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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 .، وصحبهوآله  ،على هدايته، وتيسريه، وتوفيقه، والصالة والسالم على نبي ِّهاحلمد هلل 
كما يقطف من مثار   ، يقطف من بستانهأدعو هللا تعاىل أن يكون هذا الكتاب جنة للقارئ

   .بديعة األسلوب سهلة الفهم،  :سائغة التناول،   قريبة  :اجلنة، فكلماتُه دانية 
جارية،   عيون  معصافية،  وهي  يف  هدفها،  ،  ودالالهتا  انيهاسامية  يف  يف جليلة  متنوعة 

 .وال سأم ،فال مللقصرية فقراهتا،  موضوعاهتا، 
  ،وابطنها اإلسالم، وغايتها إرضاء رب العباد، ابلعبودية له ظاهرها  ألفاظ المعة، ومجل ابهرة، 

  وآدابه، وأحكامه،   وبث  الوعي بني عباده، وترغيبهم يف فضائل اإلسالم، دينه،  لدعوة إىلاو 
 ، اليت تعود ابلشر  على أهله. املخالفات ذيرهم من وحت

الكتاب   من  وهو  )  ،اخلواطرالتاسع عشر  فقرة،  500وفيه  تسعة عشر (  مدى  على  كتبت 
 . على املوضوعات شهرًا، مث مجعت، ورتبت 

من خطأ، وأن  فيه  ، وأن يغفر يل ما كان  لوجههأدعو هللا الكرمي، ذا العرش العظيم، أن يتقبله  
 ينفع به من شاء من عباده. 
 واحلمد له وحده، سبحانه. 

 
 حممد خري يوسف
 إستانبول
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 احلق  هللا 
 

 هللا ربُّنا هو األوُل بال ابتداء، فال شيَء قبله،  •
ُر بعد الفناء، فال يكوُن شيٌء بعده،    وهو اآلخِّ

 .هفال انتهاَء له، وال انقضاَء لوجودِّ 
   ؛شيء  هِّ الظَّاهُِّر يف وجودهِّ ابلدَّالئلِّ القطعيَّة، فليَس فوَق ظهور سبحانُه  وهو

 لداللةِّ اآلايتِّ الباهرةِّ عليه. 
 الباطُن فليَس دونَُه شيء،   عزَّ شأنهُ  وهو

 ! فال أحَد يُدرُِّك ُكنَهُه سبحانه
 

 ربُّنا سبحانُه هو احليُّ الَقيُّوم، •
 وال سبيَل للفناءِّ إليه،   ،الذي ال يعرتيهِّ املوت  ،احليُّ الدائُم الباقي

 يٍَّة ال هنايَة هلا،  فهو ذو حياٍة أزليٍَّة ال بدايَة هلا، وأبد
 وهو املوجوُد القائُم بتدبريِّ كل ِّ شيٍء وحفظِّه،  

 وال يـَْغلُِّب عليهِّ وَسٌن وال نُعاس، فضالً عن النومِّ املسَتغرِّق،  ،عليه فُتور ال يطرأُ 
 فهو منـزٌَّه سبحانَُه عن هذا وذاك،  

 ال يَغُفُل عن شيٍء حلظة.
 

 القه ار، العظمُة والكربايُء هلل الواحدِّ  •
 هو وحَدُه الباقي، فال يغرتَّنَّ أحٌد بطولِّ عمر. 

 وهو وحَدُه الرازُق املالك، فال يَبطرنَّ أحٌد بثراء. 
 وهو وحَدُه العاملُ ابلغيب، 

 فال يدري أحٌد هل يبقى على إميانه، ومىت ميوت، وهل يدخُل اجلنة؟ 
 فليبَق العبُد ماثاًل للطاعة،

 اإلميان. وأوهلا  شاكرًا للنعم،
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 هللا لطيٌف بعباده،   •

 ولوال لطفُه ورأفتُه لعجََّل بعقوبتهم على ذنوهبم، 
 ولو فعَل ملا بقَي من البشرِّ أحٌد على وجهِّ األرض! 

 قاَل هللا تعاىل:  
ُذ } َا َكَسُبواْ َما تـََرَك َعَلٰى َظْهرَِّها مِّن َدآبَّةٍٍۢ  لنَّاسَ ٱ ّللَُّ ٱَوَلْو يـَُؤاخِّ  ِبِّ

رُُهْم إِّىَلٰٓ َأَجٍلٍۢ مَُّسم    . [45]سورة فاطر: ى{ َولَٰكِّن يـَُؤخ ِّ
 

 واالمتحان   االبتالء
 

 ال توجُد سعادٌة دائمة،   •
 وال عافيٌة مستمرة،  
 وال صحٌة مستقرة، 

 فاحلياُة ابتالء،  
 بني حزٍن وفرح،  
 وصحٍة ومرض،  

 وراحٍة وعمل،  
 وغًًن وفقر،  

 وجناٍح وفشل،  
 وارتفاٍع واخنفاض..  

 يتقلُب فيها اإلنساُن ليعرَف ربَُّه املتصرَف يف األمور، 
 وليعرَف نفسه، وموقعه، ووظيفَتُه يف احلياة.  

 
 احلياُة ابتالء،   •

ُلَو }  . 2سورة امللك: { ُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل الَّذِّي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِّيَـبـْ
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 يقاُد املرُء بعدها إىل جنة، أو انر، 
 حبسبِّ عملهِّ وتوجههِّ يف الدنيا، 

 فمن أطاَع فقد أحسَن وفاز،
 ومن عصى فقد أساَء وخسر.

 
 احلياُة سهلٌة عند بعضهم، •

 وصعبٌة على آخرين، 
 وكلٌّ مبتًلى ابآلخر،
 يساعَد احملتاج،فامليسوُر ينبغي أن 

 واحملتاُج عليه أن يصرَب حىت أيتَيُه الفرج، 
 وال ميدَّ يَدُه إىل مالِّ الغن ِّ ليأخَذُه بغريِّ حق .

 على أن هذه احلياَة املتناقضَة واملتفاوتَة بني البشرِّ لن تبقى على وتريٍة واحدة، 
 والغالُب أن يرتاوَح حاُل املرءِّ بني الشدَّةِّ والرخاء، 

 والصحةِّ واملرض،
َ أحوالُه ومواقفُه من خاللِّ ذلك،  لتتبنيَّ

 فتتجدَُّد دوافعه، وختتلُف تصرفاته،
 مث حياسُب على أعمالهِّ وتصرفاتهِّ تلك.

 
 إذا تتالتِّ النكباُت على املرءِّ يئس،   •

 وإذا تتالْت عليه األفراُح بطر،  
 ولكنَّ هللا خيالُف بينها لالبتالءِّ واالختبار.  

 والسعيُد من اتَّعظ، 
 فلم ييأس، ومل يبطر،  
 ولكنُه محَد وشكر،  

 وصرَب وثبت. 
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 إذا رأيَت حواجَز متنُعَك من الوصولِّ إىل احلق، •

 أو عراقيَل توَضُع أماَم فعلِّ اخلري،
   ؛فاعلْم أهنا ابتالء
 َك على ذلك،رغبتَِّك ومدى حرصِّ و ملعرفةِّ صدقَِّك 

 ،  فإذا صربت، وزادْت رغبُتك، وثبت 
 ووفقَك للوصولِّ إليه.  سهََّلُه هللا لك، 

 
 اخلاسُر األكرُب من ابَع ديَنُه بدنياه، •

 فرتاُه يف طاعٍة وتبتل،
 حىت إذا سنحْت له فرصُة عمٍل هرَع إليه، ومل يسأْل عن حل ِّهِّ وحرمته،

 وضرَب فيه حىت الركب!
 عمٌل حراٌم مل يتلكْأ يف اخلوضِّ فيه،وإذا طُلَِّب منه 

 ونسَي دينه، أو ابَعُه بدنياه.
 ولو صرَب لعوََّضُه هللا حالاًل طيًبا،

 ولكنُه مل يعزم، ومل يصرب.
 وهكذا يكوُن اختباُر هللا لعباده؛

 ملعرفةِّ قوةِّ ثباتهِّ وعمقِّ إميانه.
 

 امتحْن نفسَك بني مدٍة وأخرى، •
 لذات،ابتعْد عن بعضِّ الكمالياتِّ وال

 وافطمها عن بعضِّ الشهواتِّ واإلغراءات،
 فإذا طاوعتَك فأنت على عهٍد من اإلميانِّ والثبات،

 وإذا عاندتَك وخاصمتَك فأنت على حافَّةِّ االحنراف،
 أو أنَك احنرفَت وما تدري!
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 اإلبداع 

 
 املبدُع يف مكابدٍة مع عقله، وأزمٍة مع نفسه،  •

 فال يكاُد يرى جديًدا ويفرُح به حىت ميلَُّه بعد قليل، ويبحَث عن جديٍد آخر. 
 وما كان يراُه إبداًعا منُذ أايم، يراُه اليوَم قدميًا! 

 وليس هذا مرًضا، بقدرِّ ما هو جتدٌُّد يف األفكار، 
 لِّ الذي ال ينفكُّ من اهلجومِّ على صاحبه. أو تقلٌُّب يف املزاج، وطرٌد للمل 

 وهناك ابملقابلِّ أمزجٌة حتبُّ القدمي، وتتآلُف مع )كان( أكثَر من )أصبح(.
 

 األخطاء
 

 ال تغضْب إذا نـُب ِّهَت إىل خطٍأ صدَر منك،  •
 وإذا مل يوفَّقِّ املنب ُِّه يف أسلوبه، ومل حيسنِّ التعبريِّ كما ينبغي، 

 فال يعن عدَم قبولِّ تنبيهه، ولو كان ذلك بني املرءِّ ونفسه، 
 فإنه ال إصراَر على الباطل.

 
 املسلُم احلقُّ إذا أخطأَ رجَع عن خطئه، ولو بعد حني، •

 وال يبَقى مصر ا عليه؛
 ُر ابالستقامة،ألنه على ديٍن مستقيم، وأيم

 واملسلُم يف خطئهِّ يشعُر أبنه يسرُي يف طريٍق أعوج،
 يعن على غريِّ استقامةِّ دينه، وغريِّ ما أيمرُه به،

 ويبَقى قلًقا، حىت يرجَع عن خطئه،
 فإذا رجَع اطمأنَّ قلبُه واراتح.
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 تثبَّْت قبل أن تقول.  •
 وإذا قلَت قواًل خطأ فارجْع منه. 

 وإذا كنَت نشرَتُه على الناسِّ فليكنِّ الرجوُع منه على املأل. 
 وأحيااًن يكتَفى حبذفه. 

 كما أن القوَل اجلديَد يكوُن انسًخا لسابقهِّ إذا كان عن نيَّة.
 

 األخالق واآلداب
 

 مع كل ِّ التغرياتِّ والتطوراتِّ اليت حدثْت يف عصران،  •
 ما زاَل املؤمُن نظرُه إىل اإلميانِّ واألخالق،

فــريى التفضــيَل بــني األمــمِّ واألفــرادِّ ابإلميــانِّ والتقــوى والصــدقِّ واألمانــةِّ واخلُلــقِّ احلســنِّ واملعاملــةِّ 
 الطيبة،

 كان صاحبُه متحلًيا بتلك الصفات،وال فضَل للمالِّ واملنصبِّ والشهرةِّ واجلاهِّ إال إذا  
 فهي املعياُر وامليزانِّ يف القبولِّ والتفاضل.

 
 من أُويَت ُخلًقا حسًنا فقد وهَبُه هللا خريًا كثريًا، •

 ومن اشتكى من صفاٍت أخالقيٍة غريِّ مناسبٍة فعليه ابملران، 
 فإهنا َتذهُب شيًئا فشيًئا، 

 ،  أو ختف 
 ابلدعاءِّ والذكر،

 الغيظ،وكظمِّ 
 والصربِّ والتحمل، 

 وجمالسةِّ الصاحلني، وأصحابِّ الوجاهةِّ واحلِّلمِّ والكرم، 
 فإن جمالسَتهم والتشبََّه هبم يفلُح إن شاَء هللا. 
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 ميكُن أن تكتسَب فضائَل كثريًة إذا صحبَت فضالَء كرماء، •
 وبررًة أتقياء، 

 ومن منَعتُه موانُع من الصحبة،  
 لرقائق،قرأَ سريَهم يف كتبِّ الزهدِّ وا 

 فإن فيها ما يَرفُع اهلمَّة، ويهذ ُِّب النفس،
 ويرقُق القلب، ويُدمُع العني،

 ويُعنُي على التقوى، 
 ويزيُد من اإلميان،  

 ويبعُث على التوبة.   
 

×××     ×××     ××× 
 

 إذا كان سالُح خصمَِّك الكذَب واللفَّ والدوران،  •
 فإن سالحَك أقوى أيها املؤمن، 

 استقامة،فالصدُق 
 وهي صافيٌة انصعة، 

 وحجٌة ابلغة،  
 وسينفُعَك كالُمَك الصادق،

 إن عاجاًل أو آجاًل. 
 

 احلياُء ال يعن العزلة، فهو غرُي اخلجل،  •
 وقد كان عثماُن رضَي هللا أصدَق األمةِّ حياء، 

 ومع ذلك كان يديُر أموَر أمة، ويتاجر، ويشاور، ويؤمُّ املصلني، 
 وجيه ُز اجليوش، وجيلُس للناس، ويسأُل عنهم، ويتفقَُّد أحواهَلم.
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 ال تقابلِّ اإلحساَن ابإلساءة، فإنه دليُل لؤم،  •
 واحلليُم العفوُّ ال يقابُل حىت اإلساءَة ابإلساءة، 

 بل يدفُعها بسكوت،
 عال، أو خبُلٍق 

 فيجيُب ِبا يُذهُب غيَظ صاحبهِّ أو خيففُه عنه؛ 
 طمًعا يف ثواٍب أعظَم من عند ذي اجلالل. 

 
 من رآَك حزيًنا من إخوانِّك،  •

 أبَدى حزنَُه معَك وشاركَك يف مصابك؛ 
 عطًفا عليَك ورمحًة بك. 
 فكْن رؤوفًا، وكْن رحيًما، 

َف بذلك نبيَُّك حممٌد صلى هللا عليه وسلَم   يف القرآن، كما ُوصِّ
 فإنه قدوُتك.

 
 ال جتنْب عند اللقاءِّ أيها املسلم، •

 يف سلٍم كنَت أم يف حرب،
 فإن روحَك لن تغادَر جسدَك أخريًا سوى مرٍة واحدة،

 هي اليت كتبها هللا عليَك واستأثَر بعلمها،
 فلن متوَت إال يف تلك املرة.

 وعَدُه به من ُحسنِّ الثواب،واملسلُم يستمدُّ شجاعَتُه من إميانهِّ برب ِّهِّ وما 
 والكافُر ال يؤمُن هبذا وال يرجوه،

 فيكوُن املؤمُن مضراًب للمثلِّ يف الصربِّ والثبات، والشجاعةِّ والفداء.
 

×××     ×××     ××× 
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 اي ابن أخي،  •
 ليس من احلكمةِّ أن تبادَر إىل من ال تعرفُه ابملزاح، 

 فإنه قد ال يالئُم طبيعته، 
 الشخُص قريَب عهٍد ِبصيبة، أو يكوُن 

 أو يكوُن شيًخا كبريًا ال يتجاوُب مع األمزجةِّ املرحة، 
 فهو مهموٌم حباله، 

 وِبا يؤوُل إليه. 
 

 حافظوا على األخالق، •
 فإن اللئاَم إذا كثروا سادوا،

 وإذا سادوا ظَلموا،
 وإذا ظلموا أخافوا،

 وإذا أخافوا انتهكوا األعراَض وقَتلوا،
 معظَم اللئامِّ مل يرتبَّوا على ديٍن وُخلق،واعلموا أن 

 فال حالَل عندهم وال حرام،
 وال فرَق بني صادٍق وكاذب،

 ودي ٍِّن وفاجر،
 وعفيٍف وفاحش،

 وساٍم وسافل.
 

 هناك جرائُم كثريٌة نرتكبها ال تُرى؛   •
 ألهنا خمتبئٌة يف تالفيفِّ املخ ِّ ودهاليزِّ النفس،  

 ُم والدسائُس اليت حنملها ضدَّ اآلخرين،  تلك هي األحقاُد والضغائُن والنمائ
 وال حنبُّ هلم اخلري!
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 إذا كانت العاصفُة يسبُقها هدوء،  •
 فإن الغضَب مثُلها، 

 فإنه هلٌب خامٌد يعتلُج يف داخلِّ النفس، 
 ويبحُث عن منفٍذ لينطلَق منه إىل اخلارج. 

 وقد يتشكُل الغضُب بسرعٍة متناهية، 
 ذا ملسْتُه أدََن شرارٍة ملتهبة! فريتفُع إىل أعَلى درجة، إ

 
 من رآَك غاضًبا مل يقرتْب منك، •

 ال ألنه خيشاك،
 بل ألنه ال حيبُّ أن يرى شخًصا وهو هبذه احلالة،

 وال يريُد أن تقَع عينُه على صورٍة قبيحٍة مثلِّها،
 وعيوٍن محراَء يتطايُر منها الشرر.

 وقد تصدُر منَك تصرفاٌت متشن ِّجٌة ال تليُق ِبكانتَِّك وأخالقِّك. 
 

 املتكرُب ال يكوُن رحيًما، •
 ومن مل يرحْم عباَد هللا فكيف َيسأُل ربَُّه رمحَته؟

 إن رمحتَك ابلناسِّ هي من أقربِّ السبلِّ وأجل ِّها جللبِّ رمحةِّ رب ِّك.
 وهللا حيبُّ الرمحاَء ويرمُحهم، ويزيُدهم من فضله،

م رأفة،ف  في قلوهبِّ
 ويف طباعهم لني،

هم رغبٌة يف اخلري،  ويف نفوسِّ
 ويف معاملتهم طيٌب وصدق.

 
 ال جُتهِّْد نفسَك يف إحلاقِّ األذى ابآلخرين أيها احلاسُد واملبغِّض، •

 فإنك ال تشاُء إال إذا شاَء هللا،
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 وال تستطيُع أن تؤذَي إال إذا قدََّر هللا وأمضاه.
 سبحانُه حيمي عباًدا له،واعلْم أنه 

 فال يصُل إليهم أذاَك ولو مجعَت عليهم قـَُوى األرض.
 

 من كرَه اجلوار،  •
 فإنه مل حيسنِّ االختياَر أواًل، 

 أو استعَصى عليه الصرُب من بعد، فاختاَر اهلجَر أو الرحيل. 
 وكالمها صعٌب على النفس. 

 وما أحسَن التوافق، والتغاضي، 
 مجيلة. وإنَّ عاقبَة الصربِّ 

 
 صحيٌح أم ال؟ فهمَت علي ؟ اعرْف هذا، امسع، اسكت، انتبه.. •

ريَة اخلاصــــَة بــــَك وأبســــلوبَِّك إذا كنــــَت يف جمــــالسِّ  اتــــرْك هــــذه املصــــطلحاتِّ التعليميــــَة أو اأُلســــَ
 الرجال،

 وال تكررها مخَس مراٍت وعشرًا يف الدقيقةِّ الواحدة،
 أنت ال تعطي هنا درًسا،
 جالِّ أقلَّ منَك شأاًن.وليَس َمن حولَك من الر 

 ارفْع مستواَك وأسلوبَك يف احلوار،
 واعرفِّ الظرَف والبيئَة املناسبَة جيًدا.

 
 أكثُر ما جيلُب املرَض والشقاَء والغمَّ للرجلِّ هو سوُء ُخلقِّ زوجته، •

 وأكثُر ما جيلُب املرَض والشقاَء والغمَّ للمرأةِّ هو سوُء ُخلقِّ زوجها. 
 ألحسنِّ األخالق، وأحسنِّ األقوال، وأحسنِّ األفعال، اللهم اهدان 

 وأبعْد عنا سيئها. 
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 األخوَّة والصداقة
 

 تفاعْل حببٍ  مع أخيَك املسلمِّ كيفما كان،   •
 املهمُّ أال  تغفَل عنه،  

 وال ترتَكُه مهاًل،  
 ولو إبلقاءِّ سالٍم عليه،  

 أو دعوٍة له يف ظهرِّ الغيب؛ 
 لتربهَن أنَك وهو من أمٍة واحدة،  

 وعلى مبادئ حيَّة،  
 وشريعٍة متضامنة.

 
 ال تكاُد جتُد دميومًة حملبٍة بني الناسِّ على طولِّ الزمن؛  •

 ملا يعرتي العالقاتِّ من تدخالٍت ومفاجآٍت وظروٍف قاهرة، 
 فلتكْن مراعًيا لذلك، 

 ودوًدا.وال تفر ِّْط يف صديقَِّك الذي عرفَتُه خملًصا 
 

 ال حتق ِّْر أخاَك املسلَم وال تستصغره،  •
 وإذا نبَغ يف قوٍة عضليٍة أو عقليٍة فال حتسده، وال تنقْص من قيمته، 

 بل شجعه، وافتخْر به، 
 فإنه قوٌة لك،  

 وسنٌد جملتمعِّك،  
 وطاقٌة ألمتَِّك اإلسالمية. 

 
 غرُي قادر،ال تُقنْط أخاَك من خرٍي يرجوُه منَك وأنت قادٌر عليه وهو  •

 وال تؤيسُه وهو يرجو منَك وصاًل وقد هجرته، 
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 وال تكل ِّفُه شططًا وهو ينتظُر صلًحا على أمر،
 فإنكما أخوان وإن اختلفتما. 

 
 إذا كنَت حمب ا لصديقَِّك فاحرتْم ضيَفُه أيًضا. •

 كنُت مع شخص، فمرَّ بصديٍق له، وعرََّفُه ضيَفُه،
 عليه،فلم يلتفْت إليه، ومل يسل ِّْم 
 وقال: رأيتُه معَك من قبل.

 مث وىلَّ ظهره، ومضى.
 فخجلنا مجيًعا.

 
 يل صديٌق خمتلف.   •

 عندما أكلمُه أحيااًن كأنه شخٌص آخُر غرُي ذاَك اخللوقِّ املهذَّب!  
 فمزاجُه يتغرُي بسرعةِّ تغري ِِّّ الزئبق،  

 حبسبِّ أحوالهِّ يف أسرتهِّ أو عمله.  
 أكل ِّمُه فيها! وأبَقى أان وحظي يف الساعةِّ اليت 

 
 عندما َتظهُر حقيقُة صديقَِّك على غريِّ ما كنَت تعرفُه يصيُبَك الذهول، •

 وتبقى جامًدا يف مكانِّك، ال تربحه، 
 وكأنَك مل تصد ِّْق ما كنَت تسمع!

 مث تفكُر يف تصاريفِّ هذه احلياةِّ وتقلباهتا، 
 وتتخُذ هنًجا جديًدا يف تعاملَِّك مع الناس، ونظرَِّك إليهم.

 
 اإلدارة والقيادة 

 
 القيادُة ال تكمُن يف حسنِّ اإلدارةِّ وحدها،   •
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 بل يف التأثريِّ على اآلخرين، 
 ليكونوا أهاًل للعملِّ أيًضا،  

 وليكونوا جديرين ابلقيادةِّ مستقباًل،  
 وليضيفوا إليها خرباهتم وإبداعاهتم اجلديدة. 

 
 البشرية ومهارات التواصل،هناك مدر ِّبون يف القيادة اإلدارية والتنمية  •

 عندما تستمُع إليهم تقول:  
 إهنم إذا وصلوا إىل سدَّةِّ احلكمِّ ألراحوا الناَس وأبدعوا..

 ولكنهم لو نزلوا يف ساحةِّ الواقع،
 وتسلَّموا إدارَة مؤسسٍة أو مؤسسات،

 ملا جلبوا نظرًا،
 ، فاخلربة، وحبُّ العمل، واإلخالُص فيه، هي اليت هلا األولويُة هنا

 واجلمُع بني العلمِّ واخلربةِّ هو األفضل. 
 

 إذا قلَت يل إنه مديٌر انجح، قلُت لك: هل هو حليم؟ •
لًما إىل حزمه،  فإنه ال جناَح حبقٍ  ملديٍر ال جيمُع حِّ

 فاإلنساُن ليس آلَة عمل،
 إنه روٌح وإحساس، 

 حيتاُج إىل معاملٍة صادقٍة ورحيمٍة انبعٍة من القلب،
 خالهلا بتقديرهِّ واحرتامه،يشعُر من  

 وتُراَعى ظروفه، 
 وتُعَطى حقوقُه، بدونِّ منٍ  وال تعويق.
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 األدب
 

 الشباُب ال ينتظرون منك أن تعر َِّف هلم األدَب اإلسالمي ،  •
 وتذكَر هلم مصطلحاتهِّ وخصائَصُه وقضاايه،  

ده،    ولكنهم حيب ِّذون األموَر العمليَة والتطبيقيَة اليت جتس ِّ
 كرواايٍت إسالمية، تربويٍة هادفة، اترخييٍة أو رمزية،  

 وهكذا املسرحيات، والقصُص القصرية، واملسلسالُت ومقاطُع الفيديو. 
 

 فرٌق بني أدٍب أصيل، وآخَر مستورد. •
 دينَِّك واترخيَِّك وقيمك،فاألصيُل يثب ُِّتَك ويربُطَك جبذورِّ 
 واملستورُد قد يكوُن مرًضا عليك،

 فال يالئُم عقيدتك، وال بيئتك، وال أهدافك.
 

 قد تبدُع يف نوٍع من األدبِّ دوَن غريه.  •
 وهناك شعراُء ال َيصلحون للنثر،

 فتجُد ألحدهم عدَة دواوين دون كتٍب أو حبوٍث يف موضوعاٍت أخرى!
 ه شعر، لكنه غرُي موزون، وال شعَر هلم! وغريهم إذا كتبوا نثرًا فكأن

 
 الشعُر كالم،  •

 ولكْن ملوسيقاُه وكلماتهِّ املختارةِّ بعناية أتيت مجٌل منه كاألمثال، 
 يف مبناها ومعناها،  

 فيؤث ُِّر يف النفسِّ أكثر،  
 ويلهُب العاطفة،  

 ويبعُث على التأمل، 
 ويسهُل حفظُه واالستشهاُد به أكثَر من النثر. 
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 املدمنني على قراءةِّ القصصِّ والرواايتِّ العاطفية،إىل  •

 التزموا جانَب اجلد ،
 وتفكروا يف عظائمِّ األمور،

 وتفاعلوا مع مآسي األمةِّ وتطلعاهتا،
 خيفَّْف من تعلقكم هبا.

 وكنُت مثَلكم مقباًل عليها،
 فلما التزمُت جانَب اإلسالمِّ ودعوته،

 ما عدُت إىل القصصِّ إال أن تكوَن إسالمية.
 

 يقوُل الشيخ علي  الطنطاوي رمحُه هللا يف ذكرايته:  •
 الدين، وفقدِّ   إال بذهابِّ   وعلى الفن، إذا كان ال جييءُ   ،وعلى الشعر  ،على األدب   هللا   لعنةُ "

 ". األعراض العفاف، وهتكِّ  الشرف، وضياعِّ 
 قلت: ويعن أن مثَلها من الكتبِّ تكوُن يف حكمِّ احلرام، 

 ي يف معناها،  وتشمُل كتَب )أدب اجلرمية(، فه
 فيُنهى عن طبعها، وتوزيعها، وبيعها، واإلعالنِّ عنها، واإلشادةِّ هبا أبي ِّ وجٍه كان.

 يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىل: 
نـَْيا } َشُة يفِّ الَّذِّيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِّيٌم يفِّ الدُّ يَع اْلَفاحِّ َرةِّ إِّنَّ الَّذِّيَن حيِّبُّوَن َأن َتشِّ  {. َواآْلخِّ
 

 إرشاد وتذكري 
 

 التذكرُي ينفُع املؤمنني،  •
م ويتذكَّرون،   فيؤوبون إىل رهب ِّ

 ويدعون هللا أال  يكتَبهم من الغافلني. 
 فذك ِّْر أخاَك أيها املؤمُن إذا حاَد عن الطريق، 
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 وحب ِّْب إليه العودَة إىل ما كان عليه من إمياٍن وتقوى وعمٍل صاحل.
 

 الوعُظ الذي ال يرق ُِّق القلب، وال يذرُف الدمع،   •
 وال يبعُث على التوبة، وال حيضُّ على االستقامة، 

 وال جيلُب التفكرَي يف املآل، 
؛    وال يرغ ُِّب يف خري، وال حيذ ُِّر من شر 

 فليس بوعظ.
 

 ...{، اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن َآَمُنواينادينا هللا يف كتابه: } •
َ لنا   ديننا الذي هو عصمُة أمران، ليبني ِّ

 ولينرَي لنا دربنا الذي ينبغي أن نسرَي عليه،
 وليهديَنا إىل طريقِّ اجلنةِّ حيُث أملُنا،

 ولريمحَنا عند اشتدادِّ الكرب، وفرارِّ األبِّ من ابنهِّ وأخيه، 
 فماذا أنتم قائلون، 
 وماذا أنتم فاعلون،

 هل تستجيبون لرب ِّ العاملني،
لون وعنه   تغفلون؟أم تؤج ِّ

 
 السيُل العارُم أيخُذ كلَّ شيٍء يف طريقه،  •

 وال ينفُع عند ذلك قويٌّ أو ضعيف، 
 وقائٌد أو ذاعن،

 فالكلُّ يلجأُ إىل هللا؛
 ألهنم يعرفون أن القوَة احلقيقية، والكاملَة الشاملة،

 هي هلل وحده،
 فال شكوى إال إليه، 
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 وال ملجأَ وال منَجى منه إال إليه. 
 

  ألن شخصَك لن يدوم،ظلَُّك لن يدومَ  •
 وماُلَك ومنصُبَك لن يدوما؛  

 ألنك ستنتهي يف يوٍم من األايم،
 وإمنا يبَقى عمُلَك ليوٍم يدوُم ويدوم،

 فانظْر ما هو هذا العمل،
 لتعلَم مناسبَتُه وكفايَتُه ملستقر َِّك يومئذ. 

 
 ما مييُز املؤمَن التقيَّ هو تذكُّرُه اآلخرَة دوًما، •

 احلدودِّ اليت شرعها هللا له، ووقوفُه عند 
 وتدبُّرُه آايتِّ الكتابِّ العزيز،

 وحمبَّتُه أهَل اإلميان، 
 وتفكرُه يف أحوالِّ إخوانهِّ املسلمني، 

 والرزانُة والتؤدُة اليت تالزمه. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 إذا فاتتَك الدنيا فال جتمْع إليها اآلخرة،  •
 حىت ال تفلَس من االثنني،

 إذا طلبَت اآلخرَة وتوكلَت على هللا،واعلْم أنَك 
 أتتَك الدنيا بقدرِّ ما قَسمُه هللا لك، 

 ولن تزيَد عليه.
 

 أيها املسلُم الغافل، •
 ما الذي تنتظرُه إذا مل يردْعَك القرآُن بوعظه، وبرتغيبهِّ وترهيبه، وهو كالُم هللا،
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ْ قلبَك سنَُّة رسولهِّ وسريتُه العظيمة،  ومل يلني ِّ
 تعترْب من أحوالِّ الناسِّ واترخيهم.ومل 

 مل يبَق سوى أن يبتليَك هللا حىت تشعَر بقوةِّ الصدمةِّ لتتنبَّه،
 فكْن عاقاًل، وارجْع إىل رب ِّك،

 واطلْب منه اهلداية، والعافيَة يف احلياةِّ الدنيا ويف اآلخرة،
 فإن احلساَب حق،

 وإن الثواَب والعقاَب حق.
 

 لشر ِّ والظلمِّ والعسف،من رأى من نفسهِّ مياًل إىل ا •
 فليعلْم أن الشيطاَن قد لعَب به،

 وأنه يف خطر.
 وما عليه إال أن يعقَد العزَم على تركِّ املنكرات، 

 ويتوجَه إىل هللا تعاىل بقلٍب صاف،
 وخشوٍع وتبتل،

 مع ندٍم على ما فات،
 واقتناٍع بنهجِّ اخلريِّ وآاثرهِّ احلسنة،

 عليه وعلى اآلخرين.
 

 شبابَُه يف احلفالتِّ والتهريجِّ ما الذي استفاَد منها،  اسألوا من أمضى •
 لدينهِّ وأهلهِّ وجمتمعه؟ 

 ال شيَء سوى اخلسارةِّ والندمِّ واإلفالس،
 أما اإلمثُ وحسابُه فال تسْل عن كم ِّهِّ وكيفه. 

 واملهمُّ أن يعترَب الشباُب من هذه السريِّ القذرة؛
 لئال يتأثروا هبا، ولئال يقعوا فيها. 
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 االستغفار والتوبة 
 

 البقعُة السوداُء على رداٍء أبيَض ال خيَفى أثره، •
 كما ال خيَفى قبحه،

 ولذلك ال بدَّ من إزالته،
 وال يكوُن إال ِباء،

 وقد حيتاُج إىل مزيٍل معه،
 كما تكوُن الذنوُب على قلبِّ املؤمن،
 ال تنمحي منه إال ابالستغفارِّ والتوبة،

 لناسِّ فال بدَّ من إعادهتا هلم.وإذا تعلَق األمُر حبقوقِّ ا
 

 مهما عظَم ذنبك، فإن عفَو هللا أعظم.  •
 املهمُّ أن تنتهَي من هذه اجلرائمِّ واآلاثم، 
 وتكفَّ نفسَك عن اإلضرارِّ ابآلخرين، 

 وتسلَك الطريَق السليم؛  
 لتنفَع نفسَك وإخوانَك املسلمني. 

 وهللا يهديك.
 

 يرتدعون إال ابستعمالِّ القوةِّ وإيقاعِّ العقوبةِّ هبم، يقولون إن أهَل اإلجرامِّ ال  •
 وهو صحيح، وخاصًة مع كبارِّ اجملرمني،

 ولكْن يؤَخُذ يف االعتبارِّ أيًضا رجوُع كثرٍي منهم إىل حياهتم العاديةِّ وإقالعهم عن اإلجرام،
 وتوبتهم منه، 

 ولكلٍ  منهم قصٌة يف ذلك،
 صحهم وإرشادهم أثٌر كبرٌي يف عودهتم.وللعلماءِّ والوعاظِّ واألصدقاءِّ املخلصني ون
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 األسرة
 

 األسرُة نسيٌج واحد،  •
 إذا فرَح األبوان فرَح األوالُد معهم، 

 وإذا فرحوا فرحا هلم. 
 وإذا مرَض أحُدهم حزَن اجلميع. 

 ما أمجَل أن تتسَع املساحُة ليشمَل هذا الشعوُر جمتمَع املسلمني كلَّه! 
 

×××     ×××     ××× 
 

 األُب يتصرُف يف األسرةِّ بعقلهِّ أكثَر من قلبه،  •
 واألمُّ تتصرُف بقلبها أكثَر من عقلها،

 ومن هنا أييت التفاوُت بينهما، 
 وكذلك التكامُل يف الرتبية،

 حزٍم لضبطها، فاألسرُة حباجٍة إىل 
 وإىل حناٍن لتشعَر ابلراحةِّ واألمان.

 
 من خصالِّ املرأةِّ السيئةِّ أهنا إذا رأْت زوجها يف راحٍة وانبساطِّ حال،   •

 انقبضْت وانزعجت،  
 وما تزاُل به حىت تنك َِّد عليه حاله،  

 وتغضَبُه حىت خَيرَج عن طوره.  
 عندئٍذ تراتُح هي.  

 وهو لؤٌم منها.  
 

    ×××     ××× ××× 
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 ال تكْن دكتاتورًا يف مملكتَِّك الصغريةِّ أيها األب، •

 واعلْم أن امللَِّك ال يستطيُع فعَل شيٍء بدونِّ وزرائهِّ ونو ابه،
 وبدونِّ جتاوهبم معه،

 وإذا حكَم وحَدُه اهنار، ووقَع يف أخطاٍء جسيمة،
 قد تودي به وبشعبه.

 وأنت كْن لطيًفا يف مملكتك،
 عند اللزوم.مع التزاٍم ابحلق ، وحزٍم 
 واستشْر أفراَد أسرتك،

 وأشعرهم أبهنم عوٌن لك،
 وأهنم عناصُر مهمٌة يف األسرة، ال ُيستغًَن عنهم.

 وأسنْد إليهم أمورًا حقيقية، 
 حىت يشعروا ِبكانتهم، ومسؤوليتهم. 

 
 من جرَّ ابَنُه إىل ما فيه منفعتُه أو مصلحٌة له، فال يالم، •

 فيه، ولو مل يكْن غرَي راغٍب 
 فال يعدُّ إكراًها له، وال قيًدا حلريته، 

 كحلقةِّ علم، أو جملسِّ أدب، أو تعلمِّ مهنة، 
 بل هو من واجبِّ األب، 

 أن يعل َِّم ابَنُه ويؤدبه. 
 

 األُب الذي يتعُب ويتحمَُّل صنوَف األذى من أجلِّ أوالده، •
 يقدَُّر عملُه وُيشكُر عليه، 

 لكنُه ال يكفي، 
 بغي أن ينصبَّ على تربيتهم، فإن اهتماَمُه األوَل ين 
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 حىت ال يذهَب تعبُه هدرًا، 
 فإن من مل يرتبَّ مل ينفْع أبويه، 

 وال جمتمعه، وال أمَّته. 
 

 إذا أمهلَت ولدَك ومل ترب ِّه،   •
 فإنه يكوُن عبًئا عليك، ال قرَة عني.

 وإذا علَّمَتُه القرآَن وآداَب اإلسالمِّ عرَف أن من واجبهِّ طاعَة والديه، 
 وسيكوُن انجًحا، وعضًوا فاعاًل يف جمتمعهِّ إن شاء هللا.

 
 زراعُة األدبِّ يف نفسِّ الطفلِّ ليسْت سهلة، •

 واألبوان املنحرفان ال ينجحان يف تربيتهِّ تربيًة قومية،
 فالبيئُة السليمُة يف األسرةِّ الزمٌة لذلك،

 وبيئٍة مناسبة.مثُل النباتِّ الذي ال تصلُح زراعتُه إال يف أرٍض صاحلة، 
 

 األُب يغضُب إذا رأى ابَنُه يسهُر إىل ما بعد منتصفِّ الليل، •
 وبغضُب أكثَر إذا رآُه يتأخُر يف االستيقاظ، 

 فالناُس كلٌّ يف عمله، وهو انئم! 
 وإذا عاَد األُب من عملهِّ ورأى ابَنُه ما زاُل انئًما، 

 اسودَّتِّ الدنيا يف عينيه، 
 كَتُه مع األم !  ولكن من املؤسفِّ أن يبدأَ معر 

 
 رمحُة اآلابءِّ واألمهاتِّ أبوالدهم عجيبة! •

 يكدُّون الليَل والنهاَر ألجلهم!
 جيوعون ليأكلوا،
 يتعبون لرياتحوا،
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 يسهرون ليناموا،
 ميرضون ليصحُّوا..

 وال يُظهرون ذلك كلَُّه هلم.
 

 االبُن يطمئنُّ إىل والديهِّ أكثَر من كل ِّ الناس؛ •
 حبَّهما له يفوُق حبَّهم له، ألنه يعلُم أن 

 وشفقَتهما عليه ورمحَتهما به تزيُد عن رمحتهم ورأفتهم به، 
 ويكوانن كذلك ما مل يعلنِّ العصيان عليهما واألذى هلما. 

 وليحذرِّ االبُن دعوهَتما عليه،
 وليعلْم أن رضامها من رضا رب ِّه. 

 
 اإلسالم 

 
 أيها املسلم، •

 الدنيا ومآهَلا،اإلسالُم يعلُمَك حقيقَة 
 وخيتصُر لَك كثريًا من التجاربِّ واملعارف،

 وغرُي املسلمِّ خيوُض جتارَب احلياةِّ كلَّها حىت يعرَف بعَض ما يقولُه اإلسالم،
 وإذا آمَن بعُض هؤالءِّ اعرتفوا بذلك،

 وانبهروا ابإلسالم واطمأنوا.
 

 ضعفاُء خاسرون يفرُّون من اإلسالم! •
 فسكم يف هذا الدينِّ العظيم؟ هال  فكرمت بينكم وبني أن

 إنه ال أيمُر إال خبري، 
 .  وال ينهى إال عن شر 

 أيمُر بعقيدةِّ التوحيدِّ الصافيةِّ الصحيحة،
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 واألخالقِّ الكرميةِّ واآلدابِّ الفاضلة،
 والصدق، واألمانة، وصلةِّ الرحم،

 وينهى عن الشرورِّ واآلاثمِّ والفحش، 
 ..وعن ظلمِّ الناسِّ وسرقتهم، وختويفهم وتعذيبهم

 
 اإلصالح 

 
 الباحُث يعرُف كيف يبحُث وينق ِّب،  •

 واحملاسُب يعرُف كيف حيسُب ويدق ِّق، 
 واملكتيبُّ يعرُف كيف يصن ُِّف ويفهرس، 

 والطبيُب يعرُف كيف يعاجلُ ويداوي، 
 واملصلُح احلكيُم يعرُف كيف يُقِّيُم عوَج اجملتمعات، 

 ويبلُغ هبا أوَج احلضارات.
 

َ اجملتمَع إىل غريِّ ما هو عليه، أو جوانَب منه،   •  املصلُح من يريُد أن يغري ِّ
 والقائُد أو الزعيُم هو الذي يرتجُم كلماتِّ هذا املصلحِّ إىل واقع، 

 مالئًما لظرفهِّ وبيئته.  وقد يزيُد أو ينقُص منها حبسبِّ ما يراهُ 
 

 كثرٌي من املصلحني ال يعتمدون على أهليهم يف دعوهتم ونشاطهم اإلصالحي؛ •
 ألهنم ال يعرفون قيمَتهم وقد عاشوا معهم،

 ولو ُعرفوا وبَرزوا من بعد، ملا كان احرتاُمهم وتقديرُهم هلم مثَل اآلخرين،
 فإذا كانت هلم مصلحٌة اقرتبوا!
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 األطفال
 

 الطفُل مشعٌة مضيئٌة يف األسرة، •
 ال يتوقُف عن احلركةِّ إال عند النوم!

 لينمَو بذلك، وجيلَب النظر، ويُبقي ما حوَلُه حي ا، 
 بفطرته، وسلوكهِّ احملبَّب، وحركاتهِّ اللطيفة، وضحكاتهِّ الربيئة! 

 فهو هديٌة لألسرة،  
 وسعادٌة هلا، 

 ويتمًن من ال ينجُب لو ُرزَق طفاًل،  
 ل ِّ ما ميلُك من ماٍل وجاه! مقابَل ك

 
 تعرُف طيَب الولدِّ وجنابَتُه من منبته،  •

 كما تعرُف رائحَة الوردِّ من بني مثاٍر وأشجاٍر وأوراق، 
 فيعجُبَك صمتُه إذا أصغى، 

 وجوابُه إذا ُسئل، 
 وابتسامتُه اللطيفُة إذا ذُكر،

 وحياؤُه إذا أُثَن عليه، 
 وقصُر حديثهِّ وهدوؤُه إذا حتدَّث.

 
 اعتناق اإلسالم

 
 اعتناق اإلسالمِّ يزداُد أكثر،  •

 يف الدولِّ اليت تكيُد لإلسالمِّ وتعادي املسلمني!
 اليت حتجُب اإلسالَم الصحيَح بكل ِّ ما أُوتيْت من قوٍة إعالمية،  

 وتضل ُِّل الناَس من خاللِّ مناهجها، وقنواهتا، وشائعاهتا؛ لتشويهِّ هذا الدين.. 
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 كُن أن حُيَجب،ولكنُه نوُر هللا الذي ال مي
 وسيظهُر لكل ِّ الناس،  

 ويعتنقُه كلُّ من أراَد اخلري، وفتَح قلَبُه للحق، إن شاَء هللا، 
 على أن يصرب، ويتحمََّل األذى، ويصمَد أماَم االمتحان. 

 
 اإلعالم 

 
العام ِّ  • اإلعالمِّ  يف  كبرٍي  بشكٍل  منتشٌر  عموًما  الباطُل  والكالُم  والتزويُر  الكذُب 

 واالجتماعي ، 
 فما عالجه؟ 

 إن تقييَد احلرايتِّ يف ذلك وارد، إذا كان ضررُه أكثَر من نفعه،
 أبن حياَسَب كلُّ من كذَب وأشاَع كالًما غرَي صحيح، 

 حىت يُعَرَف الصحيُح من األخبارِّ والوقائعِّ واألحوالِّ املرئيةِّ واملقروءة، 
 فإنه مل يـَُعْد يُعَرُف احلقُّ من الباطل! 

 ولكنَّ املشكلَة يف احلكوماتِّ الفاسدةِّ واجملرمةِّ البغيضة، 
 اليت تسلَّطْت على رقابِّ الشعوب، وخنقتها،

 وجعلْت مفتاَح اإلعالمِّ بيدها،
 ومن خاللهِّ تكذُب أكثَر من الكذابني، وتزو ُِّر أكثَر من املزو ِّرين، 

 فكيَف مَينُع فاسٌد من الفساد؟
 وكيف مينُع كاذٌب من الكذب؟ 

 مَّ الباطُل والفساُد والكذُب يف أجوائنا وبيئاتنا كل ِّها!لقد ط
 وال مفرَّ من إصالٍح عام.. يف ثورٍة عامة. 

 
 اإلعالُم االجتماعي خليٌط من احلق ِّ والباطل، •

، عمراٌن وخراب، أخالٌق ورذالة..   خرٌي وشر 
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 وكلٌّ يبحُث عم ا يناسبه، وما يراتُح إليه، 
 واملسلُم التقيُّ أوَّاب، 

  ما يالئُم نفَسُه املؤمنة، وما يَرَضى عنه ربُّه، يتابعُ 
 وإذا رأى فاحشًة من غريِّ تعمٍد غضَّ بصَرُه وحتوََّل إىل غريه. 

 اللهمَّ احفظنا واحفْظ عيالنا من سيئاتِّ هذا العصر.
 

 االلتزام 
 

 ضعُف االلتزامِّ الشرعي من ضعفِّ اإلميان،   •
 الفواحش،وقد يكوُن من كثرةِّ الفسادِّ وتفش ي 

 فيكوُن االلتزاُم الدين قلياًل،
 وإذا التزَم شخٌص يف هذه البيئةِّ فيكوُن كالغريب!

 وبث ِّ فضائلِّ األخالق،  وتتوسَُّع دائرُة هذا االلتزامِّ بنشرِّ الدعوة،
 ومع الصربِّ على الدعوة، وحتملِّ كالمِّ الناس، 

 يقلُّ الفساد، 
 وجيُد النوُر منفًذا له إىل هذا الظالم،

 شُر اخلري.. وينت
 

 يف املسلمِّ خرٌي مهما كان ضعيًفا. •
 ولكْن نقوُل له ظاهرًا:

 ما فائدُة إميانَِّك إذا مل يردْعَك عن مصاحبةِّ ملحٍد أو تبعيةِّ كافر؟
 وما فائدُة صالتَِّك إذا مل أتخْذَك إىل مسجٍد أو مل متنْعَك من فاحشة؟ 

 وما فائدُة صدقتَِّك إذا كانت من ا وأذيَّة؟ 
  أخوَّتَِّك إذا كانت جمرَّدًة عن التعاونِّ والتآلف؟وما فائدةُ 

 وما فائدُة منصبَِّك إذا كان صلًفا وزجرًا وتعنيًفا أو رشوًة وجشًعا وجورًا؟ 
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 األلوان 

 
 األلواُن مجيلة، جتلُب النظر، وتريُح العني، 

 ولكنها إذا كانت رمزًا إلحلاد، أو منكٍر مقدٍَّس عند قوم، أو فحٍش ورذيلة، 
 تغريََّ النظُر إليه، 

 على الرغمِّ من أن األلواَن هي نفسها، 
 ولكنَّ األمَر تعلَق ابلعقيدةِّ واخلُلق، 
 فصاَر بغيًضا، بعد أن كان مجياًل! 

 فاجلماُل داللتُه وعالقتُه ابلعقلِّ أواًل عند العقالء.
 

 عة اإلمَّ 
 

؟ •  إذا تكلَم الناُس تكلمَت، وإذا سكتوا سكتَّ
 احلق! ولو كان هذا يف 

 يعن أنك لسَت صاحَب موقف، وال شخصيَة لك.
 أنت كما الناس، 

 إن أحَسنوا أحسنت، وإن أساؤوا أسأت! 
 بئَس الرجُل اإلمَّعة.

 
 عندما قاَم الناُس قاَم مثَلهم، ومل يعرْف سبَب قيامهم،  •

 وعندما كانوا قاعدين كان قاعًدا مثَلهم،
 فكان كآلة، 

 بسكوهنم! يتحرُك حبركتهم، ويسكُن 
 وهذا لو َعرَض عقَلُه للبيعِّ ملا اشرتاُه أحد، 



33 
 

 فمثلُه كثرٌي يف أسواقِّ البشر،
ات.  إمَّعات، وأصواٌت يف مكرب ِّ

 
 األمن 

 
 ال تستطيُع النوَم وأنت خائف، إال إذا غلبك. •

 فاألمُن أمٌر عظيم، 
 والقائُد الناجُح يؤم ُِّن اجملتمَع من جوانبه، 

 ولكن ليس ابلرعبِّ واإلرهاب، 
 فهذا ختويٌف وتفزيع،  

س،  وعالُج إجراٍم إبجرام، وحماولُة تطهريِّ جناسٍة ِبنج ِّ
 وإمنا يكوُن األماُن إبقامةِّ العدل، 

 وبتأمنيِّ حاجاتِّ الناس، وإعطائهم حقوَقهم،
 وابألخذِّ على أيدي اجملرمني،

 وإعدادِّ القوةِّ ملواجهةِّ األعداء.
 

 األمُن من األمان، •
 العيشِّ اآلمنِّ يف اجملتمع،وهو من أساسياتِّ 

 فإذا حتوََّل إىل ختويٍف وإرهاٍب انقلَب إىل الضد ،
 ويكوُن ما عداُه من األمورِّ يف فساٍد وفوضى وفَلتان،

 ويصرُي العيُش معه جحيًما، 
 ويبحُث الناُس عن منفذ،

 فتختلُط األمور، وختتلُف اآلراء،
 . وينتشُر البغضاُء والعداواُت واملكائُد بني الناس. 
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 إذا مل تشعْر أبماٍن إال إذا كنَت قريًبا من فالن،  •
 أو حتت محايته، 

 ألنه مينُع عنَك األذى، 
 فأنت خمطئ،

 فإن عقيدَة املؤمنِّ تفرُض عليه أبن يعتقَد أن هللا هو الضارُّ والنافُع أواًل،
 أما اآلخرون، فأسباب، 

 مثُل اللبسِّ الواقي، واملواقعِّ احملصنة.
 

 األاننية
 

 َمن إذا مل يظفْر حبصيلٍة جيدٍة عمَل مشكالٍت مع الناس، هناك 
 وكأنه يقول: 

 إذا مل أحصْل على ما أرغُب فال أريُد لكم اخلري! 
 هؤالءِّ ال تربيَة هلم، وال أخالق، 

 ال تعاون، وال طيبُة نفس، 
 بل جشٌع وأاننيٌة مفرطة. 

 والرتبية،  ومن أراَد التخلَص من هذا اخلُلقِّ الفاسدِّ فليصحْب ذوي األخالقِّ 
 وليحضْر جمالَس أهل الشرفِّ والوجاهةِّ واملروءة، 

 حىت حيبَّ أخالَقهم وآداهبم،
 ويتدرََّج يف التخلصِّ من رواسبِّ شرورهِّ ومذمومِّ أخالقه. 

 
 األنبياء عليهم الصالة والسالم 

 
 األنبياُء عليهم الصالُة والسالُم صفوُة البشر، وقدوهتم،  •

 ديَن هللا، واألخالَق الفاضلة، واحلقوَق والواجبات، وهبم اهتدى الناس، وعرفوا 
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 وقد ابُتلوا يف حياهتم، والَقوا عنًتا، وتبجًحا، وصد ا، وأًذى، وحراًب، من الكفار، 
 ولكنهم صربوا، واحتسبوا، وأكملوا دعوهتم، 

 ومل يتزحزحوا عن صراطِّ هللا املستقيم؛
 ليكونوا بذلك أسوًة ملن أييت بعدهم، 

 َقهم، وهنَج هنجهم، فقد اهتدى. فمن سلَك طري
 

 االحنراف 
 

 كثرٌي من املثقفني املسلمني جيهلون أحكاَم دينهم،  •
 بل جوانَب كثريًة من عقيدهتم،

 أو أهنم ال ينظرون إليها نظرَة املسلمِّ اجلاد ِّ يف دينه، الغيورِّ على عقيدته، 
 فرتى أحَدهم يعامُل ديَنُه كقطعةِّ أاثث، 

  ومضى!إذا خرَج تركها يف البيتِّ 
 فيلهو يف الشارعِّ واملقهى واملرقصِّ بدونِّ ردٍع وال حياء، 

 ويبيُع ويشرتي يف مكتبهِّ أو حمل ِّهِّ بدونِّ مراعاةِّ حالٍل أو حرام، 
 وينتمي إىل أحزاٍب ال ديَن هلا، 

 ويرفُع عقريَتُه مع العلمانيني والغربيني والشواذ ِّ وعب ادِّ الشيطانِّ وكأنُه واحٌد منهم! 
 دخَل البيَت تذكََّر أنه مسلم، فذكَر هللا، أو سجَد كنقراتِّ غراٍب وانتهى! وإذا 

 وكان حظُُّه من دينِّ اإلسالمِّ دقائَق معدودًة من أربعِّ وعشرين ساعة!
 

 قد تكوُن نيُتَك سيئًة يف أمٍر ما، مع أن عقيدتَك صحيحة،  •
 وهذا لضعٍف يف شخصيتك، وتقصرٍي منك.

 ة،أما إذا كانت عقيدُتَك فاسد
 فال تُقَبُل نيُتَك فيها ولو كانت صحيحة،

 فالعوُد ال يستوي ظلُُّه إذا كان أعوج.
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 اعرْف شأنك من نفسك:  •

، وتكذب،   إذا كنَت هترُب من احلق ِّ
 وخَتدُع يف تعاملك، 

 وتلعُب ابألموالِّ مع اآلخرين، 
 فأنت منحرف، تسرُي على خط ِّ النار، 

 بعيٌد عن آدابِّ اإلسالمِّ وأحكامه.
 

 اإلنسان
 

 اآلالُت تتزوَُّد ابلوقودِّ وال تفهُم األخالق،  •
 فال تؤاَخُذ إذا قَتلْت أو شوَّهْت إنسااًن؛

 ألهنا مصنَّعٌة لتقوَم حبركاٍت معيَّنة،
 وإذا مل توَضْع لشأهنا تغريََّ نتاُجها. 

 أما اإلنساُن فينبغي أن تسبَق أخالقُه عمَله، 
 حىت يكوَن تصرَُّفُه سليًما، 

 أفحَش ودمََّر كان كحيواٍن أو مجاٍد ال يفهم. فإذا 
 

 حبُّ االستطالعِّ واالستكشافِّ يف نفسِّ اإلنسانِّ عجب! •
 إذا رأى غابًة مليئًة أبنواعِّ الزهرِّ والطريِّ والشجر،

 ورأى يف جانٍب منها حفرًة عميقة،
 ترَك الغابَة وما فيها،

 ونزَل احلفرَة لريى ما فيها!!
 

 اإلنسانِّ يف هذه احلياةِّ الدنيا، ستنتهي رحلُة  •



37 
 

 على مدى اترخيهِّ الطويل،
 وإبحسانهِّ وطغيانه، 

 وسلمهِّ وحربه، 
 وعلمهِّ وجهله، 
 وإميانهِّ وكفره، 

 وسوف حياَسُب على كل ِّ ما قدَّم،
 ويبقى رهينَة أعمالهِّ أماَم رب ِّه، 

 وجُيازى، إما جبنة، أو انر. 
 

 األولياء
 

 أولياُء هللا هينون لينون،  •
 عرفوا عظمَة هللا وجربوته، فقد 

 وعرفوا ضعفهم وذهلَّم أماَمه،
 فجاهدوا أنفسهم،

م،  وعبدوا رهبَّ
 وحسَّنوا ُخلَقهم،
 وهذَّبوا طباعهم، 

 وكفُّوا أيديهم وألسنتهم عن إيذاءِّ الناسِّ وظلمهم، 
 ومَضوا على َسننِّ اللطفِّ واهلدوء، واملعاملةِّ الطيبة، 

 فكانوا َهينني لَينني.  
 

 والكفراإلميان 
 

 إذا كان املاءُ عصَب احلياة،  •
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 فإن اإلمياَن هو عصُب اإلنسان،
 وأعن اإلمياَن الصحيح، وليس أيَّ إميان، 

 اإلمياَن املوَحى به من رب ِّ العباد،
 الذي يناسُب أرواَحهم وحياهتم يف هذه الدنيا، 

  ،  وكما أن املاَء امللوََّث يضرُّ
 والعقيدَة الضالََّة تضرُّ كذلك وال تنفع.فإن اإلمياَن الزائَف 

 
 اعلْم أيها املسلم، •

 أن اإلمياَن حارٌس أمنٌي يف قلبك،
 فإذا كان قواي  مل تتمكَّْن منه مشاغباُت الشيطانِّ وحماوالتُه للدخولِّ إليه،

 لتخريبهِّ وبث ِّ الشكوكِّ فيه.
 وإذا كان اإلمياُن ضعيًفا غافَلُه فدخله،

  عليه.وأفسَد منه ِبا يقدرُ 
 

 اإلمياُن القويُّ جيعُل منَك رجاًل شجاًعا،  •
 فعندما تؤمُن ابهلل وقدره، 

 وأنه ال يكوُن شيٌء إال إبذنه،
َرُه هو،  وال نفَع وال ضرَر إال إذا قدَّ

 مل ختف،
 ومل حَيُْل بينَك وبني الشجاعةِّ شيء.

 
 جتديُد اإلميانِّ ال يكوُن ابلقولِّ وحده،  •

 ينبغي أن تطرَد الشيطاَن من قلبَِّك أيها املسلم، 
 وتزيَح الذنوَب السوداَء املكدَّسَة عنَك ابلتوبةِّ واالستغفار، 
 حىت تستطيَع أن متارَس حياتَك اإلسالميَة بسهولٍة ويسر، 



39 
 

 وال يقَف أمامَك عائٌق نفسي.
 

 احلياُة نعمٌة ملن أنعَم هللا عليه ابإلميانِّ وهداُه إىل العملِّ الصاحل،   •
 وهي نقمٌة ملن أضلَُّه هللا وختَم على قلبهِّ ابلكفر،  

ُل اهلوى. لُّ إال العنيَد الذي أيىب اإلميان، ويتشبَُّث ابلباطل، ويفض ِّ  وال ُيضِّ
 

 اإلمياُن نعمة، والكفُر نقمة،  •
 الرمحن،اإلمياُن يبعُث على طاعةِّ 

 والكفُر يبعُث على طاعةِّ الشيطان.
 اإلمياُن يرسُم خريطَة احلياة، وينرُي فيها طريَق النجاة، 

 والكفُر يبعُث على التمردِّ على احلق ، والبعدِّ عن الفطرة،  
 وحيب ُِّب الفسَق واجملوَن واالحنراَف إىل النفس؛

 لتتمادى يف الغي ِّ والباطل، وتسقَط يف األوحال.
 

    ××× ×××     ××× 
 

 أيها امللحُد العنيد،  •
 أان مسلم، 

 أؤمُن بوجودِّ إلٍه خالٍق ومدب ٍِّر هلذا الكون، 
 وأنه أرسَل رساًل إىل الناسِّ ليخربوهم ِبا جيُب عليهم اعتقاده،  

 وليعلموهم األخالَق العاليَة واملعاملَة الصحيحَة بينهم،
 ؤونِّ البشر،وله سبحانُه مالئكٌة يطيعونَُه فيما أيمرهم به من ش

 وأنزَل كتًبا فيها أوامرُه ونواهيهِّ هلم، 
 وأخباٌر للماضني، وإرشاداٌت وحتذيراٌت للحاضرين،

 وقضى هللا وقدَّر، فكان الواقُع موافًقا للغيب،
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 ويوَم القيامةِّ حياَسُب الناُس على أقواهلم وأفعاهلم،
 فمن آمَن وعمَل صاحلًا دخَل اجلنة،

 ئم.ومن كفَر فله العذاُب الدا
 

 البخالء
 

عجًبا للبخيلِّ كيف يطلُب من الناسِّ أن يكونوا كرماَء معه وهو يضنُّ بشيٍء من مالهِّ  •
 عليهم!

أن   يوًما  يفكْر  ومل  موائدهم،  على  ضيًفا  يقبلوُه  أن  الناسِّ  من  يريُد  للمتطفلِّ كيف  وعجًبا 
 يستضيَف أحًدا إىل مائدته!

 
 البكاء

 
 هذه الدموُع َتفضح!  •

 احملبون العاشقون وآهاهتم،لو تُرَك 
 ولو تُرَك اخلاشعون القانتون وجنواهم، 
 ولو تُرَك املصابون املبَتلون وأحزاهنم،

 حىت يبلُّوا وجوَههم وأثواهبم، 
 فال خيف ُِّف حرقَة األملِّ مثُل الرضا بقدرِّ هللا، 

 ومثُل الدموعِّ الدافئةِّ املنهمرة، 
 اليت جتري على الوجوه، 

 اخلدود! وحتفُر األخاديَد يف 
 

 البكاُء من خشيةِّ هللا يرقُق القلب،  •
 ويغسلُه من أوضاره،
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 كما يريُح النفَس من مهومهِّ وغمومه، 
 ويبعُث على التبتلِّ واخلضوعِّ هلل سبحانه، 

 وعلى الندم، والتوبةِّ إليه، 
 والعزمِّ على سلوكِّ الطريقِّ املستقيم،

 والتزامِّ اخلُلقِّ الكرمي، 
 هللا.والعشرةِّ الطيبةِّ مع عبادِّ 

 
 التأثري 
 

 التأثرُي يكوُن من اإلميانِّ العميقِّ ابلفكرةِّ أواًل، •
 فتفيُض الكلماُت من جانيب صاحبه، 

 ويورُد الدليَل تلَو الدليل، واملثاَل بعد املثال، 
 ويزداُد محاًسا كلما رأى انتباًها،

 ويتفنَُّن يف الكالمِّ واحلركاتِّ والنظراتِّ حىت يطمئنَّ إىل أتثريه. 
 

 أساتذُتَك وزمالؤَك وجلساؤَك هلم أتثرٌي عليك، •
 فانظْر يف فكرهم أواًل، وسلوكهم،

 حىت ال تنحرَف ابحنرافهم، 
 واالحنراُف غدا أكثَر من االستقامةِّ يف هذا العصر،

 والصديُق واجلليُس يكرُر قوَل ما يؤمُن به مراٍت ومرات،
 والتكراُر يؤث ُِّر يف الفكرِّ يقيًنا. 

 
 احلضارة التاريخ و 

 
 ال تستهينوا ابألخالق،  •
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 فقد استهانْت هبا أمٌم فبادت،
 مثُل قومِّ لوط، وقومِّ شعيب، عليهما السالم، 

 وقياُم حضارٍة بدونِّ ُخلٍق لن يطوَل حسَب أعمارِّ األمم،
 ستتعثُر كثريًا حىت تسقط، 
 وإن كانت قويًة يف أوَّهلا، 

 كصولةِّ فارٍس يف أوَّلِّ أمره، 
 املسكراتِّ واحملرَّمات،مث يدمُن على 

 فيمرض، ويضعف، وميوت.
 

 حضارتنا كانت تبهُر الغرب؛ •
 ألهنا كانت قوية، مجيلة، سامية، 

 كانت حضارَة علم، وإميان، ونظام، وجند، وسلطان. 
 وكان القادُة يبحثون وخيططون، ويعل ِّمون ويدر ِّبون، ويعدلون وُيصلحون،

 واحلنكةِّ والفطنة، كانوا على مستوى عاٍل من احلكمةِّ واخلربة،
 فمألوا البالَد آباثرهم وانتصاراهتم وأجمادهم..

 
 املدنيُة اليت أتخُذ من صحتَِّك وعقلك،  •

 وخَتدُش حياَءك، 
 وتُفسُد أخالقك، 

 وحتدُد عالقتَك ابملالِّ واملصلحةِّ وحَدها، 
 وتكتفي بتوجيهِّ هدفَِّك إىل الدنيا وملذَّاهتا، 

 الرفاهية، يف مقابلِّ أن تعطَيَك شيًئا من 
 فإهنا بئستِّ املدنية، 

 اليت تضُع نفسها فوق دينك، 
 وال حتسُب حسااًب لعقيدتك.
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 التبعية واملواالة 

 
 اإلعجاُب ِبدنيةِّ الغربِّ وأسلوبِّ حكمهم وحياهتم االجتماعيةِّ إىل درجةِّ املواالةِّ هلم،

 يعن االنبطاَح هلم، واالنقياَد هلم، وتقليَدهم يف كل ِّ شيء،
 ويعن هذا تسليَمهم مفاتيَح السيطرةِّ ليمرُّوا على أجسادان،

 ويعبثوا بعقولنا، ويفسدوا علينا أوالدان، وأيكلوا خرياتِّ بالدان،
 فال حنكمها إبرادتنا وأسلوبنا وهنجنا، بل كما يريدون هم،

 فال نتحرُك إال برضاهم.
 ،بينما عزَّتنا تكمُن يف ديننا، وقوَّتنا، واجتماعنا، وجهادان

 عند ذلك نستطيُع أن نقوَل هلم: 
 ال، أنتم شرٌّ علينا، وعلى بالدان، وأبنائنا، ومواردان، وحياتنا كل ِّها. 

 
 التجارب والعب 

 
 التجارُب تزيُدَك خربًة يف احلياة،  •

 ولكنك إذا مل تعترْب منها يف حياتَِّك املقبلةِّ فكأهنا ال شيء!
 وهذا يدلُّ على عيٍب فيَك عليك أن تعاجله،  

 وهو الالمباالة، واالستخفاُف ابألمور، وعدُم االكرتاثِّ هبا، 
 ولتتصوَّْر أنك تستمُع إىل حماضرٍة أو ُخطبة، وعندما ُتسأُل عما داَر فيها تقول: ال أعلم، 

 أو تتصفَُّح جريدًة ساعة، مث تضعها وأنت مل تعِّ ما فيها!
 

 املساءِّ ال يقلُّ مجااًل عن منظرِّ الصباح،منظُر  •
 ولكنَّ داللَة األولِّ أعظم،

 وأكثُر بعثًا على التفكريِّ والعربة.
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 فإذا كان الصباُح يشجُعَك على احلركةِّ والعمل،
 فإن املساَء يبعُث إليَك برسالٍة لتتجهَز للنومِّ والسكون. 

 والنوُم عربٌة يف نفسهِّ ملن عرَف كنهه. 
 ن. والسكوُن.. سكو 

 
 التحريف والتزوير 

 
 كلُّ شيٍء قابٌل للعبثِّ والتزويرِّ والتضييعِّ يف عاملَِّ اإلنسان،  •

 حىت كتُب هللا املنزَّلُة مل تسَلْم من عبثهِّ وحتريفهِّ هلا، 
 ولو مل حيفظِّ هللا سبحانُه القرآَن الكرمَي حبفظهِّ حلُر َِّف أيًضا!

 الشعوبِّ واحلروبِّ واملذاهب!فال تَسْل عمَّا زو َِّر وزي َِّف من اتريخِّ 
 ولو تُرَِّك اإلنساُن لنفسهِّ ومل يتَّقِّ هللا،  

 ألجرَم حبق ِّ هللا وحبق ِّ العباد،
 وعاَث فساًدا يف األرض،

 فَقتَل وعذَّب،
.  وتكربََّ وجتربَّ

 وال شيَء يؤدُب اإلنساَن مثُل دينِّ هللا، 
 ومثُل الرتغيبِّ والرتهيب، 

 والثوابِّ والعقاب. 
 

 التخطيط والتدبري 
 

 كْن فطًنا أيها املسلم، •
 احبْث عن أسبابِّ النجاحِّ والفشلِّ عندَك وعند اآلخرين، 

 وزنِّ األموَر بتعقٍُّل وحكمة،
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 حىت تعرَف كيف تسد ُِّد األمور، وتصو ُِّب الرأي،
 ولتزداَد خربًة وجتربًة يف احلياة،

 والنهجِّ املطمئن،ويكوُن ذلك عواًن لَك على الطريقِّ الساملِّ 
 بعد التوكلِّ على هللا سبحانه.

 
 األفكاُر العظيمُة قد تتولُد من فكرِّ رجٍل واحد،   •

 ولكنَّ تطبيقها ال يكوُن إال جبهٍد وختطيٍط وقوٍة من قبلِّ كثريين، 
 وال بدَّ أن يكوَن لصاحبِّ الفكرةِّ أصدقاُء ومؤيدون وإعالميون،  

 حىت ُيستفاَد من آرائه. 
 

 تغيرُي الواقعِّ ليَس سهاًل، •
 فإنه يتمُّ ابلتدريج،

 وإذا ُغري َِّ ابإلكراهِّ خيَف منه نتائُج سلبية.
 هذه طبيعُة اإلنسان.

 يؤَتى ابحلسًن، وعلى مراحل.
 راسة، وتقليبِّ الوجوه، وصرب، واستشارة، واقتناع..فالفكرَة اجلديدَة حتتاُج إىل د

 ومن دونِّ ذلك تَنفُر الطباع، وتتصارَُع األفكار، ويتصاَدُم القدمُي ابجلديد..
 ويتولَُّد منها الصدُّ والعناُد والعنف..

 
 الضوُء األخضُر فرصٌة لَك للعمل،  •

 دٍة ومتعددةِّ املسؤوليات، فقد غدتِّ اإلشاراُت الصفراُء واحلمراُء كثريًة يف حياٍة معقَّ 
 مع االنشغالِّ املستمر ِّ بوسائلِّ االتصال. 

 فقد ِّمِّ األهمَّ على املهم، 
 ودْع ما ال ينفعك.
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 وازْن بني مهامك،  •
ْق عالقاتك،  ونس ِّ

 حىت ال تطغى على حياتَِّك العلمية، 
 فإهنا مهمة، 

 مثُل زايرةِّ األصدقاءِّ بكثرة، 
 الصغريةِّ والكبرية، واالنشغالِّ ابألهلِّ يف 

 والرحالتِّ الطويلةِّ أو املكررة، 
 واجلدلِّ العقيمِّ مع املخالف.. 

 
 إذا احتجَت إىل املال، •

ْل حاجاٍت لك،   فأج ِّ
 أو فك ِّْر بعمٍل إضايف ، 

 فإنه أفضُل من أن تستدين،
 فالدَّيُن هم ،

 وكلما زاَد الدَّيُن زاَد مهُّك، 
 وقد ال تستطيُع إسداَءُه قريًبا،  

 بني طَرقاتِّ الدائنني، وإحلاحِّ الغرماء، أو عقوابتِّ احملاكم، فتقُع 
 ال قدََّر هللا. 

 
 كالُمَك مرتبٌط بعقلك، وكذلك عمُلك،  •

 وعقُلَك مرتبٌط بدينك، وبثقافتك، وجامعتك، ومكتبك، وعاداتك، وبيئتك،  
 ومهمُتَك أن تؤلَف بينها حبكمة،  

 وتقد َِّمها يف ثوٍب مجيل،  
 وظرٍف مقبول.
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 إذا كانت أوراُقَك غرَي مهمٍة فلماذا حتتفُظ هبا؟  •
 وهكذا ثوُبَك وكرسيُّك. 

 حن ِّها عنك، 
 وضْع أمامَك بداًل منها أشياَء أخرى تلزُمَك أو تنفُعَك عند جلوسك. 

 رت ِّْب أمورك، وقد ِّمِّ األولوايت، 
 ملهم.حىت تنجَز املهم، وتؤخَر غرَي ا

 
 فرٌق بني أن تبذَل جهًدا بتخطيط، وآخَر بدونِّ ختطيٍط وال ترتيب.  •

 سرتى فرقًا حىت يف اجلهدِّ الذي تبذله، ويف النتيجةِّ ابلتأكيد، 
 مما يشجُعَك على املضي ِّ يف البحثِّ العلمي ِّ املمتع، 

عة.  وخطواتهِّ املفيدةِّ واملشج ِّ
 

 التدبر والتأمل 
 

 املزيَد من التفكريِّ والبحثِّ والتخطيطِّ والتشاورِّ واالستشراف، التدبُر يعن  •
 ويعن تقليَب األمورِّ على وجوهها، وإدامَة النظرِّ فيها، والصرَب على هذا دوَن ملل،

 حىت يُعطى األمُر حقَُّه من الدراسةِّ واجلودةِّ واإلتقان، 
 وإن هللا ليحبُّ العبَد إذا أتقَن عمله، كما يف احلديثِّ الشريف،

 ويعن أنه يؤجُر عليه، إضافًة إىل نفعهِّ له. 
 

 احلياُة ال تنهُض برجٍل واحد.   •
 فال بدَّ من آدَم وحو اء، ومن مسلٍم وكافر، 

 ولو كان أهُل األرضِّ كلُّهم صاحلني لكانوا يف السماء!  
 فامحدِّ هللا على اإلميانِّ واإلسالم،  

 واعمْل على شاكلتَِّك وال تذهْب بعيًدا! 
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 يسْت لعبًة يف يديك،  احلياُة ل •

 وال حظ ا مبعثرًا أتخُذ منه ما تشاُء عندما تشاء.  
 كلُّ شيٍء يف هذا الكونِّ بتدبرٍي وإذٍن من اخلالقِّ عزَّ وجل .  
 واختالُف الناسِّ يف أحواهلم وأرزاقهم خرُي دليٍل على ذلك.

 
 إذا نطَق الطفُل تلعثم، وتثأأثَ وتتأأت،  •

 صوتُه وأُنكِّر، وإذا صاَح الفروُج قبَح 
 فإذا كرَب هذا وذاَك وحسَن صوُت كلٍ  منهما وصح ، 

 نسيا ما كاان عليه من الضعفِّ واالعوجاج، وقبحِّ الصوتِّ واإلزعاج، 
 والقويُّ يتبجُح وينسى ما كان عليه من ضعٍف ومرض.. 

 والذكرى تنفُع املؤمنني.  
 

 الصندوُق املغلُق ال تعرُف ما فيه حىت تفتحه،   •
 ولكن كيف تفتُح قلًبا ال تعرفه، لتقرأه؟

 يُفَتُح ابملعاملةِّ تكرارًا، فقد ال يُعرُف يف املرةِّ األوىل والثانية، 
 كما يُعرُف املرءُ من كالمِّ اجلريانِّ الطيبني، واألصدقاءِّ الصادقني، 

 وأصدُق من هذا علُم الوالدين أبوالدهم،
 ولكنهما رحيمان هبم، 
 فال يفشيان أسرارهم،

 وال يذكران عيوهبم،
 إال لضرورة.

 
 صحيٌح أن السلوَك العمليَّ للمرءِّ يدلُّ على حقيقةِّ ما هو عليه،  •

 ولكن ينبغي أن نتنبََّه إىل أنه السلوُك احلرُّ له، 
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 وليس أداًء آني ا أو رمسي ا، 
 أصدقاَء وغريِّ أصدقاء، يؤد ِّيهِّ يف مكتبِّ عمٍل أو بني 

 فقد يكوُن سلوكُه يف هذه األحوالِّ كالفرقِّ بني ثيابهِّ اليت يلبسها داخَل البيتِّ وخارجه. 
 

 السيُف حيمي القلم، •
 فإذا سقط، سقَط القلم.

ُه السيف،  والقلُم يوج ِّ
 فإذا احنرف، احنرَف السيف،

 فال بدَّ منهما مًعا،  
 سليمني، غري منحرفني. 

 
  مواقُف شريفة،إذا مل تكْن لكَ  •

 وأعماٌل خريية، 
 وصفاٌت متميزٌة عالية، 

 وآاثٌر محيدٌة ابقية، 
 ندمَت كثريًا يف آخرِّ حياتك،

 فكأنَك مل خُتلْق يف هذه احلياة، 
 فال يذكُرَك أحٌد خبري! 

 
 أييت كثرٌي من األفكارِّ والطروحاتِّ ورؤى اإلصالحِّ بعد أزماٍت وصراعاٍت ومناقشات  •

 أما إذا كانت هادئًة وطبيعية، 
 فتأيت وكأهنا ترٌف فكري،

 أو نظرايٌت ومناذُج ملا هو أفضل.
 

 الذين يريدون حياًة سهلًة يهربون إىل الُفرشِّ ليناموا أكثر، •
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 وإىل املطاعمِّ واملقاهي واملالهي ليتلذَّذوا أكثر،
 ولكنَّ الواقَع ينبُئ أهنم ال يراتحون يف ذلك،

 بل يالزُمهم خواٌء يف القلب، 
 وقلٌق يف النفس،

 وأفكاٌر وتصوراٌت وهواجُس ال تنتهي،
 بدَل الراحةِّ اليت يبحثون عنها،
 ولن جيدوها إال بعالقٍة مع هللا،

 خالقِّ اإلنسان، وخالقِّ النفسِّ والعقل.
 

 الورُد ال يعطيَك مااًل،  •
 وال جيلُب لَك منصًبا ومكانة، 

 جة، ومجال، فما هو سوى رائحة، وهب
 وقد ال حتتاُج نفُسَك يف أوقاٍت سوى إىل هذا،

 فال تقل ِّْل من قيمةِّ شيٍء ولو مل يكْن ذا مقابٍل ماد ي. 
 

 ركوُب الصعبِّ ال يدلُّ على رجاحٍة يف العقل، •
 ولكْن يدلُّ على قوٍة وشدٍَّة ومهٍة وإرادة، 

 ولزوُم هذا يكوُن يف وقتِّ احلاجة، 
 إىل طلبتهِّ بطريقٍة سهلة، وقد يصُل صاحُب الرأي 

 ال يلزمُه فيها ما بذلَُه الشديُد من أبٍس وقوة، 
 ومن مجَع بينهما فقد حاَز فضيلتيهما. 

 
 عقوٌل ايبسٌة صدئٌة ال تتحرُك وال تلني،  •

 ينبغي أن تُرجَّ وتنشَّط، 
 وأخرى سائبٌة ال يضبطها أدٌب وال دين،
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 ينبغي أن حُتَكَم وتُنظَّم، 
 لتزما الوسط، ال بدَّ هلذين أن ي

 وينقادا للدين القومي، 
 وينشغال ِبا ينفعهما وينفُع اآلخرين،
 وال يكوان كحبٍل مرخيٍ  ال ينتفُع به،  

 أو مشدوٍد بقوٍة حىت يكاُد أن ينقطع.
 

 تستطيُع أن تصرَف النظَر عن قصٍة كتبَتها ومل تعجبك، •
 فتضَعها جانًبا وهتمَلها، 

 كلُّ ذلك ِبا يناسُب ذوقَك وأفكارك.أو تعد ِّهَلا، أو حتذَفها،  
 أما قصُتَك احلقيقيُة والواقعية، 

 فكيف تتصرُف إذا رأيَت فيها شذوًذا وأخطاًء وجتاوزات؟
 هل تتوُب إىل هللا تعاىل وتنتهي منها،

 وتبدأُ حياًة جديدة، صادقًة صافية؟
َك اخلياليةِّ وترتُك قصتَك احلقيقيَة يف   احلياة،أم تظلُّ مع قصصِّ

 وإىل مىت تضَحُك على نفسك؟
 

 نعم، األعماُل ابخلواتيم،  •
 ولكن يف تعاملِّ الناسِّ بعضهم مع بعض، 

 ،  ينظرون إىل الشخصِّ ِبا غلَب عليه من خرٍي أو شر 
 ومن صدٍق أو كذب، 
 ومن أمانٍة أو خيانة، 

 ومن عفاٍف أو فجور..
 

 ما يعجُبَك اليوَم قد ال يعجُبَك غًدا، •
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 تغري،فنظرُتَك ت
 واهتماماُتَك ختتلف، 

 ومصاحُلَك تتباين،
 وما يعجُب الصغرَي ليس ابلضرورةِّ أن يعجَب الكبري،

 وما يعجُب الشيَخ واملعل َِّم غرُي ما تستأثُر به نظرُة صانٍع وممثٍل ورايضي .. 
 وهكذا.

 وتنبغي مراعاُة هذه األمورِّ عند الدعاةِّ واملرب ِّني واالجتماعيني.
 

 إذا زاَد عدُد الركابِّ عن احلد ِّ املطلوب،  •
 كانت املركبُة قابلًة للعطبِّ أكثَر مما لو مل يكْن عليها تلك الزايدة،

 والسبُب من اإلنسانِّ وليس من املركبة،
 فكما أن الناَس خمتلفون يف ُقواهم،

 كذلك اجلمادات، من املركباتِّ وغريها.
 وقْس على ذلك أمورًا،

 انِّ موادَّ ووسائَط على غريِّ وجهها، فإن استعماَل اإلنس 
 يعر ُِّضها للخطرِّ أو التلف.

 
 عيٌب صغرٌي ال ينقُص من قيمةِّ سلعٍة غالية، إال بقدٍر ضئيل، •

 فال هُتَمل، وال تُرمى.
 وكراُم الناسِّ ال يُلتَفُت إىل أخطائهم الصغريةِّ يف مقابلِّ أخالقهم العالية ومعاملتهم الطيبة،

 صل،فالنظُر يكوُن إىل األ
 وإىل ما غلَب وعال.

 
 االبتسامُة يف غريِّ موضعها قد تدلُّ على بالهة! •

 فاالبتسامُة يف وجهِّ ظامٍل متكرٍب أذلََّك بكالٍم وصفعَك على وجهَِّك ليسْت واردة،
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 بل قد تدلُّ على رًضى واعرتاف.
 يف مكاهنا.واالبتسامُة يف وجهِّ ملحٍد معانٍد مستهزٍئ ابلدينِّ وبكتابِّ هللا تعاىل ليست 

 وهكذا، 
 فإن األموَر احلسنَة توَضُع يف مواضعها، 

 وتقدَُّم يف ظروفها.
 

 قاَل املدين : أان ال أحبك.   •
 قاَل القروي : إذا مل حتبَّن هل تتوقُف دجاجايت عن إنتاجِّ البيض،

 وهل يتوقُف الديُك عن صياحهِّ ليوقظن مبكرًا؟
 قال: ال.

.  قال: فال حتب 
 

 التدخي 
 
 

 ملاذا ال يُطَلُب من الناسِّ الكفُّ عن التدخنيِّ يف الشوارع؟ •
 فكم هي كمياُت السمومِّ املنبعثةِّ من سجائرِّ ماليني املدخنني فيها؟ 

 وكم هو أتثريها السليبُّ على الصحةِّ والبيئة؟ 
جيئًة   الشوارَع  ميلؤون  الذين  املدخنني  غريِّ  على  أتثريها  يكوُن  فكم  صحتهم  هتمُّهم  مل  وإذا 

 وذهااًب؟
 ليس من حقهم أبًدا أن يضرُّوا حبقوقِّ اآلخرين وصحتهم وسالمتهم. 

ْن كلٌّ يف بيته...    ليدخ ِّ
 وبذلك يقلُّ التدخنُي أيًضا،

 ويبعُث على تركه. 
 

 



54 
 

 الرتاث واملعاصرة
 

وآاثٌر   • قدمية  وحكاايٌت  شعيب  تراٌث  وكأهنم  األجدادِّ  إىل  ينظرون  األحفادِّ  بعُض 
 ومناظر،  

 والبعُض اآلخُر يروهنم قدوًة أو ثروة،  
 وأنه ميكُن االستفادُة من آاثرهم العلمية، وأساليبهم الرتبوية، ومناهجهم القومية.

 
 التعلُق برتاثِّ األجدادِّ، واحلرُص على آاثرهم، ال يعن ترَك احلاضر،  •

 الناسِّ وشؤوهنم، وال يعن الركوَن إىل املاضي، واخللوَد إىل زاوية، والعزلَة عن 
 بل يعن سلوَك هنجهم، يف نشرِّ العلم، ووعي الناسِّ بدينهم وواجبهم، 

 وتبصريهم ابنتصاراهتم وآاثرهم العلمية، حىت حيذوا حذَوهم، 
 ويعرفوا أن هلم اترخيًا وبطوالٍت وأجماًدا وآاثرًا عريقًة يف العلمِّ والقوةِّ واإلميان.

 
 الرتبية

 
 الرتبيُة حق،  •

 فتأثريها كبري، ودورُها عظيم،
 وهي يف الدولِّ العلمانيةِّ كالدينِّ عند املسلمني،
 ولو علموا ما يف اإلسالمِّ من أدٍب وُخلٍق قومي، 

 ومن تربيٍة وعلم، وعدٍل وأمن، 
 وعقيدٍة صافية، 

 وجزاٍء عظيم،
 ألخذوُه كلَّه،

 وازدادوا به قوًة وحضارة،  
 وعز ا ومتكيًنا.
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 تكوَن الرتبيُة إسالميًة امسًا وحده، ال يكفي أن  •

 بل ال بدَّ أن تكوَن سليمة، يف هنجها، وخطواهتا، 
 وأن تكوَن عملية، واملريب يكوُن قدوة، ومسعتُه طيبة، 

 حىت ال ُيستَخفَّ بكالمه، ودورهِّ يف الرتبية، 
 سواٌء كان داخل األسرة، أم خارجها. 

 
 العلمِّ واألدبِّ واألخالق،  أفضُل طريقٍة لرتبيةِّ األوالدِّ هو حثُّهم على •

،  وإيراُد القصصِّ اهلادفةِّ من التاريخِّ اإلسالمي 
 ومن سريةِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلَم وأصحابهِّ الكرامِّ رضواُن هللا عليهم،

 وأعالمِّ األمةِّ من الصلحاءِّ والعلماءِّ العاملني رمحهم هللا تعاىل،
 فهم األسوُة احلسنة، 

 مني،وتوعيُتهم حباضرِّ املسل 
 وحتذيرُهم من الفسادِّ الذي عمَّ وطم ،

 أبسلوٍب مالئم.
 

 الرتبيُة على الدينِّ واآلدابِّ واألخالقِّ احلسنةِّ تعوُد ابخلريِّ والنفعِّ على اجلميع، •
 يف عالقاهتم وتعاوهنم وأمنهم ومستقبلهم،

 فمن أحسَن فيها فقد أحسَن إىل نفسهِّ وأهلهِّ وجمتمعه،
 فقد أثَـَّر سلًبا،ومن قصََّر أو مل يبالِّ 

 وأضرَّ بنفسهِّ وأهلهِّ وجمتمعه.
 

 الرتبيُة الصاحلُة تنتُج ولًدا صاحلًا، مؤداًب، ابر ا بوالديه،  •
 ينفعهما يف كربمها، 
 ويطي ُِّب خاطرمها، 
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 وال يؤذي مشاعرمها،
 وال مينُّ عليهما ِباٍل أو سكن، 

ُلهما على نفسهِّ وخاصةِّ أعماله.   وإمنا يفض ِّ
 رتبيةِّ ولده، مث وجَدُه غرَي آبٍه به يف كربه، ومن مل يهتمَّ ب

 فال يلومنَّ إال نفَسُه، 
 وسوَء تدبريهِّ وتقصريه. 

 
 الرتغيب والرتهيب

 
 الرتغيُب أسلوٌب مفيٌد يف الرتبية،  •

 ولكن ال يكوُن على إطالقه، 
 حىت ال تستغرَق النفُس يف الطمع، وحب ِّ الذات، واحلرص، 

 الرتهيب،ولكن يضاُف إليه عنصُر 
 حىت خياَف املرُء وحيذر، 

 فتستوَي نفسُه، ويعتدَل توازنه، ويتفكر،  
بَّ وَيكره، ويَقبَل وأيىب، وأيخَذ ويدَع..   فُيحِّ

 
 الرتفيه

 
 كان الرتفيُه موجوًدا يف عصرِّ النبوة،  •

 ووسائلُه متاحًة للمسلمني،
 ومل تنقطْع عن احلياةِّ اإلسالميةِّ على مدى التاريخ، 

 كانت هادفة، ومؤطرًة آبدابِّ اإلسالم،ولكنها  
 ومناسبًة للبيئاتِّ اإلسالميةِّ وأحكامِّ دينهم،  

 ومل تكْن مستوردة. 
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 ية زكالت

 
 صلُح نفُس اإلنسانِّ املسيئُة والغليظُة إال بعد رايضٍة وجهد، ال تَ  •

 من مثلِّ الذكر، 
  ،لطاعةابها لزامِّ وإ والضغطِّ عليها

 واألخالقِّ احملمودة، احلسنةِّ ابآلدابِّ  التحليو 
 وحكمة.  ولكن بتدرجٍ 

 
 ،ةتصفيُة القلبِّ من أوضارها واألمراضِّ املتشبثةِّ هبا ضروري •

 حىت ينطلَق صاحبُه من جديد،
 ويرى الدنيا أبلواهنا احلقيقية،

 وحيكَم على األمورِّ بنوٍر وبرهان.
 ختلََّص القلب،ولتتقوَّى النفُس وتتشجََّع للتخلصِّ من آاثمها أيًضا كما 

 ولتكتمَل بذلك جوانُب التزكيةِّ يف شخصيةِّ املسلم،
 وليكوَن من املفلحني الفائزين.

 {.َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها}
 

 التزكيُة خرُي أسلوٍب يف الرتبيةِّ النفسية،  •
 حيُث تُغَسُل النفُس من عيوهبا وأمراضها، 

 واإلخالصِّ له، وتكوُن بذكرِّ هللا تعاىل، والعبوديةِّ له، 
 وابلتفكرِّ والتدبر، 

 والبعدِّ عن احملرَّماتِّ واملكروهات، واملنغ ِّصاتِّ األخرى، 
 كالطمع، واحلسد، والتكرب، والبخل، واتباعِّ اهلوى. 
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 التصوف 
 

 التصوُف أسلوٌب مجيٌل يف الرتبية،   •
 على أال  خيالَف آيًة وال سن ة،  

 آخَر منه، وال يكوَن األخُذ بطرٍف من الدينِّ على حسابِّ 
 فيؤَخُذ اإلسالُم كلُُّه يف االعتبار، 
 فالسياسُة واجلهاُد من اإلسالم،

 وإذا مل يكْن هذا يف التصوفِّ فال يعن أن يرتكهما املتصوف،
 وال يقدَُّس الشيخ،

 بل يُنظُر إليه كالنظرِّ إىل معل ِّم، وفقيه، وحمد ِّث،
 زلَّ هو. ويؤَخُذ منه ومن غريه، حىت ال يزلَّ املريُد إذا 

 
 التعاون على الب واإلحسان

 
َك وحاجاتك،  •  الكوُن أوسُع من نفسِّ

َك والتقوقعِّ عليها،   فال تقتصْر على التفكريِّ يف نفسِّ
 واعلْم أن هللا زوَّدَك حبواسَّ ومدارَك تستطيُع أن تعرَف هبا الكثرَي من األمور، 

 منبتها، وقيمتها، ومصاحلها، ومضارَّها،
 بعضها،بل وتبدَع يف 

 وختدَم هبا دينَك وأهلَك وإخوانك.
 

 حمبُتَك للناسِّ تدفُعَك إىل معاملتِّهم معاملًة طيبة،  •
 واإلخالصِّ هلم، 

 وخدمتِّهم، 
 ليس إطعاًما هلم وحده، 
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 بل كلُّ ما كان خريًا هلم، 
 مثَل نشرِّ العلمِّ النافعِّ بينهم، 

 وتذكريهم بواجباهتم، 
 وحتذيرهم مما يضرهم، 

 وتيسريِّ أمورهم..
 

 التعاوُن على الرب ِّ واإلحسانِّ يزيُد من تعاضدِّ اجملتمعِّ اإلسالمي، وقوَّته، ومتاسكه،  •
 ويشيُع فيه املودََّة أكثر، والرمحة، والعطف،  
 واألخالَق االجتماعيَة والعمليَة بشكٍل عام،
 ففيه إجالُل الكبري، والشفقُة على الصغري، 
 وإعالُة الفقري، وإقالُة العاثر، وإعانُة احملتاج،  

 ومساعدُة املدين، وإغاثُة امللهوف،  
 وكفالُة اليتيم، ومواساُة املريض، وتعزيُة املصاب.. 

 
 من أحبَّ قوًما مل يؤذهم،  •

 فإذا رأى منهم أمًنا وتعاواًن وثَق هبم وخدمهم،
 وإذا رأى غرَي ذلك نبَّههم وحذَّرهم،

 ولن جتَد عروًة أوثَق من اإلميان، 
 وال أمًنا مثَل مساحةِّ اإلسالم،

 وال تعاواًن مثَل التعاونِّ على الرب ِّ والتقوى.  
 

 يف الغربةِّ جتُد أكداًسا من الناسِّ حولك،  •
 ولكْن ال أحَد منهم يلتفُت إليك؛

 ألهنم ال يعرفونك!
 لتعارفِّ بني الناس، فْلُتدرِّْك قيمَة ا
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:  وتدبَـّْر قوَل اخلالقِّ جلَّ وعز 
 {،َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََبائَِّل لِّتَـَعاَرُفوا}

 فال أُنَس لإلنسانِّ إال مع أانسي ، 
 وال تعاوَن بدونِّ تعارف. 

 
 الذي علَّمَك أفضُل من الذي خدمك، •

ها إن   استطعت،وإذا طلَب منَك أحدهم خدمًة فعل ِّمُه إاي 
 فهو أفضُل من أن يعوَد إليَك أو إىل آخرين مرًة أخرى من أجلِّ اخلدمةِّ نفسها.

 
 التفكري 
 

 التفكرُي الطويُل غرُي املمنهجِّ يؤرقك، •
 ويزيُد من مهومك،

 وال جتن من ورائهِّ منفعة.
 فك ِّْر فيما فيه منفعة، وعلى قدرِّ ما حتتاجه،
  فائدة.ووظ ِّْف وقتَك وقدراتَِّك ألموٍر أخرى ذاتِّ 

 
 لن تكوَن أموُرَك رتيبًة طواَل عمرك، •

 ال بدَّ من التغيريِّ واملفاجآت،
 لُتحدَِّث فيَك تفكريًا وشعورًا جديًدا.

 وقد أيخُذَك اطالُعَك وتفكريَُك إىل اعتناقِّ أفكاٍر جديدٍة صحيحة،
 ونبذِّ ما كنَت عليه من أفكاٍر سقيمة.

 
 جتوُل يف رأسك،كثريٌة هي األفكاُر واخلواطُر اليت  •

 وما هتتمُّ هبا من بينها ضئيٌل جد ا، 
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 نسبًة إىل الكم ِّ اهلائلِّ منها. 
 وليس اآلخرون مثلك،

 فإن مما تستبعدُه يستقبلونُه هم،
 ويهتمون به، 

 فكلٌّ يلتقُط ما يناسبُه ويؤمُن به ويعتمده، 
 فاللهمَّ أهلمنا رشدان، 

 واهدان وسد ِّدان، 
 وثب ِّتنا على احلق.

 
 التقليد والتبعية

 
 

 الطاعُة العمياُء تعن اتباَع شخٍص أو جمموعٍة بدونِّ استعمالِّ العقل، •
 وتعن إمهاَل ما ُأكرَم به املرُء من نعمةِّ العقٍل للتفكريِّ واملعرفةِّ واملوازنةِّ والرتجيح،

 وتعن تَتبَُّع أوامَر ومقرتحاٍت قد تكوُن شر ا وجرمية،
 ويكوُن املسؤوَل عنها واحملاَسَب عليها يف احلياةِّ الدنيا واآلخرة. 

 
 ال تتعصْب لشخٍص أُعجبَت به،  •

 فإنه خيطُئ ويصيب،
 وإذا تعصبَت له فكأنَك غيَّبَت عقلَك الذي أكرمَك هللا به، 

 واستنسخَت عقَلُه لك،
 فإذا أصاَب أصبت، 
 وإذا أخطأَ أخطأت!

 
 التاريخِّ حافلٌة ِبا حُيَبُّ وما يُبَغض، سرُي األشخاصِّ يف  •

 من ُخلٍق وسلوك، وقيادٍة وإدارة، وسلٍم وحرب، وشجاعٍة وجنب،
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 وكلُّها عرٌب ودروٌس لنا. 
 ومن تعصََّب لقائٍد سي ٍِّئ جملردِّ أنه من قومه،

 كفرعونِّ موسى، ومزدَك الثنوي، 
 فهو أمحق، بل مثلُه يف اإلجرام.

 
 التوازن 

 
 

 طاقٌة حمدودٌة يف العمل.لإلنسانِّ  •
 فال يستطيُع أن حيمَل فوق طاقته،

 وال أن يطيَل يف العمل،
 ولو درَّ عليه الفضََّة والذهب.

 كما أن له قدرًة حمددًة يف الشربِّ واألكل،
 ولو كاَن ماًء ابرًدا من نبٍع صاف، وطعاًما لذيًذا ُمشتهى.

 هللاُ فيه،فليحافْظ على توازنِّ طاقاتهِّ اليت وضَعها 
 وال َيْشَره،

 حىت يؤدَي واجباتهِّ بشكٍل حسن،
 ولتتجاوَب معُه قدراتُه وأحاسيسُه وجوارحُه وهي يف أوضاعِّها الطبيعية.

 
 الثبات
 

 مواقُف مشر فٌة يف الظروفِّ الصعبة، منكَ ينبغي أن تبدَو  •
 فإن السهَل يَقدُر عليه كلُّ أحد.

 وكم زلَّ انٌس يف هذا،
 يَثبتوا يف ظرٍف ما،فلم  

 واجنرفوا مع تياراٍت جديدٍة زائفة، وغريِّ مستقيمة،
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 واعلْم أن الصرب، واالستعانَة ابهلل، يعينانَِّك على الثبات،
 والرفقَة الطيبَة تشدُّ من أزرك.

 
 أفلَح من صرَب على طاعةِّ رب ِّه،  •

 والتزَم أبحكامِّ دينه، 
 يف هذه الدنيا املليئةِّ ابلفنتِّ واملغرايت،

 ابألفكارِّ السيئة، والدعواتِّ املغرضة، واإلعالمِّ املضل ِّل،و 
 أفلَح وفاز،

 وانتظَر ثوااًب عظيًما، 
 وجنًة وحريرًا، 

 إبذنِّ هللا. 
 

 أعداُء دينَِّك كثريون يف هذا العصرِّ أيها املسلم، •
 فما عليك سوى أن تصرَب وتثبت،  

 وتتسلَح إبمياٍن قوي ، 
 وثقافٍة إسالميٍة عالية، 

 جيري حولك، ووعي ِبا 
 حىت تستطيَع أن تردَّ على األابطيلِّ والشبهاتِّ اليت تثار. 

 وهللا حيفُظَك ويثب ِّتك. 
 

 الثقافة واملعرفة
 

 املثقُف املتلوُن جيزُع إذا رأى رصاصًة على األرض! •
 وإذا ُهد َِّد اخنلَع القلُب منه،

 وانسحَب من الساحةِّ خوفًا وهلًعا،
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 هددوُه واستسلَم هلم.أو ارمتى يف أحضانِّ من 
 إهنا ثقافُة اجلنب، والنفاق. 

 ثقافٌة ال عقيدَة فيها، وال هدف، وال رسالة، 
 فال إخالص، وال صدق، وال أخالق، 

 وكأنه قطعُة خشٍب للبيع،  
 أو دابٌَّة لإلجيار! 

 
 الثواب والعقاب

 
 افعلِّ اخلرَي وانَسه،  •

 وال تقْل أين ذهب؟ 
 وملَ مل ُأشَكر،
 ُأخرَب، ومل ُأجَز ومل 

 فإمنا فعلَتُه هلل،
 وهو الذي جيازيك، 

 يف يوٍم عصيب،
 أحوَج ما تكوُن فيه إىل حسنة.

 
 إذا أحببَت أن تكثَر حسناُتَك يوًما بعد يوم، •

 وتناَل أجورًا عظيمًة على أعمالك،
 فانظْر عماًل تكتسُب منه،

 ويكوُن فيه منَفٌذ لقضاءِّ حوائجِّ املسلمني،
 ني منهم،وخاصًة الفقراَء واحملتاج

 وكْن هبم رحيًما،
 ال يسمعون منَك غلظًة يف كالم،
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 وال يرون منَك عبوًسا يف الوجهِّ أو إعراًضا، 
 وال أتخريًا ملعامالهتم وال أتجياًل.

 
 إذا أردَت أن حتصَل على أجٍر مضاعف، فابذْل جهًدا مضاعًفا. •

 أجوٍر عظيمة؛لكنَّ يف اإلسالمِّ أمورًا يسريًة لو قمَت هبا حلصلَت على 
 رمحًة وفضاًل من هللا لعباده.

 وقد بيَّنها العلماء،
 مثَل قراءةِّ سورةِّ اإلخالصِّ ثالَث مراٍت وكأنَك بذلَك ختمَت القرآَن كاماًل!

 
 الذين يرت ِّبون األسباب، •

 وحيك ِّمون الُعَقد،
 وينظرون يف العواقب )النتائج(،
 كثريًا ما تكوُن خطواهُتم موفَّقة،

 نتائَج متوقَّعة،  وحيصلون على
 وال عاقبَة حُتَمُد ملن مل يتخذِّ األسباب،

 أو تركها فوضى ومل يرت ِّبها.
 وهكذا املؤمن،

 الذي ينتظُر عاقبَة عملهِّ يف الدنيا،
 يكوُن أحسَن،

 وقد رتََّب أموَرُه قبَل ُفجاءةِّ املوت.
 

 لن ينفعَك كلُّ عملك، ولو كان فيه تعٌب ورهق،  •
 كان موافًقا لشرعِّ هللا، إمنا ينفُع منه ما  

 صحيًحا، صافًيا، 
َك أحسَن األقوالِّ إذا قلت،   فاخرْت لنفسِّ
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 وأفضَل األعمالِّ إذا عملت،
 وابتغِّ هبا وجَه هللا. 

 
 اجلدال واحلوار 

 
 إذا لبسَت لباَس الطبيبِّ سألوَك عن صحتهم،   •

 وإذا لبسَت لباَس العلماءِّ سألوَك عن دينهم،  
 فإذا قلَت إن علَم الطب ِّ ليس مقتصرًا على األطباء، 

 وعلَم األرضِّ ليَس مقتصرًا على اجليولوجيني، 
 وصرَت جتاوُب عن األسئلةِّ املتعلقةِّ هبذا وذاك،  

 وتبدي رأيك، وجتادُل وختاصم، وتستهزئ بكالمِّ املختصني، 
 الناَس وتفسُد عليهم علوَمهم. فإنك بذلك تضرُّ 

 وهكذا الذين يقولون إن علوَم اإلسالمِّ ليست مقتصرًة على العلماء، 
 مث يفتون الناَس آبرائهم القاصرة، واجتهاداهتم السقيمة،  

 فيشو ِّهون الدين، ويضلُّون الناس. 
 

 هِّ والتهكمِّ به، فرٌق بني أن تسأَل سؤااًل أو حتاوَر حماورًا ألجلِّ جمادلتهِّ وإعجازهِّ وتبكيت •
 وبني أن تسأَل وحتاوَر لتعرَف احلقَّ وتتَّبَعُه وتنتفَع به، 

 فإن النيَة الصادقة، واحملاورَة اهلادفة، واألسلوَب الطيب،
 يساعُدَك على بلوغِّ هدفَِّك النبيلِّ إن شاء هللا. 

 
 اعرْف وجوَه النقد،  •

 وأحْط جبوانبه، 
 وما جيوُز نقدُه وما يُعَفى عنه، 

 وقارنُه ابلدليل، 
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 وال تتكلَّفه،
 وأعرْض عن بعضه،

 وامجْع فيه بني احلزمِّ واللني،
 حىت يعلَم صاحُبَك أنَك عارٌف ابملوضوع، 

 حاضٌر ابحلجةِّ والدليل، 
 ماهٌر ابحملاورةِّ واملناظرة. 

 
 التفاتٌة مجيلٌة منَك مع حماورك،  •

 ابتسامة، وكظُم غيظ، وحلظُة عفو، 
 قك، يدَُع صاحبَك أسرَي أخال

 فَيلِّني، بل يذوب، 
 ليعرتَف من بعدها ابحلق، 

 إذا كان ذا فطرٍة سليمة، وغرَي عنيد.
 

 من حق َِّك أن حتاوَر وتناقش، •
 ولكْن ليس من حق َِّك وال من حق ِّ أي ِّ إنساٍن أن يرفَض احلقَّ إذا عرفه.

 واحلقُّ مقدٌَّس يف اإلسالم، 
 فاهلل جلَّ شأنُه هو احلق ،

 احلق ، وأيمُر ابحلق ،ويقوُل 
 وقد قامتِّ السماواُت واألرُض ابحلق ،

رِّ ابمليزانِّ احلق .    واحلساُب يف اليومِّ اآلخِّ
 

 اجلرمية واجملرمون 
 

 اجملرمون يقتلون حىت الصغار! •
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ولو كانوا برآَء ال حيملون السالح، وال يعرفون اسـتعماله، وال يقفـون يف وجـوههم، وال مينعـوهنم 
 جرائمهم،من 

 إهنا نفوٌس سيئٌة جد ا، نفوُس هؤالء اجملرمني،
 خبيثٌة بشعة،

 وأايديهم ملطخٌة ابلدماء. قلوهبم سوداُء مظلمة،
 ومن هؤالءِّ من حيكموننا اليوم!

 وهلذا يباركهم األعداء، ويدعموهنم،
 ألهنم يفعلون بشعوهبم أكثَر مما يريدون، وأبشَع مما يتصورون!

 جلدتنا من يعاوهنم على جرائمهم، ويثب ِّتون حكمهم!ومن بن 
 

 من املتوقعِّ أن يسبَق السلوَك اإلجراميَّ كلماٌت قاسية، وتصرفاٌت مشينة،  •
 فهذا ما يناسُب اجلرمية، ونفسيَة اجملرم، 

 ولكْن قد يكوُن العكس؛ 
 ألجلِّ إغراءِّ الضحيَّة، واإليقاعِّ هبا، 

 ذُر كيفما كان.فالواجُب على العاقلِّ الفطنُة واحل
 

 قد أتخُذ اجملرَم نشوٌة عند تنفيذهِّ جرميته!  •
 كما يفرُح الظاملُ الغاصُب عند استيالئهِّ على أرٍض ابلغصبِّ أو احليلة. 

 هؤالءِّ موجودون بيننا، 
 ويرغبون أن أيخذوا حقوقنا وأمالكنا، 

 إذا سنحْت هلم الفرصُة بذلك.
 

 اجلماعات اإلسالمية 
 
 

ها احلركي: إىل  •  احلركاتِّ اإلسالمية، أملِّ األمةِّ ونبضِّ
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 بئستِّ الرتبيُة احلزبيُة اليت تفرُق بني املسلمِّ وأخيهِّ املسلم،  
 أو يرى هبا نفَسُه عليه،  

 وأنه األفضُل واألعلى بني املسلمني، 
 وإمنا عليه أن يذلَّ ألخيهِّ املسلم،  

 وخيدمه، ويوجهه، ويرفَع من شأنه، 
 هِّ أم من غريِّ حزبه. سواٌء كان من حزب

 
 اجلمال

 
 وازْن بني معاملتني: •

 إحدامها طيبٌة لطيفة، ولكْن مل يؤَت صاحُبها مجااًل. 
 ومعاملٌة غرُي طيبة، وال هي الئقة، لكنَّ صاحَبها أويت مجااًل، 

 فأيَّهما ختتار، وأيَّهما تفض ِّل؟
ُل املعاملَة األوىل،   ال شكَّ أنك تفض ِّ

 إذا كنَت صاحَب كرامة، وحتبُّ اآلداب، 
 فاجلماُل مجاُل الروح، أكثر مما هو مجاٌل للبدن. 

 واإلنساُن بدونِّ روٍح جثٌَّة هامدة،
 تتعفَُّن بعد قليل، 

 وال تفر ُِّق بني مجيٍل وغريِّ مجيل،
 وال حيقُّ هلا أن حتكَم بينهما!

 
 املدُن اجلميلُة جنٌة وفتنة،  •

 مجاهُلا الطبيعيُّ مبهٌر منعش، 
 لكنها مسكونٌة بفنٍت فاحشة، 
 ختدُش احلياَء وتضلُّ العقول، 
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 كوروٍد بني أشواك، 
 ال تصُل إليَك إال بعد أن ُتدمي يديك!

 
 اجلهاد 

 
 من عرَف مياديَن اجلهادِّ كانت أحبَّ إليه من متنزهاتِّ الدنيا،   •

 وحىت من حلقاتِّ العلمِّ والذكر؛ 
 ألنه يرى اجلهاَد أقرَب طريٍق إىل رضى هللا، وأقصرها إىل جناته،  

 ويقد ُِّم له سبحانُه أعزَّ وأغَلى ما أودَعُه فيه، وهي روحه!  
 

 حياُتَك غاليٌة ومصونٌة يف اإلسالمِّ أيها املسلم، •
 فإذا بعتها هلل،

 وجعلَت روحَك على أسنَّةِّ الرماح،
 َك هللا الشهادة،ورزق

 صارْت روُحَك من أغلى األرواح،
 وأكرمَك هللا حبياٍة خاصٍة عنده ولو قُتلَت ظاهرًا!

 
 أقصُر الطرقِّ إىل اجلنةِّ هو الشهادُة يف سبيلِّ هللا.   •

 أسلَم رجل، 
 واندى منادي اجلهاد،  

 فدخَل املعركة،  
 وقاتَل حىت قُتل، 

 فقاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: 
َر كثرياً  ،"َعمَِّل هذا يسرياً   ".وأجِّ

 )رواه مسلم( 
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ُ ال يرمي كتابَُه ليقاتل،  •  العاملِّ
 بل يكتُب وخيطُب وكأنُه يقاتل،
 فيثرُي محاَس املسلمني ويرغ ُِّبهم،

 فيتضاعُف عدُد املقاتلني بذلك،
 وقد يكوُن بينهم ويقاتُل معهم،
 فيزداُد محاُسهم بوعظهِّ وتذكريه، 

 فتتضاعُف قوهُتم.
 

 أيها املسلم، •
 أعداؤَك ال يريدون أن يروا يف يدَِّك السيف، 

 ويف أيديهم أسلحٌة فت اكٌة تقتُل وتدم ُِّر وتُبيد، 
 وال يسمحون لَك يف وسائلِّ التواصلِّ أن تستعمَل كلماٍت تدلُّ على اجلهاد، 

 ثقافُة الدفاعِّ واالنتقامِّ والنصر،ألهنم يعلمون أهنا سبيُل القوة، و 
 وما أانَخ الذلُّ بكلكلهِّ على صدوران إال عندما تركنا سبيَل الرهبةِّ والقوةِّ واإلميان. 

 
 اللهم إن نفوًسا تتوُق إىل اجلهاد، •

 حب ا يف الشهادة،
 ونصرًة لدينك،

 ودفاًعا عن مقدَّساتك،
 وغواًث إلخواٍن لنا يف الدين،

 ابلشهادةِّ أينما كان صاحبها وكيفما جاءت.وإنك أتيت 
 اللهم إان نسألَك ميتًة شريفًة ترمحنا هبا،

 وترفُع مقامنا عندك.
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 احلب والكره 
 

 عندما ال تريُد أن تسمع، •
 ال حتتاُج إىل أن تغلَق أذنيك،

 حتتاُج فقط إىل أن تضغَط على زر ِّ اإلرادة،
 وتنبهها إىل أنَك ال تريُد أن تسمع،

 ذلك لن تسمع،عند 
 ولو كانت أذانَك مفتوحتني!

 وهذا هو شأُن اإلنسانِّ مع ما حيبُّ وما ال حيبُّ من األمور،
 فال تظنَّ أن كلَّ عينني مفتوحتني تراين،

 وال كلَّ أذنني تسمعان،
 وال كلَّ جمتمَعني حبيبني.

 
 ليس من الرجولة، وال املروءة،   •

َص حياتَك يف حب ِّ امرأة، أو   لعبة، أن تلخ ِّ
 أو التعلقِّ أبكلة، وتغضُب إذا غابْت عنك،

،  وتنشُر دواويَن يف هذا احلب 
 وجتن ُِّد نفسَك له طواَل حياتك.

 ال تعمَُّر الدنيا ِبثلِّ هذه األمورِّ وشبهها، 
 وال هي رسالُة املسلمِّ يف احلياة.  

 
 احلذر
 

 قلُب املؤمنِّ يطمئنُّ إىل كتابِّ رب ِّه،   •
 وسنَّةِّ نبي ِّهِّ صلى هللا عليه وسلم، 
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 وإىل علماءِّ اإلسالمِّ املخلصني، 
 فيهتدي هبذا كل ِّه،  

 وال يلتفُت إىل أعداءِّ الدينِّ وأذايهلم وأبواقهم يف بالدِّ املسلمني.
 

 وهو ال يصوُم رمضاَن من غريِّ عذر؟  هل يعقُل أن يصوَم أحدهم ست ا من شوالٍ  •
 هذا غرُي وارد، أو بعيد. 

 إنه ال يكوُن تقي ا من ضيََّع فرائَض هللا وجتاوَز حدوده. 
 فتؤَخُذ األموُر على أصوهلا، وتقاُس على نظائرها، 

 وال يُغرتُّ بضجيجِّ اإلعالمِّ وكثرةِّ مردديه،
 فإن الظلَّ ال ميكُن تقومُي اعوجاجهِّ إذا كان األصُل أعوج.

 
 من غلبْت هوايتُه ديَنُه فقد محَق وسفل،  •

 شأنُه عند الناس،مهما عظَم 
 ومهما ارتفعْت رتبتُه على أقرانه، 

 فال يغرَّنَك ضجيُج اإلعالم،
 وصيحاُت املراهقني واملغرضني،

 ولكن انظْر إىل ميزانِّ احلق ،
 واجلدوى والنفع.

 
   ،إذا جهلَت أو شككت •

 فاحبْث واسأْل حىت تصَل إىل أجوبٍة يطمئنُّ إليها قلبك،
 نفسك،وال تَدعها ترتاكْم يف 

 فإهنا تتحوُل إىل عقٍد وهواجس، وأفكاٍر عفنٍة وخواطَر سيئة، 
 والشيطاُن يساعُد على اجرتارها لتكرَب وتَلد.
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 عجبهم األقواُل واألفعاُل الشاذَّة،الذين تُ  •
 يف العلوم، أو يف األحوالِّ االجتماعية،

 ويتَّبعوهَنا، ويدعون إليها، وحياججون عنها،
 فِّطَرُهم منكوسة، وأفكارُهم مقلوبة، 

 وهم خطٌر على األصدقاء،
 ونذُر شؤٍم على اجملتمع.

 
 يقاُل إن للحيطانِّ آذااًن، ولو أهنا ال تسمع!  •

 أما بعد أن ُأحدثْت آالُت التنصتِّ الدقيقة، ومثُلها آالُت التصويرِّ للتجسس، 
 وُوضعْت يف أماكَن قريبٍة ال تُرى من خالهلا، 

ر! فقد   صاَر لكل ِّ شيٍء آذاٌن َتسَمُع وعيوٌن تُبصِّ
 وغدا التجسُس يف كل ِّ مكان، 

 من قريٍب وبعيد!
 

 إذا قاَل لَك الذئب: ال أريُد نعاًجا،   •
 ولكْن أبقى يف احلظريةِّ إىل الصباحِّ درًءا للربدِّ القارس، 

 فإذا صدَّقَتُه، وأحسنَت إليه ورمحته،  
ك،   أكَل من نعاجِّ
 إمعااًن يف اإلفساد، وبقَر بطوَن بعضها 

 وهرب، ومل يندْم على جرميته،  
 ولن يتوَب من فعلته! 

 
 احلركة والسكون 

 
 إذا تواصَل عطاؤَك فأنت خبري، •
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 وإذا مللَت فنو ِّع، وال تتوقف،
 فإن احلركَة تدلُّ على احلياة،

 والسكوَن يدلُّ على النومِّ واملرضِّ واملوت.
 وال تنَس أن تستعنَي ابهلل،

 وتتوكَل عليه،
 وتطلَب منه احلوَل والقوة،

 فإنه سبحانُه يعيُنَك ويقو ِّي عزمك.
 

 احلسنات والسيئات
 

 الدنيا كسلٍَّة ميكُن أن حتمَل فيها كلَّ شيء!  •
 من فاكهٍة وزهر، إىل أتربٍة وشوك.
 وهكذا صحيفُتَك أيها اإلنسان،

 ميكُن أن متألها ابحلسناتِّ والطيبات،
 ابلسيئاتِّ والشرور، وأن متألها 

 فاخرْت ما تراُه مناسًبا وانفًعا لك.
 

 ستمضي إىل هللا حبسناتَِّك وسيئاتك،   •
م،    وقد فاَز الصاحلون عندما َغلبَت حسناهُتم سيئاهتِّ

 وخاَب وخسَر الطاحلون ألن سيئاهتم رجحْت على حسناهتم.  
 فاحرْص على أن تكوَن صاحلًا.

 
 عندما تنظُر يف حمفظةِّ نقودك، •

 ى فيها ما يكفيَك وزايدة، وتر 
 تطمئنُّ أكثر،
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 وإذا كانت قليلًة جهدَت لتمألها، 
 فلتكْن مع صحيفةِّ أعمالَِّك كذلك أيها املسلم،

 حريًصا على ملئها ابحلسنات،
 بعيًدا عما يكد ِّرُها من الكبائرِّ والسيئات، 

 حىت تطمئنَّ على مستقبلَِّك احلقيقي .
 

 احلق والباطل 
 

 التاليُة بعد معرفةِّ احلق،اخلطوُة  •
 أن تعرَف سلوَك الطريقِّ إليه،

 حىت ال تقَع على جوانبِّ الطريق،
 فال يصطادَك شيطان،

 وال يثب ِّطَك أحٌد عن إكماله.
 وهناك خطوٌة اثلثة،

 وهي أن تعرَف كيف تطبُق هذا احلق،
 إذا كانت فيه خطواٌت عملية.

 واألفضُل أن تستعنَي بصاحبِّ خربٍة يف ذلك،
 تاذ، أو شيٍخ موثوٍق به.أس
 

 إذا كنَت تستمُع إىل حديٍث وتعلُم أنه حق ، •
َك منه،  ولكنك جتُد انقباًضا يف نفسِّ
 فاعلْم أن عندَك شكوًكا، أو ذنواًب،  

 أو رااًن غلََّف قلبَك، أو مشًعا أثقَل مسعك؛ لسبٍب ما،
 وال بدَّ أن تغسَلُه ابلتوبة، وبذكرِّ هللا، والندم، والبكاء، 

  إىل مساعِّ احلق ، وتعودَ 
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 وترتَك الباطل، مداخَلُه وخمارجه. 
 

: ال، ظاهرًا، •  تستطيُع أن تقوَل للحق ِّ
َك فال تستطيُع قوَلُه،  أما بينَك وبني نفسِّ
 هذا إذا كان قلُبَك حي ا، وفطرُتَك سويَّة،

ها يف الضالل،  أما إذا غش اها السواُد النغماسِّ
 فال سبيَل إىل ذلك،

َك هللا برمحته.إال إذا   توال 
 

 َمن خال بنفسهِّ وتفكر،  •
 وصمََّم على اتباعِّ احلق ِّ بعد ضالل، 

 فال شيَء يوقفه، 
 إذا كان تصميمُه عن إمياٍن عميق،

 وصدٍق أكيد، 
 وإرادٍة صلبة. 

 ومن عزَم على ذلك بعد موقٍف عاطفي ،
 وأتثٍُّر مؤقَّت، 

 تذبذب،
 وارختْت إرادتُه بعد مواجهٍة خفيفة،

 وعادْت نفسُه إىل الضالل. 
 

 العدوُل عن احلق ِّ مرٌض نفسي ، أو عقلي .  •
 فإذا كان من األساسياتِّ والضرورايتِّ الثابتاتِّ حوكَم وعوقَب صاحبه، 
 وإال فإن الفوَضى والفساَد يعم انِّ األرَض بسببِّ رفضِّ احلقائقِّ الثابتة، 

 بدعوى احلريةِّ وغريها من الدعوات.
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 من عرَف احلقَّ وعاداُه فقد أجرَم حبق ِّ نفسه، وصاَر شيطااًن.  •

 ومن عرَف احلقَّ ومل يعاده، ولكْن مل يعمْل به، فقد أمث، إذا كان هذا احلقُّ واجًبا. 
 ى احلقَّ وعمَل به، فقد برَّ إميانَه، وعمَل صاحلًا.وإذا رأ

 
 ملاذا يكرهون احلق؟ •

 ألن نفوَسهم مل تنشْأ على االستقامة،
 وألن عقوهَلم مل تتمرْن على تفضيلِّ ما هو حقٌّ وتقدميِّ ما هو أَوىل،

 فال إمياَن صحيٌح عندهم،
 وال شعوٌر ابحلساب.

 
 هناك مِّن أهلِّ الباطلِّ من تتعجُب من قوَّهتم وثباهتم وصربهم وفدائهم،   •

 وهم يعرفون أهنم على ابطل،
 مثُل اجملرمني واملغتصبني واحملتلني والعصاابت، 

 وجتُد مِّن أهلِّ احلق ِّ َمن ال يكوُن على تلك الصفات، 
 وهم يعَلمون أهنم على حق !
 وإنه أمٌر يدعو إىل العجب!

  املتتابعة، لكنَّ الرتبيةَ 
 والتذكرَة املستمرة، 
 والتدريَب املكني، 

 والطمَع املغروَس يف النفوس،
 وحبَّ العظمةِّ والكربايء، 

 والرغبَة يف الفوزِّ واالستيالء،
 هلا أثٌر كبرٌي يف ذلك. 
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×××     ×××     ××× 
 

 من عرَف كالًما أنه حق ، مث نفاه،  •

 أو حرَّفه، أو أوََّلُه ونقده،
 نفسه، وظلَم صاحَب الكالم،فقد ظلَم  

 كما ظلَم اآلخرين، بتحريفه، أو الشك ِّ فيه، حىت ال يصد ِّقوه.
 ولسوَف حياسبُه الذي يعلُم ما تكنُُّه الصدور.

 
 ما تقوُل يف امرٍئ يُغمُِّض عينيهِّ عند البحثِّ عن شيء،  •

 أليس به مسٌّ من جنون؟! 
 كذلك من يسدُّ منافَذ دخولِّ كلمةِّ حقٍ  إىل عقله، 

 إذا جاَء ذكُر هللا ودالئُل وجوده، 
 وبياُن عظمته، ودينهِّ احلق . 

 
 احلالل واحلرام

 
 كثرٌي من الذين يظلمون الناَس وأيكلون احلراَم يصابون أبمراٍض عضويٍة ونفسية، •

 ولكن ال نعرُف سوى ظاهرِّ أمرهم، وتلميعِّ أحواهلم، وانشغاهلم أبمواهلم.
 ومنهم من يتفكُر ويعترب، 

 احلقوَق إىل أصحاهبا، ويشتغُل ابحلالل. فريدُّ 
 ومنهم من ال ينتهي، 

 ويبَقى خائًضا يف احلرام، حىت ميوَت وهو مل يشبْع من املال.. وال من احلرام!
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 احلياة واملوت 
 

 كْن ذا غايٍة وأهداٍف حمددة، •
 حىت تعرَف ما تريدُه يف هذه احلياة،

َك ولآلخرين،  لنفسِّ
 فيما ال تعلمه،وال تشت ِّْت جهدَك 

 وخط ِّْط جيًدا وتدبَّر،
 واطلبِّ السداَد والتوفيَق من هللا،

 متوكاًل عليه.
 

 ال معًن للحياةِّ بدونِّ غايٍة تعيُشها، وهدٍف تقصده، •
 وغايُة األعمالِّ عند املسلمِّ هي طلُب رضا هللا فيها،

 وال يكوُن هذا إال ابإلخالص، وموافقةِّ الشريعة،
 بتحقيقِّ األعمالِّ الشريفةِّ واملشروعة،واهلدُف: 

 مما فيه نفٌع للنفسِّ أو للمجتمع.
 

 احلياُة ليست كدًحا فقط، •
 إهنا موقٌف أيًضا،

وقد يكدُح اإلنسـاُن وينصـُب وال هـدَف لـه مـن وراءِّ كدحـهِّ سـوى احلصـولِّ علـى مـا يعـيُش بـه 
 ويتنعَّم،

 وهذا يشاركُه فيه احليوان،
 ه احلياةِّ يؤديها،ولكْن لإلنسانِّ وظيفٌة يف هذ

 ورسالٌة يؤمُن هبا،
 يعرفهما املسلُم جيًدا،

 فالوظيفُة هي الطاعُة والعبادة،
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 والرسالُة هي اإلسالم.
 

 أحياٌء حيبون املوت،  •
 وأمواٌت حيبون احلياة! 

 فاألحياُء يضجُر بعُضهم من تكاليفِّ احلياة، 
 وتُرهقهم مقوالٌت ومعامالت،

 يؤمنوا ويصربوا،وال إمياَن ميألُ قلوهبم حىت 
 ويتوكلوا ويَثبتوا، 

 مث ينتظروا، 
 وإنَّ تغريَُّ األحوالِّ ماثٌل أماَم العيان. 

 واألمواُت يودُّون لو رجعوا فآمنوا وعملوا صاحلًا، 
 أو ازدادوا صالًحا. 

 
 احلياُة هلا معًن إذا كان لَك هدٌف شريٌف فيها،  •

 وغايٌة عاليٌة من ورائها،
 طواَل حياتك،تصبو إىل حتقيقهما 

 ومها عند املسلمِّ كلُّ ما حثَّ عليه اإلسالُم أو أاثَب عليه،
 ،  وكان فيه إخالٌص للرب 

 يرَضى به عن عباده، ويقبُل أعماهَلم.
 

 احلياُة اليت بدونِّ روح، •
 هي احلياُة اليت يعيُشها املرُء بدونِّ إمياٍن ابهلل ودينهِّ احلق ،

 ألهلِّ وَهجُر إخوٍة مسلمني،واحلياُة بال روٍح هي أيًضا قطيعُة ا
 فتكوُن النفُس منقبضًة انفرة،

 سوداء، ال نوَر فيها،
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 مغروسًة ابحلقدِّ والكراهية،
 مظلمًة من الشحناءِّ والبغضاءِّ والكيد،

 بعيدًة عن جو ِّ الفرحِّ واالنفتاحِّ واحملبةِّ والتعاون،
 فال روَح فيها،

 أو روُحها الشوُك واحلَسك. 
 

 كلٌّ يبحُث عن األفضلِّ واألجودِّ واألمجلِّ لنفسهِّ يف هذه احلياة، •
 واملؤمنون هلم نظرٌة أخرى يف هذا الشأن،

 فاملهمُّ عندهم أن يكوَن املرغوُب فيه حالاًل طيًبا،
 واألجوُد واألمجُل هو ما رضَي عنه هللا من قوٍل وفعل،

 ثواٌب أكثر،واألفضُل هو ما كان عليه 
 فيذكرون هللا أبفضلِّ ما حيبُّ ويرضى،

 ويقومون أبعمالِّ اخلري،
 ويتنافسون فيها لطلبِّ املزيدِّ من رضا هللا،

 واملزيدِّ من الثواب.
 وال مينُع هذا االستمتاَع ابحلاللِّ الطيبِّ مما يف احلياةِّ الدنيا.

 
•  ،  احلياُة تستقبُل أصحاهبا، ممن هبَّ ودب 

 لبعضهم، وتعبُس آلخرين،فتضحُك 
 حبسبِّ ظروفهم، ورؤيتهم للحياة، 

 وفيها تُرَفُع أقواٌل وأفعاٌل وهَتبط. 
 فكْن ذا قدٍر عند رب ِّك، لريفعها لك،

 ويتقبلها بقبوٍل حسن.
 

 احلياُة رحبٌة ملن كان يف عافية، وإن كان فقريًا، •
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 وهي ضيقٌة كثقبِّ إبرٍة ملن كان مهموًما مغلواًب على أمره،
 وإن كان ميسوَر احلال. 

 فالعافيُة هي اليت تزي ُِّن الدنيا،
 وليس مظاهرها وكمالياهُتا. 

 
 بعُض الناسِّ ينظرون إىل الدنيا على أهنا نغم! •

 فيتصيدون امللهيات، 
 ويتلهَّون ابأللعاب، 

 ويسهرون يف النوادي ويرقصون، 
 وال تراتُح أعصاهبم إال ابلراحِّ وعلى أنغامِّ املوسيقى،

 ن أحسنِّ املآكلِّ واملشارب،ويبحثون ع
 فرسالتهم يف احلياة: 

 اللهو والرقُص واألكُل والسُّْكر!
 

×××     ×××     ××× 
 

 ال عزاَء بني أفرادِّ األسرةِّ الواحدةِّ إذا ماَت واحٌد من بينهم، •
 فإن مصيبَتهم واحدة،

 ولعلَّ أكثَرهم أتثرًا هم األصغُر سن ا؛
 لشدَّةِّ عاطفتهم،

 سن ا فيأخذهم اهلمُّ والغم،أما أكربهم  
 للمسؤوليةِّ امللقاةِّ على عاتقهم،

 من الفراغِّ الذي ُأحدَِّث يف األسرة،
 وخاصًة الوالدين.
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•  !  ال تقْل كيف ماَت وقد كان شااب 
 فإن هذا يدلُّ على جهلك؛

 ألن شبااًب كثريين ميوتون أبمراٍض وحوادَث وسكتاٍت مفاجئة، 
 مثلهم مثُل األطباءِّ الذين يعتنون بصحتهم،  

 ومثُل األغنياءِّ الذين جيدون ما يصرفون على أنفسهم إذا مرضوا،
 ومثُل املسؤولني الكبارِّ الذين جيدون رعايًة صحيًة عالية،

 فكلهم ميوتون أبعماٍر خمتلفة.
 ومن متابعيت للوفيات منذ أكثَر من ربعِّ قرن )يف الرتاجم(،

 األطباءِّ ال ختتلُف عن أعمارِّ غريهم من فئاتِّ اجملتمع.رأيُت أعماَر 
 فاألعماُر بيدِّ هللا تعاىل.

 واملغروُر واملسو ُِّف والالمبايل َمن ضحَك عليه الشيطاُن فقاَل لنفسه:
 اعمْل ما تشاء، فإن احلياَة أمامَك طويلة!

 
 امشِّ كما تريد، على مد ِّ البصر، •

 فإنك ستتعب، وتقف، 
 ساعًيا، ولن تبقى 

 وسيأيت يوٌم لن تقَف رجالَك وحدمها، 
 بل كلُّ أعضائك، وحىت أنفاسك، ودق اتِّ قلبك،

 وإهنا لنهايُة كل ِّ البشر،
 وطوىب ملن حسَب حساَب حياٍة لن تقف. 

 
 حمطاُت العمرِّ يف احلياةِّ الدنيا كثرية،  •

 ولكْن يف هنايتها حمطٌة خمتلفة، خميفة، 
 قاضيٌة على كل ِّ احملطات،

  لكل ِّ اآلمالِّ والرغبات،وقاطعةٌ 
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 إهنا حمطُة املوت، 
 وما بعدها أخوُف منها.. 

 املهمُّ أن الدنيا انتهت، 
 وانتهى العمُل فيها، 

 وابنتظارِّ ثالثةِّ أموٍر صعبٍة للغاية:
 احلساب، والنتيجة، واملصري.

 
 ساعُة الفراقِّ حق ، •

 أعن وداَع احلياةِّ وَمن فيها،
 مِّن أهٍل وماٍل ونِّعم،

ر،وال   لقاَء بعَدها إال يف اليومِّ اآلخِّ
 والنتيجة: نعيم، أو جحيم.

 نسأُل هللا رمحته، 
 وأن يعيننا يف دنياان على طاعته،
 وعدمِّ الغفلةِّ عم ا افرتَضُه علينا.

 
 لألمواتِّ حقٌّ علينا إذا كانوا مسلمني،  •

 أبن ندعَو هلم،  
 ا أهاًل، ونقضَي ما ترتََّب عليهم من ديوٍن وحقوٍق للناس، إذا كانو 

 وهو من اببِّ الوفاءِّ والرب ِّ هبم، وخاصًة الوالدين،
 ويُتصدَُّق عنهم، 

 والدعاُء هلم جيلُب الثواَب للداعي أيًضا،
 وهللا تعاىل يقوُل يف صفةِّ املؤمنني:

ْخَوانَِّنا الَّذِّيَن َسبَـقُ } ميَانِّ َوالَّذِّيَن َجاُءوا مِّْن بـَْعدِّهِّْم يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اْغفِّْر لََنا َوإلِِّّ إْلِّ  {.واَن ابِّ
 . 10: شرسورة احل
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 احليوان 
 

 الفراشُة اجلميلُة اليت تتمتُع ابلنظرِّ إليها،  •
 وتغبطها على رشاقتها وخفَّتها وتنقُّلها بني األزهار، 

 ال يهمُّها إعجاُبَك جبماهلا ونظُرَك إليها، 
 فهذه حاهُلا وسلوُكها، 

 إن كنَت عندها أم مل تكن،
 حركة، وال تتصنَُّع مجااًل. ال تتكلَُّف 

 ورحَم هللا من كانت سريرتُه وعالنيتُه سواء.  
 

 ال توجُد مرااي عند احليواانت، •
 ولكنها تبدو أنظَف من كثرٍي من البشر.

 وال توجُد عندها أنظمة صحيٌة ملزمٌة مثَل اإلنسان،
 ال تقرتُب مما يضرها، من حلوٍم أو نبااتت،  -مع حيوانيتها  -ولكنها 

 رٌي من البشرِّ هتمهُم اللذُة أكثَر من الصحة، وكث
  !  فيأكلون احلرام، ويشربون ما هو ضار 

 
 اخلبة والتمرس 

 
 ليس املطلوُب يف اخلبريِّ العلَم واخلربَة وحَدها، •

 ولكن ينبغي أن يتصَف ابلصدقِّ واإلخالصِّ أواًل،
 فإن اخلبرَي قد يزي ُِّن لصاحبهِّ اخلطأ حىت يظنَُّه حق ا،

 ويفلسُف له أمرًا غرَي مرغوٍب عندهِّ حلاجٍة يف نفسه،
 ودافٍع غريِّ معَلٍن عنه.
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 اخلالف 
 

 ما ال يعجُبَك يعجُب غريَك. •
 أنت لسَت هو.

 اترْك مسافًة لالختالف، 
 واعذْر أخاَك يف غريِّ احلرام،

 وال تكْن ضي َِّق النظرة، ضي َِّق الصدر.
 وإذا مل يساعْدَك ُخلُقَك على ذلك،

 فاسكْت على األقل . 
 

 أصحاُب القلوبِّ النقيةِّ الصافيةِّ صاروا قلًَّة بيننا،  •
 فال تكاُد جتُد من يدفُع اخلالَف عن نفسه، أو يُبعدُه عن جملسه،

 وكأن القوَم ُرضعوا من جذورِّ النزاعِّ ولبانِّ اجلدالِّ واخلصامِّ والردودِّ منذ طفولتهم، 
 فال تفارقهم، يف حواٍر أو كتابة،  

 يف حل ِّهم وظعنهم، أو حىت يف جملٍس عارض! 
 فأين جيدون الصفاَء والنقاَء وهم يف حومةِّ االختالف؟ 

 ز،بل إن قلواًب ال ختلو من ضغائَن وأحقاد، ومكايَد ومل
 وقد يصُل ببعضها إىل التكفري!

 
 اخلري والشر

 
 اسَع إىل اخلري، وال متلَّ منه، •

 وال تستمْع إىل الواشني يف طريقَِّك إليه، 
 فإهنم يثب ِّطونك، وخيو ِّفونَك منه،

 ويضعون أشواًكا يف طريقَِّك إليه، 
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 حىت صارْت سبلُنا إليه يف عصران حمفوفًة ابملخاطر! 
 

 إذا بدْت أعماُل خرٍي من شر يٍر فإن هناك أماًل يف أوبته،   •
 فإهنا تدلُّ على خلجاٍت إميانيٍة فيه،  

 وإن كانت ضئيلًة أو ابهتة، 
 واجملاُل مفتوٌح للتقربِّ منه ودعوتهِّ وتذكريه،  

 واستجابتُه متوقعة. 
 

 الدعاء والذكر 
 

 ال شيَء مينُع املؤمَن من الذكرِّ والدعاء، •
 غياٌب عن الوعي، إال 

 فذكُر هللا عندُه حياة، 
 وال حياَة له إال به، 

 وكيف يغفُل عن رب ِّهِّ وهو خالقُه ورازقه، وهاديهِّ وموف ِّقه؟
 وشكرَِّك كثريًا،  اللهم أعن ا على ذكرَِّك كثريًا، 

 ونعوُذ بَك من الغفلةِّ واجلهلِّ والطيش.
 

 ال يغينبَّ ذكُر هللا عنك أيها املسلم،  •
 فإنه سبحانُه عظيٌم يف ذاته، قدير، حكيم، خالق،  

 أهٌل ألْن يُعبد، 
 وهو الرازُق الذي يُطعُِّم وال يُطَعم، 

 واحمليي الذي ال ميوت،  
 واملميُت فال ابقَي إال هو...  

 فكيف يُغَفُل عنه؟
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 الذكُر هو العبادُة السهلة، ملن سهََّلُه هللا عليه،   •

 فهناك من ال يذكُر هللا كما ينبغي؛  
 ألنه ال يطلُب من هللا العوَن على ذكره، 

 فال يقول: اللهمَّ أعن ِّ على ذكرَِّك وشكرَِّك وحسنِّ عبادتك.
 ويف احلديثِّ الصحيح،

 فقال:   يوًما معاذ بيدِّ  أخذَ  صلى هللا عليه وسلمَ أنَّ رسوَل هللاِّ  
بُّك  ،اي معاذ"    "،إين ِّ وهللاِّ أُلحِّ

بُّك  فقالَ   ،معاذ: أبيب أنَت وأُم ِّي اي رسوَل هللاِّ، وأان وهللاِّ ُأحِّ
 اي معاُذ ال تدَْع يف دبُرِّ كل ِّ صالٍة أْن تقول:  أوصيكَ " :فقال

 ".وُحسنِّ عبادتِّك  ،وُشكرِّك ،اللَّهمَّ أعِّن ِّ على ذِّكرِّك
 ( 2021)صحيح ابن حبان 

 
 ختريَّْ من األذكارِّ والدعواتِّ أصحَّها، •

 وأكثَرها تكرارًا يف اليومِّ والليلة،
 واحرْص على ما كان عليه منها رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم وصحابتُه رضواُن هللا عليهم،

 ولتكْن يف أوقاهتا.
 وافهْم معانيها ودالالهتا،

 قلبك.حىت تتفاعَل معها، وتَنفَذ إىل 
 

×××     ×××     ××× 
 

 إذا حلَّ الصباُح رأيَت املؤمَن ذاكرًا هلل، •
 طالًبا منه خرَي ما يف ذاَك اليوم،

 مستعيًذا به من شر ه.
 وإذا حلَّ املساُء كذلك.
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 وانَم على ذكرِّ هللا،
 مطمئن ا إىل حفظهِّ وتوفيقه، 

 فيكوُن طي َِّب اللسان، طي َِّب القلب، طي َِّب النفس.
 

   ×××  ×××     ××× 
 

 اخلرُي كلُُّه من هللا، •
 فاجلْأ إليه سبحانه،

 وال تنقطْع عن الدعاء، 
 وال تقنْط ولو مل ُيستَجْب لَك يف حاضرِّ وقتك،

 فإن هللا عاملٌ بَك وأبحوالك،
 ففو ِّْض أمرَك إليه.

 وال ترتكِّ العمل، وال هتملِّ الدعاء،
 فإن هذا من ُحسنِّ التوكل.

 
     ×××     ×××××× 

 
 ليكْن قلُبَك معلًقا ابهلل، •

 سواٌء استجيَب دعاؤَك أم مل ُيستجب،
 فال تدري أيُّهما أفضُل لك،

 وقد تعرفُه بعد مدة،
 قد تطوُل سنوات،

 عند ذلك تعرُف حكمَة هللا، وتشكرُه على فضله،
 وتذكُر دعاءَك وما كنَت تستعجله.
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 السالُم ألنك حتبُّه،اللهم إين أحبُّ نبيََّك إبراهيَم عليه  •
 فقد اختذَتُه خلياًل، 

رين،  وجعلَت له لساَن صدٍق يف اآلخِّ

 فتذكرُه مجيُع املللِّ وتثن عليه، 
 حىت تقوَم القيامة،
 وألنه نيبٌّ مرَسل، 

 ومن أُويل العزمِّ من الرسل، 
 وهو أبو األنبياء، عليهم الصالُة والسالم،
 ا يناسُب عبًدا من عبادك،اللهم فال حترمن خصااًل آتيَتها خليلَك ِب

 اللهم وال حترمن رؤيَتُه إذا أدخلتن جنتَك يوَم القيامة، 
 ولو زايرًة إليه اي هللا؛ 

 ألجلَس بني يديه، 
 وأنظَر يف وجههِّ الكرمي، 

 وأقب َِّل رأسه،
 وأقوَل له يف شوق: 

 اي نيبَّ هللا... كم كنُت أحبَُّك يف الدنيا! 
 عظيًما يف كتابهِّ الكرمي، فقد أثًن هللا عليَك ثناًء 

 وحبَّبَك بذلك إلينا. 
 صلى هللا عليك وسلم اي نيبَّ هللا،   

 واي خليَل هللا. 
 

 اللهم أعن ا على ذكرَِّك لنذكرَك كثريًا، •
 وأعن ا على شكرَِّك لنشكرَك وال نكفرك،

 وأعن ا على طلبِّ احلاللِّ حىت ال نقرَب مما حرمَتُه علينا،
 ينفُعنا حىت ال ننشغَل ِبا ال يرضيك،وعل ِّمنا ما 
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ْر أموران، حىت ال تكوَن الدنيا أكرَب مه ِّنا.   واكفنا، ويس ِّ
 

 اللهم اجعلنا هداًة مهتدين، صاحلني مصلحني، •
 شاكرين حامدين، أمناَء صادقني،
 عاملني جماهدين، عابدين قانتني،

 علماَء عارفني، أتقياَء خاشعني،
 ،كرماَء منفقني، آمنني مطمئنني

 سعداَء مقبولني، فائزين مفلحني.
 

 اللهم ال هدايَة يل إال إذا هديتن، •
 وال توفيَق يل إال إذا وفقتن، 

 وال قوَة يل إال إذا قويتن،
 وال انصَر يل إال إذا نصرتن،

 وال سعادَة يل إال إذا عافيتن،
 وال أمَن يل إال إذا آمنتن،

،فاهدين، ووفقن، وقو ِّين، وانصرين، وعافن  ، وآمن ِّ
 برمحتَِّك اي أرحَم الرامحني، 

 أنت ريب وخالقي، ال إله إال أنت.
 

ُت الفنت، •  اللهم ثبتنا على دينَِّك فقد كثرْت مضال 
 ونسأُلَك اللهمَّ طريًقا مستقيمًة من بني طرٍق كثريٍة ظهرْت معوجًَّة وخادعة،

 اللهم ونسأُلَك أن تلهمنا الرشَد يف أفعالنا وأقوالنا،
 يعينُنا يف مسريتِّنا الدنيوية،

 على ما فيه خرُي ديننا وآخرتنا.
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 اللهم ارمحنا فإان عبيدك،  •
 وقو ِّان فإان جنودك، 

 واهدان وثب ِّتنا فإان على ملَّةِّ خليلَِّك ودينِّ أحب ِّ خلقَِّك إليك،
 وارزقنا فإان فقراُء إليك، ننتظُر ما جتوُد به علينا من خزائنَِّك اليت ال تَنفد، 

 ا برمحتك، فإنه ال فوَز لنا إال إذا رمحتنا بفضلك. وامشلن
 

 اللهم رمحًة منَك توقُظ هبا قليب إذا غفلت، •
 وهدايًة منَك تسد ُِّدين إذا احنرفت،
 وتيسريًا منَك إذا صعَب عليَّ أمر،
 وتوفيًقا منَك إذا عزمُت وتوكلت،

 وقوًة منَك وأتييًدا إذا عجزُت وتوقفت.
 

 اتبْت نفسي وآبت،اللهم أهلمن رشدي فقد  •
 وثبتن على دينَِّك فقد عرفُت أنه حقٌّ ولكن مذنب،

 وافتْح عليَّ ِبا تفتُح به على عبادَِّك الصاحلني،
 فإين أحبُّ االستقامَة والدعوَة إىل دينك.

 
 اللهمَّ كْن عواًن يل ألغضَّ بصري عن احلرام، •

 وأعن ِّ على مسعي حىت أجتنََّب مساَع ما ال يرضيك،
 لساين إال عن قوٍل َحسن،واحبْس 

 وثب ِّْت قليب على صراطَِّك املستقيمِّ حىت ال يَزيغ،
 وأسأُلَك صاحَب صدٍق يذك رين إذا احنرفت.
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 الدعوة والدعاة 
 

 السلوُك املستقيُم يرفُع من شأنِّ الدعوة، ومن شأنِّ الداعي، •
 وجيعُل لكلمتهِّ أثرًا، ولشخصيتهِّ قبواًل،

 رجٌل عملي ، حيبُّ عقيدته، كما حيبُّ مهنته،فإنه يُعَرُف هبذا أنه 
 وليس جمرَد موظٍف أو اتجٍر ال يدعو إال إذا أُعطَي نقوًدا.

 
 االستقامُة يف الدعوةِّ تعن اإلخالص،  •

 ومراعاُة البيئةِّ والثقافةِّ السائدةِّ تعن الوعي، 
 واألسلوُب احلسُن يعن التمهيَد للنجاح، 

 والتوكُل على هللا واستمداُد القوةِّ والتوفيقِّ منه، 
، أو االقرتاَب منه، بشكٍل أو آبخر.  يعن حتقيَق اهلدفِّ

 
 إذا كان األساتذُة خياطبون الطلبَة املتقدمني يف العلمِّ ِبا يناسبهم،  •

 فمن جلمهورِّ األمة، وهم األكثُر واألعم ؟ 
 بدَّ من وع اٍظ ومعلمني ومرشدين يعلموهنم بلغتهم وعلى مستواهم وِبا يناسبهم،  ال

 حىت ال يضيعوا منا، وال يهربوا من الدينِّ يف هذه الفنت.
 

 األمثاُل والقصُص االجتماعيُة مثُل األعراف،   •
 تؤث ُِّر يف اجملتمعات،  

 لتعلقها بتكوينها ومفاهيمها وتصوراهتا.  
 أمٌر مطلوب، ومعرفُة الداعي هبا 

 ليشقَّ طريَقُه يف سياسةِّ دعوهتا،  
 وتصحيحِّ مفاهيمها،  

 وليحذَر من أموٍر ال يناسبها يف حينها. 
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 ساحُة اجلهادِّ والدعوةِّ مفتوحٌة ملن أراَد يَلَِّجها، •

 بقولِّ كلمةِّ احلق ، وتبن املواقفِّ الشجاعة،
 والثباتِّ على العقيدةِّ واملبدأ، 

 وعدمِّ الركونِّ إىل الظاملني ملصاحلَ خاصة،
 وعدمِّ يل ِّ أعناقِّ النصوصِّ لتوافَق هًوى،

 أو موقًفا يعضُد املفسدين، وال يرفُع من شأنِّ املسلمني.
 

 تركيُز املسلمِّ يكوُن على:  •
 اإلميان، والعلم، والقوة، واألخالق، والعبادة، والوعي،  

 ةِّ الصحيحة، واملعاملةِّ الطيبة،  والرتبي
 والوالءِّ للمسلمنَي ومناصرهتم، 
 ومعرفةِّ األعداءِّ واحلذرِّ منهم.

 
 الدنيا واآلخرة 

 
 من ساءتُه حاٌل حبَث عم ا يتجاوزها،  •

 ويكوُن هذا شأنَُه يف أحوالِّ الدنيا طواَل عمره، 
 ليكوَن يف أفضلِّ حاٍل وأحسنِّ مقام، 

 اتمٌَّة إال يف اجلنة، وال كمال، وال عافيَة 
 فاجتهْد لآلخرةِّ أكثَر من اجتهادَِّك للدنيا، 

 فهناَك السعادُة واهلناء، 
 وما ال عنٌي رأت.

 
 من أبطأَ يف أداءِّ عمله، أو أمهَلُه ومل يبالِّ به، •
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 تناوشتُه ألسنُة زمالئه، 
َدُه مديره،   وهدَّ

 وإذا كرََّر ذلك طرده،
 ي،فانظْر كيف تعمُل ملستقبلَِّك األخرو 

 وحاسْب نفسَك قبَل أن حُتاسب،
 وتوقَّْع كيف تكوُن عند احلساب،

 وماذا يُفَعُل بَك بعده.
 

 السرُي إىل اآلخرةِّ حيفزُه الشوُق إىل اجلنة،   •
 والنظُر إىل وجهِّ الرمحن،  

 ولقاُء َمن رضَي هللا عنهم،  
 من األنبياءِّ والصاحلني، 

 والعلماءِّ واجملاهدين، 
 والدعاةِّ املخلصني، 

 واألحبابِّ من عامةِّ املؤمنني.
 

 الرحالت واألسفار 
 

 واحملاسبة، يف التنزهِّ جماٌل للتفكرِّ واملراجعةِّ  •

 وليس هو للراحةِّ وتغيريِّ اجلو ِّ وحده.
 واملهمُّ يف التنزُّهِّ والسياحةِّ والرحالتِّ أن تكوَن على قدرِّ احلاجة،

 وأن تكوَن انفعة، ال عبثًا.
 يعوُد املتنزُه إىل العملِّ اهلادف، واإلنتاجِّ النافع.مث 
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 السرعة والتأن 
 

 التأين يف اجلواب،  •
 ويف احلكم، والقضاء، والصلح،  

 ويف املعامالتِّ والعالقاتِّ مع الناسِّ عموًما،  
 يقلُل من األخطاء، ومن االصطدامِّ ابآلخرين،  

 كما يهذُب النفس، ويطمئُن القلب. 
 

 لو تدبَّرَت األحوال،   •
 ملا أسرعَت يف االستنتاج، وبناءِّ احلكمِّ عليه، 

 لقد حكمَت على مشكلٍة حاضرة،  
 وهي متجذ ِّرٌة يف ماض، 

 وهلا آاثٌر مستقبلية، 
 إضافًة إىل عالقاٍت خارجيٍة ابملسألة، 

 فتمهَّل، وشاور،  
 أو أعطِّ املسألَة أهَلها. 

 
 السعادة

 
 احلياُة نعمٌة ملن أنعَم هللا عليه ابإلميان،   •

 وجلََّلُه ابلعلم، وكلََّلُه ابلعافية،  
 وحسََّن أحواله، وطيََّب أخالقه،  
 ورزَقُه زوجًة موافقة، وأوالًدا بررة،  

 وجعَل من نصيبهِّ جريااًن طيبني، وأصدقاَء صاحلني.  
 واحلمُد هلل على بعضِّ هذا، أو كل ِّه. 
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 قٌة ِبعظمِّ جوانبِّ احلياةِّ اليت تعيشها،السعادة هلا عال •

 فال تسعُد إذا كانت أموُرَك رغيدًة من جانب، وتعيسًة من جانٍب آخر.
 وال أييت التوفيُق بينها، أو التخلُص من سلبياهتا مجيًعا، إال بتوفيٍق من هللا،

 فاطلْب منه السعادَة يف الدارين،
 فإنه ال ميلكهما غريه،

 هما إال هو، سبحانه.وال مينُح السعادَة في
 

 ما لَك وللسعادة؟!  •
 كيف تبحُث عن السعادةِّ وأٌخ لَك يتأمل؟

 وجيوُع ويَعرى؟
 ويُظَلُم ويُنتَهُك عِّرضه؟

 ويهجَُّر من أرضهِّ ويُقَتُل بدونِّ حق ؟
 كيف هتنأُ يف بيٍت مكيٍَّف وما حولَك انٌر وخراب؟

 تستطيُع من جهاد، املروءُة تقتضي هنا أن تقد َِّم إلخوانَِّك ما 
 بنفٍس أو مال، 

 كلٌّ ِبا يقدُر عليه.   أو أبي ِّ مشاركٍة انفعة..
 

 السياسة
 

 السياسُة عند الراشدين تعن التدبرَي واحلكمَة والتدرَج واإلدارَة احلسنة.. •
 ولكن الذي غلَب عليها يف عصران هو التحايُل واملصلحُة ولو كانت فاسدة،

 كان ظلًما،والتغلُب على اآلخرين ولو  
 والتكتُل والتحالُف ولو كان رعًبا وإرهااًب.

 لقد خرجتِّ السياسُة عن رسالتها املطلوبةِّ يف عصران حىت أظلمْت دنياان.
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 من شدَّ احلبَل، أرخاُه إذا ُغلَِّب ومل يفلته، •

 فإذا أفلَتُه وقَع من يدهِّ وبقَي بال حبل، 
ُه من   جديد،وإذا أرخاُه فقد أتتيهِّ قوٌة فيشدُّ

 أو أييت من يساعدُه ويقو ِّيه له. 
 فال ترتكِّ األصل، واألساس،

 وكْن فطًنا، 
 صاحَب حكمة، وسياسة، ومداراة.

 
 إىل املنغلقني واحلاقدين واملستبدين واملرتبصني ابإلسالمِّ واملسلمني شر ا، •

 صارتِّ االستفادُة رائجًة حىت من النفاايتِّ أيها اجملرمون، 
 دِّ املخالفني لكم يف الرأي يف أموٍر عمليٍة تُبًَن هبا األوطان؟ أفال ُيستفاُد من جهو 

 فإن أكثَر من نصفِّ الُقوى والعقولِّ الكبريةِّ مستبَعدٌة عندكم، 
 وهم حيبون أوطاهنم، وال يرغبون يف هجره، ويسعدون إذا شاركوا يف إعمارهِّ وتقدمه، 

 شعبِّ وإبعادِّ أفضلِّ العقول...إنكم جمتهدون يف السجنِّ والقتلِّ واهلدمِّ والنهبِّ وإرهابِّ ال
 ومعذرًة عن التشبيه... 

 
 الليُث ال يستأسُد على من هو دونه،  •

 فإنه ال يرى هذا اخلُلَق الئًقا به، 
 يعرُف هذا وهو حيواٌن يعيُش يف غابة! 

 أما حك امنا الذين ابُتلينا هبم،
 فإن شأهنم أن يستأسدوا على شعوهبم الضعيفةِّ املقهورة،

 ابحلديدِّ والنار، وابلقهرِّ والكبتِّ والرتويع، فحكموهم 
 واستسلموا لألعداءِّ وتذلَّلوا هلم واستكانوا، 

 حفاظًا على كراسي ِّهم. 
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 الشباب

 
 ال يصدنََّك عنفواُن الشبابِّ وشرَّتُه عن االلتزامِّ آبدابِّ دينك، •

 وال مينعنََّك هذا من التفكريِّ اهلادئ والوسطيةِّ واالعتدال.
 شبابهِّ بني العزمِّ والقوةِّ وبني حكمةِّ الشيوخ،ومن مجَع يف 

 فقد حاَز الفضيلة.
 

 من أمجلِّ أخالقِّ الشاب ِّ أن يكون هادًًئ،  •
 يغلُب عليه حبُّ العلم، 
 والتفكرُي أبحوالِّ األمة، 

 وبرُّ والديه، والعطُف على إخوانه، 
 وعدُم اإلكثارِّ من الكالم، 

 ومساحمُتهم.والتغاضي عن أخطاءِّ اآلخرين، 
 

 من أسبابِّ احنرافِّ الشبابِّ عن اإلسالمِّ عدُم متابعتهم تربواي  من قبلِّ الوالدين، •
 وبعُدهم عن األصدقاءِّ الطيبني،

 وإعجاهُبم بشخصياٍت فاسدٍة ومائعة، 
 وعدُم ضبطِّ عواطفهم ورغباهتم،

 واستسالُمهم للهوى،
 وعدُم تفاعلهم مع القضااي الكربى لألمة. 

 
 الشتاء
 

 الشتاُء ال حيتاُج إىل مجاٍل يزي ِّنه،  •
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 فالناُس ال تنظُر إليه أصاًل،  
 إهنم مشغولون ابلتدفئة، والسكًن، وال خيرجون إال حلاجة،  

 وإذا قضوا حوائجهم عادوا بسرعة. 
 الشتاُء مشغول ابلري ، ري ِّ الينابيعِّ واألهنار.  

 مشغوٌل بتجديدِّ حياةِّ األشجار،  
 ولكْن بعد تعريتها، 

 لتنَسى خريفها، 
 فإن الغًن بعد فقر، ألذُّ من غًًن بعد غًن!

 
 الشخصية 

 
 أينما كنَت وأينما رحلَت فال تنَس أنَك مسلم، •

 واملسلُم شخصيتُه متميزة؛ 
 ألنه صاحُب رسالة، 

 وينبغي أن يتحكَم دينُه يف تصرفاتهِّ وآدابه، 
 يتأثَر الناُس به، وأن 

 ال أن يتأثَر هو بعقائَد وسلوكياٍت منحرفة.
 

 ابإلسالم،   مصطبغةٌ  شخصيتهُ  املسلمُ  •
 من بني الناس،   فهو متميزٌ 

 رسالة،   ألنه صاحبُ 
 وال يتميَُّع يف اجملتمعاتِّ اجلاهلية،

 إذا فسدوا،   الناسَ  يصلحُ  بل
 ،  ويصادَقهمالناسِّ  كلَّ   أال  حيبَّ  وميزانهُ 

 األخيار،   ولكن حيبُّ 
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 إصالحهم،   ، وحياولُ  واجملرمنياألشرارَ  ويكرهُ 
 املنحرفة.آرائهم و  أبفكارهم السيئةِّ  حىت ال يفسدوا اجملتمعاتِّ 

 
 واملرض  الصحة

 
 احلياُة صحٌة ومرض، •

 ال تتوقَّْع صحًة دائمة،
 فال يوجُد شخٌص ال ميرض،

 مزمًنا،واملرُض قد يكوُن قصريًا أو طوياًل أو 
 ويكوُن خفيًفا أو شديًدا،

 وقد ُيشَفى منه املرُء أو ال ُيشَفى.
 املهمُّ أن تكوَن حذرًا،

ا،  غرَي مستهني، وال مستهرٍت ابألمراضِّ ومآهلِّ
ا ليومِّ املعاد،  وأن تكوَن مستعد 

 فال تدري مىت متوت. 
 

 ال تعرُف قيمَة الصحةِّ إال إذا مرضت، •
 بنشاٍط بعد الشفاء،وانظْر كيف تنطلُق 

 وكأنك كنَت مربوطًا جبدارَِّك أو على فراشك!
 إن الذي ربطَك هو هللا،

 وكان قادرًا على أن يبقَيَك مربوطًا مدًة أطول،
 أو أن أيخَذ احملر َِّك الذي كان حير ُِّك نفسَك وينطلُق جبسدك.

 فاعرْف من الذي يعطيَك الصحة، ومن أيخذها منك،
  واعبده،

 فإهنما بيده. لشفاَء والعافية،واطلْب منه ا
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 !هصاحُب مصنعِّ حلوايٍت يتمًنَّ لو شبَع مرًة من حلوايت •

 وصاحُب مواحلَ يتمًنَّ لو أكَل مثَل غريهِّ من مواحله!
 ولكنَّ السكري والضغَط حجَب حتقيَق هذه األمنيةِّ عنهما،

 وهو الذي ال يفكُر فيه كثرٌي من الناس.
 وَسلِّم.فامحدِّ هللَا اي َمن صحَّ 

 
 قد يتمًن املريُض املوت،  •

 إذا طاَل مرضُه وزاَد أمله، ورأى أنه مل يعْد ينفع، 
 فيفقُد األمل، وتسودُّ احلياُة أماَم عينيه. 

 ولكنَّ املؤمَن ال يكوُن هكذا، 
 فإنه ينتظُر رمحَة هللا وال يقنط، 

 احلياة.ويعلُم أن كثريين ممن ظنوا أهنم سيفارقون احلياَة عادوا إىل 
 ويكوُن مرضُه عربًة له،

 ودافًعا له إىل زايدةِّ عملِّ اخلريِّ والرب .
 

 الصلح 
 
 

 اإلصالُح بني الناسِّ ليس سهاًل،   •
 فال يقدُر عليه كلُّ أحد،  
 وال تؤتى صفاتُه ملن أراد،  

 كاحلِّلم، واألمانة، والرزانة، واملعرفة، واخلربة،  
 وحب ِّ اخلريِّ للناس، والنصح، واإلشفاق،  

 ومعرفةِّ شروطِّ الصلح، 
 حىت ال حيل َِّل حراًما، وال حير َِّم حالاًل.  
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 الصلُح بني القبائلِّ واجلماعاتِّ ليس كالصلحِّ بني األفراد، •

 فإن صلَح اجلماعةِّ متفرع،
 شأن،ومتعلٌق أبكثَر من 

 واألمُر حيتاُج إىل خربٍة ووجاهٍة وسلطة،
 حىت ُيسمَع الكالم، 

 وال يُتماَدى يف اخلصومةِّ واجلدال.
 

 الطاعة
 

 الذي جياهُد نفَسُه يعن مير ِّهُنا على الطاعةِّ والصربِّ عليها،   •
 وإن كان فيه شيٌء من املشقَّة،  

 ويسدُّ عليها منافَذ اهلوى، لتكفَّ عن أذى الناس.  
 ويعل ُِّمها التجاوَب مع احلق .  

 وحيب ُِّب إليها األنَس ابلنجوى مع هللا،  
 ليكوَن أحبَّ إليها من كل ِّ لذٍَّة يف الدنيا! 

 
 الطبائع 

 
 طبيعُة املرءِّ تعن تركيبَتُه الشخصيَة املالزمَة له، •

 وأخالَقُه اخلاصَة به،
 وعاداتهِّ اليت ال ينفكُّ عنها،

 وال يعرفُه هبا إال أهلُه واملقرَّبون منه،
 ولو ُعرَِّف كلٌّ بصفاتهِّ لسهَل الدخوُل إىل نفسه،

 ومهََّد هذا للتفاهمِّ معه، ودعوته.
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 قد نوََّع هللا تعاىل بني األشياءِّ حىت تناسَب طبائَع وأمزجًة خمتلفًة بني عباده،  •
 االصطفاُء واملفاضلُة بينها منتشرًة بينهم، وصاَر 

 فينتقي الشابُّ عروًسا يراها مناسبًة له من بني نساٍء كثريات، 
 ويصطفي املرُء صديًقا من بني كثريين ألنه يراُه موافًقا الهتمامهِّ وقريًبا من أخالقه،

اًل إايها على أطعمٍة أخرى..    وهو خيتاُر حىت أطعمًة مفض ِّ
 

 الطعام والشراب 
 
 

 قاَل يل صاحيب: أتعرُف هذا؟ •
 لقد قاَل يل مرًة إنه أيكُل وال يشبع.  

 وهو ضعيُف البنية، كنصفِّ رجل، وأيكُل طعاَم عدةِّ رجال!
 وراجَع أطباَء دون فائدة! 

 فتذكرُت حديَث رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم كما يف صحيح مسلم:
 أيكُل يف مًِّعى واحد". "الكافُر أيكُل يف سبعةِّ أمعاء، واملؤمُن 

 وإذا كان مسلًما قرأَ على نفسه، وتعوََّذ ابهلل من اجلشعِّ والشَره.
 وليس شرطًا أن يشبَع املرءُ إذا أكل،

 بل األفضُل واألصحُّ أال  يشبَع كلَّ مرة،
 فإذا عرَف أنه أكَل كفايَتُه قام.

 اءه، يزيُد من األكل.والرتبُع يف اجللسة، وكثرُة الكالمِّ على الطعام، واملزاُح أثن
 فكْل ما يكفيك، وقم، واعمْل صاحلًا. 

 
 الظاهر والباطن 

 
 ال يوجُد بريٌء من عيٍب أو ذنب،  •
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 ومعظُم هذه العيوبِّ والذنوبِّ خمفيَّة، 
 وال بدَّ من معرفةِّ بعضها للوقوفِّ على حقيقةِّ أصحاهبا وعقائدهم ومسالكهم واجتاهاهتم، 

 فظواهُر الناسِّ ال تُغن.
 

 الظلم والظاملون 
 

 املسلُم مستهَدٌف يف دينهِّ وكسبهِّ وأرضه،  •
 من قبلِّ األعداءِّ وأذايهلم من احلكامِّ الظَلمةِّ املفسدين.

 بالدهم،ولذلك ترى التخلَف يف 
 وسفَر كثرٍي من أهلها للعملِّ يف بالٍد أخرى، 

 مث تنغيَص حياهتم؛ 
 لتهجريهم أو تعذيبهم وفتنتهم.

 
 السلُب والنهُب والقتُل من شيمِّ الظاملني واجملرمني،  •

 وهم يعلمون جرمهم وسوَء َفعاهلم،
 ولكْن قسْت قلوهُبم، وضعَف إمياهُنم أو فُقد،

داًدا،فصاروا غالظًا   شِّ
 ال جتُد الرمحُة والرأفُة طريًقا إىل قلوهبم،

 فصاروا مهًجا،
 بال ديٍن متني، وال ُخلٍق قومي.

 
 أن تُفتََّش بدونِّ سبٍب فهذا ظلم، •

 وأن تكوَن معرًَّضا للتفتيشِّ يف أيةِّ حلظة، لسبٍب أو لغريِّ سبب، فهذا ظلٌم أكرب، 
 بل رعٌب وإرهاٌب وقلٌق وتوتٌر دائٌم للمواطن. 

 اك دوٌل عربيٌة تعيُش هذا الرعَب منُذ أربعنَي ومخسنَي عاًما!هن
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 وإذا ُوقَِّف املرُء أو ُسجَن أو ُعذ َِّب أو قُتِّل،
 فال حيقُّ ألهلهِّ أن يعرفوا سبَب ما فُعَِّل به، وأين هو؟ وهل ما زاَل حي ا أم ال؟

 هـ وحىت اليوم! 1401هناك أشخاٌص ال تُعرُف أخبارهم منذ عام 
 ذووهم ينتظروهنم! وما زاَل 

 
 ال جتلْس مع الظلمة، وال أتكْل معهم،  •

ل ِّ أطعمتهم،   فإهنم قلياًل ما يسألون عن حِّ
 وأنصارُهم من السَّفَِّلةِّ هم الذين جيلبوهنا هلم،

 وهم أعواهنم الذين يعتدون على الناس،
 وأيخذون أمواهَلم ابلباطل.

 
ن يُرجتــَى مــنهم  • نصــرُة الضــعفاءِّ وأهــلِّ احلــق ِّ إىل الظــاملني إذا احنــاَز بعــُض أهــلِّ اخلــريِّ ومــَ

 واملفسدين،
 أتسَف عليهم الناُس أكثَر من أتسفِّهم على الظاملني،

 فإن هؤالءِّ ال يُرجَتى منهم خرٌي أصاًل. 
 

  العادات
 

 موقُف املسلمِّ امللتزمِّ من املأثورِّ الشعيب ِّ خيتلُف عنه عند القومي ،  •
 فاألوُل ال يعتربُه ديًنا وإلزاًما،  

 بل يستبعدُه إذا انقَض عقيدته،  
 ولو كان من صميمِّ عاداتِّ قومه.  

 واآلخُر يتعصَُّب له،  
 وجين ِّدُه ألهدافهِّ ومصاحله. 
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 العاطفة واملزاج 
 

الناسِّ ينظرون إىل األمورِّ وحيكموَن عليها حبسبِّ  • ال تستبعْد إذا قيَل لَك إن بعَض 
 حالتهم النفسية!  

 ولذلك ال يقضي القاضي وهو غضبان، 
 وال يقُع الطالُق إذا كان عن غضٍب مطبق.

 وال أيبُه ذو نفسيٍة سيئٍة ِبا يصادفُه من مجاٍل وروعة،
 مزاجه.ويعتدَل  حىت تصفَو نفسه،

 
 العبادة 

 
 أيها املسلم،   •

 تفكَّْر يف قولِّ هللا تعاىل:  
ْنَس إِّالَّ لِّيَـْعُبُدونِّ }  {،  َوَما َخَلْقُت اجلِّنَّ َواإْلِّ

 وانظْر يف حالك: هل وافيَت ابملطلوبِّ منك؟  
 هل أنت جادٌّ يف إسالمك؟ 

 كم ساعًة تعبُد فيها ربََّك يف اليومِّ والليلة؟ 
 تعمُل لنفسك؟  كم تعمُل لإلسالم، وكم

 
 إن هللا خلقَك لعبادته، •

 ومع ذلك فرَض عليك فروًضا قليلة، 
 فال تزيُد أوقاُت الصلواتِّ عن ساعٍة من أربٍع وعشرين ساعًة يف كل ِّ يوم،

 ولو حدَّدها لَك بست ِّ ساعاٍت أو أكثَر للعبادةِّ مثلما تعمُل لدنياَك الستكثرهتا، 
 تؤديه، فامحدِّ هللا على هذا القليلِّ الذي 

 وأتخُذ عليه الثواَب اجلزيل. 
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 املؤمُن صالتُه غاليٌة عليه،  •

 فإذا حاَن وقُتها جتهََّز هلا وأدَّاها يف وقتها، 
 وإذا كان مشغواًل قلَق واضطربْت نفسُه حىت يؤديَها، 

 فإهنا ركٌن أساس، 
 ال يكتمُل ديُن املرءِّ إال أبدائها. 

 
 الصوُم يغذ ِّي الروح،  •

 تقوى، والصفاء، والنقاء، والنجوى، والعبودية، واإلخالص، فيبعُث هلا مادَة ال
 فالروُح الطيبُة ال تتغذَّى ابلطعامِّ الشهي ِّ والشرابِّ اللذيذ،

 إمنا تبحُث عن أصدقِّ القلوبِّ وأتقاها،
 وأمسى املعاين وأنبلِّ األخالقِّ وأعالها. 

 
 من كان ميرُّ عليه شهُر الصومِّ مثَل كل ِّ أايمهِّ السابقة، •

 فيأكُل كما كان أيكل،  
 ويشرُب كما كان يشرب،

 وال يُقبُل على كتابِّ رب ِّه، وال يذكرُه إال قلياًل،
 فإنه من أتعسِّ املسلمني:

 ضيََّع فرَض رب ِّه، 
 وضي َِّع األجَر العظيَم املرتتَب على الصومِّ وأعمالِّ الرب ِّ يف شهره. 

 
 نعم، جتوُع يف شهرِّ الصومِّ وتظمأ،   •

  وتضعُف عن احلركةِّ يف األايمِّ األوىل منه، وقد تصاُب ابلصداعِّ 
 ولكنَّ الصرَب على الطاعةِّ من شيمِّ املسلمِّ امللتزم، 

 شرَط الصربِّ والرضا.  واألجُر أكرُب إذا كانت هناك مشقَّة،
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 يف شهرِّ الصومِّ تلتحُم األسرُة وتتقارُب وتتواءُم أكثر،  •

 فالكلُّ يف حالٍة واحدٍة من العبادة، 
 والكلُّ جيتمُع على مائدةِّ اإلفطارِّ والسحور، 

 بينما كانوا متفرقني يف الغالب،
 حبسبِّ أعماهلم ودراساهتم ومواعيدهم وبراجمهم اليومية.

 
 الصوُم وقايٌة من النار،   •

 وثوابُه عظيم، 
 فكيف إذا اجتمَع معه طاعاٌت أخرى،

 كالصالة، والقراءة، والذكر، والتفكر، والتدبر، 
 والتعليم، والتوجيه، والصدقة، وصلةِّ الرحم، 

 واإلسهامِّ يف العملِّ اخلريي،
 واالشتغالِّ ابلعلمِّ النافع...؟ 

 
َك برانجًما يف هذا الشهرِّ الفضيل،  •  ما مل تضْع لنفسِّ

 فاتتَك خرياٌت وأجوٌر كثرية، 
 والنفُس تتكاسُل وتسو ِّف، 

 والعقُل خيطُط ويربمج،
 واإلمياُن يقو ِّي وحيف ِّز،

 عزميُة تكر ُِّس وتنهض، وال
 فكْن ذا عزميٍة وصرٍب وإميان. 

 
 شهُر الصومِّ فرصٌة للبحثِّ والتأليفِّ أيًضا.   •

 وكنُت أخطُط هلذا يف شأين،  
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 فأهنيُت كتًبا عديدًة يف هذا الشهرِّ الكرمي.  
 واالنشغاُل ابلعلمِّ والبحُث فيه يُنسي التفكَر ابملأكلِّ واملشرب.

 
 العبودية 

 
 عينَك ال َتطرُف إال إبذنه، إذا علمَت أن  •

 وقلَبَك ال يدقُّ إال إذا شاء،
 وحسنًة لَك ال تُقَبُل إال إذا أنعَم عليَك ابلقبول،

 فاعبده،
 وأخلْص له العبادة، 
 واخَشُه وال َتعصه،
 واذكرُه وال تَنسه.

 
 إن هللا تعاىل يرَضى عن عبادهِّ إذا كانوا مطيعني له، ما استطاعوا،   •

 فإنه ال يكلُفهم فوق طاقتهم. 
 وهم يعبدونُه ألنه إهلهم وخالُقهم ورازقهم،  

 فهو وحَدُه الذي يستحقُّ العبادة،  
 كما يستحقُّ الشكَر لكثرةِّ نعمهِّ عليهم. 

 
 هل جرَّبَت أن تقوَم السَحَر أيها املسلم،  •

 بَد ربَّك، وختشَع له وَتوجل، لتع
 وتند َِّي عينيَك بدموعِّ التوبةِّ واأَلوبة، 

 وتزفَر آبهاتَِّك على ما فاتك، 
 ليقبلَك هللا عضًوا بني عبادهِّ الصاحلني، 

 التائبني القانتني؟
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 العدو  
 

 ال تصد ِّْق كالَم أعداءِّ الدين، •
 املسلمني،فإهنم جيهدون يف بث ِّ الشكوكِّ والشبهاتِّ بني 

 بصيٍغ وعباراٍت متنوعة، 
 ويف ظروٍف خمتلفة؛

 ليصرفوهم عن دينهم،
 فإذا ختلَّوا عنه عاشوا بدونِّ عقيدة،

 ليكونوا أصدقاَء هلم، وعواًن.  وَسُهَل اصطياُدهم،
 

 إذا تكلَم العدوُّ فال تقل: ال أستمُع إليه وليقْل ما يقول،   •
 فإنه عدوٌّ وكفى، وال يريُد يب خريًا،

 فإنه قد يستمُع إليه ابنك، أو من هو أصغُر منك، ويصد ِّقُه ويتأثُر به! 
 وال تعرُف خطَط عدوَك وأحواَلُه إال من خاللِّ قولهِّ وفعله، أو ما يقوُل الثقُة فيه. 

 
 إن الذي سكَب وقوًدا على بيت،  •

 أو أعطى عوَد ثقاٍب ملن حيرقه،
 ال يقلُّ جرًما منه. 

 تتعاملون مع الناس، فتبيَّنوا كيف 
 ومن يريُد منهم ابملسلمني شر ا،

 اعرفوهم جي ًِّدا، 
 وإن مل تكْن عداوهتم للمسلمني ظاهرة، 

 اعرفوهم من أعماهلم، وتوجهاهتم، ونظراهتم، وأصحاهبم،
 فاملؤمُن فطن.. 
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 واملخالطة العزلة

 
 حيواانٌت تعيُش يف طنٍي عفن، أو ماٍء ننت،  •

 رضت!فإذا خرجْت منها ماتْت أو م
 واإلنساُن أويَت عقالً وقدرًة على التالؤمِّ يف بيئاٍت خمتلفة، 

 والتعايشِّ مع أقواٍم ومجاعاٍت متنوعة، ابلتدرج، 
 فال يكوننَّ أحدهم يف صفةِّ احليوان. 

 
 هم إذا طال،الذي ال خيالُط الناَس ال يصرُب على كالمِّ  •

 وال جلساهتم وأحاديثِّهم املتشعبة،
 غضب، وكذب، وجرح، وتعريض، وشتم، وغيبة..اليت قد يكوُن فيها 

 فرتاُه بعدها متربًما، ممتعًضا،
 وقد يهرُب منه النوُم إذا تذكَّرها،

َه إليه بعُضها أصابَُه القلق، وعزَم على عدمِّ العودةِّ إليها!  فإذا وج ِّ
 خمالطُة الناسِّ ليست ابألمرِّ السهل.

 وال يقدُر عليها إال صاحُب إرادٍة ومراس،
  دعوة، أو صاحبُ 

 أو لدافٍع ما.
 

 تستطيُع أن جتلَس يف البيتِّ وهتذَب نفسَك وأنت معتزٌل عن الناس، •
 ولكن ال بدَّ من اخلروجِّ وخمالطةِّ الناسِّ واالحتكاكِّ ِبا هو جديد،

 يف العملِّ واجلامعةِّ واملكتبِّ واملصنع،
 وأنت ال تعرُف أحكامها كلَّها،
 مرشٍد انصح،فال بدَّ لَك من صديٍق عامٍل أو 
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 يعل ُِّمَك وينبُهَك ويزيُدَك نورًا يف حياتَِّك اإلسالمية،
 فاملسلُم أخو املسلم،

 يستشريُه ويعضده، كما ينصحُه ويدافُع عنه.
 

 من العلماءِّ من حيبُّ العزلة، •
 فيتعبَّد، ويقرأ، ويتفكر..

 أو يتفرُغ للعلم، فيبحُث ويؤل ِّف، أو يراسُل وجييب،
 خمالطَة الناس!وال يطيُق 

 ومنهم العكس،
، ويدر ِّب، وخيطب، وحياور..  فيدعو، ويعل ِّم، ويريب ِّ

 وقلياًل ما يؤلف.
 

 احلياُة صعبٌة جد ا مع اجلهلةِّ واملعاندين واملستهزئني واملستكربين واجملادلني ابلباطل،  •
 ال يصرُب عليهم إال ذوو عزائم. 

لًما،   ومن أويَت مع عزمه علًما وحِّ
 وُخلًقا وصربًا وإميااًن، 

 فقد عظَم شأنه!
 

 ال يصرفنَك عن املعاملةِّ الطيبةِّ صارٌف ما استطعت،   •
 فإذا ُغلبَت على أمرك، 

 وُأجلِّئَت إىل اخلروجِّ عن ُخلقك، 
 فال ُتشطِّط، وال َتقذع، وال تسبَّ وال َتشتم، 

 حىت تنجَو من اآلفات،
 وترتَك جمااًل للصلح.
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 عليهم الصالُة والسالم،   اإلنساينُّ عند األنبياءِّ الكماُل  •
 أما اآلخرون فيصيبون وخيطئون،  

 ويعفون ويتساحمون،  
 ويغضُّون الطرَف ويتحمَّلون،  

 مث ينسون وال حيقدون،  
 فيعيشون ويتآلفون،  

 وهللا يغفُر هلم، ويرمحهم، ويعينهم.  
 

 العزة والكرامة
 

 يديُن به، عزُة املسلمِّ من دينهِّ الذي  •
 ومن توكلهِّ على ربهِّ ذي القوةِّ واجلربوت،

 ومن تربيتهِّ اإلسالميةِّ على اإلميانِّ والعمل،
 ومن إميانهِّ بقضاءِّ هللا وقدره،

 فال نقَص وال زايدَة يف أجلهِّ الذي حدَّدُه هللا له، 
 وال ينفعُه وال يضرُُّه إال شيٌء كتَبُه هللا له أو عليه، 

 وأملهِّ يف رمحتهِّ وجنته.  العميقِّ ابليومِّ اآلخر،ومن إميانهِّ 
 

 املؤمُن عزيٌز بدينه، •
 إذا كان يف جمتمٍع غريِّ ملتزٍم مل يتحلَّْل لتصرَي عظامُه مثَل عظامِّهم،

 ومل يتميَّْع ليصبَح حلمُه مثَل حلومِّهم،
 بل تبَقى شخصيتُه متميزًة مثلما يتعاىَل اإلسالُم على كل ِّ ملٍَّة ونظام،

 إىل تغيريِّ اجملتمعِّ من جاهليتهِّ إىل حيُث أدُب اإلسالمِّ وهنُجه، ويسَعى
 ولو كان هو وحده.

 هذه هي العزَّة، والثبات، والفالح، أيها القوم.
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 رفعُة احلياةِّ وقيمُتها عند احلر ِّ عندما يكوُن عزيزًا مكرًَّما. •

 ومن عاَش حتت سطوةِّ الظاملني الغاصبني مل يتهيَّْأ له ذلك.
 احلرُّ أن يبَقى هكذا، ذلياًل، مقهورًا.وأيىَب 

 ال بدَّ من اخلالص.
 ال بدَّ من بذلِّ النفسِّ واملال؛

 ألجلِّ نفسه، وأهله، وجمتمعه،
 ودينهِّ ومعتقدهِّ قبَل كل ِّ شيء.

 
 من استباَح دمَك أو عقيدتَك أيها املسلم، •

َك وعقيدتَك وحتيا حياًة كرمية،   فإما أن تدافَع عن نفسِّ
 ذمَّتَك ومتوَت موتًة شريفة، أو تربَئ 

 وإما أن تقبَل حياَة الذل ِّ ومتوَت مهااًن مقهورًا. 
 واملسلُم حيبُّ الشهادَة يف سبيلِّ هللا، 

 وال يقبُل الذلَّ والضيم. 
 

 العقل واهلوى
 

 إذا انعطَف الزماُم انعطَف معه احلصان! •
 ولكنَّ اإلنساَن غرُي احلصان،

 صاحبه،فهو يسرُي حيُث يريُد له 
 أما اإلنساُن فقد ميَّزُه هللا ابلعقل، وأنزَل ألجلهِّ الكتاب،

 فعليه أن يتحر ى، ويعرَف أين يؤَخُذ به، وماذا يُراُد له،
 وإذا مل يفعل، فال يلومنَّ إال نفَسُه إذا قيَد إىل مهلكة.
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 العلم والعلماء
 

 الصغرُي يسأُل من هو أكرُب منه ليفهم، •
 كرُب منه ليعرف،والكبرُي يسأُل من هو أ

 وتستمرُّ هذه العمليُة حىت آخرِّ العمر.
 وإذا مل يسألِّ املرُء ويبحْث ويقرْأ استمرَّ جهله،

 وكثَر أعداؤه؛
 ألن اإلنساَن عدوُّ ما جيهل.

 
 طالُب العلمِّ يتعلُم أربعَة أموٍر مهمٍة مع العلم: •

 خشيَة هللا، 
 والسلوَك املستقيم، 

 والعمَل اخلريي ، 
 وحاضَر املسلمني،

 يف متابعٍة ألحوالِّ األمةِّ واجملتمعِّ اإلسالمي .
 وأطلُب تعميَم هذا الشأن، أمرًا ابملعروف،

 حىت ال ينشأَ طالُب العلمِّ انقَص اهلمة،
 ضعيَف الشخصية، متذبذاًب، بعيًدا عن مهومِّ األمة، 

 موالًيا للظلمةِّ واملنحرفني، يف عقيدهتم أو اجتاههم السياسي.
 

 جترََّد للعلم،من  •
 رأى نفَسُه طائرًا بني العلماء، 

 أيخُذ من هذا ومن ذاك،
 ليستفيَد ويفيد،

 ويطَّلَع على اجلديد.
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 وقد يستقرُّ على واحٍد منهم؛
 الستفادتهِّ منه أكثر،

 أو ألخالقه، وإخالصه، وتواضعه.
 

 علٌم بال تطبيق، •
 كحصاٍن ال يعدو،

 وشجٍر ال يثمر، 
 وابٍب ال يُفتح، 

 وكأنُه رحلٌة بال غرض، 
 أو هوايٌة متاَرُس للمتعة، 

هم مرحلٌة مؤقتة:  بل هو عند بعضِّ
 دراسة، فشهادٌة للعمل، 

 وبعد حتصيلها ينسى رسالَتُه وما فيها، 
 فيضُعها جانًبا، 

 وال يفكُر أبن ينفَع هبا اآلخرين!
 

 كثرتِّ العلوُم وقلَّتِّ العِّرب، •
  خاصة،وصاَر كثرٌي منها يستخدُم ملنافَع ومصاحلَ 

 وبعُضها لإليذاءِّ واهلدمِّ والتدمري،
 وما كان منها انفًعا مل يعمَّْم إال بثمن!

 حنن يف عصرِّ األاننيةِّ والعنصريةِّ واجلشع،
 نتائجُه بعيدٌة عن احلضارةِّ اإلنسانيةِّ واملدنيةِّ السامية.

 
 تكثُر الشكوُك والتساؤالُت عند قليلي الثقافة، •

 من الفنون،يف علٍم من العلوم، أو فنٍ  
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 ويصر ُِّح بعضهم بشكوكهِّ واعرتاضاتهِّ قبَل أن يبحَث ويسأل،
 ويَعرُض شكوَكُه ووجهاتِّ نظرهِّ يف جلساٍت أو قنوات، 

 وإن كانت اتفهًة عقيمًة يف نظرِّ اآلخرين،
 لسطحيته وقلةِّ ثقافته.

 وعندما يقرأُ ويبحث، أو يتلقَّى أجوبًة شافيًة على تساؤالته،
 نفسه، ويقرُّ أنه كان قليَل االط ِّالع.يضحُك على 

 ومن املؤسفِّ أن هذه املشكلَة قدميٌة متجددة، 
 وال يعترُب الناُس من ذلك،

 وبعُض هؤالءِّ اجلهلةِّ ال يتنازلون عن آرائهم ومواقفهم،
 يف عناٍد وجداٍل عقيم، ال ينفعهم.

 
 رأيُت إخوًة يتكلمون يف الدين،   •

 ون، ويُفتون،.. وهم جيادلون، ويتفلسفون، وينظ ر 
 ومل يتلقَّوا علًما عند عامل، وال درسوا يف جامعٍة إسالمية، 

 فلم أجْد عندهم ورًعا حىت يكونوا مؤدَّبني مع من هو أعلُم منهم، 
 وال علًما حىت ال يتكلموا فيما ال يعلمون، 

 وإمنا قرأوا كتًبا ملؤلفني خمتلفني غرَي مهتمني ابجتاهاهتم، 
 مقاالٍت وكتاابٍت يف جمالٍت وجرائَد ومواقع،كما قرأوا 

 ومسعوا من قنواٍت ويف مساجَد وجمالس، 
 فكانت تشكيلتهم عجيبة، 

 ال توافُق فطرًة، وال منهًجا، وال مذهًبا!!
 وجيادلونَك وكأهنم على علٍم كبري!

 
×××     ×××     ××× 
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 والسالم،األسوُة احلسنُة هم األنبياُء عليهم الصالُة  •
 ومن تبعهم من العلماء،

 ومن مل يتَّبْع هدَي نبي ِّنا حممٍد صلى هللا عليه وسلَم فليس أسوًة لنا،
 ومن خالَفُه خالفناُه ومل نتَّبعه،

 ومن أتوََّل أمورًا أتويالٍت بعيدًة ومتكلفة،
 ُعرَِّف أبنه بعيٌد عن اهلدي الصحيح.

 فليتنبَّْه إىل هذا املشايُخ والتالمذة.
 

 علماُء الذين خيشون هللا يف علمهم ال يشاركون السلطاَن يف آاثمه،ال •
 بل ينكرونَُه عليها،

 أما علماُء السلطان،
 فإهنم جاهزون للفتوى هبا،

 وتربيرها، ومتريرها، وتقريرها،
 ولو كان فيها غضُب الرب ِّ سبحانه.

 
 هيبٌة من دونِّ علم، •

 كقطٍة حتكي صولَة األسد،
 تتبخَُّر هذه اهليبُة املصطنعُة بعد لقاٍء علميٍ  أو أسئلة!ولسوَف 

 من األفضلِّ أن يبدَو املرُء طبيعي ا،
 فإمنا اهليبُة تكوُن يف العلمِّ واإلخالص،

 وتكوُن يف قلوبِّ الناسِّ أكثَر من عيوهنم.
 

 التربُع ابلوقتِّ ألهلِّ العلمِّ يكوُن لفائدة، •
 وملدٍة حمدودة،

 إىل حصنه،حىت يعوَد صاحبُه 
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 فيتابَع حتصيَل علمه،
 أو تعليَم تالمذتهِّ وتربيَتهم،

 أو البحَث والتحقيَق يف جمالِّ ختصصه، 
 وما ال يُرَجى نفعُه فال َيشتغُِّل به،

 فوقتُه أغلى،
 وعلمُه ملن يستمُع ويفهُم ويستوعب.

 
 صاَر اآلابءُ خيافون على أوالدهم وإن أدخلوهم املعاهَد والكلياتِّ الشرعية، •

 و وظَّفوهم يف وزاراتِّ األوقاف، أ
 خشيَة أن يتأثروا بعلماءِّ السوء،

 فقد كثروا، وبينهم خمابراٌت بزي ِّ العلماء، 
 وصارت هلم صولٌة وجولة، وحكٌم ومسؤولية، وني اٌت خبيثة. 

 أيها اآلابء، 
 نبهوا أوالدكم إىل عدمِّ الركونِّ إىل الظلمة،

 وأفاعيلهم،وإىل احلذرِّ من خمابراهتم 
 وعدمِّ التتلمذِّ على العلماءِّ الذين يضعون أيديَهم يف أيدي احلكامِّ الظاملني وميدحوهنم،

 وعدمِّ مصاحبتهم والثقةِّ هبم،
 بغ ِّضوهم إليهم حىت ال حيبوهم،
 ولئال يطمعوا أن يكونوا مثلهم.

 
 العلمانية

 
 قواعَد ال دينية،الليرباليون والعلمانيون عامًة يضعون ديَن اإلسالمِّ يف  •

 ويقدمونه للناسِّ على أنه هو اإلسالم!
 وال يضعون مسائَلُه وأحكاَمُه وآدابَُه يف قواعَد فقهية وأصوليٍة ومقاصدية،
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 وهم هبذا يريدون يلَّ أعناقِّ النصوص، وجرَّ الدينِّ إىل أهوائهم ومقاصدهم،
 فاحذروهم، وال تثقوا هبم وال بعلماءِّ السالطني وفتاويهم،

 أتخذوا منهم ديًنا وال أداًب.  وال 
 

 املثقفون العلمانيون يف بالدان يزو رون التاريَخ القدمَي واحلديث،  •
 انتصارات،  يجعلون من اهلزائمِّ ف

  ،أسوًدا العمالءِّ و  اجلبناءِّ  وجيعلون من القادةِّ 
 أعلى للناس! لرأي ومثلٌ ل وأخالقًا على أهنم قادةُ  ثقافةً  الناسِّ  ويقد مون أسوأَ 

 
 العمل والوظيفة

 
 إذا مل تتعلْم مهنًة أصبحَت كال  على الناس،   •

 وقد تنبلُج مهنُتَك من خاللِّ عائلتَِّك ومهنةِّ والدك،  
 أو من خاللِّ دراستك، أو هوايتك، أو مصاحبةِّ آخرين، 

 أو من خاللِّ بيئتك،  
 أو واقعَِّك الذي يفرُض عليك ذلك.

 
 عمٍل تُرَزُق منه،حماوالُتَك يف البحثِّ عن  •

 ُتطلُِّعَك على أموٍر من هنا وهناك ما كنَت تعرُفها،
 كما َتفَتُح لَك أبوااًب لتختاَر أوفَرها وأوسَعها، 

 أو ما يناسُبَك منها،
 ولكن إايَك أن ختتاَر ما فيه حراٌم أو شبهة،

 فإنه يكوُن فتنًة لَك وابتالًء من هللا،
 لَينظَر كيف تعمل؟

 وهو صعب.
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 صاحُب احلاجة، وطالُب العلم، واملراجُع يف دائرٍة أو مكتب، •

 ال يسيؤون أخالَقهم؛
 ليتمكنوا من احلصولِّ على طلباهتم بلطٍف وهم حمتاجون إليها.

 لكن اخلوَف من الطرفِّ اآلخر.
 وهنا يربُز معدُن اإلنسان،

 عندما يكوُن املوظُف أميًنا، صادقًا، حمب ا،
 ءةِّ إىل أحد.ال يستغلُّ منصَبُه لإلسا

 
 يكلَُّف اثنانِّ ِبهمٍة واحدة،  •

 فتؤدَّى بسهولٍة ويسٍر من قبلِّ أحدمها، 
 واآلخُر ال يؤديها، 

 وإذا أدَّاها فبمشقٍة وُعسر، 
 وقد يكوُن السبُب هو األسلوُب فقط، 

 مع العملِّ أو مع املدير.
 

 الغربة
 

 الغربُة تقل ُِّص من حتركاتك،  •
 وختف ُِّف من اجتماعاتك،  

 وتزيُد من تفكريك،  
 وتضُع أمامَك خياراٍت جديدة،  

 فاخرْت ما هو خري،  
 وما فيه نفع،  

 لتكوَن بداايُتَك صحيحة،  
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 فإهنا جترُّ اخلطواتِّ القادمة، 
 وتُبًن عليها أعمال. 

 
 الغزو الفكري 

 
 الفِّرُق واملذاهُب الدينيُة وغرُي الدينيةِّ كثرية،  •

 بعُضها اتفهة، 
 ال تدُخ عقاًل، وال تناسُب نفًسا، وال توافُق منطًقا، 

 ومع ذلك جتُد هلا أنصارًا ومطب ِّلنَي وإعالًما،
 وحُيَذُر من هذا يف الغربِّ خاصة، 

 فإهنا قد ال تقدَُّم يف ثوهبا احلقيقي ِّ أواًل، 
 وقد ال يكوُن اعتناُق مبادئها لذاهتا، 

 اٍت حمرَّمة.بل ملصاحلَ ومناصَب وقضاءِّ شهو 
 

 إذا قيَل لَك إنك تسَبُح ضدَّ التيار،  •
 فقْل هلم: أيَّ تياٍر تقصدون؟

 إذا كان تياَر اإلحلادِّ والعلمنة، أو الُفحشِّ والزندقة، أو اخلذالنِّ والعمالة، 
 فتجُب السباحُة ضدَّها، 

 فإن رسالَة املسلمِّ بيضاُء صافية،  
 وأنواٌر عالية، 

 وبقاءها من كتابِّ هللا وسنةِّ رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم، تستمدُّ ضياَءها 
 فال ُترتَك، وال يُتحوَُّل إىل غريها،

 بل هي اليت ينبغي أن تكوَن السائدَة واحلاكمة، 
 ال التياراُت الفاسدة، املضادَُّة هلا. 
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 الفنت واحلروب
 

 النفُخ يف النارِّ يعن هتييَجها إليقادها وحتميتها،   •
 فتأخُذ احتياطَك لئال  تصيَبَك قبَل النفخِّ فيها ال بعدها.  

 والفنُت كذلك أيها املسلم، 
 عليَك أن تتحصََّن منها قبَل ظهورها، 
 أما بعدها، فقد تكوُن يف خرٍب آخر. 

 
 يصعُب جد ا أن تسَلَم من اآلفاتِّ وأنت يف موضعِّ فتنة، •

 فْأُمْر ابلُعرف،
 ابلناسِّ إذا مل تَنَههم عن املنكر، أو قل ِّلِّ االحتكاَك 

 واعتزهلم إذا مل تقدْر على خمالفتهم يف منكراهتم،
 واستغفرِّ هللا كثريًا.

 
 احلرُب ال تُبقي وال تَذر، •

 حترُق األخضَر وختر ُِّب اليابس،
 وأييت العقُل لريم َِّم ويبن من جديد.

 ان.هؤالءِّ احلمقى واجملرمون ال يَدعون األمَم تعيُش بسالٍم وأم
 ليتهم عادوا إىل اإلسالم، ليعيشوا يف ظل ِّه،

 فإنه يفتح، ويَهدي، ويبن، وحيمي،
 ويردُع اجملرمني لئال يعبثوا أبمنِّ الناسِّ ويرهبوهم. 

 
 الفروق
 

 إذا كانت حياُتَك أرخَص عندَك من عقيدتَِّك أيها املسلم،  •
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 عظيمة. فأنت صاحُب قضيٍة كبرية، وموقٍف شريف، وتعمُل لغايٍة 
 أما إذا كانت حياُتَك هي األغلى، 

 فقد رخصْت نفُسك،  
 وتدنَّْت مهَُّتك، 

 ولعبْت بَك األهواء.
 

 ال يثبُت يف املواقفِّ الصعبةِّ إال الصابُر احملتسب،   •
 الذي ترىبَّ على الرجولةِّ واملروءة،  

 وشيٍء من الزهدِّ واخلشونة، 
 وهيَّأَ نفَسُه للملم ات.  

 أما املرَتُف فيجزع،  
 ويسقُط من أولِّ امتحان. 

 
 ال مقارنَة بني مطيٍع وعاص، •

 األوُل حريٌص على إرضاءِّ رب ِّهِّ يف أقوالهِّ وأحواله،
 والعاصي غرُي مبال، 

 خائٌض يف وحلِّ الذنوب،
 غرُي سائٍل عن ثواٍب وعقاب!

 عبادهِّ املؤمنني يف الدنيا،ال يستواينِّ عند هللاِّ وعنَد 
 كما ال يستواين يف اجلزاءِّ يوَم القيامة.

 
 قد تتذكُر أمورًا وكأهنا حجارٌة تقُع عليك،  •

 وأخرى كأهنا نسيٌم ينعُش قلبك، 
 أو سلسبيٌل ميشي يف حلقك. 

 ليس هناك أثقُل من الذنبِّ على املسلم،  
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 وليس هناك أهنأُ من الطاعةِّ واإلخالصِّ وعملِّ اخلري.
 

 هناك إاثرٌة محيدة، وأخرى غرُي محيدة. •
،  فاأُلوىل كاإلاثرةِّ للجهادِّ ضدَّ العدو 

 وغرُي احلميدةِّ كإاثرةِّ الفنتِّ والبغضاءِّ بني الزوجِّ وزوجه،
 وبني األصدقاءِّ والشركاء،

 ويف اجملتمعات..
 

 الصيُد الثمنُي عند املؤمنِّ هو األذكاُر املخصوصُة ابلثوابِّ العظيم،  •
 ُر منها، فريددها ويكث

 وفضائلِّ األعمالِّ األخرى، فيعمُل هبا،  
 بينما الكنوُز الثمينُة عند أهلِّ الدنيا النقوُد واجلواهُر واهلدااي والتحُف وحَدها! 

 
 احلاسُد والطامُع يتعامالن معك ابملصلحة، •

 فإذا مل تعطهما مااًل مل يقد ِّما لَك شيًئا. 
 وانتظْر خريًا من املؤمن،

 يكوَن من بني ما يقد ِّمُه أعماُل خرٍي لوجهِّ هللا تعاىل، الذي يريُد أن  
 فإنه يعمُل لنفسهِّ ولآلخرين بنفٍس طيبة. 

 
 هناك من جين عليك، ومن ميدُّ لَك يَد املساعدة،  •

 يعن قد جتُد مِّن حولَِّك جانًيا، وحمسًنا، 
 ،  فأنت يف حياةِّ خرٍي وشر 

،وإذا انصرَت اخلرَي كثَّرَت من عناصره،   وقلَّلَت من عناصرِّ الشر 
،  وطَغى اخلرُي بذلك على الشر 

 وصاَر اإلحساُن من حولَِّك أكثَر توقًعا، وأبرَز حضورًا، 
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 وبكثرةِّ أهلِّ اخلريِّ يزداُد اخلري.
 

 فرٌق بني القدوةِّ واالستفادةِّ العلمية، •
 فليس كلُّ عامٍل قدوة، 

 وليس كلُّ أستاٍذ ماهٍر أسوة،
 املسلُم إىل كتبِّ علماءِّ اإلسالمِّ ومثقفيهـم،واألصُل أن يتوجَه 

 فإذا اضطرَّ يف حبوٍث له إىل االستفادةِّ من آخرين فال أبس، 
،  على أال  ينقَل منه ما هو ضال 

 وال يرب َِّر أخطاءه، وال يعتنَق آراَءُه الفاسدة، 
 وال ُيشيَد ِبنهجه، 

 وال جيلَُّه ويقتدَي به يف سلوكهِّ املنحرف. 
 سلمني بني العلمِّ والقدوةِّ احلسنةِّ فهو العاملُ احلقيقي. ومن مجَع من امل

 
 منهم من ال يتحمُل االبتعاَد عن أهله، •

ُل االبتعاَد عنهم اختيارًا!  ومنهم من يفض ِّ
 الناُس طبائع، وآراء، واجتاهاٌت خمتلفة.

 والتفاهُم بني الناسِّ ليس سهاًل،
م،  إال أن يطيعوا رهبَّ

 حتت ظل ِّ ديٍن واحد،
 ربٍ  واحد.وعبادةِّ 

 
 املسلُم يالحُظ أنه يعيُش حياَة الذل ِّ قي بلده،  •

 بينما يرى الكافَر يعيُش حياًة حرًة يف بلده، 
 وإذا ظُلَم املسلُم وطلَب حقَُّه فقد يظَفُر به، أو ال يظفر، أو يزداُد ظلًماـ 

 أما الكافُر فيأخُذ حقَُّه جبدارة! 
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 الفقه يف الدين

 
 توزُن األموُر ِبيزانِّ اإلسالم،  •

 ويُنظَُر إليها يف بيئتها وظرفها، 
 والذين يبحثون هذه األموَر وحيل ِّلوهنا ويقل ِّبوهنا على وجوهها هم العلماُء واخلرباء، 

 والذين ُيصدرون األحكاَم عليها هم العلماُء املتمكنون، 
ا، وال أهاًل لالجتهاد، فال عربَة بك

ً
 المه.ومن مل يكْن عامل

 
 احلكمُة من تنظيمِّ املعامالتِّ والعالقاتِّ االجتماعيةِّ يف اإلسالم،  •

 هي نفُع املسلمني، 
 وإقامُة العدلِّ بينهم،  
 وإجيادِّ الثقةِّ بينهم،  

 وعطفِّ بعضهم على بعض،  
 وتوعيتهم وتوجيههم وإرشادهم إىل أفضلِّ السبلِّ يف طرقِّ الكسبِّ والتعامل، 

 وربطهم بدينهم،  
وإعالمهم أبن هلم نظاًما خاص ا خيتلُف عن أنظمةِّ الكفارِّ اليت اختلقوها من عقوهلم وبيئاهتم  

 غريِّ اإلسالمية.
 

 مزاجه، و من استبعَد من الدينِّ أمرًا حبسبِّ حمدوديةِّ عقلهِّ وتفكريهِّ اخلاص ِّ وذوقهِّ  •
 أاتُه الشيطاُن وقاَس عليه أمورًا أخرى ووسوَس هبا يف نفسه،

 وما يزاُل به حىت خيرَجُه من دينه! 
 فالعلَم العلم، والفقَه يف الدين، والثباَت واليقني، واخلشيَة من رب ِّ العاملني،

  ابهلل من الشيطانِّ الرجيم،تعوَّذْ 
 وال تفكْر بذاتِّ هللا، ومسائلِّ الغيب، واألرواح، 
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 وال ختْض يف املتشاهباتِّ وسل ِّْم هبا، 
 فهي فوق طاقةِّ عقلَِّك وتفكريك،

 وال تُقاُس عليها موازيُن دنياان وماديُة أرضنا، 
 وما أوتيَت من العلمِّ إال قلياًل، 

  تغرت ،فال تقفز، وال تشطح، وال تتنطع، وال
 حىت تسلم.

 
 القَدر
 

 إذا مل تكْن مؤمًنا ابلقدرِّ فادفعُه عنَك قبَل أن يصَل إليك، •
 فإن املؤمنني به يقولون ال بدَّ منه.

 مثُل أَجلك، ادفْع عنَك املوت،
 ادفْع عنَك املرض،

 ادفْع عنَك الفقَر وكْن يف مستوى األغنياء.
 مْن يف الوقتِّ الذي تريُد وال أترق.

 
 القراءة 

 
 حتبُّ كتَب املطالعةِّ أكثَر ألهنا برغبتك، •

 وتقرأُ منها ما تشاء، وترتُكها مىت ما أردت.
 أما كتُب الدرسِّ والواجب؛ 

 فألهنا حتتاُج إىل فهٍم ودراسٍة ومذاكرٍة ومتريٍن وحفظ،
 والنفُس حتبُّ السهَل وتتجاوُب معه أكثر،

 وتُلَزم.وال حتبُّ التكاليَف إذا مل مترَّْن 
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 يف الكتابِّ يلتقي القارُئ ابملؤلف،  •
 ويف هنايةِّ رحلتهِّ معه إما أن يقبَل مؤلَفُه أستاًذا له وصديًقا، 

 أو مل حيب ِّْذ صحبته، 
 فيبحُث عن كتاٍب آخر، 
 ليجَد ما يالئُم ختصصه، 

 أو ما يوافُق مزاَجُه وهوايته.
 

 الكري  القرآن
 

 إذا علمَت أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وساَم قال:   •
 "خريُكم َمن تعلََّم القرآَن وعلَّمه"،  

 فاعلْم أن خرَي العلومِّ علوُم القرآنِّ الكرمي، 
 تعلًما وتعليًما،  

 ومن كان متخصًصا يف علوٍم أخرى،  
 فإن إبمكانهِّ أن يلمَّ بعلومِّ القرآنِّ أو بعضها. 

 
 جيعلَك من املشتغلني بكتابهِّ الكرمي، ادُع هللا تعاىل أن  •

 فإنه نعَم الكتاُب كتابه، 
 ونعَم العلُم العلُم به.

 حافْظ على قراءتهِّ يف برانمٍج يوميٍ  منتظم، 
 حىت إذا فاتَك قضيَته. 

 واتُل سورًا أو آايٍت منه بصوتَِّك اجلميل،
 ويف أوقاٍت رت ِّلُه ترتياًل. 

 واقرْأ تفسريه،
 منه، وتدبَـّْر آايٍت عظيمًة 
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 وحب ِّبُه إليهم،  وعل ِّمُه غريَك،
 حىت تؤجَر عليه مرات.

 
 يتعاجلُ املسلُم ابلقرآنِّ ألنُه شفاء، •

 كما هو منصوٌص فيه: 
َفاٌء َوَرمْحٌَة لِّ ْلُمْؤمِّنِّنيَ }  {َونـَُنزِّ ُل مَِّن اْلُقْرآنِّ َما ُهَو شِّ

 ويكوُن عام ا: 
 فهو شفاٌء للقلوبِّ ولألجسام،

 ألمراض،وهللا خالُقهما وخالُق ا
 وقد جعَل لكل ِّ داٍء دواء،

 والدواُء قد يكوُن مصنوًعا،  
 وقد يكوُن نبااًت، 

 أو دعاء، أو حديثًا، أو قرآاًن، 
 حبسبِّ ما هو مقدٌَّر عند هللا سبحانه. 

 
 أحبُّ سجدَة التالوة؛ •

؛  لتعظيمِّ كالمِّ ريب ِّ
 وألن فيها ثالَث كلمات،

 أرجو هبنَّ رمحًة وثوااًب،
 دخلْت هذه الثالُث يف حسابهِّ وتكررت:وطوىَب ملن 

  ،أجرًا اكتْب يل هبا عندكَ  للهمَّ "ا
  ،وضْع عن هبا وِّزرًا
 "،ُذخرًا واجعْلها يل عندكَ 

 أجٌر، وغفران، وذخر،
 وإهننَّ لكنٌز عظيم.
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 القلب واللسان

 
 الوجُه احلسُن ال ُيسَتدلُّ منه على القلبِّ احلسن.   •

 القلُب احلسُن يكوُن من السريةِّ احلسنة، 
 واملعاملةِّ الصادقة، 

 والعطفِّ على أهلِّ احلاجة، 
 وحمبةِّ ما هو حالٌل طي ِّب، 

 وبغضِّ ما هو سي ِّئ.
 

• .  صفاُء القلبِّ كصفاءِّ اجلو 
 انظْر كيف ترى األزهاَر ملونًة مجيلًة إذا كانت السماُء زرقاَء صافية.

 رًة ومنكسًة إذا كانت السماُء متلبدًة أو مغربَّة.وانظْر كيف ترى األزهاَر غائ
 كذلك القلوب...

 
 القلق واالطمئنان 

 
 نعم، بذكرِّ هللا يطمئنُّ القلب، •

 وهتدأُ النفس، ويعتدُل املزاج،
 إنه أفضُل عالٍج نفسيٍ  للمسلمِّ األوَّاب.

 وكلما زاَد قلقُه زاَد من أذكاره، ونوََّعها، وأطاَل فيها، 
 يطمئن ، ويهدأ.. وينام،حىت 

 فإن النوَم أيًضا دليٌل على االطمئنان،  
 ودواٌء بعد اهلم . 
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 من أراَد أن يطمئنَّ نفسي ا فعليه ابلعودةِّ إىل منبعِّ الصفاء،   •
 حيُث الديُن القومي، ديُن رب ِّ العاملني،

 ويبدأُ إبصالحِّ نفسهِّ من الداخل،
 فيشتغُل ابالستغفارِّ والتوبة، 

 هللاُ له من ذكٍر ودعاء،وما شاَء 
 ويعاهُد هللَا على الصدقِّ واالستقامة،

 ويقطُع عالقَتُه ابلسي ِّئني، 
 وال يرتدُد على أماكنِّ الفحشِّ والرذيلةِّ واهلوس، 

 وينتبُه إىل نفسه،
 وحيافُظ على الفرائضِّ والسنن،

 ويصادُق اإلخواَن الطيبني، البعيدين عن السوءِّ واملنكر.  
 

 ُب من شواغلِّ الدنيا ومهومها وأوضارها، عندما يتفرُغ القل  •
 ويقبُل صاحبُه على ربهِّ راجًيا خاشًعا، 

 يشعُر براحٍة واطمئناٍن وبرٍد وسالم،
 وكأن الدنيا اتَّسعْت له وحده، 

 برب ِّها وحبرها وفضائها!
 فينشرُح صدرُه ويبتهُج قلبه، 

 وخيرُّ ساجًدا ابكًيا، 
 عابًدا للمعبود.

 
 احلسدِّ والغل ِّ واملشاحناتِّ حىت ال تُرهَق نفسك،ابتعْد عن أجواءِّ  •

 وتسب َِّب لَك أمراًضا نفسيًة وجسدية.
 واعلْم أن الراحَة النفسيَة من أسبابِّ السعادة،

 ولن جتدها بيضاَء نقيًة إال يف اإلسالم،
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 فالتوفيُق من هللا، والعافيُة منه سبحانه.
 

 إذا تكاثرتِّ اهلموُم على املرء، •
 ا مًعا،مل يستطْع دفَعه

 وهكذا أموٌر كثرية،
 ال حتلُّ وال تُنجُز يف وقٍت واحد،

 ولكْن واحدٌة بعد أخرى،
 وْليُبعِّْد أسباهَبا أواًل ما قدَر على ذلك،

 أو يدفْع كلَّ همٍ  يف وقتهِّ إن استطاع، حىت ال جتتمَع عليه،
 فإهنا تؤث ُِّر على العقل، وعلى الصحة،

 األسرة، وعلى اجملتمع، وعلى إجنازِّ األعمال..وتنعكُس آاثرُها على 
 

 القومية
 

 من خدَم قوميَتُه فقد نفَع قوَمُه وحدهم، •
 ومن دعا إىل اإلسالمِّ وانفَح عنه فقد خدَم مجيَع القومياتِّ اإلسالمية،

 ونفَع مجيَع املسلمني،
 فال يقولنَّ أحد: أنت جهدَت يف خدمةِّ الدينِّ فماذا قدَّمَت لقومك؟

 عملَك لإلسالمِّ هو أفضُل هديٍة تقدمُه لقومِّك ولآلخرين:وإن 
ًا َوقَاَل إِّنَّنِّ مَِّن اْلُمْسلِّمِّنيَ }   {َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل ممَِّّْن َدَعا إِّىَل اّللَِّّ َوَعمَِّل َصاحلِّ
 .[33فصلت:سورة ]

 
 والضعف  القوة

 
 من مل يكْن قواي  هتكموا به، واستغلوا ضعفه،   •

 فطمعوا فيه، واحتلوا أرضه، وأخذوا ماله، وأذلوه.  



136 
 

 فال بدَّ من اجليش، وال بدَّ من القوة:
ُبوَن بِّهِّ  خْلَْيلِّ ٱم ِّن قـُوَّةٍٍۢ َومِّن ر ِّاَبطِّ  ْسَتطَْعُتمٱَوأَعِّدُّواْ هَلُم مَّا }  { َوَعُدوَُّكمْ  ّللَِّّ ٱَعُدوَّ  ۦ تـُْرهِّ

 . 60سورة األنفال: 
 

 الكتاب واملكتبة
 

 ابلكتابِّ وصلُت إىل حبرِّ اإلسالم، فكان غوصي يف أعماقه.  •
 وابلكتابِّ وصلُت إىل رجاله، فكتبُت يف أعالمه. 

 وابلكتابِّ وصلُت إىل مصادره، فتعلقُت برتاثه، وسردُت كتبه. 
 وأقرهبا إىل رضا هللا، وكتبُت فيها، وابلكتابِّ عرفُت أفضَل فنونِّ العلمِّ 

 وابلكتابِّ عرفُت ريب أكثر، فذكرته، وذللُت له،  
 وخشَع له مسعي وبصري، وخم ي وعظمي.
 وابلكتابِّ خدمُت دين، ودعوُت إليه..

 فلن أنسى فضله! 
 وسأبقى حاماًل إايُه يف يدي، 

 حىت أُوَسَد يف حلدي. 
 

 إذا وقعْت عيُنَك على كتاب، •
 تقدْر على اقتنائه، ولكن مل 

 واغتممَت ألجلِّ ذلك،
 وبدا أثرُه على وجهك،  

 حبيُث من رآَك ظنَّ أن انزلًة نزلْت بك، 
 ُعرَف أنك من أهلِّ العلم، 

 اجلاد ِّين فيه، 
 ومن املتيَّمني ابلكتاب،

 ومن مؤثِّريهِّ على ملذ اٍت كثرية. 
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 الكتاُب كالقلبِّ املفتوحِّ إذا قرأته، •

 ه، فسطورُه أوعيتُه وشرايين
 وكلماتُه نبضاته،
 وَضخُُّه معانيه،

 فإذا أُغلَِّق الكتاُب أو أُبعد،
 فكأْن سكَن القلُب أو ضعف! 

 
 الكتاُب لغٌز حىت تقرأه، •

 فعنوانُه ال ينبُئ عن كل ِّ شيٍء فيه،
 فهو كلمتانِّ أو ثالث،

 وما فيه آالٌف مؤلَّفٌة من الكلمات.
 متباينة،واملناهُج خمتلفة، واملشارُب 

 فالبيئُة مؤث ِّرة،
 واخللفيُة الثقافيُة أو الدينيُة متمكنة،

 وقد تكوُن الدوافُع ألغراٍض ال تظهُر على السطحِّ مباشرة،
 إال ابلتمعنِّ يف املضمونِّ وتقليبهِّ على وجوههِّ ومقارنته.

 فاقرأ، مث اعرفِّ اللغز، وال تستعجل. 
 

 الكتاُب هنٌر تسبُح فيه، •
 يه ظاهرًا ومعروفًا كسفٍن جتري يف النهر،وقد يكوُن ما ترى ف

 أو جديًدا مل ترُه من قبل،
 فتتعرُف عليه من جديد،

 وتقُف عندُه وتبشُّ له؛ لتسرَب غوَرُه وتستفيَد منه، 
 وتودُّ لو أن صاحَبُه أطاَل وأسهب.
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 وإذا مل خَترتِّ الكتاَب بعناية،
 قتل!فقد تتفاجأُ فيه بعناصَر جارحٍة مُترض، أو سامٍَّة تَ 

 
 ليس كلُّ كتاٍب أعجبَك يعن أنه يعجُب اآلخر،  •

 فاإلعجاُب يتعلُق بتوافقِّ الثقافة، وامليول، والتخصص، والنظرةِّ إىل الكاتب،
 كلُّ هذا يؤث ُِّر يف اإلعجابِّ املشرتك.

 ولذلك تتنوُع الكتب،
 الذي أييت من تنوعِّ الثقافةِّ واختالفِّ الرؤى.

 
 فتحته.مىت يتكلُم الكتاب؟ إذا  •

 ومىت يسكت؟ إذا أبقيتُه على الرف.
 ومىت ينفعك؟ إذا كان انفًعا، وقرأَتُه بفهٍم ووعي.

 ومىت ترميه؟ إذا كانت فيه بدٌع وضالالت.
 

 كنَت تضُع من قبُل بضعَة كتٍب على طاولتَِّك وتنقُل منها ما تريد، •
 مث ترجعها إىل مكاهنا وأتيت أبخرى،

 ك،وتشكو من قلةِّ الكتبِّ اليت تلزم
 واآلَن اجتمعْت أضعاُف ما يف مكتبتَِّك على طاولتك،

 وال تدري ماذا أتخُذ منها وما تذر،
 فال عذَر لَك يف القعودِّ عن القراءةِّ أو البحث. 

 

×××     ×××     ××× 
 
 املكتبُة اجلميلُة املرتبُة تبهُر النظر،  •

 وتشجُع على اقتناءِّ الكتب،
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 الفكر،واملكتبُة املبعثرُة تبعُث على 
 وتشجُع على القراءةِّ والبحث،

 وكأنَّ صاحَبها غرُي متفرٍغ لرتتيبها؛
 النشغالهِّ دائًما ابلبحثِّ والنظرِّ يف الكتب!

 
 الكتابة والتأليف 

 
 ال تكتْب غرَي ما يُرضي هللا،   •

 حىت ال تندَم يوَم احلساب، 
 فهذه الدنيا فانية،  

 وستكوُن بني األمواتِّ يوًما ما،  
 رضيَت أم كرهت، 

 فدعِّ اجملادالتِّ واملماحكاتِّ واملخاصمات،  
 وأقبْل على آدابِّ اإلسالم، 

 واستشعْر نظَر هللا إليك،  
 وقلَم املالئكةِّ وهم يكتبون. 

 
 من احليفِّ واجلورِّ أن يعمَد انقٌد إىل أسوأِّ ما جيُد يف كتاب، •

 مث يقوَل للناس:
 انظروا، هذا هو الكتاب، وهذا هو مؤلفه!

 ومن اللؤمِّ والدانءةِّ وخبثِّ الطويةِّ أن يشهَر ِبحقٍق خرََّج مئاتِّ األحاديثِّ حبذٍق وأمانة،
 وأخطأَ يف اثنني أو ثالثة،

 فقال: تعالوا وانظروا أيها املثقفون واحملققون إىل هذه األخطاءِّ الشنيعة،
 اليت ال يرتكبها حمقٌق مبتدئ،

 فوا قيمَة الكتاب،لتعر 
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 ودرجَة هذا احملققِّ ومنزلتُه بني احملققني!
 إنه ابختصار: يدلُّ على نفسه!

 
 أقالٌم َدفنْت أصحاهبا ولعنتهم، •

 وأقالٌم أحيتهم وأثنْت عليهم،
 الكالُم الطيُب حيمدُه العقالُء وحيبون صحبَة أهله،
 وأينسون بكالمهم وِبا يكتبون، ويدرسونَُه بينهم.

 اخلبيُث يبَقى يف القاعِّ ليدوَسُه الناس،والكالُم 
 ومع هذا فله أهلُه أيًضا!

 
 الكسب واملعيشة 

 
 هناك من يكسُب قوَتُه بسهولٍة دوَن تعٍب يذكر،   •

لُه جبهٍد شديد،    ومن حيص ِّ
 ومع ذلك ال جيمُع إال قلياًل.  

 إهنا األرزاُق املقسَّمُة من عند رب ِّ العاملني،  
 اليت ال تستطيُع أن حتللها، 

 وال أن تفلسفها أو توجهها،  
 وال أن تتحكَم فيها! 

 
 سبُل العيشِّ كثرية،  •

 ولكنَّ أشرفها ما كان حالاًل طيًبا، 
 يؤَجُر عليه املرء، 

 وال ينسى فيه دينه، 
 بل يزداُد به علًما وإميااًن وخربة، 
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 مث يعل ِّمُه فيؤَجُر عليه أكثر، 
 ويساعُد به على تنميةِّ اجملتمع.

 
 الكالم والسكوت

 
 ال ذهَب وال فضَة يف الكالمِّ أو السكوتِّ على إطالقه، •

 إمنا هي احلكمُة يف استعماهلما،
 فمىت ما لزَم أو اسُتحبَّ أحُدمها فهناك الذهب،

 يف كالٍم كان أو سكوت.
 

 نعم، هناك ما يدعو إىل التفصيل، وخاصًة لطلبةِّ العلم،   •
 ولكن بشكٍل عام ، فإن الكالَم الطويَل يدعو إىل املللِّ ولو كاَن مفيًدا.  

 واملطلوُب اإلجياز، 
 فإنه مظنُة اإلنصات، واملتابعة، والفهم.

 
 اللغة
 

 الفكرُة الواعية، والفهُم السديد،   •

 يلزمُه إفصاح،
 تابٍة قوية، لغًة وصياغة، يف قوٍل حمَكم، وك

 حىت يُنشَر وحُيفظ،
 انظْر إىل النظمِّ القرآين املعجز،

 والفصاحةِّ الرائعةِّ الناصعةِّ عند رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم،
 وآاثرِّ الصحابةِّ والتابعني، وحكماءِّ املسلمني،

 تَرها حمكمة، متناسقة، مؤث ِّرة. 
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 إذا كتبَت ابللهجةِّ املصريةِّ فأنت تكتُب للمصريني وحدهم،  •

 وإذا كتبَت ابللهجةِّ الشاميةِّ فكأنَك ختاطُب الشاميني فقط، 
 وإذا كتبَت ابللهجةِّ اخلليجيةِّ أو املغاربيةِّ فكأنك تكتُب هلم دوَن غريهم.

 اكتْب ابلفصحى، 
 فهي اليت جتمع العرَب بلهجاهتم،  

 غرُي العربِّ إذا كان هلم إملاٌم ابلعربية. ويفهمها 
 الفصحى لغُة كتابِّ هللا تعاىل، 

 املسلمني، كما جيمُعهم قرآهُنم. العرَب و وهي جتمُع 
 

 املبادرة
 

 إذا علمَت أن رحلتَك اقرتبْت أسرعَت إىل قضاءِّ حوائجك، •
 وودَّعَت من مل تود ِّعه.

 وإذا فاجأتَك الرحلُة فال تستطيُع أن تفعَل شيًئا.
 واملوُت أييت فجأًة وال يستأذنك،

 وقد أييت بعد مرٍض ينهُك جسَم صاحبهِّ فال يستطيُع أن يؤدَي فيه واجًبا.
 فبادْر واعمل، فإن املوَت آت.

 
 اجملتمع اإلسالمي

 
 الفرد، أثرُ إذا تكاثَر الورد، اختفى  •

 فاجتماُعها أمجل، كوردٍة كبرية، وعطرها أكثر،  
 مما يغطي على ظهورِّ الواحد، أو يضيُع بني اجلمع، 

 وكذا هو يف اجتماعِّ األمةِّ ووحدهتا، 
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 فإن ذكَر األفرادِّ يكاُد خيتفي؛
 ألهنم مجيًعا مشاركون يف التعاضدِّ وااللتحام،

 فرائحتهم أزكى،
 واجتماعهم أظهر، 
 وقوَّهتم أعلى مًعا.

 
 ا كان يؤرُقَك أمُر أسرتَِّك أو قريتَِّك فأنت عميد،إذ •

 وإذا كان يؤرُقَك أمُر احملتاجني واملتضررين فأنت ذو مروءٍة وشهامة،
 وإذا كان يؤرُقَك أمُر قبيلتَِّك أو قومَِّك فأنت سي ٌِّد ونبيل،

 وإذا كان يؤرُقَك أمُر أمتِّك، وتفديها بروحك،
 فأنت مسلٌم حبق، 

 النبيني والشهداءِّ والصاحلني إن شاء هللا،وقد تكون مع 
 وذلك هو الفوُز العظيم.

 
 إذا أحببَت أن يذكرَك الناُس خبرٍي فأحسْن إليهم، •

 وجتنَّْب أذيَـَّتهم،
 وإذا أضفَت إىل ذلك البشاشَة يف الوجه،  

 واللطَف يف الكلِّم، 
 والرقَة والرمحَة يف الباطن، 

 فإنه يُرَفُع بَك إىل درجٍة أعلى.
 

 دعا عليَك فإنه غاضب، أو مبغٌض لك. من  •
 والدعاُء إبصالحِّ املسلمِّ أفضل، وثوابُه أكرب. 

 ويُقَصُر من مدَّةِّ اهلجرِّ حىت ال تزيَد على ثالث، 
 لئال  ينتشَر الكرُه والبغُض والقطيعُة يف اجملتمعِّ املسلم.
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 ال حتكْم على اجملتمعِّ من انحيةِّ اهتمامَِّك وحده،   •

 فإنه يكوُن نظرًة فرديًة ووجهًة شخصي ة،  
 ولكن حُيكُم على اجملتمعِّ من جوانبهِّ املختلفة،  

 ومن قربهِّ أو بُعدهِّ عن دينِّ رب ِّ العاملني.
 

 احملاسبة
 

 اكتْب ما تشاُء فإنَك حماَسٌب عليه.  •
 إنك حماَسٌب عليه. وامدْح من تشاُء من الظاملنَي ف

 واهُج من تشاُء من العلماءِّ واملصلحني والدعاةِّ املخلصني فإنك حماَسٌب عليه.
 لن تبَقى لك الدنيا.

 وستفًَن متعُتَك ِبصاحلَِّك معك.
 

 املرأة والرجل
 

 املرأُة كبريٌة بقلبها، •
 والرجُل كبرٌي بعقله،

 فإذا تركتِّ املرأُة العناد، 
 وتعالْت على سفاسفِّ األمور،

 وصربت،
 وآثرْت سالمَة أسرهتا على ضياعِّها،

 كانت كبريًة يف عقلها أيًضا،
 وأكرَب من الرجال.
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 إذا مسعَت أن اثننيِّ تقاتال على أُنَثى فال تعجب. •
 ره. وإذا تناَهى إىل مسعَِّك أن أحَدمها قتَل اآلخَر من أجلِّ ذلك فال تنك

 من اإلنسِّ كان أو من احليوان. 
 أما إذا قيَل لَك إن اثنتنيِّ تقاتلتا على ذكٍر فال تصد ِّقُه حىت تتأكد، 

 فإنه كأمٍر مل ُيسَمْع به. 
 ومن منهما أقرُب إىل الصوابِّ يف ذلك؟ 

 
 األمساُك لن تعيَش يف الرباري، •

 والبشُر لن يعيشوا يف أعماقِّ البحار،
 احليواانتِّ لن تكوَن مثَل إانثها،وذكوُر 

 والنساُء لن يكنَّ مثَل الرجال.
 هكذا أراَد هللا للحياة،

َر للذكورِّ أشكااًل وقدراٍت ووظائَف ختتلُف عمَّا هو عند اإلانث،  قدَّ
َر فـََهَدى} إنه  { وكفى،َقدَّ
اُذ البشر،   والذين يدعون إىل املساواةِّ التامةِّ بينهما إمنا هم عبيُد اجلنسِّ والشهواتِّ وشذ 

 يريدون شر ا ابإلنسانِّ وحياته،
 إهنم املفسدون يف األرض.

 
 املساجد 

 
 إذا مل تكْن لَك عالقٌة ابملسجدِّ سوى أايمِّ اجلمعةِّ واألعياد، •

 فإنك مقطوٌع من رمحاٍت كبريٍة وكثرية.
  على اجملالس، ورِبا املقاهي والنوادي،ترتددُ 

 أو تبقى يف البيتِّ أايًما وساعاٍت طوااًل،
 وال يدفُعَك إمياُنَك إىل البقاءِّ يف املسجدِّ دقائَق يف أوقاتِّ الصالة؟!
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 ما حجُم اإلميانِّ يف قلبَِّك عندما تكوُن كذلك؟
 

 اذهْب إىل املسجدِّ قبل أن ينادَيَك املؤذ ِّن،  •
 فإنه دليٌل على تعلقِّ قلبَِّك ابملساجد، 

 وعلى شوقَِّك إىل الصالة، 
 وللسالمِّ على إخوٍة لَك يف الدين، واللقاءِّ هبم، 

 ويؤَمُل منه رضا هللا عن عملك:
ْلُت إِّلَْيَك َرب ِّ لِّرَتَْضى{ }  َوَعجِّ

 [.84طه: ]سورة 
 

 املسؤولية
 

 احلياُة مجيلٌة بدونِّ مسؤوليات، •
 وبدونِّ مشكالٍت ومزعجات،

 يف جريٍة أو إدارٍة أو حرفٍة أو تعليم.
 وال يُعَرُف املرُء بدونِّ تعامٍل أو تويل ِّ مسؤولية، 

 فال تفكْر يف حياٍة ال متاعَب فيها، 
 ما داَم فيها مسؤولية. 

 
 املعاصي والذنوب

 
 اهلروُب من النارِّ والريُح ُتسرُع هبا وهي تالحُق الفار ِّين منها؟أرأيَت كيف يكوُن  •

 كذلك ليكْن هروُبَك من السيئاتِّ والفواحشِّ واآلاثمِّ وهي حتيُط بَك من كل ِّ جانب،
 فإهنا تسلُك بصاحبِّها سبَل النار.

 
 ال ُيالُم اجملنوُن إذا رفَض املثوَل للحق، وعمَل ما جيُب عليه، •
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 اللوَم على العاقلِّ يف هذا،ولكنَّ 
 فتجُد من يعصي ربَُّه جهارًا وهو يعَلُم خطأه، 

 كما يعَلُم أنه حماَسٌب على عملهِّ وهو يتعمُد العصيان! 
 

 املعروف واملنكر
 

 هناك من ينكُر على املسلمِّ عيواًب أو تصرفاٍت يف املساجدِّ واالجتماعاتِّ اإلسالمية،  •
 فإذا خرَج إىل الشارعِّ سكت!

 وفيه منكراٌت ورذائُل وفواحُش وموبقات،
 ويف املساجدِّ وما إليها إن ُوجدْت فعيوٌب خفيفة،

 وكثرٌي منها خمتَلٌف فيه. 
 وما اخُتلَِّف فيه ال يُنكر، 

 فلكلٍ  حجَّته،
 وهللا تعاىل أجلُّ من أن يعاقَب عبَدُه على أمٍر خمتلٍف فيه، 

 كما يقوُل إمامنا الشافعيُّ رمحُه هللا. 
بِّ أن يوظ َِّف قدراتهِّ الدعويَة وطاقاتهِّ االحتسابيَة فيما هو أنفُع وأجدى، وإبمكا  نِّ احملتسِّ

 وال جيلُب جداًل واختالفًا.
 

 إذا جتاوَز احلدَّ يف ماٍل، أو ضرٍب، أو خمالفة،   •

 ضبوا وعاقبوا.غَ  •
 وإذا جتاوَز احلدَّ يف الدينِّ سكتوا ومل يعاقبوا، 

 سوءِّ أدب.كرتكِّ صالة، أو عملِّ فاحشة، أو 
 وهذا تضييٌع حلق ِّ هللا،  

 وكأن حقَُّه سبحانُه أهوُن احلقوق!
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 املواهب واهلواايت
 

 اإلرادُة ال تصنُع العجائَب يف كل ِّ مرة، •
 إال أن تكوَن مقرتنًة ابلرغبة،

 وهي احملبَّة، والشوُق، واالشتهاء، 
ُ وُتطيُل نَفَس  ُع وتصرب ِّ  صاحبِّها، فالرغبُة يف الشيءِّ هي اليت تشج ِّ

عة،  وما مل يرغْب، مل يعمٍل بنفٍس مثابرٍة مشج ِّ
 والذي يضُع الرغبَة واملوهبَة يف النفسِّ هو هللا سبحانُه وتعاىل،

 ومن هنا تَنشأُ التخصصات،
 اليت غالًبا ما تكوُن عن رغبٍة وموهبة، 

 وهبا يكوُن اإلتقاُن واإلبداع.. 
 

 هاوي لعبٍة ال يشبُع من اللعب،  •
 وقد ال يشعُر ِبا حوله الهنماكهِّ فيها وعشقهِّ هلا،  

 ويرى فيها سعادتَُه وحلَمُه يف الدنيا!  
 هذا جيُب أن يُنبَّه؛  

 ليعرف سبَب وجودهِّ يف الدنيا،  
 وليشعَر ابملسؤوليةِّ واملهمةِّ املناطةِّ به. 

 
 النجاح والفشل

 

 كثريون فشلوا، مث جنحوا. •
 وكثريون فشلوا، وبقوا على فشلهم. 

 والفرُق بني الفريقني، 
 أن األوَل مل ييأس،  

 فحاوَل من جديد، أو أكمَل ِبا كان معه من قليل.
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 واآلخُر قعد،
 وبقَي جيرتُّ الذكرايتِّ احلزينة،

 ومل حير ِّْك ساكًنا. 
 وكان األوُل يبتسُم ويتفاءل، 

 واآلخُر يعبُس ويتشاءم! 
 

 حياٌة انجحٌة من دونِّ جوٍ  مريح، وحياٍة آمنة، ال تكوُن هناك   •
 ولكنَّ النجاَح احلقيقيَّ هنا يكمُن يف حتويلِّ حياةِّ القلقِّ واخلوفِّ عند الناسِّ إىل حياٍة آمنة، 

 أو بث ِّ روحِّ التفاؤلِّ والعطاءِّ فيهم وإبعادهم عن القنوط،
 وال يتصدَّى هلذا إال ذوو العزائم، 

  ووطنه. ممن حيبُّ قوَمُه وأهَل دينهِّ 
 

 النصائح 
 

 سالمُة القلبِّ يف البعدِّ عن املنكرات،  •
 وسالمُة اجلسمِّ يف البعدِّ عن احملرَّمات، 
 واملنغ ِّصات، وسالمُة النفسِّ يف البعدِّ عن املهي ِّجاتِّ 

 وسالمُة العقلِّ يف البعدِّ عم ا يغي ِّبُه من املخد ِّراتِّ واملسكِّرات،
 املناظرِّ القبيحةِّ والفاحشة، وسالمُة العنيِّ يف البعدِّ عن 

 وسالمُة السمعِّ يف البعدِّ عن القالقلِّ واملثرياتِّ وحمركاتِّ الشهوات. 
 

 كبا وتكربع،  من مل ميهدِّ الطريَق إىل بيتهِّ   •

 ،ارتطَم يف أوحالوتعثَر أبشواٍك و 
 وما يزاُل يتعثُر حىت ينق َِّي الطريَق مما به، 

 وما مل يفعْل أدمى قدميه.
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 أمورًا، وقْس على هذا 
 يف احلياةِّ املعيشية، والوظيفية، وحىت األخروية. 

 
 اسَع إىل اخلريِّ واستقم، •

 وال تلتفْت إىل كالمِّ الناس،
 فإن احلسَد ال قاَع له، 

 وأكثُر املستهزئني املثب ِّطني حَسدٌة بط الون، 
فون مشك ِّكون،  ومرجِّ

مون،   ومشاكسون خماصِّ
 وأعداٌء مرتب ِّصون.

 
 ميزًة وحكايًة واجتهاًدا، إذا وجدَت لكل ِّ صديٍق  •

 ومل يكْن لَك موقٌع بينهم، 
 فاجتهد، واخرْت أفضَل ما تراُه مالئًما لطبيعتك،

 وانفسهم،
 ولو وقعَت مرات، 
 وأخطأَت مرات، 

 فإن هذه سنَُّة احلياة، 
َك موقًعا حيسدونَك عليه.  مث سرتى لنفسِّ

 
 إذا كنَت آخَر القومِّ فاحرسهم، •

 فُقدهم إىل خري،وإذا كنَت أوهَلم 
 وإذا كنَت يف وسطهم فأنت أحُد جنودهم،

 فلَك موقٌع يف احلياة، أينما كنت،
 فال تستهْن ِبوقعَِّك ووظيفتَِّك وقدراتَِّك بني أهلَِّك وموطنك،
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 وال هتم ِّْش نفسَك ولو كنَت وحدَك واستطعَت أن تكتَب بقلمك.
 

 ال تقعْد بني املرضى حىت ال جتيئَك األمراض، •
 بني املبتدعةِّ حىت ال تكوَن مبتدًعا مثلهم،  وال تقعدْ 

وال جتــــالسِّ الفاســــقني واجملــــرمني واملنحــــرفني يف أفكــــارهم حــــىت ال تتصــــَف بصــــفاهتم أو تكــــوَن 
 مثَلهم،

 كْن مع الصاحلني، املستقيمني يف أفكارهم وسلوكهم، لتكوَن مثلهم.
 

 النعم 
 

 من ترجَّاَك لتسقَيُه شربَة ماء،  •
 فقد طلَب ما هو أغلى من الذهبِّ عنده، 

 ولكنُه عندَك ال شيء. 
 انظْر إىل قيمةِّ الشيءِّ جمرًدا؛ 

 لتحافَظ عليه، 
 وال تسرَف فيه، وال هتمله، 

 ولتحمَد صاحَب النعمةِّ عليه.
 

 النفس وأمراضها 
 

 أغواُر النفسِّ عميقة، وجوانبها فسيحة،   •
 واهتماماهتا متعددة، ونظراهتا خمتلفة.. 

 حىت يعجُب املرُء من نفسهِّ أحيااًن وكأنه ال يعرفها كما هي!
 إهنا صنُع هللا وحده، 

 الذي وضَع فيها من العواملِّ واملقادير، واملواقفِّ والتفاسري، ما ال حيصى،
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 يف نفسه، فال يَعرُف املرُء كلَّ ما جيري 
 وكيف تكوُن يف املستقبل.. 

 لكنَّ هللا يعلم: 
 {. َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِّيُف اخْلَبِّريُ }

 وهذا يدعو إىل التفكرِّ يف هذه النفس، والتعجبِّ منها، 
 فإهنا من خملوقاتِّ هللا تعاىل،

 قاَل جلَّ مِّن قائل:
ُكْم أََفال } ُرونَ َويفِّ أَنـُْفسِّ  {؟تـُْبصِّ
 

 دى،  االنتصاُر على النفسِّ يعن اتباَع اهلُ  •
 ويعن التدبرَي احلسن، 

 واحلكمَة يف معاجلةِّ األمور، 
 ومداراَة الناس.  

 ومن غلبتُه نفسُه يعن اتبَع هواه،  
 وطابْت نفسُه ابلدنيا،  

 ومل جيْد إسعافًا قواي  من دينه، وال من عقله. 
 

 ، وضاَق عليك ما َرُحب، احلياةإذا صعبْت عليك  •

 فادُع هللا تعاىل أن خيفَف عنك ما جتدُه منها،  
 اطلْب منه الفرج، والعافية، واليسَر يف احلياة، 

 وتعوَّْذ به من اهلم ِّ واحلَزن، 
 وأكثْر من قولِّ "ال حوَل وال قوَة إىل ابهلل"، 

 فإنه سبحانُه خيفُف عنك، 
 ه، ويفر ُِّج عنك ما جتده، كلَُّه أو بعض

 يف وقٍت خيتارُه هو سبحانه،
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 ويقد ُِّر لك اخلرَي إن شاَء هللا، 
 فإهنا أزماٌت نفسية. 

 
 من شعَر بفتوٍر أو ملٍل من أداءِّ واجبهِّ الدين، أو من إقبالهِّ على العلمِّ والتعبد، •

 فليعكْف على الدعاءِّ بقلٍب حاضٍر وخاطٍر كسري،
 عليه وأفضل،وليدُْع هللا سبحانُه ليعوَد إىل ما كان 

 فإنه أحسُن طريقٍة وأفضُل عالج،
 فال توفيَق وال ثباَت إال ابهلل عزَّ وجل ،

 فهو املعطي، وهو املتفض ِّل.
 

، أو أطبَق على نفسه، •  احلزُن أييت على قلبِّ صاحبهِّ إذا استمرَّ
 واملؤمُن يشعُّ اإلمياُن من قلبه، 

 وميلؤُه النور، 
 فال يستسلُم لألحزان،

 إىل التغيريِّ ِبا يقدُر عليه،  بل ينهُض ويسعى
 ويلتجُئ إىل هللا ابلدعاء، 

 ومُيضي حياَتُه على اليقني،
 والتوكلِّ على رب ِّ العاملني، 

 فهو سبحانُه مسد ُِّد األفعال،
ُ األحوال.   وهو مغري ِّ

 
 اهلداية والضالل 

 
 السرُي يف النورِّ يعن الوضوح،   •

 ورؤيَة الطريقِّ بشكٍل سليم، 
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 ومعرفَة املستقيمِّ من املعوج . 
ُ املستقيُم من املنحرف،    وهنا يربُز االختيار، ويتبنيَّ

 عندما يدخُل أحُدهم يف طريٍق ملتٍو وهو يرى سواَء السبيلِّ ِبا ال خيَفى عليه!  
 وهذا هو اختياره، فلينتظْر عقابه.

 
 هديهم، أكرُب نعمٍة من هللا لعبادهِّ أن يَ  •

 فيؤمُن من كان كافرًا، 
 ويَثبُت من كان مؤمًنا، ويزداُد صالًحا، 

 فامحدوا هللا واشكروُه أيها املؤمنون،
 فإنكم يف نعمٍة عظيمة، 

 واسألوُه الثباَت حىت املمات.
 

 اهلدايُة من هللا، والتوفيُق والسداُد منه سبحانه. •
 والعمُل منك،والعزميُة 

 أمهلَت نعمَة هللا الكربى،فإذا مل تعمْل فقد 
 ومل تقد ِّْر فضَل هللا وهدايَتُه لك،

 ومل تقْم بواجبِّ الشكرِّ جتاَه هذه النعمة،
 وال تقْل بعد ذلك ملَ قسا قليب؟

 وملاذا بعدُت عن طاعةِّ ريب؟
 أنت الذي مل تقْم ابلواجبِّ املطلوبِّ منك.

 
 اهلدايُة والتوفيُق للخريِّ ليسْت بيدِّ املرء،   •

 بفرتةِّ امتحاٍن وال ينجح،   فقد ميرُّ 
ُ صدقُه وأهليتُه هلذه النعمةِّ العظيمة.    فال يتبنيَّ

 فليَس كلُّ أحٍد أهاًل ألْن يَقذَف هللا يف قلبهِّ نوره. 
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 ه،ه، والرسوُل قائدَ املخلُص يف دينهِّ ال يتوُه وال يعوجُّ ما داَم القرآُن دليلَ  •

لُّ إذا أخَذُه اهلوى،   ولكنُه َيضِّ
 بكتٍب أخرى غريبٍة على دينهِّ ومعتقده، وآمَن 

 مثلِّ كتبِّ العلمانيني والليرباليني، والكت ابِّ القوميني املتحز بني واملتعصبني،
 أو اختَذ قائًدا ال يعرتُف ابإلسالمِّ هداًي ونظاًما، 

 وال يقوُل يف حديثهِّ أو كتبهِّ أو مبادئهِّ قاَل هللا وقاَل الرسول.
 

 واإلرادة  اهلمَّة
 

ولكــنهم ينتقلــون إىل إجنــازِّ أعمــاٍل  ،كثــرٌي مــن العــاملني يُنهــون أعمــاهَلم املطلوبــَة مــنهم •
  ،أخرى

 خاصٍة أو عامة، 
 وال يكتفون إبجنازِّ عمٍل واحد، 

 وال يركنون إىل الراحةِّ وهم قادرون على العمل. 
 إهنا اهلمة، وحبُّ العمل، وخدمُة اآلخرين، 

 والعمُل اخلريي، والشعوُر ابملسؤولية، والفرُح ابإلجناز.
 

 التخلي عن األفكارِّ املنحرفةِّ والعاداتِّ السيئةِّ سهلٌة على الصاحلني واملصلحني،  •
 وهي صعبٌة على املقلدين وعامةِّ الناسِّ من ذوي اإلرادةِّ الضعيفة،  

 أو ال يتصورون حياًة أفضَل مما هم عليه.والذين ال يفكرون 
 

 الوالدان 
 

 الكباُر والصغاُر حيبون أمهاهتم،  •
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 الذكوُر واإلانُث حيبون أمهاهتم،
 واألمهاُت حتبُّ أمهاهتا!

 الكلُّ يف هذا الكونِّ حيبُّ أمَّه.
 تكاُد األمُّ أن تستأثَر أبكربِّ مساحٍة من احلب ِّ يف هذه احلياة!

 األم ،ال غًن عن  
ا أو كادت،  فإذا ماتت، ماتْت أرواٌح من حوهلِّ

 ألهنا مل جتْد قلًبا مثَل قلبِّها.
 

 قصُتَك معروفٌة عند والدتَِّك أكثَر من كل ِّ الناس. •
 واهتماُمها بك، وتذكُّرها، ودعواهُتا لك، وسؤاهُلا عنك،

ا اليومية.  على رأسِّ قائمةِّ واجباهتِّ
 ولن جتَد مثَلها حنااًن، وإخالًصا، 
ا آلالمك..

ً
 وفرًحا أبفراحك، وأتمل

 إهنا األمُّ.. وكفى.
 

 ليس من املكافأةِّ احلسنة، وال الرب ، أن تردَّ على أبيَك إذا أساَء إليك،  •
 كالند ِّ للند ،

 بل تسكت، وتتأدُب معه، وختفُض الصوت، 
 فإذا راَق األمر، وهدأتِّ النفس،

ْ عذرك، وسالمَة موقفك، بلطٍف وأدب.  فبني ِّ
 

 إايَك أن متتعَض من والديَك وتتربَّم من حديثهما،  •
 أو تتقزََّز أمامهما من حاالٍت تعرتيهما، 

 فإنه دليُل عقوٍق وسوءِّ أدب،
 وكْن يف خدمتهما، 
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 وألِّْن جانبَك هلما، 
 وال تبتعْد ببدنَِّك عنهما، 

 حىت يسعدا، ويشعرا ابلراحةِّ واألمنِّ معك. 
 

 الوصااي واحلكم 
 

 إذا كنَت تعرُف احلِّكَم واألمثاَل ولكن ال تعمُل هبا،  •

 وال تظهُر آاثرها على سلوكك،
 فما فائدُة االستشهادِّ هبا وجتميلِّ حديثَِّك هبا؟
 إذا كنَت تظنُّ أمهيتها ونفعها فاعمْل هبا أواًل.

 
 لو نفَع الكسُل النتفَع به الكسول،  •

 ولو نفَع الغضُب النتفَع به الغاضب،
 نفَع الغدُر ملا انقلَب على صاحبه، ولو 

 ولو نفَع اخلمُر ملا غيََّب عقَل شاربه، 
 ولو نفَع الكذُب ملا فُقدتِّ الثقُة من الكاذب.

 
 

 وصااي يف أعداد
 

 أربٌع تؤَخُذ يف االعتبار: •
 ال تستقيُم األموُر مع االحنرافِّ عن املنهج،

 مرة،وال تتحسَُّن العالقاُت مع إاثرةِّ اخلالفِّ كلَّ 
 وال مصافاَة مع البغضاء،

 وال نتيجٌة طيبٌة تُرجَتى مع التعصبِّ والعناد.
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 قلت: ومن أبغُضهم إليك؟  •

 قال: مخسة: 
 الذي يكذُب وال يستحيي، وإذا نـُب َِّه مل أيبه، 

 والذي يكثُر من الكالم، فإذا ُأسكَت َغضب! 
 شيًئا! والذي يتقعَُّر يف كالمه، فإذا انتهى فكأنُه مل يقْل 

 والذي يثرُي اخلالفاتِّ يف الفروعِّ ويرتُك األصول، 
ُل جمالسَة النساءِّ على جمالسةِّ الرجال!  والذي يفض ِّ

 
 قال: ومن أحبُّهم إليك؟ •

 قلت: مثانية: 
 اهلنُي اللني،

 واحملموُد ُخلقه، 
 واملأموُن جانبه، 

 واملسارُع يف اخلري،
 واخلاشُع لرب ِّه، 

 والذي ال يطيُل اجلدال،
 ال يردُّ السيئَة ابلسيئة، والذي 

 والذي يرجُع إىل احلق ِّ إذا عرَف أنه كان على خطأ. 
 

 الوعد والعهد
 

 ال جتزْم بوعٍد أو إجناٍز إال أن تقول: إن شاء هللا،  •
 فاألمُر ليس بيدك، 

 وال تدري ماذا خيب ُِّئ املستقبل، لَك ولآلخرين.



159 
 

 وإذا نسيَت أن تقوَل ذلك يف حينه، 
 هللا" يف أي ِّ وقٍت تذكَّرته.فقل "إن شاَء 

يتَ  ،َواَل تـَُقوَلنَّ لَِّشْيٍء إِّينِّ  فَاعٌِّل َذلَِّك َغًدا} ُ َواذُْكر رَّبََّك إَِّذا َنسِّ    {إِّالَّ َأن َيَشاء اّللَّ
 . [24، 23 ]سورة الكهف:

 
 الوعي 

 
 الوعُي إىل جانبِّ العقلِّ يعن اإلحاطَة ابملسألةِّ أو املشكلةِّ من مجيعِّ جوانبها،   •

 اخلفيةِّ منها والظاهرة.  
 وال يصلُح األمُر بدونِّ وعي؛ ألنه يعن اجلهل. 

 ويعن هذا أن القراءَة والكتابَة بدونِّ وعي ال خُترُج املرَء عن درجاتِّ األمية.  
 وكم من قارٍئ أم ي !

 
 يكوُن أحدهم يف جملسِّ علٍم وهو غائٌب عنه! قد  •

 ينظُر إىل الصورِّ واحلركاتِّ وال ينفُذ إىل قلبهِّ ما يقال! 
 فهذا يكوُن كما قاَل هللا:  

َا }  {.هَلُْم قـُُلوٌب الَّ يـَْفَقُهوَن هبِّ
 والتجربة،واملهمُّ يف جملٍس أو حماضرٍة أو تدريٍب هو الفهُم واالستيعاُب والنفُع واالعتباُر 

 وبدوهنا ال حاجَة إىل حضوٍر أو استماع. 
 

 فرٌق بني أن تفهم، وأن تعي! •
 فهمَت الفكرَة ولكن مل تعِّ ما حولك، 

ُه الفكرة، على الرغمِّ من فهمها،  فال تعرُف كيَف توج ِّ
 أو مل تستطْع أن توازَن بينها وبني أموٍر أخرى متعارضٍة وختتاَر الصحيَح منها لتوجيهها.

 وَن واعًيا، فلكي تك
 ينبغي أن تكوَن مطَّلًعا، وذا خلفيٍة ثقافيٍة كافية، ومتكاملة.
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 الوقت والعمر 

 
 أوقاُت الصالةِّ تنظيٌم ألوقاتَِّك أيًضا، •

 فاربْط هبا براجمَك اليوميةِّ أيًضا،
 يف العلمِّ والعملِّ والدعوة.

 وليكن ارتباُطَك ابلصالةِّ يف املسجد،
 حىت تنطلَق منه،

 خريًا وبركة.فإن يف ذلك 
 

 م،ي واملتنع ِّ اليوُم طويٌل على املتله   •
اته، ومتَعُه ورغباته،   الذي يعيُش لذ 

ٍن من أمثاله،  وال يسأُل سوى عن خال 
 وهو يوٌم طويٌل على العاملِّ املتَعب،

ب،  والصابرِّ احملتسِّ
 واملكد ِّ لعياله، 

 فال يكونون سواًء عند العقالء، 
 . وال يكوُن جزاؤهم واحًدا عند هللا

 
 سنٌة رحلْت واختفت،  تلك  •

، و   خبَّأْت معها أعماَل اإلنسانِّ من خرٍي وشر 
 وفيها من آالمهِّ وأوجاعهِّ ومآسيهِّ الكثري، 

 وهذا عاٌم أقبل، 
 يطلُّ علينا ِبا جنهلُه من مفاجآٍت ومقادير،

 مضى،وحنن ندعو هللا تعاىل أن يتقبَل منا ما وفَّقنا إليه من عمٍل صاحٍل يف العامِّ الذي 
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 وأن يغفَر لنا ما اقرتفنا فيه من سي ِّئ األقوالِّ واألعمال،
 ونسألُه سبحانُه خرَي العامِّ اجلديدِّ وخرَي ما فيه وخرَي ما بعده، 

 ونعوُذ به من شر ِّهِّ وشر ِّ ما فيه وشر ِّ ما بعده، 
 وأن ينصران على من ظَلمنا،

 ويكتَب لنا الفوَز والفالَح يف احلياةِّ الدنيا ويف اآلخرة.
 

 اليأس والقنوط 
 
 

 اعلْم أيها املسلم، •
 أن قطَع األملِّ من رمحةِّ هللا كفر،

 وهو كما ورَد يف القرآنِّ الكرمي:
 .[87يوسف: سورة ] {إِّنَُّه الَ يـَْيَأُس مِّن رَّْوحِّ اّلل ِّ إِّالَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِّرونَ }
 .[56احلجر: سورة ] {الضَّآلُّونَ َوَمن يـَْقَنُط مِّن رَّمْحَةِّ َربِّ هِّ إِّالَّ }

 وهللاُ سبحانُه أعلُم بعبادهِّ وشؤوهنم،
 ويعَلُم كيَف ومىت يرمحهم رمحًة عامًَّة أو خاصَّة.

 ويبَقى قلُب املؤمنِّ معلًَّقا ابهلل، منتظرًا رمحته.
 
 اي بن 
 

 اعلْم اي بن، •
 أنَك إذا تعلمَت القرآَن وأحببَتُه،

 آنَس وحشتَك وعمََّر قلبك، 
 وحننَت إىل تالوته،
 وخشعَت لكلماته،

 وانتفعَت بتوجيهاته،
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 واعتربَت بقصصهِّ وأمثاله،
 وصاَر إماًما لَك يف حياتَِّك كل ِّها.

 
 اي بن،  •

 إذا أردَت اطمئنااًن يف القلبِّ فاذكرِّ هللا،
 فأقمِّ الصالة،وإذا أردَت راحًة للنفسِّ من اهلواجسِّ والشكوكِّ والغمومِّ 

 وإذا أردَت تعاواًن على اخلريِّ فتصدَّق،
 وإذا أردَت إصالَح اجملتمعِّ فاصدْع ابحلق ِّ واصرب،  

 وإذا أردَت رفَع كلمةِّ اإلسالمِّ فادُع وجاهد.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اعلْم اي بن،  •
 أن الناَس يعتربون خفََّة احلركةِّ من الطيش،

 وكثرَة الكالمِّ من قلةِّ العمل،
 وتقليَد اآلخرين من الضعف،

 والسكوَت املريَب من اخلوف،
 فخْذ من اآلدابِّ أفضَلها،

 ومن األخالقِّ أحسَنها،
 ودْع ما يريُبَك منها.

 
 اي بن،   •

 ال تقل ِّْل من أمهيةِّ االحرتامِّ لصديقك، 
 مهما كانت )الكلفُة( واجملاملُة مرفوعًة بينكما،  

 فإن حبَّ احرتامِّ الذاتِّ مغروسٌة يف النفسِّ منُذ أن كرََّم هللا بن آدم،  
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 وَمن أُهدِّرْت كرامتُه فكأنُه مات، أو كاد! 
  

 اعلْم اي بن،   •

 أن املؤمَن ال يطيُق جمالَس السوء، 
 وال النظَر يف وجوهِّ أهلها،  

 مهما كانوا ذوي شأٍن وصيٍت ومجال،  
 ولكنه يطمئنُّ إىل جمالسِّ العلمِّ والذكرِّ والقرآن، 

 والوجوهِّ املؤمنةِّ املنوَّرةِّ املباركة، 
 فينفع، فيؤَجر، وينتفع، ويطمئن. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بن،  •

 تعرفِّ احلكمَة منها يف وقتها، ال تعرتْض على نصيحةِّ والدَِّك إذا مل 
 فإنه ال ينصُحَك إال عن خربٍة وشفقٍة عليك،

 وستعرُف احلكمَة منها بعد حني، 
 وقد تنصُح هبا أوالدَك إذا كربَت وأجنبت.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اي بن،  •

 إذا جاءَك النصُح من حمبٍ  خملٍص لبيب، 
 فبادْر إىل العملِّ بنصيحته، 

 فإنه قد يبصُر فيَك عيًبا يغيُب عنك؛ 
 هلوى، أو ال مباالٍة منك، 
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 واحملِّبُّ يشفُق على أخيهِّ كما يشفُق على نفسه.
 

 اعلْم اي بن،   •
 أن األموَر لن تسرَي على مذهٍب واحٍد مهما حاولت، 

 وذلك أن العقوَل خمتلفة،
 والبيئاتِّ والثقافاتِّ متنوعة، 

 لعاداتِّ واملصاحلَ والدوافَع كذلك، وا
 فاجتهْد يف التبليغِّ حبكمٍة وأسلوٍب حسن، 

 وقارْب وسد ِّد،
ر،  ْر وال تعس ِّ  ويس ِّ

 واحسْب حساَب األمورِّ املختَلفِّ فيها، 
 وهللا يوفقك.

 
 اعلْم اي بن،   •

 أن نظرَة املسلمِّ إىل احلياةِّ الدنيا غرُي نظرةِّ الكافرِّ إليها، 
 فإهنا عند املسلمِّ داُر امتحاٍن وعمٍل لتحقيقِّ رضا هللا، 

 مث العبوُر إىل اآلخرة، 
 وال شيَء من هذا عند الكافر،   

 وإمنا هي رغباٌت وشهواٌت واتفاقاٌت وضعيٌة وحتقيُق مصاحل.
 

 اعلْم اي بن،   •
 أن احلياَة لن تبقى لَك وال لغريك، 

ا ليومِّ اجلزاء.    فاغتنْم فرصَة بقائَك هبا، واعمْل صاحلًا لتكوَن مستعد 
 وكما أنَك إذا مل تعمْل يف الدنيا مل تُعَط مقاباًل،  

 كذلك يف اآلخرة، 
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 إذا مل حتسْب حساَب اجلنةِّ مل تُعَطها. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ٍة كبرية، بليَّ اعلْم اي بن، أن من تعاََف من إدمانِّ آفٍة فقد تعاََف من  •
 فإن كثريًا من املدمنني تكوُن قصُصهم مؤملة وهنايُتهم مؤسفة،

 وما كانوا ميلكون عزميًة للعودةِّ إىل حالتهم الطبيعية، 
 فابتعْد عنه، 

 وال جتر ْب عزميتك.
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بن، •
 تسمْع كلَّ ما يقال،ال 

 فإن كثريًا منه كذب، أو مبالٌغ فيه، أو مقَحٌم يف غريِّ سياقه.
 وهذا آفُة األخبارِّ والوقائع،

 يف التاريخِّ ويف الواقع.
 فتحرَّ احلقَّ منها ما قدرت،
 أو اسأْل أصحاَب الشأن،

 وإذا تعلَق األمُر إبخواٍن لَك فاسأهلم،
 حىت ال تظلَم أحًدا.

 
 ×××     ×××    ××× 

 
 اعلْم اي بن، •
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 أن احلقَّ يراُه كلُّ أحد، 
 ولكنَّ املؤمَن يبشُّ له ويتفاعُل معه وينصرُه ويعمُل به، 

 والضالَّ يقوُل به هكذا ليزحَيُه من طريقه، 
 وما يزاُل املؤمُن مالزًما للحق ِّ وراضًيا به حىت يكوَن من أهله،

 بضالله، وما يزاُل الضالُّ يبتعُد منه حىت يُعرَف 
 وابحنرافِّ هنجه، وسوءِّ سلوكه.

 
 اعلْم اي بن، •

 أن صفَة الشجاعةِّ ال تكوُن يف ساحاتِّ اجلهادِّ وحَدها،
 فقد تكوُن يف جملسِّ حواٍر وسياسة،
 وعلى مقعدِّ دراسٍة أو كرسي ِّ وظيفة،

 ويف رحلة، أو أي ِّ مناسبة،
 فتقوُل احلقَّ يف ساحةِّ ابطل، أو يف وجهِّ ظامل،

 جلهادِّ هي الروُح هنا،والروُح يف ا
 وقذيفُة احلق ِّ عندما تقُع على رؤوٍس ابطلة،
 ال تقلُّ أثرًا عن صاروٍخ يفتُك جبنوٍد أعداء.

 
 اي بن، •

 إذا كان اجتماُع الناسِّ على خرٍي فهلمَّ إليه،
 ليكوَن لَك قسمٌة فيه:

 تصيُب منه، 
 أو تعطي من خرٍي أفاَضُه هللا عليك.

 املؤمَن يفرُح ابخلريِّ وأهله،واعلْم أن 
 ويعضدهم ويقو يهم،

 ليزدادوا قوًة وعطاًء وعزميًة على اخلري.
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 اي بن،   •

 أتقْن عملك،  
 وخطْط ملشاريعك، 
 مث توكْل على هللا،  
 حىت تنجَح فيها،  

 وال تكوَن كمن حيرُث يف البحر، 
 فإن كثريًا من األعمالِّ ال جتُد هلا صدى؛  

 ألهنا مل ُتدرس،  
 مل تنفْذ حبكمة. أو 
 

 اي بن،  •
 ال تضي ِّْع وقتَك مع اجملادلِّ العنيد،

 الذي خياصُمَك يف كل ِّ شيء، ولو كان حق ا، 
 وال يعرتُف بدليٍل مهما كان صحيًحا، 

 وال حبجٍَّة ظاهرٍة ولو كانت قويَّة، 
 فأمثاُل هؤالءِّ يكر ِّهونَك يف احلياة، 

 ويفتتون الكبد،  
 نتيجة! وال تصُل معهم إىل 

 
×××     ×××     ××× 

 
 اعلْم اي بن،   •

 أنَك إذا تعلمَت العلوَم الشرعيَة على مشايَخ منذ الصغر،  
 زامحَت هبا الكباَر الذين تعلموها يف الكرب،  
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 وإنه لتفوهُتم مسائُل سهلٌة تُتَلقَّى شفاًها من مشايخِّ العلم، 
 قد ال جيدوهنا يف الكتبِّ بسهولة،  

 وفاهتم،  وقد جيهلوهنا حىت 
 ويستحيون أن يسألوا عنها؛ لكربهم وتقدمهم يف العلم! 

 
 اعلْم اي بن،  •

 أن األسلوَب اجلذاَب حيبُب إليَك العلم، 
 وكذلك الكتاُب اجلميُل واملدهش، 

 وأوضُح من هذا وأشدُّ أثرًا املعلُم املاهُر واملدرُب احلاذق، 
 املتفنُن يف الكالمِّ واحلركات، واألمثلةِّ والتطبيقات.

 
 اي بن،  •

 ال تقْل فاتن العلم، 
 وليتن جلسُت إىل علماء، وطالعُت يف الليايل،

َرُه هللا لك،   فإن أمامَك عمرًا إذا قدَّ
 صلى هللا عليه وسلَم على كِّرب،وقد تعلََّم صحابُة رسولِّ هللا 

 فاحضرِّ الدروس، واقرأ، واسأل،
 حىت تعَلَم عقيدتَك جيًدا،

 ولتعرَف حقوقَك وواجباتَِّك على األقل . 
 

×××     ×××     ××× 
 

 اي بن،   •
 اقرأ حىت تعَي وتفهم،  

 واقرأ حىت ال جَتهَل وال خُتدع،  
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 واقرأ حىت تنهَض وَتقَوى،  
 فإن من مل يقرأ مل يعرف،  

 إال أن يكوَن مستمًعا جيًدا،  
 مرتدًدا على علماَء وحكماء.

 
 اعلْم اي بن،   •

 أن الكتاَب على الرغمِّ من قيمتهِّ العلمية،  
 فإنه ال يغنيَك عن مقاعدِّ الدراسة،  

 وعن جمالسِّ الرجال، 
 وشيوخِّ العلم،  

 ك نصيٌب من كل ِّ ذلك، فاحرْص على أن يكوَن ل
 ولو بنسبٍة ما. 

 
 اعلْم اي بن، •

 أن الكتاَب ليس كفياًل أبن يوصلَك إىل ما ترضاُه من علٍم وثقافٍة وذكاء،
 إمنا هو ختطيُطَك ومهَّتك،

 وفهُمَك ووعيك،
 وانتقاؤَك واختيارك،
 وصربَُك واستمرارك.

 وال بدَّ من لقاءِّ شيوخِّ العلمِّ واالستفادةِّ منهم،
 فعندهم ما ليس يف الكتب،

 والتواصُل الشخصيُّ يقرُن ابلرتبيةِّ أيًضا..
 

 اي بن،  •
 إذا كنَت مالزًما للكتابِّ فال بدَّ لَك من اصطحابِّ القلم، 
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 فإنه يعرُض لَك خاطر،  
 أو جواُب مسألة،

 أو تقييُد فائدة، 
 أو تذكرٌي أبمٍر ما، 

 فتدو ِّنه، أو تشرُي إليه، 
 من ذاكرتك،وإذا مل تفعْل فقد يطرُي 

 النشغالَِّك أبموٍر أخرى،
 وقد فاتتنا أفكاٌر ثريَّة، وخواطُر مجيلة،  

 نتيجَة هذا أو غريه. 
 

 اعلْم اي بن، •
 أن بقاءَك يف مكتبتَِّك ساعاٍت طويلًة منكب ا على القراءةِّ والبحثِّ والدرسِّ واحلفظِّ والكتابة، 

 دليٌل على تعلقَِّك ابلعلم، 
 أسرارهِّ والتقاطِّ فوائده،وجد َِّك يف معرفةِّ 

 ولو بقيَت على مثابرتَِّك هذه لبلغَت شأاًن مرضي ا إبذنِّ هللا. 
 

 اي بنت 
 

 اعلمي اي بنيت،  •
 أنكِّ إذا جتنبتِّ اجلداَل والعناد، 

 فسَتطردين عنكِّ الكثرَي من املشكالتِّ الزوجيةِّ والعائليةِّ عامة. 
 واعلمي أن اهلدوَء والسكوَن كثريًا ما يكوُن هو الدواء.

 
 اي بنيت،   •

 إذا مللتِّ من تربيةِّ األوالدِّ وقررتِّ اعتزاَل هذه الوظيفة،  
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 فتصوري لو قرَر زوُجكِّ أيًضا ترَك عملهِّ وجلَس يف البيت،  
  األوالدِّ واألسرة؟ ماذا يكوُن مصريُ 

 فال بدَّ من العمل،  
 وال بدَّ مواصلته. 

 
 اي ابن أخي 

 
 اي ابن أخي،  •

 ال تقْل كما يقوُل اجلهالء: 
 فالٌن ابُن عامٍل وال يصلي فأان مثلُه ال أصلي! 

 فكأنَك تقول:
 فالٌن ابُن غنٍ  ال يعمل، فأان مثلُه ال أعمل! 

 فكيف تعيُش من دونِّ عمل؟ 
 نتيجُة من ال يصلي يف اآلخرة؟وما 

 
 اعلْم اي ابَن أخي، •

 أن سوَء اخلُلقِّ يبغ ُِّضَك إىل الناس،
 وجيعُلَك كاملسلولِّ الذي يبتعُد عنه كلُّ سليم،

 يتَّقونَك لئال تصيَبهم كلماُتَك القاسية،
 أو نظراُتَك الغاضبة،

 أو تصرفاُتَك املتهورة.
 

 اي ابن أخي،   •
 أراَك تثبُت عند الفرح،  

 وتكاُد أن تقَع على قفاَك من الضحك،  
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 وال تدَُع مكانَك إال جلوٍع أو نوم.  
  ،  فإذا كان جدٌّ أو حاجٌة انزويَت وسكت 

 أو حزٌن جزعَت ومل تثبت.  
 ليس هذا من أخالقِّ الرجال. 

 
 اي ابن أخي،  •

 كْن خادًما لوالديك، ما داما عندك،
 وال تتكرْب عليهما،  

 وال تتأفْف من طلباهتما، وال تتضجْر من أان هتما، 
 وإذا كاان بعيدين عنك، فاسأْل عنهما، 

 وأمدَّمها ِبا حيتاجان إليه حىت يكوان يف كفايٍة وعافية. 
 وحتبَّْب إليهما ليدعوا لك، 

 فإن دعاءمها ألوالدمها ِبكاٍن عند هللا. 
 

 اي ابَن أخي،   •
 ابْل والدَك بوجهَِّك الغضوب، إذا غضبَت فال تق

 فإنه لن يعجَبَك إذا نظرَت يف املرآةِّ وأنت صاحُب هذا الوجه، 
 فكيف يعجبُه هو؟  

 وحاول أن تكوَن مؤانًسا له،  
 بشوًشا يف وجهه،  

 أو عاداي  على األقل .
 

 اعلْم اي ابَن أخي، •
 أن كثرَة املزاحِّ جيعُلَك )مسخرة( بني أصدقائك،

 فيعتربونَك مهر ًِّجا،
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 ويلصقون بَك مضحكاٍت وسخرايٍت وأالعيَب وسفاهات،
 فأقلَّ املزاَح ما استطعت،

 وإذا مزحَت فليكْن صدقًا.
 

 اي ابن أخي،  •
 إايَك والكذب،

 فإنه انقالٌب على صائبِّ القول، 
 وتشويٌه لناصعِّ احلقيقة،

 وتضليٌل للناس، وتعكرٌي للصفاءِّ الذي بينهم، 
 ل،وتفضيٌل للباط

 وتسويٌغ لنهٍج مظلم، وتكريٌس له. 
 

 اي ابَن أخي،  •
 ال ترتْك وراءَك رائحًة كريهًة إذا غادرَت جملًسا، 

 حىت يذكرَك أهلُه ِبحبٍة وإعجاب، 
 وحىت ال تُعرَف ِبفسدٍة أو سوءِّ ُخلق، 

 ولئال  يقال: 
 هو الذي قاَل كذا وكذا يوَم كذا. 

 
 اي ابن أخي،  •

 أضررَت جبسمِّك، ومالِّك، إذا شربَت الدخاَن فقد 
 وآذيَت َمن حولَك برائحتهِّ الكريهة، 

 وهو من العاداتِّ السيئةِّ اليت ال تليُق ابملسلم،
 فال نفَع فيه، وال فائدَة تُرجَتى من ورائه، 

 وإذا أقلعَت عنه فإنه أقلُّ ما يطلبُه منه ديُنك،
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 فال ينزُل حكمُه عن الكراهةِّ عموًما، 
 من الصوابِّ أكثر. ومن قاَل حبرمتهِّ اقرتَب  

 
 اي ابن أخي،  •

 ليكْن حبَُّك للعلمِّ خالًصا،
 وال تربْط به عاداٍت وسلوكياٍت ال تُقبُِّل عليه بدوهنا، 

 كالشاي والقهوةِّ والدخان، 
 فإذا فُقدْت فقدَت معها الرغبَة يف املطالعة، 

 ونفرَت بدوهنا من الكتابة، 
 ومل تستجمْع أفكارَك بدونِّ حضورها،

 يدلُّ على أن حبَك للعلمِّ ليس خالًصا، وإن هذا 
 وارتباَطَك به مشوٌب أبموٍر أخرى.

 
 اي ابن أخي،   •

 نصحُتَك فلم تنتصح، 
 وصرَّفُت لَك يف النصحِّ ونوَّعُت، 

 لعلُه يقُع منك موقًعا وأنت يف زمٍن أو موقٍف خمتلف،
 فإن كنَت أهاًل لإلميانِّ واإلحسانِّ أنـَْبَت والتزمت، 

 أهاًل لرمحةِّ هللا بقيَت على حالك،وإن مل تكْن 
 أو ازددَت سوًءا. 
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 فهرس املوضوعات 

 
 رقم الصفحة       املوضوع 

 3       املقدمة
 4       احلق  هللا 

 5     االبتالء واالمتحان
 8       اإلبداع

 8      األخطاء
 9     األخالق واآلداب 
 15     األخوَّة والصداقة

 16      والقيادةاإلدارة 
 18       األدب

 19      إرشاد وتذكري 
 23     االستغفار والتوبة 

  24       األسرة
 27       اإلسالم

 28      اإلصالح 
 29      األطفال 

 29       اعتناق اإلسالم
 30       اإلعالم 
 31       االلتزام 

 32        لواناأل
 32       عة األم
 33        من األ
 34        اننية األ
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 34    نبياء عليهم الصالة والسالماأل
 35      االحنراف 
  36       اإلنسان

 37        ولياءاأل
 37      اإلميان والكفر

 40        البخالء
 40       البكاء
 41        التأثري

 41      التاريخ واحلضارة 
 43      التبعية واملواالة 

 43      التجارب والعرب 
 44     التحريف والتزوير 
 44     التخطيط والتدبري

 47      التدبر والتأمل
 53        التدخني

 54      الرتاث واملعاصرة
 54       الرتبية 

 56     الرتغيب والرتهيب 
 56        الرتفيه
 56        التزكية 

 58       التصوف
 58     التعاون على الرب

 60       التفكري 
 61      بعيةالتقليد والت

 62        التوازن
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 62       الثبات 
 63      الثقافة واملعرفة

 64      الثواب والعقاب
 66      اجلدال واحلوار 

 67      اجلرمية واجملرمون
 68     اجلماعات اإلسالمية

 69       اجلمال
  70       اجلهاد

 72      احلب والكره
 72       احلذر

 74      احلركة والسكون
 75     احلسنات والسيئات

 76      احلق والباطل
 79      احلالل واحلرام 
 80      احلياة واملوت 

 85       احليوان
 86        اخلربة والتمرس 

 87       اخلالف
 87      اخلري والشر 

 88      الدعاء والذكر
 93      الدعوة والدعاة
 95      الدنيا واآلخرة 

 96     الرحالت واألسفار
 97      السرعة والتأين 

 97       السعادة 
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 98       السياسة
 100       الشباب
 100       الشتاء

 101      الشخصية 
 102      الصحة واملرض

 103       الصلح 
 104       الطاعة
 104       الطبائع

 105      الطعام والشراب
 105      الظاهر والباطن
 106      الظلم والظاملون 

 107       العادات
 107      العاطفة واملزاج  

 108       ةالعباد
 111       العبودية

 112       و  العد
 113      العزلة واملخالطة

 115      والكرامة  العزة
 116      العقل واهلوى
 117      العلم والعلماء

 121      العلمانية
 122      العمل والوظيفة

 123       الغربة
 124      الغزو الفكري 

 125      الفنت واحلروب
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 125       الفروق
 129      قه يف الدين الف

 130       القدر
 130       القراءة

 131      القرآن الكرمي
 133      القلب واللسان

 133     القلق واالطمئنان
 135       القومية

 135      القوة والضعف
 136      الكتاب واملكتبة 

 139     الكتابة والتأليف  
 140     ب واملعيشة الكس 

 141     الكالم والسكوت
 141       اللغة 

 142       درة ابامل
 142     اجملتمع اإلسالمي 

 144       احملاسبة 
 144      املرأة والرجل

 145      املساجد
 146      املسؤولية

 146     املعاصي والذنوب  
 147      املعروف واملنكر 

 148     املواهب واهلواايت 
 148      النجاح والفشل 

 149       النصائح
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 151       النعم 
 151      النفس وأمراضها
 153      اهلداية والضالل

 155      واإلرادة  اهلمة
 155       الوالدان

 157      الوصااي واحلكم 
 157             وصااي يف أعداد 

 158      الوعد والعهد
 159       الوعي 

 160      الوقت والعمر 
 161      اليأس والقنوط

 161       اي بن 
 170       اي بنيت 

 171      اي ابن أخي 
 175       الفهرس

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


