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   أراد مدرُس اللغة العربیة أن یتزوج، فسألھُ أصدقاؤهُ: ما ھي صفاُت الزوجة التي تتمناھا ؟ ، فأجاب: 
الشَّفتین،  مربوطةَ  العیب،  عن  دةً  ُمجرَّ الثّوب،  مجرورةَ  القامة،  منصوبةَ  الھامة،  مرفوعةَ  أریُدھا 
وتفھُم  النَّداء،  وتجیُب  استثناء،  بال  األمر  فعَل  وتطیُع  اإلغراء،  أسلوَب  تتقُن  ُمؤنَّثةً  الكفَّین،  مبسوطة 
ولم  "ال  قاموسھا:  في  ولیس  الظن،  أفعاَل  وال  االعتراضیَّة  الجملةَ  تعرُف  ال  عبارة،  غیر  من  باإلشارة 
ولن"، ضمیُرھا ُمتَّصٌل بضمیري، منفصٌل عن غیري، إذا طلبَْت فغیُر جازمة ، إذا رأیتُھا َسْبَحْلُت، وإْن 
غابَْت عنّي َحْوقَْلُت، تجاملني بالكنایة والتَّصریح، فعلُھا تامٌّ ، ال تنازعني في عمل الفاعل على اإلطالق، 

ا مالي عندھا فممنوٌع من الصرف. قولي عندھا معلوٌم الزٌم بال طالق، تعاملني بالسُّكون والعطف، أمَّ

! 
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 زوجة

ُ
مواصفات

ابُن األصوِل ھو من یصنع من الماِل جسرآ بینھ وبین من یُحب وأولھم أھلھ، وغیرهُ یصنُع من المال    
للتعلم  فرصةٌ  أنھا  یرى  ألنھ  لنفسھ،  ینتقم  ال  یتكلم،  وال  یتألم  أھلھ،  وأولھم  یُحب  من  وبین  بینھ  حاجزا 
والوفاء، مخلٌص وال یغدر، وحین یُعطى ینسى كرمھ ومكانتھ، وحین یأخذ ال یتذكر إالّ كرامتھ ومكانتھ، 
عزتھ فى العطاء، وذلتھ فى األخذ، وال یكون بخیال أو عالة على احد،  روحھ راقیة، یحترم ذاتھ ویحترم 

غیره، وأصولھ أسوار تضبط حیاتھ، یطلب بأدب، ویمزح بذوق، ویعتـذر بصدق، ویختلف برفق.

من هو ابن األصول ؟

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۷ - ۸ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤۳

أفلح، وھي سھلةٌ على   إالّ  بھا شخص  تمسك  ما  للتطبیق،  وقابلةٌ  لطیفةٌ مفھومةٌ  وصایا جمیلةٌ خفیفةٌ    
كل جاٍد في ھذه الحیاة،  یُحسن أستغالل وقتھ خیر استغالل، ألن الوقت ھو الحیاة. 

اذكر هللا،  أو  استمع  أو  طالع  أو  القرآَن  اتُل  الظروف...  تكن  مھما  النداَء  سمعَت  متى  الصالِة  إلى  قم    
والتصرف جزءاً من وقتَك في غیِر فائدٍة...اجتھد أن تتكلَم اللغة العربیةَ الفُصحَى 

ال تُكثر الجدَل في أي شأٍن من الشئون أیاً كان، فإّن الِمراَء ال یأتي بخیٍر... ال تُكثر الضحَك فإّن القلَب    
الموصوِل با� ساكٌن وقوٌر...ال تمزح فإّن األمةَ المجاھدةَ ال تعرُف إالّ الجد .

وتجریَح  األشخاِص  غیبةَ  تجنّب  وإیذاٌء...  رعونةٌ  فإنّھ  السامُع،  إلیھ  یحتاُج  مما  أكثَر  صوتَك  ترفع  ال    
الھیئاِت وال تتكلم إالّ بخیر... تعّرف إلى من تلقاهُ من إخوانَك، وإن لم یُطلب إلیَك ذلك، فإّن أساَس دعوتنا 

والتعارُف. الحُب 
الواجباُت أكثُر من األوقاِت، فعاون غیرَك على اإلنتفاعِ بوقتِھ، وإن كاَن لَك مھمةً فأوجز في قضائھا،    

سّطرھا حسن البنا رحمھ هللاُ، وفاز بأجرھا وأجِر من عمَل بھا إلَى یوِم القیامِة .

العشر الوصايا 


