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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وأصحابه ومن وااله. 

 نفسه، ويقول: أان رجٌل مكثار.  كان إايس القاضي، صاحب الذكاء اخلارق، يعرف عيب  
 كالم.يعين كثري ال

مث يستدرك ويقول: أان وهللا مع ذلك وإن أكثرت، ما تدبَّر عاقٌل قويل إال وجد فيه بعض ما  
 ينتفُع به. 

 أورُد هذا الكالم وأان من أنصار الكالم )القليل(!
 ولكن األمر  حيتاج إىل تفصيل.

الكذب أن يكون مقابل ُه حقٌّ ميأل الفراغ، ويصدُّ ينبغي و فإن اإلعالم كثر فيه الباطل، 
هات واملطاعن، ويبني وجه احلق. وهبذا ال بدَّ أن يكثر  والباطل، ويردُّ على االفرتاءات والشب

 الكالم.
 ولكن ينبغي أن يكون هادفًا منتقى صحيًحا، ال غثاًء كثيًفا غري منظَّم. 

يُقرأ، وال  ، فيه فائدة حمققة، والطويل املكرر مملٌّ الفالكالُم املوزون علًما ولغة، وأسلوًًب وأداء
 أييت بنتيجة طيبة. 

 واملهمُّ يف ذلك كل ِّه أن يكون حقًّا. 
 وهكذا أييت التوافق بني الكالم القليل والكثري، مىت يكون أحدمها أفضل ومىت ال يكون. 

، وأسهمت  ذا اهلدف، فشاركت إخواين اإلعالمينيهلودخلُت جانب التواصل االجتماعي 
يلة معربة، لناس، ودوَّنُت ما رأيته مفيًدا يف كلمات قل معهم يف توصيل الكلمة الطيبة إىل ا

عسى أن يسدَّ بذلك ًبًًب يف اإلعالم حنن أحوج ما نكون إليه يف هذا العصر، لكثرة ترويج  
 الباطل فيه..  

، ليصل بذلك إىل من مل لك ، إذا قدَّر هللا ذوطبعه  ،وأردت زايدة خري جبمعه وترتيبه موضوعيًّا 
 الشبكة اإلعالمية. يصل إليه يف تواصل 
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ومن جانب آخر، الحظُت من خالل مطالعايت يف كتب الزهد والرقائق، وغريها من كتب 
الرتاجم واألدب والتاريخ، كيف أنه نُقل عن علمائنا وحكماءِّ أمتنا أقوال وآاثر يف مجل  

ل والنصائح، يف الدين واألدب واألخالق، واهتمَّ هبا أهقصرية، هي أشبه ًبلوصااي واحلكم 
ها، ونقل بعضهم من بعض، حىت انتشرت العلم كثريًا، وشرحوها، وتفننوا يف ترتيبها وتبويب

 بشكل كبري، وقد حفظها كثري من الناس، ومازالت األجيال ترددها حىت عصران.
ا عن علماء األمة وأكابرها، على وكنت أعجب كيف أن الكت اب يف عصران مل يدو ِّنوا مثل هذ

وكأهنم يقتصرون   ايدةِّ نشاط بعضهم، وشهرهتم يف العلم والفكر والدعوة،الرغم من كثرهتم، وز 
بذلك على كتبهم وحماضراهتم ودروسهم وأحاديثهم اإلذاعية، بينما الكلمات واجلمل القصرية 

وإمكان االستشهاد هبا،  ُُتفظ وتدوَّن، ويتداوهلا الناس يف جمالسهم، لسهولة حفظها، 
 وأتثريها يف النفس أيًضا. 

ولكنه ليس على املستوى  بعض طلبة العلم اهتموا بذلك، ونقلوه عن بعض شيوخهم،إن مث 
 .املطلوب 

وملا اخرتع اإلعالم االجتماعيُّ عرب الشبكة العاملية للمعلومات، وخاصة التغريدات عرب 
 140) دة يف كل تغريدة على السطرين أو أقلالتويرت، اليت ُأجرب أصحاهبا على عدم الزاي

ر الناس كالمهم، وكثر اإلقبال عليها، وكالم كثري من الدعاة واملفكرين  ختص، ا (حرفًا
واإلعالميني اإلسالميني والعلماء العاملني فيها جزل فصيح مؤث ِّر، رمبا إلخالصهم، ومتكنهم  

 من علومهم، وخربهتم ومجال أسلوهبم.
خريًا كثريًا، وأتثريًا مبيًنا،   رة على ذلك، والرتكيز على النافع املفيد، فإن يف ذلك وأدعو إىل املثاب

 ام اإلسالمي.وتسديًدا للرأي الع
وغرَّدت مرة فقلت: املؤوا الشوارع  والساحاتِّ والنوادي ًبحلق ، فقد كثر  الباطُل وانتشر، 

 ه التغريدة جاء عنوان الكتاب. ومن هذ  واحنرف  الناس، وعندكم احلقُّ وحد كم أيها املسلمون.
هـ، مع إضافات أخرى قليلة، بعد   1436 - 1435، بني رمضاين  تغريدات عام كامل هوهذ

 ترتيبها وتصنيفها موضوعيًّا. ويليها يف حجمها كتاب آخر "ألُف القولِّ الثاين" إن شاء هللا. 
 واحلمد هلل وحده. 

 حممد خري يوسف
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 بسم هللا 

 لربكةِّ منه. يعين استمداد  القوةِّ منه، وطلب  التوفيقِّ منه، ورجاء  االبدُء ًبسمِّ هللا،   •

 اآلداب
يف اتباعِّ األدبِّ النبوي، فهو صلى هللا عليه وسلم صاحُب أكملِّ هو السلوُك األعلى  •

 .ُخلق

من إجاللِّ املصحفِّ أال  يوضع  على األرض، ولو كان املوضُع طاهرًا. ويفعُل ذلك  •
 ُض من يسجُد للتالوة، وبعُض من ال أيهبون، أو جيهلون. بعُض الطلبةِّ الصغار، وبع

 وأبقِّ جماالً للصلح. عاتبت  فعر ِّض، وال تتعمَّق،ا إذ •
 أو حمتاج. ال مترْح وأخوك  انئم، أو مريض، •

 أْن تسرت  على أخيك  فتلك  فضيلة. •

 م ن اتكأ على أخيهِّ فليخف ِّف. •

 املسلُم ال يؤذي أخاُه املسلم، فإذا حدث، اعتذر  منه، أو ردَّ مظلمته.  •
ُتبُّ اخلري   ساملٍة من الغش ِّ والكدر، وتعين أهناإماطُة األذ ى تدلُّ على نفٍس طيبة،  •

 للجميع، وال تريُد أن يتأذَّى أحد. 

والضغينة  من النفوس، إذا  اهلديُة تبعُث الفرح  يف النفس، ولذلك فهي ُتذهُب السخيمة   •
 هتاداها املتهاجران أو املتخاصمان، لو أرادا صلًحا. 

يٍَّة  } ه حبرارةله وأقبْل عليعليك، فهشَّ  من قصدك  وهو يبتسُم ليسل ِّم   • و إِّذ ا ُحي ِّيُتْم بِّت حِّ
ا أ ْو ُردُّوه ا نـْه   . 86{ النساء: ف ح يُّوا ِبِّ ْحس ن  مِّ

تتكلْم إال قلياًل، كرد ِّ سالٍم وسؤاٍل عن حال، حىت تعرف  يف أولِّ جملٍس تراتده، ال  •
 أحواله، وصفاتِّ مراتديه، وشأن  من يديرونه. 

 ىل ذلك يف جملٍس حمرتم.ة  أن يسبقك  لساُنك  إال تلعْب ًبلكلمات، خشي •
 الصوُت وسيلٌة للتفاهم، فاهدأ، وال جتعلُه وسيلًة للتشاجر.  •

م بدونِّ  • إِّنَّ أ ْنك ر   }  معيار، أال  يردُعهم قوُل هللا تعاىل:هؤالءِّ الذين يرفعون  أصواهت 
 [. 19{؟ ]سورة لقمان: اأْل ْصو اتِّ ل ص ْوُت احلْ مِّريِّ 
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 ُج إال من نفٍس مريضة.ذيئُة ال ختر الكلماُت الب •

 

 اإلبداع 
 

 التفكرُي اجلادُّ يسلُك بك  طريق  اإلبداع. •
الكون، وكلُّ أعمالهِّ اجلديدة  ال يقدُر اإلنساُن أن أييت  بشيٍء غريِّ موجوٍد يف  •

 واإلبداعية، تركيٌب وتشكيٌل ملا خلقُه هللا فيه. 

هللا تعاىل، فال يهمنَّك  تشجيٌع أو   إذا كان إبداُعك  يف العملِّ وإتقاُنك  فيه لوجهِّ  •
 تنتظْر مكافأة. عدمه، وال 

 املهارُة يف العملِّ واإلتقاُن فيه حيب ِّبُه إليك ويؤنسك. •
 إبداٍع مفيًدا، وليس كلُّ ما الح  يكوُن شعاًعا هاداًي. ليس كلُّ  •

 إذا كان اإلبداُع يعين نبذ  القدميِّ وطمس  الفطرة، فسالٌم عليه. •
 

 اإلخالص
 

إذا أضفتها إىل أعمالك  قبلها هللا مجيًعا، وهي: اإلخالص، على أن   نكهةٌ هناك  •
 تكون  األعماُل موافقًة لشرعِّ هللا. 

اإلخالصِّ هو حبُّ العبوديةِّ هلل تعاىل، والطاعُة املطلقُة له، واخلوُف من رد ِّ  السرُّ وراء   •
 العمل.

 
 األخالق

 
 د، وخاصًة يف التعاملِّ فيما بينهم. رتبُة األخالقِّ عاليٌة بني البشر، ال يُنكرها أح •
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اخلُلُق احلسُن انفذٌة بيضاُء تطلُّ منها على اجملتمع، وصفحٌة مضيئٌة تتعامُل هبا مع  •
 لناس. ا
كلما ارتقيت  يف قيمِّك  ومعارفك، ابتعدت  عن الصغائرِّ والشوائبِّ أكثر، وكنت  عن  •

 املنغ ِّصاتِّ والصداماتِّ أبعد.

 فهو خلُلٍق مجيٍل فيه. ء، لسطحية، وإْن تغاض ى عن أشيااملؤمُن فطن، فهو بعيٌد عن ا •

حيب ِّبك  إىل الناسِّ فهو حسن، إال إذا  كلُّ ُخلٍق يقر ِّبك  من هللا فهو طي ِّب، وكلُّ ُخلٍق  •
 كان تصنـًُّعا ورايء. 

األخالُق الرفيعُة تكوُن غالًبا يف النفوسِّ الطيبة، اليت ال ُتمُل غشًّا لآلخرين، وال  •
 ى.حقًدا، وال أذ

 مسوُّ أخالقِّك  يدلُّ على علو ِّ قدرك، وعلى أرحييَّتِّك  واحرتامك. •
األخالقيةِّ املؤث ِّرة، حىت لو كانت متثياًل، تشجُع على التمسكِّ مشاهدُة املواقفِّ  •

 ًبألخالقِّ الفاضلة. 

 الصدُر الرحُب حبٌر وو فر، والصدُر الضيُق ساقيٌة وكدر.  •
 العدل، والوفاء.أبرُز مساتِّ املؤمن: الصدق، واألمانة، و  •

 املروءُة لقٌب جامٌع ألخالٍق كرميٍة عالية.  •
 سي ًِّدا: الشهامُة واملروءة، احلِّلُم والسكينة، حبُّ اخلريِّ للجميع.ثالٌث من بلغهنَّ كان  •

أنت ترفُع درجتك  عند هللا وعند الناس، إذا كنت  طويل  النفس، واسع  اخلُلق، حسن   •
رًا. رًا، مبش ِّ  املعاملة، ميس ِّ

 ان جتمعان لك  من خريي الدنيا واآلخرة: اخلُلُق احلسن، وبرُّ الوالدين.لتخص •

يف السح ر، الرب ِّ ًبلوالدين: الدعاُء هلما بعد وفاهتما، عند تذكُّرِّ فضلهما، و  من وجوهِّ  •
 فضائلهما لألوالدِّ واملقرَّبني. وعند كل ِّ صالة، وسردُ 

ــاتِّ احل • ــة  يف اجملتمعــ ــذه األخــــالق  اجلميلــ ــدر  هــ ــا أنــ ــاء،مــ ــم، والوفــ ــروءة، واحلِّلــ ــة: املــ  ديثــ
 واحلياء.

لٍم  •  وأانة، إال  أْن يبي ِّت  صاحبُه شرًّا. الرتيُث يف احلكمِّ دليُل حِّ
 ولن جتد  أمجل  من ُخلقِّ احلياءِّ عند املرأة.  لن جتد  أمجل  من ُخلقِّ احلِّلمِّ عند الرجل. •
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 اعرهم.أكثُر حمبةِّ الناسِّ للحلماء، ألهنم لينون معهم، وال جيرحون مش  •

يصل  إىل درجةِّ  التغاضي عن األخطاءِّ ُخلٌق مجيل، وهو من آدابِّ احللماء، على أال   •
 الالمباالة. 

 فإذا رأيت  أنه احلسُد فقل: سالم. إذا رأيت  قلوًًب تتغريَُّ عليك، فأرهم حلم ك، •

 إذا كنت  لطيًفا يف كالمِّك  مل جيرْحك  أحد، إال من كان شر ِّيرًا.  •
نِّني {إِّنَّ ر ْْح ت  اّلل ِّ ق رِّيٌب م ِّن  رحوًما. }كْن حمسًنا تكْن م • ]سورة األعراف:   اْلُمْحسِّ

56.] 

من مفاهيم اإلحسان، أن تكون  ذا فضٍل وتقوى يف حالةِّ الغضبِّ كما هو يف حالةِّ   •
 الرضا. 

 الكرماُء األمواُت كأبطاٍل أحياء، ال ميوُت عبقهم، فكيف ًبألحياءِّ منهم؟ •
 مفتوًحا.على الكرم، إال إذا بقي  الباُب الكبرُي ال يدلُّ  •

 الشجاُع يتقدَُّم دائًما، فإذا أتخَّر  لسبٍب وجيه، فهو سياسيٌّ أيًضا.  •
 اأُلسوُد ال تركع، ولو كان حتُفها يف صمودها.  •

التخفي من السفاحني والظاملني ليس جبًنا، والشجاعُة ال تعين إبراز  الصدرِّ وجعل ُه  •
 لتخطيُط مع الشجاعة.مرًمى للسهام، ويلزُم الرأُي وا

و ق لِّيٌل } ُخلقِّ الوفاء، فالشاكُر ويف ، والويف  يشكر، وقليٌل هؤالءِّ بني الناسالشكُر من  •
 .[13{ ]سورة سبأ: مِّْن عِّب ادِّي  الشَُّكورُ 

 أحدِّْث شكرًا بعد كل ِّ نعمة، فهذا أقلُّ ما هو مطلوٌب منك. •
ؤول، ومل يشكرك، فكيف يكوُن  إذا أجنزت  مهمًة صعبًة بنجاٍح ومل أيبْه بك  املس  •

 رك؟ كذلك من ال يشكُر ربَُّه على نعمهِّ املتتاليةِّ وال أيبُه هبا. شعو 
العفُو فضيلٌة ال مثيـل  هلـا! وهللاُ عفـوٌّ حيـبُّ  قد يعفو اجلريُح عن اجلاين وهو ينزُف دًما! •

 العفو.
 ارحْم كلَّ ذي روح، إال من أراد  بك  شرًّا. •

 
   ×××             ×××           ××× 
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 اإلفالُس من األخالقِّ يعين اإلفساد  يف األرض. •

 العيوُب اخلُلقية إذا مل ُتستأصْل من النفسِّ أتصَّلْت فيها وصارْت كالعيوبِّ اخل لقية.  •
 أبرُز الصفاتِّ اليت يبغضها املؤمن: النفاق، والرايء، والكذب، والظلم، واخليانة. •
والتربُُّج واالختالُط يُذهبانِّ ُخلق  احلياءِّ من  رجال،الطيُش والسفاهُة يُفسدانِّ أخالق  ال •

 النساء.

 نكراُن اجلميلِّ ُخلٌق ال يليق ًبملسلم، إنه من ًببِّ عدمِّ الوفاء، وكفرانِّ النعمة.  •

 إذا تضرَّرت  من أحٍد فاعرْف سبب  الضرر، فإذا مل تعرفُه فاعلْم أنه عداوٌة أو حسد. •
 له سوى التعوذِّ ًبهلل من شر ِّه، حىت ال يقع  اء  دو من حسدك  على شيٍء ومل يقلع، فال  •

 أذاُه عليك.
 عندما يفشو الكذب، تكوُن احلقيقُة مسافرة. •

 من كانت مستُه الكذب، فشيمتُه الغدر.  •

 الكذُب جرميٌة بشعة، يكفي أنه طمٌس للحقيقة، وقلٌب للواقع، وتزويٌر ومسخ. •
 الكذب.معرفُة الكذابِّ سهل، فهو ال يصرُب عن  •
، فإن لسان ُه حلو، وجيذُب سامعيهِّ ًبلتلفيقِّ والعجائبِّ واألخبارِّ  الكذاب احذرِّ  •

 الكاذبة. 

ُل ثوًًب من انٍر على نفسه. •  من وصف  أمرًا وهو يعلُم أنه يكذب، فليعلْم أنه يفص ِّ
 الغضُب يهي ُِّجك  حىت يُلجئك  إىل التفكرِّ يف أسوأ احللول. •
 ْحراء.ىل إشارٍة وحُييلُه إ ه،الغضُب حير ُِّف العقل  عن مسار  •

ُه بصورته، فهي من نقشِّ هللا، وال يد  له فيها. وقد  • إذا غضبت  على صاحبك  فال تعري ِّ
 يبتليك  هللا بذلك فتصري  أسوأ  منه. 

أيها الغاضب، لو نظرت  إىل صورتِّك  يف املرآةِّ النكسفت  وخجلت  منها! ولو هدأت   •
 ال؟ألدركت  هل أنت على حقٍ  أم 

 فأنت  يف بالٍء عظيم. أفُة من قلبك  إذا ُسلبتِّ الر  •
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األمانُة تنقُص شيًئا فشيًئا، وقد قلَّت يف بعضِّ البلدانِّ حىت كادْت أن تُفقد  وتصري   •
 حلًما! 

الكرُم األعوُج هو أن تُغدق على غريِّ احملتاج، واإلسراُف يف الكرمِّ هو أن جتود  مبا ال   •
 يلزم، أو تعطي  زايدًة فُيهدر.

فكأمنا تريُد أن تتنفَّس  من قرب، أو تنحت  من  حاجٍة من خبيل، إذا عزمت  على طلبِّ  •
 صخر، أو تشرب  من وحل.

 مأساُة البخيلِّ عندما يُنفق، وهو يوُم عرٍس عند الكرمي. •

 إذا استشر ى البخُل يف اجملتمعِّ مات  الفقراء، فالبخُل له أثٌر سيء، وال أييت خبري.  •

ُه أرًضا فال جتلْس على فرامن مهَّد  لك   •  لك. شه، يكفيك  ما مهَّد 

 إذا أُعطيت  حاجتك  فال تطلبِّ املزيد، فإنه أسلوٌب بغيض، ودليُل جشع. •
التكرُب آفٌة عقليٌة ومرٌض نفسي، يرى به صاحبُه الناس  صغارًا ال يستحقون سالًما  •

 منه، وال جلوًسا إليهم، وال مشاورًة معهم.

ومن اجلاهليةِّ أن ال  ال يسل ِّم  على األكرب،  أن يتكربَّ  األصغُر فمن العنصريةِّ البغيضةِّ  •
 حُيرتم  التقيُّ ألنه ليس من قومه، أو ليس من بلده. 

 من مساتِّ املتكرب ِِّّ رفُض احلق ِّ إذا مل يوافْق مزاجه، وهي نفُس صفٍة يف املنافق. •

 من تكربَّ  عليك  فأدرُه ظهرك، وتكربَّْ عليه ليصغر.  •
هللا على ما وهبك  من فإنك  بذلك "تنف ِّسه". واْحدِّ رأيت  مغرورًا فتكربَّْ عليه، إذا  •

 تواضع. 

أْن ترجو  أخاك  بلطف، خرٌي من أن ترعد  وهتد ِّد، وارُج اخلري  يف اأُلوىل، وانتظْر سلًبا   •
 يف األخرى.

لو  ال جترْح أخاك  بكالم، فإن هذا اجلرح  ال يربأ بسرعة، ولو عفا عنك صاحبه، و  •
 راٍض.  ابتسم  يف وجهك  وأراك  أنه

 جرُح القلبِّ ال يضمدُه مشَُّة ورد.  •
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 األدب
األدُب اإلسالميُّ يهذ ُِّب النفس، ويسد ُِّد العقل، وغرُي اإلسالمي ِّ يعل ُِّم االحنراف،   •

.  ويدلُّ على الشر 

 هناك رواايٌت كثريٌة يف األرضِّ مل تدوَّْن يف الورق، أغلبها مآس.  •
نس )أدًًب(، فاملالئُم لذلك أن يُقال: ال أدري ملاذا يسمَّى أدُب اجلرميةِّ وأدبِّ اجل •

 دب... وخاصًة يف عصران.الالأ

 
 االستغفار والتوبة 

 

 املسريُة إىل هللاِّ تبدأُ ًبلتوبةِّ عم ا مضى. •

 سبيله. الغوايُة والعصياُن إذا تلتهما توبٌة صادقة، غفرمها هللا لصاحبهِّ وهداُه إىل  •
مفتوٌح ال يُغل ق، تلجُه ولو كنت  قاتل  مئةِّ  كيفما نظرت  رأيت  األبواب  مغلقة، وًبُب هللا  •

 فس، ومفتاحه "توبٌة" صادقة، وقلٌب منكسر.ن

 إذا أخلصت  التوبة، وجدت  رًبًّ غفورًا رحيًما.  •
 ربك  غفوٌر رحيم. ابدأ مبا يُرضي هللا، واختْم مبا يُرضيه، واستغفْر ملا بني ذلك، فإن  •

  ر، فإن هللا غفوٌر رحيم، يغفُر لعبدهِّ ما ملإذا سبق  لسانك  إىل خطأ، فأحلقُه ًبالستغفا •
.  يصر 

{  إِّنَّ اّللَّ  حيِّبُّ اْلُمتـ و ك ِّلِّني  االستغفاُر جيلُب لك  مغفرة  هللا، والتوكُل عليه جيلُب لك حمبته } •
 . 159سورة آل عمران:  

 ب، وعزم  على أال يعود، فليستبشْر برْحةِّ هللا ومغفرته.من عمل  فاحشة، فندم، وات •

يماً  تعاىل: } هللايقولُ  • دِّ اّلل   غ ُفوراً رَّحِّ {  و م ن يـ ْعم ْل ُسوءاً أ ْو ي ْظلِّْم نـ ْفس ُه مُثَّ ي ْستـ ْغفِّرِّ اّلل   جي ِّ
 .110سورة النساء: 

فاملرُء يستغفُر هللا، والفائدُة تعوُد إليه  االستغفاُر يعين التعهد  بعدمِّ سلوكِّ الطريقِّ اخلطأ.  •
 وإىل جمتمعهِّ ووطنه. 
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على اخلطيئةِّ يعين الندم  الشديد  على اتباعِّ الباطلِّ وأايمِّ االحنراف، والتشديد  على اُء البك •
 النفسِّ ِبن ال تعود  إىل ذلك.

 . التوبُة تصحيٌح ملسريتِّك  يف احلياة، وطريُقك  إىل الفالح، والفوزِّ برضا هللا •

النفوسِّ من الذنوبِّ   إذا كان إبراُء الذمَّةِّ مطلوًًب يف معامالٍت وأعمال، فكذلك إبراءُ  •
 مطلوٌب للدخولِّ إىل اجلنة.

النهايُة الطيبُة لألمور تعين اجتيازها بنجاح، فلتكْن هنايتك  يف اجتيازِّ الدنيا بنجاح. أكثْر  •
 من االستغفار، واحرْص على التوبةِّ دائًما. 

 

 االستقامة
 

 االستقامُة تعين التزام  الطاعة، والبعد  عن احلرام. •

 ق ، وعدم  النفاق.االلتزام  ًبحل االستقامُة تعين •
، ال يهمُُّه الشغُب عليه. •  الذي ميشي سوايًّ

، وجاهد، أو ما قدر  عليه من ذلك، وال  • إذا استقام  املسلم، عبد ، ودعا، وعلَّم، ورَّبَّ
 يقعُد بط ااًل.

 احلقَّ وانتصْر له وإن رُفض، وسْر مستقيًما وال ُت ِّْد عنه وإن كنت  وحدك. قلِّ  •

لرشد  ال يسقط، وال يقُع يف الفخ؛ ألنه على ثقٍة من اختياره، وواثٌق حرَّى االذي يت •
 من سلوكه، واثبٌت على مبدأه.

على املسلمِّ أن يتَّصف  بصفةِّ العدل، فيحكم  على نفسهِّ كما حيكُم على اآلخرين،  •
 فدينُه العدل، وربُُّه احلاكُم العدل، ويطلُب من عبادهِّ أن يكونوا عادلني. 

 اُء تعين النقاء، واألمان، وعدم  الغش. البيضالسريرةُ  •

ربه، وحفظ  دينه.  •  من نوَّر  دربه، جال قلبه، وْحى سِّ
 إذا مل متشِّ مستقيًما، فاخللُل ليس يف رجليك، إمنا هو يف رأسك. •
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 سرةاأل
 

يعكُر صفو  األسرةِّ والصداقةِّ ليس سهاًل ومضمواًن يف كل ِّ مرة، فاألفضُل إزالُة ما  •
 ؤدي إىل ذلك.جتنُُّب ما ي

أغلْق منافذ  الشر ِّ يف أسرتك، حىت ال يكون  شقاؤك وشقاُء أهلك  منها، فتكون  أنت  •
 سبب  الشقاء.

تعد ِّله، أصاب   املنكُر يف بيتك، كعموٍد حديديٍ  يتدىلَّ من السقف، إذا مل تقطعُه أو  •
 عيواًن أو رؤوًسا يف األسرة. 

يف حياهتم العملية، ولكنهم ال يبوحون  كثرٌي من األزواجِّ يسرتشدون آبراءِّ زوجاهتم  •
 . واحلياُة تعاون. بذلك 

 السكُن السعيُد يف مودَّةِّ الزوجة، ولو كان خيمًة يف صحراء. •

 ٍة أو طالق. من تزوج  امرأًة ملاهلا ال لدينها وُخلقها، فهو أمام  جرمي •
 

 اإلسالم
 

ة، واإلسالُم كلُه ال وسطية  يف احلق ، ال وسطية  يف األخالق، ال وسطية  يف العدال •
 حق ، ال تنازل  عن شيٍء منه. 

 ال خوف  على اإلسالمِّ مادام  القرآُن موجوًدا. •
 وال خوف  على األمةِّ مادام هناك  جماهدون خملصون.

 هناك علماُء عاملون. وال خوف  على العلمِّ مادام 
 

 اإلسالم واجملتمع
 
م ُه لنفسهِّ وما قدَّم ُه للمسلمني، إذا حاسب  املسلُم نفس ُه كلَّ يوم، وقارن  بني ما قدَّ  •

 ريًا.فسريى تقصريًا كب
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الذي يهتمُّ ِبمرِّ املسلمني، ويدافُع عن أعراضهم، وجياهُد لرفعِّ الظلمِّ عنهم، هو من  •
 خيارهم.

 واألمانة، ركنانِّ أساسيانِّ من أركانِّ البناءِّ الصحيح، يف األسرةِّ واجملتمع. القوة،  •
فإذا اختلفوا يف العقيدةِّ   ي إىل اختالٍف ما فيما بينهم،اختالُف الناسِّ يف الفقهِّ يؤد ِّ  •

 تعاد وا وكفَّروا.. إال من رحم  هللا. 
ء، والديُن جيمع. التوافُق الثقايفُّ واللغويُّ يقر ًِّبن الوحدة، واملصلحُة الواحد •  ُة هتي ِّ
 اجملتمُع النظيُف هو الذي يفرُح فيه قلُب املؤمن، حيُث يكوُن بعيًدا عن الفواحشِّ  •

 واألخالقِّ الدنيئةِّ والكالمِّ البذيء. 

 عالقاتك  مع اآلخرين  جيُب أال  تكون  على حسابِّ دينك. •

ك  يف حدودِّ ما شرع ُه هللا لك، وما وراء   • ذلك ففيه ضرر، أو جماٌل اعطِّ احلرية  لنفسِّ
 حلريةِّ آخرين. 

 
 اإلصالح

 
 بركًة يف حياتك، ادُع هللا تعاىل أن "يصلح  لك  شأنك  كلَّه"، وسرتى إن شاء  هللا  •

 ديًدا يف اهتمامك.وإبداًعا يف أعمالك، وتنوًعا يف إنتاجك، وج
 اإلسهاُم يف اخلريِّ يعين اإلصالح  يف األرض. •

تصلح  وتعم ِّر، فإذا قصَّرت  أثَّر ذلك فيمن حولك، فإذا مهمتك يف احلياة أن  •
 أفسدت  أضررت  بنفسك وهبم.

مُه غريك، فإن  اس، وإذا متكَّنت  من عمٍل مفيٍد فعل ِّ إذا تعلمت  علًما انفًعا فعل ِّمُه الن •
 لك  به أجرًا، وللمجتمعِّ فيه خريًا. 

 ًضا. تركيُب ما ال يصلُح على ما يصلح، قد خير ُِّب ما يصلُح أي •
 من صفاتِّ القائدِّ املصلح: األمانة، والصدق، والنصح. •

 در، وتقبُّل  النقد. اتساُع األفقِّ يعين امتداد  الفكر، وانطالق  النفس، ورحابة  الص •
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ُه يف حل ِّ مشكلته، فأخلْص له النصيحة، واكتْم سرَُّه وال ُتذعه،   • من قصدك  لتساعد 
 حىت يثق  الناُس بك  أكثر. 

الصالحِّ واإلميانِّ ال تصدُّهم حجارُة السفهاءِّ عن إصالحهم وقوهلم احلق، إهنم  أهُل  •
 ماضون يف طريقِّ النورِّ ولو كره  أهُل الظالم.

 احنرافًا فليخربُه ِبدب، وليعاجلُه حبكمة. يف أخيهِّ م ن رأى  •

 إذا خاصمت  صديًقا فال تُفرْغ فيه شحنة  غضبِّك  كلَّها، وأبقِّ للصلحِّ موضًعا. •
 ينبغي أال يطول؛ ألن الصمت  يعين الرضا يف كثرٍي من األحيان، وحولك  سكوتك   •

 منكراٌت وشروٌر واحنرافاٌت ينبغي أن ُتسهم  يف اخلالصِّ منها. 

من رأيت ُه غاشًّا فامنعه، أو انصحه، أو حذ ِّْر منه، أو ادُع له. املهمُّ أن تكون  مشارًكا   •
 وغيورًا عليه. ك  اإلسالمي، حمافظًا يف جمتمعِّ 

الذي يهرُب من املسؤوليةِّ ال يستحقُّ احلياة، ومسؤوليُة كل ِّ شخص حبسبِّ مركزه،  •
 ويف مكانِّ أمرهِّ وهنيه. 

لناسِّ أصدقاء، وليس كلُّهم أصحاب   أن يؤذ ى، فليس كلُّ االذي خيالُط الناس  ال بدَّ  •
ْه ما استطاع. نفوٍس نقيَّة، فليصرْب من ابُتلي بذلك، ولينصْح   وليوج ِّ

 إذا كان يف اخلالفِّ رْحٌة خاصٌة لبعضِّ الناس، فإن اخلروج  منه رْحٌة عامٌة هلم.  •

 ُد للوفاق، وجيلُب الصفاء.االرتواُء من معنٍي واحٍد يقر ُِّب مسافاتِّ االختالف، وميه ِّ  •
 القوُة هلا أتثرٌي كبرٌي يف نشرِّ املبدأ والعقيدة، ولو كانت ًبطلة.  •

 تتغاض  عن املهم اتِّ يف الدينِّ واحلياة، بل عضَّ عليها ًبلنواجذ. ال  •
 

 اإلعالم اإلسالمي

ثة، وتشك ِّلُ  • ُد املسلمني يف توجههم ونظرهتم لألمورِّ املستحد   الرأي  الرؤيُة الشرعيُة توح ِّ
 العامَّ عندهم.

ومساندهتم  ، العاماألنشطُة اإلعالميُة للدعاةِّ واملفكرين، تشكُل الرأي  اإلسالميَّ  •
 تسهُم يف جناحهم. 
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"اهلاشتاغ" مدلولُه ًبلعربية "رؤوس املوضوعات"، وهو مصطلح مستعمل بكثرة لدى   •
 املكتبيني واملشتغلني ًبملكانز ونظم املعلومات.

 اً، أي واضحاً فصيحاً مفهوماً.نمبي ك  بالغُ  فليكنْ  إذا أبلغت   •
 اإلعالمِّ الغرب ِّ والعلماين ِّ املضل ِّل.قذائُف احلق ِّ سهاٌم مضيئة يف ظالمِّ  •

وادُع هللا أن حيفظ  عينك   إذا نظرت  إىل القنواتِّ الفضائية، فغضَّ بصرك  عن احلرام، •
 وقلبك. 

 

 االلتزام 

فأنت من املفلحني  {،مس ِّْعن ا و أ ط ْعن ا} :وقلت   ،هللا ورسوله إىل حكمِّ  إذا ُدعيت   •
 . إن شاء  هللا املقبولني

 إذا اجتنبت  احملرَّمات، فأنت  من األتقياء. •

إذا عملت  صاحلًا، فقد أحرزت  أجرًا، وكنزت  ثواًًب، ووضعت  عنك  وزرًا، وانتظرت   •
 جزاًء حسًنا. 

ما مدى ثقةِّ زمالئك  من السهلِّ أن تقول  وال تلتزم، ولكن أين تبقى شخصيتك؟ و  •
 بك؟

إذا أدركت  فقد عرفت، ولكن يبق ى االلتزاُم والعمل، وهو املهم، ولن تكتمل    •
 شخصيتك  إال بذلك.

كما أن التواء  الطرقِّ وتعرجاهتا تُبعُد الوصول  إىل اهلدف، كذلك الرغباُت والشهواُت  •
ُل وتسو ُِّف التوبة  وااللتزام  ًبحلق .   تُبعُد أو تؤج ِّ

أينما أُريد  هبا، فصاحُب املبدأ يثبُت على مبدأه، وال يتحوَُّل رةِّ تُقذ ُف  كالكال تكنْ  •
 عنه إال بدليٍل حقيقيٍ  مقنع.

 أنيُسك  يف القربِّ هو عملك، فانظْر مبا أتنس، وم ن تؤانس. •
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 هللا سبحانه

وإذا  إذا أردت  أن تعرف  ربك  فاقرأ كتابه، وإذا أردت  القرب  منه فأكثرِّ السجود  له،  •
 رضاُه فال تعصه. أردت  

ةٍ انظْر إىل قدرةِّ هللا وعظمتهِّ حيُث يقول:  • د  نـ ْفٍس و احِّ ْلُقُكْم و ال  بـ ْعُثُكْم إِّالَّ ك    {}مَّا خ 
 [. سبحانك  اللهم ما أعظمك!28]سورة لقمان: 

 لو أدركت  مدى سعةِّ رْحةِّ هللا، النطلقت  إىل معامل  أرحب  يف عاملِّ اإلسالم. •
 قولون ِبلسنتهم ما ليس  يف قلوهبم. ويستوي ذلك  عند  هللا،  من الناسِّ يهناك كثرٌي  •

 إْن أسرُّوا أو جهروا. 

 اإلنسان
من جترَّد  من عواطفهِّ فليس إبنسان، وليس حيوااًن أيًضا، فللحيوانِّ عواطُف خاصةٌ   •

 بكل ِّ نوع، ال يتجرَُّد منها أبًدا.
ب، وخلقتك  من ء، وأنت  أصلك  من تراواخلضرُة من تربٍة وماُتبُّ اخلضرة  ومجاهلا،  •

 ماٍء مهني، فكيف ال ُتنُّ إليهما؟ 
 

 والكفر اإلميان
 

رحلتك  إىل اإلميانِّ والتوبةِّ رحلٌة ال تُنس ى، وعربٌة لك  ولآلخرين، فاثبْت على ذلك   •
 وال تنقضه، ولو ثبتت  ألفلحت.

اللتزام، وحبُه يطرُي بك  اإلميان، واخلوُف منه سبحانُه مبعُث اتوحيُد هللا تعاىل رأُس  •
 إىل اجلنان. 

 أنت أكثُر إميااًن، إذا كنت  ملء  قلبك  يقيًنا. •

أتيت زايدُة اإلميانِّ من الطاعةِّ املستمرة، ومن الزايدةِّ يف األعمالِّ الصاحلة، واملشاركةِّ يف  •
 إحياءِّ اجملتمعِّ اإلسالمي ِّ امللتزم.

 نك، ورفعًة عند ربك. إميااًن وتقوى، ازددت  بصريًة يف ديكلما ازددت   •
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 الثباُت على املبدأ يتطلَُّب إميااًن قوايًّ وإرادًة ُصلبة، وبدوهنما يكوُن املبدأُ يف الريح.  •

 اإلرادُة القويَُّة أتيت من اإلميانِّ القوي ِّ والثباتِّ على املبدأ. •
موافقتها للفطرة، والذي يعق ِّدها خيرُج هبا عن  أتيت سهولُة العقيدةِّ اإلسالميةِّ من  •

 مسارها.

عندما يبحُث املسلُم عن األدلةِّ اإلميانيةِّ ويتبحُر فيها، فال غبار  على عمله، فإنه يزداُد  •
 بذلك إميااًن واطمئنااًن، ويفيد هبا غريه. 

تُغمْض عينيك، وال آايُت هللا املبثوثُة يف األرضِّ ويف السماءِّ تناديك  لإلميان، فال  •
 ُتصمَّ أذنيك، وافتْح قلبك  للحق.

عن سر ِّ الشبابِّ عند بعضِّ الكبار، وال يسألون عن سر ِّ اإلميانِّ عندهم،  ونك  يسأل •
 الذي يزداُد حرارًة، ويتوهَُّج وال خيبو.

 إذا ابتهج  قلُبك  عند ذكرِّ هللا فأنت  مؤمن، فإذا انكمش  ففيه مرض. •
ذ  منك. إذا وهبك  هللا  •  نبض  إمياٍن يف قلبك، ومل ترعه، ضعف  عندك، أو ُأخِّ
 إلسالم  من غريِّ وعي ختلخل  إميانه. بع  امن ات •

ربَّ كارثٍة ال يشعُر هبا صاحُبها، عندما ُيصاُب يف قلبه، فيضعُف إميانه، وينقُص  •
 إخالصه. 

لع  عن نفسهِّ الذي ال يريُد أن يثبت  إميانه، ويبق ى على حرف، ينتظُر أيَّ شبهٍة ليخ •
 ثوب  اإلميان، وجيرف ُه تياُر الكفر.

 والكافُر يستجلُب غضبه.ُب رضا هللا،  املؤمُن يستجل  •
 إذا استوى عندك  احلالُل واحلرام، واملؤمُن والكافر، فال دين  لك. •
االنقالُب إىل الضد ِّ ثورٌة يف الفكرِّ والنفس، قد يكوُن خريًا وقد يكوُن شرًا، كملحٍد  •

 ومسلٍم ارتد. نسأُل هللا العافية  والثبات  على احلق.آمن، 
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 التجارب والعب 

 العربُة أتيت من الفكرة، فمن مل يفكْر مل يعترب. •

 بقراءتِّك  التاريخ  تستخلُص العرب، وتستفيُد التجارب، وتضيُف عقوالً إىل عقلك. •

 من جرَّب  استفاد، ومن أويت  بصريًة اعترب. •

أخطائهِّ ال يُقاُل له حصيف، ومن وقع  يف أخطاٍء ال يقُع فيها  من مل يتعلَّْم من  •
 اُل له عاقل.الصغاُر ال يُق

 

 الرتبية
 
السرُي على هدي الصاحلني طاقٌة جتد ُِّد إميانك يف قلبك، والتزاٌم جيدُد عهدك  بدينك،   •

 وهنٌج يكر ُِّس حرصك  على العملِّ الصاحل.

ك  قبل  أن ُُتسن  إىل  • الناس، فهذ ِّهبا وقو ِّمها لتكون  قادرًة على العطاءِّ أحسْن إىل نفسِّ
 احلقيقي.

 الشخصية، ما مل يكْن مفتعاًل، وهو عند شيوخِّ العلمِّ  دليُل توازٍن يفالسكينُة والوقارُ  •
لم.  دليُل أدٍب وتربية، وخزانُة علٍم وفضٍل وحِّ

 املعلمني.احلديُث عن تربيةِّ الطلبة، يكوُن بعد احلديثِّ عن تربيةِّ  •
ينبغي أن تشجع  تلميذك  إذا سبقك  إىل فضل، وأنت تؤجُر على ذلك ألنك دللتُه   •

 قِّ اخلري.على طر 

 الذي يريُد أن يتعلم  السباحة  ال يذهُب أول  أمرهِّ إىل البحر، بل يبدأ بنهٍر صغري. •
 

 التعاون على الب ِّ واإلحسان
 
 ظنَّه، إال يف ريبة، أو أمٍر حمظور. إذا طلب  منك أحٌد راجًيا، فال ختي ِّْب  •

 من سعى إليك فافتْح له ًببك، فال يُقص ُد إال كرمي. •

 خاه فلُيجب.م ن انداُه أ •
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 من  أراد  أن يساعد  أخاُه فال مينن. •

من سقاك  شربة  ماٍء وقت  احلاجةِّ فقد عمل  معك  أكرب  معروٍف ترجوه، ومن سقاك    •
 فكأنه أعطاك  الدنيا كلها. وأنت ختش ى املوت  من الظمأ، 

، والعملِّ التعاوُن اإلجيابُّ ال يكوُن بتبادلِّ املصاحلِّ وحدها، ولكْن ًبلتربعِّ هبا أيًضا •
 ألجلها، والبحثِّ عمَّن يستحقها.

 إذا أكلت  وشبعت، فتذكَّْر أن هناك من أيكُل وال يشبع، أو ال جيُد ما أيكُل ليشبع. •

 نفس ُه إىل حني، وكفالتُه حياٌة له ولك. قبلٌة على رأسِّ يتيٍم ُُتيي  •
 ه. ارتقِّ بنفسك  من شر كِّ األاننيةِّ وضيقها إىل ُصعدِّ العملِّ اخلريي ِّ وسعت •
حاوْل أن تسأل  نفسك  بني كل ِّ مدٍة وأخرى: ما الذي قدَّمتُه لإلسالم؟ ما الذي قدَّمتُه   •

 ألميت؟

والِّ إخوانهِّ املسلمني يف أحناءِّ العامل، االهتماُم ًبلشأنِّ العام ِّ أييت من اهتمامِّ املسلمِّ ِبح •
 فهو يفرُح لفرحهم، ويتأملُ ألملهم، ويتقدَُّم ملساعدهتم. 

والتأمُل ألملهم، والفرُح لفرحهم، دليُل إمياٍن عميق، وشعوٍر  نِّ املسلمني، االهتماُم بشأ •
 إسالميٍ  قوي .

مسع  مبأساةِّ إخوٍة له أتملَّ هلم  الفرُح عند املؤمنِّ ال يدوُم يف احلياةِّ الدنيا؛ ألنه كلما  •
 وتوجَّع، وال يراتُح حىت ينتصر  هلم، ولو ًبإلنفاق، أو ًبلدعاء. 

ع  عند هللا، إذا أُريد  هبا وجهُه سبحانه، أما عند الناسِّ  يف اخلريِّ لن تضي اجلهوُد املبذولةُ  •
 فتضيُع أحيااًن كثرية. 

ة، خرٌي لك  من أن تتعبَّد  وتفيد  أن تعامل  إخوانك  ِبخالٍق طيبة، أو تقضي  هلم حاج •
 نفسك  وحدها.

ن التعاون   إذا مل تكْن صاحب  أعماٍل ومشاريع  خريية، فأسهْم فيها مع آخرين، فإ •
 اجلماعيَّ خرٌي وبركة. 

أجواُء التنافسِّ يف األعمالِّ اخلرييةِّ موجودٌة عند نبالءِّ الرجال، وكرائمِّ النساء، وبيواتتِّ   •
 ف.العز ِّ والوجاهةِّ والشر 

 املسابقُة يف اخلرياتِّ دأُب الصاحلني، وحلبُة اجملتهدين، وميداُن الفائزين. •
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 ين عن الشر ِّ وأنت ال تدري. عندما تقوُم ِبعمالِّ اخلري، تكفُّ آخر  •

إذا أحسنت  فأكمْل إحسانك، فالقوُل يتبعُه العمل، والعمُل يتبعُه الرضى، والرضى ال   •
 تعاىل.يكوُن إال ًببتغاءِّ وجهِّ هللا  

 

 التفكري والتخطيط 
 

التــزْم جانــب  اهلــدوءِّ يف صــخبِّ احليــاة، ولــيكْن هــدوؤك  عــربًة وفكــرة، وعمــالً وتواصــالً مــع  •
 ه.اخلريِّ وأهل 

إذا اســودَّتِّ الــدنيا يف عينــك، فــال تــد ْع ســوادها يصــْل إىل قلبــك، حــىت تكــون  قــادرًا علــى  •
 احلكم.التمييز، ومسدًَّدا يف الرأي، ومصيًبا يف 

 متابعُة النظرِّ بدونِّ فكر، ال جتلُب لك  عربة. •
 تشتت اهتمامِّك  يبلبُل أفكارك  ويقل ُِّل إنتاجك.  •
ر، وال تسل ِّْم ِبمٍر من ء، وال تصد ِّْق خربًا من أولِّ عابال ُتكْم على صديقِّك  من أولِّ لقا •

 أولِّ جتربة، ولكْن ُتقَّْق وتثبَّْت حىت تتيقَّن.
 ته  أصبحت  مفكرًا.التفكرُي فن ، إذا أجد •

تغيرُي اجلو ِّ أو املكانِّ يؤث ُِّر على الفكر، فاإلنساُن استطالعي، يفكُر مبا يراُه من حولهِّ  •
 ويتأثُر به. 

ــتفادُة  • ــٌة إذا  االسـ ــنفُس ممكنـ ــدة، والـ ــُة أكيـ ــد ِّ ال اللعـــب، والرغبـ ــو اجلـ ــًة حنـ ــُة متجهـ كانـــت النيـ
ًما.  عازمة، والتدبرُي حمك 

وزايراُتك  ِبنواعها خمطَّطًا هلا، حىت ال تذهب  أوقاُتك  يف فراٍغ وما ال نفع  ليكْن تواصُلك   •
 فيه وال خري. 

 ، حىت تتأكد  أهنا انتهْت هنايًة طيبة.النيُة الطيبة، والبدايُة الطيبة، ُتتاُج إىل متابعة •
 اتعْب واحصل، فإذا مل ُتصْل على شيٍء فقد تعلمت  علًما، أو استفدت  خربة. •

هللا تعاىل جعل  لكل ِّ شيٍء سبًبا، فاتَّبعِّ األسباب  احملكمة  لتصل  إىل نتائج  متوقَّعٍة إْن إن  •
 شاء  هللا. 



21 
 

  عقٍل وحكمة.تبييُت الفكرةِّ والرتو ِّي يف تنفيذها، دليلُ  •

 الرتو ي يف القولِّ واحلكم، يدلُّ على رزانٍة يف العقلِّ وبُعدِّ نظر. •
مٍل أفضــل، ويفــتُح أمامــك  آفاقـًـا أوســع، والتفكــرُي الضــي ُِّق التفكــرُي الســليُم ينطلــُق بــك إىل عــا •

 يقز ُِّم انطالقاتِّك  وعالقاتِّك  مع الناس.

لتـزام، فيـه صـعوبٌة علـى الـنفس، والشـخُص التفكرُي اجلادُّ الذي يرتتُب عليه عمٌل وضـبٌط وا •
 ابُع التفكري  وينم ِّيه، ليرتقَّى إىل األفضلِّ دائًما.اجلادُّ يت

ُح ال ينتُج إال من إمياٍن صحيح، وكلُّ من مل يكْن على دينِّ اإلسالمِّ فال الفكُر الصحي •
 يكوُن فكرُه صحيًحا، إال إذا صادف  موافقته. 

، وال ختطيط  بدون  بدون عمل، وال جودة  بدون ختطيطال نشاط  بدون حركة، وال حركة   •
 فهٍم وتركيز. 

فـاملهم هـو: مـا اهلـدُف الـذي تريـده، وأيَّ ليس كافيًـا أن تسـري  خبطـواٍت اثبتـٍة حنـو اهلـدف،  •
 طريٍق تسلك؟

 من تفكَّر  بعواقبِّ األمور، مل يُقدِّْم على ما هو خطٌر أو جمهول. •

 حصـيف، ره، ومل حيسـْب حسـاب  عاقبتـه، فهـو غـريُ من شرع  يف أمٍر دون أن يتفكر  يف آاث •
 ومل يؤت  حكمًة فيه.

 وأكثـُر خـربة، فقـد تكـوُن خطـأ، وأتخـُذ اعرْض أفكارك  )اخلطرية( على من هو أعلـُم منـك   •
 بك  إىل طرٍق مظلمة!

ن تثـُق بـه، فاحلكمـُة والثقـُة  • ا، أو اطلـْب مسـاعدة  مـ  إذا استعص ى عليـك  أمـٌر فشـاوْر حكيمـً
 األعمال، وُتالن املشكالت.تسهالن 

 والراحة. النظاُم يعين: االهتمام، وترتيب األمور، والثقة، •
 والتعب. والقلق، والضياع، الالمباالة، والفوضى تعين:

انشــــغالك  ِبمــــوٍر مفاجئـــــة، جيــــُب أن ال يُنســـــيك  األمــــور  املهمــــة  الـــــيت كنــــت  عليهـــــا، وإال  •
 حاصرتك  املفاجآت!

 ، فيعاجلُ قبل  أن يتضخم.داًي، أو انفجارًا قريًباالرتاكُم يعين علة، أو ُت •
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 الثواب والعقاب
 

أنـت تعمــُل عمـالً مؤقتـًـا يف حلظـٍة أو أايٍم أو ســنوات، وهللا انظـْر إىل فضـلِّ هللا عليــك،  •
 يعطيك  عليه أجرًا خالًدا دائًما ال ينتهي وال ينقطع.

 مل.إذا مل تلو ِّْح ًبلعقاب، لن يستمرَّ األداُء احلسُن يف الع •

 أكثُر العقوًبتِّ أتيت فجأة، والناُس يف غفلة. •
 ولـــو علــــم   ،دموا علـــى الكفـــر واملعاصـــيلـــو علـــم  الكـــافرون مـــاذا ينتظـــرهم مـــن العــــذابِّ لنـــ  •

 املؤمنون ماذا ينتظرهم من الثوابِّ الزدادوا إميااًن وأعمااًل.

 

 جلدال واحلوار ا
 

لذي أمامك  أعلُم منك، وأنت إذا أجريت  حوارًا فالتزْم جانب  األدبِّ والتواضع، فإن ا  •
 فيد  به الناس. تريُد أن تتعلَّم  منه، أو ت

املعلومة، والثقُة ًبلنفس، جتعُلك  اثبًتا يف موقفك، شجاًعا يف تقدميها أو  التأكُد من  •
 مناقشتها.

 اخلالُف ال يعين الفرقة، إال إذا خالطُه نزاٌع وتشنُّج، فعند ذلك يكوُن فرقة.  •

فال خري  يف جداٍل ال يثمُر إميااًن ًبحلق، وال يف  فسامْح وال تعاند،  من جرَّك  إىل عنادٍ  •
 طل. عناٍد على ًب

انسحاُبك  من جوٍ  متلب ٍِّد ًبلشحناءِّ واجلدال، يبعُدك  عن اخلصام، ويرفُع قدرك،   •
 ويضُعك  فوق سفاسفِّ األمور.

 تربيُر األخطاءِّ واألعمالِّ الفاشلةِّ مبا ال يُقنع، دليُل فشٍل وجدل. •
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 اجلمال
 
حكيم، ومن الكلُّ حيبُّ اجلمال، ولكنهم يتفرقون عند حلظةِّ االفتتان، فمن عاقٍل  •

 عاطفيٍ  متسر ِّع.

، تبعُث البهجة  يف النفوس، ولكنها تفَن  وتضمحل، ومجاُل اجلنةِّ ًبق،  الزينُة مجيلة •
 فهنيًئا ألهلها، وأسًفا على أهلِّ الدنيا.

 زيٌف وخدعٌة تزوُل بعد حني. ال تلتفْت إىل مجاٍل مصنَّع، فإنه  •
 بالٌء ووًبء. اجلماُل مع العفَّةِّ كنٌز ورمز، ومع الفسقِّ  •

الوجوُه الضاحكُة املستبشرُة تزرُع األمل، وهي أمجُل من جنومِّ تتألأل يف مسائها، وأمجُل  •
 من احلدائقِّ والشجر، ومن الزهرِّ والثمر.

قض ى منها الوطر، فالنفُس تريد،  الزهُر والشجُر والثمر، ال ميلُّ منها النظر، وال يُ  •
 واحلبُّ يتجدَّد.

 املاء  والغذاء، وتعين الفيء  واألُنس، واجلمال  واحلنني.اخلضرُة تعين  •

اإلنساُن حيبُّ املطر  ألنه ماٌء لطيٌف رقيق، ومنظرُه مجيل، يبعُث على احلياةِّ والنماء،   •
 واإلنساُن حيبُّ احلياة  واملال.

 
 اجلنة والنار 

 
الشتاءِّ فتذكَّْر برد   الصيفِّ فتذكَّْر حرَّ انرِّ جهنَّم، وإذا أصابك  قرُّ ك  حرارةُ إذا لفحت •

 زمهريرِّ جهنَّم. 

 رْحٌة نرجوها، وعذاٌب نتَّقيه: اجلنُة والنار.  •
أصحاُب اجلنةِّ هم األتقياُء املخلصون الصادقون، وأصحاُب النارِّ هم الكاذبون   •

 املفرتون.

أيها  حلًا، والناُر تشتاُق إليك  من، فازد ْد إميااًن وعماًل صااجلنُة تشتاُق إليك  أيها املؤ  •
 الكافر، فدعِّ الكفر  وآمن.
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 اجلهاد واجملاهدون 

 
الكتاُب لك  أيها العامل، والسالُح لك  أيها اجملاهد، واحلننُي إليك  أيها الوطن، واللقاُء  •

 يف اجلنةِّ أيها الشهيد. 

حلربِّ جيُج يف معاهدِّ العلمِّ ال ينفع. بيئُة ااهلدوُء يف ساحاتِّ احلربِّ ال ينفع، والض •
 السلمِّ متنافراتن. وبيئُة 

 إذا اغربَّْت قدماك  يف سبيلِّ هللا، فهما أفضُل من أايدي كثرٍي ممن ال يفكُر ًبجلهاد. •
 ك  غاليٌة عند هللا أيها املسلم، إذا بعتُه أعطاك  هبا اجلنة، خالًدا فيها.روحُ  •

أعدائنا،  منا، وينصران على ، ومنه نرجو أن يثب ِّت  أقدايف سبيلِّ هللا نبذُل أرواحنا •
 وحيفظ  أعراضنا، وميك ِّننا يف أرضنا. 

طلقٌة واحدٌة ُُتيُل جسمك  كلَُّه إىل بركاٍن من الشعورِّ ًبخلوف، لكن هذا جزٌء صغرٌي  •
 من منظومةِّ الرعبِّ واهللعِّ يف احلروب.

 إذا خاف  القائُد العسكريُّ ُهزم. •

 للقيادة.رِّ من جديد، فال تصلُح ختط ِّْط لالنتصاإذا ُهزمت  ومل  •
 م ن ُخدع  يف احلربِّ خ سر، فالبدَّ من مستشارين  عسكريني، وخرباء  حاذقني. •

الرْحُة يف القتالِّ ال يؤاتُه إال قائٌد عظيٌم خيش ى هللا، مثُل صالحِّ الدينِّ األيوب رْحُه   •
 هللا، وقد أخذ  شهرًة عظيمًة هبذا حىت عند أعدائه. 

 االنتصار.املعنوايُت القويُة تعين اإلصرار  على  •
 قهُر العدو ِّ ال يكوُن إال مبواصلةِّ اجلهاد. •

عدوُّك  إذا مل تردعُه قطع  عليك طريقك، وهنب  أموالك، وقتل  أوالدك، وإذا أجَّلت   •
 حربُه قوي  فغلبك.

 اهلدنُة بعد اهلدنة، تعين التأجيل  بعد التأجيل، ولكل ِّ أجٍل هناية.  •
أمريكا وروسيا، ألهنم ال يريدون أن يسود  اإلسالم،  الغربِّ على اإلسالم، ومعه  بُ حر  •

 بل يريدون أن تبق ى السيادُة هلم. 
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مواسُم الفرحِّ احلقيقيُة هي األوقاُت اليت يُنتص ُر فيها على الكفرِّ والشركِّ وأهله، وعلى  •
 الظلمِّ والفسادِّ وأعوانه.

ــونة" أخــــــالقِّ بعــــــضِّ اجمل • ــغٍل عــــــن فـنـــــ ال تنــــــزعْج مــــــن "خشــــ ــإهنم يف شــــ ونِّ اهــــــدين، فــــ
 "اإلتيكيت". 

ا يف عل ِّيني راضية، وأخرى مغضوٌب عليها   • يف احلروب، أرواٌح ت صعُد طاهرًة إىل رهب ِّ
 تنزُل إىل أسفل.

املسجُد األقصى أسري، وال يهنأ املسلمون حىت حير ِّروُه من اليهودِّ الغاصبني، وال سبيل    •
 إال ًبجلهادِّ والقوة.  بالدِّ وسائرِّ ال إىل ُتريرهِّ مع القدسِّ 

 اجلريُح يف احلربِّ حباجٍة إىل متريض، ومال، وأُنس. ويُكر ُم مبا يليُق به وبروحهِّ الفدائية.   •
 

 احلب  
 

الذي حيبُّ شيًئا ويشتاُق إليه ال يتأخُر عنه، بل حيضُر قبل  حلولِّ موعدهِّ فرًحا به،   •
 كما حضر  موسى إىل لقاءِّ ربهِّ قبل  موعده! 

 ال حيبُّ هللا، وال تكرْه ما حيبُّه، فيكرهك.ما  ال ُتبَّ  •
 احلبُّ عن بُعٍد سهٌل وكثري، واحملكُّ أن يكون  عن معاشرٍة وقرب. •

 م ن مال  إىل الناس، مالوا إليه. •

إذا ازداد  تعلقك  ِبمٍر فاعرْف عيوبه، واعلْم أنك  مفارقه، فعاجْل نفسك  مبا يوافُق  •
ًة   مفارقته. عند ذلك، حىت ال جتد  رهًقا وشدَّ

اجلنوُن ليس يف العقلِّ فقط، بل يصيُب القلب  أيًضا، عندما يطغ ى عليه حبُّ أمٍر  •
 .  ما، فال ميي ُِّز بني ما نفع  وما أضر 

راك، وال تنفُع إال للشعرِّ والزفرات،  • رياك، فأنت يف قفٍص بال حِّ إذا كانت ُسليمى هج ِّ
 فأنت وذاك.

أن الرجل  إذا أحبها ذلَّ هلا ومسح  بنفسهِّ كثر، إال عاطفيًة أعلى الرغمِّ من كونِّ املرأةِّ  •
 األرض!
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 احلسنات والسيئات

 
 حسناتك  جاريٌة ما دمت  صائًما، فإذا أفطرت  فبحسبِّ أحوالك. •

 عملك. يفرصيُدك  من احلسناتِّ مرهوٌن إبخالصِّك   •
يف يومِّ  أْحااًل من احلسناتِّ سلُة غذاٍء إىل فقري، أو سلُة كتٍب إىل طالبِّ علم، تكوُن  •

 احلساب.

 العاقُل يزيُد من فرصِّ خرياتهِّ وحسناته، ومن نقص  منها فهو يف خطرِّ التدين •
 واحلرمان.

كْن صائد  حسناٍت ماهرًا، جتمُع كثريًا منها يف أوقاٍت قليلة وِبعماٍل يسرية، لتحظى  •
 بدرجاٍت عليا يف اجلنة. 

وكه، وانطالقًا  لبه، واستقامًة يف سل ض ُه هللا نورًا يف قمن جتنَّب  السيئاتِّ والفواحش، عوَّ  •
 يف طاعته. 

ارتفاُع ضغطِّ القلبِّ خطر، وكذلك نزوله. وارتفاُع درجةِّ السيئاتِّ خطٌر أيًضا،  •
 وكذلك تدين مستوى احلسنات.

ر، وليزدِّ املثابر، فإنه ال يدري   • ما أفلح  من غلبْت سيئاتُه حسناته، فليجهدِّ املقص ِّ
 درجته. 

نفسهِّ فلتْت منه، ومل تفر ِّْق بني ذنٍب ائر، من مل يكبْح مجاح  الصغائُر جترُّ إىل الكب •
 صغرٍي وآخر  كبري! 

خيرُج منها ساملـًا من من دخل  يف الشبهات، أوقع  نفس ُه يف املشكالت، ال يعرُف هل  •
 اآلفات، أم متلب ًِّسا ًبلسيئات.
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 احلق والباطل 
 

أي ِّ مصـدٍر كـان، فكيـف إذا كـان مصـدرُه  لقد علَّمنا اإلسالُم أن نلني  للحق ِّ ونتقبـَّلـ ُه مـن •
 !اإلسالمِّ نفسه؟

ُب  • إليهـــا إكرامـــك  لنفســـك  عنـــدما تســـل ِّكها احلـــق ، وتتعـــُب ًبلبحـــثِّ هلـــا عـــن احلـــق ، وُتبـــ ِّ
.  احلق ، وتنو ِّرها ًبحلق 

كْن مشدوًدا دائًما إىل ركٍن ركني، فإذا حدث  أمٌر انطلقت  من ذلك الركنِّ القوي ،   •
 وة  والثقة  ًبلنفس، وال يكوُن إال احلق.الذي جيلُب لك  الق

يُعر ُف فضُلك  يف االنتصارِّ للحق، ولو كان ذلك على نفسك، أو على أهلِّك   •
 وأصدقائك  وأحبابك. 

 إذا قذفت  كلمة  حق، فقد أنرت  طريًقا، وأفحمت  خماصًما، ومهَّدت  ملن يريُد اإلميان.  •
 ا فقد جهل، وفاتتُه أشياء.م ن جاءُه نوٌر فليفتْح له عينيه، وم ن أغمضهم •

 من ظهر  له احلقُّ ومل يؤمْن به فهو خاسر، ومن هن ى عنه أو حاربُه فهو أكثُر خسرااًن.  •
 عليك  أن يُريك  احلقَّ حًقا ويرزقك  اتباعه. من فضلِّ هللا  •

 على أن يسلك  الطرق  السليمة  املؤدية  إليه.  إليه،من طلب  احلقَّ اهتدى  •
  إليه وقوَّاك  عليه.  وأحببته، هداك  هللا إذا عزمت  على احلق ِّ  •
 سبيُلك  إىل احلق ِّ بنبذِّ التعصبِّ والتقليد. •

ًبملخاطرِّ ملن مل ينوِّ اإلذعان  للحق ِّ إذا تبنيَّ  له، وهي سهلٌة  الرحلُة إىل احلق ِّ حمفوفٌة  •
 ميسورٌة ملن حبث  عن ذلك بنيٍة طيبة، وستكوُن رحلتُه قصرية.

 ليها كان من أهلِّ العزم.مصاعب، فإذا تغلَّب  ع من طلب  احلقَّ صادفتهُ  •

 إذا صعب  عليك  قوُل احلق، فاسكْت على األقل ، وال تكذب. •
لحق ِّ أمٌر مقدٌَّس عند املسلم، وكأنه مكتوٌب على جبينه، أو قالدٌة يف عنقه، االنتصاُر ل •

 ال ينفكُّ عن ذلك. فاهلل هو احلق، ودينُه احلق، ويدعو إىل احلق..
  على احلق ِّ فقد انتصرت  له.ت  أخاك  إذا أعن •
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هلك، ال تكتمِّ احلقَّ ولو كلَّمت  به حجرًا، أو أوحيت  به إىل ظل ِّك، أو مهست  به أل •
 فاحلقُّ مقدٌَّس عند املسلم، وتبليغُه من أجل ِّ مهم اته. 

 من منعك  من قولِّ احلق، فقلُه لغريِّك  حىت ينشر ُه بلسانه.  •

 
×××      ×××      ××× 

 
 ُة بني احلق ِّ والباطلِّ ال تنتهي إال ًبنتهاءِّ الدنيا. عركامل •

حلْ ق ِّ  اهلدف  وتُبطُل مفعوله:حمُق الباطلِّ بسهامِّ احلق، كالقذيفةِّ اليت تدكُّ  • }ب ْل نـ ْقذُِّف ًبِّ
 .{ع ل ى اْلب اطِّلِّ فـ ي ْدم ُغُه ف إِّذ ا ُهو  ز اهِّقٌ 

الباطُل وانتشر، واحنرف  الناس،   املؤوا الشوارع  والساحاتِّ والنوادي ًبحلق ، فقد كثر   •
 م أيها املسلمون.وعندكم احلقُّ وحد ك

 يكوُن الباطُل منتشرًا، وهو واجٌب وفضيلٌة يف كل ِّ األحوال.قبوُل احلق ِّ شجاعٌة عندما  •

 إذا تربأت  من اهلو ى فأحكِّْم قصدك، وبرهْن على ذلك ًبت ِّباعِّ احلق.  •
 باطل. يعوُد إىل الصواب، وال يتماد ى يف القد ينحرُف املسلُم وخيطئ، واملسلُم احلقُّ  •
احلق ، ومل يتمادوا يف الباطلِّ كما يفعُل أهُل إذا تذكَّر  أولو األلبابِّ خشعوا ورجعوا إىل  •

 العنادِّ وأولو العقولِّ اخلفيفة.

 هذا عصُر الباطلِّ أكثر  مما هو عصُر احلق ، ونشُر احلق ِّ واجٌب على كل ِّ قادٍر عليه. •

 ليس من مصلحةِّ أحد، وخاصًة الشخص  العادي ، الذي قد يتوُه  ق ِّ ًبلباطلِّ اختالُط احل •
 صلح، وأيهما يتَّبع! وال يعرُف أيهما األ 

 فليعلْم أن الشيطان  ماسٌك خبناقه. من مسع  حًقا، وشعر  ًبنقباٍض يف نفسه، •

ُل  الرجوُع إىل احلق ِّ وإعالنُه صعٌب على املعاند، سهٌل على الذي يبغي احلقَّ ويعم •
 ألجله.

 اختبار. الرحلُة إىل الصوابِّ شاقَّة، والرحلُة إىل اخلطأ سهلة، واألمُر كلُه  •
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يريدون أن يطمسوا احلقَّ ليسود  الباطل، ونوُر هللا ال يُطفأ، وهو احلق، ويقوُل احلق،  •
 وكتابُه قائٌم بني الناسِّ ًبحلق.

 بعدهم عن احلق،  مراتُب الضعفِّ عند البشر، والسوُء الذي يتقلَّبون فيه، بسببِّ  •
 وعصياهنم ربَّ اخل لق.

 ألن اإلسالم  حقٌّ كله.  ،كلُّ ما خالف  اإلسالماالحنراُف أكرُب مصدٍر للباطل، وهو   •

 م ن سار  يف ظالٍم تعثَـّر  واحنرف، وسقط  يف حفرٍة أو ُحف ر، قد ال ير ى النور  بعدها! •
 قيَُّد الدعاة.كثُر الباطُل عندما يُ ي   •

 هبا، ومن ركع  للباطلِّ ذلَّْت نفسُه وهانت. قة  ُغلَّ عنقهُ م ن جانب  احلقي •
 أصبعيهِّ يف أذنيه لئال يسمع  احلق، من املؤكدِّ أنه يكوُن بوقًا للباطل.الذي يضُع  •
 إذا ابتعدت  عن احلق ، فإن شيطااًن يتقدَّمك. •
 من دافع  عن شخٍص وهو يعلُم أنه على خطأ؛ ألنه من أهلهِّ أو من قومه، أو ملصلحةٍ  •

 له يف ذلك، فهو مثلُه على خطيئته، جبرمهِّ وإمثه. 
 

 احلقوق 
 

 حقوُق اآلخرين عليك  أن تنصحهم، وأن تدعو هم إىل احلق، وأال  تؤذي هم. أوُل  •

من مل ينْل مطلوب ُه سع ى إليه جبهده، فاإلنساُن متشب ٌِّث حبق ِّه، شحيٌح به، ال يتنازُل عنه   •
 بسهولة. 

 
 احلالل واحلرام

 

ا فاصـرْف قلبـك  عنـه عن احلرامِّ  اصرْف وجهك   • وقـل:  ،وال تنظْر إليه، فإذا كنت  ُمكر هـً
 اللهم إين أُنكُر هذا وال أرضاه.

إذا عافْت نفُسك  أمرًا غري  حمرَّم فد عُه برفق، وال تنف ِّرِّ الناس  منه، فإن هناك من حيبُّ  •
.  ما ال ُتب 
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 هو الذي يُبعدك  عنه. املسافُة بينك  وبني احلرامِّ قريبة، وإميانك  القويُّ  •

ملياراتِّ البشرِّ الذين عليها، فلماذا أيكلون احلرام  احلالُل كثرٌي يف األرض، ويكفي  •
 وفيه ضرٌر حمقَّق؟ إنه إغراُء الشيطانِّ وطاعته. 

 لئْن تبتلع  مجرًا، خرٌي لك  من أن أتكل  لقمًة من فائدٍة تسمَّى رًب. •
 مٍل ًبلٍغ يف اآلخرة. م ن تلذَّذ  ًبحلرامِّ يف الدنيا، عوقب  ِب •

احلرام، فقد أكل  مُسًّا ينهُش جسمه، ونريااًن تسعُر به وأتيت على من مأل بطن ُه من  •
 قلبه.

الزايرُة أو السهرُة السعيدُة هي اليت ال يكوُن فيها حمرَّمات، لئال جتلب  غضب  هللا   •
 ومقته، وأيُّ سعادٍة لإلنسانِّ إذا أغضب  ربه؟

 

 احلياة واملوت 
 

 ها.فيهللا بصريتك، بدت لك  احلياُة على حقيقتها، وعرفت  النافع  والضارَّ  وَّر  إذا ن •

ــنافها، وأشـــكاهلا، وطبائعهـــا، وســـلوكها. } • ا روعـــُة احليـــاةِّ يف آالءِّ هللا، هبيئتهـــا، وأصـ ا مـــ  ــ  ر بَـّنـ
طِّاًل  ا ًب   ...{.خ ل ْقت  ه ذ 

امــة واألكثــر، طــة، وهــي العوغريهــا خمتل جامعــُة احليــاة فيهــا كليــاُت أفــراح وكليــاُت أحــزان،  •
 وتقبل يف معاهدها وكلياهتا كلَّ ذي روح.

ك  يف ســلَّمِّ حياتــِّك  أمــٌر طبيعــي؛ ألنــه يتعلــُق ًبختبــاراٍت ختوضــها، ولــه  • ارتفاعــُك  واافاضــُ
 ارتباط مبن حولك.

 الستمراُر يف احلياة، يعين االستمرار  يف التفكري، ويف العملِّ والتعامل.ا •
ــاة لســـ إذا كرهـــت   • ــارض، ف احليـ ــت  بٍب عـ ــا كرهـ ْت ملـ ــَّ ــو ُحلـ ــكلة، لـ ــدك  مشـ ــين أن عنـ ــذا يعـ هـ

 احلياة.
هنــاك رســوٌم تــدفعها للمشــاركةِّ يف احليــاة، منهــا التحمــل، يعــين صــربًا وزايدة، حــىت تســتطيع   •

 أن تستمرَّ يف احلياة.

 جوانُب احلياة.غريك  يشق ى وأنت  هتنأ، جيُب أن تشق ى أيًضا ليهنأ  غريك. وهكذا تكتمُل  •
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 طفُل دائُب احلركةِّ ألنه مقبٌل على احلياة، والشيُخ تقلُّ حركتُه ألنه مقبٌل على املوت.لا •
موُت الصديقِّ يهـدُّ األركـان، فهـو دليـٌل علـى مـوٍت قريـٍب لألصـحابِّ واألقـران، بـل رسـالٌة  •

 إىل كل ِّ إنسان.

، وســتحيا  الــدواُم هلل وحــده، أمــا أنــت  أيهــا اإلنســان، فســتموُت كمــا يــذبُل النبــاُت وميــوت  •
 كما حييا.

ا أيهـــا النـــاظُر إليهـــا، وكأهنـــا تقـــول: عـــن  • ا، فإهنـــا تناديـــك  أيضـــً إذا كانـــت اجلنـــازُة ُتمـــُل ميتـــً
 قريب... على آلٍة حدًبء..

ومـا كـان  مـا كـان مـن مـاٍل فللورثـة،كـلُّ شـيٍء عنـدك  أمانـة، ستسـل ِّمُه يف يـوٍم مـن األايم، ف •
 من جسٍد فللرتاب.

 ا، بل ترى عملك  وحده.إلنساُن لن ترى فيه أحدً يأيت عليك  يوٌم أيها اس •
 

 احلذراخلداع و 
 

هناك من ينصحك  بقصدِّ الكيدِّ لك، فكْن فطًنا، وانظر بعيًدا لتعرف  ما وراء    •
 الكالم. 

من أراد  بك  سوًءا فال تقل: ليفعْل ما يشاء، فإن هناك من األشرارِّ من جيرُّ الناس  إىل  •
  حذرًا! احملاكمِّ بدونِّ أي ِّ ذنب، فكنْ 

خلفُه فقط فوجئ  مبا مل يتوقْع من من نظر  أمامُه فقط طُعن  من اخللف، ومن نظر   •
 األمام!

 من كلَّمت ُه فلم جُيبك  فاحذره.  •

، أو وش ى ِبحد، أو أراد  أن   • من مهس  يف أذنِّك  فزِّْن ما قال، فلعلُه نصحك  يف السر 
 يوقعك.

ويظنُّ أنه سريتوي ولو قلياًل،   ،ه سراب العجُب ممن جيري وراء  السرابِّ وهو يعلُم أن •
 طشاً.ُه يزداُد عولكن
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ال تُلهينَّك  لعبٌة عن الدين، وال يكوننَّ لعُبك  ًبلدين، فإنك  يف اأُلوىل  غافل، ويف  •
 األخر ى مستهزئ.

ليس كلُّ سائقِّ أجرٍة سائًقا فقط، وال كلُّ خادٍم يف الفندقِّ خادًما فقط، وال كلُّ  •
 حارًسا فقط.حارٍس يف السوقِّ 

 املشي يف طريٍق يُفضي إىل جمهول.رجوُعك  إىل مركزِّ االنطالق، خرٌي من  •

إذا ساورك  أمٌر فقد يكوُن ظنًّا أو خاطرًا، فأما الظنُّ فيُتحقَُّق منه، وأما اخلاطُر فهو   •
ُ أمرُه بعد حني.  مثله، وقد ال يثبت، فيتبنيَّ

ه، وينبغي أن يقف  هذا االنبهاُر ولو  االنبهاُر ًبلشيءِّ قد يُفقُِّد صحة  احلكمِّ علي •
 أيخذ  العقُل دوره، ويصدر  احلكُم دون أتثٍر خارجي. حىت مؤقًتا، 

 الربيُق خُيفي وراءُه سرًّا، ستنجلي حقيقتُه بعد حني، فال خيدعنَّك  برقُه وحمله.  •
رضِّ  ال تغرتَّ ًبللونِّ يف كل ِّ مرة، فقد يكوُن تغريُه صادقًا، كما يف حالِّ الصحةِّ وامل  •

 خلوفِّ والتخف ِّي عند حيواانت.لدى اإلنسان، وقد يكوُن كاذًًب، كما يف حالِّ ا

احلجُر األملُس مجيل، لكنُه ال مُيسُك ماء، وال يُنبُت مثرًا، ومتلُّ منظرُه بعد حني، فال   •
 خري  فيه. 

لن تعرف  الشخص  من كالمهِّ املعسول، وبسمتهِّ العريضة، ولبسهِّ الرباق، فقد خُيفي  •
 ذه املظاهرِّ ما ال يريُد أن تعرفُه عنه. ُتت ه

 انغماُسك  يف اجملتمعِّ دون إدراكِّ ما حولك  جيعُلك  أن تذوب  فيه.  •

اهلروُب من الواقعِّ ليس من مصلحتنا، فإن أعداءان جاهزون مللءِّ الفراغ، واالنقضاضِّ   •
 على مواقعنا، وما نرتكُه من فراغ.

إذا مل تكْن بسمُتك  من قلبِّك  فهي إذا مل يكن عقلك  من عندك  فأنت مستأج ر، و  •
 ٌة عليك.مردود

الشخُص الغامُض قد جيلُب النظر، ولكنه ال جيلُب الثقة، وال احملبة، بل يتوجَُّس  •
 منه.. 
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املواقُف احلقيقيُة يفتقدها كثرٌي من الناس، وما تراُه من تصرفاتِّ بعضهم يشوهبا كثرٌي  •
 من املصاحلِّ الذاتيةِّ والضغوطِّ اخلارجية. 

 وقلبِّ احلقائق.ُر فتنة، وهو قائٌم على اخلداعِّ سحال •
 الناُر عدوُّ اإلنسان، فتجنَّبها، وجن ِّبها الصغار، وال تلعْب هبا، فال يؤمتُن عليها.  •

• . ، واالقرتاُب منها يعين االقرتاب  من العدو   الناُر عدو 
 

 اخلري والشر
 

شرٌّ ، وال ينهاك  إال عم ا فيه إن هللا ال أيمرك  إال مبا يف خرٌي وفائدٌة وعاقبتُه حممودة  •
 وفساٌد وعاقبتُه مذمومة.

 من متَنَّ خريًا انله، ومن متَنَّ شرًّا انله. وهذا جمرَّب. •
 ابدأ خبري، وادُع هللا أن يتمَُّه خبرٍي كما بدأته، ويبارك  فيه. •

دمت  خبري، إذا كانت نيتك  خريًا، وعملك  خريًا، وتوجهك  حنو اخلري، وصحبتك  مع  •
  اخلري.  أهلِّ 

ريِّ يكوُن من نفٍس مؤمنٍة طيبة، أما صاحُب الشر ِّ فلينتظْر سوًءا، فإن  االستبشاُر ًبخل •
.  الشرَّ ال يفر ُِّخ إال الشر 

من قطع  طريقك  إىل اخلريِّ فقد أساء  إليك  وآذاك، ومن قطع  طريقك  إىل الشر ِّ فقد  •
 أحسن  إليك  وأفادك.

  تعرف  خريًا تتبعه. أْن تعرف  شرًّا تتقيه، خرٌي من أنْ  •

 هتتمَّ مبا ال خري  فيه، وال تتعلمه، وال تتعرَّفِّ الشرَّ إال لتحذره.ال  •
كلما أكثرت  من اخلريِّ ازددت  خريًا، وكلما أكثرت  من الشر ِّ ازددت  شرًّا، وإذا  •

 خلطت  بينهما كنت  على خطر، ال تدري إىل عاقبةِّ أيهما تصري.

، فقد يغضُب هللاُ  • ، وابدأ خبري، فإن من بدأ خبرٍي  عليك  ويُتمُّ أمرك  إىلال تبدأ بشر   شر 
 وأخلص  فيه، أعانُه هللاُ وأهناُه على خري. 
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من كسب  خريًا فلنفسهِّ كسبها ووضعها يف خزينته، ومن كسب  شرًا فلنفسهِّ كسبها   •
 ووضعها يف خزينته.. وعندما يفتُح خزينت ُه غًدا جيُد ما خزن ُه لنفسه!

 الشرُّ إىل نفسك.ذ  ب  اخلري، نف  إذا سددت  ًب •
، يستبعُد أن يُنتج  اخلري، إال إذا ندم  وأقلع. •  من ارتو ى من الشر 
• . ، ومن كل ِّ ذي شر   استجْر ًبهلل من كل ِّ شر 

 

 الدعوة 
 

الدعوُة ًبحلسَن تعين احلكمة  يف القولِّ والعمل، واهلدوء  يف النقاش، واحلِّلم  يف األخذِّ  •
 واللجاجة.  والرد ، وعدم  اخلصومةِّ 

 [.24{ ]سورة األنبياء: ب ْل أ ْكثـ رُُهْم ال  يـ ْعل ُمون  احلْ قَّ فـ ُهم مُّْعرُِّضون  قوله تعاىل: } •
 ولذلك مهمُة الدعاةِّ مستمرٌة ال تنتهي، لبيان احلق ِّ للناس. 

اجعْل أوقاتك  مع ضيوفِّك  وأصدقائك  ميدااًن للدعوةِّ واإلصالح، وجتربًة لالنطالقِّ   •
 أكثُر وأوسع.إىل ما هو 

م إىل احلق، وتبصري هم ًبحلاللِّ واحلرام، حىت ال يؤول   • الرْحُة ًبلناسِّ تعين أواًل دعوهت 
 أمُرهم إىل العذاب.

إذا أردت  أن تبل ِّغ  أمرًا من دينك، فلتكْن متأكًدا من املعلومة، ولُتحسْن تبليغها، وال  •
 يرتتْب عليها خالف، حىت ال تقع  يف حمذورِّ الفرقة.

، فافتْح آفاقًا جديدًة يف ثقافته.  إذا •  أردت  أن جتلب  اهتمام  املدعو 
 أصعُب شيٍء على الداعيةِّ أن يتكلم  عن األشياءِّ املرَّةِّ ِبسلوٍب مجيل. •

   

 الدنيا واآلخرة 
 
ُه مــن الــدنيا ومل ومل يــنس  نصــيب   ى اآلخــرة  وعــرف  أنــه صــائٌر إليهــا،رحــم  هللا امــرًءا ابتغــ   •

 يركْن إليها.
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ظاهر  الدنيا غفل  عن اآلخرة، أما من عرف  حقيقتها، وأهنا لالمتحان،   م  عل من  •
 وإىل زوال، فيكوُن عارفًا هبا وًبآلخرة. 

الذي يريُد أن يشبع  من الدنيا تكوُن مهتُه انقصًة يف اآلخرة، أو معدومة، وطالُب  •
 الدنيا ال يشبُع منها، بل يطلُب املزيد  دائًما. 

عرُف أنه ميوت فيها، وكيف ال يرغُب يف اآلخرةِّ من ي منكيف يركُن إىل الدنيا  •
 يعرُف أنه ال ميوُت فيها؟ 

من آثر  احلياة  الدنيا على اآلخرة، فقد فضَّل  الفاين على الباقي، وآثر  اهلالك  على  •
 النجاة. 

خف ِّْف روابطك  ًبلدنيا حىت ال يبق ى قلبك  معلًقا هبا، ولئال تركن  إليها، وإنك   •
 ت  أو كرهت.ببأح ملفارقها، 

التقلُل من الدنيا يقر ُِّب املسلم  من اآلخرةِّ أكثر، فهو خيف ُِّف عنه التزاماٍت دنيويًة   •
 كبَّل  هبا نفس ُه وهو يف غًَن عنها. 

 من كان مهُُّه الدنيا اغتم ، ومن كان مهُُّه اآلخرة  تنوَّر.  •
ضها،  ا، أو ببعممتحٌن هبالدنيا سهلٌة بدون تكاليف  وأعماٍل وأمراض، ولكْن كلٌّ  •

 فال بدَّ من املنغ ِّصاتِّ واالمتحاانتِّ لتظهر  حقيقُة الشخص.

مجاُل الدنيا يف مجالِّ النفس، وهباؤها يف املزاجِّ البهي ، وصفاؤها يف نقاءِّ الضمري،   •
 ونبضها يف احلياةِّ حبر ية. 

ا  وإذ أهلِّ الدنيا. إذا كنت  تراتُح يف السوقِّ واملقه ى أكثر  من املسجد، فأنت  من  •
 نت  تراتُح يف املسجدِّ أكثر  منهما، فأنت  من أهلِّ اآلخرة.ك

لن تنال  كلَّ ما ترغُب يف هذه الدنيا، وسوف تناُل كلَّ ما تريُد وزايدًة يف اآلخرة،   •
 إذا كنت  من أهلِّ اإلميانِّ والصالحِّ والتقوى.

أو قبله،   انقصة؛ ألهنا تنتهي مبوتهِّ من استكمل  حظَُّه يف الدنيا فقد بلغ  أهدافًا  •
 اآلخرة، كان من أهلِّ اخللودِّ يف النعمِّ العظيمةِّ اليت ال تنقطع. ومن كان مهُُّه 

من أراد  هللا به خريًا جعل  مهنت ُه عواًن له على آخرته، ومن أراد  هللا به شرًّا جعل   •
 مهنت ُه سبًبا لغفلتهِّ عن اآلخرة.
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 ن الطبيعي أن تكون  درجتك  نيا، غافاًل عن اآلخرة، فمإذا كنت  عارفًا بشؤونِّ الد •
 مرفوعًة يف الدنيا، منحطًة يف اآلخرة.

من اغرتَّ ًبلدنيا فقد جعل الظلَّ أصاًل، ومن غفل  عن اآلخرةِّ فقد جعل  األصل   •
 ظالًّ. 

يف النفسِّ طاقٌة إميانيٌة قوية، ولكن شهواتِّ الدنيا تقيَّدها، حبسبِّ ميلِّ صاحبها   •
 إليها. 

ُر ماثالً  •  يف ظروفِّ احلياة، فإنك ميت،  بني انظريك  وأنت تتقلبُ ليكنِّ اليوُم اآلخِّ
 ومبع ث، وحماس ب.

يهِّ  • ْرُء مِّْن أ خِّ ب تِّهِّ و ب نِّيهِّ{ .  و أُم ِّهِّ و أ بِّيهِّ  .  }يـ ْوم  ي فِّرُّ اْلم   و ص احِّ
أو يكبُّ يفرُّ منهم خوفًا من أن يطالبوُه حبقوقهم عليه، فيأخذون من حسناته، 

 عليه من سيئاهتم. 
 

 عاء والد  الذكر
 

 ذكُر هللا تعاىل: توحيده، وتسبيحه، وتعظيمه، ومتجيده، وشكره، واستغفاره. •

 ذكُر هللا تعاىل حيب ُِّب إليك  طاعته، ويقر ُِّبك  من رضاه، وميه ُِّد لك  جنَّته. •
ذكـــر ُه ســـبحانُه جيلـــُب لـــك إذا مل تكــْن قـــادرًا علـــى أن تتصـــدَّق، فـــأكثْر مـــن ذكــرِّ هللا، فـــإن  •

 مثل  الصدقةِّ أو أكثر.حسناٍت كثرية، 
األرُض ُتيا ًبملطر، وقلُبك  العطشـاُن حييـا بـذكرِّ هللا، فـاملطُر رْحـٌة لـألرض، وذكـُر هللا رْحـٌة  •

 لك  ولقلبك.

 ال تستقلَّ تسبيحًة أو ُتميدة، فإن هللا يقبُل منك  القليل، ويعطيك  عليه الكثري. •
 ُة هي اليت ال يُذكُر فيها اسُم هللا.البيوُت اخلرب •

[، فـإايك  142: النسـاء]سورة  ال  ي ْذُكُرون  اّلل   إِّالَّ ق لِّياًل{ف  هللا تعاىل املنافقني ِبهنم }صو  •
 أن تكون  كذلك.

الذي حيوُل بينك  وبني ذكرِّ هللا: شيطان، أو شهوة، أو مال، أو عادٌة قبيحٌة الزمتـك، أو  •
ك  ال قدرة  لك  على دفعها حااًل.آفٌة غلبْت على   نفسِّ
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هي عن ذكرِّ هللاِّ تعاىل: اللهو، والشهوة، والتجارة. وأكثُر ما يُعنُي على ذكرِّ هللا ما يُل أكثُر  •
 حبُُّه وطاعته.

ا فيهــا: ال إلــه إال  • مجلــٌة واحــدٌة ُُتيــي نفســك، وتطمــئُن قلبــك، إذا قلتهــا مؤمنــًا هبــا، متعمقــً
 هللا.

سي عشًرا، أدركته   عشًرا، وحي   صبح  ي   علي  حي  ى ن صل  م  " •  ".القيامة شفاعيت يوم   مي 
 . (6357رواه الطرباين )صحيح اجلامع  حديث حسن

 ما ختلق.عدد  ، و ما خلقت   حممد، عدد   وعلى آلِّ  على حممدٍ  اللهم صل ِّ 
 .إذا كسلت  عن صالةِّ النافلةِّ فادُع، فإن الدعاء  عبادة، كما صحَّ يف احلديث •
 إحسااًن فزدُه دعاء.من أحسن  إليك  فادُع له يف ظهرِّ الغيب، ومن زادك   •

يعـين ال تتجـاوْز  الدعاُء ال يعين تـرك  األسـباب، فـادُع هللا، وتوكـْل عليـه، وال تـذهْب بعيـًدا، •
 يف الدعاء.

ــْر خـــــريًا، وال  ارفـــــْع مظلمتـــــك   • ــه ال حجـــــاب  بينـــــك  وبينـــــه، وانتظـــ إىل هللا قبـــــل  النـــــاس، فإنـــ
 تستعجل، فإن ربَّك  حكيٌم عليم.

ُه ولـــو مل تكـــْن متضـــررًا، فإنـــه وقاتـــك  العاديـــة، واطلـــْب عاجلـــأ إىل هللا تعـــاىل يف أ • ــ  ُه وتوفيقـ ــ  ونـ
 سبحانُه لن ينساك  وأنت يف الشدَّة.

 كل ِّهِّ استجيب  لبعضهِّ إْن شاء هللا. وهللا مسيٌع جميب.أكثْر من الدعاء، فإن مل يستجْب ل •

يل دنيرراي  اللهم أصلْح يل ديين الذي هو عصمة  أمررري، وأصررلْح من األدعيةِّ اجلامعة: " •
 ". رواه مسلم.فيها معادي اليت فيها معاشي، وأصلْح يل آخريت اليت

 وسداًدا، وعافية، وتوفيًقا.عندما تطلُب الرْحة  من ربك، فإمنا تطلُب نعمة،  •

 إذا أردت  أن ت ذكر  املوت  وتؤج ر، فاجعْل من دعائك  الرْحة  ألمواتِّ املسلمني. •

لربكةِّ يف املالِّ والولد، والعافيةِّ دايةِّ منه، والتوفيقِّ يف العمل، وايُلت جأُ إىل هللا تعاىل بطلبِّ اهل •
 يف الدنيا واآلخرة.

 علــيَّ مبــا تفــتُح بــه علــى عبــادِّك  الصــاحلني، وإذا خشــيت  إذا أُغلــق  عليــك فقــل: اللهــم افــتحْ  •
 رايًء فأخلْص وقل: اللهم تقبَّْل مين كما تتقبَُّل من عبادك املخل صني.
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ُه يف قلــك، وكــر ِّْه إيلَّ الكفــر  والفســوق  والعصــيان، اإلميــان  وز اللهــم حبــ ِّْب إيلَّ  • واجعلــين مــن  ي ِّنــْ
 عبادِّك  الراشدين.

ن  اجعلــــــين مــــــن عبــــــادك  احملســــــنني، وأســــــألك  رْحتــــــك: }إِّ اللهــــــم  • ت  اّلل ِّ ق رِّيــــــٌب مــــــ ِّ نَّ ر ْحــــــْ 
نِّني {  .56: األعرافسورة  اْلُمْحسِّ

ــم أهلمـــين أن أقـــول  صـــاحلًا، وأن أع • ــل  صـــاحلًا، وأن أصـــحب  صـــاحلًا، واكتـــبْ اللهـ يل أن  مـ
 أموت  صاحلًا، وأُبعث  صاحلًا.

، واسرت عليَّ وال تفضحين، وارْحين وال تعذ ِّبين.اللهم ارفعين وال تضعين، وأكرمين وال •   هُتين ِّ
 اللهم إين أسأُلك  التعاون  على الرب ِّ والتقوى، وأعوُذ بك  من التعاونِّ على اإلمثِّ والعدوان. •
ْر يل أعماالً جليلًة أخدُم هبا كتابك  ودينك.لا •  لهم يس ِّ

 أسأُلك  خري  ما ُتسأل، فأعطين أفضل  ما تُعطي.ودعا أعرابٌّ دعاًء مجيالً فقال: اللهم إين  •

 اللهم أعن ا وال تُعْن علينا، وانصران وال تنصْر علينا، وامجعنا وال تشت ِّْت أمران. •
 ال تسل ِّط علينا عدوًّا. شوكتنا وال تذلَّنا، وارْحنا و اللهم ارفْع شأننا وال هتن ا، وقو ِّ  •
فر ِّْج كرهبم، واخذْل من خذهلم، وانتقْم ممـن أراد   اللهم كْن يف عونِّ إخواننا الالجئني، اللهم •

 هبم سوًءا.

ك  فـأجترَّأ   • اللهم إين أعوُذ بك أن أتقوَّى بنعمتِّك  علـى معصـيتك، وأعـوُذ بـك أن أغـرتَّ حبلمـِّ
 ةِّ أمرك.على خمالف

ُع مـــين  • ارةِّ ًبلســوء، وأعـــوُذ بـــك  مـــن عمـــٍل ال يُرفـــ  اللهــم إين أعـــوُذ بـــك  مـــن شـــر ِّ نفســـي األمـــ 
 ك، وأعوُذ بك  مما حيوُل بيين وبني احلق.إلي

 اللهم إين أعوُذ بك من صديٍق يف ثوبِّ عدو، ومن عدوٍ  يف ثوبِّ صديق. •
مـــا  ها وشـــر ِّ بـــك مـــن شـــر ِّ  وأعـــوذُ مـــا بعـــدها،  وخـــري   اجلديـــدةِّ  الســـنةِّ  خـــري   اللهـــم إين أســـألك   •

 .وأعدان إىل دايران ،إخواننا بعدها، اللهم انصرْ 
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 هللا عليه وسلم الرسول حممد صلى 
 

لو فتحت  اجلانب  األمين  من قلبِّ كل ِّ مسلٍم لوجدت ُه انبًضا حبب ِّ نبي ِّهِّ حممٍد صلى هللا   •
 كل ِّ من يؤذيه.  عليه وسلم، ولو فتحت  جانب ُه األيسر  لوجدت ُه انبًضا ببغضِّ 

وعدُم قبولِّ كلما ازدادْت حمبُتك  لرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم ازداد  دفاُعك  عنه،  •
 أي ِّ كالٍم عليه، وازداد  عمُلك  بسنَّتهِّ صلى هللا عليه وسلم

 

 الرفاهية
 
فاإلنساُن مل خُيل ْق للعبِّ حىت  م ن امتهن  اللعب، فقد امتهن  عقله، وظلم  نفسه، •

 فيه كلَّ وقتهِّ أو ُجلَّه. مُيضي  
 فإنُه يصعُب الفطاُم منها.مِّن أسبابِّ الركونِّ إىل الدنيا: حياُة الرتفِّ والنعيم،  •

 االنغماُس يف حياةِّ اللهو والرتفِّ ُتب ُِّب الدنيا إىل املرء، وتُنسيهِّ املوت  واحلياة  اآلخرة.  •

 ي العبوديُة هلل تعاىل. حياُة الرتفِّ تُنسي املخلوق  وظيفتُه األساسية  يف احلياة، وه •

 التمتُع ًبحلياةِّ والتلهي بزينتها يُنسيك  واجباتِّ دينك.  •

لرحلُة ينبغي أن تكون  ذات  هدف، ويُرجت ى منها فائدة، وال تكفي املتعُة وحدها، وال  ا •
 إشباُع غريزةِّ االستطالع. 

عن ال تكثْر من الكماليات، لئال تغرق  يف امللذات، فتنس ى الواجبات، وتبتعد   •
 اآلخرة.

رور إال )الرغبة( تريد نصيبها من نفسك بدون استئذان من العقل، فال تسمح هلا ًبمل •
 من ًببه. 

االكتناُز يف اجلسمِّ يكوُن على حسابِّ شيٍء أو أشياء  ُأخ ر، فال يكْن حظُّك  منها   •
 األسوأ.

 كثرتِّ األكالُت وفنوُن طبخها، وأطيُبها ما اجتمعْت عليه األيدي وصاحبتُه العافية. •
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 السعادة
 

 وهنأْت نفسك.اخلري، اراتح  ًبلك، إذا توافق  عقُلك  وقلُبك  على متابعةِّ احلق ِّ وحب ِّ  •

ن العافيُة تعين أال  يكون  هناك  ما يكد ُِّر خاطرك، ويشغُل فكرك، فهي اجلزُء األكرُب م •
 السعادة.

 راحُة البالِّ على الدوامِّ حمال، وإصالُح البالِّ أمٌر مرجتى. •

 راحة  فيه. التمْس راحتك  فيما ينفُعك  وال يضرُّك، فإن الضرر  نكٌد ومرٌض ال  •
 الراحُة يف العافية، وليست يف الغَن  أو الفقر. •

 عافيٌة مع فقر، خرٌي من غًَن يف حياٍة مكد ِّرة.  •

 من ماٍل تشق ى به.  فقٌر تسعُد فيه، خريٌ  •

 النفُس املؤمنُة الصافيُة اخلاليُة من الغش ِّ والرايءِّ والكدر، هي السعيدة، وهي املطمئنة.  •
النجاح، ويكوُن عند املسلم: ًبلفوزِّ برضا هللا تعاىل، ودخولِّ الفوُز العظيُم هو قمُة  •

 اجلنة، والشهادةِّ أو النصر. 
 

 الشباب

جتتمُع قوته، وشهوته، وصحته، وذهنه، ويكون  عنفواُن الشبابِّ زهرته، وهو عندما  •
 بني العشرين واألربعني، أو قبلهما بقليل.

طبيعية، تناسُب سنَّهم، وعلى اآلًبءِّ والرتبويني احلركاُت الزائدُة عند الشبابِّ كثرٌي منها  •
 أن يراعوا ذلك، ويتعاملوا معها بشفافية. 

باب، فالشباُب أجرُأ على أحبُّ وجوه الشيوخ وأراتُح هلا أكثر  من وجوهِّ الش  •
الشبهاتِّ والدخولِّ يف الفنت، وهذا من طيشهم، والشيوُخ أبعُد عنها، وهذا من 

 حكمتهم. 
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 اإلسالميةالشخصية 

، وأنه ال  • ، وعِّرضِّك، ومالِّك، لُيعل م  أنَّ املسلم  ال يُذ ل  إذا أردت  أْن تثأر، فاأثْر لدينِّك 
  وكرامة.ُيستهاُن به، وأنه صاحُب ديٍن ومبدأ وعز ٍ 

مىت ما آثرت  على نفسك، أو تنازلت  عن حقك، أو ساحمت  طوًعا، عند ذلك  •
 اة  بعزٍ  واحرتام. تكوُن ذا شخصيٍة جادَّة، تستحقُّ احلي

ـزواًي شـكَّ فيـك  واحتقـرك،من رآك  متخفًيا متضـع ِّ  • ومـن رآك  مقـبالً متصـد ِّرًا متشـي  ًفا مـن
 واثًقا أكربك  ومل يتعرَّْض لك.

حيبُّ البياض، وال يتعامُل مع السوادِّ إال لسبٍب أو مناسبة، ألنه حيبُّ الوضوح   املسلمُ  •
 ويكرُه الغموض  والظالمية. والصراحة  كما علَّمُه دينه،  

 نشأتك، وأصدقاؤك، وكلماتك، وأعمالك، سجلٌّ ملعرفةِّ شخصيتك. •
 

 الصداقة واألصدقاء
 

لصدورِّ الرحبة، واحلِّلم والصرب، أكثُر ما أينُس به الشباُب من األصدقاءِّ هم ذوو ا •
 والكرمِّ واألرحيية، واالبتسامةِّ والعفوية.

الوفاُء مع الصديقِّ يف األوقاتِّ احلرجة، ولو كان فيه موت، هو أرفُع درجاتِّ  •
 الصداقة، وأكثرها إخالًصا. 

أكثْر من األصدقاءِّ امللتزمني، لتكونوا على أسرٍَّة متقابلني، يف جناٍن خالدين، أتنسون  •
 ا كنتم تعملون، من أعمالِّ خرٍي وتعاوٍن يف احلياةِّ الدنيا. مب

يك  نفسك، ومل ترتوَّْض على الطاعة، فالزمِّ الصحبة  الصاحلة، فإنك  إذا استعصْت عل  •
 لن تفعل  إال فعلهم، ما دمت  معهم.

 لست  وحدك  مادام  لك  صديق. •

 الصديُق القدمُي جديٌد حبُّه.  •
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سهم، هل يذك ِّرونك  ًبهلل؟ إذا مل يكونوا كذلك فال خري  انظر إىل أصدقائك  الذين جتال •
 فيهم.

ــــ  • ــعب  علـي ري  أصـــــدقائهِّ إذا صـــ ــرْف ســـــِّ ــانظْر إىل أعمالـــــه، واعـــ ــنيُف شـــــخص، فـــ ك  تصـــ
 تصرفاهتم، فهو مثلهم، أو على شاكلتهم.و 

إذا ساورك  شكٌّ يف إخالصِّ صديق، فجر ِّبُه خارج  نطاقِّ الصداقة، بوعد، أو معاملٍة  •
 لبِّ مساعدة.مالية، أو ط

 والسب اب، والبخيل، وشاربُ أربعُة أصناٍف ال تصحبهم وال توادَّهم: الكذاب،  •
 .املسكر

وعان من األصدقاءِّ يفسدان الصداقة: الفظُّ الغليُظ يف كالمه، والكسوُل املتطفُل ن •
 الذي إذا جلس  ال يقوم!

 العصكُّ وسيُء اخلُلق ال صديق  هلما.  •

وعدوًّا حيبهم وحيبونه، وهم كلُّ من كان خصًما لإلسالمِّ  للشيطانِّ أصدقاٌء من البشرِّ  •
 للحق.

 
 الصلح 
 

أطراُف النزاعِّ املتسب ِّبون يكونون أشدَّ خصومة، والصلُح بينهم مباشرًة صعب، فلو بعثوا   •
 من كل ِّ طرٍف حكماء ُه وحلماء ُه لكان الصلُح أرج ى بينهم. 

 

ضنُّ حبق ِّهِّ لآلخر، فيأيت الصلُح لينقص   الصلُح يكوُن ًبلتسامحِّ يف احلقوق، ألن كالًّ ي •
 كلٍ  شيًئا من حق ِّهِّ حلسابِّ اآلخر، حبيث يتساواين تقريًبا. وإنه لشيٌء مجيل. من  
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 الطاعة
 

 سالمتك  يف صحةِّ عقيدتك، وفوزك  يف طاعتك  لرب ِّك. •

مـارِّ أن تشـارك  يف إع ال تعصـيه، أنأن تعبـده،  ال تنس  ثالثـة  أشـياء  يريـُدها هللاُ منـك: •
 األرض على أساٍس إمياين.

 ثبْت على طاعةِّ هللا، واطلْب رضاه، حىت خُيتم  لك  مبا ُتبُه ويرضاه. ا •

أكثْر من الطاعاتِّ حىت تكون  حسناُتك  كثرية، ولئال تتأخر  يف دخولِّ اجلنة، أو   •
 تكون  يف درجاهتا األقل، إذا كنت  من أهلها.

 .ارتقيت  يف درجاتِّ القربِّ من هللاكلما ارتقيت  يف درجاتِّ الطاعةِّ والتقوى،  •

حاوْل أن تقرتب  من رْحةِّ هللا يف أعمالك، واعلْم أن إحسانك  يقر ِّبك  من رْحتهِّ كثريًا  •
نِّني  }  [.56{ ]سورة األعراف:  إِّنَّ ر ْْح ة  اّللَِّّ ق رِّيٌب مِّن  اْلُمْحسِّ
 كرهْت ذلك.  الرْحُة ًبلنفسِّ تكوُن بتطويعها على الطاعةِّ والعلمِّ والعبادة، ولو •

يكتمُل ًبكتمالِّ طاعتك، وفرُحك  يكتمُل بدخولِّك  اجلنة، وهو نتيجُة سروُرك   •
 طاعتك.

هها، فأحكِّمها ًبلطاعةِّ خلالقها، فهو وليُّها   • إذا أردت  أن تسيطر  على نفسك  وتوج ِّ
 وال اطمئنان  هلا بدونه.  وموالها،

يطلبُه منه  ُم أنه احلق، وأن ما نفُس املؤمنِّ مهيَّأٌة للطاعة، ألنه حيبُّ دينه، ويعل  •
 لصاحله.

 رضا هللا تعاىل يف الطاعةِّ إثر  الطاعة، وسخطُه يف املعصيةِّ بعد املعصية.  •
 الطاعُة كالسلسلة، مىت انقطعْت احتاجْت إىل رتق، ورتُقها التوبة.  •

إذا صعب  عليك  زايدُة طاعاتك، فادُع هللا تعاىل  أن يُعينك  على ذكرهِّ وشكرهِّ وحسنِّ  •
 بادته. ع
مهمَُّتك  يف احلياةِّ إال عند وفاتك، فطاعُة هللا مطلوبة، وذكره، وشكره، ولو  ال تنتهي  •

 ًبإلشارة. 
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 الطبائع 
 

طبيعُة اإلنسانِّ فيها تعقيٌد وتكييف، فالنفُس يناسبها اهلدوُء لتسكن  وهتدأ، لكنها   •
 متلُّ بعد حنٍي وتبحُث عن )صخٍب( للتغيري. وقْس على ذلك أمورًا.

 وساحمت  وُجدت، فلن تصبح  مل ًكا، ولن خترج  عن طبعِّك  البشري.حلمت   مهما •
 االنسجاُم ال يكوُن إال بعد توافقِّ طبع، أو تنازٍل عن رضا.  •

 

 الظلم والظاملون 
 

 إذا ُمنِّع  شخٌص من حق ِّهِّ فكَّر  يف االنتقام. •
 م ن استمرأ الظلم، عاش  يف فقٍر وجهٍل ومرض. •

قد افرتى عليك  وأمث، فإذا اهتمت ُه أنت بذلك ردًّا عليه،  من اهتمك  مبا ليس فيك، ف •
 [.8{ ]سورة املائدة: اْعدِّلُوا ُهو  أ قْـر ُب لِّلتـَّْقو ى}كنت  مثله. 

اجلرائُم ضدَّ البشرِّ ال تكوُن إال من بشٍر جمرمني، وهم ومن ساعدوهم سواء، وخاصًة   •
 إذا وقعْت على مظلومني.

عن احلكامِّ الظلمة، فإذا جبراحنا تزداد،  اًء طيًبا، بعيدً أنمُل أن نرتقي لنتنفس  هواكنا  •
 ومهومنا تتضاعف. واملسلُم يبق ى مؤمًنا جماهًدا ال ييأس.

 
 العبادة 
 

الصباحِّ واملساء، وقراءُة القرآن، والدعاُء   ذكرأربٌع ال ترتكها يف يومك: الصالُة املفروضة، و  •
 للوالدين.

 القرآن، فقد حوَّلُه إىل مقربة، أو بيٍت خرٍب مهجور. من مل يصل ِّ يف بيتهِّ ومل يقرأ فيه  •

الذين يوق ِّتون ساعاهتم ألجلِّ القيامِّ إىل أعماهلم، وال يوق ِّتوهنا للقيامِّ إىل صالةِّ الصبح،   •
م.  أولئك حيبون أنفسهم أكثر  مما  حيبون طاعة  رهب ِّ



45 
 

 من أدركتُه الصالُة فليرتْك ما بني يديه، وليتوجَّْه إىل رب ِّه.  •
 ك  إىل هللا، فاحرْص عليها فرًضا وراتبة، وانفلًة ما استطعت.بُ ُة تقر ِّ الصال •
تسويُة الصفوفِّ تكوُن قبل  تكبريةِّ اإلحرام، حىت ال تكثر  حركاُت املصلي، فإن كثرة    •

 الصالة. احلركةِّ تُبطل 

ُه  املسجُد األقصى اثلُث مساجدِّ اإلسالمِّ اليت تشدُّ إليها الرحال. اللهم اكتْب لنا زايرت  •
 والصالة  فيه بعد ُتريره. 

يف "خمتصر الفتاوى   هللا رْحهُ  تيمية   ابنُ  يقولُ  !يف املساجد للقاذوراتِّ  هناك ساللٌ  •
 ."يف العني اليت تقعُ  عن القذاةِّ  صانُ يُ  املسجدُ  ،وًبجلملة ":  20املصرية" ص

ُ قويُّ اإلميانِّ من رقيقه، والصابُر من غريه، ويظهُر  • فيه من ي صلُح يف شهرِّ الصومِّ يتبنيَّ
 للجهادِّ ومن ال ي صلح.

 الصوُم يهذ ُِّب النفس  من اجلشع، ويُبعدها عن اآلاثم، ويقرهبا من آدابِّ اإلسالم. •
ل ُة اْلق ْدرِّ خ رْيٌ مِّْن أ لْ  •  أجـرٍ  الكتسـابِّ  اإلخـالصِّ  سـورةِّ  مـن قـراءةِّ   فيهـارُ كثـ  . يُ فِّ ش ْهٍر{}ل يـْ

 ".عين فاعف   العفو   حتب   اللهم إنك  عفو  " دعاء:و  ،أكرب
 الزكاُة تطه ُِّر نفسك  من الشح ، وجتلُب لك  الدعاء  من الفقراءِّ ًبلربكةِّ يف أموالك. •
 التعبِّ واإلرهاقِّ يف سبيلِّ هللا. احلجُّ يعلمك  الصرب  على الطاعة، وُتمُّل   •
 

 العبودية 
 
 أعلى املسلمني مقاًما أقرهبم إىل هللا تعاىل، وأكثرهم التزاًما بدينه.  •

 قاماتِّ العبدِّ عند ربهِّ السجوُد له، وأعلى مقاٍم ينالُه العبُد من ربهِّ الرضا عنه. أعلى م •
 ويفعل، ويقر ِّر.املؤمُن الذي خيش ى هللا تعاىل يتحرَّى رضاه، فيما يقول،  •

ينبغي أن يكون  رضا املسلمِّ يف رضا هللا، وسخطُه يف سخطه، ويربمج  حيات ُه على  •
 ميزاٍن دقيٍق يف اإلسالم. ذلك، فإذا مل يتجاوزُه كان على

النياُت كلها جيُب أن تتجه  إىل هللا سبحانه، وال يقبُل هللا عماًل إال من قلٍب صاف،   •
 خاٍل من الشركِّ والرايء.
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الذي خيش ى هللا ال يعبدُه ليقضي  له مصلحًة يف الدنيا، بل ألنه اإللُه احلق، الذي ال  •
 يستحقُّ العبادة  غريُه.

، والذلُّ يقتضي السمع  والطاعة.إذا ركعت  هللِّ فق •  د خضعت  له، واخلضوُع يعين الذل 

وختشُع له أمجُل أمسياتِّك  وأفضُلها هي اليت تناجي فيها ربَّك، وتدعوُه وتتعبَّد،  •
 وتتهجَّد. 

 

 الع جب

إذا لبست  ثيابك، ونظرت  يف املرآة، ورأيت  كلَّ شيٍء )متام(، فال تنظْر إىل عطفيك،  •
 ُعجًبا وكِّربًا.فإنه جيلُب لُك 

 من رأى نفس ُه مل ير  غريه.  •
ال تزهو إبجنازِّ عمٍل حىت ال حيبط  عملك، بل اْحدِّ هللا وذلَّ له، فهو الذي أهلمك   •

 العمل  الصاحل، ووفقك  إلجنازه، وال قبول  بدونِّ إخالص. 

 العز ة

 ، وحًبا هلا.أبرْز هويتك  اإلسالمية  يف كل ِّ حني، حىت لو مل يُطلْب منك، افتخارًا هبا •
 ال ترض  ًبهلوان، فإن الدين  الذي تديُن به عزيز، وكْن أنت ذا نفٍس عزيزة. •

كبَّلتها القيود، وال ُتضعفها السجوُن ولو ُسجنت، النفوُس احلرَُّة ال ُتست عبُد ولو  •
 ولكنها تبقى أبيًَّة شجاعًة، حرًَّة عزيزة. 

ُه إىل السماء، ال ميدُّها إىل أهلِّ  •   األرض.الذي يرفُع يد 
 

 العقل
 

إن هللا إذا أراد  بعبٍد خريًا أصلح  له عقل ُه أواًل، حىت يعرف  األشياء  على حقيقتها، وحيكم   •
 حبقٍ  وعدل.عليها 
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 عندما تكوُن وحدك  متلُك كلَّ عقلك، وعندما تكوُن مع آخرين  متلُك بعضه. •
، يكون  ذا تصرُّفاٍت طبيعية •  .عندما يكوُن املرُء عاقالً سوايًّ

 إذا عال بريُق الشهوة، ُصرِّف  العقُل من بيته. •
 

 العلم والعلماء
 

 األشياء، وحدَّها، ونفعها أو ضرَّها، وما يتعلُق هبا. من جالئلِّ العلمِّ أنه يعر ُِّف حقيقة   •
ال حضارة  بدون علم، وال علم  بدون فهم، وال فهم  بدون بيان، وال بيان  بدون ختطيط،  •

 وال ختطيط  بدون أكفاء.

 ًبلعزمية.ال علم  إال ًبلتعلم، وال تعلم  إال ًبملواظبة، وال مواظبة  إال ًبلصرب، وال صرب  إال  •

مخسٌة لطالبِّ العلم، إْن صدق  فيها أفلح: اإلخالص، واجلد ، واملثابرة، والصرب،  •
 والتواضع. 

 إذا انكببت  على العلمِّ آنس ْت نفُسك، ون قِّه  ذهنك، وملع  ذكاؤك، وُسرَّ قلبك. •
 نو ِّْع معارفك، ودر ِّْب عقلك  على علوٍم ومهاراٍت أخرى انفعة، لتستقبل  نفُسك  اجلديد   •

 املمتع  املفيد، ولئال  تكون  كالقوالبِّ املصبوبةِّ صبًّا. 
إذا عزمت  على طلبِّ العلمِّ فتجرَّْد له، وافتْح له أوسع  ًبٍب يف عقلك، وأكرب  مساحٍة يف   •

 ذاكرتك.

 تقي  يف درجاتِّ العلم.اقرأ واسأْل وتدارْس لرت  •
 إذا مل تصرْب على العامل، مل أتخْذ من علمه. •
 الرتبة، متتصُّ العلم، كما متتصُّ هي املاء. كْن مثل   •

البحُث عن احلق ِّ أعلى مقاماتِّ العلم، وأوهلا اإلهليات، وطالُب احلق ِّ سالٌك طريق  اجلنةِّ  •
 ًبطمئناٍن ويقني.

لقراءُة رسٌم يُدف ُع لزايدةِّ العقل، واملدارسُة إبرٌة مقو ِّيٌة  الكتاُب ضوٌء يسلَُّط على العقل، وا •
 والنسياُن أر ضُة العلم. لثقافٍة أفضل،

 اللغُة ُتمُل العلوم  وال ُتملك، فاجتهْد فيها لتقدر  على ْحلها وتعرب ِّ  هبا.  •
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فال  إذا كنت  بعيًدا عن الكتابة،  إذا كنت  بعيًدا عن القلم، فال تكْن بعيًدا عن الورق:  •
 أقلَّ من أن تقرأ.

 تشغلهم مبا ال فائدة  منه، وما ال خري  فيه. إذا تناولت  القلم  فتجنَّْب أعراض  الناس، وال  •

 لو كتبت  ملا ضاع  كالُمك  يف اهلواء.  •
 ال جُتْب عن سؤاٍل مل تفهمه، حىت ال جتيب  عن سؤاٍل آخر، ولئال  جُتيب  خطأ.  •

ا، وال تسمُع درًسا... فكيف تكوُن مثقًفا؟ إذا كنت  ال تقرأ كتاًًب، وال تسألُ  •
ً
 عامل

 يدلُّ على فقٍر يف الفكر.تكراُر الفكرةِّ  •
 من تعلَّم علًما لُيضلَّ الناس  عن سبيلِّ هللا، فإن هللا ينتقُم منه ويعذ ِّبه.  •

من تربَّأ من تراثهِّ اإلسالمي ِّ فقد  جزًءا من دينه، وطمس  شخصيت ُه الثقافية، وصار  عالًة   •
 لثقافاتِّ األخرى، أو اته  فيها. على ا

عر ُف إال بعد جتربتها ودراستها وُتليلها، وإلقاءِّ املزيدِّ من أسراُر العلومِّ يف ذواهتا، ال تُ  •
 الضوءِّ على جوانبها. 

 ال يعرُف أسرار  علٍم إال من تبحَّر  فيه، أو يف جوانب  عميقٍة منه.  •

  أو مطالعة، أو تدبرًا، بقولهِّ تعاىل:  اختْم رحلتك  العلمية، يف سياحتك  الكونية، درًسا، •
طِّاًل ُسْبح ان ك  ف قِّن ا ع ذ اب  النَّارِّ } ا ًب   {ر بَـّن ا م ا خ ل ْقت  ه ذ 
 ال صالح  للتعليمِّ إال ِبسلمةِّ العلوم، وال صالح  للطلبةِّ بدوهنا.  •
والثمارِّ الشهية،  تزداُن اجملالُس ِبهلِّ العلمِّ والعلماء، كما تزداُن البساتنُي ًبلورودِّ اجلميلةِّ  •

 جُتَن من اجملالس، كرطبِّ النخيلِّ ورم انِّ الطائف. والفوائُد اليت 
نقل  اإلماُم النووي يف كتبهِّ عن اإلمامِّ أب حنيفة أنه قال: إن مل يكنِّ العلماُء أولياء  هللا،   •

 فليس  هلل ويل .

 قرانء.  فإهنم للسوءِّ السفهاء،  األنبياء، وال تتبعوا آراء   العلماء، فهم ورثةُ  اتبعوا رأي   •

 اسرتشْد بكالمِّ احلكماء، فإهنم أطباء النفوس.  •

إذا جلست  إىل عامٍل من غريِّ رغبٍة مل تستفْد منه، وإذا هيَّأت  نفسك  لالستفادةِّ انتفعت   •
 من شخٍص عادي.

 اي طالب  العلم، ُترَّ العامل  املخلص، الذي يُرضي ربَّ العاملني ولو سخط  الناُس أمجعون.  •
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د، ال يفر ُِّق بني طالبه، م ن كان منهم من طائفٍة أو أخرى، حىت  العامُل مثل  الوالليكنِّ  •
 يُقبِّل  عليه اجلميع. 

ال تقتصُر أعماُل العلماءِّ والدعاةِّ على أايمِّ اجلمعِّ واألعيادِّ واملوالد، بل هي مفتوحٌة يف   •
 كل ِّ األايم، مادامتِّ األمُة حمتاجة، والدعوُة مطلوبة.

ًبلسياسة، أو ال يتابعها، ال يُعلُن احلكم  على األحداث، فإنه قد  ال يفهُم  العامُل الذي •
، ويشو ِّش على تالمذتهِّ وحمب ِّيه.   خُيطُئ فيضر 

إحاطتهم هبا،   حىت التناقض، لعدمِّ  جاريةٍ  على أحداثٍ  يف احلكمِّ  العلماءِّ  اختالفُ  •
 مشارهبم.  هلا، وأحيااًن الختالفِّ العهم على اخلفااي السياسيةِّ اط ِّ  لعدمِّ و 

إذا رأيت  فجوًة بني العلماءِّ والعامة، أو جفوًة بينهم وبني قادةِّ الدولة، فاعلْم أن األعداء   •
 جنحوا يف مهمتهم.

 

 الفنت
 

إذا تركت  اجلدَّ عبث  بك الشيطان، فحسَّن  لك  الباطل، ومجَّل  لك  القبيح، ووضع    •
 خدماتهِّ ُتت طلبك. 

 ظل ِّهِّ يف ح ل كِّ الظالم!ُث عن حالُة اإلنسانِّ يف الفنت، كمن يبح •

  عندما تذهُب إىل وسطِّ الفنت، فكأنك  تعرُض نفسك  عليها.. وقد غرق  فيها الكثري، •
 ومل خيرجوا منها! 

 .  إبذنِّ هللان جر ى وراء  فتنٍة وقع  فيها، ومن ُتاشاها سلم  م •

 من هروًبً اهلروُب ليس جبًنا يف كل ِّ مرة، بل يكوُن عزًما وإرادًة قويًة وتوفيًقا، إذا كان  •
 .الفنتِّ واحملرَّماتِّ والدسائس
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 والرتح  الفرح
 

 البشرى كلمٌة طيبة، وحالٌة مبهجة، وأتيت بعد تعب، أو بدونه.  •
 وإخواٌن لنا مشرَّدون ومقهورون، فقلوهبم جرحية. العيُد هبجة، لكنَّ الذاكرة  متعبة،   •

 ك  وبرْحتك.اللهم فر ِّج مهَّنا، وفر ِّحنا بفضلِّ 
  خُيل ُق فيك شيٌء جديد، وعندما يطغ ى عليك  الفرُح تنس ى أشياء  مهمة.عندما يعتصُرك  األملُ  •

 

 الفروق

هو ينفعين وال يضرُّك، فلماذا متنعين، وملاذا تعاتبين؟ وما أنت  تكرُه شيًئا وأان أحبه، و  •
 لك  وما يل؟

من املفارقاتِّ أن يغضب  العبُد لنفسهِّ إذا عصاُه ابنه، وال يغضب  على نفسهِّ إذا  •
 ربَّه!  عصى

فرٌق بني من يزيُل أًذى من املسجد، وبني من يرتُك فيه األذ ى، كمن يتنظُف مبنديٍل  •
 ويرميهِّ فيه. إنه فرٌق بني قوي ِّ اإلميانِّ وضعيفه. 

ال يستواين: شخٌص يتأفَُّف من العملِّ ساعة، وآخُر يعمُل جبد  دواًما كاماًل، ويعوُد  •
 ليعمل  مثلُه متطوًعا.

 قطعُة ذهٍب غائبٌة يف األرض.يد، وال خامُت حديٍد يف ال •

السواُد الذي يف العنيِّ غرُي السوادِّ الذي يف القلب، والبياُض الذي على العنيِّ غرُي  •
 البياضِّ الذي يف القلب.

 من حسناتِّ األملِّ التفاؤل، ومن سيئاتهِّ التسويف.  •
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 الفساد
 

ستطيُع أن يتنفس  يف يال خري  يف احلياةِّ إذا ضاع  احلق، وطغى الفساد، واملسلُم ال  •
 أجواءِّ الكفرِّ والكذبِّ واملنكرِّ والبغي.

والعنصُر السلكُّ هو   العنصُر الفاسُد يف اجملتمعِّ هو الذي ال يكفُّ شرَُّه عن الناس،  •
 الذي ال يعمُل على كف ِّ شر ِّ الناسِّ عن اجملتمع. 

  يدري. الالذي يريُد ببناتِّ الناسِّ شرًّا، ليعلْم أنه بدأ الشرَّ ِبسرتهِّ وهو  •
 جتاوُز احلد ِّ يف قوٍل أو فعٍل يفسده. •

اإلفساُد يف األرضِّ من شأنِّ الكافرين، فال تُفسد، حىت ال تكون  مثلهم، وال يكون    •
 مصريك  مصريهم.

من أكربِّ املصائبِّ أن يتخذ  املرُء هواُه ميزااًن يف تصرفاته، وحكمهِّ على األمور، فإذا   •
 واآلخرين.كان حاكًما أهلك  نفس ُه 

آاثُر الدمارِّ واخلرابِّ واخلوفِّ ُتدمي القلوب  يف بالدِّ اإلسالم، واملسلمون أيمنون   •
 العربِّ واملسلمني. وا إىل بالدِّ الكفر. والسبُب يف حك امِّ ويراتحون إذا ذهب

إذا تفكران يف توجهاتِّ البشرِّ بشكٍل عامٍ  يف هذا العصر، ويف مواقفهم وتصرفاهتم،   •
 وُم إال على شرارِّ الناس.اعة  ال تقعلمنا كيف أن الس 

 
 القرآن

القرآُن هًدى ورْحٌة ونوٌر للمؤمنني به، وحجٌَّة على الذين ال يؤمنون به، وهو بني   •
 أيديهم انطٌق ًبحلقائقِّ واملعجزات، ولسوف ُيسألون وحياس بون. 

فيه، ويزداُد به  القرآُن نور، وكلُّ من قرأُه وجد  فيه طريًقا يهتدي به يف فنه، فيُبدُع  •
 تبصرًا وحكمة. 

 ليكْن لك  برانمٌج يومي لقراءةِّ القرآنِّ الكرمي، فإن النفس  ُتبُّ الفوضى والتسويف.  •

ك  ورًدا تقرأُ فيه القرآن كلَّ يوم، فإذا فاتك  منه يوًما شيٌء فاقضهِّ يف اليومِّ  • اجعْل لنفسِّ
 التقوى. افع، وًبلطاعةِّ و التايل، حىت تؤد ِّب  نفسك، وُُتكِّم  اشتغاهلا ًبلعملِّ الن 
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نِّ } • ذ ًِّب  ا ُتكـــ  ء ر ب ُِّكمـــ  أ ي ِّ آال  يعـــين: فبـــأي ِّ نعمـــٍة مـــن نعـــمِّ هللا جتحـــدانِّ أيهـــا اإلنـــُس  {ف بـــِّ
 واجلان .

 

 القلق واالطمئنان 
 

إذا ضاق  صدرك  فعليك  ًبلقرآن، سرتى أنك تنطلُق من جديد، وتنسى ما كنت   •
 عليه من ضيق.

كثر  من غريهم؛ لصلتهم به دائًما، وإلمياهنم  تعاىل ينفُع املؤمنني أالتداوي بكالمِّ هللا  •
 العميقِّ به وبكونهِّ شفاًء للناس. 

إذا استبدَّ بك  القلق، فأكثْر من ذكرِّ هللا، وداوْم عليه، حىت تنفذ  السكينُة إىل   •
 نفسك، ويطمئنَّ قلبك.

ملخاوف   الطمأنينة، ويردُّ القلق، ويبعُد االتسليُم بقضاءِّ هللا تعاىل والرضا بقدرهِّ يورُث  •
 والوساوس. 

 اهلدوُء يف داخلك  خطوٌة حنو الطمأنينة.  •

 إذا مل تقرَّ النفُس مل يهدأ العقل، وإذا مل يهدأ القلُب مل تقرَّ النفس. •
 الذي ال جيُد وقًتا فيه فراغ، ال جيُد امللُل طريًقا إىل نفسه. •

، وقلٍق يف فضاوٍة يف الثقافة، وشرٍخ يف الذاكرةتكراُر اخلطأ عند شخٍص يدلُّ على  •
 الفكر.

 من استبدَّ به اخلوُف والقلق، فال يُنظُر يف كالمهِّ حىت ي هدأ. •

 إذا ضاق  القلُب انكدر  اخلاطر، وضاقتِّ الفسحُة مع الناس.  •

الدنيا رائعٌة يف عينِّك  إذا كنت  يف عافية، وهي سوداُء قامتٌة إذا كنت  يف ضيٍق وقلق.  •
  الدائمة. ألِّ هللا العفو  والعافية  واملعافاة  اس

 لن تكون  مراتح  البال، إال إذا كنت  صادقًا مع هللا، وفيًّا مع الناس، ساملـًا من الغش. •
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واالقتصاُر  ويُبقي على النشاط، ويطرُد امللل،التنويُع يف احلياةِّ يشجُع على البقاء،  •
 يُق صدره، ويبحُث عن متنفَّس.على أمٍر واحٍد كمن يتنفُس برئٍة واحدة، فيض

 املتواضعُة اليت أتلفها وتراتُح فيها أكثر  من الغرفِّ الفخمةِّ يف الفنادق، دليٌل الغرفةُ  •
 على أن اإلنسان  حينُّ إىل القدمي، فال انمْت أعنُي احلداثيني.

 إذا بردتِّ الفكرة، شرد  العقل، وسب حتِّ الروُح يف فضاٍء آخر.  •

 إذا كانت نفُسك  قلقًة اثئرة، فال يفيُدك  هدوُء اخلارج.  •
نبِّ الضغوط  النفسية  واخلارجية  حبكمٍة وسياسة، فإن كثرهتا تقتُل النفس، أو  جت •

 مُترضها. 

 من متَنَّ ما ال يقدُر عليه، تنفَّس  على راحته، وزاد  من زفريه.  •
 يلتمْس راحًة لنفسه.من بَن  دارًا قريبًة من الطريقِّ العام، فال  •
يصيُح يف وجهك، وزوجٌة   ضجيٌج يصمُّ آذانك، وتلوٌث يقطُع أنفاسك، وموظفٌ  •

 تنغ ُِّص عليك حياتك، ًبطُن األرضِّ خرٌي من ظاهرها لك.

 القلُق والرعُب يُتلفان اإلبداع، ومينعان التفكري  السوي. •

 عاقبُة العارِّ وخيمٌة على النفس، وعلى مستقبلِّ الشخص. •
 

 ةالقناع

رًضى وطيبِّ إذا رضيت  بنصيبك  املتواضعِّ بعد بذلِّ جهد، فهو يدلُّ على إمياٍن و  •
 نفس.

انظْر إىل من هو أدىن منك  لتقنع  برزقك، وتذكَّْر أحوال  املدينني الذين يئن ون من ثقلِّ  •
 الديونِّ عليهم.

 

 الكتاب

 الكتاُب مفتاُح العلم، والقلُم لسانه.  •
   فتحته رأيت  فيه ذخائر.الكتاُب صندوٌق مغلق، إذا  •
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 يقول، ويتقُن ما يكتب.  الكتاُب مجلٌة مفهومة، إذا كان مؤلفُه يعرُف ما •
غالُف الكتاُب مظهره، وعنوانُه دليله، ومقد ِّمتُه مفتاحه، وفهرسُه هيكله، وحمتوايتُه   •

 مائدته. 

املريض  دون أن  املثقُف الذي حيكُم على الكتابِّ قبل أن يراه، كالطبيبِّ الذي يعاجلُ  •
 يراه. 

ح، أو هزٌل ي قد ح. الكتاُب كالٌم مسطٌَّر مُين ح، وظرٌف مست رٌت يُفت ح، وجدٌّ  •  يُفصِّ

الكتاُب عنٌي هبا ترى، وأذٌن هبا تسمع، ونفٌس هبا أتنس، وقلٌب به تعي، وعقٌل به   •
 ترقى، وجناٌح به تطري. 

منه، ورفيٌق تستشريه، ومساعٌد الكتاُب حبٌر تسبُح فيه، وضوٌء تسرُي به، وعقٌل ختط ُِّط  •
 قريٌب تناديه. 

الفكر، ووسيلٌة أتنُس هبا يف عاملِّ الرحلة، وصديٌق  الكتاُب سلٌَّم ت صعُد به إىل معايل  •
 تزيُل به وحشة  العزلة. 

الكتاُب مساٌء ترق ى إليها، وأرٌض تنزُل عليها، وسكٌن تراتُح فيه، وحبٌل تتمسَُّك به،   •
 خالله، وغمامٌة تستظلُّ ُتتها. وضوٌء ترى من 

صديٌق بال منَّة،  الكتاُب رحلٌة بال سيارة، ودرٌس بال صوت، وجميٌب بال سائل، و  •
 ودورٌة بال مدر ِّب.

الكتاُب غذاُء العلماء، وإداُم األدًبء، وقهوُة اهلواة، وزاُد املفكرين، ونـُُزُل السائحني،  •
 وكرُة العابثني.

الكتاُب زينُة العامل، يتوشَُّح خبطوطه، أو يتمنطُق حبروفه، أو يتأمَّل يف حبرِّ صفحاته،   •
 طُه كلَّه. ىل صدره، أو يتأبَّ أو يتقلَُّد غالفه، أو يضمُُّه إ 

ه، أو ضوٌء يؤنس، أو جراثيُم مُترض. •  الكتاُب لوحٌة توج ِّ
هرع  إليه وقع  يف حضنه،  من دان من الكتابِّ استسلم  له، ومن انداُه جاوبه، ومن  •

 ومن جتاوز ُه هجره، ومن ابتعد  عنه فرَّ منه. 
اإلسالمية  على مدى التاريخ،   الكتاُب أشهُر وسيلٍة إعالميٍة وتعليميٍة ْحل  الثقافة   •

 ومازال  إن شاء  هللا، وإن تغريَّ  شكله.
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ومفتاُحك  إىل   الكتاُب رسوُلك  إىل العلم، وبريُدك  إىل العلماء، وصلُتك  ًبملعرفة،  •
 أسرارِّ العلوم.

 لو كان لعاشقِّ الكتبِّ واداينِّ من الكتب، البتغ ى هلما اثلثًا!  •

 كلِّ الفاكهة، فكيف مبطالعتها؟ التنزُه بني الكتبِّ كالتلذُّذِّ ِب  •

 قدَّم  لك  أحدهم وردة، وقدَّم  لك  آخُر كتاًًب.  •
 الوردُة تذبل، والكتاُب يبقى.

 مزاجك، ولكنه فتنٌة إذا نزع  عنك لباس  التقوى. الكتاُب متعٌة إذا وافق   •

نك بذلك إذا متلَّكت  كتاًًب ورأيت  فيه فكرًا منحرفًا، فال ت بعه، وال ت ستبدلُه آبخر، فإ •
 تنشُر كفرًا أو زندقة أو معصية.. 

من ألَّف  كتاًًب فكأمنا حرث  أرًضا، ومن اشرتى كتاًًب فكأمنا سق ى زرًعا، ومن قرأ كتاًًب   •
 ا أكل  مثرًا.فكأمن

املكتبُة ًبلنسبةِّ إىل العامل، هي كالبحرِّ ًبلنسبةِّ إىل السمكةِّ إذا كانت حمبوسًة يف  •
 زجاجةِّ ماء. 

يًضا، إذا نظر  إليها العامُل وجد  فيها نفسه، وأهبجْت قلبه، ورآها أمجل  املكتبُة منظٌر أ •
 ما يف الكون! 

 

 والسكوت الكالم
 
للتعليمِّ واإلفادةِّ ال ِبس  به، بل حيبَّذ، أما يف احلديثِّ العادي ِّ تكراُر الكالمِّ القليلِّ  •

 والكتابة، فيملُّ وال يرغُب فيه، فالبالغُة يف اإلجياز. 
  أكثر  من العمل، عندما أييت بنتيجٍة أفضل.الكالُم ينفعُ  •
 وإذا سكتَّ فال تسكْت عن حق. إذا تكلمت  فتكلْم عن حق، •

 التفكري، والكالُم يشغل.السكوُن رهبٌة يبعُث على  •

قبل  أي ِّ جلسٍة لك  مع اآلخرين، اسألِّ هللا لك  وهلم الفائدة، وتعوَّْذ به من الكالمِّ اللغو،  •
 الغيبةِّ خاصة.  ومما ال خري  فيه، ومن
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 من زاد  يف الكالمِّ كثر  انقدوه. •
 الكالم.كم هو قبيٌح أن يتكلم  اإلنساُن يف موضعِّ السكوت، وأن يسكت  يف موضعِّ  •
ليس من احلكمةِّ أن تتكلم  دائًما، وال أن تسكت  دائًما، إمنا هي احلاجة، وما رجَّحت   •

 من فضل.

 بني فينٍة وأخرى، لتكون  جاهزًة لالستعمال. من كان مكثرًا من الكالم، فليتفقَّْد مكاحب هُ  •
 رحم  هللا جاهالً سكت، وعاملـًا نطق.  •
 صمتهِّ سرًّا. الذي يصمُت طويالً خُيفي وراء   •

ُد جلسًة ساخنة.  •  كلمٌة ًبردٌة تُفسِّ

 املال
 

 أرزاُق الناسِّ مثُل أشكاهلم، ال جتُد أمواالً متشاهبة ًبلعد ِّ بينهم إال اندرًا!  •

اإلسالم، ولذلك حجر  على السفيهِّ والصغريِّ واجملنونِّ أن يتصرَّفوا يف   للمالِّ قيمٌة يف •
 أمواهلم حىت ال يضي ِّعوها.

كلُُّه لك  أيها املسلم، إن للفقريِّ واحملتاجِّ فيه حقًّا، تعطيهِّ من خالصِّ  ماُلك  ليس   •
 مالك.

 عافيُة ال فائدة  منه. املاُل وسيلٌة غرُي كافيٍة للنعيم، ألن النعيم  إذا مل ترافقُه السعادُة وال •

أسبابه، فهو  إذا كسبت  رحًبا فاشكرِّ هللا أواًل، فهو الذي ساق ُه إليك، وهو الذي هيَّأ  •
 الرازُق احلقيقي.

األرًبحُ  ُتسعُِّد النفس، إال إذا كانت حراًما، مثل  الفوائدِّ الربوية، فإهنا وًبل وأْحاُل  •
 خطااي عليها حساٌب عسري.

مبا يُلهي، ورجُل األعمالِّ املسلُم ال ينس ى هللا، وال يضُع مرتبة    دنيا األعمالِّ حمفوفةٌ  •
 املالِّ فوق مرتبةِّ الدين. 

 اُل كلُُّه حساب، إال ما قلت  به هكذا وهكذا، أي: ما صرفت ُه يف وجوهِّ الرب ِّ واخلري.امل •
 االغرتاُر بكثرةِّ املالِّ واالعتزاُز به يورُث الطغيان.  •
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 ، فقد أوجبًت ْحالً على نفسك.إذا أضفت  مبلًغا إىل حسابك  •

 وندٌم بعد حني. اإلسراُف عدوُّ االقتصاد، ورهاٌن خاسٌر يف ميزانيةِّ األسرة،  •
للحريص: إذا كان يكفيك  القليل، فلماذا جتمُع حولك  الكثري؟ ملاذا ال ختف ِّف عن  •

 نفسك  احلساب؟

 .الذهُب ال يفيدك  يف الصحراء، وإذا عطشت  فال يبلُّ ب ريقُه ريق ك  •
 

 املبادرة

 اإلفاقُة من النوم، تعين كف ى راحًة وكساًل، وحان وقُت اجلد ِّ والعمل. •
قد ِّْم لنفسك  قبل  أن ت قضي، وسل ِّم األماانتِّ اليت عندك  قبل  أن يتسلَّم  ربك  أمانتُه   •

 .منك 

 وداُع الدنيا حقٌّ أيها املسلم، فتأهَّْب له قبل  أن حيلَّ فجأًة بفناءِّ روحك.  •
 . ك  قبل  أْن تُرم ىارمِّ سهم •

 قبل إدراكه.أسرْع يف عملِّ اخلري، فإنك  ال تدري هل تلحُق لفعله، أم متوُت  •

 اصرْف مهَّتك  إىل ما ينفع، قبل أن أييت  عليك يوٌم عملك  فيه ال ينفع.  •

ما ال تقدُر عليه لست  مكلًَّفا به، وقد خيفَُّف عنك أمٌر رخصة، فال تفر ِّْط فيه بعد  •
 تسهيله.

 

 قاتمتفر 
 

إليها، فأنت إذا أردت  أن تصعد  فانظْر إىل األرضِّ أكثر  من السماء، فإنك  ستعوُد  •
 منها وإليها، حياتك  وموتك.

 الفيلسوُف حيبُّ احلكمة  ويفلسفها، وال يهمُه العمُل هبا، واملؤمُن يتعلمها ليعمل  هبا.  •

نها آاثٌر كبريٌة ما كنت  من شؤونِّ القدرِّ وأسراره، أنك  إذا قمت  حبركٍة )بسيطة( نتج  ع •
 تريدها وال تتوقعها. 
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 الواقع، وختفيٌف من وطأةِّ الدنيا، وإيثاٌر للسالمة.العزلُة هروٌب من  •

لو تركت  أشياء  يف احلياةِّ ال تنفعك، وال تزيُدك  علًما وتقوى، خلففت  عنك  أثقااًل من  •
 املسؤوليات، وأْحاالً من السيئات.

 عليك  تعلُّمها، فاكشْف عن قلبها أواًل، ودْع جوانبها إىل  إذا عرفت  سرَّ الصنعةِّ سهل   •
 حني.

 وداعي السماءِّ يطلُب منكم الشكر. نعُم هللا تناديكم من األرض، •

 انزْل أرًضا هبا ُتكر م.  •
 أينما حللت  رأيت  الناس  يتكلمون يف السياسة! وكلهم، أو جلُّهم ضدَّ احلكومات! •
تتوسَّْع يف عالقتك  هبم، فإهنم ال يقيمون للدينِّ وزاًن،   إذا كنت  خمالطًا للعلمانيني، فال •

 فإذا فعلت  فقد كثرت  سوادهم، وجهودك  ستصبُّ يف مصلحتهم.
 إذا كان الشخُص حيبُّ األشياء  اخلبيثة، فنفسُه خبيثة. واخلمُر أمُّ اخلبائث.  •

فرٍح مفرط، أو  احلركاُت الغريبُة اليت يؤد ِّيها الالعبون بعد إصابةِّ اهلدف، تدلُّ على  •
 خيالٍء وُعجب.

حركاٍت غريبًة و"مقرفة" عند ممارسةِّ )رايضة( اليوغا، أْحُد ملا أرى أشخاًصا يؤدون  •
 هللا تعاىل على نعمةِّ العقل، وعلى نعمةِّ اإلسالم. 

 

 حملاسبةا

 رحم  هللا من فتح  حساًًب يف داخله، فحاسب  نفس ُه قبل أن حُياس ب. •
 ا طريٌق إىل رحابِّ "النفس اللوامة".مراجعُة النفسِّ مهمة، إهن  •

فنجحت  مرات، ومل تنجْح مراٍت أخرى، هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة، فال حاولت   •
 حماولة  أصاًل، إمنا هي حساٌب حملاوالتِّ الدنيا.

لن تبقى احلياُة لصديٍق وال لعدو، والكلُّ سيحاسُب على ما قدَّم وما أخَّر، وعلى ما   •
 كاد  وما أخلص.

 إنه يوزن، وأنفْق ما شئت  فإنه حُيسب.كلَّْم ما شئت  فإنه ُيكتب، واعمْل ما شئت  فت •
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ئها، فال تلْم إال إذا أحص ى هللا عليك أعمالك، صغريها وكبريها، حسنها وسي ِّ  •
 نفسك، فإهنا مما جنتُه يداك، وال يظلُم ربك  أحًدا.

سورة   {ْهُد اّللَِّّ م ْسُئواًل و ك ان  ع  } ى هللا حساهبم. الذين نسوا عهد هللا لن ينس   •
 .15األحزاب: 

 إذا مل تستعدَّ لالمتحان، أو مل تتجاوزه، فكأنك مل تعمل، فال نتيجة، وال جناح.  •
أطلْق نداًء لنفسك، وكأنك واقٌف اآلن بني يد ي رب ِّك  للحساب، فماذا أنت  قائٌل  •

 عن بُعدِّك  من الدين، وتقصريِّك  يف الطاعة؟
 

 املرأة 

وهو زايدُة لطافتها على الرجل، فإذا تشبَّهْت ًبلرجالِّ فقدت رأُة خبُلٍق مجيل، تتميُز امل •
 هذه امليزة  اللطيفة! 

املرأُة اليت تتسكُع يف الشوارعِّ واألسواق، وال ترى حرجاً يف مصاحبةِّ الرجال، تفقُد  •
 أمجل  ُخلٍق فيها، وهو احلياء.

 املعاصي
 
 اه. من عصى قلبه، جن ْت يداه، وسارع إليه هو  •

 على معصيةِّ هللا جترَّأ عليه الشيطان.من جترَّأ  •
السلوُك غرُي الطبيعي ِّ ال يعجُب اإلنسان  السوي ، والطبيعُة الفطريُة ترفُض الشذوذ   •

 واألشياء  املنكرة. 

الرْحُة ًبلنفسِّ هو أال  تعر ِّضها لعذابِّ هللا، وال تُنهكها ًبملعاصي واملخالفاتِّ  •
 واملزعجات.

والصد ِّ  ،وشهادةِّ الزور ًبالً وهي عند  هللا عظيمة، مثُل الكذب،كلمةِّ قد ال تُلقي لل  •
 عن الدين.
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 إذا كان قلبك  يغلي كراهيًة على إخواٍن لك  يف الدين، فأين دينك، وأين أخوَّتك؟ •
 إمثه، من أغضب  والديهِّ ألجلِّ زوجته، أو ألجلِّ نفقٍة يصرُفها عليهما.  أمث ، وكرب   •
د ِّْث به، وليرتكُه بينه وبني رب ِّهِّ ليغفرُه له، فإن تعلق  به حقٌّ من من ارتكب  إمثًا فال حي •

 حقوقِّ العبادِّ فيلزُم ردُّه. 
 ال ترتبْط مبواعيد  إال عند الضرورة، فإن ُخلفها من ُشع بِّ النفاق.  •
 م حيلُف على أن يعمل  صاحلًا وال يعمل، وتراُه يعمُل سيًئا بدونِّ حلف! بعضه •

 ألوامرِّ اإلهلية، هتوي ًبملرءِّ إىل الردية، وُتذيقُه سوء  املنية. املواقُف السلبية، من ا •

من أخلد  إىل األرضِّ واتَّبع  هواه، فقد بعد  عن احلق، وصار  مصيدًة ألهوائهِّ ورغباته،   •
 هدف ُه األمس ى، ال يلوي على غريها.وغدا ذلك 

، وللشيطانِّ نصيٌب كبرٌي فيه؛ ولذلك قال هللا تعاىل:  • إِّنَّ اْلُمب ذ ِّرِّين  }اإلسراُف شر 
انُواْ إِّْخو ان  الشَّي اطِّنيِّ{   [. 27: اإلسراء]سورة  ك 

خمرُج الطوارئ من جمالسِّ املسكرات، هو اخلروُج من البابِّ الذي يؤد ِّي إىل عدمِّ  •
 ةِّ إليها. العود

 هناك ْحق ى يشرتون النار  ًبلكفر، ويشرتون العذاب  ًبلعصيان، أولئك هم اخلاسرون.  •
و م ن يـ تَّبِّْع ُخُطو اتِّ الشَّْيط انِّ ف إِّنَُّه أي ُْمُر ُر ًبلفحشاءِّ واملنكرِّ فهو شيطان }كلُّ من أيم •

ْلف ْحش اء و اْلُمنك رِّ   . 21{ سورة النور: ًبِّ

خطواتِّ عدو ِّك  اليت يطلبها منك  وقعت  يف شباكه، وصرت  صيًدا له،  إذا اتبعت   •
 من اتبع  خطواتِّ الشيطان. وفعل  بك  ما شاء  وأنت مقيٌَّد بني يديه. وكذلك 

اإلصراُر على اخلطأ، يعين االستمرار  يف سلوكِّ الطريقِّ املعوج ، الذي يؤد ِّي إىل خسارٍة  •
 أو هالك. 

ُه هللاُ من رْحته. نعوُذ ًبهلل من مقتهِّ وغضبه.أكرُب مصيبٍة على  •  العبدِّ أن يُبعد 
 

 موازين
 

 بُّ أن يُعام ل  به لو أُدين  هو.فليفعْل كما حي م ن أدان  فلي علْم أنه قد يُدان، •
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ترسـو  الكلمُة الطيبُة ُتصـُد نتيجـًة طيبـة، والكلمـُة السـيئُة ُتصـُد نتيجـًة سـيئة، فكـْن طيبًـا، •
 طيب.على أمٍر 

 من قدَّم التوافه  على املهم ات، فهو إىل احلمقِّ أقرب. •

 ل.إذا كلَّفت  نفسك  أكثر  مما ينبغي مللت  بعد حني، ومتنَّيت  لو مل تفع •

 من جتاوز  اخلطَّ األْحر، فقد عرَّض  نفس ُه للخطر. •
 ساعة!السرعُة يف إجنازِّ األعمالِّ دون إتقان، كطبيٍب يعاجلُ عشرين  مريًضا يف  •

يلزُمك  جهـٌد قليـٌل لتعـرف  إخـالص  موظفيـك  معـك، عنـدما يعملـون جبـدٍ  إذا كنـت  بيـنهم،  •
 وقليالً ما يعملون إذا مل تكن.

 لُّ شيء مبيزان، وكلُّ شيء له هناية.لكل ِّ شيء سبب، وك •

ُه إذا نفد. •  لكل ِّ شيٍء حدود، ألن الدنيا كلَّها هلا حد ، وستنتهي، وليس الصرُب وحد 

م  لــك، ومهمــا وقيــت   • ل أكثــر  ممــا ُقســِّ مهمــا أســرعت  فلــن تطــري، ومهمــا عملــت  فلــن ُتصــ ِّ
ر أج لك.  نفسك  فلن تؤخ ِّ

 
 النصائح 

 
ملا كانت هناك تربية، ولو مل ينصحِّ العلماُء العامَّة  ومل  لو مل ينصحِّ اآلًبُء أبناءهم •

 يعل ِّموهم ملا كان هناك التزاٌم أو ثقافٌة إسالمية. 
أخلصت  النصيحة، واجتهدت  يف إيصاهلا إىل أهلها، فأنت يف طاعٍة وجهاٍد  إذا  •

 إن شاء هللا. 
ك  م ن نصحك  وأنقذك  مِّن فتنٍة كدت  أن تقع  في • ها، أو جرميٍة  أرحُم بك مِّن نفسِّ

 كادت أن ت ذهب  روُحك  فيها. 

، فإن هناك من ينتظُر أن  • تزلَّ لينقضَّ إذا ثبتْت قدُمك  فحافْظ عليها حىت ال تزل 
 عليك، وأيخذ  ما بني يديك  وما ُتت قدميك.

 إذا كانت يُدك  ممدودة فلتكْن إىل الفقراء، وإذا كانت منقبضًة فلتكْن عن احلرام. •
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ك  ًبجلــوهر، ودفــع  عــن نفســهِّ املنكــر، ورأى اخلــري  طــوَّب ملــن مل يغــرتَّ  •  ًبملظهــر، ومتســَّ
 واستكرب.فبد ر، ومل أيبْه بكالمِّ من أدبر  

ُر مقصودك، ورضا هللاِّ غايتك.  •  ليكنِّ احلقُّ مطلوبك، واليوُم اآلخِّ

 أربُح البضاعة، أن تفكر  ساعة، وتبعد  عن املتاهة، وال تؤثِّر  الراحة.  •

 بك، وإذا نظرت  فليس من زاويةِّ عينك.إذا ابتسمت  فمن قل  •
تقد ِّمُه نصيحتك، أفضُل ما تكنـزُه سرُّك، وأفضُل ما تنفقُه درمهك، وأفضُل ما  •

ُك. لُه ر ْحِّ  وأفضُل م ن ت صِّ
رك، واحفْظ ما ينفعك، وال تتلهَّ مبا يضرُّك، وال  • ابدأ مبا يهمُّك، واْسع  إىل ما يبص ِّ

 تركْن إىل ما يغمُّك. 

 لها: دينك، وأسرتك، ووظيفتك، ومالك، وجسمك.مخسٌة ال هتم •

 له ما ينفُعها وما يضرُّها، ومن من عرف  ربَُّه أحبَُّه فأطاعه، ومن عرف  نفس ُه تبنيَّ   •
 عرف  اآلخرين جتنَّب  أذاهم، وعرف  مواطن  رضاهم. 

• . . انصْح وال تبالِّ .  افعلِّ اخلري  وامشِّ  اصدْق وال ختف. تصدَّْق وانس 
 واكسْب لتأكل، واعمْل لتؤج ر، وأخلْص لُتقبل.ابذْر لتحصد،  •
 شيٍء ُوضع  يف مكانه. انتصاُر احلكمة، يعين االطمئنان  إىل أن كلَّ  •

إذا أوتيت  حكمًة فقد أوتيت  توفيًقا يف األمر، وإصابًة يف احلق، وتسديًدا حنو   •
 اهلدف. 

 فاين.غل ِّبِّ احلكمة، وحك ِّمِّ العقل، وزْن ًبإلميان، وآثرِّ الباقي على ال •

 احفْظ عينك  يف الطرقِّ واألسواق، ليحفظك  هللا وأنت يف طريقِّك  إىل اآلخرة. •
ك لَّ ذهنك، وشعرت  ًبلفتور، فابدأ بتغيريِّ أمناٍط يف حياتك، وحاوْل أن تقرتب  إذا   •

 من أشياء  جديدٍة تكوُن انفعة.

ها فيج • عُل منها  األوهاُم حقائُق عند بعضِّ املرض ى النفسيني، والعاقُل ال يكرب ِّ
 حقائق.

 شرعيًّا.  من رضي  ًبلقرعةِّ فليستسلْم هلا إذا وقعْت عليه، إال إذا عارضْت حكًما •
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من املفيدِّ معانقُة نسيمِّ الصباح، ومالزمُة املشي املتاح، واصطحاُب الكتابِّ يف  •
 السفرِّ املباح.

ُحك  لتكون  عضًوا • دائًما يف   النظافُة تنق ِّي أنفاسك، وُتفُظ رئتيك  من العِّلل، وترش ِّ
 البيئةِّ السليمةِّ وترقيتها. 

تُنس ى، فمن نسيها ُوصف مبا ال يعجبه، ومبا ال حُيمد،  األموُر الضروريُة واملهمَُّة ال  •
 مثُل نسيانِّ الصالةِّ وتكراره.

 الوقوُف أفضُل من السري، إذا كان سريًا إىل الوراء.  •

النوم، وكمن تكلم  يف  من أكل  قبل  حاجتهِّ إىل األكل، كمن انم  قبل  حاجتهِّ إىل •
 ل ِّ األحوال.غريِّ ما حاجٍة إىل الكالم. واملضرَُّة واردٌة يف ك

 األرخُص غالًبا ما يكوُن األسوأ، فال تتهافْت عليه، وال متأل بيتك  منه.  •
 قلَّ سامعوُه وإْن صدق. من كثرْت شكاويهِّ  •
 ال أمان  إال إبزالةِّ أسبابِّ اخلوف. •

 توصف  ًبجلهل. ال تعجْب من كل ِّ شيٍء حىت ال •
 

 النفس 

ك  ولو كنت  بعيًدا عن  • شهواتِّ الدنيا، فإن النفس  حباجٍة إىل متابعٍة  ال ترض  عن نفسِّ
نية.   وترقيٍة دائمٍة لتكون  رًب 

حاوْل أن تُقنع  نفسك  دائًما ِبن هناك ما هو أفضُل هلا، حىت تكون  لو امة، تنحو   •
  والنقاء.حنو العلياء، وتبغي املزيد  من الفضلِّ والرقي ِّ 

ك  إليها، تُذك ِّرها وتقوُل هلا: ما أريُد لكِّ إال النجاة، فآمين، وأطيعي،  • أنت رسوُل نفسِّ
 واستقيمي. 

ك  إىل الناس. •  كْن طي ِّب  النفسِّ إذا خرجت، حىت ال تُلقي  بشر ِّ نفسِّ
انشرِّ الرائحة  الطيبة  من نفسك، واحبْس ما كرهت  منها عن الناس، فإن كالًّ يعلُم  •

 يلةِّ نفسه. بدخ

 مجُل النفوسِّ وأطيبها هي النقيُة اخلالصُة من الغش ِّ والكدر.أ •
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تطيُب النفُس إذا أتدَّبْت آبدابِّ القرآن، وتنوَّرْت بسنةِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه  •
 وسلم، وتزيَّنْت بكالمِّ الصاحلني.

رات، مثُل هناك نفوٌس ال ُتبُّ الصفاء، وال تستطيُع العيش  إال يف املشكالتِّ واملكد ِّ  •
 التماسيحِّ اليت ال ُتب ُِّذ العيش  واألكل  إال يف املياهِّ املوحلةِّ العفنة.

   

 اهلداية والضالل 
 

ن يريـُد احلـقَّ ممـن ال يريـده، ولـذلك  • إن هللا مطَّلٌع على قلوبِّ النـاسِّ وأحـواهلم، ويعلـُم مـ 
 فهو سبحانُه ي هدي قوًما، وُيضلُّ آخرين.

القرآُن ونبوُة حممٍد صلى هللا عليه وسلم، جيعلُه ال ه، وهو اقتناُع املسلمِّ مبصدر دين •
 يلتفُت إىل املشككني وشبهاهتم. 

أكرُب نعمٍة عليك يف احلياةِّ الدنيا أيها اإلنسان، هو نعمُة اهلدايةِّ إىل اإلسالم، وإهنا   •
 لطريقك  إىل اجلنةِّ لو حافظت  عليها.

ىت ال جيفَّ نبعها، فإذا قلَّْت طاعة، حإذا أمدَّك  هللا ًبهلداية، فأمددها ًبلشكرِّ وال •
 طاعُتك  قلَّ نورها، وإذا قطعت  عنها اإلمداد  طُفئت أو كادت.

إذا أكرمك  هللا هبدايةِّ أحٍد على يديك، فكأمنا أحييت  نفًسا، أو أنقذهتا من اهلالك،   •
 فالكفُر موٌت وهالك، واإلسالُم فوٌز وحياة. 

 ومل أيبه، أو اقتنع  ِبمٍر مث ترك ُه هلوى، فهو مؤاخ ٌذ  دليالً من مسع  آيًة ومل يؤمن، أو رأى  •
 ومعذَّب، إال أن يعود.

 العبُد السوُء هو الذي ال يقبُل هداية  هللا، ويقابُل نعمت ُه صدًّا وكفرًا. •
 من متاد ى يف غي ِّه، تدىنَّ يف إنسانيته.  •
ومن مسالكِّ عداوتهِّ   الطريقِّ املستقيم.وظيفُة الشيطانِّ األساسيُة أن ُيضلَّ الناس  عن  •

د  بينه وبني أهلهِّ وحمبيه.   لإلنسانِّ أن يُفسِّ
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 اهلمة
 

 من مس ْت نفسُه إىل معايل األمورِّ دن ْت إىل القلوب. •

عندما تفكُر يف طولِّ الطريق تقلُّ عزميُتك  ويعرتيك  الوهن، فإذا فكرت  يف اهلدفِّ وركزت   •
 يصعْب عليك  األمر.عليه قلَّ خوُفك  ومل 

اإلراداتِّ القويةِّ هم الذين يدأبون على الوصولِّ إىل أهدافهم، ال ميلون وال   أصحابُ  •
 ييأسون، ولو فشلوا مرات.

 من عزم  على أمٍر تشمَّر  له، وعكف  عليه، ومل ي فتُه ما حوله.  •
األوىل وال ما  يف اجلولةِّ  اجلوالت، فهم ال يتأثرون ًبلسقوطِّ  هم أصحابُ  العزائمِّ  أصحابُ  •

 ممكناً.  ما دام األمرُ  مهم متتدُّ إن عزائ يليها،

االستيقاُظ ًبكرًا يدلُّ على جد ِّيةِّ الشخص، وتفاعلهِّ مع احلياة، وحب ِّهِّ للعمل، ونبذه   •
 للكسل.

×××      ×××      ××× 
 
والقائُم غرُي اجلالس، واملاشي غرُي القائم، والراكُض غري املاشي،  اجلالُس غرُي املضطجع،  •

 ًعا، فمن أي ِّهم أنت؟والراكُب غرُي هؤالء مجي

 االرتقاُء ًبلنفسِّ يعين عدم  شغلها ًبلتوافه، اليت أتخُذ وقًتا وجهًدا بدون فائدة.  •
ٍة وأخرى، فإنـك  بـذلك  جتـد ُِّد ح • ياتـك، وُتـر ُِّك مياهـك  جر ِّْب أن تغري ِّ  عاداٍت لك  بني مدَّ

 الراكدة.

مَّةِّ يراتُد الصعب، ويعمُل يف السهلِّ وعايل اهل قليُل اهلمَّةِّ يريُد شيًئا سهالً، وإال مل يعمل، •
 والصعب.

 إذا فاتك  الركُب فال تيأس، امشِّ حىت تلحق  هبم، أو احلْق بقافلٍة أخرى تسلُك طريق ها. •

تستسلْم له، فهناك جماٌل لالنطالقِّ إىل عوامل   املرُض الذي ال يقي ُِّد حركتك  كليًّا ال •
 هوٍد قليلة. مناسبٍة من الفكرِّ والعمل، ال تتطلُب سوى ج
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هناك من يبحُث عن املعادنِّ الثمينةِّ يف ًبطنِّ األرض، ويصعُد إىل كواكب  أخرى   •
 للبحثِّ عن معادن  جديدة، وحنن نكتفي بـ "ظاهر" األرض.

 على الذي يعمُل ويُنتج. الذي أيكُل وال يعمل، عالٌة  •

واملوت، فإذا مل هتمَّك  إذا مل هتمَّك  األشياُء الكبريُة يف األمةِّ فأنت انئم، أو بني النومِّ  •
 األموُر الكبريُة وال الصغرية، فأنت ميٌت فعاًل.

 إذا مل يكْن لك  رأي، فكيف  يُطل ُب منك  أن تسد ِّد؟! •
 الضرب  والركل. إذا كنت  ساكًنا والناُس يتحركون، فال أتمنِّ  •

رُث  إذا آثرت  الراحة  فقد فضَّلت  الكسل، والكسُل يورُث ضعًفا يف التفكري، كما يو  •
 الضعف  يف وظائفِّ أعضاء اجلسم.

 من انم  والناُس قيام، ذهبوا وتركوه.  •
 

 الوصااي واحلِّكم 
ُه مل يـُتَّهم. •  من التزم  حدَّ

 من سامل  س لِّم. •

 احلكمة. إذا تكلمتِّ الشهوة، خرستِّ  •

 القلُب يرى ما ال تراُه العني! •

 عيُنك  ال ختونك، أما القلُب... فمتقل ِّب! •
 ا كنوٌز وخمب آٌت أكثر من البحارِّ القليلةِّ العمق.البحاُر العميقُة فيه •

الرايُح ال هتزُّ اجلبال  مهما كانت قوية، ألهنا مترُّ من فوقها وجبوانبها، بينما زلزاٌل عاديٌّ   •
 فيها؛ ألنه يصيبها من جذورها. يؤث ُِّر 

 ماء.مراعاُة احلال، وتقديُر املوقف، من دأبِّ العقالء، وتفهُّمِّ اخلرباء، ووصااي احلك •
ال يستوي املؤمُن والكافر، كما ال يستوي اجملرُم واملصلح، وال يستوي العامُل واجلاهل،   •

 كما ال يستوي النوُر والظالم.
 ُأصيب، واجرْب ما ُكسر، ُتصلِّْح ما ف سد.ساعْد من ض عف، وأسعْف من  •
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الذمَّة، وسل ِّم أسرْع يف اخلري، وأقصْر عن الشر، ومتهَّْل يف احلكم، واسرتشْد ًبلرأي، وارع   •
 ًبحلق.

 إذا تكلمت  فأفصح، وإذا أجبت  فأوجز، وإذا دللت  فسد ِّد، وإذا مجعت  فقارب. •
 ًسا. ومن دار ى وجد  متنفَّ من حارب  حورب، ومن تلكَّأ ُصدم، ومن ضعف  وقع،  •

 من انم  بني األفاعي ُلدغ، ومن سبح  يف حبٍر عميٍق غ رق، ومن ذاق  كأس  اهلوى ُصرع.  •

واثنانِّ اصرْف عنهما عينيك: الفاتنة،  ك إليهما: والداك، ومعل ُِّمك، شدَّ عينياثنانِّ  •
 واحلقود.

 م ن أودع  أخاُه سرًّا فليكْن أمني  سر ِّه. •

 تعجبك  حال، أعجبك  غريها، املهمُّ أن تصرب، وتنتظر، وال تيأس. إذا مل  •

 وزُنك  احلقيقيُّ هو يف قيمتِّك  عند الناس، وعند هللا قبل  ذلك. •
 تاٌب يف ميينك، ودرهٌم يف يسارك. ك •

 هم انوؤوه. أ  من استهزأ ًبلناسِّ استهزؤوا به، ومن تكربَّ  عليهم احتقروه، ومن انو  •
 م ن خاض  يف األوحال، ساءْتُه أحواٌل وفاجأْتُه أهوال.  •

 من اشته ى وأغلق  انفذة  العقل، فقد صار  أقرب  إىل البهيمية.  •
م  الذين يتخذون أهواءهم آهلة، هم املس  • تغرقون فيما يعشقون وحيبون، وال يلتفتون إىل رهب ِّ

 الذي خلقهم وأنعم  عليهم.
 ي نط ح  أو يُنط ح.الرأُس العايل إما أن  •

ما كتبت يداك  كما قال  فوك، وال ينطُق لساُنك  إال إبشارٍة من قلبك، وإذا عزم  قلُبك   •
 فكأْن قد، فإذا طاوعك  جسُدك  فقد مت .

 فاعلْم أنُه ال شيء. يف كل ِّ شيء، م ن رأيتُه يتكلَّمُ  •
 م ن استكمل  عقله، مل يتكلم فيما ال يعرفه. •
،العبُث أسهُل  •  واجلدُّ أسهُل وأسرُع إىل نفوسِّ أهلِّ العزم. وأسرُع إىل نفوسِّ الكساىل 
 العبُث أسهُل من اجلِّد ، لكنَّ عاقبتُه أسوأ!  •

 إذا كان مزاُجك  حادًّا فال تتناوْل آلًة حادًَّة بيدك. •



68 
 

 من رمى بسهمِّ غدٍر أوشك  أن يُغر س  يف صدره. •

 .من قدَّم  مصلحتُه على مبدئه، فهو ًبئٌع ومشرت •

 أرخُص الناسِّ من كان معتقدُه ومبدأُه عندُه رخيًصا.  •
 

 الوعد  
 

ال ترتبْط ًبملواعيدِّ ما قدرت، فإذا وعدت  فنف ِّذ، وإال صارْت فيك خصلٌة من خصالِّ  •
 النفاق. 

  يضجر، فلعلَّ عذرًا حبسه.م ن انتظر  أخاُه فال •

 فوقك  وال مُتطُر أرض ك.الوعوُد اجلميلُة دون تنفيذ، كالسُّحبِّ العارضةِّ مترُّ  •
 

 الوقت والعمر 

املسلُم يبتعُد عن األمورِّ اليت ال خري  فيها، وال جتلُب نفًعا لنفسهِّ وال لآلخرين،   •
 ويعتربها عبثًا ووقًتا ضائًعا. 

صرٌي عند آخرين، والليُل كذلك، واألمُر يعوُد إىل النهاُر طويٌل عند البعض، وق •
 انشغالِّ النفس، أو فراغِّ الفكر.

 إذا شعرت  بنشاط، فاحبْث عن منفعٍة تصرُف فيها نشاطك، وال هتدره.  •
العمُر اجلديُد يعين: مولوًدا جديًدا، وهدايًة بعد ضالل، وجناًحا بعد فشل، وصحًة   •

 بعد مرض.

 درًا يف انحيٍة منه، فبادْر قبل الفوات، واستغلَّ قبل املوت.عمرك  القصرُي ال يتحمَُّل ه •
 ن املوتِّ أكثر.اقرتبت  م كلما كربت   •

 كنُت أعدُّ النجوم  وأان طفل، واآلن  أعدُّ سنواتِّ عمري!  •

من شاخ  شاخْت معه شهواته، فليصرْف مهتْه إىل النصحِّ والذكر، والتفكرِّ والطاعة،   •
 جرتارِّ الذكرايت.فهو أفضُل من التشكي والتلوي وا
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 ة يلقلوب احلل

 
، أما القلُب  •  امليُت فال يسمع، ولو امتدَّ صوُتك  إليه مبا شئت.إمنا تُنذُر ذا قلٍب حي 
 صاحُب القلبِّ الرقيقِّ دمعتُه حاضرة، ويدُه مسارعة.  •

 إذا خشع  قلبك  لذكرِّ هللا، فأنت  يف درجٍة طيبٍة من اإلميان.  •

 أطْع أمره، واعبْد وختشَّع.  إذا أردت  القرب فاقرأ كتابه، و  •

سجدت  فقد اقرتبت، وإذا دمعْت عيناك  فقد إذا ذكرت  هللا فقد أفلحت، وإذا  •
 خشع  قلبك.

 كنٌف رًبينٌّ خاصٌّ لعبادهِّ املخبتني، الرًبنيني، املخل صني. •
م يتبعون سبيله، والذين ال خيشون ُه يتبعون سبيل  الشيطان. والغافلون  • الذين خيشون رهبَّ

 الذين ال يذكرون هللا وال خيشونه.هم 

 ف  منك  الشيطان وجتنَّب  طريقك.إذا خفت  من هللا حقًّا، خا  •

خشيُة هللا تعاىل دليُل إمياٍن حيٍ  ينبُض يف القلب، وتقُف سدًّا مانًعا أمام  اقرتافِّ  •
 اآلاثم.

 برضا هللا وجنته.  الفوزُ  اهللا ورسوله، ونتيجته  طاعةُ  ا عليهبَن  يُ  هللا تعاىل وتقواهُ  خشيةُ  •
 األولوية  للطاعة. إذا كانت العربُة ًبخلامتة، فإن  •
الذي يسمو بك  عند هللا هو التقوى وعمُلك  احلسن، والذي ينزُل بك  عندُه هو   •

 الفجوُر وعملك  السيء.

صفاُء العقلِّ ًبلعقيدةِّ الصحيحة، وصفاُء القلبِّ ًبلذكرِّ واخلشوع، وصفاُء النفسِّ  •
 والكذبِّ واخليانة. ًبلبعدِّ عن الغش ِّ 

القلبِّ اخلارجية، فإذا مل يسمْح هلا ًبلنظرِّ مل تنظر، وإذا مل خيشْع العنُي أداٌة من أدواتِّ  •
 قلبك، لن تدمع  عينك.
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التمهيُد للعملِّ الصاحلِّ يكوُن بتحسنيِّ النيةِّ لطلبِّ وجهِّ هللا تعاىل به، وموافقتهِّ  •
 لشرعه، حىت يكون  صاحلًا مقبواًل.

كلُّ الفصول، فاإلمياُن فيها انبٌض حي ،  صٌل واحد، وربيُع القلوبِّ املؤمنةِّ  ربيُع الناسِّ ف •
 وحبُّ هللا وطاعتُه فيها مستمر. 

 ال تنس  أنك  مراقب، فاهلل ينظُر إليك، ويعلُم ما جترُح ًبلليلِّ والنهار.  •

 من مل خيش  هللا، ومل يؤمْن ًبليومِّ اآلخر، فعل  ما يشاُء إذا فُقِّد  الرقيب. •
ا تبق ى عاريًة أمام  هللا، يعلُم عيوهبا  صَّنت  نفسك  من عيونِّ اآلخرين، فإهنمهما ح •

 وخمبَّآهتا، فتحصَّْن ًبلتوبةِّ واألعمالِّ الصاحلة.
ثالثٌة أتخُذ بيدك  إىل اجلنة: طاعُة هللا، وطاعُة الوالد ينِّ يف غريِّ معصية، وُحسُن  •

 اخلُلق.

العقوبة  والنار، وُتب ُِّب  وخشيته، وختو ِّفها أرسْل رسائل  إىل نفسك، تذك ِّرها بطاعةِّ هللا •
 إليها اخلُلق  اجلميل، واملعاملة  احلسنة. 

 نو ِّر قلبك  ًبإلميان، واشحْن جوارحك  ًبخلشية، وطو ِّْع أعضاءك  للعبادة. •

أصلْح نفسك  أيها اإلنسان، لتكون  صورُتك  عند الناسِّ كما هي يف نفسك، فال   •
 ترائي مبا ليس عندك. 

  يرميك  الشيطاُن بقوسه، وتنهشك  سهاُم املعصية. سهمك  يف الطاعة، قبل  ارمِّ ب •
أطعِّ الرْحن، واعصِّ الشيطان، واتبْع قراءة  القرآن، وال تصحْب أهل  السوءِّ والبهتان،   •

 تدخلِّ اجلنة  بسالم. 
 اآلخر.الوجوُه اخلاشعُة تذك ُِّر ًبألدبِّ واالحرتامِّ واهليبةِّ واخلشية، وتذك ُِّر ًبهلل وًبليومِّ  •

 فإنه جييُب املضطرَّ إذا دعاه..  ضاقْت بك  السُبل، فاجلْأ إىل هللا،إذا  •

 أان أرجو وأنت ترجو، وهللا يقد ُِّر ما يشاء، ففو ِّضِّ األمر  إليه، وأحسْن توكلك  عليه.  •
إىل املؤمنِّ الراضي بقدرِّ هللا، إذا ُحرمت  من أمٍر فانتظْر فتًحا من طريٍق أخرى، يكوُن   •

 خريًا لك.
 الفرُج أييت من عندِّ هللا ولو مل يكْن هناك بصيُص أمل، فاهلل قادر، وبيدهِّ اخلرُي كله. •
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إذا رجوت  خريًا فال تقطعِّ الدعاء، فإذا حصلت  مطلوبك  فال تنس  شكر  من أنعم  به   •
 عليك.

 إذا فتح  هللا عليك  أمرًا أعانك  عليه. •
ان شبيًها به، فقد تدخُل من ًبٍب ولو كالباُب الذي تدخُل منه غرُي الذي خترُج منه،  •

 فرًحا، وخترُج من آخر  ًبكًيا!

 كلما قلَّلت  من شهواتِّ الدنيا، اقرتبت  من هللا أكثر.  •

 ارتقِّ ما شئت  يف درجاتِّ القصور، فإنك انزٌل إىل دركاتِّ القبور. •

تعْد عن رحيًما، وابدائرُة الرْحةِّ على أهلِّ الرْحة، ودائرُة السوءِّ على أهلِّ السوء، فكْن  •
 السوءِّ واملسيئني.

الغفلُة تكوُن من مؤمٍن ومن عاص، أما غفلُة املؤمنِّ فتكوُن خفيفة، ويعوُد إىل  •
 صحوتهِّ اإلميانيةِّ ويستغفر، وأما العاصي فيتماد ى فيها، وقد ال يصحو منها! 

وتفقُد  أسعْف نفسك  إذا كانت كثرية  الغفلة، فإهنا عندما تغفُل تدخُل حفرًة مظلمة، •
 ا النور  واحلكمة. معه

وا من كاسات، وهم ال يرجون بعثًا وال كم أطلق  الغافلون من ضحكات، وكم احتس   •
 حساًًب، لكنهم إذا توسَّدوا تراًًب عرفوا، وانقلب  نعيمهم إىل جحيم.

إذا كنت  تطيُع هللا من طرف، وتعصيهِّ من طرٍف آخر، فأنت يف أرجوحة، ال تدري  •
 مىت تقُع بك.

 تظرُه رْحٌة قريبٌة أو بعيدة، خرٌي من هلٍو وعبٍث ينتظرُه عذاٌب حمقَّق.عمٌل وكدٌّ تن •
 كم عدُد الذين جيتازون االمتحاانتِّ دون أن يستعدُّوا هلا؟  •

 كم عدُد الذين يدخلون اجلنة  دون أن يستعدُّوا هلا؟ 
 من جنح  يف اختبارِّ الدنيا فقد اجتاز  عقبًة كؤوًدا.  •
من سورةِّ احلديد،   15م ن غرَّهتم األماين ، كما يف اآليةِّ  كتابِّ هللا تعاىل ذمُّ ورد  يف   •

 وهم الذين اغرتُّوا بطولِّ األمل، وحب ِّ الدنيا. 
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 اي بين 
 

 اي بين، سالحك  إميانك، ُتصُل به أجرًا، وتدفُع به شرًّا، وتفتُح به قلوًًب.  •

ا إىل  •
ً
 شرك.هللا، خالًيا من الغش ِّ والاي بين، قلبك  ينفعك  إذا جئت  به سامل

 اي بين، كْن نبًتا طيًبا تكْن شجرًة مباركًة تعلو يف السماءِّ ويستظلُّ هبا الناس.  •

اي بين، إذا علمت  أن الكلمة  الطيبة  صدقٌة فأكثْر منها، فإنك ال ختسُر شيًئا، بل  •
ُر عدوًّا.  بًّا، وتطرُد حاسًدا، وتؤخ ِّ  جتلُب حِّ

 قًا تكْن مجياًل. اخلُلُق اجلميُل حيبُه اجلميع، فكْن خلو اي بين،  •

اي بين، السكينُة يف الشبابِّ كالزمرُّدةِّ بني األحجارِّ الكرمية، فكْن هادًًئ حليًما، تكْن   •
 حمموًدا كرميًا.

• .  اي بين، كْن عايل  اهلمَّة، فإن م ن رضي  ًبلدونِّ مل ي عُل قدره، وبقي  خامالً يف الظل ِّ

، يف زْحةِّ هذه احلياة، ويف أثناءِّ  ليكْن مهُّك  يف علو ِّ دينك، ورقي ِّ أخالقك اي بين،  •
 دراستِّك  أو عملك.

اي بين، انتصْر لدينك، وكْن فداًء لعقيدتك، فإنه ال قيمة  لك  وال للحياةِّ بدونِّ هذا  •
 املبدأ. 

ًا، وتنال  عن •  دُه حظًا طيًبا. اي بين، لتكْن مهُتك  يف دركِّ اخلري، حىت ُتكتب  عند هللا خري 

 وُن بطاعته، ومد ى قربِّك  منه يكوُن مبد ى طاعتِّك  له. اي بين، القرُب من هللا يك •
اي بين، اصرْب على طاعةِّ هللا، فإن مالزمة  الطريقِّ املستقيم، والصرب  على الطاعة، من  •

 عزمِّ األمور.
أضعتها أضعت  أعلى اي بين، حافْظ على صالتِّك  كما ُتافُظ على عقلك، فإنك إذا  •

 مقاماتِّ الدين.
قك، وًبدْر قبل الفوت، فاحلياُة واسعة، والنفُس ُتبُّ التسويف،  اي بين، اختصْر طري •

 والعمُر قصري.

اي بين، كن بني ذكٍر وتفكري، إذا مشيت  وإذا وقفت. وال تتكلْم قبل أن تفكر، وال  •
 تبدأ ِبمٍر حىت تذكر  هللا. 



73 
 

 وُحسنِّ ليك  بنعمهِّ وفضائله، فتحبَّْب إليه أنت بذكرهِّ وشكرهِّ اي بين، إن هللا يتحبَُّب إ •
 عبادته. 

اي بين، أنت يف سن ِّ طلبِّ العلم، فاهتمَّ بذلك، واجعلُه غذاءك  األساسي، وشغلك   •
 الشاغل.

 اي بين، اقرأ ولو نسيت، واكتْب فلن تنس ى. •
يكفي أن تكون  عامالً، بل  بين، استمْع وتكلم، تعلَّْم وعل ِّم، ازرْع واحصد.. فال  اي •

 عامالً ومنتًجا مفيًدا.

و اكتشفُت شيًئا لناديتك، ولو رحبُت مااًل ألعطيتك، ولو علمُت شيًئا  اي بين، ل  •
 لعلَّمتك، ولو استعنُت ِبحٍد الستعنُت بك، فال تعقَّين وأان أبرُّك. 

تفقدُه يف يوٍم ما،  اي بين، انظْر إىل والدك  جيًدا، وتشبَّْع من حنانهِّ ونصائحه، فإنك  س •
 إن طال  بك  العمر. 

يُل من العمُل ألتقوت  منه، وكلُّ ما تراُه من تعبِّ والديك  على اي بين، يكفيين القل  •
 مد ى األايمِّ والشهورِّ والسنواتِّ هو ألجلك  وألجلِّ إخوتك.

اي بين، أحكمِّ السلَّم  الذي تصعُد عليه، وأتكْد من أنه سيوصلك  إىل علو ِّ أهدافك،  •
 ىت ال يقع  بك، أو يوقفك  يف منتصفه.ح

احرتْم أخاك  األكرب، واشفْق على من هو أصغُر منك، وتعاوْن اي بين، ساعْد أًبك، و  •
 مع صديقك  املخلص، وكْن جمالًّ ألستاذك. 

 اي بين، كن أرًضا ملن تواضع  لك، ومساًء ملن التجأ إليك، وجبالً ملن تكربَّ  عليك. •

  الرابطُة اليت بينك  وبني أخيك  املسلمِّ رابطٌة مقدَّسة، فال توهنها بسفاسفِّ اي بين،  •
 األمور.

اي بين، إذا رأيت  أصدقاءك  يقد ِّرونك  فتحبَّْب إليهم أكثر، وال تتكربَّْ على أحٍد منهم،   •
 فإن التكرب  جيلُب البغض  واهلجر.

 ا تكْن مرحوًما.اي بين، إذا رْحت  العباد  رْحك  ربُّ العباد، فكْن راْحً  •

كذلك تشبَّهت  هبم، أو    اي بين، اجتماُعك  ًبألفاضلِّ جيعُلك  فاضاًل، فإن مل تكنْ  •
 تعلَّمت  منهم.
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 اي بين، ال متزْح مع من هو أكرُب منك، وإذا الطفك  هو فابق  مؤدًًَّب وديًعا.  •
موضًعا حىت اي بين، إذا ضحكت  فال ترفْع صوتك، وأقصْر وال تسرتسل، وأبقِّ للجد ِّ  •

 تعود  إليه بسرعة. 
إذا انفجر  سبَّب  لك جنواًن يف   اي بين، كن حذرًا من الغضب، فإنه بركاٌن يف النفس، •

 حينه. 
اي بين، احذْر مجااًل نبت  يف بيئةِّ سوء، فإن أعالُه سمٌّ وإن بدا حلًوا، وأدانُه قبيٌح وإن   •

 بدا مستورًا، فإذا كشفت  عنه بدا سرُّه. 

تساوِّ بني الصادقِّ والكاذب، فإن الكاذب  يقد ُِّم لك  إانًء فارًغا ويقوُل إنه اي بين، ال  •
! مليءٌ    ًبلذهب، ويقد ُِّم لك  شخًصا ويقوُل إنه صديٌق وهو عدو 

فقد ُتكس ُر رجُلك  فيها،  اي بين، من دفعك  إىل حفرٍة وهو يضحُك فال تعتربها مزحة،  •
 كْن جادًّا يف مواقفِّك  وأحكامك.ف
سالمتك  أريد، اقرتاُبك  من التياراتِّ الفاسدةِّ كاقرتابِّك  من التيارِّ الكهرًبئي،  اي بين،  •

 فاأُلوىل تُتلُف عقلك، واآلخُر يُتلُف جسدك.

اي بين، ال تضعْف أمام الشالل، فإنه يقذُفك  إىل وسطِّ املاء، وإذا قاومت  فقد تنجو،   •
 أو تتشبُث بصخرٍة إىل حني.

اي بين، ال تنشغْل ِبوراٍق خاسرة، فهناك أوراٌق كثريٌة مضموٌن رحبها، مع هللا، وكتابه،   •
 عليه وسلم، ومع املؤمنني. وسنةِّ نبي ِّه صلى هللا 

اي بين، إذا أبيت  إال النوم  والكسل، فعليك  أن تتنازل  عن حقوٍق كثريٍة لك؛ ألن  •
 ه. غريك  يقوُم بشؤونك، فحقوُقك  ينبغي أن تكون  ل

اي بين، ال تندْم على ما فاتك  من مال، ولكن اندْم على طاعٍة فاتتك، وذنوٍب  •
 الزمتك.

ُه هللا يف نفسك، فال تطفئُه مبسكٍر أو مفرت، وال توهنُه  اي بين، عقُلك  سراٌج أ • وقد 
 ببالهٍة أو كسل، وال تتوجَّْه به إىل غريِّ احلق .

 تفضيل ك  الدنيا على اآلخرة. اي بين، إمضاُء أكثرِّ وقتِّك  يف اللعب، يعين  •
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اي بين، إْن طالْت بك  احلياُة أو قصرت، فإنك  حماس ٌب على ما قدَّمت، ولن   •
 ك  سوى أعمالك، ولن ينفعك  منها سوى أحاسنها. إىل قربِّ  يصحبك  

اي بين، احلياُة معقَّدة، ولن يرْحك  سوى عملك، وربك  من فوقك، فال تتواكل،  •
 ْحًدا، وتكسْب أجرًا.واعمْل جبد ، تكسْب 

اي بين، إذا غلبك  الشيطاُن وأردت  أن تعصي  هللا، فتذكَّْر عظمة  م ن ت عصي، وحقارة    •
 ع.من ُتطي

اي بين، إذا مل تُفِّْد نفسك  يف يومك، ومل تقد ِّْم خريًا لغريك، فكأنك  كنت  انئًما يومك    •
 كلَّه.

 أن تقد ِّمُه لدينك  وجمتمعك، وانظْر ْر يف صباحِّ كل ِّ يوٍم ما الذي ميكنك  اي بين، تفكَّ  •
 يف مساءِّ كل ِّ يوٍم هل قدَّمت  ما يفيد؟

ْك مبعايل األمور، وأرِّ نفسك  أن احلياة  جدٌّ  اي بين، جتنَّْب سفاسف  األمور، ومتسَّ  •
 وعمل، وكْن قدوًة للناسِّ يف ذلك.

اجعلِّ احلقَّ والعدل  اي بين، ال جتعْل من هواك  وسيلًة ُتق ُِّق هبا رغباتك، ولكن  •
 والصدق  نصب  عينيك  طوال  عمرك.

خياٍل يسرتيُح  اي بين، إذا زاُد الكالُم عن حد ِّه، شرد  العقل، وحبث  له عن سحابةِّ  •
 فيها من املللِّ والضجر.

اي بين، الزْم مسار  اهلدوءِّ يف أايمِّ السلم، وارفْع عقريتك  يف احلرب، واشدْد على العدو ِّ  •
 ت لِّن.وال 

اي بين، ارفْع من شأنِّك  حىت يرفعك  الناس، ودْع سفاسف  األمورِّ حىت ال تنحطَّ  •
 وتكون  دوهنم. 

ثرة  األكلِّ تطغ ى على القلب، فيسرتخي ويكسل، اي بين، ال أتكْل كثريًا، فإن ك •
 وينس ى ذكر  هللا. 

واملشي يف األسواق،  اي بين، ال تظلْم نفسك  ًبلكسلِّ والنوم، وًبلكالمِّ الكثريِّ  •
 والبحثِّ عن األُنسِّ بني األصدقاء، فأنت مل خُتلْق هلذا، بل وراءك  عمٌل وحساب.
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، حىت يكون  جواُبك  متزاًن، متكامالً، ال  اي بين، ال جُتْب بسرعة، يف امتحاٍن أو غريه •
 تندُم عليه بعد حني. 

سفينتك  وبوصلتك، اي بين، ال تركْب "موجة  العصر"، ولتكْن "موجُة اإلسالم" هي  •
 تتصرَُّف كما تشرُي وأتمر. 

اي بين، اهتمَّ إبخوانك  الصغار، فقد يكوُن والدك  مشغواًل بطلبِّ الرزق، أد ِّهبم كما   •
 ك، وعل ِّمهم مما تعلَّمت ُه من شيوخِّ العلم، ومن أصدقاءِّ الصدق. أدَّبك  أبوا

أنفْق وأنت صحيٌح اي بين، كْن عزيز  النفسِّ وأنت  فقري، واخشوشْن وأنت غين، و  •
 شحيح. 

 اي بين، توكَّْل إذا عزمت، وارحْم إذا قويت، وال ت بط ْر إذا اغتنيت.  •

يت  ومل ُتسد ِّد، وربطت  ومل ُُتكِّم، اي بين ، ال تعجْل يف اجلواب، فإنك  إذا عجلت  رم •
 وأرسلت  ومل تقي ِّد، ونزلت  ومل مته ِّد.

، فقد ُخلقت  حلياٍة تبق ى، يعرتيها  اي بين، متسَّْك مبا يبق ى، وال ُتزْن على  • ما ي فَن 
 موٌت ال يدوم.

اي بين، ال تنْم وأبواك  أو أحدمها ساخٌط عليك، فقد أيتيك  سخُط هللا وأنت  انئم،   •
 بُح على قلٍب آخر.فتص

اي بين، إذا سلكت  طريًقا مستقيًما فال ُت ِّد، وال يصرفنَّك  عنها صياٌح وهياج،  •
 ر، حىت تبلغ  هنايتها. ووشوشاُت صغاٍر أو كبا

اي بين، تعلَّْم ممن هو أكثُر منك علًما، وال يصرفنَّك  عن ذلك كِّرْبٌ أو سن ، فإن للعلمِّ  •
 وأهلهِّ فضالً وجاًها ال يُنكران. 

اي بين، عزميُتك  ُتد ُِّد شخصيتك، فكْن قوايًّ يف دينِّ هللا، لتتأكَّد  عزميتك، وتتجدَّد   •
 مهَّتك.

صديٍق يوغُر قلبك  على أصدقائك  اآلخرين، فقد يكوُن هو   اي بين، ال تركْن إىل •
 أسوأهم.

ْم ما فيه  علًما وال يعطيك  جتربة. تعلَّ  اي بين، ال أتنْس ًبلكالمِّ الفارغ، الذي ال يفيُدك   •
 خري، واعت ْد على النفعِّ والفائدة، يف تنقالتِّك  وجمالسك.
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 اي بين، ال ُتظهْر نفسك  مبظهٍر خمادع، إال لتعفف، أو يف حرب، أو لتنجو  من ظامل. •
 

 اي بنيت 
 

كِّ اي بنيت، إمياُنكِّ أساس، وصالُتكِّ نور، ودعاؤكِّ سالح، وحجاُبكِّ اتج، وعفافُ  •
 فخر، وتربيُتكِّ حصن.

يت، ليكْن شعاُركِّ العفاف، ووجهُتكِّ الصالة، ونظُركِّ يف كتابِّ هللا، واقتداؤكِّ اي بن •
 برسولهِّ صلى هللا عليه وسلم.

اي بنيت، اسكك العرباتِّ ًبلليلِّ والناُس نيام، واكتك مبدادها صفحاٍت من خشيةِّ هللا،   •
 لريْحكِّ وأنتِّ بني يديه. 

باُت احلافظات، واخلرُي فيهنَّ ويف وجودهن ، زماٌن قلَّْت فيه القانتاُت التائاي بنيت، هذا  •
 فكوين منهن ، لتكون  قيمُتكِّ عند هللا أعلى وأجل .

اي بنيت، إذا مل ي ركِّ أحٌد وأنتِّ تتفانني يف عملك، فإن هللا يراك، وال ي ضيُع لكِّ عندُه  •
 شيء. 

ُن عواًن  ُع عليها أحٌد سوى رب ِّك، فقد تكو اي بنيت، لتكْن لكِّ أعماٌل صاحلٌة ال يطَّل  •
 لكِّ تقد ِّمينها بني يد ي دعائكِّ إذا وقعتِّ يف ضائقة.

 اي بنيت، اجتهدي يف رضا رب ِّك، وال تقرب من احلرام، حىت ال يردَّ دعاؤك.  •

 اي بنيت، األلبسُة الشفافُة مكتوٌب عليها: ال حياء. وال خري  يف امرأٍة بدون حياء.  •
كر  عالمُة الوفاءِّ والنماء، والربكةِّ  دَّم  لكِّ حسنًة فاشكريه، فإن الش اي بنيت، من ق •

 وحسنِّ اجلزاء.

اي بنيت، جمالُس النساءِّ تغلُب عليها الغيبة، وهي من الكبائر، فتجنَّبيها، واعصمي   •
 نفس كِّ منها، فإهنا بئس  األنيس. 

، فإنه يتعُب خارج  الدار،  • ويالقي عنًتا، وإن الصرب  اي بنيت، اصربي على ُخلقِّ زوجكِّ
 زواجِّ من شيمِّ الصاحلات.على ُخلقِّ األ

 اي بنيت، تواضُعكِّ لزوجكِّ جيعلُه متواضًعا لك، فإذا تكربتِّ تكرب  عليك. •
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