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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

  على نبيه وآله وأصحابه من األنصار واملهاجرة الصالة والسالم نعمه السابغة، و  علىاحلمد هلل 
 د: وعلى من تبعه من أمته اجملاهدة، وبع

انفعة يف  فهذه كلمات  متنوعة  جامعةسابغة،  موضوعاهتا  ،  إسالمية  علم وصبغتها  فيها   ،
و وتربية  وأدب وبالغة،   وأخالق،  أو إرشاد ونصح،  ،  وتنبيه وحتذير،  دب  وفكر،    ة وعب وتدبر 

 وإعالم وثقافة... ، ودعاء ودعوة، ودرس
 ( فقرة.500، وبلغت )مرتبة على حروف اهلجاء حتت عناوين خمتارة بعنايةوجاءت فقراهتا 

،  ،  هبا ضاًّل ي   هدأن ي  أدعو هللا   ، ويؤنس   يا نفع  هبا مهتد، وي  ظ  هبا غافالا ويوقِّ ويعل ِّم  هبا جاهالا
 . اهبا مطالعا 

 .وله الشكُر سبحانه على ما هد ى ويسَّر
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ 1444مجادى األوىل  23
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 العزيز هللا 
 العزَُّة هلل، •

 والكبيُء له وحد ه، 
ون،   مهما تكبَّ  املتكب ِّ

 وأحلد  امللحدون،
 وجادل  اجملادِّلون، 

 فهو الغينُّ عن العال مني،
 وهو القويُّ اجلب اُر الذي يُهلُِّك من أراد،

 من األفرادِّ واجلماعاتِّ واألمم،
 وميوُت هؤّلءِّ مجيعاا،

، الباقي، الوارث.  ويبق ى هو احليَّ
 

 ، فأنت العظيُم اجلليلاللهم آمنُت بعظمتِّك   •
 وآمنُت بنورِّك  الذي أضاء  السماواتِّ واألرض، 
 وأبلوهيتِّك  اليت تنزَّهْت عن كل ِّ شرٍك ونقص، 

 وبرمحتِّك  اليت وسعْت كلَّ شيء،  
 وبعزَّتِّك  اليت قهرْت كلَّ شيء،  

 وبعلمِّك  الذي أحاط  بكل ِّ شيء. 
 

 سبحانك  ريب ما أعظمك، فأنت القويُّ القادر،   •
ُم الغيوب،  ُ الغيبِّ والشهادة، وعال   سبحانك  وما أعلمك، فأنت عاِلِّ

 سبحانك  وما أرمحك، فأنت العفوُّ اللطيُف اجلواُد الكرمي،  
 الذي ّل تنقطُع نعمُه عن عباده، 

 ربَّنا فارمحنا، واعُف عنا،  
 وزدان إمياانا وصالحاا. 
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   ربُّنا وربُّكُم هللا، •

 يدب ُِّر أمر  اخلالئقِّ وي قضي فيهم وحد ه،  
 ويقد ُِّر ما يشاء،  

 ّل ي غُفُل عن شيء، 
 وّل ي شغ ُلُه شأٌن عن شأن،  

 جلَّْت قدرتُه،  
 وع ُظم ْت حكمُته،  
واه،    ّل ربَّ لكم سِّ

دوُه وّل تشرِّكوا به شيئاا   .فوح ِّ
 

 العجائُب ّل تنقضي، •
 وأعجبها وأنكرها جحوُد هللا تعاىل، 

 بينما دّلئُل وجودهِّ سبحانُه كثريٌة ّل تنحصر! 
 ومن أمسائهِّ تعاىل )الظاهر(،

 لوجودهِّ الواضحِّ الظاهرِّ لكل ِّ ذي عقٍل وفطرٍة سليمة، 
 ولذلك ي عجُب املؤمُن من الدهري ِّ كيف يلحُد ويكفر،

  أظهر  ما يف الكونِّ وأبين ه! وهو يرى دّلئل  وجودهِّ سبحانهُ 
 

 األخالق اآلداب و 
 

 التحلي ابألخالقِّ الكرميةِّ واآلدابِّ اإلسالمية،  •
 يكوُن عملًيا أكثر  مما هو نظرًي،  

 فتدريُسها معلوماٌت تُلقى، 
 قد تقُف يف األذن، وقد تتجاوُز إىل القلب، 
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 أما الرتبيُة العمليُة عليها فإهنا سلوٌك وممارسٌة ومشاهدٌة حس ية،  
 ي نشأُ عليها الصغاُر عندما يروهنا متمثلةا يف سلوكِّ أساتذهتم وشيوخهم،  

 ومعاشرةِّ آابئهم وأمهاهتم.  
 

 السماحُة والكرُم ُخلقانِّ مجيالن،  •
 يتحلَّى هبما املرُء يف حياتهِّ العملية،  

 ويُثَن  هبا عليه يف عالقاتهِّ اّلجتماعية، 
 فالناُس حتبُّ صاحب  الوجهِّ السمح، 

 املقبلِّ على الناسِّ بنفٍس طيبة، 
 تسامُح وّل تعاند، 
 وتعفو وّل حتقد، 

 وحيبون الكرمي  املعطاء،
 ويبغضون البخيل  الشحيح،

 . الذي ّل يؤم ُل منه نفٌع حاضر
 

 ّل يتصوَُّر أن يقد ِّم  أحُدهم خدمةا آلخر  وهو نفسُه حباجٍة إليها،  •
 كمن يتصدَُّق مباٍل على حمتاٍج وهو نفسُه حباجٍة إليه. 

 وهذا صنٌف من البشرِّ قليٌل وجوده، 
 وهذا اخلُلُق عال، ّل يتصُف به إّل احملسنون املؤثِّرون على أنفسهم، 

 درجاٍت يف نفاستِّها. أخالٌق نفيسة، كمعادن، على 
 

×××     ×××     ××× 
 

 الغضب، والظنُّ ابإلمث، والغيبة، آفاٌت سيئة، وصفاٌت ذميمة.  •
 فلن تكون  سويَّ العقلِّ إذا كنت  غاضباا، 
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ا عن الدليل،  ولن يكون  ظنُّك  صائباا إذا كان بعيدا
 وتقد ُِّم رسالةا سيئةا جملتمعِّك  عندما تغتاُب أفراده.  

 
 املبتل ى بداءِّ احلسدِّ يكوُن يف قلٍق دائم،  •

 فكلما رأى ذا نعمٍة حسده.  
 إنه مرٌض نفسيٌّ متعِّب، 
 يؤذي صاحب ُه وّل ينفعه،  

 وّل ُيشف ى منه إّل ابلذكرِّ والدعاء،  
 والرضا مبا قسم  هللا. 

 
 عن احلق،  من أسبابِّ الضالل، والبعدِّ الكذُب  •

 . عليك سواٌء أكان منك  أم 
 وهو يعين اّلنقالب  على الفطرة، 

 ،  قومي واّلحنراف  عن النهجِّ ال
 فاستقْم كما أُمرت، 

 ر. حىت ّل ت طيح  أو ُتكس  
 

 الكِّْبُ مرٌض نفسي ،  •
 إذا طال  مع صاحبهِّ فإنه يف مأساة،  

 وإذا بلغ  معه حىت املوتِّ فإنه ُُيش ى على خامتته.  
، وّل حيقُّ لإلنس   انِّ أن يتكب ِّ

 فإن الكبيء  رداءُ هللا سبحانه،  
   ومن انزع ُه العظمة  ق صمه.

 املخلوقِّ التواضُع والتذلُّل،   صفةِّ ومن 
   ،وهللا متكب ٌِّ وُمتعاٍل على خلقهِّ بصفاتهِّ العظيمة
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 .اليت ّل يشاركُه فيها اخل لق
 ، ْ وما طغى فرعوُن وجتبَّ  ، إّل لكِّْبه. ر بُُّكُم األْعل ى{}فـ ق ال  أ ان 

 فيُنص ُح املتكُب ويوع ُظ لعلُه يتوب، قبل أن ي هلك.
 

 عرفتُه من جملٍس جلسُت فيه،  •
ْع يل،  فلم يوس ِّ

 وأبقى كتف ُه مالصقاا لكتفي، ومضي ِّقاا علي ..
 فهو خبيل، ضي ُِّق العط ن، عنيد، حقود.. 

 اإلسالم،والتوسُع يف اجملالسِّ من أدبِّ 
 يقوُل ربُّنا سبحانُه وتعاىل: 

ُ ل ُكْم{   }ي  أ يُـّه ا الَّذِّين  آم ُنوا إِّذ ا قِّيل  ل ُكْم تـ ف سَُّحوا يفِّ اْلم ج الِّسِّ ف اْفس ُحوا يـ ْفس حِّ اَّللَّ
 [ 11اجملادلة: ]سورة 
 فلي فسْح بعُضكم لبعٍض فيها،   إذا قال  لكم قائل: توسَّعوا يف اجملالسِّ  أي:
ُع لكم يف رمحتهِّ بكم، أو يف منازلِّكم ابجلنة.فإن   هللا  يوس ِّ

 
 إذا أرسل  أحد هم حلاجٍة عارضة،   من مساوئ اجمللسِّ أن صاحب هُ  •

 انداه كلٌّ من جانبهِّ أن يفعل  كذا، ويقول  كذا، وّل يلتفت  إىل كذا! 
 فتتعاىل  األصوات، 

 ويصبُح املرس ُل يف حريٍة من أمره، 
 ، وكيف يتصرَّف،  ّل يدري ماذا يفعل

 وصاحُب اجمللسِّ يف ذهول!
 

 واالمتحان   االبتالء
 اعلْم أيها املسلم،  •

 أن أتخري  قضاءِّ حاجٍة لك  قد يكوُن امتحاانا أو عقوبة،
 أما اّلمتحاُن فلِّينظر  هللا ما تفعل، 
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 فهل تضجُر وتتصرُف خطأ أم تصُب وتفو ِّض؟
 والعقوبة، كأْن يكون  هللا قض ى لك  حاجةا من قبُل وِل تشكره،  

 أو قلت  إن قضاء ُه كان بسببِّ تدخلِّ فالٍن أو بذلِّ مال، 
 وِل تقْل إن هللا سخرمها لك، فكان األمُر قدراا مقدوراا. 

.. شاكراا.   فكْن مؤمناا حًقا، صابراا.. متوكالا
 ه. ولتعلْم أن حاجةا ما ّل تُقض ى إّل أبمر 

 وإذا نظرت  يف أمرِّك  علمت  أن حاجاٍت كثريةا قضاها هللا لك.. 
 وبعُضها ُقضيْت يف غريِّ الوقتِّ الذي تريد.. 

 ولكنَّ اإلنسان  يستعجل، 
 ويريُد قضاء  أمورهِّ يف الوقتِّ الذي يريد! 

 
 أحوال املسلمني

 من ِل يبالِّ أبمرِّ املسلمني، وِل يهتمَّ بشأهنم، فكيف يكوُن منهم؟   •
 {،  إَِّّنَّ ا اْلُمْؤمُِّنون  إِّْخو ةٌ هللا تعاىل: }وقال 

 فمن ِل يهتمَّ أبخوَّةِّ املسلمني، 
 وِل يشعْر آباثرِّ هذه اخلصلةِّ العظيمة،  

 كيف يكوُن أخاا هلم؟
 

 تعرُُّض املسلمني للظلمِّ من قبلِّ كافرين وإهانُتهم وإذّلهُلم مؤِلٌ جًدا للمسلم،  •
 ودوٍل أوروبيٍة وعربية، كما حيدُث يف اهلندِّ والصنيِّ 

 والظاملون بني علمان ٍ وملحٍد وعابدِّ صنٍم أو بقر، 
 فيعتدون على النساءِّ والفتياتِّ املسلماتِّ احملجباتِّ الطاهرات، 

 وهو أكثُر ما يؤِل، 
 فيضربوهننَّ على وجوههنَّ وأجسادهن ...

 أين تكمُن عزُة املسلمِّ هنا إْن ِل تكْن يف جهادهِّ وإنكاره، 
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 ارِّ هلنَّ مبا يقدُر عليه؟! واّلنتص
 

 األخطاء
 من كثرْت أخطاؤُه فلرياجْع نفسه،  •

 فإن تتابُع  األخطاءِّ يدلُّ على الالمباّلة وعدمِّ اّللتزام، 
 ورمبا على مرٍض نفسيٍ  أو عصيب .  

 والعاقُل يعاجلُ نفس ُه ابلتفكرِّ واليقظة،  
 وابلرجوعِّ إىل احلق،  

 ومفارقةِّ السفهاء، 
 هللا،  والتوبةِّ إىل 

 والعزميةِّ على عدمِّ العودةِّ إىل تلك األخطاء.
 

 اإلخالص
 إذا أحسنت  وقلت:  الن تكون  أاننيًا ونفعيً  •

نُكْم ج ز اء و ّل  ُشُكوراا{  ، }ّل  نُرِّيُد مِّ
ا حنُ أي  طلباا لرضا هللاِّ ورجاء  ثوابِّه،   سُن إليكم: إَّنَّ

 وان به،  ئّل نريُد منكم أن تكافِّ 
 تُثُنوا علينا جزاءا عليه.وّل أن 

 
 األخوَّة والصداقة

ُه اإلسالم، •  ِل ت لدُه أمُّك، ولكْن ولد 
 فهو أخوك  يف العقيدة، ويف الفداء،

 حتبه، وتثُق به، وتراتُح إليه، وتدافُع عنه حبق ، 
 ويكوُن أحبَّ إليك  من أخيك  الذي من أبيك،

 إذا كان مطيعاا لرب ِّه، وأخوك  عاصياا. 
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ك  لظلٍم أصابه، قمُة  •  األخوَّةِّ اإلسالميةِّ تبدو عندما تفدي أخاك  املسلم  بروحِّ

 وأنت ّل تعرفه،
 ودفاُعك  عنه ّل لشيٍء سوى ألنه أٌخ لك  يف اإلسالم،

 ّل تريُد من ورائهِّ كلمة  شكر،
 وّل عوضاا من مال.

 
 إذا أحببت  شخصاا صار  كالمُه عندك  حمبوابا ولو ِل يكْن ذا قيمة!  •
 أثقل  يف الكالمِّ أو جرح  شعورك  أوَّلت ُه على خرٍي وِل تعدَُّه شيئاا، وإذا 

 ولو عمَّ مثُل هذا بني املسلمني ابعتبارهم إخوة،  
 حلصل  خرٌي وفري، وأُطفئ  شرٌّ كثري.

 
 من فوائدِّ الصحبةِّ الطيبةِّ التفاؤل! •

 فإنك ستنسى كثرياا من مهومِّك  مع أصحابِّك  الطيبني،
 حاجٍة وعو ز، ولو كنت  يف 

 ستندمُج معهم،
 وتثُق هبم، 

 وتطمئنُّ إليهم، 
 وتبتهُج مبجالستهم،

 وتقتنُع أن هناك طيبني خملصني يف احلياةِّ ميكُن أن تتعايش  معهم وحتبَّهم،
 وأن احلياة  ليسْت كد راا ونغ صاا كلُّها.

 
 الصداقُة قدميٌة يف التاريخ،   •

 وّل غَن للناسِّ عنها،  
 وهم بني شاٍك ومتذمٍر من أصدقائهم،  
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 وانشراٍح وانسجاٍم معهم.  
 واحلكماُء ينصحون ابّلنتقاء،  

 وعدمِّ اإلكثارِّ منهم. 
 وهذا على املستوى الفردي.

 
 إذا كان ّل بدَّ من الصداقةِّ فبعد جتربٍة واختبار،  •

 األساسية، وّل أيخذنَّ هذا من انشغالِّك  أبعمالِّك  املهمةِّ و 
 وليكنِّ اللقاُء انفعاا، ّل مكرراا وكالماا حشواا غري  انفع، 

 وّل لغواا، فيه فجوٌر وابطل. 
 

 اإلدارة والقيادة 
 ّل تتكلَّْف قيادةا لست  أهالا هلا،   •

 فإنك  ستهدُم أكثر  مما تبين.  
 يكفيك  أحياانا أن تقود  نفسك، 

 وأسرتك  الصغرية، 
 وتتشاور  فيما صعب  عليك  منها،  

 واعلْم أن هناك من ّل يقدُر على هذا أيضاا؛ 
 ولذلك يقال: إنه ليس انجحاا يف حياتهِّ األسرية! 

 
 ك،إذا ِل تكْن أهالا للقيادةِّ فأعطِّها غري   •

 وّل تكْن متشبثاا مبنصٍب ّل تستحقه،
 فإن عواقب ُه السيئة  تعوُد عليك، كما تعوُد على غريك.

 فعلت  هذا، فإنك ذا نفٍس طيبة، وعقٍل راشد،  وإذا
 حتبُّ اخلري  لآلخرين، 

 وتتمَنَّ هلم حياةا أفضل.



13 
 

 
والفروعِّ  • األقسامِّ  مديري  وقدراتِّ  مهامَّ  تعرْف  ِل  ما  املؤسسةِّ  إدارةِّ  يف  تنجح   لن 

 ،وكفاءاهتم
 ومدى جناحهم وإنتاجِّ إداراهتم وجودهتا، 

 النشيطني والناجحني يف وظائفهم،إضافةا إىل معرفةِّ املوظفني 
 حىت جتعل  كلَّ شخٍص يف موقعهِّ الذي يستحقه.

 
 إذا كانت كثرُة العيالِّ تفر ُِّق العقل، وُتكثُر اهلم ،   •

 فإن كثرة  األعمالِّ تفعُل ذلك أيضاا، 
 وحيدُث هذا عندما يهتمُّ املديُر ابلصغريةِّ والكبريةِّ يف مؤسسته،  

 يُة إىل آخرين.وإَّنا توك ُل األموُر الفرع
 

 األدب
 األدُب من العلومِّ املكم ِّلة، اجملم ِّلة،   •
 كاملواحلِّ والبهاراتِّ للعلوم، وإذا خالط ها قزَّحها! وهو  
 من مصادرِّ الثقافة، الرتاثيةِّ واملعاصرة،  وهو 

 وهو تسليٌة وممارسٌة للهوايةِّ عند البعض، 
 .  واملسامرات وينفُع للمطالعةِّ واجملالسِّ 
 وإذا كان صافياا، هادفاا،  

 نفع  للدعوة، والرتبية، وهتذيبِّ النفس. 
 

 األدُب اإلسالميُّ مجيل،  •
 فهو حمف ٌِّز للمواهب، 

بية،    وخُمرٌِّج للمكنوانتِّ العلمية، واّلهتمامات الطال 
 ويربُط األديب  برتاثهِّ اإلسالمي ِّ اجلليل، وحضارتهِّ العظيمة،  
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 والعظماء،  ويتتبَُّع به أخبار  العلماءِّ 
 وُُيرُج منها ما لذَّ وطاب  من الفوائدِّ واآلدابِّ النافعة،

 ويؤنُس هبا نفسه، 
 وحيل ِّي هبا اجملالس،

 وينشُر منها اللطائف.. 
 

 ريفاا،  ظماذا بعد أن تكون  أديباا   •
 جامعاا لألخبار، سامراا يف اجملالس، حمبوابا بني األصدقاء؟ 

 هل لك هدٌف تربويٌّ أو خطٌة لنشرِّ املعرفةِّ اهلادفةِّ والثقافةِّ الطيبة،  
 أم أهنا جمرُد خواطر  لديك، ومتعٍة وأُنس؟ 
 ينبغي أن تكون  ذا هدٍف أيها األديب،  

   وّل تنس  أنك  صاحُب رسالٍة تبل ِّغها، وديٍن تتبعه. 
 

 "األدُب وسيلٌة لكل ِّ فضيلة"،   •
 عبارٌة تقال، وتعدَُّل هكذا: 

 األدُب اإلسالميُّ وسيلٌة للفضيلة،
 أما الفضائُل كلُّها فال يوص ُل إليها إّل ابإلسالم، 

 وّل ي تحلَّى هبا كاملةا إّل الُكمَُّل من البشر، 
 وأكمُلهم األنبياُء عليهم الصالُة والسالم.

 
 أن يكتب  قصةا طويلة، يطيُل فيها نف س ُه كما يشاء، يستطيُع الروائيُّ  •

 ولكنَّ كتابةا تالمُس الواقع  يف قالٍب قصصي جذَّاٍب ومؤث ِّر،
 ولو كانت أقصوصة، أو قصةا قصرية،

 تعطي الفائدة  املرجوة، 
 مع احتفاظِّ القارئ بوقته، 
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 الذي قد أيخُذ منه أيماا، 
 قرأها، وّل أمهية  هلا. وسوف ينسى كثرياا من التفصيالتِّ اليت 

 
•   ،  قد تكوُن اللغُة سليمة، واألسلوُب مجيالا

 كما يف روايٍت فاحشة، وقصٍص فاسدة،  
 فإهنا تؤث ِّر،  

 وصاحُب الدينِّ احلنيفِّ ّل يُقبُِّل عليها،  
 بل حيذ ُِّر منها الشباب  خاصة،  

دُم وّل تبين،    فإهنا هت 
 وتُفسُد وّل ُتصلح، 

 وميكُن تعويض ها أبدٍب إسالمي،  
 جيمُع بني املتعةِّ والفائدة. 

 
 اإلرادة  

 اإلرادُة القويُة انبعٌة من قوةِّ اإلميان،   •
 ومن ِل يكْن حمًبا لعقيدته، متشب ِّثاا هبا،  

 ِل يكْن مستعًدا للدفاعِّ عنها،  
 وّل اّلستشهادِّ يف سبيلها،  

 ّل عزميٍة قوية. ومن ِل يكْن كذلك ِل يكْن ذا إمياٍن قوي ، و 
 

 إرشاد وتذكري 
 اإلرشاُد والتناصُح بني املسلمني على التزامِّ الطريقِّ املستقيمِّ وظيفُة كل ِّ مسلٍم يف احلياة   •

 وهو ما وصف  هللا به كلَّ م ن آمن  وعمل  صاحلاا،  
لصَّْبِّ } حلْ قِّ  و تـ و اص ْوا ابِّ  {، و تـ و اص ْوا ابِّ

 خسران. وأنَّ م ن ِل يكْن كذلك كان يف 
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 إرشاُد الناسِّ وتوجيُههم ينبغي أن يكون  قائماا على العلمِّ والتثبت، وصحةِّ املعلومات، •

 فهذا ما ينم ِّي العقول  السليمة،  
ُر القلوب  ابإلميانِّ واحلكمة،    ويعم ِّ

 ويقو ُِّم السلوك،  
ُه إىل اّلستقامةِّ والرشاد،  ويوج ِّ

 وفهمِّ الدينِّ بشكٍل سليم. 
 

 من ذكَّرك  ابهلل فأنصْت إليه، •
ا خملصاا،   

ا
 وخاصةا إذا كان حمًبا مشفقاا، أو عامل

 فإنه حيبُّ لك  اخلري، يف دنياك  وآخرتك.  
 ّل جتادله، وّل ختاصمه،  

 وّل تقْل له: ملاذا أنت ّل تفعُل كذا، وملاذا فالٌن يفعُل كذا؟ 
هم بعضاا،   فإن املسلمني ملزمون ابلتناصحِّ بينهم، وبتذكريِّ بعضِّ

 {،  و ذ كِّ ْر ف إِّنَّ الذِّ ْكر ى تـ نـْف ُع اْلُمْؤمِّنِّني  قال  ربُّنا الكرمي: }
حلْ قِّ  وقال  يف صفةِّ املسلمني الفائزين: } لصَّْبِّ و تـ و اص ْوا ابِّ  {.  و تـ و اص ْوا ابِّ

 
 إذا كان الصغاُر يلعبون،   •

 فال يقلِّ الكبار: وحنن نلعب، 
 فإن وظيفت هم توجيُه الصغار،  

 وعدُم تركهم ألهوائهم وعقوهلم الصغرية.  
 ويف كل ِّ مكاٍن صغاُر قوم، 

 وسفهاُء جمتمع،  
 لو تُركوا ألنفسهم ألفسدوا ودمَّروا. 
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 الرتغيُب والرتهيُب أسلوٌب جيٌد يف الوعظِّ والدعوة،   •
 وْليأخذِّ الواعُظ أمثلت ُه من بيئةِّ احلاضرين،  

 وْليعرْف مستواهم الثقايف، 
 وّل يتشعَّْب يف أمثلته، 

 حىت ّل ميلُّوا، وّل ينسوا ما ألجلهِّ ُوعِّظوا.
 

 أنت ضيٌف يف هذه احلياة،  •
 وحياُتك  مؤقتة، 

 فال تكسْل عن أداءِّ واجبك، 
 وّل تسرْف فيما وهبك  هللا من نعم، واهتمَّ مبا يكفيك، 
ل، وّل تسو ِّْف ما هو مطلوٌب منك  يف وقته،   وّل تؤج ِّ

 فقد ّل تؤت ى فرصةا لتأديتهِّ مرةا أخرى. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 سكرُة احلياةِّ يف عشقِّها،   •
  الدنيا وشهواتِّ نفسه. وضعُف اإلنسانِّ يف استسالمهِّ مللذَّاتِّ 

 وصالحُه يف تزكيةِّ نفسه،  
 وغسلِّها من الذنوب،  

 وتربيتِّها على خشيةِّ هللا،  
 ويف التفكرِّ ابليومِّ اآلخر،  

 والوقوفِّ بني يدي هللا للحساب، 
 ومصريهِّ الذي يؤوُل إليه.   

 
 كلُّ الناسِّ متيقنون أهنم سيموتون،   •
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 وكثرٌي منهم يعلمون أهنم سيحاس بون،  
 كنَّ القليل  منهم يعملون مبا جيُب عليهم، ول

يهم من العذاب.   ومبا ينج ِّ
 وسببُه ضعُف اإلميان،  

 وغفلة، أو غفالٌت تعرتي القلوب،  
 وتسويٌف وّل مباّلٌة من آخرين، 

 وصحبٌة سيئة،  
 واستسالٌم للشهواتِّ واملغريت. 

 
 والتذكري،هناك من ّل يستيقُظ من سكرةِّ الغفلةِّ ابلدليلِّ  •

 إّل أن ُيصاب  يف جسمهِّ أو أهلهِّ أو ماله، 
 نسأُل هللا أّل  جيعل نا منهم،

 ونسألُه سبحانُه أن جيعلنا من عبادهِّ األو ابني،
 املتَّبعِّني للحق، 

 التائبني من الذنب،
 املعتبين مما يصيُب اآلخرين.

 
 والسماء األرض

 الشمُس والقمُر آيتان عظيمتان،   •
 ا يف الكتابِّ والسنةِّ ألهنما يـُر ين من قبلِّ البشر، وقد تردد  ذكُرمه

 وهلما أتثرٌي على حياهتم،  
 وعرف  البشُر أن هناك ما هو أعظُم منهما أبضعاٍف كثرية،  

 بعد رؤيةِّ بعضها وتقديرِّ حجمها،  
 بواسطةِّ املناظريِّ الفلكيةِّ واألقمارِّ الصناعية.  

 وكلها يف السماءِّ الدنيا،  
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 وِل يعرفِّ البشُر بعُد عن طريقِّ آّلهتم الدقيقةِّ مكوانتِّ السماواتِّ األخرى وأخبارها،  
 فسبحانك اللهم ما أعظمك، وما أجلَّ قدرتك.  

طِّالا ُسْبح ان ك  ف قِّن  } ا اب  ذ   {.ا ع ذ اب  النَّارِّ ر بَـّن ا م ا خ ل ْقت  ه َٰ
 

 االستغفار والتوبة 
 اّلستغفاُر يرقُق قلبك  ويبعُدك  من الوقوع  يف الذنوبِّ مراٍت أخرى،   •

 وتقر ُِّبك  من رب ِّك،   والتوبُة ختفُف من ذنوبِّك  أو متحو سيئاتِّك  
 فكْن مستغفراا، اتئباا، مقبالا على الطاعة، 

 فإهنا تضُع عنك  وزرك  أيضاا.  
 

 استغفرِّ هللا إذا أذنبت،   •
 فإنه أنفُع لك  ولدينك،  
 وّل تعْد إىل ما فعلت، 

 لتكون  صادقاا يف توبتك.  
 واعلْم أن الذنوب  تسو ُِّد القلوب، والتوبة  تبي ُِّضها،  

 وجزاُء ما مينُّ عليك  هللا ابلغفران، 
 هو التزاُم طاعته،  

 وشكرُه على فضله. 
 

 ك،  إذا كانت النظافُة هتمُّ  •
 فليس من النظافةِّ أن تزيل  األوساخ  الظاهرة  دون  اخلفيَّة،  

 ومثُلها الذنوُب اليت ّل تظهُر للناس،  
 ولكنها مستورٌة بينك  وبني رب ِّك،  

 فاستغفره، وتْب إليه،  
 لعلك  بذلك تغسُل قلبك  من الذنوبِّ الظاهرةِّ والباطنة،  
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 كما تغسُل ثوبك  وجسدك.
 

 التوبُة ختف ُِّف احلِّمل  عن القلب، كما ُُيفَُّف احلِّمُل الثقيُل عن الظهر.  •
 فإذا كثرتِّ الذنوُب اسودَّ القلُب وِل يعْد ينفع، 

 انكسرْت فقراتُه وِل تعْد تنفع.كما لو كثرتِّ األمحاُل على الظهرِّ 
 

 ّل تيأس،  •
 تْب إىل هللا من الفواحشِّ واملنكراتِّ اليت اقرتفتها،

 مهما شربت، وأفحشت، وفعلت  وفعلت،
 املهمُّ أن تتوب  إىل هللا، 

 وتُقلع  عن أفعالِّك  السيئة،
 وتعزم  على عدمِّ العودةِّ إليها، 
، غفور، رحيم.   وإن هللا عفو 

 
 احلزُن من نصيبِّ كل ِّ إنساٍن يف هذه احلياة،   •

 ولكنَّ للمؤمنِّ وقفةا هنا،  
 فإن جانباا من أحزانهِّ تكوُن على خطايه،  

 فيبقى خائفاا منها،  
 مستغفراا، ابكياا، راجياا عفو  هللا، وقبول  توبته.. 

 
 هناك من يتوقُع قرب  أجله، •

 من كالمِّ األطباءِّ له،  
 أو من نوعِّ مرضه، 

 ذلك ّل يوفَُّق إىل أداءِّ أعماٍل حسنٍة كما ينبغي، ومع 
 وبعُضهم ّل ينطُق ابحلسَن يف أواخرِّ أنفاسه، 



21 
 

 وهذا من تراكمِّ سيئاتهِّ اليت ِل يتْب منها، 
 وممن ِل يردَّ مظاِل  العبادِّ إليهم،

 وكان الغالُب عليه الغفلة  والالمباّلة. 
 

 االستقامة 
 اّلستقامُة يف العمل، والصدُق يف التعامل،  •

 كدرٍب مستٍو مفروٍش برمٍل انعم،  
 خاٍل من األشواكِّ واحلجارة،  

 ميشي فيه املرُء مطمئنَّ القلب، 
 غري  خائٍف على نفسهِّ وماله. 

 
 كيف تعرُف أنك حمبٌّ لالستقامةِّ وأهلِّ الصالح؟   •

ك  اندفاعاا إىل احلق،   إذا عرفت  من نفسِّ
 وحًبا لطاعةِّ هللا سبحانه،  

 واقتفاءا هبدي رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم،  
 ورغبةا يف صحبةِّ الصاحلني، 

 وفرحاا بلقاءِّ إخوٍة لك  يف هللا، 
 وإقباّلا على شأنك، 
 وحمبة  اخلريِّ لآلخرين. 

 
 عيني، واملتلونني، ذوي الوجهني،  التميُع شأُن الضعفاء، واملقلدين، والنف •

 واملنافقني، واملطبلني لكل ِّ انعق، 
 والتائهني، الالمبالني، الذين ّل يهمهم هذا أو ذاك، وكأنه ّل هدف  هلم.  

 فكْن على استقامة، ّل إمَّعة.  
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 األسرة
 عندما تتحلَّى األسرُة ابألخالقِّ الكرميةِّ واآلدابِّ الرفيعة،  •

 واهلدوء  واحلنان  والوفاء  واحملبة  تسوُد فيها،فإن اّلحرتام  
 ويشعُر فيها أفراُدها ابلسكنِّ وراحةِّ البال،

 وأمجُل أوقاهتم عندما يكتمُل عدُدهم، 
 وجيلُس بعُضهم إىل بعض. 

 
 إذا كانت األسرُة ركيزة  اجملتمع،   •

 فإن هذا يعين أهنا القاعدة، 
 وأن الصالح  أو الفساد  ينبعثان منها،  

 يكوُن الرتكيُز عليها أكثر،   ولذلك 
 وتوجيُه اآلابءِّ واألمهاتِّ واألوّلدِّ يكوُن أولوية،  

 ويف ختطيٍط وتوجيٍه سليٍم مكني.
 

×××     ×××     ××× 
 

 كم، حي( ملِّكاااألُب ليس ) •
 واألمُّ ليست )مملوكة( تسمُع وتنف ِّذ،  

 ولكْن بينهما تعاون، وتفاهم، وتكامٌل يف األداء،  
 ويكفي أن أحد مها ّل يستغين عن اآلخر، 

 فال يكوُن أحُدمها منفرداا برأي إّل أن يكون  ذلك يف صاحلِّ اآلخرِّ أيضاا. 
 

لَّ أحُدمها من النظرِّ إىل اآلخر، •  الزوجان إذا حتااب  ِل مي 
 وِل يشبْع أحُدمها من حديثِّ اآلخر،

 وأهنأُ أوقاهتما عندما جيلسان ويتحاداثن.. 
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  والسكينة، إهنا املودَّةُ 
 إنه الوفاُء واإلخالُص يف التعاونِّ على بناءِّ األسرة،  

 والرتبية، والصب، وحتملِّ املشاق ِّ معاا..  
 

×××     ×××     ××× 
 

 أيها األب،   •
 عل ِّْم أوّلدك  حبَّ احلق، وبغض  الباطل.  

 اضرْب هلم األمثال  على عملِّ اخلريِّ ومنفعتهِّ للناسِّ ومثرتهِّ وثوابه،  
 واسرْد عليهم مبا يناسبهم قصص  بعضِّ اجملرمني،  

 لي كرهوا اإلجرام  وأفعال  اجملرمني.  
 

 أيها األب،   •
 أوّلُدك  أمانٌة عندك، 

 وهم أول  ما ينظرون إىل أقوالِّك  وأفعالِّك  وعالقاتك،  
 فكْن ملتزماا أبحكامِّ دينِّك  قبل أن تنصح هم،  

 وكْن رفيقاا هبم؛  
 ليحبوك، ويُقبلوا على كالمِّك  بنفٍس طيبة،  

 وحازماا عند اللزوم، 
م أبمٍر فالتزْم مبا وعدت  ما استطعت.   وإذا وعدهت 

 
 أيها األب،   •

 ىل العقوقِّ حىت ّل أيمث،  ّل تُلجئ ولدك  إ
 فإذا علمت  أنه ّل يقوُم بعمٍل تطلبُه منه فال تقْل له ذلك،

 إّل أن يكون  تربية،  
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 وكما حتبُّ له السالمة  من املرضِّ والبالء،  
بَّ له السالمة  من الذنوبِّ واآلاثم،   أحِّ

 فإنه إذا عقَّك  أمث.
 

 أيها األب،   •
 إذا كان من بني أوّلدِّك  من هو مسكنٌي خامل، 

 فال تعن ِّفه، وّل تضربه،  
 فلعلك  تُرز ُق به، كما مُتتحن، 

 ولكْن كْن رفيقاا به، انصحاا له،  
 وارفْع من شأنهِّ حىت يرتقي ويعتدل.

 
 األمُّ أكثُر معرفةا بطبائعِّ أوّلدها من األب،  •

 أوقاهتم،فقد رافقتهم، ورعتهم يف معظم 
 وقالوا هلا آماهل م وأسرارهم، وما حيبون وما يكرهون، 

 فعرفت رغباتِّ كل ِّ واحٍد منهم،
 يف ملبسهم ومطعمهم وعاداهتم،

 ومع ذلك ّل بدَّ من تدخلِّ األبِّ يف جوانب  ختصُّ احلزم  والرجولة  والدين،
 حىت تكتمل  العمليُة الرتبويُة يف األسرة.

 
×××     ×××     ××× 

 
 محُة واحلناُن والشفقُة يف األسرةِّ ّل تعين إمهال  األوّلد،  الر  •

 والتساهل  مع جتاوزاهتم الدينيةِّ واألخالقية،  
 فإهنم إذا تُركوا هكذا احنرفوا،  

 واشتدَّ تقوميُهم وإصالُحهم على األبوين من بعد. 
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 ما دمت  راًب ألسرة،  •

 أفرادها يف كل ِّ مرة،فال بدَّ أن تفتح  صفحةا جديدةا مع كل ِّ 
 وّل متلَّ من هذا، 

 فليسوا غرابء  عنك حىت تقاطع هم إىل األبد،
ا عليهم وهم مهجُة قلبك،   أو حتمل  حقدا

 ولكنَّهم يُذكَّرون ليـ تَّعظوا وي عتبوا. 
 

 اإلسالم 
 اإلسالُم ديُنك،   •

 قويٌّ يف ذاته،  
 بعقيدتهِّ الصافية، ونظامهِّ العادل، وأخالقهِّ وآدابه.  

 وهو حمفوٌظ بكتابِّ هللا وسنةِّ رسوله.  
 وأنت إذا متسكت  به تقوَّيت، وارتفعت، وانتصرت، وُأجرت. 

 والتاريُخ شاهد. 
 

، وقوة.   •  اإلسالُم عز 
 فإنه حيثُّ على التمسكِّ ابحلق ، والدفاعِّ عنه حىت املوت. 

 وعدمِّ اإلفراطِّ يف أي ِّ شيٍء من الدين.   وحيثُّ على الثبات،
 كما حيثُّ على األخوَّة، والتعاونِّ على الب .  

 اإلسالُم جيمُع املسلمني على اإلميانِّ ابهلل وحده،  
 وعلى التمسكِّ بكتابِّ هللا تعاىل وسنةِّ رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم، 

 ومها أساُس العقيدة،  
 وأساُس اإلسالم،  

 وهلما يعيُش املسلم.
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 أ تبِّْع إميانك  ابلعملِّ أيها املسلم،  •

 فديُن اإلسالمِّ قوٌل وعمل، 
 وسلوٌك وعقيدة،
 ونظاٌم وتطبيق،

 وعلٌم وتربية،
 وسياسٌة وتدبري، 

 عوة، وجهاٌد ود
 وأمٌر ابخلرياتِّ وهنٌي عن املنكرات،

 وإذا ِل تتَّصْف بشيٍء من هذا فأين يكوُن إسالمك؟
 

 عاِل ُ اإلسالمِّ رحب،   •
 يس ُع املسلمني وغري  املسلمني، 

 فالكلُّ يعيُش يف أمنهِّ وعدله، 
 ولن يغيظ  هذا سوى أعداءِّ الدين،

 واملرتبصني به شرًا، 
 ومرض ى القلوب، 

 والشواذَّ من الناس،
 واجملادلني املخاصمني املعاندين املتكبين. 

 
 اإلسالُم له حكٌم يف كل ِّ شيء، •

 أصولُه موجودٌة يف الكتابِّ والسنَّة،  
 والعلماُء ي قيسون عليها ويفر ِّعون، 

 ومن قال  إنه ّل عالقة  له ابألدب، والتقنيةِّ احلديثة، واآلاثر، والكرة، وما إليها،  
 فإنه انقُص النظرِّ يذكَّر،  
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 أو جاهٌل ابلدين يُعلَّم،  
 أو مدٍَّع مشك ٌِّك دخيل، 

 يشبُه من قال: إن هللا يعل م، وّل يعل م، يعل ُم الكلياتِّ وّل يعلُم اجلزئيات، 
 فهذا كفر، 

  ا الظن ِّ أورد هم املهالك، فقال تعاىل:ومثُل هذ
ُون  أ ن ي ْشه د  ع ل ْيُكْم مس ُْعُكْم و ّل  أ ْبص ارُُكْم و ّل  ُجُلودُُكْم  }  و م ا ُكنُتْم ت ْست رتِّ

ُلون    . [22]سورة فصلت:  { و ل َٰكِّن ظ ن نُتْم أ نَّ اَّللَّ  ّل  يـ ْعل ُم ك ثِّرياا مم َِّّا تـ ْعم 
 

 إّل اإلسالم، بكاملِّ ما فيه،   جٌ ُل من أحٍد هنقب  ّل يُ  •
 { ين  رِّ اسِّ اخلْ   ن  مِّ  ةِّ ر  خِّ  اآْل يفِّ  و  هُ و   هُ نْ مِّ  ل  ب  قْ يُـ  نْ ل  ا فـ  ينا دِّ  مِّ ال  سْ اإْلِّ  رْي  غ   غِّ ت  بْـ يـ   نْ م  }و  

 . [85آل عمران: سورة ]
 م ن ي سُلْك غري  دينِّ اإلسالمِّ طريقاا ومنهجاا،  أي: 

 أو فكرٍة أو نظام،   نمِّن مذهٍب أو دِّي
 فإنَّ هللا  لن يقبل  منه،  

 فال عبة  مبا تريدُه أهواُء البشر، 
ا يكوُن اّلعتقاُد والعمُل مبا يشر ِّعُه ربُّ البشر  . وإَّنَّ

 
 اجملتمُع العامليُّ حباجٍة إىل اإلسالم، حىت ّل ينهار،   •

 فاإلسالُم ديُن البناءِّ واألخالق،  
 ديٌن حيثُّ على العمل، والتعاونِّ على اخلري، 

 وإعطاءِّ كل ِّ ذي حقٍ  حقَّه، 
 وحيضُّ على التعلمِّ والوعي، والعطفِّ والرمحة،  

 واعتبارِّ املسؤوليةِّ واجلزاء. 
 

 سياسيٌّ بكالم،عندما يصر ُِّح  •
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 يفهمُه وحيللُه ويوجهُه السياسيون بشكٍل أفضل  وأسلم  وأنسب  من اآلخرين، 
 فلكل ِّ فئٍة لغتها وإشاراهتا، ومصطلحاهتا ومفاهيمها. 

 واإلسالُم حبر، شأنُه عظيم، 
 وعلومُه كثرية، ّل يعرفها إّل العلماُء املتخصصون يف علومِّ الشريعة،

 ؤهَّل.فال يتكلَّمنَّ فيه غرُي م
 

 من ربح  اإلسالم  فقد ربح  اخلري  كلَّه،  •
 فإن اخلري  كلَُّه فيه،  

 فهو الدين الذي رضي ُه هللا للعال مني. 
 ومن خسر  اإلسالم  فلم يربْح شيئاا، إّل دنياه:  

ر ةِّ مِّن  اخلْ  ْنُه و ُهو  يفِّ اآْلخِّ ت غِّ غ رْي  اإْلِّْسالمِّ دِّيناا فـ ل ْن يـُْقب ل  مِّ رِّين {}و م ْن يـ بـْ  اسِّ
 [. 85]سورة آل عمران: 

 
 كثريون من الذين انوأوا اإلسالم  عادوا إليه،   •

 حىت أفظُع اجليوشِّ وأكثرها ختريباا وتدمرياا وسفكاا للدماءِّ رضخوا لإلسالمِّ واعتنقوا مبادئه،  
 وهم املغول، 

 وصاروا من بعُد قادة وفاحتني ابسم اإلسالم،  
 إنه هذا الديُن العظيم، 

 الذي يفتُح القلوب  وي هدي النفوس  مىت ما أحبَّتِّ النور.   
 

 اإلصالح 
 ،  -والعلماُء ورثُتهم  -لِّ هللا عليهم الصالُة والسالم اإلصالُح وظيفُة رس •

 وهي مهمٌة أتيت بعد الدعوة، أو تكوُن معها،  
 فاهلدُف من الدعوةِّ اإلمياُن والوعُي بدينِّ هللا،  

  ،  واهلدُف من اإلصالحِّ استقامُة األفرادِّ واجملتمعاتِّ
 وختليُصها من ظلماتِّ اجلاهلية.
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 كن حتت رايةِّ اإلسالم،  نعم للتقدم، ونعم للتطور، ول •

 فإن كثرياا من الدولِّ تطورْت وضربتِّ اإلسالم،  
 استهدفْت بسالحها وعتادها وقوَّهتا املاليةِّ واإلعالميةِّ ديران وجمتمعنا،  

 وحريت نا ومكاسبنا وثقافتنا األصيلة  ودعوتنا،  
 فال خري  يف تقدٍُّم ُتداُس فيه عقيدتنا وكرامتنا.  

 ّل بدَّ من العلمِّ واإلسالمِّ معاا.  
 ّل بدَّ من إصالٍح شامل، وهدٍف واضح، يكوُن فيه اإلسالُم هو القائد.  

 وّل صالح ألمتنا إّل هبذا.    
 

 الذي يهتمُّ أبمرِّ اجملتمعِّ يستنهضه،  •
ُه وأمراضه،   يداوي جروح 

ُه وميتعض  منه،يبحُث له عن   حلول بدل  أن يسبَُّه ويستحقر ُه ويتهم 
 ُيطط، ويتدرُج يف اإلصالح، فيضُع سياساٍت قريبةا وأخرى بعيدة، 

 وجيمُع للناسِّ بني اللنيِّ واحلزم، 
 ولكنَّ نفس ُه تكوُن قوية، ومواقف ُه اثبتة، وإرادت ُه صلبة، 

 ،  أمُر اإلصالحِّ ليس سهالا
 اتِّ إّل ذوو اهلممِّ والعزائم،ّل يليُق إبصالحِّ اجملتمع

 املثقفون إىل درجٍة عالية، 
 الصبورون على التغيريِّ واّلستنهاض والرقي ، 

 العارفون بتغيريِّ النفوسِّ واستجابةِّ فئاتِّ اجملتمعِّ أبصنافها واختالفها. 
 

 املصلُح تكوُن نظرتُه شاملةا لألمور،   •
 خاصةا إصالح  اجملتمع،  

 طها ابألصول،  فال يركُز على انحيٍة دون  رب 
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 فاجملتمُع كياٌن متكامل،  
 يُنظ ُر إىل إصالحهِّ من مجيعِّ اجلوانب،  

 وإذا كان الرتكيُز على األهم، أو موضعِّ اجلرح،  
 فإنه يكوُن من خاللِّ الربطِّ الشاملِّ ابألصول.

 
 زمٌن يسمُّون فيه الثعالب  أُسوداا، •

 كما يسمُّون الكذب  واخلداع  سياسةا وقيادة، 
 ويسمُّون القتل  والتعذيب والتهجري  والتهريج  غلبةا وفوزاا ونصراا!

 وكونوا أنتم أيها املسلمون على اعتصاٍم حببلِّ هللا، ومتسٍُّك بشريعته،
 فإنكم أصحاُب رسالة،  

 وتريدون أن تنقذوا الناس  مما هم فيه من ظلٍم وفساٍد وسوءِّ أخالق، 
 والنهج  الصحيح، وتقد ِّموا هلم البديل  النظيف  

 وهو ديُن هللا، الذي رضي ُه للناسِّ أمجعني.
 

 كلُّ إصالٍح ّل يقوُم ابإلسالمِّ أو قواعدهِّ فهو فاسد،   •
 أو يؤوُل إىل فساد.  

 ولكلٍ  أن يقارن  بني قوانني الدولِّ يف اترُيها القدميِّ واجلديد،  
 وبني قوانني دولٍة وأخرى،  

 ومعارضيها وأحزاهبا ومجاعاهتا،  
 ريتِّ أصحاهبا،  ونظ

 وكم منها تغريَّ  أو تكرر  أو أُبعد..  
 ليعلم  أن خالفاهتا ّل تنتهي.. 

 وأن احلقَّ عندها نسيب.. قد يتغريَُّ ملصلحٍة نفعيٍة وهوى،   
 كما يف تسننيِّ قواعد  لرغباتِّ الشواذ. 
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 األطفال
 األطفاُل زرٌع جديد،   •

 وغصٌن طري ، ومثٌر لذيد، 
 ووجٌه ضاحك، وبراءٌة اتمَّة.  

 هبم يراتُح النظر، وتبتهُج القلوب،  
 وت سعُد اأُلس ر، وتتجدَُّد اآلمال، 

 وتستمرُّ احلياة، وُيست شرُف املستقبل.. 
 اللهم احفْظ أطفالنا. 

 
 كثرياا،  عتْ بْت الثقافُة يف عصران وتنوَّ تشعَّ  •

 ومصطلحاٍت وفنوٍن ّل يدركون أبعادها،واألطفاُل يصطدمون بصوٍر 
 ويدفُعهم حبُّ اّلستطالعِّ إىل أسئلٍة كثريٍة ليفهموا ما حوهلم، 

 وعلى األم ِّ أن تفهم  هذا وتعي  وتتسلح  ابلثقافة، 
 أصالا ومعاصرة، 

 لتسطيع  اإلجابة  على أسئلةِّ أطفاهلا مبا يناسُبهم. 
 

 اعتناق اإلسالم
 اعتناُق اإلسالمِّ يزداُد يف أورواب وأمريكا خاصة،   •

 وإنه ألمٌر مفرٌح للمسلمني، 
 وهو جلهودِّ الدعاةِّ وتوفيقِّ هللا هلم،  

 ولثقافتهم اإلسالميةِّ األصيلة،  
 وصبهم على أسئلةِّ املدعوين، 

 وأسلوهبم اللطيفِّ يف احلوارِّ واجملادلةِّ ابليت هي أحسن. 
 ُة موظفاا يف مركٍز أو مجاعة،  وّل يشرتُط أن يكون  الداعي 

 بل قد يكوُن أيَّ مسلٍم هناك.. 
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 فال تفوتنَّك  دعوٌة إىل اإلسالمِّ أيها املسلم،
 فقد ي هدي بك هللا شخصاا أو أشخاصاا، 

 ويكوُن هذا سبباا لدخولِّك  اجلنة! 
 

 الذين يعتنقون اإلسالم  ي هنؤون وُيس رُّون،   •
 ويشعرون براحٍة نفسيٍة كبرية،  

 ُولدوا من جديد،   وكأهنم
 وكأهنم أصبحوا أشخاصاا آخرين،  

 وصاروا إخوةا وأصدقاء  أُلانٍس جدد.  
هم قد يُلجئهم إىل البكاء..    وهذا التغرُي املفاجُئ يف نفوسِّ

 وهو بكاُء الفرح. 
 

 نسمُع كثرياا عن اعتناقِّ الناسِّ اإلسالم  فوجاا بعد فوج،  •
 مما يفرُح القلب  ويبهُج النفس.

 ولكن لنعل ْم أن كثرياا منهم يرتدُّون إىل الوراء،  
ُه يل دعاٌة أكابر.    وقد سألُت عن حقيقةِّ هذا األمر، فأكد 

 والسبُب أن املهتدين اجلدد  ّل يُتاب عون،  
 أصدقائهم، وأماكنِّ عملهم، وبيئاهتم املوبوءة، فريجعون إىل بيوهتم، و 

 وّل جيدون من يذك رهم، ويشدُّ أزرهم، 
 فيعودون إىل ما كانوا عليه! 

 إن القضية  كبريٌة،  
 والظاهرة  خميفة، حمزنة،  

 فال بدَّ من هيئٍة إسالميٍة عامليٍة تتوىلَّ التخطيط  لألمرِّ ومتابعته،  
 حىت يستوعبهم اإلسالم،  

م اجلدد،ويكتسب  ا  وّل يضي ِّعوهم.   ملسلمون إخواهن 
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 اإلعالم 

 اإلعالُم متاٌح ألهلِّ احلق ِّ وألهلِّ الباطل،  •
 يف جوانب  منه،  

 فاملؤوا الساحاتِّ بنداءِّ احلق ، 
 وزي ِّنوُه جبمالِّ األسلوب، ومجالِّ التصميم،  

 حىت يكون  حمبًـباا أكثر،  
 ويُقبل  عليه الناُس أكثر. 

 
 يقولون حريُة الرأي،   •

 فإذا تكلم  املسلُم ِل يعطوا قيمةا لكالمه،  
 أو قالوا له: أنت ّل تتكلم! 

رون املنصاتِّ اإلعالمية  ألغراضهم اخلبيثة،    وهم يسخ ِّ
 وجيندون اإلعالميني املؤجَّرين واملثقفني املفسدين ليبثوا مسومهم بني الناس،  

 ملسلمني عن دينهم،  وينشروا األكاذيب والشبهاتِّ لي صرفوا ا
 ويشككوهم فيما ثبت عندهم. 

 إهنا احلرُب اليت ّل تنتهي بني املسلمني والكفار. 
 

 ْق كلَّ ما يروَُّج يف اإلعالم، ّل تصد ِّ  •
 فإن الكذب  فيه كثري،  

 وله أغراٌض قد ّل ُتدر ُك يف الوقت، 
 فكْن واعياا، حصيفاا، فطناا، 

 الم، تزُن كلَّ خٍب وقضيٍة مبيزانِّ اإلس
 وتعرضها على كالمِّ العلماءِّ األفاضل،  

 وأنت تدعو يف كل ِّ مرٍة إىل اخلريِّ والفالح، 
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 وحتذ ُِّر من الشر ِّ والباطل. 
 

 إذا كان متوافقاا مع الشريعة،   اإلعالمي ِّ  ّل أبس  من التواصلِّ  •
 وّل يكوُن هذا ديدن  صاحبه، وّل أيخُذ كلَّ وقته،  

 ولكن بقدرِّ ما ينتفُع به،  
 وّل حيوُل بينه وبني واجباته، ووظيفتهِّ يف احلياة.  

 مث يكوُن حذراا مما يُنش ر،  
 ففيه أكاذيُب وألغاٌم وعثراٌت ّل حتصى، 

 قد ُيفى بعُضها على أعالم!
 

 االلتزام 
 ر، املاُء وّل يُهد  السدوُد تُنج ُز حىت ُُيز ن   •

 واألرُض حُتر ُث حىت هُتيَّأ  الرتبُة إلنباتِّ البذر، 
 والصناعاُت هلا مقاييُس وموازين،
 وهكذا، فإن كلَّ شيٍء له نظام،

 وأنت أيها املسلم،
 عليك أن تكي ِّف  نفسك  مع نظامِّ اإلسالم،

 وّل تد ْعها فوضى، ت عتقُد ما تشاء، وت رتُك حكم  ما تريد،
 واإلسالُم هو املالئُم للنفس،

 فإن هللا خالُقها، 
 وهو الذي رضي  هلا اإلسالم  ديناا. 

 
 اّللتزاُم مطلوٌب من املسلم،  •

 ّل بدَّ من تطبيقِّ شرعِّ اإلسالمِّ يف نفسه.  
 وإذا ِل يكْن كذلك فكيف يُعر ُف من الكافرِّ ظاهراا؟ 
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 وماذا يكوُن الفرُق بني سلوكهِّ وسلوكه؟ 
 وتصوَّْر موظفاا ينتمي إىل شركة، وعنده بطاقٌة تثبُت ذلك، 

 ولكنه ّل يذهُب إليها، وّل يعمُل فيها...؟!! 
 

 األلوان 
 األلواُن نعمة،  •

 تصوَّْر لو كانت الطبيعُة أبيض  وأسود  فقط،
 وبش رتنا بيضاء  فقط،   

 وألبستنا سوداء  فقط،  
 وطيوران وفراشاتنا،  

 ومواعيننا وحاجياتنا كذلك..  
 فلو تدبران وعرفنا، هذه وغري ها من النعم، 

 ومحدان وشكران..  
 

 األلواُن من آيتِّ هللا سبحانُه وتعاىل.   •
 إهنا تزي ُِّن الكون  أكثر،  

 وتعطي البهاء، ومتنُح اجلمال، وجتذُب اإلنسان. 
 ولكنها ابتالٌء أيضاا،  

 فإهنا قد تعطي بريقاا لشيٍء خفي ،  
 وما على اإلنسانِّ إّل أن يكتشفه، 

 حىت ّل يغرتَّ ابملظهرِّ وحده! 
 

 مهما كانت األلواُن مجيلة،   •
 فإهنا ينبغي أّل  أتخذ  من وقتِّك  إّل قدراا ضئيالا من النظر. 

 ألعماُل اجلادَُّة ألذُّ وأمجُل عند أهلِّ اجلد . وا
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 فعو ِّْد نفسك  على ما ينفع، 
 وّل مانع  أن تتلذَّذ  جبمالِّ الكونِّ بقدٍر ما. 

 
 األمن 

 إذا خافتِّ األغناُم فاعلْم أن راعيها ليس على خري،   •
 وإذا أمِّنْت فيعين أن الذائب  ختاُف أن تقرتب  منها.  

 وإذا كان الراعي أجرياا خائناا،  
ا.  عبثتِّ الذائُب يف مراتعها، وبقرْت بطوهن 

 
 إذا ِل تكْن آمناا يف بلدك،   •

ك  ومالِّك  وعرضك،   ّل أتمُن فيه على نفسِّ
 فما فائدُة السالمِّ مع العدو ِّ اخلارجي ؟  

 كلُّهم أعداؤك. 
 يكوُن العدوُّ اخلارجيُّ أرحم  من الداخلي ، وقد 

 كما هو مالحٌظ وواقٌع يف بلداٍن عربية! 
 

 األنبياء عليهم الصالة والسالم 
 أفضُل القصصِّ وأنفُعها للعبادِّ هي قصُص األنبياءِّ عليهم الصالُة والسالم،   •

 ففيها العبة، وفيها األسوة، 
 وفيها التنشئُة على سلوكِّ أفضلِّ البشر، وأجل ِّهم قدراا عند هللا.  

 وفيها تعلُُّم أدعيتِّهم اجلامعةِّ واملؤث ِّرة، وهم أعلُم الناسِّ مبا يُرضي الربَّ سبحانه. 
 

 االحنراف 
 يف الوقتِّ الذي تزداُد فيه الفنت، ويقلُّ العدل،   •

 ينحرُف الناُس أكثر، ويكثُر الضالل، وتنتشُر ثقافُة السوء،  
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 وتتسُع بذلك مساحُة الفساد، لكثرةِّ املفسدين واملضل ِّني. 
 وما ِل ُيستدر كِّ األمُر إبصالح، فإنه يؤذ ُن ابخلراب. 

 
 اّلحنراُف يؤدي إىل اهلالك، ما ِل يستدركِّ املرءُ نفسه.   •

 وسكر،  فكم من منحرٍف أجرم، وتعاطى وأدمن  
 ولو أنه صحب  الطيبني، واتب إىل رب ِّهِّ وأانب،  

 لعاش  عيشة  األسويء،  
 ونفع  أهل ُه وأمته.

 
 أخذن العجُب من شابٍة حمجبٍة يف حملٍ  لبيعِّ اخلمور،   •

ا فيه.    فقلت: لعلها جاءْت ابخلطأ إىل احملل ، أو أهنا تنتظُر أحدا
 وبعد مدٍة مررُت ابحملل ِّ نفسه ورأيُت تلك الشابة  هناك،  

 فسألُت م ن حوهلا عن أمرها،  
 فقالوا: إهنا زوجُة صاحبِّ احملل ، أتيت وتساعدُه يف حمل ِّه!  

 ال:  وعندما سألوُه عن سببِّ اشتغالهِّ بتجارٍة حمرَّمٍة ق
 ّل، هذه جتارة، وّل عالقة  هلا أبموٍر أخرى! 

 وتذكرُت أموراا أخرى مثل  هذا،  
 كعاملني يف اخلمارات والباراتِّ وأماكنِّ الدعارةِّ والفجورِّ ونوادي القمار...  

 إهنم مسلمون اتئهون، عاصون، غارقون يف الشهواتِّ واحملرَّمات، 
 يغذُّون أجسام هم ابحلرام،  

 لقد نسوا دين هم وأوامر  رهبم،  
 وحيتاجون إىل رعاية، وتذكرٍي متكرر.. 

 
 الذي يسرُي على هنٍج مستقيٍم يعجُب من آخر  يسلُك طريقاا عوجاء!  •

 ومن املفارقاتِّ أن كثرياا منهم يُدع ون إىل سلوكِّ النهجِّ الصحيحِّ فيأب ون! 



38 
 

لون ما هم عليه؛   ويفض ِّ
 أ لِّفوه، ألهنم

 ورأوا فيه مصلحتهم ولو من وراءِّ جدار، 
 وتعرَّفوا على أصدقاء  من مثلهم،

 وتعوَّدوا على عادات، وتعارفوا عليها.
 فالضالُل إذا استشرى شكَّل  خطراا على اجملتمعات،

 .  والدعوُة بينهم وإصالُحهم ليس سهالا
 اللهم ثب ِّتنا على دينك،  

  عليه وسلم. وعلى هنجِّ نبي ِّك  حممٍد صلى هللا
 

 اإلنسان
ًنا وّل مل كاا، •  لست  جِّ

ف ى، وّل تقوُم بعمٍل خارق،   فال خت 
 وّل تصُل إىل درجٍة مالئكية،

 فقد ُخلقت  من تراب، وهم من نور، 
 فاعرْف تكوينك  البشري ، 

م  لك،   وارض  مبا ُقسِّ
 وّل حتاوْل أن تتجاوز  حدَّك،

ا.   فإنك  بذلك  لن ترى أمامك  جي ِّدا
 

 والكفر اإلميان
 اإلمياُن ليس غريباا على نفسِّ اإلنسان،   •

 بل هو ما ُجبِّل  عليه،  
 ولكنَّ البيئاتِّ الفاسدة، واملخلوقاتِّ السيئة ،  

 عكَّرْت على بعضهم هذا اإلميان  الصايف حىت أبغضوُه إليه، وزحزحوُه عن قلبه،  
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 فصار  يتلوَّى من أِلِّ الشك ِّ واألفكارِّ الزائغةِّ اليت أحاطْت به وُزرعْت يف نفسه،  
ُه هللا وهداه،    فإذا أحسن  يف البحثِّ وأخلص  يف طلبِّ اهلدايةِّ أنقذ 

 الضالل، خائضاا يف األوحال.وإذا ِل حيسْن ذلك بقي  متخبطاا يف 
 

 أوُل األمورِّ يف اإلسالمِّ هو اإلميان؛ ألمهيته.   •
 وانظْر إىل حالِّ األرضِّ كيف صارْت بعد أن توىلَّ الكف اُر مقاليد  األمور،  

 افتعلوا احلروب، 
  ،  وقتلوا املاليني من البشرِّ طمعاا وظلماا وجبواتا

 احتلوا البالد  ونشروا الرعب،  
 استعملوا األسلحة  الذرية  الفت اكة والبيولوجية  املرعبة،  

 ودمَّروا األسرة  وقنَّنوا الشذوذ  وأبعدوا األخالق.. 
 

 إذا كنت  وسطاا بني شد ِّ وجذب، وكنت  مؤمناا،   •
 جذبك  اإلميان،  

 تك  نفُسك  املؤمنُة على التمسكِّ مبا ينفُع ويبقى. وحفز 
 وإذا كنت  ضعيفاا، حتبُّ الدنيا،  

 شدَّتك  الرغباُت إليها،  
 ونزلت  إليها، كسيالنِّ املاءِّ إىل الوادي. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 الكافُر ّل حظَّ له يف اجلنة،  •

 فال حاجة  لوزنِّ أعماله، 
 ألن مصري ُه معروف، 

 فالعمُل الذي ّل يُقر ُن ابإلميانِّ ّل يقبل،  
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 ألنه غرُي مستنٍد إىل الشريعةِّ اليت فرضها هللا على عباده،  
 وإَّنا أطاع  هواه،  

 فتكوُن أعمالُه هباء؛  
 ألنه ِل يقْم هبا إلرضاءِّ هللا ودخولِّ اجلنة،  

 فُيقذ ُف يف النار. 
 

 أيها الولد 
 أيها الولد،   •

 ُب الكثرُي ّل ينفعك،  اللع
 ولكنَّ اجللوس  إىل العاِلِّ هو الذي ينفعك،  

 ويرفُع قدرك، ويكوُن لك  ذخراا.  
  ،  واعلْم أن صحبة  األخيارِّ تورُث علماا وأدابا

 وهو خرٌي من أموالِّ الدنيا.
 

 الربكة
 البكُة تكوُن يف العلمِّ عند بعضهم، كما تكوُن يف املالِّ والذر ِّيةِّ عند آخرين،   •

 وذلك أبن يؤتي ُه هللا مقدرةا زائدةا يف الفهم، واحلفظ، واّلستنباط، والتأليف،  
 ويف إعطاءِّ الدروس، وإلقاءِّ اخلطبِّ واحملاضرات، 

 اإلجازات...   ويف اإلجابةِّ على األسئلة، واّلستماعِّ إىل الطلبة، ومنحِّ 
ُ ُذو اْلف ْضلِّ اْلع ظِّيمِّ }  {. و اَّللَّ

 "بيدهِّ اخلرُي وهو  على كل ِّ شيٍء قدير". 
 

 التبعية واملواالة 

 أجهُل الناُس من ّل يعرُف أخاُه من عدو ِّه،  •
 أو ّل يفرُق بينهما يف سرٍ  وعلن، 
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 فيثُق بعدو ِّه، ويكشُف له عن أسراره، كما يفعُل مع أخيه! 
 عليه، ويتودَُّد إليه، كما يفعُل مع املسلم،ويقبُل 

 ويشاركُه يف مشاريعهِّ الثقافيةِّ والعقائديةِّ من اببِّ حريةِّ الرأي واّلعرتافِّ ابآلخر، 
 ويشيُد هبا ويدعو إليها كما يدعو إىل دينِّ حممٍد صلى هللا عليه وسلم، 

 !  وبعُضهم ّل يفعُل هذا مع علومِّ اإلسالمِّ وآدابِّ دينهِّ أصالا
 ربُّنا سبحانه:  يقولُ 

انُوا آاب   رِّ يـُو ادُّون  م ْن ح ادَّ اَّللَّ  و ر ُسول ُه و ل ْو ك  َّللَِّّ و اْليـ ْومِّ اآْلخِّ {  ...ءُهمْ }ّل  جت ُِّد قـ ْوماا يـُْؤمُِّنون  ابِّ
 . [ 22اجملادلة: ]سورة 
رِّ    أي: اآلخِّ واليومِّ  املؤمنني ابهلل  ا من   دِّقون   يواُلون ويصا  -بصدٍق وإخالٍص    -ّل جتُد أحدا

 أعداء  هللاِّ ورسولِّه،  
م،   م، أو قبيلت هم، أو أًي مِّن أقارهبِّ  ولو كان  هؤّلءِّ األعداُء آابء هم، أو أبناء هم، أو إخواهن 

 فالعقيدُة أهمُّ من  النَّس ب، وم ن و اّلهم فهو معهم يوم  القيامة.
 

 إذا تشبَّعت  من ثقافةِّ الغرب،  •
 وعرفت  مداخل ها وخمارج ها، 

 ورجاهل ا ونساء ها،  
 فماذا يُنتظ ُر منك  أن تقد ِّم  لقومِّك  وأهلِّ دينِّك، 

 غري  العمالةِّ الفكريةِّ واإلشادةِّ بغرابء  عن دينِّك  ووطنك؟ 
 

 ّل جيوُز للمسلمِّ أن يناصر  عدًوا للمسلمني،   •
ا ولو كان من املسلمني، 

ا
 وّل أن يؤيد  ظامل

 ُن نصرُه له ابإلنكارِّ عليه، وبنهيهِّ عن الظلم، إَّنا يكو 
 فإذا جاراُه يف ظلمهِّ فهو مثله،  

 إّل أن ُيكره  على أمٍر، وهو غرُي راض.
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 التجارب والعرب 
صُد وأتكل،   •  إذا كنت  ت بذُر وت سقي وحت 

 وّل تفكُر يف هذا كل ِّه، 
 وّل تعتُب من حياةِّ الزرعِّ وموته، وخضرتهِّ وهشيمه،  

 وفيه غذاؤك  وغذاُء حيواانتك، وعماُر بيتِّك  ومجاُل نظرك، 
 وِل تشكْر ربَّك  على هذا كل ِّه،  

 فإنك ّل تعيُش حياة  املسلم، يف أدبهِّ والتزامهِّ بدينه،  
 وإَّنا يهمُّك  العيُش واألكُل وحد ه! 

 
 ُه املسموم،هناك من يرتدُّ إليه سهم  •

 فإذا أعطاُه هللاُ فرصةا أخرى يف احلياة، 
 وعاد  إىل ظلمهِّ وغدره، 

 وِل يعتْب من عودةِّ سهامِّ الظلمِّ إليه،
 فإنه أمحق، ّل مبال، 

 وسيصاُب مرةا أخرى قد ّل يُفيُق منها. 
 

 م،  إذا عاقب  هللا فرداا أو مجاعةا على أمٍر حمرَّ  •
 ،  وأنقذهم هللاوصاروا على ش فا هالك، 

 مث عادوا إىل ارتكابِّ تلك املعصية،  
 فإَّنا هم محقى،  

 وكأهنم ّل يتوقعون عقوبةا يكوُن فيها آخُر حياهتم،  
 ويُنُهون أعمار هم بتلك املعصية!  

 من ِل يعتْب ذاق وابل  أمره، 
 وحصد  جزاء  محقه. 
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   لوالتأم التدبر 
 الشمعُة تذوُب مما يصيُبها من انٍر حاميٍة أتكُل جسدها،   •

 وتذيُب شحمها،  
 وأخرياا متوُت ممدَّحة،  

 مأسوفاا عليها،  
 وِل أتسْف هي على ذلك، وِل تندم،  

 فاملهمُّ عندها أن تنو ِّر  ما حوهلا،  
 وتبد ِّد  الظالم  الذي حييُط هبا،  

 وتضيء  الدروب  لآلخرين.  
 .فكْن شيئاا من هذا

 
 الشمُس تشرُق ألجلِّ اإلنسان،   •

 وإذا كانت تشرُق ألجلِّ احليوانِّ والنباتِّ أيضاا،  
 فإهنما مسخَّرانِّ لإلنسانِّ أيضاا، 

 فهال  أشرقْت نفوُسنا بشكرِّ هللا؟  
 وهال  نبضْت قلوبُنا حبب ِّ هللا؟  
 وهال  تفكَّران بنعمِّ هللا الكثرية،  

 وتدبَّران ما يف األرضِّ والسماء،  
 وعر فنا بذلك قدرة  هللا وعظمت ه،  

 وعبدانُه ألنه يستحقُّ العبادة؟
 

 لن تصل  إىل هنايةِّ األشياء،  •
 يف اترُيها وعمقها ودقائقها وتفاصيلِّ جوانبها،  

 فإن بسط  أخبارها عند اخلالقِّ وحده.  
 فخْذ منها ما أتكد،  



44 
 

 وما يكفي وينفع،  
 والتفْت إىل أموٍر أخرى انفعة،  

 فإهنا كثريٌة يف احلياة. 
 

 اإلنساُن يعتُب من سلوكِّ احليوانِّ وتصرفاتهِّ أيضاا،   •
 ويستفيُد منها إضافةا إىل لبنهِّ وحلمه،  

 ولو نطقْت جوارحُه لقالت:  
  ،  احلمُد هلل الذي خلقين عاقالا

 وِل جيعلين حيواانا أمشي على أربع،  
 أُذب ُح وأؤك ل، 

 وأُرك ُب وُأضر ب، 
 وُأساُق بزماٍم وأُزج ر. 

 
 والسلوك  الرتبية

 الرتبيُة ليسْت سهلة،  •
 وليس كلُّ أحٍد مرشَّحاا هلا، 

 فاألُب إذا ِل يكْن صاحلاا وّل مرتب ِّياا ليس أهالا لرتبيةِّ أوّلده،
 واملعل ُِّم إذا ِل يكْن ذا فكٍر نظيٍف وسلوٍك حمرتم،

 التالميذ،فليس مؤهالا لرتبيةِّ 
 فالعلُم أمانة، 

 والرتبيُة كذلك.
 

 من صب  على تربيةِّ أوّلده، وأصحابه، وتالمذته، وأحسن  الرتبية،   •
 فقد زرع  خرياا، وسيجين خرياا، إن شاء  هللا،  

 ولن يذهب  تعبُه هدراا، سواٌء رأى النتيجة ، أم ِل ير ها،  
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 غاُء وجهِّ هللا به. فإن املهمَّ اإلحساُن يف العمل، والصُب عليه، وابت
 

 إذا بلغت  سنَّ الرشدِّ فاطلبِّ العلم،   •
 وصاحبِّ العلماء  العاملني  لتتأدَّب  أبدهبم،  

 وأقلْل من اللعب، 
 فإنه أيخُذ من وقتك، وجيمعك  مبن ّل أدب  له، 

 وختريَِّّ الصحب، 
  ،  واخرْت مِّن بينهم أكثر هم أدابا

 وأعالهم ُخلقاا، 
 وأتقاهم هلل، 

 وأكثر هم تردُّداا على املساجد.
 

 سريُة الرجلِّ اتريٌخ له، وألسرته، وقبيلته، وجمتمعه، ووطنه،  •
 فال ُيستهاُن ابلفردِّ وتربيته،  

 وتعليمهِّ وأتديبه، 
 فإنه يؤث ُِّر ويتأثَّر، 

 ويكوُن له وقٌع وصوت، 
 ،  ونفٌع أو ضر 

 وقد يكوُن مصلحاا، أو جمرماا. 
 

 التصوف 
 التصوُف ليس شارةا تضُعها على صدرك،   •

 وّل ُسبحةا تديرها يف يدك، 
رقةا ترثُها عن غريك،    وّل خِّ

 وّل عِّمامةا تكو ِّرها على رأسك،
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 وّل رقصاٍت أو جذابٍت هتزُّ جسدك،  
 إَّنا هو تزهٌُّد يف دنياك، 

 وسراٌج ينرُي طريقك،  
 وخشيٌة متألُ كيانك،  

 وتقوى تسكُن قلبك، 
 وأخالٌق عاليٌة وآداٌب تلزُمها،  

نٌّ تصاحبه،    وشيٌخ رابَّ
 وأذكاٌر وأوراٌد تسعُف هبا نفسك  لئال تغفل  عن رب ِّك. 

 
 التعليم 

 إذا كان التعليُم ركيزةا أساسيةا يف الوطن،   •
 فإن احلك ام  املفسدين يستغلون ُه لبث ِّ مسومهم؛  

 يئةِّ ونظريهتم املنحرفة،  ليفسدوا اجليل  أبفكارهم الس 
 وّل يتورعون من حتريفِّ التاريخ،  

 وتزويرِّ الوقائع،  
 وتشويهِّ املواقف. 

 
 التفكري والتخطيط 

 العقلِّ وصحةِّ خالي الدماغ،نشاطِّ التفكرُي دليٌل إجيايبٌّ على  •
 ولكن ينبغي أن نعلم  أن كثرياا من الناسِّ يفكرون من خاللِّ بيئتهم اليت حتيُط هبم،  

 وينطلقون من خاللِّ ثقافتهم الشعبيةِّ والرتاثية،  
 ومن خاللِّ دراستهم وتعلمهم يف املدارسِّ واجلامعات، 

 وهذا غرُي كاف، 
 فإن التفكري  هنا يدوُر يف احمليطِّ نفسه،  

. وّل ينطلُق إىل عاٍِل أ  وسع  وأرحب، إّل قليالا
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 والذي ينطلُق من الثقافةِّ اإلسالميُة فإنه لن ُييب  ولن يضيع،
 فإن اإلسالم  يؤسُس لعاِلٍ  جيمُع بني الواقعيةِّ واملثالية، 

 ويهدُف إىل صنعِّ بيئٍة سليمٍة وجمتمٍع واع،  
 فانطلْق من ثقافةِّ هذا الدينِّ العظيم، 

 فإنه ديُن رب ِّ العاملني،  
 ي ُه للناسِّ أمجعني.الذي رض

 
 العاقُل يتفكُر بني ساعٍة وأخرى،  •

 وبعد كل ِّ حادٍث أو جلسٍة أو واقعة، 
 هل هو على حق ؟ 

 وهل يسلُك طريقاا صحيحة؟
 ومن ِل يتفكر، وِل حياسْب نفسه،

 وقع  يف ُحفر،
 وقد تكوُن إحدى وقعاتهِّ مردية، 

 وميوُت على خسران.
 
 قْف لتمشي  من جديد.   •

 تثبَّْت لتنطلق.  
 تفكَّْر قبل  أن تقول. 

ْ قبل  أن تتَّهم.    تبنيَّ
 هتيَّْأ للعملِّ نفسًيا وجسدًي. 

 أصلْح شأنك  قبل  أن تنهض. 
 ّل بدَّ من هذا وأمثاله، وّل تستعجل،  

 اعطِّ نفسك  فرصةا لالنطالق. 
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 اجملد ِّدين،التخطيُط شأُن الزعماءِّ واملصلحني، والعلماءِّ  •
 ولكنُه ليس مقتصراا عليهم،

 بل هو ُيصُّ كلَّ فئٍة تريُد تطوير  عملِّها وتسديد  نتائجها، 
 وكلَّ فرٍد يريُد الوصول  إىل ما يصبو إليه. 

 واملهمُّ أن ندفع  الفوضى من حياتنا، 
 وأن نتخذ  التخطيط  برانجماا عملًيا يف حياتنا. 

 
 التقليد 

 التقليُد وارٌد يف معارف  كثرية،   •
 عندما تصد ُِّق ما تقرأ، ولو ِل تره، 

 يف مناهج  دراسية، أو بعضها،  
 ودراساٍت حمكَّمة، وحبوٍث أكادميية معقدة، 

 ومسائل  ريضية، وهندسٍة تطبيقية،  
 وجتارب  طبية، وأدويٍة مصنَّعة،  
 وفحوٍص وخمتباٍت كيميائية...  

  عقله، فيفكُر ويقارن..  ومع ذلك يستعمُل املرءُ 
.  إنه إنساٌن أويت  عقالا

 
 الثبات

 الثباُت على احلق ِّ من شيمِّ أهلِّ الشجاعةِّ والفداء،  •
 ّل يصرُفهم عن احلق ِّ صارف،  

 ّل ترغيٌب مباٍل ومنصب، 
 وّل ترهيٌب بقتٍل أو تعذيب،  

 فإن احلقَّ عندهم عقيدٌة وفداء،  
 ض عف. وما ِل يُثب ْت عليه ضاع، أو  
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 الشجاُع هو الثابُت على كلمةِّ احلق،   •

 حىت يف الظروفِّ الصعبة، وعند أعداءِّ احلق، 
 ولو كان يف ذلك إزهاُق روحه.  

 وهل تتمتُع هبذه الشجاعة؟   فهل عندك  هذا الثباُت أيها املسلم؟
 فإهنا تدلُّ على حمبةِّ الدينِّ بصدق، وفدائهِّ ابلنفس.

 
•  ،  الشجاُع الثابُت على احلق ِّ ّل يشعُر ابلذل 

ا،    ولو كان مقيَّدا
  ،  ولو كان سجيناا، جائعاا، معذَّابا

 فهو مؤيٌد من هللا، ومعتزٌّ بدينه، وصابٌر على البالء،  
، وحياةا يف كرامة،    وهو يتنظُر فر جاا يف عز 

 أو شهادةا يف سبيلِّ هللا. 
 

 واملعرفة الثقافة
 علومِّ الشريعةِّ أخي املسلم،ازدْد علماا يف  •

 فكلما كانت ثقافُتك  اإلسالميُة عالية، 
 عرفت  كيف حتكُم على األمورِّ من حولِّك  مبا يوافُق مبادئ  دينِّك  وأحكامه، 

 وكلما كانت ثقافُتك  اإلسالميُة قليلة، ازدادْت أخطاؤك  يف ذلك.
 

ضدَّ   • حمصَّناا  جتعُلك   العميقُة  اإلسالميُة  للثقافاتِّ الثقافُة  املتقلبةِّ  واألجواءِّ  اإلحلادِّ 
 ، والعلوم

 منيعاا أمام  احلركاتِّ اهلد امةِّ والغزوِّ الفكري ِّ واألفكارِّ امللغمة، 
 وجتعُلك  حمًبا لدينك، 

 مدافعاا عنه ضدَّ اخلصومِّ واألعداء،
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 داعياا إليه بشوٍق وتفان؛ 
 ألنك  مطمئنٌّ إىل دينِّ هللا وحكمته، 

 مسدٌَّد بنوره. 
 

 ٍة واحدة:  بكلم •
 املصافحُة سالم، والتعامُل ُخلق، واملاُل وسيلة،  

 واللسان قول، واليُد إشارة، والر ِّجُل حممولة،  
 والعنُي نظر، والقلُب فهم، والروُح طاقة، واجلسُد مأمور،  

 والعقُل سي ِّد، واحلياُة تعب، واجلرُح أِل.
 

 عندك معلوماٌت كثرية، •
 فيها! ولكن ّل تعرُف كيف تتصرُف 

 ّل تعرُف كيف تصنفها، وكيف توصلها للناس. 
 وهي بني غثٍ  ومسني، وضارٍ  وانفع. 

 هذه تسمى فوضى، وعدُم وضوحِّ اهلدف.. 
 وإهنا ملصيبة! 

 واعلْم أن التخطيط  والتسديد  دليُل وعي وتوفيق.
 

×××     ×××     ××× 
 

 املثقُف املتسوُل هو الذي يطلُب من هذا معلومة،  •
 ومن ذاك  حبثاا وكتابة، ومن غريهِّ مساعدةا ومشاركة،

 ويطلُب روابط، ومصادر، وإرسال  كتٍب ورقيٍة أو إلكرتونيٍة له،  
 ويطلُب تعليم ُه كيفية  التأليفِّ والرتتيبِّ والتصميم.. 
 والرتدد  على العلماء، ليتعلم..وّل يكلُف نفس ُه البحث، وحضور  جمالسِّ العلم، 
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 إنه يريُد شهادةا تعطيهِّ مسعة، وجتعُل له مكانةا ما بني أصدقائه،  
 وختو ِّلُه الزواج  من حمرتمة، أو التوظيف  يف مؤسسة، أو ترقيةا يف عمل.. 

 ويريُد أن يصل  إىل كل ِّ هذا بتطفٍل وجالفة،  
 م وراحتهم. وملصلحٍة فردية، جبهودِّ اآلخرين، وعلى حسابِّ وقته

 كم هؤّلء املتسولون مزعجون! 
 طلب  مين أحُدهم أن أرسل  له حبثاا أيخُذ مين حنو  شهر!

 فاعتذرُت بلطٍف لعدمِّ توفرِّ الوقتِّ لدي،
 فقال: قْل ألوّلدك  يبحثوا يل وميدون به!! 
 اعتمْد على نفسك  أيها املثقُف املتسو ِّل،  

 ت علَّمِّ العصامية  واّلعتماد  على النفس،
 احبْث واعمْل واتعْب قبل أن ت سأل،  

 وّل تطلْب من أحٍد أمراا وأنت قادٌر عليه، أو قادٌر على تعلمه. 
 الكسوُل واملتطفُل ّل خري  فيه، 

 وّل يُرجى منه خرٌي إذا تربَّع  على كرسيٍ  بواسطةِّ آخرين.  
 

اجملرمُة  • احلكوماُت  علينا  فرضتهم  الذين  واإلعالميني  واملفكرين  األدابءِّ  شلَّة   دعوا 
 الظاملة،  

 فإهنم كانوا وما زالوا واجهت ها الثقافية،  
 وملم ِّعي صورهتا، ومادِّحي إجرامها،  

ا هلا ولرجاهلا الظاملني اجلشعني،   وسندا
 ومرو ِّجني لشعاراهتا وأكاذيبها وتفاهاهتا.  

 وا أخبار  هذه العصابة،  ّل تورد
 وّل تفتحوا اجملال  ألبواقهم، 

 وّل تشرتوا كتبهم،  
 وّل تبزوا صورهم، 
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 وّل تعيدوا ذكراهم، 
 وإذا حدث  شيٌء من هذا فاذكروهم بشر ِّهم، 

 وبغ ِّضوهم إىل أصحابكم وتالمذتكم، 
 واذكروا حقيقتهم وجرائمهم لألجيالِّ القادمة. 

 
 الثقالء

 ليس أصعب  عليَّ من زائٍر يطيُل زيرته،   •
 وّل اهتمام  له ابلعلمِّ وشؤونِّ الكتاب،  

 وّل اهتمام  يل بدنياه، 
 فإذا حتدَّثُت مبا أعرُف شرد،  
 وإذا تكلم  عن دنياُه شردت!  

 وّل يبقى إّل أن نتكلم  يف األحوال  السياسيةِّ احلاضرة، 
 حتليالتنا السطحية، وتوقعاتنا البعيدة! وّل حماسب  لنا عندئٍذ على 

 مث كنُت أفكُر بتبعاتِّ الكلماتِّ اجلميلةِّ اليت أودَّعُه فيها وأان غرُي صادق! 
 شرَّفتموان.. آنستموان.. زوروان.. نلقاكم قريباا...  

 
 إذا كنت  تضُع اللمساتِّ األخرية  على كتابك، بعد جهٍد وتعب،   •

 أن تضع  القلم  بعد قليل، لتسرتيح، وهتنأ،  وأنت تعيُش أسعد  حلظاتك، وتريُد 
 إذا بضيٍف يفاجئك  على غريِّ موعد...  

 فكم يكوُن ثقيالا عليك؟  
، خفيف  الظل ؟!  ولو كان أصدق  أصدقائك، وحمبوابا

 
 الثواب والعقاب

 أكثُر الناسِّ لن يعملوا إذا ِل يؤت وا أجورهم،   •
 وأكثُر هؤّلءِّ يزداُد إنتاجهم إذا زيد  يف أجورهم.  
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 وهذا يكاُد يكوُن طبعاا أو سلوكاا لدى البشر،  
 ولذلك وضع  هللا الثواب  لألعمالِّ الصاحلة،  

 وضاعفُه يف أحواٍل ومناسبات؛
 لريغبوا فيها، ويقبلوا عليها. 

 
 املؤمُن يعل ُم أنه يثاُب على وزنِّ ذرٍَّة من قوٍل أو فعل،  •

 كما يعاق ُب على مثلِّ وزهنا،
 ،  فيعمُل ما يقدُر عليه من خرٍي ولو كان قليالا

 وهو يع لُم أن هللا سينميهِّ له،
 ويزيدُه من فضله،

 كما يكوُن على حذٍر إذا قال  أو فعل،
 خشية  أن يقع  فيما هنى هللا عنه،  

 فيُنكت  يف قلبهِّ نكتٌة سوداء،
 أما الغافُل والفاسق، 

 ا، وّل أبكب  منه!فال أيب ُه هبذ
 

 لو اندى مناد: تعال وا إىل كنوٍز تنفُعكم عند شيبتكم،  •
 ملـ ا تفقدون األمل  يف ماٍل وولٍد وعمل،

 هلرع  الناُس إىل تلك الكنوز،
 كما يضاعفون عمل هم اليوم  لتأمنيِّ حياهتم،  
 من أمراٍض خطريٍة وسكٍن وراحٍة أيم  العجز.

 لتأمنيِّ ما بعد حياهتم، وهكذا يفعُل املؤمنون 
ر،   فإهنم يؤمنون حبياٍة عادلٍة يف اليومِّ اآلخِّ
 عندما جُياز ى كلٌّ على ما قدَّم  من عمل. 
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 اجلنُة ابنتظارِّ املؤمنني العاملني، •
 والناُر ابنتظارِّ الكافرين والعصاةِّ واملتجبين، 
 وكلٌّ جيازى مبا عمله، ومبا أمضى فيه عمره،

  ُأحرقنا ابلنار؟ فال يقولنَّ اخلاسرون ِل  
 فهذا ما قدَّمتُه أيديكم وفعالكم،

 وهذا ما شهدْت به ألسنتكم ونطقْت به جوارحكم.  
 

 اجلدال واحلوار 
 عرُف من الكالمِّ إّل النقد  والتجريح،  ّل ي   •

 وإذا كتب  ِل يعرْف سوى الشتمِّ واّلستهزاءِّ واإلقذاعِّ يف الكالم،  
 وكأنه يتنفَُّس من حاويٍة ُمنتنة،  

 وُياطُب أعداءا له ّل إخوةا يف الدين!!  
 بئستِّ األخوَُّة هذه إْن كانت أخوَّة! 

 
 العداوُة متحكمٌة يف نفوسِّ بعضِّ الناس،   •

، أو مهد ِّداا، أو شامتاا.   ، أو خماصماا، أو مستهزائا  فال تراُه إّل خمالفاا، أو جمادّلا
 ولو علم  حقوق  األخوةِّ اإلسالميةِّ لذلَّ إلخوانهِّ وخفض  هلم جناحه،  

 وأنس  هبم وأحبَّهم،  
 وأخلص  هلم وخدمهم.

 
 إذا تكلم  أحُدهم يف موضوٍع قي ٍِّم فال تقاطعه،   •

ا من بعُد، وإذا أبديت  مالح  ظةا أو نقدا
 فال يكوننَّ ألموٍر بعيدٍة وفروٍع شاذ ٍة ميكُن أن أتيت يف أي ِّ موضوع،  

 فإن لكل ِّ قاعدٍة شذوذاا كما يقال،  
 فإذا فعلت  اهتُِّّمت  مبا ّل حُيمد،  
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 وأنَّ قصد ك  بياُن ثقافتِّك  ومعرفتِّك  ابألمر،  
 واّلعرتاضاتِّ الفارغة  اجملادلون والثراثرون واملشاغبون.وإَّنا يورُد هذه األمور  اجلانبية  

 
 اجلرمية واجملرمون 

 من أجرم  حبق ِّ الناس،  •
 فظلم  عامَّت هم، وسجن  بريئ هم، 
 وخوَّف  آمِّن هم، وخوَّن  أمين هم، 

 وقدَّم  سفيه هم، وأخَّر  حليم هم،  
 وفتن هم عن دينهم،  

 فاعلْم أنه شيطاٌن ي ُسوُس الناس،  
 وأتباعُه إَّنا هم جنوُد إبليس،  
 ي تب عون ُه إىل جهنم  إن شاء  هللا. 

 
 مون ومقدَّرون يف عصران! اجملرمون حمرت   •

 إهنم ي قتلون أبناءان ومهجة  أفئدتنا،  
 فيكاف ؤون بسجٍن أيكلون فيه وينامون دون مقابل!  

 وبعد سنواٍت يفرُج عنهم،  
 ونبقى حنن حزنني كئيبني على أوّلدان وأهلينا. 

 وهكذا يف عقوابٍت أخرى! 
 وهل هذا ُيفُف من اجلرائُم أم يزيدها؟  

 اإلحصائياُت تقوُل إهنا يف ازديد.  
 فال يوقُِّف قتل  أبنائنا إّل قتُل قاتليهم،  

 وّل يوقُف سرقة  أموالِّنا إّل قطُع األيدي اليت سرقت. 
 العدُل يف اإلسالمِّ وحده، 

 والتاريُخ اإلسالميُّ خرُي شاهٍد على حفظِّ األنفسِّ واألموالِّ واستيفاءِّ احلقوق..    
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 والكره  احلب

 العنُي حتبُّ اجلمال. •
 ولكنَّ احلبَّ ّل يُقب ُل ح كماا.

 اجلمالِّ أنه نفيس.فال يعين حبُّ 
 وإَّنا هو شكل، 

.  فقد يكوُن مجيالا وهو مضر 
 ومن احتكم  إىل احلب ِّ فقد غلَّب  هواه،

 وترك  عقل ُه وراءه. 
 

 قال: من حتبُّ من الرجال؟  •
 قلت: من العلماء: الذي يفق ُه دين ُه وُيشى ربَّه،  

ُر ويتدرَّج،   ومن الدعاة: من يرغ ُِّب وييس ِّ
 ومن الطالب: من جيتهُد وّل يلتفت، 

 ومن العم ال: من يتقُن عمل ُه وُيلُص وينتج،  
 ومن السياسيني: من ي صدُق وّل يلتوي، وي عُِّد وّل يكذب.

 
 احلذر

 اللصُّ ّل يقوُل لك  ها قد جئُت،   •
 بل يتخفَّى وأييت هبدوٍء وحذر.  

 وهكذا من أييت ليسرق  عقلك، ويبعدك  عن دينك،  
 فال يتهجُم على الدينِّ مباشرة، وّل يسم ِّيه،  
 ولكن حيوُم حواليه، حىت يصل  إىل مبادئه.  

 فاحذْر لصوص  الفكرِّ والعقيدة،  
 وتسلَّْح ابلثقافةِّ اإلسالمية،  
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 لرتدَّ عليهم وتوقف هم يف حد ِّهم. 
 

 أْن تتَّبع  وحي  هللا،   •
 خرٌي من أن تتبع  كالم  كافٍر يعادي هللا وّل يؤمُن به.  

 وقد خلق ُه هللا وعْقل ه.  
 كتاُب هللا بني يديك،  

 فلماذا تبحُث عن نظريٍت يف العلم واّلجتماعِّ يف الشرقِّ والغربِّ وتدافُع عنها؟  
 تعاىل ومعرفةِّ شرعهِّ العظيم، ملاذا ّل جتمُع عقلك  ومواهبك  لتدبُّرِّ كتابِّ هللا  

 بدل  أن تتلفت  إىل هنا وهناك؟  
 

 احلرية
 حريُتك  مقيَّدة، ما دامْت ممنوحةا لك  من البشر،  •

 فإن لكل ِّ بلٍد معَنا للحريةِّ ّل جتدُه يف بلٍد آخر،  
ا، ّل تدري كيف تتصرَُّف إذا تنقَّلت.   فتكوُن خائفاا، مقيَّدا

 أما يف اإلسالم، فله معَنا واحد، وهو أن تفعل  كلَّ ما أحلَُّه لك. 
 

 احلسنات والسيئات
 افرْح ابحلسنة،   •

 واحزْن على ما ارتكبت  من سيئة؛  
 لتكون  مؤمناا حًقا.  

 وافرْح بفضلِّ هللا وبرمحته،  
 مما آاتك  من علٍم انفع، وتبليٍغ انجع،  

 وصحبٍة صاحلة،  وتوفيٍق يف العمل، 
 وامحدِّ هللا على ذلك. 
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 فعك  كنٌز مثنٌي عثرت  عليه يف الصحراءِّ وأنت مشرٌف على اهلالكِّ من العطش،نلن ي •
 فلن ينفعك  سوى املاء. 

 وكذلك الذي ينتظرُه القب،
 تنفعُه كنوُز الدنيا، فإنه ّل 

 سوى احلسناتِّ اليت قدَّمها.
 

 !كيف تنتهي من تسديدِّ ديونِّك  وأنت ما زلت  تستدين؟ •
 ّل بدَّ أن تغري ِّ  هنجك  حىت ّل تبقى مثقَّالا ابلديون، ومكبَّالا يف تصرفاتك،

 ّل بدَّ أن تصل  إىل مرحلةِّ الصفرِّ يف ديونك، حىت ي بز  نتاُجك  وتربح.  
 وأعين حسناتِّك  أيها املسلم،

 إذا كنت  ما تزاُل تعصي وتسيُء وّل تنتهي، 
 فمىت ترج ُح حسناُتك؟ ومىت ت غلُب سي ِّئاتِّك؟

 
ك  أيها املسلم،  • باكاا لنفسِّ  السيئاُت كانت شِّ

 منك،  هجمْت عليك  على حنيِّ غفلٍة 
 ولو كان عندك  قوُة إمياٍن لصددهتا،  

 وأغلقت  دوهنا أبواب  نفسك، 
 فاحرتْز منها وّل تغفل، حىت ّل تكثر  عليك، 

 فإن بعض ها ينادي بعضاا! 
 

 احلضارة
 احلضارُة اإلسالميُة امتدْت قروانا طويلة؛   •

 ألهنا كانت يف عمومِّها مبنيةا على اإلميانِّ والعدلِّ والقوة،  
 وغريُها ِل تدْم مثل ها،  

 فقد كان الفساُد والظلُم والفحشاُء تسرُع إليها؛  
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 ألهنا ِل ُتنب  على العدلِّ واإلميانِّ واألخالق. 
 

 احلق والباطل 
 طبيعُتك  ّل ختالُف احلق ،   •

 ولكنها البيئُة الفاسدة،  
 والوالدان املنحرفان،  

 واألصدقاُء أهُل الباطل،  
 ،  واإلعالُم الضال 

 والتعليُم املوجَُّه املوبوء.  
 فكْن على حذر، 

 وتفكَّْر ابستقاللية،  
ا عن هذه األمور،    بعيدا

 حىت تصل  إىل احلق. 
 

 نعم، احلقُّ ظاهر، واضح،   •
 ا تراه،  وليستِّ املشكلُة يف العني، فإهن

 ولكنَّ نفس ُه األمارة  ابلسوء، وقلب ُه األسود،  
، أو أعوج،   تُريهِّ احلقَّ مقلوابا

 وهتو ُِّن من أمره، وتبغ ِّضُه إليها،  
 حىت ّل تراُه ذا قيمة، فترتكه!

 
 ّل تكْن عوانا يف تفريقِّ كلمةِّ املسلمني،   •

 الزْم مجاعة  اإلسالم،  
 متتبعاا رأي العلماءِّ األعالم، 

 الذين ع رفوا احلقَّ فاتَّبعوه، ودع وا املسلمني إليه،  
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 ورأوا الباطل  فتجنَّبوه، وحذَّروا املسلمني منه،  
 وِل يضعوا أيديهم يف أيدي الظاملني، 

 وبقوا على احلق ِّ اثبتني.
 

 احلكمة واحلكماء
 حجارِّ الكرمية،احلكمُة يف الكالم، كاجلوهرةِّ الثمينةِّ بني األ •

 وهذه ُتشرتى أبمثاٍن غالية، وتلك تُعطى بدونِّ مثن،
 وّل يُقبُل عليها إّل العقالُء األلب اء.  

 
 احلكمُة مثرٌة ساملٌة انضجة،  •

،  تقدَُّم لك  جم اانا
، مشفق،   أتتيك  من جمر ِّب، حمب 

 حيبُّ لك  اخلري، 
 ويعطيك  عصارة  جتاربه، 

 وأفضل  ما عنده،
 هنجاا صحيحاا يف احلياة، لتسلك  

 وتتجنب  الطرق  العوجاء.
 وأفضُل أيمِّك  ما تعرَّفت  فيه على حكماء  علماء، 

 ومن أفضلِّ ما ج نيت: كالُمهم.
 

 احلالل واحلرام
 كثرٌي من أهلِّ العلمِّ إذا رأوا اختالف  العلماءِّ يف حكٍم شرعي  أخذوا جانب  اّلحتياط  •

 والتزموا التقوى،
 م عن الشبهات،لينأ وا أبنفسه

 فينتهون عن أمٍر إذا قالوا حالٌل وحرام،
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 ونظروا فيما ُيالُف هواهم والتزموه.
 وقد ابتعد  كثرٌي من الناسِّ عن الدخانِّ ّلختالفِّ الفقهاءِّ يف حكمه، 

 وخالفوا ميل هم النفسيَّ إليه؛
 بعد أن عرفوا مضرَّت ُه على صحتهم وأمواهلم،

 ظاهرٍة وّل ابطنة، وِل يروا فيه منفعةا 
 وهؤّلءِّ أنفُسهم ّل يتتبعون الرخص،

 خشية  الوقوعِّ يف الفسق.
 

 ّل تقرْب من احلرام، وابتعْد عن الشبهات.   :الورُع يقوُل لك  •
ا.    والشهوُة تقوُل لك: تطعَّمه، مشَّه، اشرته، جر ِّبه، فإنه يبدو لذيذا

 وتبقى أنت وقوة إميانك، وعزميتك، ومؤثِّراا الدنيا أم اآلخرة؟
 

 إذا رأيت  أجساداا عاريةا متشي من حولِّك،  •
 فاعلْم أن النظر  إليها حرام، 

رُم عليك  حلُم اخلنزيرِّ    الذي أمامك، وإذا خانك  عزُمك  فتذكَّْر أنه حي 
  .  مهما كان مغريا

 واعلْم أن النظر  احملرَّم  من سهامِّ إبليس  اللعني، 
 الذي ي صيُد هبا كثرياا من املسلمني، 

 وإذا صاد  فريسةا لعب  هبا، ولطَّخها بنجاسته. 
 

 قد تكوُن يف عمٍل مكروٍه وأنت ّل تدري،   •
 أو متارُس حراماا وأنت ّل تعلم! 

 فعليك  مبجالسةِّ أهلِّ العلم، 
 واّلستماعِّ إىل املشايخ،  
 ومراجعةِّ فتاوى العلماء،  
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ا،    حىت تعرف  دينك  جيدا
 وتعلم  املباح  من احملظور، 

 والسنَّة  من املكروه... 
 

 احلياة واملوت 
 احلياُة كخلطةِّ أعشاٍب غري متوافقة،  •

 بينها الضارُّ والنافع.  
 فمن أخذ  منها الضارَّ ق ضى،  

 ومن أخذ  الضارَّ والنافع  صحَّ ومرض،  
 أو كان بني موٍت وحياة،  

سُن حالُه.    ّل حت 
 والعاقُل من يتدبَـُّر األمر، 
 ويبحُث عن النافعِّ وحده.

 
 نعم، احلياُة مجيلٌة يف الظاهر،   •

 أما يف أعماقها فتبطُن أسراراا،  
 ّل يعرفها إّل العقالء، 

 رون املتعمقون.  كتشفها إىل املتدب ِّ وّل ي
 أما أهُل الظاهر، الذين يكتفون ابألطعمةِّ واللذائذ،  

 فتلعُب هبم الريُح وت ْذروهم. 
 

 احلياُة ّل تبخُل عليك  بشيء، •
 ولكنَّ قدراتِّك  وختطيطك  وعزميتك  ومبلغ  علمِّك  توصُلك  إىل بعضِّ ما تريد،

 متنُعك  من الوصولِّ إليها كل ِّها، وعليك  أن حتسب  حساب  موانع  أخرى 
 فهناك  من ينافُسك  فيها، 
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 وبعُض ما فيها ّل تُناُل إّل بقوٍة مجاعية، 
 أو آبّلٍت قويٍة ودقيقة..

 وبعُضها ّل تراها،  
 أو هي بعيدٌة جًدا.. 

 
 األوّلُد يلعبون وأنت تعمل، •

 وعندما تعوُد متعباا تلعُب معهم أيضاا، وّل ميلُّون!
 تقلُّ قدراُتك، وتضعُف عضالُتك،وعندما 

 يود ِّعون األلعاب، ويؤنسونك،
 والصغرُي الذي كب  يتسلَُّم العمل،

 والكبرُي يود ُِّع الدنيا، 
 وهكذا تدوُر احلياة، 
 حىت ينتهي  أجالمها! 

 
 التعامُل مع اجلمهورِّ صورٌة مصغَّرٌة ملا تواجهُه يف احلياة، •

 ،  فهم أصناٌف شىتَّ
 خمتلفة،ورغباٌت 

 وصوٌر ملعامالٍت خمتلفة،
 وبني صدٍق وكذب، 
 وطلٍب قريٍب وبعيد،

 وسهولٍة وتعقيد، 
 وشكٍر وجحد.

 
×××     ×××     ××× 
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 إذا كنت  يف زاويٍة ّل ختشى فيها على نفسك،  •
 أو يف حصٍن حصنٍي ّل يصلُه إّل اهلواء،  

 فستبقى خائفاا.  
ك  أن روحك  ليستْ   ملكاا لك، إنك  تعلُم يف ابطنِّ نفسِّ

 ولست  أنت املسيطر  عليه، 
 وأنك  ستفقدُه يف مكاٍن ّل تعرُف توقيته، وّل سببه!  

 فسل ِّمِّ األمر  هلل، وتوكْل عليه؛  
 لتطمئن.

 
 إذا مات  األب، والصديق، والقريب،  •

 فهل تبقى لك  احلياة؟  
 ماتوا وقد توسَّدوا أعماهلم، وِل يعودوا، 

 ومتنوا لو عادوا فاستدركوا ما فاهتم.  
 فكْن متفكراا، متدبراا، مبادراا، مستدركاا، وأنت قادر. 

 
 اخلشية 

 راقْب نفسك  واعمْل صاحلاا،   •
 فإنك  مراق ٌب حًقا، 

 مِّن قِّب لِّ مالئكٍة حُيصون أعمال ك،  
 ويدو ِّنون كلَّ شاردٍة وواردٍة من أقوالِّك  وأعمالك، 

 وسيأيت يوٌم تتمَنَّ فيه لو كان كلُّ ما عملت ُه صاحلاا! 
 

 اخلشيُة تربيٌة إميانيٌة طويلة،   •
 ّل أتيت من فراغ، 

 ولكن بعد طاعٍة وجترٍد وتفكٍر ابحلساب، وخوٍف من العقوابت. 
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 وّل تنس  أن تتخلص  من احلرامِّ الذي اقتنيت ُه أيها املسلم، ولو كان قدمياا،  
 فإن اخلشية  واحلرام  ّل جيتمعان. 

 
 اخلطابة

 ليست سهلة،   اخلطابةُ  •
 متعبة،   اجلمهورِّ  مواجهةُ و 

 ون عليك حركاتك، وألفاظك،  فهم يعدُّ 
  ،ك ي عين بؤبؤ إىل  هُ وعيوهنم تتوجَّ 

 من مكانك!   ويكادون أن يزلقوك  
 ..، وأبعدْت بلغاءكباء  أمراء، وأعيتْ  ملوكاا، وقهرتْ  أقعدتْ  اخلطابةُ 

 والتجربُة واملمارسُة ختففانِّ من هذا العناء.
 

 اخلالف 
 اخلالُف طبيعي ؛ ألن العقول  خمتلفة،  •

 ولكن إذا تدخلتِّ العواطُف الفاسدة، والنزغاُت الشيطانية،  
 كاحلقد، واحلسد، والتعصبِّ بدونِّ حق، والتقليدِّ األعمى،  

 ِل يعدِّ اخلالُف طبيعًيا،  
 بل طريقاا إىل النزاع، ورمبا اّلقتتال، مث التفكك، والضعف.

 
 اخلواطر

ٍة وأخرى أن هناك شيئاا يناديك  من داخلِّك؛  لعلك حتسُّ  •  بني مدَّ
 لتنظر  فيهِّ وتنشغل  به،  

 وّل تدري كيف أتى ومن طلب  حضور ه؟ 
 وسواٌء كانت خواطر  وأفكاراا وإهلاماا،  

 أم هواجس  ووساوس  وخياّلت، 
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 فإنك  أتخُذ أحسن ها،  
 وتتعوَُّذ ابهلل من شر ِّها،  

  وسنة  رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم.ويكوُن ميزاُنك  فيها كتاب  هللا
 

 اخليانة واخلونة 
 من قال  إن عبودية  البشرِّ انتهت؟ •

 لقد ابتلينا يف هذا العصرِّ بعبوديٍة أسوأ  من السابق،
 هي عبوديُة املالِّ والشهوةِّ واملنصب،

 فيخوُن بعُضهم دين ُه ووطن ُه وقبيلت ُه ألجلِّ احلصولِّ عليها، 
 صاغرين،وتراهم أذلَّةا 

 حقراء  مارقني،
ا لألعداء،  عبيدا

 ذائابا على أهليهم وبين جلدهتم!
 

 اللئاُم موجودون يف كل ِّ عصر،   •
  ،  وأألُمهم الذي يكوُن ُدميةا يف يدِّ العدو 

 في قتُل شعب ه، أو يُرهُبهم وي ظلمهم، 
 أما أوامُر أسيادهِّ فينف ُِّذها كما يريدون،  

 يف ذلٍ  وخنوع،  
 ليبقى هو على كرسي ِّه.  

 إنه خائٌن أيضاا، إضافةا إىل لؤمه.
 

 قد ّل ُيوُن هو،   •
 ،  ولكنَّ بطانت ُه تزي ُِّن له الشر 

 وأصحاٌب له يقودون ُه خببٍث إىل سوءِّ املآل،  
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نون له أموراا وهم غرُي انصحني،   وأهٌل له حيس ِّ
 فتكوُن حياتُه يف وشايٍة وخيانٍة وغدر.  

 والعاقُل ينظُر فيمن حولُه ويصطفي منهم، 
 فليس كلُّ أحٍد يوثُق به.  

 
 اخلري والشر

 اخلرُي فطرُة اإلنسانِّ املستقيم،   •
 الذي يريد اخلري  لنفسهِّ ولآلخرين،  

 ولوطنهِّ اإلسالمي ِّ الكبري،  
ا للبناء، وملد ِّ يدِّ العون،    فيسعى دائما

 ويتعاوُن على الب ِّ والتقوى،  
 وما فيه خرُي املسلمني. 

 
 اخلرُي والشرُّ صفتان، ّل يوص فان بضعٍف أو قوة،   •

 ولكنَّ اإلنسان  أيخُذ ما يريُد منهما،  
  ،  فإذا كان صاحب  إمياٍن وإحساٍن أخذ  من اخلريِّ ما يزداُد به إمياانا وإحساانا

 فتصرُي نزعُة اخلريِّ عندُه أقوى،  
، كان نقيضه.    وإذا كان صاحب  شر 

 
 فتُح مغالق  النفسِّ ويغسُلها من أوضارها، اخلرُي ي   •

 والسالمِّ والتفاؤل،  ويفتُح أمامها طرق  اهلدى 
 والشرُّ ينكُت يف القلبِّ نكتاا سوداء،  

 حىت يغلق  عليه نوافذ  النورِّ والضياءِّ وّل يبصر  يف الظالم.
 

 من حبث  عن شيٍء وجده، أو مثله،  •
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 فمن حبث عن اخلريِّ وأهلهِّ ذهب  إىل أماكنه،
 يف املساجد، وساحاتِّ اجلهاد، وجمالسِّ الطيبني،

 الشر ِّ وأهلهِّ ذهب  إىل أماكنه،ومن حبث  عن 
 فإذا ِل جيْد عني  ما يطلبُه وجد  شكله، 

 فاملكاُن مظنَّته. 
 

 الدعاء والذكر 
 إذا كان يوُمك  ثقيالا فأ لِّْنُه بذكرِّ هللا وقراءةِّ القرآن،  •

 فإن الذكر  ميألُ وقتك  مبا ينفُعك  من أجر، 
 ويُط مئُن قلبك،

 ويطي ُِّب نفسك، 
 للقلق.وهو خرُي دواٍء 

 وقد يتدخَُّل الشيطاُن عندما يراك  مقبالا على هذه الوصفةِّ املباركة، 
 فرتى نفسك  قد نشط ْت بعد قليل،

 وأنت ِل تكمْل أذكارك  بعد!
 

 األذكاُر واألدعيُة كثريٌة ومتنوعة،   •
 وتقاُل يف أوقاٍت ومناسباٍت متقاربٍة وأخرى متباعدة،  

 ُل ينسى،  وهي دواٌء هلذا اإلنسانِّ الذي ما يزا
 وأتخذُه غفواٌت وغفالت،  
 واألذكاُر ختفُف منها كثرياا، 

 وتعيُد الذاكر  إىل بيتِّ اإلميان،  
 واإلانبةِّ والعبادة. 

 
×××     ×××     ××× 
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 الدعاُء يرفعك، كلما رفعت  يدك  إىل هللا؛   •

 ألنك تستجيُب لندائهِّ سبحانه، عندما يقول:  
 .  [55  سورة األعراف:] {اْدُعواْ ر بَُّكْم ت ض رُّعاا و ُخْفي ةا }

 والدعاُء من العبدِّ يدلُّ اإلميانِّ الساكنِّ يف قلبه،  
 وعلى التواضعِّ والتذُللِّ هلل.

 
 قيقتِّك  اليت خلقك  هللا عليها،  حب يذك ِّرك  من أسرارِّ الدعاءِّ أنه  •

 وهي النقص، والضعف، واحلاجُة إليه سبحانه،  
 فلوّلُه ملا ُخلقت، وملا عشت، 

 ولوّل توفيقُه ملا أفلحت، 
 ولوّل فضلُه ملا ُرزقت،  
 فالدعاُء منك واجب، 

 واإلجابُة منه سبحانُه فضل،
 فأنت الفقرُي إليه،

.  وهو الرب 
 

 املسلُم ّل جير ُِّب ربَّه،  •
 ّل يغضُب إذا ِل يستجْب دعاءه،  

ْع له يف رزقه،    وّل يضجُر إذا ِل يوس ِّ
 بل ي قن ُع وي رض ى،  

 ويسل ُِّم له أمره، 
 ويؤمُن أن هللا يقد ُِّر له اخلري،  

 وهو أعلُم بشأنهِّ منه،  
 ومبا ُيصلحه، ويكوُن خرياا له.  
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 وهللا سبحانُه ي سأُل وّل ُيسأل  عمَّا يفعل، 
 وهو احلكيُم العليم.

 
 اللهم اجعلِّ القرآن  الكرمي  بركة  أعماران،   •

 ونوراا يف دروبنا،  
 ودستوراا لسلوكنا،  

ا لنا يف فعلِّ اخلريات،    ورائدا
 وعصمةا لنا من الشيطان،  

 وأماانا لنا يوم  احلساب، 
 وحجاابا لنا من النار. 

 
 اللهم هدايتك  نرجو يف كل ِّ حني، فال تكلنا إىل أنفسنا طرفة  عني،  •

 وتسديدك  نرجو فال توفيق  لنا إّل بك، 
 ونصرك  نطلُب فال نصر  لنا إّل بك.

 وأتييدك  نطلُب فال حول  وّل قوة  لنا إّل بك. 
 

 اللهم أنت إهلي فأعين ِّ على عبودييت لك  وُحسنِّ طاعتك،  •
 ا يرضيك  وّل يصرفين عن ذكرك،  وأكرمين ابّلشتغالِّ مب

وأكحل    إليهم  وأجلس   والسالُم  الصالُة  عليهم  أنبيائك   إىل  أصل   حىت  عندك   درجيت  وارفْع 
 عيين برؤيتهم،  

 كْن يل عوانا ي ريب وثب ِّتين على دينك. 
 

 أتوَّْل هذه اآلية  وادُع:  •
ا الَّذِّين  آم ُنواْ إ ن تـ تـَُّقواْ اَّلل   جي ْع ل لَُّكْم فـُْرق اانا و ُيك ف ِّْر ع نُكْم س ي ِّئ اتُِّكْم و يـ ْغفِّ  ُ ُذو  }يِّ أ يُـّه  ْر ل ُكْم و اَّلل 

 }  . [29األنفال:  سورة ]اْلف ْضلِّ اْلع ظِّيمِّ
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 قْل داعياا، فإن يف هذا الدعاءِّ خرياا عظيماا: 
 ك  املتقني،اللهم اجعلين من عبادِّ 

 واجعْل يف قليب نوراا أفر ُِّق به بني احلق ِّ والباطل، 
 وكف ِّْر عين سيئايت،

 واغفْر يل، 
 إنك ذو الفضلِّ العظيم. 

 
 اللهم خشيةا متألُ هبا كيان، ورمحةا تغمُر هبا قليب،   •

 وحكمةا تُنطُق هبا لسان، وبركةا تزيُد هبا عملي،  
 وماّلا تكفُّ به سؤايل، وعافيةا حتيُط هبا حيايت،  

 وعلماا ُتشبُع به هنمي، ونسالا تقرُّ به عيين،  
 وجنةا جتعُل فيها سكين. 

 
 إذا حيل  بينك وبني أمٍر حتبُّه،   •

 وتظنُه خرياا لك  يف دينِّك  ومعاشك، 
 فأكثْر من قولِّ "ّل حول  وّل قوة  إّل ابهلل"،  

ر"،   ْر وّل تعس ِّ  وقل: "رب ِّ يس ِّ
عُل احل ْزن  إذا شئت  سهالا  للَّهمَّ ّل سهل  إّل  ما جعلت هُ "ا ، وأنت جت   "، سهالا

 فإما أن تُعطاه، 
 أو تُعط ى خرياا منه، 

 ، أو خرياا منهما يف اآلخرة
 إبذنِّ هللا. 

 
 ينا إليك،اللهم تقبْل طاعتنا وسع •

 وعاملنا بلطفِّك  ورمحتِّك  وّل تردَّان خائبني،  
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 واسرْت علينا وعافنا واجعلنا من اآلمنني، 
 واجعلِّ اجلنة  دار ان مع املؤمنني.

 
 اللهم إن أعوُذ بك  من خيبٍة تؤوُل يب إىل خراب،  •

 وأعوُذ بك  من ماٍل يغذ ِّي جسمي من حرام،
 غروٍر وخصام،وأعوُذ بك  من علٍم يدفعين إىل 

 وأعوُذ بك  من صحٍب يريدون يب شرًا وأان أريُد هلم السالم.
 

 اللهم إان نسألك  السالمة  والعافية  يف ديننا ودنياان وآخرتنا،   •
 اللهم إان نسألك  لطفك  ورمحتك  ومغفرتك ورضاك،  

 اللهم إان نسألك  أتييدك  ونصرك، 
 النار. اللهم إان نسألك  اجلنة، ونعوُذ بك  من 

 
 اللهم اجعلنا من أوليائك  املتقني،  •

 الذين يعبدونك إبخالٍص وحمبٍة وشوق،  
 والذين إذا مسعوا النداء  استجابوا،  
 لدعوة، وصالة، وجهاد، وإغاثة،  

 والذين إذا قالوا صد قوا،  
 وإذا عملوا أحسنوا،
 وإذا ع لِّموا أخلصوا، 
 وإذا وع ظوا ُقصدوا،  
 وإذا جال سوا نوَّروا،  
 وإذا أعط وا ِل مينُّوا، 

 وإذا غابوا ُحنَّ إليهم. 
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املظلومني • املهجَّرين،  إخواننا  عونِّ  يف  يف   ،اللهم كْن  املغيَّبني  املعذَّبني،  املكروبني، 
 ،السجون

 اللهم كْن هلم ي ربَّ العاملني،  
 فال ذنب  هلم إّل أهنم قالوا قولة  احلق، 

 ودافعوا عن دينك، 
 املنكرات،وِل يسكتوا عن 

 ظلمهم الطغاُة املستكبون، أعداُء دينك،
 وِل ي عرفوا رأفةا وّل رمحة،  

 وّل ُخلقاا وّل مروءة،
 اللهم فر ِّْج كرب  إخواننا،

 وانتقْم هلم ي جبَّار  السماواتِّ واألرض، 
 ي رحيماا بعباده، 

 الطْف هبم وارمحهم، وفر ِّْج عنهم.
 

 والدعاة  الدعوة
 سلم،  ارفْع رايتك  البيضاء  أيها امل  •

ا،    ّل تستحي من إظهارها، وّل ختش  أحدا
 فإهنا رايُة التوحيد،  

 الشاهدُة على األممِّ الضالةِّ واملنحرفة،  
 أبرْزها وارفعها حىت يراها اجلميع،  
 فإهنا رسالُة هللا إىل عبادهِّ أمجعني.

 
 عندما ينتفُع املسلُم بشيء،  •

 يتجُه فكرُه إىل كيفيةِّ نفعِّ آخرين من املسلمني به أيضاا.  
 إن نفس ُه طيبة، حيبُّ اخلري  لآلخرين دائماا.  
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 متاماا مثل  املهتدي إىل دينِّ هللا،  
 فإنه يريُد لآلخرين أن يهتدوا أيضاا،  

 ليعرفوا احلق، ويلتزموا األخالق  الفاضلة،  
.. ويدخلوا اجلنة.    ولريض ى عنهم الرب 

 ن نفس  املسلمِّ تطيُب ابإلسالم..  إ
 فما أطيبك  أيها املسلم،  

 إذا كنت  عامالا ابإلسالم، 
 مهتديا هبدايةِّ هللا. 

 
 ّل ُيلو مسلٌم من دعوٍة إىل دينه، ولو كانوا أهله،   •

 فال بدَّ أن أيخذ  قسطاا من ثقافة، وعلماا أبحكام،  
 وأساليب  يف الكالم، ومعرفةا بطبائعِّ الناس،  

 نجح  سعيه، وتثمر  دعوته.حىت ي
 

 التبليُغ زكاُة علمِّك  أيها املسلم،   •
 فادُع إىل دينِّ هللا كلما وجدت  فرصةا لذلك،  

 ولكن عن علم، وإخالص، وحكمة،  
 عسى أن جتد  دعوُتك  أذانا صاغية،  

 فتهتدي،  
 وحتوز  بذلك ثواابا عظيماا. 

 
 التائبون، واملقبلون على اإلسالم،   •

 إذا ِل جيدوا من يوجههم، فعليهم ابلرتددِّ على املساجد،  
 حيُث يلتقون فيها إبخواٍن هلم ذوي اهتماماٍت متعددة،  

 وهم حيبون نفع  الناس، ونشر  اإلسالم، وتوجيه  احلائرين واملذنبني،   
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 فيقرتبون منهم،  
 وسيجدون عندهم احملبة  والرتحاب  واإلرشاد.

 
 اخلرُي والبكُة يف اجلماعةِّ املؤمنة، اجملاهدة،   •

 اآلمرةِّ ابملعروف، الناهيةِّ عن املنكر، 
ا وتطبيقاا،  العارفةِّ ابلدين، أصالا ومقصدا

 هتمةِّ ابلرتبية، امل
 يةِّ ابلرسولِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم، وورثةِّ األنبياءِّ الصاحلني.س ِّ تأامل
 

 دفع مطاعن وشبهات عن اإلسالم
 هللا سبحانُه ردَّ شبهاتِّ املشركني وأهلِّ الكتابِّ يف كتابهِّ الكرمي،   •

 ورسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم كذلك يف سريتهِّ وسنَّته،  
نيني،    فكونوا رابَّ

 وأتسَّوا ابلنيب ِّ الكرميِّ عليهِّ الصالُة والسالم،  
 وادفعوا عن دينِّ هللا املطاعن  والشبهات، 

 حىت يصل  إىل اآلخرين نقًيا صافياا. 
 

 من ظنَّ أن اإلنسان  قادٌر على التخل ِّي عن رب ِّهِّ فلينظر:  •
 هل استطاع  أن يتغذَّى من غريِّ الطعامِّ الذي خلق ُه له يف أرضه؟ 

 وأن يستغين  عن املاءِّ أنزل ُه له لي شربه؟ 
 هل استطاع  أن يدفع  املوت  عن نفسهِّ عندما جاءه؟  

 فإنه ما كان يريُد الوفاة.  
  العظام، ولينظْر إىل القادةِّ 

 ذوي البأسِّ والشكيمة، والكثرةِّ الكاثرةِّ من اجليوش،  
 ماذا كانت نتيجتهم بعد جوّلهتم وخمططاهتم وحروهبم الرهيبة؟ 
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 لقد ماتوا رغماا عن أنوفهم. 
 وإن الذي خلقهم، مث أماهتم، قادٌر على أن حيييهم من جديد،  

 ولسوف  حياس ُب كلٌّ على ما عمل ُه يف الدنيا. 
 

 الدنيا واآلخرة 
 ّل تستعجْل لتقول: لو ِل أكْن كيف تكوُن الدنيا؟   •

 فإهنا ّل تقوُم بشخص، وّل تفَن ألجله، 
 إَّنا هي فتنٌة واختباٌر للخلق،  

 لينظر  هللا ما يفعلون،  
 فمن أفلح  فقد جنا، 

 ومن أساء  وأحاط  به ذنبُه فقد خسر، 
 ومن أحسن  وأخطأ  فهو إىل هللا. 

 
ابة،   •  الدنيا مجيلٌة زاهيٌة جذ 

 ولكنَّ املؤمن  الناظر  إليها، الزاهد  فيها،  
 يراها دار  غروٍر ولعٍب ومتاع،  

 وأن التعامل  الصحيح  معها هو التنقيُب عن حالهلا،  
 واّلكتفاُء مبا صلح  منها،  

 من دونِّ بطر. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 املسلُم يعرُف عن املوتِّ كثرياا،  •
 عندما يستعدُّ ملا بعده،  

 من قب، وحشر، وحساب، وجنٍة وانر.  
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 فيعطي قسماا كبرياا من اهتمامهِّ لألعمالِّ احلسنة، 
 والعباداتِّ املطلوبة، 

 حىت يكون  مقبوّلا عند هللا، 
 وليكون  قبُه روضة،   

 وحسابُه يسرياا،  
 ونصيبُه جنة. 

 
 خرةِّ يرقُق القلب،  التذكرُي ابآل •

 ويهيُج مشاعر  أهلِّ اإلميان، 
 ويذك ِّرهم بلقاءِّ رسوهلم وحبيبهم حممٍد صلى هللا عليه وسلم، 

 ،   رضواُن هللا عليهموصحابتهِّ الكرامِّ 
 ،   رمحهم هللا تعاىلوأبطالِّ اإلسالمِّ والعلماءِّ الكبارِّ 

 وإخواهنم املسلمني من األممِّ السابقة، الذين مسعوا عنهم وِل يروهم..  
 

 الذكاء 
 ذكاُء اإلنسانِّ ليس اصطناعًيا،   •

 وهو بذلك يستطيُع أن يستدرِّك  على نفسهِّ مبا يستجدُّ من مفاجآت، 
 قبل  أن يبدأ  عمل ُه وبعده،  

 فإن هللا زوَّد ُه بعقٍل حركي،  
 ينظُر إىل األمورِّ من زواي خمتلفة، 

 ويقلُبها على وجوهها،  
 ليستبق  إىل تصحيحِّ اخلطأ قبل  وروده! 

 
 الربح واخلسارة 

 كلٌّ يبحُث عن ربٍح قريب، •
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 ولكنَّ العاقل  املتفكر  يعدُّ الُعدَّة  للربحِّ البعيد، 
 مرتاكمةا جاءْت بعد جهٍد وختطيٍط وصٍب وانتظار، حىت يرى يف مستقبلهِّ أرابحاا 

 يف وقٍت يقلُّ فيه عملُه أو ّل يقدُر عليه.
 ،  والربُح السريُع عادةا ما يكوُن قليالا

 ويذهُب سريعاا،
 فالبكُة يف اإلميان،  

 ويف العلمِّ والتدبريِّ والعمل،
 والنظرِّ يف املستقبل،

 وطلبِّ التوفيقِّ من هللا.
 

 واألسفار الرحالت 
 سافر  كثريون وارحتلوا،   •

 وتنقلوا بني البلدانِّ حًبا يف اّلستطالع،  
 وعرفوا أحوال  الناس،  

 وعادوا بذكريت..  
 وماذا بعد؟ 

 املهمُّ يف هذا دعوُة الناسِّ إىل احلق، وتذكريهم، 
 مث اّلعتباُر من أحواهلم،  

 واّلنتفاُع مما نفع  عندهم، 
 فعلُه هلم. والتوصيُة مبا ميكُن 

 
 من رحل  إىل عاٍِل عامل،   •

 يزداد  علماا انفعاا،  يتأدب  به، و ل
 إنه سالٌك طريق  اجلنة..  ف

  ،يف الفضاء ويسبحُ  ،ويقطُع البحار ،وفرٌق بينه وبني من يركُب األسفار
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 األموال  للفسحةِّ واملتعة،   وينفقُ 
 وّل علٍم انفع. وّل يعوُد بنفٍع ظاهر،

 من أسفارِّ اجلنة.. أو أسفارِّ املتعة! فليكثْر من شاء  
 

 الرضا
 رضا هللا، مث رضا الوالدين،   •

 يفتُح هللا هبما عليك، 
 من رزٍق يساُق إليك، أو توفيٍق يف العمل، 
 أو تسديٍد يف مشروع، أو هناءٍة يف األسرة،  

 أو رفٍع لدرجاتِّك  يف اآلخرة،  
 وما هللا أعلُم به.  

 أمنياتك. وليكْن رضا هللا فوق  كل ِّ 
 

 الرفاهية
 ّل مانع  من أن ترتفَّه،   •

 ولكن ّل تقرْب من احلرام، 
 وّل تنس  ذكر  هللا،  
 وّل يفوتنَّك  فرض، 

 وّل تنس  إخوانك  العاجزين والفقراء. 
 وّل جتعلِّ الرتفُّه  دأبك، 

 فإن املسلم  ّل بدَّ أن ُيشوشن، وحيسب  حساب  الصعوابت. 
 واملرفَُّه جيزُع إذا غاب  عنه ما تعوَّد  عليه من نعيم!

 
 الرفاهيُة ليست حكراا على األغنياء، فإن للفقراءِّ أيضاا رفاهيت هم،   •

 إذا جلسوا إىل والديهم واستأنسوا بقصصهم، فضحكوا،  
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ا،  فنظروا إليه وملسوُه أبيديهم،   وإذا لبس  أحُدهم ثوابا جديدا
 وإذا أاتهم طعاٌم لذيذ... فشبعوا.. وانموا.  

 
 قْل للمرت فني املتخمني،  •

 أنتم ضحاي اللذائذِّ والشهوات، 
 وعبيُد املصاحلِّ واألغنيات،  

 ومالزمو املرفَّهاتِّ والسهرات، 
 تستسلمون للغرائز والرغبات، 

 واملتعِّ واملشتهيات،  
 وّل تستفيقون إّل على نداءِّ ماٍل أو مصلحٍة أو هوى، 

 وانئمون عن نداءِّ اجلوعى واملكروبني،  
 وّل تقنعون بقليٍل وّل كثري، 
 ّل ميألُ أفواهكم إّل الرتاب. 

 
 ترفَّْه ما شئت  فإنك صائٌر إىل تراب،  •

 وتنعَّْم ما شئت  فإنك ابئٌت يف حفرٍة مظلمة،  
 فاحسْب حساهبا وأقصْر من رفاهيتك، 

 وادُع هللا أن يكون  قبُك  روضةا من ريضِّ اجلنة،  
 ّل حفرةا من حفرِّ النار. 

 
 البكاء الرقة و 

 ألنُي الناسِّ قلوابا من أتِل  حلالِّ إخوانهِّ املرض ى واملعوزين واملتضررين،   •
 ومن إذا أذنب  بكى كثرياا، فندم  واتب  وأانب،  

 ومن إذا قرأ  أو مسع  أحواّلا يف السريةِّ وقصصاا للصاحلني فاضْت عينه،  
 حىت احندرْت دموعُه على وجههِّ وصدرهِّ ومسجده.
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 البكاُء من خشيةِّ هللا يدلُّ على نفٍس مؤمنة،  •

 وقلٍب حاضٍر وجٍل مفع ٍم ابإلميان،  
 هم حلاجٍة عارضٍة تصيبهم،  وإذا كان عند بعض

 فإنه عند املؤمنِّ متكرر،  
 وخاصةا يف أثناءِّ هتجدهِّ وتقرُّبهِّ إىل هللا.  

 
 الروح واجلسد

 الروُح أهمُّ من اجلسد.  •
 وما تعلق  ابلروحِّ يكوُن أهمَّ مما يتعلُق ابجلسد.

 ما فائدُة جسٍد بال روح؟ 
 إنه كخرقٍة ابلية، ّل تصلُح سوى للدفن.

 ومثلُه نقول: 
 ما فائدُة إنساٍن يغذ ي جسدُه ابملأكوّلتِّ واملشروابت،  

ُه ابلطاعاتِّ والعبادات؟   وّل يغذ ي روح 
 إنه يبقى شحماا وحلماا، بدونِّ روٍح سامية.. 

 
 الرايضة

 أيها الريضي،   •
 رسالُتك  يف احلياةِّ ليست هي الريضة،  

 بل هي اإلسالم،  
 فله حتيا وتتعُب وجتاهد. 

 أما الريضُة فدقائق،  
 مث تعوُد إىل عملك، 

 فتبين، وجتد ، وتكدح، وتعل ِّم، وتدعو، وتتعاون. 
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 ، فماذا تفعل؟ أقوى منك واحٍد  كلُّ لو برز  أمامك  ثالثُة أقويء،   •

، واحلسبلة،  الدعاُء أوّلا
 السياسُة يف التخلصِّ منهم،

 ، املبارزُة إذا أب وا إّل حربك 
 وهنا تبُز فائدُة تعلمِّ فنونِّ اّلقتتالِّ والدفاعِّ عن النفس.

 
 الزهد 

 تزهَّد،  •
ا يف الدنيا،   فإنَّ نبيَّك  صلى هللا عليه وسلم  كان زاهدا

ف هُمُه أدَّى إىل التقوى، وإىل اخلشية، ن    وإنَّ الزهد  إذا ُأحسِّ
 التذاذاا، وإن املرء  لي شعُر يف صحبتهِّ بلذةِّ العبادةِّ 

رُج به من حضورِّ الدنيا وأوضارها.   ُي 
 

 السّر والعالنية
   ،لدى اإلنسانيف انفعاّلٍت العيوُب اخلفيَُّة تظه ُر  •

 الضعفِّ واحلاجة،كاخلوفِّ و 
 وعند الضغطِّ والتحقيق، 

 كما ُتب ُز عند اّلنبساطِّ ومظنةِّ األمنِّ والسالمة، 
 سريرتُه وعالنيتُه سواء،ويكاُد احملسُن يف دينهِّ أن تكون  

 ويكوُن صادقاا بني الناسِّ كما هو يف بيته، 
 ويبدو هذا من سلوكهِّ وتعامله.

 
 ترى شخصاا ظهرْت بثوٌر وتقيحاٌت يف وجههِّ أو رأسهِّ فتتقذره،   •

 وحتمُد هللا على معافاتك  منها،  
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 ولكن كيف لو اطلعت  على عيوبهِّ اخلفية،  
 ن نظرِّ الناسِّ ومعرفتهم؟ اليت حيرُص على إبقائها بعيدةا ع

 لعلك لن تنظر  إليه! 
ا،    ولتعلْم أن هللا يعرُف عيوبك  وعيوبُه جيدا

 وهي مسجلٌة يف صحيفتيكما،  
 فجاهدا يف تصفيتها.

 
 ما فائدُة األلوانِّ الزاهيةِّ اليت تتزيُن هبا يف ثيابك  أيها اإلنسان،   •

 إذا كانت نفُسك  سوداء؟ 
 حبذا لو كان هناك تناسٌق بني ظاهرِّك  وابطنك،  

ك  على ثيابك،    وانعكس  لوُن نفسِّ
 حىت ّل ُُيدع  بك اآلخرون.

 
 السعادة

 مهما كانت سعادُتك  يف الدنيا، فإهنا إىل زوال،   •
 بل تكوُن ُحلماا بعد مدٍة وجيزة،  

 والسعادُة ّل تستمرُّ مع أحد،  
 فلتكْن مهَُّتك  فيما تؤوُل إليه من سعادٍة يف اآلخرة،  

 حيُث اخللوُد واهلناء.. 
 

ا أيها املسلم، •  ينبغي أن تدرك  مفهوم  السعادةِّ جيدا
 أخطاٍء ومعتقداٍت منكرة،حىت ّل تقع  يف 

 وما تتذكرُه من حلظاٍت سعيدٍة ي لزُم أن تعرف  حكم  الشرعِّ فيها حىت هتنأ  هبا، 
 فإذا ِل تكْن موافقةا ألدبِّ اإلسالمِّ فإهنا شرٌّ وشنار، ومنكٌر وسوُء حساب، 

 وليست سعادة.
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 سعادُة املؤمنِّ واطمئنانُه غريُه عند الكافر،   •

 فاملؤمُن يطمئنُّ قلبُه ابلقرآنِّ والذكرِّ والطاعة، 
 ويسعُد بتوفيقِّ هللا له لألعمالِّ الصاحلة،  

 والكافُر سعادتُه يف املنصبِّ والشهرة،  
 واطمئنانُه ابملالِّ واملتاع!  

 
 الدنيا، فيهنأُ ويتلذذ،  يف سعُد الكافُر نعم، ي   •

 ولكنه أمام اثنتني:  
ا.  لن تدوم  سعادتُه يف الدنيا، و   هو يعرُف هذا جيدا

 وّل سعادة له يف اآلخرة؛ ألن الكافر  ّل نصيب  له يف اجلنة. 
 

 م واحلربالسل
 السالُم مطلٌب فطريٌّ عند ذوي العقولِّ السوية،  •

 تتوُق إليها نفوُس الناس،  
 فإهنم يريدون العيش  يف سالٍم وأمان،  

 ولكنَّ اجملرمني ذوو عقوٍل ماكرة، ونفوٍس خبيثة،  
 يريدون الشرَّ ابلناس،  

  ،  وّل يريدون سالماا وّل أماانا
 فيثريون الفنت،  

 ويوقدون احلروب، 
 ويدم ِّرون وُير ِّبون..

 
 اإلنساُن دموي !   •

 فما أكثر  احلروب  يف تواريخِّ العاِل، ويف الواقعِّ املعاصر،  
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 ف  والقتل  والتعذيب  يف اجملتمعات. وما أكثر  الظلم  والعس 
 مئاُت املالينيِّ قُتلت يف احلروب، 

 ومعظُم أسباهبا يعود إىل طمعِّ الغزاة، وظلمِّ الطغاة، وبطشِّ املتجبين، والتفاخرِّ والعصبية،  
 وكلُّ هذا لبعدهم عن املنهجِّ الرابن،  

 الذي مينُع الظلم، وسفك  الدماء،  
 ص.  ويدعو إىل املساواة، والقصا

 ماذا لو حتاوروا، وتعارفوا، واهتد وا، وتركوا نزغاهتم الشيطانية؟  
 وقد أمر  هللا الناس  ابلتعارفِّ ّل ابلتقاتل.  

 ولفُظ التعارفِّ الوارُد يف القرآنِّ الكرميِّ معناه:  
 .  على الب ِّ والتَّقوىوالتعاوُن ، صلُة الرحماخلري، و  التجمُع على

 
 السنة والسرية

 السريُة العظيمُة تكوُن لرجٍل عظيم،  •
 وتُنشُئ رجاّلا عظاماا،  

 وقادةا انهبني، ودعاةا خملصني، 
 وعلماء  عاملني، ومعلمني مرب ني. 

 صلى هللا وسلم  وابرك  على صاحبِّ السريةِّ الزكية، والسنَّةِّ املْرضيَّة. 
 

 من استهان  ببعضِّ السننِّ استهان  مبا بقي  منها،  •
ك  فقط،ات ِّباُع السنَّ   ةِّ ليس هوى، وقت  ما هتو ى ويوافُق مزاجِّ

 إَّنا هو التزام، وأتسٍ  برسولِّ اإلسالمِّ عليه الصالُة والسَّالم،
 وطلٌب ملرضاةِّ هللا، 

 وطمٌع يف ثواٍب من عندهِّ سبحانه. 
 فليحافْظ كلٌّ من ا على السننِّ ما استطاع. 
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 الذين ّل يريدون سنَّة  النيب ِّ صلى هللا عليه وسلم،   •
 يريدون سنَّة  العلمانيني والليباليني واملنافقني أعداءِّ الدين. 

 فكْن ملتزماا بسنَّتهِّ أيها املسلم، 
 وّل تلتفْت إىل الكتاابتِّ الفاسدة واملنحرفة،  

 والدعايت املضل ِّلةِّ واملشك ِّكة،  
   : فيهوانظْر إىل قولِّ الرسولِّ عليه الصالُة والسالم، والتعبريِّ القوي ِّ املؤكدِّ 

ذع   ، عليكم بسنَّيت وسنَّةِّ اخللفاءِّ الراشدين املهديني"  ". ضُّوا عليها ابلنواجِّ
 

 إذا عرفت  أن نبيَّك  صلى هللا عليه وسلم  قدوة،   •
 فاتَّبْع سنَّته،  

 وتتبَّْع ما قال ُه لتطب ِّقه،  
 واقرأِّ املزيد  من سريتهِّ العطرة،  

 حىت تعرف  أحوال ُه وأخالق ُه الزكيَّة  أكثر، ومشائل ُه العظيمة،  
 لتتخلَّق  هبا، وتنصبغ  شخصيُتك  اإلسالميُة هبا. 

 
 السياسة

 هناك سياسيٌّ نظري ، وآخُر عملي .   •
 األوُل يكتُب ويتفلسُف وينظ ِّر، 

 وّل يهمُه إن أمكن  تطبيُق ما يقولُه أم ّل؟  
 والعمليُّ يطب ِّق، 

 يرى األحداث  أمامه،  
ه.   فيحل ُِّل ويتوقُع ويستشرُي ويوج ِّ

 
 واخلبة،   ابلعلمِّ  يتعلقُ السياسةِّ  أمرُ  •

 فيها،   أن يتكلم   وخفايها ودهاليزها فال أبس   السياسة   فمن عرف  
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 ا يصلح،  مم  أكثر   ومن ّل، فإنه يفسدُ 
 اخلروجِّ منها،   ّل يدري كيفية   يف متاهاتٍ  ويدخلُ 

 عليها.  يندمُ مث 
 

 األرُض هلل سبحانه، يورثُها من يشاء،  •
 ويُفه ُم من السننِّ والتواريخ، 

 أن الناس  إذا مسحوا للطغاةِّ واملفسدين أبن حيكموا،  
 وِل ينكروا، وِل يقاوموا،  

 انعكس  عليهم جزاُء ضعفهم وجبنهم ومواقفهم املتدنيةِّ واملتخاذلة،  
 فحكم  الطغاة،  

 وأفسدوا وظلموا، 
 ونشروا الرعب  واخلراب  بينهم.

 
 الشباب

 حول  ماذا تدندُن أيها الشاب؟  •
 تردُد آيت.. تكرُر حديثاا نبوًي أعجبك..؟  

ُد أبيااتا يف حب ِّ رسولِّ هللا صلى هللا   عليه وسلم، أو يف حب ِّ اجلهاد..؟ تُنشِّ
 أم ما تزاُل تردُد كلماتِّ غزٍل وأبيااتا فاضحةا وأغنية  مطربٍة فاجرة؟ 

 تقلُد مهر ِّجاا وحتفُظ طرائف  فجَّةا مائعةا وترددها مراٍت وتضحُك ملء  شدقيك؟ 
 ما أطيب  الشابَّ عندما يكوُن يف أدبِّ اإلسالم،

، قلي  ل  احلياء! وما أقبحُه عندما يكوُن جاهالا
 

• ،  من اإلسالمِّ تنطلُق أيها الشاب 
 ّل من الغرب، وّل من احلزب،

 ديُن هللا هو األعلى، واألهم ، واألجل ، 
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 فإذا فضَّلت  على دينِّك  نظريٍت واجتاهاٍت أخرى وضعيَّة،  
 فقد ضللت، ووقعت  يف خسران،

 وأضررت  ابألمة.
 

 الشابُّ امللتزُم بدينهِّ تراُه خاشعاا،   •
 مقبالا على العلم، متعلقاا ابملساجد،  

 خدوماا ألصحابه، نظيفاا يف ثيابه، غاًضا لطرفه،  
 ابرًا بوالديه، مهتًما أبسرته، 

 هادائا يف تعامله،  
 ينصُح وّل يؤذي،  
 يصُب وّل يعتدي.

 
 أيها الشابُّ اخللوق،   •

 هل تعلُم أن األخالق  العالية  ترفُعك  أكثر، 
 واآلداب  اجلميلة  جتعُلك  أمجل، 
 والكالم  اهلادئ  جيعُلك  ألطف،  

؟  واحلوار  املهذَّب  جيعُلك  حمبوابا وأكثر  قبوّلا
 

 أيها الشابُّ اجلميل،   •
 هل يرضيك  أن يكون  ظاهُرك  أزهر  أقمر، وابطُنك  أسحم  أسود؟ 
 تبدو وض احاا، بينما قلُبك  ي غشاُه سواُد الفاحشةِّ وفجوُر املعصية؟  

 ما أمجل  الفىت عندما يكوُن أبيض  نقًيا،  
 مطيعاا لرب ِّهِّ تقًيا. 

 
 ليس كلُّ شابٍ  يُفتخُر به، وّل هو ذخٌر لألمة،   •
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 وابّلا عليها،   بل يكوُن بعُضهم
 عندما ي نشأُ على أفكاٍر معاديٍة لإلسالم،  

ا عن الرتبيةِّ األخالقية،   بعيدا
 واألعرافِّ السامية، 

 وخدمةِّ الناس وحب ِّ اخلريِّ هلم.  
 

 ما كان يسرُّك  من أحاديثِّ الشباب، وطرائفهم وألعاهبم،  •
 ّل يسرُّك  اليوم، 

 لقد علمت  أن احلياة  أعقُد مما كان يعيشُه الشباُب ويتصورونه،  
 وإن اجلدَّ هو األساس،  

 والعمل  لآلخرةِّ أفضُل ما تشتغُل به.
 

 الشخصية 
 ميزاُن الشخصيةِّ اإلسالميةِّ األوُل هو التوحيُد والدعوُة إليه،   •

 وبغُض الكفرِّ وما يؤدي إليه،  
 ومىت اختلَّ هذا التوازن،  

 فإن الشخصية  اإلسالمية  تكوُن فقدت أساس  تركيبها،  
 وأهم مميزاهتا. 

 
 ّل تستحي من دينِّك  وأنت بني الغرابءِّ أيها املسلم،   •

 فإنه الديُن القومُي اخلامُت الذي ارتضاُه هللا لك  وهلم،  
 وعلى الناسِّ مجيعاا أن يتَّبعوه،  

 اصدْع به وّل تستحي منه،  
 وذك ِّْر آبدابهِّ اجلليلة، وأبحكامهِّ العظيمة،  
 وادُع إليها وأنت مفتخٌر هبا، مرفوُع الرأس. 
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 إذا كنت  حمرت ماا، •

 ذا عقيدٍة وأخالٍق ومواقف،
 اعرتف  بك  اآلخرون واحرتموك  وقدَّروك،

 وجلسوا إليك  وحاوروك،
 جهاتِّ نظر، ونظروا ما عندك  من أفكاٍر ومبادئ  وو 

 ومن كان سفيهاا، ّل مبالياا، 
 أو متزلفاا، إمَّعة،

 ِل ينظروا إليه تلك النظرة،  
 وِل حيرتموُه ذلك اّلحرتام. 

 فرجٌل بال ثوابت، ّل اعتبار  له، 
 وقيمته، من قيمةِّ عقيدته.  

 
 الشذوذ

   ،وّل يتخلى عنه ،بهّل يستغين عن ذن   احليوانُ  •
  .من جسده  جزءٌ فهو   ة، يوانيشخصيتهِّ احل أنه من دّلئلِّ  ولو عرف  
  ،الشواذ   أعنيُ  فال انمتْ 

 ، أو يتالعبون هبا،  صفاهتم اإلنسانية ون عن أهم ِّ الذين يتخلَّ 
 وّل يهمهم ديٌن وّل أدب،  

 وّل غ ريٌة وّل حسب!
 

 جداٌر واحٌد ّل يبين بيتاا،   •
 ورجٌل دون امرأٍة ّل يبين أسرة.  

 عندما ي فسُد الناُس من الرأس، تتغرُي القوانني،  
 فتختلُّ املوازين، وتضطرُب اإلنسانية،  
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 ومترُض احلضارات، أو متوت. 
 واملفسدون هم السبب. 

 
 الشكر

 الشكُر واجٌب عليك أيها املسلم،  •
 على ما هداك  هللا إىل اإلسالم،  

 ووهبك  من إميان، 
 نحك  من عقل،  وم

 وأنعم عليك  من النعم. 
هِّ و م ن ك ف ر  ف إِّنَّ اَّللَّ  غ ينٌِّّ مح ِّيٌد{    }و م ن ي ْشُكْر ف إَِّّنَّ ا ي ْشُكُر لِّنـ ْفسِّ

 [12]سورة لقمان:  
 

 سروُرك  ابلنجاحِّ ينبغي أن يُقرن  ابحلمد،  •
 فاهلل هو الذي هيَّأ  لك  أسباب  النجاح، مث قدَّر ُه لك. 

 واعلْم أن هللا غينٌّ عن محدِّك  وثنائك  عليه، 
 ولكنَّ الشكر  يزيُد من فرصِّ جناحك، 

 وقد يكوُن عدمُه سبباا ملنعِّ النجاحِّ يف أمور، 
ا، مبتغياا فضل  رب ِّك.  فكْن شاكراا، حامدا

 
 الشهرة

 الشهرُة صفة،   •
 ّل ُتذمُّ وّل مُتدُح إّل إذا تلبَّسْت بصاحبها،  

 فهناك أتقياُء مشهورون،  
 وجمرمون مشهورون.  

 اللهم إان نسأُلك  ما ينفعنا، وما جيلُب رضاك،  
  .  شهرة، أو مخوّلا
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 وثب ِّتنا على احلق،
 وّل تفتن ا،  

 واقبضنا إليك  وأنت راٍض عنا. 
 

 الرجيم   الشيطان
 الشيطاُن عدوٌّ لك، ماكٌر خبيث،   •

 مهنتُه أن يضلَّك  عن احلق ، وينتظُر غر ِّةا منك لرُيديك،  
 وّل ميلُّ من اّلنتظار، 

 فاحذره،  
 واعتصْم حببلِّ هللا ليعصمك  منه، وجين ِّبك  مكره.  

 
 كْن حذراا من الشيطانِّ أكثر  من حذرِّك  من عدوٍ  مرتب ٍِّص بك،   •

ك  لتقول  أسوأ  مقال،   فإنه يوسوُس يف نفسِّ
 ولتفعل  أفحش  األفعال. 

 ولن تنفع  وسوستُه ما دمت  قريباا من هللا،  
 إَّنا سيطرتُه على من ي سمُع منه. 

 
 الصحابة رضي هللا عنهم 

 الصحابُة مدرسٌة عظيمة،   •
 كانوا يف خريِّ قرن، فهم أفضُل املسلمني. 

 وحياهتم درٌس لنا،  
 وسريهتم عبٌة لنا،  

 إهنا حتد ِّثنا عن اإلميان، والتسابقِّ إىل اخلري، واجلهاد، والصب. 
 رضي  هللا عنهم وأرضاهم.
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 أثرية، يف قصصِّ الصحابةِّ رضي  هللا عنهم عٌب كثرية، وتربيٌة  •
ها على أطفالِّ املسلمني فائدٌة أكيدة،   ويف قص ِّ

 مبا يناسبهم من أخباٍر ومواقف، 
 وكذلك الشباب، 

 فإهنا هتذ ُِّب نفوس هم، 
 وتشحُذ عاطفتهم،

 وتشدُّهم إىل اإلسالم، 
 وحتب ُِّب إليهم اجلهاد،

 وتعل ُِّمهم األسوة، وفضيلة  اجلماعة، واحلرص  على الطاعة.
 

 واملرض  الصحة
 الصحُة فتنة، واملرُض اختبار،   •

 ففيم  أبليت  صحتك؟  
 ،  يف اللهو واملطعمِّ واملشربِّ احلرامِّ

 أم يف العلمِّ واجلهادِّ والدعوة؟ 
 وهل صبت  يف مرضك، 

 أم أتففت  وتضجرت  من قدرِّ هللا عليك؟   
 

 إذا كان املرُض يضعُف جسمك،  •
 ويقيُد حركاتك،  

 والعمل، فإن الصحة  تعطيك  جماّلا للحركةِّ 
 وعليك أن تعتب  من أيمِّ املرض،  

 وتشكر  هللا على ما وهبك  من صحة، 
 وتستقيم. 
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 يف الصحةِّ العافيُة والعمُل والنشاط، •
 ويف املرضِّ اّلعتالُل ولزوُم البيتِّ والتعويُق عن العمل،

 وكالمها من هللا،  
 كيف ّل واحلياُة واملوُت بيده؟

 فنسأُل هللا العافية،  
 بحانُه أن يلهمنا شكر ُه دائماا، على مجيعِّ نعمه، ونسألُه س

 .  وإذا ابتالان مبرٍض فنسألُه الصب، واألجر، والعافية  عاجالا
 

 املرُء حيبُّ دمه، وحيافُظ عليه، خشية  أن يُهرق،  •
ُه ليقف،   وإذا سال  أسرع  إىل إسعافهِّ وضمد  جرح 

 وأوردته، إنه شيٌء مثني، عزيز، ميشي يف شرايينهِّ 
 وّل يفتدي به إّل مريضاا حمتاجاا، 

 أو طلباا للشهادة. 
 

 حاا متذمراا،  رأيتُه عبوساا متأح ِّ  •
ا وإمسنتاا،    وإذا قام  فكأنه حيمُل معه حديدا

 فقلُت له:  
ٍن ليذهب  ما تشكو منه وتنشط؟   لو خففت  مما بك  من مسِّ

 فقال  وهو يتبسم، وكأنه تذكر  شيئاا:  
 نفُس تشتهي!  األكُل لذيذ، وال

 فتعوذُت ابهلل من الشر ه، 
 وتذكرُت قول  أمريِّ املؤمنني عمر:  

 ؟ اشرتيت كلما اشتهيت  أو  
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 الصلح 
احلمُد هلل الذي جعل  يف أمةِّ حممٍد صلى هللا عليه وسلم  رجاّلا وهبوا أنفس هم للصلحِّ  •

 بني الناس،  
 فال جتدهم إّل حاملني مهوم هم،  

 حاضرين يف جمالسهم،  
 يبذلون وقتهم وجهدهم لإلصالحِّ بينهم.  

 إهنم أطباُء جمتمعنا، ووجهاؤان الطيبون، وسفراؤان املؤمتنون.  
 فاللهم اجزهم عنا خرياا وبرًا،  

  ،  وثواابا وفضالا
 وإكراماا ومسًوا.

 
 الطاعة

 طاعُة هللا ورسولهِّ شعاُر املسلم،  •
 فإنه هبا يُرح م،  

   وهبا يفوز. 

   [.132]سورة آل عمران:{ ُكْم تـُْرمح ُون  و أ طِّيُعوا اَّللَّ  و الرَُّسول  ل ع لَّ قال  هللا تعاىل: }
 .[71]سورة األحزاب:{ و م ن يُطِّعِّ اَّللَّ  و ر ُسول ُه فـ ق ْد ف از  فـ ْوزاا ع ظِّيمااوقال  جلَّ مِّن قائل: }

 
 قيمُة الدنيا عند املؤمنِّ يف الطاعة،  •

 وّل خري  يف هذه الدنيا بدونِّ طاعةِّ الرمحن،  
 وما ُخلقْت إّل لُيعبد  هللاُ فيها.  

 فعم ِّروا دنياكم مبا يُرضي الرمحن،  
 واطلبوا منه العون  على ذكره، وشكره،  

 والتوفيق  يف حسنِّ عبادته.
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 عندما يقوُل لك  العاِل: هذا جيوز، وهذا ّل جيوز،   •
 ينك، فاعلْم أنه يذك ِّرك  آبدابِّ د

 ويريُد هتذيب  نفسك،  
 ويضُع كوابح  هلواك.  

 فإذا أطعت ُه فقد أفلحت،  
 وإذا ِل تطعُه فقد استسلمت  للمعصيةِّ وأطعت  الشيطان!

 
 ُف أنك رجٌل عملي ، حتبُّ دينك  حًقا؟  عر  يُ مىت  •

 عندما تلتزُم أبحكامه،  
 فتواظُب على صلواتك، وحتضُر إىل املسجد، 

 وتبتعُد عن التجارةِّ احلرام،  
 كما تغضُّ بصرك  عن احلرام، 

 وّل ختوُض يف الباطل.  
 تساعُد احملتاج، 
 وتنصُح الغافل، 

 وتدعو إىل دينِّ هللا.. 
 

 حرُصك  على طاعةِّ هللا يُبعُدك  عن احلرام،  •
 والرتهات، وجمالس  السوء،كما يبغ ُِّض إليك سفاسف  األمور، 

 وحيبُب إليك جمالس  الصاحلني،
 وما نفع  وجلَّ من األمور.

 
 الطبائع 

 أنت تعرُف طبعك،   •
ا،    فإذا كان فيه قساوٌة فألِّنُه هلل، مترساا وجتريدا
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 شيئاا فشيئاا.  
 وّل تعاكْسُه يف احلالل، وجارهِّ فيما صعب.  
 واضبْطُه عند الناس، حىت ّل ي نفِّر  أو ي ُشذ .  
 وستتعاَف  من آاثرهِّ السيئةِّ هبذا إن شاء هللا،  

 حىت يستجيب  ويستقيم، ويصري  له عادة. 
 

 هل تتحسَُّن الطبائُع الرديئة؟  •
 نعم، ابلتوبة، والرتبية، والتمرن، والصب.  

 فقد كان الناُس يف جاهليٍة فأسلموا وحسن  إسالُمهم، 
 واتب  جمرمون وأقلعوا عن جرائمهم وحسنت سريهتم،  

 ورجع  عصاٌة ومذنبون إىل دينهم وصاروا دعاةا وجماهدين..  
 

 الطبيعة 
 عشٌب كثيٌف مفروٌش على األرض،  •

 كسج ادٍة أثريٍة نفيسٍة متتدُّ أمام  العني، 
 ة، مائلٌة إىل األرض، وأشجاٌر خضراُء متنوع

 مثقَّلٌة بثمارها،  
 متناثرٌة هنا وهناك،  

 وأزهاٌر ملونٌة تتمايُل يف خفٍَّة ومرح،  
 وبالبُل تطرُي بينها يف فرح،  

 تشدو وتصدح،  
 وإنساٌن ينظُر ويتفكَّر،  

م د،    ويسب ُِّح وحي 
 ويطمئنُّ ويهدأ. 
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 ما ضرَّ عشباا أخضر  وردٌة محراُء تتسلُقها وتعلو عليها،  •
 ولو كان من غريِّ لوهنا،  

 فالطبيعُة ّل ت غاُر من األلوان،  
 بل حتبها،  

 وترى يف تنوُّعها غَنا وثراءا أكثر،  
ا يزهو هبا أكثر.  وتعلُم أن مجاهل 

 
 الشمُس تشرُق من وراءِّ جباٍل وهضاب،  •

 ا،  ليصل  إلينا ضوُؤها وحرارهت
 فال غَن لنا عنها،  

 كما ّل تستغين قلوبُنا املؤمنُة عن شكرِّ وحمبةِّ من أرسلها إلينا، وخلقها ألجلنا،  
 فنشهُد أّل  إله إّل هو، 

 وأنه اخلالُق املنعم،   
 والقادُر على املنعِّ والعطاء.

 
 الظلم والظاملون 

 الظلُم خصلٌة ذميمة، وتصرٌف أهوج، •
 السويَّة، واألخالُق الكرمية، تنفُر منه الطبائُع 

 وهي فرصٌة للطباعِّ اللئيمة، 
 لتثبت  ميل ها إىل اإلجرام، وإيذاءِّ اآلخرين،

 وكأن ذلك متنفٌَّس هلا. 
 

 البحُر ليس آمناا،   •
ُه أحياٌء كبريٌة وخطرية.    فقد هتي ِّجُه األمواج، وتشقُّ سطح 

 والبُّ ليس آمناا كلُّه،  
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 ،  فالظلُم كثري، والفساُد منتشر
 والشرُّ ينزُل منهما.  

 فالزمِّ احلذر، واطلبِّ النجاة،  
 واستقم، واستمدَّ احلول  والقوة  من هللا،  

 وتوكَّْل عليه، فهو حْسُبك، 
ْسُبهُ }  {. و م ن يـ تـ و كَّْل ع ل ى اَّللَِّّ فـ ُهو  ح 
 

 كثرٌي من احلكامِّ الظاملني ّل يعتبون من دروسِّ التاريخ، •
 وكأهنم ّل يقرأون،

 اعتبوا مما حيدُث ألمثاهلم يف عصرهم، وليتهم 
 فقد قصم  هللا ظهور  بعضِّ هؤّلءِّ احلكام، 

 وبعد سنواٍت قليلٍة عاد  الظلُم والطغياُن كما كان، 
 وأُوذي  الناُس كما أُوذوا من قبل، ورمبا أكثر! 

 {.أ ّل  ل ْعن ُة اَّللَِّّ ع ل ى الظَّالِّمِّني  }
 

 العادات
 ّل تتبْع عادةا حذَّر  منها اإلسالم،   •

 وكثرٌي من عاداتِّ الشعوبِّ واألقوامِّ والقبائلِّ عليها مالحظات، 
 وبعُضها خمالفُتها ظاهرة.  

 وخرُي أمورِّك  ما ندبك  إليه ديُن هللا القومُي فالتزمته،  
 وهناك  عن أموٍر فانتهيت. 

 
 العاطفة واملزاج 

 املزاُج غرُي اهلوى،   •
 فقد يكوُن طبيعةا فيك، كالعصبية،  
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 وقد يكوُن آنًيا لسبٍب عارض، كالعاطفة،  
ا،    وقد يكوُن قريباا من عقلِّك  أو بعيدا

 فال ثبات  له!  
 املهمُّ أن مزاجك  إذا كان قوًي غالباا،  

 فأنت يف أزمٍة مع نفسك! 
 

 العبادة 
 ّل غَن للمرءِّ عن العبادة، فإن الروح  حمتاجٌة إليها،   •

 ومن تركها لكفٍر أو كسل، اختلَّ توازنه، واضطربْت نفسه، ونقصْت إنسانيته،  
 ومن أقامها حبق، استقام، واطمأن.  

 ومن حافظ  عليها مع قلةِّ فكٍر وخشية، ِل يصْل إىل درجةِّ العارفني.
 

همعبادة، ليالا وهناراا، وإن قلَّتْ حياُة املسلمِّ ّل ختلو من  •  .  عند بعضِّ
 فإنه مأموٌر بذلك.  

 ومن كان مقتصراا على اّلشتغالِّ ابلدنيا، فإنه لعبٌة من ألعاهبا.  
 ويكوُن نسي  رسالت ُه يف احلياة،  

 وهي عمارهُتا بطاعةِّ هللا، وعبادته. 
 

 ،   احملافظةاجملتمُع املسلم، وخاصةا العائالتِّ  •
 رمضان  قبل  أن يهلَّ هالله، وحيلَّ أوانه،  تستعدُّ لشهرِّ 

 في شيُع فيها جوٌّ جديد،  
 هو ترقُّب، وتدبري، وجتهيز، 

 واستعداٌد ملوسٍم عظيم، 
 بروٍح جديدة، وعزميٍة أكيدة.
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 اجلديُد يف شهرِّ الصومِّ يف كل ِّ عام،  •
 أنه جيد ُِّد حياتك،  

 ويقضي على الراتبةِّ والتقليدِّ الذي ألِّفت ُه يوماا بعد  آخر، 
 ويعطيك  فرصاا جديدةا للتفكري، والعمل، واإلبداع،  

 يف طاعةِّ هللا، ونفعِّ املسلمني.
 

   .يف الصومِّ تزكيٌة للنفس •
 عندما تشعُر أبنك  جائع، ظامئ، خاوي البطن،  

  ،  ولكن ّل ت ذوُق طعاماا، وّل ت قرُب شراابا
  هلل، وخوفاا منه،  طاعةا 

 طلباا لرضاه، ورجاء  ثواب، يوم  احلساب. 
 

ا فهو انتهازي ، أانن ،  •  من مجع ماّلا كثرياا وِل يعطِّ منه أحدا
 حيبُّ نفس ُه ومصلحت ُه وحد ها.  

 ولذلك شرع  اإلسالُم الزكاة،  
 (.  %2.5فإذا بلغ  مالُه حًدا معيناا وجب  إعطاُء الفقراءِّ منه مبلغاا )

 وهو مبلٌغ ضئيل،  
 ولكنُه لو طب ِّق  ملا بقي  فقري!  

 
 العبودية 

 الرحلُة إىل هللا أجلُّ وأكثُر نفعاا.  •
 جر ِّْب أن تكون  رحالٌت لك  إليه سبحانُه بدل  بعضِّ رحالتِّك  الكثرية،  

 ت ذكرُه وت عبده،  
 وتتقرَُّب إليه بضعفِّك  وذل ِّك  بني يديه،  

 وتشكرُه على نعمهِّ عليك، 
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 وتطيُل يف ركوعِّك  وسجودك،  
 وتبكي على ذنوبِّك  وتذرُف دموعاا حرَّى،  

 ، وتدعوُه أن يثب ِّتك  ما بقي  من عمرك
 وأن جيعل  خري  عمرِّك  آخره.  

لت،   وعندما تنتهي من هذه الرحلةِّ تشعُر أن نفسك  ُغسِّ
 وأن صدرك  انشرح، وقلبك  ابتهج  واطمأن،  

 وكأنَّ فيضاا من السرورِّ مرَّ يف شغافه،  
 وكأنك  ولدت  من جديد! 

 
   ،راحٌة للنفس سبحانه، و يف العبوديةِّ هلل إقراٌر ابحلق ِّ  •

ُده،    كيف ّل وأنت تعلُم أنه خالقك، فما كانت لك  حياٌة لوّله؛ فتوح ِّ
 وأنه واهُبك  العقل، ولوّلُه لكنت  ذا غريزٍة وحد ها، وعلى أربٍع أو بطن؛ فتعبُده،  

 ورازُقك، ولوّل نعمتُه ملا ح ييت؛ فتشكرُه.
 

 الُعجب 
 الُعجُب مرٌض نفسيٌّ خبيث، جيمُع بني عدةِّ أمراض،   •

  ،  من مثلِّ الكِّْب، والغرور، والعتو 
 واإلفراطِّ يف اّلعتدادِّ ابلنفس، 

 واستحقارِّ اآلخرين.  
 واملبتلى هبذا يقتُل نفسه،  
 أو أيخُذ هبا إىل اجلنون،  
 كما يستحقرُه اآلخرون،  

 وينبذونُه وّل جيالسونه. 
 

 سِّ املتكبة، والذواتِّ املتجبة، والعقولِّ املغرورة، واألمزجةِّ املريضة.  الُعجُب آفُة النفو  •
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 فإذا مررت  هبم فال جتلْس إليهم، وّل تستمْع إليهم.  
 وادُع هللا أن يعافي ك  مما ابتالهم به،  

 وأن ي صرفك  عنهم وأنت خبري.
 

 العدل
 ينبغي أن يتصف  املسلُم بصفةِّ العدالةِّ يف كل ِّ أحيانه،   •

 ولو حكم  على نفسه،  
 فالربُّ الذي ي عبدُه حقٌّ ع دل، 

 والرسوُل عليه الصالُة والسالُم ُعرف  بعدلهِّ يف سريته،  
 مع أهلهِّ وص حبه، وحىت مع الكافرين.  
 وشريعُة اإلسالمِّ اليت ن ديُن هبا عادلة،  

 ّل تظلُم الناس  يف أحكامِّها،  
 وّل ت نقُصهم حقوق هم.

 
 العدوّ 

ا ألعداٍء ي قتلون هبا إخوانك،   •  ّل تكْن يدا
 وّل ظ هراا هلم حيملون عليه متاعهم ليبيعوها ويستغنوا هبا،  

 وّل عيناا هلم يرون هبا أسراران وعوراتنا،  
 وّل لساانا هلم يردُد ما يقولونه، وفيه مكٌر وتضليٌل وسمٌّ زعاف.   

 
 واخلِلطة العزلة

 عزلٍة خالصٍة يف هذا العصر، ب  تمتع  لن ت •
 فال بدَّ من استقبالِّ بعضِّ األهلِّ واألصدقاء، 

 وصالةِّ مجاعة، وعزاء، وخدمة، ولقاءِّ طلبة، ومراجعةِّ مكاتب  ومؤسسات، 
 وّل انفكاك  من تواصٍل إعالميٍ  بنسبٍة ما،  
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 ومساعِّ أخباٍر ملعرفةِّ حاضرِّ العاِل ِّ اإلسالمي، واحلذرِّ من خططِّ األعداء...  
 نك!فالعزلُة الكاملُة بعيدٌة ع

 
 ماذا تقصُد من عزلتك؟  •

 إذا كانت تربيةا وتزكيةا فهذا طيب،  
 وكذلك إذا كانت برانجماا مكثفاا لزيدةِّ علم،  

 أو مراجعةا للنفسِّ لتقوميِّ السلوكِّ وتصحيحِّ اخلطأ، 
 أو ختطيطاا لعملِّ مهم..  

 مث تكوُن اّلنطالقة.. 
 

 ّل يكفي أن تكون  مؤمناا ابلفكرة، •
 اّلنطالقِّ بعد اإلميان، فإنه ّل بدَّ من 

 واّلنطالُق ينبغي أن يكون  عن فهٍم ووعي وختطيط، 
 لتعرف  كيف تتحدَّى العقباتِّ وتتجاوزُها، 

 وكيف تستقبُل املفاجآت،
 وكيف تتعامُل وتتفاهُم مع تعرفت  عليهم.

 
 ّل يُطلُب منك  أن يكون  قلُبك  حبراا تتحمَُّل به كلَّ الناس،   •

 رية،  فليكْن مثل  ساقيٍة صغ
 مترَُّر فيها األشياُء الصغرية، التافهُة احلقرية،  

 تسامُح به الناس، وّل تلتفُت إليها!  
 وإذا ِل تكْن كذلك فلست  ذا قلٍب كبري، 

 وّل تعجبنَّك  نفُسك.
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 والكرامة العزة
 احلياُة مع الكبارِّ ّل تنفع،   •

 ذا كانت ضعيفة، أو منكسرة، وانقصة،  إ
 حىت سيُد الغابةِّ إذا كان جرحُه غائراا يذهُب إىل بعيٍد ليموت،  

 فاملوُت أفضُل من حياةِّ الذل ِّ واّلنكسار.
 

 العصامية 
 إذا كانت العصاميُة تعين اجلدَّ والعزمية،  •

 فإهنا ّل تعين اّلنفصام  عن اجملتمع،  
 فإن العمل  على نفعهِّ دأُب كل ِّ خملٍص حريٍص على رفعةِّ أمته،  

م  ابلعزلةِّ املرفوضةِّ واألاننيةِّ املقيتة.   ومن ِل يفعْل اهتُّ
 

 العصاميُة تعين اّلعتماد  على النفس،   •
 ى.  وعدم  طلبِّ املساعدةِّ من أحٍد إّل عند اّلضطرارِّ واحلاجةِّ القصو 

 ومُتد ُح هذه اخلصلُة عند أويل األلباب، 
 وتُعتُب من معايل األخالقِّ ومكارمها.  

 فهل أنت كذلك؟  
 أم أن نفسك  حتبُّ السهل، 

 وتطلُب من اآلخرين  ولو كانْت قادرةا عليه؟
 

 واهلوى لالعق
 ملاذا يذمُّ اهلوى؟   •

 ألنه قائٌم على غريزٍة ّل عقل. 
 ولكن أّل يذمُّ العقل؟ 

 بلى، إذا كان مثل  اهلوى، ّل يتصرُف حبكمة.  
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  ،  ومن ِل يتصرْف حبكمٍة ّل يسمى عاقالا
، ومتسرعاا، ومستهرتاا، وغرًا، وغبًيا، وطائشاا..   بل يسمى جاهالا

 
 اإلنساُن مغرور، إّل من رحم  هللا.  •

 نتائج ُه هنجاا لسلوكه.يفتخُر بعقله، ويغرتُّ ابجتهاده، ويتخُذ 
 ولو كان عاقالا لعلم  أن خالق ُه أعلُم منه، 

.  في عتمُد على ما شرع ُه له أوّلا
 مث يعتمُد على عقله،  

م،  كما يستفيُد من عقولِّ اآلخرين وجتارهبِّ
 ليتفاد ى أخطاءا وقعوا فيها. 

ُه قاصر.  فالعقُل وحد 
 .  وِل ُيلْقُه هللا كامالا

 
 العقوابت اإلهلية

 قوابُت اإلهليُة حق ،  الع •
 ويراها كثرٌي من الناس، وأحياانا كلُّهم،  

 كاألمراضِّ اليت تصيُب الزانة  والشاذ ِّين،  
 ولكنَّ بعض هم يتفلسُف ويؤو ِّل؛ 

 ألن الشهوة  تغلبه، واهلوى ُيضلُّه، 
 ويبقى اّلعتباُر ألويل األبصار. 

 
 العقوبُة اإلهليُة تناُل فرداا، أو مجاعة، أو قوماا،   •

 لينالوا جزاءهم العادل، وليتَّعظ  هبا اآلخرون.  
 ومن أىب ووضع  عقل ُه وراء  ظهره،  

 فإن دور ُه يف العقوبةِّ أييت،  
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 عاجالا يف الدنيا، أو آجالا يف اآلخرة.
 

 العقيدة 
 العقيدة أغلى من الوطن.  •

  األوطان،  العقائُد هي اليت تصنعُ 
 وهي اليت تشحُذ اهلمم، وجتي ُِّش العواطف، لتدافع  عن األوطان.  

 أما املصاحلُ فتتغري، ومتوُت بعد حني.  
 وأصحاُب املصاحلِّ من الطم اعني والظاملني واملتجبين يضرُّون ابألوطانِّ وإن بد وا أقويء،  

 واألخالقِّ الكرمية. فإن املهمَّ تربيُة الشعبِّ على العقيدةِّ الصحيحة، 
 

 السالمُة يف النهجِّ تتطلُب اإلميان  من أعماقِّ القلب، •
 والعمل  به يف السر ِّ والعلن، 

 والدعوة  إليه دون ملل،
 والثبات  عليه،  

 والدفاع  عنه ولو أدَّى بصاحبهِّ إىل املوت. 
 

 أصحاُب عقائد  ابطلة،   •
 بل شيطانيٍة سافلة،  

 يدافعون عن عقائدهم تلك،  
 ويقد ِّمون أرواحهم فداءا هلا، 

 ومع األسفِّ كثرٌي من املسلمني غرُي مستعد ِّين هلذا، 
 مع أهنم يرجون اجلنة  وغريهم ّل يرجوهنا،  

 بل حياهتم دنيويٌة فقط!  
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 العالقات االجتماعية 
 اكم،  العالقاُت اّلجتماعيُة تزداُد قوةا ومتانةا إذا كان اإلسالُم هو احل •

 واألخالُق العاليُة هي السائدة،  
 وكلما ُزحزح  اإلسالُم وأُبعد،  

 أثَـّر  ذلك سلباا على العالقاتِّ احلميمةِّ بني الناس، وضعفت. 
 

 املسلُم يتَّصُف بعالقاٍت طيبٍة مع اآلخرين؛   •
 ألنه حيبُّ اخلري  هلم كما حيبُه لنفسه،  
 ويستأثُر بذلك على ثقتهم، وحمبتهم.  

 وّل يقدُر على هذا إّل من اتصف  إبمياٍن وأخالق،  
 وصٍب على خمالطةِّ الناسِّ وحتمَّلِّ كالم هم.

 
 العالقاُت اليت تنقطُع بني الزوجِّ وزوجه،   •

 وبني الصديقِّ وصديقه،  
 وبني اجلارِّ وجاره؛  

 ألسباٍب اتفهة،  
 ّل تدلُّ على ُخلٍق ومروءة، 

 تدلُّ على عقوٍل صغرية،   بل
 ونفوٍس متعبة.  

 والعاقُل يتجاوزها، وّل يلتفُت إليها. 
 

 العلم والعلماء
 ّل تقنُع بقليٍل من العلم،  •

 فإنك بذلك ستخلُط وتتعثر،  
 وتعرُف مسألةا وجتهُل مسائل، 
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 ومتشي قليالا وتقُف كثرياا.  
 أكمْل دراستك  وختصصك  ما استطعت، 

 واتبعُه من طرٍق ومصادر  متعددة، 
 فإن العلم  حبر.

 
 كثرٌي من اآلابءِّ ندموا على تضييعِّ أوقاهتم أيم  الشباب، •

 يف هلٍو ولعٍب وتسكُّع، ونوٍم وغفلٍة وكالٍم فارغ،
 وهاهم أوّلُدهم يكر ِّرون اخلطأ  نفس ُه مرةا أخرى،

 هو طلُب العلم،  وإن أفضل  عالٍج له
 فإنه ميألُ الوقت  مبا ينفع، 
 وهو خرٌي هلم وللوالدين،

 لو علموا.
 

 ثقافتك  ومعارفك  حتدُد موقعك  بني أهلِّ العلم،  •
 وتثبُّتك  من املعلوماتِّ ومعرفتك  مبصادرها جتعلك  أقوى،  

 وإذا عرفت  حقَّها من ابطلها، وخري ها من شر ِّها، 
 كنت  واعياا فطناا،  

ا حبق . 
ا
 وإذا عملت  ابملرضي ِّ منها كنت  عامل

 
 أكثُر اّلستفادةِّ من العلماء، علماا وتربية، يكوُن أثناء  الطلب،  •

 وطالُب العلمِّ يتعُب يف هذه املدة؛ 
 فإنه يتتبَُّع دروس  العلماءِّ وحماضراهتم وحلقاهتم وأمسياهتم ويتنقَُّل بينها، 

 فوائدها، ويستفيد  من حواراهتا ومناقشاهتا، ليزداد  هبا علماا، ويلتقط  
 وليتعرَّف  على أهلِّ العلمِّ هنا وهناك. 
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 من استفاد  علماا،  •
 مث سفه  وجهل، وطاش  وسخف،  

 فإن علم ُه حجٌة عليه،  
 وقد نزل  به وِل يرفعه؛  

 ألنه ِل يعمْل بعلمه، وِل يتأدْب به.  
 ويكوُن كبخيٍل شحيٍح ي كدي أو جيوع،  

 ٌع على جراٍر من الذهب!وهو مرتب ِّ 
 

×××     ×××     ××× 
 

نُكْم و الَّذِّين  أُوُتوا اْلعِّْلم  د ر ج اٍت{ } • ُ الَّذِّين  آم ُنوا مِّ  . [11اجملادلة: ]سورة يـ ْرف عِّ اَّللَّ
 . ، وتعليمِّها، والعم لِّ هباهِّ أكثرآبدابِّ اإلسالمِّ وأحكام تِّهمعرفيرفُع هللا درجاتِّ العلماءِّ مل

 يعرفون كيف ينتجون احلسنات، وكيف حتصَُّل أكثر.إهنم 
 إهنم خباُء ابألذكارِّ والطاعاتِّ العظيمة، اليت يكوُن عليها أجوٌر كبرية. 

 واجلهالُء والعامُة علُمهم قليٌل هبذا.. 
 

 إذا كان األنبياءُ قدوةا للبشر،   •
 فإن العلماء  الذين يقتدون هبم خلفاؤهم، 

م، وأخبار    هم، وسلوكهم، وقصص هم، ومواقفهم، وقد ع رفوا سريهت 
هم،  ري   وتشبَّعوا بنهجهم، واعت بوا من سِّ

 وصاروا بذلك أساتذةا للناس، وأطباء  للمجتمعات،  
هوهم،   وابستطاعتهم أن يربُّوهم، ويوج ِّ

 ويقودوهم إىل ما فيه خريُهم.
 

 قرأُت املئاتِّ من الكتب، •
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 على مدى أكثر  من مخسني عاماا،
  منها، وتصفحُت اآلّلف  

 واستفدُت منها علماا مجًا، 
 واكتسبُت هبا ثقافةا عريضة، 

 ولكن ِل أر  مثل  جمالسةِّ العلماء، 
 واّلستفادةِّ من علمهم،

 والتأدبِّ أبدهبم، 
 فإنَّ العلم  أدب، وخشية، وتقرٌب إىل هللا،

 قبل  أن يكون  معلومات،
 ومن ِل ُيش  هللا يف علمه،

 الضالل.فإنه ُُيشى عليه من 
 

 إذا مجعك  جملٌس ابلعلماء،  •
 ،  فكْن مؤدَّابا

 احفْظ لسانك  عن السوءِّ وّل جتادل، 
 وّل ترفْع صوتك.  

 وإذا ِل تكْن من طبقةِّ العلماءِّ فكْن مستمعاا واعيااـ  
 وإذا سألت  فبأدب.  

 وإذا انفضَّ اجمللُس فتفكَّْر مبن كان أكثر  علماا وأدابا منهم؛  
 لتصحبه، وتتأدَّب  به، وأتخذ  منه علماا.  

 مث ّل تنس  تقييد  فوائد  انتفعت  هبا يف اجمللس.  
 ورغ ِّْب غريك  فيها،  

 فإن جمالس  العلمِّ مصانُع الرجال، وقنواُت األدب، وملتقى األحباب.
 

 ي حيدُث يف الدنيا إذا مات  العاِلُ العامُل املخلص، هللا أعلُم ما الذ •
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 فقد كان نوراا يف األرض،  
 ينرُي الدرب  لآلخرين،  

 يعظهم، وينصحهم، ويرغ ِّبهم، وينب ِّههم.  
 يدهلُّم إىل الطريقِّ الصحيحِّ إذا كثرتِّ الطرُق املضل ِّلة، 

 وينادي فيهم إذا كثرتِّ الفنت، وعمَّ الظالم...
 مث ينطفُئ فجأة!  

 اللهم ارحْم علماءان املخلصني، 
 واجزهم خرياا كثرياا.

 
 العلمانية

 العلمانيُة تعين إبعاد  الدينِّ عن شؤونِّ احلكم،   •
 فال ت قبُل حبكمِّ هللا يف السياسةِّ واحلرب،  

 وّل تسمُح بتحكيمِّ كتابِّ هللا تعاىل وسنةِّ نبي ِّهِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم يف شؤونِّ الناس،  
 كاّلقتصادِّ والتعليمِّ والريضةِّ واألدبِّ والفن ، 

 وتفرُض حكم  العقلِّ اإلنسان القاصرِّ دون  وحيِّ هللا الكامل.
 

 سالم،النظاُم العلمانُّ العريبُّ يقُف سًدا منيعاا أمام  نظامِّ اإل •
 فهو حيرتُم مجيع  األدينِّ إّل اإلسالم،

 والقائمون عليه يبعدون ُه عن احلكمِّ بقدرِّ ما يستطيعون،
 ويفتكون بعلمائهِّ ودعاتهِّ ومفكريهِّ املخلصني، 

 أو يلوون نصوص  الدينِّ ويؤولوهنا على ما تتطلبُه مصاحلهم ومناهُجهم،
 املناصبِّ الدينيةِّ ليكونوا اتبعني هلم. ويعي ِّنون علماء  منحرفني ومنافقني يف 

 
 العلمانيُة ّل دين  هلا،   •

 فال يرضى هبا املسلم،  
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 ألهنا ّل حتكُم ابإلسالم، وّل تقبُل أن حيكم  اإلسالم،
 أما املسلمون في دينون ابإلسالم: عقيدة، وعبادة، وسلوكاا، ونظاماا.  

مِّ دِّيناا فـ ل ن يُـ } ت غِّ غ رْي  اإْلِّْسال  رِّين  و م ن يـ بـْ ر ةِّ مِّن  اخلْ اسِّ ْنُه و ُهو  يفِّ اآْلخِّ  { ْقب ل  مِّ
 [.  85]سورة آل عمران: 

 
 العمل الصال 

 إذا ضاعْت منك  فرصة،  •
 فإن تعويض ها، أو ما يقرُب منها، ممكن، 

 هذا ما دمت  على قيدِّ احلياة، 
 أما املوت، فإنه يقطُع األمل  مما يف احلياةِّ كل ِّها، 

 صاحلٍة جارية، إّل من أعماٍل 
 ت درُّ عليك  احلسناتِّ ولو كنت  يف قبك،

 كوقٍف هلل، وتصنيٍف حسن، وولٍد صاحل. 
 

 العمل والوظيفة
 اإلسالُم ّل يكون  عائقاا أمام  طموحاتِّك  ما دامْت انفعة،   •

 والسبيُل إليها مشروعاا، 
 بل يعطيك  قوةا ودافعاا نفسًيا وعزميةا لتسلك  سبل  اخلري،  

 وخاصةا عندما أتخُذ ابألسباب، وتتوكُل على هللا،  
تنجْح   ِل  إذا  النفسية   واألزماتِّ  واليأس   واإلحباط   القلق   يبعد  عنك  ذلك أبن  يزيُد على  بل 

 فيها،  
 عملِّك  النافع، ألن هللا تعاىل يعطيك  األجر  على كل ِّ خطوٍة ختطوها يف 

 ولو ِل تصْل إىل اهلدفِّ املنشود، 
 فتشعُر أن عملك  ِل يذهْب هباء.  

 
 إذا كنت  تريُد إجناز  عمل،   •
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 ولكنَّ مهتك  ّل تطاوعك، 
 فماذا تفعل؟ 

 املؤمُن يتشجُع ابإلميان، وينظُر إىل الثوابِّ املدَّخرِّ له يف األعمال، 
 وغريُه يتشجُع ابملالِّ واجلائزة، أو يتطلُع به إىل منصب.

 
 ّل حياة  بدونِّ تعب، •

 ومن املؤسفِّ أن جتد  بعض هم ينتظُر أسهل  األعمالِّ وأفضل  الرواتب، 
 وإّل ِل يعملوا، وانتظ روا!

 منهم نفٌع وّل إنتاٌج يُذكر، هؤّلءِّ ّل يُنتظ رُ 
 إهنم للنومِّ والسوالف،

 وللطعامِّ والشراب. 
 

 العيد
 جعل  هللا أيم  العيدِّ مخسةا يف العام،  •

 ( يوماا من السنةِّ اهلجرية؛  354من أصل )
 لتكون  عامالا كادحاا جاًدا يف حياتك،  

 وأوقاُت راحتِّك  األخرى كافيٌة لتستأنف  أعمالك  بنشاط.  
 

 الغربة
 الغربُة فرصٌة كبريٌة للتفكري، والبحث، واملوازنة، واّلستنتاج،  •

 حيُث اّلصطدام، والفارُق املفاجُئ بني البيئةِّ اجلديدةِّ واملوطنِّ األصل،  
 وبني ثقافٍة وتقاليد  سابقٍة وأخرى ّلحقٍة مغايرة،  

 وبني أصحاٍب قريبني وآخرين غرابء  غري  معروفني. 
 وما ِل يسدَّْد هذا التفكرُي وي هتدي بنورِّ اإلسالم،  

 اّلنفالُت واّلنقالُب واّلجنراف. فإنه ُُيشى من صاحبهِّ 
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 كثريون أبدعوا يف الغربة،   •

 وتصدَّروا يف العلومِّ والسياسةِّ واألعمالِّ التطوعية،  
 وخطفوا األضواء  عن غريهم،  

 هذا ألهنم ِل يستسلموا هلمومهم وآهاهتم،  
 والفوز.  وِل يعتبوا الغربة  مصيبةا وعائقاا أمام  التقدمِّ واإلبداعِّ والقيادةِّ واإلنتاجِّ 

 
 الغزو الفكري 

 أوُل ثقافٍة تتعمَُّق فيها ينبغي أن تكون  يف عقيدتك، •
 حىت ّل تسقط  يف أوهامِّ النظريتِّ وضالّلتِّ األفكارِّ اهلد امةِّ املنتشرةِّ حولنا، 

 وأوُل خبٍة لك  ينبغي أن تتوجَّه  إىل تكوينِّ شخصيتِّك  القويةِّ املتوازنة، 
،حىت ّل تكون  موالياا أو  ا من غريِّ فكٍر وترو   مقل ِّدا

 ولئال  تكون  أُلعوبةا تتقاذُفها ريُح الفنتِّ واملناصبِّ واملصاحل.
 

 من أحيا ثقافةا غريبةا عن ديننا،  •
 منكرةا، خبيثة، منحرفة، كافرة،  

 كشيوعية، واشرتاكية، وبوهيمية، وبعثية، وانصرية، وجموسية، وابطنية، 
 عمل  هبا إىل يومِّ القيامة. فإن عليه إمث ها، وإمث  من 

 
 ما هي نتيجُة األفكارِّ الفاسدةِّ والنظريتِّ السياسيةِّ اليت تُفرُض على الناس،   •

 وتطبُق عليهم دون  رغبتهم أو اختيارهم؟ 
 هذه الشيوعيُة اليت رفضها وما يزاُل يرفضها الناس؛  

 ألهنا ختالُف الفطرة  وتطلُّع  الناسِّ إىل احلرية،  
  من البشرِّ بسببِّ هذه األفكارِّ الفاسدة؟ قتلتِّ املاليني

 وما زال  الظلُم والكبُت والتعذيُب واّلستبداُد ابلرأي ساريا يف البلدانِّ اليت حتكمها! 
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 كلُّ فكٍر يُغز ى،  •

 ما دام  معرَّضاا للمقال، 
 سواٌء أكان قدمياا أم حديثاا، 

  ،  وصحيحاا أم دخيالا
 ويبقى هو وعقله، 

 وإميانُه وثقافته،  
  ،  فإذا كان قوًي وازن  وثبت 

 وأخذ  الصحيح  وترك  اخلبيث،
 وإذا كان ضعيفاا،   

 فلرمبا جرف ُه التياُر اجلديُد من أولِّ موجة! 
 

 الغش والتدليس 
 ملاذا من غشَّ ليس من املسلمني؟  •

 ،  ألن مبَن العالقةِّ والتعاملِّ بني املسلمني هو الصدُق واألمانُة والوفاء
 فهي من األخالقِّ اّلجتماعيةِّ احملكمةِّ بينهم،  
 ومن غشَّ فليس صادقاا، وّل أميناا، وّل وفًيا،  

 ومن كان كذلك فليس منهم. 
 

 الغيوم 
 تشكيُل السحابِّ ُيتلُف كلَّ يوٍم عن اآلخر! •

 وهللا سبحانُه هو الذي يشك ِّله، كما ذكر ُه يف كتابهِّ الكرمي،
ح  فـ تُثِّرُي س ح اابا فـ يـ ْبُسطُُه يفِّ السَّم اء ك ْيف  ي ش اُء{   ُل الر ِّي  ُ الَّذِّي يـُْرسِّ  }اَّللَّ

 [ 48الروم: ]سورة 
 وجيمعُه أو يفر ِّقه،

 وتسرُي به الريُح إىل املوضعِّ الذي ميطُر فيه، إبذنهِّ سبحانه، 
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 .  وجيعلُه رمحةا أو عذاابا
 املتنو ُِّع للسحابِّ لُيعل م  إبداُع اخلالقِّ يف كل ِّ شيء،وهذا التشكيُل 

 ولئالَّ مُي لَّ النظُر يف السماء. 
 

 الفروق
 مشاريعنا مساويٌة صافيٌة خاليٌة من الكدر،  •

 ومشاريعهم وضعية،  
 تعرتيها شكوٌك وظنوٌن إنسانيٌة وأهواٌء آنية، 

 وأمزجٌة عنصرية، واستدراجاٌت اترُيية،  
 ومظاهُر بيئية، ومناسباٌت قومية، 
 علماؤان جمتهدون، 

 حميطون بعلومِّ الشرع، وابألحوالِّ اّلجتماعية، وابملتطلباتِّ العصرية،
 فقهنا جيمُع بني األصالةِّ واملعاصرة، 
 فنحن املتمسكون أبصولنا الثابتة، 

 املقد ِّرون لألحوالِّ املتغرية، 
 وهبذا يبقى دينننا حًيا يف نفوسنا، ويف ثقافةِّ أجيالنا، 

 وّل يضيُع عندان أمٌر له قيمة. 
 

 فرٌق بني من يغرُس األخالق  يف النشء، ويرب ِّيهم على اخلريِّ والتقوى،   •
 ومن ينشر  الفساد، ويدعو إىل الُفحشِّ والفجورِّ واخلنا.  

 ّل تستوي اّلستقامةِّ والعوج، 
 كما ّل يستوي اخلرُي والشر.  

 فاألوُل فالح، واآلخُر هالك.  
 

 لتزُم اجلد ،  فرٌق بني شابٍ  ي •



118 
 

 فيتابُع دراست ُه ابجتهاد، ويساعُد والده، ويهتمُّ أبسرته،  
 وآخر  يتسكَُّع يف الشوارع، يصف ُِّق ويصف ِّر،  

 ّل يعرُف أدابا وّل حكمة،  
 بل جيلُب مشكالٍت ألسرته، ويعدُّ خططاا لإلفسادِّ واإلجرام.

 
 فرٌق بني أن تقرأ  ُمكر هاا،   •

 هُم ما تقرأ ،  فتقلب  الصفحاتِّ وأنت ّل تف
 كالطالبِّ الكسول،  

 الذي ُيشى أابه، وُياُف من معل ِّمه، 
 وبني أن تقرأ  بشغف، وإقباٍل على العلم، وطلبِّ اّلستفادة.

 والنتيجُة تكوُن متباينة. 
 

 هناك من اجلديدِّ ما يفرح، ويبهُج القلب،   •
 كإقبالِّ الناسِّ على اإلسالم، واعتناقِّ أعالٍم مشهورين دين  هللا،  

 وهناك ما حُيزُن ابستمرار،  
 كاألحوالِّ املأساويةِّ للمسلمني يف كثرٍي من بلداهنم، 

 وخاصةا قمع  احلريت،  
 وترهيب  العلماءِّ والدعاة.. 

 
 الفساد

 حذَّر  اإلسالُم من الفساد،  •
 ، والقلوب، والضمائر،  وانتشارُه دليُل فسادِّ العقول 

 وهذا خطرُه فظيع، ومآلُه إىل خراب. 
 ولذلك يكثُر فيه قوُل املصلحني، 

 فيدعون إىل اإلصالحِّ قبل اّلهنيار.  



119 
 

 كما يكثُر القمُع والظلُم والرتهيُب من احلك امِّ واملسؤولني الفاسدين؛ 
 حرصاا على مناصبهم ونزواهتم ومكاسبهم الدنيوية. 

 
 الفساُد خراب،  •

 فمىت وجدمت الفساد  مستفحالا يف اجملتمع،  
 فاعلموا أنه إىل فوضى، وإهداٍر للحقوق، وفنت، ودمار.  
 وليس هناك أسرُع إىل زوالِّ اجملتمعاتِّ من الظلمِّ والفساد.

 
 الفطرة 

 الفطرُة السليمُة أتىب الظلم، والفساد، واّلحنراف.  •
 وتبقى سليمةا إذا بقيْت صابرة،  

 تقد ِّمِّ املصاحل  والنزواتِّ على املبادئ احملكمة،   وِل
 فإذا احنرفت، خرجْت عن الشرعية، وسارْت حنو  احليوانية. 

 ويستطيُع املسلُم أن حيافظ  على فطرتهِّ السليمة،  
 إذا حافظ  على دينِّ هللا، 

 واستقام  كما أُمر.
 

 الفقر والغىن
 نعم،  •

 القناعُة كنز،  
 ولكن ّل تستسلْم للفقر،  

 اعمل، وابذْل جهدك، وتوكَّل، مث اقنع،  
 فإنه أفضُل من احلاجة،  

م،   وقد تُفت ُح عليك أرزاٌق تساعُد هبا آخرين وتفر ُِّج كرهب 
 فيكوُن لك  أجٌر أكب.
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 الفقه يف الدين

ا،   •  من تفقَّه  يف الدينِّ عرف  شؤونُه ووظيفت ُه يف دنياُه جيدا
 ه،  وأدرك  ما حول

 فشقَّ طريق ُه يف احلياةِّ على نور،  
 وقد عرف  احلالل  واحلرام، 

 وأدرك  الواقع  وكيفية  تنزيلِّ األحكامِّ الشرعيةِّ عليها،  
 فعرف  مىت ميشي، ومىت يقف،  

 وماذا يقول، وماذا يذر، 
 عن علم، واقتدار.  

 
 الفلسفة 

 من ِل يتشبَّْع من دينِّ هللا طلب  دِّيناا له يف الفلسفة،  •
 حيُث نظُر الفالسفةِّ إىل هللا والوجود،  

 مبا تصُل إليه عقوهُلم ونظريهتم،  
ا عن الوحي،   بعيدا

 فال يلتفتون إىل ما يقولُه األنبياُء يف أمسائهِّ وصفاتهِّ جلَّ جالله.  
 والليباليني ومن لفَّ لفَّهم،  فالفلسفُة ديُن أهلِّ الدنيا من العلمانيني 
 ممن ّل يضعون الوحي  أساساا لثقافتهم،  

 وّل أمراا جيُب اعتقادُه أو تطبيقُه يف احلياةِّ الشخصيةِّ ونظامِّ الدولة.
 

 القَدر
ُر انتهتِّ الفلسفات، •  إذا حلَّ القد 

 وهكذا، فحكُم هللا هو الغالب،
 والكلمُة األخريُة ملا قدَّر ُه هللا.
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 يكوُن هذا خارج  عملِّ اإلنسانِّ وفر ضياتهِّ وتقديراته. وقد 
 وعليه أن يعتب من هذا،

 ويعلم  من هو سي ُِّد القد رِّ يف حياته؟ 
 

ه إذا ِل يقضِّ هومنه هللا  ُحكم   أن ينتزع   من يستطيعُ  •  ؟ ومُيضِّ
 هم على هذا. كلُّ   األرضِّ  أهلُ  ّل أحد، ولو اجتمع  

 إىل هللا،   هُ أمر   ضُ جهده، مث يفو ِّ   املرءُ  إَّنا يبذلُ 
 ، وإن ِل يشأ أمسكه، هفإن شاء  ربُّنا أمضا

 له يف حينه.  خرياا للمؤمن، ولو ِل يظهرْ ذلك ويكوُن 
 هكذا تكوُن عقيدُة املؤمن، 

 فال يستعجلِّ األمر، وّل يقنْط أيضاا، 
 وليؤمْن بقضاءِّ هللا وقدرهِّ كما أمر، 

 طات، اسس ابلفلوسِّ والو وليعلْم أن إنفاذ  أمرِّ هللا لي 
 فما ِل يشأ ِل يكن. 

 
 التسليُم بقضاءِّ هللاِّ وقدرهِّ فيما يتعرَُّض له املسلُم ويصيبُه يف هذه احلياة،  •

 يريُح نفس ه، ويط مئُن قلب ه، 
 وجين ِّبُه الُعقد  النفسية  ووساوس  اّلنتحار، 

 وهو ينتظُر بذلك سكناا لنفسهِّ القلقةِّ الكئيبة، 
 الصبِّ والتسليمِّ من عندِّ هللا، وثواب  

 فيسل ُِّم بذلك، ويرض ى.
 

 اإلمياُن بقضاءِّ هللا وقدره، خريِّه وشر ِّه،   •
 ُيف ُِّف عن املسلمِّ أزماٍت وصدماٍت نفسية،  

 وي عرُف بذلك أن ما أصاب ُه ما كان منه مهرب،  
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 فالصُب عليه، واّلطمئناُن إىل عدلِّ هللا ورمحتهِّ أوفُق له، وأسلم.  
 

 القدوة
 قدوتُنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم،  •

 فمن يكوُن قدواُت اآلخرين من أعدائنا؟ 
 رسولنا أيمران ابألخالقِّ الكرمية، واآلدابِّ العالية،  
 أيمران ابلعدلِّ إذا حكمنا، وابلصدقِّ إذا تكلمنا،  
 وابإلحسانِّ إذا تصاحبنا، وابإلكرامِّ إذا جتاوران،  
 وابإلنفاقِّ إذا استغنينا، وابلرتاحمِّ إذا اجتمعنا،  

 وابلتعارفِّ إذا ابتعدان، وابلتفاهمِّ إذا تالقينا.. 
 

يك  برسولِّ هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  كثريا  •  ا،كلما كان أتس ِّ
 ،  كانت شخصيُتك  بذلك أكثر  التزاماا ومتيزاا، وثبااتا وتوازانا

 وكنت  بذلك قدوةا ألسرتك،
 ّل حتتاُج إىل كثريِّ كالٍم أو تعٍب معها،

 فإهنا تتأثُر ابلعملِّ أكثر  من الكالمِّ والزجرِّ والصياح.
 

 القدوُة احلسنُة ّل تكوُن إّل ملن آمن  واستقام،  •
 وُعرف  ذلك عنه وشاع،  

 كحالِّ األنبياءِّ عليهم الصالُة والسالم، واخللفاءِّ الراشدين رضي  هللا تعاىل عنهم. 
 وغريُهم ّل يُتعصَُّب هلم، 

 وخاصةا األحياء،  
ون.   فإهنم قد يتغريَّ
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 القراءة 
 من قرأ  وِل يكْن واعياا تشتَّتْت أفكاره، واضطربْت عقيدته،   •

  .  حىت يستقرَّ على خري.. أو شر 
 فال بدَّ من قاعدٍة قبل  اّلنطالق.  

 ّل بدَّ للمسلمِّ أن يتمكن  من عقيدتهِّ قبل  التبحرِّ يف املطالعة، 
 حىت ّل يضل ، وّل ينحرف. 

 فاألفكاُر كثرية،  
 إليه ويغريه،  واألسلوُب يشدُّ القارئ  

 واإلعجاُب مبؤلٍف قد جيرُّ إىل اإلميانِّ بعقيدتهِّ أو أفكارهِّ املنحرفة. 
 

 ملاذا يقرأُ الناُس لألدابءِّ كثرياا؟ •
 ألهنم ينتقون كلماهتم،  

وهنا،   قوهنا، ويدجب ِّ  ويرتبون مجلهم، وينس ِّ
 ويهتمون ابملظهرِّ أكثر  من املخب،

 وأفانني،ويرغ ِّبون ويشو ِّقون أبساليب  
 لي لقطوا أنفاس  القارئني، أو يُلهبوا محاس هم، 

 متشياا مع عواطفهم، وجذابا ألنظارهم؛
 فإن النفوس  هتفو إىل اجلمال. 

 وينبغي أن يستفاد  من هذا األسلوبِّ يف تعليمِّ العلومِّ للنشء، وحتبيبها إليهم،  
 ويف تبليغِّ الدعوةِّ للناس. 

 
 ي الكر  القرآن

 القرآُن العظيُم نوُر القلوب، ومفت ُِّح األذهان.   •
 فيه إرشاٌد وتوجيٌه وتذكرٌي كثري،  

 فيه القصُص والعب، واألمُر والنهي، واألدُب واخللق، 
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 وذكُر الدنيا واآلخرة، والثوابِّ والعقاب،  
 وفيه كلُّ ما ُيصلُح اإلنسان.

 فأكثروا قراءته،
 وتدبَّروا ما فيه، 

 واعملوا به؛ 
 لتؤج روا، وتُفلحوا.

 
 القرآُن كما يُنرُي قلبك، •

ُن سلوكك، ُه عقلك  أيضاا، وحيس ِّ  فإنُه يوج ِّ
 ويُرشُدك  إىل أقومِّ الطرقِّ وأرضاها عند رب ِّك، 

 ولن تدرك  هذا ابلقراءةِّ وحدها،
 ولكْن ابلتدبرِّ والتفكر،  

 وابلعزمِّ على الطاعةِّ واّللتزام.
 

 القرآُن حييي قلوابا ميتة،   •
 ُم علماا انفعاا، صحيحاا صافياا.  ويقد ِّ 

 يف أخبارهِّ زاٌد للحياة،  
 ويف قصصهِّ عٌب للعقالء، 
 ويف آدابهِّ رزانٌة واستقامة،  

 ويف أحكامهِّ جناٌة من النريان،  
 ويف قراءتهِّ ثواٌب من هللا.

 
 تالوُة القرآنِّ الكرميِّ خبشوٍع تؤثُر يف النفس،   •

 وعند تعليمِّ األوّلدِّ القرآن  والتجويد،  
 تُقرأُ عليهم تالواٌت خاشعٌة من قِّبلِّ أحدهم أو معلميهم، 
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 يزينونُه أبصواهتم اجلميلة،  
 حىت يتعلقوا به وي نشؤوا على حب ِّه.  

 
 القلب واللسان

 تعاهْد قلبك  أيها املسلم،  •
 ونق ِّهِّ من املعاصي حىت يلني،  

  ،  وألقِّ عليه حكايتِّ الصاحلني حىت يرق 
 فإنه معرٌَّض للغفلةِّ والقسوة،  

 وخاصةا يف عصران عصرِّ الفنت، 
 ومن قسا قلبُه هان  عليه اقرتاُف املعصية،  

 وهل ألقى أهل  الكتابِّ يف املهالكِّ إّل قسوُة قلوهبم؟ 
  حلْ ق ِّ ٱو م ا نـ ز ل  مِّن   َّللَِّّ ٱم نـُٓواْ أ ن خت ْش ع  قـُُلوهُبُْم لِّذِّْكرِّ آأ ِلْ  أي ْنِّ لِّلَّذِّين  }

   أْل م دُ ٱمِّن قـ ْبُل ف ط ال  ع ل ْيهُِّم  ب  اْلكِّت  ٱأُوُتواْ  لَّذِّين  ٱو ّل  ي ُكونُواْ ك  
ُقون   ُهْم ف َٰسِّ نـْ ثِّرٌي م ِّ  {. فـ ق س ْت قـُُلوهُبُْم و ك 

 [ 16]سورة احلديد: 
 

 ان القلق واالطمئن
 عندما تكوُن مراتح  البال، مطمئنَّ القلب،  •

دأ، وتنتُج أكثر، وتتعامُل بشكٍل أفضل.   ت لنُي وهت 
 وأكثُر ما يساعُدك  على ذلك هو قراءُة القرآنِّ الكرمي، 

 وطاعُة الوالدين،  
 ومعاملُة الناسِّ أبمانٍة وصدق،  
 واملبادرُة لتقدميِّ أعمالِّ اخلري،  

 فإن الناس  يدعون لك  يف ظهرِّ الغيب.. 
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 األمُن النفسيُّ هو الطمأنينُة يف القلب، والراحُة يف النفس.  •
 وانشراُح الصدرِّ يكوُن هبذا.  

 وذكُر هللا أكثُر ما يبعُث األمن  يف النفس، 
 فإنه سبحانُه خالُقها، وعاِلٌ مبا يصلحها، ويطمئُنها. 

 
 إذا ِل تشعْر أبماٍن داخل  نفس ك  فأنت قلق،  •

 وهناك أشياُء ختاُف منها،  
 أو ّل تعرُف كيف تتصرُف معها، 

 أو ّل تعرُف مآهلا،  
 أو هي صغريٌة ولكنها تكُب يف نفسك، 

 فتضطرب، وتزداُد هواجُسك  ووساوُسك.  
 وهذه األموُر تزوُل بذكرِّ هللا تعاىل، واإلكثارِّ منه،  

 وابلتعوذِّ ابهلل منها،  
 وقراءةِّ املعو ِّذات، 

 واحملافظةِّ على أورادِّ الصباحِّ واملساء..  
 

 املسلُم يعرتيهِّ القلُق من صروفِّ الدهرِّ وتغريُِّّ احلاّلت،  •
 ولكنُه يعتمُد على إميانه، ويثُق برمحةِّ رب ِّهِّ وّل يقنط،  

 فشيئاا، ولذلك يتسلَُّل اّلطمئناُن إىل قلبهِّ شيئاا 
 فيؤوُب إىل رب ِّه، ويسل ُِّم إليه أمره، ويراتح.  

 
 احلياُة واسعٌة لذي النفسِّ الطيبة،   •

 وضيقٌة على ذي النفسِّ القلقةِّ املتأزمة.  
ُ هبا،    وللنفسِّ حقوٌق تناسُبها، وأدويٌة تعاجل 
 ومن ِل تكْن له عالقُة إمياٍن وطاعٍة مع هللا،  
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 اعرتْتُه األزماُت تلو  األزمات، 
 ولن تراتح  نفسُه حىت يؤمن!

 
 القلم والسيف 

 العاِلُ ي نفُع بعلمه،   •
 فيدعو بقلمهِّ ولسانه، وُيصلُح يف اجملتمُع ما يقدُر عليه.  

 واجملاهُد جياهُد بسيفه،  
، وي فتُح البالد، وحيرُس يف الثغور.    فرُيهُب العدو 

 وّل بدَّ منهما، للدين وللوطن.
 

 القلُم وحدُه ّل يكفي، •
 والسيُف وحدُه ّل يكفي، 

 ّل بدَّ منهما معاا، 
 ،  فإن السيف  إذا انفرد  ق تل  وِل يبالِّ

 وإذا كتب  القلُم وقف  ونظر،
 وأمسك  عن سفكِّ الدماءِّ وعقل، 

 وإذا كان القلُم وحده،  
 ِل ُي  فِّ الناُس وِل يطيعوا.. 

 
 القومية

 كيف تقنُع مسلماا متعصباا لقوميتهِّ أنه على خطأ،  •
ا ّل يؤمُن ابهلل وّل برسوله، وهو يصل ِّي ويصوم، ومع ذلك ي ا ملحدا  تَّبُع قائدا

 بل هو مواٍل ألعداءِّ الدين، ينتصُر هلم ويؤازرهم؟
 وذلك  املسلُم ينتمي إىل حزٍب علمان ،

 ليس  يف تعاليمهِّ آيٌة قرآنيٌة واحدة، وّل حديٌث نبويٌّ شريف؟
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 وقادتُه ّل يصلُّون وّل يصومون،  
، يف   سلوكهم، أو سياستهم وتوجيهاهتم وقراراهتم، وّل يقيمون لإلسالمِّ وزانا

 وإذا قيل  لذلك املسلم: اتَّبْع علماء  الدينِّ والدعاة  املصلحني املدافعني عن اإلسالم،
 قال  إهنم رجعيون، وما إىل هذا من الكالمِّ السي ِّئ!

 كيف تقنعُه ليقتدي ابألسوةِّ احلسنةِّ من أمةِّ اإلسالم،
 ويرتك  متجيد  العلمانيني واملنحرفني عن الدين، 

 وشعاراهتم الفاسدةِّ البعيدةِّ عن توجهاتِّ اإلسالم،  
 ويعود  إىل الدينِّ ويسري  على الصراطِّ املستقيم،

 وهو عنيد، قد أعماُه حبُّ قومه، وِل يهمَُّه مبادُئ دينه،
 فال يسمُع لك  كالماا، وّل يعرتُف بك  انصحاا؟ 

 ومثلُه كثريون، ابتعدوا عن ثقافةِّ اإلسالم، وضعف  إمياهُنم،  
 كيف تقنُعُه أن قادت ُه أعداءٌ هلل ورسوله، فهم أعداٌء له وللمسلمني أمجعني؟ 

 {،و الَّذِّين  ك ف ُروا بـ ْعُضُهْم أ ْولِّي اُء بـ ْعضٍ } وهللا تعاىل  يقول:
 لكف ارِّ ومؤازرهتم:ويقوُل سبحانُه منب ِّهاا املسلم  إىل خطورةِّ نصرةِّ ا

ُهمْ } نـْ نُكْم ف إِّنَُّه مِّ  {؟!و م ن يـ تـ و هلَُّم م ِّ
 

   القوة
 من خريِّ ما جُيم ُع إىل القوةِّ ثالث: •

 واألمانة، واّلستقامة.الرمحة، 
 فإذا ِل تُقر نِّ الرمحُة ابلقوةِّ طغْت وبغت. 

 وإذا ِل ُتض مَّ إليها األمانُة ِل ت نفع، وِل تكْن أهالا للقيادة.
 وإذا ِل تكْن على استقامٍة اعوجَّْت وضلَّت.

 
 الكتاب واملكتبة

 الرغبُة يف اقتناءِّ الكتبِّ قلَّْت عم ا كانت عليه من قبل، •
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 ها الذي كان أيخُذ ابلقلوب!لقد خفَّ بريقُ 
 وبعُضهم ينتظُر تصوير  الكتابِّ ورفع ُه بدل  اقتنائه، 

 يطبعون نصف  أو ربع  العددِّ الذي كانوا يطبعونُه من قبل. والناشرون صاروا 
 وكثريون من الباحثني املعاصرين يفضلون النسخ  اإللكرتونية؛ 

 لسهولةِّ البحثِّ فيها، والوصولِّ إىل معلوماهتا.  
 

 نعم،  •
 سهل  احلصوُل على الكتب، واّلطالُع على اآلّلفِّ منها دون مقابل،  

 ولكن كثرت معه املواقُع والفيديوهاُت واملدوَّانُت العلميُة والثقافيُة واّلجتماعيُة والرتفيهية..  
 وليس الكتاُب وحدُه يف امليدان،

 وكاد  أن يكون  اّلختياُر والتنقُل بينها هو الغالُب على الناس. 
 

 تبكي إذا قرأت، قد  •
 وقد تضحك، 

  ،  أو هتزُّ رأسك  إعجاابا
 أو تع ضُّ على شفتيك  وتتنهَُّد أسفاا...  

 كلُّ هذا موجوٌد يف الكتاب.  
 إنه وعاٌء مليٌء ابلعلمِّ وفنونه،  
 وابألخبارِّ حاضرها وماضيها، 

 وابملاجريتِّ والعجائبِّ والغرائب..
 

 ن ترتبَّع  يف املكتبةِّ وأتخذ  أحسن  مكاٍن فيها،  أب بعُض الكتبِّ ّل تكتفي  •
 بل تريُد مساحةا أكب  من حواليها، 

 فتبحُث عن ذيوٍل وتكمالٍت وتتماٍت هلا،  
 لتتكاثر  ابلتعليقاتِّ والشروحِّ واملستدركات، 
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 وتكون  كالنخلةِّ املباركةِّ اليت تفسُح مكاانا لبناهتا على ساقها،  
 نازل  واسعةا يف ُدورهم للضيفان.وكاألجوادِّ الذين يتخذون م

 
 إذا ِل تنتفْع بكتاٍب فإن غريك  ينتفُع به،   •

 فال تبخْل به،  
 ّل مُتسكُه عن اخللقِّ من دونِّ سبٍب ما دام  فيه فائدة، وهناك حمتاٌج له.  

 اهده، أو تصدَّْق به جلهة،  
 يف أولِّ عمرك، أو وسطه، أو آخره.  

 وإذا كان من أسرتِّك  أو أقرابئك  من أهلِّ العلم، فهو أقرب. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 املكتبُة لؤلؤُة الدار،   •
 فهي النوُر الذي يشعُّ منه العلم، 
 وُيضفي هبيبتهِّ على أفرادِّ األسرة،  

 ويعلمون أهنا موضُع احرتام،  
 عندما يالحظون اهتمام  األبِّ هبا،  

 وعكوف ُه فيها،  
 وإقبال ُه عليها بشغف،  

 فيرتبَّون على إجاللِّ العلمِّ وأهله.
 

 إذا جلست  يف مكتبتِّك  وِل خترج، •
 فكأنك  تقوُل للناس:

 إليكم عين، فإن ّل أريدكم، وّل ت قربون! 
 إنه يكتفي مبتعةِّ القراءة،  
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 وقضاءِّ وقٍت مجيٍل مع هوايتهِّ ورغبتهِّ اجلائحة، 
 كتٍب تالئُم ميوله، يف قراءةِّ ما اختار ُه من  

 وّل يفكُر برتقيتهِّ العملية، 
 ونفعِّ اآلخرين!

 
 ،  يف املكتبات ّل أنصُح بتوظيفِّ الذين ّل حيبون العلم   •

 وّل يعرفون فضل ُه وقيمت ُه وأثره،
 فإهنم جاهلون حقيقة،  

 وإن كانوا أصحاب  شهاداٍت فارغٍة من املسؤولية والرتبية، 
 احثني واملستفيدين، ولذلك فهم يعق ِّدون معامالتِّ الب

 ويؤجلوهنا، أو ي نسوهنا، من قبيل الالمباّلةِّ والالمسؤولية، 
 بل يستبعدون بعض  الطلباتِّ ألسباٍب اتفهة. 

 وقلُت ألصدقاءِّ البحثِّ عن أمثالِّ هؤّلء، الذين ذقُت منهم األمرَّين:
 ملاذا ّل ي نصبون أعواد  املشانقِّ يف ساحاتِّ املكتبةِّ إلعدامِّ الباحثني،  

 دل  اإلعالنِّ عن اّلستعدادِّ ملساعدهتم كذابا وزوراا؟! ب
 ومئاُت األلوفِّ من الكتبِّ املرففةِّ ّل يستفيُد منها أحد،

 لسوءِّ معاملةِّ العاملني فيها، وسوءِّ إدارةِّ املديرين، 
 ولقلةِّ ثقافتهم، وجهلهم بقيمةِّ العلمِّ ونشره.

 
 التأليف الكتابة و 

 إذا كان من ألَّف  استهدف،   •
 فإن هدف  املسلمِّ من الكتابةِّ والبحثِّ والتأليفِّ عموماا هو النفع،  

 نفُع نفسه، ونفُع اآلخرين،  
 وتكوُن غايتُه رضا هللا.  

 ومن كان هذا هدف ُه وغايته،  
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 فإنه يتحرَّى احلقَّ والصدق، 
 ليكوُن عملُه متناسقاا مع مسو ِّ هدفه،  

 ع، وّل ضرر.   فال يكوُن فيه خدا 
 

 ّل يلزُم أن يكون  الناقُد أفضل  كتابةا من الكاتب،   •
 ولو كان أكثر  معرفةا منه بعيوبِّ الكتابة،  

  ،  كما ّل يلزُم أن يكون  امليكانيكيُّ أفضل  س وقاا من السائقِّ
 ولو كان أقلَّ معرفةا منه إبصالحِّ السيارة. 

 
 والسكوت الكالم

 لو سكت  املتكلُم من غريِّ علٍم لكان خرياا له،   •
 فإنه ُيلُط فيه بني العلمِّ واجلهل، 

 وبني اهلدى والضالل،  
 وبني األوهامِّ واحلقائق. 

 والعاِلُ احلقُّ يستدعي الدليل  قبل  أن ينطق،  
 ويسد ُِّد الرأي  ويوازُن قبل  أن جييب. 

 
 اللذة  

 احلالُل كثري،  •

 وفيه من اللذيذِّ النافعِّ كثري، يكفي الناس،  
 ولكنَّ بعض هم يبحُث عن أنواٍع أخرى من اللذائذ،  

 فيستعملها، وإن كان فيها ضرٌر ظاهر،  
 وكأنه ّل يعلُم أنه ممتح ٌن يف هذه الدنيا،  

 وأن للشيطانِّ وصحبهِّ نصيباا منها! 
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 اللغة
 ما ضرَّ كتاب  سيبويه عدُم وجودِّ عنواٍن له،   •

 فإن مضمون ُه يكفي ليبقى عالمةا اثبتةا للغةِّ القرآنِّ العظيم، 
 والكتاُب نفسُه صار  عنواانا للغتنا،  

 فإذا قيل "الكتاب" يف موضوعِّ اللغة،  
 ُعرِّف  أنه هو املقصوُد به! 

 
 هناك من يتقُن لغةا أخرى أكثر  من لغتهِّ األصلية،   •

 وهذا ألسباب، 
 ولكْن هنيئاا ملن أتقن  لغة  القرآنِّ الكرمي، 

 فإهنا لغُة التفاهمِّ بني مجيعِّ الشعوبِّ املسلمة، بلغاهتم وهلجاهتم املختلفة،  
 وهبا يُفه ُم كتاُب هللا أكثر، وسنُة رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم، 

 العلمِّ والدين.فهي لغُة 
 

 املال
 وصف  هللا تعاىل اإلنسان  يف كتابهِّ العزيزِّ أبنه شديُد احملبةِّ للمال،   •

 فهو من طبعه، على تفاوٍت بني الناس،  
 واملاُل عند بعضهم طمٌع وجشٌع وزيدُة شهوة،  

 وعند آخرين اكتفاٌء واحتياٌط مبا يكفي،  
 وعند غريهم حبٌّ له ألجلِّ البذلِّ والعطاء. 

 
ك  البيضاء،   •  مهما كان عدُد قروشِّ

 فإهنا ستنتهي إذا طال  بك  العمر، 
 ويبقى ما ربَّيت  به أوّلدك  على األدبِّ والطاعةِّ والتقوى،  

 فإهنم كنُزك  يف احلياةِّ الدنيا ويف اآلخرة، 
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 بعد  عملك.
 

 ك  يف هذه احلياة،  ليكنِّ املاُل سالح   •
 ولكْن تفكَّْر يف اآلخرةِّ وما ينفُعك  فيها،  

 هل أييت إليك ماُلك  لتنتفع  به هناك؟  
 سرتى أن سالح  اإلميانِّ أقوى وأجل ،  

ُه املال  والنفس،    وأنه يوج ِّ
 وبدونهِّ ّل تنفُع حياُة الفرد. 

 
 املبادرة

ك  يوم ك،  •  تعمُل يف كسبِّ عيشِّ
 املساءُ خططت  ملا تعملُه يف غدِّك، وإذا جاء  

 وقد تستقبُل زمالء  العملِّ وأصدقاء  التجارةِّ يف ليلك، 
 وّل تُنزُل اهلاتف  من يدِّك  إّل حني أتكُل أو تنام، 

 مىت تفكُر مبستقبلِّك  بعد املوتِّ الذي أيتيك  يف أي ِّ حلظة،
 وكأنُه ّل يدخُل يف واجبك، 
 وهو أهمُّ من عملِّك  كل ِّه؟! 

 
 تمع اإلسالمياجمل

 الذين حيبون نشر  العلمِّ النافعِّ بني الناسِّ هم أساتذهتم وشيوخهم،  •
 والذين حيبون الصلح  بني الناسِّ هم حكماؤهم ومِّن خيارهم،

 والذين ي نمُّون وُيضرمون الفتنة  بينهم هم أراذهلم وحقراؤهم،
 والذين حيبون سفك  الدماءِّ بينهم هم جمرموهم وأشرارهم.

 
 ك، إلسالميُّ هو أنت وأسرتُ اجملتمُع ا •
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 وم ن حول ك  من جريانِّك  وأهلِّ حي ِّك  ومدينتك، 
ك  وصالحِّ اآلخرين،    وهي ت صلُح بصالحِّ

 كما ت فسُد بفسادكم، 
 فازرعوا خرياا لتجدوُه مثمراا يف جمتمعِّكم، 

 وّل تُفسدوا حىت ّل ي فسد. 
 

 اجملتمُع اإلسالميُّ حباجٍة إىل كل ِّ مسلم،  •
 فإنه مستهد ٌف من قبلِّ األعداء، 

 ومن قبلِّ احلكوماتِّ الظاملةِّ وأجهزهتا املستبدَّةِّ املسلَّطةِّ على الشعب،  
 ومن قبلِّ العلمانيني املنحرفني فكرًي،  

 واملرجفني واملنافقني واملفسدين...  
 دُر عليه،  وكلُّ مسلٍم يساعُد جمتمع ُه مبا يق

 من خري، وتعاوٍن على الب ، 
 والعمُل مع اجلماعةِّ أفضل، 

 ففيه إرشاٌد وتوجيه،  
 ومعرفُة مواطنِّ احلاجةِّ واملساعدةِّ يف اجملتمع.  

 
 شأُن املسلمِّ اّلهتماُم حباضرِّ أمته،  •

 ومشاركتُه يف شؤونِّ تقدُّمها،
 وإزاحُة مهومها أو ختفيُفها. 

 شخصية،ومن كانت مهتُه يف مصلحتهِّ ال
 فكأنه يقول:

 ما يل ولكم؟ أان يف شأن وأنتم يف شؤونكم! 
 وكأنه يقول: ّل شأن  يل يف أخوَّتكم! 
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 العيوُب توجُد يف كل ِّ اجملتمعات،  •
 ومثُلها اجملتمعاُت اإلسالمية،  

 وسبُبها أفراٌد ّل يرتدعون،  
 ومفسدون ما يزالون ينشرون الفساد،

 ولذلك ّل بدَّ من عنٍي حارسة، ويٍد ضاربة،   
 ولساٍن واعظ، ونفٍس ُمصلِّحة،  

 وتنسٍق بني هؤّلءِّ مجيعاا،  
 حىت ّل ينتشر  الفساد،  

 ولئال  يغرتَّ الصغاُر واجلهلُة ابملفسدين.
 

 ّل يكفي أن تكفَّ أذاك  عن املسلمني، •
 فإن هذا من أضعفِّ اإلميان،

 معهم على اخلري، ولكن ينبغي أن تتعاون  
 فتساعد  حمتاج هم،

م وتنميةِّ قوَّهتم مبا تستطيع،   وتشارك  يف نصرهتِّ
 وغدٌر وإمث.   أما أن تؤذيهم فإنه نقيصةٌ 

 
 احملاسبة

 من حاسب  نفس ُه بني فينٍة وأخرى دلَّ على تقوى،  •
 فإن التقيَّ ّل يُقدُِّم على عمٍل إّل بعد تدبٍر وفكر،  

 خشية  الوقوعِّ يف اإلمث،  
 مث ينظُر فيما عمل  مرةا أخرى ونتائجهِّ حماسباا نفسه.  

 ونعم  الرجُل املؤمُن يكوُن هكذا.
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 املداراة 
 املداراُة ّل تكوُن مع األقويءِّ والكبارِّ فقط،   •

 بل مع املرض ى واملكروبني أيضاا،
 ومع الصغارِّ والغرابء، 

 ومع األشقياء والغاضبني،  
 ومع جريانِّ السوءِّ واحلسدةِّ واملرتبصني..  

 وما دامت املدارُة تدفُع عنك  السوء، 
 وّل حُتوُجك  إىل القوة، 

 فال تفر ِّْط فيها.  
 

 والرجل رأةامل
 ُر يريُد أن ي رى،  إذا كان الذك   •

 واألنثى تريُد أن تُرى،  
 فإن اّلقرتاب  بينهما خطري، 

 واخللوُة تبعُث إبليس  من مكمنه،  
 لُيشعل  النار  بينهما،  

 ولذلك حرَّمها اإلسالم،  
 وحذَّر  مما يؤدي إليها، 

 وما يوقُِّع يف احلرام.
 

يها ألهنا  •  تعرُف خالص  حمبتهما هلا، وحناهنما، تراتُح البنُت عند والد 
 وعندما تنتقُل إىل بيتِّ الزوجِّ تتوجُس خيفة، 
 ألهنا ّل تعرُف كيف تكوُن مكانتها عندهم، 

 فليتَّقوا هللا فيها، 
 وْلُيعامِّلوها كما حيبون أن تُعام ل  بناهُتم. 
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 املساجد 

 من اطمأنَّ يف املسجدِّ تعلَّق  به وتردَّد  إليه وِل يرتكه؛   •
 ملا يرى من فضلهِّ ومنفعتهِّ لنفسه، وما يرجو من ثوابهِّ العظيم. 

 ومن ِل يعرفِّ املسجد، أو قلَّ تردُّدُه عليه،  
 ِل يعرْف فضله، وفاتتُه منفعته.  

يُق الصدرِّ فيه وعدُم حتملِّ البقاءِّ فيه،    أما ضِّ
 نافقني وم ن كان على شاكلتهم. فُيحكى عن امل

 
 جوُّ املسجدِّ إميانٌّ روحان ،  •

 ومن وجد  قلقاا أو فراغاا فليتوجَّْه إىل املسجد، 
 يعتكف، ويقرأ، ويذكر، ويتعبَّد، ويتفكَّر،  

 فإنه ُيرُج منه مراتح  النفس، مطمئنَّ القلب. 
 هذا عدا ما كسب ُه من أجر.

 
 ملن سهَّل ُه هللا عليه،   الطريُق إىل املسجدِّ سهٌل يسري، •

 ولكنَّ كثرياا من املسلمني ّل يسلكوهنا إّل يوم  اجلمعة،  
 مما يعين أهنا صعبٌة عليهم.  

 مع أهنا سالكة، قريبة!  
 بينما ترى آخرين أيتون من بعيد،  

 وهم مرضى، أو شيوٌخ عجزة،  
 ميشون وكأهنم حيملون أرجل هم، أو أمحاّلا على ظهورهم! 

 ويتكرُر هذا كلَّ يوم.  
 إنه اإلمياُن الغائُر يف القلوب،  

 واّلمتثاُل لألمر. وحبُّ الطاعة، 
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 املسؤولية

 نعم،  •
 كلمٌة قد ت رمي بصاحبِّها يف السجن، ويبقى فيه سنوات، 

 .  كما تُلقي به كلمُة كفٍر يف جهنم، ويبقى فيها أحقاابا
 وهذا يعل ُِّمك  حتمُّل  املسؤولية،  

 ووزن  كلماتِّك  قبل  أن تنطق  هبا،  
 .  ولِّتعل م  أن لكل ِّ ما تقولُه أو تعملُه ثواابا أو عقاابا

 
 املعاصي والذنوب

 املعصيُة اقرتاٌف ألمٍر منك ر،  •
 ويعين هذا القيام  بعمٍل ممنوع.  

 ومن أراد  الرجوع  اىل احلق وإصالح  النفس،  
 اتب  إىل هللا وطلب  منه املغفرة، 

 وعزم  على عدمِّ العودةِّ إىل أفعالهِّ الشنيعة،  
 وإذا كان فيه حقٌّ للعبادِّ أعاد ُه إليهم. 

 
 أسوأُ الناسِّ من أشرك  برب ِّهِّ وهو يعلُم أنه إلٌه واحد،   •
ا وهو يعلُم أنه يرتكُب ما ّل يُرضي هللا،  ومن   عصى متعمدا

 ومن جهر  مبعصيتهِّ مفتخراا، 
 أو مستهرتاا، أو انشراا للفساد،  

 وكان قادراا على سرتِّ نفسه. 
 

 ليكنِّ السجُن والعمُل الشاقُّ أحبَّ إليك من الوقوعِّ يف اإلمث، •
 كما متَنَّ ذلك نيبُّ هللا يوسُف عليه السالم.
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 ويعيُنك  على هذا إميانك، وصبك، وتوكُلك  احلسن. 
 واسألِّ هللا العافية  أوّلا وآخراا،

 وابتعْد عن األمورِّ الداعيةِّ إىل اإلمثِّ ما استطعت،
 فإذا ابُتليت،  
 فاصْب وادُع.

 
 النفُس مثُل مستودعِّ أمتعة،  •

 إذا ِل تفتشه، وِل تنظفه، وِل تتخلْص من الفاسدِّ منه،  
 أفسد  عليك  جتارتك. 

 وإهنا كذلك الذنوُب واملعاصي،  
 اليت ُتظلُِّم نفسك، وتفسُد عليك  دينك. 

 والتوبُة إىل هللا تنظفها، وتُنريها،  
ا.   وتعيُدها صافيةا إىل رهب ِّ

 
 حو ها هللا عنه، من عمل  سيئةا احتاج  إىل استغفاٍر وتوبةِّ حىت مي •

 أو عمل  حسناٍت مقابلها حىت تطغى عليها،
 وهو ّل يعرُف هل قُبِّل  استغفاره، وحسناته، أو ِل يُقبل؟

 فاألفضُل اّلبتعاُد عن احملرَّماتِّ والشبهات،
 وطلُب الرمحةِّ والعفوِّ من هللا دائماا، 

 وقبولِّ العمل.
 

 املعروف واملنكر
 تمعه، جملاملسلُم حارٌس أمنٌي  •

 كلما رأى فيه منكراا أنكره، 
 وكلما رأى اعوجاجاا قوَّمه،  
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 أرشد  ونصح،   معصيةا وإذا رأى جهالا و 
 ، وإذا رأى خطراا على دينِّ هللا حذَّر  ونبَّه 

 وردَّ على الشبهاتِّ واملطاعن.
 

 يف هذا العصر،  •
 ميكُن أن تنعم  أبماٍن أكثر، 

 بوظيفٍة أكب،وحتظ ى 
 إذا ِل أتمْر خبري،
 ،  وِل تنه  عن شر 

 وِل ت دُْع إىل شريعةِّ اإلسالم، 
 وسيادةِّ األخالق، 

 ولكنك  لن تكون  بذلك قوًي يف دينك، 
 وّل انجحاا أو مقبوّلا فيه، 

 وت فتُح بذلك الشرَّ على مصراعيهِّ ليدخل  بيتك، 
د  عليك  أهلك  وأوّلدك  ور محِّ ك.   ويُفسِّ

 
 املوازين

 ك، إذا ِل تستظلَّ من احلر ِّ الشديدِّ فسد  جسمُ  •
 وإذا ِل حتتمِّ من القر ِّ مرض  جسُمك، 

 فإنه مركٌَّب على ميزاٍن معتدل، 
 وعليك ابلعيشِّ يف جوٍ  مثلهِّ أو قريٍب منه.  

 وهكذا املبادُئ اليت سنَّها هللا لك،  
 هي اليت تالئُم نفسك  السويَّة  اليت خلقها فيك،  

 فإذا جتاوزهتا فقد ظلمت  نفسك، 
 وإذا فرَّطت  فيها كذلك.  



142 
 

 فاألمُر هنا أيضاا حيتاُج إىل تناسب، ووسطيٍة واعتدال. 
 

 لكل ِّ األمورِّ موازين،  •
 بعُضها متحو ٌِّل متطو ِّر، 
 وبعُضها اثبٌت ّل يتغري،  
 ياءِّ مجيعاا،  مثُل اإلسالم، دينِّ األنب

 ومثُل األخالق،  
 وهي غرُي اآلدابِّ املتعارفِّ عليها بني األقوامِّ والشعوب.

 
 ختتلُّ املوازيُن عندما تبتعُد اجملتمعاُت واحلكوماُت عن اإلسالم،  •

 دينِّ هللا احلق، الذي رضي ُه للناس،  
 وعندما ّل يرضون هم به، فإن موازين هم تكوُن قد اختلَّت، 

 وْلي نتظروا خراابا ودماراا إذا ِل يعودوا إىل احلق، 
م هلم،    فإنه ّل ي صلُح هلم إّل ما رضي ُه رهبُّ

 من نظامِّ ُحكم، وأخالق، وعبادات.
 

 املواهب 
 من صنوفِّ اّلبتالء،   •

ُهها،    أن تُرز ق  موهبة، مث ّل ت عرُف كيف تشتغُل هبا وتوج ِّ
  ،  فتذهُب بك مييناا ومشاّلا

 وأنت ّل تدري على أي ِّ جانٍب ترسو:  
؟    انفٍع أم ضار 

 ولو اهتديت  بكتابِّ هللا تعاىل وسنَّةِّ رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم، 
 لُوف ِّقت، ون فعت، وُأجرت.  
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 النافع والضار 
، وقد تغلُبها.  •  قائمُة املنافعِّ طويلة، ّل تقلُّ عن قائمةِّ املضار 

 ولكلٍ  أهُلها.
 ،  فكما أن هناك نبااتا ومجاداا وحيواانا بني انفٍع وضار 

 كذلك هو يف عاِل ِّ اإلنسان،
 ومن وجد  هللا له ميالا إىل اخلريِّ وعزميةا عليه، هداُه إليه ويسَّر ُه له، 

 ر ِّ يسَّر ُه له كذلك،ومن رآُه مائالا إىل الش 
 فهو من جنسِّ اختيارهِّ وتفضيله. 

 
 العمُل فضيلٌة إذا كنت  ما تفعلُه فاضالا يف ذاته،   •

 انشراا للفضيلة، 
 وانفعاا لك  أو لغريك.  

 ويكوُن رذيلةا إذا كان العمُل نفسُه منكراا سيئاا،  
 أو أنه يؤدي إىل رذائل  وخماز، ويفسُد اجملتمعات.  

 فانظْر ما تفعل..
 

 أمٌر ّل جيلُب لك  خرياا، وّل يزيُدك  فهماا،  •
 ملاذا تنشغُل به وتدافُع عنه؟ 

 واعلْم أن هناك الكثري  مما ينفُع يف احلياة، 
 ولكنَّ أصحاب  اهلوى يتعاملون مع ما يوافُق أهواءهم وهوايهتم وشهواهتم، 

 صحاُب اهلممِّ والعقولِّ السويةِّ يتعاملون مع ما ينفُع ويُثمر. وأ
 

 النسب
 من فضائلِّ النسبِّ الكرميِّ أن صاحب ُه يستحيي أن يقوم  أبعماٍل مشينة،   •

 يف الظاهرِّ على األقل، 
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 حىت ّل ي سمع  مقولة: ذاك من بين فالٍن وفعل  كذا. 
 لكن يبدو أن هناك من ّل يستحيي، وّل يهمُه إن قيل  له ذلك،  

 فهو أزعر، قليُل احلياء، أو عدميه. 
 وما فائدُة نسبهِّ وهو سي ُِّئ الفعال؟  

 إّل إذا ردع ُه نسبُه يف يوٍم من األيم، 
 واستدركتُه رمحُة ربه.  

 
 النصائح 

 النصائُح والوصاي كنوٌز وخرياٌت ومآثر،  •
 لنفس، وتلق ُِّح العقل، وتقو ُِّم النهج،  فهي هتذ ُِّب ا

 وحتثُّ على مكارمِّ األخالق،  
 وعلى طاعةِّ هللا والوالدين،  

 ومالزمةِّ العلمِّ وأهله. 
 وهي أكثر ما تصدُر من احلكماء، والعلماء، واخلباء، واألبوين. 

 والعاقُل حيرُص عليها.
 

 ّل تقْل إن نصائحي ِل تنفع،   •
 فإهنا حتفُر يف النفسِّ إذا و جدْت هلا موضعاا،  

 وخترُج وتعوُد حبسبِّ تفكريِّ الشخصِّ وظروفه، 
 وما ميرُّ به من حوادث  وجتارب، 

 وذكرى وتقارب. 
 فال ترتْك نصائحك، ولو ِل تر  هلا أثراا،  

 ولكْن ختريَّْ أحسنها،  
 واخرتِّ الوقت  املناسب  هلا،  

 وانطْق هبا من أعماقِّ قلبك.
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 إذا كرهت  أخاك  فمن حيبه؟ •

 وإذا حتاملت  على ابنِّ عم ِّك  فمن يناصره؟ 
 وإذا عاديت  ابن  دينِّك  فمن يسامله؟

 ، ا، حليماا، حمبوابا
ا
 كْن واعياا، مسامل

،  معتباا األهم ، ومقد ِّماا األ وىل 
 انظراا إىل املصلحةِّ العليا، 
 متجاوزاا سفاسف  األمور. 

 
   :إذا ظننت  أنك  قوي   •

  تغضْب إذا ثبت  احلقُّ عند غريك، فال
  ،  وارجْع عن اخلطأ بسهولٍة كما تشرُب ماءا عذابا

 وابتسْم عند الضعيفِّ وأنت أقوى منه،  
 وّل تتصرْف وأنت يف ثورةِّ غضبك. 

 
 إذا شعرت  بركوٍد يف احلركة،  •

 ومجوٍد يف اإلنتاجِّ واإلبداع، 
 وانقباٍض يف النفس،
ْ بعض  براجمِّك    وتنقالتِّك  وعاداتِّك  الرتيبة، فغري ِّ

ْر بعض ها وقد ِّْم غري ها،  أخ ِّ
 زْد وانقْص حبكمٍة وعناية، 
 وزْد من أذكارِّك  ودعواتك،

ا،  ء  هللاُ لك  من أمرِّك  رش دا  أبن يهّي ِّ
دُم هبا دين ُه وكتابه،  ر  لك  أعماّلا جليلةا خت   وأن ييس ِّ

 ني،وأن يفتح  عليك  مبا يفتُح به على عبادهِّ الصاحل
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 وتعوَّْذ به سبحانُه من أن يسلب  منك  نعمةا سابقةا أنعم  هبا عليك،
 وخاصةا العافية، وراحة  النفس، واطمئنان  القلب،

 وأن حيفظك  من كيدِّ الكائدين، وحسدِّ احلاسدين.. 
 

 النفاق واملنافقون 
 املنافقون هم طاعوُن اجملتمعِّ اإلسالمي،   •

 فهم الذين ُيضرمون الفنت، 
 وي نشرون الشائعات، 
ذلون املسلمني،   وُي 

 فيستهزؤون هبم،  
 ومينعون منهم ماهل م وقوَّهتم، 

 ويدلُّون األعداء  على عوراهتم، 
 وينقلون إليهم أسرار هم، 

 وحيزنون إذا انتصر  املسلمون،  
 ويفرحون إذا ُغلبوا،  

 فتنبهوا واحذروا،  
  ...  فإهنم هم العدو 

 قاتل هم هللا وقطع  شأفتهم. 
 

 اهلداية والضالل 
 أيها املسلم، •

 لقد منحك  هللا أفضل  ما يعطي عباد ه،
 وهو اهلدايُة واإلميان، 

 فال يوجُد أعلى درجةا من هذا يف احلياة، 
 وّل أمثُن من هذه العطيَّة،
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ا شاكراا،  فكْن حامدا
 ن خالقك،وحافْظ على هذه اهلديةِّ العظيمةِّ م

 وعل ِّمها أوّلدك،
 وادُع إليها آخرين، 

 عسى أن تردَّ هبذا بعض  اجلميل. 
 

 من اهتدى فقد رأى طريق  اجلنة،   •
 وعليه أن يكمل  املهمة  فيعمل  ليدخل ها، 
 ومن ضلَّ فقد أغلق  أمامُه طريق  اجلنة، 

 وسدَّها سًدا، 
 اإلميان،ولن يُفتح  هذا الطريُق إّل ابلعودةِّ إىل 

 مث إكمالِّ متطلباتِّ اهلداية، 
 فالطريُق للمهتدين وحد هم، 

 واجلنُة للمؤمنني وحد هم.
 

 اهلدايُة نعيم، والضالُل عذاب،  •
 ألن اهلدايُة تبعُث على الطاعة، والطاعة  هتدي إىل اجلنة.  

 والضالُل يعين الذنب  واملعصية، ويؤوُل إىل النار،  
 وكلٌّ مبشيئتهِّ سبحانه.  

 فظِّ املرُء على دينه،  فليحا
 وليشكْر ربَُّه على هدايتهِّ له،  
 حىت ّل تنقلب  إىل ضالل.  

 
×××     ×××     ××× 
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 مبظلٍة يف يوٍم مجيٍل معتدل،   لعلك لن جتد  من يستظلُّ  •
 ّل مشٌس فيه وّل مطر، 

 ولكنك  جتُد من حيجُب قلب ُه عن نورِّ هللا وهو ذو عقل،  
 ويف منصٍب علمي، 
 وذو مزاٍج معتدل! 

 فتعرُف من هذا أن هناك  موانع  مصطنعةا تصدُُّه عن اإلميان،  
 وهي غشاواٌت مرتاكمٌة أظلمْت قلب ُه حىت غاب  عنه النور،  

 ولو أزيلْت لرآه، وتنعَّم  به، 
 س،  كغيوٍم حتجُب نور  الشم

 ّل تلبُث أن تنقشع  عنها. 
 

 لقد ضلَّ مفكرون لـم ا اعتمدوا عقوهل م دون النقل،   •
 ودون اعتبارِّ اجتهاداتِّ عقوٍل واجتماعِّها على أحكام،  

 فرأوا عقوهل م أكب، واجتهاد هم أفضل. 
 وإن اتباع  اجلماعةِّ املؤمنةِّ عصمٌة من الُعجبِّ ومن اخلطأ.

 
 الفطرة، وأضلُّ ما يكون، أبعُد ما يكوُن املرءُ عن  •

 عندما ي عبُد الشيطان  من دونِّ هللا، 
 وهو عدوٌّ لبين آدم  كل ِّهم،

 فالكفُر درجات، والضالُل طبقات، وجهنُم دركات! 
 وعبادُة الشيطانِّ عكُس الوظيفةِّ اليت ُخلق  ألجلها اإلنسان،  

 فقد دخل  يف طاعةِّ الشيطانِّ بدل  عبادةِّ هللا وحده،  
 ك طائفة، أو طوائُف تعبُد الشيطان  عبادة، وإذا كانت هنا

 فإن على املسلمِّ أن يعلم  أن للعبادةِّ معان  منها الطاعة،
 فليكْن على حذر،
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 فقد قال  هللا سبحانه: 
 . [60يس: ]سورة }أ ِلْ  أ ْعه ْد إِّل ْيُكْم ي  ب ينِّ آد م  أ ن ّلَّ تـ ْعُبُدوا الشَّْيط ان  إِّنَُّه ل ُكْم ع ُدوٌّ مُّبِّنٌي{ 

 أِل آُمرُْكم ي بين آدم  أّل  ُتطيعوا الشيطان  فيما يزي نُه لكم من املعاصي،   أي:
ُر العداوةِّ لكم؟ ه وأن  ظاهِّ
 

 اهلمَّة
 اهلمَّةِّ احلاضرة، ذو  •

 إذا فات تُه طاعٌة من أولِّ الليل،
 أكمل  ما بقي  منها، 

 فإذا ِل يتيسَّْر له قض ى ما فات ُه من بعد، 
 وقد يزيُد عليها. 

 وذو اهلمَّةِّ القاصرةِّ يقول:
 ما دام  فاتين أوُل العمل،

 فال حاجة  إليه.. وسأكمُل نومي.
 

 املسلُم امللتزُم ذو مهٍة عالية،  •
 إنه يريُد الفردوس، أعلى وأرقى مكاٍن يف اجلنة،  

 ولذلك فإنه جيدُّ لتكون  أعمالُه وأقوالُه ومواقفُه على قدرِّ هذه األمنيةِّ العظيمة،  
 وهو يعلُم أن سلعة  هللا غالية! 

 
 الوالدان 

 حقُّ الوالدين عليك  واجٌب أيها الولد،  •
 فال تستهْن به، وّل تتأفْف منه،   

ا،    وإذا أخذ  هذا منك  وقتاا وجهدا
 فإنه جيلُب لك  ثواابا عظيماا وحبراا من احلسنات.  
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 فبَّمها ملصلحتك، إذا ضعفت  أمام  أداءِّ حق ِّهما. 
 

 اإلحساُن إىل الوالدين والبُّ هبما قاعدٌة ّل تتغري،  •
 ابملعروف،لكن يراع ى فيها الطاعُة 

 .  فليست طاعُتهما مطلقةا كطاعةِّ هللا تعاىل 
 أما حاهُلما يف حالِّ فقرِّ أوّلدِّمها وحاجتِّهم، فبحسبِّ القدرة،

 وّل يكلُف هللا نفساا إّل وسع ها. 
 

 واالعتدال  الوسطية
 التوسُط واّلعتداُل ّل يكوُن بني حقٍ  وابطل،   •

 فال بدَّ من اتباعِّ احلق ِّ وتركِّ الضالل،
 توسط  بينهما،  وليس ال

 فإن مبَن اإلسالمِّ كل ِّهِّ على احلق. 
 ويكوُن الواجُب اتباع  احلق ِّ كل ِّه، 

 وع ضَّ النواجذِّ عليه،  
ُه بقدرِّ اّلستطاعة،    وتنفيذ 

 فليس معَن اّلعتدالِّ يف احلق ِّ تطبيق  نصفهِّ وترك  ما بقي  منه،  
 فإنه ليس وارداا. 

 
 من عرف  معَن الوسطيةِّ حبق،  •

 دافع  عن اإلسالمِّ كل ِّه، وِل ينقْص منه شيئاا،  
 من أمٍر وهني، وسياسٍة وجهاد، ونظاٍم وأخالق...  

 وهللا تعاىل يقول:  
اء  ع ل ى النَّاسو ك ذ لِّك  }    {ج ع ْلن اُكْم أُمَّةا و س طاا لِّت ُكونُوا ُشه د 

 [. 143: البقرة]سورة 
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 واحلكم وصااي ال
 إذا أصبت  هدفك  ببطء،  •

 خرٌي من عدمِّ إصابتهِّ يف سرعٍة واندفاع. 
 وإصابُة اهلدفِّ يكوُن مع اإلتقان.

 وليكْن يف ذهنِّك  أربع:
 إصابُة اهلدف، 
 وإتقاُن العمل،

 واختصاُر الوقت،
 والنفع.

 
 ّل تثبُت إّل إذا كنت  صابراا،   •

 وّل صب  إّل عن إميان،  
 وّل إميان  إّل عن قناعة، 

 وّل قناعة  إّل بصدق،  
 وّل صدق  إّل إبخالص،  

 وّل إخالص  إّل هبدايٍة وتوفيٍق من هللا.
 

 عشرٌة ّل تنتظْر منهم حكمة:   •
 سريُع الغضب، ومتقلُب املزاج، 

 والعجوُل املتسر ِّع، واملسو ُِّف الالمبايل، 
 واملتضايُق املضغوط، واملصاُب احلديث، 

 واحلسوُد احلقود، واجلباُن الرعديد، 
 والسفيُه املبذ ِّر، واألمحُق الغيب .
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 الوطن 
 املواطُن حيبُّ وطنُه عندما يشعُر أبنه أيكُل من خرياته،  •

 وأن له حًقا عليه يف الدفاعِّ عنه.  
 وعندما يشعُر أبن لكلمتهِّ قيمة، وأهنا ّل تكوُن هباء.  

 وإذا رأى طغاةا وجمرمني وعصاابٍت أيكلون خرياتِّ البلدِّ ومينعونُه من خريه،  
 وهلم وحد هم األمُر والنهي، 

 وكلمُتهم هي اليت جتري، 
 وّل قيمة  له، 

 ض، تنقلُب حالُه إىل الكرهِّ والبغ 
 ويتفكُر يف اّلنتقامِّ أو اهلجرة.  

 ويقاُل أيضاا:
 

 إذا ِل يقد ِّْم لك  وطُنك  شيئاا فأنت قد ِّْم له،   •
 فإنه حامُلك،  

 وفيه مْربـ ُعك  الطفويل، 
 وأهُلك  وأصدقاؤك.  

 فكْن انصحاا فيه،  
 مربياا، مصلحاا، 
 مرغ ِّباا يف اخلري، 

 ُمعيناا ألهله، 
 والفساد.انهياا عن الشرورِّ 

 
 الوعد والعهد

 املسلُم إذا وعد  صد ق  ووَف،   •
ُه فقد كذب،   وإذا أخلف  وعد 
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 وتشبَّه  ابملنافقني، الذين من دأهبم ُخلُف املواعيد.  
 فال تتخلَّْق بصفاهتم أيها املسلم،  

 وأقلْل من وعودِّك  حىت ّل تقع  يف حرٍج من ذلك، 
 وإذا اضطررت  فأخْب صاحبك  بذلك يف وقته.

 
 الوعي 

 الوعي مرادٌف للعلم، واإلدراك، والبصرية، والنباهة، والفهم، والفطنة.   •
 وليس كلُّ شخٍص مرشَّحاا ألْن يكون  من أهلها،  

 فاألمر  حيتاُج إىل استعداٍد نفسي، 
 وتركيبٍة عقليٍة جيدة، وحصيلٍة علميٍة كبرية،  

 وتعب، وصب، وجتارب، واستنتاجات.. 
 

ذ رِّ احليواانتِّ الضارية، واألشواك  العارضة، واجملرمني من حولك،   •  إذا ِل حت 
 فإنك ِل تعرفِّ الدنيا وما يلزُم هلا.  

 حتصَّْن ابإلسالمِّ لتعرف  ماذا تكسُب وماذا تذ ر،  
 وم ن تُعادي وم ن ُتصادق،  

 فإنه يعر ُِّفك  حياة  الصدقِّ واّلستقامة، 
 وخري  الدنيا واآلخرة. 

 
 والعمر الوقت 

 لإلنسانِّ طاقٌة حمدودة، واستيعاٌب حمدود، وعمٌر حمدود،   •
 فال يضي ِّْع وقت ُه فيما ّل ينفع،  

 وّل يؤجلِّ األعمال  الواجبة  عليه، 
 فإن وجود ُه شخصًيا وما حول ُه مؤقت، 

 وكأن كلَّ شيٍء يناديهِّ أْن ابدْر قبل  الفوات.
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 ستمشي حىت تقف،   •

 وبني بدايةِّ خطواتِّك  وهنايتها ُعمر،  
 تكوُن فيه سوًي ومتعث ِّراا،  

 ملتزماا ومتجاوزاا، 
 فإذا تفكرت  وأن بت، 

 وتبت  واستغفرت، 
 اتب  هللا عليك  إن شاء،  

، ّل مبالياا،    وإذا بقيت  غافالا
 دخلْت أخطاؤك  معك  القب، 

 وثبتْت يف صحيفتك،  
 لتحاس ب  عليها يوم  احلشر.   

 
 هناك أموٌر تنتهي صالحيُتها يف أزماٍن حمددة،   •

 وكذلك هي يف املعامالتِّ والعبادات،
 بل عمُرك  نفسُه تنتهي صالحيتُه يف وقٍت ّل تعلمه، 

 فال تفر ِّْط فيما هو واجب، 
 ّل تؤجْل وّل تسو ِّف،

 فإن مدتُه تنتهي، 
 وعمُرك  ينتهي، 

 واملوُت أييت فجأة، 
 واحلساُب حق .

 
 من تدبر  ما حوله،   •

 عرف  أن احلياة  قصرية،  
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 وأن لعمرهِّ هناية،  
 وأن الناس  يُذك رون بعد موهتم مبآثرهم وأخالقهم وأعماهلم احلسنة، 

 وغري هم ّل يُذكرون، 
 وإذا ذُكِّروا فبنقيصٍة وش ني، 

 ويقولون: أعانه هللا يوم  احلساب، فقد فرَّط! 
 

 العمُر ميضي،  •
 ويعرُف صاحبُه أنه سيقُف مرةا عند حد ،  

 ومع ذلك قد تراُه شخصيةا فارغةا ّل هتتمُّ إّل ابلتوافه،  
 فال عقيدٌة صحيحة،  

 وّل شعوٌر بواجب،  
 وّل تفكرٌي إبصالح، أو تعاوٍن، مع قريٍب أو بعيد!  

 
 املطلوبة، هناك أوقاُت فراٍغ زيدةا على أوقاتِّ العملِّ والنومِّ والراحةِّ  •

 هذه األوقاُت امتحاٌن للمسلم،
 لي نظر  هللا فيما يستعمُلها، 

 والعاقُل ي شغُلها يف الطاعةِّ والعبادة، ويف الدعوةِّ وعملِّ اخلري،
 وغريُه يستغلُّها للكالمِّ الفارغ، واجللوسِّ يف املقاهي،  

 ويف السهراتِّ املنكرة، وما إليها. 
 

 الوقف 
 كلما زاد  عدُد األوقافِّ دلَّ على التعاضدِّ اّلجتماعي ِّ والتعاونِّ على الب ِّ أكثر،  •

 وأن الفقراء  واحملتاجني من أطيافِّ اجملتمعِّ معروفون ومسان دون.  
 وكلما قلَّتِّ األوقاُف فيعين أن هناك  خلالا يف اجملتمع،  

 ونقصاا يف التعاون.
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 اإلسالمية.  لألوقافِّ أمهيٌة كبريٌة يف اجملتمعاتِّ 
 

 يف الوقفِّ نفٌع كثري، •
 وهو من أجل ِّ أعمالِّ اخلري،

 ،  وأكثرها ثواابا
 فإهنا تستمرُّ أكثر، 

 ،  وبعُضها يبقى سنوات، وقروانا
 فال تنسوُه من صاحلِّ أعمالكم أيها املسلمون. 

 
 اي بن 

 ي بين،   •
 إذا جاءك  ماٌل إضايف ، وزاد  عن حاجتك،  

، وأكثرهم حاجة،    فانظرِّ الفقراء  من ر محِِّّك  أوّلا
 فإهنم ينتظرون صلةا من أقربِّ الناسِّ إليهم؛  

 ملعرفتهم أبحواهلم،  
م.   وتقديرِّهم قرهب 

 
 ي بين،   •

 قْل خرياا أو ّل تتكلم،  
 وّل تكْن مثل  الذين  ميلؤون  الفضاء  كالماا كيفما كان وكلما جاء  يف اخلاطر،  

 فإنه ليس ضرورة،  
 وّل هو من اخلصالِّ احلسنة،  

 فال يدلُّ على فضيلة. 
 واعلْم أن الصمت  فيه خرٌي كثري.
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 اعلْم ي بين،   •
 أن التحاسد  بني األقرانِّ كثري، 

 غمطِّ حق ِّهم،  فال حيملنَّك  هذا على ه جوِّهم أو 
 ولكنِّ اذكْر خري  ما فيهم، وامحْدهم عليه، 

 وإذا حكمت  عليهم فاعدل،  
 وّل جيرمنَّك  كرُه أحدهم على ظلمِّه.  

 
 ي بين،   •

 انظْر ما يقوُل لك  والُدك، 
 فإنه حيبُّك، 

   ،  ويريُد أن تكون  رجالا
 وامرأا انفعاا ومؤث ِّراا. 

 فت ح لَّ أبحسنِّ اآلداب،  
 وخْذ حظًا وافراا من العلم،  

 حىت ت عرف  كيف تنطلق، ومباذا تتصف.  
 وابتعْد عن أصدقاءِّ السوء،  
 فإهنم يسريون على هواهم، 

 ويديرون ظهور هم إىل أهلِّ العلمِّ واألدب.
 

 ي بين،   •
 ّل تُغلْق حديثاا بدأ  به والدك،  

 وّل تقاطْعُه لتدخل  يف حديٍث آخر،  
 فإنه عقوٌق وسوُء أدب،  

  ،  ولكنَّ هذا فرصٌة إليناسهِّ فيما حيب 
 فآنسه، وأضحكه؛  
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 لتؤج ر  عليه،  
 وليدعو  لك إذا انقلبت  إىل شأنك. 

 
 ي بين،   •

ك  فاذكْر ربَّك  وتبتَّْل إليه،    إذا خلوت  بنفسِّ
 ُد عن الريء،  فإن اخللوة  تبعُث على الصفاء، وتُبعِّ 

 ومن دعا خبشوٍع وتبتَّل  شعر  ابلقرب، ورجا القبول.
 

×××     ×××     ××× 
 

 ي بين،   •
 ّل تكتْب بيمينِّك  ما يُنكرُه قلُبك  املعمَُّر ابإلميان،  

 يله، فإن قلب  املؤمنِّ دل
 وخاصةا إذا غاب  عنه والدُه أو شيخه.  

 وّل تنس  أن تدعو  هللا أبن يهدي ك  ويسد ِّدك،  
 وّل يكِّل ك  إىل نفسك. 

 
 ي بين،  •

 ابذْل جهدك  لتكون  أفضل  من السابق، 
 ولو بقيت  على ما أنت عليه فكأنك جتمَّدت  وِل تغادْر مكانك!

 واملؤمُن يتطلُع إىل األفضل، 
 حلياته، وملا بعد مماته، 

 فإن الثواب  يزداُد بزيدةِّ العمل،
 إذا ّلزم ُه اإلخالص، وموافقُة شريعته. 
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 ي بين،   •
 أوصيك  ابلقربِّ من هللا، فال تغفْل عنه،  

 مث ابلقربِّ من العلماءِّ املخلصني، 
 فإهنم أطباُء اجملتمع، واحلكماُء بني الناس.  

 مث ابلقربِّ من املؤمنني، 
 خوانك، فال تنفصْل عنهم، وّل تتعال  عليهم.فإهنم إ

 
 ي بين،   •

  ،  إذا أصبت  خرياا يف عصٍر كثر  فيه الشر 
 فامحدِّ هللا عليه،  

 وإذا أحرزت  حالّلا يف وقٍت كثر  فيه احلرام،  
 فكلُه حالّلا طيباا...  

 وهكذا، 
 كْن حريصاا على فعلِّ اخلري، وإصابةِّ احلق، وإحرازِّ احلالل،  

 جو.لتسلم، وتن
 

×××     ×××     ××× 
 

 ي بين،   •
 احرْص على أن تنقل  كالماا موثقاا، أو تقول  صدقاا،  

 ويلزُم من هذا البحُث والتحري، والفكُر والرويَّة،  
 وأّل  يُلقى الكالُم على عواهنه،  

 ويقول  من شاء  ما شاء،  
 من غريِّ دليٍل وّل ُهدى،  

 فالكالُم كثري، 
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 واملعلوماُت رائجة، 
 وكثرٌي منها ّل يصح!  

 
 ي بين،   •

 ّل تسل ِّْم بكالٍم أيتيك  من خارجِّ اإلسالم،  
 فإن أدعياء  احلق ِّ كثر،  

 واإلسالُم هو املصدُر األوُل واألساسيُّ للحق؛ 
 ألن مبادئُه وأحكام ُه مستقاٌة من كتابِّ هللا تعاىل وسنةِّ رسولهِّ صلى هللا عليه وسلم.

 
   ×××  ×××     ××× 

 
 ي بين،  •

 هناك فرٌق بني الصداقةِّ والتعارف، 
 فيمكُن أن تتعارف  مع كثريين؛

 لتعرف  أحواهل م وعلومهم، 
 وتتعاون  معهم فيما ينفعك،

 أما الصداقُة فخاصَّة،
 ملن تثُق هبم وتفرُح معهم، 

 وتعتمُد عليهم يف الشدائدِّ بعد هللا، 
 وذكريتك، ومكمُن أسرارك.وهم جلساؤك، وأصحابك، 

 
 ي بين،   •

 تستطيُع أن تفعل  خرياا، 
 وتشارك  يف خدمةِّ جمتمعِّك  اإلسالمي ِّ كلَّ يوم،  

 إذا عزمت  على ذلك، 
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  ،  ولو كان ما تقد ِّمُه قليالا
 وإذا خانتك  عزميتك،  

 فعليك  ابلدعاء، والنصح،  
 وهو أقلُّ ما يُطل ُب منك.  

 
×××     ×××     ××× 

 
 ي بين،   •

 إذا ِل تستفْد من أبيك  فلن تستفيد  من معلمك، 
 وإذا ِل تستفْد من معلمك  ِل تستفْد من شيخك، 

 وما ِل تستفْد من شيخك  ِل تستفْد من مديرك  ومدربك، 
 وإذا ِل تستفْد من هؤّلءِّ مجيعاا أدبك  الدهر.

 
 ي بين،   •

 إذا ِل تعجْبك  كتُب السلف،  
 وادرها،  وِل أتنْس أبخبارها ون

 وِل حتبذِّ اخلوض  يف حواشيها وشواردها،  
 وِل تكحْل عينيك  ابلنظرِّ يف خمطوطها،  

 وِل تزوْد نفسك  بفوائدها، 
 فإنك بعيٌد عن العلمِّ النافع،  

 فإن علوم نا الشرعية  األساسية  فيها،  
 وحنن ما زلنا تالمذةا ملصنفيها،  

 ومن أراد  األصول  فعليه هبا. 
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 ي بين،  •
 شراُء كتاٍب ّل يكلُفك  كثرياا،

 فقد ّل يزيُد على قيمةِّ غ داٍء أو ع شاء، 
 ولكنك بذلك  حتمُل علماا، 

 وختزُن ثقافة،
 وتلقُن نفسك  درساا،

.  وتضرُب ألصدقائك  مثالا
 

 ي بين،   •
 اطلْب من والدِّك  أن يضع  لك  أساس  مكتبٍة إسالميٍة متينة، تنطلُق منها.  

 وعندما تكُب تراها كبْت معك. 
 فهي اترُُيك  العلمي ، ونشاُطك  الثقايف ، 

 وصديُقك  الذي حيبُّ زيرتك، 
 لتحادث ُه وحيادث ك.

 
×××     ×××     ××× 

 
 اعلْم ي بين،   •

 هللا هو أداُء ما فرض ُه عليك.   أن أفضل  ما تتقرُب به إىل
ها نبيُّك،    فأقْم صالتك  كما صال 

  ،  وصْم رمضان  كامالا
 وأعطِّ الفقري  حقَُّه من زكاةِّ مالك، 

 وحجَّ إن استطعت.  
 فإنه حيبُط العمل،   وإيك  والشرك  واإلحلاد،

 وّل تُقبُل معه عبادة، مهما كانت عظيمة. 



163 
 

 
 ي بين،   •

 الزمِّ الصالة  وذكر  هللا،  
 فإهنما العالقة احلاضرُة واملستمرُة بينك  وبني رب ِّك،  

 وّل تقطعهما عنك، 
 حىت ّل يقطع  هللا عنك  ودَُّه ووصل ه،  

 واعلْم أن من ترك  الصالة  تكالبْت عليه الشياطنُي حىت ينس ى ربَّه،  
 وميشي  يف درهبا.

 
×××     ×××     ××× 

 
 ي بين،  •

ا حقَّه، ّل ت  بخْس أحدا
 كما ّل حتبُّ أن يُبخ س  حقُّك، 

 وحقوُق الناسِّ مبنيٌَّة على اّلحرتامِّ والتقديرِّ قبل  أن تكون  أوامر،
 ومن ِل يعتْب هذا األمر  فليس حمرت ماا،

 وحيتاُج إىل عقوابٍت حىت يتأدب  ويعرف  حقوق  الناس.
 

 اعلْم ي بين، •
 واملعل ِّم  يؤث ِّر، والصديق  يؤث ِّر. أن البيئة  تؤث ِّر، 

 وينبغي أوّلا أن ترتىبَّ على اإلميان، واآلدابِّ احلسنة، والثقافةِّ اإلسالمية، 
 حىت تصطبغ  هبا، 

 ولتكون  أساس  شخصيتك،
 ونواة  انطالقتِّك  املباركةِّ يف احلياة، 

 ّل أن تتأثَـّر  هبم.   لتؤث ِّر  أنت يف اآلخرين،
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 ي بين،  •

 الكوُن واسع، 
 وفيه خرياٌت كثرية،  

 ودّلئُل وآيٌت ّل حتصى، 
 فال تركْز على جزئيٍة منها وترتْك غريها،

 ولتكْن ذا أفٍق واسع،
ا بتخصصك،

ا
 عامل

 ومطلعاا على علوٍم وفنوٍن أخرى. 
 

 ي بين،   •
 إذا مرضت  فالتجئ إىل هللا قبل أن تذهب  إىل الطبيب،  

 فإنه هو الشايف احلقيقي،  
 ّل الطبيُب وّل الدواء، 

 فإهنما سببان فقط، 
 "ّل شفاء  إّل شفاؤك"،  

 وإذا ُشفيت  فضْع يف معتقدِّك  أن هللا هو الذي وضع  الشفاء  يف الدواء. 
 

 ي بين،   •
 عندما تذهُب إىل السريرِّ لرتاتح،  

 فإن هناك من ّل يراتُح ولو كان على السرير. 
  الذي يتأوَُّه ويتقلَُّب من األِل. إنه املريضُ 

 فال تنس  إخوانك  املرضى من الدعاءِّ هلم ابلشفاءِّ والعافية.
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 اي بنت 
 ي بنيت،   •

 لن تدركي شأو  الصحابيات، 
 ولكن قد تكونني من فضلياتِّ عصرك، 

 إذا التزمتِّ آداب  دينك، 
 وِل تلتفيت إىل اإلعالمِّ املضل ِّل، 

 وأكثرِّ ما اسُتحدث  من فنٍت وأموٍر نسائية. 
 

 ي بنيت،   •
 إذا عملْت صديقُتكِّ عمالا طيباا،  

 وتنشَّطتِّ أنتِّ هلذا العمل، 
 فعملتِّ كما عملت، 

 وزدتِّ عليها،  
 فإنه يدلُّ على مهٍة طيبة،  

 وحبٍ  للخريِّ متأصٍل يف النفس، 
 ففي ذلك يتنافُس املتنافسون. 

 
، كِّ مثُل صباحِّ أعلُم ي بنيت أن مساء   •  كِّ

 وليل كِّ مثُل هنارِّك،
 فعمُلكِّ للمنزلِّ واألوّلدِّ هو نفسه،

 وكانت أمكِّ كذلك معكم، 
 وهذا دأُب األم ِّ ي بنيت،
 وثواهبا عند هللا عظيم،

. وّل يُنكُِّر منزلت ها وقيمت ها   إّل عاق 
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 ي بنيت،   •
 اذكري هللا يف أثناءِّ شغلك، 

 ذكر  هللا سهٌل على من وفق ُه إليه،   وإنَّ 
 قويل سبحان  هللا لتكسيب أجراا،  
 وقويل أستغفُر هللا لتدفين سيئة،  
.  وقويل احلمُد هلل لتزدادي فضالا

 
 ي بنيت،   •

 أنت من أمةِّ اإلسالمِّ العظيم، 
 فرتفَّعي عن اخلبائثِّ والتوافه،  

 اليت تكد ُِّر إميان ك،  
 وتدن ُِّس طهارت كِّ وعفافك. 

 واعلمي أن الرتفُّع  عليها يرفُعكِّ عند هللا،  
 وعند صاحلِّ املؤمنني.

 
 اعلمي ي بنيت أن اجملتمع  ذا مستقبٍل آمٍن ما دمتِّ أمينة،   •

 الرتبية،  تقومني بوظيفتِّكِّ يف
 وتدركني أمهية  دورِّكِّ يف إيصالِّ رسالةِّ اإلسالم،  

 ففيها صماُم األمان،  
 وهبا تتخرَُّج األجياُل على العلمِّ والعدل، 

 وعلى األمانةِّ والقوة. 
 

 ي بنيت،   •
 نصيحُة والدكِّ لكِّ أّل  تبتعدي عن أدبِّ اإلسالم، 

 مهما فعل  األعداُء وأذاعوا، 
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 ومهما جذبتكِّ املغريت،  
 فإن اإلسالم  حصُنكِّ احلصني، 

 وإذا خرجتِّ منه ضاع  منكِّ كلُّ شيء.
 

 اي ابن أخي 
 ي ابن أخي،   •

 كْن مؤدَّابا مع والدك، 
 وإذا سألك  أو طلب  منك  شيئاا، 

 فال جتاوبُه بتحريكِّ حواجبِّك  أو شفتيك أو هز ِّ كتفيك، 
 فإن هذه احلركاتِّ غرُي مقبولٍة يف جمالسِّ الرجال،  

 فكيف هبا عند الوالدين؟
 

 ي ابن أخي،   •
 ما ِل يعجْبك  كالٌم فخْذ يف غريه،  
 وما ِل يعجبك  طعاٌم فُكْل غريه،  

 أو اصْب حىت حني،  
 ، فإنه أفضُل من اجلدلِّ واخلصومة

 اليت تبعُث على احلقدِّ واملقاطعةِّ والكراهية. 
 

 ي ابن أخي،  •
 إذا قام  الناُس من اجمللسِّ فقْم معهم،
ا مع املضيف،   وّل تعقْد جملساا جديدا

 فإنه ثقل، بل كابوس، 
 فالناُس هلم أعماهُلم، 

 ومسؤولياهتم،
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 وأوقاٌت لراحتهم،
 وعالقاٌت أبسرهم.

 
 ي ابن أخي،  •

 الكتاب  القدمي، ّل تزدري 
 فقد كان أصحاهُبا أبناء  حضارٍة تقوُد العاِل،

 وكانوا هم سادة  العلم،  
 يقفون إىل جانبِّ القادةِّ وأمراءِّ اجلهادِّ ليكونوا صنَّاع  حضارٍة وفاحتني،

 ويف تلك الكتبِّ ما يدلُّ على ثقافٍة عظيمة، وعقوٍل جب ارة. 
 

 اعلْم ي ابن أخي،   •
 فكاٍر ضارَّة، وآراٍء فاسدة،  أنك إذا شحنت  عقل ك  أب

 فكأنك  مألت  حمفظتك  أبطعمٍة فاسدة،  
 ّل تلبث  أن ينبعث  منها الروائُح النتنة،  

 لتمأل  اجلوَّ بروائح  كريهة.  
 وعاقبُة فسادِّ األفكارِّ أكثُر ضرراا وأذية.  

 
 اعلْم ي ابن أخي،   •

 أن الذي جيعُل دين ُه خلف ُه ِل يفلح، 
ا عنه،    فقد جعل ُه اثنوًي، بعيدا

 ّل يتذكرُه إّل عند احلاجة، أو يف مناسبات. 
 واملسلُم احلقُّ جيعُل دين ُه يف قلبه، وأمام  عينيه،  
 وّل يفعُل شيئاا إّل بعد معرفةِّ حكمِّ العملِّ به. 
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 ي ابن أخي،   •
 فإنه جيمُع بني العنادِّ واحلمق،  من رأيت ُه يصرُّ على اخلطأِّ 
 وّل دواء  له سوى الرتبية،  

 ومعاشرةِّ العقالءِّ احللماءِّ األسويء،  
 ليتعلم  منهم احلِّلم  والصدق  واألدب، 

 ويقارن  بينه وبينهم،  
 ويعرف  قْدر  املستجيبِّ ودر ك  املعانِّد،  
 والفرق  بني النفسِّ الطيبةِّ اهلينةِّ اللينة،  

 ةِّ املعقدةِّ املشاكسة.وضد ِّهِّ العنيد
 

 وحيك  ي ابن أخي،  •
 تشكو إيلَّ سوء  حالِّك  وسيجارُتك  بيدك؟

 من أين أتيت بقيمةِّ الدخانِّ الذي تشربُه يومًيا بشراهة؟
 هال  صرفت ُه على ما ينفعك،

 وتركت  ما يضرُّ مالك  وجسدك؟
 

 ي ابن  أخي،  •
 ّل تكْن كنبتٍة سامَّة، 

 استعماهلا تؤذي وتضرُّ وقد تقتل!تبدو خضراء  انضجة، وعند 
 فال تُرِّ الناس  خرياا وأنت تبطُن هلم شرًا،

 حىت إذا تعاملوا معك  خدعت هم وأكلت  ماهل م.
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 فهرس املوضوعات 

 
 رقم الصفحة       املوضوع 

 3       املقدمة
 4      العزيزهللا 

 5     واألخالق اآلداب 
 8     اّلبتالء واّلمتحان

 9      أحوال املسلمني
 10      األخطاء

 10               اإلخالص
 10     األخوَّة والصداقة

 12      والقيادةاإلدارة 
 13       األدب

 15     اإلرادة            
 15      إرشاد وتذكري 

 18     األرض والسماء 
 19     اّلستغفار والتوبة 

  21      اّلستقامة
  22       األسرة

 25       اإلسالم
 28      اإلصالح 
 31      األطفال 

 31       اعتناق اإلسالم
 33       اإلعالم 
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 34       اّللتزام 
 35        لواناأل
 36        من األ
 34        اننية األ
 36    نبياء عليهم الصالة والسالماأل

 36      اّلحنراف 
  38       اإلنسان

 38      اإلميان والكفر
 40        أيها الولد

 40       كةالب 
 40        التبعية واملواّلة

 42      التجارب والعب 
 43      التدبر والتأمل

 44      والسلوك الرتبية
 45       التصوف

 46     التعليم            
 46    والتخطيط         التفكري 
 48          التقليد 
 48       الثبات 

 49      الثقافة واملعرفة
 52       الثقالء

 52      الثواب والعقاب
 54      اجلدال واحلوار 

 55      اجلرمية واجملرمون
 56      احلب والكره
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 56       احلذر
 57      ة     احلري

 57     احلسنات والسيئات
 58       احلضارة

 59      احلق والباطل
 60     احلكمة واحلكماء 

 60      احلالل واحلرام 
 62      احلياة واملوت 

 64       اخلشية
 65        اخلطابة  
 65       اخلالف

 65      واطر اخل
 66      اخليانة واخلونة 

 67      اخلري والشر 
 68      الدعاء والذكر

 73      الدعوة والدعاة
 75   دفع مطاعن وشبهات عن اإلسالم

 76      الدنيا واآلخرة 
 77       الذكاء

 77      الربح واخلسارة
 78     الرحالت واألسفار

 79       الرضا
 79       الرفاهية

 80      الرقة والبكاء 
 81      الروح واجلسد 
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 81       الريضة 
 82       الزهد 
 82      عالنيةوال السر

 83       السعادة 
 84      السلم واحلرب
 85      السنة والسرية

 86       السياسة
 87       الشباب

 89      الشخصية 
 90       شذوذ ال

 91       الشكر 
 91       هرةالش 

 92      الرجيمالشيطان 
 92      الصحابة

 93      الصحة واملرض
 95       الصلح 
 95       الطاعة
 96       الطبائع
 97       الطبيعة

 98      الظلم والظاملون 
 99       العادات

 99      العاطفة واملزاج  
 100       ةالعباد

 101       العبودية
 102       الُعجب 
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 103       ل العد
 103       و  العد

 103      طة ل العزلة واخلِّ 
 105      والكرامة  العزة

 105      العصامية 
 105      العقل واهلوى

 106      العقوابت اإلهلية
 107       العقيدة

 108     العالقات اّلجتماعية 
 108      العلم والعلماء

 112      العلمانية
 113      العمل الصاحل

 113      العمل والوظيفة
 114       العيد
 114       الغربة

 115      الغزو الفكري 
 116      الغش والتدليس

 116       الغيوم 
 117       الفروق
 118       الفساد 
 119       الفطرة 

 119      لغَن الفقر وا
 120      قه يف الدين الف

 120       الفلسفة 
 120       رالقد  
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 122       القدوة
 123       القراءة

 123      القرآن الكرمي
 125      القلب واللسان

 125     القلق واّلطمئنان
 127      قلم والسيف ال

 127       القومية
 128       القوة 

 128      الكتاب واملكتبة 
 131     الكتابة والتأليف  
 132     الكالم والسكوت

 132       ة ذالل 
 133       اللغة 
 133        املال

 134       درة ابامل
 134     اجملتمع اإلسالمي 

 136       احملاسبة 
 137         املداراة

 137      املرأة والرجل
 138      املساجد
 139      املسؤولية

 139     املعاصي والذنوب  
 140      املعروف واملنكر 

 141       املوازين
 142      املواهب 
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 143      رافع والضانال
 143       النسب 

 144       النصائح
 146     النفاق واملنافقون 
 146      اهلداية والضالل

 149       اهلمة 
 149       الوالدان

 150     سطية واّلعتدال الو 
 151      الوصاي واحلكم 

 152       الوطن
 152      الوعد والعهد

 153       الوعي 
 153      الوقت والعمر 

 155       الوقف
 156       ي بين 
 165       ي بنيت 

 167      ي ابن أخي 
 170       الفهرس

 

 

 
 
 
 

 


