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 مقدمة 

 
احلمد هلل الذي أكرم وأنعم، وهدى وسدَّد، ووفَّق وأحسن. وصلَّى هللا وسلََّم وابرك على النبيِّ  

، وعلى آله وصحبه أمجع. وبعد.  األمييِّ الذي علَّم وبَّيَّ
هذا الكتاب ألَف قوٍل آخر، بعد ستة آالف سبقت، وهي مثلها من فكٍر فقد مجعُت يف  

متنوعة  موضوعاٍت  إىل  فيها  تطرقُت  وارد،  نظٍر  أو  خافٍق  وقلٍب  ابرق،  خاطٍر  أو  عميٍق 
بكلماٍت موجزٍة وأسلوٍب انمق، وخطٍي دقيٍق وأدٍب ماتع، ولساٍن مهذٍَّب وعرٍض واضح، فيها  

، ومنه امل والعادات والعالقات، اآلداب واألخالق،    ادخُل واملنشط، وفيهتعظيم أمر هللا أوالا
والتفكري والتخطيط، والكتاب واملكتبة،  واإلرشاد والتوجيه، واإلدارة والقيادة، والعلم والرتبية،  

، والعقلِّ   واإلصالح والتقومي، واحلبُّ والكره، وبيان احلقيِّ والباطل، واخلريِّ  واهلوى، وأمرِّ    والشري
 الظلم والظلمة، والعمل والوظيفة، ونصائح ووصااي... 

أدعو هللا تعاىل أن ينفَع به، وجيعله يف مضمار الدعوة واإلصالح، والرتقية والتوجيه، والثقافة  
 اإلسالمية اأُلسرية والشبابية واالجتماعية خاصة.. 
 واحلمد له على إنعامه، والشكر له على إحسانه. 

 
 يوسفحممد خري 

 إستانبول
 هـ  1441ذو القعدة 
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 الواحد هللا 
 

ــم إ  أَ  • ب، اللهـ ــَ ــذي ال يُ لـ ــويُّ الـ ــه، القـ ــيُم يف ملكوتـ ــد، العظـ ــُد األحـ ــَا الواحـ ــهُد أنـ شـ
ــيُم  اجلليــــُل يف أِائــــهِّ وصــــفاته، العــــادُل يف حكمــــه، الــــرااُق لعبــــاده، الــــرحيُم  ــــم، احللــ

 عليهم، احملسُن إليهم.
 

البارُِّئ الذي    ثاٍل سابق.مالذي أوجَد األشياَء وأبدَعها مِّن غريِّ    ،اخلالقسبحاَن ربيِّنا   •
العَدم. من  الوجودِّ  إىل  وأبرَاها  األشياَء  املخلوقاتِّ امل  قدََّر  صورَة  أوجَد  الذي  صويُِّر 

ا كما أراد    .وكيفيَّاِتِّ
 

اإلحســان، ٌّـــبف للعفـــو،  هللا ربُّنــا جليـــُل الصــفات، عظـــيُم املـــنن، كثــرُي العطـــااي، مجيـــلُ  •
 يقبُل توبَة عباده، وجيزيهم على شكرهم، نرجو برَّه، وننتظُر رمحته.

 
هللا ربُّنا، خالُقنا ورااقُنا، واهُب النيِّعم، يعزُّ من يشاءُ ويذلُّ من يشاء، نعبدُه وال نشرُك  •

رِّينَ َوإِّن َّلَّْ تـَْ فِّْر لََنا به شيئاا، ونرجو رمحَتُه وغفرانه: }   {. َوتـَْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ مَِّن اخْلَاسِّ
 

 اإلبداع 
 

 اإلبداُع يف األمرِّ احلسنِّ حسن، ويف األمرِّ السييِّئِّ سييِّئ. •
 

 اإلبداُع يف الشكلِّ يلزمُه إبداٌع يف املضمون، وإال كان فارغاا.  •
 

والنـاجحون مـن كـليِّ احلديُد قويي، ولكن إذا َّل ُيسـتعمْل فمـا فائدتـهه وهكـذا املبـدعون  •
ــارهم  ــائهم وأفكـ ــن ذكـ ــتَفْد مـ ــدِتم إذا َّل ُيسـ ــا فائـ ــاِتم، مـ ــليِّ اصصـ ــع، وبكـ ــاتِّ اعتمـ فئـ

 وجتار مه
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بُة لنفسيتَِّا هي اليت تدفُعَا إىل اإلبداع، ألنا تتجـاوُب معهـا، البيئُة الصاحلُة واملناسِّ  •

 وتراتُح نفُسَا فيها. 
 

بيئُتَا تساعُدَك على اإلبداعِّ أكثَر من بيئٍة غريبة؛ ألنا تعرُف خصائصها وجماالتِّ  •
َّل فيها  العملِّ   ملواهبَِّا  وتشجيعاا  احرتاماا  جتْد  َّل  إذا  ولكْن  أكثر،  تقبلِّها  وصورِّ 

 يستفيدوا منا.
 

 األخطاء
 

هنٍج   • على  يسرُي  أو  منكر،  ألمٍر  يسعى  عندما  عبثاا،  تعبُه  يكوُن  من  خطأ يف هناك 
 طلبِّ أمٍر صحيح.

 

إذا اكتشــفَت خطــأَك فــأقلْع عنــه فــوراا، واعتــذْر منــه أمــاَم اآلخــرين إذا كــان اخلطــأُ جــرى  •
 عندهم أو خيصُّهم. واعلْم أهنم سيحرتمونَا أكثر، ويثقون بَا أكثر.

 
 اإلخالص

 
 اإلخالُص مطلوٌب يف كليِّ أمٍر شرعيي. وكْن خملصاا يف كليِّ أعمالا.  •

 
لُه علـى قوميتــهِّ وعشـريتهِّ وحزبـهِّ ومصـاحلهِّ اخلاصـة، ومـن َّل يكــْن   • الـذي يعتـزُّ بدينـهِّ يفضـيِّ

 .ُه وإخالَصُه يف دينهكذلا فلرياجْع إميانَ 
 

 من سلَّمَا قفَل اإلخالص، فسليِّمُه مفتاَح احملبة. •
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 تدوُم احملبُة بدوامِّ اإلخالص. •
 

 واآلداب األخالق 
 

تكوُن أخالقُه م روسةا فيه، فيتعامُل مع الناسِّ  ا، يعين أهنا  صاحُب اخلُلقِّ األصيلِّ   •
 حاضرة، وعلى اخلط. أما الذي يتشبَّه، فإنه يقُف مرة، ويقُع مريات!

 
ــدابروا، وإنَّ  • ــُل النـــــاسِّ علـــــى أدٍب وأخـــــالق،  اســـــدوا وتباغضـــــوا وتـــ إذا َّل يكـــــْن تعامـــ

 طعام، لو علموا.قلُّ عن حاجتهم إىل املاءِّ والتحاجَتهم إىل األخالقِّ ال 
 

 ال يعــين التعــايل. معــايل األخــالقِّ يعــين التواضــَع والتفــاهم، واالحــرتاَم والتعــاون، يلاملعــا •
 ابألسلوبِّ املناسب، والكالمِّ املالئم، واملقامِّ الالئق.

 
لــيا العجــُب مــن كــافٍر ال يتخلــَُّق ةخــالٍق عاليــة، ولكــنَّ العجــَب مــن مســلٍم يتخلــَّى  •

 فضَلها وملَا نفَعها.عنها وقد علَم 
 

 ي بفضــائلِّ األمـور، والتحلـي  عـن سفاســفِّ  الــنفا، والبعـدِّ  رايضـةِّ آداٌب يلزُمهـا املسـلم، ب •
 .الفضل املشايخ من أهلِّ  مذمومها، وصحبةِّ  ومعاليها، ونبذِّ  األخالقِّ 

 
ابــذلِّ الرضــا مــن وجهــا، ومجيــَل األخـــالقِّ مــن نفســا، حــ  تكــوَن ٌّبــوابا عنـــد هللا  •

 دخولِّ اجلنة.رضا الناس، و وعند عباده، فإن ٌّاسَن األخالقِّ من أسبابِّ 
 

ــق، واالبتســــامةِّ احملببــــة،  • ــةِّ الطيبــــة، والســــلوكِّ اللطيــــف، واملنطــــقِّ الســــهل، والرفــ ابلكلمــ
ُد أمامـــَا طريـــَق العبـــور، وأنـــت واحملـــاورةِّ القصـــرية، والصـــرِّ علـــى تصـــرف ــيِّ اٍت انشـــزة، ِّهـ

 آمن.
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ُق  • تبــدو أخــالُق الرجــالِّ مـــن خــاللِّ خمــالطتهم النــاس، أو عنـــدما يتولــَّون مناصــَب تتعلـــَّ

 حبقوقهم. ومِّن دونِّ ذلا ال يُعَرفون.
 

ى معدنــُه طيبــاا ولــو ذبــَل مجالــُه وجتعــَُّد وجهــه، وقــد يــزداُد  • صــاحُب األخــالقِّ العاليــةِّ يبقــَ
 .مجاُل األدبِّ واخلُلق ا. فاجلماُل مجاُل النفا.طيبا 

 
 من حسَن ذكرُه فمِّن ُحسنِّ ُخلقه وإحسانهِّ إىل الناس. •

 
ى ابلعلــمِّ دوَن اخلُلــقِّ فقــد أغلــَق أبــواَب العلــمرفــُع صــاحَب ت األخــالقُ  •  احملبــةِّ ، ومــن اكتفــَ

 واالحرتامِّ إليه.
 

ابخلُلـقِّ العـايل، ابملـروءةِّ والنجـدةِّ والشـهامة، ليا كرُم الرجالِّ ابملالِّ وحده، فقد يكـوُن   •
 وتكوُن أكثَر نفعاا من املال.

 
ُُ يف وجـوههم، أفضُل األخـالقِّ يف املعاملـة: اإلحسـاُن إىل النـاس، ونصـحُ  • هم، والتبشـ

 والصُر على أذاهم.
 

امللهوف،   • املروءةِّ أن تساعَد احملتاج، وت يَث  تعتمَد على نفسا، ومن  من احلزمِّ أن 
 وجباتِّ دينَِّا أن تنصَف ح  عدوَّك.ومن م

 
طــوَ  ملــن الــََّق ةخــالقِّ الكــرام، فلــم يكــذب، وَّل ي تــبِّ النــاس، وَّل يســتهزئ  ــم، وَّل  •

 .يظلمهم. والبؤُس والشقاُء ملنتكاِّ الفطرة، والزائغِّ عن صراطِّ هللا املستقيم

 
 ***     ***     *** 
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ــْن صـــاحَب  • ــال، فكـ ــاة، وُخلـــٌق عـ صـــدق، وصـــديقاا ألهـــلِّ الصـــدق، وأابا الصـــدُق منجـ

 لصادقَّي، ومعليِّماا تعليُِّم الصدق.
 

ــالصـــدُق أ • ــه خـ ــادقاا فإنـ ُه صـ ــَ ــوال، فمـــن رأيتـ ــالِّ واألقـ ــا يقـــرتاننِّ ابألعمـ و اإلخـــالص. ويـ
 لُص لا، ومن رأيَتُه خملصاا كان صادقاا معا.خيُ 

 
تلتفْت إىل كالمِّ الناس، فلن  ، فال  تكلَّمَت فكنَت صادقااإذا اؤِّنت فكنَت أميناا، و  •

 ينقذَك منهم سوى االستمرارِّ يف صدقَِّا وأمانتا.
 

 ***     ***     *** 
 

كثــرٌي مــن اجلــرائمِّ اجلنســيةِّ وغريِّهــا مــن قلــةِّ احليــاءِّ أو عدمــه. وحبــَّذا لــو ُأحصــيْت فوائــُد  •
عة، فهـــو احليـــاءِّ وأييتـــُه يف حيـــاةِّ الفـــردِّ وعالقاتـــهِّ االجتماعيـــة، يف دراســـٍة جـــادٍَّة و  موســـَّ

 ُخلٌق عظيم، وفوائدُه مجَّة!
 

الذي يستحيي يرتدَُّد كثرياا أن يفعَل أمراا قبيحاا، والذي ال يستحيي ال يـرتدَُّد يف ذلـا،  •
!  فاحلياُء عصمة. وال يت ريَُّ وجهُه به، بل يكوُن عندُه أمراا عادايا

 
 واحلبيِّ واإلخالصِّ والتوافق.احلياُء يؤدي إىل العفاف، والعفاُف يؤدي إىل الطهرِّ  •

 
 ***     ***     *** 

 
املالطفُة هـي الرفـُق يف التعامـل، مـع احملبـةِّ والبشاشـةِّ واللـَّيِّ يف الكـالم، ومـع شـيٍء مـن  •

 املزاح.
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، فإن رفقاا ابلص ريِّ والكبري •  .كليهماقد تكوُن من   احلاجةَ ، وعوانا

 
الطريُق إىل القلوبِّ يكوُن ابلرفـق. فـارفْق واحلـْم لتحظـَى حبـبيِّ اآلخـرين.  وال تُ لـْ  يف  •

 قوٍل أو عمٍل ح  ال تنفيِّر. واعلْم أن العنَف يوليُِّد العنَف والكراهية. 
 
مراعــاُة الظــروفِّ مــن ِــةِّ احللمــاء، وتوصــيةِّ احلكمــاء. ومــن َّل يراعِّهــا فإنــه فــ ي، جمانــٌب  •

 الصواب.
 

   ***    ***     *** 
 

من كانت عادتُه الوفاء، َّل حيتْج إىل حلف. يصـدَُّق لصـدقه، ويوقـَُق بـه لثقتـه. ويقديِّمـُه  •
فالصـــدُق منجــــاة،  التجـــاُر علـــى غـــريه، فـــإذا وقـــَع يف أامـــٍة ســـاعدوه؛ لصـــدقهِّ ووفائـــه.

 والوفاُء من خريِّ األخالق.
 

منه، وإن كنَت أعَلى منصباا  من الوفاءِّ أن تص َي ملن علَّمَا و رتمه، ولو صرَت أعلمَ  •
 .منه

 
استقم، وال تـنَا فضـَل اآلخـرين عليـا، فإنـه وفـاء، والوفـاُء يُزهـُر سـعادةا وبركـة، ورضـا  •

 وهناءة.
 

من مسَح دمعتَا فقد واساك، وخفََّف عنَا احلزَن واألَّل، فال تنَا وقفَتُه معا، فقـد  •
 أحسَن إليَا ولو َّل يُعطَِّا شيئاا. 

 



10 
 

ُه لــه، فإنــه مـن ُخلــقِّ الوفــاء. ومـن نســَي مثــَل مـن أااَح عنــا  • يـاا فقــديِّْر موقفــه، وال تَنسـَ
 هذا نسَي كثرياا من نعمِّ هللا.

 
 يتجدَُّد احلبُّ بتجددِّ العهدِّ على الوفاء. •

 
 ***     ***     *** 

 
ــيندم، فقـــد اســـتعجَل الطـــريان، وســـوف يصـــطدُم  • ُه سـ ــائُر الصـــ رُي الـــذي تـــرَك عشـــَّ الطـ

 تودي حبياته، وما كان أمامُه سوى صرِّ أايم.بعقباٍت قد 
 

 ***     ***     *** 
 

لرمحــٍة يف القلــبِّ تــَرحُم أيهــا العبــد، فــإذا َّل جيعلهــا هللا يف قلبــَِّا كــان قاســياا كالصــخر،  •
 وما كنَت َترحم، وال تُرَحم.

 
، فـريحُم الصـ رَي والكبـري،  • ويسـاعُد كـلَّ ٌّتـاج، القلُب املليُء ابلرمحةِّ يفيُض رأفةا وحنـاانا

 ما قدَر عليه.
 

الرقــُة يف القلــبِّ ُخلــٌق رفيــع، يــدلُّ علــى اقــٍر ةحــوالِّ النــاس، ورمحــٍة  ــم، ومســاعدِتم  •
 .ابأَلوىل بقدرِّ اإلمكان، وعدمِّ إيذائهم

 
 ارحْم لرُتَحم، وإذا َّل َترَحْم فال تقْل َّلَ َّل أُرَحم. •

 
 تُرمَحوا.ابلرمحةِّ تَنزُل الرمَحات، فارمَحوا  •
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ال يعفــو عــن املســيءِّ إال صــاحُب ُخلــق، ومــن عفــا ملصــلحٍة فــال ةس، علــى أن يكــوَن  •
.  عدالا

 
لمـــه، وســـعةِّ صـــدره، وبعـــدهِّ عـــن ااملســـاٌُّة علـــى اخلطـــأ تـــدلُّ علـــى فضـــلِّ صـــاحبه • ، وحِّ

ُِّ بسالٍم مع اآلخرين.  احلقدِّ والض ينة، وحبيِّهِّ يف العي
 

من هدََّد بعقوبٍة وَّل يعاقب، فإنه ُيشكر، وال يقاُل إنه جنَب أو َّل يفِّ بوعده، فإن   •
 العفَو من شيمِّ الكرام. 

 
 ***     ***     *** 

 
ُه حيــثُّ  • علــى البــذلِّ  اجلــوُد مــن شــيمِّ األجــواد، والبخــُل لــيا مــن شــيمِّ املســلم، فــإن دينــَ

 والعطاء.
 

املســلم، فهــو إيثــاٌر منــَا أو عفــو، وكاليــا ُخلقــانِّ إذا تناالــَت عــن حــقٍي لــَا ألخيــَا  •
 عليهما قواابا كبرياا. عاليان، حُيَمُد صاحُبهما ويثابُ 

 
، وأدانُه قيمــة، فــإن اجلــواَد جيــوُد  • ، وكســبَت طيبــاا، فــال تنفــْق أقلــَُّه شــأانا إذا ورقــَت حــالالا

 من أحسنِّ ماله، والنفُا الطيبُة ال تنفُق إال طيباا.
 

تــدري موقعهــا  ــن ال  إنــا تنــدْم علــى صــنيعةِّ معــروٍف ولــو كانــت يف غــريِّ ٌّليِّهــا، فال  •
ها علـى تفكـريه. املهـمُّ أن تتـابَع مسـريتَا اخلرييـة، ونيتـَا احلسـنَة يف يدهِّ ونتيجتَ   وقعتْ 

 يف ذلا.
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َا ليـومِّ احلاجـة، فكـذلا خبـيِّْئ خـرياٍت لـَا ليـومِّ احلاجـة، فـإن  • كما ابـُئ بعـَض درايـِّ
يع اَل  إِّانَّ  ال يضيع، وهللا تعاىل يقول: }املعروفَ   {.َأْحَسَن َعَمالا  َمنْ  َأْجر ُنضِّ

 
 ***     ***     *** 

 
التواضُع من صفاتِّ الشخصـيةِّ السـويةِّ واحملبوبـة، ومـن معـايل األخـالقِّ الكرميـة. وكلمـا   •

 أكثر.كان املرُء وجيهاا عايَل املنصب، وجتمََّل  ذا اخلُلق، ظهَر ُحسنُه عليه 
 

 شعوراا حباجةِّ املظلومَّي. همأكارُم الناسِّ وأكثرهم ٌّبَّةا أقرُ م إىل العامَّة، وأكثر  •
 

 من تواضَع للناسِّ فقد احرتمهم، ومن تكرََّ عليهم فقد احتقرهم. •
 

 ***     ***     *** 
 
ا، فــإذا ُوجــَد  • ى مــا داَم احلســُد بعيــدا أفســَد ودَّيــا، وأحاهَلمــا إىل بــَّي صــديقَّي الــودُّ يبقــَ

 ندَّينِّ مب َضَّي.
 

 هل تعلُم أنَا تبدو مجيالا عندما تبتسم، وتبدو قبيحاا عندما ت ضبه •
 

•  . عنــدما تكــوُن غاضــباا، ال تســتطيُع أن تقــوَل شــيئاا حســناا، وال أن تكتــَب شــيئاا مجــيالا
 وكفى به قبحاا.

 
إذا غضَب الرجُل على أخيه، ِّثََّل الشيطاُن بَّي عينيه، وأراُه خريطةا فيها كلُّ مساوئه،   •

 وحجَب عنه كلَّ حسناته، وَّل يُظهِّْر له حسنةا واحدة! 
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من احلكمةِّ أن ِتدأَ إذا غضَب صاحُبا، فال ضُب كالنـار، ومجـُع النـارِّ إىل النـارِّ يزيـُد  •
 ال يطفئه.من مساحةِّ احلريقِّ و 

 
ا، إال إذا عـزَل  •

ا
ا علـى انر. ولـن خيـرَج سـامل من دخَل يف حومةِّ غضب، فكأمنا ألَقى قشـا

 نفَسُه واعتذر. وال يعودنَّ إىل ذلا.
 

إذا اثَر الركــاُن يتوقــُف دوُر الربيــع، عنــدما يقضــي علــى كــليِّ أخضــر. وهكــذا ال ضــب،  •
 إذا اشتدَّ قَضى على كليِّ أمل!

 
ــاىل: }إىل ال اضــــب،  • ُه تعــ ــَ ــْع قولــ ــزاج، اِــ ــي ِّ الكــــالم، وعصــــبيِّ املــ اسِّ وغلــ ــَّ وا لِّلنــ ــُ َوُقولــ

ناا ا، فــإن آاثَرُه ُحســْ َا الفــ يِّ أحــدا ا، أو اســكْت وال جتــرْح بكالمــِّ {، فقــْل قــوالا لييِّنــاا طيبــا
 سيئة.

 
ال تشاوْر حقوداا، فإنا ال تدري حجَم الض ائنِّ اليت حيمُلها يف نفسهِّ ح  ايَت علـى  •

 عقله!
 

أن تقــوَم  مــن أدبِّ احلــديثِّ أالي تثــرَي ل طــاا إذا كــان هنــاك مــن يتحــدَُّ  يف اعلــا، وال •
   َتصرُف  ا عنه.حبركاتٍ 

 
ا يف قولــهِّ  • مــن ظــنَّ ةخيــهِّ ســوءاا دوَن دليــل، فلــم يــَر، وَّل يســمْع مــن ققــة، فليفكــْر جيــدا

 {.لظَّنِّي بـَْعَض ا إِّنَّ  الظَّنِّي  اْجَتنُِّبوا َكثِّرياا مِّينَ تعاىَل: }
 

صــلح! ومــن يَ مــن الُعجــبِّ أن تصــرَّ علــى ُحســنِّ صــنيعَِّا ولــو قــاَل أهــُل اخلــرةِّ إنــه ال  •
 الكِّْرِّ أالي ترجَع عن خطئَا ولو قاَل أهُل العلمِّ إنه خطأ!
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، وعظــََّم  • ُه حــرابا مــن كــرََّ مــن شــأنِّ لعبــٍة حــ  ســوَّاها جــداا، وهــوََّل مــن أمــٍر حــ  جعلــَ
، فقد ادََّعى ما َّل يكن، وابلَغ ح  دخَل ابَب الكذب.حجراا ح    سوَّاُه جبالا

 
 . صَدق إذا جرَّبوا على أحدهم كذابت، َّل يصديِّقوُه ولو  •

 
 األخوَّة والصداقة

 
بينهم   • املؤمنَّي واحدة، وقد عقَد هللا  نفوَس  فإن  نفسه،  أهاَن  فقد  أهاَن مسلماا  من 

ُنوَن إِّْخَوةٌ يف كتابهِّ العزيز، فقال: } األخوَّةِّ حبَل  َا اْلُمْؤمِّ  {. إِّمنَّ
 

، ةاملسلُم امللتزُم بدينهِّ أ يف منفتٌح على اآلخرين، ولـيا قوميـاا عنصـرايا أو متعصـباا لقبيلـ •
ويندمُج مع إخوانهِّ من القومياتِّ األخرى وكأنـُه واحـٌد مـنهم؛ ألهنـم مسـلمون ال ألهنـم 

 قوميون.
 

مــا عــرَف األخــوََّة والوفــاَء مــن َّل يبــالِّ ةخيــهِّ املســلم، ولــو َّل يعرفــه، فلــم يســأْل عنــه، وَّل  •
 يتأَّْل ألمله، وَّل يساعدُه وهو قادٌر على ذلا.  

 
 مع مسلمَّي من قوميـاٍت أخـرى غـريِّ قوميتـه، أو تعمـَد من َّل يشعْر ابألخوَّةِّ اإلسالميةِّ  •

 البحَث عن مثالبهم ألهنم من غريِّ موطنهِّ أو عشريته، فإن إميانَُه انقص.
 

اإلميان،   • أهلِّ  إخوانَِّا من  الباطل، سهالا على  أهلِّ  املنال، عصياا على  كْن صعَب 
 رحيماا معهم، لطيفاا يف معاشرِتم.

 
 .األيسرعلى نصفَِّا    مينُ نصُفَا األ اعتَدىإذا تعدَّيَت على أخيَا املسلم، فكأمنا  •
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ا ألخيــَا املســلمِّ مــا دمــَت قــادراا عليــه وهــو لــيا بقــادر. وال تســتقلْل  • ال تســتكثْر طلبــا
 اعتداءا منَا على أخيَا املسلمِّ ولو إشارة.

 
 ***     ***     *** 

 
وإنــه لُيشــتاُق إلــيهم بعــد وداعهــم! واحليــاُة ال تســاوي األصــدقاُء الطيبــون ال ميــلُّ مــنهم،  •

 شيئاا بدونِّ إخوٍة يف هللا، هم كنُز الدينِّ والدنيا واآلخرة.
 

احلياُة مع الطيبَّي طيبة، فإن التعامَل معهم فيه استقامة، وكالمهم فيه ٌّبـٌة ونقـاء، ويف  •
 هُر منهم يف أمان.جملسهم أخالٌق وأدب، والظَّ 

 
يلتقي   • الطيبَّي عندما  من  اجعلنا  اللهم  لقائهما.  من  العطُر  يفوُح  ابلطيب،  الطيُب 

 املبارَكَّي، أينما كنا وأينما حَللنا.
 

تصُل النجوُم تتألألُ ولو كانت بعيدة. إهنا اينٌة ومجاٌل وضياء. وكذلا النفوُس الطيبة،  •
 تحبُّها ولو َّل ترها.إليَا أخبارُها ف

 
 ٌّة، واالحرتام، تدوُم املودَّة. ابإلخالص، والكالمِّ الطيب، واملسا •

 
ال انْا ب ريِّ صاحٍب ينفعا، أو تعرُف أنا تنفعه، فإنه إذا انتفَع نفَع غـريَه، وتـؤَجُر  •

 .أنت معه
 

ابلكتاب، و ريُا القلم، ملا    لوال األُنُا ابلعلم، والتعلُل مبسائلهِّ ونكاته، ولوال التدقرُ  •
 ُ ميَِّل فراُق األحباب، إنه كقتٍل من غريِّ إراقةِّ دم، لكنُه أشدُّ وآَّل.
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ا يف السـماء، وإن كـان القـَدُم  • إذا رحَل احملبون، رحَل وراءهم القلب، وبقـَي النظـُر معلَّقـا
 على األرض.

 
، وأصـعُب  • ألخيـارِّ الصـادقَّي مـنهم، معرفـُة ا مـا فيـهاكتساُب األصـدقاءِّ لـيا فنـاا سـهالا

 مث بقاؤهم على العهد، على الرغمِّ من اختالفِّ الظروفِّ وامتدادِّ الزمان.
 

له، فإنا بذلا ستعرُف ميوَلُه العلمية،  فِّ الذي يفضيِّ اعرْف صديقَا مبا يقرأ، وابملؤليِّ  •
 وتركيبَتُه الثقافية، ونوَع أصدقائهِّ املفضَّلَّي لديه! 

 
تنبيَِّه صديقَا إىل خطئه، ولكْن ةسلوٍب لطيف، فإذا َّل تنبهُه َّل تكْن  من الوفاءِّ أن   •

 صادقاا يف صداقتَِّا معه. 
 

• .  إذا استبعدَت األصدقاَء الطيبَّي، فإنا مقبٌل على شري
 

يقعون يف هذا   • الناُس  إليا. وما ااَل  مُنَي  تتأكَد  ا  ققتَا من صديٍق ح   تنزْع  ال 
 وغلبةِّ سوءِّ الظنيِّ عليهم. ،لقلةِّ فطنتهم ؛اخلطأ

 
 التفاهُم  كٌن بَّي العدويِّ والصديق، فكيف بَّي الصديقِّ والصديقه!  •

 
 من َّل يثْق بصديقهِّ فإنه َّل خيلْص له، ومن َّل خيلْص له َّل حيبَّه. •

 
لِّ املـايليِّ معهـم. وهـذه نعمـة، فلـوال ذلـا لبقـوا مـكثريون عرفـوا امالءهـم عـن طريـقِّ التعا •

 خمدوعَّي  م، وَّل يعرفوا خبيئتهم.
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ــهِّ  ـــذيراٍت  • ــيئة، فنبيِّهـــه، وأعطـ ــى عاداتـــهِّ السـ ــديقا، وبقـــَي علـ ــررْت أخطـــاُء صـ إذا تكـ
 أخرية.

 
إذا ركبَت سيارةا معطوبة، فكأمنا مشيَت على رجٍل جرحية. وإذا صادفَت رفقةا أنكاداا،   •

 مرَض قلُبا، وَعقَِّد لساُنا، وِّعََّر وجُها، وتعثَّرْت خطواُتا. 
 

صــاحب يســحبين، فــإذا اتبعتــُه كنــُت كرســٍن يف يــده، وإذا تركــُت هــواَي وحزمــُت رأيــي،  •
 أوقفته، وتدبرُت أمري.

 
 يماا َّل جينِّ منه سوى اجلفوةِّ وإنكارِّ املعروف.من صاحَب لئ •

 
ال تسكْب عرةا علـى صـديٍق غـدَر بـا، فـال يسـتحقُّ دمعـةا وال آهـةا مـن آهاتـا. ادُع  •

 له ابألوبة، أو دعه، وكأْن َّل يكن.
 

 اإلدارة والقيادة 
 

والسياســة إذا انتصــَر احلــقُّ انتشــَر األمــان، بشــرطِّ حســنِّ التــدبري، وهــو اإلدارة اجليــدة،  •
 احلكيمة.

 
 والبــاقي علــى مهــل. وال ِتــتمَّ ابلكماليــات. وبــدونِّ  .ركــْز علــى املهــم، الواجــب، النــافع •

 ذلا لن ينقطَع عنَا اهلمي!
 

انتهــاُا الفرصــةِّ أن تبــدأَ ماــااِّ مــا  بــُه قبــَل أن تفقــده، فقــد تبحــُث عــن غائــٍب وتعــوُد  •
 دوَن أن تعثَر على ما كنَت جتده. ال تفوتنََّا الفرص. 
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ال جتعْل مشكلةا ص ريةا عائقاا أماَم فكرٍة أو مشروٍع كبري، فإنه عند ذلا يدلُّ على  •
 صاحَب مشروٍع كبري.  عقٍل ص ري، وال يستحقُّ صاحبُه أن يكونَ 

 
إذا صعدَت ب ريِّ قدرتَِّا هبطَت بسرعة، ما َّل ُتسَند، وبذلا ال تكوُن قـدرُتَا منـا،  •

 وال عمُلَا لا. اعرْف هذا قبَل أن َتصعد.
 

هِّ وهو يهناك من يعزُل نفَسُه عن عمٍل ألنه ليا أهالا إلدارته، وآخُر يصرُّ على توليِّ  •
 ليا أهالا له! 

 
احلصيُف يعرُف كيف حُيكُِّم حركَة الباب: م  يُفَتُح وم  يُ َلق، ومن أييت ومن القائُد   •

خيــرج، ومــن يكــوُن احلــارُس ومــن يكــوُن اآلمــر، ومــن ي يــُب ومــن يكــوُن احلاضــر، وإىل 
ه  م  يبقى هكذا وم  ي ريَّ

 
 األدب
 

وغـريُه مبقــدار. يبلـُغ تعلـُق بعضــهم ابلشـعرِّ واألدبِّ حــ  َيضـعَف دينـُه. إمنــا يكـوُن هــذا  •
 فاألساُس هو الدين، وفيه تكوُن العزمية، ومنه أييت األجُر الكبري.

 
 إرشاد وتذكري 

 
أفلــَح مــن آمــَن واطمــأني، وعــرَف ســبيَل الفــواِّ واألمــانِّ فأصــلَح شــأنَُه واســتقام، وتعــاىَل  •

 على السفاسفِّ والص ائرِّ فعَلْت أخالقُه واراتَح ابله.
 
والسالُم على من رأى احلقَّ وبه اهتـَدى، وطـوَ  ملـن عظَـَّم أمـَر احلمُد هلل الذي هَدى،   •

 هللا وبه التزم، وجتنََّب احلراَم وابتعَد عن الشبهاتِّ وبقَي على العهدِّ وما ندم.
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 كونوا عباداا هلل صاحلَّي، ذاكرين له قانتَّي، يرفْع قدركم، ويذكركم فيمن عنده. •

 
 هُ إذا تذكَر نعمة، وأن يست فرَ سبحانُه  هُ أن حيمدَ هللا،   يف التذكر، ملن هداهُ   من احلكمةِّ  •

 .ذنباا إذا تذكرَ 
 
أهــُل اجلنــةِّ هــم أهــُل اخلــريِّ واإلميــان، واألخــالقِّ احلســنةِّ واألعمــالِّ الصــاحلة، وأهــُل النــارِّ  •

 هم الكافرون واملتكرون، وذوو األخالقِّ الذميمةِّ واألعمالِّ السيئة.
 
القــر، فهــو للنــوم، أو للمــوت. نســأُل هللا نــوراا يف قلوبنــا، حلــوُل الظــالمِّ يــذكيُِّر بظلمــةِّ  •

 ونوراا يف قبوران، ونوراا على الصراطِّ يقوُدان إىل اجلنة.
 
َا مـن خــري، ومـا يزيــُد مـن أجــرك، ويوصـُلَا إىل اجلنــة، وخـْذ مــا  • انظـْر مــا تقديِّمـُه لنفســِّ

 عدا ذلا مبقدار، وال تقرتْب من احلرام.
 
لَا   • ُيكتَب  اعمْل صاحلاا لن  ونبتاا طيباا،  فاارْع ورداا  املسلم،  أيها  ،  وقديِّْم انفعاا  البقاُء 

 ح  ال  صَد شوكاا، وهو احلساُب العسرُي يوَم القيامة.
 
اعتــْر حياتــَا قصــريةا أيهــا اإلنســان، فإنــَا ال تــدري مــ  ِّــوت، وإمنــا تتوقــُع املــوَت يف  •

 لناس، ح  ال ِّوَت ويف ذمَّتَِّا شيء.أييِّ وقت. فاعمْل صاحلاا، وال اكْل حقوَق ا
 
يَقضُ  • شباٌب  يعمَّرون.  ومرَضى  ميوتون،  يتنبَُّه  أصحياُء  م   يتأخرون.  وشيوٌخ  ون، 

 هاملسويِّفون ويتوبون، ويعَلمون أن األعماَر بيدِّ هللا الواحدِّ القهيار، وليا كما يقديِّرون
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واملوتَ  • املوتِّ  يف  متفكراا  وَّل  من كان  َيظلم،  َّل  شأنه،  ى  يف  وكان  الكالم،  من  يكثْر 
 ه، انصحاا هلم، ومشفقاا عليهم، رحيماا  م.ومذكيِّراا إخوانَ 

 
 ***     ***     *** 

 
لن َتسَلَم من عيٍب أو خطأ. فاستعْن ابهلل دائماا ح  تكمَل نقصاا فيا، واطلْب من  •

ريُ العوَن والتوفيق، فإنه } هللا   إِّنَُّه َكاَن  {، واست فرُه من ذنوبا، }نِّْعَم اْلَمْوىَل َونِّْعَم النَّصِّ
 {.َغفَّاراا

 
والفكـــر، فـــإذا تــــذكرَت الســـهُو يكـــوُن مـــن غفلـــٍة أو نســـيان، ويــــا مـــن آفـــاتِّ القلـــبِّ  •

 فأحسنِّ العمل، واضبْط نفسَا ما استطعت.
 

من اسَف علـى مـاٍل ضـيَّعُه وَّل يتأسـْف علـى عمـٍل صـاٍ، فاتـه، فإنـه مـن أهـلِّ الـدنيا،  •
 وإذا َّل يصلْح نفَسُه فسيندُم قريباا. 

 
ــيٌة لـــه، والـــذي منحـــَا الســـمَع  • الـــذي وهبـــَا البصـــَر ينب ـــي أالي تنظـــَر إىل مـــا فيـــه معصـ

 لربيِّه.  ي أالي تسمَع به ما ي ضبه؛ شكراا له على ما وهَبُه لا، ووفاءا من عبدٍ ينب
 

كما ال اكُل ما يضرُّك، وال تشـرُب مـا مُيرضـا، كـذلا ال تقـْل كلمـاٍت انبيـةا ُتكتـُب  •
 يف سجلا، وأفعاالا سيئةا ُ اَسُب عليها وتُعاَقُب يوَم القيامة.

 
ْب غضــــَب هللا  إذا كنــــَت تتجنــــُب كــــلَّ شــــيٍء  • يثــــرُي غضــــبا، أو يســــيُء إليــــا، فتجنــــَّ

 كذلا، وما يقريُِّبَا من النار.
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 االستقامة 
 

ـويِّ  • صفاُء القلـبِّ مـن اسـتقامةِّ الفكـر، وسـالمةِّ املـنهج، ونقـاءِّ الـنفا، ونظافـةِّ اليـد، ِو
 خلُلق، والصدقِّ يف املعاملة، واإلخالصِّ يف النصح.ا

 
ها، فإن املعوجََّة منها تؤخرك، وقد املستقيمَة منإذا تعددتِّ الطرُق إىل اهلدفِّ فاخرتِّ   •

 ترديا، وغريُها من األوصافِّ تش لا، وقد ال توصلا.
 

االستقامُة تعين السلَم واألمَن يف اعتمع، واالحنراُف يعين اجلرميـَة واخلـوف. فـال صـالَح  •
 أفراُدها.للمجتمعاتِّ إال إذا استقاَم 

 
راتِّ الــدنيا • ول ــوِّ  ،وسفاســفِّ األمــور ،احليــاُة املثاليــُة للمســلمِّ هــي عنــدما يرتفــَُّع عــن ٌّقــي

 حَيلُم ويَعفو.عندما الكالم، و 
 

 األسرار 
 

 كشفِّ العورةِّ يف الظاهر.  خطر، مثلُ  املستورةِّ كشُف األسرارِّ  •
 

أســراره. والنصــُف إذا عرفــَت مــدخَل وخمــرَج الشــخص، ومواعيــده، فقــد عرفــَت نصــَف  •
 اآلخُر بَّي عاداتهِّ وأعمالهِّ وأصدقائه.

 
 األسرة

 
هـــا علـــى تـــالوةِّ الكتــــاب،  • ى قواعـــَد اآلدابِّ واألخـــالقِّ يف أســـرته، ورابي طـــو  ملـــن أرســـَ

 من علٍم وأدٍب وحكمة. ،والتنويرِّ ابلسنَّة، والتعلقِّ مبا ينفع
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 واملساٌّة. إال ابلطيبِّ  يف األسرةِّ  وال راحةَ  ال تفاهمَ  •

 
 األبناُء الكباُر شرطُة البيت، فإذا وصَل األُب رفعوا له التحية، وصاروا مثَل غريهم. •

 
×××     ×××     ××× 

 
ا و  • ا يبثـيانِّ أحزاهَنمـا عليـَا إىل هللا، يـال حيمُل يََّا مثُل أبيَا وأميِّا، وقد تكوُن انئمـا

 أحوالا، ويتحاورانِّ يف شؤونَِّا وشجونا.و ويدعوانِّ لا، ويتشاورانِّ يف أعمالَِّا 
 

ها شيئاا   • أيها األبناء، كونوا مثَل الوالدين يف الفداءِّ والتضحية، فوالدتكم ال تدَّخُر لنفسِّ
 ته، فإذا ادَّخرها فألجلكم.يف مطبخها، ووالدكم ال يدَّخُر شيئاا من النقودِّ يف حافظ

 
و  • األُب  انزعَج  الطفُل  بكى  عليه  تغاإذا  األميِّ  قلُب  وهاَج  أو هرب،  جانباا  وانزاَح  اَظ 

 وحنَّ وركضْت إليه لتضمَّه. 
 

ابألبوَّةِّ احلانيةِّ تتحبَُّب إىل أوالدك، وابلرفقِّ واحلزمِّ تربيهم، وابلتوجيهِّ والتفاهمِّ واالحرتام  •
 احرتاَمهم وبرَّهم. اللتزامِّ جتلبُ تقنعهم، وابألخالقِّ وا

 
ْد جوَّهــــا مبشــــكالتَِّا يف اخلــــارج، حــــ  تنشــــرَح  • ابتســــْم يف أســــرتَِّا أيهــــا األب، وال تلبــــيِّ

 صدوُر األطفال، وتفرَح قلو م، ولئالي تتأاََّم نفوُسهم، وتت رَي أمزجتهم.
 

وآخــرين مــن أهلــه. إهنــم األُب خيــاُف علــى أوالدهِّ وبناتــهِّ أكثــَر  ــا خيــاُف علــى إخوتــهِّ  •
 مهجُة الفؤاد، وقطعٌة من الروح.
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أيهــا األب، اعــرْف هــواايتِّ ولــدَِّك ورغباتــهِّ حــ  جتاريــَُه وتشــجَعُه علــى مــا ينفــُع منهــا،  •
 وِتذيَِّب ما ال يليُق منها به، قبَل أن يتفاعَل معها ويصعَب عليه ترُكها.

 
ليسْت كلُّ تربيٍة تنفـُع أيهـا األب، ولكنهـا املالئمـُة لكـليِّ طبـٍع مـن طبـائعِّ األبنـاء، يعـين  •

 أن املضموَن الصحيَح تقدمُه هلم ةشكاٍل خمتلفة. 
 

ا  إذا انتهى دوُرَك يف احلياةِّ فأيـَة رايـٍة تسـلمها ألبنائـا، ليشـت لوا •  ـا، وتكـوَن هلـم نراسـا
 يف احلياةه

 
الثقُة بـَّي اآلابءِّ واألبنـاءِّ هـي الـيت تقـوُد إىل التفـاهمِّ واالحـرتامِّ بيـنهم. واألبنـاُء ال يثقـون  •

 إال ةٍب ملتزم، مسؤوٍل عن كالمهِّ ومواعيده.
 

 من تساهَل يف تربيةِّ أوالدهِّ وهم ص ار، لقَي منهم صداا وعنتاا وهم كبار. •
 

َ قلـوَ م، وينـزَع الضـ ينَة   أيها األب. • قبـَل أن تصـلَح بـَّي أوالدك، ادُع هللا تعـاىل أن يلـَّييِّ
مــن نفوســهم، ويؤلــيَِّف بيــنهم، فــإن الــدعاَء بصــدٍق وتضــرٍع وتــذلٍل لــه اقــرٌي مؤكــٌد مذنِّ 

 هللا.
 

نظــُر إليــه األُب كقمــٍر يف الســماء، وكثــروٍة حقيقيــٍة مــدَّخرٍة لــه، يف الولــُد الــرُّ النجيــُب يَ  •
 احلياةِّ الدنيا ويف اآلخرة. 

 
إذا ترأَ األُب من أفعالِّ ابنهِّ السيئة، وهَنره، فقد أنذره، واالبُن العاقُل يتَّع ، وخيتـاُر أن  •

 رة، ال ابناا للشوارعِّ واألوكار.األسيكوَن ابناا صاحلاا يف 
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زَن هــذا الشـــرَف كــلُّ الصــ  • ارِّ يتعلقــون ةمهــاِتم، وحيبــوهننَّ أكثـــَر مــن آابئهــم، وقــد حــُ
 وسؤاهلنَّ عنهم ح  وفاِتني. ،ودوامِّ ٌّبتهنَّ هلم ،حبناهننَّ الكبري، وتربيتهنَّ ونصحهني 

 
هم ألمهـاِتم وكـأن قلـو نَّ خاليـٌة مـن اهلمـوم! إنـه قلـُب األميِّ الكبـري، األوالُد يبثُـّون يـومَ  •

 ها، ويوَم أوالدها وأحفادها وأهلها!الذي يسُع يومَ 
 

×××     ×××     ××× 
 

إذا رأيَت خـرياا يف أهلـَِّا فـأرِّهم خـرَي وجهـا، وسـالمَة قلبـا، وإذا وجـدَت غـرَي ذلـا  •
فاصـر، واكظــم، واعـف، وجتــاوا، فـإن ريخــريكم خــريكم ألهلـهري، كمــا صـحَّ مــن حــديثِّ 

 رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم.
 

التفــاهُم بــَّي الــزوجَّي يكــوُن عــن ٌّبــٍة أو مصــلحة. واحملبــُة احلقيقيــُة ايت مــن االحــرتام،  •
 وحسنِّ التعامل، واإليثار.

 
ى عــن األخطــاءِّ مــن الــزوجَّي فهــو األفضــل، ومــن افتعــَل املشــكالتِّ وِّــاَدى  • مــن ت اضــَ

 يف اخلصومةِّ فهو األسوأ.
 

احملبــُة تزيــُد بــَّي الــزوجَّيِّ إذا أخلــَص كــلف منهمــا لاخــر، وكانــت املســاٌُّة شــعاَريا، وَّل  •
 !كجسدينِّ بروٍح واحدةيكْن للعنادِّ أقٌر عنديا، فيكوانن  

 
 هم الطالق. األمُّ ربيُع األوالد، واألُب صيُفهم وشتاؤهم. وخريفُ  •
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َ  األمُّ اليت تتفرَُّغ ألعماهلا ولقاءاِتا وال تريـُد أن • أوالَدهـا، هـي أمف فاشـلة، وال تلـومنَّ  تـر يِّ
إال نفَسها إذا تفاجأْت ةهنم ال يقديِّروهنا أو ال أي ون  ا، ويعرفـون مـربيِّيَتهم وحيرتموهنـا 

 أكثَر منها!
 

 اإلسالم 
 

ا أوضــَح وأســلَم مــن طريــقِّ اإلســالم. فكتــاُب هللا تعــاىل مفتــوٌح لكـــليِّ  • لــن تســلَا طريقــا
كـذلا. وكـلف يعــرُف هدفـَُه وغايتـه. وال يشــاُّ يف احلـقيِّ الـذي هــو النـاس، وسـنُة رســولهِّ  

 عليه.
 

بَ   اإلســالمُ لــيكنِّ  • بَ حســَ ، وعملـُـَا بــه، وفخــُرَك َا ونســَ ، ولــتكُن ققافتـُـَا منــه أوالا َا أوالا
 به، وذكُرَك له، ودعوُتَا إليه، واصطبْغ به كليِّه، فإنه فوَق كليِّ شيء.

 
َا يف اإلســــالم،  • ــُ ــتكْن يتــ ــنُ لــ ــو ديــ ــُن هللا العظــــيم. وهــ ــه ديــ ــادِّ والقــــوةِّ  فإنــ ــمِّ واجلهــ العلــ

واحلضـــارة، وديـــُن العـــدلِّ والصـــدقِّ واألمـــان، وهـــو منقـــُذ اإلنســـانيةِّ مـــن هليـــبِّ األفكـــارِّ 
 وننتِّ النظرايتِّ امل رضةِّ والكاذبة.

 
ُه هـَوى، وال منقـ • َا بـه اـا، ومـن تركـَ َذ حبُل هللا املتَُّي هو حبُل النجاةِّ أيضاا، فمن ِّسـَّ

 إال هللا.
 

اإلسالُم له حكٌم يف كليِّ شيء، ويعين يف كليِّ تصرٍف من تصرفاتا، فال ت فْل عن  •
أحكامِّ الشرع، وال تتنصَّْل منها، وال تقل: ما كنُت أعلم، فمعرفُة احملظورِّ واملباحِّ يف 

 .مطلوٌب منا دينَِّا 
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ا، وإن تتطــابُق األفكــاُر يف امللــَّةِّ الواحــدةِّ إذا كانــت أساســية،  • وتتقــارُب إذا كانــت فروعــا
ها عـن بعـٍض أو يتنـاقضُ   تعددتِّ الكتب، واختلفتِّ البيئُة والـوطن. ولكـْن يبتعـُد بعضـُ

 بَّي ملٍَّة وأخرى.
 

ــارَج  • ــزهِّ خـ ــتا ُّ إىل التنـ ــاُج البسـ ــا ال حيتـ ــزومكمـ ــد اللـ ــتانهِّ إال عنـ ــلم، ال بسـ ــذلا املسـ ، كـ
 والنظرايت، إال عند اللزوم. ففي دينهِّ ما ي ين.ولِّ بَّي األداينِّ والفرقِّ جحيتاُج إىل الت

 
إذا اهتزْت قناعُتَا بدينا، سقَط منَا كلُّ مجيل، فال جَتمُل احليـاُة إال ابإلسـالم، وال  •

 قيمَة هلا بدونه.
 

 من َّل يعجبُه اإلسالم، وطلَب البديل، عوََّضُه هللا شراا. •
 

 اإلصالح 
 

ُز بـه املصـلحون قـوُة   • إرادِتـم، وإصـرارُهم علـى اإلصـالح، ولـو انلـوا منـه األذى،  ا يتميــَّ
ــَر قـــد ال يتعلـــُق  ـــم، ولكـــنهم يريـــدون إصـــالَح أحـــوالِّ اآلخـــرين لشـــعورهم  مـــع أن األمـ

 ابملسؤولية.
 

 األطفال
 

ها، وكأهنا جدابُء بدونِّ وجودهم، صمياُء بدونِّ أصواِتم،  أُنساألطفاُل مجاُل األسرةِّ و  •
 ابتسامتهم، غريبٌة بدونِّ قر م.. كئيبٌة بدونِّ 

 
ال بدَّ من املرحِّ مع األطفال، أو ِتيئةِّ جويِّ اللعبِّ هلم، فإهنم ال يطيقون حياَة اجلدي.  •

 إهنم ليسوا كباراا، فال يُنظَُر إىل حياِتم بعقليةِّ الكبار. 
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، ال تظلمــه، فإنــه عنصــٌر ضــعيٌف يف اعتمــع، غــرُي قــادٍر علــى الــدفاعِّ عــ • ن ال تــؤذِّ طفــالا

 نفسه، وهو ينتظُر منَا رمحةا وعطفاا ومساعدة. وَرحَم هللا َمن َرحم.
 

 اإلعالم 
 

أييت  • ال  والعدل،  والبناءِّ  احلقيِّ  يف  قصرٌي  والباطل،  والتشهريِّ  القذفِّ  يف  طويٌل  لساٌن 
 خبري، وال حيبُّ أحٌد أن ينظَر يف وجهه، إال من كان يف مثلِّ حاله. 

 
وأوهــام، خــرَج ةخبــاٍر ملفَّقــة، وحــوادَ  غــريِّ مؤكــدة، و لــيالٍت مــن اســتنَد إىل ظنــوٍن  •

 غريِّ موقَّقة، وظلَم بذلا نفسه، وكذَب على قريائهِّ ومتابعيه.
 

 االلتزام 
 

اُه بنفسهِّ وماله، ومـن َّل يكـْن كـذلا َّل حيبـَّه،  • من أحبَّ اإلسالَم عمَل به وخدمه، وفدي
 وبقيْت عالقتُه معه ضعيفة.

 
•   ُ التزاُم املسـلمِّ ومتانـُة دينـهِّ يف األوقـاتِّ الصـعبة، كأوقـاتِّ االشـتدادِّ والتضـييقِّ علـى يتبَّيَّ

الـدعاةِّ والعلمــاءِّ واملصـلحَّي مــن املسـلمَّي. فــإذا سـلَم لــه دينـُه وهنــَض بواجبـهِّ فقــد أابَن 
 عن ديٍن وتقوى.

 
ــولهِّ تَ  • ــداءِّ هللا ورسـ ــتجابُة لنـ ــة،  االسـ ــةِّ خاصـ ــُر يف النـــواحي العمليـ ــاد. ظهـ ــالةِّ واجلهـ كالصـ

ُ صدُق اإلميانِّ عند املسلم، وال يتضُح ابلقولِّ وحده، ولكن حُيَكُم له به يف  ففيها يتبَّيَّ
 الظاهر.

 



28 
 

ــدقَت يف كالمــــا،  • ــر، فصــ َا أكثــ ــِّ ــَت توجيهــــاتِّ دينــ ــا امتثلــ ــانيتَِّا كلمــ ى يف إنســ ــَّ ترتقــ
ــ ــا أحببـ ــم كمـ ــَت هلـ ــاس، وأحببـ ــع النـ ــٍب مـ ــَت بطيـ ــرام، وتعاملـ ــن احلـ ــدَك عـ ــَت يـ َت وكففـ

َا وأهلا، وكنَت يف نفٍع دائم.  لنفسِّ
 

لَّ بواجــب، ومــن ســكَب العــراتِّ لــيالا َّل يرتكــْب جرميــةا مــن أدَّى الســنَن والنوافــَل َّل خيــُ  •
 هناراا. 

 
 األمن 

 
ا، وتبيَت آمناا، مث اـرَج  •

ا
إذا أردَت األمان، فخْذ ةسبابه، وتوكْل على هللا، لتدخَل سامل

 معاًفا مذنِّ هللا.
 

 القلُب ال يطمئنُّ إال بَظهرِّ األمان، ويدِّ احلنان. •
 

 إذا غاَب احلارُس سقَط حجاُب األمان. •
 

ا. إنه يريُد األمَن ح  يهدأَ ويطمئن،  • ا، وَّل يسمْع جيدا من استبدَّ به اخلوُف َّل يَر جيدا
 وليتثبَت  ا يسمُع ليعلَم ما يقوُل وال يتلجلج.

 
 حذراا ملا هنَئ بنومة، ولكنها حاالٌت وأايم.لو كانت كلُّ أايمِّ املرءِّ  •

 
 األاننية

 
ُد فيــه حــ  أيخــَذ أوســعه، ويـَـدَعَا يف  • َيطلــُب منــَا أن تفســَح لــه يف املكــان، مث يتمــدَّ

 حرج، وال يَنظُر إليا. بئَا اخلُلُق اجلشع!
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من صعَب عليـه إنفـاُق بضـعةِّ دراهـَم بـدونِّ مقابـل، أو شـقَّ عليـه مسـاعدُة شـخٍص يف  •

 حاجة، فإنه أان ف نفعيي، بعيٌد عن التعاونِّ وحبيِّ اخلريِّ لاخرين.

 
 االحنراف 

 
رَح، ومــن َيضــيُع مالــه،  • إذا احنـرَف القطــاُر َّل ينحــرْف معــُه ركيابــُه فقــط، بـل هنــاك مــن جيــُ

 ويَفقُد روحه. وهذا ما حَيدُ  ألوطاننا عندما َيسرُي بنا منحرف.
 

ا أعـــوج، فتـــاه، أو تفاجـــأ حبـــاد ، أو وقـــَع يف حفـــرة، فـــال يلـــومنَّ إال  • ــا مـــن ســـلَا طريقـ
 نفسه. وما أكثَر الطرَق املعوجََّة يف هذه الدنيا. 

 
ــُذ إىل  • ــَق املعـــــوجَّ اخـــ ــارجع، فـــــإن الطريـــ ــٍأ فـــ ــرُي يف طريـــــٍق خطـــ إذا اكتشـــــفَت أنـــــا تســـ

 الشيطان.
 

ــتهكُم مــــن تنكــــَب جــــادَة الطريــــقِّ فتعــــاونوا علــــى  • ــا الــ ــالهِّ مــــن وحــــلِّ الضــــاللة، أمــ انتشــ
 والتنكيُت والتقريُع فإنه يزيدُه إصراراا على الضالل.

 
 اإلنسان

 
رُه خبــٍر ســارٍي مث انظــْر   • اإلنســاُن شــعوٌر وأحاســيُا أكثــَر منــه طالــَب طعــاٍم وشــراب. بشــيِّ

ا آلخَر نكيف ت  إهانتهِّ وانظْر موقَفُه وشعوره. عندفتُح أساريُر وجهه. قديِّْم طعاماا لذيذا
 

ا لشخصـــهِّ مـــرة، ويعطـــي معـــاٍن عـــدةا لـــه عنـــد  • بعضـــهم كالقـــاموس! يعطـــي معـــخا واحـــدا
 آخرين!
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بدايُتَا هنايٌة آلخرين، وهنايُتَا بدايـٌة آلخـرين، وكـلف لـه صـفحٌة يف هـذه احليـاة، ميلؤهـا  •

حـــل. وكـــلف لـــه مســـلٌا ومـــنهج، وبـــَّي ٌّســـٍن ومســـيء. مث كـــلف لـــه حســـاب، قبـــَل أن ير 
 وقواٌب أو عقاب.

 
يفرحون به إذا أتى وال يعلمون كيـف يكـون، ويبكـون عليـه إذا مضـى وال يعلمـون أيـن  •

 يكون. اي جهَل اإلنسان!
 

 والكفر اإلميان
 

فيـأمُر وينهـى، وجيـُد أفضـَل إمياُن املرءِّ ينب ي أن يكوَن يف أعلى العقل، ووسطِّ القلـب،  •
 موقع.

 
ل، فــــال تنــــوي إال فعــــأعلــــى درجــــاتِّ اإلميــــانِّ أن تبت ــــَي رضــــا هللا يف كــــليِّ مــــا تقــــوُل وت •

 إخالصاا، وال تقوُل إال خرياا، وال تعمُل إال ما يوافُق شريعَة هللا.
 

البشــــرية، ومحيـــــَد اإلميــــاُن العميــــُق طاقــــٌة إجيابيــــٌة عاليــــة، تســــتخرُج خــــرَي كنــــواِّ الــــنفاِّ  •
َل النـاَس خـرَي معاملـة، وترسـَم علـى   أخالقِّها، ونفاسةَ  معادهنا، وأطيـَب روائحهـا، لتعامـِّ

 وجوههم أحسَن ابتسامة.
 

مــن امــتألَ قلبــُه ابإلميــان، نظــَر بنــورِّ اإلســالم، وجتلــَّْت فيــه فراســُة املــؤمن، واســتفَ  عنــد  •
 ذلا قلَبه.

 
 توكُلَا أكثر، واطمأنَّ قلُبَا أكثر، وااداَد أجُرَك أكثر.كلما قوَي إميانا، حسَن  •
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اايدُة اإلميــــانِّ تعــــين اايدَة احلســــنات، فإهنــــا تبعــــُث علــــى العمــــلِّ الصــــا،، و ــــثُّ علــــى  •
 تزيُد من املعروفِّ والنصحِّ واإلرشادِّ للناس. كما الزايدةِّ من أعمالِّ اخلريِّ والري،  

 
اإلميــــــاُن يصــــــنُع العجائــــــب! اســــــألِّ الشــــــباَب عنــــــدما يتحمســــــون، والعلمــــــاَء عنــــــدما  •

ــدما  ــنَّي عنـ ــون، واحملسـ ــدما يتقرَّبـ ــاَء عنـ ون، واألوليـ ــريِّ ــدما يكـ ــدين عنـ يتشـــجعون، واعاهـ
 يبذلون..

 
ُه املؤمنـون، ومـن َّل إذا أحبَّ هللا ورسولُه أمراا أحبَُّه املؤمنون، وإذا   • كرَهُه هللا ورسولُه كرهـَ

 يفعْل فقد أخلَّ ابإلميان، وعاكَا وجهَة الدين.
 

 إذا غاَب اإلمياُن عن القلب، أظلمتِّ الطرُق أماَم العَّي. •
 

ُه اتلــف، ولــو كــان متمــدانا يف  • مــن َّل يــؤمْن ةعظــمِّ األشــياءِّ وأكثرهــا وضــوحاا، فــإن عقلــَ
 أولوايٍت يف سلوكِّ البشرِّ ومعتقداِتم.معيشته، فإن هناك 

 
 أيها الولد 

 
أكُر منا، عطوفاا على من هو  • لطيفاا يف عباراتا، ٌّرتماا ملن هو  الولد، كْن  أيها 

وتعل  و يأص ُر منا، حريصاا على نصحهم،  اليت ِتساعدم مهم،  اآلداُب  نعَم  فإهنا  م، 
 تنشأُ عليها. 

 
اإلسالميَة اجلميلَة ورديِّدها، بدَل أن تـرديَِّد األغـا  وتسـتمَع أيها الولد، احف ِّ األانشيَد   •

 إىل املوسيقى، ففي األانشيدِّ محاٌس وأدٌب كثري.
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ــُذ مــــن وقتــــا،  • ا، وأيخــ أيهــــا الولــــد، إذا كــــان حــــديُثَا علــــى املائــــدةِّ يزيــــُد مــــن أكلــــِّ
 فالسكوُت أفضُل لا. وإمنا يكوُن الكالُم مبعيار.

 
ٍر خامدٍة ال لزوَم هلا، فقد تلتهُم ما حولَا وأنت ال تدري،  أيها الولد، ال تنفْخ يف ان •

، كنميمٍة انئمٍة أيقظَتها فأشعلْت فتنة.  وَّل تقصد، فإن الناَر عدوي
 

 ***     ***     *** 
 

ا، بــــل كــــرَه فعلــــةا فيــــَا أراَد أن أيهــــا الفــــ ، إذا عنَّفــــَا والــــُدَك فــــال تظــــنَّ أنــــه يكرهــــُ  •
 مؤدَّابا يف موقفا، وهادًئا يف رديِّك، وال تعْد إىل ما هناَك عنه.يصلَحها. فكْن 

 
اعــرْف حـــدودَك أيهـــا الفـــ ، فإنـــَا إذا جتاواِتـــا تكـــوُن اعتـــديَت علـــى حـــدودِّ آخـــرين،  •

 وجاَء من يوقُفَا عند حديِّك.
 

 بّر الوالدين
 

ابراا  مـا، ليكـوَن إن هللا أوصاَك بوالديا ُحسناا، كما أوَصى أوالدَك بـا، فكـْن طيبـاا  •
 أوالُدَك كذلا، واعلْم أهنا عمليُة انتظار، وانتقالِّ أدوار.

 
واَك وأنــــت  • ا مـــع والـــديا، فـــإذا كنـــَت غاضـــباا فـــال تقـــرْب منهمـــا، وإذا دعـــَ كـــْن لطيفـــا

ــبحانهُ  ــُه سـ ــاذكرِّ هللا، وادعـ ــرْع  غاضـــب، فـ ــا. مث أسـ ــراا  مـ ــد؛ بـ ــا جتـ ــُذهَِّب عنـــا مـ أن يـ
 إليهما، فإنا ستجُد راحة!

 
َا وهـو كبـري. والـذي عـقَّ َّل يـف. ولينتظـْر  • الذي فدَّاَك بروحهِّ وأنت صـ ري، فـديِّهِّ بروحـِّ

 عقوقاا من أوالده.
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من عرَف أن والَدُه أو والدَتُه على حقي، ومع ذلا آقَر طاعَة اوجتهِّ على طاعتِّهما،   •

 فقد عقَّ وأمث.
 

 البيئة 
 

بل   • الطمع،  إنه  املال.  أجلِّ  من  يستنشقونه، كلُُّه  الذي  اهلواَء  ح   يفسدون  الناُس 
الضررِّ   إىل  أدَّى  ولو  الب يض،  والتنافُا  املفرطة،  واألاننيُة  هماجلشع،  أو    ةنفسِّ

 ابآلخرين.

 
 التبعية واملواالة 

 
وواىَل أهَلها، وصاَر من  من استظلَّ شجرةا غربية، أو فضََّل مائدِتا، فقد آقَر هنجها،   •

 عبيدهم، ويكوُن بذلا قد عاَدى ملََّة اإلسالم، ودستوَر املسلمَّي، وغدا غريباا عنهم.
 

 التجارب والعب 
 

ال تظنَّ أن اخلراَء عندهم حلـوٌل جـاهزة، ولكـنهم ينظـرون يف عمـٍل حاضـر، ويقيسـون  •
 غائب، ويتميزون خبرٍة وجتارب. خرٍ  على

 
َدُ  معهــا الــدروُس والعــره الواقــُع  • كلمــا طــاَل الــزمُن كثــرتِّ األحــدا ، ولكــْن هــل  ــُ

يقــوُل إهنــا قليلــة، كمــا هــو مالحــٌ  مــن تصــرفاتِّ اإلنســان، يف تعاملــهِّ مــع األحــدا ، 
 وخاصةا يف احلروب.
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ديَِّد يف طريقــه،  •  عقلــه، وطُلبــْت عنــدُه ىلوأضــاَف عقــوالا إمــن اســتلهَم العــَر  ــا غــر، ســُ
 املشورة، وُرجيْت منه احلكمة.

 
 الذي ال يعتُر من األحدا ِّ يقُع يف أخطاٍء كثرية، وقد يدفُع حياَتُه مثناا لذلا. •

 
 والتأمل   التدبر 

 
ويهـييُِّج املبدأِّ يكـوُن أكثـَر قبـااتا مـن نقيضـه؛ ألن املبـدأَ حيـريُِّك الـنفا، العقيدةِّ و صاحُب   •

 الشعور، وحيثُّ على الصرِّ والدفاعِّ والثباتِّ واملوتِّ يف سبيله.
 

منظــُر املطــر.. منظــُر الرمحــة، ومنظــُر الطبيعــةِّ.. منظــُر اجلمــال. كــم يــا ٌّبــوابنِّ هكــذا!  •
 إهنما يذكيران برمحةِّ هللا، وجبمالِّ اجلنة.

 
 أفضـل، وأجـٍر أكـر. واألمـُر حيتـاُج إىل إميـان، بديلٍ ما تركَتُه هللِّ عاَد َعوضُه عليا، مع  •

 وصر.
 

اللساُن أطوُل من اليد، واقريُه أبَقى. اللسـاُن يصـُل إىل اآلالفِّ واملاليـَّي، واليـُد تصـُل  •
 إىل واحٍد واقنَّيِّ وقالقة.

 
عــــتهم، حيــــافظون علــــى أوااهنــــم، وال حيــــافظون علــــى عقــــوهلم، وصــــح • تهم، وآدا ــــم، ِو

  صحيح.ريٍ وحيائهم. األمُر حيتاُج إىل تواان، واستقامة، وتفك
 

أخالَقُه احلسنة، وصنائَعُه الطيبة، وعندما كـان حيـاا  إذا ماَت أحُدهم تذكََّر أهلُه وذووهُ  •
 ما كانوا يلتفتون إىل ذلا، أو ما كانوا يقديِّروهنا له.
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لـــو نظـــرَت إىل األمـــورِّ بعـــَّيِّ الرضـــا لت اضـــيَت عـــن كثـــرٍي مـــن األخطـــاءِّ وســـاٌّت، ولـــو  •
، وأحنظــرَت بعــَّيِّ ال ضــبِّ والنقــدِّ لقلَ  لــَت بــَت الظنــوَن حقــائق، وجعلــَت الســلَم حــرابا

 األبرايَء إىل احملاكم!
 

اهلزميُة يف العقلِّ أشدُّ من اهلزميةِّ يف اجلسم، واهلزميُة يف املبدأ أشدُّ من اهلزميـةِّ يف األرض،  •
 فإن اخلسارَة يف اأُلوىل متحققٌة يف األخرى.

 
لـيا الـذي أضــحكَا أَوىَل مـن الــذي أبكـاك، فـانظرِّ الســبَب املـؤدَي إىل الضــحاِّ أو  •

 ُيستخَلُص منهما، وسرتى أنا استفدَت عراا من الذي أبكاَك أكثر.البكاء، وما 
 

من عاَش يف أعايل اجلبالِّ َّل ينزْل إال حلاجة، فإن يف الصعودِّ إليها مشقَّة، وقد يكوُن   •
 النزوُل منها أكثَر صعوبة. لكنها الضرورُة يف متطلباتِّ احلياة. 

 
ــ • ُُ يف قمـــمِّ اجلبـــال، ولكنهـــا تضـــطرُّ للنـ ا عـــن الطعـــام. النســـوُر تعـــي زولِّ إىل الـــوداينِّ حبثـــا

 فاحلاجُة تضطرَُّك إىل التعاملِّ مع الواقعِّ مبا يلزم.
 

راثُء الــنفاِّ ال يكــوُن عنــد قــربِّ موِتــا فقــط، بــل عنــدما َتفقــُد بوصــلَة احلــقي، وتعصــي  •
، فإهنا تكوُن فقدْت معخ احلياة، ومعرفَة سببِّ الوجود.  الربي

 
ويساعَدهم حقاا فإنه ال ي شُّهم يف جتارته، ومن رآُه فاعَل خرٍي من أراَد أن خيدَم الناَس   •

 فإنه ملصلحة، ويف أحسنِّ األحوالِّ يكوَن خلَط عمالا صاحلاا وآخَر سيئاا.

 
ها  ،قــد تكــوُن أمــوُرَك انجحــة، ولكــنَّ ســوَء اســتخدامها • أو تــدخَُّل اآلخــرين فيهــا ين يِّصــُ

 عليا.
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ا، أو ال تفريُِّق بَّي صورهم، فإن جسمَا هو  إذا كنَت ِّشي يف الشارعِّ وال ترى   • أحدا
 الذي كان ميشي، أما عقُلَا فكان حيُث تفكريك. 

 
تــُه بعــَد نومــا! والنــوُم ال  • أنــت تســتمتُع عنــدما اكــُل وتلعــب، ولكــن تــذهُب عنــا لذَّ

ينقطُع عنَا يومياا. فأقلـْل مـن الكماليـاتِّ فإنـَا تنسـاها بعـد حـَّي، وإنـه أوفـُر ملالـا، 
 وأصحُّ جلسما.

 
ــا إذا  • ــه. أمـ ــزوَل الضـــرُر بنفسـ ــٍة ليـ ــْل مـــع املصـــدرِّ حبكمـ ــدَر الضـــررِّ فتعامـ إذا عرفـــَت مصـ

 عملَت على إاالةِّ الضررِّ وما ااَل مصدرُه موجوداا، فإنه سيعود.
 

إذا أمطــرتِّ الســماُء فــرَح املــزارع، فــإذا ااَد أخــَذُه القلــق! إنــه يعلــَُم أن كــلَّ شــيٍء مبيــزان،  •
 لَُّه بيدِّ هللاِّ ُمنزِّلِّ املطر، وإذا شاَء جعَل النعمَة نقمة.وأن اخلرَي ك

 
كلُّ أرٍض تُنبُِّت النباَت الذي يناسبها، وإذا كان غريباا عليها ضعَف وذبـل، أو أعطـى  •

 مثاراا غرَي اينعة.
 

من ركَب املوَج رفعه، ولكْن ال يلبُث أن يضَعُه بقوة. فليحسْب كلف حساَب تصرفاتهِّ   •
 ومآهلا.

 
األصُل غرُي الظلي، واألساُس غرُي الفرع، فمن اتبَع الظلَّ وترَك األصَل فهو أمحـق، ومـن  •

 تعصََّب للفرعِّ وِتاوَن ابألساسِّ فهو مثله.
 

األحجاُر امللونُة ال تكوُن ذهباا، مهما كانت مجيلة. فـاملهمُّ األصـل، والعنصـر، والنفـع،  •
 وليا الشكُل واللون.
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 لولت، وإذا انقطَع عمُل الرجلِّ اغتمَّ وضجر، وقاَم وقعد.انقطَع عِّقُد املرأةِّ وَ إذا  •
 

حـــلَّ مشـــكلتَا الصـــ ريَة قبـــَل أن تصـــبَح كبـــرية، فإهنـــا عنـــد ذلـــا  تـــاُج إىل االســـتعانةِّ  •
 آبخرين وتدخُّلِّهم فيها، وستتنااُل من جريائها عن حقوٍق لا.

 
إذا أظلَّتَا سحابٌة فال يعين أهنا ستمطُرك. إهنا ما االْت ِّشـي، وهللا أعلـُم أيـن تقـف،  •

 وأين تُنزُل محولتها، وهل كلُُّه يكوُن خرياا أم اله
 

ُه  • ــَ ــُم املـــرُء قُبيـــَل أن يلفـــَ  أنفاسـ مـــن أظهـــَر الفـــرَح فـــال يعـــين أنـــه غـــرُي جـــريح، فقـــد يبتسـ
 األخرية! 

 
كالرؤية، ولكنَا أحياانا  بُّ السماَع أكثر؛ ألنا ال  بُّ رؤيَة وجوٍه  ليا السماُع   •

 أساءْت إليا.
 

رُه إذا طاَل أو ااداَد ولََّد االنفجـار، فيكـون احنـراٌف أو جرميـة. ره، والكُ اإلكراُه يوليُِّد الكُ  •
 والسكوُن يعين الرتبص.

 
 املستمرةِّ إليها. سلٌع ال  تاُج إىل إعالن، إهنا مسوَّقٌة بذاِتا؛ للحاجةِّ  •

 
 البحُر يلفُِّ  ويبَلع. ولو َّل يفعْل لفسد. عادُة البحرِّ العظيم! •

 
 ومهما أضاءت! ،القمُر يبَقى قمراا مهما بل تِّ النجوم •

 
 . انصعمن ورٍد أبيضَ   داكن، كما تكونُ الرائحُة العطرُة تكوُن من ورٍد أمحرَ  •
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، وفاتتــَا الفخـاُر ال حيتـاُج إىل قـوٍة منــَا لتكسـره، فـإذا  • فعلـَت فقــد خسـرَت أقـراا مجـيالا
 منفعٌة ما. فاضبْط نفسَا وترفَّق، وابذْل قوَّتَا فيما فيه نفٌع وخري.

 
َا  • ُه إىل احملــليِّ الــذي تســتفيُد منــه يكلفــُ ا يف مكــاٍن بعيــد، ولكــنَّ نقلــَ قــد جتــُد شــيئاا مثينــا

 قيمَتُه أو أكثر، فترتكُه لتكلفته، ال لقيمته.
 

ْل أملــه، إمنــا يُقبــُِّل املــرُء علــى مــا كــان  كنــاا مــن  • تفــرََّغ لعــديِّ النجــومِّ فَنيــَْت أايمــُه وَّل حيصــيِّ
 وفيه نفع.

 
 الذي يكثُر من التهديداتِّ ال ينفيُِّذها!. وأصلُه أن الذي يكثُر من الكالمِّ يقلُّ عمله. •

 
 رقتمهللصوصِّ ملاذا وكيَف سَ  يقالُ إذا انَم احلرياُس فال  •

 
، امــــٌل مــــع  • عنــــاٍد وتقليــــٍد وهــــواى وتعصــــٍب ال يســــاوي شــــيئاا، إمنــــا ينفــــُع التأمــــُل احلــــري

 املصحوُب حببيِّ اإلميانِّ وتقبلِّ احلق، والدعاُء ابلتوفيقِّ ملا هو خري.
 

اإلنســاُن إذا َّل يكـــْن لـــه عقـــٌل يقـــاُل عنـــه جمنـــون، واحليـــواُن لـــيا لـــه عقـــٌل وال يقـــاُل لـــه  •
يوان، غضَب من كليهما، وإن كان فعلـُه فعـَل جمنون، وإذا قيَل لإلنسان: جمنون، أو ح

 أحديا!
 

 الرتبية
 

 الرتبيُة صعبة، ولكنها أساسية، ومهمة، ونتائجها طيبة، ومفرحة. •
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ى هكــــذا مــــدة، واإلنســــاُن ال  • دها وتبقــــَ البــــذرُة ال تنمــــو حــــ  تطمَرهــــا وتســــقَيها وتتعهــــَّ
.يصلُح للحياةِّ إال ابلرتبية، وإال كان يجاا، أفسَد   وأضري

 
وصحابتهِّ   • والسالم،  الصالُة  عليه  الكرميِّ  النبيِّ  وسريةِّ  الكرمي،  القرآنِّ  تدبرِّ  يف  رأيُت 

هما  لكبار، ويكفي املرَء جاللُة املصدرين وهيبتُ لالكرام، أفضَل طريٍق للرتبية، للص ارِّ و 
 يف قلبِّ املسلم.

 
هها له، ال تكثْر من املالحظاتِّ على من يتعلُم من جديد، فإذا رأيَت أيي • تها فال توجيِّ

 وميكُن أن تعاجلها بضمريِّ ال ائب، أو ةييِّ أسلوٍب ال يُقَصُد به مباشرة.
 

إذا اهتــديَت وأحســنت، عرفــْت أســرُتَا خطواتــا، فتلمَّســتها وتتبَّعتهــا، واهتــَدى بــَا  •
 آخرون. وإذا أسأَت أساؤوا.

 
، غرَي   • متماسا، ولن يكوَن له ذلا احل ُّ من ما َّل اخْذ ولدَك ابلعزميةِّ نشأ مهلهالا

 الشجاعةِّ واإلقدام، وال اشرأبَّْت نفسُه إىل عظيمة!
 

أن يف   • أو   ، الرتبيةِّ خلالا فاعلْم أن يف  االبُن يف جملاِّ األبِّ وهو ساكت،  تكلَم  إذا 
 األمرِّ سراا.

 
واجت • وأفكارهم،  أصحابه،  تعرْف  وَّل  تتابعه،  َّل  ابنا؛ ألنَا  بت ريُِّّ  تتفاجأُ  اهاِتم.  قد 

ُغرسِّ  أن  بعد  اجلديدة،  معتقداتهِّ  ت يرُي  عليَا  يصعُب  وُأحكَِّم وقد  نفسه،  يف  ْت 
 غرُسها. 

 
َذ قــرارات عالعصــا ملــن عصــىمل، وال تلقــَي ابالا ملــن عأطــاَع  • الوجــُه الســيُء للرتبيــة، أن تنفــيِّ

 واتَقىمل.
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احلــــــبُّ الزائــــــُد للرتفيــــــه، والتعلــــــُق الــــــدائُم ابلــــــنعم، واإلقبــــــاُل علــــــى املشــــــتهياتِّ بكثــــــرة،  •

ن عـواالست راُق يف حبيِّ احلياةِّ الدنيا، يؤخُر اإلقـداَم علـى اجلـديِّ وعـزائمِّ األمـور، ويثـبيُِّط 
 الفداءِّ واإلقدامِّ على اجلهاد.

 
 واإلحسان التعاون على البّ 

 
ــَة بــــَّي املســــلمَّي، ويشــــجعهم علــــى املزيــــدِّ مــــن العمــــلِّ التعــــاوُن علــــى الــــريِّ  • جيلــــُب احملبــ

 واإلنتاج، ويشيُع بينهم الثقة، ويبارُك هللا يف أعماهلم.
 

انُ اإلنســاُن ضــعيف. } • ْنســَ َق اإْلِّ عِّيفاا َوُخلــِّ [. ومــن ضــعفهِّ أن 18{ ]ســورة النســاء: ضــَ
 يستنَد إىل آخرين لينجَز أعماله. ال يست ين عنهم.

 
 ُل احلقيِّ اادادْت ٌّبُتهم، وإذا اجتمعوا اادادْت قوُِتم.إذا تعارَف أه •

 
أموٌر عصيبٌة عليا، تكوُن سهلةا عند آخرين، ولذلا تلجأُ إليهم ليساعدوك. فال بـدَّ  •

 من التعاونِّ اجلماعيي. واملرُء مبفردهِّ ال يقوُم به شأٌن كبري.
 

قدََّم شيئاا ألمتهِّ أو جمتمعه، وما َّل يفعْل املسلُم امللتزُم ال يراتُح ضمريُه إال إذا عرَف أنه  •
 يبَقى حزيناا، متفكراا فيما يقديِّمه.

 
 من ساعدَك لتقوم، فساعْدُه لئالي يَقع. •

 
 أنت تقديُِّم اخلرَي للناسِّ على قدرِّ إميانَِّا ويَّتَِّا وشعورَِّك ابملسؤوليةِّ جتاَه اآلخرين. •
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تــــردَّه، ولــــو بكلمــــٍة طيبــــة، أو حركــــٍة تــــوحي مــــن طلــــَب منــــَا فعــــَل عمــــٍل حســــٍن فــــال  •
 ابإلجيابِّ أو الشكرِّ أو االحرتام.

 
َا اإلميانيـــــُة  فــــــُزَك للعمـــــلِّ مخـــــالص، ومســــــاعدةِّ احملتـــــاجَّي، وتقـــــدميِّ النصــــــحِّ  • تربيتـــــُ

 لاخرين.
 

االنش اُل ةييِّ عمٍل يكوُن فيه نفٌع للمجتمعِّ اإلسالمييِّ مقبول، وفيه أجر، ما َّل يكْن  •
ا إليه أكثر، كان قوابُه أعظم.فيه شائبُة   حرام، وكلما كان اعتمُع ٌّتاجا

 
، وإذا كنـــَت صـــادقاا يف  • ا علـــى نفـــعِّ النـــاسِّ فـــال تـــؤذهم بلســـانَِّا أوالا إذا كنـــَت حريصـــا

دْع  ا، وال اــَ ا ٌَُّكمــا التعامــلِّ معهــم فــال اــالْف آداابا صــحيحةا بيــنهم، وال تــنقْض عهــدا
 مسلماا وال كافراا.

 
وحوَلُه نرياٌن تتَّقد. ال بدَّ أن يتحرَك اجلميُع عند الضرورة،    أريكةٍ أحٌد على    يتمدَّدْ ال   •

 ويدفعوا اخلطَر احملَدَق  م، ح  ال يلتهَمهم مجيعاا. 
 

 التشاؤمالتفاؤل و 
 

 الصباُح يشرُق على الرغمِّ من كليِّ  ذيراتِّ املتشائمَّي! •
 

 للمتشائم.احلياُة رحبٌة للمتفائل، وسجٌن  •
 

مهما تكاقفتِّ احلجب، فإن الضوَء يتسلَُّل ةشعتهِّ إىل ااويٍة أو ققٍب فيها، ليضيَء  •
 .  من خاللهِّ ما حولَُه ولو قليالا
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 إذا طاَر احل ُّ فال يعين أنه ال يعود، فتفاءل، وابتسم، وقد تتفاجأُ بنصيٍب أوفر! •
 

لعقبــات، وجتاواِتــا بعــزم، فأنــت ســعُيَا إىل النجــاحِّ دليــُل تفــاؤل، فــإذا َّل تتشــاءْم مــن ا •
 قائد.

 
يقـاُل للمتشـائمِّ عسـوداوييمل ألنـه ينظـُر إىل احليـاةِّ نظـرةا سـوداَء مظلمـة، وحَيكـُم علـى مـا  •

 يرى من خاللِّ هذا اللون، وكأنه ال توجُد ألواٌن ااهيٌة يف احلياة!
 

 التفكري والتخطيط 
 

 التفكرُي اهلادُف كتاٌب تقرؤُه من صفحةِّ احلياة. •
 

 تذبذبْت أفكاره، تفرَّقْت أهواؤه، وتعثَّرْت خطواته.من  •
 

ها. •  تناُم الفكرُة عندما ال جتُد من َيسَمعها، ويقوُم  ا، أو يسرييِّ
 
إذا اسـتعنَت بضـعيفِّ فقـد أرهقـَت نفسـَا وورَّطــَت صـديقا! إمنـا تتصـرَُّف علـى قــدرِّ  •

 االستطاعة، أو تنتظر.
 
ا وعلــى وتــريٍة واحــدة؛ ألجــلِّ  ال بــدَّ أن تــرتَك مســاحةا للتفكــري، ولــو كــان • عملـُـَا متتابعــا

 تطويره، واإلبداعِّ فيه، وإال بقَي كما هو.
 
ا علــى ال يــب. وإذا أردَت أن  • لــيا كــلُّ مــا تتمنــاُه يف الــدنيا خــرياا لــا، فلســَت مطَّلعــا

ــرَك إىل هللا، واســــتخر،  ــباب، مث فــــويِّْض أمــ ط، وخــــْذ ابألســ ــيِّ ــرَف املســــتقبَل فخطــ تستشــ
 قسَمُه لا.وارَض مبا 
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األفكــــاُر الصــــ ريُة قــــد تتحــــوُل إىل كبــــرية، ولكــــْن بعــــد تنميــــٍة وجهــــد، فــــالفكرُة انئمــــة،  •

 يوقُظها البحُث وينميها العمل، والتخطيُط السليُم يرسُم هلا طريَق النجاح.
 

 إذا تضاءلْت فرُص النجاح، فال اسْر كلَّ شيٍء عندك. •
 

ــرفَت املســـتقبلَ  • ــنَت التقـــديَر فقـــد استشـ ــيط، وقـــدَّرَت عـــن علـــٍم إذا أحسـ  بتفكـــرٍي واطـ
 وخرة، أو شورى وجتربة، وليا عن صدفٍة وفوضى وعبث.

 
ينب ي أن تكوَن االنطالقُة قوية، فإذا كانت ضعيفةا سقطت أو توقفْت بعـد انطالقتهـا  •

 بقليل. ويكوُن ذلا ابلتدبريِّ والتحقيق.
 
خمطيٍِّط هلدفه، غرَي واقٍق من خطواته، تعثَّر، من مشى متلكئاا، متقديِّماا ومتأخراا، غرَي   •

 وسقط، وقد يقوُم أو ال يقوم.
 
الذي يكثُر من الصياحِّ يفقُد صوته، والذي يبذُل قوةا اائدةا يقـُف عـن العمـل، والـذي  •

ــو  ــا هـ ــدمِّ بلـــوغِّ اهلـــدف. إمنـ ــبباا يف عـ ــذا سـ ــوُن كـــلُّ هـ ــد يكـ ــُد بعـــد حـــَّي. وقـ ــرُع يقعـ يسـ
 . والتؤدةالتخطيُط والتدبريُ 

 
 التقوى
 

كــَرُم ســالٌم علــى عبــادِّ هللا املتقــَّي، وإمائــهِّ الصــاحلاتِّ العفيفــاتِّ الطــاهرات، فبــالتقوى يُ  •
 املرُء يف اإلسالم، وابلصالحِّ جُياَاى خرَي اجلزاءِّ عند ربيِّهِّ الكرميِّ الرمحن.
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ُه  ــرُُّا املســلمِّ يف املعــامالتِّ خشــيَة الوقــوعِّ يف احلــرامِّ دليــٌل علــى إميــاٍن وتقــوى، وســكوت •
 وعدُم تكلمهِّ فيما ال يعنيهِّ دليٌل آخُر على تقواه.

 
َا يف الشارعِّ لئالي ُتصَدَم فتُ  • وت، وال  افُ  على قلبَِّا من جرَح أو ِّ  افُ  على نفسِّ

 ه تقواَك وخشيتا العللِّ أماَم النظراتِّ والفنتِّ وامل رايته أين ميزاُنَا أيها املسلم، وأين 
 

 الثبات
 

آاثرِّ شـكوٍك  فمـنالثباُت على احلقيِّ مـن صـفاتِّ املـؤمنِّ العميـقِّ اإلميـان، ومـن َّل يثبـْت  •
 هلا.ققافٍة سطحيٍة ال جذوَر أو نتيجةِّ  ،يعاجلها َّل

 
 واملعرفة الثقافة

 
من َّل يستطْع جتاوَا اصصه، فلم يطلْع على معارَف أخـرى، وَّل يتسـلَّْح بثقافـٍة عامـة،  •

 أكلٍة واحدة، وَّل يستسْغ سوى طعٍم واحد.فكأمنا بقَي على 
 

مــن أكثــَر مــن العلــمِّ النــافعِّ ااداَد نــوراا، ومــن اشــت َل ابلثقافــةِّ الفاســدةِّ ااداَد قلبــُه ســواداا،  •
 فأضلَّ العقول، وأفسَد اعتمع. 

 
 الثواب والعقاب

 
 من عظََّم أمَر هللا، عظََّم هللا أجَره. •

 
خــرياا، وأيــُه رضــا هللا، مث رضــا النــاس، واطمئنــاٌن يف القلــب، مــن ارَع خــرياا كــوفئ عليــه  •

 وراحٌة يف النفا.
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إذا مددَت يَد العونِّ إىل اآلخرين عند حاجتهم، ُمدَّْت إليَا عنـد حاجتـا. وال جتـزْع  •

 إذا اخََّرت.
 

إذا فعلـــَت خـــرياا لوجـــهِّ هللا تعـــاىل فقـــد وضـــعَتُه يف خزينـــٍة ٌّفوظـــٍة عنـــده، فـــاطمئنَّ علـــى  •
 ما تكوُن فيه إىل حسنة. ه، وإىل قوابهِّ العظيم، يف وقٍت أحوجُ حفظ

 
ُه يف  • ــَ ــتعمَل جاهـ ــم. ومـــن اسـ ــه، فهـــو معهـ ــه، والصـــالحِّ وأهلـ ــَو اخلـــريِّ وأهلـ َه حنـ ــَّ مـــن توجـ

اخليانــةِّ والتعــاونِّ مــع الظــاملَّي واعــرمَّي، فهــو معهــم. وإن املــوَت لقريــب، وإن احلســاَب 
 ليا ببعيد.

 
واجلاهل، كمـا ال يسـتوي العـادُل والظـاَّل، ويلقـَى كـلف جـزاءه. واجلـزاُء ال يستوي العاقُل   •

 درجاٌت عليا، ودركاٌت سفَلى.
 

ال جتارَة يف اآلخرة، إمنا هناك ربٌح أو خسارٌة فقط. لقد اتجرَت يف الدنيا وانتَهى كلُّ  •
 فتهيَّْأ. شيء، أما يف اآلخرةِّ فستحصُل على النتيجةِّ العمليةِّ لتلَا التجارة، 

 
 اجلدال واحلوار 

 
مصـحوبٍة أعصـاٍب هادئـة، و مجيلـة،  بسـمةٍ مـع  ابدْأ ابلكالمِّ الطيب، واألسلوبِّ اللـَّي،   •

 على نتيجٍة طيبة. تحصلَ ل ...قوٍَّة يف الدليل، وصٍر على احلوارب
 

ْر قناعتَا عند اآلخرين • ، فأنـت حـرف عنـدما الـو بنفسـا، فتـابْع مـا يف وقتـه  إذا َّل ُتظهِّ
ُه علـــى وجوهـــه، ظهـــَر لـــَا أنـــه حـــقي،   لتتأكـــَد مـــن أنـــه كـــذلا، حـــ  تســـتقرَّ عليـــهوقليِّبـــْ

 ، فإنَا مسؤوٌل عميا أكرمَا هللا به من عقل.وتَثُبت



46 
 

 
إليه، فإنه سينفعا، ما َّل يكْن هناك حسد، فإنا جتُد   • إذا عارضَا ٌّبف فاستمْع 

 اٍء كثرية. احلسَد يف أجو 
 

ا ابحملـــــاور، فدعـــــه، فإنـــــه أفضـــــُل مـــــن أن ت ضـــــَب وتتعصـــــَب وتـــــتلفَ   • إذا ضـــــقَت ذرعـــــا
 بكلماٍت انبيٍة اريُِّب ما سبَق أن تفايتما عليه.

 
، فقم. انتبْه لوقتا، والزْم ما ترى فيه نفعاا. •  من جادلَا وعاند، فدعه، وإذا استمرَّ

 
وبيانـــــهِّ احلـــــقي، فاغلبـــــُه أنـــــت حبلمـــــا، وحســـــن مـــــن غلبـــــَا حبجتـــــهِّ وحســـــنِّ منطقـــــهِّ  •

 استماعا، وتبسما، وقبولَِّا احلق، وإذعانَِّا له!
 

 اجلرمية واجملرمون 
 

من أمَسى وهو يفكر كيف يسرُق وكيف يؤذي، أصبَح وشيطاٌن بَّي عينيهِّ يدلُـُّه علـى  •
 الطريق.

 
ذلا تنكَّر. فليبحثوا عنه  الذي له سوابُق إجراميٌة ال َيظهُر يف النهار، وإذا اضطرَّ إىل   •

، قبَل أن يُفسَد أكثر.  ليالا
 

عندما يرتكُب اعرُم جرميَتُه خيفـي آاثَرهـا عـن عيـونِّ النـاسِّ واملسـؤولَّي مـا اسـتطاع، أمـا  •
 فال تذهُب إال ابلتوبةِّ وعفوهِّ سبحانه، ورديِّ احلقوقِّ إىل أصحا ا. ،عند هللا
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 اجلمال
 

 األدب، وصفاءِّ القلب، و اءِّ املـزاج، وبشاشـةِّ الوجـه، والتحبـبِّ مجاُل النفاِّ يف التزامِّ   •
 آلخرين.إىل ا

 
 الشجرةِّ كليِّها! كيف جيذُبَا اجلماله كما جتذُبَا وردٌة وحيدٌة دونَ  •

 
ه، بـل هـو صَـ من آقَر مجاَل العَّيِّ على مجـالِّ القلـبِّ فإنـه َّل يعـرْف حقيقـَة اجلمـالِّ وخالِّ  •

 متدبيِّر، غرُي متعمق.ظاهريف يف هذا، غرُي 
 

ن شـأنهِّ أن ميـرََّر علـى العقـلِّ كمـا ميـرَُّر علـى  • من كان اجلماُل يُ ريهِّ فعقلُه غائب، فإنَّ مـِّ
 القلب. واإلغراُء ال يليُق بذي عقٍل ودين.

 
: ليا هـذا كـلَّ شـيء. إمنـا هـو شـكٌل ومظهـر.  • إذا جذبَا اجلماُل فهاتْف قلبَا قائالا

 خرَت الباطن.وال تثْق إال إذا 
 

مـــن أنســـاُه مجـــاُل الشـــكلِّ حقيقـــَة البـــاطن، فهـــو مـــن أصـــحابِّ القشـــور، ومـــن امل ـــرتيين  •
 ابلظواهر.

 
زََّن فيـه. وبقـَي ااحلجُر األملُا ال ميكيُِّن بذرةا من النمويِّ فيه، وال يسمُح لقطرةِّ ماٍء أن  •

 منظراا أصمي! إنه مثاُل اجلمالِّ السطحيي عالسلبيمل.
 

باك، وخــداعٌ  وراءهُ  ظـــاهر، فقـــد تكــونُ  َة َّل ي ـــرتَّ جبمــالٍ مــن خـــَر احليــا • وكـــم ، وغـــدر شـــِّ
 مجيلةه إغراءاتٍ  من وراءِّ  ِعنا جبرائمَ 
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 اجلهاد 
 

املــؤمُن ســالحُه األوُل هــو اإلميــان، وإميانــُه أيمــرُه ابجلهــادِّ عنــد اللــزوم، فهــو ينطلــُق عــن  •
 وعي من مصدٍر موقوٍق وصادق، يثُق به ويطمئنُّ إليه.

 
إذا محَي الوطيُا تضاعفْت قوُة اعاهد، وإذا شمَّ رائحَة االستشهادِّ اأَر وهجم، فما   •

 نتصر. مُيسكُه شيٌء ح  يُقتَل أو يَ 
 

 ل.ال، والسياسيُّ كثرُي الكالمِّ قليُل الفعااعاهُد قليُل الكالمِّ كثرُي الفع •
 

، فقــد كــان لــه امــالُء أبطــال،  • ولكــنهم بــذلوا هنــاك مــن يســتحيي أن يقــوَل كنــُت بطــالا
 أرواَحهم وقُتلوا.

 
 ال تفكْر ابحلياةِّ عند احلرب، فإنا بذلا جتنب. •

 
 والكره  احلب

 
إذا تقــارَب الوفــدانِّ الفــوا، وإذا تباعــدوا  ــاربوا، فــإن التقــارَب يكــوُن ٌّبــةا يف الصــلح،  •

 والتباعَد يدلُّ على التباغض.
 

َا الشــيَء حبــَُّا الشــيَء يضــاعُف مــن قوَّتــَِّا حنــوه،  • ُع علــى قربــَِّا منــه. وب ضــُ ويشــجيِّ
 يضاعُِّف من عاطفتَِّا السلبيَّةِّ حنوه، فيبعُدَك منه.
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 احلذر
 

أسرته،   • حقوقِّ  لتوفيةِّ  وقتاا كافياا  جيْد  وَّل  مسؤولياته،  تشعَّبْت  عملهِّ  يف  توسََّع  من 
 ومتطلباتِّ دينه، إال من جعلهما من أولوايته. 

 
طاعــةِّ واإلخـــالص، لكــنَّ هنـــاك عوائــَق أمـــاَم الوصــولِّ والقبـــولِّ يُتقــرَُّب إىل هللا تعـــاىل ابل •

فلُتحــذر، مثــَل أكــلِّ املــالِّ احلــرام، وظلــمِّ النــاسِّ واالعتــداءِّ علــى حقــوقهم، ومثــَل ســخطِّ 
 والدين.ال

 
ى مب • ا ببهتـــان، فرُتمـــَ وأنـــت غافـــٌل عـــن اجلـــزاء، وهللا منـــتقم، ال ي فـــُل عـــن  هِّ ثلـــال تـــرمِّ بريئـــا

 ظلوم.عبدهِّ املدعوةِّ 
 

أنصافِّ   • صاحُب  لَا  يقاَل  ال  ح    ، يالا ترتكها  وال  النافعَة  مشاريعَا  أكمْل 
املشاريع، ويعنون الفشل، أو ضعَف اهلمة، أو الشخصيَة القلقَة املرتديِّدة، أو املسويِّفة 

 والالمبالية. 
 

إذا ســألَت فاســألِّ اعــريبَّي األمنــاَء الصــاحلَّي، فهنــاك جمربــون مصــلحيون ال َيصــُدقون،  •
 وإذا كالوا خُيسرون.

 
 موها.الشاذيون يستشهدون ابحلاالت الشاذية، ويهتمون  ا، وحياولون أن يعميِّ  •

 
ال تطلْب مساعدةا من شخٍص سبَق أن ظلمَا أو أهانا، فإنه إذا ردََّك يف حـقٍي لـَا   •

 كان أسرَع إىل رديَِّك فيما ليا لَا فيه حقي.
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ْب به، ولكن ال تعطـهِّ ققتـا، كمـا ال تـدفُع إليـه مالـا، فالظـاهُر  • من جلَا إليَا فرحيِّ
 ال خيُر عن الباطنِّ يف كليِّ مرة.

 
عادةا أل • أو  لقة،  تكوَن خِّ أن  إما  الوجوهِّ وكأهنا ضاحكة، وهي  بعَض   ا.  اصح ترى 

ن    ابلضرورةِّ على طِّيٍب أو لطٍف وبراءة، فهما مظهران فقط.وكاليا ال يدالي
 

ُم لـَا ويلقـي حولـَا كلمـات، فـاعلْم أنـه يريـُد أن تسـلَيه، أو تشـارَكُه يف  • من رأيتَـُه يتبسـَّ
 ، واحذْر من الثالثة!ديثاحل

 
ا، أحبــَّ لــيا كــلُّ مــن آنســَا فقــد أحســَن صــحبتا، ولــيا كــلُّ مــن أضــحكَا فقــد  •

 وليا كلُّ من أعطاَك فقد برَّك.. إال أن يكوَن خرياا ٌّضاا، ونفعاا حاضراا.
 

ه واعلـــْم أن هنـــاك  • ال تفتعـــْل مشـــكلةا ولـــو كنـــَت أهـــالا حلليِّهـــا، فكيـــف إذا َّل تكـــْن أهـــالا
الســيُئ علــى أمــوٍر قريبــة، والنــاُر إذا ُأشــعلْت ال يــُتحكَُّم يف مشــكالٍت ال يقتصــُر أقرُهــا 

 إطفائها.
 

أنــت تبحـــُث عــن انس، وانٌس يبحثـــون عنـــا، وقــد تكـــوُن نيـَّتــَُا يف البحـــثِّ خـــرياا أو  •
 شراا، وكذلا الذين يبحثون عنا. إنه حاُل الدنيا، وحاُل النفا.

 
أقَر مبالا، وهنـاك مـن يريـُد هناك من يريُد أن يكسَب عقلا، وهناك من يريُد أن يست •

 أن يزحيَا عن دينا، فانظْر ما تعطي، ومن تعطي.
 

إذا تكاقَر الذابُب فاعلْم أن هناك رائحةا أو جيفة، وإذا اجتمعتِّ الذًئُب فاعلْم أن  •
 غدراا.و هناَك مؤامرةا 
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،   إذا ُقديَِّم الساحُر والكاهنُ  •  البصائر.اخرتِّ العقوُل وغابتِّ وقارُئ الكفي
 
 احلرية
 

َُ يف ظلماتِّ الكبتِّ والقهرِّ والط يان، و  • إذا  من تنفََّا يف أجواءِّ احلريةِّ َّل يستطعِّ العي
 بقَي كأنُه مسجون.كان مكرهاا 

 

ُم رؤيَة األان.األفُق الضيُق يص يُِّر رؤيَة اآل •  خر، ويضخيِّ
 

 احلسنات والسيئات
 

 وحسناُتَا جارية.إذا اهتَدى بَا أشخاص، فإنا تناُم  •
 

املكـــــاُن الـــــذي تـــــرتدُد إليـــــه وتعـــــرُف أن حســـــناتَِّا تـــــزداُد فيـــــه ال ترتكـــــه، بـــــل تفـــــنَّْن يف  •
 .االستفادةِّ منه، ونفعِّ اآلخرين به

 
إذا َّل تزْد ٌّاسُنَا على مساوئَا فأنت يف خطر! وممكانَِّا أن تعرَف اخللَل يف هـذا  •

 ن مصادرِّ كسبا.جتالسهم، ومِّ ن ن أكثرِّ مَ من معظمِّ ما تقضي به وقتا، ومِّ 
 

ٍة واحــدة، فإنــا ال تــدري كيــف تكــوُن موااينــَُا يــوَم القيامــة، وأيــن نال تفــريِّْط يف حســ •
 تقُف بَا حسناتا، والعاقُل يبادر، ويعمُل لالحتياط.

 
 من كثرْت سيئاته، َّل تـَُر حسناته. •
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 احلق والباطل 
 

َ نـورُه لديـه، وشـعَر بطمأنينـٍة لـه من سَعى إىل احلقيِّ وأخلَص فيه، برَا أماَم  • عينيـه، وتبـَّيَّ
 يف قلبه، وعلَم أن حبَثُه عنه َّل يذهْب سدى.

 
عن احلقيِّ واتباعِّ اهلدى إال ضعيُف اإلميانِّ أو فاقده، فاحلقُّ يُعتنق، واهلُدى   ال يتكاسلُ  •

 .يـُتَّبُع من كليِّ ذي عقٍل سويي، ومن سوََّف فال يُدَرى مصريه
 

إال من جترَد له، وترَك األهواء، وتعاىَل على األحقاد، وجتاوَا عن   حلقيِّ ال يسلُا طريَق ا •
 اهلفوات.. مث رضَي ابحلقيِّ وقبَت عليه، وصَر على شدَّته، وتلذََّذ مبناجاته!

 
ا، أو كــْن قريبــاا، فــإن جــوهَر احلــقيِّ ال يت ــري، ولكــنَّ صــوراا لــه قــد ال تتضــُح  • اذهــْب بعيــدا

، مث احكم.لا، أو أن عوائَق  وُل بينا وبي  نه، فاصر، واحبْث و رَّ
 

العلــــمِّ فــــإن احلــــقَّ أوىَل بــــذلا، وشــــأنُه أعظــــم. وبيانــــه، والــــدعوُة إليــــه،  إذا َّل جيــــْز كــــتمُ  •
 واتباعه، مسؤوليٌة عامة، يشرتُك فيها العلماُء وغريهم، بقدرِّ املستطاع.

 
  ـا عـن دينـه، قذائُف احلقيِّ هي سهاُم اإلميان، وهـي سـالُح املسـلمِّ أينمـا حـلي، ليـدافعَ  •

وَُّه وقدسيَّته، وليدحَض به شبهاتِّ اآلخرين. َ ٌّاسَنُه ووسطيته، ِو  ويدعَو إليه، ويبَّييِّ
 

إذا عرفــَت طريــَق احلــقيِّ فالزمــه، فــإذا تــرددَت أو نكصــَت فــال يــَة وال عزميــَة لــديا، وال  •
 قوَق با.ال و و قباَت لا، شخصيةا قويةا عندك، وال 

 
ْب للرجــل، فإنــه أصــاَب هنــا وقــد  • ْا ابحلــقيِّ وال تتعصــَّ إذا عرفــَت احلــقَّ مــن رجــٍل فتمســَّ

 خيطُئ يف مواضَع أخرى.
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َُ التياَر املعاكاإذا كنَت على حقٍي فال   • ملطلوُب منَا إمنا اولو كان أقوى منا،    ،ا

 الدفاُع عن احلقي، والثباُت عليه.
 

إذا ُغلَِّب أهُل احلقيِّ فـال يعـين غلبـَة احلـقي، وال يعـين ضـعفه، وال يـدلُّ علـى بطالنـه، إمنـا  •
 يراُه من يريد.هو غباٌر اعتاله، وظرٌف جعَلُه يتأخر، ويبَقى هو صواابا قوايا انصعاا، 

 
 إذا َّل تقلِّ احلقي، فال تقْف عائقاا أمامه. •

 
لنداءِّ احلقيِّ ستفسر، ومن حقيِّ هللا والناسِّ عليَا أن تستجيَب  سأَل وتَ من حقيَِّا أن تَ  •

 .  إذا عرفَت أن ما َتسأُل عنه حقي
 

ــَا  • ــيئاا يف الظــــالم، ولكنــ ا مضــ ــا ــَت طريقــ ــَا رأيــ ــه، فكأنــ ــقَّ وَّل تتبعــ ــَت احلــ ُه إذا رأيــ ــَ تركتــ
 ومشيَت يف الظالم.

 
وعلـَم أنـه علـى ضـالل، وَّل يرجـْع منـه! فهـذا يقـاُل لـه  أقلُّ الناسِّ عقـالا مـن عـرَف احلـقَّ  •

 عقليُل العقلمل.
 

 ***     ***     *** 
 

رحلُتَا يف البحثِّ عن احلقيِّ والدفاعِّ عنه ال تنتهي يف هذه احلياة، مـا داَم هنـاك ابطـٌل  •
 يلعُب بعقولِّ الناس.يطلُّ برأسه، أو 
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هناك من يتعرَُّف احلقَّ فيتبعه، ويتفاعُل معه، ويفديه بروحه. وهناك من يتعرَُّف الباطَل  •
ٍا فيــه. وكاليــا أُ  ! ال يســتواين يف و فيأخــُذ يف اإلجــرام، ويفســُد حــ  آخــرِّ نفــَ تيــا عقــالا

 الدنيا واآلخرة.
 

ُه حــقف أو ابطــلمــن انتصــَر لصــديقهِّ ال لشــيٍء ســوى ألنــه صــديقه،  • إمنــا  .فإنــه ال يهمــُّ
ُر لـه، بـل ينبـَُّه  ا. أما الباطُل فـال يُنتصـَ يُنتَصُر للحقيِّ حيُث كان و ن كان، قريباا أو بعيدا

 صاحبُه لرتكه.
 

الباطــل. احلــقُّ نــوٌر والباطــُل ظــالم، فــإذا و اكــْد مث قــل، وال تكــْن عــوانا يف نشــرِّ الشــايِّ  •
 نوَّرت، وإذا نشرَت الشاَّ والظنَّ والباطَل فقد أظلمت.نشرَت احلقَّ فقد 

 
َا التزمــَت  • إذا رغبــَت يف احلــقيِّ حبثــَت عنــه وتعبــَت ألجلــه، وإذا كنــَت صــادقاا مــع نفســِّ

، ورمبا متلبيِّساا بثوبِّ احلقي. فكْن حذراا.  به. وإذا رغبَت يف الباطلِّ جاءَك سهالا
 

وكتـٌب جمموعـٌة ال ت ـين لصـاحبِّ هـوى، أو مقلـيٍِّد سطٌر واحٌد يكفـي ملـن يَنشـُد احلـق،   •
 متعصيِّب، أو جمادٍل خصيم.

 
قـد ال يظهـُر احلـقُّ للباحـثِّ عنـه يف حينـه، ولكنـُه عنـدما يظهـُر يكـوُن سـاطعاا، وأيخــُذ  •

 ُه قلوٌب فاجرة.تْ مبجامعِّ قلبه. إن للحقيِّ سحراا يف القلوبِّ املؤمنة، وإن ب ض
 

. قـْق  ـم، • وشـاورهم. وال تكـْن مـن أنصـارِّ الظلمـة، الـذين حيريِّفـون  كْن من أنصارِّ احلـقي
فـإن هللا حيـبُّ احلـقَّ وأهلــه، ويقبلـون املــاَل احلـرام، الكلـَم ويؤويِّلـون النصـوَص ألسـيادهم، 

 ويَب ُض الباطَل وأهله.
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كثرُة شواغلَِّا ال تدلُّ على صوابِّ ما أنت فيه، فهناك ميزاٌن فوق الرؤوس، خَيَضُع لـه   •
 .، لتعرَف به احلقَّ من الباطلعمل، وهو ميزاُن اإلسالمكلُّ قوٍل و 

 
ال تكرتْ  مبا يقولُه أهُل الباطلِّ عنَا إذا كنَت على احلقيِّ ومتشبيِّثاا به، فإهنم يشويِّشـون  •

 عليَا ليُثنوَك عميا أنت عليه. وقباُتَا على احلقيِّ يكفي رداا عليهم.
 

ُع وال تُقنــــع، فــــدعها، وتفــــرَّْغ للنصــــحِّ إذا بيَّنــــَت احلــــقي، ورأيــــَت تعليقــــاٍت عليــــه ال  • تَنفــــَ
َُ على الصاحلَّي واملصلحَّي ال ينقطع.  والبناء، فإن التشوي

 
ن جانـــَب احلـــقَّ عـــاَش حيـــاةا يجيـــة، وخـــاَض يف دروبِّ الباطـــل، وأمعـــَن يف الفســـادِّ  • مـــَ

 واإلجرام. واملنقُذ: صراُط هللا املستقيم.

 
 احلقوق 

 
 رُفَِّع عنهم الظلم. إذا حصَل كلف على حقوقه، فقد  •

 
ُد يف  • ه، ومــن تنــااَل عنــه ملصــلحٍة أعظــَم فــأجرُه أكــر، وحُيمــَ هِّ فهــذا حقــُّ مــن تشــبََّث حبقــيِّ

 هذا ويُذَكُر من مآقره.
 

إذا مشــــيَت يف طريــــٍق فــــال تعبــــْث بــــه، ال تلويِّقــــه، وال اريِّبــــه، فإنــــا قــــد تعــــوُد منــــه، أو  •
 يستعملُه آخرون مثلا، وهو حقف لَا وهلم.

 
تتمدَّْد على حسابِّ ال ري. ال اخْذ نصيَبهم، فإهنم يكرهونا، وقد ُجبلتِّ النفوُس ال   •

 على ب ضِّ من ي تصُب حقوَق الناسِّ ويظلمهم.
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 من منَع الناَس من مشاع، فقد ظلَمهم مجيعاا. •
 

 احلالل واحلرام
 

ــْه  • ــرَّه، وَّل أيبـــ ــرامِّ ذنـــــب، ومـــــن َّل يتحـــ ــَل احلـــ ــه؛ ألن أكـــ ــَع نفســـ ــرَّى احلـــــالَل نفـــ مـــــن  ـــ
ــتوى  ابلشــــبهات، تراكمــــتْ  ــاَج إىل مضــــاعفةِّ جهــــودهِّ لريفــــَع مســ ــه الــــذنوب، واحتــ عليــ

 حسناته. 
 

من أخَذُه الفرُح والسعادُة ملكسٍب حراٍم فقد حالَف الشيطان، واستضاَفُه يف مسكنه،  •
 ومشربه. وشارَكُه يف مأكلهِّ 

 
 احلياة واملوت 

 
ــة،  • ــا اللطيفـ ــذََّذ مبباهجهـ ــالمِّ احلنيـــف، وتتلـ ــليِّ اإلسـ ــاةِّ يف ظـ ــتمتَع ابحليـ َا أن تسـ ــِّ ممكانـ

ا العجيبة، وأسرارِّها العميقة!ومناظرها اجلميلة، وأطعمتها احلالل،   وتتفكَر يف خملوقاِتِّ
 

ــاد،  • ــوٌة وجهـ ــة، ودعـ ــٌم وجتربـ ــاٌن وعمـــل، وصـــدٌق وإخـــالص، وعلـ ــلمِّ إميـ ــاُة عنـــد املسـ احليـ
 ق، وصٌر وقبات، وعطاٌء ووفاء.وسلوٌك وأخال

 
، حبف وُكره، اـاٌح وفشـل، بنـاٌء وهـدم، ارٌع وحصـاد، حالوٌة ومرارةاحلياُة رغبٌة ورهبة،   •

 حياٌة وموت. فالزْم جانَب اخلريِّ ما استطعت، فإنا ٌّاَسٌب على اختيارك.
 

يَ  • مبا  مكرتقٍة  غرَي  احلياةِّ جتري  معويِّقات،  سفينُة  من  هلا  أن  عرُض  تستطيُع  ال  ولكنها 
 تتجاوَا صخرَة املوت، فإهنا هنايُة كليِّ حياٍة على األرض، وتتحطَُّم عليها كلُّ السفن. 
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، والعمــُل ألجلــه، ومــا عــدايا تبــٌع هلمــا، علــى أن  • احليــاُة حــبف وكفــاح، حــبُّ املبــدأ أوالا
 يكوَن رضا هللا هو ال اية.

 
واوجــٍة موافقــة، وأوالٍد بــررة، وأصــدقاَء أوفيــاء، وعمــٍل ين راضــيَّي،  لــو احليــاُة مــع والــدَ  •

 مريح.
 

ُُ الكــرميُ  • يف العمـلِّ احلــالل، واإلخـالصِّ فيــه، وتربيـةِّ األســرةِّ علـى الــدينِّ واخلُلــق،  :العـي
ــلمَّي  ــحِّ للمسـ ــدرة، والنصـ ــاجَّي حبســـبِّ القـ ــاعدةِّ احملتـ ــريانِّ ابللطـــف، ومسـ ــةِّ اجلـ ومعاملـ

 عامة.
 

عامــٌل ومتكاســل. وهكــذا احلــاُل يف احليــاة. ال  نهــارِّ الهنــاك راقــٌد يف ليلــهِّ وســاهر، ويف  •
 يستوي أهُلها، وال يستوي جزاؤهم، كما ال تستوي أعماهُلم.

 
ن اعتزهلــا،  • َل هلــا، صــعبٌة علــى مــن َّل يعــرْف طرائقهــا، بعيــدٌة عمــَّ احليــاُة مجيلــٌة ملــن جتمــَّ

مــن ضــجَّ  يف وجــهِّ مــع مــن اعتــدَل معهــا، صــاخبٌة  متســليِّطٌة علــى مــن ذلَّ هلــا، معتدلــةٌ 
 فيها.

 
، أمـــا املـــؤمُن فقصـــرُي األمـــل، وال ت ـــرُُّه يف نظـــرِّ مـــن اغـــرتَّ ابلـــدنيا وصـــفوِّهااحليـــاُة طويلـــٌة  •

ا. األما ي، فيعمُل وحُيسُن العملَ   وكأنُه ميوُت غدا
 

دائمـة، واعمـْل فيهـا مبـا يبليِّ ـَُا احلياُة مؤقتٌة يف هذه الدنيا، فال تتعامْل معهـا علـى أهنـا  •
م.  اآلخرة، وارحْل منها ومعَا ااٌد من الطاعة، فإنه دأُب الصاحلَّي، املطيعَّي لر يِّ
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احليــاُة ليســْت نقطــةا واحــدةا حــ  تقــَف عنــدها وتعطيهــا حقَّهــا، إهنــا ٌّطــاٌت عديــدٌة  •
تتجاواهـا، ففكـْر فيهـا  تقُف عندها وتفكُر فيها، وهناك نقطٌة أخرية، تقُف عندها وال 

 كثرياا.
 

 ***     ***     *** 
 

ونَُه  • ن حولـَـُه يســمعونه، مث ينســَ كــم نــدَم انٌس عنــد املــوت، وِّنــَّوا أن يعملــوا صــاحلاا، ومــَ
 وينَسون كالمه، وَّل يتَّعظوا به. كم هو ٌّرييٌِّ هذا اإلنسان!!

 
يتصــــورُه الفالســــفة، فالســــكوُن املــــوُت حــــقي، كمــــا احليــــاة. واملــــوُت لــــيا ســــكوانا كمــــا  •

 للجسدِّ وحده، أما الروح، فتكوُن يف سعادٍة أو شقاء.
 

 احليوان 
 

تعامْل مع احليواانتِّ حبذر، فإهنا ال تنطُق ح  تعلَم ما تكنُُّه بداخلها، وقد ال تبدو   •
عالماُت الفرحِّ أو ال ضبِّ على وجهها، وال تعرُف هل هي جائعة أم ال، وراضيٌة أم 

 هال
 

 اخلشية 
 

 إذا كنَت اَشى هللا، فاعلْم أنه معا. •
 

 إذا سكبَت الدمَع فقد اقرتبت، وإذا است رقَت فقد وصلت. •
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املسلُم كلما اادْت خشيتُه من هللاِّ ااداَد ِّسكاا ابإلسالم، ووقَف عند حدوده، وكان   •
 تعاملُه مع الناسِّ يف صدٍق وأمانة.

 
 اخلالف 
 

اخلـــالفِّ بينــا وبـــَّي اآلخــرين وفيِّقـــَت إىل االتفــاقِّ أكثـــر، ودلَّ كلمــا أبعـــدَت أســباَب  •
َا على التفاهمِّ والتواصل. لمِّا، وحرصِّ  على حِّ

 
من استمرَّ يف اخلالفاتِّ حصََّل علماا مجاا يزيُد من اخلالف! وترَك علماا كثرياا ينفعُه يف  •

 غريِّ اخلالف!
 

ت، فإهنــا إذا كثــرْت وتعمقــْت ن َّصــتِّ ال تصــفو النفــوُس إال إذا قلــَّتِّ اخلالفــاُت  • وخفــَّ
 احلياَة وسبَّبتِّ الشقاق.

 
 اي طالَب العلم، دعَا من اخلالفاتِّ فإهنا ُتظلُم القلب. •

 
، فعظمــتِّ ائنســتِّ الضــ ، وتكدَّ تِّ األحقــادإذا اســتمرَّ اخلــالُف ااداَد النفــور، و كَّمــ •

 ويكوُن خفيفاا.الشقَّة، وصعَب الرتق. وحلُّ اخلالفِّ من أولهِّ أفضل، 
 

 السفينُة تَسُع كثريين، ولكنَّ اخلالَف قد يُ رُق اجلميع! •
 

 اخلالُف والتشاحُن بَّي املسلمَّي هو الذي قتلهم، ال عدوُّهم. •
 

إذا كثَر الل ُط صعَب التفاهم، إال ابإلكراهِّ والقوة. ال تنَا أن االختالَف والفوَضى   •
 ضعٌف وهزمية. 
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 والغدراخليانة 

 
ــاهلم ال  • ــن شـــــرورهم وأفعـــ ــديارين مـــ ــاعرفوا ال ـــ ــدر، فـــ ــَوى ال ـــ ــن نـــ ــريِّ إال مـــ يرغـــــُب يف الشـــ

 اإلجرامية. وال تثقوا  م ولو تبسَّموا والنوا، فإهنم يراؤون، وميهيِّدون لل در.
 

 إايَك وال در، فإنه من شيمةِّ األعداء، وليا من شيمِّ اإلخوةِّ يف الدين. •
 

بـَا وتنــتقُم منــه أو تدفعـُه مبــا شــئت، فلمــاذا  أيهـا العاقــل، إذا كنــَت ت ضـُب  ــن ي ــدرُ  •
 لاخرين كما تريدها لنفساهوالعافيَة ت دُر أنت آبخرينه ملاذا ال تريُد السالمَة 
 

 ما عاَش ال ادُر بعد غدره، فإنه يبَقى معروفاا بفعلته، منكوساا برأسه، بقيََّة عمره. •
 

 خري، فقد خانه.من أفسَد على أخيهِّ بيعته، أو اواجه، أو تفوقه، يف  •
 

 إذا طَعنَت أخاَك من اخللفِّ سراا، طُعِّنَت من األمامِّ جهراا. •
 

 اخلري والشر
 

اسَع إىل اخلري، وجاهْد فيه، وانتظـْر خـرياا، وال تيـأس، فـإن الشـيطاَن يوسـوس، ويهـويِّل،  •
 وخيويِّف.

 
ليقــَوى علــى املضــييِّ فيــه املقبــُل علــى اخلــريِّ نيَّتــُه طيبــة، ولكنــُه حيتــاُج إىل رغبــٍة شــديدٍة  •

، ومثبيِّطاُت اخلري.  وتنفيذه، وعزميٍة أكَر للثباتِّ عليه، يف وقٍت كثرْت فيه نوااُع الشري
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•   ،  يف نفسا!كما جتُد استعداداا هلما أينما ذهبَت وجدَت اخلرَي والشري

 
.فعإذا َّل ت •  ْل خرياا، فال تكْن عوانا على الشري

 
وليدُْع إليه، ومن رأى شراا فليطفئه، فإذا َّل يستطْع استعاَن من رأى خرياا فلُيكثْر منه   •

 ب ريه، أو هجره. 
 

ا  • ا وكســَب أجــراا، ومــن أراَد  ــم شــراا ارتكــَب جرمــا مــن أراَد ةهــلِّ اإلســالمِّ خــرياا بــخ جمــدا
ء.  وكسَب إمثاا. ولن َيسَلَم من آاثرِّ عملهِّ السييِّ

 
  فيما رغَب فيه، والشرُّ فيما َّل يرغْب فيه.ال َترَغْب فيما َّل يَرَغْب فيه ديُنا، فاخلريُ  •

 
ــري إذا َّل  • ــرَّ انٌر يسـ ــإن الشـ ــوت، فـ ــزروعِّ والبيـ ــرقِّ الـ ــبيِّبِّ يف حـ ــريِّ كاملتسـ ــبيُِّب يف الشـ املتسـ

 يُطفأ.
 

الذي يبتعُد عن الشـريِّ كلمـا الَح لـه، إمنـا يفـرُّ بدينـهِّ إىل حيـُث الطاعـُة والسـالمة، فهـو  •
 ربيِّه.حريٌص على سالمةِّ دينه، ورضا 

 
 والدعاة  الدعوة

 
والسلوُك احلسـن،  ،أكُر أسبابِّ نشرِّ اإلسالمِّ هو الدعوة، ةساليبها ووسائلها املتنوعة •

 واملعاملُة الطيبة، واخلُلُق العايل، والصدُق واإلخالُص يف القولِّ والعمل.
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عليهم  • األنبياءِّ  دعوةِّ  ِاتِّ  من  واإلصالحِّ  والدعوةِّ  احلوارِّ  يف  واإلشفاُق  اللطُف 
الداعي  يكوُن  وهكذا  والنصيحة.  الرفُق  شأهنم  من  فقد كان  والسالم،  الصالُة 

 ق.شفِّ والناصُح امل
 

يــرون الــدعوَة صــعبة، وال يتصــورون فرحــَة الــداعي وســعادَتُه عنــدما يهتــدي علــى يديــهِّ   •
 على دعوته. رتتَّبُ ي، وال يقديِّرون الثواَب العظيَم الذي وعاصون وجمرمون كباركفرٌة 

 
، فكأمنا ارَع وسَقى، ولسوَف حيصُد خرياا إن شاَء هللا. •  من دعا وأرشد، وعلََّم ور َّ

 
 الطريَق فاسلكه، وعريِّفُه غريَك، ح  يكوَن صديقاا لَا على األقلي.إذا عرفَت   •

 
. إسهاُمَا يف الدعوةِّ إىل هللاِّ  •  يزيُد من مساحةِّ النورِّ يف العاَّل، ولو كان قليالا

 
 على حقي. عندما تكوُن التهمُة يف دينَِّا أيها املؤمن، فاعلْم أناَ  •

 
 اادادْت أعباُء املسلم، يف دينهِّ وأهلهِّ وجمتمعه.إذا تفاقَم الشرُّ وعمَّ الفساد،  •

 
 الدنيا واآلخرة 

 
مــن أحــبَّ الــدنيا ورأى أهنــا كــلُّ شــيٍء يف حياتــهِّ فهــو يف ســكرٍة غاشــية، ووقعــٍة  يتــة،  •

 وغفَل عن حقيقٍة انصعة، وإذا َّل يتنبَّْه لنفسهِّ فإنه ميوُت شرَّ ميتة.
 

 ُتسَكُب العراُت أيضاا.يف هذه الدنيا ال تُلَقى النكاُت فقط، بل  •
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الدنيا متلونة، إهنا تقوُل عند الفرح: أان معا، وإذا أردَت اايدةا فـأان موجـودة. ولكنهـا  •
 تقوُل عند الرتحِّ أيضاا: ال تظنَّين مساملةا وهييِّنة، وهناك ما هو أصعُب وأشدي. 

 
 مـــَل ااَد الســـفرِّ وإْن عبـــوُر الـــدنيا إىل اآلخـــرةِّ لـــيا كعبـــورِّ ســـاقيٍة أو هنـــر، عليـــا أن  •

.  قَقل، وتقَف يف وجهِّ تياراتِّ الباطل، والشهواتِّ وامل رايت، فإنَّ بعد العبورِّ حساابا
 

أوُل الطريــقِّ هــو حياتـُـَا يف الــدنيا، أمــا آخرِتــا فعنــد هللا، لَينظــَر مــا فعلــَت يف حياتِــَّا  •
 َة والنجاة.منسأُل هللا السالاأُلوىل، ولريتيَِّب عليها حياَتَا األخرى: إما جنة، أو انر. 

 
من أحبَّ الـدنيا كـرََّس حياتـَُه هلـا، ومـن أحـبَّ لقـاَء هللا عمـَل لاخـرة، واسـت خ بـذلا  •

 ، ووفَـَّر أتعاابا ألجلها.عن كثرٍي من ملذياتِّ الدنيا ومتعِّها
 

 الذكاء والفطنة
 

الفطـُن هـو مـن عرفـَُه قبـل أن إذا سقَط القناُع ُعرَِّف صـاحبُه مـن قبـلِّ اجلميـع، والـذكيُّ  •
 يسقَط قناعه، مبالمَح وأمارات.

 

 الذكر والدعاء 
 

فتجُد  • م،  ر َّ ينسون  ال  فإهنم  عباده،  من  والصاحلَّي  األنبياءِّ  دأُب  تعاىل  هللا  ذكُر 
 ألسنتهم رطبةا بذكرِّ هللا، حامدةا شاكرة، يف السريِّ والعلن، ويف الشدَّةِّ والرخاء.

 
 الصاحلون ذكروا هللا، فتشبَّْه  م.إذا اجتمَع  •

 
ابسمِّ هللا، واحلمُد هلل، وسبحاَن هللا... ذكٌر ال ينقطُع عنه املسلم. فإذا بدأ بسمل،  •

 وإذا انتهى خبرٍي محد، وإذا تعجََّب أو تدبَـَّر آيةا سبَّح. 
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ويؤيـُدَك ويقويِّيـا، ويثبيِّتـَُا ابدأ عملَا ابلدعاءِّ والتوكلِّ على هللا، فإنُه ميألُ قلبـَا نـوراا،  •

 وحيميا، ويكتُب لَا النجاَح فيه إن شاء هللا.
 

ْه أيهــا املســلم • يالاَل لقـــد وصــَف هللا تعــاىل املنـــافقَّي ةهنــم } !تنبــَّ َََّ إِّال قَلـــِّ {.  يــَْذُكُروَن ا
 فإايَك أن تكوَن قليَل الذكر.

 
 ***     ***     *** 

 
نٍة وأخرى، فهو ٌّتـاٌج إىل توفيـقِّ هللا؛ لتسـديدِّ خطواتـه، بَّي كليِّ في  املسلُم جيدُد الدعاءَ  •

 وتيسريِّ أمره، وحفظهِّ من الشرورِّ والفنت، ما ظهَر منها وما بطن.
 

مجيـٌل أن تـدعَو فتقـول: اللهـم أدخلـين يف رمحتــَِّا واجعلـين مـن الصـاحلَّي، فقـد وصــف  •
ُم ميَِّن الصَّاحلَِِّّّيَ  َوأَْدَخْلَناُهْم يفِّ َرمْحَتَِّناربُّنا سبحانُه أنبياَءُه بقوله: }  .86سورة األنبياء: { إِّهنَّ

 
شهُد أن ما أردَت كان ولو كان ميتاا، وإذا أردَت أن تعطَي فال مينعُه أحـد، اللهم إ  أَ  •

 فضَلا.  رمينأنت اخلالُق البارئ، وأنت املعطي الرااق، ال إله إال أنت. أسأُلَا أالي 
 

ا ميـــألُ قلــب، وينـــرُي در ، ويعينــين يف احليـــاة، ويســدد  عنـــد خمالطـــةِّ  • اللهــمَّ إميـــاانا عظيمــا
 العمل، فإنه ال هدايَة إال منا، وال توفيَق إال با. الناسِّ وأداءِّ 

 
اللهم اجعْل حظي من الدنيا حبََّا وطاعَتا، وحبَّ رسولَِّا وطاعتَـه. اللهـم ال اـز   •

 يوَم البعث، واجعلين رفيقاا ألهلِّ اخلري، فإ  أحبُّ اخلرَي وأهَله، وأب ُض الشرَّ وأهله. 
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على  • وعااٌم  فسديِّد ،  إليه  الدعوةِّ  يف  وماٍض  فاهد ،  دينَِّا  يف  راغٌب  إ   اللهم 
 ه فثبتين، وٌّبف ألهلِّ الرشادِّ فأرشد ، وسالٌا درَب اإلصالحِّ فأييِّد .الدفاعِّ عن

 
، واحفظنــــا وال َتكِّلنــــا إىل  • ، وأحســــْن إلينــــا وادان إحســــاانا اللهــــم أنعــــْم علينــــا وادان إميــــاانا

 أنفسنا، واكشْف كربنا وال ازان، وارمحنا وال تعذبنا.
 

ــألُ اللهـــم رمحتـــَا أرجـــو فـــارمحين، وفضـــلَا أ • ــأنعْم  سـ ْل علـــيي، ونعمتـــَا أطلـــُب فـ فتفضـــَّ
 تَِّا أسَعى فال اييِّْب سعيي، ورضاَك غاييت فارَض عين.عليي، وجلنَّ 

 
اللهـم رمحـةا منـَا فـإان فقـراُء إليـا، وعفــواا منـَا فـإن ذنوبَنـا ال ي فرهـا إال أنـت، ونصــراا  •

 خلقِّا.من عندَِّك فإنه ال انصَر إال أنت. وأنت حسبُنا اي ربَّنا من مجيعِّ 
 

اللهــم رأفتــَا   فــإ  أرجــو رمحتــا، ولطفــَا   فــإ  أخشــى عقابــا، وم فرتــَا يل  •
فـــإ  أرجـــو غفرانـــا، وعفـــوَك عـــين فـــإ  أرجـــو إحســـانا، وبركاتـــَا علـــيَّ فـــإ  أرجـــو 

 أفضالا.
 

اللهــم ال  ــرمين فضــلا، وأنــت ذو الفضــلِّ العظــيم. وال  ــرمين نعمتــا، فإنــَا خــالُق  •
 يُت وملا وفيِّقت.د رمين توفيقَا وتسديدك، فإنه لوالَك ملا هُ  النعمِّ وواهُبها. وال

 
، وعبادةا خالصـة، وطاعـةا مطلقـة، وٌّبـةا صـافية، ونعمـة  • اللهم إان نسأُلَا صوماا مقبوالا

، وعلماا انفعاا، ونصراا مؤاراا.  دائمة، وماالا حالالا
 

سجدان فارفْع شأننا يف العـاملَّي. اللهم لَا وحدَك ركعنا فال تذلَّنا ل ريك، ولَا وحدَك  •
 .وال جتعْل ةسنا بيننا ،على جهادِّ األعداء، و اللهم وامجْع كلمتنا على احلقي 
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ا تُفـــرُح بـــه قلوبَنـــا، وتنصـــران فيـــه علـــى أعـــدائنا، وتـــألُم جراحنـــا،  • ــأُلَا عيـــدا اللهـــم إان نسـ
 األمم، إنا على كليِّ شيٍء قدير.وُ يي آمالنا، وترفُع فيه مقامنا، وجتعلُنا أعزَّةا فوق 

 
 الرأي 

 
م،   • لي بسـهولة. وإحكـاُم ربطـهِّ ابلتوقـقِّ مـن َّل حيُ و الرأُي احملَكُم كالربطِّ احملكـَ كـمِّ الـربَط حـُ

 منه بعد تشديدهِّ.
 

ال تستسلْم للرأي اخلطأ، ولو كان لصـاحبهِّ يـٌد عليـا، فـإن احلـقَّ مقـدٌَّس عنـد املسـلم،  •
 ال بدَّ أن يسلكه.

 
اآلراُء الفاســـدُة إذا اجتمعـــْت أحـــدقْت حبـــراا مـــن الظلمـــات، وجرفـــْت يف طريقهـــا مجيـــَع  •

 األضواء.
 

 الرغبات والشهوات
 

ْم نفسـا، وال جتعـْل هلـا حظــاا  • ، فـالزْم جانــَب احلـزم، واِتـَّ إذا تعارضـْت رغبتـَُا مـع احلـقي
 فيما حرََّم هللا. وَهدهِّدها ةشياَء أخرى ح  تسكت.

 
اقـرٌي كبــرٌي يف مسـارِّ اإلنســان. إهنــا أقـرُب إىل اهلوايــةِّ واألُنـا، وهــي تنفــُع إذا  الرغبـُة هلــا  •

 كانت أقرَب إىل الفطرة، وأبعَد عن اهلوى.
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 الرايء والنفاق 
 

اا عــن نفســا. ال تــدَّعي مــا لــيَا لــا، وال تتكلَّفــه؛ حــ  ال تكــوَن  • لــيكْن واقعــَُا معــريِّ
 مرائياا، مزدوَج الشخصية.

 
ا، فــال تــدري مــ  يكــوُن  • أكثــُر مــن يكــذُب هــم املنــافقون، والــذين ااــذوا التقيــَة منهجــا

!أحُدهم   صادقاا، وم  يكوُن كاذابا
 

 السعادة
 

ُه  • َُ عقابـه، واسـألُه لطفـَ لن تسعَد إال إذا أراَد هللا لَا ذلا، فاقرتْب منه بطاعته، واخـ
 ورمحته، ودواَم نعمته.

 
ُه هللا علــى ذكــرهِّ وشــكره، وأن جيعــَل مــن نصــيبهِّ امــرأةا صــاحلةا مــن ســعادةِّ املــرءِّ أن يُ  • عينــَ

ُه وعرضــه، وتُ  عينــُه علــى تربيــةِّ أوالدهِّ تربيــةا صــاحلة، وأن يراقــَُه هللا أبنــاءا  فــُ  عليــهِّ مالــَ
 بررة.

 
السعادُة يف العقلِّ الراشد، الذي يدلَُّا على اهلدايةِّ وأيخُذَك إىل حيُث السالمة، ويف   •

ُُ  دوٍء وسالم. النفاِّ امل  طمئنة، اليت تراتُح  ا، وتعي
 

 سعادُة املؤمنِّ يف تطبيقِّ شرعِّ هللا، وأن ال يكوَن  ت حكمِّ كافر، أو ظاَّل، أو فاسق. •
 

ــدنيا، والت اضـــي عـــن سفاســـفِّ  • ــامِّ الـ ــامِّ حبطـ ــةِّ االهتمـ الســـعادُة يف ســـالمةِّ الصـــدر، وقلـ
 األهل، والبعدِّ عن ال ضب، وعن اجلدلِّ العقيم. بَّيالسريةِّ احلسنةِّ يف األمور، و 
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وســوُء  ،والضــ ن ،راحــُة البــالِّ يف صــفاءِّ القلــب. ومــن أهــميِّ من يِّصــاتِّ القلــب: احلســد •
 الطوية.

 
العافيُة هي السعادة، عندما تكوُن معاًفا يف جسدَِّك وأهلَِّا ومالا، وال َيطلُب منـا  •

 أحٌد حقاا له عليا.
 

قريباا من الفقراء، ففـي حيـاِتم عالبسـاطُةمل وعـدُم التكلـف، واحلنـان، السعادُة أن تكوَن  •
 والصدُق يف احملبة، واملودَُّة لذوي القر .

 
من اعـَم أنـه سـعيد، فإنـه يـتكلُم عـن حاضـٍر مؤقـت، أو ذكـرايٍت مضـت، وال يسـتطيُع  •

 أن يقوَل إنه سعيٌد بعد حلظات، أو يوَم غد، وما بعده.
 

 السفه والطيش 
 

 َم السفيه، وخرسْت ألسنُة احلقي، فقد نودَي مبوتِّ الشعب. إذا تكلَّ  •
 

يُعَرُف املنافُق من عمله، ويُعَرُف السفيُه من قوله. أما املنافُق فقد َعلِّمَت شأنه، وأما   •
 السفيُه فلخفَّتهِّ وطيشه. 

 

فهو   • ساندهم  ومن  وخرَّبوا.  ظَلموا  سادوا  وإذا  وأفسدوا،  السفهاُء كذبوا  تكلَم  إذا 
 منهم، فقد رضَي بفعلهم وانصرهم.
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 السياسة
 

ــدْ  • ــامياا فــــال  ســ ا عصــ ــييِّدا ــعانَِّا وال  إذا كنــــَت ســ ــاتَّي الصــــفتَّي تضــ وال  قــــد، فــــإنَّ هــ
  ما. يهنيِّئاَ ترفعانا، وال سؤدَد 

 
. ،إذا كنَت أرفَع شأانا  •  فكْن أكثَر خدمة، وأكثَر  مالا

 
رَض عليَا احلرب، ورأيـَت واستدراُر الرمحةِّ من عدويَِّك إذا فَ ال ينفُعَا الكالُم املعسوُل   •

عركــة، كمــا ال اخــُذ معــَا الســالَح يف مفاوضــاٍت ســلمية، فلكــليِّ املنفســَا يف وســطِّ 
 حاٍل ما يناسبُه من التصرفات.

 
الســالُم ملـــن نــوى الســـالم، واحلـــرُب علــى مـــن نــوى احلـــرب، والتفـــاهُم مــع مـــن اقـــرتب،  •

 بـَُعد، وحساُب خطواٍت للمستقبل.واحلذُر  ن 
 

 منه على املبادئ واحلقوق. ومـن هنـا أييت الصراُع يف احلياةِّ على املصا،ِّ واألهواءِّ أكثرُ  •
 الفساد، والدمار. الطمع، مث

 
 .من دافَع عن غريهِّ من غريِّ رغبة، ُهزَِّم من أولِّ جولة •

 
ْح فيه ابالعرتاضِّ على خطأ ُيسمَ َر الكبار، وإذا َّل  إذا تصدََّر اعلَا ص ار، فقد احُتقِّ  •

 أو منكر، فال خرَي فيه. 
 

إذا هرَب الراعي من الذئبِّ وآقَر سالمَتُه دون رعيَّتهِّ فقـد خـاَن األمانـة، وعـرََّض رعيـَّتَـُه  •
 للخطر، فإن من أُوىَل مهاميِّ الرعي حفُ  الرعيَّة.
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الشـــعب، وجلبنـــا هلـــم إذا مـــددان أيـــدينا إىل األعـــداء، فقـــد قرَّبنـــا الســـكاكَّي إىل رقـــابِّ  •
نا هلم خارطَة التخلف.  املذلَّة، وِر

 
ا، ولــذلا تـــرى العــذاَب يصـــيُب  • لــيا الط ــاُة وحـــَدهم ال يعتــرون، بـــل الشــعوُب أيضـــا

 ،واه أو مــن انتخــبهمه وإذا ظَلمــوا فلمــاذا ســاعدوهممــاإلقنــَّي. فمــن ِــَح هلــم ةن حيك
 أو سكتوا عنهمه

 
ــرَب اللصـــــوص،  • ــَع الفجـــــُر هـــ ــةِّ هـــــرَب الط ـــــاُة إذا طلـــ ــُر احلريـــــةِّ والعدالـــ وإذا طلـــــَع فجـــ

أعـَدى أعـدائهم العدالـُة هـم واملتجرون، فإن أُوىَل مهـامهم الظلـُم والط يـاُن واإلفسـاد، و 
 واحلرية.

 
ئان علــى منصــٍب كبــري، وَّل ُيســَمْح ل رييــا، فــاعلْم أن البلــَد مقبــٌل علــى إذا تنــافَا ســيي  •

ا، ال ُيسَمُح ل ريهه!عنصريٍة و كُّمِّ أفراد. وكيف لو كا  ن عاملرشَُّحمل فرداا واحدا
 

علـى  ها حرٌ . كلُّ ا استبدادايا مشوليا  إذا كان احلكمُ  أو قوانَّيُ  أحكامٌ  اِهُ   شيءٌ   ال يوجدُ  •
 على نفسه. أحدٌ  يل حقوق. وال أيمنُ  أن يقولَ  يستطيعُ  ورق. ال أحدَ 

 
فاضٌل وأفضل، ولذلا جتُد حاَل   • بدَل ما هو  ما بَّي سييٍِّئ وأسوأ،  حكوماتنا اتاُر 

، ومن كان يف   فهو يف خرٍي كثري.  ىوسط حالٍ كثرٍي من الناسِّ ما بَّي ذلٍي وأذلي
 

عخمابراٍت مع مسؤولَّي كبارمل يعين خططاا ماكرةا يف بلداننا  اجتماُع قعالَب مع ذًئٍب   •
 والتخريب.للتنكيلِّ 

 
لَ  • له، ومــن فضــَّ ا فقــد فضــَّ

ا
َر   هُ مــن انتخــَب ظاملــ كــان أحــبَّ إليــه، ومــن أحــبَّ امــرءاا ُحشــِّ

 .معه
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 الشك واليقني

 

َا عـن اليقـَّي، فـإذا تركتَـُه دوَن  • َا حـ  تطـرَدُه أو يزحزحـَ ما يزاُل الشاُّ يعتلُج يف نفسِّ
 الشيطانِّ ونفثاتهِّ أعانَا عليه.معاجلٍة عاَد بعد حَّي، وإذا تعوَّذَت ابهلل من وساوسِّ 

 
 الشكر

 
من َّل يشكرِّ هللَا فقد ضيََّع نعمته، فإن حقَّها الشكر، وإهنا إن كانت من حـقيِّ نفسـه،  •

 فإهنا أيضاا للتقويِّي على طاعةِّ ربيِّه.
 

األوفيـاء، أكرْم نعَم هللا ابلشكرِّ لُتكَرَم ابلدميومةِّ واملزيد، فإن الشكَر عبـادة، ومـن ُخلـقِّ  •
 ومن سجااي املؤمنِّ العابد.

 
بعــُث علــى الشــكر، واملداومــةِّ علــى العبــادة، واالســتقامة، والتفضــلِّ فضــُل هللا عليــَا يَ  •

 ا، ويَزيَدَك من فضله.لعلى اآلخرين مبا ااَد هللا عليَا من نعمة، ح  يثبيَِّتها 
 

نع • تنَا شكَر هللا على  فال  منا.  يسلَب  أن  قادٌر على  أعطاَك  فإنه ال  الذي  مته، 
 ينَسى حالا. 

 
ن  • ا، ولكــن ينب ــي أن َيشــكَر هــو اآلخــُر مــَ إن الــذي ينجــُز عمــالا طيبــاا ُيشــَكُر عليــه حقــا

علََّمُه ح  صاَر يف تلا املنزلـة، ولـو كـان أكثـَر مـن شـخص، فالشـكُر حلقـٌة متكاملـٌة 
 للحبيِّ والوفاء.
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 الشهرة
 

صرُفَا عن كليِّ مرة، فقد تكوُن فتنةا لا، تَ ال تظنَّ أن الشهرَة تكوُن يف صاحلَِّا يف   •
 أو تورُقَا الُعجب، وهي خصلٌة قبيحٌة قاتلة.  ،غايتَِّا السامية

 
 واملرض  الصحة

 
ــفاه.  • ــال. فـــال يـــنَا شـــكَر هللا، فهـــو الـــذي شـ َط مـــن عِّقـ ــُه ُنشـــِّ فَي املـــريُض فكأنـ إذا شـــُ

 وليعلْم أنه قادٌر على أن مُيرَضُه مرةا أخرى. 
 

الصحيُّ ليا عارضاا يف العقل، فبإمكانَِّا أن تكمَل مشاريعَا العلميَة ولو  العارُض   •
. املهمُّ أالي تستسلَم لليأس.   مٍَّة أقلي، وإنتاٍج أخفي

 
 الطاعة

 
حياُة املؤمنِّ بَّي طاعٍة لربه، وعمٍل لنفسهِّ ولاخرين، ودعوِتم إىل اخلـري، ودفـعِّ األذى  •

 والصالحِّ واإلصالح. عنهم. وهكذا يعمَُّر الكون، ابلعبادةِّ 
 

الفـــرُح بطاعـــةِّ هللا ال ينالـــُه إال املـــؤمن، الـــذي حيـــبُّ هللا ورســـوله، ولـــو كـــان فيهـــا بعـــُض  •
مشقَّة، فإن فـرَح الطاعـةِّ َت لبهـا. ويزيـُد مـن فرحـهِّ رجـاُء قوا ـا. ويـؤقُِّر حـبَّ هللا ورسـولهِّ 

 على رغباتهِّ وهواايته.
 

ا أطاعــه، ومــن  • راا فعلــى قــدرِّ مــن خــاَف هللَا حقــا ُه مقصــيِّ أحبــَُّه ااَد مــن طاعتــه. ومــن رأيتــَ
 إميانه.
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ا شـــرَع هللا، ومـــا َّل تكـــْن كـــذلا فلســـَت علـــى خـــري.  • ا، متبعـــا أنـــت خبـــرٍي مـــا دمـــَت مؤمنـــا
 املقياُس ابلطاعةِّ والتقوى، وليا ابملالِّ واجلاهِّ واجلمال.

 
َص فيــه الشـرع. فــالزْم طاعتـَـُه نـداُء هللا أَوىَل ابإلجابــةِّ مــن نـداءِّ الوالــدِّ والولــد، إال  • مـا رخــَّ

 سبحانُه قبَل أن ِّرَض أو ِّوت، فإنَا سُتسأُل عن سببِّ عدمِّ االستجابة.
 

ــْل منــــا.  • ــا، َّل تقبــ ــْن فيهــ ــا، أو َّل  ســ ــة، إذا َّل تنجزهــ َا الدنيويــ ــِّ ــُل أعمالــ َا مثــ ــُ طاعتــ
ا لتناَل   طيباا. جزاءا فاعمْل جيدا

 
ن مقياَسُه عند املسلمِّ هو: هل كانت له فضـيلٌة من مات، وقاَل الناُس فيه ما قالوا، فإ •

 يقاُس مبدى قربهِّ أو بعدهِّ عن دينه. الثناَء عليه أو ذمَّهُ  يف اإلسالمه فإن
 

 الظلم والظاملون 
 

ومـــدى  ،قـــد اـــاُف مـــن اعنـــونِّ ألنـــا ال تعـــرُف كيـــف ومـــ  يتصـــرَف تصـــرَفُه اعنـــون •
 أذيَّته، وكذلا الظاَّلُ الطاغية؛ ألنه حيكُم ابملزاج، وال ميزاَن لتصرفاتهِّ وأحكامهِّ اجلائرة.

 
ُُ ةصــحا االظــاَّلُ جمــرم؛ ألنــه ال يعطــي حقــوَق النــاسِّ هلــم، بــل يتعــدَّى عليهــ • ، ا ويــبط

 وحييُل حياِتم إىل خوٍف ورعٍب وقلٍق وجحيم.
 

ــُه للظلـــمِّ  • واجلرميـــةِّ ولكنـــه َّل يفعـــْل مـــا يقـــدُر عليـــه جتاههـــا، فإنـــه انقـــُص مـــن اقشـــعرَّ بدنـ
 املروءة، قليُل ال ريةِّ على أهلهِّ وجمتمعه، خيشى على نفسهِّ ومصاحلهِّ ولو بدرجٍة قليلة.
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الدفاعِّ عن نفسه،  • يقدُر على  املتكر، أنت تظلُم ضعيفاا و تقرُه ألنه ال  الظاَّلُ  أيها 
أو عقوبَة ربٍي قادٍر قاهٍر يوَم القيامة، فال خمَلَص لا من  فانتظْر نقمَة هللا يف الدنيا،  

 احلساب. 
 

 العادات
 

من كبََّل نفَسُه ةفكاٍر سيئة، ونظرايٍت فاسدة، وعـاداٍت ابليـة، فقـد راَح  ـت أققـال،  •
 ووضَع عقباٍت أماَم هناءةِّ النفا، وُحجباا أماَم نورِّ احلق.

 
ا،  • ا، وتفهــــَم جيـــدا َا غطـــاَء التقليــــد، وحجــــاَب األُلفــــةِّ حـــ  تــــرى جيــــدا ارفــــْع عــــن عقلــــِّ

 والعادة، وكْن كأنا ترى األشياَء من جديد.
 

ال تقييِّْد نفسَا بعاداٍت ابلية، ورغبـاٍت شخصـيٍة اتفهـة. انطلـْق إىل فضـاء هللا الواسـع،  •
 تدبَـّْر واتَّع ، وانطلْق وأبدع، وافعلِّ اخلرَي دوماا.

 
فَي مــن مــرض، ومــن بقيــْت فيــه آاثرُهــا، وعــاوَدُه احلنــَُّي مــن تــرَك عــادةا ســيئةا  • فكأمنــا شــُ

 إليها، فكأْن َّل ُيشف.
 

 العاطفة واملزاج 
 

ا كبــرياا ليوقَفهــا عنــد حــديِّها. وقــد ال يســتطيُع  • ُُ العاطفــُة يبــذُل العقــُل جهــدا عنــدما جتــي
 ذلا. إمنا هي العزمية، واحلِّلم، وكظُم ال ي ، وتذكرُة املؤمن.

 
وال ضب، طاقُة   •  ، حاالت، كاحلبي يف  وتتضاعُف  تزداد  ولكنها  ٌّدودة،  اإلنسانِّ 

 والَ رية، والتشجيع. ويتنبُه إىل هذا ويستفيُد منه الرتبويون واإلداريون يف مؤسَّساِتم.
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 اتالعباد

 
جيُد املسلُم انشـراحاا يف صـدرهِّ إذا كـاَن يف املسـجد، ولـو َّل يكـْن فيـه سـواه! أمـا املنـافُق  •

 كأنُه يف قفص!فيه  فيكوُن 
 

بـــَّي مـــن يتلـــذَُّذ ابلعبـــادة، وبـــَّي مـــن يســـتعجُل يف الصـــالةِّ وكأهنـــا محـــٌل يلقيـــهِّ عـــن   فـــرقٌ  •
 كاهله.

 
 وترَك كلَّ أش اله. هرَع إليها -  وال يعرفُه إال مؤمنٌ  -من عرَف قدَر الصالةِّ  •

 
 إذا َّل جتْد وقتاا للصالة، فقد ش لْتَا الدنيا عن الدين. •

 
شلولَّي وهم يصليون. وليعلْم أنه ٌّاَسب، وأوُل مبمن عويَف يف بدنهِّ وَّل يصلي، فليعتْر   •

 ما حياَسُب عليه صالته. 
 

حسـنِّ عبادتـا، أهالا بشهرِّ القرآن، أهالا بشـهرِّ اخلـريِّ والركـات. اللهـم أعنـيا فيـه علـى  •
واجعلنـــا مـــن املشـــت لَّي بـــذكرَِّك وشـــكرك، ومـــن املـــداومَّي علـــى تـــالوةِّ كتابـــا. وارمحنـــا 

 واعُف عنا.
 

الصوُم يدلُّ على العزميـة، واهلمـةِّ العاليـة، والشخصـيةِّ القويـة، وهـو رسـالٌة للـنفا، ةهنـا  •
 عبدٌة هلل ال لشهواِتا، اُِّر ةمرهِّ ال ةمرها.

 
لشـهواتِّ املسـلم، وامتحـاٌن لتدينـه، واختبـاٌر اللتزامـه، وقـواٌب عظـيٌم مـن الصوُم اديـٌب   •

 هللا لطاعتهِّ له.
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يف الصومِّ يكوُن اهلدوُء أكثر، فال أكٌل يُبطر، وال كالٌم َيكثر، ال مشكالٌت تُثـار، وال  •

 مكائُد ُتدار!
 

ى الــربَّ  • العظــيم،  العيــُد ملــن صــام، ومــن َّل يصــْم فلينــدْم وليحــزن، وال يَفــرح، فقــد عصــَ
 الذي فرَض عليه الصوَم ولكنُه أَ ، فليست فرِّ هللا ولينوِّ قضاءه.

 
مــن عبــَد هللَا يف شــهرِّ الصــومِّ مث تــرَك عبادتـَـُه، فقــد أابَن عــن جهــٍل بدينــه، وضــعٍف يف  •

 إميانه، وأساَء إىل نفسه، وهللا غينف عنه، هو احليُّ القيُّوُم الذي يُعَبُد يف كليِّ وقت.
 

 العبودية 
 

ا مــن هللا، وأفضــُل أوقاتــَِّا عنــدما تتلــو كتــاَب هللا،  • أفضــُل حاالتــَِّا عنــدما تكــوُن قريبــا
 فضُل أايمَِّا عندما تكوُن مطيعاا هلل.أو 

 
أنــــت ضــــعيٌف أمــــاَم قــــوَّةِّ هللا العظيمــــة، فتلجــــأُ إليــــه يف كــــلَّ وقــــت، ولــــيا فقــــط حــــَّي  •

 يعرْفَا يف ضعفا.َتضعُف قوَُّتا، فاعرْفُه يف قوَّتا؛ 
 

 إذا سجَد املخلوُق فقد اعرتَف بعظمةِّ اخلالقِّ وخضَع له، وأقرَّ بضعفهِّ وحاجتهِّ إليه.  •
 

إذا ســجَد املخلــوُق كمــا أمــَر بــه خالقــه، وعــرَف معــخ ســجوده، فقــد أدَّى واجبــاا كبــرياا  •
 عليه.

 
ا  • هــا ا أمــَرُه إليــه، متقــويِّايا بقوَّتــه، متوجيِّ ُه عليــه، مفويِّضــا ا مبــا فرضــَ مــن أصــبَح ذاكــراا هلل، قائمــا

 بوجههِّ إليه، كان يف حفظهِّ وعنايتهِّ سبحانه.
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حــقف عليــا، ومــن الوفــاء، أن تطيــَع ربَــَّا وتعبــده؛ هلدايتــهِّ لــا، ولنعمــهِّ عليــا، فكــْن  •

ا وفياا، واادْد شكراا تزدْد فضالا    ونعمة.عبدا
 

كاا بكتابه، مطيعاا لسنَّةِّ  • ما يزاُل املسلُم خبرٍي ما كان قانتاا لربه، اثبتاا على دينه، متمسيِّ
 نبييِّه، موالياا للمسلمَّي وانصراا هلم، غرَي مائٍل إىل أعدائهم.

 
هللا ر . هدا  فحمدته، وراقين فشكرته، واندا  فأجبـت، وأمـر  فامتثلـت، وابـتال   •

 فصرت، ولوال فضلُه ملا فعلت، فله الثناُء كلُّه، ح  يرَضى.
 

 العداوة
 

إذا تصا،َ عدويان، سيكوُن هناك عدوف آخر. فال هنايَة للصراعِّ يف هذه احلياة، ما داَم  •
ُُ داخَل اإلنسان!   هناك حقف وابطل، وما داَم هناك طمٌع يعي

 

اِْع من ققة،  ن عرفَتُه انصحاا، أما العدوُّ فإنه عدوف ح  يف كالمهِّ لا. فزْن قوله،   •
 وال تكْن كاحلمَقى والالمبالَّي، الذين أيخذون كلَّ شيٍء من أعدائهم.

 

مهما تقوَّيَت بصديقَِّا وفرحَت به فإنـه ال ي ـين عـن حـذرَِّك مـن عـدويَِّك وأخـذِّ احليطـةِّ  •
ُ فجـأة، حبسـبِّ املصـا،ِّ والسياسـاتِّ اجلديـدة، واألمزجـةِّ   منه، فإن التحالفاتِّ قد تت ـرييِّ

 املتقلبةِّ أيضاا.
 

 العاقُل حيرتُا من عدوٍي بعيد، فكيف ال حيرتُا من عدوٍي قريٍب مرتبٍص بهه! •
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، فإذا جهرَت فقد ذكَّرَتُه  ا،   عندما تريُد أن تنتقَم منهال جتهْر بعداوتَِّا ملن تعاديهِّ  •
 أهبَتُه فكان على حذر، وفرصُتَا لالنقضاضِّ عليه لن تكوَن سهلة. وأخَذ 

 
ال تنتظْر رمحةا وال مساعدةا من عدوك، فإذا حد ، فلسياسة، أو مصلحة، أو عوٍض  •

.  أكر، وإنه ال يريُد أن تكوَن موجوداا أصالا

 

ــ • ، فــــإن حيــــاَة الــ ذليِّ املشــــُي علــــى أرٍض تتخلَُّلهــــا النــــريان، خــــرٌي مــــن االستســــالمِّ للعــــدوي
ــلَم فلضـــرورٍة  للمســـلمِّ صـــعبٌة جـــداا، فهـــو ال يـــرى الـــذلَّ واالستســـالَم إال هلل، وإذا استسـ

 ملجئة.
 

إىل أعدائنا اجلدد، الذين ال يعرفون اترخينا وطبيعتنا وإمياننا وقرآننا. حنن نناُم ولكننا ال  •
ا.  منوت. اقرؤوا اترخينا، واعرفوا ديننا جيدا

 
 واملخالطة العزلة

 
هُ الكتــابِّ وإيثــارَ  كانــت طبيعتــُه العزلــة، أو حــبَّ مــن   • بُعــُدهم  ُه علــى األصــدقاء، َّل يهمــَّ

الا حياَة العلمِّ والتأمل، والتفكرِّ والتدبر.  عنه، وجفوُِتم له، وبقَي مفضيِّ
 

ا كرهـــوُه  • حـــا ا متبجيِّ ا غليظـــا وه، ومـــن كـــان معهـــم فظـــا مـــن خـــالَط النـــاَس خبلـــٍق حســـٍن أحبـــُّ
 ولَفظوه.

 
ُه وصــــدَقُه و مـــع ال يـــراتُح املـــرُء يف خمالطتــــهِّ ابلنـــاسِّ إال  • ُه و مــــن عـــرَف أمانتـــَ حســــَن لطفـــَ

 عشرته.
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 العناُء من مضايقةِّ الناسِّ أشدُّ من عناءِّ السفر! •
 

ــى بَ  • َب علـ ــَّ ــن ت لـ ــهِّ مـ ــيَا عواطفـ ــَي حبـ ــن بقـ ــرين، ومـ ــدرُه لاخـ ــرَح صـ ــهِّ انشـ ــةِّ نفسـ  يضـ
 صلْح لالجتماعِّ  م.السلبيةِّ َّل يَ 

 
أو   • صاحبه،  من  ققٍة  لعدمِّ  فلعلُه  يعاََل،  أن  ينب ي  اجلماعةِّ  مع  العملِّ  عن  العزوُف 

 هناك عدُم كفايٍة يف االطالعِّ على شؤوهنا. 
 

 العزَّة
 

العزيــُز مــن اعتــزَّ بــدينِّ هللا ولــو كــان ضــعيفاا، والــذليُل مــن اعتــزيِّ ب ــريِّ ديــنِّ هللا ولــو كــان  •
ــافٍر جمـــر  ــَز ال يـــذلُّ لكـ . فـــإن العزيـ ــوايا ــر، وال يركـــُع إال هلل. قـ ــتكَُّي لظـــاٍَّل متكـ م، وال يسـ

 {.اْلعِّزَُّة مجِّيعاا فَلِّلَّهِّ }

 
 من توكَل على هللا حقاا، وجَد عزَّةا يف نفسه، وأنفةا من سؤالِّ الناس. •

 
 واهلوى لالعق

 
 إذا كمَل العقُل فاَح معه األدب. •

 
ابألصـولِّ وتنظـُر إىل املقاصـد. ويُعـَرُف عقوٌل تظلُّ جتـادُل يف الفـروع، وعقـوٌل تتمسـُا  •

  ذا عقٌل من عقل، وهنٌج من هنج، ويٌة من ية.
 

ــا يف  • ــْت كالليبهـ ــا يف القلـــب، وأحكمـ ا هلـ ــا ــدْت مرتعـ ــلِّ وجـ ــرُة يف العقـ إذا رســـختِّ الفكـ
 النفا.
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 ال يستيقُ  الضمرُي إال إذا صحا العقل، فإذا انَم العقُل كان الضمرُي يف األحالم. •

 
غفــَل العقــُل انمــتِّ الفكــرة، وإذا غفــَل القلــُب انمــت مــن ورائــهِّ العــَُّي واألذن، فــال إذا  •

 رؤيٌة وال ِع. وعندئٍذ يرقُص اهلوى يف ظالمِّ النفا.
 

 من تصرََّف قبَل أن حيديِّقَُه عقله، فقد أوقَع نفَسُه يف ِتلكة. •
 

 ركَب رأسه، يعين رمى من رأسهِّ بقيَة عقل. •
 

 ***     ***     *** 
 

الكابوُس احلقيقيُّ هو اهلوى، الذي يسرُي ابلنفاِّ دوَن إذٍن مـن العقـل، وبـدونِّ موافقـٍة  •
 منه، فتجُد نفسها ملقاةا يف حفرٍة مظلمٍة من سكرةِّ اهلوى.

 
ُه علـــى إصـــدارِّ قـــرارهِّ يف وقـــٍت قصـــري  • العاطفـــُة الشـــديدُة تســـريُِّع مـــن حكـــمِّ العقـــل، و ثـــُّ

لشروطه، ونسبُة إصابتهِّ تكوُن أقـل، أو يكـوُن  وظرٍف ٌّرج. وال يكوُن بذلا مستوفياا
 فاشالا ِّاماا.

 
ــبعضِّ احليـــواانت. واآلراُء  • ــلُح للســـقي ولـ ــر، وقـــد تصـ ــاُه َّل تصـــلْح للبشـ ــدرتِّ امليـ إذا تكـ

واألفكــاُر إذا تكــدَّرْت يعــين أهنــا نفثــاٌت مــن عقــوٍل مســمومٍة تضــرُّ ابلبشــر، وَّل تصــلْح 
 سوى ألهلِّ األهواءِّ واجلرائم.

 
 هي أصُل القناعةِّ لدى اإلنسان، إال أن حُيوَل بينه وبينها هوى. واهلوى عـارٌض احلجَّةُ  •

 لديه، ومتمكٌن عند بعضهم، ويكوُن ملصلحة، أو إشباعِّ رغبة، خارَج نظرِّ العقل.
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َح هـواُه  • من عرَف احلقَّ وَّل يتَّبعُه فهو صاحُب مصلحٍة أو هوى، ففضََّل مصلحَتُه ورجـَّ

 املبَّي، ولسوَف ُيسأل.على احلقيِّ  
 

ُج الفتنــة، وي ــذيي  • ، ويســفيُِّه احلكــيم، ويــؤويُِّل الواضــح، ويــؤجيِّ ُل العــاَّلِّ صــاحُب اهلــوى جيهــيِّ
 العصبية.

 
ــإن وراَء  • ــْن إليهـــا، فـ ــيَتها، ولكنـــَا ظلمَتهـــا وَّل ُ سـ َا فقـــد أرضـ ــَوى نفســـِّ إذا اتبعـــَت هـ

 حساابا وجزاء.احنالالا وفساداا، مث ذلا 
 

اإلنسـاُن يتجاهــُل ويعــاكُا مصــلحتُه إذا َّل يتخــلَّ عـن هــواه. فــاهلوى قاتــل. كــلُّ النــاسِّ  •
أمـراض، ولكـنَّ الكثـرَي جـداا صاروا يعرفون أضراَر الدخانِّ على الصـحةِّ ومـا يسـبيِّبُه مـن 

 ما االوا يدخنون!
 
ى وابطـل، ومـا ال بدَّ من العقلِّ مع الدين. انظْر إىل الفرقِّ الدينيةِّ وما تديُن به من هوا  •

 تفعُل بنفسها يف اايراِتا ومناسباِتا!

 
 ما ابَع أحٌد ديَنُه إال واشرتى به هوى! •

 
 العالقات االجتماعية 

 
 احلياُة االجتماعيُة متوافقةا ومتناسقةا مـع العقيـدة، عنـد ذلـا ينـدمُج فيهـاعندما تكوُن   •

 ، ويتآلُف مع أهلها.أصحاُ ا
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•  ، التحــاوُر والتفــاهُم والتعــاوُن موجــوٌد بــَّي النــبالء، ولــو كــانوا مــن أدايٍن وطوائــَف شــ َّ
ُن معاملَتهم.عندئٍذ واألمانُة واألخالُق   هي اليت تسوُد بينهم، و سيِّ

 
ُِّ الت • ســامُح يــدلُّ علــى نفســيٍة طيبــة، وعقليــٍة متطــورة، وقــدرٍة علــى احلــوار، وِتيــؤ للتعــاي

 مع فئاٍت خمتلفٍة يف اعتمعاتِّ واألوطان. إنه ُخلٌق اجتماعيف وحضاريف رائع.
 

ال حيبَُّا الناُس ح   بَّهم و سَن إليهم، ولو بكلمٍة طيبٍة أو وجٍه بشـوش، فإنـا لـن  •
 احلِّلَم والنصح.ذْل هلم معاملتَا الطيبة، وأرهم منا تسَعهم مبالا. واب

 
 سعُيَا إىل الصلحِّ يعين حبََّا للسالم، ورغبَتَا يف الوًئم،  ا يدلُّ على نفسيٍة طيبة. •

 
وققَتهم،   • ٌّبـََّتهم،  لَا  جيلُب  اآلخرين،  مع  والتواؤمِّ  والتفاهمِّ  التقاربِّ  يف  رغبُتَا 

 وتعاوهَنم معا. 
 

وَك حباا، ووققوا بـا، واعتمـدوا عليـَا فيمـا يرجونـَُه ابدلإذا  سَّنْت عالقاُتَا ابلناس،   •
 منا.

 
ــبعض،  • هم بـ ــُ ــُق بعضـ ــاس، ويثـ ــُة بـــَّي النـ ــُر احملبـ ــال، تنتشـ ــفاءِّ القلـــوبِّ وصـــحيحِّ األفعـ بصـ

 فيتآلفون ويتعاونون على اخلري.
 

أو   • تثبَت  ألْن  حاجَة  فال  للناس،  ظاهرةا  أفعاُلَا  من إذا كانت  عليه  أنت  ما  تنفَي 
 أفكار، إال إذا بدا لَا بعدها ما خيالُفها. 
 

ــتطيُع أن  • ــاعتهم، وال تسـ ــٌم يف مجـ ــنهم، ورقـ ــى النـــاس، بـــل أنـــت مـ ا علـ ــدا ا اائـ ــا لســـَت رقمـ
َُ بدوهنم. فَتكيَّف، واَلف، أو َتعاَون.  تست يَن عنهم، وتعي
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التعرُف   • فإذا كان  بعلمَِّا وأخالقا،  واملللكتعرَّْف على اآلخرين  سامرةِّ َّل أيتِّ المِّ 

 بشيء، فال خرَي فيه. 
 

ا كيـــف تـــرمُج  • َة شـــخٍص فقـــد عرفـــَت نصـــَف عالجـــه، وعرفـــَت أيضـــا ــَّ إذا اكتشـــفَت علـ
 موقفَا منه.

 
 فـإن أمامـَا أامـة، فإمـا أن َتضـربَ مـع اآلخـر، يف مشـكالٍت اجتماعيـة، إذا َّل تتفـاهْم  •

ُل  أو ُتطــرد، وَتظلــمَ  أو ُتضــرب، وَتطــردَ  م. ألنــا ال تبحــُث عــن ســلم. ال تفضــيِّ أو ُتظلــَ
 الصلح.

 
 من  رََّش ابلناس، كثَر مناوئوه، وجاءتُه ضربٌة من حيُث ال يدري. •

 
 العلم والعلماء

 
لــوال القلــُم ملــا كــان هنــاك كتــاب، ولــوال الكتــاُب ملــا كانــت هنــاك قــراءة، ولــوال القــراءُة  •

 !نولوال العلُم ملا كان هناك معخ حلياةِّ اإلنسا ،هناك علمواالستماُع ملا كان 
 

إذا رفعَت رايَة العلم، رفرفْت عليَا رايُح املعرفة، وسيقْت إليَا سـالَّلُ احلضـارةِّ لرتتقـَي  •
 عليها.

 
اي طالَب العلم، أقبْل على العلمِّ بروحِّ احملبيِّ املتشويِّق، الذي حيبُّ أن يفهَم ديَن هللا،   •

 ُه الناس، بلساٍن فصيح، وقلٍب صحيح، وأسلوٍب مليح.ويبليَِّ ه، ويعليِّمَ 
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اجعْل أوقاتَا يف العلمِّ واملطالعةِّ أطوَل من أوقـاتِّ اسـتمتاعَِّا ابلطعـامِّ ومـا يلحـُق بـه،  •
 ح  يبدَو اهتماُمَا ابلعلمِّ أكثَر من اهتمامَِّا ابلدنيا ورغباِتا.

 
 فكْن قريباا من أهلِّ العلم.إذا أردَت أن تسمَع كالماا طيباا  •

 
ليا الكتاُب وحَدُه ي ذيِّي عقلا، بـل هنـاك أوعيـٌة أخـرى للمعلومـات، ولعـلَّ أعالهـا  •

 جمالُا العلماء، ففيها تلقيٌح للعقول، ونفاٌذ إىل القلوب. 
 

 من أحيا ترااثا انفعاا فكأمنا أحيا نفَا صاحبه، فإن الناَس سينتفعون به، ويدعون له. •
 

 من محَل القلَم فليعلْم أنه محَل سالحاا.  •
 

 إمنا َيصلُح لَا العلُم إذا عرفَت كيف تستثمره، وإذا َّل تفعْل فكماٍل تكنزه. •
 

الكالُم كثري، والكتُب كثرية، والكتياُب كثريون، فاخرْت أنفَعهـا وأنفَعهـم، وال تشـت ْل إال  •
 ابملهميِّ أو النافعِّ من العلوم، وال تثْق إال مبن عرفَت إخالَصُه وصدَقُه يف العلم.

 
 بال علم كأرٍض بال ماء، وجملٌا بال فوائَد كبستاٍن بال مثر. جملٌا  •

 
علٌم ال ينفعا، كسلعٍة ال  تاُج إليها، فـإذا اهتممـَت بـه أخـَذ مـن وقتـَِّا دوَن فائـدة،  •

 وهناك علوٌم أخرى كثريٌة انفعة.
 

هنــاك مــن َّل يــؤَت قــوةا يف احلفــ ، ولكنــُه ال يُعــَذُر يف عــدمِّ الفهــم. فالســؤاُل يف العلــم،  •
 واالستماُع إىل أهله، واملطالعُة فيه، ومتابعته، والصُر عليه، يؤدي إىل فهمه.
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 العبُث ابلرتا ِّ تنكٌر للعلم، وخيانٌة للسلف، وغدٌر ابجليل. •
 

من عرَف القليَل من العلمِّ تعصََّب له؛ ألنه ال يعرُف غريه، فيظنُّ أن احلـقَّ فيـه وحـده!  •
 جيوُا وما ال جيوُا فيه.ومن تبحََّر فيه عرَف الكثرَي  ا 

 
 إذا سهَر الطالُب وتعَب حصََّل علماا، وإذا َّل يفعْل فهو طالُب شهادٍة كيفما جاءت! •

 
تقومٌي   • واآلخُر  وتكريا،  اسيٌا  فاألوُل  الكبار.  تعليمِّ  من  أصعُب  الص ارِّ  تعليُم 

 وتطوير. واألساُس أهمُّ ركٍن يف التعليم.
 

 ***     ***     *** 
 

ــاءُ  • ــوا ديـــنَ  علمـ ــيه، وصـــارَ هم هلل، فنَ أخلصـ ــوا مبـــا يرضـ ــم شـــأن طقـ ــريهم الَّفـــوا... هلـ . وغـ
 فماتوا.

 
َم  إذا تكــدََّس العلــُم انفجــر! وهكــذا العــاَّلُ إذا اجتمــَع علمــُه َّل يصــرْ  • علــى كتمانــه، فعلــَّ

ســاَد العلــُم، ودعــا وحاضــَر وكتــب، وانتشــَر بــه النــور، وحــلَّ مكــاَن كثــرٍي مــن الظــالم، ف
 وَّرتِّ القلوب.تنو 

 
من مجَع إىل علمهِّ اخلشيَة واألخالق، كان من العلماءِّ أويل العزم، ما َّل خيالْط عمَلُه  •

 رايء. 
 

الراب َّ  • ال يعرُف قيمَة اجللوسِّ إىل العلماءِّ إال من أحبَّ العلَم وتفاََن فيه، فإن العاَّلَ 
ويوجههم أحسَن توجيه، ويريُد هلم  يعطي رحيَق علمهِّ لتالميذه، ويربيهم أفضَل تربية،  

 كلَّ خري.
 



86 
 

 من اصَص يف علم، وتواضع، احرتَمُه الناس. •
 

جــرأُة العــاَّلِّ يف قــولِّ احلــقيِّ كشــجاعةِّ اجلنــدييِّ يف ســاحةِّ احلــرب، وخــوُف العــاَّلِّ مــن قــولِّ  •
 احلقيِّ كجنبِّ اجلندييِّ وهروبهِّ من املعركة.

 
ا خملصاا، ولكن ُعددت عليه   •

ا
ما عنده،    أحسنَ   أخطاء يف الفروع، فخذْ من عرفته عامل

 أخطائهِّ عند ص ارِّ العلم. من تكبريِّ  ودعاَ 
 

مــن اناَع العلمــاَء يف علمهــم وهــو مــا ااَل طالبــاا، كــان كفــريوٍج يصــيُح بــَّي الديكــة. ومــا  •
 أقبَح صوته!

 
ا ال تدَّعي ما ال تعلمه، وما ال تقدُر عليـه، ممكانِـَّا أن تكـوَن إنسـاانا سـوايا ومتواضـعا  •

 إذا ما قلَت ما تعلمُه فقط، مث تسكُت وتستمع، وتتعلُم ما ينفعا.
 

ُ وما ااَل هناَك من يل و ويشـاكُا ويضـايق، فـاعلْم أنـه عـدوف للـدين، أو  • إذا تكلَم العاَّلِّ
 جاهل، أو يف قلبهِّ مرض.

 
بـدونِّ إذا كرَّْسَت حياتَا للعلم، فال تنَا أنا عضـٌو يف هـذه احليـاة، وال توجـُد حيـاٌة  •

 معيشة، فاعمْل للدنيا أيضاا، وال تكْن عالةا على اآلخرين.
 

 العمل اخلريي
 

مــن أشــرَف أو شــارَك أو شــجََّع مشــاريَع خرييــةا أو ققافيــةا انفعــة، فقــد أمــَر ابملعــروف،  •
 وأمَّته. وتعاوَن على الري، وأدَّى حقوقاا عتمعهِّ 
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 ْت ألسنُتهمالناس، دَعوا له يف ظهرِّ ال يب، وهلجمن كان ساعياا إىل اخلري، ٌّسناا إىل  •
 ذكروا ٌّاسنه، ورفعوا قدره. فهو عطٌر للمجتمع، وابعٌث لألمل.فابلثناءِّ عليه، 

 
َا الشخصـييِّ عند الناس  قبوالا   وَوجدتْ إذا كانت لَا مبادرُة خري،   • ْا حبقـيِّ ، فـال تتمسـَّ

ل، وال ُيصـ َّر، وال يقيـَُّد ، فـاخلونشرها ، وال تكْن عائقاا إلِّامهالظهورَِّك فيها رُي ال يُهمـَ
  واى وشهرة.

 
فيه،   • هللا  ابرَك  النييات،  فيه  وصلحْت  طيبة،  نفوٌس  فيه  اجتمعْت  إذا  اخلرييُّ  العمُل 

 ووفَق القائمَّي عليه، واستفادْت منه الفئاُت احملتاجُة من اعتمعِّ اإلسالمي. 
 

األمــورِّ وحــليِّ املشــكالتِّ لتيســريها، ويُعــَرُف ذوو يُعــَرُف القــائمون علــى اخلــريِّ بتســهيلِّ  •
 النياتِّ السيئةِّ بتعقيدِّ األمورِّ وتصعيدِّ املشكالتِّ وجعلِّها معويِّقةا ألعمالِّ اخلري.

 
 التباطُؤ يف عملِّ اخلريِّ هزميٌة نفسيٌة ونكسٌة اجتماعية. •

 
 العمل والوظيفة

 
 واجتهَد فيه، وأنتَج أكثر، وأبدع.،  معهمن أحبَّ عمَلُه َّل يتعْب فيه، بل ااَد من وقتهِّ  •

 
ال تعامـــْل امـــالءَك يف العمـــلِّ كمـــا تعامـــُل إخوانـــَا أو أبنـــاءَك يف البيـــت، وال اـــاطبهم  •

ابألسلوبِّ نفسه، فليسوا أص َر منَا رتبة، وال هم أوالدك. وإن لكليِّ ظرٍف وحالـٍة مـا 
 يالئمهما.
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ا، وقــد يبتليــَا مبســالَِّا اخــُذ إىل مــن رمحــةِّ هللا بــَا أن يهيــَئ لــَا عمــالا حــالالا  • مرحيــا
ا عــن غضــبِّ هللا ومقتــه، حــ  ال  هــا، وكــْن بعيــدا َك وإايي احلــرام، وفيهــا رغبــٌة وربــح، فــإايي

 يسلَب نعمَتُه منا.
 

إذا بدأَت ابملهميِّ فقد أاـزَت ولـو طرفـاا منـه، وإذا بـدأَت حبواليـهِّ وَّل تصـْل إليـه فكأمنـا َّل  •
 تنجْز شيئاا.

 
 ق، ولكنها اإلدارُة احلكيمة، وحبُّ العمل، وإرادُة اإلااا.ُيسرَ الزمُن ال  •

 
العمُل صعٌب أو ققيٌل على من َّل يتمرَّْس عليه، وعلى من ال يريُد أن يعمل، ومن ال  •

 .  أيخُذ عليه أجراا عدالا
 

ــتدراج.  • ــه تشـــجيٌع لـــا، أو اسـ ــا أنـ ــالا لـــذلا، فإمـ ــْن أهـ ــٍل وَّل تكـ ــى عمـ إذا كوفئـــَت علـ
 ِةِّ اعيزِّ وهنجه. ويُعَرُف هذا من

 
 العنصرية

 
العنصريُة ب يضة، قَضى عليها اإلسالُم يف أايمهِّ األوىل، وال جتدها إال عند جاهٍل أو  •

 متكر.
 

، والنفــوَس املريضــة،  • إاثرُة العنصــريةِّ الب يضــةِّ بــَّي املســلمَّي أنفســهم، ال اــدُم إال العــدوي
 مصلحٍة دنيئة. حقٍد وكراهية، أو عمالة، أووال يكوُن ذلا إال جلهل، أو إجرام، أو 
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 الفنت واحلروب
 

ــيئةِّ  • إاثرُة الفـــــنتِّ واخلصـــــوماتِّ مـــــن صـــــفاتِّ الطبـــــائعِّ الفاســـــدة، ومـــــن آاثرِّ الرتبيـــــةِّ الســـ
 واملنحرفة.

 
هــذا عصــُر الفــنتِّ وكثــرةِّ املخالفــاتِّ واملنهيــات، ولــذلا تــزداُد التحــذيرات، وتتضــاعُف  •

تِّ الفــــنت، ظاهرِّهــــا مســــؤولياُت أهــــلِّ العلــــمِّ  والواليــــة. اللهــــم إان نعــــوُذ بــــَا مــــن مضــــالي
 وابطنِّها.

 
 ***     ***     *** 

 
 من سَعى إىل احلربِّ وأضرَم انرها َّل يَرحم. ويُنظَُر إىل فعلهِّ وال يُ رتُّ معالمه. •

 
 إذا نطقتِّ احلرُب قَتلت. •

 
 صدت.إذا كشرتِّ احلرُب عن أنيا ا حَ  •

 
 الفراسة

 
َا تكشــُف عــن بعــضِّ خبــااي نفســا، ودقــياُت قلبــا، ونظــراُت عينيــا، تعــابرُي  • وجهــِّ

 وأسلوُب كالما، وحركاُتَا غرُي العادية.
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 الفرح والرتح 
 

  اشـكرا  نفرُح مبآقران أكثَر  ـا حنـزُن علـى عيوبنـا، وليتنـا كافـأان مـا وهبنـا هللا مـن حسـناتٍ  •
 است فار.، وأتَبعنا سيئاتنا ما يكفي من اكثريا 

 
ا وجــــدها، علـــى أنــــه ال يســــتطيُع دفـــَع مصــــيبٍة تديـــه. وإهنــــا إلنــــذاٌر  • مـــن طلــــَب أفراحـــا

 وتذكري، ملن أُويَت فهماا وفكراا.
 

احــزْن واحــزم. االكتفــاُء ابحلــزنِّ علــى مــا يصــيُب اآلخــرين موقــٌف ســلبف ملــن قــدَر علــى  •
م بشكٍل ما.  دفعِّ األَذى عنهم أو مواساِتِّ

 

 الفروق
 

ا، وأابَن عـن جهـٍد وصـدق. من   • أبَلى يف اإلسالمِّ بالءا حسناا فقد أبَدى حباا وإخالصـا
 ومن آقَر الراحَة فهو إىل هللا، إن شاَء.. وإن شاء.

 
ُه فـــوق كــليِّ اعتبــار، فهـــل  • هنــاك مــن يضــُع مصـــلحَتُه فــوق كــليِّ اعتبـــار، ومــن يضــُع دينــَ

ه، فـال يسـتواينن ال يُه هـذا، ومَـ يهمـُّ   حولَِّا َمن  نيستواينه وهناك مِّ  ، وال كـذلا   همـُّ
 يُعتران.

 
األبراُر يبحثون عن رضا هللا يف حديثهم وسلوكهم. وأهُل الدنيا يبحثون عن رضـا أهـلِّ  •

 املالِّ والسلطةِّ والوجاهة، كيفما كانوا.
 

اللؤمــاءِّ عنـد طعـامِّ الالراحـُة يف ظـلِّ الطيبـَّي عـن جــوع، خـرٌي مـن مـلءِّ املعـدةِّ مــن لذيـذِّ  •
 والظاملَّي.
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ى  • ُه وال ُيشــرتى، ويكــوُن ذلــيالا حقــرياا يف عيــونِّ أســياده. وآخــُر يبقــَ هنــاك مــن يبيــُع نفســَ

ا يف عيـــو  ه، ويكـــوُن عظيمـــا ــَز الـــنفا، مميانـــهِّ وتوكلـــهِّ علـــى ربـــيِّ ــياا علـــى البيـــع، عزيـ نِّ عصـ
 اآلخرين.

 
سـيء. يعـين سـَن واملكلف يعطي ما عنده يف هذه احلياة. والناُس معادن. فـرتى فـيهم احمل •

 من يقديُِّم الورَد والعسل، ومن يقديُِّم الشوَك والسمي. 
 

ُل الليــَل  يف ذلــا الــزمنلــيا الــزمُن هــو الســيء، بــل مــا تفعلــُه مــن ســوءٍ  • . فالعابــُد يفضــيِّ
ُل الليَل لتنفيذِّ جرميته.لعبادته، واعرُم   يفضيِّ

 
هنــاك مــن ال يشــبُع مــن الكــالم، ومــن ال يشــبُع مــن املــال، ومــن ال يشــبُع مــن العمــلِّ  •

 إليه... اخلريي وخدمةِّ الناس، ومن ال يشبُع من الدعاءِّ للوالدين وملن أحسنَ 
 

ُه ماٌل بدونِّ أخالق. وأخالٌق بدونِّ مال. أيهما أفضله يتصـوريا القـارئ، ويبـدي رأيَـ  •
 بعد تفكرٍي متأني، وليعلْم أن اختياَرُه يدلُّ على نفسه.

 
من است لَّ ضعَف ٌّتاٍج ملصلحتهِّ فهو لئيم، ومن آاَرُه وجَر كسـَرُه حـ  اسـتوى، فهـو  •

 شريٌف كرمي.حرف 
 

الظلُم كتٌم وظالم، والعدُل نوٌر وحبور. والظلُم يكـوُن مـن نفـوٍس مظلمـة، فـُتظلُم الـدنيا  •
 أهلها. وابلعدلِّ ينتشُر الضياُء والنور؛ ألن النفوَس اخُذ حقَّها وتطمئن.على 

 
نَّ  مــــا خــــري، وقيــــَل إهنمــــا تب • حثــــا يف شــــؤونِّ العلــــمِّ اإذا تــــزاوَر عاملــــانِّ أو مصــــلحانِّ ظــــُ

، وقيَل إهنما خطَّطا جلرمية.  وإصالحِّ الناس، وإذا تزاوَر جمرمانِّ ُظنَّ  ما شري
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رحــيم، فقــد ادََّب ةدبِّ القــرآن، وعــرَف قــواَب الرمحــةِّ وأييتهــا للفــردِّ املــؤمُن ذو قلــٍب  •

واعتمــع. أمــا اعــرُم فــذو قلــٍب قــاس، ال يهتــزُّ ضــمريُه حــ  للجــرائمِّ الــيت فيهــا قتــٌل أو 
 تعذيٌب لإلنسان.

 
 الفساد

 
ا مـن أهــلِّ املسـجد. لقـد اســتطاعوا أن ينقلـوُه مــن  • الفاسـقون يفرحـون إذا أفســدوا واحـدا

 . والقذرةبيوتِّ الطاهرةِّ إىل املواخريِّ واحلاانت، حيُث جتمعاُِتم يف أوكارهم املفضَّلةِّ ال
 

ــةِّ لألنـــــف،  • ــةِّ النتنـــ ــد، وكالرائحـــ ــاللحمِّ الفاســـــدِّ يف اجلســـ ــةِّ كـــ ــاُد اإلداريُّ يف الدولـــ الفســـ
وكاملنـــاظرِّ البشـــعةِّ للعـــَّي، واجلميــــُع يكرهونـــه، إال احلـــاكُم الفاســــد، الـــذي ينطلـــُق منــــه 

 الفساد!
 

الفرُد السييُِّئ يفسُد فرداا أو أفـراداا، واملـديُر السـييُِّئ يفسـُد مجاعـة، واحلـاكُم السـييُِّئ يفسـُد  •
 شعباا. فهو أكُر اعرمَّي.

 
 الفطرة 

 
، ومبعـخ آخـَر صـاَر  • إذا انتكسْت فطرُة أحدهم فيعين أن اخلرَي يف نفسـهِّ انقلـَب إىل شـري

 احلقَّ واخلرَي والنفَع لاخرين، ويعين أنه صاَر جمرماا!معادايا لكليِّ مساٍَّل يريُد 
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 الفقر والغىن
 

مـــن ذاَق مـــرارَة الفقـــرِّ تشـــجََّع علـــى العمـــلِّ أكثـــر، واســـتمرَّ فيـــه، ورضـــَي ابلقليـــلِّ مـــن  •
 األجر.

 
مـن جعـَل ال ـخ هدفــه، واملـاَل متكـأه، َّل يطمـئن، وصــاَر حيـبُّ ويكـَرُه حبسـبِّ األحــوالِّ  •

 للناس، ال حبسبِّ الدينِّ واألخالقِّ واملعاملة.املاليةِّ 
 

 إذا ماَت ال ينُّ ماَت ذكره، إال أن يكوَن ٌّسناا. •
 

 الفنون 
 

إذا كــــان اإلعــــراُب إفصــــاحاا للكــــالم، فــــإن الصــــوَت اجلميــــَل راحــــٌة للمســــتمع، واألداَء  •
 ه.باحلسَن قبوٌل وإعجاٌب  

 
 الفنُّ اجلميُل قد تكوُن وراءُه يٌد قبيحة! •

 
وقعقعــْت  مــن بــرَا يف فــنٍي هــابٍط فهــو يف احلضــيض، وإْن شعشــَع وجهــه، ولعلــَع صــوته، •

 وال حيسدُه على مقامهِّ إال متدنٍي مثله. نقوده،
 

ال تدَْع لعبةا ت لُب دينا. صالُتَا أهمُّ من لعبة. وحبُثَا يف مسألٍة علميٍة خرٌي من  •
 خرٌي من هرولٍة ال تنفعا.  االعبث. وخطوٌة تَنهُض  
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 الكري  القرآن
 

كـليِّ أمـوره، ومجيـعِّ مواطنـه. كتاُب هللا تعاىل دستوُر املسلم، ونورُه الذي يهتدي به، يف   •
وهــــو مــــا مييــــُز شخصــــيَة املســــلمِّ وحضــــورها. فــــإذا قــــلَّ أخــــذُه منــــه ضــــعفْت شخصــــيتُه 

 . واضطربتاإلسالميةُ 
 

م. فيه شفاٌء لو َعلِّموا، وعملـوا  • القرآُن الكرمُي نوُر املؤمن، بل نوٌر للعاملَّي. إنه كالُم ر يِّ
 مبا فيه.

 
َا اثبتــاا، القــرآُن نــور، ينــويُِّر قلبــا، كمــا  • ينــرُي دربــا، فتطمــئنُّ نفســياا، وِّضــي يف طريقــِّ

.  مطمئناا إىل كونَِّا على حقي
 

ــانِّ  • ــويي، واالطمئنــ ــلوكِّ الســ ــدةِّ الصــــحيحة، وإىل الســ َا إىل العقيــ ــُ ــرمُي طريقــ ــرآُن الكــ القــ
 القلب، إضافةا إىل الثوابِّ العظيمِّ على قراءتهِّ واالنش الِّ به.

 
 القراءة 
 

 تفهم، فإنا لن تفهَم ما حولَا ح  تقرأَ وتفهم.اقرأ واقرأ ح   •
 

ــإن  • ا، فـ ــا ــرْأ بعـــد ذلـــا أيضـ ــزداَد معرفـــة، واقـ ــرْأ إذا عرفـــَت لتـ ــَت لتعـــرف، واقـ اقـــرْأ إذا جهلـ
 املعارَف تكثر، واملعلوماتِّ تتجدَّد، وال حدَّ للقراءة، وال هنايَة للعلم.

 
ي اقرأ كتابَا على قدرِّ فهمَِّا وققافتا، ح  تكمَلُه وتسـتوع • َب مـا فيـه، وسـوف ينمـيِّ

.  هذا عقَلا، وتزداُد به معرفة، لُتقبَِّل على كتٍب أكثَر شأانا
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إذا كان الكتـاُب رمـزاا للعلـم، فـإن القـراءَة رمـٌز للفهـم، والتفاعـلِّ مـع األفكـارِّ والثقافـاتِّ  •
 يُراتُد إليها.واملعطياتِّ العلمية، فال فائدَة من كتاٍب ال يُقرأ، وال فائدَة من مكتبٍة ال 

 
ال يشــتاُق إىل الكتــابِّ إال مــن ذاَق لــذَة القــراءة، وعــرَف قيمتهــا، وملــَا نفعهــا، وفــرَح  •

 بفوائدها، وآقَر متعتها على متعةِّ اللعبِّ والسهر.
 

، أو معـارَف وعجائـب، واترخيـاا وآاثراا،  فقطاملطالعُة ليسْت متعةا  • ، ولو كانت فناا وأدابا
ُز عواطــف، ةمــور، وحيفــُر يف الــنفا، ويولــيُِّد أفكــاراا، فــإن هــذا كلــُُّه يتعلــَُّق  ويكــويُِّن وحيفــيِّ

ُع و  ،اجتاهات    ارسات.يشجيِّ

 
ال يكفي ما يف ذهنَِّا من ققافة، ولو كانت واسعة، ينب ي أن تتابَع القراءَة ابستمرار،  •

 عليه. ُب االطالعُ تطلَّ فهناك املهمُّ من اجلديدِّ الذي يُ 
 

َل إليهـــا املؤلـــُف يف خاِّتـــه، دوَن االطـــالعِّ علـــى إذا اكتفيـــَت  • بقـــراءةِّ النتـــائجِّ الـــيت توصـــَّ
 شرحهِّ واألسبابِّ اليت ذكرها، فكأمنا كنَت جائعاا واكتفيَت بفاكهٍة دون الطعام!

 
ــرأ، أو َّل ُأحســـنِّ  • ــل: ملـــاذا َّل أقـ ــة، ولكـــن قـ ــْح يف املدرســـةِّ أو اجلامعـ ــْل ملـــاذا َّل أاـ ال تقـ

 املذاكرة.
 

 قَدرالقضاء وال
 

ــأْس إذا  • ــه، فـــال تيـ ُه أو دفعـ ــَ ــتطيُع إيقافـ ــان أو عليـــا، وال تسـ ــيكون، لـــَا كـ ديَِّر سـ ــُ ــا قـ مـ
 ُمنعت، وال تَبطْر إذا رحبت. اعمْل وتوكل، واكسْب واشكر، وسليِّْم أمرَك هلل.

 
من َّل يستطعِّ البكاَء وقَت املصـيبة، فـألن مصـيبَتُه أكـُر مـن حالـةِّ البكـاء. ولكـنَّ ذكـَر  •

 ، والرضا بقضائهِّ وقدره، خيفيُِّف عليه كثرياا، إذا كان مؤمناا.هللا
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 القلب واللسان

 
ــن  • ــَع عـ ــوُر إذا اتَب وأقلـ ــه النـ ــوُد إليـ ــؤمنِّ إال إذا عصـــى، ويعـ ال حيـــلُّ الظـــالُم يف قلـــبِّ املـ

 املؤمنِّ فالظالُم مالاٌم لقلبه. الذنب. أما غريُ 
 

أحوالـَُه وتطوراتـه، فإنـه منبـُع اخلـريِّ والشـريِّ احبْث عن نفسـا، ودقَّ ابَب قلبـا؛ لتعـرَف  •
 عندك. اللهمَّ آتِّ نفوَسنا تقواها، وقبيِّْت قلوبَنا على دينا.

 
 إذا استطعَت أن تضبَط لسانا، فقد أحراَت شطَر احلكمة! •

 
ه، فإنـــه َّل مُيســـكه. • ُه فكأمنـــا فلتـــْت نفســـُ وقـــد يـــورُد هـــذا مـــوارَد ال  مـــن ســـبَق لســـانُه عقلـــَ

 ُ مد.
 

 القلق واالطمئنان 
 

إال ابإلميان. وكلما   • قلبُه  يطمئنُّ  إميانا املسلُم ال  أنه    هُ اَد  . وكلما عرَف  اطمئناانا ااداَد 
وُحسنِّ  ذكرهِّ  ويف  وتقواه،  طاعتهِّ  يف  هللا  ورضا  أكثر.  اطمأنَّ  هللا  رضا  من  اقرتَب 

 عبادته. 
 

ى مـا أنـت فيـه، وحنـن نقـوُل لـه:  • إذا ضجَر وقلَق قالوا له: احبْث عما يسليَا ح  تنسـَ
 .، ومطمئنهومقليِّبه ،اذكرِّ هللا ح  يطمئنَّ قلبا، فاهلل مالُا قلبِّا 

 
راحَة ملتشكيِّ  • لديهِّ يف معتقده، فهو  ال  فقلبُه مطمئن؛ ألنه ال شكوَك  املؤمُن  أما  ا. 

 يستنُد إىل الوحي، إىل أصدقِّ كتاٍب موجوٍد على ظهرِّ األرض.
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الــذي يلجــأ إىل املوســيقا وال نــاءِّ كلمــا تعبــْت نفســُه أو ضــاَق صــدره، وَّل يفكــْر بشــفاءِّ  •

 ذكرِّ هللا، فإنه َّل يذْق حالوَة اإلميانِّ حقيقة.القرآنِّ واطمئنانِّ القلبِّ ب
 

ُه  • ــَ ــيَم الـــذي فيـــه، فـــاهلمُّ أقـــوى مـــن الفـــرح. وإذا اجتمعـــا غلبـ ُه القلـــُق نســـَي النعـ ــَ مـــن دايـ
 األول.

 
ا ومرضـياا، َّل يبعـْث  • الراحُة يف الليلِّ تنبعُث من عملِّ النهار، فـإذا َّل يكـنِّ العمـُل متوافقـا

 واالطمئنان.على الراحةِّ 
 

ال تكتئْب أيها املسلم، فأنت يف حببوحةِّ اإلسالمِّ وسـاحتهِّ الفسـيحة، أنـت يف ِاحتـهِّ  •
وانجـــهِّ لتشـــعَر براحـــٍة وســـعادٍة  يـــهوعاملـــهِّ الرحيـــب. اذكـــرِّ هللا ليطمـــئنَّ قلبـــا. التجـــئ إل

 ت مُر نفسا.
 

ا  بــه، يبــتهُج قلبــَُا وينشــرُح صــدرك. وهكــذا ينب ــي أ • ن تكــوَن عنــدما تســتقبُل واحــدا
ا مــــن بيــــوتِّ هللا، أو تكــــوُن يف مكتبــــٍة وكأنــــَا جتــــالُا أهــــَل العلــــمِّ  عنــــدما تــــدخُل بيتــــا

 واحلكمة.
 

استمْع ملا هو طيب، وقْل ما هو طيب، ومتيِّْع انظريَا مبا هو طيب؛ لتطيَب نفسا،  •
 ويعتدَل مزاجا، ويطمئنَّ قلبا.

 
ْز إذا كنـــَت جـــاداا، يف اعتمـــع، كمـــا يف األســـرة، إذا أردَت أن افـــَف مـــن  • يومـــا، ركـــيِّ

عرُض لا من ٌّقيراتِّ وأقبْل على الناسِّ بنفٍا طيبة، وأقلَّ اللوم، وانَا، أو تناَس ما يَ 
 األمور.
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من طاَب هنـارُه هنـَئ يف نومـه، ومـن ظلـَم واعتـَدى علـى حقـوقِّ النـاسِّ أخـَذُه القلـُق وَّل  •
 يهنأ، وجاءتُه أحالٌم سيئة.

 
ضـــيُق منـــه الطويـــُل علـــى أمـــٍر يبعـــُث علـــى امللـــل. وامللـــُل يفـــرُا اهلـــمي، واهلـــمُّ يَ االعتكـــاُف  •

 .شراح، واالنفتاحِّ واالنالنظرالصدر. والت يرُي يبعث على احلركةِّ و 
 

ال تســأْم وأنــت يف حــاٍل يُرقــَى هلــا، فاحليــاُة َّل تقــْف بعــد، إهنــا دويارة، وال تــدري يف أيــةِّ  •
 يكمُن الفرج.نقطٍة من هذه الدائرةِّ 

 
ويَ  • فَيهرُم  يتآكُل  هذا  يَ امللُل كالصدأ.  وذاَك  في تمُّ سقط،  السأم،  على  صاحَبُه  بعُث 

 ضجر.ويَ 
 

 والضعف  القوة
 

فقد  • يستعملها،  َّل  ولكنُه  استخدامها  على  قادراا  وكان  ووظائفها،  قدراتهِّ  عرَف  من 
 جعَل نفَسُه معوَّقاا. 

 
َُ منه.إذا ااَد عدُد الرهطِّ وَّل  •  ينظَّم، َّل خُي

 
 قوٌة بدونِّ عزمية، وبدونِّ شجاعة، وبدونِّ رأي، ال تساوي شيئاا، مهما كانت عالية. •

 
الــوهُن يصــيُب األمــَم كمــا يصــيُب األفــراد، فــرتى الضــعَف والتخلــَف والــذهوَل حــ  يف  •

 التفكري...العقول! وح  يف التصرفاتِّ العادية، واالهتمامِّ ابألمور، وأسلوبِّ 
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 الكتاب واملكتبة
 

الكتــاُب شــعلٌة تضــيُء ِــاَء الثقافــة، وقــبٌا مــن اتريــخِّ املعرفــة، ومشعــٌة بيــدِّ كــليِّ طالــبِّ  •
 رخُص على مدى الزمن.علم، وأنيٌا هادٌئ ٌّبوب، وكنٌز ال يَ 

 
مثارِّ   • وإىل  الفوائد،  وبستانِّ  املعرفة،  وقصرِّ  الفكر،  بيتِّ  إىل  أيخُذَك  العلم، الكتاُب 

 وجمالاِّ العلماء، ورايضِّ التأليفِّ والتحقيقِّ والتدقيق.
 

َا إىل بســـاتَّيِّ املعرفـــة، وســـفينُتَا إىل حبـــورِّ  • الكتـــاُب بريـــُدَك إىل صـــناديقِّ العلـــم، ودليلـــُ
 الثقافة.

 
ــتاُن املثقــــــفِّ يف اآلراءِّ واألفكــــــارِّ  • ــُة العــــــاَّلِّ يف املســــــائلِّ واألحكــــــام، وبســــ الكتــــــاُب نزهــــ

 ومرجُع الطالبِّ يف العلمِّ واملذاكرة.واملعارف، 
 

ــة،  • ــُتَا األدبيـ ــة، وروضـ َا املرجعيـ ــُ ــة، وذاكرتـ ــة، وقـــدرُتَا العلميـ َا الثقافيـ ــُ ــاُب ِعتـ الكتـ
 وندوُتَا اهلنيَّة، وسلعُتَا التجارية.

 
الكتاُب قوَُّتَا العقلية، فإنا تضيُف به عقوالا إىل عقلا. وهو قوَُّتَا العلميـة، فإنـا  •

 ققافتا، وتزويُِّد به علوما.تعزيُِّا به 
 

ــا  • َا عـــن جيبـــا، أمـ ــُ ــت ين عقلـ ــه ميـــألُ عقلـــا. وقـــد يسـ ــَا فإنـ ــأْل جيبـ ــاُب إذا َّل ميـ الكتـ
 جيُبَا فال يست ين عنه.

 
الكتــــاُب فكــــرٌة أو أفكــــار، تضــــيُفها إىل معلومــــاٍت كثــــريٍة عنــــدك، فــــإذا كــــان فيــــه نفــــٌع  •

 املعلوماتِّ املهمةِّ أو اجليدةِّ عندك.وإبداع، وأعجبَا مضمونه، تربََّع بَّي 
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الكتاُب يعطيَا معلوماٍت من ابطنِّ األرضِّ وظاهرها ومـا عالهـا، وأنـت جـالٌا علـى   •

 كرسيي. فكم خدَم الناَس هذا الكتاب، وكم نفَع اإلنسانه
 

 الكتُب خزينُة علٍم للعقل، كسفرةِّ طعاٍم للجسم.  •
 

 !ويتكلُم من وراءِّ سطور ،يت طَّى ةوراقكائٌن فريد! الكتاُب   •
 

 سقي العقَل كما ُتسَقى األشجاُر ابملاء.يَ  الكتابُ  •
 

الكتــاُب النــافُع غنيمــٌة للمثقــف، إذا أتــى بــه نظــر فيــه أو ســَر غــوره، ووضــعُه يف حــرٍا  •
أمٍَّي بعيٍد عن عبثِّ األطفال، واحتفَ  مبا يهمُُّه منه يف حافظته، فهـو معـُه أينمـا حـلَّ 

 وار ل.
 

الكتاُب يتيُح لَا جماالا للتفكر، واملراجعة، واحلوارِّ مع الـنفا، ويـزويُِّدَك بدفعـٍة جديـدٍة  •
 من الثقافةِّ واملعرفة، كما حيثَُّا على املزيدِّ من القراءةِّ واملطالعة.

 
َا وأنت ال تدري، حيُث يبثُّ فيـَا ققافـةا جديـدة، ومعرفـةا  • الكتاُب مينُحَا ققةا بنفسِّ

 يها من قبل.ما كنَت قائماا عل 
 

ُد لـَا الظـروَف لـتجلَا علـى  • ُع لَا الطريَق لتخوَض يف حبـرِّ الثقافـة، وميهـيِّ الكتاُب يوسيِّ
 موائدِّ العلم، ويَرَقى بَا يف سلَّمِّ املعرفةِّ بقدرِّ سعيَا إليها.

 
إليه   • وترجُع  ققافة،  به  تزداُد  والثقافية،  العلميةِّ  مهماا يف حياتَِّا  الكتاُب جزءاا  ليكنِّ 

 احلاجة، وتتأكُد به من معلوماٍت سابقة. عند 
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ا  • الكتـــاُب بصـــمُة عـــاٍَّل أو رأُي كاتـــب، يكتـــُب فيـــه مـــا يـــَرى حاجـــةا إلظهـــاره، أو تنبيهـــا

 ألييته، ومبا ميلي عليه عقيدتُه وهنجُه يف احلياة.
 

،  تـاُج فقـط إىل إرادٍة  • لتمـدَّ الكتاُب مهيأ لَا على الطاولة، أو مرفوٌع لَا على الرفي
 يدَك إليه، وتقليَِّب صفحاته، لتتعرَف على عقٍل مفكر، وتفهَم ما يريُد قوَلُه لا.

 
اإلنســـاُن يصـــنُع أفكـــاَر الكتـــاب، والكتـــاُب يصـــنُع أفكـــاَر اإلنســـان. إهنـــا رحلـــُة التـــأقريِّ  •

 املتبادلِّ بَّي البشر، يف ساحةِّ الثقافةِّ واملعرفة، ويف ساحةِّ احلياةِّ العريضة.
 

َا  • الكتــــاُب يســــحُبَا إىل عــــاَّلِّ الفكــــرِّ والثقافــــة. فعنــــدما تقــــرأُ تفكــــر، وتــــزداُد معلوماتــــُ
 ومعارفا، وتكوُن بذلا عنصراا ققافياا فعياالا أكثر.

 
، فإنــه يشــرُي بــه إىل موضــوع، أو ، أو مــا يقــوُم مقامــهال خيلــو صــديُق الكتــابِّ مــن قلــم •

فـإذا غـاَب عنـه  ـريََّ   فائـدةا أو اندرة.صفحة، أو معلومٍة فيه. وقد ينقُل منه علـى ورقـٍة 
 كيَف يفعله

 
َا كتاابا وأعجبَا ما فيه، فأهدِّ إليه كتابَّي وقالقة، وتكوُن هديَة شكٍر ى إليمن أهد •

 ووفاء. 
 

، بذكرِّ عنوانه، أو اختصارِّ ونشرِّ مواضَع نال تنَا كتاابا انتفعَت به أن تنصَح به آخري •
 منها؛ ح  يعمَّ النفع.مهمٍة منه، أو نقلِّ فقراٍت 

 
ا بقــَي معــا حــ  آخــرِّ  اإذا لبســَت قــوابا جديــدا  • بلــَي بعــَد حــَّي، وإذا قــرأَت كتــاابا انفعــا

 العمر.
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َا إذا مألتــَُه  • يَ يــُب الكتــاُب عــن انظريــَا إذا شــُ ال ابهلــوى واجلمــال، ويطــرُي مــن رأســِّ

 اهتماماتا.ابلفضةِّ والذهب. ينب ي أن يكوَن للكتابِّ سيادٌة على ٌّوٍر من 
 

َا أحــــد، فــــأكرْم بصــــاحٍب وديــــٍع  • ا، ولــــن يؤذيــــَ مــــع صــــحبةِّ الكتــــابِّ لــــن تــــؤذَي أحــــدا
 يؤنسا، ويقديُِّم لَا ققافة، ومينُعَا من أَذى الناس، كما مينُع أَذى الناسِّ عنا.

 
من جعَل الكتاَب جليَسُه َّل ميلي، وَّل خيسر، وبقَي متشـوقاا إىل أوراقـهِّ وحروفـه، وسـائالا  •

 ماداَم حبُُّه للعلمِّ قائماا.عن جديده، 
 

عاشــُق الكتــبِّ يلتصــُق ةوراقهــا خشــيَة أن تفــرَّ منــه! وميســُا ةغلفتهــا ويضــعها علــى  •
ا هلا، وحينُّ عليها ح  إنه يناُم بينها!  صدرهِّ ح  يصرَي جلدا

 
حـــ  ســـنواٍت قريبـــة، كنـــا ال ننـــاُم إال والكتـــاُب جبانبنـــا، وال ن لـــُق أعيننـــا إال إذا ســـقَط  •

 الكتاُب من أيدينا. وفجأةا ت ريتِّ األحوال، وَّل يبَق على تلا العادةِّ إال القليل!
 

 إذا مررَت بكتاٍب جييِّد، فسليِّْم عليه وقْل له: وددُت أن تَبيَت عندي هذه الليلة! •
 

ا عـــن احلــــال،  • مـــن قـــاَل للكتـــابِّ تعــــال، صـــاَر العلـــُم منــــه قريـــَب املنـــال، واجلهــــُل بعيـــدا
 هاتفاا له ابلوصال.واجلليُا 

 
كتــاٌب واحــٌد ال يشــبُع رغبتــا، وال يكمــُل جوانــَب شخصــيتَِّا الثقافيــة، كمــا ال ت ــين  •

 لقمٌة واحدٌة عن جوٍع أنت فيه.
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الكتاُب ققيٌل وانُه يف نظرِّ املثقفَّي، إنه يدخُل يف القلبِّ والعقل. وخفيٌف يف أيدي   •
 غريهم، إنه يدخُل يف اجليبِّ فقط! 

 
 الكتاُب أغلى سلعٍة عند املثقف، وأجوُدها عند العاَّل. •

 
 الكتاُب إذا َّل يوصْلَا إىل بريِّ العلم، فإنه يضُعَا يف وسطِّ السفينة. •

 
ل، وجيعــُل الكتــُب الــيت  • امتزجــْت بــروٍح أدبيــة، تشــجُع علــى القــراءةِّ أكثــر، فــاألدُب جيمــيِّ

 املوضوَع يف سلٍَّة من اهور، ويقديِّمُه على مائدٍة مزركشة!
 

 هم، وساحُة كريِّهم وفريِّهم.هم، وٌّلُّ رغبتِّ ُبَا من العلماء، فإنه جماُل حديثِّ الكتاُب يقريِّ  •
 

َل عل  • َُ ابلكتــابِّ عــن النــاس، حصــَّ ا قــد ال يكــوُن بعضــُه عنــد العلمــاء،  مــن اســتوح مــا
 كأخباٍر وفوائَد ونكات، ولكْن يكوُن فاَتُه علٌم كثرٌي انفٌع عند العلماءِّ وليا عنده.

 
ُف  • َا بــه، وأيخــُذ قســماا ال عالقتــِّ مــن الكتــاُب ال مينعــَُا مــن ال ــخ واملــال، ولكنــُه خيفــيِّ

 ةَس به من قروتا!
 

نشَر لـَا طيـَّه، وهيـَّأَ لـَا بلوغـه، وأذَِّن لـَا ابملـرورِّ استيق ، و الكتاُب انئم، إذا فتحَتُه  •
 مجاَل كلماته، ولواحَ  أبوابه، وقاَل أقبِّل.بَّي سطوره، وأظهَر 

 
 . ما فيهمن هجَر الكتاَب فقد ذحَبُه بصمت، ومن ااَذُه جليساا فقد أحيا  •

 
ُه إذا فهمتــــه، ويعطيــــَا  • ــَ إذا َّل تقــــرأُه أو َّل تفهمــــه،  هِّ جلــــدلــــوَن الكتــــاُب يعطيــــَا روحــ

 إذا اكتفيَت بلمحٍة إليه! هِّ ويكتفي مهدائَا كلماتِّ عنوان
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ــزه،  • َا كنـ ــِّ ــكلُه وَّل يعطـ ــحبَا شـ ــرأُه صـ ــإذا َّل تقـ ــرؤه، فـ ــَت تقـ ــا دمـ ــحُبَا مـ ــاُب يصـ الكتـ

 فامحلُه أو دعه!
 

ُب بَا إذا قرأته، وال يكفي   • ندُه أن تدفَع مثنه، فإنه كما تشرتي طعاماا عالكتاُب يرحيِّ
 وال اكله!

 
 الكتاُب سهٌل محلُه أو خزنه، ومن َّل يقرأُه فكأمنا دفنه. •

 
ــرهِّ  • ــن عطـ ــيٍء مـ ــره، وشـ ى مبنظـ ــَ ــه، واكتفـ َا رائحتـ ــِّ ــمَُّه َّل يعطـ ــالورد، إذا َّل تشـ ــاُب كـ الكتـ

 ليجذبَا إليه.
 

 الكتاُب مينُحَا ما فيه من علم، إذا منحَتُه ما فيَا من فهم. •
 

 من جعَل الكتاَب وراءه، ظهَر وساُم اجلهلِّ على صدره! •
 

ُه األصدقاء، وبدأ الكـالُم إذا غاَب الكتاُب حلَّ ٌّلَُّه الضحُا واللعب، أو أخَذ مكانَ  •
 وَّل ينته!

 
ُه فكــٌر ومعرفــة، وعلــٌم وتقنيـــة، لــو كــان الكتــاُب نزهــةا لقصــَدُه كــلُّ النــاس،  • ولكــنَّ غالبــَ

 واتريٌخ وأدب، وديٌن ول ة، وأقلُُّه فنف يُتنزَُّه فيه.
 

فاخرْت  • بسهولة،  واالخنداعِّ  الفطنةِّ  وقلةِّ  ال فلةِّ  وداءِّ  اجلهلِّ  شَركِّ  من  ينقُذَك  الكتاُب 
 أحسَن ما جتد، لتقَف على أفضلِّ ما تريُد أن تعرف. 
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ظهَر أقرُه اإلجيا ُّ عليا، وإذا َّل يؤقْر فيَا فكأمنـا َّل تقـرأه، وَّل أنت ترَقى ابلكتابِّ إذا  •
 تتخرْج من مدرسةِّ الكتاب.

 
ُه َيسرتشـُد ابلكتـاب، أل، فصنعإىل جانبِّ امل الكتابِّ إذا كان ال بدَّ من  • ن املصنَع نفسـَ

 فأركانُه قائمٌة على العلمِّ والتعلم.
 

َر قيمتـــه،  ـــن  الكتـــاَب وحيـــرُص عليـــه أكثـــرَ أحـــٌد ال يعشـــُق  • كابـــَد فبقـــَي مـــدةا حـــ  وفــــَّ
وأقبـــَل عليـــه  يـــام.. مث َّل ميـــلَّ وضـــمَُّه إىل صـــدره، ســـعره، وحـــاَاُه بعـــد انتظـــاٍر وشـــوق، 

 النظَر إليه.
 

ا فال يكــْن عشــُقَا للكتــابِّ مــن ورقــه، ولكــْن للســطورِّ الــيت  • يــه، وتكــوُن بــذلا متعلقــا
 .ابلعلمِّ على أييِّ شكٍل كان، وةيةِّ وسيلٍة كانت

 
•  ، .منه  ويقتينالكتاُب كالطعام. كلف حيبُّ لوانا  ما حيبي

 
 الكتاُب دراسٌة  ليليٌة لعقلِّ املؤلف، قبَل أن يكوَن امتحاانا لفهمِّ القارئ وتصورهِّ له. •

 
ى بـدونِّ كتـاب، أو يكـوُن  • إذا َّل يعجْبَا كتاٌب فهناك كتٌب كثريٌة غريُهـا. املهـمُّ أالي تبقـَ

 الطلب.قريباا منَا عند 
 

جْبَا كتاٌب فهناك كتٌب أخرى تعجبا، أما أالي تقرأ، فهذا غرُي مقبول. إنه  عإذا َّل ي •
 دليٌل غرُي صحي على عقليتَِّا وصلتَِّا ابملعرفة.

 
كلف يبحُث عن كتٍب تناسـبه، يف اصـٍص أو هوايـة، فـاعرْف نفسـَا مـن الكتـبِّ الـيت  •

 ه.وتتحدَ  يف موضوعها أو تناقشَ ها، أو  ا  بُّ أن تقرأَ منها، مجعتَ 
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الكتاُب مركُبَا إىل جزيـرةِّ الثقافـة، ووسـيلُتَا إىل عـاَّلَِّ املعرفـة، ومـا عليـَا إال أن اتـاَر  •

 النافَع منها، فإن الكتَب كثرت، وإن فنوَن العلمِّ اادادت!
 

 الكتاُب حسٌن أو سييِّئ، وَحسنُه يقرَّب، وسييِّئُه يُبعد. •
 

يف الكتابِّ حسناُت الناسِّ وسيئاِتم، ففيه الصحيُح واخلطأ، واحلـقُّ والباطـل، واملقبـوُل  •
ُء مــنهم، فيكــوُن فيــه الطيــُب واخلبيــث. واملنبــوذ. كمــا يؤليِّفــُه احلســُن مــن النــاسِّ والســ يِّ 

 فاخرْت ما تقرأ، وانظْر ملن تقرأ.
 

الثقافة،   • يضيُء يف ِاءِّ  النافُع اٌم  الضارُّ شوٌك وحسا، وظالٌم  الكتاُب  والكتاُب 
 خيييُِّم على العقل.

 

×××     ×××     ××× 
 
 عاشُق الكتبِّ منهوٌم ال يشبع، إذا كان له واٍد من كتٍب ابتَ ى له واديَّي وقالقة. •

 
صـــحبُة الكتـــاب، واســـيُا املكتبـــة، وتزويـــُدها ابجلديـــدِّ واملهـــميِّ مـــن الكتـــب، هـــي ِـــُة  •

 املؤقيِّرين يف اعتمع.املثقفَّي الكبار، 
 

ا لعمــرهِّ املتبقــي، أو ألوالده، أو ملــن تــؤوُل  • مــن مجــَع مكتبــةا قييِّمــةا فقــد ادَّخــَر كنــزاا عظيمــا
 إليه، فإذا أوصى  ا فقد ادَّخَر أجراا أعظم.
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مكتبُتَا امـٌة تضـيُء منزلـا، وقـرايي تزينـُه، وهـي ذاكرتـَُا الثقافيـَة والتارخييـَة الـيت ترجـُع  •
 إليها، وندمُيَا إذا طاَل بَا الليل.

 
ُع بثمـارِّ البسـتانِّ  • داٌر فيها مكتبة، كبستاٍن فيه ورود، وإحياؤها مبا قرئ منها، كمـا يُنتفـَ

 إذا أمثر.
 
 ولو َّل تقرْأ ما فيها، ولكنها ال تزيُن نفسَا ح  تقرْأ ما فيها.  املكتبُة تزيُن بيتاَ  •

 
ا رحيبـاا، وصـديقاا ودوداا، والـَّى  • ا كثـرياا، وجملسـا من َّل تكْن عندُه مكتبٌة فقـد افتقـَد أُنسـا

 الثقافة، وركٍن من أركانِّ املعرفة. أعمدةِّ عن عموٍد من  
 

ويرفــَُع مــن قــدرك، فــزْد أنــَت مــن مســاحةِّ إذا اكــَد لــَا أن الكتــاَب يزيــُد مــن عقلــا،  •
 مكتبتا، ووقتِّ مطالعتا، وسرتى اايدَة معرفتا.

 
ــا يف  • ــا يف الـــرأسِّ فـــال ضـــري، وإن َّل تُقـــرْأ فكأهنـ ــبَق تثبيُتهـ إذا تكدَّســـتِّ الكتـــب، فـــإن سـ

 سجن، ال يُعَرُف موضُعها، وقد تُنَسى ِّاماا!
 

 التأليف الكتابة و 
 

يشعُر  ا   • أمانة،  مبسؤوليتهِّ  الكتابُة  شعَر  علمُه  وكلما كثَر  واملبدأ.  العقيدةِّ  صاحُب 
 أكثر، وعرَف ققَل تلا األمانة. 

 
قلُمَا ال يكتـُب إال إذا أمليـَت عليـه، فهـي إرادتـا، وأنـت بـذلا ِّلـي علـى املالئكـةِّ  •

 الذين حيصون أعمالَا ليكتبوا ما أردَت وما اخرتت. فانظْر ما تقوُل وما تكتب.
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ا انفعـاا، أو اكتْب ما   • ، وإذا ابت يَت أجـراا فلـيكْن علمـا تشاُء على أالي يكوَن ل واا وضالالا
 يف شرعِّ هللا عموماا.

 
ا، صـــادقاا، انصـــحاا فيمـــا تقـــول، وأنـــت  • ــالةا ملـــن تشـــاء، املهـــمُّ أن تكـــوَن أمينـــا ابعـــْث رسـ

 ِتدُف إىل اإلصالح، وتنوي اإلخالص، وال تبت ي من ورائهِّ أجراا أو مصلحةا ذاتية.
 

يكتبون كما   • فيما  مكتوٌب  الناُس  صحفهم:  هو  وحقيٍ   حسناتٍ من  يف   وسيئات، 
فاعلْم    ومقت، وصدقٍ   وابطل، وحبيٍ  و وكذب.  تكتب،  تقرأماذا  وملن  تقرأ،  ، ماذا 
 فإنَا ٌّاَسب

 
قلبا، ومـا تريـُد  إليهالقلُم لساٌن يف يدك، تكتُب به ما ميليه عليَا عقُلا، وما يراتُح  •

 أن يقوَلُه لساُنا. نسأُل هللا السداَد والتوفيَق يف هذا وذاك.
 

املثقُف ِتمُه الفكرة، واألديُب ِتمه الصياغة. والـذي يهـمُّ طرفـاا منهمـا أييت يف الدرجـةِّ  •
 .لطرفِّ اآلخردى االثانيةِّ ل

 
 النفوُس تطمئنُّ إىل الكاتبِّ كما تطمئنُّ إىل الكتابة، وتنقبُض منها كما تنقبُض منه. •

 
 الذين يسطيِّرون أحسَن الكالم، هلم منا أحسُن التحيةِّ واإلكرام! •

 
َ هنجه، وكشَف سرَّه. •  من كتَب بصدق، فقد بَّيَّ

 
 !ليفكَر  ا العقالعبارُة اجلميلُة تؤقُر يف النفا؛ ألن القلَب خيطفها قبَل أن  •
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ــدوُء يف التفكـــــري • ــةواالســـــتمراُر يف امل ،اهلـــ َا إىل التعبـــــريِّ  ،طالعـــ ــُ ــُة بتـــــؤدة، طريقـــ والكتابـــ
 الصحيحِّ واإلنشاءِّ اجلميل.

 
إذا عارضــَت أو نقــدَت فلــيكْن عــن دليــٍل وحجــٍة وتثبــت، ولــيا عــن جــداٍل أو طلــبِّ  •

 . أو يتأكدِعة. ورحَم هللا امرءاا سكَت ح  يَعرفَ 
 

 عندما يفلُا الكاتب، يبحُث عن موضوعاتهِّ القدمية! •
 

ويكتفـي ليا املكثُر من التصنيفِّ كاملكثرِّ من الكالم، فإنَّ املصنيَِّف ينتخـُب الكـالم،  •
 مبا يدلُّ على املطلوب. وهذا عند سلفنا، أما يف عصران فال.

 
 هاملؤلُف يقرأُ كتابَُه وأينـُا بـه ألنـه يـرى فيـه نفسـه، ففيـه كلماتـه، وبنـاُت أفكـاره، وكأنـ •

 جيالُا أحبَّ أصدقائهِّ إليه ويسرُد له ذكرايتُه معه!
 

 الكسل والالمباالة
 

 ٌّتاٌج إليه، كمن آقَر الرائحَة على الطعامِّ وهو جائع!من آقَر الكالَم على العملِّ وهو  •
 

 من ماَل إىل الكرى، َّل يدرِّ مبا جرى.  •
 

 إذا أسرَع الكسوُل فلِّعلَّة، وال تظنَّ أنه غريََّ هنَجُه إال بعد جتربة. •
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إذا تراخـتِّ اهلمــم، قـلَّ العمــل، وحــلَّ الكسـل، وكثــَر الكــالم، وااَد اللـوم، وقــلَّ اإلنتــاج،  •
ــيعةٌ  ــُل جــــــدف  واادتِّ املتاعــــــب، وتفاقمــــــتِّ املشــــــكالت. فــــــالفراُغ مضــــ للوقــــــت، والعمــــ

 ومكسب.
 

 والسكوت الكالم
 

أدُب الكالمِّ ال يقـلُّ أييـةا عـن أدبِّ الطعـامِّ والـزايرة، وأساسـُه الصـدق، وهدفـُه النفـع،  •
 وحالوتُه يف األسلوب، وأقرُه يف الظرفِّ املناسب.

 
، وتسمُع كلمةا طيبة، تشعُر بسعادٍة تتسلَُّل إىل نفسا. وإذا  عندما ترى شيئاا   • مجيالا

 .  كانت آاثُر الرؤيةِّ تزوُل قريباا، فإن وقَع الكالمِّ الطيبِّ يبَقى أقرُه طويالا
 

 الكالم، فانظْر آخَرُه ما يكونهأوَل من عسََّل لَا   •
 

َد اإلمســاُك  • إذا كثــَر الكــالم، شــردْت عليــَا أَوالفــه، وضــاقْت إحاطتــَُا جبوامعــه، وتعقــَّ
 ةطرافه، فصعَب عليَا مجعه، وندَّ عن حافظتَِّا فلم ازنه، فقلَّْت فائدته. 

 
القدرةِّ يف كليِّ حال، ح  تستطيَع أن تنجـَز بعـَض وال تدَّعِّ  ال تكثْر من القيلِّ والقال،   •

  من الكالم، َّل حُيمْد عند أهلِّ احلِّجا، وكان موضَع مالم.املقال، ومن أكثرَ 
 

إذا كثــرتِّ األقــواُل احتجنــا إىل منخــل، وبدونــهِّ اــتلُط األفكــار، وتتفــرُع الطــرق. كليــٍل  •
 مظلم، حُيتاُج فيه إىل مصباٍح لُيعرَف الطريق.

 
أقوالـــَا إىل أفعـــال، ملـــا النـــاُس يريـــدون منـــَا فعـــالا أيهـــا املـــتكلُم الناصـــح. ولـــو ترمجـــَت  •

 احتجَت إىل كثريِّ كالم.
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لو استمعَت لكليِّ أحـد، لنسـيَت نفسـا، وضـعَت بيـنهم. إمنـا َتسـَمُع وَتقـرأُ النـافَع مـن  •

 الكالم، وتدَُع الل َو واهلذَر واملكرَر السقيم. وما أكثَرُه يف عصران!
 

ْف منــه، ومــن  • رآَك كثــرَي الصــمتِّ قليــَل إذا كانــت متاعبــَُا مــن الكــالمِّ فدعــه، أو خفــيِّ
 الكالمِّ َّل يكثْر عليا، إال أن يكوَن مهذاراا، ال قيمَة لكالمه.

 
يتكلُم عنـد لـزومِّ السـكوت، وهكـذا األمـور،  نمن سكَت عندما يلزُم الكالُم ندم، كم •

 يُعطى كلُّ شيٍء حقَّه، ومبا يناسبه.
 

الصـــمُت قـــد يعـــين ألـــَف كلمـــة، إذا كـــان يف ظرفـــه، كصـــمتِّ بطـــٍل يف قيـــده، وقائـــٍد يف  •
 سجنه، وعاٍَّل مكَره، وفتاٍة مرَغمة، وِتديٍد ابالعتداءِّ على عرٍض وشرٍف إذا تكلَّم!

 
، وتُنظــَُر إذا سـكَت العاقــُل تكلــَم ا • عنـون. فــال يكــوُن السـكوُت يف كــليِّ مــرة، إمنـا يُتخــريَّ

 املصلحة.
 

 اللغة
 

ُر كتابتــَا ســاملةا  • الل ــُة الســليمُة جتنيِّبـُـَا الزلــل، و مــي لســانَا مــن أوحــالِّ اخلطــأ، وُتظهــِّ
 مهييأةا للقراءة.

 
َر مـن  • ا. ومـن قصـَّ َ عميا تريدُه جيـدا ا، لتعريِّ الكتـيابِّ يف تعلـمِّ ل تـهِّ فقـد اعرْف ل تَا جيدا

 ارتكَب جرماا أدبياا، وَّل تكتمْل جوانُب ققافته.
 

 نا.ن ورائها دينَ إذا حوربْت ل تنا فاعلموا أهنم حياربون مِّ  •
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 املأثورات الشعبية
 

َب للمـــأقوراتِّ الشــــعبيةِّ عالفولكــــورمل الـــيت ال أصــــَل هلــــا يف  • ال ينب ـــي للمســــلمِّ أن يتعصــــَّ
ا ولكـْن تضـييُِّع الوقـَت دون فائـدة، أو ديننا، أما إذا   خالفتُه فتُنبذ، وما كـان منهـا مباحـا

 تؤخُر واجباا، فكذلا، إمنا يكوُن التعامُل معها مبعيار.
 

 املال
 

املاُل حيفُ  ماَء الوجه، وحيافُ  على شخصيةِّ املسلمِّ املتزنة، وجينيِّبها ذلَّ احلاجةِّ وهواَن  •
 النفا.

 
 ليلعب! ؛احلاجة، اقرتَب الشيطاُن من صاحبهِّ أكثرإذا ااَد املاُل عن  •

 
من كان املاُل عندُه أغَلى مـن عرضـهِّ ومبدئـه، فقـد ِّـرََّغ يف الـدنيا مـن رأسـهِّ إىل قدمـه،  •

 وجعَل اآلخرَة وراَء ظهره، وَّل يفلح.
 

 املبادرة
 

ب، وتُثـاُب أو  • استعدَّ ليومِّ املعادِّ خبريِّ ااد، فكلُّ نفٍا ستذوُق املوت، وكلُّ نفٍا ُ اسـَ
 الالمباالة.و تُعاَقب. ويَعرُف هذا كلُّ مؤمن. فال يَتحمَُّل األمُر التسويَف 

 
أحسـَن عملَـُه كلمـا طـاَل عمـره، حـ   اإلنساُن إىل ضعٍف حـ  ميـوت، فـرحَم هللا امـرءاا •

 يلَقى ربَّه.
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إىل القر، فإن القَر يعين املوت. ويعين هنايَة احليـاة، بَا  ؤَخَذ  يأسعْف نفسَا قبَل أن   •
 وانقطاَع العمل، وانتظاَر احلساب.

 
بعدها،  • حسنٍة  لعملِّ  جماَل  فال  احلياة،  فارقَت  إذا  العملِّ  يف  صالحيُتَا  تنتهي 

 فواتِّ العمر، وقديِّْم لذلا اليوم، ح  ال تتفاجأَ  بلَ احلساب، وابدْر قفاحسْب هذا  
 وتندم.

 
 احملاسبة

 
ــأُل  • ــُم أنــــا ســــوف ُتســ ــاىل، وتعلــ ــاَب الوقــــوفِّ بــــَّي يــــدي هللا تعــ ــُب حســ عنــــدما  ســ

و اَسب، سـتنظُر فيمـا تفـوُه بـه مـن كلمـات، ومـا تقـوُم بـه مـن أعمـال، فـال جتـرح، وال 
 امن.تكذب، وال ت در؛ ح  

 
استشعْر وقوفَا بَّي يدي هللا تعاىل وأنت  اَسب، مث اكتْب ما تشـاء، وقـْل مـا تريـد،  •

!  واعمْل كما  بي
 

تستطيُع أن تفعَل كثرياا  ا تريـد، خـرياا كـان أم شـراا. واملسـلُم يتفكـُر قبـَل أن يُقـدَِّم علـى  •
 ٌّاَسٌب عليه، مثاٌب أو معاَقب. هل؛ ألنه يعلُم أنعمأييِّ 

 
. ولكنَّ كثرياا منهم هاملسلُم يؤمُن مبا بعَد املوت، ويعلُم أن   • ، وقواابا وعقاابا ناك حساابا

يف   رون  المقصيِّ النش اهلم  اليوم؛  لذلا  إمياهنم،    عميقِّ االستعدادِّ  ولضعفِّ  ابلدنيا، 
 والمباالِتم.

 
 إن هللا ال يسأُلَا عن قبيلتَِّا وقوميتِّا، ولكْن يسأُلَا عن عملا.  •
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 املرأة والرجل
 

 .فكذلا نساء، ومن أعجبتُه امرأٌة  أخالُق وعاداتُ  ساءتهُ فإمنا من ساءتُه امرأٌة  •
 

تستطيُع أن تتصنََّع البكاَء كما لـو أهنـا تبكـي حقيقـة، وتصـنُُّع البكـاءِّ عنـد الرجـلِّ املرأُة   •
 اندر، أما بكاؤُه فلحادٍ  جلل، أو لرقٍَّة وخشية.

 

 املروءة
 

 هناك من ال يشعُر مبروءتهِّ إال إذا أدَّى خدمةا لاخرين، وساعَد احملتاجَّي. •
 

بتقبيلِّ يدِّ أحـدِّهم أو رأسـهِّ مـن أجـلِّ حفنـةِّ دراهـم، ليا من احلكمةِّ أن ارَم مروءتَا  •
، ولكنَا ُتذليِّ به وجهاا كرمياا، وال ترفُع به رأساا.  تدَّخُر به قواتا قليالا

 
 املسؤولية

 
أو إشارته، فهو وحَدُه املسؤول عن كالمه،    َّل يتكلْم عنه غريه، إال قلمهُ فَمُه  من أغلَق   •

 بتعبريه. 
 

،  الوالدانأكثُر من يشعرون ابملسؤولية: العلماُء والدعاة، الوالُة املخلصون، املدريِّسون،   •
 ... الرعاة، القائمون على اإلنتاجاألطباء، الفقراء، املت ربون، اخلراُء واملستكشفون، 

 
َا وإىل ئــهِّ مــن غــريِّ عــذر، اخــرَت عــن أداَّل تــؤديِّ واجبــا، أو إذا  • فقــد أســأَت إىل نفســِّ

ومــا يرتتـُب عليــه  مـن إمث،كتـَب هللا عليــَا   مـع مــاآخـرين، إن كانـت هلــم صـلٌة ابألمــر. 
 من عقاب.
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مــوُت األصــلِّ ال يعــين مــوَت الفــرع، وصــالُح األصــلِّ ال يعــين صــالَح الفــرع. والعكــُا  •

 بذاته، ومسؤوٌل عن فعله. صحيح. كلف مستقلف 
 

 املظاهر والشكليات
 

املالية. فال ُيكتَفى ابلشكلِّ عن املضمون.   • العفيفِّ ال تدلُّ على أحوالهِّ  الفقريِّ  هيئُة 
وال تُعَرُف احلقيقُة من مالحظٍة ظاهرة. وما أكثَر أخطاَء اإلنسانِّ يف مثلِّ هذا. وليتنا  

 اعتران! 
 

 املعاصي والذنوب
 

 والتكر، والطمع، اثلوُ  شقاءِّ اإلنسانِّ على األرض.الظلم،   •
 

، وأابَح للشـيطانِّ أن يعربـَد  • من سارَع إىل إرضاءِّ شهواتهِّ ابحلرام، فقـد أغضـَب ربَـُّه أوالا
 بدقَّة.. يف نفسه، وأضرَّ بصحيفته، فإن املالئكَة تكتُب وتتابعُ 

 
ا للشـرع،  ةمـٍر ال يلزُمَا أمٌر إال ما أمَر به الشـرع، فـإذا ألزمـَت نفسـَا  • فـال يكـْن خمالفـا

 كعادٍة ووظيفة.
 

الفاتنةِّ اريُِّب الفطرة، وتفسُد املودََّة الزوجيـة، و ـرُك واألفالمِّ واملقاطعِّ  النظُر إىل الصورِّ   •
 الشهوة، وتشجُع على الفاحشة.

 
ــدوَمها. ال  • ــيةِّ أو معـ ــَل اخلشـ ــوَن قليـ ــاىل. ويكـ ى هللا تعـ ــَ ــد عصـ ــروضِّ فقـ ــرََّط يف الفـ ــن فـ مـ

 مبالياا. ويفريُِّط يف حقوقِّ الناسِّ أيضاا.
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اجتمعته وهكذا الذنوب،  إذاوجوُد بعوضٍة واحدٍة على جسمَِّا فيه خطر، فكيف  •
ا ما يكوُن   ، فكيف تكوُن لو كثرتهمصريَُك من جريائهال تدري ذنباا واحدا

 
ا يف حـقيِّ هللا تعـاىل، ويف حـقيِّ النـاس. َِتو مرتكُب الكبريةِّ   • ُن عليه الص ائر. ويكوُن جمرمـا

 فال حُيرتم، وال يوَقُق به.
 

نَّ تـــذكرٌي حبــــديثِّ رســـولِّ هللاِّ صــــلى هللا عليــــه وســـلم: ريإ • راتِّ الــــذُّنوب، فــــإهنَّ كــــْم وٌُّقـــَّ ايَّ
 جَيَتمِّْعَن على الرَُّجلِّ ح َّ يـُْهلِّْكَنهري. رواُه أمحُد مسناٍد َصحيح.

 
املعاصي شرور، ولذلا فإن اقريها علـى الـنفاِّ سـييئ. وإذا تراكمـْت أفسـدتِّ الـنفَا  •

 وميكُن تطهريها ابلندمِّ على فعلها، واإلقالعِّ عنها، توبةا إىل هللا.  أكثر.
 

، وقبــَل إذا حضــَر األجــُل فــال فائــدَة مــن النــدم، إمنــا يكــوُن النــدُم بعــد اقــرتافِّ الــذنب •
 حلولِّ األجل.

 
 املعروف واملنكر

 
ابِّ كليِّهــم، ولــو َّل يكــْن  • هلــم يــٌد فيــه. إذا احنــرَف الســائُق عــن الطريــقِّ أقـــََّر هــذا علــى الركــي

 وما َّل ينبيِّهوُه ويقويِّموه، احنرفوا معه، وضلُّوا بضالله.
 

رت، فــإن هنــاك  • إذا بنيــَت صــاحلاا، فــاعلْم أن هنــاَك طاحلــاا يَهــدم، وإذا توقفــَت، أو قصــَّ
مــــن يتــــابُع اهلــــدَم والتــــدمري، حــــ  يصــــَل إىل مــــا حولــــا، وإن التخريــــَب واهلــــدَم أســــرُع 

 والتدبري.وأسهُل من البناءِّ 
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 املناسبات واألعياد
 

ــ ينةا علـــى إخـــو  • ــيت ال  مـــُل ضـ ــوبِّ الصـــافية، الـ ــوسِّ النقيـــةِّ والقلـ ــاُل العيـــدِّ يف النفـ  ةٍ مجـ
 مسلمَّي. كونوا كراءةِّ األطفالِّ يف هذا اليوم.

 
 إذا جاَء العيُد ملَا كلف خزينَة نقوده، وجاَد مبا عنده، وجعَلُه يوَم كرم، وساعَة فرح! •

 
نيـــــٌة لعبـــــادهِّ املـــــؤمنَّي، فـــــال تعكيِّروهـــــا ابجلـــــد • لِّ واملـــــراءِّ واخلصـــــومة، وال االعيــــُد منحـــــٌة رابي

ــوها  ُِّ تدنيِّسـ ــواح ــثِّ  ابلفـ ــوالِّ واخلبائـ ــن األقـ ــال مـ ــن األفعـ ا مـ ــا ا، ويومـ ــا ــيَض نقيـ ــَق أبـ ، وليبـ
ا.  سعيدا

 
ى منــه. وعيــدٌ  العيــُد بــدونِّ أطفــاٍل كبســتاٍن قــد ذبــل، أو ُقطفــْت مثــارُه فــال نفــعَ  • بــال  يُرجــَ

 وطٍن يفاَرق.وكدَّع، وَ فرح، كأرٍض تُـ 

 
ُل إىل مـا بعـدُه مـن أايم، إال إذا كانـت قـاهرة، وجديـدَة  • يف العيدِّ تُنَسى األحـزان، وتؤجـَّ

ــا.  ــى أحزاننـ ــرِّ علـ ــى نعمـــا، وابلصـ ــادان ابلشـــكرِّ علـ ْل أعيـ ــيِّ ــمَّ مجـ ــاحبها. اللهـ ــٍد بصـ عهـ
 ونسأُلَا الفرَج.

 
 النصائح 

 
نظيفــــات، ال َاســــُر مــــن ورائهــــا، بــــل تكســــُب  ــــا أجــــوراا كبــــرية: كلمــــاٌت ٌَّكمــــاٌت  •

 النصيحة، مث النصيحة، فإن الديَن النصيحة.
 

ــي  • ــعها مهيـ ــَت موضـ ــةا إذا رأيـ ــدرك، وخاصـ ــيحٍة تـــرتدَُّد يف صـ ــْل بنصـ ــَا ال تبخـ ــإن دينـ أ، فـ
. َا ااددَت قواابا  حيثَُّا على هذا، ويُثيبَا عليه، وإذا اهُتدَي بنصحِّ
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َا فيـه، ولـو إذا   • نصحَت ٌّباا وَّل ينتصـْح فـادُع لـه، فـإن كـان فيـه خـرٌي منـا بـذاُر نصـائحِّ

 بعَد حَّي.
 

ى  • ال فائدَة من اللومِّ الكثري، فاملهمُّ إصـالُح مـا فسـد. والتنبيـُه يكـوُن علـى قـدرِّ مـا يُرجـَ
 نفعه.

 
ا َّل ال تضجْر من نصيحٍة توجَُّه إليا، ولو كانت يف جملٍا أو مجٍع من أصدقائا، م •

 يكْن فيها استهزاٌء وِتكم. 
 

ليكْن حبَُّا الشيَء معجوانا ابلعقل، ح  ال يكـوَن هنـاَك تطـرٌف فيـه. ولـيكْن ميزانـَُا  •
 فيه اإلسالم، ح  ال تتجاوَا فيه إىل احلرام.

 
ُد هلــدايتها، اِــْع إن شــئَت أو ال تســمع، فأنــت وحــدَك املســؤوُل عــن نفســا، واملمهــيِّ  •

 .عليها. وواجٌب عليا أن تسمَع احلقَّ وتلتزَم بهواحملاَسُب 
 

الوردُة اليت مشمَت منها رائحةا طيبةا ال ترمها، فإهنا تريُح العـَّي، وتفـتُح الـنفا، وتـبهُج  •
 القلب. وإذا آذْتَا أشواُكها فاصْر عليها، فإنَّ آاثَرها تزوُل قريباا.

 
ــا، إذا كنـــَت  • زُل قوابـ ــدرك، وجيـــُ ــالُم يرفـــُع قـ ــع نفســـا، ومـــع اإلسـ ــادقاا مـــع هللا، ومـ صـ

 اآلخرين.
 

إذا اكتَفى الناُس ابلنوادي فاكتفِّ أنت ابملكتبات، وإذا اكتَفوا ابللعبِّ فاكتفِّ أنت  •
والكتاب، وُحسنِّ   ابلقلمِّ  النفاِّ  بطهارةِّ  أنت  فاكتفِّ  والزينةِّ  ابملظاهرِّ  اكتَفوا  وإذا 

 .الكالم
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×××     ×××     ××× 

 
إذا َّل يكْن عندَك كتاٌب تقرأُ فيه انش لَت بشيٍء آخـر. والعاقـُل يبحـُث عـن أفضـلِّ مـا  •

ويتفــاَدى مــا خيــرُم مروءتـــه، وال يــذهُب وقتــُه هــدراا، يشــت ُل بــه، ويبــادُر إىل مــا ينفعــه، 
 ويقدُح يف دينه.

 
تراُه من   ال باُر اخلفيُف ولو َّل مينْعَا من الرؤية، فإنه يضرُّ رئتيا. فال تستهْن مبا ال •

 الضرر، وال ما خفَّ منه. 
 

 مــن ال تســرْع مــن غــريِّ لــزوم، فإنــا اســُر طاقــةا يف غــريِّ موضــعها، وقــد تفقــُد تواانــاَ  •
 وال تصيُب هدفا.السرعةِّ 

 
ال تقْل كيـف وقعـت، فتلـا كيفيـة، شـكل، ولكـن قـل: ملـاذا وقعـته لتعـرَف السـبب،  •

 به.مث تتجنَّ 
 

 تعرُف أنه سيرتكها إذا غفلَت عنه.ال ترتْك يدَك يف يدِّ أحٍد  •
 

 إذا كنَت عاجزاا، أو قليَل العمل، فال تطلْب كثرياا. •
 

 العمل، فهذا سوء.من  وتقلَّ  الطلبِّ من أن تكثَر  •
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 النفس وأمراضها 
 

ــُد  • ــادقاا، وتريـ ــا، وصـ ــدك، صـــرحياا معهـ ــوُن وحـ ــدما تكـ ــن نفســـا، عنـ ــيُّ عـ ــُر احلقيقـ التقريـ
 إصالَحها؛ ألجلها.

 
َا قبــَل أن تفكــَر يف النــاس، وســتجُد فيهــا عيــوابا تــذمُّها يف إذا  • خلــوَت ففكــْر يف نفســِّ

 اآلخرين. وقد جتُد فيها إجيابياٍت أيضاا َّل جتريِّ ا، فهي  تاُج إىل عتفعيلمل.
 

 إذا فسدتِّ الذاُت َّل َيْصُف القلب، وَّل حَيُْل اللسان، وَّل َيطِّبِّ املعشر. •
 

صـاحبها، فقـد علـى اكبْح مجاَح نفسا، ح  ال تلقَيَا يف التهلكة، فإن هلـا غـَدراٍت  •
 تَنظُر نظرَة شهوٍة فاجرٍة ورغبٍة جاٌّة، ال عقَل فيها وال حكمة.

 
ــذكره،  • ــاءِّ إىل هللا، ةن يــ ا إال اباللتجــ ــا ــيةِّ ِّامــ ــدِّ النفســ ــبيَل إىل الــــتخلصِّ مــــن العقــ ال ســ

َر ويدعَوُه ةن يشفَيه،   ه، وَيطهـُ ويقرأَ كتابه، وينتظَر رمحته؛ ليعتدَل مزاُجه، وَتصـفَو نفسـُ
 قلبه.

 
إذا كانت حياُتَا رتيبةا فال تكسرها بعنف، ح  ال تشذَّ عنَا نفسا، وال يفرَّ منَا  •

 مشكلةا أخرى.لَا ُخلقا، ولكْن  دوٍء وتدرج، ومبا ال يسبيُِّب 
 

 اهلداية والضالل 
 

رابنيــة، وال اتيــَا غالبــاا إال بعــد طلــٍب منــه ســبحانه، واســتعداٍد لتقبُّلِّهــا، اهلدايــُة منحــٌة  •
ُب  وعزميــٍة علــى الثبــاتِّ عليهــا. فاطلــْب مــن هللا اهلدايــَة والتوفيــَق والثبــات، فإهنــا ال توهــَ

 لكليِّ أحد.
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ووفقه،  من كانت له رغبٌة يف اإلسالم، مع قصٍد سليم، وعزميٍة أكيدة، هداُه هللا إليه   •

 أيََّدُه هللا يف إخالصهِّ وأعانَُه على قباته.  ،فإذا تعرََّض لصعوابٍت وقبت
 

من اهتَدى فلنفسه. فهي الـيت تـَنَعُم إذا اهتـَدت، وَتشـَقى إذا ضـلَّت. ومـن َّل يبـالِّ فـال  •
 يلومنَّ إال نفسه.

 
بَل اخلـريِّ  • ى من استحبَّ اهلُدى هداُه هللاُ ونوََّر قلَبُه ويسََّر سـُ أمامـه، ومـن اسـتحبَّ العمـَ

 على اهلُدى أعماُه هللا، فهذا ما يريدُه وحيبُّه!
 

 سقَط فيها! املظلمةِّ من أداَم النظَر يف احلَُفرِّ  •
 

 من كان شأنُه السرَي يف الظالمِّ َّل يهتد.  •
 

 والصخب اهلدوء
 

صـخبِّ احليـاة. وقـد تكـوُن هـذه األفكـاُر  يفاقتنْص حلظاتِّ اهلدوء، فإهنا تلهـُم أفكـاراا  •
 عراا وجتارَب تنرُي الدرَب لاخرين.

 
، والضجيُج يُ لقه، إال من كـان ٌّبـاا، عاشـقاا هـاوايا  • اهلدوُء يفتُح لَا ابَب التفكريِّ احلري

 صارف.ألمر، فإنه يبَقى مست رقاا فيه، ال يصرفُه عنه 
 

املفكـرون واملصــلحون واملشــت لون ابلعلـمِّ والبحــثِّ عامــةا حيبـون صــياغَة أفكــارهم وإاــاَا  •
ــييُِّج  ــنعهم ويهــ ــيهم، وقــــد ميــ ــويُِّش علــ رهم ويشــ ــادئ، والضــــجيُج يــــؤخيِّ ــوٍي هــ ــاهلم يف جــ أعمــ

 أعصا م.
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ُه  • ُه  ـــدوء، ومـــن ينجـــزُه بضـــجيج، واألوُل يـــريُح نفســـَ واآلخـــرين، هنـــاك مـــن ينجـــُز عملـــَ

 واآلخُر يؤذي نفَسُه ويزعُج اآلخرين.
 

ُد القلــــَق والكراهيــــَة والعصــــبية، وال تــــراتُح األعصــــاُب إال يف اجلــــويِّ  • احليــــاُة الصــــاخبُة تولــــيِّ
 اهلادئ.

 
إذا كثَر الصراُخ والضجيج، فالزْم أنـت ااويـةا وفكـيِّْر  ـدوء، لتتصـرََّف بتعقـل، بـَّي رهـٍط  •

 جعلوا عقوهَلم يف حلوقهم!
 

 مَّةاهل
 

ةِّ العاليــةِّ إذا رأى حســناا حبــَث عـــن األحســن، وإذا تفــوََّق حبــَث عــن ااحـــاٍت ذو اهلمــَّ  •
 وجماالٍت أرحب. وال يفلُّ عزميَتُه إال املوت! أكرَ 

 
إذا كان هناك فاضٌل ومفضول، فإن اهلمَم ال ترَقى ابملفضولِّ إىل الفاضلِّ فقط، بل   •

 ابملسؤولية يا اللذان يقرران.  والشعورُ  ى وأفضل. والعزميةُ إىل ما هو أرقَ 
 

معنوايته، فصاحُب   فقَد قوَّته، وماتتْ    تكوُن فيها اهلزمية،األخريةَ   من ظنَّ أن الضربةَ  •
 عوُد بعد هزمية، ح  ميوَت أو ينتصر. كرُّ بعد فرار، ويَ العزميةِّ القويةِّ يَ 

 
هــي اهلمــم، الــيت تضــُع ال يســتوي رخــيٌص وغــال، كمــا ال يســتوي كســوٌل وجمتهــد. إمنــا  •

 وترفع.
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ال تُبدِّ عجـزاا وأنـت يف سـنيِّ الشـبابِّ والرجولـة، ولكـْن حـاوْل وابـذلِّ اجلهـد، حـ  يُعلَـَم  •
 أنا صاحُب عزميٍة وجدٍي وكدٍي يف العمل، ومرشٌَّح ألداٍء حسٍن وإنتاٍج مثمر.

 
أتعلمــهه وال تقــْل ال تقـْل لصــنعٍة قريبــٍة منــا: ال أعــرُف هــذا العمـل، ولكــْن قــل: كيــف  •

 لعلٍم أنت فيه: ال أعلمه، ولكْن قل: كيف أتعلمهه وحاوْل وجريِّب.
 

 من ضعفْت يَّتُه قلَّْت حركتُه ونقصْت مكانته. •
 

ل، وال َُِّلي، وال تُبَعد، إمنا يعمُل املرُء ما يقدُر عليه،  ال تكثْر من الشكوى ح  ال تَثقُ  •
 من ذكاٍء واجتهاٍد وحيلٍة وعزمية. أُويتَ وأيخُذ حقوَقُه مبا 

 
 الوصااي واحلكم 

 
 .احلالصفاءِّ القول، وُحسنِّ األسلوب، وعمقِّ التجربة، وموافقةِّ بَّي  جتمعُ  كمةُ احل •

 
عليَا ابحلِّكمِّ والوصااي، فإهنا جتمُع معاَ  عظيمةا يف كالٍم قليـل، ويسـهُل حفُظهـا، مث  •

 حضورُها عند إرادةِّ االستشهادِّ  ا.
 

 اجلاهلون وَّل يلتفتوا إليها!إذا تناقرتِّ احلَِّكُم التقطها طالِّبوها من أُويل األلباب، وتركها  •
 

إذا كنـــــَت صـــــاحَب عبـــــادٍة فـــــأخلص، وإذا كنـــــَت صـــــاحَب مـــــاٍل فـــــأنفق، وإذا كنـــــَت  •
 صاحَب علٍم فانشر، وإذا كنَت صاحَب شيبٍة فانصح، وإذا َّل تكْن هذا وذاَك فتعلَّم.

 
ــنْم فقــــد أدَّيــــت،  • ــَت وبــــذلت، ونصــــحَت وأقمــــت، فــ إذا اجتهــــدَت وأصــــبت، وأخلصــ

 وأرحَت وقضيت.
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سـرُّ املــرءِّ يف ُخلقـه، وطيبــُه مـن معدنــه، وأدبـُه يف تربيتــه، وسـلوكُه يف تعاملــه، ونبوغــُه يف  •
 ذكائه، وخرتُه يف ِّرُّسه، وحذقُه يف دقَّته.

 
خـرٌي  السكوُت خرٌي من ل وِّ الكـالم. والصـُر علـى الفقـرِّ خـرٌي مـن أكـلِّ احلـرام. والعزلـةُ  •

 من صديقِّ السوء. والقعوُد يف البيتِّ خرٌي من متابعةِّ الظاَّل.
 

مـــن علــــْت يتـــه، وصــــفْت ســـريرته، وارتقــــْت مســـريته، تكلــــَم يف معـــايل األمــــور، وتــــرَك  •
 ها ألهلها.فَ سفاسِّ 

 
من تباكى بكى، ومن تكاسَل كسل، ومن ِتكَم ابملرضى مرض، ومن سخَر من فقـرٍي  •

 لفقرهِّ افتقر.
 

َر مالـَـُه احتــاَج إليــه، ومــن أيــَل صــحَتُه افتقــَر إليهــا، ومــن أفــرَط يف املــزاحِّ نقــَص مــن  • بــذَّ
 قدرُه عند الناس.

 
ا للخــري، وأفضــُل  • أفضــُل خلواتِــَّا مــا كــان ذكــراا، وأفضــُل حاالتِــَّا جهــراا مــا كــان تعليمــا

 أوقاتَِّا مع األسرةِّ ما كان اديباا وعشرةا طيبة.
 

اخلشــــيةِّ يــــدلُّ علــــى التقــــوى، واالبتعــــاُد عــــن احلــــرامِّ يــــدلُّ علــــى الصــــالح، اإلميــــاُن مــــع  •
 واالحرتاُا يف الكالمِّ ونظافُة اللسانِّ يدلُّ على األدبِّ وااللتزام.

 
 من بذَر لَا لتأكل، اسنْدُه ح  يقوَم ويقعد. •

 
 إذا انتثرْت أوراُق الورد، انتشرْت رائحتُه أكثر. •
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 وقُتها فكأنُه حصَد قبَل موسـمِّ احلصـاد. إمنـا ُيسـتفاُد مـن من أدَّى الصالَة قبَل أن حيلَّ  •
 األمورِّ يف أواهنا. فال تستعجلِّ األمَر ح  ال ُ رَمه، وال تؤخرُه ح  ال يفوتا.

 
إذا كانت عطَشى، فإذا رويْت لفظتِّ الزايدَة منه،  منهترتوي تشتاُق إىل املاءِّ و األرُض   •

وجعــَل يســيُح فــوق ظهرهــا، أو يــدخل يف آابٍر وعيــون. فكــْن عنــد احلاجــة.. وال تــزد.. 
 ح  ال تُلف !

 
ــبة. ومـــن اجلهـــلِّ واحلمـــقِّ أن  • ــةا مناسـ ا، ومعاملـ ــا ا الئقـ ــا ، واحرتامـ ــيالا ــَق مجـ ــيالا تلـ ــنْع مجـ اصـ

 تسيَء مث تنتظَر حباا واحرتاماا.
 

 األموُر تصرُي إىل أحسَن إذا أحسنت، وتصرُي إىل أسوأَ إذا أسأت. •
 

إذا أحســنَت العمــَل قُبــَِّل منــَا ولــو َّل ُ ســنِّ القــول، وإذا أســأَت العمــَل َّل يُقبــَْل منــَا  •
 ولو أحسنَت القول.

 
ال يكتوي قلٌب حبزٍن كما يكتوي قلُب األميِّ إذا حزنت، وال يشعُر أحٌد ابلضيمِّ شعوَر  •

ُحرَِّم من عملهِّ رجٍل   ٍُ وقد  لقمةِّ عي يبحُث عن  أو  فيه،  يُعَطى حقَُّه وهو يكدُّ  ال 
 ظلماا. 

 
ا عن الناسِّ ح  يفتقدوك، وال قريباا منهم ح  ميلُّوك. •  ال تكْن بعيدا

 
 من كان يُُّه اجلوهر، َّل ينش ْل ابملظهر. •

 
أشواٍك ولسعات، وبَّي ال جتعلِّ اجلورَب مثَل احلذاء، ففرٌق بَّي ما حيمي رجلَا من   •

ما حيميها من أذاى خفيٍف أو حرارٍة وهواء. وهناك ما تست ين عنه، وما ال تست ين 
 عنه. 
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إذا اجتمــَع اجلهــُل مــع أيــةِّ صــفٍة أخــرى يف اإلنســان، فــإذا كانــت حســنةا ضــيَّعها، وإذا   •

 كانت سيئةا ضاعفها. إنه من أبشعِّ الصفات.
 

 ال تتثاءْب أماَم عدويِّك. •
 

املسماُر ال يدخُل بنفسهِّ مهمـا حثثتَـُه علـى ذلـا بلطـف، ال بـدَّ مـن مطرقـٍة تطـرُق  ـا  •
 رأَسُه بقوٍة ح  يستجيب!

 
ــُع التقـــدم. ال بـــدَّ مـــن  إذا كانـــت كثافـــُة الـــدخانِّ ِّنـــُع الرؤيـــة، فـــإن كثـــرةَ  • املشـــكالتِّ ِّنـ

.  تنظيفِّ الطريقِّ الذي أمامَا أوالا
 

، واقنْع بقليلِّ املال. واعلْم أن قليَل العلمِّ مع اخلشيةِّ خرٌي مـن كثـريهِّ علمال تقنْع بقليلِّ ال •
 من دونِّ خشية، وقليَل املالِّ إذا كَفى خرٌي من كثريهِّ إذا أهلَى.

 
ُه كلـَّه، ال ريُب من َّل يعرْف  • اجتماَع املؤمنَّي، والعاصي من َّل يعـرْف عظمـَة الـربيِّ وحقـَّ

 والفاجُر من أذنَب وَّل يبال، وال افُل من غفَل عن هللاِّ وأمره.
 

والكـاذُب يـُرَفض، واملبـذيُِّر املتكُر مبَ ض، وال ادُر مبَعد، والنماُم مهَجر، واملهذاُر ميَلي،  •
 واملرائي ال حُيَب.والقاتُل يُقَتل، والشاذُّ ال يؤَلف، والظاَّلُ يُدَفع، يسفَّه، 

 
َُ نبــاَح الكــالب، فإهنــا تطــارُد اللصــوص، ولكــن احــذْر إذا ســكتت، فإنــا ال  • ال اــ

 تدري أين اختَفى اللصوص!
 

 ال يذوُب اجلليُد بنفسه. ال بدَّ من اقرٍي خارجي. •
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 مرِّ العظيم.من تعوََّد على النعيم، تكاسَل عن األ •
 

 هناك بديٌل عن الذهب، ولكْن ال بديَل عن اإلميان، واملروءة، والكرامة، والشرف. •
 

 اربْط سفينتَا ولو رسْت على شاطئ آمن، فليستِّ األمواُج وحدها تعبُث  ا. •
 

 التمْا سلَّماا يوصْلَا لريفَعا، ال ذيالا يؤخْرَك ليضَعا. •
 

وحــنَّ علــى عيالــهِّ وأحســَن تــربيتهم، وحلــَم علــى طــو  ملــن أحســَن عشــرَتُه مــع اوجــه،  •
 وعفا عنهم، وأنصَف من نفسهِّ وَّل يَنفِّ حقاا خلصمهِّ عليه. هِّ إخوان

 
ــُّ  • ــين التميـ ــن يعـ ــة، ولكـ ــين املخالفـ ــداُع ال يعـ ــين اإلبـ ــه يعـ ــين التعـــايل، ولكنـ ــوُا ال يعـ ز. والفـ

 التفوق.
 

 ال خرَي لَا يف توسعٍة تضييُِّق  ا على آخرين. •
 

 تنظْر إىل األفقِّ البعيد، وأنت ال ترى ما بَّي قدميا.ال  •
 

إذا تعــــرَّتِّ األشــــجاُر مــــن أوراقِّهــــا َّل جتلــــْب أنظــــاراا معجبــــةا  ــــا، وَّل ُيســــَتفْد منهــــا كمــــا   •
 كانت، وانُتظَِّر صيُفها وربيُعها.

 
 ُق فيه ماُء الوجه.امحُل احلجر، وقطُع الشجر، وخوُض البحر، خرٌي من سؤاٍل يُهر  •

 
 ال تنتظْر عصرياا من خشب. •
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ظمئــُت وَّل أشــرب، ال ألنـــه ملــوَّ ، بــل ألنـــه مــن يــٍد ِّـــني. ولــو شــربُت ل ـــُصَّ  ، أو  •
 مرضُت.

 
 من فعَل ما ال يلزم، بقَي ٌّتاجاا إىل ما يلزم. •

 
 تريُد أن تسمَع كالماا يؤذيا، فال تقْل كالماا يؤذي َِع اآلخرين.إذا كنَت ال  •

 
َم آخَر مبا يفعلُه هو َّل يصديِّقوه. •  من اِتَّ

 
 إذا غاَب احلكيم، تصدََّر اجلاهُل وبرَا اللئيم. •

 
ُه أصــ ُر مــن  • مــن رضــَي أن جيلــَا بــَّي الصــبيانِّ ليضــحَا معهــم ال لــيعليَِّمهم، فــإن عقلــَ

بـَّي النسـوانِّ واســتلذَّ حـديثهنَّ دون الرجـالِّ وقلــَّدهني، فقـد انــََّث ومـن جلــَا  عقـوهلم!
 وصاَر مثلهني!

 
َّه ضعَ تلدغا، أو تتقوَّى به فتإما أن   اال تسكْب ماءا ألفعى، فإهن •  اوأنت عنه افيه 

 غافل!
 ونظمُه األستاذ عبدالرمحن أبو عالية فقال:

 فهَيهْ   قطرةا  ألفعى  ال تسكنبَّ  
 منتهيهْ   العهودُ   ا فإذا   ىقوَ ت

 دركٌ   يكنْ  َّل  ما  وإذا   ت تالهُ 
 ا  ذا املاء معتديهْ ِوما   تدسَّ 

 إني به الشرييرَ  أن  ذرَ   والقْصدُ 
 ليشتهَيهْ   عهدٌ  وليا له  ا لؤما 
 

 الذي يزميُِّر ويَرقُص ال يكوُن يف حقٍل ومصنع. •
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 والظلمِّ وأهله، فإذا فعلَت فإنَا مثُلهم.ال تدافْع عن الشريِّ وأهله، والنفاقِّ وأهله،  •

 
 من نفَخ يف رماٍد ح  جعَلُه انراا، فقد أحرَق نفَسُه قبَل أن حيرَق اآلخرين. •

 
َر ظهره، وإذا َّل يرتدْع لقَي حتفه، وَّل يقضِّ أربه. •  من ركَب رأسه، ُصدَِّم وُكسِّ

 
 إذا ذهبتِّ الروح، َّل تبَق هناك فائدٌة من اجلسد. •

 
 أعدادوصااي يف 
 

اقنــانِّ ينهزمــان: اجلبــان، وٌّــبُّ اقنــانِّ يصــمدان: صــاحُب العقيــدة، وصــاحُب القــوة. و  •
 .، املتعلُق  االدنيا

 
 ب، وجاٍف.ياقنانِّ ال ي فالنِّ عنا: ٌّبَُّا وعدوُّك. واقنانِّ ال يهمُّهما أمرك: غر  •

 
 األان ي، ومن ال ُخلَق له.: يف مالَيهما ، وإن بدَوا غنيََّّييف نفَسيهما اقنانِّ مفلسان •

 
الزايراُت  • وإذا كثَرتِّ  وعناد،  جدٍي  إىل  العتاُب  وََّل  فإذا كثَر  منها:  تكثْر  ال  قالٌ  

  ولْت إىل ملٍل وضجر، وإذا كثَر املزاُح دعا إىل كرٍه ونفور!
 

االتصــال، أربــٌع تكثــُر وال لــزوَم هلــا: غضــُب الرجــال، واعيــُق النســاء، والكــالُم بوســائلِّ  •
 وخمالفاُت املرور.

 
 وإخالصه، وأخالقه، وتبلي ه.وعمله، ، : علمهِّ خبما ـمُ العالِّ  •
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هـا تعـوُد عليـَا ابلفـرحِّ والسـعادة، هـي: الرتبيـة، وقتَا وجهـدَك في لتَ ذبستُّ حاالٍت  •

 والنصح، واملعروف.والوفاء، والعلم، والصر، واحلِّلم، 
 

 الوقت والعمر 
 

ســتبَقى ســنواٍت حــ  تعــرَف احليــاَة علــى حقيقتهــا، وعنــدما تصــُل إىل ســنيِّ األربعــَّي،  •
، وتفهماا وتصرفاا ستشعُر ة  وتفاعالا مع احلياة.نَا صرَت أكثَر حكمةا وتعقالا

 
إذا اتسَع وقُتَا للهذرِّ واهلراءِّ وَّل يتسْع للمطالعةِّ والتدبر، فاعلْم أن وقتـاا كثـرياا يفوتـا،  •

 وفوائَد ومنافَع أخرى َتضيُع منا.

 
الوقُت يلتهُمَا أيها اإلنسان، وأنت ماذا تلتهمه ماذا تقديُِّم لنفسا، ومـاذا اـزيُِّن هلـاه  •

ص، ويَّتــَا تقــلي، فاعمــْل كــلَّ شــيٍء يف وقتــه، حــ  ال يفوتــَا مــا  اعلــْم أن قوَّتــَا تــتقلَّ 
 كنَت  بُّ إااَاه.

 
إذا  ركـْت عقـارُب السـاعةِّ وَّل تتحــرْك أنـت، فـاعلْم أهنـا تقــوُل لـا: دقـايت مثـُل دقــاتِّ  •

 قلبا، لن تعوَد إىل الوراء.
 

خريـفِّ عمـرهِّ مبـا ح  األرُض ال تتجمَُّل يف اخلريف، وليا اإلنسـاُن وحـده، فيهـتمُّ يف  •
 ُع به قره، وما ميهيُِّد حلسابه، وعَِّظمِّ أجره.ينفع، وما يوسيِّ 

 
ين عمـرَِّك وبيـاضِّ إذا عالَك الشيُب فاستحِّ من هللا، وأقبْل على طاعته، فقد أنذرَك بسـِّ  •

 فقد أبنَت عن سوء.أو َّل تفعل، شعرك، فإذا َّل تفهْم 
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 اي بن 
 

اي بين، حافْ  على ُخلقِّ الوفاء، فإنه قلَّ بَّي الناس، كما قلَّ احلياء، وكلما فُقَِّد أو  •
َ موضعه، فكان أجلي. و  كرميٌ َضُعَف ُخلٌق    أدٌب حسن، اادادْت قيمته، وتبَّيَّ

 
لَا عزاا  • يريُد  الوراء، وال  يريُدَك أن ترجَع إىل  فإنه  اي بين، ال تكرتْ  بقولِّ احلاسد، 

 وسؤدداا، وال توفيقاا وااحاا. 
 

ا وال عـــداوة، وال نيـــَة غـــدر، وإذا  • اي بـــين، ال  مـــْل ضـــ ينةا ملســـلٍم يف قلبـــا، وال حســـدا
 ظُلمَت فاطلْب حقَا بطرٍق شرعية، وإذا َّل يتأتَّ لا ذلا فاصْر وحاوْل وال ت در.

 
درسـتا، فـإن اي بين، ال يذهنبَّ بَا الظنُّ إىل أنا أفضـُل مـن أصـدقائَا أو طـالبِّ م •

 الُعجَب وال روَر يقتالنِّ كلَّ فضيلٍة فيا، وت دو بذلا من أسوئهم!
 

، تفــرُح لفــرحِّ إخوانِــَّا و ــزُن حلــزهنم، وال تفــرْح يف موضــعِّ  • اي بــين، كــْن فــ ا عــاقالا ســوايا
 حزن، وال  زْن يف موضعِّ فرح، فإذا فعلَت مقتوك، ونظروا إليَا نظرَة ريبٍة وتعجب!

 
جتــــالاِّ الســــفهاَء حــــ  ال ت ــــدَو مــــثَلهم، فــــإن األخــــالَق الذميمــــَة واآلداَب اي بــــين، ال  •

 السيئَة تُعدي كما يُعدي املرض.
 

ولتكْن يَُّتَا يف رضا هللا، وأن  • فإهنا قد ال اتيا،  الشهرة،  تبحْث عن  بين، ال  اي 
ه، وُحسنِّ طاعتَِّا له وتقواه.   تكوَن مشهوراا عند هللا ومالئكته، بذكرَِّك إايي

 
ْم لــه، حــ  ال يظــنَّ أنــَا  ــتعٌض مــن طلبــه، اي •  بــين، إذا طلــَب منــَا والــُدَك أمــراا فتبســَّ

 فاالبتسامُة اللطيفُة تعين الرَضى والقبول.
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 ***     ***     *** 

 
ا، حـــ   • اي بـــين، إذا اقـــرَت بنصـــائحِّ والـــدك، وملســـَت نفَعهـــا، فانصـــْح  ـــا أوالدَك أيضـــا

 نعَم الرتبية.ليستمرَّ التواصي بَّي األجيال، ويتوارقوا األدَب واخلُلق، وإنه 
 

اي بين، حافْ  على نداءِّ اإلميانِّ وصوتِّ العقلِّ أكثَر من حفظَِّا لنفسا، فإهنا ال   •
 تساوي شيئاا بدوهنما. 

 
غريك،   • تنَفُع  قد  ابلكالمِّ  فإنا  تتكلم،  أن  لَا  حيلو  لالستماعِّ كما  ِتيَّْأ  بين،  اي 

 وابالستماعِّ تنتفُع أنت. 
 

اي بين، ال تستكثْر خرياا عملته، فإن اخلرَي ٌّمدٌة حاضرٌة يف قلوبِّ املؤمنَّي، ومطلوٌب  •
 . من كليِّ مسلٍم عمله، ال ميلُّون منه، وال يستبدلونَُه بسوٍء َيظهُر معه

 
ئلَت عــن  • اي بــين، ال ِّــدْح نفســَا أمــاَم النــاس، دْع أفعالــَا وأخالقــَا تــتكلم. وإذا ســُ

أمــٍر أو اضــطررَت لبيانــهِّ وفيــه قنــاٌء عليـــا، فامحــدِّ هللا علــى ذلــا، واجعلــُه مــن فضـــلهِّ 
 ونعمتهِّ عليَا سبحانه.

 
َدتُ  • ه، فليا كلُّ جديٍد انفعاا، وال كلُّ قدمٍي ابلياا، إمنا اي بين، ال ي رَّنَا ملعاُن اجلديُد وجِّ

 منفعته.صالحهِّ و يُنظَُر إىل 
 

ن فــزعِّ يــومِّ القيامــةِّ  • اي بــين، إذا كنــَت تب ــي الســالمَة مــن من صــاتِّ الــدنيا وآاثمهــا، ومــِّ
ــا األمـــُن  ــي ذلـ ــريف، ففـ ــرعِّ الشـ ــامِّ الشـ ــبْث ةحكـ ــوَله، وتشـ ــأطعِّ هللا ورسـ ــا ا، فـ وحسـ

 والفوا.



133 
 

 
 بين، أن احلياَة بدونِّ طاعٍة وعبادٍة هلل تعاىل ال تسـاوي شـيئاا، كمـا أنـه ال قيمـَة اعلْم اي •

 لألعمالِّ وال واَن هلا إذا َّل تكْن عن إميان. فاعقْد لألعمالِّ إمياانا راسخاا.
 

ا، ولــيكْن امتثالـُـَا ألمــرِّ هللا ورســولهِّ أحــبَّ  • اي بــين، ال ترغــْب يف احلــرامِّ ولــو كــان لذيــذا
 كليِّ شهوٍة ورغبة.إليَا من  

 
 ***     ***     *** 

 
حركـة، ومـن َّل يتحـرْك  احليـاةَ إن ال تبَق ساكناا اي بـين، حـ  لـو احفـَت علـى بطنـا. فـ •

 فقد مات.
 
ٌر لـــه عمـــُل  • ا، فـــإْن َّل تكـــْن فتشـــبَّْه ةهلـــه، فـــإن الراشـــَد موفـــَّق، وميســـَّ اي بـــين، كـــْن راشـــدا

 اخلري.
 
سماا، متعاوانا منفتحاا، تتعرَُّف على اآلخرين تبمتألقاا، متفائالا ماي بين، كْن متجاوابا   •

 بنفسيٍة طيبة، و بُّ مساعدِتم والتفاهَم معهم، وتدعوهم إىل اهلَُدى بلطٍف وحكمة. 
 
اي بين، ال تنزعْج من الشكوى واألنَّي، فإنه انبٌع من قلٍب جـريح، كسـرتُه رمـاُح الظلـمِّ  •

داويتَـُه بـدَل أن تؤنـيَِّب صـاحبه، فإنـه أحـوُج مـا يكـوُن إىل رمحـٍة وجروُت القـوة، وليتـَا 
 منا.

 
ا فــال تظــنَّ أنــا عملــَت املســتحيل، وقمــَت مبــا َّل يقــْم بــه  • اي بــين، إذا ســاعدَت ٌّتاجــا

 األوائل، امحدِّ هللا أن خوَّلَا هذا العمل، وجعلَا أهالا له.
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ســأُل عــنهم؛ ليعــرَف أحــواهَلم، فيســاعَد احملتــاَج اعلــْم اي بــين، أن أفضــَل أصــدقائَا مــن يَ  •
اءَ  ال يُبــدون  مــنهم، ويواســَي املصــاَب فــيهم، فــإن مــنهم أعــزاَء ال يبثــُّون أحــزاهنم، وأعفــَّ

 فقرهم.
 

ْل أنت العمل، فإن الراحَة يف غريِّ وقتها   • اي بين، إذا كان أصدقاؤَك حيبون الراحَة ففضيِّ
 والتسويف، بينما العمُل جيلُب النشاَط والرقيي.ال تنجُب سوى الكسلِّ 

 
 ***     ***     *** 

 
ُب ربَّ اي بــين، ال تكتــْب بيمنــاَك مــا يَنفيــهِّ يُ  • ، فــإن هللا مطيلــٌع علــى العبــاد ســراك، ويُ ضــِّ

، فإنَا من أمةٍ كسريرتا، وكْن أميناا، صادقاا، ال تعرُف غشاا وال    . تقديُِّس احلقي ذابا
 
لَي لِّْب عليَا الفكـُر والصـمُت وأنـت يف بـدءِّ طلـبِّ العلـم، حـ  تعـرَف أصـوَل اي بين،  •

لــمَّ بشــيٍء مــن السياســة، العلــومِّ ومبادئهــا، وجوانبهــا األساســية، وتــدرَِّك مــا حولــا، وتُ 
 فإن هذا ما يتطلبُه عصرك.

 
هنـاك  اي بين، إذا َّل يكْن عندَك برانمٌج لالطالعِّ على الكتبِّ والقراءةِّ فيها، فـاعلْم أن •

 الفاا يف التخطيطِّ حلياتَِّا الثقافية، واخراا يف قدراتَِّا العلمية.
 

 ***     ***     *** 
 

اي بين، تعوَّْد على الطاعاتِّ منذ الص ر، ح  إذا كرَت سهَل عليَا أداؤها، وصارْت  •
 اخلُلق.جزءاا من حياتا. ونعَم الف  املطيُع لربه، الناشُئ على انفعِّ العلمِّ ومجيلِّ 
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اعلــْم اي بــين، أن اهلــروَب مــن احليــاةِّ لــن مينحــَا ســعادة، فــإن التفكــرَي يف املعيشــةِّ ومــا  •
 يتعلُق  ا وحده، نصُف يومِّ الدنيا.

 
 اي بنت 

 
َر منــه قبلــي علــى مــا رَ اي بنــيت، تلبَّســي آبدابِّ اإلســالم، لتُ  • ا نفــَّ َب فيــه، وتبتعــدي عمــي غــَّ

 االستقامُة وااللتزام، ويف ذلا الفوُا والنجاة.وهنى عنه، ففي ذلا 
 

 اي ابنة أخي 
 

اي ابنَة أخي، ال تطلب طلَب الفاجرات، ح  ال تسلكي سبيلهني، واكتفي ابجلميلِّ   •
 من احلالل، بدَل حراٍم م ر.

 

 اي ابن أخي 
 

إميانَا ح  يذهَب   • ا، وقويِّ  لتعرَفُه جيدا ابَن أخي، اسأْل عن دينَِّا  طيُشا، فإنه  اي 
 كلما قوَي اإلمياُن التزَم املسلُم أكثر، وادَب ةدبِّ اإلسالمِّ وترقَّى يف ُخلقه. 

 
اي ابَن أخي، ال تشاَّ يف نصيحةِّ والدك، ما داَم قائماا على اببِّ هللا يسألُه اهلدايَة   •

 . أحياانا  والسداد، واعلْم أنه مشفٌق عليا، وحيبُّ لَا اخلري، وإن بدا أنه يقسو عليا 
 

ــن  • ــال، أم مـ ــارٍة يف مـ ــن خسـ ــره مـ ــوُن أكثـ ــمَّ يكـ َا مـ ــِّ ــعِّ قلبـ ــْر إىل وجـ ــي، انظـ ــَن أخـ اي ابـ
إحدا ِّ ذنبه إذا كان األوَل فأنت من أهـلِّ الـدنيا، وإذا كـاَن اآلخـَر فأنـت مـن أهـلِّ 

 اآلخرة.
 



136 
 

، وال حسنةا يف  • منه رحباا حالالا فإنا ال جتين  ينفع،  مبا ال  تنش ْل  ابَن أخي، ال  اي 
 اآلخرة، بل أيخُذ من وقتَِّا وصا،ِّ عمرك، ولسوف ُتسأل.

 
، وَّل تعرفِّ احلقَّ من الباطل، فأنت يف دركاتِّ  • اي ابَن أخي، إذا َّل ِّييِّْز بَّي اخلريِّ والشري

 اجلهل، ويف الدرجةِّ الدنيا من الثقافةِّ بَّي املسلمَّي.
 

ى  • ــَ ــة، وأغلـ ــةا خادعـ َا برياقـ ــُ ــي، إذا كانـــت قيابـ ــَن أخـ ــه، اي ابـ ــُف بـ ــدك مـــن أدٍب تتصـ عنـ
.  وُخلٍق تتحلَّى به، فاعلْم أن فيَا مراءا وكذابا

 
للخـارج، فـإن ااـاَذ وجهـَّيِّ  : أحـُديا للـداخل، وآخـرُ َّياي ابَن أخي، ال جتعْل لَا قلب •

 للواحدِّ يدلُّ على الكذبِّ والرايءِّ والنفاق، وهو ما ال يليُق ابملسلم.

 
 
 

 **     ** 
 احلمد هلل على تيسريه وتوفيقه

 
 **     ** 
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 31      أيها الولد 
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