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رحلةٌ تبدأ من ظھِر األِب إلى بطِن األّم، ومنھا إلى ظھر األرض، ومن ظھِر األرِض إلى بطنِھا ،   •
ومن بطِن األرِض إلى یوِم العرِض، وفي كِلّ محطٍة ترى العجب، وفي النھایِة تحطُ  الرحاَل، إّما إلى 
ا َمْن َخاَف  ْنیَا، فَِإنَّ اْلَجِحیَم ِھَي اْلَمأَْوى، َوأَمَّ ا َمن َطغَى، َوآثََر اْلَحیاةَ الدُّ الجنِة،  وإّما إلى الناِر!" فَأَمَّ

َمقَاَم َربِِّھ َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى، فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوى"، فاختر لنفسك ما ترید.

يا هلا من رحلةٍ!

إذا نصحَت أحداً بترك معصیٍة كان ردهُ: أكثُر الناِس یفعلون ذلك لست وحدي، ولو بحثت عن كلمة   •
" أكثر الناس " في القرآنالكریم لوجدت بعدھا، ال  یعلمون أو ال  یشكرون أو ال  یؤمنون ، ولو بحثَت
 عن كلمِة " أكثرھم " لوجدت بعدھا: فاسقون أو یجھلون أو ال  یعقلون،..فكن أنت من القلیل الذین 

قال هللا فیھم :" وقلیل من عبادي الشكور" " وما آمن معھ إال  قلیل ".

القليلِ اجعلنا من  اللهم 

ِ، َوِدینَاٌر أَْنفَْقتَھُ فِي َرقَبٍَة،  جاء في الحدیث الصحیح عن رسولنا الكریم :" ِدینَاٌر أَْنفَْقتَھُ فِي َسبِیِل �َّ  •
أَْھِلَك" أَْنفَْقتَھُ َعلَى  الَِّذي  ینَاُر  الِدّ أَْفَضلَُھا  أَْھِلَك،  أَْنفَْقتَھُ َعلَى  َوِدینَاٌر  بِِھ،  ْقَت  َوِدینَاٌر تََصدَّ

قلّدوا الصحابة الكرام الذین كانوا یتخیرون أطایب الكالم وأرق األلفاظ وأعذبھا لزوجاتھم.  •
یشكك  أن  ما من شأنھ  كل  واجتنبوا  والدین،  العُرف  تُراعي  التي  الطرائف  ماتشاؤون من  تخیروا   •
المنكرات، فرسولنا صلّى هللا علیھ وسلم  یُساھم في تھوین واستصغار  أو  العالقة األسریة،  في قوة 

یقول " استوصوا بالنساء خیرا " وكان أشد الناس وفاء وإخالصا لزوجاتھ 
حزنا  الدنیا  في  وھام  عینیھ،  في  الدنیا  فاسودت  موت،  أو  طالق  بسبب  زوجتھ  فقد  رجل  من  كم   •

وضیقا وانكسارا، رغم أنّھ لم یكن یشعُر بذلك وھي شقھ اآلخر، عندما كانت بین یدیھ.
ماذا  حینھا  أعرف  لم  ماتت،  زوجتك  أن  المستشفى  في  لي  قالوا  زوجتھ:عندما  ماتت  رُجل  یقول   •

أفعل،  كنت سأذھب إلى المنزل ألخبرھا بما حصل، لكي تقول لي ھي ماذا أفعل.!
كفران  نشر رسائل  ال  للزوجة،  واالخالص  والوفاء  والمودة  المحبة  نشر رسائل  علینا  لھذا وجب   •

العشیر، وكأن الزواج سجن، فھي أفكار الذین یعملون على تحطیم ُعرى األسرة المسلمة.


