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أفضل الكالم كالم اهلل:

﴿....َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللُ إَِلْيَك.. ﴾

) القصص، 77 (

﴿ ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ﴾

) التكاثر، 8 (
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تبدأ الرتبية يف بطن األم 
فاألم املريب األول لإلنسان.
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األطفال أمانة من اهلل U كي ينال
األبوان واملريب اخلري واحلسنات.
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إن األخالق احلميدة والشخصية السليمة أفضل 
مرياث يرتكه األب واألم لولده، والسبيل لذلك 

إنام هو الرتبية الصاحلة.
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للرتبية،  احتياجًا  املخلوقات  أكثر  اإلنسان 
بعث  وقد  األسمى.  احلياة  فن  اإلنسان  فتنشئة 
يقومون عىل  U رسله بوصفهم أعظم من  اهلل 
املهام  من  الرتبية  مهمة  إن  أي  اإلنسان.  تربية 

.r التي ُكلَِّف هبا النبي
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م املعلومة فقط، لكن هو من  إن املريب ليس من يقدِّ
يزرع بذور الصدق، ويفتح آفاق الفكر، ويدعو 
واألركان  األصول  وُيعلِّم  السليم،  العقل  إىل 
واآلداب؛ أْي هو الذي ينشئ شخصية سليمة.
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ال يكفي لكي تريب طفاًل أن توفر له مكانًا ينام 
تزيني عقله  بد من  بل ال  بطنه،  ُتشبع  وأن  فيه، 

وروحه بالعلم واملعرفة.
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ينبغي للمريب أال هيمل جانب القلب عند طالبه، 
فيقترص عىل العلوم الظاهرة، إذ ال بد من توجيهه 

نحو الروحانيات وإدراك احِلَكم واألرسار.
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من  مناص  فال  ناقصة،  روحانيات  بال  الرتبية 
كان  وإال  والروحانيات،  املاديات  بني  التوازن 
بجناح  يطري  أن  يريد  طائر  كمَثل  الطالب  َمثل 

واحد، فيقع لقمة سائغة يف فم قط جائع.
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َمن ال يواكب تيار احلياة ينعزل مع مرور األيام 
ال حمالة. ُيرَوى أن عليًّا t قال:

خلقوا  فقد  ربيتم،  ما  غري  عىل  أوالدكم  »ربوا 
لزمان غري زمانكم«.
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من  حفنة  فيِك  كان  إن  غالبة  منترصة  ُأّمة  أنِت 
فأنِت  وإالّ  سليمة،  تربية  تربوا  ون  مضحُّ أناس 

أمة مهزومة!
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أمة،  مستقبل  ترى  أن  الكرامات  من  ليس 
فإن  وشباهبا.  أطفاهلا  إىل  تنظر  أن  فحسبَك 
اخلري  سبيل  يف  وطاقتهم  قوهتم  يبذلون  كانوا 
والفضيلة، فمستقبل تلك األمة منري، وإن كانوا 
فعاقبتها  أنفسهم،  وغوائل  ألهوائهم  يبذلوهنا 

عندئذ وخيمة.
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لالستثامر،  جمال  أفضل  عن  الناس  يبحث 
جمااًل  الرتبية  من  أحسن  ليس  أنه  وينسون 
إنسان  تربية  للمستقبل  زاٍد  وأفضل  لالستثامر. 

مثايل عظيم القيمة.
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حتظى  شخصية  له  يكون  أن  للمريب  ينبغي 
الرمحة  ينرش  وأن  القلوب،  يف  باإلعجاب 

والطمأنينة والطاقة اإلجيابية حيثام حل.
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أفعاله  كانت  إن  غريه  املرء  ُيقنِع  أن  امُلحال  من 
غري أقواله. يقول املفكر ضياء باشا: 

» مرآة املرء عمله ال قوله!«
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التي  بالفضائل  أوالً  حياته  ُيزيِّن  أن  امُلريب  عىل 
يبذل  وأن  اآلخرين،  هبا  يويص  والتي  تعلَّمها، 

جهده كي يصبح نموذجًا حيًا يف هذا الشأن.
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ال بد للمريب أن يبعث احلياة يف َمن حوله. وما أكثر 
فالدجاجة  األمر،  هذا  يف  احليوانات  عاَل  يف  الِعرب 
حتمي فراخها حتت جناحيها، واحليَّة ترعى أوالدها، 
وأنثى العقرب حتمل صغارها عىل ظهرها. فإذا كانت 
أن  اإلنسان  عىل  فكيف  النحو،  هذا  عىل  احليوانات 

يكون؟
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ال وجود لرتبية صحيحة يف مكان ليس فيه األمن 
له  يكون  أن  يشء  أي  قبل  املريب  وعىل  والثقة. 
شخصية سليمة، فالناس ُيعَجبون بالشخصيات 
ون هبم يف كل  الوقار، ويتأسَّ السليمة من ذوي 

أفعاهلم.
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أحوال  وكانت  أسيادهم.  خطى  عىل  الناس  يسري 
النبي  به  جاء  ملا  مرآًة   r اهلل  رسول  عرص  يف  الناس 

ة.  فَّ الكريم، وخري مثال لذلك أهل الصُّ
ة معربًا  فَّ يقول عبد اهلل بن مسعود وهو من أهل الصُّ

عن احلال التي وصلوا إليها يف ظل الرتبية النبوية:
 »ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل«.
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يف   r النبي  اتبعها  التي  الطرق  أعظم  الُصحبة 
الرتبية، ألن يف الصحبة عالقة قلبية. والصحبة 
مثل الوصفة الطبية ألن أثرها يف القلب يعتمد 

عىل صاحبه.
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عىل املريب أن ينتبه أن الطالب الذي ُأؤمتن عليه قد 
يغدو يف املستقبل واحدًا من أعظم الشخصيات؛ 
كام ينبغي له أال يغفل أن هذا الطالب قد يكون 
يكون  وقد  الدنيا،  سيغريون  الذين  النوابغ  من 

حتت قيادته.
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عىل املريب أن هيتم بتطوير نفسه حتى يؤدي مهمته عىل 
الرشد  إىل  السعي  عىل  حيرص  أن  وعليه  وجه.  خري 
والكامل، وإال فإن كثرًيا من املهارات والقدرات قد 

تذهب هباًء لعدم جدارة املريب.
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أثٌر  إنَّه  أي  مؤهل،  مربٍّ  نتاج  هو  املؤهل  اجليل 
ُس العلم واألخالق.  لشخصيات راشدة تريب وتدرِّ

أما أولئك الذين توىل تربيتهم أناس تنقصهم الكفاءة، 
فال شك  أهنم سيصبحون ضعاًفا غري مؤهلني مثلهم.
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بًا بال عيوب،  إذا أردنا طالَّ
فال بد أن نكون مربِّني بال عيوب.
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قام  َمن  عىل  مؤرٌش  إصالحه  تم  الذي  اليشء 
الذي  بالطالب  ُتقاس  املريب  بإصالحه.وكفاءة 

ربَّاه.
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املريب  ألن  عظيمة،  مسؤولية  نفسه  املريب  تربية 
أؤمتن  الذي  الطالب  وقت  يضيع  املؤهل  غري 

عليه.
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ُكِس قدم شاة  فإذا  الراعي مسؤول عن رعيته، 
الطلبة  وكذلك  حضنه،  يف  حيملها  عليه  كان 

أيضًا، هم يف ذمة املريب.
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هبا  سيتفوه  التي  الكلمة  أن  إنسان  كل  يعتقد 
ينتبهوا  أن  اآلخرين  من  ويريد  وقيِّمة،  مهمة 
إىل  باهتامم  يستمع  أن  للمريب  ينبغي  هلذا  إليها. 

الطالب الذي يأتيه ملراجعته يف أي مشكلة.
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وجيعله  به،  ويعتز  بطالبه،  هيتم  أن  املريب  عىل 
يشعر بذلك بمعاملته إياه.

28



34

ل طالبه الذي لديه من القدرة ما لدى  املريب الذي حُيوِّ

شجرة ضخمة إىل عود ضعيف ال يتعدى طوله املرت، 

.U يصبح مسؤوالً عن فعله أمام اهلل
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جيد  حتى  جيًدا  طالبه  طبائع  يدرك  أن  املريب  عىل 

الرشايني التي تنفذ إىل أرواحهم.
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من  وشخصياهتم،  طبائعهم  يف  الناس  خيتلف 
أجل ذلك قد تفلح طريقة أو منهج مع أحدهم، 
النواحي  يعرف  أن  املريب  فعىل  غريه.  وترض 

الروحية لدى طالبه.
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وشخصياهتم  طالبه  طبيعة  يعلم  أن  املريب  عىل 
ه  مثلام يعرف حبات السبحة التي يف يده، كي يوجِّ
كل طالب وفًقا ملا عنده من قدرات ومهارات. 
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إننا نعيش يف زمن ننجر فيه إىل اهلالك من غري أن 
واألشد  السيول.  جرفتها  أشجار  كجذوع  نشعر 
أسفًا من هذا أن هناك أهنارًا قادرة عىل إحياء ما متر 
ح هلا  عليه لكنها تضيع سدى إذ ال جتد َمن يصحِّ

جمراها من أهل اخلربة والكفاءة.
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يف  منصفًا  عادالً  رحياًم  يكون  أن  املريب  عىل 
لهم ما ال يطيقونه من  تعامله مع طالبه، فال حُيمِّ

واجبات، بل يعطي كل منهم عىل قدر طاقته.
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الفصل.  يف  طالب  لكل  معلم  العادل  املعلم 
وال طمأنينة يف فصل ليس به عدل، وال مكان 
تربية  وال  طمأنينة،  فيه  ليس  فصل  يف  لدرس 

حيث ال درس.
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يكون  ال  العدل  أن  يعرف  أن  للمريب  ينبغي 
يف  بل  املعاملة،  يف  األشخاص  بني  باملساواة 
ينأى  أن  له  وينبغي  ه.  حقَّ حق  ذي  كل  إعطاء 
بنفسه عن أي سلوك من شأنه استباحة العدل.
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عىل املريب أن يكون عادالً يف كل وقت ويف أي 
مسألة وليس يف الوقت الذي حيكم فيه فقط، بل 

وهو يقيس، ويزن، ويشهد بيشء. 
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احلسبان  يف  واضعًا  اخلطط  يضع  أن  املريب  عىل 
بنية فصله، واألدوات الالزمة للموضوع الذي 
سيقوم برشحه، حتى يكون درسه مفيدًا مثمرًا.
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أن  وتنظيم  بتخطيط  يعمل  مربٍّ  أيُّ  يستطيع 
يعلم املوضوع الذي توقف عنده، وما رشحه، 

ومقدار الفائدة التي قدمها لطالبه.

39



45

يفكر جيدًا يف  أن  املعلم وهو حيرضِّ درسه  عىل 
تقنيات التعليم، أين ومتى وكيف يستخدمها.
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عىل املريب أن يدرك جيدًا أن وظيفته ال تقترص فقط عىل 
نقل املعلومة، بل عليه وهو حيرضِّ درسه  أن جيهز األجزاء 
التي ستلفت انتباه الطالب عندما حيني وقتها. فالطالب 
يبقى نشيطًا عندما يرشح املريب الدرس برضب أمثلة هلا 
وتلقي  األسئلة  طرح  طريقة  ويستخدم  باحلياة،  عالقة 

اإلجابات.
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الصرب والثبات والتضحية هي املفتاح األسايس 
للتوفيق يف الرتبية.
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عىل املريب أال يتخاذل إذا واجه املخاطر والصعوبات، 
بل عليه أن يزيد من مقاومته حتت الظروف الصعبة، 

وأن يصبح أكثر قوًة.
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واخلمول  والغفلة  اليأس  يصيبه  أال  املريب  عىل 
وهو ينظر إىل ضعفه اإلمكانيات لديه.
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ينبغي أال نغفل أن السعادة األبدية للقلوب حمجوبٌة 
يف كثري من األحيان يف أوقات املحن واحلزن واألل. 
السعي  هو  إنام  وبركة  قيمة  للحياة  جيعل  فالذي 

والتضحية يف سبيل غاية سامية.
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الرتبية ليست رغبة عابرة تأيت وتنتهي، بل هي 
مهمة سامية ينبغي القيام هبا حتى النفس األخري 
قوت  الصرب  يكون  أن  فينبغي  وشغف.  بمحبة 
املريب يف هذه العملية، وأن يكون املوىل سبحانه 

وتعاىل سنده ومعينه.
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فاملريب  املريب،  يوجد  مجاعة  أي  يف  املهم  ليس 
باملال  االنشغال  عن  بقلبه  ينأى  و  إيامنه،  حيمي 
السمع  وُيصغي  الشخصية،  واملنافع  وامُللك 

للقلوب التي حتتاج إىل الرتبية والتهذيب.
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الذي  عمله  املريب  يرتك  أن  اخلطأ  من  كان  إذا 
يكسب منه قوته وأرسته وعياله يف سبيل خدمة 
اخلدمة   عن  امتناعه  أيضًا  اخلطأ  فمن  الناس، 

متذرعًا بعمله وأرسته وعياله.
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ينبغي للمريب أال يفرط يف احلزن ألمور مادية ل 
سعادته   يف  يبالغ  وأال  عليها،  احلصول  يستطع 

ألمور دنيوية ناهلا.
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غري  أوقاتًا  لطالبه  خيصص  أن  للمريب  ينبغي 
ساعات العمل. وأال يكون مثل املوظف الذي 
يثبت  أو  مغادرته،  أو  للعمل  جميئه  عند  يوقِّع 

وجوده عىل رأس عمله بأي طريقة أخرى. 
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وإنام  املشاكل،  يكون سببًا يف  أال  للمريبِّ  ينبغي 
التعامل مع األمور  سببًا يف حلها. كام ينبغي له 
بوجهة نظر إجيابية وروح بنَّاءة، بدالً من البحث 
النقد  يف  واالهنامك  والثغرات  النقائص  عن 

والرتهات.
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ينبغي للمريب أال يتهم اآلخرين لعيب يف اخلدمة، 
بل عليه أن ينظر أوالً إىل ما بداخله من عيوب 

وقصور.
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إن اهلل تعاىل جييب املريب الذي يتعذر قائاًل: 
الدنيا"  يف  خري  ال  الفساد،  عمَّ  أفعل؟  "ماذا 
بإخراجه شجرة تني من بني أحجار جدار وُمنبِتًا 

الفاكهة من تلك الشجرة .
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الرتبية فن نسيان الشكوى إذا حلَّت الصعوبات. 
وعدم  الشكوى  تبدأ  حيث  من  الرتبية  وتنتهي 

ل. القدرة عىل التحمُّ
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أن  عليه  بل  إليه،  الفرص  جميء  املريب  ينتظر  ال 
سبيل  يف  فعله  عليه  عام  للبحث  دومًا  يسعى 

خدمة الناس.
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إن  بل  واالستكانة،  اجللوس  تعني  ال  الرتبية 
الرتبية تتطلب طاقة عظيمة، هلذا ينبغي أن يكون 

القلب ُمتلئًا بالطاقة اإلجيابية.
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إن بذور املعرفة املنثورة بقلب متحمس شغوف 
إنام هي أشجار باسقة يف املستقبل.
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التي  العامة  اآلداب  جيدًا  يعَلم  أن  امُلريب  عىل 
من  القبول  بحسن  حتظى  والتي  اتِّباعها  ينبغي 

الناس، وعليه أال هيمل تلك القواعد أبدًا.
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ينبغي ألي مربٍّ ذي قلب رقيق سليم أن يؤدِّي 
وال  أحًدا  يؤذي  أال  وعليه  العبادة،  بنية  واجبه 
حمل  القلوب  أن  ينسى  أال  أيضًا  وعليه  يتأذى، 

نظر اهلل تعاىل.
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وترصفاته،  أفعاله  كل  إىل  يتنبَّه  أن  امُلريب  عىل 
التأدُّب واالحرتام حتى  يراعي  أن  أيضًا  وعليه 

عندما ُيامزح أحبَّاءه.
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بني  الفاصلة  احلدود  إىل  ينتبه  أن  امُلريب  عىل 
والتعامل  والتواضع،  واملذلة  والوقار،  التكربُّ 
بال رسمية والالمباالة، وعليه أال حُيِدث خلطًا 

بني هذه األمور.
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67

حياته  مراحل  كل  يف  يتعامل  أن  املريب  عىل 
ال  اإلسالم،  أخالقيات  مع  يتوافق  بأسلوب 
سيام داخل الفصل، وعليه أال ينسى أبدًا أن كل 
حركة يفعلها، وكل كلمة يقوهلا إنام هي َلبِنَة يف 

بناء شخصية طالبه.
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واألخطاء  العيوب  أن  يعلم  أن  امُلريب  عىل 
من  حال،  انتقال  هي  التي  الرتبية  يف  املوجودة 
يشعر  أن  وعليه  الطالب،  ينسخها  أن  املمكن 

بمسؤوليته هذه.
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حتى  دائاًم  يعفو  قلٍب  ذا  يكون  أن  املريب  عىل 
يكون جديرًا بالعفو اإلهلي.
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70

ُيقلِّل  فاالهتامم  اهتامم،  إىل  إنساٍن  كل  حيتاج 
األصدقاء  حمبة  من  ويزيد  العدو،  عداوة  من 

وألفتهم. 
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من املحال إمتام عملية تربية اإلنسان من خالل 
الفظاظة والقسوة وِغلظة املعاملة.

66



72

بدعوى  بقسوة-  طالبه  مع  املريب  ترصف 
التأديب- أمر ال يمكن استصوابه مطلقًا .
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اإلفراط يف القسوة ُيولِّد احلقد، واملساحمة الزائدة 
ُتضِعف القدرة عىل السيطرة، والنجاُح يف حتقيق 

التوازن بني هذا وذاك.
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تعود  نافعة  بأمور  دائاًم  يتحدث  أن  املريب  عىل 
باخلري، وأن يكون قوله ليِّنًا؛ ألنه ال أحد يرىض 
والِّلني  فالتواضع  الالذع.  وبالكالم  بالفظاظة 
والكالم املعسول يعد أفضل سبيل للولوج إىل 

القلوب.
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ينبغي أال ُيؤَذن بدخول الدرس لذلك املريب رسيع 
الغضب أو الذي عنده فساد يف قيمه األخالقية، 
مثلام أنه ال ُيسَمح بالطريان ألي طيَّار ليس سلياًم 

من الناحية النفسية .
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م تعليامته وحتذيراته ونصائحه  عىل املريب أن ُيقدِّ
هبدوء، وعليه أيضًا أال ينسى أن الترصفات التي 
ُتؤذي ُمَاطبِيه وجترح مشاعرهم إنام هي ضعف 

يف شخصيته.
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اإلنسان يقع دائاًم حتت تأثري املشاعر، فبها يفكر 
ويقرر. لذلك فإن جلوء املريب إىل املشورة يضمن 

الربكة والسالمة يف عمله.
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إن َمثل تأثري املعلم امليلء قلُبه بالفيض والروحانية 
يف طالبه كمثل انتقال الروائح املمتعة التي متنح 
هتب  التي  النسامت  مع  الربيع  هبجة  القلوب 
من فوق حديقة مزينة بزهور القرنفل والورود 

النادرة.
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الدنيا تصبح جنَّة بثالثة أشياء: 
بالرمحة باليد واللسان والقلب.
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النفوس الكاملة تبحث حوهلا عن ُأناس ينجون 
يف  الفالح  أجل  من  والرتبية  واخلدمة  بالرمحة 

اآلخرة.
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الفتح احلقيقي إنام هو فتح القلوب، وهذا 
ال يتحقق إال ملَِن جيعل من قلبه مالذًا لآلخرين.
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إنَّ املريب احلقيقي يكون متخصصًا يف القلب،
احلياة  بلقاح  حها  يلقِّ الذي  القلوب  طبيب  فهو 

األبدية.
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ينبغي للمريب النظر إىل املخلوقات برمحة ورأفة، 
عندها يصبح قلبه مركز نقاهة معنوية.
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املحبة والسعي حيالن كل مشكلة. وكلُّ إنسان 
نحل مشاكله يكون معنا، فلنا أجر َمن نكسبه، 

وعلينا مسؤولية َمن نخسه.
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بال  القول  من  نفع  وال  التضحية،  املحبة  ميزان 
فعل. يقول موالنا جالل الدين الرومي: 

"ال تكن سخرية الكالم!" 
فادِّعاء املحبة حيتاج إىل برهان بالتضحية.
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عىل املريب أن يتأل آلالم طالبه ويفرح لفرحهم 
أن  أيضًا  عليه  كام  وأصدقاء.  أخوة  ويتخذهم 

ة. يألف لسان حال الصداقة واألخوَّ
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يسرت  بل  طالبه،  عيوب  عن  ُيفتِّش  ال  املريب 
إلصالحهم  ويسعى  وأخطاءهم،  عيوهبم 

وتقويمهم.
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الرتبية  وسالمة  قلبني،  بني  متدفق  تيَّار  املحبة 
مرهونة بإقامة هذا التيار.
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النهاية  حتى  لطالبه  مفتوحًا  قلبه  باب  املريب  يبقي 
كي يميلوا إليه.
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تزيد حمبة املريب من اهتامم الطالب بام يتعملون، 
فتعامل املريب مع طالبه بمحبة وعطف يضمن 
انتقال املعلومات عرب طريق القلب ال العقل. 
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وإجالل،  باحرتام  فصله  دخول  للمريب  ينبغي 
كأنه يدخل مكانًا مقدسًا، وينبغي أن يعلم أيضًا 

أن املحبة واالهتامم أغىل بضاعة بني يديه.
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القلب ال تتحول إىل  التي ال تصل إىل  املعلومة 
معرفة.
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أكثر  مع  بتعاملهم  متلفًا  عامَلًا  يبنون  املربِّني  إن 
أعضاء األوالد قيمًة- أي قلوهبم وعقوهلم– 

لذلك لنا أن نقول إن املريب "مهندس املستقبل".
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ال بد من قلب ميلء بالتقوى يف موضوع العلم 
بمحبة،  طالبه  إىل  املريب  ينظر  عندئد  واملعرفة، 

والبذرة التي ُتلَقى بمحبة تظل خالدة .
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ال بد أن تكون مشاعر الرمحة والرأفة قوية لدى 
املرء إذا كان يريد أن يصبح مربيًا.
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ينبغي للمريب معاملة طالبه برمحة وشفقة، وأن 
ينظر إليه كأنه طائر جريح حمتاج إىل العالج، 

التي  األمور  أهم  من  والشفقة  الرمحة  أن  ذلك 
تؤثر يف تربية الضامئر السليمة.

91
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الرمحة كشعلة ال تنطفئ أبدًا يف قلب املريب.
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حينام يكون األناين املحروم من الشفقة والرمحة 
مربيًا، فإن ذلك يعد ظلاًم للناس.

93
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إن الزهور جتعل حتى أشد الناس غلظة يتبسم، وكذلك 
الناس،   يرشدون  الذين  أولئك  حال  يكون  أن  ينبغي 
عليهم أن يمتلكوا القدرة عىل ترقيق أقسى القلوب، وأن 

يزرعوا االبتسامة يف أعبس الوجوه.
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االنتباه  للمريب  ينبغي  التي  األمور  أكثر  من  إن 
إليها العلم بأن التقصري إنام يكون من نفسه، أما 

التوفيق فمن اهلل تعاىل.
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عىل املريب أن يعلم قبل أي يش أن مهنته نعمة عظيمة،
املادي  اإلعداد  عن  مسؤوالً  نفسه  يرى  أن  وعليه 

واملعنوي لطالبه، شكرًا منه عىل هذه النعمة.
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ويتحىل  "األنانية"  عن  يتخىل  أن  املريب  عىل 
بـ"املحبة ".
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العمل  أساس  عىل  املريب  حياة  ُتبنى  أن  ينبغي 
وعلو اهلمة، بعيدًا عن املراءاة واملباهاة .
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يف  مفتوحة  بيضاء  كصفحة  جديد  يوم  كل  إن 
تقويم العمر، فلَك أن متأل هذه الصفحة البيضاء 

التي أمامك عىل أفضل صورة.
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ر كل حلظة يقضيها مع طالبه  عىل املريب أن ُيقدِّ
حامدًا  يظل  أن  وعليه  له،  نفس  آخر  وكأهنا 

شاكرًا.

100



106

التي  الرتبية  إىل  الدنيا  يف  حُمتاجًا  الطفل  يكون 
اآلخرة،  يف  أما  واملعلم.  األبوان  له  سيمنحها 
الصدقة  إىل  حاجة  يف  واملعلم  األبوان  فيكون 
اجلارية، وكافة أدعية اخلري من الطفل الذين ربوه.
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بعض من مبادئ احلياة املستمدة من
نة" "القرآن والسُّ

ان أعظم مصدر يف الرتبية: اللَذين ُيعدَّ
.U أعظم الكالم كالم اهلل *
نة. * خري الطرق طريق السُّ

                                             * أفضل مالذ التقوى. 
.U أرشف احلديث ذكر اهلل *

* أحسن الَقَصص ما كان يف القرآن الكريم.
* الطرق املرشقة طرق هدي األنبياء.
* أنفع العلوم ما صار معرفة ُتطبَّق.

* مال قليل ُيشَكر خري من مالك كثري ال ُيشَكر.

* أسوء معذرة تلك التي تكون يف حلظة املوت.
* أشد الندامة تلك التي تكون يف يوم القيامة.
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* أكرب األخطاء الكذب.
* أفضل الغنى غنى القلب بالقناعة.

* أثبت اإليامن ما يكون منقوشًا يف القلب.
* األموال بال زكاة أو إنفاق أو صدقة تكون سوادًا للوجه يف اآلخرة.

* أسوء الكسب ما حتصل من الربا.
* أسوء العمى اإلنحراف من بعد دخول طريق احلقيقة.

* أشد العمى عمى القلب.
* هداية اهلل بك إنسانًا خري لك ما طلعت عليه الشمس أو غربت، 

وهذا ال يكون إال ثمرة تربية القلب تربية سليمة.
* اإلرساف سيئ بكل أنواعه، إال أن أشد اإلرساف سوءًا إنام هو 

"اإلرساف باإلنسان".


