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   ٥ٌسف وث١ًشا ِب ٔالحع دٚس ا٤ة اٌغبئت فٟ اٌزشث١خ، فٙٛ غبٌجًب ِب ٠ىْٛ اٌّؼ١ً ٥ٌسشح، 

ٍْ أخشٜ. ٠ٕٚزٟٙ ا٤ِش ػٕذ ٘زا اٌحذ أح١بًٔب . أٚ سثّب رُضبف ػ١ٍٗ ٚظ١فخ ا٤ِش ٚإٌٟٙ فٟ أح١ب

ٌٚىٓ سغُ ٘زٖ اٌظٛسح اٌمبرّخ إٌّزششح إٌٝ حذ ثؼ١ذ، فئْ ٕ٘بن اسزثٕبءاد ّٚٔبرج ال حظش ٌٙب 

٢ثبء أثَّشٚا ػٍٝ أٚالدُ٘ ٚػٍُّٛ٘ دسًٚسب فٟ اٌح١بح ال رُٕسٝ، ِٚٓ رجبسة ثؼض اٌفز١بد ٔسزمٟ 

 دسٚس ػٍّٙب ثؼض ا٢ثبء ٤ثٕبئُٙ، إٌٝ دسجخ  أثشد فٟ ِسبس ح١برُٙ ػٍٝ اٌّذٜ 5أُ٘ 

 :اٌمش٠ت أٚ اٌجؼ١ذ

 :من ال يستمع للنصيحت، يدفع الثمن -1

    أخجشرٕٟ إحذا٘ٓ أْ أثب٘ب وبْ ٠ىثش إٌظح ٌٙب، ٚوبٔذ ال ر١ًّ وث١ًشا إٌٝ االسزّبع إ١ٌٗ سغُ 

ٚرمٛي إٔٗ . أْ طش٠مزٗ ــ وّب أوذْد ــ وبٔذ ٌط١فخ ٚرحًّ اٌىث١ش ِٓ اال٘زّبَ ٚاٌحت فٟ ط١برٙب

: سغُ رٌه، فئْ ٚاٌذ٘ب ٌُ ٠ىٓ ٠ؼبرجٙب ػٍٝ أٞ خطؤ ٚلغ ِٕٙب، ٚإّٔب وبْ ٠ىزفٟ ثزىشاس ػجبسح

ثً ٚوبْ ٠سبػذ٘ب فٟ حً وث١ش ِٓ اٌّشبوً اٌزٟ رمغ ف١ٙب ". اٌثّٓ ٠ذفغ ٌٍٕظ١حخ، ٠سزّغ ال ِٓ"

ٚ٘ىزا، ٔجح رٌه ا٤ة اٌؼطٛف ٚاٌزوٟ فٟ رغ١١ش رظشف اثٕزٗ . جشاء ػذَ اسزّبػٙب ٌٍٕظ١حخ

 .ِٓ اٌّخبٌفخ ٚػذَ ا٦ٔظبد، إٌٝ اال٘زّبَ ٚاٌطبػخ

 :ال تستحي ممن ال حياء عنده -2

  لبٌذ ٌٟ إٔٙب وبٔذ دائّخ االسزح١بء ِٓ إٌبس حزٝ س١ئٟ ا٤خالق ُِٕٙ ٚاٌزٞ ٠زؼّذْٚ 

: ٌّٚب حىذ ٌٛاٌذ٘ب ٘زا ا٤ِش، ِب وبْ ِٕٗ إٌٝ أْ لبي ٌٙب. إحشاجٙب أٚإ٠زائٙب ثبٌىالَ أٚ ا٤فؼبي

ٚأوذ ٌٙب أال ثؤس ِٓ اٌشد ػٍٝ ِثً ٘ؤالء ٚإ٠مبفُٙ ػٕذ حذُ٘، ". ال رسزحٟ ِّٓ ال ح١بء ػٕذٖ"

ٚأٔٗ ِٓ اٌخطؤ أْ ٠سزحِ ا٦ٔسبْ ِٓ اٌّطبٌجخ ثحمٗ، أٚ رٛض١ح ٚجٙخ ٔظشٖ، أٚ إ٠مبف ِخطٍئ 

ػٕذ حذٖ خبطخ إْ وبْ ا٦ٔسبْ ػٍٝ حك، ٚوبْ اٌشخض ا٢خش اٌزٞ ال ٠زحشج ِٓ اٌزجش٠ح 

 !ٚا٠٦زاء ػٍٝ خطؤ



 

 !اتسكي في حياة الناس ذكسي طيبت -3

، وُ ِشح سّؼٕب رٍه اٌؼجبسح ٚٚدٔب ٌٛ ٔىْٛ ِىبْ رٌه اٌشخض اٌزٞ "هللا ٠زوش فالْ ثبٌخ١ش  "

٥ٌسف ٠غفً وث١ش ِٓ إٌبس ػظ١ُ ا٤ثش اٌزٞ ٠زشوٗ حسٓ اٌخٍك ٚاٌىالَ . ٠ذػٛ ٌٗ اٌج١ّغ

وث١ش ِٕب ٠ؼًّ فٟ ِىبْ ِب ٠ّٚضٟ وّب أرٝ، فال ِؼشٚفًب لذََّ، ٚال . اٌط١ت فٟ ح١ٛاد إٌبس

ب ط١جًب روش، ٚأح١بًٔب حزٝ ششٖ ٌُ ٠ؤِٓ ِٕٗ إٌبس ًِ ح١ٓ أخجشرٕٟ طذ٠مزٟ . خ١ًشا فؼً، ٚال وال

: ، اثزسُّذ، ٚلٍُذ ٌٙب"احشطٟ ػٍٝ أْ رزشوٟ فٟ ح١بح إٌبس روشٜ ط١جخ: "ثٕظ١حخ ٚاٌذ٘ب

 !"ػشفِذ فبٌزِٟ ٠ب طذ٠مزٟ"

 

 !حياتها مساز من غيَّس الفصحً، العسبيت للغت إتقانو -4

    أخجشرٕٟ إحذا٘ٓ ثؤْ أثب٘ب ٠زمٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚأٔٗ حشص ػٍٝ رؼ١ٍّٙب ثً ٚاٌحٛاس ِؼٙب 

ٚغٕٟ ػٓ اٌزوش أْ ٘زا ا٤ِش سبػذ٘ب ػٍٝ اسز١ؼبة اٌٍغخ ٚلٛاػذ . ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٕز طغش٘ب

. وّب ِٕحٙب روبًء فٟ اوزسبة اٌٍغبد ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ. إٌحٛ ثىً سٌٙٛخ ٠ٚسش ح١ٓ وجشدْ 

ٚسبػذرٙب رٍه اٌّٙبسح وزٌه فٟ رؼٍُ ػذد ِٓ اٌٍغبد ٚاالشزغبي ثجؼض ِشبس٠غ اٌىزبثخ 

ٚرمٛي أْ حشص أث١ٙب ػٍٝ رؼ١ٍّٙب اٌؼشث١خ ثذاًل ِٓ اٌٍغبد ا٤جٕج١خ، ٚاٌزٟ . ٚاٌزشجّخ الحمًب

. ١ّ٠ً اٌىث١ش ِٓ ا٢ثبء إٌٝ رؼ١ٍّٙب أثٕبءُ٘ ِٕز اٌظغش، وبْ خطٛح فٟ ِٕزٙٝ اٌزوبء ٚاٌفؼب١ٌخ

رٌه أْ ا٦ٔسبْ إرا أرمٓ ٌغزٗ ا٤َ، خبطخ إْ وبٔذ اٌؼشث١خ، ر١سَّش ٌٗ إرمبْ أٞ ِٓ اٌٍغبد 

 . ا٤خشٜ فٟ ِؼظُ ا٤ح١بْ

 :القساءة والتعلُّم الراتي -5

، ٘ىزا أخجشرٕٟ إحذٜ طذ٠مبرٟ، ثُ "ٚجذدُّ ٔفسٟ ِحبطخ ثبٌّجالد ٚاٌىزت ِٕز طغشٞ  "

ب ػٍٝ اٌمشاءح، فٕشؤْد ٟ٘ ٚأخٛرٙب ث١ٓ ِجالد ٚلظض  ًِ أضبفْذ أْ ٚاٌذ٘ب وبْ ٠شجؼٙب دٚ

وّب أْ ٚاٌذ٘ب وبْ ٠حثٙب ػٍٝ . ا٤طفبي، ٚاٌىزت ا٤دث١خ، ٚلظض اٌظحبثخ ٚاٌؼظّبء ٚغ١ش٘ب



اٌزؼٍُ اٌزارٟ، فئرا سؤٌَْزٗ ػٓ ِٛضٛع أٚ أسادْد رؼٍُ ِٙبسح، طٍت ِٕٙب ِجبششح اٌجحث فٟ اٌىزت 

ب رؼٍُ اٌٍغبد ٚاٌّٙبساد . أٚ ا٦ٔزشٔذ ًّ ٚرمٛي طذ٠مزٟ ثؤْ ٘زا ا٤ِش ٌُ ٠جؼٍٙب رفضً دائ

ثٕفسٙب، ثً جؼٍٙب ِسزمٍخ فىش٠ًّب ثسجت حشطٙب ػٍٝ اٌجحث ػٓ اٌّؼٍِٛخ ثٕفسٙب، ٚفُٙ ِب 

 .ٟ٘ ِٕبسجخ دْٚ اٌزؤثش ثشأٞ ا٢خش٠ٓ" رشا٘ب"اسزُشىً ػ١ٍٙب، ٚرطج١مٗ ثبٌطش٠مخ اٌزٟ 

ٌزا ٚجت ػٍٝ ا٢ثبء خبطخ فٟ .    ٣ٌثبء دٚس ١ِّز ٚال ٠ّىٓ االسزغٕبء ػٕٗ فٟ اٌزشث١خ

فحست، ٚإدسان حم١مخ أٔٗ ػٍٝ " ا٦ػبٌخ اٌّبد٠خ"ِجزّؼبرٕب اٌؼشث١خ ِٓ اٌخشٚج ِٓ دائشح 

 !وٛاٍُ٘ٙ وآثبء رمغ أٔٛاع ال حظش ٌٙب ِٓ ا٦ػبالد، ػٍٝ سأسٙب اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ


