فإذا متدَّدْت معدتُه ووجَد مت
 فإذا اسرتخِت املعدُة مثَل جفونِه طلَب النوم،

 فإذا استيقَظ طلَب املثلَّج، 
 وإذا سهَر طلَب املواحلَ وما إليها، 

 وهكذا هم أهُل الدنيا،
 وهذه هي حياُتم، 

 صاروا عبيًدا هلا، 
 ال يهنؤون إال يف نعيمها، 

 عن العيون! ذُكرِت اآلخرُة طاروا من اجملالِس وغابوا فإذا 
 

 الدنيا مسخَّرة  لَك فال تسخِ ْر نفسَك هلا، •
 ال تتعلَّْق هبا، 

 ال تكْن عبًدا هلا، 
 ال جتزْع إذا فاتتَك حالوُتا وشهوُتا، 

 أنَت سيِ ُدها إذا علوَت عليها، 
 وأنَت عبُدها إذا رضخَت هلا. 

 
 أيها املسلم، •
 تناديَك واآلخرُة تناديك،الدنيا 

 وأنَت تعرُفهما، 
 افُر فال يسَمُع سوى صوِت الدنيا؛ أما الك

 ألنه ال يعرُف سواها، 
 فالعقالُء يزدادون عمالً لآلخرِة وال يَنَسون نصيَبهم من الدنيا، 

 ، 32سورة األحقاف: { أُولَِئَك يف َضاَلٍل ُمِبنيٍ أما الكفاُر فـ }
 . 186سورة األعراف: { ْعَمُهونَ يف طُْغَياهِنِْم يَـ } همو 
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ٍض إنَك لو بنيَت على غرِي شروٍط قياسيٍة لكَفى ما عندَك من لو قيَل لصاحِب أر  •

 ماٍل للبناء،
 ولكنُه لن ينفعَك يف املستقبِل البعيد،

 وستحتاُج إىل ترميمِه أو بنائِه من جديٍد بعد عدَِّة سنوات،
أو  المتدَّ عمُر البنياِن ومل حتتْج إىل تكلفٍة أخرى لرتميمِه وإذا بنيَت على مواصفاٍت قياسيٍة 

 إعادِة بنائه، 
 واحملتاُج أو املتسر ُِع قد يوافُق على األوِل بدَل أن يصب،

ُر عاقبَة ما أيتيه يف املستقبل،  فال يقدِ 
 وال يفكَُّر فيه جبد ،

 وال تكوُن له نظرة  بعيدة  إىل األمور،
 ًتا وقَع يف مشكلٍة قادمٍة ابلتأكيد،فإنه إذا استفاَد مؤقَـّ 

 وتكلََّف ضعَف املبلغ.
 وهكذا الذي ال ينظُر إىل مستقبلِه يف اآلخرِة كما ينبغي،

 ويفضِ ُل العيَش براحٍة ورفاهيٍة يف الدنيا الفانية. 
 

 هناك من ال يغفُل عن احلياِة إال عندما ينام،  •
 يريُد أن يعيَش كلَّ حلظاِت الدنيا، 

 ليضحك،
 ، ويربح

 ويشرب،
 ويتلذَّذ،

 ولكنُه عن اآلخرِة غافل.
 حلياة، ولن تطوَل به ا

 سيسكُت رغًما عنه، 
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 ويهمد، 
 لينتقَل من داِر الغروِر إىل داِر احلق .

 

 الرزق 
 

 حيكى أن أحدهم أراَد أن يساعَد أخاُه الفقرَي دون أن يشعَر به،  •
 وملا عرَف أنه سيمرُّ فوق جسٍر صغري،

 أماَمُه ليأخذه، وضَع صرََّة نقوٍد 
 سه:وعندما أراَد الفقرُي أن جيتاَز اجلسَر قال لنف

 سأنظُر كيف ميشي العميان،
 فأغمَض عينيِه حىت جتاوَز تلك الصرَّة!

 

 الرفاهية
 

 يف حياِة السلِف ما يفيُد أن الكثرَي منهم كان يقتصُر على وجبتني من الطعاِم يف اليوم،
 وجبٍة واحدة، ومنهم من كان يقتصُر على 

 ويف عصران استقرَّ الناُس على ثالِث وجبات، 
 ووجباٍت أخرى خفيفة،  من كمالياتٍ عدا ما يكتنفها 

 اليت تشكِ ُل مبجموعها حنَو مخِس وجبات. 
 والسبُب هو حياُة الرتف، 

 كيُز على اإلنفاِق الشخصي، والرت 
 الصرِف اخلريي، وقلَّةُ 

  يف النوم، إضافًة إىل السهراِت الليليِة والتأخرِ 
 مما يتطلَُّب املزيَد من األكالِت املتنوعِة احلجم،

 ِف املهدورة، واملصاري
 مما يدلُّ على النهِم واجلشِع والتعلِق ابلدنيا ولذائذها على حساِب اآلخرة. 
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 التوسيُع على العياِل ال يكوُن يف كلِ  مرة، •

 حىت ال يكوَن هلم عادة، 
 فيتعوَّدوا على ذلك،

 فينَشؤوا على الرتفُِّه والتنعُّم،
 وإذا َفقدوا مرًة نوَع طعاٍم ضجروا،

 معه عصائَر معينًة غضبوا وطاشْت أحالمهم،وإذا مل جيدوا 
 فصاروا بذلك عبيًدا لألطعمِة واألشربة، 

 وليسْت هذه تربيًة صاحلًة لألسرِة املسلمة، 
 ملسؤوليِة يف احلياة، ولن ينشأ أفرادها على أدِب اجلدِ  والعزميِة والشعوِر اب

 مث إذا انبتهم انئبة  جزعوا وبكوا وذلُّوا.
 اخشوشنوا فإن النعَم ال تدوم؟أما ورَد يف األثر: 

 
 العيُد يف اإلسالِم ال يُلَغى، •

 ولو كانت أحواُل بعِض األفراِد أو البالِد غرَي مفرحة، 
 والعيُد أحُد أايِم هللا، 

 ج ،شرَع له أحكاًما كما شرَع للصوِم واحل
 فمن شاَء ابتهَج وتفاعَل مع مظاهِر العيد،

 . ومن شاَء جرَّ أحزانَُه وبقَي على حاله
 اللهمَّ فر ِْج مهَّنا، 
 وأصلْح أحوالَنا، 

 وأهبْج قلوبَنا ابلنصر، 
 وفر ِحنا بفضِلَك وبرمحتك.

 اللهمَّ كْن يف عوِن إخواننا األسرى واملسجونني،
 واملعوزين، واجلرحى واملرضى 
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 وثبِ ْت ُأسوَد الدين، 
 من املرابطني واجملاهدين.

 
 وللطبيعِة اجلميلة، لو ترَك الفنانون التشكيليون أذواقهم لفطرُتم •

 لنجحوا وأبدعوا أكثَر من تقليدهم نظرايٍت حديثًة يف الفن،
 هي أقرُب إىل الفلسفِة منها إىل الفن.ف
 الفنِ  تعقيد  إلبداعه، يف فلسفُ التو 

 وطمس  لطبيعته، 
 وتشويه  جلماله، 

 والتجريُد أسوؤه. 
 

 الرقائقالزهد و 
 
 

 ىل بصدٍق وإخالص، صفاُء النفِس يكوُن ابلتوجِه إىل هللا تعا •
 وقد يكوُن ابعتزاِل الناس، 

 فإذا خالطهم وانكدرْت نفسُه جال ها بذكِر هللا وابالستغفار.
 الناِس صفاَء نفس؛واألو اُب أكثُر 

 ألنه أكثرهم عودًة إىل هللا،
 وال تصفو النفوُس وهي حتمُل حقًدا أو كراهيًة على مسلٍم بدون حق!

 
  إىل ربِ ه، األوَّاُب الذي ُيكِثُر األوبةَ  •

 فيعرتُف بذنبِه ويتوُب إىل هللا بسرعة، 
 ويعوُد إىل هللا مرًة أخرى إذا نسَي أو غفل،  

 ا حزبَُه أمر،ويلجأ إليه سبحانُه كلم
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 ليعرتَف بضعفِه أماَم قوَّته،
 وذل ِِه أماَم قهرِه وعزَّته. 

 
   ِمن عباِد هللا َمن خياُف أن َيكشَف هللا سرتَُه فيفتضَح بني العباد، •

 ولو كان عميَق اإلمياِن النتَهى وخاَف من أن يَفضَحُه هللا على رؤوِس اخلالئِق يوَم القيامة.
 

 جتارتك،كلما توسَّعْت  •
 وتعدَّدْت فروعها،

 تشعَّبْت أعماُلَك أكثر،
 وارتبطَت ابلدنيا وشؤوهنا أكثر،

 ولذلك كان العارفون يتخفَّفون منها، 
 ويزهدون فيها؛ 

م. ألهنم إذا توسَّعوا   فيها أمضوا أوقاُتم معها أكثَر من أوقاُِتم يف طاعِة رهبِ 
 

 هللا تعاىل، تصوَّْر أنَك حُتاَسُب على أعماِلَك بني يدي   •
 ماذا كنَت تتمَنَّ يومئٍذ لو فعلَتُه يف احلياِة الدنيا؟ 

،  إن احلساَب حلق 
 وإنَك حليٌّ تُرجَتى،
 فبادْر وال تسوِ ف، 

 ا، وكْن جادًّا وال تكْن ال مباليً 
 وُتي أ للقاِء هللا تعاىَل، 

 فإنَك ميِ ت، 
 مث ُمبَعث، 
 مث حماَسب. 
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 السعادة
 

 أمضيَتُه يف سعادٍة دون منغِ صات،طاَب يوُمَك يعين 
 والعافيُة أوسُع أبواِب السعادة، 

 أو هي كلُّها، 
 فال سعادَة بدون عافية، 

 ويقوُل رسولنا الكرمُي عليه الصالُة والسالم،
 تُه عند ابن حباَن والبيهقيِ  وغريمها: كما صحَّْت رواي

 ". ُلوا اَّللََّ العافيةفسَ  ، العافيةمل ُتؤَتوا شيًئا بعَد كلمِة اإلخالِص مثَل "
 

 الدنيا عند املسلِم قنطرة  إىل اآلخرة،  •
 وسلَّم  َيصعُد منها إىل حيُث البقاء،

 ولذلك تكوُن هبجُة الدنيا عندُه يف رضا ربِ ه، 
 اب، لَم أن ما هو فيه حالل  ومباح  أو فيه ثو فال يسعُد إال إذا ع

 فالسعادُة عندُه مقرونة  ابلدين،
 وليسْت مقتصرًة على الدنيا.

 
 يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىَل عن السعداِء يوَم القيامة: •

   { نُتْم ُتوَعُدونَ اَل حَيُْزهُنُُم اْلَفزَُع اأْلَْكَبُ َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي كُ }
 ، [103األنبياء: ]سورُة 
 ؛وال يـَُغمُّهم يوُم اهلوِل األكب ال يـَُهمُّهم أي:
م ميُعَطوَن األم ألهنَّ  ن أهِل اجلنَّة، مِ  اَن أبهنَّ

 بذلك،  شِ رُهمِة وتبُة الرَّمحمالئك ُلهمسَتقبتو 
 وتقوُل هلم: هذا يوُم الثَّواِب الذي جُتَزوَن به،  

 به.  ورِكم الذي ُوِعدتُ ر وهذا يوُم س
 )الواضح يف التفسري(. 
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 السفر والغربة

 
 السفُر اجلماعيُّ أفضُل من اإلفرادي، •

 فالغربُة هلا مآٍس وفيها مفاجآت،
 ومن كان مع َصحٍب فكأنه مل يتغرَّب،

 ويتشاورون ويتعاونون..  فهم يتآنسون
 

 السياسة
 

 ِتَك على األمة،اهتماُمَك ابلسياسِة ينبغي أن يكوَن انبًعا من غري  •
 وليس هوايًة وحبًّا يف الكالِم وزايدًة يف التعليق.

 إن متابعتَك ملا جيري ُتوِقُفَك على أحواِل األمِة وما ُيكاُد هلا، 
 نسائها، وعلى من يستهدُف عقوَل شباهبا وتربيَة 

 وديَن أهلها ومستقبَلهم.
 

 السرية النبوية 
 

 هللا عليه وسلم فاقرأ سريته،  إذا أردَت أن ترتَبَّ على رسوِل هللا صلى •
 وتفاعْل معها وكأنَك أحُد أصحابه، 

 واعتْب من دروسها يف كلِ  مرة،
 تذكَّْر وقائعها املؤث ِرة،   

 وتصرفاُتم،وأحواَل املشاركني فيها وحواراُتم 
 واسردها على من شئَت من أهِلَك وأصحابك،

 وقْس عليها األخباَر واألحداَث واملواقَف يف عصرك،
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 كوَن موقُفَك منها ويف ظالهلا، لي
 وتكوَن كأنَك تعيشها.  

 
 إن "فقه السرية" الذي كتَبُه علماُء من هذا العصر،  •

 فيه إرشادات  نبويَّة  قومية، 
 واستنتاجات  سديدة،وفوائُد 

 وتوجيهات  وأحكام  سديدة،
 يستفيُد منها املسلُم يف حياتِه العلميِة والعملية، 

 ئَع عليها،ويقيُس األحداَث والوقا
 ليسرَي على هديها،

 ويكوَن على بصريٍة منها، 
 وأدعو كلَّ مسلٍم لقراءُتا،

 وأان ضامن  أن جيَد فيها اجلديَد املبهَر واملفيد. 
 

 الشخصية
 

 إن التفرَغ للعلِم واألعماِل اخلرييِة واإلصالح،  •
 ال يعين إمهاَل الشخصيِة ونظافَة البدن،  

 الوسيمِة سحرًا وأتثريًا على اآلخرين.فإن للشخصيِة السويِة املتزنِة 
 

 عالقة  ما، •
 تصُل بني وجٍه مكفهرٍ  ومحوضٍة يف النفس. 

 الطبيعيِة بسرعة، والسالمُة يف العودِة إىل اهليئِة 
ًة أطول.  حىت ال تنصبَغ هبا النفُس وتالزمها مدَّ
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 الشيطان 
 

 لشيطاُن يستدرُج ضحيَتُه يف خطوات،ا •
 وليس دفعًة واحدة، 

 يقوُل له "اكفْر" مرًة واحدة، فهو ال 
 ولكْن يثرُي يف نفسِه الشبهاِت ويشكَّك،

 وال يطلُب منه الزان مباشرة، 
 النظِر وتكراره، ولكْن يرغِ بُه يف 

 مث يف احلديِث واللمس،
 مث يرتكُه ليقَع يف احلراِم بنفسه! 

 وهكذا.
 واملؤمُن يعرُف هذا منه، 

 فيقطُع عليه الطريَق من أوله.
 

 الشيطاِن لإلنسان،   من عداوةِ  •
 أنه يتغيَُّظ إذا رأى مسلًما مطمئنًّا هانًئا قائًما بواجبه، 

 ال مييُل مينًة وال يسرة، 
 -وهو جيري منه جمرى الدم  -به فال يزاُل 

 يوسوُس يف نفسه، 
 ويرغِ بُه يف بُنيَّاِت الطريق،

 ويُريه األبيَض واألسوَد وامللوَّن، 
 زعزع،فإذا رآُه قويَّ اإلمياِن ال يت

 ترَكُه ومضى إىل غريه، 
 وإذا رآُه مستمًعا له، 

 مصغًيا إىل نزغاته،
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 مهتمًّا ابقرتاحاته، 
 يُرديه. ضرَب معه صحبًة حىت 

 
 الصحابة رضي هللا عنهم 

 
 الصحابُة رضواُن هللا عليهم مربُّون أكفاء، •

 أساتذُة املسلمني يف كلِ  عصر،
 هللا عليه وسلم،فهم الذين خترَّجوا من مدرسِة رسوِل هللا صلى 

ني هنجه،  ومتمثِ لني آدابه،  وبلَّغوا ديَن اإلسالِم مرتمسِ 
 تربويٌّ ال ينضُب للمسلمني،فسريُتم وفضائلهم منبع  

 وهم أسوتنا بعد رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 وننأى عن خالفاٍت حصلْت بني بعضهم،

 وننساها وال نثريها. 
 

 صلة الرحم
 

 عمة،التوافُق بني األهِل ن •
 وراحة  وسعادة، 

 يف مقابِل ُأَسٍر أهنكتها اخلالفات،
 وقطَّعتها اإلَحُن واملشاحنات،

 خصومٍة وعداوة،فكم من 
 وكم من بغضاَء وقطيعة،

 وكم من خيانٍة وجرمية، 
 وكم من غيبٍة وكيد،

 وكم من حزٍن وكمد!
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 الطاعة
 

 نداُء هللا تعاىل فوق كلِ  نداء، •
 يف األرِض ويف السماء،  

 انداَك ربَُّك أيها املسلُم يف كتابه،  فإذا
 أو على لساِن رسولِه صلى هللا عليه وسلم،  

 فأصِغ إليه وأجب، 
 ،  وقل: لبَّيَك اي رب 

 فإنه أوىَل َمن جُياب،
.  وأكرُم َمن يُلَّبَّ

 
 من جيعُل هذه اآليَة يف قالدٍة ويعلِ قها على ابِب قلبه؟ •

   { فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً َوَمن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد }
   71األحزاب:  سورة 
 نعم،
 ،  لدائمابلنعيِم اهذا املطيُع  ظفرَ لقد 

 جهنم،وُأجرَي ِمَن عذاِب 
 وهو الفوُز العظيُم كما قاَل ربُّنا. 

 
 الوفاُء احلقُّ يكوُن للحق، •

 وهو طاعُة ربِ َك الذي أحسَن إليَك فهداَك لإلميان،  
 هيم،وجعلَك على ملَِّة خليلِه إبرا

  َخلقِه إليه حممٍد صلى هللا عليه وسلم.وديِن خاِت أنبيائِه وأحب ِ 
 

 قال ربُّنا جلَّ ُعالُه يف كتابِه العزيز: •
 َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء  }
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   { َفَسَأْكتـُبـَُها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكـاَة َوالَِّذيَن ُهم ِِباَيتَِنا يـُْؤِمُنونَ 
 [ 156األعراف: رة سو ]

 رمحيت عظيمة  شاملة  عامَّة،  أي: 
 فسأثبُتها لعبادَي املؤمنني،  

 وأخصُّ هبا الذين يبتعدون عن الشِ رِك واملعاصي، 
 وخيافون يوَم احلساب، 

 وخيَشون عقوبَة هللا، 
 ويدفعون زكاَة أمواهِلم للفقراِء واملساكني،  

 ويؤمنون ِبايتِنا كلِ ها. 
 . ( 1/443ري الواضح يف التفس)
 

 املؤمُن ال يتذكُر ربَُّه يف األوقاِت احلرجِة وحدها،  •
 بل هو يذكرُه يف الظروِف اآلمنِة أيًضا،

 عندما يعبدُه يف أوقاٍت ممنهجة،
 يف العمِل والبيت،

،  ويف احلرِ  والقر 
 ويف السفِر واحلضر..

 
 ى بني يديه، سكوُن الليِل يعنُي املؤمَن على عبادِة ربِ ِه واخلشوِع له والنجوَ  •

 وحركُة النهاِر تعينُه على طلِب العلم،
 والرزق،

 واجلهاِد يف سبيِل هللا، 
 فهو عامل  يف رضا ربِ ه، 

 ويف ُتذيِب نفسه،
 ونفِع أمته،
 ليالً وهنارًا. 
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 الطاعُة حتتاُج إىل صب، •

 وبعد الصِب عليها مدًة ُتصبُح سهلًة وحمبَّبة، 
  ال يستغين عنها،  وتصرُي جزًءا من وظيفِة اإلنساِن اليت

 ويؤدِ يها بدون تكلُّف. 
 ورَد عن عابٍد زاهٍد أنه كابَد قياَم الليِل عشرين عاًما،

 مث تلذََّذ هبا عشرين عاًما أخرى.
 

 إذا كنَت تقوُم أبعماٍل دينيٍة ُكرًها، •
 أعين من غرِي رغبة،

 أواًل،فعليَك أن تعاجلَ نفسَك 
 وتعلَم أمهيَة ما تقوُم به وفائدته، 

 لزُمَك ذكُر هللا،وي
 ومعرفُة الثواِب والعقاب،
 وتلزَم الصحبَة الصاحلة، 

 حىت متر َِن نفسَك على حبِ  هللا وطاعته. 
 

 هناك أمور  َتصرُف اإلنساَن عن ذكِر ربَِّه والقياِم بطاعته،  •
 اليت يعيُشها، يعرفها كلُّ شخٍص حبسِب بيئتِه وظروفِه 

 وعليه أن يعاجلَ أمَرُه بعزٍم وصدق،  
 فإذا فعَل ذلك أعانَُه هللا،

 . 2سورة الطالق: { َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا}

 فطاعُة هللا والقياُم ابلواجِب الديينِ  أوىَل وأفضُل من الدنيا وما فيها. 
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 الطبائع 
 

 حادَّة، صنف  من الناِس أمزجتهم   •
 ولكنَّ قلوهَبم طيِ بة،

 فرتاهم ينفعلون بسرعة،
 مون حبدَّة، ويتكلَّ 

 وهم ال حيملون يف ابطنهم شرًّا،
 وال ينوون إيذاَء أحد، 

 هؤالء لو اقرتبَت منهم،
 وصفا اجلوُّ بينَك وبينهم، 

 لرأيَت ابطنهم أفضَل من ظاهرهم،
 ومعاملتهم أفضَل من كالمهم،

 وقلوهبم تنضُح رقَّة.
 

 لِ  جديٍد طعم  خاصٌّ وإقبال،لك •
 لناس، فإذا َقُدَم ملَُّه كثري  من ا
 وأقبلوا على ما استجد ،

 وهكذا فإن اإلنساَن سريُع امللل،
 ولذلك نوََّع هللا له يف األرض.

 
 إذا رأيَت طبعَك خمالًفا، •

 ومزاجَك معاكًسا،
 فتمسَّْك ِبداِب الدين،

 وال ختالْف مجاعَة املسلمني، 
 قريب  من إخواِنَك املسلمني،وسرتى أنك 
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 ولو بعد حني، 
ُب الن  فوس، فالديُن يهذِ 
ُل األمزجة،  ويعدِ 

 طاعًة لربِ  العاملني. 
 

 من الناِس من تكوُن تصرفاُُتم خشنة،  •
 وحركاُُتم طائشة، 

 وكلماُُتم فظَّة،
 فإذا كانت طبيعتهم كذلك وال ينوون هبا شرًّا، 

 فإهنم يُتحمَّلون، 
 خاصَّة. ويُعاَملون معاملًة 

 لكنَّ كثريًا منها يزوُل ابلتدريِب والتمرين، 
 على النفس.والضغِط 

 
 املرأُة عندها قابلية  للتغريُِّ أكثَر من الرجل،  •

 فهي تتكيُف مع اجلوِ  اجلديِد عندما تدقُّ ابَب الزوجية،
 ها صعًبا، وتتواءُم مع طباِع الزوِج ولو كان بعضُ 

 طيُق ذلك،والرجُل ال يُ 
 إال اندرًا وبصعوبة. هُ  طباعَ وال يغريِ ُ 

 املدينِة، كما أن املرأَة تتكيُف مع جوِ  
 وتتعرَُّف احلياَة االجتماعيَة واملتطلباِت بسرعة،

 والرجُل غالًبا ما يكتفي بتعرُِّف عملِه وما يتعلُق به، 
 حىت ميضي وقت  ما.
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 واإلجرام الظلم 
 

 إذا اعتديَت على شخٍص بريء، •
 رسبَتُه وهو يستحقُّ النجاح،كأْن 

 فقد ظلمته، 
 وعاقبُة الظلِم ليسْت هيِ نة،

 ُمَك طواَل عمرَِك حىت ُيسَنَد رأُسَك إىل الرتاب.فقد تالز 
 وقْس على ذلك ظالماٍت أخرى. 

 
 ابتعْد عن اجملرِم ولو مل يكْن لَك شأن  معه،  •

 فإنك إذا كنَت أماَمُه أصبحَت هدفًا له،
 وراءُه فكأنك تتبعه،وإذا كنَت 

 وإذا أحدَث شرًّا كنَت قريًبا منه. 
 

 يفرُح الناس؟ عندما يُزاُح طاغية  أو ميوُت كم •
 لكنَّ املشكلَة أهنم كثر!

 إهنم تالمذُة احملتلِ  البغيض، 
 وانشئُة الغزِو الفكريِ  املنحرف، 

رامِة  والطامعون يف السلطِة ولو كان على حساِب دينهم وشرفهم وعرضهم ووطنهم وك
 شعوهبم!

 وهم املتقدِ مون أو املقدَّمون للحكِم أكثَر من غريهم،
 جهوٍد ُأَخَر لصدِ هم.فال بدَّ من تضافِر 

 
 
 



121 
 

 العبادة 
 

 العبادُة مراتب، •
 أعالها من عبَد هللا ألنه سبحانُه يستحقُّ العبادة، 

 عقاب،فال يرتُك العابُد عبادَة رب ِِه ولو قيَل له ال حساَب وال ثواَب وال 
 ويبَقى على هذه العبادِة ولو قيَل له ال خلوَد يف اجلنان

 هناك جنة  أو انر. ويعبُد هللا تعاىل ولو مل تكْن 
 

 احليواُن يقوُم مبهمَّتِه يف احلياة،  •
 ولو مل يكْن عاقاًل، 

َر الدنيا ابلطاعة،   واإلنساُن مهمَّتُه أن يعمِ 
 ويعبَد ربَُّه كما أمره، 
 ضلُّ من احليوان؛فإذا مل يَفعْل فهو أ

 ألن احليواَن يقوُم مبهمَّتِه اليت ُخِلَق هلا كما قلت، 
  مبهمَّتِه اليت ُخِلَق هلا، وهذا اإلنساُن مل يقمْ 

 ولذلَك يقوُل ربُّنا سبحانَُه تعاىَل:
 { َكاأْلَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ  }

 . 44سورة الفرقان: 
 

 ا ذلياًل، من استكَب عن عبادِة هللا تعاىَل دخَل جهنَم صاغرً  •
 يقوُل ربُّنا جلَّْت قدرته: 

 { ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ }
 . 60سورة غافر: 

 
  ×××   ×××     ××× 
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 هناك من يلعُب يف صالته،  •
 وميتدُّ لعبُه فيها حىت يسلِ م،

 فإذا سلََّم توقََّف عن اللعب،
 عرفوا قيمَة الصالِة وحرمتها ملا فعلوا ذلك،هؤالِء لو 

م،  بل حبسوا أنفسهم وآثروا السكوَن واخلشوَع لرهبِ 
 وجعلوا لعبهم خارَج صالُتم ال داخلها.  

 
×××     ×××     ××× 

 
 شهُر رمضاَن يتجدَُّد كلَّ عام، •

 كما تتجدَُّد نفوُس املسلمني يف استقباله، 
 وتتهيَّأُ للقائِه إبمياٍن وطاعة، 

 وترجو مومسًا مليًئا ابحلسنات،
 لتزداَد إميااًن وتقوى، 

 فأهالً ابلشهِر الكرمي، 
 أعن ا على صيامِه وقيامه،اللهم 

 وزدان ثوااًب من عندك، 
 وأيِ دان بنصرك. 

 
 : ليلة القدرملن يريُد األجَر الكبرَي يف   •

 قراءُة القرآِن الكرمي، والدعاء، والذكر، والصالة. 
 مرة، مثاًل(،  1000ِة اإلخالص )ويكثُر من قراءِة سور 

 فإن أجَر قراءُتا ثالث مراٍت كختِم القرآِن الكرمي.
 ومن األذكاِر الطيبِة املباركِة اليت يركُز عليها: 

 اللهم إنَك عفوٌّ حتبُّ العفو فاعُف عين.
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 ال إله إال هللا. 
 شيٍء قدير.ال إله إال هللا وحَدُه ال شريَك له، له امللُك وله احلمُد وهو على كلِ  

 اللهم صلِ  على حممٍد وعلى آِل حممد. 
 ال حوَل وال قوَة إال ابهلل العليِ  العظيم. 

 أستغفُر هللا،
 أستغفُر هللا وأتوُب إليه، 

 [. 118]سورة املؤمنون:  { َربِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخرْيُ الرَّامِحِنيَ }

 اللهم اغفْر للمؤمنني واملؤمنات.
 ُتْب عليَّ إنَك أنَت التواُب الرحيم.ربِ  اغفْر يل و 

 وحبمدِه عدَد َخلقه، ورضا نفسه، وزِنَة عرشه، ومداَد كلماته.  سبحان هللا 
 سبحان هللا وحبمده. 
 سبحان ريب وحبمده. 

 سبحان هللا واحلمُد هلل وال إله إال هللا وهللا أكب. 
 سبحان هللا وحبمدِه سبحان هللا العظيم.

 
×××     ×××     ××× 

 
 إذا غمَض عليَك أمُرَك والتبس،  •

 ومل تعرْف خريَُه من شر ِه،  
 ومل تعرْف مبا تدعو،  

 فصلِ  صالَة استخارة، 
 وأسلْم نفسَك إىل هللا،  

 وفوِ ْض أمرَك إليه،
 وانتظْر منه خريًا، 

 فهو الذي يتوىلَّ أمرك.
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 واهلوى لالعق

 
 إذا أكملَت دراستَك فال يعين أنَك أكملَت عقلك، •

 خلَقُه هللا انقًصا أصاًل، فالعقُل 
 ولكنُه يرتقي ابلعلِم والثقافة،

 ويَنقُص ابجلهِل والبالدة، 
 فالعقُل يزيُد ويَنقص.

 
 اهلوى له سطوة،  •

 حىت إنه يستطيُع أن يُزيَح العقَل عن طريقه!
 والعقُل ال يَقبُل أن حَيكَم واهلَوى عائق  أمامه، 

 فالعقُل واهلوى ال جيتمعان، 
 َب أحُدمها على اآلخر،وال بدَّ أن يتغلَّ 

 ذا اتبع  لقوِة أو ضعِف معَتقِد الشخِص وعزميته.وه
 

 العقوابت اإلهلية
 

 الغذاُء واألمُن أمراِن أساسياِن يف حياِة اإلنسان،  •
 ،  ذاَك جسدايًّ
 وهذا نفسيًّا،

 واخلوُف واجلوُع يُهلكانه، 
 ولذلك عذََّب هللا هبما أهَل بلٍد عندما كفروا بنعِم هللا: 

ُ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة أَيْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِ  َمَكاٍن  وَ }  َضَرَب اَّللَّ
 َفَكَفَرْت أِبَنـُْعِم اَّللَِّ 
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ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ   {  فََأَذاقـََها اَّللَّ
 [. 112]سورة النحل:  

 مَتُه على قريٍش بقوله: نعوذكَر سبحانُه 
 { الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ }

 [. 4]سورة قريش: 
 

 عذاُب هللا ال يُردُّ بقوٍة بشريٍَّة ولو اجتمعت،  •
 فلريدُّوا الزالزَل والباكني،

 نفس.األمواَل واألَك َق وُُتلِ ولريدُّوا األعاصرَي والفيضاانِت واحلرائَق قبل أن حُترِ 
 ولريدُّوا أصغَر منها قبل أن تفتَك ابلبشر،

 مثَل اجلراِد وامليكروابِت واجلراثيِم اليت تسبِ ُب األمراَض املعدية. 
 وإذا جاء اليوُم الذي جيدون له العالج، 

 يكوُن القدُر قد حقََّق أهدافه، 
 وُتستَجدُّ عقوابت  وأمراض  أخرى،

 وهكذا حىت يعتَب البشر،
 هم قوًة قاهرة،ويعَلموا أن فوق

 وأن هللا إذا أراَد أن يُهلكهم كلَّهم أهلكهم.
 وسيأيت ذلك اليوم.

 

 العقيدة واملبدأ 
 

 الرتكيُز على العقيدِة وتربيُة النشِء عليها ألهنا صماُم األماِن يف اجملتمع،  •
 فإذا اخُتِلَف فيها اختلَف الناُس الذين جتمعهم تلك العقيدة،

 ا وختاصموا، اشتدَّ اخلالُف جتادلو فإذا 
 وتنازعوا وتعاَدوا، 
 وبذلك ضعفوا..
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 عادًة ما إذا آمَن شخص  بفكرة، •

 فال يقتصُر هبا على نفسه، 
 ولكن حياوُل أن يُقنَع هبا غريه، 

 ومنهم من يبذُل فيها مالُه وروحه. 
 

 رابُط اجلأِش هو الذي يبَقى صامًدا أماَم إغراءاِت الدنيا،  •
 ،يتذبذُب إميانُه ومبدؤُه احلق  ال 

 سواء  أكان يف شرٍق أم يف غرب،
 بني مسلمني أم كف ار،

 فقٍر أو غََن، بني َل قَّ تن
 واعتَلى منصًبا أو نزل.

 
 الوالُد يتبَّأُ من ولدِه إذا كان كافرًا، •

 فقد قاَل هللا تعاىَل لنبيِ ِه نوٍح يف ابنِه الكافر:  
 [. 46]سورة هود: { ِإنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلكَ }

 لك يتبَّأُ من والدِه إذا كان كافرًا، والولُد كذ
 فقد قاَل هللا تعاىل يف نبيِ ِه إبراهيَم عليه الصالُة والسالُم ووالدِه الكافر: 

َ َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ َّللَِِّ َتَبَّأَ ِمْنهُ }  [. 114]سورة التوبة: { فـََلمَّا تـََبنيَّ

 
 رفها، ِمَلٍل أخرى ال يَلوون على الدنيا وزخاهناك زه اد  من  •

 ولكنَّ عقيدُتم ابطلة، 
 فينبغي على املسلِم أن يتحرَّى العقيدَة الصحيحة،

 ويصفِ َي معتقَدُه من الشوائِب أواًل،
 فليَس الزهُد ميزااًن للحق ،
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 وال يُعَزُل عن العقيدِة عند تقوميه.
 

 من يتبُع مبدأً ال يعرُف حقيقته، •
 سواء  أكان ديًنا أم جتمًُّعا آخر، 

 فقط،فإنه يقلِ د 
 ويكوُن إمَّعة،

 إن أحسَن الناُس أحسَن معهم ولكْن بدون هدف، 
 وإن أساؤوا أساَء معهم كذلك،

 ولو مل ترغْب نفسُه يف السوء! 
 

 العلم والعلماء
 

 من سياسِة اإلسالِم يف نشِر العلِم واحلثِ  عليه، •
 واملشتغَل به يُعَطى أجرًا كبريًا على ذلك،أن الداعَي إليه 
 به كثري  من الناس،  ولذلك يشتغلُ 

 ولذلك فهو ينتشُر كثريًا. 
 

 إذا اخرتَت طريَق العلِم فتجرَّْد له حىت تُتقنه،  •
 وأخلْص فيه حىت ال يكوَن مبتغاَك منه سوى رضا ربِ ك،

 فإنك إذا ابتغيَت به الدنيا أظلَم قلُبك،
 مهَّتك،وتشتَّتت 

 وطلبَك الشيطاُن من قُرب.
 

 كان علًما خبشية،   العلُم أفضُل من العبادِة إذا •
 وما مل يكْن علُم العامِل مصحواًب خبشيٍة فإنه خُيَشى عليه من االحنراف،
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 فالعبادُة عندئٍذ خري  من العلم،
 على أن تكوَن عبادًة خاليًة من الرايء. 

 
 اي حبيًبا خــْذ  كتابكْ  •

 واجعِل العلَم ِوجاهكْ 
 وراءكْ  هَل ــاجل واترِك 

 .وامتثْل أمَر اإللهِ 
 

 ذهنَك الستقباِل املعلوماِت أبصنافها،  ئضُة الفكريُة هي أن ُتي ِ الراي •
 فتتنقََّل بني قراءٍة وكتابٍة ومساع، 

 وختطِ َط ملطالعٍة وتقرأَ حىت يتحقََّق اهلدُف منها، 
 وتكتَب ما تراُه مناسًبا، 

 وتستمَع إىل ما ترجو أن يصبَّ يف جدوِل اهتمامك،
 مث حتسَن االستفادَة من كلِ  ذلك،

 فيَد به. وت
 

 نعم، •
 تقدُر أن تسمَع الصوَت من مسافٍة بعيدٍة جدًّا يف هذا العصر،

 كما تستطيُع أن تقرأ ما ُيكَتُب يف اللحظِة نفسها تقريًبا، 
 أما من ماَت من السابقني، 

 فنحن نقرأ خطَّهم ومل نسمْع صوَُتم، 
 ويبَقى الفضُل للقلِم أكثَر من اللسان؛

 هلذا وألسباٍب أخرى. 
 

 زيُد علمك؟كيف ي •
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 يزيُد ابملتابعة، 
 والتدارس.

 فال ترتِك العلم،
ْم عليه غريَُه من االهتمامات،   وال تقدِ 

 فال يطَغى عليه شيء  يف حياتك، 
 اقرأ،

 واكتب،
 واستمع، 

 وفكِ ر،
 وقارن، 

 وسرتَى نفسَك غارقًا يف العلم،
 وال تطلُب عنه بدياًل، 

 آلاثرِه احلسنة. 
 

 عالم،يفتخُر طلبة  بتتلمذهم على أ •
 هلم شهرة  عالية، 

 وآاثر  علمية  قومية، 
 ولكن قد ال يَنبُغ من بني هؤالِء الطلبِة أحد،

 أو ينبُغ القليُل منهم،
 يشتهُر آخرون تتلمذوا على أساتذٍة عاديني! بينما 

 إن العقَل والذكاَء بيِد هللا، 
 والنبوَغ وسعَة العلِم ال يؤاتُه كلُّ أحد،

 ولو حرصوا عليه! 
 

 خرَّجون يف آخِر العام،طلبة  يت •
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 وآخرون يدخلون اجلامعاِت من جديد، 
 فهناك َمن َتعلَّم،

 وهناك َمن يَتعلَُّم من جديد،
 تعلََّم يعمُل مبا تعلََّم أو يعلِ مه، وَمن 

 وهكذا تنتقُل العلوُم واخلباُت من جيٍل إىل جيل، 
 لتعمََّر احلياة، 

 وتُبََن احلضارات..
 

 اجلهُل بشرِع هللا كثري،  •
 ومن جيهُل قد ال َيسأل،

 ومنهم من ال حيبُّ أن يسأل،
 ألنه ال حيبُّ أن يَعرف، 

 الضالل،ولذلك فهو يعيُش يف كثرٍي من 
 ولو كان للجهِل رائحة  لزكمِت األنوُف من رائحِة هؤالء.

 
 من العاداِت السيئِة يف التدريِس أن يالزَم مدرِ س  عادًة يف الفصل، •

 ال ينفكُّ عنها، 
 طلبَة ال حيبوهنا، مع أن ال

 وقد يتغامزون هبا ويتندَّرون منها، 
 والعباراِت جيلُب ذهَن الطلبَة أكثر،والتنويُع يف األسلوِب واحلركاِت 

 والبقاُء على عادٍة ممل . 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ال بدَّ من الرجوِع إىل العلماِء يف طلِب العلم، •
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 وإال ختبََّط املرُء ووقَع يف مطب ات!
 لعامٍل أن أحدهم طالَع يف صحيِح البخاري،   قرأتُ 

 فجاَء على حديِث "احلبَُّة السوداُء شفاء  من كلِ  داء"، 
 فقرأها: "احليَُّة السوداء" ابلياء!،  
 فذهَب وحبَث عن حيٍَّة سوداء،  

 مث قتلها وأكلها،  
 فماَت من أثِر السم !

 ولو أنه طلَب العلَم عند عامل، 
  بقراءتِه عليه،  لعرَف اللفظَة الصحيحةَ 

 أو بقراءِة العامِل له. 
 طن"، كيُس قُ   أن مستشرقًا قرأ أو كتَب "املؤمنُ  وقرأُت يف مصدرٍ 

 بدَل اللفِظ الصحيِح حلديِث "املؤمُن كيِ س  َفِطن"، 
 كلمَة "كيِ س"! بوما كان مسَع 

 
  ذكرى لَك ال تنساها، جمالُس العلماِء تصريُ  •

 املمات،  وتبَقى حيًَّة يف ذاكرِتَك حىت
 وتسرُد وقائعها وفوائدها على زمالئَك وتالمذِتَك وأوالِدَك وأحفادك،

 ال تنفكُّ عن ذلك،
 وهكذا ينتشُر العلُم وحيبَُّب إىل اجليِل التايل،
 ومن مل جيالِس العلماَء كان خلًوا من ذلك.

 
 يَنظُر يف نسِب الشيِخ ابِن ابز رمحَُه هللا تعاىَل،ما كان أحد   •

 تِه أو لباسه، وال يف صور 
 فقد غطَّى علمُه كلَّ شيٍء فيه، 
 وكان الناُس حيتاجون إىل علمه، 
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 وال حيتاجون إىل شيٍء آخَر فيه، 
 وما كان نسبُه أو هيئتُه أو نظرُه ينقُص من علمِه وقدرِه بني الناس، 

 وبني حتصيِل العلِم والنبوِغ فيه مث نشره،ومل حَيُْل ذلك بينه 
 فليعتْب من أراد.

 
روا وقَت العامل،على  •  طلبِة العلِم وغريهم أن يقدِ 

 فهو مثُلهم،
 له ارتباطات  ُأَسرية، 

 والتزامات  مالية،
 ومطالعة  يف الكتب،

 وانشغال  ابلكتابِة والبحث، 
 إضافًة إىل عالقاٍت اجتماعيٍة ومناسبات،  

 وسفر،
 اٍب وإايب،وذه

 وإشراٍف واستشارات، 
 ومقابالٍت ومكاملات،

 ن الراحة، ويلزمُه شيء  م
 لكِب سن ،
 أو مرض، 
 أو عمل.. 

 
ِد العلماِء يتوجَُّه الطلبُة إىل أكثرهم حلًما،   •  عند تعدُّ

 ورحابَة صدر،  
 وحنااًن،  

 واهتماًما هبم، 
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 فإذا كان أكثرهم علًما غرَي متَّصٍف هبذه الصفات،  
 استفادوا منه دون أن يرتبطوا به.  

 إن اخلُلَق احلسَن سيِ ُد املواقف. 
 

 علماُء وأساتذُة جامعاٍت يف ختصصاٍت دينيٍة ال يتحركون يف اجملتمع،  هناك •
 وال جتُد هلم أثرًا عمليًّا،  
 أو ذكرًا بني املسلمني،

  العلماء،  ولو كانوا يف رتبةِ 
 وأصحاَب شهاداٍت عالية، 

 وكأن عالقتهم بتخصصاُتم الفقهيِة واحلديثيِة عالقة  رايضية  فقط، 
 لوهبم،ال يَنفُذ رحيُقها إىل ق

 فال يتأثرون هبا، 
 وال يتجاوبون معها، 

 ويؤدُّون وظيفتهم العلميَة كأيِ  ختصٍص آخر،
 وخيرجون من املسجِد أو القاعِة إىل البيت، 

 وينتظرون قبَض رواتبهم، 
 أولئك مل يعرفوا روَح الدين،

 ولو عرفوُه لتفاعلوا معه،
 وكانوا جنًدا من جنوده. 

 
 العمل اخلريي

 
 نفِسَك قدرًة على األداِء والعطاء،عندما حتسُّ من  •

 وال جتُد فرصًة إلظهاِر جهِدَك بنفسك،
 لصغِر سنٍ  أو قلَِّة ماِل أو غريه، 
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 فريٍق يقوُم بذلك،فانضمَّ إىل 
 لينصبَّ جهُدَك يف أعماٍل مجاعية، 

 وستظهُر كفاءُتَك هناك، 
 وتزداُد جتربًة ومهارة، 

 حىت تستقلَّ بنفسك.
 

 تاجون إىل املال،أكثُر طلبِة العلِم حم •
 ولكنهم ال َيسألون؛ 

 ألهنم متعفِ فون،
 إهنم يشرتون الكتَب ليزدادوا علًما،

 لتكوَن سنًدا لعلمهم ومرجًعا هلم،ويؤسِ سون نواَة مكتبٍة 
 ويريدون أن خيفِ فوا من وطأُتم على ميزانية أسرُتم، 

 فال يكونوا عالًة عليها مبصروفهم الشخصي،
  هلم،ورمبا ابستضافِة أصدقاءَ 

 أو سفٍر يَعرُض هلم، 
 وهم مقبلون على الزواج،

 وما أدراَك ما الزواج، 
 نفقة  وسكن  وإجيار.. 

 أهَل اإلحساِن لو جعلوا يف كلِ  بلٍد مجعيًة ُتتمُّ بطلبِة العلم،املهمُّ أن 
 وهلا فرع  يف كلِ  مدينة، 

 ليتابعوا أحواهلم حىت يتخرَّجوا ويستقلُّوا يف تدبرِي شؤوهنم،
 ن فيه خري  كثري، لكا

 وهللا حيبُّ احملسنني. 
 

َم اخلرَي للناِس بروٍح طي •  بة، املؤمَُّل من اجلمعيِة اخلرييِة أن تقدِ 
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 فالذي عندها ما هو سوى أماانِت الناس، 
 وموظفوها أو بعضهم أيخذون رواتبهم منها، 

 ولكن إذا كان بعُض القائمني عليها ال حيسنون التعامَل مع الناس، 
 أمهية لآلداِب اإلسالميِة واألخالِق االجتماعية، وال يعطون 

 وخاصة أثناَء توزيِع األماانت،
 فإن الناَس ينظرون إليها نظرًة سيئة،  

 وال يرجون منها خريًا كثريًا. 
 زرُت مؤسسًة خريية، 

 وملا كثَر الناُس خرَج رئيُس احلركِة عن طوره،  
 ورفَع صوَتُه على املراجعني،

 ا ال يناسُب أدَن األخالق، وقال هلم كالًما قاسيً 
 يف(.  وكلما مسَع منهم ردًّا قال هلم: )ما

 أوقَف التوزيع، مث 
 وتفرَق الناُس وهم يشكون ُخلَقُه السيء. 

 
 العمل والوظيفة

 
 الراحُة بعد الراحِة ال جتلُب لَك السعادة، •

 بل تكوُن مبعثًا للضجِر والقلق،
 فقد ُخلَق اإلنساُن ليتحرََّك ويعمل، 

 لَع ويفهم،ويستط
 ليشقَّ طريَقُه يف احلياِة ويُنتج،

 للراحِة والكسل.وال يستسلَم 
 

 هناك فرق  بني أن تُقِبَل على العمِل وأنت مهَّيأ له،  •
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 أو بدونه، 
 ففي األوِل تعمُل وأنَت منطلق،

 ويف الثاين كأنه فُِرَض عليَك وتريُد أن تتخلََّص منه، 
 واإلتقاُن يف األخرِي آكد.

 
 بني أعماٍل ومل يوفَّْق فيها،  من تنقَّلَ  •

 ويطلْب منهما الدعاء، فلرُيِض والَديِه 
 فإذا مل يكْن والداُه حيَّني،  

 فلريدَّ املظاملَ إىل أهلها إذا كان قد ظلَم أو اعتَدى، 
 فإذا مل َيظلْم دعا يف السَحر،

 وبني األذاِن واإلقامة،
 وطلَب الدعاَء من أهِل الصالح،

 وليصْب،
 االستغفار،ولُيكثْر من 

 وقوِل: ال حوَل وال قوَة إال ابهلل،
 إنه يوفَُّق إن شاء هللا. ف

 
 التفرُغ للعمِل واالندماُج يف الوظيفِة ال يعين نسياَن ذكِر هللِا أبًدا،  •

 فبني ذلك نَفحاُت إميان،
 وأدعية  قصرية،
 ومحد  وشكر، 

 وتوبة  واستغفار، 
 وتذكري  وتوجيه  سديد  يف العمل،

 َر مفيدة، وتدويُن خواط
 معهم،ومواقُف وِعَب  مع من تعمُل 
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 ومداراة  وأخالق  مع من تستقبلهم..
 

 إذا استمررَت يف االتِ صاِف ابجلودِة عند تقدمِي أعمالك، •
 فأنَت ُمتِقن،

 وإن هللا حيبُّ مثَل هذا، 
 يقوُل رسولُنا الكرمُي حممد  صلى هللا عليه وسلم: 

 ". عماًل أْن يُتِقَنهُ  مإذا عِمَل أحدُك بُّ حيُِ إنَّ هللاَ "
 (.  1880حسَّنه يف صحيح اجلامع الصغري ) 

 
 إذا كان حظَُّك من العمِل ساعَة أتخري،   •

 وساعَة مسر،
 وساعَة فطور، 

 وساعَة أعماٍل خاصة، 
 وساعَة نوم، 

 وساعَة استئذان، 
 تكوُن قد عملَت ساعًة واحدة، 

 وهللا أعلم،
 هل أتقنَت العمَل تلك الساعة،

 ن كاهِلَك كرًها؟!عأم ألقيَتُه 
 

 االنضباُط يف العمِل مسألة  تربوية  أكثَر من أن تكوَن إدارية،  •
 والفوضويُّ ال ينضبُط يف البيِت وال يف املكتب؛

 ألنه مل يتلقَّ تربيًة كافيًة من والديِه أو معلِ ميه. 
 وال يفتخُر اجملتمُع أبمثاِل هؤالء.

 
 يتحايل؛ املتمكُن من عملِه يستطيُع أن  •
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 ه يعرُف أسراَر عمله، ألن
 ومواطَن ضعفِه وقوَّته. 

 وصاحُب الضمرِي املؤمِن يبَقى حمافظًا،
 مرابطًا يف عمله،

 أميًنا عليه، 
 خياُف ربَّه،  

 وخيدُم نفَسُه واآلخرين أبمانٍة وإتقان. 
 

 قارْن بني أوِل عمِل اخلدِم وما بعده،  •
 وسرتى الفرَق واضًحا، 

 أوِل عهدهم،ولو أهنم بقوا على 
 األدب واحلياِء والطاعِة واملبادرِة إىل األعمال،  من

 يف القلوِب والعيون. أكثرَ جمااًل هلم ألفسحوا 
 . يف فئاٍت أخرى من اجملتمعهذه الظاهرُة  وتوجدُ 

 
 الفنت واحلروب

 
 أنت حماط  بفنِت الدنيا وأسالكها،  •

 وأبلواهنا وروائحها، 
 جبنَّتها وجهنَّمها، واآلخرُة تنتظُرَك من أمامَك 

 والشيطاُن مرتبِ ص  بك من خلفَك إبغرائِه ووعودِه الكاذبة، 
 فكْن حذرًا حىت اآلخر. 

 
 مصلحته،  عندما يريُد كلٌّ  الصراعُ  حيتدُّ  •

 فإذا اكتَفى ومل يتعدَّ فقد أمَن وتعاََف، 
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 وإذا بَغى الزايدَة صارت هناك منافسة،
 ين حدَث الصراع،  وإذا أراد االعتداَء على مصاحِل اآلخر 

 شتغَل احلسد،وا
 وأتجَّجِت الفتنة. 

 
 التفاهُم بني الشعوِب ممكن  على واقِع األرض، •

 إذا التزَم كلٌّ حبقوقِه وواجباته، 
 ولو نظرَت يف أسباِب العداواِت لوجدَت طرفًا مل يلتزْم ابحلقِ  الذي عليه، 

 ولعلَّ هذا على اطِ راِد التاريخ. 
 

 املشكالِت يف بالدان، الوروُد ال حتلُّ  •
 د فشا الظلم،فق

 وحتكََّم الفساد،
 وقسِت القلوب،
 وتعقَّدِت األمور،

 وتفكَّكِت األواصر،
 ومتكَّنِت العداوات،
 وتكدَّسِت الثارات، 

 حىت ود َِع احلوار، 
َل السالح..  ومحُِ

 

 إطالُة أمِد احلرِب ليست يف صاحِل أحد،  •
 ففيها خراُب الداير، 

 وفناُء األنفس،  
 وبينهم من األبرايِء ُكثر. 

 وحىت اجملاهدون األبطاُل ميلُّون إذا امتدَِّت احلرب،
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 فهذا صالُح الديِن األيويبُّ سلطاُن اجملاهدين،
 أدرَك ما أصاَب جنوَدُه وقادَة حربِه من امللل،

 على الرغِم من انتصارهم،
 وحكمِة قائدهم ورأفتِه هبم، 

 الصليبيُة امتدَّت عقوًدا من الزمن،وكانت احلرُب 
 َل صالِح الدين.وبُدئ هبا قب

 واملسلمون ال يهنؤون حىت ينتصروا،
 طالِت احلرُب أم قصرت،

.  واملوُت أشَهى هلم من الذل 
 اللهم نصرك.

 اللهم ابعِث الصَب يف نفوِس اجملاهدين،
 واجعْل جهادان يف سبيلك،
 لتكوَن كلمُتَك هي العليا.

 َر قوٍم مؤمنني.واشِف صدو 
 

 الفروق
 

 ،هناك من يهرُب إىل احلق   •
،  وهناك من يهرُب من احلق 

 فهل يستواين؟ 
 من ساَوى بينهما فقد ساَوى بني احلقِ  والباطل، 

 وساَوى بني الصدِق والكذب،
،  وإن الثواَب ألهِل احلقِ  حق 

 وإن العقاَب ألهِل الباطِل حق ،
 وإن الساعَة حق ، 
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 واحلساَب حق ،
 واجلنَة حق ، 
 والناَر حق ، 

 ليالقَي كلٌّ مصريه،
  كلٌّ ما يستحق .وينالَ 

 
 ولد  طيِ ب  ابرٌّ حيضُر إليَك قبَل أن تناديه،  •

 وهو يقول: هل من حاجٍة أو عمٍل أقضيِه اي أيب؟ 
 وآخُر ال أييت إال بعد املناداِة أكثَر من مرة،

 وإذا حضَر فبكسل، 
 وكأنه جييُبَك بعينيِه اخلاملتني: 

 لسُت بذاك. 
 هل يستواين؟

 
  عليهما، ما تقوُل يف رجلني أنعمتَ  •

 وأغدقَت عليهما من ماِلَك ومتاعك،
 فكان أحدمها يشكُرَك ويردُّ مجيلك،

 ويتعامُل معَك بكالٍم طيِ ٍب وجواٍب حسن،
 واآلخُر ال يقوُل خريًا،

 بل يتبجَُّح بكالٍم سيء، 
 ًها صفيًقا ويقول:ويُبدي وج

 هذا شيء  طبيعي، 
 أو "الزم يعطيين"، 

 أو هو غينٌّ "ما يفرْق معه"، 
 الًما من هذا القبيل.وك
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 هل يستواين؟
 وهل يكوُن جزاؤمها واحًدا؟

 
 أرأيَت أرًضا خرااًب بلقًعا، •

 ال ينبُت فيها نبات، 
 وال جيري فيها ماء، 

 إمنا هي تراب  جافٌّ كالرماد،
 ايبس  كالفخ ار؟أو صلصال  

 وأرض  أخرى حيَّة، 
 تتمايُل فيها نبااتت  انضرة، 

 ،وتفرتشها أعشاب  خضراُء فاقعة
 وتتشابُك فيها أزهار  مجيلة  ومثار  انضجة، 

 وجيري فيها ماء  يرويها ابحلياة، 
 فتبَقى خضراَء اينعة، 

 تزداُد منوًّا ونضارًة كلَّ يوم؟
 كذلك هو القلب،

 َك به،فقد يكوُن ميًتا ال حرا
 أسوَد مكدَّرًا ال أُنَس فيه، 

 ال يرويِه إميان، 
 وال خيرتقُه نسيُم فالٍح أو إصالح، 

 ب  آخُر حي ،وقل 
 يذكُر هللا، 

 ويستجيُب لنداِء اإلميان، 
 وخيشُع لذكِر الرمحن،

 ويتهلَُّل لعمِل الصاحلات،
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رُه من املوبقات.  ويتجنَُّب ما يكدِ 
 انبًضا حببِ ك، اللهم إان نسأُلَك قلًبا حيًّا  

 وحببِ  رسوِلَك صلى هللا عليه وسلم. 
 

 ،هناك فرق  بني نفسيِة املسلِم ونفسيِة الكافر •
 ولو كانوا مجيًعا من نوِع البشر،

 فالراحُة واالطمئناُن والسعادُة عند املؤمِن غريُها عند الكافر،
اليت وجدها بعدما  والراحِة النفسيةِ أال ترى كلَّ من يعتنُق اإلسالَم يتحدَُّث عن االطمئناِن 

 صاَر مسلًما؟
 فهذا يعين أنه ملا كان كافرًا مل يكْن هبذه النفسية. 

 ن َشرََح اَّللَُّ َصْدَرُه ِلإِلْساَلِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر مِ ن رَّبِ ِه فـََوْيل  ل ِْلَقاِسَيِة قـُُلوهُبُم مِ ن ذِْكِر اَّللَِّ }أََفمَ 
 ُمِبني{أُْولَِئَك يف َضاَلٍل 

 . [22  الزمر:سورة ]
 

 هل من مقارنٍة بني من يكفهرُّ يف وجِهَك ويقذُفَك بكلماِت سوٍء وسخٍط وغضب، •
 دخُل السروَر يف قلِبَك ويَلقاَك بوجٍه طلٍق وكلماِت أُنٍس وحمبَّة؟ ومن يُ 

 إهنا مقارنة  مؤملة  ولكنها واقعية،
 جهنَّم، وكأهنا مقارنة  بني أهِل اجلنِة وأهِل 

 اللهم اجعلنا هيِ ننَي ليِ نني، 
 من أهِل احملبَِّة والسالم.

 
ا، فسالم  على القانون، •

ً
 إذا كان وزيُر العدِل ظامل

،و   إذا كان وزيُر الصحِة مريًضا، فسالم  على الطب 
 وإذا كان وزيُر التعليِم جاهاًل، فسالم  على الشهادات،

 على تراِث األمة. وإذا كان وزيُر الثقافِة حداثًيا، فسالم  
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 الفساد
 

 جنوُد إبليَس ُكثر  يف األرض، •
 وهم كلُّ من انداُه فاستجاَب له،

 فعَصى وفجر،
 أو ظلَم وقتل.

 الء اجلنوُد ال يعملون وحدهم،وهؤ 
 بل يدعون غريَهم ليكونوا جنوَدهم يف العبِث والفساِد يف األرض.

 وهكذا يكثُر جنوُد إبليس، 
 ويصريوا أكثَر َمن يف األرض.حىت ينتشروا 

 
 اجملتمُع اإلسالميُّ ينبغي أن يكوَن أبعَد ما يكوُن عن الفساد؛ •

 ألنه انتج  عن الظلِم واحلرام،
 حرََّمهما وحيارهُبما،   واإلسالمُ 

 وكلما كثَر الفساُد ابتعَد اجملتمُع عن اإلسالِم أكثر.
 

 الفساُد يف اجملتمِع يقوِ ضه،  •
 هيئٍة أخرى ال تنفُع للحياة،وحييلُه إىل 

 فأبعْد عنه معاوَل اهلدِم ما قدرت،
 وحافْظ على سالمتِه حىت ال يَهرم.

 
 الفطرة 

 
 الديُن فطرة، •

 ،واإلمياُن ابهلل فطرة



145 
 

 أما من قمَع فطرَتُه وأمخَد جذوَُتا كلَّما ظهرت، 
 فهو ينكِ ُسها،  

 وَيطمُسها، 
 حىت ال يَرى حقًّا وال نورًا، 

 يعيُش يف ظالٍم ويف ضالل.ولذلك فهو 
 

 انظْر إىل فطرِة اإلنساِن وكيف َتظهُر حقيقُة نفسه، •
 عندما ميوُت أحُد أبنائِه أو أحبُّ الناِس إليه من أهله،

 ضعُف ويُظِهُر ذلَُّه هلل تعاىل، كيف أنه يَ 
 مع أنه يعلُم أنه هو الذي أخَذُه منه. 

 حلاِل إال أايًما معدودات،ولكن من املؤسِف أن اإلنساَن ال يبَقى على هذه ا
 مث يعوُد إىل ما كان عليه من عوائده.

 
 إذا كان هللا خلَق الطرَي لتطرَي جبناحيها،  •

 ؟فلماذا نعلِ مها كيف تسَبُح يف البحر
 وإذا كان هللا خلَق الزواحَف وهي متشي على يديها أو رجليها أو بطنها، 

 فلماذا نعلِ مها كيف تطري؟
 الفطرَة بدَل أن نسايرها؟ملاذا خنالُف 

 ملاذا ال نسرُي يف اجتاٍه واحد،
 هو اجتاُه احلق ؟

 ملاذا ندخُل يف الشقوِق املظلمِة وال نعمُل يف النور؟ 
 

 الفقر والغىن
 

 زايدٍة فيها خري،  ليس كلُّ  •
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 فاألعضاُء الزائدُة يف اجلسِد تشو ُِه وقد تعوِ ق، 
 وكذلك املال،

 للبعض،فقد تكوُن زايدتُه شرًّا 
 ويكوُن إمياهُنم أفضَل عندما كانوا فقراء.

 
 أيها الغين، •

 َك إىل اجلنة، ليس هو غناَك الذي أيخذُ 
 وأنت أيها الفقري،  

 ، الذي أيخذَك إىل اجلنة فقُركَ ليس هو 
 إمنا هي التقوى، 
 وكالكما ممتحن،

 الغينُّ ممتَحن  بغناه:  
 ُيسخطه؟أينفُق ماَلُه يف رضا ربِ ِه أم فيما 

 والفقرُي ممتَحن  يف فقره: 
 أيصُب على ما ابتالُه به ربُُّه أم ميدُّ يَدُه إىل احلرام؟

 

 القَدر
 

 إْن رضيَت أو مل ترَض،  •
 فإن قدَر هللا حقٌّ ال يُرد ، 

  ُأِجرت، فإذا رضيتَ 
 وإذا ضجرَت فلن تقدَر على ردِ  القدر، 

 فارَض بقدِر هللا لتؤجَر وتطمئن . 
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 القدوة
 

 إمنا يُقتَدى ابملهتدين،  •
 من األنبياِء والعلماِء العاملني،

 وليس أبهِل الضالِل والفسوِق والعصيان. 
 يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىل: 

ُ فَِبُهدَ }  {اُهُم اقْـَتِدهْ أُْولَـِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّلل 
 . 90سورة األنعام: 

 

 القراءة 
 
 هل جرَّبَت التداوي ابلقراءة؟ •

 انتابَك قلق  أو غضب،لو 
 مث ذكرَت هللا،

 وتناولَت عشرَة كتٍب من مكتبتك، 
 وقرأَت من كلِ  كتاٍب فقرة،

 لتغريََّ مزاُجَك ابلتأكيد. 
 

 القرآن
 

 القرآُن نور  ملن جعَلُه دستورًا له يف احلياة،   •
 نهُل من معينِه وال يرتوي،  ي

 ويعوُد إليه يف كلِ  مرٍة ليؤجر،
 وليتمثََّل آدابه، 

 وينشَر أحكامه، 
 حىت ُيكتَب عند هللا أنه من أهِل القرآن.
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 قوُل رب ِنا سبحانه:  •

 {ْولَِئَك ُهْم أُْوُلوا اأْلَْلَبابِ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَيَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اَّللَُّ َوأُ }
 18الزمر: سورة 
 ه،  معون القرآَن وغري الذين يستأي: 

م  ه،  عونويتَّب فيؤثِرون كتاَب رهبِ 
 ه،  عملونبِه في عون أحسَن ما يُؤَمرونتَّبأو أهنم ي

 هللاُ إىل ِديِنه،   فأولئَك الذين هداهم
 الثَّواُب العظيم،  وإىل ما فيه

 ة، قوِل الصحيحالعأصحاُب  وأولئك 
 ة.والِفطَِر السليم

 . 3/1250التفسري الواضح يف 
 

 إذا كنَت تتأثُر عند مساِع القرآِن ابلصوِت دون املعََن،  •
 فهذا خشوع  خيصُّ مزاجك،
 وإذا كان اخلشوُع للمعَن،  

 والرتتيُل بصوٍت مجيٍل يزيُد منه،  
 فال أبس. 

 
 القلق واالطمئنان 

 
 خُر سليب ،هناَك تردُّد  إجيايبٌّ وآ •

 خرُي الشخص،فاإلجيايبُّ ينتهي إىل ما فيه  
 أو خرُي جمتمعه، 

 والسليبُّ ينتهي إىل السكوِت واالستسالم،
 أو النكوِص عن اخلري.
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 إذا ضاَق صدُرَك من أمر، •

 فتعوَّْذ ابهلل من اهلمِ  واحلَزن،
 وأكِثْر من قوِل "ال حوَل وال قوََّة إال ابهلل"، 

 صلَّى هللا عليه وسلَّم،  وصلِ  على رسوِل هللا
 ستجُد راحًة يف النفس،فإنَك 

 وختفيًفا مما جتد،
 وقد تنساُه بعد حني. 

 
 الكتاب واملكتبة

 
 كتاُبَك انطق  بلسانك،   •

 وخُمرِج  مكنوَن قلِبك،
 وُمنبئ  عن عقلك،

 وُمفصح  عن اختيارك،
د  اجتاهك..  وحمدِ 
 إنه مرآُة نفسك.

 
 الكتاُب بصمُة كاتٍب وتوقيعه، •

 املوضوَع نفَسُه أبسلوٍب آخر، ولو كنَت أنَت لكتبَت 
 وحبجٍم آخر،

 وقد ختالفُه أو توافقُه يف أفكاٍر وحتليالٍت دون أخرى؛ 
 ألن بصمتَك غرُي بصمته، 

 وتوقيعَك غرُي توقيعه.
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 إذا رأيَت كتااًب فإنه يناديَك وإْن مل تسمعه،   •
  ابلعلم، كما لو رأيَت عاِلًما ويُقَذُف يف قلِبَك االشتغالُ 

 والتقرُُّب إىل هللا، 
 وتذكُُّر واجباِتَك الدينية. 

 
 الكتُب مثُل أنواِع األطعمِة والفواكه، •

 تشتهي بعَضها دون اآلخر، 
 وبعُضها كنبااتٍت سامَّة، 

 هذه ُتلُك اجلسد،
 وتلَك خترِ ُب الفكر.

 
 الكتاُب األوُل له أتثري  يف النفس،  •

 الكتِب والقراءة،  ويف اختاِذ القراِر أو املوقِف من
 فليخرِت األُب كتًبا هادفًة وشائقًة ألوالدِه حىت يتعلقوا هبا، 

 جتمُع بني املتعِة والفائدة، 
 وبني اللعِب واجلد ،

 وبني التسليِة وحبِ  العلم،
 ويتفنَُّن يف حتبيبها إليهم، 

 ويقرأُ بعضها هلم أبصواٍت متغريٍة وحركاٍت لطيفٍة وحمبَّبة،
 يف االختياِر وأسلوِب الرتبية،  وإذا مل يُفلْح 

 ظنَّ األوالُد أن الكتَب كلَّها بذلك الشكِل أو املضموِن الذي رأوه، 
 فال يتعلَّقون هبا،  
 وال يُقبلون عليها.

 
 ،السفينةالكتاُب مثُل  •
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 حتمُل كلَّ أصناِف البشر، 
 كما يقرؤُه كلُّ الناس، 
 وحتمُل أنواَع البضائع،  

 ات،كما يكوُن يف كلِ  املوضوع
 وخترتُق كلَّ البحاِر واحمليطات،

 العامل.أحناِء يف كلِ   يُنَشُر ويوزَّعُ كما 
 

 الكتاُب النافُع زايرة  إىل عامل، •
 واالستفادُة منه مؤكدة، 

 ومقابلتُه سهلة، 
 بدوِن موعد،
 حتية، وحىت بدون 

 واجللوُس إليه بدوِن تكلف، 
 ووداعُه بدوِن جماملة، 

 رِة عنه مفتوح  بدوِن حرج. والبقاُء عندُه أو قطُع الزاي
 

 الكتاُب له سلطان  على نفوِس العلماء؛  •
 ألهنم يعرفون كم فيه من علٍم ومعرفة،

 وأدٍب وحكمة،
 وال سلطَة له على اجلاهل؛

 ألنه ال يعلُم ما فيه، 
 بعيًدا عنه وعن حمتواه.فيبَقى 

 
 النوويِ  رمَحُه هللا أكثُر كتاٍب طُبَع بعد القرآِن الكرمِي هو "رايُض الصاحلني" لإلمامِ  •

 تعاىل،
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 ومعظمُه أحاديُث حسنة  وصحيحة،
 وتزيُد فائدتُه ملن قرأ شرَح هذه األحاديِث العظيمة، 

 وما استُنِبَط منها من فوائَد وأحكام،
 يعرفُه القارئ. ففيه الكثرُي مما ال  

 
 رأيتُه مبتسًما،  •

 على غرِي عادتِه إذا مشى،
 فقلُت له: خريًا؟ 
 تااًب كنُت أحلُم به منُذ فتوَّيت،قال: اشرتيُت ك
 ُأشفُق عليَك يومئذ،كنُت فقلت: إين إذ  

 فإنين ُأشفُق اليوَم على الكتاِب إذ يقُع بني يديَك ماذا تفعُل به!
 

×××     ×××     ××× 
 

 املكتبُة مثُل املدينة،  •
 فيها شوارُع تؤدِ ي إىل الفنادق، 

 ومنعطفات  أتخُذَك إىل اسرتاحات،
  إىل املقاهي،ووسائُط تسري بكَ 

 وسالملُ ترفُعَك إىل اجلامعاِت ومراكِز العلم.. أو املصانع،
 وفيها أانس  مازالوا يهمسون،

 من خمتلِف األعماِر واالختصاصات.
 تبمَج وقتَك أو مزاجك،وإبمكاِنَك أن 

 ،  فتمضَي إىل من حتب 
 وعند من تريد،

 وأن تغريِ َ ذلك يف الوقِت الذي تشاء، 
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  غنيًَّة متكاملة، إذا كانت مكتبةً 
 ونفُسَك قابلًة للتكيِ ِف مع الثقافِة والعلوم.

 
 يفتخرون بكثرِة اإلهداءاِت يف مكتباُتم،  •

 وخبطوِط مؤلِ فيها عليها، 
 قدميٍة اندرٍة عندهم،وبطبعاٍت 

 وأان أفتخُر ابملراجِع املتكاملِة يف مكتبيت، 
 ومبوضوعاُتا املتنوعِة اليت تؤنسين وتزيُد يف ثقافيت،

 وابلطبعاِت اجليدِة واحملقَّقِة علميًّا،
 واملفهرسِة واملكشَّفة، 

 اليت تسهِ ُل عثوري على املطلوِب منها،
 ،إضافًة إىل مؤلَّفاِت أصحايب وحتقيقاُتم

ُر علَمهم.  الذين أحبُّهم وأقدِ 
 

 الكالم
 

 كأن الشفتني تقوالن للسان: قد أطبقُت عليَك فال تتكلم، •
 : حدوُدَك من أعَلى إىل أسفَل فقط،وكأن الفكني يقوالن له

 وكأن األسناَن تقوُل له: إذا جتاوزتين قطعتك،
 ومع ذلك فإن اللساَن يتكلَم عندما يريد، 

 مجيًعا! فهو أقوى منها 
 

 إذا أردَت أن تنطلَق يف الكالم، •
 وتشدَّ مسَع احلاضرين إليك،

 فابدأ أبسلوٍب حسن،
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 ونقِ  األجواَء من حولك،
  يف البداية، واترِك اخلالفاتِ 

 وال ختاصم.
 

 ابئُع الكالِم هو الذي يتكلَُّم كثريًا، •
 أو هو صاحُب كالٍم فقط، 

 وقيَل له "ابئع" ألن الكالَم بضاعته، 
 عندُه غريه! ليس 

 
 اللغة

 
 اللغُة حتمُلَك إىل مقعٍد أفضَل إذا كنَت تتقُن قواعدها بشكٍل أفضل، •

 وحتفُظ منها كلماٍت أكثر،
ُلها، واألدُب حيسِ نها   لَك وجيمِ 

 فيبدو كالُمَك أمجل،
 وكتابُتَك أرَقى،... 
 وأسلوُبَك أحسن،

ُب النفَس   واللغَة مًعا؛واإلقباُل على النصائِح والوصااي ُتذِ 
 ألهنا مصوغة  يف قالٍب موجٍز بليغ. 

 
 أان أحتفُل ابللغِة العربيِة الفصَحى كلما قرأُت كتاَب هللا تعاىَل،  •

 ، يف اليوِم الواحِد مرات 
 وليس يف السنِة مرًة واحدة! 

 ولكن، انظْر اي أخي املسلَم إىل هذه التعاسِة يف زماننا! 
 هل مسعَت مبصطلح )العربيزي(؟
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 اضر  متأسًفا: قاَل حم
 األجنيب،   ابخلط ِ  العربيةِ   إىل كتابةِ  الشبابِ  انصرافُ 

 ابإلجنليزية،   العربيةِ  وخلطُ 
 ى ابلعربيزي،  فيما يسمَّ 

 العربية،   للكتابةِ  جديدةً   ا أجنبيةً وابتكارهم رموزً 
 بينهم،   يتكاثرُ  وهو اجتاه  
 يف االستفحال،  األمرُ  إليه إن استمرَّ  الكتابةُ  أن تتحولَ  وال يبعدُ 

 املمسوخة.  عربية هبذه اللغةِ   جملةٍ  وقد علمنا عن صدورِ 
 )من كتاب: مستقبل اللغة العربية/ أمحد الضبيب(. 

 
 املال

 
 إال إذا زاَد توفريُه للنقوِد عن معدَّله،هناك من ال يطمئنُّ  •

 فيضُع الدرهَم على الدرهم،
 ويقلِ ُل من اإلنفاق،
ٍة لئال ينزَل عن سابقه، ويتفقَُّد رصيَدُه يف    كلَّ مدَّ

 ويف مقابلِه هناك من يتفقَُّد خزانتُه يف احلسنات، 
 فيقتنُص األجَر الكبرَي وزايدَة الثواِب يف كلِ  مناسبة، 

 نَة فوَق احلسنِة حىت ميتلئ رصيدُه منها. ويضُع احلس 
 

 اجلرُي وراَء املاِل منهكة  للجسِم والعقل، •
 وإن كان ذلك بشغف، 

 ال خيلو من ربٍح وخسارة،فاألمُر 
 وإذا كان الربُح يُنعُش القلب،

 فإن اخلسارَة تُقلقُه ومُترضه، 
 وهكذا يهرُم القلب،
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 ويتعُب الفكر.
 

 ا وال يتوُب منه، اإلنساُن خُيدَُع ابملاِل كثريً  •
 وخاصًة إذا عرَف أن وراَءُه رحًبا وافرًا،

 يرمي مبالِه يف القماِر ألجِل ذلك،  ومنهم من
 على الرغِم من كونِه غرَي متأكٍد من حتصيله!

 أكثُر من رحبه! رمبا وخسارُة اإلنساِن من جر اِء ذلك 
 إنه مرُض الطمع، 

 إنه حبُّ املاِل حىت العظم!
 

 احملاسبة
 

  ال يستهنُي ابملسؤوليِة امللقاِة على عاتقه؛ املسلمُ  •
 احلاكَم واحملاِسَب يوَم الديِن هو هللا، ألنه يعلُم أن 

 الذي يعلُم خائنَة األعني،
 وخلجاِت القلب،

 وما خُتفي الصدور.
 

 يقوُل ربُّنا سبحانه وتعاىل:   •
 .   وَُكلُّ َشْيٍء فـََعُلوُه يف الزُّبُرِ }

  {ُمْسَتطَر   وَُكلُّ َصِغرٍي وََكِبريٍ 
 [. 53 –  52: القمر ]سورة 
 وكلُّ شيٍء فعلوُه من الكفِر واملعاصي مكتوب  يف صُحِف أعماهِلم،  أي: 

   املالئكة. نودوَّهَنا احلَفظَُة م اها عليهماليت أحص
   فاصيله،غرٍي وكبرٍي مسطور  بتٍل صوكلُّ عم

 وُمثَبت  يف اللَّوِح احملفوظ.
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 ( 3/1450)الواضح يف التفسري 
 

 إذا قدَّمَت اختبارًا،  •
 وخطأ(، وفيه أسئلُة )صح 

 و)نعم وال(، 
 ملا هو خطأ،  (صح)َك إذا قلَت أخطائأال حُتاَسُب على 

 ملا هو صح،   (خطأ)و
 مل هو منفي ،  (نعم)و
 ملا هو موجود؟  (ال)و

 ؛وما أنزَل من احلق  كذلك سُتحاَسُب أيها اإلنسان إذا قلَت )ال( لديِن هللا 
 ، صحيح ألنه

 تقوُل إنه خطأ، وأنت 
. وسوف حُتاَسُب على   قوِلَك )نعم( لكلِ  ما هو منحرف  وضار 

 وال يفيُد قوُلك: أان حرٌّ فلماذا يعذِ بين هللا على اختياري ولو كان خطأ، 
 كما ال يفيُد قوُلك: ملاذا يرسبونين يف االختباِر إذا أجبُت على األسئلِة خطأ،

 ،  فأان حر 
 ُأجيُب كما أشاء، 

 ! ومبا أشاء
 اختبار، أما علمَت أن الدنيا داُر 

 واآلخرَة داُر حساٍب وجزاء؟
 هل تظنُّ أنَك ُخلقَت عبثًا،

 أتكُل وتشرُب وتناُم كاحليواانِت مث ال شيء، 
 وأنَك ال ُتسأُل عن هذا العقِل الذي أكرمَك هللا به، 

 وعن هذا الوحي الذي أنزلُه على رسوله؟
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 املساجد
 

  املساجد،  هـ( وضُع التمِر والرطِب يف 1436انتشَر يف هذا العاِم ) •
 للرتفِه ال للحاجة،

 وقد بُنيِت املساجُد للذكِر والعبادِة واخلشوِع ال للرتفيه، 
 وقد توضُع أكياسُه أو كراتينُه فوق صناديِق املصاحف! 

 وقد قرأُت البِن جبيَن رمحُه هللا وغريِه أنه ال يوضُع فوق القرآِن شيء، 
 َلى عليه". فإنه "يعلو وال يُع

 أما أين يوَضُع لبُّ التمر،  
 واملناديُل وقناين املاِء اليت حوهلا، 

 ورمبا زارها الذابب، 
 فلكلٍ  أن يصَف ما يرى! 

 ،  املسجُد ُيصاُن عن القذاِة اليت تقُع يف العني"و"
 "خمتصر الفتاوى املصرية". من  20يف ص  رمحُه هللا  ابن تيمية هُ كما قال

 
ها يف زوااي املسجِد أو صناديِق املصاحِف بعيًدا عن ناديَل ويضعُ هناك من يتنظَُّف مب •

 أعنِي الناس،
 بدَل أن يضعها يف جيبِه أو يُبقَيها يف يدِه حىت خيرج، 

 يفعُل هذا يف بيِت هللِا وال يفعلُه يف بيته، 
 وخيَشى بذلَك لوَم الناِس دوَن هللا!! 

 
 املعاصي والذنوب

 
ٍ من شخٍص يع •  إصراَرُه على الذنب،ين تكراُر خطأ معنيَّ

 ويعين اإلصراَر على معصيِة هللا، 
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 ويعين التعرَُّض لغضِب هللِا تعاىل،
 ودواؤُه التوبة، 

 وإن اإلقالَع عن الذنِب دليُل أوبٍة وإميان. 
 

 {، أاَُنس  يـََتَطهَُّرونَ عريََّ قوُم لوٍط الفئَة املؤمنَة أبهنم } •
 ( من سورِة األعراف، 82كما يف اآليِة )

 عابوا عليهم ألهنم يتنزَّهون عن اللواط، يعين
 ويبتعدون عن الفواحش،  

 وال جياروهنم،
 وال يفعلون فعلهم،

 فعدُّوا العفاَف واخلُلَق الكرمَي واإلصالَح يف اجملتمِع جرمية!
 ألن ذلك ال يناسُب )حضارُتم( املنكرة! 

 ومل يكتفوا هبذا الكالم، 
 ال )يُفسدوُه( ويُفسدوا أهله! حىت بل طالبوا بنفيهم وإخراجهم من البلدِ 

ُْم أاَُنس  يـََتَطهَُّرونَ }  { قَاُلواْ َأْخرُِجوُهم مِ ن قـَْريَِتُكْم ِإهنَّ
ومثلهم يف عصران مثُل الذين يستهزؤون ابلشباب املسلِم امللتزِم الذي ال ينغمُس يف اجملوِن 

 والزان والشراب،
 ،و)غرُي حضاريني(ويقولون عنهم )رجعيون( و)متخلفون( 

 وهم األطهاُر املصلحون ورثُة األنبياِء الكرام،
اِذ اخلبثاِء الفاسقني، وهنم مثُل قوِم لوٍط الشذَّ  والذين يعريِ 

 الذين غضَب هللا عليهم فأهلكهم،
 وأنقَذ املؤمنني من بينهم. 

 
 لو كانت الدنيا كلُّها ظالًما فكيَف كنَت تعمُل أيها اإلنسان؟ •

 ُم الكفِر والعصياِن كيف يعمل؟وهذا القلُب الذي غطَّاُه ظال
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 نعم، إنُه يعمُل ظاهرًا،
 ولكنُه يتخبَُّط يف الظالم،

 ويسرُي وهو أعَمى.
 

 إذا كانت الديوُن تُثقُل كاهلَك فال تستطيُع أن تنطلَق يف التجارة،  •
 الطاعِة إال بعد أن تتوب. فإن اخلطااي تُثقُل قلبَك فال تستطيُع أن تنطلَق يف 

 
  معروٍف ابملوبقات،إذا مررَت بشارعٍ  •

 وأنكرَت على أهلها ما يفعلون من منكرات،
 تعجبوا،

 ونظروا إليَك نظرَة ريبٍة واستغراب؛
 ألهنم يعيشون يف بيئٍة فاسدٍة موبوءة، 

 ويستصعبون أو يستغربون شيًئا امسُه الطهارُة والعفاف،
 واالستقامُة واألخالق، 

 لصالُح والنقاء،وا
 والفساُد إذا كان منتشرًا،

 ازداَد األمُر سوًءا،
 وازدادْت معه مشقَُّة اإلصالح.

 
 املوازين

 
 كلُّ شيٍء يف جسِمَك مبيزان،  •

 فعني  واحدة  ال تكفي،
 ولذلك خلَق هللا لَك عينني،

 وأنف  مبنخريِن يُغين عن أنفني،
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 ولو كان لَك ثالُث أيد، 
 أو أربُع آذان،  

 أو مخُس أرجل، 
 الختلَّ ميزانك.

 { الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ُصْنَع اَّللَِّ  }
 . 88سورة النحل: 

 
 إذا ارتويَت من املاِء فلن ترتوَي من العلم، •

 وإذا شبعَت من الطعاِم فلن تشبَع من املال، 
 وإذا مللَت من الكالِم فلن متلَّ من املاِء واهلواء، 

 تعبَت من العمِل فلن تتعَب من اجلدل.وإذا 
ْنَساُن َأْكثـََر }  { َشْيٍء َجَداًل وََكاَن اإْلِ

 . 54سورة الكهف: 
 

 النصائح 
 

ًا،  •  أسهْم يف عمِل اخلرِي لتكوَن خريِ 
 وشارك يف اجلهاِد بنفِسَك أو مباِلَك لتكوَن جماهًدا، 

 واذكِر هللا يف خمتلِف أحواِلَك لتكوَن ذاكرًا، 
 عمِلَك وأخلْص فيه لتكوَن مقبوالً عند هللا. وأتقْن يف 

 
 يف الدعوِة إىل ديِن هللا،  إذا تردَّدَت فال ترتدَّدْ  •

 وإذا تباطأَت فال تتباطأ عن االستجابِة لنداِء هللا، 
 وإذا أحبرَت يف العلِم فال تتبحَّْر يف ذاِت هللا.

 
 حلِ  لسانَك بسكَِّر الصدق، •
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 وطيِ ْب فمَك بنكهِة الذكر، 
 وجلِ  قلبَك بعاطِر االستغفار، 

 ونو ِْر وجهَك ابلسجوِد هلل، 
 جَوى السَحر،واشرْح صدرَك بن

 ومجِ ْل نفسَك بُشهِد العبودية. 
 

 إذا قلَت فتثبَّت، •
 وإذا عملَت فأتقن،

َت فاستخر،  وإذا حتريَّ
 وإذا مهمَت فتوكَّل،
 وإذا فرتَت فاسرتح،
 وإذا ظفرَت فامحد،
 وإذا انديَت فأمِسع،

 ذا تصدَّقَت فال متنن،وإ
 وإذا تسوَّقَت فال ُتطل.

 
 ،كْن عاماًل أكثَر منَك قائاًل  •

ا أكثَر منَك عابًدا، 
ً
 كْن عامل

 كْن انصًحا أكثَر منَك ساكًتا، 
 كْن منطلًقا أكثَر منَك وامجًا، 

 كْن مساحًما أكثَر منَك خماصًما، 
 كْن قانًعا أكثَر منَك طامًعا.

 
 جوارُحَك أمانة:  •

 عيناك: ال تنظْر هبما إىل حرام.
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 ب.رْ شفتاك: ال تفتحهما للساٍن ذَ 
 هبما.   تعتدِ يداك: ال 

 رجالك: ال متِش هبما إىل معصية.
ر. و مبُفرٍت أرئتاك: ال متألمها   خمدِ 

 
 اثناِن ال ُتِطْل حديثَك معهما:   •

 املشغول، 
 والعاطل. 

 أما األوُل فسيرتُكَك إن مل ترتكه،  
 وأما اآلخُر فسيأخُذ من وقِتَك دون فائدة.  

 فكْن يف ُشغلك.
 

 تدارْك هفوتَك قبل أن تنتشر، •
  عند من أخطأت،أعلْن عن خطئكَ 

 فإذا مل جتدهم فبإعالِن وسيلٍة قريبٍة منهم، 
 أو قِل احلقَّ يف األمر، 

 وأتِبْعُه خبطِأ َمن قال كذا،
 بذلك ُتبُئ ذمَّتَك إن شاء هللا. فإنك 

 
 ال تتأخَّْر عن سداِد ديوِنَك حىت ال ترتاكَم فتعجَز عن سدادها،  •

 تكثَر فتصبَح رااًن على قلبك،   وال تتأخَّر عن التوبِة من سيئاِتَك حىت ال
 فتنَسى التوبة،  

 وقد تتوُب أو ال تتوُب منها.
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 النعم 
 

 فضُل هللا واسع، •
 الرزِق وحده، وليس هو يف 

 بل أولُه اإلميان، 
 والعلُم واملعرفة،

 واالستقامة،
 واملوهبُة السديدة، 

 واخلُلُق احلسن،
 والرفُق والرمحة،

 واملعاشرُة ابملعروف، 
 ئج،وقضاُء احلوا

 واألوالُد الصاحلون...
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيم}  {َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَّ

 . 4سورة اجلمعة: 
 

َها أَتُْكُلونَ قوله سبحانُه وتعاىَل: } •    {َواألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفء  َوَمَناِفُع َوِمنـْ
 [5النحل:  ]سورة 
 خلَق لكم األنعام، هو الذي  أي: 

 من إبٍل وبقٍر وغنٍم وَمْعز، 
 دفًئا،   كوَن لكملت

 يف أصواِفها وأوابرِها وأشعارِها وجلوِدها، 
 فوَن هبا،  حلتشوهَنا وتَ تَلَبسوهَنا وَتفرت 
 حلوِمها،  وأتكلوَن من 

 وتشربون من ألباهِنا،  
 هبا...   رونوتتاج
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   {ِحنَي َتْسَرُحونَ َوَلُكْم ِفيَها مَجَال  ِحنَي تُرحُِيوَن وَ }
 [6:  النحل ]سورة 

 أي: وعلى هذه احليواانِت ُمسَحُة مجاٍل وزينٍة تُبِهُج نفوَسكم، 
 يح،  وقَت رجوِعها عشيًّا من املرَعى لَتسرت  أنظارَكموتُريُح 
 غدوِ ها إىل املرَعى لَتسرَح. وحني

 )الواضح يف التفسري(. 
 

 النفس وأمراضها 
 

 شأ معه منُذ صغره، صورُة اإلنساِن وشخصيتُه تن •
 يستغرهبا ولو كانت غريبة، ولذلك فهو ال 

 ويتكيَُّف معها ولو مل تكْن طبيعية، 
 ويصُب عليها ولو مل تكْن مقبولة.

 
 إذا استعصْت نفُسَك على الصعب، •

 فأِمدَّها ابلسهل،
 وال تعاندها حىت ال تند ، 

 فإن يف السهِل خريًا كثريًا،
 زيَد من اخلري،فإذا استقامِت النفُس طلبِت امل

 هذا املزيِد )الصعُب(،وسيدخُل مع 
 وال مُتانُع عندئذ. 

 فالرتويُض يكوُن على مراحل،
 ويُبدأُ فيه مبا تيسَّر. 

 
 خواُء النفس،  •

 واسرتخاُء األعضاء،
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 والتكاسُل عن القياِم ابملهام،
 يعرتي كثريًا من الناس، 

 يف أوقاٍت متقاربٍة أو متباعدة، 
 حبسِب حاِل الشخص،

 ألسباٍب نفسية،لًبا ما يكوُن ذلك وغا
 كامتداِد العزلة،

 أو طوِل الصمت، 
 أو صدمِة خب، 

 أو مساِع ما ال يعجبه،  
 أو مفاجأٍة ملا ال يتوقَّعه، 

 أو يكوُن للتخمِة وقلَِّة احلركة، 
 ويعوُد اإلنساُن إىل طبيعتِه بعد عودِة التوازِن املفقوِد لشخصيته،

 وإصالِح شأنه، 
 عند بعِض األشخاص،  وقد يطوُل ذلك 

 حبسِب الصدمِة أو قوِة الشعوِر واحلساسيِة الزائدِة عنده، 
 ولتغيرِي اجلوِ  والعادِة أثر  يف التحسُّن،

 وذكُر هللا تعاىل وااللتجاُء إليه أعَلى وأجلُّ وصفٍة للشفاء. 
 

فكاِر  والشهواِت واأل االنطالقُة احلقيقيُة للنفِس هي عندما تتحرَُّر من قيوِد األهواءِ  •
 املنحرفة،

 فال مينُعها شيء  من ممارسِة وظيفتها األساسيِة اليت ُخلَقْت له.
 

 احذِر العواصَف النفسية،  •
 إهنا مثُل العواصِف الطبيعية،

 فقد تدفُعَك دون إرادِتك،
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 وترميَك فوَق صخرة،
 أو يف أسفِل واد،
 وقد ترفُعَك عالًيا،
 احلضيِض بقسوة.لكنها تضُعَك يف 

 
 الذي يوَصُف يف علِم النفس، االكتئابُ  •

 يكوُن خفيًفا ويكوُن شديًدا،
 وال ُيصاُب ابلشديِد منه إال ضعيُف اإلميان؛ 
 ألنه يصُل إىل درجِة اليأِس أو القنوِط تقريًبا، 
 يعين أن املكتئَب ال يَرى حالًّ ملرضِه النفسي، 

 و فيها. ويستبعُد رمحًة تنقذُه من احلالِة اليت ه
 بذلك. وكأنه ينَسى هللا 

َئُس ِمْن َرْوِح اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ }  . 87سورة يوسف: { ِإنَُّه اَل يـَيـْ
 . 56سورة احِلجر: { َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن َرمْحَِة َرب ِِه ِإالَّ الضَّالُّونَ }

 أما املؤمُن فيدعو وينتظُر الفرج،
 وال يقنُط أبًدا، 

 يرَضى بقدِر هللا، مث 
ُر هللا له هو خري  له. ويعتقُد أبن م  ا يقدِ 

 وهذا أفضُل عالٍج له.
 . 90سورة يوسف: { ِإنَُّه َمْن يـَتَِّق َوَيْصِبْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ }
 

 يقولون للرجِل إنه "معقَّد" إذا مل يكْن متجاواًب،  •
 نفسيٍة جتعلُه بعيًدا عن اجتماِع الناس، أو يشكو من أمراٍض 

 أو أنه مغموس  يف مشكالٍت أسريٍة ال تنتهي. 
 ولو أنصفوا لبيَّنوا وقالوا: 

 إن التعقيَد ال يدوُم إال عند اثنني: 
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 من كان ذلك طبعه، 
 ومن كان يشكو من أمراٍض نفسيٍة مزمنة.

 

 العياداُت النفسيُة منتشرة  يف الغرب، •
ا  يف بالِد املسلمني، ولكنها قليلة  جدًّ

 وِف الصعبِة ألهلها،على الرغِم من الظر 
 ولكنهم يتداوون بذكِر هللا تعاىل، 
 وابلصالِة والدعاِء وقراءِة القرآن،

 فعياداُتم يف نفوسهم،
 أو يف بيوُتم، 

 أو يف بيوِت هللا القريبِة منهم،
 وهي جمانية، 

 وال حتتاُج إىل استشاريني..
 

 اهلداية والضالل 
 

 يقوُل ربُّنا جلَّْت قدرته:  •
 {َّللَِّ يـَْهِد قـَْلَبهُ َوَمن يـُْؤِمن ابِ }
 . [ 11سورة التغابن: ]

   يقيًنا،هللا زاَدُه  أي: 
 مأَن قلَبه،  وط

 ة.عرِي والطااخل نوهداُه إىل مزيٍد م
 . 3/1535الواضح يف التفسري 

 
 من أيقظَك لوقِت القطاِر شكرته،  •

 شكرته، ومن نبَّهَك لتاليف حادٍث  
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 ومن بصَّرَك خبطئك،
  بعد الضالل،ومهََّد لَك طريَق اهلدايةِ 

 شكرَت صنيَعُه ومل تنسه، 
 فإهنا أكُب نعمٍة لك، 

 يف احلياِة وبعد املمات. 
 

 يستغرُب البعُض كيف أن أخوين شقيقني عاشا يف أسرٍة واحدٍة وأفكارمها متناقضة،  •
 فهذا مؤمن  واآلخُر ملحد،

 أخالقيٌّ وذاَك متفلِ ت.وهذا 
 ة، ويُبَحُث هنا عن األسباِب خارَج نطاِق األسر 

 وخاصًة األصدقاء، 
 واألجواَء والبيئاِت األخرى اليت تردََّد إليها الشخُص املنحرف،

 فإنه يكوُن أتثَر هبا، 
 أتثرًا يغلُب على بيئتِه األسرية، 

 فينشأُ على أفكاٍر أخرى جديدة، 
 جلدِد وآداهبم.ويسلُك سلوَك أصدقائِه ا

 وقد عرفُت أسرًة حمافظًة على آداهبا وأعرافها، 
 زارين أحُد أفرادها وذكَر أن أًخا له صاَر شيوعيًّا! وفجأةً 

َ أنه تنقََّل بني أصدقاَء منهم شيوعيون على مَدى أسابيع،   وابلبحِث تبنيَّ
 وسهَر معهم وآتلف، 

 يف غفلٍة من األسرِة أو إمهاٍل منها، 
 فانصبَغ أبفكارهم وأساليب عيشهم.

 

 اهلم ة
 

 اهلمُم ختتلف،  •
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 محِل ُأسرٍة واحدة، هناك من ينوُء ظهرُه من 
 أو يشكو من كثرِة عمله، 

 أو يضجُر من كثرِة املراجعني له، 
 وآخرون حيملون همَّ ُأَسٍر وجمتمعاٍت ووطٍن كامل،

 بغضِ  النظِر عن إخالصهم أو عدمه،
 والوزراِء واحملافظني والسفراء،كالرؤساِء 

 األشياِء الصغرية. فليتدرَِّب املسلُم على خدمِة جمتمعِه ووطنِه حىت ال يشكَو من 
 

 أربعة  عزائمهم قوية:  •
 الذي ال يكفُّ عن احملاوالت،
 والذي ال يَقنُط من رمحِة هللا، 

 والذي يبتسُم للمصاعب،
 والذي َيصُب وال يَفرُت.

 
 اتريخ العباقرِة واملشهورين أهنم كانوا فاشلني يف دراستهم، كم قرأَت يف  •

 أو يف جانٍب من حياُتم، 
 مٍل هلم؟أو يف البحِث عن ع

 ذلك أن اتريَخ املرِء ليس قيًدا له، 
 فهو يستطيُع أن ينطلَق من جديٍد ولو كان برجٍل واحدٍة ال يساعدُه فيها أحد، 

 بعنٍي واحدة، ويستطيُع أن يرى من بعيٍد ولو كان 
 ويقدُر على أن يفَسُح له مكااًن يف احلياِة ولو كان حجمُه صغريًا، 

  هبا، هذا إذا اقتنَع بفكرٍة وتشبَّثَ 
 وكان ذا عزٍم وإرادة، 

 وصَب على طعوِن الناِس وصدِ هم،
 وستخرتُق جهودُه األبواَب ولو اجتهدوا يف إغالقها يف وجهه! 
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 يدتِه ليس هيِ ًنا. إن صاحَب العزميِة واملتشبِ َث بعق
 

 ُوِصَف أحُد أولياِء هللا الصاحلني أبنه لو قيَل له إنَك ستموُت غًدا،   •
 و عليه من ذكٍر وقراءٍة وعبادة، ملا زاَد على ما ه

 ألنه كان مُيضي كلَّ وقتِه يف ذلك.
 كما ُوِصَف أحُد علماِء اإلسالِم أبنه كان أيكُل الفتيَت من الطعام،

 الكعك،أو ما هو مثُل 
 لُيمضَغ بسرعٍة وال أيخَذ من وقته؛

 النشغالِه ابلعلِم دائًما. 
 ومتنيُت لو عرفُت مثلهما يف عصران!

 
 الوسطية

 
 االعتداُل ال يعين التهاوَن يف أحكاِم الدين، •

 بل يعين ال إفراَط وال تفريط،
 فاحلراُم حرام  ولو كان لقمة، 

 وشرُب املسكِر حرام  كثريُه وقليله،
 ومثاُل املغاالِة يف الصوِم أْن ُتوِصَل صوَم يوٍم ِبخَر دون إفطار،

 أو تواصَل الصوَم يف كلِ  األايم،
 ا.فال تعطي نفسَك حقَّه

 
 التوسُط يف اإلنفاق،  •

 داخَل البيِت وخارجه، 
 جينِ ُبَك الندم،

 واإلسراُف جيعُلَك تتحسَُّر بعد قليل،
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 ها،أما التقترُي فال جيعُلَك تعطي نفسَك حقَّ 
 وال نصيفه،

 وتبَقى وكأنَك سجني  يف الدنيا! 
 

 الوصااي واحلكم 
 

 إذا أردَت الرمحَة فارحم،  •
 وإذا أردَت املغفرَة فاستغفر،
 وإذا أردَت الثواَب فأخلص،

 وإذا أردَت املزيَد فاشكر، 
 وإذا أردَت القرَب فاسجد،

 وإذا أردَت اجلنَة فاستقم.
 

، جتنَِّب املسألَة حىت ال  •  ُتذل 
 وجتنَِّب الِغيبَة حىت ال أتمث، 

 وجتنَِّب السرعَة حىت ال تندم،
 وجتنَِّب التكلَُّف حىت ال ُُتَجر،

 ىت ال تُبَغض،وجتنَِّب السبَّ واجلَرَح ح
 وجتنَِّب اإلسراَف حىت ال تُفِلس،
 وجتنَِّب احلُفَر حىت ال تقَع فيها. 

 
 ال تظنَّ إال حقًّا. •

 ال ُُتْن أًخا لك.
 تَنْم على ظُلم.ال 

 ال تسكْت على َضيم.
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 ال تكسْب إمثًا.
 ال أتكْل إال حالاًل.

 ال تقطْف مثرَة غرِيك.
 ال حتكْم على أمٍر وأنَت غاضب.

 نفَسَك إىل ريبة. ال جترَّ 
 ال تسرَْح فيما ال خرَي فيه.

 
 تكلَّم، ولكْن فيما تعَلم. •

 اخشع، ولكْن ال تُرائي. 
 احلق .اعرتض، ولكْن ال على 

 شارك، ولكْن ليس يف احلرام.
 اشهد، ولكْن ال على الزور.

 
 إذا تكلمَت فقد دللَت على عقلك، •

 وإذا عملَت فقد دللَت على عزميتك،
 دللَت على مزاجك، وإذا اخرتَت فقد

 وإذا صبَت فقد دللَت على ُخلقك،
 وإذا هدأَت فقد دللَت على ِحلمك،

 مروءتك،وإذا أغثَت فقد دللَت على 
 وإذا خاللَت فقد دللَت على شخصيتك.

 
 كن رشيًدا، كْن سديًدا، كْن جُميًدا. •

 كْن قريًبا، كْن حبيًبا، كْن جُميًبا. 
 ا. كْن رحيًما، كْن سليًما، كْن محيمً 

 كْن جلياًل، كْن أصياًل، كْن مجيالً. 
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 سكوُت الطالِب حفظ، •

 وسكوُت العامِل فكر،
 وسكوُت الشيِخ صب، 
 وسكوُت البكِر رضا، 
 وسكوُت املديِن هم ،

 وسكوُت الغاضِب كظم،
 وسكوُت املرَهِق راحة،

 وسكوُت اخلائِف حذر، 
 وسكوُت اخلائِن غدر،

 وسكوُت اجلاهِل غنيمة، 
 طبيعة.  وسكوُت احليوانِ 

 
 إذا أكثرَت من النوِم فأكثْر من العمل. •

 وإذا أكثرَت من الطعاِم فأكثْر من احلركة. 
 أكثرَت من الكالِم فأكثْر من االستغفار.وإذا 

 

 من طلَب الشفاَء امتنَع عم ا يهيِ ُج مرضه،  •
 ومن طلَب النجاَة جتنََّب موجباِت السقوط،

 قطُع طريَقُه إليها. ومن طلَب اجلنَة ابتعَد عن املعاصي اليت ت
 
 ثالثة  حيرثون يف البحر:  •

 املنافُق يف إسالمه، فال يُقبُل منه.
 والكافُر يقوُم أبعماٍل طيبٍة ال يؤَجُر عليه، فقد حبَط عمله. 

قونَُه ولو صدق.  ُث الناس، فال يصدِ   والكذ اُب حيدِ 
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 من جرََّب احلرَب فضََّل بعدها السلم، •

  الدخان، ومن لذعتُه الناُر حسَب حسابَ 
ِة الفقِر مل ُيسرف.  ومن اكتَوى بشدَّ

 
 الوعد والعهد

 
 أثََن هللا تعاىَل على من وَفَّ بعهده،   •

 كما بنيَّ حبَُّه للمتقني،  
 يف قولِه سبحانه:  

 { بـََلى َمْن أَْوََف ِبَعْهِدِه َواتَـَّقى فَِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ }
 . 76سورة آل عمران:  

 من أوََف، واتَّقى.فسالُم على 
 

 الناُس بك؟ما قيمُتَك يف جمتمعَك إذا مل يثِق  •
 لقد تعوََّد بعضهم على أن يُطِلَق مواعيَد بدوِن ميزان، 

 فال ينفِ ذها،  
 وإذا نفَّذها ففي غرِي أوقاُتا،

 حىت صاَر ذلك عادًة له! 
 وقد ال يعرُف أن الناَس يقولون عن مثِل هذا: إنه يكذب،

 فال يثقون به. 
 َل الشهر،مدينون كثريون يقولون لدائنيهم إهنم سيسدِ دون ديوهنم أو و 

 يقولون هذا مراٍت ويف أوِل كلِ  شهر،
 وهم يعرفون يف داخِل نفوسهم أهنم كاذبون. 

 ومواعيُد الزايراِت واللقاءاِت مليئة  مبثِل هذه األكاذيب،
 فيقوُل أحدهم إنه سيحضُر بعد ساعة، 
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 أو سيلقاَك بعد يومني، 
 ال جيعُل ذلك يف ابلِه أصاًل! مث 

 َدُه إذا جاَء وقته، وال يعتذُر للشخِص الذي وع
 فإنه إذا كان معذورًا حقًّا اتصَل به واعتذر. 

 أَما علَم هؤالِء أن ُخلَف الوعِد من خصاِل املنافقني،
 وأن املؤمنني حريصون على مواعيدهم كما هم حريصون على حياُتم، 

 خصاِل النفاق؟ حىت ال تكوَن فيهم خصلة  من
 

 الوقت والعمر 
 

 األايم،إذا استدارْت بَك  •
 واستقبلَت من أمرَِك ما استدبرت،

 ماذا كنَت ستفعل؟
 كلٌّ ينطُق حبسِب ظروفِه وما مرَّ به من أحداٍث وعوائق،

 لكنَّ املؤمَن يندُم على ما فاَتُه من طاعٍة أايَم الصحِة والشباب،
 ذٍَّة وشراب.والفاسُق يندُم على ما فاَتُه من ل

 وهكذا هي األايم،
 وهكذا هو اإلنسان!

 
 اإلنساُن يكوُن يف خسراٍن إذا طاَل عمرُه وساَء عمله،  •

 وإذا شعَر املسلُم أن أمَسُه كان أفضَل من يومه، 
ْر عن ساعِد اجلدِ  وْليعَمْل صاحلًا وزايدة،   فليشمِ 
 فإن خرَي الناِس "من طاَل عمرُه وَحُسَن عمله"،

  احلديث. كما صحَّ يف
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 احلياِة إذا بلَغ األربعني،لإلنساِن انطالقة  جديدة  يف  •
 إنه يكوُن أخَذ حظًّا من العلم، 

 واستفاَد مجلَة جتارب، 
 ويستطيُع بعد هذا أن يعتمَد على نفسه،

 ويقارَن ويستنتَج بنفسه، 
 ويسُلَك الطريَق عن علٍم وجتربة،

 ولن يؤَخُذ بسهولة. 
 

 د،الوقُت الذي فاَت ال يعو  •
 مهمًّا منه ابلقضاء، لكنَّ اإلسالَم عاجلَ جانًبا 

 كما لو فاتِت املرَء عبادة  فيه، 
 يف تفصيٍل مفيد،

 وليس هو يف الصالِة وحَدها، 
 وليتُه أُفرَد يف أتليف. 

 
 دقائُق االنتظاِر كأهنا ساعات، •

 والساعاُت كأهنا ثواٍن يف لقاءاِت األحبَِّة واملناسبات، 
 ظاهرًا،يالن أو تقصران الوقَت فالقلُق والسعادُة تط

 واالستفادُة من هذين الوقتني قليل  جدًّا واندر، 
 فالنفُس مشغولة..

 

 اي بن 
 

 اي بين،  •
 استقبْل يومَك بذكِر هللا والدعاء،
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 فهو اإللُه احلق، 
 الذي بيدِه اخلرُي كلُّه،

 فمنه ُيسَتمدُّ العوُن والقوة، 
 وهو املوفِ ُق لألحواِل الطيبة، 

 ِل الصاحلة.واألعما
 

 بين، اي  •
 كْن حذرًا يف هذه احلياة، 

 فقد انتشَر الظلُم حىت طَغى،
 وال قيمَة فيها للضعيِف إال إذا تقوَّى بغريه، 

 فكْن مستقيًما، 
،  قوايًّ

 منتصرًا للضعيف،
 رؤوفًا به، 

 فقد ال تكوُن له حيلة  لعلٍَّة فيه. 
 

 اي بين،   •
 ساءتك،أمر  من والِدَك فال ُتظهْر له م إذا ساءكَ 

 ولكن ابتعْد قليالً وتنفَّس،
 وتذكَّْر كيف كان يالعُبَك وأنت طفل  حتبو، 

 وحينو عليَك وأنت إليه ترنو،
 َك وأنت ما زلَت تنمو، ويالطفُ 

 وينصُحَك وأنت فىت،
 وينفُق عليَك وأنت تدرس،

 ولن تقدَر على عدِ  فضائلِه عليك،
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 عليك، قسوتهِ بعَض  فتحمَّلْ 
 لحِتَك مستقباًل.فإنه قد يكوُن يف مص

 
 اي بين،  •

 ال تعاتْب والدَك إذا قسا عليَك يف مواقف،
 فإن نظَر الوالِد إىل ِبكرِه غرُي نظِر الوالدِة إليه، 

 فهي تريُد له الدالَل واحلظوَة الكبى، 
 وهو يريُد له الرجولَة والتهيَؤ لقسوِة احلياة، 

 على محِل مسؤوليِة األسرة.وأن يكوَن عواًن له 
 

 ، اي بين •
 إذا غضبَت فال تُري والديَك غضبك،

 حىت ال يصَل إليهما شررُه فتؤذيهما بذلك، 
 ولئال  يظن ا أن هلما سبًبا يف األمر،

 أو أهنما املقصودان بشيٍء منه.
 

 اي بين،  •
 تبُز قيمُة الفضائِل أكثَر عندما تُفقد،

 كاألمانة،
 والوفاء،
 واملروءة، 

 فتفقَّْدها وأمثاهَلا،
 وَن فاضاًل، وامَتثْلها لتك

 مبزًا يف معايل أخالقك.
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 اي بين،   •
 متسَّْك بسنَِّة نبيِ ك،

 فهو قدوة  لنا صلَّى هللا عليه وسلَّم،
 وقد أفلَح من اقتَدى به،

 وخْذ قلمَك وكتابَك بيميِنَك منُذ اآلن،
 شاَء هللا، لتأخَذُه بيميِنَك يوَم القيامِة إْن 

 وقد ورد بسنٍد صحيح، 
، ويف ، وتَرجُِّلهيف طهورِه، وتنَـعُِّله ،ما استطاع كان حيبُّ التياُمنَ السالُم "أنه عليه الصالُة و 

 ". كلِ ه  هِ شأن
 

 اي بين ،  •
 إذا أخذَك موقُف رهبٍة من ذي اجلالل،

 فاستصحْب ذلك املوقف،
 ومتدَّْد فيه،

 اخلشوع،حىت ترتوَي نفُسَك من 
 وميتلَئ قلُبَك خشية،

 ،فإهنا حالة  ال تتكرَُّر كلَّ مرة
 وال أتتيَك كلَّما أردت،

 فحافْظ عليها،
 ووظِ فها ملا فيه رفُع درجاِتَك عند ربِ ك.

 
 اي بين،  •

 إذا مالْت بَك األايُم إىل ما ال تشتهي، 
 فامحِد هللا على كلِ  حال، 

 واعلْم أن هناَك من هو أسوأُ حاالً منك،
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 فأكثْر من الدعاء،
 واستغفِر هللا، 

 واسرتجْع وحوِقل،
  هللا ما بك. عَسى أن يغريِ َ 

 
 اي بين،  •

 أنَت جتُد امرًءا مل جَيِن مثرَة ما زرَع أو عمل، 
 وجتُد آخَر ابُتلَي يف حياتِه فلم جَيِن كلَّ ما زرع، 

 مرًة أو مرات،
 لَيعلَم أن هناَك إهلًا يَرزق، 

 رزَقُه منه وممن يشاء، قادر  على أن مَينَع 
 فهو املعطي وهو املانع، 

 ذلك ويعتب،فيتفكَُّر العاقُل يف 
 ويسلِ ُم أن ما أيتيِه هو من عنِد هللا سبحانه. 

 أما الغافُل فال يكرتث،
 ويقول: هذا شيء  )طبيعي(!

 
 اي بين،  •

 إذا تسلَّمَت راتبَك فاشكْر هلِل هذا الرزَق الذي ساَقُه إليك،
 فإنه هو الرازُق احلقيقيُّ لك،  

 وليَس صاحَب العمل، 
 ون هذا،وإن كثريًا من املوظَّفني يَنسَ 

 وال يتعاملون مع رواتبهم كما يتعاَمُل الصيادون واملزارعون والتجاُر مع أرزاقهم، 
 فاهلل رازُقهم مجيًعا، 
 إْن شاَء أبقاُه هلم، 
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 وإْن شاَء صرَفُه عنهم. 
 

 اي بين،  •
 دنياك، ال أريُد 

 وال ما حيبِ بها إليك، 
 بل أُريَك من نفسي ما يبغِ ضها إليك،

 دينارَِك قلَّبُت لَك وجًها أمحر، وإذا قلَّبَت يل وجَه 
 إمنا أريُد آخرتك، 

 أفرُح عندما أراَك ساجًدا هلل،
 وتذرُف دمًعا من خشيته، 

 أو أتخُذ بيِد مسكني،
 أو تقبِ ُل رأَس شيٍخ كبري، 

 ملهوفًا، أو تُنِقُذ 
 أو خَترُج يف ليٍل لتوصَل معروفًا ال يراَك فيه أحد.  

 
 اي بين،   •

 لكالِم واللعب، الشارُع للعبوِر وليس ل
 فإذا اختذَتُه جملَس كالم، 

 أو ملعًبا، 
 فقد أخطأت، 

 ووضعَت الشيَء يف غرِي موضعه،  
 إال إذا مل يكْن من ذلك بد ،  

 فأعطِه حقَّه.
 

 اي بين،  •
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 بني الناس، أنت حيٌّ 
 وصاحُب ديٍن ورسالة، 

 فال متُِْت نفسَك ابالنقباِض عنهم واإلعراِض عن شؤوهنم بدوِن سبب، 
 ُع،فاد 

 وتفاءل،
 وانشرْح صدرًا مع الطيبني منهم، 

 فإهنم إخوة  لَك وأحباب،
 وخرُي ُمعنٍي يف النوائب.

 
 اي بين،  •

 إذا رابَك أمر  من صديٍق فتثبَّْت منه وال تظلمه، 
 التثبَُّت من األخباِر من صفاِت املؤمنني، فإن 

 طاعًة هلل ربِ  العاملني، 
 كما ورَد يف كتابِه املبني: 

ا َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسق  بِنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما جِبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى مَ أَيُـّ }اَي 
 {فـََعْلُتْم اَنِدِمنيَ 

 .6ة احلجرات: سور 
 

 اي بين،  •
 إذا حاورَت صديقَك وخالفته، 

 فال حتوِ ِل اجللسَة إىل خصاٍم وانتقام،
 تخالفني أن يتعايشا بسالٍم ما مل يُفرِطا يف جداهلما، فإن إبمكاِن امل

 أو يَزيدا من خالفهما. 
 

 اي بين،   •
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َ العريكِة مع زمالئَك الطيبني،   كْن لنيِ 
 جتاوْب معهم وال تعاندهم، 
 ساعدهم وال تتعاَل عليهم، 

 اسأْل عنهم وال ُتجرهم، 
 فإهنم عون  لَك يف احلياة،  
 وذخر  لَك عند احلاجة،  

 س  لَك عند الوحشة.وأُن
 

 بين،  اي •
 لإلصالح، اهتماُمَك أبحواِل صديِقَك املاليِة دليُل خرٍي وحبٍ  

 فاطلْب من والِدَك مساعدَتُه عند حاجته، 
 واهتماماتِه العلمية.  تزاماتِه املاليةَ فإنه قد ال جيُد عند والدِه ما يكفي ال

 
 اي بين،  •

 تصوَّْر نفسَك مشرًَّدا بال مأوى، 
 ى املشرَّدين،حىت ال تنسَ 

 وتصوَّْر نفسَك جائًعا ال تستطيُع الوقوَف على رجليَك من اجلوع،
 ال تنَسى اجلوَعى، حىت

 وتصوَّْر نفسَك مكبَّالً ُتضَرُب ابلسياِط وتُغَرُز يف جسِمَك األسياُخ احملم اة، 
 حىت ال تنَسى إخوانَك من األسرى واملعذَّبني يف سجوِن الظاملني. 

 
 اي بين،   •
  ُخلق  أساسي، احلياءُ 

 فإذا فُِقَد من املرِء فإنه قد يكذُب ويفسُق ويفجُر جهارًا،
 وإذا متاَدى يف غيِ ِه دعا الناَس إىل ما يفعله،
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 وظنَّ أن ما يقوُم به عمل  عاديٌّ ال غباَر عليه وال أبَس به، 
 فتستوي عندُه احلسنُة والسيئة، 

 واحلالُل واحلرام،
 واجلميُل والقبيح! 

 
 اي بين،  •

 شفْق على من طعَن يف السن ،ا
 فإنه فارُغ الُقوى، 

 فاقد  لشهواته،
 تكاُد جتُد يف جسمِه عضًوا أو حاسًَّة سليمة، ال 

 إذا قاَم كاَد أن يسقط،
 وإذا مشى استنَد أو تعثَّر.. 

 ولذلك تعوََّذ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم من أن يُردَّ إىل أرذِل العمر،
 ريه.كما يف صحيِح البخاري وغ

 
 اي بين،  •

 االجتماعيِة النافعِة الفاضلِة ما يكوُن عواًن لَك يف ديِنَك ودنياك، تزوَّْد من اآلداِب واألخالِق 
 وإن الناَس حيبون أصحاَب األخالق، 

 وال يتعاملون مع اخلالني منها. 
 

 اي بين،  •
 إذا طلَب والُدَك حضورَك وجلوَسَك مع الضيوِف فأجب،

 مَك آداَب الضيافِة واجملالس؛فإنه يريُد بذلَك أن يعل ِ 
 علَّم،لتتأدََّب وتت

 ولتساعَدُه يف خدمتهم،
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 ولتتعرََّف أصدقاَء الوالد، 
 واجلريان،

 واألهَل والرِحم،
 أو وجوًها جديدة، 

 ولتعرَف هبا طبائَع الناس، 
 وثقافاُتم وآداهبم، 

 ولتتزوََّد بتجارَب وخباٍت يف حياتك، 
  تبَقى غرًّا، ولئال  

 هشًّا،
 ، خاماًل 

 ال تعرُف من شؤوِن الدنيا شيًئا. 
 

 بين، اي  •
 أعرُفَك جادًّا إذا رأيُتَك حتمُل كتااًب، 

 أو تعمُل معروفًا،
 أو ُتضيُف فقريًا،  

 أو تقوُل كلمًة طيبة، 
 أو حَتضُر جلسَة علم،

 أو ختطُب يف زمالئك،
 أو جتتهُد يف دروسك، 

 أو خترُج للدعوة،
 أو تشارُك يف أعماٍل خرييٍة منظمة،

 و تتحرَّى طاعَة والَديك،أ
 ُتتمُّ إبخوتك، أو 

 أو حترتُم أساتذتَك ومشاخيَك وتذكرهم خبري.
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 اي بين،   •

 عندما يَبُلغين عنَك ُخلق  حسن،
 أو مبادرة  طيبة، 

 أو مروءة  يف معاملة،
 أو ِحلم  يف خصومة،

 أو جندة  يف انزلة، 
 ينشرُح الصدُر مين،

 وأُمضي يومي يف سعادٍة وهناء، 
 أنَك مثرُة فؤادي، وأعلمُ 

 وهبجُة نفسي،
 ورحيانُة قليب.

 
 اي بين،  •

 كالُم الصغاِر كثري،
 وهو كاهلواِء يف السماِء يطري،

 فال تضيِ ْع وقتَك مبا ال ُيشرُي وال يُثري،
 وال ينرُي وال ميري،

 وال تستمْع إىل ما ال طائَل من ورائِه وال هو جدير، 
 لكن استمْع إىل كالِم العاقِل الكبري،

 وفري،ففيه خري  
 وفائدة  وأجر  كبري. 

 
 اي بين،   •

ْر فيما تقولُه جيِ ًدا،    فكِ 



188 
 

 فإن الكالَم الفجَّ سريُع العطب،
 خفيف  على القلب، 
 وقد يهوي بصاحبه،  

 بينما تبييُت الكالِم يثبِ ته،  
 ويعطيه وزاًن وقيمة. 

 
 اي بين،   •

 إذا تكلَم الناُس فال تتكلْم كيفما كان، 
 يقولون ليقاَل إنك مشارك  يف اجملالس،ا وال تردِ ْد م

 ولكن انظْر إىل ما تقول،
 هل هو حقٌّ وفيه فائدة، 

 ومناسب  ما تقولُه يف حينه؟
 

 اي بين،  •
 إذا أكثرَت الكالَم فانظْر حولَك هل من مستمٍع إليك؟

 فإذا رأيتهم شاردين فاستِح واسكت،
 وإذا عرفَت أن هناك من يتابُعَك حياًء منك، 

 ثَك احرتاًما له. ديفاقطْع ح
 

 اي بين،   •
 إذا أؤمتنَت على أمانٍة فحافْظ عليها كما حتافُظ على نفسك،

 وكْن عند ظنِ  من وثَق بَك وائتمنَك عليها،  
 وقد قَضْت نفوس  ألجِل األماانت؛

 ملا شعرْت من مسؤوليتها جتاهها، 
 فاألمانُة من الدين،
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 واملسلُم امللتزُم مؤمتَن.
 

 اي بين،   •
 منك العفَو فسارْع إىل قبوله،  من طلَب 

 فإن العفَو من شيِم الكرام،
 وال تتعمَّْق يف املشكلِة اليت حالت بينكما، 

 وأعرْض عن اجلداِل واللغِو فيها، 
 حىت ال تعوَد إليكما اخلصومة.

 
 اي بين،  •

 ال تقْل ملن يليَك هاِت كذا،
 ورة،  دون ضر وال تعلِ ْم نفسَك قضاَء حوائِجَك بشغِل اآلخرين معكَ 

 فإنه دليُل كسٍل وطلِب راحٍة وبُعٍد عن العصاميَِّة واالعتماِد على النفس.
 ونعَم الرجُل الفاضُل الذي يقوُم أبعمالِه بنفسه، 

 ويساعُد اآلخرين ولو مل يطلبوا منه ذلك. 
 

 اي بين،  •
 اإلسالم، االعتماُد على النفِس وعدُم سؤاِل اآلخرين أمر  مرغوب  فيه جدًّا يف 

 الطرِق اليت تؤدِ ي إىل اجلنة،  بل هو من
 فقد ورَد يف احلديِث الصحيِح أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم طلَب املبايعة، 

 فقاَل الصحابُة املوجودون: قد ابيعنا اي رسوَل هللا، 
 فقاَل عليه الصالُة والسالم: "على أال  تسألوا أحًدا شيًئا". 

 ؟ ثوابن: فما له به اي رسوَل هللاقاَل موالُه 
 قال: "اجلنة". 
 فبايَعُه ثوابن، 
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 فكان إذا سقَط َسوطُه وهو راكب،
 نزَل فأخَذه، 

 ومل يطلْب من أحٍد أن يناوله! 
 

 اي بين،  •
 لو توقَّيَت الناَر بيديَك ملا نفعتاك،

 وكذلك إذا اعتمدَت على نفِسَك وحَدها يف مواجهِة مكائِد الشيطاِن وأالعيبه، 
 تعوَّْذ ابهلل منه أواًل:ف

 مَهزِه ونَفثِه ونَفخه،  من
 فإن هللَا خرُي ُمستجاٍر به. 

 
 اي بين،  •

 إذا نظرَت إىل األرِض فتفكَّر،
 وإذا نظرَت يف اآلفاِق فتدبَّر،

 وإذا نظرَت أمامَك فتمعَّن،
 وإذا نظرَت إىل جانبيَك فتفقَّد،

 وإذا مسعَت آيًة أو نصًحا فأصِغ لتهتد، 
 نوديَت فقْف وتواضع، وإذا 

 عليَك فقْل سالم.وإذا ُجِهَل 
 

 اي بين،  •
 انظْر إىل خطواِتَك كم هي صغرية، 

 ولكنها عندما جُتَمُع تكوُن قد قطعْت مسافًة طويلة،
 وهكذا األعمال،

 كلُّ األعمال،
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 تبدأ ابلقليل،
 وبعد أايٍم أو سنواٍت تكب، 

 والقلب.وقد تكوُن مشاريَع كبريًة ملَء العنِي 
 وما عليَك إال أن تبدأ.. 

 
 اي بين،   •

 ال تكْن ممن يطلبون األمَر بسهولة،  
 فإذا رأوا فيه بعَض الصعوبِة تركوه،  

 وال تكْن عيُنَك على أحسِن موضٍع لتجلَس فيه،  
 بل كْن متواضًعا،

 مؤثِرًا على نفِسَك ولو مل يعلْم بَك أحد،
 واجلْس حيُث انتَهى بَك اجمللس.

 
 اي بين،   •

 إذا جلسَت يف مكان، 
 أو عواميَد ُتسِنُد ظهرَك إليها،   فال تعمْد إىل جدرانٍ 

 فهذا دليُل كسٍل ملن هو يف سنِ ك،  
 وهو دأُب املرَضى والعجائِز لظروفهم الصحية، 

 فدعها هلم. 
 

 اي بين،  •
 كْن ذا مهٍَّة عالية، 

 َملئها، إذا رأيَت فراغاٍت يف جمتمِعَك ُترتَُك هكذا لصعوبِة 
 أو ألهنا حتتاُج إىل صٍب ومتابعة،

 فسك،فامألها بن



192 
 

 فإن مل تستطْع وحدَك فامجْع هلا نفوًسا، 
 فالسهُل يفعلُه الكثرُي من الناس،  
 والصعُب هو حمكُّ اهلمَِّة العالية، 

 وميداُن التنافِس على اخلري.
 

 اي بين،  •
 اصعْد وال خَتَش السقوط،

 السلََّم الذي تصعُد عليه،ما دمَت أحكمَت 
 وأنَت قادر  على الصعود،

 تقُف عندها اهلمَُّة العالية،  فليسْت هناك درجة  
 وهي يف قدرِة البشر.

 
 اي بين،  •

 أجُرَك على قدِر مشقَّتك،
 بعَد إخالصك، 

 فإذا كنَت ذا عزٍم بذلَت جهًدا، 
 ك.وإذا كنَت ذا مهٍة عاليٍة أقدمَت على الصعِب وتركَت السهَل لغري 

 وال تسأْل عن فرِح والِدَك بَك عندئذ.
 

 اي بين،   •
 ُن الظنِ  مبلغه،ال يبلغنَّ بَك حس 

 فكْن طيِ َب القلِب وحذرًا يف الوقِت نفسه،
 وكما أن بني الناِس أولياَء هلل،

 فإن بينهم العقرَب واألفعى،
 والذئَب والثعلب،
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 وإن املؤمن لَفِطن،
 ويف الفطنِة معَن اليقظِة واحلذر.  

 
 اي بين،   •

 رأيُتَك خارًجا وأنت مسرع،
 م  ذاهل،مث عدَت من نصِف الطريِق وأنت واج

 ولو استشرَت َمن تثُق بعلمِه وعقلِه َلما ِخبت، 
 فأكملَت مسريَك وأنَت واثق،

 أو ما كنَت خرجت. 
 

 اي بين،  •
 ا،إذا استمعَت إىل األخباِر وهاجْت أعصاُبَك لبعضه

 فاهدأ،
 وال تتصرَّْف وأنَت يف هذه احلالة، 

 ولكْن أتكَّْد من اخلِب أواًل يف مصادَر موثوقة،
 ِبراِء أهِل الرأي واحلكمة،  مث اسرتشدْ 

 لتعرَف كيفيَة التصرِف الصحيِح إزاَء ذلك، 
 وحىت جتتمَع الكلمة، 

 وتتَّحَد الصفوف،
 عند ذلك يكوُن للرأي قيمة،

 منفعة.وللتصرُِّف 
 

 اي بين،   •
 إذا كان اهلدهُد خُيِبُ بيقني، 

 فإن هناك طيورًا أخرى َتكِذُب وخَتدَع،
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 ثُّها على الزواِج منه: كما قال طري  خلطيبتِه وهو حي
 إذا تزوجِتين فسأبين لِك قصرًا يف ُبصَرى الشام!

 وهذا عند اإلنساِن أوَسُع وأمشل،
 وخاصًة بني الزوجني، 

 فاحلياُة صدق  وكذب،
 فكْن على حذر،

ْق كلَّ ما يُقال.  وال تصدِ 
 

 اي بين،  •
 من دعاَك إىل جلسِة مسر،

 أو حفلِة شاي، 
 أو اجتماِع أصحاب، 

 جيِبَك رسائَل صغريًة مفيدة،  فضْع يف
 ُُتديها لبعضهم،

 ليتغريََّ جمرى احلديِث يف اجمللِس من اهلزِل إىل اجلد ،
 وإذا طرحَت موضوعاٍت مهمًة فيها، 

 فائدًة حمقَّقًة من لقاءاِتَك واجتماعاِتَك مع أصحابك.فسرتى 
 

 اي بين،  •
 ليكْن عقُلَك مرافًقا لَك يف كلِ  حني،

 قًهى بدون فائدة، فال تشغلنَُّه يف م
 وال ُُتدرنَُّه يف لياٍل سوداَء أتخُذ من ديِنَك قبَل عقلك،

 وال يسلبنَُّه منَك مجال  أخَّاذ  وال فتنة  محراء، 
ُد جهودَك وُتضعُف صحَّتك،وال تشوِ ْش ع  ليه يف مشكالٍت اتفهٍة تبدِ 

ٍر فتقعَد مريًضا أو بال عقل.  وال حتجبنَُّه مبسكٍر أو خُمدِ 
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 ، اي بين •

ا، 
ً
 إذا حدَث لَك حادُث سيارٍة وخرجَت منه سامل

 فامحِد هللا واشكرُه على فضله،
 واعلْم أنه إنذار  لَك لتتنبََّه إىل نفِسَك أكثر،

 ا ويقظًا يف قيادتك،وتكوَن حذرً 
 ومن مل يباِل أتتُه احلوادُث ترتَى حىت يرعوي وينتهي، 

 فإذا مل يتأدَّْب بنفسِه أدَّبَُه الدهر.
 

 ، اي بين •
 ال تفكِ ْر يف املعصيِة أصاًل، 

ْم إميانك،  فإذا عَرَضْت لَك فقدِ 
 وشدَّ عزميتك،
 وأبعدها عنك،

 فاهرْب منها،فإذا مل تقدْر على زحزحتها من طريِقَك 
 فإنه نعَم الشجاعة!

 
 اي بين،   •

 املناظُر الطبيعيُة اخلال بُة جيُب أال تُبهرَك فقط وختطَف عقلك، 
   بل ينبغي أن تُثبتَك، 

 وتذكِ رَك بقولِه سبحانُه وتعاىل: 
   {َربَـَّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ }

 . 191سورة آل عمران: 
 

 اي بين،  •
 اعِط نفسَك فرصًة للتفكرِي إذا خلوَت بنفسك،
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 حىت تعرَف ما كنَت عليه، 
 وما ستكون، 

 وال تكْن مهذارًا،
 ال مبالًيا، 

 ما تشاُء بدوِن فكر، تقوُل 
 وال ُتمَُّك نتيجُة ما تقوُل أو يقولُه غريك. 

 
 اي بين،  •

 خطوة  لَك إىل األمام،
 عمرَِك ابلتوفيق، تعين أنك أمضيَت قطعًة من 

 وإذا مل تتقدَّْم وبقيَت مراوًحا مكانك،
 فإن عمرَك ميضي وأنَت ساكن،

 ومل تستفْد شيًئا. 
 

 اي بين،  •
 ُق يف حساابته، لن جتَد غنيًّا إال وهو يدق ِ 

 ويوازُن بني مبيعاتِه ومشرتايته، 
 ويقارُن بني خسائرِه وأرابحه،

 وكثري  منهم ال ينظُر يف حسناتِه وسيئاته، 
 لكن مالئكَة هللا يدققون يف حسابه، و 

 وحُيصون عليه كلَّ حركاتِه وسكناته، 
 يف بيعِه وشرائه، 
 ويف كلِ  شأنه.

 
 اي بين،  •
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 ال تيأْس من رمحِة هللا، 
 علْم أن األموَر ال تبَقى كما هي، وا

 فكم من فقرٍي ظنَّ الغََن بعيًدا عنه فَغين،
 عمل،وكم من شابٍ  تعَب من البحِث عن عمٍل مث 

 وكم من سجنٍي بقي يف ظلماِت السجِن مث خرج، 
 وكم من مريٍض أشرَف على املوِت مث ُشفي؟ 

 
 اي بين،  •

 جتنَّْب ثـَْلَب الناس، 
 إجرام،إال ما علمَت من خيانٍة و 

 وكذٍب وفسق،
ُر الناَس منهم بقدِر ما يكفي،  حُتذِ 
 وعرِ ْض ببعضها دون الوقيعِة فيهم؛ 

 لَيسَلَم لَك ديُنك،
 َع يف إمِث الغيبة. وال تق

 
 اي بين،  •

 هناك من يطرُب لذكِر غانية، 
 وآخُر يفرُح بذكِر هللا، 

 فاستفِت قلبك،
 واقرأ اتريَخ أعمالك، 

 لتعرَف من أيِ  صنٍف أنت،
 ع من حُتَشُر يوَم الدين،وم

 مع املطرابِت والفاسقاِت الفاجرات،
 أم مع أهِل هللا والدَّاعنَي لذكره؟
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 اي بين،  •

 تتسكْع يف الشوارع،ال 
 وال خترْج من غرِي حاجة،

 وال تكثِر التلفَت وأنت متشي،  
 انظْر أمامك، 

 وغضَّ طرفَك عن احلرام، 
 وعْد إىل بيِتَك إذا قضيَت حاجتك. 

 
 ،  اي بين •

 ال متِش عايَل الرأِس مستكبًا وكأنَك قطعُة خشٍب مسنَّدة، 
 جذُع شجرٍة قدميٍة تكاُد أن تسقط،  وال منتكًسا متضعِ ًفا وكأنكَ 

 ولكن معتدالً متواضًعا،
 ال ِكب  يرفعه،

 وال ذلٌّ يضعه.
 

 اي بين،  •
 إذا مل تتبسَّْم يف وجِه َمن تلقاُه فال تصعِ ْر له خدَّك، 

ء، فإن الِكْبَ   ُخلق  سيِ 
.  وقد ُجبلِت النفوُس على بُغِض َمن تكبَّ

 
 اي بين،  •

 االستخفاَف ابلعقِل الذي أكرَم هللا به اإلنسان، حياُة اجملوِن تعين 
 وتعين انتهاَك حرماِت هللا، 

 والعبَث أبعراِض الناس، 
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 ونشَر اخلنا والفاحشِة وسوِء األخالِق يف اجملتمع، 
 الناس، فال تقرتْب من أمثاِل هؤالِء 

 وال تتشبَّْه ولو بلباسهم، 
 وال متِش حىت يف ظالهلم،  

 وطيٍش وإجرام.فإهنم أهُل سفٍه 
 

 اي بين،   •
 كْن رمزًا لالنتصاِر ولو يف نفسك،

 وازرِع األمَل حيثما كنت، 
 وانشِر التفاؤَل أينما حللت،

 فإذا وقعَت أعانَك كثريون لتقوم،
 وأيدَك هللا حبولِه وقوَّته، 

 حبكمته. وجَب ضعفَك 
 

 اي بين،  •
 استطعت،إذا رأيَت منكرًا يف جملٍس فأسرْع إىل إنكارِه إن 

 فإْن مل تقدْر عليه فاخرج،
 وإذا حوصرَت فأِبْن إنكارَك ولو جلارك، 

 وإذا مل تقدْر على هذا أيًضا فقلُه وأنَت خارج،
 فإن إنكاَر املنكِر من صفاِت األمَِّة احليَّة!

 
 من جتربِتَك اي بين، •

 علُم بشأنك،وأنت أ
ة،  إذا عرفَت أن هناك أمورًا يف حياِتَك العمليِة َتصرُفكَ   عن واجباِتَك أو أعماِلَك اخلريِ 

 فعاجلها حبزم،
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 واصرفها عنك، 
 وسيعوِ ُضَك هللا خريًا منها. 

 
 اي بين،   •

 ال تنظْر إىل الدراسِة وكأهنا صخرة  جَتثُم فوق صدرك، 
 به إىل املآثِر واملعايل،ولكن انظْر إليها وكأهنا سلَّم  تصعُد 

 وتكسُب هبا علًما ومعرفة،
 وحكمة، وأداًب 

 وديًنا وسياسة 
 اي بين،  •

 ال تتجاوْز فنًّا أو مسألًة ِعلميًة وهلا ارتباط  مبا تدرسه، 
 فإهنا ستؤث ُِر يف درجاِت علِمَك وتطورَِك العلمي،

 وتكوُن عائًقا أماَم فهِمَك ملسائَل أخرى يف العلم.
 

 اي بين،   •
 ا شككَت يف رأي انتصَر له شيخك، إذ

 فاسأْل َمن هو أعلُم به،
 ذا مل جتْد فاسأْل أمثاله، فإ

 فإذا اتفَق كالمهم خالَفُه فأشِعرُه أبدب،
 وكْن على حذر،

 فإن العاملَ إذا زلَّ زلَّ معه فريق  من الناس. 
 

 اي بين،  •
 إذا أردَت أن حتاضَر فال ُتطِل املقدِ مة،

 لوٍب مشوِ ق،وادخْل يف املوضوِع أبس
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 وأوجْز ما تقول،
 وفصِ ْل عند اللزوم،
 وركِ ْز على القواعد،

 مع أمثلٍة وشواهَد وتطبيقاٍت كافية،
 فإهنا هي اليت ترتسَُّخ يف الذهن،

 وتتثبَُّت يف الذاكرة، 
 وأبِق وقًتا لألسئلِة واملداخالت،

 فإهنا َتِصُلَك ابحلضور، 
 ويعرفون هبا علمَك وأخالقك.

 
 اي بين،  •

 حضرْتَك خاطرة  مفيدة  فاكتبها يف دفرتك،  إذا
 دُه ففي أيِ  ورقٍة من حولك،فإن مل جت

 أو طرَِّة كتاب، 
 فإن مل جتدُه فاحفْر رؤوسها يف ذاكرتك،

 حىت ال ُتدَفَن يف مقبِة النسيان. 
 

 اي بين،  •
 ما كان والُدَك خيرُج من الداِر يف شبابِه إال وكتاب  بيده،

 أو يف أحِد جيوبه، 
 خال منه فكأنه فقَد جزًءا من شخصيته!وإذا 
 أمثَر هذا نوَع علٍم عنده،وقد 

 وتعلًُّقا ابلكتاِب ال يُنَسى، 
 فكْن مالزًما للكتاب،

 فإنه خرُي جليس،
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 ونعَم األنيس.
 

 اي بين،  •
 إهداُء اآلابِء كتًبا ألوالدهم كثري،
 وإهداُء األبناِء كتًبا آلابئهم قليل،

 كسَر هذه القاعدة،وتستطيُع أن تكوَن كبريًا وت 
 فُتهديِه ما يناسبه، 

 عرُف ذلك من خالِل اهتمامِه ومطالعاته. وت
 

 اي بين،  •
 الذي َيصَحُب الكتاَب يعرُف كيف يتناوله، 

 وإذا قرأ فيه عرَف كيف يقلِ به، 
 وإذا انتَهى عرَف كيف يضمُّه، 

 وإذا قاَم عرَف كيف يرفعه، 
 وأين يضعه،

 وإذا مَشى عرَف كيف مُيسكه، 
 حير ِكه، وكيف 

 وكأنه قطعة  منه، 
 مفصَّل  عليه،أو 

 وغريُه ال أيبَُه به، 
 وال يَزُِن حركاتِه معه. 

 
 اي بين،   •

 إذا خرجَت يف رحلٍة فخْذ نصيبَك من الكتب، 
 فقد يطوُل بَك الطريُق وَيضيُع وقتك،  
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 وال َيسدُّ ضياَع الوقِت مثُل الذ ِكِر واملطالعة، 
 صديِقَك الكتاب.  وقد ال أتَلُف يف الرحلِة مثلَ 

 
 اي بين،   •

 لو أعلنَت عن الكتِب اليت أتثرَت هبا،  
 وكانت سبًبا يف هدايتك،  

 أو زايدِة علمك، 
 أو إصالِح نفسك،  

 أو تغيرِي اجتاهك، 
 لكان يف ذلك فائدة  أكيدة  لغريك.

 
 اي بين،   •

 لتكْن مكتبُة والِدَك أحبَّ املواقِع إليك، 
 يِة الواسعة،  وسبيلَك إىل الثقافِة اإلسالم

 وانفذتَك إىل عامِل املعرفة، 
 والفكِر والثقافِة العامة، 

 تربَّْع فيها بال حدوٍد زمنيٍة إال لصالٍة أو ضرورة،  
 وخْذ نزهًة طويلًة يف جوانبها،  

 واجِن من مثارها ما تشاء، 
 ولن خترَج منها إال بعلٍم أو فائدة، 

 وحكمة.  أو عقٍل وجتربةٍ 
 

 اي بين،  •
  املكتبة، لتكْن سوُقكَ 

 تتنقَُّل بني عناويِن كتبها، 
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 وختتاُر منها ما يعجبك،
 وتتناوهلا كما تتناوُل فاكهًة أو سلعًة غالية، 

 وتضعها يف سلٍَّة حمرتمة،
 وإذا وصلَت هبا إىل البيِت فأكبَّ عليها واهنْل منها، 

 شديد. كما تُقبُل على طعاٍم لذيٍذ بعد جوٍع 
 

 اي بين،   •
 ُفَك بكت اٍب ُجدد، زايرُة املكتبِة تعر ِ 

 وبكتاابٍت وموضوعاٍت جديدة،  
 ومبا جدَّ للعلماِء الكباِر من كتٍب ورسائل، 

 فاجعْل لنفِسَك برانجًما تطَّلُع فيه على هذا اجلديد،  
 من خالِل املكتباِت أو مواقعها، 

 كلَّ أسبوٍع أو كلَّ شهر؛  
 لتزداَد اطِ الًعا وعلًما وثقافة،

 فديُنَك ديُن العلم،
 لعصُر عصُر العلم.وا
 

 اي بين،  •
 إذا زرَت مكتبًة فاحبْث فيها أواًل عم ا خيصُّ دينك، 

 لتعرَف جديَد ما ُكِتَب فيه، 
 فتزداَد ثقافة،

 وتكوَن على علٍم مبا حُياُك ضدَّ األمة، 
 يُراُد بديننا وأوالدان وأوطاننا. ومبا 

 
 اي بين،   •
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 اقرأ حىت تفهَم ما حولك،
 وتعرَف ما كان،  

 ْر على السماع،وال تقتص
 فإن املستمَع كأنه مستسلم  للمتكلم،

 وأيخُذ من قناٍة واحدة. 
 إًذا أشغْل عقلك، 

 وشدَّ انتباهَك، 
 ْل حواسََّك كلَّها حىت ال ُتشطط. أعمِ و 
 

 اي بين،   •
 متتَّْع أبخباِر األدِب واألدابء،  

 اجلميلِة اهلادفة،  
 واحذْر فسَقهم وفجورهم، 
  والالحقة،  فإن كتَب األدِب السابقةَ 

 فيها الكثرُي مما ينبغي أن يُبعَد ويُنبذ. 
 

 اي بين،  •
 لدينك، ال أتخْذ بيِدَك كتااًب ألََّفُه عدوٌّ 

 إال إذا كنَت أقَوى منه لرتدَّ عليه،
 فإنه ال يدلَُّك على خري، 

 وفيما ألََّفُه أهُل اإلسالِم غًَن عنهم.
 

 اي بين،  •
 شتاء،  احلقُّ والباطُل ال يتغرياِن يف صيٍف أو 

 وال يف رخاٍء أو شقاء، 
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 فأِطْل ذرَع احلقِ  يف جانبك،
 وكْن قريًبا منه دائًما، 

 كلَّما مسعته، وجتاوْب معه  
 حىت تُعَرَف به، 

 وكْن بعيًدا ومعاداًي للباطل،
 حىت إذا انداَك أو حبَث عنَك مل جيدك.

 
 اي بين،   •

  الدنيا، إذا انتهِت املعركُة بني احلقِ  والباطِل فهذا يعين انتهاءَ 
 فاملعركُة قائمة، 
 واحلقُّ له أهله،

 والباطُل كذلك،
 ورحَم هللا من قاَل احلق ،

 ووقَف مع احلق ،
.  وماَت على احلق 

 
 اي بين،   •

 لن حتصَد زرعَك يف يوِم زرعه،
 ال بدَّ أن تنتظَر حىت يَنبَت ويستوي،

 مثُل حسناِتَك اليت زرعتها يف صحيفِة أعمالك،
 دنياك،  لن جتيَن مثارها يف

 سرتاها ماثلًة أمامَك يوَم العرض،
 وحتصدها كلَّها يومئذ.

 
 اي بين،  •
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 إذا خرجَت من البيِت فأحِسْن توكُّلَك على هللا، 
 وقل، كما صحَّ يف احلديث:

   ،بسِم هللا"
  ،توكَّلُت على هللا

   ".ال حوَل وال قوََّة إالَّ ابهلل
 .الشَّيطان عنكَ  فإنك إذا قلَت ذلك تنحَّى

 
 بين،   اي •

 إذا مررَت بصاحِب عاهٍة فامحِد هللا الذي عافاَك منها،  
   ،به ابتالكَ  اذي عافاين ممل هلل ااحلمدُ وقل: "

 ".  تفضياًل  ن خلقَ لين على كثرٍي ممَّ وفضَّ 
 حديث يف سنده ضعف، وحسَّنه بعضهم. 

 
 اي بين،  •

 أدويُة النفوِس املريضِة موجودة، 
 وهي قريبة  من املؤمن،

 رفتها أواًل،ولكن جيُب مع
 مث اإلمياُن هبا، 

 والتفاعُل معها،
 مث مالزمتها، 

 تتعوََّد عليها النفس، حىت 
 وتكوَن جزًءا منها. 

 
 اي بين،   •

نيًّا،   كْن عبًدا رابَّ
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 وتيقَّْن أن حركاِتَك وسكناِتَك كلَّها معلومة  عند هللا، 
 فاجعلها كلَّها يف طاعتِه ورضاه، 

 ما استطعت،
 أو شبعت،وإذا منَت أو اسرتحَت 

 طاعتِه وتقواه. فادُع هللا تعاىَل أن جيعَل ذلك كلَُّه قوًة لَك على 
 

 اي بين،  •
 أْن تنشأَ يف عبادِة هللا أمر  عايل الرتبِة يف اإلسالم، 

 وال يعين هذا أن تنعزَل عن جمتمعك،
 فإن عزلَة الشباِب غرُي حممودٍة يف كلِ  األمور؛

 ألهنم مقبلون على احلياِة بوسعها، 
 مكلَّفون مبساعدِة والديهم وجمتمعهم،  وهم

 فًة بشؤوِن احلياة.. مما يتطلَُّب خلطًة ومعر 
 

 اي بين،   •
 إذا أردَت أن ترتفَع منزلُتَك عند ربِ َك فاسجْد له،  

 "،  طَّ عنُه هبا خطيئةَع هبا درجًة وحُ فِ من ركَع ركعًة أو سجَد سجدًة رُ واعلْم أن "
 . الصحيح رجالُ  بعضها رجالهُ  أبسانيدَ كما يف حديٍث ُروَي بنحوِه 

 . 2/251جممع الزوائد 
 

 بين، اي  •
 حافظ على صالِة الليل،

 فإهنا دليُل صالٍح وتقوى، 
 وهلا فوائُد أخرى، 

 يقوُل رسولنا الكرمُي صلى هللا عليه وسلم: 
 "عليكم بقياِم الليل،
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 فإنه دأُب الصاحلني قبلكم،
 وقُربة  إىل هللا تعاىل، 

 وَمنهاة  عن اإلمث، 
 تكفري  للسيئات،و 

 وَمطردة  للداِء عن اجلسد".
 (. 4079اجلامع الصغري )صحيح 

 
 اي بين،  •

 هذا تسبيح  ودعاء  مبارك،  
 كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ُتجََّد دعا به، 

 كما يف صحيِح البخاريِ  وغريه،  
 أو استفتَح به صالتَُه إذا قاَم لياًل،  

 فاحفظُه، 
 وادُع به،  

 يه خريًا وأجرًا كبريًا،  فإن ف
 وهو:

 احلمُد أنت ربُّ السماواِت واألرض،  لكَ  اللهمَّ "
 ، واألرِض ومن فيهن   احلمُد أنت قيِ ُم السماواتِ  لكَ 
 احلمُد أنت نوُر السماواِت واألرض،  لكَ 

 احلقُّ،  قوُلكَ 
 احلقُّ،  ووعُدكَ 
 حقٌّ،   ولقاؤكَ 

 واجلنُة حقٌّ،  
 والناُر حقٌّ،  

 حقٌّ، والساعُة 
 أسلمُت،  اللهم لكَ 
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 آمنُت،  وبكَ 
 توكلُت،  وعليكَ 
 أنبُت،   وإليكَ 
 خاصمُت،   وبكَ 

 حاكمُت،   وإليكَ 
 فاغفْر يل ما قدَّمُت وما أخَّرُت، 

 وأسررُت وأعلنُت، 
 إهلي،   أنتَ 

 ". ال إلَه يل غريُك
 

 اي بين،  •
 وحدها،ال يشرتُط أن تتعلَم من أخطائَك 

 َل واحلرام،فهذا ديُنَك يعلُمَك احلال
 واملستحبَّ واملكروه،

 لتتجنََّب ما حرََّم هللا عليك. 
 وهذه جتارُب اآلخرين وقصصهم وأترخيهم مدوَّنة  يف الكتب،  

 فاقرأها لتعتَب وال تقَع يف األخطاء، 
 ولتضيَف عقوالً إىل عقلك،

 وثقافاٍت إىل ثقافتك.
 

 اي بين،   •

 جتاوبَت مع نصائِح أبيك،إذا 
 نضَج عقلك،

  فكرك،ونشطَ 
 وقوَي دينك،
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 وحسَن رأيك،
 ورحبْت أايُمك،

 وأقبلَت على ما ينفعك،
 واخرتَت ما يهمُّك، 

 وجتاوزَت السفاهَة من أمرك،
 وأصبحَت كبريًا وإن صغرْت سنُّك. 

 
 اي ابن أخي 

 
 اي ابَن أخي،  •

مًة ألغنيٍة سيئة،   علمُت أنك وضعَت مقدِ 
مِة جيٍش حتثُّ  ،ولو متنَّيُت أن تكوَن يف مقدِ   ُه على اجلهاِد ألسرفُت يف التمين 

 ولكْن متنَّيُت لو وضعَت أُهزوجَة حرٍب تدلُّ على رجولِتَك وعلى عدِم ميوعتك،
 أو أنشودًة ألطفاٍل تعلِ مهم فيها األدَب واحلكمة؛ 

 لتدلَّ على التزاِمَك وحبِ َك آلداِب دينك.
 

 اي بنت 
 

  بنيت،  اي •
  ابملرأِة أكثَر من الرجل،  السرُّ وراَء اهتماِم وسائِل اإلعالمِ 

 هو استغالُل كرامتها وعرضها ومجاهلا لإلفساد،  
 منها جتاراًي،   ولالستفادةِ 

 وأين هذا مما أكرمها به اإلسالم،  
 كجوهرٍة مكنونة، 

 طاهرٍة عفيفة،  
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 ال متتدُّ إليها يد  آمثة، 
 وال خترُق حجاهبا عني  خائنة،  

 وال تبيُع شرفها مبال،  
 ا ومغراًي. مهما كان كثريً 

 
 اي بنيت،  •

 تذكَّري كم كنِت حباجٍة إىل والدتك،
 ال تفارقينها، 

 وال تشبعني من حناهنا، 
 وتبوحني هلا أبسرارك، 

 وتشاورينها يف أمورِك كلِ ها، 
 فال ُُتملي بناتِك وعواطَفهن،

 شؤوهننَّ وال تزجريهن،وراعي 
 فإهنن ال يستغَنني عن نصائحِك وتدبريِك هلن .

 
 اي بنيت،  •

 وين عواًن لزوجِك ال عليه،ك
 فالعمُل خارَج البيِت ليس سهاًل، 

 والتعامُل مع الناِس أبصنافهم ليس هيِ ًنا، 
 فقدِ ري ظروفه،

 وهوِ ين عليه،
 وأفيضي من حنانِك عليه أيًضا.

 ليسلَم لِك،
 . وتسلمي له
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 اي بنيت،  •
 قلِ لي من طلباتِك إذا عرفِت أن زوجِك معسر،

 إذا طلبِت شيًئا،  وتفقَّدي أوقاَت راحتهِ 
 وال تكر ِري ذلك حىت ال تكدِ ري خاطره، 

 فإنه مهموم  ابلرزِق أكثَر منك،
 وقد طُلَب من األعمِش دقيق  وهو على الدرج،

 فتوقَّف،
 ومل يعرْف هل كان َيصعُد أم يَنزل،

  اهلم !من كثرةِ 
 

 اي بنيت،  •
 ليكْن كتاُب هللا جبوارك، 

 ي به نبَع اإلمياِن يف قلبك،ترجعنَي إليه بني فينٍة وأخرى لرتو 
ابة،  ولتأنسي به يف وقٍت زاَد اهتماُم الناِس بوسائِل الرتفيِه اجلذ 

 اليت قبعْت حىت يف البيوت.
 

 اي بنيت،  •
 لتكْن لِك سياحة  يف العلم،

 وقيد  لفوائَد منه، 
 وفهم  ألحكاٍم شرعية، 

 وتركيز  على مسائَل معاصرٍة ونوازَل مهمَّة، 
 ِك ويهمُّ أسرتِك من فتاوى العلماء، وتتبَّعي ما يهمُّ 

 ليكوَن ذلك نورًا ُتتدين به يف حياِتِك العلميِة والعملية.
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