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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 مقدمة

، والصالُة والسالُم على النبِي األمني، املبعوِث رمحًة للعاملني، وعلى آلِه احلمُد هلل العليِم احلكيم
 وصحبِه الطيبني، وبعد:

 
 تواصلُت هبا مع إخواٍن يل وأحباب، وآخرين من لُث من الكلماِت اليتفهذا هو األلُف الثا
يف إعالٍم اجتماعيٍي هادٍف متنوع، اخرتُت فيها الكلمَة الطيبة، واجلملَة أهِل الثقافِة والعلم، 

 الرغبةِ مع المية، املفيدة، واملوضوَع النافع، والفائدَة املرجوَّة، والثقافَة النظيفة، والرتبيَة اإلس
 إن شاَء هللا تعاىل. اخلالصةِ  والنيةِ الوافية،  دقة، والنصيحةِ لصاا

 وقد سبقُه ألفاِن يف كتابني، أحُدمها بعنوان "غرد اي مسلم"، واآلخر "غرد واربح". 
ني" حتت العنوان ٍة يف موقع "رابطة العلماء السوري( حلق100وهذا الثالُث ُنِشَر منجًَّما يف )

من شهِر ذي  اخلامسِ  من اليومِ  ، بدأت  حلقٍة منها عشرُة أقوال نفسه "قلٌب وقلم"، يف كليِ 
 قلُت يف أُوىَل حلقاهتا آنذاك: . وقد هـ 1436القعدة عام 

من قلٍب منَّ هللُا عليه فغمرُه ابإلميان، وكان القلُم حاضرًا   هذه كلماٌت قصرية، فاَح عبريها"
عرَب موجاٍت يف تواصٍل إعالميٍي  كلَّما نبَض وأوَحى هبذه الكلمات، فقيَّدها، وأرسلها

مع، أو اجتماعيي، مث ُُجعت  يف دفقاٍت لتناَل نظَر القارئ من جديد، عسى أن جتَد أُذًًن تس
ٍت ونصائح، ختاطُب قلواًب حيَّة، وعرٌب وفوائد، وتوجيهاٌت قلبًا َيشهد، فما هي سوى عظا

 ."وهللا ويلُّ الصاحلني َء هللا.ووصااي ُيستفاُد منها، وزاٌد يُتزوَُّد هبا لآلخرِة إن شا
عدُت إليها فضممُت بعضها إىل بعض، ورتبتها حتت جمموعاٍت موضوعية، ونشرهتا يف  مث 

 كتاب، لتكوَن االستفادُة منها أقرب.
 احلمُد هلل الذي هداين هلذا.و 

 
 حممد خري يوسف

 هـ   1438حمرم  24
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 هللا سبحانه
 

 ها.امره، وجعلها يف أعَلى اهتمامك، وتنفيذرضاؤَك ابهلل رابا يعين استسالمَك ألو  •
 

 من عرَف عظمَة هللا حقاا ُحبِيَب إليه السجوُد له، وقراءُة كتابه، وذكره، وشكره. •
 

هللا تعاىَل فلن تبلَغ مداها؛ ألنَك ال حتيُط بذاتِه حىت حتيَط هبا، مهما وصفَت عظمَة  •
 فسبحانه! تقدَّست  أمساؤُه وصفاته.

 
 اآلداب

 
 اجلميلِة يف مواقَف ال أبَس به، ولكن  ال يفعُل املرُء ذلك خدعة، بل ابآلدابِ  التظاهرُ  •

 يف تعامٍل حقيقيٍي يتطلَُّب ذلك.
 

 أمسَك فقد أََب.من تفضََّل فقد حتمَّل، ومن  •
 

 الرتتيُب دليُل أًنقة، والرفُق والكلمُة الطيبُة دليُل أدٍب ولباقة. •

 
 يقوُل مسكني الدارمي:  •

 حىت يواري جاريت السرتُ   اريت خرجت  أعَمى إذا ما ج
 
من أجبدايِت األدِب توقرُي َمن هو أكرُب منك، وأولُه الوالدان، مث األهل، والعلماء،  •

 اإلحسان..واجلريان، وذوو 

 
 الشيُخ يفرُح إذا احرُتم، وكأن لساَن حالِه يقول: ما زاَل يف الناِس خري! •
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َم من آداِب اجملالسِة أالي تديَر ظهرَك لصاح • يف بك، وال متدَّ رجلَك أمامه، وال تتجهَّ

 وجهه، وال ختاطَبُه بتعال.

 
صاحِب الدار، ولكن إذا كنَت يف جملٍس فال توزِع املقاعَد على الناس، فهذا شأُن  •

َع للقادم.  من األدِب أن توسِي

 
ا، ويردُّ ع • ليَك مبا ال متازح  من ال تعرفه، ألنك ال تعرُف ردَّ فعله، وقد يعدُّ كالمَك جدا

 يناسبُه هو، فتخجل.

 
ما أصعَب أن تبتسَم يف وجِه من يعبُس يف وجهك، وقد ال يكوُن هذا إال لثالث:  •

 خلوف، أو حلاجة، أو حلِلم.
 
اعِط الطريَق للمسرع، فلو مل يكن  له شغٌل ملا أسرع، ومن أجِلَك أنت، حىت ال  •

 َيصدمك.

 

×××     ×××     ××× 
 

نظر  إىل من أكرمك، وملاذا؟ مث اعرف  نين أكرُم الناس، ولكن اإذا ُأكرِمَت فال تقل  إ •
 موقعك، وتواضع.

 

األرَض واسعة، وهذا أفضُل من أن من ضاَق ذرًعا بصديٍق أو يف جملٍس فليقم، فإن  •
 ُُيِدَث شراا أو يؤذَي نفسه. 
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ِه مل يهتميا من رأيَتُه ًنبيًا يف كلماته، يشتُم وجيرُح ويستهزُئ ويكذُب ويبالغ، فإن والَدي •
 برتبيتِه وتقوميه، فنشأ على أخالِق السفاهِة والضعة. 

 

 واالمتحان  االبتالء
 

د  إميانك،  إذا عوفيتَ  • من مرٍض خطري، فقد أُعطيَت حياًة جديدة، فاشكِر هللا وجدِي
 وابدأ حياتَك مبا يُرضي ربََّك الذي شفاك.

 
ه احلياة، فإنه ال توفيَق إال منه، ادُع هللا تعاىل أن يُعينَك على ما امتحنَك به يف هذ •

  إال به.وال حوَل وال قوةَ 
 

الطالب! ولكنَّ امتحاَن الدنيا هو املهم، وهو مستمر، فهل إذا انتَهى االمتحاُن فرَح  •
 يفرُح الناُس إذا انتهى امتحاُُنم؟

 
 اإلبداع 
 

 اإلبداُع خروٌج على املألوف، فهو عدوُّ للتقليد. •
 

، و  اإلبداُع ثورٌة إذا كان •  هو ثروٌة إذا كان ًنفًعا، أو عملياا.شاماًل، أو جذرايا
 

ت  استكشافاٌت وجَه التاريخ، وبنت  حضارات.كلُّ استكشاٍف إبداع، وقد  •  غريِي

 
من قيََّد نفَسُه ابلتقليِد يف عملِه مل يُبدع، ومن مل يلتزم  آبدابِه ومبادئِه مل ُُيَمد، ولكن   •

 نب.يُبدُع من جانب، ويلتزُم من جا
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 األخالق
 

الناس، وترفُع قدرَك  األخالُق الطيبُة حتبِيُبَك إىل الناس، وإىل أهِلَك وأوالِدَك قبَل  •
 بينهم، وجتنِيُبَك كثريًا من مزالِق السوِء والفنت. 

 
اخلُلُق الفاضُل يرفُع قدرك، ويوسِيُع صدرك، ويُرضي عنك والديك، ويهنِيئَك يف   •

 أسرتك. 
 

هناك من يشكو من أخالٍق ذميمٍة يدٍة فليشكِر هللا، فإن من ُجِبَل على أخالٍق مح •
 عنها!وال يكاُد يُقِلُع 

 
التزاُمَك ابألخالِق الكرمية، واآلداِب احلسنة، ال يقيِيدك، بقدِر ما يبهُج قلبك، ويريُح  •

 ضمريك، ويسعُد نفسك.
 

كلَّ مرة؛ ألنه يغضُب من أُويَت َمكُرمَة ُخلٍق فليحَمِد هللَا عليها، فإن العصبَّ ال ُُيَبُّ   •
 !  بسرعة، ورمبا قطََّب جبيَنُه بدَل أن يَبشي

 
دروُس األخالِق يف احلياِة مهمٌة للعاقل، مهما كانت قصرية، فيتعلَُّم من خطئه،  •

 ويزداُد متسًُّكا ابلفضائِل والقيم. 

 
إذا أُثيَن على أدِبَك وُخلِقَك وُحسِن معاملتك، فالفضُل يعوُد لدينك، الذي يطلُب  •

 منَك االلتزاَم مبكارِم األخالق، وجتنَُّب مساوئها.

 
سعُة الصدِر دليٌل على حسِن اخلُلق، وهي كمجلٍس فسيح، يتصدَّرُه ُخلُق احلِلم،  •

 وعلى جانبيه: الصرب، والعفو.
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يُعَرُف عند  مَي يُعَرُف عند احلاجة، والشجاعَ إذا ُعِرَف احلليُم عند الغضب، فإن الكر  •

 اخلَطب. 

 
  بغيًضا.، وُيسعدُه أن تكوَن لطيًفا حبيبًا، ال ثقياًل يءٌ لطيفالروُح ش •

 
×××     ×××     ××× 

 

املسلُم ُيبُّ السرَت واحلياَء والطهر، فيسرُت على نفسِه ويسرُت على اآلخرين، حىت ال  •
 ينتشَر الكالُم السيءُ والُفحُش بني الناس. 

 

 الء.إذا ُوديَِع احلياء، فقد انتكَس اخلُلُق وحلَّ الب •
 

×××     ×××     ××× 
 

 جاهليته، ازداَد حلًما وُجااًل يف إسالمه.من كان حليًما يف  •
 

 من ُجَع بني احلِلِم والرشد، فقد اعتَلى قمََّة األخالق، واختاَر خرَي طريق. •

 
 الكرمُي يتغافُل حىت كأنُه مل يَر! •

 
×××     ×××     ××× 

 
ومواثيق، عليَك من واجباٍت وآداب، ومن عهوٍد من رعايِة الذمَِّة الوفاُء لآلخرين مبا  •

 فكن  راعيًا أمينًا وفياا.



8 
 

 
×××     ×××     ××× 

 
 الرمحُة يقظُة الضمري، وملهمُة النفس، وحمريِكُة القلب.  •

 
من مل ينظر  بعنِي الرمحِة إىل الضعيف، فقد نُزَِع من قلبِه ُخلٌق عظيم، ال يُغين عنه   •

 ُخلٌق آخر.
 

 وطلُب العفِو هلم. ضييِق عليهم، عباِد عدُم التمن الرمحِة ابل •
 

الرتاحُم بني املسلمني أييت من اإلميان، ومن الشعوِر ابملسؤولية، ومن ابتغاِء األجر،  •
 ومن تنفيِذ أمِر ربِي العاملني قبِل كلِي شيء.

 
×××     ×××     ××× 

 
نده ينطلُق منها. فاألفضُل السفيُه ال هتمُُّه أخالُقَك الطيبة، ألنه ال قاعدَة أخالقيٌة ع •

 لبعُد منه بعد إلقاِء النصيحِة عليه.ا

 
من كذَب عليَك كذبًة أخذَت منه موقًفا حذرًا، ومل تُقِبل  عليه بقلبك. والكذاُب  •

 يُفَضُح ولو بعد قليل.
 

 الغضُب يكهرُب تالفيَف املخي، ويشوِيُش على بوصلِة العقل. •
 

لغيظ، فقد غضَب اآلخرين فقد حاَز فضيلَة كظِم اليس كلُّ من امتصَّ غضَبُه وحتمََّل  •
 ُُيفي وراَء ذلك ختطيطًا النتقام، فيكوُن سكوتُه هدوًءا يسبُق العاصفة. 
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إذا غضبَت فاذكِر هللا، وتعوَّذ  به من الشيطان، عسى أن تكظَم غيظك، وتردَّ   •

 َن من احملسنني.غضبك، وتتشبََّه ابحللماء، أو تكو 

 
َر تذكَّر، فساملؤمُن إذا غضَب و  •  كَت أو خفَّف.ذُكِي

 
جرُح الشعوِر جَيري دمُه إىل أمٍد بعيد، وال يكاُد يُنَسى، فابتعد  عميا جيرُح شعوَر  •

 أخيَك املسلم، فإنه يبعُث على الكراهية. 
 

 فهو ظلٌم أيًضا.التكربُُّ ُخلٌق سيء، فإذا ارتبَط به التعايل على حقوِق الناس،  •

 
  الفطرة.النفِس وانقباض؛ ألنه ضدُّ التكلُُّف فيه ثقٌل على  •

 

التعايل على املسلمني يعين حتقريهم، وعدَم الشعوِر أبخوَّهتم. ونعوُذ ابهلل من هذا، فإن  •
 عاقبَتُه وخيمة.

 
 إذا علِت األُنوُف تدنَِّت العقول، وتقلَّصِت الفهوم. •

 

األصدقاء، وهو أخو ُب يَقتُل املوهبَة ولو بعد حني، بل يَقتُل األخالق، ويُفِقُد الُعج   •
، ونقيُض التواضع.   الِكرب 

 

الُعجُب آفٌة أخالقيٌة مذمومة، تصيُب العامَل والسياسيَّ واملفكَر واملبدَع وغريهم، وله  •
 آاثٌر سلبيٌة على أنفسهم وعلى َمن حوهلم.
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التحاسُد بني القرًنِء وارد، وأتقاهم من جتنََّب إيذاءهم وغيبتهم، وكان يف معزٍل عن  •
 ِم اللغِو وما ال خرَي فيه.الكال

 
 من رماك بعني احلسد فقد أعلَن عليَك حراًب بغرِي سيف! •

 
حِسَن إىل شخٍص أمامه، وتنقبَض من صوِر احلسِد الذميمِة أن ينكمَش احلاسُد إذا أُ  •

 نفسُه إذا ُأكرَِم حمتاٌج وأُعطَي زايدًة عميا طلب.

 

هم لك، وال تكذب  على نفسك، إذا كثَر مادحوَك فال تغرتي، وانظر  يف سبِب مدحِ  •
 هللاَ وتواضع. فإذا صدقوا، فامحدِ 

 
ٌء ال يليُق ابملسلم، وال أبيِي  •  إنسان، فكن  وفياا تكن  ُجياًل.التنكُر للجميِل ُخلٌق سيِي

 
إذا تنازلَت عن ُخلٍق لَك يف مقابِل ماٍل أو شهوة، فقد جرحَت كرامتك، وفقدَت  •

 خصلًة محيدًة من معايل أخالقك.
 

 األخوَّة والصداقة
 

نقطُة اللقاِء بينَك وبني أخيَك املسلِم كبرية، واسعٌة وواضحة، وهي اإلميان، الذي  •
 مكانٍة عاليٍة عنده، يهمَُّك ما يهمُّه، وتدافُع عنه، وخُتلُص له. جيعُلَك أًخا ذا 

 
ى إن املسلَم يف أقَصى الشمال، يستطيُع أن يعيَش بسهولٍة مع أخيِه املسلِم يف أقصَ  •

 اجلنوب، فالعقيدُة جتمُع وتؤلِيف.
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 أن تتفهََّم مشكلَة أخيك، خرٌي من أن أتخَذُه بظنٍي سيء، أو تتصرََّف معه بتصرُّفٍ  •
 غرِي الئق. 

 
من أضرَّ أبخيِه املسلِم فقد أضرَّ بنفسِه أكثر؛ ألن أخاُه قد يتعاََف من الضرر، أما هو  •

 فقد ابَء ابإلمث.
 

الُم يزيُد يف اخلصومِة فليسكت،  يصرب، ولينظر، إن كان الكمن آذاُه أخوُه بكالٍم فل •
 فإنه خرٌي هلما، وهللا ُيبُّ احملسنني.

 
ا  • مصطنًعا بينه وبني إخوانِه هدَمُه اإلمياُن إذا كان مؤمنًا، فإذا مل يُهَدم  من أقاَم سدا

 فليصحِيح  إميانه، وليعمل  مبا هو خري.
 

×××     ×××     ××× 
 

كن  مستمًعا أكثَر منَك متكلِيًما، واملرُء يتشجَُّع للكالِم صديٍق جديٍد فإذا التقيَت ب •
 نًا لالستماع. إذا رأى الطرَف اآلخَر ساكتًا أو حُمسِ 

 
 من رافقَك يف سفٍر فأعجبَك ُخلقُه وتعامله، فاظفر  به، وأكمل  مشواَر حياِتَك معه. •

 
قَتُه بك، فالثقُة أساُس  ، فهذا يعين ثقتَك به، أو تطلُب ثصاحبكعندما تدنو من  •

 وال اطمئناَن إال هبا.  الصداقة،

 
أنَت وهو على أسرٍَّة متقابلني، ولن كن  صديًقا ملن حتبُّ أن يكوَن جليسَك يف اجلنِة  •

 يكوَن إال مؤمنًا، حمباا هلل ولرسوله. 
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وجوٌه مفتوحة، تدلُّ على صدٍر منشرح، تودُّ أن تقرتَب منها، وتسلِيَم عليها،  •
نَس هبا، وأخرى منقبضٌة مكفهرَّة، هترُب منها وال تقُف عندها، وتودُّ لو مل تلتِق وتستأ

 هبا!
 
السوُء من صديِق السوء، فأنَت املالم، إذ جالسَتُه واستمعَت إليه وأمنته، إذا جاءَك  •

 وكان عليك أن تعلَم أن الغدَر من شيِم أهِل السوء!
 

 اإلدارة والقيادة
 

إبداع، صارت روتيًنا بال روح، يعين ا فقط، دون إجناٍز أو إذا كانت اإلدارُة نظامً  •
 تراوُح مكاُنا وال تتجاوزه.

 
ملديَر يركُز على األشياِء التافهة، ويضيِيُق على املوظفني ألجلها، فاعلم  أنه إذا رأيَت ا •

 ذو أُفٍق ضيق، وقد ال يصلُح ملنصبه.

 
تلفة، وفئاٍت متنوعة، فإنه ذو من كانت عالقتُه طيبًة مع زمالئه، وهم ذوو طبائَع خم •

 والدبلوماسية(.ُت السؤدد )القيادِة ُخلٍق حسن، وفيه صفا
 

 األدب
 

األدُب اإلسالميُّ يركُز على الفكرِة والناحيِة الرتبويِة أكثَر من تزويِق الكلمِة وتنميِق   •
اُب مهماا.  اجلملة، ويبَقى األسلوُب اجلذي

 
ُب النفس، و  • علم، ويبين وال يرفُع شأَن األخالق، ويرغِيُب يف الاألدُب اإلسالميُّ يهذِي

 يُفسد.يهدم، وُيصلُح وال 
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املختاراُت األدبيُة اهلادفُة كسلَِّة فاكهة! تستطيَع أن تقضَي يومَك كلَُّه معها، وتتفنََّن  •

 يف أكِلها، وتدعَو أصدقاءَك إىل مشاركِتَك فيها!
 

أن ُُيِسَن الوصَف بدقَّة، وخاصًة من مهاراِت األديِب أن يكوَن قلمُه رشيًقا، و  •
 والنظرات، وما جيوُل يف النفِس من خواطَر ولواعج.احلركاِت املشاهَد و 

 
الذين يشتغلون ابألدِب من املثقفني املسلمني، عليهم أن يستخدموا ما أُوتوا من  •

 أسلوٍب ُجيٍل وتعبرٍي شائٍق يف نصرِة دينهم، وحتبيبِه إىل الناس.
 
لدينك، وسلًَّما  َك ويرقَّ ديُنك، ولكن اجعلُه خادًماألدُب فيأخَذ وقتَ ال يستملحنََّك ا •

 إليه. 

 
أدُب العلمانيني يضرُّ وقلياًل ما ينفع، ألُنم يهدمون الدين يف أدهبم وال يرفعونه، فمن  •

 تعلَق أبدِب بعضهم فقد تعلَق ابلعلمانيِة وهو ال يدري. 
 

، يعين ال شخصيَة له، وال قيمَة له وال الطفيليُّ هو الذي يعيُش على حساِب اآلخرين •
 أن ُيضَحَك منه ومن أخباره.بار، إال اعت

 
 إرشاد وتذكري

 
التفاعُل مع املوعظِة يكوُن من طرفني: من طرِف الواعظ، أبن  يشوِيَق وُُيِلَص ليؤثيِر،  •

 ومن املستمع، الذي حضَر ليسمَع ويعمَل مبا تعلَّم.
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 ُجَع خرياٍت كثرية. من الَن قلبُه كلما مسَع حقاا، •
 

 فانتَهى وخشَع لربِيِه فقد أفلح، ومن جعلها وراَء ظهرِه فقد أََب.من جاءت ُه موعظٌة  •

 
من تذكََّر املوَت ابتعَد عن املعاصي، ومن خاَف احلساَب أكثَر من احلسنات، ومن  •

 آثَر ما عند هللا ختفََّف من أمحاِل الدنيا.
 
 غًدا. من بكى على نفسِه اليوم، فرَح هبا •

 
َتعيَش إىل غد، فكيف َيضَمُن أوالَدُه وأحبابه؟ وكيف يضَمُن من مل َيضمن  نفَسُه أن  •

 أن تبَقى له أمواله؟ 

 
×××     ×××     ××× 

 
 من سلَم دينُه فقد سلمت  نفسه، ومن هاَن عليه دينُه فقد ألَقى بنفسِه إىل التهلكة. •

 
وسلَّم، واخلاسُر هو ولرسولِه صلَّى هللا عليه الرابُح يف املستقبِل هو املطيُع هلل تعاىَل،  •

 العاصي. والَت حني َمندم.
 
 من أراَد الفوَز والفالح، فعليه ابالستقامِة واإلخالص. •

 
 سالُحَك ضدَّ الشيطاِن هو إميانك، ويظهُر أثرُه مبخالفته. •

 
 إذا طابت  نفُسَك طاَب ممشاك، وإذا خبثت  خانتَك رجالك. •
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السباِق أصاًل، فليجتهد  من يطلُب الدرجاِت  سباِق ال يُقَبُل يفمن مل يكن  أهاًل لل •
 العال والفردوَس األعَلى من اجلنة. 

 
 العاقُل يتفكَّر، فيتعلَُّق مبا هو ابق، ويتغاَفُل عمَّا هو فان، أو أيخُذ منه حظَُّه وكَفى. •

 
 من طمَع يف اجلنِة بدوِن عمل، كمن طمَع يف احلصاِد ومل يَزرع.  •

 
    ××× ×××     ××× 

 
السليُم املعاََف هو التائُب من ذنوبه، ومريُض القلِب أو ميِيتُه من امتأل قلبُه ابملعاصي  •

 والسيئات. 
 

إذا تلبَّدِت الغيوُم أظلمِت الدنيا، وإذا كثرِت الذنوُب أظلمِت النفس، فجلِيها ابلتوبِة  •
 والذكِر والدعاء.

 
تقم  أبعماِل الفاسقني ضها للنار، ال إذا صحَّ أنَك تشفُق على نفِسَك فال تعريِ  •

 والفاجرين، وال تتشبَّه  هبم، فإن أعماهَلم تقوُد إىل النار. 
 

 االستغفار والتوبة
 

َ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما} • َ ِإنَّ اَّللَّ تَـغ ِفِر اَّللَّ  . [106]سورة النساء : {َواس 
 

ال متوَت زمَته، حىت إذا كربَت فال تكربِي  معَك معصيتك، وتب  إىل هللا من ذنٍب ال •
 عليه. 
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من اكتسَب إمثًا فإن طريَق التوبِة مفتوحٌة أمامه، وتبدو توبتُه صادقًة إذا تغريََّ سلوكُه  •
 إىل األحسن.

 
 تنتظُر رمحَة هللا، وهللا ينتظُر توبتك، فتقدَّم  هبا، تـَُقدَّم  لك. •

 
يقنط  من رمحِة هللا، ال من ولَغ يف اجلرائم، وأسرَف يف الظلم، وأفسد، وأراَد التوبة، ف •

 فإنه سبحانُه يقَبُل التوبة، ويغفُر الذنوَب ُجيعها.
 

 االستقامة
 

أمَر هللا تعاىَل عباَدُه املؤمنني أن يتَّقوه، وأن يقولوا قواًل سديًدا، أي: قواًل مستقيًما ال  •
 اعوجاَج فيه، غرَي جائٍر وال ابطل.

 
تعين االلتزاَم ابألحكاِم الشرعية،  الستقامُة فاستقم، وا إذا أحببَت أن يرفَع هللا قدرَك  •

 وعدَم جتاوِز احلدود.
 

كلُّ أموِر اإلصالِح متعلِيقٌة ابالستقامة، فإذا استقاَم اإلنساَن استقامت  أفعاله،   •
 وصلحت  أحواله.

 
استقم  أيها املسلُم لتستقيَم أفكارك، فإنَك إذا متَّ بقيت  كلماُتَك يف صحيفتك،  •

 عُدك، وستُثاُب عليها أو تعاَقب. َضها َمن بتداوَل بع ورمبا

 

من استقاَم فقد أحسَن إىل نفسِه قبَل أن ُُيِسَن إىل الناس، ورضَي هلا ما رضَيُه هللا  •
 هلا.
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إذا كان هناَك طريٌق مستقيم، فغريُها إما أن يكوَن أبعَد منها، أو يكوَن ملتواًي. فإذا   •

 .مثَلها، فاحلقُّ واحدكان مستقيًما فيكوُن 

 
كيفما سارِت الدنيا فكن  أنَت على خطٍي مستقيٍم فيها، فإن اخلطوَط املعوجََّة فيها   •

 كثرية، ويناديَك أصحاهُبا من كلِي طرف.
 
 إذا كان الطريُق طوياًل أو قصريًا فاسأل  عن استقامتِه أواًل ويف كلِي األحوال. •

 
ختالف  شريعته، واثبت  على  بصريتَك فاجتهد  يف طاعته، وال إذا أردَت أن ينويَِر هللا  •

 ، حىت أيتَيَك اليقني.ُنجه
 

 من عالماِت الرشد: تقدمُي احلق، وأتخرُي اهلَوى، والتسليُم مبا ظهَر من عدل. •

 
 من استقاَم دينُه مل يعريِج  على خطااي تدنِيُس نفسه، فإذا فعَل أسرَع إىل التوبة. •

 
 األسرار

 
َشُف له ملصلحِة واملفسدة، وُُيتاُر َمن ُيككلُّ سرٍي ُيكَشف، بل يُنظَُر إىل اليس  •

 ليحافَظ عليه. 
 

أسراُر احلياِة يف الربِي والبحِر ال يعرفُها كثرٌي من الناس، وإذا عرفوا فقليَلها، وال أحَد  •
 يعرفها كلَّها.
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 األسرة
 

 .َتصلُح للبذار، وليَس كلُّ بَذٍر يَنبُت صاحلًاختريَّ  قبَل أن تَبذر، فليست  كلُّ أرٍض  •
 

معىن أن تكوَن املرأُة متدينة، هو أن حتافَظ على آداِب دينها، وشرِف زوِجها وماله،  •
 وال تسرف، وتريب أبناَءمها على األدِب واخلُلق.

 
األسرُة  األُب ُيكِمُل َدوَر األمِي يف الرتبية، واألمُّ ُتكمُل َدوَر األِب فيها، وال تكتفي •

 بَدوِر أحدمها دون اآلخر.

 
 فانظر  موقَعها من اهتمامك، وأين حتبُّ أن تكون، وكيف؟  يطُة قلبك،أسرُتَك خر  •

 
أسراُر األسرِة كلُّها عند األمِي وليس األب، وال ُُيرَبُ ببعضها إما تقديًرا له، أو خوفًا  •

 منه.
 

×××     ×××     ××× 
 

ذا كان بني الزوجني نعمٌة كربى، إنه أتمنٌي لنصِف سعادِة الدنيا، إ التوافُق والتواددُ  •
 يقضي كلٌّ نصَف حياتِه يف البيت. 

 
الدليُل على تفاهِة كثرٍي من أسباِب الزعِل عند الزوجني، هو أُنما يتصاحلان بعد  •

ن أكثَر من قبل، وبعد مدٍة ال يتذكران هذه األسباَب أصاًل؛ لتفاهتها!  قليل، ويتحاابي
 

×××     ×××     ××× 
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زرَع ألوالدك، ومن جعَل نفَسُه مهاًل فقد  رعايُتَك لنفِسَك تكوُن قبَل رعايِتكَ  •
 الفوَضى والالمباالَة والتسيَُّب يف أسرته. 

 
 أنت ال حتصُد إال ما زرعت، وأوالُدَك زرُعك، فانظر  تربيَتهم.  •

 
ر  عمره،  • وعواطفه، وبيئته، وابدأ مبا هو سهل، وما إذا أردَت تربيَة ولِدَك على أمٍر فقدِي

 تعرُف جتاوبَُه معه.
 

.األ أيها • ر  ذلك عندما تريبِي  ب، الصغاُر حباجٍة إىل احلناِن كحاجتهم إىل الطعام، فقدِي

 
الذي تتعُب معه صغريًا أكثَر من كلي أوالدك، قد يكوُن أفضَلهم لَك عند الكرب.  •

 عليه، وزدُه عنايًة وحناًًن.وهذا واقٌع عند الناس. فاصرب  
 

 ، أما التأديُب والتوجيُه فكلٌّ مبا يناسبه.من العدِل املماثلُة بني األوالِد يف النفقة •

 
ال يعنَُّف األوالُد على مائدِة الطعام، حىت يكوَن ما أيكلونُه هنيئًا سائغًا غرَي منغِيص،   •

 لزَم التنبيُه يف حينِه فبلطف.ولكن  يعلَّمون آداَب الطعاَم قبَلُه أو بعده، فإذا 
 
ني أصحابِه أو عند ضيوفه. إنه أيخُذ بذلك أصعُب شيٍء على الولِد أن يعنِيَفُه والدُه ب •

ا من والده، وتتغريَُّ نفسُه إىل األسوأ.موق  ًفا سيئًا جدا
 

قوك، وهتتزُّ شخصيُتَك عندهم،   • أيها األب، إذا رآَك أوالُدَك تقوُل وال تفعُل فلن يصدِي
 كن  عند قولك. ف
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ع من هو أكرُب منه، مث من اشتكى من عقوِق أوالدِه فلرياجع  اترَُيُه مع والديه، أو م •
 وه؟ لينظر: هل برَّ أوالَدُه قبَل أن يربُّ 

 
×××     ×××     ××× 

 
الربُّ ابآلابِء ميتدُّ بعد موهتم، ابلصدقِة عنهم، والوقِف عليهم، والدعاِء هلم، وذكِر  •

 فضائلهم، وصلِة أصدقائهم. اللهم ارحم  آابءًن وأمهاتنا.
 
 وطيََّب خاطرمها.ابَن عن نفٍس سيئة، إال إذا عاَد من أغضَب والديِه يف كربمها فقد أ •

 
 الذي يعصي والَديِه ويؤذيهما، يستعجُل عقوبَة ربِيه. •

 
 اإلسالم

 
اهلداية، وحمافظًا عليها، وال جيعلها من كان مهتداًي هبدايِة اإلسالم، فليكن  أهالً هلذه  •

 األدََن من اهتماماته.
 

 ِم اإلمياُن والعمُل به.لكلِي شيٍء دليله، والدليُل على اإلسال •

 
من رفَع رايَة احلقِي ودافَع عنها وثبت، فهو من جنِد هللا املكَرمني، ومن أهِل اإلمياِن  •

 املعتربين، ومن األوفياِء الذين يقدَّرون.
 

االعتزاُز ابلديِن ال يكوُن ابالسِم أو الكالِم وحده، ولكن  بتنفيِذ أحكامه، وفدائِه  •
 زومه.ابلنفِس واملاِل عند ل
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احلكمُة يف اتيِباِع أمِر ربِي العاملني؛ ألنه سبحانُه أحكُم احلاكمني، فال حكمَة كاملٌة   •
 كحكمته، وال استقامَة كاستقامِة ما يدعو إليه عباَده.

 
اإلسالُم يعطيَك وال يسلُب منك، يعطيَك إمياًًن وأداًب واستقامة، وثوااًب على كلِي  •

 ِة السوء. ذلك، ويُبعُدَك عن الشرِي وعاقب
 
ُب اجلوارح، وينقِيي  • العقُل يضبُط النفس، والديُن يضبُط العقل، وُيصِلُح القلب، ويهذِي

 الضمرَي من الشوائب. 
 

ًنداهم الديُن اجتمعوا، وكانوا حتت رايٍة واحدة، وإن أمزجُة الناِس خمتلفة، فإذا  •
 اختلفت  كلماٌت هلم.

 
 اإلصالح 

 
 د بَغى الفساد.سالم، ومن طلَب اإلصالَح بغريِه فقاإلصالُح يف ُنِج األنبياِء هو اإل •

 
من صدَق يف إصالحِه اتَّبَع سبيَل األنبياِء ومل يتَّبع  سبيَل املفسدين، ويُعَرُف هذا من  •

 ُنجِه السياسيِي وصداقاته، وُخطبِه وكتاابته.

 
ا، وأِلن  أيها املسلم، ديُنَك ديُن الرمحة، فال تؤِذ أحًدا ما مل يؤِذك، قل  كالًما طيبً  •

  خاصة.جانبَك إلخوانك، واعطف  على الصغري، وأِجلَّ الكبري، وارحِم الفقريَ 
 

×××     ×××     ××× 
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مصلحٌة للمسلمني، وكفَّ لسانَك عميا يزيُد اجلدَل واخلصومَة ال َتضعف  عن أمٍر فيه  •
 بينهم أو يوهُنهم. 

 
ال خبري، واملفسُد ُيرِيُب ألنه يطيُع هواُه املؤمُن يبين ألنه يطيُع هللا تعاىل، وهللا ال أيمُر إ •

. والشيطان،  وال يكوُن هذا إال من شري

 
 وتبين، وتعلِيُم وترتقي، تزرُع وتكسُب وال ختون. ال تؤِذ وال تظلم، كن  راشًدا، تفيُد  •

 
 اإلجيابيُة تعين انفتاَح العقِل والقلِب على املوقف، والسلبيُة تعين إغالَقهما أو أحدمها. •

 
الربكُة يف االتفاِق والعمِل اجلماعي، وهناك أموٌر كثريٌة يستطيُع الشخُص أن ُة و القو  •

 مصنعه. ينفرَد هبا ويبدع، يف بيتِه أو حقلِه أو
 
تعرُُّف أحواِل الناِس يزيُد من خربِتَك االجتماعيِة وخمزوِنَك الثقايفِي يف احلياِة العمليِة  •

 والكتابِة الواقعية. 
 
ُل الوصوَل االنفتاُح على اآلخر  • ُر عرَض األفكاِر عليهم. ين يسهِي  إليهم، وييسِي

 
×××     ×××     ××× 

 
األمام، فاألفضُل أن تقَف لُتصلَح من شأنك، أو من شأِن إذا تعثَّرت  خطواُتَك إىل  •

 الطريِق اليت أمامك.
 

م، واإلبداُع إذا قاَم كلٌّ بدوِر أبيِه فلن يضيَف إىل احلياِة شيئًا، فاملطلوُب تطويُر أعماهل •
 يف أعماٍل جديدة؛ لريتقَي اإلنساُن أكثر، ولتزدهَر احلضارُة أكثر. 
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واألوامُر الكثريُة تزعُج اخلدم، كما تزعُج العمياَل واملوظفني، بل تزعُج حىت الطلباُت  •

 األبناء، فليكن  كلُّ شيٍء مبقدار.

 
فإذا كان يف األمِر   كم عاتبَت أشخاًصا على أفعاهلم مث رأيَت نفسَك مضطراا إليها؟ •

 سَعٌة فدَع  هلا أهَلها.
 
قائٍد تثُق به وجتتمُع عليه، فَيجَمُع كلمَتها ضعُف األمِة ِمن تفكُّكها، وِمن عدِم وجوِد  •

 ويلمُّ شتاهتا.
 

إذا مل جيِد القوُم رجاًل رشيًدا بينهم، فهذا يعين أن  ال خرَي فيهم، فبطُن األرِض خرٌي  •
 هلم من ظاهرها.

 
وا ويرمحوا، فلما وصلوا تلذَّذوا، قولون إ كانوا ي • ُنم يريدون املنصَب لُيصلحوا ويغريِي

 مثَل غريهم، وتلقَّوا أوامَر فظَلموا.وصاروا 
 

 األطفال
 

الطفُل يقبُل املزاَح إال إذا كانت املزحُة حماولَة أخِذ لعبته! فإنه يرتُك املزاَح ويغضُب  •
 لصغرِي والكبري. ويتشبَُّث هبا! إنه حبُّ التملك، فطرُة ا

 
 اإلعالم 

 
كنَت صحفياا فأنت تصنُع أنت تصنُع اإلعالَم أم اإلعالُم يصنعك؟ كالمها. فإذا   •

 اإلعالم، وإذا كنَت حاكًما أو طالَب شهرٍة فاإلعالُم يصنعك.
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إذا ضلَّ اإلعالُم وامتألت  وسائلُه ابألكاذيب، صعبت  معرفُة احلقي، واتَه كثرٌي من  •

 أفكاُرهم. الناس، وفسدت  

 
خباِر واألحداث، إذا كثَر اإلعالميون من مشارَب خمتلفة، اختلَط احلقُّ ابلباطِل يف األ •

ُق وماذا تكذِيب!  فال تعرُف ماذا تصدِي
 

 االلتزام
 

حدوُد هللا هي اإلشاراُت احلمراُء اليت جيُب على املسلِم أن يلتزَم هبا وال يتجاوزها،  •
 عقوبة.فإذا فعَل فقد خالَف واستحقَّ ال

 

يقوُل كلمًة ختالُف املسلُم ليس حراا أن يقوَل ما شاء، وال أن يقوَل ما ال يعلم، فقد  •
 الديَن وتُرديِه يف الكفر، إمنا يقوُل ويعمُل يف حدوِد اإلسالم.

 
 إن هللا ال ُيكرُِهَك على اإلميان، فإذا آمنَت فالتزم  ُنَج اإلسالم، فإذا مل تلتزم  مل تؤمن. •

 
 االحنراف

 

 من مَشى عكَس الطريِق شذي، وكرَهُه الناس.  •
 

الطبيعِة ال ُتضلُّك، لكنَّ اإلنساَن قد يعريُِج لَك الطريَق إليها حىت األعالُم الكبريُة يف  •
 ُيضلَّك.

 
 الناطُق ابلسوِء إمنا يسيءُ إىل نفسه، فالناُس تقوُل عنه إنه سيء. •
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من آداِب الديِن شيئًا، وال أشخاٌص ال تصرُب على البقاِء معهم ثوان! ال يعرفون  •

 واحملقَّرات، وال يكفُّون عن الضحِك واالستهزاء.فِه يتكلَّمون إال يف التوا
 

ُه معرفته، فاعلم  أنه  • من رأيَتُه ينجرُف مع ُجوٍع وهو ال يعرُف مقصدهم، أو ال يهمُّ
 زبٌَد وقشٌر جيرفُه السيُل ويضعُه يف أدََن الوادي. 

 
ه، لَّ على ضعفِه وعجزِه واُنزاميت، مث فلسَف وجادل، فقد دمن ترَك واجبًا بغري عذر •

 ولو اعتذَر لغطَّى قبيحه.

 
 من استقبَح فعاًل مث أاته، فقد قبََّح نفَسُه وفعَله. •

 
 والكفر اإلميان

 
إذا تعلَّقَت آبداِب اإلسالِم وتتبَّعَت أحكامه، فاعلم  أن هللا تعاىَل حبََّب إليَك اإلمياَن  •

 لبك، فحافظ  عليه.وزيَـَّنُه يف ق
 

 وانقبَضت  نفُسَك عن السيئة، ومتنَّيَت اخلرَي للناس، فأنَت مؤمن.إذا ُسررَت ابحلسنة،  •

 
املؤمُن يستطلُع بقلبِه أيًضا، فإنه ينظُر بنوِر اإلميان، ويستشرُف اخلرَي والصواب، ألنه  •

 معتصٌم حببِل هللا.

 
طر  ومل تظلم، وإذا مل تنتصر  راجعَت أفضُل سالِحَك اإلميان؛ ألنَك إذا انتصرَت مل تب •

 تيأس. ومل
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حياُة املؤمِن يف هذه الدنيا نوٌر هلا، وال خرَي فيها بدونه، وحياُة الكافِر فيها ظالٌم هلا،  •
 وال خرَي له سوى فيها.

 
أيها املؤمن، طاعُتَك بقدِر إميانك، وثباُتَك بقدِر إميانك، ومكانُتَك عند ربِيَك بقدِر  •

 اعِتك.إمياِنَك وط
 

×××     ×××     ××× 
 

الكفُر والشرُك أضلُّ الضالل؛ ألن هبما يُطَمُس احلقُّ طمًسا، وَيكذُب صاحبهما يف  •
 أكرِب قضيٍة يف الوجود. 

 
َر ابحلقِي أََب واعتزَّ ابإلمث، } • ُبُه َجَهنَُّم هناك من يفخُر ابلكفِر والضالل، وإذا ذُكِي َفَحس 

 . 206ة: البقر سورة  {َولَِبئ َس ال ِمَهادُ 
 

 ابلديِن فقد احتقره، ومن احتقَرُه فقد كفر.من استهزأ  •

 

اإلصراُر على الكفِر ردٌَّة وكفر، والعودُة إىل اإلمياِن توبٌة يقبلها هللا إذا صدَق  •
 صاحبها.

 
 البكاء

 
من حبَس دمعَتُه فقد أخَفى حزنَُه وكتَمُه يف قلبه، ومن تركها على سجيَِّتها فقد أبَقى  •

 على طبيعِتها. نفَسهُ 
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سكبَت دمًعا فاسكبُه من خشية، أو أهرقُه على قلِب أمٍي مكلوٍم قد ضاَع ولدها، إذا  •
 أو ماَت بني يديها.

 

إذا هجَم عليَك البكاُء من خشيِة هللا فتفاعل  معه، وأِطل  صحبَتُه ما استطعت، فإنه  •
 قصرٌي ال يدوم، إال مع أولياِء هللا واملتقني من عباده.

 
ندٍم وتوبٍة صادقٍة إن شاَء هللا، على أالي يكوَن ردََّة فعٍل ى الذنِب دليُل ُء علالبكا •

 مؤقَّتة. 
 

 التجارب والعرب
 

اخلبرُي يعرُف طريقه، ولذلك فهو ميشي مستقيًما، مرفوَع الرأس، والِغرُّ جيهُل طريقه،  •
 أو هو يتحسَّسُه من جديد، ولذلك فهو ميشي متلفتًا، معوجاا!

 
ت، ضحكَت على أعماٍل سابقٍة لك، وعجبَت كيف كنَت  ربَ عقُلَك وخَ إذا نضَج  •

 اخلرباء.حتكم. فامسع  من احلكماء، واستفد  من 
 

إذا مل تطبِيق  ما علمت، ومل تستفد  من جتاربك، فكيف تفيُد غريك؟ إنه ال فائدَة  •
 منك.

 
سَي القلب، املوُت أكرُب عظة، ومن مل يعترب  من املوَتى واجلرَحى واملرَضى كان قا •

 صديَق أهِل الدنيا، مغرورًا.
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 ر التدب
 

 والبعِد عن السطحيِة والتمريِر الطفويل. التدبُر يعيُنَك على التفكرِي اجلادي،  •
 

التدبُـُّر يكوُن تفكريًا عن خلفيٍة ثقافيٍة وعلميٍة متمكنة، أما التفكرُي من دوِن علٍم فال  •
 يسمَّى تدبُـّرًا. 

 
اكرتك، وإذا كنَت مشغوالً حينئٍذ فاكتب   ا فال تَدع ُه يفلت  من ذإذا تذكَّرَت أمرًا مهما  •

 املرَء قد ينَسى املهمَّ يف خضمِي العمل.عنوانه، فإن 

 
سكوٌن يتلوُه صخب: حالُة بركاٍن اثَر بعد مخود، وحالُة ثورٍة انطلقت  بعد خوف،  •

 وحالُة حرٍب بعد سكوٍت على غيظ، وحالُة غضٍب بعد دواِم ظلم.
 

تعامَل اِد يف وجِهَك ال تغيُب عن ًنظر، كما ال يَغيُب خطؤَك على َمن السو  نقطةُ  •
 معك.

 
 العنُي تَرى وتسمُع أحياًًن، واألذُن تسمُع فقط.  •

 
 بقاءُ البطِل خارَج احللبِة يعين اخلوَف واهلزمية. •

 
البناَء اجلهوُد اليت تُبَذُل للرتقيِع قد تكفي لِما هو جديد، كما قد تضاهي قيمُة الرتميِم  •

 من جديد.

 
تعقِيُد العيَش يف احلياِة املدنية، كسمكٍة عاشت يف احلياُة الطويلُة يف السلِك العسكري  •

 البحِر املاحِل ال تستطيُع العيَش يف النهِر العذب.
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من خاَف الناَر ابتعَد عنها، أميا من قال إين أخاُف الناَر ومل يبتعد  عنها، وعمَل بعمِل  •

 فقد جىَن على نفسِه وقاَل للناِر تعايَل. املقرَّبني منها،
 

 أقنعَك بتمليِك ما ال متلك، فليسِت العلَُّة فيه.من  •
 

 من أكرمَتُه ومل ُيكرمك، فهذا يعين استغناَءُه عنك، وعدَم رغبتِه يف التواصِل معك. •
 

األصفُر لوٌن متناقض، فهو يدلُّ على احلياِة كما يدلُّ على الفناء، فالذهُب لونُه  •
 فر، وامليُت يكوُن لونُه أصفر! أص

 
 والرتهيبالرتغيب 

 
الرتهيُب يف اإلسالِم كصافراِت اإلنذار، خميفة، تُنذُر ابخلطر، وهي حقيقٌة آتية، فمن  •

ِق اإلنذاَر وقَع يف اخلطر.  مل يصدِي
 

هللا رحيٌم بعبادِه ما َرمحوا، فإذا ظلموا كان هلم ابملرصاد، مث إن شاَء عذَّهبم، وإن شاَء  •
 احلَكُم العدل.جََّل عذاهَبم، وإن شاَء عفا، وهو أ

 

 الرتفيه
 

هناك ترفيٌه ابحلالل، وترفيٌه ابحلرام، واملسلُم ُيتاُر السالمَة يف دينِه وصحتِه ومسعته،  •
 وال جيعُل هواُه سيَد مواقفه.
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من أمَضى أكثَر وقتِه يف اللعِب فقد أعلَن رسالَتُه يف احلياة: اللهو واللعب. وهناك  •
 أعماله، فليستعدَّ لذلك أو ال يستعدي.موعٌد للحساب اجلادِي مع كلِي 

 
َسريَُك وراَء لعبٍة دوَن فائدة، كدوراٍن حوَل نفِسك، تدوُخ وتقع، وعندما تعوُد إىل  •

 ُرشِدَك ال جتُد شيئًا!
 

 التعاون على الرب واإلحسان
 

 املاعون.من طلَب منَك عوًًن فانظر  يف قدراتك، وال تكن  ممن مينعون  •
 

َك فساعده، فاإلحساُن للجميع، وخاصًة من ساعدَك  • فساعده، ومن مل يساعد 
 احملتاج.

 
انصر  أخاَك املسلَم وُشدَّ َعُضَدُه مبساعدتِه يف أعماِل اخلرِي والربِي والصلِة واجلهاِد  •

 والنهي عن املنكر، فإذا رأيَت فيه اعوجاًجا فأنكر  عليه وقوِيمه.

 
 اإلخالُص فيه، والتعاوُن مًعا على الربِي والتقوى.ل، واألُجُل هو التعارُف أمٌر ُجي •

 
اإلسراُع إىل فعِل اخلرياِت من شَيِم املتنافسني على الربِي والتقوى، كلما فُِتَح ابٌب منها  •

 دخلوا فيه.

 
هاِت املودَُّة والرتاحُم مسُة اجملتمِع اإلسالمي، وهي نتيجُة األخوَِّة اإلميانيِة وتطبيِق التوجي •

 الرابنية. 
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 الفالتفاهم واالخت
 

•  َ إذا تطابَق رأيَك يف مسألٍة مع آخر، فهو أُوىَل خطواِتَك حنو التفاهم، ولكن  إذا تبنيَّ
 أنه على معتقٍد آخَر يبدأُ اخلالُف ويتعمَّق.

 
 التوافُق يكوُن بني طبائَع متالئمة، أو معتقداٍت متطابقة، أو مصاحلَ متأكدة. •

 
 التفاؤل واألمل

 
 عبٌد مؤمن، وربٌّ كرمي، إًذا فرمحٌة قريبٌة إن شاَء هللا. •

 
الصغاُر يتفاءلون ابملستقبِل كثريًا، ألُنم يظنون أُنم إذا كربوا قدروا على فعِل أيَّ  •

 شيء، وأنَّ كلَّ األبواِب أمامهم مفتوحة!
 

قدِر للخالِص بإذا تفاءلَت وأنت يف حمنة، فال يعين هذا أن تقعَد وتنتظر، بل تعمُل  •
 ستطيع.ما ت

 
 التفكري والتخطيط

 
 إذا اضطرَب فكُرَك فاستشر  واستخر  حىت يطمئنَّ قلُبَك وتستقرَّ على أمر.  •

 
 نومُة العقِل من عدِم التفكِر فيما ُيصلُح الشأن، أو من قلَّته. •

 
 إذا رميَت بنظرَِك إىل بعيد، فال تنَس واقعك.  •
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ثانويِة والكماليِة أن جيعُل من األموِر ال واهتماُمَك ابلضروري،تركيُزَك على املهمي،  •
 تتالَشى شيئًا فشيئًا، أو ال تشكِيُل عندَك عقبًة على األقلي.

 
جنِيد  قُواَك لألهداِف القريبة، لتكوَن سلًَّما ألهداِفَك البعيدة، اليت حتتاُج إىل صرٍب  •

 وإرادة، ووقٍت وتدبري. 
 

وَت اخلطوَة إثَر اخلطوة، ا خطَّطَت حبكمة، وتلُدَك من الواقع، فإذاألماينُّ البعيدُة تُبعِ  •
 فإُنا تصرُي قريبة. 

 
 التقوى
 

 عالمُة التقوى: اجتناُب احملرَّمات، واإلقباُل على الطاعة، وترُك اللغو. •
 

الطريُق إىل التقوى يكوُن بتحريِي اللقمِة احلالل، واإلقباِل على العبادِة خبشوع، وطاعِة  •
 لسان.لقضاء، والقناعة، وحفِظ الهللا فيما أمر، والتسليِم اب

 
 اخلشيُة والورع، اجلناحان الكبريان للتقوى. •

 
الورُع نتيجُة التقَوى، ومن خشَي هللا اتَّقاه، ومن حترَّى احلالَل فقد سلَك طريَق  •

 املتقني.
 

الرتدِيي يف الذنوِب التقوى سالُحَك يف مواجهِة الشيطاِن وإغراءاته، ووقايٌة لَك من  •
 واملعاصي.
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مهما تقلَّبِت الدنيا ابلناس، حىت لو تقلَّبت  رأًسا على عقب، فإن العاقبَة للتقوى.  •
 وهذا ميزاُن هللا.

 
 التوكل

 
 من توكََّل على هللا حقَّ التوكُِّل كفاه، وَمن أطاَعُه يف مأَمٍن مل يَنَسُه يف َمفزَع. •

 
 يِكَلَك إىل غريه.إذا كنَت مع هللا، فلن  •

 
 حَم وعاََف، فتوكَّل  عليه خرَي توكُّل.ورَعى، وخرُي من ر  هللاُ خرُي من حفظَ  •

 
 التوكُل على هللا يكوُن يف ُحسِن العمل، أما سيِيئُه فبئَس هو. •

 
 الثبات

 

 من استبصَر طريَقُه عرَف كيف ميشي، ومل ينظر  وراءه. •

 
، ويعين النفِس على اتيِباِع الصدق، ونبِذ الباطِل والكذبالثباُت على احلقِي يعين محَل  •

 سلوَك الطريِق اجلادي.

 

ثباُتَك على احلقِي يكوُن على قدِر إميانك، وقوِة عزميتك، واستمداِد احلوِل والقوِة من  •
 ربِيك.

 

إذا تبخَّرت  آمالك، أو بعُض أموالك، فعوُضَك على هللا، الذي ُُيِلُفَك من طريٍق أو  •
 ثناء.أخرى، املهمُّ أالي يتبخََّر شيءٌ من ديِنَك يف هذه األ
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 واملعرفة الثقافة
 

 آفاٌق أوسع، تعين ثقافًة أوسع، ونظرًة أمشل، وصدرًا أرحب. •
 

عندما تزدهُر املعرفُة يف نفسك، تتوُق إىل معارَف أكرَب وأرحب، وهكذا ُتصبُح مثقًَّفا  •
 احلياة، وما عليه الناس.واعيًا، َتعرُف ما جيري يف 

 
، حبِي العلم، والتقلُِّل من عوالِق الاالنطالُق إىل عامِل املعرفِة يبدُأ ابحل • دنيا، لَتفسَح بي

 اجملاَل أماَم ما هو أوىَل وأكثُر نفًعا.

 
ازدد  ثقافًة يف اإلسالِم حىت ال تطَغى عليها ثقافٌة أخرى، ولئالي تعلَو آراٌء ونظرايٌت  •

 وأفكارك.على معتقِدَك 
 

ومها: عقٌل مينعه، وإمياٌن من سَبَح يف عامِل الفكِر بدون جناحني وقَع يف احملذور،  •
 يرفعه. 

 
إذا عرفَت ما قبل السدي، فال يلزُم منه أن تعرَف ما بعدُه وأنت يف مكانك، إمنا عليك  •

 أن تصعَد أعاله، لُتطلَّ منه وتعرَف ذلك. 
 
 تعقيٌد وغموض.يف الديِن وضوح، ويف الفلسفِة  •

 
 ماًء راكًدا على ُنٍر جار.إذا مل تنمِي ثقافتك، ومل تزد  يف معارفك، فكأمنا فضَّلَت  •
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الذين ال يتعرَّضون ملصادِر املعرفِة ال تتطوُر معارفهم، ولذلك تَرى كالَمهم مكرَّرًا،  •
 ومعلوماهتم تراوُح مكاُنا.

 

قلبِه كان رقيُُّه يف الظالم، وإدراكهُ   من ارتَقى يف املعرفِة فهَم وأدرك، فإذا راَن على •
 رضا ربِيه.وفهمُه لعلوٍم دنيويٍة ال تصلُه ب

 

قون ما يقولُه األجداد، ويردِيدونه، ولو كان يف األمِر خرافة، فإذا كربوا  • األحفاُد يصدِي
 تفرَّقوا، وكانوا بني مصدِيق، ومكذِيب، ووسط.

 
 الثواب والعقاب

 
بثوبِه األخضر، وألبستَك التقَوى ِوشاَحها األبيض، وجلَّلتَك الشهادُة إذا زانَك العلُم  •

 ، فقد ُحزَت خرَي ما يف الدنيا!بلوُنا األمحر
 

من َحُسَن قوله، وَصَدَق عمله، جازاُه هللا خريًا، وهيََّأ له جنََّة عدن، خالًدا فيها، ال  •
 يَهَرم، وال َيسأم.

 
 رأَف به، وأحسَن مثواه.من ابتَغى مرضاَة هللا تعاىَل  •

 
 اجلدال واحلوار

 
ال أن تصرَب لتنقضَّ عليهم التجاوُب مع اآلخريَن ال يكوُن على حساِب دينك، إ •

 ابطَلهم كلَّه. بقذائِف احلقي، فتدكَّ 
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من مل يشرح  قلَبُه للحقِي فاحلواُر معه صعب، والتفاهُم معه أصعب. وما أكثرهم! مثُل  •
 واملتكربين، واملقلِيدين، وأصحاِب اهلَوى..العنصريني، 

 
 اجلمال

 
 للتفكري، وإعجاٌب إببداِع اخلالق.ُجاُل الطبيعِة راحٌة للنظر، وهبجٌة للنفس، ومبعٌث  •

 
ليس كلُّ ُجاٍل ُُيَمد، فمعظُم ُجاِل املرأِة يف هذه احلياِة يذهُب إىل الفتنِة والفساِد  •

 والضرر. 
 

 الوجِه دون النفس، سقَط القناُع قريبًا.إذا كان اجلماُل يف  •

 

ًًن يف حقيقِة قد يكوُن اجلماُل خشنًا جيرح، أو ًنعًما يلدغ، فالعنُي وحدها ليست ميزا •
 اجلماِل أو تقوميه.

 

احذِر الزينة، فإُنا غوت  كثريًا من الناس، وانظر  إليها بقلِب املؤمن، وبعقِل احلكيم؛  •
 لتسلم. 

 

 لإلعجاب، فإنه أيًضا مصيدٌة وفتنة. إذا كان اجلماُل ساحًة  •
 

 اجلماُل فتنٌة يف الظاهر، واختباٌر يف الباطن. •
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 اجلنة والنار
 

م.املؤمنني وتنتاجلنُة تنادي  •  ظرهم، واملؤمنون مشتاقون إليها وينتظرون رمحَة رهبِي
 

النيَّة، اجلنُة تنتظُرَك أيها املسلم، فهل مشَّرَت هلا، وهل شحذَت اهلمَّة، وأخلصَت  •
 وبيَّتَت العمل، وبكيَت شوقًا؟ 

 
 َمن وجَد ريَح اجلنِة اشتدَّ إليها. •

 

سوِء ٍة وعمٍل صاحل، وبعيدٌة عمن يبتعُد عنها باجلنُة قريبٌة ممن يقرتُب منها بكلمٍة طيب •
 فعله.

 
روٌح تَنَعُم يف الفردوس، وأخرى تتأجَُّج يف النار. إمنا هي أعماُلكم أيها الناس،  •

 ا بني أيديكم، ففريٌق هنا، وفريٌق هناك.قدَّمتموه
 
 اجلهاد

 
شباُب وقودها اجلهاُد عنواُن البطولة، ودليُل حياِة األمة، واجملاهدون عنفواُنا، وال •

 وهليبها.

 
اجلهاُد يعلِيُمَك الرجولة، وُيلِيُصَك من ترِف احلياِة ونعومتها، إىل حيُث القوُة  •

 والشجاعُة والثبات. 
 

إىل العلم، وأخرى متيُل إىل اجلهاد. مث لن جتَد عاملـًا خملًصا إال وهو يسأُل نفوٌس متيُل  •
 ملسلِم وكرامته.هللا الشهادَة يف سبيله، فاجلهاُد يناسُب عزَة ا
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نفوٌس تشتاُق إىل اجلهاِد أكثَر من شوقها إىل اجلنة! اللهم ارزقنا الشهادَة يف سبيلك،  •

 لتكوَن كلمُتَك هي العليا.استجابًة لندائك، وابتغاَء مرضاتك، و 
 

 الروُح غالية، إال إذا كانت يف سبيِل هللا، فالديُن أغَلى، وهللا أكرب. •
 

، وال هو ذا عزميٍة ومهٍَّة يف دينِه هاد، فليس عميَق اإلميانمن خلت  نفسُه من حبِي اجل •
 وجمتمعه.

 
 محاُسَك يف اجلهاِد َزين، وهو يف السلِم ُيضَبط.  •

 
اجلهاد، قلت: ونعَم الطريق، ولكن  تعلََّم فرائَض ربِيَك حىت يستقيَم ديُنك،  قال: نويُت  •

 واعرف  حقوَق وواجباِت اجملاهِد قبَل أن تبدأ.
 

 هلكر وا احلب
 

 حبَُّك الشديُد ألمٍر جيعُلَك أسريًا له، متعلِيًقا به، فال يَدُعَك تنطلُق إىل أفضَل منه. •
 

•  ،  دخلِت الكراهيُة يف احللبِة أبشواكها وروائحها.إذا تناثرت  ُعَقُد احُلبي
 

 احلسنات والسيئات
 

سنُة الواحدُة كنزَك املفيُد هو ما تدَّخرُه من حسناٍت ليوٍم عصيب، ال ُتشرتَى فيه احل •
 أبمواِل الدنيا، وما أسهَل ُجعها وأنت يف هذه احلياة!
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ُل النفَس وتعطِيرها، كما تتجمَُّل احلديقةُ  •  وتتعطَُّر ابألزهار، وكلَّما كثرت  احلسناُت جتمِي
 وتنوَّعت  بعثت  ابلبهجِة والسعادِة أكثَر يف نفِس صاحِبها.

 
 خالص. ِه حسنات، ويكوُن هذا من توبٍة صادقٍة وإإذا أراَد هللا بعبٍد خريًا بدََّل سيئات •

 
إساءِتَك إذا أحسنَت وأسأت، ففي قلِبَك مناطُق نوٍر وظلمة، وبقدِر إحساِنَك أو  •

 تتوسَُّع تلك املناطُق أو تنقبض.

 
 احلسنُة ترفعك، والسيئُة تضعك، فاخرت.  •

 
 هذا إىل ذاك، كلُّ مسلٍم قد خلَط عماًل صاحلًا وآخَر سيئًا، وال يدري أحٌد نسبةَ  •

 وهللا يغفُر ملن شاَء منهم. اللهمَّ اجعلنا منهم.

 
واستكثر  سيئاِتَك حىت تستغفَر هللا وتتوَب إليه استقلَّ حسناِتَك حىت حُتسَن أكثر،  •

 أكثر. 

 
 من اكتَفى حبسناٍت قليلٍة يف هذه الدنيا، فليعلم  أن سلعَة هللا غالية. •

 
 احلضارة 

 
، والرتبيِة اجلادَّة، والتجديِد يف رؤية، والثباِت على املبدأسرُّ احلضارِة يف وضوِح ال •

 العلم، وصناعِة القوة.
 

 األمُم ترَقى ابلعلم، فإُنا تدوُم ابألخالق.إذا كانت  •
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احلضارُة ترَقى ابلذوِق واإلحساِس ابجلماِل أيًضا، وهتيِيُئ للناِس ما يناسُبهم يف  •
 ا، ومبهًجا لنفوسهم.حتضُّرهم، فريون ما حوهَلم راقيًا ومناسبً 

 

 احلق والباطل 
 

هللا، وسنَِّة رسولِه صلى هللا اعرِف احلقَّ من أوثِق مصدرين على ظهِر األرض: كتاِب  •
 عليه وسلم، فإذا مل جتد  فيهما، فاسأل  أعلَم الناِس هبما.

 
 اصدع  ابحلقِي ولو استهزأ بَك أعداؤك، ولو ضاَق صدُرَك مبا يقولون. •

 
 له، فإذا مَضى فيها ثبـََّتُه هللا وفتَح عليه. بقيت  شاهًدا من قاَل كلمَة حقيٍ  •

 
 هداُه هللا إليه، فإذا أخلَص فيه ثبـََّتُه عليه وأاثبه.من ابتَغى احلقَّ  •

 
من استنَد على عصا احلقِي نوَّرت  طريقه، وعرَف أين تنتهي به، وكيف تثبُت خطوته،   •

 وأين يرمي سهَمه.

 
ٌق من نفسك، مطمئنٌّ من فيه على استقامٍة وأنت واث احلقُّ ينويُِر دربك، فتمشي •

 برًضى وتفان.مبدئك، ساٍع إىل هدِفَك 

 
من مسَع حقاا فقد حاَم حوَل قلبِه ليسكَن فيه، وهتيَّأ لُيقيَم قاعدًة له يف نفسه، فإن   •

 حافَظ عليه، وإال رَدمُه النسيان، أو قربتُه األماينُّ والشهوات.
 
 لنُي قلبه، ويَقبلُه طبعه، وُيصبُح جزءًا منه.ضعُف أماَم احلق، فيَ صاحُب القلِب املنري يَ  •
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إذا وقفَت على الصحيِح بعد الكرب، فعليَك أن تضاعَف جهدَك فيه، فقد فاتَك خرٌي   •

 كثرٌي وأنَت نشيٌط يف عزِي الشباب. 
 
 من شكَّ يف احلقِي فقد شكَّ يف نفسه. •

 
×××     ×××     ××× 

 
  ونفَر منه.احلق، استبشَع الباطلَ من دأَب على استماِع  •

 
الباطِل فهذا يعين حمَوُه وإهالكه، فال تبَقى له حجَّة، وال عندما َتقذُف ابحلقِي على  •

.  يقَوى على القيام، وتبَقى الساحُة للحقي

 
•  .  أتيت الصعوبُة يف قوِل احلقيقِة ونشرها عندما يكثُر الباطُل وجتتمُع قـَُوى الشري

 
 نبوذ. وال ختاصم  إذا عرفَت احلقَّ فإنه جداٌل م فإنه سلوٌك ممجوج، ال تصرَّ على اخلطأ •

 
×××     ×××     ××× 

 
ِعَظُم الباطل، فإن البالوًنِت تكرُب وتصغُر حبسِب ما يُنَفُخ فيها، ويَظهُر  ال يهولنَّكَ  •

 حجمها احلقيقيُّ قبل أن تُنفخ، أو بعدما تنفجر.

 
رسالٌة عزيزٌة  أعماِقَك أنك خائٌض يف احلرام، فإنه إذا متاديَت يف الباطل، ونـُبِيهَت من •

 إليك، فال هتملها، وأنقذ  نفسَك هبا.
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 اماحلالل واحلر 
 

من وضَع احلالَل نصَب عينيه وجََّهُه هللا تعاىَل لدالئلِه حىت يصَل إليه، ومن بَغى  •
 احلراَم فإن طرَقُه كثريٌة وسهلة، وإنه المتحان! 

 
تُوَهبه. ويف احلالِل اخلرُي والعافيةُ   خرٌي من ماٍل حراٍم كثريٍ رزٌق قليٌل حالٌل تكسبه،  •

 واحملُق واملرض.والربكة، ويف احلراِم اهلمُّ 

 
قد مُتتَحُن إذا طلبَت احلالَل وحده، فقد جتُد عروًضا مغريًة يف احلرام، عند ذلك  •

 يُعَرُف إمياُنَك وإسالُمك.
 
ِت هو االقتصاَر على احلالِل دوَن العمِل ابلواجباال ُُيرَُّم ما أحلَّ هللُا ورسوله، ولكنَّ  •

 احلرام، فالذي أحلَّ لَك هو الذي أوجَب عليك.
 

َر بيَتُه متموياًِل من هدِم بيِت شخٍص آخر، فقد بىَن على ملح. •  من عمَّ
 

ُذ ابلنار، فليتصوَّر  ذلك إن  كان من  • إن الذي يقضي شهوَتُه يف احلرام، إمنا يتلذَّ
 املؤمنني.

 
 واملوت ياةاحل

 
تفعل، ووراَء ذلك عليَك أن تدفَع فاتورَة احلياة، وهي عمارهُتا ابلطاعة، فإذا مل تدفع  مل  •

 حساٌب وأيُّ حساب.
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اي بين، احلياُة لن تبَقى لَك وال لغريك، إمنا أنَت ضيٌف ملدٍَّة قصرية، فاعمل  فيها  •
 صاحلًا، وال تغرتَّ بزخارفها وعوارضها.

 
×     ×××     ××××× 

 
عن مهما ابتعدَت عن موقِعَك فإنَك على األرض، ولن يُبِعَدَك قُرُبَك أو بُعُدَك منه  •

 أجلك.
 

 هناك شيءٌ يركُض وراءَك أينما حتركَت وأينما حللت، إنه أَجُلك. •
 

دنوُّ األجِل يرقِيُق القلب، ويرغِيُب يف اخلرِي والعمِل الصاحل، ويبعُث على الندِم  •
 واألسِف على ما فرَّط.

 
الشهيق، حىت ال اهلواءُ ال يَنفد، ولكن  إذا أراَد هللا قبَض الروِح ضييَق الرئتني، وأقلَّ من  •

 جيَد احملتَضُر ما يتنفَُّس به.

 
 العربُة ابخلواتيم، واألعماُل املقدَّمُة دليُلها، فالغالُب على احملتَضِر ما كان عليه. •

 
شاَء هللا، وابحملافظِة على الفرائض، وردِي  اخلامتُة احلسنُة تكوُن بعد رضا الوالَديِن إن  •

 ِق الناس.حقو 
 

 اخلشية
 

ُب النفَس ويؤدِيهبا، فال يُقدُم اخلائُف على ما فيه ضرٌر على اخلوُف من  • هللا تعاىل يهذِي
 نفسِه أو على اآلخرين؛ ألنه يعرُف أن ربَُّه سيحاسبُه على ذلك.
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قلوهبم إىل ذكِر هللا، بعكِس القاسيِة  املهتدون هبدي هللا َُيشونَُه سبحانه، فَتلنيُ  •
 م. قلوهبُ 

 

  يف علٍم ال يزيُد من حسناتك، وال يقوُدَك إىل اجلنة.الزم  جانَب اخلشية، فال خريَ  •
 

من خشَي هللا تعاىل فكََّر فيما يقول، ومل يُلِق كالَمُه جزافًا؛ ألنه يعرُف أنه حماَسٌب  •
 على كلِي كلمٍة بقوهلا.

 
، وإذا فاَض وصَل إىل  القلب، فإذا امتألاخلشوُع يكمُن يف  • سَرى يف البدِن فاهتزي

 فأدمع. العنِي 
 

 اخليال
 

إذا ركبَت حصاَن اخلياِل فأمِسك  بزمامِه حىت ال يُرديك، واسبح  يف خياٍل يرفُق بَك  •
 أو ينفعك.

 

من امتَطى صهوَة اخليال، عاَد بنَفٍس الهث، ووقٍت ضائع، ومسًعى خائب، ومردوٍد  •
 وفكٍر حائر، ويٍد فارغة!اتلف، 

 

 يُفيَق حىت يقَع يف حفرة.من سايَر خياَلُه يف كلِي مرة، فلن  •
 

 والغدراخليانة 
 

عاٌر على املسلِم أن ُيوَن أخاُه املسلم، وأن يكذَب عليه وُيدَعه، فإمنا ُيدَُع نفسه،   •
 فإن املؤمنني إخوة، ومن خدَع أخاُه فكأمنا خدَع نفسه.
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املسلِم يف شأٍن ومن املمكِن أن يغدَر أبخيِه ابلباطِل فهو غادر، من أكَل ماَل أخيِه  •
 آخر، فال يُؤمتَن، بل يؤدَُّب ويعزَّر. 

 
 اخلري والشر

 
 من استيقَظ على خرٍي فليحَمِد هللا وليستبشر، ولُيمِض يوَمُه كلَُّه يف اخلري. •

 
فقد ردَّ خريًا كثريًا، قد ال  َمن أهُِلَم خريًا فليعمله، فإنه رمحٌة من هللا إليه، وَمن ردَّها  •

 إال نفسه. يؤاتُه بعد ذلك. فال يلومنَّ اخلاسرُ 
 

من انفتَح قلبُه للخرِي فقد وضَعُه هللا بني عينيه لريَى ُجاله، وزيَـَّنُه يف قلبِه ليحبَّه،  •
 ليعمله. وقوَّى عزميَتُه 

 
  أهاًل هلا وال تتجاوزها.إذا تفتََّح قلُبَك للخرِي فال تُغلقه، فإنه هبٌة من هللا إليك، فكن   •

 
إذا أضمرَت خريًا فقد أحبَت بسريَِك إىل هللا وحده، فإذا فعلت، فقد ابَن للناِس أيًضا،  •

 وهذا ما يهمهم أو يلزمهم، أما األوُل فبينَك وبني هللا وحده.

 
ال حنَو اخلرِي يدلُّ على نفسيٍة طيبة، حتبُّ اخلرَي للناِس وال تغشُّهم، وتنصحهم و التوجُه  •

 ختوُنم، وتبذُل هلم وال أتخُذ منهم.
 

ُه ممن ترجوُه يف كلِي شأنك، فإن اخلرَي كلَُّه بيديه.  •  إذا التمسَت رجاًء فالتمس 
 

 َيدخل ُه احلسُد واألَذى.  التنافُس يف اخلرِي نعمٌة إذا ابُتغَي به وجُه هللا تعاىَل، ومل •
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×××     ×××     ××× 
 

ر  شرَّها حىت تضعوازن  بني قُواك، وانطلق  من خ •  َف أو تنطفئ.ريِها، وأخِي
 

اخلرُي يف اإلسالِم وأهله، فمن ابتَغى اخلرَي وفَـَّقُه هللا إليه ويسَّرَُه له، ومن حاَد عنه  •
 الباطل.أخطأ الطريَق ووكِيَل إىل نفسه، فخاَض يف 

 
نتُج الشرَّ ويُنميه، التعاوُن على اخلرِي يُثمُر اخلري، ويُنميِه ويَنشره، والتعاوُن على الشرِي يُ  •

 ويَنشُر الفساَد يف األرض. 
 

إذا مشيَت مع أهِل اخلرِي أصبَت خريًا، وإذا مشيَت مع أهل الشرِي أصبَت شراا، فكلٌّ  •
 يُنِفُق مما عنده.

 
 الدعاء والذكر

 
، ووفِيقنا لطاعِتَك يف عاملٍَ مليٍء ابملتناقضات. •  اللهمَّ أهلِمنا الصواَب يف عاملٍَ متغريِي

 
املوىَل سبحانُه ينتصُر لعبيدِه إذا التزموا طريقه، وهللاُ موالًن، نسألُه أن يثبِيتنا على دينه،   •

 وأن يكشَف كربنا، وينصرًن على أعدائنا.
 

يُعينَك على ما امتحنَك به يف هذه احلياِة الدنيا، وأن يقبضَك إليه  ادُع هللا تعاىَل أن  •
 على دينه، وعلى عفوِه ورمحتِه وكرمه.

 
غىَن لَك عن فضِل هللا، فاسألُه من فضله، وال توفيَق لَك إال به، فأحسن  توكلَك  ال •

 عليه، وال قوَة لَك إال به، فاستمدَّ حولَك وقوَّتَك منه.
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فضله، فإنه ذو الفضِل العظيم، واسألُه العفو، فإنه عفوٌّ كرمي، واسألُه اسأِل هللَا من  •

 إنه اهلادي واملوفِيُق لكلِي خري.اهلَدى، والتَقى، والعفاَف، والغىن، ف
 

اسألوا هللَا من فضله، فإنه واسٌع عليم، جواٌد كرمي، ُُيسُن إىل عباده، وجُيازيهم ابلكثرِي   •
 على القليل.

 
 أالي َيسلَب منَك نعمًة أنعَم هبا عليك، واسألُه أن يزيدَك من فضله، اسأِل هللا تعاىَل  •

 لقوِل والعمل.وأن يوفِيقَك دائًما ملا هو أحسن، يف ا
 

 من سأَل هللاَ اجلنَة فال يعملنَّ بعمِل أهِل النار، حىت َيصُدَق ُدعاؤه، وحَتُسَن نيَّته.  •
 

 وتعوَّذ  به من شريِه.إذا جدَّ لَك جديد، فاسأِل هللاَ خريَه،  •

 
من ُدقَّ عليه الباب، أو ُرنَّ هاتفه، فليسأِل هللا خرَي الطارِق إن شاء، ولَيستعذ  ابهلل  •

 شريِه.من 

 
قُلها من اآلن، قبَل أن تقَف بني يديِه سبحانه، فأنَت صاحُب ذنوب، وحمتاٌج إىل  •

 [. 118{ ]سورة املؤمنون: الرَّامِحِنيَ َربِي اغ ِفر  َوار َحم  َوأَن َت َخري ُ الرمحة: }
 
َوِإالَّ اللهم إن عذاَبَك شديد، ورمحَتَك واسعة، وأًن أرجو رمحَتك، وأخَشى عذاَبك، } •

َاِسرِينَ ِفر  يل وَ تـَغ     {.تـَر مَح يِن َأُكن  ِمَن اخل 
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َِتنَا  اسأِل هللَا أن يصيبَك برمحته، وكن  من احملسنني حىت ال َيضيَع أجُرك. } • ُنِصيُب ِبَرمح 
ِسِننيَ  َر ال ُمح   [. 56{ ]سورة يوسف: َمن  َنَشاُء َواَل ُنِضيُع َأج 

 
ابرك  يل يف رزقي". )حديٌث حسن، "اللهم اغفر  يل ذنب، ووسِيع  يل يف داري، و  •

 (. 1265الصغري صحيح اجلامع 
 

اخليانِة فإُنا بئسِت "اللهم إين أعوُذ بَك من اجلوِع فإنه بئَس الضجيع، وأعوُذ بَك من  •
 (. 1283البطانة". حديث حسن )صحيح اجلامع الصغري 

 
×××     ×××     ××× 

 
ته، مث ال يهمنََّك إن  ذكرَك الناُس أو اذكِر هللا ليذكرَك هللُا يف نفسه، أو عند مالئك •

 أمهلوك.
 

َ َكِثرياً  (: }10من أكثَر من ذكِر هللا فاز، يقوُل ربُّنا يف سورِة اجلمعة ) • َواذ ُكُروا اَّللَّ
 .{لََّعلَُّكم  تـُف ِلُحونَ 

 
 من استأنَس بذكِر ربِيِه آنَسُه يف وحشته. •

 

 وَدفَع به أًذى كثريًا.  َمن حافَظ على ذكِر هللا متتََّع مبواقَع حصينة، •

 

ه من قال: ال حوَل وال قوَة إال ابهلل، وعلَم أنه يستمدُّ قوََّتُه من هللا تعاىل، شعَر أبن •
 قويٌّ ابهلل، ولو كان ضعيًفا يف ذاته.

 
 إذا حتصَّنَت بذكِر هللا ابتعَدت  عنَك الشياطني، وفُزَت بقلٍب مطمئنٍي سامل. •
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 اِس أجرُه أكرب.ذكُر هللا تعاىَل يف غفلِة الن •

 
 ما رأيُت شيئًا ينظُف القلَب وينشِيطُه مثَل ذكِر هللا والدعاء، وأولُه القرآُن الكرمي.  •

 
 جتنَِّب األلعاَب اليت تُنسيَك ذكَر هللا، وجتنَِّب األصدقاَء الذين ال يذكرون هللا. •

 
ُر من قول: عن عائشَة رضَي هللا قالت: كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم ُيكثِ  •

 (.484واه مسلم سبحان هللا وحبمده، أستغفُر هللا وأتوُب إليه. )جزء من حديث ر 
 

 الدعوة 
 

املسلم، أنت تقتبُس نورَك من اإلسالم، فكن  مهتداًي به وهاداًي، تنرُي الدرَب أيها  •
 لآلخرين كما أًنَر هللا لَك دربك.

 
مشعشعًة هتدي احلائرين ولو كرَه قافلُة اإلمياِن ال متوت، ستبَقى قناديلها مضيئًة  •

 امللحدون.

 
وإيصاُل احلقِي واخلرِي إىل الناس، الدعوُة إىل التوحيِد رسالُة املسلِم يف هذه احلياة،  •

 وخماطبتهم ابلكلمِة الطيبة، ومعاملتهم ابحلسىَن.
 

وإخالًصا قبٌس من ضوٍء يُنرُي ظالًما كثريًا، كما يَهدي هللاُ ُجاعًة برجل، إذا أُويَت علًما  •
 وحكمة.
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َر أفرادها؛ ولئال   • الحظُت يف ُأَسٍر كثريٍة أُنا ال ختلو من شخٍص متديٍن فيها؛ ليذكِي
 تكوَن هلم حجٌَّة إذا حوسبوا.

 
 الدنيا واآلخرة

 
يقاُل للدنيا )داُر الُغرور(؛ ألن اإلنساَن يغرتُّ مبظاهرها، وألُنا مؤقَّتٌة فانية، ومع ذلك  •

 الفاين وكأنه دائم.هبذا  فإن اإلنساَن يتمسَّكُ 
 

من أحبَّ الدنيا غرَق يف حبِر الشهوات، وضعفت  نفسُه أماَم الطلبات، وغدا أسرَي  •
 الرغبات. 

 
التوسُع يف املعيشِة يُدخُلَك الدنيا من أبواهبا، وجيعُل أكثَر اهتماِمَك ابلطعاِم والشراِب  •

 والسكِن وزايدِة الثروة.
 

الدنيا، وأنَك مل خُتَلق  للخلوِد فيها، بل للعمِل هذه ليكن  يف ابِلَك أنَك ضيٌف يف  •
 والطاعة، وإُنا لداُر امتحان.

 
×××     ×××     ××× 

 
من رغَب يف صحبِة الصاحلني تعلََّق ابآلخرة، ومن اشتاَق إىل اجلنِة مل يؤثِر احلياَة  •

 الدنيا.
 

 به وأخذت  رحَّبت   لآلخرةِ من جتمََّل للدنيا رحَّبت  به وأخذت  بيده، ومن جتمََّل  •
 بيده.
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 من اقتصَر عملُه على الدنيا مل يشبع  منها، وخسَر اآلخرة. •
 

من حقِيَك أن تعمَل حىت تطمئنَّ على مستقبِلَك يف الدنيا، ومن واجِبَك أن تعمَل  •
 حىت تطمئنَّ على مستقبِلَك يف اآلخرة.

 
تكوَن ها، وما حتبُّ أن الدنيا وحاِلَك فيتصوَّر  نفسَك يف اآلخرة، وانظر  منها إىل  •

 عليه. 

 
احلياُة عذاٌب ورمحة، واآلخرُة عذاٌب أو رمحة. والرمحُة أوَسُع يف اآلخرة، والعذاُب أشدُّ   •

 وأبَقى. 
 

 من كان متمتًعا بعقلِه مل يستبدل  درمهًا بدينار، فكيف مبن يستبدُل دنياُه آبخرته؟! •
 

هم، اختذوا دينهم وضعوا اآلخرَة وراَء ظهور الدنيا واطمأنوا إليها، و الذين اغرتُّوا ابحلياِة  •
 هلًوا ولعبًا، فصاروا لعبًة يف يِد الشيطان، وأداَة عبٍث وغرور.

 

×××     ×××     ××× 
 

يف يوِم احلشر، واحلساُب قائم، ينتظُر الناُس جوازاِت سفرهم، إىل اجلناِن أو النريان.   •
 ٍت ال ريب. املسلم، وأتهَّب  لذلك اليوم، فإنه آفاجتهد  أيها 

 

 الرضا 
 

اسأِل هللا رضاه، فإن من رضَي عنه أدخَلُه جنَّته، ومن اتقاُه فقد رضَي عنه، وال رضا  •
 عن آكِل احلراِم إال أن يتوب. 



52 
 

 
 من توجََّه إىل هللا حبقٍي اجتهَد يف طاعته، وذلََّل الصعاَب للوصوِل إىل رضاه. •

 
ُر قلبَك ابإلميان، وتساعُة رضا  •  رفُع حسناِتَك يف امليزان.مع الرمحن، تعمِي

 
 إذا رضَي هللا عنَك أدخلَك اجلنة، فاعمل  يف رضاه، وحترَّ احلالَل خاصة، وأخِلص. •

 

 الرايء والنفاق
 

إمنا ُُيَشى ممن كان منحرفًا ابطنًا وبدا يف ظاهرِه صاحلًا، أما من كان صاحلًا يف ابطنه،   •
 كاملؤمن، فال ُُيَشى منه ذلك.

 

 خَر فلن تغريِيَ حقيقَة نفِسَك بذلك.وٍن آَك بلإذا صبغَت جسم •
 

 تلوُُّن البشِر تفضحُه املالحظُة والتجربة، فإذا هم أجساٌم بال ريش! •
 

 الرقائق الزهد و 
 

إذا أردَت أن ُيشَع قلبك، وتداوَي عيوَب نفسك، فعليك بكتِب الزهِد والرقائق،  •
 فإُنا نعَم املداوي بعد الوحيني.

 
و يُغنيَك عن األحَلى، والغايل يُغنيَك الدنيا، ويقوُل لك: احلل الزهُد يَفِصُلَك عن ثقلِ  •

 عن األغلى، واألل ُف يُغنيَك عن األلفني. 
 

الزهُد يف الدنيا أفضل، فقد كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم زاهًدا يف الدنيا، وهو  •
 قدوتُنا.
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قد ال يكوُن لَك ماٌل وأنَت الزهُد يف القلب.. فقد يكوُن لَك ماٌل وأنَت زاهٌد فيه، و  •

 طامٌع فيه.

 
 بطٌن صغري، وماٌل كثري، ملن الزايدة؟ •

 
 من اكتَفى من الدنيا ابلقليل، وترَك ما ال يعنيه، عاَش ساملًا، إال ما ال بدَّ من القَدر. •

 
 السعادة
 

وسعادُتَك يف رضا ربِيك، ورضا هللا يف طاعته، وطاعتُه تكوُن راحُتَك يف سعادتك،  •
 ِص واملوافقة.ابإلخال

 
إذا مل يكِن الضمرُي مراتًحا فكيف تنفُذ السعادُة إىل نفِس صاحبه؟ والظاملُ كيف جيُد  •

 راحًة إًذا وضمريُه )معطَّل(، ولو كان ذا منصٍب كبرٍي أو ماٍل وفري؟
 

 السنة والسرية
 

 ِة والسالم. أراَد أن يتأدََّب ويتنوَّر، فليلزم  سنََّة رسوِل اإلسالم، عليه أفضُل الصالمن  •
 

قاَل عليه الصالُة والسالم: "أشدُّ أميت يل حباا قوٌم يكونون بعدي، يودُّ أحُدهم أنه  •
 (. 1003فقَد أهَلُه وماَلُه وأنه رآين". رواُه أمحد. صحيح اجلامع الصغري )
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 السياسة
 

ُة ابلسوِء ا متوُج ابلفنِت والدسائِس واالنقالابت، كلٌّ َيكيُد لآلخر. النفوُس األميار الدني •
 هي اليت تقوُد العامل، إال َمن رحَم هللا.

 
ال جتُد سياسًة يف عصرًن دون ِحَيل، فمعظُمها لفٌّ ودوران، وكسُب مصاحل، وشراُء  •

 أصوات، واعتالءُ مناصب.

 
ابلسياسِة وال تسمُح للشعِب أبن يقوَل ال، تريُد له أن يكوَن الدولُة اليت تستأثُر  •

 ال حريَة له فال كرامة. قطيًعا يعمُل إبشارته، 
 
التصفيُق يف عصرًن يعين املوافقَة واإلعجاَب والتشجيع، فمن صفََّق حلاكٍم ظامٍل فقد  •

 ومقته.وافَقُه وأشاَد به وكثَـَّر سواَد مؤيديه، فلينتظر  غضَب هللا  
 

ا الصعوُد على الكرسيِي يف الدنيا ال يعين كرامًة يف اآلخرة، فقد يهبُط يف الناِر بقدِر م •
 عال يف كرسيِي الدنيا وأضعافه!

 
، وال تُرِه ضعفَك وحاجتَك لريمحك، فإنه يريُد أن تبَقى ضعيًفا  • ال تنتظر  رمحًة من عدوي

 حمتاًجا إليه.
 

 الشباب 
 

املؤدَُّب احلييُّ ُيبُُّه كلُّ الناس، فاألدُب ُجاُل الشخصية، واحلياُء منبُع كلِي الشابُّ  •
 خري.
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هبا يف املهالك، يكفي أن تقوَم  فِسَك ال تعين أن ترميأيها الشاب، ثقُتَك بن •
 بواجبك.

 
ِم وفنوِن  •  احلضارة.طاقاُت شبابنا املبدعُة لو مل هُتَدر، لَبنت  عواملَ من النهضِة والتقدُّ

 
 الشخصية

 
اي بين، أنَت نسمٌة خلقَك هللا على هذه األرض، ولَك موقٌع عليها، فأثبت   •

 ها.شخصيتك، وال تغمط  نفسَك حقَّ 
 

قوَُّة شخصيَِّتَك وتوازُُنا تبدو من خالِل قوِلَك )نعم( ملا هو صحيح، و )ال( ملا هو  •
 خطأ.

 
 الشيطان

 
الشيطاُن يَتبَـُعَك فاحذره، أعرض  عنه وال تلتفت  إىل وساوسِه ونزغاته، وتعوَّذ  ابهلل منه  •

 لينصِرَف عنك. 
 

 ن الشيطاَن ظفَر به قبَل ذلك!من طارَد امرأًة طارَدُه الشيطان، فإذا ظفَر هبا فإ •
 

 الصحة
 

 ال شيَء يؤدِيُب البطَن مثُل الصوم. •
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، أحياًًن تعرتي اإلنساَن  • احلكَُّة وحبَُّة الصوِت ألسباٍب نفسية، ولو تُرَِك اجللُد بال حكي
 ومل جُيَهِد احللُق ابلنحنحة، لعادِت األموُر إىل طبيعتها بعد زواِل السبِب أو ختفيفه.

 

 الصلح
 

صلَح بني اثننِي حىت استنفَد قوََّته، فقد استحقَّ الشكر، وأُوِجَب احملمدة، وأجرُه أ من •
 أكرب. عند هللا 

 

الصلُح منَفُذ املختلفني ليتفقوا، وأمُل العاثرين لينهضوا، وملجأ املتَعبني لرياتحوا،  •
 وشعاُر املساملني ليسَلموا.

 

 الطاعة
 

َ َوالرَُّسوَل َلعَ } •  [. 132]سورة آل عمران:  {لَُّكم  تـُر مَحُونَ َوأَِطيُعوا اَّللَّ
 

طيبٌة وخملصٌة حنو عبادِة هللا تعاىل، وااللتزاِم إصالُح النفِس وتوجيهها إىل الطاعِة بدايٌة  •
 أبحكاِم دينه.

 
إذا كربَت فلتكرب  معَك طاعتك، ونويِع  يف الوسائِل واألساليِب اليت تصُلَك بربِيك،  •

  الكرِب والضعِف الذي يرافقه.خشيَة أن ترتَك بعضها نتيجةَ 

 
ُيرج  عن صراطِه املستقيم، فصرَب واستقام، من أُويَت ُرشًدا مل ُيَِد  عن طاعِة ربِيه، ومل  •

 وآثَر اآلخرَة وابتعَد عن احلرام. 
 

 من اتجَر مع هللا ابلطاعة، ولو كانت قليلة، أعطاُه حسناٍت كثرية. •
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مره، فكن  كذلك إذا َرفعَت من السجود، إذا سجدَت هلل فقد َذللَت له، وأذعنَت أل •

  تكن  مطيًعا قاعًدا، وعاصيًا قائًما.وال

 
أيها املسلم، طاعُة هللا أتخُذ بيِدَك إىل اجلنة، فال تضع  يدَك يف يِد آخَر على غرِي  •

 طاعِة الرمحن، فإُنا تنحرُف بَك إىل موضٍع آخر.
 

 الطبائع
 

َة  فه، عرَف طبائَع البشِر أكثر، وعرَف كيفي كلما توسَّعت  مدارُك املرِء وزادت  معار  •
 يضيِيق  عليها.  التعامِل معها، وأسلوَب مداراهتا؛ ومل

 
 الظاهر والباطن

 
 من اغرتَّ بسكوِن األحواِل من حوله، كمن اغرتَّ بسكوِن املاِء يف وسِط ُنٍر عميق. •

 
هذه ِخلقة، تنظُر إىل وجوٍه وكأُنا مبتسمة، وأخرى كأُنا حزينة، وغريها غاضبة.  •

 عميا وراءها.، احبث  صورة، فال يغرَّنََّك ظاهُرها، وال يفسدنَّ عليك شكُلها

 
ما تراُه يف الشارِع والسوِق كلُُّه مظاهر، أما نفوُس املاريِين والبائعني واملشرتين فهي  •

 احلقيقة، وال يُعَرُف منها إال القليل.
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 الظلم والظاملون
 

ام وسريُه ، أو على رجٍل واحدة، أو نظرهُ من مل يعدل  كمن ميشي على جنب •  إىل قدَّ
 سقوط.إىل يسار.. وأمرُه إىل 

 
يف عاملٍَ مليٍء ابلظلِم واإلجرام، ال تقل  إىل مىت يكوُن هذا؟ ولكن  قل: إىل مىت هذا  •

 التأييُد الكبرُي من الشعوِب للظاملني واجملرمني؟
 

يصبحوا صالَح الدين. كانوا إذا تكلموا هللا أعلُم كم قُِتَل من أبطاٍل كان يُنتظَُر أن  •
 ُسجنوا، حىت قُتلوا، أو ماتوا يف السجون.إذا اعرَتضوا ُأسكتوا، و 

 
بون  • ُب الذين يعذِي ورَد يف حديٍث صحيٍح قولُه صلَّى هللا عليه وسلَّم: "إنَّ هللا يعذِي

 (.2613الناَس يف الدنيا" )صحيح مسلم 
 

 العبادة
 

قَت حىت تتكربََّ على خالقك، ِة هللا: من أيِي شيٍء ُخليقاُل ملن استكرَب عن عباد •
 وماذا كنَت قبُل، وإالَم تصري؟ 

 
لو مل يتغذَّ اجلسُم ملات، وكذلك الروح، لو مل تتغذَّ لكانت يف ُعرِف امليت، وغذاؤها   •

 الذيِكُر والعبادة. 
 

من كلِي شيء،  إذا علمَت أن ما افرتَضُه هللا عليَك هو أحبُُّه إليه، فاعنِت بذلك أكثرَ  •
 يكون.وجتهَّز  له وأدِيِه على أحسِن ما 
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ِمن فضِل هللا على كلِي مسلٍم يصلِيي، أن  جعَل له ذِكرًا يف كلِي صالٍة له سبحانه،   •
 وذلك عندما يقوُل يف جلوسه: "السالُم علينا وعلى عباِد هللِا الصاحلني". 

 
  على اجملتهِد يف طاعِة هللا.صالُة الليِل كم هي ثقيلٌة على الكسول، وكم هي حبيبةٌ  •

 
فضَّلَت السمَر مع أصدقائَك حىت فاتتَك الصالة، فقد فضَّلَت الدنيا على إذا  •

 اآلخرة.

 
 االعتكاُف دورٌة إسالميٌة مكثَّفة، تعلِيُمَك الصرَب على طاعِة هللا، واملثابرَة على ذكره. •

 
 عليه الوقوَف يوَم القيامة،  قاَل ابُن عباس رضَي هللا عنهما: من أحبَّ أن يهوِيَن هللا •

 ِه هللا يف سواِد الليل، ساجًدا وقائًما.فلينزيِ 
 

×××     ×××     ××× 
 
ر  مالَك ابلزكاة، وأفرح  هبا إخوانَك الفقراء، وانتظر  بركًة وزايدَة خري. •  طهِي

 
×××     ×××     ××× 

 
". صحيح اجلامع العشرِ  مُ أاي الدنيا أايمِ  أفضلُ قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: " •

 (. 1133الصغري )
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 العبودية
 

قمُة اإلمياِن يف اإلخالص، وقمُة التقَوى يف اخلشية، وقمة العبوديِة يف الطاعة، وقمُة  •
 الرضا يف التسليم. 

 
القرُب من هللا تعاىَل يكوُن بتعبيِد الطريِق إليه أواًل، ويكوُن ذلك بتصحيِح اإلميان،  •

 . عليه، وتفويِض األمِر إليهنه، وُحسِن التوكِل واإلًنبِة إليه سبحا

 
أنت تدنو من هللا أكثَر عندما تعبدُه وتطيعُه أكثر، وخُتلُص وال تُرائي، وتطلُب إصابَة  •

 احلقِي يف كلِي مرَّة.
 

القرُب من هللا تعاىَل يكوُن بطاعٍة أكثر، وبقلٍب أكثَر خشوًعا، وبعقٍل أكثَر فكرًا،  •
 وبلساٍن أكثَر ذكرًا. 

 
املرُء نفَسُه صغريًا أماَم عظمِة هللا، واستصغَر عبادَتُه له كلما أكثر، رفَع هللا كلما رأى  •

 قدرَُه أكثر. 
 

القلُب الكسرُي ال جَيربُه إال االلتجاُء إىل هللا تعاىل، والنجَوى بني يديه، واالعرتاُف   •
 ابلضعِف والعجِز أماَم ألوهيتِه وعظمته. 

 
مسلٍم عميِق اإلميان، يف ُجيِع شؤونه، صالته، وُنسكه، كلِي   إرضاُء هللا تعاىَل غايةُ  •

 وحمياه، ومماته.
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 العدل
 

السرُّ وراَء عدالِة عمر بِن اخلطياِب رضَي هللا عنه، وكذلك عند عمر بِن عبدالعزيز  •
 رمَحُه هللا، هو اخلوُف واخلشيُة من هللِا تعاىل.

 

ودولُة الظلِم هي اليت تظلُم  يفهم،دولُة العدِل هي اليت تعطي حقَّ رعاايها، وال خت •
 الناس، فال حقوٌق وال أمان..

 

 إذا جتمَّلَت مبيزاِن العدل، فقد جلسَت يف حمكمٍة عاليِة الشأن، وجلبَت به ثقًة وحمبَّة. •
 

 من رفَع شعاَر العدِل فليكن  عاداًل، ولكن ما أكثَر من رفَع هذا الشعاَر لَيصيَد به!  •

 
َك  • ِه األمين، مياألمن ضربَك على خدِي ن، فلَك أن أتخَذ حقََّك منه وَتضربَُه على خدِي

 ولك أن تعفو.

 
من جاءَك متظلِيًما فافسح  له واختربه، فإن  صدَق فارحم  وارأف، وإن كذَب فعنِيف   •

 وأدِيب. 
 

 العزلة
 

 من اعتزَل فرمبا أنقَذ نفسه، فما ابلُه ال ُياوُل إنقاَذ إخوانِه املسلمني؟ •
 

إذا كان أيًسا ازداَد سوًءا وتعقََّد أكثر، وإذا كان ندًما على ى نفسه، فانطَوى علمن  •
 خطأ وتنبـًُّها للحق، فإنه يقظُة ضمرٍي وصحوُة قلب.
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 واهلوى لالعق
 

 االنبهاُر أبمٍر ما يزيُح العقَل عن طريقِه مؤقتًا، ويعوُد إىل وظيفتِه بعد صحوتِه منه. •

 
 فدواؤك. هُ فتَ داؤك، فإن خال قال سهل التسرتي: هواكَ  •

 
 العقيدة واملبدأ

 
 كلُّ شيٍء يهوُن يف سبيِل العقيدة، حىت الروح. •

 
العقيدُة الصحيحُة تفتُح أمامَك آفاقًا صحيحة، وطرقًا مفتوحة، واضحًة منوَّرة،  •

 والعقيدُة املشوبُة تضُع أمامَك عثرات، فتكبو كبوات.
 

مناقضٍة هلا، فإذا اقتنَع هبا دعا  ليس من السهِل أن يتحوََّل املرءُ من فكرٍة إىل أخرى •
 أنه شخٌص آخر!  إليها حبرارة، وك

 
يًا أين تذهب؟ فقاَل ال أدري، هو كمثِل شخٍص ُييا وال يعرُف هدَفُه لو سألَت ماش •

 يف احلياة.
 

 السرُي يف احلياِة بدوِن مبدأ صحيح، كالسرِي يف الظالِم بدون مصباح. •
 

ديُن بديٍن هاٍد بَع أهواَء قوٍم قد ضلُّوا، وهو يَ من اخلزي والعاِر على املسلِم أن يتَّ  •
 العامل.مستقيم، به صالُح 
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 العالقات االجتماعية
 

العالقاُت االجتماعيُة يف اإلسالِم مبنيٌَّة على األخوَِّة والتعاوِن على الربِي واخلري، لتتوسََّع   •
 ..دائرُة األخوَِّة وتتقوَّى أكثر، بني األهِل وأهِل احليِي والبلد

 
األخوَِّة اإلميانيِة وتطبيِق التوجيهاِت املودَُّة والرتاحُم مسُة اجملتمِع اإلسالمي، وهي نتيجُة  •

 الرابنية. 
 

 العلم والعلماء
 

 غرفة العلِم مبهرة، من مل يدخلها مل يَنعم  بنوره. •
 

اجملالُس الطيبُة مع أهِل العلِم واإلحساِن والقرآن، هي جمالُس الذكِر اليت حتضرها   •
 املالئكِة وتدعو ألهلها. وِطيُبها مما يُذَكُر فيها.

 
العلوُم الشرعيُة هي قمُة العلوم؛ ألن هبا يُعَرُف هللُا ودينه، ورسولُه وسنَّته، وهبا يتحقَُّق  •

 العدُل يف احلكم.

 
التخصُص يف الفقِه جيعُلَك تفكُر يف دينك، ويف احلالِل واحلرام، والتخصُص يف  •

 كُر يف الدنيا وشؤوُنا.القانوِن جيعُلَك تف
 
 ، وإال طغت  أو احنرفت. مِة الديِن احلقي العلوُم ينبغي أن تكوَن يف خد •

 
الدروُس العلميُة ال تفيُد صاحَب قلٍب مشغول، أو ال تكفيه، إمنا يكوُن التعامُل معه  •

 أواًل ابلعظِة والتوجيِه والتنبيه. 
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 خلِيص.  يف أوِل الدرِس شوِيق، ويف وسطِه نشِيط، ويف آخرهِ  •

 
صميِم قلبه، لَيعرَف معناُه وُُيِكَم تطبيقاته، حىت َمن استظهَر متنًا فلُيجِر أحكاَمُه يف  •

 يكوَن حفظًا بفهم.
 
إذا صعدَت يف سلَِّم التعليِم فال تنَس القدمَي منه، فإمنا صعدَت على هذا القدمي، فإذا   •

 استغنيَت عنه فكأمنا َرميَت السلََّم من حتتك. 

 
 ختصُّصِه نقَص علمه.نسيه، ومن مل يعرِف اجلديَد يف ع  علَمُه من مل يتاب •

 

من نسَي علَمُه فهذا يعين انشغاَلُه مبا هو أقَوى منه يف قلبه، مث عدَم مراجعتِه أو  •
 العودِة إليه. 

 
 إذا قفزَت على درجاِت العلم، فكأمنا قفزَت على ُنٍر عريض، فوقعَت يف وسطه. •

 
َد املواهِب مل • يف مكتبته، ويتنقََّل بني  يُع أن ينويِعَ  ميلي. وطالُب العلِم يستطمن كان متعدِي

 علومها وفنوُِنا فال ميلي.

 
كلما ازددَت علًما توسََّعت  آفاُقَك أكثر، ونظرَت إىل األموِر مبنظاٍر أكرب، وبدت   •

 لَك احلقائُق أسرَع وأوضح.
 
 ني الزهوِر يف البساتنِي اخلضراء. نفُسَك َتشُرُف ابحِلَكِم واآلداِب العالية، كما تبتهُج ب •
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هناك نفوٌس تتداَوى ابلكلماِت الطيِيباِت وذكِر مكارِم األخالق، كما تتداَوى  •
 األجساُد ابألدويِة واألعشاِب الطبية. 

 
املعرفُة جناٌح للعلِم اهلادف، أما اجلناُح اآلخُر املهمُّ فهو الرتبية، وعلٌم بال تربيٍة فيه   •

 خطورة.
 
 تكتب  فاقرأ، وتذكَّر، وفكِير، واعترب. فاكتب، فإذا مل ق  لساُنَك إذا مل ينطل •

 
االختالُف أييت من االجتهاد. وال بدَّ من االجتهاد، فال يكوُن هناك بدٌّ من  •

 االختالف. ومن قاَل ال نريُد اختالفًا، فكأنه يقول: ال نريُد اجتهاًدا!
 

ِنَك لئالي ختاَف إذا أراَد هللا أن يُِعينَك يف مشروٍع علميٍي ويوفِيَقَك فيه، صغَّرَُه يف عي •
 الشروَع فيه، وعظََّم رغبَتُه يف قلِبَك وحبـََّبُه إليَك لتشرََع فيه. 

 
إذا وجدَت املتعَة يف كتِب األدب، فستجُد العلَم املفيَد واهلادَف يف كتِب العلوِم  •

 الشرعية. 
 

واملذاكرة، السهُر ماِت اإلقباِل على العلم: حبُّ الكتاِب واقتناؤه، املطالعُة من عال •
 على العلِم والصرُب على حتصيله، وإيثارُه على غريِه من امللهييات.

 
اي طالَب العلم، أقبل  على العلِم إبخالص، وال تركن  إىل الذين ظلموا فتمسََّك النار،  •

 فهو ظامل. وكلُّ من مل ُيكم  مبا أنزَل هللا

 
 اكتفيت، فالعلُم حبر، مل يبلغ  ُنايَتُه أحد.ابدأ طالبًا، وانتِه طالبًا، وال تقل  إين  •
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 من انتَهى عند كتاٍب فكأمنا وضَع ُنايًة لبحِر العلم. •

 
 من مل يكرتث  ابلعلِم بقَي جاهاًل، حمدوَد اإلدراك.  •

 
×××     ×××     ××× 

 
متلَّ منه، َك عاملًا يف يوٍم من األايم، إذا مل تقطع ُه ومل سعُيَك احلثيُث حنَو العلِم سيجعلُ  •

 مع ذهٍن حاضٍر وذاكرٍة ال أبَس هبا.
 

 من أحبَّ الكتاَب فقد أحبَّ العلم. وإنَّ ساعًة مع عامٍل تساوي ساعاٍت بني الكتب. •

 
 يرتُك أثرًا الزايراُت العلميُة ال تُنَسى، وكالُم العلماِء يف اجللساِت اخلاصِة مع طلبِة العلمِ  •

 ويعطي مثرًا.
 
ابلكتاِب يعين االنضماَم إىل جبهِة العلم، وهي جبهٌة طويلٌة عريضة، ال يسَلُم التعلُق  •

 فيها إال من نفَع الناَس وأخلَص فيه هلل.
 

العلُم مع اخلشيِة هو الذي فيه اخلرُي الكثري، أما من دون خشيٍة فال، فقد يؤدي  •
 لماِء الضالل.بصاحبِه إىل اهلالك، كما يف ع

 
العلماِء فهو عامُل دنيا وليس عامَل دين، فليطلب  أجرَُه من أهِل من مل ُيَش هللا من  •

 الدنيا.
 
املسلُم ال يقيِيُد نفَسٌه بعادٍة إال إذا كان فيها رضا هللا، وال يقلِيُد إال عاملًا متمكنًا،  •

 ُعِرَف إبخالصُه يف عمله، ووثَق الناُس بعلمه.
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 ×××     ×××    ××× 

 
واملصلحون واملفكرون الرواُد هم الذين يوسِيعون جماالِت العلم، أبفكارهم  العباقرُة  •

 العظيمة، وآرائهم اجلريئة، وإبداعاهتم اجلديدة. 
 

ُه إليه، ومن  • ال يبدو علُم العامِل من حماضرٍة أو لقاٍء رمسي، بل من أسئلٍة متنوعٍة توجَّ
 ة.الدروِس واجملالِس واحلواراِت احلرَّ 

 
 القلُم من العلماِء طاوَعُه اللسان، وقد ُيطُب فيطاوعُه البيان. من مل يطاوع هُ  •

 
إذا لبَس العاملُ نظيارَتُه فقد دخَل يف بيِت العلم، فإذا نزعها فقد خرَج منه، ومن كان  •

 علمُه يف صدرِه فاألمُر عندُه سواء.

 
ًيا من َمن رأيَتُه ُيبُّ العلماء، فإنه ُيبُّ دينه، وإن كان  • العامَّة، وهو أفضُل ممن أمِي

 يدَّعي ثقافًة وال ُيرتُم العلماء.
 
العلماُء بَشٌر مثُل غريِهم، وأخالقهم ختتلُف حبسِب طبائعهم وتربياهتم وظروفهم، فال   •

 ُيولنَّ ذلك بينَك وبني االستفادِة من علمهم.

 

 أثَنوا على عامٍل فقلت: هل قاَل للظامِل أنَت ظامل؟ •
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 ريي العمل اخل
 

األعماُل اخلرييُة اليت يقوُم هبا املسلُم هي مثرُة اإلميان، والشعوِر القويِي ابألخوَِّة  •
ُر النفَس من األًننية.   اإلسالمية، وإُنا لتطهِي

 
إذا أطلقَت مبادرًة خرييًَّة يف جمتمعك، فلَك أجُرها وأجُر من عمَل هبا، يف أثناِء  •

 حياِتَك وبعد مماتك.
 

 العمل الصال 
 

َر العلماُء أن األشهَر يف تعريِف "الصاحل": هو القائُم مبا جيُب عليه من حقوِق هللا ذك •
 وحقوِق عباده.

 

م  صاحلًا، وارحل  صاحلًا. •  أيها اإلنسان، حياُتَك قدوٌم ورحيل، فقدِي

 
العمُل الصاحلُ ليَس خيااًل تداعبه، إمنا هو قراٌر من نفِسَك املؤمنة، وعزميٌة من قلبك،  •

 رَضى عنه ربُّك.يَ  لعملٍ 
 

 العمل والوظيفة
 

إذا ارتبطَت بعمٍل فعليَك أن تتنازَل عن حقوٍق شخصيٍة متارسها حبريٍة يف البيت، وأن  •
 تتواءَم مع طباِع آخرين هلم سلوكياٌت وعقائُد خمتلفة.

 
واإلدارُة السرعُة يف اإلجناِز إذا رافقتها احلكمُة واإلتقان، هي األسلوُب الناجُح  •

 قة.املتفويِ 
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هناك مَهرٌة يف أعماهلم، قد أتقنوها، وتفنَّنوا يف أدائها، وأبدعوا فيها، وأفادوا هبا،  •

 فسبحان من علََّم اإلنساَن ما مل يَعلم!
 
 املاهُر يف صنعتِه يُتقُن ويُنجُز الكثري، وغرُي املاهِر قد ينجُز الكثرَي ولكنُه ال يتقنه.  •

 
 .لتسرتيح، وما مل تُنجز  مل تسرتحأجنز   •

 
لتكن  بدايُة أعماِلَك ومشاريِعَك العلميِة طيبًة وحمكمة؛ لتتشجََّع وتتفاءَل هبا، ومتضي  •

 .  فيها وأنَت طيِيُب النفِس حمبي

 
شيٌء من احلكمِة يكلِيُل عملَك ابلنجاح، إذا ألبسَتُه اتَج التوكل، وطعَّمَتُه بسلِك  •

 التدبُّر. 
 
كمله، وتركَت إشارًة إىل غريِه ومل تعد  بدأَت بعمٍل ونسيته، وبدأَت آبخَر ومل تُ إذا  •

 إليه، فاعلم  أنَك مهمل، وصاحُب كالٍم ومشاريَع على الورق.

 
الرتاخي يف العمِل يعين عدَم الرغبِة فيه، أو عدَم استيفاِء احلقوِق منه، أو عدَم حمبَِّة  •

 صاحبه، أو املسؤوِل املباشِر فيه.
 

 الغفلة
 

لمك، ويَغيُب عقلك، والفرُق أنَك حُتاَسُب على األُوىَل الغفلُة كالنوم، فَيذهُب فيه حِ  •
 دون الثاين.
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 من استفاَق من سكرتِه فكأنُه نزَل بعد َغيبة، فيبدأُ من جديد، ويَرَقُع ما سبق. •

 
إُنا طبقُة الغفلِة إذا كانت ًنُر جهنَم الفظيعُة مبا فيها ال ختيُف الغافل، فبَم يوَعظ؟  •

 وِف واخلشية. اليت حتوُل بينه وبني اخل
 
 الغفلُة عن الواجِب تعين اإلمهال، والالمباالة، وعدَم الكفاءِة للعمِل والقيادة. •

 
فليكن  لساُنَك رطًبا كلُّ غفلٍة منَك ُتذِهُب حسنات، ولو عَددهتا لبَلغت  وبَلغت.  •

 بذكِر هللا.

 

 عتبار. غريك، ودواؤُه االستغفار، واالعتذار، مث اليقظُة واالالسهو يقُع منَك ومن  •
 

 الفنت واحلروب
 

من أحبَّ أن ُيفَظ عيَنُه وقلبه، فال ُيومنَّ حوَل احلرام، وال يقربنَّ من الفنت، ما ظهَر  •
 منها وما بطن.

 
 األصواُت املخيفُة خُتيُف أصحاهبا أيًضا ومن حوالَيهم، كاحلرب.  •

 
 ا إىل األسوأ.حياُة األمِم والشعوِب بعد احلروب، بعُضها إىل األحسن، وبعُضهتتغريَُّ  •
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 الفرح والرتح
 

 من مل يَِطب  ُنارُه مل يَِطب  ليله، فالليُل جيرُّ أحزاَن النهار، إال إذا بدَّهلا هللا فرًحا. •
 

 يسمَّى بطرًا.فرُحَك وسروُرَك جيُب أالي يطَغى على حقوِق اآلخرين، فإنه حينئٍذ  •

 
 ِتَك تدوم.السروُر ال يدوم، واحلزُن ال يدوم، ولكن آاثرمها يف صحيف •

 
 ليَس كلُّ همٍي سيِيئًا، بل قد تكوُن عاقبُة بعِض اهلموِم فتًحا، كما ميحو هللا هبا الذنوب. •

 
 الفروق
 

للقمار...  مالعُب للَّعب، وساحاٌت للجهاد، وجمالُس للعلم، وأخرى للسَمر، وغريها  •
 الناُس أصناٌف وأشكال، فالعٌب أو جادي، وشقيُّ أو سعيد.

 
 ِة املسجِد وصداقِة العمل.فرٌق بني أخوَّ  •

 
ال يستوي َمن إذا تكلََّم تبسَّم، وَمن إذا تكلََّم جتهَّم، فهي النفُس اليت تكرَُه هذا،   •

 وحتبُّ ذاك. 
 

ويَندُب حظَّه، غرُي من يصرُب ويتجاوُزها وهو من اصطدَم بعقبٍة فقعَد يشكو ويتأملَُّ  •
 يبتسم. 

 
رَب من صخِب املوسيَقى ومتايَل مع من ضاَق صدرُه من ارتفاِع صوِت األذان، وط •

 أغانيها، ففي قلبِه شيء، أو أشياء.
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القلوُب احليَُّة هي اليت تصلِيي وتعبُد اإللَه احلقَّ وتذكره، والقلوُب امليتُة هي الغافلُة عن  •

 ، ولو كان أصحاهُبا ميشون بني الناس.ذلك

 
ربِيِه يف جنباِت مكَة هناك من يبكي ألنه ال يقدُر على احلج، ويشتاُق إىل طاعِة  •

 وأداِء املناسك، وآخُر قريٌب منها وال ُيج! ال يستواين.
 

سبيُل اجملرمني هي الظلُم والبطُش والقتل، وسبيُل املؤمنني هي الدعوُة إىل ديِن هللا،  •
 واجلهاُد يف سبيلِه حبقي.

 
ايل بذلك وال فرٌق بني من يصيبُه القلُق واحلياُء إذا أتخََّر عن موعده، وبني من ال يب •

 يهتمي، حىت يصرَي اخلُلُف له عادة!

 
هناَك غارٌق يف احلبِي واهلَوى، وآخُر غارٌق يف اجلدِي والعمل. وهناَك غارٌق يف املال،  •

 واألدب.وآخُر غارٌق يف العلِم 

 
هناك من يرَضى ابلدوِن من أوِل األمر، وآخُر ال يرَضى إال ابلعلياِء ولو كان فيها  •

 م، ونفوس!هالكه. إُنا مه 
 

 الفقر والغىن
 

أيها الفقرُي الذي ال جيُد مااًل ينفقه، إنَك قد تغلُب الغينَّ يف إنفاقِه أجرًا، إذا ذكرَت   •
 األجوِر الكبريِة على األعماِل اليسرية.هللاَ وقرأَت كتابه، وعرفَت مواطَن 

 
 طوََب للغينِي إذا أنفَق وشكر، وطوََب للفقرِي إذا رضَي وصرب. •
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 القرآن
 

 إذا ُرزقَت فهًما، فافهم  كتاَب هللا أواًل، فإنه نوٌر لَك يف احلياة، وذخٌر لَك يف املعاد. •
 

ًدا يف حياتِه يف القرآِن الكرمِي توجيهاٌت عميقٌة للمسلم، وعظٌة بعد  • عظة، ليكوَن مسدَّ
 املليئِة ابملخاطِر والفنت.

 
لصدور، ودواٌء ألمراِض كتاُب هللا تعاىل راحٌة للنفوس، وزاٌد للعقول، وشفاٌء ل •

 القلوب.
 
التدبُر يف كتاِب هللا يورُث يف قلِبَك نورًا، تفريُِق به بني احلقِي والباطل، فتدبَّره، واسأِل  •

 حقٍي ابَن لك.هللا الثباَت على 
 

؛ لتتنبَّه، وتتذكََّر يف   • عندما تقرُأ القرآَن الكرمي، مترُّ بَك تنبيهاٌت كثرية، وتذكرٌي مستمري
 ة، فاإلنساُن ينَسى، وشواغلُه يف احلياِة كثرية.كلِي مر 

 
 من نفَر من القرآِن بـَُعَد عن رمحِة ربِيه. •

 
 القراءة

 
 الكتاُب قلبه، ويعطيَك كلَّ أسراره.عندما تُقِبُل على القراءة، يفتُح لك  •

 
 إذا قرأَت كتااًب قيِيًما فقد جتاوزَت جسرًا من جسوِر الثقافة.  •
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 العلم، وَغرفَت منه ُغرفة.  فقد دلوَت بدلٍو يف حبٍر من حبارِ ا إذا قرأَت كتااًب معتربً  •
 
واطيالًعا على ساعاٌت بني الكتب، تعين ُجلَة معارف، وكماا من املعلومات، وِعربًا،  •

 اآلراء، وثقافًة جديدة.
 
اجليُل الناشُئ جيُل )اللقطات( و)الفالشات( و)التغريدات(، يريُد كالًما قصريًا   •

 مل يقرأ، إال إذا تعلََّق األمُر ابلدراسِة أو الشهادِة وما إليها. خاطًفا، وإالي 
 

 القلب واللسان
 

صاحَبُه يكوُن فكرُه مشغواًل دائًما، ابملاِل وكيفيِة االنشغاُل ابلدنيا يُتِعُب القلب؛ ألن  •
 حتصيلِه وإثرائه، والقلُب يتعُب ويهرُم بذلك. 

 
تذكريًا فامحِد هللا، وإذا وجدَت ظلمًة وفجوًرا افتح  بريَد قلبك، فإذا وجدَت فيه نورًا و  •

 فاستغفِر هللا.

 
 أسرارًا. إذا امتأل القلُب نطَق اللساُن ببعِض ما فيه ولو كانت  •

 
إذا كان القلُب سيِيَد األعضاء، فإن اللساَن ترُجانه، وهبذا تعرُف من كالِم املرِء كثريًا   •

 مما يف قلبه.

 
، فإن هناَك أمورًا تقتصُر على اللسان، وما هو إال العربُة ابلعمل، وابللساِن أيًضا •

 ترُجاَن القلب.
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معركٌة بال نريان، هي قذائُف األلسنِة احلادَِّة ابلكلماِت اجلارحة، والتالعُن والشتُم  •
 ابأللفاِظ املنكرة، قد تكوُن نتيجتها مقاطعًة أو عداوًة أو نرياًًن.

 
 القلق واالطمئنان

 
يَدعهُ قوٍة فال يَدعُه ينام، ويطرُق َشغاَف القلِب خبشونٍة فال ب لِ القلُق يدقُّ ابَب العق •

 يطمئن، ويتقلَُّص أو ُيتفي بعد ذكٍر ودعاء.
 

وضُع االسرتاحِة ال يُرُُيَك إذا كان فكُرَك مشغواًل، ولذلك فإنَك قد تقوُم بعَد ثواٍن  •
 أو دقائق؛ ألنك قلق.

 
ُم أفكارًا، وتبدُع أشياء. وال راحَة كاطمئناِن الراحُة النفسيُة تريُح البدَن أيًضا، وتُله •

 الذي يكوُن بذكِر هللا وتعظيمه.القلب، 

 
 فكرٌة هبدوء، ونظرٌة حبكمة، ودعوٌة خبشوع، ُتطَمئُن نفسَك املضطربة. •

 
إذا بسَط اهلمُّ وطأَتُه على قلبك، فخذ  نَفًسا من كتاِب هللا، وجرعَة ذكٍر كبرية، مع  •

 وبعده.على ذلك، مث قارن  بني ما كنَت عليه قبَلُه دعاٍء واستغاثة، ومن  
 

 القناعة
 

 لكلٍي نصيبُه من الدنيا، فمن طلَب املزيَد تعَب ومل ينله. •
 

رَُه للمرء، فرياتُح به الفكر، ويطمئنُّ به  • القناعُة أتيت من اإلمياِن بقضاِء هللِا وما قدَّ
 القلب، وال تضجُر به النفس. 
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 الكتاب واملكتبة
 

ويفتُح يف قلِبَك شرايًًن امسُه شرايُن الثقافِة  أيخُذَك إىل واٍد امسُه وادي العلم، الكتابُ  •
 والفهم.

 
الكتاُب يعبِيُد لَك طريَق العلِم لتفهَم أكثر، ويعلِيمك، ويثقِيفك، ويُطِلُعَك على آفاٍق  •

 رحبٍة من حياِة األمِم والشعوب.

 
 واملعرفة. أوسَع من الثقافِة الكتاُب ركضٌة إىل العلم، وانطالقٌة إىل عاملٍَ  •

 
 الكتاُب شرفٌة تطلُّ منها، وسجلٌّ تعرُف به ما حولك، ومنظاٌر ترى به آفاقًا بعيدة. •

 
 الكتاُب مقياٌس لفنوِن العلم، فال يوجُد فنٌّ من فنونِه إال وهو مدوٌَّن يف الكتب. •

 
جيلُب منه حىت  الكتاُب ُجاٌل َيشُرُف عند العامل، ولكنه ال شيَء عند اجلاهل، وال •

 نظرة.

 
 الكتاُب كشعاٍع يَدخُل عليَك من الباب، وكلما ازدادت  صحبتَك معه ازددَت نورًا. •

 
 الكتاُب مرآٌة تَرى فيه وجَه مؤليِفه، وقلَبُه ولسانه.  •

 
مُه لقارئِه فكرًا ومعىًن على  • الكتاُب رًحى، يرمي فيه مؤليِفُه حروَفه، فيطحنها له، ويقدِي

 س كلماٍت فقط.هيئِة كتاب، ولي
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 الكتاُب حبٌل معقوٌد يوِصُلَك ابلعلِم وأهله. •

 
 الكتاُب عنُي حياِة العلم، بعَد شيوِخ العلم. •

 
 الكتاُب سفينٌة تقريُِبَك من حبِر العلم، بل تُغرُقَك فيه! •

 
 الكتاُب ليس بدايَة العلِم وال ُنايته، ولكنه ُنٌر كبرٌي يصبُّ يف حبره. •

 
 العلم، فإذا دخلَتها فال بدَّ لك من تلك الزاوية. بنايِة  الكتاُب حجُر زاويٍة يف •

 
الكتاُب سلعُة املثقفني، ومنهُل الواردين، وفاكهُة األدابء، وخزانُة العلماء، ورايضُة  •

 احلكماء، وحلبُة الندماء.
 
 الكتاُب ندوٌة مغلقة، يلتقي فيها القارُئ ابملؤلِف من خالِل كلماتِه وإُياءاته. •

 
مستمرٌة جاهزة، تتعلُم فيها كلَّ مرٍة وختزُن معلوماهتا، مث تبدأ دورًة   علميةٌ الكتاُب دورةٌ  •

 أخرى مع كتاٍب آخر، وهكذا..

 
مُه لعقلك، أو نتيجٌة تضيفها إىل  • الكتاُب بياٌن تقرؤُه على نفسك، أو تقريٌر تقدِي

 معلوماتك.
 
حِيُح لَك خطأ، أو تصالكتاُب حزمُة معلوماٍت تزيُد من ثقافتك، أو تقوِيي لغتك، أو  •

 تنبِيُهَك خلطر، أو حتيُطَك جبديد.
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من أتبََّط كتااًب فقد أمسَك بيِد صديق، ومن فتَحُه فقد جلَس إليه، ومن قرأُه فقد  •
 استباَح سرَّه! 

 
، ال تعرفُه إال إذا فتحته، وقرأته، وفهمته.  •  الكتاُب سري

 
 شيئًا جديًدا مل تطَّلع  عليه حوِلكَ إذا قرأَت كتااًب فكأنَك صعدَت ربوة، ورأيَت ِمن  •

 من قبل.
 
الكتاُب ربوٌة تطلُّ منها على نبااتِت العلم، وأزاهرِي الفوائد، وفوائِح األدب، وروائِح  •

 األايِم والليايل، وِعرِب التاريِخ واحلوادث.
 

الكتاُب كالشجرة، إذا قرأتُه فكأمنا أكلَت مثرهتا، وإذا مل تقرأ بقيِت الشجرة،   •
 يف يوٍم من األايم، بظلِيها أو بثمرها.ُدَك وستفي

 
الكتاُب سلٌَّة متدليِيٌة من بستاِن العلم، فمن أخذها حبقِيها فقد أخَذ حبقِي العلم، وكان  •

 أهاًل ألن  يكوَن عاملًا أو متعلِيًما.

 
 الكتاُب ُنٌر جتري فيه حروُف احلياة، وتنبُت على شواطئِه مثاُر العلِم واألدب.  •

 
 ترفُد بستاَن العلم، ولوالها جلفَّت  أشجاٌر وأمثاٌر وأزهار.  الكتاُب ساقيةٌ  •

 
 الكتاُب كقطعِة أرٍض مَلكتها، كلَّما عتقت  ندرت، وغَلت. •
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الكتاُب زهرٌة تشمُّها، فإذا وضعَتُه مل يَفقد  عبقه، فرائحتُه فيه، ومتوُت الزهراُت وهو ال  •
 ميوت!

لَس معَك وانبسط، وإذا مل تقرأُه ارتفَع  معلَّق، فإذا قرأَتُه جالكتاُب غافٌل عنَك أو  •
 عنَك وكأنَك لسَت صاحبه!

 
 من تناوَل الكتاَب فقد وجلَ اباًب من أبواِب العلم. •

 
تستطيُع أن جتعَل من الكتاِب سطرًا واحًدا إذا سلكَتُه يف ذاكرِتَك كشريط، مُتسُك  •

 أبولِه وال تَدعُه حىت آخره.
 

ن ضمَّين، وصديُق من قرأين، وحبيُب من فهمين، تاُب لقال: أًن جليُس ملو نطَق الك •
 وندمُي من عاودين.

 
الكتاُب رسالٌة مضمونٌة وصلت  إليك، ال تعرُف حمتواها إال إذا فتحتها، وقد تكوُن  •

 سارًَّة أو حمزنة، مفيدًة أو مضرَّة، جادًَّة أو عابثة، طيِيبًة أو خبيثة..
 
ا، داًء أو دواء، حبسِب العقِل الذي وضعه، يكوُن حلًوا وقد يكوُن مرا الكتاُب مثر، قد  •

 والفكِر الذي محله: مستقيٌم أو منحرف.
 
الكتاُب يطرُح نفَسُه أمامك، بعنوانِه واسِم مؤلفه، ولَك بعد ذلك أن أتخَذُه أو  •

 تَدعه، أو أتُخَذ موقًفا منه، أو تسأَل عنه، فإنه معلومٌة ظهرت.
 
ذي يناديَك إذا كان عنوانُه ابرزًا، واضًحا، لكتاَب إذا مل تره، وهو الأنت تنادي ا •

 مشوِيقًا.
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ُر قيمتها ابلورِق والتصميِم والطباعة، ولو ُوزَن بقيمتِه العلميِة وما  • الكتاُب سلعة، تقدَّ
 بُذَل فيه من جهد، ملا قدَر على شرائِه إال األثرايءُ الكبار!

 
ليِفِه بكثري! مع أنه لوالُه ملا كان الناشَر يربُح من الكتاِب أكثَر من مؤ من املفارقاِت أن  •

 هناك كتاب، وملا كان هناك ًنشر!!
 
 لو ُحِذَف من الكتِب ما هو مكرَّر، ملا بقَي أكثُر من نصفها، أو قل  ربعها. •

 
التقدم، والفنوِن الكتاُب مل ميت، ولن ميوت، إمنا هو يتنقَُّل من شكٍل إىل آخر، بفعِل  •

 احلضارية. 

 
ميٌة وتعليمية، يتعرَُّض له املتعلُم واملثقف، الذي هو وقوُد اجملتمِع الكتاُب وسيلٌة إعال •

 وحركته، ونبُض الوطِن وحضارته. 
 
من الكتياِب من يعترُب مؤلَّفاتِه مثَل أوالده، وبينها ما هو عزيٌز عليه مثُل عزَِّة أوالده،  •

 ابهتمامِه وال ميلُّ من صحبته.فيستأثُر 

 
 ن ألََّف نطقت  عنه مؤلَّفاته، فكانت لسانَُه وهو ميت! من ماَت مل يتكلم  لسانه، وم •

 
 كتُب الرحالِت العلميِة من أنفِع الكتِب وأمتعها، للشباِب وحمب الرحالِت خاصة. •

 
واملثقفني والعلماِء لكي معرُض الكتاِب عيٌد من أعياِد العلم، وفرصٌة لطلبِة العلِم  •

 . يزوِيدوا مكتباهتم ابجلديِد النافِع من الكتب
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×××     ×××     ××× 
 
 املكتبُة اتريُخ عقول، ونتاُج أفكار، وجوالُت علم، ودروٌس وعروض، وأسئلٌة وردود.  •

 
الزمن، املكتبُة العتيقُة فيها أصداٌف وآللئ، قد يقُع عليها عنُي صاحبها بعد عقوٍد من  •

 فيفرُح هبا وكأنه يراها ألوِل مرة!

 

ُل بيوَت العلماِء واملث • قفني، كما تزيِيُن التحُف واجملسَّماُت والطيوُر الكتُب جتمِي
 والنبااتُت منازَل األثرايِء واملرتَفني.

 
 عاملٌ بال مكتبة، كشيٍخ بال عصا، وكأمرٍي بال جلساء، وكامرأٍة بال أوالد.  •

 
 التأليفالكتابة و 

 
، وجَيري به سيبَقى القلُم رمزًا للكتابِة والعلم، وإن قلَِّت الكتابُة به، فُيضَرُب به املثل •

 املداد.
 

 إذا تناولَت القلَم فكن  جاداا، أمينًا، متثبتًا، غرَي مندفع، وال مأجور. •

 
 إذا نَثَر القلُم ُفِسَح له، وإذا َشَعَر قـُيِيد.  •

 
البحُث والتنقُل بني املراجِع يوقفاِنَك على فوائَد وتنبيهاٍت تفيُدَك يف حبوٍث أخرى،  •

 يف البحِث والتأليف.ويفتحاِن أمامَك آفاقًا جديدًة 
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 إذا نضجِت الفكرُة سهَل التعبرُي عنها، إمنا الصعوبُة يف التكلُّف. •

 
حبيَس كلمٍة استعصت  عليك، إذا خانَك التعبرُي فدع ُه إىل غريه، وال جتعل  نفسَك  •

 واحَتل  لنفسك، فإن للكتابِة أيًضا حَياًل.

 
 اللغة، والثقافة، وحسِن التعبري، وكلُّها االندفاُع يف الكتابِة أييت من ثالثِة أمور: إتقانِ  •

 من التعلِم واملطالعة، بعد التوفيِق من هللا.
 
 الرزقالكسب و 
 

 حتبِيُبَك إىل البائِع واملشرتي، وحتسِيُن جتارتَك بذلك. السهولُة يف األخِذ والعطاِء  •
 

هُ  • ر ُه ابلزكاة؛ وأنفق  فيما يُرضي هللا، لئالي  الربُح فوٌز مبعناُه الدنيوي، فليكن  حالاًل، وطهِي
 يكوَن منغِيًصا ملستقبِلَك احلقيقي.

 
اشرتيتها هكذا دون حاجٍة إذا احتجَت إىل سلعٍة اشرتيتها ولو كانت غالية، أما إذا  •

 أو جتارة، فهو سَرٌف وتصرٌُّف غرُي سويي.
 

ال تنَس  إذا ضاَق رزُقَك استدنَت َدينًا بعَد َدين، وزاَد مهُّك، فإذا فتَح هللا عليَك ف •
 املدينني.

 
• .  التكسُُّب ابحلراِم يُنِبُت الفسَق يف القلب، ويُبِعُد صاحَبُه عن رضا الربي
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 والسكوت الكالم
 

 من تنحنَح فإنه يريُد أن يفصح، ومن تلكأ فال يريد. •
 

ُر ما يف النفِس من لواعَج  • كالُم األصدقاِء واحملبني يكثُر ِمن زايدِة احملبة؛ ألُنا تفجِي
 فتُثري احلديث. وكوامن، 

 
إذا كنَت تراتُح يف السكوِت فاسكت، إال إذا وجَب الكالم، كجواِب نداٍء مطلوٍب  •

 استغاثة، وكتأديٍب أو تغيرِي منكر. أو 
 

الصادُق ال ُيتاُج إىل كثرِي كالٍم ليُثبَت صدقه، لكنَّ الذي ُيكثُر الكالَم هو الذي  •
 ُُيَشى منه. 

 
 اللغة
 

ِة الفصَحى كلما قرأُت كتاَب هللا تعاىَل، يف اليوِم الواحِد مرات، أًن أحتفُل ابللغِة العربي •
 واحدة!وليس يف السنِة مرًة 

 
 الرواايُت املكتوبُة ابلعاميِة تفسُد لغتَك الفصَحى، فإايَك وإايها. •

 
ُر علمُه على أحٍد يريده. )تفسري   • الشهُر مشتقٌّ من االشتهار؛ ألنه مشتهر، ال يتعذَّ

 ابن عطية(.

 
  للولِد )َنس ل( ألنه نسَل من بطِن أمه، يعين خرج، أو انفصل، أو سقط.يقالُ  •
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 مكوٌن من كلمتني: أمري، وزاده، وتعين: جنَل األمري.)مريزا(  •

 
 تقوُل العرب: بَِئَس الرجُل )إذا افتقر(، وبـَُؤَس )إذا شَجع(. •

 
 املال
 

 لكثري، وتطيُل األمل؟إذا مل تكن  تضمُن حياتَك إىل الغد، فلماذا حترُص على املاِل ا •

 
مآَلُه إىل ُحطام، فاملاُل ُيصَرُف ويَهلُك امسُه "ُحطام"، وإن  كان من متاِع الدنيا؛ ألنَّ  •

 مهما طاَل خزنه.

 

كان ينظُر إىل نقودِه قبَل أن يتوفاُه هللا ويقول: قريبًا سأفارقك، فال ترفعي أنفك، وال   •
 هللا، وأًن إىل حيُث يعَلُم ريب.حتاويل أن تدخلي قلب. اذهب إىل حيُث يرَضى 

 
 املبادرة

 
إذا أبطأَت يف القيام، سبقَك َمن قام، وأخَذ نصيَبُه وًنم، وأنَت مازلَت بني يقظٍة  •

 .ومنام
 

إذا مل تلحق  ابلسفينة، بقيَت على )اليابس(. وإذا حاولَت بعدها، ومل تيأس، حلقَت   •
 بسفينٍة أخرى. 
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 احملاسبة
 

َك أن ختدعها، فإن حاسب  نفسَك بصدٍق وحبز  • املسؤوليَة حقي، م، وال تسوِيف، وإايَّ
 واحلساَب حقي، وهو قريٌب ملن آمن.

 
تصوَّر  نفسَك اآلَن وأنت بني يدي هللا تعاىل حُتاَسب، كم تشعُر ابألَسى والندِم على  •

 ما فرَّطت؟ لعلَّ هذا الشعوُر ُيفزَك إىل األفضِل من العمل.
 

 املسؤولية
 

عيُنك، وإذا أغلقَتهما فكََّر  رأى قلُبك، وإذا طمسَت قلَبَك رأى إذا أغمضَت عينكَ  •
؟  عقُلك. فاحلجَُّة عليَك يف حياِتَك الدنيا، فأين املفري

 

إذا زرعَت فال تدري هل حتصُد أنَت أم غريك؟ ويف احلالتني فإنك مسؤوٌل عما  •
 زرعت، فاألمانَة األمانة، واحلذَر احلذر، فيما تعمُل وما تذر.

 

َة فتون على املناصِب أيُّهم يتها • رون حجَم املسؤوليِة وشدَّ يناهُلا قبل اآلخر! وال يقدِي
 حساهبا يوَم الدين، ولو عِلموا لعاشوا معوزين ومل يـَُلوا.

 

 املعاصي والذنوب 
 

الذي ميتنُع من أداِء فرائِض هللا، ال شكَّ أنه ينفِيُذ أوامَر الشيطان، فإن أوَل أوامرِه أن  •
  وال يُطاع.يُعَصى الربُّ 

 
قابَل إحساَن هللا ابلعصياِن فقد أساَء األدب، وليعَلم  أن هلل عقوابٍت عاجلًة من  •

 وأخرى آجلة.
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ُذ هبا العاصي يف الدنيا، تكوُن عبًئا عليه يف اآلخرة، فيشَقى هبا، وال  • املعصيُة اليت يتلذَّ

 يريُد أن يتذكَّرها. 
 

الناِر أماَمُه ويرمي نفَسُه يرى حفرًة من  إن الذي يعصي وهو يؤمن ابهلل وعقابه، كمن •
 فيها.

 
 من جترَّأ على معصيِة هللا، فليتجرَّأ وليضع  أصبَعُه يف الناِر حىت حترتق. •

 
لو قيَل لشخص: قم  بتعذيِب نفِسَك ملا فعل، ولكنُه يتعاَطى أفعااًل تؤدِيي به إىل  •

 عذاِب هللا.

 
َعَقبٌة ميكُن جتاوزها إىل ما هو أفضُل بل هي الذنُب ليس ُعقدًة ال حُتَلُّ عند املسلم،  •

 ابلتوبِة والعمِل الصاحل، فيصبُح املرءُ بعدها حسنًا بعد أن كان سيئًا.
 

 املعروف واملنكر
 

َمن جرََّك إىل منكٍر فاعتربُه عدواا؛ واحذرُه إذا اقرتَب منَك مرًة أخرى، فإمنا جيرَُّك إىل  •
 النار!

 

ُه لقَي  • ضة، فإذا مل يُعاَرض  زاَد من جتاوزاته، وهكذا ينتشُر الظلُم  معار من جتاوَز حدَّ
 والفجور.
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 مفردات
 

أُجُل ما يف ِسرَيِ السلِف مواقفهم املشريِفة، وقصصهم املؤثيِرة، وأخالقهم العالية،  •
 وصربهم على العلم.

 
ُم فأنَت أعلَ إذا اجتمَع عليَك الناُس فال تغرتَّ بذلك، وانظر  موضعَك من رضا ربِيك،  •

 بدخيلِة نفِسَك منهم.

 
التشكيي من شأِن اإلنسان، وال يصرُب عن ذلك، والقليُل من الناِس ال يبوُح هبمومِه  •

 ومظامله.

 
أنت ال تنَسى حقوقَك على الناِس أبًدا، ولكن  هل تذكُر حقوَق الناِس اليت عليك،  •

 سابًقا وحاضرًا؟
 
 ، ولو كان مسجوًًن.املرءُ مظلوًماالسيادُة يف عزَِّة النفس، ولو كان  •

 
 الورُع يعين ترَك الشبهات، وصغائِر الذنوب، وعدَم تتبُِّع الرَُّخص.  •

 
بني اجملرمني أذكياُء ومدرَّبون، ولكنهم يستعملون ذكاءهم وتدريبهم يف اإلضراِر  •

 ابآلخرين، فإذا تدرَّبَت فانِو اخلرَي والفائدة.
 
صله، أو جارًحا، وال يُعَرُف ذلك إال إذا كان ساماا من أالوديُع ال ُُيَشى منه إال  •

 بتصرفاتِه إذا أُهيج، أو مبعلوماٍت سابقٍة عنه. فظاهُر الوداعِة ال يكفي. 
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يف السفِر تطُأ أرًضا غريبًة عليك، ولذلك تكوُن هناك مفاجآُت وحوادُث أكثر،   •
 .فلتكن  على حذٍر أكثر

 
يعرُف عداوهتا، وال يقدُر على  إليها وُدِهَش منها، ألنهال يَرى عبٌد ًنًرا إال نظَر  •

 التحكِم فيها إذا كانت كبرية، وال يعرُف حاَلُه معها إذا تصرََّف معها.
 

 املناسبات واألعياد
 

قيمُة اهلديِة ليست يف جمانيتها، بل يف معناها، الذي يدلُّ على التقدير، واحملبة،  •
 واإلكرام، وحبِي التواصل.

 

اجلديدِة الزاهية، وأبلعاهبم وفرحهم، وحبركاهتم النشطِة   هبجُة العيِد ابلصغار، وأبثواهبم •
 الربيئة. 

 
 العيُد رمحٌة ملن رمَحُه هللا، فمن أراَد رمحَتُه فال يتعرَّض  لسخطه. •

 
األمحُر لو نطَق العيُد لقال: أًن مثُل ألواين الزاهية، وألواين مثُل نفوِس الناس، بينها  •

 ذا وذاك. واألخضر، واألبيُض واألسود، وما بني ه

 
اللهم هذا عيٌد كتبَتُه للمسلمني، وقد كاَد جسُم األمِة كلُُّه أن يكوَن جراًحا، فنسأُلَك  •

 .أن تلطَف بنا، وتكرَمنا ابلنصِر على أعدائنا، وتعزًَّن بديِن اإلسالم
 
  حنون، بل يُقاُل له شيءٌ آخر.من أحزَن أوالَدُه يوَم العيِد فال يُقاُل له أبٌ  •
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 النصائح
 

صيحُة هلل تكوُن من قلٍب مؤمن، حمبٍي للخري، مشفٍق على اخللق، ال يبتغي هبا الن •
 أجرًا. 

 
ِن  • من نصَح صاحَبُه وهو يعرُف سريَتُه السيئة، مل يقبل  نصيحته، وهو كالطبيِب املدخِي

 الذي يطلُب من اآلخِر أالي يدخِين.

 
لتوبة، ونفُسَك متشوِيقًة إىل لساُنَك متوثبًا إىل االستغفار، وقلُبَك متحفزًا إىل اليكن   •

 اجلهاد، ومنتظرًة رمحَة هللا ورضاه.

 
إذا أردَت السالمَة فاسلك  طريَق اإلميان، واصعد  سلََّم احلقي، واشرب  من ماِء  •

 ت.اإلخالص، لتفرتَش ِفراَش السكينِة واألمان. واطلب  من هللا الثبا
 
 سك، ملاذا ال تقوهلا؟كلمٌة ترضي ربَّك، وتكسُب هبا خصمك، وتريُح هبا نف •

 
×××     ×××     ××× 

 
 التمس  أرًضا تقلُّك، وأحسن  توكَلَك على هللا، وال تتجاوز  حدوده، وأبشر  خريًا. •

 
من حرَص على السنِن مل يفريِط  يف الفرائض، ومن كان حريًصا على اإلصالِح بني  •

 إخوانِه املسلمنَي مل يُقاطع  َرمِحَه.

 
 نه يوهُن جسمك، وُُيلُّ بورعك، ويقلِيُل من خشيتك.اجتنب  ما يضرُّك، فإ •
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من اإلمياِن أن جتتنَب احملرَّمات، ومن الورِع أن جتتنَب الشبهات، ومن اإلحساِن أن  •
 تُقِبَل على شأِنَك وال تقَع يف أعراِض الناس.
 

ُتدخِل  تعتربُه عدواا، إمنا هو )مقصِيٌر( فقط، فال هتوِيِل األمور، المن قصََّر معَك فال  •
 العداوَة مكاَن اللوم، واللوَم مكاَن العفو...

 
إذا كنَت ال تشرُب إال بعد ظمأ، فال أتكل  إال بعد جوع، حىت جتَد طعًما ملا أتكل،  •

 ولئال مترض. 

 
 كاهلَك وال يوصلك.زاٌد قليٌل يوصلك، خرٌي من زاٍد كثرٍي يُثقُل   •

 
 النعم

 
برياتِن من نَِعِم هللا على عباده، فهل ِمن الزينُة احلالل، والرزُق الطيب، نعمتاِن ك •

 شاكر؟ 
 

إذا مل تكن  مشرًَّدا، ومل تكن  أسرُتَك حمتاجة، فأنَت يف نعمة. انظر  إىل من هو دونك،  •
 واملنكوبني.انظر  إىل حاِل الالجئني واملشرَّدين 

 
 النفس وأمراضها

 
ا ومبا قاَل ف •  يها.الطريُق إىل معرفِة النفِس تكوُن مبعرفِة رهبِي

 
 ك، فاعطف  عليها ابلطاعِة والعمِل الصاحِل لتسلم.ال حتنو عليَك مثُل نفسِ  •
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من قاَم على نفسِه وغرَس فيها فسائَل احلكمِة وشتائَل األدب، أمثرت  له علًما ًنفًعا،  •
 ومعاملًة حسنة، وسريًة طيبة.

 

وعوَّضت، أو طلبِت  النفُس املؤمنُة هيِينٌة ليِينٌة ال تؤذي، فإذا حدَث أن آذت  اعتذرت   •
 القصاَص منها! إُنا نفٌس عزيزٌة كرميٌة ُملئت نورًا ورضا.

 
ن الندُم ينفُع إذا كان )إجيابياا(، وهو أن يُثمر، أبن  يتلوُه عمٌل حسن، والسلبُّ منه أ •

 ينكفَئ صاحبُه على نفسِه وال ُيصلح.
 

اًث بنعمِة هللا، فيكونُ  • حقاا، ولسبب، ويف  إذا كان هناك حديٌث عن النفس، حتدُّ
 تواضع، مع الثناِء على املنِعم.

 
×××     ×××     ××× 

 
هناك نفوٌس كالرباكني، تعتلُج يف داخلها، فتنفجر، فتمرض، فإذا انفجرت بغريها  •

 فيها من سخط، وخفَّفت  ما هبا.نفثت  ما 
 

بسرعة، والناَر ال   النفُس الثائرُة أو الغاضبُة ال هتدأُ مباشرة، كما أن الربكاَن ال َُيمدُ  •
 ُتطفأُ يف حلظة، فال بدَّ أن أيخَذ الدواءُ دوره.

 
لُه اإلسالم، إذا  • روُحَك الثائرة، ومزاُجَك املتقلِيب، وطبُعَك الصعب... كلُّ ذلك يعدِي

 زمَت به وآبدابه. الت
 
 ضبُط النفِس يف الشهوِة والغضب، دليُل إمياِن وِحلٍم وأدب. •
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سيٍة خطرة، ولو مل تنفِيذ  يف آلٍة أو طبيعة، نفَّذتُه يف إنسان. ركوُب اخلطِر يدلُّ على نف •
 وال أعين شؤوَن العلِم واالكتشاف.

 
بينهما كان ذا شخصيٍة غرِي سويَّة من ُجَع بني نقيَضنِي ترَك أحَدمها الحًقا، فإذا داوَم  •

 )متناقضة(. 

 
د، حىت ال متل.الراتبة، واملعاشرُة عن قرب، قد تؤداين إىل امللل، فأبدع، وغريِي  •  ، وجدِي

 
اجلزُع يرافقُه عادًة اضطراٌب نفسيٌّ إذا كان حاداًث، أما إذا كان طبيعًة فليس شرطًا،  •

 اجلزِع عنده.بل ُيتلُف من شخٍص إىل آخر، حسَب درجِة 
 

إذا تساهلَت مع نفِسَك أخذت  بَك إىل عامِل اخليال، أو تكاسَلت، أو سوَّفت، فكن    •
 شعرَت ابمللل، أو عند احلاجة. حازًما، وتساهل  إذا

 
إذا كانت نفُسَك تصرُّ على ارتكاِب احملرَّم، ومل أتِت ابحلسىَن، فأجلمها وعاكسها،  •

  احلق.واقُس عليها، حىت تستقيَم وتعوَد إىل
 
ماذا لو ضغطَت على نفِسَك فأجلمتها وألزمتها األدب، لئال تتماَدى يف شهواهتا  •

 نَت صاحَب إرادٍة وعزم. وأطماعها؟ إُنا ستلتزُم إذا ك
 

إذا جنت  يداَك فال َتلم  إال نفسك، وإذا غضبَت من نفسَك فال هَتجر  سوى  •
 نفسك!

 
احنرفت  عن الصراِط املستقيم، أِعدها إىل ما  انتقم  من نفِسَك بنفِسَك إذا رأيتها  •

 كانت عليه، وأمِسك  زمامها جيِيًدا حىت ال تفلَت منَك مرًة أخرى.



93 
 

 
 فُة متدُّ يَدها، وتَبذُل ماَء وجِهها، وهُتدُر حياَءها.النفُس الضعي •

 
انتقمت  من من صفاِت النفوِس الضعيفة، بل الدنيئة، أُنا إذا مل تقدر  على القويي،  •

 الضعيف. 

 

الوسواُس القهري إذا كان تذكريًا خبطااي أثقَلت  ظهرك، فاستغفِر هللا وتب  إليه كلَّما  •
ٍة إن  شاَء هللا.تذكَّرهَتا، فإنه ُيفَُّف عنكَ    بعد مدَّ

 
إذا استعملَت دواَء الذكِر لعالِج أدواٍء نفسيٍة أو قلبية، فال تستعجِل الشفاء، فإنَّ  •

 الدواَء شغيال، يعاجلُ أوراًما، ويُذيُب ُكَتاًل، ويَفكُّ ُعَقًدا.
 

 اهلداية والضالل
 

.الراشد من أرشَدُه هللا إىل الطريِق املستقيم، والضالُّ هو اخلا •  ئُض يف ظلماِت الغيي
 

 األهواءُ ألهِل الضالل، واهلدايُة ألهِل الدين، وبياُن هذا وذاَك ألهِل العلم.  •
 

ُهديَت إىل طريِق احلقِي فاترك  صحبَة من كان يزيِيُن لَك االحنراف والضالل،  إذا  •
 واصحب  من يدعوَك إىل احلقِي وُيرُص عليه.

 
، هو يوُم الفرِح بفضِل هللا وبرمحته، فما أفضلها يوُم عيِدَك هو يوُم هدايِتَك والتزامك •

 من حلظة، وما أجلَّها من ذكرى!
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×××     ×××     ××× 
 

الشيطاُن ال يكفُّ عن تضليِل اإلنسان، وكثرٌي من الناِس يغفلون عنه وعن مكرِه  •
 فَيضلُّون. 

 
طريق، الضالُل يعين االعوجاَج يف الفكر، واالحنراَف يف املنهج، والتخبَط يف ال •

 والرتدِيي يف احلَُفر. 
 

 الضالُّ يف غيبوبة، وإفاقتُه عندما يعرُف خطأُه ويرجُع عنه. •
 

 اهلدوء
 

 اهلدوءُ طرٌي يَبسُط لك جناَحيِه لتصعَد عليهما إىل عاملَِ الفكِر اجلميل.  •
 

 اهلدوءُ يساعُدَك على التفكري، لكنه ال يعطيَك عقاًل وثقافة. •
 

 إلتقان، إذا كان عمُلَك عن رغبة.اهلدوءُ يعلِيُمَك اجلدَّ وا •
 

ُد ألثٍر طبيعي، إذا كان الفكُر الضجيُج يشوِيش، وقد يُنتُج أثرًا مشوًَّها، واهلدوءُ  • ميهِي
 سليًما.

 

 اهلمَّة
 

 دائرُة حترِك اإلنساِن تبدأُ مبا حوَلُه، إىل ما حوَل األرض، كلٌّ بقدِر عزميتِه ومهَّته. •
 

 ا، وركبَت صعبًا، وأمضيَت عزًما.إذا ارتقبَت جمًدا، بذلَت جهدً  •
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مساعدًة من اآلخرين ما كنَت قادرًا أنَت عصاميٌّ إذا كنَت ختدُم نفسك، وال تطلُب  •

 على ذلك، وتصرُب يف أولِه وال تطلب. 

 
 مهَّتَك على قدِر عزميِتَك وإرادتك، وقوِة إميانك، وثباتك، وقناعِتَك مبا تُقِدُم عليه. •

 
ابلسعادِة إذا أجنزت  أشياَء كبرية، وتكوُن يف حرٍج وقلٍق إذا مل تنجز اهلمُة العاليُة َتشعُر  •

  ما تنجز، فال تزاُل تبحُث وتعمُل حىت جتَد راحتها يف اإلجناز.أو مل جتد  
 

×××     ×××     ××× 
 

الضعفاُء هم الذي يصرخون ويولولون، وخاصًة يف الشدائِد وامللماِت واحلروب،  •
 تون ويَدفعون وال يتكلَّمون.واألبطاُل هم الذين يَثب

 
 واالعتدال الوسطية

 
.التوسُُّط يف األمِر ال  •  يعين النقَص من احلقي

 
الوسطيُة ال تعين أن تكوَن وسطًا بني احلقِي والباطل، فاحلقُّ يعلو وال يُنَزُل منه،  •

 والباطُل ُيرتَُك وال يعلو.
 

 الالزم، ونسَي أنه أرضيي.  السائُر حنو الشمِس قد ُيرتُق إذا مَشى إليها أكثَر من •
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 الوصااي واحلكم
 

استفاَد من علمِه تدبَّر، ومن تدبَـَّر اعترب، ومن اعترَب َحِذر، ومن من تفكَر َعلم، ومن  •
 حِذَر أِمن، ومن أِمَن اطمأني.

 
 من أراَد اخلرَي ُنض، ومن أراَد االستقامَة ثبت، ومن بَغى الفوَز دأب. •

 
م  ديَنَك، وصحيَح رأيَك، وشورى ال جتعل  مصاحلَك وهواَك سييِ  • دا مواقفك، بل قدِي

 أهِلك.
 

ُحسُن التدبرِي من ُحسِن التفكري، وُحسُن اجلواِب من العقِل السويي، والتؤدُة من احلِلِم  •
 وُجيِل الصرب. 

 
ال تفتخر  مبا هو فان، حىت ال يذهَب وجُهَك مع جاهك، ولكن افتخر  مبا هو ابق،  •

 ليبَق لَك ديُنَك وأدبك. 
 

 طيبة، وال تَبعد  عن مرمحة.ال ترحل  إىل معصية، وال تفرَّ من معركة، وال تنفر  من مَ  •

 
 حُتَمُل األثقاُل على األجساد، وُُيَمُل األوالُد يف القلوب، وحُتَمُل الكتُب يف العقول. •

 
 !ًنئم وأنتَ  ينادي ابألسحارِ  ،منك أكيسَ  الديكُ  ال يكنِ  ،البنه: اي بين قال لقمانُ  •

 
فليحسب  ركَب الصعَب فليحسب  حساَب السقوط، ومن نظَر إىل أعَلى من  •

 حساَب احلَُفر.
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 من ارتفَع ومل ُيسب  حساَب اهلبوط، وقَع كيفما كان. •

 

 إذا قبضَت يًدا فافتِح األخرى، فإذا مل تفعل  فأنَت ُمو َثق. •
 
عَلم، واقبِل احلقِي من أيٍي  ِمن اجلهِل تُؤَتى أيها اإلنسان، وِمن الِكرب ِ تُؤَتى، فتعلَّم  حىت تَ  •

 كان.
 

ابلناِر أحرقتُه أو التهمته، ومن حترََّش حبيٍَّة أو عقرٍب عضَّتُه أو لدغته، ومن من عبَث  •
 داعَب حيواًًن مفرتًسا جرَحُه أو افرتسه.

 
 وصااي يف أعداد

 

ِح للجهاِد أمراِن تدرَّب  عليهما حىت تتقَنهما جيِيًدا: تالوُة القرآِن الكرمي، ومحُل السال •
 يف سبيِل هللا.

 

 معهما: َمن إذا كلَّمَتُه مل يكلِيمك، ومن وضَع عينيِه يف الكتاِب ومل يرفعهما.اثناِن اقرأ  •

 
اثناِن ال يَفرت  لساُنَك عن الدعاِء هلما: والداك، وَمن أحسَن إليك، وصلِي على رسوِل  •

 هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم.
 

أدَّبَت به ولدَك فحافظ  عليه  عادٌة حسنٌة نشأَت عليها، وأدٌب اثناِن ال تفريِط  فيهما:  •
 لئال يهجره.

 

اثناِن ال تضرهبما: طفُلَك الصغرُي الذي ال يعرُف معىَن الضرب، واحليواُن األبكُم   •
 .  الذي ال َيضري
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 اثناِن ال تعجب  منهما: جمدٌّ يف العلِم ال يرفُع رأَسُه عن الكتاب، وحمبٌّ للماِل ال يرفعُ  •
 رأَسُه عن احلساب.

 

اثناِن ال يفهمان ما تقول: حمبٌّ لشيٍء وأنَت تتحدَُّث عن شيٍء آخر، وآخُر  •
 يبغُضَك ويبغُض ما تقوُل ولو كان حقاا.

 

 اثناِن يُبَغضان: مستكرٌب ال يلوي على حقي، ومعانٌد ال ينزاُح عن ابطل. •

 
 ه! س، ال ينتهي إذا ُنيترجالِن أبِغض هما: مستهزٌئ بدينه، وواقٌع يف أعراِض النا •

 
 اثناِن ال تطعهما: السفيه، والكذياب. •

 
 اثناِن مهِيشهما يف حياتك: املهذاُر يف الكالم، واملخاصُم اللجوج. •

 
 اثناِن ال تعلِيق  قلبَك هبما: ولٌد أمحق، وماٌل عن قليٍل يذهب.  •

 

ُعجبًا اآلخُر يزداُد اثناِن ال تنظر  إليهما: الفاتنة، واملعجُب بنفسه، فاألُوىَل تفتنك، و  •
 إذا نظرَت إليه. 

 
×××     ×××     ××× 

 
ثالٌث تفكَّر  فيها وال تَنَسها: نفُسَك اليت بني جنبيك، والسماُء واألرُض وما ُبثَّ  •

 فيهما، ومصريَُك بعد املوت.
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 ثالثٌة ال تؤجِيلها: التوبة، والفريضة، واملعروف. •
 

 ونصيحة.دعوة، ثالثٌة ال تبخل  هبا على الناس: علٌم، و  •

 
ها بني فينٍة وأخرى: حفظك، وتربيُة ولدك، وزرعك. •  ثالٌث تعاَهد 

 
ثالثٌة ال تقاطعهم، واسأل  عنهم بني فينٍة وأخرى: أصدقاؤَك األوفياء، وِصَلُة َرمِحك،  •

 ومشاُيك.
 

ثالثٌة إذا قاموا فال تقم  معهم: من جملِس علم، ومن مسجٍد تُنتظَُر فيه الصالة، ومن  •
 ِحٍم ترجو من ورائها رمحة.رَ صلِة 

 
 ثالٌث ال تَرها كثريًة ولو كثرت: حسناتك، كتبك، معارُفَك الطيبون.  •

 
 ثالٌث ال تقطعها عنك: املاءُ يف كلِي حني، والدواُء حىت ُتشَفى، والعبادُة حىت متوت. •

 
 ثالثٌة يركضون وراءَك وال يَدعونك: ظلُّك، وعملك، وأجلك. •

 
 َوز ها: فتنٌة عارضة، وسفاهُة ُخلق، وهلٌو يف الطريق.صادفـ َتها جَتاثالٌث إذا  •

 
ثالٌث صغريٌة تكرب: الفتنُة تكرُب حىت تصرَي حراًب، والكالُم يكثُر حىت يكوَن غيبًة  •

 وخصومة، ومعظُم الناِر من الشرِر الذي ال ُُيَسُب له حساب!
 
 املسرف.ثالثٌة ال تزرهم إال أن تنهاهم: العاصي، واملبتدع، و  •
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  ×××   ×××     ××× 
 
أربٌع الزمها: العمُل الذي أييت منه خرٌي ولو كانت فيه مشقَّة، وطريُق العلِم ولو كان  •

 طوياًل، والصدقُة وأنت قادٌر عليها، والنصيحُة يف وقتها.
 
 أربٌع امِش إليهم برجِلَك ولو مل جتد  ًنقلًة تنقلك: والدك، وشيخك، وَرمِحك، ورزقك. •

 
 ها: املسجد، وجهُة العمل، وجملُس العلم، وساحُة الدعوة.أربعٌة ال تنقطع  عن •

 

. ولكلٍي حاله. •  أربعٌة ال متزح  معهم: الشيُخ الكبري، والعامل، والغضبان، واملتكربِي

 
 أربعٌة ال متِش وراءهم: َمدين، ومتَّهم، وعاطل، وماجن. •

 
وء، والتجارُة الوالدين، وقطُع الرحم، وعمُل السأربٌع ال تعرِيض  نفسَك هلا: غضُب  •

 ابحلرام. 
 
 أربعٌة ال تغرتَّ هبا: كالٌم معسول، ولوٌن ُجيل، وبريٌق خاطف، وَملمٌس ًنعم. •

 
×××     ×××     ××× 

 
مخٌس ال تنَسها: فرٌض لربِيك، ويٌد عليك، ووعٌد وعدته، وحمتاٌج تركته، وميِيٌت محَّلَك  •

 وصيَّة.
 

     ××××××     ××× 
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، ومسوِيف، وال مبال، ومهريِج. ستٌة ال تصحبهم: كاذب،  •  وأمحق، ومتكربِي

 
 الوعد والعهد

 
إذا ارتبطَت مبوعٍد فانظر  يف ظروِفَك جيِيًدا، حىت ال خُتِلَف وعدك، فإن ُخلَف الوعِد  •

 شعبٌة من ُشَعِب النفاق.
 

والتجريح، ومل يثق  أصدقاؤُه من نكَث بعهدِه فقد فتَح على نفسِه ابَب النقِد  •
 أعداؤُه بوعوده. بكالمه، وال 

 
 الوقت والعمر

 
إذا ُمنحَت إجازًة فال جتعل  للشيطاِن منها نصيبًا، ولكن  استغلَّها يف طاعِة الرمحن،  •

 وتطويِر النفس، ونفِع البشر. 
 

َة تَنقُص إذا   • كرَب املرء، بل كلُّ الشابُّ اجلادُّ إرادتُه أقَوى من إرادِة الشيخ، فإن اهلمَّ
 حىت ينطفئ متاًما!شيٍء يضعُف عند الشيخ، 

 
الزحُف حنو الشيخوخِة مؤمٌل لصاحبه، إنه كالسباحِة يف الطني، ولكن  ال بدَّ منه ملن  •

ر.   ُعمِي

 
ما بني  أمَّيت أعمارُ اي من بلَغ الستني، تذكَّر  حديَث رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: " •

 املنيَُّة أقرَب إليك.  ك"، فقد صارتِ وُز ذلالسبعني، وأقلُّهم َمن جيَُ الستنَي إىل 
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 الوالء والرباء
 

ُ عقيدُة املسلِم عملياا من اختاذِه رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم أسوة، ومن عدِم   • تتبنيَّ
 تبعيتِه ملفكٍر أو زعيٍم ال يتخُذ اإلسالَم منهًجا.
 

إبعالمهم جُيمعوا على بُغِضنا أو حربِنا، ومن املسلمني من ينخدُع أعداؤًن يكادون أن  •
 وشعاراهتم، فيحبهم أو ينتصُر هلم! 

 
 من ًنصَر عدوَُّه على أخيِه فقد خان، وابَء ابإلمث، واستحقَّ العقاب. •

 

 اي بين
 

 احلَكم.اي بين، إذا قاَل اإلسالُم فال قلَت وال قالوا، فاإلسالُم هو املعترَب، وهو  •

 
ه، وما داَم قلُبَك عامًرا ابإلميان، اي بين، رايُتَك حمفوظٌة حبفِظ هللا، ما دمَت متوكاًل علي •

 وخمتوًما خبتِم ال إله إال هللا.
 

 اي بين، ليكن  ديُنَك مرفوًعا فوَق مصلحِتك، حىت تكوَن مسلًما حقاا. •
 

ر  فطنتَك  • للذوِد عن مبدئك، فإنه أغَلى ما َتديُن اي بين، استخدم  قُواَك لدينك، وسخِي
 به.

 
واألبَقى، حبِل هللِا املتني، فحباُل الناِس كلُّها تنقطُع إال  اي بين، متسَّك  ابحلبِل األقَوى •

 ما كان منها هلل ويف هللا.
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اي بين، إذا شعرَت بنشاٍط فابذلُه يف خدمِة ديِنَك وليس يف اللعب، فإذا مللَت  •

 فالعب، مث ُعد. 
 

نَة بين، كن  يف سفينِة املسلمني، أي كن مع ُجاعتهم، مواليًا هلم، وال تركب  سفي اي •
 الكافرين، فإُنا إذا غرقت  غرقَت معهم، وبُعثَت معهم.

 
على صالِتَك  اي بين، منزلُتَك عندي بقدِر التزاِمَك آبداِب دينك، وبقدِر حمافظِتكَ  •

 وتردُِّدَك على املسجد. 
 

×××     ×××     ××× 
 

ا إليَك اي بين، ال تذهب  بعيًدا عن والديَك إذا كنَت ُمعيَلهما، ما قدرت، فإن نظَرمه  •
 بعد هللا، "ففيهما فجاهد".

 
اي بين، كن  قريبًا من والدك، حىت إذا ابتغاَك وجدَك عنده، فإذا ُشغلَت وًنداَك فأسرع   •

 إليه، وليكن  نظُرَك يف رضاه.

 
 اي بين، أكثُر ما يُفرُِح والدَك جنابُتك، وطاعُتَك لربِيك، وطالقُة وجهك. •

 
 تقدَّم  عليه، فإذا خشيَت عليه سوءًا فتقدَّم.اي بين، إذا مشيَت مع والِدَك فال ت •

 
اي بين، إذا أشفقَت على رجٍل ملشقَِّة ما يقوُم به من عمل، فادُع لوالِدَك الذي أنفَق  •

 عماًل مرُيًا أو مناسبًا. –بعد فضِل هللا  –عليك حىت حصَّلَت الشهادة، وُرزقَت هبا 
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وفيِقَك يف عمٍل أو دراسٍة بسبِب اي بين، انظر  يف رضا والديك، فقد يكوُن عدُم ت •
 رضامها عنك، أو لعدِم دعوهتما لك.عدِم 

 
اي بين، إذا ساحمَك والُدَك يف املرِة األوىَل فلن يساحَمَك يف املرِة التالية، فهو يَرى أنه   •

 مسؤوٌل عنَك وعن تربيِتك، وإذا مل يؤدِيب َك يكوُن قد ارتكَب خطأً أو حتمََّل ذنبًا.

 
ا كنَت جمتهًدا ابراا فمنزلُتَك عالية، ُتَك عند أبيَك زئبقيٌة حىت تستوي، فإذاي بين، منزل •

 وإذا كنَت أقلَّ فهي أقلي. 
 
اي بين، إذا عققَت والَديَك أو أحَدمها، فرضِيهما، وال تَنم  على سَخِطهما؛ خشيَة أن  •

 َيسخَط هللاُ عليك.
 

×××     ×××     ××× 
 

ئهم أخواِتَك فال تكن  طرفًا يف اي بين، عندما ترافُق إخوانَك و  • النزاِع بينهم، ولكن  هدِي
 وقف  بينهم، وِعدهم خريًا عند الرجوع. 

 
اي بين، إذا أردَت أن تفارَق أسرتَك لتؤسِيَس أسرًة جديدة، فخذ  معَك أحسَن  •

 أخالقها وطيَب سريهتا، ودع  سيِيئها.
 

×××     ×××     ××× 
 

 ال تـَُعد  إىل الشارع. ع َك للشارع، فكن  كبريًا، و اي بين، رعيُتَك صغريًا، ومل أدَ  •
 

×××     ×××     ××× 
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 اي بين، كن شديًدا مع نفِسَك حىت ال تفلَت منك، لطيًفا مع إخواِنَك حىت ال ميلُّوك. •

 
اي بين، إذا نطقَت فانطق  خبري، أو اسكت، فهو خرٌي من الكالِم اللغو، ومما ال خرَي  •

 فيه. 

 
 طُف عقلك، فاصرب  واتئد  واهدأ، حىت تعرَف ما تقوُل وما حتكم.اي بين، العجلُة خت •

 
 اي بين، من أعطاَك وجَهُه فال ُتِدر  إليه ظهرك.  •

 
اي بين، نظافُتَك تُريُح والدتك، وأخالُقَك تُريُح والدك، وُحسُن تعاُمِلَك يُريُح  •

 أصدقاءَك ومن حولك، وطاعُتَك تُرضي ربَّك.

 
أبسهَل من كسبه، فكما ُتسأُل عن هذا ُتسأُل عن ذاك، صرُف املاِل ليس  اي بين، •

 وكالمها ينبغي أن يكوًن يف رضا هللا.
 

×××     ×××     ××× 
 

اي بين، إذا علمَت من أخيَك صالًة وأمانًة فال تـَُغص  يف أعماقه، فإنَك لن جتَد ساملًا  •
 من عيب.

 
عقَّد، واُجع  بني السهِل فإُنم ال ُيبوَن الصعَب املاي بين، كن  سهاًل مع أصدقائك،  •

 واجلدِي يف األمور، لتستقيَم شخصيُتَك الدعوية. 
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اي بين، ال تتعاَل على أصدقائك، بل ألن  هلم جانبَك واخدمهم، واقِض حاجاٍت هلم  •
 تقدُر عليها، فال ُيلو صديٌق من حاجة.

 

 إليها، فضيلٍة يف احلديث، ليدخَل معكَ اي بين، إذا جالسَت صديًقا فافتح  له ابَب  •
 حىت ال يتشتََّت اجمللس، وجينَح إىل ما ال خرَي فيه من الكالم.

 

اي بين، إذا وسَّعَت دائرَة معارِفَك فال يكوننَّ على حساِب دينك، ولكن  ختريَِّ  •
 األفضل، وداِر اآلخرين، وال تقطع  حباَل السياسة.

 

اَب أمرين: صديٍق خاصٍة بني أصدقائك، فاحسب  حساي بين، إذا ُأكرِمَت يف جلسٍة  •
 حسوٍد معاند، وتعليٍق ساخٍر بريء!

 
 اي بين، إذا كثَر ماُلَك كثَر أصدقاءُ ماِلَك وليس أصدقاؤك. •

 
 اي بين، سالٌم صادٌق من غريب، خرٌي من صاحٍب ال َيسأُل عنَك وال يعوُدك. •

 
×××     ×××     ××× 

 
، فإنك ذو  األخالَق الكرميَة العالية، جمسَّدةً اي بين، إذا أحببَت  • يف أشخاص، أو نظرايا

 نفٍس كرمية، فتشبَّه  هبم وإن مل تكن  يف قدرهم. 
 

اي بين، جتنَّب  سوَء األخالق، فإنه يضُعَك وال يرفعك، واخرت  جانَب العزِي والكرامة،  •
 لتكوَن فاضالً حمرتًما.
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إن يف قصصهم لتتعلََّم مكارَم األخالِق وفضائَل األعمال، فاي بين، اقرأ سرَي الرجاِل  •
 مواقَف طيبًة وعربًا.

 
اي بين، َمن قدَّمَك على غرِيَك فقد أكرمك، فأكرم  َمن دونَك كما أكرمَك َمن هو  •

 أعَلى منك، إذا استحقَّ ذلك. 
 

ر  قلبَك ابإلميان، وختلَّق  ابخلُلِق احلس • ن، وتعاَمل  ابملعاملِة اي بين، إذا عمَّرَت دارًا فعمِي
 ، وتسكَن بعافية.الطيبة، لتطمئنَّ فيها

 
اي بين، العفُو من شيِم احللماء، فاعُف إن كنَت حليًما، وإذا مل تكن  حليًما فجريِبه،  •

 فإنه من خرِي التجارب، وأحسِن األخالق.
 

×××     ×××     ××× 
 

ويكوُن الردُّ مبثِل السالِم أو أحسن، حىت اي بين، من سلََّم عليَك فواجٌب عليك ردُّه،  •
 سلِيَم حقَّه، بل تزيُد له لتزداَد احملبَّة. ال تغمَط امل

 
، جيذُبَك إليها كلما الحت  اي بين، ليكن  بينَك وبني أعماِل اخلرِي شيءٌ كاملغناطيس •

 وذُِكرت  عندك، فتكوَن قريبًا منها دائًما حىت تُعَرَف هبا.لَك 
 

خُر لَك أجرًا يف الصدقُة ُتربئَك من الشحي، وتفتُح ابَب الربكِة يف مالك، وتدَّ اي بين،  •
 يوٍم أحوَج ما تكوُن إليه.

 
اي بين، الكرُم أدٌب ُجيل، ولكن  ليس من جيِب والدك، وال على حساِب صديقك،  •

 وال أن تستدين ألجِل ذلك. 
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كلها، ولتهضَم معدُتَك الطعام، اي بين، إذا أكلَت فدع  مكاًًن ملاٍء تشربه، أو فاكهٍة أت •

 ولتتنفَس بسهولة. 
 
ن تراعَي حقوَق جارَِك فهو واجبك، وأن تساعَدُه فهو من مسوِي أخالِقَك اي بين، أ •

 وأدِبَك اإلسالميِي العايل.
 
اي بين، من ساعدَك فساعده، أو اهِد له، أو قل  له كلمًة طيبة، فإن اإلحساَن جزاؤُه  •

 اإلحسان.
 

     ××××××     ××× 
 

ُجحت  بَك نفُسك فتنحَّ جانًبا  اي بين، إذا رأيَت اخلطأ يف جانبَك فال تعاند، فإذا •
 وال تنطق، حىت ُيفَّ غضُبَك وتعوَد إىل احلق.

 
اي بين، إذا غضبَت خرجَت عن طورك، يعين صرَت شخًصا آخَر ال أعرفه، فعد  إىل   •

 شخِصَك بسرعٍة ألعرفك، ولتكوَن أنَت أنت. 
 

 َب جمالستك. اي بين، من رآَك سريَع الغضب، كثرَي اللوم، مل َُيَمد  ُخلَقك، وجتنَّ  •
 

دَّ القوَل فهي لرجٍل آخَر اي بين، كلمُة )نعم( ُجيلٌة إذا قلَتها لغريك، ولكنها إذا مل تتع •
 غريك، يعمُل مبا يقول.

 
اي بين، عرفُتَك ذا وجٍه واحد، ال تكذُب وال ختادُع وال ترائي، فإذا رأيَت مرائيًا فأبعد   •

 وجهَك عنه حىت ال يلتقي وجهاكما.
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 تودََّد إليَك مث تركَك فهو أًنين، قَضى مصلحَتُه بَك ومل تعد  هتمُّه.اي بين، من  •

 
  ×××   ×××     ××× 

 
اي بين، إذا اشتقَت إىل قراءِة القرآن، وحننَت إىل ترتيلِه خبشوع، ووقفَت عند أمرِه  •

 وُنيه، فأنَت من أهله. 
 

هللا، ولُيعينَك هللا على اي بين، ابدأ يومَك بذكِر هللا، حىت تتفتََّح نفُسَك على طاعِة  •
 الشيطاِن فيتنحَّى عن دربك، فُتصلَح وتُفلح.

 
بين، ذكُر هللا تعاىل ال يكوُن عند فراِغَك وحده، بل هو أثناَء شغِلَك أيًضا، حىت اي  •

 ال تنَسُه سبحانُه يف ُجيِع شأنك.
 

احملاَصرين اي بين، ال تقطِع الدعاَء عن إخواِنَك املتضريِرين، من األسرى والنازحني و  •
 عاء.واملعوزين واملهجَّرين، فال تعلُم كم فرََّج هللاُ من همٍي ابلد

 
اي بين، إذا اسرتحَت من عمِل النهاِر فاستغفِر هللَا يف آخره، فإنه ال ُيلو من  •

 جتاوزات.
 

×××     ×××     ××× 
 

، ومعجونٌة  • ابلشفقة، اي بين، اغتنم  نصائَح والِدَك فإُنا غالية، فهي مصوغٌة ابحلبي
 وصادرٌة عن خربٍة وممارسة.
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م حقَّ  • املعرفِة لعبدوُه وتلذَّذوا مبناجاته، لكنهم عرفوا أصحاهبم اي بين، لو عرفوا رهبَّ
 وأحباهبم أكثر، فتلذَّذوا بصحبتهم أكثر. 
 

َما اختَََّذ َصاِحَبًة اي بين، عظَّم  ربََّك وجمَّده، وال ُتشرك  به، فإنه اإللُه األحد، الذي } •
 .3{ سورة اجلن: َواَل َوَلًدا

 
 يكوَن منضبطًا أبحكامِه الشرعية، فاضِبط  ُتضَبط. اي بين، محاُسَك لديِنَك جيُب أن  •

 
اي بين، إذا مل تتأمل  ملريٍض أو حيواٍن جريح، ففي قلِبَك قسوة، فاسأِل هللا قلبًا رحيًما  •

 ديث. حىت يرمحك، فإن "َمن ال يَرَحُم ال يُرَحم"، كما صحَّ يف احل
 

خريًا، فال تقطعُه عنَك ببغي أو اي بين، إذا أهلمَت رشًدا فقد سدَّدَك هللُا وأراَد بك  •
 ضالل.

 
اي بين، َسعُدَك يف طاعِة ربِيك، ويف رضا والديك، وعندما تكوُن عنصرًا ًنفًعا يف  •

 جمتمعك.

 
ُص يف اي بين، زاُدَك إىل اآلخرِة هو طاعُة ربِيك، واالستقامُة يف دينك، واإلخال •

 عملك.
 
 احنرفَت أظلَمت  نفُسك.اي بين، إذا استقمَت استقاَم ظلُّك، وإذا  •

 
 اي بين، إذا استقمَت استقاَم فعلك، واستقاَم لسانك، وطَُهَر قلبك. •
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اي بين، إذا عزمَت على فعٍل حسٍن فتوكَّل  على هللا، وإذا شككَت يف أمٍر أهو خرٌي  •
 لَك أم ال؟ فاسَتِخر. 

 
م، فإُنا ُجاٌل للوجه، حليتك، وافتخر  بسنَِّة نبيِيَك صلَّى هللا عليه وسلَّ  اي بين، أطلق   •

 وسيماءُ رجولٍة وِدين.
 
 اي بين، الطريُق إىل احلقِي فيه وعورة، ولكنه مستقيٌم وواضح. •

 
اي بين، إذا عرفَت احلقَّ فالزمه، وعضَّ عليه ابلنواجذ، فإذا تركَتُه فقد تركَت أهمَّ شيٍء  •

 وأقوَم ما تكوُن به شخصيُتك.يف حياتك، 

 
نفِسَك ولو كان خصيُمَك كافرًا، حىت يَعَلَم أن ما َتديُن به ديُن اي بين، أنِصف  من  •

.  عدٍل وحقي

 
ُه كلَّ أهِلَك  • اي بين، إذا ُأسِكَت احلقُّ يف اخلارِج فال تَنزع ُه عنَك يف الداخل، وألِبس 

 يف احلياِة بدونه.وإخوانك، لتبَقى النفوُس حيًَّة به، فال خرَي 
 
معركِة احلق، فإنك بذلك تنكِيُس عَلًما يَعلو فوق رأسك، وحَتجُز اي بين، ال هترب  من  •

 نَفًسا َُيفُق يف قلبك، وُتطفُئ نوًرا يغذِيي ًنظريك.
 
 اي بين، الزم  مساَر األمان، الذي تؤَمُن فيه، وأيتيَك منه النفع، وجتين منه اخلري.  •

 

ا ميأُل قربَك نورًا، وملا ترتقي  يف الدنيا إىل معايل األمور، واعمل  ملاي بين، ارتِق بنفِسكَ  •
 به يف درجاِت اجلنة.
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اي بين، ال تَبعد  ِمن غرِي حاجة، فلعلََّك َتفقُد مصلحًة لَك يف هذه املدَّة، أو تصيُب  •
 .السابق، فأنَت أدَرى به من غريك حسنًة يف موقِعكَ 

 
حادثٍة مبنظارها ووقتها، وال شاملًة وواقعية، وانظر  إىل كلِي  اي بين، لتكن  رؤيُتَك لألمورِ  •

 َتِقس  واقًعا حالياا على واقٍع سابٍق دون اعتباِر ظروفه.
 

اي بين، ال تسأل  كم سنًة مرَّت  من عمرك، ولكن انظر  كم منها يكوُن يف طاعِة هللا،  •
 وكم يكوُن منها يف معصيته.

 
يسرُق من عمرَِك وأنَت غافٌل ملا أسرفَت يف النوم، فإنه  اي بين، لو عرفَت قيمَة الوقتِ  •

 عنه. 
 
اي بين، إذا ُسررَت فال تصل  إىل درجِة البطَر، وإذا حزنَت فال تصل  إىل درجِة اليأس،  •

 وكن  بني خوٍف ورجاء، مؤمًنا ذاكرًا، شاكرًا، صابرًا. 

 
رأيَتُه سوايا ، وليس كلُّ َمن اي بين، إذا كنَت ماشيًا فليس كلُّ َمن رأيَتُه راكبًا سعيًدا •

 ظاهرًا، ساملًا ابطنًا.

 
اي بين، لن جتَد َمن ُيفُر حفرًة لنفسِه بقصِد أن يقَع فيها، ولكنه قد يقُع فيها وقد  •

 حفرها لغريه. فهذه عربة.

 
اي بين، شهواُت الدنيا كثرية، منها احلالُل ومنها احلرام، فاخرِت احلالَل منها ليسَلَم لَك  •

 ك.ويَرَضى عنَك ربُّ  ديُنك،
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اي بين، قد مرَّت بَك أعياٌد كثرية، فمضت وصارت كاألحالم، فال يدفعنََّك السروُر  •
 فيها إىل اقرتاِف آاثم، فإن احلراَم ال ُيلُّ يف األعياد.

 
اي بين، امأل وقتَك مبا ينفُعَك يف ديِنَك ودنياك، وأكثر  من أعماٍل حسنٍة حتتاُج إىل  •

 القيامة.ِم ثواهِبا غداَة يو 
 
اي بين، إذا منَت فال حتدِيث  نفسَك ابحلياة، واستغفِر هللا وتب  إليه من ُجيِع ذنوبك،   •

 وكأنَك تقوُم بعدها إىل احلشر. 
 
اي بين، إذا زرَت القبوَر فال ختصَّ نظرَك مبا برَز منها، ولكن  تفكَّر  يف احلفرِة وَمن يُدىَل  •

 فيها، وحالِه بعد مغادرِة َمن حوله.
 

×××××     ×××     × 
 

اي بين، إذا شككَت يف أمٍر مهمٍي فتأكد  منه، حىت ال ُيفَر أخدوًدا يف أعماِق  •
 نفسك، وجيعلَك يف قلٍق فكريٍي قد يوهُن إميانك.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بين، أنَت حرٌّ ما مل َتعِص، فأنَت مقيٌَّد مبا أمَر هللا ورسوله.  •

 
ابألموِر التافهة، فإُنا ليست من دأِب الشباِب اجلادي، وال  نفسَك اي بين، ال تشغل   •

 ُتكثر  من اللعب، فإنَك مل خُتَلق  له.
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اي بين، اللعُب يَعزُلَك عن واجِبَك إذا طَغى عليَك وأَتى على قلبك، فليكن  كلُّ شيٍء  •
 عندَك مبيزان. 

 
َتُه ونصحَتُه فقد أردَت شراا، فإذا ردداي بين، كلُّ من دعاَك إىل معصيٍة فقد أراَد بَك  •

 به وبنفِسَك خريًا.
 

ا، وإذا   • اي بين، ال تقذف  أخاَك بسوٍء وأنَت تعرُف براءته، فتكوَن بذلك أصبَت حدا
 كنَت غاضبًا وقتها فاعتذر  له من بعد.

 
اي بين، إذا بدَر منَك سوٌء فقد أغلقَت به ابَب رضاَي عنك، ولن أفتَح هذا الباَب  •

  دفنَت ذلك السوَء وأحدثَت حسنًة تدلُّ على صدِق توجُّهك. إذا علمُت أنكَ إال

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بين، إذا تنفَّسَت فقد أخذَت دفعَة حياة، فاجعلها حياًة حسنًة ال حياَة عذاب. •

 
إنذاٍر،  اي بين، ال تتجاهل  ما حولك، فقد يكوُن هناَك شرٌّ يهجُم عليَك دون سابِق  •

ُد وتنف  جُر وتلتهم.كناٍر تتمدَّ

 
اي بين، أنت ترى أمامَك بعينك، وترى ما حولَك بقلبك، واستعن  هلذا وذاَك بعلِمَك  •

 وعقلك.

 
اي بين، ليكن  يف برًنجِمَك حمطاُت وقوف، تنظُر فيها ما تقوُل وما تفعل، حىت ال  •

 يكوَن كلُّ عمِلَك ارجتااًل وتلقائياا.
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جمموعِة األصدقاء، لتكوَن لَك شخصيتك،  ليكن  يف برًنجِمَك تفكرٌي خارَج اي بين،  •
 وال تكوَن كالقطيِع والغوغاِء إمَّعة.

 
اي بين، احلكيُم هو الذي يضُع الشيَء يف مكانه، والتفكُر والرتوِيي يساعدانِه يف  •

رًا مرتوِياًي لتكوَن يف جانِب احلكمة.  ذلك، فكن  متفكِي
 
فإمنا هو رؤية، يعين وجهَة نظر، صاحَب رأي فال تصرَّ على صوابه،  اي بين، إذا كنتَ  •

 قد تكوُن صوااًب وقد ال تكون.
 
اي بين، إذا أبصرَت فقد سددَت النظر، وإذا تبصَّرَت فقد تثبتَّ من األمِر وعرفَت  •

 حقيقته.
 
للفكر، وراحٌة مؤقتٌة للنفس، ولكنُه إذا طاَل  اي بين، اخلياُل فسحٌة للعقل، ومنفسةٌ  •

 تضاربِت األفكاُر وتعقَّدت.

 
اي بين، حلظُة محاٍس منَك قد تضيِيُع عليَك فرصًة أفضل، فاهدأ وتفكر  قبَل أن تُقِدَم  •

 على فعٍل أو جواب.
 

×××     ×××     ××× 
 

لنفسك، واهتمَّ مبجتمِعَك اي بين، إذا أردَت أن يعلَو قدرك، فكن  لغرِيَك كما حتبُّ  •
 مثلما هتتمُّ أبسرتك.

 
  أمَِّتَك معك، حىت تكوَن داعيًة ابستمرار. اي بين، أينما سرَت فامحل  همَّ  •
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اي بين، كن  رأًسا ُيشاُر إليك، وَمعَلًما يُلجُأ إليك، وحَكًما ُيصاُر إليك، ومثرًا يُنتَفُع  •
 بك.

 
 يلفظَك الناس، فإُنم ال ُيبون املرَّ واخلبيث. اي بين، كن  مثرًة طيبًة حىت ال  •

 
تكن  غصنًا، وإذا استطعَت أن تكوَن مثرًة اي بين، إذا استطعَت أن تكوَن شجرًة فال  •

، وال ًنقًصا. ًما، مبادرًا، ابذاًل، ال َكالا  فال تكن  بُرُعًما، لتكن  متقدِي
 

تنام، وقد تسرتيح، ولكنها ال تُؤجِيل، وال اي بين، اهلمَُّة العاليُة ال تعرُف الكسل، فقد  •
 َتكَسل.

 

عن منصبه، وقد كان سيُف هللا خالٌد قائَد اي بين، املسلُم يؤدي وظيفَتُه بغضِي النظِر  •
.  اجليِش اإلسالمي، مث كان جندايا يقاتُل يف سبيِل هللا، فما تغريَّ

 
يا، حىت تستسهلها إذا ُدعيَت اي بين، تعلَّم  أعمااًل تطوعيًة ال جُتاَزى عليها يف الدن •

 إليها، وحىت تتعلََّم بذَل النفِس وما يف اليد.

 
َم على أن تكوَن جاداا يف حياتك، تطلُب العلياء، وترَقى بنفِسَك اي بين، اعقِد العز  •

 إليها، وجتعُل لآلخريَن اهتماًما كبريًا يف براجمك.

 
أن متضَي وقتَك يف ِغيبِة مديرك، اي بين، أن  جتلَس على كرسيٍي الوظيفِة ال يعين  •

 والضحِك على زمالئك. كن  جاداا، فأنَت مسؤوٌل وحماَسٌب عند هللا.
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اي بين، إايَك والبطالة، فإنَك إذا بقيَت بطيااًل تعرََّض لك الشيطاُن وأمََّن لَك شغالً   •
 على مزاجه!

 
ر  يف اجللوس، وعندما جتلُس فتجهَّ  •  ز  للقيام.اي بين، عندما تقوُم فال تفكِي

 
اي بين، إذا نزلَت إىل الشارِع بدوِن هدٍف وال إجناِز عمٍل أو قضاِء حاجة، فإن ِشباَك  •

 الشيطاِن مفتوحٌة أمامك، فإايَك أن ُتصاد.

 
اي بين، ال تعجب  من مبطٍئ حىت تقوَل إنه يقف، وال من مسرٍع تقوُل إنه يقع،  •

 فلكلٍي شأنُه وشغله، وعذرُه معه.
 
 كن  أصالً وال تكن  ظالا، إال ظالا لدينك، أو أمريك، وكن  عاقالً عندها.اي بين،   •

 
وال تعمل  عندُه إال لضرورة، فإنه سيظلمك، أو يستعنُي بَك اي بين، ال تركن  إىل ظامل،  •

 ليظلَم غريك. 
 
 عليه.اي بين، كن  قائًما ابلقسِط بني الناس، وأثبت  رايَة احلقِي بينهم، فإنه ال يُعَلى  •

 
اي بين، اجتهد  لتكوَن حمبواًب عند الناس، فإذا كنَت كذلك أحبوَك واستمعوا إليك،   •

 عند احلاجة.وُنضوا إىل مساعدِتَك 
 
اي بين، انتظر  خريًا من حمبٍي وامق، وانتظر  شراا من عدوٍي حاسد، فكن بني مستبِشٍر   •

 وحِذر.
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َي على اجلهاد، وخدمَة إخواِنَك يف اجملتمع، اي بين، إذا دخلَت ًنداًي رايضياا فانِو التقويِ  •
 حىت تؤجَر يف تدريبك.

 
اهرًا يف استعماله، فتعلَّم  وتدرَّب  قبَل أن اي بين، سالُحَك ال ينفُعَك إال إذا كنَت م •

 تنطلَق وتتقدَّم.
 
واحملروم، ويف اي بين، متعَّن  يف صورِة الفقري، ويف وجِه الشيِخ الكبري، ويف عنِي السائِل  •

 شكَوى املريض، وهيئِة املعوَِّق واملكلوم، فإُنا تُلقي عليَك دروًسا يف صمت.
 
شرطًا أن أتكَل مثرَتُه بنفسك، فأمُر املسلِم ينبغي أن اي بين، إذا زرعَت اخلري، فليس  •

 يكوَن كلُُّه خريًا، لنفسِه ولآلخرين. 
 
فلماذا ترتكُه وراءَك ومتضي بعيًدا للبحِث عنه؟ إنه اي بين، إذا كان حواليَك خرٌي كثرٌي  •

 َلسوءُ تدبرٍي منك.
 
ا حمقَّقة، واألخرى فائدهُتا اي بين، شوكٌة ترميها، خرٌي من زهرٍة جتنيها، فاألُوىَل فائدهتُ  •

 مؤقتة. 
 
ليدبِيَر اي بين، ال ُتِطل  مسريتَك يف أمٍر ال تتوقَُّع خريًا منه، واستخر  ربََّك يف صالٍة  •

َر لَك اخلرَي إن  شاء.  أمرَك وييسِي
 
اي بين، التواري يف الظالِم لن يرفَع شأنك، فاخرج  إىل النور، وكن  يف ُجاعِة املسلمني،  •

 ينَك وأمَّتَك مبا تقدُر عليه.واخدم  د
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اي بين، ال تستسلم  للمجرِم ما أُوتيَت من قوة، فإنه يزداُد إجراًما إذا رأى منَك ضعًفا،  •
 ال إذا َخَدعت، أو تظاهرَت وعرَّضت، حىت تَرى خمرًجا.إ

 
ز  على املهمِي من األعماِل حىت ال يتشتََّت جهُدَك فيما ال ينفع، فإن أشغالَ  •  اي بين، ركِي

 احلياِة كثرية، وميكُن االقتصاُر على القليِل منها.

 
اي بين، احبث  عن اجلديِد لرتَى احلياَة وتُعمِير، ولتكوَن شاهًدا ومتاِبًعا، ولئالي متلي. وال  •

 تتجاوِز الثوابت.
 

 اي بين، إذا ذهبَت إىل عمِلَك فاستمدَّ القوَة من هللا، واسألُه اإلتقاَن واإلخالَص فيه.  •
 
فإنه يَزيُدَك علًما وجتربة،  ، إذا ُكلِيفَت بعمٍل جديٍد فال تضجر  وال تقلق، اي بين •

 واإلنساُن بال جتربٍة كعجينٍة مل خُتبز. 

 
اي بين، إذا كانت الشكَوى ِهجِيرياك، فلن تقَوى على الصموِد يف وجِه عواصِف  •

 احلياة.
 
تتجاوِز احلقي، اي بين، ال أقوُل كن  شبَه أبيك، فلتكن  لَك شخصيتك، ولكن ال  •

 والفضل، وكن  جاداا يف احلياة.وتربَّ على أهِل العلِم 
 
اي بين، احلياُة الطويلُة كالطريِق الطويلِة فيها مفاجآت، فعليَك أن أتخَذ حذرك،  •

 وحتسَب حسابَك من اآلن.
 

×××     ×××     ××× 
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سرِة وطلِب الرزق، اي بين، اغتنم  شبابَك يف طلِب العلم، فإنَك إذا كربَت ُشغلَت ابأل •
 لبون العلَم يف الكرب!وقلٌَّة هم الذين يط

 
 اي بين، لتكن  مهَُّتَك يف العلم، فإن العاملَ إذا مل َينِب دلَّ على الِبناء. •

 
اي بين، إذا أمسكَت بطرِف العلِم فال تُفلتُه حىت تقَع يف حبره، فإذا فعلَت، وغرقَت  •

 فيه، مل حتبَّ اخلروَج منه. 

 
يعَلمون، وإنَّ الفرَق بينهما كالفرِق بني ال يستوي الذين يعَلمون والذين ال اي بين،  •

 الترِب والرتاب، وال يتذكَُّر هذا إال أولو األلباب. 
 
اي بين، اسأل  إذا مل َتعرف، وإذا مل تسأل  فاقرأ حىت تعرف، وإذا مل تقرأ فاستمع  حىت  •

 تعلم، املهمُّ أالي تبَقى جاهاًل.
 

وسراُجَك اإلفادة، واجعل  ما حفظَتُه أنيُسَك الكتاب، وندميَُك القلم،  اي بين، ليكن   •
 وسادًة لك.

 
اي بين، عندما أراَك مستغرقًا يف قراءِة كتاب، بينما زمالؤَك يلعبون، أعلُم أنَك جادٌّ يف  •

.  احلياة، فَينشرُح صدري، وأمَحُد ريبِي
 

يؤنُسَك ُء طريقَك ابلعلم، وظلٌّ اعلم  اي بينَّ أن الكتاَب ضوٌء لَك وظلي، ضوٌء يضي •
 ويُرُيك.

 
 اي بين، ليكِن الكتاُب يف ميينك، والديناُر يف يسارك، وال تبادل  بينهما. •
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اي بين، حافظ  على كتِبَك كما حتافُظ على أموالك، بل أكثر، فالكتاُب ماٌل وعلم،  •
 واملاُل وحَدُه يُنَفُق ويَنَفد.

 
تردَُّه لصاحبِه كما هو، وإذا أرفقَت به   عليه، حىت اي بين، إذا استعرَت كتااًب فحافظ   •

 كتااًب آخَر هديًة له فقد قرنَت الشكَر ابلفعل. 

 
 اي بين، إذا قرأَت كتااًب ووضعته، فتفكَّر  فيما قرأَتُه حىت ال تنساه. •

 
اي بين، إذا طرحَت الكتاَب من يديَك فهذا يعين استغناءَك عنه، فإميا أن تعوَد إليه،  •

 ، لئالي تَبَقيا فارغتني.ن أتخَذ غريهوإميا أ
 

اي بين، إذا بعَت كتااًب فاشرِت بداًل منه آخر، وكن  حريًصا على أن تزيَد مكتبُتَك وال  •
 تَنقص، إال يف ظروٍف ال طاقَة لَك هبا.

 
اي بين، من حمبَِّتَك للكتاِب وتعلُّقَك به أن تذكَر عنوانه، وشكَل غالفه، وأترُيه،  •

 ضوعاته.مو وحجمه، وأهم 
 

َك بصديٍق أو تفضيَل لعبٍة عليه، فُعد  إليه  اي بين، إذا تركَت الكتاَب فهذا يعين انشغالَ  •
 وال ُتطل، فإنه خرُي صديق.

 
اي بين، إذا حننَت إىل الكتاِب فهذا يعين حبََّك للعلم، واستئناسَك ابلفوائد، وشوقَك  •

 احلياة.إىل األدِب واحلكمة، وإيثارَك اجلدَّ يف 
 

ين، أمسك  على الكتاِب لئال يفرَّ من بني يديك، فقد اشتدَّت رايُح الوسائِل اي ب •
 األخرى حىت عصَفت  بكثرٍي من الناِس وصرفتهم عن واجباهتم.
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اي بين، كتاُبَك ال يُغين عن شيخك، وشيُخَك ال يُغين عن كتابك، ولكنَّ كالا منهما  •

 ُيكمُل اآلخر.
 

 
ليك دون أن تقرأ، أو تكتب، أو تعلِيم، حىت ُتكتَب عند هللا تدَع  يوًما ميرُّ عاي بين، ال  •

 من أهِل العلم.

 

اي بين، اهتمَّ ابلكتابِة ليبَقى لَك أثٌر يف احلياة، ولو أنك كتبَت خاطرًة أو استفدَت  •
 فائدًة كلَّ يوم، جلاءت يف كتاٍب برأسِه بعد عام.

 
ُمَك أو شيخك، فيقريِبك، ويزيَدَك علًما تتعلَّم، حىت ُيبََّك معليِ اي بين، أتدَّب  قبَل أن  •

 وأداًب. 
 

اي بين، إذا انكببَت على العلِم فال ترفع  رأسَك إال لثالث: لنداِء واجب، أو صداع،  •
 أو نوم، وال تقم  إال وأنت عازٌم على أن تعود. 

 
على غرِي شاكلتهم،  اي بين، قارن  بني جلساِت طلبِة العلم، وجلساِت آخرين  •

يَة أولئك، وعبَث هؤالء.  وستعرُف بذلك  جدِي
 

اي بين، لو طلبَت من والِدَك نصيحًة يف العلِم لقاَل لك: ليكن  طلُبَك العلَم مقروًًن  •
 ابخلشية، فإنه ال خرَي يف علٍم بدوُنا.

 
 فصاَر أعلَم منك.اي بين، إذا مل تستمرَّ يف العلِم نسيَت ما قبله، وسبقَك َمن أكمَل  •
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لُم يف الصغر، فال تقعد  وال تكسل  عن طلبِه وقد كربت، فقد اي بين، إذا فاتَك الع •
 تعلََّم صحابُة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم على كرب، وكانوا من خرِي معلِيمي البشر.

 
العلُم أبَقى اي بين، من لوََّح لَك ابملعدِن األصفر، فلويِح  له ابلورِق األبيض، وقل  له:  •

 وأجَدى.
 

ُدَك يف الدنيا وترقِيُق قلبك، فعليَك هبا فإن فيها اي بين، قراءُة كت • ِب الزهِد والرقائِق تزهِي
 خريًا كثريًا. 

 
اي بين، نويِع  معارفَك حىت ال تكوَن كاألبَلِه يف احلياة، فإن توسيَع معارِفَك جيعُلَك  •

 ومتطلباته.نبيًها، فطنًا، مدرًكا للواقِع 
 

وتطَّلُع على عوامَل مل ترها، ومل تسمع  هبا من اي بين، ابلقراءِة تكتشُف أشياَء جديدة،  •
 قبل، فاجعل  لنفِسَك حظاا وافرًا منها.

 
، حىت يطمئنَّ قلُبك، اي بين، إذا كان االختباُر فادُع هللا تعاىل أن يثبِيتك، واقرأ  آايت •

 وُتسدَّد. فتتذكَّر، 
 

     ××××××     ××× 
 

وى، وتنهاَك عن املعصية، وتفتُح لَك آفاقًا اي بين، الصالُة يف خشوٍع تقوُدَك إىل التق •
 من العمِل الصاحل.

 
 اي بين، اركع  هلِل واسجد  له، وادعُه فيهما، فإنك أقرُب ما تكوُن إليه فيهما. •
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×××     ×××     ××× 
 

السجيادَة والبوصلة، وانِو فيها الطاعَة حىت ال اي بين، إذا نويَت رحلًة بعيدًة فال تنَس  •
  هباء.يذهَب وقُتكَ 

 
 اي ابن أخي

 
اي ابَن أخي، إذا فقدَت الصلَة بكتاِب هللا تعاىل فإن هناك ُحَفرًا مظلمًة تنتظرك، يف  •

 أيِيها وقعَت خسرت.
 

اي ابَن أخي، إذا اطمأنَّ قلُبَك بذكِر هللا فأنَت مؤمن، وإذا اطمأنَّ أبغنيٍة فاحشٍة  •
 فاعلم  أن قلبَك صندوُق فسق. 

 
رَت من طَرِف عيِنك، فقد رآَك هللا وعلَم ما اختلَج يف صدرِك اي ابَن أخي، إذا نظ •

 ولو مل تلتفت، وكَفى به شهيًدا.

 
ُ حجَم عورتك، وال لبَس شهرٍة يُعَرُف هبا اي ابَن أخي، ال تتخذ   • ملبًسا ضيِيًقا يبنيِي

 الفاسُق أو من هو من غرِي ملَّتك.
 

تمع، بل هو مرٌض نفسيٌّ واجتماعيٌّ اي ابَن أخي، الكذُب أداُة فاسدٌة وال ُتصِلُح اجمل •
ه. َك وإايَّ  خبيث، فإايَّ

 
دُب يف الكالم، ومن صفاِت اي ابَن أخي، من سيماِء الشباِب العاقِل اهلدوُء والتأ •

َك واألسوأَ منهما.  الطائِش الشغُب والصفرُي والصياح، فإايي
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 ا مثٌل فرُتديك.اي ابَن أخي، طريٌق طويلٌة تُتعُب رجليك، خرٌي من سيارٍة يسوقه •
 

اي ابَن أخي، حياٌة بال هدف، كرحلٍة بال هدف، فال تدري ملاذا رحلت، وماذا  •
 واخليبُة عنواٌن ملثِل هذه الرحلة! ولعلَك ال ترجُع منها أصاًل!تفعل، ومىت ترجع؟ 

 
اي ابَن أخي، إذا مل تكن  من أهِل اخلرِي فال تعرتض  طريَق األخيار، فإُنم ال يؤُذونك،   •

  أحوُج إليهم من حاجِتَك إىل املاء، فبهم صالُح العامَل.وأنتَ 
 

، فإن األشراَر ال يراتحون إال إذا نفثوا  اي ابَن أخي، إذا مل تفعِل اخلرَي فال تقذِف  • الشري
 الشرَّ من نفوِسهم.

 

اي ابَن أخي، ال تكن  رجَل سوء، تتقوَّى ابلنعمِة على املعصية، وتفضُح نفسَك وهللا  •
 هزُئ ابلناِس وأنَت أسوأ! يسرتك، وتست

 
نبتًة سامًة خبيثًة اي ابَن أخي، كن  نبتًة طيبًة مباركًة تفيُد نفسَك واآلخرين، وال تكن   •

 تؤذي نفسَك وجُترُم حبقِي اآلخرين. 
 

 اي ابَن أخي، إذا ذممَت خصااًل يف امرٍئ وأنَت متارسها، فأنَت مثلُه فيها. •
 

تقنِت منه شيئًا، فإنه أفًعى يف بيِتك، وًنٌر يف  اي ابَن أخي، ال تكتسب  ابحلرام، وال •
 بطنك.
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 اي بنيت
 

ربِيِك إذا ضاَق بِك األمر، واخشعي وتذلَّلي له، وأحسين يف  اي بنيت، توجَّهي إىل  •
 كلماِت الدعاء، وتفاءيل ابإلجابة، فإن ربَِّك كرمي.

 
وى، فإن إغراءها صعب، اي بنيت، الدنيا بزينتها وزخرفها ال ينَفُع العيُش فيها إال ابلتق •

 ومطالبها ليست ابلسهلة.

 
الدنيا، فإُنا كثريٌة ال تنتهي، وهي إىل فناء، واثبيت على اي بنيت، ال تكثري من طلباِت  •

 ما آاتِك هللا من ُجاٍل وُخلٍق وأدٍب وحياء، فإُنا ثروٌة يف الديِن والدنيا.
 

مبناها على احلشمِة والسرِت   اي بنيت، عيُب املرأِة ظاهٌر أكثَر من عيِب الرجل؛ ألن •
 بك، وهللاُ ُيفُظِك، ويسرُت عليك.أكثَر منه، فكوين درًَّة مصونة، مستورًة مع عيو 

 
اي بنيت، جتمَّلي ابحلياِء فإنه درَُّة األخالق، وتدثَّري ابلعفاِف فإنه زينُة املرأِة وقمَُّة  •

 اآلداب. 

 
 فال خترجي عن احلدي، وإذا كرهِت  اي بنيت، عاطفُة املرأِة قويٌة وحاضرة، فإذا أحببتِ  •

 فال تؤذي بدوِن حق.
 
تبننَي عشَّك، وزوُجِك يساعُدِك وُيميك، فليكن  أساسُه قوايا منيًعا، اي بنيت، أنِت  •

 وحافظي على الرابِط حىت ال ينقطع.
 

اي بنيت، ال تذيعي أسراَر أسرتِك إال ألخلِص خالصاتك، فإُنا إذا وصلت  إىل  •
  ارتدَّت  سهاًما إىل صدرك.مبغضاٍت وحاسداتٍ 
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فليكن  سعُيِك خلريهم، مما يعيُنهم ويكوُن  اي بنيت، أكثُر سعي األمهاِت ألوالدهني، •

 زاًدا آلخرهتم. 
 

اي بنيت، كوين أمينًة على تربيِة أوالدك، علِيميهم آداَب اإلسالم، ولقِينيهم دروًسا من  •
 ن، عليه الصالُة والسالم. القرآن، واسردي عليهم عربًا من سريِة رسوِل الرمح

 
 اي ابنة أخي

 
الشرَّ يف طريِق أوالِدك، ال تكريِهي إليهم والَدهم إذا تنازعتما، اي ابنَة أخي، ال تزرعي  •

 وال أحًدا من األهِل واجلرياِن الطيبني، حىت ال ينشؤوا على احلقِد والكراهية. 
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