


  

  ٥  يـا بنــي
 

  وقفة

* يا بينعهدت ،ا طريا حبيبا كغصنٍك صغري  تسـمع  نـدي ،
 صـرت  ؛ وتنزجر إذا زجرت، فلما أينعت وشـببت الكالم إشارةً

ال حياة، فإذا أمسك املاء انـتفخ  تقسو كجذع غليظ ال ماء فيه و
  .ظاهرا، دون فائدة

   !!ما أمجل الفىت يف أدبه وطاعته يا بين
* * *  



  
يـا بنــي

  
٦  
 

  ينكد... اإلسالم 

، كل الطرق تؤدي إىل اإلسالم إذا كانت النية سليمة يا بين* 
ا، وما ضل الطريق إليه إال أعمى البصرية معوجاللسان،  والعزم أكيد

قد بيت النية على الغدر باحلق، أو مل يكن جادا يف حبثه ومل يعـزم  
  . على احلق

ـ يا بين*  ن ، راية احلق مرفوعة دائما، ولكن ال يبصرها إال م
  . أحبها وعزم على اتباعها وانتصر هلا

*يا بين للحريات إنـه ديـن   .ال تنظر إىل اإلسالم على أنه قيد
الناسِ،احلياة ولكلِّ فئات  
وال ينهاك الدين إال عـن  . واألصل يف األشياء احلل واإلباحة 

فخـذ  . شيء فيه مضرة لك، وال يأمرك إال مبا فيه خري وبر وفائدة
  . ة كما تريد على أال تضر بنفسك وباآلخرينحريتك يف احليا

الصـالة، واألدب،  : شغلتين يف الدنيا ثالثة أشـياء  يا بين،* 
  . واجلهاد

  . فأمر ريب، والعهد الذي بينه وبيين: أما الصالة
  . فأساس التفاهم بيين وبني اآلخرينوأما األدب 
  . ففيه عزيت وعزة أميت وأما اجلهاد

  . نِعم الشغل الذي يرضى ن الربشغل نفسك ن، فواهللا اف
صلة، وتربأ من إىل اإلسالم بِ دع عن كل فكر ال ميترفَّيا بين،  *



  

  ٧  يـا بنــي
 

كل مجاعة ال تتخذ دين اهللا منهجا يف احلياة، واهجر كل صـديق  
يضيع حقوق اهللا، وال تتفوه مبصطلحات جاهلية يها اإلسالممج .  

سـول، وجـك   ليكن أنيسك القرآن، وحبيبك الريا بين، * 
  . اهللا ىاإلسالم، وأمنيتك الشهادة، وغايتك رض

* * *  
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  وآداب.. أخالق 

من صانعك، وسامح مـن   من أكرمك، وجازِ أكرم يا بين،* 
  . أخطأ معك، وامسع ممن نصحك

ال متنن إذا أحسنت، وال تشـتم إذا عاقبـت، وال    يا بين،* 
  . تضجر إذا خولفت، وال تتردد إذا عزمت

أكرم من أكرمك وزد : ذه ثالث زيادات ال تنسهاه يا بين،* 
د سالم من سلَّعليه، واردملن أهدى إليك  م عليك وزد عليه، واهد
  . وزد عليه

 مجيل أن تقبل عذر أخيك، وأمجل منه أن تعذره ولو يا بين،* 
واهللا . مل يعتذر، فإذا قدرت على االنتقام وعفوت فأنت كرمي حليم

  . حيب احملسنني
ما، وكفى ما جاللة  ننعم اخللق احللم واألناة تتزي ،يا بين* 

ا أن اهللا حيبهماومسو .  
  . مفتاح شخصيتك يف لباقتك، وسرها يف معاملتكيا بين، * 
استعمل سالح الرفق، فإنه أمضى من السيف، وأهنأ يا بين، * 
  . للعيش
ـ يا بين*  ا، عزيز النفس، فما رأيت أثقل من منكن عصامي ،ة 

  . الرجال، وما رأيت أذل لرقاب الرجال من السؤال
النجـدة، والكـرم،   : ، ثالث من شيم أهل املروءاتيا بين* 



  

  ٩  يـا بنــي
 

  . وال مروءة لظلوم. وقضاء احلوائج
ة احليـاء  إذا كان السخاء يغطي قبائح كثرية، فإن قلَّ يا بين،* 

ا حييايغطي حماسن كثرية، فكن سخي .  
فانشرح صدرا، وامحد اهللا على  إذا احتاج إليك أحد يا بين،* 

أن جعلك أهالً ألن يطلب منك، وإا لفرصة إلثبـات شـهامتك   
  . ومروءتك وكرمك

ه عليـه  ئال تنس معروف أحد، اشكره له أوالً، وكاف يا بين،* 
ثانيا، وزد عليه إذا قدرت، فإن املعروف عند احلاجة غـريه عنـد   

  . القدرة
تدل  على تربيـة وذوق  شكر الناس خصلة مجيلة،  يا بين،* 
  . ال تنسه يف لقاءاتك. وأدب
وإيـاك وغرائـب   . كن سوي النفس، عاقالً، مهذبا يا بين،* 

  . ق، وشواذ األفكارالالعادات، ومنكرات األخ
  مباذا تشفي غيظك إذا غضبت؟ يا بين، * 

أن يسلم غاضب من الظلم، فما عليك إال أن تتجنـب   إنه قلَّ
آثاره الوخيمة، فاسكت، أو غري وضعك، أسبابه، فإذا وقع فتجنب 

. واستشعر ثواب من كظم غيظه، وابتعد عمن يقع غضبك عليـه 
وإياك أن تروي غليلك ممن هو أضـعف منـك وال عالقـة لـه     

  .باملوضوع، فإنه يدل على نفسية سيئة
*أصعب املواقف هي اليت تكون فيها شديد الغضـب ، يا بين ،



  
يـا بنــي
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   .ألنك ال تدري ما تقول

من رأيته غاضبا فهدئه، فإن مل تقدر فاتركه، فإنه يف  ،يا بين* 
  !شعبة من جنون

ك ال تكن فظًا فيلفظك الناس، وال ضعيفًا فيسـتخفَّ يا بين، * 
ا فيشتمك الناسالناس، وال شتام .  

إذا رأيت متكربا فتأسف عليه وانعـه لنفسـه، وإذا    يا بين،* 
سـجد لـه أن   كنت يف موقف تقدر على أداء سجدة شكر هللا فا

عافاك من هذه الصفة البشعة، أو تصدق هللا شـكرا علـى أن مل   
  . جيعلك مثله

خفف من إعطاء املواعيد ما استطعت، فإنه مل يكثر  يا بين،* 
لف، وال توجب على نفسك التزامـات  منها أحد إال ووقع يف اخلُ

من مجع ذلك على نفسه إال  ا ال تقدر على إنفاذها، فإنه قلَّوعهود
ز عن بعضها، ولكن افعل اخلري واقض احلوائج دومنا مواعيـد  وعج

  . تذكر، إال ما البد منه
ال ترتبط مبوعد لست عازما على الوفاء بـه، فـإن    يا بين،* 

لف الوعد من صفات املنافقني، ومع هذا ال يأْخببه كـثري مـن    ه
  .األصدقاء، فال تأبه م أنت كذلك

  . ق دينّإياك والغدر، فإنه خليا بين، * 
، ال تستحقر أخاك املسلم مهما كان شأنه، فقد يكون يا بين* 

أطيب نفسا منك وأنقى سريرة، وأسبق منك يف درك احلسـنات،  



  

  ١١  يـا بنــي
 

وقد يكون أطوع لوالديه منك لوالديك، وراضيا مقتنعا مبا قسم اهللا 
له، مع قليل ما عنده وكثري ما عندك، صادقًا يف تعامله، ال حيمل يف 

َقلبه غشألحد، وقد يكون أرفع منك درجة يف اجلنة، إن  ا وال غال
  . كتب لكما ذلك

ع نظرك أهل البطر والغىن ممن تكـرب وطغـى؛   تبِال ت يا بين،* 
ك، وتنكر عليه ما مل تتعهد منهفيختلف عليك قلب .  
وإذا رآك البطا أمام قصره ازداد تعلقًا به ومتادى، وإذا  رمشدوه

  . رته الفارهة طغى وظن أنه استغىنرآك حتملق يف سيا
مناديـل  «عليه، فإن  إذا جتاوز ما تراه من ذلك مسرعا وتعاىل

١(خري وأبقى »سعد(.  
* * *  

                              
: حلة حرير، فجعل أصحابه ميسوا ويعجبون من لينها، فقال اهديت للنيب ) ١(

رواه البخاري . »لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ خري منها وألنيأتعجبون من «
يف صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب مناقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه 

٤/٢٢٧ .  
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هناك من احملسنني من ال تقدر أن تصـف شـعورك    يا بين،*

جتاههم؛ لكثرة إحسام ولني طبائعهم وبشاشة وجوههم وطيـب  
دهم وأنفسهم وحشـمهم  نفوسهم، حىت تظن أم سيتربعون بأوال

فأحبهم هللا يا ولدي، وادع هلم كثريا، وإذا جالسـتهم  !! ومراكبهم
  . فاحترمهم، وإياك أن تطلب منهم شيئًا

إذا مرضت فاطلب الشفاء من اهللا أوالً، فهو الشايف، يا بين،  *
وما الطبيب والدواء إال أسباب، إن شاء اهللا جعل فيها الشفاء، وإن 

ء، وهذا هو سر اشتراك مرضى يف مـرض وشـفاء   مل يشأ فال شفا
  . فليكن قلبك مرتبطًا باهللا يا بين، أوالً وآخرا. بعضهم دون آخرين

إذا تقززت نفسك وتقلبت أمعـاؤك مـن جلـيس    يا بين، * 
جالسته فرأيت ما حتت أظافر يديه ورجليه قـد ازرق واخضـر،   
 وتطاولت حىت تعدت أو حفرت، فاعلم أنه مهمل ألشياء أخـرى 

ولتكن مثل هذه املناظر درسا لك للحفاظ . أقلّ أو أغلى من صحته
على صحتك وامتثال آداب دينك يف احلث على النظافـة وقـص   

، ونعـم  األظافر وما إليها، ونِعم املؤدب إذا كان أكرم خلق اهللا 
  . املمتثل إذا كان من أمته

لـك،  إذا دخلت بيتا فألق عليه نظرة عامة عند دخو يا بين،* 
وال حتملق هنا وهناك وكأنك مل تلق بيتا، أو مل يقع نظـرك علـى   

  !متاع، أومل تر أهل بيت وأضيافهم
وإذا قضيت حاجتك فاخرج هادئًا، مسلما، مبتسما، وانظـر  

فإذا جتـاوزت  . أمامك، حىت ال يقع نظرك على ما يكره مضيفك



  

  ١٣  يـا بنــي
 

ا له وهو لك مكرم وال تقل إال خرياحميط الدار فال تذع سر .  
يف هذا الزمان صار أكثر ما تطرق أبواب الناس ليالً،  يا بين،* 

فكن . يتعوذ من طارق الليل إال أن يطرق خبري وكان رسول اهللا 
إما طارقًا يطرق خبري لعلم أو ضرورة، وإمـا ذا جملـس خـري إذا    

  . طُرقت، واهللا يتوالك حبفظه
ه أكثر منـك  إذا كنت يف جملس قوم فكن مستمعا في يا بين،* 

متكلما، وإذا قلت فأوجز لتعطي اال لآلخرين، وال تكثر اهلمس 
مع من يليك، وإذا حدث منكر فحاول تغيريه برفق، فإن مل تقـدر  

  . فقم
إذا أردت أن تكون ذا شخصية حمترمة، فـال تكـن    يا بين،* 

  . مهذارا يف الكالم
حسن إصغائك يدل على أدبـك، وابتسـامتك إىل    يا بين،* 

أخيك تدل على تواضعك، وصمتك وتفكرك يدل علـى متكنـك   
  . ورزانتك، وعدم تكلمك فيما ال يعنيك يدل على عقلك وإميانك

إذا أكلت عند قوم فال تستعجل، وال خترج لسانك،  يا بين،* 
وال تغر بعينيك على لقم اآلخرين، وال بيدك على ما يلـيهم، وال  

يأتيك عصري أو فاكهة، وال تتكلم ويف فمك طعام، وال تشبع، فقد 
تكن آخر أصحابك قياما، وإذا تنظفت فاستر فمـك، وال تطـل   

  . اجللوس من بعد
ال تتحكمن بك عادة قبيحة، كترديد كلمة أو مجلة  يا بين،* 

شائنة، أو حتريك طرف من جسمك كلما مهمت بشيء، أو جماة 
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يـدك،   زميل لك بفعل تعرف كراهته له، أو مواصلة التلهي بآلة يف

  . أو شعرات يف حليتك، أو وضع أشياء يف فمك أو بني أسنانك
استملح املُْلح املليحة، فإا تطـرد امللـل، وتنشـط     يا بين،* 

النفس، وال تكثر من ذلك حىت ال تصبح لك عادة، ولئال تصرِفك 
  . عن واجباتك، وكي ال تخرجك عن آدابك

سم واضـحك،  يف هذه احلياة متنفس كبري لك، فابت يا بين،* 
واركض والعب، ومن ومتدد، وترفه وتنسم، وسافر وتنزه، وإياك أن 

  . تنسى واجباتك، وال تؤذ نفسك واآلخرين يف خضم هذا كله
امأل وقتك مبا هو .يا بين، ال تدع فُرجا للشيطان يف حياتك* 

وما عدا . مفيد، واستمتع يف احلياة مبا هو حالل، فهو كثري، وكاف
يطان ينتظر منك غفلة أو فلته ليوقعك يف فخ ال تعرف ذلك فإن الش

  . مداه
* * *  

  



  

  ١٥  يـا بنــي
 

  حلظات تفكري

، إذا رابك أمر فدعه، فكم من أمور يقـدر املـرء أن   يا بين* 
فإذا أحلت عليك نفسك فتعوذ باهللا، مث انصرف من . يشغل ا وقته

مكانك إىل من تسكن إليه نفسك املطمئنة، فإذا عاد إىل تفكريك ما 
رب منه فإنه وسواس ونزغات شيطان ستذهب من الزمن، فـال  
تلتفت إليها وال تشغل نفسك ا، ونور قلبك بـذكر اهللا وقـراءة   

  . كتابه
ال يشترط أن تنتصر لنفسك كل مرة، األفضـل أن   يا بين،* 

تعلمها العدل واإلنصاف، وأن تنتصف منها إذا كانت هي السبب، 
  . تتجاوز حدهاوتنتصر عليها إذا أرادت أن 

  . ومجيلٌ منك أن تعترف بتقصريك عند اآلخرين
فإذا شعرت . أحيانا يكون السكون أو التوقف خريا يا بين،* 

بدوار عقلي وحرية فكرية توقف واسترح حىت دأ األمور، ويسكن 
الفوران، وتنجلي الظواهر، ويظهر املكنون؛ عندئذ تقدم إىل األمام 

  . ر للرجوع إىل الوراء عدة خطواتخبطوات هادئة، وقد تضط
ضع لنفسك برناجما، وخطط هلـا، وامحلـها علـى     يا بين،* 

االلتزام، فإا حتب الفوضى، وإذا مل جتد من حياسـبها متـادت يف   
  !السوء أو ركنت إىل الكسل، فتخسر بذلك ليلك وارك

إذا مل تضع يف منهج حياتك جلسات تفكري عميقـة   يا بين،* 
ستضيع؛ للصخب اإلعالمي الذي حييط بك من كل  مبفردك فإنك
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جانب، ولكثرة ما ينزلق فيه املرء وهو ال يشعر، حىت يصبح املـرء  

فكن علـى حـذرٍ شـديد يف    !. حريان ال يدري أين يضع رأسه؟
  . حياتك، وال تفارق مجاعة املسلمني، أهل اإلصالح والتقومي

ـ  ،يا بين*  ه ـا،  ال بد أن تتخذ لنفسك وقت فراغ ختلو في
وتفكر وحدك، وبعقلك، دون مؤثرات خارجية، لتنظر ما أنت فيه، 
وأين أنت من أوامر ربك ،ومن حياتك احلقيقية الـيت ينبغـي أن   

فإن األصدقاء واألسرة، وأشغال الدنيا، والعالقـات  ! تكون عليها؟
  . االجتماعية؛ كل هذه تلهي حىت ال حيس املرء بوظيفته احلقيقة

ال تأيت إال بعد مقدمات فيهـا تعـب، وال    السالمة يا بين،* 
  . تنتظر مثرة شيء إال بعد ختطيط وعمل

لو جعلت من هواياتك البحـث عـن احلكمـة يف     يا بين،* 
خملوقات اهللا، ملألت حياتك أنسا وعلما وجـة، وازددت إميانـا   

  . ونعم اهلواية اليت جتمع األنس والفائدة. ويقينا بربك ودينك
* * *  



  

  ١٧  يـا بنــي
 

  اءاألصدق

، هناك أصدقاء تتقوى م كاملغـذيات، وآخـرون   يا بين* 
تستأنس م وال متل من جمالستهم كالفاكهة، وغريهم كـإخوة ال  

  . تستطيع أن تعيش بدوم كاملاء واهلواء
أصدقاؤك املخلصون جزء من حياتك فـال تفـرط    يا بين،* 

  . فيهم
اربة، لتكن معروفًا بني أصدقائك بالصدق وعدم املو يا بين،* 

فإم بذلك يزدادون ثقة بك، ويلتجئون إليك للفصل بينهم وحـل  
  . مشكالم، وتزداد أنت بذلك رفعة وسؤددا

كن شامة بني زمالئك، تبتسم هلـم، وتفـرحهم،   يا بين، * 
وتؤنسهم، وتساعدهم، نئهم وتعزيهم، ترشدهم وتبني هلم احلـق  

  . كذلك برفق إذا احنرفوا، فاحلياة دنيا ودين، واإلسالم
نِعم الصديق أن يكون عونا لك على الطاعة، فـال   يا بين،* 

يؤخرك إذا زارك عن صالة مجاعة، وال يكون سـببا يف تـأخريك   
فإذا رأيته داخالً خارجا دومنا سبب، وأنـت  . قضاء حاجة آلخرين

جاد وهو هازل، فقلل من حركة رجله، وطوق من آفاق صداقتك 
  . معه

ملودة إلخوانك وال تكتمها، فإم سيبادلونك أظهر ا يا بين،* 
  . مبثلها

كن لطيفًا مع إخوانك، هينا لينا، وال جترح شـعور   يا بين،* 



  
يـا بنــي

  
١٨  

 
أحد منهم، فإنه ال يقل مثاله عن توجيه لكمة إليه، واألمل النفسي له 

  . تأثري مزدوج، يف النفس واجلسد
  . إذا عاتبت أخا لك فليكن بلطف، وال تزد يا بين،* 
ال حتمل حقد أحد من إخوانك يف قلبك، فكيفمـا   يا بين، *

كان هو مسلم، وامحل أخطاءه على اجلهل بالدين، أو عدم تقـدير  
ومتيز أنت بطيب القلب، وسعة الصدر، واحللـم  . عواقب األمور

. والصرب، وجتاوز عن زالت إخوانك، فنِعم اخللق العفو والغفـران 
  . شر الصفاء والوئاموبقدر انتشار مثل هذه األخالق ينت

حتمل زلَّة أخيك مرة ومرتني وثالثًا، إذا كان ممن تثق  يا بين،* 
به، فإذا كثرت فانسحب بلطف، وال تؤذ مشاعره، فقد يكون مـا  
يصدر منه من قبيل الالمباالة وعدم االكتراث، وهكذا هي طبيعـة  

  . بعض األشخاص
دثتـهم  إذا رأيت أصدقاءك يزدرون كالمك كلما ح يا بين،* 

عن أمر من أمور الدين، فاصرب على أذاهم مدة، فإذا رأيتهم متادوا 
هجرهم، واختذ لك أصدقاء ممن إذا نظرت إليهم ذكروك بـاهللا،  اف

  . وأعانوك على طاعته
خذ حذرك ممن يفرط يف أمر اهللا، فمن كان حلق اهللا  يا بين،* 

ائر وال تتهاون بصـغ . مضيعا فهو حلقوقك وحقوق اآلخرين أضيع
فمن كان دأبه النظر إىل النساء وقع . تبدو منه، فإا جتر إىل كبائر

يف حبائلهن وجرك حبديثه إليهن، ومن كان شأنه التهكم واالستهزاء 
  ... استصغرك أيضا ومن عليك، وإن قلد كافرا فقد نبذ سنة



  

  ١٩  يـا بنــي
 

من رأيته العبا بدينه، مستخفًا بقيمه، فإنه ذاهـب   يا بين،* 
  . والبعد عنه غنيمة. ل املروءة، مستهتر بالواجباتاحلياء، قلي

سامل من ساملك إال أن يكون شيطانا، فإنَّ سلْمه عن  يا بين،* 
نفاق، ونصحه كمني، ولينه عن خبث، ووده لوقيعة، وقربه لغدر، 

  !وسياسته حلرب
إذا مل تستفد ممن تتردد عليهم علما أو أدبا أو مـاالً،   يا بين،* 

ىل غريهم، وإذا تردد عليك من ال تلمس فـيهم جنابـة أو   فدعهم إ
  . علما أو إصالحا فاصرفهم بأدب

لو ذهبت إىل بالد الكفر فالبد أن تتلوث بـآدام   يا بين،* 
وسلوكيام، ولو عاشرت أهل السوء فالبـد أن يصـيبك مـن    
رشاشهم، ولو صحبت أهل االحنراف والضالل فالبد أن تتلـوث  

فال ! ما يرددونه، حىت تنسى ما هو البديل يف دينكبأفكارهم لكثرة 
تصحب إال أهل اخلري، وال تنهج سوى ج اإلسالم، ويكفيك من 

  !شر الغرب، ما أكرهوك عليه وأنت يف بلدك اإلسالمي
* * *  



  
يـا بنــي

  
٢٠  

 
  ونصائح.. إرشادات 

إن افتخرت يب أبا فلست مفتخرا بك ابنا ما مل تعد  يا بين،* 
سبيل الرجـال، وتنبـذ طريـق الغوايـة     إىل طريق احلق وتسلك 

  . والضالل
ما زالت كفك طرية فال جتففها باملنكرات، مازالت  يا بين،* 

قدمك قوية فال توهنها باملعاصي، ومازال نظرك حادا فال تضـعفه  
بالنظر إىل احلرام، ومازال مسعك مرهفًا فال تنصت به إىل ما حـرم  

السمع والْبصر والْفُؤاد  إِنَّال تستخدم حواسك فيما يضرك . اهللا
  ]. ٣٦اآلية : اإلسراء[ كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا

نفسـك،   أنت قوي إذا استطعت أن تكبح مجـاح  يا بين،* 
وأنت غين إذا اقتنعت مبا يكفيك، وأنت سيد إذا كنت صـاحب  
 علم وأدب ومروءة، وأنت يف عبادة وجهاد ما دام مهك رضـا اهللا 

  . واالنتصار لدينه
  . يضحك منك »جنما«بك، ال  كن جنما يهتدى يا بين،* 
  . طلبك للراحة ال يعين الغفلة عن اهللايا بين، * 
ذقت مرارة احلياة ومل أذق نعيمها إال قليالً، فما غرين  يا بين،* 

وال أيأسين مرارا، وال . نعيمها وال متاديت فيه، وال طولت األمل
آلالمها، بل كان كل ذلك دافعا يل للتمسك بالبـاقي   استسلمت

وإيثاره على الفاين، فليكن يف ذلك عربة لك، وال يصدنك عن احلق 
  . نعيم أو جحيم، فإنه رسالة احلق إىل اإلنسان



  

  ٢١  يـا بنــي
 

من استراح يف الدنيا ركن إليها، فاعمل واتعب وال  يا بين،* 
  . تضعف، وصارع الباطل قبل أن تصرع

  . دت الدنيا ويف بذرا اخلراب، فاعمل ملا يبقىوج يا بين،* 
اطلب من الدنيا حالهلا فإن حرامها كثري، وتنـافس   يا بين،* 

على خريها فإن شرها كثري، وأقبل فيها على الطاعة فإن املعاصـي  
  . فيها منتشرة

من طلب احلالل وجده وزيادة عن حاجتـه، ومـن    يا بين،* 
حرام مضر إال وله بديل من  وليس من. طلب احلرام وجده وزيادة

  . إن احلياة فتنة، نعود باهللا من مضالا.ولكل طالبوه. حالل هينء
ال تغتر بالدنيا، فقد اغتر ا كثريون ومـاتوا فمـا    يا بين،* 

رحبوا، وشبعوا من ملذاا فما هنئوا، وبنوا القصور وكنزوا األموال 
  . فما خلدوا

ملصقة بك أصالً، لكن جاهد ال تتشبث بالدنيا فإا  يا بين،* 
فبادر إىل السالمة منها ! نفسك أن تبتعد عنها وسترى أا تلحقك

  . قبل أن حترقك
البكاء من خشية اهللا هبة منه ال يؤتاه كل أحد، وال يا بين، * 

يؤتاه املرء كل حني أو كلما أراد، فإذا ذكرت اهللا وداخلتك رقة يف 
النـاس  اسك، واعتـزل  القلب فاسترسل معها بكل مشاعرك وحو

ات وتناجي خالقك، بكالم ضعيف حينئذ إن قدرت، لتسكب العرب
وفؤاد رقيق وجناح كسري وتوبة صادقة، فقد تدركك رمحتـه يـا   

  . ولدي، ومن أدركته رمحته جنا



  
يـا بنــي

  
٢٢  

 
ألست تعرف أخاك من بني املئات حىت مـن قبـلِ    يا بين،* 

ني العاملني فلن يضيعك اهللا ب. وكذلك هو. ظهره؟ هذا ألنك عرفته
  .وقد عرفك مؤمنا مطيعا

إذا رأيت أمامك فخا فهل ترمي بنفسك إليه، حىت لو  يا بين،* 
  ظننت أنك تقدر على اخلالص منه؟ 

كذلك ال تلق بنفسك يف مواطن الشبهات ومواقـع التهمـة،   
حىت لو ظننت أنك ال تقع يف احلرام، فإن الشيطان يقنع منـك يف  

  . مة، أو مصافحة آمثة، أو خطوة مشبوهةاملرة األوىل بنظرة حمر
إن قلت لك ال ختطئ فأنا خمطئ، ولكن إذا أخطأت  يا بين،* 

فاستغفر اهللا وتب إليه بصدق، واندم على ما فعلت، واعقد العـزم  
  !على أال تعود إىل ذلك، فإن التزمت بذلك فكأنك مل ختطئ

يت ، استر على أهل الذنوب ما ستروا أنفسهم، فإن رأيا بين* 
  . بينهم نادما وامجا فقد أقلع، ومن مل يبالِ فاحذره وحذِّر منه

، قد تتراكم اهلموم عليك فتظلم الدنيا يف عينيك، وال يا بين* 
. ترى منفذًا ملا أنت فيه إال باليأس، أو ارتكاب مـا ال يرضـي اهللا  

فإياك مث إياك، فإن اليأس قتل بطيء للنفس، وما ال يرضي اهللا كبري 
فالْجأ إىل ربك بكل خشـوع،  . من يقدر عظمة من عصىعلى مؤ

واذرف دموع الندم، وأقبل على التوبة، فال ملجأ وال منجى منه إال 
إليه، فهو مفرج اهلموم ومنفس الكروب، ومغيث القلوب ومعـز  

  . النفوس
اهلموم جتر اهلموم، فقف عند بعضها وجتاوز بعضها، يا بين،  *



  

  ٢٣  يـا بنــي
 

واالنعزال والتقـاعس عـن أداء   وال حيملنك ذلك على االنكماش 
  .الواجبات، واصرب واتق اهللا، فإن الفرج آت بإذن اهللا

ال مينعنك كثرة الباطل وتراكمه من رؤيـة احلـق،   يا بين، * 
وال تألف الباطل، . فاملؤمن نوره يف قلبه، يرى احلق وراء الظلمات

وهـذه  . ولتكن بينك وبينه وحشة، فإن من ألفه كان مـن أهلـه  
واملنكرات اليت تصبحك ومتسيك يف الشـوارع ووسـائل   املعاصي 

اإلعالم حىت صارت شيئًا مألوفًا يف حياة الناس، يكون املؤمن عنها 
  . متجافيا، يراها، ومير جبانبها، وال ينغمس فيها

خمالفتك للحق يعين إعالنك احلرب على االسـتقامة   يا بين،* 
ين يف اتمع، فإنه والفضيلة، وإذا بدر منك هذا ومن زمالئك وآخر

يعين انتشار الرذيلة، وتسلط اهلوى وسـيادة الشـيطان، ومـن مث    
  . فاحلذر احلذر. انصباغ اتمع بالفساد، وانتظار غضب اهللا

، إذا اقترفت معصية ومل تندم رحب بك الشيطان وفتح يا بين* 
لك بابه على مصراعيه، وفتح شهيتك على معصية أخـرى ألـذ   

  . وأكرب
من جاهر باملعاصي قتل حياءه، ومـن  : أربعة خسروا بين، يا* 

متادى يف غيه خسر نفسه، ومن اختذ الناس غرضا إلسـاءته فهـو   
  . جمرم، ومن اتقاه الناس لشره فهو شيطان؛ فال تكن من اخلاسرين

أسوأ أيامك هي اليت عصيت فيها ربك، أو عققـت  يا بين، * 
مت فيهـا غـريك، أو   فيها والديك، أو قطعت فيها رمحك، أو ظل

فضحت فيها مستورا، أو منمت عن أخ لـك، أو حقـرت فيهـا    



  
يـا بنــي
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  . مسلما، أو كففت عن خري كان جاريا

ما أسعدك مطيعا لربك، راضيا عنك، وما أتعس امرأً يا بين، * 
  . بارزه باملعصية وهو ساخط عليه

حياتك ال ختلو من غفلة ومعصـية، ومـن نعمـة     يا بين،* 
  . ني استغفار وتوبة، ومحد وشكرورفاهية، فكن ب

جتنب النظرة احلرام، فما أمعنت النظر يف عـني إال  يا بين، * 
قالت لك شيئًا وأجبتها بشيء، وما ال ترغبه ألخواتك الشقيقات، 

  . ال ترغبه ألخواتك املسلمات
قد حيدث يف حياتك العملية ما يلجئك إىل سـلوك   يا بين،* 

لصدق يف املعاملة، فإياك أن تبيت الباطل، وارتكاب اخلطأ، وعدم ا
وأنت راض عما فعلت فتسخط ربك، وكن دائم املعاتبة لنفسـك  
حىت تستقيم ظاهرا باطنا، واستغفر اهللا من ذنوبك حىت ال تتـراكم  

  . فتحول بينك وبني رؤية احلق
، إذا تذكرت أنك ظلمت أحدا فدع كـل أعمالـك   يا بين* 

ل حياتـك  عليك فتحـو  واردد مظلمة ذلك الشخص، فقد يدعو
شقاًء، فتصاب يف جسمك أو أهلك أو مالك، ولن تنتفع بعـدها  

  . بشيء، ودعوة املظلوم مستجابة
ال يكن عقابك ظلما، فإذا جتاوزت عـادت دائـرة    يا بين،* 

  . العقاب عليك
  . ، من استمر الظلم مات ذليالًيا بين* 



  

  ٢٥  يـا بنــي
 

  . ال تكن ظال للظامل، وال جتلس يف ظله يا بين،* 
  . إذا أغلق الظامل أمامك بابا، فتح اهللا لك أبوابايا بين، * 
، أسوأ الناس أظلمهم، بل أعقهم لوالديه، بل أخـوم  يا بين* 

  . لصديقه وأكفرهم للنعمة، بل املستهتر الذي ال يبايل مبعاصي اهللا
املرء يف هذه الدنيا ممتحن وخمترب، وينظر اهللا ما يفعله  يا بين،* 

طريق اخلري وطريق الشر، وال يستشعر هذه املسؤولية  بعد أن بني له
إال املؤمن العميق اإلميان، وكل يندم على ما فرط عنـد سـكرات   

اللهم أعين على ما امتحنتين به يف : فليكن من دعائك يا بين. املوت
هذه احلياة الدنيا، فإنه ال هداية إال منك، وال توفيق إال منـك، وال  

  . حول وال قوة إال بك
ال حترص على احلياة، فإن حرصـك عليهـا قبـيح     يا بين، *
  : ألمرين

أنك ستزداد حرصا عليها، ألن حب احلياة مفطور عليه  :األول
  . اإلنسان

أنك لست يف عز ما دامت أمتك ذليلة بني األمم، فـال   :الثاين
  . شيء يشجع على احلياة

وعلى كل حال فإن هذا أو ذاك لن يزيد من عمـرك ولـن   
  . وكن فدائيا توهب لك احلياة احلقيقية. ينقصه
ال تنس املوت، فإنه ال يعرف الشاب مـن الشـيخ،    يا بين،* 

فقدم ! وكم هم الذين يف عمرك قد حصدهم فباتوا حبيسي أعماهلم



  
يـا بنــي

  
٢٦  

 
  . لنفسك، وجتهز ملا البد منه

لو تفكر الناس يف املوت حق التفكري الستقام سلوك يا بين،  *
  . أوليات تفكريككثري منهم، فليكن من 

إذا أتتك الدنيا وخفت البطر فاذكر املوت، وأنه قد  يا بين،* 
يفجأك بزيارته قبل أن تزورك اهلناءة، فإن تذكر املوت دواء البطـر  

  . وأوبةُ املؤمن
إمنا يكون فرح املؤمن بفضـل اهللا وبرمحتـه، فـإذا    يا بين، * 

فـاذكر   فرحت بالدنيا نسيت اهللا وفضله، وإذا حبثت عن الـدواء 
املوت والبلى، فإنه يفرق فرحك، ويسدد سهام نفسك، ويعيدك إىل 

  . مل تكن شيئًا فكنت، مث ال تكون شيئًا فتكون: حقيقتك
كم مرة وضعت رأسك على الوسـادة فنمـت أو    يا بين ،* 

استرحت، مث أفقت أو اعتدلت؟ لن يستمر هذا معك إىل األبـد،  
مىت يكون هذا وكيف؟ . سيأيت يوم تضع رأسك وال تقدر أن تقيمه

سيكون قريبا أو بعد زمن، وال يهم الكيـف، املهـم أن تكـون    
  . مستعدا، وحتسن خامتتك

أبق لنفسك ذكرا طيبا بعد حياتك، وجسرا متـد بـه    يا بين،* 
حسناتك، مبا ختلده من صدقات جارية، أو علوم نافعة، أو تربية صاحلة 

يقفل عليك كصندوق ال يدخل املهم أال تدخل القرب و. تودعه أوالدك
  . منه نور، وال تنفذه نسمة هواء، وأنت أحوج ما تكون إىل ذلك

* * *  



  

  ٢٧  يـا بنــي
 

  وعرب.. وصايا 

ما محلك مثل عقلك، وما هنأك مثل التوفيـق، وال   يا بين،* 
  . أسعدك مثل العافية، وال صاحلك مثل أهل ودك

يعرف رشدك من تصرفاتك، وعقلك من حـديثك،   يا بين،* 
  . ك بعد استشارتكوحكمت
إذا أردت أن تعرف فـاقرأ واسـأل، وإذا أردت أن    يا بين،* 

تكسب فاعمل وانشط، وإذا أردت أن تسود فـاحلم ودارِ، وإذا  
أردت أن تنجو فأخلص واستقم، وإذا أردت حياة عـز فأصـلح   

  . وجاهد
استعمل دهاءك لعدوك، وحلمك لصديقك ولطفك  يا بين،* 

وضعفاء جمتمعك وصربك ملن هو فوقك ألهلك، وحنانك ألوالدك 
  . ودونك
راقب نفسك أكثر مما تراقب اآلخرين، فما يزالُ املرء  يا بين،* 

  !معجبا بنفسه حىت ينسى عيوبه
ما مل يكن احلق واضحا أمامك فاتئد، وامجع قـواك   يا بين،* 

فإذا عرفته فتشبث به . ملعرفته، فإن احلق يستحق أن يبذل له اجلهد
د اتمع على هذا السـتقام أمـرهم،   اولو تواضع أفر. نهودافع ع

  . وابتعدوا عن أخطاء كثرية متكررة
امتط صهوة احلق فإنه ال خيذلك، وتأبط حقيبة اخلري  يا بين،* 

  . فإا ستسعفك، وصاحب أهل املروءات فإم شفعاؤك
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كن مقدسا للحق، مواليا له، فهـو مـن أمسـاء اهللا     يا بين،* 

  . وبه أنزل دينه، وأمر أنبياءه، وجعله ميزان قبول األعمالاحلسىن، 
كن جبهة للحق، وعونا للمظلوم، وقوة يف األمـة،   يا بين،* 

وسندا ملشاريع اخلري، ومشجعا ألعمال الرب، ورفيقًا للموهـوبني،  
  . ومصلحا نبيالً يف جمتمعك

كن جبالً ضاربا يف أعماق األرض يف صمودك مـع  يا بين، * 
  . ق، وغصنا رطبا يف خضوعك لهاحل

سدد سهمك قبل أن ترميه، فإن مل تفعـل طـاش    يا بين،* 
  . وأصاب خطأ

إذا أُسر إليك فاكتم، وإذا أسررت فليكن ألمني، وال يا بين، * 
  . تبح بأسرارك إال لضرورة أو طلب مساعدة

جلوسك إىل من هو أكرب منك اقتباس من عقـوهلم،   يا بين،* 
غر منك إليك اقتباس من عقلك، فـال حتـرم   وجلوس من هو أص

وكـن مـع   . نفسك من أولئك، وال تبخل على هؤالء من علمك
  . األولني مهذبا مؤدبا، ومع اآلخرين مريبا وناصحا

إذا اعتربت من جتارب اآلخرين أضفت أعمارهم إىل  يا بين،* 
  . عمرك، وصرت حكيما

دون استشارة فـال  إذا اختذت قرارا مهما يف حياتك  يا بين،* 
  . تلومن إال نفسك

امش يف مناكب األرض، وفكر بآالء اهللا وعجائـب   يا بين،* 



  

  ٢٩  يـا بنــي
 

قدرته، واقرأ من العلوم الطبيعية ما ميأل رأسك فكرا وقلبك نـورا  
وإميانا، وإذا تعمقت وعجبت، وانبهر عقلك مبا رأيـت ومسعـت   

ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانك فَقنا : وقرأت، فقل بلسان املؤمن
، فإن اهللا خلق الكـون حلكـم   ]١٩١: آل عمران[ عذَاب النارِ

عظيمة، وليكون ما فيه دليالً على وجوده وحكمته وقدرته، وإيذانا 
  . خبضوع ما فيه لقهره وجربوته

صغريه كن دقيق النظر، فطنا، وخذ كل شيء حبقه،  يا بين،* 
وكبريه، وأعط كل شيء ميزانه، فال حتمله زيادة على حـده، وال  
تسئ الظن إال بأهله، وال تتدخل فيمـا ال يعنيـك، وال تغـر يف    
السطوح، وال تظاهر يف األعماق، فال التنطع يفيدك، وال التظـاهر  

  . يكفيك
  . ال تكن كالبيت املهجور ال يؤوى إليه يا بين،* 
دلة جادة، وال تتعـاىل فيمجـك   ، كن شخصية معتيا بين* 

وكن باشا يف لقائـك، هادئًـا يف   . الناس، وال تستخف فيحقروك
  . حديثك، متكلما باخلري، ساكتا دون ذلك

  . انشغال املرء بأمور ثانوية يدل على عقلية صغرية يا بين،* 
ال تسافر إال حلاجة أو ضرورة، ومادام هناك عـوض   يا بين،* 

ال األخرى فال لزوم له، وإذا اضـطررت  عن السفر بوسائل االتص
  . لسفرٍ فال تطل، وعد بعد قضاء حوائجك مباشرة

ال جتعل أيامك ترفيها وتسلية، وال تعلِّـم جسـمك    يا بين،* 
علم نفسك أوضاعا صعبة تعينك علـى نوائـب   . الليونة والنعومة
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من على األرض ليايل مثالً، وامـش مـرات   . الدهر وأحوال اجلهاد

فـإن  .. رة، وقم قبل الفجر، وغري نظام طعامك أحيانـا بدون سيا
وقـد بكـى يف   . الرجولة تقتضى أال تكون عبدا لعادة أو حاجـة 

ألم مل يتعلموا حيـاة  .. السجون رجال، وجزع آخرون يف أسفار
  . اجلد واخلشونة

امأل رأسك تفكريا وتدبريا إلنقاذ نفسك وأمتك، وال  يا بين،* 
واخلطط الصبيانية وطيش الشباب، فال اعتبار تم بسفاسف األمور 

  . لك إال جبديتك وكفاحك
ال تستسلم للملمات، بل جاها بقلب واع وفكـر   يا بين،* 

وال تدع املشكالت تتراكم عليك، فإن تأجيلها أو اهلـروب  . سليم
منها ال يعين حلها، وال يدل ذلك على شجاعة وحلم، بل فيـه ال  

ليك جماة أمر، أو استعصـت عليـك   فإذا تعذر ع. مباالة وجنب
  . مشكلة بعد بذل اجلهد، ففوض األمر إىل اهللا، فإن األمر كله بيده

ال تكثر من الشكوى فإا ال تأيت بشيء، وهي دالة  يا بين،* 
ارفع يديك إىل ربك، وافعل مـا  . على تذبذب الشخصية وضعفها

، على تقدر عليه، وبح بشيء من ذلك آلمنِ أصدقائك أو لوالديك
  . أال يكون فيه حزن هلما

ال خيدعنك صاحب اللسان املعسول حبالوة حديثه،  يا بين،* 
كما ال يغرنك نعومة امللمس، فـإن احليـة لـني    . فإنه قد يلدغك

  . ملمسها
لو كان الثقيل ماء ملا جاوزت به حلقي، ولو كـان   يا بين،* 



  

  ٣١  يـا بنــي
 

  .طعاما ملا استسغته، ولو كان لبسا ملا تدثرت به
ما أخلص معك من أهلاك، وال صدقك مـن هـول    ا بين،ي* 

عليك، وال راعى أخوة من نقص منك أو ازدراك، وال ناصـحك  
  . من أبعدك عن أهلك وإخوانك

  . احذر ممن حيذرك مما ال حيذر منه، فإنه يثبط مهتك يا بين،* 
قلب األنثى ما مل تكـن أمـا،   : احذر تغريات قلبني يا بين،* 

  . ان صديقًاوقلب احلسود مهما ك
لكل صوت صدى، ولو كان هناك صوت مل تسمعه  يا بين،* 

لكان له صدى مل تسمعه، فلكل شيء أثر ولو مل تره، حىت لو كان 
أال ترى الناس كيف جيتمعون . متثيالً وصورة ال أصل له وال حقيقة

على أفالم ومتثيليات وتلمح على وجوههم آثار االنفعـال والتـأثر   
ثيل ووهم؟ فخذ العربة من كل هذا يـا بـين،   وهم يعلمون أا مت

وانظر إىل أصوات الباطل كم هي وكم يكون تأثريها، وما مل يكن 
فأفرغوا اخلري يف كل مكـان،  . هناك حق دخل الباطل فباض وفرخ

  . وال تدعوا فرجة للشيطان
تباينت مشارب الناس وأمزجتهم نتيجة ابتعادهم عن  يا بين،* 

ثر بفنان متهتك، ومن معجب مبغنية بغيـة،  الدين احلنيف، فمن متأ
كن أنت يا ... ومن متعصب لسياسي خمادع، ومن مقدس لشيخه

بين تلميذ النبوة، معظما لنبيك، ممتثالً ألقواله، متمثالً بأفعاله، فإنـه  
نعم املريب العظيم والسيد الكرمي، الذي ال خيشى من متبعه أن يضل 

  . أو يزيغ
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الرجل الذي دعا اهللا أن يوسع عليه، تذكر أمر ذلك  يا بين،* 

مث ضجر من احلال اليت فيها ومل يصرب، فعزم على طرق باب غـين  
أليس هذا . ظامل مستبطر، فساعده، فمال إليه قلبه، فصار من أعوانه

واقعا ملموسا يف احلياة االجتماعية بصور ومناسبات شىت؟ أرأيـت  
علم بأحوال عباده ومـا  كيف يكون الغىن أحيانا وباالً؟ أليس اهللا أ

  يصلحهم منها وما يفسدهم؟ 
* * *  

   



  

  ٣٣  يـا بنــي
 

  وجهاد... دعوة 

، ذكر نفسك بأصول وظائف نفسك قلبك للعبـادة  يا بين* 
  . والذكر، وعقلك للدعوة والعلم، وجسمك للجهاد والعمل

ال جتعل من نفسك مراقبا أو وصيا على اآلخـرين،   يا بين،* 
فإذا . فاته، واالستقاللية يف شؤونهفإن اإلنسان حيب احلرية يف تصر

وإذا علمت أن تـدخلك  . رأيت احنرافًا فسدد برفق وأنكر حبكمة
  . يزيد األمر سوًءا فاكتف بإنكار قلبك

ال تستهن بكالم من حياورك فقد يكون على حـق،  يا بين، * 
  . وال تسارع إىل نفي ما يقوله فقد يقول شيئًا جتهله

وانفعل إذا خطبت، وابتسـم إذا  اهدأ إذا حاورت،  يا بين،* 
  . صافحت، وتدبر إذا كتبت، وارجع إذا أخطأت

إذا حاورت صديقك وغلبته فال تبكته وال تضـحك   يا بين،* 
منه، فإن هذا يزرع احلقد ويوغر باالنتقام، ولكن أمهلـه وأعطـه   
احلرية، فإنه إن قام أو انتقل إىل حديث آخر، فهذا يعين أنه اقتنـع  

  . مناك وكفى، فقد بلغت
أين تصنف نفسك من هؤالء؟ أنت تعرف أصـدقاَء   يا بين،* 

لك ال حديث هلم سوى عن السـيارات وأنواعهـا، وماركاـا    
وأسعارها، أو املطاعم ومواقعها، وجودة أكالا ومسات طباخيها، 

  .. أو املقاهي ومرتاديها، والشيشة وورق اللعب
ها وأئمتـها،  كن أنت يا بين من أهل املساجد، واعرف خطباء
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. وعمارها وأهل الصفوف األوىل منها، والدروس القيمة يف أي منها

امحل معك أصدقاءك إليها، وحبب بيوت اهللا إليهم، لتتعلق قلـوم  
ا، فنعم البيت الطاهر الذي يترىب فيه املسلم املبارك، نبتةٌ طيبـةٌ يف  

طيبة ا، ولك د. تربةا، وأبوك عنك راضيا، سيكون وجهك منوراعي
  . وبك مفتخرا

ادع ملن يعمر بيوت اهللا أن يعمر اهللا قلوم باإلميـان   يا بين،* 
والتقوى، وبيوم باأللفة واحملبة، وأن يكفيهم ويؤويهم، ويـرزقهم  
الذرية الصاحلة، ويبارك يف أمواهلم وينسـأ يف آجـاهلم، فنعمـت    

وهم التجارة جتارم، وطوىب للمسلم الذي يشكر للناس صنائعهم 
  . ال يدرون

حادد اإلعالم املضلل وكن له باملرصاد، فإنـه يضـل    يا بين،
أقواما كانوا على الفطرة، ويزداد به الضالون ضالالً، فتزداد بذلك 

ورد على الشبهات فيها ما قدرت، . مساحة الفساد والبعد عن احلق
فإذا عم الضالل وطغى االحنراف فتمسك باحلق وبـني الصـراط   

  . احلق أبلجالسوي، فإن 
إذا تأوهت ألمل أخيك املريض، واقشعر بدنك لرؤية  يا بين،* 

مصاب أو حمتاج، ودمعت عينك لنظرة يتيم، وخشع قلبك ملنظـر  
مؤثر يوحي بالرهبة واإلميان؛ فإن لك قلبا حيا وإحساسـا نابضـا   

بقيت مشاركتك العملية، وأن حتول إحساسك . واهتماما مبجتمعك
  . وهو املهم –إن قدرت  –إىل واقع وعمل 

إذا كانت العراقيل اليت وضعت للسـفر إىل بـالد    يا بين،* 



  

  ٣٥  يـا بنــي
 

اإلسالم عديدة، فتمنعك من رؤية إخوانك يف الـدين، والوقـوف   
على أحواهلم، فال أقل من أن تقرأ أخبارهم يف الكتب واـالت  
اإلسالمية، أو تزور مراكز إسالمية ألجل ذلك، أو أشخاصا يأتون 

وال تنس أن . البالد، أو إخوانا لك يزوروا فتسمع منهم من تلك
بالدك اإلسالمية كانت على مدى قرون قطعة أرض واحدة، متشي 

فـاعرف أعـداءك،   . فيها من املشرق إىل املغرب بدون جواز سفر
  . واعرف من يكرس هذه األحوال من خلفائهم وحلفائهم

* * *  

ها كل من أحـب، بـل   الشهادة هبة من اهللا ال يؤتايا بين، * 
وواهللا لو علمـت  ، فكم طلبها خالد ومل يؤا. يؤتيها اهللا من أحب

أن هناك خصلة حرص عليها الشهيد فلـذلك وهـب الشـهادة،    
واحرص يا بين علـى مكـارم   . ألفنيت عمري يف سبيل حتصيلها

األخالق، فلعل من بينها خصلة تتعلق بذلك، فإن هلا مكانة عظيمة 
  . عند اهللا
إن مل ميت أبوك شهيدا فاستغفر له كثريا وتصـدق   ين،يا ب* 

عنه، فواهللا إنه على حافة اخلطر، وقد عقد لسانه وأفزع قلبه موقف 
ال يدري هل يتجاوزه أم ينقلب فيقع يف النـار؟ اللـهم   .. الصراط

  . رمحتك أرجو يؤمئذ
اجعل صالتك ونسكك وحمياك ومماتك كله هللا رب  يا بين،* 

أمرت مادمت من املسلمني، وال يبقى لك إال هذا،  العاملني، وبذلك
فواهللا ال ! وال تظن أنك بعد هذا تستحق اجلنة. وما عداه فهو باطل
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يطمئن قليب حىت أرى دم الشهادة يكلل جبيين، وأنفـاس احليـاة   

  . األوىل تنطفئ وأنا يف ساحة اجلهاد إلرضاء ريب، مث أبشر برمحته
ة وحنني مثلما بكيت على ما بكيت على شيء حبرقيا بين، * 

  الشهادة، فهل أناهلا كرامة من اهللا؟ 
من أحب اجلهاد مل حيب الدنيا، وغلب حب الشهادة  يا بين،* 

  !عنده على مهوم الدنيا فاستراح
جـذوة  : أنت خبري مادامت فيك جذوتان متقـدتان  يا بين،* 

  . اإلميان، وجذوة اجلهاد
وتطورات السـالح   ال تنقطع عن العلوم العسكرية يا بين،* 

وأخبار اجليوش، فأنت فرد من أمة تقدس اجلهاد، وقد تدعى لدفاع 
  . عن دينك وعرضك، فال تكن مهمالً من ذلك

  . ال شيء يشجع على احلياة ودين اهللا ينبذ وحيارب يا بين،* 
ادع للمسلمني وجماهديهم كل يوم، وال تنقطع عـن   يا بين،* 

وة اإلسالمية وقد نفذ األعداء ذلك لئال ينقطع عنك الشعور باألخ
  . خططهم بتفريق املسلمني عن بعضهم البعض



  

  ٣٧  يـا بنــي
 

  إصالح وتربية

حياتك تنعكس على آخرين اسـتقامة واعوجاجـا،    يا بين،* 
  . فكن قدوة حسنة

التمس لنفسك صحبة طيبة، أو الزم بيتك يف صحبة  يا بين،* 
  . كتاب، أو معاشرة أهل مبعروف، أو أديب ولد، أو إصالح شأن

يا بين، من رأيته متفكرا، مهتما بأمر الناس، ال يفتأ يتحدث * 
عن اتمع وسبل إصالحه، فاعلم أن له تأثريا، فاقترب منه وشاركه 

  . يف مهه إن كان ملتزما بدينه، واحذره إن كان غري ذلك
، ليس من الرب أن تطيع والديك فيما وافق مزاجك وال يا بين* 

  . هتسمع منهما إذا خالف
ال جترح شعور والدك ولو بكلمة جافية، أو صـوت   يا بين،* 

فإنـه قـد   ]. ٢٣: اإلسراء[ فَلَا تقُلْ لَهما أُفيفهم منه الضجر 
جيرب خاطره من آخرين دونك، ألنه مل يتعب معهم كمـا تعـب   

ه، لبرباك صغريا، وقبلك بكل حنان، ومحلك وضمك إىل ق.. معك
، وأنفق عليك واعـتىن بصـحتك،   وأشفق عليك فأحسن مأواك

حىت إذا كربت متعر وجهك وتصعر خدك، وقلت مـا  .. وعلمك 
  !قلت؟

، ال تلم أباك على تغري مزاجه وخروجه عن مـألوف  يا بين* 
خلُقه يف أوقات من مدة إشرافه على األسرة، فإن احلياة ال تسـري  
على وترية واحدة، وليست هي على طبيعة فرد أو مجاعة؛ وسترى 



  
يـا بنــي

  
٣٨  

 
ن األب يواجه من مصاعب احلياة وظروف طلب املعيشة ومعاشرة أ

  . أصناف من الناس، ما تعذره به إن شاء اهللا
إذا غاب عنك رؤياي، وكنت بـارا يب، فـادع يل    يا بين،* 

  . بالرمحة واملغفرة، فإين أحوج ما أكون إىل برك يومئذ
ال يطرقن مسعي أنك قاطعت رمحا لك، ولو كان هو  يا بين،* 

السبب يف ذلك، فإذا قاطعك فلتكن أنت املتفضل يف صلته، عندها 
أعرف طيب قلبك ونبل أخالقك، وستكون مهجة القلب وسـواد  

  . العني
ال مش نفسك يف هذه احلياة، فقد خلق اهللا فيـك   يا بين،* 

وهذا يعين . روحا، وجعل لك موقعا على األرض، وهداك النجدين
وإذا اقتنعت مبحدودية قـدرتك   .إمكانية حتركك يف عدة جهات

. علم ولدك، أو ساعد يف تربية آخرين. فاستعمل طرقًا أخرى للتأثري
اعمل وأثر يف مواضع تقدر عليها، تكون بذلك قد أطلـت يـدك   
القصرية، ووسعت من خطوات رجلـك، وأبعـدت يف نظـرك،    

  . وأصبت هدفك
 أنك إذا أبقيت مكانك أو دورك فارغًا، هرع إليه أهل لمواع

  !الباطل فملئوه بباطلهم
هناك دول تبث يف أهلها روح العنصرية، فتنغـرس   يا بين،* 

بذلك الكراهية يف النفوس، وال تتحقق األخوة اإلسالمية املطلوبـة  
ويتعلق  »عنصره«بين هؤالء وإخوام يف بقاع األرض، فكل يفضل 

بعلمائه وقادته، وينظر نظرة الدون إىل اآلخرين، فيتحقـق بـذلك   



  

  ٣٩  يـا بنــي
 

فال يغرنك كل . م األعداء يف تفريق املسلمني بعضهم عن بعضحل
هذا التهويل للمواطنة والقومية والعنصرية، وحتاش اإلعالم املضـلل  

  . كله، وال تكن عنصريا مثل آخرين، وكن عامليا مثل عاملية اإلسالم
إياك أن تركن إىل ظامل فتمسك النـار، وال تتفـوه    يا بين،* 

  . ك، وال تنعم يف ظله فتشاركه اإلمثبالرضا عنه فتسخط رب
كلما أردت أن أستريح تذكرت أنين مل أقدم شـيئًا   يا بين،* 

، وأنين حمتاج إىل حسنات كثرية ألغطي ـا هـذا   ألمة حممد 
التقصري العظيم، فتنقلب راحيت إىل قلق وهم، فأهرع إىل ما تفضل 

فـال تكـن   . به اهللا علي من خدمة دينه، وأفرج به بعض ما أمهين
مفرطًا مثل أبيك، وقدم ألمتك ما تقدر عليه مـن اآلن، ولـتكن   

  . مهتك يف صميم دينك، وتفكريك يف الفوز برضا ربك
إـم  . ، الرجال أولو العزم ال خيتارون طريق الراحـة يا بين *

خيتارون طريق اجلهاد والكفاح، ويرون يف العمـل املفيـد راحـة    
لقلوم، خذ قسـطك مـن   ألجسادهم وسعادة لنفوسهم وسرورا 

الراحة لتكون عونا لك على العمل الصاحل، وال تكن من صـنف  
  . الكساىل أو فئة البطالني، وقدم ألمتك ما تقدر عليه

ما الذي قدمتـه  : سائل نفسك بني كل فترة وأخرىيا بين،  *
وأنت فرد منها؟ هل أنت ممن يأخذون وال يعطون؟  ألمة حممد 

إذا مل جتاهد عن أمتك فكـن  . كذلكبئس الرجل أنت إن كنت 
عنصرا فاعالً وشعلة نشاط يف جمتمعك، وإذا مل تكن كذلك فكـن  

وإذا مل تكن كذلك فال أقل . مربيا نافعا ومدبرا حكيما يف أسرتك



  
يـا بنــي

  
٤٠  

 
وإذا كنت مقصرا يف هذا أيضا . من أن تكون حمافظًا على عباداتك

تظلم نفسك بأكثر  فأمسك شرك عن الناس، فال تؤذ اآلخرين، وال
  . من هذا فتموت وأنت كذلك

كن يقظًا، وفكر مبـا  . إذا واتتك فرصة فراغ فال تنم، يا بين* 
وال يشترط أن يكـون  . كنت تؤجله من مشاريع وأعمال فابدأ ا

وقت الفراغ حبجم تلك األعمال، فاملهم أن تبدأ، مث ترى نفسـك  
  . كواهللا يوفق. أنك ارتبطت ا فال بد أن تنهيها

، اجللوس مع املثقفني غري اجللوس مع العمال، واجللوس يا بين* 
وغري اجللـوس مـع   .. مع هؤالء غري اجللوس مع الشيوخ والعجزة

  . وغري جمتمع األطفال والناشئني.. املرضى واحملتاجني
وقد يقتـرب منـك   ! فقد خيجلك املثقف ويوقعك يف ورطة

ك، وقد يطيل عليك العامل فيستند عليك أو يرسل نفسه يف منخري
وقد يفاجئك الفقري بطلبـات  ! الشيخ حديثه فتمل أنت وال ميل هو

ختل توازنك، ويريك املريض من أحواله ما ال ترضـى، ويسـألك   
وال يصرب على هؤالء مجيعا إال صـبور  .. طفل فال حيضرك اجلواب

  . كامل املروءة، حليم عايل املزاج
غريك، فإن القـادر   إذا قدرت على عمل فال تسأله يا بين،* 

  . السائل كالغين املتسول
  . ، اتعب واكسب، وال تنم فتتعبيا بين* 
  . ، ابدأ بالسهل، فإن النفس صعبة املراسيا بين* 



  

  ٤١  يـا بنــي
 

، إذا خالفك التوفيق فقد حالفك التقصري، وإذا راقك يا بين* 
  . الكسل فلريقك الفقر واألرق

عليـه   لو كان للرزق باب واحد لتكالـب النـاس   يا بين،* 
فاطلب حاللـه  . وضيقوا على بعضهم البعض، ولكنه أبواب كثرية

  . بنفس طويل، وال تضيق على نفسك
إذا رأيت مهموما فاقترب منه، فإذا رأيـت آهاتـه    يا بين،* 

تزداد، وال تعرف البسمة طريقًا إليه، فتطرق معه إىل مهوم الـدين،  
ن ال تقوم من حاول أ. فإنه يقض مضاجع الرجال، ويذهلم يف النهار

عنده إال والبسمة قد تسللت إىل وجهه احلزين، وقد يفرج اهللا عنه 
ذا ما أظلم عليك ومل تفرجه صالة وال دعاء، وإن لتفريج اهلموم 

  . من األجر والثواب ماال يعلمه إال اهللا
ارحم الضعيف، وكن عونا للمحتاج، واقترب مـن   يا بين،* 

أعط شيئًا من وقتك . نان بني هؤالءاليتيم، وليكن قلبك نابضا باحل
للضعيف، وساعد احملتاج مبا تقدر عليه، وضم اليتيم إىل صـدرك،  
وامسح على رأسه، وانظر إىل عينيه جيدا عندما يرفعهمـا إليـك،   

  . واقرأ فيهما ما تشاء
امحد اهللا على ما نشأتك عليه، وانظر إىل آخرين ممن  يا بين،* 

ال إذا جترع اخلمرة، وآخر ال يرى للعمل ال يقدر أحدهم أن يبيت إ
معىن إذا مل يكن بني النساء، وآخر ال يرى للحيـاة معـىن إذا مل   

  ..!يشجع فريقًا ما 
ال تلجئ أخاك إىل ما يؤذيه، وال تساعده على مضرة  يا بين،* 



  
يـا بنــي

  
٤٢  

 
فإذا عكس عليك بالسـيارة  . نفسه، ولو كان هو السبب يف ذلك
تعطه الطريق وقع يف حادث، أو والطريق لك، وعلمت أنك إذا مل 

حىت مل يقع فيه، فدعه مير، إنك بذلك رجل خري وإصالح، وفوق 
  . االنفعاالت واملعاكسات اليت ال تليق بالنفوس الطيبة

كثرت االحنرافات يف اتمع حىت عمت وطمت، أدبا  يا بين،* 
وعلما وسلوكًا، أينما اجتهت وحيثما ذهبت فإما أن يكون عقلـك  

وإما أن تقتصـر يف  . من هؤالء فتخالط وتصلح، وتأمر وتنهىأكرب 
عالقاتك مع أهل اخلري والصالح، فتصلح نفسك وتتعاون معهـم  

  . على الرب والتقوى
أنت ترى الناس كيف يتسوقون وينتقون، ويتحدثون  يا بين،* 

عن أصناف الطعام وأنواع الكماليات، ويتهافتون علـى امللـذات   
  .. واملوديالت
نفسك يا بين سوقًا أخرى تفتح قلبك وتلـج بـك إىل   اختر ل

أبواب اخلري كثرية ال حتصى، ادخل ما استطعت من . مستقبل أعظم
هذه األبواب، وامش واختر، وأقبل وافعل، فإا الكنوز احلقيقية اليت 

  .ستنفعك يف يوم شديد تكون فيه احلاجة إىل حسنة
  : الثة، إذا أردت أن تقر عيين بك فكن أحد ثيا بين* 
  . صاحلًا بني أفراد أسرتك، ديهم وتعمل هلم -
  . داعية يف جمتمعك -
  . جماهدا يف سبيل ربك -



  

  ٤٣  يـا بنــي
 

  . وأمنييت أن أحيا بالشهادة، وإال فأبا لشهيد
احرص على أن تنشئ أوالدك على تربيـة صـاحلة   يا بين، * 

وعادات حسنة،وما مل يكن ذلك فإن تغيري العادة يف الكـرب مـن   
انظر إىل شيخ كبري ال تفوته صالة اجلماعـة، وال  . كانالصعوبة مب

يفتأ يذكر اهللا، ولكنه حليق اللحية، وجيد صعوبة يف حلقها كل مرة 
يف هذه السن، كما جيد صعوبة يف توفريها؛ ألنه مل يفعل ذلك منذ 

  . وقس على ذلك أمورا عديدة. الصغر
إن ال تسمع كل ناعق، وال متش خلف كل صافر، ف يا بين،* 

حنن أخالقنـا  . ه حنن جاهلية ومهجاميمما يسمونه حرية وحتضرا نس
نابعة من القرآن الكرمي، وآدام ال ضابط هلا وال رقيب، بعـد أن  
أباحوا الزنا واللواط واخلمر وحلم اخلنزير، فكن رجل أدب وعلـم  

  . وأخالق، وداعية إىل اإلصالح واخلري
 تنبهر مبدنيتهم فـيعظم  ال تذهب إىل بالد الكفر لئالً يا بين،* 

عندك قدرهم، وتعود فتتحدث عنهم بإعجاب، فيكون هـذا والء  
. هلم قلبا ولسانا، فتخسر دينك ومبدأك الذي هو عصـمة أمـرك  

  . وكل شيء بعده يسهل ومير



  
يـا بنــي

  
٤٤  

 
  وعبادة.. وعقيدة.. علم 

لو أبصرت نور نفسك لرأيتك أشع ما تكون بالعلم،  يا بين،* 
نور لرأيتك أمجل ما تكون باألدب، ولـو كـان   ولو حملت ألوانا لل

  . ملا اقترب أحد منك –وكنت جاهالً  –للجهل رائحة 
يا بين، إن أكرب فائدة من العلوم هو العربة، وليس الدراسـة  * 

فهذه نظـرة ماديـة   . العملية وحدها، وال الفائدة النفعية منها فقط
االعتبار حبـال   خذ علم اآلثار مثالً، إن أكرب فائدة منه هو. دنيوية

املاضني وتذكر مآهلم، وليس االكتفاء مبا كانوا عليه مـن أحـوال   
  . اجتماعية واقتصادية ومعرفة حروفهم ومكاتبام وما إىل ذلك

 ونيعو اتنج نكُوا مرت قَامٍ كَرِميٍ * كَمموعٍ ورزو *  ـةمعنو
 هِنيا فَاكيهوا فكَان *أَوو ككَذَل رِينا َآخما قَواهثْنر *   كَـتـا بفَم

ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراُء ومالس هِملَيع ]٢٩ – ٢٥: الدخان .[  
وماذا بعد دراسة العلوم التطبيقية والتفكر فيها بعمق وحتليلها؟ 

: إن املطلوب احلقيقي هو اإلميان واالعتبار، حيث قال ربنا سبحانه
تيلًـا  واطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّر

  ]. ١٩١: آل عمران[ سبحانك فَقنا عذَاب النارِ
  . من خشي ربه فقد أويت لب العلم يا بين،* 
ترب على كتب السلف، واقرأ أخبارهم، وال من  يا بين،* 

هم، فإذا ضت نفسك بـالعلم وقـوي   سريم، وتضلع من حكم
عودك، فاعمد إىل كتب احملدثني من أهل اإلسـالم ذوي العـزم   



  

  ٤٥  يـا بنــي
 

وأصحاب الدعوة، وال منها ما تشاء، حىت تنمـو شخصـيتك،   
  . وتكتمل ثقافتك، مث تقيس وتقوم وال تكون جمرد قارئ

إن إبعاد العلماء عن القيـادة ومواقـع املسـؤولية     يا بين،* 
. حبق اإلسالم وظلم حبق املسلمني والناس أمجعني وميشهم جرمية

فالعلماء هم عماد اتمع، هم الفقهاء واحلكماء، هم العارفون بآالم 
فهم أطباء اتمعـات  . الناس وآماهلم، وبأمراض الشعوب وتقدمها

وصناع احلضارات، وأعلم أفرادها باحلالل واحلـرام واملعـروف   
  . يضرهم يف دينهم ودنياهم واملنكر، أعين ما يصلح شأم وما

ال تتعصب لعلماء بلد معني، فإن اإلسالم دين عاملي،  يا بين،* 
  . ومل خيص اهللا فقه دينه بأرض أو نسب

، ال تنظر إىل كثرة اإلقبال على الصحف واالت، بل يا بين* 
  . انظر إىل ما يقرأ منها

 تضلع من البالغة ما شئت، فإنه نعم العلـم الـذي   يا بين،* 
يعلمك الفصاحة، تزين ا ألفاظك، وتزيد ا من نصاعة حجتك، 

  . وتطرب ا آذان سامعيك
احفظ األمثال، واستشهد باألحداث والتجارب، فما  يا بين،* 

ولـو  . رأيت أقنع للب رجل من شواهد حسية وجتارب إنسـانية 
ملكت ناصية احلديث دون ذلك ملل سامعك وارحتل، وملا أمسكت 

  . ولذاكرته ما تق
ال تقرب الشعر إال قليالً، فما رأيت أصحابه إال وقد  يا بين،* 

أكثروا االستشهاد به دون القرآن واحلديث، فاإلكثار من أي شيء 



  
يـا بنــي

  
٤٦  

 
  . ولو كان فيه ذلك اخلري لعلمه اهللا نبيه. يكون على حساب اآلخر

تعاهد كتاب ربك، فإنه النور الذي يربطك بالسماء،  يا بين،* 
اختمـه يف  . لواحد القهار، ويوثق بينك وبني أهلـه ويذكرك باهللا ا

األسبوع مرة، وإال ففي أسبوعني أو ثالثة، فإذا مل ختتمه يف الشهر 
وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُـرَآنَ  .. فقد هجرته

  ]. ٣٠: الفرقان[ مهجورا
أ كتابه باستمرار، وتـدبر  لتمأل قلبك بنور اهللا، اقر يا بين،* 

يلهمك اهللا بـه أن  : معانيه، واحفظ ما تقدر عليه، فإن نوره فرقان
تفرق بني احلق والباطل، ويكون حجابا لك من النار إذا قبل منك، 

  . بل وترتقي به يف درجات اجلنة
لو مل يكن للهوى سلطان كبري على النفس ملا مسـاه   يا بين،* 

نه أقوى من اهلوى غلبه، ومن كان أضـعف  اهللا إهلًا، فمن كان إميا
  . غلبه هواه

وإذا أردت أن تعرف قوة إميانك من ضعفه، فانظر أمرا مـن  
الدين مسعته من جديد وكنت خمالفًا فيه حىت الزمك مـدة، فـإن   

  . أقلعت عنه كان إميانك أقوى، وإن أقمت عليه فإن هواك أقوى
وجهـي   لو أُلبست أثواب حديد، أو غرسـت يف  يا بين،* 

أشواك السعدان، ورميت باألحجار، لكان أهون علي من مسـاع  
ففر بـدينك  . ، وأنا ال أقدر على ردهكلمة كفر، أو سب لنبينا 

يا ولدي إىل حيث اإلميان واألمان، وابتعـد عـن وجـوه الشـر     
  . والطغيان، فهم أبالسة يف صورة إنسان



  

  ٤٧  يـا بنــي
 

ـ  يا بين،*  املغرب، إذا أصيب أخوك املسلم يف املشرق وأنت ب
  . ومسعت به ومل تتأمل له، فإنك ذو إميان ناقص

، مىت شعرت أنك تؤدي فرائض ربك لتزيح ا عـن  يا بين* 
كاهلك، فاعلم أن يف إميانك ضعفًا، فاملؤمن حيـب مـا حيبـه اهللا    
ورسوله، ويرضى مبا رضي له خالقه، وأنت خلقت أساسا لتعبـد  

  . ربك
لتيسري قضاء حوائجك ونجح تعلم أن تسأل اهللا أوالً  يا بين،* 

أعمالك، وإمنا الناس أسباب يهيئهم اهللا ملن شاء حبسب حكمتـه،  
ويف . فليكن قلبك مرتبطًا باهللا أوالً، فإنه رب األسباب واملسـببات 

اليوم أكثر من وقت الستجابة الدعاء، منها بني األذان واإلقامة من 
قـت  فإذا عرضت لك حاجة فاختذ ذلـك الو . كل صالة مفروضة

  . وال تنس أن تسأل فيه العافية. فرصة للدعاء
فال . هكذا أوحى رب العاملني. أنت خلقت لتعبد اهللا يا بين،* 

ختدعنك نفسك، وال حيولنك آخرون عن وظيفتك األساسـية يف  
  . احلياة

صالتك صالتك، فإنه ال عهد بيين وبينك يف الـرب  يا بين، * 
بني اهللا أن يدخلك اجلنـة  والوفاء إذا تركتها، كما ال عهد بينك و

  . بدوا
إن كنت مفرطًا بشيء فال يكن بالصالة، إا ركـن   يا بين،* 

  . دينك، ورأس حياتك
ال تضرب املثل بالدون، وال تقل إنين مل أر أحدا أعاد  يا بين،* 



  
يـا بنــي

  
٤٨  

 
بل اضرب املثل باخلاشـعني امللتـزمني   . صالته مع كثرة حركاته

  . االةوما عداها فتفريط وال مب. بالسنة
، إذا أردت أن تعرف عزمية امرئ وعمق حمبته لدينـه،  يا بين* 

  . فانظر إىل صالته الفجر مجاعة، ودعوته يف أماكن أو ظروف صعبة
علـم،  : ثالث من مستلزمات املسـؤولية اإلداريـة   يا بين،* 

ما مل تتصف ن فال تلِ أمرا للناس، فإنك حينئذ . وحزم، وحكمة
  . »ضعيف«



  

  ٤٩  يـا بنــي
 

  خامتة

لو نظرت إىل القلم وهو يتلوى بني يدي لكثرة مـا   بين، يا* 
أُداوله، ونظرت إىل ريشته وهي تنفرج باكية لكثرة مـا أضـغط   
عليها، لعملت أن ما أوصيتك به خرج من أعماق قليب، وتلجلـج  
يف سواكن صدري، ليخرج أبلغ ما يكون، حىت يصيب فيك حسا 

  . وتعمل به وذوقًا، فتنظر فيه وتستوعب، وعسى أن تفكر فيه
إن كنت قد قصرت يف توجيهك فهذا كتايب بـني   يا بين،* 

  . يديك، خصصته لك، ورب قلمٍ أبلغ من لسان
  اللهم هل بلغت ؟

  حممد خري يوسف
  كتبت بني شهري ربيع اآلخر وذي احلجة

  ه١٤٢٢من عام 
  واحلمد هللا وحده



  
يـا بنــي

  
٥٠  
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