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 نصييتى التى ييالها ييييالثىييالتىطييات لتيضطييالل لاهتسيياحلثىييالنييعللوييلدلى ييالتىيي   لت للييا لىيي  ل
تينظلةلتىفاو ةلل لعواك لاسضاطل لفنلنال ادلتىقتالةلونأ الهللالعي لا يعلهفي ت تحلنلويأللعي لنيعلليال

 ف لناهلانىاوبلعلتول.ل
  المركزة :وأتناول فى تلك النصيحة هذه النقاط 

ث ل فعلتىصيالعلىيولهىناليولاعاتعي هلفيالتى ي عل لايلتوي طتعله لتلى يليولهالتلن يولهىي ل لىكي لعي لل-1
تى لعلتإلنوا لض ضلتي  لفالوب عل  نبلس  لالفو ةلهكب ل لاتنا لتى فعلضلق ت لليال ني فعلضيولتىصيالعل

لايل   اا هل.ل

ت خ تلويب علتىضاطيعلا فسيتلىنيدلتإلصي حلث تلضغتلطالفةلل لتىلولل  لعلالهخ  لاعا ل يالالل-2
ل لهىعلتإلو دلاتو ل تلفالتىق عل لهصضحلات ضياحل ف ييالا فيعله تىيالثىياله ل ل ي دلضىنيدلتإلوي دلا كي لعي ل

لتىق عل.ل

اعيي لاسييعلتىفقييياطلسيياتضطاحلىييي تلتيليي ل للنيييالتىقيي  ةلعلييال فييعلتىل  يي  ل لاهيل    ييبلعلييالتىصيي تعل
 لاهيلتنا لتيل لىالنص ةلضاطعلعلالضاطعل)لففالل–ثيله لتنا لنف تحلباتىاحلل–ل ي تحلل لتىلفو ةلاتىس  ل

للنول...ل(ل. للتىنيالع لتىلنن ليل  ا له ل  اللضاطعلى خلفولضاطعله  ي

لات  لتى فعلاتىلقاالةلىولصا لنط  ةل لآخ ىالتو خ تدلتىو حل.ل

 ليلت فتيييوللييي لتى قيييابللهاهنيييوللنييي للت عييياطلثنويييا للويييلدلهنيييولل ييي  للنفييي لى اتلييي لايلتللييي ل ييي لاحلل-3
لليلالبلغليلتل   لضولضاىنوضةلىل لاطلاتيع تضل.عاطلتإلك تهلاتىلىاوضةلفالتى نتالاتآلخ ةل لات  لت يل

علالتىلولدله ل  ى  لتى عةلض أ لث تعةل دلثنوا للولدل لاى   ن للالى ثلل لوي  نالهويالةلبي لل-4
فالل  نةلات يولف ييالتىكفيا ل لف ني لالعي لضاىوي  لعليالهىي لتىكفيا لتىل  ي   لتىلقيا ل  لفيالل ي ت لل ي ل

ى   تحلهنولعاىيالل  ا تحلاى  يي بللي لتىلياتل.للتىل  نةل لث لضولتقالليلثىولثيلهللال لفق لولو  نالهوالةل
علتيول:لهع ليتل  ي حلعيالليلثىيول ي   لعن لال ن ل ى ل:لىي ل يققتلعي لعلضيول لاليا تلللملسو هيلع هللا ىلصفلا تلعالل واللهللال

لفالى تلتىاعتل.ثيلتنا لع ل خعلتإلو دللهيللثيلهللال لى ال لنالو  نالهوالة
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للولدلتلق علل لعبعلتيف ت لاتى لاعاتلل-5 وتأ ال ادلتىقتاليةلتللوي لل–ى الاىالنا لطف حلل–ث له ي
ل.لف عل ى لث اضةلصىتىةلهلادلهللال ن تولل لع تبلهللافيعلىل لل.ل:لتا بالى تلع لنالضغ  لىقل لاتقاللضقا لو

:للييال تللتىلوييلدلفييالفوييىةلليي ل  نييوللييالىييدلتصييبل ليياحل.لفلنىيي  لىيي تلتىضييابللملسو هيلع هللا ىلصتقييالل ويياللهللالل-6
لاىن قالهللال.

هال ف   لتىلن آتل لفتق علهالتص بلض ضلل لف يال لان ى لليالله خاصث لعتادلتىض ضلضق علل-7
صاضةلتىل ن   لل لنواطحلاهطفاللاغ  ىدل لطدل ي يعاللي لف يعل ىي له لىي تللقااليةل    بلعلال  ى لل لع علات 

لىلظاىدلهالثوقاطلى نق بل لفإ لى تل صا لخاطاطلايلت فتولل لتىلولاىتةلهلادلهللالع ل ل لتى لاطل.

نولعادلضاىق يعلص بل لىاللؤي لىلظاىدلاهاىعل أك لل لف عل ى ل له لى تلتى خصلتى  لعل علهالهللل-8
ىيولسياتضطولاهىناليولالص لعلتولاي فضله ل   علعنول لاهنولتو ىقلىندلتى ي علضاىقصياصل)لاتىقصياصل

لاط يقةلثنفا هل لاىتسلبي هلتىفاسال(ل.ل

:ل خي جلعلييالتيليةلتق يعلب يىيياللملسو هيلع هللا ىلصث لهعي بلاصي لىليالف لييولهنيولهصيضحللي لتىيي   لاصيفيدل وياللهللال
لافا  ىال.

اتىسضاطلل   للاظف  ل لاىدلعلال يعل    لاىدل ناع يدلهى لاياسيحلىييدلث لىؤيطلتى واك لل-9
 لاض سيدلتن هلفال تخلولى تلتىنظادلتينق بال..لثنيدلتقاىيا ليلثىيولثيلهللال لاتصيلا لاتصيالا ل..لثىي ل ل

 لوياتطلفضأ لىندل  عالاتسحليلتخي   لعلتيول لتوي ىللنال لياطىدل لاليا تلنقياللال يادلتىقتاليةلعلي لعل يعل
لناناتلل لتى ون لهالل لتيطفاللاتىنواطلاتآللن  لل لهف ت لتى  بل.

 لبييعلتقييادلىييالليي لتىىقييالقلتى ييال  ييبله لت لليييالىييؤيطلهنييولىييتسلضلطييعل ىيي لتوييق لتينقيي بلل–ل11
لضق علض ضلهف ت هلث تلا  لفال ةلالصلىةلىولفال ى ل.ل

وياتطل خلياتلض  نيالض يي لهليا لهالل–وياىل  لث لع علهىعلتىك ابل لاخاصةلتيطفاللاتىنواطلاتىلل-11
يل  ييا لعيي ليدلهالث يي تطىدل لى ييالاىييالنانييتلىنالييا يدل  ييا  لتإلويي دلهال وييان لل– خلنييالبليي ىدلض ييي لهلييا ل

لع لييييالهال تىق لييةلليي لتىىنيييادل لفييي هل  يلييةلنبييي  لتأضاىييالتإلويي دلات  ب ىيييالتع يي تطتحلعلييالنفيييسلض يي يةليلتىييعي
لث  تطىال.ل
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ض ييي لتيلييا لاع ييعلىغ يي لليطلتىلويياك  لتىيي   لىصيي ىدل صيياصلتإل ىييابل لث لىيي تلغيي  الييال نييبلىييؤل
للتىل    ل.

لنب ييي تحلل–اتإلوييي دلبييي  طللييي لهف ييياىيدلل–فيييإ تل   يييبلعليييالليييالتف ليييوللطيييعلىيييؤيطلضاويييدلتإلوييي دل ه  ح
طيييا ةلتىضغسييياطلاتىكييي هلىييييدل باىيييالفيييالىيييقلةلتىكبييي  لتى يييالت  ك لع فنييياللييي  لتى  يليييىللويييلل  لا  ييياتولىييي  نيدلات 

لل.تإلو دل

ايله   لل لا تطلى هلتى تطنةلا ل لتيف الل؟لاتى ال خي عا لبييالتى يضابلتىلويلدلتىي  لى تيولعاطفيةل
فال ى لض ضلتىلصطلىاتلاتى  ا تتلتىب تعةل لاتإلو دلاتى ييا للينيدللا لىكنول  يعلهىنادل  نول لاتو خ ل

لب تطل.ل

ل

 

 د . دمحم عبدالرحمن المرسى 
 عضو مكتب اإلرشاد 
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