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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

الذي قدَّر فهدى، والصالة والسالم على النيب املصطفى، وعلى آله وصحبه ومن به  احلمد هلل  
 اقتدى، وبعد: 

متدب ِّر، وقلب حاضر، أردُت   عقلمن    انبثق وحديث ذاكر،  وفكر دافق،  فهذا خاطر عاطر،  
 ، ورسالة لغائب. ا لعاقل، ونصيحًة حملب  نبيهً منه تذكريًا لغافل، وت

مث متنوع يف موضوعه،    غريه من  لوهو  السابقة،  وُخلق، اخلواطر  وأدب  وتذكري،  إرشاد  من 
وبيان للحق، وحتذير من ووصية ونصيحة، وعلم وأدب، وختطيط وتدبري،  وإصالح وتقومي،  

 .. الباطل والشر  
من بضع كلمات، وال يزيد عن سطرين إال اندرًا. ويكون بذلك  ( قول، كل قول  1000وفيه )

 يف تركيز، وأدب رفيع.كان  سهاًل، غرَي ممل ، وإن  
على ترتيب ونشر متناثرًا على مدى عام ونصف عام، مث ُُجع وصن ِّف حتت رؤوس موضوعات  

 حروف اهلجاء. 
بعناوين خمتلفة،   نشرت اليت  عشر من اخلواطر،    ثامنالوهو األلف الثامن من األقوال، ولكنه  

 ، بني قصري وطويل.ُجل أطول، وفقرات أكرب، وبعضها خمتلطفيها و 
سهو  يهديين ويسددين، ويغفر زلَّيت، وإين أستغفره من كل  أن  و ع به،  أدعو هللا تعاىل أن ينف

 ، وأتوب إليه وأرجع من كل خطأ.وهمو 
   . هعزَّ شأنه، وجلَّ ثناؤه، وتقدَّست أمساؤ  على توفيقه وتيسريه،له واحلمد 

 
 حممد خري يوسف
 إستانبول

   هـ. 1443ُجادى األوىل  16
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 هللا سبحانه
 

جربوته، قويٌّ يف ُحكمه، شديٌد يف انتقامه، وهو سبحانُه قريٌب من عبادهِّ  هللا عظيٌم يف   •
مئُن قلوهَبم، ويرفُع شأََنم، ويذكرهم  طَ املؤمنني، رحيٌم هبم، يَهديهم، وُيصلُح ابهَلم، ويُ 

 فيمن عنده. 
 

 واالمتحان   االبتالء
 

 وال جوٌّ لطيف. املصاُب يف أهلهِّ ال يلفُت نظَرُه منظٌر ُجيل، وال طعاٌم لذيذ،  •
 

إذا صادفتَك املتاعُب فأرها صرَب املؤمن، وعزميته، وعدَم قنوطه، وانتظاَرُه الفرج، وثقَتُه   •
 برمحةِّ رب ِّه. 

 
 اإلتقان والتدبري 

 
ابذْل ما يف وسعَِّك لتكوَن أرَقى، فإذا أحسنَت العمَل والتوكَل ومل ترَق يف نظرِّ الناس،   •

َك يكفي.  فإن رقيََّك يف نفسِّ
 
العجُب ممن يقضي أعمااًل آلخرين، ويهمُل أعمااًل مهمًة له. احبْث عن السبب. أهلُه  •

 وأسرتُه أَوىَل.
 

 األخطاء
 

إذا عثَر قلمك، فأصلحِّ اخلطأَ ابحملو، ال ابالعتذارِّ وحده، ما دمَت قادرًا عليه، واإلعالُن   •
 عنه على املأل دليٌل على صدقِّ نيَّتَِّك يف ذلك. 
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وحٌل وَنر، فإذا أصابَك وحٌل فإن النهَر موجوٌد لتزيَلُه عنك. أما أن تبَقى يف يف الدنيا   •

 أوحالك، وال تنظَف ثيابَك وجسدَك منها، فإنَك خمطٌئ ابلتأكيد، بل ومنف ِّر!

 
يكوُن   • فقد  اإلمالئية،  تُرتكُب ميكُن تصحيحها كاألخطاءِّ  اليت  األخطاءِّ  ليسْت كلُّ 

 يعوُد بعدها.اخلطأُ َنايًة ألمر، ال  
 

 اإلخالص
 

 ابدْأ خملًصا لتنتهَي مثااًب. •
 

 من كتَب هلل، فقد جعَلُه يف اليمىن.  •
 

املرآُة ترى فيها وجهك، وهللا يرى قلبك، فكن صادقًا مع هللا، فإنه يرى قلبك، كما   •
 ترى وجهك. 

 
 املخلُص لدينه، وإخوانه، وأرضه، هو البطل.  •

 
ورائهِّ عوًضا، ال جاًها وال مااًل، إمنا أراَد بذلك من أحسَن إىل غريهِّ وهو ال يرجو من   •

 وجَهُه سبحانه، فإن هللا يقبُل منه ويُرضيه. 
 

 واآلداب األخالق 
 

ها يف سوُد هبا، ويف الواقعِّ تبدو أصالتُ فضائُل األخالقِّ هي سيدُة اآلدابِّ أيًضا، فإَنا تَ  •
 النفس، وليس يف كالٍم ظاهٍر وجتارٍة حاضرة. 



6 
 

 
األخالُق احلميدُة ترفُع قدرَك عند هللا وعند الناس. وكلما حلمَت وصفحَت ازددَت  •

 حمبًة يف القلوب. 
 

تصنُع الرجال، فيكونون صنائَع للمعروف، وقدوًة يف اجملتمع، وآابًء  اإلسالميُة  األخالُق   •
 صاحلني، ومعلمني أْكفاء، ومسؤولني صادقني، وقادًة أمناء. 

 
جُل األمور، وال يرفُع صوَتُه إذا حدَّث، وال يقهقُه إذا عللمسلم، فال يستالرزانُة مسٌة   •

 ضحك، وال يتلفُظ بفاحشِّ الكالم، وال يلعُب بعينيه، وال ُُيرُج لسانه. 
 

البشوش، والردُّ املناسب، واألدُب واالحرتام،  • التحيُة احملببة، والكالُم اجلميل، والوجُه 
 كلُّ ذلك حيبُبَك إىل الناس.

 
رأيَتُه كرميًا معطاًء فاحبْث فيه عن أخالٍق كرميٍة أخرى فيه، فإن الكرَم يُنبُِّئ عن رمحٍة    من •

 ومروءٍة وشهامة، أما جمامُع األخالقِّ احلميدة، فتجُدها يف احلياءِّ واحلِّلم.
 

اللقاء، جميًبا عند النداء، فإنك   أثناءَ إذا كنَت صادقًا يف البيع، مسًحا يف العطاء، كرميًا   •
.  حُتَب 

 
األصيُل يف أخالقهِّ ال تكوُن أخالقُه حسنًة عندما يكوُن بني غرابَء أو يف جمالَس خاصٍة   •

 فقط، بل يكوُن ُخلقُه هكذا بني أهلهِّ وأصدقائهِّ ومن قـَُرَب أو بـَُعَد منه. 
 

النا • عليها  يتعارُف  اليت  العامَّةِّ  لآلدابِّ  جمافًيا  تكْن  اإلسالم،  ال  ختالُف  ال  وهي  ُس 
 فيها.  تتنفسَ لفالساحُة تسُعَك وغريَك. وإذا ضقَت أبمٍر فتنحَّ جانًبا، والزْم زاويًة 
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×××     ×××     ××× 
 

أفلَح من صدق، وخاَب من كذب. الدواُم على قولِّ الصدقِّ يدلُّ على ثباٍت على  •
 .احلق، والكذُب يدلُّ على فجور، وتضليٍل وغدر

 
واخلداعِّ   • الكذبِّ  أهَل  وأن  ينجي،  الصدَق  أن  تثبُت  احلياةِّ  يف مضايَق   يقعونوقائُع 

 ومآس، فإن التمويَه والتزويَر وقلَب احلقائقِّ يظهُر بعد متحيص.
 

ختلََّق هبما فكأنه جالٌس على كنٍز من األخالقِّ    مناحلِّلم، واحلياء، ُخلقانِّ عظيمان،   •
 املرأةِّ أكثر. يُثىَن به علىأكثر، واآلخُر ربُز يف الرجلِّ واآلداب، واألوُل يَ 

 
حىت تكوَن مرغواًب، ومقبواًل، وحمرتًما، كْن رفيًقا، وال جترْح أحًدا، إال إذا وجَب جرحه،   •

 للتعريفِّ خبطره، والتحذيرِّ من احنرافهِّ وضالله. 
 
التدبريِّ تستطيُع أن تصَل إىل كثرٍي من مطالبَِّك   • بتوفيٍق من هللا ابحللمِّ والرفقِّ وحسنِّ 

 .  تعاىل. فكْن لطيًفا ولو كنَت طالَب حق 
 
لُم على الناس، وكثريًا ما حُيسُن إليهم وهم يسيؤون إليه، وال يلتفُت إىل  السيُد الكرمُي حيَ  •

 الرتهاتِّ وسفاسفِّ األمور. وهبذا اخللقِّ فاَق أقرانه، وساد، وُأكرم.
 
يغضُب لتوافَه ومصاحلَ شخصية. فكْن مؤداًب  ع، وهو ال  وجِّ إذا غضَب احلليُم فيعين أنه أُ  •

 لماءِّ حىت تتخلَق أبخالقهم، أو تتشبََّه هبم. مع احل
 
 من أراَد أن جيرَب حليًما فال يَفُجر، فإن للحلمِّ حدًّا، واحلليُم يَبغُض جتاوَز األدب. •
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الصربِّ  • من  بدَّ  فال  حاجتك،  فيه  تقضي  ال  والقصرُي  وممل ،  متعٌِّب  الطويُل  الطريُق 
 التحمل. واحلياُة مكابدة. و 

 
صرُب املؤمنِّ يبدو يف اللحظاتِّ احلرجةِّ واألخريةِّ من شؤونهِّ اليت تتطلُب الصرب، فإذا   •

 جزَع أو تكلَم بسوٍء فقد خرَق آداَب هذا اخلُلقِّ العظيم.
 

ْع عالقتَك به، وساعدُه يف مهماتهِّ اخلريية.  •  من رأيَتُه رامحًا، فارمحه، وقر ِّبه، ووس ِّ
 

فهي   • بدونِّ رمحة،  بل ال حناَن  أيًضا،  الرمحةِّ  إنه يف  احلنانِّ وحده،  ليس يف  الدفُء 
 األصل، وهو الفرع.

 
لِّ طبائعِّ الناسِّ وأخطائهم. ومىت جتاوزَت ل، حتمُّ السماحُة يف املساحمة، واحلِّلُم يف التحمُّ  •

 مت.لُ فقد ساحمَت وحَ 
 

والغضب. ومن مل يكْن مسًحا إذا تغريََّ ُخلقه، السماحُة ُخلٌق أصيٌل إذا كان يف الرضا   •
 فليس ذلك أصاًل فيه. 

 
 أو كلمٍة طيبة. ،الكرمُي ال ُيي ُِّب سائَلُه ولو بوعدٍ  •

 
 من آثَر أخاُه على نفسه، وجَد حالوة، وهناءة، وكأنه أحسَن إىل نفسه.  •

 
ذلك مبا يناســب، ومبا الفاضــُل احملرتُم َمن راَعى الســن ، واملكانة، والعلم، والظرف، كلُّ  •

 يرضي هللا.
 

 ال جَتنْب حىت ال تُغَلب. وإذا تشجَّعَت ومل تنتصْر مل تـَُلم، ومل يـَُقْل إنك َجبنت. •
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، ولكنها إذا كانت شجاعًة يف الباطلِّ وتدمريًا للحق، كانت هتوُّرًا  مُتدحالشجاعُة صفٌة   •

 . ُتستعمُل للشر  ا، فهي صفٌة ازدواجية، قد ُتستعمُل للخري، وقد وُخلًقا سيئً 
 

×××     ×××     ××× 
 

صاحُب املروءةِّ جييُب املستغيَث ولو كان يف بيته. ومن مل يُرَزْق خنوًة مل جيِّْب ولو كان   •
 حاضرًا. 

 
احلرُّ الكرمُي إذا رُفِّعْت درجتُه تواضَع أكثر، وتبسََّم ملن دونه، ووقَف حلاجته، واستمَع   •

 إىل شكواه.
 

القوم، وأعطيتم اجملاَل ألكثركم    ارَ اجملالس، وخفَّضتم الصوت، واحرتمتم كبإذا توسَّعتْم يف   •
 علًما، وأحسنتم االستماع، فأنتم خبري.

 
م، فإن من األدبِّ أيًضا أن تنتظَر من إذا كان من أدبِّ احملادثةِّ أال  تقطَع حديَث املتكل ِّ  •

 فتكلم.يتكلُم قبلَك إذا كان أعلَم منَك أو أكرب، فإذا مل جتد، 
 

من أغلَظ معَك يف الكالم، أو زاَد عن حد ِّه، فلك أن تردَّ عليه مبا يستحق، ولكن  •
بذلك األمَر قد يزداُد بذلك سوًءا، ولو كظمَت غيظَك لكنَت أفضَل منه، وكسبَت  

 أجرًا.
 

إجالُلَك للكبريِّ جيعلُه مقد ِّرًا لك، معجًبا بك، شاكرًا لك، وعطُفَك على الصغريِّ جيعلُه  •
 لًقا بك، حمبًّا لك، متأث ِّرًا أبخالقك. متع
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شكوى الكبريِّ بكاُء الصغري، وكما يُهرَُع إىل الصغريِّ إذا بكى، فكذلك ُيسرَُع إىل الكبريِّ  •
 حتقيقِّ طلباٍت كثريٍة له. عن إذا شكا، فإنه يضعف، ويعجُز 

 
طلبهِّ َشكر،  صاحُب احلاجةِّ يكوُن مؤدَّاًب، فإذا سأَل أحسَن السؤال، وإذا ُأجيَب إىل   •

 وإذا مل جُيَْب رجَع ومل يتصرْف بسوء، فإنَّ حاجَتُه مل تكْن عند صاحبه. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 أسوأُ ما يف املرءِّ ُخلقُه املذموم، وأخطُر ما فيه أن يُبطَن غدرًا وهو يُظهُر حمبًة وإخالًصا.  •
 

 العقلِّ حىت حُيمَد منه ُخلقه. من عال شأنه، وتدَّنَّ ُخلقه، فهو ابئس، وال يكوُن راجَح   •
 

ُخلَقُه  • أساَء  بغَضهم ومعاداهتم، ومن  لنفسهِّ  فقد جلَب  الناسِّ  أساَء معاملَتُه مع  من 
 معهم فقد جلَب ذمَّهم وهجرهم. 

 
يَ  • العيوُب من كل ِّ مكان! وهؤالءِّ  هناك من  احتوشتُه  الناسِّ شؤوَنم، وقد  عيُب على 

 وال يكفُّون! موجودون يف كل ِّ زمان، ويف كل ِّ جمتمع، 
 

منه مواقُف  • تُنتظَُر  بل  أاننيًّا، شحيًحا، حسوًدا،  لن يسجَل مواقَف مكرَّمًة من كان 
 خمزية، وتسوُء به وأبمثالهِّ جمالُس الرجال. 

 
قليَل ،  الفهمبليَد    ،خصيًمايف نفسهِّ  من رأيَتُه كثرَي السب ِّ والشتم، فإنه يكوُن ضعيًفا   •

 .االعتبار، سريَع الغضب
 

 ، وال وجه.شيء، ال عنيٌ  لهُ جيم ِّ  اللسان، مل القول، ذربَ  كان قبيحَ من   •
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 إذا كثَر الكذُب ضعَف شأُن الصدق، ومل يهتمَّ به إال أهله. •
 

 من استكرَب فقد قدََّم أنَفُه واستدبَر عقله. •
 

مقتنًعا به يف  من صفاتِّ املتكرب ِِّّ أن يرى احلقَّ وال يتَّبعه، هكذا، صلًفا وكِّربًا، وإن كان   •
 نفسه.

 
ال تستعطْف مستكربًا، فإنه ال يشعُر مبا تقول، وصلفُه يقُف حاجزًا أماَم كل ِّ ما يدعو  •

 إىل رأفٍة ورمحة.  
 

 إذا أنكرَت ُجياًل، فكأنك غدرَت صديًقا. •
 

 إذا غضَب اثنان، كان الشيطاُن اثلثهما!  •
 

الغالب، فاملزاُج الذي يتأجج،  إذا أجبَت وأنت غاضٌب فلن يكوَن جواُبَك حمكًما يف   •
 غلي، ال يساعدانَِّك على اختيارِّ كلماٍت متجانسة، ومعايَن سامية. والعاطفُة اليت تَ 

 
ملاذا يتقون الغاضب؟ ألَنم يعلمون أنه يتصرُف تصرفًا أهوج، بدونِّ حتكُّمِّ عقٍل وال  •

 فال تغضب. نفوسهم.قون شراراتِّ غضبه، اليت تؤملهم وحتزُّ يف حفيظةِّ أدب! فيتَّ 
 

ا، أو حاقًدا. •
ً
ُ عن نفسيةِّ صاحبه، فيكوُن غاضًبا، أو ظامل  الوجُه املكفهرُّ يعرب ِّ

 
سُد ولو كان غنيًّا، وقد حيسُد جارًا فقريًا على ديٍك ُجيٍل له يف حظرية، أو  احلاسُد حيَ  •

 سخلٍة تلعُب يف فناءِّ داره!
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 أخو خبل. من استكثَر عطاًء من عندهِّ وهو ثري ، فإنه  •

 
جيعالن  • صاحبيهما  ألن  حق ؛  هو  ما  بُغضِّ  إىل  يدفعان  الذات،  وحبُّ  اجلشع، 

 مصلحتيهما فوق كل ِّ املصاحلِّ واحلقوق. 
 

آبٍه   • غرُي  للسفهاء،  خمالٌِّط  أنه  ُعرَِّف  خمنَّثة،  وحركاٌت  فاجرٌة  أقواٌل  عليه  َظ  لوحِّ من 
 ابألخالقِّ واآلداب. 

 

 األخوَّة والصداقة
 

 ك، وإذا زارَك والداك، فإن رمحًة دخلْت معهما.يف هللا، فإن نورًا أظلَّ إذا زارَك أٌخ  •
 

األخوَُّة ال تعين اللقاءاتِّ اجلميلَة وحَدها، بل رأُسها التناصُح يف اخلري، والتعاوُن على  •
 الرب ، والتناصُر ابحلق . 

 
ويتحاببون، ويزدادون حبًّا  جنُة احلياةِّ عندما يتالَقى إخوٌة يف هللا، فيتآنسون ويتآلفون   •

هم لبعض.  هلل، كما يزداُد حبُّ بعضِّ
 

الدنيا رحبٌة ملن كان صدرُه رحًبا لكل ِّ إخوانه، ال يضيُق هبم، وال حيقدهم، وال حيقرهم،  •
 ومن مل يكْن كذلك مل يعطِّ األخوََّة حقَّها. 

 
 ار. شر األ صحبُة األخيارِّ تورُث اخلري، وجتمُع األحباب، وجتلُب األنصار، وتدفعُ  •
 

 لٍ  ندي ، وصحٍب ويف ، وجملٍس حفي .ظمن أحبَّ األتقياء، كان يف  •
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اإلخالُص طريُقَك إىل املودَّة، والصدُق دليُلَك إليها، والوفاُء رمُز بقائها، وال بقاَء ملن   •
 صدََّق وشايًة فيها. 

 
وحتمله، وانصحه، بدَل أن ه،  رِّ ال تنزْع كفََّك من كف ِّ أخيَك ما مل تَر منه غدرًا. ودا  •

 تقاطعه. 
 

 صداقٌة بدونِّ إخالٍص لن تدوم. •
 

اإلميان،   • أهلِّ  من  وُخلق، وصدقٍ أدبٍ   أهلُ أصحاُبَك  وود ٍ     وبر ٍ   وإخالص،    وإخاء، 
ر.  ،ووفاء  فال تفر ِّْط فيهم، فإَنم ليومَِّك األولِّ واآلخِّ

 
ابإلمث، فإن املسلَم مكرٌَّم ال من طوَّعْت له نفسُه إيذاَء أخيهِّ املسلم، فآذاه، فقد ابَء   •

فكيف بتعذيبه، أو    يُؤَذى، ومن حق ِّ أخوَّةِّ اإلسالمِّ أن يبقى مكرًَّما، فال تنالُه يُد ظلم.
 قتله؟!

 
وشقاء.    ذل ٍ يف ساعاتِّ املرح، هناك من يقفُز إىل ذهنهِّ أحواُل إخوٍة له يعيشون حياَة   •

 دهِّ املؤمنني. إَنا أخوَُّة اإلميان، اليت عقَدها هللا بني عبا
 

الذي يهتمُّ بعقلَِّك قبَل بطنك، ويهتمُّ ابستقامتَِّك وحسنِّ ُخلقَِّك أكثَر من وظيفتك،  •
 ويهتمُّ مبستقبلَِّك كما يهتمُّ حباضرك، هو صديقك، الذي ينصُحَك وُيلُص لك.

 
هديٍة إذا هزََّك الشوقِّ إىل أٍخ يف هللا، وكان بعيًدا، فال تنَسُه من الدعاء، فإنه أفضُل   •

 يف غيبته.  تقد ُِّمها له
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من مل ينتصْر ألخيهِّ وقَت احلاجةِّ فمىت ينتصُر له؟ وملاذا يقاُل له )أخ(؟ على املسلمِّ أن  •
 يتفكَر يف حياتهِّ العملية، وأن يسد َِّد عالقاتهِّ ويفع ِّلها لصاحلِّ اإلسالمِّ وإخوانهِّ املسلمني.

 
ا ـله، وـماذا تعين أخوَّـتَك  ْم أخـاَك وـقَت حـاجـتهِّ فمىت طعِّ إذا مل تُ  • تطعمـه، ومىت تكوُن أخـً

 له، وما فائدهتا؟ وإذا مل تطعمُه فهل تتصوُر أن تدافَع عنه وتؤثَِّرُه على نفسك؟
 

علم. وإذا خَلْت فإَنا  ال  خاليًة من مباحثِّ جمالسُة األصدقاءِّ وانبساُطهم فيها ال تكوُن  •
 دليٌل على نقيصٍة فيها. 

 
صديُقَك حمبًّا للكتاب، فإنه يكوٌن حمبًّا للكالم، فتنبَّه، وكْن حريًصا على إذا مل يكْن   •

 وقتك.
 

إذا تنكََّر لَك صديُقَك القدمي، فقل له: ما أردُت حاجًة إليك، إمنا أحببُت أن ُأحيَي   •
 ُخلَق الوفاءِّ بيننا. 

 
 اإلدارة والقيادة 

 
يتقدَّمِّ العمُل فيها، وبقَي مراوًحا يف  إذا مل يكْن هناك ختطيٌط وتوجيٌه لدى اإلدارة، مل   •

 مكانه، حىت يهرَم وميوت.
 

يكوَن قراُرَك  • لن  يكوَن عن علٍم وخربة، وبدونِّ ذلك  أن  ينبغي  أمرين  أحَد  اختياُرَك 
 سليًما، وخاصًة األموَر ذاَت الشأن، فإَنا حتتاُج إىل شورى أيًضا. 

 
املوظفِّ   • مع  املديرِّ  تعامُل  يكوَن  أن  يعل ِّمُه ينبغي  األصغر،  مع  األكربِّ  األخِّ  كتعاملِّ 

 وينصحُه برفق، وينتظُر إنتاَجُه ومنوَُّه وجودَتُه مرحلًة بعد مرحلة.
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 ال تستهينوا ابلبداايتِّ السهلةِّ لتعلُّمِّ القيادةِّ والدعوة، فما من نيبٍ  إال ورعى الغنم.  •
 

ا تسري، واآلخرون ينظرون أيها القائد، مهمُتَك صعبُة وحسَّاسة. أنت تنظُر أمامَك عندم •
 إليك عندما يسريون وراءك.

 
 األدب
 

من واجبِّ املرب ِّني أن يغرسوا يف نفوسِّ الفتيانِّ األدَب اإلسالميَّ وشعَر احلكمة، قبَل  •
 أن يلتهمهم أدُب اجلنسِّ واجلرمية، وتنشأَ عليه نفوسهم، ومتتدَّ إليه أعناقهم. 

 
املوافُق آلدابِّ دينه، ولنهجهِّ ومسلكه، وملقاصدِّ اإلسالمِّ األدُب املناسُب للمسلمِّ هو   •

 وعنصريٍة وفتنٍة ابتعَد عنه، ونبذه، وحذََّر منه.  حٍش وإحلادٍ عامة، فإذا دعا إىل فُ 
 

 القصيدة املؤث رُة يف الراثء، يبقى أثرها على مر ِّ القرون، فهي َنٌر جاٍر من الدموع!  •
 

 إرشاد وتذكري 
 

تنفُع   • التذكرُي دواًء عاجاًل  الذكرى  فيأيت  ينسى،  أو  ينشغُل  فإنه قد  املؤمَن ابلتأكيد، 
 . [10]سورة األعلى: { َسَيذَّكَُّر َمن َُيَْشى  وشافًيا إبذنِّ هللا. }

 
العيوَن اجلامدة،   • النائمة، وحير ُِّك  القلوَب  الغافلة، ويوقُظ  القلوَب  التذكرُي ابلنعمِّ يذك ُِّر 

 ملؤمنة. وجيلُب الشكَر من النفوسِّ ا
 

 أصلْح شأنَك أواًل إذا أمرَت الناَس ووعظتهم، فإَنم يكرهون من مل يعمْل بعلمه. •
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 الوعُظ إذا مل يقنْع عقاًل، ومل حيرْك قلًبا، ومل يذرْف دمًعا، ومل يشرْح صدرًا، فليس بوعظ. •
 

، وال عندما تنفتُح نفُسَك للعبادةِّ، أو أي ِّ عمٍل فيه خرٌي وفالح، فال تَئْد هذا   • احلب 
 توقْف هذا اإلقباَل فيها، ولكْن ابدْر إليه قبَل أن تفقده، فإنه نوٌر من هللا، وهديٌة إليك. 

 
إذا اعرتاَك همٌّ فلتهرْع إىل ذكرِّ هللا، واالستعانةِّ به سبحانه، فإنه لن يردََّك خائًبا، إما   •

 ءل. راحٌة يف نفسك، أو إجابٌة لدعوتك، ولو بعد حني. فاصرب، وتوكل، وتفا
 

أيها املظلوُم ال تيأس، فإن القويَّ ميرض، وإن الظاملَ ميوت، والربُّ ال يَنسى، إمنا هي   •
 العزمية، والصرب، والوقت. 

 
 سحائُب الرضوان، على َمن أطاَع الرمحن، وفضََّل طاعَتُه على اهلوى والعصيان. •
 

العفيفاتِّ الطاهرات، الداعياتِّ السناُء والضياء، للنساءِّ املؤمنات، القانتاتِّ احلافظات،   •
 ات. خلصامل

 
م من هللا. •  حبُّ هللا دائٌم عند املسلم، وحبُّ اآلخرين حبسبِّ قرهبِّ
 

إذا رمحَك هللا مل حتتْج إىل رمحةِّ أحد، وإذا توكلَت عليه حقَّ التوكلِّ حفظَك وكفاَك،   •
 .تؤذَ وإذا كفاَك مل 

 
ا   •

ً
مع عظمتهِّ وجربوتهِّ سبحانُه وتعاىل فإنه أرحُم الرامحني. فكْن رابنيًّا وارحم. وكْن مسامل

 ال تعاندهم.مع إخوانَِّك ال حماراًب. واقبْل أعذارهم واعُف عنهم، والطْف هبم و 
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ما أنت أيها العبُد بدونِّ عنايةِّ رب َِّك وتوفيقهِّ وتسديده؟ فكْن معلََّق القلبِّ به، وانتظْر  •
أراَد هو، سبحانه، جلَّْت عظمته إذا  إال  يصُلَك شيٌء  وبركَتُه وعطاايه، فال  ،  فضَلُه 

عْت رمحته  . ووسِّ
 

•  ، أو   اوإخالص، وصدق. ومن دوَنِّ َسريَُك إىل هللاِّ حيتاُج إىل عزم، وحزم، وصرب، وحب 
ها ستقُف عند عقباتٍ  َك وقوةِّ إميانك. امتحاانً  وستكونُ ،  يصعُب جتاوزُهابعضِّ  لنفسِّ

 
ال تكنْس كلَّ ما يف ذاكرتَِّك وتلقهِّ يف سلَّةِّ احملذوفات، فإن فيها ما يذك ِّرك، فتستغفُر   •

 منه هللا، أو تشكرُه عليه. 
 

  برمحته، فال تغضبه.إذا كان هللا تعاىل يدخُلَك جنـََّتهُ  •
 

آثِّْر ما عند هللا على شهوٍة عابرة، متضي سريًعا ويبَقى إمثها، وما عند هللا ألذُّ وأهنأُ  •
 وأبَقى.

 
كم من مواعيَد وعَدها انٌس وماتوا بعَد ساعاٍت أو أايٍم ومل يتمكنوا من الوفاءِّ هبا، وما  •

أمواٍل   بباهلم؟ وكم ُجعوا من  املوُت ُيطُر  لينعموا هبا يف شيخوختهم وماتوا يف  كاَن 
 شباٍب أو كهولة؟ 

 
هم. والعاقُل  بينالذين كانوا عندَك مث مل جتدهم، سيأيت اليوُم الذي يفتقُدَك آخرون وكنَت   •

 من ترَك أثرًا محيًدا، وأحبااًب وإخوًة يف هللا، يدعون له، ويرتمحون عليه إذا غاَب عنهم.
 
، وترَك -وكأنه يسرُع ألجلِّ دخولِّ اجلنة    -ملِّ اخلري  من اشتاَق إىل اجلنةِّ ابدَر إىل ع •

 احملرَّمات، وابتعَد عن سفاسفِّ األمور، فليس متفرًغا هلا، ولكل ِّ ما يكد ُِّر عليه طاعته.
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ما حوهلم من   • نفعهم  وما  دينارًا،  درمهًا وال  ومل أيخذوا  وأحجارًا،  آاثرًا  وتركوا  ذهبوا، 
 صحيفتهم وحدها، وفيها أقواهلم وأفعاهلم.جناٍت وأَناٍر وأشجار. أخذوا 

 
×××     ×××     ××× 

 
لو اتَّعظَت اللتزمَت أيها الغافل، ولكنَك ماٍض يف غفلتك، وكأنك تنتظُر ما يفزُعَك   •

 حىت تتنبَّه! لقد غلبَك الكسُل أو اهلوى، حىت كأنك ال تشعُر مبا حولك.
 

ينفُعَك فيه الطبيب، كما ال ينفُع نفسه. فال أيها الغافُل املسو ِّف، سيأيت اليوُم الذي ال   •
 تسو ِّف، وكفاَك غفلة، فإن املوَت آت.

 
، وال التوق ِّ  • ي من الشر ِّ واجٌب على املسلم، وإال  وقَع فيه، فاعرْف قيمَة احلذر، وتوقَّ

 تكْن كأبله، أو المبالًيا. 
 

فصالِّ عنها، إال إبمياٍن  من عاَش بني الشهوات، وتعوََّد على امللذَّات، مل يتمكَّْن من االن •
 راسخ، وعزٍم قوي . 

 
واسأْل  • خميَّلتك،  تغادُر  ال  اليت  ذنوبَك  فتذكَّْر  عبادة،  أو  بطاعٍة  الُعجُب  أخذَك  إذا 

 .  نفسك: هل علمْت قبوَل توبتِّها؟ فْلَتعَمْل، وْلتتذلَّل، وال تتكربَّ
 

 االستغفار والتوبة 
 

ختلو من الذنوبِّ واآلاثم، وقد كان نبيَُّك أكثْر من االستغفارِّ أيها املسلم، فإنَك ال   •
 حممٌد صلى هللا عليه وسلََّم يستغفُر هللَا ويتوُب إليه وهو نيب . 
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من ماَت عاصًيا ومل يتْب لقَي حسااًب عسريًا، إال أن يعفَو هللا. ومبا أن املرَء ال يدري  •
 مىت ميوت، فإنه يستغفُر هللا ويتوُب إليه يف كل ِّ يوم، مرات.

 
درُّ خريًا ونفًعا، بدَل سوٍء  التوبُة ندٌم ودمعة، وانتهاٌء عن سوء، وعزٌم على عمٍل طيب، يَ  •

 كان عليه. 
 

بقلٍب  • لتعيَش  الصاحل،  والعملِّ  ابلتوبة،  اقطعها  ذنوبك.  معَك  تكربنَّ  فال  إذا كربَت 
 صاف، انبٍض ابإلميان، حمبٍ  للخري، مفعٍم ابملكارمِّ واحملاسن.

 
مع نفسك، ومع هللا،    على استقامة، ندمَِّك على فعٍل فاتركه. كْن  إذا كنَت صادقًا يف •

 َقه.وال ختدْع َخلْ 
 

من اتَب مث عاَد إىل أفعالهِّ املنكرةِّ فقد انتكَس وأزرى بنفسه، ومن اتَب وثبَت فقد  •
 أفلَح وتزكَّى. 

 
 االستقامة 

 
 والعمل، والثباَت حىت املمات. االستقامُة تعين موافقَة احلق ِّ ومتابعَته، والصدَق يف القولِّ   •
 

 االستقامُة تعين سلوَك الطريَق الصحيح، والثباَت عليه، كما أمَر هللا ورسوله.  •
 

مفتاُح االستقامة: اإلمياُن املكني، والنيُة الصادقة، والعمُل املوافُق للشريعة، وااللتجاُء   •
 كل ِّه.  مرِّ األإىل هللا يف 
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، فلماذا ال تستقيُم على َنجه، وال تعمُل أبمره؟ ما فائدُة   • إذا آمنَت أبن اإلسالَم حق 
نفسَك   به  تنفُع  ماذا  واملغمور؟  الساكنِّ  املسلمِّ  إميانَِّك  رسالُة  هي  أهذه  وغريك؟ 

 وشخصيته؟
 

املؤمُن حيبُّ االستقامَة يف األمور، فمن رآُه مستقيًما أحبَّه، وتقرََّب منه، وتواضَع له،   •
 واختَذُه صديًقا، وأًخا ودوًدا.

 
اعلْم أخي املسلم، أن التديَن الظاهَر ال يكفي، املهمُّ هو االستقامة. هللا مطَّلٌع عليك،  •

 تك، وتعاملك، وما حتو ِّشُه من ماٍل ومتاع. وعلى ني ا
 

هللا يراك، إن كنَت داخَل البيتِّ أو خارجه، واملَلكانِّ ال يفارقانك، فيكتبون ما تقوُل  •
 وما تفعل. فأين املهرب؟ فاستقم، وكْن عبًدا حبق.

 
َك وتتشجَع إذا كنَت على َنٍج صحيح، ومتوكاًل على هللا. •  تستطيُع أن تثَق بنفسِّ
 

الطريُق الساملُ متشي فيه مطمئنًّا، اثبَت اخلطى، مرفوع الرأس. والطريُق املعوجُّ، ال بدَّ  •
 فيه من االحنرافِّ والنظرِّ إىل هنا وهناك. 

 
قد أيخُذَك االضطراُر إىل أن تسُلَك عكَس السري. ولكن ال يعين هذا أن تكمَل سريََك  •

 ملناسَب للعودةِّ إىل سلوكِّ االجتاهِّ الصحيح يف ذلك االجتاهِّ إىل آخره، وإمنا تنتظُر الوقَت ا
 

 األسرار 
 

هبا، سواٌء    يبوحَ   دون أنال يوجُد شخٌص ُيلو من أسرار، وبعُضها تدخُل معه القرَب   •
 خلطورهتا، أم كان مؤمتًنا عليها. 
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كهًفا،  الكهوُف عميقة، وبعُضها خميفة، وفيها أسرار، وال تُزاُر إال قلياًل، فال يكْن قلُبَك   •

 إال على أسرار.
 

 ما خبَّأَتُه عن الناسِّ وحرصَت على كتمانه، أظهَرُه غضُبك. •
 

 األسرة
 

غالُء املهرِّ مرض، وال يكوُن إال من طرفِّ أٍب طم اع، أو امرأٍة حتبُّ زينَة الدنيا أكثَر  •
 من شرفِّ الرجل.

 
اهلدوُء يف البيتِّ دليُل راحة، إال أن يكوَن ملقاطعٍة وزعل. وما كان منه صياًحا وضجيًجا  •

 . كينةقلٍق واَنياٍر عصيبٍ  وتعب، فامحدِّ هللا على اهلدوءِّ والس و وخصومًة فإنه دليُل بغٍض  
 

 تبقى األسرُة موحدًة متماسكة ما دامتِّ األلفُة ساريًة وهيبُة األبِّ حاكمة.  •
 

األسرُة تشعُر أبماٍن عندما يكوُن األُب موجوًدا بينها، ولكنها ال تشعُر ابلسعادةِّ إذا مل   •
 تكنِّ األمُّ حاضرًة فيها. 

 
يف رمحٍة دائمة.   اعاشوخُتلُص وُُيلص، من كان من نصيبهِّ امرأٌة صاحلة، تودُُّه ويودُّها،  •

{  َمَودًَّة َوَرمْحًَة إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلاَيٍت لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ فسبحان الذي جعَل بني الزوجني }
 . [21]سورة الروم: 

 
الزوجُة سكٌن ألنك تراتُح معها، وتناُم قريَر العنيِّ جبانبها، وما مل تَر منها ُخلًقا طيًبا،   •

 ترتح، ومل تسكْن إليها، فتبحُث عن سكٍن جديد. ومودًَّة ورمحة، مل 
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البغضاء،   • حتركتِّ  دخلت،  فإذا  الشخصية،  املصاحلِّ  فوق  وزوجهِّ  الزوجِّ  بني  العالقُة 

 وتقلقلتِّ النزغات، وصعدتِّ املشكالت..
 

كثرُة املشكالتِّ األسريةِّ تبلبُل الفكر، وتشت ُِّت الذهن، وتقل ُِّل اإلنتاج، وتدفُع إىل سوءِّ   •
 عالج.  ا تقطُع الرحم. والوقايُة خريُ الظن، ورمب

 
ا، ونفورًا وقطيعة،   •

ً
تكويُن األسرةِّ بدونِّ عاطفٍة وحناٍن يوقُع فيها شرًخا ظاهرًا، وجرًحا مؤمل

 قوقًا، فال بدَّ من حنانِّ األم، ورمحةِّ األب.عومترًدا و 
 

وأخالقِّ الرجال،  أذا غضَب الرجُل على زوجهِّ فكأنه مل يَر منها حسنة! شيٌء من احلِّلمِّ   •
 اي رجال.

 
الغليانِّ والطالق،   • املرأُة تعرُف كيف جتادُل وختاصُم زوجها مبا ال تصُل به إىل درجةِّ 

 ولكنها فلتْت من ألسنةِّ كثرٍي من الرجال، وابتتِّ النساُء متأسفاٍت اندمات. 
 

×××     ×××     ××× 
 

زهراتكما ومثاركما، فإَنم ينظرون إليكما على إذا كنتما تنظران إىل أوالدكما على أَنم   •
 أنكما شجراتمها، فاألبوَُّة واألمومَة منكما، وهم ينتظرون منكما املزيَد من الرمحةِّ والعناية!

 
األوالُد كطوابَع أيها األبوان، ختتمان عليهم خبامتيكما، وتدمغاَنم آبدابكما وأخالقكما،   •

 ويكونون من مثاركما. 
 

 بيةِّ ولدهِّ صغريًا، مل يهتمَّ به ولدُه كبريًا.من مل يهتمَّ برت  •
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 األُب الذي يستجيُب جلميعِّ طلباتِّ أطفالهِّ هو طفٌل مثلهم! •

 
 ىل نفسه.إعندما حيق ُِّر األُب ولَدُه النجيب، فإمنا جيرُّ هذا الوصَف  •

 
 اإلسالم 

 
له،   • املسلمني  وفداَء  قوَّته،  ومبلَغ  اإلسالم،  انتشارِّ  سرعَة  عرَف  ذلك من  وربَط كلَّ 

 مبصدره، عرَف سرَّ عظمته. 
 

إذا فُقَد املاُء فُقدتِّ احلياة، فإن املاَء خرٌي عظيم، وعنصٌر أساس، ال حياَة للبشرِّ بدونه.   •
 وكذلك اإلسالم، ديُن هللا احلق ، ال قيمَة للحياةِّ بدونه، وال خرَي يف البشرِّ بدونه. 

 
 أغلى من كل ِّ شيء.حياٌة ابإلسالم، أو ال حياة. ديُن هللا  •
 

شرُف املسلمِّ انتماؤُه إىل دينهِّ والتزامُه به، وثباتُه على احلق. وكفى به شرفًا. أما التفاخُر   •
 أو قبيلٍة أو بلٍد أو قوميٍة فإنه شأُن اجلاهليةِّ وليس بشأنِّ املسلم. بنسبٍ  والتعايل

 
وإخالص. وصعٌب على املنافق، ديُن هللا سهٌل على املؤمن، ألنه يعمُل إبمياٍن وحبٍ    •

 ألنه ال يؤمُن به، وال يريده، فيكوُن ثقياًل عليه. 
 

ها صعوبة، كالصيامِّ واحلج ، إال أَنا ملدٍة   • ليس يف دينِّ هللا ما ال يُطاق، ولكْن يف بعضِّ
 معيَّنٍة وليسْت مستمرة. فإذا طرأَ على املسلمِّ مرٌض أو حنوه، ُخف َِّف عنه أو أُعذِّر. 

 
 ديَن هللا إىل الناسِّ أحبَُّه هللا وأحبَُّه الناس، ومن عقََّدُه وصعََّبُه مل حيبَُّه أحد.من حبََّب  •
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من كتابِّ هللا    ُم على كل ِّ طريقٍة صوفية، أو أي ِّ جتمٍع إسالمي، مبدى قربهِّ أو بعدهِّ كَ حيُ  •

 تعاىل وسنةِّ رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم.
 

 اإلصالح 
 

جذوره، فربُّوا البناتِّ تربيًة إسالميًة قومية، فإَنن أمهاُت املستقبل،  إذا أردمت اإلصالَح من   •
 وهنَّ املرب ِّياُت احلقيقيات، فأساُس الرتبيُة وجذرُها يبدأُ من عندهن . 

 
َك وأبهلَِّك وأوالدك، فإذا مل هتتمَّ هبذا فإنه دليُل فشٍل يف َنجك. •  ابدأ اإلصالَح بنفسِّ

 
خري؛ ألنه رجُل صالح، يعظ،    أُم َِّل منهم إذا ُوجَد رجٌل صاحلٌ بني رهٍط من الرجال،   •

 فال، إال أن يقضَي هللا أمرًا. هُ مو وأيمُر ابملعروف، فإذا ُعدِّ 
 
إذا كثرتِّ احلِّكُم وقلَّ احلكماء، وكثرتِّ العرُب وقلَّ املعتربون، فاعلْم أن هناك خلاًل يف  •

 واحنرافًا يف أداءِّ وظائفه. هندسةِّ اجملتمع، 
 

من جابَه الظَلمَة امُتحن، ولكن رُفَِّع َقدرُه عند أويل النهى. وال يكوُن بذلك دفاعُه عن  •
 واملهمَّشني من عبادِّ هللا واملقهورين نفسهِّ وحدها، ولكن عن آخرين من املظلومني 

 
نها، فهي أكرُب من أحوالنا تثرُي اهتمامنا، ولكن ال نستطيع تغيريها أو دفَع الضار ِّ م •

 طاقتنا، فنحفُر فيها ما قدران عليه، حىت إذا كثرتِّ احلُفُر واجتمعت، أثَّرْت ونَفعت.
 

االستسالُم للواقعِّ ليسْت مقولًة قومية، فإن تغيرَي الواقعِّ أحيااًن يكوُن هو الواجب، ومن  •
 االستسالم.مل يستطْع ذلك يف أولهِّ بقَي يف دائرةِّ احملاولةِّ ال 
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 األطفال

 
عندما يالعبُه  الطفُل الصغرُي يبعُث السروَر يف القلب، واألمَل يف النفس، ويشعُر املرُء   •

 . معهفيه، وأن دق اتِّ قلبهِّ ترقُص على نغمِّ احلب ِّ واحلياةِّ  تسريوكأنَّ روًحا جديدًة 
 

 املناسباتاألعياد و 
 

بدونِّ   • عيَد  وال  للقلوب،  هبجٌة  زغاريدهم العيُد  وبدونِّ  بدوَنم،  هبجَة  فال  أطفال، 
 وضحكاهتم. اللهمَّ سل ِّْم أطفالنا واحفظهم، وفر ِّحنا هبم.

 
، واحٌد للقلب، وآخُر للجسد. وفرُح اجلسدِّ من فرحِّ القلب. فاللهمَّ سل ِّْم الثننيالعيُد   •

 أهلنا وأحبابنا. أجسادان من اآلفات، وفر ِّْح قلوبنا بقبولِّ صيامنا وقيامنا، وبسالمةِّ 
 

اللهمَّ اجعْل أعيادان نصرًا على أعدائنا، ورفًعا للظلمِّ عنا، وإحقاقًا حلق ِّنا، وعودًة إىل  •
 أوطاننا، وأمًنا حلياتنا، وراحًة لعيوننا، واطمئنااًن لقلوبنا. 

 
به صدوران، وتنصران فيه على أعدائنا، وحترُر   حُ اللهمَّ عيًدا جترُب به كسَر قلوبنا، وتشر  •

 ه أوطاننا، وختل ِّصنا به من احلك امِّ الظاملني وأعواَنم املفسدين. في
 

 االلتزام 
 

دينُ  • يهمَُّك  أنك مسلٌم عملي ،  يعين  اإلسالمِّ وشريعتهِّ  وتطبيُق  هللاالتزاُمَك آبدابِّ   ،
 أحكامه، يف نفسك، وأهلك، وموقعك، بقدرِّ ما تستطيع.
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البيئُة اليت حوَلُه أيًضا طيبة، فيزداُد عبادة،  املؤمُن طيُب القلب، ويزداُد طيًبا إذا كانت   •
 وتفاعاًل مع اجملتمع، وتعاواًن على الرب .

 
ال يلزُمَك جهٌد حىت تقنَع َمن حولَك بصدقَِّك وأمانتَِّك إذا كانت أفعاُلَك هي الرباهنَي  •

 الناطقَة بذلك.  
 

عْت ثقُتهم به أو  من أانَر الدرَب لآلخريَن عرفُه قبلهم، فإذا سلكوُه ومل يسلكُه تزعز  •
 بنهجه، وصاَر أحدوثًة بينهم، ورمبا موضَع استهزاٍء وتعجب.

 
 األمة 
 

فيهاضعف. حنتاجُ   يف حالةِّ   أمتنا • وقادةٍ   إىل دعاةٍ     يعرفون كيف    حكماء،  شجعان، 
 .. يدعون، وكيف يبنون 

 
عنهم، حىت تشجَّْع لكل ِّ عمٍل له صلٌة ابإلسالمِّ ورفعته، وفيه نفٌع للمسلمني، ودفاٌع   •

 تُثبَت انتماءَك لألمة، وأخوَّتَك للمسلمني. 
 

هم بني بعٍض على اإلسالم، وإزالةِّ الفوارقِّ العنصريةِّ  • إذا مل ُتنَب عالقاُت املسلمني بعضِّ
 والوطنيةِّ املصنَّعة، فلن جيتمعوا.

 
 االحنراف 

 
رائحةِّ الوردةِّ  الذي يتضجُر من الكلمةِّ الطيبةِّ إذا مسعها، فال تستغرْب إذا أتفَف من   •

 اجلميلة، وال تتعجْب إذا انزعَج من سلوكِّ املرأةِّ الصاحلة، فاخلبيثون للخبيثات. 
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إذا  • أخطاءهم  وعاجْل  انصحهْم  مرضوا، كذلك  إذا  الطبيبِّ  إىل  أوالدَك  تسعُف  كما 
 عَصوا واحنرفوا، فإن عاقبَتُه وخيمٌة عليَك وعليهم إذا بقوا على احنرافهم. 

 
 اإلنسان

 
وتتنوُع   • األمور،  ختتلُف  ولذلك  اآلخر،  عنَي  ليس  اإلنساَن  ولكنَّ  الدنيا،  هي  الدنيا 

 احلياة، وتتبايُن الثقافات، وتتصارُع اآلراء، وتنشأُ احلروب..
 

إذا سئَل الشخُص عن معلومٍة أكثَر من مرٍة ضجر، ذلك أن اإلنساَن يسرُع إليه امللُل  •
 التجديد. فطلبَ أو حركاٍت أو كلماٍت مرات،  أعمااًل  يكررُ ، بقَي يف عمٍل رتيبإذا 

 
 والكفر اإلميان

 
اإلميانِّ   • إىل  أبنوارهِّ الرحلُة  على حي  والتحلي  وصرٍب  واع،  وقلٍب  رصني،  عقٍل  إىل  تاُج 

، وصدٍر واسٍع يسمُح بولوجِّ احلق، ويلفُظ الباطَل واجلاهليَة وآاثَرها.   املشاق 
 

حضورِّ إميانك، وثباُتَك على دينَِّك يف أوقاتِّ الشدَّةِّ دواُمَك على طاعةِّ هللا دليٌل على   •
 دليٌل على قوةِّ هذا اإلميان.

 
رادتك، ويشدُّ من عزمك، ويزيُد من صربك، ويُبعُد إإمياُنَك ابهلل، وتوكُلَك عليه، يقو ي   •

 عنَك اليأَس والتشاؤم.
 

خاصة، واخلوفِّ واجلزع، ويكوُن    اإلمياُن الصادُق ينفُع صاحَبُه يف أوقاتِّ البأسِّ والشدَّةِّ  •
 وقتها أحوَج ما يكوُن إىل هذا الركنِّ الركني. 
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 أكثرهم إميااًن، أكثرهم طاعة، وأكثرهم ثبااًت. •
 

ا يف قلب • ــً ، ك ليكْن حظَُّك من إميانَِّك العمل، فإنَك إذا مل تعمْل بقَي إمياُنَك نورًا حبيســ
 مل يُفِّْض على جواحنَِّك كل ِّها.

 
.إذا متكَن  •  اإلمياُن من قلبك، ومألَ جوانبه، مل حتتْج إىل ضوٍء خارجي 
 

اإلمياُن الذي ميألُ القلوب، ينرُي الدروب، وَيشفي النفوس، ويرفُع العزائم، وأيََب املظامل،  •
 وحيبُّ التواضع، وينفُر من الفواحش.

 
 اإلمياُن القويُّ يضاعُف قوَّتك، ويشدُّ عزميتك، ومييُزَك بعصاميٍة فريدة.   •
 

الضوُء القليُل ينرُي ولو كان الظالُم دامًسا، وتستطيُع أن متيَز بني اخلبيثِّ والطيبِّ ولو   •
 كان إمياُنَك ضعيًفا، فإذا قوي، ازددَت نورًا، وزادْت معرفُتَك مبا حولك.

 
والفاجُر املؤمُن ينبُض قلبُه ابإلميان، ويرتفُع وينخفُض حسَب املواقفِّ اإلميانية، والفاسُق   •

 ينبُض قلبُه ملواقَف أخرى، كاملالِّ واللذة، فغالُب انفعاالتهِّ دنيويٌة أو دنيئة! 
 

مالنَِّك يف املواقفِّ الصعبة، فإذا ضعفتا، ضعفَت وجزعَت ومل وإرادُتَك القويُة حتَ   كَ إميانُ  •
 تصرب.

 
تكونُ العمار  • مل جتْد    ُة  عامرًا ابإلميانِّ  قلُبَك  يكْن  مل  فإذا  أواًل،  القلوبِّ  صًدى  فيه  يف 

 لألعمالِّ احلسنة، إال بقدرِّ ما عندَك من اإلميان. وتعوَّْذ ابهلل من خرابِّ القلوب. 
 

 إذا كان الكهُف مظلًما، فإن نوَر املؤمنِّ ال ينطفئ.  •
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×××     ×××     ××× 

 
 كشجرٍة بال مثرة، وإذا أمثرْت فُمرَّة.احلياُة بال إميان،   •
 

من ترَك الديَن عاَش يف قلقِّ النظرايتِّ وبلبلةِّ األفكار، ومل تطمئنَّ نفسُه أبًدا، فال تسلُم   •
 وال موىل له يلجأُ إليه، وقد خوْت نفسه، وفؤادُه هواء. .نظريٌة وضعيٌة من قدح

 
الدين، ومعصيةِّ هللا ورسوله، وعملِّ الالدينيون يشجعون على اإلحلاد، واهلروبِّ من   •

 الفواحش، ونشرِّ اإلابحية، والشذوذ، هم األعداُء فاحذروهم.
 

 البكاء
 

البكاُء ينفُع الصغرَي يف تعاملهِّ مع اآلخرين، أما الكبرُي فال ينفعُه ذلك، إال يف تبتله، أو   •
 . ، واإلقناعإمنا تنفعُه احلجَّة مهوٍم ُيفُف هبا عنه، بينه وبني نفسه.

 
 التأين والعجلة

 
العجلَة غرُي  • فإن  نفسك،  إال  تلْم  تريد، فال  أمرًا ومل حتصْل عليه كما  استعجلَت  إذا 

 الرتو ي، ونتيجُتهما غرُي واحدة. 

 
 التجارب والعب 

 
وال   • هبا  وتتعلُق  تالزُمَك  اليت  الذكرايُت  اخليايل ،  األثريُّ  أيها  سردها،  تنبَّْه  من  تنفكُّ 

 ُعَك إىل الوراء، وال تستفيُد منها إال بقدرِّ ما تعترُب منها، وتصبُح لَك جتارَب ودروًسا رجِّ تُ 
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 إذا تعلَّمَت من خطئَك فأنت عاقل، على أال  تعوَد إليه، فإذا عدَت فقد جهلت. •
 

التاريخِّ واعتربَت من ن أمامك، إذا قرأَت يف  ن خلفَِّك كما ترى مِّ تستطيُع أن ترى مِّ  •
 الواقع.

 
هم من حوادَث عربًا أكثَر من دروسِّ سنواٍت يف العلومِّ االجتماعية،  بعضُ   يستفيدُ قد   •

 فتجارُب اخلرباءِّ ودروُس احلكماءِّ شاماٌت يف جبني التاريخ. 
 

 يف احلياةِّ عرٌب كثرية، وأقلُّ الناسِّ حظًّا فيها أقلُّهم اعتبارًا. •
 

من   • يعترْب  مل  مهومه،  من  وزادْت  أخطاؤه،  تكررْت  هبم،  واالختالطِّ  الناسِّ  عالقاتِّ 
 واختلَّْت تصرفاته.

 
كمِّ احلكماء، يقُع يف   • الذي ال يعترُب من أحداثِّ احلياةِّ وجتارهبا، ومن سريِّ الناسِّ وحِّ

 أخطاٍء كثرية، ويكررها، ومثُل هذا ال ُيستشار، وال يسود.
 

ُع من لِّنيِّ ملمس، وتُغَدُر من مقرَّبني منك، فلسَت إذا كنَت خُتدَُع حبالوةِّ كالم، وتُلسَ  •
 ذا جتربٍة وال حكمة، عليَك بصحبةِّ الشيوخِّ واحلكماءِّ حىت تصقَل نفسَك لرحلةِّ احلياة. 

 
 والتأمل  التدبر 

 
ابٌة ولكنها ال تدوُم سوى يوٍم واحد، وأخرى من أمامَك سلعتان، إحدامها ُجيلٌة جذ   •

 ولكنها عادية، ال جتذب. أيهما ختتار؟ وعالَم يدلُّ اختيارك؟ جنسها تدوُم أايًما 
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للجميع، وقد  • إَنا مكشوفٌة  النظر.  تكوَن غالية، ولن جتلَب  لن  بدونِّ غطاٍء  صدفٌة 
، إمنا جيذهبم ما ال يُرى داخَل عَ  رَف ما فيها كلُّ من نظَر إليها، فصارْت منظرًا عادايًّ

 الصدفة.
 

ينتُج عماًل   • طيًبا، فإذا مسعَت فيه كالًما سيًئا فتأكْد وتثبَّت، واخلبيُث  الرجُل الطيُب 
 لَّة، فتأكْد وحتقَّق. عِّ تصدُر منه األعماُل اخلبيثة، فإذا بـُل ِّغَت بعمٍل طيٍب له فلِّ 

 
 هم.اإذا التقى وجيهانِّ كرميانِّ أفرحوا الناس، وإذا تالقى ذئبانِّ غادرانِّ أهلك •
 

املشكالتِّ يكوُن من قبلِّ مغرضني، وعصاابٍت ومفسدين، يريدون  تبصَّْر وتدبَّر، افتعاُل   •
من ورائها إحداَث بلبلٍة وفوضى ليوقعوا أشخاًصا يف مصايد، ليصلوا هبا إىل أغراٍض 

 مبيَّتٍة عندهم.
 

 كلماُتَك بناُت شفتيك، ونظراُتَك إشاراُت قلبك، وأفعاُلَك آاثُر أفكارك.  •
 

احلزينة، املرهقةِّ   وأصورُتَك وتقاسيُم وجهَِّك صفحٌة مقروءٌة من واجهةِّ نفسك، الفرحةِّ   •
 أو املرحية، القلقةِّ أو املطمئنة، الصابرةِّ أو اجلزوع. 

 
إذا التَقى ورٌد وشوك، سارَع الشوُك إىل جرحِّ الورد، بينما يتجنبُه الورُد مريًدا السالمة،   •

 طيبة. وحىت لو ُجرَح ألعطى رحًيا  
 

ولكْن ابحليلةِّ  • اللغة،  تعرتُف هبذه  فإَنا ال  إذا زجرهَتا ابلكالم،  الناُر  عنَك  تبتعَد  لن 
 والعمل، وبتسليطِّ عدو ِّها عليها: املاء. 
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السدوُد متنُع املاَء لتخزنَُه ومتنَحُه وقَت احلاجة، فال تتهمها ابلبخل، ما دامت تعطي  •
 الكفايَة عند احلاجة. 

 
ُ جمراه،  فعيك، ولكن تستطيُع أن تكفَّ توقَف فيضاَن املاءِّ بلن تستطيَع أن   • َل هبما ما يغري ِّ

 ، وتدفُع بذلك ضررَُه عنك.أو ُيزنه
 

تلمُس   • أنك  بدا  ولو  قريبة،  ليسْت  والسماءُ  أزرَق ُجياًل.  بدا  ولو  آمًنا،  ليَس  البحُر 
 زرقتها. 

 
ة، فتكفيَك الواحدُة منها  حتتاُج إىل كمٍ  من األمساكِّ الصغريةِّ حىت تشبعك، أما الكبري  •

 أايًما، ولذلك كان صيُدها أصعب، وسعرُها أغلى.. 
 

 َمن ُضرَِّب يف رأسهِّ اختلَّ عقله، وإذا ُقطَِّع مات. واملضروُب قد ُيشَفى. •
 

 ، فاحذر، ونظ ِّف، قبَل أن تنام. أو بقااي أغذيةإذا كثرتِّ احلشراُت فإن حواليَك عفونةً  •

 
تشعُر ابخلطورةِّ إذا صرَت حتت املاء، والسمُك يشعُر ابخلطورةِّ إذا صاَر فوق املاء. ما   •

 ! أمًنا وعافيةيكوُن لك خطورًة قد يكوُن لكائٍن آخَر 
 

 الرتبية
 

تربيةِّ   • يف  تنفُع  معروفة،  وتقاليُد  أعراٌف  وهلا  واألخالق،  ابآلدابِّ  هتتمُّ  العريقُة  األسُر 
 اإلسالم. واجملتمع، إذا كانت موافقًة لشريعةِّ الشبابِّ 
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مساعدُة األبِّ منُذ الصغرِّ تدريٌب على حتملِّ املسؤولية، وبرٌّ ابألب، ودافٌع للصغارِّ  •
 على ذلك. 

 
 الرتبيُة تكوُن على العزَّةِّ والشرفِّ والعصاميةِّ والعفاف، حىت ال يذلَّ املسلُم إال هلل تعاىل. •
 

 والرتبيُة تبقى، فاهتمَّ برتبيةِّ أوالدَك أكثَر من طعامهم.الطعاُم يفىن،  •
 

من تعمَد تعليَم أوالدهِّ خصااًل سيئًة لضروٍب من املعيشةِّ احلرامِّ أو اإلجرام، فقد زرَع  •
 أسرتهِّ قريًبا. أهلهِّ و ألغاًما يف بيئتهِّ وجمتمعه، وعاَد ابلضررِّ عليه وعلى 

 
بَنيت، فلم   • ختل ِّف. عليكم ابلرتبيةِّ منُذ الصغر، وركزوا على طلبِّ إذا هدَم ولُدَك ما 

 احلالل، واخلشيةِّ من هللا يف السر ِّ والعلن. وكونوا قدوًة صادقني يف ذلك.
 

خذِّ العلَم من أفواهِّ العلماءِّ واألدَب من جمالستهم، ومن اكتَفى مبجالسةِّ السفهاءِّ فقد   •
اخلُلق، وخدعًة ومكرًا يف السياسةِّ  حصََّل جهاًل وضالاًل، وسفًها وطيًشا، ودانءًة يف  

 واحملاورة. 
 

الرتفهِّ والنعيم. األوُل يصرُب واآلخُر  • يتعوُد على  الذي  الصعبِّ غرُي  يتمرُن على  الذي 
 جيزع. األوُل يصمُد واآلخُر قد يبكي. 

 
الذي يقسو على نفسهِّ هلدٍف تربويٍ  نبيل، هو أعلُم بسببِّ َنجهِّ هذا، ويكوُن عالًجا   •

 مؤقًتا يف الغالب، حىت يكبَح ُجاَح نفسهِّ وتستوَي عنده، وتتأدَب أبدبِّ اإلسالم.
 

إذا بدأَت لي ًِّنا فإن ابإلمكانِّ أن تستعمَل احلزَم وتقسَو أحيااًن، أما إذا قسوت، فإَنم  •
 يف أولِّ لقاء.من حولَِّك يفرُّون منَك وينفضُّون 
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أداًب،  يف األولِّ رفعًة و قارْن بني كالمِّ َمن ترَبَّ يف بيٍت كرمي، وآخَر مل يعرْف تربية، جتْد   •

 . ترد ِّاًي وتذميًما اآلخرِّ يف و 
 

   التعاون على البر 
 

الظن،  • أحسنِّ  يذهب.  أين  إىل  لتعرَف  ممشاه،  تتبْع  فال  بيضاء،  إذا كانت صفحتُه 
 اجملاَل رحب. وتعاوْن معه على الرب ، فإن  

 
رحَم هللا امرًءا أخَذ بعضدِّ أخيهِّ إذا وقع، وسانَدُه إذا قام، وقوَّى عزميَتُه ليعوَد إىل عملهِّ   •

 كما كان. 
 

•   ، إذا مل يكْن هناك تعاوٌن على اخلريِّ والرب ِّ واإلحسان، فال تنتظْر جمتمًعا متكافاًل، متحاابًّ
 مكتفًيا.

 
 التفاؤل واألمل

 
حتل ُِّق آبمالَِّك وتطلعاتَِّك عالًيا، ويف املساءِّ تعوُد مرهًقا تبحُث عن وقٍت يف الصباحِّ   •

 للراحة، وتؤجُل التحليَق آبمالَِّك إىل صباٍح آخر! 
 

يف كل ِّ صباٍح إشراقٌة جديدة، وكأَنا تقوُل لإلنسان: نو ِّْر قلبك، وتفاءْل من جديد،   •
 فإنك تستطيُع أن توفَق بني آهاتَِّك ومسر اتك. 

 
  األمل، صعَب عليه العمل.من فقدَ  •
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ال أيَس مع اإلميان، ومن قنَط فقد غابْت عنه حقيقُة اإلميان، واستسلَم للهمومِّ اليت  •
 كثفْت على قلبه، ومل يعْد يرى غريَها!

 
 جِّ والشفاء، فال تقتلُه يف نفسك، حىت ال تيأس.التفاؤُل يعين األمل، كاألملِّ يف الفرَ  •
 

، وانتظر، الفرُج آٍت ما مل تيأس.   • وال تعلُم كيف يكوُن الفرج، وال وقته، فتوكل، وتصربَّ
 وال تقنط.

 
اليت تعلو يف السماءِّ   هللا أعزُّ وأجلُّ وأكرُب مما خناُف وحنذر. معنوايتنا عاليٌة مثَل مآذننا •

 يف كل ِّ بلد، فال نيأُس أبًدا مهما اشتدَّ الظالم. لقد َناان هللا من القنوط.
 

 والتخطيط التفكري 
 

 التفكرُي العلميُّ املمنهُج ال يقلُّ فائدًة عن القراءةِّ املركزة، بل ال بدَّ من هذا وذاك. •
 
 التفكرُي العميُق املتتابُع قد أيخُذَك إىل دهاليَز تضيُع فيها، فاستعْن ابلوحي، وعلمائه.  •

 
النية،   • أصلحوا  االجتماعات،  وقاربوا،  يف  وجَه  وسد ِّدوا  يف  واطلبوا  يبارَك  حىت  هللا، 

 أعمالكم، ويتقبلها منكم. 
 

 إذا ُقضَي األمُر فال تقْل )لو(، أما قبله، وأنت ختطُط ملشاريعك، فقلها حىت تطمئن! •
 

ليه، عالسلَُّم أيخُذَك إىل حيُث وضعَتُه ووجَّهته، فانظْر أين تتوجُه أواًل، قبَل أن تصعَد   •
 حىت ال يذهَب جهُدَك هباء.
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األمُر حيتاُج إىل مشاورٍة وأساليَب   .بعد جهد، فهذه مشكلةبغيتَك  جتْد  إذا حبثَت ومل   •
 ووسائَل جديدٍة للوصولِّ إىل النتيجةِّ املطلوبة، وال تنَس التخطيَط وُحسَن التدبري.

 
كما ال ينفُع الكالُم إذا مل يكْن يف وقته، كذلك ال ينفُع السيُف يف غريِّ وقته. فاخرتِّ  •

 الوقَت واملكاَن املناسبني، فإَنما من التخطيطِّ والتدبري. 
 

 التقليد والتعصب
 

ُم العقل، وجُتهُض حريَة الفكر، وُتسيُء  • ال خرَي يف عصبيٍة إال أن تكوَن للحق، فإَنا حتج ِّ
 للنفسِّ السويَّة، وُتسدُل ستارًا أسوَد على اإلبداع. 

 
 واملعرفة الثقافة

 
فاليهوديُّ والنصراينُّ ال األموُر العقديُة والثقافيُة واملعرفيُة عامًة مرتبٌط بعُضها ببعض،   •

 يكتبان من خلفيٍة ثقافيٍة إسالمية، وامللحُد ال يكتُب من ثقافٍة إميانية.. 
 

إذا هيمنْت عليك فكرة، ومل ترتكك، فإَنا تدخُل يف تكوينَِّك الفكري ِّ والثقايف ِّ شيًئا   •
 منحرفٍة وال دخيلة.  فشيًئا، وعليك أن تتنبََّه إىل أَنا سليمة، غريُ 

 
 الثواب والعقاب

 
كلُّ تعبَِّك يزوُل بعَد أن حتصَل على مبتغاك، وكأنَك مل تبذْل جهًدا. وإذا كانت نيُتَك   •

 صاحلًة فستحصُل على أجٍر أكرَب يوَم القيامة.
 



37 
 

حىت تكسَب أجرًا، صحْح نيتَك أواًل، مث انظْر يف شريعةِّ اإلسالمِّ وال ختالفها، وحىت  •
 تكسَب أجرًا أكرب: اعمْل حبكمة، ووعي، وأسلوٍب حسن. وهللا يوفقك.

 
هللا حيبُّ عباَدُه املتقني، وجيزيهم خريًا، وقد هيَّأَ هلم جنًة عظيمًة مليئًة ابملفاجآت الطيبة.   •

 اللهم اجعلنا منهم.
 

سوًءا، فإن كالًّ جُياَزى مبا عمل، إْن    ئال  جُتَزىافعلِّ اخلرَي لُتجَزى خريًا، وجتنَّبِّ السوَء ل •
 خريًا أو شرًّا. 

 
فإذا عملَت كسبَت  • تعمله،  ولو مل  أجرًا  فعله، تكسْب  واعزْم على  ارُج خريًا، ومتنَّه، 

 عشرًا. 
 

إذا مل تكْن تتصدَُّق ألنَك لسَت غنيًّا، أفال دللَت الناَس على خرٍي لتُثاَب عليه؟ وقد  •
 من كثرٍي من الصدقاتِّ والتربعات.   لكَ يكوُن هذا أعظَم ثوااًب 

 
داَم   • ما  حاصٌل  األجَر  فإن  خطأ،  وجهٍة  إىل  ذهَب  ولو  فعلته،  خرٍي  على  تندْم  ال 

  والنيُة صاحلة.قروانً اإلخالُص م
 

ُل  • اكسْب أجرًا مبوافقةِّ احلق ، وحب ِّ اخلري، ونشره، وإعادةِّ تغريده، فإنَك بذلك ستحص ِّ
صاحَبها األول، فإنَّ الدالَّ على اخلريِّ كفاعله، كما صحَّ يف أجورًا عظيمة، ولو مل تكْن  

 احلديث.
 

 اجلدُّ واللعب 
 

 الكبرُي حيبُّ اجلِّد ، والصغرُي حيبُّ اللعب، وال يؤل ُِّف بينهما بسهولٍة مثُل األم ! •
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ــاعُة مرٍح ال  • ُر بيواًت. وســ ا، أو تعم ِّ ــً ــاعُة جدٍ  تزو ُِّد عقواًل، أو تدر ُِّب نفوســ ــيًئا  ســ تفعُل شــ

 من هذا كل ِّه.
 

 اجلدال واحلوار 
 

ابلدليل، ووقفُت عند   كَ أمسُع ما تقول، ولكن ال أرى ما رأيت، فال تؤاخذين إذا طالبتُ  •
 بعضِّ ما تقول.

 
إىل جداٍل وخصومة. فاحلواُر هذا  ُه أوََّلُه، وكثريًا ما يتحوُل  من أطاَل النقاَش أضاَع آخرُ  •

 يكوَن حواراٍت منظمة، ومناظراٍت معدًّا هلا.القصرُي هو املفيد، إال أن 
 

ص، أسلوبِّ الكارهِّ املبغِّضِّ املتنق ِّ بني  أن تنقَد أبسلوبِّ الناصحِّ احملب ِّ املشفق، و بني  فرٌق   •
 املستهزئِّ احملق ِّرِّ املستكرب. وال تنتظْر خريًا من األسلوبِّ األخري.  

 
اببتسامٍة وأدب، وهدوٍء وسالمةِّ نفس، ملا حدثتِّ قد، أو قاَل حملاورهِّ كلَّ كلمٍة  لو نَ  •

 الشحناُء والغضب، وملا جتذَّرتِّ العداواُت وموجباُت االنتقام.
 

يف أصـٍل فاحذره، وإذا عارضـَك يف فرٍع فحاوره، فإذا مل جتدُه عنيًدا،  إذا عارضـَك أحدٌ  •
 واالتفاُق وارٌد منفيمكُن التواصـُل معه، والتعاوُن على اخلري،  ومل ينتقْل إىل نقدِّ أصـل،

  .بعد
 

 اجلرمية واجملرمون 
إذا مل تؤذَِّك كالٌب مسعورٌة مترُّ هبا، فإن هناك من البشرِّ من يؤذيَك ولو مل تؤذهم، إَنم  •

 أشدُّ ضررًا من تلك الكالب، إَنم جمرمون!
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عن حالٍل أو حرام، إَنا تريُد    تسألُ   إذا اجتمعتِّ الذائُب وكشرْت عن أنياهبا، فإَنا ال •

 أن تؤذَي وكفى! 
 

 لئيٌم بني كراٍم يننُت جملًسا، فكيف إذا كانوا لئاًما؟ وكيف إذا سادوا، وقادوا وطًنا؟!!!  •
 

فظائَع  • هناك  فإن  الرجال،  من  البيوُت  وخلتِّ  األطفال،  وخاَف  النساء،  بكتِّ  إذا 
 تُرتكُب حبق ِّ الناس. 

 
أحُدمها: سرقُت اليوَم أكثَر منك، فقاَل اآلخر: لو عددَت نقودَك تفاخَر لص ان، فقاَل   •

 لرأيَتها أقلَّ مما كانت! 
 

الكلماُت اجلميلُة ال تناسُب نفًسا جمرمة، ولو خرجْت لسقطْت أرًضا، عند َمن يعرُف  •
 صاحَب تلك النفس، ومن مل يعرفُه كانت له فخًّا. 

 
وبيضاء، فإن نفَسُه تبقى يف صبغتها السوداء. إن  مهما لبَس اجملرُم من ألبسٍة زرقاَء   •

 ُجاَل املظهرِّ ونقاَءُه ال يعين سالمَة ابطنه. 
 

ُ طبيعَة اجملرم، ألنَّ اإلجراَم طغياٌن وعمى،  • وصفاٌء   ُجالٌ   والطبيعةُ   الطبيعُة اجلميلُة ال تغري ِّ
 ونقاء.

 
جرَم ما اقرتفوه، وخطَر ما  املسرفون على أنفسهم حيتفلون أبعيادِّ ميالدهم، ولو علموا   •

 جرُّوُه على أنفسهم لقالوا: ليتنا مل نوَلد! 
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 اجلمال
 

ولكْن   ُجاُل الكونِّ من ُجالِّ خالقه، وإبداعهِّ يف خلقه. وحنن نرى هذا اجلماَل واإلبداعَ  •
 . ، وتعوَّدْت عليه نفوُسنانانتجاوُز كثريًا منه، بعد أن أَلِّفتُه عيونُ 

 
 هللا أكرب!   :قال: أان يف قلبِّ املؤمن، ونبعي من نورِّ املساجد.. مناي ُجااًل، أين أنت؟   •
 

 إذا كان اجلماُل يف الشر ِّ ازداَد سوًءا، وإذا كان يف اخلريِّ ازداَد ُحسًنا.  •
 

 ُجاُلَك ال يعين يل شيًئا حىت أرى نفسك. •
 

ابملظاهر. فتبحُث عن احملتوى.    تنخدعَ   نعندما تصرُّ على أن اجلماَل هو ُجاُل النفس، ل •
 فإذا رأيَتُه انفًعا قبلته، ولو مل يكْن ُجياًل، وإذا رأيَتُه مضرًّا رددَتُه ولو كان ُجياًل. 

 
 قد تشبُع من اجلمالِّ وأنت جائع، إذا كنَت مفتواًن ابجلمالِّ حقًّا!  •
 

فليتجمَّ  • اكتسى  فمن  أيًضا،  منظٌر  ولكنُه  وقاء،  مطالكساُء  التزيَن  فإن  من ل،  لوٌب 
 املسلم، حىت يف العبادات. وهللا ُجيل، حيبُّ اجلمال. 

 
 اجلهاد 

 
اجلهاُد لن ينطفَئ يف اإلسالم، مهما حاوَل األعداء، ومهما انتكَس اجلبناُء وفلسفوا   •

 وكفى. ، إَنم جبناءُ ف ،مواقَفهم
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رجليه، بينما قلبُه ُيفُق    اليت ُتدميمن عزَم على اجلهادِّ مل حيفْل يف طريقهِّ ابألشواكِّ   •
 لذكرِّ الشهادة، وينتظُر لقاَء رب ِّه. 

 
 إذا كانت عقيدُة املسلمِّ منبوذة، وشريعتُه حماَربة، وكرامتُه مهدورة، فاجلهاد.  •
 

أعراضهم وأمواهلم؟ ومىت يدافعون عن  حيبون احلياَة ويكرهون املوت، فمىت يدافعون عن   •
 أهليهم وإخواَنم الضعفاءِّ واملظلومني؟ مىت جياهدون يف سبيلِّ هللا؟ ما تعريُف )اجلبناء(؟ 

 
 والكره  احلبُّ 

 
تنعُش األرُض عند جراينِّ األَنرِّ بني وهادِّها، كما تنعُش القلوُب عندما جيري احلبُّ  •

 يف شغافها. 
 

.القلوُب ال تضيُق  •  مبحبيها، ولو ضاقْت أماكنها، والقلُب احملِّب، يسُع لكل ِّ حَمب 
 

، فقاطعهما الندى بلطف، وسقَط عليهما حبنان، فازداَد   • ورداتن كانتا هتمسان ابحلب 
 ! ، فزاَد حياؤمها، وامحرَّ خد امهاُجاهلما، وارتوات، وزاَد نبُض قلَبيهما

 
 جفاه.داُء احلب ِّ اإلمهاُل، فمن أمهَل حبيَبُه فقد  •

 
 احملبُة تؤدي إىل التآلفِّ والتعاضد، والتباغُض يؤدي إىل االختالفِّ والنفور.  •

 
، وعندما  • ُن أمرًا حُيَب  نعم، قد يسكُن حبُّ وبغُض امرٍئ يف قلٍب واحد، فعندما حُيسِّ

 يسيُء يُبَغُض لفعلهِّ ذاك، وال يُبَغُض حلالهِّ كل ِّها. 
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. ال أدري مىت يتنبَّهون  زدرونينالطغاةِّ وهم يعادونين أو يأأتملَُّ ألحوالِّ إخواٍن يل حتت ظلمِّ   •
 إىل أَنم خمدوعون إبعالٍم مضل ِّل، يزي ُِّن هلم الباطَل حقًّا.. وكيف نلتقي هكذا؟!

 
 إذا مسعَت ما َتكره، فال تقْل ما ُيكره، فإذا قلَت ما يُكره، مسعَت ما َتكره.  •

 
االختالُف بينهما قائًما، وتسُع أسرًة كبريًة إذا  الداُر الكبريُة ال تسُع شخصنيِّ إذا كان   •

 كان الودُّ بينهما حاضرًا. 
 

 الضد انِّ جرْت أَناُر احملبة، وإذا تشاحنوا انكدرت. إذا تصاحلَ  •
 
 احلذر
 

يُلعَب بَك وتُزحزَح عن  • ال شيَء أجلُّ من دينَِّك أيها املسلم، فكْن متنب ًِّها، حىت ال 
 األعداَء كثروا، واإلعالَم املضل َِّل يف كل ِّ مكان.عقيدتَِّك وشريعتك، فإن 

 
أنه أحرَز األمان، فقد يكوُن حسابُه هناَك أعسَر وأنكد.   • من عرَب احلدوَد فال يعين 

 اعمْل صاحلًا وتوكل، حىت ال تندم، مهما صعَب عليَك األمر. 
 

رَُّه اخلبائُث  من ُجَع بني طيٍب وخبٍث فقد انقَض الفطرة، ولعَب ابلنار، وليحذْر أن تغ •
 حىت يركَن إليها ويالزمها. 

 
 . ُه ودوافعهال حتكْم على شخٍص بعيٍد عنَك من خاللِّ ظروفَِّك وبيئتك، فلكلٍ  أحوال •

 
نفيٍس  • على  تدعَس  أو  فيتضرَّر،  بضعيٍف  تصطدَم  ال  حىت  مشيت،  إذا  حذرًا  كْن 

 فينكسر، وقد تصاُب أنت يف رجلك.
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لزوُمَك اليمنَي سالمتَك من اآلفاتِّ خارَج الطريق، والذين الزْم ميينَك وانتبه، فال يعين   •

 من حولَِّك ليسوا كلهم يقظني، وال على درجٍة واحدٍة من الوعي. 
 

ومرتنح، وضعيف،   • ومنفعل،  ومنشغل،  مغفَّل، وساه،  تبحُث عن  الشوارعِّ  عيوٌن يف 
 لتكوَن صيَدها. 

 
 ال تكْن كمن حُيتَفى به، وُيسَرُق منه! •
 

َك على قصـُد حرصَـ الإال إذا كان   ؟العقارُب تلدغ، فلماذا تسـكُن بينها وال تبتعُد عنها •
 ، والصرَب واالنتظاَر لتطهريِّ املنطقةِّ منها. لك حق ٍ 

 
 احلرية
 

تِّ األفكار، والتفتتِّ العيون،   • إذا كثَر الرقباُء ُكتمتِّ األنفس، وارتعدتِّ القلوب، وحتريَّ
 وانعدَم األمن. 

 
يريُد احلريَة للناسِّ أال  يُعَطى حرية، أن ُيسجَن حىت يَعرَف قيمَة احلريةِّ ولذَّهتا  جزاُء من ال   •

 ومكانتها. 
 

الذين يستطيبون حياَة الذل ِّ حتَت حكم الظاملني، ال يتفكرون أو ال يتصورون قوَل أمريِّ  •
 املؤمنني عمَر رضي هللا عنه: مىت استعبدمُت الناَس وقد َولَدهتم أمهاهتم أحرارًا. 

 
 من عاَش يف حياةِّ الذل ِّ مل يهنأ، وماَت كمًدا، ومتىن لو جاهَد ليعيَش حرًّا.  •
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 احلسنات والسيئات
 

املؤمُن حيبُّ احلسناتِّ ولذلك يعمُل األعماَل احلسنة، كما حيسُن إىل الناس، فيمدُّ هلم   •
 يَد العون، ويتمىنَّ هلم اخلرَي والعافيَة والغىن.

 
اخلري، فإمنا هي حسناٌت ُتَدرُّ عليك، ولو رأيتها وكأَنا هتطُل كاملطر، ال مَتلَّ من عملِّ   •

 لزدَت من عملك، ومحدَت هللا أْن هداَك هلذا. 
 

دلَّ   • أثرًا حسًنا  تركَت  سيًئا دلَّ على سوءِّ  عإذا  أثرًا  تركَت  وإذا  ُحسنِّ صنيعك،  لى 
 صنيعك، وأفصَح هذا وذاَك عن سر ِّ نفسك.

 
 احلضارة

 
اإلمياُن روُح حضارتنا، والعلُم وعُيها وحمر ُِّكها، واجلهاُد قوَّهُتا، والرتبيُة حارُسها، والتعاوُن   •

 والتعاضُد سرُّ بقائها. 
 

 احلق والباطل 
 

نعم، القوُل ليس كالفعل، ولكنَّ قوَل احلق ِّ يف وجهِّ حاكٍم ظامٍل كاجلهادِّ ابلبدن، فإن   •
 وأهَلُه للقتلِّ يف سبيلِّ هللا.صاحَبُه يعر ُِّض نفَسُه 

 
 الثباُت على احلق ِّ من شيمِّ األبطال، والتذبذُب والنكوُص من شيمِّ اجلزعني واجلبناء. •
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من احلكمةِّ أن تتئَد إذا عال الصخُب وبرزتِّ الضغائُن يف احلواراتِّ واملواقفِّ واجملالس،  •
والتعن تِّ والعنادِّ   واهلدوء، ال ابلتسر عِّ فإن إصابَة احلق ِّ تكوُن ابلتعقلِّ والتشاورِّ والتأين   

 واملكابرة. 
 

النظرِّ  • َ لَك احلقُّ فاتَّبعه، وال تقْف منه موقَف املتفرج، وإذا مل تكْن من أهلِّ  إذا تبنيَّ
 والتبيني، فاسأْل من تثُق به من أهلِّ العلمِّ األتقياء، وإايَك وعلماَء السلطان.

 
، وهم علماُء اإلسالمِّ العاملون، ومفكروُه ودعاتُه  إذا مل تعرفِّ احلقَّ فاسأْل أهَل احلق   •

 األكفاُء املخلصون. وال تسأْل أهَل الباطل، وال املنحرفني من املسلمني. 
 

 من عرَف احلقَّ ومل يتفاعْل معه فكأنُه مل يعرفه! •
 

إَنا يف  ميُّ عن احلق ِّ كمن ال يرى شيًئا واضًحا أمامه! فانظْر إىل مصيبتهِّ ما أكربها!  العَ  •
 عقله. 

 
×××     ×××     ××× 

 
ليتملَّ  • ويتفلسُف  يعانُد أحدهم  بدا ونصع، وقد  احلقُّ  إذا  احلق ِّ الباطُل زهوٌق  َص من 

 ويبقى على ابطله، وهو يعرُف أنه ابطل! 
 

سوا الصعداء، وإذا عال صوُت ، وتنفَّ  والصاحلنيإذا عال صوُت احلق ِّ شدَّ انتباَه العقالءِّ  •
 ، فرقصوا، وقالوا: هذا يوُمنا.واملفسدين شدَّ انتباَه اجملرمنيالباطلِّ 

 
الباطُل قد يطوُل إذا مل يكْن هناَك من ينكره، وتقاعَس الناُس عن تغيريِّ آاثره، ويكوُن   •

 إن الباطَل ال يكوُن إال ضررًا أو ظلًما. و عقوبًة هلم على ختليهم عن أمرِّ هللا، 
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 والواجبات احلقوق 

 
َك ألخيَك أن متنَعُه من حق ِّه، فإنه ظلم، وحساٌب يف  ال   • يبلغنَّ من حسدَِّك أو بغضِّ

 اليومِّ اآلخر.
 

اعلْم أيها املسلُم أنَك صاحُب رسالة، ما دمَت مؤمًنا برسالةِّ اإلسالم. وكما أن لَك   •
 حقوقًا فإن عليك واجبات، وإذا مل تؤد ِّها مل تكْن كامَل اإلسالم.

 
 احلكمة واحلكماء

 
داُد يف القولِّ من احلكمةِّ والصوابِّ يف الرأي، وهو نعمٌة من هللا، ال يؤاتُه كلُّ أحد.  الس  •

 وكلما اتَقى املرُء ربَُّه زادْت نسبُة صوابهِّ أكثر. 
 
•  .  احلكمُة نور، يقذفُه هللا يف قلبِّ من حيب 

 
السفهاء. ومن أطاَل احلكمُة يف اتباعِّ احلق ، واالستماعِّ إىل احلكماءِّ األصفياء، وجمانبةِّ   •

 اجللوَس إىل احلكماءِّ صاَر حكيًما. 
 
الكلمُة وإن كانت حكمة، إال أَنا قد ال تنفُذ إىل القلب؛ ألَنا مل خترْج من قلٍب فقيٍه  •

 مشفٍق خملص، وهذا سبٌب مهمٌّ يف أن تتنقََّل بني احلَِّكمِّ وال تلتفَت إال إىل القليلِّ منها. 
 

 احلالل واحلرام
 

 ُل هو احلالُل الذي ال كدَر فيه، نتاجُه ووصواًل إليه.السعُي اجلمي •



47 
 

 
 احبْث عم ا يناسُبَك ويوافُق مزاجَك على أال  تنسى دينك، فإنه هو احَلَكم. •
 

 جأُ منها. لقمُة حالٍل تسدُّ رمقك، خرٌي من ألفِّ حراٍم تتلذَُّذ هبا وتتشَّ  •
 

 احلياة واملوت 
 

أعطيتها صدقَك يف   • إذا  الصايف  تعطيَك رحيَقها  ، وعرفَت كيف  التعاملِّ معهااحلياُة 
 تستفيُد منها. 

 
قاموُس احلياةِّ فيه موادُّ كثرية، فخْذ منها ما ينفعك، لدنياَك وآخرتك، ودْع غريها، فإَنا   •

 تشغُلَك يف غريِّ ما منفعة. 
 

سنِّها وسيئها إال من فر َق بني احلاللِّ احلياُة تنبعُث منها روائُح كثرية، ال يفر ُق بني حَ  •
واحلرام. فاحلياُة ليست كلُّها ُجيلة، وال طاهرة، وال لذيذة، وال انفعة، وال يعرُفها إال 

 العارفون.
 

احلياُة َناٌر وليل، فانظْر جيًدا يف النهارِّ لرتى األشياَء على حقيقتها، وال متشِّ يف ظالمِّ   •
 تراها. الليلِّ حىت ال تصادفَك مفاجآٌت ال

 
يف احلياةِّ حكمة، إذا احتكمَت إىل احلق ِّ والعدل، ويف احلياةِّ طيٌش وسفه، إذا احتكمَت  •

 إىل اللهوِّ والباطل. 
 

 احلياُة صفحٌة بيضاء، ختطُّ فيها أبقالٍم تصنعها، وألواٍن ختتارها. •
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 احلياُة قصرية، ولكنها تطوُل ابلنكدِّ والَقْهر. •
 

مع   • الطيبني احلياُة ُجيلٌة  مع  نسأُلَك صحبًة  إان  اللهم  السيئني.  مع  الطيبني، ونكدٌة 
 املباركني، يف احلياةِّ الدنيا ويف اآلخرة.

 
الورَد   • فيها  وجتُد  منهما،  واخلبيَث  والنساءِّ  الرجالِّ  من  الطيَب  فيها  جتُد  غابة،  احلياُة 

.. وجتُد لكل ِّ هذا طالًبا!   والشوك، واحللَو واملر 
 

تناسُب من ال يناسُبها، فخْذ بعَضها إذن، خْذ ما يلزُمَك منها، وما يبل ِّغك،  احلياُة ال  •
 وال تقرْب من حرامها، وال تغرتَّ بلذيذها أو كثريها. 

 
من ظنَّ احلياَة هلًوا ولعًبا فقط، فليَـْلُه وليلعْب وال جيد ، ولينظْر يف حالهِّ كيف تصري. إمنا   •

 دٌّ ملن جدَّ وأحبَّ اجلد .هي لعٌب ملن أحبَّ اللعَب وفضَّله، وجِّ 
 

من أراَد حياًة سهلة، بال عمل، وال هدف، فلينم، أو ال يتحرك، ولينظْر هل يستطيُع  •
 العيَش هكذا وهو كامليت؟

 
تقْل  • تقْل كيف مل أصل، ولكن قل: كيف وصلت؟! وال  الصعبة، ال  يف هذه احلياةِّ 

 كيف مل أمن؟ ولكن قل: كيف منت؟!
 

تصُل فيها إىل بر ِّ األمانِّ وقد ال تصل، فاهتدِّ ابلدينِّ احلق، فإنه هو  احلياُة رحلة، قد   •
 الصراُط املستقيم، الذي أيخُذ بيدَِّك إىل حيُث الفوُز والفالح.

 
، بعيٍد عن البغضاء والشحناءِّ والرايءِّ   • احلياُة اجلميلُة تكوُن يف قلٍب ُجيٍل لطيٍف حمب 

 والغدر. والكذب، ال يعرُف اخلداَع واملكَر والتآمرَ 
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احلياُة سهلٌة على الصغار، صعبٌة على الكبار، والسبُب هو اجلهُل والعلم، والالمباالُة  •

 والشعوُر ابملسؤولية، وقلُة العقلِّ ووفرته.
 

احلياُة عند املؤمنِّ حتلو ابلطاعة، وبعملِّ اخلريِّ والرب ِّ مع الناس، والتعاملِّ معهم ابآلدابِّ  •
 احلسنة، فال جتدُه إال طيًبا، انفًعا. الطيبةِّ واألخالقِّ 

 
وتقواه. وهي    ةِّ هللا احلياُة نعمٌة ملن هداُه هللا، فكان على استقامة، واستغلَّ وقَتُه يف طاع •

 نقمٌة ملن أَب الطاعة، وانساَق حنو اهلوى، والسقوطِّ يف األوحال.
 

يف احلياةِّ الدنيا، أعلى ما يتمن اُه أهُل الدنيا: املنصُب والثروُة واللذَّة، وأمسى ما يتمن اُه   •
 أهُل اآلخرة: رضا هللا تعاىل، والتوفيق، والعافية. 

 
 ياة، ومل يكرهِّ املوت.من اشتاَق إىل اجلنةِّ مل يتشبَّْث ابحل •

 
فلتكْن خطواُتَك حمكمة،   • احلياة،  لَك يف هذه  قدَّرها هللا  مما  أكثَر  مسافًة  تقطَع  لن 

 فة، وغايُتَك منصوبًة أماَم عينيك، قبَل أن حتاَسب. وكلماُتَك موزونة، وأحكاُمَك منصِّ 
 

متلؤها مبا تشاء، ولسوف احلياُة متضي، إن قدَّمَت حسًنا أو سيًئا. إَنا صحيفُتَك اليت   •
 تتفاجأُ بكثرٍي من أقوالَِّك وأفعالَِّك فيها عند احلساب، وتتعجُب كيف ُحفظت!

 
الشكوى يف هذه احلياةِّ من أشياَء كثرية، ولكنَّ املؤمَن يلتفُت إىل نفسه، ويفكُر مبا بعد  •

 العفَو واملغفرة.  هللا  منها، ويطلُب منتوُب  يفاحلياةِّ الدنيا، فريى ذنوبَُه ماثلًة أماَم عينيه،  
 

 ك، ال وسيلٌة وال سبب.احذْر مما تشاء، فإنه سيأتيَك يوٌم ال ينَفُع فيه حذرُ  •
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املوُت خميف، ولكنكم ذائقوه، إال أنه حلظات، ويبقى اخلوُف احلقيقيُّ مما بعده، فماذا   •

 ؟ ، ومَب جتيبونأعددمت للحساب، وماذا تنتظرون
 

 والورع  اخلشية
 

سرُّ اخلشيةِّ عند العابدِّ هو عمُق إميانه، واستشعارُه عظمَة هللا تعاىل، وتصديُق ما شرَع  •
من عقوبة، عاجلها أو آجلها. وسرُّ سعادتهِّ بطاعةِّ رب ِّهِّ هو حملبَّتهِّ له، والسعي لطلبِّ 

 رضاه.  
 

أن  من خشَي هللا مل يكذْب يف بيعهِّ وشرائه، ومل يرائ بعلمهِّ وطاعته، وكان حذرًا من   •
 يقَع يف حراٍم أو شبهة، وبعيًدا عن الظلمةِّ وأعواَنم.

 
 الورُع من التقوى، ومن مل يكْن ورًعا فال يظنَّ نفَسُه تقيًّا.  •
 

تبعُدَك عن احلرام. ومن صفاتِّ الورِّع: اخلشية،   • تبعُدَك عن الطمع، كما  صفُة الورعِّ 
 والقناعة، والعفَّة، وحتر ي احلالل.

 
 اخلالف 
 

 اآلراء، كثَر اخلالف، وضعَف أهله، وكاَد أن يضيَع احلقُّ بينهم. إذا كثرتِّ  •
 

 َل إىل انقساٍم وبغٍض وضعف. إذا طاَل اخلالُف واستمر، حتوَّ  •
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، وجادَل من دخَل يف اخلالفِّ وترَك األصل، كمن دخَل البحَر مبجاديَف دون سفينة •
 ! يف أمهيتها

 
 اخلري والشر

 
ْل به، قبَل أن يُنسى، أو يَذهَب وقته. من أهلَِّم خريًا  •  فليعج ِّ
 

ه.  •  من كان ذا نيٍة صاحلة، وانتظَر خريًا، وأحبَّه، وعزَم عليه، وهَبُه هللا إاي 
 

 نصرهم بقولهِّ وفعله. من كان راغًبا يف اخلريِّ ومعاضدةِّ أهله، فلرُيهم فضيلَة عمله، وليَ  •
 

 حمبَّبة، انفعة.، اسلْك سبَل اخلري، حىت تقطَف مثارًا طيبة •
 

 ن ورَد منهاًل صافًيا، وأراَد خريًا. ُد ملالور  •
 

السعُي حنَو اخلريِّ جيلُب لَك االطمئنان، كما جيلُب لَك أصدقاَء وحمبني، ويُبعُد عنَك  •
 احلسَد واحلقَد وعداواتِّ الناس. 

 
إحسااًن، ويثوَب املسيُء إىل  قوُل احلق ِّ وبذُل اخلريِّ يكوُن لكل ِّ الناس، ليزداَد به احملسُن  •

 رشدهِّ فُيحسن.
 

×××     ×××     ××× 
 

مبا أنك ال تعلُم الغيب، وتتوجَُّس خيفًة من مفاجآتِّ املستقبل، فاعمْل خريًا لتلَقى  •
، حىت ال تلَقى شرًّا.  خريًا، وإايَك والشر 
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غلَّبَت جانَب  إذا جتاذبتَك خصلتان يف موقف، وقدَّمَت اإلحساَن بدَل اخلذالن، فقد   •

 اخلري، ودللَت على نفٍس طيبة، حتب ُِّذ السالَم واحملبة، والربَّ والوائم.
 

من كانت نيَّتُه ابجتاهِّ اخلريِّ تعاوَن مع أهلِّ اخلري، ومن رأيَتُه متعاواًن مع أهلِّ الشر ِّ فقد  •
 عرََّض نفَسه لالهتامات. 

 
النفُس األخرى.. فاحذرها، وجتنَّْب النفُس الطيبُة ال يتوقُع منها سوى عملِّ اخلري، أما  •

 طريَقها. 
 

•   ، للخريِّ أهله، وللشــر ِّ أهله، ولكنَّ املشــكلَة يف أن ترى بعَض أهلِّ اخلريِّ يف طريقِّ الشــر 
 والعكس! عند ذلك تتأكد، مث تعيُد النظَر يف عالقاتَِّك وحساابتِّك..

 
ليَت القوَم اجتمعوا على خري، حىت نثيَن عليهم، ونعضَدهم، ونتفاءَل حبسنِّ صنيعهم.   •

 والغدُر واالنتكاُس فقد رأينا منهم الكثري.   واخلزيُ أما الذلُّ 
 

نعم، قد يتغلَُّب الشرُّ على اخلري، والباطُل على احلق ، كما هو ظاهٌر بكثرٍة يف عصران،   •
 ، وأدواٍت دنيئة، وتسلط، وإكراه، وإرهاب.ولكن يكوُن هذا أبساليَب خبيثة 

 
 الدعاء والذكر 

 
 تعاىل: }َأالَ بِّذِّْكرِّ اّلل ِّ َتْطَمئِّنُّ اْلُقُلوُب{  اَل هللاق •

 والقرآُن أفضُل الذكر، وأعاله. فهو عالٌج للقلوب، ونوٌر هلا.  
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ليزكَي نفسك، ويُبعَد اإلكثاُر من ذكرِّ هللا تعاىل تربيٌة رابنية، فأكثْر من ذكرهِّ سبحانُه   •
وصف اها  زك اها  من  خرُي  فإنه  الفاسدة،  وخياالهتا  ووساوسها  النفسِّ  أمراَض  عنك 

 وسو اها.
 

 األُنُس بذكرِّ هللا دليٌل على القلبِّ العامرِّ ابإلميان.  •
 

من أحبَّ أن يذكَرُه هللا ابمسهِّ عند مالئكتهِّ فليذكره، وليكثْر من ذكره، ومن غفَل عنه   •
 يذكره. فكْن ذا حظٍ  من ذكرِّ هللا لك.مل 

 
، وهل ِّْل وامحد. •  إذا أحببَت أن تزرَع كلما مشيت، وعند كل ِّ خطوة، فسب ِّْح وكرب ِّ
 

َأصباحِّ  • القوةِّ منه، والدعاءِّ حبفظه، خرٌي من  صباٌح بذكرِّ هللا، والتوكلِّ عليه، وطلبِّ 
 الدنيا كل ِّها بدونِّ ذكره.

 
عدَم ذكرِّ هللا، فهو أييت معه بدونِّ تكلٍف وال تعب، كالبسملةِّ  ممارستَك العمَل ال يعين   •

املسلمُ  معها  يراتُح  بل  واحلوقلة،  والتكبريِّ  والتهليلِّ  ويتفاعلواحلمدلةِّ  ويتكيَُّف     ،
 ويستبشر.

 
ال تنَس ذكَر هللا، واذكرُه أبحب ِّ الكالمِّ إليه: سبحان هللا، واحلمُد هلل، وال إله إال هللا،   •

 أكرب. وهللا 
 

تشهَّْد بني مدٍة وأخرى، جد ِّْد إميانَك بـ )ال إله إال هللا(، فإن مشاغَل الدنيا الكثريَة   •
 لكان كحجٍر ملقى.  له صالتُه ذكرُه و واملتشع ِّبَة تُنسي املرَء ذكَر رب ِّه، ولوال 
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 أن يذكرَ   املهم ِّ من  ف   .من مل يذكرِّ هللا فهو كامليت، وإن كان كثرَي الكالمِّ يف غريِّ ذكرِّ هللا •
 عليه.  يثينَ ه، و كرب ِّ يحه، و سب ِّ أن ي، أبمسائهِّ احلسىن، وصفاتهِّ العال، و ربَّه املسلمُ 

 
×××     ×××     ××× 

 
، قبِّ تذلَّْل إىل هللا مبا شئَت من كلمات، عسى أن يُ  • َل عليك ويغفَر لك، وقل: اي رب 

 وارمحين.إن رمحتَك وسعْت كلَّ شيء، وأان شيٌء من األشياء، فاغفْر يل، 
 

العصر،  • هذا  فنتِّ  من  قلوٌب كثريٌة  زاغْت  فقد  قلوبَنا،  يغمُر  إميااًن  نسأُلَك  إان  اللهم 
 .احلق   همُ وتركوا دينَ  ونونسأُلَك الثباَت على احلق، فقد ضلَّ كثري 

 
واثبًتا  اللهمَّ إين أسأُلَك ديًنا قوميًا أحتلَّى فيه إبمياٍن كامل، وأكوُن على خرٍي واستقامة،   •

عليها، وآمرًا ابهلدى، وانهًيا عن كل ِّ شرٍ  ومنكر، وصاحًبا لكل ِّ مؤمن، وحراًب على كل ِّ 
   .غادر

 
اللهم حياًة ابإلسالم، وقلًبا ابإلميان، وُخلًقا ابإلحسان، وعمرًا ابلطاعة، وخامتًة على  •

 الرضا، وعافيًة يف الدنيا، وجنًة يف اآلخرة. 
 

ثبااتً  • أسأُلَك  إين  للعلم، اللهمَّ  ومتابعًة  للزلل،  وجمانبًة  للصدق،  ومالزمًة  احلق،  على   
 .، وجنًَّة برمحتك وصحبًة مع من اتَّقى، ووفاًء ملن أحسن

 
اللهم إين أسأُلَك حياًة كرميًة يف دنياي، أو مواًت بكرامة، وأعوُذ بَك من حياةِّ الذل ِّ  •

 والعلمنة. واملهانةِّ اليت نعيشها يف بالدِّ العروبةِّ 
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اللهم زينَّا ابلعلم، وُج ِّلنا ابحلِّلم، واجعلنا شامًة بني الناس، وال حترمنا فضلَك العظيَم   •
 يوَم الدين. ورمحتَك الواسعَة 

 
وأًخا   • يقو يين على طاعتك،  وزاًدا حالاًل  إليك،  يقر ِّبين  انفًعا  علًما  أسأُلَك  إين  اللهم 

 ُيونين.صاحلًا يكوُن عواًن يل يف شدٍَّة وال 
 

اللهمَّ أعن ا على ذكرك، ووفقنا للصالةِّ يف بيوتك، وابرْك يف لقائنا إبخوٍة يف دينك،  •
 وتقبْل منا.. وال حترمنا فضلَك ورمحتك. 

 
اللهم احفْظ أوالدان، واعصمهم بدينِّ اإلسالم، وبكلماتَِّك العظيمة، وال َتكِّلهم إىل  •

 وجنوًدا لإلسالم. فاسٍق أو ظامل، واجعلهم قرََّة عني، 
 

اللهم إين صادٌق يف شكري لك، وإن مل أبُلْغ كماله، فال تؤاخذين على تقصريي، وتقبلُه  •
 مين على ما يب. 

 
اللهم إان نستغفُرَك ونتوُب إليَك من ذنوبنا، فتقبَّْل توبتنا، واغفْر لنا، وارمحنا، واهدان،   •

 ضاه، اي ذا اجلاللِّ واإلكرام.وثب ِّتنا، وأهلمنا أن نقوَل صاحلًا، ونعمَل صاحلًا تر 
 

أمسينا وأمسى امللُك هلل. اللهم تقبْل منا ما وفقتنا إليه من طاعة، واغفْر لنا ما قصَّران  •
 فيه أو أذنبنا، إنك أنت الغفوُر الرحيم.  

 
 اللهم سالًما نرجو يوَم نلقاك، وأمًنا، يوَم الفزعِّ األكرب. •
 

 والدعاة  الدعوة
 يف ظالم، والنوُر عندك، فأسرْجُه يف قلبه.  الكافرَ إن أيها املسلُم التقي ،  •
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السراُج يوَقُد ليدفَع الظُّلمَة حىت تبصَر العني، وادفْع أنت بنورِّ إميانَِّك ظُلَم الظاملني،  •

 فإَنم ال حيبون لنورِّ احلق ِّ أن يُنري. 
 

ودين، مث انفْع هبما اآلخرين، فإن نفسَك  انتفْع أنت وأوالدَك مبا وهبَك هللا من علٍم   •
 وأهلَك أَوىل. 

 
 أخالُقَك أيها الداعي قبَل كالمك، وأدُبَك قبَل علمك، ومهنُتَك قبَل هوايتك. •

 
إذا مل تعرْف طبائَع الناسِّ وبيئاهتم مل تنجْح يف مهنتَِّك الدعويةِّ بينهم، إال قلياًل. مع   •

 كيم. التخطيطِّ والتدبريِّ السليم، واألسلوبِّ احل
 

الناسِّ   احلديثُ  • قدرِّ   مع  يناسبهم، وضربُ   على  ومبا  يؤثرُ   األمثالِّ   عقوهلم،  فيهم   هلم 
 ابلتأكيد. 

 
الختيارِّ   • وانجحة؛  مفيدٍة  خياراٍت  يعطيَك  الدعوةِّ  وأساليبِّ  وسائلِّ  على  اطالُعَك 

 املناسبِّ منها يف اجملتمعِّ الذي تدعو فيه، ونوعيةِّ املدعوي ِّن وخصائَصهم.
 

والشفقةِّ أجنُح   • ابحلب ِّ  ومقرواًن  ابلدليل،  ومسنًدا  رفًقا،  أكثَر  ما كان  أساليبَِّك 
 واإلخالص، مع صدٍق يف األداء، وعزميٍة يف اإلجناز.

 
 الدنيا واآلخرة 

 
 عندما تطمئنُّ إىل الدنيا، َتغدُر بك. •
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إمنا هي تصرفاُتَك ومواقفَك اليت جتلُب لَك ذلك،  الدنيا ال تضحُك وال تبكي، •
 هللا عليك. إىل ما قدَّرهُ  إضافةً 

 
 ، فليكْن حظَُّك منها تقوى هللا. يءس مل لحسنِّ و مالدنيا لل  •

 
الدنيا حمطتانِّ أساسيتان: حمطٌة حلياتك، وأخرى ملماتك. وما بينهما معركٌة أنت  • يف 

 قائُدها. فاعرْف كيف تقوُد نفسك، وأين أتخُذها. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 الدنيا، أتخرَت عن اآلخرة.كلما دنوَت من  •
 

السعُي إىل اآلخرةِّ يكوُن ابلقولِّ والعمل، فتقوُل احلقَّ، وتعمُل به. ال يستغين أحدمها   •
 عن اآلخر.

 
كنوُز الدنيا ألهلِّ الدنيا، وكنوُز اآلخرةِّ ألهلِّ اآلخرة، فالزْم ذكَر هللا وطاعَتُه لتفوَز هبما،   •

 مينُعَك هذا من حالٍل تكسبه، وزينٍة تتزيَـُّنها. فإَنما كنُزَك أيها املؤمن، وال 
 

ها  تزوَّْد لآلخرةِّ أكثر، فإَنا أطوُل من الدنيا ابلتأكيد. وإذا كانت الدنيا قصرية، فال تعطِّ  •
 كلَّ اهتمامك.

 
رِّ كما يستعدُّ لالختباراتِّ العلميةِّ يف احلياةِّ الدنيا،   • من استعدَّ للحسابِّ يف اليومِّ اآلخِّ

رُه خبرٍي عميم.  فبش ِّ
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احَذروا، واعملوا لآلخرة، فإَنا  اتَّعظوا، و أيها الناس، الدنيا متاٌع إىل حني، وحساب، ف •
 خرٌي وأبقى.

 
بعملهِّ   • أراَد  أما من  ابلدنيا،  اآلخرَة خفََّف عالقَتُه  أراَد  آخرة، من ابب    الوظيفي ِّ من 

 اآلخرةِّ إن شاء هللا، إذا أخلَص فيه، ووافَق شريعَة رب ِّه. {، فهو من َوحَمَْياَي َومَمَايتِّ ّللَِِّّّ }

 
معلًقا   • وقلًبا  اإلميان،  على  رحياًل  اللهمَّ  وأنت.  أان  الدنيا،  أيتها  الرحيلِّ  من  بدَّ  ال 

 ابملساجد. 
 

 الروح
 

طيًبا  الروُح حتتاُج إىل التعبدِّ كما حيتاُج اجلسُد إىل الطعام. ويهنأُ املرُء ابلطعامِّ إذا كان   •
 .  ومصحواًب بعافية، والتعبُد ينفُع العبَد إذا كان خبشوٍع وإخالٍص وحب 

 
 الرايء والنفاق 

 
الكذابون واملنافقون، وجلؤوا إىل اخلداعِّ والتخفي وبث ِّ  • ارتفَع صوُت احلق ِّ خنَس  إذا 

 الشائعات.
 

َك أيها العاقل، وكْن حريًصا على أن ينبعَث   • الط ِّيُب من أعماقِّ نفسك، كْن منتبًها لنفسِّ
 ال من ظواهرِّ ثيابَِّك وحَدها.

 
أيها املرائي، هتتمُّ بنظافةِّ جسمك، وُجالِّ ثيابك، وبسمٍة من ثغرك، فإذا غابتِّ العيوُن  •

 عنك كشفَت عن ثياٍب سوداء، وأنياٍب محراء، ونفٍس جرداء؟
 



59 
 

رأيَتُه طليَق   • أفعاٌل  العربُة مبا تراُه ال مبا تسمعه، فمن  العبارة، ومن ورائهِّ  اللسانِّ حلَو 
 شائنة، فاضرْب بكالمهِّ عرَض احلائط. 

 
، يرتكبها  اللوُن األمحُر رمٌز غرُي مرغوب، ولكنَّ الدماَء ُتسَفُك بكثرٍة يف عاملِّ اإلنسان •

 !  من ينادي ابلسالم، ويعل ُِّم األخالق، وحيافُظ على التوازن، ويطالُب ابلتعايش
 

 الرايضة
 

استويَت على صهوةِّ احلصانِّ فال تظنَّ أنَك الفارُس الوحيد. ستظهُر فروسيُتَك إذا إذا   •
  املفاجئ! هِّ وقوف عندحترَك احلصاُن وتفنََّن يف الركضِّ والقفز، و 

 
من نزَل احللبَة وهو يظنُّ أنه سُيهَزم، فقد ُهزم. املعنوايُت ضرورية. وتكوُن ابلشجاعة،   •

 ناسبةِّ والبيئة.. ز، حبسبِّ املوافوالتشجيع، واحلوالصرب، والثبات، 
 

من غادَر احلَلبَة قبَل أن يصارَع خصَمُه متذر ًِّعا أبسباٍب واهية، فقد أعلَن عن جبنهِّ أو   •
 إىل احلَلبةِّ لكان أليَق به.  هزميته، ولو مل ينزلْ 

 
 يقولون إن اجلنوَن فنون، وكأَنم ال يعلمون أن من الفنونِّ جنواًن!  •
 

 الزهد 
 

 إذا زهدَت يف احلياةِّ فلن تبيَع نفسَك لتشرتَي هبا حلًما، فاعرْف قيمَة الزهدِّ والزه اد. •
 

الزهُد ال يعين غمَط حق َِّك يف احلياة، ولكنُه البعُد عن الكمالياتِّ والتقليُل من بعضِّ  •
 املباحات، لالشتغالِّ ابملهمات، واإلقبالِّ على املندوابت، ومالزمةِّ الطاعات. 
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بطنَ  • يَدخُل  نوُع طعاٍم وال كمُّه، بل ما  يهمُه  ليتفرَغ الزاهُد ال  ُه ويكفُّ عنه جوعته، 

 أخرى تعلََّق هبا قلبُه وأطبقْت على نفسه، ال يرى غريَها جديرًة ابالهتمام. ألموٍر 
 

الزهُد يف الدنيا يعطيَك فرصًة أكرب، ودفعًة أقوى للعبادةِّ والطاعة؛ ألنك تتنازُل عن  •
اتَِّك وكمالياتَِّك وهواايتَِّك الشخصيةِّ لصاحلِّ دينك، ومستقبلَِّك اأُلخروي.   بعضِّ ملذ 

 
 السعادة
 

صفاٌء يف العقيدة، وصفاءٌ يف القلب، وصفاٌء يف العالقات، يعين السعادَة واهلناَء يف   •
 الدنيا، بعد توفيقِّ هللا وتيسريه. 

 
 السعيُد من كان مع هللا، ومل يتَّبْع هواه، ومل ُيْن أخاه، ومل يكد ِّرِّ املياه.  •

 
اعلْم اي بين، أن السعادَة هي راحُة النفسِّ قبَل عافيةِّ البدن، فما مل تكْن مطمئنًّا نفسيًّا  •

 أموُرَك متوافقة.صحُتَك جيدة، و مل َتسعد، ولو كانت 
 

 العيُش اهلينُء يف الصفاءِّ واإلخالص، ويف الرباءةِّ والوفاء، ويف احملبةِّ واإليثار. •
 

للق • الصافيُة  الذكيُة وبِّ  ل السماُء  والرائحُة  النديَّة،  لألايدي  اخلضراُء  واألرُض  النقيَّة، 
 للنفوسِّ الرضيَّة. 

 
من صنوفِّ السعادةِّ أن ترى َمن حولَك حيرتمونَك ألنك مهذَُّب القول، صحيُح العمل،   •

 مؤدَّب، متعاون، حتبُّ األخالق، وعمَل اخلريِّ والرب ِّ للناس. 
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 ر.  تَبطَ ْر وال ابتهْج، ولكْن ال َتفخَ  •
 

 كلما تعقدتِّ احلياُة اخنفضْت درجُة السعادة.  •
 

لًما،   • من مل يعق ِّدِّ األمور، فلم يتكلَّف، ومل يتعمَّْد إاثرَة اخلالفات، وتغافَل عن أموٍر حِّ
 وأعرَض عن سفاسفها، عاَش حياًة سهلة. 

 
تتصنَّع • تتكلَّف، وال  طبيعتك، ال  احلديقةِّ و أكثر،    دَ عَ َتس ل  ؛ كْن على  تراتُح يف  إنك 

 ٍة غريِّ متصن ِّعة.يطبيعبيئٍة والنزهةِّ ألنك يف 
 

 السعي واحلركة
 

ال يرتقي َمن ال ميشي، أما من يبقى ساكًنا فكاملاءِّ اآلسن، هذا ال يصلُح للشرب،  •
 وذاك ال يصلُح للحياة!

 
 من تراخى، كسل، فمرض، فإذا مل يقْم ُتود َِّع منه. احلياُة حركة، ومن مل يتحرْك فكامليت.  •

 
ابذْل ما  • ال تعلْق آمالَك بشيٍء دوَن سعي، فإنه تواكٌل ودليٌل على الكسل، ولكنِّ 

 تستطيُع من قوٍة وحصافةِّ رأي ومشورة، وانتظْر وأم ِّْل خريًا.

 
 العاملةِّ من حتصيلهِّ بدونِّ تعب. والراحُة ألذُّ إذا نيُل األمرِّ بتعٍب أشهى على النفسِّ  •

 كانت بعد إعياٍء ونَصب. وحىت األكُل بعَد جهٍد مستطاٌب ومستساٌغ أكثر!
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 السنة النبوية
 

فضائُل األعمالِّ كثريٌة أيها املسلم، وعليك بسنةِّ الرسولِّ عليه الصالُة والسالُم حىت  •
،  والزهدِّ يف الدنيا، والدعوةِّ إىل هللاتعرفها وتعرَف كيف تطبقها، مثُل فضائلِّ العبادات،  

  الناس... حوائجِّ  ضاءِّ وق
 

 بني أهلهِّ وجريته، فقد من حتر ى السنََّة يف مستهِّ ومعاملته، وأتدَب هبا يف سلوكهِّ وسريتهِّ  •
 حاَز فضائَل جليلة، وحصََّل أجورًا عظيمة. 

 
 السياسة

 
إذا ساَد اجلاهُل وقوَي أفسَد وخرَّب، وهو يظنُّ أنه ُيصلح؛ ألن نفَسُه فاسدة، ال يعرُف   •

 ! اإلصالح وسبيلَ  ،نوَر العلم
 

 . ، واللفَّ والدوران َمن حيسُن التلون :يف عصران البارزِّ السياسي ِّ  صفةِّ خمتصُر  •
 

 لساُن حكوماتنا يقوُل لنا: أعطوان الكثري، ولن نعطَيكم إال القليل!  •
 

 الشباب
 

 وقبحُه يف طيشه، وُفحشِّ كالمه. .زينُة الشاب ِّ يف أدبه، وُحسنِّ جوابه •
 

وانقلَب اندفاعُه إىل الشباُب اندفاٌع وقوة، وإذا مل ُيضَبْط حبكمةِّ الشيوخِّ تفرقْت ُقواه،   •
 فوضى.
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 الشخصية 
 

أقواُلَك وأفعاُلَك كما ُتسَمُع منك، وسريُتَك وتعامُلَك كما يقوُل عنَك أهُلَك وأصدقاؤَك   •
 وجريانك، فهم ألصُق الناسِّ بك، وأكثرهم معرفًة بشؤونك.

 
القلَم  توازُن الشخصيةِّ املسلمةِّ تكوُن بني السيفِّ والقلم، وال توازَن بدوَنما، ومن أَب   •

.  فقد جهل، ومن أَب السيَف فقد ذل 
 

 رضاَك ابحلق ِّ منهًجا وسلوًكا، دليٌل على قوةِّ شخصيتك، وشجاعتك، وثباتك. •
 

ويعتزَّ على األرضِّ اليت هو عليها،  شخصيُة املسلمِّ متفوقة، إذا استطاَع أن يثبَت وجوَدُه   •
 وغريُه على ابطل. ؛ ألنه على حق،  بني الفئاتِّ اليت يعيُش بينها بدينهِّ 

 
إذا كنَت تناقُض نفسك، فإن السبَب يعوُد إىل تذبذبِّ شخصيتك، وهزميةِّ نفسك،  •

َك و وتبلبلِّ أفكارك، وعدمِّ ثباتك، وقلةِّ تعمقك، ورمبا   خفَّةِّ عقلك! طيشِّ
 

هناك من ال يهتمُّ بصحته، وال مبظهرهِّ اخلارجي، وإذا ذهب إىل الناسِّ مل يزْد على ذلك،  •
 ونقص. ابِّ االجتماع، واآلخرون ينظرون إليه نظرَة نقدٍ فليس هو من آد

 
 جسٌد بال روٍح إسالميٍة ال ينفع. •
 

 الشكر
 

 ال تنكْر ُجياًل، وإن كان قلياًل.  •
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من كـاـفأَك على خرٍي ـقدَّمتـَُه ـله فقـد جـاَزى وَوَ ، ومن مل يفعـْل لقـلةِّ ـيٍد فال أبس، على  •
 ها له.أن يشكَر صاحبه، وال ينسَ 

 
 واملرض  الصحة

 
  أو حشَّش! هناك من يستمتُع ابهلواءِّ الفاسد.. فال ينبسُط إال إذا دخَّنَ  •
 

صححَت  • وزُنَك  اعتدَل  وإذا  وتكسل،  تتعُب  متاع،  مح اُل  فكأنَك  وزُنَك  زاَد  إذا 
 ونشطت. 

 
وليس  • فهذا مكاَنم،  األصحاء،  تسأُل عن  مما  أكثَر  املرضى  اسأْل عن  املشفى،  يف 

َك العافية، وهلم الشفاء.مكانك، إال أن   تكوَن لَك حاجٌة معهم. واسألِّ هللا لنفسِّ
 

 ةالصدق
 

من كسَب طيًبا فلينفْق من ذلك الطي ب، وال يعمْد إىل القليلِّ احلقريِّ ليتصدََّق به، فإن   •
 الكرمَي األصيَل يريُد أن ُيسعَِّد الناس، وال ُيَشى الفقر. 

 
ال تقولوا إن فالاًن مل يرْد وجَه هللا بصدقته، فإنَّ نفَع عبادِّ هللا مما أمَر هللا به، وُتوَكُل  •

 سريرتُه إىل رب ِّه.  
 

 الطاعة
 

فقد  • الرمحن،  طاعُة  ودأبَك  اإلخالص،  ونيتَك  اخلري،  ورائدَك  احلق،  هدفَك  إذا كان 
 انتصرَت على الشيطان.
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مبا   • وائتمرَت  أحببَت هللا،  وطاعُة  إذا  نيًّا.  راب  أصبحَت  فقد  وانتهيَت عم ا َنى،  أمر، 

 رسولهِّ من طاعته. 
 

 من أحبَّ ديَنُه أطاَع ربَّه. •
 

ًكا هبا يف كل ِّ وقت.   هِّ حبَُّك هلل وعبادت •  يذل ُِّل كلَّ صعوبٍة لطاعتهِّ سبحانه، وجيعُلَك متمس ِّ
 

 اعمْل مبا حيبُّ هللا أن يعمَلُه عبادُه الصاحلون، حىت حيبََّك هللا.  •
 

 حصُن املسلمِّ إمياٌن ابهلل، وتوكٌل عليه، وذكٌر له، وأخٌذ ابألسباب، وتصرٌف حبكمة. •
 

إيثارِّهِّ اآلخرَة على الدنيا ومتعِّها ولذَّاهتا، ويف الصربِّ على  فالُح املرءِّ يف طاعةِّ رب ِّه، ويف   •
 ذلك، والثباتِّ عليه. 

 
فالُح أمرَِّك بطاعةِّ رب َِّك جلَّ جالله، وابتباعِّ سنَّةِّ نبي َِّك حممٍد صلَّى هللا عليه وسلَّم،  •

 وابلبعدِّ عن املنكراتِّ والشبهات، ومبواالةِّ املؤمنني ومعاداةِّ الكافرين.
 

احلياُة أُجُل وأقوُم عندما يكوُن هناك شكٌر ملن أنعَم عليَك بنعمهِّ اجلزيلة، مع طاعته؛   •
 يُعَبد، وحَدُه ال شريَك له.  أهٌل ألن ربٌّ صاحُب الفضلِّ عليك، و ألنه 

 
 الطبيعة  

 
 إذا أردَت أن ترى الطبيعَة كما هي، فاستيقْظ ابكرًا..  •
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 الغروُب خميف.. وإن كان ُجياًل!  •
 

أتذُن   • الشمَس  ولكنَّ  شاهقة..  وجباٌل  غائمة،  ومساءٌ  ُجيلة،  ووروٌد  ظليلة،  أشجاٌر 
 ابملغيب! 

 
ب، ومثٌر يؤكل، وظلٌّ مَيتد ، وكالٌم يُهَمس، وراحٌة للنفس.  •  الشجُر حياٌة تنمو، وُجاٌل يُعجِّ
 

وتتأصُل   • احلياة...  يف  األمُل  وميتدُّ  النفوس..  تزهُر  الشجر..  يزهُر  يف عندما  النظرُة 
 اجلمال.. وترتفع العيوُن إىل السماء.. 

 
أُجَل  • وقاَل  رقيقة،  هبمساٍت  القلوَب  والمَس  بريئة..  بعيوٍن  نظَر  تكلم...  إذا  الورُد 

 الكلمات!
 

الورُد ليس برائحتهِّ وحدها، بل جبمالهِّ أيًضا، وخاصًة إذا كاَن أبيض، وأمحر.. وما حوله   •
 أخضر..

 
للمش  • مهداًئ  الورُد  منعًشا سيبقى  للقلب،  مبهًجا  للنظر،  مرحًيا  للسالم،  رسواًل  اعر، 

 للنفس. 
 

 طرٌي يطري.. َخلٌق عجيب.. وشكٌل ُجيل.. حولُه زهٌر فائح.. وهواٌء نقي .. ورزٌق وفري.  •
 

 الطمأنينة 
 

 السكينُة يف بيتِّ هللا، ومع كتابِّ هللا، واألجُر قائم.  •
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لقلبك، فاذكرِّ هللا، وداوْم على ذكره، فإنه دواءٌ القلوبِّ  إذا كنَت تريُد اطمئنااًن مستمرًّا   •
 املؤمنة، وسرُّ سعادهتا! 

 
 إذا كان ذكُر هللا ميألُ قلبك، وآايتُه متألُ عقلك، فأنت ذو نفٍس طيبٍة راضية.  •

 
عندما تكوُن مؤمًنا تكوُن دافَئ القلبِّ مطمئنًّا، ممتلًئا ابلنور، ويكوُن أُنُسَك بنفسك،  •

 ذي معك، وابإلميانِّ الذي حتمله، فال متل ، وال تقلق. وابلنورِّ ال
 

تشكره،   • إىل هللا،  بضعفها  وتلتجُئ  الفطرة،  النفُس على  تبقى  عندما  الصدُر  ينشرُح 
 وَتذكره، فيمتلُئ القلُب نورًا، ويشرُق على النفس، ويغمرها أبنواره! 

 
 بذكرِّ هللا، ودعائه، ووعده، وال جتزعوا. هللا أعزُّ وأجلُّ وأكرُب مما خناُف وحَنَذر، فاطمئنوا   •
 

 الظاهر والباطن 
 

 إذا مل تصْل إىل القلوب، فانظْر إىل األفعال، وانظْر إىل ما يقال. •
 

ليس كلُّ ما تراُه على حقيقته، فقد ترى هرًّا منفوًشا حياكي صولَة أسد، وما هو أبسٍد  •
 وال ثعلب. فال تكْن ظاهريَّ املذهبِّ يف كل ِّ شيء!

 
 الظلم والظاملون 

 
 شرُف املروءةِّ مَينُع من الظلم، فمن ظَلَم فال مروءَة له.  •
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من تعدَّى على حق ِّ أخيهِّ فقد ظلَمُه كما ظلَم نفسه، وال تستوي حالُه حىت يردَّ مظلمَة  •
 . إليه أخيهِّ 

 
 اهلوى والتسرُع وسوُء الظن ِّ واجلهُل آفُة احلكم، وهي من الظلم.  •
 

ُتظَلم، كْن عاداًل يف مسريةِّ حياتك، مع أهلَِّك وَمن حولك، فإنَّ يف ال َتظلْم حىت ال   •
َك وللناس. أما الظلُم فظلماٌت وفواجع.  العدلِّ راحًة لنفسِّ

 
ا مثله،  •

ً
العادُل يف سريتهِّ حيبُه كلُّ الطيبني، والظاملُ ال حيبُه أحد، إال من كان جمرًما وظامل

 الناس.فيتعاونون على ما فيه إمث، وعدواٌن على 
 

• .  ال تستسلْم لظامٍل حىت ال ُتَذل 
 

 من دان من ظامٍل ورضَخ له، فقد رضَي ابلذل ِّ واهلوان.  •
 

ال يسكُت عن الظلمِّ إال عاجز، أو مؤثٌِّر السالمة، أما احلرُّ فال يسكت، إال ملصلحٍة  •
 أكرب.

 
تذكَّروا قوَل هللا تعاىل:  من جتاوَز حدَُّه ومل يوَقف، طغى وبغى، وجتاوَز حدوًدا أخرى.   •

ُرونَ   َوالَّذِّيَن إَِّذا َأَصاهَبُُم اْلبَـْغيُ } [. والبغي: هو الظلُم  39{ ]سورة الشورى:  ُهْم يـَنـَْتصِّ
 والعدوان.

 
 إسكاُت مظلوٍم قهرًا كإطفاءِّ ُجٍر ظاهرًا، ولسوَف ينبعُث مرًة أخرى. •
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 العاطفة واملزاج 
 

وُحكمك،   • واستنتاجك،  يف نظرتك،  تكْن  فال  والغضب،  الرضا  حاليَت  بني  ُيتلُف 
َك وعواطفك.   حياتَِّك العمليةِّ أسرَي مزاجِّ

 
من مل يتحكْم يف عاطفتهِّ ومزاجهِّ تعثَـَّر واصطدَم بعقبات، وندَم على تصرفاٍت كثريٍة له،   •

 فعاطفٌة بدونِّ مكابَح َتفلت، ومزاٌج بدونِّ حكمٍة ال حُيَمد. 
 

ناَن يف القلب، فتوهَّج، وأحاَل اجلسَم إىل هليٍب من  سبحاَن الذي وضَع العطَف واحل •
املشاعر، كما تود ُِّع األمُّ أوالدها، ويود ُِّع األُخ أخاه، وهو ال يعرُف هل يلقاُه من بعُد 

 أم ال؟ 
 

 اتالعباد
 

قلُب املؤمنِّ عندما يكوُن معلًقا ابملساجد.. يكوُن مثَل ُجاهلا وطهارهتا، وحينُّ إليها   •
 حنيًنا، وينتظُر األذاَن بعد األذان!

 
إذا وجدَت تدافًعا عند دخولِّ املساجدِّ كالتدافعِّ عند اخلروجِّ منها، فاعلْم أن املسلمني  •

 خبري.
 

وتدبَّره، ودعاُه  • وقرأَ كتابَُه  له،  وأخبَت  وذكَرُه  وقام، وصلَّى هلل وركع،  ملن صاَم  هنيًئا 
 وشكَر له. 
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الصالةِّ يف وقتِّها، فإنَّ مشاغَل احلياةِّ قد تصرُفَك عنها حىت  ليكْن من عادتَِّك أداُء   •
 تقر ِّبَك من وقتِّ صالٍة اتلية. وليس هذا من صفاتِّ املؤمنني احملافظني على فرائضِّ 

   .هللا
 

 قد ال ُيشُع يف صالتهِّ من أخَذ معُه مهوَمُه من مكتبهِّ أو منزلهِّ إىل املسجد. •
 

  فيها! صارتِّ املشقَُّة يف الصالةِّ أن ختشعَ  •
 

إذا فهمَت ما تقولُه يف صالتَِّك، وخاصًة يف الفاحتة، خشعَت أكثر، وازداَد إميانك.  •
 وملسَت الفرَق بني صالٍة حاضرة، وأخرى شاردة. 

 
 من أراَد خشوًعا يف الصالةِّ فليجعلها شغله، وال يسرع فيها لريجَع إىل شغله.  •
 

صلَّى، فمن ثقلْت عليه الصالُة فليعلْم أنه  رسولنا صلى هللا عليه وسلَم كان يراتُح إذا   •
 {.َوإَِّذا قَاُموا إِّىَل الصَّاَلةِّ قَاُموا ُكَساىَل  من صفاتِّ املنافقني. }

 
رمضان شهٌر عظيٌم عند املسلمني، كرمٌي عند هللا، ففيه ُيكَرُم الصائُم ويضاَعُف له ثواُب  •

 . رب ِّهعند األعمال، ويو َّ أجَرُه بغريِّ حساب، وتُرَفُع درجاتُه 
 

ويزيُد من عملِّ  • أكثر،  نفسُه  فتصفو  املسلم،  اخلريِّ عند  نزعُة  تزداُد  يف شهرِّ رمضاَن 
 اخلرياتِّ واملرب ات، وتنكمُش نفسُه عن عملِّ الفواحشِّ والشرور.

 
 ذكُر هللا يف الصومِّ أكثُر أجرًا، وقراءُة القرآنِّ أعظُم الذكر، وأجلُّ ثوااًب.  •
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ألنه استطاَع أن يصرَب على طاعةِّ ربه، وقد شرَب بعد ظمأ،    الصائُم يفرُح يف فطرهِّ  •
 وأكَل بعد جوع، وينتظُر به ثوااًب جزياًل على طاعتهِّ يوَم القيامة.

 
 العبودية 

 
بعبودية، منتظرًا  • ، معرتفًا  إليه، داعًيا بذل  كنُزَك يفىن، وكنوُز هللا ال تفىن، فكْن فقريًا 

 فضله. 
 

، وإرضائهِّ سبحانهمطالَ ال تنَس أنَك عبٌد هلل،   •  ، بطاعته، وخشيته. ٌب بتنفيذِّ أوامرِّ الرب 
 

َة العبوديةِّ  • ودافعَت عن دينه، وأخلصـــَت  ،إال إذا تلذذَت بطاعتهِّ وعبادتههللِّ ال جتُد لذَّ
 .يهإل يف الدعوةِّ 

 
 العدور 

 
بَك كما  إذا َنَض العدوُّ ومل تنهْض أنت، واكتفيَت ابلتزلفِّ له واإلطراءِّ عليه، لعَب   •

 يشاء، وكنَت يف حكمِّ املريضِّ أو امليت. 
 

 ال يثُق أبفعى إال أمحق، واألعداُء أفاع، مسومهم جاهزة، وإن كانت خمبَّأة.  •
 

اعلْم أيها املسلُم أن عدوََّك ال حيبك، سواءٌ كنَت ملتزًما بدينَِّك أم مل تكْن ملتزًما به،   •
 وتعمَل له. حىت تتبعُه عقيدًة وعماًل، فتكوَن منه، 

 
، وإذا أعجبَك كالٌم له فاعلْم أنه نظٌر بعيٌد لإليقاعِّ بك.  • ال تنتظْر نصيحًة من عدو 

 واملؤمُن فطن، يدرُك هذا وغريه.
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 إذا فرَش لَك األعداُء دراًب ابلورد، فال تسلكه، فإن حتتُه شوًكا.  •
 

نزوَة الظلمِّ  ال تظهْر ضعفَك أماَم عدوَك ولو مل تكْن هناك حرب، فإن ضعفَك يثرُي   •
َك ومالك.  فيه، ويشه ِّيهِّ للفتكِّ أبرضِّ

 
إىل ضرهبما،   • الطريَق  وسهََّل  أضعَفهما،  فقد  أخوين،  بني  الوقيعةِّ  العدوُّ يف  جنَح  إذا 

 والتخلصِّ منهما.
 

 واملخالطة العزلة
لن تسكَن قلًبا ما دمَت يف برٍج عال، أو حظريٍة ضيقة، كْن إنسااًن بني األانسي ، تشعُر   •

 أبحواهلم، وحُتسُن إليهم.
 

الناس، ومل جتْد ما يناسبك، فأنت يف غربٍة مع نفسك، و  • تتفاعْل مع  عزلٍة يف  إذا مل 
 . حقيقية

 
تكوُن   • قد  والثقافُة  متنوعة،  واألمزجُة  خمتلفة،  فالطبائُع  سهلة.  ليسْت  الناسِّ  خمالطُة 

 والفطنة..متباينة. مث العاداُت، والبيئة، والعقائد.. يلزُم احلذر، 
 

 من آثَر السالمَة ابتعَد عن املثرياتِّ واملشكالت، فإذا ُغلَب على أمرهِّ اصطرَب ودعا. •
 

 العزة والكرامة
 

من اعتزَّ ابإلسالمِّ مل يتزلَّْف إىل ظامٍل أو فاسٍق مناهٍض للدين، ولكْن يصرُب وحيتسب،  •
 وإن الصرَب واالحتساَب من صفاتِّ املؤمنني. 
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كرامتَك عندما تعرُف حقوَق اآلخرين وال تتعرُض هلم بسوء، فيحرتمونك، وحتفُظ حتفُظ   •

 بذلك كرامتك. 
 

الكرمُي ُيكَرُم ألنه يسـتحقُّ التكرمي، واللئيُم يسـتحقُّ اللوَم والتوبيَخ والتقريع، وال يسـتحقُّ  •
 ويُقَتل.التكرمي. وانظْر َمن ُيكَرُم يف عصران، وَمن يوبَُّخ وُيسَجُن 

 
 ألْن تبيَت جائًعا على كرامة، خرٌي من أن تبيَت شبعاَن على َضيم.  •
 

 التماُس الفضلِّ يكوُن من أهلِّ الفضل، ال من أهلِّ اللؤم، فال تتعْب نفسك، وال تذهلَّا.  •
 

 واهلوى لالعق
 

النقُل هو ال بدَّ من النقل، وال بدَّ من العقل، فال يُفَهُم نقٌل إال بعقل، على أن يكوَن   •
 احلاكم، وإمنا يسرُي العقُل على هديه.

 
ليَ  • ليستفيد، وعربٍة  فائدٍة  يبحُث عن  لتكوَن  العاقُل  ليعمل؛  لَيعَلم، ومهنٍة  عترب، وعلٍم 

 حياتُه انفعة، هادفة، ذاَت معىن. 
 

  من فقَد كتااًب فإنه ميكُن أن يشرتَي كتااًب آخَر مثله، أما من فقَد عقَلُه ابتباعِّ فكٍر وضيعٍ  •
 منحرف، فمن أين يشرتي لنفسهِّ عقاًل؟!وضالٍ  

 
َك مع عقلك، فإنه ال يكفيَك يف كل ِّ مرة، والعقُل يستعنُي ابحلواس ِّ كما   • استعْن حبواس ِّ

 ابلضوءِّ يف الليل.    العنيُ ستعنيُ ت
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 ال تسرْع يف هوى نفسك، فإنَك ستندُم بعد حني!  •
 

 َك عقُلك.أقلْع عن اهلوى قبَل أن يهجرَ  •
 

 كان املهر ُج يؤثُر فيه ويغرُي أفكاَرُه وسلوكه، فإنه يف مرتبٍة وضيعٍة وقلةِّ عقٍل يرثى هلا. من   •
 

 العقيدة 
 

عقيدُتَك الصحيحُة ال تتغري، ولكن قد يتغرُي أسلوبك، حبسبِّ الظرفِّ والبيئة، وقد   •
 يكوُن هو األفضَل لعقيدتَك أيًضا، فإن َمن حولَك يتفهمها أكثر.

 
تـفاعـٌل بني الرأسِّ والقـلب، بني الفكرِّ والـعاطـفة. وـما مل يتـفاعـلِّ املرُء مع الفكرةِّ العقـيدُة  •

 فلن يتجاوَب معها، ومل ينطلْق هبا.
 

اختل  • فإذا  تشربه،  الذي  السلسبيلِّ  الصافيُة كاملاءِّ  ليس من جنسها طَ العقيدُة  ما   هبا 
 كانت كاملاءِّ الكدر، الذي ال يستساغ. 

 
 عقيدتُه من البدعِّ والشطحات.السليُم من سلمْت  •
 

رخص. أما إذا مل حتبَّها، فال.  كلُّ شيٍء يهوُن يف سبيلِّ عقيدتَِّك اليت حتبُّها، وكلُّ غاٍل يَ  •
 هبذا.  قربَك أو بُعدَك من دينِّكَ فاعرْف 

 
العقيدُة أقوى من اإلرادة، وهي اليت تصنعها، فكم من ضعفاَء َقووا بدينهم، وكم من  •

 ضرابتِّ اجملاهدين! أبطاٍل خاروا أمامَ 
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أُهنَت وأُبعدَت أنت   دكرامُتَك يف عقيدتَِّك الغاليةِّ عندك، فإذا أُهينت، أو أُبعدت، فق •
 شخصيًّا، وكلُّ من كان على عقيدتك.

 
ال تتنازْل عن عقيدتَِّك ومبادئَك حىت ال ترخَص عند اآلخرين. وال تتنازْل عن حقوقَِّك  •

ُتستحَقر ال  حىت  استطعت،  ُرونَ }  :ما  يَنَتصِّ ُهْم  اْلبَـْغُي  َأَصاهَبُُم  إَِّذا  ]سورة {  َوالَّذِّيَن 
 [. 39الشورى:  

 
من ابَع ديَنُه فيعين أنه اشرتى ديَن غريه، أو بقَي بال دين. ويبقى مفلًسا، أو َمديًنا:   •

 خاواًي، مرتدًدا، أو ملحًدا، أو مشرًكا. 
 

 العلم والعلماء
 

اعتباَر لعلٍم تتخصُص فيه ما مل يكْن صحيًحا، انفًعا، أو  اعلْم اي طالَب العلم، أن ال   •
 ُيكَمُل به علٌم انفع. وابتغِّ به رضا هللا، ونفَع األمة، حىت تؤجَر عليه. وهللا أعلُم بنيَّتك. 

 
تعلَّمِّ العلَم النـافَع ألنـه بيـاٌن للحق، ودعوٌة إىل دينِّ هللا، وحتـذيٌر من عقـابـه، وبـه تُعَرُف  •

 والتاريخ، وبناُء األمم، واحلضارات، وألنه سبيٌل إىل العزة، والقوة، والكرامة.األخالق، 
 

ليس العلُم كالًما وحده، بل عمٌل أيًضا، ودعوٌة وأخالق، وتعبٌُّد وإحسان، وحضارٌة  •
 وبناء، وقوٌة ونظام. 

 
ــيَة فيه رمٌز إذا كان الكتاُب رمزًا للعلم، فإن احلرَص على العلمِّ رمٌز للعلماء، وإن   • اخلشــــ

 للعلماءِّ املقبولني عند هللا.
 

َل علًما ويتابَع اجلديَد منه •  وراءهم.بقى وال ي يتقدَُّم الناسَ  ،الذي يريُد أن حيص ِّ
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م القلق، فإن العلَم يؤنُسهم، ويغط ِّي أوقاهتم، وميضون املشتغلون ابلعلومِّ اندرًا ما ينتاهبُ  •

 والتحقيقِّ والكتابةِّ واإلفادة.  والقراءةِّ والبحثِّ هم يف االطالعِّ شطَر يومِّ 
 

 العلُم حُييي قلَب اجلاهلِّ كما حييا النباُت ابملاء.  •
 

 .  ويُردي، واجلهُل ظالٌم ُيضلُّ ويضيء العلُم نوٌر يَهدي •
 

العلُم نور، يؤنُسَك ولو كنَت وحدك، تذكُر به أخبارًا وأحوااًل، ومواقَف وأبطااًل، وأولياَء   •
 وأنصارًا، وحضارًة وأجماًدا. 

 
من أحبَّ العلَم وَعرَف نفعه، أنَس به، واختَذُه خلياًل، وفضََّلُه على لذَّاتِّ الدنيا، وبلَّغه،   •

 ه. َب أهلَ وصاحَ 
 

إذا تعددتِّ املواهب، اختاَر املسلُم أقرهبا إىل علومِّ الشرع، فإَنا خرٌي من العلومِّ الدنيويةِّ   •
 العلماُء بوجوهبا، للتقو ي هبا، وحلاجةِّ األمةِّ إليها. األخرى، إال إذا قاَل 

 
ًا بني أهله، فال يكوُن إال العلُم اخلالُص من الشوائب، وأهلُه ذوو   • إذا كان العلُم َرمحِّ

نفوٍس طيبة، حتمُل هذا العلَم وتبل ِّغه، وحتافُظ على مكانتهِّ وهيبته، وتعتربه أمانة، وأيَّ  
 أمانة!

 
{، فال يغرتَّ بنفسهِّ من قرأ َوما أُوتِّيُتْم مَِّن اْلعِّْلمِّ إِّالَّ َقلِّيالً علم، }حنن جنهُل أكثَر مما ن •

 بضعَة كتب.
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العلُم ما مل يوجَّه، يكوُن كسيٍف مثلوم. فالعلُم نفعُه أكثُر وأتثريُه مؤكٌد إذا كان مع فهٍم  •
 ووعي وحمدَّدِّ األهداف.

 
وجهتني،   • يف  ُتستخدَم  أن  ميكُن  العلومِّ  صاحبها بعُض  وتوجيهِّ  حتويرها  ،  هلا  حسَب 

 .  والقبوللها أنت من البابِّ النافع، وأخلْص نيَّتَك فيها لتؤيََّد ابلتوفيقِّ فادخُ 
 

 قد أيتيَك العلُم عفًوا إذا كنَت ذا تفكرٍي سليم. •
 وجعلُه األستاذ محزة أبو توهة موزواًن فقال: 

 سليمِّ  ذا فكرٍ  إذا ما كنتَ   عفًوا  هذا العلمُ  وقد أيتيكَ 
 

 من أخلَص يف العلمِّ وطلَب به وجَه هللا، ابرَك له يف العمل، وهداُه وسدَّده.  •
 

تعمْل   • فقد رحبت، وما مل  انفٍع  تعل مَت من علٍم  مبا  انتفعَت  فأنت يف نقص، به  إذا 
 لُّم، وتعليم، وعمل.عفالعلم: ت

 
 . العلُم يرفعك، فإذا مل تعمْل به وَضعك  •
 

من صعَب عليه علٌم فليقرْأ مبادئه، وأوَل ما يُبىن عليها، وبعَض ما سهَل عليه فيها،   •
 فإذا مل يستوعْبُه فليشتغْل بغريه. ولَيستعْن مبعل ٍِّم أو شيخ، 

 
دوَن   • الذاكرةِّ  خزانة  انفًذا يف  ترديًدا،  جيعلُه  العلمِّ  مع  وتفاعٍل  استيعاٍب  بدونِّ  حفٌظ 

 شغافِّ القلب.
 

الباحثني وتشتُت أذهاَنم وتؤخُر حبوثهم، وعندما يصلون   املعلوماتِّ العربيةِّ تزعجُ فوضى   •
 إىل مواقعِّ املسؤوليةِّ ال يصنعون شيًئا، أو أَنم عاجزون عن ذلك! 
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العلُة يف الفهم ال يف النطقِّ والبيان، فاملعلُم املاهُر مهما كان فصيًحا ومتفنًنا يف بيان   •

 بليد، وال الشارَد الواهم.الدرس، ال ينفُع التلميَذ ال
 

×××     ×××     ××× 
 

انصْح أيها العامل، وال متلَّ من النصح، وكلما كان نصُحَك عن علٍم وخربٍة وإخالص،   •
 كان أكثَر قبواًل، وأشدَّ أتثريًا، وأبنَي نفًعا. 

 
ُيالُط الظَلمة،  إذا رأيَت العاملَ صادقًا يف قوله، اثبًتا على احلق، ال يتعامُل ابحلرام، وال   •

 فهو العاملُ الذي جتلُس إليه وأنت مطمئنٌّ إىل قوله.
 

 ُة العلماءِّ العاملني املخلصني، ومن تكربََّ كرَهُه الناس.مسالتواضُع  •
 

لعلَّ أكثَر هدااي العلماءِّ هي الكتب، وهي أغَلى ما ميلكون. وهذا دليٌل على مساحتهم   •
 ، وبث ِّ العلمِّ بني الناس.  وكرمهم، وحب ِّهم لنشرِّ األُلفةِّ واإلخاءِّ 

 
ا فكأمنا زاَر مكتبة، واستمَع إىل  •

ً
ا ومل يُطل، ومن زاَر عامل

ً
من زاَر مكتبًة فكأمنا زاَر عامل
 حماضرة، وشارَك يف حماورة! 

 
 ما مل تكْن مؤدَّاًب مع العلماء، مل جتنِّ من علمهم إال ملاًما. •

 
يعطيَك رحيَق عمره، علًما وأداًب، ومها  لن جتَد أفضَل من صحبةِّ العاملِّ املخلص، فإنه   •

 جوهرات احلياةِّ الدنيا. 
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ُر قلبَك ابلعلمِّ النافع، بني ثقافاٍت ضالٍَّة مدهلمة، كما ينرُي القمُر دربَك مالعاملُ العا • ُل يعم ِّ
 يف ليٍل مظلم.

 
اي طالَب العلم، عليك ابلعاملِّ الذي فقَه دينه، وخشَي ربَّه، فوقَف عند حدوده، ومل   •

 ه.ْل أملَ يضْع يَدُه يف يدِّ ظامل، ومل يتذلَّْل لغين ، ومل يُطِّ 
 

،  جلساُت العلمِّ عند العلماء، واالنبساُط معهم، كاجللوسِّ إىل الثريدِّ من بني األطعمة •
 يف بيتِّ جوٍد وكرم.

 
خطأُ اجلاهلِّ غرُي خطأِّ العامل، وتصرفُه غرُي تصرفه، فإن الناَس ينظرون إىل قولِّ العاملِّ  •

 ليتنوَّروا بعلمهِّ ويقتدوا بفعله، وال ينظرون هذه النظرَة إىل اجلاهل.  وفعلهِّ 
 

مكانُة العاملِّ حمفوظٌة عند العقالء، أما اجلهالُء فيودُّ لو مل يقرتْب منهم؛ ألَنم يؤذونَُه   •
 بكالمِّهم، وسوءِّ تصرفهم وهم ال يدرون. إَنم جهالء! 

 
وليحضْر جمالَس الرجال، ومن مل يقرأ ومل يستمْع فقد من مل يقرأ فليستمْع إىل العلماء،   •

 جهل. 
 

 .اجلاهُل يسمُع من العامل، فإذا مل يسمْع فقد ُجَع بني اجلهلِّ والكِّرْب  •
 

يفيت للناسِّ وهو جاهٌل أو قليُل العلم، فهو كمحارٍب جبان، أو موظٍف    من جلسَ  •
 بليٍد كسالن، أو حاكٍم بال سلطان!
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 العمل اخلريي
 

سكُب َعربًة إال بعد أتثٍر وخشوع، وال تزيُد من أعمالِّ اخلريِّ إال بعد إمياٍن وشعوٍر ال تَ  •
 وأمته.  جملتمعهِّ  هُ وحبُّ  ابملسؤولية. ومبثلِّ هذا يُعرُف إمياُن املرء، وإخالصُه لدينه،

 
كيف تشكو من فراٍغ أيها املسلم، وغريَُك يشكو من عدمِّ توفرِّ وقٍت إلجنازِّ أعمالهِّ   •

املفيدةِّ وإسهاماتهِّ اخلريية؟ هناك أموٌر كثريٌة تستطيُع أن تشغَل نفسَك هبا، إذا كنَت 
 جادًّا ستبحُث عنها. 

 
أن يقولوا أيًضا: اإلبداُع أن تبدَع فيما حتسُن من وجوهِّ اخلري،   أهُل الفن ِّ واألدبِّ نسَي   •

 يقلدُه آخرون. فإن الناَس يستفيدون من هذا اخلري، ويلتفتون إىل صاحبهِّ وإبداعه، و 
 

إذا مضى األولون خبرٍي كثري، فإن يف عصران فُتحْت أبواٌب كثريٌة يف اخلريِّ مل تكْن موجودًة   •
 يف تلك العصور، ويستطيُع أن يلجها كثريون من دونِّ تعٍب أو تكلفٍة ُتذكر. 

 
هو  وتنافْس فيها ولو كان مع والدك، فإنه ال ينقُص من بر َِّك به، و   تسابْق على الفضائلِّ  •

 يزيُد من فرحهِّ بك. 
 

السعُي حنَو اخلريِّ وقضاءِّ حوائجِّ الناسِّ من شيمِّ املروءة، ويدلُّ على فضيلٍة عظيمٍة عند   •
 مرب ًِّيا، ومنتًجا يف حياتَِّك اإلسالمية.فاعاًل يف اجملتمع، املؤمن. فكْن 

 
قدَّمَتُه حىت يكمَل نفعه، وتزداَد به أجرًا، وهناك أعماٌل ال يستفاُد منها    أكمْل معروفًا •

 إال إذا كملت.
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من الفرحِّ بفضلِّ هللا أن يفرَح قلُبَك إثَر قضاءِّ حاجٍة للمسلمني، وليس لَك فيه مصلحٌة   •
 بعيدٌة أو قريبة. دنيوية، 

 
إذا مل تؤد ِّ معروفًا بنفٍس طيبٍة فكأنَك مل تؤد ِّه. واعلْم أن طالقَة الوجهِّ تدلُّ على الرضا،   •

 ولو ظاهرًا. 
 

 سبًبا يف عدمِّ إيصاهلا إليهم، وكفَّ أذاَك إذا مل تكْن أهاًل ملساعدةِّ الناس، فال تكنْ  •
 عنهم، حىت ال توَصَف مبا يوَصُف به األشرار. 

 
 العمل الصال 

 
طوَب ملن عمَل صــاحلًا، وأتبَعُه بصــاحٍل مثله، ومل يكتفِّ مبرٍة أو مرتني، ويكوُن هذا دأبَُه  •

 حىت يفىَن عمره، فإن حياَة املسلمِّ ينبغي أن تكوَن هكذا.
 

 أبواٌب قد تدخُل منها إىل اجلنة، إذا آمنت، وأخلصت، وتوكلت، وأصلحت. •
 

 العمل والوظيفة
 

املؤمُن ال يطمئنُّ إىل عمل، حاضٍر أو مستقبل، إال إذا توكَل على هللا، وإذا أمهَُّه أمٌر  •
 استخاَر ليطمئنَّ أكثر، وهو يف كل ِّ ذلك يطلُب احلوَل والقوَة من هللا.

 
صوتِّ الساعةِّ املزعج، أفضُل من أن تؤنََّب وتُزجَر على صوتِّ املديرِّ استيقْظ على   •

 وهُتان. 
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يف ساحةِّ إجنازِّ األعمال، اطلْب من شخٍص إجناَز ما تريدُه بغضب، مث اطلْب منه   •
 بطيٍب ولطف، وانظْر أثَر ذلك عليه، وعلى إنتاجه. 

 
 من عمَل من دونِّ رغبة، حصَد نتاًجا قلياًل أو مشوًَّها. •
 

جودة • بدونِّ  اإلنتاجِّ  تغرَّنكم كثرُة  ال  النشطاء،  أيها  السرعةِّ  مع  يف   .اإلتقاُن  وخذوا 
 االعتبارِّ صحَة عقولكم وأجسادكم، فإنَّ الذهَن يكلُّ كما يكلُّ اجلسُد من اجلهد.

 
 من أجنَز عماًل كما ينجزُه لنفسه، فقد أتقَن وأخلص. •
 

األبناء، بعد قضاءِّ هللا وتوفيقه، فقد تلزمهم وإن    احلِّرُف النادرُة لآلابءِّ قارُب جناٍة ملعيشةِّ  •
 كانوا ذوي مهٍن جديدة، فاحلياُة املعيشيُة ال تكوُن رتيبًة وعلى منٍط واحٍد طواَل العمر. 

 
 الغربة
 

إذا كنَت وحدَك فال تذهْب بعيًدا، فإنك ال تستغين عن أصدقائَك وأقرابئك. وللضرورةِّ   •
 حكمها. 

 
 تكوَن قريًبا من املقرَّبني إليك، ويف الُبعدِّ غربٌة وعذاب.ال تذهْب بعيًدا، حىت  •

 
ُه بعقيدته، جتعلُه الغريُب يبدو ضعيًفا، لكنَّ شخصيَتُه العصامية، واعتداَدُه مببدئه، وثقتَ  •

، وينتظُر اللحظَة اليت ترتتَُّب فيها أموره، لينطلَق بنشرِّ ما يراُه حقًّا، وحُيدَِّث خريًا  قوايًّ
 اجملتمع. يف 
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 الفنت واحلروب
 

الفراُر من الفنتِّ شجاعة، واخلوُض فيها عاقبتها وخيمة، فاطلْب جانَب األمان، وارجتْل  •
 عن ظهرِّ الفنتِّ لتنجو. 

 
 عند اللقاء، أما قبلها فكالم، وبعدها فرٌح أو بكاء. امللحمةُ  •
 

 الفرح والرتح 
 

موٍت ووالدٍة عند أحدهم. وجناحِّ ولٍد احلزُن أقوى من الفرحِّ عند اإلنسان. قارْن بني   •
   .ورسوبِّ آخر، ستجُد الفرَق بني الشعورين أو العاطفتني بفطرتك، كإنسان

 
قد تكوُن يف جملٍس أو موقع، يف فرٍح وراحة، فيأتيَك تنغيٌص من أي ِّ طرٍف كان، تتوقعُه  •

 النفس.، ويفسُد أو ال تتوقعه، ال حتسبُه شرًّا لك، فإن طوَل الفرحِّ يبطر
 

ُد بسمًة مرسومًة على الوجهِّ ال تدلُّ على جرٍح أدمى القلب! وميكُن لكلمٍة طيبٍة  جتد  ق •
 . اأن تطمَس حزاًن أو تداوَي جرحً 

 
 الفروق
 

ابللهو،   • اجلاهلِّ  وفرُح  السمعة.  وُحسنِّ  اخلري،  وعملِّ  واحلكمة،  ابلعلم،  العاقلِّ  فرُح 
 والشراب، واملالِّ كيفما أتى.

 
ورضا  املؤمُن   • اجلنةِّ  سكُن  مث  املسلمني،  وأعراضِّ  دينِّ هللا  على  والَغريُة  اإلمياُن  وقودُه 

 واملاُل والشهوُة واملنصب. ةُ الرمحن، والكافُر وقودُه العصبيَّ 
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سأُل عن غريمها. والفائُز من هناك من يفرُح لعلٍم ودين، ومن يفرُح ملاٍل ومنصب، وال يَ  •

 فليفرحوا. َب فضاًل من هللا ورمحة، وبذلك ُوهِّ 
 

اعرْف مسارَك أيها املسلم، إذا مسعَت أغنيًة فطربَت هلا ومتايلت، وإذا تُلَيْت عليَك آيُة   •
 ! عذاٍب مل يقشعرَّ بدُنَك منها ومل تنتفْض روُحك، أو مل تتعوَّْذ ابهلل منه

 
وطالب، فرٌق بني جبٍل وُجبيل، وحبٍر وحبرية، وأسٍد وشبل. وفرٌق بني رجٍل وُرجيل، وعامٍل   •

. الناُس ليسوا سواًء يف معارفهم وقُ   واهم وسلوكهم.وخبرٍي وغر 
 

للكبارِّ عيوٌب مثُل عيوبِّ الصغارِّ اليت تناسُب أعمارهم، ولكْن يُظهُر عيوَب هؤالءِّ  •
 ها منهم!عِّ رَبُهم وعدُم توقُّ طيُشهم وعدُم الثقةِّ هبم، وُيفي عيوَب أولئك كِّ 

 
يعمُل ألسرتهِّ وأهلِّ حي ِّهِّ وبلدته، ومن يعمُل لوطنهِّ    هناك من يعمُل ألسرتهِّ وحَدها، ومن •

 ونيَّته.  اإلسالمي ِّ الكبري. إَنا مهٌم وعزائم، وجياَزى ويُثاُب كلٌّ على حسبِّ عملهِّ 
 

من منَّ بني أسرتني فاختلفتا وهتاجرات حىت تقاتلتا، فقد ابَء إبمثهما. ومن أصلَح بينهما   •
 أجر! ابحلق ِّ فقد كسَب أجرًا، وأيَّ 

 
أمساٌء تتلفُظ هبا، وجتري على لسانك، ولكنها ال تدخُل إىل قلبك! وأمساٌء قد ال تتلفُظ  •

 هبا إال اندرًا، ولكنها قابعٌة يف داخلك! 

 
ن؟! هذا يف احلياةِّ تناقٌض عجيُب! •  تبتعُد عن الرائحةِّ الكريهةِّ وتتقزَُّز منها وأنت تدخ ِّ

 
 يف يدِّك. فرٌق بني أن تقول: هاتِّ يَدك، وهاتِّ ما  •
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النقودِّ وال تعرُف حساَب احلسناتِّ والسيئات؟ املسلُم يعيُش يف الدنيا وتتمثَُّل    عدَّ تعرُف   •

 أماَم عينيهِّ رسالٌة يؤديها. فعْش هلا، وال تنَس نصيبَك من الدنيا. 
 

ضحُك من ذلك دُش احلياء، وغريُه يَ ينكمُش احلييُّ وينك ُِّس رأَسُه إذا ذُكَِّر عندُه ما ُيَ  •
 ن.ويرفُع به صوته. ال يستواي

 
إذا كان احلرُّ تكفيه اإلشارة، فإن اللئيَم ال تكفيه إشارات، إمنا يعاَمُل معاملًة خاصًة   •

 وحبزم. وإذا كان جاهاًل قيَل له: سالم. 
 

الناُس معادن. قد   • ابتسم.  من ضجَّ يف وجهَِّك أو زأر، ليس كمن قدََّم لَك ورًدا أو 
 صادِّق. يُدموَنَك أو يؤنسونك! فانتقِّ وجر ِّب، مث 
 

سـلوُة األديبِّ يف قصـصـهِّ وأشـعاره، وسـلوُة الغين ِّ يف صـفقاتهِّ وعد ِّ داننريه، وسـلوُة املؤمنِّ  •
 طاعته، والدعوةِّ إىل دينه، وإصالحِّ اجملتمع، ومساعدةِّ الناس.يف يف ذكرِّ رب ِّه، و 

 
َك إذا مل تفرْق بني االعتدالِّ والشذوذ، أو مل تَر به أبًسا، فأنت أقرُب إىل الشذوذِّ من •

 إىل االعتدال، أو أنك سائٌر يف دربه. 
 

املســاواُة بني العاملِّ واجلاهل، واملؤمنِّ وامللحد، واجملرمِّ والطيب، ليس من العدل، بل هو   •
 من اجلهل، ومن التبلدِّ والتسيبِّ والغفلة، ومن ضياعِّ بوصلةِّ احلق ِّ ولسانِّ امليزان.

 
مستقيم، كمن ال يكرتُث أو ال يفر ُق بني هواٍء  الذي ال يفر ُق بني فكٍر منحرٍف وآخَر  •

 فاسٍد وآخَر صحي . فهذا يضرُّ ابلصحة، وذاك يضرُّ ابلعقل.
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كأَنم وقفوا على كنز. واآلن إذا وقَف أحدهم على كنٍز    علمٍ رفوا مسألةَ كانوا إذا عَ  •
 غطَّى الفرُح جوانَب قلبه، ومل يسأْل عن مسألة، وال علم، وال عامل!

 
 الفساد

 
فإذا عكسَت   • القَذر،  فاكنسِّ  فإن  وطردإذا كنسَت  فقد خبت،  والنقي ،  الطي َِّب  َت 

 اإلصالَح والتقدَم يكوُن حنو األفضل، أما اإلفساُد فخيبٌة وخسارة. 
 

إذا كثَر املفسدون كثَر احلرام، وكثَر اجملرمون واللصوص، وكثَر الظاملون فعمَّ الظلُم وطم ،   •
 . وحاَص الناُس وحبثوا عن خالص

 
إىل تصرفاٍت ال تكوُن  هذا  الفساُد من حولَِّك ُير ُِّب حىت مسرَي تفكريك، وقد يلجئَك   •

 ك.من شيمِّ 
 

 !.عن السر   للبحثِّ إذا تكاثَر اللقطاء، فال حاجَة  •
 

، فإن إصالَح ما فسَد صعب، وال أييت  منعهال تدَعِّ املفسَد يفسُد ما دمَت قادرًا على  •
 يف جمتمٍع أو جيٍل أتثَر به! طوياًل  يف يوٍم أو يومني. وقد يبَقى عيبُه ال بسهولة، و 

 
 إذا كان النبالُء يف السجون، والسفهاُء يف الساحاتِّ ميرحون، فاعلم أن الفساَد بلغَ  •

 .مبلغه
 

 الفقر والغىن
غين ، وهو الكرمُي إذا افتقَر مل َيسأل، ولكنُه يصرُب ويكتُم فقره. والبخيُل قد يسأُل وهو   •

 وإن مل يسأْل بدا كأنُه أفقُر من الفقراء!
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 من عاََّن من الفقرِّ قبَض على درامههِّ جيًدا. •
 

وال  • اآلخر،  يقصُد  أحَدمها  فإن  السعادة،  عن  والفقرُي  الغينُّ  يتحدَُّث  عندما  أحيااًن، 
 يدَّعي كالمها السعادَة لنفسه! 

 
 غربة، وَمن حوَلَك يف حمنة. إذا كنَت فقريًا، وَمن حوَلَك أغنياء، فأنت يف  •
 

 الكري  القرآن
 

مهما أتدبَت فلن تتأدَب مبثلِّ أدبِّ القرآن، وكان رسولُنا صلى هللا عليه وسلَم ُخلقُه  •
لتقتدَي هبم، وتتخلَق   فيه،  األنبياءِّ وسلوَكهم  القرآن، فتدبَّره، وانظْر مواعظه، وأخباَر 

 أبخالقهم. 
 

القرآَن حبقٍ  خشَي   • ويتدبَّر، فيتنوَُّر قلبه،  من صاحَب  ربَّه، فإنه كالمُه سبحانه، فيقرأُ 
 وتتهذَُّب نفسه، فيخشع، ويقرُب من هللا أكثر.

 
 إذا جعلَت القرآَن حاكًما على أقوالَِّك وأفعالك، رأيَت ببصريتَِّك قبَل بصرك. •

 
نيٌة   • به، وأوامُر رابَّ نتخلَُّق  به، وُخلٌق عظيٌم  نوٌر َنتدي  نتَّبُعها، وأحكاٌم شرعيٌة القرآُن 

، وكلماٌت عظيمٌة نقرؤها نطب ِّقها، وأذكاٌر وأدعيٌة ندعو هبا، وقصٌص وأخباٌر نعترُب منها
 ونؤَجُر عليها. 

 
  ، وَتطمئن  له وخَتشع، فَتسكنُ   تُ خُتبِّ فإن القلوَب    . على االطمئنان   يبعثُ   ، شفاء  القرآنُ  •

 . رب ِّ العاملني ألنه كالمُ 
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 القرآن.. راحٌة واطمئنان.. وفوٌز وأمان.. وارتقاٌء يف اجلنان.. إن شاَء الرمحن.يف قراءةِّ  •
 

العقول، فثقُتَك به ثقٌة مطلقة، فهو أصحُّ وأجلُّ كالٍم يف   نوُر القرآن يف القلوبِّ قبلَ  •
 الوجود.

 
 إذا أظلَم عليَك بيُتَك فنو ِّرُه ابلقرآن، فإنك ستحيا به، وتتنوَّر، وتطمئن.  •

 
القرآُن الكرمُي كالُم هللا تعاىل، وهو أجلُّ شيٍء عند املسلم. وإذا رأى أحًدا انتقَص منه   •

 فليعلْم أنه عدوُّه. 
 

علوُم القرآنِّ سيدُة العلوم؛ ألَنا تتعلُق بكتابِّ هللا تعاىل. فليكْن لَك اشتغاٌل هبا أيها   •
 يفوتَك ثواهبا العظيم.املسلم، وإذا مل يكْن لَك حظٌّ فيها فبادر، حىت ال 

 
ويصلُّون،  • يدعون  وبكالمهِّ  ويقعدون،  يقومون  فبكالمهِّ  هللا،  أهُل  هم  القرآنِّ  أهُل 

 وبكالمهِّ يسب ِّحون وحَيمدون، وبكالمهِّ يعل ِّمون ويعملون. 
 

 القراءة 
 
 بلَغ علُمَك إىل حيُث قرأت، فإذا زدَت زاد. فال تنقطْع عن القراءةِّ ما دمَت متنفًسا. •
 

إىل  • ويراتُح  واملؤلفني،  للكت ابِّ  خمتلفٍة  أساليَب  على  القارُئ  يطَّلُع  املتنوعةِّ  ابملطالعةِّ 
 .  واحلواربعضها دوَن اآلخر، ويشقُّ طريَقُه إىل أسلوٍب ُيتارُه يف الكتابةِّ 

 
 مثقٌف ال يقرأ، كمكتبٍة ال تُفتح. •
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 وقلمُه ألسنُتهم!   ،من مل يقرأ فكتابُه جمتمُع الناس •
 

 القلب واللسان
 

 القلوُب اليت ال حتمُل حقًدا، تكوُن بيضاَء ُجيلة.  •
 

 ال تعرُف سوى الرمحة.  القلوُب البيضاء.. •
 

أيها العاقل، ال حترْم قلًبا من نورِّ هللا، ال تظلمُه بظلماتِّ أفكارَِّك وهواجسِّ نفسك،  •
، حىت يراتَح هذا القلُب   لهكَ معرتفًا بربوبيتهِّ وبعبوديتِّ بَك للنور، وتوجَّْه حنَو رب َِّك  ل افتْح ق

 ويطمئن .
 

ه آللُئ فيمىت ما استقرَّ النوُر يف قلبك، وفاَض على جواحنك، نطقَت بكالٍم طيب،   •
كم، ونصائُح من ذهب.   حِّ

 
إذا صلَح قلُبَك سلمْت جوارحك، وطاوعْتَك أعضاؤَك يف طاعةِّ هللا، وإذا فسَد ثقلْت  •

 ىت عن ذكرِّ هللا بلسانك! حعليك الطاعة، وغفلَت 
 

 والضعف  القوة
 

 ضعيٌف وضعيٌف يكو انن قوة، فإذا اختلفا كاان أضعف!  •
 

 وانن أقوى، فإذا اختلفا ضعفا أو ضعَف أحُدمها.  قويٌّ وقويٌّ يكُ  •
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 القويُّ ال ُياف، إال إذا استمَع إىل الوشاايت، وصدََّق االفرتاءاتِّ واخلزعبالت. •
 

 الضعيُف سالحُه احليلة، وقد يغلُب هبا القوي ! فالرأُي قبل الشجاعة، كما قيل. •
 

من كل ِّ   املصطلحاتُ  • ونفوسُ   تغزوان  مستعدَّ صوب!  وتقبُّ ة  نا  دمنا لِّ الستريادها  ما  ها 
 . ننتظُر َطوَر القوة.  بعدضعفاء. أما أن نصد ِّرها حنن، فلم حينِّ الوقتُ 

 
مرضت، أو شارفَت أنك  اَنْض بسرعة، وأبرْز قوَّتَك وعزميتك، حىت ال يظنَّ عدوَُّك   •

 على املوت، فيأخَذ حظََّك من احلياة.
 
وإذا قاَل الضعيُف ألَف قول، فكأنُه قاَل قواًل إذا سكَت القويُّ فقد قاَل ألَف كلمة،   •

 واحًدا!

 
 من مل تكْن قوَّتُه من ذاته، خسرها إذا اشتدَّ األمُر بني ليلٍة وضحاها.  •
 

 الكتاب واملكتبة
 

الكتاُب نظرٌة إىل مساءِّ العلم، وقطرٌة من حباره، وجدوٌل من أَناره، وزهرٌة من بســــاتينه،   •
 عش اقه!وجنٌم من فضائه، ولفتٌة من 

 
فيها   • والنظُر  سلعُتهم،  والكتُب  سهرهُتم،  فيها  واجللوُس  املثقفني،  مالِّ  رأُس  املكتبُة 

، وواداين من كتٍب عارُضها موامُسهم، والفوائُد متعُتهم، والتقاُطها حصاُدهمشهوهُتم، ومَ 
 ُحلمهم! 
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فالعنايُة به تعين العنايَة  الكتاُب أداٌة للثقافةِّ والتعليم، ورقيُّ الكتابِّ من رقي ِّ البلدِّ وأهله،   •
 ابلعلمِّ واحلضارة.

 
وإمنا  • َسُفل،  فيما  يوَضُع  ُيضَرُب ابأليدي، وال ابألرجل، وال  فال  ليس ُكرة،  الكتاُب 

 يوَضُع يف أفضلِّ موقٍع من اجلسم، إنه يوَضُع يف الرأس، أو يف القلب!
 

 ساعُة الفوائد.ما جاَء ذكُر الكتابِّ إال وفاَح منه عطُر العلم، ودقَّْت   •
 

الغالُف غيمٌة ُجيلٌة حَتجُب ُجاَل الكتابِّ ومضمونَُه النافع، فإذا قَلبَتُه انقشعتِّ الغيمة،   •
 وأمطَر الكتاب. 

 
صفَة اجلد ِّ هلا  من أمسَك ابلكتابِّ فقد نفى عن نفسهِّ شبهَة العبثِّ واللعب، وأثبَت   •

 واالجتهاد. 
 

احتضنَتُه   • إذا  بَك  سعيٌد  لعلَ الكتاُب  ذلك  ولوال  و وقلبَت صفحاته،  الغربة،  تُه  خنقتُه 
 الَعربة، وبقَي واُجًا وكأنه يف حالةِّ اكتئاب! 
 

ال يؤنُسَك الكتاُب إال إذا احرتمته، واحرتامُه جبعلهِّ بني انظَريك، واستيعابِّ ما فيه،   •
 وتبليغِّ أحسنِّ ما فيه. 

 
اقه، وأخَذ من وقته، وأنفقَ  • عليه من ماله، واشـتاَق إليه  من الزَم الكتاَب صـاَر من عشـ 

 كأهله!
 

 إذا انَم الكتاُب إىل جنبَِّك فأنتما صديقان. •
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نفسَك بني الكتب، كما يرمتي الطفُل يف حضنِّ أمه،   حىت ترميال تكوُن حمبًّا للعلمِّ   •
 وال تكوُن عاشًقا هلا إال إذا متنيَت أن تناَم بينها، وال تقَع من يدك!

 
حاُل  • عنه؟ كذلك  أُبعدْت  إذا  ويغضُب  ويبكي  الطفُل ابحللوى،  يتعلُق  أرأيَت كيف 

 عاشُق الكتبِّ مع الكتب!
 

 واحلكمة، واهلوى ُيرقه، واجلهُل يفضُحَك فيه! الكتاُب يُلبُِّسَك ثياَب العلمِّ  •
 

 الكتاُب أيخُذ من وقتَِّك الفارغ، ومينُحَك بداًل منه ثقافًة وعلًما. •
 

 اقرْأ كتااًب، وخْذ جزًءا من عقلِّ كاتبه. •
 

أو   • مراوًغا،  أو  أو مستأَجرًا،  يكوَن كاذاًب،  أن  إال  املؤلف،  نسخٌة من عقلِّ  الكتاُب 
ًسا.  متوج ِّ

 
  أهلِّ العلم.الكتاُب لغةُ  •

 
الكتاُب يساعدك، ويرفُع مستواك، إذا كانت نفُسَك مهيأًة لتقبلِّ ثقافٍة جادٍَّة انفعة،   •

 ال مطالعٍة للتسليةِّ ومتضيةِّ الوقت. 
 

 الكتاُب يضمُن لَك ثقافًة جيدًة إذا أحسنَت اختياره، ووثقَت مبؤلفهِّ وعلمهِّ وخربته.  •
 

الوعي   • مينُحَك سالَح  حاذقًا،  الكتاُب  وواعًيا  أميًنا،  يكوَن كاتبُه  أن  شروط:  بثالثةِّ 
 املسلمني وأعراضهم. نةِّ وغيورًا على داي
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ال حتلو جمالُس أهلِّ العلمِّ إال بذكرِّ الكتاب. ومىت ما دخلوا يف وصفهِّ وحتليلهِّ ونقدهِّ  •
 الفوائُد والنكت.فاعلْم أنه محَي الوطيس. وعند ذلك خَترُج املخبَّآُت والكنوز، وتظهُر 

 
مما يتميُز به املشتغلون ابلكتبِّ أَنم يف حياٍة جادَّة، فيشتغلون ابلعلم، وحييون أوقاهتم   •

على موائدهِّ وفوائدهِّ وأخبارِّ أهله، وال يشتغلون ابلغث ِّ الذي ال قيمَة له، وال حيضرون 
 اجملالَس التافهة. 

 
فحول • ولو كان وحده،  ابلوحدةِّ  يشعُر  الكتبِّ ال  الناسِّ  حمبُّ  أخبارِّ  يؤنسُه من  ما  ُه 

 وفنونِّ العلمِّ والتاريخِّ واجملتمع، فالقلُق والضجُر ال يقرابن منه. 
 

حمبُّ الكتبِّ قلياًل ما يعرتيهِّ القلق، فإذا دامهُه شيٌء من ذلك انقلَب إىل مكتبته، وتنقَل  •
 بني العناوين، حىت ينَسى ما كان به.  

 
 من أحبَّ العلَم أحبَّ الكتاب، ومن كرَه ذاَك كرَه هذا. •
 

بَّ طلبه، وحم، إمنا جيذُب طالَب علٍم جادًّا يف  والكتاُب ال جيذُب طالَب ماٍل أو هل  •
 ثقافٍة يريُد أن يعرَف ما حوله، وقاصَد وعي حىت ال ُُيدع. 

 
ولكنُه مستوحٌش من الناس، فاهتمُه ابإلقبالِّ على املطالعة،    ورزانةٍ   جد ٍ من رأيَتُه ذا علٍم و  •

 وعشقِّ الكتب، والركونِّ إىل مكتبٍة نفيسة. 
 

 مثَل كتاٍب أينُس به!شأنُه من كان أنيسُه الكتاب، مل حينَّ إىل صديق، إال أن يكوَن  •
 

الكتاُب يكوُن تسليًة عند بعضهم، ووسيلًة علميًة انفعًة عند آخرين، ومن ُجَع بني   •
 االثنني، ومل ُيرْج بذلك من حدودِّ املباح، فقد أعطى النفَس حقَّها، والعقَل حقَّه. 
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املطالعة،  الكتاُب   • لتقبُّلِّ  استعدادَك  ويرى  العلمية،  ميولَك  ليتعرََّف  جوانبَك  يدغدُغ 

 واإلقبالِّ على كتٍب أخرى أكثَر فائدًة وجد ِّية. 
 

 ليَت الكتاَب يعوُد يوًما، فأخربُه مبا فعَل الفيسبوُك. •
 

 لشربِّ ماء.الكتاُب كبحرية، قد جتُد فيها أمساًكا وقد ال جتد، فال تصلُح حلياة، وال  •
×××     ×××     ××× 

 
لتكْن مكتبُتَك متنوعة، غنيًة يف موضوعاهتا، خمتارًة بعناية، فهي عيُنَك اليت ترى هبا   •

العامَل، ولساُنَك الذي تتفوَُّه به يف اجملالس، وقلُمَك الذي تكتُب به، وفخُرَك يف حميطَِّك 
 .الثقايف

 
ابلنظرِّ إليها، وحتسينِّها أكثَر وأكثر، فجماهُلا يف إذا كانت لَك مكتبٌة ُجيلٌة فال تكتفِّ   •

 قراءةِّ ما فيها، كما أن عمارهَتا يف تزويدها ابجلديدِّ النافع.
 
املكتبُة مملكُة املثقف، وكتُبها جنوده، وأوراُقها ذاكرتُه وذكرايته، وطاولتُه ساحُة معركته،   •

 وجهاده!  حربهُ   وأقالمُه سيوفه، وكتابتهُ 
 
 ، وقيل: ذهَب عقله! دنياه ذهبتْ  هذه الدنيا مكتبته، فإذا ذهبتْ  يف األديبِّ سلوى  •
 

 التأليف الكتابة و 
 

الكتابُة رسالة؛ ألنك إذا كتبَت فقد بلَّغت، وعندما تبل ُِّغ تصُل رسالُتَك إىل من شاَء   •
 هللا من الناس، وتبليُغَك هذا إما أن يكوَن حسًنا، أو سيًئا، تثاُب عليه أو تؤاخذ.
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ُ عم ا رآُه صاحبُه واآلخرون، فهو الكاتب،  • القلُم ال يرى، فإنه يكتُب ويعرب ِّ إذا كان 

، وإن مل يَر.   والناقل، والرتُجاُن املعرب ِّ
 

مهٌة يف الكتابةِّ فأعْد كتاابتِّ آخرين، ممن   اكتْب ما تعَلُم أنه حق، وإذا مل تكْن لكَ  •
 ُن لَك مثُل أجره. تعرُف ديَنهم وإخالَصهم، فقد يهتدي هبا آخرون ويكو 

 
اي ابن أخي، ال تكتْب بيمناَك ما ال يرضاُه قلُبَك املعمَُّر ابإلميان، فإنك ستندم، حيُث   •

 ال ينفُع الندم، ستشهُد عليك جوارحَك مبا عملت. 
 

 اكتْب ما تريد، فإنه مرآُة صحيفتك، وهبا تُنادى.  •
 

وتصححها، أما إذا نشرهتا من غريِّ تبييت، تبييُت الكتابةِّ جيعُلَك تفكُر فيها وتراجعها   •
 فتكوُن كطعاٍم غريِّ طازج، وقد تندُم على نشرهِّ لعدمِّ مراجعته. 

 
 ليس من احلكمةِّ أن تكتَب يف اخليال، وأنت مل تعاجلِّ الواقع! •

 
 من مارَس الكتابَة فرََّغ مهوَمُه على الورق، إذا أخَذُه األرق. •

 
يضعَ  • أن  يعين  لقاءِّ كاتٍب  بني رغبُتَك يف  القلَم من  ينزَع  أو  يديه،  بني  الكتاَب من   

 أصابعه، وكالمها شاقٌّ عليه.
 

 الكسل والالمباالة
الكسوَل   • ولكنَّ  أقل ،  ونفقتُه  أكثر،  فيه  النجاحِّ  وفرُص  املواجهة،  من  خرٌي  التوق ِّي 

 والالمبايل مل يتعوَّْد عليه، وهو غرُي مستعدٍ  للمواجهةِّ أيًضا، فال تكْن مثله. 
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إذا تفاقمتِّ املشكلُة ابُتلَي اجلميع، ورضَخ هلا كثرٌي من الناس. وكان ابإلمكانِّ درؤها  •

 ودفُعها قبَل أن تتفاقم، ولكنها الالمباالة، وضعُف اهلمة، وسوءُ التخطيط. 
 

احلياُة ثقيلٌة على الكسول، إال أن يعيَش على حسابِّ الغري، فيناُم وأيكُل وال يبايل   •
 تدكَّ النوائُب رأسه، فيتنبَّه، ويندم، وقد يكوُن بعد فواتِّ األوان!  بتبعاتِّ احلياة، حىت

 
 الكسوُل ال تطاوعُه أعضاؤُه للعمل، إال لسانه، فإنه بديٌل عن يديهِّ ورجليه!  •
 

 أكثُر الذين ال يريدون أن يعملوا، هم أكثرهم جداًل. •
 

والبط الني ال ميلُّون من السكونِّ  حىت الطفُل ميلُّ إذا مل يقْم أبشغاله! فما ابُل الكساىَل   •
والقعودِّ والكالم؟ وما ابُل بعضِّ العجائزِّ ال ميلُّون من اجللوسِّ يف املقاهي والنظرِّ يف 

 الغادين والرائحني؟ 
 

 والسكوت الكالم
 

قالوا يف الكالمِّ والسكوتِّ ما قالوا، وحقُُّه أن يتكلَم املرءُ عند لزومِّ الكالم، وأن يسكَت  •
 لزومِّ السكوت. وتَلزُم الفطنُة واحلكمُة عند االختيار. عند 

 
من مل يشبْع من الكالم، جاَء ابلطوام ، وقاَم الناُس عنه وهو ُمالم، وهو جالٌس أيمُل  •

 املزيَد من الكالم!
 

يلزْم قولُ  • تقْل ما ال  املهمََّش كثري، وال  ال  الكالَم  يف كثرٍي منه، ومن كان  خرَي  ه، فإن 
 ابهلوامشِّ مهُ ِّش. مهتمًّا  
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ليكْن كالُمَك قصًدا عند العامَّة، ال طوياًل ميلُّونه، وال قصريًا أو جمماًل يُغَلُق عليهم.   •

 ر. من أهلِّ العلمِّ يكوُن موجزًا، ويف التعليمِّ يوضَُّح ويكرَّ  ةِّ وعند اخلاص
 

 اللذة واألمل
 

ُة الطعومِّ لذوقَِّك  •  وشهيَّتِّك، ومظاهُر اجلمالِّ لعينك. الرائحُة الطيبُة ألنفك، ولذَّ

 
 ليس كلُّ بطٍل يتحمَُّل األمل، ومن صرَب وحتمََّل أكثر، كان نصيبُه من الفوزِّ أكثر. •
 

 اللغة
 

قاؤُه خمروقًا فلريقعه، حىت ال تبدَو عورتُه العلمية!  •  اللغُة آلٌة ُيستَقى هبا العلم، فمن كان سِّ
 

ك، وال يُطمَس نقَص بيانُ وأسلوٍب مناسب، حىت ال يَ إذا أفصحَت فليكْن أبداٍء طيب،   •
 ك.مرادُ 

 
 املال
 

 من كان املاُل أحبَّ إليه من معتقدهِّ أو عرضه، فلينتظْر منزلًقا خطريًا، وُمنزاًل حقريًا. •
 

 من أفسَدُه املاُل كان فساُد الفكرِّ إليه أسرع، فإنه بال مقابل! •
 

رزق، وينظُر هللا إليك كيف تتصرُف فيها.  قد تتفاجأُ بثروٍة صارْت من نصيبك، فهو   •
 لقد فرحَت ابلثروةِّ فال جتعلها نكبًة على نفسك، ضعها يف احلالل، وفيما يرضي هللا. 
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نك مسؤوٌل عن مصادرِّ ُجعه،  أب  واعلمْ اكنْز من أموالَِّك ما تشاء، على أن تؤدَي زكاته،   •

 وكيفيةِّ صرفه. 
 

إنفاقًا يف حرام، وما أجلَُّه إذا كان كرًما، أو إنفاقًا يف ما أحقَر املاَل إذا كان إسرافًا أو   •
 وجوهِّ اخلري.

 
إذا رضيَت ابلقليل، تفرغَت ألموٍر هتمَك وهتمُّ جمتمعك، وإذا مل ترَض ابلقليل، طلبَت  •

 الكثرَي ومل ترَض به وال أبكثَر منه. فالقناعُة نعمٌة ال يؤاتها كلُّ شخص.
 

 ر، والقليُل منه يكفي القنوع. املاُل الوفرُي ال يكفي املبذ ِّ  •
 

هناك من ينظُر يف أرابحِّ الناسِّ فقط، وال يسأُل عن ديوَنم، وال يهمُُّه أن يعرفها، ولو   •
 كانت أكثَر من أرابحهم! 

 
 اجملتمع اإلسالمي

 
الفضائلِّ  • على  معهم  وتتعاوُن  للناس،  اخلرَي  حتبُّ  اليت  الطيبة،  النفوسِّ  على  السالُم 

 واملكرمات، وتبَقى حريصًة على التفاهمِّ والتوافق، اثبتًة على العهدِّ واألمان.
 

 ابإلميانِّ والصالحِّ تُبىن اجملتمعاُت على قواعَد متينة. •
 

والنفس،  • الدين،  على  واحلفاظِّ  والتعاون،  ابلوعي،  اآلمنُة  الفاضلُة  اجملتمعاُت  تقوَُّم 
 والعرض، والعقل، واملال.
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العلماُء والدعاُة واملصلحون من القيامِّ بواجبهم، فمن يوقُظ الناَس من غفلتهم،  إذا ُمنَِّع   •
ُ هلم الطريَق الصحيَح ليتَّبعوها.  ومن يدهلُّم على أخطائهم، ومن يبني ِّ

 
 املساجد 

 
املساجُد عندما تفتُح أبواهبا.. تتفتُح قلوُب املؤمنني معها... وينتظرون أداَء حتيٍة مباركٍة   •

 كعون ويسجدون، ليؤدوا حقَّ الطاعةِّ والعبوديةِّ لرب ِّ العاملني.هلا.. مث ير 

 
سالٌم من قلٍب مؤمن.. ترَبَّ يف أحضانِّ املساجد.. فيطمئنُّ داخلها، وينظُر إليها وهو   •

 خارٌج منها، وال يريُد أن يود ِّعها!
 

الشمُس يف عليائها عندما حتاكي هيبَة املآذن، وتقوُل إَنا هي اليت تبعُث أشعتها إليها..   •
 ال تعلُم أَنا إىل غروٍب بعد حني، أما املآذُن فتبقى صامدًة على مدى الدهور.  

 
 سيبقى األقصى مهوى أفئدتنا، وبُعَد نظران، وهدَف جهادان.. ننسى أنفسنا وال ننساه!  •

 
 ؤوليةاملس 

 
من كتَب فقد استهدف، ومن أمَر فقد أحكَم القوَل على نفسهِّ أواًل، وهو فيما قاَل  •

يعلَن عن خطأ رجَع   نه، وأمرُه ورجوعُه مكتوابنِّ يف مأو كتَب مسؤوٌل عنه، إال أن 
 صحيفته. 

 
الرعيَّة. فإذا سها عرفت ذلك، وانقضَّت  • الراعي قبَل أن تنظَر إىل  الذائُب تنظُر إىل 

 .عليها
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 املعاصي والذنوب
 

من أهلها، ومن كان حمبًّا هلم كان معهم وإن مل   إنهمن كان مشهورًا يف جمالسِّ السوءِّ ف •
 يالزمهم. 

 
 األفعاُل الشائنُة تُنَسُب إىل السيئني إذا مل يُعرْف أصحاهُبا، ألَنا تُقرُن هبم، ويُعرفون هبا.  •

 
رتفه، والشيطاُن يزينُه لَك ليزيَد ال تقرتْب من اإلمث، فإنَك إذا اقرتبَت منه كدَت أن تق •

 من رغبتَِّك فيه، ولن يرتكَك حىت يصرَي عادًة لك! 
 

إايَك واملعصيَة أيها املسلم، فإَنا تغل ُِّف القلَب النقيَّ بغالٍف أسود، ويلزمُه توبٌة حىت  •
 يعوَد إىل نقائهِّ وصفائه. وانظْر هل تتوُب منها؟ ومىت؟ 

 
الفاسُق   • العاصي أن هللا غرُي راٍض عنك، أما الشيطاُن فيشدُّ على يديَك لتعلْم أيها 

 بقوَّة، ويشجُعَك على املضي ِّ يف الفسق، واملزيدِّ من معصيةِّ هللا. 
 

ال حدَّ لتكدُّسِّ الذنوب، فإن القلَب األســوَد الداكَن يقبُل كلَّ عمٍل أســود، وال يوقُف  •
 ها إال التوبة، والعمُل الصاحل.سريَ 
 
 ن يعبده؟! ن يعصي. وكيف يعصي مَ السيئُة ال هتوُن عند املؤمن، ألنُه يعرُف مَ  •

 
 النجاح والفالح

 
 إذا أردَت النجاة، فأطعِّ هللا واستقم، وحافْظ على عهدَِّك مع هللا حىت تلقاه.  •
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 من استعاَن ابهلل مل ُيذله، فليخلصِّ النية، وليحسنِّ العمل، وليتوكْل على هللا.  •
 

إىل النجاحِّ إال بعزميٍة وتوكل، بعد علٍم وختطيط، وبذلِّ جهٍد ودأب، فال تواكَل ال سبيَل   •
 وال سكوَن يف حياةِّ العاملِّ اجملد .

 
 من أسبابِّ جناحِّ املرءِّ حبُُّه لعمله، وتوافُق مزاجه.  •
 

أرفُع وساٍم تضعُه على صدرَِّك وحتتفُظ به هو ما منحَكُه والداك، مث أستاُذَك وشيخك:  •
 الرضا، ووساُم العلم.وساُم 

 
 النصائح 

 
أخي املسلم، ال تبخْل على أحٍد بنصيحة، فإَنا تنفعهم، وتؤَجُر أنت، فالفائدُة حاصلٌة   •

 للطرفني إن شاء هللا.  
 

قضيَت  • وإذا  فبالعلم،  مسوَت  وإذا  اإلسالم،  فإىل  دعوَت  وإذا  فباحلق ،  نطقَت  إذا 
وإذا   فباألخالق،  وإذا عاشرَت  فباليت هي فبالعدل،  وإذا جادلَت  فباحلالل،  كسبَت 

 أحسن. 
 

، وقْف عند اإلمث، وجتاوزُه إىل الرب ، وارجْع إذا وقعَت يف اإلمث، فإن هللا  يف الربِّ    أسرعْ  •
 يقبُل رجوعَك إليه إذا أخلصت.

 
 كن جادًّا يف أعمالك، وكْن سهاًل بني أهلَِّك وإخوانك. •
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سالًما ولن ختسر. ابتسْم إذا حاورَت وال تعبس. اخفْض قْل كالًما طيًبا واهنأ. ابعْث   •
 جناحَك للمؤمنِّ فإنه أخوك.

 
َك وأساتذتَِّك الطيبني، و  • من اكتسْب طِّيًبا، وآدااًب عالية، وعلًما، وفضاًل، من شيوخِّ

 أصدقائَك األمناءِّ الصادقني.
 

األماكنِّ العميقة، وبني احة، واحذْر أن تسبَح يف  باسبح، ولكْن ليس قبل أن تتعلَم الس  •
األمواجِّ العاتية. واملسلُم حرٌّ داخَل حدودِّ اإلسالم، فال يعبُث حبالله، وال يقرتُب من 

 حرامه.
 

ما مل يعجْبَك أمر، فال تلْم أخاَك على تركه، ال تكْن سهاًل على نفسك، صعًبا على  •
 أخيك.

 
فيضعَف شدَّ حبلَك عند احلاجةِّ إىل الشد ، وأرخهِّ عند الرخاء، حىت ال يبَقى مشدوًدا  •

 ال تفلته.  و وينقطع، ولكن أبقهِّ على أصلهِّ 
 

إذا كنَت ال جتين من رحالتَِّك علًما وال عربة، فاحبْث عن هوايٍة أخرى جتلُب لَك نفًعا  •
 عمرَِّك دوَن فائدة. يف احلياة، وال تركْن إىل متعٍة تسرُق من 

 
إذا ذهبَت إىل الصيدِّ فاحبْث عن صيٍد مثني، وال تكتفِّ أبرنٍب صغري، إال إذا بذلَت  •

 جهدَك ومل تظفْر سوى به، فإنه رزُقَك الذي ال تتجاوزه.
 

خْذ كتابَك بيمينك، وحذاءَك بيسارك. خْذ كلَّ أمٍر انفٍع جبدٍ  ورغبة، وضْع كلَّ مهمٍل  •
 وال تبادْل بني هذا وذاك، فتكوَن من اخلاسرين.ه، يف مكاٍن مثلِّ 

×××     ×××     ××× 
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ال تلحَّ فُتطَرَد إال يف الدعاء. وال تغلْق أذنيَك من السماعِّ إال عن احلرام، وافتْح عينيَك  •

 جيًدا لرتى األموَر بوضوٍح إال على ما ُحقَِّر وَسُفَل وَخُبث، أو ما عاَد عليَك ابلضرر.
 

 أمريَك أتعجب، من جدالَِّك املستمر، أم من شكاويَك اليت ال تنتهي؟!  ال أدري من أي ِّ  •
 اتركهما، فإنه ال خرَي فيهما. قْل قواًل كرميًا، واشتغْل مبا ينفع، لتكوَن من املفلحني.

 
ال تلعْب يف وقتِّ اجلد ، حىت ال تتعرََّض لكالٍم ال يعجبك، وال أتكْل بشراهة، فإَنا ال   •

 األدب، وال تناسُب اإلنساَن السويَّ احملرتم.تدلُّ على 
 

ال تنقطْع عن العلمِّ حىت ال يقلَّ عقلك، وال ترتكِّ الرمحَة ابلناسِّ حىت يرمحَك ربُّك، وال  •
َك فتشَقى وَيسيَء ُخلقك. تسكْت على الظلمِّ حىت ال يُهضَم حقُّك، وال تقطعْ   َرمحِّ

 
عاجْل ما تشكو منه ليستقيَم أواًل ويَثبت، ال ينفُع أن ترفَع رأسَك عالًيا وجسُدَك منحن.   •

 حىت تقيَم منه رأًسا عالًيا. 

 
 النظام والفوضى

 
الفوضويُّ حىت جيعَل كلَّ شيٍء يف غريِّ  • يشاغُب  يكوُن كلُّ شيٍء يف مكانه،  عندما 

 مكانه! 
 

 من ترَبَّ على الفوضى صغريًا، وجَد فيها لذًة عند الكرب، ومل يُطقِّ النظام! •
 

 تكدَّسْت أوراقه، تشتََّت ذهنه، فقلَّ إتقانه، وقلَص إنتاجه. من  •
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   النعم
 

أطيُب الطعامِّ ما كان حالاًل، وجاَء عن جوع، وصاَحبتُه العافية، ولو كان من أدَّن  •
 أطعمتكم.

 
إذا أكلَت نعمَة هللا مث عصيَتُه فقد كفرَت بنعمتهِّ بدَل أن تشكَرُه عليها، وبئَس العبُد  •

 أيكُل من مالِّ سي ِّدهِّ مث ُيونُه من ورائه. الذي 
 

 النفس وأمراضها 
 

إذا مل تعرْف نفسَك فأنت بنفوسِّ اآلخرين أجهل، وإذا مل تعرْف ما تتميُز به شخصيتك،  •
 فلم تعرْف نفسك. 

 
 . اقائمً  ما دمَت عليهاإال  التغيريَ  ال تريدُ  النفسُ  •
 

 والتدرجِّ عاندْت ونشزت. ْذ ابلرفقِّ خَ ؤ نفُس اإلنسانِّ صعبة، إذا مل ت •
 

 اسرتْح إذا تعبَت وال تعانْد نفسك، فإَنا تكلُّ ومتل . •
 

اجلسُد يتفاعُل مع النفس، فإذا اضطربْت ظهرْت آاثرُه على دقَّاتِّ القلب، وحركاتِّ  •
 اجلسد، وعلى أطرافِّ اللسان، ونظراتِّ العنيِّ ودالالهتا.

 
 اطراَد يف عكسه.عافيُة البدنِّ من عافيةِّ النفس. وال  •
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عم ا   • وابالبتعادِّ  والعفاف،  والرتبية،  ابإلميان،  يكوُن  وهتذيُبها،  الغرائز،  على  السيطرُة 
 . يهي ُجها

 
إذا غلبتَك خياالٌت فاسدٌة فاعكْس زماَمها، وتعوَّْذ ابهلل منها ومن الشيطان، واستبدْل  •

 هبا أذكارًا أو لطائَف من الذكرايت.
 
اجلشعِّ والشراهة، فإَنما داءانِّ يصيبانِّ النفس، فَيضرهُبا الطمع، فَتحسد، تعوَّْذ ابهلل من   •

 وتَبخل، وأتكُل وال تشبع. 
 

 اهلداية والضالل 
 

هيَـّأَ فإن هللا حيـبُّ لعـبدهِّ اهلـداـيَة مـا داَم يف قلـبهِّ خرٌي وتطلٌُّع إىل النورِّ وحـبٌّ يف اهلـداـية،  •
ُه إليها، فإذا عزَم وتوكل،  فقد حصلت. له أسباهَبا، وشدَّ

 
اهلدايُة من هللا. أميون وضعفاُء وفقراُء يؤمنون، ومثقفون ومفكرون كباٌر ُيصَرفون! هللا   •

 عدمه.  وأعلُم بني اهتم، وما يكن ون يف صدورهم، من حرصهم على اتباعِّ احلق ِّ أ

 
 .وأخلص هُ دينَ  لَ من هللا، وال يعطيهما إال ملن فضَّ  والثباتُ  هلدايةُ ا •
 

يريُد أن يرى يغمُض عينيهِّ يف وقتِّ احلاجة! إنه مثُل الضـال ِّ الذي ال يريُد أن الذي ال   •
 يرى نوَر احلق ، فإذا رآُه جتاوَزه، فلم يفكْر فيه، ومل يبالِّ به.

 
 اهلمة واإلرادة 

قوُة العزميةِّ وزايدُة اهلمةِّ من زايدةِّ اإلميان، وحب ِّ العملِّ يف امليدان، وإرادةِّ نفعِّ اآلخرين  •
  آن.يف كل ِّ 
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الثقُة ابهلل تعاىل متنحَك قوًة وعزميًة للمضي ِّ يف احلياةِّ بعزميٍة وصرٍب وثبات، على الرغمِّ  •

 من ألوائها ومفاجآهتا. 
 

ُز معوٌَّق أعمااًل أمتَّ وأفضَل من ذي   • العجُز يف اإلرادةِّ أكثُر مما هو يف اجلسم، فقد يُنجِّ
 جسٍد صحيح. 

 
السفاسف، ومن قلَّْت مهتُه اكتفى ابلكالم، مع اعوجاجِّ من ارتفعْت مهتُه مل يلتفْت إىل   •

 اللسان.
 

خْت مهم، وبقيْت عزائُم أخرى صامدًة قويًة مشرئبًة حنو هدفها، مل تراإذا طاَل االنتظاُر   •
 ينلِّ الوقُت من صمودها؛ إلمياَنا القوي ِّ مبا تصبو إليه.  

 
، إذا قاَل احلق ، وثبَت عليه. •  صاحُب اإلرادةِّ رجٌل حبق 
 

اآلهاُت تلَو اآلهات، والشكاوى تلَو الشكاوى، ال حتلُّ مشكلة، قْم وانشط، وخط ِّْط  •
 واعمل. 

 
، أو خوفًا    هناك من يزحُف على بطنهِّ وهو قادٌر على أن ميشيَ  • على رجليه، رًضا ابلذل 

 ُه أًذى.لحقَ من أن ي
 

اشتغَل بسفاسفِّ األمور، ودخَل يُعرُف املرُء من أقوالهِّ وأفعاله، فإذا كان ذا مهٍة دنيئٍة   •
 وحماسنِّ األخالق.  يف مهازلِّ الكالمِّ والفعال، ومل يُعرْف له جدٌّ يف معايل األمورِّ 

 
 



107 
 

 الوالدان 
 

إذا رمحَت والَديَك رمحَك أوالُدك، وإذا أغضبَتهما أغضبوك، وإذا آذيَتهما آَذوك، فربَّمها،   •
 ولو من أجلِّ نفسك. 

 
الوالدين هو يف طاعتهما، ابإلحسانِّ إليهما، وصحبتهما ابملعروف،  السبيُل إىل رضا   •

 والدعاءِّ هلما ابلرمحة. واعلْم أن الوالدين يرضيان عن أوالدمها بعيٍش كرمٍي.
 

كم بكى اآلابُء واألمهاُت على أوالدهم عندما مرضوا أو بَعدوا. وكم فرحوا وضحكوا  •
 ياَة آابٍء وأمهاٍت تعبوا وسعدوا!عندما جنحوا وعادوا. أفراٌح وأتراٌح ختتصُر ح

 
قلُب األم ِّ أكرُب من البحر! اسألوا لياليها كم سهرْت فيها على أطفاهلا، واسألوا َنارها  •

 كم تعبْت وأُرهقْت فيه، واسألوا سنواتِّ عمرها هل كانت تتمتُع إبجازاٍت لتسرتيح؟
 

أوالدها، وحلب ِّ أوالدها كلماُت األمهاتِّ ال تذهُب سدى؛ لقيمتها، ولشفقتها على   •
 . هلا

 
قال: إذا مل تصب ِّحين أم ي بوجهها املنوَّرِّ يف كل ِّ يوم، ومل أمسْع كالَمها احلنوَن يغمُر قليب،   •

 مل أشعْر بسعادٍة حىت أراها وتكلمين، وال أدري كيف أصنُع إذا ماتت؟! 
 

! فهو   • البار  الفرحِّ ابالبنِّ  قلَب األبِّ فرٌح مثَل  بعد ال ميألُ  بعد عجز، وسعادتُه  ُقواُه 
 تعب.. وأمنيتُه بعد موت.
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 الوصااي واحلكم 
 

إذا بدأَت كبريًا فال تنتهِّ صغريًا. إذا بدأَت حسًنا فال ختتْم سيًئا. إذا دعوَت صاحلًا فال   •
 تقعْد طاحلًا. 

 
 إذا كان كلُّ شيٍء أمامَك ُجياًل.. فلن تتعَب يف املسري. •

 
 فارغًة فال حتتاُج إىل بطل!إذا كانت الساحُة  •

 
فانظْر ماذا تطلب، ومىت،  • الطلبِّ كما كان صغريًا،  الصغرُي فال يكوُن حتت  إذا كرَب 

 وأبيةِّ هلجة؟ 
 

َر القلُم نطَق الرش اش. •  إذا ُكسِّ
 

َر اللئيم. •  إذا أُهنَي الكرمُي تصدَّ
 

 واحلكمَة تسقط.إذا تكلَم السفيه، وُأسكَِّت احلكيم، فإن السفاهَة ترقص،  •
 

 إذا كنَت حايَف القدم، فال يعين أنك عاري الفكر. •
 

 إذا ماتتِّ الَغريُة انفلتتِّ العاطفة. •
 

 فتوحة.  امل هُ إذا انَم العقُل مل ينفعِّ املرَء عين •
 

إذا وهنْت قوُتَك قلَّ عملك، فقلَّ إنتاجك. وإذا ضعَف إمياُنَك بطَّأَ بَك عملك، فقلَّْت  •
 ونقصْت أذكارك، وانشغلَت مبا ال ينفع، وأصبحَت على خطر.عبادتك، 
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 ×××     ×××     ××× 

 
 هذه سنََّة احلياة.   أخبارًا سارًَّة يف كل ِّ وقت، فليستْ تتوقعْ ال  •

 
 ال حتتقْر من هو أقلُّ شأاًن منك، كما ال حتبُّ أن حيتقرَك من هو أكرُب منَك شأاًن. •

 
 متألُه يف يوٍم ما. ال ترمِّ كيسَك الفارغ، عسى أن  •

 
سأْل عن الثمنِّ إذا كان هو الدواء. وعليك أن تعرَف كيف تستعمله، حىت ال تفقَد ال تَ  •

 الدواَء ومثنه! 
 

ْم حىت ال ختُ  • ، وال ختاصِّ  اَصم، وال تعتدي حىت ال يُعتَدى عليك.ال تسبَّ حىت ال ُتَسب 
 

 طبيعُتها، وهذه سرعُتها. ال تطلْب من السالحفِّ زايدًة يف سرعتها، فهذه  •
 

 ال تفضحِّ اآلخريَن بعيٍب فيك، واسرْت عيوهَبم وإن مل تكْن فيك. •
 

وال تقْل   . وال تقْل إين كرمي، ولكن قْل خذ  .ال تقْل إين شجاع، ولكْن تقدَّْم وقاتل •
 لضيفَِّك هل أتكل؟ ولكن قل: تفضل. 

 
 مستشارًا.ْل ال تَنصْب نفسَك قاضًيا، وأنت مل تُقبَ  •

 
ال تنظْر إىل ما هو أعلى منَك دائًما، وكْن حريًصا على معرفةِّ طريقك، والنظرِّ أمامك،  •

 لئال  تضل . 
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 بيًتا.   ال تنقْض جدارًا يقيَك حرًّا وقرًّا. تفيَّْأ به حىت تبينَ  •
 

حرَج   • على كل ِّ إذا  ال  يسري  أمٌر  فإنه  وتكمَل   وقعَت،  تقوَم  أن  املهمَّ  ولكن  الناس، 
 طريقك، وال تيأس. 

 
 ال تريُد منه سوى رائحته.  تَ إذا كنال عالقَة لَك بطعمِّ ورقِّ الرحيان،  •

 
 ال حيجُب ُجاَل الربيعِّ عن العيونِّ سوى قلٍب مكلوم.  •

 
املواد ،  ُك  س ال ينفُع اخلشُب يف كل ِّ عمٍل ولو كان مقوًّى، ال بدَّ من احلديدِّ الذي مي •

 ويعطي القوَة للخشبِّ وغريه. 
 

 ×××     ×××     ××× 
 

 لن ترى نفسَك ما دمَت وراء املرآة!  •
 

 لن َتسَلَم من ذمٍ  إذا كنَت تذمُّ شخًصا وأنت ختدمه. •
 

 ×××     ×××     ××× 
 

 عليك.ليس كلُّ كسٍر جُيرب، فكْن حكيًما يف أقوالَِّك وتصرفاتك، قبَل تفقَد أشياَء عزيزًة   •
 

ليس كلُّ كلٍب هلَث فهو عطش، فإن هذه عادته، فاعرفِّ العاداتِّ قبَل أن تتعَب يف  •
 التفكري.

 
 نظُر املرُء يف أمره، فيوازُن وُيتار.ليَس كلُّ مركٍب سهاًل، وال كلُّ سهٍل آمًنا، إمنا يَ  •
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 ليس لكل ِّ ضرٍر بديل.  •

 
 ×××     ×××     ××× 

 
أن هتمَلُه وتلغَيُه من قاموسِّ حياتك، فهناك جماٌل واسٌع من أساَء إليك مرًة فال يعين   •

 للتفاهمِّ والتعاونِّ بينكما. 
 

 من أطعمَك من جوٍع مل تنسه، ومن أطعمَك على شبٍع نسيته.  •
 

من أكثَر من الشكوى أقلَّ من العمل، وأكثَر من الكالم، وألَقى اللوَم على اآلخرين  •
 وهو امللوم.

 
 ابَت على طعمِّ اهلوا، ومل ينقذُه صياٌح وال ُبكا.َر من الشكوى، كثمن أ •

 
من تردَّى يف احلُفرِّ ُنكب، ومل َُيرْج سليًما، فعالمتُه يف وجهه، ويبقى منبوًذا، ال يؤبَُه   •

 به، حىت يؤوَب إىل رشده، ويعوَد إىل جمالسِّ العز ِّ والكرم.
 

 من التعبِّ حىت تراتح.  من تسلََّق جباًل تعب، فإذا وصَل إىل القمَّةِّ اراتح. فال بدَّ  •
 

 من متدََّد على حسابِّ غريه، فلينتظْر من هو أقوى منه يتمدَُّد على حسابه.  •
 

 من حلََّق بعيًدا وَقَع قريًبا. •
 

 ، أو مُحق. نتج، فإنه كِّرْب ي مل   هوعالًيا و  َمن رفَع رأَسهُ  •
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من طاَر ليس كمن مشى، ومن مشى ليس كمن جلس، ومن جلَس ليس كمن مات.  •
 َة لكل ِّ مقام، وال تيأس.  فأعدَّ الُعدَّ 

 
 من عاَش يف الظل ِّ صعَب عليه العمُل يف الشمس. •

 
 من عاَش ليأكَل ماَت ومل يشبع، ومن عاَش ليعبَد هللا قنَع وشبع، وأرَضى ربَّه.  •

 
من مل يستملحِّ املَلَح والطُّرف، ومل يشمئزَّ مما ُيالُف اآلداَب واألعراف، ومل يتعجْب من  •

 العجب، فإنه ليس ذا نفٍس سويَّة، وال نظرٍة سليمة. 
 

 من مشى على استقامٍة وصل، ومن لفَّ وداَر داَخ وأتخر، ومن مشى يف الظالمِّ وقع. •
 

 ×××     ×××     ××× 
 

وحسُن  • عبوديتك،  أساُس  وخشيُتَك  دليُل طاعتك،  رأُس حياتك، وصالُتَك  إمياُنَك 
 تعاملَِّك دليُل طيبك.

 
حياتك،  • تعاملَِّك يف  وقوُد  والتجارُب  عقلك،  َوقوُد  والقراءُة  َوقوُد جسمك،  الطعاُم 

 والعربُة دليٌل على فطنتَِّك وفهمك.
 

 عمُلَك هو الذي يرفعك، وأخالُقَك وحسُن تعاملَِّك مع الناسِّ هو الذي يسمو بك. •
 

و  • ابنك،  تعل ُِّم  فكأنَك  علَّمَت  وإذا  منه،  أتكُل  فكأنَك  زرعَت  إذا  حرسَت كْن  إذا 
 فكأنَك حترُس بيتك، وإذا اؤمتنَت على سرٍ  فكأنه سرُّك.

 
َك يف املرآة!  •  احلياُة لن تتوقَف بعد موتك، فال تكثرِّ النظَر إىل نفسِّ
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 يف الظالمِّ يبدو وجُهَك احلقيقي، ولو مل يرَك أحد!  •

 
 الحًقا. سُتعَرُف من خاللِّ سلوكَِّك وفلتاتِّ لسانك، وال مفرَّ منهما، حاضرًا أو  •

 
 أكرمِّ الكرمَي وال هُتنِّ اللئيم، حىت ال يصيبَك حظٌّ من لؤمه، وَرَشاٌش من لواثته.   •

 
عندما أتيت السيوُل اجلارفُة ال تعرُف ذهًبا من حجر، وال وليًدا من شيخ، وال مثمرًا من  •

 جُمدِّب، فمهمتها )اجلرف(. 
 
العاملِّ يف   • وهيبُة  األسدِّ يف شجاعتهِّ وهجومه،  املصلحِّ يف هيبُة  وهيبُة  ومواقفه،  علمه 

 صوابِّ رأيهِّ وثباتهِّ على مبادئه، وهيبُة القائدِّ يف حنكتهِّ وإصرارهِّ على انتصاره. 
 
 ها، بل يف شجاعتهِّ وتصرفهِّ أواًل. وحدَ هِّ هيبُة األسدِّ ليسْت يف هيئت •

 
الصدامِّ   • إىل  أجلئَت  فإذا  ا، 

ً
مسامل عدوًّا. كن  هتي ِّْج  وال  صديًقا،  حماراًب  اكسْب  فكْن 

 مشاكًسا. 
 
 انظْر بعيًدا لرتى أمامك. •

 
 هناك مفاتيُح ال تعمُل إال ابلضغطِّ عليها بقوة!  •

 
 تؤكل. فهذه وسطيٌة مرفوضة.فالطبخُة الناقصُة مل تبَق على أصلها فُتحَفظ، ومل تَنضْج  •

 
 فإنه يعطيَك ُجااًل.  ،الربعُم الصغرُي إذا مل يعطَِّك مثرًا •
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 القابُع يف صندوٍق ال يعطيَك رائحته، وال جيلُب نظرك.الورُد  •
 
النافذة، فإذا مل تفتحها مل تسمْع سوى صوتك، كما مل يسمْع صوتَك َمن هم  • افتحِّ 

 خلفك. 
 
 أفضَل ممن ينطُق ساعاٍت صحيحةً الساعُة ال تنطق، ولكنها ما تزاُل تعطيَك معلوماٍت   •

 بكالٍم لغٍو وهذر. 
 
يشبُع من العلم، وابغي اخلريِّ ال يندُم على اخلري، واحلريُص على الشهادة  طالُب العلمِّ ال   •

 ال يشبُع من اجلهادِّ حىت يُقتل.
 
ُ ال يطيُق اجلاهل، واجلادُّ النشُط ال يطيُق الكسوَل الالمبايل، والعفيُف احلييُّ ال   • العاملِّ

 يطيُق جمالسَة املنحل ِّ والفاحشِّ البذيء. 
 

 التؤدةِّ حكمة، إال أن تكوَن لسوء.يف اخلفَّةِّ طيش، ويف  •
 

 يطلُق اسُم السيفِّ على السيفِّ ولو كان مثلًَّما!  •
 

 املفتاُح الصدُئ ال يفتُح اباًب. •
 

 مهما علوَت ووصلَت إىل جبٍل شامخ، فإنه ال بدَّ أن تنزَل يوًما ما. •
 

 الناُر تضيء، ولكنها حترُق أيًضا، فال تكْن ثقُتَك هبا مطلقة.  •
 

 الرائحُة اخلبيثُة ال تدلُّ على مثٍر طيب، كما أن سوَء اخلُلقِّ ال يدلُّ على طيبةِّ نفس. •
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 ، وحمادثتُه كمضغِّ احلديد!رصاصجمالسُة الثقيلِّ كحملِّ ال •
 

 وصااي يف أعداد
 

 . حجَّتك، وُحسُن إلقائك اثنانِّ يقد ِّمانك:  •
 

ومن ظنَّ أن كلَّ شيٍء فيها  أخطأ اثنان: من ظنَّ أن كلَّ شيٍء يف هذه احلياةِّ سهل،   •
نانِّ على الصعب، ويفت ِّتانهِّ حىت يصعب. إمنا هي هكذا وهكذا، واإلمياُن والعزميُة يُعِّ 

 يذل ِّالنه. 
 

 كنوُز الدنيا ال تكفي اثنني: الطم اع، والبخيل، وكَفى بذلك دلياًل على سوءِّ ُخلقِّهما.  •
 

بدَّ منهما لشرابَك وطعامك، كلٌّ ضدَّانِّ ال جيتمعان: كوُز ماء، وُجرُة انر. ولكْن ال   •
 يف وقتهِّ وجماله، فإذا ُجعَتهما َغلَب أحُدمها اآلخر. 

 
 إذا حبثَت عن الرضا وجدَتُه وراَء ثالث: اإلخالص، واخلشية، وموافقةِّ الشرع.  •

 
تُ  • تفرْح عند حزين، وال  اآلداب: ال  تكثرِّ  ثالثٌة من  ربْز عضالتَك عند ضعيف، وال 

 مشغول. الكالَم عند 
 

ثالثٌة قبَل أن جتتمَع ابلناس: ال توافَق مع خصومة، وال توادَّ مع تعيري، وال تعارَف مع  •
 حقد.

 
هبا: الوعي، واحلذر،   تتحلَّىاٍل صعلى األعداء، ال بدَّ من ثالثِّ خ صيًّاحىت تكوَن ع •

 والعزميُة القوية.
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الرزق، وطلبِّ العلم، واجلهاد. فانظْر كان أكثُر األسفارِّ عند سلفنا لثالثةِّ أمور: طلبِّ   •

 يف عصران أكثَر أسبابِّ السفرِّ عند املسلمني!
 

ون، واملعاندون، واجملادلون اخلصمون. •  أبعُد الناسِّ عن احلق ِّ ثالثة: املتكرب ِّ
 

هَِّد إليك، ووفاءٌ سنَد إليك، ومعروٌف ُأسدَي إليك، وعهٌد عُ أربٌع ال تضي ِّعها: عمٌل أُ  •
 واجٌب عليك.

 
 أربُع خالٍل تقُف عائًقا أمام اعتناقِّ اإلسالم: اجلهل، والتقليد، والعناد، واهلوى.  •

 
احلكيم،   • واألسلوُب  السديد،  والنهُج  السليم،  التفكرُي  التزمت:  إذا  ختوُنَك  ال  ستٌّ 

 والظرُف املناسب، واالستشارُة أو االستخارة، والتوكُل على هللا.
 

 الوعي 
 

 واإلمياُن الصحيُح أخوانِّ متآلفان، جيتمعان، ويصنعان الوعَي واحلضارة.العلُم النافُع  •

 
ما مل تكْن يقظًا، فأنت انئم، أو غافل، يف حميٍط ميوُج ابحلركة، ويعجُّ ابملسؤوليات،  •

يسألوا  ومل  منك،  أخذوُه  احلياة،  من  أتخْذ حظََّك  مل  وما  واملشكالت.  واملتطلبات، 
 عنك.

 
اجمل • عن  الوعُي  غاَب  والرضا  إذا  والتخلفِّ  واهلزميةِّ  الذل ِّ  أمراُض  عليه  تكالبت  تمع، 

 ابلدون. 
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وصاَر   • واملكائد،  واخلرافاُت  األكاذيُب  وانتشرتِّ  اجلهل،  رقَص  الوعُي  غاَب  إذا 
 املستهَدفون ألعوبًة أبيدي مرو ِّجيها. 

 
 الوقت والعمر 

 
إذا كنـَت فـارَغ اهلم ِّ فـامأْل وقتـَك مبـا ينفعُـَك أو ينفُع اآلخرين، وإال جـاءتـَك اهلموُم من  •

 كل ِّ صوب، ومألتِّ اهلواجُس نفسك، وحبثَت عن خمرج. 
 

ال تدلُّ على حالٍة صحية. ينبغي أن متألها مبا ينفع، فإَنا    كَ كثرُة أوقاتِّ الفراغِّ عند •
نفسَك ابهلوا ومتألُ  تسبُب تسرُق من عمرك،  الفاسدة، كما  واخلياالتِّ  واهلمومِّ  جسِّ 

 الضجَر وامللل. 
 

تدوُر احلياة، وتدوُر معها أيها اإلنسان، وتدخُل يف عمٍر جديٍد كلَّ مرة. وينبغي أن   •
 يكوَن نضوُجَك الفكريُّ وخربُتَك يف احلياةِّ مستمرة، ومناسبًة ملراحلِّ عمرك. 

 
الدقائقِّ اليت مترُّ من عمرهم دون استفادٍة منها، وحياولون  العقالُء حياسبون أنفَسهم على   •

 تعويضها أبساليب. فانظْر كم فرَّطَت أنت يف دقائَق وساعات.
 

 اي بن 
 

اي بين، ال تعظ ِّْم ما مل يعظ ِّمُه هللا ورسوله، فال تعظيَم إال لإلسالمِّ وما يدعو إليه، عقيدة،   •
 وشريعة، وسلوًكا. 

 
ُ هباي بين، سالُحَك  • الباطل، وقلٌم تكتُب  ابندقيٌة تدفُع به شرَّ الكافرِّ والظامل، ويٌد تغري ِّ

 به احلق، ولساٌن تدعو به إىل هللا. 
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×××     ×××     ××× 

 
وتذهُل  • القلوب،  تكسُب  الطيبة،  ومعاملتَِّك  احلسنة،  أبخالقَِّك  أنَك  بين،  اي  اعلْم 

 العقول، وحتوُز على ثقةِّ الناس. 
 

تتعامْل ابخلُلقِّ اخلشن، إال أن تكوَن يف حرب، وإذ استفزََّك أحٌد أبلفاٍظ  اي بين، ال   •
كسُب رديٍَّة فردَّ عليه بكالٍم مناسٍب يندُم به على أسلوبه، وإنك بذاك تطفُئ ضغينة، وتَ 

 صديًقا. 
 

اي بين، كْن أميًنا، صادقًا، أبعَد ما تكوُن عن الغش ِّ والكذب، والتدليسِّ والتزوير، حىت  •
  هللا، ويوفقَك يف حياتك، وحىت يثَق بَك الناُس وحيبوك.يعينكَ 

 
يتباهى بعمله، وال يكاُد يعمُل إال إذا أظهره. وكْن أنت صاحَب  • اي بين، هناك من 

 إخالٍص وإتقان، سواءٌ ظهَر عمُلَك أم مل يظهر.
 

×××     ×××     ××× 
 

السلبياتِّ والشبهات، فإن الناَس  اي بين، إذا أردَت أن تبَقى سريُتَك نظيفًة فابتعْد عن   •
 يكربوَنا حىت تكوَن كاجلبال!

 
 قلبك، فإن عثرَة  ملَ اي بين، إذا تعثرْت رجُلَك أتلَّمت، وإذا تعثَـَّر لساُنَك فينبغي أن يتأ •

ا.  
ً
 اللسانِّ أشدُّ وقًعا وأكثُر أمل
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فإنه   • يليُق بصاحبِّ عقٍل سوي ،  الكذَب عار، وال  فإن  بين،  تكذْب اي  تضليل، ال 
 وقلٌب للحقيقة، وخيانٌة يف الكلمةِّ والداللةِّ واملعىن.

 
اي بين، إذا قسوَت على أحٍد فاترْك جمااًل لإلصالحِّ بينكما، فقد تكوُن خمطًئا، وقد ال  •

 كلَّ هذه الغلظة واجلفوة.    صاحبِّكَ يستلزُم ذنبُ 
 

علَّْم خدمَة اي بين، ال تقْل لصاحبَِّك هاتِّ كذا ما دمَت قادرًا على ذلك بنفسك، ت •
َك بنفسك، فإنه دليُل أدٍب وعصامية  ومروءٍة وتواضع.  ،نفسِّ

 
اي بين، إذا كثَر كالُم الناسِّ فال تزْد من كثرته، ال تقْل ما يقولون، ولكن زنه، وانظْر  •

موضَعُه من احلق، فإذا مل يكْن حقًّا فال سبيَل إىل موافقتهم، بل يُدَعون إىل تركه، والتزامِّ 
 . ما هو حق  

 
اي بين، ال تتعصْب لقوٍم وال لشخص، ولكن اعرْف فضَلهما، فإن خرَي األشخاصِّ من   •

ال   الشخص،  تقوى  إىل  فانظْر  وتعاون،  تعارَف  من  األقوامِّ  وخرَي  وثبت،  إىل اتَقى 
 شخصه.

 
×××     ×××     ××× 

 
عققت، اعلْم اي بين، أن أابَك ينتظُر منَك خريًا إذا كربت، فإذا أدرَت إليه ظهرَك فقد   •

 وغدرَت أبقربِّ الناسِّ إليك، وأكثرهم حبًّا وشفقًة عليك.
 

اي بين، إايَك أن تزعَج والديَك بتصرفاتك، أو حتزََنما مبشكالتَِّك مع أصدقائك، أو   •
 تعاندمها فيما أمراَك به.. فإنه نوٌع من العقوق.
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×××     ×××     ××× 
 

منها، فإَنا ضرابٌت تصلِّ إليَك إذا مل تعترب، اي بين، استفْد من أخطاءِّ اآلخرين واعترْب   •
 كما أتت على صاحبها الذي غفَل عن هذا. 

 
اي بين، إذا تكلَم اللبيُب واجملر ُِّب والعاملُ فأنصْت إليهم، فإنك ستخرُج من عندهم بفائدٍة   •

 مؤكدة.
 

يُقاُل كلُّ ما   • ُيسَمع، كما  اي بين، هناك كالٌم كثرٌي يريُد أن يقوَلُه اإلنسان، ولكْن ال 
 يُنظَُر إىل مدى نفعهِّ إذا قيل، وحل ِّهِّ من حرمته، ونتيجةِّ قيله. 

 
 اي بين، كْن ابكًيا يف هذه الدنيا أكثَر منَك ضاحًكا، حىت تضحَك يف اآلخرةِّ كثريًا. •

 
اي بين، تعلَّْم مث عل ِّم، وأتدَّْب مث أد ِّب، واعمْل مبا أتمُر الناَس أن يعملوا به حىت يقتدوا  •

 بك، فإَنم ينظرون إىل العملِّ أكثَر من القول. 
 

اي بين، إذا قلَت حقًّا فحاوْل أن ترفَع صوتَك به، حىت يسمَعُه الكثرُي من الناس، وإن   •
 أجرَك ليزداُد به. 

 
اي بين، كما ال تسمُح ألخيَك الصغريِّ أبن يدنَو من النار، كذلك ال تسمْح إلخوانَك  •

 فإن الرمحَة هبم هنا، هي اليت هناك، بل أقوى وأشد .  اآلخرين مبا يقر ِّهبم من النار،
 

ْد ه، ومــا مل يُرِّ ولو أُريــَد منعُــ   لجئنــََّك القلُق إىل اجلزع، فــإن مــا أراَدُه هللا كــانَ اي بين، ال يُ  •
 ه.ولو أُريَد وجودُ  ال يكونُ 
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 اي بين ، ال تفقدِّ األمَل ابهلل ولو كنَت بني فكَّي أسد. •
 

     ×××     ×××××× 
 
يف حياته،    أمٍر عظيمٍ اي بين، من رأيَتُه بعيًدا عن االلتزامِّ بشرعِّ هللا، فاعلْم أنه مصاٌب يف   •

 وهو دينه، وهو أكرُب وأخطُر من املصائبِّ الدنيوية، هذا ملن أويَت عقاًل وأراَد أن يذَّكر. 
 

أسوأَ من كلب، حيرُس  ال تكْن  اي بين، عرَف أٌب بوادَر غدٍر عند ابنه، فنصَحُه قائاًل:  •
 صاحَبُه وال ُيونه، وأنت تلعُب مبالِّ فالٍن وقد استغنيَت به. 

 
×××     ×××     ××× 

 
اي بين، معرفُة األخبارِّ الصحيحةِّ أمٌر مهم ، حىت تبيَن عليها ثقافتك، وتدعَو من خالهلا،   •

 وتضرَب هبا األمثاَل يف جمتمعك. 
 

السيئَة تفسُد عقلك، كما يفسُد اهلواُء امللوَُّث رئتيك، وكما  اعلْم اي بين، أن األفكاَر   •
 يفسُد الطعاُم العفُن معدتك.

 
اعلْم اي بين، أن الساحَة مفتوحٌة لَك للدخولِّ إليها، ولكْن بسالحِّ العلمِّ والوعي، حىت  •

باكِّ املغرضني،  أوحالِّ ال تقَع يف   املاكرين.  وشِّ
 

اي بين، تعلمِّ العلَم والوعَي مًعا حىت ال َتضل ، وأعين ابلوعي إدراَك ما جيري حولك،  •
ون، حىت سدُّوا طرَق احلق ِّ فسدوطم ، وكثَر املالضالُل  ، وعمَّ  االحنراُف عن احلقفقد كثَر  
 والعدل! 
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اسِّ وتزداَد اي بين، اقرْأ يف الكتبِّ لتتعلَم وتعترب، وامشِّ يف األرضِّ لتتعرَف على أحوالِّ الن •
 جتربة، وتفكَّْر بعد كل ِّ جتربٍة لتخزَنا يف حافظتك. 

 
 اي بين، كْن كبريًا. لتكْن قضيُتَك الكربى أمََّتك: قوَّهَتا، وعزَّها، ونصَرها.  •

 
اي بين، ال أقوُل كْن مثَل عودِّ ثقاٍب حُترُق نفسـَك لتضـيَء الدرَب لآلخرين، ولكْن كْن  •

، تنفُع نفسَك واآلخرين.مثَل كوكٍب در ِّي ، تضيُء   للناسِّ درهَبم وأنت حي 
 

اي بين، ال تكْن عبًئا على أبيك، وال على أحٍد من أصدقائك، أَرِّهم منَك عزًما وقوة،   •
 وتعاواًن وآتزرًا، مما تقدُر عليه، وال تنظْر إليهم فاغرًا فاَك كهيئةِّ الكساىَل أو احلمَقى.

 
×××     ×××     ××× 

 
يعين   • العلمِّ  طلبةِّ  إىل صفوفِّ  انضماُمَك  بين،  ااي  الدنياآلخرةَ تفضيلَك  زهرةِّ  على     ،

 خري. ىوإيثارَك اجلدَّ على اهلوى، فاحلمُد هلل على هذا، فإنه بشر 
 

اي بين، خذِّ الكتاَب بيمينك، والسيَف بيسارك، فإن من ال يتعلُم ال يتقدَُّم وال يتحضَّر،  •
.ومن مل جياهْد مل   يتقوَّ ومل ينتصر، وعاَش يف ذل 

 
َك للعب، فما زلَت خبري، على  • اي بين، إذا كان محاُسَك للعلمِّ والعملِّ أكثَر من محاسِّ

 أن ختفَف من رغبتَِّك يف اللعبِّ شيًئا فشيًئا. 
 

اعلْم اي بين، أنَك إذا مل تستفْد من شيخك، فإن السبَب يعوُد إليه، أو إليك، فإذا كان   •
 .ه، وإذا كان منَك فتغريَّ السبُب منه فغري ِّ 
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عاملَ سلطٍة ظاملة، فإنه يسلُب منَك عقاًل مثيًنا، وال يعطيَك أن تصحَب  اي بين، إايَك   •
 ُدَك يف اآلخرة! ُبَك يف الدنيا، ويزه ِّ إال علًما قلياًل، ويرغ ِّ 

 
إَنم   • األصول،  يرتكون  الذين  الفروعِّ  أصحابِّ  مع  وقتَك  تضي ِّْع  ال  بين،  جيادلون اي 

 غلبة، أو انتصارًا هلًوى ومصلحة.لطلبِّ تِّ الطريق، اللخصومة، ويبحثون عن بُنيَّ 
 

 اي بين، تعلَّْم كيفيَة تبليغِّ العلمِّ كما تتعلَُّم طلبه، فإن فائدَة العلمِّ يف العملِّ به وتبليغه.  •
 

أعلُم  ن هو  مَ   ألْن تبحَث وتسألَ  ال تعرفه، وهو فرصٌة لَك  أمرٍ ْب عن  اي بين، ال جتُ  •
 منَك وأكثُر خربًة وثقافة.  

 
×××     ×××     ××× 

 
اي بين، إذا رأيُتَك ترتدُد على املكتباتِّ علمُت حبََّك للعلم، ورغبتَك يف الثقافة، والتزامَك  •

 السداد.لتوفيقِّ و اجلدَّ يف احلياة، ودعوُت هللا لَك اب
 

تناواًل، حىت إذا صادفَك وقُت فراٍغ إليك  اي بين، ليكنِّ الكتاُب والقلُم أقرَب األشياءِّ   •
يف  ترتدَُّد  ساحنًة كانت  دوَّنَت  أو  وانتفعت،  الكتابِّ  يف  فنظرَت  وجدهتما،  ونظرَت 

َك واطمأننت.   نفسِّ
 

وأتيَت على   اعلْم اي بين، أن الكتاَب سعيٌد بَك إذا محلته، وفتحَتُه برفق، وقرأَتُه بوعي، •
 ونصحَت به إذا كان انفًعا.وعرفَت مضمونَُه ومرماه، آخره، 

 
عينك،   • من  ونورًا  جسدك،  راحَة  أعطيَتُه  إذا  إال  روَحُه  يعطيَك  ال  الكتاُب  بين،  اي 

 ومساحًة من عقلك. 
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سيدخُل   • عقٌل  فإنه  تُفلته،  وال  أبصابعَِّك  عليه  واشُدْد  بيمينك،  خْذ كتابَك  بين،  اي 

 رأسك.
 

×××     ×××     ××× 
 

اي بين، عليَك ابالجتهادِّ يف طلبِّ احلق ِّ ومعرفةِّ الصوابِّ قبَل أن تتوكَل على هللا، حىت  •
ًدا، موفَـًّقا، مطمئنًّا، فإن التوكَل ال يكوُن يف حراٍم وبطالن.   تكوَن مسدًّ

 
فال جتزع،  اي بين، إذا بذلَت جهدَك يف أمر، وتوكلَت على هللا، ولكْن مل توفَّْق فيه،   •

 ولكن اصرْب وتفاءل، فإن الذي أمامَك خرٌي مما فاتك، إن شاء هللا. 
 

اعلْم اي بين، أنَك إذا كنَت صادقًا مع هللا يف الليل، فلن تكوَن كاذاًب معه يف النهار،   •
 فكْن على استقامٍة يف كل ِّ أوقاتك، فإنه يراك، ويعلُم ما ُيتلُج يف صدرك. 

 
×××     ×××     ××× 

 
بين، حاوْل أال  تكوَن خايَل الوِّفاض، فإن مفاجآتِّ احلياةِّ كثرية، واملذلَُّة صعبٌة على اي   •

 املؤمن.
 

ها لعقلَِّك أو جسمك،  ها أواًل، ونفعَ لَّها من حرمتِّ اي بين، إذا رغبَت يف حاجٍة فانظْر حِّ  •
 زُم ما ينفعه.لَك عادة، فإن العاقَل يال   سوًءافإذا مل جتْد هلا موقًعا فال تقرهبا، وال جتعلْ 

 
×××     ×××     ××× 
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اي بين، ال تغرنََّك قامٌة وُجال، وصوٌت وبسمة، فإنه إىل فراٍغ وخواء، ما مل يعمْل صاحبُه   •
 وينفع، فإن قيمَة املرءِّ بنهجهِّ الصحيح، وُخلقهِّ ونفعه. 

 
تستطيُع صغريًة خبرطومِّها القصري،  اي بين، ال تغرتَّ بقدراتَِّك وقوةِّ عضالتك، فإن بعوضًة   •

ك!   أن تُرديك، وتطرحَك على فراشِّ
 

اي بين، تذوَّقِّ األدب، حىت إذا مل تكْن أديًبا كنَت حمبًّا لألدبِّ اجلميلِّ اهلادف، أو انقًدا  •
 حكيًما، متي ُِّز احلسَن من السي ِّئ.

 
 أخي اي ابن 

 
َك للباطل، وأرأبُ بَك أن تصرَّ على اي ابن أخي، هروُبَك من احلقيقةِّ يعين استسالمَ  •

 هذا، فارجْع إىل احلق ِّ واستقم، فإنه خرٌي لدينَِّك ودنياك.
 

اي ابَن أخي، ال تكثْر من القيلِّ والقال، حىت ال يُقاَل لَك حكوايت وثراثٌر وكثرُي الكالم،   •
 و منيمٍة أو كذب، وإَنا ملن أسوأِّ األخالق. وخشيَة أن تقَع يف غيبٍة أ

 
 اي ابَن أخي، ال تنظْر وراءَك كثريًا إال حلاجة، ومن فعَل ذلك فإنه متَّهٌم أو خائف. •

 
 اي ابن أخي، ال تدَْع عادًة سيئًة تتحكْم فيك، حىت ال تبقى عبًدا هلا.  •

 
أستاذك، أو أي ِّ مسؤوٍل عنك، اَب فشلَِّك على والدِّك، أو  باي ابَن أخي، ال تُلقِّ أس •

من  يبدأَ  أو  حاَلُه،  يصلَح  مهَّة، أبن  ذا  وصادقًا،  جادًّا،  ملن كان  فسحٌة  احلياةِّ  ففي 
 جديد. 
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ابَن أخي، إذا كان والُدَك صاحلًا فاسلْك طريقه، واتبْع أثره، وإذا مل يكْن ذا ديٍن   • اي 
 وُخلٍق فكْن أفضَل منه، وال تسلْك مسلكه.

 
  ابَن أخي، أنَك إذا مل حتبَّ الكتاب، ومل أتنْس مبجالسِّ العلم، فلسَت من أهلِّ اعلْم اي   •

 . العلم
 

وحٌي   • ينزْل  فلم  املشايخ،  على كل ِّ  تفضلُه  وال  لشيخك،  تتعصْب  ال  أخي،  ابن  اي 
إذا ضلَّ  تضلَّ  وال  خبطئهم،  ال ختطَئ  وقارن، حىت  ووازْن  بينهم،  نو ِّْع  بل  بتفضيله، 

 أحدهم.
 

 إايَك والغدَر بصديقك، فإنه خيانة، ودليُل لؤم.اي ابن أخي،  •
 

 اي ابن أخي، إذا خسرَت ما يف ميينَِّك فحافْظ على عقلك، حىت ال ختسَر كلَّ ما عندك  •
 

اعلْم اي ابَن أخي، أنك إذا شبعَت من مالِّ أخيَك ظلًما وغصًبا، فقد أكلَت ُجرًا.   •
 من احلرام، إمنا هو مرٌض ووابٌل عليك. كَ واعلْم أن حلمَك الزائَد على جسمِّ 

 
اعلْم اي ابَن أخي أن اجملرَم ال يشعُر بندٍم بعد اقرتافِّ جرميته؛ ألن طبقًة قاسيًة غطَّْت  •

 قلبه، وزحزحتِّ الرمحَة منه. فال تلفنيَّ قلبَك كذلك. 
 

اإلسالمي، وال تكْن احذْر اي ابَن أخي أن تكوَن ذياًل لعدوٍ  أو ُمبغٍِّض لدينَِّك ووطنَِّك   •
َك وأبهلك، وعمومِّ إخوانِّك املسلمني.  لعبًة حيرُكَك أعداؤك، فتضرَّ بنفسِّ

 
كَم لقماَن فلن ختشَع  •  مل يكْن لَك قلٌب حي . مااي ابن أخي، إذا ُجعُت لَك حِّ
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