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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الُة والسالُم عىل من ال نبيَّ بعده، وبعد   . احلمد هلل وحده، والصَّ

كنت قد كتبتها يف .. هذه بعُض احِلَكم والفوائد قد جاَد هبا اخلاطُر عىل غري ميعاٍد وال اتِّفاق 

يف كتاب واحد، تيسريًا  فارتأيت أن أضمَّ بعضها إىل بعض، وأجعلها.. أوقات متفرقة، ويف مقاالٍت عدة 

مواضيعها متعددة ومتفّرقة؛ منها ما له عالقة باألَدب .. يها ـ ملن شاءها ـ يف موضٍع واحد للوقوف عل

ومنها ما له عالقة بالسياسة، والواقع املعايش للناس، ومنها ما له عالقة بسنن التاميز واألخالق، والرقائق، 

وكثري .. ّثل خالصة جتربتي يف هذه احلياة وهي مت.. ذلك من املواضيع وغري .. والتدافع بني احلقِّ والباطل 

 .منها ُكتَِب بمداِد املعاناة، واأللَ 

ـ ل أرتِّب مواِضع احِلَكم والفوائد بحسب جتانس مواضيعها وأفكارها ـكام هو مالحظ  ـكام أنني ـ

ويف .. حلكمة أو الفائدة التي تليها ا أو الفائدة الواحدة خيتلف عن موضوعِ  بل لربام موضوع احلكمةِ .. 

وهو من .. ل، والسآمة وأبعَد هلا عن املَلَ ..  وتشويقًا للنفسـ أكثر تروحيًا ـكام يظهر يل  ـهذا األسلوب ـ

هور،" مجلة مقاصد كتابة هذا الكتاب، الذي أسميته ، وهو "ِحَكٌم وفوائٌد جاَد هبا اخلاطِر ُبستاُن الزُّ

 . من بعدية أهيل ــ ــ وخاّص تي للناِس وصيّ 

. واحلكمُة؛ هي عبارة عن تعبري موَجز ملعاٍن واِسعٍة، تتطابق مجيع مفرداته مع احلق، واحلقيقة

لكن ال .. مصاِدرها النَّقُل، والواقُِع، وجتربُة احلكيم ذاته .. هي وضع اليشء يف موضعه الصحيح : وقيل

: ، وأعني بالنقلالصحيح بها أن تكون خمالفًة للنقلجيوز للحكَمِة املستخلصة من الواقع، ومن جتربة صاح

ال جيوز أن .. فإن جاءت احلكمُة خمالفة للنقل الصحيح ..  صىل اهلل عليه وسلمقال اهلل، قال رسوُل اهلل 

 .  وهي حينئٍذ فتنة؛، ُيرَضُب هبا ِعرض احلائط، وال كرامة.. ُتسّمى ِحكمة 
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ى حكمةحهل من املمكن للكافِر أن يقول : فإن قيل  ؟..كمًة صحيحة، يصح أن ُتسمَّ

وتكون صحيحًة ال ُُتالف صحيح .. نعم، من املمكن للكافر أن يقول األمثاَل، واحِلَكم : أقول

فاألمثال واحِلَكم التي كان .. وحينئٍذ تكون مصادرها الواقع املعايش، وجتربة حياة صاحبها .. املنقول 

كام يف احلديث فقد .. اإلسالم منها ما هو موافق لنصوص الرشيعة قد أقر .. العرب يقولوهنا يف اجلاهلية 

اِعُر كلمة لبيدأصدق ": قالأنه  صىل اهلل عليه وسلمصح عن النبيِّ  أال كلُّ يشٍء ما َخال : كلمٍة قاهلا الشَّ

 . متفق عليه "اهللَ باطٌِل 

أال كلُّ يشٍء ما َخال اهلَل : أْشَعُر كلمٍة تكلَّمت هبا العرُب كلمُة َلبِيدٍ ": ويف رواية عند مسلم

مما دلَّ أن الكافَر ممكن أن يقول حكمة معتربة، .. وكلمة لبيد هذه قاهلا يف جاهليته قبل أن ُيسلِم . "باطٌِل 

ى ِحكمة  .َيصحُّ أن ُتسمَّ

يد، عن أبيه  ومما ُيستَدل به كذلك، احلديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه، عن عمرو بن الرشَّ

لت شيئًا؟": يومًا، فقال صىل اهلل عليه وسلمرسوَل اهلل  َرِدْفُت : قال  "هل مَعَك من ِشْعِر ُأميََّة بن أيب الصَّ

، حتى أنشدته مائَة "هيهِ ": ، ثم أنشدته بيتًا، فقال"هيهِ ": ، فأنشدُته بيتًا، فقال"هيهِ ": نعم، قال: قلت

كاَد ُأميَُّة بن أيب ": ويف رواية عند البخاري. "إن كاَد لُيسلِم يف ِشعِره": صىل اهلل عليه وسلمفقال . بيٍت 

ْلِت أن ُيْسلِمَ   . "الصَّ

لت ـ الذي قاله يف اجلاهلية، ومن ثمَّ مات  صىل اهلل عليه وسلمفاستحَساُن النبي  لِشْعِر ابن أيب الصَّ

كالمًا حَسنًا، ال  عىل جاهليته ـ من دون أن ُينكَِر عليه شيئًا من قولِه، دلَّ أن الكافِر من املمكن أن يقول

عُر منه ما يكون ِحكمًة، كام قال .. هذا الكالم قد يكون ِشعرًا، أو حكمة فال فرق .. غبار عليه  صىل فالشِّ

ْعِر ِحكمةً ": اهلل عليه وسلم  .البخاري "إنَّ من الشِّ
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َجْت وال يرُضَك من أي وعاٍء خرَ  احلكمة،  ُخْذ  ":وُيروى عن ابن عمر ريض اهلل عنهام، أنه قال

" . 

ملا قد تثريه من  اإلسالم؛حكامء وعلامء لكن ال ُينصح بإدمان النَّظر يف كتب األدب واحلكمة لغري 

وملا قد ينتج عنه من َضعف يف التَّعلق  يصعب الفكاُك من ُسلطاهنا، ومعاٍن خاطئة،شكوٍك وُشبهات، 

فها، فاملرء ال يشتغل بيشء، إال وينشغل بِحَكِم اإلسالم وآدابه، وانرصاف عنها  إىل ما سواها، وما قد خيال

ن أدَمَن عىل مَ  ":1/484يف كتابه االقتضاء  به عن ضده، ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل،

 . "أخِذ احِلكمِة واآلداِب ِمن كالِم ُحكامء فارس والروم، اليبقى حلكمِة اإلسالِم وآدابِه يف قلبِه ذاَك املوقِع 

ْكَمَة :عاىلأما قوله ت ْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت احْلِ املراد . 962:البقرةَفَقْد ُأوِِتَ َخرْيًا َكثرِياً ُيؤِِت احْلِ

ح املعقول، والواقع املعايش املوافق خلص احلكمة من صحيح املنقول، ورصيمنه املسلم الذي يست

ذا فإن احلكيم املسلم أسلُم، وأَدقُّ ل.. وهذه ليست ألحٍد غري املسلم . .لصحيح املنقول واملعقول 

 . وأحكُم، وأصَدُق يف ِحَكمه من غرِيه

َرُجٌل آَتاُه : اَل َحَسَد إالَّ يف اْثنََتنْيِ  ":ويف احلديث، فقد صّح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال

، وَرُجٌل آَتاُه اهللَُّ ُمَها  ْكَمةَ احلِ  اهللَُّ َمااًل َفُسلَِّط عىَل َهَلَكتِِه يف احَلقِّ  . البخاري"َفهو َيْقِِض هَبا وُيَعلِّ

َم إىل َصْدِرِه، وقاَل  ":وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام، قال نِي النبيُّ َصىلَّ اهللُ عليه وسلَّ اللَُّهمَّ : َضمَّ

ْمهُ   . البخاري"احِلْكَمَة  َعلِّ

َب ليحيا بالكلمِة من احِلكمِة كام إنَّ القل ":، قول ُلقامن عليه السالموفضلها ومما قيل يف احِلكمة

 ."يتُة بوابِل املطر حتيا األرُض امل
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ُس املسكنَي حُتيي القلوَب امليتَة، وجُتلِ : يا ُبنيَّ إنَّ احِلكمَة تعَمُل عرشَة أشياء ":وقال وهو يعُظ ابنه

ِف رَشفًا، امللوِك، وَترشُف الوضيَع، وحتّرُر العبيَد، وتأوي الغريَب، وُتغني الفقريَ  َس جمالِ  ، وتزيُد ألهِل الرشَّ

وللسيِد سؤُدَدًا، وهي أفَضُل من املاِل، وِحرٌز من اخلوِف، ودرٌع يف احلرِب، وبِضاعٌة حني يربح، وهي 

 ." شفيعٌة حنَي يعرتيه اهلوُل، وهي دليُله حني َينتهي به اليقنُي، وِسرتُه حني ال َيسرُته ثوٌب 

 ."، فأهدوا إليها طرائَف احِلكمة القلوَب مَتلُّ كام مَتلُّ األبدانُ إّن هذه  ":وقال عيلٌّ ريض اهلل عنه

 احلكمُة حياُة النّفس، وراحُة البَدن، وزراعة اخلرِي يف القلوب، ومثمرةُ : ض احلكامءعب ومن كالمِ 

 .هايكبو زنادُ  الوها، بطة، وجامعُة الّّسور، ال خيبو نورُ الغ احلّظ، وحاصدةُ 

، وعنُي البيان، وروضُة األرواح، ، ولساُن اإليامنالعدلِ  ، وميزانُ ُة العقلِ احلكمُة ُحلّ : وقال غريه

نُس املستوحش، وأمُن اخلائف، ومتجُر الرابح، وحظُّ الدنيا واآلخرة، عن النّفوِس، وأُ  ومراُح اهلمومِ 

 . وسالمُة العاجِل واآلجل

ري وكفيُل النُّجح، وضمنُي اخَل  األفكار، ومطّية العلم، احلكمُة نوُر األبصار، وروضةُ : وقال آخر

شد، والداعيُة إىل الصواب، والّسفرُي بني العقِل والقلوب، ال تندرُس آثارُ  ها، وال ها، وال تعفو ربوعُ والرُّ

  [. 1]هيلُك امرٌؤ بعد علمه هبا

كمة، العلامُء كثريون، واحلكامُء قليلون، وإنام ُيراُد من الِعلم احلِ  ":ياض يقولوكان الُفضيل بن عِ 

 ."فمن ُأوِت احِلكمَة فقد أوِت خريًا كثريًا 

احِلكَمُة َتنَْهى َعن ُكلِّ ما حُيَتاُج أن ُيْعَتَذَر عنه، وعن ُكلِّ ما إذا َعاَب َعَمُله من َغرِيك،  ":قال اجُلنَْيد

 .أحشَمَك ِذكُره يف َنْفِسك

                                                           

 . 485الذخائرُ والأعلاُق في آداب النفوس ومكارِم الأخلاق، ص  1
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حُيَمُد يف البِْدِء أَثُرُه، وَيطيُب ِعنَد الَكْشِف  َتأمُر احِلكَمُة بُكلِّ ما: فبامذا تأمُر احِلكَمُة؟ قال: قيل له

ُه، وُيؤَمُن يف العَواقِِب رَضُرُه   . "َخرَبُ

ا نَ من أهِل احِلكمِة، وأن ينفعَ نا جيعلَ أن ووأن يعّلمنا احلكمة، كمَة، ُيؤتينا احلِ سأُل اهلل تعاىل أن ن

إنه تعاىل سميٌع قريب .. وأن يتقبَّله مني ..  من عميل هذا مفتاَح خرٍي، ِمْغالَق رشِّ  جيعَل وأن ..  باحلكمةِ 

 .جميب

ي، وعىل آله وصحبه وسلَّم  .وصىل اهلل عىل حممد النبيِّ األمِّ

 عبد املنعم مصطفى حليمة

 "أبو بصري الطرطويس "

 [.2]م 30/4/9010. هـ 41/4/1441

                                                           

استمر العمل هبذا الكتاب إىل ما بعد هذا التاريخ، وسيستمر العمل به ــ بإذن اهلل تعاىل ومشيئته ــ ما مّد اهلل بعمرنا،  2

.. ونلحظه من واقع جتربتنا يف هذه احلياة .. علينا  فهو كتاب قابل للتحديث والزيادة باستمرار؛ بحسب ما يفتح اهلل

ه منه ُسبحانه، وإليه   . واحلمد هلل رب العاملني.. فاخلرُي والفضُل كلُّ



 8 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 . لِ للمستقبَ  ِسن التخطيطَ ، وال حُي عَ فقه الواقِ ، ال يَ التاريَخ  ن جيهُل مَ  -1

* * * 

 .، وجُيافيهوَمن جيهل احلقَّ ُيعاديه.. ه قع فيعِرف الرشَّ يَ َمن ال يَ  -2

* * * 

 .وإّنام من أعامهِلم.. م من مظاِهرهِ  اسِ م عىل النّ ال حتكُ  -3

* * * 

 .هاأّضدادِ  ةِ بمعرفَ  ُة األشياءِ يمَ ُتعَرُف قِ  -4

* * * 

 . ينرِ باآلَخ  ثَق يَ أن  مكنُ ال يُ  ،هبنفِس  ُق ن ال يثِ مَ  -5

* * *  

 . اءهٌة لألعَد ، مواَج عني األعداءَ الذي يُ  مواجهُة اجّلهلِ  -6

* * *  

 !ءٍ يش لَّ كُ  شيئًا، خيَّسُ  أن ال خيَّس  من أرادَ  -7

 !اجلميعَ  ، خيَّسُ  اجلميعَ أن ُيريِض  من أرادَ  -8

* * * 

لك  اةَ َج نْ وال مَ .. ك ينِ  دِ يف لَك  ؛ فتنةٌ عنَك  ضاهُ نياك، ورِ لك يف دُ  عليك؛ فتنةٌ  لطانِ ُط السُّ َخ َس  -9

 !عنه دِ عْ منه، إال بالبُ 
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* * *  

 ه عليك، بمباركةٍ َس نفْ  يفرُض  لٍ مرة من باطِ  ألَف  اًم عنك، خريٌ غْ ه عليك، رَ نفَس  فرُض يَ  باطٌل  -11

 !كنْ مِ 

* * *  

 !   همليْ معهم، أو عَ  نك إال أن تكونَ مِ  الت؛ ال َيقبل الناُس والّتكتُّ  باِت الّتحزُّ  نِ يف زمَ  -11

ٍة ألولئك األشخاص، انتكاَس  ، تنتكُس عند أولِ اِب واألحزَ  باألشخاصِ  املرتبطةُ  ملشاريعُ ا -12

 !   ، وبقيت األّمةةُ سالَ ت الرِّ قيَ ى ما بَ بقَ ، تَ واألّمةِ  سالةِ بالرّ  املرتبطةِ  وتلك األحزاب، بينام املشاريعُ 

* * *  

 !اكاهَ ها، فإذا ُحِرَمها بَ ة إليه حتى حُيَرمَ يظلُّ ابُن آَدم َيْكُفر النّعمَة املبذولَ  -13

* * *  

 .رايُتك بالرّشّ ودروبِهكتِمَل دِ ال َيكتمُل علُمَك باخلرِي ودروبِه، حتى تَ  -14

 !ى من جهِة َجْهلِه بالرشَّ ، ُيؤتَ كم من عاِلٍ باخلريِ  -15

* * *  

 ، فام ُيْطَلُب اسك من النّ ن حولَ مَ  وِب يف قلُ  يَب الطّ  هُ صًا هلل، إال وجتد أثرَ له خالِ تعمَ  لٍ ن عمَ ما مِ  -16

اء، يأتيَك الرِّ  عن طريِق   .ه عن طريِق اإلخالصافُ أضعَ  يَّ

 ستمرَّ ًا، وأن يَ َص ًا، وأن ينتهي خالِ َص ُل خالِ العمَ  دئَ أن يبتَ : مراحل ، ثالثةُ صِ اخلالِ  لِ للعمَ  -17

 .اإلخالص عىل فاعلِ  اإلخالصِ  مراحلِ  وهي أشّد  ؛هصاحبِ  حياةِ  ةَ ًا طيلَ َص خالِ 

* * *   
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 : الّتالية اللِ ه باخلِ ه، أن ُيكسيَ بدِ تعاىل لعَ  اهللِ ةِ حمبّ  من عالماِت  -18

 . ينيف الدِّ  قهُ الفِ  -

 . نّةِ السُّ  عةُ متابَ  -

 . نيللمؤمنِ  ةُ الّذلّ  -

 . رينعىل الكافِ  الِعّزةُ  -

 . اهلل يف سبيلِ  هادُ اجلِ  -

 . الئمٍ  ةَ لومَ  أن ال خيشى يف اهللِ -

 . لوافِ لنّ تعاىل با إىل اهللِ ُب ، والّتقرُّ الفرائضِ  اتقانُ  -

 .  احلنيالصَّ  احلَسن عىل ألسنةِ  ، والثناءُ يف األرضِ  بوُل أن ُيوَضع له القُ  -

* * *  

  !ُح مرًة واحدًة فقطالغّشاُش يربَ  -19

* * *  

     .، واألَدبفُق الرِّ : نبغي أن ُيسّيج بسياجني، وحُيىلَّ بخصلتني، يَ بوُل له القُ  حتى ُيكَتَب  احلقُّ  -21

* * *  

 . هربِ إال يف قَ  مِ للمسلِ  َد وال تقاعُ  ال راحةَ  -21

 .دِ إىل اللْح  من املهدِ  ُيطَلُب  لمُ فالعِ  ؛لمِ عىل العِ  قد كربُت  ْل قْ ال تَ  -22

* * * 



 11 

 . ولُج ، وَخ تكرّبٌ مُ : اثنان ال يتعلامن -23

، التواُضعُ : لامءوالعُ  عاةِ الّد  يف زمرةِ  ولِ ، والدُخ ه عىل الطَّلِب ، وُيعينُ لمِ العِ  طالَب  زّينُ أكثر ما يُ  -24

  .واألَدب

* * *   

 . هغُ ْد لَ  سهَل  نِّ عليه َمن حوَله، وَمن اجتنَب كلَّ الظَّ  َد نِّ أفَس َط يف الظَّ من أفرَ  -25

* * *  

 . أ، وال ُيسَتَدل به عليهاخلطَ  اخلطأ ال يربرُ  -26

* * *  

 مِ اًا، وتطّرفًا يف األحكَ غلوّ  ُينتُج .. ص النَّ  هم واقعِ خطأ يف فَ  عي، يتبعهُ الرشَّ  النصِّ  همِ خطأ يف فَ  -27

 !  فواملواقِ 

* * *  

 . ن أنتمَ : لك قْل أَ  ،يشوقل يل مع من مَت .. فانظر من ُتصاِحب  ،ٌب ساحِ  ُب الصاحِ  -28

* * * 

 .اَب َمن أكَثَر الِعَتاَب، َخِّسَ األصَح  -29

 .  واالهتامم املحّبةِ  تاب؛ يعني انتفاءَ مطلق العِ  انتفاءُ  -31

ِ عىل ص -31  امَ ن أدَ ُب مَ إنام الصاحِ .. به احِ ليس بصاِحٍب من كان رسيَع االنقالِب والتَّغريُّ

 .هلا العثراِت، والتأويَل  َة، وأحسَن إقالةَ حبَ الصُّ 

* * * 
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 . األعداءَ  خُل يكّثرُ األصحاَب، والبُ  ُيكّثرُ  الكَرمُ  -32

 .   ِد النَّاسمن أجوَ  ه، لكانَ خلِ بُ بِ  علُم البخيُل ماذا خيُّس لو يَ  -33

 . وظٌ ه، فهو حمظُ َد َمن َيدفنُ البخيُل إذا وَج  -34

   !الءقَ حتى لو كانوا من العُ ..  ، والكّذاُب انُ ، واجلبَ البخيُل : مهُ سترْش ال تَ  ثالثةٌ  -35

* * *  

ِذ لنفِس  -36 صديقًا  وقريةٍ  مدينةٍ  من كلِّ  كَ وذلك باُتاذِ  ؛إن استطعَت  ٍة وقريٍة بيتاً ك يف كل مدينَ اُتَّ

 .وفّياً 

* * *  

َخ ياقِ فهو البّ  ما أنفقَت يف سبيِل اهللِ -37 ِخَر  .. ُل ائَت فهو الزَّ كْ وأمَس  َت رْ ، وما ادَّ َخَر ادُّ ومن ادَّ

 . ليهن أوَكى ُيوَكى عَ عليه، ومَ 

* * *  

 !كتِ ن وقعَ مِ  هَض يف أن ال تنَ  ، لكن املشكلةَ عَ يف أن تقَ  ليست املشكلةُ  -38

.. واَكل فتنَدم وال تتَ ..  كَسلل فتَ وال تَتكاَس .. ال تتعاَجز فتعَجز، وال تتامَرض فتمَرض  -39

 . لَس والكَ  زِ ْج ك من العَ تعاىل أن ُيعيَذ  واسأل اهللَ

* * *  

ن من تكُ .. فاء لوٍّ وال َج ومن غري غُ .. رِي إفراٍط وال َتْفِريط ن غِ ًا؛ مِ ها وَسطَ لَ كُ  كَ أمورُ  نْ لتكُ  -41

  . امءويف السَّ  اهلل يف األرضِ  شهداءِ 

* * * 
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 دًا، بإذنِ ُيفَرُج غَ  وما أمهَّك اليومَ .. ًا َد غَ تنساُه  فام حتَزن عليه اليومَ .. ِن يف اهلمِّ واحلزَ  ال ُتفِرطْ  -41

 . اهلل

* * * 

ا، مُه أيَّسَ  ، فاخرَتْ من احلقِّ  رِب  القُ ، فإن استويا يف أقرهبام إىل احلقِّ بني أمرين فاخرَتْ  إذا ُخريَت  -42

  . قفْ ام إىل الرِّ وأقرهبُ 

* * * 

فيُه َمن ال حُيِسن تقديَر عواقِ  -43  األموَر يف غريِ  عُ فيَض .. نة بينها وال املواز..  األمورِ  َب السَّ

َعة إليه عىل نفِسِه أبواَب  وُيفِسُد .. موِضعها الّصحيح    .اخلرِي املرُْشَ

* * *  

 .  ن اهللبإذِ  هُ جتْد .. ه واسَع نحوَ .. وتطّلع إليه ..  تفاءل باخلريِ  -44

* * *  

يعًا، وإن بقى وِض تَ يعًا وِض  ُف سعى إليه؛ فإن كان اهلَد ك، وتَ أنت واهلَدف الذي تضعه لنفِس  -45

 .ـ كبريًا وعظيامً ـاهلل  ُتصبح بإذنِ  ـكبريًا وعظياًم ـ ُف كان اهلَد 

 . أعَظُم األهداِف وأْعالَها؛ َمْرَضاُة اهللِ -46

  .عوُد اجلبالِ ُص  َيصعُب عليَك .. إذا ألِفَت النَّوَم بني احُلَفر  -47

* * *  

ة .. زِم تأِت العزائُم عىل َقْدِر العَ  -48 ة وعىل قدر اهِلمَّ ..  ةِ تأِت املعونَ  وعىل قدر املأونةِ .. تصغُر املهمَّ

رُب وأْصَدُقه ربِ وأمجُل الصَّ ..  الصربُ الء يتنّزل ُ وعىل قدِر البَ    .  مِة األوىلْد عند الصَّ ؛ الصَّ
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* * *  

 !يطانُ ه الّش َمن ال كبرَي له، فكبريُ  -49

* * * 

 لمٌ ، وظُ ينِ للدِّ  ؛ فاألول ظلامن؛ ظلمٌ ينِ عن الدِّ  املجّردِ  من الظلمِ  ، أشدُّ ينِ الدِّ  باسمِ  الظلمُ  -51

 !  بعضهم لبعضٍ  الناسِ  بظلمِ  ٌق فقط متعلّ  واحٌد  ظلمٌ  ين، بينام اآلخرُ الدِّ  الذين ُظلموا باسمِ  للناسِ 

* * *  

َك عن النَّاس  -51 ا أن تكون ذا خرٍي للنَّاس، أو متِسك رشَّ وليس وراء ذلك .. أنت بني خيارين؛ إمَّ

 . اِر النّاسمن رِش  سوى أن تكونَ 

* * *  

، الشيطانِ  ؛ فَثمَّ رشعُ الظلمُ  وجُد وحيثام يُ .. كُم اهلل ، وُح ُع اهللِ؛ فثمَّ رَش العدُل  ُد حيثام يوَج  -52

 . يطانالّش  وحكمُ 

دِل، ويقوُل الَعْدَل، ويرىض بالعْدِل، وحيبُّ العْدَل، اهلل هو الَعْدُل؛ حيكُم بالَعْدِل، ويأمُر بالعَ  -53

 . ينرُص العْدلوُيعيل العْدَل، و

لاًم، حتَّى لو كان كافرًا، منه ظُ  الً، وكنت أكثرَ ْد أكثَر منك عَ  ك، مادامَ عىل عدوِّ  َك لَ  لطانَ ال ُس  -54

 . امً مسلِ  وكنَت 

 اجلهادُ  ذلك، َيفقُد  الُف ، وِخ لِ ْد عىل العَ  مةً ه قائِ وسائلُ  ، وأن تكونَ دلِ العَ  حتقيُق  هادِ اجلِ  غايةُ  -55

 !  ةه اإلسالميّ َلتَ ، وبوَص ةِ ربراته األخالقيّ ه، ومُ رشعيتَ 

* * *  
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، الشديدةُ  أو الرغبةُ  الّشديُد  ، وامليُل الّشديُد  ُح الفرَ : قرارًا هاّمًا يف احلاالت الّتالية رْ صدِ ال تُ  -56

ك لنفِس  رْ وانتظِ ..  ديُد الشَّ  ُب َض ديد، والغَ الشَّ  الشديد، واحلزنُ  الّشديد، واأللُ  الّشديد، واإلرهاُق  واخلوُف 

 .  كا، ثم اصدر قرارَ إليها اعتداهلُ  حتى يعودَ 

* * *  

 . ةً ت نقمَ لبَ ، َج ةٍ عمَ ُربَّ نِ  -57

 . ةً عمَ ، جلبت نِ ةٍ قمَ ُربَّ نِ  -58

* * *  

كرُ  ؛ االعتذارُ ِحْلَيُة األرشاِف  -59 ، والعفو ةِ عند النّعمَ  ، والتواضعُ عند املعروِف  عند اخلطأ، والشُّ

حِّ  املعروِف  ذُل ، وبَ ةِ عند القدرَ   !  عند الشُّ

* * *  

 .ٍد، فاسٌد ى عىل فاِس ما ُيبنَ  -61

التقّيح  آثارَ  قبل أن ُتزيَل  ؛مبارشةً  عليه الدواءَ  عَ أن تَض  صلُح املتقّيح، ال يَ  ُف النّازِ  اجلرُح  -61

ا إصالحاِت  َد شيّ أن تُ  ، ال يصلُح واإلصالَح  النّهوَض  وكذلك اجلامعات واهليئات التي حتاوُل ..  اخِ واألوَس 

، ، فام ُيبنى عىل فاسدٍ هاتِ عىل إزالَ أوالً  َل أن تعمَ  ن دونِ واملظال، ومِ  ادِ ن الفَس م امٍت ومراجعاتا عىل تراكُ 

 ! ادِ إىل الفَس  ، وسيؤوُل فاسٌد 

* * *   

والّسفيه من  !النّفَع من حيث فيه رّضك َس ه، وأن تلتمَ عِ يف غري موِض  اليشءَ  ؛ أن تضعَ الّسفاهةُ  -62

 ! اً نعَ ُن ُص ُيؤذي نفَسه وغرَيه، ثم حيَسُب أنه حُيِس 
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* * *   

عنهم نه كيف متنع ــ أو ُتّفف ــ م واألمجُل .. رين آالَمهم، ورّضاَءهم اآلَخ  أن ُتشاركَ  مجيٌل  -63

همبينهم وبني  اآلالَم، وحتيُل   . ما يرضُّ

* * *   

ه عىل آالم وآماِل َشعٍب، من أجل أجمادِ  ن يدوُس هم، مَ ثر، أسوأهم وأغلظُ األنانيون كُ  -64

 ! خصّيةِ الّش 

 ! اآلخرين آالمِ  عىل ِحساِب ه ه وراحتَ سعادتَ  ظهم، من يطلُب ن كثر، أسوأهم وأغلَ األنانيو -65

* * *   

هداءأكرُم الكرمَ  -66  . اء، الشُّ

 .النَّفِس ُجوٌد وَعطاء ليس بعد بذلِ  -67

* * *   

َغر تَ  ومن اسرتاَح .. من َتِعب يف الّصَغر اسرتاَح يف الكرَِب  -68 ا يف الصِّ ه رعُ وما تز..  رَب ِعَب يف الكِ وهَلَ

  .؛ إن كان خريًا فخري، وإن كان رشًا فرّش رَبِ ه يف الكِ حتصُد  رِ يف الّصغَ 

* * *  

 . ه باإلعداممنه، حَكم عىل نفِس  من متّكن اليأُس  -69

 .داً من أن ال تصل أبَ  رًا خريٌ تأّخ ل مُ فلئن تِص .. احلياة  ، قد فاتني قطارُ ال تقْل تأخرُت  -71

* * *  

هَل َيصُعب عل َمن َيْستصعُب  -71 عَب َيْسُهل عليه، بإذن اهللالسَّ   . يه، وَمن يْسَتْسِهل الصَّ
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* * *  

 ْر فأكثِ ..  عصيةٍ عىل مَ  طائعًا ثم متوُت  من أن تعيَش  ، خريٌ عىل توبةٍ  عاصيًا ثم متوُت  أن تعيَش  -72

  .اخلامتةِ  تعاىل حسنَ  اهللِ من سؤالِ 

* * *  

 . والّشكاية  دِ ، وال ُتكثِر من الرتدّ ةِ فابدأ هذه اخلطوَ ..  ه خطوةٌ كبريًا، بدايتُ  مهام كان العمٌل  -73

* * *  

وأعالُهم هم فُ أرَش ..  امرات، واألشياءِ واملباين، والعِ  ِق صلحون للطرُ مهندسون ومُ  يوجُد  -74

   .كامء، واحُل والسلوَك اإلنساين؛ وهم العلامءُ  الذين هيندسون وُيصلحون العقوَل 

* * *  

، وأعاَن عىل ظهوِر الباطِ َم احلريبٍة، كتَ و خوٍف َمن ناظَر يف جملِِس  -75   .لِ قَّ

* * *  

 .ءٌ ال َيِعُظه يَش  ومن ال تعُظُه كلامُت اهللِ..  ءٍ بيش ال يأنُس ..  من ال يأَنس باهللِ -76

 .، قلوُب الوحوِش خرٌي منهقلٌب ال َيذكُر اهللَ -77

* * *  

 عن احلقِّ  سكوُت وال..  الذلَّ  ورُث نيا يُ إىل الدُّ  والركونُ .. َلق ُيوِرث اخلوَف والقَ  اإلحلادُ  -78

  .يٍب لَّ عَ ُيوِرُث كُ  واجَلهُل .. ومسألُة الناِس ُتوِرُث الفقَر .. غيان ُيورث الطُّ 

* * *  

 . ذاءهام أوىل بالغِ ف ؛كقلِ ك، وعَ روحِ  ذاءِ عن غِ  ْل غفَ ال تَ ك، فدِ جَس  ذاءِ عن غِ  كام ال تغفُل  -79
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 . كتفكريُ  وجيّف .. قُلك ر عَ ضمَ فيَ . . ، والتَّدبُّرِ رِ كُّ فَ وال عن التَّ ..  ْل عن القراءةِ ال تغفَ  -81

* * *  

 عرُف ي اإلثنني واخلميس، ال يَ يومَ  األسبوعِ من  ، وصامَ للرياضةِ  اعةً َس  هِ من يومِ  َل من جعَ  -81

 .  اهلل ، بإذنِ هِ سدِ بياًل إىل َج َس  املرُض 

* * *  

  .عنك وهو الغنيُّ  فينساكَ .. إليه  ، وأنت الفقريُ ال تنَس اهللَ -82

* * *  

 ! هلل ْد عُ ، ُيسيَّج باملنِّ واألذى، ل يَ ٌل هللعمَ  -83

* * *  

 . غفارواالستِ  وبةِ ها أنت عىل التّ ، فاغلبْ ك عىل املعصيةِ لبتك نفُس غَ  إنْ  -84

* * *  

ر دنيا غريِ ال ُترِض الناَس بسخِط اهلل، وال ت -85  . يفعل ذلك من املجنون.. ك آخرتِ  ك بخراِب عمِّ

فال  ماًء ــ حيسبه الظمآنُ  ى نحو رساٍب سعَ إليها كمن يَ  َرك ــ الساعيال ُتد غايةٌ  مرضاُة الناسِ  -86

   . ما ال ُيدَرك ِب ك يف طلَ ووقتَ  ك،تَ ر طاقَ ُتدِ 

* * *  

نحن ال نملك اآلليات التي ه املناسبني، ثم ه، وال مكانِ ري زمانِ عندما نرفُع شعارًا مقّدسًا يف غ -87

من حيث ، لٍ ه بمقتَ ونصيبُ  ،بالغةً  إساءةً  عارِ هذا الّش فإننا نيسء إىل ..  الواقعِ  عار عىل أرضِ هذا الّش  ترتجمُ 

  !ريدال ندري، وال نُ 
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عىل  هذا الشعارِ  مُ رتجِ الذي يُ  َل يايس الشامِ الّس  املرشوعَ  ُك شعارًا، لكننا ال نملِ  ُك عندما نملِ  -88

    !ناإال أنفَس ّن حينئٍذ فال نلومَ ..  امرَ الثِّ  قطُف ويَ ..  ئ الفراغَ نا لُيملِ غريُ  يئثم جي.. اقع الو أرضِ 

* * *  

 ،لنا تصورنا السيايس اخلاص بنا وعن رضورة أن يكون..  ةِ عيَّ الرشَّ  عندما نتكلم عن السياسةِ  -89

ولكن الديمقراطية : رسعان ما ُيقاطعونك.. الواقع  ه نرتجم شعاراتنا ومبادئنا عىل أرضِ الذي من خاللِ 

هلا  ول يتبّق .. بل وضاقت هبا السُّ ..  واملناهُج والِقيُم،  ،ة قد نضبت فيها املعاينوكأن األمّ .. والعلامنية .. 

  !ةِ والعلامنيّ  الديمقراطيةِ  إال من خاللِ  ،السيايس للعملِ منفذًا 

* * *  

 . وتعّلُق القلِب هبا رِشٌك ُينَايف اليقني.. اعتباُر األسباِب َعقٌل وِديٌن  -91

* * *  

جاعُة يف أن ُتلقي بنفَسك إىل التَّ  -91 يف  وإنام الشجاعةُ .. وِمن غرِي طائٍل ُيذَكر .. ْهُلَكِة ليست الشَّ

 . ـ أن يناَل ِمنْكـأو من دون  ـأن تناَل من العدّو أكرَبَ قْدٍر ممكن قبل ـ

* * *   

.. هم يف دارِ  فُيدارهيم ما دامَ .. م ال بد له من معارشِت  ٍم من ال ُيعارِش باملعروف َمنليس بحكي -92

  .جًا وخمَرجاً له فرَ  إىل أن جيعَل اهللُ

* * *  

ٍب، رسعان ما هيجوَك، وينسى فإنه ألدنى سب ؛، وال رسيَع العَطِب ال ُتصاِحب جلوَجاً  -93

 ! عليك نقلُب ك، ويَ ضلَ فَ 
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* * *  

ِ  الفتنةِ  يف قتالِ  -94   .ال القاتل املقتولِ  اهلل عبَد  وكنْ .. ذ سيفًا من خَشٍب اُتَّ

* * *  

ه لآلخرِ  -95  .همين، وقَع يف أرْسِ َمن أفَشى رِسَّ

ه، كان سيَد َنْفِسه َمن حافظَ  -96   .عىل رِسِّ

* * *  

 دَّ يه أن ترتَ معاِص  سهامَ  نَ ن أمِ مَ  والغافُل .. ه من عدوِّ  ه أكثر مما خياُف من معصيتِ  خياُف  املؤمنُ  -97

  .عليه

* * *  

  .هاك، فاهُج قبيلًة بأكملِ إن هانت عليَك حسناتُ  -98

* * *  

 لطانِ من السُّ  عبٌد  وما ازدادَ .. عدًا الظال بُ  ازَدْد من السلطانِ فقربًا،  من اهللِ إذا أردت أن تزدادَ  -99

 .عداً بُ  من اهللِ ًا، إال ازدادَ ربَ قُ  الظالِ 

* * *  

وَمن .. منهم  القومِ  أخِت  وابنُ .. نهم مِ  القومِ  ليُف وَح .. َمن كثََّر سواَد الظاملني فهو منهم  -111

  .يتوىلَّ قومًا فهو منهم

* * *  
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إىل  ـ بريٌد ـا هِب  مع االستخفاِف  ــ ، والكبائرُ إىل الكبائرِ  ـ بريٌد ـهبا  ع االستخفاِف م ــ الصغائرُ  -111

  .  ، والعياذ باهللارِ إىل النَّ  بريٌد  ، والكفرُ فرِ الكُ 

* * *  

ل فيام -112 ِ  َمن تدخَّ  .ما ال ُيرِضيه يه، طالهُ ال يعن

ِم، ولو كان ا أفسَد أبواهِب  من غريِ  من أتى األشياءَ   -113   . نيقِ من الصادِ ها، واتُّ

* * *  

وإذا أردَت أن .. هم مْ وك فأكرِ أن ُيكرمُ  وإذا أردَت .. هم ك الناُس فاحرتمْ أن حيرتمَ  إذا أردَت   -114

 .ُتدان دينُ كام تَ ف.. فافَتْح هلم باَبك .. واهَبم يفتحوا لك أب

* * *  

 منه ممكنٌ  ح، واالنتصاُف وفُض ومَ  مكشوٌف  الِ الظَّ  لِم الظَّال؛ فظلمُ من ظُ  أشدُّ  لُم العاِدلِ ظُ   -115

ظر، وهو النَّ  له، وال ُيلفُت  ، ال ُيؤبهُ ستورٌ مَ  العاِدلِ  منه أعوانًا، بينام ظلمُ  ، وقد جتد عىل االنتصاِف هٌل وَس 

بهةِ  ك ال جتد عىل ، كام أنَّ عٌب منه َص  اُف االنتَص ايل ، وبالتَّ هدلِ عَ  يف بحرِ  يضيعُ ، وهو أو التُّهَمةِ  فوَق الشُّ

  ! نه أعواناً م اِف االنتَص 

* * *  

  .ك اهللُعْ رفَ يَ  ــ ريٍ للحقِّ ــ ولو جاءَك من صغِ  َضعْ توا  -116

* * *  

نَّة الكتاِب  أو قِّلة، وإنام ُيعَرُف بموافقةِ  رةٍ ثْ ال ُيعَرُف احلقُّ بموافقة كَ   -117   .والسُّ

* * *  
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عّية الباطِل، وبسيادته واستجداُء احلقِّ امتهاٌن له، واعرتاٌف برش.. احلقُّ ُيؤَخذ وال ُيستْجَدى   -118

 .عىل احلق

 ! هتِ ومها يف الوزِر سواء؛ أي الباطل، ومن يعرتف برشعيّ .. ، باطٌل االعرتاُف برشعيَّة الباطلِ   -119

 .لإال باطِ  والباطلِ  وليس بني احلقِّ .. احلقُّ وسٌط بني باطٍل وباطل   -111

* * *  

ئوا وقبل أن هُييّ .. وا الغرَس غرُس ن يَ أ قبَل  ها ــــ وُيعلنون عن بيعِ  امرِ الثِّ  طِف سعون لقَ يَ   -111

 !نيُع احلْمقىهذا َص و.. ُترَبَته  للغرسِ 

ء كاستبطائِِه؛ من حيث اآلثاِر والنَّتائِج -112  !استعَجاُل اليشَّ

 !ٍق أمحَ ديٍق لك من َص  ، خريٌ وٌّ عاقٌِل عد  -113

  !ه َلكمن مدحِ  بك، خريٌ  األمحِق  طعنُ   -114

* * *  

 .الظاملني غاةِ ها من الطُّ استجداُء الّشعوِب حقوقَ  أسوأه.. االستجداُء كلُّه مذموٌم   -115

ة ال ُيسرَتدُّ باالستجداِء، واإلرمتاءِ   -116   .عىل العَتَبات ما ُأِخَذ بالقوَّ

* * *  

ةِ  رضيبةُ   -117 لِّ  يبةِ من رَض  بكثريٍ  مهام تعاَظَمت فهي أقلُّ  الِعزَّ  الَف ِخ  دا األمرُ مهام بَ .. واهلوان الذُّ

 .ذلك

* * *  



 23 

عليه أن .. هي عن املنكر والنّ  باملعروِف  األمرِ  ةَ ومهمَّ ..  واإلصالَح  ،ةِ العامَّ  شأنَ  َف من استرَش   -118

 .وراألمُ  زمِ ذلك ملن عَ  وإنَّ  ..عىل اهلل  وأجرهُ .. ى األذَ  لِ ، وحتمّ ربِ ه عىل الصَّ نفَس  َد يوطّ 

* * *  

َر وأيُّ .. م غاِة من ذنوِب شعوهِب الطُّ  تَسّلطُ   -119 الطُّغاِة، وتسّلِط  من هيمنةِ ام شعب يريُد أن يتحرَّ

َر ـ نَت للطغاة نوِب ـ من الّذ ـأوالً  ـعليه أن يتحرَّ   .التي مكَّ

* * *  

عِف والعَ .. ِمنٌَّة، ورَشٌف، وِعزٌّ  العفو عنَد املقدرةِ   -121   . زيجِز ِذلٌّ وُخ والعفو عنَد الضَّ

* * *  

 ؛ةٌ قَ ٍق صَد لْ طَ  ى املساكني بوجهٍ قَ لْ وأن تَ ..  ةٌ قَ صَد  قةُ ادِ الّص  ةُ مَ والبْس ..  قةٌ صَد  الطيبةُ  ةُ الكلمَ   -121

 . ىأذَ نٌّ أو مَ قٍة يتبعها وهي خرٌي من صَد 

* * *  

  . َدةاملؤَص ص مفتاٌح للقلوب ِاملخلِ  ُق ادِ احلبُّ الّص   -122

* * *  

ه الذي ينتظرُ ديد الوعيد الشَّ غري .. إليه من رِشاِك نعلِه  أقرُب  ،ريه، والغادِ َد لوالِ  العاقِّ  ةُ قوبَ عً   -123

  . القيامة يومَ 

* * *  

 اهللِ  فُكْن عبد.. لك من االختيار  وكان ال بدَّ .. إْن ُخرّيَت بني أن تكون ظاملًا أو مظلومًا   -124

 . لك املظلوم، خريٌ 
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* * *  

 !كه لنفِس الذي جتعلُ  فانظر للسعرِ .. وحيدد قيمَتك .. ك ُيساويك ك، ووقتُ أنت تساوي وقتَ   -125

    !فانظر للثمن الذي ُيدَفع لك.. يعني أنك تبيُع نفَسك لآلخرين  ن،وقَتك لآلخري عندما تبيعُ  -126

* * *  

ك اهلل  -127  .الرّشكمعصيته، وبفال تذّل نفسَك ب ،وحيدِ ه، وبالتَّ بطاعتِ قد أعزَّ

، وحترّ  -128 ، وخنوٌع، ..  ، وانطالٌق ر، وانعتاٌق التَّوحيُد ِعزٌّ ُك ِذلٌّ للعبيد،  ةٌ وعبوديّ ، وقيودٌ والرشِّ

ِ والتَّمّدنولو جاَء يف أهْبَ    !ى ُصور التَّحرضُّ

* * *  

 . م دونك يف النَّعم، ولكي حُتافظ عليه فانظر إىل من هُ نَْفدال يَ  نزٌ كَ  القناعةُ  -129

  .نِسهامن جِ  كُرها يكونُ كِرها، وُش حافِظ عىل النَِّعم بُش  -131

* * *  

 . األفكار سك رديءَ أن ُيقَذف يف رأ ْح ال تسمَ ، الطعامِ  ك رديءَ أن ُيقَذف يف بطنِ كام ال تسمح  -131

* * * 

غ يف ذّمك، بالِ ب عليك ــ أن يُ ه ــ عند أول انقالنْ ك وإطرائك، ال تأمَ يف مدحِ  من بالغَ  -132

    ! كحِ ْد وقَ 

* * *  

فحسنة، وإن  الصورُة تنطبُع يف النفس والذهن كجملٍة من املعاين والدالالت؛ إن كانت حسنةً  -133

ال وبالتايل .. ك من الصور التقطتها من حولك وواقعِ  وعةٌ ك ما هو إال جممومزاُج .. فسيئة  كانت سيئةً 
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.. منه  خلُص عليك التّ  ويصعُب .. ك وإىل دينِ .. وفيام ُييسء إليك .. رٍب واجتاه ترسل برصك يف كل دَ 

 .  النََّظَر إليه قد أباح اهللُ إال إىل مجيلِ  أن ال تنظرَ  ْص واحرِ .. ه ومن آثارِ 

* * *  

 . "إّياَك وما ُيعَتَذُر منه": ديثويف احل ..عَمٍل ، ال ُتشاِرْكُه يف رُ عتذاَمن هاَن عليه اال -134

* * * 

عىل  وكان ذلك عالمةً .. وَضُعَف عطاؤه وإنجازاته، َقلَّت أعامُله،  َمن َكُثَرت طلباُته وتعّلالته؛ -135

ةِ اهلِ  عِف ، وَض الكسلِ      .مَّ

* * *  

  .األحياء فهو من أمواِت  ؛، وساءته احلسنةُ يئةُ َمن رّسته الّس  -136

* * *  

كام .. إليه  اإلنصاِت من ، واحلقِّ  من إنصاِف  هصاحبَ  يمنعُ  ال تَدْع احلقَد يستويل عليك؛ فاحلقُد  -137

 . هاتِ رى األشياَء عىل حقيقَ يمنعه أن ي

* * *  

 .الجعِ  نطارِ من قِ  درهُم وقاية، خريٌ : يلالج، ومن قبل قِ من العِ  خريٌ  الوقايةُ  -138

* * * 

: ويف احلديث.. ُينَفُق عن ِغنى وَسَعة  مٍ درهَ  لِف أ ، يسبُق مائةَ وحاجةٍ  رٍ فقْ درَهٌم ُينَفق عن  -139

  . "مٍ رهَ دِ  سبَق درهٌم مائَة ألِف "

* * *  
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.. هم مجيعًا فإذا أردت أن تعلوَ .. ظامء والعُ  بالقادةِ  االقتداءِ  يطلُب الناُس الُعال عن طريِق  -141

 . ، ومَثَلك األعىلكك وقدوتَ صىل اهلل عليه وسلم أسوتَ حممدًا  اجعْل 

* * *  

، وندمٌ  لِّذُة املعصيةِ  -141 ، َس  الطاعةِ  ةُ ومشقّ .. اعة إىل قيام السَّ  ساعة، يعقبها ِذلٌّ اعة، يعقبها ِعزٌّ

 .اعةالّس  عادة إىل قيامِ وَس 

* * *  

وأضَعُف احلباِل ـ وإن بدا متينًا ـ حبُل .. حبُل الكِذب  ـمهام بدا طوياًل ـ ـأقرَصُ احلباِل ـ -142

اب مهام كثر ربُح .. وعاقبُة الكذِب وخيمٌة، ولو بعد حني .. ب الكذ  .ه إىل قِلٍّ ه، فنهايتُ والكذَّ

ه اهلل، ولو بعد حنيوما انترَصَ عبٌد بالصِّ .. ما انترَصَ عبٌد بالكذِب إال وُهِزم  -143  . دِق إال ونرَصَ

* * *  

َر هَ مهام جتمْ  واملنافُق .. ني بعد حِ يأبى اهللُ أن َيضع القبوَل يف األرِض إال ألوليائه املخلصني ولو  -144

 .خطغٍض وُس ه إىل بُ ـ املتجمهرون، وتكاثروا، فمآلُ ـمن املراحل  ـ يف مرحلةٍ ـه حولَ 

* * *  

؛ فال يبينونه ل ؛ُكُثر، وهم أنواعٌ  اللصوُص  -145 َعَرٍض  ابتغاءَ .. لناس أسوأهم الذين يكتمون احلقَّ

 !من الدنيا

* * *  

 .العلامُء، واألمراء: ُلحا، صُلَح الناُس وإذا َص  ، فسَد الناُس،داإذا فَس  ن الناسِ صنفان م -146

* * * 
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اهلل،  املتابعِة للسنَِّة، واجلهاِد يف سبيلِ  فةُ ما تتحقق فيه ِص  رِ عىل قْد  الوالية تتحّقُق للمرءِ  -147

..  رِس وخا.. ن غري جهتها، فهو ضالٌّ ومن ينشد الواليَة م.. ية والويل فهذه عالمات الوال..  الصِ واإلْخ 

  !امء أقرُب إليه منهاونجوُم الّس 

* * *  

حيح يف اتّ  -148 حِ  ليلِ الدَّ  باعِ املذهُب الصَّ َن بزالَّ .. يح الصَّ   . أهِل العلِم َتَزنَدَق، أو َكاد ِت وَمن تديَّ

* * *  

وآذاَن من حولك  ـيك ـذنَ فأنِصف أُ .. ُجِعل لك ُأذنان ولساٌن واحد، لتستمع أكثر مما تتكلم  -149

  . انَج  َت ن صمَ ومَ .. ه وخطؤه طُ لغَ  كالُمه كثرَ  رَ واعلم أن َمن كثُ .. انِك من لس ــ

* * *  

  . ذاها أنَ  ْل كان أيب، وكان جّدي، وقُ  وال تقْل .. ن آبائك عيوَبك بمحاِس  ال تسرتْ  -151

* * *  

لَّ ربْ ك فاْص تِ ، لكن إذا نزَل البالُء بساَح الءِ البَ  ال تذّل نفَسَك باسترشاِف مواطنِ  -151 د، واسأل ، وجَتَ

 . اهللَ الثبات، والعفو والعافَيةَ 

* * *  

 . والبالء سعادة الشقاءِ  ، وإنام املاهر الذي جيعل من حاالِت عادةِ بالّس  سعُد الذي يَ  ليس املاهرُ  -152

قاءَ  -153 عادَ وأسبابَ  كثريون هم الذين حُيِدثون الشَّ ة، ة احلقيقيّ ه، وقليلون هم الذين ُيبِدعون السَّ

 .وأسباهبا

  . ه إال املهَرة املبدعونفنٌّ ال ُيتقنُ ..  د، وكيف حُتِدث من ال يشء سعادةً كيف تْسعَ  -154
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* * *  

عادة، ولو اجتمعت له أسباُب السعادةِ  احةِ َم الرَّ ال يعرف طعْ اللئيم احلقوُد  -155  .كلها والسَّ

* * *  

 . به االعرتاِف  منه، وعدمِ  من اهلروِب  ه، خريٌ مهام كانت تكاليفُ  ،اخلطأ مواجهةُ  -156

ة، عدم االعرتاِف عالمات ُس من  -157 واخلطأ َيْصغُر مع االعرتاِف به، وَيكرُب مع .. باخلطأ  وِء الطويَّ

   .ه وجحوِدهإنكارِ 

* * *  

ايِض باليشء كفاعلِ  -158 ة والرىض والذين حيصدون السيئات عن طريق النيّ .. وإن ل يشَهْده .. ه الرَّ

ها، وأنت يف الذنوب واملعايص، وتكَسب أوزارَ  فاحَذر أن تقع.. أكثر ممن حيصدوهنا عن طريق األعامل 

  .ك أو ِرضاَك هباإقرارِ  دِ ملجرّ أو خلف حاسوبك، عىل فراِشك، أو أريكتك، 

* * *  

  .فاحِرْص أن ال حُتِب من ُتسيئُك جرَيُته يف دار املَُقاَمة ؛حُيرَشُ املرُء مع من َأَحبَّ  -159

* * *  

  .ك بام يرضالفراغ داٌء، إن ل تقتله بام ينَفع، قتلَ  -161

 . األرض اجتمعت عليك شياطنيٌ ..  ، وصّحةٌ إذا اجتمع فيك فراٌغ، وماٌل  -161

* * *  

ع يف حياتِك وعاداتِك  -162 د عطاؤك، وإبداعُ .. عيِشك  وطريقةِ .. نوِّ  .   ك، بإذن اهلليتَجدَّ

* * *  
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ل ،ال تْطُلب النِّزاَل فُتْهَزم -163  . لكن إذا ُدعيَت إليه فرَتجَّ

* * *  

 .  الشهوات، فاهزمها بذكر املوت؛ هازم اللذاتإذا دامهتك  -164

ها عليه َشْهوة ُحبِّ الرشَّ  -165 هواِت التي ُيؤَتى منها اإلنساُن، فوجدُت أشدَّ لُت الشَّ ياَسِة تأمَّ ِف والرِّ

عامة  .وال َيْسَلم منها إال من سلَّمه اهلل.. مر مع طوِل العُ  ال تضعُف  وهي شهوةٌ  ،والزَّ

* * *  

ك إىل يومِ ليوِم إىل غَ َل امَ ال تَدْع عَ  -166 ٍة َعَمُلها، ليس من لكلِّ َساعَ  أنَّ  مْ واعلَ ..  غدٍ  ٍد، فقد ال ُترْتَ

َره َمُه أو ُتؤخِّ  .الطَّاَعاُت التي ُتؤَتى يف َوقتِهاىل اهلل تعاىل، اِت إبُّ الّطاعَ وأَح ..  االتقاِن أن ُتقدِّ

* * *  

.. يَتناىف مع كامِل الّتوحيِد واإليامِن ..  يٌب عقاعرتاٌض، وتَ وَتقديِره،  عن فعِل اهللِ  التأّسُف  -167

، وباطِ ه َح فحقّ  ؛بادوالتأّسف عن فعِل العِ ..  األَدب حدودِ روٌج عن وُخ   . ه باطللُ قٌّ

يفعُل ذلك من .. وإحقاٌق للباطل وحتسنٌي له .. وتقبيٌح له  ،ريٌم للحقِّ ؛ جَت عن احلقِّ  التأّسُف  -168

ف عنه  .  كان عىل حقٍّ ثم يتأسَّ

 * **  

نزَل  فال تسخَطنَّ بالءً .. لرضيَت بالواقِِع، واملكشوف  لو اطََّلعت عىل الغيِب، واملخبوءِ  -169

ا عاجاًل يف .. قد جيعُل اهللُ لك فيه خريًا كثريًا، وأنت ال تدري .. منه  بساحتك، ال تدري ما احلكمة إمَّ

ا آجاًل يف دار املُقاَمةالدنيا ا يف كَِلْيِهام َمعاً ، وإمَّ   . ، وإمَّ
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اها، ثم بعد ذلك ترَض .. وما توى األنفس  ،ها للمألوِف تِ ها؛ ملخالفَ كرهُ كم من حَرَكٍة تَ  -171

بُّوْا َشْيئًا : ملا تسوقه لك من خري ؛عليها اهللِ  وحتمُد 
َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن حُتِ

  . َوَأنُتْم الَ َتْعَلُمونَ َوُهَو رَشٌّ لَُّكْم َواهللُّ َيْعَلُم 

* * *  

ع .. واعَمل كموّدع .. لِّ كموّدع َص  -171 تسَلم يف .. ك كلها كمودِّع وِعش حياتَ .. وَنْم كمودِّ

 . كنياك، وآخرتِ ك، ودُ دينِ 

* * *  

فالنية اليقظة املخلصة  نات، كُحسِن النّية، واإلخالص؛امليزان، وُيكّثر احلَس  ال يشء ُيثِقُل  -172

 .، ُيؤَجُر عليهاةً بادَ عِ  عادةِ جتعل من ال

أشّد عىل  ، ومحُلها عىل اإلخالِص، واالستمراِر يف اإلخالِص،ُمقاوَمُة النيَّة ومراقبُتها -173

  .بالاجلِ  الّصاحلني من إزالةِ 

* * *  

ار ليس ..   َمن امَتَهَن شيئًا َتطبَّع بطباِعه، وُتلَّق بِصفاتِه -174 ارفالنَّجَّ  ! كاجَلزَّ

* * *    

تم، حتى إذا جاء وقُت العمِل واجِلدِّ فقدَت  تِك بكثرةِ حناِت طاقَ غ ُش ال ُتفرِ  -175  ةَ الطاقَ اللعِن والشَّ

  .  هوضوالنُّ  القدرَة عىل احلركةِ و

* * *     

 ! خري من أن تبكي عليه دهراً أن ُتْسِدي رغيفًا من خبز إىل فقرٍي  -176
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* * *     

 .  قافلُة احلقِّ تسري، وكالُب الباطِل تنبح -177

 * **     

ُ فيه البيان كان كشيطانٍ  -178 أخرس، ومن نَطق يف موضٍع يتعني فيه  َمن صمَت يف موِضٍع يتعنيَّ

  .الصْمُت كان كشيطاٍن ناطِق

* * *     

 . كاماحُل  طاعةِ  أسوأ ما يف العاِل أن جيعل ِرْزَقه رهينةَ  -179

 . هدخل يف عبوديتِ  طاعة املخلوق؛ ه رهينةَ قوَت يومِ  من جعَل  -181

* * *      

 . ، وال عىل ضاللةعلمٍ  ة اإلسالم عىل كتامنِ ه، أن ال تتواَطأ أمَّ اهلل لدينِ  من معاين ولوازم حفظِ  -181

* * *      

كالِب التي ه منذ زمٍن بعيد، من كِثرة اليمُ وتعالِ  اهلل، الندَثرت معاملهُ  دينُ  لو ل يكن اإلسالمُ  -182

  !تكالبت عليه، وال تزال

* * *      

ال ُتعَرف قيمتها إال  والنعمةُ ..  مرغوٌب  حمجوٍب  وكلُّ .. ه، أهُله  وِعلمِ بالعالِ  أزهُد الناسِ  -183

  .عند فقداهنا

 !الَبعيُد َمرغوٌب وَمطلوٌب أكثُر من الَقِريب -184

* * *  
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عن  َت فإذا تكلمَت أعَربْ .. اِمتًا ـ ما دمَت َص ـهيوب اجلانب مَ  ـال تزاُل يف منجاٍة من أمِرك ـ -185

  . ل إال خرياً أن ال تقُ  واجتهْد .. ها خروجِ  قبَل  ، وَنقِّهاكفِزن كلامتِ .. نفِسك ومستواك لآلخرين 

* * *      

 .  اسفَيت معامله عن النّ ، وَخ لمُ العِ  اندثرَ .. ألنفسهم بالّتقية  إذا ترّخص العلامءُ  -186

  . تكّلمدعوة للجاِهل بأن يَ .. البيان  َصمُت العالِ يف موضعِ  -187

* * *      

فتنَدم والَت  اغتنمها قبل أن ُتْغَلق دوَنك؛.. وّدع عان ما تُ رُس .. ومواسم  ٌص ُفرَ  ؛اخلريِ  أبواُب  -188

  . حني َمنَْدم

* * *      

هم م وتوحيُد ومنهم إيامهُن ..  بالِ هم كاجلِ منهم إيامهنم وتوحيُد : ودرجات راتٌب مَ  اسِ النَّ إيامُن  -189

..  ذّرةٍ  هم مثقاُل م وتوحيُد ومنهم إيامهُن ..  لٍ خردَ  ةِ حبَّ  هم مثقاُل م وتوحيُد ومنهم إيامهُن .. ذلك  دونَ 

   .والنرّصة ،املواالةِ ، واألخّوةِ هم هلم عليك حق وهؤالء كلّ 

* * *  

ال  ..أو طَمعًا يف َمغنٍَم  ..كره نكايًة بمن يَ .. ويتخىلَّ عامَّ تطّلُبه املواقُِف ، ئَ املبادِ  الذي يبيعُ  -191

ه ولو بِفْلسٍ    .لُس عليه كثري، والفِ تشرتي ودَّ

* * *  

ومن ..  ال َينفعع، فسُيْفِرغها فيام نفَ يام يَ ها فِ ه عىل تفريغِ ْد ؛ إن ل تساعِ هائلةٌ  لولِدك طاقةٌ  -191

 . فراغٍ  يعيش ساعةَ  هُ فال تدعْ  ؛ه بام ينفعُ ك له أن متلئ وقتَ عدتِ سامُ 
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* * *      

 لذي يعمل حسنةً فليس ا..  تدبريٍ  وحسنِ ..  وُتطيطٍ  إىل ذكاءٍ  حيتاُج  أحيانًا فعُل احلسناِت  -192

.. ينتهي مفعوهلا وأثرها بعد عام أو مائة عام  ، كالذي يفعل حسنةً أو يومٍ  ها بعد ساعةٍ ينتهي مفعوهلا وأثرُ 

من  ةً أو أمَّ ..  الناسِ  التي تشمل مئات أو آالَف  اٍر، كاحلسنةِ أنفَ  التي تشمل نفرًا أو بضعةَ  وليست احلسنةُ 

تة كلَّ واحلسن.. مجيعًا  أو الناَس .. األمم  ك، فخّطط ـ يا عبد اهلل ـ حلسناتِ .. كانت أحسن وأفضل ، ام عمَّ

  .  نياكط لُد ك، كام ُتطّ خره آلخرتِ وما تدَّ 

* * *      

ُثمَّ :قال تعاىل.. عك قبل أن يودّ منه  أين أنَت  فانظرْ  العاِل لك، ِحجٌة لَك أو عليك،جماورُة  -193

  .8: التكاثر َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ 

* * *      

 . ُيراُد هبا باطل باطلٍ  رضرًا من كلمةِ  أشدُّ  كلمُة حقٍّ ُيراُد هبا باطٌِل؛ -194

* * *      

كفرِ بلة، يرتضيهام ملن يصعب عليه أطره إىل الكُ القِ  مذهبان مع أهلِ  للشيطانِ  -195 فمن ..  ، والرشِّ

 فاءُ واجلَّ .. من جهة  و واإلفراطُ لُ الغُ : خر، ومهااآل املذهِب  منهام جاءه من جهةِ  مذهٍب  ل ُيفلح معه من جهةِ 

ا لذاكوما أكثر الذين يستجيبون له، إمَّ .. ثانية  من جهةٍ  والتفريطُ   !  ا هلذا، وإمَّ

* * *      

ه وباملتشابَ ..  األهمِّ  نِ ، وباملهم عالواجِب  نع عليك أن ُيشغلك باملندوِب  من تلبيِس إبليسِ  -196

ى عىل األعىل واألدنَ ..  ريِب القَ  عىل حقوِق  البعيدِ  حقوَق  قدمَ وأن تُ ..  لِ األْص  عنِ  عِ روبالفَ .. م كَ املُْح  نِ ع
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ون صنعًا أنك ممن حُيسن ثم حتسُب .. ري ى بالذي هو َخ الذي هو أدنَ  فتستبدُل .. ل عىل املستعجِ  واملتأّخرَ .. 

   !قد اُتَذك خليالً  الشيطانُ  أن يكونَ حينئٍذ توقع .. 

* * *      

 . ةً نَ ك فيها حَس لنفِس  أن تسجَل  ك من دونِ مَترُّ من حياتِ  ت باكيًا فابِك عىل كل دقيقةٍ إن كن -197

اَة يف فرتى الَقَذ .. ك نفِس  هم عن إصالِح وال بإصالحِ .. ك الناس عن عيوبِ  ال تنشغل بعيوِب  -198

.. ها نفَس  وحترُق  ؛للناسِ  يئالتي ُتض كالشمعةِ ـ حينئٍذ ــ فيكون مثلك ـ.. ك يف عينِ  عَ ْذ هم وتنسى اجلِ أعينِ 

  .َكرُبَ َمْقتًا ِعنَد اهللَِّ َأن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلونَ : املعنيني من قوله تعاىل تدخل يف زمرةِ ف

* * *      

من  ورِ والزُّ  كذِب ال لسِ اوأن جيلس يف جم.. بام ليس فيه َع املرُء بام ل ُيعَط، وأن يتشبَّ  ورِ الزُّ  من -199

   !مياإنكاٍر وال قِ  غريِ 

: مثاله. البخاري "املُتشبُِّع بام ل ُيعَط كالبِس ثويَب ُزور  ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال رسوُل  -211

فوق اسمه  مؤلِّفه، ثم ال ينسى أن يكتَب اسم  أكرب من حجمِ  بحجمٍ  كتاٍب  ه عىل غالِف من يكتب اسمَ 

من ُتريج أرقام اآليات  ه أكثرَ عليقاتِ ه وتوعندما تنظر يف الكتاب ال جتد من حتقيقِ .. حتقيق وتعليق فالن 

  !!القرآنية، وبعضهم حتى هذه اخلدمة يتجاهلها

* * *     

نفسه للقضاء والفصل  ويتطوع من تلقاءِ .. ذهب لُيقايض وحُياكم التاريخ من يَ  ضاةِ أسوأ القُ  -211

وربام ال .. كاًم فيه رأيًا وال ُح  ـ ال يقولـرغبًة أو رهبًة  ـبينام واقعه املعارص ـ.. اريخ التّ  بني عظامء وعاملقةِ 

  !  يصلح أن يكون قاضيًا بني طفلني قد َتَصاَرما
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قِض بني طفلني يتنازعان عىل الّتاريخ، وحيكم عليهم، وهو أعَجُز من أن يَ   عظامءَ ُيقايِض  -212

 ! ُلعَبة

* * *      

وقل عه َنَسٌب آخر، هو َنَسُبك وعَشريُتك وقبيلُتك، ومن ل ينفعه نَسُب العمل، ال ينفَمُلك عَ  -213

  .كوما هي قبيلُتك وعشريتُ  من أنت، وما هو نَسُبك،: ك، أُقل لكلُ  ما هو عمَ يل

* * *      

فام كان الرفُق يف يشٍء إال زانه، وال ُنِزع من   الرفق واحلياء؛ما ُيكَسى به املرء ثويَب  أفَضلِ ن مِ  -214

وجُيازي وُيعطي عليه ما ال جُيازي وُيعطي عىل العنف  تعاىل رفيٌق، حُيبُّ الرفَق، يشٍء إال َشاَنه، وإن اهللَ

 .  والشدة

ويف .. يعصم صاحبه من كل ُمِشنٍي وَزَلل .. ب اإليامن عَ عبة من ُش أما احلياُء يكفيه جمدًا أنه ُش 

  ."ما شئت عْ إذا ل تستِح فاصنَ ": احلديث

* * *      

فتذّكر أن اهلل .. هم وء عىل ظلمِ ارة بالسُّ ك األمَّ ومحلتك نفُس .. الناس  إن كنت قادرًا عىل ظلمِ  -215

    .عليك ك عليهم، وأنه مع املظلومِ تِ من قدرَ  عليَك  تعاىل أقدرُ 

* * *      

فهو .. وانظر أين أنت منه .. ك اسأل جارَ ف.. اجلنَّة أم ال  من أهلِ  عرَف هل أنَت إذا أردَت أن تَ  -216

  .كك ونارُ جنّتُ 

* * *      
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ِم احلرام؛وما ل ،خرٍي ما ل ُتِصب دَمًا حراماً بــ ودينك ــ ال تزاُل  -217 فوزرمها   ُتَّس لَسْفِك الدَّ

  .كفاعلِه ءِ  باليّش الرىَض  واعلم أنَّ .. سواء 

* * *      

 ، ال ينبغي أن ترىَض ، واألدويةِ ى صالحية األطعمةِ مَد  اًل لتجارِب قْ َح  كام ال ترىض أن تكونَ  -218

  . لقوانني الوضعّيةوا األفكارِ  قاًل لتجارِب َح  أن تكونَ 

* * *      

ًا كان هذا املخلوق فال يرتضيها لنفسه، وال لغريه،  ؛املخلوِق  ةَ عبادَ  ن يأَنُف احلرُّ مَ  -219 ا َمن أمَّ .. أيَّ

ة، مهاَم مَ  عرُف ـ فهو ال يَ ـمن أوجه الِعبادة  ـ ولو بوجهٍ ـاملخلوق  يف عبادةِ  يدخُل   عنى، وال طعَم احلريَّ

ق وتَ   .  َشبَّع هباتشدَّ

* * *      

حّل وأقاَم، ال ُسلطان لعدّوه عىل انتزاعها حيثام و ،ام طاَف تطوُف معه حيثُ  ه؛بِ لْ نَُّته يف قَ املؤمُن َج  -211

 .منه

* * *      

منه  أهَدى واّب والّد  البهائمُ  وُتصبُح  ه،من وجودِ  الغايةَ  ، يفقُد اإليامنَ  اإلنساُن الذي يفقُد  -211

  .  نهبدنياها مِ  َد وأسعَ  ،سبيالً 

* * *      
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أن حيملوك عىل  من أجلِ  فإهنم يفعلون ذلك لك؛ والبدعِ  أهل األهواءِ  ن تزكيةِ م احَذرْ  -212

من وّقر  ":ويف احلديث.. وأنت ال تدري  من قَِبلك احلقُّ  ىفُيؤتَ .. هم بتزكية فتقابل تزكيتَ  زكيتهم؛تُ 

   . " اإلسالم دمِ عىل هَ  بدعٍة فقد أعانَ  َب صاحِ 

* * *      

واللئيم هو الذي .. شكرهم ويَ  هم،مُ له، فُيكرِ  الناسِ  عِ تواُض  فسريَ ت هو الذي حُيِسنُ  الكريمُ  -213

 ! همفضلَ  رُ فُ كْ ويَ  هم،فيهينُ  له؛ ع الناسِ تواُض  تفسريَ ُييسء 

* * *      

ـ إنام املتكرب الذي حيتقُر ـويشكره  ثم حيمد اهللَ ـمجياًل وجديدًا ـ الذي يلبُس  الغنيَّ  ليس املتكرّبُ  -214

، سواٌء كان غنّيًا أم فِقرياً لَق، ويَ اخَل   . ردُّ احلقَّ

* * *   

فهاءُ هم لوا إال أنفَس لومُ ، ال يَ القيادةِ مواقِع عن  ر الُعقالءُ عندما يتأّخ  -215    !و تقّدَم هلا السُّ

* * *  

، واخلري فيها َيزيُد وَينقص؛ فنوايل جانَب اخلرِي فيها؛ فيها خرٌي، وفيها ول كاألفرادِ الّد  -216  رشٌّ

 .هيف جانَب الرشِّ فيها وَنْحَذرُ وُننِْصُفه، ونجا

* * *  

لذا .. ُلق اخُل  ، وسوءِ جورِ عليه بالفُ  أن حتصَل  ال يمكنُ  ُلق،اخُل  سنِ ، وُح فِق حتصل عليه بالرّ ما  -217

  .إال شاَنه ءٍ ه، وما ُنِزَع من يشيف يشٍء إال زانَ  فُق ما كان الرّ 

* * *      
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بوه فيام قد َيْص  ال يلومنَّ .. الكذب  ، وُعِرف بشّدةمن أدمَن الكِذَب  -218  . فيه دُق الناَس لو كذَّ

* * *      

 ةَ أن تبتغي به الوسيلَ و.. ه ملن ُيدبر عنه وأن تبذلَ  هلِه،أ ه عند غريِ أن تضعَ  ،من إهانتك للعلمِ  -219

   !امإىل احلكّ 

* * *      

ه ه بعد موتِ رُ كْ ، يبقى ذِ اسِ للنّ  ومن عاَش .. ه ه بموتِ رُ ، ويندثر أثَ ه، ينتهي ِذْكُرهَمن عاَش لنفِس  -221

 . وقّدم هلم ما عاَش  رِ ْد الذين عاش هلم، وعىل قَ  ما بقي الناُس 

* * *      

اك أن تأكَل أكلَ  -221 مقابل .. ، أو تلبَس لباسًا بأخيك املسلم؛ فتخونه وتبيعه للعدو بثمٍن بخس ةً إيَّ

َمن أكَل ": ويف احلديث.. ذلك  أن تفعَل  لك من خريٌ ، أو تعرى، جوعاً  لئن متوَت .. رهيامت ُترَمى لك دُ 

عز وجل يكسوه مثله يف  ه مثلها من جهنّم،  ومن ُكيِس ثوبًا برجٍل مسلٍم فإن اهللَمُ بمسلٍم أكلًة فإن اهلل ُيطعِ 

 . " جهنّم

* * *      

ًا كان صاحبُ ـاملنَكُر  -222 ه بام هو نكر، إنكارامل من إنكارِ وليس َ.. ـ ُينَكر ـه، ومن أي طريق جاء ـ أيَّ

 . الذي ينبغي أن ُينَكر يف املنكرِ  بام هو أنَكر منه، وقعَ  فمن أنكر املنكرَ  أنَكر منه،

رِق السفينة كمن يتواطأ عىل َخ  ،تمع باملنَكرات من غري ُمنْكِرٍ املج ؤ الناِس عىل إغراِق واطُ تَ  -223

 .نْكِرمُ  من غريِ املائِج  ـ يف البحرِ ـبام فيها ومن فيها  ـوإغراقها ـ

* * *      
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تائم  من توّسع يف نقلِ  -224 تمالشَّ  وهو رشيُك ..  شاتمٌ .. الشَّ  . اتم يف الشَّ

ـ ـيبحث عن الشهرة بأقرص وأحقر طريق  ــ ؛ بنقل ونرش شتائم مغمورٍ ال ُتشاركوا يف الّشتمِ  -225

   !ال ُيؤَبه له

* * *      

 إن غرسَت خريًا حصدَت وأنت وما تْغرس؛ ف..  َتِديُن ُتدان وكام.. من ِجنس العمل  العقوبةُ  -226

ـ فال تلوَمّن إال نفَسك ـواحلساب  احلصادِ  وقَت  ـوإن كنت الئاًم ـ.. ًا دَت رشَّ َت رشًا حَص خريًا، وإن غرس

ْكَرى .. طت، وقرّصت عىل ما فرّ  نَساُن َوَأنَّى َلُه الذِّ ُر اإْلِ َياِِت  *َيْوَمئٍِذ َيَتَذكَّ ْمُت حِلَ . َيُقوُل َيا َلْيَتنِي َقدَّ

 ًُسوِل َسبِيال ْذُت َمَع الرَّ َ  . َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُ َعىَل َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اُتَّ

 . "دواعلم أنك كام تزرع كذلك حتُص ": قال داود عليه السالم

ارلفُ نزُل األبراُر مناِزَل اكام ال جُيتنَى من الّشوِك الِعنَُب، كذلك ال يَ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  جَّ

". 

* * *      

وخري  ، وأجرُ كرِ الشُّ  وخريُ  رُ أج: وخريين ؛ فهو يتقّلب بني أجرينه خريٌ ه كلُّ أمرُ  املؤمنُ  -227

اءُ  ؛الصربِ  راضيًا  ــ بإذن ربه ــثم إن قىض نحبه، انقلب ..  رَب َص  اءُ ، وإن أصابته رَضّ شَكرَ  إن أصابته رسَّ

  .رضها الساموات واألُض رْ عَ  ةٍ رضيًا، إىل جنّ مَ 

* * *      
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هلذا  طَ بَ ، واغتَ فهو منترٌص  بالعدوِّ  فإن ظفرَ  اهلل كيفام آل أمره فهو منترص؛ يف سبيلِ  املجاهُد  -228

إىل نرص، وهذا  ن نرٍص مِ  ُب فهو يتقلّ .. ، واغتبط هلذا االنتصار فهو منترٌص  هادةِ بالّش  وإن ظفرَ .. االنتصار 

 . منه العدوَّ  غيظُ ما يَ 

* * *      

ه أن  حيرصوه يف من أتباعِ  قبُل فال يَ .. هم كلّ  ه الناُس فُ وهَد .. كلها  ه األرُض ميدانُ  اإلسالمُ  -229

وه عىل قوٍم دونَ .. أرض  دونَ  أرضٍ يف أو  ،حدودٍ  .. اهلل  ألنه دينُ وعىل ناٍس دوَن ناٍس؛ ..  قومٍ  أو ُيقرِصُ

 دونَ  الناسِ  بعضِ  وليس ربَّ .. لعاملني ا تعاىل ربُّ  اهللَ وألنَّ .. ين الذي ليس بعده دِ  مُ اخلاتَ  وألنه الدينُ 

َوَما ..] ها اآلخر دون بعِض  األرضِ  بعضِ  س ربَّ ولي.. األراضني كلها  وهو سبحانه ربُّ ..  بعضٍ 

ًة لِّْلَعاملنََِي   . 101:األنبياء[َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحَ

* * *      

َق متطلباته، واستوىف  إىل مستواه، به إال إذا ارتفعَ  ٌد ال ينترُص أح ظمى،عُ  اإلسالُم قيمةٌ  -231 وحقَّ

 .رشَطه

 . ه وقوتهتِ زَّ ن ال يرقى إىل عِ مَ  اإلسالمِ  متثيَل  ال حُيسنُ  -231

َوهلِلَِّ وبقي اإلسالُم عزيزًا شاخمًا .. فذلَّ وسَقط .. ه اإلسالَم بذلِ  أن ُيذلَّ  ليٍل أرادَ كم من ذَ  -232

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي َوَلكِنَّ   . 8:املنافقون املُْنَافِِقنَي اَل َيْعَلُمونَ  اْلِعزَّ

* * *      

ه ، وسياُج ه الفقهُ رعُ ، وفَ وحيُد ه التَّ فأصلُ : ال يكتمل إال هبا معاً  ،، وسياٌج رعٌ ، وفَ ٌل أْص  مِ لْ للعِ  -233

 .األَدب
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 .بليل ُب ى حيتطِ كأعَش  ؛ُم قبَل العمِل، وَمن يفعُل العكَس، خيطئ وَيظلمالعل -234

* * *      

 أنه جاهٌل  جاهاًل، ويعلمُ  منه أن يكون اجلاهُل  دُ ؛ املجرّ ُب د، ومنه املركّ منه املجرّ : نوعان هُل اجَل  -235

ا املرّكب م..  ، ُيستعََص شكٌل فهذا م.. نعًا وأنه بجهله ممن حُيسنون ُص  لاًم،هَله عِ أن يرى اجلاهُل َج  ؛نهأمَّ

  .عالُجه

* * *      

مما  لكان أبلَغ وأنفَع للناسِ  ،ن لو ل يتكلم يف خطبتهِ ـ مَ ـ ـ الذين يسترشفون املنابرَ ـ من اخلطباءِ  -236

ه    !، وأراح؛ السرتاَح ه سَكَت ليتَ : تقول ،وهو خيطُب  وكم من خطيٍب .. لو تكلم وتفوَّ

ووقُت  به مقامُ  املسلمني بام يسمُح  مشاكلِ  ذكري، وتناولِ والتّ  ُخطبة اجلمعة للوعظِ إنام ُجِعَلت  -237

عىل األخبار، والوقائع؛  أو للتعليِق ..  ، وتقسيامتههبفروعِ  الفقهِ اخِلالِف، و ائَل مس وليس لّسدِ .. اخُلطبة 

 !وما أكثر الذين يفعلون ذلك..  طبةمنها إىل اخُل  األخبارِ  إىل نرشةِ  أقرَب خطبُة اجُلمعة  فتصبُح 

* * *      

مهام تكاثرت  ـنيا ـالّد  أن جتعَل  وإنام الزهُد .. ًا ديَد ليس الزهُد بأن تلبَس عتيقًا، أو تأكَل قَ  -238

  .الذين يقدرون عىل ذلك وما أقّل .. ك قلبِ  ك، ال يفدِ ـ يف يـعليك 

* * *      

الذين املجرمني؛  ن يوّقع عن الطواغيِت َمن يوّقع عن ربَّ العاملني، وم :مثالً ال يستويان  -239

 الشيطانِ  ني هم جنُد الظامل ، والذين يوقعون عن الطواغيِت الربانيون العاملني هم العلامءُ  وقعون عن ربِّ ي

 ! وعلامؤه
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* * *      

 كأيِّ  أهنم جعلوا اإلسالمَ .. العاملني من أجل اإلسالم  من أكرب األخطاء التي وَقَع فيها بعُض  -241

  !بات، ويف احلقوق والواجِ يف الِقْسمةِ  يتساوى معها ة الوضعيَّة؛جلاهليّ ا من األحزاِب  حزٍب 

كمن .. والواجبات  وِق ، واحلقُ الوضعّية يف الِقسمةِ  حزاِب َمن ُيساوي بني اإلسالم وبني األ -241

َتاهللَِّ : وهؤالء ممن يقولون يوم القيامة.. الوضعيَّة  تلك األحزاِب  أرباِب بني اإلسالم، و ُيساوي بني ربِّ 

بنٍِي  يُكم بَِربِّ اْلَعاملنَِيَ  *إِن ُكنَّا َلِفي َضاَلٍل مُّ  . إِْذ ُنَسوِّ

* * *      

: تعاىل يقول ألن اهللَ ،احلقِّ  ه؛ أين هو من اإليامنِ َس نفْ  جعَ عليه أن ُيرا ،َد املؤمُن الِعّزةَ إذا فق -242

 َُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننِي  . َوهللَِِّ اْلِعزَّ

* * *      

يف َغِدك،  هُ قد تستطيع أن تنرَص  فال تتناَزل عنه؛ احلقَّ يف يوِمك، أن تنرَص  ستطيعُ إذا كنت ال ت -243

ر اهللُأ   . كه غريُ ن ينرُص مَ  و قد يسخِّ

 وكيف حُتِسن استثامرَ .. ظ عىل االنتصار وإنام املهم كيف حتافِ  وحسب؛ ليس املهم أن تنترَص  -244

 .أخرى يف حتقيق انتصاراٍت  االنتصارِ 

،ك الّش ك، وشغلُ ليكن مهُّ  -245 طريق عن ك، أم ذلك عن طريقِ  سواء جاءَ  اغل، نرصَة احلقِّ

 .كغريِ 

* * *      

 . تابعٍة؛ فهو كاِذبة من غري طاعٍة وال مُ ن رأيتموه يزعم املحبَّ مَ  -246
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وملزوم لآلخر،  فكل منهام الزمٌ  املتابعة؛ تكونُ  ةِ ، وعىل قدر املحبّ ةِ املحبّ  تكونُ  املتابعةِ  عىل قدرِ  -247

بُّوَن اهللَّ :] ه، قال تعاىلعفِ بَض  ه، ويضعُف بزيادتِ  عليه، يزيُد  وعالمةٌ 
بُِعويِن حُيْبِْبُكُم اهللُّ ُقْل إِن ُكنُتْم حُتِ آل [َفاتَّ

  . 41:عمران

* * *      

ثوا الناس بحسِب  -248 إىل  ـ فمن كان يميُل ـال بحسب ما يشتهون ويريدون  ـما حيتاجون ـ حدِّ

ث  اإلرجاءِ  ومن كان .. بالعزيمة  األخذِ  الوعيد والرتهيب، وفقهِ  بنصوصِ بأمهّية العمل، ووالرتّخص ُحدِّ

َث بنصوصِ شّد والتّ  إىل الغلو يميُل  غيب والتشويق، وفقه األخذ بالرخص عند ، والرتَّ الوعدِ  د ُحدِّ

رمحة اهلل  عىل سعةِ  ةِ ، ُحّدث بالنصوص الدالّ واخلوِف  واليأسِ  إىل القنوطِ  ومن كان يميُل .. الرضورات 

ث بالنصوص .. اء يف األمن والرج ومن كان يميل إىل اإلفراطِ .. ه لعباده املذنبني فرانِ تعاىل وعفوه، وغُ  ُحدِّ

بإذن  طِ وّس م إىل التَّ هلُ حا ُل دِ عتَ فيَ .. صاة واملجرمني العُ  عىل ِعَظم عذاب اهلل تعاىل، وِشّدة انتقامه من ةِ الّ الّد 

  .اهلل

* * *      

أنصارًا وأعوانًا  وللباطلِ .. للحقِّ أنصارًا وأعوانًا  ه أن جعَل لقِ يف َخ  اهلل تعاىل املاضيةِ  نِ نَ من ُس  -249

لك  وال بّد .. ك من أي الفريقني أنت ِس لنفْ  فانظرْ .. ما بقيت الساموات واألرض  مستمرّ  ومها يف تدافعٍ  ..

  . من االختيار

* * *       
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روها، أو منعوا من إنشائها،مه -251  الثابُت  هو النداءُ  "اهلل أكرب "سيبقى نداء ام أزالوا املآذَن أو دمَّ

هيز  املؤمنة،عوب الشُّ  ه شاخمًة يف وجدان وقلوِب يبني مآذنَ .. القيامة  مِ إىل يو اخلالُد .. التاريخ  يف أعامِق 

 . املجرمون الظاملونولو كره .. هم رغاًم عن أنوفِ .. الظاملني منذرًا بدمارها وزواهلا  الطغاةِ  عروَش 

* * *  

لخطاب، ه عىل إدراك املدلوالت اللغوية لحدودُ  قه؛ الفهم تقترُص هم، والفِ بني الفَ  فرٌق  يوجُد  -251

 إدراكَ  شمَل ، بينام الفقه؛ يزيد عن ذلك ليَ غرِي املسلم ة عىلملسلم وغري املسلم، وبه تقوم احُلّج ويستوي فيه ا

دون غريه، لذا قد ورد  وهذا يقترص عىل املسلمِ  وعمل، من اخلطاب الرشعي، ثم يعقبه إيامنٌ  ارعِ الّش  رادِ مُ 

هْ ": يف احلديث ينِ من ُيِرِد اهللُ به خرًيا ُيفقِّ ، ونحوه دعاؤه صىل اهلل فهمه الدينَ ول يقل يُ . البخاري "ُه يف الدِّ

ْهه يف الدِّ ": عليه وسلم البن عّباس  . البخاري "ينِ اللهم فقِّ

ا: وقال تعاىل عن الكافرين ْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن هِبَ   . ال يفهمون هبا ول يقْل . 112:األعرافهَلُ

* * *  

فنا عىل نفسه ُمكاَفَحًة إىل أن يعرّ  أنه تعاىل ال حيتاُج  ليا،ه العُ هلل احلسنى، وصفاتِ ا أسامءِ  من كاملِ  -252

وإنام يعّرفنا عىل .. ؛ كل اخللق أضعف من أن يقوى عىل ذلك لُق ـ فاخَل ـكام ُيطالب بذلك امللحدون  ــ

ولكن .. ليه، وما أكثرها معية، والكونّية، والنفسّية الدالة عاآليات الّس  بحانه وتعاىل من خاللِ ه ُس ِس نفْ 

  ! أكثر الناس ال يعلمون

* * *  
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الذي به ُينتَصف للمظلوم من الظال  ،فهي مُتَثُِّل نصَف العدلِ  ؛وال تكرهها.. ال تسَخط جهنَّم  -253

.. الكثري  ءَ اليش.. م، وأهوائهم لذواِت  عبِّدون الشعوَب وإيّن ألجد يف نفيس عىل الطغاة الظاملني؛ الذين يُ .. 

 !رىضتدأ نفيس، وتَ .. املجرمني  فيها للطغاةِ  اهللُ دما أتذكر جهنَّم، وما أعّد وعن

* * *  

ه يلِ عنها، ليذكرك بمثِ  ّغرٌ مَص  نياك مثاٌل التي حتصل يف العاَل اآلخر، لك يف دُ  ُب األشياءِ غالِ  -254

 ! عليك يا عبد اهلل ةِ ّج احُل  قيامِ  وهذا من متامِ .. األخروي 

 .ٌر؛ َموٌت دوَن موتالنَّوُم موٌت ُمَصغَّ  -255

* * *  

.. سبوق ابٍق إال وهو مَ ن َس وما مِ .. ه، أن ال يرفع شيئًا إال ويَضَعه لقِ تعاىل يف َخ  اهللِ نِ من سنَ  -256

.. وَقنَع .. لَّم فمن علَم ذلك ريض وَس ..  وطوما من ارتفاع إال وبعده هبُ .. وَما ِمن فائٍز إالَّ وُيفاُز عليه 

   .املحيطِة به من األمورِ  كثريٍ  تفسريَ  اعَ واستط.. وأراح  واسرتاَح 

* * *  

ثم قوة ونضج وازدهار، ثم متيل نحو .. ونمو، وصعود  نشوءٍ  بمرحلةِ  مترّ  ؛كاألفرادِ  وُل الّد  -257

بل هكذا .. وهكذا حال األفراد .. ثم ضعف وشيخوخة، ثم ذبول وموت وزوال .. االنحدار واهلبوط 

 . ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن  ، وال حُتايب أحداه التي ال تتخلَّفاهلل تعاىل يف خلقِ  ُسنَّة من سننِ .. حال األشياء كلها 

ْكَرامِ  اَلِل َواإْلِ  . َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَ

* * *  
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ل زواَل  أكثرُ  -258 العدل،  ؛وأكثر ما ُيطيل من أجلها..  الظلم، وإن كانت مسلمةً  ؛الدول ما ُيعجِّ

 . وإن كانت كافرة

* * *  

عَرف ال يُ  تتقاذفها الرياح، عن شجرةٍ  سقطُ تَ  مبتوتةٍ  كورقةٍ  ه؛ه وال أصولَ تارخيَ  لذي ال حيرتمُ ا -259

وتارخيهم .. هم تِ هم وأمَّ رون لدينِ من أبناء هذه األمة الذين يتنكّ  العلامنيون :مثال ذلك.. رار ، وال قَ هلا أصٌل 

  ! برِ غْ مل، واِق رْش م قَِبل املأفئدَت م وهَ وجوهَ  ويرصفون.. 

* * *  

اجلذور يف  ضاربةُ و.. ممتدٌة .. ه وحضارتُ .. ه ـ وثقافتُ ـ أي مسلم يف العالَ  ـخ املسلم ـتاريُ  -261

مارة .. نبينا صىل اهلل عليه وسلم  من يومنا هذا إىل عهدِ .. احللقات  متامسكةُ .. أعامق األرض والتاريخ 

  ! من ذلك؟ فأين اآلخرون.. آدم عليه السالم  إىل أن تنتهي إىل عهدِ .. عرب مجيع األنبياء والرسل 

نحُن َننَتمي إىل احلَضارِة التي َصنَعَها األنبياُء ِمن لُدن آدم عليه السالم إىل خاَتِم األنبياِء  -261

 !ُة اآلَخرين؟فام هي َحَضارَ .. واملرسلني حممد صىل اهلل عليه وسلم 

* * *  

ومن قبل .. أو يتفّرج عليه وهو حيرتق .. ائه عىل اطف ن يعمُل ه كمَ ليس من حيرتق عليه بيتُ  -262

 ..!.ليست النّائحة الثَّكىل، كالنّائحة املستأجَرة : قالوا

* * *   
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ك هم، فسوف ترتكها لغريِ ن قبلك لغريِ وكام تركها مَ .. ك ملا وصلت إليك نيا لغريِ لو بقيت الدُّ  -263

عام هو ك له أن يرصفَ  ْح وال تسمَ .. عليه  ْف فال تأَس .. عليك  ك غري آسٍف ه، وكان تاركَ نت تاركَ وما كُ .. 

  . لك أبداً  آٍت ومالزمٌ 

* * *  

ّدة يف موضٍع يستدعي الرمحة ظلٌم  يف موضعٍ  الرمحةُ  -264 ّدة َضعف وَخَور، والشِّ يستدعي الشِّ

 ! اآلخر مها يف موضعِ ع أحَد َض ، أو وَ عنيبني املوِض  وقد خاَب وخِّس من ال حُيسن التفريَق .. دوان وعُ 

* * *  

ّرضت وإال قد عَ .. إىل أن ينجيل لك  ه، يسعك فيه الصمُت عليك أمرُ  ما راَبك واستشكَل  -265

  !نياخلائِض  ، وخلوضِ نفسك للتهمةِ 

* * *  

.. هبا  فُّ لتَ تُ  قامشٍ  قطعةِ  ثمنَ  عادُل ك أكثر مما يُ فلن تأخذ منه لقربِ .. وتكاثر  َك ملكُ  مهام تعاظمَ  -266

ا ممّ  ن حولكعىل مَ  تنفَق كام أحسن اهللُ إليك، وأن ن وأن حُتِس .. طَغى ، وأن ال تَ عَ بك أن تتواَض  وهذا حريٌّ 

  .ك اهللرزقَ 

* * *   

قد .. ك خره لورثتِ دَّ كم من ماٍل تَ .. أنِفق يف سبيِل اهلل وال ُتش من ذي العرِش إقالالً  -267

 !والت حني مندم ..، وفعلت وفعلُت ..  يا ليتني أنفقُت : وتقول.. فتندم .. ك فيه بعد موتِ  يعصون اهللَ

َخر عليك، وال مُتِسك فُيمَسك عنك، وال مَتنَع فُيمنَع  -268 ِخر فُيدَّ ال ُتوِك، فُيوَك عليك، وال َتدَّ

  .كما ُتنِفق عىل غريِ  وعىل قدرِ .. ك فأنت ُترَزق بغريِ .. عنك 
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* * *  

حق  ، أو إبطاُل طلٍ با وَل ُيَرد هبا إحقاُق .. حيح عها الصَّ مجيلة لو وِضعت يف موِض  كلمةٌ  ةُ احلريّ  -269

 ! العبيد للعبيد أو تعبيُد .. 

.. للعبيد  العبيدِ  ة، وتعبيَد ة؛ ويعنون هبا العبوديّ احلريّ  من األحيان ُيطلِقون كلمةَ  يف كثريٍ  -271

 !ة وحمبيها أن يتنبهوا إىل ذلكاحلريّ  وعىل طالِب .. العبيد من دون اهلل  العبيد يف عبادة وطاعةِ  ودخوَل 

ُة؛ -271 وإخراج العباد من عبادة العباد .. العبودية للعبيد  تعني حترير العبيد من مطلِق   احلرية احلقَّ

من  واالنعتاَق  رَ تعني التحرّ .. نيا وأغالهلا إىل سعة الدنيا واآلخرة ومن ضيق الدُّ .. العباد  ربِّ  إىل عبادةِ 

ة .. ذلك  عىل خالِف  مرُ ومتى يكون األ.. العاملني  يف الطاعة هلل ربِّ  والدخوَل .. اهلوى  لِ أرس وسالِس  فثمَّ

  !بكسائها زوراً  مهام تشبَّعوا باحلرّية أو اكتسوا.. وأجالها  بأقبح صورها،.. حينئٍذ للعبيد  العبودية

منها،  وما هو النافعُ .. منها، وما هو املمنوع  ؛ ما هو املسموُح احلريةِ  مساحةَ  للعبادِ  دُ الذي حيّد  -272

اهلل تعاىل، فهو داخل يف العبودية هلذا  هذا احلق إىل غريِ  وأيام عبد يردُّ .. ه اهلل تعاىل وحد.. ار وما هو الضَّ 

 ! الغري، شاء أم أبى

فيه رضر ظاهر إما عىل الفرد، وإما عىل .. احلرّية أكثر مما قد أذن به اهلل  يف طلِب  عُ التوّس  -273

 .أو عىل كليهام معاً .. اجلامعة واملجتمع 

* * *  

 !ا قبل اآلخرة ــ ملا هاَنت عليه املعصيةنيه ــ يف الّد بمعصيتِ  خيُّس  آدم ماذا ابنُ  علمُ لو يَ  -274

* * *  
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،ك َش إذا انتابَ  -275  . إليك اليقني الكريم، ُيعادُ  فافَزع إىل القرآنِ  كٌّ

* * *  

األشخاص، إال ما كان نقُد األشخاِص رضورًة ُملّحة من  نقدِ  ، دونَ األفكارِ  قُد ليكن مّهك نَ  -276

 .ررضوريات نقِد األفكا

يف الّشباب كنا أحيانًا ننشغُل بنقِد األشخاص عن نقِد األفكار، ثم األّيام علمتنا أن نقَد  -277

ٌم عىل نقدِ ، وهو هو اجلانُب األهمّ األفكار  قِد األشخاص، إال ما كان رضورًة من رضوريات نَ  مقدَّ

   .األفكار

* * *  

 !  عىل قْدِر ما قد باَلغ من أقرانِه، واه،ِس  ه االستخفاف بامما بالَغ أحٌد يف تعظيِم عاِلٍ، إال ولزمَ  -278

 

* * *  

 الّصمَت  املني، أصبحنا نعاين من نقٍص حادٍّ فيمن حيسنونعَ لكثرة املتكلمني، واملتَ  -279

 ! االنصاتو

* * *  

 ! ه، وفيام ال يملكاملرُء نيابة عن غريِ  خل؛ أن يبخَل أسوأ البُ  -281

ال جيتمعاِن يف قلِب عبٍد؛ اإليامُن ": سلمأشّد ما قِيل يف احلَسد، قوله صىل اهلل عليه و -281

يف قلب امرٍئ، كام يف  ه منزلَة الكفِر الذي ال جيتمع مع اإليامنِ لَ فأنزَ . 4102:صحيح النسائي"واحلَسُد 

 . 1000:السلسلة الصحيحة"ال جيتمُع اإليامُن والكفُر يف قلِب امرئٍ ": احلديث
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 ! ناصٌح، وَتزاوربني احلَسِد، والُبخِل، والكذِب، َتواصٌل، وتَ  -282

* * * 

ْر كبرينا من  امنّ  ليس ":ويف احلديثال َيعرُف َقْدَره إال كبري؛  الكبريُ  -283  ":ويف رواية. "ل يَوقِّ

 ."من َل يعِرْف َحقَّ َكبرِينا  منَّا ليَس 

* * *   

اً : عبٍد يقول اللهمَّ ارَض عنَّا، وَرّضنا عنك؛ فكم من -284  طاً بينام تراه ساِخ  ؛رضيُت باهللِ ربَّ

َجِر، والقَ هلقضائِه وقدرِ  ، واحَلَزن، كثرَي الضَّ كوى، واهلمِّ  !لِق، واجّلَزِع، والشَّ

* * *  

.. ، َعلَِم ذلك من َعلِم، وَجِهَل ذلك من جهل ، ورسالةإال وله غايةٌ  يف الوجودِ  ما من يشء -285

ام، باألقَد  وكم من نبتٍة ُتداُس ..  واحلياة فكم من يشٍء كنّا ال نأَبه له، ثم تبني أن له فائدة عظيمة يف الوجودِ 

اَم َخَلْقنَاُكْم : صدق اهلل العظيم.. داٍء خطري  ، لأن فيها دواء عظيامً الحقًا ال ُيؤَبه هلا، ثم تبني  َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ

 . 110:املؤمنونَعَبثاً 

* * *  

ها مجاالً، اإلنساَن فيها ليزيَد  اهلل تعاىل مجيٌل، حُيِبُّ اجلامَل، وقد َخَلَق األرَض مجيلًة، واستخَلَف  -286

؛ والتمكني فيها، أكثرهم حرصًا عىل مجاهلا، وإعامرها باجلامل ها باجلامل، وأوىل النّاس باالستخالِف ويعمرَ 

 ِسِدينَ َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ املُْفْ ..  ، واملعايِن الصور واألشكال األعامل، ومجال مجاُل 

 . 11:القصص

* * *  
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ٍة ، أحّب إيّل وأشكُره ألن آكَل األكَلَة، فأمحُد اهللَ عليها -287 َداً ألَف مرَّ ، ونفيس من أن أترَكها تَزهُّ

كر  !  عليها فيها، ثم ُأحَرم الشُّ

من  باحلالل، ال التَّجّرد هُد كام أفهمه هو االكتفاءُ الزّ  ":جعفر الصادق رمحه اهلل قوُله وقد ُأثَر عن

      ."احلالل 

* * *  

قي -288 ْ بينام ..  ، واملواعظَ أن ُيعطي الدروَس  املعلِّم الذي حيّب  ؛ شخصيَّةُ شخصّيُة املثقَّف الرشَّ

 ! ريب؛ شخصّية حواريَّةشخصّية املثقَّف الغَ 

* * *  

ك، جيد أن ُتشعَره أّنك صديٌق لهالعدو املؤامرات ِض  عندما حُييُك  -289  ! دَّ

 ! ةِ والعداوَ  ازداَد فجوُره، وجاهَر بالفجورِ  ؛نك تعرف أنَّه فاجرٌ إذا علَِم أ الفاجرُ  -291

يه ومتاِديهفًا؛ دَّ ّح  للرشِّ  عُ َض تَ  وَبةُ التَّ  -291  .تمنُع من َتَفشِّ

من وُقبوهُلا والتَّوبُة  .. رًا عىل النّاسِ طَ ًا، وَخ رمَ إثاًم، وُج  ة؛ الزدادَ املذنُب أنه ليس له توبَ  علمُ لو يَ  -292

كاَن فِيَمن كاَن َقْبَلُكْم  ":كام يف احلديث ذنِِب ذاتِه،لنَّاِس، كام هي رمحٌة للمُ هذا الوجِه رمحٌة ل

: َفَسَأَل عن أْعَلِم أْهِل األْرِض َفُدلَّ عىَل راِهٍب، فأتاُه فقاَل  ،اً َنْفس وتِْسِعنيَ  تِْسَعةً  َقَتَل  َرُجٌل 

َل به ِمَئًة، ُثمَّ َسَأَل عن أْعَلِم أْهِل  !ال: ٍة؟ فقاَل هْل له ِمن َتْوبَ فَ  ،اً َنْفس وتِْسِعنيَ  تِْسَعةً  َقَتَل  إنَّه َفَقَتَلُه، َفَكمَّ

وَمن حَيُوُل بْينَُه وبنْيَ  ؛َنَعمْ : له ِمن َتْوَبٍة؟ فقاَل  ِمَئَة َنْفٍس، َفهْل  َقَتَل  إنَّه: األْرِض َفُدلَّ عىَل َرُجٍل عاِلٍ، فقاَل 

  . مسلم"...التَّْوَبِة 

* * *  
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َفاةالطَُّغاةُ : لو والُغالةالغُ  ظاهرةِ  ء يف وزرِ اثنان رشكا -293  ! ، واجلُّ

* * *  

وتشنّجات نفسّية،  ،واختناقات ،؛ هو الفقه النَّاجم عن احتقاناتاملخنوق قهِ هل سمعتم بالفِ  -294

 يف املواِضع التيه فِسه، وعىل غريِ شّدد عىل نَ عًا، ويُ ضّيق واِس فيُ .. ها أن حُيِسن التنّفس معها يكاُد صاحبُ 

   !زمانناقهاء يف من الفُ  وعِ وما أكثر هذا النَّ .. َتسَتدعي التَّيِسري 

* * *  

هم إىل دارسني وخمتصني يف السياسّية، كحاجتِ  ني يف العلومِ سني وخمتّص املسلمني إىل دارِ  حاجةُ  -295

بني  أن جيمع املرءُ واألقوى واألفضل منهام؛ .. ًا املِض إال هبام معَ  فهام جناحان ال يمكنُ .. عّية العلوم الرشَّ 

 . االختصاصني معاً 

 ال بد من أن يكون لديه إملام مقبول بالسياسةِ  عي املختص عطاءه املرجو؛يعطي الرّش ل -296

عطي عطاءه املرجو، ال بد من أن يكون لديه إملام مقبول بالعلوم كذلك السيايس املختص ليُ .. عّية الرّش 

 . الرّشعّية

* * *  

.. بكيف : هبا ة، والنَّوازل التي تنزُل األمّ  ين يواجهون مشاكَل العاجزون املهزومون هم الذ -297

األوىل، كام ال  فوَف الصُّ القيادَة، وال روا هلم أن يتصّد  وهؤالء ال حيّق .. ولعّل .. وأين .. ومتى .. ولكن 

  !  ظَمىالعُ  اياهلم أن يسترشفوا املهام، والقَض  حيق

* * *  
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منها فتح األبواب عىل مصاريعها، ومن  كن أحيانًا ُيرادُ ول.. ، ومطلٌب حق احلرّية كلمة حقٍّ  -298

 ! فاحلَذر، احلَذر ..دون، والظَّاملون، واملشبوهون دون أقفاٍل؛ ليمر منها املفس

* * *  

عنه اإلباحّية، والّشعوبّية، والتَّحّلل  ردود، لكن عندما يكون البديُل ومَ  فقه الّتغّلب مرفوٌض  -299

اقية، وشيوعِ واألخالِق ين، الّد  والتَّفّلت من قيودِ  حينئٍذ يكون .. الظلم والفوىض الالمتناهية  ، والقيم الرَّ

ُبُه َعَذابًا نُّْكراً . غّلب وجهة نظر معتربةللتَّ  ِه َفُيَعذِّ ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ إىَِل َربِّ ا َمن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِّ  َقاَل َأمَّ

 .  81:الكهف

 قيمِ  ، والتَّحّلل، واالنفالت من قيودِ اإلنحاللِ  إىل خيارِ  ، يفرونحتت هَوس حماربة االستبدادِ  -311

 ! وهؤالء مثلهم؛ كمثل من يفر من املَطر، ليقف حتت املِْزراب..  الدين واألخالق

* * *  

ًا ونافِ بدِ ني، ال تُ امعِ ك غري مهم للّس رأيَ عندما جتد  -311 حّتى جتد منهم .. عًا ه هلم، مهام كان هامَّ

 !  يف االستامعِ  غبةً اهتاممًا ورإقباالً، و

* * *  

ــ وأعني ذوي األهواء واألرشار ــ  ه، الكلُّ أكرب من نفعِ  ثوٌب فضفاض، إثمهُ  الديمقراطّيةُ  -312

..  ، وإىل التدليل عليههو السّباق إليه وما فيه من نفع قليل؛ فاإلسالمُ .. ته فيه ه وحجَّ فيه، وجيد مأربَ  يتدّثرُ 

وا الثوَب كلَّه، ويتدّثروا به مع ُد رتَ جل هذا النفع القليل، يأبون إال أن يَ من بني جلدتنا من أ ومع ذلك فريٌق 

 ! املتَدّثرين

* * *  
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طريقة األعداء، وأهل األهواء يف .. ه رِش ونَ  ، ثم اهلدم، ثم مترير الباطلِ واالنتقاُص  الطعنُ  -313

 ! واملسلمني الملهم مع اإلْس تعامُ 

* * *  

ذراعان خارجيان؛ ومها الُغَزاُة، والطَُّغاة، : مع اإلسالم ٍع يف معركتهِ أذرُ  أربعةُ  للشيطانِ  -314

َفاة    !وذراعان داخليان؛ ومها الُغالُة واجلُّ

* * *  

.. اخللق  ، وانصاِف عِ وحيمله عىل التواُض فريٌق العلم هيّذبه، ويؤّدبه، : فريقان لمِ مع العِ  الناُس  -315

 . اماحلر، والطغيان، وأكل عىل الظلمِ  لمِ بالعِ  وفريق يقتاُت 

 .لمله من العِ  وأنفعُ  للمتكرّب أرحمُ  هُل اجَل  -316

* * *  

أال يدل ذلك عىل أنه .. وانترش  وانترش، وإن حاربوه وحارصوه سادَ  إن تركوه سادَ  اإلسالمُ  -317

 !حتفظه وترعاه؟ اهلل، وأن يدًا عليا قادرةً  دينُ 

* * *  

فكلٌّ منهام .. حقَّ َقْدَرها  ُر اجلنةِ لوال اجلنّة ملا ُعِرف َقْدُر جهنّم، ولوال جهنّم ملا ُعِرف َقْد  -318

 !عنرُص كامٍل لآلَخر

* * *  

ر أنَّ  إن َعُظَمت تضحيُتك يف نفِسك، -319 تستحق منك هذه التضحية وأكثر  سلعَة اهللِ غاليٌة، فتذكَّ

 . سلعَة اهلل اجلنَّة أال وإنّ .. 
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* * *  

 . وُد هواُتم، أكثر من الذين يذهلم العَ ذهّلم َش الذين تَ  -311

هوات ؛كونبِه، ورشائِه بالنَّفيِس ممَّا يملِ ؛ الناُس طوابرٌي مصفوفٌة يف َطلَ ِذلٌّ  -311  ! أال وهو ِذلًّ الشَّ

َعى الَغَزوات -312 َعى الّشهواِت، أكثُر من رَصْ  !رَصْ

* * *  

وهم  ه؛وجيحُد  ،النصَّ  ُينكِرُ  ِصنٌف : ثة أصناف، ثالالوحي يف تعاملهم مع نصوصِ  الناُس  -313

 عِ البَد  وهم أهُل   تبعًا وخادمًا له وملآربه، وهواه،؛ وهصَّ وراءَ النَّ  جيعُل  صنٌف و.. امللحدون الكافرون 

 به النص،حيث ينتهي وينتهي  ،يسري حيث يسري قائدًا له؛ووفريق ُيؤِمن به، وجيعله أَماَمه، ..  واألهواء

   .املتابعة واالقتداء وهم أهل السنة واجلامعة؛ أهُل 

* * *  

َك  -314 ُتك .. وخالُتك .. وابنُتك .. خُتك وأ.. املرأُة أمُّ تك .. وعمَّ وهي .. وزوجُتك .. وَجدَّ

فكيف بعد ذلك .. من دوهنا ما كنت لتكون، وال كانت احلياة لتعمر .. أبواِب اجلنَّة  بالنسبة لك باٌب من

  !ها؟تنسى فضلَ أن أو .. ها ينَ هيوُن عليك أن ُت 

* * *  

َم بغلٌة، فركَبها فقاَل عيلٌّ ُأهِديَ : عن عيلِّ بِن أيب طالٍب قاَل  -315 : ت لرسوِل اهللَِّ صىلَّ اهللَُّ علْيِه وسلَّ

إنَّام يفعُل ذلَِك ": قاَل رسوُل اهللَِّ صىلَّ اهللَُّ علْيِه وسلَّمَ ! لو مَحلنا احلمرَي عىل اخليِل، َفكانت لنا مثُل هِذهِ 

يف حتى فالكفاَءة مطلوبة .. اًء للخيل فاحلمرُي ليسوا أكفَ . 9060:صحيح أيب داود"الَّذيَن ال يعلمونَ 
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صحيح "وا إليهمُح انكحوا األكفاَء، وأنكِ ": الدواب، فام بالك يف بني آَدم، كام يف احلديث

 .  9298:اجلامع

* * *  

؛ -316 ُيراد هبا ظلم املرأة،  ؛هبا باطٌل  ُتطَلق وُيرادُ  ألحيانِ يف كثري من ا حقوُق املرأة كلمة حقٍّ

  ! إىل ذلك؟ فهالَّ تنبهت املرأةُ .. رشعّية وحرماهنا من حقوقها ال

* * *  

وبادئهم بام حتب أن ُيبادئوك .. لهم بام حُتب أن ُيعاملوك به عامِ و.. خالِِق الناَس بُِخُلٍق حَسن  -317

 . به

* * *  

أ عليك فيام فيهًا؛ال مُتاِزْح َس  -318  !  كرهتَ  فيتجرَّ

* * *  

319-  ٍ رَ .. نًا كرِبًا وطغيافيزَداد  ؛ال تتواَضْع ملتكربِّ اإلسالم،  عني عىل هدمِ فتُ  ؛بدعةٍ  صاحَب  وال توقِّ

 !وأنت ال تدري

* * *  

  !وعوِذلَّة، وخنُ  ،ٌف َضعْ  التواضُع للظالِ  -321

لَِّة عَ َمن تَكربَّ وتَ  -321  !عىل الكافِريناىَل عىل املؤمنني، ابُتيَل بالذِّ

* * *  

لت الكاِلُب  -322  . إذا غابت األُسوُد، ترجَّ
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* * *  

 موطٍِن حيتاج املسلم يف فانرْص أخاكَ  وطٍِن حتتاُج فيه إىل النُّرصة،ينرصَك اهلل يف مإذا أردت أن  -323

َج اهللُ ع رصة،فيه إىل النّ  ن تستطيع فاسَع يف تفريج ُكَرِب مَ نك ُكَرَبك يف الدنيا واآلخرة، وإذا أردت أن يفرِّ

ه  حوائج اليتامى واملساكني، َع يففاس ،ذا وجدت يف قلبك ُغلظًة وقساوةً وإ.. ك املسلمني من إخوانِ  فإنَّ

  . لني، ويَ قلُبك َيِرقُّ 

* * *  

قُ وال يَ ها، فُ عرِ ال يَ .. خوان لِذةٌّ عظيمة واإل ،حمعىل الرّ  لإلحساِن واإلفضالِ  -324 ها إال تذوَّ

  .املحسنون

* * *  

سلم حُياَسب يف بينام امل.. حُياَسب عىل سيئاته  نيا، ويف اآلخرةِ ه يف الدُّ الكافُِر عىل حسناتِ  عَطىيُ  -325

ىل، وكافرًا غنّيًا، لذلك أحيانًا ترى مسلاًم فقريًا ُمبتَ .. دنياه عىل سيئاته، ويف اآلخرة حُياَسُب عىل حسناته 

 .منعَّامً 

* * *  

 . فاحلَذر، احلَذر.. انتقام َندٌم وه عقبُ استدراٌج يَ  ؛عىل املعايِص  النَِّعم مع اإلقامةِ  -326

 ءٌ وال يمحُقها يش.. ها من جنِس  ها ينبغي أن يكونَ وشكرُ .. ُشكِرها  مثل ءٌ النَِّعَم يش ال ُيديمُ  -327

ُكْم َوَلئِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذايِب َلَشِديٌد .. مثل ُكْفَراهنا  ُكْم َلئِن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ َن َربُّ  . 1:إبراهيمَوإِْذ َتَأذَّ

.. ، ثم نعمة األْمن، ثم نعمة املال مة الصّحةِ ، ثم نعلِ قْ العَ  ، ثم نعمةُ نعمُة اإليامنِ : أعظُم النَِّعم -328

ه أعظم النَِّعم، فهذا ُيقال له ا من جيعل املاَل أوالً؛ فيعدَّ رهم والدينار َتِعَس عبُد ": أمَّ   . "الدِّ



 58 

* * *  

بات  كذلك من..  لوالكَس  اخلموُل َب عليه َمن كُثَر طعاُمه، ومال إىل التُّخمة قلَّ عطاؤه، وغلَ  -329

وسط بينهام؛ من غري ُتمة ُمفرطة، وال والصواب .. ه ونشاطُ .. ؤه عطا ضعُف يَ .. ر جوعًا طاويًا يتضوّ 

 . "ابن آدم ُلقيامت ُيِقمن ُصلبه ِب ْس بح": ويف احلديث.. جماعة ُمقِعَدة 

خارج  خري لك ألف مرٍة من أن تقوَم عنه والطعامُ .. لئن تقوم عن الطعام وَنْفُسك فيه تشتهيه  -331

 . يهمن نفسك، ال تشته

، كحركتِ  ذاؤك عىلك وغِ طعامُ  فإن زادَ .. ك جهدِ ك وحركتِ  رِ ْد ذاؤك عىل قَ ك وغِ ليكن طعامُ  -331

ينبغي  الداخلةُ  فالطاقةُ .. ْلَت زِ وهَ  فَت عُ َض وغذائك، ك ك عىل طعامِ زادت حركتُ  وإن.. نَت وتَرهْلَت سمِ 

 .  قصانوال نُ  اخلارجة من غري زيادةٍ  اقةَ أن ُتساوي الطَّ 

  !ي فيهاُتلقِ  وأنت وما.. ومنها ُيلتَمس الدواء  ،منها يصدر الداء.. اء والدواء الد بيت املعدةُ  -332

 . وَعاُء الرأِس، ووَعاُء الَبطنِ : اءان ُترّي هلام دائاًم األفَضَل، واألطَيَب، واألمَجَل وعَ  -333

* * *  

  !، والَعطالةراغَ و الفَ كُ ْش من يَ  ومع ذلك يوجُد ..  من األوقاِت  الواجباُت أكثرُ  -334

* * *  

نوب ر الّذ التوبة واالستغفار، ال ُتذكَ  وعند موردِ .. ، ال ُتذَكر السيئات احلسناِت  عند موردِ  -335

 كريات اخلاطئةِ ال ُتذَكر الّذ  ةِ الذكريات الطيبة السارّ  وعند موردِ .. بها ، وما كان من صاحِ واملعايِص 

األفراح ال ُتذَكر  وعند موردِ .. واألحقاد  ِت صالح ال ُتذَكر اخلصوماوالتَّ  لِح الصُّ  وعند موردِ .. واملحزنة 

عوا فَد ..  ءٍ يف يش ِب واألدَ  فهذا ليس من الفقهِ ..  اجلميلة ال ُتذَكر األشواكُ  الورودِ  دِ وعند مورِ .. األتراح 
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. . م اهللُيرمحكُ ..  اذ يف النفوسِ ها األخَّ عملَ  َل أن تعمَ  اجلميلةِ  والورودِ .. الطيبة  كرياِت والّذ  ،للحسناِت 

 . هابخواتيم وأن األمورَ .. ن السيئات بْ واعلموا أن احلسنات ُيذهِ 

* * *  

 .وال عليك َك ال لَ  عليك، ويومٌ  يومٌ لك، و يومٌ : ثالثة األيامُ  -336

 . كك سيئاتِ ناتُ فيه حَس  غلُب الذي تَ  ا اليوم الذي لك؛ هو اليومُ أمَّ 

 . ناتكك حَس فيه سيئاتِ  الذي تغلُب  ا الذي عليك؛ هو اليومُ وأمَّ 

ك مع فتتساوى فيه حسناتُ  ؛افاً منه كفَ  الذي ُترُج  وال عليك؛ هو اليومُ  ا اليوم الذي ال لَك وأمّ 

 .كسيئاتِ 

، قبل أن حُتاَسب، فتندم عليها يف املحاسبةِ  ظْ ثم حاسبها، واغلُ .. هو  األيامِ  ك من أيّ فانظر ليومِ 

 !ندممَ  والت حنيَ 

* * *  

 .كِس ك لنفْ تِ من ِخرَي  لَك  لك، خريٌ  هشيئًا؛ فِخريتُ  ستعجل عىل اهللِال تَ  -337

* * *  

لك  مرة من أن يكونَ  لك ألَف  خريٌ  ..ريد طَ  فريٌد  ريٌب ، وأنت غَ اسِ النّ  لك يف قلوِب  ٌش رْ عَ  -338

  !ونهُ وهم لك كارِ  ،مقاهِب هم ورِ عىل بالدِ  عرٌش 

ام بَ  -339 ضا بني أطراِف الَعقْ رَش  ،ْهدٍ يٍع، أو رِشاٍء، أو َعْقٍد، أو عَ أيُّ ضا  .. ِد والَعْهدِ ُطُه الرِّ ُط الرِّ ورَشْ

ما هلام من حُقوٍق، وما عليهام من  ، وُيبنّي ومكُ ْح ِم واملَ بني احلاكِ الذي جيمع العاّم أوىل وأوَكُد يف الَعْقِد 

  .واجبات
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* * *  

  ! ه اجَلنَّة، ونصفه اآلخر متثله جهنَّملُ األول متثّ  نصفهُ  :نصفان دُل العَ  -341

* * *  

عليه  طَ عليه، وأسَخ  اهللُ طَ خِ اهلل، َس  طِ َخ بَس  واملنابرَ  َس املجالِ  واسترشَف ، هرةَ الّش  من طلَب  -341

َره ، ويف السامءِ ، يف األرضِ  غَض ، ووضع له البُ الناُس  ره وَحقَّ   ! نيولو بعد حِ .. وَصغَّ

ه وهانت عليه مروءتُ .. ه إخالُص  َف عُ وَض .. ه عليه مهُّ  وتفّرَق .. َتِعب  الناسِ  من تتّبع مرضاةِ  -342

 ! ى إليهمما سعَ ٍء ى بيشثم هو ال حيظَ  ..

* * *  

عليك  ك، هيونُ ك، فانظر لذنبِ هورَ طَ  فإن استعظمَت  ،هورُ الطّ  عظمُ ، يَ نِب م الّذ ِعظَ  رِ ْد عىل قَ  -343

  . عن كثريٍ  عفو اهللُويَ .. ك هورُ طَ 

* * *  

 . هومناجاتِ منه،  رِب والقُ تعاىل،  باهللِ سِ نْ األُ  ةَ ّذ لِ  ُل عدِ ال يشء يَ  -344

* * *  

ق الظالُ ل -345  ! داً أَح  مَ ملا ظلَ  و،والعفُ  اإلحسانِ  ةَ لّذ  و تذوَّ

َق  -346 ملا عرف ..  وي احلاجةِ ، وذَ ، واألضياِف ، واإلخوانِ لِ عىل األهْ  لِّذَة اإلنفاِق  البخيُل  لو تذوَّ

 !بيالً إليه َس  ُل ْخ البُ 

* * *  

 . لت فيهاالَب لو بَ نَّ الكِ لومَ فال يَ  ،أسواٍر وال أبواٍب  قرصًا من غريِ  َمن شّيد -347
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 . جُيّرئ الباطَل عليه بال قوةٍ  وحقٌّ  ل،ْد عَ  احلقِّ  وةُ ، وقُ لمٌ ظُ  الباطلِ  ةُ قوّ  -348

* * *  

 ! بيَك حُم  نصُف كام تُ  انئيَك َش  َف أن ُتنِص  ُل ْد العَ  -349

* * *  

ًة، ولكن ساعَ  ريس احلكمِ ملا بقوا عىل كُ  ،ا ينتظرهم من النّكاِل والعذاِب م غاة احلكمِ طُ  لو يعلمُ  -351

 ! والبصرية رَصَ ِمي البَ ُتعْ ُتنيِس، و والرياسةِ  كمِ احُل  شهوةَ 

* * *  

الذين ال  األحياءِ  والً من كلامِت قبُ  وأكثرُ  رًا،أثَ  ــ أبلغُ  ــ ألماهنم من الفتنةِ  األمواِت  كلامُت  -351

  !بعد همُتؤَمن عليهم الفتنة، ول ُتعَرف خامتتُ 

* * *   

ه، وإن َقرُصت لغريِ  من عاَش  مرِ العُ  ًا، وطويُل رنه، وإن عّمر قَ اَش لنفِس من عَ  مرِ العُ  صريُ قَ  -352

 . رهمُ عُ  ننيُ ِس 

ر رٍ مْ عُ  أقرُص  -353    !انبَ اجلَّ  خيلِ البَ  رُ مْ عُ  ــ ! ــ َمهام عمَّ

* * *  

  .ءٍ كل يش مؤنةَ  ، وكفاهُ اهللُ أغناهُ  ،اهللِ ه معَ ت جتارتُ ، واقترَصَ هلل من عاَش  -354

* * *  

، وزالت ةُ يبقى ما بقيت القوة وبقي اإلكراه، فإذا زالت القوَّ ، واإلكراهِ  ةِ بالقوَّ  وُيفَرض ما ُيقامُ  -355

 .، ورقابتهاالقوةِ  حتى بعد زوالِ  األحوالِ  ، يبقى ويدوم يف مجيعِ اضوما ُيقام باإلقناع والرِّ ..  ها زاَل رقابتُ 
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الَ :] لذلك قال تعاىل..  ، واحُلبَّ صديَق ، والتّ اإليامنَ  يورُث  ، واإلقناعُ فاَق النّ  ُث ورُ يُ  اإلكراهُ  -356

يِن     . 906:البقرة[إِْكَراَه يِف الدِّ

* * *  

 .لك يف املآل ، قد يكون خلريٍ دعائك يف احلالِ  عدم استجابةُ  -357

* * *  

وفق مشيئة اهلل يف حياتِك ف ه هلل، وأن تترّص أن ترصف وقتك كلَ هلل؛  لوٌق معنى أّنك خم -358

   .عّيةالرشَّ 

* * *  

 ! هببُ كم من باٍك لعيٍب، هو َس  -359

* * *  

ه اهللُرفعه اهللُ ،هلل من تواضعَ  -361 ة من غريِ ..  ، ومن أذّل نفسه هلل، أعزَّ  وبغريِ اهلل،  ومن طلب الِعزَّ

نا اهلل به،   . مجيعاً  ةُ فلله الِعزَّ .. ه اهلل أذلّ ما أعزَّ

* * *  

ر عقاُبه، لكن ال ينجو منهقد ه، وله ولغريِ  فتنةً  الظال ُيمىَل له؛ -361   !ُيؤخَّ

* * *  

 الضعيُف القوي، وأن ال يأخذ  الضعيف من الظالِ  ؛ أن ال ُينتَصف للمظلومِ النرَص  مما يؤّخر -362

ه إال وهو يُ    !ععتِ تَ حقَّ

* * *  
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عت فيه ومن اجتم..  لِق اخَل  احتقارُ  ه اآلخرُ ونصفُ  ،حلقِّ ا األول ردُّ  هُ نصفُ : الكرِب نصفان -363

 !ه، وتظاهر بمهام زعم التواضعَ  ،ٌد لْ َج  تكربٌ تان، فهو مُ لَّ اخلِ 

* * *  

 . االصغاء حسنُ نصفه اآلخر؛ ، وطرح املسائلِ  سنُ ؛ ُح لمِ نصُف العِ  -364

* * *  

.. ها وُحطامُ .. ها عُ ومجْ .. نيا هذه هي الدُّ : فقلت مة،الذي ُتلَقى فيه الُقاَم  كانُ استوقفني امل -365

  !نتهي إىل هذا املكانيَ  ؛مآخرِت هم ودينِ نشغلون به عن ، ويَ عليه الناُس ويتزاحُم  ُل فام يتقاتَ .. وفضالُتا 

* * *  

  !باراألفكار، وبيان املسائل الكِ  ، ومورِد التنّطع والتعّصب، ال مكان لّسدِ عند رفِع األصواِت  -366

* * *  

وهو ..  فضاءٍ  ومركبةَ  ..الكبرية  والشاحنةَ ..  طائرةً  قودُ وي.. قطارًا  يقودُ وهو ى اإلنساُن ُيرَ  -367

هلل عظيم يف هذا الكون، قد سخره ا ءٍ اهلل كم من يش يا سبحانَ : تفقل  ..ه أو مقعدِ ه عىل أريكتِ  جالٌس 

صدق  ..أو يتنبه هلذا املعنى ذلك، ه من يشكر من عبادِ  وقليٌل ..  اً نله مقرِ  وما كانَ  له،هلل  تعاىل لإلنسان، وذَ 

ُكورُ ] :اهلل العظيم ْن ِعَباِدَي الشَّ  .  61:اإلرساء[ راً َوَكاَن اإِلْنَساُن َكُفو] . 14:سبأ[ َوَقلِيٌل مِّ

* * *  

 اهللِ  وتنسى أن نعمَ .. عليه  كَ رْ كُ ْش معروفًا، ول يَ  إىل إنسانٍ  إن أسديَت ـ آدم  يا ابنَ  ـ ُب تغَض  -368

 !هكرِ عن ُش  الهٍ  وأنت ساهٍ .. ف، وال ُتقّدر، وال حُتَص ال تتوقّ ، وهي سابغةً تعاىل عليك 

* * *  
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نُبلةبينهام طاً وَس ولكن ..  وال رخوًا فُتعرَص .. ال تكن َصلبًا فُتكَّس  -369  متيل أحيانًا، وتقومُ  ؛ كالسُّ

 .أحيانا

* * *  

ها سيئٌة حسنٍة تتخّللُ  ه ألَف لو أريتَ  عَوُر القلب؛ ،لِب ني، وعَوُر القَ وُر الععَ : راناالَعوُر َعو -371

 ! واحدة، ملا رأى إال تلك السّيئة

* * *  

 ! لللباطِ  انتصارٌ ، عىل البيانِ  مع القدرةِ ، ك عن احلقِّ سكوتُ  -371

* * *  

 !الثانيةقد ُتعَذر يف األوىل، وال ُتعَذر يف ف..  نرص الباطَل ، فال تَ احلقِّ  رصةِ عن نُ  عجزَت  نْ إ -372

* * *   

 .  ُكفران النَِّعم، ُيزيل النَِّعم -373

   .األرحام لِ وبوْص وجتنيبها احلرام،  كرها،بُش : بثالثة أشياء تربوتدوم، وم النِّعَ  -374

* * *   

  !ظلومامل معةُ ؛ دَ االِت املَقَ  غُ أبلَ  -375

* * *    

الةُ  متشاهبةٌ  إذا وردت عبارةٌ  -376  حيَح َص بها؛ فإن كان صاحلًا، ومعاٍن، فانظر إىل صاحِ  أوجهٍ  محَّ

 ل العبارةَ فامحِ صاِحَب هوى،  دعّيًا،، بِ ري، وإن كان طاحلاً املعاين والتفاِس  عىل أحسنِ  العبارةَ  فامحْل املذهب، 

   .ئها اخلاطِ رادِ عىل مُ 
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* * *    

 أما مرحلةُ .. الشعوب  ضةِ هَن  مران من حركةِ ناء والعُ يف مرحلة البِ  فوُس والنّ  الصفوُف  تتاميزُ  -377

 .فيها سواء الناسِ ها، وغالُِب نُ تقِ يُ  الكّل تخَتلُِط الفؤوُس، يم، فحطِ ، والتَّ اهلدمِ 

قليل هم و.. ، وجيتمعون عليه لذا كثري هم الذين يمتهنون األوَل  اهلدم أسهل من البناء، -378

 .والعظامء، واملصلحون وهم احلكامءُ  فقون عليه،ويتّ  ،الذين ينهضون لآلَخر

* * *     

 .يحه بالتَّرِص أن ُتعاجِلَ  فِق ما كان ُيعاَلُج بالتَّلميح، ليس من الرِّ  -379

* * *    

 .فيك ك بام ليَس ن يمدُح ممَّ  ك ملا فيك، خريٌ ُح َمن ينَص  -381

* * *    

 يسء لإلسالمِ م نُ ، فكإىل مستواكَ  أن ينزَل  ال يمكنُ  مُ ، فاإلسالسالمِ إىل مستوى اإل إذا ل ترتفعْ  -381

  !ه إىل مستواناثًا ــ أن ننزلَ عبَ  ــعندما نحاول 

م هم اإلسالم -382 فوَن عىل أهنَّ عاِة؛ عندَما يترصَّ  !ِمَن األخطاِء القاتَِلِة للدُّ

* * *    

نا أصلحناه، وما ، فام كان من عند أنفِس هانجهلُ  نا، أو حلكمةٍ ِس النَّرص يتأخر لسبٍب من عند أنفُ  -383

  . ه إىل اهللا أمرَ نَ لْ نجهلها أوكَ  ان حلكمةٍ ك

* * *    

 .اَفه، إال وأعطاَك احلقُّ أضعَ كمن نفِس  شيئاً ما أعطيَت احلقَّ  -384
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* * *    

مون األفواهَ ..  حُيارصون األفكارَ  -385 مهام رسيع االنتشار،  ؛كاهلواء وفاتم أن الفكرَ ..  ويكمِّ

 ! خمرجاً و بيالً َس  رِص، وُطّوق، إال وجيد لنفسهُحو

  .الِفكَر، إال الِفكر ال حُيارِصُ  -386

* * *    

  !ورعقبها ُعجٌب وغرُ من طاعٍة يَ  ، خريٌ دٌم وتوبةُ بها نَ عقُ معصيٌة يَ  -387

* * *    

قق ، حيالباغي منهام والظالُ .. طلب من مطالبه ، وهو مَ ألخيه املسلم، ُيفِرح العدوَّ  املسلمِ  قتاُل  -388

 ! هاًل بمفردِ كامِ  الوزرَ  يتحّمُل  حينئذٍ  وهو.. قَصَد ذلك أم ل يقصْده  ه، وُيفِرَحه،مطلبَ  للعدوِّ 

* * *    

 ! بك من بالء ما نزَل  و إىل املخلوِق شكتَ عندما تفعل ذلك  ؛بِدهاهللَ إىل عَ  وال تشك -389

 ـك ـصابُ عليك مُ  هيونُ  صابًا،منك بالًء ومُ  إىل من هو أشّد  ك، فانظرْ صابُ ُظم عليك مُ عَ  نْ إ -391

 .، وأدَعى للّشكرِ رىَض ـ وتَ ـبإذن اهلل 

ْلِق، َفْلَينُْظْر إىل َمن  ":ويف احلديث الّصحيح  َل عليه يف املاِل واخْلَ إذا َنَظَر أَحُدُكْم إىل َمن ُفضِّ

َل عليه  َّْن ُفضِّ   .متفق عليه "هو أْسَفَل منه مِم

* * *     

وما كان منه . .وخري  محةٌ فهو رَ ، واإلثراءِ ، لِ كامُ ما كان منه للتَّ فيام بني املسلمني  االختالُف  -391

  .، ورَشٌّ ةٌ مَ قْ فهو نِ  ،زِ نابُ والتَّ  ،رِ دابُ للتَّ 
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* * *    

 ثم تشرتطُ .. وحرماته ُتنَتَهك  ويموت، غرُق يَ  بتزاز، أن ترى أخاكَ واال أسوأ االستغاللِ  -392

 !ه وعافيتهتِ سالمَ  يف حالِ  نَك رضاها مِ ك التي ال يَ رشوطَ ه وإنقاذِ ه ملساعدتِ 

* * *    

 دبرت، وإذا أدبرَت عنها أقبَلت،رّش النساء َمن إذا أقبلَت عليها أ: ، وخريهنساءِ النّ  رشُّ  -393

َخب ، شديدةُ اللسانِ  ِمدالقةُ .. إدبارك وإدبارها فتعيش دهرك معها بني  ، ورّشها عليها نازٌل  كَ خريُ ..  الصَّ

.. ًا، وال ترى لك عليها َحّقا وترى لنفسها عليك حقَّ .. ضاًل وفًا وال فَ لك معر ال تشكرُ ..  عٌ إليك طالِ 

تستطيع أن تنظَر  ها حتى ال تكادُ ِس نفْ  بإمهالِ  َك تعاقبُ .. ك عليها يف حقوقِ  لةٌ فقيهة يف حقوقها عليك، جاهِ 

كْتَك، كَفَرْتَك وَش ًا وتقصريًا إن رأت منك رَشَّ .. لك  أكثر مما تتزينُ  ها، ولضيوفِ كتتزين لغريِ .. إليها 

ِل استغنَاٍء .. خريًا قط  ما رأيت منَك : وقالت ِل ِخالٍف، وأوَّ ّرئ األبنَاَء عليَك عنَد أوَّ ت وهذه من كانَ .. جُتَ

 ! كله ه فقد ِحيز إليه الّشقاءُ صيبِ من نَ 

ذا نظرَت إليها إ.. التقّية النقّية .. ، املواتية صوُح النّ  ،العؤودُ  ،الولودُ  ،الودودُ  فهي :أما خريهنّ 

تك  يف .. ك ك، وآمالَ آالمَ  تعيُش .. تك يف نفسها، وفيام استودعتها عليه ظَ فِ وإذا غبت عنها َح .. أرسَّ

فهذه .. ها عليك عىل حقّ  مما حترُص  عليها، أكثرُ  َك عىل حقّ  حترُص ..  ، ويف الّّساء شاكرةٌ اء صابرةٌ الرّض 

 .ها، لو َعرف هلا َقْدَرهاكل ه فقد ِحيزت إليه الّسعادةُ من كانت من نصيبِ 

* * *    

اب، البخيُل  رشُّ : وخريهم ،الرجالِ  رَشُّ  -394 ، الذي ، البذيء، الديوُث الرجال الّصّخاب، الرّضّ

ر وإذا تكلم هَد ..  وْعَد ها الأخلفَ  هاوإذا وعَد ..  اهَب َذ كَ ه زوجتَ  إذا حّدث .. ه فال يغار يرى اخلَبث عىل أهلِ 
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، ثم ُيتبع ه بالقّطارةِ كانت نفقتُ  فإذا أنفَق .. ه ومتعتَ  هُ ه وحقَّ إال نفَس  ةِ الزوجيّ ال يرى من احلياة .. وأزَبد 

بة له ال يعدو عن نزوة أو بالنس احلبُّ ..  َق ليته ما أنفَ : زوجته حتى تقوَل .. ى واألذَ  راتا باملنِّ ه وقطَ تَ ارَ قطّ 

  .بهفإذا قضاها أعرض ونأى بجانِ . .ها ينتهي احلب بانقضائِ  شهوة،

 ها احلسنةِ ه من أخالقِ غريِ ه، فال حُيسن االنتقال إىل عنَد  الوقوَف  أطاَل سيئًا  قاَ ًلُ ه ُخ إن رأى من زوجتِ 

.. الت للغفَ  نِ احلَس  ، وال التأويَل العثراِت  كام ال حُيسن إقالةَ  ..نسى احلسنات يتذّكر منها السيئات، ويَ  ..

ه لعَ ولو طلبت َخ .. قاء ما بعده َش  قاءٌ لنسبة للمرأة َش فهذا با.. الظن  سنِ إليه من ُح  ء أرسعُ ه اليّس فظنُّ 

 .عليها ه فال لومَ من واخلالَص 

 الرجالِ  الذي يتحىل بالصفات املعاكسة لصفات رشِّ الكريم، احلبيب  هو الرفيُق : جالالرّ  أما خريُ 

   ...! أعاله  الواردةِ 

* * *    

..  ائدةِ الزّ  والغريةِ  ديد،الشَّ  احلرصِ  من جهةِ  غالبًا ما تكونُ  املرأةِ  ة من جهةِ وجيّ الزَّ  ُل املشاكِ  -395

 الرفِق  فقة، وغياِب النَّ  يف قصريِ ، والتَّ حِّ الّش  بسبِب  غالبًا ما تكونُ  جلِ الرّ  ومن جهةِ .. ِسها واإلمهاِل لنفْ 

  .واملعارشة يف املعاملةِ  واملعروِف 

   !يف الرجل ، وأسوأ منه أن يكونَ والَعِشري يف املرأة سيئواإلحسان، ، النَِّعم، واملعروِف  رانُ ُكفْ  -396

* * *  

لطانًا وسبياًل، حتى لو كان عليه ُس  هِ لعدوّ  جعَل فقد  ،العهودِ  ونقضِ  درِ الغَ  يف طريِق  سارَ من  -397

 . راً كافِ  سلاًم، والعدوّ مُ الغادُر 

* * *    
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كالمها أو .. الوالدين  عقوِق  عن طريِق  ـيف الدنيا واآلخرة  ـ وفيَق َمن نَشَد الّسعاَدة والتَّ  -398

 ! دنُش إليه مما يَ  أقرُب  نجوم الّسامءِ .. أحدمها 

* * *  

هُب  -399  ه إال بعد أن يتعرض لدرجة عالية من احلرارةِ ه وجاذبيتُ ه، وال تتدىل فتنتُ بريقُ  ال يظهرُ  الذَّ

ر ُتطهِّ  ،وآالمٍ  ، وجراحاٍت الءٍ بَ  نوعِ   بعَد إال ُق حقّ فإنه ال يتَ  ؛رُص كذلك النَّ .. أ والّصَد ُتزيل عنه اخلَبث 

 . يهاوُتزكّ  النفوَس 

* * *    

ه من الراحِة النْفُس كاحلصانِ  -411 ؛ لكي يشدَّ معَك عند احلاجة والطَّلب، ال بّد أن تعطَيه حقَّ

ويح  ها من  ، ال بدَّ عند الطَلب ةِ ؛ لَِتْقَوى معك عىل الطَّاعة واجلادَّ فُس كذلك النَّ .. والرتَّ أن تعطَيها َحقَّ

ت، ومَتَلََّحت  ويح،والرتَّ  الراحةِ  املؤمن ": وهو املراد من احلديث.. وصعب انقيادها .. وإال َصَدأت، وَجفَّ

نبلة؛ مَتيُل أحيانًا، وتقوُم أحياناً    . "كالسُّ

كانوا هم  ، فإذا كانت احلقائُق يِخ بالبطِّ  ـأي يرتامون ويتضاربون ـ ـكان الصحابُة يَتَباَدُحون ـ

   . الّرجال

* * *    

.. بالطاغوت  ، وإيامنٌ إيامٌن باهللِ.. الطاغوت  ، وحبُّ حبُّ اهللِ: امرٍئ أبدا يف قلِب  ال جيتمعان -411

 حبُّ النبي صىل اهلل عليه وسلم، وحبُّ .. فر إيامٌن، وكُ .. ك توحيٌد، ورِش .. الطاغوت  عبادُة اهلل، وعبادةُ 

  . َخر، وال بدوإذا َحلَّ أحُدمها َخَرَج اآل.. ال جيتمعان .. ال جيتمعان .. ه أعدائِ 

* * *    
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 ه؛، ال بد من أن ننرَص نا اهللُينرَص  وحتى.. معه  ال بد من أن نكونَ  ، معنااهللُ حتى يكونَ  -412

ا الَِّذيَن آَمنُوا طاعته فيام أمر به، وهنى عنه التزام ه، ويدِ ه وتوحِ نا له سبحانه وتعاىل يكون بعبادتِ ونرُص  َ َيا َأهيُّ

وا اهللََّ َينرُصْ    . 1:حممد ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكمْ إِن َتنرُصُ

* * *     

وهامات  تعلو وجوهَ  نجد هذه اهليبةَ  فعالمَ ..  ُمهاٌب  تقولون بأن املؤمنَ : قال يل صاحبي -413

 غاة الظاملني؟ الطُّ 

اء والرضاءِ  ه؛حسناتِ  املؤمن من جهةِ  هيبةُ : قلت يف .. يف الِغنى والَفقِر ..  وهي مالزمة له يف الّسَّ

ْعِف والقّوِة  فإن سقطت .. بانية م من الزّ ن حوهلَ هم، ومَ لمِ م وظُ سيئاِت  من جهةِ  غاةِ الطُّ  وهيبةُ .. الضَّ

ل  ةٌ ومسكنَ  وظهرت عليهم ِذّلةٌ .. هم فقدوا هيبتَ .. م من الزبانية ن حوهلَ مَ  وذهَب .. هم، ورئاستهم نياشينُ 

 .رِيهمعىل غَ َتظهر 

* * *    

ممكنًا، ومبذوالً  ويكون البديُل  عنه، بديُل لديك ال ال بد من أن يكونَ . . ، الليشء: عندما تقول -414

  . للناسِ 

 !  هعطيانِ فكالمها ال يُ  ه سواء؛ُد وفاقِ  ءِ اليش جاهُل  -415

* * *    

عىل  الذي يقُف : ه، ومثالُ هور والورودِ و من الزُّ عىل ما حيلُ  ؛ منهم النَّحيل؛ حيطُّ أجناٌس  النّاُس  -416

 . إال خرياً  نقُل ملعاين النَّافعة، فال يتلقَّى وال يَ ، وأرقى االقولِ  أحسنِ 
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الذي حيط عىل سَقِط القوِل، وزوِره، : األشياء، ومثاله قطِ عىل القاذورات، وَس  ومنهم الّذبايب؛ حيطُّ 

 ! وبذيئه، فال يتلقَّى وال ينقل إال رّشاً 

* * *    

ة -417 دَّ د، والرّ  الشِّ ق؛ خاءُ ُتوحِّ   !ه أشدتنتُ وهو من هذا الوجه ف ُيَفرِّ

* * *     

اءِ يف الّسَّ  بحقِّ  تعاىل هو املعبودُ  اهللُ -418 ّدِة وا..  اء والرضَّ خيف الشِّ  ..وحُيِبُّ أن ُيعَبَد فيهام  ..اء لرَّ

 .ه هباملذا يبتيل عبادَ 

* * *     

د القريَب الكلام -419 ق، وتبعِّ د، التي توحِّ  ِت الكلامبِخالِف .. ها تقنُ ويُ جييدها  الكلُّ  ،ت التي تفرِّ

ب البعيَد     .قليٌل َمن حُيِْسنُها ،وتقرِّ

* * *     

 املسافةِ  منهم نفَس  قُف هل تَ ك، فانظر أين أنَت من عباِده؛ إذا أردَت أن تعرَف أين أنت من ربِّ  -411

  .كربُّ  نَك اها مِ رَض التي يَ 

* * *     

هبك؛ فقد ُتصاِدف عدوًا له، فُيوِغر صدَرك عليه، فال تتحرَّ كثريًا عن صاحِ  -411  .تخَّسَ

* * *     

 . هعىل نفِس  الظلمَ  مَ تعاىل قد حرَّ  فاهللُ ن ظلمني؛مَ  اظلمْ  اللهمَّ : ْل قُ ال تَ  -412
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، عليه البالءُ  مَ عظُ بأن يَ  عظََّم اهللُ أجَرك؛ فأنت حينئٍذ تدعو عليه: حبيٍب  ىل بفقدِ ملبتَ  ال تقْل  -413

 !عزاَءك اهللُ أحسنَ : وإنام قل.. ألن ِعَظم األجر من ِعَظم البالء  ويزيده؛

* * *      

عداء أل ُتقّدم وجّمانّيةٌ عظيمة  وخدمةٌ .. لإلسالم  ةٌ عاية مضادَّ ، دِ المِ اخلاطئ لإلس التطبيُق  -414

 .  اإلسالم

* * *     

  .، واملالِ راغِ من الفَ  باِب ال يشء أفَسَد للشَّ  -415

* * *     

َخب تارة،  ِب بالغَض  ه، استنجد عىل خمالفِ أو حماججةٍ  مناظرةٍ  يف موطنِ  احلجةُ  َمن أعيتهُ  -416 والصَّ

: وقدياًم قالوا.. شيئًا من ذلك  وامليلء ال يفعُل .. أخرى  تارةً ــ من غرِي موجٍب ــ هكم والتَّ حك والّض 

 ."ُعجاب من غريِ  ضحَك  عن اجلواِب  من عجزَ "

* * *     

ٌع اهلزل، تنطُّ االنبساط وواملروءة، واجِلّد يف موارد  العقلِ  من خوارمِ  ؛اجِلد، يف مواردِ  اهلزُل  -417

  .وتكّلف، ورياء

ُص يف موطِن العزيمةِ ، وتشّددٌ  ،وتكّلٌف  تنّطٌع، العزيمُة يف موطِن الرخصةِ  -418 خُّ فاٌء وِرّقٌة َج  والرتَّ

ين  . يف الدِّ

* * *     



 73 

.. فريط يميُل للتّ  ، وطَرٌف ُمقابٌل لإلفراطِ  إال وله طرفان ووسط؛ طرٌف يميُل  ءٍ ما من يش -419

.. ه وأعوانه وما أقلَّ أهل.. فيه  لذي ال ريَب ا وهو احلّق ..  أو تفريطٍ   جنوٍح إىل إفراطٍ ٌط بينهام من غريووَس 

 .وإياكم منهم جعلنا اهللُ

الَوَسُط هو احَلَكُم، وهو امليزاُن واملقياُس؛ الذي به ُيعَرف مدى ُقرِب أو ُبعِد طَريَف اإلفراِط  -421

 . والتَّفريِط عن احَلقِّ 

* * *     

 في معالَ عليه أن خُي  صعُب نه؛ يَ ه مرآة لباطِ ؛ فظاهرُ ، واإلعراِب من اإلظهارِ  ؛عريبُّ ، والُب العرَ  -421

وإن ..  وجههِ  ه، تبّسمت أساريرُ نُ باطِ  مَ فإن تبسَّ .. بٍّ أو كره من ُح ..  ورٍ َزٍن أو رُس ه من َح يف باطنِ  ما وقرَ 

 .وجهه وال بد قطَّبت معالُ ه، تَ تقّطب باطنُ 

* * *     

عادةُ ما ُطلَِبت ا -422 َلت إىل َنَكٍد وشقاءٍ إ اهلل، بمعصيةِ  لسَّ ال  هِ فام عند اهلل تعاىل ُيطَلب بطاعتِ  ؛ال وحتوَّ

  . هبمعصيتِ 

* * *     

د لألمّ وال تَ  قبل التَّوّحد، التوحيُد  -423  . اهلل وحيدِ ة، من غري تَوحُّ

* * *    

وى ستقوي بالقِ ويَ اخلارجي،  ما يلتجئ إىل العدوِّ  درِ ه، عىل قشعبَ  ما يستعدي احلاكمُ  رِ عىل قْد  -424

 لالبتزازِ  ه أكثر عرضةً وبالتايل يكون وبلُد .. ه كمِ ه وُح ، ورشعّية وجودِ سب منها احلاميةَ ليكتَ  ؛ةِ اخلارجيّ 

 .  جيرِ اخلا
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 كمه يف االصطفاِف لكه وُح مُ  ه، ويرى ثباَت مع شعبِ  احلاكمُ  ما يصطلُح  رِ كذلك؛ عىل قْد  والعكُس 

 ةِ بالقوى اخلارجية، ويتمتَّع باحلريّ  جي، وعن االستقواءِ اخلارِ  ستغني عن العدوّ ما يَ  رِ ه، عىل قْد مع شعبِ 

 .  واالستقالل

* * *  

 وما يأتيك عن ِحرٍص، واسترشاٍف،.. ُتَعاُن عليه  ال سؤال؛و استرشاٍف  ما يأتيك من غريِ  -425

 . ُتوَكُل إليه وسؤال،

* * *  

ةُ  -426 كلام كانت من  والتضحيةُ .. الغري  ما متلك من أجلِ ِفيِس ي من نَ نيا؛ أن تضّح الدُّ  احلياةِ  لِذَّ

 ، وأطيَب ، وأكمَل كانت أمجَل .. عدٍد من الناس  راجحة ألكربِ  عظمى، ومصلحةٍ  ليا، وأهداٍف ٍم عُ أجِل قيَ 

املكانة  عظيمَ  الشهيُد  من هنا استحقَّ .. نيا واآلخرة بها يف الّد ت بصاحِ سمَ و..  أثراً  وأكربَ .. ثمرا 

 . هوِعَظِم أثرِ ه، ه وتضحيتِ ِعَظِم جهادِ ل.. جات والدر

ة عىل حقيقتها اللّذ  طعمَ  عرْف فلم يَ .. الغري  التضحية ـ يف سبيل اهلل ـ من أجلِ  ق لذةَ أما من ل يتذوّ 

 ! هالِ نيا بكامِ َقت إليه الدُّ ولو سي.. 

* * *  

..  واملخلوِق  ِق لِ ساوي بني اخلاكمن يُ .. باد العِ  عِ تعاىل، ورَش  اهللِ عِ ساوي بني رَشْ من يُ  -427

    !وجرمهام سواء

* * *  
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َفَثمَّ الرشيعة، وحكم  ،واجلامَل  ، والشورى، واملصلحة،دَل ، والعَ ، واحِلكمةَ حيثام جتد الرفَق  -428

ر ، واملفسَدة،، واالستبدادَ ــ يف غري جهاد ــ والظلمَ  ام جتد العنَف وحيث.. الرشيعة  َ فثمَّ حكم ، والرضَّ

 ! منه براء واإلسالمُ .. الدين أو اإلسالم  ولو جاء ذلك باسمِ ..  ّيةِ اجلاهل اجلاهلّية، ورشعُ 

* * *  

دت حرصًا عىل ازدَ و أكثر، ل تكن تعرفها من قبل،هل فيك اجل نَ اكتشفَت مكامِ  ،كلام َتَعّلمَت  -429

ه مجودِ عىل كان ذلك دلياًل و ،ه، فهو جاهٌل من كل أبوابِ  لمِ عىل العِ  استحوزَ قد ه وَمن ظنَّ نفَس ..  الطََّلِب 

بِّ ِزْديِن ِعْلامً .. ه رِ وعدم تطوّ   . 114:طه َوُقل رَّ

* * *  

ي واالنتقام، قد يروي َغلِيَلُه، وظَمأ أحقا -431 ِده، لكن بعد ذلك قد َمن َغَلَب عليه حبُّ التشفِّ

 !يشء خيّس كلَّ 

* * *  

ه ـ الذي يمكرونـلل مَ  وال لٍ لَ من غري كَ  ـبالنهار ـ الليلِ  املتواصل؛ تواصُل  املكرِ  كم هو حجمُ  -431

 فالسابُق .. عىل اإلسالم  توارثون فيام بينهم احلرَب املجرمني الذين يَ  وكم هم عدد الطغاةِ  ،اإلسالمِ  ضَد 

ا عىل بام أوصاه به؛ أن ال عليك؛ إنَّ  ابِق للسَّ  يتعاهُد  والالحُق  والكيد، احلرِب  بمواصلةِ  منهم يويص الالحَق 

 والعقوَل  َب يغزو القلو.. وتوسع وانتشار ، اإلسالم يف سمو وازدهار ومع ذلك.. ك ماضون إثِرك وعهدِ 

ْلنَا : قوله تعاىل أليس هذا برهان صادق قاطع عىل صدِق ..  واألوطانَ  قبل أن يغزو اجلدران، ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

افُِظونَ  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ يَعة عليه، ولو اجتمعت عليه وال َض  فال خوَف  ه؛ومن يتكّفل اهلل بحفظِ . 2:احلجر الذِّ

 . واجِلن األنُس 
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* * *  

 : أصناف اهلل املنّزل، ثالثةُ  ع مع رشعِ َد والبِ  األهواءِ  أهُل  -432

 . ، والقياسات الفاسدةالكالمِ  عىل النَّقل، وهم أهُل  العقَل  ُيقّدمُ  نٌف ِص  -

 . الةالغُ  وفّيةُ ، وهم الصُّ ْشَف، والّذوَق عىل النقل، والكَ َد ْج قّدم الوَ يُ  وصنٌف  -

 . وءالّس  ، وهم حكامُ عىل الرّشيعةِ  السياسةَ  يقّدمُ  وصنٌف  -

متحالفة فيام  جتدها متآلفةً ــ عىل ما بينها من تباين ــ هذه األصناف الثالثة يف كثري من األحيان 

غبُة يف ها اهلوى، وبينها، جيمعُ   ! عنه ، واالعراضِ حيِح الّص  النقلِ  دِّ رَ الرِّ

* * *  

َض ، وامن األَدِب ليس  -433 أو أن ، فعلماذا يَ  تقرتح عىل اهللِ  أن ،االستخارةِ  وحسنِ والتَّسليم،  ،الرِّ

لو كان  هُ ، يا ليتَ نْ كُ وما ل يَ .. ما كان  هُ وما كان ليتَ ..  ، لكان كذالو كان كذا، وكذا: فتقوله، بعملِ  َل خَّ تتَد 

رَ : ْل ولكن قُ ..  اً ..  لعَ فَ  اءَ ما َش و اهللُ قدَّ   !َرضيُت باهللِ ربَّ

* * *  

.. وبكاها الباكون  ُفِقَدت ُعِرفت قيَمتها،ما إذا حتى  هبا، واالستخفاُف  بالنعمةِ  هُد الزِّ  ستمرُّ يَ  -434

روا لفقده، وتأثَّ  افتقدوه،فإذا مات  ورًا جمهوالً، ال ُيؤَبه له،ه مغمه وقومِ يعيش بني أهلِ  وَكم من َعَلٍم كبريٍ 

َتَب .. وه وبكَ  وا له وعقُد .. ه باسمِ ة ز العامّ ، واملراكِ وسموا الشوارعَ .. والنَّياشني ، ورصفوا له اجلوائَز، والرِّ

ه بينهم لو أنّ  يتمنونَ ..  ه، وكلامتهه، ومواقفَ َله، وسريتَ يتدارسون فْض .. دوات والنَّ  ـ املحافَل ـوباسمه  ــ

 ! األوان بعد فواِت لكن و.. الكلامت  ليسمعوا منه بعَض 
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 !الَّ بعَد َرحيلِهمال َنعِرُف قِيَمَة أبطالِنا إ -435

* * *  

   .خرُي النَّاِس؛ خرُيهم للنّاسِ  -436

* * *  

ُل رَت تَ .. احات ها عن امليادين والسَّ ِس فْ بنَ  ودُ أى األُس عندما تنْ  -437  ! البالكِ  جَّ

* * *  

ط؛ فال هم ا من الوَس كون العَص مِس اس ــ يَ النَّ  لوجوه وقلوِب  ــ استاملةً  واخلواصِّ  عاةِ من الدُّ  -438

واألهم من .. سواء  والباطلِ  احلقِّ  ّسون أهَل وهؤالء خَي .. اًل ون باطِ ًا، وال هم خيذلُ قَّ نرصون َح يَ هم بموقفِ 

َذْبَذبنَِي َبنْيَ : تعاىله من قولِ  وافرٌ  وهؤالء هلم حظٌّ .. ه ومقتِ  اهللِ طِ هم لسَخ ضون أنفَس رِّ عهذا وذاك، يُ  مُّ

 .144:لنساءا َذلَِك الَ إىَِل َهـُؤالء َوالَ إىَِل َهـُؤالء

* * *  

فيعمل عمله  دِ يف اجلَس  رًا ــ قبل أن يّسيبكّ املرض العضوي مُ  م اكتشاِف كام أن من لوازِ  -439

وا لك ُص ، ليشّخ ةِ املهرَ  من األطباءِ ه بعلمِ  ن تثُق مَ عىل  ــ بني الفينة واألخرى ــ َك نفَس  َض رِ عْ ــ أن تَ  اخلبيث

ّسي ــ قبل أن يَ رًا بكّ مُ املرض املعنوي الفكري  لوازم اكتشاِف كذلك من ..  واءَ د ــ والدَّ ــ إن وجِ  اءَ الدَّ 

 َض ــ جيب أن تعرِ ها وعالُج ا استئصاهلُ  صعُب يَ خبيثة ة طانيّ رَس  ةٍ فكريّ  تورماٍت  ُث حدِ فيُ  والعقلِ  النفسِ يف 

 لَق وما قد ع ك،صوا لك حالتَ ليشّخ  ،والفضل لمالعِ  ه من أهلِ لمِ ه وعِ عىل من تثق بدينِ  باستمرارٍ  نفسَك 

ن وهل أنت ممَّ  ..اهلل  ن دينِ ومِ  .. احلقِّ  من ترى أين أنَت حتى و ..دري وأنت ال تَ  ،وأمراضٍ  بك من أدرانٍ 

 !نعًا، أم ال؟نون ُص ثم حيسبون أهنم حُيِس ــ وهم ال يشعرون ــ سعيهم  ضلَّ 
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* * *  

 ني من يتكلم باسمٍ َلن، وبتكلم يف العَ اء، وبني من يَ يف اخلفَ  بني من يتكلمُ  كبريٌ  فرٌق  يوجُد  -441

وبني من يتكلم يف  واألحرف، حُتَسب عليه الكلامُت  َلم،ه وكعَ ، وبني من يتكلم باسمِ كمجهولٍ  ستعارٍ مُ 

ف املغلقة، وبني من يتكلم للناس عىل املأل، وبني من يتكلم للتنظري، وبني من يتكلم للتطبيق والعمل، الغرَ 

عىل  راشدة يسهر ويعمُل ب برامج وسياسات كصاحِ وحسب، وبني من يتكلم  ضٍ وبني من يتكلم كمعارِ 

 ..باد والعِ  البالدِ  به مصالُح  مناطةٌ  ، وبني من يتكلم كمسؤولٍ وبني من يتكلم كفردٍ ها، وتنفيذِ ها، تطبيقِ 

  !عاطي معهاوالتَّ  يف تناول األمورِ  وبني طريقة االثنني كبري بني هذا وذاك، فرٌق  يوجُد 

* * *  

ا أن يكونَ إ فرتضون يف املسلمِ يَ  -441  عن بيان احلقِّ  الظاملني، وإّما أنه ساكٌت  الطغاةِ  يف سجونِ  مَّ

 ! ئمتواطِ  فهو خائن عميٌل .. ن هذا، وال ذاك فإن ل يكُ .. مطلقًا 

باحلّق، ويمرر  جيعل املسلم يصدعُ  من خيار رابع؛ والرشيعةُ  احلكمةُ  هل ُعِدمت: وهلؤالء أقول

الطغاة  سجونِ  ، وهللكةِ ه لالستئصالِ يعّرض نفَس َيِذلَّ نْفَسُه، وأن  املستطاع، من دونِ  قدرَ  من اخلريِ 

 !الظاملني؟

  !يقطِ ا ال تُ ها ملوعّرَض  ،هَس نفْ  ه ما ال ُيطيق، أَذلَّ َس نفْ  ن كلََّف م -442

* * *  

 لقي التي تعتكُف التّ  مصادرُ : ة، والسلوكيّ ةِ كريّ ، والفِ ةِ فسيّ ك النَّ تِ شخصيّ  دان معالَ اثنان حُيّد  -443

 . كوأصحابُ  .. الِقيَم واملفاهيم هاقي منستَ وتَ  عليها،

* * *  
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 .ال ِمنَح باِل حِمَن -444

* * *  

عىل  أن يكونَ  ينبغي والعمُل  ه،أعدائِ  رِ وتآمُ  ه،أدعيائِ  لِ ه، وَجهْ أبنائِ  عِف بني َض  اإلسالمِ  شكلةُ مُ  -445

 . واهلل املُستعان..  هذه اجلبهات الثالِث 

* * *  

عّيةُ  املفاهيمُ  -446 ال يألون جهدًا يف  فاألعداءُ  ؛بناءِ األ لِ هْ ، وَج األعداءِ  ة بني عداوةِ الكليّ  الرشَّ

ا الرشعّية أبواهِب  ها من غريِ عىل أن يأتو املفرطةِ  ةُ حتملهم احلامَس  األبناءُ  ةُ واجلهلَ .. ها وتشوهيها حماربتِ 

وهم يدرون أو ال  ويشرتكون مع األعداء يف اإلساءة إليها، فيسيئون إليها، وُيصيبوهنا بمقتلٍ  ،الصحيحةِ 

  !يدرون

ة، أكثر مما جنى عليها من الشعارات واملفاهيم اإلسالميّ  ، عىل كثريٍ العرِص  وُغالةُ  ى خوارُج جنَ  -447

 ! يموالقِ  وغريها من املفاهيم..  ، واجلهادُ اإلسالمية، واخلالفةُ  ، والدولةُ الرّشيعةُ : اإلسالم، منها أعداءُ 

* * *  

واجتنب  ما استطعت،اين من أقرِص الطرق املوصلة إليها وأِت املع فأوِجز، إذا تكلمَت  -448

َجع يف احلديث، وال مُتِلَّنَّ الناَس حديَثك،الّتكلَُّف، وال أو  ،ثهم وهم حلديثِك كارهونّد أو حت تَّنّطَع، والسَّ

وال حيِملنََّك عىل االسرتساِل ووجهك،  ك،عليهم بحديثِ  ْل بلوا عليك، فأقبِ ولكن إذا أق عنه منشغلون،

إليك، ويفهم  إليك يعني أنه يستمعُ  من ينظرُ  كلُّ  فليَس  إليك؛ يف الكالم نظُر الناسِ واإلطالة ع والتوّس 

 !ما تقول عنَك 
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ه،أصوُبه، وأرفُقُه، وأخَلُصُه، : أبَلُغ النُّْصِح وأنَفُعه -449 وأبعُده عن  وأشَفُقُه، وأوَجُزه، وأسرَتُ

  . إليه ماّسة وما كانت احلاجة ..والتشهري  ع،التكّلف والتنطّ 

ثت، إذا نَصْحَت أو وَعْظَت، -451 ، ةِ  القصَّ عىل ةَ ، والقصَّ عىل النصيحةِ  فال ُتدِخل النصيحةَ  أو حتدَّ

يدري  وال مما تقول،عنك شيئًا  فال يفقهُ  ع،عىل الِفكرة، فُتَشتِّت ذهَن السامِ  الِفكرةَ ، وعىل املوعظةِ  واملوعظةَ 

فانتقل إىل التي بعدها ـ إن كان وال بد ـ  أو نصيحةٍ  تهيت من موعظةٍ وإنام إذا ان ماذا تقصد، وعامَّ تتكلم،

  . األوىل قد انتهى أو املوعظةِ  النصيحةِ  أن موضوعَ  عَ السامِ  أن ُتشِعرَ  بعَد 

* * *  

ة كالم النبوّ  له من جوامعِ  معانيه ومراميه، ه، كثريةٌ عباراتُ ه وحروفُ  قليلةٌ الّصالِح  لِف الّس  كالمُ  -451

 ! حروفه وعباراته، قليلة معانيه ومرامية ف كثريةٌ كالم اخللَ بينام  ..وفري  حظٌّ 

ف بينام كالم اخللَ .. ه يغلب عىل متشاهبِ  هُ مَ كَ حُمْ  وأْضَبط، ى،، وأنقَ ف أحَكم وأسَلملَ كالم السَّ  -452

إىل  فٌذ منا األهواءِ  لذا فإن ألهلِ  ــالصالح لف الّس  منهم منهَج  َج ــ إال من هن هِ عىل حمكمَ  غلُب يَ متشاهبه 

  .فلَ السَّ  كالم اخللف ملآرهبم وأهوائهم، أكثر بكثري من كالمِ  استغاللِ 

ه نفعُ  وقلَّ .. وَلغوه  وهُ ْش َح  رَ وكثُ  ه،قّلت جودتُ  األعظم، ةِ النبوّ  عن عهدِ  د الكالمُ ام ابتعكلّ  -453

 !وعطاؤه

لِف أنفُع من كالمِ ": قيل حلمدون بن أمحد وا لعزِّ اإلسالم، ألهنم تكلم: نا؟ قالما باُل كالم السَّ

  !"ِق لْ ضا اخَل نيا، ورِ لِب الدُّ ، ورضا الرمحن، ونحن نتكلُم لعزِّ النّفوس، وطَ ونجاة النفوسِ 

* * *  



 81 

.. يه عن والَد  صغريٍ  فلٍ طِ  لِ كفْص و ..عن األصل  الفرعِ  كفصلِ  ف عن الّسَلف،فْصُل اخللَ  -454

 ،التامُسِك و الثباِت ى عىل يقو أنَّى له أن شتَّى، يف ِشَعٍب وأودية فه الرياُح تتقاذَ  من شجرٍة، غصٍن مبتوٍت كو

 !التحديات ومواجهةِ 

* * *  

قًا، ومجياًل، كان الكالمُ  مهام -455 سياٍج من حسن وُيسيَّج ب ،إذا ل ُتصدقه األعامُل  ،محاسيَّاً و منمَّ

 !فوسالنّ يف له  وال قبوَل اخلُلق، فال أثر 

ى من َجْهد وُتروَ  ،قها األعامُل إىل أن ُتصدِّ  والعطاء، األثرِ  ضعيفةَ َدًة، ، هامِ الكلامت باهتةً  تظلُّ  -456

، شفحينئٍذ وحسب، تَ .. ًا قًا ودمَ عَر .. صاحبها  وجهادِ   وُيكَتب هلا القبول، احلياة، اب هلوهَ تُ ووتنمو، بُّ

 .  املرجو، بإذن اهلل منها األثرُ  ويتحقُق 

 .ا، وأصوهُب اأخَلُصهوأنفعها  ُم األعاملِ وأدوَ .. ه وأصوبُ أصَدُقه  وأنفعه، ُم الكالِم،أدوَ  -457

 !ال تسأل عن مدى أثره وفاعليته ،العملِ ب ْتبِعَ ، وأُ ه اإلخالُص قّدمَ تَ صائب  قوٌل  -458

* * *  

فرتّده املعصيُة،  ى ال يكون بينك وبينه إال ذراع،و منك، حتدنُ يأتيك، ويَ  ن خريٍ كم مِ  -459

 ! األرحام ، وقطيعةُ والعقوُق 

* * *  

وال  سب،لك َفَرجًا وخمَرجًا مما أمّهك وأغّمك، من حيث ال حتتَ  جيعَل تعاىل إال أن  يأبى اهللُ -461

 . الفارَج اهللُ لتعلَم أنَّ  تدري،

* * *  
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ومن .. ا وَسلِم َج نَ  ،عابِر سبيلو أجريٍ وأنه فيها جمرُد  ،عبورٍ  عىل أهنا دارُ مع الدنيا  َمن تعامَل  -461

  ! هواقعَ  عْش ثم هو ل يَ .. وَخِّس  هَلَك، وخاَب  ،ودوخلُ  واستقرارٍ  ةٍ مقامَ  أهنا دارُ معها عىل  َل عامَ تَ 

* * *  

والناس معه  يريدها اهلل، ولغايةٍ  ،ثًا، وإنام هو اختبار، ومتحيٌص عبَ ــ أي بالء ــ ل خُيَلق البالء  -462

باخلربة،  فيفوز يف دار الدنيا بنتائج مثقلةٍ  ينجح يف االختبار، ،معترِبٌ  ،حمتسٌب  صابرٌ  فريٌق : فريقان

له جزاء  ويف اآلخرةِ .. ات واملّّس والفوائد،  ،بكثرٍي من اخلريات أِت عىل صاحبهات ،ظاتروس، والعِ والد

 َابِِرين ِ الصَّ وهذا  ، وال اعتبار،، وال احتساَب رْبَ  َص ال ؛يف االختبارِ  يرسُب  فريٌق و.  100:البقرةَوَبرشِّ

َياِِت َيا : قولو األنامل، وعض دم،سوى اخلّسان، والنَّ ، ظّ َح ليس له يف الدنيا واآلخرة  ْمُت حِلَ  َلْيَتنِي َقدَّ

 .94:الفجر

* * *  

تني، من النّاسِ  -463 .. ا اخلطط اخلمسّية ه، ويضع هلحياتِ  وال يزال خيطط ملستقبلِ  من يتجاوز السِّ

ه طوُل األَمد.. ويمنيها األماين  ،ويسّوفها األساويَف .. العرشّية و  !فغرَّ

ع  حياةَ  وِعْش  .. للرحيلِ جتّهز إذا بلْغَت الّستني  -464 ال نياك، ومن االلتفات لُد وال ُتكثِر  ..مودِّ

  !دنيا غريكل

التقاعد الوظيفي ستني َسنَة، لقوله صىل اهلل عليه  بيدي، جلعلت سنَّ  لو كان األمرُ  -465

بعنَي، وأقلُُّهم َمن جيوُز ذلَِك ":وسلم تِّنَي إىل السَّ تي ما بنَي السِّ   ."أعامُر أمَّ

 . ِة أن تظنَّ أّنك ستعيُش غداً فلَ ِمن الغَ  -466

* * *  
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..  جاءِ والرّ  بني اخلوِف  طٌ وإنام وَس  ، وال ظنَّ اآلمن الراجي،اخلائِف  نَّن باهلل ظنَّ القانطِ ال تظ -467

وإذا  ،جاءِ ب اخلوَف واخلشّية عىل الرَّ غلِّ  ا، ثم كنت قادرًا عليها،حت لك املعايص وتوّفرت أسباهُب فإذا ال

أو ظهرت لك عالمات  أو اقرتب أجلك، نًا وكَبدًا،حزَ  ،، واستئناِف العملِ هوضِ النُّ ك عن أقعَدتك سيئتُ 

 . اهلل لك وتفاءل برمحةِ  ،اقرتابه، غلَّب الرجاَء عىل اخلوِف 

* * *  

ر  -468 َر من حسناتِك نيا،يف الدُّ  العبادِ  من حقوِق َتَطهَّ َيْوَم اَل َينَفُع َماٌل  يوم احلساب قبل أن تتطهَّ

 !ّش، واألحقادسليٍم من الرّشِك، والغِ  بقلٍب  .82-88:الشعراءإاِلَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ . وَن َواَل َبنُ 

* * *  

لكن و هم،نصفُ مع من يُ  ا يفعله كل الناسِ فهذ ؛وحسب َف َمن أنَصَفكأن ُتنِص ليس العدُل  -469

ك وأن تنصَف  َمك،العدَل أن ُتنِصَف من ظلَ    .هن إنصافِ ه لك عظلُمه وعداوتُ فال جيرمنّك  ؛عدوَّ

* * *  

 والنَّجاح، فرتاهُ  والفضلِ  مِ مع ذوي النّعَ  ، أنه ال حيسن التواصَل اللئيمِ  احلسودِ  من عالماِت  -471

هيدأ، وال ه ال فقلبُ .. جاح ، والنَّ ضلِ والفَ  عمةِ منه إىل ذوي النّ  لِ ني، وذوي الفَش باملحرومِ  وألصَق  أقرَب 

  !معهم لِ اُص وإال بالتّ له خاطر  يطيُب 

وهو من هذا ..  لك بغضًا، ومنك نفوراً  ازدادَ  ه،ه وعطائِ يف وصلِ  كلام ازددَت  ئيمُ الل ودُ احلُس  -471

 !نيللمحسنِ  شديٌد  الوجه بالءٌ 

* * *  

 . قد اقرَتب فاعلم أن هالكه لِ؛إذا اشتدَّ ظلُم الظا -472
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ني يدي املَطر؛ عىل قدر ما ب والرعدِ وهو كالّسحاب  اشتداُد ظلِم الظالِ، ُبرَشى خرٍي للمظلوم، -473

  . املطر تتلّبد الغيوم ويشتد سوادها، عىل قدر ما يكون إيذانًا هبطولِ 

* * *  

 وثالثةُ  .، واالستبدادُ ، والفسادُ الظلمُ : هإذا اجتمعت عىل املُْلك عّجلت بزوالِ  اءٍ أشي ةُ ثالثَ  -474

 . ، والّشورى، واألماَنةالعدُل : هبا املْلك يدومُ  أشياءٍ 

* * *  

َواهللُّ َيْعَلُم ..  رشٌّ  خرٌي وباطنهُ  كم من خرٍي ظاهرهُ خري، و نهُ رشٌّ وباطِ  ، ظاهرهُ ن رَشٍّ م مِ ك -475

   . 66:آل عمرانَوَأنُتْم الَ َتْعَلُمونَ 

* * *  

اهلل تعاىل ال  فام عنَد  ظال؛ أن ينرصَك وأنت أن تدعو اهلل تعاىل ،من سوِء األَدب يف الدعاءِ  -476

ل بالظُّ ب بالظُّلم، والُيطلَ    !لم يتنزَّ

* * *  

ئه عىل وسيجرّ  لاًم وطغيانًا،ه ظُ للظاِل سيزيُد ك ؛ إذا علمت أن إنصافَ ليس من اإلنصاِف  -477

  .لممزيٍد من الظُّ  ارتكاِب 

وإال قد .. ا عليه بةِ املرتتّ  واآلثارِ  ه،ومآالت فتاويه ومواقفِ  ىل حارِض إ أن ينظرَ  الفقيهِ  من فقهِ  -478

  ! دريوهو ال يَ  املجرمني اآلثمني جرائمِ  وزرِ ُيشارك يف 

* * *  
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، وإن كان الظلمَ  ويمقُت  وخيذُل  فرًا،ه كاويبارك العدَل، وإن كان صاحبُ  إن اهلل تعاىل ينرُص  -479

 .  ، وإن كان املظلوُم كافرًا، والظالُ مسلامً عىل الظالِ  وهو تعاىل مع املظلومِ .. صاحبه مسلاًم 

* * *  

  !رْب إال الكِ .. ٍء، فإن العلَم دواٌء لكلِّ داٍء كام أن اجلهَل وراء كلِّ دا -481

 ؟..فام دواء الكرِْب : فإن قيل

فاء تعاىل ر صاحبه من السجود، يسأل اهلل ُيكثِ  له دواء سوى أن ال أعرُف  :أقول ل مثم حي.. الشِّ

 !هذا إن استطاع.. فُيحّسن ما تقّبح، وُيقّبح ما حُتّسن  ريد؛ما توى وتُ  ه عىل خالِف نفَس 

* * *  

.. العلامء  وهو مقامُ  النَّظر يف األدّلة،ين، ويف الدِّ  أعالها االجتهادُ : َلب درجاتاعلم أن للطَّ  -481

 وأدناها التَّقليد، وهو مقامُ .. العلم  بةِ طل وهو مقامُ  ة املتاَبع،يف أدلَّ  والنََّظرُ  ،ها املتابعة عىل بصريةٍ وأوسطُ 

هوا توجَّ  لذين ال يملكون من أمرهم شيئًا،ا العوام، ن مَ وهم و وحيثام قِيدوا انقادوا،.. هوا حيثام ُوجِّ

قامرة ــ يف مُ  فالتقليد .. فإن كان خريًا فخري، وإن كان رشًا فرشٍّ  يوجههم ويقودهم، ويلّقنَهم، ويقلدونه،

فإن ل تكن من .. عليك  ويف كثري من األحيان تكون مرة لك، ومراٍت  ة لك، ومرة عليك،ين ــ مرَّ الدِّ 

 !الثالث أن تكوَن من الصنِف  وإياكَ .. فكن من الصنف الثاين  لصنف األول،ا

* * *  

 أن املذهَب : القول، وصفوته ةُ خالَص .. الكثري  ءعن املذهبّية، والالمذهبّية اليشقِيل  -482

عدم عن طريق ، أو سواء كان ذلك عن طريق االلتزام بمذهٍب  حيح،الصَّ  الدليلِ  حيح، يف متابعةِ ّص ال

 . له يف دين اهلل ال سلطانَ  وأيام قول خالف ذلك، فهو قول خاطئ،.. م بمذهب االلتزا
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َلف ي والتزامَ عني حترّ ت: الّسلفّية باختصار -483 نَّةالصالِح  فهم السَّ  ،لنصوِص الكتاب والسُّ

هذا  م للّسلفّية عىل غريِ هوأيام فَ .. املرّجح  عارض، وانتفاء النّّص يف حال التّ  اخلَلِف  وتقديمه عىل فهمِ 

  .رهان لهممقوت، ال بُ  ٌب ، وحتزُّ فهو فهم مردودٌ  النحو،

* * *  

  . ئها بالزرع النّافع، وَجَدت متَّسعًا لألشواِك، ولكلِّ نبٍت ضارالٍة؛ إن ل مُتلِ ُس كأرٍض فَ النَّفْ  -484

اً  -485  . النَّفُس كاإلناء؛ إن ل مُتلِئه خريًا، وجَد من ُيملِئه رشَّ

* * *  

ك عند -486 فاعلم  ما ليس فيك، اخلريِ  وخصالِ  احلسناِت  فيه من رُ تتوفّ ، وباحلسناِت ما يغلُبك عدوُّ

 . ال سلطاَن لك عليه أنه

* * *  

ه موطئ قَدٍم يف أرٍض، حيتاج إىل عميٍل داخيل ليجد لنفِس  اخلارجي ـ مهام كان قوّيًا ـ العدوُّ  -487

 !حميّل رخيص، يساعده عىل حتقيق ذلك

* * *  

، الثوابِت يف  عند االختالِف  عة تضيُق بينام هذه السِّ  ،، وفيه سعةردٌ ل واوازِ يف النَّ  االختالُف  -488

 . األصولو

* * *  

 ة منها والباطنة ــ هلل عز وجل،امة والشاملة ــ الظاهروحيد، وحتقيق العبودية التّ التّ  عىل قدرِ  -489

لت ا متثّ وملّ .. يقلقه وكل همٍّ  ،هديتهّد من كل رشٍّ  ه،الرب سبحانه وتعاىل لعبدِ  فايةُ ما تتحقق ك عىل قدرِ 
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 صىل اهلل عليه وسلم، احلبيِب  شخصِ ها يف ــ عبودية العبد لربه ــ يف أجىل وأكمل وأعىل صورِ  ةُ العبوديّ 

 .بىل. 46:الزمرَأَلْيَس اهللَُّ بَِكاٍف َعْبَدهُ : وأوحى إليه ، وكل ما أمّهه،واألعداءِ  األرشارِ  كفاه اهلل رشَّ 

* * *  

 فإن استقَلْلت نرَص اهللِ  ّزل عليك النرُّص،اهللُ، ويتن اهللَ، عىل قْدِر ما ينرُصكَ عىل قْدر ما تنرُص  -491

ّيئٍة وأن ذلك لس ك هلل،لك، فاعلم أنك أقل نرصًا هلل، وإن استبطأَت نرَص اهلل لك، فاعلم أنك أبطأ يف نرِص 

  !من عنِد نفِسك، ففّتش عنها إن ل تعرفها

، وجتده اهللُ عىل قدر ما حيفظك عاّم هنى عنه، ، واالنتهاءِ هأمرِ  ما حتفظ اهللَ؛ بامتثالِ  رِ عىل قْد  -491

 .عنَك اخلطوَب، والباليا َيدَفع ك، ودونك؛جُتاهَ 

* * *  

 ك، وإنام اهلزيمة الكربى أن يتسلل اخلوُف اهلزيمة أن ُتَزم يف معركة من املعارِ  تليس -492

ريق إىل أن يتحقق الط وإكاملِ  املعركة، هوض، واستئناِف ك عن النّ س إىل نفِسك فُيقعُد واليأ واإلحباطُ 

ة نَّ ُس .. تأَل وُتئلِم .. يوٌم ُتيسء، ويوٌم ُتَساء  عليك، لك، ويومٌ  َكرٌّ وفّر، يومٌ واعلم أن النّزال  والفتح، النرَص 

ة.. والنّزال  والقتالِ  احلروِب  ننِ من ُس   ،بعد مصيبة وهزيمة ، وأوشكهم إفاقةً فكن األرسُع كّرة بعد َفرَّ

 ويكون الفتُح ..  م ُتْتبعها بالَكرّ ث حها،صلِ تُ ف اهلزيمة والَفّر، نظَر يف أسباِب وهذا لن يتحقق لك إال بعد أن ت

 .بإذن اهلل ،لك ن بعُد مِ 

* * *  

ُتك عن املسريِ  -493  ك خيمًة عىل جنبات الطريق،لنفِس  افرتْش  ،إن استَطْلَت الطريَق، وَضُعَفت مِهَّ

املسري أن تشتَم  عُف مّهتك عن إمتامِ وال حيملنَّك َض  ،يف خميامت الالجئني ــإن شئت  ـلٍّ ـذُ  ةَ أو خيم
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: ، فتجمع عليك ثالث سيئاتـ بالزورِ ـوعىل السائرين عليه من املجاهدين  ـعليه ـ ، أو أن تشهَد الطريَق 

  .ريقالطّ  رفاِق  وخيانةُ ..  ورِ الزُّ  وشهادةُ ..  الطريِق  ُب تنكّ 

* * *  

، عن إفراطهِ  فإذا سألت اإلفراطَ  له؛ منهام جيني عىل اآلخر، وسبٌب ؛ كلٌّ فريطُ والتَّ  اإلفراطُ  -494

ه، عن تفريطِ  وإذا سألت التفريطَ  ،لإلفراطِ  َح ولوال التفريط ملا جنَ  فريط،ب هو التَّ ألجابك أن السب

 ب له،وسبفكل منهام جيني عىل اآلخر،  ،ولوال اإلفراط ملا جنح للتفريطِ  هو اإلفراط، ألجابك أن السبَب 

  ! وال عذر هلام.. ويقتات به 

 ! فريط، كلٌّ منهام ربيٌع لآلخر، اإلفراط والتَّ فاءُ لو واجّل الغُ  -495

* * *  

الً من أن ُيسلَّط بَد  ا ـباهِب من أس قد نكون نحن سبٌب  ـ رةواملدمّ  من النتائج اخلاطئةِ  كثريٌ  -496

عىل لعن  نعكُف  ،النتائُج  تصلُح  والتي بإصالحها التي أدَّت إىل تلك النتائج،الضوء عىل األسباب، 

  !اأننا سبب يف حصوهلِ  ونتناسى النتائج اخلاطئة دهرًا،

* * *  

، ، والربامَج نفتقد الكوادرَ  بينام ،ومطالَِب  ك شعارات،أننا نملُ  ب أثبتتجارمن التّ  كثريٌ  -497

  ! ، قابل للحياةملموسٍ  تلك الشعارات واملطالب إىل واقعٍ  التي ترتجمُ  واآلليات،

، واآلليات التي ، والربامَج الكوادرَ  بينام نحن نفتقُد  ومطالب، ،عاراٍت عىل ِش  الناَس  اتُل نق -498

  ! للحياة ، قابلٍ ملموسٍ و ُمشاَهدٍ  عارات واملطالب يف واقعٍ تلك الّش  وتفعيلِ  متكنّا من تطبيِق 
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 كَتب عليها،ا، وما يُ ت، وألواهُن ايا، والتفّرق، تقديم الّشعارات، والرّ ذالنِ ف، واخُل من الّتخلّ  -499

 !هاوالغايات، والعمل من أجلِ  ،عىل األهداِف 

* * *  

  !، وعاِجلبثمٍن بخسٍ  اومع ذلك هناك من يبيعه سمعته، يف دنياه رصيٍد يملكه اإلنسانُ  أغىل -511

* * *  

َ وتَ  .. وِد الِقدرةِ إىل حني وُج  التكليُف  ه، سقطَ علُ وقَع الَعْجُز فيام جيُب فِ  إذا -511 العمُل حينئٍذ  عنيَّ

 . بيالً ، ورفِعه، ما أمكن لذلك َس العجزِ  عىل دفعِ 

* * *  

وذهَبت معها .. ت هبَ فَذ .. ها قنا من أجلِ لِ تنا، وقَ من األشياء يف هذه احلياة قد أمهَّ  كثريٌ  -512

  !نا واآلخرينأنفِس  طنا بحّق عىل ما فرّ  دمُ واآلالم، وبقي النَّ  األحزانُ 

* * *  

 . ساعٍة، وأنَت ال تدري ك وبينه صربُ بين قد يكونُ .. ال تستبطئ النَّرْصَ  -513

  .ه، وأنَت ال تدريعجيلِ ه أنفَع لك من تَ فقد يكون تأخريُ .. ال تستبطئ النَّرَص  -514

  .جتد النَّرَص  ك،انظره ــ وفّتش عنه ــ يف نفِس ف إن استبطأت النرَّص، -515

* * *  

عليك  ك أخطرُ أعاملِ  من األحيان يكون سيُف  ويف كثريٍ  عليك، ك سيٌف لك، أو سيٌف أعاملُ  -516

  !أعدائك من سيِف 

* * *   
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 ُب ك تتنكّ وأنت يف حقيقتِ  اإلسالم؛ أن تنترَص باسمِ  ال يمكنُ  لكن اإلسالم، قد تنترص بغريِ  -517

 .  ه، وغاياتِ بعيدًا عن اإلسالمِ  ة،ك اخلاّص بك، وأهدافِ ملآرِ  مطيةً  مَ اإلسالم، وتتخذ اإلسال طريَق 

* * *   

 ـ حتارُب ـيف حقيقتها  ـثم هي ـ ،ه دولةٌ باسمِ  من أن تقومَ  خريٌ ، بال دولةٍ  ألن يبقى اإلسالمُ  -518

 !وروالزُّ  لِ بالفَش  تشهد عىل اإلسالمِ و اإلسالم، أتباعَ  ، وحُتارُب إلسالمَ ا

 ! ِر، وال دولة النِّفاقالُكفْ  ةُ دولَ  -519

* * *  

وكيف َيرصف  ،إال كيف َيظَهر وُيْعَرف ـ وإذا ما جدَّ اجِلد ـ األمورِ  من عظائمِ  الذي ال هيمهُ  -511

ثم  ،بثمٍن بخسٍ  ـه الشخصّية أجمادِ  ي بك، وبمن معك ـ من أجلِ ضّح يُ راه تَ .. واجلامهري  إليه وجوَه الناسِ 

     !هو ال ُيبايل

* * *   

كام حيرص عىل  ه حيرص عىل سالمة جنده وأتباعه،أن ِصفات القائد املخلِص النَّاجح،من  -511

 ! هه، وخاّصة أهلِ سالَمِة نفِس 

 وآخر من َيقيل ،أوهلم هنوضًا نحو الواجِب .. ويتأخرهم يف املغانم  والّشدائد،ك هم يف املهالِ ميتقّد 

خرى بالتذكري، ويتعاهدهم بني الفينة واأل الِقل،الّشحِّ وه عند رهم عىل نفِس ؤثِ يُ .. ، ويسرتيح منهم

  . وأَمدًا طويالً  كثريًا،م باخلري ه بينهرُ كْ ال أنه يبقى ذِ إ وهذا وإن عاش معهم قلياًل،.. ح صوالتوجيه، والنّ 

* * *   
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عىل مُتَدح وأنَت ن أن مِ  خرٌي لك مرًة،ــ من شخٍص واحٍد ــ عىل احلقِّ  ألن مُتَدح وأنَت  -512

  !مّرة ــ ألَف  من آالف الناسِ ــ  الباطلِ 

* * *   

عامةِ ، والرياسةِ  انظر أين هو من حبِّ ف ،إىل رجٍل أين هو من الزهدِ  إذا أردَت أن تنظرَ  -513 ، الزَّ

 ..!.والّشهرة 

والّزعامة، ، الرياسةِ  حبِّ  تراه يتساقط عند عتباِت ، سِ ، وامللبَ ، واملرَشِب من زاهٍد باملأكلِ كم  -514

  ..!.والّشهرة 

* * *   

. "قي، الغني، اخَلِفيالعبَد التّ  إّن اهللَ حيبُّ ": ويف احلديثحسناُتك أوىل بالكتامِن من سيئاتِك،  -515

   .خفي؛ فال ُيعلِن عنهاوأعامله ذلك بحسناته ك.. ُيشار إليه بالبنان ال  هو بذاته خفي؛ف

* * *   

 .ملا ال دواء له فالّتقوى دواءٌ  ه، فعاجله بالتَّقوى؛عليك عالُج  استعََص ، ك أمٌر َجَلٌل إذا دامهَ  -516

* * *   

اِعُد؛إال ا فُع البالَء النَّاِزَل،ْد ال يَ  -517  َب غلِ يَ إىل أن ..  السامءِ فيعتلجان، ويَتدافعان يف  لدعاُء الصَّ

 . الدعاُء البالَء، بإذن اهلل

ا آِجل،و وبركة؛ خريٌ  الدعاُء باخلريِ  -518 وربام اآلجُل منه يكون أعظُم نفعًا  خرُيه إما عاِجٌل، وإمَّ

 .  وبركة لصاِحبه من عاِجله، وهو ال يدري
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َبَك، دعاؤك، فأطِْب مأَكَلَك،  إذا أردَت أن ُيستجاَب  -519 سبياًل  وال جتعل للحرامِ  ك،ومْلَبَس وَمرْشَ

   .إىل جوفِك

* * *   

حميطِه أو ف ــ يف فإن ل ُيصادِ ..  َسدٍ َح  من دونِ  أنه ال يستطيع أن يعيَش  ؛من عالمات احلسودِ  -521

ّساد، حوله أهنم ُح هم ن مَ  لِّ كُ  يف افرتَض افتَعَل احلَسَد، و ،دِ احلَس  ه كيَد ودًا يبادلُ حُس  ه ــ ِس جملٍس من جمالِ 

 !داحلَس  نطِق مقتضيات ومَ  هم وفَق لَ عامِ ويُ ، همكايَد ليُ  ؛مثله احلَسدِ ومبدأ  م عىل ُخُلِق وأهنَّ 

ْ َنْجَعِل اأْلَْرَض كَِفاتًا :] كام قال تعاىل .. اجلميعَ  وتستوعُب .. للجميع  سعُ تتَّ  األرُض  -521  .َأَل

 سعَ تتَّ ال أن حتى تكاد ام َرُحَبت، باألرُض عليه  فتضيُق  ؛إال احلسودُ . 96-90:املرسالت[َأْحَياء َوَأْمَواتًا 

 !وال يستطيُع أن يرى فيها إال نْفَسه..  هِس لنفْ إال 

* * *   

هيدي إىل  والبخُل  خل،هيدي إىل البُ  دي إليه؛ فاحلرُص به، وهَي عىل صاحِ  إال ويدلُّ  ن ذنٍب ما مِ  -522

 ،والنميمةِ  يبةِ دي إىل الغِ هي ُس تجسُّ وال الت،العورات والزّ  وتتبعِ  ،جسسالتّ  هيدي إىل واحلسُد  ،دِ احلَس 

 !هلِّ كُ  هيدي إىل الفجورِ  والكذُب  ،ِب ذِ هيديان إىل الكَ  والنميمةُ  يبةُ والغِ 

* * *   

ث الناَس عن فكرةٍ  -523 إىل : أشياء ، أساء إىل ثالثةنيبَ املناِس  ومكاهِنا يف نفسه، يف غري وقتها من َحدَّ

 . ساإليه من النّ  ن يسمعُ ه، وإىل مَ تِ ، وإىل فكرَ هِ نفِس 

* * *   
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ته؛من حقوقِ  ِمن النَّاس من يتعامل مع اآلخرين؛ فُيبِقي جزءاً  -524 أطوَل  ـليبقوا ـ هم معّلقًا يف ِذمَّ

ومثل هذا ال ..  أمام بابه والوقوِف وسؤالِه، ه، يذهلم بمراجعتِ  ه، حمتاجني له،ـ عبيدًا لرمحتِ ـممكنة  فرتةٍ 

 !ه، وألمثالِ وتأديبًا له وبةً عقُ  ،جُتِْبهال  ، ولو سألك من أين الطريقءٍ  يشتتعامل معه يف

* * *   

ُ بالنّ : أِتوالدين أن ُتؤَتى قبل أن تَ  من املروءةِ  ثالثةٌ  -525 سبة الِعلُم، وصاِحُب احلّق، والعاِل

 . للسلطان

* * *  

  !المالظَّ  دون هبا ُظلمةَ ، يبّد الذين ُيضيئون شمعةً  وما أقّل ، الذين يلعنون الظالمَ  ما أكثرُ  -526

* * *   

ان، كام ال جيتمُع َعدالِن متَضاّدان -527 ان ُمتَضادَّ  !ال جيتمُع َحقَّ

* * *   

يف  ، ويزدادُ وينتعُش  ،لذا فهو ينموويف حرضِة احلّق،  ،له مع احلّق  وال حظوةَ  للباطلِ  ال حضورَ  -528

، التي هبا اطلِ الب هذه الفرتات ــ من غيبة احلق وانشغاله ــ هي ربيعُ  ه عنه،، وانشغالِ احلقِّ  غفلةِ  فرتاِت 

   !صطادويَ ، عتاُش ، ويَ يقتاُت 

* * *   

 ! شانئك سيئة وحسنةَ  ،ةً احلبيب، حسنَ  أن ترى سيئةَ : بغضوال من الغلو يف احلبِّ  -529

* * *   
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عليك ــ أن ُيغايل يف ذّمك،  انقالٍب  لِ توقع منه ــ عند أوّ .. حك ك ومْد من غاىل يف إطرائِ  -531

  !ِحكرْ وَج 

* * *   

أّما من  غبة ــالرّ  عىل حتقيِق  ــ مع القدرةِ  ةِ احلاَج  وجودِ ، وغبةِ الرّ  إحلاِح مع  َمن َعفَّ  ؛يُف فالعَ  -531

 .، فال ُتعَرُف له ِعّفٌة ِمن عَدِمهاُيعَدم الرغبة واحلاجةِ 

* * *  

، وتكون شاهدًة لك ال ما ُتعطيك كلامُتك رِ ْد فِسك، عىل قَ ما ُتعطِي كلامتِك من نَ  عىل َقْدرِ  -532

 . عليك

* * *  

 .بني احلقِّ والباطِل، باطلبني باطلني، وما  وسطٌ  احلقُّ  -533

* * *   

ام، أعظمهام، وأنفعهُ  وجانب أخالقي، عسكري، ماديٌّ  جانٌب : بنيجانِ  كِ ملعارِ يف ا رِص للنّ  -534

 .األخالقي االنتصار يف اجلانِب ؛ وأبقامها أثراً 

 يف اجلانب خري لك من نرٍص  العسكري، اجلانِب  ب األخالقي، مع هزيمة يفرٌص يف اجلانِ نَ  -535

 ! األخالقي يف اجلانِب  العسكري، مع هزيمةٍ 

 !لعىل الباطِ   وأنَت رِصَ نتَ أن ُتَزم وأنت عىل احلق، خري من أن تَ  -536

 . ، واحلّق ةُ القوّ : رِص النَّ  مقدارُ  هام يكونُ استيفائهام وحتقيقِ  رِ للنرص ركنني أساسيني، عىل قْد  -537

* * *  
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، وأنزل احلقِّ ب الكتاَب  لذا أنزل اهللُ ،االنتصارِ  ي نصَف يعن ؛بال قوةٍ  حقٌّ  أو ،بال حقٍّ  ةٌ قوّ  -538

احلياة  وتستقيمُ  يكتمل االنتصار،ف مها باآلخر،أحُد  ويتقّوى ،رَ مها اآلَخ ليكّمل أحُد  ؛شديٌد  فيه بأٌس  احلديَد 

 . ، واألمانواألمنِ  عىل العدلِ 

، وحيكمُ  ُل عدِ يَ  ن كتاٍب م إذ ال بدَّ  ور؛وُج  ظلمٌ  بال كتاٍب  ، وحديٌد بال حديٍد، َضعٌف  كتاٌب  -539

 . نرُصُ يَ  وحديدٍ 

* * *  

 . ، وَعُظَمت نتائُجهؤَنُتهّلت مُ ما قَ  رِص أعظُم النَّ  -541

* * *  

 ،ِف ْح ن الزّ مِ  الفرارُ : فيه فهذا قد اجتمعَ ..  همعَ  للجهادِ رى أَحدًا من املسلمني ُكُفؤًا ن ال يَ مَ  -541

  !ّن باملسلمنيالظَّ  وءُ وُس 

* * *  

..  أو العدَل  ينظر إليها هبواه، وهذا ال تتوقع منه اإلنصاَف  رجٌل : ياء ثالثةالذين ينظرون لألش -542

 راه قبيحًا، والقبيُح قد يَ  ها؛ فاجلميُل عىل غري حقيقتِ  ه، وهذا يرى األشياءَ ه ونزوتِ إليها بشهوتِ  ينظرُ  ورجٌل 

تها كام عىل حقيق يرى األشياءَ  اه ــ جمردًا عن اهلوى والّرغبة ــ وهذقلِ ورجل ينظر إليها بعَ .. قد يراه مجياًل 

  . واإلنصاف وُيرَجى منه العدُل  هي،

* * *  

 . ريقِص عىل التَّ  باالعتذارِ  هُ بعَ تْ ك، وأن تُ أن تتغافل عن إحسانِ  من اإلحسانِ  -543

* * *  
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 . ًا فرَشٍّ ني؛ إن خريًا فخري، وإن رشَّ ملا يسمع؛ أحُد املتكّلمَ  املستحسنُ  عُ امِ السَّ  -544

* * *  

 !رضيبُة الِعلم، فرضيبُة اجّلهل أعَظم َمتَعظُ مهام  -545

     . ِل أعظممهام َعُظَمت تكاليُف الِعلِم، فتكاليُف اجلهْ  -546

 . ؛ فهو ربٌح خالٌص ال خساَرَة فيهلمِ كل مسَعى حيتمُل الربَح واخلساَرة، إال طلُب العِ  -547

* * *  

 . ه، وجعله بني عباده حمّرماً فِس اهلل، واهلل تعاىل قد حّرم الظلَم عىل ن باسمِ  أسوأ الّظلم؛ أن تظلمَ  -548

 . َتهمْ لَ ن ظَ مَ  يَ عدِ تَ ْس ي اهللَ عليك، قبل أن تَ دِ عْ تَ اهلل؛ َتْس  باسمِ  مُ عندما َتظلِ  -549

* * *  

 [.3]!ريُد الرشَّ ؛ بَ الَقتَّاُت  -551

قال رسوُل اهلل صىل ..  واألرزاق، وما جيُب أن ُيوَصل ؛ الّسكنُي التي هبا ُتقَطع األرحامُ القتَّاُت  -551

 .  متفق عليه "ال يدخُل اجلنَّة َقتَّاٌت ": عليه وسلماهلل 

 . ةُ ُة والنَّميمَ يبَ إَداُم الَقّتاُت؛ الغِ  -552

* * *  

يبِة، ثّم يسأله عن نهى ولَده عن الغِ من اآلباء من يَ إْذ أنَّ : يبة والنّميمةريب ولدَك عىل الغِ ال تُ  -553

ن فالٍن، وعِ   ! ؟...الِّ

                                                           

اتُ  3 الذي يستمع لكلام غيره خلسةً، على قصد : وقِيل. الذي يستمع لكلام غيره ِخلسةً، من دون علمه: القَت َّ
 .  الإفساد
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ٌن ه لريى له مَ لُ ، ثّم يرِس ن النَّميَمةِ ينهاُه عَ   ! ؟..اذا يقوُل فالٌن، وماذا يفعُل ِعالَّ

* * *  

 !َف اهللُ خمبوَءهَش ِف خمبوِء النّاِس، كَ ْش َمن سَعى يف كَ  -554

ن يتجّسس عىل العايِص  -555 ام أشدُّ َذنبًا؛ العايِص، أمَّ  ! ال أدري أهيُّ

ٍع تبُّ رًا من غرِي تَ نكرًا ظاهِ مُ منكم ؛ معناه من رأى "...غريه نكرًا، فليُ َمن رأى منكم مُ  " -556

 !ماهلِ اِت النّاس، واملخبوء من أحولعورَ 

* * *  

 .  مع ِعَوِج أصلِه لٌّ ال يستقيُم ظِ  -557

* * *  

ه -558  . الّسفيه أرضُّ لنفِسه من عدوِّ

 . ه ِعظٌة لغرِيهفائدًة، سوى أنَّ  ال أعرُف للّسفيهِ  -559

 ! يهَمن ال يرى يف الّسفيه واعظًا له، فهو َسفِ  -561

* * *  

    !يف املَعاَمَلة املُساحمةِ ، وَطْلٌق  هٌ يبٌة، ووْج ٌة طَ مَ لِ كَ : الثةٍ ثَ  يف ،ُلوِب لقُ اُح امفتَ  -561

 ! بِّ لّو يف احُل ِب؛ الغُ لْ َمى القَ عَ  -562

* * *  

 .  ةيادَ مهام باَلغَت وزدَت يف ُحّبك هلل عز وجل، فأنت يف ُنقَصاٍن يقبل الزِّ  -563

* * *  
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  !طٍئ، َخَطأأ، بَخ طَ عن اخَل  اجلواُب  -564

 !َطأطأ، َخ طأ عىل اخَل باخَل  ُل االستدال -565

* * *    

 ! طاٌء لرشٍّ نُه غِ ، وباطِ ريٌ رُه َخ رٍي ظاهِ كم من َخ  -566

* * *  

 . هاتِ قَ لّ عَ تَ بَّ مُ يئًا، أَح َمن أحبَّ َش  -567

* * *  

المُ ِب ُة احلرْ ايَ غَ  -568  . احلق طِ ، وفق رَش ، السَّ

* * *  

 . مع احلقِّ  ةِ وَّ أقوى احتاٍد؛ احتاُد القُ  -569

* * *  

قُيفَ  ستِْغنَاءُ جتَمع، واالاحلاَجُة  -571  !رِّ

 ةِ بّ ى مع املَح والَقطيعِة، وخرٌي منهام الِغنَ  فاءِ احلاَجُة مع املحّبة واألُلفة، خرٌي من الِغنى مع اجلَّ  -571

نَساَن َلَيْطَغى ] .. ناِدرة  ، وإن كانت هذه األخريةةِ لفَ واألُ  آُه اْسَتْغنَى. َكالَّ إِنَّ اإْلِ  .   1-6:العلق[َأن رَّ

* * *  

 ! ْلَت عليهأقبَ و هُ فتَ رْشَ استَ وُتَك مهام فُ ليس لك، سيَ هو عنه، وما  رَت مهام أدبَ  يَك ك، آتِ ما هو لَ  -572

* * *  

 . ، واالحتسابا، والّرَض كالّصربِ : اٍب َص ونًا عىل مُ ل أجد للمرِء عَ  -573
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* * *  

نيا كام زاَلت عن غرِيك، ستزوُل عَ  -574 ك، قبل أن ِس لنفْ  هُ ك، استدركْ بلَ ملن قَ  نَك، وما تتمناهُ الدُّ

 . تصرَي إىل ما صاروا إليه

* * *  

 . هلواخلرافات، اجلَّ  َمنَْبُت البَِدعِ  -575

 . َمنَبُت الُغُلو؛ سوُء الظَّنِّ باملسلمني -576

حناءِ  -577 ، واحلوالبغضاء َمنبُت الشَّ حُّ  . رُص ؛ الشُّ

   .، والّطَمعاحلَسُد  ؛لمِ َمنبُت البغي والظُّ  -578

* * *  

 . مٍل ناجٍح اُس كلِّ عَ أَس  ـ ها مع بعضٍ بعُض  ُة ـيلَ ِض ، والفَ احلرّيُة، واملسؤولّيةُ  -579

* * *  

ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوُبوْا :] قال تعاىل..  االستغفارَ َة ووبَ التَّ ه بٍد، أهلمَ إذا أراد اهللُ أن يتوَب عىل عَ  -581

ِحيُم  اُب الرَّ  . 118:التوبة[إِنَّ اهللَّ ُهَو التَّوَّ

* * *  

 ، فليس هلا الطعامُ يمِ علِ ، والتَّ يِب أدِ ىَل يف التَّ نفُسك، كذلك فهي األَوْ  ؛ النّفَقةِ ىَل يفاألَوْ  -581

 ! اَسَبة، ولغريها األَدُب، واملَح والرّشاُب 

* * *  
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، ه، فيحملها عىل االستقامةِ ِس أعلُم الناس؛ أعلمهم بعيوِب نفْ : ُلهم، وأجهَ ُم النّاسِ أعلَ  -582

الح  ، ريٍ ه عىل َخ ، ثم حيسُب أنَّ ه، فُيَمنّيها وُيغِرهيا يف الباطلِ ِس م بعيوِب نفْ وأجهُل النَّاس؛ أجهله.. والصَّ

 ! وأنه حُيِسُن ُصنعاً 

* * *  

 !  ، ومخوُل الّذكر خرٌي هلمسعون للّشهرةِ يَ  -583

ياء، من غريهاأوفر حّظًا بالّتكّلف، و ؛ُتعَرُف فيها ُس التيالِ املَج  -584  !التَّصنِّع، والرِّ

 !دينِهلِ  املرُء أْن ُيكَرمَ  بالّدين؛ أن حُيبَّ  ّياِء، واألكلِ ن الرِّ مِ  -585

هان الرِّ مِ  -586 ين ،ّياء؛ استرشاُف املجالِِس، وُترّيُ  !  بالدِّ

* * *  

، وقَ ِد والوعيِد من غري نَ ن خاَض يف الوعْ مَ  -587  ! التَّأيّل عىل اهلل َع يفصٍّ

* * *  

 !  يٌب قرِي عَ َمَدٌة، وحمَمَدُة الفَ ني حَمْ ي؛ َعيُب الغَ املادِّ  عِ يف املجتمَ  -588

* * *  

وال ليِل، فال ُيؤَبه ي الكثرُي عىل القَ غطِّ قٍّ كثري؛ ليُ إبليس؛ إدخاُل باطٍل قليٍل، يف َح  َتلبيسِ ِمن  -589

 !  لهُيتفّطن 

* * *  

 . كتِ وْ بعد مَ  َك ن حياتِ مِ  وهي الباقيةُ  ،اُتكيَ َح  أعامُلَك  -591

* * *  
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 !األقوياء دونَ  اءِ عفَ عىل الضُّ انون جُيَرى القَ ؛ اِب ُة الغَ يعَ رَشِ  مُ كُ عندما حتْ  -591

اّلة عىل عَ من العَ  -592 ِس يها، يف جمالِ نِ واطِ ها، مع مُ دين إليْ ول؛ مساواتا للوافِ ِل الدُّ ْد الماِت الدَّ

  !الَقَضاء

    !اِف الَغِريِب من الَقِريبالَعْدُل ُيعَرف بانَص  -593

* * *  

جِ ًة ُمطَلَقة، ًة، وال َمفسَد لَحًة ُمطَلقَ اِء، ليَست َمْص يَ َظُم األْش ُمعْ  -594 يِح بني حتتاُج للنََّظِر والرتَّ

جيُح بني ..  سدتِهفْ رجُح مصلحُته عىل مَ فُيعَمُل بام تَ  ؛هاها ومفاِسدِ حلِِ امَص  وأحيانًا يكون النََّظُر والرتَّ

 . ىرَ من األْخ  ام أكربُ أهيُّ  ؛دتنيَس َمصلحتني، وَمفْ 

* * *  

، وال يكوُن احلقُّ  -595  !طالِن احلقدلياًل عىل بُ  ال ُيعاَرُض احلقُّ باحلقِّ

* * *  

نّة،  -596 ُقْل إِن .. اهلل  من أولياءِ  ، ال يمكن أن يكونَ عنها بالبَِدعِ  يُض عِ ستَ الذي يَ املتَحاِمُل عىل السُّ

بُّوَن اهللَّ فَ 
بُِعويِن حُيْبِْبُكُم اهللُُكنُتْم حُتِ  .  41:آل عمران اتَّ

 .  واُث كانُ يْ وا، وَح ه، َمن كانُ تِ املّتقون املّتبِعون لُسنَّ  ه وسلم؛بالنبّي صىل اهلل علي ىَل النّاسأوْ  -597

* * *  

  . ِب لْ رًا عىل القَ ُغها أثَ ؛ أبلَ ُل الِعبادةِ أفَض  -598

مها عىل  طُ نُش النَّوافُِل َكثريُة؛ فالنّافِلُة التي تَ  -599 نفُسَك إليها، وجتد َقلَبك حارِضًا ِعنَدها أكثر، َقدِّ

 .َغرِيها
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 . ُب لْ ِهرة، القَ باَدِة الّظاغايُة العِ  -611

 . من املعصيِة اخلاّصة اخلاّصة، واملعصية املتعّدية أخَطرُ املتعّدية خرٌي من العبادة  العبادةُ  -611

* * *   

 ! ما فاَت، ماَت، ول يبَق من حياتك إال ما هو آٍت، وال تدري كم هو آت -612

  ! لك وال عليكساَعٌة لك، وساَعٌة عليك، وساعٌة وَسط بني الساعتني؛ ال : الّساعاُت ثالٌث  -613

* * *  

 عُ والتواُض .. وة ْش مع احلاجة للُمهَدى له، رَ  واإلهداءُ ..  لٌّ جز، ذِ والعَ  عِف العفو مع الّض  -614

.. سبحانه  وغضِب الربِّ  لسخطِ  ، جمَلٌب املنافِق  وتوقريُ  .. ، خيانةُ عن احلقِّ  والسكوُت ..  غيانطُ ، للمتكرّب 

ين ملعالِ  ، هدمٌ املبتدعِ  وتوقريُ   ! قِّ إداَنٌة للَح  ل،من الباطِ  احلقوِق  واستجداءُ  .. الدِّ

* * *   

 قوُق وعُ  ،رُ ْد ، والغَ غيُ البَ : وَّ ُد وتسلط عليه العَ ه، عّجل من أجلِ وتُ ها، حبَ صا تقتُل  ثالثةٌ  -615

 .ينَد الوالِ 

* * *  

 ِب احلر احاِت ولَس  ،يف الليلِ  عمٌل، ال ُيستساغُ  هارِ وللن ،هارِ يف النّ  ٌل، ال ُيستساغُ يل عمَ للّ  -616

لْ  اِت يف ساَح  ستساغُ ، ال يُ ٌل عمَ  والقتالِ  ومليادين اجِلدِّ أعامهُلا، ومليادين اللهو املباح .. هِد واألَمان ، والعَ مِ السِّ

فيام بينها فقد  من خَلطَ .. ه بِ  ةِ ه اخلاصَّ امُ وأحكَ  ،هبِ  اصُّ ه اخَل لُ روف، عمَ رٍف من تلك الظُّ لكلٍّ ظَ  إذْ .. أعامهُلا 

ى   ! َلموظَ  ،وأخطأتعدَّ

* * *  



 103 

 .الصواإلْخ  ةِ يَ ضحِ بالتّ  اهلاتنَ  اتالكرامَ اهلل، و يف سبيلِ  ة، واجلهادِ نّ للسُّ  ةِ ابعباملتَ  اليةَ الو اُل نَ تَ  -617

 ، واإلخالصِ ةِ حيَ ْض التّ  رِ وعىل قْد  ،الواليةُ  تكونُ  ،اهلل يف سبيلِ  ، واجلهادِ ةِ نَّ عىل قدر املتابعة للسُّ  -618

 .اتامَ رَ الكَ  ُل نزَّ تَ تَ 

، فقد اجتمعت واجلهادِ  لمِ بني العِ  ن مجعَ ومَ  ،اهللِ بيلِ ملجاهدين يف َس وا ،لامءِ َطى للعُ ُتعْ  الواليةُ  -619

 . كلها له الواليةُ 

* * *   

فيهُ : تإىل املآال ظرَ ، والنَّ واقِب العَ  تقديرَ  نانِ اثنان ال حُيِس  -611  .ربِّ ، واملتكَ السَّ

* * *   

أو ، ائٌف ، أو َخ ضبانٌ ، أو غَ ائعٌ وأنت َج  ،ةٍ صومَ قِض يف ِخ بار، أو تَ ال تتكلم يف املسائل الكِ  -611

  ! انك األخبثَ ؛ ُيدافِعُ ونٌ أو حمقُ ، عاُس ك النُّ عُ ُيدافِ  ؛ْرَهٌق مُ 

له  قضيَت  ،اآلخر منهام دونَ  لواحدٍ  فإن سمعَت  من كليهام، ثنني حتى تسمعَ بني ا ال تقضِ  -612

من واإلقباِل ـساويَت ـ من حيث ا وإن ؛ سواء كان ظاملًا أو مظلومًا،لٍ حا عىل أيِّ  ؛ يف االستامِع لإلثنني لزَّ

 .بطِلِ للمحقِّ منهام عىل املُ  قِضُيرَجى أن تَ 

* * *   

 ه صىل اهلل عليه وسلم، بغريِ تعاىل، وعن رسولِ  اهللِ عنِ  التوقيعِ عىل أ ن جترَّ مَ  ؛ارِ عىل النَّ  يءُ اجّلر -613

 . مٍ لْ عِ 

* * *  
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ضون عارِ ، ويُ ادٍ لِّ واٍد ونَ م ــ يف كُ ون هبا ــ ملآرهِب رْ ايَ طيتَ  ات؛اهِب رون عند املتَش كثُ يَ  األهواءِ  أهُل  -614

ه عىل ضوء ابه، ويفّسونَ باملتَش  يفرحون للُمْحَكِم، وحُيسنون الظنّ  احلقِّ  بينام أهُل .. من التَّنزيِل  َكمهبا املُْح 

 . املُْحَكم

* * *  

م وُتراَعى وفق التَّ  -615 عىل ما سواها من  ةٌ مَ دَّ قَ مُ  مِ اإلسال حةُ لَ ْص مَ : ايلسلسل التّ املصلحة ُتقدَّ

ةِ  اإلسالم، ومصلحةُ  ما سواها من شعائرِ مصلحة عىل  وحيد مقدمةٌ التَّ  املصالِح، ومصلحةُ  عىل  قدمةٌ مُ  األمَّ

 أو اجلامعِة أو احِلزِب، ،أو العشريةِ  القبيلةِ  حةِ لَ ْص عىل مَ  مقدمةٌ  الِقطرِ  صلحةُ ، ومَ أو قِطرٍ  دولةٍ  مصلحةِ 

 عىل مصلحةِ  مةٌ قّد مُ  اجلامعةِ  صلحةُ العائلة، ومَ  عىل مصلحةِ  مقدمةٌ أو اجلامعِة أو العشرية  القبيلةِ  ومصلحةُ 

مةٌ  رأةِ امل ، ومصلحةُ الفردِ   ،اشدِ الرَّ  البالغِ  عىل مصلحةِ  قدمةٌ مُ  الطِفلِ  ومصلحةُ  ،جلِ الرّ  عىل مصلحةِ  ُمقدَّ

 نفعًا، األقلِّ  عىل مصلحةِ  مقدمةٌ  فعاً نَ  رُ األكث ومصلحةُ  القاِعد، عىل مصلحةِ  مةٌ قّد مُ  جاهدِ امل ومصلحةُ 

..  ِت امليّ  عىل مصلحةِ  مةٌ قّد مُ  احليّ  صلحةُ ومَ  ه،من أعضائِ عضٍو  مٌة عىل مصلحةِ قّد الفرد مُ  حياةِ  ومصلحةُ 

 .  ح أو حتقيقها ومتريرها معاً بني املصالِ  وفيِق التّ  ةِ إمكانيّ  وانتفاء ضِ عارُ التّ  وهذا كله يف حالِ 

* * *  

االً نَ مَ  ال يزاُل  رَص فاعلم أن النّ .. اإلسالمي  عىل العملِ  ةُ احلزبيّ  ةُ ، والعصبيّ ةُ رت األنانيّ يطَ إذا َس  -616

 .  عيداً بَ 

* * *   
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ها من بعُض  وإنام الذي ُينِصُف  ها وحسب؛عملَ هلا  عمُل واملَوفَّق ليس الذي يَ  ،كثريةٌ  احلقوُق  -617

 ، من أجلِ ها من حقوٍق لبعِض  ما جيُب  ط ببعضِ أو ُيفرّ  ،ها عىل بعضٍ ى بعُض طغَ أن يَ  ونِ ن دُ مِ  ،عضٍ بَ 

 . اآلخر البعضِ 

* * *  

وقد  أن يراك، بُّ حُي  حيُث  وأن يراكَ  ،أن تكونَ منك  اهللُ يريُد حيثام  نفسَك  جهاُدك أن تضعَ  -618

ا َمْن َخاَف َمَقاَم رَ ..  اواهَ ِس هَ فْ النَّ  ةُ ها، جماهَد ، فألفيُت أشدَّ اتَد أنواع املجاهَ  لتتأمّ  ِه َوهَنَى النَّْفَس َوَأمَّ بِّ

َوى  نََّة ِهَي املَْْأَوى. َعِن اهْلَ  . 41:النازعاتَفإِنَّ اجْلَ

* * *  

 وإن كنَت  ه اهللُ ما يبغُض  بغَض وأن تَ  ه،ُض بغَ تَ  نَت ، وإن كُ ما حيّبه اهللُ أن حتبَّ  ؛الوالءِ  ُق أصَد  -619

     !إليه يُل مَت ، وّبهحُت 

* * *  

  ُيفِسُد كام ،، واحلياةِ هورِ ، والظُّ ةِ القوّ  أسباِب اطَل بالبَ  مدُّ يَ ..  هتِ عيّ ، وبرشبالباطلِ  رتاُف احلقِّ اع -621

 ! هباعِ عىل أتْ  يَب والرَّ  الّشكَّ  ُل وُيدِخ  ه،باتَ ه ونَ عَ رْ زَ  عىل احلقِّ 

* * *  

ستجدي احلقُّ أما أن يَ .. ّقع ومتوَ  فهومٌ مَ  فهذا أمرٌ  لباطُل من احلقِّ االعرتاَف به،أن يستجدي ا -621

 !وال بأْهلِه باحلقِّ  ليُق ، ال يَ ُل قْ له العَ فهذا أمٌر حُياُر  ِل الرّشعيََّة، واالعرتاَف به،طمن البا

* * *  
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، ورضيَت  -622 لَّ فهو  به، فليقترِص ِذلَُّك عىل نفِسك، دون احلقِّ الذي معك، إن استعَذبَت الذُّ

 . احلقِّ  باعِ ، وأتْ أهون عليك، وعىل احلقِّ 

تِ ى إىل مستوى عِ رقَ ا أن تَ فإمّ  ه،ه، وال ألتباعِ لنفِس  لِّ  بالذُّ ىَض يرال  ؛زيزٌ عَ  دينٌ  اإلسالمُ  -623 ه، زَّ

 !أو َدعْ .. ه فتتكلم باسمِ  ه،وسمو أخالقِ 

* * *  

ه التي يف بيئتِ  اِمل، إاله العام والشَّ عطاءَ  ه املرجو، وال أن ُيعطيَ عملَ  أن يعمَل  اإلسالُم ال يمكنُ  -624

 .طانِهوالتي ُتَضُع حُلْكِمِه وُسلْ  ها،ريُد يُ 

 عليهم األمورُ  ّد تَ ْش عندما تَ ثم ..  اسِ ه وبني النّ ون بينَ وحُييلُ  ه،، وحُياربونَ دون اإلسالمَ ُيقيّ  -625

 ! ؟هملِ اكِ ملَش  نُشدوَنُه احَللَّ ، يَ عيصتَ ْس وتَ 

 !يا اهلل: حُياِرُبوَن اهللَ، ثم َيُقولون -626

* * *  

 ؛عليه لوال البالء والصربِ ما كانت لتكون  ،وكرامات، وفتوحات، آياٌت  تعقبه الءٍ كم من بَ  -627

ميل اجلَّ  رِ ها الوافِ طاءَ عَ  ا ـرهّب  بإذنِ  ي ـعطِ تُ شّقق األرُض، فتَ ثم  ،لِ والوْح  الرتبةِ  ظلمةَ  التي ُتكابُد  ذرةِ كالبِ 

  !اذواألخَّ 

* * *  

ةٌ  ،ةٌ مَ كْ حِ لُكلِّ َبالٍء  -628 اَم َأَفَحِس  ..سواٌء َجِزْعَت أْم َصربَت، َعلِْمَت أم َجِهْلَت  ،وِعرْبَ ْبُتْم َأنَّ

 . 110: املؤمنونَخَلْقنَاُكْم َعَبثاً 

* * *  
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 ، جاءه األمُر إبراهيم بولده اسامعيلوخليله نبي اهلل  ُب ق قلا تعلَّ وملَّ  تعاىل؛ رَي من اهللِال أحَد أغْ  -629

 !..ه بذبحِ 

  .!..  ةيل بحرمانه، وفراقه ألكثر من ثالثني سنق قلب نبي اهلل يعقوب بولده يوسف، ابتُ وملا تعلّ 

ابتاله اهلل .. ك اذكرين عند امللِ  ،عنه ِج ، واملفرَ جنِ يف السِّ  هِ وملا قال يوسف عليه السالم لصاحبِ 

 َْجِن بِْضَع ِسننِي  . 49:يوسفَفَلبَِث يِف السِّ

قومه، فتعلق قلبه هبم  قد ُأعطي جنودًا من ونبينا صىل اهلل عليه وسلم، حيدث عن نبي من األنبياءِ 

ا أْن ُأسلَِّط عليهم : أِن اخرَتْ لقوِمك إحدى ثالٍث : فأوحى اهللُ إليهَمن يقوُم هلؤالِء؟ ": قال، فإعجاباً  إمَّ

ا ِمن غرِيهم  !"...أو املوَت  ،أو اجلوعَ  ،عدوًّ

َوَيْوَم ُحننَْيٍ إِْذ عنهم من اهلل شيئًا  غنِ هبا، فلم تُ  وهُبمت قلقة، وتعلّ ثرَ م الكَ نني، أعجبتهُ ويوم ُح 

ْدبِِرينَ َأْعَجبَ   .  90: التوبة ْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم األَْرُض باَِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّ

 ه؛عىل عبدِ  ؛ وما ذلك إال ألن اهلل تعاىل يغارُ "اسي النّ ا يف أيدِ عليَك باإلياس ممّ ": احلديثويف 

 !هوالقادر عىل إغاثته وعونِ ه، قُ ه وخالربُ وهو  ه،غريَ  ه، أو أن يسأَل ه بغريِ لبُ ق قَ يغار عليه أن يتعل

* * *  

  .به اجلاهل بام ال ُيؤخُذ   ُيؤَخُذ الِ فالعَ .. ة َذ واملؤاَخ  بةُ تكوُن املحاَس  الِعلِم، رِ ْد عىل قَ  -631

* * * 

من نا ر قلوبَ هِّ هم طَ الل ..تعاىل  لٍق غري اهللِ تعَ من أي مُ  قلبَك  ؛ أن ُتلَص اخلالُص  التوحيُد  -631

  !والِقالعَ 

* * *  
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اللقاء عىل كلمة  اُيراد هب ؛باطل اُيراد هب حقٍّ  كلمةَ  من األحيان يكون يف كثريٍ  واُر األديان؛حِ  -632

وأن  ة احلق،تسويق الباطل يف حرض كام ُيراد هبا يف صعيٍد واحد،املتناقضات واألضداد  باطلة سواء، جتمع

منه إىل حوار ميان والعُ رشان الطّ  إىل حوارِ  لذا فهو أقرُب .. هم ىل باطلِ جيعلوا من احلق شاهد زور ع

  !األديان

* * *  

قوهلم عن اليشء؛ أن : ات يف فلسطنيَس طوات سطو اليهود عىل املمتلكات واملقّد َخ  ُل أوَّ  -633

ق ع الزمن يزحفون عىل حقوثم م كاء،حق فيه، وهم يف هذا احلق رُش صارى، واملسلمني والنَّ  لليهودِ 

 . همغريِ  صًا هلم دونَ ُيصبح حقًا خالِ اآلخرين شيئًا فشيئًا؛ حتى 

* * *  

ُأقِدم عندما .. ري أِخ والتّ  امِ َد ، واإلقْ ، وحيملني عىل املراجحةيستغرُق اجتهادًا مني ءٍ أكثُر يش -634

 .وهمن الوُج  بوجهٍ  منه الباطُل  قد يستفيُد  عىل عمٍل حّق ال بد منه،

* * *  

ناء فاق استثوالنّ .. وملزوم له  والزمٌ  عليه، ، وعالمةٌ لآلخر منهام بريٌد  كلٌّ  رُ والظاهِ  الباطنُ  -635

 ، وُيصبُح هباطنِ  ال يتخلَّف عناملنافق  رَ ظاهِ  فإنّ  واحلسيُب  وعندما يغيب الرقيُب  عليه، طارئ ال ُيقاُس 

  . قاملنافِ  صفةِ الّزنديِق منه إىل  أقرب إىل الكافرِ حينئٍذ 

* * *  

  !ءٍ الربكة من كلِّ يش ينزعُ  ؛ياءالرّ و .. خالصِ يف اإل كل يشءٍ ُة بَركَ  -636

* * *  
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 . عليه لطاناَ ًله ُس  َل جعَ َمن خاَف شيئًا؛  -637

* * *  

 . ه عليكأمرُ  ونُ هَي  ،وأذلِّ صورةٍ  ره يف أقبِح ، تصوَّ ظاملاً  َت فْ ِخ  نْ إ -638

 .    وُن أمُره عليكاهلل، هَي قِياسًا إىل قدرِة  ءَ ر قدَرَة اهللِ عليه، وأنه ال يشخفَت ظاملًا، َتَذكَّ  نْ إ -639

ل رزقًا، وال َيدفع رّشًا،ُر أَج ال ُيؤخِّ  من املخلوِق  اخلوُف  -641 فعالَم .. وال جُيلُِب نْفعًا  اًل، وال ُيعجِّ

 ! نه؟مِ  اخلوُف 

* * *  

 .  هأمامَ  ْب فاهرُ  لطانًا،عليك س كَ َل لعدوِّ أن جتعَ  َت إذا أردْ  -641

* * *  

ال َيعرُف اخلوُف طريقًا .. تصَحَب هذا الشعور يف مجيِع أحوالِه واس َمن استْشعَر معّيَة اهلل له، -642

 . هإىل قلبِ 

نِي َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى ] لٍة عن معّية اهلل له، فْ ًا، إال لغَ ما خاَف خملوٌق خملوق -643 اَفا إِنَّ اَل َُتَ

 . 46:طه[

* * *  

هم عىل بعُض  اخَلْلُق، وَعَدا وإال لتجارَسَ  عمة؛ونِ  محةٌ هو رَ  ٍب انِ من َج من العواقِب؛  وُف اخَل  -644

 ه عن القيامِ بَ صاحِ  ؛ وذلك عندما حيجزُ قَمةٌ وجانٌب منه نَ ..  رماتواحُل  وِق كت كثرٌي من احلقُ ، وانُتهِ بعضٍ 

هادِ   . اتمَ واحلرُ  وِق للحقُ  االنتصاِف عِن ، وبواِجِب اجلِّ

* * *  
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 صوِت من  ةٍ مرّ  ألَف  خريٌ  ،عُ رتفِ املزايدات يَ  خُب وَص  ،رضُب تَ  وطبول احلرِب  ،قلٍ عَ الوُت َص  -645

 !اءَخ واالسرتْ ، احةِ والرّ ، لمِ الّس  يف أجواءِ  العقلِ 

* * *  

من  أو حزٍب  اجلامعات،من األفراد، أو مجاعة من  ح فردٍ احتكاُر العَمِل اإلسالمي لصالِ  -646

  ! اأقواِت  من احتكارِ  ةِ مّ عىل األ أرَضُّ  األحزاب،

* * *  

إىل  ليعودَ  ،صغرية يف أخطاءٍ  أوقعه اهللُ ذلك، ه، وظن من نفِس ملْ عِ يف ال الذروةَ  إذ بلغ احلكيمُ  -647

 !ديدمن َج  مةِ احلكْ  طلَب  ه، ويلتمَس عِ تواُض 

* * *  

ة عىل ثغرٍ  -648  من ثغورها، فليتِق اهلل يف الثَّغر الذي هو عليه، ولَيحَذر أن كلُّ فرٍد من أفراد األمَّ

من  ثغرٌ  احلكم والسياسةِ  وميادينُ .. ة األمّ  من ثغورِ  القتال ثغرٌ  وميادينُ  فجبهاُت  :ُتؤَتى األمُة من قَِبِل ثغره

.. من ثغور األمة  ثغرٌ  القضاءِ  وميادينُ .. ة األمّ  من ثغورِ  ثغرٌ  الرتبية والتعليمِ  وميادينُ .. األمة  ثغورِ 

 من ثغورِ  ثغرٌ  ةُ واألرس.. ة من ثغور األمّ  اإلعالم، ثغرٌ  وميادينُ .. األمة  من ثغورِ  احلْسبة ثغرٌ  وميادينُ 

هم كلّ  ه،يف مزرعتِ  ه، والفالُح صنعِ ه، والعامل يف معمله ومَ يف متجرِ  اجرُ والتّ .. من حصوهنا  األمة، وحصنٌ 

ه وكان عليه؛ هل أدَّى أمانتَ  ه الذي استأمنه اهللُاًل منا عن ثغرِ كُ  ة، واهلل تعاىل سائٌل األمّ  غٍر من ثغورِ عىل ثَ 

  . "تهعن رعيّ  كلكم راٍع، وكلكم مسؤوٌل ": ويف احلديث ه، وضيََّعه،ليه، أم أنه قد خانحفيظًا ع

* * *  

  !همهم وحقَّ درَ ملن هم دوهنم قَ  عرَف ال ترجو منه أن يَ  م،هُ هم، وحقَّ رَ قْد  ال يعرف للعلامءِ  من -649
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م، ريًا وتواضعًا هلوقِ منهم، أكثرهم تَ  ، واالستفادةِ لامءِ العُ  احبةِ بمَص  حظوةً  لمِ العِ  طالِب  أكثرُ  -651

  !واتهَ لسَّ وات، وااهلفَ  رتًا هلم عند مواردِ وَس  م،لعثراِت  وإقالةً 

* * *  

 ! ، وإذا احتاَجك أقَبَل َبرَ ه أدْ ديق؛ َمن إذا احتجتَ والصَّ  الصاحُب  ئَس بِ  -651

* * *  

رت وتباعدت تناكَ ما وإذا .. ها فِ وتآلُ  األبدانِ  ِب قارُ أقوى من تَ  ها،تقارُب األرواِح، وتآلفُ  -652

ن والدم وإن من أِخ البَد وإن َبُعَد، أقرب  وأخو الروِح .. وإن َقُرَبت  ت األبدانُ رت وتباعَد ناكَ ت ،األرواُح 

   ..!ك أمُّ  لُك  هُ ْد لِ ُرّب أٍخ ل تَ : ومن قبل قالواقُرَب، 

بينها يشء، كاحُلبِّ يف اهلل، والتَّالقي عىل حمبَّتِه، فيام  ، وال ُيؤالُِف ال ُيؤاخي بني األرواِح  -653

   . هتِ وطاعَ 

* * *  

، ُد يف اهللِقِ نعَ بخالف احُلبِّ الذي يَ  ،املحبوِب  بزوالِ  زائٌل ، وأبرَتٌ  ،اهلل يف غريِ  نعقُد بٍّ يَ ُح  كلُّ  -654

نيا واآلخرة ات،املَّسَّ ، واخلرياِت ه بعىل صاحبِ  دُّ رتَ يَ  ع،ال ينقطِ  وٌل موُص ، ودائمٌ هو فوهلل؛    .يف الدُّ

* * *  

عن  هلنفِس  املاءُ  يبحث ،يلِ والّس  ِق متنعه من التدفّ  وسدودٌ  ى املياه عقباتعندما يواجه جمرَ  -655

تفرتض  وهكذا عندما تواجهك مشكلة، ال.. بتغاه إىل مُ  واملرورِ  ِق له بالتدفّ  ي ومسارب جماورة تسمُح جمارِ 

وإنام ضع حللها مجلة من اخليارات  عليك واسعًا، عىل نفسك يسريًا، وتضيق فتعّّس  هلا حاًل واحدًا ال غري،
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 به مشكلتك ًا ومقبوالً تنفرُج جتد حاًل مرضيَّ إىل أن  ، التمست غريه،أو حلٌّ  ر عليك خيارٌ فإن تعثَّ  ،واحللول

  !اكلهمش أذكى منك يف حلِّ يف جمراه  املاءُ  فال يكوننَّ .. 

* * *  

ُ العامل الذي هيرب إىل التاريخ -656 أو ليثري  ه ليضع هلا احللوَل،نّقب عن مشاكلِ في ليس العاِل

عرصه  الذي يواجه مشاكَل هو  العامُل  وإنام العالُ ويشتغل قاضيًا عليها،  ،، والشكوكَ وهلا اجلدلح

  . املخارجوش، ليَضع هلا احللوَل، املعاي

هلا جاان هلا رك رت ـاندثَ  ، والتنقيب عن فتنٍ تاريِخ اهلروب إىل ال وال الرجولةِ  ةِ ليس من األمانَ  -657

الناس،  بينام فتن العرص، اجلاثمة عىل صدورِ ..  من جديد ائهاوإحي الذين فازوا بأجر مواجهتها ـ

    !غبةهبًة أو رَ عنها، رَ  رَف الطَّ  غضُّ ها، وتَ تتجاهلُ 

* * *  

ُ مواقٌف  -658 دَّ يف ساعات العُ  ؛ فاملواقف ـالعاِل ، عّرف عىل العلامءِ هي التي تُ  ـواحلاجة  ةِ ّس والشِّ

هم فاضلون فيام بينهم بحسب مواقفِ وهم يتاميزون ويت.. فهم اقِ مو ِب  بحْس رَشٍّ ظهرهم؛ إما بخرٍي وإما بِ وتُ 

 ! هم معهالِ تعامُ  ، وطريقةِ ةِ باألمّ  ، التي تنزُل املسائل الكبار من

 . املواقُِف َترَفُع ِرَجاالً، وَتَضُع ِرجاالً  -659

* * *  

 ي،رِ ْد  تَ ها، وأنت الفعلت قديمةٍ  ، قد يكون ذلك حلسنةٍ عصيةٍ خريًا وأنت مقيم عىل مَ  يَت إن ُجزِ  -661

َذلَِك باَِم  ،عنها ها، وأنت ساهٍ فعلتَ  قديمةٍ  ، قد يكون ذلك لسيئةٍ عىل طاعةٍ  ًا وأنت مقيمٌ رَش  وإن ُجزيَت 

َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اهللَّ َلْيَس بَِظالٍَّم لِّْلَعبِيدِ    .01: األنفالَقدَّ
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* * *  

هم، وجودِ  هلم من معاين تفريغٌ  اإلسالم، هم لإلسالم، ولرسولِ امئِ من انت العرِب  تفريغُ  -661

  . ذي بالٍ  حضارّيةٍ  قيمةٍ  ومن كلِّ  تم،زّ م، وعِ ِت قوّ  ومصادرِ 

* * *  

 : جيب أن يصب يف مسارين ال ثالث هلام إىل اهلل، عاةِ ُل الدُّ عمَ  -662

ه، ة احلسنة ــ عىل عبادتِ ومحلهم ــ بالرفق واحلكمة واملوعظ باد،العِ  بربِّ  تعريف العبادِ : أوهلام

   . هتِ ه، وحمبّ توحيدِ و

ومحلهم ــ بالرفق،  ته،ه، وسنَّ هلل عليه وسلم، وبدعوتِ بمحمٍد صىل ا الناسِ  تعريُف : ثانيهام

 .  وتوقريه، وتعظيمه املوعظة احلسنة ــ عىل متابعته،واحلكمة و

إىل  ى الدعوةِ ومسمَّ  من صفةِ  مها، خيرج مبارشةً ، أو يف أحدِ يف هذين املسارين وأيام عمل ال يصبُّ 

 .إىل اهلل عاةِ ى الدُّ ومسمَّ  ن صفةِ اهلل، كام خُيرج صاحبه م

* * *  

 !من الكلامت البحرِ  ، ال يكتفي منه بمدادِ الباطلِ  ُب وطالِ  منه، كلامٍت ه احلق أبَلج؛ يكفي طالبَ  -663

 ِن يِف اْلُقُبور  . 99:فاطرَوَما َأنَت بُِمْسِمٍع مَّ

* * *  

وا، الناُس نياٌم، فإذا ماتُ  ":عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، قولهما ُنِقل عن  عِ ، وأمجَ غِ ن أبلَ مِ  -664

 !القيهميهم، ومُ م، وما هو آتِ استيقظوا ملا قد فاَت  ؛" ظوااستيقَ 

* * *  
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مُّ يف جَسِده، هام مسمومة، ما اقرتب أحٌد منهام بسوء، إال ورَسَ ، حلومُ ِصنفان من الناسِ  -665 ى السُّ

اك أن إيّ  اكَ فإيّ ..  العلامُء العاملون، واملجاهدون يف سبيل اهلل: ه، قبل آخرتِهواحرَتق يف دنياوحياته، ودينه، 

وأولياء اهلل ال خيرجون . " ًا فقد آذنته باحلربمن آذى يل وليّ  ":، ويف احلديث القديسمنهام بسوءٍ  تقرتَب 

 . نفنيعن هذين الّص 

* * *  

 .يل بينهم وبني مقاصدهم الدنيوية؛ فُيحعىل الناس الطريَق  فريق يقطعُ : فريقان الطريِق  ّطاعُ قُ  -666

ياطني األنس ش وهم ، ومقاصدهم الدينية،مبينهم وبني رهّب  الطريق عىل الناس؛ فُيحيُل  وفريق آخر يقطعُ 

 ! لاألوّ  من الفريِق  رَشٌّ وهؤالء .. واجلن 

* * *  

انًا أسوأه اإلرهاُب الِفكِري؛ الذي جيعل من اإلنسان شيط رجات،ود اإلرهاُب أنواٌع، -667

 !لٍ باطِ  ، وال عىل إنكارِ حقٍّ  أخرس، وشاهد زور؛ فال هو جيرؤ عىل إقرارِ 

* * *  

عد عن ما ُتقبِل عىل يشٍء، عىل قدر ما تبتَ  وعىل قدرِ  يف آٍن معًا، هِ اليشء وضّد  طلُب  ال جيتمعُ  -668

  .هّد ِض 

* * *  

 : ون هبا، ويعتاشون عليها، أربعالتي يقتاتُ الة الغُ  اخلوارِج  موائُد  -669

 . واإلرجاء تفريطُ ال -1

 . احلكام ظلمُ  -9
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 ! فيربرون ظلمهم بظلم اآلخرين ؛الظاملة واحلروب العنُف  -4

 !  هلاجل -4

، عددهم عىل قد ما يضعف اخلوارج، ويقل ه األشياء بطريقة صحيحة وعادلة،عاَلج هذوعىل قدر ما تُ 

 . ويذهب رحيهم

 ألشياء األربعة اآلنفةِ ذه اهل االلتفات اخلوارج، من دونِ  ظاهرةَ ــ أو يريُد أن ُيعالَج ــ ومن ُيعالج 

 !البحر، ثم يرجو عطاَءهكمن يرمي زرعه يف  عىل إصالحها ما أمكن،، والعمِل كرِ الذِّ 

* * *  

سالِم ينبُت يف كل مكان، وكل وغرُس اإل.. وفصله وأجواؤه  ه،ه وتوقيتُ َغرٍس تربتُ  لكلِّ  -671

عزيٍز،  بعزِّ دخَله اإلسالم، يَ ٌت يف باديٍة وال حرَضٍ إال وحتى ال يبقى بي صول،والفُ  ويف مجيع األجواءِ  ،حني

كمثل شجرة طيبٍة تؤِت أُكلها كل حنٍي بإذن  م، وذالً يذل به الكفر،ذليل، عزًا يعزُّ اهللُ به اإلسال أو بذلِّ 

 .رهبا

* * *  

 نبُت وشق طريقه كام ينبعث ال َظَهر وانترَش،دوا عليه وشّد اإلسالِم؛ إن حاربوه  عجيٌب أمر -671

 ضفاِف عىل  كام ينترش الربيعُ  تَركوه وساملوه َظَهر وانترَش، وإن..  واحلجر الصخرِ الرتبة ومن أعامق والزهُر 

قبل أن  والعقوَل  يغزو القلوَب وظهور،  يتعاملون معه فهو يف توسع وانتشار،فكيفام  اجلداول واألهنار،

ه حتفظُ ـ ـتعلو وال ُيعىل عليها  ــ وأن يدًا قادرةً  هلل،ا ذلك عىل أنه دينُ  أفال يدلُّ  واألوطان،يغزو اجلدران 

 !ترعاه؟و

* * *  
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 بام قسَم اهللُ  منهام فإن ريض كل فريق العلامء، واألمراء،:  فريقنيوالية أويل األمر بني َسَم اهللُقَ  -672

وإن بغى أحدمها  باد،العِ  حاُل  َح ، وصلُ َعُمَرت البالدُ  اآلخر، ن معينًا ومكماًل للفريِق له من الوالية، وكا

ام َقَسم ول يرَض ب العلامء ـ وغالبًا ما يكون البغي من جهة احلكام واألمراء عىل نصيِب  اآلخر ـقِسمة عىل 

  .فسدت البالُد والِعباد اهلل له من الوالية،

* * *  

واجلهاِد  ته،ًا، يستعملهم يف طاعه غرَس أنه تعاىل ال يزاُل يغرُس يف دينِ  من ِحْفِظ اهللِ تعاىل لدينِه؛ -673

انقىض غرٌس أتبعه بغرٍس جديد، وكلام  جديد، أتبعه بفارسٍ  ل فارٌس ترّج كلام  ،هدينِ  ه، وحفظِ يف سبيلِ 

 . إىل أن يرَث اهللُ األرَض ومن عليها الناس، يف نفوسِ د به أمر الدين جُيّد 

ين، والدليل قوله صىل ِمن ِحْفِظ اهللِ تعاىل لدينه، أن حيفَظ اهلل َمن َحِفَظ دينَه، ليحفظ هبم الد -674

  .ه حيفظكدينَ  أي احفظْ  ؛"احفظ اهللَ حيفظك": اهلل عليه وسلم

* * *  

، ف ذاإ -675  .رِص النَّ  تساعد هبا عىل حتقيِق  ،ابِن َلبِنًَة نحو النَّرِص كنَت ال تستطيع أن حتسَم النَّرْصَ

  .  كغريِ  ك، أو زمانِ ، ويف زمانِ كبك أو بغريِ  ، وإنام املهم أن ينترص احلقرَص نتَ ليس املهم أن ت -676

* * *  

  . ق ال يتأتى بغريهاخللُ  ى بحسنِ أتّ يتَ  الذي ه؛ فاخلريُ كلِّ  باخلريِ  ق أن يستأثرَ سن اخللُ ُح  كادُ يَ  -677

 !نتسبيهمُ  بعضِ  ُخُلِق  سوءِ يف  ،احلّق  نكبةُ  -678

* * *  

 . راماحل قت أبواُب غلِ ، أُ احلاللِ  وإذا ُفتَحت أبواُب  ،، بُطَل احلرامُ احلالُل  إذا حرَض  -679
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 !احلرام ت بضاعةُ َد كُس  ه،إذا عَرض احلالُل بضاعتَ  -681

 ! احلالل وُق ُس  َق احلراُم لنفسه سوقًا، ال بد من أن ُيغلَ  حتى جيَد  -681

* * *  

 : وال يشذ عنها إال القليل أكثر، كلام امتد به العمر أكثر، حيبها املرءُ  أمورٌ  -682

 . لفّكر، والتأمُّ إىل التَّ  ، وامليُل زلةُ العِ  -

   .له ُيقاُل يقول، وفيام  اإلجيازُ  -

 .حامواالزدِ  تفادي مواطن الّصخِب  -

 . اإلهداء؛ أن هُيَدى له -

  . الّرّقة، والرفق، والرمحة به، وباآلخرين -

* * *  

رهم الّد  فإن نَجَح يف اختبارِ  رهم والدينار،عامله بالّد  عىل إنساٍن؛ إذا أردت أن تتعّرَف  -683

  .حنَج فيام سواه من االختبارات أ ينار، فهووالّد 

 ! وخيونَك يف الكثري ..ويفِّ لك بالقليل أن يُ  هتُ ؛ وعالمَ َف املحرتِ  ر اخلائنَ احَذ  -684

* * *  

َّا َيْدُعوَننِي ..  ، واملعايِص نوِب ، وال أسرُي الذُّ جونِ رُي السُّ أِس  -685 ْجُن َأَحبُّ إيَِلَّ مِم َقاَل َربِّ السِّ

 . 44:يوسفإَِلْيهِ 

* * *  
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اء، اء، إال ويعقبهِمن رَسّ  ما -686 ، وال ّْسٌ إال ويَ وال يُ اء، رَسّ  بهاء إال ويعقُ رضَّ  الو رضَّ عقبه ِعّْسٌ

] :وهكذا هي حاهلا، قال تعاىل نيا،الدُّ  هي كذاه..  فراق بهعقُ إال ويَ  قاءٍ وما ِمن لِ .. به ُيّس إال ويعق ٌّس عُ 

ُكْم َأْحَسُن عَ  َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ن ومَ  .. ه، وأخلُص عمالً  أصوُب أيكم أي . 9:امللك[َماًل الَِّذي َخَلَق املَْْوَت َواحْلَ

التي  ةِ النفسيّ  الِعَقد واألمراضِ ، والكآبةِ ب صيَب أُ  عىل هذا األساسِ  عامل معها ـول يتَ  ـ نيافهم الدُّ ل يَ 

 . األرضِ  أطباءِ مجيع عىل ها عالُج ستعيص يَ 

ُسنٌَّة من ُسنَِن اهلِل  هنايُتُه إىل ُأُفوٍل وُذُبوٍل، وارَتَفع، إال كام ارتَفع وَقع، واَم َعاَل مهْ  ما من يشءٍ  -687

ل، اهلِل لَِرسوِل  ناَقةٌ  كاَنْت  ":كام يف احلديث عن أنس بن مالِك، قال تعاىل يف َخْلِقِه التي ال تتَخلَّف وال َتَتَبدَّ

ى َم ُتَسمَّ بلَغت من السن  ـ ناقةٌ عىَل َقُعوٍد  الَعْضباَء، وكاَنْت ال ُتْسَبُق، َفجاَء أْعرايِبٌّ : َصىلَّ اهللُ عليه وسلَّ

ُن من الُقعوِد عليها ـ  الَعْضباُء، فقاَل  ُسبَِقِت  :له َفَسَبَقها، فاْشَتدَّ ذلَك عىَل املُْسلِِمنَي، وقالوامبلغًا ُيَمكِّ

ا عىَل اهللَِّ أْن ال َيْرَفَع شيئ: َرسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ عليه وسلَّمَ  ْنيا إالَّ وَضَعُه ِمَن ال اً إنَّ َحقًّ     .البخاري"دُّ

* * *  

 .أْصلِْح نْفَسَك مَع اهلل، ُيْصلِْح َنفَسَك مع النّاس -688

* * *  

 . َت عْ طَ ما استَ  نياكَ ل من دُ تقلَّ  ،رةِ ك عىل اآلِخ مهُّ  أن جيتمعَ  إذا أردَت  -689

 .را اآلَخ ك أحُدمهيُينِس طغى أحُدمها عىل اآلخر، وال يَ فال  ؛ك نصيٌب رتِ ، وآلِخ نياك نصيٌب ُد لِ  -691

* * *  

 !رةلآلِخ  نيا، وتفّرغٌ عىل الدُّ  حرٌص : ال جيتمعان -691

 .نياٌص عىل الدُّ هٌد، وِحرْ زِ : ال جيتمعان -692
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* * *  

 ..ه عليه سلطانًا وجعل لعدوّ  ،والعطاءِ  لِ العمَ عن  هَمن تسلََّط عليه اخلوُف، أَشلَّه، وأقعَد  -693

واجلبن والبخل كل منهام . " أعوذ بك من اجلبن والبخل اللهم إينِّ  ":ر من الدعاء املأثوره، أن ُيكثِ وعالُج 

 ! بينهام اشرتاك وافرتاقفخر؛ فمن جبن بخل، ومن بخل جبن، الزم وملزوم لآل

* * *  

  !غريمن الّص  ال ترُج الوفاءَ  َدَر الكبري؛إذا غَ  -694

 ! غريَص  ال جُيرِبه وفاُء ألِف  الكبريِ  درُ الكبري، وغَ  غري جُيربه وفاءُ الصَّ  رُ َغْد  -695

* * *  

حُيافظ عىل  ، وحاكمٌ ، واالستبدادِ لمِ ه بالظُّ ولتِ ودَ  هِ كمِ عىل ُح  ظُ حُيافِ  مٌ حاكِ : احلّكام نوعان -696

 لِ ْد حكَمه، وحُيافظ عىل دولته، بالع وبينهام صنف ثالث؛ حاكم خَيلط ، والشورى،ه بالعدلِ حكمه ودولتِ 

  . خرىأُ  تارةً  ، وبالظلمِ تارةً 

مداٍد من تذكره بالتالية فاألجيال  ، واالستبداد،كمه ودولته بالظلمالذي حُيافظ عىل حأما األول؛ 

؛ الذي حُيافظ عىل حكمه وأما اآلخر  ُذكِر الظلم، وُذكَِرت آثاره،كلام للعنات، والّسخط، والدعاء عليه،ا

ر العدل، كلام ُذكِ ، والثناء احلسن، والدعاء له باخلري اضالرِّ مداٍد من ب فتذكره األجياُل  ،ودولته بالعدلِ 

تارة ُيذَكر باخلري،  حقًا وباطاًل؛ وعدالً، الذي خلط يف حكمه ظلامً  ؛أما الصنف الثالث ه،وُذكِرت آثار

ِّ وتارة ُيذكَ   .، أو ظلمبحسب ما كان منه من عدلٍ  ،ر بالرشَّ

* * *  
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، ٌف خلّ تَ مُ  ه، جمتمعٌ طتِ ه، وأنشاتِ َس ه، ومؤسَّ قاتِ طبَ  يف مجيعِ  ةُ رديَّ ُة الفَ زعَ النَّ  مُ كَّ َح الذي تتَ  املجتمعُ  -697

اًل مَ ي عَ عِ ْد تَ ْس والتي تَ  ،ةِ واخلارجيَّ  ةِ يات الداخليّ التحّد  ى عىل مواجهةِ قوَ ، ال يَ ٍك ِس تاممُ  ، غريُ وضعيٌف 

    .ةمجاعيّ  ؤوليةً ْس ًا، ومَ يَّ مجاعِ 

* * *  

: ُيقال وكام ه،غريه ال يمكن أن ينجزه بمفردِ  وما ينجزه مع ه،بمفردِ  ، ضعيٌف قوي بغريهِ  املرءُ  -698

هذا افعة، النّ  لطةِ واخلِ ، املنّظم امعياجلَّ  لِ عىل العمَ  سَك لذا ال بد من أن ترّوض نفْ ..  ال ُتغني يٌد عن أختِها

 .41:طهاْشُدْد بِِه َأْزِري :وهو املراد من قوله تعاىل ،اً عًا، وعاّمًا، وقويَّ عطاؤك واِس  ونَ أن يك َت إذا أردْ 

أكثر كان ، وم رضورةً اجلامعي املنظّ  كان العمُل  لغايات،، وكربت ات املقاصُد مَ  عظُ كلام -699

 .  إحلاحاً 

 للعدو، وشامتةٌ  وِذلَّة،، ٌف عْ ، وَض قاءٌ َش  رقةُ والفِ .. و للعُد  ةٌ بَ هْ ورَ  ،، وِعّزةٌ ، وقوةٌ رمحةٌ  اجلامعةُ  -711

ُقواْ :قال تعاىل َوالَ َتنَاَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا : تعاىلوقال  .104:آل عمرانَواْعَتِصُموْا بَِحْبِل اهللِّ مَجِيعًا َوالَ َتَفرَّ

 . 46:األنفال َوَتْذَهَب ِرحُيُكمْ 

 .ةقليّ ، وعَ ةٌ عيّ رَش  احلزيب مفسدةٌ  ُب عصُّ والتَّ  ،ةٌ وعقليَّ  ةٌ عيّ رَش  ورةٌ اجلامعي، رَض  ُل العمَ  -711

* * *  

ْق َتُسْد فَ  -712   .هَد عْ ، وبَ الَغْزوِ  ـ قبَل ـ ويعمل له ــه العدو يرفعُ  ارٌ عَ ِش  ؛رِّ

* * *  

المة، ويف االستبدادِ  -713  ُمِدح، إن أصاَب  ؛من استشارَ  مَ وال ندِ  دامة، وما خاَب النّ  يف الشورى السَّ

 .هطئِ عىل َخ  وُأعنيَ ، وإن أخطأ ُعِذر وأِمن،
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 .كه إىل عقلِ عقلَ  عندما تستشري عاقاًل تضيُف  -714

 . ظر فيهفيام ينبغي النَّ  ظرِ ها عىل النَّ واجتامعُ  العقولِ  رُ افُ ورى َتَض الشُّ  -715

ّية لببعات، والنّتائج ــ سواء كانت إجيابية أم ساملسؤوليات والتّ املهام، و ورى تعني توزيعالّش  -716

بعات هان حتمل النتائج والتَّ  ،دتوتعدَّ  ورىعنارص الّش  تكلام كثرو ورى،الّش  ارصِ عنَ  ــ عىل جمموعِ 

 . أكثر

قام  كبيٍت  واالستبدادُ  ..ركائز وال من األعمدةِ  عديدةٍ  عىل جمموعةٍ  قامَ  ٍخ شامِ  ورى كبيٍت الشُّ  -717

  !عىل عموٍد واحد، أنَّى له أن يتامَسك

 !سقطت اخليمة إذا سقط العمودُ  موٌد واحد،؛ كخيمٍة هلا عَ دُّ املستبِ  امُ النظ -718

وتكاثرت عليه اهلموم وثقل محله، ه، منهم، وكِّل إىل نفِس  أمَر العاّمة من غري مشورةٍ  دسَّ وَ من تَ  -719

ض نفَس وعَ واألثقال،     .لَكةِ هلوا ةِ مَ لّتهْ ه لرَّ

َوَلْيَس : واهلل تعاىل يقول ا،أبواهِب  من غريِ  كمن يأِت البيوَت  من أتى األموَر من غري مشورٍة، -711

ا  . 182:البقرة اْلرِبُّ بَِأْن َتْأُتْوْا اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها َوَلـكِنَّ اْلرِبَّ َمِن اتََّقى َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواهِبَ

؛ يعمُل  املستبدُّ  -711   !هريِ ه، وعن غَ فِس عن نَ  بالنيابةِ  غبيٌّ

ى ورَ ، إىل سطو االستبداِد وُدعاتِه، عىل الشُّ َمَردُّ كثرٍي من االنقالبات، واالضطرابات السياسّيةِ  -712

 ! وُدعاِتا

* * *  

 ؟..رثار ن املجاهد الثَّ أتدري مَ  -713
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ع الطعامَ فَتَح لنفسه بيَت عزاءٍ هو الذي  ع بمقصده وسمّ  ه،عن روِحه قبل موتِ  حَلْلَوىوا ، ووزَّ

 وبقي قاعدًا يف ثم هو بعد ذلك ل ينطلق للجهاد،.. عليه  وأمات أّمه مّهًا وكَمداً  ،والغرَب  َق ه الرشَّ ووجهتِ 

له من  الذي ال حظَّ  رثار،الثّ  فهذا هو املجاهُد  ،"َجَلت لْ َج  "بيتِه مع القاعدين، ينشد أنشودته املفّضلة 

 ! الكالمِ  وكثرةِ  رثرةِ سوى الثَّ  اجلهادِ 

* * *  

..  امَج إْح  يؤّخرها ، والهبا إقدامٌ قرّ سومة؛ ال يُ قْ مَ ك َمْعدودة وم، وأيامُ مرقُ  مرضوٌب  َك أجلُ  -714

 .  يشعِ فِعش كام ينبغي لك أن تَ 

* * *  

ن م ، أضعافأضعاُف  الطاغوت، ويف سبيلِ  ،مِ كْ احُل  ، وشهوةِ ِك َمن ُقتَِل، وُيقَتل من أجل املُلْ  -715

 ! ىل إال من ُيقَتل يف سبيِل اهللتْ ى والقَ ومع ذلك ال ُيسيئهم من املوتَ  ُقتَِل وُيقَتل يف سبيل اهلل،

* * *  

َث أحٌد ه الذين يتكلمون فيهأهلُ  لمِ العِ  من جماالت جمالٍ  لكّل  -716 ه ه وجمالِ بغري اختصاِص  ، ولو حتدَّ

أ عليه،  ويفتي فيه، يتكلمُ  ين؛ الكلُّ  الدِّ إال ه، وأنكروا عليه،يثَ لعابوا عليه حدِ   ! لمعِ  غريِ ب، وبعلمٍ ويتجرَّ

* * *  

 !رورله من هو أضعف منه بسبب الغُ نَد َج  كم من فارسٍ ؛ فهورَ الظُّ  قصمُ ما يَ  ن الغرورِ مِ  -717

* * * 

   !هور، وحبُّ الظُّ اإلخالُص : ال جيتمعان -718

* * *  
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، والتكّسب، وحب واملعرفة لملعِ ا دِ جرَّ مل لمُ العِ  وملا أصبَح  دنا العاَل،ِس  ملا كان الِعلُم للعَمل؛ -719

 !اَدنا العالَ َس .. وحتى ُيقال  ..الّظهور 

* * *  

ومن ل يأخذ هبا  ولو كان كافرًا، ن أخَذ هبا انترَص دًا؛ فمال حُتايب أَح مكني والتَّ  النرصِ  نواميُس  -721

 . لامً ْس ُهِزم ولو كان مُ 

 . ياَنةن ِخ ِه إال مِ ال هُيَزم َشعٌب يف أرِض  -721

* * *  

، سبيل اهللاملجاهد يف  حلرماِت  ثم اخلائنُ  ته،ه وأمَّ لدينِ  اخلائنُ : بالرتتيب أسوأ اخلائنني خيانًة، -722

 هٌد ملن له عَ  ثم اخلائنُ  من املسلمني، يدِ عِ للبَ  ، ثم اخلائنُ هورمحِ به ألقارِ  ثم اخلائنُ  جاِره، ماِت حلرُ  ثم اخلائنُ 

 النِّفاق، ِب عَ ومنها ما يكون ُشعَبًة من ُش  فر،رقى إىل درجة الكُ ما يَ  منهاواخليانة .. املسلمني  من غريِ  وأمانٌ 

  .  فاقوالنِّ  ةِ وإياكم من اخليانَ  أعاذنا اهللُ ..

* * *  

ْفُح  -723  . ٍن مجيلو ُخُلٍق حَس عليهام إال ذُ  ال يقدرُ  ،، واهَلْجُر اجلميُل اجلميُل  الصَّ

* * *  

ك أرحم وأنفع للناسِ  ما دامَ  -724   . لك عليه سبيَل  النك، مِ  عدوُّ

* * *  
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عىل قدر ما تنفق، إليك  الرزق مبذولةٌ  وأسباُب  ،ما دمَت ُتنِفق عىل غرِيك، فأنت َمرُزوق -725

ْفَت ..  ةِ املؤونَ و فقةِ النَّ فاملعونة تكون عىل قدر  َفْت وأمسكَت  فإن َتَوقَّ أنفق، ": ويف احلديث وأمسَكت، ، َتَوقَّ

َخر عليك "."كال ُتوكِي، فُيوَكى علي "."نفق عليكأُ  ِخر فُيدَّ   ."وال تدَّ

* * *  

 :الصرب أقسام -726

 ... رٌب عىل األمر َص  -

 ... هي وصرٌب عىل النَّ  -

 ...  الرّضاء وصرٌب عىل -

 ... وصرٌب عىل ما فات  -

 .هعىل ما هو آٍت؛ مما خُيشى حدوثه، أو فوات وصربٌ  -

* * *  

 ! كق دونَ اغَتنِْمه قبل أن ُيْغلَ الوالِدان باٌب من أبواِب اجلنَّة، ف -727

هام تَ وحاَج هام رغبتَ تلتمس أن  ؛اوأوسطه .طاعتهام يف املعروف ؛اأدناه :برُّ الوالدين درجات -728

ع عنهام الَقَلق دفَ تَ ، وورإليهام الفَرح والّّس  دِخَل ؛ أن تُ اوأعاله .إياها كأن يسأالنِ  ومن دون ـ ـقبل 

 ! تما استطعْ  واحَلَزن،

، ِزهُناُم ذلكحُي  ؛بك من رضُّ ٍ ، ما نزَل رَب ا عند الكِ مهحدِ ألأو  ،يَك َد لوالِ  أن تشكوَ  ليس من الربِّ  -729

 !  ة إليكهام املاّس تِ هام، مع حاَج جِ بك عىل حوائِ  ام من االستعانةِ عهُ منَ ويَ 
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* * *  

 ":رُي النّاِس ألهلِه، خرُيهم للنّاس، ويف احلديثوَخ  ،اسِ فيه للنّ  ه، ال خريَ فيه ألهلِ  ريَ َمن ال َخ  -731

 . "ألَْهيل  خرُيُكم ، وَأناألَْهلِهِ  مخرُيكُ  خرُيُكم

* * *  

 !يظن أنه ُييسء لك من حيُث  هاببًا يف نرِش يتسّلط عليها شانٌِئ لك، يكون َس  ُربَّ كلمٍة نافعةٍ  -731

* * *  

َر ـ -732 ؛ كام الباطُل  ـ الباطَل خلدمتِه، من حيث ال يريُد ـأحيانًا  ـمن لِطِف اهلل تعاىل باحلق أن ُيسخِّ

رَ َس  وسّخَر النجايش  وسف عليه السالم،خلدمة يُ  وسّخَر عزيَز مرص ،سالمموسى عليه ال خلدمةِ  فرعونَ  خَّ

إن اهلل ليؤيد هذا الدين ": ويف احلديث صىل اهلل عليه وسلم،اهلل  رسولِ  ألصحاِب  ـقبل أن ُيسلِم ـ ــ

 ."هلم َق اَل ال َخ  ، وبقومٍ رِ جل الفاجِ بالرّ 

* * *  

ه، يأوي إليها، عِ يف وجدانه وواقِ  وال يتبنَّاها أحٌد  ،اسِ النَّ  وِب ا إىل قلُ هسبيلَ  ال جتُد  الكلَمُة التي -733

من  سيان واإلمهالِ النّ  ثر يف عوالِ ن وتنَد رسعان ما ُتدفَ كر، ميتًة، خاملة الّذ  ميتًة، وتعيُش  لُد تأوي إليه؛ تَ و

 !   أن ُيؤَبه هلا دونِ 

إىل أن يأِت من  الناس، راك وال أثر هلا يف واقعِ ال حِ  ؛وذبولٍ  يف مخولٍ  ؛ تظلُّ نابلِ كالسَّ  ُت الكلام -734

 .  ها املرجو بإذن اهللطاءَ وُتعطي عَ ، ُض نتفِ وتَ ى، حيَ تَ ف.. ا دوهَن  وجُياِهُد  قه،ه وعرَ دمِ حيتضنها، فريوهيا من 
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يف  وحُيتَفى هبا رها الحقًا،ْد ا، وال ُيلتَفت إليها، ُيْعَرف قَ اهِن نافعة ال ُيؤَبه هلا يف زمَ  كم من كلمةٍ  -735

وال  ها،لْ من ذوي الكلمة الطيبة، فقُ  فإن كنَت .. ا هَ رَ ْد عرفون هلا قَ ممن يَ  ،اليةِ التَّ  الية، واألجيالِ التّ  األزمنةِ 

 ! وهلاقبُ  وزمنِ  ق ملواطنِ لَ قْ تَ 

جِن، ُثمَّ حُيَْتَفى به وبَِصاِحبِه يف َغرِي َزَمانِه -736  !كم من كِتاٍب ُيوَدُع َصاِحُبُه يف السِّ

* * *  

ال جيتمُع ُشحٌّ وإيامٌن يف  ":جاء يف احلديثذا لِ  بام يف يِد اهلل، كثر مما يثُق ِده، أبام يف يَ  ثُق يُل يَ خالبَ  -737

 ! لِ يف الُبْخ  ما قِيَل  وهذا أغَلظُ  ." اً َد قلِب عبٍد أبَ 

* * *  

ّ  ْقِل والِفكر،الٌق للعَ غْ قُد مِ احلِ  -738  .مفتاٌح للجنوِن والرشَّ

 رق النريانُ حيرقه احلقُد، كام حتَسه بنفسه، قبل أن يقتَل غرَيه، احلُقوُد عدوُّ نفِسه؛ يقتُل نف -739

ه عليه، كام ال فكاك للفراشات من جاذبية أحقادِ  ال فكاك له من جاذبية وسلطانِ  من حوهلا؛ الفراشاِت 

ين ُيصغون والثَّارات، أكثر من الذ صغون لنداءات األحقادِ ومع ذلك فالذين يُ .. عليها  وسلطان النريانِ 

 ! واحِللم، ربِ والصَّ  قل،، والعَ قلِ النَّ  داءِ لن

َفه،قُد األول اسمه احل نصفهُ : اجلنون نصفان -741 فيه  وأيام شخص جيتمعُ  ، ونصفه اآلخر اسمه السَّ

فه؛ فهو واملجنون َس قْ احلِ : فانصالنِّ     !واءُد والسَّ

* * *  

حسبي اهلل ونعم و.. عىل اهلل  توكلُت .. هلل  واحلمُد .. اهلل  وإن شاءَ .. اهلل  وبإذنِ .. بسم اهلل  -741

 .به ريد القيامَ لكلِّ عمٍل تُ ك اليومّية، وألعاملِ اجعل منها مفاتيَحًا .. ة إال باهلل وال حول وال قوَّ .. الوكيل 
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* * *  

 . كأمرَ  هال ترِم بحاَجتِك عىل من ال هيمُّ  -742

* * *  

 . رصه نَ فثباُتك عىل احلقِّ هو بذاتِ  ال تستْعِجْل النرَص بالباطِل؛ -743

* * *  

من  يف كثريٍ  ـلذا فهو ـ سافِرًا؛ اضحاً ه عىل الظهور واملواجهة إذا جاء وقوى بمفردِ الباطُل ال يَ  -744

اً  ـ خُيالِطُ ـاألحيان   ! يف الوجود االستمرارِ  قوى عىل، ويَ ه عىل الناسِ أمرُ  ؛ ليلتبس، ويتشبَُّع بحقٍّ حقَّ

* * *  

سوء ُيضِفي عليهم  عالُ : ةـ ثالثـالعصور  مرِّ  عىل ــوحلفاؤهم كِم احُل  اةِ غَ طُ  عكاكِيزُ  -745

  .الُطَغاةوظلم الناَس، وراقَِصٌة ُتشِغل الناَس عن فَساِد  ، وجالٌد ُيرِهُب الرّشعّيةَ 

يشجعوهنا، تراهم لذا  جيوشهم اجلّرارة؛ ه هلمقُ قِّ حُتَ كم، ال غاِة احُل ما حتّققه املغنيُة الراقَِصُة لطُ  -746

احات فسحون هلا املجالَِس ويَ  ،فخيمالتَّ  ا ألقاَب منحوهَن يَ و ماال يمنحونه  يا،والعطا ا باملنَِح ويغمروهَن  ،والسَّ

 !لعلامءل

* * *  

ة والَعافية، أو َمن دعا لطاغيٍة ظالٍ  -747 فقد أراَد أن ُيعََص اهللَ يف  ،اءٍ بالّشفاء مما ألَّ به من دَ  بالّصحَّ

 .األرض

* * *  
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ًا ُألِقي فيه خريًا َنَضَح خريًا، وإن أُ  فإن ل إناٍء َينَضُح ما ُيلَقى فيه؛ك -748 ًا َنَضَح رشَّ  ..لِقي فيه رشَّ

 . فانُظْر لِنَْفِسَك أيُّ اإلنائنِي أنَت 

* * *  

غائِر منِزَلة الكبائر، وإنزاُل الكبائِر منزلةَ  -749 إنزاُل و.. صنيُع اخلواِرِج الُغالة  كفِر،ال إنزاُل الصَّ

غائر،زاُل الكالُكفِر منزلة الكبائِر، وإن  . صنيُع املرجئِة الُغالة بائِر منزلة الصَّ

من صنيِع  دين،ُتحَمَل عىل املؤمنني املوّح االنطالُق إىل آياٍت قِيَلت يف الكافرين املجرمني، ل -751

من .. مني يَلت يف املؤمنني املوحدين، لُتحَمل عىل الكافرين املجرواالنطالُق إىل آياٍت قِ .. اخلواِرِج الُغالة 

 .فاةجئِة اجلُّ صنيِع املر

* * *  

 . فسُد ه، بصالِحه تصلُح الرعيَّة، وبفساِده تَ رعيَّتُ  دِ اجلَس  القلُب أمرٌي، وأعضاءُ  -751

* * *  

ت  ٍد واحٍد؛ـ كجَس ـ فهموتعاطُ  يف توادِّهم وترامحهم ـاملؤمنون ـ -752 إذا اشتكى منه عضٌو َضجَّ

ى،، والسَّ لِق ، والقَ ةِ وتداعت له سائُر أعضاِء اجلسِد بالنرّْصَ   له َف ِص نتَ ، حتى تَ ِقيل، وال ُتِقيلال تَ  هر، واحلمَّ

  !فهل َنحُن كذلك؟.. 

* * *  

َخ يف أسلوهِب  عتمُد التي تَ  اجلامعةُ  -753 ما  رِ ْد عىل قَ : عىل مبدأ ،األصواِت  ، ورفعَ اَخ ، والرصُّ َب ا الصَّ

 ها، وزرعُ عىل العدو اخرتاقُ  ُل هُ ْس يَ .. ربني ن املقمِ ، وقٍّ عىل َح ما تكون  رِ ْد ، عىل قَ ك، وُتزاودرفع صوتَ تَ 

 !نافقني فيهاامل
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* * *  

 .عليك َنْقَمةً  عمًة، قد تكونُ تعاىل نِ  عىل اهللِ جْل عْ تَ ال تْس  -754

* * *  

 يطِ رِ فْ يف التَّ  ىل أن تقعَ إ ،تزاحمُ بات، وتَ عليك الواجِ  رتاكمُ ٍد، تَ إىل غَ  اليومِ  ل واجَب عندما ُتمِ  -755

 . ك، واآلخرينِس فْ فّرطت بحقِّ نَ ما عىل  اب بالكآبة واهلمّ َص فتُ  ري،ِص قْ والتَّ 

 . هتِ قْ يف وَ  ِب الواجِ  إنجازُ : ة الراقيةة اإلنسانيّ يم احلضاريّ من أعظم القِ  -756

* * *  

 إىل يةِ ع املؤدِّ الذرائِ  دِّ إىل َس ر فيبادِ  ،اهوقوعِ  قبَل  وآثاِرها، ،األمورِ  إىل مآالِت  ينظرُ  احلكيمُ  -757

 !ليشٍء من ذلك هُ رأَس  رفعُ ال يَ  فيهُ السَّ بينام ..  املَفاِسدِ 

* * *  

: مثاله ؛األدنى حرصًا عىل حقوِق  دًا لو أظهرَت األعىل، ُتصبح تافهًا وبارِ  ط بحقوِق فرّ عندما تُ  -758

 !احليوان وِق قُ ًا عىل ُح ُيظهر حرَص اإلنسان، ثم  فّرط بحقوِق ن يُ مَ 

* * *  

 ،هاقْ فإن ل توافِ  ك فيه،ستشريُ  ما تَ ها عىلكي توافقُ ك لريُ ، اعلم أهنا تستِش شريك املرأةُ تَ ْس عندما تَ  -759

   !كريِ ، إىل غَ كتِ شورَ ت عنك، وعن مَ َض أعرَ 

 !ِب املرأِة؛ أن توافَِقَها عىل َما ُتريدلْ أقرَصُ طريٍق إىل قَ  -761

* * * 
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 درُ ْص ا مَ هلا أن مجاهلَ  ؛ فيزّين الشيطانُ هاها عىل غريِ من فتنتِ  ها أشدُّ ِس نفْ  ها عىلتُ فتنَ  املرأُة اجلميلةُ  -761

من أن  وأعظمُ  ا عىل اجلميع، وأّنه أكربُ ميع، جيب أن تَتكّشف وَتعرض مجاهلَ زٍق واسٍع هلا، وأّنه ملٌك للجرِ 

 !... وجّيةالزَّ  ، واحلياةِ عىل الّزوِج  قترِصَ يَ 

* * * 

أن  وال امَ ها احلرَ رىَض لزوجِ تَ ، وحتاِرْبنَه، حتَّى أنَّ ِمنكنَّ من التّعّددَ  َغْضنَ رًة للنّساء؛ َتبْ عذِ مَ  -762

بُكنَّ اهللُ من جنِس ذنبكّن، كام يف احلديث
د، فيُعاقِ لَيأتنَِيَّ عىل الناِس زماٌن، ُيَرى الّرجُل الواحُد  ":ُيَعدِّ

ِة الرجاِل وكثرِة النساءِ  َيُلْذنَ  ؛َيْتَبْعُه أربعوَن امرأةً   ا نعيُش نَ تْ بِ  وها نحن منذ زمنٍ . متفق عليه"  بِه من قِلَّ

  !روهو يف ازدياٍد ُمستمِ  ..يف األرض  د الرجالِ دد النساء، وعَد كبري بني عبدايات هذا الفارق ال

* * *  

ن هم فقل يل مَ  ه؛ه وأصحابِ ن أقرانِ ىل، ومِ ه األعْ ثلِ ه، ومَ دوتِ قُ ن مِ : ُيعَرف من أمرين ءُ املرْ  -763

 .من أنت لَك  أقْل  ك،ابُ ىل، ومن هم أصَح ك األعْ لُ قدوتك ومثَ 

* * *  

 .همُل إعالمِ وسائِ أبواُقهم، و ؛رْصِ اِة العَ ه، وَسَحَرُة ُطغَ لكلِّ طاغيٍة َسَحَرتُ  -764

* * *  

.. َمن ال َيْرَحم، ال ُيْرَحم ":كافَّة صلوات اهلل وسالمه عليه للنَّاسِ  رمحةً  املبعوِث  من كلامِت  -765

ن يف السامء ، يرمحكم مَ هم الرمحن، ارمحوا َمن يف األرضِ الرامحون يرمحُ .. ن ال َيرحم الناَس ال َيرحم اهللُ مَ 

 ! ؟...ة العظيمةهلذه الكلامت النبويّ  كم هي األرُض عطشة. " ن يف السامءرمحكم مَ ارمحوا أهَل األرِض يَ .. 

* * *  
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ث يف معرفة قِ ليس الواِرُث  -766 ث  أكاًل ملًّا، اإلرَث  يأكُل  ُث الوارِ ف اإلرث؛ يمةِ كاملورِّ بينام املورِّ

اً ًا وَد مَ كَ  يموت عىل إرثِهِ   !  مَهَّ

، عناءٍ ٍح، وْد كَ وما يأِت بعد  ابه،هَ ون ذَ سهُل وهَي ـ يَ ـوإن كان كثريًا  ـيعًا ـهاًل، ورَسِ يأِت َس  ما -767

 . فريُط بهعزُّ التَّ يَ  ـوإن كان قلياًل ـ ـهاٍد ـهد، وجِ وَج 

* * *  

 . ِد املستهلِكِة اآلِخَذةُد العاِمَلُة املكَتِسَبُة املنِفَقُة، خرٌي من اليَ اليَ  -768

* * *  

َت إن ُخ  -769  اًل؛املًِا عامِ عَ  فاخرَتْ أن تكونَ  أن تكون عاملًا عاِماًل، وبني، امً َملِكًا حاكِ  بني أن تكونَ  ريِّ

ف لِ وجمِد، وفْض بعد رَشِف  فليَس     .وفضل ،، وجَمدالِعلِم رَشَ

* * *  

هم نصحًا ه، حُييطُ ه معهم كّسيرتِ صادق ال َيْكِذُب قوَمه يف يشء؛ عالنيتُ القائُد املخلُص ال -771

نكِشف عنهم إذا ما دامههم عدو، روحه دون أرواحهم، وال يَ ألوهم جهدًا يستطيعه، ال يَ  ورعاية وخدمة،

اء  وامللاّمت يكون أماَمهم، دائدِ يف الشَّ .. طاء وجسده تِرٌس هلم وغِ  وصدره لصدورهم فِداء، ويف الّسَّ

إلصغاَء إىل مهوِمهم حُيِسُن ا.. هيم دِ يطمعون بام يف يِده، وال يطمع بام يف أي.. هم لفَ خاء يكون َخ والرَّ 

ال ُيؤثِر  أوهلم جوعًا، وآخرهم شَبَعًا، ًا، وأوهلم استيقاظًا،آخرهم نومَ .. م ال َيقطُع أمرًا دوهَن  ومشاكلِهم،

 . زاِهد دٍ عابِ  للناس من ألِف  خريٌ ؛ إن وِجدالقائد فهذا ..  ـ عليهم يف يشءٍ ـة أهله وخاّص  ـنفسه ـ

* * *  
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 ومعرفة املؤمن من املنافق، فوس،الصفوف والنّ  متايزُ  :دافع بني احلقِّ والباطِلالتَّ  دِ من مقاِص  -771

هَد   . ارالنَّار إىل النَّ  ِب طَ وإرساُل َح  اء،واصطِفاُء الشُّ

* * *  

 ! ؟اجلنَّةَ  بَِم َتدُخُل ف ..يف اهلل  راءَ ، وال بَ وال والءَ  ..هاَد ال َصدَقَة، وال جِ  -772

* * *  

..  ادوهَن  تالِ تعاىل بالقِ  اهللُ رَ أمَ التي  اِن،واألوطَ  مات،رُ ، واحُل وِق احلقُ  ونَ ، دُ اهللِ بيلِ َس َل يف ن قاتَ مَ  -773

 .فُقتِل، فهو شهيد

ه، إعالًء عِ ه ورَشْ رِ ال، وفق أمْ تَ ن فيه القِ هلل، فيام أمر وأذِ  طاعةً  اُل تَ بيِل اهلل؛ هو القِ الِقتاُل يف َس  -774

 . هاتِ بًا ملرَض لَ لكلامته، وطَ 

 .اهرَض بًا لِ لَ ، وفق ما رَشع، طَ عَ د رَشَ يام قَ فِ  تاُل هو القِ : لوُيقا

* * *   

 َق وفْ بيلِه، إال يف َس  أن ُترَج  لذا ال جيوزُ  ؛ها سبحانه وتعاىلقُ وح، إال خالِ من الرّ  ال يشء أعزّ  -775

 .، وبإْذنِههأمرِ 

  . كهالِ قها، وماخالِ  بيلِ يف َس  أن ُترَج  فاحِرْص  ري،ال غَ  ًة واحدةً مرّ  ك ُترُج روُح  -776

 .اهلل بيلِ ري َس موت يف غَ َمن ُيقَتل أو يَ  ؛خيُص الرّ  -777

* * *  

وال تكوننَّ من ذوي ..  من األعامل إىل ما سواه ْل ثم انتقِ  ِقنْه،تدأت عماًل فأنِجْزه، وأتْ إذا اب -778

 !ةلَّقَ املُعَ و ،العديدةِ املشاريع ِ أنصاِف 
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 !يشء لُّ يشٍء، تفلََّت منه كُ  كلَّ  راَم أن يمسَك أو حيوَش َمن  -779

* * *  

فتجّهز هلا، ..  كبابَ  عُ رَ ، وتقْ ؤكفَج ى تَ دري متَ ة، ال تَ ظَ حْل  يِب اَل الغَ ، وعَ بني العاَل املشهودِ  -781

 ! ندممَ  حنيَ  م، والَت فتنَد  ك،تَ تا، قبل أن ُتباغِ هلا عدَّ  وأعّد 

* * *  

 ُيدركَك ين، واُتعَ عندما  ستعرف َمن عصيَت  اهلل، َت الناَس، وأهواَءك بسخطِ ييا َمن أرَض  -781

 . املوت

ُل إليه، بَُّص به، رَت يَ  موت، وأن املوَت ه سيَ أنَّ  املرءِ  سيانُ نِ ؛ ةِ لَ فْ الغَ  نَ مِ  -782  ُش له ِشباَكه،رَتِ فْ ويَ يَتَسلَّ

 ! هبالَ له حِ  دُّ مُ ويَ 

* * *  

 .   خرٌي منه ةٍ فيه، كهٌف يف غابَ  ةَ بَ كتَ بيٌت ال مَ  -783

* * *  

أين  والنََّظرِ  لنفِسَك وَمنَْهِجك، مراجَعةً  نَك ي مِ دعِ ستَ يَ  ِجك،هَ املني عنك، وعن منْ ِرضا الظَّ  -784

 ! هلِ ، وأهْ قِّ ن احَل أنت مِ 

لك، ال  هادةٌ القِك، هذه َش ك، وسمو أْخ ِصدقِك، وأمانتِ ب اِف رِتَ عْ االأن جُترِبَ العدوَّ عىل  -785

 . يالقِ األْخ  زامِ من االلتِ  فيعةً درجًة رَ  لغَت ك قد بَ عىل أنَّ  دليٌل ليك، وهي عَ 

 ** *  
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ن كامِ مَ  فمعرفةُ  معه؛ عامَل ، والتَّ هُ مواجهتَ  ِسنَ لُتْح  العدو، تعّرف عليه جيدًا؛ واجهةِ قبل م -786

 ! ارَص االنتِ  صُف نِ  ه،تِ العدو، وقوَّ  عِف َض 

* * *  

من  ُف ام تتألّ أنت كَ ف ك،رْبِ نحو قَ  طوةً ُخ  َت بْ يوٌم منك، َذَهَب بِْضٌع منك، واقرَت  كلام َذهَب  -787

 عُ يبن يَ مَ ، كَ سٍ ْخ وقَته بثمٍن بَ  عُ يبومن يَ .. اعات َس ، وامٍ أيَّ  ف من جمموعةِ ألَّ ك تتَ كذل ،أعضاءٍ  جمموعةِ 

 !سْخ ٍن بَ مَ ه بثَ دِ َس َج  أعضاءَ 

 !َما قِيَمُة اجَلَسِد إذا َذَهَب َوْقُته؟ -788

* * *  

 .ثريِ الكَ  ، عىل اآلِجلِ َل القليَل ليس بحكيٍم من آثَر العاجِ  -789

* * *  

نَِّة،ًا من الكِ صَّ مٍة ُُتالِف نَ كْ ام حِ أيُّ  -791 يعة، أو تتعارُض مع روِح ومقَ  تاِب أو السُّ هي فِتنٌة اِصد الرشَّ

 . طاحلائِ  َض هبا َعرْ  ُيرَضبو َمى،ُترْ  ا أنمكاهُن .. كمًة وليست حِ 

* * *  

 . ارسها من املَد ريِ من غَ  ستِفد منها، ال يستفيُد فمن ل يَ  ؛ياةِ احل ةُ ؛ مدرَس سةٍ درَ مَ  وأبلغُ  أعظمُ  -791

* * *  

؛ عندما ُيراُد منها معاملُة العبد مع لكن معناها حقٌّ  ليست حديثًا، " املعاَملةُ  ينُ الدِّ  "مقولة -792

ه من وعندما تعني أن ُيعَطى كلُّ ذي حقٍّ حقّ  ه، ومعاملته مع اآلخرين،ِس مع نفْ  هه عّز وجل، ومعاملتُ ربّ 

 ين؟ هذا هو الدِّ  أليَس .. إفراٍط وال تفريط  غريِ 
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* * *  

 ! فهل يستطيعون أن حيددوا أفقَر رجٍل يف العاَل؟ يف العاَل، وا أغنى رجلٍ حُيّددُ  وا أناستطاع -793

* * *  

 .  إذا ل تكن واثِقًا من النَّرص، سُتهَزم، ولو كنت األقوى -794

* * *  

 .أو أحَسن منه ،موُت العاِل َثْلٌم، ال يلتئُِم إال بعالٍ مثله -795

 . خرٌي لألرض وأهلِها ِمن ِجباٍل من َذَهب ـ حيمل إرث األنبياء ـ عاِلٌ عاِمٌل  -796

* * *  

، كوبِ بينام تنرصهم بذنُ  ك،غاَة الظاملني بالقّوِة واحلياة، فال تلعنهم بلسانِ ذنوُبك متدُّ الطّ  -797

 ! يكومعاِص 

* * *  

 ! انينيىَض نفَس رْ النْفسانيني، مَ  اءِ األطبَّ  رُ أكثَ  -798

 !َمَرٌض حيتاُج إىل ِعالٍج  عن اهللِ، واإليامِن باهلل؛ التاِمُس عاِلِج األمراِض النَّفسيَِّة َبِعيداً  -799

* * *  

 . رِي كوابِحٍة من غَ شجاعٌة من غري َعقٍل، كسيَّارَ  -811

* * *  

 . وِق اآلخرين عليكِرص عىل حقُ حقِّك، فاْح لكي حتصَل عىل  -811

* * *  
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  .04:املائدة ٍة َعىَل اْلَكافِِرينَ َأِذلٍَّة َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعزَّ عىل أعدائه  إلخوانه، سامءٌ  أرٌض  املؤمنُ  -812

* * *  

؛ كونُ عندما ت -813 ُة َحَكاًم عىل احلقِّ  عىل احلقُّ حَكاَمً  يسوُد الظلُم والطغيان، وعندما يكونُ  القوَّ

 .انالعدُل، واألمَ  سودُ يَ  ؛القّوةِ 

* * *  

ًا؛مَثقٍَّف ُمطَّلٍِع، مُ ليس كلُّ  -814  آخر؛ فالثقافةُ  يشءٌ  ةُ قافَ والثَّ  ، يشءٌ حرضُّ والتَّ  فاحلضارةُ  تحرضِّ

حرّض بينام التَّ  لك األشياء،هبا فهو مثقٌف بتِ  أشياء، فمن ألَّ  ةِ أو جمموعَ  من املعلومات عن يشءٍ  جمموعةٌ 

 . لوكًا إجيابيَّا ُس عند املتحرّض  فرزُ م اإلجيابّية احلضارّية، التي تُ يَ يم والقِ من املفاهِ  عبارة عن جمموعةٍ 

* * *  

 األممِ  ظريًا له عندنَ  ال يوجُد  اقية،الرّ  ةِ احلضاريّ  والقيمِ  فاهيمِ من امل ضخامً  اً خمزون نملُك  -815

 واخليال، الالشعور منها يف عاَلِ  وكثريٌ  منها إال القليل،وال ُنحيي ل عِّ فَ ف ــ ال نُ لكن ــ ولألس.. األخرى 

 باق احلضاري، الذي الالسِّ و سِ لركب والتنافُ ويف آخر ا احلضاري املشهود، ِف يف هذا التخلّ  لذا نحنُ 

 !بلتنا من قَ تعرفه أمَّ 

* * *  

رًا جيلب لك اللعنات أن ال ترتك أثَ  فاحرْص  عليك، بقى أعامُلك آثارًا داّلةً سرتَحل وت -816

 .كربِ يف قَ  والسيئات وأنَت 

ها بَ صاحِ  رضُّ ها بعد املوت، فهناك سيئات جارية تَ بَ صاحِ  فكام أّن هناك حسنات جارية تنفعُ  -817

 !ملوتا بعَد 
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* * *  

 .    قيمة الوقت، واشتد احرتامه لهنسان بازدادت معرفة اإل، والغاياُت  مت األهداُف ظُ ام عَ كلَ  -818

   .له ُل عمَ ه، ويَ عيُش ه َمن ال َهَدَف له يَ تِ أزَهُد النَّاِس بوقْ  -819

ي أن ينبغ ةٌ حضاريَّ  وقيمةٌ  ثقافةٌ  فيام ينفع، الوقِت  ، واستغالُل الوقِت  ، واحرتامُ الوقِت  ةُ أمهيّ  -811

  . ُتَدّرس يف املداِرس

* * *  

املقابر،  قم بزيارٍة إىل  ،طِ طَ ، والّش لمِ والظُّ ، غيانِ ياًل للطُ مَ ، وفلةً غَ ك من نفِس  ملسَت إن  -811

  . كبعُ طَ ك، ولبُ قَ  يرقُّ وتذّكر أنَّك صائٌر إىل ما صاُروا إليه، واملستشفيات، 

* * *  

، واحِلَكمَ  ربَ العِ  منها من حوله، ويستخلُص  من حركة مجيع ويتعلمُ  يُم هو الذي يستفيُد احلكَ  -812

 . همن حول كُ ويتحرّ  بُّ ُد بام يف ذلك عال النباتات، واحليوانات، وكل ما يَ ، والفوائَد 

* * *  

يشرتك فيه  خصية، وهذاع، وجتاربه الّش فريق َيستخلُص حكمته من الواقِ : احلكامء فريقان -813

م ــ ه آخر يستخلص حكمتَ وفريق  املسلم وغري املسلم، ، وهذا خاص الوحي من نصوصِ ــ إضافة ملا تقدَّ

 .  هغريِ  باملسلم دونَ 

ْكَمَة َفَقْد ُأوِِتَ َخرْيًا َكثرِياً  :كمة يف قوله تعاىلمن احلِ  املرادُ  -814  ةُ ؛ احلكمَ َوَمن ُيْؤَت احْلِ

  .  لمِ املستخلصة من علوم الرشيعة، وواقع احلياة معًا، وهذا ليس إال للمْس 
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 هي وضعُ : يلوقِ . واحلقيقة ه مع احلقِّ ملعاٍن واِسعٍة، تتطابق مجيع مفرداتِ  موَجزٌ  عبريٌ احلكمة؛ ت -815

 .ُف عليه هذا الوْص  غلُب َمن يَ  حيح، واحلكيمُ ه الّص عِ يف موِض  ءِ اليش

* * *  

 .ُد حِ امللْ  يفعل ذلك الكافرُ  ه؛تِ رَ ه، ومستقبل آِخ بحياتِ  ر املرءُ  أن ُيقامِ ِّس أسوأ امليْ  -816

* * *  

ُة تَ بْ تَ  عندما -817  .  يددِ وقِها من َج ّسي يف عرُ أت تَ اَة بَد هذا يعني أن احليَ  هاِدها؛ُد إىل جِ عودأ األمَّ

ُسوِل إَِذا َدَعاُكم ملَِا حُيْيِيُكمْ : قال تعاىل ؛حياةٌ  يف اجلهادِ  -818 َا الَِّذيَن آَمنُوْا اْسَتِجيُبوْا هللِِّ َولِلرَّ  َيا َأهيُّ

  ..!اد هَ ىل اجلِ م إاكُ عَ أي إذا دَ . 94:األنفال

هاِد؛ لَِذا َسلَُّطوا عليِه ُتَمَة اإلرَهابال خيَشى الَعُدوُّ من اإلسالِم َشيْ  -819  !ئًا كاجلِّ

* * *  

عيِف  -821  . وطٌ رُش ول ــ والّد  ــ يف عال رصاع القوىليس للضَّ

 .وطه رُشُ بولِ ط لقُ فال ُيشرتَ  ه؛احلق ُيقَبل لذاتِ  -821

* * *  

 .فال شيَخ لهيخه، التَّقوى َش  َمن ل َيكنُ  -822

 .  يطانُ الشَّ  هُ خه، فشيُخ يْ قوى َش من ل يكن التّ  -823

* * *  

ِف هوة املالِ ، وَش ِج رْ الفَ  هوةُ ، وَش طنِ البَ  هوةُ َش : أربعٌ  هواُت الشَّ  -824 َ ر، والتَّصّد  ،، وشهوة الرشَّ

ِف  ةُ هوَش  ،ها له، وألَزمَ أشّدها عىل املرءِ .. والرياسة  َ  .  ةِ ، والرياَس رِ ، والتَّصّد الرشَّ
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 ** *   

غريك، ُيصبُِح كثريًا،  ك، مع قليلِ الذي متلكه؛ فقليلُ  ال تزَهد بالقليلِ  ك للحق،عند انتصارِ  -825

  . بإذن اهللاًل، اعِ وفَ 

؛ هو املطلوب، وقد يُ قليُلَك الذي متلُكه لنرْص  -826  .ريثِ ساوي عند اهللِ الكَ ِة احلقِّ

* * *  

 دُّ قليالت إال وتصبح ـ بإذن اهلل ـ فقيهًا ُتَش  اٌت ، فام متِض سنويوٍم َتْفَقه مسألًة جديدةً  لو يف كلِّ  -827

 ! سويفد والتَّ ابدأ، وال ُتكثِر من الرتدّ ..   حالإليه الرّ 

* * * 

بني  وتنبُت  تعيُش  وكم من زهرةٍ  ًة،ًة، وكم من شوكٍة ُتنبُت زهرَ كم من َزهرٍة ُتنبُت شوك -828

قدير،  ءٍ علَم أّن اهلَل عىل كلِّ يشولتَ  ،البالءِ  وهذا من ،بني األزهارِ وتنبُت  وكم من شوكٍة تعيُش ، األشواكِ 

 . َي لهل فال هادِ وأنَّ اهلادي هو اهلل، وَمن هيِده اهللُ فال ُمِضّل له، وَمن ُيضلِ 

* * * 

  .نيامتايز عنهم يف الدُّ ، ةِ رَ يف اآلِخ م ِت وجماورَ ني عن املجرمِ  زَ إذا أردَت أن تتاميَ  -829

* * *  

 .  عليه عليه، فقد أسخَط اهللََمن جَعَل املنافَِق سيدًا  -831

* * *  

لألوقات  ومضيعةُ ، ، فهو َعَبٌث فعِ والنّ  ك باخلريِ عليك وال عىل غريِ  ٍل ال يرتدُّ ام عمَ أيّ  -831

ُع عنه الُعقالءيَ والطاقات،   !رتفَّ
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  .  اسه وللنّ ِس ، خريهم لنفْ الناسِ  فخريُ  ك ولآلخرين،ِس ك لنفْ طائِ عَ  رِ ْد عىل قَ  ُتكقيمَ  -832

* * *  

م، ومبيعاتم، ملعرفة نسبة جاُر بعملية جرد حلساباِت أو شهٍر يقوم التُّ  يوم، أو أسبوع،يف كل  -833

أو شهر حسابًا  ،، أو أسبوعٍ  هناية كل يومٍ وأنت ينبغي عليك أن جُتري يف.. اخلسارة  الربح من نسبةِ 

ماذا : هذا السؤال لنفسك، لتعرف نسبة الربح من نسبة اخلسارة قياسًا للزمن الذي ُيقتَطع منك، وتسأهلا

أم  احلسناُت  ؛حأهيام ترُج و..  اسِ وللنّ .. ك ولدينِ .. ك ِس لنفْ من خرٍي ــ منية يف تلك الفرتة الزّ  ــ قّدمِت 

 !السيئات؟

 .  قل يل ماذا ُتقّدم للناس، أقل لك َمن أنت -834

ه  ه،ِس فْ م إال نفَسه، وال يعيُش إال لنَ َمن كان ال خيُد  -835 غري، ولو ، فهو َص وحّظهوال ينظُر إال إىل حقِّ

   ! ها كلهابُ ناِص نيا ومَ ت له الّد يزَ حِ 

* * *   

 لتمُس فيها األعامَل يَ  فتورٍ  وحالةُ  ،عبةِ الّص  فيها األعامَل  اط َيلتمُس نش حالةُ : للمرء حالتان -836

هلة  .السَّ

* * *  

ل ه، ويتخذ منه درسًا ملا بعَد رب والِعظات، العِ  ه إىل استنباطِ نتهي الَفَشُل بصاحبِ عندما يَ  -837 يتحوَّ

 . اٍح ه إىل نَج لُ فَش 

 !رَشٍل آَخ ببًا لفَ َس  ؛ أن يكونَ َشلِ أسوأ الفَ  -838

* * *  
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عجمي، الذي ال ألا الكافرِ  نِب ذَ  ـ أضَعاُف ـة العربيّ  ـ أو الذي حُيِسنُ ـالعريب  الكافرِ  َذْنُب  -839

ا َأنَزْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا لََّعلَّكُ : قال تعاىل ة،العربيّ  حُيِسنُ   . 9:يوسفْم َتْعِقُلونَ إِنَّ

حماوالُت االستعامِر الكافِر اليائسة، يف إبَعاِد األّمِة عن لغتِها العربّية، أرادوا منها إبعاَد األمة  -841

املراد ِمن و، اللغو املرتاكم هذه من مجلةِ اليائسِة م وحماوالُت .. وجتهيَلها به عن كتاِب رهّبا؛ القرآن الكريم، 

ُكْم َتْغلُِبوَن َوَقاَل :] قولِه تعاىل َذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا فِيِه َلَعلَّ أي لعّلكم . 96:فصلت[الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلَ

 !ون القرآَن، وأَثَره عىل النَّاسَتغلبُ 

* * *  

ِرُم الضعيَف من حّقِه يف االنتصاف وحي.. عيف عىل الضَّ  القويِّ  ي عدوانَ مِ الذي حيْ  املجتمعُ  -841

 . رّض اإلنساين املتَح  عن املجتمعِ  عدِ البُ  كلَّ  جمتمع غايب حيواين، بعيٌد .. وي من القَ 

* * *  

ِرُف التَّيَّارَ احلق املصلُِح  -842  ":يف احلديثهو املعني و ،إىل احلّق  ال ينَجِرُف مع التيَّاِر، وإنام جَيْ

 . " الناُس  الذين ُيصلحون إذا فسَد 

* * *  

 ! وإىل أن َيستفيدوا منها وإىل تأملها، بار حيتاجون إليها،من الكِ  كثريٌ ؛ ظيمةٌ عَ  األطفاُل مدرَسةٌ  -843

* * *  

 !ُع لهفادْ  إذا َغِضبَت من وَلِدك؛ -844

* * *  

 ! أةً ه مطفَ ه حدودًا، وال لنارِ مئِ لظَ  ُف الذي ال يعر فوقُعوا يف الّشذوذِ  عاَكُسوا الِفطرة؛ -845
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* * *  

أبواِب احلرام، والعْكُس ح ُمقابله باٌب من ُيغَلق، إال وُيفتَ  ما ِمن باٍب من أبواب احلاللِ  -846

  !كذلك

 . تيسرٌي للحرام احلالِل؛ َتْعِسريُ  -847

* * *  

 . باحلرام احلالَل  كمن يطلُب  ؛بالباطلِ  للحّق  االنتصارُ  -848

* * *  

 . ه، ولو بعد حنيمِ لْ ظُ و يهِ غْ بَ  بسيِف  ُيقَتُل  ياغِ بَ ال -849

يوِف إىل الَباِغي، َسْيُفه -851  .أقَرُب السِّ

* * *  

د إىل غريِ  أنَّ  فاعلمْ  ؛ودِ دما َتنَبُح الكالُب عىل األُس نع -851  .هأهلِ  األمَر قد وسِّ

* * *  

  ! أطَ عن اخَل  اإلقالعِ  يف واإلرادةِ  غبةِ الرّ  يف غياِب  كام هي ئ،أن ُُتطِ  وأأ، يف اخلطَ  ت املشكلةُ ليس -852

* * *  

بظواهر األمور عىل املخبوء ، واالهتداء املالحظةِ  بني رسعةِ  هي التي جتمعُ  الناجحةُ  القيادةُ  -853

منها، والتفكري السديد، وحسن تقدير العواقب، واُتاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، والعزيمة عىل 

 . إنفاذه، والقدرة عىل حتمل تبعاته
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القيادة الناجحة هي التي حتمي جمموعتها من أن تتآكل من داخلها، كام حتميها من أن تتآكلها  -854

 . من خارجهاالسيوف واملحن 

م يف املكان طاقاتم وقدرات وحتسن توظيَف  ها،ة أفرادِ القيادة الناجحة هي التي حتِسن معرف -855

 .  وكِل إىل كل واحٍد منهم ما يناسبه، ويستطيعه من األعاملفتُ  والزمان املناسبني،

ستلموا القيادة الناجحة هي التي تدّرب أفراَدها عىل القيادة، وجتعل منهم قادًة ناجحني، لي -856

 . الراية، ويقودوا املسرية من بعدهم

 ابية الكامنة يف نفوس أفرادها،القيادة الناجحة هي التي حُتِسن تعزيز وتفعيل الصفات اإلجي -857

 . والعطاء تحوهلا من حالة الركود واخلمول، إىل حالة احلركة، والظهور، والتفاعل،ف

ض مهام ـ ازَل آلحاِد أفرادها عن مهام ـ أو بعالقياَدُة الناجحُة هي التي ال جتد حَرجًا يف أن تتن -858

 .ما ليس فيها جدت فيه من املؤهالت القيادّيةإن و القياَدة،

* * *  

من ميزات القائد الناجح أنه يعمل عىل تطوير نفسه، بام يتناسب مع املهام املوكلة إليه،  -859

ومن كل فنٍّ من فنون م ــ أن يكون له يف كل يو ومن ذلك ت كل مرحلة يتعني عليه قيادتا،ومتطلبا

ساعة للقراءة والتفقه يف الدين، وبخاصة فيام يتعلق بالسياسة الرشعية : ــ الرتبية واإلعداد نصيب

وساعة للرماية، والتعرف عىل مزيد من الفنون واألمور .. وساعة للرياضة والرتبية البدنية .. وأحكامها 

وساعة للتأمل والتدبر والنظر .. حييطها من أخبار وأحداث وساعة للنظر يف واقع األمة، وما .. العسكرية 

م، وفيام ُيؤخر  يلح عليه يف .. مع ربه  وساعة خيتيل فيها.. وساعة ملدارسة الواقع مع اإلخوان .. فيام ُيقدِّ

 . ويسأله سبحانه وتعاىل السداد، والتوفيق، واإلخالص، والقبول الدعاء،
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   !ن ثغور القيادة واملسؤوليةم عىل ثغرةٍ  ويكونُ  ،ةِ العامَّ  أمرَ  سترشُف يَ  قائدٍ  نه لكلِّ م دَّ هذا ال بُ    

مهاراته، وأن يكون عىل اطالع دائم عىل اجلديد  رَ الَم ُيطاَلب الطبيب، أو املهندس بأن يطوّ عَ  -861

 القائد أو فيام يتعلق باختصاصه وعمله، حتى يقوم بواجباته كام ينبغي، بينام ،واملهارات من األبحاِث 

 !   من ذلك؟ ال ُيطاَلب بيشءٍ  ن موقعه أهم وأخطر من غريه ـرغم أ الرئيس أو احلاكم ـ

* * *  

ب إليك من  -861 ب إليك َمن  ،"نعم " ليس لك عنده إال اإلطراء، وكلمةال ُتقرِّ وإنام قرِّ

  . ناءله من الثَّ  يك، وما أنت أهٌل ك ما فِ من نفِس  يكويكون لك كاملرآة التي ُترِ  نصحك،يَ 

* * *  

ال حيتاج منك ألن تقول  كبري، ؛بأنه كبري، بينام الكبريشعره حيتاج إىل الكلامت التي تُ  غريُ الصَّ  -862

 !أنت كبري: له

* * *  

 . 42:هود َفاْصرِبْ إِنَّ اْلَعاقَِبَة لِْلُمتَِّقنيَ .. وِر، مهام طاَلت ُظلَمُة الليل لنّ العاقِبُة ل -863

* * *  

َوُهَو   أَبداً  ه فإنه معك، لن ُيفارقكإال الذي ُخلِقت ألجلِ  ئت، فإنه مفارقك،تعلَّق بمن ِش  -864

 .4:احلديد َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصريٌ 

* * *  

بعد ذلك ثم هم  من أجلِه،ويضحون ويثورون  به، ويبحثون عنه، ويتغنَّونَ  َل،ْد طلبون العَ يَ  -865

 . اهلل تعاىل ورشعِ منهج  غريِ وَنه؛ ألهنم يطلبونه من ضلّ يَ 
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* * *  

 . فَتهمائٍة ُيعطوَنك عاطِ من مَ  َله، خريٌ قْ واحٌد ُيعطيك عَ  -866

* * *  

جيُج ةُ عَ قَ القرْ  -867 خُب ، والضَّ اُخ  ،، والصَّ واء والفراغ، عىل اخَل تدل .. لّية ظواهر طبْ ..  والرصُّ

 ! لَق أو الَفَزعلك القَ  ينبغي أن تسبَب  ال والّضعف،

 . ياُحه، قلَّت فَِعاُلهَمن َكُثَر ص -868

* * *  

ك ألنه سُيطالبُ  ؛، والعقلِ ا متلك من أدّلة النقلِ مجيع م ستحرَض عليك أن تَ  اًل؛جاهِ  رناظِ عندما تُ  -869

قال الشافعي رمحه  ،ومن قبل.. ظر من النّ  وقليلٍ  ،اَمت، والبدهيات، وما ُيدَرك باحلواّس ليل عىل املسلَّ بالّد 

  ! بنياًل إال وغلَ ه، وما ناظرُت جاهِ وغلبتُ عاملًا إال  ما ناظرُت : اهلل

* * *  

 هل فيها نفعٌ ثم  هل هي حق أم ال،: ها عىل أمرينْض ك، اعرتَ لمَ ــ كَ أو تقوَل ــ قبل أن ُتطَّ  -871

  !وإال فَدعْ  ِضها،، فامْ للناسِ  ًا، وفيها نفعٌ فإن كانت حقَّ .. أم ال  للناسِ 

* * *   

بالنّقل، وهذا خاص باملسلمني، ومنه الذي ُيدرك بالفطرة،  منه ما ال ُيدَرك إال: ننوعا العدُل  -871

 . كاء، املسلم وغري املسلمفيه رُش  وهذا الناُس والُعرف، والعقل، 

* * *  
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فُتعيُده إىل أكُله، األرَض تَ  ىل األرض، ثم أنَّ ع حتى اإلنساَن؛ يأكُل ما ،ُكلٌّ آكٌِل ومأكوٌل  -872

 !راباً جتعل منه تُ أْصلِه، و

* * *  

 :التالية الصفات اق فيهتتحقّ  التيالصدقات ، قاِت الصَد  أحَسنُ  -873

 . أن تكون من َكْسٍب حاللٍ : أوهلا -

 .أن تكون خالِصًة لوجه اهلل تعاىل: ثانيها -

َرَج رِس : ثالثها - ِق ما تنفق أن ُُتْ ًا عن أعني ومساِمع الناس، بحيث ال تدري شامُل املَُتصدِّ

 . يمينه

 . َشى الفقَر، ويرجو الِغنَىأن َُتُرَج ِمن يِد َمن خي: رابعها -

ق عليه، فتكون سببًا يف تفرجيه عنه: خامسها -  . أن ُتالِمَس َكربًا عند املتَصدَّ

 . أن ال َتْتَبُعها ـ ولو بعد حني ـ أدنى صورٍة من صور املنِّ واألَذى: سادسها -

ق به عىل هذا النحو ـ يسبق مائة أل فهذه أحَسُن الصدقات، ف درهٍم ودرهم واحد ـ ُيتَصدَّ

 ..... ويزيد 

* * *  

يقتضيان منك أن تفهم وتفّّس  واالنصاُف  قهُ والفِ  شابه،ه املحكم واملتَ ال ومن كالمِ ن عاِلٍ إما مِ  -874

 ! وليس العكس ،من كالِمه املحكم تشابه من كالمه عىل ضوءِ امل
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احدة ُمَتشاهبة؛ وتقول كلمة و.. وال يفرحون هبا  ، فال ُتنَقل عنك،ةٍ حُمَْكمَ  كلمةِ  ألَف  قوُل تَ  -875

وا ك، أو ليستدلُّ وا هبا املحكم من قولِ هبا، ويتطايرون هبا يف األمصار؛ لريدُّ فيفرحون  محالة أوجه وتفاسري،

 !لوِب  القُ رىَض والبدع، مَ  األهواءِ  أهلِ  هذا صنيعُ و.. ه هبا عىل باطٍل يعيشونَ 

اة، وهؤالء حقهم مَ عمة املرْ َيقتات من فضالت األط نوعٌ : الذين َيقتاتون من الُقاَممة، نوعان -876

العلم  ت أهلِ الَّ ات، وزَ قطَ وذات، وَس ُذ من ُش  ه َمذهبًا،ِس شكل لنفْ ، ويُ قتاتيَ  ستغنوا، ونوعٌ اإلنفاق إىل أن يَ 

 ! يعهمنِ َص  حذير من سوءِ ر، والتأديب، والتَّ ، وهؤالء حّقهم الّزْج املُلقاة

* * *  

 !ما ال جتده، وال حتسُّ به مع التُّخَمة ،والفكرِ  لروِح ا يف صفاءِ  أثر كبريٌ ه ــ ــ عىل آالمِ  للجوعِ  -877

* * *  

878- ، فيها  ةٍ فكم من ضارَّ  سيدًا آمرًا عىل مرص وخزائنها؛ عليه السالم يوسُف  ملا أصبَح  لوال اجُلبِّ

 ةٍ دَّ إال بعد نوع ِش وتصل إليه ال يمكن أن تدركه  كثري لك وأنت ال تدري، وكم من خري خُمبَّأ لك، خريٌ 

  !ينزل بِكوبالء 

  !؟راه يترّصف هباكتوراه؛ كيف تُ ِمنٌَح من غرِي جهٍد، وِجهاٍد، وَبالٍء؛ كطفٍل ُيمنَُح شهادة الّد  -879

* * *  

ر اهلموَم التي قبلَ إن دامهك َهمٌّ فآمل -881 ومضت معها آثارها،  ت،، وانقَض تَض كيف مَ  ه،ك، فتذكَّ

 .ـ ما أمهَّك يف حارِضكـن اهلل ـ بإذـهيون عليك ..  الّذكرياتق منها إال وآالمها، ول يب

* * *  
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ثم بعد حنٍي من الزمن يتبني لنا ..  لو أهنا ل تكن ها، ونودّ يف ساعتِ  نندم عليها كثري من األشياءِ  -881

رها لنا اهللَ أهنا كانت خريًا، ونحمُد  من األشياء نفرح هبا يف ساعتها، ونحرص كثري يف املقابل، و .أن قدَّ

 ًا، ونحمُد من يتبني لنا أهنا كانت رّش ثم بعد حنٍي من الزّ ..  أبدا من نصيبنا لو أهنا دّ ونو، وبقائها عىل طلبها

بُّوْا َشْيئًا َوُهَو رَشٌّ لَُّكْم َواهللُّ َيْعَلُم  فها عنَّا،أن رَص  اهللَ
َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن حُتِ

 . 916:البقرة نَ وَوَأنُتْم الَ َتْعَلمُ 

* * *   

ًا ملقاماته اختبارًا له، وَرفع بشخصٍ كأن ينزل بالء : ة معاً ملقاِصٍد ِعّد  البالءُ  أحيانًا ينزُل  -882

 يف نفس الوقت يكون عقوبة لغريه، وِعربة وِعظة للغافلني، ونذيرًا للظاملني،و ودرجاته يف اجلنان،

 َيْعَلُم َوَأنُتْم الَ َتْعَلُمونَ  َواهللُ.. ذلك من جهل ، وجهل مَ لِ علم ذلك من عَ .. ًا للمؤمنني ومتحيَص 

 . 949:البقرة

* * *  

ويرد خالفاته مع  ، وحتاسد،ٌد ات، عىل أنه حَس كاَس انتِ و  ما حيصل له من بالءٍ فّّس ن رأيتموه يُ مَ  -883

 !دلْ وٌد َج ُس فاعلموا أنه  َح .. حاسد والتّ  دِ اآلخرين، وخالف اآلخرين معه للحَس 

* * *  

ُخلِقت : ، يقولٌق ومع ذلك ال يوجد خملو كثرية، يف املياه واليابسةِ  هي عدد املخلوقاِت كم  -884

عرفه، له طعامه الذي يَ  لٌّ فكُ  ُخلِقت وليس يل مأوى آوي إليه، أو أهتدي إليه، يف األرضِ  وليس يل طعامٌ 

 !القدير؟ازق الرّ ق لِ أال يدل ذلك عىل اخلا.. نه الذي يأوي إليه له مأواه وسكَ  ويميزه عن غريه، وكلٌّ 

* * *  
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..  والتَّفكَر فيه  لو أمعنْت النَّظرَ  لك، وموعظةٌ  ك عليه، فيه آيةٌ عينُ  ك، وتقعكل ما جيري حولَ  -885

 َُرون ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ُرونَ . 94:يونس َكَذلَِك ُنَفصِّ  . 4:الرعد إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ

* * *  

األكرب، واملوت  انًا بالرحيلِ إيَذ .. نا يوم من أيامِ  عن موِت  جديٌد  إعالنٌ  غروٍب  كلِّ  نَد ع -886

 ! األكرب

إيذانًا بالبعث األكرب، والنشور .. جديد من أيامنا  إعالن عن ميالد يومٍ  وعند كل رشوٍق  

 ! األكرب

ومن يوم دنياه ِعظًة  ،ه اجلديدة، لقابل يومِ مه عظة وعربجعل من أفول يواعترب، وفهنيئًا ملن  

  . آخرته ليومِ 

* * *  

من استغَرق من عمر الزّ  قد يكونُ عىل األرِض ترمجُته  التاريِخ سطرًا بأقلِّ من دقيقٍة؛نقرأ يف  -887

 !وعاشت أنفٌس، وماتت أنفٌس أخرى آخرون،انخفض فيها ، وفيها أقوامٌ  رتفعَ ا زيد،سنًة أو يَ  واإلنسانية

* * *  

يُب، واملوت: َك، فلن جتد لَك واِعظاً ثالثة إن ل َتِعظْ  -888  . اإلسالُم، والشَّ

* * *  

لف َمن يقول اس لك،عصيُة النَّ ك هلل، مَ عصيتِ مَ  ثارِ ن آمِ  -889 أثَر معصيتي  إينِّ ألجُد : وكان من السَّ

 ! أِتيف ُخُلِق داّبتي وامرَ 

* * *  
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 منها عىل التَّخلصِ  ْص حرِ فا ك،وبِ ذنُ  كّبٌل بقيودِ أنَّك مُ  فاعلمْ  ،اعةِ إذا ل تقَو عىل الطّ  -891

 . ة، وصدق الّتوبة واألوبَ باالستغفارِ 

* * *  

وهَنم عىل الفتنِ  هم،عن دينِ  فتنون الناَس أهنم يَ : ةع الُغالمن صنائِ  -891 ًا يأزُّ فإذا وقعوا يف .. ة أزَّ

 ! حتى ال تكون فتنةوقَتلوهم،  ،قاتلوهم ة،الفتنِ 

 األُفق، والشعورُ  ، وضيُق ، والكرِبُ نادُ ، والعَ هُل اجَل : ًا وُغالةً ت، أنتجت غلوّ إذا اجتمعَ  أمورٌ  -892

   .ةواملظلوميّ  بالظلمِ 

* * *   

فيهُ ..  اخلجوُل : أربعة ال يتعلمون -893  ، رسيعُ ربِ َطب؛ قليُل الصَّ العَ  ورسيعُ ..  واملتكربُ ..  والسَّ

 ! ، واإلدباراالنقالِب 

* * *  

والقّوة،  لطةُ ن اجتمعت فيه السُّ مَ و ،مرِ بها من سكر اخلة أشد عىل صاحِ لطة والرياسالسُّ  رُ كْ ُس  -894

 ! د، وال بُ وحزهبماملتجربين غاة م واخلشية، دخل يف زمرة الطّ لْ العِ  مع غياِب 

لطانُ  -895  !، ال غريشِ رْ والعَ  ِك امللْ  ةُ سالمَ : واحد ديٌق له َص  السُّ

* * *  

 ! كثرٌي ُيتقنُه، ُتصّدقه األعامُل أو ُتكّذبه ؛الكالُم الوردي -896

 .   ن املرِء قوُله، حتى تنظَر يف عملِهال يغّرّنك م -897

   . عبريًا من األقوالاألعامُل أصدُق هلجًة وتَ  -898
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* * *  

 ،كوهداين اهلل عىل كتبِ  ،كوكلامتِ ك عىل كتبِ  وتربيُت  قد تعلمُت : هيقول لشيخِ  ٍب ن طالِ م مِ كَ  -899

وفضلِه ..  تبهولكُ  ،تنّكر لههواه،  ُس المِ له، وال ي روُق  ال يَ بام ؛امَ  لةٍ أو نازِ  يف أمرٍ  فإذا خالفه.. وما ُتّطه لنا 

، النّعمةَ  قد كفرَت  :هلذا ُيقالو..  هعىل عدوّ  ب عدوٌّ نقلِ ما يَ  كأشّد وانقلب عليه  ،وهجاه عىل املأل.. 

 !، قبَل أن َتظلَم شيَخكمَت نفَسكوظلَ ..  الطََّلب األدنى من آداِب  احلدَّ  وفقدَت  ،، واإلحسانَ واملعروَف 

* * *  

 نُ اجلنان أحَس  ذّكر أن حورَ ت.. حسناء  امرأةً  ت لك الدنيا بزينتها وفتنتها؛ فرأيَت دلَّ إن تَ  -911

ذكر أن قصور اجلنة أمجل، ت.. ك نفُس  وإن رأيت قرصًا فاخرًا، واستهوته.. ها عليك أمرَ  يهونُ ف ،وأمجُل 

ارها وثامرها أمجل وإن رأيت بستانًا مجياًل، فتذكر أن بساتني اجلنّة وأهن.. يهون عليك أمره ف وأفضل،

تذكر  ـوقد حال بينك وبينها حائل ـ ـوهكذا إن رأيت أي نعمة تفو إليها نفسك ـ.. وأفضل بكثري 

بإذن ها هيون عليك أمرُ  ..إن اتقيت، وصربت، واحتسبت  ،ةِ رك يف اجلنّ التي تنتظالعظيمة عم مقابلها النّ 

 .اهلل

* * *  

هذا اآلِجل،  الكثريِ  ، عىل اخلريِ َل اجِ الع القليَل  ريَ اإلنسان أنه ُيؤثر اخل هلِ وَج  ِف عْ ن َض مِ  -911

  . بدفعه وجماهدته عف جاءت الرشيعةُ الضَّ 

* * *  

ك هلذا الكون وما فيه، بكل املالِ  هلذا اإلنسان كيف ُيسّلم بأن اهلل تعاىل هو اخلالُق  عجبُت  -912

 ! يف رشعه، وحالله وحرامه؟ ثم تراه جُيادل.. واملترصف به كيفام يشاء  ه الباهرات،وآياتِ  ته،تعقيدا
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 !لكنه جُياِدل فيمن يكون له األمر؟ ُيسلِّم بأن هلل اخللق،

 !األلوهّيةجُيادلون يف ون بالربوبية، وُيسّلم

 !وجُيادلون يف حاكميته وألوهيته يف األرض ،احلكم يف السامء بأن هللُيسّلمون 

  !؟...أفال يعقلون 

* * *  

دةِ  الرمحة يف موضعِ  -913 عىل  جتّرئ ذوي النفوس املريضةِ  عٌف؛َض  ،عزيمة، والِقصاصوال الشِّ

 !ماتاحلرْ و احلقوِق ، والسطو عىل االعتداءِ 

َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأويِلْ األَْلَباِب   ..م يف الِقصاص وحياُت  ون من الِقَصاص،خيافُ  -914

ُكْم َتتَُّقونَ   .112:البقرةَلَعلَّ

، الذي يردُع الرشعيثم هم يف املقابل جُيّرمون الِقصاص  اجلريمة،شكون من انتشار ظاهرة يَ  -915

 ! وال تلوُمنَّ إال أنفَسكم قل هو من عند أنفِسكم،..  اجلريمَة، ويمنُع من وقوِعها

* * *  

 !، والعدلأن ُتقيم دولة احلّق  ، لكن الّصعَب،الباطلِ  هٌل أن تزيَل دولةَ َس  -916

* * *  

؛ فام كان مكتوبًا لك سيأتيك، مهام ومنه ما هو غري مكتوبلك،  منه ما هو مكتوٌب  الرزُق  -917

 يف احللِّ وعنوان إقامتك  مكانك، ، ويعرفباسمك وعينك كفهو يعرف هربت منه، أو ُتفيت عنه؛

عائرة فأخذها، فناوهلا  وقد رأى النبّي صىل اهلل عليه وسلم مترةً .. ضيعك ه فلن يُ وإن أضعتَ  ،والرتحال

 . "ك لو ل تأِتا ألَتْتَك أما إنَّ ":سائاًل، فقال



 153 

ولن ُيصيبك منه فلن ُتدركه، .. ه وسألتَ ، هه، واستشوفتَ ا كان ليس مكتوبًا لك؛ مهام استرشفتَ ا مَ أمّ 

  !ءيش

* * *  

 األمواَل ، والكنوزَ هم يملكون يف رصيدِ بينام  يستجدون الُفتاَت من هنا وهناك،يتسولون، و -918

ادئ ، واملب، واملفاهيمَ هذه األمة، القيمَ  من أبناءِ  من يلتمُس يفعل ذلك،  ..، وهم ال يعلمون الطائلة

، وتارخيه املجيد، الذي بني يديه "اإلسالم "بينام دينه ،أو الرشِق  من الغرِب  ؛األخرى ة من األممِ اإلنسانيّ 

 يوم وإىل كفي األمم األخرى،وت احلضارّية اإلنسانّية الراقية، التي تكفيه، وبالقيم زاخر بالعطاء واخلري،

  !القيامة

* * *  

ياع، بحفظ اهلل تعاىل لضَّ وا من االندثارِ  ا ــ حمفوظةٌ ا، وكبوُت ُت وَ فْ ت غَ اإلسالم ــ مهام طالَ  ةُ أمّ  -919

افُِظونَ : كام قال تعاىل ه،لكتابِ  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  هي عند أول أوبة إىل كتاِب ف. 2:احلجر إِنَّ

  .وتأوب رسعان ما تنهض، ا،أول جرعة تتلقاها من كتاب رهّب د وعن رهبا،

* * *  

عظيم،  نورٌ منه  ُث كمثل مشكاة فيها مصباح، ينبع اهلل تعاىل، وما يسطره الناس، ِب مَثُل كتا -911

وهكذا ما يسطره الناس يف كتبهم، فام كان منه قريبًا من  ور، وضعفت إشعاعاته،ا النُّ بَ َخ  كلام بعدت املسافة

عن وما كان منه بعيدًا  ..ربه منه قُ  رِ ْد عىل قَ  وكثر خريه ونفعه،  من ذلك النور،باح، كان له احلظ األوىَف املص

 .عدهبُ  درِ  قَ عىل ،هت ظلمتُ واشتدَّ  وعطاؤه، ه،ريُ َخ  ه، وقلَّ ورُ نُ  ّل قَ  ياء،املصباح؛ مبعث النور والضِّ 

* * *  
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آيٍة  كم: وإنام َسْلها ، أو حرٍف قرأَت،كم آية أل نفسَك ال تس الكريم، عندما تتلو القرآنَ  -911

 . ْلَت قِ تَدّبرَت، وعَ 

ا الَِّذيَن آَمنُوْا : عندما تقرأ قوَله تعاىل -912 َ وانظر ماذا  جيدًا،وفؤاَدك ، فارِعها سْمَعك  ..َيا َأهيُّ

 !ك، وُيكّلمكبُ خُياطِ  فاهلل تعاىل ؛منك يريد الربُّ 

* * *  

، مكشوٌف  ظالِ ال ل؛ فظلمُ العادِ  كام أخشى عليهم من ظلمِ  الظالِ  لمِ ال أخشى عىل الناس من ظُ  -913

، عىل اعتبار أنه فوق عٌب َص  منه مستور، واالقتصاُص فإنه  ادلِ العَ  لمِ ظُ  ، بخالِف ٌل هْ منه َس  واالقتصاُص 

بهةِ   ! وفوق أن َيظلِم، الشُّ

* * *  

تعاىل من  واهللٌ.. اهلل  باسمِ .. عندما ُيامَرس الظلم باسم اإلسالم  الظلم ُظلامت؛ أسوأه، وأشده -914

 !بالعدلِ  أمرَ  دين العدل، ودينُه ليا العدل،ه العُ ه احلسنى، وصفاتِ أسامئ

* * *  

ه، وأن ه وسهامُ ويتضاَعف، ويتنّوع، وتتفّرع اجتاهاتُ  يتكاثرَ أن ك ــ ــ إن ُترِ  الظلمِ  من آثارِ  -915

، ، واإلحسانِ فِح الصَّ العدِل، و يب لغةُ حتى تغ ..فتكثر ضحاياه  ..ويربر الظلم املقابل  ،ُيقاَبل بالظلمِ 

 !بني الناس والرمحةِ 

* * *  

 وقيمة قتل يف الناس، صفةأن الظال يَ : وصفتهأغلظ من القتل املادي املبارش، املعنوي،  القتُل  -916

 . العفو، واإلحسان، والرمحةِ العدل، و
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 . فاء، والتعايش اآلمنالووقيمة قتل يف الناس صفة والغادر، يَ 

 . وقيمة الثقة، وحسن الظن صفةِ  يف الناسِ  قتُل يَ  واخلائن

 . ذل، والبَ اجلود، والتضحيةِ  يقتل يف الناس صفة وقيمة احلريُص  والّشحيُح 

ولربام جنى عىل غريها من القيم ، والتصديق، دِق الصِّ  وقيمةَ  ةَ فَ ِص  اسِ يف الن يقتُل  والكاذُب 

 . والصفات اإلنسانية اإلجيابية

 .وعيد الشديد ملن ُعرف هبذه اخلصال أو بعضهاجاء اإلسالم بال الذ

* * *  

 يف القيم احلضارية،  يف املفاهيم، وفوىَض وىض؛ فوىَض الفَ  ــ ولألسف ــ مرحلةَ  عيُش ن -917

هم ذوا دورَ وعىل امُلصلحني إن ل يرتّجلوا فيأخ.. يشء   كلِّ  يففوىَض .. لوك وفوىض يف التصور والسُّ 

 ُح وهيلك اجلميع؛ الطالِ  يفسده الناس، لتغرقّن الّسفينُة باجلميع، فيصلحون ما اإلصالحي املنوط هبم؛

 . سواء الُح والّص 

* * *  

وإن من  ـــ إال من رحم اهلل ــ خطباء املساجد ــ املبكيات املضحكات ـمن املآيس املعارصة  -918

وجز أو وتقول ليته أ ــ حتى ال تكسب وزر الساكت عىل املنكر ــاخلطباء لتغلق أذنيك، وهو خيطب 

يرّشق حيث يظن أنه ُيغّرب،  من خطباء عرصه، هيرف بام ال يعرف؛د استوقفني فارس وق.. سكت 

ويغضب فيام ال ينبغي له الغضب .. يشتد زعيقه فيام ال ينبغي له الزعيق .. ويغّرب حيث يظن أنه ُيرّشق 

وقد .. اهلل عليه وسلم وحلديثه تناول حديثًا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ليرَشحه، فأساء للنبي صىل .. 
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 ، والذي يسمع له يظنه أبا مرٍت،" أبو ِشرب "لعبارة عىل أنصاف العلامء، وأصحابأكثر املالمة، وأغلظ يف ا

 ! وال حول وال قوة إال باهلل.. عليه كثري  والِفرتُ .. وهو يف حقيقته ال يعدو أن يكون أبا فرِت 

* * *  

؟ حارُس احلَرِس رِ ْد القَ  من ليلةِ  أال أنبئكم بليلٍة أفضُل  ":وسلمقال رسول اهلل صىل اهلل عليه  -919

 ةِ مَ املتقدِّ  ةِ يَّ امِ األمَ  وطِ يف اخلطُ  ُس س؛ هو احلارِ احلرَ  وحارُس . " ه أن ال يرِجع إىل أهلهلعلَّ  ،يف أرِض خوٍف 

 .. ن خلَفهم من النَّاِس ومَ  ..، والبعيدة نسبيًا عن العدو وط اخللفيةِ يف اخلطُ  احلرَس  و، الذي حيرُس ن العُد مِ 

اهلل ... هر َش  ألِف  بادةِ من عِ  ريٌ التي هي َخ  رِ ْد القَ  من ليلةِ  خريٌ  هذا، سِ احلرَ  سِ من ليايل حارِ  دةٌ واحِ  فليلةٌ 

 !أكرب

* * * 

، وال تكلفها ك، فال تتعّداهاقدرات نفِس  أن تعرَف ؛ اآلخر ، والنصُف العقلِ  نصُف  املداراةُ  -921

  .تهافوق طاقَ 

* * *  

 ؛ ألنه لو زال،الظالمِ  زواَل  د ظلمته، ال يريُد دون أن ُيِضء شمعة تبّد  من ن لعن الظالمِ ن أدمَ م -921

  ! هنِ ينشغل بلعْ لأو لربام بحث عن ظالٍم آخر .. ف عن اللعن وتوقّ  عن العمل، لتعّطل

* * *  

 الديكتاتورية " ال بدَّ من أن ندّرسهم أيَضًا بطالنَ  ،يمقراطيةالّد  س أبناَءنا بطالنَ درّ عندما نُ  -922

   . والتسّلط باجلربوت، واالستبداد، "

* * *  
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، ه تكمن يف يقظة العقلِ ألن مصلحت ، وحيافظ عليه، وُيقاتل دوَنه؛قلِ عىل العَ  حيرُص  اإلسالمُ  -923

ألن مصلحتها، ومصلحة  ، وتعاديه،العقَل  ة؛ فإهنا تاُب من األديان الوضعيّ  بخالف غريهِ  ..ه وسالمتِ 

رات، لذا تراهم ُيرّشعون ضده املسكرات، واملخّد ..  ، وسكرتههرِض العقل، ومَ   غفلةِ أرباهبا تكمن يف

 !من أن يعمل عمله الصحيح واملفرتات، وكل ما يمنع العقَل 

* * *  

  . واملعونة دقةَ الصَّ  وهذه صاحبها يستحقُّ  ،وحاجةٍ  عن فقرٍ  ناجتةٌ  كنةٌ ْس مَ : اعٍ أنو املَْسَكنَة ثالثةُ  -924

 . لامءيقني، والعُ ، والصدِّ األنبياءِ  سكنةُ وهذه مَ  ،عِ واُض والتَّ  عن اخلشيةِ  كنٌة ناجتةٌ وَمْس 

 يف عونِ  كان اهللُ  كر، وهذه َمْسَكنة مغّلظة مشّددة،بني املْسكنتني اآلنفتي الذِّ  وَمْسكنٌة مجعت

 . اأصحاهِب 

* * *  

عليها أو كاد،  ا، فإذا حازَ اِت هو الذي َيسترشُف النِّعمَة بالذّلِة إىل أقَص درج: ليُل املتكرّب الذَّ  -925

 !هداً هبا استخفافًا وزُ  استعىَل عليها، وَكَفَرَها، وأظهرَ 

* * *  

نافق وامل له، منه، والنافعِ  وحتديد الراجِح  اإلسالم، مع أخيك املسلم من أجلِ  قد ُتتلُف  -926

ك فيستثمر خالفَ  ؛فقمع املنا ، أو التحالِف اللقاءِ فال حيملنّك ذلك عىل  رهًا باإلسالم،معه كُ  خيتلُف 

.. دري وأنت ال تَ  ه اخلبيثة،له عىل باطله، وأغراِض عونًا  فتكونُ  ه غري املرشوع،رشوع، لصالح خالفِ امل

  !َدىفرَتْ 

* * *  
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ـ ـاإلسالم  غَزونا العاَل إىل أن بلغت دولةُ وفهمنا أنَّ اإليامَن عَمل،  ملَّا كان العمُل من اإليامن؛ -927

يف  اإلرجاءوساد مذهب أهل  من اإليامن، وملا أخرجنا العمَل  ..ود الصني ـ حدـيف سنوات معدودات 

إىل  نا األول، إال بعد أن نعودَ إلينا جمُد  ولن يعودَ ..  وخّسنا كل يشء نا،دارِ  انا العاَل يف عقرِ املسلمني، غزَ 

  . أنه عمل، وأن العمل هو اإليامن، واإليامن هو العملنا الصالح لإليامن عىلفهم سلفِ 

* * *  

اخلوارج وعن  تنةِ فاحلديث عن فِ  ا؛ا، ومكاهِن ون هلا يف زماهِن تصّد يَ ا الذين لكلِّ فتنٍة رجاهل -928

.. وهروب من املسؤولية  ،اإلرجاء واملرجئة، خيانة لألمانةفشو واستفحال فتنة ومكان هم، يف زمن غلوّ 

لألمانة،  ةٌ الة، خيانَ وارج الغُ فتنة اخل فشو واستفحالِ ومكان كذلك احلديث عن فتنة املرجئة يف زمن 

  .من املسؤولية وهروٌب 

* * *  

هم، عن دينِ  ال تسأل حينئٍذ عن فتنة الناسِ  ،اإلسالم اخلطأ عن َج نكون النموذَ عندما  -929

 ! كدَّ هم مع العدو ِض واصطفافِ 

* * *  

 ..! .دون ا ُيشاهِ نك، وإنام ممَّ سمعون مِ ال حيكمون عليك مما يَ  الناُس  -931

* * *  

 عيفاً عوب إن كان َض كذلك حائط الشُّ ..  ي اللصوَص ُيغرِ  هِ وقرَِصِ  احلائطِ  عَف َض  نكام أ -931

ُعوِب، املنيغاة الظَّ ُيغري الطُّ ، وقصرياً  عىل وظلاًم،  اناً يَ غْ طُ  هميُد زِ ويَ ، وجيرئهم عىل ُحقوِق وُحرمات الشُّ

 . 04:الزخرفَفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوهُ :فرعون األول مبدأ
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 * **  

 : للخوارج الُغالة صفات، أبرزها -932

  .واملتشاهبات، واالحتامالت، وبام ال يستوجب التكفري ،الظنالتكفري ب -

 .انطالقهم إىل آيات قيلت يف املرشكني والكافرين، فيحملوهنا عىل املسلمني -

مسلاًم فإن ل جيدوا حاكاًم  ومجاعة املسلمني،افتعال املعارك الداخلية؛ داخل صفوف  -

 .عليه، خرجوا عىل مجاعة املسلمني وجماهدهيمخيرجون 

 فيقتلون أهل اإلسالم، ؛تقديم قتل وقتال أهل اإلسالم، عىل قتال أهل الرشك واألوثان -

 . ويرتكون أهل الرشك واألوثان

 . االستهانة واالستخفاف بالدماء، واحلرمات املعصومة -

 .االستهانة واالستخفاف بالعهود، واألماناتالغدر، و -

فال حيرتمون  العاملني بزعم الغرية عىل احلق؛والتطاول عىل أكابر األمة من العلامء اجلرأة  -

اتَِّق اهلل : عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال لهذو اخلويرصة فمن َقبل جترأ جدهم  يف األمة كبريًا،

 !اعدل..  يا حممد

وغريه من عنه، كام جتّرأ أحفاده وأفراخه اخلوارج عىل عيل بن أيب طالب ريض اهلل  -

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك : الصحابة، فقالوا لعيل ْكُم إاِلَّ هللِِّ . 60:الزمر َلئِْن َأرْشَ  إِِن احْلُ

 !كلمة حق ُأريَد هبا باطل: فقال هلم! ؛ ُيطالبونه باحلكم بام أنزل اهلل.40:يوسف
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لكم ه، وأقسم  رفع صوتَ مهام ،ٌد لْ الصفات فاعلموا أنه خارجي َج  فمن رأيتموه يتصف هبذه 

 ...!ة واجلامعة من أهل السنَّ أنه 

* * *  

 ! هأعدائِ  كيدِ  ه، أكثر مما ُيؤَتى من جهةِ أبنائِ  هلِ من جهة َج  ُيؤَتى اإلسالمُ  -933

وقَلٌق ه معًا، يعلوين همٌّ أعدائِ  كيدِ  ه، وجهةِ أبنائِ  هلَج  ى من جهةِ عندما أرى اإلسالَم ُيؤتَ  -934

افُِظونَ : ه تعاىلرأ قولَ إىل أن أقَ  ،ينكبري ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  ! َيْذهُب عنّي القلقف. 2:احلجر إِنَّ

* * *  

 ج،، واحُلَج ما ال يصح من األدلةوقون له ُس فيَ  ؛همعن باطلِ  يف اجلدالِ  ذكاءً  الباطلِ  أهُل  ُيظهرُ  -935

والرباهني  هلم األدلةَ  قَت ولو ِس .. وطالبوك باألدلة عليه  وا،، تعاَموا وتغابَ احلقِّ ب منهم إنصاف فإذا ما ُطلِ 

   !فيها ، ال حجةَ ك ناقصةٌ تُ أدلَّ : القاطعة، لقالوا لك

* * *  

مطلوبة  فيه حممودةٌ  يادةُ لم؛ فالزِّ إال العِ  ،مذمومةٌ  االعتدالِ  فيه عن حدِّ  ادةُ ن يشء إال والزيما مِ  -936

 ًبِّ ِزْديِن ِعْلام  .114:طهَوُقل رَّ

العلُم . الِعلُم خرٌي من املال؛ العلُم حيرُسك، وأنَت حترس املاَل : عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال

ان العلم، أعياهنم مفقودة، وأشخاصهم يف . حاكٌم، واملاُل حمكوم عليه ان األموال، وبقي ُخزَّ ماَت ُخزَّ

 . القلوب موجودة

* * *  
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فكام .. ه متوت األرُض ومن عليها بانقطاعِ ه، وزولِ ومن عليها بن ؛ حتيا األرُض القرآُن كالغيِث  -937

كذلك القلوب حتيا بالقرآن، وعىل قدر ما  يث،تنّزل عليها من الغَ ما يَ  قدرِ  ، وعىلحتيا بالغيِث  األرَض  أنَّ 

 . ترتوي منه

َعه، ، فمن اعتصم به نجا، ووَصل، ومن قطَ امِء إىل األرضِ املمدود من الّس  القرآُن حبُل اهللِ -938

 . الّسبيل لَّ وَض هَلك، 

شعارًا ــ مهام تكاثرت  ينبغي أن ترفعَ  اهلل، اهلاجرين له، لني عن كتاِب حتى ال ُتكَتب من الغاف -939

 . ّبر آياتهَد الكريم، وتَ  القرآنِ  من تالوةِ  ال يشء أهمّ : واملهام ــ عليك األعامُل 

* * *  

 !ليك منهع ىوٌل خُيَش وما زاد عن ذلك فض سقُط به الواجُب؛لنّاس ما يَ لتكن خلَطُتك با -941

* * *  

ه؛ إّما أنه ذو هوى؛ ، وكان سلوكُ مستمر؛ فأهيام غَلب، كان اإلنسانُ  دافعٍ يف تَ  ُل قْ اهلوى والعَ  -941

َلليعِقله عن املُ  ؛قلٍ ه ذو عَ واهلوان، وإما أنَّ  الذلِّ  فرِ هيوي به يف ُح   . ِشني، ومواطِن الذَّ

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ :قال تعاىل َوى َوَأمَّ نََّة ِهَي املَْْأَوىَفإِ . ِه َوهَنَى النَّْفَس َعِن اهْلَ -40:النازعات  نَّ اجْلَ

41 . 

 . اهلوى عمىً : قال عيل بن أيب طالب -942

 . أفضل اجلهاد جهاد اهلوى: وقال احلسن البرصي

 ! وزير ناِصح، واهلوى وكيٌل فاِضح العقُل : ويف املَثل

* * *  
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نِّ ال يمنعنََّك كرَِبُ ال -943 لك من  خُيتم لك بالعلم، خريٌ جاهاًل ثم  تعيَش فألن  أن تطلَب العلَم؛ سِّ

 ! هلم لك باجلَّ خُيتَ وأن تعيش جاهاًل، 

سة؛ ُد عاملًا، أو متعلاًم، أو مستمعًا، أو حمبًا، وال تكن اخلامغْ أ ":قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه

 !ه، وأهلِ مِ لْ العِ  واخلامسُة أن ُتعرض عن ." فتهَلك

* * *  

  .انهبحرمَ  انبُيعاقَ  فكالمها ه،، كمن يستبطئ عنه يف أوانِ هنِ من استعَجل شيئًا قبل أوا -944

سلم هبا والتَّأين ـ التي يَ .. فهاء السُّ ى واحلمقَ الَعَجَلُة ـ التي ُتفِسد ما قبلها وما بعدها ـ من فعل  -945

  . كامءاحُل  ما قبلها ومابعدها ـ من فعلِ 

* * *  

وسائل  إىل أن ُتْطَلب عن طريِق  فوس،يف النّ  سةً ومقد وجّذابة، ، مجيلة،بيلةُ الن تبقى الغاياُت  -946

  ! جاذبيتهاوتفقد كثريًا من بريقها و ،إليها، وإىل مجاهلا، وقدسيتها فُيساء ؛خاطئةٍ 

* * *  

 .إليه ، والنَّظرَ لو أحسنت التأّمَل  ،وآيةٌ كل يشٍء من حولك فيه ِعظة وِعربة،  -947

لو أحسنت التأّمل، والنَّظَر ربه،  بحمدِ  ُح ويسبّ أن ال إله إال اهلل،  كل يشٍء من حولك يشهد -948

 . إليه

وكل ما فيها  هبا، ستأنُس وال يَ  مها،وال خيُد  ها،رمحُ يَ  ، والي الطبيعةَ ال ُيؤاِخ  عجبُت ملسلمٍ  -949

 !اهلل بحمدِ  سبيَح التَّ ، وهليَل التّ ُيشاركه 

* * *  
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ارُع هو اهلل رَ أنا َح : من يقولبينام املؤ..  ُت عْ رَ أنا زَ : الكافرُ  يقول -951 لذا جاء يف .. ْثُت، والزَّ

وَنُه َأْم َنْحُن َأَأنُتْم َتْزَرعُ  :قال تعاىل . " ْثُت رَ َح : زرعُت، ولكن ليُقل: ال يقوَلنَّ أحُدكم":احلديث

اِرُعوَن   . 64:الواقعة الزَّ

* * *  

ه وفق وأرِض  ه،لكِ تترصف يف مُ عني أنك تستأذن امللِك املالِك، يف أن تتحرك وتَ  بسم اهلل؛ -951

 .اءَش كيفام تَ  ه،تِ مشيئ

التي  " الفيزةَ  "بمثابِة واملغلقة املحظورة،  ّتح األبواُب بمثابة املفتاح الذي به ُتف بسم اهلل؛ -952

ف ولو اعرتض عليك املالك الصوري املستأَمن واملستخلَ  ..يأذن به اهلل  يف كل اجتاهِ  تسمح لك أن تتحركَ 

بسم اهلل  ":جلَّ يف عاله، وأنَّك قد استأذنَته بـقولِك ك احلقيقي،ّد عليه اعرتاضه، بإرادة املالِ ــ األجري ــ رُ 

" . 

* * *  

ى هل لرُيَ  ؛، إليهممإليه اإلحسانُ  ن يتوجُب مَ ني، إساءة  املحسنِ عىل الذي ُيسّلطُ  ن البالءِ مِ  -953

: رتبةَ ومَ  امَ ستحقوم مقَ وهل يَ  أم ال، ــ طلبًا ملرضاِة اهللِ  يستمرون باإلحسان، وأنفسهمسينترصون عىل 

ُحُيِبُّ املُْْحِسننِيَ  َواهلل144:آل عمران.  

اء  اإلنفاُق : مفاوز من عبور ثالثةِ ، ال بد لك الذين حيبهم اهلل من املحسنني حتى ُتكَتب -954 يف الّّسّ

: اد من قوله تعاىلهو املستفو..  إليك والعفو عّمن أساءَ  ب،الغَض  عند موردِ  الغيظِ  والرّضاء، وكظمُ 

 ُْاء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافنَِي َعِن النَّاِس َواهللُّ حُيِبُّ امل َّ اء َوالرضَّ َّ آل ْحِسننِيَ الَِّذيَن ُينِفُقوَن يِف الّسَّ

  .144:عمران
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ن أَس  املرءُ  رَ غفِ أن يَ  -955 النّاِس،  الَغَضب، فهذا يقدُر عليه آَحادُ فورِة  َذهاِب  ، بعداءَ وَيعُفو عمَّ

اعِة يف َس  عُفو عن املسيئ وهو ال يزاُل ويَ  غفرُ يَ ملَك نفَسه عند الَغَضب، ثم يَ أما أن والَفْضُل فيه َيضُعف، 

 ا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُرونَ َوإِذَ  :]وهو املراد من قوله تعاىل.. ْحِسنُون ملا إالَّ  هب، فهذا ال َيْقِدُر عليَض وحلظِة الغَ 

 .41:الشورى[

ِل الَغَضِب البُ  -956  !ُطوَلُة يف الَعْفِو، ِعند أوَّ

  . لِنر للُمْسَتعْ غفَ بِه، ما ال يُ نْ ُر للمستخِفي بَذ فَ غْ يُ  -957

* * *  

 .فسالنّ الفكر، وو ،شطرٌي للهّمةِ ، وتَ ترّددٌ  عل؛الفِ  حلظةُ سابات، احلِ  وإعادةُ واملراجعُة، ، فكريُ التَّ  -958

* * *  

ملا  روهعىل أن حُيرِّ  األرضِ  أهُل  لو اجتمعَ  سّية،فْ النَّ  يمةِ اهلزِ من ، واخلوِف  ر منتحرّ ن ل يَ مَ  -959

  !هملا استطاعوا حتريرَ و ،حتّررَ 

* * *  

 طُ ال خيلِ ها وأعامهلا، أحكامُ والتَّمكني،  ةِ القوّ  ملرحلةِ و ها، وأعامهلا،أحكامُ  ِف عْ الضَّ  رحلةِ مل -961

 .ٌل اهِ بينهام إال َج 

* * *  

  .هغريُ  يَ اهلل ـ ليْح  ن يموت ـ يف سبيلِ أرَشُف املِْيَتاِت مَ  -961

* * *  
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د عليك األعداَء  .. األعداءَ  ُتَكثِّر عليَك ليست البطولة يف أن  -962  إنام البطولة يف.. أو أن توحِّ

 لُت وقد تأمّ  ..أعوانًا، وأنصارًا، وحلفاء  لنفسك تصنعُ  وكيَف  ،اءَ األعَد  َك مِ وْ وعن قَ  ل عنَك كيف ُتّذ 

، هعَ سيوفًا كانت عليه، فأصبحت مَ  أن جعَل  وعظمته هيت من آياتِ فرأ ،نبي صىل اهلل عليه وسلمال سريةَ 

 ! وَله

* * *  

 ،وساوَس  أكره من نفيس بعد أن التزمُت بااللتزام، لكن  عهدٍ  أنا حديُث : قال يل سائل -963

 كيف تفّس ذلك؟.. ل أكن أعرفها قبل االلتزام  وهواجَس 

أما بعد .. ، وصلح معه يف هدنةٍ  ان، وكنَت ستسلاًم للشيطساملًا ومُ مُ  قبل االلتزام كنَت : قلت له

عليه احلرب، فغاظه ذلك منك، فدخل معك يف  ه، وأعلنَت ه، وعصيتَ تِ االلتزام، فقد خرجت عن طاع

  !، والعبودية لهعسى أن يعيدك إىل حظرية الطاعة مكايدة وحرب،

ه انه وتعاىل عىل حماربتِ سبح باهللِ تستعنيَ أن و.. الرجيم  باهلل من الشيطانِ  أن تستعيَذ  ؛والعالُج 

، منك إىل أن ييأَس  عىل اهلل، وحسن التوكلِ  ك،التزامِ  مضاعفةِ و ،عىل احلّق ثباتك ب ..وقهره  ..ومكايدته 

ِْم : قال تعاىل .فينرصف عنك مدحورًا خمذوالً  ر،اغَ ويتَص  ُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعىَل الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعىَل َرهبِّ إِنَّ

 .22:النحل ُلونَ َيَتَوكَّ 

* * *  

عن طريِق غريها من ف وال ُتعرَ ب َتكِشُف عن معاِدن وأخالقياٍت، ال ُتكَشف لطُة واملناِص السُّ  -964

 !..األعامل 
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ف طغيانه إال و ـ ال ُيؤَبه له،ـة طاغية نطوي عىل نفسيّ ـ يَ ـ الِ احَل  مستورِ  ئٍ كم من امرِ  -965 ال َيتكشَّ

 ! من الناس صغريةأو جمموعة ولو عىل رشكٍة  أو حاكاًم، لطة،ُس  َب مسؤوالً صاحِ  بعد أن ُيصبَح 

* * *  

وخيانته، شه غِ  رِ وعىل قْد  ن حوله من العاملني،مَ  كون أمانةُ أو املسؤول ت املديرِ  عىل قدر أمانةِ  -966

  . فنيل واملوظّ من حوله من العاّم  تكون خيانة وغشِّ 

 !فستجدهم خونة هم،هم وكربائِ يف مدرائِ  س اخليانةَ التم ؛خليانةِ غار يف اإذا وقَع العاّمُل الّص  -967

َك مَ  إذا أردَت  -968  . منهم من الَعَمل اصحنيفاطرد النّ  ك من العاّمل،ن حتتأن يغشَّ

* * *  

 !  ، والثوراتاالنفجارَ  يوّلُد  باجلربوت، ، والتسّلطُ واالستبدادُ  .. ُيولِّد النِّفاق اإلكراهُ  -969

* * * 

 . العنف، والّشدة عن طريِق ال ُينتَزع  ،الطيبةِ  ، والكلمةِ ةِ مَ ك، واحلِ فِق لرّ ا عن طريِق  ما ُينَتَزعُ  -971

  .هأسبابِ  الِ ، يزول بزوَ وطارئ أصٌل، والعنف َفرعٌ  الرفُق  -971

* * *  

رًا نلعن الديمقراطية، والديمقراطيني ــ عىل حني غفلة منا عن االستبداد، والتسّلط ظللنا دهْ  -972

.. ة نجا وسبيَل حياة،  سلط باجلربوت منهَج ، والتَّ دِ االستبدا نا جياًل عنيفًا يرى يفْد باجلربوت ــ حتى أوَج 

ال بد من أن نلعن االستبداد، اجليل العنيف اإلقصائي إىل الرشد، والتوسط واالعتدال،  ولكي نعيد هذا

 !ة، وحّذرنا منهاا فيه الديمقراطيّ الذي لعنّ  رِ ْد القَ والتسلط باجلربوت، ونحّذر منه ب

* * *  
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دائدِ و حنِ املَ يف  َيثبتون َعرشةٌ  -973  . اقهم العَص هم الطبلُة، وُتفرّ خرٌي من ألٍف جتمعُ  ،الشَّ

* * *  

ليعّوض عن اخليالية؛ والقصص عوذات، واألفالم يلجأ إىل اخلرافات، والشَّ  تراهامللِحد؛  -974

 ! وأنَّى..  يوحِ ه الرُّ فراغَ  ئُيملِ وده، وجُح 

* * *  

 .املناسبني الزمان واملكان ونرَصه يف غريِ  موردًا ليس له، من أورَد احلقَّ  ليس بحكيمٍ  -975

* * *  

لم، ىل الظُّ ى بإنصايف له عه، تقوّ رجل إذا أنصفتُ  ؛مني اجتهاداً التي تستحق  األشياءِ  من أكثرِ  -976

  !املطلوب َل ْد العَ  تأفوّ  وإذا ل أنصفه،

* * *  

 .لوقوٌف مع الباطِ  يف معركِة احلقِّ مع الباطِل، الوقوُف عىل احليادِ  -977

* * *  

لريوج أمره عىل  ولكن خيلط باطله بحّق  ملا وجَد له نصريًا، سائغًا صافيًا،لو جاء الباطُل  -978

 !لني من الناساملغفّ 

* * *  

ك للباطل، تِ مما تكسبه بسبب موافقَ  ةٍ مرَّ  ، خري ألَف ، والعدلِ بسبب موافقتك للحّق  ما ُتّسهُ  -979

 .والظلم
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موافقة الباطل، ومآالت  ام بدت خسارتا ابتداء،، مهكورةٌ ش، مَ حممودةٌ  احلقِّ  موافقةِ  مآالُت  -981

 .ها ابتداءمهام بدت مكاسبُ  مذمومة، خمذولة،

 .مكاِسُب الباطِِل آنيٌَّة، ومكاِسُب احلقِّ يف كلِّ آنٍ  -981

 نشغاُل فاال عديدة، ومسالُك  فروعٌ ع عنه ــ يمنة ويّسة ــ تتفرّ  الباطُل كالّسيل الكبري؛ -982

الضيقة  سالكواملوافقة عن الفروع وامل اال يعني الرض قتضيه واجب الوقت،الكبري والرئيس، كام ي يلِ بالّس 

 !أو الغفلة عنها ،من الباطل

* * *  

 بسياٍج  إال بعد أن حُياطَ  بول،ى بالقُ ، وحيظَ ويسودَ  ال ُيمكن أن ينترَص ًا، ويَّ مهام كان احلقُّ ق -983

 .ُن اخُلُلقُحْس : اسمه

* * *  

 .الّطاعة، وال لّذة املعصية ألُ  -984

* * *  

 . رّب تكَ ، وال مُ ودٍ من حُس  ال ترجو اإلنصاَف  -985

* * *  

 .كغريِ  من خاَن غرَيك ألجلك، خيوُنَك ألجلِ  -986

* * *  

وأهل السنّة واجلامعة يرمحون  ..بعضًا، وُيكّفرون بعضهم بعضًا  يأكلون بعضهم الُغالةُ  -987

 !هم بعضاً عذرون بعَض بعضهم بعضًا، ويَ 
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* * *  

 ه بظلمِ لظلمِ  ُق وُيسوِّ خرين، ي ظلَمُه بظلم اآلطِّ غَ ويُ  بظلم اآلخرين،الُ ظلَمه، الظّ  ُيرّبرُ  -988

  !لظاملنيا ربيعُ  ؛الظلمُ ف ،عىل ظلمه بظلم اآلخرين ، ويتقوىَّ اآلخرين

 .  واحلياة الظلُم ُيغّذي الظلَم املقابل، ويمّده بأسباِب القّوةِ  -989

  !عَتادوال ندِ من حاجته للُج  للظلم املقابل، أكثرُ  لمِ الظُّ  ةُ حاَج  -991

ل ؛اينلُم الثّ الظُ  -991  . َسيئٌة من َسيئات الّظلِم األوَّ

  . لِم الِفْعلِ لُم َرّدِة الِفعِل، من ظِ ظِ  -992

* * *  

  . ةوِعزّ  سالمٌ  ٍة؛وسالٌم عن قوّ  ..وِذّلة  استسالٌم، ؛ٍف سالٌم عن َضعْ  -993

* * *  

اعَ ، ووِب ة لألمم والشعوب ُتعَرف حقيقتها يف احلرُ القيُم احلضاريّ  -994 َ ، أكثر منها يف اتالرصِّ

  . واألمان نِ ، واألمْ مِ لْ الّس  أجواءِ 

* * *  

عنها  نتُج يَ ة، اقّية اإلجيابيّ يم الرّ والقِ  هي عبارة عن مزيٍج من املفاهيم: بام ييل ةَ احلضار ُف رِّ عَ أُ  -995

 .ة، وآثار إجيابيّ أعامٌل راٍق، و لوكٌ ُس 

سلوكًا، وآثارًا  ة، التي تنتُج اإلجيابيّ  ةاإلنسانيّ والِقَيم من املفاهيم  هي جمموعةٌ : وُيقال أيضاً  -996

   .ةإجيابيّ 
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يم خاًم من املفاهيم والقِ ًا َض إرثَ  ارّية؛ فقد متلُك يم احلَض ت الِعربة كم متلك من املفاهيم والقِ ليَس  -997

اقية؛احلضاريّ  منها،  ءٍ رادة وال اآلليات عىل تفعيل يشوليس لديك اإللكن ال تعمل بيشٍء منها،  ة الرَّ

 !ُدها سواءمتخّلٌف، وأنت وفاقِ  فحينئذ أنَت 

 !منها ءٍ مائة مفهوٍم حضارّي؛ ال تعمل بيشمفهوٌم حضاريٌّ واحٌد َتعمُل به، خرٌي من أن متلَك  -998

واإلزدهار  مِ قّد ي، يؤّدي إىل التَّ ِب املادّ ٌق باجلانِ لّ عَ تَ ِشقٌّ مُ : احلضارّية ذو ِشّقنيوالِقيم املفاهيُم  -999

واحلضارُة . ّثقايف املعنوي؛ يؤّدي إىل سلوٍك أخالقيٍّ راٍق ال ِب ٌق باجلانِ تعلّ ِشقٌّ مُ و. للحياة ياملادِّ  يف اجلانِب 

قانفيها الراقيُة املتقّدمُة هي التي جيتمُع   . معاً  املادي واملعنوي ؛الشِّ

* * *  

، هم الّشديد للمروءةِ وما ذلك إال الفتقارِ  إنساين؛ لٍ يقفون احرتامًا ألي عمَ ، وقونفّ َص يُ  -1111

  ! ِل اإلنسانيَّةِ ولألعاَم 

* * *  

، وأهيُّ وال إىل مَ  للفْصِل بني خُمَتِصَمني، ال ُينَظر إىل دينِهام، -1111 ام عىل ذهبهام، وإنام إىل أهّيام عىل حقٍّ

 .باطٍل، وأهيام الظال، وأهيام املظلوم

* * *  

 . ، أنفُع لك من صديٍق ممالِئعدوٌّ ناقٌِد  -1112

* * *  

 !اً سعَ ه متّ لغريِ  ْد ل جيِ  ٍء،َمن َمأل قلَبُه بيش -1113

  . َظَلماهلل، فاَم  لَبُه بُحبِّ َمن َمأل قَ  -1114
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* * *  

ال  فهم عنك شيئًا، ولو فهم،فهذا ال يَ  ،هوروالظّ  ةَ الغلبَ  دالِ ن اجلِ ه مِ ن كان مهٌّ ال جُتاِدل مَ  -1115

  !ّق للَح  اعاً ، وال انصيَ ترجو منه إنصافاً 

* * *  

يتقدمهم ذكاًء وإّما أنه يفوقهم و مًة، فيظلمهم،ه ذكاء واستقاشعبِ  احلاكُم إّما أنه يتخّلف عن -1116

مستوى  املتقّدم، عىل رفع لإلصالح؛ فيعمل الّطرُف ة امللّح  ومنه تظهر الرضورةُ .. ه واستقامًة، فيظلمو

  .لتحصل املواكبة واملواءمة، ويستقيم املسار املتخّلف منهام، الطرِف  ةِ واستقامَ  ذكاءِ 

ال يريُد األدَنى منهام ــ الّشعب واحلاكم ــ أن يرتفَع إىل الكاِرثُة الُكربى حتصُل؛ عندما  -1117

 ! نزَل إىل مستواه املتَخّلفوإنام العكس؛ يريد األدنى من األعىل املتقّدم أن يَ ،  منهاممستوى املتقّدِم األعىَل 

* * *  

ومّهي األكرب ..  هبحانن له اجلامُل املُطَلق ُس ؛ مَ اهلل الِ من مجَ  ٌد ستمَ ه مُ ومجالُ  اإلسالُم ديٌن مجيل، -1118

فاة  فريط؛والتَّ   اإلفراطِ يَف من طرَ ممن ينتسبون إليه؛ ه أن ال ُيساء جلاملِ ــ  ــ منذ أن وعيت احلياةَ  الُغالة واجلُّ

فقد  الغلو واجّلفاء، يف غري هذا االجتاه،مواجهِة ذات العالقة بوالذي يفهم كلامِت، ومواقفي .. سواء 

 .نالظّ  وأساءَ  وأبَعد، أخطأ،

* * *  

 . يتحول نرُصَك إىل هزيمة آخر؛ رٍص حُتِسن االستفادة منه لنَ ، وإن ل تتحّكم بالنرِّص  -1119

 ! اجلوَلَة األخريَة ِمنه بالَقاِضَيِة؟ما قِيَمُة أن َتكَسَب اجلوالِت األوىل ِمن النَِّزاِل، وُتَّسَ  -1111

* * *  
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 . همهم يقطفها غريُ جهادِ  ثمرةُ  بينام التضحيُة منهم، ، أن تكونَ احلقِّ  أكثر ما ُييسء جهاد أهلِ  -1111

* * *  

كيف ستترصف،  من ذلك ما بعَد سُقوِط الطاغية؛مهم أن ُتسِقط الطَّاغية، لكن األهم  -1112

 !رآَخ  ومتنع من ظهور طاغيةٍ  ،وكيف ستقود املرحلة

* * *  

  .املجاهدون يف سبيل اهلل ال َيستسلمون؛ ينترصون أو حيَيون -1113

* * *  

وُترَفع درجاُتنا، نا، اخطاي ونمحو نُفَسنا،أ فبه ُنطّهرُ  ه؛ثر مما نحن نحتاُج نا أك حيتاُج ال اجلهادُ  -1114

تُ  رماتنا،نا وُح عن حقوقِ  نا، ونذودُ أوطانَ  رُ ونحرّ  َوَمن َجاَهَد .. ] اُتنا وُترَفع درَج  ،ُتناوكرامَ  ناوَتتحقق عزَّ

اَم جُيَاِهُد لِنَْفِسِه   .6:العنكبوت[َفإِنَّ

* * *  

 اً رأثَ  يف األرضِ  ا كان للحقِّ ولوال ذلك مل ات، يوازي أثر الباطل يف سنوات،اعأثُر احلقِّ يف س -1115

خملوا إن شئتم ؛ تأمّ اً أو وجود ، والوسائل ة املتاحة للباطلِ احلرّية املتاحة للحق، واحلريّ بني  الفارق الضَّ

رة للباطل رة للحق، والوسائل املَُسخَّ  !؟... املَسخَّ

: ومَثَلُهام ؤثرات اجلانبية،ومن امل جه،قوته مكتسبة من خارِ   الباطُل ، بينامه ذاتّيةٌ تُ احلقُّ قوّ  -1116

   !عنه املساحيِق  ، والقبيح الذي جُتّمله املساحيق، يزول مجاله بزوالِ اجلميل يف ذاته

، تعِرف أهَله،َتع -1117 ْف إىل احلقِّ ْف إىل الباطِل، تعِرف أهله رَّ  . وَتَعرَّ

نيا،، وأنت عىل احلقِّ أن ُترَجم مع احلقِّ  -1118  .ِل يف اآلخرةِ مع الباطِ  ُترَجمَ  خرٌي لك من أن ، يف الدُّ
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اِجموال َتُكن  عبَد احلقِّ املرجوم،ُكن  -1119  . عبَد الباطِِل الرَّ

* * * 

ف للعيان، وتشخُص فيه األبصارُ بىل الّسَّ يوم تُ  -1121 وَضع ويُ  حف،الّص  ، وتطايرُ ائر، وتتكشَّ

  .موافقًا للسنّةوصًا هلل، كان خالِ  من عمله إال ماحينئٍذ ال ينفع املرء  امليزان،

ُص؛ فإنه يزهو شاخمًا بني َتواَرى، إاّل اإلخاليوَم القيامة؛ كلُّ األعامِل ُتنَُس، وَتسَتحي، وتَ  -1121

  !، وبني األعاملالنّاس

* * * 

اكِْم احلقَّ إىل الرج -1122 ؛وإ اِل،ال حُتَ ام وإنجال، فاحلقُّ ال ُيعَرف بالرّ  نام حاكِْم الرجاَل إىل احلقِّ

 .الرجاُل ُيْعَرفون باحلقِّ 

  . احَلقُّ ُيعَرُف باحَلقِّ  -1123

* * * 

م، وإىل هذه منذ نشأِت  ـم أقوياء، وإنام انترصوا ألهنم ـيف فلسطني ألهنَّ  ل ينترص اليهودُ  -1124

 ! ، يمدوهنم بالقّوِة واحلياةوالعمالءِ  حُماطون بسياٍج من اخلونةِ  ـاعة ـالّس 

* * * 

يم واألخالق جتدوهنم قد انترصوا يف معركة القِ  التاريخ كلهم؛ ءِ وعظام إىل أبطالِ انظروا  -1125

وا عَظامء، وال أبَطاالً  قبل أن ينترصوا يف معركة السيف،  . ولوال ذلك ملا ُعدُّ

* * * 
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وزاَدت  ه،وَصُعَب استئَصالُ ن، ومتكّ  وتشّعب، وتوّسع، ،امتّد  ِل،استئصاُل الباطِ  كلام تأّخرَ  -1126

 !دار، البدارلبِ فا.. َتكُلَفة استئصالِه 

* * * 

 أو َيعرِتَف به، َيصعُب عالُجه، رَضه، وال ُيريُد أن يتعّرف عليه،عِرُف مَ املريُض الذي ال ي -1127

 . كان من ذوي املرض العضوي، أم املرض املعنوي مريض؛ سواءٌ  كّل  وهذا حاُل 

* * * 

والفقيه ال  ص،قه النّ بف ٌق ، ونصفه اآلخر متعلّ الواقعِ  بفقهِ  ه األول متعلٌق نصفُ : الفقه نصفان -1128

  .اً بالفقهني معَ  له فقهه إال إذا ألَّ  يكتمُل 

ِك، ونارَص املجرمني عىل املوُس  َمن ال َيفقه واقعَ  -1129 سلمني، وَكّثر بل املجرمني، وقَع يف الرشِّ

 !  وهو ال يدري هم،سوادَ 

 لتمييز بني العدوّ ن اال حُيِس ، وتفصيل اآليات ــ صِّ النّ  فقهِ  ــ عىل ضوءِ  الواقعَ  َمن ال يفقهُ  -1131

ُل اآلَياِت َولَِتْسَتبنَِي َسبِيُل .. وسبيل املجرمني  ،وال بني سبيل املؤمنني والّصديق، َوَكَذلَِك نَفصِّ

 .00:األنعام املُْْجِرِمنيَ 

* * * 

َعاَب، فاَم َبَلغ -1131  . َمن تيََّب الصِّ

* * * 

ال يأِت إال  والظلمُ  ه،بسببه، ُيْقبِل أضعافُ  ُيْدبرُ ى، وهو ال يأِت إال بخري، وما رٌي وأبقَ ُل َخ ْد العَ  -1132

، وما ُيقبِ   .هألصحابِ  ولعنةً  ةً ـ ُسبّ ـد الدهر ـ أبـويكون  ه،ُل بسببه، ُيدبُر أضعاف أضعافِ برشٍّ



 175 

    !َجنَى الظُّلِم رسيٌع وآيِن، وبوائُِقُه وخسائُِره أغَلُظ، وأبَقى -1133

* * * 

الفتنة األخرى أخرى، و ي إىل فتنةٍ حتى تؤدّ  وال تسُكنبنفسها، وال تكتفي ال ترىض  الفتنةُ  -1134

تال حتى لذا جاء األمر بالق.. د وتتكاثر الفتن إىل أن يصعب احتواؤها وهكذا تتعّد  ها،تؤدي إىل فتنة غريِ 

 َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى الَ َتُكوَن فِْتنَةٌ : ن، كام قال تعاىلتَ سبب ما بعدها من الفِ  األوىل، ال تكون الفتنةُ 

  .124:البقرة

* * * 

فق، والرّ محة، ملؤه الرَّ  ؛ه حلوٌ نَ ـ فإنَّ باطِ ــ أحيانًا ـره ظاهِ  ةِ وعىل مرارَ  ال حُيايب أحدًا، احلّق  -1135

 .  واخلري

كثُر ام بعد مماته يَ بين ر أعداؤه،كثُ ه، ويَ يف حياتِ  أصحاُبهًا، َيقلُّ الذي ال حُيايب يف احلقِّ أحَد  -1136

  . ثنون عليه خرياً الذين يُ  ؛واملعجبون به املحبون له،

 !ه، ورحيله، إال بعد وداعِ البطولةِ  ه، ول يمنحوه وَسامَ ٍل ل َيعرتف الناُس ببطولتِ كم من بطَ  -1137

* * * 

جاثمٌة  واحلقيقةُ  ــ! م وهم يبحثون عن احلقيقة ــ كام يزعمونأمواهلَ استهَلكوا أعامَرهم و -1138

َا اَل َتْعَمى اأْلَ : صدق اهلل هم،أعينِ  أمامَ  ُدورِ َفإهِنَّ  . 46:احلج ْبَصاُر َوَلكِن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصُّ

* * * 

وال قيمة   َطعَم هلا، وال رائحة، وال لون، ال بمقتضاه؛ العملِ اإليامن، و نيا، من دونِ الدُّ  احلياةُ  -1139

 .. ِ  !واحلَزن ،ةِ كآبَ ّسآمِة، واللَبٌة لل، وجَمْ جداً  ةٌ لّ وهي مم
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 !.........امن احلمد هلل عىل نعمة اإلي

  .بيالً ى منه َس وكانت البهائُم أهَد  ه، فَقَد مربرات وجوِده،من وجودِ  َد الغايةَ َمن فقَ  -1141

* * * 

فعِ  ،"ٌم َتْدَفع، وقبوٌر َتْبَلْع أرحا "اختبار وبالء؛  دارُ : نياهكذا هي احلياُة الدُّ  -1141  وبني الدَّ

اءوالبلْ  اءو، ع، رسَّ ريق إىل فيبعُث اهلل اخللَق؛ ثم  اهللُ األرَض وَمن عليها، ِرَث إىل أن يَ  ..رشٌّ وخري  .. رضَّ

 .ملن عَ ما كان منهم مِ  بحسِب  ؛عريىل الّس ة، وفريق إاجلنّ 

  . ها بانشغالِك بَسَفاِسِف وتوافِه األمورقرِِص  ِمن ِزدفال تَ  حياتك يف الدنيا قصريٌة؛ -1142

* * * 

ن بديِن اهللِ اإلسالم، سيتدّين بديِن يتديَّ ل ومن  بد اخلالَِق، سَيْعبد املخلوَق،َمن ال َيعْ  -1143

نسَب َنْفَسه؛ فهذا ال  أو فرقةٍ  ةٍ ملّ  وإىل أيّ  ..عرتف أم ل يَ بذلك  أم أبى، اعرتَف  اءَ ، شوالشيطان الطاغوِت 

  . احلقيقِة شيئاً هذه ُيغرّيُ من 

م تنّظم حياَت هبا،  والوفاءِ عىل االلتزام  يُن مجلٌة من القوانني واملفاهيم، يتعاقد الناُس الّد  -1144

 !ينبال دِ  األرضِ  ين، ال يوجد إنسان عىل وجهِ وهبذا املفهوم للّد .. وأعامهلم 

* * * 

 .  سبحانه.. كلُّ أَحٍد حُيَبُّ لغرِيه، إال اهلل تعاىل؛ فإنه حُيَبُّ لذاته؛ ألنه هو، هو  -1145

 .سبحانه ..كل أَحٍد ُيطاُع لغرِيه، إال اهلل تعاىل؛ فإنه ُيطاُع لذاتِه؛ ألنه هو، هو  -1146

* * *  
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من دنياه داَر وخّس من جعل  وقد خاَب ..  ادٍ حَص  دارُ  زرع، واآلخرةُ و سٍ غرْ  نيا دارُ الدُّ  -1147

 ! معاً  حصادِ و غرسٍ 

* * * 

، كلام جفَّ منها رافٌد َقلَّ ة باملاءِ الفرعيّ  واألهنرُ  جاٍر، ُتغّزيه الروافُد  كنهٍر كبريٍ اإليامُن  -1148

 ت الروافُد كلها، جّف النهُر فَّ الرافِد، فإن َج  ومكانةِ  ةِ اس، عىل قدر قوّ الكبري واألس النهرِ  وُب مياهِ منس

فإنَّ ُشَعَب  كذا اإليامن؛وه.. جدباء  قاسيةٍ  وحتّول إىل صحراءٍ  طاء،والعَ  عن السيلِ  َف األساس كله، وتوقّ 

ه باإليامن والقوّ  ــ وهي بِضٌع وسبعون ُشعَبة ــاإليامن   توّقف ِشْعٌب منها عن كلام ة، وتزيده إيامنًا،متدُّ

خ والعطاء ْعب، حتى ُيصبَح كالّذ  ونوعِ  ةِ قوّ  رِ عىل َقْد  اإليامن وَقلَّ  منسوُب  ضُعَف  ،الضَّ ة،الشِّ فإن توقفت  رَّ

َعُب كلها عن الضخِّ والعَمل  ة من اإليامن جفَّ اإليامُن كله، وذهبت تلَك  ،اءِ والعطالشُّ  !الذرَّ

م؛مَثُل اإليامِن والَعمل، كمثل ال -1149  عن الضخِّ والعَمل ماَت القلُب،فإن توقَف الدُم  قلب والدَّ

 . ماَت اإليامُن يف القلب ن؛ فإن توقَّف العمُل بالطاعات،كذلك اإليام

* * * 

وبعد أن تعاملنا مع  ه اعتقاد وقول وعمل، ِسدنا العاَل،ملَّا كنا نتعامل مع اإليامن عىل أن -1151

 . َساَدنا العالَ  عىل أنه جمرد تصديق أو قول، امنِ اإلي

* * * 

 ،ةٍ له ــ مائة مّر ــ بني يدي كالمك  إذا ل تلعن العدوَّ  العريب ـ إال من رحم اهلل ـ ئُ القارِ  -1151

 !باخليانة اكَ وربام رمَ  ك خطًأ،ك وكالمَ همَ فَ 

* * * 



 178 

ر أنَّ بجوارِ َذ تَ  وُب هذه األرض الفسيحة اجلميلة،وأنت جت -1152 املاليني من النجوم  ك مئاِت كَّ

سكته يف  َتْسَبُح يف الفضاِء الفسيح، كلٌّ منها يسريُ  ـاكب ـ كثري منها أكرب من األرض مئات املرات والكو

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض  .. ، وتوّحدهاح بحمد رهبسبّ تُ  دة، نحو اهلدف املرسوم له،املحّد  ُيَسبُِّح هللَِِّ َما يِف السَّ

ْمُد َوُهوَ  ٍء َقِديرٌ  َلُه املُْْلُك َوَلُه احْلَ ْيُل  . 1:التغابن َعىَل ُكلِّ يَشْ ا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ْمُس َينَبِغي هَلَ اَل الشَّ

 . 40:يس َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحونَ 

* * * 

 ..! .ال يعلمون عنه إال النَّْذَر اليسري  ،يبحثون يف الفضاء، والبحُر بجواِرهم -1153

 * ** 

وأن  ـ عن ُعمِر الساموات واألرض، وعن تاريخ وبداية نشأتام،ـ !بصيغِة اجلزم ـيتكلمون ـ -1154

ًا وكانوا شهود ن حَدٍث مىض عليه أياٌم وساعات،وكأهنم يتكلمون ع.. ذلك كان قبل مليارات السنني 

ولو سألته .. رشعيني د َج  وأهذا إذا كان له أب  من هو أبوه وال َجّده،ال َيعِرُف قد أحدهم بينام .. عليه 

: من قوله تعاىل وال أدلَّ عىل كذهبم،.. ك ميالده، وماذا فعل يوم أمٍس، لتوقف دقائق حتى جُييبَ عن تاريخ 

 ًاَمَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ املُِْضلِّنَي َعُضدا ْم َخْلَق السَّ ُ  .  01:الكهف َما َأْشَهدتُّ

* * * 

ر أن مجيعَ  ، وكنت بني قوم ال يعبدون اهلل،ربةإن اشتَدت عليك الغُ  -1155 ن حولك، من مَ  فتَذكَّ

.. وكواكب، وأبراج قِك الساموات وما فيهّن من نجوم، ن فوومَ  يوانات، والنباتات، واجلامدات،احل

اَمَواُت : تعاىلقال  واالعتقاد،وهم إخوانك يف اهلل  ، ك العبادة، والتوحيد، والتَّسبيحُتشاركُ  ُتَسبُِّح َلُه السَّ



 179 

ٍء إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمَدِه َوَلكِن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ  ن يَشْ ْبُع َواألَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َوإِن مِّ ُه َكاَن َحلِياًم السَّ

 . 44:اإلرساءَغُفوراً 

* * * 

َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف  لو كانوا يعقلون ،ياتهبم آياٌت، وآويف أنفسهم اللصيقة  طالبون بآية،يُ  -1156

قُّ  ُه احْلَ ْم َأنَّ َ هَلُ  . 04:فصلت اآْلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

* * * 

ت املسافات؛ِمن حسنات التكنولوجيا املعارصةِ  -1157 َ  البعيد، وصغََّرت قربتف ، أهنا قرصَّ

نت اإلنسانَ  ؛األرَض   .هعىل خلقِ  اهلل البالغةِ  حجةِ  وهذا من متامِ  ..اتا الباهرات يمن رؤية عجائِب آ فمكَّ

* * * 

لكن ليس كل  ..وف باملخاطر واألشواك، واملحن، واآلالم الطريُق نحو املجد والُعال حمف -1158

..  فإن من املخاطرة ما هو أقرب ملعنى املقاَمَرة أنه َيسرُي يف االجتاه الصحيح؛ يعني وُيغاِمر ،من خياطر

 !ةيف اهللكِ  والوقوعِ .. اهة والّسف

* * * 

 عىل قدِر ما تطوف يف األرض، وأمصارها،: ولوإنام أق ِعش كثريًا، تَر كثريًا،: أقول ال -1159

عىل ..   وتتعرف عىل جتارهبم وعاداتم وثقافاتم وعىل قدر ما ُُتالِط أهلها،.. ويف عجائبها  ،وتنظر فيها

  .كَس نفْ ومُتَتِّع  فقّ ثتُ عىل قْدِر ما و رى، وُتشاِهد،قدر ما تَ 

* * * 
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واحلياة ال ..  ، وحيث يكوُن اإليامُن تكون حياُة األرواِح حيُث يكون املاُء تكون حياُة األبدانِ  -1161

 . تكتمل وال تستقيم إال هبام معاً 

* * * 

ة  -1161 ْلِسلُة القويَّ لَّلتها حلقٌة ضعيفة، سهل إن ُت ـقوية ومتامسكة ـو طويلةً ـ مهام كانت ـالسِّ

    .قطعها

* * * 

  .هكرتِ وأساء لفِ  لِنَْفِسه، أَملَّ َمْن حوَله، َث َمن احتكَر احلدي -1162

* * * 

ه، وعىل العبَد عىل ربِّ ف ُيعرِّ  ُيبرّش وال ُينّفر، ، مجيل، وحبيب، وسهل،جليٌل  علمٌ  ُد التوحي -1163

نه هذه الثامر؛ ُيطَرح كامدة وأيام توحيد التتأّتى م.. قًا باهلل عز وجل ًا، وتعلّ بّ بًا، وُح رْ ه قُ يزيُد  ه عليه،حقِّ 

 اهلل، وتكفري واالستعالء عىل اخللق، وسوء الظن بعبادِ وإغارة الصدور، للجدل، واخلصومة، واإلقصاء، 

ــ أنه ! وزعم ــ زوراً  ي،ولو تسمى صاحبه بالتوحيدِ .. فهذا ليس من التوحيد يف يشء  بغري حق، الناس

 !   وحيدمن دعاة التّ 

* * * 

فإن  فريط،اإلفراط أو التّ  يف مستنقعِ  مكثهم وطاَل  أو الّتفريط، إىل اإلفراطِ  اُس الن مهام جنَح  -1164

ب للفطرة صل، وهي األقرألن الوسطية هي األ ة احلقة؛إىل االعتدال والوسطيّ ــ  ــ بإذن اهللهنايتهم 

 .وما عليه أهل السنّة واجلامعة ،املنّزلِ  السليمة، واملوافقة للعقِل، وللنقلِ 
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قتات ــ يف يَ  الرتبوية اآلمنة، فيها املحاضنُ  تغيب ،وفرتة ،وغفلةٍ  ،غّرةٍ  رٌة، عىل حنيٍ فالغلو طَ  -1165

ه، عند أول توقٍف ، ثم ينطفئ بريقه، وتدأ نارُ خط والفوىض ــ ممن ُيصغي إليهة والّس أجواء احلامس

خِب   . غري إفراط وال تفريط ط والرشد، منوالتوّس  لالعتدالِ ــ بإذن اهلل ــ بة وتكون العاقِ  ..واللغو  للصَّ

* * * 

قبل أن ُيصبَح  فاغتنم يوَمَك احلارض،.. ملايض ا ه؛ يومَك يشء وحيٌد ال تستطيع اسرتجاعَ  -1166

  .ماضياً 

* * * 

من أجل استئناِف مستقَبٍل أفَضل، بإذن  املايض منه ما ينبغي نسياُنه، ومنه ما ينبغي تَذّكُره، -1167

 .اهلل

ر كّل تَذ  -1168  .هبا عىل عباده اهللُ لذا فالنسيان من هذا الوجه نعمة يمنُّ  ء؛يش لَّ كُ  يشٍء، ُيفِسُد  كُّ

ه، ومسَتقبلَ  من نفِسه أسريًا آلالم املايض، َمن جَعَل  -1169   . ه معاً أفَسَد حارِضَ

* * * 

، عىل البال ، والصرببالقضا االرض: أربع، أو مصاٌب، أو بالء، عالجه بَمن دامهه َهمٌّ  -1171

 .الحتساب، ثم استئناف عمل جديدوا

* * * 

  .وبدء مرحلة التآكل واالنحدار مه،طموِحه، وتقّد  ؛ يعني توقُّفهِس ِرضا املرُء عن نف -1171

* * * 

 . ه بعملهأن ُيعِرَب املرُء عن مرادِ ، وأصَدَقُه؛ هُ أقوى اإلعراِب، وأفصَح  -1172
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* * * 

 .ُر أقوى منه، وأوسع منه انتشاراً ْد فالغَ  كثريًا، راهن عىل الوفاءِ ال تُ  -1173

* * * 

.. من أنَت : لك ما اهتامماُتك، أقْل : قل يل ه،ومستقبلَ ساَره، ومَ ُد مستواه، املرِء حتّد  اهتامماُت  -1174

ُتعزُّ به  به نفسك، أو عّزاً  وما أنت إال حيُث تضع نفَسك؛ ذالً تذلُّ .. اهتامماُتك، واهتامماُتك، أنَت  ،فأنَت 

   . نفَسك

* * * 

ومن جعَل  يف موطِن اجِلّد، كان سفيهًا، فمن جعل اهلْزَل  َمواطِن، وللِجّد َمواطِن؛ لهزلِ ل -1175

   .فًا ومتنّطعاً اجِلدَّ يف موطِن اهلزِل، كان متكلّ 

* * * 

  ! اؤهطَ امتِ  َل هُ ، َس عليه االنحناءُ  ن هانَ مَ  -1176

* * * 

نَّ يديك -1177  . إذا أردَت أن متدَّ رجَليك، فال متدَّ

* * * 

  !هَيوُن عليهم وَطٌن هُينُي أهَله، -1178

 ! فالكّل حينئٍذ قد ُيتَّهم باخليانِة الُعظَمى َن؛حلاكَِم، واحلاكُم الوطَ لوطُن اعندما يكوُن ا -1179

* * * 

 . من االستعامر األجنبي االستعامر الوطني، أظلم وأرضُّ عىل البالد والعبادِ  -1181
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، وأقلُّ ُكلَفًة من االجتامِع عىل مواجهِة  -1181 االجتامُع عىل مواَجهِة العدّو اخلارجي، أهوُن، وأيَّسُ

 !ّداخيلالعدّو ال

 .  إلينا وأجّل  تعاىل أحّب  اهللَ لكنَّ  ونحّن إليها، ا،ُنِحبُّ أوطاننَ  -1182

* * * 

جيد وحيثام  سالمة العبادة والدين، وموطُِن اإلنسان منها حيثام تتحّقق له ها هلل،األرُض كلُ  -1183

ته،  .ـ األمن واألمانـلنفسه وأهلِه  ـوجيد ـ كراَمته وِعزَّ

 .ةه، املادّية واملعنويّ حياتِ  فيه أسباَب  ، وجيُد ه اإلنسانُ توطنُ الذي يس نُ ؛ هو املوطِ نُ الوطَ  -1184

زق طلُب الّسالمِة يف العبادة والدين، وطَلُب : حوافز اهلجرة ثالثة -1185  األمِن واألمان، وطَلُب الرِّ

 . الوال الرتَح  ها اهلجرةَ أهلُ  واألرض التي تتحقق فيها هذه املطالب الثالثة، ال يعرُف  ..

* * * 

مرة ممن خيدم  ألَف  خريٌ  ، وبعيدًا عن عدسات الكامريات،اً رِسّ  مرةً  ةَ اإلنسانيّ ن خيدم مَ  -1186

دًا عن أعني الناس، ة بعيال بينه وبني اإلنسانيّ فإذا ما َخ  عالنية، وأمام الكامريات، ةٍ مرّ  اإلنسانية ألَف 

 !ةاإلنسانيّ  انتهك حرمات وحقوِق  والكامريات،

 هم،وأقوامِ  هم،عن ديارِ  وإن نأت حرتموها وقّدسوها،هم امن ديارِ  ةُ إذا اقرتبت اإلنسانيّ  -1187

 !النّفاق اإلنساين: وهذا ما أسميه..  وهاوداُس أهانوها، 

 !وِق اإلنسانّيةعندما تكوُن اإلنسانّيُة ذريعًة النتهاِك حقُ  ؛أسوأ ما يف اإلنسانّيةِ  -1188

* * * 

  .بني املسلمني وتنازعٍ  دًا من بالد املسلمني، إال عىل حني فرقةٍ ما تسّلل العدو بلَ  -1189
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  .املسلمني عِ وتنازُ  وتفّرِق  عِف العدو من َض  ةُ قوّ  -1191

* * * 

 !ة الفعلردّ  فقد يكون أضعاَف  ة الِفعل، انُظْر إىل الِفعل،قبل أن حتكَم عىل َردَّ  -1191

* * * 

نها، أو مسمياتا وراياتا؛ الديمقراطية م عّية، عىل اختالِف األرضية الوْض  املناهُج  -1192

َك، وتُ  .. والعلامنّيُة، والليربالّيةلّية، والرأساماالشرتاكية،  ُر الرشِّ ُل عىل وتعمَ  عبُِّد العبيَد للعبيد،كلها تقرِّ

  .بعيَّة هلا كلهاحرر من التَّ تمن يَ  واحلرُّ .. يِد العبيد للعبيد عبتَ 

* * * 

ُن له ـ يسنُّ له القواننَي، حُيّلُل له وحُي ـعًا له مرّش  رتِض اإلنسانَ اإلنسان الذي يَ  مثُل  -1193 ّرم، حُيَسِّ

ه حقل جتارب ملدى فاعلية وجودة ـ كمثل من يرتِض أن يكون جسُد ـحُيدد له الوسائل والغايات  وُيقبِّح،

 ! املخرتعة األدوية

* * * 

ـ إخراُج العباِد من ــ كام جاء ذلك عىل لسان الصحايب اجلليل ربعي بن عامر ـغايُة اإلسالم  -1194

عة الدنيا ، إىل َس اإلسالم، ومن ِضيق الدنيا وِر األديان، إىل عدلِ عباد، ومن َج ال عبادِة العباد إىل عبادة ربِّ 

 . واآلخرة

* * * 



 185 

دت مسارَ  مخسةُ  -1195  مع مرشكي قريش، وموقعةُ  بدرٍ  موقعةُ : هاإلسالم، ومستقبلَ  معارك حدَّ

اب، وموقعةُ الياممَ  عني  رس، وموقعةُ لفُ القادسّية مع ا وم، وموقعةُ الريموك مع الرّ  ة مع مرتدي مسيلمة الكذَّ

 .ٌع هلابَ ، وتَ ةوما بني ذلك، وما بعده عالٌة عىل تلك املعارك اخلمس.. جالوت مع الّترت 

* * * 

 !لطانهه، وُس ال فكاك له من أرْسِ  ملالِه، عاَش عبدًا مملوكًا له، من عاَش خاِدماً  -1196

 !ايات والوسائلترخص يف سبيله الغلذاته؛  ، ال جيوز أن يكون غايةً املاُل وسيلٌة لغرِيه -1197

وهذا ُيقال  ،، وفريق آخر يملكه املاُل املاَل  فريق يملك: فريقانــ مع املال ــ  الناُس  -1198

 ! "الدينار الدرهم، تعس عبُد  تِعس عبُد ":له

ك عندما ُينَفُق يف أوجه مذهٌب ينتهي بصاحبه إىل اجلنة؛ وذل: للامل ثالثة مذاِهب، ال رابع هلا -1199

، وللصد عن يف معصية اهللا ُينَفُق وَمذَهٌب ينتهي بصاحبه إىل الناِر؛ وذلك عندم ..ابتغاء مرضاة اهلل  اخلري

.. ُينَفق عىل البطون والشهوات  مات الُقامَمة؛ وذلك عندوَسالَّ َمذَهٌب ينتهي به إىل املرحاض، و..  سبيله

كك واملذاهب يسري واملسالك هو أقرب،فانظر ملالِك، إىل أيِّ املذاِهب   ! ، وُينَفقويف أي السِّ

* * * 

 . ندقةزَ  عارض هبا املُحكامت، فاعلموا أن فيه عرُق ويُ  من رأيتموه َيقتات باملتشاهبات لريدّ  -1111

* * * 

عليه وسلم، ومن سنته النبي صىل اهلل  من يقرتب من جناِب  مضت سنُّة اهلل يف خلقه، أنَّ  -1111

ه ــ أن حيرقه اهلل يف كعبه، وشاَع صيتخفاف ــ مهام عال من االنتقاص، والتَّهكم، واالست ءٍ املطهرة بيش
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ه يف السامء، وأن يضع له البغض والسخط يف األرض ويف السامء، مصداق ذلك يف األرض قبل أن حيرقَ 

ا َكَفْينَاَك املُْْسَتْهِزئنِيَ : كتاب اهلل  .20:احلجرإِنَّ

* * * 

م عالة يف جتديداتم احلداثيون التنويرون التجديديون املعارصون، وجّددوا، فه مهام أبدعَ  -1112

عىل من سبقهم من سلفهم الطالح من املعتزلة الذين قّدموا العقل عىل النقل، وعارضوا بأهوائهم بني 

 !األهواء النقل والعقل، وغريهم من أهلِ 

* * * 

وعندما خُيالف العقُل .. موافقته للنقِل الصحيِح  ِل بأنه عقٌل رصيح؛ي حيكُم عىل الَعقْ الذ -1113

 !َح، ينزُل العقُل عن منزلتِه إىل منزلِة اهلوىالنّقَل الصحي

* * * 

ون الُغالُة ُس  -1114 فاةُ .. فهاء؛ يقتلونك، وخيربون دياَرك، وهم يكربِّ باعٌة؛ يبيعونك،  بينام اجلُّ

 !ودينك، وبلدك للعدو، وهم يلعبون

ما استغرقه  ة، أضعاَف استغَرَق الرصاُع اإلسالمي اإلسالمي من طاقات وأوقات األمّ  -1115

 ! أعدائه وكيدِ  ه،أبنائِ  جهلِ  وهذا مرّده إىل.. إلسالمي ألَّال إسالمي ا عُ الرصا

* * * 

املنافقون  وملَّا استخفَّ .. ه ه، ورسولِ ، وآياتِ باهللِ ابة؛ استخفاٌف َح بالّص  االستخفاُف  -1116

اَم : تعاىل قوله اهللُ أنزَل واستهزأوا هبم، حابة، بالصَّ   ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهلّلِ َوَلئِن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

 .60:التوبةَوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُئونَ 
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* * * 

لامين العريب، والعلامين الغريب، كالفرق بني النرصاين العريب، والنرصاين الغريب؛ الفرق بني العِ  -1117

 ! من حيث التعّصب، والتسامح

، بينام العلامنّية العربّية؛ تعني أثريالقراِر والتَّ  عن مواقعِ  ييد الدينَ العلامنّية الغربّية؛ تعني حت -1118

 !ننيالدين واملتديّ  حماربة واستئصالِ 

 الّتعايش يف بالدِ  ًا، من فرصِ ظَّ أوفر َح  الّتعايش بني العلامنّية والدين يف بالد الغرِب  َص لذا فإن فرَ 

 . العرب واملسلمني

* * * 

، يزول استثناءٌ  والّضعِف  زِ ْج لطارئ العَ  لرّشعّية هي األصل، والّرخصةُ كليفّية االتَّ  األحكامُ  -1119

ه إال فقه االستثناء، ، خُيرج جياًل ال يعرُف من دينِ لِ األْص  والرتكيز عىل االستثناء، وإمهالِ .. عّلته  بزوالِ 

 !والعجز والّضعف

* * * 

 . هاباهلا، تستند األّمة إىل علامئِ إىل جِ  كام تستند الّسهوُل  -1111

* * * 

ن، وإىل احلَس  إىل الفألِ  كانت احلاجةُ  ، واشتّدت، وضاَقت، وتعّّست،األمور متكلام تأزّ  -1111

 .وأوكد جديد، أشدَّ  فجرٍ  بالَفَرج والنرّص، وانبعاث فرقانِ  لِ األمَ 

* * * 
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َمَع  إِنَّ . َفإِنَّ َمَع اْلُعّْسِ ُيّْسًا  ..ين َّس بق عٌّس يِ ُيقابله ُيّسان، وما غلَب وال َس  كل عٍّس  -1112

 .اْلُعّْسِ ُيّْساً 

، فكل ما هو ُّس ؛ أي الديُن كله، فخرج منه العُ " إّن الديَن يٌّس  ": قال صىل اهلل عليه وسلم -1113

 . والعُّس ُيعَرُف بالنَّقل والَعقِل، وال َتنايف بينهام.. عٌّس ليس من الدين 

* * * 

العام، وال  ر الشأنَ يتصدَّ له أن  اؤم، واإلحباط والّتحبيط، ال حيقُّ ه التشمن كانت شيمتُ  -1114

 . الكبريةواملهام  األهداَف 

* * * 

من خالل مصاحلهم اخلاّصة؛ إن حقق هلم ويتعاملون معه الّصغار ينظرون إىل اإلسالم  -1115

سالم، بينام الكبار ينظرون إىل اإل مصاحلهم اخلاّصة والعاِجلة أقبلوا عليه، وإال أمَسكوا وانَتَكُسوا،

أن اإلسالم عىل مع التأكيد ة، ملصاحلهم اخلاّص  من غري إمهالٍ  املصالح العاّمة، ويتعاملون معه من خاللِ 

 .  ةمنها والعامّ ة كلها؛ اخلاّص جاء باملصالح 

* * * 

األقوياء، تكون ضحاياها أضعاف ضحايا  مآرِب  ، ومطّيةَ عندما تعني احلرّيُة خدَمة األغنياءِ  -1116

  !االستبداد

خاطئة، أو وسيلة لغاية خاطئة، تفقد كثريًا من بريقها  عندما تكون احلرّيُة غايًة لوسيلةٍ  -1117

 .ومربراتا

* * * 
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 !كامليّس؛ يظل يغري صاحبه ويمنّيه بالّظفر، حتى خيّس كّل يشء احلرامُ  -1118

* * * 

 . هى عىل غريِ ه، ال َيقوَ َمن ال َيقوى عىل نفِس  -1119

* * * 

، وندم، اعرتاف بالذنِب  ؛ فاألوىل غالبًا يتبعهابهةٍ معصية عن شهوة، أهون من معصية عن ُش  -1121

 !ل، ووالء وبراء يف الباطِ ، واستحسانٌ واستغفار، بينام معصية الّشبهة، يتبعها إرصارٌ 

* * * 

رصخٌة مدوية أطلقها بالٌل الصحايب بوجه الطاغية اجلالد، وضع اهللُ هلا القبول؛  َأَحٌد، َأَحد؛ -1121

ُيَسّف هبا  كأهنا ُتقال اللحّظة، ويف كل حلظة، زمان واملكان، يعم الوجوَد كله،اها خارقًا للفال يزال صَد 

 ولتكون ــ بإذن اهلل ــ عونًا وثباتًا لكل موّحد ــ ويف كل زمان ومكان ــ يتعّرض.. وجوه الطغاة الظاملني 

 !وإىل أن يرَث اهللُ األرَض ومن عليها لألذى والتعذيب من قبل جالديه،

* * * 

من  فانظر أين هيإىل حترّضها أو ُتّلفها، م، مَ األُ من  ةٍ مَّ أُ  ِف عْ أو َض  ةِ أن تنظَر إىل قوّ  إذا أردَت  -1122

 .منها ها، وأين العلامءُ لامئِ عُ 

* * * 

 . أرٌض ال أسواَر هلا، الكلُّ َيرَتُع فيها -1123

 . عليهواألعداء َقرُصَ حائطه، جّرأ اللصوص  َمن -1124

* * * 
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، ما ُيغنيك ن لديكفقد يكو ك؛تفقَّد رصيَد النَّاَس،  أن تسأَل قبل ، وقبل أن تقرتَض  -1125

 !كفيكويَ 

مفاهيم وقيم ستورد ما عندهم من ، لنق أو الغرِب إىل الرّش  ك املبكي أن نذهَب من املضحِ  -1126

 .  أضعاف ما لدهيم نا أضعاُف راثِ ننا وتُ ويف خزائ ،حضارّية

* * * 

حصل له نوع متكني أو شوكة، ثم لو  الطُّغاة، ه مظلومًا؛ ضحّية ظلمِ حياتَ  ملن عاَش  أعجُب  -1127

 ! بادمن ظلموه من الطغاة يف العِ  ، وأن جيدد ظلمَ له أن يظلمَ  يبيط

* * * 

أصحاهبا،  أزهُد الناس بالنّعمةِ  أهله، وه، وأزهُد الناس بالعالِ اس بالنبي قومُ أزهُد النّ  -1128

 .ااهنعمة ال ُتعَرف قيمتها كام ُتعَرف عند فقدوالنّ 

* * * 

ض نفَسه للغِ  مواِرَد الشبهات، وحاَم حوَل احِلمى، ن وَردَ مَ  -1129 وال يلوَمنَّ إال  يبة والتُّهمة،َعرَّ

  . نفسه

* * * 

بوا أبناءكم  -1131   .ال تدوم عمَ فإن النّ  بًا لوقوِع أسباهبا؛اخلشونة حتسُّ عىل وأنفسكم درِّ

* * * 

غ -1131 اصور؛ حيتاُج إىل َضغٍط دائم، فإذا رفعت الضَّ ك، َط عنه، َشبَّ يف وجهِ املنافُِق كالرَّ

 ! نديق زِ ل إىلوحتوّ  ض،وانتفَ 
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* * * 

ك  وء الذي يمنعك من اإلحسان إليه،من أبواِب اخلري املغَلَقة؛ جاُر السُّ  -1132 ــ بسوء وَرِحٌم َيصدُّ

 . لِهعن وْص ه ــ أخالقِ 

* * * 

م عىل أفعاهلِ  العبادِ  فاحتجاُج  باد؛ِل اهلل، ال عىل فعِل العِ حُيَتجُّ بالقضاِء والقَدر عىل فع -1133

 والقدر عىل فعلِ  اءِ بالقَض  بينام االحتجاُج  ، واملساءلة،بةِ ، واملحاَس سؤوليةِ املمن  والقدر، هروٌب  بالقضاءِ 

  .سليم، وتَ اض، ورِ إيامنٌ  ،ومشيئتهِ  وجل، عزَّ  اهللِ

* * * 

ل ما ينتفع به اإلنسان وهنيء، وهو ك بعِض مجيٌل : قالت األرض ، واإلنسان؛األرُض  -1134

وأنت أهيا .. كني، والزالزل، واألعاصري، والقحط وبعِض اآلخر سقيم، وداء، وبالء؛ كالربا ويتنّعم،

فاجتمع فيك ما اجتمع يّف من اخلري والرش؛ اجتمعت فيك مظاهر  ُخلقت من تربتي وطينتي، اإلنسانُ 

ك وهذا من غايات وجودِ ..  ومظاهر السقم، والداء، والبالء، والرّش  ، والسالمة، واخلري،ةِ افية والصّح الع

 ِّ رْيِ فِْتنَةً  َوَنْبُلوُكم بِالرشَّ  . 40:األنبياء َواخْلَ

* * * 

وكيف  ..هلل كيف هي عالقتك مع ا: ـ إىل إجابٍة منكـبني الفينة واألخرى  ـحتتاج ـ أسئلةٌ  -1135

فاجأك املوت، لو  وهل أنت مستعٌد الستقبالِ .. ك وكيف هي عالقتك مع نفِس ..  اسِ ك مع النّ هي عالقتُ 

 ؟ الّساعةَ  َقَرَع باَبكو

* * * 
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تذكرُت كيف أنَّ فقراء .. صربي عىل االنتظار  وقّل  انتظاٍر طويل، "طابور "وقفُت يف كلام -1136

 ! اهلل املستعان.. املؤمنني يدخلون اجلنَّة قبل أغنيائهم بخمسامئة عام 

* * * 

َرُه الناُس  -1137 َر اهللَ تعاىل وَعظََّمه، وقَّ س، النا يف أعنيِ  ه، هانَ هللُ يف عينِ ومن هان ا وعّظموه،َمن وقَّ

   !وأهانوه

* * * 

قبل كلياته وأصوله العاّمة، اإلسالمي بحثون يف جزئيات الدين أهنم يَ  الل الكّفارِ ن َض مِ  -1138

عن يف الكلّيات، واألصول العامة أوالً، الهتدوا، ولوجدوا إجابات مقنعة  فيضلون السبيل، ولو بحثوا

 !التي أشكلت عليهم اجلزئيات

* * * 

الرّشَع املؤّول، أهّنم ُينِزلون إىل مرّدها يف الغالِب  اإلسالم حوَل  الكفارِ  بهاِت ُش  مصدرُ  -1139

ِل؛لَ زِ ّدل، منْ املُبوأحيانًا الرّشَع  َع املنّزل عىل أنه هو الرّشُع املؤّول، أو الرّشُع  َة الرّشِع املُنَزَّ فيحاكمون الرشَّ

 !املبّدل

* * * 

ه عىل ضوء املحكم، فقد ه إىل املحكم، وفّّس اَبه، فمن رّد املتشابَ َش منه املُحَكم ومنه املُتَ احلقُّ  -1141

 .بيلابه، فقد ضلَّ سواء السَّ ومن ردَّ املُحَكم إىل املتَشابه، وفّّسه عىل ضوء املتَش  اهتدى،

* * * 
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ئيات صغرية متشاهبة يف تتخللها جز اجلامل واإلبداع، كلوحٍة فائقةِ لتاريخ اإلسالمي ا مثُل  -1141

وأخذت نفس  ُأحسن تفسريها،واملنظر العام، من اللوحة العامة،  ءٍ كجز إذا ُنظر إليها مجاهلا، ويف حدوثها،

وإذا ُنظر إليها بصورة  ،اللوحة من دوهنا كتمل مجاُل ها رضوريًا، ال يوكان وجودُ  ة،مجال اللوحة العامّ 

من  احلكمةأيسء تفسريها، وفقدت كثريًا من مجاهلا، و ، بعيدًا عن اللوحة العاّمة، واملنظر العام،جمتزءة

 !وجودها

ة الصغرية املتشاهبواألحداث وهكذا مثل من يريد أن حُياكم التاريخ اإلسالمي من خالل تلك الصور 

ــ وعن اجلانب الضخم واملحكم  ، وعن ظروفها، وأسباهبا،منفصلة عن سياقها العام واملجتزأة،

يف كام سييسء  صور،فإنه ــ ال شك ــ سييسء الت.. من التاريخ اإلسالمي الراقي واملتحرّض ــ 

 ! احلكم

* * * 

وعندما حَيكم اجلفاُء .. يفر النَّاُس إىل اجلفاِء والتَّفريط  عندما حَيكُم الغلو واإلفراط، -1142

 ؛اسِ النَّ كثري من  وهكذا حاُل .. كرّدِة فعٍل عىل واقِعهم اخلاطئ  واإلفراط، إىل الغلوِّ  الناُس  يفرُّ  ،فريطوالتَّ 

اُت الفعلتتقاذفهم األهواء فريط،والتَّ  إلفراطِ بني ا دائمٍ  فهم يف تنّقلٍ   إىل أن حُيَكموا بالوسطّيةِ  ،، وردَّ

 ! الَح والرتِّ  لِ نقُّ التَّ  من غري إفراٍط وال تفريط، وتتوّقف حركة ،احلّق  ينِ م عىل الدِّ فتستقر أحواهلُ  واالعتدال،

* * * 

ه  عّزه يشءٌ وال يَ  ،ملعصيةُ ا ذلُّ املرَء يشٌء كام تذلُّهُ ال يَ  -1143 َة ..  الّطاعة كام تعزُّ َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

ُة مَجِيعاً  ِه اْلِعزَّ   .ه، ال بمعصيتهوما عند اهلل تعاىل ُيطَلُب بطاعتِ . 10:فاطر َفلِلَّ

* * * 



 194 

، واملشاركة اإلجيابّية، والشعور اإلنسان اإلبداعَ  يف قتُل ستبد املتسّلط باجلربوت، يَ ظاُم املالنّ  -1144

، وعكسه النظام الذي يقوم عىل احلرية والشورى فإنه حُييي يف اإلنسان اإلبداعَ ..  بلدهجتاه باملسؤولّية 

 .وحميطهبلده وحيمله عىل املشاركة اإلجيابية، والشعور باملسؤولية جتاه 

* * * 

 :فيه أربعة حقوق. "قيٌّ ال يأكل طعاَمَك إال تَ ": قوله صىل اهلل عليه وسلم -1145

به  وهذا احلق ال يويّف  عىل نعمه، ُيشَكرم باإلطعام والرزق يف أن ل واملنعِ ملتفّض اهلل تعاىل ا حقُّ : أوهلا

  .قيأحد كاملؤمن التَّ 

وأوىل واألخرى ــ باإلطعام والضيافة، املسلم عىل أخيه املسلم، بأن خيصه ـ بني الفينة  حقُّ : ثانيها

 .قيالناس هبذا احلق املؤمن التَّ 

 .وهذا احلق ال يوّفه أحد كاملؤمن التقي امه،أن ُيشَكر عىل ضيافته وإطعيف ذاته حقُّ املُضيف : ثالثها

تقي، تعينه عىل يف بطن مؤمٍن وُتغيَّب فهي حتب أن ُتقَذف  حقُّ الطعام أو النعمة ذاتا؛: رابعها

 .ظال، يتقّوى هبا عىل الظلم والفجور وليس يف بطن فاجرٍ  الح،التقوى والصَّ 

* * * 

نوٌر،  ـ ةُ حابَ اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قال الّص  قال اهلل، قال رسوُل : وأعني به لُم ـالعِ  -1146

، وسؤدٌد، وسالَمٌة، وَمنجاٌة  ٌف، وِعزٌّ كثر بكثري من الذين ُيقبلون ُيعِرضون عنه أ نومع ذلك الذي.. ورَشَ

 !إنه الشيطاُن؛ ُيزّين للناس الذي هو أدنى عىل الذي هو خري..  عليه

* * * 
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: وله رشطان .اإلصغاء نصفه األول ُحسُن السؤال، ونصفه الثاين ُحسنُ  :العلُم نصفان -1147

 .ع، والتواُض ُب األدَ : وله ركنان. ، وحسن املتابعةاإلخالُص 

* * * 

، كام ينبغي وإال ملا استفادوا منك تهم لك،احرص أوالً عىل حمبّ ، تعليمهم تريُد َمن  -1148

ة عليهم، وعىل هم، وأن يلمسوا فيك الغريَ أوالً من أن حتبَّ ، ال بد وكَ وحتى حيبّ  ا عنك،وألعرضو

  .  مصاحلهم

كلمٍة طيبة، ، وصةٍ لآلخرين، إبحث عن َبسمٍة صاِدَقٍة، ونّية خالِ  بتلقني العلمَ  أن تقومَ  قبل -1149

 . نكه مِ ملا سيسمعون َتْفَتُح هبا قلوَب املستمعني

، كك وإخالِص صدقِ درجة من و بِك،، وقلْ ن نفِسكمِ  ك عىل اآلخرين،عِرُف أَثَر كلمتِ تَ  -1151

 . ام تقولب كوالتزامِ 

* * * 

، الكالُم ما كان -1151 الَّ .. وما سوى ذلك فهو عليك .. فهو لك  منه جللِب نفٍع، أو دفِع رضٍّ

ْجَواُهْم إاِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َبنْيَ ال ن نَّ  . 114:النساء  نَّاسِ َخرْيَ يِف َكثرٍِي مِّ

 ."اآلخِر فليُقْل خرًيا أو ليصُمْت من كان يؤمُن باهللِ واليوِم ": صىل اهلل عليه وسلم قال

، ": وقال صىل اهلل عليه وسلم فمن كان يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر فْليُقْل خرًيا، أو يسكْت عن رشٍّ

 ."قولوا خرًيا َتغنَموا، و اسكُتوا عن رشٍّ َتسَلموا

ويف  .ا أن يرفَعُه، وإّما أن يَضَعهفإمّ  إىل أن ُيعِرَب عنه لساُنه؛ ،اجلانِب  املرُء ُمهابيظلُّ  -1152

 ." َمْن َصَمَت َنَجا ":احلديث
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* * * 

اهلل،  ةِ ضيافَ  أنََّك يف: والصوابأنت يف ضيافِة اهلل، : د، قالواإذا كنت يف مسجٍد من املساجِ  -1153

  . اهلل حتط، ال ِغنى لك عن مائدةِ  حد، ويف أي مكان تعيش فيه أومن املهِد إىل اللاهلل،  وعىل مائدةِ 

وإذا كنت خارجه، فأنت يف ..  يافِة اهللأنت يف ِض : اِجد، قالواسجٍد من املَس إذا كنت يف مَ  -1154

 !ِضياَفة َمن؟

* * * 

عليهام بحسب اختالف وتنوع  احلكمُ  خيتلُف  واجلامَل  بَح القُ  أن جعَل  ه،اهلل يف خلقِ  من آياِت  -1155

ولوال ذلك ملا .. يراه قبيحًا قد وما تراه مجياًل فغريك  يراه مجياًل،قد قبيحًا فغريك  فام تراه اظرين إليهام؛النَّ 

 !وال تناسلوا وال تكاثر الناُس  ت البيوت،َر ملا َعمُ و جَد القبيُح لنفسه سوقًا،وَ 

 أو هذه القبيحة مع ،مجع هذا القبيح مع هذه اجلميلةِ ما الذي : فتقول تقف مشدوهًا مبهورًا،انًا وأحي

 !؟..هذا اجلميل 

م أعاله : اجلواب  ...!ما تقدَّ

* * * 

والرشاب  للطعامِ  ، تستوجب شكرًا أكثر؛ نعمة أن جعل اهللُعمةً نِ  ام أعظمُ أهّي  ال أدري -1156

، ولكّل واحٍد منهام خمَرَجه أم نعمة أن جعل هلام خمرجاً ، إليه ينتهيان وُمستودعًا آمناً ، اغاً ومَس  كاً سلَ مَ 

 !؟... ن اآلخراملختلف عومسَلَكه 

 ، لو يعلم العبادُ يا هلا من نعمةٍ  ":ريض اهلل عنه إذا خرج من اخَلالء، مسح بيده بطنَه، ثم قال كان عيلٌّ 

 ."ُشكَرها 
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* * * 

 هم الفرصةَ اإلرهاب الذي ينبغي أن حُياَرب؛ لُيعطوا ألنفِس فقوا فيام بينهم عىل معنى ل يتَّ  -1157

 !اإلرهاب، باسم وزعم حماربة اإلرهاب اإلرهاب، وأسوأ أنواع امرسةملالكافية 

 ،اإلرهاب قوا عىل ارتكاِب فاعلم أهنم قد اتَّ فقوا عىل حماربة اإلرهاب، إذا سمعَت أهنم قد اتّ  -1158

 !حماربة اإلرهاب باسم وزعمِ 

* * * 

ة من األمم إال ومتتاز ببعض الق -1159 وإال ملا ُوِجَدت،  يم احلضارية، تقتات هبا وتعتاش،ما ِمن أمَّ

در ما  أمة من األمم بالقيم احلضارية اإلجيابية عىل قوعىل قدر ما تتحىلَّ ..  ، وملا استمرَّ هلا وجودوال قامت

 .ويطول عمرهاوتقوى، تزدهر، 

، ويمّدها هاالذي ُيطيل من أمدِ  ذاُء الّدوللكلٍّ ِغذاؤه، ُيقيم أَوَده، وُيطيُل ِمن أَمِده، وغِ  -1161

 .  ُل ْد العَ : باحلياة

* * * 

وبالتايل فمن .. ه، وعندما خيضع املجتمع حلكمه وسلطانه احلل؛ يف بيئته وجمتمعِ اإلسالُم هو  -1161

كمن  كمه،ه وُح دة ال ُتضع لسلطانِ متمرّ  ينشد احلل أو العالج يف اإلسالم ألمراض تسود جمتمعات

 ! ينتظر خراجهثم يف بحٍر  يرمي غرساً كمن أو  ه أرضًا،يعرض دواًء عىل مريض يرفضه، ويرمي ب

حكاًم ومنهجًا  ال يستفيد املرء من اإلسالم إال بعد أن يعتنقه، ويرتضيه مستوى األفراد، حتى عىل

 . 9:البقرة َذلَِك اْلكَِتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ : وهو املراد من قوله تعاىل لسلوكه وحياته،

* * * 
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 ونِظاِمه، ،هذاتِ ليعّبدهم لِ  ابًة ومدَفعًا؛الناس دبَّ  بيوِت  الطَّاغيُة الذي َينِصُب أمام كل بيٍت من -1162

جِب واالستنكار، وال اخليارات الّسلمية،ال تنَفع مع فاحلديد،  ؛قوة واحلديدال ينفع معه إال ال ه بياناُت الشَّ

 . مثله ال يفّله إال حديٌد 

* * * 

لمهم أن أن يكون مبعثها الدين ــ لع وأة، ال يريدون من املسلمني أن خيوضوا معارك دينيّ  -1163

وتظاهرهم  ..، مبعثه دينهم الباطل اً تاالً دينيّ هم احلق ــ بينام هم ُيقاتلون املسلمني قِ قوة املسلمني يف دينِ  رسَّ 

ال يلغي هذه احلقيقة، وال وغريها من الذرائع، السياسة، واملصالح، هلم عىل القتال أحيانًا بأن الباعَث 

 ! هايعارُض 

* * * 

والقيم  ة،ة اإلنسانيّ عًا للقيم احلضاريّ بَ ت القوةَ  قدم، أن تكونَ تَّ  والالتحرّض  من عالماِت  -1164

 !وليس العكس ، وتوجهها،ةِ م بالقوّ هي التي تتحكَّ احلضارية اإلنسانية 

* * * 

 نا، وقلَّت فِعالنا، واشتغلنادنا العاَل، وملّا َكُثَر كالمُ ِس نا نا أكثر من كلامتِ ملَّا كانت فِعالُ  -1165

إىل ما كنَّا عليه؛  ن أن نعودَ نا األول ال بد مإلينا جمُد  وإذا أردنا أن يعودَ  ..ساَدنا العاَل  باحلوايش واألطراف،

 .الرتمجان لكلامتناوالفعاُل هي  فِعاُلنا أكثر من كلامتنا،فتكون 

* * * 

: تان أساسيتان، ال جُتزئ إحدامها عن األخرى، وال يكتمل نظامه إال هبام معاً مهمّ  مِ للحاكِ  -1166

 . ه يف دينه، ومعاشهومحايُة اإلنساِن مما يرّض . األوطاِن، ومحايتها من العدوانعامرُة 



 199 

* * * 

بل كان املستعمُر يغزو األوطاَن، فيواجهه اإلنساُن، واليوم يغزو اإلنساَن، فُتفَتح له من قَ  -1167

 ! األوطان

* * * 

ه األساس أ، األعداءَ عليه  َكثَّرَ وه معارك جانبّية ثانوّية، ِس َمن َفَتَح عىل نفْ  -1168 واملبارش َمدَّ عدوَّ

 !ىأم أبَ  شاءَ ..  لفاءباحلياة، واحُل 

* * * 

 . اُف عليهم من عدّوهمُر مما أَخ هم، أكثَ أخاُف عىل املجاهدين من أخطائِ  -1169

َخَب،  -1171 ورفَع األصوات، وُيسيئون أخاُف عىل املجاهدين من هؤالء الذين حُيِسنون الصَّ

ه الفعل،   . مأكثر مما أخاُف عليهم من عدوِّ

* * * 

 الدينِ  ، ثم تلقنيُ مُ ، ثم اهلْد الطعنُ : يقوم دين الشيعة الروافض عىل ثالثة أركان ومراحل -1171

 . الباطل

وأعني بالطعن؛ الطعن بالصحابة والتشكيك بعدالتهم، فإن حتقق هلم ذلك، انطلقوا إىل مرحلة هدم 

قق هلم ذلك سهلت عليهم الدين عىل اعتبار أن نقلته جمروحو العدالة، ومطعون بدينهم، فإن حت

 !املرحلة الثالثة؛ وهي تلقني دينهم الباطل ملن استجاب هلم يف مرحلتي الطعن واهلدم

* * * 
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،عندما تقع  -1172 ن ُيلزم ومَ .. ، التمست حاًل آخر لٌّ فإن تعّّس َح  يف مشكلة، ضع هلا أكثر من حلٍّ

 .  ه اخليارات واملنافذ، وهو يف سعٍة من ذلكضيَّق عىل نفِس يُ  حلل مشاكله، ، أو خيار واحدٍ واحدٍ لٍّ بَح  هنفَس 

* * * 

نُبلِة؛ متيُل أحيانًا، وتقوُم أحياناً ": قال صىل اهلل عليه وسلم -1173 صحيح  "َمَثُل املؤمِن مثُل السُّ

ه وإيامنه ــ ُتعَرض عليه الفتن، والباليا، كام ُتعَرض عىل أي أن املؤمن ُمبَتىل ــ عىل قدر دينِ . 0840:اجلامع

ن ة احلق والصواب، وانتابه بعض الفتور، فإذا ما أمالته عن الطريق وجادَّ  واهلواء، بلِة نسامُت الريِح السُّ

كام تستقيم السنبلُة بعد  ة احلق، الطريق املستقيم، وجادّ رسعان ما يؤوب ويعود، ويستقيم حاله عىل

 .ميالهنا

ا يعرتضه من يامن املؤمن، وبني موهو تشبيه ُيفيد وجود املقاومة واملدافعة عىل مدار الوقت بني إ

نبلُة الريَح واهلواءَ كام تتد باليا، وحمن، وفتن، فمهام أماهلا الريُح تأبى إال أن تقوَم وتنهَض من  ؛افع السُّ

 .  وهكذا املؤمن.. رسالتها يف احلياة بإذن رهبا  َف جديد لتستأنِ 

* * * 

وأهل .. لكبوات، ويطوون احلسنات ينرشون السيئات، واهلفوات، وا واألهواءِ  عِ البَد  أهُل  -1174

نّة ينرشون احلسنات، ويطوون السيئات، واهلفوات، والكبوات   أو مصلحةٍ  إال ما كان لرضورةٍ .. السُّ

 !راجحة

ًا، كلام كان ا -1175 ًا، وظاهِ  َكر،ى، وال ُيْذ أن ُيطوَ  كان األوىلخلطأ خاصَّ رًا، وكلام كان اخلطأ عامَّ

 .  ةامَّ ه عىل العَ ظهوره وانتشاره، وأثرِ  ِب املأل؛ بحْس  أن ُينَكر وُيذَكر عىلكان األوىل 

* * * 
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 . يف املحظورات عيوقِ واحلوم حول املتشاهبات، ات، يف املباَح  عُ التوّس  -1176

* * * 

ُدوا للفاِحشِة أسبَ  -1177  !؟هاليثم عاقبوا عَ  ا،وزينوهَ ا، اهَب َمهَّ

عوا أسباَب  -1178  !، وعىل من يقع فيهااملنكراتثم حاسبوا عىل  نوا هلا القوانني،وقنّ  املنكرات، رَشَّ

* * * 

ون الطيبات بغرِي ويسمّ ..  ليستسيغها الناُس  ها؛مِ اْس  واملنكرات بغريِ  اخلبائَث  ُيسمون -1179

 ! منها الناس لينفرَ  ها؛اسمِ 

* * * 

إن أثنيت عليه خريًا، تكون قد ..  خطأ وصواٌب  وباطل، له حقٌّ الواحد يتخلّ  العمُل  أحياناً  -1181

 منه بالرش، املحقِّ  يت عىل اجلانِب وإن أثنيت عليه رشًا، تكون قد أثن بطل منه باخلري،عىل اجلانب امل أثنيت

 .وبام يستحق ل منه بالرّش،وعىل اجلانب املبطِ والعدل يقتِض منك أن تثني عىل اجلانب املحق منه باخلري، 

* * * 

عىل كل معروف  الشكر بخلِق الّشكر؛ ن الوّد واحلّب فيام بني اإلخوان؛ العمُل زيد ممما يَ  -1181

بينها؛ فيام  وُتباعُد  اإلخوان، نفوسِ لك؛ من األمور التي جُتايف بني س كذوالعكْ .. لياًل ُيبَذل مهام كان قَ 

، ومن ل يشكر ، ل يشكر الكثريَ ن ل يشكر القليَل مَ  ":ويف احلديث.. فران املعروف وكُ  كر ،الشُّ  امُ َد انعِ 

  ." ل يشكر اهلل الناَس 

 !ليَل ْر القَ كُ ْش يَد، ول يَ زِ املَ  ْسأُل يَ  -1182

* * * 
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 ُب وأوثَ من كلٍب، وأصرُب من محاٍر، وأجَلُد من بْغٍل، وأرسُع من حصاٍن، وآلُف أوىَف : ُيقال -1183

من ذئٍب، ى وأعَد وأغدر وأخوُن وأبطأ من ُسلحفاٍة، من نّس،  وأبرَصُ وأخفُّ من طرٍي، من نمر، أو فهد، 

، وأنجُس حقُد من مجَ علٍب، وأألُم من أفعٍة، وأوأمكُر من ثَ  من خنزيٍر، وأجبُن وأديُث ٍل، وأكسُل من دبٍّ

اًل من ضبٍع، أمحق وو، وأشجُع من أسٍد، أو أرنب من نعامةٍ  وأهَوُج من َثور، ٍس، يْ وأعنَُد من تَ أكثُر تطفُّ

و نحلٍة، وأتقُن من نملٍة أوأكرُب من حوت، وأكَمُن وأمَكُث من متساح، يل، وآكُل من فِ وأطوُل من زرافٍة، 

 رُّ راب، وأحنُّ من دجاجة، وأبَ من غُ  رُ وأحَذ ام، وأهَدى من محَ  من بعوضٍة، وأضعُف من فراشٍة،  وأجهُل 

 .من بيت العنكبوت وأوهنُ من طاووس، وأكثُر ُعجبًا وغرورًا وأنَفُش وأعقُّ من َضّب، ، ةمن هرّ 

 **  * 

 ! همِ نَ كى عىل غَ ئَب، ثم بَ اسرتعى الذِّ  -1184

* * *  

ال ، ودونك غَلققبل أن تُ  فاغتنم املفتوح منها منها املؤصد، ومنها املفتوح، ريِ اخل أبواُب  -1185

ويف احلديث، قال صىل اهلل  ا،واصرب عليه ا،فاغتنمه تفإن ُفتِح ح لك،فتَ تسترشف املؤصد منها، قبل أن تُ 

 وهم فاصربوا، واعلموا أنَّ ، فإذا لقيتمالعدو، واسألوا اهلل العافيةَ  يا أهيا الناس ال تتمنوا لقاءَ ": عليه وسلم

   ."حتت ظالل السيوف ةَ اجلنَّ 

  !املايضبعد أن توَصَد، وُتصبَح من وال ُتعَرف قيمتها إال  نَم،كثرٌي من أبواِب اخلري ال ُتغتَ  -1186

* * * 
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وعىل قدر اإلْحداِث يف  أحيا ُسنًَّة أماَت هبا بدعًة، من أحَدَث بدعًة أماَت هبا ُسنًّة، ومن -1187

معالُ الرّشيعة؛ فيعود  َدرَس تنْ  إىل أنْ  قصان،، زاد النُّ لنُّقصاُن يف الدين، وكلام زاد اإلحداُث االدين، يكون 

 ! أ غريباً غريبًا، كام بَد  الدينُ 

يندعٍة، له َسهْ اَرَك، وُيشارُك يف َنرْشِ بِ كل َمن َش  -1188  !ٌم يف غرَبِة الدِّ

* * * 

من  ه أطوُل عن طول ثوبه؛ ملاذا ثوبُ ُسئل  طاب ريض اهلل عنه،عمر بن اخل العادُل  اخلليفةُ  -1189

 ، وعىل َمأَل ه يف أن جُييب السائلرِ فام وجد غضاضة وال انتقاصًا لقْد  فمن أين له هذا؟.. بعض رعيته  ثوِب 

 وال ه باحلرام، ومن أموال املسلمني واملستضعفني،ه وقصورَ ويف زماننا يوجد من يبني أجمادَ ..  اسمن النّ 

ًا بَ رَضْ  َك عَ وأشبَ ك السجن، عَ ، وأودَ الك بالشتم والطعنلعَ  ولو سألتههذا، جترؤ أن تسأله من أين لك 

  !عاّم يفعل أَل أن ُيْس  وفوَق ، بهةِ الشُّ  فوَق  شخصّيةٌ عىل اعتبار أنه  وإهانة؛

* * * 

، كذلك القلُب يموُت، وَيضعُف أكثر من حاجته املاء كام أنَّ الزرَع يموُت لو أكثرت عليه -1191

اب الطعامِ عن الطاعِة، بكثرة    .والرشَّ

شبَعت سائُر األعضاء،  ،وإن جاَع البطنُ  ، وهاَجت،، جاعت سائُر األعضاءِ بَع البطنُ إن َش  -1191

 .نَتوسكَ 

* * * 
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 ه؛سمتِه بني عبادِ ، وقِ ِق عمل اخلالِ عىل  احلسودِ  يأِت من جهة اعرتاضِ  ود؛واحلُس  دِ احلَس  سوءُ  -1192

موضٍع غري املوضِع الذي شاء اهلل هلا أن  ن تكون النّعم يفزواَل النَِّعم عّمن أنعَم اهلل عليهم، وأفيتمنى 

 !تكون

مرشكي العرب ملّا جاء النبيُّ من غري  بعضِ  دِ وحَس  ..هم بيُّ من غريِ النَّ  هود ملّا جاءَ الي دِ َس َح  هُ بَ َش 

 ! رهمقبائلهم وعشائِ 

ات، دعن أنه يغيُب  ودِ من عالمات احلُس  -1193 ات، واملائِب عند املَص  وحيرُض  املََّسَّ  !رَضَّ

* * * 

لذا جاء  بني الناس، ةِ قَ احلاجة، وعىل الثّ  عىل نفسه، وعىل ذوي: جيني عىل ثالثة خائن األمانةِ  -1194

وال ُتن من ":اخلائن، كام يف احلديث خَص ى َش تعّد بخيانة؛ ألن رضرها ي ةُ ل اخليانَ قابَ أن تُ هي عن النَّ 

 . "كخانَ 

* * * 

ففي الوقت  ؛ما يسمونه اإلرهاب، نفتقد العدَل بة يشء، حتى يف حمار َل يف كّل ْد نفتقُد العَ  -1195

املتمثل يف  األكرب؛ تراهم ُيساملون وُيباركون اإلرهاَب  األفراد، اربون ويالحقون فيه إرهاَب الذي حي

 !موماِت ، وحكُ غاةِ الطّ  إرهاِب 

* * * 

النََّظَر يف الوسائل منك أن ُتعيد  ستلزمُ هذا يَ  ، وخميبًة للظنِّ واآلمال،تائُج خاطئةً عندما تأِت النّ  -1196

 ...!ثة ثانية، وثالِ  رت مرةً تكرّ  ، وإالَّ تائجلك النَّ سباب التي أدَّت إىل تِ واأل

* * * 
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وآخرته،  نياهدُ ؛ فيخّس بال دنيا هُ دينَ  شقيٌّ يبيعُ و ياه،نْ ُد ه بِ ينَ دِ  بيعُ قيٌّ يَ َش : جاترَ دَ  الّشقاءُ  -1197

   !... هريِ ودنياه، بدنيا غَ  هدينَ  واألشقى منهام من باعَ 

* * * 

، فشلٍ  وراء كلِّ  ، والتنازعَ ةَ فإن الفرقَ  وَظفٍر، كل نرٍص  واالحتاد، وراءَ  ،حدةُ إذا كانت الوَ  -1198

 .وهزيمةٍ 

* * * 

 . العاملنَي بِّ رَ  ة للعاملنَي لغريِ ربُّ العاملنَِي؛ يعني ال حاَج  -1199

* * * 

 !يدبِ من ذلِّ العَ  غياُن الطُّغاة؛طُ  -1211

* * * 

 !زيٍد من التَّطّرف، يؤدي إىل مَ معاجلة التطّرِف بالتطّرف -1211

  .لهٌل ُيقابِ التي متّد الباطَل بالقوة واحلياة، باطِ  الباطلِ  من أكرب روافدِ  -1212

  .الباطُِل َربيُع الباطِل -1213

 . ال َيِفلُّ الباطَِل، إالَّ احلق -1214

* * * 

َّ الذي يأِت اإلسالَم ممَّ تأمَّ  -1215 : وائفط ن ينتسبون إليه، فوجدته ال خيرج عن ثالثةِ لُت الرشَّ

فاةُ ، والُغالةُ الطُّغاةُ  هذه  ه عىل مواجهةِ نفَس  وملن يسترشف العمل هلذا الدين، ال بد من أن حيمَل ..  ، واجلُّ

 . الثة معاً الطوائف الثَّ 
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* * * 

، وإذا حرَض العلُم خنََس لمُ نََس الظِ ُل َخ ْد نََس الباطُل، وإذا حرَض العَ إذا حرَض احلقُّ َخ  -1216

 . احلراموبُطَل خنََس  وإذا حرض احلالُل اجلهُل، 

* * * 

ًا فرش، ؛ إن كان "من جنس العَمل اجلزاءُ  ":يلمن أصدق ما قِ  -1217  "خريًا فخري، وإن كان رشَّ

 . "ديُن ُتدان وكام تَ 

* * * 

من عند  بسبٍب ه فلنجتهد أن ال ُنيسء جلاملِ .. اهلل  من مجالِ  ه مستمٌد مجالُ  ،مجيٌل  دينٌ  اإلسالمُ  -1218

  !ونحن ال ندري نا،أنفِس 

 .اللهمَّ إيّن أعوُذ بك أن ُيؤَتى اإلسالُم ِمن قَِبيل: واحٍد منّا، أن يقول ساُن حاِل كلِّ ليُكن لِ  -1219

* * * 

قليل هم  الثأر واالنتقام،ي وشفِّ التَّ  وحبِّ  صيحات احلامسة، ب، وارتفاعِ الغَض  عند فورةِ  -1211

 لِ قْ ن يستفيدون من نداء العَ وقليل من هؤالء القليل الذيواحلكمة،  قلِ العَ  صغون إىل نداءِ الذين يُ 

 !كمةواحلِ 

* * * 

 !منها إىل احلَلَبة، ليس كاخلروِج  الدخوُل  -1211

* * *  
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 ه،ريتِ ه، وِس يرتِ ه، وُظلَمِة رَس ائمِ لكثرة جر ـ ال تظهر عليه؛ـ ُظَمتعَ  ـ مهامـ اطلِ ريمُة البَ َج  -1212

 . مِت ريَ ، وِس ميرِت ِة رَس عَ ِر ونصاهْ لطُ ؛ معليه ظهرُ يَ ـ ـاًل يْ ئِ َض  ـ مهام كانَ ـ احلقِّ أهِل طأ وَخ 

* * *  

تلك املرأة  أيت أكثرهم عداوة حلقوق املرأة،فر ،املرأةِ  هم من حقوِق الناَس وموقفَ تأملُت  -1213

 ! دين رهبا ـ من غريِ ـا اِت خيَّ ـ وحقوق أُ ـها التي تلتمس حقوقَ 

ن يف األسواق ومواطِ  تهمزامحومُ  ،الرجالِ  عاداةِ مُ  اللِ ن ِخ مِ  املرأةِ  وِق بحقُ  ُب طالِ التي تُ  املرأةُ  -1214

أو  عندها مشكلة نفسّية، أو عاطفية، أو اجتامعية،.. وكراهية  وحسدٍ  ،رصف معهم بندّيةٍ هم، والتَّ عملِ 

 للحديِث  لةٍ غري مؤهَّ  مريضةٌ ومن كانت كذلك فهي ..  بيبها عىل الطّ ، وعرَض تستوجب العالَج ثقافّية، 

 !اسالنَّ  قوِق عن ُح 

من خالل  املرأةِ  ترى حقوَق  امرأة مرتّجلة؛: للمرأة وحقوقها سيئانصنفان من النساء يُ  -1215

 ! هم يف احلياةطريقتِ  وحماكاةِ  هبم، هِ شبُّ ال، والتَّ َج الرِّ  مزامحةِ 

من إنصاف نفسها،  املنّزل، قاليد املخالفة للرشعِ تَّ من العادات وال يمنعها اخلوُف  جبانة، وامرأةٌ 

 !خّياتاوأُ 

* * *   

َل يف ؛الدائم ظاَمهواالنفعاُل، والَقَلُق ديَدَنه، ونِ ُب، َمن كان الَغَض  -1216  ! وفاتِه فقد عجَّ

سًا، ِعْذ باهلل من الشيطاِن الرجيم، فإذا كنت قائاًم فاجلِس، وإذا كنت جالِ إذا غِضبَت فاست -1217

د والَتِصق باألرِض  فاتَّكِئ، عىل  كعينهذا مما يُ ف.. أ فتوّض  وإن استطعت الوضوءَ .. وإذا كنت ُمّتكئًا، فَتمدَّ

 . الغضب عنك بإذن اهلل رصِف 
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* * *  

، أن وجةُ ت الزّ وإذا غضب أ،وتَد  ، أن تسكت الزوجةُ الزوُج  َب إذا غِض : به األزواج مما أنصُح  -1218

با معًا، أما إن غِض ..  ارهقليل من آثا، والتّ دأ؛ فهذا مما يعني عىل احتواء مواطن اخلالفيسكت الزوج وهَي 

  !بؤَمن حينئٍذ العواقِ ال تُ و.. الشيطاُن يكون ثالثهام ف ..معًا را ا، وتاتَ وتصاحيَ 

* * * 

رُ  -1219  .مهام كانت نفُسك فيها ،فاجتهد أن تَدعها ك،يف اللقيامت األخرية من طعامِ  األكرب الرضَّ

منَة، وناٌس متوُت  -1221 األول  والفريُق  ،عفبسبب اجلوِع، والّض  ناٌس متوُت بسبب التُّخمة والسُّ

 !الثاينلُيسألنَّ عن الفريق 

أطول  ةٍ ملّد وهينأ به  عام،يتنّعم ويتلّذذ بالطّ  عام،قّلِل من الطَّ عىل التّ الِغذائي ه نظامُ  الذي يقومُ  -1221

منَة،لذي ُيصاب بالتّ أكثر من ا ..من عمره  من  ، واإلكثارِ ويقوم نظامه الغذائي عىل اإلرساِف  خمة، والسُّ

 !ن َلِذيِذ الطَّعام ــ يف وقٍت ُمبّكٍر من حياتِهفإنَّه ُيلَزم باحِلْمَيِة ــ وُيمنَع م ..عام الطّ 

مها أال ووراء كثري من األدواء، مها ، من األطعمةِ  هام يف كثريٍ نى عن استخدامِ اثنان ال غِ  -1222

 ! ُح ، وامللْ رُ الّسكّ : األبيضان

* * *   

ه صعبًا به، لكون ال ُتثّبطه عن القيامِ ك، وبالتايل عىل غريِ  قد ال يصعُب  إن صُعَب عليك أمٌر، -1223

 ك، أم عن طريِق سواء كان ذلك عن طريقِ  ،اخلريَ  ُق ، ويتحقَّ  كيف يمِض احلقُّ وليكن مّهك األكرب ،عليك

 !كغريِ 

* * *   
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ي فيها الَعنان للتأّمل، ُترِخ  ك،فيها مع نفِس  واعة ُتلأن يكون لك يف كل يوٍم س ةِ ظَ ن اليقَ مِ  -1224

، ومتِض يف رِص عن الرشِّ لُتقْ  ؛أو رشٍّ  كان منك من خريٍ  ما وتنظرُ  فس،النّ  فكر، واملحاسبة، ومراجعةِ والتَّ 

 !، وتزيد منهاخلريِ 

ث مع َنْفِسك، وحاورها، -1225  !   ولو قالوا عنك جمنونًا، ال ُتبايل.. وَقلِّب هلا األموَر  بها،وحاِس  حَتدَّ

* * *   

حبُّ صيحَة، ونُ نكره النَّ  النَّصيَحَة، ويكرهون املديَح، ويف زماننا نا الصالح حيبونكان سلفُ  -1226

 ! املديَح، واإلطراء

* * *   

اِدقُة ال ُتعرَ  -1227 حبُة الصَّ  . اهَ دِ أمَ  وطولِ ا، ف بمتانتها وحسب، وإنام بمتانتها، وثباِت الصُّ

* * *   

عمَله الصحيح يف  مَل أن يع وذلك أن اهلل تعاىل ل يشأ هلذا الدواءِ  ؛هبَ كم من دواٍء قَتَل صاحِ  -1228

 . ايف هو اهللأن الّش  ريُض وليعلم امل املريض، دِ جَس 

اء -1229 واء؛ أكثُر من َقْتىَل الدَّ  !َقْتىَل الدَّ

َل إىل َداءٍ كم من دَ  -1231  ! واٍء، حتوَّ

* * *   

؛ حتى ُيستساغ، وجيد لنفِس الباطِ  -1231 مِّ ُب وخُيَلط بمرشوٍب ه مَساغًا إىل جوف املرء، ُيشاُل كالسُّ

وكلام ِشيَب ، وقًا، ُيَشاب ببعض احلّق ًا، وُس اج، حتى ُيستساغ، وجيد لنفسه روكذلك الباطُل  اق،حلو املَذ 

 ! اياهت ضَح اس، وكثرَ ه عىل النَّ اشتدَّ التباُس  ،بمزيٍد من احلقِّ 
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* * * 

ليامن نسها من جيش ُس ها وبني جِ فقد حرَست قومَ  ها منك لقوِمك؛نملُة خريًا لقومِ ن الكُ ال تَ  -1232

  !فامذا حترُس أنَت؟.. عليه السالم 

* * *  

 ْجٍب إىل عُ  اعةُ تتحول الطّ  ؛ وذلك عندماإىل طاعةٍ  ، واملعصيةُ إىل معصيةٍ  ةُ اعَ الطّ  ُل تتحوّ  -1233

 .من اهلل تعاىل ، وخوٍف ، وانكسارٍ إىل توبةٍ  واملعصيةُ ، ِق وتعاٍل عىل اخللْ  ،رٍ وتفاُخ 

* * * 

ن أ: أوهلام :ة املنسوبة ألهل السنّة إذا انضبط بضابطنيقهيّ املذاهب الفِ  بأحدِ  ُب ذهُ الّتمَ  حيسنُ  -1234

 .لتتحقق فيه صفة املتابعة للسنّة من الكتاب والسنّة؛ حيِح ه الصَّ دليلِ  يتبنّى قول املذهب مع

، وعند هنة بخالفِ والسُّ  الصحيح من الكتاِب  أن ال يتعّصب لقول املذهب يف حال كان الدليُل : ثانيهام

 .فيتجّرد للحق، وينترص له حيثام وجده؛ وإن كان يف غري مذهبه ،غريه

  .ة، والالمذهبّيةوتنتهي املعركة املفتعلة بني املذهبيّ  ابطني يصح الّتمذهب،لضَّ هبذين ا

 .    ه اخلاطِئ أجرًا واحدًا، ال ُيربر متابعته فيام قد أخطأ فيهأن ُيؤَجر العاِلُ عىل اجتهادِ  -1235

* * * 

ن يصّدك أ: ه صىل اهلل عليه وسلم أمرًا، إال وللشيطان فيه ثالث نزغات، ورسولُ اهللُ  ما أمرَ  -1236

وال يبايل بأهيام .. ، والّتفريط بك إىل اجلفاءِ  لو واإلفراط، فإن ل ُيفلح جنَح بك إىل الغُ  ح جنَح عنه، فإن ل ُيفلِ 

 . يظفر؛ اإلفراط، أو التفريط

* * * 
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وهو ، ُيثني عليها خريًا، ويرحل ه؛ الناجُح فيها، واملستفيد منها لدنياه وآخرتِ نيا مدرسةٌ الّد  -1237

عليها وهو  ُل ويرَح وُيكثُِر من لعنها، ، يف أوحاهلا، ُيثني عليها رشاً  والفاشُل فيها، املرتكُس  ..عنها  راضٍ 

  .ساخط

الدنيا دار صدق ملن صَدَقها، ":نيا عند عيل بن أيب طالب، فقال ريض اهلل عنهرجٌل الدُّ  مَّ ذَ  -1238

 ."وداُر نجاة ملن فهَم عنها، ودار غنًى ملن تزّود منها

وأنت وما مطّيته،  ولكّل دارٍ .. يم حِ َج  ، أو دارُ ه داُر نعيمٍ ه؛ ما بعَد من ولوجِ  بدَّ  نيا باٌب الالدًّ  -1239

 .طي، وُتتارمتتَ 

* * * 

وأهُل البدِع واألهواء .. ح املعقول هم بصحيح املنقول، ورصيِ أهل السنَّة ينترصون ملذهبِ  -1241

 .كذوباملنقول، ورصيِح امل ، وضعيِف لبدعِ ينترصون ملذهبهم با

* * * 

مكن دفعه، مع بذل اجلهد ليَس عذرًا، إنام العذُر يف اجلهل الناتج عن َعجٍز ال ي اجلهل ذاُت  -1241

 . "هل اجلَّ  "يف وليس  " زِ ْج العَ  "يف ذر ة العُ لّ عىل دفعه، فعِ 

* * *   

واخلطوة األوىل لعالج املريض، أن ُيدرك  أنه جاهل، م اجلاهل، أن ُيدركَ اخلطوة األوىل لتعلُّ  -1242

  .ُشفي املريض ، وملاملا تعلم اجلاهُل  وإال ريض،أنه م

* * *   
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ٌم، عَ تَ عالٌ، ومُ : هلا ال خامس ،االتَح  أربعُ  لمِ اُس مع العِ النَّ  -1243 وُمعِرض وأهله،  لمِ وحمبٌّ للعِ لِّ

  ؟، وإىل أهيم أقربم أنَت فمن أهيِّ .. 

* * *   

  .ِل أَبداً هْ من ذلِّ اجَل وخري  الّتعلُّم ساعًة، أهونُ ذلُّ  -1244

 !  هيشء، خيافُ ال جاهُل  -1245

* * *    

  .كثرٍي بال عَمل مع عمٍل، خري من علمٍ  ِعلٌم قليٌل  -1246

 .لَم، ويزيدهنمي العِ كذلك يُ  زيده،ويَ  زَق نمي الرّ َل يُ كام أّن العمَ  -1247

 .مالَعَمُل زكاُة الِعلْ  -1248

 .الِعلم ذاته ُف ، يلزم منه توقّ بالِعلمِ  عن العملِ  التوّقُف  -1249

عليك، وتشتدُّ عليك املؤاَخَذُة،  ما ُتكثِر من حّجة اهللِ رِ  قْد ما ُتكثِر من الِعلم، عىل رِ عىل قْد  -1251

 . مِ لْ إذا سألَت اهللَ الِعلَم، فاسأله العَمَل بالعِ و..  ال ُيؤَخذ به اجلاهل فالعاِلُ ُيؤَخذ بام

* * * 

ومنهم َمن إذا ..  هم؛ كيف اضطروك حلاجتِ نكوا مِ يَمن إذا احتجتهم اسَتح اسِ ن النَّ مِ  -1251

   !ريقن أين الطَّ ، ولو مِ توحتّرْج  منهم م استحييَت هتَ احتْج 

* * * 

 .، ُتطّهر األرَض األرُض  -1252

* * * 
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إال  هولن يزيَد .. وَخسيَسَته وجيرب به َنقَصه  ه،؛ لريفع به شأنَ الكرِْبُ ال يلجأ إليه إال صغريٌ  -1253

 . اراً غَ َص 

* * * 

وما تزيَّن ٍء مثل ُحسن اخلُلق، بيش امرؤٌ  وما انتفعَ  سوء اخلُلق، عىل املرء يشٌء مثُل ما َجنى  -1254

ياَر ويزيداِن يف األعامرِ حسُن اخُلُلِق وحسُن اجلواِر يعمّ ": ويف احلديثبيشٍء كحسن اخُلُلق،  . "راِن الدِّ

 . األمهّية اخُلُلق، وإنام ُخّص بالّذكر لبيانِ  سنِ من ُح  وحسُن اجلوارِ 

وكم من رشٍّ ال يكون  اخُلُلق، ه بسوءِ ال ذراع، فُيفسُد ه إكم من خرٍي ال يكون بينه وبني صاحبِ  -1255

 . اخُلُلق ه بحسنِ فُيبطلُ  ،بينه وبني صاحبه إال ذراعٍ 

* * * 

 !عبُد الطاغوته يَ نّ فإ ،عبد اهللَيَ  عبود؛ فمن المَ  ال بدَّ لإلنسان من -1256

* * *  

، ال -1257 ، وال ادَ قِّ مع الباطل ال تقبُل احليمعركة احلف..  بد أنه منترٌص للباطلِ  من ال ينترص للحقِّ

 ! الوقوف يف منتصف الطريق

 ! والواجبات احلق، يف احلقوِق  زله منزلةِ نْ ، وتُ يكفي الباطُل منك أن تساويه مع احلقِّ  -1258

* * * 

 ورواحل قوافُل  يف الوجودِ و .. ، وراحلةٍ وال بّد لك من قافلة فٍر،أنت عىل َس يا أهيا اإلنسان،  -1259

ة؛  ، وكبواُتاا ر عثراُت كثُ منها يف كثرٍي من األحيان تَ  وكثريٌ  ئ وُتصيب،كلٌّ ُيؤَخذ منها وُيَرد عليها، ُُتطِعدَّ

 ،احلق املطلققافلة األنبياء؛ فإهنا قافلة  إالَّ .. ورضُرها يغلُب نفَعها غلُب صواهَبا، خطؤها يَ  ،الطريَق  فقُد وتَ 
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قةٌ قافلٌة  دة وموفَّ  ممدودٌ بلها ح.. متواصلة  سكةٌ حلقاتا عرب التاريخ كله متام يه أبدًا،تعرف التِّ  ال ُمسدَّ

حممد صىل اهلل عليه وسلم، ال  واألرض، ومن لدن آدم عليه السالم، إىل عهدِ  امءِ ما بني الّس  وصوٌل مو

َلل،َتعرُف اخلطَ  ارين اها،فدوَنك وإيَّ  أ وال الزَّ  .نيا، واآلخرةالدُّ  جمد: وتفوز باملجدين ، تنجو يف الدَّ

* * * 

لو ظلَّ  عظيمةٌ  وهذه نعمةٌ . "بيَض ت رمحتي غَ قَ سبَ ": هللُ عز وجليف احلديث القديس، قال ا -1261

عزَّ وجل سبَق  َب اهللِتأّمل لو أنَّ غَض .. ها ملا وّفاها حقَّ  ساجدًا هلل عز وجل، رهِ عمُ  ه طيلةَ وُد كلالوُج 

 الن أكتافها، وهم يمشون يف األسواق، وتطايرت رؤوس الناس علربام  ، كيف ستكون النتائج؛هرمحتَ 

 . االستقرار من الكوارث الطبيعيةال ، واهلدوءَ ــ ومن عليها ــ عرفت األرض 

* * * 

رُب عند البالء، والعفو عند املقدرة، والوفاُء بالعهِد، فيه احِللُم عند الغَضِب، والّص  من اجتمعَ  -1261

ُة يف مواطِن احلاجة  دُق احلديث،وِص   تمعت له املروءةُ فقد اج ..وسخاٌء من غري إرساف وال تقتري، والِعفَّ

 . كّلهاواألخالُق احلسنة 

* * * 

 ، وعند منافٍق متلّون، عليمِ اجٍر رّشيرٍ عند ف: أرَضَّ اجتمع عند فريقني من الناس،  الِعلُم إذا -1262

 .اللسان

* * * 

 ألف عدوّ : ومنّا اليوم من يقول كثري، و واحٌد قليل، وعد ديٍق َص  ألُف : من قبل ناقال سلفُ  -1263

  !كثري واحٌد  قليل، وصديٌق 



 215 

* * * 

 !يشء، ومما جيب عليك مواجهته، وجماهبته من كلِّ  ال جتعل اهلروَب لك عادة، حينئٍذ ترُب  -1264

* * *   

 وبني من يتعلم مركٍز اجتامعي، ووظيفة مرموقة، ه عنتَّان بني من يتعلم ليبحث لنفِس َش  -1265

 ! أجراً وال  ،الً ثَ مَ  ال يستويان.. هار قدم واإلزدِ الناس نحو التّ  ته، ويأخذ بيدِ لكي ينهض بأمّ 

* * *   

ُ بسنَد شيوِخه، وال بنَسٍب ينتِسُب إليه، وال باتِّساِع صيتِه، وال بزيٍّ يرتديه،  -1266 ال ُيعَرُف العاِل

هاداِت  ِد حصوله عىل شهادٍة من الشَّ ه، وإنام ُيعَرف من خالل مواقفِ  ..ال  ..وال بوظيفٍة يتقلَُّدها، وال بمجرَّ

 . من احلّق  أين هو يف ذلك كله وآثاِره، وإنجازاتِه؛

* * * 

ولو  ..ة الّسيعة يضّحون بالقيم احلضارّية اإلنسانّية الراقية، من أجل بعض املكاسب املاديّ  -1267

ــ عىل املدى البعيد  القيم احلضارية اإلنسانيةامجة عن ُتليهم عن كانوا يعلمون حجم اخلسارة الفادحة النّ 

 !ء من ذلكواملنظور ــ ملا جتّرؤا عىل فعل يش

ابقة، وما ُيذَكر هلا، وما ُيذَكر عليها؛ فهل ترون مما ُيذَكُر  -1268 انظروا لألمم، واإلمرباطوريات السَّ

هب التي كانوا َيسفكون الدماء، ويرتكبون اجلرائم، ويسطون عىل احلقوق واحلرمات من  هلا صناديق الذَّ

 ! أجلها

من اإلعجاب،  يل، بكثريٍ بعد جِ  ه األجياُل جيالً موقٌف إنساين حضارّي راٍق؛ تتوارثُ  -1269

حيكمون بينام كثري من القيارصِة، واألباطرة، وامللوك، الذين كانوا .. ناِء احلَسن ، والثَّ ةِ هي، واحلامَس والتَّام
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حرماتم، قد نسيت البرشية ذكَرهم هم وحقوقِ ، وانتهاك الناسِ  يسهرون عىل ظلمِ بالظلم واالستبداد، و

 ! والرتاث التاريِخ  كتِب  بطونَ  منهم، عليه أن يراجعَ  ف عىل اسم واحدٍ يتعرّ  ومن يريد أن.. وأسامَءهم 

* * * 

، إال بعد موتم، ما ُذكِروا نونيف حياتم القصرية، وُيلعَ وُيَعظَّمون دون ُيَمجَّ  احلكمِ  الطنيُ َس  -1271

املني، الظّ الطَّغاِة  لِ ن من قِبَ بينام العلامء؛ ُيضطهُدون يف حياتم القصرية، وُيرمَجو.. ن اّتقى، وَرِحَم، وَعَدل مَ 

كر، لكن  إىل الّتالية ــ  واألجيالِ  ون ــ عرب األزمنةِ دون وُيعظَّمُ بعد موتم ُيمجَّ وقد يعيشون مغموري الذِّ

 ! ما شاء اهلل

ومن منهم .. تيمّية رمحه اهلل  نهم سمع بابن تيمّية، ويعرف ابنَ اَس، َمن مِ لوا النّ َس : عىل سبيِل املثال

.. ة من املحربة والقرطاس ة، وأمر بحرمان ابن تيميّ ابن تيميّ  اسم حاكم زمانه الذي أمر بسجنِ  يعرف

 !؟ُق ضخامً الفارِ  سيكونُ م ك

* * * 

ُيلتفت إليها  ،ة اإلنسانيةا القيم احلضاريّ أمّ .. واألهواء  ،ه املصالُح ه وتسرّيُ حتكمُ  نعيش عاملَاً  -1271

أو تكون غطاًء  م،مصاحلهِ  عندما تصّب يف خدمةِ  م، أوهِ ؛ عندما ال تتعارض مع مصاحلواحدةيف حالة 

 !موسياساِت ، ملصاحلهم

* * * 

عليها سلبًا أم إجيابًا،  واحلكمُ  ها،فهمُ ا قد ال يَ منّ  والبعُض  لنا، روُق مات، قد ال تَ من املقّد  كثريٌ  -1272

َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا  ، ًا فرشباعتبار نتائجها، وما تنتهي إليه؛ فإن كانت خريًا فخري، وإن كانت رشَّ 

بُّوْا َشْيئًا َوُهَو رَشٌّ لَُّكمْ 
  . 916:البقرة َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن حُتِ
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* * * 

ومن هان عليه  من اخلطوات،ها عليه ما بعَد  ، هانَ للوراءِ  خطوةً  عليه الرجوعُ  من هانَ  -1273

، وإىل ما وراء، حتى ينتهي إىل البداية، وإىل ال يشء ن الَعَتبات،مها عاّم بعَد  عليه النزوُل  ، هانَ ةً عتبَ  النزوُل 

  !حتت الّصفرما و

* * * 

ليس له رشوط، وإنام الذي يشرتط  الضعيُف  ؛، وغياب سلطة القيم اإلنسانّيةطامعِ يف عاَل األ -1274

 .هو القوي، وعىل قدر قوته

 !ط؟رَتِ وٌب، وَيْش لُ َمغْ  -1275

* * * 

 ! هم بأذىمسَّ أن يَ  الّشوكَ  ال يريدون بأيدهيم، ثمَّ  َيزرعون الّشوكَ  -1276

  !اً َح مْ زرعون شوكًا، ثم يريدون أن حيصدوا قَ يَ  -1277

باب -1278 باب، ثم يتباكون عىل الشَّ  !ُيفِسدون أخالَق الشَّ

 !هاب، ثم حياربون اإلرْ َيزرعون اإلرهاَب  -1279

* * * 

فًة من أكثر ُأليف الغابات  احليوانات والوحوُش  عندما خياُف اإلنساُن اإلنساَن، ُتصبُح  -1281

 !  اإلنسان

* * * 

  . واملتفّرُد بالربوبّية، هو الذي يتفّرُد باأللوهّية.. الربوبّية؛ كامُل األلوهية  من لوازم كاملِ  -1281
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 . ك إال إليههو الربُّ الذي ال حيوُج  اإلله الذي ال ُيعَبد إال إّياه؛ -1282

ْلُق َواألَ ]  رِ تفّرد باخَلْلِق، يتفّرد باألمْ يَ  الذي -1283 ْمُر َتَباَرَك اهللُّ َربُّ اْلَعاملنََِي َأالَ َلُه اخْلَ

 . 04:األعراف[

 . لُه األمرُ  يَس َمن ليَس له اخَلْلُق؛ ل -1284

* * * 

. رج عىل وجه الرياءالتي َُت أصغر؛ وهي األعامل  رشكٌ : اهلل نوعانالتي ُترَصف لغري  األعامُل  -1285

رَصَف له تُ ن ُمستحقٌّ أل وأنَّه اد،عىل وجه االعتق وهي األعامُل التي ُترَصف لذات املخلوق أكرب؛ رشكٌ و

 !  ه؛ ألنه هو، هولذاتِ  عامُل األ

 . ياءُ الرّ  ، كان باعثهُ اإلخالُص  هُ ثَ ٍث عىل العمل؛ فمن ل يكن باعِ من باعِ  لإلنسانِ  ال بّد  -1286

التي ال املادّية اس، يف املجتمعات وعالقات النّ  م حلياة وسلوكِ م، واملنظِّ الّرياُء، هو سّيد الِقيَ  -1287

  !العظيم ، أو َيضعُف فيها اإليامُن باهللِباهلل العظيم نُ ؤمتُ 

ُك األكرب؛ َثالَثُة أنواعٍ  -1288 بوبّيِة، ورِشٌك يف األلوهّيِة، و: الرشِّ ٌك يف الرُّ رِشٌك يف األسامِء رِشْ

فات   .والصِّ

* * * 

لعامَل َته، واها، أن يامرَس املوظَُّف وظيفَ ة وُرقيّ اإلنسانيّ  املجتمعاِت  حترّضِ  من عالماِت  -1289

  .نهامِ  قتاُت يَ  أو مهنةٍ  وليس جمرد وظيفةٍ حيقق أهداَفه من خالهلا، احلياة، يف  عىل أهنا رسالةٌ  مهنَته،

* * * 
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 كام تأكُل البقرةُ هم؛ سنتِ ويأكلون بأل اتون،تَ قْ الذين يَ ؛ يف زماننا من الناس ما أكثر األصناِف  -1291

 !" ، كام تأكُل البقَرُة مَن األرضِ ٌم يأكلوَن بألسنتِِهمسَيكوُن قو": يهم احلديثفِ  يصدُق  وهؤالءِ  ا،اهِن بلَس 

* * * 

، ، واالنكسارِ فِق ، والرّ والتواضعِ  ،عن اخلشيةِ  املْسَكنَُة املحمودة؛ هي املسكنة النّامجةِ  -1291

 .نياح للمؤمنِ فِض اجلنَ وَخ والتََّعّفف، 

* * * 

عية رَسْ  النصوَص  من تراه يّسدُ  من الشيوخِ  -1292  عُ ه الواقِ دمَ فإذا َص  قلب، ، وعن ظهرِ داً الرشَّ

 !يف تنزيِل النّصوِص عىل الواقِع الً جزًا، وَجهْ عْ  أظهرَ 

 !النَّص حفظِ بني كام بني فقه النَّص، و ،عاإلملام بالواقِ بني ، والواقعِ  ما بني فقهِ  -1293

* * * 

 ! رقٍة أو خيانةإال من فِ  هِ عٌب يف أرِض ما ُهِزَم َش  -1294

* * * 

ال يوايل وُيعادي فمن ال حُيبُّ ويكرُه، و.. واملعاداة  املواالةِ ره، وكوال ُفطِر اإلنساُن عىل احلبِّ  -1295

 .ال شكَّ أنه حيبُّ ويكرُه، ويوايل وُيعادي يف غري اهلل يف اهلل،

ونَبُزوَك يف اهلل، حّقُروك واشمأزوا منك،  إذا عَقْدَت الوالَء والرباء، واحلّب والكرهَ  -1296

ــ استبرشوا خريًا، ! يف غري اهلل ــ اّيًا كان هذا الغري واحلبَّ والكرهَ ، والرباءَ  الوالءَ  وإذا عقدَت ، باأللقاِب 

ْت ُقُلوُب الَِّذيَن اَل :] صدق اهلل العظيم.. ، ورضوا عنك موكَ ، وَفخَّ بك وفرحوا َوإَِذا ُذكَِر اهللَُّ َوْحَدُه اْشَمَأزَّ

وَن ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َوإَِذا ُذكَِر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه إِ   . 40:الزمر[َذا ُهْم َيْسَتْبرِشُ
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نعلم أنه ال بّد  :يقول ر ــ عىل اختالِف مشاِرهبم وانتامءاتم ــفْ الكُ  غاةِ طُ  الِ ومقَ  حالِ  لسانُ  -1297

ُْم  ]... اهلل  ينُ إال دِ  ــ! شاء ــ ال اعرتاَض عليكين الذي تَ ئت، وبالدِّ تدّين بام ِش ف تتدّيُن به؛ ينٍ لك من دِ  إهِنَّ

وَن  ْم اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُإَِذا قِيَل هلَُ َكاُنوا   . 40:افاتالّص [َيْسَتْكرِبُ

* * * 

 ه؛ فيقتُل نفِس  لقاءِ من تِ  احلياةِ  املرُء من اختبارِ  أكرب؛ وهو أن خيرَج  انتحارٌ : االنتحاُر انتحاران -1298

وُيعلِن عن ه، ِس نفْ  اءِ لقمن تِ  املرُء من اختبارات احلياةِ  وانتحاٌر أصغر؛ وهو أن خيرَج .. ه نفَسه بنفِس 

 ، فيلتجئ إىل املوِت أن ُيؤَذن له ونِ د، ومن دُ املحّد  ِت قبل الوقه، ه، واستسالمِ تِ هزيمَ ها، وعن انتهائِ 

ُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُونَ  ]..  وطوالقنُ  األصَغر؛ اليأُس  ] . 9:العنكبوت[ َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيرْتَ

ُكْم َحتَّى َنْعَلَم املَُْجاَوَلنَْبُلوَ  ابِِريَن نَّ َياَة ] . 41:حممد[ َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكمْ ِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ الَِّذي َخَلَق املَْْوَت َواحْلَ

ُكْم َأْحَسُن َعَمالً  آلُّوَن  ]. 9:امللك[ لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ِه إاِلَّ الضَّ ِة َربِّ مْحَ  . 06:راحلج[َوَمن َيْقنَُط ِمن رَّ

؛ مبارٍش  وانتحاٌر غريُ .. ه بنفِسه نفِس  بقتلِ  املرءُ  ؛ كأن يبارَش بارٌش انتحاٌر مُ : االنتحاُر انتحاران -1299

خان، والُكحوِل، عتاُد املرُء عاداٍت خاطئٍة ضارّ كأن يَ  من إىل وفاتِه؛ كتعاطي الدُّ ٍة، تؤّدي مع الزَّ

 !  واملخدرات

* * * 

فإذا نَمت  ًا،ها اآلخر خاطئًا ضارّ عًا، وبعُض صائبًا نافِ قد يكون ها ، بعُض املرءِ  اهتامماُت  -1311

ً ونوعًا؛ ترُب وكَ ، النَّافعة الصائبةُ  االهتامماُت  عت دت متدَّ  كامَّ  اخلاطئةِ  االهتامماِت  عىل حساِب وتوسَّ

ارة  ..افعة النّ  الصائبةِ  فيه االهتامماُت  وتتوّسعُ  دُ تتمدَّ الذي  رِ بالقْد  اخلاطئةِ  من االهتامماِت  ، وتآكَل الضَّ

دت متّد  ارة؛الضَّ  اخلاطئةُ  إذا نَمت االهتامماُت كذلك؛  ُس العكْ و.. حتَّى ال تبقى لديك اهتامماٌت خاطئة 
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عت  دُ  رِ بالقْد  من االهتاممات الصائبةِ  ، وتآكَل افعةالنَّ  الصائبةِ  االهتامماِت  عىل حساِب وتوسَّ  الذي تتمدَّ

عُ   . ةارفيه االهتاممات اخلاطئة الضَّ  وتتوسَّ

 . كك أنَت، وأنَت اهتامماتُ ك؛ فاهتامماتُ أنت واهتامماتُ  -1311

* * * 

نيا عنِ  ُل عندما ترَح  -1312 ، ولربام ال كأجلِ ها من تُ ف حركَ نيا لن تبكي عليك، ولن تتوقَّ الدُّ  ؛الدُّ

من ك آلخرتِ  سِ الَغرْ وقَّف عن وال تتَ ، نْ ، وال حتزَ عليها فال تبِك ؛ فعاملها باملثلِ ..  سُّ برحيلِك عنهاحَت 

  !هاأجلِ 

* * * 

ة  هم معَ  -1313 يف ها، ّد ، وِض من األّمةِ  وُبرآءُ .. ها ، واستغنائِ اِت ها، وقوَّ تِ يَ عافِ  يف حالِ نها، ومِ األمَّ

ملن يمّد هلا يد العون ها تِ حاَج  واشتدادِ وَتكاُلِب األعداء عليها،  دها،جمْ  قها، وأفولِ ها، وتفرّ عفِ حال َض 

 !املنافقني "هم"ـوأعني ب .. والغوِث 

* * * 

ِة والتَّحرّ  -1314 أن ُتسيطَر  ي األشياَء الفرصَة يفأن ال ُتعطِ و ،ر أن ُتسيطَر عىل األشياءِ من احلريَّ

  !اُب أننا أحرارثم نحس نا، وأوقاتنا،بحياتِ  علينا، وتتحّكم حياتنا التي تسيطرُ  وما أكثر األشياء يف.. عليك 

* * * 

وساَدت دعوته،  ادَ َس ف عليه السالم فيوُس  ؛دٌ ومتكني، وسؤدُ  ،رٌص ه نَ عاقبتُ  كم من بالءٍ  -1315

، بعد أن أُ  أخوته وأبويه له، رؤيته يف سجودِ وحكَم مرص، وحتقَّقت  بِّ ة، وذاَق طعَم العبوديّ لقي يف اجلُّ
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أربعني والديار،  يعقوب عليه السالم، واألهلِ  راق الوالد النبيِّ عىل أل فِ  وصربَ  ،ودخل السجن بضع سنني

 ! فكانت هذه املَِحن سببًا لتلك املِنَح..   عاماً وقِيل ثامنني امًا،ع

 . عىل قدر املَِحن، تكون املنَح -1316

* * * 

 : قرَ الفَ  زق، وُتذِهُب يف الرّ  زيُد أموٌر ت -1317

ن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللَّ َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكثرَِيةً : تعاىلقال اهلل : دقةُ الصَّ  -  مَّ

 . 940:البقرة

 . " ما نقص ماُل عبٍد من صدقةٍ ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقال رسوُل 

اللهمَّ : ما ِمن يوٍم ُيصبُِح العباُد فيه، إال َمَلَكان ينزالن، فيقول أحُدمها ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 . متفق عليه" اللهمَّ أعِط مُمِسكًا َتَلفاً : َأعِط ُمنِْفقًا خَلفًا، ويقول اآلخر

 . متفق عليه " أنِفْق يا ابَن آدَم ُأنِفق عليك: قاَل اهللُ تعاىل ":ل صىل اهلل عليه وسلموقا

ُكْم َلئِن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَُّكمْ : تعاىلشكر النعمة واملعروف، قال اهلل : كرُ الشُّ  - َن َربُّ  َوإِْذ َتَأذَّ

 . 1:إبراهيم

ْل : قال اهلل تعاىل: ُل وكُّ التَّ  -  . 4:الطالق َعىَل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبهُ َوَمن َيَتَوكَّ

لِه لرزَقكم كام": وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لون عىل اهللِ حقَّ َتَوكُّ  يرزُق لو أنكم تتوكَّ

 . "، و تروُح بِطاًناالطرَي ، َتْغدو مِخاًصا
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ُه أن ُيعظَِم ": اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال رسوُل : حمالرّ  لةُ ِص  - اهللُ رزَقه، وأن يمدَّ يف من رَسَّ

 . متفق عليه "أجلِه، فليِصل رمحه

ُه أن ُيَمدَّ له يف ُعمِره، وُيزاُد يف رزقه؛ فلُيربَّ والديه، وليِصْل ": وقال صىل اهلل عليه وسلم َمن رسَّ

 .  "رمَحه

اراً : تعاىلاهلل قال : االستغفارُ  - ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ اَمء َعَلْيُكم .  َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ ُيْرِسِل السَّ

ْدَرارًا   . 19-10:نوح َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوجَيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعل لَُّكْم َأهْنَاراً  .مِّ

ام ينِفياِن ": قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: والعمرة احلجُّ  - تابِعوا بنَي احلجِّ والعمرِة، فإهنَّ

نوَب  رَ الفق ةِ والذُّ هِب والفضَّ  . "، كام ينفي اْلكرُي خبَث احلديِد والذَّ

الم عىل األهلِ  - ثالثٌة كلُّهم ": قال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: حني دخول البيت السَّ

َم : ضامٌن عىَل اهللَِّ إن عاَش ُرِزَق َوُكفَي، وإن ماَت أدخَلُه اهللَُّ اجلنَّةَ  َفهَو ضامٌن عىل اهللَِّ، َمن دخَل بيَتُه فسلَّ

 . "وَمن خرَج إىل املسِجِد َفهَو ضامٌن عىَل اهللَِّ، وَمن خرَج يف سبيِل اهللَِّ َفهَو ضامٌن عىل اهللَِّ

 َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب  *َوَمن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعل لَُّه خَمَْرجًا : تعاىلاهلل قال : قوىالتَّ  -

ا الَِّذيَن آَمنُوْا َإن َتتَُّقوْا اهللَّ جَيَْعل لَُّكْم ُفْرَقاناً : وقال تعاىل. 4-9:الطالق َ  . 92:األنفاليِا َأهيُّ

 ه وسلم ملن جعل صالته كلها عليه،قال صىل اهلل علي: صىل اهلل عليه وسلم يّ عىل النب الةُ الّص  -

َك، وُيغَفر لك ذنُبَك ": قال َك  إذاً ": ويف رواية ."إذًا ُتكَفى مهُّ من دنياَك  َيكفيَك اهللُ تبارك وتعاىل ما أمهَّ

 ."وآخرتك

* * * 
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 فربَّ  وليس بمجرد حتصيل الشهادات، ه، وعطائه،ه، ونتائجِ عَرف بآثارِ التعليُم الناجُح يُ  -1318

 !  مقالةٍ  ، أو كتابةَ ليا، ال حُيسن اإلمالءَ مل شهادة عُ حا

 وربام جتاوز مرحلة ة،راسته اجلامعيّ الطالُب أهنى د إذا ا قيمة العملّية التَّعليميَّة،م -1319

ب بحثًا أو مقاالً يف وال حُيِسن أن يكت البحث،التحليل وثم هو ال يملك مهارات  ،"املاجستري"

 ! ولو حاول أن يكتب مقاالً لوقع يف أخطاٍء ال تليُق بطالِب املرحلة االبتدائية؟ه، اختصاِص 

االً ُيؤِت ثامرَ  -1311 ه، ُد ة، من دون أن ُتْعَرف غاياته ومقاِص ه املرجوّ التعليُم ال يمكن أن يكوَن فعَّ

 . ل املعّلم والتلميذ سواءسواء، وأن ُيتعاَمل معه بِِجدٍّ وإخالٍص من قِبَ  لميذِ م والتّ لدى املعلّ 

لكلِّ َدرٍس هَدٌف، ولكلِّ َفْصٍل ِدرايسٍّ هَدٌف، وللَسنَِة الّدراسّيِة هَدٌف، وللعملّيِة التَّعليمّيِة  -1311

لميُذ جيب أن واملعلُِّم وكذا التّ .. اجلامعّية هَدٌف وأهَداٌف  ن املرحلِة االبتدائّيِة إىل ما بعد املرحلةِ برّمتها؛ م

ٍة من جمموِع هذه األهداف  .يكونا عىل ِدَرايٍة تامَّ

* * *   

َعب، يف البالد العربّية أص عليمُ ومتيزًا، والتّ  أسهل، لكن أكثر عطاءً  ةِ األوربيّ  الّتعليُم يف الدولِ  -1312

 ! لكن أقل عطاء ومتيزاً 

واالهتامم  والتحليل، ـ يعني البحث،ـاالبتدائّية  ـ منذ املرحلةِ ـعليُم يف الدول األوربية التَّ  -1313

ما  ثم انَس بعد انتهاء االختبارات ..ثم احفظ  ..العربية؛ يعني احَفظ  يف البالدِ  عليمُ والتّ  ،بإعداد األبحاِث 

 . طاًء وَسٌط بينهام؛ وسط جيمع بني حسنات املنهجني، ويلفظ سيئاتامفاعليًَّة وع واألكثرُ .. حفظته 

* * *   
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اه ليس يوازي مائًة من محلة شهادة الدكتورله أبحاثه ومؤلفاته، باحٌث ُمبِدٌع يف بالد الغرب،  -1314

ق دكتور واحد ال ُيعَرف عنه عطاٌء يف جمابينام .. هلم أبحاث وال مؤلفات   أليف،لتّ ِل البحث وايف بالد الرشَّ

 !ؤلِّف ال حيملون شهادة الدكتوراهيوازي مائة باحث وم

، ةِ ، ويتدّرب عليها منذ املرحلة االبتدائيّ أليِف والتّ  مهارات البحِث  ينبغي للتلميذ أن يامرَس  -1315

فال ..  ىل أن ُيصبح باحثًا حمرتفاً ، إعليممن مراحل التَّ  مرحلةٍ  مع كلِّ  مهارات البحِث معه  فتنموا وتزيُد 

 وأل إىل أن ينهي دراسته اجلامعية، وعندما ُيصبح عىل عتبة املاجستري أو الدكتوراه، ُيطاَلب بالبحث، هُيمَ 

  !أن َيكتب بحثاً 

ه، وهو املرجو، يف اختصاِص ماهرًا عليمّية، لُيصبح باحثًا ة التّ التلميُذ إما أن تنتهي به العمليّ  -1316

 ! ه، وهم األغلبّيةات بوظيفتِ د موّظف يقتصبح موظَّفًا؛ جمرّ يُ ل تنتهي به وإما أن

* * *   

 لِ بفَش  ف املجتمعات مرهونٌ كذلك ُتلّ  العملّية التَّعليمّية، بنجاِح  مرهونٌ  تقّدم املجتمعات -1317

  !ف املجتمعاتأو ُتلّ  األساس يف هنوضِ  ة هي احلجر؛ فالعملية التعليميّ ةِ التعليميّ  ةِ العمليّ 

يف  ةاملعتمد املناهجو ،العلميَّةُ  املاّدةُ  :ساسّية أعنارِص  تقوم عىل أربعة ةالعملية التعليميّ  -1318

أي عنرص من تلك العنارص، هو تقصري يف العملية بوأيام تقصري  ، واملعلمون،الُب ة، والطعليميّ ة التّ العمليّ 

 ! التعليمية برمتها

 .طاءاتم، وعالتالميَذ  ن ثمَّ املجتمعات التي تنتظرُ ، ومِ الميُذ اهلدف من العملّية التعليمّية، التّ  -1319

* * *   
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أضعاِف ستمر، وهي تفوق عرشات مُ  م وازديادٍ ضّخ جدًا، وهي يف تَ  كثريةٌ  املعلوماُت  -1321

، ال وعِ النّ  وإبرازِ  تقديمِ املنهج التعليمي الذي يقوم عىل  ٍر منها؛ ال بد من اعتامدِ ْد قَ  بأكربِ  ولإلحاطةِ  نا،أعامرِ 

 غرتاف أكرب قدر من املعلومات واملهارات النافعة، يف أقلِّ ا: ونعني بالنوع لقي والتلقني،الكم يف عملية التَّ 

 ! ٍن ممكنزمَ 

* * *    

لياًل ْدِر ما يكوُن ذلك دَ عىل قَ  ،ةم النَّافِعءاتكتَّاهبا، ولِعطاها، وعىل َقْدِر تقدير األّمة لعلامئِ  -1321

هاعىل تقّد ًا ومؤرّش  ِ  . مها وحترضُّ

* * *    

ُم فقط حيتاُج إىل تعزِ ليس املت -1322 ُ أيضًا حيتاُج إىل تعزيٍز؛ وتعزيُزه  يٍز،علِّ أن ُيعرف له بل العاِل

   .غاِة عليه، وعىل عطائه ُسلطانًا، وسبيالً أن ال هُيان، وأن ال جُيَعل للطُّ ره، وقْد 

* * *    

الذي يتكون منه املسؤولة عن املجتمع الصغري؛  ؛ ألهنادِ تعليم الولَ  بنفس أمهّيةِ عليُم البنِت تَ  -1323

 ! ا أكثر بكثري من تعليم الولدنبالدكثرٍي من ل يف همَ ومع ذلك فتعليمها مُ  الكبري،املجتمع 

* * *    

تعزيز  لتطور التكنولوجي، وااللكرتوين،اجم عن االنّ  الفسادِ  رِ خطَ  خرُي وسيلٍة ملواجهةِ  -1324

    . خيارينفهو اخلياُر الوَسط بني.. والواعية لدى األفراد، واألبناِء  ة،اإليامنيّ الرقابة الذاتية 

* * *      
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رَ أفعالٍ  ومن ثم إىل قرارات،ل إىل يتحوّ  العميُق  فكريُ لتّ ا -1325 حتى ال تنتهي  ًأ؛خطَ  ، فاحَذر أن تفكِّ

  ! خاطئة إىل أعاملٍ 

عليها  ُتضيَف لك اخليار يف أن  ها،ُد سيّ  مسيطرًا عليها، وأنَت  منك، تظلُّ  فِكرتك ما ل ُترْج  -1326

 َك،تْ وحكمَ  ،رجت منك، ورضبت األمصار؛ سيطَرت عليَك فإن َخ .. ها فَ أو أن حتذ نها،أو أن ُتنِقص مِ 

لَت   . الطاهِن لك من ُس  كاكَ وال فَ  ا،عاِت تبِ  وحتمَّ

* * * 

ويف كثري من باحُلسن أو الُقبح،  واألفكار، ،واألعيانِ  عىل األشياءِ  كمُ ُب قاٍض؛ حَي الكاتِ  -1327

ٍف، ومات فكرّية؛ فينرص طرفًا عىل طرَ االت وخُص َج يف ِس  ويدخُل واملفاسد،  األحيان ُيراجُح بني املصالِح 

 ،املزاِج  نُ إال وهو حَس  الكتابةِ  ةَ همّ مَ  وبالتايل ال ينبغي أن يامرَس  ،أو مذهبًا عىل مذهٍب، أو قوالً عىل قولٍ 

  . فكريِ التّ  معتدُل 

* * * 

  !ائققَ َد بِ  ام، وربَّ اٍت عَ ويْ ُس بِ  هه، فيهدمُ بنائِ  دُر اإلنساُن عمَره يفٍد هَي كم من جَم  -1328

* * * 

ستفيدون ويتعلمون ذين يَ هم ال وقليٌل  ما حوله، ن كلِّ ، ومِ لِّ من الكُ  ويستفيُد  مُ تعلَّ يَ  احلكيمُ  -1329

  !منه

* * * 

 !رصيِح أ إىل التَّ أن يلَج  فِق وال الرّ ِة كمَ ليَس من احلِ  ،َمن اسَتَغنى بالتَّلميِح  -1331

* * * 
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إال لتوافقها، أو إذا  رُي عليك،ك، وال ُتِش ريُ ِش جل؛ فهي ال تستادًا من الرّ استبد أكثرُ  املرأةُ  -1331

  !علِمت أنك ستوافُقها

سمُع عن كثرٍي من نَ  ؛ا يوَكل إليها من مهامٍّ وأعاملٍ وفاًء وإخالصًا ملو اجتهاداً  املرأُة أكثر -1332

 ...! الت عن فاِش  وقليٌل ما نسمعُ  وا إليه،ِعثُ باب قد فشلوا فيام ابتُ الشَّ 

* * * 

ِ  تبقى عصيةً  ،طاَل  وأ، ر عىل مدينةٍ احلصا مهام اشتّد  -1333 ن ال جدوى ها بأأهلُ  إىل أن يتقاَوَل  ،يعةً من

 !... عنها فاعِ الدِّ الّصمود، ومن 

ص واألعذار َخ التفكري بالرُّ  ور بيد العدو،غُ وسقوط الثُّ  األوىل، فاعِ الدِّ  خلطوطِ  اهنيارٍ  ُل وَّ أ -1334

 ! ... االنسحاَب  رِ ربّ التي تُ 

* * * 

َ  ى إليه، فال نستطيع منه شيئًا؛عَ به، ونْس  من خرٍي هنمُّ  كم -1335 َق وامليّسِّ هو واملعني، لنعلم أنَّ املوفِّ

َ يُ بادته، وأن عِ  سنِ يعيننا عىل ذكره، وشكره، وُح نسأل اهلل تعاىل أن .. اهلل   ما حيبُّ و ات،لنا فعل اخلري يّسِّ

 . اعاتوالطَّ  من األعاملِ ويرىض 

* * * 

، ، ومنه ما يشمل املجتمعَ األرسةَ  ، ومنه ما يشمُل الفردَ  شمُل اإلسالمي؛ منه ما ي القانونُ  -1336

فمن ل يطّبق امليسور منه، واملقدور عليه؛ كالقانون ..  احلكمِ  وسياساتا، وميادينَ  الدولةَ  ومنه ما يشمُل 

ا ُيطالب عندم فهو غري صادٍق  جتمع، أو العالقات االجتامعية،املاملْتَجر، أو ق بالفرد، أو األرسة، أو املتعلّ 

 !ولة واحلكمق بالّد القانون اإلسالمي املتعلّ  بتطبيِق 
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 . كم، َتُقْم يف أرِضكميف نفوِس  اإلسالمِ  أقيموا دولةَ : وقد صدق من قال

* * *     

إضافة إىل املاليني  ة، والرتبوية،ات األمنيّ ن املؤسَس ومعهم مئات م ة،العنارص األمنيّ  آالُف  -1337

ال يستطيعون أن يسيطروا  ومع ذلك فهم.. لناس عىل مدار الوقت من الكامريات التي تصور حركة ا

ثم يف املقابل نجد هذه السيطرة التاّمة  ،" كلندن "ـ عىل مدينةـ ـ من دون حصول أي جريمةـسيطرًة تامة 

.. ه التي ال حُتََص املتناهية يف الدّقة، والتنظيم، واإلحكام عىل هذا الكون الفسيح بنجومه وكواكبه، وأبراجِ 

وأنَّ فوَق هذا الكون يدًا قادرًة حتميه،  يدلُّ ذلك عىل اخلالِِق القدير،أفال .. وما فيها وما بينها من خملوقات 

ُم فيه  َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف : صدق اهلل العظيم.. وُترّصُف شؤوَنه، وتتحكَّ َفإهِنَّ

ُدورِ    .الصُّ

* * *     

ثم جاَدلوا  ،لٍ ِة اتقانِه، ونظاِمه، وقانونه، الذي ال َيعِرُف أدنى خلَ سلَّموا بعَظَمِة الكوِن، وِدقَّ  -1338

كُ   !  عت هذا الكون الفسيح هبذا اإلتقان واإلحكامالتي أبَد  وا يف القدرةِ وشكَّ

تلك  بة عن، املرتتّ ملقاِصِد، والغاياتبالنتائج، وا التسليمُ  مات؛لواِزِم التَّسليِم باملقّد  ِمن -1339

 . املقدمات

* * *  

 ! هن كُثَر اعتذارُ ليس بحكيٍم مَ  -1341

* * * 

 .ةِ احلاَج ، واجلوعِ وعند املَرض، والَغَضب، ويف الّسفر، : ُحسُن اخُلُلق ُيعَرف -1341
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* * * 

   !اعٌة للرّشيف، وِرفَعٌة للَخِسيس، وَض من اخَلِسْيسِ  الرّشيِف تصاُف ان -1342

* * * 

 ! هًا نرَشَ رَته، وإذا علَم منك رَشّ علَِم منك خريًا َس رشُّ األصدقاء؛ َمن إذا  -1343

* * * 

1344-  ِّ حِّ ذِ ، والكَ َسدِ يف الكرِِب، واحَل : جوامُع الرشَّ  ! ِب، والشُّ

 .أ باخلرِي، ال بالرّشّ الرشُّ ُيطفَ  -1345

  . ال ُتْطَفأ النَّاُر بالنّار -1346

* * * 

يعني أنه ممنوع ُله، والثاين فاعِ ال ُيسَمح؛ األول يعني احلرام اآلثم بني ، وبني ال جيوزُ  الفرُق  -1347

، " ال ُيسَمح "ما  ، وليس كل" ال ُيسَمح "؛ " ال جيوز "، وكل ما ابزواهلواحلظُر ئة يزول املنُع طارِ لعّلٍة 

 ! وكثرٌي هم الذين يستخدمون إحدى العبارتني يف موضع األخرى .. " ال جيوز "

* * * 

 .  لِ ّسوّية والعْد يهم بالم؛ إن ل يمِش فِ أمرُي القوِم أشقاهُ  -1348

* * * 

 .  َبنيالكاذِ  ُد أَح  ، فهويهبام ليس فِ  َمن أحّب أن ُيمَدَح  -1349

* * * 

به.. ُتباِعده الّدياُر، ُتقّربُه القلوُب  ما -1351  . الّديار وما ُتباِعُده الُقلوُب، ال ُتقرِّ
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* * * 

ث نفسك به  رْ إذا كنت مقتنعًا بيشٍء نافٍع إجيايب، ثم ل تقدِ  -1351 فهذا مما  ،باستمرارٍ عىل فعله، حدِّ

 . هك عىل فعلِ ُتعينُ وخيارات فتح عليك أبوابًا يَ 

* * *     

 . ما كان عن ِغنى واقتِدار وأبخُل الُبخِل؛ ٍر وإعساٍر،ما كان عن َفقْ جلوِد؛ أْجَوُد ا -1352

 . ِسن واملَحاِمدوالُبخُل ِسرْتٌ للمَحا اجلوُد ِسرْتٌ للعيوب، -1353

* * *     

 . ه إن ل يكن نحو األفَضلالتغيري ليس مطَلبًا لذات -1354

 .األسوأ لتغيري موضة العرص، ولو كان نحوا -1355

  .ليماملوافق للفطرة، والذوق السَّ  ن إىل األصلِ ثم يعودو.. ون تغريَّ ويَ .. وُيغريون .. ون ُيغرّي  -1356

* * *  

اعة مئة كيلو مرت، لو محلتها عىل أن تسري مئتي كيلو مرت يف الّس  -1357 اعة، السيَّارة التي تسري يف السَّ

ة كلها يف سلّ  األمورَ  نَّة التدّرج؛ فرييُد راعي ُس كذلك من ال يُ  مت السيارة، وحطَّمت ما حوهلا،لتحطَّ 

  ! ه شيئاً رادِ من مُ  ُق ك نفسه، ومن معه، وما حوله، ثم هو ال حيقّ ، فهذا هُيلِ واحدٍ  ، ويف يومٍ واحدةٍ 

* * * 

، وال تقبل التغيري، وهي حمفوظة بحفظ اهلل رّية اإلنسانية ثابتة ال تتغرّي املفاهيم والقيم احلضا -1358

؛ الوسائل التي تعني عىل حتقيق املفاهيم والقيم احلضارية اإلنسانية روالتطوّ  قبل التغيريوإنام الذي يَ  هلا،

 .أكمل وأفضل بصورةٍ 
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* * *     

 . ما ل ُتالِف نّصًا، أو تؤّدي إىل خمالفة نصٍّ  اتهلا حكم املباح العاداُت  -1359

* * *     

 اهلدِف  لوغِ عىل بُ  عنيُ تُ  دة،ـ إىل أهداف صغرية متعّد ــ بني يديه ـحيتاج  ،الكبريُ  ُف اهلَد  -1361

 . ريبِ الكَ 

غ لكن عندما تدرك أهنا سبب رئييس لبلو وغري شّيقة، ةً الصغرية مملّ  هداُف غالبًا ما تكون األ -1361

 .حيةتستحق التض وشّيقة، اهلدف الكبري املمتع والشّيق، تصبح هي األخرى ممتعةً 

ف حياتك؛ فاجعل لِ  -1362 نَتِك أهدافًا، ولشهِرَك أهدافًا، وإلسبوِعَك أهدافًا، وليوِمك َس َهدِّ

؛ استثمرت كّل دقيقة من ذلك فإن فعلت اجعل الوسائل لإلهداف، أهدافًا،و.. افًا ك أهَد تِ أهدافًا، ولساعَ 

 . نِجْزُه غرُيكما ل يُ ل من األعاموأنَجزَت  صعُب عىل غرِيك،فيد، وهاَن عليك ما يَ فيام يُ حياتك 

   . اطاب باإلحبَ وممكنة؛ حتى ال ُتَص  اُفك واقعّيةٌ لتُكْن أهَد  -1363

* * *     

  .ألنه فاقٌد للرتكيز عىل يشء عُل شيئًا؛أن يفعَل كلَّ يشٍء، ال يف الذي يريُد  -1364

* * *     

 .  قلُّ عليك آالم التََّس  ونُ َت  ل،ة اجلبَ قِمّ  تطلَّع أن تعلوَ عندما تَ  -1365

احُلَفر، يشقُّ عليه عيُش ومن ألَِف عيَش  احُلَفر، عليه عيُش  اجلباِل، يشقُّ  ألَِف عيَش  نمَ  -1366

باِل واحُلَفرِ ولكلٍّ من ا.. اجلباِل    !ُلهاأهْ  جلِّ

* * * 
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  . ه بكلَقه عليك، واهتاممَ قَ  ليك، تفقُد ع ُق قلَ ِق من يَ لَ قَ لِ  قَلُق عندما ال تَ  -1367

ك أمرَ ن ال هَي مَ  -1368 ه أمه، ال هَي مُّ   .َركمُّ

* * *  

غَ ن َتَشبََّع بام ال حيق، ناله من الذَّ مَ  -1369   . ستحقاِر ما يَ مِّ والصَّ

* * * 

 .لٌّ وَصَغار، واإلخالُص ِعزٌّ وفَخارالّرياُء ذِ  -1371

 . الرياُء َيَضع، واإلخالُص يرَفع -1371

 . اإلخالص ُه عن طريِق الرياء، َيظهر أضعافُ  ه عن طريِق ما أردَت إظهارَ  -1372

 ! ياءركٍة، وزيادٍة، ما ل َتلِْج باَب الرّ يف خرٍي، وب ال تزاُل  -1373

 . ِل لك، ليس هلل منه يشٌء إال اإلخالصمَ كلُّ العَ  -1374

* * * 

 . ى عليها يشءفَ اس عن خياَنتِك، فعنُي اهلل ال خَي النّ  ال تطمئن لغفلةِ  -1375

* * * 

 : دعاء -1376

ْم تسليامً    . كثرياً  اللهمَّ َصلِّ عىل عبِدك ونبّيك حمّمد، وعىل آلِه، وَصْحبِه، وَسلِّ

اٌل ملَِا ُتريد .. ْرِش املجيد ا العَ يا ذَ .. واإلكرام  ا اجلاللِ يا قيوم، يا ذَ  اللهمَّ يا حيُّ   يا .. يا فعَّ

 .. ياء ، والرّ ، واخليانةِ درِ ، والغَ شِّ نا من الغِ طّهر قلوبَ .. األكرمني  مويا أكر.. أرحم الرامحني 
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 فال تكلنا لنا إال بك، ةَ وال قوَّ  ، ال حوَل هُل لفقر، واجلَّ ، وا، والعجزُ عُف الضَّ  نا؛لُ وْ َح  ،اللهمَّ  

  .عني نا طرفةَ ألنفِس 

ال إله إال أنت سبحانك إينِّ .. اء، فقّونا عفَ وُض .. هالء، فعّلمنا وُج .. نا اللهم إّنا فقراء، فاغنِ  

  . املنيُكنُت من الظّ 

 . ك عّمن سواكك، وبفضلِ ك عن حرامِ اللهّم اغننا بحاللِ  

 . ما ظهر منه، وما بطن ل،والعمَ  يف القولِ  ، والّسدادَ هم إّنا نسألك اإلخالَص الل 

 .  أو عمل وكل ما يقربنا إليك من قولٍ  ك،بادِ ك وعِ دينِ  ك، وخدمةِ تِ استعملنا يف طاعَ  اللهمَّ  

واجعلنا .. ك يف سبيلِ  واجلهادَ  ،كهاًل، فسّهل علينا طاعتَ إال ما جعلته َس  َل هْ ال َس  اللهمَّ  

 .  رشٍّ  اليَق ، مغَ ريٍ َخ  فاتيَح م

ا نعوُذ بِ    محتك ، منك؛ نعوذ بطاعتك من معصيتك، وبرضاك من سخطك، وبرَك اللهمَّ إنَّ

 ا منك إال إليك، فمنك املهَرب، وإليك امللتجى،َج نْ أ وال مَ ال ملَج  من غضبك، وبعفوك من عقابك،

 . وأنت أرحم الرامحني

ا نعوُذ بَِك أن ُنرْشِ     .َك بَك شيئًا َنعلُمه، ونستغفُرك ملا ال نعلُمهاللهمَّ إنَّ

وكّره إلينا ما حيول بيننا  ما يؤدي إىل حّبك، وحبَّ  ك،إّنا نسألك حبَّك، وحبَّ من أحبّ  اللهمَّ  

 . وبني حّبك

 .   إليكبنا ويقرّ بنا ، وبام حيبّ ا بام حتّب اللهمَّ زّينَّ  

ل ما نملك، وَيعزُّ ومن كّ نا، وأهلينا، ِس إلينا من أنفُ  ك أحبَّ بَّ واجعل ُح  ك،بِّ نا إىل ُح اهدِ  اللهمَّ  

  . علينا
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حبوبات، ومجيع ها الغايات، وامليف سبيلِ  التي تونُ نا الُكربى؛ غايتَ  حّبَك  ْل اجعَ  اللهمَّ  

  .العالقاتاملخلوقات و

ا نعوذ بك ـ وبجميع أسامئك احلسنى اللهمَّ   وأنت غري  ن أن نلقاكَ مِ ـ  ، وِصفاتِك الُعلَياإنَّ

 . ناوال حمبٍّ لَ  ا،راٍض عنّ 

 .. . إليك وِق والّش  ،كلنا بحبّ تم ك، وأن خُي بّ عىل ُح  الثباَت  إنا نسألَك  اللهمَّ  

وٌر غفُ  َك إنَّ منهم واألموات،  واملسلامت، واملؤمنني واملؤمنات، األحياءِ  للمسلمني رْ اللهمَّ اغفِ  

 .  ه وسلموصحبِ  ،هوعىل آلِ  ،دٍ حممّ عىل  وصىل اهللُ..  جميٌب  قريٌب  ميعٌ َس .. رحيم 

* * * 

 . اهلل اآلخرة؛ أال وهي حمّبةُ  ةَ نَّ ها، ال يدخل َج ن ل يدخلْ مَ  يف الدنيا جنَّةٌ  -1377

* * * 

 .إىل أن نقرتَب منهونتطلع نسعى نطلَبه، ولكن ينبغي أن الكامَل،  ال ُندِركُ  -1378

 . واإلبداع هو اخلطوة األوىل نحو االكتشاِف اخلياُل؛  -1379

* * *      

ورية التي تتقدم مرحلة وإنام ـ أحيانًا ـ تعني العثرات الرض ،َل تعني دائاًم الفَش ال  اإلخفاقاُت  -1381

 . ومن ثم مرحلة اهلرولة، واالنطالق، والنَّجاح هوض،النّ 

وتستفيد من أخطاء  ر املحاولة،تكرّ  رات، ما دمَت رت اإلخفاقات والعثَ مهام تكرّ  -1381

 . عالية ةٍ مهّ  وذو بل مبدعٌ ، قة فأنت لست فاشالً اباملحاوالت الّس 

* * *  
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إىل أن  سويف، واإلرجاء،واكل، والتَّ ، والتَّ لةِ  الغفْ ه عىلصاحبَ  مُل ه حَي إّياَك وطول األمل؛ فإنّ  -1382

، وتلتفُّ الّساُق أه ايفَج     !ُت حلياِتمْ يا ليتني قدَّ  يقوُل ..  املَساقئٍذ يومَ إىل رّبه  ،بالّساِق  حلقُّ

* * * 

يطرة ععدوُّ  نَ إذا متكّ  -1383  .ناَل منك ما يريد ىل معنوياتك، أو التأثري عليها،ك من السَّ

ة يف احلروِب النْفسيَِّة، املنَترِصُ  -1384  .هو املنترص يف احلروِب الَعْسكريَّ

* * *      

شيئًا  ةِ للبرشيّ  مَ أ اآلخرون فلن تقدِّ بَد  من حيُث  دأَت ولو بَ  انتهى اآلخرون، ابدأ من حيُث  -1385

 ! جديداً 

الّسفىل، وهكذا حاجُة املتأخرين لعطاِء  وابِق الطَّ  ناء، من دونِ ليا من البِ طوابِق العُ ال قياَم لل -1386

 . بقهم من املتقّدمنيوإبداِع من َس 

ِة،  وهكذا اجلوانُب .. نيان تَّطاوِل يف البُ كان مساِعدًا عىل ال ينًا؛تِ اُس مَ ُكلَّاَم كان األَس  -1387 اإلداريَّ

ة ِة، واملعنويَّ  .  والِفْكِريَّ

 * ** 

حًا، تفّرقنا، وتنازَ  رًا نؤّصل هلدِم الباطل، وملا الَحتهْ نا دَ لْ ظلَ  -1388  عنا،مرحلُة أن نبني للحقِّ رَصْ

 ! ...ِرطًا ُمفْ  وأظهرنا عجزاً وتلكأنا، 

َح الباطِل بيد،املصلُِح املاهُر بحقٍّ هو  -1389 ومها ني رَصَح احلقِّ باليد األخرى، ويب الذي هيدُم رَصْ

 . إال هبام معاً  نان ال يكتمُل اإلصالُح والتغيريُ ــ اهلدم والبناء ــ رك
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، أما عند بناء رصٍح دام الّسالِح ة، وإىل استخِح الباطل، قد نحتاج إىل القوِّ رَصْ  عند هدمِ  -1391

عند أدنى خالف، الح ِال جيوز اللجوء إىل السِّ  ــحول بنائه  ، واآلراءُ تلف، وتتباين األفكارُ قد نخ ــ للحقِّ 

 . ، واللجوء إىل السالح، ال جيتمعانفالبنيانُ .. بني تباين األفكار واآلراء أو كحَكٍم للفصل 

* * * 

 ،ويقتات بمآيس وآالم النَّاساإلنسان يتكّسب  ا أنوأسوأه اهأشدُّ  ؛أنواعٌ  َكْسُب احلرامِ  -1391

 !  االستمرار يتمنى للمآيس واآلالمٍ ، ، واالقتياُت السرتزاُق وحتى ال يتوّقف ا

* * * 

لم مفاتيح ال كذلك لكل عِ  ه،إال من خاللِ  يمكن ولوج البيِت  بيٍت مفتاحًا ال لكّل  كام أنَّ  -1392

 . هذه املفاتيح اسمها علوم اآللة خالهلا؛ ه إال منرِ رَ دُ  ه، والتقاطُ يف رحابِ  جواُل ه، والتّ غامرِ  يمكن خوُض 

* * *      

 . ه َصحيُح النَّْقلقالُ ، وعِ هلُ عقِ يَ  الَعْقُل حيتاُج إىل َعْقلٍ  -1393

 . وليس َعْقالً  ِل النَّْقَل الصحيَح، فهو هوى،خاَلَف من الَعقْ ما  -1394

 . اهلوى، عَمى -1395

* * *      

 الثقيلِ  كالوزنِ  وأقساٍم ُيصبح ممكنًا وسهاًل؛ إىل أجزاءٍ  ، عندما تقّسمهُ عُب الصَّ  الكبريُ  العمُل  -1396

 .هه ونقلُ محلُ  عندما تقّسمه إىل أجزاٍء وأقساٍم يسهُل  واحدة، محله أو نقله دفعةً  يصعُب  الذي

* * *       
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غدًا ــ بإذن اهلل ــ قد  ك،ك اليوم ويقلقُ ام هيمّ ل؛ فمِ ما ال حتتَ  ال تقلق كثريًا، وال حُتّمل األمورَ  -1397

  !للّسَمر ةً مادَّ  لنسيان، والذكريات، ليصبَح يدخل يف خانة ا

َك و َشَغَلَك يف يومِ كم من َح  -1398 َمر واستخالِص  مادةً  أصبَح يف َغِدكَ  ك،َدٍث َجلِل قد أمهَّ للسَّ

 !الِعرَب 

* * *       

  .له أسرَي َمن حُيِدُثها وَيتسبَُّبها يكونُ  ه، واخلروَج منها،يطرَة عىل انفعاالتِ حُيِسن الّس من ال  -1399

* * *       

، وَسَقِط نيات الطريقمن بُ  ِعلمَ وال تطلب ال ك،يمرض جسُد  ؛يلِ الّس  من آخرِ  ال ترشب املاءَ  -1411

ك، لم يف دينِ تْس  األول، الرعيلِ  رِشُب بع واألصل، وما كان عليه وإنام عليك بالنَّ  ك،عقلُ  يمرُض  ؛اخَلَلف

  .نياكودُ 

* * *       

فام ِمن  سَلف؛ واألهواءِ  الباطلِ  ، وأهلِ كذلك للباطلِ  ف،َسلَ  احلقِّ  ، وأهلِ كام أن للحّق  -1411

.. أهنم جتديديون زورًا ذلك يزعمون  ثم بعد ٍة إال وهلا يف الغابرين َسَلٌف طالِح،ضاللٍة وال بدعٍة معارص

 !ومتطورون.. وحداثيون 

* * *       

م والبحُر بجواره؛ -1412  !ينوالدَّ  رعِ الوَ  ليلِ يف قَ  ُيقال يتيمَّ

* * *       
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 وقٍت  ة يف أقّل ملتك اهلاتفيّ نهي مكاكيف ومتى تُ  أن تعرَف  لِ واُص والتّ  من مهارات االتصالِ  -1413

  . الذي تتكلم معه رَ اعِ من دون أن جترَح مَش و ممكن،

* * *       

ُتلفًا وحاجة أكثرها  ، إْذ لو صحَّ ذلك لكانت أكثر الدول"احلاجة أم االخرتاع ": ال أقول -1414

من هذا  ـحاجة تكون ـ فربَّ  ، واالبتكار،، واالخرتاعِ عىل البحِث  دافعةٌ  احلاجةُ : وإنام أقول اخرتاعًا،

 . هاألهلِ  ـ نافعةً ـالوجه 

* * *       

  !ةاَح وما أكثر الذين يقطعون هذه الشعرة باسم الرّص  ،عرةٌ َش  والوقاحةِ  ةِ اَح الرّص بني  -1415

* * *       

عندما تلتقي يف  ، وتتآخى، وتتحابُّ تتآلُف  ــ مهام تباعدت أجسام أصحاهبا ــ األرواُح  -1416

 عندما ُتتلُف  ـا ـاهِب ـ مهام تقاربت أجسام أصحـر وُتتلُف وتتناَكر، وتتدابَ .. ئ، واألفكار د، واملبادِ العقائِ 

  . ، واملبادئ، واألفكاريف العقائدِ 

* * *       

ومن ثم االختالف يف ، واملبادئ يف الفهمِ  ِف االختالُف يف مصادر الّتَلّقي، مؤداه إىل االختال -1417

  .والعمل السلوكِ 

 .تائجيف النَّ  مات، مؤداه إىل االختالِف يف املقّد  االختالُف  -1418

  .الكلمة اجتامعِ و ،الصفِّ  لتوحيدِ وهام رضوري  قي، رشطٌ التَّلَ  رُ ادِ َص مَ  توحيُد  -1419

* * *       
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ك ـ بجسدِ ـما ُتقبِل  رِ ْد ما حُتسن اإلجابة، وعىل قَ  عىل قدرِ  ما حُتِسن االستامعَ  رِ عىل قْد  -1411

  .إليك اإلصغاءَ  نُ ، وحُيِس باملثل مه بأن ُيقبِل عليكـ عىل حماوِرك، عىل قدر ما ُتلزِ ـووجهك وبرصك 

 * **       

، عِف الّض عىل  ليٌل دَ  ومسائل ذات مواضيع خمتلفة، سئلةٍ بطرِح أ اخلروُج عن املوضوع؛ -1411

 .ل واألساسمن املوضوع األوَّ  اهلروِب و

فام ل بشكل دائري بني عدة أفكار، بل تراه يتنقّ  دة،ال يثبت عىل فكرة حمّد املراوغ يف احلوار  -1412

ن دون أن يسمح لك مدت مناقشة آخرها عاد بك إىل أوهلا، وإن تبدأ بأوهلا إال وينقلك إىل آخرها، وإذا أر

 . سم أي فكرة منهاأن حت

 ! ك، لُعّد ذلك انتصارًا لهأفكارَ  لك أن متررَ  أن يسمَح  ل؛ لو خرج من احلوار من دونِ املُبطِ  -1413

هم األكرب كيف ينهون وقت املناظرة يكون مهُّ  جربوا عىل مناظرةٍ إذا أُ  ،واألهواءِ  البدعِ  أهُل  -1414

واضحة  من الشغب واملراوغة والتشويش؛ لتضييع الوقت املخصص للمناظرة، من دون نتيجةٍ  كرب قدرٍ بأ

 ـواملناظرة ـ أنفسهم قد انترصوا يف املناظرة،ق هلم ذلك يعتربون فإن حتقّ .. حفاظًا عىل أتباعهم  ُتذَكر،

  !قت أهدافها املرجوةـ قد حقّ ـبالنسبة هلم 

* * * 

 !وهم األكثر ه لِسانان، وُأُذن؛ومنهم َمن ل لِساٌن، وأُذنان،لنَّاِس من له ِمَن ا -1415

 ، وأكثرَ ، وتثاوَب مَ ناوَ تَ  ه يف االستامعِ دورُ  فإذا جاءَ  مل،من يتكلم ساعات وال يَ  اسِ من النّ  -1416

 !يف الكالم دوري قد جاءَ  ..أوِجز : ؛ ليقول لكإىل ساعته من االلتفات، والنّظرَ 

* * * 
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 ألقاَب  هِ ِس ي عىل نفْ ن يقوَل رأَيه يف نْفِسه، وأن ُيضفِ ألضطّر يَ  ال رأي للنَّاِس فيه؛ َمن -1417

 !بجيلفخيم، والتّ التّ 

* * * 

 . وال َمْدُح املادحني له لنفسه، عه َمْدُحهال َينف ن َهَجْتُه أخالُقه وأعاَمُله،مَ  -1418

ائني له ن َمَدَحته أخالُقه وأعاَمُله،مَ  -1419 ه هَجاُء اهلجَّ  .ال َيرضُّ

* * * 

وَمن هُيِن نفَسه، ال ينتظر أن ُيكرَمه .. ه ال َقْدرُ مهام عَ  ،نفَسه، ال حيرتمه الناُس  مُ حيرت َمن ال -1421

 .  الناس

* * * 

ها، قَ نسى خالِ ويَ  عليها، من الثناءِ  كثرُ ويُ  الصورة، يقف مبهورًا أمام مجالِ  ملن بُت جِ عَ  -1421

 ! ..بدعها ومُ 

يوسف عليه السالم،  ه وتعاىل بجاملِ ه سبحانت عىل مجالِ تعاىل، واستدلّ  ت اهللَُزَلْيَخة عبَد  -1422

 فوق كل تصورٍ ، ومجاُله ال شّك أنه مجيٌل  يوسف، سجد له مجاُل ويَ  ف،يوُس  من خيلق مجاَل : وقالت

 .وخيال

عنه إال اجلميل،  ه سبحانه وتعاىل أن ال يصدرُ ومن مجالِ  ،اجلامَل  حيبُّ ، تعاىل هو اجلميُل  اهللُ -1423

اهمجيٌل يف معناهه، يف صورتِ  والقبيُح ..  إال باجلميل وال يأمرُ  ، أو ناجتًا عن ببًا جلميلٍ ا سيكون إمّ ؛ و، ومؤدَّ

   .فيكون هبذا االعتبار مجيالً .. أو داالً عىل مجيل  ،مجيلٍ 
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حيُح  -1424 ِم ن ُحكْ حيَح مِ النّقَل الصَّ  ، وما َل خُيالفالذي حْيكُم عىل اجلميِل بأّنه مَجيٌل، النَّقُل الصَّ

وقالَعْقِل، والُعْرِف،     . والذَّ

* * * 

ِعي ال يمكن أن جُييَب عن ال -1425 ْ يايِس، وال السيايس يمكن أن عىل طريقِة السِّ ائلني الّس أسئلة رشَّ

   . ه، وتأويُلهرُ ْذ الرّشعي، ولكلٍّ منهام عُ  لة السائلني عىل طريقةِ سئجُييب عن أ

* * * 

ويف .. هم حديثَ َع لّسامِ ّلون امِ فيُ  عون؛ويتوسَّ ُيطيلون الكالَم ات اجلليّ يف الواِضحات  -1426

 وُيوارون، ،ـ خيترصون الكالمـالتي حتتاج إىل نوع اجتهاد وبيان  ـواملتشاهبات ـاملشكالت، واملعضالت، 

 .ال ندري، السرتاحوا، وأراحوا: ولو قالوا .. يئاً منهم َش  فال َيفهم السامعُ 

* * * 

 . أو َدعْ .. اسَتْفِهم، وأفِهم  إذا أفتيَت أو حَكْمَت، -1427

 ** * 

فمن باب أوىل أن  نفِسك، عنها عند غرِيك، فإن ل جتدها يفأنَت تصنعها، فال تبحث  السعادةُ  -1428

  .ال جتدها عند غرِيك

* * * 

فْ  -1429 زق ِق بالرِّ  .ُيسَتْجَلُب الرِّ

* * * 

اُش ماذ -1431 ، وال خان أحداً ا، وكم خيلو يعَلُم الغشَّ ِه، ملا َغشَّ   .ّس بغشِّ
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تاجر التي بجواره تغص بينام املطاعم وامل بائن،من الزّ  خالياً  عندما ترى َمطعاَمً أو َمْتجراً  -1431

 .وخيانة ،ِغشٍّ وٍع، طمَ  نوعِ ذلك ما كان ليكون إال لاعلم أن  ..بالزبائن 

* * * 

اَح  -1432  . عطاٌء، وعباَدة ؛ُة التي تكوُن َسببًا للعطاءِ الرَّ

* * * 

 .أسوأ منهعنه  يكون البديُل أن تعمل عىل إزالة يشء، ة لَ والعَج من اخلطأ  -1433

* * * 

 . هفَتفتِنْ  ، ال تستأِمنُْه؛اً فَ عْ سَت فيه َض َمن مل -1434

* * * 

 طريِق التَّخِجيِل واإلستحياء، إكراٌه عن طريِق اإلجبار بالقوة، وإكراٌه عن: اإلكراُه نوعان -1435

ما و، "!كل شجرٍة هلا فّياُتا "وحتت عنوان وَزعم .. وحتى ال ُيقال  ..املجتمع وعادات ومواكبة ثقافة 

حيرتمون حقوق وليرباليون،  ديمقراطيون،اين لإلكراه، ثم يزعمون أهنم الثَّ  ين يامرسون النوعَ الذ أكثرُ 

 !يف االختيار اإلنسانِ 

يِن ]  -1436 إال ما كان  ةِ قبل من العبادَ أن ُيعَبد عن حمّبة، وال يَ  تعاىل حيبُّ  اهللَ ألنّ ؛ [الَ إِْكَراَه يِف الدِّ

ُق وهذا ال يت..  بَّةٍ عن حَم   .اهمع اإلكرَ  حقَّ

* * * 

أرباب هم وهؤالء  ال ينجُح يف أي مرشوٍع، هاية،إىل النّ  ابعةِ درَة عىل املتَ الق َمن ال يملُك  -1437

  !لٍ مَ هم يف عَ كَ أن ُتشارِ  اكإيَّ .. اريع َش املاِف وأرباِع أنص
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* * * 

سم املشكلة، وحينام احللَّ الذي ُيعالِج وإ رضيك،ويُ ملشكلتِك احللَّ الذي ُيعِجُبك  ال ُترَت  -1438

   !كمادتا، وإن ل ترغب به نفُس 

* * * 

 وَمن يكذب عرَش .. مراٍت لُيربر كذبته األوىل  عرَش  َمن َيكذب مرًة، يضطرُّ أن يكذَب  -1439

الكِذب عىل قرِصه، وضعفه،  وهكذا فإن حبل.. مراٍت، يضطر أن يكذب مائة مرة ليربر كذباته العرش 

ه ُيكَتب صاحبُ  حّتى ،عند حدٍّ  ال يتوقَّفبعضه يؤدي إىل بعض، ف..  ر، ويتكاثَ ويتضاعُف د، والَ طويل، يتَ 

 !ّذاباً كَ  عند اهللِ

اُب جيني عىل الثَِّقِة فيام -1441  ه مضاعٌف لذا فإن ذنبَ  ؛هفِس  بني الناس، أكثر مما جيني عىل نَ الكذَّ

 ! ومغّلظ

* * * 

 وإال لتَباَكى اخلُصومُ  كاء،والبُ ال حيُسُن للقايِض أن يقِض بني اخلصوِم بحسِب الّدموِع،  -1441

، وهو املظُلومهأمامَ    . ، وكان أكَثُرهم بكاًء أو تَباكيًا، هو املُِحقُّ

* * * 

ُة القضاء ،درُ ، والغَ ُب ذِ وفشا الكَ  وأماناتم، َمُم النَّاسِ كلام َضُعَفت ذِ  -1442  . َصُعَبت َمَهمَّ

* * * 

.. وأسباهبا اجلريمة  م تساءلوا عنث احلضارّية،ة اإلنسانيّ  يمَ وحاَربوا القِ  حاَربوا اإليامن، -1443

  !"، وخرجوا يف جنازته ثمَّ بكوا عليهَقَتُلوا القتيَل، ":ملَثل القائلهم اوهؤالء جيري علي
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اَم، احُلكّ أوالً  لكان ينبغي أن نحاسب جرَم عىل جريمتِه بحق،لو أردنا أن نحاسَب امل -1444

اَس  عُ  ة الذين حيمون أسباَب اجلريمة،والسَّ  .ون هلاوُيرشِّ

* * * 

وا إذا خاَن احلاكُِم َصّفُقوا له، -1445 وِضيٌع من وإذا وقع ..  ، واستقالالً ةً وحريّ  ،ةً خيانته وطنيّ  وَعدُّ

ِعلاًم أنَّ  ..وشّهروا به أعدموه، و له أعواد املشانق يف امليادين، وابُ ونَص نوه، خوّ  يف شبهة خيانة؛النَّاِس  عاّمةِ 

 ! ، أضعاف خيانة ذلك الوضيعأضعاُف  باد،والعِ  عىل البالدِ  احلاكمِ  خيانةِ  رضرَ 

* * * 

الواحد،  ىل حكِم وإدارِة الفردِ تقوُم مجيع مؤسساتا ع َكم من قَِبِل َفْرٍد واحٍد،ُة التي حُتْ ولَ الدَّ  -1446

ايالعَمل،  عاطلون عنواإلداريني وبقّيُة املوظَِّفني   !حيَتُسوَن الشَّ

* * *  

إىل ما  إىل أن يصَل  رأيه يف نفسه، ه، وتعاظمَ ُعه لغرِي نفِس قّل استام اغية؛كلام اشتدَّ طغياُن الطّ  -1447

 . 92:غافر  َقاَل فِْرَعْوُن َما ُأِريُكْم إاِلَّ َما َأَرى :إليه فرعون؛ فيقول مقالَته وصَل 

* * *  

 . أن خيذَلك عن حاكٍم حتى ُيقَبض؛ خشيةَ  ال جتاِدْل  -1448

حَبة، السُّ أكثُر النّاِس ُنكرانًا للو -1449 ، وللصُّ  ! لطانُ دِّ

* * *  

امُسها من خاِرجها والت من داِخلها، ال ِمن خاِرِجها، لِ وُتْلَتَمُس أسباُب هزيمِة األُمِم والّد  -1451

  .املسؤولني وحماسبةِ  ،املخاطرِ  مواجهةِ من و من املسؤولّية، يعني اهلروب
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* * * 

ول، مرهوٌن باستقالهلا الع -1451 يايس ألي دولٍة من الدُّ ي، واالقتصاِدي، كرِ ْس استقالُل الَقراِر السَّ

وإال فهي دولة تابعة  انب العسكري، واالقتصادي سواء،اِت، يف اجلَّ الّذ  االكتفاءِ  ا عىل حتقيِق ِت درَ وبمَدى قُ 

 !ومستعمرة ملن حيقق هلا ذلك االكتفاء

* * * 

عِب مَع حاكِِمه -1452 ، وأضَعُف  ،أقَوى وأفَضُل التحاُلفات، حتالُف احلاكِم مع َشعبِه، وحتالُف الشَّ

 !غاِة مع الطُّغاِة عىل شعوهِبموأسوأ التحالفات، حتاُلُف الطُّ 

* * * 

، أنه  هثم خُيّيل إلي للغري، والقرارِ  ،ةِ اإلرادَ  أنواع؛ أسوأها من كان مملوكَ للعبيد  ةُ وديّ العبُ  -1453 حرٌّ

  !من األحرارو

* * * 

 وإذا ذّمَك .. نهم مِ  كمَدُح يالذي  م حتى تنظَر َمنهحِ ملْد  ْب طرَ ال تَ  إذا مَدَحك النَّاُس، -1454

ه مدَح مدُح  اس من يكونُ فمن النّ ؛ منهم كلذي يذمُّ امن  هم؛ حتى تعلمَ ال حتزن لذمّ  ،الناُس  ًا، وذمُّ  ! اً ه ذمَّ

* * * 

 !هملِ ًا بأكمَ َجاء؛ أن تجو قومَ وأ اهلَ أْس  -1455

* * * 
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وأنَت يف ..  وأنَت يف بيتِك.. وأنت ماٍش .. وأنَت قائٌم .. وأنَت جالٌِس .. وأنَت ُمستْلٍق  -1456

وِق، ويف َعَملِك  دَّ حتى .. بِِذْكِر اهلل دائاًم رطبًا ليكن لساُنَك .. ويف مجيع أحوالك .. السُّ َث الناُس لو حَتَ

 ! ال ُتبالِ .. عنك بأنَّك جمنون 

كر ،بني الِفكرِ دائاًم ليكن حاُلك  -1457  . والذِّ

* * * 

 أنّ فتبني .. أو طاغية جائر  لطانٍ ند سع حقٍّ  ؛ كلمةُ عاةِ عىل الّد  كلمةٍ  َب كنّا نعتقد أن أصع -1458

  !هم ورغباتمأهواءَ  ال تالمُس  اجلامهري،يف وجوه املعجبني من  حقٍّ  كلمةُ  :منها ، واألشقَّ األصعَب 

* * * 

العلامنيون احلاقدون من : ورى واالنفتاحة والشُّ يف أجواء احلريّ  اثنان ال يستطيعان العيَش  -1459

االستبداد  يختارون ألنفسهم ـ عند أول فرصة هلم يف احلكم ـم، فد اإلسالالعرب، خشية أن يتمّد 

  !..والديكتاتورية، وهنج االستئصال 

 ها يف سلة واحدة، ويف يومٍ الذين يريدون األمور كل عون،دون املتنطّ الة املتشّد هم الغُ وفريق آخر؛ و

حتت عنوان  اإلفساد يف األرضِ و.. فجري والتَّ ..  تُل والقَ ..  العنُف .. هم اآلخر خيارَ  وإال فإنَّ  واحد،

 !اإلصالح

  !....بالء ة ــ ــ عىل األمَّ وكالمها 

* * * 

 جمافاةِ  ال يربرُ  ،احلقِّ  من جوانِب  جلانٍب  الباطلِ  هُل بني أ، أو تَ خاطئةٍ  بطريقةٍ  احلقِّ  ةُ ممارَس  -1461

 !ه، أو ردِّ احلّق 
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* * *  

البناء، والتأسيس ال يتقنه  بينام خطاُب  ..ه ستسهلُ ويَ  تقنه،يُ  هييج، الكلُّ ، والتَّ قدِ النَّ  ُب طاِخ  -1461

  . باملسؤولية شد، والشعورِ ذوي الرُّ  مون، منة املتقّد إال املهرَ 

 ! يبنِ لك أن تَ  سمُح ال يَ ..  مِ اهلْد  واستمرارِ  ِم،كان مرشوُعه قائاًم عىل اهلْد ن مَ  -1462

* * * 

عىل احلسنة يكون من  زاءُ ، كذلك اجلالسيئةِ  ب ــ تكون من جنسِ ــ يف الغالِ  ةَ العقوبَ  كام أن -1463

ال  "."أنِفق، ُأنِفق عليك": واألدلة عىل هذه القاعدة كثرية، منها ما جاء يف احلديث.. ة نَ احلَس  نسِ جِ 

َخُر عليك ِخر، فُيدَّ   . "َتدَّ

* * * 

ه وظِ ٍد منهام عىل حظُ واحِ  كّل  رُص ؛ حِ يشء كاحلرصِ  واألصحاِب  ال ُيفّرق بني اإلخوانِ  -1464

َوُيْؤثُِروَن ،اركاإليثَ يشء  حبةَ والصُّ  ةَ وال ُيديم األخوَّ ..  هبِ صاحِ  قوِق وُح  وظِ ظُ ُح  ساِب ه عىل حِ وحقوقِ 

 .  2:احلرش َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ 

* * * 

 :وأسوأه ،أحسُن احلبِّ  -1465

 . رمن الطرف اآلَخ بإقباٍل مماثٍل  يِب احلب باُل قاَبل إقْ أن يُ : احلبِّ  أحسنُ 

ر؛ فإذا أقبل األول أدبر الثاين، وإذا أقبل اآلَخ  أن ُيقاَبل إقبال احلبيب بإدبار الطرِف : وأسوأ احلبِّ 

ال يعرف ف أل اإلدبار والتدابر، ان حياتاميعيشو دبران ومها راغبان،ويُ فيتمنَّعان .. األول  الثاين أدبرَ 

 . اً َد القي أبَ حبهام التَّ 
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* * * 

 .زيده، وتَ غذيهبروافٍد تُ  هُ ى إن ل تتعاهْد من األشياء؛ َيبىل وَيفنَ  احلبُّ كغريهِ  -1466

* * * 

فقد تكون أغنى ممن  ؛كك عىل اآلخرين، وتتسّول ألجلها، تفقَّد رصيَد تِ رمي بحاَج أن تَ  بَل قَ  -1467

تِه .. هم قصُد تَ  قمن الالِقَيَم يفعُل ذلك َمن يتسّول ألمَّ   !َغرِب والرشَّ

* * * 

، وأنت لِ الفاعِ  ك وزرُ فيطالُ  ؛امٍ دٍم حرَ ِك سفْ ل أن تبتهَج  ه؛ فاحذرْ ء كفاعلِ باليّش  اضالرّ  -1468

 ! كعىل أريكتِ  جالٌس 

* * * 

غابت ًا، حارِضَ  ره باخلريِ كْ ذِ  ظلُّ ومنهم من يَ ..  هِذكُر  ه، غاَب اِس، َمن إذا غابت صورتُ من النّ  -1469

 . ترُض ه أم َح تُ صورَ 

* * * 

 !ودأنا موُج : وُيبالِغ يف الّصياح؛ ليقول لك.. ويصيح .. ه رفع صوتَ اس من يَ من النّ  -1471

* * * 

بل هي : عليهم احلسن البرصي، فقال املداراُة نصف العقل، فزادَ : لمالعِ  أهلِ  قال بعُض  -1471

 .ُل كلهقْ العَ 

* * * 

 :ةالفرق بني املُداراة، واملُداهنَ  -1472
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، نصَّ عليه قل والعقل، والفرق النَّ نّص عىل بطالهنا  ،باطلةٌ  واملداهنةُ  ،والعقُل  قُل نّ ال ااملُداراة حقٌّ

وقت وأهله، اخلري  ساملةه مله أو أطرِ وربام تنجح يف حتييدِ  وىل تدفع الرّش، وتقلل من أثره،أن األ: بينهام

 . صالح وهذا خري، ومطلٌب .. احلاجة 

 وقلَّ من يتنبَّه للفارِق .. له عىل باطِ  الباطلِ  وإقرارُ طل، االب تزينيُ : تعني ـ املداهنة ـ بينام الثانية

  !بينهام

* * * 

، أحبَّ فمن أحبَّ اهللَ هم اهلل، وحُيبونه،ممن حيبّ  ونيك أن املؤمنني، إذالَل  يامرُس ال يمكن ملن  -1473

منهم  يٍّ جماٌب ـعنهم اهللُ، وكلُّ نبِستٌَّة لعنُتهم، ول": ويف احلديث .همهلم، وأكرمَ  وتواضعَ  ،املؤمنني عباَده

  ."..املَتسّلُط باجلربوِت لُيِعزَّ بذلك من أَذلَّ اهللُ ، ويذلُّ من أعزَّ اهللُ : ـ

* * * 

وإنام امحد اهلل .. فُتبطُلها، وُتسَلَبها  ،اهللِ ِق لْ طاول هبا عىل َخ ال تتَ  ،ةٍ نَّ اهللُ عليك بعبادَ إن مَ  -1474

  .وأعانك عليهاواشكره أن َيَّسها لك، 

* * * 

ويفّسون حسناتك عىل  األمور، ويف اهلفوات، خالفون يف صغائر ودقائِق دما يَتتبَُّعك املعن -1475

دفاعلم أنَّك موفَّق يف حياتِ .. أهنا سيئات   .ك، وُمَسدَّ

* * * 

يئُة ُظْلمٌة عىل الوجِه، ويف القلِب  لب،يف القَ  ونورٌ  احلَسنُة ِضياٌء عىل الَوجِه، -1476  .والسَّ

  . مونذلك املتوّس  كُ ُيدرِ  ووجِه صاِحبِه؛ َصوِت  يفَراُم ُيعَرُف احل -1477
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* * * 

 . "لو َصَحْحَت ملََا ُخْفَت  ":ما َقَدَر اهللَ َحقَّ َقْدِره، ويف األثر َمن َخاَف غرَي اهللِ؛ -1478

* * * 

  .هال َيكَرُه عبٌد لقاَء ربِّه، إال لذنوٍب ِمن عنِد َنْفِس  -1479

* * * 

ك بطاعتِه، -1481  . هلَّ نفَسَك بمعصيتِ أن ُتذِ  وأنَت تأبى إال اهللُ تعاىل يعزُّ

* * * 

يف ًا ومثاليّ ألصبَح املجتمُع نموذجًا  ه، واآلخرين،ا بواجبِه نحو نفِس قاَم كلُّ واحٍد منَّ لو  -1481

 . مقّد  والتالتحرّض 

* * * 

واألشخاص حسنات،  تلك األحزاِب  ِت ، ُيريك سيئاواألشخاصِ  لألحزاِب  ُب التعّص  -1482

وأنت ال  ،كذلك أن تكونَ  فاحذرْ  ..ها تِ يقَ عىل غري حقِ  ى األشياءَ رتف ..سيئات  هلمفني وحسنات املخالِ 

 !تدري

* * * 

 . إىل فعِل احلسنات الفواِت، وباَدرَ  ت، خيشمن َخيِش املاَم  -1483

* * * 

، ُيَعق -1484  .الَعاقُّ

* * * 
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 . وبينها اشرتاك، وافرتاقُب، واخليانُة، والغدُر، الكذِ : أألُم األخالِق  -1485

دُق : أكَرُم األخالق -1486  . وبينها اشرتاك، وافرتاقمانة، ، والوفاء، واألالصِّ

* * * 

فَ الُغالةُ  :فريقان أخافهام عىل املجاهدين -1487  . اة، واجلُّ

* * * 

لك، ملا رأى فيك إال تلك السيئة ثم صادفت مبغضًا  ، وسيئة واحدة،حسنةٍ  كان لك ألُف  لو -1488

.. ملا رأى فيك إال تلك احلسنة  لك، متعصباً ًا ثم صادفت حمبَّ  ، وحسنة واحدة،كان فيك ألف سيئةٍ ولو .. 

 !ون يف اهللُض بغَ وهؤالء ليسوا ممن حُيبون يف اهلل، ويَ 

* * * 

ه، ظلُّ الكلُب يتكلم عنها ألبنائِ يَ  ،جريئةُمغامرٌة  رتُب الَكلُب من َعريِن األَسد؛عندما َيق -1489

 . طيلة حياتهه، وأحفادِ 

ٍف للكَ  ِد يف وجه الكلِب،َزئرُي األَس  -1491  . لب، ُيباهي به أقراَنهوَساُم رَشَ

 . زئرُي أَسٍد، خرٌي من عواِء ألِف َكلٍب  -1491

 . راِحلٌة، خري من مائٍة من اإلبِل ال رواِحَل فيها -1492

* * * 

باب ِحَكٌم عديدةلوجوِد ا -1493 هم نوفِ عىل أ فتحطّ ين؛ املني، املتكربِّ الظّ منها، إذالُل الطَُّغاِة  ،لذُّ

ِرَق ] ع،تواَض : همألحدِ ، ولتقول اسِ النَّ رأى من هم عىل مَ ورؤوِس  َوالَ مَتِْش يِف األَْرِض َمَرحًا إِنََّك َلن َُتْ

َباَل ُطوالً   . 41:اإلرساء[األَْرَض َوَلن َتْبُلَغ اجْلِ
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* * * 

اخلطوة األوىل التي حتمُلك عىل  الكتاِب  فحبُّ .. اجتهد يف أن حُتبَّه  َب،إذا كنت ال حُتب الكتا -1494

  .لمالعِ  ِب ومن ثم عىل طلَ  ما فيه،ه، والتعّرف عليه، وعىل حِ تصفّ 

هو العاِلُ الذي مَتَلُّه وال .. ه ه عندما حتتاُج الكتاُب النافع هو العاِلُ الذي ال حتتاج إىل استئذانِ  -1495

 هو العاِلُ الذي َيسيُح بك يف.. َلب الطّ  هو العاِلُ الذي يصرُب عليك مهام كنت ثقياًل فاقدًا آلداِب .. يمّلك 

التاريخ،  ك إىل أعامِق بيدِ  هو العاِلُ الذي يأخُذ .. بك يف األمصار  ويطوُف  ،واملعرفةِ  الفقهِ  حقول وبساتني

 . ، فاعِرْف له قْدَرههوجلسائِ  همن أهلِ  إن ل تكنْ ف.. الح لف الصَّ من السَّ  بر والعظامءِ لُيقِعَدك مع األكا

َفَقةِ حِ تَ ْس ُروٌم، يَ اِب؛ حَمْ َعُدوُّ الكِتَ  -1496  !قُّ الشَّ

 !ْبَق لنَا من املَُعلِِّمني إالَّ الكَِتابل يَ  -1497

ماَله  ، مثل أن يضعَ هبعد موتِ  جاريةٌ  ماٍل، حيرص عىل أن تكون له حسنةٌ  ملحسٍن ذيال أرى  -1498

   .باِد اهللتب النَّافعة، ثم يقوم بتوزيعها جمَّانًا عىل عِ الكُ  يف سبيل طباعةِ 

* * * 

َررُ : نَثُر يف عال املعرفة والثقافةتُ  -1499 ما ثمنه و وما غال.. والَبعُر .. واحلَص .. واجلواِهُر  الدُّ

 !"العصافري عىل أشكاهلا تقع  ":، وكام ُيقال يف املثلهوزبائنُ ه سوقُ  ولكلٍّ .. رخص 

* * * 

د حمصورًة يف أين جتد الِعلَم، وعند املشكلة ل تعو..  ، والرّتَف العلميلمِ فُشو القَ  نعيُش زمنَ  -1511

 . مِ لْ العِ  ِب لَ طَ  يف قةِ ادِ الصَّ  ةِ بَ غْ الرِّ  ودِ وُج  ىَد ام هي حمصورة يف مَ وإن ،مَ لْ َمن َتطلب العِ 

* * * 
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 !بني أرجوكاكتُ : كرةُ تقوَل لك الفِ ال َتكُتْب، حتى  -1511

* * * 

ْ جَيِْدُه  اٍب ه، فهو كَّس وما كان لغريِ  ٍق،فبا ؛ما كان هللِ -1512 حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه َل

 . 42:النورَشْيئاً 

* * * 

وال يكون العمُل واجلهاُد يف سبيِل اهلل إال  ..اهلل  يّدعي أن جهاَده وعمَله يف سبيلِ  الكّل  -1513

ونًا؛ قد أِذَن اهلل ورسوُله باجلهاد دوَنه، وأن نُ ْس أن يكون مرشوعًا مَ : ، ال يغني أحدمها عن اآلخربرشطني

 .خالِصًا لوجِه اهللاجلهاُد يكوَن 

* * * 

ام هُ ملؤمنني مع الذي أقلّ فقلوب ا ..ومكان  يف أي زمانٍ .. بني رّشين  معركةٌ  حرُص عندما تن -1514

 . رسالروم عىل الفُ  بةِ لَ وغَ  مع انتصارِ  املؤمنني األوائل ت قلوُب كام كانرّشًا، 

* * * 

وأهل السنَّة  .. اتمنزلون عند رغبَ ، يَ يدون علامَء عىل َمقاِسهمع، يرَد والبِ  األهواءِ  أهُل  -1515

، ال غريقَ َء عىل مَ عة، يريدون علامواجلام  .اِس احلقِّ

* * * 

 . همنْ ىّل عَ َخ لكن ال يتَ .. ه الصاحلني، وقد ُيشّدد عليهم يف البالء بتيل عبادَ يَ قد تعاىل  اهللُ -1516

 .. محات والرّ  ،التي تتنزل عليك منها اللطائُف  ت إىل اجلهات األخرىالتفِ  ،بك بالءٌ  إذا نزَل  -1517

 .الءدركه إال بذلك البَ ى ال تُ وإنام يبتليك لريتقي بك إىل مقاٍم أسمَ  ،ل يتخلَّ عنك تعاىل م أن اهللَفتعل
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كُتوراه من َغرِي ٍء؛ َكَمن يُ ن َغرِي مَتِحيٍص وال َباَل اٍل مِ قاٌم عَ مَ  -1518 ريُد أن حيَصَل عىل َشَهاَدِة الدُّ

  !ِدَراَسٍة، وال َعنَاء

* * * 

 ! ويعتاش باآلخر اُت قتَ منهام يَ  ؛ كلٌّ اخلوارِج  عُ بيرَ  ، واملرجئةُ املرجئةِ  ربيعُ  اخلوارُج  -1519

* * * 

، غٍي ، وبَ ٍب ذِ ه من كَ تِ يف جعبَ  ّذاب؛ حتى ال خُيرج كل ماالكَ اري َد تُ أن  قد تضطرُّ  اً انأحيَ  -1511

كم من ال ُيرَجى خرُيُه وال ُيؤَمُن رشُّ ": ويف احلديثه، ورِ ه، ورُشُ هامِ ًا لِس نك غَرَض وجيعل مِ  ور،ُج وفُ 

هُ  اُس اتقاَء رَكُه النَّ ن تَ ، مَ يامةِ منزلًة عند اهللِ يوَم القِ  اسِ إنَّ رشَّ النَّ ":ال صىل اهلل عليه وسلموق. "رشُّ

  ."ُفْحِشه

 !هفُ رِ عْ ك تَ ه أنَّ رَ عِ ْش ، أو تُ ه بهأن ُتفاحتَ  ك، حيسنُ دوِّ ه عن عَ فُ رِ عْ ما تَ  ليس كلُّ  -1511

* * * 

عني ـ تُ  لكن اجلانب األهم، أن ال..  لعدوَّ ا عرُف نا يَ فكلُّ  ؛وُد ثني عن العَ أن حتّد  اّمً ليس مه -1512

 ! ما استطعت األعداءَ  يُتّذل عنّ  وأن ،عيلّ  العدوّ  بأخطائك ـ

* * * 

 . اجلميعَ  ل وعادِ قاتِ  ؛اجلميعُ  كَ رُ ستحمِ ، ويَ اجلميعَ  أن ُتدمَ  إذا أردَت  -1513

* * * 

ةُ تنرص ك،بِ عليها بأجماِدك، ومناِص  وتْزُهواَءك، عطَ  ةِ عىل األمّ  عندما متنُّ  -1514  ،عنك ُف األمَّ

 !.. هاك معَ معروفَ  وُتبطُِل  يف عينها، رُ صغُ وتَ 
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نفسها وأنت أحوُج إليها من حاجتها إليك، وأعطتك من أغنى عنك من ِغناك عنها،  األّمةُ  -1515

 !ه منهاعليها عطاًء أخذتُ  نّ فال مت.. ِسك أكثر مما أعطيتها من نفْ 

* * * 

ون عنه عُ قلِ فيُ  ؛هموِس ن نفُ مِ  املنكرَ  أن تنزعَ منه  األمجُل و .. رِ عن املنكَ  اَس ى النَّ نهَ أن تَ  مجيٌل  -1516

  . َلن، والعَ ويف الّّسِّ  ،ةً يَ اعِ طوَ 

    .إكراهنطاِر من قِ  ، خريٌ قناعةٍ  درهمُ  -1517

* * * 

كذلك عندما تواجه  ،ك ضعيفةٌ ، وتكون حجتُ ط، لن ُتفلَح بالّتفري اإلفراطَ  عندما تواجهُ  -1518

وإنام يواجه اإلفراط والّتفريط باحلقِّ الوسط، فبه .. ك ضعيفة حجتُ  كونُ ، وت، لن ُتفلَح باإلفراطِ  الّتفريطَ 

 . اً رفني معَ تقوم احلجة البالغة عىل الطّ 

ُق عىل التفريِط أن تقع يف ال حيملنّك احلنُق عىل اإلفراِط أن تقع يف الّتفريط، وال حيملنّك احلنْ  -1519

  !اإلفراط

 . اً معَ  فراط والّتفريطِ ، أنه ُيرَمى بسهام اإلطالوَس  من عالمات احلّق  -1521

 . ليَس يف أْخَطاِء املسلمني، َدلِيٌل عىل النُُّفوِر ِمن اإلْسالم -1521

* * * 

جرِة، واحِلكَمُة كالثََّمرةِ؛احلك -1522 َذُبَلت وماَتت عىل .. إن ل جتْد من يقطفها وينتفع هبا  يُم كالشَّ

   .اشجرِت 

* * * 
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 ..واملصانع  العلامُء، واملاُل، واآلالت،  :ويضهـ ُيمكِن حتصيُله، وتعـإذا َغاَب  ـكلُّ يشٍء ـ -1523

  . ا كلُّ يشءٍ اَب بغياهِب غَ  َبت،إذا غابت وَخ إال اإلرادة؛ 

* * * 

رُ  ؛س منهُتَيئِ ، فال حيحالّص  ى إىل مستوى احلّل قَ رْ إذا كنت ال تستطيع أن تَ  -1524  . كريُ له غَ  قد ُيسخَّ

، فال تصَدْع بال -1525  .باطِلإذا كنت ال تستطيع أن تصَدع باحلقِّ

* * * 

 . حقٌّ من غرِي قوٍة حتميه، كبيٍت يف فالٍة من غرِي أبواٍب؛ الكل َيرَتُع فيه -1526

ٍة؛ -1527  !ب، وال خمالِ كأَسٍد من غرِي أنياٍب  َحقٌّ من غرِي قوَّ

* * *  

 .لهْ اجَل  ؛هوأوىف وأصدق أصدقائِ  لُم،العِ  ألدُّ أعداِء إبليس؛ -1528

* * *  

ك، وإنام أزيُد .. ك شيئًا ال أزيُد  ــ  َعَداَوتهفق عىلــ متَّ تعرفه وٍّ ُد ك عن عَ ثُ عندما أحّد  -1529

   !وهو علينا ه منَّا،ه؛ حتسبُ جتهلُ  عدوٍّ  مك، عندما أحّدثك عنوأخُد 

* * *  

 .  رٌص، بإذن اهللَيعقبه َظفٌر ونَ  ٍء ُيقاَبل بالصرب واالحتَِساب، وُحسِن التوّكل،أيام بال -1531

* * * 

فهذا ُيقال .. واملسلمني  المِ ، عىل اإلْس نِّ ، واجلِ سِ اإلنْ  شياطنيَ ، وواغيَت الطَّ  رَ اهَ وظَ  ارَصَ من نَ  -1531

ِه َظِهرياً : له  . 00: الفرقانَوَكاَن اْلَكافُِر َعىَل َربِّ
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* * * 

ت وتأويالت أخالقّية ه، ال بد من أن يسّوغ هلا بتسويغا، قبل أن ُيقِدم عىل جريمتِ أيام جمرمٍ  -1532

ــ والّديُن ين واجلرائم التي ُترتَكب باسم الدِّ .. ىل ارتكاب اجلريمة جُتّرئه ع ُيقنِع نفسه، ومن حوله هبا،

 ! ىاملعنَ ًا هبذا أوفر حظَّ منها براء ــ 

* * * 

من  منه كام ُيقادُ  رىَض أن ُيقادَ ويَ  ،يةً طواعِ  عند حكمهِ  نزُل ، ويَ قِّ للَح  القويُّ  عندما يتواضعُ  -1533

فرِ  ه اهللُزيُد يَ ..  عيِف الضَّ   . اً فعًة وعّزًا ورَشَ

* * * 

ا وأفضل م .. سِ فْ النَّ  ، وظلمِ نِب الذَّ ب، وقصريِ بالتَّ  ؛ االعرتاُف ارِ واالستغفَ  عاءِ ما يف الّد  أفضُل  -1534

 دُّ ُيرَ   فمثل هذا ال .. ْلِمِه لهه، وظُ ئِ طَ ريه، وَخ قِص ه بتَ ل ، أن يعرتَف عليه حقٌّ يف اعتذار اإلنسان ممن له 

 !هارُ اعتَذ 

* * * 

ًا، فيتنعّ  وا األبناءَ إّما أن يوّرث دادُ األْج  -1535 ً ثوهم ذِ ورِّ وإّما أن يُ  رًا،مون به دهْ ِعزَّ ون منه انُ عَ ، فيُ الَّ

 .اً رَ هْ دَ 

* * * 

لظهرت إليك ــ من هذا اليشء ــ  ،إليه من تسٍع وتسعني وجهٍ  لو نظرَت  ؛يشٌء واحٌد  -1536

َ إليك قا رَ ظهَ ام ربَّ لء هلذا اليشَّ ه اللِ من ِخ  َت رْ ظَ ، لو نَ ٌد واحِ  ووجهٌ ..  واجلميلة دة،املبرشات العدي .. اً مِت

ء إالَّ مِ  النََّظرَ َيأَبوَن ون املتشائمُ و  ! القاتِم الِل هذا الوجهِ ن ِخ هلذا اليشَّ
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* * * 

كم  وإنام َسْل نفسَك  قرأت، حةٍ فْ أو َص  كم آيةٍ  نفسَك  أْل ْس عاىل، ال تَ تَ  اهللِ عندما تتلو كتاَب  -1537

 . هت، ووعيت، وفقِ آية تدبرَت 

.. فيها  النَّظرَ  وُيطيُل .. دها يردّ .. واحدة وال يتجاوزها  يقرأ آيةً  الّصالِح  ِف لكان من السَّ  -1538

 . اين والفهم اليشء الكثري، الكثريعليه من املعَ  اهللُ فيفتُح .. ويتدبر معانيها ودالالتا 

* * * 

ًا أو حاَج  إليهأن تشكو .. اجَيه نَ أن تُ .. عاىل إذا أردت أن تسأل اهلل ت -1539 .. تتحّدث معه  أن.. ًة مهَّ

ا النَّاس :فاهلل تعاىل عندما يقول.. تعاىل  اهللِ فافَزع إىل كتاِب  ا الذين آمَ .. َيا َبنِي آَدَم .. يا أهيُّ يا .. وا نُ يا أهيُّ

   ! أنت بَشْخِصك عنيكوهو يَ .. جُييُبك وويكلُمك، يناديك، فهو سبحانه  ، ...بادي عِ 

* * * 

ْلها مداراتك هلا أن ال حُتَ ومن  نفُسك داِرها تِعش هبا، -1541 ال تعودها عىل ما ال ما ال ُتطِيق، ومِّ

 . يقَيلِ 

 .كوكذلك نفُس .. ك ، وُتدمُ عطيكما تُ  عىل قدرِ  ،ق هبارفِ وتُ  ،ةالدابّ  عىل قدر ما حُتِسن عىل -1541

* * * 

ال وُتقبِل عليها إ من الوقِت  فام يمِض القليُل  هًا؛وإن كنَت كارِ  اعةِ سك عىل الطّ امحل نف -1542

   ."وإن كنَت كاِرهاً  أسلِمْ ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم لرجلٍ  قال رسوُل .. نت حمبًا هلا وأ

بينام . بإرادتِك، وأنت له كاره ءٍ الُكْرَه؛ أن ُتقِدَم عىل يش أنّ : من الفواِرِق بني الُكْرِه واإلكراه -1543

  .له َك ك، مع ُكرهِ تِ إرادَ  ن دونِ مِ  ءٍ حُتَمَل عىل فعِل يشأن  ؛اإلكراه
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 ** * 

 وهذا يشرتك فيه املسلم والكافر، ُيدِرك معاين ودالالت األلفاظ، سمٌع آيلٌّ : نوعان السمعُ  -1544

واألشياء فقه وحقيقة ومآالت األلفاظ  حقيقي؛ ُيدركُ  وسمعٌ .. باد احلجة عىل العِ  ر الذي به تقومُ ْد وهو القَ 

 . رَص وكذلك ُيقال يف البَ .. وهذا ليس إال للمسلم .. 

* * * 

وكل منها راٍض ..  يش، والتكاثريقته يف العَ كلٌّ منها له طر َت املخلوقات كلها؛لو تأمل -1545

ه التي ُخلِق عليها إىل ل من هيئته وصورتِ ال يتمنى أن ُيستبَد  فات،نعَم اهلل عليه، وخّصه من ِص بنفسه، وبام أ

 . ىَد ه، ثم هَ لقَ تبارك اهللُ أحسُن اخلالقني، الذي أعطى كلَّ يشٍء خ ..ر  هيئة وصورة خملوٍق آَخ 

* * * 

وإنام .. العدَل  ، وحيبُّ دلِ بالعَ  يأمرُ  فالكلُّ  َل،ْد أو أن حتبَّ العَ  ،لِ بالعْد  ال يكفي أن تأمرَ  -1546

 !ليٌل ما ُهمك، وقَ حياتِ  ك، وواقعِ ك، ومواقفِ يف سلوكِ  هُ ، وجتسَد َل ْد العَ  عليك أن متارَس 

 أنصفَته منَك .. ك ك أو خصمِ غريمِ ل فإن كان احلقُّ  ك،به لنفِس  أن تنتصَف  ليس من العدلِ  -1547

وا املِْيَزانَ : له كذلك، ُيقاُل  ن كانَ ومَ .. بالّظلم  ِّسُ  . 2:الرمحن َواَل ُُتْ

  !أن حتمَل َنْفَسَك عليه أمَر غرَيَك بالَعْدل، وما أْصَعبما أْسَهل أن تَ  -1548

ُفها، ويَتَشبَُّع هبا،حضارّية الَعْدُل قِيمٌة  -1549 ٌع عليها، ويف الواقِع، وجُممِ  ُعظَمى، اجلميُع َيسَترْشِ

 !اهٌب شتَّى يف الَبغي والّظلموعنَد التَّطبيق، النّاُس َمذ

 ! َحظُّ الَعْدِل اإلّدعاء والتََّغنِّي، وحظُّ الظُّْلِم الِفْعُل والتََّبنِّي -1551

* * *  
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من  مهاأحُد  مُ م لآلخر، ال يستقيوملزو منهام الزمٌ  يف اهلل، فكلٌّ  الكرهُ  يف اهلل؛ بِّ احُل  من لوازمِ  -1551

  . راآلَخ ُدوِن 

* * * 

 ! الظَّن أن ُتؤَخذ بحسن الظَّن، خرٌي من أن َتأُخَذ بسوءِ  -1552

 .الظَّن ، خري من أن جتني عىل اآلخرين بسوءِ أن جيني عليك ُحسُن الظَّنِّ  -1553

  ! هُتعاِمَله، وال أن حُتاِدثَ جُتالَِسه، وال أن ال تستطيع أن  يّسء الظَّنّ  -1554

* * * 

 !املغلوب فاعلم أنه درًا،ام أشد ظلاًم، وغَ أهيُّ  رْ فانظُ فريقان،  ُل تقاتَ عندما يَ  -1555

* * * 

، وال امعَ كاٍح، وال طَ وإال ملا أقبل إنساٌن عىل نِ  ؛واحلياة هوِة رضوريٌة للوجودِ َغلَبُة الّش  -1556

 !وال َعُمَرت ت احلياةُ وملا استمرَّ  ،اٍب رَش 

 نضبطًا بضوابطِ ومُ  موُد منها ما كان مرشوعًا،فاملح: وممُ ومنها املْذ  ،ودُ نها املحمُ مِ  هوةُ الشَّ  -1557

  .اً مَ كان حمرّ واملذموُم منها ما .. احلياة م ولوازِ من رضوريات  هووجودُ  ع،الرشَّ 

* * * 

ه دهرَ  يعيُش  ه، ولربامَجْهلَ  ال َيكَتِشُف علم والتّ ومن ُيعِرض عن الِعلِم  لم،هُل بالعِ ُيعَرُف اجَل  -1558

 !أنه عال هو يظنُّ واًل، جاهِ 

َج  وسوُق  ته،فيه بضاعَ  ُتعَرض ؛هوقُ يشء ُس  لِّ كُ ل -1559  .هلاجلَّ  ،لِ الدَّ

* * * 
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 .الءما دونه من البَ الكبري، هيون عليك ــ بإذن اهلل ــ  البالءِ  ومواجهةِ  وّطد نفسك لتحّملِ  -1561

* * * 

  ! يادِ كوَب احلمرِي، َيصعُب عليه امتياُط اجلِ ر َمن اعتادَ  -1561

* * *  

 َت دْ ازدَ وجل  كلام ازَدْدَت معرفًة باهلل عزّ و معرفًة باهللِ عّز وجل، َت ازَددْ  كلام ازَدْدَت علاًم، -1562

  .لمى من العِ ظمَ العُ  وهو الغايةُ .. شوقًا إليه  وازَددَت  به سبحانه وتعاىل،ًة وتعّلقًا حمبّ 

* * * 

 . ُحبٍّ بصريٍة وعىل تعاىل غايُة الِعْلِم أن تعبَد اهللَ  -1563

 .ة ال تتحقق إال باملتابعِة للسنَّةاملحبَّ و غايُة الِعبادة حتقيُق املحّبة، -1564

  .ــ إال اإلخالص، واملحبَّة ك ــ أّيًا كان نوُعهابادتِ ليس هلل تعاىل من عِ  -1565

* * * 

فاإلخالُص، : وأما الرشطان فالطَّاعُة واملحّبة،: الركنان أما: للعبادة ركنان، ورشطان -1566

 .  واملتابعة

* * * 

، فيتفاعُل  وجل؛ صًا هلل عزّ ما كان خالِ  بقى من اآلثارِ ، ويَ ، وتبقى اآلثارُ اإلنسانُ  يموُت  -1567

  .اهلل بإذنِ  ،املرجوه عطي عطاءَ ، ويُ ُف اعَ ويتَض 

* * * 
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أما .. ثم راِجح بينها  جوانبِه؛ احلسنة منها والقبيحة،انُظْر إليه من مجيِع  إذا أقبْلَت عىل أمٍر، -1568

ُُتطئ يف االختيار، .. املواضع  ةِ بقيّ  دونَ  موضعٍ أو عىل  أحد اجلانبني دون اآلخر،إن اقترص النَّظُر عىل 

 !   مِ كْ يف احُل  وتظلم

ًا فتختارُ  ال ُتقبِل عىل يشٍء ونفُسك فيه؛ -1569 أوالً، ثم أخرجه من نفسك  ولكن.. ه وإن كان ضارَّ

  . فرتاه حينئٍذ عىل حقيَقته فيه،النظر والفكر  بوقلّ أقبِل عليه، 

* * * 

 : املروءةِ  ثالثٌة من كاملِ  -1571

 . بالغَض  عند موردِ  حِللمُ ا

 . د الّشحعند مورِ  واإلنفاُق 

 . احلاجة عند موردِ  والِعّفةُ 

* * * 

م نداَء العقلِ العقلِ  مع نداءِ  فةِ داُء العاطِ نِ  عَ إذا تداف -1571 فام َضلَّ  ،، واسُتحيل التوفيُق بينهام، َقدِّ

   .دًا لهلياًل وقائِ قَل دَ َعل العَ من َج 

* * * 

ا، لو ل تأِت ":ويف احلديث .. لو صربَت قلياًل جلاَءك باحلاللِ  ،يه باحلرامِ كم من أمٍر تسَعى إل -1572

  . "كتْ ألتَ 

* * * 

 .البهائُم حينئٍذ خرٌي منه، وأهدى سبيالً ..  وحسب ،، والفرجنِ بط الشهوَِت ل شعِ َمن يَ  -1573
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* * * 

املرء فقَد ه أن يفتُ كري؛ وِص ومنه الفِ  وهو معلوم ـ منه العضوي ـ: نوعان "اإليدز "مرض -1574

عىل  القدرةَ  فقُد كام ي.. أين هو منهام  وال يعرُف  ،والباطلِ  بني احلّق  لتمييزَ ِسن ا، فال حُي ةالفكريّ  املناعةِ  جهازَ 

.. ه من أمرِ  وجتعله يف حريةٍ وتشوشه، أرضًا  ُتلقيه وتواجهه فكار وحتليلها، فأيام فكرة تصدمهاأل مواجهةِ 

 !العضوي " زاإليْد  "منه رًا عىل صاحبِ رَض  وهو أشدُّ 

* * * 

 ..ه، وتوحيِده ىل َأن هدانا لعبادتِ ه هلل تعاضُل كلّ وإنام الفَ  هلل عز وجل،ال فضَل لنا يف عباَدتنا  -1575

 . هلل احلمد والشكر

والّشياطني، واحليوانات، ، امِ بَدة األصنَ ى عَ عليك، عندما ترَ  الّتوِحيدِ اإليامن و عمةَ نِ  رُ عِ ْش تَ ْس تَ  -1576

 !اً منهم َقْدرَ  ملن هم أحطّ  كيف َيرصفون الِعبادةَ . . والِفئرانَقِر، والبَ 

* * * 

ًا عىل اليَ عَ ، وتَ ْجباً وِرُث عُ ٍة تُ بادَ عِ بني يَدي اهلل، خرٌي من وانكسارًا الً معصيٌة ُتوِرُث َنَدمًا، وذُ  -1577

  !اسالنّ 

* * * 

ةٍ  نَكُد املعصيةِ  -1578 ملا كانت لّذة ولكن  ،تةٍ مؤقّ  أو متعةٍ  ورَضُرها أضعاُف ما تتسبَّب به من لذَّ

 .لهاعْ هان فِ  آجاًل، هاورضرُ  عاِجلًة، املعصيةِ 

 .  معاِصيه ؛اإلنسانَ  دُ عدوٍّ يتهّد  وأخطرُ أرَشُس  -1579

* * * 
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غ نفسه للعبادةعم التي أحلها اهلل والنّ العاِلُ َيطلُب ما طاَب وَحلَّ من امللذات  -1581 ، طاءوالعَ  لتتفرَّ

إّنا أنزلنا املاَل : إن اهلل عز وجل قال": القديس ويف احلديث.. ًا هلا َذاتا فيبقى عبدًا وأسريُل يطلبها لِ واجلاهِ 

 . "الزكاة إلقام الصالة، وإيتاءِ 

* * * 

 ،مِ الِقيَ  يف ميادينِ  تصارُ االن رًا،ُمها، وأكثرها عطاًء وأثَ أدوَ وأرَشُفها،  :ارات أنواعٌ االنتص -1581

  .واألخالِق 

الُح والطَّالُح ُيْتقِ  والقتال احلروِب  يف ميادينِ  االنتصارُ  -1582 يف ميادين الِقَيم  بينام االنتصارُ  ،نه الصَّ

 . هَنِجهمعىل  ارَ الء، ومن َس ه إال احلكامُء النُّبَ  ُيتقنُ واألخالق ال

* * * 

عن  اكُ اإلمَس  ؛ما ُيعني القاعُد به املجاهدين وخريُ  .. ديندين تؤذي املجاهذُنوُب القاعِ  -1583

  ! املعايِص 

هذا هم، أنفِس ه أكثر مما يرتد عىل املجاهدين لفِ عىل القاعدين من َخ  ، يرتدُّ املجاهدِ  جهادِ  خريُ  -1584

ْنب  ! اهلل ، إال ما شاءَ اخلري ال ُيصيب القاعدين وهم مقيمون عىل الذَّ

كانت  ،وتأّثرًا به همجهادِ بانتفاعًا  هم، وأكثرَ للمجاهدين وجلهادِ  كلام كان القاِعُد أقرَب  -1585

  ! ههم ونتائجِ دِ ه ومعاصيه أكثر أثرًا عىل جهاذنوبُ 

* * * 

ٍة أو عَتادِ ى عىل املسلمني ِمن تفوّ ال أخَش  -1586 َق عليهم ، ق العدو عليهم بِقوَّ وإنام أخشى أن يتفوَّ

  ! همأل عن هزائمِ ْس ال تَ فحينئٍذ  ّية،قواألخال احلضارّية، يف ميادين الِقيم
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* * * 

ألفني .. ألفًا ..  مائةً  ك أن يقتَل د ذلعليه بع ، هانَ حقٍّ  بغريِ  ةٍ معصومَ من جتّرأ عىل قتِل نفٍس  -1587

اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيعًا  :صدق اهلل العظيم .. بايلال يُ ..  َمن َقَتَل َنْفسًا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف األَْرِض َفَكَأنَّ

49:املائدة .  

* * * 

ضيها القيم سانّية التي تقتاإلن املواقَف  ويقَف ، املظلومَ  ، وأن ينرَص مع العدلِ  َف أن يق من أرادَ  -1588

فهو أوالً .. من املجرمني  وأن ال يكون له عدو اجلميع، سالَ أن يُ  يريُد مع ذلك ثم هو اقية، األخالقية الرّ 

 .ريدويُ  مُ زعُ ه، وفيام يَ فِ يف مواقِ  ٌض ثم هو متناقِ  ،واهمٌ 

* * * 

ونوع  .دقاتيب الّص ، وُيرْ األرزاَق  ر؛ وذلك عندما ُيضاعف اهللُنوع ظاهِ : نوعان زُق الرّ  -1589

الدنانرِي فى عليه ــ لو أمضاه له لكلفه مئات اآلالف من ًا ــ خَي خفي؛ وذلك عندما يدفع اهلل عن عبده رَشّ 

 !..راهم الّد و

* * * 

؛ لِ العمَ  ة وقيَمةِ العميل، وبنوعيّ  ماين قيمته بالعمرِ الزّ  يل، والعمرُ اين، وعمَ زمَ : نوعان رُ مْ العُ  -1591

 فيها نجزُ يُ عامًا،  َكر، وهناك من يعيش مخسنيَ ة شيئًا ُيذعاٍم، وال ينجز لنفسه وللبرشيّ ن يعيش مائة فهناك مَ 

  .الكثري ءَ ة اليّش يّ لنفسه وللبرَش 

* * * 

 . المع الظَّ  يبة الوقوِف من رَض  بكثريٍ  ّل ت، فهي أقَ مَ عاظَ ت وتَ املظلوم مهام اشتّد  رصةِ نُ  رضيبةُ  -1591
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 .  ساعةً  الظالَ  تنرَص  نمن أ رًا، خريٌ هْ دَ  املظلومَ  أن تنرَص  -1592

* * * 

 : العدو ثالثة أقسام -1593

 .ــ ال بد من مواجهته، وجماهدته ه ه وظلمِ قسم ــ لشدة رّش 

 . وقسم يمكن حتييده وجتنيبه دائرة الرصاع

  . ل؛ األشد ظلاًم ورشاً وقسم يمكن مصاحلته ومهادنته، واالستفادة منه يف مواجهة القسم األوّ 

 إحداها منزلةَ  أو ُينزُل  ها يف املعاملة سواء،كر، وجيعلُ الّذ  اآلنفةِ  األقسامِ بني مجيع  والذي خيلطُ 

 !وأبعد النُّْجَعة ،األخرى، فقد أخطأ وظلمَ 

* * * 

   !رصالنَّ  يِق حتقِ  من أجلِ  هُد ستْش ن يَ مَ ك، رْصِ ي فرحًا بالنّ غنِّ ويُ  ُب طرَ ن يَ مَ ليس  -1594

* * * 

..  ، بزعمهِ ، وهو اجلانب األقل من الدينتغريَّ ال تَ  ةٍ ثابت إىل أصولٍ  قّسم اإلسالمَ ن رأيتموه يُ مَ  -1595

  ! فيه ِعرق زندقة فاعلموا أنَّ  ..ين األكرب من الدِّ  ، وهو اجلانُب يات تتغري، وتقبل االجتهادوجزئ وإىل فروعٍ 

* * * 

 ..ة وعىل كل نَشٍز وهضبٍة ينصبون رايًة للكراهيّ  زرعون الكراهية،ِزقٍّ يَ  ب، وكلِّ عْ يف كّل ِش  -1596

  !؟ةالكراهي ، وثقافةِ الكراهيةِ  قوانني ملحاربةِ السنون ثم يَ 

* * * 

هب،والرياسة، والنّ  ِف الرّش  حّب : يف ثالثة الرجالِ  فتنةُ  -1597   . منها، فقد نجا مَ لِ فمن َس  ساء، والذَّ
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 . ساءالنّ  فتنةُ : أشدها عىل الرجال يف مرحلة الشّباب

  .ياسةحب اّلرشف والرّ  فتنةُ : ويف مرحلة الرجولةِ 

هب؛ واملراد بالّذهب كل ما هو مال فتنةُ : ويف مرحلة الشيخوخة  .الذَّ

* * * 

  !لَّهالباطَل كُ  أن تلعنَ  وأاحلقَّ كلَّه،  أن تبنيَ  ؛بيانٍ  عند كلٍّ  ةِ عيّ لسياسة الرشَّ ليس من ا -1598

ىل الذي يصل إاملاهر إنام الّسيايس .. أخبار  دًا، كنرشةِ رَس  األخبارَ  ليس الّسيايس الذي يّسدُ  -1599

 . ٍد، ووقتهْ ٍر، وَج رَض  ، وبأقّل أهدافه من أقرِص الطُُّرِق 

* * * 

 . الصِ اإلْخ اخلْشَيِة، وويتاميزون يف  .. يف األعاملويتنافسون  ،الناُس  يتزاحمُ  -1611

* * * 

هم ، واستحيائِ احلقِّ للحقِّ  وخلذالن أهلِ  .. لم للباطِ رصِت يف نُ  لِ الباطِ  لِ ِة أهْ ُب جلرأأعُج  -1611

   !نهمِ 

* * * 

ًا،من باطلِ  أن جتعَل  ،هاوغلوّ  ةِ ن طغيان القوّ م -1612  ! الً باطِ  عيِف ومن حقِّ الضَّ  ها حقَّ

* * *  

 . فإذا َحرَضَ الِعلُم َخنَس ..هيل وَص  ،وَجْوَلةٌ َصْولٌة، للَجْهِل  -1613

  .فيها لمِ للعِ يف امليادين التي ال َفواِرَس اجَلهُل ُيباِرُز، ويدعو للمبارزة،  -1614

* * * 
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ِحم، -1615   .اقنَ ُع األرَزاَق، واألعْ َيقطَ  َقطُع الرَّ

* * * 

 يف املعركةِ  نَترِصُ ، والذي ال يواملدفعِ  ةِ البندقيّ  عن معركةِ  رضاوةَ  ، ال تقلُّ والقلمِ  الفكرِ  معركةُ  -1616

  .انيةيف الثّ  نترُص األوىل، ال ي

* * * 

 ،وأهدافِه ه، واجتاهاته،التي حتدد مساراتِ  " البوصلة "ه، يفقدودِ من وُج  ايةَ الغَ  فقُد الذي يَ  -1617

   !وىلَّ تَ ام توّله يَ فأينَ 

* * * 

، املنافُِق : لم، ولو استطعت أن أمنع عنهام الِعلم، لفعلتهلام اجَلهل عىل العِ  ُل فضِّ اثنان أُ  -1618

 ! يهوالّسفِ 

* * * 

وإنام أخشى عليهم من .. فأمرمها بنّي  ،لِ اس من العاِل، وال من اجلاهِ نَّ ى عىل الال أخَش  -1619

ون، وُيضلون، ثم بالباطل، فَيضلُّ  العاّمة، فيلّبسون احلقَّ  ال؛ الذين خيوضون يف أمرِ أنصاف العلامء واجلهّ 

 !  حيسبون أهنم حُيسنون صنعاً 

 ! ؟...كيف ستكون النتائج  ؛بطبيب، ثم يتجّرأ عىل العمل بالطِّ  نصَف  عندما يكون املرءُ : مثاله

* * * 

 .همآالتِ ه وآثارِ  اللِ ؛ صالٌح أم طالح، من ِخ ُيعَرف العمُل  -1611

 . يف الداللة من األخبار أبلغُ  اآلثارُ  -1611
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 .  الاملقَ  لساُن احلاِل، أصدق هلجًة من لسانِ  -1612

* * * 

أضعاف أضعاف حياة  املعارص يعيش إذا قِيست احلياة بام ُينَجز فيها من أعامل، فإن اإلنسانَ  -1613

، ينجزه أشهر وسنواٍت  اإلنسان يف القرون السابقة؛ وذلك أن ما ينجزه اإلنسان يف القرون الغابرة يف

 !  اتوساعَ   يف أيامٍ اإلنسان املعارِص 

ُكورُ  ...التواصل، واملواصالت  وسائُل : مثال ذلك ْن ِعَباِدَي الشَّ  .   14:سبأ َوَقلِيٌل مِّ

* * * 

يف  عَ  عليه أن يتوسَّ تعنيَّ  اراته،كلام توسّعت مهام الرجل، وزادت أمهّية قراراته، واختي -1614

حُييط نفسه بمجلس استشاري خاص به، يرجع إليه فيام يصدر من قرارات، وينتقي  الشورى أكثر، وأن

 .ياراتمن اختِ 

* * * 

ما ": ويف احلديث.. ولو بعد حني وٌر به ال حماَلة، ال ينبغي لَِغاِدٍر أن َيفَرَح بَِظْفٍر؛ ألنه َمظف -1615

 . "عليهم العدو خرَت ــ أي ما نقض ــ قوٌم العهَد إال سّلط اهلل

باِح َيا فلينتظرا العقوبَ ن إذا أصبَحا، فلينتظرا العُقوَبَة يف املَساِء، وإذا أمَس اثنا -1616 الَغادُِر، : َة يف الصَّ

  .   والَعاقُّ لوالَِديه

* * * 

 . ك، انظر ما هي قوتكرشوطِ  ع من سقِف قبل أن تشرتط، وَتْرفَ  -1617

تِك، ك، تِ قوّ  من سقِف  عىل قدر ما َترَفعُ  -1618  .   كرشوطِ  قِف من َس  رفعُ تَ  عىل قدر ماوتنّوع يف قوَّ
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اعات  -1619 َ  !  يِل ، وليس له أن ُيمْ وطٌ ليس له رُش  عيُف الّض .. يف عاَلِ القوى، والرصِّ

* * * 

يف غري  هُ نهكَ ه، وأن يُ مواضعِ  يف غريِ  املاَل  ه أن يضعَ َسَفه مادي؛ ال يبايل صاحبُ : الّسَفه نوعان -1621

  .ه املرشوعةمصارفِ 

؛ ، وفتاويههه وأحكامِ ، ومآالت كالمِ ِب لقي باالً لعواقِ حبه ال يُ معنوي، فكري، فقهي؛ صا هٌ وَسفَ 

  .من األول اس أشّد ه عىل النّ وهذا رّش 

* * * 

وال ُيعارض .. كذلك  ه، والعكُس ُض حيح، وال ُيعارِ صّدق النَّقَل الصَّ ليم يُ العقُل السَّ  -1621

ري سليم، أو النقُل غري صحيح، أو مها أو كليهام؛ إما أن يكوَن العقُل غة يف أحدِ أحدمها اآلخر، إال لعلّ 

 . اً كالمها معًا؛ وحينئٍذ نسبتهام للنقل، وللعقل تكون خطأ وزورَ 

* * * 

يعةِ  وصِ ًا املشكلة يف نُص ما كانت، ولن تكون يومَ  -1622 ام املشكلة يف الفهِم الّسقيم، ، وإنَّ الرشَّ

 ! الرّشيعة وسوء التأويل لنصوصِ 

قِ ... يحًا حِ وكم من عائٍب قوالً َص : صدق القائل  يِم وآفُته من الفهِم السَّ

* * * 

، الربكةُ  الدنيوي منه، فتضعُف  ّظَك إىل َح  َت لتفِ إىل أن تَ قًا وموفّ باركًا عوي مُ عمُلك الدَّ  ظلُّ يَ  -1623

   !وربام ُترَفع

* * * 
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  .   ه يف غرِيكن ُتفّتش عن أسبابِ ْش عن أسبابِه يف َنْفِسك، قبل أ، َفتِّ إذا نَزَل بك بالءٌ  -1624

 * ** 

نانَقْتىَل اللَس  -1625  . ان، أكثُر ِمن َقْتىَل السِّ

* * * 

َجر، بمراحلٍ  نضُج  كام يمرُّ  -1626 وأطوار؛ فاحلرصم ليس كالعنب، والعنب ليس  الّثمر عىل الشَّ

وكام أن احلرصم، وكذا العنب، ال يؤدي غَرض الّزبيب، كذلك فِكر اإلنسان فإنه يمر .. كالّزبيب 

والتغيري؛ فال ُيقَبل من الّشاب أن يفكر عىل طريقة الطفل، كام ال ُيقبل  بمراحل وأطوار من النضج والنمو،

من الرجل الكبري الذي جتاوز األربعني واخلمسني من العمر، أن يفكر عىل طريقة الّشاب الذي ل يتجاوز 

ته اقتض ممدوح، تطورٌ و ،بل هو تغيري طبيعي التغيري املذموم كام يظن البعض،وهذا ليس من .. العرشين 

 !  ُيَذمُّ خالُفه اخلربُة والتَّجربُة،

 !   النموعن  املتوقِف  فلِ كالطّ  وتقّلباتا؛ ،اوجتارهِب  هامن أيامِ  ْد ن ل يستفِ مَ  ؛مدرسةٌ  احلياةُ  -1627

* * *  

.. ك رِيك، كام تفرح له عندما يأِت من جهتِ عندما يأِت من غَ  من اإلخالِص أن تفرَح للخريِ  -1628

 .  كه عندما يأِت من جهتِ ك، كام تنرُص  من غريِ احلقَّ عندما يأِت وأن تنرَص 

* * * 

 ! هذّلٍة جيدها يف نفِس ستكرب إال لِ اىل ويَ عَ ه، وال يتَ ّزٍة جيدها يف نفِس عِ املرء إال لِ  عُ ال يتواَض  -1629

ْهُل َقِرْيُن الكرِْب  -1631  !  الِعْلُم َقِرْيُن التَّواُضِع، واجلَّ

* * *  
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فنََشد مزيدًا من الِعلِم،  َجْهلِه،زداَد بصريًة بلاًم، امن عالمات العاِل أنه كّلام ازداَد عِ  -1631

بِّ ِزْديِن ِعْلامً :وقال  !وال َيزعُم بلوَغ كامل الِعلِم والفهم إال جاهل. 114:طهرَّ

 : رحم اهلل الّشافعي، إذ يقول

هُر  بني الدَّ  أراين َنْقَص عقيل ... ُكلَّام أدَّ

 بَجهيِل   زادين ِعلامً ... وإذا ما ازَدْدُت ِعلاًم 

* * * 

 ! ةعَ قولِه ــ املقاَلَة النَّافِ  اءةالّسفيُه ــ بسوِء َفهِمه، ورد كام ُيفسُد اخَللُّ الَعَسَل، ُيفِسُد  -1632

* * * 

أن ُيقبَل  وإذا أردَت  ..راٍج، واختبار اَل فتنٍة، واستْد إذا أردَت أن ُتَّس العاِلَ؛ فاسأله سؤ -1633

ه؛ فاْس  عليك، وأن تكَسَب   .  طالٍِب للحق ُمسرتِشٍد؛ أله سؤاَل ودَّ

* * * 

 .ُذ احلراماحلالل، ُتفَتُح نوافِ  عندما ُتغَلق نوافُِذ  -1634

  .اجاً وقًا وروَ ُس  رامِ ، ليجدوا للَح اللِ احلَ  ريِ ِس عْ لوا عىل تَ مِ عَ  -1635

 .احلرام سوُق  ، بطَل اللِ احَل  وُق ُس  لَّ إذا أطَ  -1636

* * * 

ِة، وُتعطَ يَ عندما ُيَساء إىل قِ  -1637 يكوُن  عىل أن يدمروا األرسة، ني اإلنسِ ياطى الفرصة لشِم األرْسَ

اِرُع حينئ  .  هي البديلات واخلانَ ارع الّش  مُ يَ وقِ .. ٍذ هو البديل الشَّ

* * * 
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   !يبِ لْ َس  حيواينٌّ  باطِنهُ إجيايب،  ه إنساينٌّ ن َعَمٍل ظاهرُ َكم مِ  -1638

* * *  

لتغريات ك بام يتناسب مع ابُ خطا من أن يتغريَ  ، ال بدَّ إىل واقعٍ  من واقعٍ   الواقعُ عندما يتغرّي  -1639

 تغرّيَ : وإنام ُيقالقد غرّيت وبّدلت، وتراجعت، : لكوحينئٍذ ال جيوز أن يقال  ..ع التي طرأت عىل الواقِ 

  . اجلديد تناسب مع الواقعِ طاب بام يَ اخلِ  الواقع، فتغرّيَ 

فيه هو الذي جيعل خطابَ  -1641 واألحوال؛ فال الظروف  ، يف مجيعِ دٍ َسٍق واحِ ، وعىل نَ ه واحداً السَّ

 !هطابِ يف ِخ الواقِع ات تغرّي يراعي م

فيه مهام  -1641 ريق؛ حون له الطَّ احلكم ُيفِس  ريئًا، طغاةُ ه قوّيًا وَج طابُ كان ِخ وُته، وال َص عَ السَّ

 ! مهِ ه لصاحلِ ابِ طَ لعلمهم أن مآالت ِخ 

* * * 

يف  ودليٍل عليه؛ اهدٍ ه؛ فهم خري شه وأتباعِ تالميذِ  معرفةِ  من خاللِ  أو املعّلمُ  ُد القائِ  ُيعَرُف  -1642

 . اخلري كان أم يف الرّشِّ 

 . ٌن باملَُعلِّمعْ يِذ؛ طَ الطَّعُن بالّتالمِ  -1643

* * * 

ة ولكن البينَ  شاء،ن يَ اء، عىل مَ ، ما َش شاءَ  نالدعى مَ  اء؛عَ االدّ  دِ عىل جمرّ  يقومُ  لو كان القضاءُ  -1644

عي، واليمنيُ  َعى عليه عىل املدَّ   .عىل املُدَّ

* * * 
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فمن عمل خريًا، فليحمد  إنام هي األعامل والطَّاعات؛م؛ حِ ِد وربه َنَسٌب وال رَ ليس بني العب -1645

ًا، فال َيلوَمنَّ إال نفْ   .هَس اهلل، ومن عمل رشَّ

* * * 

رآُن، اإلسالُم، والقُ : عينيه اجلبال ، ولو تناطحت أمامَ عظ بيشءٍ ن ل يتعْظ هبنَّ ال يتَّ أربٌع مَ  -1646

  ! والّشيُب، واملوُت 

* * *  

َك آثاِر فعلِك للمنِمن  -1647   .عن إنكاِر املنكرــ أو ُيضِعفك ــ كر، أن يصدَّ

القبيَح حَسنًا، واحلسَن أمواُت األحياِء؛ هم الذين يرون املنكَر معروفًا، واملعروَف منكرًا، و -1648

  !األحياءِ  أمواُت : وُيقال عنهم.. ال حياة ملن تنادي : ين ُيقال هلمفهؤالء الذ.. قبيحًا 

* * * 

 ردُّ ، ويَ ِق لْ ستعيل عىل اخَل يَ  ؛عيٌف ، َض ٌل ، جاهِ ٌل عائِ : مثاله سكني؟امل م بالّطاغيةِ تُ عْ مِ هل َس  -1649

 ! احلقَّ 

* * * 

من  وفساُد الظاهرِ  .. رالّّسائِ  عىل قدر صالِح َصالحُه ائر، والح الّّس اهِر من َص الُح الظّ َص  -1651

اهلل صىل اهلل  قال رسوُل ، ودليٌل عليه، الباطنِ  فالظاهُر بريُد  ..الّّسائر  عىل قدر فسادِ فساُده و الّّسائر، فسادِ 

ُه؛ أال ": عليه وسلم ُه، وإَذا َفَسَدْت فَسَد اجَلسُد ُكلُّ أال وإنَّ يف اجَلَسِد ُمْضَغًة، إذا َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسُد ُكلُّ

 . "وِهَي الَقلُب 

* * * 
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ال ينبغي ألجيالنا أن ..  اآلالمُ علينا نّا الدماء، وتراكمت ، ونزفت مِ مهام ضجَّ الّسالُح  -1651

  . ، والَقَلمتاِب عن الكِ  نرصَف تَ 

* * * 

ًا، ثم يلعنون وجيلدون من يقع فيه  ون الناَس ، ويأزّ اإلثمِ يَتسّببون ب -1652 وكانوا هم .. إليه أزَّ

ْيَطاِن إِْذ َقاَل لإِْلِ : بإبليس، كام قال تعاىل هٌ وهؤالء هلم شبَ  ،دِ لْ األوىل باللعن، واجلَّ  نَساِن اْكُفْر َفَلامَّ َكَمَثِل الشَّ

نَك   . 16:احلرشَكَفَر َقاَل إيِنِّ َبِريٌء مِّ

* * * 

روهيا من يَ ..  وخُيْلُِص هلاهبا،  دف قلبًا يؤمنُ إن ل تصا..  ، ومجيلةً قويةً  كرةُ مهام كانت الفِ  -1653

 ! ، ولن ُيكَتب هلا احلياةلن ترى النورَ ..  هقِ رَ ه، وعَ دمِ 

ن جتد من إىل أ.. ا عىل ذاِت  ها منكمٌش خريُ .. ة ذابلة تظل يابس األفكار كاألشجار؛ -1654

 . رعايتها فريوهيا ويسقيها، وحيسنُ  حيتضنها؛

ها قبل أن لكن ال يمكن أن تعطيك شيئًا من خريِ ..  ظيمٌ عطاؤها عَ  عة،افِ النَّ  اجلميلةُ  األفكارُ  -1655

 . ، وأكثرعطيَك فهي تُ  عطيهاما تَ  وعىل قدرِ ..  ، ووقتكَك ومالِ  ،َك فِس ن نَ نت أوالً مِ ها أتعطيَ 

يه نفعًا قبِل هبا، ؛ إن دّرت علةٍ ة، نفعيّ بطريقة انتهازيّ  افعة،اجلميلة، النَّ  ل مع األفكارِ من يتعام -1656

مما يملك، وكأهنا ال  عليها القليَل  واستكثرَ  نفعًا عاجاًل ُتىّل عنها وأدبر،وأقبل عليها، وإن ل تدر عليه 

لنهضوية وُتقام املشاريع ا واملبادئ العظيمة، حتيى األفكارُ ، ليس بمثله من نفاٍق  عبةٌ فهذا فيه ُش .. تعنيه 

 . الكبرية

* * *  
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فشل التجارب يار، وتاألنفس، وتدمر الدِّ  َدث، يتمنى أن ُتزهَق ه للَح ُدق حتليلُ أحدهم ليْص  -1657

وكانت َدقت، ألحداث، قد َص أرأيت أن توقعاِت ونظرِت ل: ليقول لك يف النهاية ة؛واملحاوالت اجلادّ 

 ! لحني الذين يريدون خريًا للنَّاساحلني، وال املصوما أولئك بالصَّ  ..صحيحة 

* * * 

عىل باب الشيخ  هو الّتلميُذ الذي تراه من جهٍة واقفاً ! هل سمعتم بتلميذ آخِر زمان؟ -1658

هلواه،  ْق رُ ، ول يَ هُ فهمْ يَ ما ل  من الشيِخ  عَ مِ فإذا َس  ..ه نَد عِ  لمَ العِ  ستئذنه يف أن يطلَب ويَ ه، وَيستعطِفستفتيه، يَ 

ُره، وخيّونه يِخ انقلب عىل الّش   ...!؛ َيشتُمه، وُيَكفِّ

 : صدق القائل

مَاَيَة ُكلَّ يَوٍم   َفَلامَّ اْشَتدَّ سَاِعُدُه َرَماين... أعلِّمُه الرِّ

ْمُتُه َنْظَم اْلَقَوايف   َفَلامَّ َقال َقافَِيًة َهَجاين... َوَكْم َعلَّ

ال  ًا؛الفَ اة أْج َس قُ نا تالميذًا ْد وفّية؛ حتى أوَج الصُّ  ه عنَد شيخِ بِ  لميذِ التِّ  ةِ القَ عىل عَ  رُ نكِ نا نُ لْ لَ ظَ  -1659

  ...!امًا ارًا، وال احرِتَ الٍ وقَ عَ رجون لكبرٍي وال لِ يَ 

* * * 

 غلب عليه العمُل ، وفريق العسكري فريق غلب عليه العمل اجلهادي: فريقان ةِ يف األمّ  -1661

 ، واحرتام كل فريٍق منهاممعاً   تقوم لألمة قائمة إال بتحالفهام، واحتادمهاوالعوي والسيايس، الّد 

 .رانتنافَ تدابران، وال يَ ال يَ فهام فريقان يتكامالن،  الختصاص واجتهاد الفريق اآلخر،

* * * 
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يايس، كام هلا هلا جناحها السِّ  أن يكونَ  للجامعةِ  ال بّد  وميادين الّتحّرر، ،اجلهادِ  يف مواطنِ  -1661

 . السيايس حها العسكري، وأن تكون كلمة القيادة فيها للجناِح جنا

* * * 

تشابه، أو ه بعد ذلك اجتهاٌد مُ ال يرضُّ  ه، وللمؤمنني،هلل، ولرسولِ  لوالءِ ا من كان صادَق  -1662

  . ئخاطِ 

* * * 

فيل إنام وجد باملحّبة وألجلها،  ":يقول ابن القيم يف كتابه روضة املحبني -1663 العاَل العلوي، والسُّ

وأن حركات األفالك والشمس والقمر والنجوم، وحركات املالئكة واحليوانات، وحركة كل متحرك إنام 

 . هـ -ا" ّب وجدت بسبب احُل 

فهو يسري يف  حلقد والكراهية لكل ما هو سواه،ومن كان ال يملك يف نفسه ومرشوعه إال ا: قلت

 .   جاح والتوفيقوملرشوعه النَّ  وأّنى ملثله أن ُيكَتب له،.. االجتاه املعاكس حلركة الكون 

املحّبة، ومتى يكون غري  وسيلة لتحقيق غاية بغضاءُ الغايات، وال ؛ بل هي غايةُ املحّبة غايةٌ  -1664

    .    قلِ مذموٌم بالنَّقل والعَ  فالبغضاءُ  ذلك؛

كه لِ ُذه ومساثم بعد ذلك تضيُق منافِ  ة نفٍر أو بضعة أنفار،إال ملحبّ  هسع قلبُ من ال يتّ  من الناسِ  -1665

كان من الناس، و سع ملحبة أكرب قدرٍ اتّ  ،ه وكربقلبُ  كلام اتسعَ  فاملرءُ ..  ه صغريٌ وهذا قلبُ .. عىل اآلخرين 

ن ه، ومَ ن جاء قبلَ النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم الذي اتسع قلبه ملحبة مجيع املؤمنني؛ مَ  لنهِج  أقرَب 

 ! ة مجعاءه رمحًة للبرشيّ ع قلبُ كام اتس.. يأِت بعده، وإىل قيام الساعة  نعارصه، ومَ 
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 وأن حُتِبَّ له ما حتّبُه لنفِسك.. ، كام تعني الَقَلَق واألَرَق عليه باملحبوِب  تعني االهتاممَ  ةُ املحبّ  -1666

 !برهان من غريِ  وليس وراء ذلك إال زعم اللسانِ .. 

  البغي والظلم؛ُبغِض ما حيملك عىللم، كام أّن من الغي والظُّ ك عىل البَ إن من احُلبِّ ما حيملُ  -1667

َأْحبِْب َحبِيَبَك َهْوًنا ما،  ":ويص بالتوّسط واالعتدال يف احلب والبغض سواءبوي يُ لذا جاء التوجيه النّ 

 . " عسى أن يكوَن َبِغيَضَك يوًما ما، وَأْبِغْض َبِغيَضَك َهْوًنا ما، عسى أن يكوَن َحبِيَبَك يوًما ما

إذا أحَببَت : كيف ذاَك؟ قال: فقيل. َكَلًفا، وال ُبغُضَك َتَلًفا ال يُكن ُحبَُّك : وقال عمر ريض اهلل عنه

، وإذا أبغضَت أحببَت لصاحبِك التََّلَف  بِيِّ  !    َكلِْفَت َكَلَف الصَّ

* * * 

 .نُّ واألَذى، والّرياءاملَ : عَمل، ويمنعان ِمن ُقُبولِهشيئان حُيْبِطان ال -1668

* * *    

بوا  ،َيْشكوَن الكآَبةَ  -1669 عليهم  وفاتم أن سَبَبها التفريُط بام هللِ .. يف تشخيِص أسباهبا وقد َتشعَّ

 . من َحقٍّ 

    . فيِس أو مرٍض نَ  ةٍ يشكو من كآبَ  ،فًا باهللعارِ  ال أعرُف  -1671

* * * 

 . ال تستبِدْل ِعزَّ التَّقوى بذلِّ املعصية -1671

* * * 

   .ال يقرتُب ممَّا هَيوى إال بَِحقِّهن مَ ؛ اميَص العِ  الرجُل القوي -1672
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بام  رِ فْ الظّ  وفرحةُ  ،باألجرِ  رب، والفوزِ الصَّ  انتصارِ  ةُ فرح: ، فرحتانباحلقِّ  وىظْفِر بام َت لل -1673

 .بوحُتِ وى َت 

* * * 

الِل ه؛ لكامِل وَج لذاتِ  ه، إال اهلل تعاىل فإنه حمبوٌب بُّ لغريِ ه ــ حُيَ رُ ال قْد كل يشٍء ــ مهام عَ  -1674

 . هقِ لْ  َخ ىله عنعامئه وفضلِ  ه، وإسباغِ ومجاِل أسامئه وصفاتِ 

* * * 

 . واألهواء دعِ البِ  عُ ستنق، مُ هلِ ة واجَل الُعجمَ  ميادينُ  -1675

* * * 

.. ه ه وعقلَ ، ومعنوّية حتفظ عليه دينَ حتفظ جسد املرء من األمراضِ  عضويةٌ : نوعان املناعةُ  -1676

ية، فإنه عًا للجراثيم واألمراض، كذلك فاقد املناعة املعنووكام أن فاقد املناعة العضوية يكون جسده مرتَ 

امفكٍر َض  كلِّ  والغزو، ومقصُد  الِ املنَ  سهُل   . الٍّ وهدَّ

* * * 

لَ  -1677  !ةزَمُن اجَلالَّ

َم  لِة وألباهِنا؛هَنى رسوُل اهللَِّ صىلَّ اهللَُّ علْيِه وسلَّ وهي املوايش التي تربو عىل القاذورات،  عن َأكِل اجلالَّ

فال ُتؤَكل حتى حُتَبس عن القاذورات الزمن الذي  ..ها ولبنها د حلمُ فيفُس .. والَعَذرات، والنَّجاسات 

 ! طهر به حلمها ولبنهايَ 
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لة املوايش، وما خرب جنون البقر عنّا ببعيد ويف زماننا نعيش زمَ  لة األسامك التي .. ن جالَّ وزمن جالَّ

لة النَّباتات التي تربو عىل .. تنمو يف أحواٍض ُمغلقة عىل العَذَرات والقاذورات  مياه وزمن جالَّ

  ...!ثة املجاري، واملياه امللو

لة الفكرية؛ حيث يربو فكر اإلنسان وعقله عىل القاذورات الفكرية، وحثالة  كام نعيش زمن اجلالَّ

لة.. األفكار   ! وهذا أخطر أنواع اجَلالَّ

لة بامتياز   ! فزماننا ــ ولألسف ــ َزَمُن اجَلالَّ

* * * 

 :للخوارج الُغالة صفات، أبرزها -1678

 . عايل عليهم، ونبزهم باأللقابباملسلمني، والتَّ  الظنِّ  سوءِ  تقديمُ  -

 .، وُيستساغ فيها التأويلتكفريهم للمسلمني بام ال يوجب التَّكفري، وبأمور تقبل االجتهادَ  -

 . قيلت يف املرشكني، فيحملوهنا عىل املؤمنني انطالقهم إىل آياٍت  -

ن ل جيدوا للمسلمني إمامًا، خرجوا عىل املسلمني ومجاعتهم، فإ الح عىل إمامِ اخلروج بالّس  -

 ! مجاعتهم

 .  ماء واحلرمات املعصومةبالّد  االستخفاُف  -

 . تقديم قتل وقتال أهل اإلسالم، عىل قتال أهل الرشك واألوثان -

 !  هاة وأعالمِ اجلرأة يف التعايل والتطاول عىل أكابر األمّ  -

 . بالعهود واألمانات ، واالستخفاُف ، واخليانةُ درُ الغَ  -
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 .  ينلو يف الدِّ ، والتكّلف، والغُ التنّطعُ  -

 ! ينالسبيل، حتت زعم اإلصالح، واحلرص عىل تعاليم الدِّ  يف األرض، وقطعُ  اإلفسادُ  -

* * * 

لُت  -1679 من يقدر  وقليٌل .. من الرياضة  وقليلٍ .. ها يف احِلْمَيِة فرأيت دواءَ  كثريًا من األدواء، تأمَّ

 ! ليلعىل هذا القَ 

ْر بالطَّعاِم، واللكي تقوى عىل احلِ  -1681 عام طّ عن ال إليه، وال َتسمْع ملن يتحدث تنظرْ  ْمَيِة، ال ُتَفكِّ

  .نافعةأخرى واشغل نفسك بشواغل .. ه وطريقة إعدادِ وأنواِعه، 

* * * 

جمنونًا  وعندما ُيصبُح  ،قلٍ جمنونًا بال عَ  أن ُيصبَح  قررُ يُ ه نَّ فإ ؛اخلمرَ  رشَب أن يَ  املرءُ  قررُ ندما يُ ع -1681

 !هااخلبائث، ورأِس  ــ من هذا الوجه ــ ُيعترب أمُّ  لذا فاخلمرُ .. أي حمظور  علِ عن فِ حينئٍذ ال يتورع  لٍ بال عق

* * * 

ة والكرامة؟ ؛ا اجلهادَ وركُ تَ  -1682  !ثم نَشدوا الِعزَّ

  !َساتباكوا عىل املقدَّ ثم تَ .. نني اخلائِ الظاملني،  وا إىل الّطغاةِ نُ ركَ  -1683

ثم ذّموا .. يمقراطي ِمهم الّد ، وجّمدوا نظاَمهم، وطريقَة ُحكْ وَصاَدُقوهم ُدوا الَيهوَد،جمّ  -1684

 ! هم؟التَّطبيَع معَ 

* * * 
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 الفسادِ  عاة، أشد حرجًا وكلفًة من إصالِح والّد  عن الشيوخِ  ادرِ الصَّ  رِ والرّض  ادِ الفَس  إصالُح  -1685

  !غاةادر عن الطُّ الّص  رِ والرضَّ 

 ! حّقاً  وما أولئك بالّدعاةِ .. الّطغاة  وطبائعَ  ه أخالَق نفِس  اِت ن حيمل يف طيّ مَ  إنَّ من الّدعاةِ  -1686

* * * 

لتي عقدت ا شّتى، م، يف أمصارٍ ارهبم وثوراِت ولتج وللمسلمني واملجاهدين، ين،للدِّ  ُيساءُ  -1687

 فقضيةٌ .. ب بَ يل كلمة حقٍّ فيمن كان الّس فإن قِ .. فيها نَظر  ةُ القضيّ .. فال حرج .. عوب عليها اآلمال الّش 

 !  َفرتَ ى ال ُتغظمَ عُ 

* * * 

بيحة "كنت أعتقد أن وجودَ  -1688 عاة والشيوخ فتبني .. عىل الّطغاة  مقصورٌ  " الشَّ أن من الدُّ

نافحون عنهم يُ وف هلم، سبون املخالِ ويَ رون، فُج ويَ  صخبون،يَ ؛ "شبيحة"كام للطغاة "شبيحة"أيضًا هلم

 ! لاطِ يف البَ 

* * * 

 بها،صاحِ تكفرِي ها، وبتكفريِ برّدها، و بارشةً تفكر مال  لرأيك؛ خمالفةً  نظرٍ  عندما جتد وجهةَ  -1689

فقد .. املحيطة هبا، والدافعة هلا  صواهبا، واألعذارِ  ى احتاملِ َد تها، ومَ حّج  ةِ ها، وقوّ تِ اهَ بوَج أوالً ر كّ وإنام فَ 

 !  ئك هو اخلاطِ وابًا، ورأيُ َص  تكونُ 

* * * 
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نّي، والبِ  من الفوارِق  -1691 نّ : عي صاحب اهلوىْد بني السُّ مع أي طرف  للحقِّ  ي ينترُص أن السُّ

 ه، أو جاء اخلريُ ريِ مع غ دعي صاحب اهلوى، لو كان احلقُّ بينام البِ .. كان، ويفرح للخري من أي جهة جاء 

 ! هصاحبِ  ه، وشأنِ ه، ويقّلل من شأنِ ُيسيئه، وُيغيظُ  ه،جهتِ  من غريِ 

* * * 

والُيّس،  الّسعةِ  ّخُص يف موضعِ لرتَّ ، وا، َتنَّطٌع وَتَكّلفِع الّضيِق والُعّْسِ موِض  يف شّددُ التَّ  -1691

 .ٌة يف الدينفاٌء، ورقِّ َج 

* * * 

بينام أهل الوسط ال  ،لٍ ْد وعَ  اعتدالٍ  ط؛ ألهنم أهُل الوَس  من أهلِ  هِ عىل نفِس  نُ يأمَ  يعُ اجلم -1692

 !اءفَ أهل اإلفراط والتَّفريط، أهل الغلو واجلَّ  وظلمِ يأمنون عىل أنفسهم من َغلواء 

* * * 

اجّلفاَء إىل ما سواه، وعني ال َترى إال  أن تنظرَ  الُغالة، وال حتبُّ الغلو وإال عنٌي ال َترى  -1693

فاة، وال حتبُّ و فَ .. إىل ما سواه  أن تنظرَ  اجلُّ اة معًا، وينصف احلقَّ واملرء له عينان لريى هبام الُغالة، واجلُّ

 . منهام

* * * 

أو .. ب كاذِ  لتوصيٍف  ون نتيجةً اض، تكاألهواء، واألغرَ  عن أهلِ  الصادرةِ  األحكامِ  غالُب  -1694

 !ها، وال االلتفات إليهااعتامدُ  وهكذا أحكام ال جيوزُ .. يف التَّوصيف  ملبالغةٍ 

* * * 
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وآالمها .. ضحاياها باآلالف  كّررة؛ كل جتربةٍ مُ  جتارَب  منذ أكثر من قرن واألّمة تعيُش  -1695

من  قةِ الالحِ اآلنيَِّة، و جارُب التَّ  متى ستستفيُد ف.. ُيذَكر  والّتكاليف، من غري طائلٍ  الثمنِ  ها باهظةُ وكوارثُ 

ال ُيلَدُغ املؤِمُن ِمن  ":ويف احلديث.. منها  التجارب الّسابقة؛ فتتفاَدى أخطاَءها، وتبني عىل الصواِب 

تنيِ   ." ُجحٍر واحٍد َمرَّ

* * * 

ه، وحيملونه موضعِ  ه يف غريِ ضعونَ ؛ ألهنم يَ األهواءِ  ال تسمعوه من أهلِ  حّتى القرآنَ م؛ عَ نَ  -1696

  !هرادِ مُ  عىل غريِ 

* * * 

أن  ال جيوزُ  ها،التزامِ  بها، ودرجاِت مذاهِ  نّية، عىل اختالِف السُّ  ِف بني الطوائ احلاصُل  اخلالُف  -1697

 .املّلة، واألّمة ضد أعداءِ  ،سكري، واألمنييايس، والعَ وى السِّ نّي عىل املستالسُّ  من االصطفاِف  يمنعَ 

* * * 

شد أنه الكبري؛ يعني  كالمَ  الكبري، وُيقّدرُ  يمةَ عندما َيعرُف ق الصغريُ  -1698 ويف .. قد بلغ سنَّ الرُّ

 .   " َمْن لْ يعِرْف حقَّ كبرَينا، فليَس ِمنَّا ":احلديث

* * * 

وَقلَّ من يتنّبه هلذا  د ُيكّلف الكثري لو أمضاه اهلل ـق خرٌي ُيَساق، ورشٌّ ُيدَفع ـ: انزُق نوعالرّ  -1699

 .  ر اهلل عليهمن الرزق، وَيشك النوعِ 

* * * 
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واحلمُد هلل رب .. الطُّغاة، والُغَزاة، والُغالة : دوان الثُّالثيالّشام أن يواجهوا العُ  َقَدُر أهلِ  -1711

 . العاملني

* * * 

اليوم َيقطعون و ،هلا األعناق، وُيكافئون عليها حال، وترشئبُّ دُّ إليها الرّ كانت النّصيحُة ُيَش  -1711

  !، واألرزاقاألعناَق  النَّصيحة ـ بسبِب  ـ

 !واليوم أصبحنا نحّب املديَح، ونكرُه النصيحةَ  النصيحَة، ويكرهون املديَح، بونَ كانوا حي -1712

* * * 

قاَء لصاِحبها، وتعّجل من َقتلِه -1713  . الُعُقوُق، والَغْدُر، والَبغُي، والُغُلو: أربعٌة َتسوُق البالَء والشَّ

* * * 

 . عطيهاليشء ال يُ   جهاد عدّوه؛ ففاقُد َمن ال َيقَوى عىل جهاِد نفِسه، ال َيقوى عىل -1714

* * * 

فاملهزوم نفسيًا ال   اجلانب النفيس واملعنوي منها،فيها؛ هو املنترص يف ، املنترُص معركةٍ  يف أيِّ  -1715

 ! ه قوى األرض كلها لو تضاَفَرت معهتنفعُ 

* * * 

معه املسّلاَمت  لو ناقشَت  ـ والظهور من قبيل خالِف ُتعَرف، والّرغبة يف احلديث من الناِس ـ -1716

وهذا َمهاَم ..  ولكن أنا أرى: قال لكلَفك، وخلال ،قٌل وال عَ  عليها نقٌل  تي ال خيتلُف الواضحات ال

 . شَحْحَت عليه يف اإلقبال واحلديث، فأنت حمقٌّ 

* * * 
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أين : قالوا لك إذا تكلمت عن الُغلو والُغالة، لو، أنكالغُ  املصابني بلوثةِ  من عالماِت  -1717

 !؟..رجئة واجُلفاة حديثك عن امل

َفاة، واجّلفاء، أنك إذا ومن عالمات املصابني بلوثة اإلرجاءِ  أين : قالوا لك تكلمت عن اإلرجاء، واجلُّ

 !؟..حديثك عن الُغلو، والُغالة 

.. ، والُغالة معًا بينام أهل الوسط واالعتدال هم الذين ينصفون احلقَّ من أنفسهم، ومن اجُلَفاة

 .ونفوسهم طيبة راضية

* * * 

 !ثرُة اجلَدل، من قّلة العَملكَ  -1718

 .ليف العمَ  ُل، إال لقّلةٍ ُر اجلَد ال َيكثُ  -1719

* * * 

 . عليه الرشُّ كله ا عليه، اجتمعَ ، فإذا اجتمعَ ، والفراغُ اجَلهُل  :آفُة املجاهد -1711

* * * 

وفاتم أن رضيبة الّذّلة، والركون إىل .. ّزة، وركنوا إىل الطاغوت العِ  قد أرهقتهم رضيبةُ  -1711

  !العّزة، مهام بلغت رضيبة العّزة، وتعاظمت رضيبة الطاغوت أضعاُف 

 !ة جزاؤها جهنّممضاعفَ  هيربون من رضيبة جزاؤها اجلنّة، إىل رضيبةٍ  -1712

* * * 

ه؛ روا إىل خامتتِ وا به حتى تنظُ ُح ال تفرَ  ،ةٍ امَّ عَ  لحةٍ ْص مَ  لِ ن أْج مِ  ةِ ي باإلمارَ حِّ َض وه يُ من رأيتمُ  -1713

 !بّيةاذِ َج  لَّ و كُ لُ عْ وتَ  تفوُق  ارةِ ني لإلمَ اذبّية الّشوق واحلنفَج 
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* * * 

َ عَ وه ال حُيسن أن يُ ن رأيتمُ احلّجة؛ مَ  مفلُس  -1714 ، اخِ الرصُّ  ه إال عن طريِق فكرتِ رأيِه وعن  ربِّ

باب  !والسُّ

، والعينني، ين، والرأسِ اليَد  باستخدامِ  ا؛ عّوض عنهوالتَّعبري ه عن البيانِ من ضاقت به لغتُ  -1715

 !والرجلني أحياناً 

* * * 

 !ح اجلميعَ فانَص  ؛عَ إذا أردَت أن ُتَّسَ اجلمي -1716

* * * 

 .  لطاناً عليك ُس  الءِ للبَ  علَت ، فاعلم أّنك َج عاءِ الدُّ و االستغفارِ  ك عنلبُ قَ و وجيفُ و ُس قْ عندما يَ  -1717

  . ةٍ يَ ِص عاِء، إال ملعْ لٌب عن الدُّ و قَ ُس قْ ال يَ  -1718

* * * 

 ندِ ن عِ ه، أم مِ ِس ند نفْ هل هي من عِ  ؛الءِ البَ  اَب أسبَ  قهَ ف؛ أن يَ الءٌ به بَ  املرء عندما ينزُل  ن فقهِ مِ  -1719

، أم هي ةِ يوم القيامَ  اِت رَج ات والدَّ املقامَ  فعُ ، أم رَ هورُ ، أم الطّ قاُب منه العِ  وهل ُيرادُ هام، أْم من كَِليْ ه، غريِ 

   .هنْ مِ  ُج وخلرُ ا مَّ كيَف ن ثَ ومِ  .. هأم هو وغريُ  الءِ من هذا البَ  عًا، وهل هو املرادُ مجيعًا مَ 

* * * 

 ندرةُ .. انتظار الدور  يف الصفِّ  النّظام، والوقوُف ..  النّظافةُ : حترض املجتمع من عالماِت  -1721

ّس ومرونة يُ .. ه اجلار جلاره، ومراعاة حقوقِ  احرتامُ .. ة العامّ  واألماكنِ  ،يف األسواق ِب والّصَخ  املهاتراِت 
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وفرة احلدائق، وانتشار املناطق .. ني يف األماكن العامة ضعف أو ندرة ظاهرة التدخ.. املعامالت اإلدارية 

 .املشّجرة

* * * 

 . وبةاخلطأ يف العفو مقّدٌم عىل اخلطأ يف العقُ  -1721

* * * 

ُيقّدم التعّبد  اد، والنسيان، واجلهل املرّكب،عندما يقع اخليار بني التعّبد بالبَدع، وبني اإلحل -1722

 الرضرِ  دفعِ أقلِّ الرضرين، و بيل العمل بقاعدةِ نّي، من قَ السُّ  د البديلبالبدع، وُيصرَب عليه، إىل أن يوَج 

 !األصغر األكرب، بالرضرِ 

* * * 

أ؛ ُتؤَخذ مجيعه -1723 ا بعضها مع بعض، فمن أبى؛ فأخَذ قواعد الكفر واإليامن كلٌّ ال يتجزَّ

 ! فاةرجئة اجلُّ ارج الُغالة، أو من املُ ها وترك بعَضها اآلخر، ينتهي به املآل إىل أن يكون من اخلوِض بعب

* * * 

 : الصوفية ثالثة أقسام -1724

 ،يعتقدون باحللولِ تعاطون مع الصوفّية كفلسفٍة، وديٍن خمتلف؛ يَ قسٌم زنديق؛ وهم الذين 

ويعتقدون أن ألئمتهم ومشاخيهم درجة . .عن أنفسهم  الوجود، وُيسقطون الواجباِت  ووحدةِ  واالحتاد،

 ! بياءومنزلة تساوي أو تعلو درجة ومنزلة األن

رقى إىل درجِة ين ــ ال تَ ع واملحدثات يف الدِّ َد اىل بالبِ عبدون اهلل تع؛ وهم الذين يَ الٌّ وقسٌم خملٌص َض 

 . وهؤالء ال ينتفي عنهم مسّمى اإلسالم وحكمه فِر والرّشِك ــالكُ 
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وفّية؛ وهم الذين يعبدون اهلل تعاىل بالسنّة، وقسم خملٌص صالح، ارتىض لنفسه مسّمى الصُّ 

 . يلتمسون تربية أنفسهم، وتذيب قلوهبم من خالل السنّة، ومتابعة السنّةو

قسيم؛ حتى ال نقع يف الظلم فصيل والتّ وفّية ال بد من االنتباه هلذا التّ وعند احلديث عن الصُّ 

 . واخلطأ

* * * 

 : تنقسم األّمُة إىل ثالثة أقسام -1725

ة ملا كان عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم، املتابع الفرقُة النّاجية؛ وهم الذين تتحقق فيهم صفةُ 

 . وصحبه الكرام

الطائفُة املنصورة؛ وهم الّصفوة من العلامء العاملني، واملجاهدين الربانيني؛ الذين حيرسون الثغور 

وكل واحٍد من الطائفة . والفضيلة، ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، وُيصلحون إذا ما فسد الناس

 .   ن الفرقة النّاجّية، وال يلزم أن يكون كل واحٍد من الفرقة النّاجية من الطائفة املنصورةاملنصورة هو م

أهُل الِقْبَلِة؛ وهم الُعَصاة، عىل اختالف درجة معاصيهم ــ ما ل تبلغ درجة الرّشك، وترك الصالة 

 . لهم الرمحةــ الذين يطاهلم الوعيد، ثم تشمَ 

* * * 

نديق؛ هو الذي ُيظهِ  -1726 ه أن ُتسائلَ  ر، فإذا ما أردَت آَخ  من وجهٍ  الكفرَ ، ومن وجهٍ  ر اإلسالمَ الزِّ

 !    لك اإلسالم د، وأظهرَ وجَح  فٍر، أنكرَ ه عىل ما ُيظِهر من كُ وحتاسبَ 

* * * 

 !  لمَ يف العَ  ون، إال لقّلةٍ ، فاعلم أن ذلك ما كان ليكُ الكالمُ  عندما َيكثرُ  -1727
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* * * 

،وق علينا، أن يأِت سجيّ األصُل يف التَّوّدِد ملن هلم حق -1728 فال خرَي يف ودٍّ  ًة من غري َتكلٍُّف، وال َمنٍّ

 ! تكّلفًا، وتصنّعاً  يأِت

 : رحم اهللُ الّشافعي، إذ يقول

 وال كلُّ َمن صافيَتُه لَك قد َصَفا ... فاَم كلُّ َمن َتواُه هيواَك قلُبُه  

 ودٍّ جييُء َتَكلُّفًا فال خرَي يف ... إذا ل َيُكْن َصْفُو الِوداِد طبيعًة  

* * * 

أضعاف عمرك، كام  عليهم َيستهلُك منك أضعاُف  ُكثر، واإلنشغاُل هبم، والردّ  األهواءِ  أهُل  -1729

عىل  البعَض  ، قد تفتن من ال دراية له هبم وبأقواهلم، كام حتمُل منهم، وبأقواهلم اخلاطئةِ فيه تعريٌف بكثري ٍ

 ! عليك أن ترد عليهم إن استطعت هم ألجل هذا املعنى يلحونو.. عليها  م واإلطالعِ عن كلامِت  البحِث 

وعندما يتعنّي الرد عىل أحدهم وال بد، ينبغي االنتباه هلذا اجلانب، والنّظر يف حسنات وسيئات الرد 

 !   وتزاحم الواجبات، وما يسمح به واجب الوقت.. ام عليه، والراجح منه

* * * 

فوة، يعني أمرين واصِّ إىل اخل والقنوطُ  عندما يتسلل اليأُس  -1731  : والصُّ

 . غيريعىل التَّ  درةِ القُ  فقدانُ : أوهلام

 ...! الّسالم  وامِّ عىل العَ : ثانيهام

* * * 
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ما  عند اهلل تعاىل من خطأ العوام، وحُياِسب عليه، ويأخذ بهعالم، أعظم واألَ  خطأ اخلواّص  -1731

عىل وجه  عن نبي من األنبياء، قال كلمةً  وقد حدثنا النبي صىل اهلل عليه وسلم.. ال يأخذ بخطأ العوام 

فكانت .. ، ول يزد عىل ذلك "َمن ُيكايفُء هؤالِء أو من يقوُم هلؤالِء؟": ه، فقالبجنده وجيِش  اإلعجاِب 

ا من غرِيهم، أو ": الكّفارة أن أوحى اهلل إليه أِن اخرَتْ لقوِمك إحدى ثالٍث؛ إما أن ُنسلَِّط عليهم عدوًّ

، فاستشار قوَمه يف ذلك، فقالوا أنت نبيُّ اهللِ، كلُّ ذلك إليك، ِخْر لنا، فقام إىل الصالِة، اجلوَع، أو املوَت 

أما عدوٌّ من غرِيهم فال، أو اجلوُع ! أي ربِّ : وكانوا إذا فِزعوا فِزعوا إىل الصالِة، فصىلَّ ما شاء اهللُ، ثم قال

يوٍم سبعون ألًفا، وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم  فَسلََّط عليهم املوَت، فامت منهم يف! فال، ولكِن املوُت 

 ."اللهمَّ بك أحوُل، و بك َأصوُل، و بك ُأقاتُل : فَهْميس الذي ترون أين أقول ": هيمس بكلامت، فقال

* * * 

ا أّنه نافِ : الصاِحُب واحٌد من ثالثة -1732 ؛ منهام ُخ كرٍِي، وإما أنه بائُع مسٍك، وإما أنه خليطإمَّ

 .  داكَبت يَ رِ ِك، تَ فاظَفر ببائع املْس .. ، وبعضه اآلخر بائُع مسٍك بعضه نافُخ كريٍ 

* * * 

ه كنوزًا، وماليني ذهب ليقرتض قروشًا من هنا وهناك، غافاًل أن يف رصيدِ من يَ  من الناسِ  -1733

ارخيه، مثاله من يلتمس ألمته القيم، واملفاهيم، واحللوَل ملشاكلها من الرّشق أو الغرب، بينام يف ت.. الدنانري 

ورصيده الثقايف واحلضاري، رصيد ضخم من املفاهيم والقيم، واحللول لصغائر األمور وعظيمها، وهو 

 ! ال يدري

* * * 
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ه يف َدَعك حتتاج إىل غريِ ؛ ال أَحَد أغرَي من اهلل تعاىل، ومن مقتىض غريته أن ال يَ تعاىل غيورٌ  اهللُ -1734

َمن َيْكُفُل يل أن ال ": لذا قد جاء يف احلديث.. ا سواه م عنه إىل دينك أو دنياك، فتنرصُف  ورِ يشٍء من أم

ُل َله باجلنَّةِ   . "يسأَل النَّاَس شيًئا وأَتَكفَّ

* * * 

دوَنه،  عنه، وُيقاتُل  ُل الباغي، ومن يأويه، وحيميه، وجُيادِ : هوآثارِ  هم رشكاء يف الوزرِ كلُّ  -1735

  . "َثًا َلَعَن اهللُ َمن آَوى حُمْدِ  ":ويف احلديث..  والرايض به

* * * 

 ايات؛ وعىل قدر ما تسمو الغايات، والتطلعات، عىل قدر ما تشتدُّ الغَ  رِ عىل قْد  االبتالءاُت  -1736

 ! وتتنّوع االبتالءات

* * * 

ا ِت إلرادَ  القوةُ  عُ َض وعندما َُت  ،ةِ بالقوّ  ، عندما متتزُج اهِن َد عْ قي مَ ها، ورُ تُ األخالُق َتظهر عظمَ  -1737

 . هامِ كْ وُح 

* * * 

م، وبام خُيتَ ؛ وإنام بام قَ وحسب س بام قّدملي املرءُ  -1738 م، وُيقدِّ  . عليه م بهِ دَّ

* * * 

 .   ل، خري من أن تكَسب ألفًا بالباطِ ًا باحلقِّ شخَص  أن تكَسَب  -1739

* * * 
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 عليها، والقدرة عىل اكتشاف الطاقاِت  ها، واحلفاظِ وتعزيزِ  الكوادرِ  احتواءِ  تعني؛ فنَّ  القيادةُ  -1741

 . ا، وتوجيههااستغالهلِ  ، وحسنَّ االكامنِة فيه واملهاراِت 

* * * 

 هم، أن هيربوا إىل خيارِ لمهم، وفسادِ م، وظُ وا عىل طغياهِن غطّ ؛ ليُ الظاملني الّطغاةِ  ِمن عادةِ  -1741

 !  ... ، التي ُتلِفُت األنظاَر عنهماِت ، واألزمَ احلروِب  الِ افتعَ 

* * * 

 . ن حُتِب يف الباطلِ مع مَ  ، خرٌي لك من أن تقَف مع َمن َتكَره يف احلقِّ  أن تقَف  -1742

* * * 

عًا، وُتّشعًا، وتأّدبًا الّتقي الورع عىل مواجهِة املتشابه من الباطلِ  ال يقوى املؤمنُ أحيانًا  -1743 ؛ تورُّ

، وهو املراد من لِ ع، يف مواجهة الباطِ ، الذي ال حيسب حسابات التَّقي الورِ الفاجرُ  الرجُل  هنا يأِت دورُ .. 

ُد هذا الديَن بالرجِل الفاجرِ  ":سلمحديث النبي صىل اهلل عليه و إنَّ  ":ويف رواية. متفق عليه" إنَّ اهللَ ليؤيِّ

يَن بقوٍم ال َخالَق هلم ُد هذا الدِّ األموي عبد امللك بن مروان، عندما  هذا املعنى أدركه اخلليفةُ . " اهللَ لُيؤيِّ

اج  ، ومنافقي العراق بالفاِجرِ خلوارَج رمى ا    ...!احلجَّ

* * * 

 . فيه احلقِّ  ، أن جتايف جانَب الباطلِ  ةُ افاحيملنّك جُم  ال -1744

 ! اطِليَبه من البَ ِص نَ  قِّ للَح  ل، وال َيأُخُذ الباطِ  يُب ِص الذي ُيؤَخُذ منه نَ  رءُ امل ئَس بِ  -1745

 ! ، وال ُينِصُف احَلقَّ ِمن الَباطِلِ بِئَس املرُء الذي ُينِْصُف الباطَِل من احَلقِّ  -1746

* * * 
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عنهم يف  َض عرِ تُ أن ، أو كامءِ واحُل  برأي العلامءِ  اّدة أن تستهنيَ احلركات اجل ليس لصالِح  -1747

 !  ةالمَ وهي املُ ..  إليهماحلاَجِة و عِف الضَّ  يف حلظاِت  ون عنها ُض عرِ فيُ  .. ظَّْفرال ةِ القّوة ونشو حلظاِت 

* * * 

 ةِ نَ يْ الفَ بني  ـ ، أنت بحاجةٍ َك و قلبُ قُس ى ال يَ حتّ و ،كَ رُ ْد قَ  الك، وعَ لُ شاغِ ام كانت مَ هْ مَ  -1748

 يتياًم، أو تزورُ  مُ أو ترَح عًا، ائِ أو ُتطِعُم َج لهوفًا، مَ  غيُث ؛ فتُ ةِ للقضايا اإلنسانيَّ  أن تلتفَت إىل  خرى ـواألُ 

 .مريضاً 

ى عن للشعوب الغنّية، بينام تتعامَ  مع القضايا اإلنسانّيةِ  ه أن تتعاطَف اإلنساين؛ مثالُ  النّفاُق  -1749

  . إحلاحًا وحاجةً  أشّد  قرية، والتي قد تكونُ الف ة للشعوِب ايا اإلنسانيّ القَض 

ملَُِصاِب الفقراِء  قَلَق ملَُصاِب األغنياِء وأطفاهِلم، ما ل تقلقهاإلنساين أن تَ  اِق والنّفَ  الّرياءِ  نَ مِ  -1751

عفاِء، وأطَفاهِلم  !الضُّ

 !َقراءاِل الفُ َتمَّ بأطفاِل األغنياء، دوَن أطفَ أن َت  اينِمَن الّرياِء والنَّفاِق اإلنَس  -1751

ميِل املنكُ  ِمَن الّرياِء والنَّفاِق اإلنساين -1752 الطفِل الذي دونه يف  وِب، دونَ أن ْتَتمَّ بالطفِل اجلَّ

 !املاجلَّ 

* * * 

تقنه ــ وإنام املهم أن َرق ــ فهذا الكل يُ ًا ُيكَتب عىل الوَ ًا سياسيَّ مرشوعَ  ليس املهم أن متلَك  -1753

 . الناس وحياةِ  ه يف واقعِ ُتكَتب صفحاتُ ائبًا وممكنًا، متلك مرشوعًا سياسيًا َص 

َغب  عطيل،، والتَّ شويشِ ه عىل التَّ قترص مرشوعُ بني من يَ  ٌق كبريٌ فارِ  -1754 وبني من يملك .. والشَّ

 . ه للحياة، وجيد طريقَ ناءِ ، والبِ للنهضةِ  صلُح ًا يَ وعَ مرُش 
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* * * 

ع؛ حيث هم الواقِ فَ  إىل احتكارِ  لِق لم، والّتفّرق، والّتعايل عىل اخَل والظُّ  من البغي، كثريٍ  دُّ مرَ  -1755

ع، وأهنم يرون ع، وبمنظورهم اخلاص للواقِ ترى كثريًا من الظاملني يربرون ظلمهم وبغيهم بفهمهم للواقِ 

 َما ُأِريُكْم إاِلَّ َما َأَرى: ايل حيق هلم ما ال حيق لغريهم، وعىل مبدأمن الواقع ما ال يرى غريهم، وبالتّ 

 . 92:غافر

 !صِّ النَّ  عِ واقِ  فهمِ  ص، وإنام حوَل النّ  مِ هْ فَ  ، ليس حوَل ةِ فات التي وقعت يف األمّ اخلال ُب غالِ  -1756

َفاُة مَحُلوا ُنصوَص  اخلوارُج الُغالةُ  -1757 مَحُلوا ُنُصوَص الُكْفِر والتَّكِفرِي عىل املؤمننِي، واملرِجئُة اجلُّ

 !اإليامِن واإلْسالِم عىل الكافِرين

* * * 

 !  ال ُيذَكر بيشء عيُف والضَّ  ه،طِش ه ال ببالقوي ُيذَكر بعدلِ  -1758

* * * 

 ، ويف غريِ حيحةِ ا الّص أبواهِب  َتى ــ من غريِ أِت ــ أو ُتؤْ ، عندما تَ اجلميلةُ  أو الفكرةُ  الكلمةُ  -1759

 ! هارِ ها وأثَ ريًا من بريقِ كثِ  ُد فقِ إليها، وتَ  ني، ُيساءُ بَ ا املناِس ا ومكاهِن زماهِن 

* * * 

ا الَِّذيَن :واهلل تعاىل يقول ديد باملسلمني، سوء ظنّهم الّش ىلاخلوارج الُغالة إ غلوِّ  دُّ مرَ  -1761 َ َيا َأهيُّ

َن الظَّنِّ  َلْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ املُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت :وقال تعاىل. 19:احلجراتآَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرِيًا مِّ

اكُ ":ويف احلديث. 19:النوربَِأنُفِسِهْم َخرْياً  ؛ فإِنَّ الَظنَّ َأكَذُب احلديِث إِيَّ املسلم  ومن حقِّ . "ْم و الَظنَّ

 .  نعىل أخيه املسلم أن حيّسن به الظَّ 
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* * * 

باملسلمني  الظنّ  ، وسوءِ عايل عىل اخللِق والتَّ جريح، تضّخم التّ : الفكرية قةِ املراهَ  من عالماِت  -1761

 ! منها ملرحلة، وال حُيسنون اخلروَج ، ال يزالون يعيشون هذه اكبار عالهم الشيُب  وهناك شيوٌخ .. 

ع يف ئني، والتوّس إقالة عثرات املخطِ : شد الفكريضج، وبلوغ سن الرّ النُّ  من عالماِت  -1762

  . د لذلك سبيالً جِ باملسلمني، ما وُ  الظنِّ  فني، وتقديم حسنِ لِ التأويل للمخا

* * * 

وهذه . مسلم" ُر من اهللذليَس أحٌد أحبَّ إليه العِ  ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال رسوُل  -1763

 نَ كَ ني ما أمْ فني، واملخطئِ للمخالِ  وا األعذارَ ُس لتمِ قوا هبا؛ وهي أن يَ لَّ ه أن يتَخ بادِ تعاىل من عِ  حيبُّ اهللُ صفةٌ 

 . بيالً لذلك َس 

* * *  

 برتِك الواجِب املفضولِ  ورٌ مأُج  عذورٌ مها، فأنت مَ دِ من أَح  دَّ عندما ُُترّي بني واجبني ال بُ  -1764

 . اجح منهاموالرَّ  الفاضلِ  وفعل الواجِب منهام، 

ًا هام رَشَّ عِل أقلِّ مها، فأنت معذور مأجور بفِ من أحدِ  ين وحمظورين ال بّد عندما ُُترّي بني رشَّ  -1765

  .األكربُر الرشُّ والرضَّ  رًا، الذي به يندفعُ ورَض 

* * * 

يٌك لك هو رَش ك، نتِ حَس  من أكثرَ  َك سيئتُ  ك، فتّّسهُ وانحرافِ  َك خلطئِ  شّفيًا ـتَ  الذي َيفرُح ـ -1766

  !مواإلثْ  رِ زْ يف الوِ 
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ًا كان مصدُرها، وكان صاحبُ نةِ ُن ُيَّسُّ للحَس املؤمِ  -1767 ًا كان مصدُرها،  ها، وُيساُء للسيئةِ ، أيَّ أيَّ

  .  هابُ وكان صاحِ 

* * * 

املرَء ا ال ُتطّهر وال تقّدس أحدًا، إنام ُيطهُر وُيقّدُس ها، إال أهنَّ تِ الّشام عىل ُطهرها، وقداَس  -1768

 . ُلهعمَ 

* * * 

رُب قِ  -1769 ٌة يمٌة الصَّ  مُ تعلّ عليها، كام يَ  تدّرُب أن يتعلََّمها، ويَ  عىل املرءِ  َمى، جيُب ُعظْ حَضاريَّ

  . ُب منهاتكسَّ يَ  هنةٍ مِ قِْيَمٍة أو عىل أي  درُب تويَ 

* * * 

مناداة بحكم و..  يعةِ الرّش  بلة أكثر من اخلوارج الُغالة تعّصبًا حلكمِ القِ  ال ُيعَرف من أهلِ  -1771

..  الرشيعةِ  واستهتارًا بحكمِ ..  يعةِ الرّش  عن حكمِ  اً إعراَض َتَعالَِيًا وكام ال ُيعَرف أكثر منهم .. الرّشيعة 

ارضون وخيالفون الرّشيعة، فباسم الرشيعة، يع.. وَجْهاًل بالرّشيعة .. وانتهاكًا للحرمات باسم الرّشيعة 

يعة  َس ن إىل الرّشيعة، وينّفرون النّائووُيسي فهم الرشيعة، والذي ينكر عليهم ُينكر عىل .. عن الرشَّ

ومن قبل قال جدهم ذو ..  ، والذي ُيساملهم ُيسال الرّشيعةَ الرشيعةَ  ، والذي حيارهبم حيارُب يعةِ الرشِّ 

اتق اهلل يا حممد  ":يعةصلوات اهلل وسالمه عليه، حتت عنوان وزعم التعصب للرّش  اخللِق  اخلويرصة لسيدِ 

يأمر املرّشع؛ صاحب الرّشيعة، املعصوم، الصادق املصدوق الذي يبلغ عن !! " ما أراك تعدل.. اعدل .. 

  !!بأن حيكم بالرّشيعة؟.. اهلوى  ه الرّشيعة، والذي ال ينطق عنربّ 

* * * 
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، أما إن ةِ رَ نيا ففي اآلِخ يف الدُّ  نْ عّوضك عنه، إن ل يكُ يُ  قد إن خّسَت شيئًا، فاهلل تعاىل -1771

  ! ؟...عنه  َك عّوُض تعاىل، فمن يُ  اهللَ خّسَت 

* * * 

؛ قيادة الدنيا بالدين، وسياسة الناس باإلسالم، وإعامر يف اإلسالمِ  عندما تعني السياسةُ  -1772

ومراعاة فقه الواقع، وفقه املمكن، ومترير امليسور، والعمل عىل دفع .. باإلسالم األرض، واستخالفها 

، املصالِح  ، وحتقيِق األقوال واألعاملِ  ظر يف مآالِت ، والنَّ األعداءِ  لِ ، وتقلياملعسور، وتكثري األصدقاءِ 

وواجبات احلاكم؛ ما له وما عليه، واملنظومة القيمّية  كام تعني حقوَق .. ها د، وتقليلِ املفاِس  ها، ودفعِ وتكثريِ 

عليه، واملنظومة ه؛ ما له وما املحكوم وواجباتِ  هبا، وحقوَق  وينضبطَ  واألخالقية التي ينبغي أن يلتزمَ 

ا املساحة الواسعة التي عناها اإلسالم للسياسة، نَ مْ لِ هبا، لعَ  وينضبطَ  القيمّية واألخالقية التي ينبغي أن يلتزمَ 

 . ها بهوكم هي النصوص والتوجيهات التي خّص 

* * * 

ني، املرجفِ ، وننيه رشَّ الّطاعِ ه، أن يكفيَ ه لدينِ  حفظِ قتىَض ه، ومن مُ ينِ دِ  قد تكّفَل اهللُ بحفظِ  -1773

 .  هلل رب العاملني واحلمُد  ..وّجٍه كانوا مّلٍة وتَ  من أيِّ  .. نيواملدّلِس 

* * * 

 واملراد بالكفالةِ . " تكّفل اهلل يل بالّشام، وأهله ":قال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسّلم -1774

 : نوعان

بحفظ املّلة واألمة، بالّشام،  ة؛ فاهلل تعاىل تكّفل لنبيه صىل اهلل عليه وسلمنوع متعلٌق باملّلة واألمّ 

 !وأهله
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ونوع متعّلٌق بأهل الّشام ذاتم، فاهلل تعاىل تكّفل بحفظهم من الضياع يف دينهم، ودنياهم؛ ليقووا عىل 

 .  فمن مقتىض الكفالة األوىل، الكفالة الثانية.. القيام بواجبات الكَفالة األوىل، املشار إليها أعاله 

* * * 

  !ون يف تأويلِهسنَِد احلديث، واليوم َيكِذبُ  كانوا َيكِذبون يف -1775

* * * 

فاعلم أن .. عىل حساب املفاهيم واملبادئ الكّلّية وألقاب التفخيم، عندما ُتراَعى املشاِعر،  -1776

 ! عاً ، والنَّهضة َبوَنًا واِس بيننا وبني اإلصالِح 

* * * 

 ويريدون فصَل .. قة بالسياسة اهلل، ُيراد هبا الّسياسة أو هلا عال نصوٍص يف دينِ  َينفون وجودَ  -1777

ويرفضون اإلرث الفقهي السيايس الضخم، بذريعة أن أقوال العلامء .. العلامء والفقهاء عن الّسياسة 

ويستخفون باإلرث السيايس للخلفاء الراشدين .. لزماننا وغري جمدية .. لزمة والفقهاء الُقدامى غري مُ 

 دَّ ُيعّرفون عن أنفسهم أهنم ِض  ـ! ـ بعد ذلك ثم تراهم..  األربعة، ومن جاء بعدهم من األئمة واخللفاء

 ! ة إال ما يقولون؟وهل العلامنيّ .. ة العلامنيّ 

* * * 

 . ل، والثلث اآلخر؛ اإلهتاممواُص ي املحّبة؛ ُحسن التّ ثَ لْ ثُ  -1778

* * * 

َة االنتقاِص من قْد أحُدهم مَ  سترشُف عندما يَ  -1779 فيه؛ ين، واالستخفاِف به، والتدليس الدِّ  رِ همَّ

ُيزين له الشيطاُن سوَء صنيعه، وخُييل له أنه أول من .. ما هو منه منه دخل فيه ما ليس منه، وخُيرج فيُ 



 301 

ة أن طابورًا ضخاَمً قبله من الضال وفات هذا املغّفل  ، وهذا املقام اجلريء التجديدي،استرشف هذه املهمَّ

فدخلوا ــ بسوء صنيعهم هذا ــ يف خانة  ام اآلثم،قد استرشفوا هذا املق املدّلسني، واملرجفني، واملنبطحني،

 ! بينام ديُن اهلل تعاىل بقي حمفوظًا، عزيزًا، شاخما.. امللعونني املطرودين وطابور 

* * * 

 .  باِد اهلل، ال نأمنه عىل عِ من ال نأَمنه عىل ديِن اهللِ -1781

 ! ، والعكس كذلكمن َغشَّ اإلسالَم، يغشُّ املسلمني -1781

* * * 

نا؛ فإنه ال يسمح لنا بيشء، ه من دينِ الدويل أن نمررَ  ن َننْظَر ماذا َيسمح لنا املجتمعُ ال ينبغي أ -1782

ره، مما ال يرضاه ن نمرّ نحن أ ماذا نستطيعُ  ولكن جيب أن ننظرَ .. وال حيب وال يريد أن نمرر شيئًا 

 . ما استطعناــ يف ديننا، وأنفسنا، وشعوبنا، وبلداننا ــ ونتقي اهلل  اآلخرون،

 ** * 

املطلوبة، وال  عةِ ورّية وامللّحة بالّّس قد ال يتفهمون املستجدات الرضَّ  الّسنّ  بارِ كثرٌي من كِ  -1783

وعىل الّشباِب حينئٍذ أن .. بالواجب  يامِ القِ  م واعرتاضاتم عىل حساِب حساباُت  فاعلون معها، فتكثُر يتَ 

لوا، ويرتَ   ! يوخالّش  هؤالءِ  نطلقوا منفردين، وال ينتظروا موافقةَ يَ جَّ

* * * 

نا فليس منَّا ":قاَل رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم -1784 منه ما يكون : ؛ والغشُّ نوعان" َمن َغشَّ

 ومن أعظم وأغلظ من اآلخر، ينِ يف الدِّ  والرّشاء، واملعامالت، والغش ،يف الدين، ومنه ما يكوُن يف البيع

 !مهم وعقيدتم، يغشهم يف بيوعهم ومعامالِت غشَّ اإلسالم، َيغشُّ املسلمني، ومن يغش املسلمني يف دين
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* * * 

 . هكمُة تكمُن يف رسعٍة ال تؤّخر واجبًا عن أوانه، وأناٍة ال تعّجُل واجبًا قبل أوانِ احلِ  -1785

* * * 

زكيه، وتنّمي طّهره، وتُ للصدقة؛ فهي تُ  املحتاِج  للتصّدق أكثر من حاجةِ  ّدِق َص املتَ  ةُ اَج َح  -1786

َّ ع َمقاَمه، وتَ فَ رزَقه، وتَ ف رِ ماله، وُتضاعِ   .قاَم عنه واألْس دَفع الرشَّ

* * * 

بًا ِص نْ ال ينبغي أن َيسترشَف مَ ..  هبِ ارِ َش ه، ومَ بِ اهِ َذ بكل مَ  ،الباطلِ  الذي َيسترشُف مواجهةَ  -1787

ًا  ن هي ع، والنَّ وِف باملعرُ  رُ ما زال يب األمْ  ":حيث كان يقول ،رٍّ أبا ذَ  رحم اهللُ..  اباتاالنتَخ  عن طريِق إداِريَّ

  !" ايقَ دِ احلقُّ يل َص  ركَ ، حتى ما تَ رِ كَ املنْ 

* * * 

يا .. يا أبا بكر : عن األلقاب جمردةً  ها بأسامئهموعظامءَ  ةِ األمّ  كانوا من قبل ينادون أكابرَ  -1788

ه اسمَ  واليوم قد يكون الواحُد منّا من شقائق أيب ِشرٍب، وأيب فرِت، لو ذكرَت .. يا عيل .. يا عثامن .. عمر 

 !لك فالويُل .. والتَّعظيم  الّتفخيم، من ألقاِب  طويلةً  إليه قائمةً  ضيَف أن تُ  ن دونِ جمردًا م

* * * 

واإلساءة العاّمة، ُيعتذر منها  واخلطأ اخلاص ُينَكر عىل اخلاص،عىل العام،  اخلطأ العام، ُينَكرُ  -1789

 .   ن العامّ ع وال جُيِزئ اخلاصُّ .. ة، ُيعتَذر منها عىل اخلاص عىل العام، واإلساءة اخلاّص 

* * * 
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ال ..  منه رتتاُب فاهلل، حينئٍذ لو جاء احلقُّ من جهته،  عندما يصل املرُء موصاًل ُتافه عىل دينِ  -1791

 !  مُتاَل 

* * * 

ه صىل اهلل عليه وسلم ، وآياته، ورسولِ باهللِ عَن، واالستخفاَف وتستسيغ الطّ  ينبغي أن حترتمَ  -1791

؛ ال حترتمُ  إال فأنَت و.. ريض اهلل عنهم  الكرامِ  وبالصحابةِ ..  ، وال الرأي والرأي َف واملخالِ  اخلالَف  فظٌّ

  !املنيأال قاتَل اهللُ الظَّ ..  اآلخر

* * * 

 من األحيانٍ  ا، كانت خريًا أم رّشًا، ويف كثريٍ ونوايا أصحاهِب  دِ بمقاِص  خمتلطةٌ  من األفكارِ  كثريٌ  -1792

إليهم باخلري أو  ا، ومن دون أن تشريَ صحاهِب أ عن نوايا ومقاصدِ  أن تتناول تلك األفكار جمردةً  صعُب يَ 

   .همدِ م ومقاِص واياهُ نَ ما َيْرُشُح ِمن ، بحسب الرشِّ 

* * * 

موم؛ ومنه املذ. د، واحلرماتنًا للمقاِص وْ منه املمدوح؛ وهو ما كان هلل، َص : نوعان ُب الغَض  -1793

 . يطانوالشَّ  ى،وهو ما كان للنفس، واهلوَ 

 هي عن الغضِب النَّ  ، مستدلني بأدلةِ املمدوِح  ِب ؛ فينهون عن الغَض هم الذين خيلطون بينهام وكثريٌ 

 ! املمدوح ِب َض ستدلني بأدلة الغَ وم، مُ مُ املْذ  ون عىل الغضِب املذموم، أو حيّض 

ومنها ما ُينَكر بالتَّرصيح، .. ما ُتنَكر بالّتلميح، وعىل طريقة أين بعريك الّشارد  من األخطاءِ  -1794

ان ُيفَقُأ يف وجهه  ومنها ما ُينَكرُ ..  وعىل طريقة ما باُل أقوامٍ  .. فليس كلُّ األخطاِء سواء .. كأنَّ َحبَّ الرمَّ

 .  وليس كل األخطاء ُتنَكر بدرجٍة واحدٍة من احلّدة أو الغَضب
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* * * 

 .  هلا قْدَرها عرُف ها، ويَ ها، ويشكرُ ن حيتاُج ؛ توّخى مَ كالّصدقةِ  النافعةُ  الكلمةُ  -1795

 .  ت، وما أينََعتها وبيئتها ماتَ تِ ربَ تُ  ها يف غريِ ِسيَلِة؛ إن غرستَ الكلمة النّافعة كالفَ  -1796

* * * 

، ه ــ حيرتُق ــ مهام عال كعبُ  من أصحاِب رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم بسوءٍ  الذي يقرتُب  -1797

 إذا ُذكر أصحايب": قال صىل اهلل عليه وسلم ..وهو خمذوٌل  ..وُيوَضع له البغض يف األرض، ويف السامء 

ٍد لو أن أحَدكم أنفق مثَل ُأحِ ! تسبوا أصحايب، فوالذي نفيس بيِدهوا أصحايب، ال ال تسبّ  "."فأمسكوا

من عاَدى يل وليًّا فقد آذنُته : إنَّ اهللَ قال ":ويف احلديث القديس. "صيَفههًبا، ما أدرك ُمدَّ أحِدهم، وال نَ ذَ 

  .  هم أصحاُب رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلموأوىَل الناِس دخوالً يف والية اهلل تعاىل ." باحلرِب 

* * *  

 عِب من الصَّ  هروٌب  ه؛صابة وإلزاماتِ العِ  جهادِ  ىل فقهِ ه، إة وإلزاماتِ األمّ  جهادِ  من فقهِ  اهلروُب  -1798

 ! ، ومن املسؤولية إىل الالمسؤوليةهلِ إىل السَّ 

* * * 

 !ال ترجو حّقًا ال عدوَّ له -1799

* * * 

فإن .. عىل تناقضات وخالفات، ونزاعات املسلمني فيام بينهم  قتاُت ويَ  دُ ويتمّد  العدو يعيُش  -1811

وهو يف أي  ،وزيادتابقائها، وتعقيدها، إوإذا وِجدت، عمل عىل .. ل توجد نزاعات فيام بينهم أوجدها 
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ن رقة، والّشقاق، وُيطيل مِ ، والفُ الذي يثري النزاعَ  رَف ــ يدعم الطّ ! نزاع دائر، تراه ــ حتت زعم اإلصالح

 ...! ه دِ أمَ 

* * * 

 . عيفقوُمك، وأنت َض  َخَذَلَك  ، وأنت قوي،قوَمَك  َت َذلْ إن َخ  -1811

* * * 

 حقوَق  ، وال أن حيرتمَ البيئةَ  مَ ال ترجو منه أن حيرتِ  وقِه،قُ نُي باإلنساِن، وُح هِ ستَ راه يَ ن تَ مَ  -1812

  ! اتاحليوانات، والنّباتَ 

  .اإلنسان هني بحقوِق أن حترتَم حقوَق احليوانات، بينام تست من النّفاِق  -1813

ويف املقابل جيربون .. يف املحيطات  كةٍ مَ َس  ، أو موِت ةٍ أرتل فَ ، أو قَ هرةِ زَ  بولِ تباكون عىل ذُ يَ  -1814

والبحر،  حيوانات الربِّ حترق اليابَس واألخرض، وتقتل تيسء للبيئِة، وتهم وقنابَلهم النويية التي أسلَح 

 !فهصادِ يشء تُ  كّل و

* * * 

َس اهللُ أُ  -1815 اَس أسواِرهَ ال قدَّ ًة ُتْسلُِم أبطاهَلا، وُحرَّ  !وا، للعُد مَّ

* * * 

 .اً َد ى أَح معه، فال خيَش  ومن كان اهللُ ..ال يرجو أحدًا عليه، فَ  كان اهللُمن  -1816

* * * 

خُر إىل يوم القيامةِ جُيَاب عاجاِلً  أن إما الدعاءُ  -1817 ولو اطَّلع العبُد عىل ما ..  ، أو آجاًل، أو ُيدَّ

نيا  له دعاءُ  بنه لو ل ُيستَج نيا، لتمنى أعيته التي ل ُيعَط عليها يف الّد ادُّخر له عىل أد    !قط يف الدُّ
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* * * 

 .هِس فْ لُم من نَ العِ  ما ُيعطيَك  عىل قدرِ  من نفِسك،عىل َقْدِر ما ُتعطي العلَم  -1818

* * * 

.. وأفضلنا  ..أنت عاملنا : قالوا هم،هم، وتابعتهم عىل أهوائِ باطلِ  منَّا قوٌم إن وافقتهم عىل -1819

 ! وسيدنا، وابن سيدنا

أنت : غريوا وبّدلوا، وقالوا.. وإن خالفتهم فيام هم عليه من خطأ وباطل، وارتأيت رأيًا غري رأهيم 

 ..! رّشنا، وابن رّشنا، وكّفروه، وتنّقصوه، ونبذوه باأللقاب 

 بن َساَلم، وكان من الِق هيود؛ عندما أسلم عبد اهللظٌّ من أْخ بيهود، وهلم َح  هٌ وهؤالء فيهم شبَ 

: م اليهوَد عن عبد اهلل بن سالم ـ قبل أن يعلموا بإسالمه ـهيود، سأل النبيُّ صىل اهلل عليه وسل بار أحبارِ كِ 

نا، وأفضلنا وابن أفضلنا، ال نعلم أحدًا خريِ  نا وابنُ خريُ : قالوا. "عبد اهلل بن َساَلٍم فيكم ؟ رجلٍ  أيُّ "

 ..! فقه منه اهلل منه، وال أ أعلم بكتاِب 

 !أعاذه اهلل من ذلك: قالوا. "أرأيتم إن أسلم عبد اهلل بن سالم؟": فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم

فغريوا . "أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل": فخرج إليهم عبد اهلل بن سالم، فقال

 ..! تنقَّصوه نا، وسّبوه، ورشِّ  هو رّشنا، وابنُ : رأهيم فيه مبارشة، فقالوا

لتتَّبعنُّ َسنَن الَّذين من قبلِكم، ِشرًبا بشرٍب، وذراًعا  ":صدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

: اليهوُد والنَّصاَرى؟ قال! يا رسوَل اهللِ : ُقلنا . " بذراٍع، حتَّى لو َدخلوا يف ُجحِر ضبٍّ التَّبعتموهم

 ! ؛ أي فمن يكون غريهم؟"فَمن ؟"

* * * 
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واجلامعة عن  سنّةِ ال أهلِ  نسوبني ألهل الِقبلة، إشغاُل امل األهواءِ البدِع و أهلِ  ِت من سيئا -1811

 !  واحلياة ةِ هم بأسباِب القوّ يمّد  لذا نجد العدوَّ  العدو الرئيس،

 !عن الطَّغاِة الظاملني ل يف الدفاعِ أهُل البَِدِع واألهواِء من أهِل الِقبلِة؛ اخلطُّ األوّ  -1811

* * * 

من  يعة؛يعة، ويسيئون إىل الرّش الرّش  ، وخيالفون تعاليمَ يعةِ الرش ون حرمةَ ن ينتهكمَ  أكثرُ  -1812

 ! فرقون صفوف املسلمني، باسم الرّشيعة، ويَ املعصوَمةِ  ماءَ سفكون الدِّ يَ 

عن  بالدفاعِ  ثم يربر جلريمتهِ  هم جريمًة،أحُد  ُب رتكِ عندما يَ  ،كبري بيٌح، وظلمٌ كم هو قَ  -1813

  ! يعةِ الرّش 

* * * 

كمن  ٍة، أو سمعٍة، أو مغنٍم خاص،ياَس ٍل، طمعًا يف رمرشوٍع فاِش  ّحي من أجلِ ل من ُيضمثَ  -1814

وكمن حيرث يف صحراء، أو يرمي .. يتطاول يف البنيان من غري أساٍس؛ رسعان ما يتهاوى، وينهار عليه 

 ! فأنَّى ُيؤِت ثامَره؟.. ه يف ماء زرعَ 

رواِحهم يف مرشوٍع فاشٍل، تعلم مسَبقًا األّمة، ومستقبلِهم، وأ أسوأ امليّس أن ُتقاِمر بشباِب  -1815

 ! َله، وأنه ليس بيشءفَش 

* * *  

حتى ال يكون بينه  قدر عليه،من يَ  إنام التَّارُك للذنِب  ليه،ال َيقِدُر ع ليس التَّارُك للذنب من -1816

 . منه سبحانه وتعاىل ، وخشيةً هللِ ثم يرتكه طاعةً .. ه إال ذراع وبين

* * *  
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الِح مؤاَخذةِ  يٌك يف وزرِ فالّطالُح رَش  ح؛الّطالِ  ُح بجريرةِ الّصالِ  عندما ُيؤَخُذ  -1817  . الصَّ

* * *  

، هي اهللِ ك عنَد فقيمتُ  ؛ك من اهللِ، فانظر أين قيمتُ لناسِ ك من اأن تنظَر أين قيمتُ  إذا أردَت  -1818

 ! اسالنّ  ك وأنِف فِ ، رغم أنْ ك عند الناسِ قيمتُ 

َلن، ك اهلل يف العَ كرمُ ما يُ  رِ ْد عىل قَ  اء،الّّس واخلفَ ، وتتقي اهلل يف كتَ ما ُتصلِح رسيرَ  رِ ْد عىل قَ  -1819

 .  وعىل املأل

ويتاميزون ويتفاضلون يف الّسائر، وما تكّن  ر،اهِ َلن، والظَّ ين يتساوون يف العَ كثريون هم الذ -1821

  . الصدور

* * * 

أن تأِت هبم  ، فتضطرَّ لِ ْد بالعَ  ناٌس ال يأتون معك من الناِس، ألنّ  َر اهللُ بالعدِل واإلحسان؛أمَ  -1821

 . حسانباإل

* * * 

ثم .. يه ك إلتِ لم بحسب حاَج العِ  فاشتغل بكل فنٍّ من فنونِ  إذا علِمَت أن العمَر حمدوٌد، -1822

نفعه  أو يقلُّ ..  منه أحٌد  نتفعُ وال تتوّسع يف علٍم ال يَ ..  الناسِ  ثم بحسب حاجةِ ..  بحسب حاجة األقربني

اُكُم :أولئك الذين ُيقال هلم يف خانةِ   طائل منه، وتدخُل ك فيام العمرُ  فيضيعُ ..  هقياسًا إىل غريِ  َأهْلَ

  .1:التكاثرالتََّكاُثرُ 

* * * 

 !وهم األكثر ه؛نفق عمره عىل مالِ وهناك من يُ ه، مرِ نفق ماَله عىل عُ هناك من يُ  -1823
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 !م انظرث.. اهلل  بيلِ بعضًا منه يف َس  فانثرْ  ه،ه، وتنميَ بيَ أن ُترْ  وأردَت  ك،إذا مَجُد رأُس مالِ  -1824

* * * 

 .اقداهِن النِّعَمُة ال ُتعَرُف قيَمتها، كام ُتعَرف عند فِ  -1825

* * *  

فإما أن يزداد هيبًة  ه؛بلسانه عاّم يف نفِس  تى ُيعِرَب ح مًا،  ُمهاَب اجلانب،املرء حمرتَ  يظلُّ  -1826

ه إن صنتَ  ك،لسانك حصانُ : وقد قيل من قبل.. اآلخرين له  ه، واحرتامَ هيبتَ  ا أن يفقَد وإمّ  واحرتامًا،

 !  ه، هاَنكك، وإن هنتَ صانَ 

* * *  

ويعتربه خنوثًة .. ه وال ُيطيقُ ..  ، واألَدِب من رأيتموه يتأّفف من حديث الِقيم، واألخالِق  -1827

 ، منه ألهلِ للُغالة األجالِف  وهو أقرُب .. لو الغُ  ةِ بلوثَ  فاعلموا أنه ُمصاٌب .. إرجائّية  وظاهرةً .. ة فكريّ 

 . تدالالتوّسط واحلّق واالع

قائِِق، .. َمن جيد يف َنْفِسه ُغلظًة، وقَساوًة، وَجَفاًء  -1828 ْقها بقراءِة ُكُتِب األَدِب، والرَّ هِد، فلريقِّ والزُّ

 .واللَطائِف

* * * 

كمثل فقرٍي ويعتدب عىل حقوقِهم، األلقاب، ببزهم رين، ويناآلَخ  الذي َيغتاُب  العابدِ  ُل مثَ  -1829

كَره من مما اكتسب، ويوّزعه عىل من يَ االنتفاع حيرم نفسه وأبناَءه  طيلة هناره، ثم يف هناية هناره يكدُح 

  ! النَّاس

* * * 
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يعةِ  -1831 لُت علوَم الرشَّ ها وأرَشَفها العقيَدة، ثم الفقه ؛تأمَّ  . فوجدُت أعزَّ

 !الوقوعو، واالستدراِج  ،املنالِ  سهُل  للَمناَعِة؛ ُد العقيدِة، فاقٌِد فاقِ  -1831

تطاول يف البنياِن من غري أَساٍس كَمن  صحيح،اعتقاٍد قويٍّ  من غريوعمَله َمن َبنى علَمُه  -1832

 . يقوُم عليهمتني 

* * * 

وهو فيام بني املسلمني بعضهم مع بعض  ،هم، واجٌب بني املسلمني وغريِ  هودِ بالع الوفاءُ  -1833

 . أوجب، وأوَكد

به يف  عة، كام ُيلتزمُ أ؛ ُيلتزم به يف مرحلة القوة واملنَ ، ودين، وُخُلق، ومبَد عقيدةٌ  بالعهودِ  الوفاءُ  -1834

.. ياب، كام يف احلضور ويف الغِ .. خاء ويف مرحلة الشّدة، كام يف مرحلة الّسعة والرَّ .. اف مرحلة االستضعَ 

وما نقَض قوٌم العهَد إال .. اهللُ عليهم العدو  وما نقَض قوٌم العهَد إال سّلطَ .. فيه وال موارَبة  ال تقّيةَ 

 !  وجعلوا ألعدائهم عليهم سبيالً 

* * * 

 اُل وهكذا َح .. ى واألذَ  العضِّ  ه، تتَضاَعف لديه شهوةُ يتُ د له عافِ رتَ ور ما إن ُتْس ُب العقُ لْ الكَ  -1835

 ! ارالنّ  أهلِ  الِب كِ 

* * * 

ِة ِرَجاالً، أعرِ  -1836 دَّ ، فلام دامَهَهم بالُء اخلريِ ..  و اجلباَل هم تعلُ مُ مِهَ ُف رجاالً كاُنوا يف بالِء الشِّ

خاءِ    !نيا، وركنوا إىل الدُّ هم، وَتُفَهت أحاديثُ اهتامماتمهم ورت مهمُ غُ وَص  ِصَغارًا،صاُروا وا، وُفتِنُ  ،والرَّ
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دَّ  -1837 ُد الصُّ َبالُء الشِّ  بخالِف ..  فوسِ من النُّ  وة والبغضاءَ اَد وُيذهب العَ  فوَف والكلَِمَة،ِة يوحِّ

خاءِ  عةِ والّس بالِء اخلرِي   ،، والفرقةَ فسِ الن وحبَّ ، َد واحلَس ، نانيةَ وس األيزرع يف النفيف الغالب فإنه  ؛والرَّ

 !ةضارَّ  ّب نافعةٍ رُ : ل ُيَقلو نافعة، ةِ ربَّ ضارَّ : قِيل من قبل وقد.. نيا عىل الدُّ  َس نافُ والتَّ 

* * * 

ثالثٌة ال ُيكلُِّمهُم اهلُل يوَم  ":ويف احلديث جاهل، قريٌ أسوأه أن يتلبَّس به فَ ، ذمومٌ الكرِْبُ كله مَ  -1838

يِهْم، وهلْم عذاٌب أليمٌ  القيامِة،  .  " وعائٌِل ُمستكرِبٌ  "منهم "وال َينظُر إليِهْم، وال ُيزكِّ

 . لامِء واألمراءالتواضُع كّله حممود، أمَحُده تواضُع العُ  -1839

* * * 

 . ياءفهذا ليس من الرَّ  رى منك إال خريًا؛أن ال يَ  اجتهْد ِع الُقْدَوِة، َمْن كنَت له يف موِض  -1841

* * * 

.. وهناك من يأكل وَيرَتأس بالُغلو .. لم ه بالعِ و َجْهاًل، وهذا عالُج ع يف الُغلُ هناك من يق -1841

 ! ، وكيف شئتئَت اللهمَّ اكفناه بام ِش : وهذا ُيقال له.. ويرى مستقبَله، ومصرَيه بالغلو .. ويتمتَّع بالغلو 

* * * 

ه أكثرهم شعورًا باهتزاز مكانتِ  وانتشاًء هبا، م،عظييم والتَّ حاجًة إىل ألقاِب التَّفخِ  النّاسِ  أكثرُ  -1842

 ! هِس بني الناس، وأقّلهم ثقًة بنفْ 

* * * 

كأٍس  أو رشِب  َعاٍم،اجتامٌع عىل طَ  ـلَِيُكن بني اإلخواِن واألصحاِب ـ بني الفينَِة واألخرى  -1843

، واملحبَِّة فياَم فإنَّه أب.. اي من الشَّ    .بينهم قى للودِّ
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ُيوِرُث اإللفَة واملحبَّة، حتى والتواصل والُقرُب  األقارب،بني  حتى فيامَفاَء، الُبعُد ُيوِرُث اجلَّ  -1844

  .األباِعدبني  فيام

وأن .. واملصافحُة .. وإفشاُء الّسالِم .. التَّهادي : أموٌر ُتزيُد املوّدَة واملحّبة بني األصحاِب  -1845

قضائِها؛ من غرِي ِمنّة وال أَذى  وأن تتحرى حاجَته، وتسعى يف.. وأن تزوَره ِغبًَّا .. َتلَقى أخاَك بوجٍه َطْلٍق 

 .  فاحرصوا عليها، حتاّبوا.. 

 * * * 

 . عَمُلَك، ُمسَتقَبُلَك  -1846

* * * 

  .َنىاألدْ  بحقوِق  يستهنيُ  ،األعىل بحقوِق  ستهنيُ الذي يَ  -1847

* * * 

س مهارات، وقَِيم حضارّية هامّ  -1848  مادةُ س رَّ َد ، كام تُ للتالميذ يف مدارسهمة، ينبغي أن ُتدرَّ

 ريُ فكالتّ .. الّتواصل  مهاراُت  ..اآلخرين  واحرتامُ  ..الوقت  احرتامُ : وأشد ،ت، وعلوم اللغةياضياالرّ 

اتقاُن .. الَعَمل اجلاَمعي  مهاراُت .. نظِيم، والنظافة النِّظام، والتَّ أمهية .. والتدّبر  التأّمُل .. واإلجيايب  العميِق 

دة قراءة ال.. التجريبي  البحُث  ..البحثي  العمُل .. العَمِل  ة  تعزيزُ  ..الواعيُة واملرشَّ .. واإلرادِة علو اهِلمَّ

دُق .. ورى الشُّ .. احلرّيُة املسؤولة .. مهارات الّتحليل .. األهداف ورسم حتديد  قيمةُ  رب  ..الصِّ .. الصَّ

 لقيم احلضارية؛هبذه املفاهيم وا مرتبطة ارتباطًا وثيقاً  قدم، والتطور، واالنتاجالتَّ  فعجلةُ ..  انتهاج الّرفق

   .  هانتفي بانتفائِ ها، وتَ بوجودِ  وجُد تُ 

* * * 
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ا أن حتمِ  النَّجاحاُت  -1849 ا أن حتمَله عىل ،كرِ والشُّ  عِ واُض زيٍد من التَّ ها عىل مَ بَ صاحِ  َل إمَّ عايل التّ  وإمَّ

َقاَل َهَذا   ،واإلحسانِ  ،كرِ ، والّش مزيٍد من التواضعِ  ه عىل، هو الذي حتمله نجاحاتُ واملوّفق.. والّطغيان 

اَم َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإِنَّ َريبِّ    َغنِيٌّ َكِريمٌ ِمن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر َفإِنَّ

40:النمل   . 

* * * 

  .، أِمَن النَّوائِبَمن راَقَب الَعواقَِب  -1851

* * * 

جاعةُ  -1851  هدوءِ لِب، وباِت القَ وإنام ُتعَرف بثَ  ،األصواِت، وانتفاِخ األوداِج  اعِ ال ُتعَرف بارتف الشَّ

  .َطراخَل  دِ ورِ عند مَ  ع،زَ واجلَّ  االضطراِب  وعدمِ النَّْفِس، 

* * *  

 ق؛يّ استثناء َض  واملنعُ  ان، واحلظرُ اإلنس من حياةِ  عُ األوَس  ، وهي اجلانُب هي األصُل  احلرّيةُ  -1852

، إال ما ورد فيه الٌل باٌح وَح يشء مُ  ؛ فكلُّ " اإلباحةُ  يف األشياءِ  األصُل  "ةت عليه القاعدة الفقهيّ وهو ما دلّ 

   .ةاإلباَح احلرّية و؛ وهو هِ لِ إىل أْص  ، عاد اليشءُ املانعُ  ، فإذا انتفى النصُّ واملنعَ  احلظرَ  فيُد يُ  نصٌّ 

* * * 

ه ، وهو املستفاد من قولِ ةَ اإلباح يفيُد  فيه نصٌّ  ، إال ما وردَ عُ واملنْ  رُ احلظْ  يف العباداِت  األصُل  -1853

ومن قوله صىل اهلل عليه . البخاري "من أحَدَث يف أمِرنا هذا ما ليس فيه فهو ردٌ  ":صىل اهلل عليه وسلم

فإن َّكلَّ حمدثٍة  ":ومن قوله صىل اهلل عليه وسلم. مسلم"من عمَل عماًل ليَس عليِه أمُرنا فهو ردٌّ ": وسلم

 .  " بدعٌة، وكلَّ بدعٍة ضاللةٌ 
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* * * 

نيا يتباَغُضون ويَتحاَسدون علامُء  -1854 ون ويتنافُس ون ويتواّدون، يتحابّ  وعلامُء اآلخرةِ  ..الدُّ

   .هم بعضاً وَيعذرون بعَض .. اخلريات  علِ فِ  يفبينهم  فيامويتسابقون 

* * *  

 فام إن يمنّ  الشيوخ والّدعاة؛ ـ  التواضع ُيفرَتض يف أصحاهبا ـ أن يأِت من جهةٍ  أسوأ الكرِب -1855

 اسِ وجيعل بينه وبني النَّ .. ب جِ وحيتَ .. اد بَ يل به عىل العِ عْ تَ لم، إال وتراه َيْس اهللُ عىل أحدهم بقليٍل من العِ 

واهلل تعاىل يأمر نبّيه صىل اهلل .. امت لِ َفات، والكَ ات، والوقَ نَ ات، والّسكَ كَ ويتكّلف احلرَ .. بًا أبوابًا وُحُج 

   . 86:صَن املَُْتَكلِِّفنيَ َوَما َأَنا مِ :عليه وسلم، بأن يقول

* * *  

 . وا لكاِس، كام حُتِب أن يكونُ كْن للنّ  -1856

* * * 

ة -1857 ً ونوعًا عىل قْدِر ما تتاميز األ ،عىل َقْدِر علو اهِلمَّ ُتك، ومّهتُ ف.. عامُل وتتفاَضل، كامَّ ك أنت مهَّ

 . أنت

* * *  

 .يْذُكُرك ، وَمن الذيَكرُتْذ  ليس املهم أن ُتْذَكر، وإنام املهم باَم  -1858

وء مُتتَطى ِحينئٍذ ألْجلها ،اِتاَذ لِ  ايةٌ ُة غَ عندما تكون الّشهرَ  -1859  ! َمَطايا السُّ

* * * 
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فإن عرفتها  ا،ها من جهلهلَ هِ ها، وَج مَ ن علِ َمها مَ علِ  بالِغٍة، مةٍ كْ إال حلِ  يف الوجودِ  ما ِمن يشءٍ  -1861

سليم، والتَّ  افافَزع إىل الّرض لت بعضًا منها ـها ـ أو جهوإن جهلتَ  تعاىل، محد اهللَـ أو عرفت بعضًا منها ـ فا

اً  تعاىل ال يصدرُ  اهللَ أنَّ  واعلمْ    . الً ، وَعْد عنه إال َحقَّ

* * * 

وغري ذلك من .. والّسحر ..  واجلنونِ .. بالكذب  :قد َرمى الكافرون األنبياَء من قبل -1861

لامء، قد يطاهلم مثل هذا النوع من نبياء من العُ األ ةِ ثَ ورَ  قامَ ف مَ رْشِ ستَ ومن يَ ..  هكم واالستهزاءِ عبارات التّ 

 . األنبياء ةُ الناِس بالًء األنبياء، ثم ورثَ  فأشّد .. ى مما قد تعّرض له األنبياء ه من األذَ ى، وغريِ األذَ 

* * * 

اجلهل، والكافُِر يَتقّلب بني .. والتَّْسليم واليقني، ، اضَيَتقلَُّب بني الِعْلِم، والرِّ  املؤِمنُ  -1862

، واإلْعراِض، واالعرتاضالو كِّ  . شَّ

* * * 

 ن معه قليل من املاء والطَّعام،وكا ،وقد تاهت به الدروب واملسالُِك  َمن كان يف صحراٍء، -1863

، متفرقةٍ  ه يف دفعاٍت وإن تناولَ ..  حراءُ الصَّ  وابتلعته رماُل  هَلك، ؛واحدةٍ  طعام يف وجبةٍ والفإن تناوَل املاَء 

من املقاتلني أو أكثر  ئةٌ كذلك املقاتِل الذي معه ما.. نجا وَسلِم .. واالهتداء  ضمن معه النجاةوبتقطرٍي يَ 

هَلك،  فإن زجَّ هبم يف معركة واحدة، ف اجلنود من جيوش وصفوف األعداء،وكان يف مقابله آال بقليل،

ثم ..  رِّ والفَ  الكرِّ و.. املباغتة   واستعمل أسلوَب  ،وإن فّرقهم يف جمموعاٍت .. لني تِ ه من املقاعَ وأهَلك من مَ 

نجا، .. العواقب واملردود، غري مأمونة ال يقذف هبم يف معارك جانبية؛ قليلة الفائدة  كان حريصًا عليهم،

 .هأعدائِ  فوِف وحّقَق النكاية املطلوبة يف ُص  ونجا من معه من املقاتلني،
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* * * 

 . هم خريُ عاظَ ه، وتَ تُ نكايَ  ه، وعُظَمتتُ ت مؤنَ لَّ ؛ ما قَ رصِ النَّ  ُل أفَض  -1864

* * * 

.. املاليني من الدوالرات  اِت سٍم بعرشلوحَة رَ لنفسها وناٌس تشرتي ..  وعاً ناٌس متوُت ُج  -1865

َفَهاَء :كام قال تعاىل، م، وعىل أمواهلِ معليه الذين ينبغي احلجرُ  هاءِ فَ السُّ من  وهؤالء َوالَ ُتْؤُتوْا السُّ

  .َأْمَواَلُكمُ 

* * * 

كل واحٍد  ولو أخَذ .. دّين والتَّ  هدِ ين بالزُّ وانفرد أرباب الدِّ .. نيا انفَرد أرباُب الدنيا بالد -1866

   .احلّقة ةِ طيّ ت عىل الوَس العتَدَلت األموُر واستقامَ  ر،ما عند اآلخ ـأو بعض  منهام شطَر ـ

* * * 

َد  ِب ائِ َص للمَ  -1867 ديق الّص  ك عىلفُ رِّ عَ ؛ فتُ اءَ قَ دِ ِحُص األْص أهنا حُتْص : ة، منهاّد عِ  ٌد فوائِ ِد ائِ والشَّ

 . ئمن الكاِذب املاملِ  ادِق الصَّ 

* * * 

  .َغّلَظاً ه مُ ثمُ إذا كان ه، لِ بِ احِ ي عىل َص اس أكثر مما جينِ  النَّ بني ةِ قَ ي عىل الثِّ نِ جَي  رُ ْد الغَ  -1868

  !ان عىل َمَعاِش النَّاسالَغْدُر، واخِلياَنُة، ُخُلَقان جينيَ  -1869

* * * 

َعن، حيتاُج أيُّ  -1871 : ثانيهام. بام ليس فيه الواقعِ  أوهلام توصيُف : ىل أمرينإ ام بغي لكي يمر، وَيَترَشْ

 !   به دّثرُ تَ يَ  القيأخ طاءٌ غِ 
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* * * 

بام فيها،  ون السفينةَ قُ غرِ فيُ ..  م الطَّاحلونيتقدَّ .. ها ومهامِّ  ياَدِة،تأّخُر الّصاحلون عن القِ عندما ي -1871

 . ن فيهاومَ 

   !ريقالطَّ  اعُ وقطّ  ا َيسترشُف هلا املفسدون،، عندمرةِ اإلما تركُ  ،ةِ ارَ ِد باإلمَ هْ ليس من الزُّ  -1872

* * * 

 !  اَذ ها أنَ : أن يقوَل  ، أو يريُد فاعلم أنه يشكو من فراغٍ  .. عنيهفيام ال يَ  املرءُ  ندما خيوُض ع -1873

* * * 

    .هلبِ ن ُص ه الذي مِ ُد أكثر مما ينفعه ولَ ـ بعد موته ـ صاِحَبه  قد ينفعُ  ،تاُب النَّافِعُ كِ ال -1874

 !ن أفراِد الَعائِلةالكَِتاُب مِ  -1875

ًا فرَشٍّ  ؛ه بعد موتِهبتاُب؛ هو اللسان النَّاطُِق عن صاحِ الكِ  -1876  .  إن كان خريًا فخري، وإن كان رشَّ

* * * 

، قبل أن حُتاَسب ا اليومَ هَ بْ وحاِس  دًا،غَ عليها من أن تبكي  ، خريٌ َك اليومَ ابِك عىل نفِس  -1877

ارِ َيْوَم اَل َينَفُع الظَّاملنَِِي َمْعِذرَ ،غداً  ْم ُسوُء الدَّ ْعنَُة َوهَلُ ُم اللَّ ْم َوهَلُ  .ُتُ

* * * 

عنها  مسؤوٌل  ك؛ ُمستأَمٌن عليها، وُمسَتخَلٌف، ومن َثمَّ ِس فْ أنَّك أجرٌي عند نَ ، اهلل اعلم يا عبَد  -1878

و، لُ ، والغُ كةِ اهللَ  دَ وارِ دها مورِ أن حُتِسن رعايتها وسياَستها؛ فال تُ عليك ها ومن حقّ  وهلا حقٌّ عليك؛.. 

     !ةارَّ َض  ئةٍ اَدٍة خاطِ عَ ا بِ ؤذهَي تُ أن وال  نّطع،والتَّ 

* * * 
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باِب من  -1879 ن م مَ قد يأِت من أصالهِب  موفات هؤالء أهن ..هاد يرتك النِّكاَح من أجِل اجّل ِمن الشَّ

  !اداً هَ هو أكثر منهم جِ 

النبي صىل اهلل عليه  ةُ نَّ ُس : يف النِّكاح؟ فقال ما تقوُل : ُنِقَل عن اإلمام أمحد، أنه قال له املروزي -1881

  ! ريق؟اِت الطَّ نيَّ ِجئَتنا ببُ : فصاَح به أمحد، وقال ..هم بن األدْ  إبراهيمُ  فقد قاَل : فقال املروزي. وسلم

ُكلُّ َقوٍل ـ َمهاَم َعال َكْعُب َصاِحبه ـ إن َجاَء خُمالَِفًا لُِسنَِّة النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم؛ فهو ِمن  -1881

 . طَّريقُبنَيَّاِت ال

* * * 

..  عيِف والقويَّ إىل الّض ..  خيلِ والكريَم إىل البَ ..  بك أن تشكو الغنيَّ إىل الفقريِ  كيف يليُق  -1882

إىل  َق من يشكو اخلالِ : فعل ذلكي.. ة ن ال حوَل له وال قوّ إىل مَ  ،وَمن بيده األمر كّله..  والعاِلَ إىل اجلاهلِ 

َمْن يكفُل يِل أْن ال َيْسأَل الناَس  ":ويف احلديث.. الء وبَ  ةٍ وفاقَ  ةٍ ن شّد به م فع ما أنزل اهللُفيسأله روق؛ ملخلا

 . " شيًئا وأتكّفُل له باجلنَّةِ 

* * * 

: أو بضع سنني.. وأشهرًا .. املرُء ملن حُيِب، عندما ُيفارُق حمبوَبه أيامًا  أن يقوَل  جَرت العادةُ  -1883

الذي  ه؛فال يقول للمحبوب لذاتِ  عامًا، بعمره أكثر من ستنيَ  اهللُ بينام قد يمدُّ .. ا احلبيب قد طاَل الِفراُق أهّي 

قد طاَل  :ُحبٍّ وأجلِّ والذي هو أهٌل لكلِّ  صًا،ل حبٌّ إال إذا كان له خالِ فيه وله احلب، وال ُيقبَ  ينعقُد 

 ...! الِفراُق، واشتّد الّشوُق إليَك أهيا احلبيب 

* * * 
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لك إال  ناَص ّضتها، وال مَ عىل عَ  رِبْ املوت، فاْص  رةِ رّبك سوى قنطلقاِء  ليس بينك وبنيَ  -1884

 .  ربالصَّ 

* * * 

ومساِمع  عن أنظارِ  بعيداً .. بصوٍت َخِفي : ها، فقلوأردت قضاءَ  ،ةٌ إن كانت لك حاَج  -1885

 . ، وما خيفىرَ هْ فاهلل َيسَمُع، وَيرى، ويعلم اجلَّ .. ا اهلل ي .. اسِ النّ 

 !َل أهَل القريةتَ أنَّه قَ ال بالليِل، فكَ هًة، فإذا َخ هقَ قَ ُك بني النَّاس َح ْض ريين يَ ِس  كان ابنُ 

* * * 

اهلل، إال  عماًل تبتغي به وجهَ  فتعمَل  َف ك لن ُُتلَّ إنّ  ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال رسوُل  -1886

أت، تعاىل هلم ما ال عنٌي ر أخفى القوُم أعامالً، فأخفى اهللُ: قال احلسن البرصي ." ةفعَ َت به درجًة ورِ دْ ازدَ 

 . تعَ مِ ٌن َس وال أذُ 

* * *  

، ونماذا سيفعل به؛ وملَن يسمعُ .. ه ملَِن حولَ  أيضًا بالءٌ  قد يكون.. ٍص ْخ َش زُل بالٌء بَ نعندما يَ  -1887

كمُة من بالء فقد تكون احلِ .. نحوه أم ال  مبام جيب عليه ونه؛ هل سيقوميالَ حِ  مهوماذا سيكون موقفُ 

 !ناس آخرين ال يعلمهم إال اهللوبالء أ.. َمن حوَله  ل، بالءَ األوَّ 

* * * 

اء،  النَّاُس رشكاءُ  -1888 اء، والرضَّ بينهم  اء، يتقاسمون فيامبينهم الّسَّ  كام يتقاسمون فيامفيف الّسَّ

 ّ يعوُدُه إذا مرَض، : للمؤمن عىل املؤمن ِستُّ ِخصالٍ ": وإال كيف ُتفُّس قوَله صىل اهلل عليه وسلماء، الرضَّ
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ُته إذا عَطَس، وينصُح ويْشهُده إذا ماَت، وجُي  ُم عليه إذا لقَيه، وُيَشمِّ له إذا غاَب أو  يُبه إذا دعاه، وُيسلِّ

 ."ه، وهو يعلُم بهما آمَن يب من باَت شبعان وجاره جائٌع إىل جنبِ ": وقوله صىل اهلل عليه وسلم. "َشِهَد 

* * * 

ةِ  -1889  . اهلل عليه َمن اسَتْكَثَر من الِعْلم من غرِي َعَمل، فقد اسَتكَثر من حجَّ

* * * 

تضعيِف أجَرُأ الَكَذَبِة عىل رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أجرأهم عىل تصحيِح، و -1891

  ! الوحي كالمِ  الناِس بمصافِّ  ، أو كالمَ فيجعل كالَم الوحي بمصافِّ كالِم الناسِ  أحاديثِه من غرِي ِعْلم؛

* * * 

، وأقبَل َمن أ -1891 خلوق، بخراب ما بينه وبني ما بينه وبني املفعّمَر  اخلْلِق؛عىل  عرَض عن احلقِّ

اً اِس ذَ لنَّ ه من اُد عاَد حامِ  ،اخلالق   !امَّ

 .وَق لُ  املْخ ِّسَ ، َخ الَِق من خِّسَ اخَل  -1892

* * *   

 املسلمني اليوم صنم من بيوِت  بيٍت  كان يف كلِّ ل حابة ريض اهلل عنهم،هاد الّص وجِ  دِ هْ لوال َج  -1893

ى ولكان الناُس .. اهلل  ُيعَبد من دونِ  ؛من احلجارة  وأد البناِت  ةُ ولربام عادَ ..  حيلفون هُبَبٍل، والالِت، والُعزَّ

   !اسبني النَّ  ساريةً  كانت ال تزاُل 

 .عليه المِ اإلْس  عمةَ نِ  كرُ ْش ال يَ  عليه، ةِ حابَ الصَّ  فضَل  شكرُ ن ال يَ مَ  -1894

 وإىل يومِ  هم،ارِ أمَص  مجيعِ  يف ــ ةِ ابَ َح الصَّ  ن جاؤوا بعَد ها املسلمون ــ ممَّ لُ فعَ يَ  نةٍ َس ن َح ما مِ  -1895

 .رِ ن األْج ا مِ هثلُ مِ سبحانه وتعاىل م فيها، وهلم من رهبِّ  كاءُ رُش  إال والّصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ.. القيامة 
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* * *  

هم يتكلم وكان أحُد .. صىل اهلل عليه وسلم  م حممدأيُّكُ : جُل فيقولأِت الرَّ كان من قبل، ي -1896

ويف زماننا صعاليك ـ من أصدقاء وإخوان .. أنه عمر  ني، وهو ال يعرُف مع عمر بن اخلطاب أمري املؤمن

 ..ى ومن أبواٍب شتّ .. وب َدب وَص من كل َح ها وا هلا سعيَ وسعَ  ،وطلبوها هرةِ الّش  ركبوا موجةَ  أيب شرب ـ

.. وأسامء آبائهم بأسامئهم يا ويل من يصادفهم ثم ُيظهر أنه ال يعرفهم  ..ما جيوز منها، وما ال جيوز 

 !مهرِت ِش  معَ  وبام يتناسُب .. لتعظيم أو ال ينادهيم بألقاب التفخيم وا.. وألقاهبم 

 ؛كممكن أن ُتَعّرف عن نفِس  :هاعيَ ، ويسعون هلا َس هرةَ طلبون الّش يل ألحد هؤالء الذين يَ لو قِ  -1897

.. ، والزرقاء، واحلمراء ، واخلرضاءُ أنا البيداءُ .. ن أكون ما عرفتم مَ  :بًا، وقالَض لتغرّي لونه غَ  ..ن َتكون مَ 

 !؟ينِ فُ عرِ تَ ..  ، واحلمريُ غاُل ، والبِ واخليُل .. والبيضاء 

* * * 

 نال حتزَ .. وك لُ ِهلوَك أو جتاهَ نحوك، وَج  الضيافةِ  بواجِب  الناُس  َت قريًة، ول يقمْ لْ إذا دَخ  -1898

عندما  رض عليهام السالم؛موسى، واخل: اماهلل يف زماهن خلِق  َصَل ذلك من قبل مع أرشِف فقد َح  ؛ْس ئِ بتَ وال تَ 

وما ُعدَّ .. ا ول يعرفوا هلام َقْدَرمُه .. عرفون َمن مها كن يَ ول يَ .. ومها يفُ ، فأبى الناُس فيها أن ُيِض دخال قريةً 

 ! اامُه ًة هلام، حاَش َص ذلك َمنقَ 

* * * 

ياًل لِ ثم الِق عليها قَ .. يف تربة  تةٍ ميّ  يابسةٍ  ارِم ببذرةٍ  يي اهلل املوتى؛أن تعرف كيف حُي  إذا أردَت  -1899

رة خرضاء وافِ  أوراٍق  ذاُت ..  شاخمةٌ  بتةٌ منها نَ  لتنبعَث .. نَْفلُِق األرُض تَ  ـكيف ـ بإذن اهلل  رْ ثم انظُ .. ن املاء مِ 



 322 

اَح  وأزهارٍ ..   بحانُس .. اخلالِق  بحانَ ُس : أن يقول نصٍف مُ  لَّ كُ  مُ ُتلزِ .. ا خمتلفة ألواهُن .. اءة ، وِمعطَ يلةٍ مج ةٍ فوَّ

 . ِت سبحان الذي خُيرج احليَّ من امليّ .. ا ما أماَت من أحياها بعَد 

 اربةُ الضَّ .. ها وعطائِ ا، وَشكلِها، يف ألواهِن  املختلفةُ .. كثرٌي من هذه األشجار التي من حولِك  -1911

 تعاىل فأحياها اهللُ.. ه هلا ال ُيؤبَ  غريةٌ َص  تةٌ ميّ  أصوهلا بذرةٌ ..  امءفروعها يف الّس  ةُ واملمتدَّ .. يف األرض  ورِ اجلُذ 

  .املوَتى يحُيياهللُ كذلك .. هلا  اةَ ال حيَ  ت ميتةً أن كانَ  بعَد 

* * * 

لذا .. األشياء  لَك تِ  عِ ونوْ  رِ ْد وعىل قَ ، كُركتشتََّت عليَك مهُّك وفِ  ام أكثرَت من األشياِء،كل -1911

ام لُيسِمعاِن أهَل األرِض إالَّ الثَّقَلنْيِ ما طلَعْت شمٌس قطُّ إالَّ ُبِعَث بجنَبَتْيها مَلكانِ  ":يف احلديث جاءَ  : ، إهنَّ

ا النَّاُس  وا إىل ربُِّكم، فإنَّ ما قلَّ وكَفى خرٌي ممَّا كَ ! يا أهيُّ  . " ىُثَر وأهلَ هلمُّ

* * * 

َأَفَلْم َيِسرُيوا :علمونلو كانوا يَ  ، ومعجزاٌت ياٌت ما حوهلم آ وكلُّ ..  عجزةٍ أو مُ  ُيطالبون بآيةٍ  -1912

َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِن َتْعمَ يِف اأْلَرْ  ا َفإهِنَّ ا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَ ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَ ُقُلوُب ى الْ ِض َفَتُكوَن هَلُ

ُدورِ    . 46:احلجالَّتِي يِف الصُّ

* * * 

 صُد حت ؛رةِ يف اآلِخ  ُل اكذلك احَل ..  سرْ الغَ ب نوِع وبحْس ، سِ رْ عىل َقْدِر الغَ يا نْ يف الّد اُد َص احَل  -1913

  .ًا فرَشٍّ إن كان خريًا فخري، وإن كان رّش  ك؛نياَك آلخرتِ يف دُ  ما غرسته

* * * 
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ـ يف نفِسه ـ مرات،  املوَت رى، ويرى غْ امليَتَة الصُّ حتى يرى  يموت اإلنساُن امليتَة الكربى، ال -1914

تِه البالغةِ  اِده،امِل إعذار اهلل تعاىل لعبوذلك من ك.. ثم ينجيه اهلل منها .. ومرات   . عليهم وقياِم ُحجَّ

 ! النَّوُم َمْوٌت أْصَغر، واملوُت َنْوٌم أكرَب  -1915

* * * 

 . ه عنكعُ دفَ تعاىل يَ  اهللَ أنَّ  تشعرُ  ك، أن ال َتْسَتْشِوَف شيئاً من عالمات ِرضاك بخريِة اهللِ ل -1916

 وإنام تكونُ .. اهللِ فيها واضحٌة بّينة فهذه ِخريُة  ؛َمتِهفيام ُيْعَلم ِحّلُه من ُحرْ  ال تكونُ  ارةُ َخ االستِ  -1917

  . رِيهُه من َخ وال رَشُّ  ،هِ ن نفعِ ُه مِ رُ فيام ال ُيعَلُم رَضَ 

* * * 

، وأين نيفِ املّْس  املنياة الظَّ طُّغَ هو من ال أينَ  فانظرْ  ؛املًِا أين هو من اهللَِف عَ رِ إذا أردَت أن َتعْ  -1918

  . م منههُ 

ادقون عاةُ تعّرُض هلا الدُّ تنِة التي يَ ِمن الفِ  -1919 ّتُع مَ تَ اَيا التي يَ طَ يرونه من االمتيازات، والعَ ؛ ما الصَّ

 !نيهبا أقراهُنم من الّدعاِة املقربني من الّطغاة والّسالطِ 

* * * 

معةِ نفَس  َثُل الذي ينفُع اآلخرين، وينسىمَ  -1911  ! ُتِضء لآلخرين، وحتِرُق نْفَسهاالتي  ه، كالشَّ

* * * 

، دونَ الِعزَلُة حمموَدٌة وَمطُلو -1911 ِّ ت عىل الرشَّ لطُة حممودٌة وَمطلوبة ما واخلِ ..  اخلريِ  َبٌة ما ُقرِصَ

ِّ ُقرِصَ   . ت عىل اخلرِي، دون الرشَّ

* * *  
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، حاِب األْص  ذالنُ ، وُخ دُ ، واجلالَّ لطانُ ، والسُّ انُ يطَ الّش : هأمحد يف حمنتِ  عىل اإلمامِ  اجتمعَ  -1912

 .هبمفردِ  ةً أمَّ  فاسَتَحقَّ بذلِك أن يكونَ ..  قِّ أثناه ذلك  عن احَل  فام.. كله  فاجتمع عليه الرّشُّ .. السوء  وعلامءُ 

* * *  

بام ، بينام تزكية الّصغري كرًا، وانكسارًا، واستقامةً ه تواضعًا، وُش تزيُد  ـ بام فيه ـ َتزكيُة الكبريِ  -1913

ويتخرّيُ املجالَس، بتزكيِة َمن وتراه يقتاُت، .. غيانًا وطُ ًا، وتعاليَ اًم، وتفاخرًا، يهًا، وتعاظُ تزيده تِ ليس فيه، 

اه  !َزكَّ

أ فُ إىل مستواها، ويكون كُ  دًا عىل أن يرتفعَ جاهِ  عمُل يَ  برٍي؛من كَ  ةً زكيَ تَ  ى الكبريُ لقَّ تَ عندما يَ  -1914

  !اهِب  اُش عتَ ، ويَ اُت قتَ يل، ويَ ستعْ ه كيف يَ يكون مهُّ  تزكيًة؛ غريُ ى الصَّ هلا، بينام عندما يتلقّ 

* * *  

 !ه الشيطانله، فشيُخ  يَخ َمن ال َش : معانيها ومراميها قوا يف بعضِ َد قد َص  ؛ةٌ للصوفّية مقولَ  -1915

النّاشئة، إال بعد تطاول وفجور الُغالة  ها يف تربيةِ املحاضن الرتبوّية، ودورَ  ل نعرف قيمةَ  -1916

فهاء يف وجوهِ   !ءاَل َض ، واألكابر من الفُ لامءِ الشيوخ، والعُ  السُّ

* * *  

مع  فرِ الكُ  ، وُيديم دولةَ الِ الظَّ  عىل املسلمِ  َل العادِ  الكافرَ  نرُص  يَ تعاىل اهللَ عن أنّ  احلديُث  -1917

، لِ ْد ر مع العَ ر والكافِ فْ ال يربر لنا بحال أن نتبنى وننشد دولة الكُ .. لم اإلسالم مع الظُّ  دولةَ  زيُل ، ويُ العدلِ 

 !اا وأركاهِن عاِت ن دُ مِ  نا جزءٌ فنصبح وكأنَّ 

* * *  
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وأساليبهم، ومن  غاةِ نت كبرية ــ ال حتّصن نفسها وأفراَدها من الطُّ أيام مجاعة ــ مهام كا -1918

 .اختبارأو  حمنةٍ هم، فهي قابلة لإلهنيار عند أول الُغالة وأفكارِ 

* * *  

يف اجّلفاء والّتفريط، وال  الة عىل الوقوعِ لو والغُ هم مواجهة الغُ ، أن حيملَ احلقِّ  ال ينبغي لدعاةِ  -1919

 ! واإلفراط لوِّ يف الغُ  وعِ عىل الوقُ  ،اةِ واجّلفَ  فاءمواجهة اجل

لوا مع املبادئ الكلّية، واملفاهيم الرّشعّية، هبوى، ورّدات ، أن يتعامَ احلقِّ  ال ينبغي لدعاةِ  -1921

  ! حينًا آخر ينًا، ولإلفراطِ حِ  ريطِ فْ للتَّ  فعل، ملا يعايشونه من واقع جينُح 

 تارة، وباجُلفاة أهلِ  اإلفراطِ  ُغالة أهلِ عنه بال أهل احلقِّ  انشغالِ  نيَ و إال حِ ال يتمّدد العُد  -1921

  !واحلياة ةِ القوّ  لذا نجده ال َيتوانى عن مد الُغالة واجّلفاة بأسباِب .. تارة أخرى  فريطِ التَّ 

* * *  

حمموٌد، ووضُع  واليأسِ  اخلوِف  نِ غيُب يف موطِ حمموٌد، والرتَّ  الّتفريطِ  يف موطنِ  الرتهيُب  -1922

 . ومٌ مُ ْذ ر مَ اآلَخ  أحدمها يف موطنِ 

* * *  

إسالمية أو  ُس املجالَس واهليئات أسامؤها وال أشخاُصها، سواء تسمت بأسامءٍ ال تقدِّ  -1923

 . ، وما تدفع عنهم من رَشٍّ ريٍ من َخ  اسِ مه للنَّ ا، وما تقدِّ سها أعامهلُ ، إنام تقّد ةٍ وطنيّ 

* * *  

ين، نةِ احلَس  دوةِ القُ  دمُ هَ  -1924    !َهْدٌم للدِّ

 !ينالدِّ  المِ أعْ وتشويِه  مِ ْد عىل هَ  عمُل ين، يَ الّد  دمِ هَ عن  العدوّ  زُ عَج عندما يَ  -1925
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* * *  

 عِ البَد  الصادقني عن أهلِ  نّةِ أهل السُّ  ميزُ ، هو امليدان الذي يُ والنّوازلِ  عِ مع الواقِ  عامُل التَّ  -1926

 .واألهواءِ 

* * *  

 !ارطاول عىل الكِبَ تَ يَ  هُ راتَ  ؛ل ُيعطَ  ، وأن َيتَشّبع بامعىل اهللِ هُ الّصغري أن يزكي نفَس  عندما يريُد  -1927

* * *  

عٌف مها َض ُف أحدِ عْ ر، َض ي أحُدمها عن اآلَخ غنِ يايس والعسكري، جناحان ال يُ ُل الّس العمَ  -1928

  .رلآلَخ 

* * *  

 .هولِ من َح  اسِ النَ  وحشةُ  ِعزلٌة، وال هُ ، ال ترّض من استأنَس باهللِ -1929

* * *  

قاب، أو العِ  ، بالعفوِ قاِب أو العِ  للعفوِ  خيضعُ  لٍ أو فاعِ  عىل فعلٍ  من الّتأيّل عىل اهلل، أن حتكمَ  -1931

 أو غري مغفور، وعىل فاعلٍ  بأنه مغفورٌ  أو غري مقبولة، وعىل ذنٍب  بأهنا مقبولةٌ  عىل طاعةٍ  وكذلك أن حتكمَ 

ه بأنّ  ـ قبل أن ُتعَلم خامتُته ـ جمهول املستقبلِ  ار، وعىل كافرٍ النَّ  ن أهلِ اجلنة أو مِ  ه من أهلِ بأنَّ  للمشيئةِ  خيضعُ 

 . ارالنَّ  ن أهلِ مِ 

* * *  

 ." ال َيْأُكْل طعاَمك إال َتِقيٌّ  ":ويف احلديث.. ام واحلرَ  لِ ال، كام تتحّرى للَح َك حتّرى ملعروفِ  -1931

* * *  
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 .ير، ورِشّ ريٍب ، وغَ دٍ وافِ  لِّ َمَشاٌع لكُ  ؛اعٍ أرٌض بال رَ  -1932

 . ياعِ ئاب، واألفَ دعوٌة للذِّ  غياُب الّراعي؛ -1933

* * *  

 .أم عىل باطل قٍّ القوي، سواء كان عىل َح  رِف هاية مع الطّ و يف النّ رُس ، يَ ُق نافِ امل املذبَذُب  -1934

* * *  

، فإذا ما عن احلقِّ  زائغةٌ  ، نيتهُ للحّق  فكم منترٍص  ؛وايا، ال تغفلوا عن النَّ ون للحقِّ رِص نتَ وأنتم تَ  -1935

  !؟..اهلل  ى نرْصُ متَ : أَل ، َس وارتكَس  انتكَس 

* * *  

 ِح ، وال طريق واِض ةٍ ناعَ ، وال مَ نهِج ال مَ بابنا بِ َش  ة حتى باَت واملناهَج  ي املنهَج عادِ ظللنا نُ  -1936

 !  املعال

* * *  

 !مماثل، كمن ُيطفئ الناَر بالنّارلو، والتطّرف بتطرف لو بالغُ مواجهة الغُ  -1937

* * *  

 !األوان واِت ستجيب، وبعد فَ ستفيد، ويَ ن يَ مَ  رُ م، وآَخ ن يتعلّ مَ  آخرُ  الّسفيهُ  -1938

  * * * 

.. ون عنه لُ ه،  وجُيادِ نون باطلَ يزيّ  شيوُخ ُسوٍء؛: تَّكئ عليهام يف ُطغَيانِهان، يتَ ازَ كَّ عَ  يةٍ طاغِ  لكلِّ  -1939

  ! عنه عوَب ْلن الشُّ غِ ُيْش  ؛اٌت َص وراقِ 

* * * 
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 ! يف هواك رُ اآلَخ  َك أن ُيطيعَ  ؛ أن ُتطيَع اآلخَر يف هواه، مقابَل َفاٌق شيطايناتِّ  -1941

* * * 

مْ  ِمَدادُ ُغ ِمَداٍد؛ أبلَ  -1941 ِم، والدَّ   !عِ الدَّ

 * * * 

 . كك، ال يف قلبِ فتجعلها يف يدِ  الدنيا؛قِدَر عىل الزهُد أن تَ  -1942

 ! ع ملا ال يملكك، كالبائِ لِ مْ فيام ال يَ  اهُد الزَّ  -1943

 * * * 

هاء أن ُتْعَرف به؛ فيتَّ  -1944  . طيُل عليك القويستَ ، ويَ قيك الّضعيُف ليس من الدَّ

هاء أن ال ُتعَرف به؛ وإال -1945   !ئوكانِ ُثَر َش كَ  من الدَّ

 * * * 

 ! َوريف اليشء، َخ  بعد االنغامسِ  احَلَذرُ  -1946

 * * * 

قابل، وال مُ  كتامنٍ  من غريِ  للناسِ  علمَك  ، ابذْل ِعلاَمً  كَ َد ي، ويزِ اهللُ َك ُيعّلمَ  أنْ  إذا أردَت  -1947

ًا  واجعل الوصوَل  واإلنفاق . "عليك  ِفق، ُأنِفقَأنْ  ":والدليل قوله تعاىل يف احلديث القديس.. إليه ُمَيّسَّ

 . قفِ ما ُتنْ  نسِ واإلنعام عليك يكون من جِ 

 * * * 

ك، فال تقاطعه، وال تلتفت عنه، وال تعبث االستامع أن ُتقبِل بوجهك عىل متحّدثِ  ِب من أدَ  -1948

وال تعجب من غري عجب، وال تضحك من غري ُمضِحك، وال .. ه بأشياء ُتظهر عدم اكرتاثك بحديثِ 
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وإياك واملناجاة مع أحٍد وهو يتكلم؛ فإنه يدلُّ عىل االستخفاف، وهو مدعاة . .تغضب من غرِي ُمغِضب 

عليه خريًا، وإن أخطأ اعذره، وتأّول له ما  ه، واثنِ فْ فإن أصاَب أنِص .. للريب، وإثارة الّشكوك والظنون 

وإنام .. اس نّ مع من الإن حّدَث بام َتعلم ال ُتظهر له أنك تعلم، وبخاصة عىل مس ..لذلك سبيال  وَجْدَت 

فالنبي صىل اهلل عليه .. ، وأدوم للود تسمع حديثه، فذلك أطيب للقلِب  ةٍ وكأنك ألول مرّ استمع إليه 

 .ريهه من غَ وسلم رغم أن القرآن قد تنّزل عليه، كان أحيانًا حيب أن يسمعَ 

 * * * 

ديُق  -1949 يف  ن العميل الصادِق طرًا ورضرًا مَخ  ه، أشدُّ بدورِ  ، ويقومُ ميلِ العَ  عمَل  الذي يعمُل  الصَّ

 ! ه للعدوعاملتِ 

 * * * 

 ! حنبَ تَ  قافَِلُة احلقِّ تسري، وشبيحُة الّطغاة، والُغالةِ  -1951

 * * * 

، املسلمني، من بِ  لآلخرين من غريِ  فّرط بام جيُب ، يُ اءِ والرَب  الوالءِ  عنوانِ  ا حتَت فريٌق منّ  -1951 رٍّ

لآلخرين، يفّرط بام جيب  واإلحسانِ  الربِّ  عنوانِ  آخر حتَت  وفريٌق .. معاملة، وهم الُغالة  وإحساٍن، وحسنَ 

فَ  يف اهلل؛ واملعاداةِ  ه من املواالةِ علي  !اةوهم اجلُّ

 * * * 

ن الٍة مِ يف فَ  كتائهٍ  ه،ما ُيضيئ به دربَ  ه،ه، ومن حارضه ملستقبلِ يه حلارِض من ماِض  ن ال يأخُذ مَ  -1952

 . ادٍ زَ  غريِ 

 : صدق القائل
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 درون اخلرَب ضاَع قوٌم ليس يَ .. .اقرأ التاريَخ إذ فيه الِعرَب 

 .  التاريُخ كتاٌب مفتوٌح، بني سطوره الِعرَب واخَلرب، ملن أراد أن يعترب -1953

 * * * 

رَ ــ َبغََّض اهللُ  ة اخلاطئةِ ه الدينيّ ممارساتِ  اللِ ــ من ِخ  َمن َبغََّض النَّاَس باهللِ -1954 ه، النَّاَس به، وَصغَّ

َرهوَح    !قَّ

* * * 

 من تبييضِ  هم للمجتمعات، أسوأ بكثريٍ تصديرِ  ملجرمني، وإعادةُ تبييُض املفسدين وا -1955

 ! ها لألسواقّخ َض  ، وإعادةِ األموالِ 

* * * 

 ؟...ماذا يعني البحر  -1956

من غري  ةٍ ، والتواضع عن قوّ حدوَد وحواجَز اليابسةِ  التي ال تعرُف  الَبحُر يعني يل؛ احلرّيةَ  

هبا، وال الكشف عنها، وذلك  عميقة التي ال يمكن البوُح ال انقطاع، واألرسارَ  من غريِ  مَذّلة، والعطاءَ 

امليلء بالقصص، .. ه ه، وعوامله، الذي ال تنتهي أطرافه وطرائفه وعجائبُ األفق املمتد بجامله وأرسارِ 

كبري، وكثري  لكلِّ  ٌل ومثَ  وهو رمزُ .. ه أضعاف ما نعرفُ  ه منها أضعاُف ما نجهلُ .. والِعرب، واحلكايات 

قه، إذا ما أراد أن يل ذلك اجلندي القوي األمني، الكامن واملطيع، الذي ينتظر أمر خالِ كام يعني .. 

.. ه يشء ل يقف لغضبتِ  َب الذي إذا غِض كام َيعني الَغَضَب بعَد ُسكون، .. يعاقَب به املرتفنَي من ِعباِده 

 ! أصدقائي الُكثر من مجلة أنه واحٌد  وأشعرُ .. لذا تراين ال أَملُّ زيارته، وال النّظَر إليه 

* * * 
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 ؟... ماذا تعني اجلباُل  -1957

، ، واإلباءَ ، والقّوةَ ي، والّشموَخ ، والتَّصّدي، والتَّحّد ، والثَّباَت الّصمودَ  اجّلباُل تعني يل 

ة والّصربَ  ، وما شهدته من وقائع وأحداث، فكم من جيٍش وقائٍد مّر وتعني الّتاريَخ .. ، وعلو اهِلمَّ

فهي رمز جلميع هذه املعاين .. وكم من طريٍد مظلوٍم آوته؛ فحمته من ظامليه .. له ها، فلم تأَبه بجوارِ 

تعاىل  اهللَ ع، وتعبُد ثم هي بعد ذلك هلا مشاعرها اخلاّصة هبا، والتي من خالهلا حُتِب وَتكَره، وُتَش .. 

َلْو َأنَزْلنَا  . 44:اإلرساء َوَلـكِن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهمْ  ..  ، وتسجُد لههه، وتسّبح بحمدِ وتوّحُد 

ْن َخْشَيِة اهللَِّ  عًا مِّ َتَصدِّ يِب َمَعُه  . 91:احلرشَهَذا اْلُقْرآَن َعىَل َجَبٍل لََّرَأْيَتُه َخاِشعًا مُّ َيا ِجَباُل َأوِّ

أٍخ يل يف اهلل  وعندما أمرُّ بجوار جبٍل من اجلبال، أشعر أين أمر بجوارِ . 10:سبأ!...   

 * * * 

جرةُ  -1958  ؟... ماذا تعني الشَّ

صوره، فهي للطبيعة وملن  وأحسنِ  يف أكملِ بَصرٍب   طاءَ ، والعَ هاءَ ، والبَ الّشَجرُة تعني يل؛ اجلامَل  

كام تعني .. ذ احلنون التي تعطي بسخاء، ونفٍس طيبة، من غري منٍّ وال أذى، أكثر مما تأُخ  حوهلا كاألمِّ 

كينََة والوقار، والصرب عىل حتمل اآلخرين، فهي  سعادة ورخاءِ  من أجلِ  األذى واملشاق، والّشدائدِ  السَّ

تعطي اجلميع، وبصمت، بينام اجلميع يقابلها بالنّكران واجلحود، ويتطاول عليها، ويؤذهيا؛ تارة 

ا ال  غصن من غصوهنا، فيها، أو كِّس  يرميها باحلجارة، وتارة ببناء عشٍّ عليها، أو غرز مسامرٍ  ًا أهنَّ ظانَّ

 ! ور، ناسيًا فضلها عليهفُ هبا اإلنساُن الكَ  ا كام يفعُل ها من أصوهلِ أو قطعِ  وال تشعر، حتسُّ 

ثم هي بعد .. واملتأّملني .. ها، وخرياتا، وكل ما فيها، آيات بينات للناظرين ألواهنا، وثامرُ  

اجدة، التي تسجُد  َوالنَّْجُم   ..، وتوّحد، وتسبح بحمد رهبا ذلك، تعني تلك األَمة العابدة، السَّ
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َجُر َيْسُجَداِن  ْمُس  . 6:الرمحنَوالشَّ اَمَواِت َوَمن يِف اأْلَْرِض َوالشَّ ْ َتَر َأنَّ اهللََّ َيْسُجُد َلُه َمن يِف السَّ َأَل

َجُر  َباُل َوالشَّ رُّ أين أم ، أشعرُ وعندما أمرُّ بجوار شجرٍة من األشجارِ . 18:احلجَواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلِ

 ...!  ، والغاَيَة من الوجودةبادَ ، والعِ ، تشاركني التوحيَد أخٍت يل يف اهلل بجوارِ 

 * * * 

امء  -1959  ؟...ماذا تعني السَّ

مصدر اإلنعام، ..  واجلزاءَ .. والقَضاء ..  ، والّرفعة والعُلو، والعدَل الّسامُء تعني يل؛ اإليامنَ  

..  والنجاَح ..  هرَ ، والطّ كام تعني النّقاءَ .. طيع والّسلطة اآلمرة، وعىل األرض أن تُ .. واالنتقام 

واملستودع الواسع وامليلء بالفضائل، والعوال واألرسار، .. واألمان  واألمنَ .. ، واألمل جاءَ والرّ 

كام تعني الفضيلة، وذلك الصفاء، والبياض الذي ال يمكن أن .. صور واآليات التي تفوق اخليال والتّ 

وأهنا .. بعد املامت  ةَ األبديّ  ، واحلياةَ كام تعني اخللودَ ..  وال أن يطاله رّش .. يمسسه دنس، وال رجس 

  !فيها ما سعى؛ إّما إىل جنّة، وإما إىل نار وأنَّ لكل إنسانِ .. ُملتقى املؤمنني، املتحابني يف اهلل 

 * * * 

 ؟...ماذا يعني القمر  -1961

َمر واألَرَق .. والُغناَج .. الَقمُر يعني يل؛ اجلامَل   هَر، والسَّ ، وُملتَقى املُحبني، .. ، والسَّ واحلبَّ

ويعني الّزمن؛ .. واألدباء، والّشعراء؛ فجميعهم أبصارهم إليه مشدودة، وكلامتم إليه مبثوثة 

رًا ويعني اإلنساَن؛ بأطواره منذ ميالده، مرو.. السنني، والفصوَل، واألشهر، واأليام، والساعات 

.. ه حياة من جديد كام يعني املوت واحلياة؛ فأفوله موت، وميالدُ ..  فولِهه، حتى شيخوخته وأبشبابِ 
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..  كام يعني األعياَد واألفراَح .. ة منها شهر رمضان املبارك ها، وبخاّص ومواسمَ  ويعني العبادةَ 

 ! اكرينفهو لألرض وأهلها، كّشاهٍد، ومشهود، وِذكرى للّذ .. واملناسبات الّسعيدة 

 * * * 

 ؟ ...ألرض ماذا تعني ا -1961

األرُض تعني يل؛ البيَت الكبري الذي يتسع جلميع املخلوقات؛ إنسها، وجنّها، ودواهبا، ونباتا،     

 َتدَفعُ .. كام تعني اإلنساَن؛ فهو منها، وإليها .. راَشه، وطعاَمه، ورشابه الذي يناسبه فكّل جيد فيه فِ 

عُة لكلِّ ما .. وَتْبَلع  ، والدواب والبهائم، عىل ظهرهايدبُّ فهي البالَّ الكبرَي كام  تبَلعُ  من اإلنِس، واجلنِّ

َمىض من األُمِم  نها ملِاطْ يف بَ  وهي احلاويةُ .. كام الفقري  الصغري، والرشيَف كام الوضيع، والغنيَّ 

 من وجهٍ  ي من وجه، وتأخُذ ُتعطِ .. ي، وُتفِرح ُتبكِ  ..، ثم إىل رهبم ُينرشون هو آٍت  وب، وملِاعُ والّش 

ال يدوم فيها فرٌح بعطاء، .. واللذات واآلالم .. واألفراح واألتراح .. ور والقبور ُص مأوى القُ .. آخر 

فهي تعني الّسفر .. لقوي  وال قوةٌ .. كام ال يدوم ُمْلٌك ملَلٍِك، وال ِغنًى لغني .. ألخٍذ  وال حزنٌ 

ظاِهُرها مأَوى .. ل، والفناء وال، واالنتقاطاع والزَّ واالنق.. والرتحال، والعبور، وعدم االستقرار 

 . 96-90:املرسالت[َأْحَياء َوَأْمَواتًا . َأَلْ َنْجَعِل اأْلَْرَض كَِفاتًا .. ] األحياِء، وباطِنُها مأوى األموات 

والّتدافع بني احلق والباطل ..  والبالءَ .. واالختبار  والّتكليَف .. وهي كذلك تعني العَمَل والَكْدح      

اء والّد  فهي املوُت .. ري والرّش وبني اخل..  ، كام تعني الغرورَ .. واء، واليشء وضده واحلياة، وهي الدَّ

واحلسنات ..  والشقاءَ  والسعادةَ .. واحَلَزن  واهلّم، والغمَّ ..  والوهمَ ..  َد والتامُج ..  والّزينة، والتفاخرَ 

فها هاوية لْ وكم من شهوٍة َخ ..  ها حفرةٌ فَ لْ كم من زينٍة َخ .. ها داعُ ها وال ِخ ال ُيؤَمن مكرْ .. والسيئات 

ا، كام فيها عاُت ه، ودواعيها، ودُ فيها املكارِ .. فه رّش، وكم من رشٍّ خلفه خري لْ وكم من خرٍي َخ .. 
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وهي لإلنسان كالنار للفراشات، حترق نفسها فيها من حيث تظن .. ا الشهوات ودواعيها، ودعاُت 

 ! هاي ال تساوي عند اهلل جناحًا من أجنحتِ بينام ه.. خلوَدها وسعادتا فيها 

 !فهّن هلا وسيلة، وهي هلّن غاية.. امء م ــ أرَشُف، وأمجُل كواكب الّس وهي ــ مع كل ما تقّد     

* * *  

 ؟...َماذا َيعنِي املَطُر  -1962

يعني الرزَق واخلرَي ..  امِء باألرضِ السَّ  يعني رمحةَ .. موٍت  عَد َيعنِي احلَياَة بَ  ..َيعني احلياَة لكلِّ يَشٍء     

عة التي  ةَ اعَ السَّ يعني ..  املضطرِّ  ، وإجابةَ امللهوِف  يعني إغاثةَ ..  قاءَ ، والنَّ يعني النّظافَة والطُّهرَ ..  والسَّ

اَعَة التي ُتَشُع فيها األرُض  ..عاء ع إليها من الدُّ ما ُيرفَ  لقبولِ  امءِ السَّ  فيها أبواُب  ُتفتَُّح  .. يعني السَّ

وِت والنََّغم الذي يعني وبأشجاِرها، ، ه باألرضِ اتِ ُم حبَّ طِ رتَ ؛ عندما تَ فوُس النُّ  له يُح َتسرَت  مجاَل الصَّ

 لألرضِ  من رمحةٍ  ُل ما حيمِ وهو مع .. املاء  و عىل وجهِ طفُ التي تَ  اِت تلك الُفقاعَ  عُ صنَ وتَ وأشيائِها، 

؛ ؛ وذلك عندما ينزل انتقامًا وعذاباً ومِهيب آخر رهيٌب  له وجهٌ .. املخلوقات  يها من مجيعِ وساكنِ 

اللهم حوالينا، ال : فيقول اإلنسان حينئذٍ ..  مرانَ ، والعُ سَل والنَّ  ،ُيهلِك احلرَث ، فمُّ طِ ويَ  مُّ عِ يَ عندما 

   !اللهم حوالينا، ال علينا ..علينا 

* * *  

يُل  -1963  ؟...َماذا َيْعنِي اللَّ

ُكوَن، وَهْدَأَة احَلرَ  يُل َيعنِي السُّ َخِب اللَّ َر يف .. َكِة، والَعَمِل، والصَّ َر، والتََّفكُّ َل، والتَّدبُّ َيْعني التَّأمُّ

امَواِت واألْرضِ   ! مَلُكوِت السَّ



 335 

َع إىل اهللِ  عاَء، والتَّرضُّ فاخَلْلَوُة مَع اهللِ هلا .. وتاِلَوَة الُقرآِن .. َيْعنِي املُنَاَجاَة، والِقَياَم، والتَّعبَُّد، والدُّ

ِة الثُُّلُث األَخرُي من اللَّيلِ َمَكاهُن   . ا، وزَماهُنا، فالليُل زَماهُنا؛ وبَِخاصَّ

ُكوَن إىل ا افِئِة َيْعنِي الرُّ ، وَعَمٌل .. ألْعَشاِش الدَّ اَحَة التي َيْعِقُبها اْنطالٌق، وِجَهاٌد، وَكدٌّ فهو .. َيْعنِي الرَّ

 ! لإلنساِن كاْسرتاَحِة ُمقاتِل

ٌب يف األْرضِ .. َغَر الذي َيعِقُبه َبْعٌث َأْصَغٌر َيعنِي املوَت األَْص   .  وِمن ثمَّ ُنُشوٌر ورَضْ

ؤَيِة، والتََّخبَُّط، وَعَدَم استِباَنِة الطَِّريِق  اَر، .. َيعني الظَّالَم، وَضْعَف الرُّ ، َيْعنِي األرَْسَ رْتَ والسِّ

َباِع، وُكلِّ ممنُوٍع َيْعني ..  ِمن املْجهوِل، واملْخُبوءِ  والُغُموَض، واملْجُهوَل، واخَلوَف  ، والسِّ اْنتَِشاَر اهلَوامِّ

 ! وخائٍِف ِمن َضوِء النَّهاِر، وما جَيْلُِبُه عليه َضوُء النَّهارِ 

* * * 

 ؟... ارُ طَ ماذا يعني يل القِ  -1964

َع املكان، كام يعني فوات األوان، إال من أرَس  مع تآكلِ  الّزمانِ  يعني تآكَل : يعني مجلة من األمور   

 ... وأدَلج 

 ... جرة ، واهلِ ، والُغربةَ يعني الرّتحاَل    

 ... يعني االنتقال من حاٍل إىل حال، كام يعني السياَحة ومجاهَلا، ومعارفها، واكتشافاتا    

 ! أكثرها إيالَمًا؛ عندما يعني فراقًا ال لقاَء بعده.. َرح راَق، واللقاء، يعني احلزن، والفَ يعني الفِ    

 . ره، وأتعابهه، وخماطِ ه، وأفراحِ ه، وأتراحِ مهومِ  ي الّسفر بكّل يعن   
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من أكثر الصور التي حتملني عىل الّتفكر، والتأّمل، والتدّبر مراقبة حركة وسري القطار، كام أن  

وأدعاها للتأّمِل والتَّدّبِر .. عىل سمعي  ه، من أعذب األصواِت تِ طقطقة عجالته، وهو يسري عىل سكّ 

  !ه تعني أن أفسحوا لضيٍف َمهيب، ال يقبل الّتوّقف وال التواينارتُ صفَّ .. 

تِه املَساِمرَي؛ لنَنُْظَر كيف جتَعُلها عَجالُت الِقطاِر ُمَسطَّحًة   ُيَذّكرين بالّطفوَلِة ملَّا كنَّا َنَضُع عىل ِسكَّ

 ! َمْلَساء

 * * * 

َمل  -1965  ؟..ماذا يعني يل اجلَّ

َل، والّسفَر، واالرحتاَل، والّصحراء، والرَبكَة، والِعزَلة، اجلَمُل؛ يعني الّصرَب، والّتحمّ  -1966

َة، والِفَداَء  فاَء، والديَّ ويعني األَنفَة، والغريَة، واحِلقَد، والّثأَر .. واملايض، والَقَصَص، والّذكريات .. واجلَّ

يكفيه جمدًا أن .. الّدواب  ويعني خمزونًا ضخاَمً من األرْساِر واملنافِع، ال توجد يف غرِيه من.. ولو بعَد ِحني 

بِِل :] جَعَل اهللُ منه آيًة وِعربًة، أمَر عباَده النّظَر فيها نَظَر اعتبار، وتدّبٍر، واستكشاف َأَفاَل َينُظُروَن إىَِل اإْلِ

 .  11:الغاشية[َكْيَف ُخلَِقْت 

* * * 

 ؟ ..ماذا يعني الّدعاء  -1967

صرُي، العليُم، القديُر، الغنّي، الذي له األسامء يعني أن اهلل تعاىل هو الّسميُع، القريُب، الب 

 .  احلسنى، والصفات العليا، الذي جُييُب دعوة الّداعي إذا دعاه
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يعني أن اهلل تعاىل ال خيفى عىل سمعه، وال عىل برصه يشء مهام كان دقيقًا أو خفيّاً، كام يعني أنه  

، إذا  عظيم وال كبري عىل اهلل، فكلتعاىل ال ُيعجزه يشء، مهام كان عظياًم أو كبريًا، فال  عظيم عليه هنّيٌ

 .أن يكون، يكون قبل أن يقول له ُكن ءٍ أراد ليش

يعني أنَّ اهلل تعاىل هو امللِك، واملالِك، وامللِيك، الفرد الّصمد، الذي يتوجه إليه العباد بالدعاء،  

 .والطَّلب

اَده وفق مقتىض مشيئته، وهو املسؤول عنهم يعني اإلقرار بأنَّ اهللَ تعاىل هو الرّب الذي يريب عب 

 .   يف جلِب ما ينفعهم، ودفع ما يرّضهم

بام يتوّجب له من اخلضوع، واخلشية، والطّاعة، واملحّبة، فاإلقرار  اخلالِق  يعني تأليه وتعظيمَ  

 . ن باأللوهيةوالشكر عىل الربوبية يكون باإلقرار واإليام.. بكامل ربوبيته، يلزمه اإلقرار بكامل ألوهيته 

عاء  اُه الدُّ م لإلنسان؛ فإذا َنزَل البَالُء َتلقَّ فاعي األول واملتقدِّ  َيْعتَلَِجان ويَتَداَفَعان ؛يعني اخلطَّ الدِّ

امء   !والَكلِمُة َتُكوُن لألْقَوى ِمنُْهام.. يف السَّ

الربوبّية، وتوحيد توحيد األسامء والصفات، وتوحيد : الّتوحيد فالّدعاُء مَجَع بني مجيع أقسامِ  

عاءُ  ":، بل هو العبادة كلها، كام يف احلديث"مخ العبادة  "لذا ال أقول الّدعاء .. األلوهيّة  هَو  الدُّ

 . "الِعبادُة 

 * * * 

َوَرْهَبانِيًَّة  .. فاء مّيع، واجّل ، والتَّ إىل الّتفريطِ  هم، إال انتهى هبم احلاُل ما تشّدَد قوٌم يف دينِ  -1968

  .91:احلديدَما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهْم إاِلَّ اْبتَِغاء ِرْضَواِن اهللَِّ َفاَم َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَيتَِها  اْبَتَدُعوَها
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، والُغلو بني اإلفراط والّتفريط ستمر ـمُ  قّلٍب وّسط يف الدين، فهو يف تَ دي للتَّ َمن ال هيتَ  -1969

فاء   !باتعرُف االستقراَر وال الثّ ال يَ  ـ واجلَّ

* * * 

اٌد، وظلٌم، عيفًا، ال يوجد صلٌح وال سالٌم، وإنام يوجد استعبَ داَم الباطُل قويًا، واحلقُّ َض  ما -1971

ٍة  :ْهِل احَلقِّ ألجل ذلك، قال احلقُّ أل.. امر ، واستعوإذالٌل  ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ م مَّ وْا هَلُ . 60:األنفالَوَأِعدُّ

عيِف املؤم ":وقال رسوُل احلّق صىل اهلل عليه وسلم  . مسلم "ُن القويُّ خرٌي وأحبُّ إىل اهللَِّ مَن املؤمِن الضَّ

* * * 

، حيح للواقعِ هم الّص الصائبة، والفَ  الرؤيةَ  فقَد فقَد املَنَاَعَة، والّصحيح،  االعتقادَ  من فقَد  -1971

 ! اً عَ ُن صنْ ثم هو بعد ذلك حيسُب أنه حُيِس .. امتطاؤه  ، وسهَل وتاهت به الدروُب 

* * * 

واإلرساُف يف الوقت، كالتَّبذير واإلرساِف يف املال، وال ندري أهّيام عىل صاحبهام  الّتبذيرُ  -1972

 !  َرى؟أرضُّ وأزْ 

* * * 

نا يف ْح اها، بكيناها، وأحَل فقدنَ  م هبا، وال نعرف قْدَرها، فإذاها، ال نتنعّ كُ كم من نعمٍة نمتلِ  -1973

 !وأنَّى.. ها طلبَ 

* * * 

والّثالُث وجوده ..  االستامع يُق امع، وآخر ال ُيطِ ِسن االستِ واحد ال حُي : ون، اثنانسمعُ الذين يَ  -1974

 ! َقليل
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س و، أرى أن ة ُعظَمىحضاريّ  ؛ قيمةٌ االستامعِ  ُب أدَ  -1975  الميذ يف مناهِج ُتفَرض عىل التَّ ُتدرَّ

 ! دريسالتَّ 

ٍة يف املْسَتِمِع، َسَبُبَها املَُتَكّلم -1976  !َكْم ِمن ِعلَّ

* * * 

، والغني والوضيعُ  ، والرّشيُف واملحكومُ  مُ ، واحلاكِ ملوكُ ، واملحتت األرض يستوي امللُِك  -1977

 !  لمَ ويفّرق بينهم العَ  ..واملغمور  ، واملشهورُ عيُف والضَّ  يُّ والفقري، والقو

، وهذا ليس هومواراتِ  هُكه، وإرُثه، وِذكُره إىل ما بعد مماتِ ُملْ  املَلُِك احلقيقي؛ هو الذي يستمرُّ  -1978

 . نبياء؛ ورثة األألحٍد إال للعلامءِ 

* * * 

، إىل درجة التعّلق الزائد، الذي جيعل الِعْشُق؛ هو خروج احلبِّ عن حدِّ االعتداِل واالتزانِ  -1979

ه، وال قدرة له عىل خمالفته، يرى األشياء بعينيه، ال من صاحبه أسرَي حمبوبه، ورغباته، ال فكاك له من ُسلطانِ 

 !من االستعامر األوطانِ  من حتريرِ حرر والتَّ حلرّية هو أوىل باو.. بعيني نفسه، َيدوُر معه حيُثام دار 

.. مها دون اآلخر أن ُيطَلق عىل أحدِ  صّح إذ ال يَ  ؛هوةٍ مع َش  به احلّب  الِعْشُق حينام ُيطَلق ُيرادُ  -1981

 "عن حبه هلل تعاىل بكلمة  أن يعربَ  للعبدِ  سبحانه وتعاىل، كام ال جيوزُ  هللِ لذا ال جيوز أن ُينَسب الِعشُق 

 !  " الِعشق

* * * 

يسأل  رُ عليه وأجبَته، وآَخ  لو أقبلَت  فهذا َيستفيُد  واحد َيسأل اسرتشادًا؛: أل اثنانْس الذي يَ  -1981

 ! عليه الّدهَر كّله لو أقبلَت  راجًا، وللمراء، وهذا ال يستفيُد ْد فتنًة، واستِ 
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* * * 

أين : فُسك، هي نَ كساءلتِ وتِك، ومُ ك، وَخلْ يثِ دِ ك، وَح ك، وجمالِِس تِ بَ ْح بُص  َأوىَل األشياءِ  -1982

  !؟...ري ِص ت، وإىل أين تَ َح أصبَ  كانت، وكيَف 

* * * 

 .، والعفو َفْضلَعْدٌل  الَقَصاُص  -1983

* * * 

ُته،  ام َعُظَمت نفُس كلّ  -1984 نيا يف عَ املرء، وَعَلت مِهَّ  ! ينِهَصُغَرت الدُّ

* * * 

من الغايات وما سواها .. ِرضا اهلل سبحانه وتعاىل : لُّهاأرَشُف الغايات، وأسامها، وأَج  -1985

 . هي وسيلة إليها النّبيلة ـ مهام عظمت ـ

.. ِرضا اهلل سبحانه وتعاىل، وحمبته ، بادةِ من العِ  والغايةُ  ..غاية من الوجود واخَللق، العبادة ال -1986

   .اتايَ الغَ  فاملحّبة هي غايةُ 

* * * 

، وآخر َيسّبه الناُس واحٌد يدعو الناُس له باخلري: امحسناتام بعد موِت  اثنان ال يتوقَّف عّدادُ  -1987

 ! بام ليس فيهه ذكرونَ يَ وانًا، وْد ظلاًم وعُ 

* * * 

من سطوٍر قليلة؛  طويلة تتضّمن فكرة أو فكرتني، وفقرةٌ  ؛ مقالةٌ عىل القارئ ٌل شكِ كالمها مُ  -1988

 ! يف اجتاه منها َسهمٌ  مجلةٍ  ؛ كأّن كلَّ ، ومتفرقةتتضّمن أفكارًا عديدة
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* * * 

ًا َضخاًم، لكن َنفتقد نملك خمزونًا قَِيِميًَّا، -1989  .الثَِّقُة، واإلراَدُة، والعزيمة: وحضاريَّ

خريطًة تفصيلّية، تدله عىل مواقع  ؛ كمن يملُك خالقياألو ،نا احلضاري الِقَيميثُ َمَثُلنا، وإرْ  -1991

خمة،  ! منها ءٍ ا وَصل إليها ل حيسن استخراج يشفإذا م ..والكنوز  جمموعة من آبار النَّفط الضَّ

* * * 

إِنَّ  :واهلل تعاىل قد أمر هبام معاً ..  انُ َس ، واإلْح دُل العَ : ٌك، إال بأمرينستقيم نظاٌم، وال ُملْ ال ي -1991

 .  20:النحلاهللَّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن 

* * * 

اهلل؛  عادي فيها من دونِ وايل وتُ فتُ  ة يف اهلل، بروابط وأوارص أرضّية؛عندما َتستبِدل املواال -1992

هم، م، وأعراقِ نسياتم، وألواهنم، ولغاِت جِ  ه املؤمنني، عىل اختالِف بادِ عِ  ، ومجيعَ لك ُتّس اهللَفأنت بذ

 !  الذي هو أدنى بالذي هو خري؟هذا فانظر ماذا ُتّس، وماذا تربح عندما تستبدل .. م وأوطاهِن 

* * * 

ه بتآمر أعداء فشلِ ه بظلم اآلخرين له، واآلخر يعتذر لفريق يعتذر لظلمِ : اثنان ال عذر هلام -1993

 ! اخلارج ضده

 ...! العلم إليه  لم، وبلوغِ للعِ  مع سهولة ويّس بلوغهِ  ؛يعتذر باجّلهلِ : أسوأ ِمن سابَِقيه وثالث

* * *  

 !  همِ ه وُحكْ سنّتِ بِ  صىل اهلل عليه وسلم، واستخفاٌف  للنبيّ  تعظيمٌ : امرئٍ  ال جيتمعان يف قلِب  -1994

 ! عن َهْديِه، وُسنّتِه نبي صىل اهلل عليه وسلم، واإلعراُض حبُّ ال: امرئٍ  ال جيتمعان يف قلِب  -1995
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* * * 

 طلبًا ملرضاة األممِ  ئها؛ها، وعظاَم علامئِ ل هامن األمم؛ لعنُ  أّمةٍ  وانحطاطِ  ات ُتّلِف ن عالمَ مِ  -1996

 !  األقوى منها واألعز

* * * 

.. عوا أكلوها كانوا من قبل َيصنعون آهلًة ألنفسهم من احلجارة، وأحيانًا من متٍر، فإذا جا -1997

اقصني والراقصات، واملغنني واملغنيات، والالعبني والالعبات  حيبون .. واليوم َيصنعون آهلًة من الرَّ

كلام مات .. النموَذج واملَثَل األعىل  يرون فيها ـ ألنفسهم وأبنائهم ـ.. ون وُيعادون فيها وَيكرهون، ويوال

.. ويستمر املكر، واللغو .. يستمر اإلغواء واإلنحراف ، صنعوا للجيل التَّايل فوجًا آخر، لمنهم فوٌج 

ويف وهكذا فإن صناعة اآلهلة والرشك ال تتوقف، وهي عملّية متجّددة ومستمّرة، .. ويستمر الرّشك 

 ، ْيِل َوالنََّهاِر إِ  :صدق اهلل.. ، واإلضالل ، واملكرِ الشيطان يف اإلغواءِ  استمرارَ حتديٍث مستمرٍّ ْذ َبْل َمْكُر اللَّ

ْكُفَر بِاهللَِّ َوَنْجَعَل َلُه َأنَدادًا   .  44:سبأَتْأُمُروَننَا َأن نَّ

* * * 

  .  أديموا النَِّعم، بُِشكِرها -1998

كِر، ُتصان النِّعمة، وَتزيد -1999  . بالشُّ

كوراهللُ  كَ شكرَ يك أن يَ أال ُيرِض  ؛بتئِْس من ال ُيشَكر عىل معروفِه، ال ت -2111  !الشَّ

* * * 

، حيملها اهلل بقدرته، ويمسكها من الوقوع، وجيعلها بمشيئته من احلديدِ  ضخمةٌ  الطائرُة كتلةٌ  -2111

واإلنسان يف داخلها رغم إقامته فيها ال تتعدى .. ٍل مسّمى، وُمنتهى حمدد تطري وحتّلق يف الّسامء، إىل أَج 
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وما يمكن  ه، وحقيقة الطريان، والفضاء املحيط بالطائرة،عَ نسى واقِ ساعات معدودات، إال أنه رسعان ما يَ 

.. اخلمور  ، وتناولِ ، والنومِ وينرصف إىل اللهو، واللعِب .. أن تتعرض له الطائرة من خماطر، وكوارث 

 ! ورسعة غفلته، ونسيانه.. وَمثل اإلنسان فيها .. وهكذا َمثل األرض وهي حتّلق وتدور يف الفضاء 

 . ضّيةاألر رةِ لإلنساِن يف الكُ  ّغرٌ ٌل مَص ائرِة، مثَ يف الطّ  الرّكاُب  -2112

* * * 

 . اعترب من غرِيك، قبل أن تكون عربًة لغرِيك -2113

 .  الكريم القرآنَ : تأّمْلُت الِعظاَت، فرأيُت أبلَغها -2114

* * * 

ه، َتَقالَّه وال يراه شيئًا، ومن عالمات املُبِغض من عالمات املُِحب أنه مهام َبَذَل يف سبيِل حمبوبِ  -2115

 ! َمبُغوِضه بيلِ ه يف َس بذلليَل الذي يَ ثِر القَ أنه َيستعظِم وَيستكْ 

 . َتَقاّل يف سبيله الغايل والنَّفيس كّلام َعُظَم املحبوب، -2116

* * * 

 .وما وراء ذلك فهو مذموم ، واملرشوع،ما ُروعي فيها االعتداُل  حممودةٌ  الّشهواُت  -2117

من  ا، ما ُروعي فيها االعتدال، واملرشوع، وحممودة لغريها؛ حيُث لذاِت  الّشهوات حممودةٌ  -2118

وهذه معاٍن ما كانت .. ، واالستغفار ، والّتوبةُ ، والقناعةُ ، والتعّفُف ، والزهُد ا املجاهَدة، والصربُ هلوازمِ 

 !  الّشهوات لتوجد لوال وجودِ 

* * * 

 ! ، واحلَسد، والَغَضُب قُد احلِ : بهآرِ ايا الّشيطان إىل مَ مطَ  -2119
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* * * 

رت له األسباُب والنَ  إذا نَزل القَدر؛ -2111  .  تُسخِّ

* * * 

.. وعيسى عليهام السالم اليهود والنّصارى ما يمنع من جميء نبيٍّ بعد موسى  كتِب  ليس يف -2111

واملرسلني،  ه، وأنه خاتُم األنبياءِ حممد صىل اهلل عليه وسلم، أعَلن إعالنه اخلالد أن ال نبيَّ بعَد  ءوبعد جمي

ومع .. قيامة ، وإىل يوم الوقد مىض عىل هذا اإلعالن اخلالد أكثر من ألف وأربعامئة عام، وال يزال قائامً 

تبني أنه رسعان ما أن يّدعي النّبّوة، ومن جتّرأ عىل اإلدعاء،  ـ األرضِ  من مجيع مللِ  ذلك ل جيرؤ أحٌد ـ

أال يدل ذلك عىل أن حممدًا صىل اهلل عليه وسلم صادٌق يف دعوته ونبّوته، وأنه ال ينطُق عن .. دّجال  كاذٌب 

 !؟اهلوى، إن هو إال وحٌي ُيوَحى

* * * 

يوميًَّا  ، جيب أن تسأل نفسَك حقوٍق  ، هناك ثالثةُ ك، وتناَم قريَر العنيِ  عن نفِس رىَض حتى تَ  -2112

 ! ؟...ك ؛ وهو كل ما سوى نفِس ِسك، وَحقُّ املخلوِق فْ تعاىل، وَحقُّ نَ  حقُّ اهللِ : أين أنت منها

* * * 

 ! ه أعواناً له يف حربِ  ، ثم ال جيُد هُينكِئ عليه جروَح دين، ِس اَد واملفْ الفَس  املُفسُد عندما حُيارُب  -2113

، فإذا عَص أَحُدهم له أمرًا، أخَذه ببعض فسادِه، ن معه يف الفسادِ املفسُد املتَسّلُط ُيطلِق يَد مَ  -2114

 ...!ني من املصلحِ عادٌل وليظهر أمام العاّمِة أّنه 

* * * 
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اتا من ثامرها، ومّسَّ  اجلهاد يف سبيل اهلل، ات دنيوية؛ كطاعةِ للطاعات آثاٌر، ومّّسات، وملّذ  -2115

اهلل، من  يف سبيلِ  وكطاعة اإلنفاِق ..  ، واألمانِ ، واألمنِ يف األرضِ  ، والِعّزة، والظهورُ ا التمكنيُ وملذاِت 

اتا، ها وملّذ ، فإن من ثامرِ العلمِ  طلِب  وكطاعةِ .. ا ومّّساتا الّسعة يف الرزق واملال ها وملذاِت ثامرِ 

فمن عَص اهلل يف آثار ومّّسات وملذات .. حلسن، والوجاهة، والسيادة ومّّساتا، الفقه، والثناء ا

 والّسعة يف الرزق واملال، عىل اإلرساِف .. عىل البغي والظلم  الطاعات؛ كأن حيمله الّتمكني والظهورُ 

 عايل عىلوالتامهي، والتّ  والفقه، والثناء احلسن، والوجاهة، عىل الُعجب، والكربِ .. والتبذير، أو الّشح 

 ، وقد يكون سببًا يف حبوط ثواِب والعذاَب  استحّق العقوبةَ .. ين بالدِّ  لم واألكلِ العِ  مِ ، أو كتْ اخللِق 

ِل أهِل اجلنِّة، حتى ما يكوُن إنَّ الرجَل ليعمُل بعمَ  ":ه صىل اهلل عليه وسلم، وهو املراد من قولِ اعاِت الطّ 

، فيَ  ذراعٍ بينَه وبينها غرَي   . البخاري "ُل بعمِل أهِل الناِر فيدُخَلها الكتاُب، فيعمَ سبُق عليه أو ذراعنْيِ

العايص مع هذه ة، فإن تعامل ه والعقوبات الدنيويّ املكارِ  كذلك ُيقال يف املعايص، فإهنا ُتورُث  

 انقلبت معاصيه إىل طاعات، واستحقَّ ..  ، والنّدمِ ، واالستغفارِ ، والتوبةِ املكاره والعقوبات، بالصربِ 

إنَّ الرجَل   ":ه صىل اهلل عليه وسلممن قولِ  احلسن يف الدنيا واآلخرة، وهو املرادُ  والثناءَ  عليها األجرَ 

، فيسبُق عليه الكتاُب فيعمُل بعمِل ذراعٍ يعمُل بعمِل أهِل الناِر، حتى ما يكوُن بينَه وبينها غرَي باٍع أو 

 ! واتيم، وبام خُيتم به عىل املرءواحلديث قد أفاد أن العربة باخل. البخاري"أهِل اجلنِة فيدُخَلها 

من مقتضيات الّتقوى؛ التقوى فيام أمر اهلل به، وفيام هنى عنه، والتقوى يف : خالصة ما تقدم 

ات النّامجة عن فعل األمر، وعن االنتهاءِ     . ى اهلل عنهعاّم هَن  التعامل مع اآلثار واملّّسات وامللذَّ

* * * 
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اآلهلة  ، إله اهلوى؛ ألصُق اهللِ رًا، والتي ُتعَبد من دونِ ، وَخطَ شيوعًا وانتشاراً  اآلهلةِ  أكثرُ  -2116

ه من منه يف القرآن الكريم، وُعّد جهادُ  لذا كثر التحذيرُ .. البرشّية، وأكثرها ُمالَزمًة هلا  فسِ بالنَّ  الباطلةِ 

ا َمْن َخاَف  :، ومن الّسلف من اعتربه أعظم اجلهاد، كام قال تعاىلاجلهادِ  أعظمِ  ِه َوهَنَى النَّْفَس  َوَأمَّ َمَقاَم َربِّ

َوى  نََّة ِهَي املَْْأَوى . َعِن اهْلَ  .41-40:النازعاتَفإِنَّ اجْلَ

* * * 

ِف التَّام هبذ الوعيُ  َق ؛ يعني قد حتقَّ ءٍ عىل يش عندما يتحقَّق اإلمجاعُ  -2117 ا اليشء، وُيصبح من الرّتَ

، إن هُ ِهر احلقَّ فيه وأنِصفْ فيه، فأظْ  واملختلُف  كد، فدونَ عنه، وإن كان وال بُ  به، واحلديُث  اإلنشغاُل 

   ! َت عْ طَ استَ 

* * * 

، ولكن أّي اجلوانب منها أكثر حّقًا ووجاهًة، غالِبًا لكّل فكرةٍ هلا جانٌب من احلقِّ والوَجاهةِ  -2118

 .  هو الذي جيب أن ُيعَرف، وُينَصف.. ًة ّج ُح  وأي اجلوانب منها أضعُف 

* * * 

 .األمواُج  كّسَّ عندهُ تتَ  إال وله شاطئٌ  ت أمواُجه ـُظَم وتعالَ مهام عَ  ما ِمن بحٍر ـ -2119

* * * 

 ! هعادُة الفاِشل أن َيرمي فَشَله عىل غريِ  -2121

* * * 

رت  "ولكن  "، فكم ِمن "ولكن  "ال ُتكثِر من كلمة  -2121 االعرتاضيَّة، أضاَعت ُحقوقًا، وأخَّ

 !  بالّشعوب واألمم املتقدمة؟ واللحاِق واحلركِة، ، عوبًا عن النَّهضةِ ، وأقعدت ُش ُركبانًا عن اللحاق بالقافلةِ 
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عَب، جتْد هِ ْس استَ  -2122 هَل، لوجدَته َص ه َسهْ ل الصَّ  ! اً عبَ اًل، ولو استصعبَت السَّ

ب َعىل َما ُهو أْصَعُب ِمنْه -2123 عُب َعلِيَك؛ َتَدرَّ  .ليْسُهل الصَّ

بًا لظروفِها -2124 ِة؛ حَتسُّ دَّ ب عىل الشِّ  .َتَدرَّ

ةَ  -2125    .يف حياتِه؛ َيفَشل عند أّوِل اختباٍر له يتَّسُم بالّشّدة َمن ال يعرف الّشدَّ

* * * 

ارةُ  املعاكِس؛ النَّفُس  ، واالجتاهُ يف َنْفِسك، يوجد االجتاهُ  -2126 ، فأكثر اللواَمةُ  ، والنَّفُس وءِ بالّس  األمَّ

 ! اآلَخرين وُتناظِرَ  من احلوار واملناظرة بينهام، قبل أن حُتاورَ 

* * * 

 !يمقراطّية من الَعَرب، ومصادرًة هلا، هم ُدعاُة الدِّ ّرجًا من الكلمةِ أكثُر النَّاِس حت -2127

اَك أن تنقَد تسمُح لك أن تنقَد َمن تشاء، لكن إيَّ  ـ وبخاّصة ديمقراطّية العَرب ـ الديمقراطيَّةُ  -2128

 !الديمقراطيَّة

    !لةاءَ الديمقراطيَُّة وَثٌن َفوَق املَُس  -2129

* * * 

َخِب، اَتراِت، َرض؛ اإلعجاُب باملهَ امل، والتَّخّلِف  اِت ن عالمَ مِ  -2131  واملزاودات، واالنشغاُل والصَّ

 !ّية الّراقية، واإلعراُض عنهااحلضاروالِقيم هبا، واالستهاَنُة باألفكاِر 

 !الكلَمِة النَّافَِعة َهْجرُ اَرِة، وَ لّسعُي َخْلَف اإلثَ ا الَماِت الّتخّلِف ن عَ مِ  -2131

* * * 
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وْا َلُه ] ه، ذاتِ  رٌي يف اجلهادِ  فيها، َتقِص صريُ قوِعّدته؛ التّ  وسائِلهُ  للجهادِ  -2132 ُروَج ألََعدُّ َوَلْو َأَراُدوْا اخْلُ

ًة   . 46:التوبة[ُعدَّ

* * * 

 !  الءً ًة، وبَ تنَ ًا، وفِ قد يكون استدراَج  هُ اة، وما قبلَ ه بعد الوفَ مِ من عَد  للمرءِ  القبوُل  ُيعَرُف  -2133

عوه هم عليه، فإذا منَ ه، وأقرَّ من فضلِ  هم اهللُ، زادَ اسِ النَّ  وه يف منافعِ لُ ؛ إذا بَذ كاملالِ  بوُل القَ  -2134

ه؛ إذا استخدموه يف به عىل عبادِ  الذي يمّن اهللُ بوُل هم، كذلك القَ له إىل غريِ نهم، وحوّ ه مِ عَ وا به، نزَ وشّح 

هم عليه، وإذا أساؤوا قُ  لة، زادهم اهللُوقضاياهم العادِ  اسِ النّ  دمةِ ، وِخ اهللِ طاعةِ  ه، استخدامَ بوالً، وأقرَّ

وا به عىل النّ   !  اً غَض بُ  هم، وأبدهلم بالقبولِ ه إىل غريِ نهم، وحّولَ اس، نزعه اهلل مِ وشحُّ

* * * 

ة الرُّ كلُّ لّذٍة هلا حٌد تشبُع عِ  -2135   !يد؟زِ هل من مَ : ها، قالت لكام رويتَ وح؛ كلّ نَده، إال لذَّ

* * * 

 ! عاملَِاً بها ِمن صاحِ ، ال َتصنَُع ةُ ، واجلبَّ ، والُعاَمَمةُ اللحيةُ  -2136

* * * 

سياسيًَّا  ولكي تكونَ ..  سياسيًَّا ناجحاً  من تكّلم بالّسياسة، أو َتَعاطاها أصبَح  كلُّ  ليَس  -2137

هاء السِّ بني الوَ  ينبغي أن جتمعَ  حًا؛ناجِ  يايس؛ فهام للسيايِس كاجلناحني للطائر، ال عي الَعَقِدي، والدَّ

وَكُثَر ..  التهفَ ه، وغَ حدمها دون اآلخر، وَقع، وكثرت كبواتُ بأ يستطيع الطريان من دوهنام معًا، ولو حاوَل 

افِعوَن َله  ! الصَّ
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ر، وَتلَتمَس املنافعَ ةُ اَس يَ السِّ  -2138 َ  وهبذا املفهوم، يكونُ .. ه وموقعِ ه، ، كلٌّ بحَسبِ ؛ أن َتَتَوقَّى الرضَّ

  . يايِس كلُّ إنساٍن ِس 

ِ عْ تَ  ةُ ياَس السِّ  -2139 وليس وراء ذلك .. َس املصالِح، ودفَع املفاسد املَُداراة، والتَّوّخي، والتام: ين

 ! ورانوالدَّ  ، واللفِّ ِب ذِ سوى الكَ 

ننِي أكرُب كذبةٍ  -2141 يِن، واملَتَديِّ ياَسِة عن الدِّ  !ُتنَاقُِض الَواقَِع؛ َعْزُل السِّ

* * * 

حِ  قادِ تِ العْ ا فاقُد  -2141  !ةِ املنَاعَ  ازِ ٌد جلهَ يح، فاقِ الصَّ

ِة، وعن أسَباِب َعن املنَاَعِة ا يُث دِ كثُر احَل يَ  -2142 َسِديَّ ِتا وَضْعِفَها، وَيِقلُّ  جلَّ احَلِديُث عن املنَاَعِة  قوَّ

ةِ   !؟، وعن أْسَباهِباالِفْكِريَّ

* * * 

 . "تاَدوا حتابُّوا  ".. قد ، َمْدَفَعٌة للُبغِض واحلِ بِّ والودِّ اهلدّيُة جَمَلبٌة للُح  -2143

* * * 

ُ الذي ُيكْ  -2144 نيا واآلِخ ِرُم الِعلَم، ُيكِرمُه اهللُالعاِل عىل  هُ وِمن إكراِمه للِعلِم أن ال هُيِينَ ..  رة يف الدُّ

اِم وَعَتَباِت  الطِ احُلكَّ يهال َيْبُذ ني، والسَّ     !له إالَّ ملْسَتِحقِّ

  !َيشتدُّ احلَرُج عىل العاِلِ، ماال َيشتّد عىل غرِيه -2145

الِء عني أن للعلامِء احلظَّ األوفر من البَ يَ  ا؛ وهذامءِ لَ قاُم العُ ، مَ بياءِ اِم األنْ قَ مَ  قاٍم بعَد ُم مَ أعظَ  -2146

 .بياءاَب األنْ الذي أَص 

* * * 
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ُف َعْن آَياِِتَ  ] -2147 وَن  ]َلبِها، وَفهِمها، وتدبُِّرها، والعمِل بدالالتا عن طَ ؛ [َسَأرْصِ ُ الَِّذيَن َيَتَكربَّ

، واخَلْلق؛ فري. 146:األعراف[ ، ون احَل دُّ الذين َيَتعاَلون عىل احلقِّ  فُيعاقِبهم اهلُل ـ وحيتقرون اخلْلَق،قَّ

 !  نبِهمعلِهم وذَ من جنس فِ  وعدم االنتفاع ممّا يتعلموَنه ـ باجَلهل،

 ! والكرِْبُ  ،مُ ؛ الِعلْ ال جيتمعان -2148

* * * 

، ةِ ياَس ع فيام بينهم عىل الرّ نازُ وا من جهة التَّفّرق، والتّ وتُ من جهٍة، كام أُ املسلمون  ما ُأوِت -2149

أشّد  عِ والتَّنازُ  ،ِق الّتفرُّ التَّعّصِب، و ِب واقِ من عَ  قد حّذرَ  اإلسالمَ  رغم أنَّ ..  ةِ احلقيقَ  ةِ رَ ادَ َص ، ومُ ةِ والّزعامَ 

 ! يرالتَّحذِ 

* * * 

 ! يرذِ اٍف وَتبْ إرْسَ  معَ  رٌي من كثريٍ ري، َخ سِن التَّدبِ ليٌل مع ُح قَ  -2151

* * * 

 ! ِهٌل أو ظالرّبُر الظُّلَم، وال َيسَتِدلُّ به عليه، إال جاالّظلُم ال يُ  -2151

* * * 

 !  ىنَ باألدْ  ىل، ُيفّرطُ باألعْ  طُ الذي ُيفرِّ  -2152

* * * 

 !ديه أَح قِت الذي ال َيسَمُعَك فِ ال َتِصْح يف الوَ  -2153

* * * 

  . متامٌن للِعلْ كِ  ،لِهعن أهْ  نعهُ لٌم للِعلم، ومَ ه، ظُ أهلِ  لغريِ  لمِ العِ  ذُل بَ  -2154
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* * * 

رب للفطرِة، وأبعد عن الّتكّلف والتَّصنّع، وأرىض احِلكمُة أحبُّ إيلَّ من الّشعر، وأنَفع، وأق -2155

يئًا من الكريم، والّشعر ليس له َش  من كتابهِ  ةٍ ع عديَد ها يف مواِض وأهلِ  ةِ كمَ وقد أثنى اهللُ تعاىل عىل احلِ .. هلل 

 . ذلك

 . اناُس، وهي امليزَ هي األَس  ةُ مَ كْ ى احلِ قَ بْ فتَ ..  مةَ كْ منه احلِ  حمموُد الّشعِر؛ ما وافَق  -2156

* * * 

ه تِ كمَ ه، وحِ مشيئتِ  َق يه وفْ ؤوَنه، وُيربّ ُيدّبر ُش  ؛الٌق واحٌد الوجوَد ـ كل الوجود ـ له َخ  فكام أنَّ  -2157

  .َوْحَده ِق اخلالِ  ةُ بادَ ؛ وهي عِ دةٌ ـ كل الوجود ـ غايٌة واحِ  فإّن للوجودِ .. 

 . َخالٌِق واِحٌد؛ َيْعنِي َمْعُبوَدًا واِحَداً  -2158

* * * 

 ! اهلل ونِ اآلهلة من دُ  اِت رَش عَ  د أن جياهَد يف سبيلِ وال بُ  هُ لزمَ  اهلل؛  سبيلِ اجلهاَد يف ّطلِ عَ ن يُ مَ  -2159

 ...! اهلل  ونِ من دُ  اِت اآلهلةِ أن حيبَّ يف عرَش  ّد وال بُ  هُ مَ زِ لَ  ؛عّطل احلبَّ يف اهللِن يُ ومَ 

 ...! اهلل  ونِ ن دُ مِ  اآلهلةِ  اِت رَش بَغض يف عَ أن يَ  وال بّد  هُ مَ لزِ  ؛ومن ُيعّطل الُبغَض يف اهللِ

َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِن :] صدق اهلل العظيم.. بياًل ى َس َد وأهْ .. الفريقني أحقُّ باألمِن  فأيُّ  َفإهِنَّ

ُدوِر   . 46:احلج[َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصُّ

ِّ اخَل  نيَ اطِِل، وبَ ني احَلقِّ والبَ اُفِع بَ ُسنَُّة التََّد  -2161 ا تُ ..  رِي والرشَّ َهاِد؛ فإمَّ ْلِزُمَك ـ ِشْئَت أْم أَبْيَت ـ باجلِّ

اِهَد يف َسبيِل الطَّاُغوت  ا أن جُتَ  . وال ُبدَّ لَك ِمن االْختِياِر، واالْصطَِفاِف .. َأن جُتاِهَد يف َسبِيِل اهللِ، وإمَّ

* * * 
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ِر، وا: عنياملطالَعُة عندي، تَ  -2161  . رلتَّفكُّ ِسَعَة النََّظِر، وُحسَن التأّمِل، والتَّدبُّ

 !بتُ حاِت كثرٍي من الكُ فَ يف َص  ن القراءةِ بيعِة، أبَلُغ بكثرٍي مِ حاِت الكون، والطَّ فَ القراءُة يف َص  -2162

* * * 

    .امَح األرْ  ، وِصلةِ رِ كْ ، والشُّ ارِ فَ غْ تِ ا باالْس ّدهَ اسرَتِ  النَّعم؛ بَرت عنَك إذا أدْ  -2163

* * * 

ومن . 1:الطالق[َبْعَد ُعّْسٍ ُيّْسًا  َسَيْجَعُل اهللُ ]:ُعٍّس، أن يتبَعه ُيّساً  كلِّ  وْعُد اهللِ بعد -2164

 ! أصدُق من اهللِ وْعداً 

إِنَّ َمَع اْلُعّْسِ ُيّْسًا . َفإِنَّ َمَع اْلُعّْسِ ُيّْسًا :] ينُيَّس بوْعُد اهللِ مع كل ُعٍّس، أن يتبَعه  -2165

  !ٌّس ُيَّسينعُ  َلَب وما غَ . 6-0:الرشح[

* * * 

، َمْد طِئ للَح ايُل اخَل ثِ مْ التَّ  إذا كانَ  -2166 ر عاةً قِّ ون مُ ِص ستعْ حقٌّ يَ  اسِ ل َيْسلم للنَّ  ؛قِّ ِر احَل هلْج  اً وُمربِّ

 ! به

* * * 

وق قُ عن ُح  دين، واحلديَث الوالِ  قوَق وا ُح لُ زِ أن خيتَ  اسِ ُة عند كثرٍي من النّ جَرت العادَ  -2167

الكريم  آنَ رْ القُ  لاًم أنَّ ، عِ األِب قوِق ُح  دونَ  األمِّ  قوِق عىل ُح  نواألب، وحيرُص  دونَ  دين، يف حقوق األمِّ الوالِ 

اُه :] إليهام، كام قال تعاىل انِ َس واإلْح  عىل الربِّ  ضِّ احَل  عَ هام يف مواِض بينَ  نَ قرَ  َوَقىَض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ

ا َأوْ  ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلكرَِبَ َأَحُدمُهَ اَم َقْوالً  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ ا َوُقل هلَُّ اَم ُأفٍّ َوالَ َتنَْهْرمُهَ ا َفاَل َتُقل هلَُّ كاَِلمُهَ

ْنَيا َمْعُروفًا . ] 94:اإلرساء[َكِرياًم   .10:لقامن[َوَصاِحْبُهاَم يِف الدُّ
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ب ويف اجلنّة باب، اسمه با. "الوالِد  َسَخطِ  يف اهللِ وَسخطُ ، الوالدِ ِرضا  يف اهللِِرضا  ":ويف احلديث

 ":إليه، كام يف احلديث واإلحسانِ  برّب الوالدِ  لُج منه إال من ُعِرَف ، ال يَ اجلنّةِ  أبواِب  طْ الوالد؛ وهو أوَس 

 ."ة نَّ اجلَّ  أبواِب  طُ أوَس  الوالُد 

* * * 

ي، وآفٌة من نبغِ يام ال يَ ، وفِ لِ يف الباطِ  هِ خوِض  هةِ آفٌة من جِ : ، ينبغي احلَذُر منهامَسان آفتانللِّ  -2168

  !... غينبَ اّم ال يَ ، وعَ كوتِه عن احلقِّ ُس  جهةِ 

* * * 

نه، مِ  ازَ ، واالحرِت العدوّ  رِ خطَ  هةِ ام ملواَج التَّ  ادَ االستعَد يان قتِض يَ  ، والّسالمةُ نُ العيُش اآلمِ  -2169

ِة حلظةٍ ..  له واالحتياطَ  ع غَدَراتِه يف أيَّ  ! وأْن تَتوقَّ

 اخلطرِ  يان إىل استفحالِ ه؛ كالمها يؤدِّ وأثرِ  ضِ ه، كالّتَعامي عن املرَ طرِ وَخ  وِّ ي عن العُد التَّعامِ  -2171

ً ونوعَ   ! اً واملرض، وارتفاع مستوى التَّكاليف كامَّ

دائِ رَ تَ  -2171  ! ات، وتأّهب هلا، َتْسَلم منها، وهَيوُن عليك أمُرها، والَغَدرَ َد قَّب الشَّ

 .ّد ِمنهما َهَرَب قوٌم ِمن َخَطٍر إالَّ ووقُعوا فِياَم هو أَش  -2172

 .خَلَطِر ال َيردُّ اخَلَطَر؛ بل َيزيُدُه جرأًة واْستِْفَحاالً اهلُروُب ِمن ا -2173

 ! وأْن َتْسَتْدِرَج الَعدوَّ إىل كاَمئنِك..  ِة أن َتَتَغاَفلمن اليَقظَ  -2174

* * * 

 . اوُل َد ِفُئ اجلحِر، َتنكَ ِد البَ ورِ مَ  نَد عِ  -2175

* * * 
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 ! كدوِّ ن عَ شرتيه مِ وٍخ تَ ارُ ن َص رٌي مِ ك، َخ ها بيدِ عُ صنَ تَ  ندقّيةٌ بْ  -2176

* * * 

ا ا بأنياهِب ُت ُظَمت ــ قوّ ــ مهام عَ  به، كذلك الّدوُل ُظَم ــ بأنيابه وخمالِ ــ مهام عَ  الوحشِ  قّوةُ  -2177

  ! يهافِ  التي تتواجد فيها، أو تريد أن تتواجَد  ها يف املَواطنِ بها، التي تصتنعها لنفِس وخمالِ 

* * * 

وَ ِعلُم الُقُلوب، وِعلْ : الِعلُم، ِعلامن -2178 وب، وُكلٌّ منهام بالّنسبة ُم الُقلُ ح، أرَشَفُهاَم ِعلْ ارِ ُم اجلَّ

 .   ُفودلآلَخر، رافٌِد وَمرْ 

وارِ َفْضُل ِعلِم الُقلوِب عىل ِعلِم اجلَّ  -2179    !حواِرح، كَفضِل الَقلِب عىل َسائِر اجلَّ

* * * 

تَّخويُف، اُد، والاُف، واالستبَد التَّجهيُل، والتَّضليُل، واالستخفَ : عىل َسْبعٍ  ُبني الّطغيانُ  -2181

 ! والتَّجويُع، والتَّعذيُب 

* * * 

هرَ اإلعْ  -2181  . اُض َعن يشٍء؛ التزاٌم بِضدِّ

* * * 

ني، وإال ملا كان األنبياُء ه املؤمنِ بادِ عِ عاىل لِ تَ  اهللِ النِ ْذ ًة عىل ُخ عالمَ  ـ دَّ هام اشتَ ما كان البالُء ـ مَ  -2182

 . لثَ ، فاألمْ ُل ، ثم األمثَ الءً اِس بَ النَّ  أشدَّ 

* * * 



 355 

 ربيرُ ، وتَ بدادِ تِ ُة االْس منها ممارَس  ادُ يان ُيرَ من األْح  ثريٍ يف كَ  ؛قٍّ َح  كلمةُ  ادِ َد بْ تِ ُة االْس ربَ حما -2183

  ! ادِ َد بْ االستِ 

 !وَنه بأعاَمهِلمون االستِْبَداَد بأقواهِلم، ويامرُس حُياِربُ  -2184

أي ادِ َد بْ يُل إىل االستِ مِ يَ ـ إاّل من َرِحَم اهللُ ـ اٍن َس إنْ  لُّ كُ  -2185  أْن ُيَطاَع، وال ُيَردَّ له َقْوٌل  حُيِبُّ و ؛يف الرَّ

ه هُ هُ كرَ ويَ  ،لنَْفِسه  االستِْبَدادَ فريىَض ..   ! لَِغرْيِ

، َكَفى؛ َقد جاَء َدوُرنا يف االستِْبَدادِ  -2186  ! حياِرُبون االستِْبداَد؛ ليقوُلوا للُمْسَتبِدِّ

ِة النَّْقِد؛ فإذا اقرتبَ  ونَ عُ ْد يَ  -2187 ن أَدِب وك عَ مُ وكلَّ ..  وهبُ ارَ وه وَح ُد عْ نهم، استَ هاُمه مِ ت ِس إىل حريَّ

  ! ، واحِلوارالنَّْقدِ 

* * * 

 منك التم حملولة، حينئٍذ تقتِض احلكمةوبة، وبراغي عَج طُ عْ هم مَ ُح كابِ قوٍم مَ عندما ُنبتىل بِ  -2188

 !لياًل الرباغي قَ املكابَح و دَّ ُش تَ  أنْ 

ّد ي من اغِ الربَ  عندما ُنبَتىل بقوٍم ال شغل هلم سوى إعطاِب  -2189  بني يِص العُ  ، ووضعِ الشَّ

حتى  ، وتنزَع الُعيِصَّ من بني الَعَجالت؛أن ُترخي الرباغي قليالً منك  كمةُ قتِض احلِ الت، حينئٍذ تَ العَج 

 !، وتستمرَّ احلياةواالعتدال وّسطِ التَّ  إىل األمورُ  عتدَل تَ 

* * * 

َة، ومقومات حياِت وال سؤدَد ألّمٍة، تَ  ال ِعّزة، -2191  !ن عدّوهاا منشُد الِعزَّ

 ! عقيدًا، والّطنَي َبلَّةً ن عدّوها، َتزيُد الُعَقَد تَ ها مِ لِ نشُد حلوالً ملشاكِ التي تَ  األّمةُ  -2191

* * * 
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أنَ  َف رْشَ من استَ  -2192 َس العامَّ  الشَّ ، ةِ ، والّّسّية، وأوَرَد نفَسه موارَد الشّك والّريبَ م بالُغُموضِ ، واتَّ

 !سوِء الظَّنِّ به، وال عىل هوَمّن النّاَس عىل ِغيبتِ لُ ال يَ 

َض للُتهْ  ":قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  ."لوَمّن من أساَء به الظَّنَّ مِة فال يَ من َتعرَّ

* * * 

، أو رِ املنكَ  َل كامِ  شمُل ، يَ كرِ ه، والنّهي عن املنْ عَض أو بَ  املعروِف  َل كامِ  ُل شمَ األمُر باملعروِف يَ  -2193

   . ِب استطاَعتِكاين، بحْس باألول جُيزئك الثّ  رْ ه، فإن ل تظفَ عَض بَ 

* * * 

عيِف، و ، االستدالُل القولِ  من عالمات َضعف املذَهب، وشذوذِ  -2194 ، وبام ال ريِق الطَّ  نياِت بُ بالضَّ

ة  . تقوم به ُحجَّ

ولن .. ئ عليه كِ لم، يتّ ِل العِ أهْ  وشذوذاِت  ، َيبحُث عن قوٍل َشاذٍّ بني سقطاِت الّشاذُّ  الرأيُ  -2195

  ! بيالً ُيعَدَم َس 

ت أْهِل الِعلِم؛ فقد تَزْنَدقَمْن  -2196 ى ملْذَهبِِه َسقَطات وَزالَّ  !حَترَّ

* * * 

لينا، ت عَ ارَ ت لنا، فإذا َص اها ما دامَ ٍم إنسانّيٍة راقّيٍة؛ نتبنَّ و إىل قِيَ أن ندعُ  يانةِ واخلِ  رِ ْد من الغَ  -2197

    !ينا عنهاُتلّ 

* * * 

 .ادَ ن احلَص َن الغرَس، أحَس ن أحَس مَ  -2198

 . ِس، َسِعَد َيوَم احَلَصادَمن َتِعَب يوَم الَغرْ  -2199
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* * * 

عوُة إىل اهللِ -2111 بل هي جهٌد  أم نستكني؛ ها أنستمرُّ بعَد  ليست هوايًة أو حماولًة، ثم ننظرُ  الدَّ

.. َلٍل، وال َمَلٍل كَ  ريِ من غَ .. نني وساعات احلياة ِس  عىل مدارِ .. رة وَصرٌب وُمصابَ .. طاء هاٌد، وَبذٌل وعَ وجِ 

 . واهٍد ِس واألجُر عىل اهلل، ال عىل أَح .. ى وال َمنٍّ وال أذَ ..  ٍف قُّ ووال انقطاٍع، وال تَ 

ألن جتارَته ـ كيفام ..  أو الكآبةِ .. أو الَيأس .. اب باإلحباط إىل اهلل أن ُيَص  اعيةِ نبغي للدَّ ال يَ  -2111

 !ور، وأجُرها أضعاٌف ُمضاَعَفةبُ رابحٌة لن تَ  كانت نتائجها ـ

ّبَب الناَس باهلل، وما سواها من الغايات والوسائل، تنتهي إىل هذه حُتَ  ، أنإىل اهللِ غايُة الّدعوةِ  -2112

 . الغاية الُعظَمى

َض ْلَق باهللِ أحّبُه اهللُ، وَحبََّب اخَل َمن َحّبَب اخَل  -2113 ْلَق به، وَمن َبغََّض اخللَق باهللِ، أبغَضُه اهللُ، وَبغَّ

 .اخَلْلَق به

 .غايُة الِعبادة حتقيُق املََحّبةَغايُة اخلْلِق والوجود حتقيُق الِعبادة، و -2114

* * * 

قليلون هم الذين ينحازون إىل  ؛ةِ فَ للطائِ  العصبّيةِ  لِ باطِ بني ، وبني احلقِّ  املعركةُ  عندما تكونُ  -2115

ةَ  من إال أَنا وَما ":يل القائلة هم عىل مذهب اجلاهِ واألكثريّ  .. ةِ الطائفَ  باطلِ  دَّ ّق ِض احل َغَوْت  إنْ  َغِزيَّ

 ."َأْرُشِد  َغزّيةُ  َترُشْد  وإنْ  َغَوْيُت 

* * * 

 .يمَيتاميُز النَّاُس باخلواتِ  -2116

 .  يماتِ ، اخلوَ اءِ وَ واألهْ  عِ َد البِ  ، وأهلِ نَّةِ السُّ  بني أهلِ  -2117
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* * * 

عىل  اِب قَ والعِ  وِ فْ والسيئات، والعَ  ه؛ توزيُع احلسناِت ، والتدّخل بعملِ ِمَن التَّأيلِّ عىل اهللِ -2118

 !اجلنَِّة والنَّار عىلالنّاس، وتوزيُع النّاِس 

الِقبَلِة  نّة واجلاَمعة، أن ال ُيشَهد عىل ُمَعنّيٍ من أهلِ السُّ  لِ أهْ  نَد من القواِعد املتَّفق عليها عِ  -2119

ى، إن هو إال وحي إال َمن وَرَد بحّقهم نصٌّ ممن ال َينطُق عن اهلوَ .. بعفٍو وال ِعَقاب، وال َجنٍّة وال نار 

  . ُيوحى، صىل اهلل عليه وسلم

* * * 

ّهل عليهم َمهّمة التَّقّدم، َس ، وتُ ندِ ها من اجلُّ لفَ ملن َخ  ، متّهُد امٍ ألغَ  اُت َح جيٍش كاِس  لكلِّ  -2111

 ...!َمْن أَماَمهم، وكل َمن َيعرِتُضهم  اخلوارج الُغالة، َتكِفريُ  ألغامِ  وكاسحاُت 

* * * 

 !اءيَ كالمها رِ  أو ترُكه، حتى ُيقال أو ال ُيقال؛ ءِ فعُل اليّش  -2111

* * * 

نِب وُج  -2112 نْ وُده، أشّد ذَ ُح ُنكراُن الذَّ  . ِب نبًا من الذَّ

* * * 

، واألُوىَل َأْوىَل باهلجران راضِ ن َعْدَوى األمْ االً مِ قَ ُع انتِ كًا، وأرْس تْ أشدُّ فَ  اللئيمةِ  َعْدَوَى الطَِّباعِ  -2113

 ! من األُْخَرى

 !َمن َخاَلَط اللئاَم أربعنَي َيوَمًا، أصبَح منهم -2114

* * * 
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 !عنهوَينَبُح  د من ُيشّبُح لوجِ  َب اجلريان؛لْ كَ  َت م، لو انتقْد ِت رَ ثْ ، وكَ ةِ بيَح الّش  صِ لرْخ  -2115

* * * 

 .هيحِ حِ ْص عىل تَ  منه، والعمُل  أ، واالعتذارُ طَ باخَل  االعرتاُف  الطوّية؛ سالمةِ  الماِت من عَ  -2116

* * * 

  . هِس فْ نَ أْجَهُلهم لِ  ؛سِ َهُل النّاأْج  -2117

 .هاته وعثراتوَقعَ  رُ كثُ ه، تَ اتِ رَ ُد قُ له، ولنفِس  يحةَ اإلنساُن القراءَة الّصح عندما يفتقُد  -2118

* * * 

 !ة، ومنها املُسَتكرِبَ ةُ رَ منها املُسَتنفِ : احُلُمُر نوعان -2119

* * * 

 : ةالثَ ثَ  األنفُس  -2121

 .راً هلا أمْ  عْ وء؛ فهذه خالفها، ال ُتطِ بالسُّ  األّمارةُ 

 . ى عىل املداَفعة، لتقوَ ؛ فهذه مّدها باملناعةِ واللّوامةُ 

 .اطمئناناً  ، لتزدادَ واليقنيُ  به اإليامنُ  ؛ وهذه متّدها بام يزدادُ طمئنّةُ وامل

* * * 

عن  لِ نازُ يف التَّ  فشُل ، بينام يَ تالِ القِ  اِت يف ساَح  العدوِّ  ى عىل مواجهةِ يقوَ  عندما جتد املجاهَد  -2121

 معنى حديِث  دركُ تُ ..  ةِ عامَّ ال حةِ لَ ، واملْص فِّ الصَّ  ةِ ، ووحَد الكلمةِ  اجتامعِ  من أجلِ  فسِ النَّ  وظِ حظُ  عضِ بَ 

 . 6612:صحيح اجلامع" ُد من جاَهَد َنفَسه يف اهللِاملجاهِ  ":النبي صىل اهلل عليه وسلم
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 ،سِ فْ النَّ  هو جهادُ . 18:احلجَوَجاِهُدوا يِف اهللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه   :املبارك يقول يف قوله تعاىل وكان ابنُ 

 . ىواهلوَ 

* * * 

 .ّبرٍ َد ه بتَ أَ قرَ إال أن تَ  رآنُ مع الّزَمن يأبى عليك القُ  ؛دّبرتَ  ن غريِ ولو مِ  نَ ابتداًء اقرأ القرآ -2122

* * * 

 !الً مثلهم بطَ  نْ ذلك إن ل تكُ  م كثريًا، ما قيمةُ ِت ريَ وِس  تقرأ عن األبطالِ  -2123

* * * 

 .قادِ ال يعني ذلك أّنك حمقٌّ وَص صِمك؛ فقد تكون أحلَن بحّجتِك من َخ  -2124

* * * 

 .إليه اءَ َمن حُيِسن إىل َمن أَس  رة، والكريمُ دِ عند املقْ  وعفُ القوي َمن يَ  -2125

 !نفسه يأبى إال أن يستويف كامَل حظوظِ  اللئيمُ  -2126

 .اءبَ استعطاُف، واسرتحاُم اللئيِم، مُحٌق وغَ  -2127

* * * 

 .؛ الذي َيرَصُع هواهالّشديُد  -2128

* * * 

ــ مهام َعُظم حّقه ــ يف  ملخلوٍق  اعةَ فال طَ  اهلل؛ اه بمعصيةِ َض من ُيعّلق رِ  وِق قُ ي احُل وِ ِمن ذَ  -2129

 . اهللِ معصّيةِ 

* * * 
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، وَحُسود: الّسعادُة ال َتعِرُف طريقها إىل قلبني -2131  . ُمتكرّبٌ

* * * 

ديِق، : فام اجُلْبُن؟ قال: َسَأَل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ابنَه احلسن -2131 اجُلرأُة عىل الصَّ

 . والنُّكوُل عن الَعُدوّ 

ويٌل .. ما أقرَب النّقَمَة من أهِل الَبغي .. ُم اللؤِم البغُي عند الُقْدَرِة أألَ  ":قال عيل ريض اهلل عنه

 . "ني ِمن أحكِم احلاكِمني للباغِ 

* * * 

، لكن ملَ عْ ال تَ ، وأنت ، والرّشِّ باحُلَفر، والكامئنِ  اطاً ه، حُم لبِ حُّ يف طَ ، وُتلِ هفُ وِ ْش تَ ْس تَ  ءٍ ن يشمِ  كمْ  -2132

 .له اهللِ ةِ ريَ بخِ  يِضَ ار، ورَ ن استَخ مَ  ما خاَب ... ه كارِ  هنت له عنك، وأه، فيدفعُ مُ علَ يَ  اهللَ

* * * 

 . ارَذ أ، ثم االعتِ طَ باخَل  رارُ ؛ اإلقْ الِح اإلْص  ّيُد َس  -2133

اُف يف االْنتَِصاِف؛ جَيعُل َصاِحَب احلقِّ حَمُقوقًا، واملظُلوَم َظاملاً  -2134  !اإلرْسَ

* * * 

 ! ظِهر َكِذَبهالُه اهللُ بام يُ يه، بَ بام ليس فِ  عَ بَّ َش من تَ  -2135

* * * 

 . ، واحرتاُم اخَللِق الّتواضُع؛ انصاُف احلقِّ  -2136

ل للكرِب؛ ُة املستعجلةُ العقوبَ  -2137  . الذُّ

* * * 
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ويف األثر عن عيل ريض اهلل ..  ملآالِت قولَِك للَحقِّ  اعتِبارٍ  ريِ ن غَ ، مِ احلقَّ  قوَل ي أن تَ فِ كْ ال يَ  -2138

َب اهللُ ورُس ن ُيكَ أ ونَ عرفون؛ أحتبُّ ثوا الناَس بام يَ ّد َح  ":عنه   ."وُله ذَّ

* * * 

ما باُل أقواٍم يسألون اهلل تعاىل الفردوَس األعىل، واملقامات الُعىَل، وأن يكونوا يف اجلنّة مع  -2139

 ُض هذا يناقِ و.. ه ربُ َص  فَد ، ونَ َكا، وَش قليُل بالٍء، ضجَّ  فإذا نزَل بأحِدهم.. ديقني والّشهداء النبيني والّص 

أنَّ رجاًل به من بالء، كام يف احلديث،  صرَب عىل ما ينزُل ، أن ُيبَتىل، وأن يَ أَل م ما َس من لوازِ  ه؛ إذْ بنفِس  هَ نفَس 

الِة والنَّبيُّ صىلَّ اهللُجاَء إىل ال فِّ  صَّ اللَّهمَّ آتِني : عَليِه وسلََّم يصيلِّ باملسلمني، فقاَل حنَي انَتَهى إىل الصَّ

احلنيَ  الَة، قاَل فل! أفضَل ما ُتؤِت عباَدَك الصَّ َم الصَّ ُم آنًفا ؟ ":امَّ قىَض النَّبيُّ صىلَّ اهللَُّ عَليِه وسلَّ ، "َمن املَُتكلِّ

جُل  قاَل   يف سبيِل اهللِ وُتسَتشَهد، ُيعَقُر َجواُدكَ  إًذا ":عَليِه وسلَّمَ  فقاَل النَّبيُّ صىلَّ اهللُ. َأنا يا رسوَل اهللِ: الرَّ

فقال له رسوُل اهللِ صىلَّ ! واهللِ يا رسوَل اهللِ إينِّ ألُِحبُّك: اهللُ عليه وسلَّم فقال أتى رجٌل إىل النَّبيِّ صىلَّ و. "

يِل إىل منتهاه  ":اهللُ عليه وسلَّم  .ُتهيبَ اٍم رَض قَ فلكّل مَ . "إنَّ الَباليا أرَسُع إىل َمن حُيِبُّني ِمن السَّ

َخاِء  -2141 اِء، وال ُشْكَر يف الرَّ َ  !بَِم َتدُخُل اجَلنََّة؟فَ .. ال َصرْبَ يف الّسَّ

* * * 

حيبُّ اهللُ تعاىل  فةٌ ، وَيقبُل العذَر واالعتذاَر من اهللِ تعاىل، وهذه ِص إليه الُعذرُ  ال أَحَد أحّب  -2141

 .هباوَيَتَخلَُّقوا وا باِده أن يتَزّينُ من عِ 

* * * 

 .  سالمتِهعىل اجلنودُ  ما حيرُص  رِ وِده، عىل قْد جنُ َسالَمِة القائُد عىل  ما حيرُص  رِ ْد عىل قَ  -2142

* * * 
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رب، ينرْصُه اهللُ َيْص يتَِّق اهللَ، ون ب، كذلك مَ ِس ، َيرزْقُه اهللُ من حيث ال حيتَ كام أنَّ َمن يتِق اهللَ -2143

 . بِس ال حيتَ  يُث من َح 

ربُ  "ها ماّدة اسمُ  -2144 ، الِ اء واألجيَ ُتعلَّم لألبنَ  ؛راسّيةج الدِّ ، أرى أن ُتفَرض يف املناهِ " الصَّ

 .  عليها ونبُ تدرَّ ويَ 

ربِ  معَ وًا،  ُيّْسَ ّْسِ العُ  معَ  -2145 ْفرًا  الصَّ ُه  َهـَذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللَُقاَل َأَنْا ُيوُسُف وَ .. ] وَنرْصًا ظَّ َعَلْينَا إِنَّ

 . 20:يوسف[الَ ُيِضيُع َأْجَر املُْْحِسننَِي  تَِّق َويِْصرِبْ َفإِنَّ اهللَ َمن يَ 

* * * 

عاة عوةد الّد تهدَّ ما يَ  رِ ن أخطَ مِ  -2146 ، بانفعالّية ةِ امَّ ، أن نتعاَمل مع املفاهيم واملصطلحات العَ والدُّ

 ! ، والَعْدلنَ فعل، ُتفقدنا التوازُ ورّدات 

فّر ًا يَ غَ ياًل فارِ نا جِ ْد حتى أوَج .. جلني واملؤدْ  ، واألدجلةِ ةِ َج اهِ واملنَ  ِج هَ املنْ  طلَق مُ  ُب ارِ َح ظَللنا نُ  -2147

 ! املؤدجلني عىل الباطل ةِ َج كة، مع املناهِ املعرَ  ، ومن أّولِ معركةٍ  لِ يف أوَّ 

 . الّصحيح إال االعتقادُ  َد الفاِس  االعتقادَ  فلُّ ، ال يَ إال احلديُد  احلديَد  لُّ فُ كام ال يَ  -2148

* * * 

 ! ؟... أين أنت من اهللِ: عنك هذا السؤال غيَب من الَيَقَظِة أن ال يَ  -2149

 اهللِ اةُ رَض له؛ هو مَ  يَك دًا ال رَش مّهًا واحِ  لنفسك ْل وُم، فاجعَ ك اهلمُ نْ عَ  يلَ َج نْ إذا أردت أن تَ  -2151

     .اك، وأغنَ اكَ وأرَض  ّمك،ك وأغَ اهللُ ما أمهَّ  اكَ عنك، كفَ  فإن ريض اهللُ ؛تعاىل

 . مع اهللِ أنَت  نْ ك، كُ معَ  تعاىل أن يكونَ  اهللَ سأَل أن تَ  قبَل  -2151

* * * 
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ال وُمالقِيَك  ملوت، الذي هو آتيَك ، إال اءٍ ، وتتجّهز لكلِّ يشءٍ يش لكلِّ  لة أن تستعَد فْ من الغَ  -2152

 ! ةالَ حمَ 

 وءَ ُس ك رِ ْد اهلل، ستُ  غريَ  ، ُتتارُ ٍض من األغراضِ غرَ  ، وأليِّ ِف موقٍف من املواقِ  يف أيِّ  -2153

 ! لك بعد املوت دقيقةٍ  لِ أوّ  ك، عنداختيارِ 

 !املوت بَل قَ  ضارِ االحتِ  اُت اعَ ين، َس نا وبني امللحدِ بينَ  -2154

* * * 

النّاس، حرفٌة  هم يف أعنيِ ن باطلَ ُل عن الطُّغاة الظاملني، وُتزيِّ ادِ جُت  ناعُة شيوٍخ وأبواٍق ِص  -2155

 ! ها عليهمودِ ردُ مَ  لعظيمِ  ؛هاُيضحي الطغاُة بالغايل والنّفيس من أجلِ 

* * * 

كيس احلقَّ ثوَب، و جهدًا يف أن يَ ألُ ، ال يَ قٍّ ــ أنه عىل َح  ه للحقِّ الباطُل ــ يف حماربتِ  ليظهرَ  -2156

 !  لالباطِ  فاَت وِص 

؛ يَ  -2157 ع لباطِ ليظهر الباطُل بمظهر احلقِّ  !قِّ احَل  عِ ائِ رَ َذ ه بِ لِ تذرَّ

* * * 

مهام  ضاعفة، وكذلك الغدرُ ه أضعاٌف مُ مُ كبرية، فمغانِ  ُم الوفاِء بالعهدِ ارِ هام َبَدت مغَ مَ   -2158

 !ةفَ اعَ َض مُ  اٌف ُمه أضعَ ه كثرية، فمغارِ مُ بدت مغانِ 

* * * 

ا ، فإهنَّ لِ َس كيلو جرام واحد من العَ  واحدةٌ  نحلةٌ  ي جتمعُ كَ لِ  ":تقول ي معلومةٌ نِ تْ فَ استوقَ  -2159

 ! " ستواءاال خطِّ  األرض حوَل  ر حميطِ ْد مرة قَ  عرَش  أحَد  عادُل ة تُ تنتقل بني الزهور مسافَ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
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هم الذين  آدم، ومع ذلك قليٌل  ك يا ابنَ من أجلِ  الكبري من النَّحلِ  كل هذا اجلهدِ ! يا سبحان اهلل: قلت

، عمةِ ون هذه النِّ شكرُ هم الذين يَ من هذا القليِل  ل، وقليٌل ستحرضون هذا املعنى وهم يتناولون العَس يَ 

ر اهللُ هلا ميمَ رها وقِ ْد عرفون قَ ويَ  ك نعمتَ  اللهم أوزعنا أن نشكرَ .. واألسباب  ارِص ن العنَ تها، وكم َسخَّ

 . علينا

* * * 

 . اليأُس، انتحاُر األحياء -2161

 .باتال نرْصَ مع اليأِس، وال هزيمَة مع األَمِل والثَّ  -2161

يشٍء، وأّنه ُسبحانه معه َيسمُع  لِّ ه تعاىل قادٌر عىل كُ ظيم، وأنَّ العَ  ُن باهللِؤمِ مٍن؛ يُ ُب ملؤْ أعَج  -2162

 !أساليَ  اءِ َد هو ُيصاُب بِ  ثم.. ويرى 

 !داً بٍد أبَ لِب عَ ، واإليامُن يف قَ من رمحِة اهللِ ال جيتمُع اليأُس  -2163

* * * 

ِّ  لكشِف  وَساكنيها؛ ورَ و القبور؛ يقصدون القبُ مرشكُ  -2164 و كُ ومرِش .. ع املنافِ  لِب ، وَج الرضُّ

ّ  ، لكشِف املنيالظَّ  اةِ غَ الطُّ  اكنيها منَس ، وُصورَ القُ قصدون ور؛ يَ ُص القُ  والتََّحاُكِم ع، املنافِ  ، وجلِب الرضُّ

برُِضٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه إاِلَّ ُهَو َوإِن ُيِرْدَك بَِخرْيٍ  َوإِن َيْمَسْسَك اهللُ:] ني، ُيقالكِ ني من املرِش نفَ ال الصِّ كِ ولِ إليهم، 

 .  101:يونس[َفاَل َرآدَّ لَِفْضلِِه 

* * * 

هْ  هةِ صيُته من جِ عْ ت مَ من كانَ  -2165  هةِ ه من جِ عصيتُ ه، ومن كانت مَ ه بينه وبني ربِّ ، فتوبتُ ةِ وَ الشَّ

 ...!عىل املأََل  كونُ تَ  هُ فتوبتُ هِة، بِث الشُّ وبَ ، هةِ الّشبْ 
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* * * 

وَصٍة نقُ مَ  ةٍ بسيادَ  ِب احلرّية أن يرىَض ستقيم لطالِ ال يَ ، ومنقوصةً  عني حريةً ؛ تَ املنقوَصةِ  ةُ الّسيادَ  -2166

 ! عىل أْرِضه

* * * 

، أحياناً لمُة َح كَ ن؛ كِ املمْ  فقهُ  -2167  ! ُيراُد هبا باطل قٍّ

 . لُيصبَح ممكناً  ؛نكِ املمْ  يف غريِ  اجلهدِ  راغَ ، وإفْ ما هو ممكنٌ  بكلِّ  عني القيامَ كن؛ يَ مْ املُ  فقهُ  -2168

* * * 

 ! يالً بِ عليه َس  لَك  َل عَ َج ه قد أنَّ  مْ علَ ، اَك دّوك بِ ُر عَ دِ غْ عندما يَ  -2169

* * * 

سبيله، واألسوأ  نفقه يف غريِ ه، ويُ عِ ه؛ فيضعه يف غري موِض لِ بام ن الّترصَف ِس من ال حُي  الّسفيهُ  -2171

هم ورميهم بام لمِ ظُ استَِغاَبتِهم، وحسناته، وينفقها عىل من ال حيب من أعدائه؛ ب منه؛ الّسفيه الذي هيدرُ 

 !  ليس فيهم

* * * 

ة؛ اهلزيمة العسكرّية يمكن طرًا من اهلزيمةِ َخ  النَّفسّية أشدُّ  اهلزيمةُ  -2171 أن يعقبها  العسكريَّ

، وفَ كَ ؛ اٌل َج أهنا ِس  احلروِب  انتصارات وفتوحات، وعادةُ  بينام اهلزيمة .. مرة لك ومرة عليك ..  رٌّ رٌّ

..  رْصٍ ، وحتقيق أي نَ عىل النّهوضِ  األملِ  ، ورفع رايات االستسالم، وفقدانَ يلِّ الكُ  النّفسّية؛ تعني االهنيارَ 

يف  ُق نفِ كرّية، ويُ ْس العَ  احلرِب  يف جمالِ  ينشطُ  بيلها، كامّية، وينفق يف َس فسالنّ  احلرِب  يف جمالِ  نشطُ لذا فالعدو يَ 

 ! هابيلِ َس 
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* * * 

ه مرِ عُ  ، ال ُيؤَمن عليه أن َيقِض نصَف جالِ بالرِّ  قِّ احَل  ةُ فَ الرجاِل، ومعرِ  من َيْغُلب عليه تقليُد  -2172

فاة  ِج ه عىل هَن مرِ ر من عُ اآلَخ  ، والنصَف الُغالةِ  ِج عىل هَن  ، والَت  َف رَ ، عَ فإذا فاجأه احلقُّ .. اجلُّ  حنيَ  احلقَّ

 ! ندممَ 

* * * 

هم اإلسالمي وا عن مرشوعِ لينرصفُ  ؛ها رَشٌّ خيارات كلّ  َع املسلمني يفَض أن يَ  العدوُّ  حيرُص  -2173

 والعاملون من أجلِ .. رًا ًا ورَضَ رَشَّ  اخليارات األقلِّ يف وجهدُهم تفكرُيهم  نحرِصَ ي، ويَ الّراقي احلضارِ 

  !رواملكْ  يدِ ّطنوا هلذا الكَ فَ أن يتَ  َينَبغي، اإلسالمِ 

* * * 

 نمُ َص  اسمهُ .. الم إبراهيم عليه السَّ  ، وإىل فؤوسِ إىل حتطيمٍ  كل إنساٍن صنم، حيتاُج  يف نفسِ  -2174

  !"ى اهلوَ  "

* * * 

 ُتعَرُض  ومرٍص  ها، ومتى جُتنَى، ويف أي أرضٍ كلامُتنا كالِغراس؛ ال تدري متى ُتعطي ثامرَ  -2175

  !اعوُتبَ 

* * * 

 فقط عرَب معابِدها ومَساجِدها ـ وليس لَّ األرِض ـرُّ عرَب األرِض؛ كُ الطريُق إىل اآلخرِة يم -2176

ا إىل َنار ا إىل َجنٍَّة، وإمَّ  . فإمَّ

* * * 
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 !واملسلمني المِ ه معها عىل اإلْس مرحلًة ُتافُ  صْل ما ل يَ  ؛بخريٍ  هُ املرُء دين زاُل ال يَ  -2177

* * * 

ه، وقد عاليمِ ه وتَ ه عن طاعتِ من وزرائِ ه أو وزيٌر خَيرَج جنديٌّ من جنودِ ُم أن احلاكِ  ستعظِمُ يَ  -2178

 ! ؟...، وتعاليمه اهللِ هو عن طاعةِ  أن خيرَج  مُ ظِ ستعْ َمى، وال يَ ظْ العُ  العصيان واخليانةِ  ةِ طائلَ  ه حتَت يأخُذ 

* * * 

 نا اليومّيةحلياتِ  دٍ رِش ومُ  هٍ وّج وٍر، وكمقَة الُقرآِن إال إذا تعاَمْلنَا معه كدستُ حقي لن نتذّوَق  -2179

ةِ  ة، ة، واالجتامعيّ ة، واالقتصاديّ ياسيّ املستويات السَّ  وعىل مجيعِ  ه ملستقَبلِنا؛فُ سترِش ، وما نَ اخلاّصِة والعامَّ

 .ةواألخالقيّ 

* * * 

عن الّدين، وعن  الّسياسةِ  فصُل  ريق؛الطّ  والّسيايس وقاطعِ ريق، الطّ  عِ طْ وقَ  ةِ بني الّسياَس  -2181

 . ة الّراقيةة احلضاريّ دئ األخالقيّ م واملبايَ القِ 

ياسِة، و -2181 ولِة، واحلياِة، نتَج ِن عَ ملَّا فَصلوا الّديَن عن السِّ ٌة طبائعُهم اَسٌة وقادَ َس يف الَواقِِع الدَّ

   !وأْخالُقهم أقَرُب إىل طبائِع وأخالِق الوحوش

* * * 

، مرِ با، وبيت للَخ للرِّ  بيٌت : لِجبايل أهيا تَ ا ُمرَشعة للجميع، ال يُ ، أبواهُب بيوٍت  إلبليس أربعةُ  -2182

ت ى، وهانَ رَ األْخ  َج البيوَت ه ول؛ ألّن من وجَل رِ مْ بيت اخَل : أحّبها إليه..  ةِ ارَ عَ للدَّ  يٌت ، وبَ يِّس للمَ  وبيٌت 

  ! عليه

* * * 
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 باِت عن الواجِ  ك واجٌب فال يؤرسنَّ  ِض بحلوها وُمّرها؛مَت  ، واحلياةُ كثريةٌ  املََهام والواجباُت  -2183

 !رىة عن املََهاّمت األْخ وال َمَهمَّ وال َحقٌّ عن احلُقوِق األُْخَرى، ى، األخرَ 

* * * 

 .كاليفعاظَمت التَّ تَ اف، َد ايات واألهْ عاَظَمت الغَ ام تَ كلَّ  -2184

 !  ه َغَرضًا للّسهامقَِمَم اجلباِل، جعل من نفِس  من استرشَف  -2185

 !امالّسهَ  تهُ فَ اِل، استرَش َمن استرَشَف قَِمَم اجِلبَ  -2186

* * * 

، هُ َس فْ نَ  ُمطاَلب بأن ُيراجعَ  ، اجلميعُ للمسلمني يف موقعٍة من املواقعِ  هزيمةٌ  ندما حتصُل ع -2187

 ...! املسلمني  ةِ يمَ زِ ه يف هَ ورُ دَ  نُ كمُ يَ  ه، وأينَ يف نفِس  لِ واخللَ  الّتقصريِ  جلوانِب  نظرَ ويَ 

 !ُدَعائك هلمَخرٌي للمسلمني ِمن  وفيَمن َتُعول، َحَسنَُتك، وَعْدُلك يف َنْفِسَك وأهلِك، -2188

يف هذا  نةٌ مسلم لبِ  ه بعضًا، كلُّ بعُض  وص يشدُّ ، وكالبنيان املرُص واحدٍ  دٍ كجَس  املسلمون -2189

 ! نيان كلهلٍل ــ مهام كان ضئياًل ــ يف أي َلبِنٍَة من لبِناتِه، يؤّثر سلبًا عىل البُ ام َخ البنيان، أيُّ 

ه لٌّ مسؤول عنه، وعن  دفعِ ، وكُ اجلميعَ  اُل ط، ويَ يعني اجلميعَ  ؛عامٌّ  الءٌ ه بَ ، فواتُ العامُّ  اخلريُ  -2191

 . هموقعِ  بحسِب 

* * * 

ا اهلل عنك، َض ببًا يف رِ َس  ــ قد تكونُ  وال يف طاَعٍة ــ مهام كانت ضئيلةً  عروٍف يف مَ  ال تزهَدنَّ  -2191

ائيل، ُغِفَر ايا بني إرسمن بغَ  نا عن امرأةٍ ثَ صىل اهلل عليه وسلم حدَّ  فالنبيُّ ..  ، وأنت ال َتدِريك اجلنّةودخولِ 
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الناس، فُغِفَر له، وُأدِخَل  ر غصَن شوٍك عن طريِق ؤخِّ ُش، ورجل يُ طَ قُتُله العَ يَ  ، كادَ ٍب لْ قياها لكَ هلا بُس 

 . اجلنَّةَ 

سَبَق مائة ألف  ـ يف جائحٍة ـ  مٍ هَ إليه، وُرّب درْ  املعروُف يتعاَظم، عىل قدر ما تتعاظم احلاجةُ  -2192

 ! يف سَعةٍ  مرهَ دِ 

* * * 

وحيملهم عىل أن هم عن االجتامع، صّد يَ  ربُ املتكربين أهّنم ال جيتمعون؛ فالكِ  ِت نامن حَس  -2193

 ! َث، والنَّسَل وا احلرْ كُ ألهلَ ؛ ُقواواتَّفَ  لو اجتمُعواويتعاىَل بعُضهم عىل بعٍض، 

* * * 

ارِة ال اطئةِ من املعاين اخل ؛ فكثريٌ اءِ فهَ َقى والسُّ ها من احلمْ من احِلَكم والفوائد، نستفيُد  كثريٌ  -2194 ضَّ

 األدويةِ  قاًل لتجارِب ه َح سدِ ، كمن جيعل من َج اءِ فهَ ى والسُّ قَ مْ ال ُتعَرف إال بعد جرياهنا وجتربتها عىل احَل 

 ! منها من الفاسد الصالِح احلديثة، ملعرفة 

* * * 

 تفيُد ، ويسمتعّلاًم؛ يتعّلم من اجلميعِ كلها ه حياتَ  اهل؛ أن العاِلَ يعيُش بني العاِل واجلَ  الَفْيَصُل  -2195

 اجلاهل فإنه يأنُف  ، بخالِف منها الِعرب والفوائَد  يستخلُص  ؛به من أشياء ما حييطُ  ، ومن مجيعِ من اجلميعِ 

 !  هولَ التعّلَم من أحٍد، أو أن يستفيد من يشٍء َح 

* * * 

واليوم  ،اإلسالم ةِ باشرتاكيَّ : قولا، ُوِجد منّا من يَ اِت عَ االشرتاكّية ودُ  من َقبل، حتت ضغطِ  -2196

 ةِ العلامنيّ  ضغطِ  وحتَت  ،ة اإلسالمبديمقراطيّ : ا من يقولد منّ جِ ضغط الديمقراطية ودعاتا، وُ  حتت
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 رصيِح جبنهم عن التَّ  مِة هؤالءِ عالمن ووالعلامنّية اجلزئّية، بعلامنّية اإلسالم، : جد منّا من يقولودعاتا، وُ 

 !إال دعوة؟ وهل الدينُ ..  ةياَس عن الّس  بفصل الّدعوةِ : عن السياسة، فقالوا الدينِ  بفصلِ 

* * * 

 .دقٍة، كذلك ال َيزيُد من ُشحٍّ كام أنَّ املاَل ال ينقُص من َص  -2197

* * * 

أن  الَء، إال بعَد البَ ابتداًء ه، أنه تعاىل يتدّرج بابتالئه؛ فال ُيشّدد عليه تعاىل بعبدِ  ناية اهللِمن عِ  -2198

 ربِ ، والصَّ َشّد األ البالءِ  ه عىل مواجهةِ طة التي تعينُ واملتوّس  من البالءات الّضعيفةِ  بجملةٍ  قد ابتالهُ  يكونَ 

 . دٍق أَش الحِ  لبالءٍ  والتدريِب  السابق بمثابة الدرسِ  عليه، فيكون البالءُ 

* * * 

 !  ِذبها، َتعّرض للكَ َمن بَحَث عن الّشهرةِ، وسعى هلا سعيَ  -2199

 ! ، والّرياءعِ ِب، والتَّشبُّ ذِ ُم طالُِب الّشهرةِ، من الكَ ال َيسلَ  -2211

هرَ  -2211   !ِة، رياءٌ طَلُب الشُّ

 . عن َطَلِب الّشهَرِة، وَعِن التامِس َمواطِنِها هزوفُ بِد عىل ربِّه؛ عُ اِل العَ بَ إقْ ِصْدِق ات المَ ِمن عَ  -2212

الُِح  -2213 لُف الصَّ اَها وهم َعنْها ُمْدبُِرونرَ يف العُزوِف عن الّشهْ  َصَدَق السَّ  .ِة؛ فأعطاهم اهللُ إيَّ

* * * 

فيه؛ كفرا -2214 ا حُتسُن ُص مَثُل السَّ  ! نعاً شٍة حتوُم حوَل النّار، فتحرُق نفَسها، من حيُث حتسُب أهنَّ

* * * 
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، الذي حيقق  باإليامنِ حىلَّ مكني، جيب أن يتَ والتَّ  راشد، ُيرجى له القبوُل  ضويّ ٍل هَن ام عمَ أيُّ  -2215

، واملظل ُف نِص الذي يُ  والعدلِ . بفرعيها املادي واملعنوي والقّوةِ . التوكل حسنَ  . من الظال ومَ احلقَّ

 .املني، واملعتدينواحلرمات من الظَّ  احلقوَق  ؛ التي تصونُ قلِ بالعَ  ةِ املحكومَ  والّشجاعةِ 

* * * 

هم حاكٌم أوملٌِك ال َيعرُف من قيِم احلقِّ والباطِل، كمُ ربى للّشعوب؛ عندما حَي مشكلٌة كُ  -2216

ِّ وقيم اخَل  أن  عَبهُ َش  ِشه، واملشكلُة األكرب عندما جُيرِبُ رْ عَ  ةُ مَ الِمه، وَس ُحكْ  صلحةُ مَ  بهق تحقّ ، إال ما يَ رِي والرشَّ

 ! ركْ الذِّ  اآلنفةِ  هِ اَطوا معها عىل طريقتِ عَ م، ويتَ يَ القِ  لَك عيشوا تِ يَ 

* * * 

 َله،مَ يُق عَ عِ سُتْشِغُله، وتُ  فئة يف املجتمعِ  أكثرُ .. ًا باإلسالم لدًا عربيَّ لو ُقّدر حلاكٍم أن حيكَم بَ  -2217

 ...!ايخ املَش  ئةُ هي فِ  ؛َعَجالِت َحَرَكتِه بني وَتَضُع الُعيِصَّ 

* * * 

 : هاهبا ُيعَرف، منوإطالَقات  عالماٌت  للّزنديِق  -2218

 ! ةِ عن الّسياَس  والّدعاةِ  الّدعوةِ  ُل ْص فَ ــ 

 ! يعهاة، ذات العالقة بالسياسة ومواِض والسنّ  من الكتاِب  النصوصِ  انتفاءُ ــ 

 !  ينعن الدِّ  ادِ حرّية االرتَد ــ 

للرأي واالجتهاد؛ يريد من ذلك  الّتفاصيَل الفروَع و كَ رَ ات، وتَ والكليَّ  جاء باملجملِ  اإلسالمُ  ــ

 ! يعةِ الرشَّ  وتعاليمِ  من قيودِ  التفّلَت 
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ها، حتت عنوان وزعم أهنا أحاديث آحاد، وأهنا ظنّية دِّ ، ورَ عيةِ الرّشْ  بالنّصوصِ  لِ العمَ  تعطيُل ــ 

 !  اللةالّد 

 ! بينهام ةُ ، واملعارَض قلِ عىل النّ  العقلِ  تقديمُ  ــ

 !، باملتشابه منهايعةِ الرّش  م من نصوصِ كَ املْح  وردُّ  ُب رَض ــ 

 ! أصحاب رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم رِ ْد من قَ  واالنتقاُص  زُ الغمْ  ــ

 !لْض والفَ  ةِ هلا باخلرييّ  األوىل املشهودِ  ة وقدسية القرون الثالثةِ من أمهيّ  واالنتقاُص  زُ الغمْ ــ 

ةُ ــ  ه واملؤمنني إليامهنم؛ ه، ورسولِ الظلم فقط، وليس الكفر، وحماربة اهلل ودينِ  يف اإلسالمِ  اجلهادِ  علِّ

 !لوالباطِ  بني احلقِّ  اعِ من دائرة الرصِّ  واإليامنَ  الدينَ  يريد من ذلك أن خيرَج 

 ! نِف اهلل، ورميه بالعُ  يف سبيلِ  باجلهادِ  الطعنُ ــ 

ندقة، أما إن دندن حول مقولة من تلك املقوالت، فاعلموا أّن فيه عرق زر، ويُ ثرثفمن رأيتموه يُ     

     ! نديٌق َجْلدفهو زِ  م ـاِت عَ زعم أنه من املسلمني، ومن دُ ثم هو مع ذلك يَ  ـ هبا مجيعها كان يقوُل 

* * * 

ذا ستقيم، وهك، وأشهٍر حتى يَ إىل َمَساند، ودعائم ، حتتاُج غصِن شجرةٍ  اِج لتقويم اعوَج  -2219

 دّرج، وزَمٍن، بحسب َقْدِر ودرجة االنحراِف داراة، وتَ اإلنسان؛ لتقويم اعوجاِجه، قد حتتاج أحيانًا إىل مُ 

 ! ه، وربام زاداجِ ه واعوَج ه بقي عىل انحرافِ ه، وإن تركتَ ه كَّستَ يف تقويمِ  عَت ، فإن أرَس واإلعوجاِج 

* * * 

ما أقبح  ":ند الِغنى، وكان ُيقالعنك عِ  ، وأدبرَ ةِ عند احلاجِ  عليَك  من أقَبَل  األصحاِب  رَشُّ  -2211

 !"عند الِغنى  ة، وما أقبح اجلفاءِ اخلضوع عند احلاجِ 
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* * * 

أن ُيشاَر إليه  ه خماَفةَ من كَتَم رِسَّ : هى؟ قالك أدْ تِ أيُّ عشريَ : ربٍل من العَ قال احلّجاج لرُج  -2211

 .تِهه، وَيقتِصد يف معيَش الَ ن ُيصلِح مَ مَ : ؟ قالَقل ــ أي أعْ  َيُس م أكْ فأهّي : قال. اً ومَ يَ 

* * * 

ة الدِّ  به مجيعَ  ريَد دًا؛ أُ نفرِ مُ  دي، إذا ُأطلَِق الَعَمُل التَّعبّ  -2212 ة والدنيوية التي ينيّ األعامل التَّعبديَّ

ب هبا إىل اهلل، وإن ُقِرن مع غريِ  دي؛ التَّعبُّ  ينئٍذ بالعملِ حِ  ادُ ِدي، وعمٌل ُدنيوي، فرُي َتعبُّ  عمٌل : ه، فيقالُيتقرَّ

 . ، وغريها، والزكاةِ ، والصوم، واحلجِّ الّتعّبدية الدينّية؛ كالصالةِ  األعامل املرتبطة بالّشعائرِ 

* * * 

 !املاُل وَطٌن، ملن ال وَطَن له -2213

 !َكثرُِي املاِل َكثرُي األْوَطانِ  -2214

* * * 

 .، اإلقرارُ ارِ ُد االستغفَ سيّ  -2215

 .َبَة وال اْستِْغَفاَر؛ َمَع ُجُحوٍد وإْنَكارٍ ال َتوْ  -2216

* * * 

 .َكرَتافقد َش  ؛عصيةٍ هبا عىل مَ  وَّ تقَ ل َتعِص اهللَ هبا، ول تَ  عمةٍ ام نِ أيُّ  -2217

* * * 
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ك،  ئَت ن إن ِش مِّ ري؛ ثَ ْد وهو ال يَ  والدوالراِت  نانريِ الدَّ  الينيَ مَ  ملُك كلُّ إنساٍن يَ  -2218 َبرَصَ

ر نة، ستجد والباطِ  رةِ ك الظاهِ دِ َس َج  أعضاءِ  َدك، وِرجَلك، وسائرَ وسْمَعك، ويَ  أنك متلك ثروًة ال ُتقدَّ

  !هارِ ن ُشكْ عَ َعنها، وٌل افِ غَ وأنت بثَمٍن، 

* * * 

ورُ  -2219 التي بني  من النّعمِ  نعمةٍ  أعظمَ  كونُ قد تَ ي، درِ ال تَ  ها اهللُ عنك وأنَت عُ دفَ التي يَ  الرّشُ

  !ديكيَ 

زُق نوعان -2221  . َخرٌي ُيْعَطى، ورَشٌّ ُيْدَفع: الرِّ

* * * 

؛بياِن احَل بِ عليك  -2221 إنَّ ِمَن  " ، وُيتابُعك عليه،ُيْصِغي إىل احلّق َس  ، وَكم،نْ مَّ النَّظِر عَ  غضِّ ب  قِّ

تِه  ُقه ِمْن ُأمَّ تِ هَ  يف مَ نِيه عن املُِِض وما كان ذلك ُيثْ . مسلم"ٌد واحِ  رجٌل  إالاألنبياِء نبيًًّا ما ُيصدِّ  . َوتِهه وَدعْ مَّ

* * * 

طْ  ج، إنْ ائِ تَ اَخذ عىل النَّ ؤَ ال تُ   -2222  .اببَ باألْس  ل ُتَفرِّ

* * * 

َفاء؛ َجنَاَحا إبليس؛ -2223  !اتِهإىل غايَ  الذي هباَم يطريُ  الُغُلو واجلَّ

* * * 

تَُه، خيوُن دينَه، والذيالذي خيو -2224  .خيوُن دينَه، خيوُن أّمَته ُن أمَّ

* * * 
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ك ه، كذلمن حسناتِ  زيُد املامت، وتَ  ها بعَد بَ صاحِ  نفعُ التي تَ  منها اجلاريةُ  ؛كام أنَّ احلسناِت  -2225

 .  ه، واملرُء وما َيغرسمن سيئاتِ  ها بعد املامت، وتزيُد صاحبَ  رضُّ التي تَ  فمنها اجلاريةُ  السيئات؛

* * * 

الذي ؛ التنظرُي بئس القوُل، وبئَس التنظريُ : قالُيقال الكثري، وُينَظَُّر الكثري، ويف النّهاية يُ  -2226

 . وسلم ولِه صىل اهلل عليهنِّة رُس اهلل تعاىل، وُس  عن كتاِب  يبتعُد 

* * * 

 ومركزُ  ،عن املركزِ  دِ أو الُبعْ  ِب يف الُقرْ ، تتفاوت اشوَ ، وَح ، وأطراٌف ركزٌ مَ  ءٍ يش لكلِّ  -2227

، تبتعد وتقرتب، َيزيُد وحوايِش  الكريم، وما سواه أطراُف  ، القرآنُ ةِ قَ لَ املطْ  ائِق ، واحلقَ النّافعةِ  العلومِ 

 .  عنه نفُعها وَيِقل، بحسب الُقرِب منه، أو البُعدِ 

* * * 

 : سأَل عيلٌّ بن أيب طالب، ولَده احلَسن ريض اهلل عنهام، سؤاَل املُعلِّم ال املتعّلم -2228

 فام املروَءُة؟ : قال

 . العَفاُف : قال

الُح؟ : قال  فام الصَّ

 . إصالُح املالِ : قال

امَحُة؟ : قال  فام السَّ

 . البَذُل يف الُعّْسِ والُيّْسِ : قال

؟ : قال حُّ  فام الشُّ
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 . ترى ما أنفقتَه َتَلفاً  أن: قال

 فام اإلخاُء؟ : قال

خاء: قال  . املواساُة يف الّشّدةِ، والرَّ

بُن؟ : قال  فام اجلُّ

ديِق، والنّكوُل عن العُدوِّ : قال  . اجُلرأُة عىل الصَّ

 فام الغنيَمُة؟ : قال

نيا، وهي الغنيَمُة الباِرَدة: قال َهاَدُة يف الدُّ   .الرتغيُب يف التّقوى، والزَّ

 فام احِللُم؟ : قال

 . َكظُم الَغيِظ، وِمْلُك النَّفسِ : قال

 فام الِغنى؟: قال

، وإنام الِغنى ِغنى النَّفس: قال ، وإن َقلَّ  . ِرىض النَّفِس بام قَسَم اهللُ َجلَّ وَعزَّ

 فام الَفْقُر؟ : قال

ُه : قال  .ءٍ النَّفِس يف كّل يشرَشَ

 فام الُكْلَفُة؟ : قال

 .ام ال َيعنيككالُمَك في: قال

 قُل؟ فام العَ : قال

 . ِحفُظ الَقلِب ُكلَّ ما اسرْتعيتَهُ : قال

ناُء؟ : قال  فام السَّ



 378 

 . إيثاُر اجلميِل، وترُك الَقبيِح : قال

ُف؟ : قال َ  فام الرشَّ

 . موافَقُة اإلخواِن، وِحْفُظ اجلريانِ : قال

 فام الَغْفَلُة؟ : قال

 . ِسَد ترُكَك املسِجَد، وطاعتَُك املُف: قال

* * * 

، أو فْ ٍع، أو دَ ؛ تعني ال حوَل وال قّوَة يل يف َجْلِب َنفْ "ة إال باهلل وّ وال قُ  ال حوَل  " -2229 ِع رُضٍّ

 . العظيم إال باهلل العيلِّ ..  ءٍ ِل يشعْ فِ 

ِة اهلل، وأن تردَّ الفضَل َة إال باهلل؛ أن َُتُرَج من حولِك وقّوتِ وَّ ال حوَل وال قُ  -2231 ك، إىل حوِل وقوَّ

 .  إليه سبحانه وتعاىل هكلّ 

الدياَر  ، وجتعُل الّظهورَ  سمُ قْ أَنا؛ فأنا هنا تَ  إّياك أن تقوَل  اكَ ِل، إيَّ ْض م والفَ عَ رِد النِّ وْ عند مَ  -2231

 !بالقِع

* * * 

ٌ يف أشياء؛ فَهالَّ استَدلَّ بعبودّيتِه فيام هو مَ  -2232 عليه، عىل  هورٌ قْ اإلنساُن َمقهوٌر عىل أشياء، وخمريَّ

ٌ فيه فيام عبودّيتِه  ! ؟هو خمريَّ

* * * 

 . كن للنّاِس كام تريُد أن يكوُنوا لك، وخالِقُهم بام حتب أن خُيالُِقوَك به -2233

 ! انهم كالّشيطَ عَ ِة، وهو مَ ن النَّاِس أن َيكوُنوا معه كاملالئِكَ ريُد مِ يُ  -2234
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* * * 

بوا وعَ  -2235 وَسَخطًا؛ ألهنم ل رًا جُّ ون تَض نتحرُ ، ومع ذلك يَ َعمِ ، والنِّ ذائذِ لَّ اللّ كُ  اُشواقد جرَّ

َة التعّرِف عىل اهلل، والُقرِب منه سبحانهوا ول يعيُش بُ جيرِّ   . وا لذَّ

َة اإليامِن باهلل، والُقْرِب  -2236 نيا، ول َيُذْق لذَّ رَج منها َشقيَّا بائَسًا نه، َخ مِ  َمن خَرَج من الدُّ

 ! ىوالِغنَ  حمروَماً، مهام كان يف حياتِه من ذوي التنّعمِ 

* * * 

ابًا عظياَمً من ، وهؤالء يأتون بَ زٍق له، َمصدَر رِ اسِ النّ  ، وَجْهلِ جيعُل ِمن َضعِف  فريٌق  -2237

ْحِت و  !احلرامالسُّ

، أو ما َرُجَح رَض َ -2238  . نفُعه، حالٌل  وكلُّ نافٍِع، أو ما َرُجَح . رامٌ ُره، َح كلُّ َضارٍّ

* * * 

هو  وٌد، لكن الغيمَ موُج الَل فيد أن اهلِ ؛ يُ "فإن ُغّم عليكم  ":ه صىل اهلل عليه وسلمقولُ  -2239

 املراصدِ  ي وجود اهلالل أو رؤيته عن طريِق بيننا وبني رؤيته، ومع ذلك ل نطاَلب بتحرِّ  الذي حاَل 

 . ، وإنام أمَر الّشاِرُع بإكامِل عّدة َشعبان ثالثني يوماً ةِ كيّ الفلَ  واحلسابات األخرى، كاحلساباِت 

* * * 

منه مهام كان يِسريًا، هو  ءٍ يش ين، أو حذِف  الدِّ ؛ بمعنى إضافة جديٍد عىلينِ جتديُد الدِّ  -2241

ما َعُلَق به  ةَ وإن كان يعني إزالَ . 4:املائدة[اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِينَُكْم ] :معنى باطل، ُيصادُِم قولَه تعاىل

ِ الدين  فهو .. احلّق املنّزل من أفَهاٍم خاطِئة، وأقواٍل وأهواٍء حُمَدثٍة، أو إظهار ما اندَثر وَخِفَي من معاِل

 .قى َح معنَ 
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* * * 

 .  ثريٌ رِي، عنَد اهللِ كَ عوٍر بالتَّقِص اٍق، وُش ليُلَك مع إشفَ ليٌل، وقَ رُيك مع ُعْجٍب، عنَد اهللِ قَ كثِ  -2241

* * * 

ـ سبحانه وخالُِقه .. ، وأوسع ، وأكربُ ، وِسَعتِه، فهو أعظمُ ِة الكونِ مَ فّكرَت بعظَ مهام تَ  -2242

َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَْرُض مَجِيعًا َقْبَضتُُه ] :العظيم صدق اهللُ .، وأَجل، وأكربُ أعظمُ  وبحمده ـ

ُكوَن  اٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشِ امَواُت َمطِْويَّ   . اهللُ أكرَب .. اهللُ أكرَبُ . 61:الزمر[َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ

 الكونِ  عن أرسارِ  علمُ ، فإنه ال يَ اءِ َض الفَ  لمِ عِ  لٍم، وتقّدٍم يف جمالِ من عِ  إلنسانُ عىل ما ُأوِت ا -2243

، صدق اهلل يف عال املجهولِ  فهو ال يزاُل % 20و.. كام رّصح بذلك بعض علامء الفلك % 0أكثر من 

ن الِْعْلِم إاِلَّ َقلِياًل ] :العظيم  . 80:اإلرساء[َوَما ُأوتِيتُم مِّ

َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق  ]:ه تعاىلصديقًا لقولِ تَ  ، جاءَ الكونِ  من أرسارِ % 0 نِ اإلنسا معرفةُ  -2244

ْ َيْعَلْم  ]:ه تعاىلوقولِ . 04:فصلت[ نَساَن َما َل َم اإْلِ ـ % 20الكون  ن أرسارِ م مِ هُ هلُ وَج . 0:العلق[َعلَّ

ن] :صديقًا لقوله تعاىلجاَء تَ  وربام أكثر ـ   .80:اإلرساء[الِْعْلِم إاِلَّ َقلِياًل  َوَما ُأوتِيُتم مِّ

* * * 

 .كلُّ ما هو آٍت َقريٌب، وُكلُّ ما لُه هنايٌة َقِصري -2245

 ! ، وَيَظلُّ مرغوبًا حتَّى ُيصبَِح َقريباً عيُد َمرُغوٌب أكثر من الَقريبالبَ  -2246

 !عيداً َح بَ بِ  بْعَد أن ُيْص ُب ال ُيْعَرُف َقْدُره، إاّل الَقِريْ  -2247

* * * 
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عمِل ابِن آدَم ُيضاَعُف احلسنَة عرشَة أمثاهلا إىل سبعامئِة  كّل  ": عليه وسلمقال صىل اهلل -2248

 نةِ لك مقابل حَس : ولو قِيل يل. مسلم"..؛ فإنَُّه يل وأنا أجزي بِه الصومُ  إال :ضعٍف، قال اهللُ عزَّ وجلَّ 

 ها لكرمِ بل أتركُ : جل؟ أقولو عزّ  وِد اهللِونة، أو ترتكها لكَرِم وُج ضمُ مَ  نةٍ مليون حَس  ألَف ألَف  الصيامِ 

 . ّل، وأعظم، وأكثر، وأكربه أَج ُمه سبحانَ رَ اهلل عّز وجل؛ فك وجودِ 

* * * 

أهنا من  رُ منّا يصّور أن مشاكَل األّمة، هي من مسؤولية احلّكام، وفريق آخر يصوّ  فريٌق  -2249

والصواب الذي دّل عليه .. ة يّ إىل احلكام بأّية مسؤول أن يشريَ  ، ويأبى ـ رهبًة أو رغَبًة ـمسؤولية الّشعوِب 

ام، واجلزء اآلخر من املشاكل هي النّقل والعقل، أن اجلزء األكرب من مشاكل األّمة هي من مسؤولية احلكّ 

ساهم يف حّلها، ، ويُ ةِ األمّ  وملن يريد من املصلحني أن يتصّدى ملشاكلِ ..  ، واألفرادِ وِب عُ من مسؤولية الّش 

األمة، ومسؤوليتهام عن  يف مسؤوليتهام عن مشاكلِ  ام والّشعوب ـاحلكّ  قني ـإىل الفري ال بد من أن ُيشريَ 

، وُكلُُّكم َمْسُؤوٌل َعن راعٍ  ُكلُُّكم ":لها، وهو املراد، واملستفاد من قوله صىل اهلل عليه وسلمحّل مشاكِ 

 .   البخاري"َرِعيَّتِه 

سمّية، أو ، واألبواُب نواُت لك القَ  َيكِفي لكي ُتفَتُح  -2251 ِة َل األمَّ شبه رسمّية، أن تردَّ مشاكِ  الرَّ

 ! ايِل من اجَلاَلاَلت، والَفَخاَمات، واملعَ  املهم أن ال تقرِتَب ..  ادِ وِب، واألفرَ واملجتمعات إىل الّشعُ 

* * * 

عاة -2251 موا احلقَّ يف كتُ وا ما ال يفعلون، وأن يَ قولُ ين، وأن يَ االسرتزاُق بالدِّ : أكثر ما ُيِعيب الدُّ

ْدُع باحلقِّ يَ  املواطن التي  !   تعنّيُ فيها البياُن، والصَّ

 !  يِن َمْصَدَر ِرزٍق له، كَتَم احلقَّ وال ُبّد َمن َجَعَل من الدِّ  -2252
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 . َيَديهَضمَّ وّمن َمدَّ ِرجَليه، .. يه ِرجلَ َضمَّ َمن َمدَّ َيَديه،  -2253

* * * 

 ...! حمكَمُة اهلل  -2254

وكم .. راد به باطل وكم من حقٍّ ُيقال ويُ .. رّش بخري، وكم من خرٍي اختلَط ب كم من رشٍّ اختلطَ    

ه ه الطّهر، وباطنُ ظاهرُ .. ه النّفاق وباطنُ  ه اإليامنُ رُ ظاهِ .. الّرياء  ، وباطنهُ اإلخالُص  هُ رُ من عَمٍل ظاهِ 

.. والدين  وا باطالً باسم احلقِّ رُ والتدليس، والغش؛ ليمرّ  لبيسِ التَّ  حجمُ  خمٌ كم هو َض .. النّجاسة 

 لدينِ  رهِ والكُ  غضِ البُ  وكم هو حجمُ .. ق اخلالِ  ائن يأَمن عني املخلوق، ويغفل عن عنيِ كم من خ

، والتآمر والكيدِ  املكرِ  وكم هو حجمُ .. والتآلف والتّقارب .. اهلل؛ يمر حتت عنوان الغرية واملحبة 

فيها ــ أو يف ضاة األرض عىل أن يفصلوا يف تلك القضايا، وحيكموا يف دنيانا لو اجتمع مجيع قُ ... 

ماٌل وال بنون، يوم تنطق اجلوارح  لكن يف حمكمة اهلل تعاىل يوم ال ينفعُ .. قضيّة منها ــ ملا استطاعوا 

ى كلُّ يشعَ ، ويتَ ءٍ فيتكّشُف كلُّ يش.. ن قوٍل وعمل الظاهرة والباطنة بام كان منها م ، ال خيفى ءٍ رَّ

ُكُم  َفاهللُ احلساب، وأحكم احلاكمني،  ه رسيعُ هو هنّيٌ عىل اهلل، وهو ُسبحان.. عىل اهلل شيئاً  حَيْ

تَلُِفوَن  َساِب  َواهللُ . 114:البقرةَبْينَُهْم َيْوَم الِْقيَاَمِة فِياَم َكاُنوْا فِيِه خَيْ يُع احْلِ   .909:البقرةرَسِ

* * * 

، اخلموِل واخلمولِ وإنام اجَعْل بني  ُتْتبِْع اخُلُموَل بخموٍل آَخر، وال اجللوَس بجلوٍس آخر؛ ال -2255

ياِضيَّة ينعَض التَّامرِ حركًة، وبَ  واجلُلوِس واجللوس،  .الرِّ

* * * 
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؛ فمن رأيتموه حيارُب يف كثرٍي من األحيان كلمُة َحقٍّ ُيراُد هبا باطٌل  حماربُة االستبدادِ  -2256

ه، الدين وثوابتِ  قيودِ ريد؛ هل يريد اإلباحّية، والتفّلت من ه حتى تنظروا ماذا يُ االستبداَد، ال تطربوا لكالمِ 

اشدة، واملسؤولة، والّشورى امللِزمة للحاكم واملحكوم، والعدالة التي ُتسائُِل  أم يريد احلرّية الواعية الرَّ

 ؟     ...َم واملحكوم وحُتاسُب احلاكِ 

وكأن احلرّية يشء، .. ومن دون الرّشيعة .. منّا يدعو إىل احلرّية بعيدًا عن الرّشيعة  فريٌق  -2257

ن م إىل احلرّية، ومِ وهؤالء من حّقنا أن نرتاَب منهم، ومن دعوِت .. آخر مناقٌض للحرّية  يعُة يشءٌ والرشَّ 

 ! حىم واللّ هم من احلرّية، حتى لو كانوا من ذوي العامئِ رادِ مُ 

* * * 

ها يُد والرّش، وحلكمٍة ير ريِ له حّظه من اخلَ  ؛الءِ َقَدر، وكلٌّ له حّظُه من البَ وٌم وبِ ُس قْ كّل يشٍء مَ  -2258

َتىل، قد يكون فيه ُمبْ  كونُ الذي تَ  َتىَل، ويف الوقِت ك ُمبْ غريُ  ويف الوقت الذي تكون فيه ُمَعاىف، قد يكونُ  .. اهلل

 ...!  اُغض د، والتَّبَ ، والتَّحاُس ةِ عىل احلّْس لك ًا ثَ ذلك باعِ  نبغي أن يكونَ غريك ُمعاىف، فال يَ 

* * * 

ه؛ ئِه، نحمُده ونشكُره ُسبحانه عىل أسامئه وصفاتِ  نحَمُده وَنشكُره تعاىل عىل نعامكاَم  -2259

رمحتَه قد سبقت َغَضبَه، ولو سبَق غَضبُه  وأنَّ .. نحمده تعاىل عىل ِسعِة عفوهِ، وَصربهِ، وِحلمِه، ورمحتِه 

رمَحتَه، وعفَوه، وَصرَبه، وِحلَمه ملا عرفت األرُض الَقراَر وال االستقرار، وال تَرَك عىل ظهِر األرض من 

النَّاَس باَِم َكَسبُوا َما َتَرَك  َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهللُ ٍد، والستعجَلهم العقوبَة واهلالَك عىل معاصيهم وذنوهِبم أح

ى  َسمًّ ُرُهْم إىَِل َأَجٍل مُّ ٍة َوَلكِن ُيَؤخِّ ملّا قىض اهللُ اخلْلَق،  ":ويف احلديث. 40:فاطرَعىَل َظْهِرَها ِمن َدابَّ

   . احلمُد هللِ ربِّ العاملني. البخاري"َسَبَقْت رمحتي َغَضبي : العرش َق كتََب كتابًا عنده فو
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* * * 

ابح، وال لواِجم، وفريٌق وَ كَ  فريٌق أطَلق هلا العنَاَن من غريِ : الناُس مع الّشهوات، ثالثة ُفَرَقاء -2261

نهام؛ فأنصَفها، وأعطاها رائز، وفريٌق وَسٌط بيطرَة، وما ُجبِل عليه من الغَ ها عىل احُلرمان، فعاكَس الفِ محلَ 

حتميها التي ُتعينها عىل أداِء رسالتِها يف احلياة، و ،ةِ حيَح الصَّ  واملسارات الرشعّيةِ  القنواِت  حّقها، من خاللِ 

ل، أو تفريطِ  الفريِق  وغلوّ  نحو إفراطِ  واالنزالِق  من االنحراِف   . الّثاين الفريِق  وجفاءِ  األوَّ

* * * 

، واحلرُب بينهام ِدَوٌل وِسَجاٌل، والعاقِبُة لألقوىالَعْقُل واهلوى يف َتدافُ  -2261  !منهام ٍع مستمرٍّ

* * * 

ُولِد لكّسى مولوٌد، فأحرَضَ بعَض املؤدِّبني، ووضَع : عن ابن عباس ريض اهلل عنه، قال -2262

فأدٌب : قالفإن ل يُكْن؟ : قال. عقٌل ُيوَلُد معه: ما ُأِت هذا املولود؟ قال ريُ ما َخ : يه، وقالَد الصبيَّ بني يَ 

  !فصاعقٌة حتِرُقه: ن ل يكْن؟ قالفإ: قال. عيُش به يف النَّاسحَسٌن يَ 

: قيل. لٍ غريزُة عقْ : ما أفضل ما ُأعطي الرجُل بعَد اإلسالم؟ قال: اهلل بن املبارك قِيل لعبدِ  -2263

مٌت َص : ؟ قالنْ كُ ل يَ  فإن: قيل. ٌح َيستشرُيهأٌخ صالِ : كن؟ قالفإن ل يَ : قيل. ٌب حَسنٌ أدَ : فإن ل َيُكْن؟ قال

 . موٌت عاِجٌل : فإن ل يكن؟ قال: قيل. طويٌل 

* * * 

حمكامت قالئل، لكن يأبى  لّية، يكون الطريُق إليها بكلامٍت كثرٌي من احلقائق واملعاين الكُ   -2264

افة؛ ويسّودوا عرشات الّصفحات، عن طريق اللجوء إىل الفلسفة واملَس  وا الطريَق أن ُيطيلُ  البعُض إال
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وُيصبُح الواِضُح .. ُغُموَضًا  فَيِزيُدوَن الغاِمَض  ..من القول  يف املتشابه الكالم، واخلوضِ  لمِ اراتا، وعِ وعب

 !"اسَتِقْم  ُثمَّ  باهللِ، نُت آمَ  ُقْل  ":طريقة رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما أحسن.. غاِمضًا 

* * * 

 ! هاُد ، وُيكابِ هاوُيعايُش  ،هاعُ صنَ كي الَقَصص ويروهيا، ليس كالذي يَ حَي الذي  -2265

* * * 

معبوٍد سوى اهلل تعاىل، وإثبات أن املعبود  من كلِّ  وانخالعٌ  براءٌ  ؛ال إله إال اهلل؛ براٌء، وإثباٌت  -2266

 . براٌء من غري والٍء وإثباٍت، كام ال يصح إثباٌت ووالٌء من غرِي براء صّح وال يَ .. ه بحق هو اهلل تعاىل وحَد 

  .، هو اختَِباٌر لك؛ لُينَْظَر َماذا َسَتْفَعلاىَف ُتعَ  مَّ َتىل ثُ ا ُتبْ ندمَ عِ  -2267

ئات ذلك مِ  بَل اىل قَ عَ تَ  م اهللُاهُ د أعطَ وقَ ليْسَتأنُِفوا َعَماًل َصاحِلًا،  ةً رَص املوِت فُ  نَد ون عِ بُ طلِ يَ  -2268

 ! الُفَرص

* * * 

 ُهِمه،من أْس ذلك يرَفع  ؛ ألنّ  جتريِح أهل السنِّة وعلامئهمعىل ن حيرُص ِمْن أهِل األهواِء مَ  -2269

 ! اءودرَجِة قبولِه عند األعَد  ِره،عْ وِس 

* * * 

، ، بطريقٍة انتهازّيةينمع أحكام وتعاليم الدِّ  عوي أن نتعامَل الّد  العمَل  دُ ما يتهدَّ  من أخطرِ  -2271

ت علينا وعىل أحزابِ نفعّية انتقائيٍَّة، الذي  رِ ْد نا، وجتمعاتنا نفعًا مستعجاًل قبلناها، وطالبنا هبا، وبالقَ ؛ فإن درَّ

ا ا، وكأهنَّ ، أعرضنا عنها، وقّللنا من شأهِن املستعجل واملنظور املاّدي فعُ النفع، وإذا انتفى منها النَّ به حتقق لنا 

 ...! يننا د من دِ ل تعُ 
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ه هلل تعاىل، واستسالمًا ألمرِ  بادة، وتوحيدًا، وطاعةً عِ  ه؛دينِ  وأحكامِ  بتعاليمِ  لتزمُ يَ  املؤمنُ  -2271

 . داً ْص ًا ال قَ مادّية دنيوّية، فهذا يأِت َتَبعَ  عَ ومنافِ  ردودٍ عىل هذا االلتزام من مَ  ُب تَّ وما يرت.. سبحانه 

ِعي َطاعًة هلل، والذي يف َقْلبِه َرْيٌب ال َيْلَتِزمُ  -2272 ةَ تَّى َيعْ َح  هُ املؤِمُن َيلَتزُم احُلْكَم الرشَّ  ِرَف الِعلَّ

 !ِمنه واحِلْكَمة

* * * 

نزوالً عند  ،، أو الّتكّلم بالّسياَسةِ يايسه العمل الّس ّرم عىل نفِس ؛ من حيِمن شيوِخ هذا العرْص  -2273

 ه، فإذا أوحى له احلاكُم أن يتكلَّمَ اختصاِص من ال  احلاكمِ  من اختصاصِ  ةَ زاعاًم أن الّسياَس  م؛رغبِة احلاكِ 

؛ ال ينربي الشيُخ  رسعان ما..  ، ونظاِمههعليه، وعىل حكمِ  فٍع يرتدُّ ، لنَ يف جانٍب من اجلوانِب  ةِ ياَس بالّس 

 !يايسور والّتحليل الّس يف الغَ  "قناة اجلزيرة، والبي يب يس  "َيسبُق  راهُ وتَ  ،ةِ ياَس أحد َيفري َفْريه يف الّس 

* * * 

ه برشِك القبور، وفريٌق نشغالِ الصور؛ الرتباطه بالّسياسة، والقُ  لرشكِ  فريٌق يأبى االلتفاِت  -2274

ولكّل فريٍق منهام .. ور ُص رشِك القُ بتخّفًا به، والنشغاله بالّسياَسة، و، مسبورِ لرشِك القُ  آخر يأبى االلتفاَت 

لبية جتاه الفريق اآلخر  اآلخر  الرشكِ  وتراُه ُيضّخم الرشَك الذي يواجهه عىل حساِب مواجهةِ .. مواقفه السَّ

صور، حيثام ما رّضكام االتفاق عىل مواجهة الرشكني معًا؛ رشُك القبور، ورشك القُ : وللفريقني ُيقال.. 

 !وكفى اهللُ املؤمنني رشَّ الفرقة واخلالف.. يتواجدا، أو يتواجد أحُدمها دون اآلخر 

ه األكرب كيف حُيِْدث رِش  -2275 تراه القبور،  كِ ، حتى يف املناطق التي ُتلو من رِش القبورِ  كَ فريٌق مهُّ

اِغل،، ووفريٌق آخُر مقابل، مّهه األكرب .. وع من الرّشكهذا النّ  يسعى إلحداِث  كيف يواجه هذا  شغُله الشَّ
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ِك الُقبوِر بينام ُطغاُة الُقُصور، يطربون للفريقني معًا، .. القبور  وما حُيِدثه من رشكِ  ،الفريق النشغاهلام برِشْ

ِك الُقصوِر       !ّوة واحلياةاِب القُ ًا بأسبَ ون الفريقني معَ مدُّ ويَ .. عن رِشْ

* * * 

عُل عن القوِل َتُروُج الكلامت وَتنُْفُق، وعندما يتخّلف الفِ  عُل عن القوِل،عندما َيزيُد الفِ  -2276

 ! وَينُقص، َتبوُر الكلامت وَتْكُسد

هب واملوارد األخرى، رسعان ما يتَض الكالُم كاملاِل؛ ماٌل بال رَ  -2277 ضُعف م، وتَ خَّ صيٍد من الذَّ

ضّخم، وَيكُسد، يتَ ن ما رسعا، عَملِ يعّززه من ال الذي ليس له رصيٌد ؛ قيمته الرّشائّية، كذلك الكالمُ 

  !هقيمتُ  وَتضُعُف 

* * * 

إنسهم  ـوا فيه فُ اختلَ  وفياميام كان منهم، فِ ، همَم اهللُ بينَ أن حيك مني ـولو راغِ  َيرضون ـ -2278

بينام يأَنُفون أن .. ، وفريٌق إىل الّسعري ساب؛ ففريٌق إىل اجلنّةِ يوم احلِ  هم ـرِ وِجنّهم، ومن أوهلم إىل آِخ 

 ! كمونما حَي  اءَ َس ..  نيا الفانيةِ فيام خيتلفون فيه، يف احلياة الدُّ حيتكموا إليه 

* * * 

 .ُع احلَرجفْ ُة، ودَ قتضيه الرّضورَ استثناٌء؛ تَ  لكّل حمظورٍ  -2279

* * * 

: ُيقال لصاحبهينبغي أن  ب، وإنام أيضاً ْس هذا خطأ وَح : كفي أن تقوَل ال يَ  من األخطاءِ  -2281

 .رنا بهطاب الذي ُأمِ  اخلِ وهذا ال يتناىف مع الّرفق يف..  أخطأَت 
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لنَّظر عن نوِع ا ل مع اخلطأ واملخطئني بأسلوٍب واحٍد، وهلجٍة واحدة، بغّض صحُّ التَّعامُ ال يَ  -2281

  .ِع املخطئنيِد، ودوافِ وعن قْص ، وَقْدِر اخلطأ

* * * 

ل، إال َدّب اهللُ بينهم العداوَة، والبغضاَء، -2282 ، رقَة، والتنازعوالف ما نيس قوٌم حظًَّا من الّديِن املنَزَّ

 . وبواإىل أن يتُ ..  ينعىل قدر ونوِع ما نَسوا من الدِّ 

* * * 

 .كلَ  الَتك؛ فهو عليك، رَ  خيُدُم آِخ ٍل المَ كلُّ عَ  -2283

َفَقات، أن ترَ  -2284  !ى لنفِسَك ثمنًَا غرَي اجلنَّةأعَظُم الُغبِن، وأبَخُس الصَّ

* * * 

 !نْي فهو أحُد الكاِذبَ  به؛وجِ َمن رُسَّ ملدٍح ليس فيه مُ  -2285

، تَ  الِ وِق، ومعَ كثرٌي من احلقُ  -2286  !اهناتضيُع يف غامِر املبالغِة يف املجامالت، واملَد احلقِّ

* * * 

قد ؛ واملذاهب الَوْضعّية، بزعم البحث عن احلقيقةِ  من نفِسك حقَل جتارب لألفكارِ  ال جتعْل  -2287

 !يقةِ إىل احلقِ  َل ِص أن تَ  قبَل  ك املوُت تُ غَ بْ يَ 

* * * 

 ايةِ َد عىل اهلِ  َبهُ لْ ُف قَ لِّ ؤَ تُ  وعٌ اء، ونَ طَ بالعَ  ةِ ايَ َد عىل اهلِ  َبهُ لْ ُف قَ لِّ ؤَ وٌع تُ نَ : ، نوعانقلوهبم املؤلَّفةُ  -2288

 ...!احلَسن  اءِ بة، والّثنَ الطيِّ  بالكلمةِ 

* * * 
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؛ ُتدِخله يف خانة وطابور اخلونة : له من االختيار بني ميتتني، وال بّد  املرءُ  عندما خُيريُ  -2289 ميتٌة بذلٍّ

عداء  وميتةٌ .. ، واألشقياء األذالء ، ُتدخله يف خانة وطابوِر األبطال، والّشهداء والسَّ فالنّقل والعقُل، .. بعزٍّ

ف واملروءة، كلُّ ذلك يُ  اءَة األعِ ميتَ  ه بأن خيتارَ لزمُ ومقتضيات الرشَّ  . زَّ

، توَهب لك احليَ  -2291  . اةاطلب املوَت بعزٍّ

* * * 

نيا؛ داُر َغْرٍس، واآلخرُة دارُ  -2291 نيا َداَر َغْرٍس وَحَصادٍ  اٍد، والكافُِر أرادَحَص  الدُّ  !؛ وأنَّىالدُّ

* * * 

هن وراحةٌ يف القلب، القنَاعُة َطَمأنينٌَة  -2292 قال ابُن  .ذيلة، والّطَمُع وراء كل شْقَوة ورَ يف الذِّ

 . "د الطََّمُع أصٌل لكّل ُذّل، ولكّل هّم، ولوال الّطَمُع ما َذلَّ أحٌد ألَح  ":حزم

 !َقتِيُل الطََّمع: َتَل صاِحَبه، فُيقاُل ٍع قَ كم من طمَ  -2293

* * * 

 ه عن عيوِب غريِ  رّضه عاّم يرّضه؛ يفعل ذلك من ينشغُل بعيوِب نشغُل بام ال يَ ن يَ األمحُق مَ  -2294

 !هنفِس 

 !ه الكامَل، واخللوَّ من العيوبًا؛ من ظّن يف نفِس عيوبَ  أكثُر النّاسِ  -2295

* * * 

 !يانة؛ ِخ ةُ االستهانَ  -2296

* * * 

  !عاتهَهَر له قرٌن، وظهَر له دُ هبي؛ كلام ُقطع له قرن، ظَ ب املْذ الّتَعصُّ  -2297
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 . رارالّتقليد؛ نوٌع من التََّبعّية التي ال تليُق باألْح  -2298

 .ا َدعت له الرّضوَرةمَ  إاّل ، واملنعُ  قليد احلظرُ األصُل يف التَّ  -2299

ة يف دليل املذهب، مْذَهب، يتعنّي عليه أن يتحّرى دليَل املْذَهب؛ ألن احلّج تَ َمن أراَد أن يَ  -2311

 .املذَهب وليس يف قولِ 

 ليلِ عليه أن يرّوض نفسه عىل قبوِل السؤال عن الدَّ  االفتاء ـ مهام عال قْدُره ـ َمن َيسترشُف  -2311

 !اهلل َمْن َشاء ما َشاء فيام يفتي به؛ وإال لقال عىل دينِ 

* * * 

 !...املًا ظَ  أو دًا،وا عنه، ستجُدوَنه ُمفِس م؛ ابحثُ اكِ مّلق للَح تَ الذي يَ  -2312

 !إالَّ ُمستفيٌد، أو أجريٌ  َم الظالَ املفسَد وايل احلاكِ ال يُ  -2313

* * * 

من العبث والّسفاهة، ..  ى إىل درجة اخليانةِ رقَ العدو، وتَ  دمةِ يف ِخ  صبُّ من كانت أعامُله، تَ  -2314

  !؟ها خائٌن أم الهل صاحبُ : أن تنشغَل دهراً 

* * * 

 !رفةٍ عْ حود؛ ما كان بعَد مَ جلُّ ، وأسوأ اأسوأ اجّلفاء؛ ما كان بعَد ودٍّ  -2315

* * * 

َعَدد خرجيي اجلامعات من ذوي الدراسات الرّشعية باآلالف، ومع ذلك ال : قال يل صاحبي -2316

 !؟... غيريوالتَّ  نشعر هلم بأثٍر ُيذَكر يف عملية اإلصالِح 
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عّية، ُيَفّهمون بأن غاية ما يمكن ، وهم يدرسون العلومَ ألّن هؤالء الطالِب : قلت أن يصبو إليه  الرشَّ

، أو أن يكون إماَم مسجد أو نائب إمام، أو مؤّذن أو نائب حكومّيةٍ  أحُدهم، أن يكون موّظفًا يف دائرةٍ 

أّما أن ُيَفّهموا وُيَرّبوا عىل أهنم قادة املستقبل الذين يقع عىل عاتقهم مهّمة ومسؤولية .. مؤّذن 

ــ فهذه جريمة َنكراء، ُيؤَخذ  هم اإلسالمُ ام يريُد ، وك، والتغيري، والبناء ــ كام هو الواجُب اإلصالِح 

  ! واألْقَدامعليها بالنّوايِص 

* * * 

فانُظْر بامذا ترّد  .. َلُه إليَك، وابتالَك بحاَجتِهائٌِل، فاعلم أنَّ اهللَ تعاىل قد أرَس َس  يَك أتِ عندما يَ  -2317

 . ، قبَل املُرَسلعىل املُرِسلِ 

* * * 

وِب النّاِس، بُطرٍق شتَّى، وُينِفقون يف سبيِل ذلك الغايل لُ  قُ َيلتمسوَن الودَّ واملحّبَة يف -2318

ُق إال من ِخاللِه؛ أال وهو اإليامُن، والّتقوى، والعمُل والنّفيس، بينام للودِّ طريٌق واحد، ال يتأّتى وال يتَ  حقَّ

الِح، كام قال تعاىل اِت َسَيْج  :الصَّ احِلَ ُن ُوّدًا إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ مْحَ ُم الرَّ    . 26:مريمَعُل هَلُ

؛ تسّوٌل َمْذُمومٌ  اءُ استِْجَد  -2319  ! الودِّ

ك بعد ذلك و..  لك ودُّ اهللِإن َسلَم  -2311  . أْدَبر مْ دُّ النَّاِس؛ أْقَبَل أَ ال َيرضُّ

* * * 

 .ليكّجٌة لك، أو عَ ُح  لك؛ ِجرَيُة العالِ  -2311

* * * 
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، قد ينتفُض ويثوُر معك يف أّول الطريق، لكن طاءِ والعَ  ،راءِ ، واإلطْ ن كان ُيؤَخذ باالنتخاءِ مَ  -2312

 !له راًء، وعطاءً عندما ُيصادُف من هو أكثر منك إنخاًء، وإطْ   عنك يف منتصف الطريِق قد يتخىلَّ 

* * * 

 .ُر اهللفِ أخطأُت، وأستغْ : د، وما أثقلها عىل املتكرّب ها عىل الَكبِ دُ ما أبرَ  -2313

* * * 

ى فيها الفَس َس ُل يف عمَ ُح الذي يَ لِ املْص  -2314  ،صريُ والنَّ  فيها املصلحون، لَّ اُد، وقَ احٍة قد اسَترْشَ

 ":ويف احلديث. أجُره أضعاُف أجِر املصلِح الذي يعمُل يف ساحٍة قليلِة الفساد، وقد كُثَر فيها املصلحون

 . "ُطوَبى للُغرباِء؛ الذيَن ُيصلحوَن إذا فسَد الناُس 

* * * 

مصدرها واحٌد؛ هو  ا ـمسمياتا واعتقاداِت  عىل اختالِف  َثة ـيُع األديان الباطلة املحَد مج -2315

يطان، لذا فهي عىل ما بينها من تباُيٍن واختالٍف، متآلفٌة متحالِفٌة يف موقفِ  وقوله . اهلل؛ اإلسالم ها من دينِ الشَّ

ْيَطاَن إِ  :تعاىل بنٌِي َأَلْ َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ه .  60:يسنَّ هو خطاٌب موجَّ

 . الرّشكّيةِ  ألتباِع مجيع األدياِن الباطلةِ 

* * * 

رُب منه، وهو هَن .. ُل علينا ِرض عنه، وعن ذكِره، وهو ُيقبِ ُنعْ .. انا َننَسى املوَت، وهو ال َينَس  -2316

ُبنَا .. هَيرُب إلينا  اعات، واأليَّ فوَق رؤوِسنا، حُي  خُيّيمُ .. يرتقَّ اَم التي تقّربنا إليه، يص علينا األنفاَس، والسَّ

فإذا اسُتْهلَِكت األياُم، وَنَفَد املخزون، وتمَّ األَجُل املوعود، ُقِِض األمُر؛ فال .. ون ون الهُ عنه َساهُ  ونحنُ 

ْمُت حِلَ  :هنالك يقوُل اإلنسانُ .. َنستأِخُر ثانيًة، وال َنستقِدم   . 94:الفجرَياِِت َيا َلْيَتنِي َقدَّ
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ه -2317  !      ال حيَتِفُل اإلنساُن عىل ُنْقَصاٍن؛ كاَم حيَتِفُل عىل ُنقَصاِن ُعْمِرِه، وُقْربِِه ِمن َقرْبِ

* * * 

 . ، كشجرٍة من غرِي ثَمرعاِلٌ من غرِي أَثرٍ  -2318

 .ُلُفه باخلريرَحُل وال يرتُك َخلَفه اآلثاَر التي َتذُكُره، وُتالعاِلُ الَعِقيم؛ العاِلُ الذي يَ  -2319

* * * 

ُب هو األمري، والَعْقُل وزيُره، وسائُر أعضاء اجلسد جنوُده ورعّيُته، إْن مرَض مرُضوا، لْ القَ  -2321

 . وإن َسلَِم َسلُِموا، وإن َهَلَك هَلُكوا

* * * 

 : هم يف ميادين القتال، ال بّد من أمرين، وتثبيتِ لرفِع معنويات اجلندِ  -2321

افِعِة عىل القتالِ عريُفهم باألسباِب تَ : أوهلام كان ذلك  ،لةً ، وعادِ وحُمّقةً  باُب كثريةً ؛ فكلام كانت األسالدَّ

 . امَد أدعى للّثباِت واإلقْ 

كان ذلك أدعى ، واُب والثَّ  رُ األْج  ُظمَ ما هلم من أجٍر وثواٍب عىل ثباتم وإقداِمهم؛ فكلام عَ : ثانيهام

 .   امَد للثباِت واإلقْ 

* * * 

  ! َغُة يف الثَّناءِ ِمن اهِلَجاِء، املبالَ  -2322

ك -2323  !َمن باَلَغ يف َمْدِحك، فقد َباَلَغ يف َذمِّ

* * * 

 !أّوُل اخليانِة؛ التَّفكرُي هبا -2324
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 !قد استوَفت كاِمَل رشوطِها وأركاهِنا َتربيُر اخلياَنِة؛ يعني أن اخلياَنةَ  -2325

* * * 

ُتا  -2326 ، وِشدَّ َ .. ُطوُل املعركِة مع العدوِّ ايُز بني الصفوِف والنّفوِس، ُتظِهُر َمعاِدَن الرجاِل، ومُت

اِدق  .  وُيعَرُف املنافُِق من املخلِص الصَّ

َخاء، يف الُغنْم والُغْرم، واملنافِ ادُق ُيقبُِل عىل احلقِّ املؤمُن الصَّ  -2327 ِة والرَّ دَّ ُل ُق ُيقبِ ، وَينرُصه يف الشِّ

 . خاِء، والُغنْم دون الُغْرمعىل احلقِّ يف الرَّ 

ٌة ُهُم الذين َيظ -2328  .هُرون عنَد املَغاِرم، وَيِغيُبون عند املَغانِمقِلَّ

* * * 

 .  لكن ال َيِضْيع َجَزاُء اإلحساِن قد يتأّخر؛ -2329

* * * 

 . الَغْدُر، والَبغُي، والُعُقوُق : ثالَثٌة َتقُتُل أصحاهَبا -2331

َرت؛ُعُقوَبُة الَغْدِر، والبَ  -2331  . فهي كاِمنٌة لصاِحبِها باملرَصاد غي، والعُقوِق، َمهاَم تأخَّ

 .الَعاقُّ َيرضُّ ُ َنْفَسُه أكَثُر ممَّا َيرضُّ َغرَيه -2332

* * * 

رْب، الظَّْفر -2333  .َعَواقُِب الصَّ

رِب، َظْفرًا وَنرْصاً  -2334    .إنَّ مع الصَّ

* * * 

 . العاِلُ؛ هو الَعاِلُ باهلل، وهلل، وبُِحْكِم اهلل -2335
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* * * 

شيد، حتى قال أحُد  الكلُّ  -2336 هم ــ ممّن َغّره ِحلُم هارون، يريُد أن َيكوَن َشيَخًا عىل هارون الرَّ

 ":َفَقاَل ! َيا َأِمرَي املُْْؤِمننَِي إيِنِّ ُأِريُد َأْن ُأَكلَِّمَك بَِكاَلٍم فِيِه ِغَلٌظ، َفاْحَتِمْلُه يِل : وحبُّه للنّصيحِة والنَّاصحني ــ

، َواَل َكَراَمٌة، َقْد َبَعَث اهللَُّ َمْن ُهَو َخرْيٌ  ِمنَْك إىَِل َمْن ُهَو رَشٌّ ِمنِّي، َفَأَمَرُه َأْن َيُقوَل َلُه َقْواًل  اَل؛ َواَل نِْعَمُة َعنْيٍ

ُه َطَغى  :إشارة إىل قوله تعاىل.  "َليِّنًا  وهذا . 44-44:طهَفُقواَل َلُه َقْوالً لَّيِّنًا . اْذَهَبا إىَِل فِْرَعْوَن إِنَّ

 !ألَسفالنُّموَذُج من الواِعظني، َيكثُر ِمثاُله يف زمانِنا، ول

* * * 

  !احلرُّ َيْبَقى أسرَي املعروِف إىل أْن ُيكافَِئه -2337

* * * 

 ! اؤهدوِّ رِش عىل العَ  َيسهُل  ْفِسِه؛اِد نَ َوى عىل ِجهَ ن ال َيقْ مَ  -2338

* * * 

أ قويٌّ عىل َضعيٍف، إال لغياِب سلطاِن  -2339 ما َسَطا أحٌد عىل أَحٍد، وال َظَلَم أحٌد أَحَدًا، وال جترَّ

 !يابِهر غِ الَعْدِل، وعىل َقْد 

عندما َيِغيُب الَعْدُل عن املجتمعاِت اإلنسانّيِة، ُتْصبُح الَغاباُت، والُكُهوُف، واملجتمعاُت  -2341

 !احليوانّية أكثر ُأْنَسًا، وإلَفًة، وَأْمنَاً 

عندَما َيِغيُب الَعْدُل، وَتُسوُد رَشيعُة الَغاِب، خَياُف اإلنساُن اإلنساَن أكثر مما خياُف من  -2341

ةِ الوُحوِش ال  ! كارِسَ

* * * 
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 !اكاً قرٍي َينُقُم يف األغنياِء إمساَكُهم، فلامَّ أصَبَح غنيًَّا َصاَر أكثَر منهم إمَس من فَ  مْ كَ  -2342

ن َصاَر أكثَر ِمنهم ُظْلامً َكْم ِمن َمظُلوٍم يَ  -2343  ! نقُم عىل الظَّاملني ظلَمُهم، فلامَّ مَتَكَّ

* * * 

 !، فإَذا َفاَتُه، َبَكاهَقاَلهُ  -2344

* * * 

 .ياهاٍب ُيصيُب املؤمَن يف ُدنْ قٍص أو ُمَص ُة َجبَّارُة اخلواطِر؛ فيها أَحسُن الِعَوض عن كلِّ نَ اجَلنَّ  -2345

  .اطِِر املْظُلوِمنيَجبَّاَرُة َخوَ  ؛جهنَّمُ  -2346

* * * 

 . فكاُكه الِعْلم ؛اجَلْهُل أرْسٌ  -2347

* * * 

 . رٌي من نعمٍة ُتْبِعُدك عِن اهللبالٌء يقّرُبك إىل اهللِ، َخ  -2348

 .اطُِل ، بَ ى اهللِوَ ِس  كلُّ همٍّ  -2349

* * * 

 .يداَم ُترِ فِياهللُ طِْعَك أطِْع اهللَ فيام ُيريد، يُ  -2351

 . يدلك كام ُترِ اهللُ ْن هللِ كام ُيريد، َيُكْن كُ  -2351

 . اهللِ، َيُكن اهللُ َمَعك عَ مَ  ُكنْ  -2352

ك -2353  .اْنرُصِ اهللَ، َينرُْصْ

* * * 
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الظلِم األصَغِر واإلنشغاُل ب..  ظالِ  ونظالٍ د لفَساِد؛ حماَسبةُ الِح، وحماربِة امن اإلْص  ليَس  -2354

د،   !وأخُذ الضعيِف بجريَرتِه، ُدوَن القوي..  الظلِم األكرِب املغلَّظ عناملجرَّ

* * * 

 . يف َتوّقٍد ُمستمر خلالِق ُسبحانه؛ فهيإىل ُذُبوٍل، وأُفوٍل، إال لّذُة ُمناجاِة ا ّذةٍ كلُّ لَ  -2355

* * * 

رِع ، وبالفَ ّياِت لِّ عن الكُ  زئياِت االنشغاُل باجلِّ : ، منهاِع رُضوٌب ودروٌب للهروِب من الواقِ  -2356

  .ُظم، وبام َقّل نفُعه َعامَّ عَ اصِّ عن العامِّ ِل، وباخَل عن األْص 

* * * 

2357-  ْ يطاُن يأمُرك بالرشِّ  .دّينعُبُد، وبأّي ديٍن تتَ ك، ثم ال ُيبايل بعد ذلك أّي طاغوٍت تَ الشَّ

يَطانَ  -2358 ى الطَّاُغوت الذي  َما ُدْمَت قد َطاَوْعَت الشَّ َتلُِف َمَعَك عىل ُمَسمَّ ِك، ال خَيْ ْ عىل الرشِّ

  .َتْعُبد

* * * 

؛ الظلُم الذي إىل اهلل، وأبغُضهام باسِم اهللِ، أسوأمها ُياَمَرُس ظلٌم باسِم الطَّاُغوت، وظلمٌ  -2359

   ِ.َرس باسِم اهللُيام

* * * 

 !دبَِله أَح ئِغًا ملََا َراَج، وال قَ ولو جاء سا ؛ٍل إال وُيَشاب بيشٍء من احلقِّ ما ِمن باطِ  -2361

* * * 
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رِك العَمل، واخلوُف ـ مهام بالغَت فيه ـ وٌد، ما ل ُيؤّد إىل تَ مُ غَت فيه ـ حَم الّرجاُء ـ مهام بالَ  -2361

 . حمموٌد، ما ل ُيؤّد إىل اليأِس والُقنوط

* * * 

نَّ بقليلِك؛ فقليُلك مع قَ  -2362  . ليِل غرِيك، كثريٌ ال َتْسَتخفَّ

* * * 

ي أهّيام درِ ، ال تَ ِة الَعطاءِ انَ ل يف َخ دُخ نها ما يَ ِة املنِْع، ومِ انَ منها ما َيْدُخُل يف َخ : واعٌ نَِّعم أنْ ال -2363

 . عاً فْ نَ  أعَظُم لَك 

* * * 

رُب اجَل  -2364  .رِي َشْكَوىميُل؛ احتَِساٌب من غَ الصَّ

* * * 

 . الوزيُر مرآُة األمري -2365

 . والّصاِدرُ  الوزيُر بوابُة األمرِي؛ منها َيعرُب الواِرُد، -2366

 !َصالُح األمرِي مع فَساِد الوزيِر؛ ككنٍز حترُسه أفعى -2367

* * * 

َته -2368  ! ؟يشُكو ُظلَم َمن َفوَقه، ويظلُِم َمْن حَتْ

 .  ك ملن حتَتكظلُم َمْن فوَقك لك؛ من ظلمِ  -2369

* * * 

نيا وزينَتِها، مع إقب ِق القلِب هُد؛ َعَدُم َتعلُّ الزُّ  -2371  .  عليها درةِ اهلا، والقُ بالدُّ
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هُد فيام متْ ال -2371  .  دُر عليهقْ عليه، ال فيام ال متلُِك، وال تَ  قدرُ وتَ  ُك لِ زُّ

َدًا، ويف احلديث -2372 ب، ُينِْفُق َماَله يف َسبيِل اهلل، خرٌي من فقرٍي عاِزٍف عن الّدنيا َتَزهُّ  ":غنيٌّ متَكسِّ

فىل  ريٌ اليُد الُعليا َخ   . متفق عليه"من اليِد السُّ

* * * 

ربوت، ُيَسلِّطُ احلاكُم الذي َيسوُس  -2373 عليه العدوَّ اخلارجي،  َشعَبه بالّظلِم، والتََّسّلِط باجلَّ

 . بيالً وجيعل له عليه َس 

، ومواجهِة العدوِّ اخلارجي معًا، إْذ ال بّد له من أن ُيصالَح بِهِ َشع ُم عىل ُمعاداةِ قَوى احلاكِ يَ ال  -2374

مها عىل اآلخر   !العدوَّ عىل َشْعبِه وايلمن يُ املخُذوُل واخلائُِب .. ويوايل أحدَّ

َل اإلذالَل، واالبتَزاَز، عبِ احلاكُم الذي َيسَتقوي بالعدّو اخلارجي عىل َش  -2375 ه؛ عليه أن يتحمَّ

، كام عليه أن يتوّقعَ   !ُسوَء العواقِب اللذان ال يقفاِن عنَد َحدٍّ

الَعْدُل  ":قبل وقد قِيل من.. ُسلطاُن الظُّلِم عىل اجلواِرح، بينام ُسلطاُن الَعْدِل عىل القلوب  -2376

 . "أقوى جيٍش، وأهنَأ عيش 

* * * 

ًا، وأكثُرهم ُتّلفًا؛ تأّملوا َمن قتَل  -2377 بن  عمرَ  دائاًم ُينَتَدُب للمهاِم الَقِذَرِة أحطُّ النّاِس حترضُّ

.. واحلسني .. وَمن قتل عليًا .. ه املحراب عىل عثامن، وجتّرأ عىل قتلِ  ومن تسّورَ .. اخلطاب وهو قائم ُيصيل 

، رًا وحترّضًا، وأكثَرهم ُتّلفاً م أحطَّ النّاِس َقْد جتدوهَن .. من يتجّرأ عىل قتل واغتياِل األحرار يف زماننا و

 !هّنماِر َج أهم عىل نَ وأجرَ 

* * * 
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 ! َمْهاَم َبَدت َتكالِيُف الَعْدِل باِهَظًة، فتكاليُف الظُّلِم أضعاٌف ُمَضاَعَفة -2378

 . ّساٌن دائٌم، وُمضاَعفعقبها ُخ تفويِت الَعْدِل، آنيٌة ومؤّقتة، يَ األرَباُح النَّامَجِة عن الّظلِم، و -2379

 . بٍح أو ُغنٍْم ناِجٍم عن ُظلٍم، وُيْريِب الَعْدَل، ويباِرُك فيهَيْمَحُق اهللُ ُكلَّ رِ  -2381

ِل إذا َهمَّ الوايل بالَعْد  ":هبِّ نَ الّظْلُم ُيذِهُب برَكَة األرزاق، والَعْدُل ُيضاِعُفها، قال وَهُب بن مُ  -2381

وإذا َهمَّ باجّلوِر، أدخَل اهللُ النَّقَص مملَكَته، . كتِه، حتى يف األسواِق واألرزاقأدَخَل اهللُ الرَبَكَة يف أهِل مملَ 

َل الناَس عىل الّظلم : قلت. "واألرزاق  حتى يف األسواِق   ! ؟...هذا إذا َهّم، فكيف إذا َقنََّن، وَفَعَل، ومَحَ

* * * 

ت الوْعِظ ال َيْفِري َفْرَيُه أَحٌد، فإذا جاَء إىل فقِه الواقِع، َحَبا َحْبَوًا، وَكُثرَ كْم ِمن َداعيٍة، يف  -2382

 ! َزاّلُته، وكبَواُته

قِه الواقِع، وكيفّيِة الّتعاُمِل مَع النَّواِزِل، والّدعاُة كُثر، َيَتامَيُزون وَيَتَفاَضُلون يف فِ الُعلامُء  -2383

  !والّطواِرئ

* * * 

وتدليٌس يف الّدراية، وهو . ليٌس يف الّرواِة والّرواية، وهو معلوم مفضوحتد: التدليُس نوعان -2384

منه من غري  ه واملطلَق ذكر عامَّ وخاص، فيَ  عامٌّ  للنصِّ  أشّد خفاًء وأوسع انتشارًا من سابِقه؛ بحيث يكونُ 

، وُيظهر معنى عىل مِ واملُحكَ  اجِح املعنى املحتمل واملتشابه عىل املعنى الرّ  ه، أو العكس، وحيمُل وقيدِ  خاّصهِ 

 !معنى من دالالِت النّص، بحسب ما ُيالمُس هوى املدّلس حساب معنى، وخُيفي معنى من أجلِ 

توّقَف التدليُس يف الّرواِة، منذ أن توّقَف الّزمن الذي قِيَل فيه حّدثنا، وبقي التدليُس يف  -2385

حتى باَت التدليُس هو .. ، واملتكلمني وّعاظِ الّرواية، ويف فقِه ودالالت الّرواية، جاٍر عىل ألسنة كثرٍي من ال
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؛ وذلك بعد " ُب ذِ ثم يفُشو الكَ  ":ه هو الّشاذ، صدَق رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلمالفُ ، وِخ األصُل 

  .، والّصدقوالفضلِ  ىل املشهود هلا باخلريّيةِ القرون الثالثة األو

ثنا  "، بدالً من طريقة "ا دّلَسن "كثرٌي من الكتَّاب املعارصين يكتبون عىل طريقِة  -2386 ..  "حدَّ

 ! وكَِتاُب أحِدهم حيتاُج إىل ُكُتٍب بجواِره جتيّل تدليَسه وتلبيَسه

من  َأِن اْعُبُدوْا اهللَّ  يأِت عىل نصِف احلقيقِة؛ فتقترُص دعوُته عىل َمن من الّدعاِة املعارصين  -2387

ُكوَن يِب َشْيئًا  من دون  ُبُدوَننِي َيعْ  وعىل . 46:النحلَواْجَتنُِبوْا الطَّاُغوَت  دون  . 00:النوراَل ُيرْشِ

وال ..  اهلل ُشون، ال ُيؤمَتنون عىل دينِ وهؤالء مدّلسون وغّشا.. وعىل احلّب يف اهلل، من دون الُبغِض يف اهلل 

 !عىل كِتاِب اهلل

فَ  -2388 فاة ُيقاَبُل .. اة َتدليُس الُغالة ُيَقاَبل بتدليِس اجلُّ وضحايا .. بتدليِس الُغالة  وَتدليُس اجلُّ

 !واهلل املستعان.. التدليَسني عوامُّ النّاس 

* * * 

 . رِيهفِسه، ال َيعدُل يف غَ يف نَ  عِدُل َمن ال يَ  -2389

* * * 

كَتب عمر بن عبد العزيز لبعِض عاّمله، وقد  :الٍة، يف احلْكِم والّسياسةَس رِ  َمُل رَصُ وأْش أقْ  -2391

ا اعَتَزْلَت اُكوكَ َش  أّما بعد، فقد كثرَ  ":َجارَ  ا اعَتَدْلَت، وإمَّ  . "، وَقلَّ شاكُِروَك، فإمَّ

* * * 
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الَمَة، والَغَضُب ُيوِرُث النَّ  -2391 َمن أشَجُع النّاس؟ : كامءوقيل لبعض احلُ . داَمةَ احِللُم ُيوِرُث السَّ

ديُد ا ":قوله صىل اهلل عليه وسلم ،منه وأحَسنُ . غَضَبُه بِحْلِمه َمن َردَّ : قال  عنَد  نفَسهُ  يملُِك لَّذي إنَّام الشَّ

 . متفق عليه"الغَضِب 

* * * 

وإنام تأخذُهم  زيمٍة؛من عَ  فِسَك اَس بام جتُد يف نَ أُخَذ النّ َمِة أن تَ كْ ن الّرفِق واحلِ مِ  ليَس  -2392

 . ُكْن إثامً زيمًة، ما ل يَ ِفهم عَ بأضعَ 

* * * 

 ."نعم  "، وجدَت هُ ، والكريُم من حيُث جئتَ ( "ال  "من حيُث جئَتُه، وجدَت ) الَبخيُل  -2393

* * * 

إذا كَذَب الّسفرُي : وقِيل. إذا استعمَل امللُِك كّذابًا أرسعت اآلفُة إىل ُملكِه: يف منثور احِلَكم -2394

 .َل التدبريبطُ 

* * * 

هادات، واأللقاب، ويَ عندما يَ  -2395 بقى الّسؤاُل موُت املرُء؛ َتسقُط كلُّ النَّياِشني، واملناِصب، والشَّ

 ! ؟...هل كان من الذين آمنوا، وعملوا الّصاحلات : ِة النَّاسنَ وأمهّيًة، وتردادًا عىل ألِس  ورًا،األكثُر ُحُض 

* * * 

ى باآلخر وال بُ َض َمرْ : ال جيتمعان -2396  !داُة الظَّاِلِ، والَعْدُل؛ فمن نَشَد أحَدمُها ضحَّ

* * * 
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وَيرِوي َغلِيَلُه، وَيشَمَت بك،  َمن متنَّى لك االنتِكاَس، واالرتَِداَد، والُكْفَر، لَيْشِفي َغْيَظُه، -2397

 ! فَقد َكَفرَ 

ًا كاَن  -2398 ًا كان فاِعُلها، وُيَساُء للّسيئِة أينام ُوِجَدت، وأيَّ املؤمُن ُيَّسُّ للحَسنِة أينام ُوِجَدت، وأيَّ

 . فاِعُلها

* * * 

، وَيذهَ  -2399 فُسَد منه، ويُسدُّ  ، وُحْسُن اخُلُلق ُيصلُِح من الودِّ ماُب بآِخِرهُسوُء اخُلُلق ُيفِسُد الودَّ

 . اخَللَل، وجُيرُب الَكّْسَ 

* * * 

ؤَمًا، وازِدَراًء، اِمه، ازَداَد لُ رَ َمُة احُلكامِء يف عالِجه؛ َمن إذا ازَدْدت يف إكْ اَرت ِحكْ لئِيٌم َح  -2411

  !اُء ذاتهبَح اإلكراُم هو الدَّ ُيْص  ىوَتَعاليًا، حتَّ 

 . طانِه إال بإكراٍم ُمَقابٍِل، وُمكافِئراُم أرْسٌ للكِريم، ال َفَكاَك له من ُسلاإلكْ  -2411

* * * 

، وما َياامئِه احُلْسنَى، وِصفاتِه الُعلْ َجاِهٌل باهللِ تعاىل، وبأس: اثنان ال َيذوقان معنى الّتوّكل -2412

 !وبخيٌل ... ُتوِجُب له من توِحيٍد، وإْجالٍل، وَتعظِيٍم 

* * * 

رتَحُل عنها من دوِن أن تبكيَك، ولربام ال التي َس َياَك؛ ن ذلك ُدنْ يئًا هو ال َيبكيَك، مِ ال َتبِك َش  -2413

 !  ؟تِكرَ ن آِخ عَ  هبا نَشِغُل تَ َعالَم تبكيها، وتأَسى عليها، وحيلَِك عنها، فحتسُّ بك عنَد رَ 
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نْ  -2414 ام انِشَغاٍل يف الدُّ عليك،  نْ ل َيكُ  ُجوٌر، وَما ِسواه إنْ انِشَغاٌل حمموٌد، وَمأْ  ؛َيا خيدُم اآلِخَرةَ أيُّ

 . لكس يْ لَ فَ 

* * * 

كَر ُيديُم النَّعَم، فُكفراهُنا ُيِزيُل النَّعم -2415  . كام أن الشُّ

وج، وُسوِء ُمعاَملتِه، وَتَعاِميه عن واِجباتِه -2416  ! ال خُيبُِّب املرأَة عىل َزوِجها يشٌء َكُسوِء ُخُلِق الزَّ

* * * 

 !ِك الَعَملاُكِل، والَكَسِل، وَترْ َبًا، إنام الَعيُب يف التَّعاُجِز، والتَّوَما كاَن الَفْقُر يوَمًا َعيْ  -2417

ِل والَعَمِل، َخرٌي ِمن َكثرٍي َمَع التَّواُكِل وَتْرِك الَعَملِ  -2418   !َقلِيٌل َمَع التَّوكُّ

* * * 

م؛ إذا رآَك باَلَغ يف االحتِفاِء، واالحرتام، والّتعظيم، فإذا  -2419 ِصنٌف من النَّاِس ال هُيَضم، وال حُيرَتَ

، يف َة الفائَتةالٌن الذي الَتَقيَته املرَّ أنا فُ : قوَل لهكأّنه ال َيعِرُفك وال َتْعِرُفه، فتضطرَّ أن تَ  ما َرآَك ثانيًة جتاَهَلك؛

 !؟...كاِن َكذا، هل َتْذُكُرين يوِم َكَذا، ومَ 

* * * 

 . ان، واملَُعلِّمالوالَِد : كُر َمن ِسوامُهاْرمُها، ال َيْش اثنان َمن ل َيشكُ  -2411

ُع إىل ُجُح  -2411 ُع إىل ُجُح رُ عْ ِل ومَ ْض فَ وِد األرْسَ وِد فضِل وِف الوالَِدين واملَُعّلم، هو األرْسَ

 . وَمعروِف َمن ِسوامُها

* * * 
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راَشَك بينهم، ليس من ك الّظروُف ألن ُتزاِحَم الوحوَش واألفاعي، وَتفرتَش فِ عندما َتضطرُّ  -2412

، وتَتعاَطى معهم برباءٍة نِي والفؤادِ ك، وتناَم قريَر العالكياَسِة وال الّسياَسِة، أن حتّسن الظّن بمن حولَ 

 !  فُتؤَكل، وُتْلَدغ.. حتت عنوان كّلنا رُشكاء يف الوَطن  كام َيَتعاَطى األُخ مع أخيه، وَسامَحةٍ 

* * * 

فهي دعوٌة ..  ِء والرَباِء يف اهلل، وهللالأّيام دعوٍة من داخِل املسلمني، ُتغّيب وُتلغي عقيدَة الوَ  -2413

 ! الميماسونّيٌة بثوٍب إْس 

 مُ ِس قْ فيها رسعان ما تَ  ُث حتُد  ةٍ فتنَ  يف اهلل؛ أيُّ  اءِ والرَب  الءِ الوَ  عقيدةَ  ُب غيّ التي تُ  يف املجتمعاِت  -2414

عَب إىل ُشعوٍب ، إىل جمتمعاٍت  الواحد املجتمعَ   ىل بيوٍت إالواحد  إىل مجاعات، والبيَت  واجلامعةَ ، والشَّ

 ! همنبِ وذَ  لِهمَعمَ  نسِ ن جِ ون مِ بُ اقَ فُيعَ  ..َرة ُذو والءات ُمَتَعّدَدٍة وُمَتنافِ  ..  دةٍ متعدِّ 

* * * 

َر منهم النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم؛ هم الذين يَ  -2415 نّة، ويقولون القرآنيون الذين َحذَّ رفضون السُّ

نََّة هؤالء، ويف طابورهم اخلبيث، يقف أولئك الذين يَ  رِ وعىل إثْ .. رآن فقط م القُ كُ بيننا وبينَ  رّدوَن السُّ

ا ظنّية الّداللة عمَ وال وكذلك أولئك الذين يَتوّسعون يف احلديِث عن املقاصِد عىل .. َل هبا حتت زعِم أهنَّ

نّة ودالالتا   ! فهوِم واملنُْطوِق عقوهِلم بني املفُيعاِرضون ب.. حساِب نصوِص السُّ

* * * 

ة األساسّية اإلرادةُ  -2416 ُة من التَّحّررِ ؛ مشكلُة األمَّ السِل التي  كّلام اقرتبت األمَّ من القيوِد والسَّ

 ! ُتكّبل إراَدَتا، أمّدها العدو بمزيٍد من ِحَقِن التَّخِديِر، والتَّخويِف، والّتنويم

 !األسرُي؛ أسرُي اإلراَدة -2417
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* * * 

اَمُل َمن اسَتْحَسنتم َمظهَرُه وُمعاَمَلَتُه للنّاِس، ال َتستعِجُلوا احُلكَم عليه حّتى َتعَلموا كيَف َيتعَ  -2418

 .يِت البَ  يفلِه أهْ  معَ 

* * * 

يتمتَّعون بالطَّبيعِة ومجاهِلا، وَيغفلون عن خالِِق الطبيعِة ومجاهِلا، وهل الّطبيعُة ومجاهُلا إال دليل  -2419

 . بحانه وتعاىلعىل مجاِل اخلالِِق، وكامِل قدرتِه ُس 

* * * 

ُبه بحسِن املظَهِر، هل سمعتم بمرِض النَّْرَجَسِة، أو النَّرَجيِس؛ هو املرُض الذي ُيعَرُف صاحِ  -2421

ظاِهُره كثرُي االعتناِء، َشديُد االعتداِد، واالنتَفاش، والتَّعايل، وباطِنُه َشديُد .. وُسوِء الباطِن واملخرَب 

عف  َيتوّدُد .. ُيوحي ظاهرُه بالّشجاعة واإلقدام، ويف حقيقته وباطنِه جباٌن رعديد .. االهتزاز، والضَّ

َينَتِقُم ِمن َجفاِء وإمهاِل اآلخرين له، بظلِم وجفاِء .. هيتمُّ للبعيِد أكثر من القريِب .. للبعيِد، وجُيايف القريب 

حيَسُب نفَسه أنه كلُّ يشٍء، .. َيَتَظاَهُر بكثرةِ األشغاِل واألعامِل، من غرِي شغٍل وال عَمٍل .. القريب منه 

وحُيِبُّ أن .. يتَشبَّع بام ل ُيْعَط وبام ليَس فيه ف.. وحموُر كل يشٍء، وَيعرُف كلَّ يشء، ويف حقيقتِه ليَس بيشٍء 

ت، ولو بعد حني .. ُيْمَدح بام ل ُيْعَط وبام ليَس فيه  الَّ َيتلّذُذ ويتمّتع .. ال َينْسى اهلفوات، وحُياِسُب عىل الزَّ

أْجَهَز عليه، وانطفأ فإذا .. بإذالِل وحتطيِم وقهِر أقرِب النَّاِس إليه؛ ليستمّر شُعوُره بالظُّهور والفوقيَّة 

َف إىل َصيٍد آَخَر، وضحّيٍة أخرى غريه  فإن ل جيْد افرَتَض لنفِسه َخْصاًم وَغرياًم ال وجوَد له .. َبريُقه، انرَصَ

َيْكُفُر .. سيئ الظَّنَّ بمن حوله، وبمن يتعامل معه .. إذا أقَبْلَت عليه أدَبَر، وإذا أدبْرَت أقبَل .. إال يف خمّيَلتِه 

جيُد ُصعوبًة شديدًة يف أن ُيثني عىل َمْعروٍف .. روَف واإلحساَن؛ فال يقّر بمعروٍف فضاًل عن أن َيْشُكَره املع
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حيسُد اآلخريَن عىل نجاَحاِتم، ويقّلل من قِيمتها وَقْدِرها، وَيغاُر منهم، .. ــ أو صاحب َمعروٍف ــ خريًا 

.. وأحسُن أحوالِه أْن َيردَّ نجاحاِتم لنفِسه؛ إْذ لواله ملا نَجُحوا .. ويتظاَهر بتجاُهلِهم، وأنَّه ال ُيباهِلم باال 

خُيالُِف لُيْعَرُف وَيظهر أنَّه األْفَهم واألْعَلم؛ فإذا قلَت له نَعم، قال .. حاَجُتَك إليه َمَذّلٌة ولو من أيَن الطَّريق 

يه بقولِه ولكن، حّتى وإن اضطرَّ أن يكّرَر وَمهام كان قوُلك حُمَْكاًم، عقَّب عل.. ال، وإذا قلَت ال، قال نعم 

خيوُض فِيام له علٌم فيه، وفيام ال .. ال حُيِسُن االستامَع، وال ُيطِيُقه .. َنْفَس كلامتِك، لكن بطريقتِه وأْسلوبِه 

شديُد االنتهازّية  ..ال تستطيُع أن ُتَعّرَفه بام حُتِبُّ أو َتكرُه؛ ألنه سيختاُر عكَس ما حتبُّ وَتكَره .. ِعلَم له فيه 

واالستغالِل واألنانّية واحلرِص، متبّلُد اإلحساِس واملشاعِر نحو اآلخرين، فال حُيِّب وال َيرى إال نْفَسه، 

ثم هو بعد ذلك له .. وَمصلَحَته، وما سواه َتبدأ حُقوُقهم عندما تنتهي حُقوُقه، وحيّققون له كامَل حقوقِه 

م مهام َبَذُلوا يف سبيلِه ال َيراُه شيئًا، وأنَّه َيستحّق املزيَد .. ق حقٌّ عليهم، وليس لآلخرين عليه ح .. وأهنَّ

ال َيأَلُف، .. رَسيُع الَعَطِب، واالنقالِب، َيصُعُب أن َترى له َصديقًا .. فأنا، وأنا وحسب، وال يشَء غرَي أنا 

، وإن استْغنَى، استغنى، عالقاته َتقَترُص عىل االستغالِل أو االستِْغنَاء؛ فإن .. وال ُيؤَلف  احتاَج استغلَّ

امِء واألرض .. وَجَفا، وأْدَبَر  ال ُيلِقي باالً ملآالِت وعواقِِب سلوكِه .. بينه وبنَي الوَفاِء واملحّبة كام بني السَّ

افِئَة، وما هو أعّز من املاِل  ُد َيستمرُّ يف فال َيكا.. وأفعالِه، فَيخُّس القريَب والبعيَد، واملحاضَن اآلمنَة والدَّ

عَمٍل، وال أن ينجَح يف عَمٍل؛ ألنه يرى يف النّاِس َخَدمًا له، ويأَنُف أن يَرى َنفَسه يف موضِع اخلدمِة للنّاس، 

مكاُنه دائاًم أن يكوَن شخُصُه حموَر احلديِث، وَمْلَفَت األنظاِر، وَمَشدَّ اهتامِم .. إال ما كان ما ليَس منه َمنَْفَدًا 

لو ساَر احلديُث يف أّي واٍد، لردَّ احلديَث إىل واِده، ونفِسه، .. ن َيأُمَر فُيَطاع، ال أْن ُيؤَمَر فُيطِيع وأ.. اجلميع 

.. الَفَشُل حليُفه وِعنواُنه، فهو فاِشٌل يف نفِسه، وُيفّشُل َمن َمعه، وَمن له حكٌم عليه .. وما َحَصل معه، وله 

كان له رشيٌك ــ يف أي جماٍل من جماالِت احلياة ــ ينبغي عىل رَشيكِه ــ  إن.. ُيْلغي كلَّ َمن أَماَمه لو استطاع 
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اكِة أن تستمرَّ ــ أن يكوَن من أمواِت األحياِء؛ بال مشاعر، وال إرادة، وال رأي، وال اختيار  .. إن أراَد للرشَّ

وعىل .. الطََّرُف اآلخُر له أْن َيراه  وأن ال َيرى إال ما حيّب الطَّرُف اآلخُر له أن َيراه، ولو رآه َيراُه كام ُيريُد 

ٌر، َيصُعب التَّعّرُف عليه من [. َما ُأِريُكْم إاِلَّ َما َأَرى :] مبدأ زعيم الطُّغاة فرعون وهذا َمرٌض ُعَضاٌل ُمنفِّ

َيعرتُف  الَوهلِة األوىل، من غري ِخلطٍة وُمعاَمَلة، َيسَتعيِص عىل األطباِء النفسيني ُمعاجلَته؛ ألن صاِحَبه ال

بمَرِضه، ويرى نفَسه فوَق النَّْقِد، والنَّصيَحِة، أو أن ُيشاَر إليه باملَرض، بينام االعرتاُف باملَرِض هو اخلطوة 

 ! األوىل نحو عالِجه

.. والنّاُس ُمتفاوتون يف ُمصاهِبم هبذا الّداء؛ فمنهم املُصاُب به مائة باملائة، ومنهم مخسون باملائة    

اكم منه.. دوَن أو فوَق ذلك ومنهم َمن هو   . عافانا اهلُل وإيَّ

* * * 

امَ  -2421 ُه آِخ ُخلَِق اإلنساٌن مهَّ ْتهُ َرتُ ًا؛ فمن ل َتمُّ ه مَ ُدنْ  ه، أمهَّ اهلل، َتشّعبت  رضاةياه، ومن ل يكن مهُّ

  !األمورائِر غَ مهوُمه يف َص 

* * * 

ة بالعلمّية كغمِ لْ مشكلُة البحِث العِ  -2422 ريها من املشاكِل التي فيها الناُس بني ي، واألبحاِث املُسامَّ

اٍق مِ ريِط؛ فريٌق تَ اِط والتَّفْ رَ اإلفْ  .. رِي جديٍد، وهيتم بالكمِّ عىل ِحَساِب الَكيف ن غَ راه ُيعيُد َنْسَخ املايِض كَورَّ

ابِق واملايِض، تراه ينشُد التَّجديَد والتطاوَل يف الُبنيان مع ا لغْفلِة عن الطَّابِق وفريق آخر غاِضٌب ثائٌِر عىل السَّ

ِل وأساَساِت البناِء ومتاَنتِها  واحلقُّ وَسٌط بينُهام؛ قديٌم نبني عليه اجلديد، .. وكال املنهجني خطأ .. األوَّ

 . وننَطلُِق وَنستفيُد منه للَجديد

* * * 
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 . والَغَضُب .. التََّغاُفُل : احَذْر يف احَللِيم أمرين -2423

* * * 

لطاَن يشءٌ  -2424 ، واالستهانِة به، وبأمْ  ؛ال ُييسء السُّ هَش ، وإفْ هرِ كاملنِّ  ! اِء رِسِّ

لطاَن بمعروفِك، ال جيوُز للّسلطاِن وال حيسُن به أن كِّ نبغي وال ُيسَتحَسُن أن ُتَذ كام ال يَ  -2425 َر السُّ

  !َيْكُفَر معروَفك

* * * 

ِت واملعاِزِف فلم أَر ول أسمْع أمجَل وأعَذَب من األصوا.. قالوا عن املوسيقا واملعازِف كثريًا  -2426

الُطِم األمواِج أصواُت تَ : التي أودعها اخلالُق سبحانه يف الطَّبيعة، والتي ل متَتْد إليها يُد اإلنساِن بالعَبث

صوُت خريِر الينابيِع واجّلداوِل .. وأصواُتا وهي تتكّّسُ عىل شواطِئها .. وصَخُبها وهي متيُد يف البحر 

يِل وألِيُله .. رَتطُِم بام يعرتضها ِمن أحجار وَخْرَخَرُتا وهي تَ .. واألهنار  َتَحُة السَّ وصوُت أِجيِج .. وحَتْ

الالِت وهي يف َصَبٍب من قَِمِم اجلبال  وَصوُت َحِفيِف أوراِق .. وَصوُت الريِح، َشديُده وَخفيُفه .. الشَّ

وَمْهَمَهُة الَقَصِب عند ..  ِس احلصادِ وَخشيُش ياب.. باِت، وَزْفَزَفُة احلشائِش وزَجُل النَّ .. األشجار ومتايلها 

عِد والربِق .. متايله  ِد وهي ترَتطُم عىل  وصوُت َقطراِت املطِر، وحبَّاِت .. وصوُت العواصِف، والرَّ الرَبَ

َجِر األرض ْث عنها وال حرج .. ، وأوراِق الشَّ وما حييص مجاَل الطبيعِة، .. وأصواُت الطيوِر اجلميلة، فحدِّ

 .  إال خالُِقها مجيلةٍ  منها من آياٍت وأصواٍت عذبةٍ  وما َينَبعُث 

* * * 

هوِف، وَبْذُل املعروِف، ملن َتعرُف وَمن ال وَنْجَدُة امللُ  اِرم،واخلوَ  اِرم،املروَءُة؛ اجتناُب املَح  -2427

 . َتعِرف
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* * * 

 . ٍئ َعَمُلهفنََسُب كلِّ امرِ  الَعَمُل َنَسٌب؛ -2428

يِف النََّسِب، َحطَّ ِمن َنَسبِه ُس فكَ  األعامُل هي التي َتْصنَُع األنَساَب، -2429 وُء الَعَمل، وكم م ِمن رَشِ

 . الِِح الَعَملِضيِع النََّسب، َساَم َنَسُبه وارَتَفع، بَص ن وَ مِ 

 .الِعْلُم، َنَسٌب  -2431

 .يه َنَسٌب وازِ اِمِل؛ ال يُ اِلِ العَ َنَسُب العَ  -2431

ُفَها َنَسُب الِعْلمِ  ؛مُ املاُل، واملُْلُك، والِعلْ : َينَْتِهي النََّسُب إىل َثالَثةٍ  -2432  .   أرْشَ

 .أفَضُل الِعْلِم؛ أنَفُعُه للنَّاس -2433

* * * 

هم للنّاِس، ورشُّ النَّاِس . رُيهم للنّاس، وخرُي النّاِس ألهلِهخرْيُ النَّاس؛ َخ  -2434 ورَشُّ النَّاِس؛ رشُّ

 .  لِهألهْ 

* * * 

ء، ال َفكاَك له من ُسْلطاهِن احَلُقود للحُسوِد  -2435 ، : مُحلَفاٌء وأِخالَّ ، والَغمُّ األََرُق، والَقَلُق، واهلمُّ

خُط والَغيُظ، والَكَمُد   !  راه ظاملًا يف َثوِب َمظلومتَ بعد ذلك ثمَّ .. ، والسُّ

َحسُبَك من احلُسوِد أنه ُيعاقُِب نْفَسُه بِنَْفِسِه، وكلام عاقَب نْفَسه، َطَلَب مزيدًا من الِعَقاب،  -2436

! هَيَْلَك، كمَثِل األْجَرِب كلَّام َحكَّ ِجْلَدُه، احتاَج إىل مزيٍد من اهلْرِش واحَلكِّ  وهو ال َيزاُل يف ازدياٍد إىل أنْ 

؛ ألنه إنام ُينِزُل عذاَبُه بصاِحبِه  ":ويف منثوِر احِلَكم ِّ  . "احَلَسُد أعَدُل آَفاِت الرشَّ

* * * 



 411 

.. ، والّسهِو، والغْفلِة ِن اللهويف مواطِن وزمَ  رًا، الِعبادةُ رجًة وأْج بادِة وأعالها دَ العِ ِمن أعَظِم  -2437

اكِر يف األْس  واِق؛ مواطن الّصَخِب، والّسهِو، وتزاُحِم األكُتِف يف طلِب الّرزق، أجرًا عظيام، كام لذا ُأِعدَّ للذَّ

وَق َمن دخَل  ":يف احلديث ُت، امللُك، وله احلمُد، حُيْيِي وُيِمي له، له رشيَك  ال وحَده اهللُ إال إله ال :فقال السُّ

سنٍة، وحما عنه ألَف ألِف ألَف ألِف َح  له اهللُيموُت بيِده اخلرُي، وهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر، كَتَب  الوهو حيٌّ 

 ."ِة بيًتا يف اجلنَّ  لهدرجٍة، وَبنَى  ألَف ألِف  لهسيئٍة، وَرَفع 

وِق ألقُ كُ  عَ وَل هَ نُت أنِزُل إىل السُّ وَق نَ .. اء ذا الدُّ   !هسيتفإذا أتيُت السُّ

* * * 

 ؛نيعِ ُفنا أطامُع الّطامِ ملياُر ونصُف امللياِر مسلم، ومع ذلك ليس لنا دولة، وال قائدًا، تتقاذَ  -2438

فهل نحن حّقًا من أتباِع حمّمٍد صىل اهلل عليه وسلم، الذي بمفرِده صنَع خرَي .. وائِد اللئام اِم عىل مَ تَ كاأليْ 

 ! اريخ، َتاهُبا وحترتُمها دوُل وُأَمُم األرِض كّلها؟فها التاِس، وأعظَم دولٍة عرَ ت للنّ أّمٍة ُأخرَج 

* * * 

يئًا، ما داَم قاِدرًا عىل أن ال َدى؛ ألنَّ العدوَّ مهام استجديَتُه لن ُيعطيَك َش احلقُّ ُينتَزع وال ُيسَتْج  -2439

 ! يكُيعطِ 

* * * 

 . يمكِ ركُن إىل ِحكمتِِه وَعَزَماتِه من دوِن اهلل، ليس بَح احلكيُم الذي يَ  -2441

* * * 

 !، َخَدَم اجلميعَ اَدى اجلميعَ َمن عَ  -2441

* * * 
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فيع: اإلهداُء مندوٌب، إال يف ثالثِة مواِضع، فإنَّه ُيكَره -2442 ايب، والشَّ  !للَقايِض، واجلَّ

* * * 

ملناهِِض اإلسالم، وهو ما ُيفّّسُ دعَم واحلياِة الم، هو إمَداٌد بالقّوِة أّيام َطرٍح خاطٍئ لإلْس  -2443

 ! المٍئ لإلْس هم لكلِّ َطرٍح خاطِ أعداِء اإلسالِم، ورسورَ 

َتَسلَُّطوا عىل أْخطاِء املسلمني التي ُتنَْسُب إىل .. ملَّا َوَجُدوا َأْن ال ُسلطاَن هلم عىل اإلْسالِم  -2444

 ! اإلْسالم

فاِء، ِغياُب املحاضِن الرّتبوّيِة رَ إىل اإلفْ  ِمن أهمِّ األسباِب املؤّديةِ  -2445 اِط والتَّفريِط، الُغُلوِّ واجلَّ

 .  ّكامِة، الَبعيدِة عن ِسلطِة وهيَمنَِة احُل لَّ ملستقِ ا

* * * 

، والَعْدُل : ِخَصالٍ  فيه َثالُث  َتِمعُ يٌش جَتْ ال هُيَزم َج  -2446  . القّوُة، واحلقُّ

* * * 

رون عنك، إنام املهم ما اها اآلَخ ريُد أن يرَ ُمُه النّاُس عنَك، والصورُة التي تُ ليس املهم ما َيعلَ  -2447

 .نكُمه اهللُ عَيعلَ 

* * * 

 . واألفعاُل ُتصّدُق ذلك أو ُتكّذُبهشّبُع به، تَ قِّ ويَ باحَل  اُت لُّ َيقتَ الكُ  -2448

، واملفاهيَم اإليامنّية، والقيَم احلضارّية اإلنسانّية  -2449 َف احلقَّ من دون .. ال َيكِفي أْن َتْعِرَف أو ُتَعرِّ

 . أن َتْلتِزَمها، بالقوِل والَعَمل
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، وعند الّتأصيِل، لِ ريَف اإليامِن كتعريٍف، ثم هم بالقوِل والعمَ كثريون هم الذين حُيِسنون َتعْ  -2451

َفاةامِ كَ وإنزاِل األْح   ! ، ترى فريقًا منهم َينهُج منهَج اخلوارِج الُغالة، وفريقًا آخر ينهُج َمنهَج املرجئِة اجلُّ

تراهم ، ثم يف واقِع حياِتم "ال إله إال اهلل  "عريَف ومعنى كثريون هم الذين حُيسنون تَ  -2451

 !اهلل َيعبدوَن آهلًة معَ 

* * * 

 . وِء الظَّنّ ِن الظَّّن، خرٌي من أن َيظلَِم من جهِة ُس ْس أن ُيؤَتى املرُء ِمن جهِة حِ  -2452

* * * 

ها اهللُ له، وَكَتَب له أْج َمن َصَدق يف طَ  -2453 ن ِمن الِقياِم هِباَرهالِب طاعٍة، َيّسَّ   . ، إن ل َيَتمكَّ

* * * 

 . والِ أصَدُق وأبَلُغ من الَوعِظ باألقَ الَوعُظ باألفَعاِل،  -2454

  !م ِمن واِعٍظ، مكاُنه أن ُيوَعَظ، ال أن َيِعظكَ  -2455

* * * 

، الّّس ءٍ َف عنك كّل يشعرِ باده؛ يريُد أن يَ عِ بني ِمَن النّاِس من يأبى إال أن يدخَل بني اهللِ و -2456

وإال فأنت .. واألسبوعي، والّشهري  برناجَمك اليومي،.. اتَك وَغَفالتك طاعَ .. وأخَفى، ما ظَهَر وما َبَطن 

 ! ةالَ َد العَ  وَح ّتهم، جمرُ عنده مُ 

* * * 

 رِ كْ ، خامل الذِّ ياِب واِب، َرّث الثّ وٍل، َمدُفوٍع باألبْ هُ ن جَم ؛ فكم مِ اَك واحتقار النّاسِ إيَّ  -2457

 ! اهللِ نَد َك عِ وِمنْ  ،ينِّ رٌي مِ َخ .. ال ُيؤَبه له ..  والّشهرةِ 
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 !َقىى، وإنام لألتْ نَ ى، وال لألغْ وَ لألقْ  َس نَد اهلل، ليامليزاُن عِ  -2458

* * * 

 .ال َتنَْتِهي بِك إالَّ إىل َخريٍ واقَِب الطَّاعِة؛ فهي ال ُتَش عَ  -2459

 . ةِ اَءلَ واملَُس  ؤولّيةِ اَب عنه؛ من حيث املْس تِه، ليس كَمن غَ اَح َس الُء بِ َمن َينِزُل البَ  -2461

* * * 

دائم التأّهب واليقَظِة،  َيِقٌظ؛ُكرٍة عليه حارٌس ِل َمْرَمى مَثُل الّشوَرى والديمقراطّية؛ كمثَ  -2461

وهو عائٍق،  مانٍع وال ريِ وَمرَمى من غرِي حارٍس، الكلُّ يمّرُر كرَته فيه بسهولٍة، وِمن غَ  .ىورَ َثُل الشُّ وهو مَ 

   !يمقراطّيةَثُل الدِّ مَ 

يمقراطِيَّة ِتمًة؛ أنَّ مجيَع الظَّاملني َيدعون هَلا، وَيْس  -2462  ! َتظِلُّون بظِلِّهاَيْكِفي الدِّ

* * * 

ةُ  َشَعتمّتُع هبا، فإذا انقَ ما راَج باطٌِل إال لقّوٍة يتَ  -2463 ، وحتقََّقت وَمثالُِبه باَنت نواقُِصه عنه القوَّ

 !النَّفَرُة منه

ُته بغريه -2464 ته ذاتّيٌة، والباطُل قوَّ  . احلقُّ قوَّ

  .غرِيهبِ ُل مجاُله ، والباطِ اِِت احلقُّ مجاُله ذَ  -2465

 !، واإلَضاَفاتاِت نَ املزيِّ  اجِة إىل؛ عىل قدِر احلالَباطِلِ  ُقبِح  رِ ْد عىل قَ  -2466

ناِت  اتافَ ن اإلَض ًا مِ يَ ُل عارِ طِ االبَ  لو جاءَ  -2467  ! النَّاُس  نهمِ  ؛ لتقيَّأواملَُزيِّ

* * * 
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 ارشةً بَ مُ  َك ه هل تعرف؟ أجابَ رة؛ إن سألتَ مِّ َد ومُ  هائلةٍ  ةٍ لبيَّ َس  ةٍ فريٌق يتمّتع بطاقَ : الناُس فريقان -2468

، افيةِ جييبك عنه بال النَّ  سؤالٍ  كلُّ .. وكيف .. ومتى .. أين .. هل ممكن .. هل تستطيع .. في؛ ال بالنَّ 

ُ ..  املنافَذ  عليك األنفاَس، وُيغلُق  فيقطعُ .. رّدد أو تَ  فكريٍ ى تَ نَ أدْ  ونِ ن دُ ومِ ..  ةِ مَ ، اجلازِ القاطعةِ  وُيَعّسِّ

 !عليَك الَيسريَ 

سأله عن ؛ ما إن تَ اؤُل واألَمُل فغلب عليه التَّ طاءة، يَ عْ إجيابّية مِ  ةٍ وفريٌق آخر عبارة عن طاق 

ه تِ ه ولغَ وِس ت من قامُ ليَس  "ال  "وكأنَّ .. ريد، وبام تبحث عنه، وحتتاجه عم، وبام تُ ، إال وجييبك عنه بنَ ءٍ يش

ْ هْ َس الصعَب عليك  ، وجيعُل عيَد قّرب إليك البَ ، ويُ ذِ من املنافِ  َلَق فيفتح عليك املغْ ..   .ناً كِ اًل ومُم

، فقالما ُسئَِل رُس  ":عن جابِر بِن عبد اهلل، قال  ال : وُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم شيئًا َقطُّ

 .متفق عليه"

* * * 

بعد الوّد، واحلَسنَُة بعد الّسيئة، خرٌي وأمجُل من الّسيئة  بعد اجّلفاء، خرٌي وأمجُل من اجّلفاءِ  الودُّ  -2469

 .بعَد احلَسنَة

* * * 

 اياتوالغَ  املراد، وغِ بلُ  دمِ ، وعَ اطاِت و اإلحبَ كُ ْش ، وكثرٌي منها يَ ُب ارِ والّتَج  ،املدارُس  ِت ّددَ تع -2471

، مآله إىل ، واإلخالُص واُب فيه الصَّ  تحّقُق أيام عمل ال يَ : ُيقال ،والّتجارِب  وألصحاب تلَك املدارسِ  ..

 .160:آل عمران[ِد َأْنُفِسُكْم ُقْل ُهَو ِمْن ِعن] ى هذا؟ لتم أنَّ د، ولو قُ ، وال بُ لِ َش فَ ال

* * * 

 .النّاَس باملِك، لكن َتسَعُهم بالكلمِة الّطيبِة، والَبْسَمِة الّصاِدقةِ  مهام كنَت ذا سَعٍة، لن َتَسع -2471
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* * * 

 .َرهاِت ِصْدِق امُلِحب، ُموافقُة املحُبوِب فيام حُيِب، وَيكْ من عالمَ  -2472

* * * 

أما املغلَّظ منه؛ . بأّنه َيكذِ  مُ لَ وَيعْ  ُب ، املجّرُد منه؛ َمن َيكذِ ظ، وِمنه املغلَّ دُ ُب ِمنه املجرَّ ذِ الكَ  -2473

، ثم ُيصّدُق كِذَبه، فهذا له وزُر الَكِذب، ووزُر َتصديِق الَكذِب، ووزُر اعتباِر الكذِب ِصدقًا، من َيكذُب 

 !ِق ْد ِب من الصِّ ذِ ووزُر جُحوِد ما ُيَضادُّ الكَ 

ْدِق، ِق،ِمن لواِزِم الَكِذب جُحوُد الّصْد  -2474 ِمن ُهنا َيعُظُم وَتصديُق الَكِذب،  وتكذيُب الصِّ

 .ُجرُمه

* * * 

ثَّ من ال يبالُغ املرُء يف تزينِي ظَ  -2475 اِهره، إاّل لنقٍص يف َنفِسه، والنّفُس الفاِضلُة الكاِمَلُة ُتزّيُن الرَّ

 !الّزينِة والّثياب

* * * 

 .َفهاأِذَن لغرِيه أن َيعرِ  ِسِه؛ُف عيوَب نفْ َمن ال َيعرِ  -2476

 .رِيكغَ  يوِب يوبِك ُشغٌل لك عن عِ يف عِ  -2477

 . الِح َنْفِسكرِيك، يف إْص إْصالُح غَ  -2478

* * * 

  .ال َتنَشِغْل بام فاَت، فام فاَت قد َماَت، وإّنام استِفْد منُه ملا هو آت -2479
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اقُِل يأخُذ من ماِضيه والعَ ، أْطاللِه عىل الوقوَف  وُيطيُل العاِجُز َمن َيقُف عند ماِضيه،  -2481

 . ، ومستقبلِه، ما َينفعُه يف دينِه وُدنياهحلارِضه

* * * 

 !ُة، والتَّغاُفُل املُداَرا ؛هاءُ الدَّ  -2481

هاِء أن ال ُتعَرف : قِيل -2482 ، وخيَش  كَ رُ َذ حَيْ حتَّى ال به؛ من الدَّ  . يُف عِ اَك الضَّ القويُّ

* * * 

عّيِة الّسياَسِة الَوْض بني  من الَفَوارِق اِسد، وفِع املفَ الِح ودَ َص ي إىل حتصيِل املالّسياَسُة َترمِ  -2483

والّسَياَسِة الرّشعّية، أّن يف الّسياَسِة الَوضعّيِة حتصيُل املصالِح ُترّبُر الوسائَل، بينام يف الّسياَسِة الرّشعّيِة، 

 . عّيةحتصيُل املصالِح ال تكوُن إال عرَب وسائَل رَشْ 

* * * 

نيا، وال ُتْطَلُب الّدنْ  -2484  . ِخَرةيا باآلُتْطَلُب اآلِخَرُة بالدُّ

* * * 

ته؛ صحَّ  بيُب من جهةِ ، وُيؤَتى الطَّ َم هو اهللَُم أّن العاِص لَ ه؛ ليعْ كمتِ ُيؤَتى احلكيُم من جهة حِ  -2485

 ى احلاكُم من جهةِ ، وُيؤتَ َق هو اهللُازِ َم أّن الرَّ لَ عْ ه؛ ليَ مالِ  ، وُيؤَتى الغنيُّ من جهةِ ليعلَم أّن الّشايف هو اهللُ

فيأتيهم اهللُ من َمكَمنهم، ومأَمنهم، ومن حيث ل .. قاَء هلل َم واملْلَك والبَ كْ أّن احُل ه؛ ليعلَم لطانِ ه وُس مِ كْ ُح 

 . وابُ ِس حيتَ 

* * * 

 !َخَر وال بدام َحّل أحُدمها َدَفَع اآلفحيثُ  ؛احلقُّ والباطُل يف تداُفع مستمرٍّ  -2486
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ج هلا -2487  !اطِلقِّ مع البَ َتعاُيش احَل : ِمن اخَلرافاِت التي ُيروَّ

2488-  َ  !قُّ بمَساملََِة الَباطِِل؟ الَباطُِل احَلقَّ يوَمًا، فكيف ُيطاَلُب احلَ َما َساَل

 . عليه لِ اطِ ، ال تكن عونًا للبَ احلقِّ  جزَت عن نرصةِ عَ  إنْ  -2489

* * * 

 :البدعة أنواع -2491

ال  ات، فهذه مباحةٌ وَس بُ وبات، وامللْ والت، واملرْشُ وعات، واملأكُ ، واملصنُ اداِت بدعٌة يف العَ  

 . ألصُل فيها اإلباحُة ما ل يرد نصٌّ ُيفيُد احلْظَر واملنْعَ ؛ احَرج فيها

 . َبها من املّلةج صاحِ اللٌة، لكن ال ُُترِ وهي َض  ؛اداتبَ وبدعٌة يف العِ  

، وخُيرج وحيَد التّ  ُض ناقِ وهذه منها ما يُ  ـ ةالثالثَّ  األنواعِ  وهي أخطرُ  ات ـقادَ وبدعٌة يف االعتِ  

 . كذلِ  نَ و، ومنها ما هو دُ من املّلةِ 

ٌة حَسنٌَة؛ وهي نَّ ُس : نة، وإنام ُيقالَس دعة َح ال ُيقال بدعٌة َحَسنَة؛ ليس يف الّدين يشٌء اسمه بِ  -2491

، أو ُيرّغب به الّشارع؛ كحفرِ  إحداٌث أمرٍ  لرعاية األيتام، أو  ، أو فتح دارٍ الناسِ  بئر لسقايةِ  له أصٌل رشعيٌّ

من ذلك له أجر كل من يتأّسى به،  ءٍ فاملبتدئ يف فعل يش.. ونحو ذلك  التربع باملال من أجل عمل خريي،

 .  قد سنَنت سنًّة حسنًَة، ولك أجُرها، وأجُر من عمَل هبا من بعدك: ويفعل فعله من بعده، وُيقال للمبتدئ

نّة ما ُفِعَلت بدعٌة إال وُتِرَكت مقابلها ُسنٌّة، لذا كان فعُل البدَعةِ  -2492  .أغَلَظ ذنبًا من جمّرِد ترك السُّ

نَ اتَ ، إمَ ياُء البَِدعِ إْح  -2493 نَِن إَماَتٌة للبَِدعِ ..  نٌة للسُّ  . وإْحَياُء السُّ

* * * 
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َع وقَ ..  اً ظلومَ ، بعد أن كان مَ ظاملاً بُح ِسه، فُيصظلوٍم ُيِّسُف يف االنتصاِف لنفْ كم ِمن مَ  -2494

َمظلَمتَك كام هي، خرٌي لك من َقى اهللَ وإّنك إن َتلْ  ":ِة عمر بن عبد العزيز، فقال لهاملِه بحرَض ظلوٌم يف ظَ مَ 

 ."أن تلَقى اهللَ وقد أنفقَتها 

* * * 

 .ُتلُِكه جٌل ُجٌل هُيلُِكها، ورَ رَ : لنينيا لرُج َطى الدُّ ُتعْ  -2495

* * * 

اإليامُن، : والتي هبا َتْعُمُر وَتزدِهُر األرُض  ؛يف األرضِ والتَّمكنِي االستخالِف  زُ وركائِ  أركانُ  -2496

وَرى، ُن، مْ ْدُل، واألالِعلُم، والُقّوُة، والعَ و  . واحُلريَّةواألمُر باملعروِف والنَّهُي عن املنْكر، والشُّ

* * * 

، ليُل من املالِ القَ  رِي، ال ُيصلُِحهُ فاُق يف أوجِه اخَل وُد والّسخاُء، واإلنْ ه اجلُّ تِ َمن كان من شيمَ  -2497

 ."ى لُِحُهم إال الِغنَ ذين ال ُيْص لي من ِعباِدَك انِ اللهّم اجعلْ  ":وكان أَنُس بن مالك ريض اهلل عنه يقول

إال  اللهّم ارزقني ماالً وفِعاالً، فإنه ال يصلُح املاُل  ":عنهام ويقوُل قيُس بن سعد بن عبادة ريض اهللُ

 ."ُلُح عليه ليُل، وال أْص إال باملاِل، اللهّم إنه ال ُيصلُِحني القَ  بالِفَعاِل، وال الِفعاُل 

َّا أنفقَت إال ما كاَن هللِ خالَِص َك ِمن مالَِك، إال ما ليَس ل -2498  . اً أْنَفْقَت؛ وليَس لك مِم

* * * 

ام خري؛ غنيٌّ شاكٌر، أم فقرٌي َصابٌِر : مسألٌة ُطِرَحت، وال تزال -2499  ؟...أهيُّ
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وَمن َغَلَب .. َمن َغَلَب ُشكُرُه عىل ِغنَاه، َخرٌي ممّن َقرُصَ به َصرُبه عن َفْقِره : يعندِ  جواهُبا 

واهلل .. من فقرٍي صابٍِر  َشاكٌر، َخريٌ  نيٌّ عن غناه، أّما إن استويا، فغَ  ْقِره، خرٌي ممن َقرُصَ به ُشكُرهَصرُبُه عىل فَ 

 . تعاىل أعلم

* * * 

، ؛ ُيفيُد املْد واحد صلُح فيها َقوٌل ال يَ  كثرٌي من األموِر ذاُت وجهني وَحّدين، وهذه -2511 َح أو الّذمَّ

ِّ بام فِ ب جُه اخلريِ دُّ ووَ وإنام ُيمَدُح َح   .يهام فِيه، وُيَذمُّ َحدُّ ووجُه الرشَّ

، يكونُ  -2511  . احُلكُم للغالِِب منهام عندما ُيَشاُب احلقُّ بالباطِِل، والباطُِل باحَلقِّ

* * * 

َلُة نوعان -2512 ، وِصَلٌة للوَ ِصَلٌة للوِ : الصِّ هَح  هاِجِب؛ وهذدِّ المِ األدْ  ادُّ  . هدّ ، ورَ َنى إلقاُء السَّ

* * * 

..  هتِ ربَ تُ  يف غريِ  سِ الغرْ  دائه، وكغرسِ  عىل غريِ  واءِ الدَّ  كوضعِ  ؛هأهلِ  ريِ غَ  عنَد  مِ لُع العِ وْض  -2513

 ."ُسوء  اءِ َله يف إنَ ذاَك أحبُّ إيّل من أن أجعَ : رَب؟ فقالُل علمَك َمعَك القَ متوُت وُتدِخ  ":يل ألحد العلامءقِ 

* * * 

املذُموُم منه أن تنظَر ملَن فوقك يف املال،  ُدوح؛وُم، ومنه املمْ النَّظُر إىل َمن فوقك، منه املذمُ  -2514

 . ، فرتُجو أن تلَحَق به وَتِزيَدهقه، والفِ لمِ ، والعِ وُح منه أن تنظَر ملن فوقك يف األَدِب واملمُد . يةَ افِ ى، والعَ نَ والغِ 

* * * 

اَسٌة ، وَس لون َيسهُل امتطاؤهمعاٌة ُمغفَّ ، نَتَج عندنا دُ ةِ الّسياَس بني ا َفَصلنا بني الّدعوة وملَّ  -2515

 !ةيَّ ِص الّشْخ   ِح واملصالِ  ، سوى لغة األرقامِ واألخالِق  واملبادئِ  مِ يَ القِ  ون من ُلغةِ فُ ال َيعرِ  وٌش ووُح  ،فجرةٌ 
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* * * 

ون َشعرٌة، وما أكثر َمن يقطُع هذه الّشعرة، ثم حَيَسُب َنفَسه كُ املُداَهنَة والرُّ بني اَراة وبنَي املَُد  -2516

 !ُن ُصنَعاً ِس ه حُيْ اة، وأنّ ارَ يف دائرة املَُد 

* * * 

 . لائِ ، ما ال ُيشّدُد يف الوَس دِ اِص ُد يف املقَ ُيشدَّ  -2517

 .لائِ الوَس  ةِ ٌة عىل سالمَ مَ ، مقدَّ دِ المُة املقاِص َس  -2518

مٌة عىل مصلحةِ دِ مصلحُة املقاِص  -2519  .لائِ الوَس  ، ُمقدَّ

 .رَ الّتغيري والتَّمكني اإلباَحُة، ما ل يرد نصٌّ ُيفيد احلظْ  ُل يف وسائلِ األْص  -2511

واملكان، بخالف الوسائل فهي قابلة للتطّور،  مانِ الزَّ  ُد العاّمة ثابتٌة ال تتغرّي مع تغرّيِ املقاِص  -2511

 .غيريوالتَّ 

 .العاّمة دِ املقاِص  حتقيِق  يف طلِب  من الّتيسري ودفع املشّقة واحلَرج، تعّدُد الوسائلِ  -2512

َدت تعكّلام َعُظَم املقَصُد،  -2513  .تعَ وتنوَّ  وسائُلهدَّ

 . نها وأَجّل د أعىل مِ ملقاِص  وسائَل  ما تكونُ  دِ ِص من املقا -2514

 .د، بعُضها أعظُم من بعضمن املقاِص  قصٌد واحٌد قد يتجّزأ إىل مجلةٍ مَ  -2515

 .اهَض ورِ  أجلُّ املقاصد وأعالها، وغاَيُتها، حمّبُة اهللِ -2516

 .، باطٌل لٍ ما يؤّدي إىل باطِ  -2517

  .ت، واملآاَل ِج ربُة بالنّتائِ العِ  -2518

* * * 



 422 

 .ه، وفريٌق َيَتعبَُّد بهاُد بِ فريٌق يأكُل به، وفريٌق َيصطَ  :فَِرق ، َثالُث ينالدِّ مَع اُس النّ  -2519

* * * 

يناَر، ومنهم َمن ُيوّرث األبناَء الّثارات هَم والدِّ اَء الّدرْ فمنهم َمن ُيوّرث األبنَ  ُل اآلباء؛َيرَح  -2521

 ، وحمّبةَ امِ َح لَة األرْ اإليامَن، وِص  اءَ األبنَ وّرث هم من يُ ريُ ، وَخ يلٍ جِ  ياًل بعَد ها األجياُل جِ ثُ اَد، لتتوارَ واألحقَ 

 . للنّاس ريِ اخَل 

* * * 

َر، مْ بيُع اخلَ حَملٌّ يَ : عنهام ما استطعت الّطرِف  غضِّ اخُلَطا، وُع يف مَرْرُت هبام ـ ُأرْسِ حماّلن ـ إذا  -2521

َهَب   !وحملٌّ َيبيُع الذَّ

* * * 

عليك بأن يزيَدك اهللُ بالًء؛ ألّن عَظَم  هو دعاءٌ َرَك؛ وَعّظَم اهللُ أْج : يقوُل النّاُس عند الَعَزاء -2522

.. زاَءك أحسَن اهللُ عَ : ، والصواُب أن ُيقالالءِ البَ  مع مضاعفةِ  ، وُمضاعَفُة اجلزاءِ الءِ البَ  َظمِ مع عِ  زاءِ اجلَّ 

 َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ َما َأَخَذ،  إِنَّ هللِِ ":عن النبّي صىل اهلل عليه وسلم الثابتةُ  ةُ واألحَسُن من هذا وذاك الصيغَ 

ى، َفْلَتْصرِبْ َوْلَتْحَتِسْب يشٍء    .متفق عليه"ِعنَْدُه بَِأَجٍل ُمَسمًّ

َرَك اهللُ: فقال.. َطُهوٌر : قلُت للئيٍم ُمْبَتىَل  -2523  ! َطهَّ

* * * 

؛ فباطُل القوّي َحقٌّ عند الّضعيِف  َجَرت عادُة الّشعوِب  -2524 عيُف القويَّ ه ، وضاللُ أن ُيقّلَد الضَّ

وكل ما يأِت .. دٌل وُظلُمه عَ .. هٌر ونظافة، وحتّلله وفسُقه حرّية ُخه طُ مجاٌل، ونجاَسُته ووَس  ى، وُقبحهُ َد هُ 

فهي للطبيعِة واإلنساِن،  ؛ فُييسءي هبا القويُّ مِ رْ َسٌن، حتى النّفايات الّساّمة التي يَ من عنده ُمستْح 
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عيُف ، ولو دَخَل القويُّ ُج يِف نٌة عند الّضعِ ُمستحَس  و من هذه الّتبعّية ، وال ينُج حَر َضّب لدَخَله الضَّ

 .ما هم ، وقليٌل اهللُ مَ والّتقليد األعمى إال من رحِ 

، َوِذَراًعا بِذَراٍع، حتَّى لو  ":قوُله صىل اهلل عليه وسلم -2525 ا بِشرْبٍ َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمن َقْبَلُكْم ِشرْبً

أي فمن . البخاري "َفَمْن : الَيُهوَد، َوالنََّصاَرى قاَل : ُقْلنَا يا َرُسوَل اهللََِّسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه، 

ى، واملسلمون والنّصارَ  اليهودِ  ِب من مراحل الّتاريخ ستكون يف جانِ  غريهم، فيه داللٌة أن القّوَة يف مرحلةٍ 

عفاء، كام هم ـأنفِس  لسبب من عندِ  يكونون ـ  ! ارِص نا املعَ انِ ٌل يف زمَ  هو حاِص هم الضُّ

 .عند املَُقّلد ٍف عْ إال لَض  ءٍ قليُد يف يشوما كان التَّ  .. عيِف الّض  َمةُ الّتقليُد ِس  -2526

* * * 

بَّ الَعَرَب أحِ  ":يثدِ َه اإلسالَم، ويف احَل كرِ  بّيةَ العرَ  هَ رِ ، وَمن كَ ةَ ربيَّ العَ  َرَب كرهَ َه العَ رِ َمن كَ  -2527

  . "ك بِ من قلْ 

 ! ال َيْبَغُضها إالَّ َكافٌِر أو ُمنَافٌِق .. ، والُقرآِن الَعَربيَُّة ُلَغُة اإلْسالمِ  -2528

* * * 

 االِت واِق، أو يف َص ، أو يف األْس ك كثرٌي من أوقات الفراغ؛ وأنت يف َسَفرٍ قد يتخلَُّل يف يومِ  -2529

احةِ  ك منه، أو يف أوقاِت وإيابِ  لِ ذهابِك للعمَ  ، أو يف أوقاِت االنتظارِ  وطوابريِ  ما  .. نّفسِ إىل ال ، واخلُلودِ الرَّ

عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، أو  ل هذه األوقات بالّصالةِ ك، وما أكَيَسك، وكم أنت رابٌح لو َتسَتغِ أمجلَ 

، يف امليزانِ  يلتانِ قِ ، ثَ سانِ فيفتان عىل اللّ ؛ كلمتان َخ "ظيم اهلل وبحمِده، ُسبحان اهلل العَ  ُسبحانَ  ":كبقولِ 

  . لرمحنان إىل اتَ بيبَ َح 

* * * 
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 هم؛عدِ ن بَ ها األجياُل مِ اهِلم، لتتواَرثعَ ق، ويزرعوهنا بفِ رَ ، وعىل الوَ همتِ نَ اربون األحقاَد بألِس حُي  -2531

ً وَدَماً َعاهُلم َتقطُ طُر َعَساًل، وفِ قْ هم تَ تُ نَ ألِس .. ات اعَ ارات، ورِص ، وثَ اٍت ًا، وجراَح مَ دَ   !ُر ُسامَّ

  .اُل عَ ُضها األفْ اقِ ، عندما ُتنَ الِ وَ ألقْ لَقوانني وال وال أثرَ ال قيمَة  -2531

* * * 

ساءلون ، ثم بعد ذلك يتَ ضِ فني يف األرْ ًة عن املسلمني واملستضعَ اعَ ُرهم ل تتوّقف َس جمازِ  -2532

 !؟...رشيِع اجلهاِد يف اإلسالم من تَ  كمةِ عن احلِ : ضنيعرَت مُ 

* * * 

تكوَن تقتِض أن  والّسالمةُ . متفق عليه"َمن أَحبَّ  املَْرُء معَ  ":قال صىل اهلل عليه وسلم -2533

بُة احلديث، قِيَل للنبيِّ َصىلَّ لُة من األدنى نحو األعىل، وليس العكس، وهو ما أفادت به مناَس املحّبُة الكامِ 

ُجُل حُيِبُّ الَقْوَم وملََّا َيْلَحْق هبِْم؟ ":اهللُ عليه وسلَّمَ   لِ وى والعمَ قْ هم من حيث التَّ جتِ ؛ أي إىل درَ "الرَّ

   ."ملَْرُء مَع َمن أَحبَّ ا ":ه وسلم، فقال صىل اهلل عليحالّصالِ 

* * * 

وِل اهللِ صىلَّ جٌل إىل رُس رَ  جاءَ ..  االً إمهَ  ُقوِق اآلخرين عليه أشدُّ َمن أمَهَل حقَّ نفِسه، فهو حل -2534

 ."...ِسك فْ أنِفْقه عىل نَ  ":يا رسوَل اهللِ عندي ديناٌر فام أصنَُع به؟ قال: اهللُ عليه وسلَّم، فقال

* * * 

ّذئاُب، لك أن تكاثُر عليك الّضُغوط، وَتضيُق املنافُِذ، وتتكالُب عليك األَكَلُة العندما ت -2535

ِل بأّنه عىل احلقِّ بأنه باطٌل، وعىل الباطِ  شهَد لك أن تَ  لكن ليَس  .. يوارِ اري وتُ َد تُ  نأ .. رأخَّ تتقّدَم أو تتَ 

 .َحقٌّ 
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* * * 

.. ومني والً يف بيئة املستضعفني واملهزُ وال قبُ  واجاً ال تنتعُش وال جتُد لنفسها رَ  األفكاُر القوّيةُ  -2536

، وهي تظلُّ حتوُم، وجتوُل يف عاَلِ الفكر والّتصور واخليال، إىل أن جتَد القوّي األمني، فيأخذها بقّوةٍ  ، وجدٍّ

ٍة :] واجتهاد، كام أمَر اهلل  .64:البقرة[ُخُذوْا َما آَتْينَاُكم بُِقوَّ

 اخلياِل والّتصور، واملستحيالت، غدًا هي يف عاَل الواقع، كرِة هي اليوم يف عاَلِ كم ِمن فِ  -2537

 !واملْمكن، يعيُشها النّاُس يف واقِعهم، وحياِتم؟

 . األفكاُر كالِغراس؛ ال َتنتِعُش وال تنمو إال يف بيئتِها وُترَبتِها -2538

* * * 

تناُله باحلّجة واإلقناِع اُله بالَغلبِة َيزوُل بزواِل قِدَرتك، وال جتُد لك عليه أعوانًا، وما ما تنَ  -2539

 .َيدوُم لك، وجتُد لَك عليه أعواناً 

* * * 

اُم يومَ  -2541  .َجزفاستِعْن بالذي لك، عىل الذي عليك، وال َتعْ  ؛وٌم لك، ويوٌم عليكان؛ يَ األيَّ

رِب، وهو يف كليِهام  املؤمنُ  -2541 كِر، والصَّ  . َتىلُمبْ َيتَقلَُّب بني الشُّ

* * * 

 .هو أحوُج إليه ِمنك ند َمنشيئًا عِ  ال َتلَتِمْس  -2542

* * * 

َمل، العَ  ركِ عىل تَ  هُ بَ صاحِ  حيمُل  الذيٌق؛ فالكاذُب منهام ٌب، وصادِ كاذِ : جاُء نوعانالرَّ  -2543

ادُق مِ   .لالَعمَ  ه عىلبَ صاحِ  ُل حيمِ  الذينهام والصَّ
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، لٍ بال عمَ  ةِ ُب اجلنَّ طلُ  ":سُن البرصي يقولكان َح  .. لِ مَ العَ  ، ُحسنُ باهللِ الظنِّ  سنِ ن حِ مِ  -2544

  ."نوب نٌب من الذُّ ذَ 

 . اَء األَدبِك العمِل، فقد أساَء الظّن باهللِ، وأَس رْ جاِء، مع تَ َمن تعلَّق بالرّ  -2545

* * * 

 .الَج الرِّ  الِق ادن وأْخ ن معَ وَء مِ بُ ُف املْخ الُء َيكِش البَ  -2546

* * * 

عىل حينئٍذ لعمُل ًا، ويكوُن امها، تعنّي اختياُر أقّلهام رَشّ ين ال بد من أحدِ إذا ُخرّيَت بني رَشّ  -2547

 .به ارِ رَ ، أو اإلقْ بالرّشِّ  اوال ُيَعّد هذا من الّرض.. ياًل َن لذلك سبكَ الّتقليل من رّش هذا األقّل، ما أمْ 

* * * 

صًا، ومن كانت فيه َخصلٌة منهّن كانت فيه َخصلٌة من الٌث َمن ُكّن فيه كان خارجّيًا خالِ ثَ  -2548

. كفريب التَّ ، وبام ال ُيوجِ ، والّشبهات، والّتأويلِ نِّ سلمني بالظَّ امل تكفريُ : عهاالُغالة، حتى يَد  اخلوارِج 

 ةُ االستهانَ . ريناملسلمني، وترك املحاربني من الكافِ  وقتاُل  املعصومة، وقتُل  فاُف بالّدماءِ ْخ االستِ 

وافق الذي يُ  رِ ْد ُق هواهم، وبالقَ ه؛ فال حيرتمون عاملًا وال كبريًا إال َمن يوافِ وأهلِ  لمِ واالستخفاُف بالعِ 

 .مهواهُ 

* * * 

ى الّرديء من مَ تَ عندما تَ  -2549   .منه ظُّ اهللِك؛ فهو َح الِ صّدق ال تتحرَّ

* * * 
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 ولِ النّاصحني من مجاعته، فهو إيذاٌن بأفوهلا، وأفُ  صِح إىل نُ  ام مجاعة يأَنُف قائُدها اإلصغاءَ أيّ  -2551

 .هاجمدِ 

 ى بغطاءِ ين، أو الفساد املُسجَّ الدِّ  باسمِ  ادُ ، الفسوحراٌم، أسوأه وأشّده حرمةً ئ يِّ اُد كّله َس الفَس  -2551

 !الّدين

 َشا وانترَش، وَعّم وَطّم، واستعََص ه، فَ دِ ه ومهْ تِ تأَصل يف بدايَ ساُد كالّّسطان؛ إن ل ُيْس الفَ  -2552

 .اُلهاستئَص 

* * * 

ال ينبغي  ه،ريه، وصغرُيه ككبريِ ليُله ككثِ قَ ّزأ، وال َتقبل الّتقسيم؛ ال تتَج  الَعْدُل قيمٌة ُمتامسكةٌ  -2553

األصَغر، يتهاون فيام هو أكرب منه، وَمن  ه، وَمن َيتهاون يف العدلِ ريِ غِ ه وَص َل كثرُيه وكبرُيه عن قليلِ غِ أن ُيْش 

 .، يتغاىض عاّم هو أكرب منهرِ األصغَ  لمِ  عن الظُّ تغاىَض يَ 

َتَك يف مواجهِة الظُّ الظُّ مواجهِة عندما تتهاون يف  -2554  .ربلِم األكلِم األصغر؛ تفقُد حجَّ

* * * 

ّن الّزماَن، ه، ومن كان الئاًم فال يلومَ لِ عمَ  سوءِ  ، إال من جهةِ وءٍ بُس  رتدُّ الّزماُن عىل امرئٍ ال يَ  -2555

 .ما جنَت نفُسه عىل الّزمان لومُ وإنام يَ 

* * * 

 . ئاوِ ي من املَس فِ ، وُيبدي ما َخ نَ واملحاِس  ي املآثرَ االستبداُد خُيفِ  -2556

 .ىورَ عىل الشُّ  القائمِ  مِ بّد، منه إىل احلكْ املستَ  كمِ ُع إىل ُح أرْس  ومعانيه ـ بكل أبعادهِ  الفساُد ـ -2557
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سبي، ليس له صفة واحدة ثابتة ُيقاس عليها، وهو َيزيُد وينقُص، فإذا زاَد زاَد نِ  داُد أمرٌ اإلستبْ  -2558

 .ادُ َس اُد، وإذا نُقَص نقَص الفَ َس الفَ 

ًا، ومن كانت فيه َخصلٌة َص دًا خالِ ستبات، َمن ُكّن فيه كان مُ وعالمَ  فاٌت ِص  املستبدِ  للحاكمِ  -2559

 : عها، حتى يَد منهّن كانت فيه َخصلٌة من االستبدادِ 

َما ُأِريُكْم إاِلَّ َما َأَرى َوَما ] ه، وعىل مبدأ نفِس  ي إال لنداءِ غِ رارات، فال ُيْص والقَ  التفّرد باحلكمِ ـ  

َشاِد   . 92:غافر[َأْهِديُكْم إاِلَّ َسبِيَل الرَّ

 .واألناّنية، وحّب النفس رصِ شديُد احلِ ـ  

 . واملادحني ِح بُّ املْد حني، وُح والنّاِص  صِح النُّ  هُ كرْ ـ  

 . إقصاُء النّاصحني، وتقريُب االنتهازيني واملنافقنيـ  

نه شية مِ ، ومن ال َخ عفاءِ الضُّ  قريُب ه، وتَ فوذِ ى منه عىل نُ ن خُيَش ، ومَ واألمناءِ  إقصاُء األقوياءِ ـ  

 .هوذِ عىل نفُ 

هبم عند أدنى  بالّتضحيةِ  رتّددُ ر هلم؛ ال يَ اء، والتنكُّ مَ ه الُقَد به، وأصدقائِ درْ  لرفاِق  ّلُة الوفاءِ قِ ـ  

 ! يكمِ َيرْ  ةٍ قَ هرًا، ثم يف حلظٍة فارِ كُئ عليك دَ يتَّ ..  ههمع مصاحله، وتوّج  عارضٍ تَ 

 .هُض عارِ ه ويُ فُ ن خيالِ كل مَ  ُتويُن وجتريمُ ـ  

 يف سبيلِ  رامِ احَل  ه انتهاُك احلرمات، وَسْفُك الّدمِ قُ فال ُيقلِ  ؛يف القلِب  ساوةٌ ر، وقبّلٌد يف املشاعِ تَ ـ  

 .هادِ وأجمَ  عرشهِ 
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ة، ه اخلاّص من ممتلكاتِ  ءٌ هو، وكأهنا يش هو الوَطُن، والوطُن هو، وهو الدولة، والدولةُ ـ  

عىل  عليه معرتٌض  عرتُض هلا إال به، وامل ه، ال قواَم وال وجوَد وال استمرارَ مصلحتها تنحرص يف مصلحتِ 

 .هواملجتمع، ومؤسساتِ  الدولةِ  ّد ه هو حراك ِض دَّ ِض  راكٍ ، وأي حِ الدولةِ 

وصوالً  والعدو أيُّس .. ه كِ ه وُملْ مِ ُحكْ  زوالِ  ، أهوُن عليه من فكرةِ خيانُة الّدين، واألوطانِ ـ  

 .ورىه الشُّ طريق الشورى، وحتكمُ  ، وأيّس تعاماًل معه، منه إىل احلاكم الذي جاء عناملستبدِّ  مِ إىل احلاكِ 

عىل كّل  ه، وَيَضعُ عبِ س عىل َش ن حوله، فيتجّس مَ  كلِّ  َضعُف الّثقة باآلخرين، والشكُّ بوالءِ ـ  

 .اً وسجاُس  جاسوسٍ 

آخر، ربام يكوُن أكثر  باَد ملستبدٍّ الَد والعِ ه إال أن ُيسّلم البِ ل، تأبى عليه أخالقُ و األَج عند دنُ ـ  

ا أن يكونَ  ،داداً منه استبْ  ا أن يكوَن من أعوانهمن صلبِ  إمَّ بني ه، وإمَّ  ادِ َد حُييي سريَته وهنَجُه يف االستبْ  ؛املقرَّ

 .ادوالفَس 

 !اً هَ رَ ُمكْ خائفًا ، إال وعند رحيله ال جيُد من َيبكيه..  ديٌق له َص  بدُّ ليَس فاملستَ  

* * * 

زدهر، وحَتكم،  و وتَ و وتعلُ ، تربُ رواُح كرُة باملَُهج، وُتبَذُل يف سبيلها األَقى الفِ عندما ُتْس  -2561

 ضعُف ، ويَ ْضُعُف بُل، وتْذ ، تَ خصّيةٍ ، وملآرب َش كرُة ــ مهام كانت قويًة ــ مطّيًة لألهواءِ وعندما ُتصبح الفِ 

 . معها احلامُس هلا

* * * 

ُقه لاَء ُخ ن َس مَ  ":رَيه، وكان حسن البرصي يقولي َنْفَسه أكثَر مما ُيؤذي غَ يئ اخلُلق ُيؤذِ َس  -2561

ب نْفَسه   ."عذَّ
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* * * 

أنَّ اهللَ تعاىل يريُد  ه، فاعلمْ تِ ِن عبادَ ِره، وُحْس عندما جتد أن اهللَ تعاىل ُيعينُك عىل ِذْكِره، وُشكْ  -2562

 .ُطوِب، وممّا ُيسيئكمن اخُل  أن حيفَظَك 

* * * 

 .نعاً ُص الّسفيُه َتراُه َيسرُي إىل حتِفه، َمشدودًا إىل هَلَكتِِه، وهو حيَسُب أّنه حُيسُن  -2563

 .وَهُب له احلياة، وكم من طالٍب ملظاّن املوت، تُ ًا للوفاةِ ، يكوُن سببَ عٍي للحياةِ ن َس كم مِ  -2564

 .ارُة، والتَّأيّن َش االستخارُة، واالستِ : ، ودواعي الّتوفيقالّرشدِ  الماِت ن عَ مِ  -2565

* * * 

 . َمن َهاَب اهللَ، هاَبُه النّاُس، وَمن أَحبَّ اهللَ، أحبَُّه النّاُس  -2566

 * ** 

ِر ما ُيعطيك، ويمنحك من كنوِزه ْد ِسك، عىل قَ فْ ما ُتقبِل عىل الُقرآِن، وُتعطيه من نَ  عىل َقْدرِ  -2567

 .َودومهام ِزدَت فهو أزْ .. 

ا :] فاهلل تعاىل عندما يقول يف كتابه العزيز أ القرآَن؛ن ُيكّلَمك اهللُ، فاقرَ دَت أإذا أرَ  -2568 َ َيا َأهيُّ

ا الَّذِ [. ] النَّاُس  َ  ...!؛ فهو خُياطُِبَك، وَيعنيك [َيا ِعَباِدَي [. ] يَن آَمنُوْا َيا َأهيُّ

دٌ  -2569 َم اهلَل؛ ال يوجُد وقٌت حمدَّ َلك؛ فُكلُّ األوقاِت متاَحٌة لك، كام ال توجُد  إذا أرْدَت أن ُتكلِّ

َعٌة لك بينك وبني رغَبتِك،  يُل نٌع حُت حواجٌز وموا واهللُ َيسَمُع، .. يا رّب : أن تقوَل  يَك كفِ يَ .. فاألبواُب ُمرْشَ

 !ىوَيرَ 

* * * 
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 معواملعيَشِة، الِء األسعاِر، ، وغَ "الّرجييم  "، احلديُث عن ةِ يافَ من الَكَرِم وأَدِب الضِّ  ليَس  -2571

  .الّضيف

 .  ةِ افَ ْم بواِجِب الّضيَ يبَة ملُِضيٍف؛ ل َيقُ ال غِ  -2571

* * * 

ْع يف اُتَ  -2572 الّسخِط ْدُل يف الّدْرهُم والّدينار، والعَ : اِذ األِخاّلء، قبل أن َتعرَضُهم عىل أرَبعٍ ال ُتّْسِ

ِّ الّشّدةِ  ا، والنّْجَدُة يفوالّرَض    .، وَكْتُم الّسِّ

، فال مُتّلُك َرَقَبَتك أ اخِلّلةُ  -2573  . حدًا قبَل أن َتْبُلَوهُ ِرقٌّ

 .ُيعَرُف املرُء عند حاَجتَِك إليه، وليس عند حاَجتِه إليك -2574

وق، الكُتوم، املُضّحي، الّصاِدق، الويف، األمني، الّسخي، اخللُ  الكلُّ َينُشُد لنْفِسه ذاَك الّصديق -2575

لُّ ال يريُد أن يكوَن ذاَك الّصديق والكُ .. عرُف لصاِحبه حّقه يف الشّدِة والُعّْس، ولو كان به َخَصاَصة الذي يَ 

 . "رى له ال خرَي يف صحبِة َمن ال يرى لك من احلقِّ مثل ما تَ  ":وكان ُيقال.. 

َفَعاِء ـَت إذا أَردْ  -2576 فاَعِة ـ يوَم َيأذنُ  أن َتسَتكثَِر من الشُّ ثِْر من إخواِن فاسَتكْ  اهللُ للّشفعاِء بالشَّ

 .   101-100:الشعراء[َواَل َصِديٍق مَحِيٍم . َفاَم َلنَا ِمن َشافِِعنَي :] قال تعاىل عن أهل النار.. الّصْدِق واإليامن 

* * * 

ُّ َينقصان وَيزيدا -2577  . مها نقَص اآلخرن؛ فإذا نقص أحُدمها زاَد اآلخر، وإذا زاَد أحُد اخلرُي والرشَّ

، واحلقُّ والباطُل، لِكلٍّ منهام مساَحُته، وتواُجده، فإذا نَقَصت مساَحُة أحِدمها،  -2578 ُّ اخلرُي والرشَّ

 . ِزيَد يف األُخرى وال ُبد، والَعكُس كذلك

* * * 
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م، وَتُفَهت حياُت اَحِة تفكرِيه واهتامماتِه، َتُفَهت ِمن س "اهللَ  "ملَّا َأخَرَج اإلنساُن الغريبُّ  -2579

وقد َسأْلُت إنَسانًا غربّيًا عن .. أرقاها يدوُر حوَل َشهوَِت الَبْطِن والَفْرِج  أحاديُثهم وعالقاتم االجتامعّية؛

ٌة للَح : الِب، واهتامِمهم البالِغ هبا، قالَسَبِب اقتنائِهم للكِ   ..!.نا ِديِث فيام بينَ هي مادَّ

* * * 

 !شُّ وخَيَدعاللهمَّ إينِّ أعوُذ بَك ِمن ِعلٍم ال َينَفع، ومن ِعلٍم َيغِ  -2581

غالُِب الذين َيقُعون َضحاَيا يف ِشباِك وفخاِخ املتدّينني، ال ُيمّيزون بني الّتدّين؛ الذي يعني  -2581

فليَس كلُّ ُمتديٍن .. املَُعاَملة  اخُلُلق؛ والذي َيعني أَدَب وُحْسنَ  نِ االلتزاَم بالّشعائِر الظَّاِهرِة، وبني ُحْس 

، وُخُلَقه دينَهُ  َترَضونَ  َمنَخَطَب إليكم  إذا ":َحَسَن اخُلُلق، والنبي صىل اهلل عليه وسلم ميََّز بينهام يف قوله

ُجوه   ."...فزوِّ

* * * 

 األمصار، ها إىللنقلِ  ؛قلِ النَّ  ، تتكاثُر وتتزاَحُم وسائُل فالتي تفّرق وال ُتؤالِ  السّيئةُ  الكلمةُ  -2582

 ُف وتوّحد، تقُف ساعات وأيامًا يف صاالِت التي ُتؤالِ  بينام الكلمُة الطيبُة احلسنةُ .. شّتى  قاعٍ وإىل بِ 

 !الطريق، وال جتُد من حيملها وينقلها االنتظار، وعىل قارعةِ 

* * * 

 .ال ُتؤّجْله ولو للحظات؛ فاملوُت قد حُييُل بينَك وبينَه إذا مَهْمَت بخريٍ  -2583

 .ريِ إىل اخَل  ، أكثر من حاجة ذوي احلاجةِ اخلريِ  إىل فعلِ  اجةٍ أنت بح -2584

 . ، ال إنسانّيَة فيهلآلَخرين ري، فمن ال خرَي فيهندي فعَل اخَل ي عِ عنِ سانّيُة؛ تَ اإلنْ  -2585
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بُّ النّاَس، كيف نحِ : نبغي أن نحمَل النَّْفَس، وندّرَب األبناَء عليهاممهارتان عزيزتان يَ  -2586

 ."لِلنَّاِس  أْنَفُعُهمْ  اهللِ إىل النَّاسِ  أحبُّ  ":لنّاَس، ويف احلديثيَف نخُدُم وننَفُع اوكَ 

* * * 

، وشحٌّ ، وشحٌّ بالّسالمِ لمِ ، وشحٌّ بالعِ قِت ، وشحٌّ بالوَ واإلطعامِ  ُشحٌّ باملالِ : الّشحُّ أنواعٌ  -2587

 .، وبعُضه أغَلُظ من بعضاملعروِف  ، وشحٌّ يف بذلِ الطيبة اللطيفةِ  بالكلمةِ 

، ، فاعلموا أنه بخيٌل التَّزاُحمِ  رتّبع ويّتكئ عىل يَديه، يف مواطنِ يمدُّ رجليه، أو يَ من رأيتموه  -2588

 !وأناين

* * * 

، والكلمة الطيبة، قْسٌم متعّلٌق بالّداء والّدواء، وقسٌم متعّلٌق بعلم النّفسِ : لُم الطّب قسامنعِ  -2589

، والّشفاءِ  تِه، وتزرُع فيه األَمَل يف احلياةِ رفُع من معنوياه، وتَ من آالِمه ووطأة مرِض  التي ُتّفُف عن املريضِ 

 . من حياتِه األخريةِ  حتى يف الّساعاِت 

* * * 

ًة عند أّول َح  ؛ارَ لَّف الوقَ ن َتكَ مَ  -2591  !يٍث لهدِ انتظْر منه ِخفَّ

* * * 

 .يمكيٌم ال َيعمُل بمقتىض احِلْكَمة، ليس بحكِ َح  -2591

 .هحكيٌم ال ينتفع بحكمتِه، كصاحِب ماٍل ال ينتفُع باملِ  -2592

 .َملُة والعَ فَ الغايُة من احِلكَمِة، املعرِ  -2593

* * * 
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نَّة ما اِت املُتَشاهبات، والبدعة واملُحدثَ  عِجبُت لقوٍم منّا حَيرصون أن َيتعّبدوا يف دائرةِ  -2594 ، ويف السُّ

 !فَيْسَتْبِدُلون الذي هو َأْدَنى بِالَِّذي هو َخرْي؟.. ُيغنِي، وَيكفي، وَيزيد 

* * * 

إىل ُمبتغاه، وحتّقَق ُمراُده مهام كان َصعبًا  توّفرت فيه، وَصَل ـ بإذن ربه ـ صاٍل، منِخ  ثالُث  -2595

 .ُل عىل اهللوالتَّوكُّ  ،ةِ ادَ َمُل، وِصدُق اإلرَ األ: البعيَد املنَ 

* * * 

 .ى َنَفَساً يٌف، املنترُص منهام األطَوُل واألقوَ ويٌّ وَضعِ قَ : عانارِ ُمتَص  -2596

* * * 

َترُبو يف النّفس بشكٍل َتدرجيي، فإن ل ُتالَحظ وُتعاَلج عند أّول نمّو بتٌة خبيثٌة تنمو والكرُِب نَ  -2597

ت بعروقها يف مجيع أجزاءِ وظهوٍر هلا، َترَشّ  النّفس، وَصُعب حينئٍذ عالُجها،  َشت، ومَتّكنَت، وامتدَّ

 .اهُلاواستئَص 

* * * 

عْ  -2598 زمانِه وغرِي زمانه، خاليًا من ًا، صاحلًا لحيَح ؛ ما كان جاِمعًا، مانِعًا، واضحًا، َص رِ أفَضُل الشِّ

 ن الّشعرِ إّن مِ  ":وهذا الذي يصحُّ أن ُيقال عنه.. بُِق لفَظُه معناه َيْس .. كام اخلاّصة  ه العاّمةُ الّتكّلف، يفهمُ 

 ." ةٍ مَ كْ حلِ 

* * * 

بَح أَبًا، وكذلك البنُت؛ يف هذه احلياة ناقصٌة، حتى ُتْص  ستظلُّ جَترَبُتك ـ وكذلك رساَلُتك ـ -2599

اً ُتْص  حتى  .بَح أمَّ
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 .اءاألبناء ُمستقَبُل اآلبَ  -2611

 . محِ رَ  ةِ ين يف ُظلٍم، أو قطيعَ َد َة للوالِ ال طاعَ  -2611

* * * 

ِة اهللِعَ  ِم من غريِ َمن أكَثَر من الِعلْ  -2612  .عليه َمٍل، فقد أكَثَر من ُحجَّ

* * * 

يْ  -2613 َد اهللُ يف الدَّ د يف غريه؛ فالشَّ  نِ َشدَّ ين، والنبي صىل اهلل ُيغَفُر له كل يش هيُد ما ل ُيشدِّ ٍء إال الدَّ

الِة عىل َمن ماَت وعليه َدْين، واملَديُن مَ  هام كان صاحلًا، إذا ماَت حُيَبس خارج عليه وسلم امتنََع عن الصَّ

 !ال: فيان الثوري عن رجٍل عليه َدْيٌن، أيأكُل اللحَم؟ قالَل ُس اجلنَّة حتى ُيقىَض عنه َدْينُه، وقد ُسئِ 

* * * 

ين؛ فهو لِصٌّ ال ُيْس ُس الّشهرَ ه َيلَتمِ َمن رأيتمو -2614  .تأَمن عىل ِدينَة بالدِّ

* * * 

ِة وجه التُّهمَ أّنك متَّهم يف أخالقِك، فانظر  اتِك؛ هذا يعنياتِك وُمدارَ عندما ُيباَلُغ يف ُمراعَ  -2615

 .يكفِ 

* * * 

نّة، تظلُّ يف توّسٍع إىل أن تغائُر البَِدِع إن ل جتْد جلامَ َص  -2616 .. بلَغ درَجَة كبائر البدع ًا هلا من السُّ

التي استدلَّ هبا  والذي يرّبُر لصغائِر البدِع وَيستدلُّ هلا، َلِزمه أن َيرّبَر لكبائر البدع وَيستدلُّ هلا بنفس األدلةِ 

 .ائِر البَِدعصغَ  عىل مرشوعّيةِ 

* * * 
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، واملصري ريِخ ا، والتَّ ، واألرِض، والعاداِت غةِ شرتكون يف اللَّ يَ  رُب قبل اإلسالمِ كان العَ  -2617

من جديد،   يف توحيد العرِب العنارِص  وَمن يعتمد عىل تلَك .. رين املشرتك، ومع ذلك كانوا متفرقني ُمتناحِ 

 !ِل، كام هو واقُع احلاللن جيني غرَي الفَشِل، وَخيبة األمَ .. ، وقَِيم اإلسالم بعيدًا عن اإليامنِ 

* * * 

 .طأأ؛ خطأ أكرب من اخَل جحوُد اخلطَ  -2618

* * * 

، فانقلبوا إىل أعداء خاطئةٍ  ثرٌي من الّسلفيني املعارصين فهُموا ومارُسوا الّسلفية بطريقةٍ ك -2619

  !ةللّسلفيّ 

.. ة حزب واحلزبيّ احلزبّية، وقعوا يف أسوأ معاين التَّ  حماربةِ  لفيني املعارصين باسمِ من الّس  -2611

يات املحَدَثةخاصعصب لألشة والتَّ ب، وقعوا يف أسوأ معاين العصبيّ التعّص  حماربةِ  وباسمِ    !، وبعض املسمَّ

نِّة، وتقديِم َفهِم الّسَلِف  -2611 لفيُة منهٌج قائٌم عىل اتباِع الكتاِب والسُّ نِّة، الصالِح السَّ للكتاِب والسُّ

فهو َسلفي، وإن ل  فكلُّ من التزَم هبذا املنهِج احلّق .. عىل فهِم اخلَلِف، عند التَّعارض، وانتفاِء الّتوفيق 

لفييتَسمَّ بال  . سَّ

* * * 

 .ازداَد تواُضُعه ه؛ كّلام ازَداَد َحقُّه،القِ ن ُنْبل اإلنسان، وعظيم أْخ مِ  -2612

ه،أخالقِ  وسوءِ  من ُلْؤم اإلنسانِ  -2613  !سّلطاً ازَداَد تعاليًا، وانتفاشًا، وكربًا، وتَ  ه؛ كّلام ازَداَد َحقُّ

َك؛ َفاَل َتَدع للَعْفِو فُ  -2614  !ْسَحةً ِمَن اللْؤِم أن َتْسَتويَف كاِمَل َحقِّ

* * * 



 437 

، وإذا أصابتُه َنعاَمُء َشَكرَ  املؤمنُ  -2615 اُء َصرَبَ  .إذا أذَنَب اسَتغَفَر، وإذا أصابتُه رضَّ

* * * 

 !، أكَثُر من قتىَل احلروبىَل املعدةِ َقتْ  -2616

 !يا، ال لكي متوتْح األْكُل لتَ  -2617

 . هال ُتْقبِْل عىل الطََّعاِم إالَّ وأنَت َتْشَتِهيه، وُقْم عنُه وَنْفُسَك فِيْ  -2618

* * * 

 !هِس فْ ُه عن نَ ثَ حتدِّ  أنْ  ه، أوَك عن نفِس األناين إّما أن حُيّدثَ  -2619

* * * 

أّن اهللَ  قرأُت يف تسعني موضعًا من القرآنِ  ":البرصي رمحه اهلل عن احلَسن مأثورةٌ  كلامٌت  -2621

ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقرَ  ]قّدر األرزاَق وضمنها خللِقه، وقرأُت يف موضٍع واحد  فشككنا يف . 968:البقرة[ الشَّ

قنا قوَل الكاذِب يف موِض   ."ٍع واحد قوِل الّصادِق يف تسعني موضعًا، وَصدَّ

 . "املوُت، واملَرُض، والَفْقُر : لوال ثالثٌة ما طأطأ ابُن آدم رأَسهُ  " -2621

 ."خرُي البالِد ما مَحَلك  " -2622

 . "ال حتمَلنَّ عىل يوِمك همَّ َغٍد، فحسُب كّل يوٍم مّهه  " -2623

 . "ُب اجلنِّة بال عَمٍل ذنٌب من الّذنوب طل " -2624

 ."علمُت أّن رزقي ال يأخُذه غريي، فاطمأنَّ قلبي  " -2625

 ."استغفاُرنا حيتاُج إىل استغفار  " -2626

َب نفَسه  " -2627  ."من ساَء خُلُقه عذَّ
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 ."بذُل املعروف، وكفُّ األذى، وطالقُة الوجه : حقيقُة ُحسِن اخُللق " -2628

* * * 

ومرحلُة .. اُمها، ووسائلها نظمِة الّطاغيِة الّظاملة، هلا لغُتها، وأحكَ َمرحلُة اهلْدِم؛ هدُم األ -2629

.. الّراشدِة واملسؤولة، هلا لغُتها، وأحكاُمها، ووسائلها، وهي أشقُّ من األوىَل  ناُء األنظمِة العاِدلةِ اِء؛ بِ البِنَ 

 . يهفِ ال خيلُط بينهام إال جاهٌل أو َس 

* * * 

املُساَءلة، واملحاَسبة، واملعاَرضة، حَيُكم وال  اهلل تعاىل املنّزل، فوَق اإلسالُم ، وأعني به رَشَع  -2631

أ؛  فُيؤَمُن ببعِض  ه إال ال َيقبل من أتباعِ .. ه اآلخر َفر ببعِض ه، وُيكْ حُياَكم، وهو فوق أن ُيَبعَّض أو أن جُيزَّ

 . وإال فال إيامن وال إسالم..  سليمَ والتَّ  ،ضاالرِّ القبوَل، و

ل، جانٌب اعتقادي إيامين، وهذا جانٌب يشمُل مجيَع الللّتعاطي مع  -2631 رشع رشِع اهلل تعاىل املُنزَّ

وجانٌب عميلٌّ تنفيذي، وهذا جانب ُيؤَتى منه املُستطاع، وما تمَّ العجُز فيه .. منه  ءٍ املنّزل، ال ُيعَذر برتك يش

 . ال ُمساءلةجيُب العمُل عىل دفِع العجِز قدر املُستطاع، وليس وراء ذلك من تكليٍف و

* * * 

 ! عندما ُتقَتل الثقُة بني النَّاس، يكوُن سوُء الظنِّ هو احَلَكم، وهو سّيُد املوقف -2632

، ابِن جسورًا للّثقةِ  -2633  .قبل أن ُتطالِب بإزالِة سوء الظَّنِّ

 . امتلِ ضِع كَ ، وبِ ظاٍت الّثَقُة التي ُتبنَى بسنواٍت، قد تزوُل بموقٍف، وبلَح  -2634

فافيةُ التي ُتع واملِ ن العَ مِ  -2635 يِب، ّزز الّثقَة بني الناِس، الوُضوُح، والشَّ ، واجتناُب مواطِن الرَّ

َبه  . والشُّ
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وحتى َيسلَم النّاُس، ويكونوا يف أَماٍن .. ِسك؛ َدْع ما ُيريُبك إىل ما ال ُيريُبك فْ َلَم يف نَ حتى َتْس  -2636

 . منَك؛ َدْع ما ُيريب إىل ما ال ُيريب

* * * 

 . ُسوٌق َينفُق فيه االستِغالُل واالبتَِزازُ  ْغِض؛املحّبِة والبُ اإلفراُط يف  -2637

* * * 

؛ تغيُب قِيُم اخلرِي، واملحّبِة، والعفو، والّصدِق، " يف َسبيِل اهللِ "عندما يغيُب معنى  -2638

، والّرياء، واهلْرُج واملْرُج، واحلرُص، والتَّداُبر والّتناُبز..  ارِ الص، واإليثَ واإلْخ  حُّ ، والشُّ عىل  وَيسوُد الرشُّ

 !   توافِه األمور، وُتصبُح املصالُِح املادّيُة هي احلاكَمُة للعالقات بني النّاس

؛ َتسوُد رشيعُة الغاِب والّشيطان، ويرُخُص اإلنساُن، "يف سبيِل اهلل  "عندما َيغيُب معنى  -2639

 .وَيْغُلو ُمقابُله كّل يشء

* * * 

شغلتُهم األسباُب ..  رِ وَغفُلوا عن املَصوِّ  وَرُة، ووقفوا عندها وما جتاَوُزوها،َشغَلْتُهم الصُّ  -2641

َشغَلْتُهم النّْعَمُة وغفلوا عن املُنِعِم .. شغَلُهم الوجوُد عن الواِجِد .. ِب واملؤّثر واآلثاُر، وغفُلوا عن املَسبِّ 

وَغفُلوا عن وَصُلوا إىل منتصِف الطريق، .. هَبَرُهم مجاُل اخَلْلِق، وغفُلوا عن مجاِل اخلالِق .. املُتَفّضِل 

 ! النّصِف اآلخِر واألهم من الطريق

ودَمَثُل احلَض  -2641 وُس والدُّ  !ارة الغربّية؛ كشجرٍة وافرٍة َضخَمٍة مجيلٍة، يتآَكُلها السُّ

* * * 



 440 

ك، وال َتَدع فِعُل اخلرِي؛ أبواٌب ُتفَتح وُتغَلق، فاغتنْم األبواَب املفتوحِة قبل أن ُتغَلق دونَ  -2642

لالّشيطاَن جُيبِّنك، أو يُ   . َك وُيَمنّيككسِّ

* * * 

 .اآلخريف أحِدمها تقصرٌي يف طَّان ُمتوازيان؛ التَّقِصرُي َخ  ي والّسَيايِس اإلصالُح األخالقِ  -2643

* * * 

وِس وِف يف نفُ ِسه وحسب، وإنام جيني عىل املروءِة واملعرُ اخلِسيُس اللئيُم ال جيني عىل نفْ  -2644

 !"ئاِم املعروِف إىل اللّ  داوٍة اصطناعَ عَ  لِّ كُ  َل وجدنا أْص  ":فيان الثوري يقول، وكان ُس اسِ النَّ 

* * * 

ى صاِحَبُه إىل غرِيه أشدُّ من الذنِب الذي َيقترُص عىل نفِسه، وكذلك ُيقال  -2645 الّذْنُب الذي َيَتعدَّ

 . بِهايف احلسنَِة؛ فاحلسنَُة املتعّدَيُة أعظُم أجرًا من احلسنَِة التي تقَترُص عىل صاحِ 

* * * 

ُ ْد عىل قَ  ُيؤَخُذ املرءُ  -2646 ، وكان الُفضيل بن عياٍض ال ُيؤَخذ به اجلاهُل  ِر ِعْلِمه؛ فام ُيؤَخُذ به العاِل

 ."دًا نبًا، ما ل يغِفْر للعاِل ذنبًا واحِ َيغفُر اهللُ للجاهِل سبعنَي ذَ  ":يقول

 .ةِ واملؤاَخَذ  رامِ اإلكْ  ؛ من حيِث لِ اهِ ليس كاجلَّ  ُف باهللِالعارِ  -2647

* * * 

َيغلون كغيل القُدور؛ َيطعنون،  ،الوُجوه ، وحتمرُّ األوَداُج  َتنتفُخ  ى ِخالٍف،نَ ؛ ألدْ ما باُل أقوامٍ  -2648

ُدون، وَيْزبُِدون  لو  ":صدق ُسفيان الثوري.. ع رَ والوَ  ،واألَدِب  ،هَب أهُل العلمِ حّقًا قد ذَ .. ويتوعَّ
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اَنٍة؛ فقال وكأنَّه بيننا، وبقولِه . "يَط بَدمي ُحلوٌة، خلشيُت أن َيِش : حاِمضٌة، وقلُت : خالفُت رجاًل يف رمَّ

 ! َيعنينا

* * * 

ة؛ ُيَسّلمون بأن اهلل هو اخلالُق، الّرازُق، واملدبُر ُيَسّلمون بالربوبية، وجُياِدلون يف األلوهيّ  -2649

؛ َمن املعبود، ومن وجيادلون يف املعبودِ .. ه بالنّعم واخلريات ل عىل عبادِ ، واملتفضِّ والكونِ  لشؤوِن اخللِق 

 !حقًا إهنم ليثريون الُعجَب، واإلشفاَق، والسخريَة معاً ... ُترَصف إليه العبادة، ويستحقُّ أن ُيعَبد  الذي

امء، وجُيادلون يف ألوهّيتِه يف األرض  -2651 َوُهَو :] واهلل تعاىل يقول.. ُيسّلمون بألوهّية اهلل يف السَّ

اَمء إَِلٌه َويِف اأْلَْرِض إَِلٌه   .84:الزخرف[الَِّذي يِف السَّ

لك  لكن كلَّ الويلِ .. ، ما شئت، لن جتد َمن ُينكر عليك ن ألوهّية اهلل تعاىل يف الّسامءِ عَ  مْ لَّ كَ تَ  -2651

 !ها، لو تكلمَت عن ألوهّية اهلل تعاىل يف األرضوطواغيتِ  األرضِ  من فراعنةِ 

..  والتَّحاُكمَ ، ه الطَّاعَة واملحبَّةَ وَيرصفون لغريِ ، والنُُّسَك الركوَع والّسجوَد،  َيرصفون هللِ -2652

ُكوَن :] وهؤالء هلم حظٌّ وافٌر من قوله تعاىل رْشِ  . 106:يوسف[َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللِّ إاِلَّ َوُهم مُّ

* * * 

ت وظائُفه وغايَ ما تَ  رُي املعروِف َخ  -2653 : دِ الواحِ  صِ ْخ يف الشَّ  بهِ  الذي ُيرادُ  اُته؛ فاملعروُف عدَّ

لُة، واملُقاَبلُة، وال َد الصِّ رٌي من املعروف ، َخ ادٍ وأحقَ  من أمراضٍ  سِ فْ ملا يف النَّ  الٌج ، وعِ ٍب رْ فريُج كَ ، وتَ ةُ قَ صَّ

دقِة؛ الصَّ أ ":اين، ويف احلديثاملعَ  لَك ن تِ الذي َيقترُص عىل معنى مِ  ِحمِ  ِذيدقُة عىل فضُل الصَّ الكاِشِح  الرَّ

 . الجِصلٌة وعِ  ."

 .؛ ما َعمَّ وَطمَّ وِف رُ خرُي املعْ  -2654
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* * * 

وهو ما َيندُر  ـ ما ل َتُكْن َمْعصيًة ـ اةُ اِب؛ املوافَقُة واملواتَ َح ألْص وا وانِ خرُي ما ُيؤالُِف بني اإلْخ  -2655

 !أيهرَ أي بِ اٍن ُيعَجُب فيه كلُّ ذي رَ يف زمَ 

نيا، بني عىل املَعايِص الّتآِخ  -2656 ِع والياٌن رَس ، وعىل الدُّ  . تََّهاوييُع التَّصدُّ

ريًا، ثم أرْش بِرفٍق إىل واَبه واثِن عليه َخ ْف أوالً َص طَأه، أنِص يك َخ إذا أردَت أن تردَّ عىل أخ -2657

 . ِح، وأبَقى للودِّ خطأ ما قد أخطأ فيه، فإنه أنفُع يف النُّْص 

* * * 

هذا هو . "، أنَفُعهم للنّاس أحبُّ النَّاِس إىل اهللِ ":قاَل رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم -2658

الواليُة احلقيقّية؛ واليُة الربِّ سبحانه لعبِده، وواليُة العبِد لربه،  ي به ُتعَرُف الذ ، وهذا هو امليزانُ املقياُس 

قةً ْد ْدِر املنفعِة للنّاِس عىل قَ فعىل قَ   .  الصَط اإلْخ وافقت رَشْ  ما، ر ما تكوُن الواليُة حمقَّ

* * * 

، نِ اكِم طعنًا بالوطَ احلعُن ب، ُيصبح الطّ مُ هو احلاكِ  ن، والوطنُ ُم هو الوطَ عندما ُيصبُح احلاكِ  -2659

 !وخيانًة للوَطن

* * * 

.. ام واجلامعات، ومن جهة احلكّ  ، واملؤسساِت األفرادِ  كام أن الفساَد ممكن أن يأِت من جهةِ  -2661

ـ  ُينَكرُ  رُ ضة فيام بينها، فاملنكَ ٍة وال مناقارَض هذه املحاور من غرِي معَ  يكوُن عىل مجيعِ  كذلك اإلصالُح 

 . لقُّ املنَزَّ طَق احَل بذا نَ .. اًم ، أو مجاعًة، أو حاكِ سةً دًا، أو مؤسَّ رْ فَ  بهُ كان صاحِ  سواءٌ  االستطاعة ـ ِب بحْس 
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اِد األكرب عن الفَس  َرغبًة ـ رهبًة أو ، ويغضُّ الطرَف ـَمَثُل َمن يتناوُل الفساَد األصغر لألفرادِ  -2661

ابقني الذين جاَء الّتحذيُر منهم يف احلديث ُْم َكاُنوا إَذا  ":للحّكام، كمثل أولئك السَّ َق أهنَّ يُف  رَسَ ِ  الرشَّ

َق َتَرُكوُه، وإَذا  ِعيُف فيهم أَقاُموا عليه احَلدَّ  رَسَ  ! "الضَّ

* * * 

:] قال تعاىل.. من الّطغاة املجرمني، ال جيتمعان معارٌص عاِلٌ وداعيٌة إىل اهلل، ثم ليس له عدّو  -2662

 .والعلامُء وَرثُة األنبياء. 41:الفرقان[َن املُْْجِرِمنَي َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدّوًا مِّ 

ت دَ  -2663 ، وعىل اإليامِن [َواْجَتنُِبوْا الطَّاُغوَت ] ، من دوِن [َأِن اْعُبُدوْا اهللَّ ] عوُته عىل من اقترَصَ

ال اهلل إ "كمن اقترَصْت دعوُته عىل جانِب اإلثبات من شهادة الّتوحيد .. باهلل، من دون الكفِر بالطاغوت 

 ."ال إله  "في منها ، دون جانب النَّ "

* * * 

، وال حُتيُلُه إىل باطٍل، كام ال ُتلغي املطالَبَة به -2664 ، ال ُتلغي احلقَّ  .املامرَسُة اخلاطئُة للحقِّ

، َربيُع الباطِل -2665  .  املامرَسُة اخلاطئُة للحقِّ

 . ُل أرَسع، واحَلقُّ أبَقىالباطِ  -2666

 . ُج إىل إطالٍء مستمر، واحَلقُّ مجاُله ذاِِت الباطُل مجاُله ُمكَتَسب؛ حيتا -2667

* * * 

ال ُيؤَبه له يف يوِمه، َيغُلو وَيعزُّ يف َغِده، وكم من َغاٍل عزيٍز يف يوِمه، رخيٌص  خيٍص؛كْم ِمن رَ  -2668

 .شاءُع َمن َيشاء، وَيَضُع َمن يَ َيرفَ .. َمن َيشاء  لُّ ُيِعزُّ اهللُ من َيشاء، وُيذِ .. ذليٌل يف َغِده 

 * ** 
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نات، يف مواجهةِ الغالبيَُّة مَتيُل إىل تَ  -2669 لُّ إيالَمًا، قَ األضَعُف أَثرًا واأل ؛اكِل احلياةِ مَش  عاطِي املُسكِّ

وهِلا ستأِصُل الّتوّرمات، ومواطَن الفَساِد من أُص ِة التي تَ والِقّلُة هم الذين خيتارون العالجات احلاسمَ 

 .ُر إيالَماً ؛ األقَوى واألجَدى أَثَرًا، واألكثَ وجُذوِرها

* * * 

هم، وُيَكبِّ ، يَ ريِ َمن َيمدُّ يَدُه للغَ  -2671 الهِلم، وجَيعُل من نفِسه خاِدَمًا ُل نفَسه بأغْ قُع يف أرْسِ

من َيكُفُل يل أن ال  ":ويف احلديث.. التَّحّرر  يام يتعّلق بعاَل الّسياَسِة، وحركاِت ألغراِضهم، وبخاصة فِ 

ُل  شيًئا، النَّاَس  يسأَل   النَّاَس  َتسأُلوا الأال ُتبايُِعويِن َعىَل أْن  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم. " َلُه باجلنَّةِ وأَتَكفَّ

   . "؟ يًئاَش 

اٍف؛ ِرْزٌق َطيٌِّب َساَقُه اهللُ إليك -2671  . َما َجاَءَك ِمن َغرِي ُسؤاٍل وال اْسترِْشَ

* * * 

َجْهُله، وَمن كُثَر ِذكُرُه لآلخرة َقلَّ  نقصاٌن يف ِضّده؛ فمن ازَداَد ِعلُمُه َنُقَص  ءٍ الّزياَدُة يف يش -2672

نيا، وَمن َكُثَر ِذْكُرُه هلل َقلَّ ِذْكُرُه للنَّاس، والعْكُس كذلك  َكِذْكِرُكْم  َفاْذُكُروْا اهللَ:] قال تعاىل.. ِذْكُرُه للدُّ

 . 900:البقرة[آَباءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا 

نِّي، َيسبُِق املجتهَد  -2673  .البِْدِعياملقَتِصُد السُّ

* * * 

 ! ُهمْ ثرٌي وكَ .. رىَض عنه سأُل اهللَ أن يَ ، ثم يَ رىَض عن اهللِال يَ  -2674
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بحكمِه  تعقيٍب وال معارضٍة وال حَرٍج ـ من غري أن ترىَض ـ: ، معناهاهللِأن َترىَض عن  -2675

ضا عن اهلل ندك الرِّ ستوي عِ رٌي من ِخرَيتَِك لنفِسك، وأن يَ ِخريَة اهللِ لَك َخ  عَلَم أنَّ ي، وأن تَ عِ الَكْوين، والرّشْ 

ِة كام يف الّسَعِة والّرخاء اء، ويف الّشدَّ اء، كام يف الّسَّ  . يف الرضَّ

* * * 

ُم ِمنها، والتوّسُع يف املباِح منها  -2676 هوات؛ املُحرَّ وما سوى ذلك فهي َمطايا .. املذموُم من الشَّ

 .  الستمراِر احلياِة وُعْمراهِنا، ال ُبدَّ منها

قًا، وال مُتَدُح ال ُتَذم ُمطلَ  وهذه أمور ـ.. ي املاَل، والّشهوات نِ عْ تَ  بعِض َدالالِتا ؛ يفالّدنيا -2677

ت حياٌة عىل األرض، فمن تَعاطاها باعتَد  ُمطلقًا ـ ه اٍل، وريض لنفِس ال ُبدَّ من التَّعاطي معها، وإال ملا استمرَّ

نَّةَ منها الِقسمَة التي رضيها اهللُ له، فقد فاَز وَرَشَد، وأَص  ى، فقد َضلَّ اَلَغ، وتَ بَ ف؛ وَمْن ل َيرَض ..  اَب السُّ عدَّ

 . وهَلك

هِد والّرقائق باإلطْ كثري من الزُّ  -2678 واملديح،  راءِ هاد والُعّباد الذين َتكلَّمْت عنهم كُتُب الزُّ

 عليه وسلم بِهم؛ الذين سأُلوا عن عبادِة النبّي صىل اهللهَ الثة، ويتمْذَهُبون بمْذ ينهجون هنَج النّفر الثَّ 

ْيَل أَبًدا، وقاَل آَخرُ : أَحُدُهمْ َفَتقالُّوها، فقال  ا أَنا فإينِّ ُأَصيلِّ اللَّ ْهَر واَل ُأْفطُِر، وقاَل آَخرُ : أمَّ أَنا : أَنا أُصوُم الدَّ

ُج أَبًدا  م عىل النَّفِر الثالَثِة، عليهم بام رّد النبيُّ صىل اهلل عليه وسل دُّ وهؤالء ُيرَ .. أْعَتِزُل النَِّساَء فال أَتَزوَّ

ُج النَِّساَء، فَمن   إينِّ أَلَْخَشاُكْم هللِِأما واهللَِّ ":فقال وَأْتَقاُكْم له، َلكِنِّي أُصوُم وُأْفطُِر، وُأَصيلِّ وَأْرُقُد، وَأَتَزوَّ

 .  "َرِغَب عن ُسنَّتي فليَس ِمنِّي 

اهُد  -2679 اهد َمن ُتقبُِل علاملحروم، إنَّ  ليس الزَّ ُع له أبواهَبا، ثم هو ام الزَّ يه الدنيا، وَترَشئبُّ له، وُترْشِ

ى به عىل آِخَرتِه..  اباً َس بًا واحتِ قرُّ ُيعِرُض عنها، تَ   !وال َيأُخُذ منها إال ما يتقوَّ
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* * * 

وا َيستأجرون َمن يقصُّ عليهم الَقَصَص، ويف زمانِنا يستأجرون َمن َيسمُع منهم ن َقبل كانُ مِ  -2681

 !تامعبِّ االْس ، عىل ُح نَد الناسِ عِ  وِة الكالمِ الَّ لِغَلَبِة شهالقَصَص؛ وما ذلك إ

* * * 

اً ا ُح َد هام بَ وٌك، مَ بٌد مملُ عَ  ى؛رُي اهلوَ أِس  -2681   .  رَّ

* * * 

 .ه أضعاَف ما زاَد من ُدنياهقَص من آخرتِ له به حّق، إال وأنْ  ما زاَد عبٌد من ُدنياه فيام ليَس  -2682

َت، وأوَكْيَت، وَكنَْزَت، فسوَف ُترُج من الّدنيا ِصْفَر اليدين، ام أكَثْرَت، ومَجْعَت، وأوَعيْ هْ مَ  -2683

 !ساً لِ ُمفْ 

نيا، وأّوُل َمنازِل اآلِخ  -2684  . رةالَقرْبُ آخُر مناِزِل الدُّ

نيا، وإقبَ  -2685 الَّ جتّهزت ملا فهَ .. رة اٍل عىل اآلِخ كلُّ يوٍم يمِض من ُعمِرك؛ أنت فيه يف إدباٍر من الدُّ

 !ٌل عليه؟أنت ُمقبِ 

نيا وإقباهلا أن تَ ِمن ف -2686 ملا أنت ُمقبٌل  سياناً زيَدَك نُ ، وتَ ُكهتارِ  رصًا عىل ما أنَت زيَدَك حِ تنَِة الدُّ

 !عليه

* * * 

 . َقبَل أْن تنظَر أيَن اهلل منَك، انظْر أيَن أنَت من اهللِ، ومن ِدينِه -2687
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.. يُلوا بينَك وبنَي اهللِ لن َيستطيُعوا أن حُي .. وغّيُبوَك  ّبُلوَك،ّوُعوَك، وكَ وَج  ارُصوَك،َح  اَم مهْ  -2688

َوَيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر ] يعلُم ما يف نْفِسك .. وهو أقرُب إليَك من َحبِل الوريد .. فاهللُ معَك أينام ُكنَت 

 .وهو َيسَمُع وَيَرى.. ، ال خيفى عليه يشٌء [َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة إاِلَّ َيْعَلُمَها 

* * * 

كوا به .. اصربوا عليه وَصابُروا .. ، وال َتستهينُوا به "ُتوحيُد اهلل  "وا الّتوحيَد ال متِلُّ  -2689 .. ومتسَّ

نيا، وال نجاَة لكم يف اآلخرِة، إالَّ به  . فال ِعّز لكم يف الدُّ

* * * 

ينشُد ذهاَب ظمئِه برشِب ماٍء مالٍح  بارتكاِب املعايص، كمَثِل ظمآن ةَ مَثُل َمن ينشُد الّسعادَ  -2691

 ! راحًة وَسعاَدة َق ، وال هو حقَّ ثم ال هو أذهَب ظَمأً .. َجاج؛ كّلام رَشَب طلَب املزيَد أُ 

* * * 

 . هلل الَله ِمن حراِمه، فترُتكهَح  أمٌر ال َتستبنيَ : الوَرع -2691

  .تشاَبه أمُره؛ أحالٌل هو أم حرامهو ترُك كل ما : وُيقال -2692

دِر، وارتابَ : وُيقال -2693  . نه النَّفُس ت مهو ترُك ما َحزَّ يف الصَّ

 . امتكَ الوَرُع ُيعَرُف يف ساحِة املُتشاهبات، ال املُْح  -2694

اِجِح  -2695  !الَوَرُع الَباِرُد؛ حتصيُل املرُجوِح بِتفويِت الرَّ

َرُجٌل َتَتهاَوى أَماَمُه جمموَعٌة ِمن املَصاِحِف، فَتْسقُط عىل األرِض، وكان : ِمَثاُل الَوَرِع الَباِردِ  -2696

َبَب .. ك بإْمَكانِه َأن يمنََع ذل  ! أنَّه ل َيُكْن عىل وُضوء: فأَجاب.. فسألُتُه السَّ

* * * 
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ُبِل املوِص يك يف الرأي واالجتهادِ اختالفك مع أِخ  -2697 لِة لألهداف، ال يرّبُر لك ُخذالَنُه ، ويف السُّ

فيام ارتآه واجتهد  له عني أنك موافٌق نرصَتَك الواجبِة له ال تَ  يف املواطِن التي حيتاُج فيها إىل نرَصتِك، كام أنَّ 

 . ه فيهقُ فيه، مما ال توافِ 

* * * 

 .ُعَب عليه التََّوكُّل، َص َل التَّواكُ  َمن ألَِف  -2698

ى إّياك واالّتكال عىل املُنَى، فإهنا بضائُع املوتَ  ":يف األثر عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه -2699

ُل ِص متطي مَجَل جاِره ال يَ من يَ  ": املَثل، ويفعىل النَّفسِ  ، واالعتامدِ باِب باألْس  ؛ يريد احلض عىل األخذِ "

ثُل ُظفِرك، فتوىّل أنت مجيَع أمرِك ما حكَّ ِجلَدك مِ  ". "ه وعُ ه طاَل ُج غريِ  عىل زادِ  َمن اتَّكَل  "و. "اِره إىل دَ 

". 

نَِن؛ ُسنَن النَّرِص والتَّمكنِي، يأِت احلديُث عن األْخ  ونَتَعاَجزُ  عندما نتخلَُّف  -2711 ورِة عن رَض  ِذ بالسُّ

 ! وِن إىل الظَّاملنيالّركُ 

* * * 

 . اُء، واملَنُّ يَ الرِّ : عليهام إال كريمٌ  اَمىتَس معنيان ال يَ  -2711

ٌة يف الَعْقلِ  -2712 يِن، وِخفَّ ٌة يف الدِّ َياُء ِرقَّ  !الرِّ

* * * 

القسُم ِة، وٌق بالَفرِد، وقِسٌم منه متعلٌق باملجتمِع والدولَ علّ تَ ٌم منه مُ قِْس : احُلكُم بام أنَزَل اهللُ -2713

 .الّثاين من احُلكِم ال يتحّقُق حتى يتحقَق القسُم األّوِل منه؛ املتعّلق بالَفردِ 
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ِسك، فْ يف نَ  ربُر لك كفرٍد أن ُتذَل احُلكَم بام أنزَل اهللُ، ال يُ َل اهللُ ِم بام أنزَ كْ ولِة للُح خذالُن الدَّ  -2714

 .  تِك، وَمن ُتِعيلويف أرَس 

ادقني من ِعباِده، ال ُنعَطاها إال  ن اهللِظيمٌة مِ احلكُم بام أنَزَل اهلل ِمنٌَّة عَ  -2715 تعاىل يمنَّ هبا عىل الصَّ

 . إذا ارَتَضْيناها، وَشَكْرناها، وارَتَفْعنا إىل مستواها

* * * 

  .صيةٍ عْ ٍة يف مَ رٌي من راَح اعٍة، َخ َنَصٌب يف طَ  -2716

* * * 

نَن، ومرة عليك ؛احلياُة ُدَول؛ مرة لك -2717 نَن، قال  ؛ما استقْمَت وأخذَت بالسُّ بت عن السُّ ما تنكَّ

ُ َما بَِقْوٍم :] تعاىل ّ [ إِنَّ اهللَّ الَ ُيَغريِّ وْا َما بَِأْنُفِسِهْم ] من اخلرِي إىل الرشَّ ُ  . من الطَّاعِة إىل املعصيةِ [ َحتَّى ُيَغريِّ

* * * 

عوب، فلَِصربهانال ُتراهِ  -2718  . ُدودُح  وا عىل َصرِب الشُّ

وا عنه،من مساءلِة ومالحقِة الّشعُ  ملسَتبِدُّ احلاكُم الظَّالُ ا سلمَ ليَ  -2719  وَعن ُمساءَلتِه،  وب، وَيكفُّ

وعىل مبدأ أطيُعوين وتغاَضوا عن .. ديِل األشدِّ ظلاًم منه األسوأ، والبَ  ضَعهم دائاًم يف اخليارِ أن يَ  حيرُص 

 !ِرُق الَبَلدأَنا، وإىل األَبد، أو أْح ..  ارالّدمَ اهلالك وي أو سادِ لمي وفَ ظُ 

* * * 

 . ءٍ لَّ يشكُ  خيُّس  شيئًا؛ َة أن ال خيَّس بع سياَس من يتَّ  -2711

* * * 
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ْفِح عند النبي صىل اهلل عليه وسلم ُخُلٌق عَ  -2711 ظيٌم وَضخٌم، ال نظرَي له يف ُخُلُق الَعفو والصَّ

أيب جهل،  واتََّسع لعكِرمة بن.. ه إىل ما بعد موقعِة اخلندق فيان الذي ظّل ُيقاتلُ الوُجود، قد اتَّسَع أليب ُس 

النّفاق  واتسع لرأسِ .. محزة  هِ عمّ  واتَّسَع لوحيش قاتلِ .. وصفوان بن أمّية، وقد قاتاله إىل ما بعد فتح مكة 

 واتَّسَع جلميِع أهلِ .. ملن سمَّ خنجَره وأراد قتَله  واّتسعَ .. قني عبد اهلل بن ُأيب بن سلول ومن معه من املنافِ 

، وغريها الكثري من "وا فأنتم الّطلقاء اذهبُ  ":فقال هلم عند الفتح.. ة مكة الذين قاتلوه وأخرجوه من مكَّ 

من هذا اخُلُلق  فأين نحنُ .. وَصْفِح النبي صىل اهلل عليه وسلم  عفوِ  ة عىل ِعَظمِ الّ الناّمذج العظيمة الدَّ 

يله سوى الثَّأر، و مَّ ال هَ  وَأْحَشاَءه؛ العظيم، وواحدنا قد َمأَلت األحقاُد َقلَبه،  ! ؟...واالنتقام  ،التََّشفِّ

* * * 

لْ  -2712 لَت ُغروَب شمِسَك، وال بدَّ لك ِمن ُغرُ تأمَّ   .، وأُفولوٍب َت غُروَب الّشمِس كثريًا، فهالَّ تأمَّ

* * * 

اَمء، ال َمنَاَص لألرِض من َتنْفيِذه -2713 ع عليه السَّ  .ما ُتوقِّ

* * * 

باَلِة عاٍم مهام َطاَب وَلذَّ له ُزَباَلُته، وفَضاللكلِّ طَ  -2714 ُته التي ُترَمى، فال يكوَنّن حّظك منه تلَك الزُّ

 ! ، وكذلك األفكاُر املستوَرَدةوالَفَضالت

* * * 

ق معنى احُل وجُد بوجوِدها، ويَ َمن كان ُحبُّه ملصلحٍة؛ يُ  -2715  .  بِّ وال َعَرَفهزوُل بزواهلا، ما تذوَّ

 .وشاحلبُّ املَُشوب باملصلَحِة؛ ُحبٌّ مغُش  -2716

 . ، إال ما كان هلل، ويف اهلل، وعىل منهِج اهللكلُّ ُحبٍّ أْبرَت  -2717
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اُء منه؛ ما كان احلبُّ من طرٍف واحٍد،  -2718 احلبُّ منه ما يكون داًء، ومنه ما يكون دواًء، فالدَّ

واُء منه؛ ما كان احلبُّ من الطرفني معَ   . ئةٍ ٍة متكافِ ًا، وبصورَ والدَّ

، كام ُيفِسُد سوُء الظَّنِّ ُيفِس  -2719  . اخَللُّ الَعَسل ُد الودَّ واحُلبَّ

ة وسوءِ  -2721 ة عنوانِ  الّظّن َشعرٌة، وما أكثر الذين يقطعون هذه الّشعرة حتَت  بني الَغرْيَ  !الَغرْيَ

* * * 

، وإال ملا وجَد معايريها يف تقدير الُقْبح واجلاملِ  اهلل يف َخْلقه أن جعَل لكّل َعنيٍ  من آياِت  -2721

 . ، وال مجيلٌة بقبيٍح مجيٌل بقبيحةٍ  ًا هلم، وملا اقرَتنَ واَج ًا وال رَ وقَ القبيحون ُس 

َكٍة َوَلْو .. ] امُل مَجاُل الّروح؛ فالَبَدُن َيْبىَل، والّروُح َتْبَقى اجَل  -2722 رْشِ ن مُّ ْؤِمَنٌة َخرْيٌ مِّ َوألََمٌة مُّ

ٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ... َأْعَجَبْتُكْم  رْشِ ن مُّ ْؤِمٌن َخرْيٌ مِّ  . 991:البقرة[َوَلَعْبٌد مُّ

* * *  

 . ناتالِغْيَبُة ماِحَقٌة للحَس  -2723

  .َطبأكُل النّاُر احَل نات، كام تَ الِغْيَبُة تأكُل احلَس  -2724

* * * 

ة من .. اهِلَمم والعزائَم  ، وُيضِعُف يف َغرِي مكاهِنا الطَّاقات ُيفِرغُ  َرُة الّصياِح ثْ كَ  -2725 فمن عنده ذرَّ

 . غرَي العَمل ءَ فليرِصْفها يف العَمِل، وال يَش  طاقةٍ 

* * * 

ُثُلٌث للُمَداَراة، وُثلٌث للتَّغاُفِل، وُثلٌث لالقتصاِد؛ من غرِي إرساٍف وال : الَعْقُل َثالثُة أثالٍث  -2726

 . ترِيَتقْ 
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* * * 

الطُّغاُة ا طأطأ مللواله ات، ولذَّ ُم ال، وهازِ غاةِ احلمُد هلل عىل نعمة املوت؛ قاهُر وُمذلُّ الطُّ  -2727

 .رؤوَسهم

َخب رِ مْ والزَّ  الّطبلِ حياُة الطُّغاة حماطٌة باحلَرس، و -2728 ، "والَعَراَضات  "، مليئٌة بالظُّلم والصَّ

  !... ي عليهميَس هلم، وال بواكِ وا وماُتوا فال َحِس لُ َح فإذا ما رَ 

* * * 

 .هبلَ وليس قَ  املوِت  ه، ُيعَرف بعدَدمِ الُقبوُل من عَ  -2729

 .مٍ كمٍة أبَقت ِذكَر صاحبها أكثَر من ألِف حاكِ ُربَّ حِ  -2731

 !لَفاء، من ِذْكِر الُعَلامء؟أيَن ِذْكُر اخُل  -2731

 إال وينقطعُ  ري، ما إن يموَت الّذكر والّصيت، حُييُط به لفيٌف من اجلامهِ  كم ِمن َمشهوٍر شائعِ  -2732

بقى ه، يَ ، ال ُيؤَبه له يف حياتِ والّذكرِ  االسمِ  غمورِ قّي َتقي مَ فّي نَ ه، ويندرس أَثُره، وكم من َخ رُ كْ ه وذِ خرَبُ 

 . ننيالسِّ  رشات ـ وربام مئات ـه عَ موتِ  َد إىل ما بع كُره باخلريِ ذِ 

* * * 

 . ُجوُع الفقراء، من ُُتَمِة األغنياء -2733

* * * 

 .  ، ُيساِعُد عىل ُحسِن ترتيِب أفكاِر املتكّلمُحسُن االستامعِ  -2734

 املُسَتِمَع بالّسآمةِ استمْع بحيث ال ُتشِعر املتكّلَم باملَلِل، وتكلَّم بحيث ال َتْشُعر أنَّك أصبَت  -2735

 !َللواملَ 
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* * * 

ا .. قد ُتعَذر فيه  ءٌ ، يشنَك ك، وال مباركٍة مِ تِ إرادَ  مِض الرشُّ من غريِ أن يَ  -2736 أن يمِض أمَّ

 . فيه آخر؛ ال ُتعَذرُ  ءٌ ك ومباركٍة منك، يشبإرادتِ 

ُتباِرُك الباطَل وُتشارُك فيه؛ فمباركُتَك للباطِل ومشاركُتَك تَتدىلَّ لك ى مصلحٍة ليس ألدنَ  -2737

ُرهاال تُ  ،ْظَمىفيه مفسدٌة عُ   !الِحثرٌي من املَص كَ  ربِّ

* * * 

الِح للزوجةِ  ى نعمًة يف هذا الّزماِن بعَد نعمِة اإليامن، َتعِدُل نِعمَة الّزوِج ال أرَ  -2738 ، الّصاحلةِ  الصَّ

الِ  وجِة الّصاحلِة للزوِج الصَّ   .حونعمَة الزَّ

؛ ُيعاَقُب الرّ لعموِم الفَ  -2739  جِل، وأحيانًا يكونُ ، وُتعاَقُب املرأُة بالرّ جُل باملرأةِ ساِد الذي َعمَّ وَطمَّ

 ! ، بدالً من أن يكوَن َسَكنًا، ولِباَساً ركلٌّ منهام عقوبًة لآلَخ 

* * * 

ها، وكذلك َتكذيٌب بجميعِ  ها ـأو أحدِ  متكامٌل؛ التَّكذيُب ببعِضها ـ أركاُن اإليامِن كلٌّ  -2741

 . أركاُن اإلسالم

* * * 

املعّلُم، وما ُيفِسُده املعّلم قد ُيصلُِحه البيُت، لكن إذا فُسَد البيُت ما ُيفِسُده البيُت قد ُيصلحُه  -2741

 ! ؟الِح األجيالِ ن إلْص فمَ .. واملعّلُم 

 .أكاديميَّاً خالقيًَّا، كام ُيَعدُّ جيب إعداُده أ ِح املُعّلِم النَّاجِ  إلجيادِ  -2742

أ عليم، التي ُتنَ ناِهِج الّتعلِ بيُة األخالقّيُة ِمن مَ أيَن الرّت  -2743  !؟يها األجياُل شَّ
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، املعّلمُ : قرِ ِة والفَ ِح اإلنسانّية واملجتمعات أن يقَع أصحاهُبا يف احلاَج ٍن ليس لصالِ هَ الُث مِ ثَ  -2744

 . ، والَقايِض والّطبيُب 

* * * 

 . األََدُب َنَسٌب  -2745

 .َنَسُب املرِء عَمُلُه وأَدُبه -2746

 َوَمن هُيِِن اهللُ ]  َعُه بمعصيِة اهللوإن شاَء وَض ، املْرُء َيصنَُع َنَسَبُه بنَْفِسه؛ إن شاَء رَفَعُه بطاَعِة اهللِ -2747

ْكِرٍم   . 18:احلج[َفاَم َلُه ِمن مُّ

* * * 

 . ، أو االستخفاَف هباِر األعاملِ غاربُر إمهاَل ِص األعامِل، ال يُ  رِ بااالنشغاُل بكِ  -2748

 !، ال ُيؤَبه له، كان َسببًا يف نجاِة صاحبِِه من النَّار؟ٍل َصغرٍي نبيلٍ كْم ِمن عمَ  -2749

* * * 

، اة، والّتعايل عىل اخَللِق، واجلرْ ُطغياٌن حَيمُل صاِحَبه عىل الُعْجِب، واملباهَ  للّطاعةِ  -2751 أِة عىل احَلقِّ

رًا من ُطغياِن املعصيةِ   . وهو أشدُّ عىل صاحبِِه رَضَ

م الظُّلَم عىل نفِسه،  َور الظلِم؛واِع وُص أشدُّ أنْ  -2751 ه بني وجعلالظلُم الذي ُياَمَرُس باسِم َمن َحرَّ

مًا،   ! نَىوله الَعْدُل املُْطَلق، والَعْدُل من أسامئِه احُلْس ِعباِده حُمرَّ

* * * 

، وال َتُكْن رأَس  -2752  . ًا يف الباطِلُكْن َذَنَبًا يف احَلقِّ

* * * 



 455 

؛ َيشَمُل "َقْيئِِه  يف كالَكْلِب َيِقيُء ُثمَّ َيُعودُ  ِهَبتِهِ  يف العائُِد  ":قوُله صىل اهلل عليه وسلم -2753

ن ظلَمه وأساَء إليه، ثم : عنينيامل ا املاّدي فمعلوم، وأّما املعنوي؛ كأن َيعُفو املرُء عمَّ املاّدي، واملعنوي، أمَّ

 ! َيعوُد يف َعْفِوه

* * * 

 : آثاٌر يف ُشكِر املعروف -2754

جَل : ، عن عبد الرمحن بن أيب ليىل، قال"املعروف  اصتناعُ  "أخرج ابن أيب الدنيا يف كتابه   إنَّ الرَّ

 . ، فأشُكُرها لهُلني يف الّصالةِ دِ عْ ليَ 

 .من املعروفواليشء القليل إنَّ الكريَم ليشكُر حتى اللحظَة؛ أي اللحظة : وقال أبو عبيد اهلل

 ! لَّ يل أن أسجَد له لفعلتقاين بام أحّب، فلو َح إن الرجَل ليلْ : وقال أبو معاوية األسود

بَة من املاء، فكأنام يكُّس : عتمرقال يل منصور بن امل: وعن سفيان الثوري قال إنَّ الرجَل ليسقيني الرشَّ

 !هبا ضلعًا من أضُلِعي

 ...!هذا إذا صاَدَف املعروُف كرياًم : قلُت 

 ! َر لهعىل االجتهاِد يف ِرضا َمن ال ُشكْ :  أنَت أنَدُم؟ قالىَض ما مَ  ءٍ عىل أي يش: وكامللُ  عضِ قِيل لبَ 

* * * 

نيا أم ا ظاهرًة كانت أم باطِنةً مٍة نتمّتُع هبا ِمن نِعْ مَ  -2755 ، صغريًة كانت أم كبرية، سواء كانت يف الدُّ

يف اآلخرة، إال وهي أثٌر من آثاِر أسامِء اهللِ احُلسنى، وِصفاتِه الُعليا، فله احلمُد سبحانه عىل أسامئِه وصفاته، 

 . كام له احلمُد عىل إْنَعاِمه وإْفَضالِه
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كَر عىل الِعباِد؛ أسامُء اهللِ احُلْسنى، وِصفاُته ا ن أوَجِب وأعَظِم النَِّعمِ مِ  -2756 لتي تستوِجُب الشُّ

 .  الُعْلَيا

* * * 

لطانِ  -2757 كِه، بينام ُسلطاُن الِعْلِم كِمه وُملْ ه، وزمانِه، وفرتِة ُح مقصوٌر عىل مكانِ  ُسلطاُن السُّ

  !ستويان مَثالً ال يَ .. جلميِع األزمان  َشاِمٌل جلميِع األَمِم والّشعوب، وممتدٌّ ُعلامِء عابٌر للحدوِد والقاّرات، وال

لطانِ  -2758   !َثالً ستويان مَ ال يَ .. عىل اجلواِرِح، وُسلطاُن الُعلامِء عىل الُقلوِب والُعُقول  ُسلطاُن السُّ

* * * 

مع الّدنيا عىل  عامُل تَ أحُدمها يَ : اً عَ ون ُصنْ م حُيسنُ ون أهّن عُيهم وهم حيسبُ َس  لَّ اثنان من الذين َض  -2759

َة، َة والطَّمأنينَ نشُد الّسعادَ ُر يَ رات، وآَخ دِّ واملكَ  الءاتمن البَ له ، يمكن أن ُتلو زاٍء، واستقرارٍ ُر َج ا داأهنَّ 

ُسلمنهِج اهللِ وصفاَء النفس والروح من غريِ    !، ومتابعِة الرُّ

* * * 

ًا كان نوُعها ـ -2761 نَظَر فيام راقية، حتى يُ  مهام َعُظَمت ليست بذاِتا قيمًة حضارّيةً  القّوة ـ أيَّ

 . ًا، وَُتّلفاً قّدمًا، وإن كانت يف الرّش، كانت رَشَّ ؛ إن كانت يف اخلري، كانت خريًا وتَ ، وأين ُتوَضعُتسَتْخَدم

* * * 

يعِة؛ كمَثِل شجرٍة طيبٍة ضاربِة اجّلُذوِر يف األرِض واألعامِق  -2761 ، ممتّدةِ الفروِع َمَثُل العقيدةِ والرشَّ

 . ا يف األطراِف واألنحاء، ُتؤِت أُكَلها كلَّ حنٍي بإذِن رهباالهلَ نرُش ظِ يف الّسامِء، تَ 

* * * 



 457 

باملُتشاهبات  ، وثوابِت الّدين؛ فيستدلُّ قِّ ه يف التَّشويِش عىل احَل لمَ عِ  ليستثمرَ  ؛تعّلمن يَ هناك مَ  -2762

حِ  واملوضوعِ  عيِف وبالضَّ .. امت عىل املُحكَ  واملحتمالِت  ..  ىَل ىل األعْ ى عنَ وباألدْ .. يح عىل احلَسِن والصَّ

ِهمإال أنَّه يف اجَلهُل مذموٌم ف.. عمة ظُر الِعلِم عنهم نِ وهؤالء َح    !ودحممُ  َحقِّ

* * * 

 !اُف بالعلامءعالَمُة الّسفهاء؛ االستخفَ  -2763

ين، وخطرِ أن يتَضايَق عند احلديِث عن البِ : عالَمُة الّصويف -2764  ...!ها دعِة يف الدِّ

وِق املسلمني، عن الّرفِق، وُحسِن اخُلُلق، وعن حقُ  حلديِث أن يتضايَق عند ا: وعالمُة اخلاِرجي 

 ...! وحرمِة دمائِهم 

الطواغيت  أن يتضايَق عند احلديِث عن أمهّيِة العَمل، وعن كفِر وظلمِ : وعالمُة املرِجئ 

 ...! الظاملني 

نّة، ومكانتها الُعليا : وعالمُة الليربايل  يف التَّرشيع أن يتضايَق عند احلديِث عن أمهّية السُّ

 ...! والتَّقنني 

أن يتضايقوا عند احلديث عن اإلجتهاد، وأمهّيته، وعن التَّقليِد : وعالَمُة متعّصبِة املذاهب 

 . وحماذيِره

نِّ وعالمَ    .أن ال يتضايَق من مجيِع ما تقّدم: يُة السُّ

 * * * 

 ...!ٌة متيش ؛ ِجيفَ وِن اإليامنِ ن دُ اإلنساُن مِ  -2765

* * * 
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نة ُيطَلق؛ ويراُد منه متابعُة ما كان عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم ُمصطَلُح ال -2766 نَِّة وأهِل السُّ سُّ

أهل العلم،  يف كتِب  والشائعُ  وصحبِه الكرام من هنٍج وُسنّة، يف االعتقاِد والقوِل، والعمل، وهو الغالُب 

نَّة، كام يف احلديث الصحيح التي تدعو إىل متابعةِ  نَي؛  اخُللفاءِ  وُسنةِ  ،تِيبُِسنَّ  عليُكم ":السُّ الراِشديَن املهِديِّ

وا عليها بالنَّواِجِذ  ُكوا هِبا، وَعضُّ  ."مَتسَّ

نِّة ُمقابل البِْدعِة   وُيستخَدم يف .. وُيطَلق؛ وُيراُد منه مباينُة وخمالَفُة البدعِة وأهلِها، فُتذَكر السُّ

 . من آثارها، وأهلها، والّتحذيِر هذا املعنى عند احلديث عن البدعِ 

وُيطَلق؛ وُيراُد منه عُموُم أهِل السنِّة املباينني، واملخالفني للّشيعة الروافض، ومجيِع الفرِق  

وافض، .. الباطنّيِة التي خرجت من عباءتم  وُيستخَدم يف هذا املعنى يف معرض الرّد عىل الشيعِة الرَّ

 . والفرق الباطنّية، واحلديث عن خمالفتهم ومباينتهم

ومناسَبُة احلديِث عن الّشيعِة الّروافض، .. ذا انتفت مناسَبُة احلديِث عن البَدِع وأهلها فإ 

فاعلم أن املراد من املصطلح واستخدامه اإلشارة إىل سنِّة النبّي صىل اهلل عليه .. والِفَرق الباطنّية 

ه النبي صىل اهلل عليه وسلم وسلم التَّقريرّيِة، والقولّية، والعملّية، واحلّض عىل متابعِة ما كان علي

 .وصحبِه الكرام من هنٍج واستقامة

 * * * 

عون ُحبَّ النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم، ث -2767 م يلتمسون املحّبَة والّتقّرَب ـ كام أعَجُب ألناٍس يدَّ

نَّةِ عن طريِق البَِدِع واإلحَد  ـ! يزعمون ىل اهلل عليه ص ، وما كان عليه النبيُّ اِث يف الّدين، والنُّفور من السُّ

بُِعويِن حُيْبِْبُكُم اهللُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم :] واهلل تعاىل يقول.. ه الكرام حبُ وسلم وَص  بُّوَن اهللَّ َفاتَّ
ُقْل إِن ُكنُتْم حُتِ
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ِحيٌم  ينفعلَّق املحّبة باملتابعة ال . 41:آل عمران[َواهللُّ َغُفوٌر رَّ :] وقال تعاىل. . باملخالفة، واإلحداِث يف الدِّ

 . 64:النور[ْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم فِْتنٌَة أَ 

غري خفّية ولو بصورٍة  صىل اهلل عليه وسلم ـ النبيِّ  ين، رميُ يف الدِّ  دعةِ من أكرب جنايات البِ  -2768

 ...!، وجاء املبتدَعُة لُيكملوه بأنه قد أنقَص الّدينَ  مبارشة ــ

* * * 

عّية، دّلت عليها رَش  وأحكامٌ  اطالقاٌت .. ، والنَّفاُق ، والتَّبديعُ التَّكفرُي، والتَّفسيُق، والتَّضليُل  -2769

فيضُعها يف غرِي موضِعها،  ؛فريٌق يتوّسُع فيها: معها فريقانرصيُح ومنطوُق النّصوِص الرّشعّية، والنَّاُس 

وكأهّنا ليست  ؛أن يلغَيها وفريٌق يريُد .. ن ال َيستحّقها، وال تتوّفر فيه رشوُطها، وهم الُغالة مَ وحيمُلها عىل 

فاة املرجئُة ، وهم من ديِن اهللِ وفريٌق وَسٌط بينهام؛ يضُعها يف موِضعها الّصحيح، وحيمُلها عىل من .. اجلُّ

نّة ها، وتتوّفُر فيه رشوُطها، وهم أهل السُّ  .َيستحقُّ

* * * 

.. وات احلبوب، والفواكه، واخلرَض  اسُتوقِفت عىل روابط تتكلم باسهاٍب عن فوائد بعضِ  -2771

واملقاومة لكثرٍي .. ، والدم املتكلمون عاّم حتتويه من خصائص وفوائد عظيمة للجسم، والقلِب  وقد أكثرَ 

شياء، وأنه سبحانه وقليٌل من ُيشري يف حديثه إىل فضِل اخلالِق سبحانه الذي خلق تلك األ.. من األمراض 

صدق اهلل .. لواله ملا كانت، وال كانت فوائُدها  العظيمة، إذْ  هو الذي أودَع فيها تلك اخلصائص والفوائَد 

الُِقوَن :] العظيم ُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اخْلَ اِرُعوَن . ] 02:الواقعة[َأَأنُتْم َُتْ  . ]64:الواقعة[َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ

ا َأْم َنْحُن املُْنِشُؤوَن  ، ولكْن َزَرْعُت  :ال يقوَلنَّ أحُدُكمْ  ":ويف احلديث. 19:الواقعة[َأَأنُتْم َأنَشْأُتْم َشَجَرَتَ

 . "َحَرْثُت : لَِيُقْل 
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* * * 

نادقة يف الّطعنِ  -2771  ِن فيام ال جيوزُ وا ما هو ُمباٌح وُمستَساٌغ قوُله، للطعْ ستغلُّ ين أن يَ بالدِّ  عادُة الزَّ

طَر األول .. وجائزًا بممنوٍع ..  لٍ فيخلطون حّقًا بباطِ .. وال ُيستَساغ  امُع الذي َيقبُل منهم الشَّ والسَّ

وهم يعلمون ذلك، لذلك .. هم غري املُستساغ ر من حديثِ طِر اآلَخ الشَّ  دِّ قد جيد صعوبًة يف رَ .. املُستساغ 

 ! ينهجون هذا األسلوِب يف الّطعِن والتَّجريح

* * * 

واجلنِّ لك  وشياطنُي األنسِ .. والنَّهار  الليلِ  وهو عىل مدارِ .. املكُر فوَق التصّور والّطاقة  -2772

 لوذُ وَمن َيستِعن ويَ .. م رَح ٍد، وال تَ عمَلها بَصَخب؛ ال تتوّقف ألَح  عمُل وطاحونُة احلياة تَ ..  ادِ باملرَص 

م ِذْكُره  طرَ مؤَنَة وَخ  هُ اكفَ حفَظُه اهللُ، والقدير،  باهللِم ويستعِص  لكن من أعَرض وَنَأى، فهذا َيذهُب .. ما تقدَّ

 ! ِصيدمع احَل 

* * * 

يايس، والواعي سياسّيًا، وبني العمل القيادي امليداين، والقائد؛ يوجد فرق بني الوعي الّس  -2773

س كلُّ لها، وليوفقيهًا بالسياسة ومداِخ  ،اً يّ يلزم منه أن يكون سياِس  عام ـ حتى يكون ناجحًا ـ قائدٍ  فكلُّ 

ط بينهام واعتبارمها شيئًا واحدًا، وأن أحَدمها الزم قائدًا، واخللْ  سيايس وفقيه بالسياسة يلزم منه أن يكونَ 

 . وملزوم لآلخر، خطأ بنّي 

* * * 

 !نهايف باطِ  ُخْذ ِمن ظاهِر األرِض لباطِنها، قبل أن ُتصبَح  -2774

* * * 



 461 

 !وِمنياحلُسوُد َحليُف الفقراِء واملحرُ  -2775

* * * 

اعةفعىل ؛"اهلل  "غيُب عنها كلمُة ى األرض عندما تَ قَ ما أش -2776 قاِء تقوُم السَّ  ! هذا الشَّ

* * * 

 ! ُيعَرُف املرُء، بمعرَفِة ُمعَجبِيه -2777

* * * 

 !وقاَحة ؛رَصاَحة، والرصاحُة ممّن ال نحب ؛بالوقاحُة ممّن ُنحِ  -2778

* * * 

ْمُت؛ جيعُل الكالَم ِمن َذَهب -2779  .الصَّ

* * * 

امِهريفْرَعنَُة الَفَراعِ  -2781  !نَِة؛ ِمن َغْفَلِة وَجْهِل اجلَّ

* * * 

 !قبل أن َتلَعن الّظالَم، جّهز الّشُموع -2781

* * * 

 . افِهاالّشدائُِد ال ُتعَرُف قِيَمُتها إال بعد انكَش  -2782

* * * 

 ! د عىل َمن ُيريد أن يسمَع منك ما ُيريد، ال ما ُتريدرِ ال تَ  -2783

* * * 
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 ! غال َيتشّبع بأجماِد غرِيه إالَّ فارِ  -2784

  .اَذ ا أنَ هَ : وامليلء يقوُل ..  أيِب  كانَ : يقوُل  اِرغُ لفَ ا -2785

* * * 

، من غرِي املسلمني، فوجدُت كلامتم تّتسم بالّشكِّ  كامءِ كلامت املفكرين واحُل  يفتأّملُت كثريًا  -2786

ياع، والغم  ن احلقيقةِ قرتُب مِ وبعضهم يَ .. يس ، واالضطراِب النَّفْ وض، واهلروِب من الواقعِ والقلِق، والضَّ

 . م باهلل العظيمرّد ذلك كله لعدِم إيامهِن ومَ .. راعًا ذِ عنها ربًا ثّم يبتعُد ِش 

* * * 

 .   راءِة، توسيُع دائرِة الّتفّكر، والّتدبُّرغايُة النََّظِر والقِ  -2787

 . حتى َيعوَد طِفالً  ؛فكري، ُيؤّدي إىل ضُموِر الَعقلِ ِغياُب التَّ  -2788

* * * 

ويف كّل جهاٍز .. دة، والتي دخلت كلَّ بيٍت، وكلَّ َجْيٍب مع وجوِد أجهزة الّتواصل املتعّد  -2789

، هذا غري القراِصنة ك وخصوصياتِكوعىل كلامتِ وس رسمي يتجّسُس عليك جاُس ِمن تِلَك األْجِهزِة 

والِعزَلُة .. ل َتُعْد الوحَدُة مُمكِنَة  ..الكمبيوتر ِجهاز التَّسّلُل، والعكوُف معك يف سهُل عليهم الذين يَ 

 !الحت عزيزَة املنَ أصب

 * ** 

احةُ  -2791 ّفعِ ؛ يف التَّغاُفِل، والتَّجاُهلِ الرَّ فاِسف ، والرتَّ  !  ، وَقليٌل َمن َيقَوى عىل ذلكعن السَّ

* * * 
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، إال وله ِحكمٌة عاِجَلٌة أو آِجلة، علِمنَ  -2791 ٌه زَّ نَ ا أم ل َنْعَلم، ألنَّ اهللَ تعاىل مُ ما ِمْن َحَدٍث َدقَّ أم َجلَّ

ُكْم إَِلْينَا اَل :] عَبثًا من غري ِحكمٍة وال غاية ءٍ ، وعن إجياِد يشَبِث عن العَ  اَم َخَلْقنَاُكْم َعَبثًا َوَأنَّ َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ

قُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم  َفَتَعاىَل اهللُ. ْرَجُعوَن تُ   .  116-110:املؤمنون[امْلَلُِك احْلَ

* * * 

 !  احمِة الَقِريبوُن من ُمَس عيِد أهْ ُة البَ ُمساحمَ  -2792

* * * 

 !تِم اإلسالمنفوِسهم رغبة سوى َش  ياَن؛ وليس يفَيشتمون األدْ  -2793

ينمهام -2794  ! فهم ُمتدّينون ؛ كَفروا وَفّروا من الدِّ

* * * 

 . ه، والّتحليُق يف سامِء العبودّية هلل تعاىل وحَد لوِق العبودّيِة للمْخ  من احلرّيُة؛ هي االنِعتاُق  -2795

* * * 

 أين تعيش؟ : سأَل املُستحيُل املُْمكِنَ  -2796

ِم وعزائِ : فأجاب  ! الِم الّرَج يف مِهَ

 ؟..يَل َتْعِرُف املُْسَتحِ  ْل هَ : أَلهفَس 

 !، وال أريدل أْسَمْع به: قال

* * * 

 . غايُة الِعلِم والعَمِل، حمّبُة اهلل عّز وَجل -2797

 . ُل َيستوي الناُس يف القوِل، وُيفّرُق بينهم الَعمَ  -2798
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، إىل أن ُيصّدقُه العَمُل أو ُيكّذُبه -2799  . َيظلُّ القوُل ُعرضًة للظنِّ

* * * 

 ! عن املرأِة الّظلَم كالِقراءةى شيئًا َيرفُع ِع الظُّلِم عن املرأِة، وال أرَ ُيطالِبون برفْ  -2811

 !مِ هاِن اللئاتاب، أكثُر ُعرَضًة لُظلِم وامتِ املرأُة التي تتّم ألساِس البيِت أكثُر من الكِ  -2811

، وبني األَدِب واحَلَياء -2812  . نِْعَم املرأُة التي جتَمُع بني األنوَثِة وبنَي الِعْلم، وبنَي اجِلْرَأِة يف احلقِّ

* * * 

مَثُل املسلِم الذي يريُد أن يبحَث عن احلقيقِة عىل طريقِة امللحدين والالدينيني، كمثِل رجٍل  -2813

 !يف الصفِّ األّوِل االبتدائي درَس بلَغ أعىل درجاِت الّتحصيِل الِعلمي، ثّم عاَد لي

امحد اهللَ يا ُمسلم عىل نِْعمِة اإلسالِم؛ َفَغرُيَك َيطوُل َسَفُرُه، وَتْشَتدُّ ُمعاَناُته حتَّى َيِصَل إىل ما  -2814

 !أنَت فِيه

* * * 

بِع وما فيهنَّ من نجوٍم، وكواكب، وجمّراٍت، األرُض وما فيها بالنّسبة للّسام -2815 واِت السَّ

ومع ذلك أخَذ إنشاُء .. وكحلقٍة صغريٍة يف صحراء شاِسعِة األطراف .. كقطرٍة يف بحر  وخملوقاٍت،

ام، بينام أخذ إنشاُء السموات  األرِض وما فيها من مَجاٍل وتنّوٍع وعطاٍء من تقديِر ومشيئة اهلل تعاىل أربَعَة أيَّ

لَق السمواِت واألرض ُسبحانه عىل أن خي وهو القادرُ  قديِره ومشيئتِه سبحانه يوَمني ـالّسبِع وما فيهّن من ت

تكرياًم لبني آدَم، وَتعلِياًم هلم، وليجَد ابُن آدم يف مأواه األرض كلَّ ما حيتاُجه يف حياتِه، وُيعينُه  بكن فيكون ـ

 !كُفر؟وهل َيْشكُر، أم يَ .. وكيَف يتعاَمُل مَع النَِّعِم .. ولُينَْظَر كيف َيعَمل .. عىل حياتِه، وأداِء رسالتِه 

* * * 
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أكثر ما َيتهّدُد العَمَل الّسيايس وُيصيُبه بمقتٍل، أن ُتبنَى املواقُف عىل املُكايدة، والنّكايِة،  -2816

اِت الِفعِل، وليس عىل ا  !ملباِدئ، واملصالِح، واألفكاروَردَّ

ّية، وإن مجيُع الّشعوِب وامللِل تنطلُق يف حتديِد مواقِِفها من ُمنطلقات ِدينّية، وعَقدّية، وطائف -2817

م غرُي طائفيني، جيب أن يكونوا بال انتامٍء، وال .. تظاهروا بخالِف ذلك  نَّة؛ لكي ُيثبتوا أهنَّ إال املسلمون السُّ

 !  غزوهم وامتِطاؤهم ليسهَل .. عقيدٍة، وال إحساٍس، وال َطعٍم، وال لوٍن، وال رائحٍة 

* * * 

أّما .. بغرِيك وهو ماٍض إىل غايتِه بك و.. ه ِحفظِ ه، وديُن اهلل له يٌد ُعليا قادرٌة تكّفَلت برعايتِ  -2818

وإّما أن .. أنَت إّما أن يكوَن لك رَشُف النُّرصةِ هلذا الّدين، فُتكَتُب يف ِعدادِ وسجلِّ أتباع األنبياِء واملرَسلني 

 . لّظاملنيثم ُتكَتُب يف ِعداِد وسجلِّ الفراِعنِة، والطواغيِت ا.. ُتذَله، وحتارَبه، ولن َترّضُه شيئًا 

* * * 

َياع -2819  . اهللُ، أو التِّيه والضَّ

* * * 

احلرّية، والعّزة،  "وِب ثوراِت الّربيع العريب عىل شعاِر وَمطلِب اجتمعت َمطالُب شعُ  -2811

ُة مَجِيعًا :] ، وهلؤالِء نقول"والكرامة  ِه اْلِعزَّ َة َفلِلَّ َلُب وما عنَد اهلل تعاىل ُيط. 10:فاطر[َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

 .  هبطاعتِه ال بمعصيتِ 

* * * 

ِذلٌَّة، ال  ُثَرت نياِشينُهم ـمهام عَلت هبم مناِصُبهم، وك الّطواغيت الّظاملني ـ و وجوهَ علُ تَ  -2811

 ! َيتفّرُسها إال ُمؤِمن
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جوِن، وأدواِت البْطِش والتَّعِذيب؛ فهو َذليٌل  -2812  !الّطاغوت مهام َمَلَك من السُّ

* * * 

بال اعتقاٍد، وال  م أنه من امللحدين والالدينيني ـمهام زع إنساٍن ـ دِ وجو مكن تصّورُ كام ال يُ  -2813

فإن ل يكن هذا املعبود هو .. مكن تصّور وجود إنساٍن من دوِن أن يكوَن له معبود ومألوه ، كذلك ال يُ دينٍ 

 !اهلل ، فهو غريُ "اهلل  "

 . اهلَوى، والّشْيَطان: املْلِحُد الالِديني، َيعبُد إهلني -2814

 ! َتنْكَِف الّسجوَد هلل، َيْسُجد لغرِيهَمن يْس  -2815

ُجوِد لغرِيه -2816 ُرك ِمن السُّ  .ُسُجوُدك هلل، حُيَرِّ

 * * * 

 !  وقليٌل هم الذين يملكوهَناوالتََّغاُفِل، أهنَُأ وَسادٍة وأْرَوُحها ُمتََّكًأ، وساَدُة التََّجاُهل،  -2817

 !َلهاالذين يّدعون جتاهُ  أكثُر الذين يتفاعلون مع الّصغائِر، والّسفاِسِف، واللغو، هم -2818

* * * 

ال نحّبها، وال ُنريُدها ألنُفِسنا، ولكن عندما نراها ُتدِخل الّسعاَدَة والّّسوَر  كثرٌي من األشياءِ  -2819

 . عىل قلوِب اآلخرين، نفَعُلها، ونغضُّ الّطرَف عنها، ما ل تُكن إثامً 

يءمَجيٌل َأن ُنِرَي األعَداَء أنَّ يف ِدينِنَا سَعة للَمَرِح   -2821 فِيه، واللَّهو الرَبِ  .  ، والرتَّ

* * * 

؛ ألنه ُجبِل عىل النَّقِص يظلُّ اإلنساُن ــ مهام بلَ  -2821 ، وُيغريِّ َغت به درجاُت التطّور ــ َيتغرّيُ

وما َيستقبُحه غدًا، قد .. وما َيستحِسنُه اليوم قد َيستقبُِحه َغدًا .. والُقُصور، فام ُيدركه غدًا ال ُيدرُكه اليوم 
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.. فهو َيعيُش حقَل جتارٍب مستمّرٍة من غري توّقٍف .. وما يبنيه اليوَم، قد هيدُمه غدًا .. حِسنُه بعَد غٍد َيستَ 

من هنا تكُمن احلاجُة املاّسُة إىل رشِع اهلِل املنّزل؛ اجلامِع ملصالِح البالِد والعباد، واملحيِط بخرِي املايض، 

موُل، الذي من أخصِّ خصائِصه الكامُل و.. واحلارض، واملستقبل، وإىل يوم القيامة   .   والثَّباتوالشُّ

؛ فام تستحسنُ  -2822 ج هلا؛ ال تعرُف الّثبات وال التوّقف عند حدٍّ َتستقبحه  ه اليومَ احلَداَثُة كام ُيروَّ

ل وهذا فع.. ، إىل ما ال هناية، وعىل مدار الزمن مِ واهلْد  ، وبني البناءِ واالستقباِح  غدًا، فهي بني االستحسانِ 

 !اثيونَد قي، كام يصّور احَل ال التقّدم والرُّ  والتَّخّلِف، ،والعجزِ  ،عِف الّسفهاء، وهو عالمة دالة عىل الضَّ 

عِف ملَّا َعلُِموا أنَّ أنفَسهم ُجبَلت عىل اجلَّ  -2823 م مهام أوُتوا من ِعْلٍم، .. هِل، والَعجِز، والضَّ وأهنَّ

ن اَوَما ُأوتِيُتم  :]ُيقال هلم يف النّهاية    !قالوا باحَلَداَثِة، ورَضورِة التَّْحِديث. 80:اإلرساء[ْلِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل مِّ

* * * 

ه؛ ُيراِجُعها، وُيسائُلها، وحُياِسُبها؛ أيَن ال بّد لإلنسان يف اليوِم من ساعٍة خيتيل فيها مع نفِس  -2824

 !ما كان ِمنها، وما َيكوُن، وما َسَيكون.. كانت، وكيَف أصَبَحت 

غائِر منهاعندما ال  -2825  . ُتْشِغُلنا كبائُر وعظائُم األموِر، سنَنَْشِغُل بالصَّ

  .ُيْعَرُف املرُء بام ُيْشِغُله -2826

 !الوقُت َيمِِض؛ فإّما أن ُتلَِكه بام َينَفع، أو هُيلُِكَك فِيام ال َينَْفع -2827

* * * 

 .عىل احلقِّ َقى اهللَ تعاىل وأنت ديك، كام املهم أن َتلْ ليس املهم أن ينترَص احلقُّ عىل يَ  -2828

احاِت واملَياِدين، فَثباُتك عىل احلقِّ هو َنرْص  -2829 َق َنرْصًا يف السَّ  . إْن لْ َتْسَتطِْع أْن حُتقِّ
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2831-  ، َث األجياَل التَّالية احَلقَّ ِة، أن ُتورِّ دًا عِن املَكاِسِب املاديَّ ْنَيا ُكلَّها جُمرَّ َثُهم الدُّ َخرٌي ِمن أْن ُتورِّ

 !مَع الَباطِلِ 

* * * 

خاُن طالئُع األشياِء التي َينبعُث منها  َكام -2831 كذلك األفكاُر واملناهج؛ هلا ُدخان ُيعّرُف هبا .. الدُّ

 . وِمهارُس وبأصحاهِبا قبل الوقوِف عىل َمنطوقِها، ومَ 

* * * 

 ! عندما ال حُتِسُن االستامَع ألحٍد، ال جتُد أحدًا َيستِمُع إليك -2832

 ! ليكسَتِمُع إيَ  ؛ليَس كلُّ َمن يسَتمُع إليك -2833

 !َكْثَرُة احُلُضور؛ ال َيعنِي َكْثَرَة املسَتِمِعني -2834

 !ك؟رْيِ غَ  ه معَ ريِ كِ فْ ه وتَ نِ هْ ، بينام يف ذِ َك عَ مَ  هِ حِ وجوارِ  هِ مِ ْس مٍع يف جِ ستَ ن مُ مِ  مْ كَ  -2835

* * * 

ورِة، ومجاُل الرّ : امُل نوعاناجَل  -2836 وح، واألول ال ُيغني عن الثَّاين، بينام الثاين ُيغني عن مجاُل الصُّ

  .ألولا

* * * 

ِ نيات؛ يَ تَ واملقْ  مزيٌد من املمتلكاِت  -2837  ! الَقَلِق واهلُمومو الَعَوالِِق، ندًا مِ يْ ي َمزِ عن

 !شكو اهلُموَم، وَنطلُبها َحثِيَثاً ن -2838

 !؟الِ البَ  ةَ اَح ، ورَ ةَ ينَ أنِ مَ ، والطَّ ةَ ادَ عَ السَّ  ُد نُش يَ  مَّ ثُ .. ا اهِب وَ أبْ  عِ ن أوَس ا مِ يَ نْ الدُّ  ُب َيْطلُ  -2839
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، بزَ  الِ غَ ِش ن اإلنْ بوا مهرَ  -2841 اإلنشغاَل  أنَّ  مِ عْ بأحواِل املستضعفني من املسلمني، وما هلم من حقٍّ

نيا، ومشاكلَ  فسّلَط اهللُ.. َكر َب، ويزيُدهم مّهًا من غرِي فائدةٍ ُتْذ بأحواهِلم ُيتِعُب القلْ  ، هاعليهم مهوَم الدُّ

 ! كاِتمت منهم مجيَع أنفاِسهم، وحرَ حتى نالَ 

* * * 

 !، وُعِرُفواواوا َظَهرُ ُء َيعيشون حياَتم أخفياَء، فإذا رَحلُ العظام -2841

 ! ال نْشعُر بَِرِحيِل الُعَظامء؛ إال ِمن ِخاَلِل الَفَراِغ الَكبرِي الذي أحَدَثُه َرِحْيُلُهم -2842

 !إال بعَد َفْقِده ءِ ِزٌن أن ال نعِرَف قيمَة اليشَكْم هو حُم  -2843

* * * 

 !ّيًا ماِهراً ُيصبُح سياِس  اسيات احلياِة الكريمة؛مقومات وأسعندما َيفتقُد اإلنساُن  -2844

* * * 

 !َجْهٌل تسبَّب بَأْضَعافِها، الِعلُم الذي حَيِلُّ مشكلًة، ويَ  -2845

 . إَزالُة املنَكِر، بمنَكٍر ِمثلِه، أو أكرَبَ منه، ُمنَكر -2846

* * * 

 ! من األُُفولِ  مكالّشمِس؛ كلُّ َدقيقٍة ُتقّرهُب الّشَباُب  -2847

* * * 

 !ِسُدونهم اللصوص واملفْ  يف كاِل احلالتني، النَّاجي واملستفيُد  ؛َتغييُبها وأ، كامِ َتعميُم األْح  -2848

* * * 
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، وال يتحّقق يف اهونتمنَّ ، هقاُنوُن اهلل؛ ِمنٌّة ُعْظَمى، به حتيا األرُض واألنُفُس، سنَظلُّ َنستْشوف -2849

 ! ويف االنقياِد له، يف ُحّبهِ وَنْصُدَق خلَِص ى إىل مستواه، وَنعِرَف له َقْدَره، وحتى نُ واقِعنا وحياتِنا، حتى نرقَ 

* * * 

 !باحِلْكَمةِ  َينُطُق  صاِحَبه عُل ه جين فوائِد الَبالِء، أنَّ مِ  -2851

* * * 

اَمً ، والنّفاُق، وبخاّصة إن كان ُمعَ الّتمّلُق، والّتلّونُ : املثقَّف ءأكثر ما ُييِس  -2851  !  مَّ

* * * 

هللُ عليه يف الّرزِق واملاِل، وأن ُيطيَل من عُمِره، إليك ملن يبحُث عن الّرزِق، ويريُد أن يوّسَع ا -2852

 :وصّية الّصادِق الّصُدوِق املُصّدِق، الذي ال َينطُِق عن اهلوى

ُه أن ُيعظَِم اهللُ ِرزَقه، وأن يمدَّ يف أجلِه، فلَيِصْل رمَحه  ":قال رُسوُل اهلل   متفق  "من رَسَّ

 . عليه

ه أن ُيبَسطَ  ":وقال   وُينسأ له يف  "وقوله . "له يف رزِقه، وُينَسأ يف أثِره، فليِصْل رمَحه  َمن رَسَّ

 . مرهلِه وعُ ؛ أي يؤّخر له يف أَج "أثره 

ُه أن ُيَمدَّ له يف ُعمِره، وُيزاد يف ِرزقه؛ فلُيربَّ والَديه، وليِصْل رمَحه  ":وقال    . "َمن رسَّ

حم، حتى أّن أهَل البيت ليكونوا فَجَرًة، فتنموا إنَّ أعَجَل الّطاعِة ثوابًا َلِصَلُة ا ":وقال   لرَّ

 ."أمواهَلم، ويكُثُر عَدُدهم إذا تواَصُلوا 

حِم حمبٌَّة يف األهِل، َمْثَراٌة يف املاِل، َمنَْسأٌة يف األَثِر  ":وقال    . "فإنَّ ِصَلَة الرَّ
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ِحُم ــ ِمن حيث األمهّيِة، وَبْذِل الّصَلِة والّتواُصِل ــ ب -2853 تيبالرَّ الوالِدان، ثمَّ األبناُء، ثم : الرتَّ

اإلخواُن واألخوات، ثم األعاَمُم والعاّمت، ثم األخواُل واخلاالت، ثم أبناُء اإلخواِن واألخوات، ثم أبناُء 

 . األعاَمِم والَعاّمت، ثم أبناُء األخَواِل واخلاالت

* * * 

آَمَة، وال ال َيعِرُف السَّ  ،وطاَلت ِعزَلُتهت َخْلَوُته، َمن ُيصاِدُق الكتاَب، والَقلَم، مهام َطالَ  -2854

 !الكآبةَ 

 . راءتهاُب النّاجح؛ هو الكتاُب الذي ال حُتبُّ أن تنتهي من قِ تَ الكِ  -2855

 هلا اهللُ زَ أنْ  ةٍ مَ لِ كَ  ُل وَّ وأَ ..  ةِ امَ يَ القِ  إىل يومِ  نٌ ما هو كائِ  َب تُ كْ ه أن يَ رَ َم، فأمَ لَ القَ  اهللُ لَق ا َخ مَ  ُل وَّ أَ  -2856

 ورِ ودَ  ةِ أمهيَّ  ولبيانِ ..  ةِ اءَ رَ ، والقِ مِ لَ لقَ َشْأِن اياًم لِ ظِ عْ ًا وتَ يفَ رْشِ ؛ تَ "أ اْقرَ  "حممد صىل اهلل عليه وسلم  هيِّ بِ عىل نَ 

  . وِب عُ والشُّ  مِ مَ األُ  مِ دُّ قَ وتَ  ةِ َض يف هَنْ  ةِ اءَ رَ والقِ  مِ لَ القَ 

* * * 

 ! املتفائُل؛ ُيقّرُب لك البعيَد، واملتشائُم؛ يبّعُد لك الَقريَب  -2857

* * * 

ُر َدَرَجات؛ منه ما ُيعاَلُج بالنَّظراِت والَبَساَمت، وعىل طريقِة ما باُل أقواٍم، ومنه ما ُيعاَلُج املنكَ  -2858

 !باهِلَراَوات

ل مَع أخطاِء العوام، وَمن كان خطؤه عن َج حياة، وبخاّصة عند التَّعامُ أرى يف الّرفِق منهَ  -2859

اإلفراِط والتَّفريط، أهِل  ن أهلِ اِب األهواء، مِ اِة وأربَ مع ُدعَ  شهوٍة وَضعٍف، أما عند الّتعاُمِل والتخاطِب 

ّدة والِغلَظةفهؤالء ليس هلم إال ال.. الغلّو واجّلفاء   . 194:التوبة[َوْلَيِجُدوْا فِيُكْم ِغْلَظًة :] ، كام قال تعاىلشِّ
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ٍف، عن شهوٍة وَضعْ صىل اهلل عليه وسلم يف الّتعامِل مع من كان خطؤه  من يتأّمل سريَة النبيِّ  -2861

جيد أنه صىل اهلل عليه وسلم كان يتعامُل مع األوِل يف ُمنتهى الّرفق .. وبني من كان خطؤه عن ُشبهٍة وهَوى 

ه العطرة الّدالة عىل النموذجني كثريٌة واألدّلة من سريتِ .. ر كان يأخُذه بالشّدِة، والّزجر واللني، بينام اآلَخ 

 . جداً 

* * * 

ر؛ ُيقامِ  فهو املامِت  بعَد تياِر ما يقتضيه إحلاُده، حتى ، واخكلها قائمٌة عىل امليِّس  ُد حياُتهامللحِ  -2861

 !فيختاُر جهنََّم عىل اجلنّة

* * * 

ِمن أكثر ما يتهّدد املصالِح العاّمِة، عندما نتعاَمُل مع األفكاِر اجلاّدِة والّراشدة بَشْخَصنٍَة،  -2862

ِة فِعٍل؛ فإن جاءت الِفكرُة اجلاّدة كرُة وإن جاءت الفِ .. حب، أعرضنَا عنها، وَنَأْينَا والّراشدُة ممن ال نُ  وَردَّ

ولو  ـ بينام احلقُّ ضاّلُة املؤمن؛ حيثام وجَدهُ .. نا نا عليها، وكرّبنا وهّللْ حب، أقبلْ ُة ممّن نُ اخلاطئُة أو الضعيفَ 

 . كان هو األوىَل به ه ـكان عند عدوّ 

* * * 

مُن فيام ، وهلَكُتهم تكْ نَّفيَس ل، وُينفقون يف سبيلهام الَغايل واهرَة والّظهورَ َيسترشفون الشِّ  -2863

 ! ون لهفُ َيسترْش 

* * * 

اإليامُن، والّصّحُة، والِعْلُم، والّزوجُة الّصاحلُة، واألبناُء الرَبرُة، : َطاياأنواُع الّرزِق والعَ  -2864

ُدوُق، واملاُل، واألْمُن واألماُن، وانرشاُح الّصْدرِ  ديُق الصَّ ٌة ُتوَضُع لك، ورَشٌّ والصَّ ، وَراحُة الباِل، ومودَّ
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ال بنقٍص يف نوٍع من تلك األنواِع، ولو ابُتلِيَت .. ُيْدَفع عنك، وأنت عنه غافل، لو بَلَغَك لكّلَفك الكثري 

كرِ .. الّسابغة  َتنَس بقّية األنواِع من الّرزِق والنّعمِ  رِب، والشُّ  .  فهو أْدَعى لك عىل الصَّ

* * * 

 . وُد كاألجَرب؛ ُيصيُب َمن َحوَلُه باحَلَسداحَلُس  -2865

 !النَّرَجيسُّ ليَس فقط ال حُيِبُّ غرَيه؛ بل ال َيستطيُع أن حُيِبَّ غرَيه -2866

 ! النَّرجيسُّ ملَّا امتأَلَ قلُبُه بُحبِّ َنفِسِه، ل يْبَق فيه ُمتََّسَعًا حُلبِّ غرِيه -2867

 !رِص، والَكِذِب واإلنكاِر، والكرِِب والتَّعايلالنَّرَجيسُّ َمزيٌج من احلَسِد، واألنانّيِة، واحل -2868

ُيدينُه َمهاَم كان بّينًا،  ءٍ ن يعرتَف بيشالّشخصيَّة النَّرجسّية؛ َشخصّيٌة إنكارّية، ال يمكن أ -2869

 ! وُمتلبّسًا فيه

 !مرِيكْد تَ  ُل ِمنَك أَقلَّ ِمنأسوأ ما يف النَّْرَجيس؛ أنه ال َيقبَ  -2871

* * * 

 !خارَج بيتِهاءت أخالُقُه ه، َس َمن َساَءت أخالُقه يف بيتِ  -2871

ُفوا عىل أْخ  -2872  !يتِهبَ  لِ أهْ يف رَيتِه وا عن ِس الِق رُجٍل؛ فاْسألُ إذا أردتم أن تتَعرَّ

* * * 

 ! يِل؛ فقليُلَك عند املحروِم كثريِح ِمن َبْذِل الَقلِ تَ ْس ال تَ  -2873

 ! تكمُن يف أنَّ صاحَبه سّيئ الّظنِّ باهلل ِل؛ُة الُبْخ خطورَ  -2874

* * * 
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، إن ل يُكن ُكُفؤًا ْع يف إَض َّسَّ ال تتَ  -2875 افِة َصديٍق َجديٍد؛ ألنه سُيِضيُف إليَك مزيدًا من اهَلمِّ والَغمِّ

 ! لِصَداَقتِك

* * * 

 ! أصحاُب أنَصاِف املشاريع؛ يرتكون املباين عىل الَعْظِم؛ من غرِي َتْشطِيب -2876

* * * 

 !   ، حتَتاُج ملن حُيِسُن استْخَراَجهاالنَّاِس، وهي فيهم كثريةٌ نفوس َمعاِدُن اخلرِي كاِمنٌة يف  -2877

* * * 

 ! شٍل ورُسوبالنّجاُح الذي حيمُل صاِحَبُه عىل الُعْجِب، والّتعايل، والُغُروِر، َينقلُب إىل فَ  -2878

* * * 

 . الِم، بَِسالمبينَك وبني النَّرِص، أن تتجاَوَز عَقَبَة الّشعوِر باالستِْس  -2879

  !عىل طاَقتِكإىل آَخِر الّسَباق، حافِْظ  لكي تصَل  -2881

 .ايات، ال يف البَِداياتسابقون يف النّهَ ُيعَرف املتَ  -2881

* * * 

 ! جيهله اآلخرونما  ِف واحلقائِق ملُِك من املَعارِ ُة عىل املرِء؛ عندما يَ تشتدُّ الُغربَ  -2882

 !أَشدُّ أنواِع الُغْرَبِة؛ ُحرٌّ بني َقطِيٍع من الَعبِيد -2883

* * * 

هم  -2884 م اهللُ، وتفّرقت َقَدُر الَعَرب أن ُيرَتَن ِعزُّ ة بغرِي اإلسالم، أذهلَّ باإلسالم، فإذا ما طَلبوا الِعزَّ

 .  كلَمُتهم
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* * * 

 .ما خاَب وال َنِدَم َمن اسَتَشاَر التَّاريخ -2885

 .  ؛ هو َمن ال ُتفاِرُقه ُروُح اجِلندّيةالقائُد النَّاجُح  -2886

 . الّرجال ادنِ كُّ معَ الّسلطُة حمَ  -2887

  ! َعَمى، ولطُة ِغشاوةٌ السُّ  -2888

 !هم للّسلطةإال بعد مفارقتِ  ؛ةِ ثرٌي من احُلّكاِم ال ينطقون باحلكمَ ك -2889

 .له ن ال ُيْسَمعال رأي ملَِ  -2891

* * * 

 !تقالل؛ يعني االْس ةِ املاُل يف عاَل الّسياَس  -2891

* * * 

ايض ، ُل الفاعِ  -2892  .َسواٌء يف الوْزِر أو األْجرِ من غري فعل، والرَّ

* * * 

 . كإيامن ىوَ تَ مْس  بِه ُيعَرُف  الذياُس واِل املسلمني، هو املقيامُمك بأْح اهتِ  -2893

* * * 

ظة عىل اإلرهاب، وإبقائِه ه املحافمصاحلُهم مرهونٌة بمحاربِة اإلرهاب؛ وهذا من لواِزمِ  -2894

  !امً هَ ، وُمبْ حيَّاً 

 ، بزعمِ هلم االستمراَر يف ممارسِة اإلرهاِب  إذا قضوا عىل اإلرهاب، فام هي ذرائِعُهم التي تربرُ  -2895

 !؟حماربِة اإلرهاب
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 !؛ لَيْبقوا أحَرارًا يف ممَاَرَسِة اإلرَهابمعنى اإلرَهاب املَُدانِ  ل يتفقوا عىل حتديدِ  -2896

َتصنيُف ِدينِك، : وإنام املهم ـ إنصافاً فالعدو ال ُيرَجى منه  ـ ليس املهم َتصنيُف العدّو َلك -2897

 .بِك َلكوأهلَِك، وَشعْ 

ك، لَ  َك وأهلِ  َك عبِ َش  ُح ْد ام مَ لك، بينَ  وأهلَك  َك بِ عْ مَّ َش بُّ ذَ وال جَيِ  ُل غِس ، ال يَ لَك  العدوِّ  ُح ْد مَ  -2898

 . كلَ  دوِّ العَ  مَّ ذَ  بُّ وجَيِ  ُل ِس غْ يَ 

 !اِل التَّالية؟يَ أصَبَح َرْمزًا ُمْلِهاًم لألْج  هِ دوِّ عَ  يلِ حِ ه، ورَ موتِ  ، ثم بعَد ُرِجمَ  لٍ طَ م من بَ كَ  -2899

* * * 

 !شجاعاً  قبَل أن َينقلَِب  لِفَرار،اعِط اجلباَن فرصًة ل -2911

ع من العَ ت -2911  !ُيَتَوقَّعو ما ال ُد وقَّ

 . ا َتسَلممَ  ْدرِ ما توّسع توقعاتِك جتاه العدو، عىل قَ  عىل َقْدرِ  -2912

 !ليمِخدمٌة، وتواضٌع، وَتعْ : جلنوِده، وأتباِعه دمُة القائدِ ِخ  -2913

* * * 

نديق؛ أّنه يمّرُر كفَرُه وطعنَه بني اهلْزِل واجِلد، فإذا راجعَته، قال -2914 أهلو، : لك ِمن عالماِت الزِّ

 !سكتَّ عنه، أمىَض كفَره وطعنَُه للّسامعني ذاوإ.. وألعُب، وأمَزح 

 !ِمَن اهَلْزِل ما ُيراُد بِه اجِلدُّ  -2915

* * * 

 ما ُيريد الباطُل من احلقِّ أن يمنَعه من احلركة، وأن ُيطيَل من ُرقاِده، إْذ ال سلطاَن له أقََص  -2916

 !عىل إلغائِه، َمهاَم ُأوِت من قّوة
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، وَعَلوُه بالرتُّ  مهام واَروا -2917 نبُت وينمو، ويفُلُق األرَض بجاملِه، وعطائِه، ، فسوف يَ اِب احلقَّ

 . امِرهوثِ 

 . احلقُّ َيضُعُف، لكن ال يموت -2918

 . ُل ُسلطاُنه عىل املاّدة، بينام احلقُّ سلطاُنه عىل املاّدِة والّروِح معاً الباطِ  -2919

 ! المِة الّس ىل احلريَّ ؛ فعَ ةُ هي الغايَ  ةُ عندما تكون املادّ  -2911

* * * 

ّسَة البحِث عن احلقيقِة، بينام عيُش َح ، ويَ يموُت امللحُد وهو ال يزاُل يبحُث عن احلقيقةِ  -2911

 ! ةِ ه، َيتوّسُد وساَدَة احلقيقَ منذ والدتِه، وإىل آخِر يوٍم من حياتِ  املسلمُ 

، تعاىل  أن اهللَ: الِء والوُضوحعظيَمَتي اجَل  ؛يمتنيائِق َتنتهي إىل حقيقتني عظِ جمموُع احلق -2912 حقٌّ

..  سلِ والرّ  الغايِة إال طريق األنبياءِ  وأن ال طريَق يوصُل إىل تلَك .. ، كّل الوجود  هو الغايُة من الوجودِ و

 . اعيَ ذلك إال التِّيه، والضَّ  وراءَ وليس 

وحون به إىل ون السمَع إىل حديث املالئكة؛ ليكون فيام يُ قُ رَتِ ْس كان شياطنُي اجلّن ِمن قبل، يَ  -2913

؛ فإهنم قالء الغرِب هِنم من شياطني اإلنس بعَض احُلّجة، وبعَض الِعلم، وهكذا يفعُل علامُء وعُ إخوا

َيسرتقون بعَض اهُلَدى من منهِج األنبياء؛ ليكون يف كالِمهم بعَض احلّجِة، وبعَض الّذوِق والِعلم، ِمن دوِن 

 !سلِ ي األنبياِء والرُّ أى عن َهْد نْ أن َيعزوا كالَمهم إىل األنبياِء؛ ليبقى الناُس يف مَ 

عن االقتداِء بمنهِج ما داَم بعيدًا  ن الغربيون من أفكاٍر روحانّية ـوحانيوما َيطرُحه الرُّ  كلُّ  -2914

مُن من وال ُتغني وال ُتْس .. وحي الرّ  نات، وجرعات ال َتروي َظَمأ النّاسِ سكّ فهو ال َيعُدو عن مُ  األنبياِء ـ

 .  وعُج 
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لكن ملا كان اّتباُع األنبياء ُيلزمهم بطائفٍة ..  اَن إال بمتابعِة األنبياءِ يعلمون أن ال نجاَة وال أم -2915

َسِة ابالسَّ  ةِ ومع االمتيازات اخلاّص  .. هم املاِجنِة يف احلياةمع طريقتِ  عارُض ، تتوالّتكاليف من الواجباِت 

هبان   !  وا ما تتلو الّشياطنُي عليهمواّتبعُ  ..ُروا، وأعَرُضوا وكفَ .. اسَتثقُلوا منهَج األنبياِء .. واألْحباِر والرُّ

، سرُي يف اجتاٍه واحدٍ الّدقيق منها والعظيم، يَ  ؛اموّية وأرضّيةمن خملوقات َس  ما يف الكونِ  كلُّ  -2916

 ! ه يسرُي يف االجتاِه املعاكِسود؛ فإنإال اإلنساُن الَكُفور اجلُح .. يد ؛ يف فلِك التَّسبيِح والتَّوحِ ونَسٍق واحدٍ 

* * * 

 ! أن ُتضّحي بالكثريِ  نك القليَل من اخلري، ُمقابَل يطاُن مِ  الّش َيرىَض  -2917

كِ   نَك احلَسناِت التي تشاُء مقابَل  الّشيطاُن مِ يرىَض  -2918  !الرشِّ

* * * 

 . اسُمَك ال ُيزّينُك، أنَت الذي ُتزّيُن اسَمَك  -2919

 !كْم ِمن اسٍم نراه مجياًل عىل شخٍص، قبيحًا عىل آخر -2921

ى شيئاً  َتغيرُي األسامِء ال ُيغرّيُ  -2921  . من َحِقيقِة املُسمَّ

* * * 

 !ما من ِذّلٍة ُتصيُبك، إال ملعصيةٍ  -2922

ة مِ كاَم  -2923  . اإليامننقُص ر ما يَ ْد ُقَصت الِعّزُة بقَ ن كامِل اإليامن؛ إذا نُقَص اإليامُن، نُل الِعزَّ

* * * 

ه، وعىل الناِس علي ب عليه التَّفكري ــ بام يرتدُّ لُ غْ ُر؛ هو دائُم الّتفكري ــ أو َمن يَ كِّ املفَ  -2924

 . م باخلريوجمتمعاِت 
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 . وواقِعه، ليضَع هلا احللوَل  بمشاكل أّمتهِ  ؛ هو الذي يفكرُ املفّكرُ  -2925

 . ايا واملشاكله فتح املُغَلق واملُْبَهم من القَض املفّكُر؛ وظيفتُ  -2926

واءاجَليُِّد  املُفّكرُ  -2927 اِء، والدَّ  .  ؛ هو الذي حُيِسُن َتشخيَص الدَّ

يساعُد عىل حلِّ مشاكِل الناس، ال يصحُّ أن ُيسّمى مفكرًا وال  َمن ال ُيضيُف جديداً  -2928

 .  ُمصلِحاً 

كان املفّكُر أشدَّ خطرًا، وأعظم  ،اسِ من النَّ  لتشمل أكرب عددٍ  رِ كلام اتَّسعت دائرة تفكري املفكّ  -2929

 . شأناً 

؛ يرتد عىل الشخصِ : التفكرُي نوعان -2931 ذا ومن ُيعيل، وحُييط به، باخلري واملصالح، وه خاصٌّ

 .  ُمفّكر هذا الوجه ـمن  فكلُّ إنساٍن عاقٌِل ـ.. عاقل  إنسانٍ  يتسم به كلُّ 

؛ يرتد عىل عاّمة النّاس وجمتمعاِتم باخلرِي واملصالح، وهذا ال يّتسم به إال املفكرون  فكريٌ وتَ  عامٌّ

 . العظامء

..  فكرِيه، ويزيُدهم تِيهًا وَضياعاً فيضلُّ الناَس بت ؛اً ّلًة، والرشَّ رشَّ نَي بَ الذي َيزيُد َتفكرُيه الطِّ  -2931

ٌد، هذا مفّكٌر فاسٌد ُمفِس : ال جيوز أن ُيسّمى مفكرًا إال إذا ُأضيَف إليه الوصف الذي يليُق وُيعّرف به، فُيقال

  !ل، ونحو ذلكو مفّكٌر ضالٌّ ُمِض أ

رُ  -2932 د، وإن انتهى به إىل يّ َج  رٌ كِّ فَ ، فهو مُ ريٍ إىل َخ  ى بهِ ه؛ فإن انتهَ ريُ كفْ نتهي به تَ ُيعَرُف بام يَ  املَفكِّ

َر  .. ] َسيِّئ رٌ كِّ فَ مُ فهو ، رّشٍّ  َر َوَقدَّ ُه َفكَّ َر  .إِنَّ  .       12-18:املّدثر[َفُقتَِل َكْيَف َقدَّ

* * * 
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يف ؛ حيث ُيقَطع والبيئةِ  وللّطبيعةِ  ،يوٌم حزيٌن للشجرةِ  ؛ِد امليالِد كام هو عند النّصارىعي وميَ  -2933

يوٍم أو يومني يف الُقاَمَمة  لرُتَمى بعَد  ـ! يالدَة املِ جرَ َش ُزورًا ا سموهَن ـ يُ  املاليني من األشجارِ  اتعرَش  هذا اليومِ 

  ! اهاَش ، َح من ذلك ءٍ رىَض بيشاملسيَح عليه الّسالم يَ  وال أظنُّ .. 

* * * 

   !وبلُ ّْسُ القُ اِم، وال كَ ّْسُ الِعظَ كَ  -2934

 ! َواَهاما ِس  َجرْبِ  ُمقدَّ ٌَم عىل واخلواطِرِ َجرْبُ الُقُلوِب  -2935

* * * 

رها عن وقتِها، ، وال ُيلغيها، وال ُيؤخِّ اِت ئيَّ اِل باجلزْ لّيات عن االنشغَ ي االنشغاُل بالكُ ال ُيغنِ  -2936

 ! لّياتًا أكيدًا للّتفريِط بالكُ ات َسببَ إال إذا كان االنشغاُل باجلزئيَّ 

* * * 

خارِف، واملباين الفارهةِ ُك َقبيٌح جدًا، لِذا ُيزّينوَنه بالّتصاويِر، والرشِّ  -2937 ورِ الزَّ ؛ لريوَج ، والَبخُّ

 !ارات؛ لُيستَساغ َطْعُمهأمُره عىل النّاِس، كالّطعاِم الفاسِد ُيكثرون عليه من الَبهَ 

 .  لو َجاَء الباطُِل َسافِرًا، لُرِجَم، وملا وجَد له أتَباَعاً  -2938

* * * 

وأن تتجاَهَل املايض  .. منُعَك من االنطالِق َكَتك، وي املايض ُكّله؛ فإنه ُيعيُق حرَ أن َتْستحرِضَ  -2939

ال ُيعيُق وَنَدُع من املايض ما  ؛بينهام طُ قبلِك عنه، والوَس ك وُمستَ ال ِغنى حلارِضِ  ؛ظيمٌ رٌي عَ وُتك َخ فُ ُكلَّه؛ يَ 

نا، وُمْس  منه ما َينفُعنا حلرِضُ ْح ع، وَنستَ فَ نْ يَ   . قَبلِناتَ ارِضِ

* * * 
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ه عن أْح أ تَ َد بْ ، تَ "؟حوالككيف أ "ن قال لك لُّ مَ ليس كُ  -2941    !والِكقصُّ

هَ  -2941  !ْشُكو له آالَمكتَ .. ألملَِك  ليَس ُكلُّ َمن َتأوَّ

وهو ُمْلِزٌم ..  رام، ُمتعّلٌق بالّسلوِك الّظاهِ رتني األَدِب واالْح رين وفَق قوانِ التَّعايُش مع اآلَخ  -2942

ِر ال ُسلطاَن ألحٍد عىل مَشاعِ  ؛اِعِرهّر بمَش لٌّ ُح الُكره، فكُ و بُّ ، والتي منها احُل نةِ اطِ البَ  اِعُر ا املَش أمَّ  .. للَجميِع 

 .  أَحدٍ 

  ! َك ما ال َيعلمُه العدّو والَبعيدنْ ُم عَ ديِق؛ فإّنه َيعلَ َداَوُة الصَّ دُّ الَعَداواِت، عَ أَش  -2943

ِديِق، ما ال أْحَتاُطه للَبِعْيدطَ أْح  -2944  ! اُت للصَّ

* * * 

 ! نّيَت وتشّبعَت هباغَ ْق َطْعَم احلرّيِة، ول َتعرْف معنَاها، مهام تَ ما ُدمَت َعْبدًا لغرِي اهلل، ل َتُذ  -2945

ِة، من َشهاَدِة الّتوحيد  -2946 ال إله إال اهلل  "ال أعِرُف ِعَبارًة أمَجُع وأكثُر َداللًة عىل َمعنى احلرّيِة احَلقَّ

 .  دّيِة، لغرِي اهللِ عزَّ وجل؛ والتي من مَعانيها، الّتحّرر واالنِعَتاق من مجيِع العوالِِق، ومظاهر العبو"

* * * 

 !ماكِ َمُس فيه الَعْدُل؛ املَح كاٍن ُيلتَ انًا، آخُر مَ مَ عيُش زَ نَ  -2947

ُد ِمنليمبغي َتعْ أيَضًا َينْ اء، وإنام َض القَ  نيَ  قوانِ ايِض القَ  في َتْعلِيمال َيكْ  -2948  !اهوَ هَ  ُه كيَف َيَتَجرَّ

* * * 

 . بودّيةاملاُل الّسيايس؛ ِرقٌّ وعُ  -2949

 . َع ُجوٍع، خرٌي من ِذلٍّ مع َشَبعٍ ِعزٌّ م -2951

* * * 
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 . الّسعاَدُة؛ أن تكوَن مَع اهلل، وَتشُعَر أنَّ اهللَ مَعك -2951

 !  كْم ِمن َساكِِن ُكوٍخ، ِسيَقت لُه الّسعاَدُة ُكّلها، وكْم من َساكِِن َقرْصٍ ال َيْعِرُف َطْعَم الّسعاَدة -2952

عاَدةُ  -2953  . ُصورُدوِر، ال يف القُ يف الصُّ  ْسَكنَُهامَ  السَّ

* * * 

    !َساُهماِد، ال َينْ َص هلم باملرْ َقابٌِع َينسوَن املوَت، واملوُت  -2954

ُف عنَدُه مَج  -2955 اطُئ الذي تتوقَّ  .    ياءِ يُع األْح املوُت هو الشَّ

اطِ  -2956 ُف عِ املوُت هو الشَّ  . أْمَواُج احَلَياة نَدهُ ُئ الذي تتوقَّ

 . اُتهواِت، فقد بَدأت حيَ لِعاَل األمْ  اُته، أما بالنّسبةِ قد انَتهت حيَ بالنّسبِة لَِعاَل األحياِء،  املّيُت  -2957

اُد، فاَم َباُلك بِِرْحَلٍة بِدايُتها املوُت إىل َماال هِناية -2958 ْحَلِة َيكوُن الزَّ     !؟... َعىل َقْدِر َزَمِن الرِّ

* * * 

و من العَذاِب، ؛ لينج"ال إله إال اهلل  "بَل وفاتِه حيرُص أحُدنا عىل أن يكوَن آخُر كالمِه قَ  -2959

 حياةٍ  منهَج  "ال إله إال اهلل  "لكن هل حيرُص أحُدنا نفَس احلرِص عىل أن تكوَن .. جيد ..  ويدُخَل اجلنَّةَ 

عسى .. ه، ومتيش معه يف األسواِق، وحيثام كان، وعىل مداِر أوقاتِه لِ ه، ومواطِن عمَ تعيُش معه يف بيتِ .. له 

 ! هبا قبَل وفاتِه؟ اهللُ تعاىل أن يسّهَل عليه النُّطَق 

 ! اِصيكاِصيك، وَترُب من النّاِر، وَتدنوا منها بمعَ عَ ، وتنْأى عنها بمَ ُب اجلنَّةَ َتطلُ  -2961

* * * 
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األمِر باملعروف والنّهي عن  "يف قضّيِة  نُِب األصعُب، واألشدُّ ُكلفًة ـ ورّبام األهم ـاجلا -2961

اظِ ــ كثريًا من الّشيوِخ وال! ألسف؛ جانُب النّهيِّ عن املنكر، لذا نلَحُظ ــ ول"املنكر  َيغلُب عىل  وعَّ

 ! ؟رِ كَ املنْ  نِ ي عَ أحاديثهم طابُع األمِر باملعروِف، دوَن النَّهْ 

ُق إالَّ باألْمِر باملعْ رْيِ اخَل  -2962 ُة ال َتَتَحقَّ  . اً عَ والنَّهي عن املُنَْكِر مَ  وِف رُ يَّ

وِط التَّْمكنِِي، وَبَقائِه؛ األْمُر باملْعرُ  -2963  .  وِف والنَّهُي َعِن املُنَْكرِ ِمن رُشُ

* * * 

ِ يف متجِ  وه ُيبالغَمْن رأيتمُ  -2964   ...!ُموه يِد الَعْقِل؛ فاتَّ

نَُح إ ،اطِ رَ و واإلفْ لُ إىل الغُ  ُح نَ جَيْ  ٌب هَ ْذ مَ : ٍب اهِ َذ مَ  ةُ الثَ الَعْقِل ثَ  معَ  اُس النَّ  -2965  اءِ فَ ىل اجلَّ وَمْذَهٌب جَيْ

   . ام ـ من غرِي ُجنُوٍح إىل ُغُلوٍّ وال إىل َجَفاٍء ـ وهو املْذَهُب احَلقُّ وَمْذَهٌب وَسٌط بينَهُ  .. يطِ رِ فْ والتَّ 

* * * 

  . ٍت فاَتهأَسُف عىل وقْ ، ال يَ ِر اهللِكْ بًا بذِ طِ َمن كان لِساُنه رَ  -2966

* * * 

كام أن الرّشَك حُيبُط العَمَل، وجيعُله هَباًء منثورًا، كذلك فهو ُيفِقُد صاحَبُه كثريًا من  -2967

ِ  خَصائصِ  َوابِّ :] قي اإلنساين، كام قال تعاىل والرُّ التَّحرضُّ ؛ أي رش ما َيدبُّ عىل األرِض ِمن [إِنَّ رَشَّ الدَّ

مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن الَ َيْعِقُلوَن ] خالئق َوابِّ ِعنَد اهللِّ الَِّذيَن َكَفُروْا َفُهْم الَ . ] 99:األنفال[ِعنَد اهللِّ الصُّ إِنَّ رَشَّ الدَّ

واّب . 00:األنفال[ْؤِمنُوَن يُ  ِّ الدَّ ، وأيُّ ُرقيٍّ مَع اّتصافِهم برشَّ مِّ الُبْكمفأيُّ حترّضٍ  ! ؟... ، وبالصُّ

* * * 
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االشرتاكّية، الديمقراطية، العلامنّية، الرأساملّية،  "تأّملُت تلَك املفاهيم واملذاِهب الوضعيَّة  -2968

وكم هي الطوابري .. اِس النَّ  ، وأموالِ وأوقاِت  ،وطاقات ،، وكم َحَصَدت من أرواِح "الليربالية، احلَداَثة 

 !يطاُن َيعمُل عَمَلُه يف بني آدمفأدركُت كم الّش .. و هلا ها؛ َتلهُج هبا، وتدعُ لفَ الّضخمة التي تقُف َخ 

* * * 

ى القتاُل يف سبيِل اهلل، له َثالثُة رُشوٍط، ال ُيغني رَشٌط عن اآلخر، إذا انتَفى رشٌط منها، انتفَ  -2969

رشوعًا؛ مأذونًا به من اهللِ ورسولِه صىل اهلل تاُل مَ أن يكوَن القِ : "اهلل  يف سبيلِ  "عن الِقتاِل معنى وصفة 

وأن تكوَن النّيُة صادقًة جاِزمًة بأنَّ النَّرَص والّتمكنَي لو . كوَن خالَِصًا لوجِه اهلل تعاىلوأن يَ . عليه وسلم

وبخاّصة منها إقاَمُة الّصالِة، وإيتاُء الّزكاِة، واألمُر  عىل َقْدِر التَّمكنِي، حتّققا، لُتَقاَمنَّ َشعائُِر الّدين،

َكاَة :] باملعروِف، والنّهيُّ عن املنكر، كام قال تعاىل اَلَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ كَّ الَِّذيَن إِن مَّ

 . 41:احلج[نَكِر َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوهَنَْوا َعِن املُْ 

* * * 

.. اإليامُن باهلل، والقدوُة احلسنَِة : سوُد القيُم األخالقّيُة، وجتُد طريَقَها للنّاِس، عن طريقنيتَ  -2971

َرتساءت أخالُق النّاِس، وتوّحَشت دوُة احلسنُة،فإن غاَب اإليامُن باهلِل، وغاَبت القُ   !، وَتَصحَّ

ت عليه ِمن املنافِِع، ، َفريٌق َيلَتِزُم هبا َمصلحةً : ةِ النّاُس فريقان مَع الِقَيِم األخالقيّ  -2971 وما َدرَّ

 . اباً ُم هبا لِذاِتا إيامنًا واحتَِس زِ وَفِريٌق َيلتَ 

* * * 

ِّ متفّرقٌة ُمتناِحرةٌ  -2972 تَّى، تتناَزَعُهم األهواُء م َش ، حتَسُب أصحاهَبا مجيعًا وقلوهبقَِوى الرشَّ

 ...!  إلسالِم، مَجَعُهم الّشيطان واملصالُح، فإذا ُأعلِن احلرُب عىل ا
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* * * 

 . صنَائُع املعروِف؛ مفاتيٌح للُقُلوِب، والبيوت -2973

* * * 

هَل، والّتجهيَل، ال ُتوجُد كلمٌة ُيراُد منها ضّدها ككلمِة التَّنوير؛ التي باَتت تعني اجَل  -2974

 ! ..والظُّلامت 

فيسمون .. تنوير : لّظالَم، قالوا عنهإذا أرادوا أن ُيَسّوقوا اجَلهَل، والّتجهيَل، واإلحلاَد، وا -2975

 ! األشياَء بغرِي أسامئِها

 ! كلُّ غريٍب كاِسٍد، فاِسٍد، لريوَج عىل النّاس، َيِسُموَنُه بالتَّنوير -2976

َن ] ؛ ُيطَلُق عىل الفرِد واجلمع[َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْولَِيآُؤُهُم الطَّاُغوُت :] قال تعاىل -2977 خُيِْرُجوهَنُم مِّ

ولكي ينجحوا يف إخراجهم من النّور؛ نور اإليامن واليقني، إىل الّظلامت؛ . 901:البقرة[ىَل الظُُّلاَمِت النُّوِر إِ 

، واإلحلاد  ون األشياَء بغرِي ُمسمياتا؛ .. ظلامت الّشكِّ وَتقّدَمًا ، ُيسّموَن ظلامتم نورًا، وتنويراً ُيسمُّ

 ! وحتريراً 

مع  ها بوضوٍح ، والتي ظهرت معاملُ املتأّخرةِ   القرونِ حركاُت التَّنوير التي ظهرت يف أوربا، يف -2978

وَجَهاالتا، إىل ُظلامِت وَجهاالِت الّشكِّ  لامِت الكنيسةِ خَرَجت من ظُ .. ، وال تزال ةِ الفرنسيَّ  ورةِ الثّ 

التي املادّية  والنّهضة العلمّية.. عاء إال باالسم واالدِّ  فهم ل يعرفوا الّتنويرَ .. َظالٌم عىل َظالٍم ..  واإلحلادِ 

   .هاُض ، وال ُتعارِ حلقيقةِ ي هذه اغِ قوها ال ُتلْ حقّ 

  ! اإلحَلادالتِّيِه وياَر له ِسَوى َمن ال َيرى يف اإلسالِم َبِدياًل عن ُظْلِم وَظالِم األْدَيان؛ فال ِخ  -2979

* * * 
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 .أصَدُق األزواِج واألصَهاِر؛ َمن َيكوُن يف زواجِه كام كاَن يف ُخطوَبتِه -2981

* * * 

بني من  ـ هَم العدوَّ البعيَد ـ االجتاه املُِرْيحأن َتتَّ  د وجوِد جريمِة َقْتٍل واغتَِياٍل، قبَل عن -2981 اّتم املقرَّ

حّية؛ ممَّن هلم َمصَلحٌة يف َقتلِه واغتَِيالِه  ! الضَّ

هْ  "مُة لِ كَ  -2982  ! ةِ حمليِّ وِخَياَناٍت ِغطاًء جلرائم ـ وال َتزاُل ـ كانت  مْ ؛ كَ "يونيَّة الصَّ

* * * 

، ولو جاَءَك مِمَّن َتكَرهِعْش حَياَتك مواليًا ل -2983  .  ُمْبِغَضًا للباطِِل، ولو جاَءَك مِمَّن حُتِب .. لحقِّ

* * * 

   ! وأنت مَع من َُتتار وحُتِبقلِك، وعىل عَ ال َتْسَتِهْن باختَياَراتِك؛ فهي َدليٌل عليك،  -2984

* * * 

ُسن عالَقُتَك بالنّاسِ  ال َتْقَلْق لعالَقتِك بالنَّاس؛ أحِسْن عالَقَتَك  -2985  . باهللِ، حَتْ

* * * 

ى..  ليوَم ُنَشيُِّع، وغدًا ُنَشيَّعا -2986 ي، وَغَدًا ُنَعزَّ  ! اليوَم ُنَعزِّ

ًة لَِصاِحبهال َيرُتك املوُت لِ  -2987  . ذَّ

* * * 

صَدَق احلَسُن .. حر َخَشبٌة حتِمُلك؛ َتِقيَك الَغَرَق، خرٌي من َسفينٍة َترميَك يف وَسِط البَ  -2988

 .   "خرُي الباِلِد ما مَحَلك  ":رصيالبَ 

* * * 
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نياَم مهْ  -2989 ْتَك، وإذا ِغْبَت عنَْها  ا، إن ل ُترَزق بامرأٍة َصاحلةٍ  ُأعطِيَت من الدُّ ـ إذا َنَظْرَت إليها أرَسَّ

اءَم عَ اُتا ل ُتْغِن آدَ ريَ ُة وَخ فاجلنَّ .. ري قِ َت فَ فأنْ  َحِفَظْتك ـ   !ن َحوَّ

* * * 

 .اَهُده باألمِر باملعروِف، والنّهي عن املُنكِر، َنْفسَك رُي َمْن تَتعَ َخ  -2991

* * * 

سابُق تَ التي فيها يَ  ات ـايَ ُة الغَ ب، وغايَ رَشُف املراتِ ات، وأرَج أعَظُم املِنَح، وأعىل الدَّ  -2991

َتك دوَن حتقيِق هذا املط.. حمبَُّة اهللِ، وِرضاه  ابقون، وَيتنَاَفُس املتنافسون ـاملتس  . َلبفال جتَعْل مِهَّ

* * * 

َضا عِن اهلل -2992  . َمن َسِخَط الَقَضا، ل َيعِرف الرِّ

 .  عىل َقْدِر ما َتْرىَض عِن اهللِ، عىل َقْدِر ما َيرىَض اهللُ عنَْك، وَيِزيُدَك من َفْضلِه -2993

ْخُط؛ ُيطيُل من أَمِد الَبالء، وَيزيُده  -2994 رُب، واالحتساُب، والّرَضا والّتسليُم،.. السُّ ُيعّجُل   والصَّ

 . زوالِه، وهُيّوُن ِمن أمِره، وأَثِرهب

 َينَقلُِب ـ بإذِن اهلل تعاىل ـ.. ، واالحتَِساِب عندما ُيسَتقَبُل الَبالُء بالّرَضا، والتَّسليِم، والّصربِ  -2995

 .رٍ ْج ، وأَ إىل َلّذٍة، وراَحٍة، وِمتَعةٍ 

رجات َينزُل َطهُ يَبًا، وَينزُل استدراَجًا واختباَرًا، وأدِ الَبالُء َينِزُل انتقاَمًا وتَ  -2996 ورًا، وَينِزُل لرفِع الدَّ

كِر  اَمات، وأحيانًا َينزُل جلميعِ واملقَ  ِء أن يفَقَه ظيِم الِفقِه إذا ما َنَزَل َبالٌء باملرْ وِمن عَ .. املعاين اآلنَفِة الذِّ

َبب، كام يَ ايَة منه، الَغَرَض والغَ   . لك األنواعن تِ مِ  بالؤهوأيَّ نوٍع فقه السَّ

* * * 
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َل، إّنام َتعّلُق القلِب هبا؛ هو الذي ُينايِف الّتوّكَل، امُس األْسَباِب من َمَظاهّنا؛ ال ُينايف الّتوكُّ التِ  -2997

ه  . وُيضادُّ

كٌ  -2998  .  التامُس األسَباِب َعْقٌل، وَتعّلُق الَقلِب هبا رِشْ

* * * 

 .   نياحلِ ، ُنفوُره ِمن جُماَلَسِة الصَّ ءِ الّشيطاِن عىل املرْ  ِمْن َعالَماِت استحواذِ  -2999

* * * 

 . ءٍ شيئًا، ُتَّسُ كلَّ يش ال ُتَّسَ  عندما حترُص أن -3111

 .  إال اهلل، فأنت اخلارِسُ  ءٍ لَّ يَش ربَح كُ وأن تَ .. الّرابُح  إال اهلل، فأنَت  ءٍ َأْن ُتَّسَ كلَّ يش -3111

* * * 

وَ  -3112 اِء والدَّ  .اءاألرُض َمنَبُت الدَّ

 . اءٍ لِّ دَ اٌء لكُ وَ اٍت َشتَّى، دَ فيام ُتنبُِتُه األرُض ِمن َنبَ  -3113

ا َباالً، َدِمك،ها بِقَ تٍة َتُدوُس َكْم ِمْن َنبْ  -3114  !فِيها ِشَفاؤك وال ُتَباهِلَ

* * * 

َكُثَر كالُم أطباِء الّصّحِة واألغذَيِة عن أمهّيِة وفوائِد الّصياِم للّصّحِة، وبخاّصة منه الّصياُم  -3115

فتَذّكرُت كالَم النبّي صىل اهلل عليه وسلم الذي َسبَق ..  وحاِتم الطبيِّةِ واعتربوا ذلك فتحًا من فتُ .. املَتَقّطع 

وهو َأْعَدُل  َداُود؛ ِصَيامُ  ُصْم َيْومًا وَأْفطِْر َيْومًا، وذلَك  ":كالَم أطباِء العرِص بأكثر من ألٍف وأربعامئة عام

َياِم  واأليام البِْيض .. سبوٍع وصوم يوم اإلثنني واخلميس من ُكِل أ .متفق عليه"ال َأْفَضَل ِمن ذلَك .. الصِّ

   .من ُكلِّ َشْهرٍ 
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* * * 

 . ال ُيَزاُل ُمْلٌك مع الَعْدلِ  -3116

 . ال َيُدوُم ُمْلٌك مع الّظلم -3117

* * * 

 . االّسيئاِت واحلَسنَاِت منَاِزهلُأِمرَنا َأْن ُننِزَل .. م ِزَل النَّاَس منَاِزهلَ أْن ُننْ  كام ُأِمْرنا -3118

* * * 

َلِف عْ ُأثَِر عن بَ  -3119 ، وهذا ال "صيتي يف ُخُلِق داّبتي وامرأِت عْ إيّن أَرى أثَر مَ  ":قوُلهِض السَّ

اّبِة واملرأِة وَحْسب، بل هو يمتدُّ ألْن تَرى أَثَر َمعصَيتَِك يف ُخُلِق وَلِدَك، وابنَتِك، وُخُلِق  َيقترِصُ عىل الدَّ

َك َحَسنَُتُه، وُتِس  ،طِفلِك  !َسيئُتهيئَك وطِفَلتِك، وُكلِّ َمن ُتعيُل، وَتّسُّ

 * * * 

، واحتَِقاِر الِعنَاُد الكرِْب، َشْعَرٌة؛ إْذ غالِبًا ما ينتهي بني بنَي الِعنَاِد يف اخَلطأ و -3111 بصاِحبِه إىل َردِّ احلقِّ

 . اخَلْلق

* * * 

الِء الذي النَّفسّيِة جّراء البَ  دِ ومع ذلك ُيعاين من الكآَبِة، والُعقَ .. فالٌن مؤمٌن ُملَتِزٌم : قِيَل يل -3111

 ؟...زَل به نَ 

 ! ملا وَجَد يف َنفِسِه ما وَجد.. لو صحَّ إيامُنه، وَيقينُه : قلت

ها الُبعْ  ،راِض النَّفسيَّةِ مَجيُع األمْ  -3112 ُل ِمَن اْلُقْرآِن ] وِعالُجها بالُقرِب ِمن اهلل، عن اهللِ،  ُد َمَردُّ َوُننَزِّ

ةٌ   .89:اإلرساء[ لِّْلُمْؤِمننِيَ  َما ُهَو ِشَفاء َوَرمْحَ
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 ** * 

 ؟...ُموم كيف نفّرق بني الّسعي املطلوب، وبني احلرِص املْذ  -3113

وما َسوى .. احلرُص املذموُم أن تطلَب االستِكثاَر من الّدنيا، عىل ِحَساِب حُقوِق اخلالِِق، واملخُلوِق 

 .  ذلك، فهو َسعٌي َمشكورٌ 

* * * 

.. اوض لّسيايس املحاور واملفَ املقاتُِل املحارُب الذي َيدخُل ساحَة احلرِب بنفسّيِة وعقلّية ا -3114

  !دّوهالَقْتُل أرَسُع إليه منه إىل عَ 

* * * 

 ! رِه الّرجِل، فهي عدّوٌة للمرأِة والّرجِل معاً اِة وكُ التي تفهم الّدفاَع عن حُقوِق املرأِة، بمعادَ  -3115

..  واملالكَمةِ  باِت املَصاَرَعةِ ُلوها عىل أن ُتشاِرَك الّرجاَل َحلَ ضِحُكوا عىل املرَأِة؛ ِحيناَم محَ  -3116

اهِلا، وَجاِذبّيتِها تا، ومَجَ  !     وفاَتا أّن َضْعَفها ِجزٌء كبرٌي من قوَّ

* * * 

نيا، ُتّلُد ذِ رَ َذاكِ  -3117 كَر، واخُلْلَد اكِ الِم والنُّبالء، بينام ذَ األَعْ  رَ كْ ُة الدُّ رُة اآلخرِة جتعُل املجَد والذِّ

 . لِِصنيللمؤمنني املْخ 

* * * 

ام َزْرعٍ  -3118 كذلك اإلسالُم؛ .. و، ال ُبّد أوالً من أن ُيْزَرع يف بيئتِه وُترَبتِه املرُج  لُيعطي عطاَءهُ  أيُّ

 .  ّد من أن ُيوَضَع يف بيئتِه اآلمنِة التي ُتضع حُلكِمه وُسلطانِهلُيعطي عطاَءه الكامل واملرجو، ال بُ 
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االً، ال يمكُن أن ُيعطي َعطاَءه،  -3119 .. ما دام املريُض يرفُض تنَاوَله مهام كان الّدواُء ناِجعًا وفعَّ

:] كام قال تعاىل.. ًا له َج ِرُض عنه، وال َيرتضيه ِدينًا وَمنهَ كذلك اإلسالُم ال ُيعطي عطاَءه املرجو ملن ُيعْ 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء وَ . ] 9:البقرة[َذلَِك اْلكَِتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي  ٌة لِّْلُمْؤِمننَِي َوالَ َوُننَزِّ َرمْحَ

 . 89:اإلرساء[َيِزيُد الظَّاملنَِِي َإالَّ َخَسارًا 

.. َيضعون أماَم اإلسالِم عَقَبات االستبَداِد الّسيايس، وعقبات الفَساِد، والّتحّلِل األخالقي  -3121

 ! وال جيتمعان.. ال َيستقيامن ..  َلهملَّ َمَشاكِ نه أن حَيِ ثم ينتظرون م

الطُّغاِة  يِد، وَمكرِ ديُن اهلل؛ َيشقُّ طريَقه للوجوِد والُقلوِب، َرغاًم عن أنوِف، وكَ اإلسالُم  -3121

 ءٌ يش.. ٍة، كافرٍة، ومتمّردة عليه وأن ُيعالَِج َمشاكَل شُعوٍب وأمٍم عاصي.. حق  ءٌ فهذا يش.. املجرمني 

 . رنى آَخ عْ آخر، ومَ 

* * * 

يغضون الّطرَف عن رشِط الوعِد، .. ال يتخلَّف لعباِده، الذي  كثرٌي ممن يتكلم عن وعِد اهللِ -3122

 . وُد إال بعد استيفائِهاملوعُ  الذي ال يتحقُق 

فإذا جاء احلديُث عن رَشِط الَوعِد، .. يتكّلمون عن َوْعِد اهللِ لعباِده، باستفاَضٍة وتوّسع  -3123

 !اخَترَصوا، وَحّرفوا، وكَتُموا

* * * 

ُ أو الّداعيُة يف وظائ -3124 ِفِه الّدنيوّية، وَكثُرت َعالواته، يف ظلِّ أنظَمِة االستبداِد، كّلام َعال العاِل

الَمًة عىل ازدياِد كتامنه للِعلِم، وتلبيسِه للحقِّ عىل كان ذلك َجْرحًا يف َعَداَلتِه، وعَ  ..ِل لُّ والَفَساِد، والتََّح 

 ! النَّاس
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ْن َأْجِرَي إاِلَّ َيا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماالً إِ وَ :] ما ِمن نبيٍّ بعَثُه اهللُ إىل َقوٍم إال وُأِمَر أن يقوَل هلم -3125

لُينّزه . 102:الشعراء[َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل َربِّ اْلَعاملنََِي . ] 92:هود[ َعىَل اهللِ

نيوّيِة واملادّية  والُعلامُء ورَثُة األنبياِء يف هذا .. وهو أْدَعى للقبول .. َدعوَته عِن الّظنوِن، وعن املآرِب الدُّ

 ! النَّهج؛ َينبغي أن يرَتفَّعوا عاّم َترفَّع عنُه األنبياُء، وأن ال جيعلوا األْجَر رَشطًا للّدعوِة والتَّبليغ

 ! طاِء وَجهِد الَعاِمل أو املوظَّف؛ َرْشوةايل الذي ال َيتناَسُب مع عَ الّراتُِب العَ  -3126

  !دعوٌة إىل االْرتَِشاءاِمل أو املوظَّف؛ ُب املتديّن الذي ال َيتناَسُب مع َعطاِء وَجهِد العَ الّراتِ  -3127

 !  واطَ وا، أن يأخُذوا أضعاَف ما أعْ َعاَدُة احُلّكاِم إذا أعطَ  -3128

* * * 

 ام ِحَراٍك هَنَضوّي حَضارّي َجادٍّ عىل مستوى األَمِم والّشعوِب، جيب أن َيسَتهِدَف َعَقبتنيأيُّ  -3129

ربوت، والتَّحّلَل األخالقي والِقَيمي : كأداَوتني َمعاً  تصاُر واالق.. االستبداَد الّسيايس، املتسّلط بالقهِر واجلَّ

 . ال يأِت بالنَّتائِج املرجّوة عىل إحدامها دوَن األخرى ـ أو الغفلة عنهام معًا ـ

  ! ُدوا الُقُصوَر؛ لتكوَن شاهدًة عليهم، ثم َسَكنُوا الُقُبورشيَّ  -3131

* * * 

ها بالقّوِة، َسَيْبَقى هلا حُضوُرها  -3131 اللغُة العربّيُة مهام فَقَدت من رِصيِدها الّسيايِس الذي يمدُّ

 . احلَضاري والَقوي؛ ملرجعّيتها الدينّية الَعاملّية

، لكنه أنَفُع، وأحَكُم، وأشَمُل، وأْس  -3132 ويأِت َلُم، قياسًا لَِكالِم َمن أتى، كالُم املتقّدمني أقلُّ

 .  همبعَد 

* * * 



 493 

ِه الّسلبّيِة عىل الّسمنَِة، اخُلبُز ِزينَُة املوائِِد، وهو َرمٌز وعنواٌن للّرزِق والنّعَمِة؛ مهاَم قِيَل عن آثارِ  -3133

 ! ةُيمكِن إقَصاؤُه عن املائَِد  ال

 بزَ م اخُل تُ ْد َج ا وَ ؛ إذامَ وا اإلدَ رُ ظِ تَ نْ ال تَ : اله؟ قَ تِ رامَ ا كَ ومَ : يلبَز، فقِ وا اخُل مُ رِ أكْ : عن ابن عبَّاس، قال

  . هريِ غَ وا بِ ؤتَ وه حتى تُ لُ فكُ 

 ؛ فإنَّ زُ بْ اخلُ  و لَك فُ ْص يَ  حيُث  ْل انزِ : ؟ قالَل زِ ى يل أن أنْ ترَ  أينَ : ولٍ ُح قلُت ملكْ : عن األوزاعي، قالو

   !زِ بْ اخلُ  عَ َن مَ يالدِّ 

* * * 

 . الِعلُم قائٌد؛ ال خيُذُل صاِحَبه -3134

 . ْهُل قائٌد لكلِّ رَشٍّ الِعْلُم قائٌد لكلِّ خرٍي، واجلَّ  -3135

 . اجلهُل رَشيٌك وَحلِيٌف لكلِّ رَشٍّ  -3136

 . هِل َسْهٌم فِيه وللَج َما ِمن رَشٍّ إالَّ  -3137

 .َسْهٌم فِيهَما ِمن َخرٍي إالَّ وللِعْلِم  -3138

* * * 

اهلّية، وكُ ؛ أن تَتَخ "التَّْخلَِيُة  ":"التَّْخلَِيُة والتَّْحلَِيُة  " -3139 ِك، وعوالِِق اجلَّ لِّ ُخُلٍق ىّل عن الرشِّ

أْسَلمُت وجهَي  ": احلديث؛ أن َتَتحىلَّ بالّتوِحيِد، والطَّاعِة، وُكلِّ ُخُلٍق مَحِيد، ويف"والتَّْحلَِيُة  ". ُمِعيٍب 

يُت وَُتَ  ،هللِ  . "لَّ

* * * 
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امُّ لك؛ إن كان ملَِا فِيك، فقد نَصَحك، وإن كان ملا ليَس فيك، ال َتْبَتئِْس؛ فقد أسَد  -3141 إليك  ىالذَّ

 .  82-88:الشعراء[إاِلَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيٍم . َيْوَم اَل َينَفُع َماٌل َواَل َبنُوَن ] ، ُف قيَمَتهاّيًة َسَتْعرِ هد

* * * 

ُنون قوناملَتَملِّ  -3141   !َمَع ُكلِّ َقافِلٍة هلم فيها َرَواِحل؛ املتلوِّ

* * * 

هم َصَخبًا، وَضجيجًا، ا ملؤوا الّدنيا بظلمِ هكذا يعيُش الطُّغاُة، وهكذا َيرحُلون؛ إذا عاشو -3142

اَمءُ ] وإذا َرحُلوا  ولو ُذكِروا ـ إْذ رسعان ما . 92:الدخان[ِريَن َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمنظَ  َفاَم َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

 !اً هم إال عَذابزيَد يَ  نلو ،مٍ عنَات، وما كان منهم من ُظلْ ُذكِروا بالرّشِّ واللَّ  ـ! ُينَسون

نُّة  -3143 يف الطُّغاِة الظَّاملني؛ َضجيُج وَصَخُب الالحِق منهم، ُينيس َضجيَج ُة والعادَ هكذا السُّ

ابِق منهم وَصَخ  َق مجيُع األضواِء باجتاِهه، وكأنَّ من أن ُتّْسَ  لِّ هم؛ ال َيرىَض بأقَ ثم الالحُق ِمنْ .. َب السَّ

ابَِق منهم ل يُكن َشيئًا َمْذُكوراً   !السَّ

ابِق، و ما بني -3144 ِحِق؛ أن ُتنَْزَع ُصْوَرٌة، وُتوَضَع ُصورةالطَّاِغَيِة السَّ  !الطَّاِغيِة الالَّ

* * * 

يِف والَقَلم -3145  :مناظرٌة بني السَّ

ِة والقّوة، واألْمِن واألمان؛ أمحي احِلمى، : َتناَظَر السيُف، والَقَلُم، فقال الّسيُف   أنا رمٌز للِعزَّ

لطاُن .. ود ود، وُتَصاُن احلُد ُد يَب ُتقاُم احل.. وأردُّ الِعدا  وُينَتَصُف .. وُيفَرض القانون .. وهُيَاُب السُّ

وأنا الذي عناين اهللُ .. وُيعَرف املجاهُد املقداُم، ِمن املنافِق اجّلبان .. ومتِض قوافُِل اجلهاِد .. للمظلوم 



 495 

ٍة :] بقوله ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ م مَّ وْا هَلُ ِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد :] وبقوله. 60:األنفال[َوَأِعدُّ َوَأنَزْلنَا احْلَ

 . 90:احلديد[َوَمنَافُِع لِلنَّاِس 

اعرِ    :ثم أهّيا الَقلُم، أما سمعَت قوَل الشَّ

 املجُد للّسيِف ليَس املجُد للَقَلِم    ... حتى رجْعُت وأقالمي َقوائٌِل يل  

ا الّسيف : قال الَقلمُ   ُكنُت ول .. فأنا أّوُل خملوٍق .. ال َتتامَدى عىل األْسياد .. هّون عليَك أهيُّ

يَب كَتَب اهللُ كلَّ ما هو .. وأنا الِعلُم، والِعلُم أنا .. وأنا النّور الذي به تتبّدد الّظلامت .. تُكْن شيئًا 

نَن، و.. وُحِفَظ القرآن .. ويَب ُعِرَف العلامُء .. كائُن، قبل أن يكون، وإىل أن تقوم الساعة  ُحِفَظت السُّ

تتوارُثها األجياُل جياًل بعد جيٍل .. والفرائُض، والعلوُم، والّتواريخ، وجتارب الّشعوب من الضياع 

واحَلقُّ .. وُعِرَف احلالُل واحلرام .. ويب ُعِرَفت احلقوُق والواجبات .. من خاليل وعن طريقي 

سلطاين عىل الُقلوب .. ــ أبرَتُ وأقَطع وجمُدَك ــ وإن طال .. فخريي أبَقى وأدوم .. والباطُل 

ُتذَكُر مع اإلكراِه والَقهِر واالستِْعَباد، وُأْذَكر مع احلرّية واإلْبَداع .. والعُقول، وُسلطاُنَك عىل األبدان 

وقال . 1:القلم[َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن . ن:] وأنا الذي رّشفني اهللُ بَقَسِمه، وأنزل سورًة باسمي.. 

َم بِاْلَقَلِم :] اىلتع اْقَرْأ :] وأّوُل كلمٍة أنزهلا اهللُ يف كتابه عىل رسولِه صىل اهلل عليه وسلم. 4:العلق[َعلَّ

 .أي اقرأ الذي ُكتَِب بالقَلم، فلوال الَقَلُم ملا كان الِعلُم، وال كان التََّعلُُّم، وال كانت الِقراَءة. 1:العلق[

اعرِ  ثم أهّيا الّسيُف، أما سمعَت قوَل    : الشَّ

 أنَّ السيوَف هلا ُمذ ُأرِهَفت َخَدُم ... كذا قىَض اهللُ لألقالِم ُمْذ ُبرَيت  

هِر أنَّ اهللَ أْقَسَم بالَقَلِم ... َكَفى َقَلَم الُكتَّاِب جَمْدًا وِرْفَعًة : وقول اآلخر   َمَدى الدَّ
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ا السيُف ـ  أو يف يِد ظالٍ .. خُييُف بَك الّسبيل من دوين لُكنَت يف يِد قاطِع طريٍق،  فأنت ـ أهيُّ

فامحد اهللَ أن ُجِعلُت لك قائدًا، .. جاهٍل، َيسطو بَك عىل ُحرماِت وحقوِق املستضعفني املظلومني 

 ...!وُجِعلَت يل خاِدمًا، وَتَبعًا 

ْيَف    ....فَغَلَب الَقَلُم السَّ

* * * 

 !؟َيكَرهٍب، وأنت ال توافُِقه فيام يف حمبِة حمبوحُّ حمبٌَّة من غرِي ُكرٍه؛ إْذ كيف َتصُدُق ُص ال تَ  -3146

ايل هام، وبالتَّ ه عنْ اَك له منهام، وال ِغنى لاإلنساُن، ال فكَ  حّبة، كالمها مما ُفطَِر عليهالكراهّيُة كاملَ  -3147

 لكن يمكن ترشيُدها؛ لتنَحرِصَ يف.. حتَت عنوان وزعم حماربة ثقافِة الكراهيَّة  الكراهّيةِ  ءُ ال ُيمكن إلغا

ِّ دوَن اخلريِ   .، والباطِل دوَن احلقِّ كراهّيِة الرشَّ

، واالحرِت َس اإلْح  املحّبِة، ال يلَزُم منه انتفاءَ  انتفاُء املحّبِة عّمن ال َيستحقُّ  -3148 اِم، وإرادُة اِن، والربِّ

 .بُط إال عنَد املُسلموهذا ُخلٌق ال َينَض .. اخلرِي ملَِن ال حُتِب 

* * * 

اٍت ُة األرضّية بالنّ رَ الكُ  -3149 ـ من ال َتعُدو .. سبِة لِسَعِة الكوِن، وما فيه من نجوٍم، وكواكِب، وجَمرَّ

ومع ذلك داخل هذه احلّبِة من احلّمِص، .. َحبََّة مُحٍّص يف صحراٍء شاِسَعِة األطَراِف  حيث احلجِم ـ

ى   ! العَذاَب؟ وَيستعجُل عىل نفِسِه من اهللِ.. اإلنساُن؛ يطَغى، وَيتجرّب، وَيتَعّدى، وَيتَحدَّ

ائِر املخلوقاِت األرضّيِة، فاألَرُض ُمكّرمٌة عىل سائِر النّجوِم، كام أنَّ ابَن آدم ُمكّرٌم عىل َس  -3151

اَموّية  .والكواكِِب السَّ

* * * 
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ائنَي؛ الذين ُيعَ  -3151 احنَي واهَلجَّ  ! َتْثنُونُموَن وال َيْس مِّ رَشُّ املدَّ

* * * 

من ُمقتضاه أنَّ ما ِمن حَركٍة يف هذا الوجوِد، مهاَم َدقَّت  ؛نىمن أسامِء اهللِ احُلْس احَلكِيُم؛ اسٌم  -3152

 .  حلكمٍة بالَِغٍة، َعلَِم ذلك َمن َعلِم، وَجِهَل ذلك َمن َجِهلغايٍة، ولِ أو َجلَّت، إال 

* * * 

 . وَيَرى عُ فاهللُ َيسمَ ..  اَس بينك وبنَي اهللال جتعل النَّ  -3153

ْ  اسَترَشفَتهُ املكتوُب سيأتيَك راِغاًم؛  -3154   . تْسأْله أْم َلْ َتسَترِشْفُه، سألَتُه أْم َل

* * * 

 . ال ُيفاِرُقك اٍق بَ  َمَعك فهو، إالَّ ما كان منك هلل، ال حَماَلة ُكلٌّ ُمفاِرُقَك، وُمفاِرُقه -3155

، وُيعطي عطاَءه ُبوو وَيرْ نمُ رٍس إىل َبواٍر، وانقطاٍع، إال ما كاَن خالَِصًا هلل؛ فإنه يَ ُكلُّ غَ  -3156

  . نيا واآلِخَرةِ ، يف الدُّ املُدِهش

* * * 

تكلم الّصويف عن احلقيقِة، والَبحِث عن احلقيقِة؛ فإنه يعني بذلك عقيَدَة وحدة عندما يَ  -3157

 . الوجوِد الباطِلِة

وفّية؛ يعني التََّوّحَد، واالحّتاَد، ووحدَة الوُجوِد، ويعني ال موُجوَد يف  -3158 التَّوِحيُد عنَد ُغالِة الصُّ

 !   الوُجوِد إال اهللِ

ّتحٌد يف َخْلِقه، ويف كلِّ عندما َيعتِقُد اإلنساُن بعقيدِة وحدِة الوجوِد، وأن اهللَ تعاىل َحالٌّ ومُ  -3159

 ! ءٍ ، حينئٍذ َيعبُد ُكلَّ يشءٍ يش
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ٌب هبا عنَد مجيِع املرشكني والوثنيني؛ ألهنا ُتعطِي تفسريًا وتربيرًا  -3161 عقيدُة وحدةِ الوُجوِد، مرحَّ

 !ِتملرشكّياِتم، ووثنيا

* * * 

 !االنتصاَر له ى مظلوَمًا مغلوَبًا، ال تستطيعُ رَ الَقْهُر؛ أن تَ  -3161

 !الظَّاملنِي َك الظُّروُف إىل اْحتَِياِج ضطرَّ تَ  الَقْهُر؛ أنْ  -3162

َها، ع -3163 ِ دائِد، واملَحنِ الّشعوُب ُتْعَرف أخالُقها، ودرَجُة حترضُّ  !نَد الشَّ

* * * 

 : إالَّ بَثالثةٍ َتِمُل ِحْفُظ املرِء لِكَتاِب اهللِكْ ال يَ  -3164

 . اهلل اِب تَ ظًا لكِ افِ َح  كونَ يَ  أنْ  -1

 . اهلل اِب ًا لكتَ فامِهَ  كونَ أن يَ  -9

  . اهلل اِب تَ اًل بكِ امِ عَ  كونَ أن يَ  -4

* * *  

رْبِ  -3165 ْكِر، والَفِقرُي بالصَّ  . ُيْبَتىَل الَغنيُّ بالشُّ

 . ريقِ الٌء للفَ بَ  يُّ نِ الَفِقرُي َباَلٌء للَغنِي، والغَ  -3166

* * * 

ْكِر؛ نِْعَمُة أْسامِء اهللِ احُلْسنَى، وِصفاتِِه الُعْلَيا -3167  .  أْعَظُم نِْعَمٍة، َتْسَتوِجُب أْعَظَم الشُّ

 . َما ِمن نِْعَمٍة إالَّ وهي أَثٌر من آَثاِر نِْعَمِة أْسامِء اهللِ احُلْسنَى، وِصَفاتِه الُعْلَيا -3168

 ! اهللِ ةِ عيَّ عن مَ  ةٍ لَ فْ ع إال لغَ قَ يَ  وٍف ن َخ ا مِ مَ  -3169
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* * * 

ت َعليك املَِحُن، وَرَأيَت ِمن أْخالِق النَّاِس، اجَتِهْد أن ال ُتْسَلب ِمنك ِخْصَلَتان -3171 : َمْهاَم اْشَتدَّ

 .  الَكلَِمُة اجَلميَلُة، والَبْسَمُة اجَلِميَلة

* * * 

ه؛ ل -3171 َء وِضدَّ هَيْبَتيلَ خَيُْلُق اهللُ اليشَّ َء بِضدِّ  . اليشَّ

ُل إيانًا أتَ يَ أْح  -3172 َضا، والتَّْسلِ الُفُقراِء؛ فأِجُده َملِ  امَن بعض الَعَوامِّ أمَّ ْكِر، والَقنَاَعِة، يئًا بالرِّ يِم، والشُّ

 !اصِّ املثقَِّفنيأكثر من كثرٍي من اخلوَ .. والَكَرِم 

* * * 

ُبون بيوِم الَبْعِث، وُهم يف ُكلِّ َيوٍم وليَلٍة َيُموُتون وُيْبَعُثون -3173   !ُيَكذِّ

* * * 

َيْشَمُل مَجيَع . البخاري"واملَْوُصوَلَة  الواِصَلةَ  َلَعَن اهللُ ":صىل اهلل عليه وسلم اهللِ  وُل رُس  قاَل  -3174

ُموِش، وَوْصُل األَظافِرِ   ...! ى رَ ْخ أُ  رَ بأظافِ  أنواِع الَوْصِل؛ بام يف ذلك َوْصُل الرُّ

* * * 

 ريِ بمِص  هُ ريُ ِص مَ  طُ بَ رْ ويُ ، ةِ فَ ائِ ي بالطَّ مِ تَ الذي حَيْ  ادُ َس ؛ الفَ ةً ورَ طُ ًا وُخ رَ رَضَ  ادِ َس الفَ  واعِ أنْ  دُّ أَش  -3175

  !واْستِْهَداٌف للطَّائَِفةِ .. هذه َطائِِفيَّة : فإذا ما اْسُتْهِدَف؛ قِيَل ، ةِ فَ ائِ الطَّ 

* * * 

احلِة ُتصبُح َعاَدات، وَكثرٌي من الَعاَداِت بالنيِِّة  -3176 َكثرٌي من الِعباَداِت بالَغْفَلِة َعن النيِِّة الصَّ

احِلَ   . ِة ُتْصُبُح ِعباَداتالصَّ
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* * * 

 !  أْن جَيَتِمَع عليك َذْنٌب، َخرٌي ِمن أن جَيتِمَع عليك َذْنَبان -3177

ا أْن تكوَن ُمؤمنًا كاِمَل اإليامِن، أو أْن  -3178 ِمَن النَّاِس َمن ُيْلِغي فِئَة َناقِيِص اإليامِن ِمن املؤمننِي؛ إمَّ

 ! َتكوَن َكافِراً 

* * * 

ُم النَّاِجُح  -3179 تِه، املِحبُّ هلا، ولَتالِميِذهاملَْعلِّ ُم الَفاِهُم ملادَّ  . ؛ املَعلِّ

اًم َنُموَذِجيَّاً  -3181 ُم الذي َيَتَعاَمُل مَع مهنَِة التَّْعلِيِم كوظِيَفٍة؛ ليَس ُمَعلِّ  !املَعلِّ

ُل إىل ِعباَدةٍ  -3181  . املِْهنَُة ِعندَما مُتاَرس كِرَساَلٍة؛ َتَتَحوَّ

* * * 

ْنَيا يَ  -3182 ْكفُروَن باجَلنَِّة، وَيْسَتْهِزئوَن هِبا، وباملْؤمننَي هِبا، فإذا َماَت هلم َميٌِّت أْسَكنُوه يف حَياِتم الدُّ

ة.. اجَلنََّة، وَجَعُلوه ِمن َأْهلِها   !وَكأنَّ اجَلنََّة ِمن مجَلِة ممتَلَكاِتم اخَلاصَّ

نْ ُل، ُقْم فَ اَل ا بِ يَ  ":َصىلَّ اهللُ عليه وسلَّمَ  قاَل َرُسوُل اهلل -3183  ُمْؤِمنٌ  إالَّ  اجَلنَّةَ  َيْدُخُل  ال: أذِّ

،  ":صىل اهللُ عليه وسلم قالو. البخاري" ِة هَيُوِديٌّ ٍد بَيِدِه، ال َيْسَمُع يب أَحٌد ِمن هِذه األُمَّ والذي َنْفُس حُمَمَّ

، ُثمَّ َيُموُت وَلْ ُيْؤِمْن بالَِّذي ُأْرِسْلُت به، إالَّ كاَن ِمن أْصحاِب ال   .مسلم"نَّاِر وال َنرْصايِنٌّ

* * * 

ةٍ  -3184  !َما ِمن امِرٍئ ُينَارِصُ َقِضيََّة اإلحْلاِد؛ إالَّ وُيَعاين من َحاَلٍة َنْفِسيٍَّة غري ُمْسَتِقرَّ

امِء؛ اإلْسالم، أوَجَد لنَْفِسه ِدينًَا؛ ولو ِمن ِعنِْد َنْفِسه -3185  !ُكلُّ َمن َردَّ ِديَن السَّ

ْيطَ  -3186  !انَ َمْن ال َيعُبُد اهللَ، َيْعُبُد الشَّ
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ِدينيُّون -3187 َبًا لِِدينِهم؛ املْلِحُدون الالَّ نًَا، وَتَعصُّ  ! ِمن أكَثِر النَّاِس َتِديُّ

ون َيْقَتاُتون لَِدْعَوِتم يف أْجَواِء الَفْقِر واحَلاَجِة، واملْلِحُدون َيْقَتاُتون لَدْعَوِتم يف أجواِء  -3188 ُ املنرَصِّ

ةِ؛ فَيْبَدأون مَع املُبَتىل دَّ َر له الَبالِء والشِّ ْخط عىل َمن قدَّ  بالتَّْشكِيِك باحِلْكَمِة ِمن الَبالِء الذي َنزَل به، ثمَّ السُّ

، واإلحَلادِ  كِّ  !  الَبالَء، ثمَّ َينتِقُلون بِه إىل َمْرَحَلِة الشَّ

ابِه، واحِلْكَمِة ِمنُْه عندما املُْبَتىَل ال حُيِْسُن التَّعاُمَل مَع الَبالِء الذي َنَزَل بِه، وال حُيِْسن َتْفِسرَي أْسبَ  -3189

 ! ُيْصبُِح َصْيَدًا َسْهاًل لُدَعاِة اإلحَلادِ .. 

وافُِض ـ عىل ما بينَُهم ِمن َتَفاوٍت ـ ُمتَِّفُقون  -3191 يَعُة الرَّ اليُّون احَلَداثِيُّون، واملْلِحُدون، والشِّ يرْبَ اللِّ

 ! َتْشكِيُك املْسلِِم بِِدينِه: وجمَتِمُعون عىل يشٍء واِحدٍ 

* * * 

؛ كام يف ، ووجوِد َمن َيفَعلهاهقتَض مُ  إالَّ لوجودِ  صىل اهلل عليه وسلم عن يشءٍ  ى النبيُّ ما هَن  -3191

والَقَزُع؛ أن . متفق عليه"أنَّ رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم هَنَى عِن الَقَزِع  ":اهلل بن عمر عن عبدِ  احلديِث 

أِس، وترُتَك بعَضه؛ كاَم يفعُل ذلك  ةِ حتلَِق بعَض الرَّ اراليوم كثرٌي ِمن َشباِب األمَّ  ! ؛ َيتَشبَُّهون بالُكفَّ

* * * 

ُة؛ َكأن َتنِْوي أنَّ مجيَع َما َتُقو: النيَُّة َنوَعان -3192 ٌة، الَعامَّ ٌة، وَخاصَّ ُم به ِمن طاَعاٍت وأعامٍل َعامَّ

َد النيََّة ِعنَد .. ٍة هي خالَِصٌة هللِ َتعاىل َصاحل دِّ ٌة؛ أْن جُتَ ويف َحاِل الَغْفلِة أو .. ُكلِّ َطاَعٍة وَعَمٍل  ونِيٌَّة َخاصَّ

ِزئ َعنْها ُة جُتْ ْهِو َعنْها، أرُجو أن َتكوَن النيَُّة الَعامَّ  !السَّ

* * * 
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كِّ إىل الَيِقنِي، وِمنُْهم َمن  -3193 ، َيْعكِس "يرجع رجوع  "ِمَن النَّاِس َمن َيْبَدأ ِرْحَلَتُه ِمن الشَّ

، وهؤالء ُيَقاُل هلمِرْحَلَتُه؛ فَيْبَدأ ِمَن اليَ  كِّ ٍة َأنَكاثًا :] ِقنِي إىل الشَّ ا ِمن َبْعِد ُقوَّ َوالَ َتُكوُنوْا َكالَّتِي َنَقَضْت َغْزهَلَ

   . 29:النحل[

* * * 

 ! ِديٌن باَِل أُصوِل فِْقٍه؛ َكَسيَّاَرٍة باَِل َكَوابِح -3194

َماِت الطَّْعِن والتَّْشكِيِك باإلْساَلِم؛ الطَّعْ  -3195  !   ُن بُِعَلامِء وُدَعاِة اإلْساَلمِمْن ُمَقدِّ

ْنَدَقةِ  -3196  !ُعلامِء وُدَعاِة اإلْساَلمِ ؛ َتْعِميُم الطَّْعِن بِمْن َعالَماِت النَِّفاِق والزَّ

* * * 

اء ـ ُيْسَتحَسُن كتامهُنا، وإخفاُؤَها  -3197 يَّ ُده ِعنَد .. غالُِب الطَّاَعاِت ـ َدْفَعًا ملظنَِّة الرِّ إالَّ شْكُر اهللِ ومَحْ

 . َمْوِرِد النَِّعم، وُنُزوِل الَبالِء، ُيْسَتْحَسُن إظَهاُره

* * * 

ِرين ـ سواٌء كاُنوا  -3198 ْوِجيَِّة، سُيواَجه من األزواِج املَتنَمِّ ام َحِديٍث َنَبويٍّ عن ُحُقوِق احلياِة الزَّ أيُّ

ْفِض، واالْستِخَفاِف  م َيروَن فيِه إْعاَمرًا لبيوِتم الِف األزواِج املَتَحابِّ بخِ .. ِرجاالً أم نِساًء ـ بالرَّ ني؛ فإهنَّ

َعادِة، واالْستِْقَرار  .باملَحبَِّة، والسَّ

* * * 

ثًة؛ ُيَصاُب باألْمراِض، كذلك َصحيُح الِفكِر  -3199 كام أنَّ َصحيَح الَبَدِن لو رشَب مياَهًا ملوَّ

َض نْفَسُه لُشبهاِت وانحرافاِت املُبطلنِي، وأكَثَر مِ  ه، لو َعرَّ ن مطالعتِها، ُيصاُب فكرُه وإيامُنه بكثرٍي والتَّوجُّ

 !َيصُعُب التَّطُّهُر منها.. من األمراِض والتَّشّوهات 
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* * * 

ِّ ـ ال َُترُج عن َمْعنََيني -3111 ا : مَجيُع َحَرَكِة اإلْنساِن ـ َسواٌء كانت يف اخلرِي أم يف الرشَّ ا َبالٌء، وَأهنَّ أهنَّ

 .اَجعِة وحماَسبِة النَّْفِس، فِيام كاَنت هي َسَبَبُه، لَتْصِحيِح املَساروَهذا ال َيْمنَُع ِمن ُمر.. بَِقَدِر 

* * * 

 .َعْقُل الَعْقِل بالنَّْقِل والَعْقل ؛ِمَن الَعْقلِ  -3111

 !َيُشدُّ اخِلنَاَق ِمن َحيُث َيُظنُّ أنَّه ُيْرِخيه -3112

عيَف؛ فإنَّه رَسيُع اللُُّجوِء إىل اهللِ -3113 ُقوا الضَّ  . اتَّ

؛ َقْتُل َمَعايِن اخَلرِي يف ُنُفوِس النَّاسِ  أعَظُم ِجنَاَياِت  -3114 ِّ  !الرشَّ

 !أْعَظُم الُكْفِر َبعَد الُكْفِر باهللِ؛ الُكْفُر بِنِْعَمِة الوالَِدين -3115

* * * 

ُة َنوعان -3116 ٌة لِذاِتا، حمموَدٌة بإْطالٍق، ال َتأِت إال بخرٍي؛ كِقيمِة : الِقَيُم احلَضاِريَّ قَِيٌم حَضاريَّ

وقَِيٌم حَضاِرّيٌة لغرِيها، ال لِذاِتا، حُتَمُد يف .. ْدِق، واألماَنِة، والَوَفاِء بالَعْهِد، والَعْدِل، وَغرِيها اإليامِن، والّص 

ِة، وَغرِيها ِة، والِعْلِم، واحُلريَّ  .    مواِضَع ُدوَن مواِضع؛ بَِحْسِب َمآالِتا، واستِْخَداَماِتا، كِقيَمِة الُقوَّ

وُل وَتزْ  -3117 ِة َتنُْمو الدُّ  !وَتنَْهاُر باهْنَياِرَها.. َدِهُر بازِدَهاِر الِقَيِم احَلَضاِريَّ

* * * 

فِيُع، وِمنها وَسٌط بينَُهام، وِمنها ما هو أقَرُب  -3118 الُكُتُب ِمرآُة أْصَحاهِبا؛ منها الَوِضيُع وِمنها الرَّ

فِيِع، بَِحْسِب أْصَحاهِبا   !للَوِضيِع، وِمنها ما هو أقَرُب للرَّ

 . ُعْمٌر إَضايفٌّ لَِصاِحبِه الكَِتاُب  -3119
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 !َبْيٌت باَِل ُكُتٍب؛ َكْهٌف يف َغاَبٍة َخرٌي ِمنْه -3111

* * * 

 . الِعُلم َيرَفُع َماال َيرَفُعه املاُل، واملُْلُك  -3111

 . ِعزُّ الِعْلِم أْدَوُم ِمن ِعزِّ الِغنَى، واملُْلِك  -3112

اِم، وكاَن َبعيدًا عن أْبَواهِبماَل َيَزاُل الَعاِلُ َعِزيزًا بِِعْلِمِه، ما اْسَتْغنَى عِن احلُ  -3113  . كَّ

تِه واملسلمني -3114 ؛ فاْنُظُروا أيَن هو ِمن آالِم ُأمَّ  . إذا أردتم أن َتعِرُفوا َعن الَعاِلِ أيَن هو ِمن احَلقِّ

* * * 

عاَدَة باملاِل؛ لَِذا فهم يف َسْعٍي َدائٍم َخْلَفه  -3115 اٍب .. َيظنُّوَن أنَّ السَّ  !َكَمن َيْسَعى َخْلَف رَسَ

َعاَدِة َكثرِيًا، وَطَلُبوَها ِمن ُكلِّ َباٍب  -3116 ألنَّ َما ِعنَد اهللِ ُيْطَلُب .. ول ُيدِرُكوَها .. َقاُلوا َعِن السَّ

 . بَِطاَعتِه ال بَِمْعِصَيتِه

* * * 

ُه .. الذين ُينكُِرون وجَيَحُدون ِصفَة الُعُلوِّ للَخالِِق ُسبَحانه  -3117 ال أْدِري إىل أيِّ ِجَهٍة تَتوجَّ

م حمُروُمون.. قلوهُبم، وهم َيدُعوَن اهللَ  ًا إهنَّ  ! َحقَّ

ما ..  الُكُتِب التي أنزهَلا عليهم، ولِ ُس والرُّ  األنبياءِ  ا عن طريِق يَ ه الُعلْ فاتِ لنا من ِص اهللُ  هرَ أظْ  -3118

ود أو تعطيل ُح ام ُج وأيُّ .. ه انَ َح بْ ُس  بهِ واألُْنِس  ةِ لَ ، والصِّ اةِ اَج ، واملنَ عاءِ ، والدُّ ةِ بادَ العِ  ةِ سالمَ  يِق قِ ْح ي لتَ كفِ يَ 

ْكرِ  ةِ فَ صًا عىل املعاين اآلنِ قْ بًا ونَ لْ َس  عكُس يَ  فاِت هلذه الصِّ   . الذِّ

* * * 

َ فِيِه ُصوَرُته ال أْصُله -3119 قُّ ال َيزاُل موُجودًا، أْكَثُر ِمن ِذي َقبل، والذي َتَغريَّ  ! الرِّ
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ائَِع واملَفاِهيَم ال -3121 َ ُر َما َلَك وَما َعَلْيَك، وُتنَظُِّم ُسلوَكَك يف هذِه احلياِة َما ُدْمَت َتَتَلقَّى الرشَّ تي ُتَقرِّ

 ! ِمن َغرِي اهللِ، فأنَت َعبٌد مملوٌك هلذا الَغري

* * * 

ُة  -3121 ِة ومتاُسِك َخلِيَّتَِها، كذلك األرُْسَ ُة النَّْحَلِة وَعطاُؤَها ِمن ُقوَّ ُة َكَخلِيَِّة َنْحٍل؛ ُقوَّ األرُْسَ

 . وأْفَراُدَها

َسَتان َعلِيهام التَّْعويُل يف َفَساِد املجَتَمِع أو إْصالِحه -3122 ُة، والتَّْعلِيم: ُمؤسَّ  .  األرُْسَ

َجالِ  -3123 نُِّث الرِّ ُل النَِّساِء ِمن َُتَ  ! َتَرجُّ

* * * 

ُّ يف َمَكانِه -3124 وا األَْجواَء، ُيْقَتُل الرشَّ ُّ يف األْجواِء املوُبوَءِة، َنقُّ  ! َيْقَتاُت الرشَّ

 . َمْرَتٍع َراتِعٌ لُكلِّ  -3125

 .لُكلِّ َمْوِرٍد َواِردٌ  -3126

ُّ َمْعُروٌض وَمبذوٌل، اخَلرُي َمْعُروٌض،  -3127 ولُِكلٍّ َنِصيبه، وَما هَيَْوى وُيِريُد ِمن ..  وٌل ُذ ، وَمبْ والرشَّ

 !َهذا أو َذاك

* * * 

اننِي َقد َتاَهت هِبم ياِة؛ كأنَّام َأقَرُأ ملَج ِعندما َأْقَرُأ للَفالِسَفِة املْلحِدين، وَعن نظَرِتم للَح  -3128

ُروب   ...! الدُّ

 !الَفالِسَفُة املْلِحُدون َغْرَقى، ال َيصحُّ أن َيْسَتنِْجَد هِبم َغِريق -3129

* * * 
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امِء، يف  -3131 اء يف السَّ ٌة ُفُروعها اخلرْضَ ُذوِر يف األرِض، ممَتدَّ اسَتوَقَفني َمنظُر َشَجرٍة َضاِرَبة اجلُّ

َجَر إذا ُسِقي أكثر من حاَجتِه ..  وَسِط ُبَحرَيٍة َضْخَمٍة من املاءِ  ال عىل أنَّ الشَّ وهي بِخالِف األْصِل الدَّ

ه .. َيُموت  َء وِضدَّ ُء ُمطَِّرَداً .. لِنْعَلَم أنَّ اهللَ قادٌر عىل أن خيلَق اليشَّ  ! َمهام كان هذا اليشَّ

* * * 

ِد النتَِهاِء االْختَِبار االْنتَِحاُر ُرُسوٌب يف االْختَِبار، وُخُروٌج من االْختَِبار َقبَل  -3131  . الوقِت املَحدَّ

 . احلياُة اختَِباٌر، وال ُينِْهي اختَِباَر احلياِة إال َخالُِق املوِت واحلَياةِ  -3132

* * * 

ليَس بَِحكِيٍم َمن ُيِزيُل َخَطًأ بَِخَطٍئ ِمثلِِه أو َأْكرب ِمنه، وُيِزيُل ُمنَكرًا بِمنَْكٍر ِمْثلِه، وباِم هو أْنَكر  -3133

 ! ِمنه

* * * 

َغائِِن، وُلَغُة احِلْكَمةِ : ال جتتِمَعان أَبَداً  -3134  ! ُلَغُة األْحَقاِد والضَّ

َغائُن ُتْظِهُر يف اإلْنَساِن أْسَوَأ َما فِْيه -3135  !األْحَقاُد والضَّ

* * * 

ُّ  ِّسُ َح نْ ، ويَ اخلريُ  عمُّ ، ويَ ُض رْ األَ  رُ مُ عْ ، هبا تَ ها اهللُث، حُيبُّ اَل ثَ  اٌل َص ِخ  -3136 : ُف الُقُلوُب ، وَتَتآلَ الرشَّ

 .انُ َس ، واإلْح رْبُ ، والصَّ رُ كْ الشُّ 

* * * 

 .أطَيُب الطََّعاِم َما كاَن َعن ُجْوٍع، وَأْرَدَأُه َما كاَن َعن َشَبعٍ  -3137

* * * 
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ِة َتَتَطلَُّب الَعْقَل، إْذ ال قِياَم هلا إال بالَعْقِل، لَِذا ُعدَّ الَعقْ   -3138 ْنَيويَّ ينيَِّة والدُّ ُل ِمن مَجيُع املَصالِِح الدِّ

 .  واحِلَفاِظ َعليها ،أْعَظِم املَقاِصِد التي َجاَء اإلْسالُم حلامَيتِها

اثيُّوَن الَعْقَل بَِكمٍّ َضْخٍم ِمن َد ُف العلامنيُّوَن واحَل دِ هْ تَ ، َيْس هفِ ائِ ن وظَ مِ  ثريٍ عن كَ  لِ قْ يِل العَ طِ عْ تَ لِ  -3139

راِت، واملُْسكَِرات  : ونولُ ؛ فيقُ ن الَكِذِب ون مِ ثمَّ بعَد ذلك ال َيْسَتُح ..  اَءاتواإلْغرَ .. واملْلِهَيات .. املخدِّ

ينُ   !؟...وب عُ يون الشُّ أفْ  الدِّ

 ! إال جَلْهٍل بالنَّْقِل، أو لَِغْفَلٍة وَضْعٍف يف الَعْقلِ اخَلَطُأ اَل َيَقُع  -3141

* * * 

 ولِ وعىل قَ ..  الَ يف العَ  اءً رَ األكثر ثَ  ياءِ األغنِ  ت أسامءُ رَ كِ ؛ ذُ ٌل ثَ ب له مَ ؛ ورُضِ اُح َج النَّ  رَ كِ إذا ذُ   -3141

  !مهلَّ ني، وأوَّ حِ اجِ النَّ  َد يَّ كان َس  ونَ قارُ  ؤالء فإنَّ هَ 

  .90:احلرش[ِة ُهُم اْلَفائُِزوَن نَّ اجَل  َأْصَحاُب .. ]  ةِ اآلِخرَ  انِ ّْس ُخ  معَ  اَح َج ال نَ  -3142

* * * 

 . يتبع ـ بإذن اهلل تعاىل ـ يف اجِلزء الثاين من الكتاب.. ...  -3143
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