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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقد ِّمة
 

احلمُد هلل العلييِّ األعَلى، والصالُة والسالُم على النبيِّ املصطفى، وعلى آلهِّ وأصحابهِّ ومن 
 اجتََب، وبعد: 

قول". وكالمها يصفيان   1000ْد اي مسلم: فهذا هو األلُف الثاين من األقوال، بعد كتايب "غريِّ 
واحد، وما قطعُت بعَضهما عن بعض  إال ختفيًفا على القارئ؛ لُيهَضَم وال ُُيَلي،  حتت جناح  

 .وإعمالِّ فكروتذكُّر، وخاصًة أن كثريًا منها كلماٌت مركزة، حتتاُج إىل وقفة، 
 ُت األقواَل من جديد  كما رتبُت يف األول.وقد رتب
 الصفاء، والقرب.اهلدوء، و معظمها يف أحدِّ بيوتِّ هللا، قريًبا مما أُقيم، وفيه   وكتبتُ 

 . تفيُد كثريًا من شرائحِّ اجملتمعيف موضوعات  شىت،  وجاءتْ 
   سماحةِّ شريعته.جتمَّلْت بوانطلقْت من مبادئ اإلسالم، و 

 واربح، يعين قْل واكسْب أجرًا.وقلت: غريِّْد 
 . شرعِّ هللا، متَّسًما ابإلخالصهذا إذا كان القوُل موافًقا ل

 أدعو هللا تعاىَل أن ينفَع هبا، وأستغفرُه سبحانُه من كليِّ خطأ.
 واحلمُد له وحده. 

 
 

 حممد خري يوسف
  هـ 1437رجب  30
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 هللا سبحانه
 

التسبيح، وهو تنزيُه هللا تعاىَل من الشركِّ والنقصِّ وكليِّ ما  أهمُّ شيء  يف عقيدتَِّك هو  •
 لهِّ وعظمته. ال يليُق جبال

 
جالُل هللا ومجالُه يبدو من بديعِّ صنعه، ومن ُحسنِّ َخلقه، ونظامِّ كونه، وتنوعِّ   •

 خملوقاته، ودقَّةِّ تركيبها، واختالفِّ أشكاهلا وألواهنا وسلوكها. 
 

، فاقرتْب منه ابلطاعة، واطلْب منه العفو، فإنه عفوٌّ  إن هللا حيبُّ العفَو أيها املسلم •
 يٌم يرحم.يعفو، غفوٌر يغفر، رح

 
إنك تعبُد رابا عظيًما أيها املسلم، واحًدا ال شريَك له، خالًقا مبدًعا، رحيًما كرُيًا،   •

 لطيًفا خبريًا، عليًما قديرًا، غفيارًا قهيارًا، حياا ال يناُم وال ُيوت.
 

 اآلداب
 

 اآلداُب االجتماعيُة احملمودُة تزيُد من آصرةِّ احملبَّةِّ واالحرتامِّ يف اجملتمع. •
 

إذا دخلَت فلسَت كما كنَت يف اخلارج، فاضبْط كالَمك، واخفْض صوتك، وُغضَّ  •
 طَرفك، وقييِّْد حركاتِّك، وقْل خريًا لَتسَلم.
 

 األمان، وبذُل اإلحسان. عنواُن السالمِّ هو نزُع الغليِّ واحلسدِّ من النفس، ونشُر  •
 

 بشكل  عام، إلقاُء السالمِّ على من َتعرُف وَمن ال َتعرف، يعين حبَّ املسلمني •
  االجتماعيةِّ مع القريبِّ والبعيد.والتفاعَل مع اجملتمعِّ اإلسالمي، وحتسنَي العالقاتِّ 
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 التحيُة يكوُن هلا معىن إذا رافقتها بشاشة، أو صاحبتها كلماٌت طيبة.  •

 
 ضيًفا فلتكْن حركاُتَك موزونًة، وال تتصرَّْف وكأنَك صاحُب البيت.  إذا كنتَ  •

 
  ماء، فشرَب، مث جلس!س، وكانت معه قارورةُ جاَء ابلكرسييِّ ليجل  •

 
القهوُة جزٌء أساسيٌّ من منظومةِّ األكلِّ والشربِّ عند بعضِّ الناس، كقطعةِّ اخلبزِّ عند  •

 آخرين!
 

ثواهبا أعظم، نظرًا لفضيلةِّ ذلك الزمان. )جمموع فتاوى  الصدقُة يف ليلةِّ اجلمعةِّ ويومها  •
 (.73798اللجنة الدائمة لإلفتاء رقم  

 
 أخاَك فأرعهِّ اهتمامك، فإذا خالفَتُه فأبِّْن له، حىت ال جيَد يف نفسه،  ستشرتَ إذا ا •

 وحىت ال يتولََّد عندُه اجلداُل وإظهاُر العناد. 
 

 سفيٌه وزاَد يف الكالمِّ عليه، أعرَض عنه ومل جُياره. من صفاتِّ املؤمنِّ أنه إذا خاطَبُه  •
 

مهاَلَك للتوافه، وإقباَلَك على املهميِّ إعراُضَك عن اجلاهلِّ يعين جديِّيَتَك يف احلياة، وإ •
 واملفيد.

 

 إذا زاَد اللغُو يف اجمللس، تَرى املؤمَن فيه ُمعرًِّضا، ساكًتا، أو هاراًب!  •
 

 عليه اببتسامة، أو بكلمة  طيبة، أو ابعتذار. من ضاَق بَك ذرًعا فخفيِّْف  •
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، وهل أذنبَت؟ قبَل أن تضَع رأسَك لتنام، تذكَّر، هل ظلمَت أحًدا؟ لرتدَّ مظلمته •
 لتستغفَر ربَّك.

 

إذا اطمأننَت على أخيَك املسلمِّ يف مصيبة  أو مرض، فقد خففَت عنه محاًل، وزرعَت  •
 يف نفسهِّ أماًل.

 

 ، حىت تتعلََّق بَك القلوب.إذا فارقَت فأحسنِّ الوداع •
 

×××     ×××     ××× 
 

احبك، وينقبُض به  كما أن عبوسَك يقطيُِّب أساريَر وجهك، كذلك يؤثيُِّر يف وجهِّ ص •
 ره. قلبه، بينما البسمُة تُبهِّجُه وتفتُح أساري

 

خريًا،  من تطاوَل عليك بغريِّ حق، فقد أطاَل لسانه، وقصََّر عقله، وقدََّم شراا، وأخََّر  •
 ولو عرَف سوَء فعلهِّ فلعلُه يسكت.

 

وأبيه، فإمنا  من استباَح عِّرَض أخيهِّ فقد استباَح عِّرَض نفسه، أو عِّرَض أخيهِّ مِّن أميِّهِّ  •
 املؤمنون إخوة. 

 

إذا أسرفَت يف اإلساءةِّ إىل شخص، فإن كنَت ذا مروءة، ذهبَت إليه واعتذرَت منه،   •
 وهو فخٌر لَك وليس منقصًة فيك.

 

تثاءَب يف جملس  فليقْم قبَل أن ينام، فإن منظَر النائمِّ غرُي مرغوب  فيه، وقد َتصدُر من  •
 ي، فيصبُح أضحوكًة يف اجمللس.منه حركاٌت غرُي مناسبة  وهو ال يدر 
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إذا مل جتعْل للفقراءِّ نصيًبا من مالك، فلسَت على طريقةِّ اإلسالم، وال تنتظْر بركًة يف  •
 مالك.

 
ريًَّة ومل يردَّها يف الوقت، فذكيِّره، فإذا مل يردَّها وكانت موجودًة  من استعاَر منَك عا •

 إنك كاذٌب غادر.عنَدُه فقد كذَب وغدر، وما أقَسى أن يُقاَل ملسلم: 
 

َمن وعَد بوفاءِّ َدين  أو غريهِّ ومل يفِّ به يف وقتهِّ وهو قادٌر فقد كذب، والوفاُء ابلوعدِّ  •
 صفاتِّ املنافقني.من صفاتِّ املؤمنني، واخلُلُف من 

 

 واالمتحان   االبتالء
 

األقارب، مع أهنم )األقرُب( احلياُة ابلنجاحِّ أهنأ.. وال تنغيَص مثَل تنغيصِّ األهلِّ و  •
 إليك!

 
من التجأ إىل هللا إبخالص  مل يَدْعُه ربُّه، ولكنَّ االمتحاَن حقي، وحىت أولياُء هللا   •

 يُثيبهم، فيزدادون أجرًا بذلك.يُبَتلون، ولكن هللا يثبيِّتهم، مث 
 

 اإلخالص
 

 اثنانِّ ال ترتكهما: العلم، والعمل، واتركِّ الرايَء فيهما.  •
 

لب  آخَر  وقلُبَك عند غنمك، فاحبْث لَك عن قأيها الراعي، إذا رفعَت يدَك إىل هللا •
 يكوُن أقرَب إىل هللا، لتكوَن أخلَص يف الدعاء.

 
 واستبشْر خريًا. أخلص، واعمْل صاحلًا،  •
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 من أخلَص هللِّ صرَف عنه السوَء والفحشاء. •

 

هناك من يسجُد هلل ولكنه يستجيُب حلكيامِّ الضالل، ويبارُك ضالهلم وُيشيُد هبم،   •
 إخالصُه الذي ال يُقَبُل عمٌل إال به؟ فأين يبَقى

 
 األخالق

 
َع صدرك،  فضُل هللا واسع، ومن أجليِّ فضائلهِّ عليَك أن ُينحَك اخلُلَق  • احلسن، ويوسيِّ

 ويُلهمَك الصرب.
 

األخالُق الكرُيُة جتعُلَك كرُيًا ولو مل تُعَرف، واألخالُق املذمومُة جتعُلَك مذموًما ولو مل   •
 تُعَرف.

 
صاحبه؛ ألنه يبعُث على األرحييةِّ يف النفس، واخلُلُق السيُء  يُب ُيسعِّدُ اخلُلُق الط •

 يضييُِّق الصدر، وأيَزُم النفس.
 

 األخالُق العاليُة تقريُِّبَك إىل الناسِّ وحتبيُِّبَك إليهم، والفاسدُة منها تنفيُِّرَك منهم.  •
 

َك إليهم، وتَقيَك األخالُق كاملظلَّةِّ لنفسك، تعليُِّمَك كيف تتعامُل مع الناس، وحتبيِّبُ  •
 ذا هم آذوك.شروَرهم، وتُلهُمَك كيف تتصرَُّف معهم ابحلكمةِّ إ

 
أتيت من األعمالِّ الطيبة، واملعاملةِّ احلسنة، واألخالقِّ الكرُية، كاحلِّلم، السمعُة الطيبُة  •

 والصرب، والرمحة. 
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 ثالُث خصال  حتبيُِّبَك إىل الناس: احلياء، والتبسُّم، واالحرتام. •
 

    ××× ×××     ××× 
 

وكَفى، الصادُق ال حيلُف إال عند اللزوم، أو يف مناسبة  داعية  إىل ذلك، فهو صادٌق  •
 فإذا ُكذيَِّب فال أبَس أن حيلف. والكاذُب حيلُف يف الصغريِّ والكبري.

 
 من ُسلَِّب احلياَء مل يشعْر ابخلزي والعار، مهما فعَل من أفعالِّ السوء. •

 

×××     ×××     ××× 
 

احلليمِّ أنه يرتوَّى يف التفكري، وال يتصرَُّف بسرعة، وإذا تصرََّف فبهدوء    فاتِّ من ص •
 وحكمة. 

 
 التسامُح ُخلٌق أصيٌل يف احلليم. •

 
من مل ََيرْج عن ُخلقهِّ وهو غاضب، حاَز فضيلَة )كظمِّ الغيظ( اليت أثىَن على  •

 صاحبها ربُّ العزَّةِّ يف كتابهِّ الكرمي.
 

، ولكنُه يسكُت فال ُُيضيه، أما ن يقدُر على تنفيذِّ وعيدهالفضُل يف كظمِّ الغيظِّ مل •
 فيسكت، ففضيلتُه أقلي.من مل يقدْر 

 
، وإن كشَّرَت يف   • من واجهَك بكالم  وكان َجرحُه خفيًفا، فإن ابتسمَت يف وجههِّ كفَّ

رَت يف اأُلوىَل، وهللا أعلُم يف األخرى.   وجههِّ زاد، وُأجِّ
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لم  ضربٌة منَك خلصمَِّك قد جَترحُه  • منك، أو كلمٌة طيبة،   أو ُتصيبُه بعاهة، وحلظُة حِّ
 املودََّة والسالمَة والعافيَة بينكما. تعيُد 

 
عن جريرِّ بنِّ عبدهللا قال: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "َمن حُيَرمِّ الريِّْفَق حُيَرمِّ  •

 .( 2592صحيح مسلم ) اخلرَي".
 
بدأ بشدَّة  ا ولو كان ضييًِّقا أو َحرًِّجا، ومن من بدأ برفق  قدَر على أن يسلَك طريقً  •

 لبَث أن يَقَع أو جُيرَح.وعنف  لن ي
 

×××     ×××     ××× 
 

 الوفاُء ُخلٌق أبيُض مجيل، كلُّه وجه، ال قفا له.  •
 

 التحليِّي ابلصربِّ يورُث احلِّلم، ويوحي ابلرزانةِّ والتؤدة.  •
 

×××     ×××     ××× 
 

عرفَت علَك متصًفا هبا، ما دمَت  ومن الناسِّ ينبغي أن جتالرمحُة اليت ترجوها من هللا  •
 أمهيتها وفائدهتا. 

 
نِّنَي َرُءوٌف  الرمحُة أرَجى من املؤمن، فهو يعبُد رابا رحيًما، ويتَّبُِّع رسواًل كرُيًا } • ْلُمْؤمِّ ابِّ

يمٌ   {، مما يبعُث يف نفسهِّ حبَّ الرمحة، وحبَّ العملِّ هبا.َرحِّ
 

فرمحُة القوييِّ ليسْت الرمحةِّ وال تَلِّن، دي، وارحْم يف موضعِّ كْن حازًما يف وقتِّ اجل •
 ضعًفا.
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 العفو والرمحُة جيلبانِّ لَك الطمأنينة، وحبَّ الناس، وعطَفهم واحرتاَمهم. •

 
إذا متكَّنَت من خصمَِّك وعلمَت أنه ال يؤذي املسلمني، فارمحه، واعُف عنه، فإنه   •

 خرُي ُخلق.
 

 وقلََّة الرمحاءِّ فيه.   سراينِّ أحكامِّ الدينِّ فيه،جمتمٌع بال رمحة، يعين قلَّةَ  •
 

 من انتصَر بعد ظلم  فال جَيحف، والعفُو أقرُب إىل أهلِّ اإلحسان. •
 

َمن قبَل عذرَك فهو ذو ُخلق  اجتماعيي  عال، فاقبْل ُعذَر َمن أساَء إليَك لتكوَن مثله،  •
 فكلٌّ َيطئ.

 
 إذا ساحمَت أخاَك يف أمر  فال تعْد إىل ذكره. •

 
×××     ×××     ××× 

 
 اجلواُد إذا أسرف، حُيَمُد كرُمه، ويَُذمُّ سرفُه.  •

 
 سبيُلَك إىل غىَن النفسِّ هو القناعة، فإذا مل تقتنْع مل تشبع. •

 
َك ابألقل، فأنَت ممن يؤثِّرون على أنفسهم. ومثُل  • إذا رضيَت ألخيَك ابألكثر، ولنفسِّ

 هذا صاَر قليالً اندرًا بني الناس. 
 

.رء، نعمٌة للمالتواضُع  •  ولكْن ال يكوُن التواضُع للكافر، وال للمتكربيِّ
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×××     ×××     ××× 

 
كان جتاوُز اخلُلقِّ احلسنِّ خطاا أمحَر يف اجملتمعِّ اإلسالمي، ومن ُعرَف خبصلة  سيئة    •

 ُسفيِّه، أو نُظَِّر إليه نظرُة ريب.
 

 لضرورة.معه إال  إذا كرَه الناُس ُخلَق رجلِّ ذمُّوه واغتابوه، ومل يتعاملوا •
 

من خاَن األمانة، انَدى الناُس أْن ال تثقوا به، فإنه وإْن ربَح قلياًل، فقد خسَر الثقَة  •
 به. 

 
لَمَك  • من صدمَك بعنجهيته، أو واجهَك بكربايئه، فأعرْض عنه وال تبال، أو أَرهِّ حِّ

 وقْل سالم.
 

شراا، وال ينَفُع أمثاُل هؤالءِّ منه  من رأى حقاا وما منَعُه من اتيِّباعهِّ إال الكِّرْب، فانتظروا •
 يف إدارة  وال صداقة. 

 
الويُل ملن جيمُُّل الكذَب حىت ُيصديَِّقُه الناس، والويُل ملن يقبيُِّح احلسَن حىت يَبغَضُه  •

 الناس، والويُل ملن حيلُف كاذاًب حىت يَبيَع سلعته. 
 

ولو كان صاحَب يف الرجلِّ والوقيعُة من عالماتِّ احلاسدِّ بغُض الغينيِّ ولو كان حمسًنا،  •
 دين  وُخلق.
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 األخوَّة والصداقة
 

السالُم متهيٌد للتعارف، والتعارُف غرُي االختيار، واالصطفاُء فوَقُه بدرجة، فقد ختتاُر   •
 جمموعًة ولكنَك تصطفي من بينها واحًدا. 

 
ون لَك يذكيِّرونك ابهلل، وُيهيِّدخرُي الصحبةِّ مع الصاحلني العابدين املخبتني، الذين  •

 طريَق اجلنة. 
 

كْن هييًِّنا مع أخيك، ابشاا، دون تصنُّع  أو تكلُّف، واختصْر معه املقال، فقد يكوُن   •
 ذا شأن، أو صاحَب شغل.

 
إذا زرَت أصدقاءَك بعد غياب  رحَّبوا بَك حبرارة، وإذا كنَت داخاًل خارًجا مل يشعروا  •

 بك.
 

بار    أصدقائهم، فال يفاجؤوهنم إال أبخاألوفياُء يُدخلون البهجَة يف نفوسِّ األصدقاُء  •
 طيبة، ويؤجلون األخباَر األخرى إىل ما بعد. 

 
إذا نظرَت يف املرآةِّ فقد جتُد شخًصا آخَر واقًفا وراءك! فال غىَن لك عن املرآة، إنه   •

 صديُقَك الصدوق.
 

َت عادًة لَك مع صديقك،  •  غريََّ كالَمُه معك.إذا غريَّ
 

نَت وغريَُك معرَّضون ملثله، ولكْن إذا جرَّدِّ خطأ صدَر منه، فأال حتكْم على صديقَِّك مب •
 تكرََّر اخلطأ نفسُه فعند ذلك.
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 إذا عجزَت عن َخطبِّ وديِّ صاحبك، فأكرْم ولدُه فإنه يَلنُي قلبه. •
 

 اإلدارة والقيادة 
 

 ابملهم، وليَس ابألقدم، وال ابألكرب.إذا تراكمْت عليَك األعماُل فابدأ  •
 

نجاحِّ يف احلياة، وأسلوٌب من أساليبِّ التعاملِّ الناجحة،  ٌة من طرقِّ الاملشورُة طريق •
 إدارايا واجتماعياا. 

 
حازمة، أو ال  غريَ  اإلدارةُ  عندما تكونُ  ،املوظفني من بعضِّ  هناك ال مباالةٌ  تكونُ  •

 . )مدعومة ( من اإلدارةِّ العليا. وهذا األخرُي يف البالدِّ العربية، أو غرَي أيًضا مباليةً 
 

 إذا كنَت فاشالً يف إدارةِّ أسرتك، فال تطمْع يف مناصَب أوسَع منها.  •
 

ال تدخْل يف معارَك خاسرة، فإن أمامَك معارَك كثريًة يف احلياة، تستطيُع أن ختوَض  •
 بعضها بنجاح.

 
َر أمرك، حىت إذا تولَّيَت أمرًا فقد محلَت  • محاًل، ادُع هللا أن يقويِّيَك ويسديِّدَك وييسيِّ

 وَق الناسِّ إليهم كما ينبغي. تؤديَِّي حق
 

 األدب
 

ُن السلوك،   • ُج العاطفة، وحيسيِّ األدُب النافُع يهذيُِّب الوجدان، ويريبيِّ النفس، ويؤجيِّ
ُع على املزيدِّ من املطالعة.  ويشجيِّ
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للنفس، ولكنه إذا مل يكْن مسدًَّدا كان خطرًا على املرء:  األدُب متعٌة للفكر، وترويٌح  •
 وكه. ثقافته، وعقيدته، وسل 

 
أعماُل كثري  من األدابءِّ أساُسها خياالٌت وخواطر، مزجوها بشيء  من العواطفِّ   •

 والوقائع، ورتَّبوا أفكارها قبل أن يقديِّموها للقارئ.
 

وخرااًب يف الوقتِّ نفسه، فالسيئُة ختريُِّب  اآلداُب األجنبيُة مثُل أنظمتها، جتلُب لنا ثقافةً  •
  الكرُية. الضمائر، وَتطمُس اآلداَب واألخالقَ 

 
 اإلرادة  

 
إذا انديَت ومل ُيسَمْع صوُتك، فتحرَّْك وتقدَّْم وال تعجز، وإالي فقدَت صوتَك ومل حتقيِّْق  •

 بُغيتك.
 

 حاكم. من مل يكْن ذا عزم  وإرادة، اتَّبَع كلَّ انعق، ورضَخ لكليِّ  •
 

 ليس كلُّ سويي  قادرًا على العمل، إمنا هي اإلرادة، واهلمَّة، والرغبة.  •
 

َوى يف التقليدِّ تكوُن من الضعيفِّ للقويي، وتنتشُر بني الضعفاءِّ بسرعة، وكأهنم  عدال •
 بذلك يسدُّون نقًصا يف شخصياهتم أو مواقفهم.

 
قوََّتُه يف جناحيه، أما اإلنساُن فإنه حياوُل إذا وقَع الطائُر فمن الصعبِّ أن يقوم؛ ألن  •

 . أن يقوَم ولو خارْت ُقواه؛ ألن قوََّتُه يف إرادته 
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 إرشاد وتذكري 
 

إذا مللَت فال متلَّ من النصح، وال متلَّ من األمرِّ ابخلريِّ واإلصالح، فإنه خرُي هنج    •
 وأفضُل سبيل.

 
أواًل، لتكوَن مطيعًة هلل، مث اطلْب معايَل سبيُلَك إىل النجاةِّ هي أتديُبَك نفَسَك  •

 األمور، وجباَل احلسنات، وسالسَل احلَِّكمِّ واآلداب.
 

ومل ُتكرْم نفسَك فقد ظلمَتها، وإكراُمها بتسهيلِّ أمورِّ الطاعةِّ   اآلخرينإذا أكرمتَ  •
َم هلا.   هلا، وصحبتِّها مع عبادِّ هللا الصاحلني، وإقناعِّها مبا ُقسِّ

 
فاختْذ قاراًب، ساريتها ال إله إال هللا، وشراعها الثقُة ابهلل، وجمدافها   إذا أردَت النجاةَ  •

 ة.هدُي رسولِّ هللا، ووجهتها اآلخر 
 

 ال يُنتظَُر من الطييِّبِّ إال األمُر الطييِّب، فكْن طييًِّبا تكْن حمموًدا، مقبواًل، مبارًكا.  •
 

 الفاين.من أُويَت ُرشًدا استجاَب هلل أواًل، وآثَر الباقي على  •
 

من وضَع رضا هللا نصَب عينيه كلما عمَل عماًل، فذاَك يُرَجى أن يكوَن ممن رضَي هللا   •
 عنهم.

 
كيَِّر تذكَّر، فإْن كان خمطًئا رجَع واتب، وإْن كان وعظًا خشَع بَُّه إذا ذُ الذي َيَشى ر  •

 قلبُه وآب.
 

 وليحذرِّ العاصي والفاجُر نقمته. هللا يُنعِّم، ويَنتقم. فليهنأ املؤمُن الشاكُر بنعمته،  •
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أنَت حتتاُج إىل وقت  حىت ُتصلَِّح من شأنَِّك لتذهَب إىل العمل، فكيف ال حتتاُج إىل  •

 قَف بني يَدي ربيِّك؟ذلك لت
 

 من صلَّى وصام، وذكَر هللا واستقام، واتَقى هللا على الدوام، دخَل اجلنَة بسالم.  •
 

مواطنِّ احلرامِّ والشبه، وطهيِّْر نفسَك منها ابالستغفارِّ أقلْل من ذنوبَِّك ابالبتعادِّ عن  •
 والندم، واطلْب فراديَس اجلنانِّ ابجلهادِّ واألعمالِّ الصاحلة.

 
 قد أفدَت نفسك، وأصبَت أجرًا، وقمعَت هًوى.يًئا هللِّ فإذا تركَت ش •

 
فخفيِّْف منها ما  إذا ربطَت نفسَك حببالِّ املصاحل، فال َتفكُّ ُعَقدها إال بعَد جهد،  •

 استطعت.
 

 مهما ازداَد نفوُذَك فإنَك إىل النقصانِّ صائر، نفوُذ هللا وحَدُه ال ينقُص وال ينتهي. •
 

 وما يفعلون، فأنَت يف ع، وأدرَت ظهرَك ألهلِّ الباطلِّ إذا فتحَت صدرَك للعملِّ الناف •
 طريقِّ اجلنة. 

 
يتمىنَّ بدونِّ عمل، فكمن يتمىنَّ  من أحبَّ دخوَل اجلنةِّ عمَل بعملِّ أهلها، أما أن  •

 بناَء قصر  وهو ال ُيلُك قيمته، وال يعمُل لبنائهِّ أو شرائه. 
 

وال َتقَربه، وتعوَّْد على فعلِّ اخلريِّ اكرهِّ الشرَّ من أولهِّ إىل آخره، وابغضِّ احلراَم كذلك  •
 لتكوَن من املؤمنني الصادقني.وأكلِّ احلالل؛ 
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  قلبه، وثبَّته، مادامت نيَّتُه صادقة، وعزمُه أكيًدا. من اجتنَب املنكراتِّ نوََّر هللا •
 

×××     ×××     ××× 
 

 من طاَل نومُه طالْت غفلته، ومن كثَر عملُه كثرْت حسناته.  •
 

فقد كبـََّلُه الشيطان، ومن انطلَق إىل طاعةِّ هللا فقد فكَّ قيَدُه   هللا وأمره،من غفَل عن  •
 ولعَن الشيطان.

 
 أخذتُه غفلٌة تذكَّر، واتَّعَظ وإن أخَفى، وعرَف ولو سكت. من عرَف هللَا وقد  •

 
الغفلُة أوُل النكسة، فمن غفَل صاَدُه الشيطاُن بسهولة، وتَلْت غفلَتُه طامياٌت قد ال  •

 .اخلروَج منها حُيسنُ 
 
 من غفَل عن آايتِّ هللا مَشى على غريِّ هدى، واصطدَم مبا ال حُيَمد.  •

 
السواَد على السواد، حىت يُظَلَم القلب، فال يَرى صاحبُه  الغفلُة إثَر الغفلة، تعين  •

 أمامه، ال يَرى نورًا، فال يَرى حقاا. 
 
َك أيها املسكني، فأنَت ال تدري  • إىل أييِّ جهة  تصري، وال إذا بكيَت فابكِّ على نفسِّ

 ك؟ تدري أحسناُتَك أكثُر أم سييِّئاتُ 
 
 وَُييُل بَك إىل املعصية.احذْر عماًل حيوُل بينَك وبني ذكرِّ هللا،  •

 
 من تساهَل مع الواجبات، مل يسأْل عن املندوابت. •



19 
 

 
السيُف القاتُل هو عندما تنحُر علمَك فال تعمُل به، وتدعو الناَس إىل اخلريِّ وأنَت  •

 ُد الناسِّ فيه! أزه
 
يَنفُذ إىل القلبِّ ما فائدُة النورِّ إذا كان القلُب مظلًما؟ النوُر يَنفُذ إىل العنيِّ لرتى، وال  •

ُب به.   إال عندما يرحيِّ
 
هناك من يعرُف هللا ومع ذلك يتماَدى يف الباطل. إنه ينتظُر من يذكيِّره، ويبعُث فيه   •

 . روَح اإلُيان، وَيويِّفُه من غضبِّ هللا وعقوبته
 

 األرض 
 

 أكثُر فائدةِّ أهلِّ األرضِّ من ظهرها؛ ألهنم على ظهرها، ويف الصعودِّ واهلبوطِّ مشقَّة.  •
 

على اهلضبةِّ ُتشرُِّف وَتكتشف، ويف الوادي َتسرُت وخَتزن، ويف السهلِّ َتستوي وتعمل.   •
 وهكذا متهَُّد لَك األرُض وُتسخَّر.

 
، ومنها أيكل، وفيها يُدَفن، حياُة اإلنسانِّ كلُّها يف الرتاب: منها ُخلِّق، وعل  • يها يَدِّبي

 ُث للحساب.ومنها يُبعَ 
 

 االستغفار والتوبة 
 

 ربَُّه حقاا مل يتجرَّأ على معصيته، ومن استغفرَُه وجَدُه توَّااًب رحيًما. من عرَف  •
 

 إذا سبقَك لساُنَك إىل خطأ فأجلمُه ابالستغفار، وأتبِّْعُه ابالعتذار.  •
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فليمألُه ابلذكرِّ واالستغفار، ومن ابلدموع، ومن خاَن لسانُه من خانْت عينُه فلُيغرقها  •

 خانْت يدُه فليفتحها ابإلنفاق. 
 

النِّ الرَّيَن من سم، فإن االستغفاَر والذكَر يُزي كما أن االستحماَم يُزيَل الوسَخ من اجل •
 على القلب.

 
 من أحبَّ أن يغفَر هللا له فليبتغِّ رضاه، فإن من رضَي عنه غفَر له.  •

 
×××     ×××     ××× 

 
املالمةِّ لنفسه، حاضُر  من سارَع إىل التوبةِّ فهو سريُع األوبة، قريُب الدمعة، كثرُي  •

 النجوى مع ربيِّه. 
 

املسلُم املذنُب له فرصٌة أن يعوَد إىل احلقيِّ ما داَم قلبُه ينبُض ابإلُيان، واخلطُّ املنحرُف   •
 ُيكُن أن يستقيَم إذا بُذَِّل فيه جهد. 

 

ثَلى من مريُه من اجلرائمِّ اليت ارتكبها، إبمكانهِّ أن يبدأ حياتَُه تعذَُّب ضإن الذي ي •
ُ
امل

 جديد، ويكريَِّس ابقي عمرهِّ يف عملِّ اخلري.
 

 من طلَب املغفرَة من ربيِّهِّ فليرتْك ذنَبُه أواًل، مث ليعاهْد ربَُّه على أالي يعوَد إليه. •
 

 عدك. التوبُة الصادقُة تقريِّبك، والتوبُة الكاذبُة تُب •
 

 نات.الدموُع تغسُل الذنوب، واحلسراُت ُتذهُب السيئات، وتُنبُت احلس  •
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 االستقامة
 

، فهو حسُبك. •  استقْم وال تُبالِّ
 

 املطلُب األوُل واألخرُي من املسلمِّ هو االستقامة، فمن مل يستقْم فقد أخلَّ بدينه. •
 

 مكانه، يف بيته، ويف طريقه،  يستقيُم املرُء بدينهِّ حىت َيكرَه كلَّ شيء  يراُه أعوَج يف غريِّ  •
 ويف مكانِّ عمله.

 
 األسرار 

 
املرآُة تعطي صورًة حقيقيًة لوجهك، ولكنها ال ترى قلبك، ولو رأتُه ملا عكسْت سوى   •

 صورةِّ مضغةِّ حلم. أما سرُُّه فهو عند ربيِّك، مث عندك. 
 

 
 األسرة

 
والتصوراتِّ القبيحة،   الزواُج يقطُع كثريًا من األفكارِّ العقيمة، واخلياالتِّ الفاسدة، •

 الطويلِّ والقلق. إنه سكن. ويقضي غالًبا على السهرِّ 
 

التوازُن يف األسرةِّ أييت من اعتبارِّ احلقوقِّ والواجباتِّ بني الوالدين، والتزامِّ األدبِّ  •
 والطاعةِّ من األوالد، والتحاببِّ واملواساةِّ بني اجلميع. 
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ا، وإال ضربتها معاولُ أسراُر اأُلَسرِّ ينبغي أن تبَقى حبيسَة اأُلَسر •  ، إال أن أيذَن هبا رهبُّ
 احلسد، ووهنتها دسائُس النميمة. 

 
×××     ×××     ××× 

 
ُها أحيااًن أبميِّها، فقالت يل مرة: بل أمُّك.  • قاَل يل: كنُت إذا غضبُت من زوجيت أعرييِّ

 ومن يومِّها مل أَُعد!
 

معها، ووفاءها وحمبَّتها السابقَة لك، إذا ساءَك ُخلٌق من الزوجة، فتذكَّْر أايمَك الطيبَة  •
 نفسها. فهي 

 
، أجنبْت لَك الذريِّية، واعتنْت هبم حىت كربوا، وحفظْت مالَك الوفاُء للزوجةِّ الطيبةِّ حقي  •

 وعرضك، وساندتَك يف احلياة. ما أمجَل الوفاَء أيها الرجل.
 

، وأن تُبتَلى املرأُة بزوج  من صنوفِّ العذابِّ يف الدنيا أن يُبتَلى املرُء بزوجة  سيئةِّ اخلُلق •
 اخلُلق. وتتلخُص حياهُتما يف كلمةِّ )العذاب(.سيءِّ 

 
×××     ×××     ××× 

 
 من سأَل هللَا الذريِّيَة فلُيحسنِّ الرتبية، فإهنم إذا نشأوا منحرفني كانوا نقمة، وغماا ومهَّا.  •

 
 داخَل البيَت  إذا الحَظ األوالُد صدَق والدهم وعدَم تلوُّنه، فكان ذا وجه  واحد   •

 يكذب، احرتموُه وهابوه. وخارجه، وال 
 

 دفُء األميِّ وحناهُنا أكرُب دواء  لنفوسِّ أبنائها.  •
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احملبُة بني أفرادِّ األسرةِّ موجودة، ولكن إذا مل حيكمها الوعُي واألدُب واملراعاُة تفلَّتْت  •
 واختلطت.

 

حُتبيُِّب إليهم ٌر صغري، إمنا إذا فرضَت ذوقَك اخلاصَّ على أهلَِّك وأسرتَِّك فأنَت دكتاتو  •
 اآلداَب احلسنَة واألخالَق الطيبة، ودَْع مسافًة ألذواقهم اخلاصَّة. 

 

 الحْظ ابنَك املراهْق واتبعه، وال تلْم إال نفسَك إذا فرَّطَت فيه.  •
 

 إذا مل تربيِّ ابنَك صغريًا، مل هتنأ به كبريًا.  •
 

 يكريِّهُه إليه. بل  إكراُه االبنِّ على أمر  دون إقناعهِّ به ال يفيده،  •
 

ال تفتعْل شجارًا بينَك وبني أحد  من أسرتَِّك وال تستعجله، فإنه سيأتيَك جميااًن ومن   •
 حيُث ال تدري إذا كنَت صاحَب تلك النيَّة! 

 

َترِّكُتَك احلقيقيُة اليت ترتُكها ألسرتَِّك إذا غادرهَتا هي تربيتك، أما املاُل فلن يلبَث  •
 عندها إال قلياًل.

 

 ماإلسال 
 

ديُن اإلسالمِّ سهٌل معتَقده، عدٌل نظامه، عميمٌة فضائله، نزيهٌة غايته، مسحٌة مبادئه،   •
 عاليٌة آدابه، كثريٌة علومه، رحبٌة ثقافته، رائعٌة حضارته. 

 
 ديُن هللا قائٌم يف النفوس، وحمفوٌظ يف الطروس، وموضوٌع فوق الرؤوس.  •

 
 كه، ومل يَر غريه. وأتدَّب، ومل يرت  وقناعة، ُشغَِّف به من آمَن ابإلسالمِّ عن عقيدة   •
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املسلُم حَيَمُد ربَُّه أن جعَلُه على ملَّةِّ خليلهِّ إبراهيم، وعلى دينِّ أحبيِّ َخلقهِّ إليه حممد    •

 صلى هللا عليه وسلم. 
 

 العلم، والعبادة، إىل جانبِّ الدنيا، منظومٌة متكاملٌة عند املسلم. •
 

ه،   ومسؤولية، وطاعٌة وعبادة، وتربيٌة وتوجيإذا كانت الكلمُة أمانة، فإن الديَن أمانةٌ  •
 وتبليٌغ ودعوة.  

 

مسُة "اخلريية" تالزُم كلَّ مسلم  ملتزم  بدينه؛ ألن ديَن اإلسالمِّ خرٌي كلُّه، وألنه يدعو  •
 الناَس إىل ما فيه خريهم، يف عاجلهم وآجلهم. 

 

النجاة، يف جلَّةِّ هذه  سفينَة اإلسالم، ففي االعتصاَم به وحَدهُ  من أراَد النجاَة فلريكبْ  •
 الغارقةِّ يف حبرِّ الضالالت.احلياةِّ الصاخبةِّ 

 

احلقُّ عال  ولو ُطمس، ورايُة هللا عاليٌة ولو مل تكْن هي احلاكمة، عاليٌة يف قْدرها  •
 ومصدرها ومصداقيتها ونفعها. 

 

 اإلصالح
 

األكثر، والثورُة  والنشأُة على التقاليدِّ واألعراف، أمٌر واقع، وهو التوارُث يف الطبيعة،  •
 عليها قليلة.

 
إذا أردَت اإلصالَح فتفقَّْد جمتمعَك جيًدا، لتعرَف مواطَن عطبهِّ وإصالحه، وقْف  •

 طويالً عند جروحهِّ الغائرة، لتتعهَّدها وتضمدها زمًنا. 
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 األفضلِّ هو احلَسن.ليس كلُّ تغريُّ  حسًنا، بل التغريُُّ إىل  •

 
انك، توصُل رأي، كْن معطاء، متفتيًِّحا على إخو ال تبخْل على أمَّتَِّك بنصيحة  أو  •

 إليهم الكلمَة الطيبة، وتساندهم يف احلق.
 

 إذا مل تكْن قادرًا على النهي عن املنكر، فكْن آمرًا ابملعروف، أيَّ معروف.  •
 

 الصدارُة فيه للعلمِّ واألدبِّ واألخالق.يف اجملتمعِّ اإلسالمييِّ امللتزم، تكوُن  •
 

قِّ ننطلق، وابلعزمِّ نَثبت، وابألمانةِّ حنافظ،  القِّ نرتقي، وابالتفاابلعلمِّ نبين، وابألخ •
 وابإلخالصِّ ننجح. 

 
ال تندْم على فعل  حسن  ولو أُوذيت، وقد يكوُن الفعُل احلسُن الصغرُي كبريًا، يف  •

 الكلمُة هلم. موقف  جيتمُع فيه أهُل الباطل، وتكوُن 
 

 كبري  على األرض، وإذا أسأَت فقد إذا أحسنَت يف عمل  فقد وضعَت لبنًة لبناءِّ بيت   •
 هدمت.

 
 احلكيُم يبين، والظاملُ يهدم، ولوال احلكماُء لغدتِّ الدنيا خرااًب.  •

 
ليس صحيًحا أن السلوَك الفرديَّ يؤثيُِّر يف صاحبهِّ وحده؛ ألن التصرَف قد يكوُن يف  •

 اجتماعي، ويلَقى صًدى ولو يف حميط  حمدود.حميط  
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َرقك، ولكْن تبصَّر، وكْن شاهَد حال،  ع، ترَقُع كلَّ مرة  خِّ ال يكْن من دأبَِّك الرق •
 ومؤثيِّرًا.

 
املخطُئ يعاَتب، فال يَغضْب إذا عوتب، ولكن ُيالُم أبدب  وحكمة، فاهلدُف تقوُيُه  •

 وليس تعيريُه وتقريعه. 
 

اللؤلؤ تناثرْت ُحبيباتُه فوَضى بعد أن كانت متناسقًة متآلفة، وهكذا إذا انفرَط عِّقُد  •
 تمُع املسلم، إذا تباغَض وهتاجَر أفراده. اجمل

 
 إذا ضعَف قادُة األمةِّ ضعفْت شعوهبا، وإذا ضعَف علماؤها انتشَر اجلهُل فيها.  •

 
  اجلرح. إذا تعاظمتِّ املصيبُة وجَب اجتماُع اجلهد، كما جيتمُع األطباُء إذا تعاظمَ  •

 
حبياة  جديدة، فإذا مل جيْد إذا انتهت حمكوميُة السجني، خرَج مبتهًجا، وهو ُُيين نفَسُه  •

 إىل ما كان عليه.  عماًل انقبضْت نفُسه، ورمبا عادَ 
 

إذا كانت الدوُل صادقًة يف إصالحِّ املسجونني، هيَّأت هلم أعمااًل تناسبهم قبل  •
 خروجهم من السجون.

 
 األطفال

 
ذكائه،  جنابُة الطفلِّ تبدو من ُحسنِّ جوابه، وحبكةِّ كلماته، وبراعةِّ ختلُّصه، وتوقُّدِّ  •

 وابتسامتهِّ املؤدَّبة، ولطافته، واهتمامهِّ مبعايل األمور.
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نون الكذَب مثَل الكبار، واآلابُء واملعليِّمون يصديِّقوهنم ألهنم ال يتوقَّعون  • الصغاُر حُيسِّ
 والدوران!  منهم هذه )اخلربَة( يف اللفيِّ 

 
 اإلعالم 

 
ُن  ظننَت ومل تتحقَّق، ويكو التأكُد من اخلربِّ أو الواقعةِّ مهم، فإذا مل تتأكْد فقد  •

 وارًدا جداا. حكُمَك عليها ابخلطأ أو الظلمِّ 
 

 ال جتزْم يف ظني، حىت ال يُظنَّ أنه حقي.  •
 

دينِّ هللا، ويُنسي الصخُب اإلعالميُّ وتنوُُّع القنواتِّ الفضائية، معظمها يصرُف عن  •
 اآلداَب اجلميلة، والعاداتِّ األصيلة.

 
، وأفريِّ اللهم اجعْل يل نورًا حىت أع • َق بني احلقيِّ والباطل، فقد رَف اخلرَي من الشري

 امتألتِّ احلياُة ابإلعالمِّ املضليِّل، وابلتمويهِّ والدجلِّ والكذبِّ واملصاحل.
 

 اإلعالم االجتماعي
 

، وعقٌل التواصُل عن قرب  غرُي  • التواصلِّ عن بعد، فالقرُب عنٌي تَرى، وقلٌب حيسُّ
  فيه ظنٌّ وختمنٌي كثري.يوازُن ويتابُع من الواقع، والبعدُ 

 
رسالُتَك يف اإلعالمِّ االجتماعي وغريه تدلُّ على مستواَك العلمي، واهتمامَِّك وأدبَِّك  •

 يف احلوار، يف غالبِّ ما تكتُب أو ختتار. 
 

 يف كليِّ شيء  دون اهتمامِّ الناس، فهو يف واد  والناُس يف واد.من َصدَر عن اهتمامهِّ  •
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 االلتزام 
 

عمالك، فانظْر يف كتابهِّ وال ختالفه، وانظْر إىل ما ُب رضا هللا يف أإذا كنَت ممن يطل •
 صحَّ من سنَّةِّ رسولهِّ عليه الصالُة والسالُم فالزمها، ففي ذلك رضاه. 

 
هناك من يتَّصُف ابإلُيانِّ ولكنَّ عمَلهم قليل، ومهََّتهم  اسألوا هللا العمَل احلسن، فإن  •

 قاصرة، ونفوَسهم ضعيفة. 
 

ألنه ملتزٌم بدينه، فهو يف كليِّ مرة  يذكرُه وينفيُِّذ أمَرُه وأمَر رسولهِّ  نَسى ربَّه؛ املؤمُن ال ي •
 صلَّى هللا عليه وسلَّم. 

 
 مؤمنة  والتزام  ابلدين.اآلداُب احلسنُة واملعاملُة الطيبُة تدلُّ على نفس   •

 
َد العقل، ونوََّر القلب، وحسََّن األدَب واخلُلق، • ومن أََب فقد  من اتبَع الوحَي فقد سدَّ

 اختاَر الضالَل والرتديِّي يف ظلماتِّ اجلهل.
 

 األمن
 

 إذا اكتمَل البناءُ بقَي األهم، وهو األمان، واألماُن األكيُد من عندِّ هللا تعاىَل وحده.  •
 

بتَّ آمًنا، ودخلَت البيَت وخرجَت منه وأنَت وأهُلَك يف عافية، فامحدِّ هللا واشكرُه  إذا  •
َك وهلم ابلعافيةِّ واملعافاةِّ الدائمة. على نعمتهِّ وفضله، وا  دُع لنفسِّ

 

من حورَب يف دينه، وأوذَي يف عرضه، وطورَد يف حريته، وخاَف على ماله، مل يهنأ،   •
 خرٌي له من الظلمِّ والعار.ومل يعِّْش عيشًة حرَّة، واملوُت 
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 اإلنسان
 

البشرِّ أمٌر  بيٌت يف العراء، بال جار  وال أنيس، لن يلبَث أن ُيرتك. األُنُس عند •
 ضروري، ولو كان على حسابِّ أمنهِّ وراحته! 

 
اإلنساُن مغرٌم ابالنتقاد، حَتضرُه السيئُة يف أخيهِّ قبل احلسنة، وإذا غضَب عليه فال   •

 حَتضرُه حسنٌة له! 
 

ْنَساُن َضعِّيًفاصدَق هللا يف كتابهِّ إذ يقول: } • [. إن جرثومًة 28]سورة النساء: {َوُخلَِّق اإْلِّ
 راها تُرديهِّ فيموت!صغريًة ال ي

 
 والكفر اإلميان

 
من أصبَح ونفسُه ُتشرُق ابإلُيان، ولسانُه ال يفرُت عن ذكرِّ هللا، وقلبُه موصوٌل ابهلل،   •

 هللا. فقد أصبَح على ما يُرضي  
 

كنُزَك احلقيقيُّ هو إُياُنَك احليُّ النابُض يف قلبك، الذي كلما دعوَتُه استجاَب لنداءِّ   •
 ربيِّهِّ وأطاعه.  

 
طوُة األوىل يف عاملَك اإلسالمييِّ هي اإلُيان، واخلطوُة الثانيُة هي العمُل بذلك خلا •

 اإلُيان، وكيف يُعَرُف إُياُنَك لوال العمل؟
 

 إُيانهِّ أكثَر من العمل.إذا صدَق العبُد يف  •
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إذا كان لكليِّ شيء  عالمة، فإن عالمَة اإلُيانِّ طاعُة هللاِّ وطاعُة رسولهِّ صلَّى هللا عليه  •
 وسلَّم.

 

×××     ×××     ××× 
 

إذا أغمضَت عينيَك مل تَر ما حولك، ولكْن ال يعين هذا أنه ال شيَء جيري أمامَك  •
 فال يوجد"، فهذا شأُن امللحد.ومن خلفك، فال يُقال "إذا مل أَر 

 
ا  بني الكافرِّ واإلُيانِّ مرحلٌة إذا كان حيبُّ احلقَّ ويَبغيه، وبينه وبني اإلُيانِّ مراحُل إذ •

.  كان عنيًدا خماصًما ال يعنيهِّ احلقي
 

من صدَّ عن سبيلِّ هللا فهذا يعين أنه يريُد ديًنا آخَر غرَي دينِّ هللا، أعين هنًجا آخر،   •
 القوميةِّ والعلمانيةِّ وما إليها. مثَل األحزابِّ 

 
سلُب اإلُيانِّ ال يكوُن إال بعَد ذنب  كبري، وقلب  غافل  قد غطَّاُه السواد، واستحقَّ  •

 لك مقَت هللا وغضبه.بذ
 

 من قطَع صلَتُه ابإلسالمِّ فقد جىَن على نفسه، واختاَر العذاَب على الرمحة. •
 

 التجارب والعب 
 

التجارب، فاجعلِّ التاريَخ انفذتَك إىل األحداثِّ والوقائع، واستلهْم إذا مل حتكيِّْمَك  •
 منها الدروَس والعِّرب. 

 
نه، من قول  مأثور، أو عربة، أو نصيحة،  إذا رافقَت شيًخا فال ترتكُه حىت تستفيَد م •

 حكاية  قصرية، أو جتربة  مرَّْت به، فالشيوُخ مدارُس يف احلياة. أو 
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 فاَد جتارَب واعترب، إال أن يكوَن سفيًها أو غرَي آبه. من امتدَّ به العمُر است •

 
 أن إذا امتدَّ بَك العمر، عرفَت كثريًا من طبائعِّ الناسِّ ورغباهتم وحيلِّهم، وعلمتَ  •

 أكثرهم يدوُر أمرُهم يف فَلكِّ مصاحلهم.
 

ومريٌض ما أبعَد ما يطلبان: شيٌخ عجوٌز يرتدَُّد على األطباءِّ ليعوَد إىل قوةِّ الشباب،  •
 يبغي الشفاَء وقد أشرَف مبرضهِّ على املوت. 

 
 االطمئناُن إىل شخص  يكوُن عن ثقة  أو بعَد جتربة.  •

 

 َد عقله.من اعَترَب مما غرَب، قلَّ خطأُه، وزا •
 

 من كانت عِّربتُه صادقة، مل يكريِّْر أخطاءه.  •
 

 إذا نسيَت أخطاءَك وقعَت فيها مرًة أخرى.  •
 

   التدبر 
 

البالهةِّ والسطحيةِّ والالمباالة، فمن مل يتدبَـّْر مل يُبالِّ من أين جاَء  التدبُـُّر عكُس  •
 صاحبُه وأين ذهب، فُأصيَب من حيُث ال يعلم!

 
دتِّ الثقة، وإذا فُقدتِّ الثقُة حلق، وإذا ضاَع احلقُّ فُقإذا ضاعتِّ األمانُة ضاَع ا •

.  تناكرتِّ القلوُب وبيَّتتِّ الشري
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إليها بصعوبة، فبعضها سهل، وبعضها صعب، حىت متضَي ليس كلُّ مطالبَِّك تصُل  •
 احلياُة وال تيأس. 

 
 من استكمَل عقَلُه مل يُفرْغ جيبه، بل أبَقى ما يُعيلُه ويُعيُل أهله. •

 
 حىت تعرفها جييًِّدا: مرضك، وعملك، ودرسك، واجتاُه صديقك. ْق فيهاأربعٌة دقيِّ  •

 
بغريك، وغريَُك يتأثُر بك، وأنت تعرُف أتثرَك التأثُر واقٌع ولو نسبياا، فأنت تتأثُر  •

 أبشخاص  ولو مل َترْد ذكرهم.
 

 يف القراءةِّ راحٌة ومتعة، ويف طولِّ الفكرِّ همٌّ وقلق. •
 

أهله، لتتحوََّل إليه إذا رأيَت أنه  فاسأْل عن ُيينهم وأحوالِّ إذا كنَت يف يسارِّ القومِّ  •
 ه! أفضل، وال تظنَّ أنك يف أحسنِّ مكان  ومل تَر غري 

 
إذا علوَت فاحسْب حساَب السقوط، فال يبَقى أحٌد معلًَّقا يف السماء، فإذا طاَل  •

 بقاؤُه وضَعُه املوت! 
 

 مااًل، فهل حتسُب ذلك خريًا له؟ إذا عرفَت غنياا ال يُعطي الفقراء، ومع ذلك يزدادُ  •
 وزايدُة حساب، فال تغفْل عن ذلك. إمنا هو امتحانٌ 

 
 حىت هَتدأ وتنام. فليس كلُّ ظالم  نقمة.ال بدَّ من الليلِّ  •

 
 حُيَمُد اهلالُل تفاؤاًل؛ لكونهِّ جديًدا، جاَء بعَد غياب، ولو مل يُعطِّ ضوًءا كثريًا.  •
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ويتمناُه وهو يفارُق   آخرِّ نَفس  فيه، وأكثُر ما حيبهُ  اإلنساُن ال يشبُع من اهلواءِّ حىت •
 احلياة! 

 

قلبك، والقلُب يراَك بعيون  كثرية  ال تعرفها، وال تعرُف  لَك عينان ال ترى هبما بواطَن  •
 كيف تعمل! 

 
إذا نظرْت إليَك عنٌي، عرفَت أهنا حمِّبٌَّة لك، أم غاضبٌة عليك، أم حمتاجٌة إليك.  •

  فقط، إهنا تتكلَُّم أيًضا، ولكْن بلغة  أخرى. فالعنُي ليست للرؤيةِّ 
 

 تابْع لتعرف، وأتكَّْد من الظني.إذا بدا لَك أمٌر غرُي ما بدا لآلخر، وشككت، ف •
 

من استَوى عنَدُه العدوُّ والصديُق وقاَل إنه حياديٌّ يف ذلك فهو أمحق، فقد يكوُن   •
 حيادايا بني احلقيِّ والباطلِّ أيًضا!

 
 عليه، فابَق عدواا له ولو سكت، فإنه يبييُِّت شراا.  َك شارَة التفوقِّ العدوُّ ال ُينحُ  •

 
َبعه، فهو كظليَِّك الذي يسرُي معَك وال تستظلُّ به!خياٌل ال  •  تستفيُد منه ال تـَتـْ

 
اللبوُة ال ختاُف على صغارها كما ختاُف احليواانتِّ األخرى، فمناعتها من نفسها،   •

 عُد عنها من حياوُل إيذاءها.ومسعتها يف االفرتاسِّ والقوةِّ تُب
 

ويتلوَّن، وُيضيئ، وََيُفت... إنه كهيئةِّ اإلنسانِّ الشمُع يَلِّني، وجَيُمد، ويتحوَّل،  •
 وأحواله، ولذلَك فهو حيبُّه! 

 
 احلجارُة إذا شربتِّ املاَء وهنْت وتصدَّعْت ولو بعد حني. •
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 الرتبية

 
 ملي، وهو التطبيقي، والقوُل أييت تبًعا.األساُس يف الرتبيةِّ هو األسوة، يعين االتيِّباَع الع •

 
أصعُب من الثانيةِّ والثالثة، فهي األساُس يف الرتبيةِّ والبناء؛ ألنه سيُبىَن  املرحلُة األوىل  •

 عليها، فيلزُم أن تكوَن أقوى وأحكم. 
 
اصرْب على اثنني، وستعرُف نتيجَة صربَِّك عندما تكرب: والدك، وشيخك، فالرتبيُة   •

 وصرب، والعلُم كذلك. حتتاُج إىل وقت  
 

ياءِّ الفقرية، تذكَّرها وحنَّ إليها أكثَر ممن عاَش يف من ترَبَّ يف األزقةِّ الضيقةِّ واألح •
 األحياءِّ الراقيةِّ والقصورِّ الفارهة.

 
 التعاون على الب واإلحسان

 
من اهتمَّ أبمرِّ املسلمني مل يتكربَّْ عليهم، بل تواضَع هلم، فأَجلَّ كبريَهم، ورحَم   •

 غريهم، وساعَد حمتاجهم. ص
 

املسلمني، ال يغشُّهم، وال يتكلَُّم عليهم بسوء، بل يعاملهم املسلُم ال يؤذي إخوانَُه  •
 معاملًة طيبة، وينصحهم، ويساعدهم.

 
اهتماُم املرءِّ بشؤونِّ املسلمني يبدو أواًل من خدمتهم، ابملالِّ والنفس، وابللسانِّ  •

 والقلم، أو مبا يستطيُع منها.
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والتعاوُن يف الدنيا على اخلريِّ يك أمٌر ويصعُب على غريك، والعكس، هُل عل قد َيس  •
 يُثمُر خريًا، إذا يسََّر كلٌّ ما عنده.

 
من زارَك لصلة  أو غرض  شريف  فقد اسَتهدف، وأمََّل من ورائهِّ نصيحًة، أو براا، أو   •

 صلًة، وظنََّك أهاًل لذلك. 
 

 التعاون. عه، بل دارهِّ وأرهِّ حبَّ إذا مل يُفِّْدَك أخوَك فال يعين أن تقاط •
 

 التفكري والتخطيط 
 

 الفكُر هو الذي يضبُط السلوك، فاجلوارُح ال تتحرَُّك وال تسكُن إال أبوامر. •
 

َك وواقعَِّك عند أدََن إشارة    • إذا سرحَت بعيًدا خبيالك، فلن تلبَث أن تعوَد إىل شخصِّ
 إليك.

 
 توقَّفَت فلعربة. إذا انطلقَت فلهدف، وإذا نظرَت فلحكمة، وإذا •

 
التفكرُي السليُم أييت من العقيدةِّ الصحيحة، ومن اخللفيةِّ الثقافيةِّ السليمة، فال تغرنََّك  •

 األمساُء املشهورة، واملناصُب العالية. 
 

 االستنتاُج السليُم يدلُّ على الفطنة، واحلكمة، والعقلِّ السويي. •
 

 ُينُحَك فرصًة للتفكري.واهلدوُء الضجيُج يشويُِّش على تفكريك، وعلى اجتاهِّ َسريك،  •
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إذا انمتِّ العنُي توقََّف التفكري، أما إذا غمضْت فال، وقد يناُم القلُب دون العني، إذا  •
 َغفل.

 
×××     ×××     ××× 

 
 التخطيُط يكوُن عن خربة  وختصص، وُيستشاُر أهُلها أو ُيستفاُد منهم.  •

 
فإذا ظننَت فائدَتُه فاسأْل ثقًة يف دينهِّ  نه، ال تدخْل يف أمر  ال تعرُف هدَفُه والغايَة م •

 وخبريًا يف عملهِّ لتتأكد. 
 

 الرؤيُة الواضحُة أتيت بعد اإلحاطةِّ ابملسألة، ودراسةِّ جوانبها.  •
 

 نظرٌة إىل األمامِّ حتتاُج إىل: علم، وتثبُّت، وختطيط، وعزم. •
 

من حبيِّ املبدأ؛ ليتقوَّى   رءِّ للممعرفُة الطريقِّ أوُل خطوة، تليها العزُيُة واإلرادة، وال بدَّ  •
، ولئالي   وهو يف نصفِّ الطريق. يتسلََّل الوَهُن إىل نفسهِّ  به ويستمري

 
 من نزَع الشوَك من طريقهِّ فقد مهََّد لرحلة  مرحية، ومن مل يفعْل أدَمى رجليهِّ وتعثَّر. •

 
فلرمبا ضعف،  هِّ أولاملتابعُة ضرورية، فالبدُء أوُل الطريقِّ وليس آخره، ولو تُرَِّك األمُر من  •

 أو مات.
 

الذي ُيصلُح أراض  سبخًة للزارعة، ويرتُك أخرى صاحلًة من غريِّ زراعة، أو ال يهتمُّ   •
 بتحسنيِّ إنتاجها، فإنه يزيُد من بالءِّ البالد. 
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النملُة ال تفهُم مثلما تفهُم أنت، ولكنها حتسُب حساَب مستقبلها يف الشتاء،   •
 ْل ملستقبلَِّك جيًدا. ذلك، فاعمشهورًا ألجلِّ فتكدُح يف طلبِّ الرزقِّ 

 
إذا مشيَت عكَس هدفَِّك ابتعدَت عنه أكثر، وإذا بَغيَت اخلالَص ابللفيِّ والدورانِّ مل  •

 ينفعك.
 

من مل يضْع لنفسهِّ برانجًما للعلمِّ والعبادةِّ وقراءةِّ القرآنِّ خاصة، فهو فوضويٌّ ال حُتَمُد  •
 طريقته. 

 
 التقوى
 

كِّ جامعٌة ألمرِّ املالتقوى كلمٌة  •  بدينه، املطيعِّ لربه، الثابتِّ على الصراطِّ ؤمنِّ املتمسيِّ
 املستقيم، امللتزمِّ مبا أحلَّ هللا وما حرَّم، البعيدِّ عن الشبهات.

 
مقياُس األفضليةِّ يف اإلسالمِّ هو التقوى، يعين العمَل املوافَق للشريعةِّ واإلخالَص فيه،   •

 والشبهات.مع البعدِّ عن الكالمِّ اللغو 
 

 التوكل 
 

 توكُل على هللا مسُة املسلم، كلَّما شحَذ مهََّتُه وعزَم على أمر  قال: توكلُت على هللا.لا •
 

 إذا رتبَت أمورَك ومل تتوكَّل، فقد نسيَت أهمَّ أمر. •
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 واملعرفة الثقافة
 

ووجهتَك يف الثقافُة عمليٌة فكريٌة تَنضُج يف عقلك، وحتديُِّد شخصيتَك العلمية،  •
 ملعرفية.  قناعاتَِّك الثقافيةِّ ورؤايَك االسلوكِّ والعمل، حبسبِّ 

 

 تتشكَُّل الثقافُة عند اإلنسانِّ عندما تُعَجُن املعرفُة مبعتقده، فال مذهَب للمعرفةِّ أواًل. •
 

ثقافُتَك انفذُتَك على العامل، فإذا كانت كبريًة كربْت النافذُة اليت تنظُر منها، وإذا   •
  نظرَت من أُفق  ضييِّق.كانت صغريةً 

 

معارفك، فقديِّْم منها ما جيري على األرضِّ وينفع، ودْع ما كان منها   سَّعتْ إذا تو  •
 للثقافةِّ واملتعةِّ لفراغَِّك واالحتياط.  

 

من اكتَفى بتشكيلِّ ثقافتهِّ من الصحفِّ واجملالت، فقد جاراها يف صواهبا وخطئها،   •
 إال من رحَم هللا. 

 

 والعقابالثواب 
 

 يف النية. قليَل الكالم، كثرَي العمل، خملًصا  إذا بغيَت أجرًا، ورجوَت غفرًا، فكنْ  •
 

لقد أكَد ربُّنا رمحَتُه ابلناسِّ يف كتابهِّ الكرمي، كما أكَد عقوبَتُه للمخالفني، فمن تعرََّض   •
 لرمحتهِّ ُرحم، ومن تعرََّض لعقوبتهِّ عوقب.

 
يَد من يوفيَِّقُه لألعمالِّ الصاحلةِّ عند اقرتابِّ أجله، ليز من إحسانِّ هللا إىل عبدهِّ أن  •

 حسناته، ويُثيَبُه عليها. 
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من أحسَن فلن َيضيَع أجره، وسيصيبُه هللا برمحتهِّ إْن يف الدنيا أو يف اآلخرة، فليزَدْد  •
 أحُدان إحسااًن ليزداَد أجرًا. 

 
ال ُيضيُع عملكم، ويَزيدكم أبشروا ابلرمحةِّ والرضوانِّ أيها املؤمنون، فإن ربَّكم رحيم،  •

 أجرًا.
 

    ×××     ××× ××× 
 

 من اتَّبَع ما ال يعلم، عوقَب مبا يعلُم ومبا ال يعلم. •
 

إذا انبسطَت واستمتعَت بسقوطِّ أخيك، فال تغضْب إذا ضحَك عليَك عندما  •
 تسقط.

 
 اجلدال واحلوار 

 
صلَّى هللا عليه وسلَّم، صارْت عندُه مَلكٌة من امتثَل أمَر هللا تعاىَل، والتزَم سنََّة نبييِّهِّ  •

  اجملالسةِّ وأدبِّ احلوار، وابتعَد عن سفاسفِّ األمور. طيبٌة يف ُحسنِّ 
 

 إذا حضرَك جواابن، فاخرتِّ السؤاَل األقرَب جلوابك، مث أجب. •
 

الردُّ العمليُّ ذو املردودِّ اإلجيايبيِّ على امللحدين واملشككني، يكوُن بلطفِّ أخالقَِّك  •
  تعاملَِّك وخدمتَِّك ومسعتَِّك بني أفرادِّ جمتمعك.وُحسنِّ 

 
 حاورَت هبدوء  وأدب، حقَّقَت غرضَك بشكل  أفضل.ضَت أو إذا عار  •
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اعرتْض بعَد أن تفهَم وتتأكد، وتسلَّْح ابلعلمِّ إذا جادلت، وركيِّز على أمور  حمدَّدة  إذا   •
 نقدَت حىت تفكيِّكها، وال تتوسَّْع وأنَت يف جملس  قصري.

 
ادي، قابل  لألخذِّ  االعرتاُض ال يكوُن على مسلَّمات، ولكْن على نتاج  فكريي  اجته •

 والردي.
 

من برََّر خطأُه بدونِّ حقي، فقد كذَب على نفسه، وخاصَم وجادل. ورحَم هللا من  •
 اعرتَف خبطئهِّ واعتذر. 

 
 اخلصُم العاقُل إذا َغلَب تواضع، واملستكرُب يزداُد كِّرْبًا.  •

 

  أخالقيات.املخالفِّ للدينِّ ال يُعترُب وال حُيرتم، ولكْن للمجالسِّ آداب، وللحوارِّ رأُي  •
 

 اجلرمية واجملرمون 
 

 إذا تقابَل جمرمان فانتظْر جرُية، فإهنما ال جيتمعانِّ على خري.  •
 

القوُم اجملرمون هم الذين يوافقون الظامَل يف ظلمهِّ وإجرامه، ويسهيِّلون أمَرُه ويناصرونه،   •
 إليه وال أيخذون على يديه، وال يسَعون إىل إنكارِّ أفعاله. ويركنون 

 
 هِّ فهو جمرم، عريٌق يف اإلجرام، وكأن اجلرُيَة صارْت ُخلًقا له.  من خيانتمن مل يستحِّ  •

 

ذو الريبةِّ َياُف من ظليِّه، وهكذا َمن فعَل جرُيًة َياُف أن ُيكَتشف، فيبَقى يف قلق   •
 ابلعقوبةِّ أو التوبة. وخوف  وتعاسة، حىت يتطهََّر 
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 ُه يف حديِّه. اجملرُم ال تنفُع معه سوى القوة، فهي دواؤُه الذي يوقف •

 

 اجلمال
 

التمتُع جبمالِّ الكونِّ ينبغي أن يكوَن له هدف، وهو اإلُياُن بقدرةِّ هللا وإبداعه،   •
 والشعوُر بعظمتهِّ سبحانه. 

 
الدينِّ واألدبِّ اجلماُل ساحٌة للحبيِّ واإلعجاب، ولكْن ليس على حسابِّ  •

 واألخالق، فهذه أتيت أواًل. 
 

 سد؟ليٌء ابلكراهيةِّ واحلقدِّ والكيدِّ واحلما فائدُة وجه  مجيل، وقلُب صاحبهِّ م •
 

 مجاٌل بدونِّ عقل، كبستان  فيه شجٌر وزهٌر بدونِّ لباب  ومثر. •
 

حتوََّل إىل همي  وغمي، اجلماُل هبجٌة لقلبَِّك إذا مل يسبيِّْب لَك مشكلة، فإذا انقلَب عليَك  •
 وطلبَت التخلَص منه أبييِّ شكل.

 

 اجلنة والنار 
 

 تِّ ما يُدخلُه إليها، ومل يَر عوًضا عنها.  ينَسها، وعمَل مبوجبامن اشتاَق إىل اجلنةِّ مل •
 

 من تشوََّق إىل اجلنةِّ مل يتشبَّْث ابحلياة، ومشََّر للعملِّ بعملِّ أهلِّ اجلنة. •
 

َفْت له  • َفْت له الناُر فلم يَرهْب منها  من ُوصِّ اجلنُة فلم يشتْق إليها ومل يعمْل هلا، وُوصِّ
 بسة  ال تنفُع إال للحطب.ومل حَيَذرها، كان كخشبة  اي
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إذا رأيَت بستااًن مجياًل فتذكَّْر جنََّة هللاِّ اخلالدة، وإذا لفحْتَك حرارُة الشمسِّ القائظُة   •

 فتذكَّْر انَر جهنََّم احملرقة. 
 

 أوىَل ابملؤمن، والناُر أوىَل ابلكافر، فاثبْت أيها املؤمن، وثْب إىل رشدَِّك أيها  اجلنةُ  •
.الكافر، فإن للكونِّ  ، واحلساُب حقي  رابا

 
 اجلنُة قريبٌة ممن كان قريًبا من هللا، وبعيدٌة عمن كان بعيًدا عن ذكرهِّ وطاعته.  •

 
اآلخرة، وحديُث أهلها هنا وهناك.  َفرَحى يف اجلنة، وَصرعى يف النار. هذه حاُل  •

 اللهم اجعلنا من أهلِّ اجلنة.
 

 اجلهاد 
 

  حارٌس حرسَ  ؟ضَل من ليلةِّ القدرِّ أال أنبيِّئكم ليلًة أفيف حديث حسن أو صحيح: " •
 ".خوف  لعلَّه أن ال يرجَع إىل أهله يف أرضِّ 

 
قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلَّم: "َلَغدوٌة يف سبيلِّ هللاِّ أو َروحة، خرٌي من الدنيا   •

 . (2639صحيح البخاري )وما فيها". 
 

وأداَء واالنضباط، ية، اجلنديُة تعلُمَك النظام، والقوة، والشجاعة، واإلغاثة، واجلديِّ  •
 واالستيقاَظ مبكرًا.الواجب، 

 
هللا أوقاهُتم سواء، عيوهنم مفتوحة، وأيديهم على الزاند، وقلوهُبم املرابطون يف سبيلِّ  •

 عامرٌة بذكرِّ هللا، وأجرهم كبرٌي عندُه سبحانه. 
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كَل الطعاَم حنن نلعُب ابلنسبةِّ إىل اجملاهد، حنن ننتظُر أن نعوَد إىل أوالدان وأهلينا وأن •

 .الطيب، واجملاهُد ينتظُر أن ينقضَّ على العدويِّ أو أن يستشهد
 

من اتقْت نفسُه إىل الشهادةِّ صعبْت معيشتُه بني الناس، وشعَر ابلغربةِّ بينهم، ومل   •
 يطمئنَّ إال يف ساحاتِّ اجلهاد. 

 
 صادقة. من دخَل املعركَة فليحسْب نفَسُه شهيًدا، حىت يكوَن قتالُه عن عزُية  ونية   •

 
 ذروُة املسلمني.إذا كان اجلهاُد ذروَة سنامِّ اإلسالم، فإن اجملاهدين هم   •

 
عندما أرى جماهًدا متتلئ نفسي ابلرجولةِّ والشهامة، وعندما أرى شهيًدا أكرُه نفسي  •

 وأبكي عليها! 
 

هزومٌة األمُة اجملاهدُة عزيزٌة وإْن ُهزِّمْت يف مواقع، واألمُة القاعدُة املستندُة إىل غريها م •
 ة. وإْن ابتْت سامل

 
 واالستشهاَد كثر، ولكنهم عند النفريِّ يَقلُّون.الذين حيبون اجلهاَد  •

 
 من صوارفِّ اجلهاد: ضعُف اإلُيان، وحبُّ الدنيا، وإيثاُر الراحة، والرتدُّد.  •

 
 احلب
 

هناك َمن يكوُن حبُُّه ممزوًجا ُبكره. وستتغلَُّب عاطفٌة له على أخرى، أو يبَقى كذلك  •
 ياسًة وخوفًا. س
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 توافًقا يف الطبع، فإذا دخلتِّ املصلحُة والنفعيُة أفسدهتا. إذا دامتِّ احملبُة فهذا يعين  •

 
إذا كنَت ال حتبُّ الزهرَة ألهنا تذبُل ومتوت، فلن حتبَّ شيًئا يف احلياة، فإن الكلَّ إىل  •

 ممات.
 

 احلذر
 

النفس، وأتثريًا على العقل، ومكااًن  احذرِّ األشياَء املبهرَة اليت تثريك، فإن هلا موقًعا يف  •
 الذاكرة.يف 

 
اإلنساُن يقُع يف فخيِّ األلوانِّ كثريًا، ال لشيء  سوى ملنظرها ولوهنا، مع أنه شكٌل  •

 ومظهر، مما يعين أن اإلنساَن قابٌل ألن َُيدَع. 
 

ويصديُِّق  األلواُن ال خَتدَُع إال املغفَّل، الذي ينخدُع ابملظاهر، وال َيسأُل عمَّا وراءها،  •
 ن حقيقته.كلَّ شيء  يسمعه، وال َيسأُل ع

 
املنظُر دوَن خمزون  حقيقي، إطاٌر ومظهٌر فقط، ال يعطيَك مردوًدا، بل َيدَُع نفسَك  •

 واآلخرين.
 

التوقيِّي واحلذُر يكوُن من القريبِّ والبعيد، ذلك أن مزاَج اإلنسانِّ متقليِّب، وكثريًا ما   •
 ُل بتنقُّلِّها. يكوُن حتركُه حنو مصلحته، فيتنقَّ 

 
م!احلذُر واجب، فكم  •  غدَر مِّن صديق، وكم غشَّ مِّن صاحب، وكم أخلَف مِّن ُمقسِّ
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 من اختلَط ابلناسِّ عرَف مسالكهم، فقلياًل ما َُيدَع، ومن مل َيتلْط ُخدع. •
 

املتظاهُر ابلصالحِّ يفعُل ذلك عند من ال يعرفه، فليكنِّ املرُء على حذر  إذا كان   •
 ابملظاهرِّ ومعسولِّ الكالم.للمرةِّ األوىل، وال ينخدْع  تعاملُه مع أحدهم

 
 . ( 239)صحيح اجلامع الصغري "أخوُف ما أخاُف على أميت كلُّ منافق  عليمِّ اللسان"  •

 
 كْن حذرًا من رجل  ال يزاُل يسأُلَك عن مالَِّك وعن مشاريعَك املالية.  •

 
أسرارِّك،   معرفَة سري  من إذا تكرََّر استفساُر شخص  منَك يف موضوع، فاعلْم أنه يريدُ  •

 ولو رأاًي لك. 
 

من أدَّى أمامَك مقاًما هزلياا، فال تظنَُّه مهريًِّجا فقط، فقد يكوُن مكلًَّفا أبمور  أخرى،   •
 ويَفَتُح طريَقُه إليَك ابلتهريجِّ أو غريه! 

 
 استنشْق غباَر صديقَِّك وال تشمَّ وردَة عدويِّك.  •

 

 احلسنات والسيئات
 

احلسناتِّ كما يتنافسون يف األموال، المتألْت هبا خزائنهم، بدون  يف لو تنافَس الناُس  •
 تكلفة  كبرية. 

 
احلسنُة َترفع، واملؤمُن حيبُّ معايَل األمور، والسيئُة َتضع، واملؤمُن ال حيبُّ الضعَة يف  •

 شأنه. 
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كلما زدَت من احلسنات، ارتقيَت يف درجاتِّ اجلنةِّ أكثر، إذا كنَت من أهلها، فزْد  •
 .وارتقِّ 

 
 احلق والباطل 

 
 من شأنِّ املسلمني أهنم يتواصون ابحلق، فإذا مل يفعلوا خسروا. •

 
ارتباُطَك ابحلقيِّ عن قناعة  يثبيُِّتَك عليه، كحبل  رُبطَت به وهو مشدوٌد إىل سفينة، وقد  •

َك إىل البحر، فإذا قطعَتُه غرقت.  َرميَت بنفسِّ
 

 ال إىل ظامل  وال إىل مظلوم، وال إىل ادايا ُن حياملؤمُن يدوُر مع احلقيِّ حيُث دار، وال يكو  •
 حقي  وال إىل ابطل، فهذا شأُن املنهزمني اخلائفني الالمسؤولني.

 
 إذا عرفَت احلقَّ فاصدْح به، وال حتديِّْث نفسَك وحَدها به.  •

 
 إذا أدركَت احلقيقَة فاعمْل هبا وانصح، وال جتعلها خيااًل وذكرى. •

 
 ، والدفاُع عنه. الدعوُة إليهالعمُل به، و إكراُم احلقيِّ هو  •

 
احلقُّ يعلو، ولكْن ال بدَّ أن ُيسَنَد حىت يرتفع، فاحلقُّ مضيٌء أيًضا، ولكْن قد َيطمسُه   •

 أعداؤه، فال بدَّ من جهود  ليبَقى مضيًئا وال َيَفى.
 

 احلقُّ وإن كان قوايا يف ذاته، لكنه إذا مل ُيسنْد ومل يُعاَضْد ضاع.  •
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رجَع ومل يتابِّْع فقد انتكس، ورجَع على عقَبيهِّ د عرفه، فإن من احلقيِّ فقمن دان  •
 خاسرًا. 

 
 من وضَع احلقَّ وراَء ظهره، فقد رضَي بقيادةِّ الشيطان.  •

 
×××     ×××     ××× 

 
 اشهْد للحقيِّ ابحلقي، وانبذِّ الباطَل بقذائفِّ احلقَّ، وكْن من جندِّ احلقي. •

 
يتلوَُّن ويلبُس لبوَس احلقي، وال   ن الباطَل قدإىل غريه، فإإذا كنَت على حقي  فال تلتفْت  •

ًكا ابحلق.   ينكشُف ظاهرُه إال ملن كان فطًنا متمسيِّ
 

إذا عدَت إىل صوابَِّك فكأنَك عدَت إىل احلياةِّ من جديد، فحياُتَك تُثمُِّر ابحلقيِّ ويف  •
 احلقي، ومترُض ومتوُت يف الباطل.

 
 سبابِّ كما ينبغي. ، ولعدمِّ أخذهم ابألفلغفلة  من أهلِّ احلقي إذا انتصَر أهُل الباطلِّ  •

 
×××     ×××     ××× 

 
إن الباطَل حبلُه قصرٌي حقاا، ألنه يُعَرُف بعد مدَّة  وجيزة، ولكنه يف عصران ُيتدُّ طوياًل   •

 ولو ُعرَِّف أنه ابطل. وإنه لفتنة. 
 

 الظن، وما هتَوى األنفس، عدويانِّ للحقيقةِّ إذا اتُّبعا. •
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 احلقوق 
 

 تَك فقد وجَب حقُُّه عليك، ولو كان ردَّ سالم. قدماُه بيمن وطئْت  •
 

 إذا كنَت تَنظُر يف األمورِّ نظرًة واحدة، فانظْر فيها مرتني إذا تعلََّق هبا حقٌّ لآلخرين. •
 

تكوُن رائًعا عندما ترَعى حقوَق اآلخرين، فال تظلم، وال تقُف عائًقا أماَم وصولِّ احلقيِّ  •
 ألهله.

 
 ي إىل االنتقام، إن عاجالً أو آجالً. دُم اعتبارها، يؤديِّ إمهاُل احلقوق، أو ع •

 

•  !  جرُح كرامة  كطعنةِّ رمح، وكلمُة إهانة  كصفعة  على وجهِّ حري
 

اإلنساُن ذو كرامة، إذا أُهني ُجرح، وساَل الدُم يف قلبهِّ وأنت ال تراه، فإذا قدَر على  •
 يقدْر كظَم الغيَظ إىل حني.الرديِّ هاج، وإذا مل 

 

حقيِّ أخيَك فقد ظلمته، فإذا مل يساحْمَك ُكتَب عليَك ذنب، وهللِّ أن يَت على إذا اعتد •
 يتجاوَز عن حقوقهِّ على عبده، أما حقُّ العبدِّ فيبَقى. 

 

َك بقدرِّ ذلك احلق، وال تزد، فإذا زدَت فقد  • من سلبَك حقََّك فدافْع عن نفسِّ
 ظلمت.

 

 واحلراماحلالل 
 

سمِّ عائلته،   منه قبَل أن ينتشَر يف جسمهِّ ويف جمن أصاَب شيًئا من احلرامِّ فليتخلَّصْ  •
 فإنه إمث، ويظهُر أثرُه السيءُ عاجاًل أو بعَد حني. 
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 الذي ال يتورَُّع عن احلرام، سوَف يقبُض مثَن شهواتهِّ انرًا. •

 
 ء. من أعلَن عن "بطوالته" يف احلرام، فهو سفيه، قليُل احليا •

 
 احلياة واملوت 

 
 َع به املوُت بعد حني.من متتََّع ابحلياة، متتَّ  •

 
 رحلُة احلياةِّ تبدأ بدخولِّ الروحِّ واحلركة، ورحلُة املوتِّ تبدأ خبروجِّ الروحِّ فالسكون. •

 
 احلياُة ملن كان حياا بعقلهِّ وسلوكه، وليس بيدهِّ أو رجلهِّ وحَدها. •

 
 نصيبَك منها، فإذا كسلَت انمْت عنك.إذا بذلَت جهدَك أعطتَك احلياُة  •

 
أييت دوُر الزراعةِّ لتزرَع وتغرَس من جديد، وهكذا  َر وتشبُع منه، عندما جتين الثم •

 تستمرُّ احلياة، وتستمرُّ حياتك، حىت أييَت األجُل احلقي.
 

×××     ×××     ××× 
 

حيكي قصتَك عندما الغروُب حيكي أيًضا قصتَك عندما تغرُب عن الدنيا، والشروُق  •
 حتيا بعَد املوت، وهناَك احلياُة احلقيقية. 

 
 إذا علمَت أنَك مييِّت، فلماذا ال متهيُِّد لقربك، وال حتسُب حساَب مصريك. •
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 ستغادُر الدنيا كما تغادُر بيتَك للسفر، فهل من زاد؟ وهل من وصيَّة؟ •
 

 ال سباَق بعَد املوت، ال منافسة، ال حركة، املوُت حدي.  •
 

 اخلالف
 

، والتقاليدِّ واألعراف،  اخلالفاُت أتيت من اختالفِّ العقول، ومن اختالفِّ الثقافات  •
 واألهدافِّ واملصاحل. 

 
 ن، كجسم  احتوشْتُه األسقاُم فسقط.إذا دبَّ اخلالُف بدأ الوهْ  •

 
 اخلواطر

 

الضحك، أو  اخلاطرُة قد تكوُن خيااًل يطري، أو عبَـثًا ال يَلَبث، أو طُرفًة تَبعُث على  •
دَّ هلا.   ذكرى غرُي مرغوبة  ُتطَرد، فإذا جدَّْت فجِّ

 
 خلاطرُة فاكتبها، فإهنا َتذهب. َدْعَك اإذا مل ت •

 
 اخلري والشر

 
 ابذرِّ اخلري، فإذا رعيَتُه كان زايدَة خري، وإذا تركَتُه فقد يرعاُه غريك، أو ُيوت.  •

 
 وليكْن غذاءَك وهواءك.ال تسأْم من فعلِّ اخلري، مْن عليه واستيقْظ عليه،  •

 
 من ابدرَك بكلمةِّ خري  فاصنْع مثله، وزْدُه خريًا.  •
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رأى خريًا فليحمدِّ هللا، وليشكْر أهَلُه ليزدادوا خريًا، وخاصًة يف هذا العصر، الذي   نم •

 قلَّ خريُه وزاَد شرُّه. 
 

بدَّ أن يكوَن  من مل تكْن له رغبٌة يف اخلريِّ فإن هناك خلاًل يف إُيانه؛ ألن املؤمَن ال  •
 اخلرُي والنفُع مالزًما له، عمالً ودعوة. 

 
×××     ×××     ××× 

 
ُرضَع لباَن احلقيِّ أنتَج خريًا، وقال صدقًا، ومن ُرضَع لباَن الشريِّ أنتَج فسًقا، ونشَر   نم •

 فساًدا.

 
الشريِّ اندتَك إذا رغبَت يف اخلريِّ دَعْت لَك املالئكُة وأعانَك هللا عليه، وإذا رغبَت يف  •

 الشياطنُي وزادْت من رغبتَِّك فيه.

 
 جاءه.  من انتظَر خريًا جاءه، ومن انتظَر شراا •

 
رغبُتَك حتديُِّد جانًبا مهماا من شخصيتك، فإذا كانت رغبُتَك يف اخلريِّ كنَت فاضاًل،   •

 وإذا كانت رغبُتَك تتوجَُّه حنو الشريِّ فأنَت يف جانبِّ الشريِّ أقوى.
 
•  .  اهلروُب إىل األمامِّ خرٌي من الرجوعِّ إىل الوراء، إذا كان أمامَك خري، ووراءَك شري

 

. إذا كانت زايدًة يفما أحَلى احلياَة  •  اخلري، وما أحَلى املوَت إذا كان راحًة من الشري
 اللهمَّ اجعلنا من أهلِّ اخلرياتِّ واملربيات، ونعوُذ بَك من الشرورِّ كليِّها. 
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كالنورِّ ينشرُح له صدوُر املؤمنني، والشرُّ كالظالمِّ تتفتَُّح له قلوُب الظاملني اخلرُي  •
 واألشرار.

 
به، وإذا رأى مظاهَرُه أو أعراَضُه عاجلها قبَل  ال يقرتُب من أسباالذي ال حيبُّ الشرَّ  •

 أن تستفحَل يف نفسه.
 

 الدعاء والذكر 
 

 خامتُة كليِّ خري. بسمِّ هللا فاحتُة كليِّ خري، واحلمُد هلل  •
 

إذا قلَت اي هللا، فاهلُل حيٌّ يسمع، فانظْر ماذا تطلب، وهل أخذَت ابألسباب،  •
 وأخلصت؟

 
  أبمرِّ هللا ورسوله، فالدعاُء عبادة، بل أساُسها. عاءِّ فقد استهانَ من استهاَن ابلد •

 
  عَلم، وأعوُذ بكَ من خريِّ ما تَ  أسأُلكَ من األدعيةِّ اجلامعةِّ قولُه صلى هللا عليه وسلم: "و  •

 . (8828جزء من حديث )السلسلة الصحيحة ". عَلممن شريِّ ما تَ 
 

وصحح الشيخ شعيب   889صحيح ابن حبان )  يسأُل ربَّه" حدُكم فلُيكثْر، فإنهُ "إذا سأَل أ •

 . إسناده(

 
 إذا دعوَت هللا تعاىل وانتظرَت منه الفرج، فال يعين هذا ترَك األسباب.   •

 
 اسألِّ هللا أن َيصََّك برمحته، فإنه ذو الفضلِّ العظيم، يرحم، ويتفضَّل، وحُيسن. •
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 ن شريِّه. من طرَق عليك الباَب ومل تعرفه، فاسألِّ هللَا خريَه، وتعوَّْذ به م •
 

والدعاَء له ولذريتهِّ ابلصالحِّ والعاقبةِّ احلسىن، ويودُّ أن املؤمُن حيبُّ الثناَء احلسن،  •
 يالزَمُه ذلك حىت بعد وفاته.

 
إذا كانت األسواُر واحلصوُن أمااًن للبلد، فإن األدعيَة واألذكاَر أماٌن للنفس، تتحصَُّن  •

 هبا، وهتدأُ وتطمئن. 
 

 ولكنها من هللا! تدري كيف جاءت،  ُء يفتُح عليك أشياء، الذكُر هللا تعاىَل والدعا •
 

االستغفاُر واألدعيُة واألذكاُر عموًما، تفتُح آفاقًا إُيانيًة جديدًة يف النفس، أبرزُها نوُر   •
 الفرقان، الذي يفرَُّق به بني احلقيِّ والباطل. 

 
 .[118:  ملؤمنون]سورة ا{ َربيِّ اْغفِّْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخرْيُ الرَّامحِِّّنيَ } •

 
أعمَل صاحلًا، وأن أقوَل صاحلًا، وأن أموَت صاحلًا، وأن أُبَعَث اللهم أهلمين أن  •

 صاحلًا. 
 

×××     ×××     ××× 
 

{ أي: اذكروين ابلطاعة،  فَاذُْكُروينِّ أَذُْكرُْكمْ : }( من سورةِّ البقرة152يف اآليةِّ )قولُه تعاىل  •
 أذكركم ابلثواب.

 
 خرُي ُذخر  لَك إذا أقبلَت على هللا.، فإنه   تسأْم من ذكرِّ هللاإذا سئمَت احلياَة فال •
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 الدعوة 
 

 ال ترتكِّ الدعوَة إىل احلقيِّ ما داَم نداؤَك إىل اإلُيانِّ ُيسَمع، وقلُبَك ابإلُيانِّ يَنبض.  •
 

يف كليِّ يوم  تذهُب إىل العملِّ اسأْل نفسك: ما الذي ُيكُن أن أقديَِّمُه لدينِّ هللا يف   •
 ودعوة  وتبليغ. أان صاحُب رسالة، هذا ايوم؟ ف

 
جماُل الدعوةِّ واسع، وليس هو يف الكالمِّ وحده، فقد يكوُن ابلكتابة، واملعاملة،  •

 واخلُلق، وحىت ابإلشارة، عندما تدلُّ على خري، وُتشرُي إىل حقي.
 

تنويُع األساليبِّ يف الدعوةِّ حبسبِّ البيئةِّ واألشخاصِّ والظروف، يعطيها حيوية وقوَة   •
 جديدة.  دفع  

 
اهلادئةِّ َتدخُل القلوب، فتفتُح لَك جدراهنا، كما يفتُح الصدُر نوافذه،   ابلكلمةِّ  •

 فتدخُل فيه لتقوَل ما شئت، وُتسمَِّع ما شئت، دون عائق.
 

جناُح الدعوةِّ قد يكوُن عند املتميزين أكثر؛ ألن هلم شهرة، وُيستَمُع إليهم. واهلدايُة   •
 من عند هللا تعاىَل يف كليِّ حال.

 

 ت عن اإلسالمدفع مطاعن وشبها
 

 إذا قذفَت بسهمِّ احلقيِّ على ذَنبِّ كليِّ ابطل، فُتَِّح الطريُق لَك ولغريك. •
 

إىل املغرتيِّين بنهجِّ الغرب، هذا كتاُب ربيِّكم فالتزموه، واتَّبعوا سبيَل املؤمنني ال سبيَل   •
 الكافرين.
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ينتظَر لينمَو  لعلم، عليه أن الذي ينتظُر دواًء للموتِّ ألن العصَر عصُر االكتشافِّ وا •

 جناحانِّ لإلنسانِّ حىت يطرَي هبما ألن العصَر عصُر الطريانِّ والصواريخِّ أيًضا.
 

 الدنيا واآلخرة 
 

 دنياان ظهٌر وبطن، نوَلُد على ظهرِّ األرض، مث نتوسَُّد الرتاَب يف ابطنها.  •
 

موقًفا ومل  خَذ منها إن الدنيا تفاجُئ أهَلها مبا يرغبون ومبا ال يرغبون، فمن اعترَب أ •
 يسايرها كما تريد، ومن متاَدى معها غرق. 
 

الدنيا فيها تناقضات، فليَس كلُّ حلو  مفيًدا، وليَس كلُّ انعم  وديًعا، وليس كلُّ ظلي   •
 هنيًئا، وليَس كلُّ مجيل  طييَِّب النفس، فليكنِّ املرُء على حذر. 

 
 من جعَل مهَُّه الدنيا، ازداَد مهاا وقلًقا. •

 
 غرَّتُه الدنيا مبفاتنها رقَص على إيقاعاتِّ الشيطانِّ ووعودهِّ الكاذبة. من  •

 
×××     ×××     ××× 

 
عندما خترُج من اجلامعِّ وترى الباعَة أماَم البابِّ ينادون على بضائعهم، وقد اجتمَع   •

 عليهم الناس، فكأنك خرجَت من اآلخرةِّ إىل الدنيا! 
 

 عرَف حقيقتها، وما ينبغي لَك عمله. انظْر إىل الدنيا من انفذةِّ اآلخرة، لت •
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ُب اآلخرةِّ ال يغرتُّون ابلدنيا، وال يطمعون فيها، فيأخذون نصيَبهم منها، ويَدعون  • طالي
 الباقي ألهلِّها.

 
 من نسَي اآلخرَة تلهَّى ابلدنيا، ومل حيبَّ مغادرهتا.  •

 
يطمعنَّ يف ، فال قلياًل من أمَضى معظَم وقتهِّ يف املالِّ واملنصب، ومل يعمْل لآلخرةِّ إال  •

 حظي  وافر  له يوَم القيامة. 
 

من توسََّع يف الدنيا على حسابِّ اآلخرة، فقد رضَي ابلدون، ومتسََّك ابلفاين، وفرََّط  •
 يف الباقي.

 
مِّن قصرِّ نظرِّ اإلنسان، أنه ال يزداُد عماًل آلخرتهِّ ألنه يظنُّ أن موَتُه ليس قريًبا، بينما   •

 يظنُّ أنه سيعمَّر! ملستقبلِّ دنياُه وهو يعمُل 
 

من آثَر الراحَة يف احلياةِّ الدنيا فإن هللا أعلُم خبامتتهِّ وحالهِّ يف اآلخرة، ومن تعَب يف  •
 الدنيا اراتَح يف اآلخرة. 

 

الرحيُل من الدنيا ليس رحلتَك األخرية، وال هو املهم، بل عندما يُنظَُر يف صحيفتَِّك  •
 َك املهمُة واخلطرية.حيُث استحقاقك، فهذه رحلتُ ويؤَمُر بَك إىل 

 

 والكسب الرزق 
 

إذا خرجَت إىل السوقِّ فال ُتطل، اقضِّ حاجتَك وارجع، فإنه يُلهي، والبقاُء فيه   •
 أكثر، يعين مصروفًا أكثر.
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إذا سلكَت طريَق التجارةِّ فكْن مسًحا إذا بعَت وإذا اشرتيت، واعلْم أن الطمَع يضييُِّق  •
 الصدر، ويَزيُد من اهلمي. 

 
 قادٌر على أن ُينَعُه عنك، فاشكْر نعمَتُه ليزيدَك منه وال طاَك الرزقَ إن الذي أع •

 ينقص.
 

كان األجداُد ُيكثرون من النسلِّ وإن كانوا فقراء، ويقولون: إن املولوَد يوَلُد ومعه  •
 رزقه، وَيطمعون يف رزق  أوفَر يف أوالد  دون آخرين.

 
 الرفاهية

 

 قوَُّة على اجلهاد، فإذا كانت للرشاقةِّ ا الوَي هبالرايضُة يف اإلسالمِّ جهاد، إذا نُ  •
 وحَدها ُسئَل صاحُبها فيما بُذلت. 

 
من امتهَن اللعَب وأوقَف نفَسُه على الكوميداي وما شاهبها، فقد ابَع نفَسُه أبرخصِّ  •

 األمثان!
 

 الرايء 
 

 ذي  ظلًما، ألن للمرءِّ عينني ينبغي أن ينظَر هبما، وكوُن املرءِّ النظُر بعني  واحدة  يعين  •
 ني!وجهني يعين رايء؛ ألن له وجًها وحًدا ولكنه اختَذ وجه 

 
 التلويُن حُيَمُد يف الرسم، ال يف املصاحلِّ والعالقاتِّ اإلنسانية.  •
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 الرقائقالزهد و 
 

كذلك حتلو العبادُة واملناجاُة  كما حيلو النوُم بعد التعب، وحيلو الطعاُم بعد اجلوع،   •
 بعد الفراغِّ من العمل. للرابنيني وأولياءِّ هللا الصاحلني

 
ون على الناس، وال جيرحون شعورهم، وال  • أولياُء هللا تعاىَل هينوَن لينون، ال يتكربَّ

 يرفعون أصواهَتم. 
 

فقلوهُبم عامرٌة بذكره، أولياُء هللا تعاىَل ال يَغفلون عنه، ولو مل تتحرَّْك به ألسنتهم،  •
 وفكرهم مشغوٌل به وأبمره، يتفكَّرون ويعتربون. 

 
 الرقَُّة يف القلبِّ تبدو يف التأثرِّ السريعِّ والعميقِّ ابألخبارِّ واحلوادثِّ واملناظرِّ املؤثيِّرة.  •

 
 ازَدْد حباا َتزَدْد قُراًب.  •

 
 دي إىل فعلِّ اخلريات.يف سوادِّ الليلِّ تتقرَُّب القلوب، ويف بياضِّ النهارِّ تتسابُق األي •

 
 رَغًبا ورَهًبا كان خاشًعا. من سارَع إىل اخلرياتِّ كان مؤمًنا، ومن دعا هللا  •

 
طوُل األملِّ حيبيُِّب إليك الدنيا، ويربُطَك ابلفاين، وجُيري عليَك التسويَف والكسَل يف  •

 عملِّ اآلخرة.
 

 كلما تذكَّرُت أين إىل فناء، مل أُطِّْل أملي. •
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ابملوتِّ كيف َيلُد إىل احلياة، ومن أيقَن ابحلسابِّ كيف يركُن إىل من أيقَن  •
 أيقَن ابجلنانِّ كيف يعمُل للنار؟الشهوات، ومن 

 
ألن جبلََّتُه مائلٌة  قاَل احلافُظ ابُن حجر: اإلنساُن إىل النذيرِّ أحوُج منه إىل البشري؛ •

 (. 11/318)فتح الباري إىل احلظيِّ العاجلِّ دون احلظيِّ اآلجل. 
 

 السعادة
 

البغضاءِّ والتنافر، فازرْع اهلناُء مثرُة التحاببِّ والتواددِّ والتآلف، والشقاُء مثرُة الكراهيةِّ و  •
 خريًا لتهنأَ وحتصَد خريًا مثله.

 
 الضمري، وراحةِّ القلب، وسالمةِّ املنهج. السعادُة يف صفاءِّ العقيدة، ونقاءِّ  •

 
 من مآثرِّ البهجةِّ والسعادةِّ أن يرى املرءُ ذريَتُه يف طاعةِّ هللا ورسوله.  •

 
 السفر والغربة

 
يَب أو ُخذَِّل أو من سافَر بدونِّ سبب  أو حاجة، فال يُلمْ  • ُقطِّعْت به    إال نفَسُه إذا ُأصِّ

 السُبل.

 
 لضرورة ، أو من إمهال  له، والقليُل يرتُك وطنُه إليثارِّ ما هو أفضل.ال يتغرَُّب املرُء إال  •

 
 من تغرََّب خرَب ووَعى، إال أن يكوَن سفرُه لسوء. •
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 عليَك فال تسافر،  إذا علمَت أن يف سفرَِّك أتثريًا سلبياا على ما افرتَضُه هللا  •
 وسيعويُِّضَك هللاُ عن ذلك خريًا.

 

 السياسة
 

 اهلجومِّ على اآلخر، تعين إبراَز النفسِّ من حيُث انتقاُص اآلخر. سياسُة  •
 

من دخَل عامَل السياسةِّ واعتَلى مناصَب انصرْتُه أايد، وعندما َيرُج منها ال جيُد معه  •
 يًدا!! 

 
كثري  من   الكذبِّ والكيدِّ واإلجرام، كما هي عندبئستِّ الزعامُة إذا كانت قائمًة على  •

 واملسلمني.زعماءِّ العربِّ 
 

 السرية النبوية 
 

انتفعُت بقراءةِّ السريةِّ النبويةِّ الكرُيةِّ كثريًا يف حيايت الدعوية، وانتفعُت أكثَر عندما  •
 قرأُت "فقه السرية".

 
حباا له وألصحابهِّ رضَي هللا   قراءُة سريةِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم ومشائله، يَزيُدكَ  •

 عنهم.
 

 الشباب
 

طاقة، ولكنها كثريًا ما حُتَبُس أو خُتَمُد يف بالدان؛ ولذلك ال ُيستبَعُد انفجارُها الشباُب  •
 أو تفتُّتها. 
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ال ختلو أايُم الشبابِّ من خطااي وهدر  للوقتِّ فيما ال نفَع فيه، فليعويِّضها خريًا َمن  •

 كلَّما تذكََّر تقصريًا يف تلك األايم.استقام، وليستغفرِّ هللَا  
 

 الشكر
 

اإلنساُن يفرُح ابلنعمة، ولكنه قلياًل ما يشكر، مع أنه ال َيَسُر من شكرهِّ شيًئا، بل   •
 يزيُد هللا به من نعمتهِّ عليه. ولكنه الوفاُء أو عدمُه من اإلنسان.

 
 شكرِّ هلل.إذا فتَح هللا عليَك خريًا فال حترْم غريَك منه، وهذا من جنسِّ ال •

 
 الشيطان 

 
 خطوًة إىل احلرام، فإذا امتدَّتِّ الصحبُة كثرتِّ اخلطوات.صحبٌة مع الشيطانِّ تعين   •

 
الشيطاُن يستدرُج ضحيتُه خطوًة خطوة، حىت ال يشعَر أنه جُيرُّ إىل ضالل! إنه يعرُف  •

 وظيفَتُه جيًدا، فاعرْف كيف تتجنَّبُه أيها اإلنسان. 
 

 الطاعة
 

وحمطياُت املؤمنِّ األثريُة هي أالي يزاَل يف   يراتُح فيها، يف يومهِّ أو شهرهِّ  لكلي  منا حمطياتٌ  •
 طاعةِّ هللا وذكرهِّ وشكره. 

 

ممشاَك إىل اجلنةِّ سهٌل ممهٌَّد إن شاَء هللا، إذا كنَت من أهلِّ هللا وطاعته. فالسمُع  •
 والطاعُة لربيِّنا سبحانه، ولرسولنا صلى هللا عليه وسلم. 
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م ولو  اخلرَي للناسِّ   ومجالهِّ أنه حيبَّ من جاللِّ املؤمنِّ  • كليِّهم، ويتمىنَّ أن يطيَع الناُس رهبَّ
 تقطََّع جسده.

 

إذا مل يعلْم بطاعتَِّك أحد، ومل يسمْعَك يف الكونِّ سوى هللا، فهو كاف، فاعمْل له  •
 وحده، وارفْع إليه شكواك، فإنه مسيٌع عليم.

 

سورة آل  { َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ  وا اّللََّ َوَأطِّيعُ طاعُة هللا ورسولهِّ تستجلُب الرمحة: } •

 . 132عمران: 
 

 رضا هللا تعاىَل يف طاعتهِّ وطاعةِّ رسولهِّ صلى هللا عليه وسلَم واإلخالصِّ فيها.  •
 

 من الزَم الطاعَة تنوََّر قلبه، وسهلْت عليه العبادة، ومن كسَل عنها ثقلْت عليه. •
 

 الظلم والظاملون 
 

لتظلَم أخاَك وهو ساكت، فتذكَّْر قصََّة ابيَن آدم؛ لئالي تكوَن الظاملَ َك إذا بسطَت يد •
 منهما. 

 
الذين ُيكرون ابلناس، ليعلموا أن هناَك من ُيكُر هبم، وال ختَفى على هللا منهم  •

 خافية. 
 

•  .  إذا استُبيَح عِّرُض املسلمِّ فإنه ال يَهنأ، ويَرى املوَت خريًا من حياة  يف ُذلي
 

ساُن من سردِّ قصصِّ الظاملني واملظلومني، وهو بذلك يتأثَـُّر ويتأملَّ، وينبيُِّه  ناإلال يتعُب  •
 ويعترب، فال يوجُد إنساٌن ال َيظلُم أو ال يُظَلم.
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من استطاَع أن يقوَل للظاملِّ )ال( ولكنُه آثَر قولَة )نعم( ملصلحة  دنيوية، فقد فضََّل  •

 غضَب هللا على رضاه. 
 

ُه لقيَ  • يوقفُه عند حديِّه، فإذا مل يُوَقْف جتاوَز مرَّات  أخرى، وعبَث  نمَ  من جتاوَز حدَّ
 وأفسد.

 
الدولُة اليت َُيَشى أن يُقاَل فيها احلق، يكوُن الظلُم فيها منتشرًا، والرجُل الذي َُيَشى  •

 أن يُقاَل يف وجههِّ احلق، هو رجٌل ظاملٌ مستكرب.
 

 حىت يَنتهوا عن ظلمهم. واللعنة تَلحُق الظاملني اللعنُة تَلحُق الكافرين حىت يؤمنوا،  •
 

اللهم فريِّْج كرَب إخواننا يف الصني، فالدولُة ال تسمُح هلم ابلصيام، هذا عدا املظاملِّ  •
 األخرى اليت يتعرَّضون هلا، إهنم يف حمنة  كبرية، فماذا فعلنا هلم؟

 
 العبادة 

 
  هللا هلا. خلقكَ إذا امتثلَت أمَر هللا فقد قمَت بوظيفتَِّك اليت  •

 
 إذا ُشغلَت أبمر  فال تنَس فرائَض ربيِّك، فإهنا أهمُّ من كليِّ أعمالك. •

 
 اثنانِّ حافْظ عليهما وال تَدعهما: ذكُر هللا، وفرضه.  •

 
إذا ولَّيَت وجهَك شطَر القِّبلةِّ فقد وجَّهَت وجهَك هلل، فأخلصِّ النيَّة، وال تُرائي وال  •

َن وقو   بني يديه.  َفكَ خَتلط، وادُع هللا أن حُيسِّ
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 التوجُُّه إىل هللا تعاىَل يكوُن ابلقلب، وال حرَج أن يَعضَدُه اللساُن يف ذكر  ودعاء. •

 
 من كان صمتُه لذكر  أو عربة  فهو يف عبادة.  •

 
 . (482سلم )م)صحيح  ".  روا الدعاءفأكثِّ  ، وهو ساجد هِّ من ربيِّ  العبدُ  ما يكونُ  أقربُ " •

 
ألنك تقرُّ أبلوهيتهِّ وحده، وال تذلُّ وجهَك   السجوُد هلل تعاىل يرفُع درجتَك عنده،  •

 ابلسجودِّ إال له.  
 

×××     ×××     ××× 
 

إذا مسعَت قوَل املؤذيِّنِّ "حيَّ على الصالة"، فإنه يُتبُِّعُه بقوله "حيَّ على الفالح"،   •
 ا. ذلك أن إقامَة الصالةِّ تؤديِّي إىل الفوزِّ والفالحِّ حقا 

 
ليَك توثيُِّق عالقتَك بربيِّك، فإذا تركتها فقد قطعَت تلك إن الفرائَض اليت افرتضها هللا ع •

 العالقَة الوثيقة. 

 
 
الصالُة جزٌء من حياةِّ املسلم، ال يرى يف احلياةِّ خريًا إال إذا أدَّاها، وال تراتُح نفسُه  •

 إال إذا عرَف أنه أدَّى فرَض ربَّهِّ عليه. 
 

كليِّ زمان، دليٌل على اإلُيان،  املسجدِّ على الدوام، لصالةِّ اجلماعةِّ يف  احلضوُر إىل  •
 وعلى طاعةِّ رسولِّ الرمحن.
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إذا كنَت جارًا لبيت  من بيوتِّ هللا، فما أكثَر غبُنَك إذا فرَّطَت يف صالةِّ اجلماعة،   •
 وخاصًة صالَة الفجر.

 
الليل، فإذا أوتَر قال: "قومي فأوتري  كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم يصليِّي من  •

 . (744صحيح مسلم )  اي عائشة". 
 

×××     ×××     ××× 
 

. إهنا عبادة، وسياحة، ورايضة.. ابلعُ  • ، وتَنَشُط بعدها فكرايا  مرةِّ يتغريَُّ عليك اجلوي
 

 العبودية 
 

 عبًدا لغريه.أيها العبد، لقد خلقَك هللا لعبادته، فكْن أهالً ملا ُخلقَت له، وال تكْن  •
 

 رغبًة ورهبًة إليه، مل َيذله.  من التجأ إىل هللا وفويَض أمَرُه إليه، •
 

إذا تواضعَت هلل، فسجدَت له وذللت، وهو ربُّك، خالُقَك ورازُقك، رفَع درجاتَِّك يف  •
 جنياته. 

 

 واهلوى لالعق
 

 من مسَع أبذنهِّ فقد مسَع صواًت، ومن مسَع بعقلهِّ فقد مسَع معىن. •
 

 العقُل دليُلَك إىل اإلُيان، واإلُياُن طريُقَك إىل اجلنة.  •
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ا جاَء العقُل اختَفى اهلوى، ولكنَّ اختفاَءُه يكوُن ظاهرًا فقط، فيعمُل )من حتت(،  إذ •
 ويسَعى بكليِّ جهد  ليحضَر من جديد  وَيربز. 

 
 العقيدة واملبدأ 

 
وأنواع، واملسلُم أيَلُف املسلَم ألنه  كلٌّ أيَلُف َمن هو على شاكلته، فالناُس أشكاٌل  •

 عتقدُه هو. على دينه، وألنه يعتقُد أهمَّ ما ي
 

إن َوقوَد قلبِّ املؤمنِّ هو اإلُيان، فبه يتحرَُّك وَيسلك، وَوقوُد قلبِّ الكافرِّ معتقدُه  •
 وثقافته، فبها يتحرَُّك ويُنتُج وينافح. 

 
 قشَّة  تطري، فكْن يف الثباتِّ بال نظري.مبدؤَك األثري، إىل ثبات  يصري، أو إىل  •

 
 ن املبادئ والقيم، بل هو فرصٌة لنشرها.االنفتاُح على العاملَِّ ال يعين التخليِّي ع •

 
ي بعقيدتهِّ ومبادئهِّ يف  • قد يتأقلُم املسلُم مع بيئات  ليست من دينه، ولكنه ال يضحيِّ

 وإال هجرها.  سبيلِّ أن تقبَلُه هذه البيئة، بل حياوُل أن يؤثيَِّر فيها، 
 

 إذا أُهنَي ديُنَك فقد أُهينْت ُعقدُة كرامتك، وأقَدُس ما يف حياتك.  •
 

والُء املسلمِّ وتبعيتُه تكوُن لدينهِّ وأهلِّ دينه، وال جيوُز أن تكوَن حلزب  ال ديَن له، أو   •
 دولة  غريِّ مسلمة.

 
فيعمُل حتت مظلَّةِّ الكارثُة الكبريُة على املسلمِّ عندما يرتُك ديَنُه أو ينحرُف عنه،  •

 جيهاته. شعائَر وأهداف  علمانية  أو مليِّية  عصبية  بدَل مبادئ اإلسالمِّ وتو 
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 من سلَك دراًب غرَي دربِّ املسلمني، فقد جاهَرهم ابملخالفةِّ واملقاطعةِّ واملعاداة.  •

 
وحتركاتُه حوَل احلقُّ عند الكافرِّ شيٌء نسب، فاهلدُف عندُه املنفعة، فتدوُر أهدافُه  •

 ذلك، فمبدأُه املصلحة.
 

 يه، والثقَة بتوفيقه. التوكُل على هللا تعاىل يعين االعتماَد عليه، وتفويَض األمرِّ إل •
 

 العالقات االجتماعية
 

ك، وعملِّك، وجرياُنك. •  أربعٌة حافْظ على صلتَِّك هبم: أهُل وديِّك، وَرمحِّ
 

املصداقيةِّ واالحرتامِّ والعصاميةِّ والسمعةِّ  صلُتَك ابلناسِّ ينبغي أن تكوَن قائمًة على  •
 الطيبة. 

 
الناس، ويقرتبون منه، وأيمنونَُه   املسلُم ال يؤذي َمن حوَلُه بيد  أو لسان، ولذلك حيبهُ  •

 على أنفسهم وأسرارهم.
 

إذا مَضى زمٌن ومل يسأْل عنَك أهلك، فانظْر هل سألَت عنهم؟ فكما حتبُّ أن   •
 ا.َيسألوا عنك فاسأْل أنت أيضً 

 

 العلم والعلماء
 

  العبقريُة الناضجُة هي اليت يتالقُح فيها العلُم مع الذكاءِّ والتجربةِّ واملهارة، فيكونُ  •
 نتاجها متكامالً ومتناسًقا، ومهيَّأ للقطاف.
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رَّةِّ   • حالوُة الطعامِّ يف حرارتهِّ بعد نضجه، قبَل أن َيربد، وحالوُة طلبِّ العلمِّ يف شِّ

 أن يكرب.الشبابِّ وحرارته، قبَل 
 

ُع على العلمِّ ومتابعته، فإذا شذَّ أحٌد عن ذلك  • اجلوُّ العلميُّ يف البيئةِّ أو األسرةِّ يشجيِّ
 َك أمرًا جذبَُه فأعرَض عنه، أو فضََّل الكسل.فإن هنا

 
 دورُة العلمِّ تطوُل عند املسلم، وال تنتهي إال بنهايته!  •

 
 وحيبيُِّب إليَك القريَب لتتناوله. العلُم يقريُِّب إليَك البعيَد لتعرفه،  •

 
إذا كتبَت فأحسنِّ اخلطي، وإذا تكلَّمَت أو خطبَت فجويِّدِّ العبارة، وإذا أمليَت فال  •

 ع، وإذا علَّمَت فركيِّز، وال أبَس أن تكريِّر. ُتسر 
 

إذا كان لكليِّ شيء  زينته، فإن زينَة العلمِّ الكتاب، وإذا كان لكليِّ شيء  عموده، فإن   •
  القلم.عموَد العلمِّ 

 
صميِّْم غرفتَك علمياا، بثَّ فيها رموَز العلمِّ لرتتبَط به، فقلٌم هنا، وكتٌب هناك، وأوراٌق   •

 اٌت يف كليِّ مكان.وواثئُق وصوٌر وبطاق
 

 لكليِّ علم  مشجَّرته: أصولُه وفروعه. •
 

العلم، وَقَدم  يف مهمَّاُت العلومِّ هي أُمَّهاهُتا، أو أُمَّاهتا، ومعرفُتها تدلُّ على سعة  يف  •
 املعرفة، وقدرة  على الفهمِّ واالستيعاب.
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ىل اآلخر،  ليكْن عندَك أكثُر من مشروع  علمي، حىت إذا مللَت من موضوع  انتقلَت إ •
 فتتنقََّل من مثرة  إىل مثرة، وال تبَقى بطيااًل، وال يتسلَُّل امللُل إىل نفسك.

 
 زكاته، وأفِّْض به على الناس. إذا أكرمَك هللا بعلم  من لدنه، فأديِّ  •

 
إذا خصََّك هللا بعلم  انفع  فأفشه، وال تُبقهِّ سراا يف صدرك، حىت ال يلحقَك إمثُ كامتِّ   •

 العلم.
 

َك علًما فاشكره، وحاوْل أن تُفيَد غريَك به، لينتشَر العلم، ويعمَّ النور، وَيتفَي من أفاد •
 اجلهل.

 
 هِّ دون مقابل.من أحبَّ علًما دعا إليه، وبذَلُه لغري  •

 
من سلَم من اجلهلِّ سلَم من آفات  كثرية، أوهلا اجلهُل ابهلل، مث ظُلمُة النفس، واجلهُل  •

 بوظيفةِّ املخلوق. 
 

 ن يكوَن بال تربية.آفُة العلمِّ أ •
 

َت شيًئا مهماا يف حياتَِّك ليس  • إذا بعَت قلمَك ووضعَت الديناَر يف مكانه، فقد غريَّ
 يف صاحلك.

 
يرتقي ابلنفس، وأيخُذ هبا إىل معايل األمور، فهي صاحلٌة لإلنسان، فإذا كلُّ علم   •

 تدَنَّ العلم، تدنَّْت به النفس.
 

 وم  إلكرتوين ألفاَد الباحثني، وأحدَث هنضًة لغويًة عالية. تراثنا اللغويُّ لو ُخزيَِّن يف منظ •
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لعلَّ عامَل البحرِّ أعَجُب من عاملِّ الربي، ففيه تنوٌُّع أكثر، وأموٌر مل ُتكتشف.. وسبحاَن  •

 اخلالقِّ املبدعِّ هنا وهناك.  
 

! وذلك عندما ينحرُف هبا أانٌس أشرار، فيحريِّفون •  العلوُم التطبيقيُة املفيدُة قد تضري
 وجهتها إىل غريِّ أهدافها ومراميها. 

 
×××     ×××     ××× 

 
العامُل ضوؤُه يف قلبه، يشعُّ مِّن نورِّ علمه، ولذلك فهو أينُس ولو كان على رؤوسِّ   •

 اجلبال، أو يف ظلماتِّ السجون.
 

العامُل الفاضُل كالنحلة، تضُع الشهَد للناسِّ لينتفعوا به، كما يَنشُر العامُل العلَم ويَنشُد  •
 اإلصالَح لينتفعوا به. 

 
وا عليهم  من شرفِّ أهلِّ العلمِّ أالي يبخلوا عل  • ى إخواهنم بشيء  مما تعلَّموه، وأالي يتكربَّ

 إذا علَّموهم.
 

كانت جمالُس علمائنا مهيبًة مفيدة، يبتعدون فيها عن ذكرِّ اخلنا والفحشِّ واملسكر،  •
 وعن ذكرِّ النساءِّ ووصفهن.

 
َك يكوُن بتقدير  • هِّ والدعاءِّ له يف ظهرِّ الغيب، وتفقُّدِّ شؤونهِّ ملساعدتهِّ الوفاُء لشيخِّ

 ند اللزوم، وابلدعاءِّ له والتصدُّقِّ عنه وذكرهِّ خبري  بعد الوفاة.ع
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من جتاهَل قيمَة أستاذهِّ فقد جتاهَل قيمَة العلم، فإذا مل يُعجبُه ُخلقُه وكان مفروًضا   •
 عليه، فليأخْذ علَمُه وليدَْع ُخلقه.

 
وكحياةِّ عامل  بدونِّ أداة   بدونِّ قلم  وكتاب، كحياةِّ راع  بدونِّ عًصا وغنم،  حياُة العاملِّ  •

 وعمل.
 

ُ حييا ابلعلم، وابلعملِّ به، فإذا نسَي العلم، أو أمهَل العمل، كان يف نظرِّ  • العاملِّ
 الناسِّ شيًئا آخر.

 
 إذا ساَء ُخلُق العاملِّ فقد دفَن علمه، وإذا ساَء فعلُه فقد دفَن مسعته. •

 
 اخلريي العمل

 
وقتها فاتتك، لقد قاَم هبا غريَك ومضْت عليك، هناك أعماٌل خرييٌة إذا مل تعملها يف  •

 فال نصيَب لك فيها سوى ُحسنِّ نيَّتك.
 

تكوُن رائًعا عندما تعمُل خريًا: تعليُِّم طالًبا، تساعُد حمتاًجا، تدلُّ حائرًا، تَنصُح حمباا،   •
 حَتَمُد معروفًا، ُتصليِّي خاشًعا.. 

 

نصيحة، مشروًعا، مسجًدا، كتااًب، صلًحا،  ؤمُن أينما ذهَب ترَك أثرًا حسًنا: امل •
 تعليًما، تنبيًها، إخوًة يف هللا... 

 

 التطوُع يف عملِّ اخلريِّ َيطرُد األاننيَة من النفس، ويعليِّمها الفداء، وحبَّ اآلخرين. •
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ذلك، فهمَّتُه عالية، ونفسُه احملسُن حيبُّ الزايدَة يف اخلريِّ والعملِّ دائًما، وال يشبُع من  •
 توَّاقٌة للفضائل.

 

يٌد حانيٌة كرُية، بلسٌم لكثري  من جروحِّ اجملتمع، الذي ال َيلو من حاجات  أو  •
 نكبات. 

 

َمن يوقُف مربيات  على طلبةِّ العلم، ويتربَُّع مبكتبة  لكل طالب، فيها أهمُّ املراجعِّ   •
 الدينية، أو يسَعى يف ذلك هلم؟

 

 العمل الصال 
 

صاحل  فقد رحبت، والعمُل الصاحُل يُثمُر ويباَرُك فيه حىت َيكرَب إذا ُهديَت إىل عمل   •
 ويُتفرََّع منه، ويصرَي أعمااًل صاحلًة كثرية. 

 

إنَك لن تضمَن أن يبَقى لَك شيٌء من مال  أو متاع؛ ألنَك ستموت، فأكثِّْر من  •
 العملِّ الذي يبَقى، من الباقياتِّ الصاحلات.

 
  للشرع، واإلخالصِّ فيه.ملِّ وقبولُه يف موافقتهِّ كماُل الع •

 

 العمل والوظيفة
 

 نعمٌة مميَّزٌة على املرء، أن يكوَن بيتُه قريًبا من مكانِّ عمله. •
 

 من كان مراتًحا يف عملهِّ فقد أمََّن سكًنا آخَر له واطمأنَّ فيه.  •
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إال إذا غمطَُه  الذي حيبُّ عمَلُه يُنتُج أكثر، وال يسبيُِّب مشكالت  لصاحبِّ العمل،  •
 . حقَّه

 

َمن رأيَتُه يقوُم بعملهِّ خرَي قيام، فال تضغْط عليه، وال تراقبه، حىت ال يسوَء أداؤُه من  •
 .بعد

 

إذا قضيَت عماًل فامحدِّ هللا الذي أعانَك على ذلك، واعلْم أن كثريًا من الناسِّ ال   •
!  يُنهون أعماهَلم، كلَّها أو بعَضها، وغريُهم يُنهيها على شري

 

 اهلدوُء يف كليِّ مرة، فاملصانُع ال بدَّ أن تعمل، وهي ال تعرُف العمَل هبدوء! ال ينفُع  •
 

•  ! لمك، فإْن مل يقديِّْرُه فأديِّْبُه إدارايا وكالمياا ال يدوايا  من شاغَب عليَك يف العملِّ فأرهِّ حِّ
 

 من اسرتاَح على حسابِّ راحةِّ اآلخرين، انمْت أعضاؤه، لكْن زادْت مهومه.  •
 

 واحلروب الفنت
 

العامل ُيوُج ويسرُي يف سرعة  جنونية، وحيمُل يف ابطنهِّ شراا كثريًا، وظلًما وبطًشا، ويسرُي  •
 إىل حتفهِّ وهو ال يدري. 

 
منظُر اجلرَحى يف احلربِّ مؤملٌ جداا، وأكثُر إيالًما منه أن ال جيَد اجلريُح من ُيسعفه، أو   •

َد وُأمهل، أو ُأسعَِّف ومل يوجدِّ    أو الدواء. الطبيبُ ُوجِّ
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 الفروق
 

املسلُم مثُل غريهِّ من البشر، تعرتيهِّ حاالُت ضعف، فيضعُف أماَم شهوة  أو فرصةِّ مال    •
 وربح، وصحوُة اإلُيانِّ والتوبُة الصدوُق هي الفارق. 

 
بدونِّ  فرٌق بني أن تستغفَر هللا تعاىَل ثالاًث وتبكي، وبني أن متريَِّرُه على لسانَِّك مئَة مرَّة   •

 وعي.
 

رٌق بني من حيزُن على ما فاَتُه من صفقةِّ مال  أو حفل  غنائي، وبني من حيزُن على ف •
 ما فاَتُه من طاعة  وعبادة  لظروفِّ عمله!

 
هناك من يتنافُس يف العلمِّ والعمل، وهناك من يتنافُس يف اللعبِّ والغناء، فهل  •

 اإلعالم؟يستواين؟ ولكْن َمن يقدَُّم منهما يف 
 

 العلُم َيشغُل العامل، والثروُة َتشغُل الثريي، وال ينتهيان مِّن هذا. أمرانِّ مع الفارق: •
 

 السكينُة والوقاُر شيمُة أهلِّ اجلديِّ والعمل، واخلفَُّة والطيُش مسُة أهلِّ السفهِّ والغضب. •
 

واجملتهُد والكسول، ال يستوي اجملاهُد والقاعد، كما ال يستوي العامُل والبطيال،  •
 هِّ ومن يؤثُِّر الراحَة لنفسه. والذي يقوُم خبدمةِّ أمت

 
فرٌق بني من يؤثُِّر راحَة نفسه، وبني من يبذُل جهَدُه لراحةِّ اآلخرين، الصنُف األوُل  •

 موجوٌد بكثرة. 
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 الفساد
 

 من أفسَد فقد أوقَد انرًا، أتكلُه أو أتكُل أهَلُه وأصحابه.  •
 

املستقيم، فينحرفون  األرضِّ من شأنِّ الكافرين؛ ألهنم ال يتَّبعون الصراطَ اإلفساُد يف  •
 ويفسدون، ومن أفسَد من املسلمني فقد تشبََّه هبم.

 
 إذا كان عدُد املفسدين أكثَر من عددِّ املصلحني، فانتظروا فساًدا ودمارًا. •

 
 الفساُد كالسمي، هذا يفتُك ابجلسم، وذاَك يفتُك ابجملتمعاتِّ واألمم. •

 

 الفقه يف الدين
 

لَّ الناس، يقوُل ربُّنا سبحانه:بياُن أحكامِّ الدينِّ مهمٌّ لئالي  • ُ اّللَُّ َلُكْم َأْن } َيضِّ يـَُبنييِّ
لُّوا  . 176سورة النساء: { َتضِّ

 
الرؤيُة الشرعيُة عند املسلمِّ ضرورة، حىت يتصرََّف مبا يناسُب مبدأُه وعقيدته، وإذا مل  •

 الفقهِّ مل يتصْف بذلك.يكْن له حظٌّ يف 
 

هللا عليك، وما سنَُّه لَك احلبيُب املصطفى صلى  الفقُه يف الدينِّ يعين معرفَة ما فرضَ  •
 هللا عليه وسلَّم، وما اجتهَد فيه علماُء األمةِّ فيما استجدَّ من نوازَل وفروع.

 
احملظورات، واملسائلِّ الفقُه يف الدينِّ يعريُِّفَك احلالَل واحلرام، وجينيُِّبَك الوقوَع يف  •

 املشتبهات. 
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ُرَك حبقو  • قَِّك وواجباتك، وجيعُلَك على هًدى وبصرية  يف حياتَِّك التفقُه يف الدينِّ يبصيِّ
 العملية، مع أسرتَِّك وأصدقائَك وجمتمعك.

 
ال يستوي البائُع واملشرتي، فكلٌّ يريُد مصلحته، ولكنَّ املؤمَن الذي َيَشى ربَُّه حيبُّ  •

 حيبُّ لنفسه، فال ََيدعه، وال يزيد عليه الربَح الفاحش. ألخيهِّ ما 
 

ان يشكوان ومها يبكيان، فدَْع بكاَءمها، وانظْر إىل فعليهما: نظرُة العقلِّ إذا جاءَك اثن  •
 أواًل، مث رقَُّة القلب.

 
 القَدر
 

إذا اطمأننَت على أمر  فاحسْب حساَب القدر؛ ليبَقى قلُبَك معلًَّقا ابهلل، فهو   •
 احلافظ، بيدهِّ اخلرُي كلُّه، يؤتيهِّ من يشاء، ويَنزعُه ممَّن يشاء.

 
مانٌع من رحلتَِّك فال تقْل إنه من سوءِّ حظيِّي، بل قل: لو كان خريًا إذا حدَث  •

 ملَضى، فحىت يقضَي هللا.
 

ْ شيًئا، ولكْن ابَء ابإلمث.  •  من اعرتَض على قضاءِّ هللا مل يغرييِّ
 

 القرآن
 

وهداية، يبعُث النوَر يف قلبك، فينشرُح به صدرك، ويسديُِّد درَبك، كتاُب هللا نوٌر  •
 ويكوُن لَك ذخرًا.  ويقويُِّم حياَتك،
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ُ ما يفيُدَك وما يضرُّك،  • كتاُب هللا تعاىل نور، فهو يضيُء لَك طريَق احلق، ويبنييِّ
 وحيذيُِّرَك من الباطلِّ لتتجنَّبه.

 
فينة  وأخرى، يف برانمج  يوميي  ال خُتطئه، فإنه  كْن قريًبا من كتابِّ هللا، تقرؤُه بني  •

 جناتِّ هللا. عصمُة أمرك، وربيُع قلبِّك، وهاديَك إىل 
 

يالحُظ قارُئ القرآنِّ فيه تذكريًا بعد تذكري، أبساليب، واهلدُف تنبيُه النفسِّ أكثَر من  •
 ولئال تنحرف.  مرة  لتعَي وتتذكر، وتفتَح ابهبا للحق،

 
 يُتَلى فيه القرآُن يورُث وحشًة يف النفس، وقسوًة يف القلب.البيُت الذي ال  •

 
 القلق واالطمئنان 

 
 لَك صدرك، فقد نوََّر دربك، وهيَّأَ نفسَك لتقبُّلِّ اخلري، والعملِّ الصاحل. إذا شرَح هللاُ  •

 
اآلخرةِّ  من مثراتِّ اإلُيانِّ يف الدنيا اطمئناُن القلب، وال َيلو األمُر من منغيِّصات، ويف  •

 اطمئنان.. ولذَّة.. وال منغيِّصات.
 

 والراحةِّ والفرج.إذا ضاَق صدُرَك فال تنَس ذكَر هللا ودعاءه، فإنه مفتاُح النورِّ  •
 

ال يهدأ املرُء ونفسُه مشغولة، حىت جيَد حداا ملا يشغله، وما يشغُل اإلنساَن يتجدَّد،   •
 حركاُت عينهِّ تدلُّ على شغله.ولذلك تراُه حركياا أكثَر منه ساكًنا، حىت 

 
 من اطمأنَّ إىل الدنيا مل تطمئنَّ نفُسه.  •
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 ٌة وتقلٌُّب ملن خَرَب قلبُه واضطرب.النوُم راحٌة ملطمئنيِّ القلب، وأحالٌم مزعج •
 

االستغراُق يف املشكلةِّ وعقُد اهلميِّ عليها يُلهُب النفس، ويوهُن القلب، ويؤثيُِّر يف  •
 تعاىل َيفيُِّف منه. الذاكرة، وذكُر هللا 

 
جديِّْد نشاطَك بقليل  من النوم، وشيء  من اللهوِّ املباح، وحنوي  على األطفال،  •

 . واتصاالت  أخوية  صادقة
 

إذا تكاثرْت عليَك اهلموم، فاهنْض من بينها، وفرَّ منها كما تفرُّ من الَعجاجِّ إذا  •
 وادعُه.أحاَط بك، والتجْئ إىل هللاِّ وفويِّْض أمرَك إليه، واذكرُه  

 
كلَّما ضيَّقَت على مهومَِّك ومجعتها حىت ال ُتشتيَِّت ذهنك، كان أقرَب لَك على  •

 حليِّها أو السيطرةِّ عليها. 
 

اُر ضريبُة النفوسِّ الضعيفة، اليت تتصُف ابلقلق، واهلمي، واخلواءِّ النفسي، االنتح •
 واخلوفِّ من احلياة. 

 
 القوة

 

 أعدائهم، وال يبكون، وإذا بَكوا أخَفوا دموعهم.األبطاُل ال جيزعون أماَم  •
 

إذا   الضربُة اأُلوىَل تُري اخلصَم قوَة خصمهِّ وحيلَتُه وشكيمته، فتؤثيُِّر يف أعصابهِّ وأدائه،  •
 كانت قويًة سديدة. 

 

من اجتمعْت ُقواُه فال يضرَّنَّ هبا حبيًبا، أو جيريِّبنَّ هبا على صديق، فإن للقوةِّ منافَذ  •
 وتنفُع اآلخرين.أخرى تنفعُه 
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قٌّ قصرٌي  • من ظنَّ أن قوََّتُه تَثقُل على األرض، فليعلْم أن هِّزًَّة خفيفًة منها ُتسقطه، وشِّ
 فيها يَبلعه. 

 

وَّتهِّ عندما ُيرُض يدرُِّك أن قوََّتُه ليسْت بيده، وإالي دفَع املرَض عن نفسهِّ املغرتُّ بق •
 بقوَّته. 

 

 الكتاب واملكتبة
 

الكتاب، فكْن وفياا معه، ال تفارْقُه حىت حُيَثى عليَك الرتاب، إذا ضربَت صحبًة مع  •
 وإنه لوديع، ال يرتُكَك حىت ترتكه. 

 
 يصرُب على اجلوع. إنه عشٌق مِّن نوع  آخر! هناَك َمن ال يصرُب عن الكتاب، كما ال •

 
 الكتاُب عند بعضهم كساعة  يلَبُسها، ال يضُعها إال عندما يناُم أو يغتسل. •

 
يكوُن الكتاُب نقطَة بدايةِّ مثقَّف، فيشتهي كتًبا أخرى، ويقرُأ ويقرُأ حىت يتثقََّف  قد  •

 وَيربز. 
 

نه، ويرون فيه الصديَق القدمَي الكتياُب واملثقَّفون مرتبطون ابلكتابِّ ال ينفكون ع •
 واملمهيَِّد الرائَد لطريقِّ العلمِّ والثقافة.  

 
َوى، وكحبيِّ املرأةِّ للزينة، وكحبيِّ الوردِّ  حبُّ أهلِّ العلمِّ للكتابِّ كحبيِّ الطفلِّ للحل  •

 للندى.
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قيل: إن أحَد املصابني مبرضِّ اهلوسِّ ابلكتبِّ أقاَم ألصدقائهِّ وليمَة َعشاء، قدََّم  •
 اًء لذيًذا ممزوًجا أبوراق  مغلية  من ديوانِّ أحدِّ الشعراء!خالهلا حس 

 
 والثقافةِّ واألدب.التعلُق ابلكتابِّ جيلُب لَك أصدقاَء يف العلمِّ  •

 
الكتاُب ثروٌة علمية، ينثُر على القراءِّ داننرَي من نور، وَيسكُن يف قلوب  تَنبُض حببيِّ  •

 العلم.
 

 قلبك.الكتاُب سحاٌب ُُيطرك، ويُنبُت العلَم يف  •
 

 الكتاُب كُصنبورِّ املاء، إذا فتحَتُه جاَد لَك، وإذا مل تفتْحُه مل يعطك. •
 

ُن رؤيتَك إىل ما حولك، أو كعدسة  تُريَك ما ال تراُه بدوهنا. الكتاُب   •  كنظَّارة  حتسيِّ
 

 الكتاُب سلعٌة غالية، ال يناُل رحيَقها إال حمبٌّ للعلم، خملٌص فيه. •
 

 َبُه فكأمنا صحَب شيًخا، وإْن مل يُغنِّ عنه. الكتاُب رمٌز للعلم، َمن صح •
 

 العلم، فالعلُم حبر، ال حَيدُُّه غالفان. الكتاُب له بدايٌة وهناية، فليس هو كلَّ  •
 

 الكتاُب نقلٌة من اجلهلِّ إىل العلم، أو من حالةِّ علم  إىل ما هو أعلُم منها. •
 

  منه. الكتاُب جنٌم تستهدي به، أو قمٌر تستضيُء به، أو نوٌر تقتبسُ  •
 



81 
 

يت   الكتاُب املفيُد نقطُة ضوء  يشعُّ يف نفس  مظلمة، ونوٌر يدخُل من كوَّة  إىل ب •
 مهجور، ومنظاٌر يـَُرى به ما ال يراُه اآلخرون. 

 
الكتاُب ُشعلٌة أتخذها بيدَِّك لتضيَء أمامك، فإذا قرأتَُه وعرفَت ما فيه انتقلتِّ الشعلُة  •

 إىل قلبك.
 
تُح لَك صفحَتُه إذا أقبلَت عليه، وينتظُر عودتَك بعد  الكتاُب ضوٌء يف النهار، يف •

 يسهُر معَك ويؤنسَك، ويناُم إذا منت.العمل، وسكٌن يف الليل، 
 
إذا وضعَت الكتاَب هدأ، وإذا فتحَتُه أشعَل مصابيَح صدرك، ودغدَغ عقلك، وأاثَر   •

 عواطفك، وحرََّك عينيك، وقاَل لك.
 

 كما ُيضيُء القنديُل يف الليلِّ املظلم.الكتاُب القومُي يَهديَك يف حياتك،   •
 

كلمات، لكنها تبين عقواًل، وهتذيُِّب نفوًسا، ومَتَنُح آدااًب،  الكتاُب رقعٌة مكتوٌب فيها   •
 وتُرسي حضارة. 

 
الكتاُب ليس تفاحًة أتكلها وينتهي مفعوهُلا بعد حني، فقد يبَقى عنصرًا من عناصرِّ   •

 العمر. الفكر، وأثرًا من آاثرِّ القلب، على مَدى
 

حلرب، وكيف تقاتل،   الكتاُب يكوُن سالًحا أيًضا، إذا تعلَّمَت منه كيف ختطيِّطُ  •
 وكيف تقود؟
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لو كان هناك ميزاٌن يوَزُن به العقل، لُوزَِّن به الكتاُب أيًضا، فما هو سوى عقلِّ  •
 صاحبه. 

 
 . الكتاُب لغٌز حىت تفتحه، وُجونَُة عطيار  حىت تقرأه، وبستاٌن مغلٌق حىت تفهمه •

 
 وأسراٌر ومعارُف أكثر. الكتاُب درٌَج َتصَعُد منه إىل غرفة  أعَلى، فيها أنواٌر  •

 
الكتاُب مثُل رخصةِّ البناء، َتسمُح لَك أبن تبيَن قصرًا ثقافياا يف اهلواءِّ وتقبَع فيه، طولُه   •

 يف طولِّ ما قرأت، وَعرضُه يف َعرضِّ ما فهمت. 
 
اُن أو املوضوع، والقلب: احملتوى،  فالرأس: العنو  الكتاُب رأس، وقلب، ولسان. •

 واللسان: األسلوب.
 

ُل علًما، وهذا  • الكتاُب جولٌة يف العلم، كجولةِّ اتجر  يف سوق  أو متجر، ذاَك حيصيِّ
ُل مااًل.  حيصيِّ

 
الكتاُب ُيكُن أن يكوَن جلسَة قهوة، وُيكُن أن يكوَن روضَة علم، وُيكُن أن يكوَن   •

 ساحَة جهاد. 
 

ُكتَب أو ُزرع، مثرًا  ب  تُزرَُع يف األرض، ال جُيين منهما سوى ما  حروُف الكتابِّ كحبو  •
 كان أو شوًكا. 

 
 الكتاُب معان  متحركة، وإْن بَدْت حروفُُه ساكنة!  •
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كلُّ كتاب  حيمُل عنوااًن، كما يُدَعى كلُّ إنسان  ابسم. وكلٌّ حيبُّ أن يكوَن امسُه أو   •
 عنواُن كتابهِّ مجياًل، جذيااًب. 

 
مرة  يف جلسة  واحدة، فهذا يعين الكتاَب ووضعَتُه من بني يديَك أكثَر من  إذا تناولتَ  •

، أو صعٌب أسلوبه.  أنه "ثقيٌل" فكرايا
 

الكتاُب كشجرة  مثمرة، قد تكوُن طيبًة وقد تكوُن خبيثة، فتكوُن مثارها كذلك،  •
 وتفعُل فعلها يف فكرِّ القارئ. 

 
يعجُبَك منها مل جتْد هلا رائحة! ككتاب  هناك أزهاٌر يُعجُبَك منظُرها، فإذا اقرتبَت  •

 غالفُه وتصميمه، فإذا قرأَتُه مل جتْد له قيمة! 
 

×××     ×××     ××× 
 
ابلعلمِّ الرصنيِّ  ا كِّنٌّ أيوي إليه طالُب العلم، وحمطٌَّة يسرتيُح فيها، ليتزوََّد منهكتبةُ امل •

 والثقافةِّ اجلادَّة. 

 
ينطلقون منها إىل عاملِّ هم، وتدريٌب لعقوهلم، املكتبُة نزهُة العلماء، وفسحٌة لنفوس •

 الناس لينويِّروهم كما تنوَّرْت قلوهبم.

 
املكتبُة حصُن العامل، يتحصَُّن هبا إذا ُسئَل مسألًة عويصًة يف العلم، كما يتحصَُّن  •

 اجلنوُد يف قالعهم إذا هومجوا!
 



84 
 

وعليِّمهم  عليهم قصًصا،  إذا مل تساعْدَك ميزانيـَُّتَك على شراءِّ مكتبة  ألطفالك، فاقرأ •
 آدااًب، وحفيِّظهم سورًا وأحاديث، فكأنك بذلك اشرتيَت كتًبا هلم. 

 
 أخي املكتب، ال َتدَْع يومَك عقيًما، ال خترْج من املكتبةِّ بدون فائدة.  •

 
أمٌر مؤسٌف أالي ترى عند متخصص  يف املكتباتِّ كتااًب وال جملة! وقْس على ذلك  •

 متخصصني يف علوم  أخرى.
 

 املكتبةِّ هلَي أسعُد ابلكتبِّ ممن يتجمَُّل هبا وال ينظُر فيها! ن جدران إ •
 
 التأليف الكتابة و 

 
اهلدوُء يورُث فكرًا عميًقا، وُيهيُِّد للبحثِّ والكتابةِّ والتحقيق، ملن كان مهتماا أو هاواًي   •

 لذلك.
 

 الكتابُة علم، وفن، ومران، وموهبة، وتوفيق. •
 

فائدته؟ فإذا تكرََّر ذلَك فعليَك ابلقلمِّ لُيساندَك فما  إذا تذكرَت بعد فواتِّ األوانِّ  •
 ويذكيِّرك، فقد تنَسى أمورًا مهمًة تندُم عليها وال تعود. 

 
ال تكتْب إال بعد تفكري، وال جتزْم إال بعد أتكيد، وال تَنشْر إال بعد تبييت، وال تعليِّْق  •

 إال لفائدة.
 

 بـَُعَد مرماك.و إذا كتبَت بدونِّ هدف، طاَش قلمك، ونبا سهمك،  •
 



85 
 

من أسبابِّ التأليفِّ أن يبحَث ابحٌث عن موضوع  فال جيده، فيفردُه يف أتليف    •
 ويتوسَُّع فيه، أو وجدُه ولكن مل يكْن فيه مبتغاه، فزاَدُه تفصياًل. 

 
 الكالم
 

إذا قلَت فقد احتجَت إىل من يصديِّقك، وإذا مجعَت بني القولِّ والعملِّ فقد  •
 صدقت.

 
َم ومتعَّْن فيه بعمق: كالَم هللا تعاىَل، وكالَم رسولهِّ صلَّى هللا عليه الكالتدبَـّْر هذا  •

 وسلَّم، وكالَم العامل، ووصااي احلكماءِّ والوالَدين. 
 

قال عبدهللا بُن مسعود  رضَي هللا عنه: ما أنَت مبحديِّث  قوًما حديثًا ال تَبُلغُه عقوهُلم،   •
هم فتنة.    . (5)صحيح مسلم رقم إالي كان لبعضِّ

 
، إىل جانبِّ مردودها اإلجيايبيِّ يف احلوارِّ والتواصل.ا •  لكلمُة الطيبُة تغرُس احلبي

 
ال يستقيُم اللساُن إذا كان القلُب أعوج، ولكنَّ القلَب قد يقوُل له: العب، اصدْق   •

 واكذب؛ لئال يُعَرَف أمُرك. 
 

 
وصارْت مرًة  فتحْت جروًحا، من مجَع دراهَم لتكوَن له مراهم، فإهنا إذا داوْت قروًحا  •

 فرًحا وأخرى ترًحا. 
 

من كان وزُن الرجالِّ عنَدُه ابملال، فقد فضََّل املعدَِّن على الروح، وفضََّل اجلماَد على  •
 احلياة، فيكوُن يف ُعرفِّ احلكماءِّ كاجلمادات! 
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 املبادرة

 
يقدروا على العمل،  كان سلفنا الصاحلُ يبادرون قبل الفوت، يعين يعملون قبل أن ال  •

 ن حيضرهم األجل، حىت يكونوا جاهزين للحساب.وقبل أ
 

قليٌل بني  –إذا استمرَّ  –من عمَل وكأنه ُيوُت غًدا، فإنه ُيكثُر وَُيلص، ومثُل هذا  •
 املسلمني يف األحوالِّ العادية. 

 
مثله، أو يتفنََّن املؤمُن يغبُط أخاُه إذا رآُه يزيُد من اخلريات، فيدفعُه ذلك إىل أن يفعَل  •

 ا.فيزداَد خريً 
 

 احملاسبة
 

من أراَد أن َيسُلَك غرَي سبيلِّ هللا مل ُينْعُه ربُّه، ولكْن سيحاسبُه يوَم القيامةِّ الختيارهِّ   •
 طرائَق خمالفًة لنهجهِّ الذي ارتضاُه لعباده. 

 
وروٌح وعقل، ال يكْن حظَُّك من احلياةِّ متعًة زائلة، فلسَت جسًدا وحَده، أنَت جسٌد  •

  وحساب.ووراَء كليِّ ذلك مسؤوليةٌ 
 

من جىَن مثرَة عملهِّ يف الدنيا ُسئَل يف اآلخرة: من أين جنيَت هذه الثمرة؟ فال تفرْح  •
 أيها املسلُم إال ابلكسبِّ احلالل.

 
 كلما ختففَت من الدنيا، خفَّ عليَك احلساُب يوَم القيامةِّ أكثر. •
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 املعاصي والذنوب
 

وهي جمموعُة مصاحل  ونزغاٌت األهواُء تُعمي عن احلق، أو تقفُز عليه وال تعتربه،  •
 وعالقاٌت وشهواٌت وضالالت.

 
من استمرَّ يف العصيانِّ فقد آثَر اخلوَض يف الوحلِّ بدَل سلوكِّ الطريقِّ املستقيم،  •

 ورضَي ابحلَسكِّ واألشواكِّ بدَل املفيدِّ والطييِّبِّ النافع.
 

راُت املعصيةِّ كما أن  • على  أعراَض املرضِّ تظهُر على اجلسم، كذلك تظهُر مؤشيِّ
 تصرفاتِّ العاصي.

 
 جمالُس السوءِّ هي اليت يُذَكُر فيها اخلنا والُفحش، ويُغتاُب فيها الناُس وُيسَتهزأُ هبم. •

 
  امن مَضى إىل معصية  وهو يعلُم أهنا معصية، فكأنه محَل معه أفعى وهو يعَلُم أهن •

 لدغه!ست
 

إِّينيِّ ن  وخشية، وقل: }إذا راودتَك نفُسَك عن فعل  أثيم، فتذكَّْر ما أُوتيَت من إُيا •
 {. َأَخاُف اّللََّ َربَّ اْلَعاَلمِّنيَ 

 
 إذا أنكرَت على قلبِّك، فاعلْم أن هناَك معصيًة شكَّلت نكتًة سوداَء فيه.  •

 
 شيطاٌن خبيث. من صدََّك عن سبيلِّ هللا وشغلَك أبشياَء أخرى فهو   •

 
دعا إىل فعله،   من جاهَر ابملعصيةِّ فقد خالَف مرات، فعصى، ونشَر الفاحشة، وكأنه •

 وخدَش احلياَء أو فقده. 
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التصرفاُت املتدنيِّيُة تدلُّ على تدينيِّ درجةِّ فاعلِّها إذا استمرت، ووصمُة عار  يف اترَيهِّ   •

 إذا مل يتْب منها، فْلَيستقْم لَيسلم.
 

ترنََّح من شربِّ اخلمرِّ سقَط يف أوحالِّ املعصية، وفاَتُه خرٌي كثري، وحبَث عن لذَّة   من  •
 وأطول، لينتظَرُه شرٌّ أكرب.أكثَر 

 
  ،وهللاِّ ال جيتمُِّع اإلُياُن وإدماُن اخلمرِّ يف صدرِّ رجل  أبًداقال عليه الصالة والسالم: " •

كنَّ أحُدمها َُيرُِّج صاحَبه  صححه الشيخ شعيب. صحيح ابن حبان، و ".  ليوشِّ

 
 من جرََّب السمَّ على نفسهِّ فهو أمحق، ومن جرََّب معصيًة فكذلك. •

 
 النصائح 

 
َمن بدا لَك انصًحا، فاعرْض كالَمُه على كتابِّ هللا وسنَّةِّ رسولهِّ عليه الصالُة   •

 والسالم، لتعَلَم شأنه، وَتعرَف صدَق ُنصحه. 
 

املفيُد يف وقته، وافتْح إذا كان الفتُح هو املفيد.  اربْط ربطًا حمكًما إذا كان الربُط هو  •
 ف. ولتكنِّ احلكمُة ماثلًة أماَم عينيَك وأنَت تتصرَّ 

 
يف املستجداتِّ اليت حتيُط بَك وتلتبُس هبا، اسأْل نفسَك بني كليِّ مدَّة  وأخرى: هل  •

 أان على صواب؟ حىت تكوَن مرتبطًا ابلدليل، غرَي مقليِّد.  
 

     ×××     ×××××× 
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إذا خرجَت كما دخلت، فهذا يعين أنك مل تستفْد شيًئا، وتلزُمَك إعادُة النظرِّ يف   •
  إلصالحِّ ما ابلداخل. الدخول، أو عمليةٌ 

 
 ال تعصِّ حىت ال تندم، وال جتهْل حىت ال تقَع يف اإلمث.  •

 
حلقي  احذْر هنجني: التقليد، والتعصب، إال إذا كان تقليَد ثقة  يف دينهِّ وعلمه، وتعصًُّبا  •

 وأهله.
 

 اثنانِّ ال جُتْب على سؤاهلما: جلوٌج َخصوم، وسائٌل ال تعرُف جواَب سؤاله!  •
 

ادَّمها: الكافر، واملداهن. فاألوُل عدوٌّ ينتظُر غفلتَك لينقضَّ عليك، اثنانِّ ال تو  •
 واآلخُر ضعيف، موال  لغريك، يوهُن عزُيتك.

 
 واثنانِّ ال حتبَّهما: املاجن، واملرايب.اثنانِّ ال تبغضهما: من صدقك، ومن نصحك.  •

 
 ثالٌث ال تكثْر منها: النوم، واألكل، والكالم. •

 
هم: جل •  وٌج َخصوم، وسبياٌب َشتوم، ومنياٌم كذوب.ثالثٌة ال تؤاخِّ

 
 ثالثٌة ال تثْق هبم: الكذياب، واخلدياع، واملرائي.  •

 
 واجملهولة. ثالثُة دروب  ال تسلكها: امللتوية، واملظلمة،  •

 
، والظامل، والفاسق، واملتلويِّن.  • ْب هبم: الغاشي  أربعٌة ال ترحيِّ
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 النعم 
 

بشفائهِّ هبا. إنه حيبُّ أن يتعاََف ويكوَن مثلنا يف  املريُض يتعلَُّق بوصفةِّ الطبيبِّ ويتفاءلُ  •
 صحة  جيدة، فهل عرفنا أننا يف نعمة؟ 

 
يناسُب املقام، وأردفُه ابلشكر، فإنه دليُل حتدَّْث بنعمةِّ هللا عليَك وعلى الناسِّ مبا  •

 عبودية  ووفاء. 
 

هللا أن ال   حافْظ على طاعةِّ هللا وشكرهِّ حىت ال يقطَع عنَك عوائَدُه الكرُية، وادعُ  •
 يسلَب منَك نعمًة أنعَم هبا عليك بسببِّ زلَّة  منك أو سوءِّ ُخلق.

 
 النفس وأمراضها 

 
َك مثلما  • تفكيُِّر يف الناس، لعرفتها أكثر، وأفدهتا أكثر، وأصلحتها  لو فكَّرَت يف نفسِّ

 إىل أفضل.
 

 النفاق. صفاُء النفسِّ من صفاءِّ اإلُيان، وخلويِّها من الغشيِّ واخلداع، ومن الكذبِّ و  •
 

 من طابْت نفسُه أمثرْت مثارًا طيبة، وجاءْت ابخلريِّ ونفَعت. •
 

الُعَقَد النفسية، وحىت املعدُة تراتُح االعتداُل يف األمورِّ يُريُح النفس، ويُبعُد عنها  •
 ابلطعامِّ والشرابِّ املعتدل، ال ابرًدا كثريًا، وال شديَد احلرارة.

 
  اجملاَل خلريات  أخرى، وال يعقيُِّد الطريَق إليها. التفاؤُل خري، إنه يطمئُن النفس، ويفتحُ  •
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قْت نفسُه إىل األدََن النفوُس الكرُيُة تتوُق إىل األفضلِّ واألرَقى واألنَقى، أميا َمن ات •
 واألخبث، فقد عرَف مستواه. 

 
إذا تنقَّلَت بني الورود، فلم تُعجبَك أشكاهُلا، أو مل حَتَمْد روائَحها، فال تـَُلمها،   •

َك البائسةِّ وليس عليها. فالعتبُ    على نفسِّ
 

وينميِّي  دوراُن النفسِّ حوَل نفسها هو أن تبَقى كما هي، دون أن يطويِّرها صاحُبها  •
 جنباهتا: هتذيًبا، وتثقيًفا، ومعرفة.

 
إذا أعجبْتَك نفُسَك فال تغرتي، وال خُتلِّي بينها وبني ما تريد، فإهنا ستغلبك، ويصعُب  •

 زمامها.عليَك بعد ذلك اإلمساُك ب
 

تركيز  مرُض النفسِّ يتأزَُّم إذا طاَل ومل يُعاَلَْ ابلذكرِّ والدعاء، وبعدها حيتاُج املريُض إىل  •
 وتكثيف. 

 
 إذا ساَء املزاُج ساَء اجلواُب وساءتِّ املعاملة. •

 
الغضُب اعتالٌج يف النفسِّ َيصعُد إىل الدماغ، والرقَُّة اعتالٌج يف القلبِّ يصعُد إىل   •

 العني.

 
وتريُة الغضبِّ عند العصبيِّ بسرعة، أحيااًن من كلمة، أو نظرة! وهي طبيعٌة  ترتفُع  •

 القلق.عنده، ال تؤديِّي إىل 
 

 الضحُك حلظات، فإذا امتدَّ إىل دقائَق انقلَب إىل ضديِّهِّ وصاَر مرًضا.  •
 



92 
 

 . السروُر والفرُح الغامُر له أثٌر سلبٌّ على السلوكِّ واألعصابِّ إذا امتدَّ إىل فرتات  طويلة •
 
 البكاُء والتشكي ال يُنقذان، ولكنهما َيفيِّفان من ُحرقةِّ النفس. •

 
 والكراهيُة يزوالن ابملصاحلةِّ والعفو، وابلذكرِّ والدعاء.احلقُد  •

 
 الكسُل رائُد التخلف، والالمباالُة فِّراُش الكساىَل، ومبيُت العاثرين. •

 
 من آذاَك بدونِّ سبب، فقد دلَّ على نفسهِّ املريضة. •

 
وتقويِّمها،  جُع نفسك، يعين أنَك تعمُل هلا دورَة اختبار، فتمتحنها، عندما ترا •

 وحتاسبها، ويعين ذلك أنَك جادٌّ يف حياتك. 
 

 اهلداية والضالل 
 

اهلدايُة من هللا سبحانُه وتعاىل، يَهدي عبَدُه عندما يرى يف قلبهِّ مياًل إىل احلق، وعزًما  •
 على اتيِّباعه.

 
ميالد   الدهِّ عيًدا، فإن هناك من يتخُذ يوَم هدايتهِّ يوَم إذا كان هناك من يتخُذ يوَم مي •

 وعيًدا، وإنه ألفضُل أايمِّ املهتدين والتائبني.
 

َمن أراُه هللُا تعاىَل الدليَل إثَر الدليلِّ لَيهتدَي ولكنَُّه مل أيبْه به، فقد اختاَر طريَق العَمى  •
 والضالل.
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 اهلمَّة
 

واإلصالح،  القِّ إىل العال، وتَنشُد التـَُّقى والعدَل فرٌق بني مهَّتني: مهٌَّة تسمو ابألخ  •
 ومهٌَّة تتدَنَّ لتعيَش يف متاهاتِّ الدنيا ومساوئ األخالقِّ ومذمومها.

 
مِّن طلبةِّ العلمِّ َمن تكتفي مهَّتُه بدرس  يف اليوم، ويزيُد غريُه فيتنقَُّل بني الدرسِّ  •

 واحملاضرةِّ واألعمالِّ اخلريية. 
 

عزائمِّ يبدؤون  َك على املضييِّ يف مشروعك، لكنَّ أصحاَب الالبدايُة السهلُة تشجع •
 مبشاريعهم ولو كانت صعبة. إهنم يؤسسون، ويبنون.. ويتفنَّنون. 

 
حبُّ النجاحِّ مغروٌس يف النفوس، إال من كان كسواًل، أو ال مبالًيا، أو قليَل اهلمَّة،   •

 فإن هؤالء ال يبالون إذا طاَر الناُس وهم وقعوا!
 

 والتوفيُق من هللا. مَُّة من قوةِّ النفس، وإرادةِّ القلب. تنبعُث اهل •
 

 الصعُب صعب، لكنَّ القوَة توهنه، واإلرادَة تفكيِّكه، واهلمََّة العاليَة تسهيِّله.  •
 

إذا استصغرَت مهَّتَك فقد دخَل نفَسَك شيٌء من اليأس، وكان للشيطانِّ نصيٌب يف  •
 إعمالِّ هذا الوهم.

 
بطريقة  أخرى، فاحلياُة داٌر  عين أن حياتَك انتهت، حاوْل إذا ُغلبَت أو َخسرَت فال ي •

 كبريٌة فيها أكثُر من طريق، وأكثُر من ابب، وأكثُر من انفذة. 
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من وقَع وقاَل لن أقوم، فقد وَثَق نفَسُه بنفسه، ومن قاَل ال قوَة إال ابهلل، أعانَُه هللا   •
 وقام.

 
 من رضَي ابهلوان، هاَن شأنُه عند الناس.  •

 
 ان الوالد

 

اهتماُمَك بوالديَك واقرتاُبَك منهما ضعَف اهتمامَِّك أبهلِّ وديِّك، فإن هلما حقاا  ليكْن  •
 عليَك أكثَر منهم.

 
من كان يهمُُّه رضا والديهِّ سهَر على راحتهما، ومل جيرحهما بكالم، وسأَل عنهما   •

 على الدوام.
 

طييُب قلبيهما   معهما وتمراعاُة شعورِّ الوالدين حسنٌة كبرية، واجللوُس إليهما واحلديثُ  •
 وإسعاُدمها من أجليِّ الُقَربِّ إىل هللا تعاىل.

 
إذا أمرَك والُدَك أبمر  فيه خالُف الشريعةِّ فال ُتطعه، وأخربُه بذلك، فإذا أصرَّ فانصحُه  •

 هبدوء  وداره، فلعله يرجُع إىل احلق.
 

 الوصااي واحلكم 
 

 سانه، وطاَب مسعاه. ل طوََب ملن حسنْت نواايه، وخشعْت جوارحه، وصدَق  •
 
 ُكْل طييًِّبا وال تعتدِّ، واستغنِّ وال تَبَطر، وإذا أنفقَت فال تنَس نفسَك ومن تُعيلهم.  •
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السفينُة ال تفيُدَك يف الربي، والذهُب ال ينفُعَك يف الصحراء، والناُر ال ُتطفُأ ابهلواء،   •
 واخلبُز ال يقوُم مقاَم املاء.

 
ن فمِّ فاسق، فال جتُد طريَقها إىل القلب، أو هي َتربُد خترُج ماحلكمُة الباردُة هي اليت  •

 عندما تُلَقى على غريِّ آذانِّ أهلها فال ُتسَمع، وال يُعَمُل هبا. 
 

 اخلياُل غرُي الواقع، والتمينيِّ غرُي العمل، وحياُة السيفِّ غرُي حياةِّ القلم. •
 

 شر. كُر منتال تغمْد سيفَك والعدوُّ قريٌب منك، وال ترفْع قلمَك واملن •
 

 من حكَم ابلظنيِّ أبعَد النجعة، ومن حتقََّق فهو أوىَل ابحلُكم. •
 

 إذا كان الرجوُع من اخلطأ فضيلة، فإن إْتباَعُه ابحلسنةِّ فضيلٌة وأجر. •
 

 من بدا راضًيا، مَشى راغًبا، ووثَب انشطًا.  •
 

 التقليد، والصَلف.اثنانِّ يَفتحان الطريق: الرفق، والتبسُّم، واثنانِّ َُينعان:  •
 

 اثنانِّ ال أتبْه هبما: ماٌل مَضى، وصديٌق تركَك لدنيا.  •
 

 اثنانِّ ال تسمْع منهما: صاحُب هًوى يَهذي، وصاحُب بدعة  يدعو إىل بدعته.  •
 

اثنانِّ ال فائدَة من ندائهما: أصمُّ ال َيسمع، وغارٌق يف حبَّه، ال يَرى غرَي صورةِّ حمبيِّه،   •
 صوته. وال َيسَمُع سوى 

 
 معروٌف أُسدَي إليك، وفضُل والديَك عليك. أمرانِّ ال تُنكرمها: •
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َسوءاتنِّ َتقدُر على أن تسرتمها فيك: اجلهُل إذا مل تتكلَّْم يف مجاعة، والبخُل إذا  •

 أطعمَت ضيفك.
 

 اثنانِّ ال تقْف عندمها: مريٌض يُعدي مبرضه، وظاملٌ طائٌش ُيسرُع يف فتكه.  •
 

 ل.ينفعان: قدمٌي ال ينَهض، وحديٌث ال يعم سالحان ال  •
 

 جناحان ال ينهضان بك: جناٌح ضعيف، وآخُر جريح.   •
 

 ثالٌث ال تنَسها: فرائُض ربيِّك، وحاجُة والديك، ومعروٌف ُأسدَي إليك.  •
 

 ثالثٌة خطرهم حمقَّق: النمَّام، والكذياب، واملراوغ.  •
 

 وقتَك يُتلُِّف رئَتيك، ومادٌَّة ُتذهُِّب عقلك، وكالٌم ُيألُ ثالثٌة جتنـَّْبها: دخاٌن ََينُقَك أو  •
 وال يُفيُد عقلك.

 
 من ذاَق حالوَة الغىَن استصعَب الفقر، ومن ذاَق حالوَة العلمِّ نفَر من اجلهل. •

 
 سلٌَّم تَنزُل عليه، خرٌي من أن تـُتَّخَذ سلًَّما ُيصَعَد عليك. •

 

 كنَت صاحبه، فال جتزع.إذا غاَب عنَك طائرك، رجَع إليَك إذا   •
 

َك تراب، خرٌي من •  أن ال يكوَن فيه شيء. إذا كان يف كيسِّ
 

 من ساَر وحده، طاَل طريقه، وكثَر خياله، وتعبْت رجله.  •
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 من متدََّد أكثَر من طولهِّ فقد بَغى على نفسه، ومن خبَس نفَسُه حقَّها فقد ظلمها. •

 
َب، ابَض ذماا  •  وفرََّخ شراا. من أغلَظ القوَل وَصخِّ

 
 من احتفَل مع السكاَرى فهو مثُلهم وإن مل يشرب. •

 
ن تعمََّد اإلضراَر بنفسهِّ فهو نصُف جمنون، ومن طلَب من اآلخرين اإلضراَر به فهو  م •

 جمنوٌن كامل!
 

 من كان بيتُه واهًنا فال يقعْد فيه، فالشارُع أوىَل منه إذا مل جيْد غريه، وأرحُم به منه!  •
 

 والعهدالوعد 
 

 ك.إذا ارتبطَت مبوعد  فليكْن ذلك شغلَك الشاغل، حىت ال خُتلَِّف وعد •
 

 رعايُة ذمَّة  كوفاءِّ نذر.  •
 

 الوقت والعمر 
 

إذا رأيتم الرجَل يف كليِّ جملس  وشارع، فمىت َيلو بنفسهِّ ويتفكَّر؟ ومىت يعطي حقَّ  •
 األسرةِّ يف النصحِّ والرعاية؟

 
عماًل صاحلًا، وأعوُذ بَك من عمر  تتلبَُّس به السيئات، اللهم إذا زدتين عمرًا فزدين  •

 ت.وتتخلَُّف عنه احلسنا
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إذا رميَت ببصرَِّك إىل بعيد  فال ُتطِّْل أملك، فإن أَجلَك قد يكوُن أقرَب مما تتصوَّرُه  •
 بكثري. 

 
يقولون: ساعًة لقلبك، والواقُع أهنا ساعاٌت قد تتجاوُز ساعاتِّ اجلدي، ولو علموا  •

 راحَة القلبِّ لقالوا: ساعًة لذكرِّ هللاِّ وزدُه ذكرًا.
 

 الميَذَك قد كربوا، فأنَت بني املوتِّ واحلياة! إذا رأيَت شيوخَك قد ماتوا، وت •
 

من اعترَب هنايَتُه قائمًة مل يتمتَّْع بنزهة، ومل يطمئنَّ إىل مال، ومل يلجأ إىل حيلة، بل   •
، وما يقريِّبُه إ  ىل اجلنة. اجتهَد يف طلبِّ رضا الربي

 
 اي بن 
 

دينَِّك الذي فيه   اي بين، استمدَّ طاقتَك من خالقِّ القوةِّ فيك، واستلهْم أفكارَك من •
 موازيُن اخلريِّ كليِّه.

 
اي بين، ليس هناك أهمُّ وأمجُل من بصمةِّ احلقي، وصبغةِّ اإلسالم، فاصطبْغ به، ظاهرًا  •

 وابطًنا. 
 

دين  عظيم، وما تراُه اليوَم من ضعفهم فألهنم  اي بين، املسلمون عظماُء ألهنم أنصاُر  •
 َفهم عمَّا بقَي عندهم من دين.تركوا معظم دينهم، والتأَم العدوُّ عليهم ليصر 

 
اي بين، أنت ابُن اإلسالم، وأخو املسلمني، فال تغفْل عنهم، شاركهم يف البناء،   •

 املخلصني.وأصلْح ما اعوجي، وال خترْج عن مجاعةِّ املسلمني، وسبيلِّ الدعاةِّ 
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×××     ×××     ××× 
 

بوب، فرتفَّْع عميا َيشنُي أخالقك، اي بين، اخلُلُق الرفيُع للرجلِّ الرفيعِّ الشأن، الوجيهِّ احمل •
 والتزْم جانَب احلِّلم، فإنه من كرائمِّ األخالق. 

 
السؤدد، اي بين، األخالُق احلسنُة متهيُِّد لَك طريَق الرجولة، وتفتُح أمامَك ُشَعَب  •

 وجتلُب لَك ُسبَل احملبَّة. 
 

خاذُل شأنُه املوُت ولو  اي بين، املاجُد يبَقى شأنُه مرتفًعا حىت بعد املوت، والوضيُع املت •
 كان حياا. 

 
الل  ال ترتكهن: الصدق، والشكر، والرفق. •  اي بين، ثالُث خِّ

 
 الكلمَة أمانة. اي بين، إمنا هي كلمٌة تُقال، فلتكْن صدقًا ووفاًء ابحلقي، فإن  •

 
اي بين، إذا سكبَت دمعًة على فقري  فإمنا هي رمحٌة من هللا قذفها يف قلبك، وأرجو من  •

 يرمحَك هبا.  هللا أن
 

اي بين، كْن حليًما، فإن احلِّلَم ُخلٌق رفيع، فإْن مل تكْن حليًما فتحلَّم، وإذا مل تتحلَّْم  •
 و تتلبََّس به. فاسكْت أو انسحب، فهو أفضُل من أن تدخَل يف شري  أ

 
اي بين، الشجاعُة يف قولِّ احلقيِّ أهمُّ من الشجاعةِّ يف البدن، فإن األوَل أثرُه أمحُد   •

 ى.وأبقَ 
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اي بين، وقفُة شجاعة  منَك حُتيي ذكرَك وَترَفُع رأسك، ووقفُة ضعف  منَك تُزري بَك  •
 وُتذلُّ شخصك.

 
العقالء، فتَحلَّ هباتني الفضيلتني اي بين، الصرُب والرتويِّي من أدبِّ احلكماءِّ ودأبِّ  •

 فإهنما كنُز املؤمن.
 

×××     ×××     ××× 
 

كنفِّ أب  صاحل، يربيِّيك، ويدلَُّك إىل طريقِّ اإلُيان،    اي بين، استبشْر خريًا إذا كنَت يف •
 وأيخُذ بيدَِّك إىل حيُث النجاُة والفالح.

 
يعليِّمَك أساليَب العيشِّ يف احلياة، ورمبا  اي بين، ال تستكثْر طلباتِّ والدك، فإنه بذلك  •

 علَم أنَك إذا مل تعمْل لعبت، والعمُل خرٌي من اللعب.
 

َك لغَلبْتَك اي بين، ال تتضجَّْر من امل  • راقبةِّ وأنَت يف كنفِّ أبيك، فلو تُركَت لنفسِّ
 وأْرَدتك، فاحنرفت، وآذيَت نفسَك وأهلك.

 
ا من اآلابءِّ يساحمون أبناءهم لصدقهم، اي بين، اصدْق أابَك إذا حاسبك، فإن كثريً  •

 تشجيًعا هلم على ذلك، وإن الصدَق َلمنجاة. 
 

ن مريًضا أو حمتاًجا إليك، فهو خرٌي لَك حىت اي بين، الزْم والَديَك أو أحَدمها إذا كا •
 من اجلهادِّ يف سبيلِّ هللا. 

 
تؤديَِّي حقوَق اآلخرين كما ينبغي، اي بين، إذا مل تقْم حبقيِّ والَديك، فال يُنتظَُر منَك أن  •

 فعليَك هبما أواًل.
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َك وصفاتِّ اي بين، إذا انداَك والُدَك ومل جُتب، وَتكرََّر ذلك منك، فإنه دليُل لؤم، فإايي  •

 اللؤماءِّ اي ولدي، فإهنا قبيحٌة جداا. 
 

ُة اي بين، إذا جلسَت أو هلوَت أبلعابَِّك ووالُدَك يعمُل يف البيت، فاعلْم أهنا جلس  •
 عقوق  والمباالة  منك.

 
اي بين، إذا غضبَت فقليِّْل من عبوسك، أو أدْر وجهَك إىل احلائط، لئال يراَك والُدَك  •

 يف صورة  كريهة. 
 

، إذا صعدَت على كتفِّ أبيك، فال تفتخْر بنفسك، ولكن افتخْر ابلكتفِّ اليت اي بين •
 صعدَت عليها.

 
×××     ×××     ××× 

 
مواطَن الزَللِّ وما َُيلُّ ابلدينِّ واملروءة، حىت تتجنَّبها وحتذيَِّر منها أهلَك اي بين، اعرْف  •

 ورفقاءك.
 

ة، وال لساٌن معسول، فقد يكوُن كلُّ اي بين، ال يغرَّنََّك لوٌن بعينه، وال رائحٌة ذكيَّ  •
 ذلك طُعًما. 

 
الطني، اي بين، إذا كذبَت فقد أعلنَت احلرَب على الصدق، وغرسَت قامتَك يف  •

 وأفقدَت ثقَة أبيَك بك، واراتَب منَك أصدقاؤك.
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اي بين، إايَك والُعجَب فإنه ُمهلك، يُردي العامَل فيُنَبذ، ويُردي الغينَّ فَيفتقر، ويُردي   •
 لشابَّ فَيمرض، ويُردي الصديَق فُيهَجر.ا

 
َ قد يرفُض احلقَّ اي بين، الكِّرْبُ من أسوأ األخالق، وهو قريٌب من الباطل، فإن  • املتكربيِّ

 ال لشيء  سوى للكِّرْبِّ الذي هو فيه! 
 
 اي بين، إذا جتاوزَت قدرَك احتقرَك الناس، فكْن متواضًعا، مؤدَّاًب مع اآلخرين.  •

 
لغدر، فإنه نقٌض للعهد، وهدٌم لألمانة، وخيانٌة مع احملب، وسبٌب اي بين، إايَك وا •

 حلجبِّ الثقة.
 
فال خَترْج عن َطورك، فإن الغاضَب إذا هاَج غاَب عنه عقله،  اي بين، إذا غضبَت  •

 وخرَج عن احلقيِّ وهو ال يدري، وكأنُه ُأسكِّر. 
 
ابلنهبِّ والتخريبِّ ولو مل   اي بين، ال تقتفِّ آاثَر اجملرمني حىت تعرفهم، فالذائُب معروفةٌ  •

 جتدها تفعُل ذلك.
 

×××     ×××     ××× 
 

 سييًِّدا إال إذا سوَّدوك، فإذا فعلوا، فكْن كاخلادمِّ هلم.اي بين، ال تَر نفسَك  •
 

 اي بين، اعلْم أن السكوَت أفضُل من التكلفِّ يف القول، وإن قيَل لَك عييي.  •
 

تصيَب فيما قلت، ال ُتشطِّْط، يكفي أن اي بين، إذا شددَت يف الكالمِّ فال تبالْغ و  •
 صاحبَك موقفك.وتُرَي 
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احلديَث وخشيَت الزلل، فعليَك ابملكابحِّ اليت تذكيُِّرَك فتوقُِّفك، اي بين، إذا أكثرَت  •

 فإن التوقَف خرٌي من اخلوضِّ يف األوحال.
 

وتِّ اي بين، إذا انديَت فال ترفْع صوتَك أكثَر مما َتعرُف أنه ُيسَمع، فمقياُس الص  •
 مفتوح، َيضبطُه العقُل والديُن واألدب.

 
لَك عادة، فإنه دليُل رزانة  وهدوء  وثقة  ابلنفس، اي بين، اجعْل من خفضِّ الصوتِّ  •

 ومن أعلى صوَتُه فقد أابَن عن نقص  فيه.

 
اي بين، اخرْج من البيتِّ أنيًقا نظيًفا، وال تعبْث أبنفَِّك أو أذنَِّك وأنت بني الناس، وال   •

 سَك أو جسدَك إال عند احلاجة، وال تكثْر من االلتفاتِّ والضحك.حتكَّ رأ
 
الُم نعمٌة هلذه األمة، وهبٌة من هللا هلم، فال حَترْم إخوانَك وأصدقاءَك وكلَّ اي بين، الس  •

 مسلم  لقيَتُه من هذه النعمة.
 

اي بين، حاوْل أن تستقطَب أصدقاءَك حبلمَِّك وصربك، وبكالمَِّك املوزونِّ اهلادئ   •
، وأبفعالَِّك احلسنة.امل  عربيِّ

 
أن يقضَيها غريك، أو قبل أن يفوَت وقتها،  اي بين، أسرْع إىل قضاءِّ حاجةِّ أخيَك قبَل  •

 وال تؤثِّْر هبذه الفضيلةِّ غريَك.
 

اي بين، إذا ارتفَع شأُنَك فال تنَس من هو دونك، فقد كنَت مثله، وكانت لَك مثُل  •
 مهومهِّ أو زايدة. 
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أن تتذكََّر أصحابَك املخلصني، وأن ترجَع ابإلحسانِّ على من اي بين، من الوفاءِّ  •
 إليك، وأن تصَل من وصلَك أبفضَل مما هو. أحسَن 

 
اي بين، إذا رأيَت صديقَك وقد دمعْت عيناه، فال تَدْعُه حىت جتفيَِّفهما له، فإذا مل   •

 َتقدْر فلتدمْع عيناَك مثله.
 

مثلِّها، أو قريب  منها، وال ترَض خبسارةِّ   اي بين، إذا فاتتَك فضيلٌة فعويِّْضها بفضيلة   •
 فضائَل أبًدا!

 
 من محَل عنَك محالً، فامحْل له هدية.  اي بين، •

 
، أو قلم   • اي بين، إذا أهداَك صديٌق قلًما فبادْلُه هبدية  مثلِّها أو أحسَن منها، قلم 

 وكتاب، فإن املودََّة تزداُد بينكما بذلك. 
 
 ال تزْد له يف الكالم، فلعلُه بذلك ينصرُف قبَل وقته. اي بين، إذا ثقَل عليَك زائر، ف •

 
بين، إذا شعرَت مبللِّ صديقَِّك من كالمك، فتوقف، أو غرييِِّّ املوضوع، أو ألقِّ اي  •

 طُرفة، أو أنشْد بيَت شعر، واختْم جلستَك معه خبري.
 
َت اي بين، أكرْم صديقَك بقدرِّ ما تراُه أهاًل له، فإذا نقصَت فقد طفَّفت، وإذا زد •

 فقد أفرطت.
 
اي بين، إذا التمسَت رفيًقا للطريق، فال يكْن مغتااًب وال منياًما، فإذا كان كذلك فقد  •

 َر خاطرك. ، وكدَّ وقلََّب مزاجك أفسَد سفرك، 
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 اي بين، إذا تقاطعتما وتدابرمتا فقد زادْت فرصُة الشيطانِّ بينكما.  •
 

ْل أحًدا من أصدقائَك البيَت بدونِّ  • والديك، فإهنما أعلُم بنظراهتم رضا اي بين، ال ُتدخِّ
 وحركاهتم منك، ورضامها معترٌب عند الربرةِّ من األوالد.

 
لسَة الكسول، الذي إذا جلَس اسرتَخى ووزََّع   • َك وجِّ اي بين، للجلوسِّ أيًضا آداب، فإايي

 أعضاَء جسدهِّ على األرضِّ بال ميزان. 
 
 اي بين، إذا أكلَت كثريًا كسلت، وشحمت، ومنت. •

 
ْن إليه فال تؤذه، وبذلك تسَلُم بيناي  • ْن جواره، وإذا مل حُتسِّ ، إذا جاورَت أحًدا فأحسِّ

 من أذاُه وأَذى عياله. 
 
اي بين، إذا ارتبطَت مبوعد  وحدَث لك عذر، فأخرْب صاحَب املوعدِّ بعذرَك حىت ال  •

 ينتظرك، وال ختالْف مواعيدَك حىت ال تكوَن فيَك خصلٌة من نفاق.
 
  فأعطِّ نفسَك حقَّها، فإهنا تريُد أن تسرتيَح من محل  مث حتمَل آخر. بتَ اي بين، إذا تع •

 
اي بين، إذا رضيَت مبا قسَم هللا لَك من رزق  قلَّ مهُّك، واراتحْت نفسك، وتفرَّغَت  •

 ألشياَء أخرى تفيُدَك يف دنياَك وآخرتك. 
 
 َع واحبث.علم، فاساي بين، إذا جلسَت يف البيتِّ ملا زارَك درهم، وال نزَل عليَك  •

 
َك مبا هو زائٌد  وَِّج أوالدك، واعلْم أن تصدُّقَ اي بين، كرُمَك ال يعين أن تُفرَغ بيتك، وحتُ  •

.  عنَك كاف 
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 اي بين، ال تتظاهْر مبرض وأنت صحيح، فإنه سرعان ما يسري يف بدنك.  •

 
اي بين، ال هتمْل نفسك، فإنَك إذا أمهلتها مرضَت وقعدت، ولو كنَت صحيًحا  •

 فدت.أل
 
َك وبينَك وبينُه سوُء تفاهم، فال تتهمه، وال تُعرِّْض عنه، بل   اي • بين، من زارَك يف مرضِّ

 خذِّ األمَر على ظاهره، وأكرمه.
 
 اي بين، ال تضييِّْع حقاا عليك، كما ال تضييُِّع حقََّك على غريك. •

 
×××     ×××     ××× 

 
جنب، حىت ال تذهَب  قائًما، وقاعًدا، وعلىاي بين، عويِّْد لسانَك على ذكرِّ هللا،  •

 أوقاُتَك هباء.

 

اي بين، إذا شعرَت بوحشة  يف وحدتك، فعميِّرها بذكرِّ هللا، فإنَك ستأَنُس بذلك إذا   •
 كنَت مؤمًنا.

 
 اي بين، ليكْن قلُبَك حياا بذكرِّ هللا، فإذا خال منه فقد مرَض أو مات. •

 
، واحلمُد هلل، وال إله إال أحبيِّ الكالمِّ إليه: سبحان هللااي بين، حتبَّْب إىل هللا بذكرِّ  •

 هللا، وهللا أكرب، وسبحان هللا وحبمده. 
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اي بين، ليكْن من أفضلِّ أوقاتَِّك وأجليِّها الدعاء، فإنه مخُّ العبادة، وزبدُة العبوديةِّ هلل   •
 تعاىل.

 
، تدعوُه إذا انبْتَك  • انئبة، عَسى هللا أن يُنقذَك به،  اي بين، ليكْن بينَك وبني ربيَِّك سري

 نك إذا فرَّجَت كربَة ملهوف، فرََّج هللا عنك. فإ
 

اي بين، إذا رفعَت بصرَك إىل السماءِّ فليكْن قلُبَك معه، وال ترتكُه يف جسدَِّك خالًيا،   •
 أو مرتبطًا هبوى. 

 
، واملرُء حباجة   اي بين، اسألِّ هللَا اهلدايَة والسداد، فالدنيا مليئٌة ابلعقباتِّ واملنغيِّصات  •

 وتوفيقهِّ وتسديده.  إىل هدايةِّ ربيِّهِّ 
 

اي بين، إذا وضعَت رأسَك لتنام، فاستغفرِّ هللا وسبيِّحُه حىت تنام، فال شكَّ أنَك  •
 اقرتفَت أو غفلت.

 
×××     ×××     ××× 

 
هبدايةِّ  اي بين، من اعتصَم حببلِّ هللا فقد اهتَدى، ومن قطَعُه فقد خاَب وضلي، فاهتدِّ  •

 هللا. 
 

، وسوف  اي بين، استجْب لنداءِّ ربيِّك، ف • إنه ال أيمرَك إال خبري، وال ينهاَك إال عن شري
 تستقيُم شخصيتَك إذا أطعَت ربك، ويكوُن ذلك خريًا حلياتَك وبعد مماتك.

 
اي بين، ال تغليِّْب عاطفتَك يف خيار  ختتاره، ولكنِّ انظْر عاقبتَك احلسنَة فيه، بدليلِّ  •

 دينَِّك وإرشادِّ عقلك.
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َم عليك، فإذا أتخَّرَت وجَب عليَك جهٌد أكرُب ووقٌت أكثُر اي بين، تقدَّْم قبل أن يُتَقدَّ  •

 لتتقدَّم.
 

اي بين، إذا أردَت النجاَة فالتزْم جانَب اجلدي، وخذِّ األموَر حبزم، وكْن صاحَب مهَّة    •
 وعزم، واستقْم يف دينَِّك وتعاملَِّك مع الناس.

 
وإْن انداَك صديٌق محيم، أو  ، إذا أردَت الفالَح فالَزْم طريَق احلقي، وال تلتو، اي بين •

 صادفَك مجاٌل مبهر، أو ماٌل ُمغر .
 
اي بين، البقاُء على خطيِّ االستقامةِّ يعين الثباَت على دينِّ هللا، فتبَقى على احلقيِّ ولو  •

 استهزأَ بَك الناس، أو عصفْت بَك رايُح الفنت.
 

ا من أعاله، ال إذا سرتَت عيًبا من أمامَِّك أو من خلفك، فقد بقَي مفتوحً اي بين،  •
 تستطيُع أن تسرته! 

 
 اي بين، إذا سكبَت عربَة خشية، فقد ازددَت درجَة إُيان.  •

 
 اي بين، دمعُة ندم  خرٌي من استغفار  كثري  من قلب  اله. •

 
الغفلة، والنسيان، والتسويف، فهي  اي بين، استعدَّ ليومِّ احلساب، فإن املسلَم يؤَتى من  •

ها.  َك وإايي  ثالثة، إايي
 
ين، إذا جاءتَك موعظٌة فتهيَّْأ هلا، واستشعْر ما فيها، وتفاعْل معها، وال تغادرها اي ب •

 خلًوا منها. 
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اي بين، إذا مسعَت نصيحًة فاجتهْد للعملِّ هبا، فإن ُحسَن اإلنصاتِّ إذا مل يَتبَـْعُه   •

 العمُل ليس بشيء.
 
دمك، ويصبَح  بين، ادُن من اخلريِّ دنوََّك مِّن جلدك، حىت يصرَي وكأنه جيري يفاي  •

 عنواَن شخصيتك.
 
اي بين، كن مستقيًما لتكون انجًحا يف حياتَِّك العلمية والعملية، فإنك إذا اعوججَت  •

 رأيَت كلَّ شيء  أعوج!

 
 َف لسانك.اي بين، الزمِّ الصواَب حىت ينطَق لساُنَك ابحلق، فإذا احنرفَت احنر  •

 
كلٌّ يقوُم بواجبهِّ من نفسهِّ وإْن مل اي بين، ال تنتظْر من أحد  أن ينبيِّهَك إىل واجبك، ف •

 يقْل له أحٌد ذلك، ولكنَّ التذكرَي خري.
 
ا لتقبُّلِّ احلقي، وصدرَك ليكوَن منشرًحا لقبولِّ اخلري،  • اي بين، عويِّْد عقلَك ليكوَن مستعدا

 للنَدى. ويَدَك لتكوَن مبسوطًة 
 
 وبعده!  اي بين، توجُهَك حنو اخلريِّ خرٌي، فاكسْب حسنات  قبَل أن تعملَ  •

 
اي بين، سْر وراَء احلقيِّ أينما كان، وإذا ركَض فاركْض وراءه، وإذا وقَف فقْف معه، إهنا   •

 أحسُن رايضة! 
 
 اي بين، الزْم أمرين واثبْت عليهما: الزْم فرائَض هللا، والزمِّ العدَل يف أمرك. •
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ال اي بين، إذا عشَت سعيًدا فأفِّْض بشيء  من هذه السعادةِّ على اآلخرين، حىت  •
 تكوَن نفعياا. 

 
اي بين، لو كففَت جوارحَك عن األَذى، وعصمَت نفسَك عن اهلَوى، لغدوَت طييَِّب   •

 القلب، نقيَّ الضمري.
 
، أو  اي بين، ال تسكت عن احلقيِّ ماداَم الباطُل منتشرًا، عسى أن ترشَد بذلك ضاالً  •

 حُتيَي حقاا، أو ُتطفَئ شراا. 
 
اجأ أبييِّ شيء  فيها، فتسلَّْح ابإلُيان، وتقوَّ ابلعلم، حىت اي بين، احلياُة كالغابة، قد تتف •

 ال خُتدَع، وحىت ال يُقَضى عليك.
 
رهم، رائٌح إىل بيتِّ هللا، وقاصٌد مدرسًة أو   • اي بين، أربعٌة ال تعرتْض طريَقهم لئال تؤخيِّ

 ضُر تدريَب الصباح.م، وطالُب رزق، وجنديٌّ حيَ حلقَة عل 
 
ْط، فإن هنايَتها نصٌر أو هزُية، اي بين، إذا فكرَت أن ختو  • َض معركًة فكريًة فأتقِّْن وَأحِّ

َك سعادٌة أو مرارة.   وهي على نفسِّ
 
 اي بين، تفنَّْن يف أساليب الدعوةِّ واإلعالم، حىت ُتسَمَع وال مُتَلي. •

 
اي بين، لو اهتَدى كافٌر على يديَك كان خريًا من أن تقتَلُه يف حرب، فأنقَذُه هللا من  •

 ى يديك، فثواُب العلمِّ والدعوةِّ كثري. النارِّ عل 
 
اي بين، السكوُن واخلموُل ال يليُق بشابي  مثلِّك، ولكنها احلركة، ففيها اخلرُي والربكة،   •

 االختيار. إذا عرفَت اهلدف، وأحسنَت 
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 اي بين، ال ُتكثْر من الشكوى، فإنَّ األقوايَء ال يشتكون، وإْن أتلَّموا.  •

 
آت  ال تكوُن على البال، وال تنكْر أمرًا بسرعة، وال اي بين، احسْب حساَب مفاج •

 تنفِّ ما مل تره، فقد يكوُن حًقا.
 
 وليكْن تصرُُّفَك مبيزان  لَتسَلم.اي بين، العْب وال ُتكثر، واْلُه وال تَنَس، وقْل وال أتمث،  •

 
وقد يكوُن  اي بين، ال تغرنََّك زقزقُة العصافريِّ وخفَُّتها وهي تطري، فإن هلا أيًضا مهومها،  •

 حتفها بسببِّ حبثها عن رزقها. 
 
 اي بين، سواٌد َتستظلُّ به، خرٌي من هنار  ُتظَلُم فيه.  •

 
×××     ×××     ××× 

 
، فإْن كان حقاا ما يدَّعيهِّ فلَيعمله،  اي بين، كذَب من  • ادََّعى اخلرَي وهو متلبيٌِّس ابلشري

 فإنَّ املرَء أَوىَل بعملِّ ما يقوله. 
 

 ن الذي يشبُع من لذائذِّ الدنيا ال يتلذَُّذ بعبادةِّ هلل. اي بين، اعلْم أ •
 

ْر وراَء املظاهرِّ الكاذبةِّ وال تنخدْع هبا، فإنَك إذا فعلَت خَ  • لمك، اي بين، ال َتسِّ فَّ حِّ
 واسُتصغَِّر عقلك، وزاَد طيشك.

 
 اي بين، إايَك وتصرُّفاتِّ احلمَقى، فإهنا ضَرابٌت َترجُع إليك، وسوءاٌت َتعيُب عليك. •
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 اي بين، اصعْد مع الصاعدين، وال تنزْل مع النازلني، فإنَك إذا فعلَت كنَت إمَّعة. •
 
إرادتك، ووهنْت عزُيتك، وغاَب عقلك، اي بين، إذا ضعفَت أماَم شهوة، فقد قلَّْت  •

 وبقَي ظلُّك.
 

اي بين، ال ُتورِّْد نفسَك املهالك، فقد كثرْت بؤُر الفسادِّ وشاعت، وانتشرت أوكاُر   •
 وذاعت، وهي تنادي كلَّ منحرف  ضائع  يف هذه احلياة.  اجلرُية

 
األرض، فهذا  اي بين، تصوَّْر نفسَك ماشًيا وقد تدىلَّ رأُسَك حىت كاَد أن يصيَب  •

 حقيقُة املنحرفِّ ولو رُئَي مستقيًما يف شخصه.
 

×××     ×××     ××× 
 

هموم، وإن الفكَر احلسَن رأيُتك اليوَم مفكيِّرًا اي بين، فإذا طاَل بَك التفكرُي فإنَك م •
 أيخُذَك إىل جانبِّ العمل.

 
وَن مهموًما، أو يكوَن  اي بين، إذا رأيَت شاابا متفكيِّرًا فاعلْم أنه أحُد اثنني: إما أن يك •

 رزيًنا جاداا يف حياته. 
 

اي بين، اعرْف نفسَك مبا حتديُِّث هبا يف سريِّك: تريُد أن ترتقي يف درجاتِّ العلمِّ  •
 درجاتِّ الثروةِّ والغىن، أم يف درجاتِّ املنصبِّ والسياسة؟واألدب، أم يف 

 
رأسك، وبقدرِّ العاطفةِّ اليت اي بين، أنت تتحرَُّك بقدرِّ الوقودِّ الفكرييِّ الذي يعتلُج يف  •

 تتأجَُّج يف قلبك.
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َ ال ينطفُئ يف ظلمةِّ الليل، بل ُيضيُء لصاحبهِّ فيمشي به كما   • اي بين، إن الفكَر النرييِّ
 ار. ُيشي يف النه

 
 اي بين، كْن مداًدا للقلمِّ احلقي، وسنًدا ألهله، وقوًة جلمعه. •

 
×××     ×××     ××× 

 
جمتمعَِّك نظرَة معليِّم  وخادم  ومسعف، تعليِّمهم إذا جهلوا، وختدمهم اي بين، انظْر إىل  •

 إذا احتاجوا، وُتسعفهم إذا ُنكبوا. 
 

سالمي، وال تقاطْع أهلَك اي بين، أنت كثرٌي أبخيك، فال تنفرْد عن جمتمعَِّك اإل •
 وأحبابك، وإن يَد هللا على اجلماعة. 

 
مِّ والكسل، بل استغلَّها يف طلبِّ العلمِّ اي بين، إذا كنَت يف عافية  فال مُتضها يف النو  •

 وخدمةِّ جمتمعَِّك اإلسالمي، فإنَك مسؤوٌل عن صحتَِّك وفراغك.
 

فإن الشباَب عندهم طاقاٌت  اي بين، استفْد من وقتَِّك ومن قدراتك، وابذهلا يف اخلري، •
 قابلٌة للذوابنِّ يف أييِّ شيء! 

 
تسرتيح، وكذلك إذا شبعَت راحًة فعليَك أن اي بين، إذا تعبَت من العملِّ فلَك أن  •

 تعمل، فأنَت مل خُتَلْق للنومِّ والبطالة.
 

  اي بين، كْن صاحَب عزُية، تقديُِّم املساعدَة وال تنتظُر من يقديِّمها لك، وحَتضُر إليهم  •
 وال تنتظُر من حَيضُر إليك.
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م عند الشدائد، ويَبيعون اي بين، اشُدْد حيازُيَك إذا جدَّ اجلِّدي، وكْن ممن يُغيثون إخواهن •
 أنفَسهم هلل، يف سبيلِّ رضاه.

 
اي بين، ابذْل جهدَك يف أعمالِّ اخلريِّ تطوًعا حىت تتعب؛ لتتعلَم التعاوَن على الرب،  •

 وتبتعَد عن األاننيةِّ البغيضة.
 

اي بين، إذا صعَب عليَك تنفيُذ عمل  خرييي  وحدك، فأشرِّْك فيه زمالءك، فإهنم  •
 يتعلَّمون بذلك خدمَة جمتمعهم اإلسالمييِّ عن طواعية.

 
اي بين، انشْر حسنًة أينما ذهبت، فإمنا تزرُع خريًا، وأزْل منكرًا أينما حللت، فإمنا تقلُع  •

 شراا.

 
هواء، ُتدَفُع ابليدِّ أو تُرَكُل ابلريِّجل، فال تَنظْر إليها على  اي بين، الكرُة مطياٌط نُفَِّخ فيه •

 قضيُة حياة، وال جتعْل من اللعبِّ جداا.أهنا 
 
اي بين، تعلَّمِّ االنتظاَر والوقوَف على رجليَك مدة، فإهنا مسُة البالدِّ اليت تعيُش فيها،   •

 وعسى أن أييَت جيٌل ال ينتظُر مثلنا!
 
يف اجملتمع، فاعلْم أنه مرٌض ينبغي أن يُعاََل، أو ورٌم ينبغي أن   اي بين، إذا رأيَت خلالً  •

 ُيستأصل.
 

×××     ×××     ××× 
 

اي بين، إذا عقدَت العزَم على العلم فتجرَّْد له، ووديِّْع حياَة اللهو، وتشبَّْه ابلرجالِّ يف  •
 اجلديِّ والعمل.
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طلُق منها غًدا إىل علوم  أكرب، اي بين، اصرْب على العلم، فإنه يبين لَك قاعدًة متينة، تن  •

 أرحب، مليء  ابملعلوماتِّ والفائدة. ومعرفة  أكثر، يف عاملَ  
 

اي بين، تعلَّْم لتفهَم ما حولك، وتثقَّْف لئال خُتدَْع، واستمْع لتعرَف أكثر، وتدرَّْب  •
 لتتثبََّت وتُتقَن وتبين. 

 
حمفوظاتَِّك لئال تنساها،   اي بين، كما حتافُظ على دينارَِّك لئال يضيَع منك، فتدارسْ  •

 فإهنا قاعدٌة متينٌة للعلم.
 

 اي بين، يف نشأتَِّك ال تقرأ إال للطيبني املوَثقِّ بدينهم وأمانتهم.  •
 

اي بين، كوكبٌة من أعالمِّ الفقهِّ والدعوةِّ يف كليِّ عصر  تُنرُي الدرَب للعاملني، وُتصلُح من  •
 تبهم.شأنِّ املسلمني، فكْن قريًبا من أقالمهم، سعيًدا بك

 
لعقل، وإدراًكا أفضل، وإحاطًة أمشَل مبا اي بين، درجٌة أعَلى يف العلم، تعين ترقيًة يف ا •

 جيري يف احلياة. 
 

اي بين، ليكْن أوُل أصدقائَك يف رحالتَِّك القلم، فإنَك إذا كتبَت يف حينهِّ صَدقَك إذا   •
 كربت، أكثَر من كليِّ صديق  تثُق به. 

 
أعلى لُه معَك دائًما، واجعلُه ومسًا على صدرَِّك يف اي بين، كْن صديًقا للقلم، امح •

 جيوبك، فإنه رمٌز للعلمِّ والعلماء.
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اي بين، ليكْن قلٌم عن ُيينك، وكتاٌب على يسارك، تقرأ، وتكتب، تبحُث وتقييُِّد ما  •
 هو مفيد، لتتعلَّم، مث تعليَِّم وتفيد.

 
 تَبسَطهما يف خري.  اي بين، قلٌم يف يدك، خرٌي من دراهَم مألْت يديك، إال أن •

 
اُه حىت   اي بين، إذا رغبَت يف كتاب   • مفيد  ومل تقدْر على شرائه، فال تبتعْد عن محِّ

 تقتنيه، فللصربِّ عاقبٌة حسنة، وللرجالِّ عزائم.
 

اي بين، ساعٌة مع كتاب، كساعة  مع معليِّم، وكساعة  مع جمريِّب، وكساعات  مع صديق   •
 ويفي.

 
صديًقا أنيًسا  يدَِّك فال تبحْث عن صديق، فقد جالسَت اي بين، إذا أخذَت كتااًب ب •

 وديًعا وكَفى.
 

اي بين، إذا نظرَت يف الكتابِّ فاغرْق يف حبره، وال تنظْر حواليك، فأهنارُه جارية،   •
 وأزهارُه فائحة، وبساتينُه ممدودة.

 
تكلَّْف اي بين، إذا قرأَت وختيَّلَت بني السطورِّ أشياَء أخرى غرَي معاين الكلمات، فال ت •

 تفيدك.قراءًة كهذه، فإهنا ال 
 

 اي بين، إذا استعرَت كتااًب فانظْر يف رديِّهِّ إىل كالمِّ الفقهاءِّ ال إىل كالمِّ األدابء.  •
 

اي بين، إذا نسيَت كتابَك عند صديقك، وقلمَك عند جارك، وأوراقَك يف مطبخك،  •
 فاعلْم أنك لسَت حريًصا على العلم.
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 اجلهُل من الشبياك!من الباب، دخَل عليَك  اي بين، إذا رميَت الكتابَ  •
 

اي بين، إذا أضفَت كتااًب إىل مكتبتِّك، فهو كَلبِّنة  تضُعها يف حائط، فلتكْن سليمًة   •
 حىت يكوَن البناُء صحيًحا. 

 
اي بين، إذا اشرتيَت مكتبًة فاشرتِّ مكتبَة عامل، فإنك جتُد فيها علًما غزيرًا، وكتًبا منتقاًة   •

 وأوراقًا وفوائَد على طررِّ الكتب. تِّ علماَء ودعاة، بعناية، وإهداءا
 

ا عابًدا صادقًا فالزمه، فإنه يكوُن ثقًة يف علمه، خملًصا يف دينه،   •
ً
اي بين، إذا عرفَت عامل

 صادقًا يف نصحه. 
 

اي بين، فرٌق بني أن تصحَب العاملَ يوًما أو أسبوًعا، وبني أن تصحبه سنًة أو سنوات،  •
 لوقتني.جمِّ اإلفادةِّ يف اولك أن تقارَن بني ح

 
اي بين، إذا اختلفتِّ اآلراُء يف موضوع  ال علَم لَك به فال تدخْل فيه، وإذا كان مهماا   •

 فاسأْل أهَل الذكر.
 

اي بين، التسرُُّع يف اإلجابةِّ يليهِّ الندم، إال أن تكوَن سريَع البديهة، وهي نعمٌة ال  •
 يؤاتها كلُّ أحد، حىت الكثرُي من العلماء.

 
ظننَت أنَك استكملَت علمَك فقد جهلت، فإن العلَم حبٌر ال قاَع له،  اي بين، إذا  •

 وعندما تسمُع أجوبَة العلماءِّ على أسئلة  عويصة  فستعرُف قدَر علمك!
 

×××     ×××     ××× 
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اي بين، إذا ذهبَت بعيًدا فإنك مل تبتعْد عن هللا، إنه أقرُب إليَك من الشراينِّ الذي   •
 َرى نَفسك.قَِّك وعند جمجيري يف عن

 
دَت  • اي بين، ليكنِّ البحُث عن احلقيقةِّ من أهدافَِّك املستمرةِّ يف احلياة، فإنَك إذا حِّ

 عنها اعوججت، ومشيَت مكباا على وجهك.
 

اي بين، ال يكفي أن تعرَف طريَق احلق، بل ينبغي أن تسُلَكه، وخُتلَِّص فيه نيَّتَك هلل  •
 وحده.

 
احلقيقةِّ ال يكفي، ال بدَّ من الدخولِّ يف دائرهتا نفسها،   حوَل اي بين، الدوراُن وحَدهُ  •

 واالعرتافِّ هبا كما هي ونشرها.
 

 اي بين، كلما اقرتبَت من الفطرةِّ كانت نفُسَك أطيب، ومعاشرُتَك أمجل. •
 

اي بين، إذا نظرَت حولَك ومل جتْد أحًدا، فاعلْم أن هللا انظٌر إليك، عاملٌ مبا حتديُِّث به   •
 عازٌم عليه، فلسَت وحدك. مبا أنتنفسك، و 

 
اي بين، اإلخالُص يف العملِّ أوُل عالماتِّ التقوى، على أن يكوَن هذا العمُل موافًقا  •

 ملا شرَعُه هللا تعاىل. 
 

اي بين، إذا جمَّدَت ربََّك فقد عَبدَته، وكذلك إذا دعوَته، فإن الدعاَء ذلٌّ واستكانٌة بني  •
 يديه، وطلٌب منه يف عبودية.

 
بين، إذا بذرَت فلتكْن متوكيِّاًل، حمافظًا، شاكرًا، حىت ال ختسَر احملصول، أو البذَر   اي •

 واحملصوَل مًعا!
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ال تقطْع رجاءَك من هللا أبًدا، ولكنَك حتتاُج إىل انتظار  وصرب، وُحسنِّ ظني،  اي بين،  •

 .وقلب  حيي 
 

وأتكَّْد من أهنا مل ُتسَتخَدْم  هللا(، اي بين، ال تستظلَّ براية  ال يكوُن شعارُها )ال إله إال  •
 خلدعة  أو دعاية. 

 
 اي بين، اخرْت من احلياةِّ ما له ارتباٌط ابآلخرة، ليفيدَك يف هذه وهذه. •

 
اي بين، إذا ماَت أحُد أصدقائك، فهو تذكرٌي لكليِّ شابي  أبن املوَت ال يقتصُر على  •

 أعمارِّ فئة  معيَّنة  من الناس. 
 

كاملًة بعملَِّك بعَد أن تقضَي كامَل عمرك، وتكوُن بذلك   ستتسلَُّم فاتورةً اي بين،  •
 جاهزًا للحساب، ومثااًب أو معاقـًَبا، فرًِّحا أو حزيًنا. 

 
×××     ×××     ××× 

 
اي بين، إذا جاَء وقُت الصالةِّ فال تفكيِّْر يف غريها، وهتيَّْأ هلا كما ينبغي، فإهنا فرٌض   •

 أكيٌد عليك.

 
 فال مُتسي آمثًا، وال تُفطْر على حرام.بين، إذا غدوَت صائًما،  اي  •

 
اي بين، استشْر من هو أعلُم منَك يف أمورَِّك املهمَّة، حىت كدُت أن أقوَل ارفْع صوتَك   •

 ! تسمَع صداُه إذا مل جتْد من تستشريهل
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×××     ×××     ××× 
 

 اي بين، ال تسافْر إال مضطراا، أو لداع  مقبول. •
 

 ين منها سوى التعب.بين، رحلٌة بال هدف، ال جتاي  •
 

اي بين، إذا توجَّهَت إىل بالدِّ الغربةِّ فسافْر جبسدَِّك ودْع قطعًة من قلبَِّك عند والديك،  •
 فإهنما ال يكفيانِّ عن ذكراَك والدعاءِّ لك.

 
 وأشرفها. اي بين، إذا جتوَّلَت يف البالدِّ فاعرْف مواطَن اخلريِّ فيها، فإهنا أفضلها  •

 
 عملَك فعْد بسرعة، فالسفُر حالٌة اضطراريٌة عارضة،  اي بين، إذا سافرَت وقضيتَ  •

 واألصُل املقيُل والوطن.
 

اي بين، إذا طاَل عهدَك ابلغربةِّ واندجمَت يف اجملتمعِّ اجلديد، فجديِّْد عهدَك بدينك،  •
 وال تتخلَّ عن آدابه، وإن بدوَت كالغريبِّ هناك.

 
     ×××     ×××××× 

 
نفسي، فهل لَك قلٌب مثُل قلب، ترمحين فتسمُع  اي بين، نصحُتَك حىت أشفقُت على •

 مين، وتقبُل مين فرتحيين؟
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 اي ابن أخي 
 

اي ابَن أخي، استمْع إىل القرآنِّ بدَل األغاين، وتلقَّْف كالَم احلكماءِّ بدَل املوسيَقى،  •
 شيطااًن. فإذا داومَت على هذ نشأَت صاحلًا، وأرغمَت 

 
الشر، فكأمنا استوى عندَك الليُل والنهار،  اي ابن أخي، إذا استوى عندَك اخلرُي و  •

 والسواُد والبياض، والرؤيُة والعَمى، فال خرَي فيَك عندئذ.
 

اي ابَن أخي، إذا أبعدَت شبهَة جرم  من حولك، فستبَقى رائحتُه يف نفسك، حىت   •
 تتوَب منه. 

 

 اي بنت 
 

 عفَّة، والوفاء، واحلنان. صفاٌت يف املرأةِّ الطيبةِّ ال خَتلنيَّ منها: احلياء، والاي بنيت،  •
 

اي بنيت، اقرئي كتاَب ربيِّكِّ أو استمعي إليه وأنتِّ تعملني، وإذا زاَد شغُلكِّ فعودي إليه   •
 بعد حني  برغبة  وشوق. 

 
املؤمن، وأرجاها عند اي بنيت، التزمي جانَب التقوى يف شأنكِّ كليِّه، فإهنا خرُي صفاتِّ  •

 ربيِّك.
 

ى به الفتاُة من أدب  وُخلق، فتزيَّين به كما تتزيَّنني اي بنيت، احلياُء أمجُل ما تتحلَّ  •
 ابلتقوى. 
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اي بنيت، أنتِّ يف سرت  وعافية  ما دمتِّ مطيعًة لربيِّك، واطلب دواَم العافيةِّ ورجاَء القبولِّ  •
 يف صالتكِّ ودعائك. 

 
 أقرَب إليكِّ من ربيِّك، فانظري ماذا تقولني، وماذا تفعلني.اي بنيت، لن جتدي  •

 
ه، فال تبوحي هلما إال خبري، وال تُريهما من  ُه وشرَّ كالُمكِّ يكتبُه املَلكان، خريَ اي بنيت،   •

 نفسكِّ إال ما يرفُع درجاتكِّ عن ربيِّك.
 

فإنه يناديك، اي بنيت، الصغرُي أمانٌة بني يديك، ال يعرُف من الدنيا سواك، فإذا بكى  •
 فال هتمليه، ولوال حاجٌة له ملا عذََّب نفَسُه ابلبكاء. 

 
بنيت، صربُكِّ على بعضِّ أخالقِّ زوجكِّ أفضُل من طالق  حُييُلكِّ إىل كتلةِّ غمي، وإىل  اي •

 أمل  وُحرقة  وعذاب  لُبعدكِّ عن أوالدك.
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