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ُإهداء
ُ..............................ابنيُالغالي:ُ

ُ............................ابنتيُالغالية:ُ

 

 

 

 

 

 
 

 

  

أهدي إليك هذه الكلمات آمالً أن تقرأها بعقلك 

 وقلبك ومشاعرك 

 

 

 محبك/ والدك
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ُفيكُ ُ:ابنيُالغالي،ُابنتيُالغاليةوجدت 

ُ

  الرغبة في تحديد رسالتك وأهدافك بوضوح. 

  الّسعي ِبِهّمة عالية للتميز والنجاح. 

  الحرص على امتالك المهارات الحياتّية األساسّية. 

 البحث عن إجابات أسئلة الُعُمر الكبرى. 

  التطلع إلى معرفة أهم الدروس التي منحتها مدرسة

 .العمر والخبرة الحياة لمن سبقك في

 

ُإليكُهذهُالرسائلُمنُالقلبلذلكُ ُ!بعثت 

 

ُ  
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ُُ
 الوالدين.ليس يف الدنيا شفيٌق ك حقيقٌة تتوارثها أجيال البشرية..

 وصاغها شوقي فقال: 

 رمحاء  يف الدنيا مها الهذان وإذا رمحَت فأنت أمٌّ أو أٌب * 

، ميادين ت عطي يف عامل الناس اليوم قاعاٌت للعلم يف املدارس واجلامعات
 متنحها إال ال -ّيةغاية األمهوهي يف –دروس العلم الثمينة، غري أنَّ دروس احلياة 

الذي يقتبس هذه  يّ عاألمل ن الذكيّ ط  مدرسة احلياة وبثمن قد يكون ابهضاً إال للفَ 
 .الثمرة جمانً فيأخذ الدروس من أهل التجارب 

ات إجابة ولدي الغايل، ابنيت الغالية، يف هذه الصفح وقد سطّرت لك
، وقد كخباطر  جتول وال شك أسئلة عشرةعلى أهم  -إبذن هللا تعاىل– شافية

نّ ك صغت  .لعمريّةا، ومتر بكل من كان يف مرحلتك مّرت يب ملا كنت يف مثل س 
  سواء الصراط.إجاابهتا بقلم أٍب مشفق حمّب، وهللا ويل التوفيق واهلادي اىل

 

 والدك
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 السؤالُاألول:ُمنُأنا؟

  :سؤال اهلوية 
 من أن؟  -
 وماذا ينبغي أن أكون؟  -
 وما رساليت يف احلياة؟ -
  من العمر ليختربك هل  عبٌد هلل، خلقك لعبادته، وجعل لك فسحةً أنت

فيما أمر وتتجنب ما هنى عنه وزجر أم تتبع هواك وما تشتهي  تطيعه
 نفسك؟

   ن خلقهم فعاقبهم هللا أبن أنساهم أنفسهم كثري من الناس نسوا الغاية م
 فعاشوا حياة الغفلة والضياع.

  َّمعىن مجيل يف حياتك. إذا فقدَت ربك فقدت كل 

إذن اهلل ة عليه ُتنجيك بهذا هو سؤال اهلوّية، وإجابتك الواضح

ساس بأّن احلياة ال معنى من الّضياع والّتشتت واالضطراب واإلح

 هلا.

ؤيتك لنفسك وأهدافك هويتك: شعورك بذاتك وقيمك ومبادئك، ر

وما تطمح للوصول له  وأدوارك الكربى، تقييمك لوضعك احلالي

 بعد عدد معني من السنوات.
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  ٌصرهتا مبا تستطيع.ن واجبك ن  م   تنتمي ألمةٍ  أنت مسلم 
 تطيع.يف عائلتك احملبة لك، ومن واجبك خدمتهم مبا تس عضوٌ  أنت 
  ٌمن هذا الوطن العظيم، ولك دورك يف رفعة شأنه. أنت جزء 
  ٌوالتقوى. صاحل، ومن واجبك التعاون مع أصدقائك على الرب أنت صديق 
  ٌّيوم ولو قلَّ مث تنشره  لتسفيد علماً نفعاً كلَّ  للعلم وأهله، تسعى أنت حمب

  أجره ما انتفع به النّاس.ليبقى لك 
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ُالثاني:ُكيفُأكونُعلىُيقينُمنُديني؟السؤالُ

  كان أكثر دعاء النيب اللهم اي مثبت القلوب واألبصار ثبت قليب( :
 على دينك(.

 اهدن الصراط املستقيم( :وحنن يف كل ركعة نبتهل إىل هللا تعاىل فنقول(، 
 زدن هدًى وثبااتً.وفقنا لسلوك ما ي رضيك و واملعىن 

  ملن أراد اهلجوم  كثريةٌ   تحت أبوابٌ ، وف  وانتشرتواليوم كثرت الشبهات
وال جناة من  .والكتاب والسُّنَّة والرسول املصطفى على الدين وثوابته 

 إال أبمور منها: املدمّ رهذا السيل 

  ابهلل تعاىل وكثرة سؤاله الثبات.االعتصام 

 إشراقًا، ويورثه االستقراريقني املرء بدينه ميأُل قلبه نورًا و

مل تزادة من العدافعًا لالس والطمأنينة والّسعادة والرضى، ويعطيه

 إمام احلنفاء إبراهيم  أليف أمور دينه ودنياه، ولذا س الّنافع

)بلى  :)أومل تؤمن( قاله: رّبه مرتبة اليقني، ومّلا قال له ربُّ

 ولكن ليطمئن قليب(.

؛ مكانىل الشاّب من كل إوألنَّ عصرنا هذا عصر ُشُبهات تتسلل 

لى الدين يف غاية عأصبح السؤال عن كيفية ووسائل الثبات 

 األهمّية.
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  ًاالهتمام ابلقرآن الكرمي حفظاً وفهماً وتالوًة وعمال. 

  ةرعيالش العلومالبناء العلمي الشرعي وذلك بدراسة أساسيات. 

  القراءة يف سرية النيب األئمةو والّتابعني  وأصحابه الكرام. 

  ن عناوينها عاملتخصصني القراءة يف الكتب اليت تعزز اليقني، وسؤال
 املأمونة.

  ًتماعي أو التواصل االج وسائل يف البعد عن مصادر الشبهات سواء
 .اإلنرتنتشبكة أو  الفضائية القنوات

  لدينّية منهااجلدلّية وخصوصاً االبعد عن متابعة برامج املناظرات. 

 ترد على جتنب قراءة كتب الشبه والبدع والضالالت أو الكتب اليت 
الشبه فهي مناسبة للمتخصصني فقط، وعلى املرء مقاومة حب 

ب ع   مدمر، وصَ الشبهة إذا علقت يف القلب كان هلا أتثري االستطالع فإنَّ 
 إخراجها.
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ُالثالث:ُبمنُأقتدي؟السؤالُ

  َّاحلق مقدم على األشخاص وليس  أهم معلومة يف هذا املوضوع أن نعلم أن
ه يف نفسه فهو يظل حقًّا ولو مل يتبعه أحد، كما صواب   احلقَّ  العكس، وأنَّ 

 .ك لُّ النّاسيبقى ابطالً ولو فعله   الباطلَ  أنَّ 
   جيب أن  هذه القدوة ، ولكنَّ إىل قدوة يسري على منواهلا حيتاج اإلنسان

منها تقوى هللا والعمل أبوامره وجتنب نواهيه،  تتوفر فيها صفاٌت رئيسٌة،
على ثوابته  اجلراءةومنها مطابقة القول الفعل، ومنها تعظيم الدين وعدم 

 أو االستهزاء هبا.

 بالسري هلل تعاىل أمر نبيه ال أدلَّ على أهمية القدوة من أنَّ ا

 جف مغ جغ مع ُّٱ اج النبيني قبله فقال:على منه

 . َّ حقمف خف

 قدوات متنحها وألنَّ النفوس مفطورٌة على احلاجة إىل

القدوة احلسنة سبٌب  االستحسان واإلعجاب والتقدير، وألنَّ

كس، ا أنَّ العكس بالعكم يٌس يف التحول السريع حنو األفضلرئ

ّتفاهة ودناءة االهتمامات وألنَّ من الّناس َمن جعل ِمن أهل ال

عهم؛ دِّين القويم قدواٍت يتابعد عن تعاليم الورذالة األخالق والُب

 كان هلذا املوضوع أهميته القصوى.
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  ٍهللا  يف احلياة رسول   أعظم قدوة التابعون ومن  مث صحابته الكرام مث
يف   جدًّا القراءة  وهلذا كان مهماً  يف العلم واإلميان إىل يوم الدين،تبعهم 
 النبوية وتراجم الصحابة والتابعني وأئمة الدين. السرية  

   يقع  فإنّهء بعدهم ن جاالعصمة للنبيني فقط، أما مَ  يعرف أنَّ  على املرء أن
 يتابعون عليه. والمنهم اخلطأ والزلل 

   أبدعوا فيه؛ فهذا  حولك أبرز ما ن  املتميزين م   نَ نوّ ع يف قدواتك، وخذ م
 ضبط وقته يصلح قدوًة يف احملافظة على الصالة، والثاين يف احلزم يف

يف اجتهاده يف دراسته  واستغالله يف املفيد، والثالث يف بره بوالديه، والرّابع
 أو عمله، وهكذا.

 وات، كن حذرًا من اختاذ التافهني والسخفاء يف مواقع التواصل قد
تتخذه معهم هو  أحسن إجراءٍ  يفتنوك عن دينك، واعلم أنَّ  واحذرهم أن  

عندك دينك وقيمك ووقتك  شيءٍ أغلى  عدم متابعتهم من األصل فإنَّ 
سأل عن الذي هو رأس مالك، ولن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت ي  

احدة من و  مسألةٍ تَ َعلَُّم  قّضاه، واعلم أنَّ  أباله وعن عمره فيمَ  ه فيمَ شباب
   يف متابعة هؤالء النكرات. ت قضى من ساعاٍت خريٌ العلم النافع يف أي جمال 
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ُالرابع:ُكيفُأفكرُبطريقةُصحيحة؟السؤالُ

 وهي يف زماننا هذا  دي الصحيح مهارة مهمة يف كل زمان،التفكري النق
 وذلك لكثرة املغالطات واآلراء املتناقضة واألطروحات املتنوعة. أكثر أمهية؛

 جك ٱُّٱ :على حد قوله تعاىل ،املسلم كيّ ٌس َفط ن، ال يقبل دعوًى إال بدليل 

 .َّ جل  مك لك خك حك
  حىت متتلك هذه املهارةو: 

  َّادعاء إال بدليل. ال تقبل أي 

ض مع لرأي املواِفق أو املعاِراالتفكري الناقد هو القدرة على إبداء 

 ذكر أسباٍب مقنعة لذلك.

ألخطاء والكشف عن ا وهو وسيلة هاّمة جدًّا حلل املشكالت،

طرح آراء إبداعّية، والعيوب، وتقييم الواقع بشكل واضح، و

 واختاذ قراراٍت سليمة.

مًا على الشاّب ل أضحى لزايف ظل الضخِّ اإلعالمي اهلائ واليوَم

تطيع التفريق بني احلق امتالك مهارة التفكري الّناقد حتى يس

، الضار، واملمكن واملستحيلوالباطل، واجليد والرديء، والّنافع و

 واملعقول واملتعذِّر.
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  َّالل به.دليل حىت تتأكد من صحته ومن صحة االستد ال تقبل أي 

  واملردود. همنومتيز املقبول  تفحصهحىت  أيَّ طرٍح متناقضال تقبل 

 أصاًل.ال ال تقبل أن تكون ثوابت الدين واألخالق والقيم حمل جد 

 

  اإلنرتنتعلى وتّية ص ملواد يرجى االستماعولالستزادة يف هذه املهارة الرائعة 
نصور مخالد بن  التفكري من منظور إسالمي( للشيختعليم ) :بعنوان

اعد" ألمحد بن كتاب "التفكري الّناقد للجيل الصّ   واالطالع علىالدريس، 
 يوسف الّسيد.
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ُالخامس:ُكيفُأكونُناجحًا؟السؤالُ

 .هناك خطوات على درب النجاح 

 تعرف ما هو النجاح؟ أن   األوىل:اخلطوة 

  حتقق اهلدف أم مل  جهدك سواءً  قصارىالنجاح احلقيقي هو أن تبذل
  يتحقق.

  ٌنوح   ومع ذلك مل يؤمن بدعوته إال قليٌل مل يكن  َسَنةً  950دعا قومه
ح يف رسالته واستحق أن يكون منهم زوجته وال ولده، ومع ذلك فقد جن

 ويل العزم من الرسل.من أ
  األمور بيد هللا يف هناية املطاف؛  أقصى ما لديك من  ، وعليك بذل

يتحقق تكون  حينها سواًء حتقق اهلدف أم مل قدرة بشريّة وهبك هللا إاّيها،
 جنحت ابمتياز.

 ه بني كل الّناس؛ لكْنرمبا ليس هناك تعريف للنجاح متفق علي

 ّناس.كلِّ الل من املؤكد أّن الّنجاح مطلٌب

 شاعر السلبّية اليت تدمرجناح املرء حيقق ذاته، ويقضي على امل

 ل.يد من العطاء والبذحياته، وجيعله يعيش نشوًة تدفعه للمز

جاح؟ وما أبرز الوسائل هنا: ما تعريفك للّنوالسؤال الرئيسي 

 احملققة للنجاح من وجهة نظرك؟
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ذ اليأس صرار، اختَّ  ق اإلق العزمية، راف  ب األمل، صاد  صاح   اخلطوة الثانية:
 عدوًّا.

ا زائلة حقرية ال أهدافك ضمن دائرة الدنيا فإهنال حتصر  اخلطوة الثالثة:
ر منها شربة سقى الكافوضة ما قدر هلا عند خالقها، ولو كانت تساوي جناح بع

  ماء.

 مللوم َمن عّلق قلبهلكنَّ ا ن جعل له أهدافاً دنيوية،ال يستحق اللوم مَ نعم، 
 شغله الشاغل. أصبحت حىت  هبا

من أهل اجلّنة إذا  أشدَّ أهل  الدنيا ب ؤساً  لتكن اآلخرة مهك احلقيقي فإنَّ 
ا مّر يب بؤس بك بؤس قط؟ قال ال وهللا م هل مرَّ  س ئلمث  مس فيها غمسةً غ  

 ئل هل مرَّ س  مث  مس فيها غمسةً قط، وكذلك أنعم أهل الدنيا من أهل الّنار إذا غ  
 ال وهللا ما مّر يب نعيم قط. قالبك نعيم قط؟ 

رنة، مع م عملٍ  أهدافك بوضوح، مّث ضع خطّةَ حدد  اخلطوة الّرابعة:
ع التجارب الفاشلة الرتكيز على نقاط قوتك، والتفكري بصورة إجيابية، والتعامل م

ني والقراءة يف سريهم على أهّنا حمطّات إجباريّة للّتعلم، وال تنس خمالطة الّناجح
 .اكتساب هذه الصفاتوحتديد صفاهتم وحماولة 

الّصرب والتوكل أصول الّنجاح: التخطيط والعمل و  امتلك اخلطوة اخلامسة:
 على هللا.
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ُالسادس:ُكيفُأكونُمتميزًا؟السؤالُ

   جتمع بني املعتقدات واملعارف والق يم وطرائق  معادلةٍ  التميز احلقيقي هو نتج
مع اجلهد املستمر والعمل الدؤوب  ،التفكري والقدرات واملواهب واملهارات

 الذي ال يعرف الكلل وال امللل.
 تميزاً إذا أبدعت يف ثالثة جوانب:تكون م 

 األول: العلماجلانب 

  :حىت تتميز يف هذا اجلانب 
 اقرأ كتب العلماء األفذاذ.  -

سية حتتل حاجة اإلنسان يف هرم ماسلو الشهري لالحتياجات النف

 يف قمة اهلرم(. ريع )ما قبل األخللتميز املستوى الّراب

ا تلفة، وألنَّ كثريًا منهألّن طرق الّناس يف الوصول للتميز خمو

ت ال ما حقّقه من يستند على ما يقتنيه الشخص من مادّيا

ميز احلقيقي من التميز إجنازات؛ كان لزامًا علينا معرفة الت

 .املزيَّف

الصحيحة اليت تراها  واآلن ما تعريفك للتميز؟ وما الوسائل

 حمققة له؟
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 ساسيات العلوم الشرعية والعربية. أتقن أ -
 مالمح الطريقتتلمذ على شيخ أو طالب علم متمكن يرسم لك  -

 الصحيح.

 

 اجلانب الثاين: العبادة

  :كما ترى 
 .عو إىل الرتفيه والتسلية واللعبحولنا يدكل شيء  -
 .املادية متفشية الثقافة -
 .املفاهيم الغربية منتشرة -
 مواقع التواصل االجتماعي تبث التفاهة والالمسؤولية. -
  َّلآلخرة. نهامنتزود يف دار امتحان  وجعلناهللا خلقنا لعبادته، لكن 
  علينا ترتيب أولوايتنا: فالواجب 

 وال نقبل اإلخالل هبا مهما يكن. نبدأ ابلفرائض -
  مث نرتقى ونتزود من النوافل. -
  السعادة يف الدنيا واآلخرة. لنجدالقرآن  نصاحب -
 (.مب هئ مئ هي مي)قلوبنا  لتطمئنبذكر هللا  نلهج -
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 الثالث: الدعوةاجلانب 

   هم.وأتباع   الرسل   الدعوة إىل هللا منهاج 
  ن املسلمني.مال أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين 
 ائل املتاحة لنا.ينبغي أن جنتهد يف نشر اخلري الذي تعلمناه من خالل الوس 
 لبعيد عن التشدداألسلوب اإىل هللا تعاىل ابحلكمة واملوعظة احلسنة و  ندعو. 
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ُكيفُأكونُمثقفًا؟ُالسابع:السؤالُ

 ا:، ومن معاملهلتكوين الثقافةأفضل طريقة  املنظمة القراءة 

 يف النحو مثاًل:عامل متقن )ل بتدئني يف كل فّن مع شرحٍ بكتب امل البدء 
وهو متوفر على  ،نبدأ بكتاب النحو الصغري مع شرحه للشيخ سليمان العيوين

 (.اإلنرتنت

 بعدها لكتب املتوسطني مث املتقدمني. االنتقال 

ف يف شّتى اجملاالت الّثقافة هي جمموعة املهارات واملعار

 الفكرّية املختلفة.

ن كونوا مثقفني ملا يرونه ميوالّناس مجيعًا لديهم الّرغبة يف أن 

لى سبيل املثال: القدرة ا املثقف، منها عميزات رائعة حيظى به

لّنجاح من خالل مهارات االقدرة على  -على جذب االنتباه

الّناس بدليل حرصهم  املكانة عند -اإلقناع والتفاوض والتحدث

طلب االستشارات وعلى دعوته للمناسبات وتقدميه للتحدث 

 منه.

أجنح الوسائل لُيكوِّن  ولكل ما سبق فإنَّ من الّضروري معرفة

 حيحة.متميزة ذاَت أسس ص الشخص ثقافًة
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 قت.اجلهد والو  لنضمن توفرييف كل جمال قرائي  استشارة متخصص 

  عنها بسهولة. نتخلىالقراءة النافعة عادة يومية ال جعل 

  َّكتب.  3 مرات خري من قراءة 3تكرار قراءة كتاب نفع معرفة أن 

 دة العلمّية.الستيعاب املامن أنفع الطرق فذلك املقروء أبسلوبك  خلص 

 عتها ابستمرار.طريقتك اخلاصة يف اصطياد الفوائد وتدوينها ومراج ابتكر 

   ت.ملنتدايهتم وشارك يف الفعاليا اء وانضمَّ رَّ الق   رافق 

  َّقاتل. مٌّ من الكتب ما هو س  اعلم أن 

 اك.وقتك مثني فال تصرفه إال يف قراءٍة تنفعك يف دينك ودني 

 تكوين الثقافة: ومن طرق 
  يع مداركه ومعلوماته.أن يتخذ اإلنسان قراراً بتوس -
 عليمثال أن يثري حصيلته اللغويّة ابلقراءة للك ّتاب البارعني أ -

  الطنطاوي واملنفلوطي والرّافعي.
  مع املثقفني. روابطَ  أن ينشئَ  -
 أن يتعلم لغًة جديدة. -
 أن يزور أماكن جديدة. -
 .الّذايت املستمرم  الّتعليعتمد منهجيةَ أن  -
 يستهويه. يف اجملال الذي يطّلع على دورات نفعة على اإلنرتنتأن  -
 أن يتقن مهارة طرح األسئلة الذّكّية. -
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ُالسؤالُالثامن:ُكيفُأكونُمهتديًا؟

  اهلداية هدية من هللا تعاىل مينحها ملن جترد للحق وسّلم هلل ولرسوله 
وقَب ل تعاليم الدين بنفس راضية وقلب منشرح ويقني صادق أبّن السعادة 

 والنجاة يف ذلك ال يف غريه.
  من أمهها: ،للهدايةمفاتيح وهناك 

 ومنها:، وهي أمور تصرف اهلداية عن اإلنسان، التخلص من موانع اهلداية 

  .التكرب -
  .اإلفساد يف األرض -
  .ظلم اآلخرين -

ني مرًة على األقل ح 17 يوم طلُب اهلداية دعاٌء يكرره املسلم كلَّ

 .َّ ىي مي خيُّٱ يقرأ يف الفاحتة:

 حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ :يقولونوالّراسخون يف العلم 

 .َّ خف

)اللهم  : مثل قولهيف وسؤال اهلداية حاضٌر يف دعاء النيب 

 نى(.دى والتقى والعفاف والغإني أسألك اهل

 للهداية؟ والسؤال املهم هنا: ما الطريق املوصل
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 وتعمد خمالفتها.  التهاون بسنة النيب -
 .تراكم الذنوب على القلب حىت ينطمس نوره -
 احه.ضرد احلق بعد ات -

 رك.تعليق القلب ابلرب، وذلك بتحقيق التوحيد والبعد عن الش 

  ب العبد أسرع أذناإلنبة والرجوع إىل هللا واإلقبال عليه بصدق، ومىت
هللا حيب التائبني ويفرح  العودة إىل هللا واتب إليه حمققاً شروط التوبة عاملاً أبنَّ 

 أشد الفرح بعودهتم إليه سبحانه.

  وذلكالقرآنالتمسك حببل هللا املتني، وهو .:  

 حبفظ ما تيسر منه،  -
 والفرح بتالوته،  -
 وتدبر معانيه،  -
 ابن سعدي.والقراءة يف تفسري نفع كتفسري  -

  ىيني مي زي ري  ٰى  ُّٱجماهدة النفس َّ. 

  مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱاالعتصام ابهلل  َّ. 

   ابهلداية والّتسديد.كثرة دعاء هللا 
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ُع:ُهلُالحبُحرام؟السؤالُالتاس

  صول مل مير ابلبشرية زمن انتشرت فيه الشهوات وسهل الو  أَنَّهمن املؤكد
ين واألخالق والقيم بل متادى أعداء الدّ  إليها بضغطة زر كزماننا هذا، 

 يل ىل مل خل ُّٱوذ وسعوا لنشره وقبول النّاس له فروجوا للشذ

، َّ خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
 وكثرت تكاليفه.ويف املقابل َصع ب أمر الزواج 

   يت:يّ نيّن واعلمي اي ب  اعلم اي ب 
  رمة يدمر حاضرك ومستقبلك:وات احملأّن الدخول لعامل الشه .1

  س صفاء القلب وحرمان لذة العبادة.حاضرك ابنطما -
مستقبلك ببقاء آاثر ما شاهدت عالقة يف ذهنك مدمرة الستقرارك  -

 النفسي وعالقتك الزوجية.

طهرًا للنفوس، ومصلحًا م -إذا مل يكن يف حرام- بِّوليس كاحُل"

 "يلةلألمم، وحافزًا للفض

 

 الشيخ علي الطنطاوي

 رمحه اهلل تعاىل
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 المّية هّدامة.ما يعرض يف األفالم واملقاطع زيٌف وخداع وصناعة إع أنَّ  .2
 صر طاعًة هلل.أّن السالح اآلن بيدك، وذلك مبقاطعة هذا العامل وغض الب .3
 اهدة.أّن هللا منحك سالحاً هو الدعاء واالستغفار والتوبة واجمل .4
ن هذه أّن عزتك وكرامتك واحرتامك لنفسك ال تتحقق إال ابلبعد ع .5

 ات.الشهو 
 فسد.ار شرُّ م  مصاحبة األشر  عني، كما أنَّ م   مصاحبة األخيار خري   أنَّ  .6
 من مل يستطع الزواج فعليه ابلصوم ومصاحبة القرآن. أنَّ  .7
اً ما مل يتبع ذلك كان جمرد شعور قليب فليس حمرم  احلب قبل الزواج إن   أنَّ  .8

 كالنظر واخلضوع ابلقول وغري ذلك.  أو قولٌ  فعلٌ 
عليه  سباب فإنَّ املرء إذا أحب من ال ميكنه الزواج منه لسبب من األ أنَّ  .9

لن  هناك أحالمٌ  أنَّ  مع الواقع، ويعلمَ  عن ذلك الوهم، ويتصاحلَ  يتوقفَ  أن  
 يف الواقع. تتحقق

بة الكرام وحب الصحا من مأل قلبه حبب هللا تعاىل وحب نبيه  أنَّ  .10
فإنه  نفعٍ علم  أو صاحلٍ بعمل  وحب والديه وأفراد أسرته وأصدقائه، وانشغل
 لن جيد فراغاً عاطفيًّا كبرياً يشكل عبئاً عليه.

ر، وأن يتهيأ للحياة عليه أن حيسن االختيا املرء إذا قرر الزواج فإنَّ  أنَّ  .11
صة للمقبلني الزوجّية ابالطالع على الكتب واحملاضرات والدورات املخص

 على الّزواج.
هناك أساسيات ال بد من توفرها عند اختيار الشريك يف احلياة  أنَّ  .12

  :الزوجية، وأمهها
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  ضيع.لنّاس أمن ضيع حق هللا كان حلقوق ا احملافظة على الصالة ألنَّ  -
  يه خري لغريهم.لوالديه لن يكون ف من ال خري فيه مث بر الوالدين ألنَّ  -
 خالق.اسن األمث اجتباب الكبائر والبعد عن الفواحش والتحلي مبح -
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 السؤالُالعاشر:ُماذاُعلمتنيُالحياة؟

 درسًا اكتسبتها من مدرسة احلياة: 30قائمة بأبرز أهديك 

 علمتين احلياة أّن كل الروابط إىل زوال عدا رابطة العبد بربه.  .1

كذا خرجت  إىل الدنيا فرأيت عاملًا فيه والدي ووالديت وأسريت الصغرية و 
أتصور يف يوم من األايم أن أعيش بدوهنم. مث  األقارب واألصدقاء، ومل أكن  

هم ابملرض أو احلوادث املروريّة أو غريها، بعض   رحلَ  كان ماذا؟ كان أن  
 واستمرت عجلة احلياة يف الدوران وعدم االلتفات إىل اخللف. 

الدنيا  كل الروابط الدنيوية هي روابط مؤقتة زائلة ألنَّ   عندها أيقنت أنَّ 
يبقى سوى رابطة العبد بربه فليحسن املرء عالقته بربه ليسعد  أبسرها زائلة، ولن

 يف دنياه وقربه وآخرته.

َقوَّم عليهم بأغلى ُتاب التجارب، فإنها مبجالسة أصح "عليك

 "صْخاألمثان، وتأخذها منهم بأرخص الرُّ

 

  علي بن أبي طالب 
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النجاح والفشل،  علمتين احلياة أهنا ال ميكن أن تصفو أبداً، فهي مزيج من .2
 على املرء أن يوطن والعافية واملرض، والسرور واحلزن، واإلقامة والسفر، وأنّ 

 .بوهلاويتهيَّأ لق نفسه على هذه التقلبات
ل زمان، ويف كيف   قليلٌ الثقة بكل أحد عجز. الوفاء  علمتين احلياة أنَّ  .3

ن ال يعطي الثقة املطلقة اإلنسان الَفط   زماننا هذا يف حكم الّنادر. وهلذا فإنَّ 
ة والتوكيل ألحد، وال يدخل يف معامالت اإلقراض واالقرتاض أو الكفال

 وحنوها.
ن معضالت هائلة ء هللا تعاىل جناين مدعا علمتين احلياة وأرتين كيف أنَّ  .4

ات اإلجابة  ابلدعاء الصادر من القلب يف أوق فيهمّرت يب، فما أحلحت 
ن يوم اجلمعة وحال اعة األخرية مكالثلث األخري وبني األذان واإلقامة والسّ 

 .يل بلطٍف منه سبحانههللا  هساقإال السجود؛ 
 جهدي، فإن   قصارى أبذلَ  على ما ينفعين وأن   أحرصَ  علمتين احلياة أن   .5

 حتقق اهلدف فهو املقصود وإال فقد أعذرت إىل نفسي.
، وأنه إذا  نجاحمن مفاتيح ال صالة االستخارة مفتاحٌ  علمتين احلياة أنَّ  .6

داد فكيف إلصابة السَّ  مهمٌّ  كان استشارة الناصحني من البشر منبعٌ 
 ابستشارة العليم اخلبري سبحانه وحبمده.

ريصًا أشد احلرص حأشياء كثرية كنت   وأرتين أبم عييّن أنَّ علمتين احلياة  .7
مان بعد ذلك  على حتققها، حزينًا أشد احلزن عندما مل تتحقق، مث أتى ز 

 اً فيما خيتاره هللا.هللا صرفها عين! اخلرية دائم كنت فرحاً أشد الفرح ألنَّ 
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يسعى  أن  عليه  اإلنسان ال يعرف أين يكون رزقه، وأنَّ  علمتين احلياة أنَّ  .8
 ه.لكل قلبه مبا قسم هللا ب مث يرضى! يسعى بكل جهده مث يرضى

يدخله جيبه  حرامٌ  قرار قد يرتكبه اإلنسان هو مالٌ  أسوأ علمتين احلياة أنَّ  .9
لصحة، ومىت وفق لربكة املال والعمر وا فيه حمقٌ  ألنَّ  مهما قّل أو كثر؛

 حرام.أخذه من اإلنسان للتوبة من ذلك وجب عليه رد كل قرش 
سن العادات وأكثرها عادة القراءة النافعة اجلادة من أح علمتين احلياة أنَّ  .10

 ته ابملفيد.نفعاً وإثراًء وإمتاعاً لصاحبها وإسعاداً له وشغالً لوق
رض لو ف  – اإلكسري الذي حيول املعدن إىل ذهب علمتين احلياة أنَّ  .11

 والدار ه هللالك ونيتك وجأن تبتغي بقولك وعم هو اإلخالص: -وجوده
 ايءً ومسعة، وإنَّ خرجت ر  من آالفٍ  ص خريٌ تنفقه إبخال اً درمه اآلخرة، فإنَّ 

تتقرب هبا إىل  نفلةً  عمى لقطع الشارع قد تدخلك اجلّنة، وإنَّ أ مساعدةَ 
  تنجيك.هللا دون أن يعلم هبا أحد من البشر قد تكون اخلبيئة اليت

والرتقي  عاشق الفائدة الذي حيرص على التعلم علمتين احلياة أنَّ  .12
سار إنسان كما معلومة واحدة غرّيت م النّاس، ور بَّ  ابستمرار هو أسعد  

بعد  هو أعظم كتابحصل مع البخاري حني مسع كلمًة فألف الصحيح و 
 .القرآن كما تعلم

الكرمي ولو  ري هو حفظ القرآنأعظم مشروع استثما أنَّ علمتين احلياة  .13
خيسر من  وات طويلة فهو مشروع ال يقبل اخلسارة أبداً، وكيفسنأخذ 

 قرؤها؟!سنة على األقل مع كل صفحة يح 5000يزيد يف ميزان حسناته 
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نها العربة حىت آخذ م أستفيد من جتارب اآلخرين، وأن   علمتين احلياة أن   .14
 ال أكون عربة لغريي.

اعها أننا يف هذه مسس النّا احلقيقة اليت ال يريد أكثر   علمتين احلياة أنَّ  .15
ال  نسان، لكن  الدنيا يف قاعة اختبار، وأّن النتيجة تظهر مبجرد موت اإل

 توجد فرصة للتعويض.
لصعاب وال شخصية قويّة ال تستسلم ل أكون صاحبَ  علمتين احلياة أن   .16

إلساءة إىل أمسح لنفسي اب أالتسمح ألحد أن ينتقصها، ويف ذات الوقت 
 أي أحد بكلمة فما فوقها.

س هم أقرب إىل اإلنسان ال بد سيمر يف مسريته أبن علمتين احلياة أنَّ  .17
هللا يف القرآن.  الشياطني منهم إىل البشر، بل هم شياطني اإلنس كما مساهم

نعم هللا به ى ما أمتين الشر، وحسد اآلخرين علوعالمتهم كره اخلري للغري، و 
تعوذ ابهلل من أعليهم. هؤالء أتعامل معهم كما أتعامل مع إبليس اللعني! 

ة اإلجناز شرهم، وأداوم على أذكار الصباح واملساء، وأستمر يف مسري 
 عرضاً عن إعارهتم أدىن اهتمام.م  والعمل والرتقي 

يه فأجتنب ما هو عل أستفيد من سيء اخللق قباحةَ  علمتين احلياة أن   .18
 صاله.خ  

أحاسيس األب. عرفت   أاًب عرفت   أصبحت   عندمااحلياة أنين علمتين  .19
كم يتأمل عندما يقصر ابنه يف طاعة هللا أو يهمل دراسته وعمله وواجباته 
الدنيوية. عرفت  كم يكون سعيدًا عندما يرى ابنه مقباًل على القرآن، 
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 حريصاً على ما ينفعه، رجالً بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين الرجولة،
دع، صاحَب مروءةٍ   ال خَيدع. فطناً ال خي 

ط النفس وحتمل من أراد السعادة فليتحل ابلصرب وضب علمتين احلياة أنَّ  .20
فيدخله جّنات  على صربهفيها اليت يكافئه هللا  اللحظة انتظاراملشاق مع 

 .َّ  نث مث زث رث يت ُّٱ النعيم
كفيهم ما لديهم.  يمهومي وغمومي،  ن أحبُّ مَ  لَ محَّ  علمتين احلياة أال أ   .21

 يف غياهب إنسان لديه من املتاعب ما يكفيه، ولذا أطوي ما لديّ  كلُّ 
ذلك  أنَّ  ، ويف ذات الوقت أشارك من أ حب )فقط( أفراحي ليقيينقليب

 مبودتك. صافٍ  تدخله على قلبٍ  سرورٌ  يدخل السرور عليه، وأعظم هديةٍ 
يث يف أمور عنيين، ومن ذلك احلدعلمتين احلياة أال أتدخل فيما ال ي .22

ن ورائه؛ قد مال طائل  وكالمٍ  السياسة، فعالوة على ما يف ذلك من غيبةٍ 
 يكون املستمع لك مرتبصاً بك الدوائر.

لى قيد احلياة أغتنم فرصة وجود والدّي أو أحدمها ع علمتين احلياة أن   .23
ألنَّ الّندم بعد  ل هلما كل ما أشعر برغبتهما فيه؛ألبرمها بكل ممكن، وأبذ
من الدعاء  فاهتماو بذل صور الربّ  بعد وجوب مع  ،رحيلهما لن ي عوّ ض شيئاً 

 هلما والصدقة عنهما وصلة صديقهما.
 ول الّناس عيّن.أعيش لنفسي وأال أهتم كثرياً مبا يق علمتين احلياة أن   .24
 ن البداايت فالمالتأسيس العلمي والفكري مهم جدًّا  علمتين احلياة أنَّ  .25

 ية الكافية.بد أن ينشأ املرء ولديه احلصانة الفكرية واحلصيلة العلم
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 يق األهداف.يف غاية األمهية لتحق التخطيط أمرٌ  علمتين احلياة أنَّ  .26
راء ال أمسح ديين وقيمي وعرضي وكراميت خطوٌط مح علمتين احلياة أنَّ  .27

 لنفسي وال لغريي ابلقرب منها فضالً عن جتاوزها.
ًا للسر أن ه مىت وجدت  صديقًا صدوقًا نصحًا كامتعلمتين احلياة أن .28

لذي ما اأحرص على بقاء صداقته ولو حدثت منه هفوات يسرية فمن ذا 
 ساء قط؟ ومن له احلسىن فقط؟!

اه نفسي جتاالنشغال هبا عن أداء واجبات علّي  علمتين احلياة أنَّ  .29
 واآلخرين هو خطأ فادح.

قد رأيت بعيين من ت قد أييت بغتة. و علمتين احلياة أهنا قصرية، وأّن املو  .30
يستيقظ، ومن  وافته منيته يف عز الشباب، ومن نم صحيحًا معاىًف مث مل

ن األسرار م رٌّ س   األجل  . مرض وبقي على سريره ال يتحرك سنوات طويلة
 اليت ال يعلمها إال هللا سبحانه وحبمده.
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 ختامًاُ

 

 ولديُالغالي/ُابنتيُالغالية

 

ُخرجتُمنُقلبيُألننيُ  .أحبكهذهُكلمات 

 

كُأحبكُ ر  الُلتفوقكُونجاحكُواجتهادكُوب 

سنُخلقك..  وح 

 

 ألّنكُابني،ُوألنكُابنتي..أحبكُ

 

 أملي.ُىُدي،ُومنتهفلذةُكب

 

 والدك   
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  ُ

 هذا
 الكتاب

بن موسى اجملممي. )املشرف  حممدكتبه:  -
 العام على ندي قارئون(

 لتعديلساهم يف إخراجه ابملراجعة واإلضافة وا -
 حممداحلريب،  عيسى: الفضالء األساتذة
 عبدالرزاق حسني. )أعضاء حممدالدبيخي، 

 . كتب هللا أجرهم ورفعيف ندي قارئون(
 قدرهم وجزاهم خرياً.

يل كتاب "إىل اجل  أصل الفكرة واحملتوى من  -
 السّيد. بن يوسف أمحدأتليف الصّاعد" 

حقوق النشر متاحة لكل مسلم شريطة  -
 احملافظة عليه كما هو.

 

 

 )قارئون(ُ

 هـ1437ناٍدُقرائيُتطوعيُأسسُعامُ

ُنشاطًاُممتعًاُ القراءةُلجعلُمنارةًُيكونُل الواعية 

وعادًةُيوميًةُللمجتمعُبأطيافهُمقرونًةُبإتقانُ

ُالقراءة  .مهارات 

 

Twitter: @qareoun 
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ُالفهرس

 5 ________________________________________ السؤال األول: من أنا؟

 7 _________________________ السؤال الثاني: كيف أكون على يقين من ديني؟

 9 _____________________________________ من أقتدي؟السؤال الثالث: ب

 11 __________________________ السؤال الرابع: كيف أفكر بطريقة صحيحة؟

 13 _______________________________ السؤال الخامس: كيف أكون ناجحاً؟

 15 ______________________________ ميزاً؟السؤال السادس: كيف أكون مت

 18 ________________________________ السؤال السابع: كيف أكون مثقفاً؟

 20 _______________________________ السؤال الثامن: كيف أكون مهتدياً؟

 22 _________________________________ السؤال التاسع: هل الحب حرام؟

 25 ______________________________ لحياة؟السؤال العاشر: ماذا علمتني ا

 33 ________________________________________________الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 


