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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الحمد هلل وحده، والصَّالةُ والسالُم على من ال نبيَّ بعده، وبعد.  

هذه بعُض الِحَكم والفوائد قد جاَد بها الخاطُر على غير ميعاٍد وال ات ِفاق .. كنت قد كتبتها  

في كتاب   في أوقات متفرقة، وفي مقاالٍت عدة .. فارتأيت أن أضمَّ بعضها إلى بعض، وأجعلها

للوقوف عل  قة؛  يها ـ لمن شاءها ـ في موضعٍ واحد ..  واحد، تيسيراً  مواضيعها متعددة ومتفر 

ومنها ما له عالقة بالسياسة، والواقع المعايش واألخالق،  منها ما له عالقة باألَدب والرقائق،  

ِ والباطل ..   ذلك من المواضيع وغير  للناس، ومنها ما له عالقة بسنن التمايز والتدافع بين الحق 

 ث ل خالصة تجربتي في هذه الحياة .. وكثير منها ُكتَِب بمداِد المعاناة، واأللَم.وهي تم.. 

ـ لم أرت ِب مواِضع الِحَكم والفوائد بحسب تجانس مواضيعها ـكما هو مالحظ    ـكما أنني ـ

لحكمة أو الفائدة  ا  أو الفائدة الواحدة يختلف عن موضوعِ   وأفكارها .. بل لربما موضوع الحكمةِ 

.. وأبعَد لها عن    وتشويقاً للنفسـ أكثر ترويحاً  ـكما يظهر لي    ـالتي تليها .. وفي هذا األسلوب ـ

هور،" ل، والسآمة .. وهو من جملة مقاصد كتابة هذا الكتاب، الذي أسميتهالَملَ  ِحَكٌم   بُستاُن الزُّ

 من بعدي. ة أهلي ــ ــ وخاص  تي للناِس "، وهو وصي  وفوائٌد جاَد بها الخاِطر

والحكمةُ؛ هي عبارة عن تعبير موَجز لمعاٍن واِسعٍة، تتطابق جميع مفرداته مع الحق، 

والحقيقة. وقيل: هي وضع الشيء في موضعه الصحيح .. مصاِدرها النَّقُل، والواقُِع، وتجربةُ 

تجربة صاح ومن  الواقع،  من  المستخلصة  للحكَمِة  يجوز  ال  لكن   .. ذاته  تكون الحكيم  أن  بها 

.. فإن جاءت    صلى هللا عليه وسلم، وأعني بالنقل: قال هللا، قال رسوُل هللا  الصحيح   مخالفةً للنقل

بها  يُضَرُب  ِحكمة .. وهي حينئٍذ فتنة؛،  ى  تُسم  للنقل الصحيح .. ال يجوز أن  مخالفة  الحكمةُ 

 ِعرض الحائط، وال كرامة.  

ى حكمةحفإن قيل: هل من الممكن للكافِر أن يقول    ..؟كمةً صحيحة، يصح أن تُسمَّ

تُخالف  ال  .. وتكون صحيحةً  والِحَكم  األمثاَل،  يقول  أن  للكافر  الممكن  نعم، من  أقول: 

صحيح المنقول .. وحينئٍذ تكون مصادرها الواقع المعايش، وتجربة حياة صاحبها .. فاألمثال  

اإلسالم منها ما هو موافق لنصوص  والِحَكم التي كان العرب يقولونها في الجاهلية .. قد أقر  

  ِ كلمٍة قالها أصدق  : "قالأنه    صلى هللا عليه وسلم الشريعة .. كما في الحديث فقد صح عن النبي 

 متفق عليه.  "الشَّاِعُر كلمة لبيد: أال كلُّ شيٍء ما َخال هللاَ باِطلٌ 

: أال كلُّ شيٍء ما َخال هللاَ  أْشعَُر كلمٍة تكلَّمت بها العرُب كلمةُ لَبِيدٍ : "وفي رواية عند مسلم

. وكلمة لبيد هذه قالها في جاهليته قبل أن يُسِلم .. مما دلَّ أن الكافَر ممكن أن يقول حكمة  "باِطلٌ 

ى ِحكمة.   معتبرة، يَصحُّ أن تُسمَّ
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ومما يُستَدل به كذلك، الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن عمرو بن الشَّريد،  

هل معََك من ِشْعِر أُميَّةَ بن : " يوماً، فقال  صلى هللا عليه وسلم رسوَل هللا  عن أبيه قال: َرِدْفتُ 

:  ، ثم أنشدته بيتاً، فقال " هيهِ : "، فأنشدتُه بيتاً، فقال"هيهِ : "أبي الصَّلت شيئاً؟" قلت: نعم، قال

بيٍت. فقال  "هيهِ " . وفي "إن كاَد ليُسِلم في ِشعِره: "صلى هللا عليه وسلم ، حتى أنشدته مائةَ 

ْلِت أن يُْسِلمَ : "رواية عند البخاري  . "كاَد أُميَّةُ بن أبي الصَّ

لت ـ الذي قاله في الجاهلية،   صلى هللا عليه وسلمفاستحَساُن النبي   لِشْعِر ابن أبي الصَّ

ومن ثمَّ مات على جاهليته ـ من دون أن يُنِكَر عليه شيئاً من قوِله، دلَّ أن الكافِر من الممكن أن  

عُر منه   يقول كالماً حَسناً، ال غبار عليه .. هذا الكالم قد يكون ِشعراً، أو حكمة فال فرق .. فالش ِ

ْعِر ِحكمةً : "صلى هللا عليه وسلمما يكون ِحكمةً، كما قال   البخاري.  "إنَّ من الش ِ

وال يضُرَك من أي وعاٍء  الحكمة،   ُخذْ ويُروى عن ابن عمر رضي هللا عنهما، أنه قال:"  

 َجْت ". خرَ 

لما قد   اإلسالم؛حكماء وعلماء  لكن ال يُنصح بإدمان النَّظر في كتب األدب والحكمة لغير  

ولما قد ينتج عنه من   يصعب الفكاُك من ُسلطانها،  ومعاٍن خاطئة،تثيره من شكوٍك وُشبهات،  

فها، فالمرء َضعف في التَّعلق بِحَكِم اإلسالم وآدابه، وانصراف عنها  إلى ما سواها، وما قد يخال

  ال يشتغل بشيء، إال وينشغل به عن ضده، وفي هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا، 

ن أدَمَن على أخِذ الِحكمِة واآلداِب ِمن كالِم ُحكماء فارس والروم،  مَ :"  1/484في كتابه االقتضاء  

 اليبقى لحكمِة اإلسالِم وآدابِه في قلبِه ذاَك الموقِع ".  

ت قوله  اْلِحْكَمةَ  عالى:أما  يُْؤَت  َوَمن  يََشاُء  َمن  اْلِحْكَمةَ  َخْيراً  يُؤتِي  أُوتَِي  فَقَْد 

الذي يست269البقرة:َكثِيراً  المسلم  المراد منه  المنقول، وصري .  ح  خلص الحكمة من صحيح 

. وهذه ليست ألحٍد غير المسلم  المعقول، والواقع المعايش الموافق لصحيح المنقول والمعقول .

 ذا فإن الحكيم المسلم أسلُم، وأَدقُّ وأحكُم، وأصَدُق في ِحَكمه من غيِره.  ل.. 

اَل َحَسَد إالَّ في اثْنَتَْيِن: وفي الحديث، فقد صح  عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"  

 ُ ِ، وَرُجٌل آتَاهُ َّللاَّ ُ َمااًل فَُسل َِط علَى َهلََكتِِه في الَحق  فَهو يَْقِضي بَها ويُعَل ُِمَها  ِحْكَمةَ ال َرُجٌل آتَاهُ َّللاَّ

 "البخاري.  

نِي النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم إلى َصْدِرِه،  وعن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال:" َضمَّ

 الِحْكَمةَ "البخاري.   وقاَل: اللَُّهمَّ َعل ِْمهُ 

الِحكمة  السالم:وفضلها  ومما قيل في  لُقمان عليه  القل  "، قول  بالكلمِة من  إنَّ  ليحيا  َب 

 يتةُ بوابِل المطر ".الِحكمِة كما تحيا األرُض الم
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ُس وقال وهو يعُظ ابنه:" يا بُنيَّ إنَّ الِحكمةَ تعَمُل عشرةَ أشياء: تُحيي القلوَب الميتةَ، وتُجلِ 

ُر العبيَد، وتأوي الغريَب، وتُغني الفقيرَ   سَ المسكيَن مجالِ  ، وتزيُد  الملوِك، وتَشرُف الوضيَع، وتحر 

ألهِل الشَّرِف شَرفاً، وللسيِد سؤُدَداً، وهي أفَضُل من الماِل، وِحرٌز من الخوِف، ودرعٌ في الحرِب، 

وبِضاعةٌ حين يربح، وهي شفيعةٌ حيَن يعتريه الهوُل، وهي دليلُه حين يَنتهي به اليقيُن، وِسترهُ  

 ". حين ال يَستُره ثوبٌ 

، فأهدوا إليها طرائَف  القلوَب تَملُّ كما تَملُّ األبدانُ إن  هذه    "وقال عليٌّ رضي هللا عنه:

 الِحكمة ". 

ض الحكماء: الحكمةُ حياةُ الن فس، وراحةُ البَدن، وزراعة الخيِر في القلوب،  عب  ومن كالمِ 

 ها. يكبو زنادُ  الوها، بطة، وجامعةُ الس رور، ال يخبو نورُ الغ الحظ ، وحاصدةُ  ومثمرةُ 

، وعيُن البيان، وروضةُ ، ولساُن اإليمانالعدلِ   ، وميزانُ ةُ العقلِ وقال غيره: الحكمةُ ُحل  

نُس المستوحش، وأمُن الخائف، ومتجُر الرابح، وحظُّ  عن الن فوِس، وأُ   األرواح، ومراُح الهمومِ 

 الدنيا واآلخرة، وسالمةُ العاجِل واآلجل.  

وكفيُل النُّجح، وضميُن   األفكار، ومطي ة العلم،  وقال آخر: الحكمةُ نوُر األبصار، وروضةُ 

شد، والداعيةُ إلى الصواب، والس فيُر بين العقِل والقلوب، ال تندرُس آثارُ الخَ  ها، وال تعفو ير والرُّ

   [. 1ها، وال يهلُك امرٌؤ بعد علمه بها]ربوعُ 

ياض يقول:" العلماُء كثيرون، والحكماُء قليلون، وإنما يُراُد من الِعلم وكان الفُضيل بن عِ 

 كمة، فمن أُوتي الِحكمةَ فقد أوتي خيراً كثيراً ".الحِ 

الِحكَمةُ تَْنَهى َعن ُكل ِ ما يُحتَاُج أن يُْعتَذََر عنه، وعن ُكل ِ ما إذا َعاَب َعَملُه  "  قال الُجنَْيد:

 من َغيِرك، أحشَمَك ِذكُره في نَْفِسك. 

يُحَمُد في البِْدِء أثَُرهُ، ويَطيُب ِعنَد    قيل له: فبماذا تأمُر الِحكَمةُ؟ قال: تَأمُر الِحكَمةُ بُكل ِ ما

 ".  الَكْشِف َخبَُرهُ، ويُؤَمُن في العَواقِِب ضَرُرهُ 

من أهِل الِحكمِة، وأن  نا يجعلَ أن ووأن يعل منا الحكمة، كمةَ، يُؤتينا الحِ سأُل هللا تعالى أن ن

ر ِ .. وأن يتقبَّله مني .. إنه  من عملي هذا مفتاَح خيٍر، ِمْغالَق ش  يجعلَ .. وأن    ا بالحكمةِ نَ ينفعَ 

 تعالى سميٌع قريب مجيب. 

ي، وعلى آله وصحبه وسلَّم.  ِ األم ِ  وصلى هللا على محمد النبي 

 عبد المنعم مصطفى حليمة 

 " " أبو بصير الطرطوسي

 
 .  584الذخائُر واألعالُق في آداب النفوس ومكارِم األخالق، ص  1
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 [.2]م 30/3/0102هـ.  41/4/1431

 
هللا تعالى ومشيئته ــ ما مد     استمر العمل بهذا الكتاب إلى ما بعد هذا التاريخ، وسيستمر العمل به ــ بإذن   2

هللا بعمرنا، فهو كتاب قابل للتحديث والزيادة باستمرار؛ بحسب ما يفتح هللا علينا .. ونلحظه من واقع تجربتنا  
 في هذه الحياة .. فالخيُر والفضُل كلُّه منه ُسبحانه، وإليه .. والحمد هلل رب العالمين.  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 . لِ للمستقبَ  حِسن التخطيطَ ، وال يُ عَ فقه الواقِ ، ال يَ التاريخَ  ن يجهلُ مَ  -1

 * * * 

 ، ويُجافيه.ه .. وَمن يجهل الحقَّ يُعاديهقع فيعِرف الشرَّ يَ َمن ال يَ  -2

 * * * 

 م .. وإن ما من أعماِلهم.من مظاِهرهِ  اِس م على الن  ال تحكُ  -3

 * * * 

دادِ  ةِ بمعرفَ  ةُ األشياءِ يمَ تُعَرُف قِ  -4  ها. أض 

 * * * 

 ين. رِ باآلخَ  ثقَ يَ أن  مكنُ ال يُ  ،هبنفسِ  قُ ن ال يثِ مَ  -5

* * *   

هلِ  -6  اء.  هةٌ لألعدَ ، مواجَ عين األعداءَ الذي يُ   مواجهةُ الج 

* * *   

 !ءٍ شي لَّ كُ  رُ شيئاً، يخَس  أن ال يخسرَ  من أرادَ  -7

 !الجميعَ  رُ ، يخسَ ي الجميعَ أن يُرِض  من أرادَ  -8

 * * * 

 اةَ جَ نْ ك .. وال مَ ينِ ي دِ ف  لكَ   ؛ فتنةٌ عنكَ   ضاهُ نياك، ورِ لك في دُ   عليك؛ فتنةٌ   لطانِ ُط السُّ خَ سَ  -9

 !عنه دِ عْ لك منه، إال بالبُ 

* * *   

ه عليك، سَ نفْ   يفرضُ   لٍ مرة من باطِ   ألفَ   ماً عنك، خيرٌ غْ ه عليك، رَ نفسَ   فرضُ يَ   باطلٌ  -10

 !كنْ مِ  بمباركةٍ 

* * *   

 !   همليْ معهم، أو عَ  نك إال أن تكونَ  مِ الت؛ ال يَقبل الناسُ والت كتُّ  باتِ الت حزُّ  نِ في زمَ  -11

أولِ ابِ واألحزَ   باألشخاِص   المرتبطةُ   لمشاريعُ ا -12 عند  تنتكُس  ألولئك انتكاسَ   ،  ٍة 

ةِ   سالةِ بالر    المرتبطةِ   األشخاص، وتلك األحزاب، بينما المشاريعُ  ،  ةُ سالَ ت الر ِ قيَ ى ما بَ بقَ ، تَ واألم 

ة!      وبقيت األم 

* * *   

 ا! كاهَ ها، فإذا ُحِرَمها بَ ة إليه حتى يُحَرمَ يظلُّ ابُن آَدم يَْكفُر الن عمةَ المبذولَ  -13

* * *   
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 رايتُك بالش ر  ودروبِه.كتِمَل دِ ال يَكتمُل علُمَك بالخيِر ودروبِه، حتى تَ  -14

 ى من جهِة َجْهِله بالشَّر! ، يُؤتَ كم من عاِلٍم بالخيرِ  -15

* * *   

، اسك من الن  ن حولَ مَ   وبِ في قلُ   يبَ الط    هُ صاً هلل، إال وتجد أثرَ له خالِ تعمَ   لٍ ن عمَ ما مِ  -16

 ه عن طريِق اإلخالص. افُ أضعَ  يَّاء، يأتيكَ الر ِ   عن طريقِ فما يُْطلَبُ 

 ستمرَّ اً، وأن يَ صَ اً، وأن ينتهي خالِ صَ ُل خالِ العمَ   دئَ مراحل: أن يبتَ   ، ثالثةُ ِص الخالِ   لِ للعمَ  -17

 اإلخالص.  على فاعلِ  اإلخالِص  مراحلِ  وهي أشد   ؛هصاحبِ  حياةِ  ةَ اً طيلَ صَ خالِ 

* * *    

 الت الية:  اللِ ه بالخِ ه، أن يُكسيَ بدِ تعالى لعَ  هللاِ  ةِ محب    من عالماتِ  -18

 ين.  في الد ِ  قهُ الفِ  -

 . ن ةِ السُّ  عةُ متابَ  -

 ين.  للمؤمنِ  ةُ الذ ل   -

ةُ  -  رين.  على الكافِ  الِعز 

 هللا.   في سبيلِ  هادُ الجِ  -

 .  الئمٍ  ةَ لومَ  أن ال يخشى في هللاِ  -

 ل.  وافِ لن  تعالى با إلى هللاِ  بُ ، والت قرُّ الفرائِض  اتقانُ  -

 الحين.   الصَّ  الحَسن على ألسنةِ  ، والثناءُ في األرِض  بولُ أن يُوَضع له القُ  -

* * *   

  !ُح مرةً واحدةً فقطالغش اُش يربَ  -19

* * *   

يُكتَبَ   الحقُّ  -20 القُ   حتى  يَ بولُ له  الر ِ ،  بخصلتين:  ويُحلَّى  يُسي ج بسياجين،  أن  ، فقُ نبغي 

      واألَدب.

* * *   

 ه.  برِ إال في قَ  مِ للمسلِ  دَ وال تقاعُ  ال راحةَ  -21

 . دِ إلى اللحْ  من المهدِ   يُطلَبُ  لمُ فالعِ  ؛لمِ على العِ  قد كبرتُ  لْ قْ ال تَ  -22

 * * * 

 ول. جُ ، وخَ رٌ تكب  اثنان ال يتعلمان: مُ  -23
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لماء:  والعُ   عاةِ الد    في زمرةِ   ولِ ، والدخُ ه على الطَّلبِ ، ويُعينُ لمِ العِ   طالبَ   زي نُ أكثر ما يُ  -24

  .، واألَدبالتواُضعُ 

* * *    

 ه.  غُ دْ لَ  سهلَ  ن ِ عليه َمن حولَه، وَمن اجتنَب كلَّ الظَّ   دَ ن ِ أفسَ َط في الظَّ من أفرَ  -25

* * *   

 أ، وال يُستََدل به عليه. الخَط  الخطأ ال يبررُ  -26

* * *   

فاً غلو    ص .. يُنتجُ النَّ   هم واقعِ خطأ في فَ   رعي، يتبعهُ الشَّ   النص ِ   همِ خطأ في فَ  -27 اً، وتطر 

 ف!  والمواقِ  مِ افي األحكَ 

* * *   

 ن أنت. لك: مَ  قلْ أَ  ،مشيفانظر من تُصاِحب .. وقل لي مع من تَ  ،بٌ ساحِ  بُ الصاحِ  -28

 * * * 

 اَب.َمن أكثََر الِعتَاَب، َخِسَر األصحَ  -29

 واالهتمام.   المحب ةِ  تاب؛ يعني انتفاءَ مطلق العِ  انتفاءُ  -30

  امَ ن أدَ ُب مَ به .. إنما الصاحِ احِ ليس بصاِحٍب من كان سريَع االنقالِب والتَّغيُِّر على ص -31

 لها.  العثراِت، والتأويلَ ةَ، وأحسَن إقالةَ حبَ الصُّ 

 * * * 

 . األعداءَ  خُل يكث رُ األصحاَب، والبُ  يُكث رُ  الكَرمُ  -32

 ِد النَّاس.    من أجوَ  ه، لكانَ خلِ بُ بِ  علُم البخيُل ماذا يخسرُ لو يَ  -33

 . وظٌ ه، فهو محظُ َد َمن يَدفنُ البخيُل إذا وجَ  -34

   الء!قَ .. حتى لو كانوا من العُ  ، والكذ ابُ انُ ، والجبَ م: البخيلُ هُ ستشرْ ال تَ  ثالثةٌ  -35

* * *   

ً ك في كل مدينَ اتَِّخذ لنفسِ  -36  وقريةٍ   مدينةٍ   من كل ِ   كَ وذلك باتخاذِ   ؛إن استطعتَ   ٍة وقريٍة بيتا

 صديقاً وفي اً.

* * *   

َخَر   ..  لُ ائَت فهو الزَّ كْ  وأمسَ تَ رْ ، وما ادَّخَ ياقِ فهو الب    ما أنفقَت في سبيِل هللاِ  -37 ومن ادَّ

 ليه.  ن أوَكى يُوَكى عَ ادُِّخَر عليه، ومَ 

* * *   

 !كتِ ن وقعَ مِ  هضَ في أن ال تنَ  ، لكن المشكلةَ عَ في أن تقَ  ليست المشكلةُ  -38
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واَكل فتنَدم ..  .. وال تتَ  كَسلل فتَ ال تتعاَجز فتعَجز، وال تتماَرض فتمَرض .. وال تتَكاسَ  -39

 ل. سَ والكَ  زِ جْ ك من العَ تعالى أن يُعيذَ  واسأل هللاَ 

* * *   

ٍ وال جَ يِر إفراٍط وال تَْفِريط .. ومن غير غُ ن غِ اً؛ مِ ها وَسطَ لَ كُ   كَ أمورُ   نْ لتكُ  -40 ن فاء .. تكُ لو 

  ماء.  وفي السَّ  هللا في األرِض  من شهداءِ 

 * * * 

ك اليومَ دَ غَ تنساهُ    ِن .. فما تحَزن عليه اليومَ في الهم ِ والحزَ   ال تُفِرطْ  -41 يُفَرُج   اً .. وما أهمَّ

 هللا.   داً، بإذنِ غَ 

 * * * 

ُخيرتَ  -42 إلى الحق ِ بين أمرين فاختَ   إذا  القُ ، فإن استويا فْر أقربهما  الحق ِ   ربِ ي  ، من 

   ق. فْ ما إلى الر ِ ما، وأقربهُ هُ رَ أيسَ  فاختَرْ 

 * * * 

األموَر في   عُ نة بينها .. فيضَ .. وال المواز األمورِ  بَ السَّفيهُ َمن ال يُحِسن تقديَر عواقِ  -43

   الخيِر الُمْشَرَعة إليه. على نفِسِه أبوابَ  موِضعها الص حيح .. ويُفِسدُ  غيرِ 

* * *   

 ن هللا.   بإذِ  هُ ه .. تجدْ .. وتطل ع إليه .. واسَع نحوَ  تفاءل بالخيرِ  -44

* * *   

يعاً،  بقى وضِ تَ يعاً  وِض   فُ سعى إليه؛ فإن كان الهدَ ك، وتَ أنت والهَدف الذي تضعه لنفسِ  -45

 ـ كبيراً وعظيماً.ـهللا  تُصبح بإذنِ  ـكبيراً وعظيماً ـ فُ وإن كان الهدَ 

 أعَظُم األهداِف وأْعالَها؛ َمْرَضاةُ هللِا.  -46

   .عوُد الجبالِ صُ  إذا أِلفَت النَّوَم بين الُحفَر .. يَصعُب عليكَ  -47

* * *   

ة على قَْدِر العَ  -48 ة .. وعلى قدر المأونةِ زِم تأتي العزائُم .. وعلى قدر الِهمَّ  تصغُر المهمَّ

ل ُ.. وعلى قدِر البَ   ةِ تأتي المعونَ  بُر  وأْصَدقُه  برِ .. وأجمُل الصَّ   الصبرُ الء يتنز  مِة  دْ عند الصَّ ؛ الصَّ

   .  األولى

* * *   

 ! يطانُ ه الش  َمن ال كبيَر له، فكبيرُ  -49

 * * * 
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دِ   من الظلمِ   ، أشدُّ ينِ الد ِ   باسمِ   الظلمُ  -50  لمٌ ، وظُ ينِ للد ِ   ؛ فاألول ظلمان؛ ظلمٌ ينِ عن الد ِ  المجر 

 !   بعضهم لبعٍض  الناِس  بظلمِ  قٌ فقط متعل   واحدٌ  ظلمٌ  ين، بينما اآلخرُ الد ِ  الذين ُظلموا باسمِ  للناِس 

* * *   

َك عن النَّاس .. وليس  -51 ا أن تكون ذا خيٍر للنَّاس، أو تمِسك شرَّ أنت بين خيارين؛ إمَّ

 راِر الن اس. من شِ  وراء ذلك سوى أن تكونَ 

* * *   

، الشيطانِ   ؛ فثَمَّ شرعُ الظلمُ   وجدُ كُم هللا .. وحيثما يُ ، وحُ رعُ هللاِ ؛ فثمَّ شَ العدلُ   دُ حيثما يوجَ  -52

 يطان. الش   وحكمُ 

بالعَ  -53 ويأمُر  بالعَْدِل،  يحكُم  العَْدُل؛  هو  ويحبُّ هللا  بالعْدِل،  ويرضى  العَْدَل،  ويقوُل  دِل، 

 ينصُر العْدل. العْدَل، ويُعلي العْدَل، و

لماً، حتَّى لو كان منه ظُ   الً، وكنت أكثرَ دْ أكثَر منك عَ   ك، مادامَ على عدو ِ   كَ لَ   لطانَ ال سُ  -54

 ماً.  مسلِ  كافراً، وكنتَ 

  ذلك، يَفقدُ   الفُ ، وخِ لِ دْ على العَ   مةً ه قائِ وسائلُ   ، وأن تكونَ دلِ العَ   تحقيقُ   هادِ الجِ   غايةُ  -55

 ة!  ه اإلسالمي  لَتَ ، وبوصَ ةِ برراته األخالقي  ه، ومُ شرعيتَ  الجهادُ 

* * *   

تُ  -56 الفرَ   رْ صدِ ال  الت الية:  الحاالت  في  اً  هام  والميلُ الش ديدُ   حُ قراراً  الرغبةُ   الش ديدُ   ،   أو 

  ديدُ الشَّ   بُ ضَ ديد، والغَ الشَّ   الشديد، والحزنُ   الش ديد، واأللمُ   الش ديد، واإلرهاقُ   ، والخوفُ الشديدةُ 

 ك.   ها، ثم اصدر قرارَ إليها اعتدالُ  ك حتى يعودَ لنفسِ  رْ .. وانتظِ 

* * *   

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

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

* * *   

، ةِ عند الن عمَ  ، والتواضعُ عند المعروفِ  عند الخطأ، والشُّكرُ  ؛ االعتذارُ ِحْليَةُ األشرافِ  -59

ِ  المعروفِ  ذلُ ، وبَ ةِ والعفو عند القدرَ   !  عند الشُّح 

* * *   

 ٍد، فاسٌد. ى على فاسِ ما يُبنَ  -60

  آثارَ   قبل أن تُزيلَ   ؛مباشرةً   عليه الدواءَ   عَ أن تضَ   صلحُ المتقي ح، ال يَ   فُ الن ازِ   الجرحُ  -61

أن    ، ال يصلحُ واإلصالحَ   الن هوضَ   .. وكذلك الجماعات والهيئات التي تحاولُ   اخِ التقي ح واألوسَ 
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على  أوالً    لَ أن تعمَ   ن دونِ والمظالم، ومِ   ادِ ن الفسَ م  ماتٍ ها ومراجعاتها على تراكُ إصالحاتِ   دَ شي  تُ 

 ! ادِ إلى الفسَ  ، وسيؤولُ ، فاسدٌ ، فما يُبنى على فاسدٍ هاتِ إزالَ 

* * *    

ك!  سَ ه، وأن تلتمَ عِ في غير موِض   الشيءَ   ؛ أن تضعَ الس فاهةُ  -62  الن فَع من حيث فيه ضر 

 اً!  نعَ ُن صُ والس فيه من يُؤذي نفَسه وغيَره، ثم يحَسُب أنه يُحسِ 

* * *    

اَءهم .. واألجملُ اآلخَ   أن تُشاركَ   جميلٌ  -63 نه كيف تمنع ــ أو تخف ف م  رين آالَمهم، وضر 

همبينهم وبين  عنهم اآلالَم، وتحيلُ ــ   .  ما يضرُّ

* * *    

ه  على آالم وآماِل َشعٍب، من أجل أمجادِ  ن يدوسُ هم، مَ ثر، أسوأهم وأغلظُ األنانيون كُ  -64

 !  خصي ةِ الش  

وأغلَ األنانيو -65 أسوأهم  كثر،  يطلبُ ن  من  وراحتَ سعادتَ   ظهم،  ِحسابِ ه  ه   آالمِ   على 

 اآلخرين! 

* * *    

 اء، الشُّهداء. أكرُم الكرمَ  -66

 النَّفِس ُجوٌد وَعطاء.  ليس بعد بذلِ  -67

* * *    

غَر استراَح في الِكبَر .. ومن استراحَ  -68 غَر تَ   من تَِعب في الص  ر  بَ ِعَب في الكِ ولََها في الص ِ

غَ رعُ .. وما تز   .؛ إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر  رِ بَ ه في الكِ تحصدُ  رِ ه في الص 

* * *   

 ه باإلعدام.  منه، حَكم على نفسِ  من تمك ن اليأسُ  -69

 داً. من أن ال تصل أبَ  راً خيرٌ تأخ  ل مُ الحياة .. فلئن تِص  ، قد فاتني قطارُ ال تقْل تأخرتُ  -70

* * *   

عَب يَْسُهل عليه، بإذن هللا. السَّهَل يَصعُب عل َمن يَْستصعبُ  -71   يه، وَمن يْستَْسِهل الصَّ

* * *   

 عصيةٍ على مَ   طائعاً ثم تموتُ   من أن تعيشَ   ، خيرٌ على توبةٍ   عاصياً ثم تموتُ   أن تعيشَ  -72

   .الخاتمةِ  تعالى حسنَ  هللاِ  من سؤالِ  رْ .. فأكثِ 

* * *   
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العملٌ  -73 كان  بدايتُ   مهما  خطوةٌ كبيراً،  الخطوَ   ه  هذه  فابدأ  الترد  ةِ ..  من  تُكثِر  وال     دِ ، 

 والش كاية. 

* * *   

ومُ   يوجدُ  -74 للطرُ مهندسون  والعِ   قِ صلحون  واألشياءِ والمباني،  أشرَ   مارات،  هم فُ .. 

   كماء.، والحُ والسلوَك اإلنساني؛ وهم العلماءُ  الذين يهندسون ويُصلحون العقولَ وأعالهُم 

* * *   

، وأعاَن على ظهوِر الباطِ َم ال ريبٍة، كتَ و خوفٍ َمن ناظَر في مجِلِس  -75    ِل.حقَّ

* * *   

 .يءٌ ال يَِعُظه شَ  .. ومن ال تعُظهُ كلماُت هللاِ  يءٍ بش .. ال يأنسُ  من ال يأنَس باهللِ  -76

 ، قلوُب الوحوِش خيٌر منه.قلٌب ال يَذكُر هللاَ  -77

* * *   

 عن الحق ِ   سكوتُ .. وال  الذلَّ   ورثُ نيا يُ إلى الدُّ   لَق .. والركونُ يُوِرث الخوَف والقَ   اإللحادُ  -78

   .يبٍ لَّ عَ يُوِرُث كُ  غيان .. ومسألةُ الناِس تُوِرُث الفقَر .. والَجهلُ يُورث الطُّ 

* * *   

 ذاء. هما أولى بالغِ ف  ؛كقلِ ك، وعَ روحِ   ذاءِ عن غِ   لْ غفَ ال تَ ك، فدِ جسَ   ذاءِ عن غِ   كما ال تغفلُ  -79

 ك. تفكيرُ  قلُك .. ويجف  ر عَ ضمَ . فيَ . ، والتَّدبُّرِ رِ كُّ فَ .. وال عن التَّ  ْل عن القراءةِ ال تغفَ  -80

* * *   

ي اإلثنين والخميس، ال  يومَ   األسبوعِ من    ، وصامَ للرياضةِ   اعةً سَ   هِ من يومِ   لَ من جعَ  -81

 هللا.     ، بإذنِ هِ سدِ بيالً إلى جَ سَ  المرضُ  عرفُ يَ 

* * *   

   عنك. وهو الغنيُّ  إليه .. فينساكَ  ، وأنت الفقيرُ ال تنَس هللاَ  -82

* * *   

 هلل!  دْ عُ ، يُسيَّج بالمن ِ واألذى، لم يَ ٌل هللعمَ  -83

* * *   

 غفار. واالستِ  وبةِ ها أنت على الت  ، فاغلبْ ك على المعصيةِ لبتك نفسُ غَ  إنْ  -84

* * *   

ر دنيا غيرِ ال تُرِض الناَس بسخِط هللا، وال ت -85 يفعل  من  المجنون ك .. آخرتِ  ك بخرابِ عم ِ

 ذلك.  
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  يحسبه الظمآنُ   ى نحو سرابٍ سعَ إليها كمن يَ   َرك ــ الساعيال تُد  غايةٌ   مرضاةُ الناِس  -86

    ما ال يُدَرك.   بِ ك في طلَ ووقتَ  ك،تَ ر طاقَ فال تُهدِ  ماًء ــ

* * *   

في غ -87 مقد ساً  نرفُع شعاراً  زمانِ عندما  مكانِ ير  ثم  ه، وال  المناسبين،  نملك ه  نحن ال 

 ،بالغةً   إساءةً   عارِ هذا الش  .. فإننا نسيء إلى    الواقعِ   عار على أرِض هذا الش    اآلليات التي تترجمُ 

  ريد!من حيث ال ندري، وال نُ ، لٍ ه بمقتَ ونصيبُ 

 هذا الشعارِ   مُ ترجِ الذي يُ   لَ ياسي الشامِ الس    المشروعَ   كُ شعاراً، لكننا ال نملِ   كُ عندما نملِ  -88

أرِض  يجالو  على  ثم   .. ليُملِ غيرُ   يئاقع  الفراغَ نا  ويَ   ئ  نلومَ   مارَ الث ِ   قطفُ ..  حينئٍذ  .. فال  إال  ن  

     نا!أنفسَ 

* * *   

لنا تصورنا السياسي   .. وعن ضرورة أن يكون  ةِ رعيَّ الشَّ   عندما نتكلم عن السياسةِ  -89

الواقع .. سرعان ما يُقاطعونك:   ه نترجم شعاراتنا ومبادئنا على أرِض الذي من خاللِ   ،الخاص بنا

  .. والعلمانية   .. الديمقراطية  األم  ولكن  المعانيوكأن  فيها  نضبت  قد  ..   والمناهجُ والِقيُم،    ،ة 

   !ةِ والعلماني   الديمقراطيةِ  إال من خاللِ  ،السياسي للعملِ لها منفذاً  بل .. ولم يتبق  وضاقت بها السُّ 

* * *   

 اعتباُر األسباِب َعقٌل وِديٌن .. وتعل ُق القلِب بها ِشرٌك يُنَافي اليقين.  -90

* * *   

التَّ  -91 إلى  بنفَسك  تُلقي  في أن  الشَّجاعةُ  يُذَكر .. وإنما ليست  ْهلَُكِة .. وِمن غيِر طائٍل 

 ـ أن يناَل ِمْنك.  ـأو من دون  ـفي أن تناَل من العدو  أكبََر قْدٍر ممكن قبل ـ الشجاعةُ 

* * *    

  هم .. فيُداريهم ما دامَ ال بد له من معاشرتِ   ٍم من ال يُعاِشر بالمعروف َمن ليس بحكي  -92

  جاً ومخَرجاً.له فرَ  هم .. إلى أن يجعَل هللاُ في دارِ 

* * *   

93-  ً ٍب، سرعان ما يهجوَك، وينسى فإنه ألدنى سب  ؛، وال سريَع العَطبِ ال تُصاِحب لجوَجا

 عليك!   نقلبُ ك، ويَ ضلَ فَ 

* * *   

   ال القاتل. المقتولِ   هللا عبدَ  ذ سيفاً من خَشٍب .. وكنْ اتَّخِ  الفتنةِ  في قتالِ  -94

* * *   

ه لآلخرِ  -95  ِرهم.ين، وقَع في أسْ َمن أفَشى ِسرَّ
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ه، كان سيَد نَْفِسه. َمن حافظَ  -96    على ِسر ِ

* * *   

معصيتِ   يخافُ   المؤمنُ  -97 يخافُ من  مما  أكثر  عدو ِ   ه  والغافلُ من   .. أمِ مَ   ه   سهامَ   نَ ن 

   عليه. دَّ يه أن ترتَ معاِص 

* * *   

  ها.ك، فاهُج قبيلةً بأكملِ إن هانت عليَك حسناتُ  -98

* * *   

من    عبدٌ   عداً .. وما ازدادَ الظالم بُ  ازَدْد من السلطانِ فقرباً،   من هللاِ  إذا أردت أن تزدادَ  -99

 عداً. بُ  من هللاِ  اً، إال ازدادَ ربَ قُ  الظالمِ  لطانِ السُّ 

* * *   

منهم ..   القومِ  أختِ   نهم .. وابنُ مِ  القومِ  ليفُ َمن كثََّر سواَد الظالمين فهو منهم .. وحَ  -100

   وَمن يتولَّى قوماً فهو منهم.

* * *   

ـ ـها  بِ   مع االستخفافِ   ــ  ، والكبائرُ إلى الكبائرِ   ـ بريدٌ ـبها    ع االستخفافِ م  ــ   الصغائرُ  -101

   ، والعياذ باهلل.  ارِ إلى النَّ  بريدٌ  ، والكفرُ فرِ إلى الكُ  بريدٌ 

* * *   

ل فيما -102  ما ال يُرِضيه. يه، طالهُ ال يعنِ  َمن تدخَّ

   ين.  قِ من الصادِ ها، واتُِّهم، ولو كان ها أفسدَ أبوابِ  من غيرِ  من أتى األشياءَ   -103

* * *   

هم .. وإذا  مْ وك فأكرِ أن يُكرمُ   هم .. وإذا أردتَ ك الناُس فاحترمْ أن يحترمَ   إذا أردتَ   -104

 تُدان.  دينُ كما تَ وابَهم .. فافتَْح لهم بابَك .. فأردَت أن يفتحوا لك أب

* * *   

منه   ح، واالنتصافُ وفضُ ومَ   مكشوفٌ   المِ الظَّ   لِم الظَّالم؛ فظلمُ من ظُ   أشدُّ   لُم العاِدلِ ظُ   -105

له، وال    ، ال يُؤبهُ ستورٌ مَ   العاِدلِ   منه أعواناً، بينما ظلمُ   ، وقد تجد على االنتصافِ هلٌ وسَ   ممكنٌ 

منه    افُ االنتصَ الي  ، وبالتَّ هدلِ عَ   في بحرِ   يضيعُ ، وهو  أو التُّهَمةِ   فوَق الشُّبهةِ ظر، وهو  النَّ   يُلفتُ 

   نه أعواناً! م افِ ك ال تجد على االنتصَ ، كما أنَّ عبٌ صَ 

* * *   

ِ ــ ولو جاءَك من صغِ  َضعْ توا  -106    .ك هللاُ عْ رفَ يَ   ــ يرٍ للحق 

* * *   
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  والسُّنَّة. الكتابِ  أو قِل ة، وإنما يُعَرُف بموافقةِ  رةٍ ثْ ال يُعَرُف الحقُّ بموافقة كَ   -107

* * *   

ِ امتهاٌن له، واعتراٌف بشر  -108 عي ة الباطِل، الحقُّ يُؤَخذ وال يُستْجَدى .. واستجداُء الحق 

 وبسيادته على الحق.

، باطٌل .. وهما في الوزِر سواء؛ أي الباطل، ومن يعترف االعتراُف بشرعيَّة الباطلِ   -109

 ه!  تِ بشرعي  

 ل.إال باطِ  والباطلِ  الحقُّ وسٌط بين باطٍل وباطل .. وليس بين الحق ِ   -110

* * *   

لقَ يَ   -111 ــــ ويُعلنون عن بيعِ   مارِ الث ِ   طفِ سعون  يَ أ  قبلَ   ها  وقبل أن  وا الغرَس ..  غرسُ ن 

 !نيُع الحْمقىهذا صَ وتُربَتَه ..  ئوا للغرِس يُهي  

 استعَجاُل الشَّيء كاستبطائِِه؛ من حيث اآلثاِر والنَّتائِج!  -112

 ! قٍ أحمَ ديٍق لك من صَ  ، خيرٌ وٌّ عاقِلٌ عد  -113

   ه لَك!من مدحِ  بك، خيرٌ  األحمقِ  طعنُ   -114

* * *   

 الظالمين.  غاةِ ها من الطُّ استجداُء الش عوِب حقوقَ  االستجداُء كلُّه مذموٌم .. أسوأه  -115

ة ال يُستَردُّ باالستجداِء، واإلرتماءِ   -116    على العتَبَات. ما أُِخذَ بالقوَّ

* * *   

ةِ   ضريبةُ   -117 بَ والهوان  الذُّل ِ    ريبةِ من ضَ   بكثيرٍ   مهما تعاَظَمت فهي أقلُّ   الِعزَّ دا  .. مهما 

 ذلك.  الفَ خِ  األمرُ 

* * *   

هي عن المنكر والن    بالمعروفِ   األمرِ   ةَ ومهمَّ ..    واإلصالحَ   ،ةِ العامَّ   شأنَ   فَ من استشرَ   -118

يوط  ..    زمِ ذلك لمن عَ   وإنَّ   على هللا ..  وأجرهُ ..  ى  األذَ   لِ ، وتحم  برِ ه على الصَّ نفسَ   دَ عليه أن 

 ور.األمُ 

* * *   

َر  هم .. وأيُّ غاِة من ذنوِب شعوبِ الطُّ   تَسل طُ   -119 وتسل ِط   من هيمنةِ ما شعب يريُد أن يتحرَّ

َر ـ   التي مكَّنَت للطغاة. نوبِ ـ من الذ  ـأوالً  ـالطُّغاِة، عليه أن يتحرَّ

* * *   

   زي. جِز ِذلٌّ وخُ ِمنَّةٌ، وَشرٌف، وِعزٌّ .. والعفو عنَد الضَّعِف والعَ  العفو عنَد المقدرةِ   -120

* * *   
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ٍق لْ طَ   ى المساكين بوجهٍ قَ لْ وأن تَ ..    ةٌ قَ صدَ   قةُ ادِ الص    ةُ مَ .. والبسْ   قةٌ صدَ   الطيبةُ   ةُ الكلمَ   -121

 ى.  أذَ نٌّ أو مَ قٍة يتبعها وهي خيٌر من صدَ  ؛ةٌ قَ صدَ 

* * *   

   َدة.  المؤصَ ص مفتاٌح للقلوب ِالمخلِ  قُ ادِ الحبُّ الص    -122

* * *   

الذي ديد  الوعيد الشَّ إليه من ِشراِك نعِله .. غير    أقربُ   ،ريه، والغادِ دَ لوالِ   العاق ِ   ةُ قوبَ عً   -123

  القيامة.  ه يومَ ينتظرُ 

* * *   

  فُكْن عبدلك من االختيار ..    وكان ال بدَّ إْن ُخي رَت بين أن تكون ظالماً أو مظلوماً ..    -124

 لك.  المظلوم، خيرٌ  هللاِ 

* * *   

وقتَ   -125 تساوي  للسعرِ ك، ووقتُ أنت  فانظر   .. قيمتَك  .. ويحدد  يُساويك  تجعلُ   ك  ه الذي 

 ك! لنفسِ 

يعني أنك تبيُع نفَسك لآلخرين .. فانظر للثمن الذي يُدفَع   ن،وقتَك لآلخري عندما تبيعُ  -126

    لك!

* * *   

ك هللا  -127  الش رك. معصيته، وب فال تذل  نفسَك ب ،وحيدِ ه، وبالتَّ بطاعتِ قد أعزَّ

، وتحر   -128 رُك ِذلٌّ، وخنوعٌ،    ، وانطالقٌ ر، وانعتاقٌ التَّوحيُد ِعزٌّ   ةٌ وعبودي  ،  وقيودٌ .. والش ِ

ِر والتَّمد ن!للعبيد، ولو جاَء في أبْ     َهى ُصور التَّحضُّ

* * *   

 م دونك في الن عَم.  ، ولكي تُحافظ عليه فانظر إلى من هُ ْنفَدال يَ  نزٌ كَ  القناعةُ  -129

   نِسها.من جِ  كُرها يكونُ كِرها، وشُ حافِظ على الن ِعَم بشُ  -130

* * *   

  سك رديءَ أن يُقذَف في رأ  حْ ال تسمَ ،  الطعامِ   ك رديءَ أن يُقذَف في بطنِ كما ال تسمح   -131

 األفكار. 

 * * * 

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

      ك! حِ دْ وقَ 

* * *   
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حسنةً  -133 كانت  إن  والدالالت؛  المعاني  من  كجملٍة  والذهن  النفس  في  تنطبُع   الصورةُ 

من الصور التقطتها من حولك    وعةٌ ك ما هو إال مجمفسيئة .. ومزاجُ   فحسنة، وإن كانت سيئةً 

ك ..  رٍب واتجاه .. وفيما يُسيء إليك .. وإلى دينِ ال ترسل بصرك في كل دَ ك .. وبالتالي  وواقعِ 

النََّظَر   قد أباح هللاُ   إال إلى جميلِ   أن ال تنظرَ   صْ واحرِ ه ..  ومن آثارِ منه ..    خلصُ عليك الت    ويصعبُ 

 إليه.   

* * *   

 ".  إي اَك وما يُعتَذَُر منه: "حديثوفي ال  عَمٍل ..، ال تُشاِرْكهُ في  رُ عتذاَمن هاَن عليه اال -134

 * * * 

َكثَُرت طلباتُه وتعل الته؛ -135 ذلك  وإنجازاته،  قَلَّت أعمالُه،    َمن  وَضعَُف عطاؤه .. وكان 

ةِ الهِ  عفِ ، وضَ على الكسلِ  عالمةً       .مَّ

* * *   

ته الس   -136    األحياء. فهو من أمواتِ  ؛، وساءته الحسنةُ يئةُ َمن سر 

* * *   

 اإلنصاتِ من  ، والحق ِ   من إنصافِ   هصاحبَ   يمنعُ   ال تَدْع الحقَد يستولي عليك؛ فالحقدُ  -137

 ها.  تِ رى األشياَء على حقيقَ إليه .. كما يمنعه أن ي

* * *   

 الج. عِ  نطارِ من قِ  يل: درهُم وقاية، خيرٌ الج، ومن قبل قِ من العِ  خيرٌ  الوقايةُ  -138

 * * * 

يُنفَق عن   -139 يُنفَُق عن ِغنى وَسعَة .. وفي    مٍ درهَ   لفِ أ  ، يسبُق مائةَ وحاجةٍ   رٍ فقْ درَهٌم 

  . "مٍ رَه دِ  سبَق درهٌم مائةَ ألفِ : "الحديث

* * *   

هم جميعاً فإذا أردت أن تعلوَ ظماء ..  والعُ   بالقادةِ   االقتداءِ   يطلُب الناُس العاُل عن طريقِ  -140

 ، ومثَلَك األعلى.  كك وقدوتَ صلى هللا عليه وسلم أسوتَ محمداً  اجعلْ .. 

* * *   

المعصيةِ  -141 وندمٌ   ِلذ ةُ  ِذلٌّ،  يعقبها  السَّ   ساعة،  قيام  .. ومشق  إلى  اعة، سَ   الطاعةِ   ةُ اعة 

، وَس   اعة. الس   عادة إلى قيامِ يعقبها ِعزٌّ

* * *   

حبُل الكِذب .. وأضعَُف الحباِل ـ وإن بدا متيناً ـ حبُل   ـمهما بدا طويالً ـ  ـأقَصُر الحباِل ـ -142

. ه، فنهايتُ ب .. وعاقبةُ الكذِب وخيمةٌ، ولو بعد حين .. والكذَّاب مهما كثر ربحُ الكذ  ه إلى قِل ٍ
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دِق إال ونَصَره هللا، ولو بعد ما انتَصَر عبٌد بالكذِب إال وهُِزم .. وما انتَصَر عبٌد بالص ِ  -143

 حين. 

* * *   

 ين .. والمنافقُ بعد حِ يأبى هللاُ أن يَضع القبوَل في األرِض إال ألوليائه المخلصين ولو   -144

 خط. غٍض وسُ ه إلى بُ ـ المتجمهرون، وتكاثروا، فمآلُ ـمن المراحل    ـ في مرحلةٍ ـه  َر حولَ هَ مهما تجمْ 

* * *   

؛ فال يبينونه ل  ؛ُكثُر، وهم أنواعٌ  اللصوصُ  -145   لناس .. ابتغاءَ أسوأهم الذين يكتمون الحقَّ

 َعَرٍض من الدنيا!

* * *   

 لُحا، صلَُح الناُس: العلماُء، واألمراء.وإذا صَ   ، فسَد الناُس،داإذا فسَ   ن الناِس صنفان م -146

 * * * 

 المتابعِة للسنَِّة، والجهاِد في سبيلِ   فةُ ما تتحقق فيه ِص   رِ على قدْ   الوالية تتحق ُق للمرءِ  -147

ن غير جهتها، فهو ضالٌّ ية والولي .. ومن ينشد الواليةَ م.. فهذه عالمات الوال  الِص هللا، واإلخْ 

   ماء أقرُب إليه منها!ر .. ونجوُم الس  سِ .. وخا

* * *   

أهِل العلِم تََزنَدَق، أو    تِ يح .. وَمن تديََّن بزالَّ الصَّحِ   ليلِ الدَّ   باعِ المذهُب الصَّحيح في ات   -148

   َكاد. 

* * *   

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

  ا. نجَ  تَ ن صمَ ه وخطؤه .. ومَ طُ لغَ  كالُمه كثرَ  رَ انِك .. واعلم أن َمن كثُ من لس ـحولك ـ

* * *   

   ذا. ها أنَ  لْ كان أبي، وكان جد ي، وقُ  ن آبائك .. وال تقلْ عيوبَك بمحاسِ  ال تسترْ  -150

* * *   

د، ، وتََجلَّ برْ ك فاصْ تِ ، لكن إذا نزَل البالُء بساحَ الءِ البَ   ال تذل  نفَسَك باستشراِف مواطنِ  -151

 واسأل هللاَ الثبات، والعفو والعافيَةَ. 

* * *   

والبالء   الشقاءِ   ، وإنما الماهر الذي يجعل من حاالتِ عادةِ بالس    سعدُ الذي يَ   ليس الماهرُ  -152

 سعادة.  
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الشَّقاءَ  -153 يُحِدثون  الذين  هم  السَّعادَ وأسبابَ   كثيرون  يُبِدعون  الذين  هم  وقليلون  ة  ه، 

 ة، وأسبابها.الحقيقي  

  ه إال المهَرة المبدعون. .. فنٌّ ال يُتقنُ  د، وكيف تُحِدث من ال شيء سعادةً كيف تْسعَ  -154

* * *   

 كلها. والسَّعادة، ولو اجتمعت له أسباُب السعادةِ  احةِ َم الرَّ ال يعرف طعْ اللئيم الحقوُد  -155

* * *   

 به.   االعترافِ  منه، وعدمِ  من الهروبِ  ه، خيرٌ مهما كانت تكاليفُ  ،الخطأ مواجهةُ  -156

بالخطأ .. والخطأ يَْصغُر مع االعتراِف به،   وِء الطويَّة، عدم االعترافِ عالمات سُ من  -157

    ه وجحوِده.ويَكبُر مع إنكارِ 

* * *   

اِضي بالشيء كفاعلِ  -158 ه .. وإن لم يشَهْده .. والذين يحصدون السيئات عن طريق الرَّ

في الذنوب والمعاصي،   ة والرضى أكثر ممن يحصدونها عن طريق األعمال .. فاحذَر أن تقعالني  

ك أو ِرضاَك  إقرارِ   دِ لمجر  أو خلف حاسوبك،  ها، وأنت على فراِشك، أو أريكتك،  وتكَسب أوزارَ 

  بها.

* * *   

   فاحِرْص أن ال تُِحب من تُسيئُك جيَرتُه في دار الُمقَاَمة. ؛يُحَشُر المرُء مع من أََحبَّ  -159

* * *   

  ك بما يضر.الفراغ داٌء، إن لم تقتله بما ينفَع، قتلَ  -160

ةٌ إذا اجتمع فيك فراغٌ، ومالٌ  -161  األرض.  .. اجتمعت عليك شياطينٌ  ، وصح 

* * *   

ِع في حياتِك وعاداتِك .. وطريقةِ  -162  ك، بإذن هللا.    عيِشك .. يتَجدَّد عطاؤك، وإبداعُ  نو 

* * *   

ل.   ،ال تْطلُب الن ِزاَل فتُْهَزم -163  لكن إذا ُدعيَت إليه فتَرجَّ

* * *   

 الشهوات، فاهزمها بذكر الموت؛ هازم اللذات.   إذا داهمتك  -164

ِ الشَّ  -165 لُت الشَّهواِت التي يُؤتَى منها اإلنساُن، فوجدُت أشدَّها عليه َشْهوة ُحب  رِف  تأمَّ

عامة ياَسِة والزَّ  مر .. وال يَْسلَم منها إال من سلَّمه هللا. مع طوِل العُ  ال تضعفُ  وهي شهوةٌ  ،والر ِ

* * *   
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ٍة َعَملُها،  لكل ِ َساعَ أنَّ   مْ .. واعلَ   غدٍ   ٍد، فقد ال تُتَْرك إلى يومِ ليوِم إلى غَ َل امَ ال تَدْع عَ  -166

َره َمهُ أو تُؤخ ِ الطَّاَعاُت التي تُؤتَى في  لى هللا تعالى،  اِت إبُّ الط اعَ .. وأحَ   ليس من االتقاِن أن تُقد ِ

 َوقتِها.

* * *   

يتَنافى مع كماِل الت وحيِد واإليماِن ..    يبٌ عقاعتراٌض، وتَ وتَقديِره،    عن فعِل هللاِ   التأس فُ  -167

، وباطِ ه حَ فحق   ؛باد.. والتأس ف عن فعِل العِ   األَدب حدودِ روٌج عن وخُ ..   ه باطل. لُ قٌّ

وتقبيٌح له .. وإحقاٌق للباطل وتحسيٌن له .. يفعُل   ،ريٌم للحق ِ ج؛ تَ عن الحق ِ   التأس فُ  -168

ٍ ثم يتأسَّف عنه.     ذلك من كان على حق 

 * **   

 لرضيَت بالواقِعِ، والمكشوف .. فال تسخَطنَّ بالءً   لو اطَّلَعت على الغيِب، والمخبوءِ  -169

ا    نزَل بساحتك، ال تدري ما الحكمة منه .. قد يجعُل هللاُ لك فيه خيراً كثيراً، وأنت ال تدري .. إمَّ

ا آجالً في دار الُمقاَمةعاجالً في الدنيا ً ، وإمَّ ا في ِكلَْيِهما َمعا    . ، وإمَّ

اها،  وما تهوى األنفس .. ثم بعد ذلك ترضَ   ،ها للمألوفِ تِ ها؛ لمخالفَ كرهُ كم من حَرَكٍة تَ  -170

َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َشْيئاً َوهَُو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن  :  لما تسوقه لك من خير  ؛عليها  هللاِ   وتحمدُ 

ُ يَْعلَُم    . َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ تُِحبُّواْ َشْيئاً َوهَُو َشرٌّ لَُّكْم َوَّللا 

* * *   

ع .. وِعش حياتَ صَ  -171 ع .. تسلَم ل ِ كمود ع .. واعَمل كمود ع .. ونَْم كمود ِ ك كلها كمود ِ

 ك. نياك، وآخرتِ ك، ودُ في دينِ 

* * *   

يُثِقلُ  -172 شيء  الحسَ   ال  ويُكث ر  واإلخالص؛الميزان،  الني ة،  كُحسِن  اليقظة   نات،  فالنية 

 ، يُؤَجُر عليها.ةً بادَ عِ   عادةِ المخلصة تجعل من ال

أشد  على    ، وحملُها على اإلخالِص، واالستمراِر في اإلخالِص،ُمقاوَمةُ النيَّة ومراقبتُها -173

الحين من إزالةِ     بال.الجِ  الص 

* * *   

ار ليس   َمن امتََهَن شيئاً تَطبَّع بطباِعه، وتخلَّق بِصفاتِه -174 ار!  .. فالنَّجَّ  كالَجزَّ

* * *      

اللعِن والشَّتم، حتى إذا جاء وقُت العمِل والِجد ِ فقدَت    تِك بكثرةِ حناِت طاقَ غ شُ ال تُفرِ  -175

  هوض.  والنُّ  القدرةَ على الحركةِ و ةَ الطاقَ 

* * *      
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 خير من أن تبكي عليه دهراً! أن تُْسِدي رغيفاً من خبز إلى فقيٍر  -176

* * *      

ِ تسير، وكالُب الباطِل تنبح.   -177  قافلةُ الحق 

 * **      

أخرس، ومن نَطق في موضعٍ    َمن صمَت في موِضعٍ يتعيَُّن فيه البيان كان كشيطانٍ  -178

   يتعين فيه الصْمُت كان كشيطاٍن ناِطق.

* * *      

 كام. الحُ  طاعةِ  أسوأ ما في العاِلم أن يجعل ِرْزقَه رهينةَ  -179

 ه.  دخل في عبوديتِ   طاعة المخلوق؛ه رهينةَ قوَت يومِ  من جعلَ  -180

* * *       

، وال على علمٍ   ة اإلسالم على كتمانِ ه، أن ال تتواَطأ أمَّ هللا لدينِ   من معاني ولوازم حفظِ  -181

 ضاللة. 

* * *       

كالِب ه منذ زمٍن بعيد، من ِكثرة اليمُ وتعالِ   هللا، الندثَرت معالمهُ   دينُ   لو لم يكن اإلسالمُ  -182

  التي تكالبت عليه، وال تزال!

* * *       

ال تُعَرف قيمتها   .. والنعمةُ   مرغوبٌ   محجوبٍ   ه، أهلُه .. وكلُّ م وِعلمِ بالعالِ   أزهُد الناِس  -183

   إال عند فقدانها.

 البَعيُد َمرغوٌب وَمطلوٌب أكثُر من القَِريب! -184

* * *   

 تَ اِمتاً .. فإذا تكلمَت أعَربْ ـ ما دمَت صَ ـهيوب الجانب  مَ   ـال تزاُل في منجاٍة من أمِرك ـ -185

  ل إال خيراً. أن ال تقُ   ها .. واجتهدْ خروجِ   قبلَ   ، ونَق ِهاكفِزن كلماتِ عن نفِسك ومستواك لآلخرين ..  

* * *       

 اس.  فيَت معالمه عن الن  ، وخَ لمُ العِ  ألنفسهم بالت قية .. اندثرَ  إذا ترخ ص العلماءُ  -186

  تكل م. البيان .. دعوة للجاِهل بأن يَ  َصمُت العالِم في موضعِ  -187

* * *       

تُ ومواسم .. سُ   صٌ فُرَ   ؛الخيرِ   أبوابُ  -188 تُْغلَق دونَك؛ود ع  رعان ما  اغتنمها قبل أن   .. 

   فتنَدم والَت حين َمْنَدم. 

* * *       
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إيمانهم وتوحيدُ ودرجات:    راتبٌ مَ   اِس النَّ إيماُن   -189 كالجِ منهم  إيمانُ   بالِ هم  هم .. ومنهم 

هم  هم وتوحيدُ ومنهم إيمانُ ..    لٍ خردَ   ةِ حبَّ   هم مثقالُ هم وتوحيدُ ذلك .. ومنهم إيمانُ   هم دونَ وتوحيدُ 

ةٍ  مثقالُ  ةِ هم لهم عليك حق .. وهؤالء كل   ذر      والن صرة. ،المواالةِ ، واألخو 

* * *   

ا تطل بُه المواقُِف ..  ،  ئَ المبادِ   الذي يبيعُ  -190 أو طَمعاً في   كره ..نكايةً بمن يَ ويتخلَّى عمَّ

  لُس عليه كثير.، والفِ ال تشتري ودَّه ولو بِفْلٍس  َمغنٍَم ..

* * *   

..    ال يَنفعع، فسيُْفِرغها فيما نفَ يما يَ ها فِ ه على تفريغِ دْ ؛ إن لم تساعِ هائلةٌ  لولِدك طاقةٌ  -191

 .  فراغٍ  يعيش ساعةَ  هُ فال تدعْ  ؛ه بما ينفعُ ك له أن تملئ وقتَ عدتِ ساومن مُ 

* * *       

لذي يعمل  .. فليس ا  تدبيرٍ   .. وحسنِ   وتخطيطٍ   إلى ذكاءٍ   يحتاجُ   أحياناً فعُل الحسناتِ  -192

ينتهي مفعولها وأثرها بعد    ، كالذي يفعل حسنةً أو يومٍ   ها بعد ساعةٍ ينتهي مفعولها وأثرُ   حسنةً 

التي تشمل مئات  اٍر، كالحسنةِ أنفَ   التي تشمل نفراً أو بضعةَ   عام أو مائة عام .. وليست الحسنةُ 

أمَّ   الناِس   أو آالفَ  الناسَ   ةً .. أو  أو   .. والحسن  من األمم   .. كلَّ جميعاً  ت ة  كانت أحسن ،  ما عمَّ

  نياك.  ط لدُ ك، كما تخط  خره آلخرتِ ك، وما تدَّ وأفضل .. فخط ط ـ يا عبد هللا ـ لحسناتِ 

* * *       

أو عليك،مجاورةُ   -193 لَك  ِحجةٌ  لك،  أنتَ   فانظرْ   العاِلم  يود  منه    أين  أن  قال عك  قبل   ..

   .8التكاثر:  ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ : تعالى

* * *       

ٍ يُراُد بها باِطٌل؛ -194  يُراُد بها باطل.  باطلٍ  ضرراً من كلمةِ  أشدُّ  كلمةُ حق 

* * *       

أهلِ   للشيطانِ  -195 مع  الكُ القِ   مذهبان  إلى  أطره  عليه  يصعب  لمن  يرتضيهما  ،  فرِ بلة، 

رك و لُ خر، وهما: الغُ اآل  المذهبِ  منهما جاءه من جهةِ  مذهبٍ   .. فمن لم يُفلح معه من جهةِ  والش ِ

ا لهذا،  ثانية .. وما أكثر الذين يستجيبون له، إمَّ   من جهةٍ   والتفريطُ   فاءُ من جهة .. والجَّ   واإلفراطُ 

ا لذاك!     وإمَّ

* * *       

إبليِس  -196 تلبيِس  بالمندوبِ   من  يُشغلك  أن  عالواجبِ   نع  عليك  وبالمهم  ..    األهم ِ   نِ ، 

..   ريبِ القَ   على حقوقِ   البعيدِ   حقوقَ   قدمَ .. وأن تُ   لِ األصْ   عنِ   عِ رم .. وبالفَ كَ الُمحْ   نِ ه عوبالمتشابَ 
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رَ ى على األعلى .. واألدنَ  ير .. ثم  ى بالذي هو خَ الذي هو أدنَ  ل .. فتستبدلُ على المستعجِ  والمتأخ 

   قد اتخذَك خليالً! الشيطانُ  أن يكونَ حينئٍذ توقع ون صنعاً .. أنك ممن يُحسن تحسبُ 

* * *       

فابِك على كل دقيقةٍ إن كن -197 باكياً  ك فيها لنفسِ   أن تسجلَ   ك من دونِ تَمرُّ من حياتِ   ت 

 . ةً نَ حسَ 

بعيوبِ  -198 تنشغل  بإصالحِ الناس عن عيوبِ   ال  .. وال  فترى  نفسِ   هم عن إصالحِ ك   .. ك 

  ؛ للناِس   يئالتي تُض  كالشمعةِ ـ حينئٍذ ــ  ك .. فيكون مثلك ـفي عينِ   عَ جذْ هم وتنسى الِ اةَ في أعينِ القَذَ 

ِ أَن تَقُولُوا َما اَل  :  المعنيين من قوله تعالى  تدخل في زمرةِ فها ..  نفسَ   وتحرقُ  َكبَُر َمْقتاً ِعنَد َّللاَّ

  .تَْفعَلُونَ 

* * *       

 لِس ابما ليس فيه .. وأن يجلس في مجَع المرُء بما لم يُعَط، وأن يتشبَّ   ورِ الزُّ   من -199

   !مياإنكاٍر وال قِ  من غيرِ  ورِ والزُّ  كذبِ ال

رسولُ  -200 "   قال  ُزور  ثوبَي  كالبِس  يُعَط  لم  بما  الُمتشب ُِع  وسلم:"  عليه  هللا صلى هللا 

مؤل ِفه، ثم ال ينسى  اسم    أكبر من حجمِ   بحجمٍ   كتابٍ   ه على غالفِ من يكتب اسمَ البخاري. مثاله:  

ه  عليقاتِ ه وتفوق اسمه تحقيق وتعليق فالن .. وعندما تنظر في الكتاب ال تجد من تحقيقِ   أن يكتبَ 

   !من تخريج أرقام اآليات القرآنية، وبعضهم حتى هذه الخدمة يتجاهلها! أكثرَ 

* * *      

نفسه للقضاء    ذهب ليُقاضي ويُحاكم التاريخ .. ويتطوع من تلقاءِ من يَ   ضاةِ أسوأ القُ  -201

فيه   ـ ال يقولـرغبةً أو رهبةً    ـاريخ .. بينما واقعه المعاصر ـالت    والفصل بين عظماء وعمالقةِ 

  كماً .. وربما ال يصلح أن يكون قاضياً بين طفلين قد تََصاَرما!  رأياً وال حُ 

قضي بين طفلين يتنازعان  الت اريخ، ويحكم عليهم، وهو أعَجُز من أن يَ   ي عظماءَ يُقاِض  -202

 على لُعبَة! 

* * *       

عه نََسٌب آخر،  هو نََسبُك وعَشيرتُك وقبيلتُك، ومن لم ينفعه نَسُب العمل، ال ينفَملُك عَ  -203

   ك.وما هي قبيلتُك وعشيرتُ  ك، أقُل لك: من أنت، وما هو نَسبُك،لُ ي ما هو عمَ وقل ل

* * *       

فما كان الرفُق في شيٍء إال زانه،   ي الرفق والحياء؛ما يُكَسى به المرء ثوبَ   أفَضلِ ن  مِ  -204

َشانَه، وإن هللاَ  نُِزع من شيٍء إال  الرفَق،  وال  يُحبُّ  ويُجازي ويُعطي عليه ما ال   تعالى رفيٌق، 

 يُجازي ويُعطي على العنف والشدة.   
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ب اإليمان .. يعصم صاحبه من كل ُمِشيٍن وَزلَل عَ عبة من شُ أما الحياُء يكفيه مجداً أنه شُ 

  ."ما شئت عْ إذا لم تستحِ فاصنَ : ".. وفي الحديث

* * *       

هم .. فتذك ر وء على ظلمِ ارة بالسُّ ك األمَّ الناس .. وحملتك نفسُ   إن كنت قادراً على ظلمِ  -205

     عليك. ك عليهم، وأنه مع المظلومِ تِ من قدرَ  عليكَ  أن هللا تعالى أقدرُ 

* * *       

ك .. وانظر أين أنت اسأل جارَ الجنَّة أم ال .. ف  من أهلِ   عرَف هل أنتَ إذا أردَت أن تَ  -206

   ك.ك ونارُ منه .. فهو جن تُ 

* * *       

تزاُل   -207 ً بــ  ودينك  ــ  ال  حراما تُِصب دَماً  لم  ل  ،خيٍر ما  الدَِّم الحرام؛ وما  لَسْفِك  تَُسر   م 

  كفاعِله. يءِ ى بالش  الرضَ   فوزرهما سواء .. واعلم أنَّ 

* * *       

، ال ينبغي أن  ، واألدويةِ ى صالحية األطعمةِ مدَ   الً لتجاربِ قْ حَ   كما ال ترضى أن تكونَ  -208

   لقوانين الوضعي ة. وا األفكارِ  قالً لتجاربِ حَ  ى أن تكونَ ترضَ 

* * *       

أيَّاً كان هذا المخلوق فال يرتضيها لنفسه، وال لغيره،    ؛المخلوقِ   ةَ عبادَ   ن يأنَفُ الحرُّ مَ  -209

عنى، وال مَ   عرفُ ـ فهو ال يَ ـ من أوجه الِعبادة  ـ ولو بوجهٍ ـالمخلوق    في عبادةِ   ا َمن يدخلُ .. أمَّ 

 .  َشبَّع بهاا تشدَّق وتَ طعَم الحريَّة، مهمَ 

* * *       

ه  حيثما  و  ،ما طافَ تطوُف معه حيثُ   ه؛بِ لْ نَّتُه في قَ المؤمُن جَ  -210 حل  وأقاَم، ال ُسلطان لعدو 

 على انتزاعها منه. 

* * *       

  أهَدىواب  والد    البهائمُ   وتُصبحُ   ه،من وجودِ   الغايةَ   ، يفقدُ اإليمانَ   اإلنساُن الذي يفقدُ  -211

  نه.  بدنياها مِ  دَ وأسعَ  ،منه سبيالً 

* * *       

أن يحملوك على   من أجلِ   فإنهم يفعلون ذلك لك؛  والبدعِ   أهل األهواءِ   ن تزكيةِ م  احذَرْ  -212

من    ":وأنت ال تدري .. وفي الحديث  من قِبَلك  الحقُّ   ىفيُؤتَ هم بتزكية ..  فتقابل تزكيتَ   زكيتهم؛تُ 

    . " اإلسالم دمِ على هَ  بدعٍة فقد أعانَ  بَ وق ر صاحِ 

* * *       
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شكرهم .. واللئيم هو ويَ   هم،مُ له، فيُكرِ   الناِس   عِ تواضُ   فسيرَ ت  هو الذي يُحِسنُ   الكريمُ  -213

 هم!  فضلَ  رُ فُ كْ ويَ  هم،فيهينُ   له؛ع الناِس تواضُ  تفسيرَ الذي يُسيء 

* * *       

ـ إنما المتكبر  ـويشكره    ثم يحمد هللاَ   ـجميالً وجديداً ـ  الذي يلبسُ   الغنيَّ   رُ ليس المتكب   -214

، سواٌء كان غني اً أم فِقيراً.  لَق، ويَ خَ الذي يحتقُر ال  ردُّ الحقَّ

* * *    

   !و تقد َم لها السُّفهاءُ هم لوا إال أنفسَ لومُ ، ال يَ القيادةِ مواقعِ عن  ر العُقالءُ عندما يتأخ   -215

* * *   

، والخير فيها يَزيُد ويَنقص؛ فنوالي جانَب الخيِر ؛ فيها خيٌر، وفيها  ول كاألفرادِ الد   -216 شرٌّ

 ه.في جانَب الشر ِ فيها ونَْحذَرُ ونُْنِصفُه، ونجا فيها

* * *   

 ، وسوءِ جورِ عليه بالفُ   أن تحصلَ   ال يمكنُ   خلُق، الُ   سنِ ، وحُ فقِ تحصل عليه بالر  ما   -217

  إال شانَه. يءٍ ه، وما نُِزَع من شفي شيٍء إال زانَ  فقُ لُق .. لذا ما كان الر  الخُ 

* * *       

الكِذبَ  -218  دقُ  الناَس لو كذَّبوه فيما قد يَصْ الكذب .. ال يلومنَّ   ، وُعِرف بشد ةمن أدمَن 

 فيه.  

* * *       

أن تبتغي به  .. وه لمن يُدبر عنه  وأن تبذلَ   هِله،أ  ه عند غيرِ أن تضعَ   ،من إهانتك للعلمِ  -219

   ام!إلى الحك   ةَ الوسيلَ 

* * *       

ه رُ كْ ، يبقى ذِ اِس للن    ه .. ومن عاشَ ه بموتِ رُ ، ويندثر أثَ ه، ينتهي ِذْكُرهَمن عاَش لنفسِ  -220

 وقد م لهم.   ما عاشَ  رِ دْ الذين عاش لهم، وعلى قَ  ه ما بقي الناسُ بعد موتِ 

* * *       

، أو تلبَس لباساً بأخيك المسلم؛ فتخونه وتبيعه للعدو بثمٍن بخس ةً إيَّاك أن تأكَل أكلَ  -221

ً   ريهمات تُرَمى لك .. لئن تموتَ .. مقابل دُ  ذلك .. وفي    أن تفعلَ   لك من  خيرٌ ، أو تعرى،  جوعا

ه مثلها من جهن م،  ومن ُكِسي ثوباً برجٍل مسلٍم فإن  مُ َمن أكَل بمسلٍم أكلةً فإن هللا يُطعِ : "الحديث

 .  " عز وجل يكسوه مثله في جهن م هللاَ 

* * *       
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،  اضرراً على صاحبه  ا، وأشدهايعلو بعضاً .. أعظمه  ا.. بعضه  ودرجاتٌ   أنواعٌ  الظلمُ  -222

رك ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ إِ  :الش ِ َ الَ يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاُء   .نَّ الش ِ إِنَّ َّللا 

 ً ِ فَقَِد اْفتََرى إِثْماً َعِظيما     . َوَمن يُْشِرْك بِاّلل 

* * *       

كان صاحبُ ـالمنَكُر   -223 يُنَكر .. ولـه، ومن أي طريق جاء  ـ أيَّاً  منكر،  ال  من إنكارِ يس َـ 

 الذي ينبغي أن يُنَكر.    في المنكرِ   بما هو أنَكر منه، وقعَ   فمن أنكر المنكرَ   إنكاره بما هو أنَكر منه،

رِق كمن يتواطأ على خَ   ،تمع بالمنَكرات من غير ُمْنِكرٍ المج  ؤ الناِس على إغراقِ واطُ تَ  -224

 ْنِكر.مُ  من غيرِ لمائِج ا ـ في البحرِ ـبما فيها ومن فيها  ـالسفينة وإغراقها ـ

* * *       

 اتم في الشَّتم. الشَّ  .. وهو شريكُ  الشَّتائم .. شاتمٌ  من توس ع في نقلِ  -225

يبحث عن الشهرة بأقصر وأحقر   ــ   ؛ بنقل ونشر شتائم مغمورٍ ال تُشاركوا في الش تمِ  -226

   ـ ال يُؤبَه له!ـطريق 

* * *       

تُدان .. وأنت وما تْغرس؛ فإن غرسَت خيراً   ا تَِدينُ من ِجنس العمل .. وكم  العقوبةُ  -227

ـ فال  ـوالحساب    الحصادِ   وقتَ   ـاً .. وإن كنت الئماً ـدَت شرَّ َت شراً حصَ خيراً، وإن غرس  حصدتَ 

ْكَرى  طت، وقص رت ..  تلوَمن  إال نفَسك على ما فر   نَساُن َوأَنَّى لَهُ الذ ِ يَقُوُل يَا   *يَْوَمئٍِذ يَتَذَكَُّر اإْلِ

ُسوِل َسبِيالً   .نِي قَدَّْمُت ِلَحيَاتِي لَْيتَ   . َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 . "دواعلم أنك كما تزرع كذلك تحصُ : "قال داود عليه السالم

نزُل األبراُر مناِزَل   يَ كما ال يُجتنَى من الش وِك الِعنَُب، كذلك ال  ":وقال صلى هللا عليه وسلم

ارالفُ   ." جَّ

* * *       

كلُّ أمرُ   المؤمنُ  -228 بين أجرينه خيرٌ ه  يتقل ب   ، وأجرُ كرِ الشُّ   وخيرُ   رُ وخيرين: أج ؛ فهو 

اءُ   ؛وخير الصبرِ  ـ ـ ر .. ثم إن قضى نحبه، انقلب  بَ صَ   اءُ ر  ، وإن أصابته ضَ شَكرَ   إن أصابته سرَّ

   ها السماوات واألرض.ضُ رْ عَ  ةٍ ن  رضياً، إلى جراضياً مَ  ـبإذن ربه ـ

* * *       

سبيلِ   المجاهدُ  -229 منتصر؛  في  فهو  أمره  آل  كيفما  ظفرَ   هللا  منتصرٌ   بالعدو ِ   فإن  ،  فهو 

 بُ ، واغتبط لهذا االنتصار .. فهو يتقل  فهو منتصرٌ   هادةِ بالش    لهذا االنتصار .. وإن ظفرَ   طَ بَ واغتَ 

 منه.   العدوَّ  غيظُ إلى نصر، وهذا ما يَ  ن نصرٍ مِ 

* * *       
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ه أن  يحصروه من أتباعِ   قبلُ هم .. فال يَ كل    ه الناسُ فُ كلها .. وهدَ   ه األرضُ ميدانُ   اإلسالمُ  -230

وعلى ناٍس دوَن ناٍس؛ ..  قومٍ   أرض .. أو يُقِصُروه على قوٍم دونَ   دونَ   أرٍض في أو   ،في حدودٍ 

العالمين .. وليس  تعالى ربُّ  هللاَ  . وألنَّ ين .الذي ليس بعده دِ  مُ الخاتَ  هللا .. وألنه الدينُ  ألنه دينُ 

 األرِض   بعِض   س ربَّ األراضين كلها .. ولي  .. وهو سبحانه ربُّ   بعٍض   دونَ   الناِس   بعِض   ربَّ 

ْلعَالَِميَن [األنبياء:دون بعِض   . 107ها اآلخر ..] َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ل ِ

* * *       

وحقََّق متطلباته،   إلى مستواه،  به إال إذا ارتفعَ   دٌ صُر أحال ينت  ظمى، عُ اإلسالُم قيمةٌ  -231

 واستوفى شرَطه.

 ه وقوته.  تِ زَّ ن ال يرقى إلى عِ مَ  اإلسالمِ  تمثيلَ  ال يُحسنُ  -232

ه اإلسالَم .. فذلَّ وسقَط .. وبقي اإلسالُم عزيزاً شامخاً بذلِ   أن يُذلَّ   ليٍل أرادَ كم من ذَ  -233

 ِةُ َوِلَرُسوِله ِ اْلِعزَّ  . 8المنافقون: َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن اَل يَْعلَُمونَ  َوّلِلَّ

* * *       

وفَ لٌ أصْ   مِ لْ للعِ  -234 وسياجٌ رعٌ،  فأصلُ   ،،  معاً:  بها  إال  يكتمل  التَّ ال  وفَ وحيدُ ه  الفقهُ رعُ ،  ، ه 

 ه األَدب.وسياجُ 

 بليل.  بُ ى يحتطِ كأعشَ  ؛ُم قبَل العمِل، وَمن يفعُل العكَس، يخطئ ويَظلمالعل -235

* * *       

المجر  الَ  -236 منه  نوعان:  المرك  جهُل  ومنه  المجر  بُ د،  الجاهلُ   دُ ؛  يكون  أن  جاهالً،   منه 

المرك ب م  أنه جاهلٌ   ويعلمُ  ا  أمَّ الجاهُل جَ   ؛ نه..  يُحسنون   لماً،هلَه عِ أن يرى  وأنه بجهله ممن 

  .، يُستعَصى عالُجهشكلٌ نعاً .. فهذا مصُ 

* * *       

لكان أبلَغ وأنفَع   ،ن لو لم يتكلم في خطبتهِ ـ مَ ـ  ـ الذين يستشرفون المنابرَ ـ  من الخطباءِ  -237

ه .. وكم من خطيبٍ  للناِس    ، وأراح!؛ الستراحَ ه سَكتَ تقول: ليتَ  ،وهو يخطبُ  مما لو تكلم وتفوَّ

ُجِعلَت   -238 به   المسلمين بما يسمحُ   مشاكلِ   ذكير، وتناولِ والت    ُخطبة الجمعة للوعظِ إنما 

 أو للتعليقِ ..    ، وتقسيماتههبفروعِ   الفقهِ الِخالِف، و  مسائلَ   وليس لسردِ الُخطبة ..  ُت  ووق  مقامُ 

.. وما    طبةمنها إلى الخُ   األخبارِ   إلى نشرةِ   أقربَ خطبةُ الُجمعة    على األخبار، والوقائع؛ فتصبحُ 

 !أكثر الذين يفعلون ذلك

* * *       

ـالد    أن تجعلَ    .. وإنما الزهدُ اً ديدَ ليس الزهُد بأن تلبَس عتيقاً، أو تأكَل قَ  -239 مهما   ـنيا 

   الذين يقدرون على ذلك.  ك .. وما أقل  قلبِ  ك، ال فيدِ ـ في يـتكاثرت عليك 
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* * *       

المجرمين؛   ن يوق ع عن الطواغيتِ َمن يوق ع عن ربَّ العالمين، وم  مثالً:ال يستويان   -240

مين الظال  والذين يوقعون عن الطواغيتِ   ،الربانيون  العالمين هم العلماءُ   وقعون عن رب ِ الذين ي

 ! وعلماؤه الشيطانِ  هم جندُ 

* * *       

 العاملين من أجل اإلسالم .. أنهم جعلوا اإلسالمَ   من أكبر األخطاء التي وقََع فيها بعضُ  -241

 ِ   بات!، وفي الحقوق والواجِ في الِقْسمةِ   يتساوى معها  ة الوضعيَّة؛لجاهلي  ا  من األحزابِ   حزبٍ   كأي 

والواجبات ..   وقِ ، والحقُ الوضعي ة في الِقسمةِ   يُساوي بين اإلسالم وبين األحزابِ   َمن -242

الوضعيَّة .. وهؤالء ممن يقولون يوم   تلك األحزابِ   أربابِ بين  اإلسالم، و  كمن يُساوي بين رب ِ 

بِيٍن : القيامة ِ إِن ُكنَّا لَِفي َضاَلٍل مُّ ِ اْلعَالَ   *تَاّللَّ يُكم بَِرب  ِ  .  ِمينَ إِْذ نَُسو 

* * *       

ةَ  -243 تعالى   ألن هللاَ   ،الحق ِ   ه؛ أين هو من اإليمانِ سَ نفْ   جعَ عليه أن يُرا  ،إذا فقَد المؤمُن الِعز 

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِينَ :  يقول ِ اْلِعزَّ  . َوّلِلَّ

* * *       

 هُ تطيع أن تنصرَ قد تس  فال تتناَزل عنه؛  الحقَّ في يوِمك،  أن تنصرَ   ستطيعُ إذا كنت ال ت -244

ر هللاُ     ك. ه غيرُ ن ينصرُ مَ  في َغِدك، أو قد يسخ ِ

ظ على االنتصار .. وكيف تُحِسن وإنما المهم كيف تحافِ   وحسب؛  ليس المهم أن تنتصرَ  -245

 أخرى.  في تحقيق انتصاراتٍ  االنتصارِ  استثمارَ 

ِ،ك الش  ك، وشغلُ ليكن همُّ  -246 طريق عن  ك، أم  ذلك عن طريقِ   سواء جاءَ   اغل، نصرةَ الحق 

 ك.غيرِ 

* * *       

 .  تابعٍة؛ فهو كاِذبة من غير طاعٍة وال مُ َمن رأيتموه يزعم المحبَّ  -247

 فكل منهما الزمٌ    المتابعة؛تكونُ   ةِ ، وعلى قدر المحب  ةِ المحب    تكونُ   المتابعةِ   على قدرِ  -248

ُكنتُْم تُِحبُّوَن    ه، قال تعالى:] قُْل إِنعفِ بضَ   ه، ويضعفُ بزيادتِ   عليه، يزيدُ   وملزوم لآلخر، وعالمةٌ 

ُ [آل عمران: َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللا     . 31َّللا 

* * *       

ثوا الناس بحسبِ  -249  ـ فمن كان يميلُ ـال بحسب ما يشتهون ويريدون  ـما يحتاجون ـ حد ِ

ث    إلى اإلرجاءِ   بالعزيمة  األخذِ   الوعيد والترهيب، وفقهِ   بنصوِص بأهمي ة العمل، ووالترخ ص ُحد ِ

َث بنصوِص شد  إلى الغلو والت    .. ومن كان يميلُ  رغيب والتشويق، وفقه األخذ  ، والتَّ الوعدِ   د ُحد ِ
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  ةِ ، ُحد ث بالنصوص الدال  والخوفِ   واليأِس   إلى القنوطِ   بالرخص عند الضرورات .. ومن كان يميلُ 

في    إلى اإلفراطِ ه لعباده المذنبين .. ومن كان يميل  فرانِ رحمة هللا تعالى وعفوه، وغُ   على سعةِ 

ث بالنصوص الد   صاة  العُ   على ِعَظم عذاب هللا تعالى، وِشد ة انتقامه من   ةِ ال  األمن والرجاء .. ُحد ِ

   بإذن هللا. طِ وس  م إلى التَّ لُهحا لُ دِ عتَ والمجرمين .. فيَ 

* * *       

سُ  -250 الماضيةِ   نِ نَ من  تعالى  خَ   هللا  جعلَ لقِ في  أن  و  ه   .. وأعواناً  أنصاراً   ِ  للباطلِ للحق 

ك من أي سِ لنفْ   ما بقيت السماوات واألرض .. فانظرْ   مستمر    أنصاراً وأعواناً .. وهما في تدافعٍ 

  لك من االختيار.  الفريقين أنت .. وال بد  

* * *        

روها، أو منعوا من إنشائها،مه -251 هو   "هللا أكبر  "سيبقى نداء  ما أزالوا المآذَن أو دمَّ

أعماقِ   الثابتُ   النداءُ  الخالدُ   في   .. يومِ   التاريخ  مآذنَ   إلى  يبني   .. في وجدان  القيامة  ه شامخةً 

عن    الطغاةِ   يهز عروشَ   المؤمنة،عوب  الشُّ   وقلوبِ  .. رغماً  بدمارها وزوالها  منذراً  الظالمين 

 المجرمون الظالمون. هم .. ولو كره أنوفِ 

* * *   

وتدركه حواسه .. مثاله   مه،ه عليه علم الذي يجحد ما يدلَّ العاِلُم الجاهل؛ هو العال -252

  الخلقِ   من دقائقِ   كثيرٍ   الذين يتعرفون على  اء؛ضَ الطبيعة، والفَ   علماءِ األطباِء، ودون من  الملح

ال يفعلون ..  يأبون والتي تحمل المرء على أن يقول: ال إله إال هللا .. ومع ذلك فهم    والطبيعة،

ْنيَا    عنهم:  وهؤالء وإن ُسموا علماء، إال أنهم في النهاية يُقال َن اْلَحيَاِة الدُّ م ِ يَْعلَُموَن َظاِهراً 

.  171البقرة:ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم الَ يَْعِقلُونَ : لهم. ويُقال  7الروم:َوهُْم َعِن اآْلِخَرِة هُْم َغافِلُوَن  

القيامة يوم  أنفسهم  عن  يقولون  َما: وهم  نَْعِقُل  أَْو  نَْسَمُع  ُكنَّا  لَْو  أَْصَحاِب   َوقَالُوا  فِي  ُكنَّا 

 . 10الملك:السَِّعيرِ 

* * *   

الفَ   فرقٌ   يوجدُ  -253 تقتصرُ هم، والفِ بين  الفهم  اللغوية حدودُ   قه؛  المدلوالت  ه على إدراك 

، بينما الفقه؛  غيِر المسلم   ة علىلمسلم وغير المسلم، وبه تقوم الُحج  للخطاب، ويستوي فيه ا

ليَ  وهذا    وعمل،  من الخطاب الشرعي، ثم يعقبه إيمانٌ   رعِ االش    رادِ مُ   إدراكَ   شملَ يزيد عن ذلك 

ينِ : "دون غيره، لذا قد ورد في الحديث يقتصر على المسلمِ    " من يُِرِد هللاُ به خيًرا يُفق ِْههُ في الد ِ

اللهم فق ِْهه  : "، ونحوه دعاؤه صلى هللا عليه وسلم البن عب اسفهمه الدينَ البخاري. ولم يقل يُ 

 اري. البخ  "ينِ في الد ِ 
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ال يفهمون    . ولم يقلْ 179األعراف:لَُهْم قُلُوٌب الَّ يَْفقَُهوَن بَِها:  وقال تعالى عن الكافرين

  بها. 

* * *   

  حاسبة ..تكون المساءلة والمُ ه، ، وبمرادِ لم باهللِ والعِ ش رعية، ال الحجةِ  قيامِ   رِ دْ على قَ  -254

لَُها َعلَْيكُ :  قال تعالى ُ إِن ِي ُمنَز ِ َن  قَاَل َّللا  بُهُ أََحداً م ِ بُهُ َعذَاباً الَّ أَُعذ ِ ْم فََمن يَْكفُْر بَْعُد ِمنُكْم فَِإن ِي أَُعذ ِ

 . 115المائدة: اْلعَالَِمينَ 

* * *   

فنا على إلى أن يعر   أنه تعالى ال يحتاجُ  ليا،ه العُ هللا الحسنى، وصفاتِ  أسماءِ  من كمالِ  -255

؛ كل الخلق أضعف من أن يقوى على ذلك  لقُ ـ فالخَ ـون  كما يُطالب بذلك الملحد  ـنفسه ُمكافََحةً ـ

فنا على نفْ  معية، والكوني ة، والنفسي ة الدالة  اآليات الس   بحانه وتعالى من خاللِ ه سُ سِ .. وإنما يعر 

  عليه، وما أكثرها .. ولكن أكثر الناس ال يعلمون! 

* * *   

الذي به يُنتَصف للمظلوم من    ،لِ فهي تَُمث ُِل نصَف العد  ؛ال تسَخط جهنَّم .. وال تكرهها -256

هم، وأهوائهم لذواتِ  عب ِدون الشعوبَ الظالم .. وإن ي ألجد في نفسي على الطغاة الظالمين؛ الذين يُ 

الش أعد    يءَ ..  أتذكر جهنَّم، وما  .. وعندما  للطغاةِ   هللاُ   الكثير  نفسي،   فيها  تهدأ   .. المجرمين 

 رضى! وتَ 

* * *   

عنها، ليذكرك  غ رٌ مصَ  نياك مثالٌ في العالَم اآلخر، لك في دُ  التي تحصل ُب األشياءِ غالِ  -257

 عليك يا عبد هللا!   ةِ ج  الحُ  قيامِ  ه األخروي .. وهذا من تمامِ يلِ بمثِ 

 النَّوُم موٌت ُمَصغٌَّر؛ َموٌت دوَن موت.  -258

* * *   

 وهو ابٍق إالن سَ ه، أن ال يرفع شيئاً إال ويَضعَه .. وما مِ لقِ تعالى في خَ   هللاِ   نِ من سنَ  -259

فمن علَم ذلك رضي ..    وطوما من ارتفاع إال وبعده هبُ وَما ِمن فائٍز إالَّ ويُفاُز عليه ..  سبوق ..  مَ 

    المحيطِة به. من األمورِ  كثيرٍ  تفسيرَ  وأراح .. واستطاعَ  لَّم .. وقَنَع .. واستراحَ وسَ 

* * *   

ثم قوة   نشوءٍ   بمرحلةِ   تمر    ؛كاألفرادِ   ولُ الد   -260  .. ثم   ونمو، وصعود  ونضج وازدهار، 

تميل نحو االنحدار والهبوط .. ثم ضعف وشيخوخة، ثم ذبول وموت وزوال .. وهكذا حال األفراد  

  ، وال تُحابي أحدا ه التي ال تتخلَّفهللا تعالى في خلقِ   .. بل هكذا حال األشياء كلها .. ُسنَّة من سننِ 

 ْكَرامِ  َويَْبقَى َوْجهُ َرب ِكَ  *ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن  . ذُو اْلَجاَلِل َواإْلِ
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* * *   

ل زوالَ   أكثرُ  -261  ؛ .. وأكثر ما يُطيل من أجلها  الظلم، وإن كانت مسلمةً   ؛الدول  ما يُعج ِ

 العدل، وإن كانت كافرة.  

* * *   

 تتقاذفها الرياح،  عن شجرةٍ  سقطُ تَ  مبتوتةٍ  كورقةٍ  ه؛ه وال أصولَ تاريخَ  لذي ال يحترمُ ا -262

هم رون لدينِ من أبناء هذه األمة الذين يتنك   العلمانيون رار .. مثال ذلك:وال قَ ، عَرف لها أصلٌ ال يُ 

  ب! رِ غْ م، والرقِ شْ هم قِبَل المأفئدتَ م وهَ وجوهَ  ويصرفونوتاريخهم .. هم .. تِ وأمَّ 

* * *   

ـتاريُ  -263 المسلم  العالَم  ـخ  .. وه ..  ه .. وحضارتُ ـ وثقافتُ ـ  أي مسلم في   ضاربةُ ممتدةٌ 

نبينا صلى    الحلقات .. من يومنا هذا إلى عهدِ   عماق األرض والتاريخ .. متماسكةُ الجذور في أ 

آدم عليه السالم ..    هللا عليه وسلم .. مارة عبر جميع األنبياء والرسل .. إلى أن تنتهي إلى عهدِ 

   من ذلك؟!  فأين اآلخرون

آدم ع -264 لُدن  َصنعََها األنبياُء ِمن  التي  الحَضارِة  إلى  نَنَتمي  إلى خاتَِم نحُن  ليه السالم 

 ةُ اآلَخرين؟!األنبياِء والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم .. فما هي َحَضارَ 

* * *   

ج عليه وهو يحترق ..   ن يعملُ ه كمَ ليس من يحترق عليه بيتُ  -265 على اطفائه .. أو يتفر 

 ..!.ومن قبل قالوا: ليست الن ائحة الثَّكلى، كالن ائحة المستأجَرة 

* * *    

هم، فسوف تتركها ن قبلك لغيرِ ك لما وصلت إليك .. وكما تركها مَ نيا لغيرِ بقيت الدُّ   لو -266

له أن    حْ عليه .. وال تسمَ   فْ عليك .. فال تأسَ   ك غير آسفٍ ه، وكان تاركَ نت تاركَ ك .. وما كُ لغيرِ 

   . لك أبداً  عما هو آٍت ومالزمٌ ك يصرفَ 

* * *   

د ة َضعف و  في موضعٍ   الرحمةُ  -267 د ة في موضعٍ يستدعي الرحمة  يستدعي الش ِ َخَور، والش ِ

هما في  ع أحدَ ضَ ، أو وَ عينبين الموِض   دوان .. وقد خاَب وخِسر من ال يُحسن التفريقَ ظلٌم وعُ 

 ! اآلخر موضعِ 

* * *   

ضت إلى أن ينجلي لك .. وإال قد عَ   ه، يسعك فيه الصمتُ عليك أمرُ   ما رابَك واستشكلَ  -268 ر 

   ين!الخائِض  ، ولخوِض نفسك للتهمةِ 

* * *   
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 قماٍش   قطعةِ   ثمنَ   عادلُ ك أكثر مما يُ وتكاثر .. فلن تأخذ منه لقبرِ   كَ ملكُ   مهما تعاظمَ  -269

كما أحسن هللاُ إليك، وأن ن  طغَى .. وأن تُحسِ ، وأن ال تَ عَ بك أن تتواضَ   بها .. وهذا حريٌّ   فُّ لتَ تُ 

   ك هللا.ا رزقَ مم   ن حولكعلى مَ  تنفقَ 

* * *    

قد  ك ..  خره لورثتِ دَّ وال تخش من ذي العرِش إقالالً .. كم من ماٍل تَ أنِفق في سبيِل هللا   -270

، وفعلت .. والت حين  .. وفعلتُ   ك .. فتندم .. وتقول: يا ليتني أنفقتُ فيه بعد موتِ   يعصون هللاَ 

 مندم!

  ال تُوِك، فيُوَك عليك، وال تَدَِّخر فيُدََّخر عليك، وال تُمِسك فيُمَسك عنك، وال تَمنَع فيُمنَع  -271

   ك.ما تُنِفق على غيرِ   ك .. وعلى قدرِ عنك .. فأنت تُرَزق بغيرِ 

 * * * 

د أجيرٍ  -272 ك وال حق لك في نفسِ ال حري ة  ـستخلَف ـمستخَدم، ومُ  أنت في هذه الدنيا مجر 

فيما  ك فيه، وا استخدمَ ـ وهللا تعالى ناظٌر إليك ماذا ستفعل فيمـهما ما تشاء وال ماِلك أن تفعل في

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى  :  عليهلفك  واستخك  استأمنَ  َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى َّللا 

   . 105التوبة: َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَعَْملُونَ 

* * *   

، أو  باطلٍ   ولَم يَُرد بها إحقاقُ   حيح ..عها الصَّ جميلة لو وِضعت في موِض   كلمةٌ   ةُ الحري   -273

 العبيد للعبيد!  حق .. أو تعبيدُ  إبطالُ 

للعبيد   العبيدِ   ة، وتعبيدَ ة؛ ويعنون بها العبودي  الحري    من األحيان يُطِلقون كلمةَ   في كثيرٍ  -274

ة ومحبيها أن يتنبهوا  الحري    العبيد من دون هللا .. وعلى طالبِ   العبيد في عبادة وطاعةِ   .. ودخولَ 

 ى ذلك! إل

العبودية للعبيد .. وإخراج العباد من    تعني تحرير العبيد من مطلقِ    الحرية الحقَّةُ؛ -275

نيا وأغاللها إلى سعة الدنيا واآلخرة .. تعني  العباد .. ومن ضيق الدُّ  رب ِ  عبادة العباد إلى عبادةِ 

العالمين .. ومتى    في الطاعة هلل رب ِ   الهوى .. والدخولَ   لِ من أسر وسالسِ   واالنعتاقَ   رَ التحر  

ة العبودية  على خالفِ   يكون األمرُ  .. مهما  وأجالها    حينئٍذ للعبيد .. بأقبح صورها،  ذلك .. فثمَّ

  بكسائها زوراً! تشبَّعوا بالحري ة أو اكتسوا

منها، وما هو الممنوع .. وما هو   ؛ ما هو المسموحُ الحريةِ   مساحةَ   للعبادِ   دُ الذي يحد   -276

هللا تعالى،   هذا الحق إلى غيرِ   ار .. هللا تعالى وحده .. وأيما عبد يردُّ الضَّ منها، وما هو    النافعُ 

 فهو داخل في العبودية لهذا الغير، شاء أم أبى! 
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الحري ة أكثر مما قد أذن به هللا .. فيه ضرر ظاهر إما على الفرد،   في طلبِ   عُ التوس   -277

 وإما على الجماعة والمجتمع .. أو على كليهما معاً.

* * *   

غيت شعبي ة وانتشاراً فوجدت أكثر الطوا  هللا،  دون من دونِ الذين يُعبَ   غيتَ الطوا  تأملتُ  -278

أََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ  :  هللا، هو طاغوت الهوى .. صدق هللا العظيم يُعبَد ويُطاع من دونِ   في األرض،

ُ َعلَى  أَفَ : . وقال تعالىإِلََههُ َهَواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكيالً  َرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ َوأََضلَّهُ َّللاَّ

َن َّللاَِّ :  وقال تعالى .ِعْلمٍ  ِن اتَّبََع َهَواهُ بِغَْيِر هًُدى م ِ  .   َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

* * *   

يَ  -279 يخسرُ   ابنُ   علمُ لو  ماذا  الد  بمعصيتِ   آدم  في  ــ  عليه نيه  هانَت  لما  ــ  اآلخرة  قبل  ا 

 ! ةالمعصي

* * *   

إال أن يكون الجهادُ ون منه،  ويفرُّ يَأبَْوَن الجهاَد،   -280 اْلِقتَاُل ..    ويأبَى هللاُ  ُكتَِب َعلَْيُكُم 

لَُّكْم َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َشْيئاً َوهَُو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيئاً َوهَُو َشرٌّ لَّكُ  ُ َوهَُو ُكْرهٌ  ْم َوَّللا 

 . 216البقرة: أَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ يَْعلَُم وَ 

* * *   

،ك شَ إذا انتابَ  -281  إليك اليقين.   الكريم، يُعادُ   فافَزع إلى القرآنِ  كٌّ

* * *   

ك نَ  -282 ة   نقدِ   ، دونَ األفكارِ   قدُ ليكن هم  األشخاص، إال ما كان نقُد األشخاِص ضرورةً ُملح 

 من ضروريات نقِد األفكار.

ُل بنقِد األشخاص عن نقِد األفكار، ثم األي ام علمتنا أن نقَد في الش باب كنا أحياناً ننشغ -283

قِد األشخاص، إال ما كان ضرورةً من ضروريات نَ  مقدٌَّم على نقدِ ، وهو هو الجانُب األهم  األفكار 

   األفكار.

* * *   

الكريمةحظُّ  -284 اآلية  ة من هذه  َوُرْهبَانَهُ :  األم  أَْحبَاَرهُْم  ً اتََّخذُواْ  أَْربَابا ن ُدوِن َّللا ِ   ْم    م ِ

 ، ومذاِهبهم، على حساِب الحق! . يكمن في التَّعص ب ألقواِل العلماءِ 31التوبة:

* * *   

على قْدِر   من أقرانِه،  واه،ه االستخفاف بما سِ ما بالَغ أحٌد في تعظيِم عاِلٍم، إال ولزمَ  -285

 ما قد بالَغ!  
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* * *   

مَت   ن نقٍص حاد ٍ فيمن يحسنونالمين، أصبحنا نعاني معَ لكثرة المتكلمين، والمتَ  -286   الص 

 االنصات!  و

* * *   

 ه، وفيما ال يملك! المرُء نيابة عن غيرِ  خل؛ أن يبخلَ أسوأ البُ  -287

ال يجتمعاِن في قلِب عبٍد؛ اإليماُن : "أشد  ما قِيل في الحَسد، قوله صلى هللا عليه وسلم -288

في قلب امرٍئ،   يجتمع مع اإليمانِ   ه منزلةَ الكفِر الذي اللَ . فأنزَ 3109صحيح النسائي:"والحَسدُ 

 . 1050السلسلة الصحيحة:"ال يجتمُع اإليماُن والكفُر في قلِب امرئٍ : "كما في الحديث

 بين الحَسِد، والبُخِل، والكذِب، تَواصٌل، وتَناصٌح، وتَزاور!  -289

 * * * 

رنا ". وفي  لم يَوق ِْر كبيمن    امن    ليس  وفي الحديث:" ال يَعرُف قَْدَره إال كبير؛  الكبيرُ  -290

 من لَم يعِرْف َحقَّ َكبيِرنا ". منَّا ليسَ رواية:" 

* * *    

نا عنك؛ فكم من -291 ً   اللهمَّ ارَض عنَّا، وَرض  ً بينما تراه ساخِ   ؛عبٍد يقول: رضيُت باهلِل ربَّا  طا

َجِر، والقَ هلقضائِه وقدرِ  ، والَحَزن! ، كثيَر الضَّ َزعِ، والشَّكوى، والهم ِ  لِق، والج 

* * *   

، َعِلَم ذلك من َعِلم، وَجِهَل ذلك من  ، ورسالة إال وله غايةٌ في الوجودِ   ن شيءما م -292

والحياة .. وكم من  جهل .. فكم من شيٍء كن ا ال نأبَه له، ثم تبين أن له فائدة عظيمة في الوجودِ 

ً أن فيها دواء عظيمالحقاً  ام، ال يُؤبَه لها، ثم تبين  باألقدَ   نبتٍة تُداسُ  . صدق هللا داٍء خطير  .، لا

ً العظيم:    . 115المؤمنون:أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثا

* * *   

فيها  -293 اإلنساَن  واستخلََف  جميلةً،  األرَض  َخلََق  وقد  الجماَل،  يُِحبُّ  جميٌل،  تعالى  هللا 

رصاً على والتمكين فيها، أكثرهم ح  ها بالجمال، وأولى الن اس باالستخالفِ ها جماالً، ويعمرَ ليزيدَ 

بالجمال وإعمارها  جمالُ جمالها،  وجمال  ؛  واألشكال  األعمال،  والمعانِيالصور   ،    ..  ِتَْبغ َواَل 

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ   . 77القصص: اْلفََساَد فِي اأْلَْرِض إِنَّ َّللاَّ

* * *   

ٍة  ، أحب  إلي   وأشكُره   ألن آكَل األكلَةَ، فأحمُد هللاَ عليها -294 ،  أن أترَكها تَزهَُّداً من  ألَف مرَّ

 عليها!    ونفسي فيها، ثم أُحَرم الشُّكر
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د    هُد كما أفهمه هو االكتفاءُ :" الز  جعفر الصادق رحمه هللا قولُه  وقد أُثَر عن  بالحالل، ال التَّجر 

       من الحالل ". 

* * *   

 والمواعظَ   ،أن يُعطي الدروسَ   المعل ِم الذي يحب    ؛ شخصيَّةُ شخصي ةُ المثقَّف الشَّْرقي -295

 ربي؛ شخصي ة حواريَّة! .. بينما شخصي ة المثقَّف الغَ 

* * *   

 دَّك، جيد أن تُشعَره أن ك صديٌق له!  العدو المؤامرات ِض  عندما يُحيكُ  -296

 ! ةِ والعداوَ  ازداَد فجوُره، وجاهَر بالفجورِ  ؛إذا عِلَم أنك تعرف أنَّه فاجرٌ  الفاجرُ  -297

يه وتماِديه. فاً؛ دَّ ح   للشر ِ  عُ ضَ تَ  وبَةُ التَّ  -298  تمنُع من تَفَش ِ

والتَّوبةُ   ..  راً على الن اِس طَ اً، وخَ رمَ إثماً، وجُ   ة؛ الزدادَ المذنُب أنه ليس له توبَ   علمُ لو يَ  -299

كاَن فِيَمن كما في الحديث:"    ذنِِب ذاتِه،من هذا الوجِه رحمةٌ للنَّاِس، كما هي رحمةٌ للمُ وقُبولُها  

ً نَْفس وتِْسِعينَ  ْسعَةً تِ  قَتَلَ  كاَن قَْبلَُكْم َرُجلٌ  فََسأََل عن أْعلَِم أْهِل األْرِض فَُدلَّ علَى راِهٍب، فأتاهُ فقاَل:  ،ا

ً نَْفس  وتِْسِعينَ  تِْسعَةً  قَتَلَ  إنَّه َل به ِمئَةً، ثُمَّ َسأََل عن أْعلَِم   !هْل له ِمن تَْوبٍَة؟ فقاَل: الفَ  ،ا فَقَتَلَهُ، فََكمَّ

نَْفٍس، فَهلْ  قَتَلَ  َرُجٍل عاِلٍم، فقاَل: إنَّهأْهِل األْرِض فَُدلَّ علَى   وَمن   ؛له ِمن تَْوبٍَة؟ فقاَل: نَعَمْ   ِمئَةَ 

  يَُحوُل بْينَهُ وبْيَن التَّْوبَِة ..."مسلم. 

* * *   

فَاة! لو والغاُلة: الطُّغَاةُ الغُ  ظاهرةِ  اثنان شركاء في وزرِ  -300  ، والجُّ

* * *   

وتشن جات   ، واختناقات  ، قه النَّاجم عن احتقانات؛ هو الفالمخنوق  قهِ هل سمعتم بالفِ  -301

ه  فِسه، وعلى غيرِ شد د على نَ عاً، ويُ ضي ق واسِ فيُ ها أن يُحِسن التنف س معها ..  نفسي ة، يكاُد صاحبُ 

   !زمانناقهاء في من الفُ  وعِ وما أكثر هذا النَّ .. في المواِضع التي تَستَدعي التَّيِسير 

* * *   

هم إلى دارسين السياسي ة، كحاجتِ  ين في العلومِ سين ومختص  رِ المسلمين إلى دا حاجةُ  -302

اً .. واألقوى واألفضل  المضي إال بهما معَ   رعي ة .. فهما جناحان ال يمكنُ ومختصين في العلوم الشَّ 

 بين االختصاصين معاً.   منهما؛ أن يجمع المرءُ 

الش  ل -303 المرجو؛يعطي  عطاءه  المختص  إلمام  رعي  لديه  يكون  أن  من  بد  مقبول   ال 

عطي عطاءه المرجو، ال بد من أن يكون لديه  رعي ة .. كذلك السياسي المختص ليُ الش    بالسياسةِ 

 إلمام مقبول بالعلوم الش رعي ة.  

* * *   
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بها:   ة، والنَّوازل التي تنزلُ األم    العاجزون المهزومون هم الذين يواجهون مشاكلَ  -304

  فوفَ الصُّ القيادةَ، وال  روا  لهم أن يتصد    ء ال يحق  وهؤالولعل  ..  بكيف .. ولكن .. ومتى .. وأين ..  

  ظَمى!  العُ  ايالهم أن يستشرفوا المهام، والقضَ  األولى، كما ال يحق

* * *   

منها فتح األبواب على مصاريعها،   ، ومطلٌب حق .. ولكن أحياناً يُرادُ الحري ة كلمة حق ٍ  -305

 فالحذَر، الحذَر!  المشبوهون ..دون، والظَّالمون، وومن دون أقفاٍل؛ ليمر منها المفس

* * *   

الت غل ب مرفوضٌ  -306 البديلُ ومَ   فقه  يكون  لكن عندما  والش عوبي ة،   ردود،  اإلباحي ة،  عنه 

اقية، وشيوعِ ين، واألخالقِ الد   والتَّحل ل والتَّفل ت من قيودِ  الظلم والفوضى الالمتناهية   ، والقيم الرَّ

بُهُ برة.  غل ب وجهة نظر معت.. حينئٍذ يكون للتَّ  بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َرب ِِه فَيُعَذ ِ ا َمن َظلََم فََسْوَف نُعَذ ِ قَاَل أَمَّ

 .  87الكهف: َعذَاباً نُّْكراً 

يفرون إلى خيارِ تحت هَوس محاربة االستبدادِ  -307 ، والتَّحل ل، واالنفالت من  اإلنحاللِ   ، 

 !  فر من المَطر، ليقف تحت الِمْزراب.. وهؤالء مثلهم؛ كمثل من ي  الدين واألخالق قيمِ  قيودِ 

* * *   

اً ونافِ بدِ ين، ال تُ امعِ ك غير مهم للس  رأيَ عندما تجد   -308 عاً .. حت ى تجد  ه لهم، مهما كان هامَّ

 !  في االستماعِ  اهتماماً ورغبةً إقباالً، ومنهم 

* * *   

واء واألشرار ــ وأعني ذوي األه  ه، الكلُّ أكبر من نفعِ   ثوٌب فضفاض، إثمهُ   الديمقراطي ةُ  -309

، وإلى هو السب اق إليه  ته فيه .. وما فيه من نفع قليل؛ فاإلسالمُ ه وحجَّ فيه، ويجد مأربَ   ــ يتدث رُ 

وا  دُ رتَ من بني جلدتنا من أجل هذا النفع القليل، يأبون إال أن يَ   .. ومع ذلك فريقٌ   التدليل عليه

 الثوَب كلَّه، ويتدث روا به مع المتَدث رين!  

* * *   

ه .. طريقة األعداء، وأهل األهواء شرِ ونَ   ، ثم الهدم، ثم تمرير الباطلِ واالنتقاصُ   نُ الطع -310

 ! والمسلمين الملهم مع اإلسْ في تعامُ 

* * *   

معركتهِ أذرُ   أربعةُ   للشيطانِ  -311 في  الغَُزاةُ،    عٍ  وهما  خارجيان؛  ذراعان  اإلسالم:  مع 

فَاة!    والطُّغَاة، وذراعان داخليان؛ وهما الغاُلةُ والجُّ

* * *   
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 ، وانصافِ عِ ويحمله على التواضُ فريقان: فريٌق العلم يهذ به، ويؤد به،    لمِ مع العِ   الناسُ  -312

 الحرام. ، والطغيان، وأكل على الظلمِ  لمِ بالعِ  الخلق .. وفريق يقتاتُ 

 لم.له من العِ  وأنفعُ  للمتكب ر أرحمُ  هلُ الجَ  -313

* * *   

وانتشر .. أال يدل ذلك    حاصروه سادَ وانتشر، وإن حاربوه و  إن تركوه سادَ   اإلسالمُ  -314

 تحفظه وترعاه؟!  هللا، وأن يداً عليا قادرةً  على أنه دينُ 

* * *   

حقَّ قَْدَرها .. فكلٌّ   لوال الجن ة لما ُعِرف قَْدُر جهن م، ولوال جهن م لما ُعِرف قَْدُر الجنةِ  -315

 منهما عنصُر كماٍل لآلَخر! 

* * *   

تستحق منك هذه التضحية   سلعةَ هللِا غاليةٌ،  كَّر أنَّ فتذ  إن َعُظَمت تضحيتُك في نفِسك، -316

 سلعةَ هللا الجنَّة.   وأكثر .. أال وإن  

* * *   

 و.  دُ هواتُهم، أكثر من الذين يذلهم العَ ذل هم شَ الذين تَ  -317

َطلَ  -318 ا يملِ ِذلٌّ؛ الناُس طوابيٌر مصفوفةٌ في  أال وهو ِذلًّ    ؛كونبِه، وشرائِه بالنَّفيِس ممَّ

 الشَّهوات! 

 ْرَعى الش هواِت، أكثُر من َصْرَعى الغََزوات!صَ  -319

* * *   

يَت بالال ديني    ـالشيطان ـ  تعبدُ   ــ ال محالة ــفأنت    إن لم تعبد هللاَ  -320  أو زعمتَ وإن تسمَّ

أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَن الَّ  :ـ وداخل في زمرة المعنيين من قوله تعالىأنك من الملحدين ـ

بِينٌ تَْعبُدُ   .وا الشَّْيَطاَن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

* * *   

  ه؛ ويجحدُ   ،النصَّ   يُنِكرُ   ثة أصناف: ِصنفٌ ، ثالالوحي  في تعاملهم مع نصوِص   الناسُ  -321

وهم     تبعاً وخادماً له ولمآربه، وهواه،؛ وهصَّ وراءَ النَّ   يجعلُ   وهم الملحدون الكافرون .. وصنفٌ 

وينتهي   ،يسير حيث يسير  قائداً له؛وريق يُؤِمن به، ويجعله أَماَمه،  .. وف  واألهواء  عِ البدَ   أهلُ 

    المتابعة واالقتداء. وهم أهل السنة والجماعة؛ أهلُ  به النص،حيث ينتهي 

* * *   
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تُك .. وَجدَّتك .. وزوجتُك .. وهي  -322 َك .. وأختُك .. وابنتُك .. وخالتُك .. وعمَّ المرأةُ أمُّ

من دونها .. فكيف الجنَّة .. ما كنت لتكون، وال كانت الحياة لتعمر    أبوابِ   بالنسبة لك باٌب من 

   ها؟!تنسى فضلَ أن  ها .. أو هينَ بعد ذلك يهوُن عليك أن تُ 

* * *   

ُ علْيِه وسلََّم بغلةٌ، فركبَها  -323 ِ صلَّى َّللاَّ بِن أبي طالٍب قاَل: أُهِديَت لرسوِل َّللاَّ  ِ عن علي 

: لو َحملنا الحميَر ع ُ علْيِه وسلَّمَ فقاَل عليٌّ ِ صلَّى َّللاَّ : لى الخيِل، فَكانت لنا مثُل هِذِه! قاَل رسوُل َّللاَّ

. فالحميُر ليسوا أكفَاًء للخيل .. فالكفاَءة  2565صحيح أبي داود:"إنَّما يفعُل ذِلَك الَّذيَن ال يعلمونَ "

الحديثحتى  مطلوبة   كما في  آَدم،  بني  بالك في  فما  الدواب،  األك : " في  وأنكِ انكحوا  وا حُ فاَء، 

 .   2928صحيح الجامع:"إليهم

* * *   

ٍ؛ -324 يُراد بها ظلم   ؛بها باطلٌ   تُطلَق ويُرادُ   ألحيانِ في كثير من ا   حقوُق المرأة كلمة حق 

   إلى ذلك؟!  المرأة، وحرمانها من حقوقها الشرعي ة .. فهالَّ تنبهت المرأةُ 

* * *   

تُحب أن يُعاملوك به .. وبادئهم بما تحب لهم بما  عامِ خاِلِق الناَس بُِخلٍُق حَسن .. و -325

 أن يُبادئوك به.  

* * *   

أ عليك فيم فيهاً؛ال تُماِزْح سَ  -326  كره!  تَ  افيتجرَّ

* * *   

 عين على هدمِ فتُ   ؛بدعةٍ   صاحبَ   ِكبراً وطغياناً .. وال توق ِرَ فيزَداد    ٍر؛ال تتواَضْع لمتكب ِ  -327

 اإلسالم، وأنت ال تدري! 

* * *   

  وع!وِذلَّة، وخنُ  ،فٌ َضعْ  التواضُع للظالمِ  -328

لَِّة عَ َمن تَكبَّر وتَ  -329  على الكافِرين!الَى على المؤمنين، ابتُلَي بالذ ِ

* * *   

لت الِكالُب.  -330  إذا غابت األُسوُد، ترجَّ

* * *   

ي  المسلم ف  فانصْر أخاكَ   وِطٍن تحتاُج فيه إلى النُّصرة،إذا أردت أن ينصرَك هللا في م -331

َج هللاُ ع صرة،موِطٍن يحتاج فيه إلى الن   فاسَع في نك ُكَربَك في الدنيا واآلخرة، وإذا أردت أن يفر ِ
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َع في فاس  ،ذا وجدت في قلبك ُغلظةً وقساوةً ك المسلمين .. وإ ن تستطيع من إخوانِ تفريج ُكَرِب مَ 

  لين. ، ويَ قلبُك فإنَّه يَِرقُّ  حوائج اليتامى والمساكين،

* * *   

قُ وال يَ ها،  فُ عرِ خوان ِلذةٌّ عظيمة .. ال يَ واإل  ،حمعلى الر    لإلحساِن واإلفضالِ  -332 ها إال  تذوَّ

  المحسنون.

* * *   

يُحاَسب على سيئاته .. بينما المسلم    نيا، وفي اآلخرةِ ه في الدُّ الكافُِر على حسناتِ   عَطىيُ  -333

يراً  يُحاَسب في دنياه على سيئاته، وفي اآلخرة يُحاَسُب على حسناته .. لذلك أحياناً ترى مسلماً فق

 لى، وكافراً غني اً، منعَّماً. ُمبتَ 

* * *   

 انتقام .. فالحذَر، الحذَر. نَدٌم وه عقبُ استدراٌج يَ  ؛يعلى المعاِص  الن ِعَم مع اإلقامةِ  -334

ها .. وال يمحقُها من جنسِ   ها ينبغي أن يكونَ مثل ُشكِرها .. وشكرُ   يءٌ الن ِعََم ش  ال يُديمُ  -335

..    ءٌ شي ُكْفَرانها  َ مثل  تَأ َعذَابِي  َوإِْذ  إِنَّ  َكفَْرتُْم  َولَئِن  ألَِزيَدنَُّكْم  َشَكْرتُْم  لَئِن  َربُُّكْم  ذََّن 

 . 7إبراهيم:لََشِديدٌ 

ةِ لِ قْ العَ   ، ثم نعمةُ أعظُم الن ِعَم: نعمةُ اإليمانِ  -336 ، ثم نعمة األْمن، ثم نعمة  ، ثم نعمة الصح 

ا من يجعل الماَل أوالً؛ فيعدَّه أعظم الن ِعَم رهم والدينار  تَِعَس عبدُ : "، فهذا يُقال لهالمال .. أمَّ   . "الد ِ

* * *   

.. كذلك    لوالكسَ   الخمولُ َب عليه  َمن كثَُر طعاُمه، ومال إلى التُّخمة قلَّ عطاؤه، وغلَ  -337

وسط بينهما؛ من غير ه .. والصواب  ؤه .. ونشاطُ عطا  ضعفُ ر جوعاً .. يَ بات طاوياً يتضو    من

 ". ابن آدم لُقيمات يُِقمن ُصلبه بِ سْ بح: "ة .. وفي الحديثتخمة ُمفرطة، وال مجاعة ُمقِعدَ 

عنه  -338 تقوَم  أن  من  مرٍة  ألف  لك  خير   .. تشتهيه  فيه  ونَْفُسك  الطعام  تقوم عن  لئن 

 خارج من نفسك، ال تشتهيه.  والطعامُ 

طعامُ  -339 وغِ ليكن  قَ ك  على  وحركتِ   رِ دْ ذاؤك  زادَ جهدِ ك  فإن   .. وغِ طعامُ   ك  على ك    ذاؤك 

 ْلَت .. فالطاقةُ زِ وهَ   فتَ عُ ضَ وغذائك،  ك  ك على طعامِ زادت حركتُ    وتَرهْلَت .. وإننتَ ، سمِ كحركتِ 

 قصان.   وال نُ  الخارجة من غير زيادةٍ  اقةَ ينبغي أن تُساوي الطَّ  الداخلةُ 

يُلتَمس الدواء .. وأنت وما  ،اء والدواء .. منها يصدر الداءبيت الد  المعدةُ  -340  ومنها 

  ي فيها!تُلقِ 

 ر لهما دائماً األفَضَل، واألطيََب، واألجَمَل: وَعاُء الرأِس، ووَعاُء البَطِن.  اءان تخي  وعَ  -341

* * *   
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 ، والعَطالة! راغَ و الفَ كُ شْ من يَ  .. ومع ذلك يوجدُ  من األوقاتِ  الواجباُت أكثرُ  -342

* * *   

موردِ  -343 موردِ الحسناتِ   عند  وعند   .. السيئات  تُذَكر  ال  تُذكَ   ،  ال  واالستغفار،  ر التوبة 

كريات ال تُذَكر الذ    ةِ الذكريات الطيبة السار    بها .. وعند موردِ ي، وما كان من صاحِ نوب والمعاِص الذ  

  واألحقاد .. وعند موردِ   صالح ال تُذَكر الخصوماتِ والتَّ   لحِ الصُّ   والمحزنة .. وعند موردِ   الخاطئةِ 

 .. فهذا ليس من الفقهِ   ألشواكُ الجميلة ال تُذَكر ا  الورودِ   دِ األفراح ال تُذَكر األتراح .. وعند مورِ 

للحسناتِ .. فدَ   يءٍ في ش  بِ واألدَ  تعمَ   الجميلةِ   الطيبة .. والورودِ   كرياتِ والذ    ،عوا  ها  عملَ   لَ أن 

النفوِس األخَّ  في  يرحمكُ   اذ  هللاُ ..  يُذهِ   م  الحسنات  أن  واعلموا  األمورَ بْ ..  وأن   .. السيئات   ن 

 ها. بخواتيم

* * *   

 وال عليك.  كَ ال لَ   عليك، ويومٌ  يومٌ ، ولك ثالثة: يومٌ  األيامُ  -344

 ك. ك سيئاتِ ناتُ فيه حسَ  غلبُ الذي تَ  ا اليوم الذي لك؛ هو اليومُ أمَّ 

 ناتك. ك حسَ فيه سيئاتِ  الذي تغلبُ  ا الذي عليك؛ هو اليومُ وأمَّ 

ً منه كفَ   الذي تخرجُ   وال عليك؛ هو اليومُ   ا اليوم الذي ال لكَ وأم   ك مع فتتساوى فيه حسناتُ   ؛افا

 ك. سيئاتِ 

، قبل أن تُحاَسب،  عليها في المحاسبةِ   ظْ هو .. ثم حاسبها، واغلُ   األيامِ   ك من أي  فانظر ليومِ 

 ندم!مَ  فتندم والت حينَ 

* * *   

 ك.سِ ك لنفْ رتِ من ِخيَ  لكَ  لك، خيرٌ  هشيئاً؛ فِخيرتُ  ستعجل على هللاِ ال تَ  -345

* * *   

  مرة من أن يكونَ   لك ألفَ   خيرٌ   د .. ريطَ   فريدٌ   ريبٌ ، وأنت غَ اِس الن    لك في قلوبِ   شٌ رْ عَ  -346

   ون!هُ وهم لك كارِ  ،همقابِ هم ورِ على بالدِ  لك عرشٌ 

بَ  -347 عَ أيُّما  أو  َعْقٍد،  أو  ِشراٍء،  أو  والعَْهدِ شَ   ،ْهدٍ يعٍ،  العَْقِد  أطراِف  بين  ضا  الر ِ   ..  رُطهُ 

ضا أولى وأوَكُد في العَْقِد   ما لهما من    ، ويُبي نومكُ حْ ِم والمَ بين الحاكِ الذي يجمع  العام   وَشْرُط الر ِ

   حقُوٍق، وما عليهما من واجبات.

* * *   

  ه الَجنَّة، ونصفه اآلخر تمثله جهنَّم! لُ األول تمث   نصفهُ  نصفان: دلُ العَ  -348

* * *   
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 َط عليه، وأسخَ   هللاُ   طَ خِ هللا، سَ   طِ خَ بسَ   والمنابرَ   سَ المجالِ   ، واستشرفَ هرةَ الش    من طلبَ  -349

  ين! وَصغَّره وَحقََّره .. ولو بعد حِ ، وفي السماءِ ، في األرِض  غضَ ، ووضع له البُ عليه الناسُ 

قَ   الناِس   من تتب ع مرضاةِ  -350 ه .. وهانت عليه إخالصُ   فَ عُ ه .. وضَ عليه همُّ   تَِعب .. وتفر 

 ى إليه! مما سعَ ٍء ى بشيثم هو ال يحظَ  ه ..مروءتُ 

* * *   

يَ نبِ م الذ  ِعظَ   رِ دْ على قَ  -351   ك، يهونُ ك، فانظر لذنبِ هورَ طَ   عظمتَ فإن است  ،هورُ الط    عظمُ ، 

   . عن كثيرٍ   عفو هللاُ ك .. ويَ هورُ عليك طَ 

* * *   

 .  هومناجاتِ منه،  ربِ والقُ تعالى،  باهللِ  ِس نْ األُ  ةَ ذ  لِ  لُ عدِ ال شيء يَ  -352

* * *   

ق الظالمُ  -353  داً!  أحَ  مَ لما ظلَ  و،والعفُ  اإلحسانِ  ةَ لذ   لو تذوَّ

قَ  -354 .. لما  وي الحاجةِ ، وذَ ، واألضيافِ ، واإلخوانِ لِ على األهْ  ِلذ ةَ اإلنفاقِ  البخيلُ  لو تذوَّ

 بيالً! إليه سَ  لُ خْ عرف البُ 

* * *   

 الت فيه.  الَب لو بَ نَّ الكِ لومَ فال يَ  ،أسواٍر وال أبوابٍ  قصراً من غيرِ  َمن شي د -355

ئ الباطَل عليه.   بال قوةٍ   وحقٌّ  ل،دْ عَ  الحق ِ   وةُ ، وقُ لمٌ ظُ  الباطلِ  ةُ قو   -356  يُجر 

* * *   

 ! حبيكَ مُ  نصفُ كما تُ  انئيكَ شَ  فَ أن تُنِص  لُ دْ العَ  -357

* * *   

يعلمُ  -358 الحكمِ طُ   لو  والعذابِ م  غاة  الن كاِل  من  ينتظرهم  كُ   ،ا  على  بقوا  الحكمِ لما   رسي 

 والبصيرة!  رَ صَ ِمي البَ تُعْ تُنِسي، و والرياسةِ  كمِ الحُ  ةً، ولكن شهوةَ ساعَ 

* * *   

الذين    األحياءِ   والً من كلماتِ قبُ   وأكثرُ   راً،أثَ   ــ أبلغُ   ــ ألمانهم من الفتنةِ   األمواتِ   كلماتُ  -359

  بعد! همال تُؤَمن عليهم الفتنة، ولم تُعَرف خاتمتُ 

* * *    

ر قَ اَش لنفسِ من عَ   مرِ العُ   صيرُ قَ  -360 ه، وإن  لغيرِ   من عاشَ   مرِ العُ   رناً، وطويلُ ه، وإن عم 

 ره. مُ عُ  نينُ قَُصرت سِ 

ر! ــ رٍ مْ عُ  أقصرُ  -361    !انبَ الجَّ  خيلِ البَ  رُ مْ عُ   ــ َمهما عمَّ

* * *   



 43 

  .يءٍ كل ش مؤنةَ  ، وكفاهُ هللاُ  أغناهُ  ، هللاِ  ه معَ ت تجارتُ رَ ، واقتصَ هلل من عاشَ  -362

* * *   

، ةُ ، يبقى ما بقيت القوة وبقي اإلكراه، فإذا زالت القوَّ واإلكراهِ   ةِ بالقوَّ    ويُفَرضما يُقامُ  -363

 حتى بعد زوالِ   األحوالِ   ، يبقى ويدوم في جميعِ اضوالر ِ   .. وما يُقام باإلقناع  ها زالَ وزالت رقابتُ 

 ، ورقابتها.القوةِ 

.. لذلك قال تعالى:]   ، والُحبَّ صديقَ ، والت  اإليمانَ   يورثُ   ، واإلقناعُ فاقَ الن    ثُ ورُ يُ   اإلكراهُ  -364

يِن [البقرة:     . 256الَ إِْكَراهَ فِي الد ِ

* * *   

 لك في المآل.  يرٍ ، قد يكون لخدعائك في الحالِ  عدم استجابةُ  -365

* * *   

وفق مشيئة في حياتِك ف ه هلل، وأن تتصر  أن تصرف وقتك كلَ هلل؛  لوقٌ معنى أن ك مخ -366

    رعي ة.هللا الشَّ 

* * *   

 ه! ببُ كم من باٍك لعيٍب، هو سَ  -367

* * *   

ه هللاُ رفعه هللاُ   ،هلل  من تواضعَ  -368 ة من غيرِ   ، ومن أذل  نفسه هلل، أعزَّ  .. ومن طلب الِعزَّ

نا هللا به،  وبغيرِ هللا،   جميعاً.  ةُ ه هللا .. هللف الِعزَّ أذل  ما أعزَّ

* * *   

ر عقابُه، لكن ال ينجو منه!قد ه، وله ولغيرِ  فتنةً  الظالم يُملَى له؛ -369    يُؤخَّ

* * *   

ر النصرَ  -370 القوي، وأن ال يأخذ    الضعيف من الظالمِ   ؛ أن ال يُنتَصف للمظلومِ مما يؤخ 

   !ععتِ تَ حقَّه إال وهو يُ  الضعيفُ 

* * *   

عت .. ومن اجتم  لقِ الخَ   احتقارُ   ه اآلخرُ ونصفُ   ،لحق ِ ا  األول ردُّ   هُ الِكبر نصفان: نصفُ  -371

 ! ، وتظاهر بهمهما زعم التواضعَ  ،دٌ لْ جَ  تكبرٌ تان، فهو مُ لَّ فيه الخِ 

* * *   

 االصغاء.  حسنُ نصفه اآلخر؛ ، وطرح المسائلِ  سنُ ؛ حُ لمِ نصُف العِ  -372

* * *   
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ها ها .. وُحطامُ عُ نيا .. وجمْ فقلت: هذه هي الدُّ   امة،الذي تُلقَى فيه القُمَ   مكاناستوقفني ال -373

نتهي إلى يَ   ؛همآخرتِ دينهم ونشغلون به عن  ، ويَ عليه الناسُ ويتزاحُم    لُ فما يتقاتَ وفضالتُها ..  ..  

   هذا المكان!

* * *   

وبيان المسائل األفكار،  ، ومورِد التنط ع والتعص ب، ال مكان لسردِ عند رفعِ األصواتِ  -374

   بار!الكِ 

* * *   

  فضاءٍ   ومركبةَ   الكبيرة ..  .. والشاحنةَ   طائرةً  قودُ قطاراً .. وي  يقودُ وهو  ى اإلنساُن  يُرَ  -375

عظيم في هذا الكون،   يءٍ هللا كم من ش  فقلت: يا سبحانَ   .. ه  أو مقعدِ ه  على أريكتِ  وهو جالسٌ ..  

ً ن له مقرِ  وما كانَ   له،هلل   تعالى لإلنسان، وذَ قد سخره هللا أو ذلك، ه من يشكر من عبادِ  وقليلٌ ..  ا

 .. المعنى  لهذا  العظيم  يتنبه  الشَُّكورُ :صدق هللا  ِعبَاِدَي  ْن  م ِ اإِلْنَساُن .  13سبأ:َوقَِليٌل  َوَكاَن 

 .  67اإلسراء: َكفُوراً 

* * *   

.. وتنسى أن   عليه كَ رْ كُ شْ معروفاً، ولم يَ  إلى إنسانٍ  آدم ــ إن أسديتَ  ــ يا ابنَ  بُ تغضَ  -376

 ه! كرِ عن شُ  الهٍ  ف، وال تُقد ر، وال تُحصى .. وأنت ساهٍ ال تتوق  ، وهي سابغةً تعالى عليك  هللاِ  نعمَ 

* * *   

ً وسَ ال تكن َصلباً فتُكَسر .. وال رخواً فتُعَصر .. ولكن   -377 تميل أحياناً،    ؛ كالسُّنبُلةبينهما  طا

 أحيانا.  وتقومُ 

 * * * 

إِنَّ َمَع :  تعالى  قال   ..  ةٍ بشد    ةَ دَّ بمشقة .. وال الش ِ   وال المشق ةَ   ..ال تُتْبِع العُْسَر، بعسٍر   -378

ُ بَعَْد ُعْسٍر يُْسراً .  6الشرح: اْلعُْسِر يُْسراً   .7الطالق:َسيَْجعَُل َّللاَّ

* * *   

ها  حسنٍة تتخل لُ   ه ألفَ لو أريتَ   عَوُر القلب؛  ،لبِ ين، وعَوُر القَ وُر العران: عَ االعَوُر َعو -379

 واحدة، لما رأى إال تلك السي ئة! سيئةٌ 

* * *   

 ل! للباطِ  انتصارٌ ، على البيانِ  مع القدرةِ ، ك عن الحق ِ سكوتُ  -380

* * *   

قد تُعذَر في األولى، وال تُعذَر في  .. ف  نصر الباطلَ ، فال تَ الحق ِ   صرةِ عن نُ   عجزتَ   نْ إ -381

 الثانية! 
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* * *    

 ُكفران الن ِعَم، يُزيل الن ِعَم.   -382

   األرحام. لِ وبوصْ وتجنيبها الحرام،  كرها،بشُ بثالثة أشياء:  تربوم، وتدوم الن ِعَ  -383

* * *    

  مظلوم!ال معةُ ؛ دَ  الَمقَاالتِ غُ أبلَ  -384

* * *     

الةُ   متشابهةٌ   إذا وردت عبارةٌ  -385 بها؛ فإن كان صالحاً،  ومعاٍن، فانظر إلى صاحِ   أوجهٍ   حمَّ

ً لتفاسِ المعاني وا  على أحسنِ   العبارةَ   فاحملْ المذهب،    حيحَ صَ  صاِحَب    دعي اً،، بِ ير، وإن كان طالحا

    ئ.ها الخاطِ رادِ على مُ  ل العبارةَ فاحمِ هوى، 

* * *     

الشعوب ..    هضةِ نَ   مران من حركةِ ناء والعُ في مرحلة البِ   فوسُ والن    الصفوفُ   تتمايزُ  -386

 فيها سواء. ِس الناها، وغاِلُب نُ تقِ يُ  الكل  تختَِلُط الفؤوُس، يم، فحطِ ، والتَّ الهدمِ  أما مرحلةُ 

، ويجتمعون عليه .. وقليل لذا كثير هم الذين يمتهنون األولَ  الهدم أسهل من البناء، -387

 والعظماء، والمصلحون.  وهم الحكماءُ  فقون عليه،ويت   ،هم الذين ينهضون لآلَخر

* * *      

 يح. ه بالتَّصرِ جَ أن تُعالِ  فقِ ما كان يُعالَُج بالتَّلميح، ليس من الر ِ  -388

* * *     

 فيك. ك بما ليسَ ن يمدحُ ممَّ  ك لما فيك، خيرٌ حُ ن ينصَ مَ  -389

* * *     

سيء م نُ ، فكإلى مستواكَ   أن ينزلَ   ال يمكنُ   مُ ، فاإلسال إلى مستوى اإلسالمِ   إذا لم ترتفعْ  -390

  ه إلى مستوانا!ثاً ــ أن ننزلَ عبَ  ــعندما نحاول  لإلسالمِ 

فونَ  -391   على أنَّهم هم اإلسالم!ِمَن األخطاِء القاتِلَِة للدُّعاِة؛ عندَما يتصرَّ

* * *     

أنفُ  -392 عند  من  لسبٍب  يتأخر  لحكمةٍ سِ النَّصر  أو  أنفسِ نجهلُ   نا،  عند  من  كان  فما  نا  ها، 

   ه إلى هللا. ا أمرَ نَ لْ نجهلها أوكَ  ان لحكمةٍ أصلحناه، وما ك

* * *     

ً ما أعطيَت الحقَّ  -393  افَه. ، إال وأعطاَك الحقُّ أضعَ كمن نفسِ  شيئا

* * *     
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مون األفواهَ  صرون األفكارَ يُحا -394 سريع االنتشار،   ؛كالهواء .. وفاتهم أن الفكرَ   .. ويكم ِ

ق، إال ويجد لنفسه  مخرجاً!  و بيالً َس  مهما ُحوِصر، وُطو 

  الِفكَر، إال الِفكر. ال يُحاِصرُ  -395

* * *     

  ور!عقبها ُعجٌب وغرُ من طاعٍة يَ  ، خيرٌ دٌم وتوبةُ بها نَ عقُ معصيةٌ يَ  -396

* * *     

الباغي    طلب من مطالبه .. والظالمُ ، وهو مَ ألخيه المسلم، يُفِرح العدوَّ   المسلمِ   لُ قتا -397

لُ   حينئذٍ   قَصَد ذلك أم لم يقصْده .. وهو  ه، ويُفِرَحه،مطلبَ   ، يحقق للعدو ِ منهما الً كامِ   الوزرَ   يتحم 

 ه! بمفردِ 

* * *     

 !  بك من بالء ما نزلَ  و إلى المخلوقِ شكتَ عندما تفعل ذلك  ؛بِدههللاَ إلى عَ  وال تشك -398

ك صابُ عليك مُ   صاباً، يهونُ منك بالًء ومُ   إلى من هو أشد    ك، فانظرْ صابُ ُظم عليك مُ عَ   نْ إ -399

 ، وأدَعى للش كِر. ىرضَ ـ وتَ ـبإذن هللا  ــ

َل عليه في الماِل واْلَخْلِق، فَْليَْنُظْر وفي الحديث الص حيح:"    إذا نََظَر أَحُدُكْم إلى َمن فُِض 

َل عليه " متفق عليهإلى َمن  ْن فُِض     .هو أْسفََل منه ِممَّ

* * *      

. وما .وخير    حمةٌ فهو رَ ،  واإلثراءِ ،  لِ كامُ ما كان منه للتَّ فيما بين المسلمين    االختالفُ  -400

  .رٌّ ، وشَ ةٌ مَ قْ فهو نِ  ،زِ نابُ والتَّ  ،رِ دابُ كان منه للتَّ 

* * *     

 وحرماته تُنتََهك .. ثم تشترطُ   ويموت،  رقُ غيَ   بتزاز، أن ترى أخاكَ واال  أسوأ االستغاللِ  -401

 ه وعافيته! تِ سالمَ  في حالِ  نكَ رضاها مِ ك التي ال يَ شروطَ ه وإنقاذِ ه لمساعدتِ 

* * *     

أساءِ الن    شرُّ  -402 عليها  أقبلَت  إذا  َمن  النساء  شر   وخيرهن:  عنها ،  أدبرَت  وإذا  دبرت، 

عليها   كَ .. خيرُ   الصََّخب  ، شديدةُ اللسانِ   ةُ إدبارك وإدبارها .. ِمدالقفتعيش دهرك معها بين    أقبلَت،

ها إليك طالِ نازلٌ  اً، وال ترى  ضالً .. وترى لنفسها عليك حقَّ لك معروفاً وال فَ   .. ال تشكرُ   عٌ ، وشر 

ها حتى  سِ نفْ   بإهمالِ   كَ ك عليها .. تعاقبُ في حقوقِ   لةٌ لك عليها َحق ا .. فقيهة في حقوقها عليك، جاهِ 

لك .. إن رأت منك    أكثر مما تتزينُ   ها، ولضيوفِ كنظَر إليها .. تتزين لغيرِ تستطيع أن ت   ال تكادُ 

كفََرتَْك وشَ شَ  اً وتقصيراً  ِل  خيراً قط ..    كتَْك، وقالت: ما رأيت منكَ رَّ ئ األبنَاَء عليَك عنَد أوَّ تَُجر 

ِل استغنَاٍء ..   !  كله ه فقد ِحيز إليه الش قاءُ صيبِ ت من نَ وهذه من كانَ ِخالٍف، وأوَّ
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: ، المواتية .. التقي ة النقي ة .. إذا نظرَت صوحُ الن    ،العؤودُ   ،الولودُ   ،الودودُ   فهي  أما خيرهن 

حَ  وإذا غبت عنها   .. تك  أسرَّ ..  ظَ فِ إليها  عليه  استودعتها  نفسها، وفيما  ك، آالمَ   تعيشُ تك في 

  مما تحرصُ   ها، أكثرُ علي  كَ على حق    .. تحرصُ   ، وفي الس راء شاكرةٌ اء صابرةٌ في الضر  ك ..  وآمالَ 

 كلها، لو َعرف لها قَْدَرها.   ه فقد ِحيزت إليه الس عادةُ ها عليك .. فهذه من كانت من نصيبِ على حق  

* * *     

اب، البخيلُ   وخيرهم: شرُّ   ،الرجالِ   رُّ شَ  -403 ر  اب، الض  ، الذي ، البذيء، الديوثُ الرجال الص خ 

.. وإذا    وْعدَ ها الأخلفَ   ها.. وإذا وعدَ   هابَ ذَ كَ ه  زوجتَ   ه فال يغار .. إذا حد ث  يرى الخبَث على أهلِ 

ه كانت نفقتُ   ه .. فإذا أنفقَ ومتعتَ   هُ ه وحقَّ إال نفسَ   ةِ ر وأزبَد .. ال يرى من الحياة الزوجي  تكلم هدَ 

  .. الحبُّ   قَ زوجته: ليته ما أنفَ   ى .. حتى تقولَ واألذَ   راتها بالمن ِ ه وقطَ تَ ارَ ، ثم يُتبع قط  بالقط ارةِ 

. فإذا قضاها أعرض ونأى ها .ينتهي الحب بانقضائِ   بة له ال يعدو عن نزوة أو شهوة،س بالن

   به.بجانِ 

َ لُ ه خُ إن رأى من زوجتِ  ه من  غيرِ ه، فال يُحسن االنتقال إلى  عندَ   الوقوفَ   أطالَ ًً سيئاً  قا

، وال راتِ العث  كما ال يُحسن إقالةَ   نسى الحسنات ..يتذك ر منها السيئات، ويَ   ..  ها الحسنةِ أخالقِ 

 قاءٌ الظن .. فهذا بالنسبة للمرأة شَ  سنِ إليه من حُ  يء أسرعُ ه الس  الت .. فظنُّ للغفَ  نِ الحسَ  التأويلَ 

 .عليها  ه فال لومَ من ه والخالصَ لعَ قاء .. ولو طلبت خَ ما بعده شَ 

  الذي يتحلى بالصفات المعاكسة لصفات شر ِ الكريم،  الحبيب    جال: هو الرفيقُ الر    أما خيرُ 

    أعاله ...!  الواردةِ  جالِ الر

* * *     

 والغيرةِ   ديد،الشَّ   الحرِص   من جهةِ   غالباً ما تكونُ   المرأةِ   ة من جهةِ وجي  الزَّ   لُ المشاكِ  -404

ِ الش   بسببِ   غالباً ما تكونُ   جلِ الر    ومن جهةِ ِسها ..  واإلهماِل لنفْ ..    ائدةِ الز   فقة،  النَّ   في  قصيرِ ، والتَّ ح 

  والمعاشرة. في المعاملةِ  والمعروفِ  الرفقِ  وغيابِ 

  والعَِشير في المرأة سيئ، وأسوأ منه أن يكونَ واإلحسان،  ،  الن ِعَم، والمعروفِ   رانُ ُكفْ  -405

    في الرجل!

* * *   

لطاناً وسبيالً، حتى عليه سُ   هِ لعدو    جعلَ فقد    ، العهودِ   ونقِض   درِ الغَ   في طريقِ   سارَ من   -406

 راً.  كافِ  سلماً، والعدو  مُ الغادُر لو كان 

 ** *     

ـ عن طريقِ   وفيقَ َمن نَشَد الس عاَدة والتَّ  -407 الوالدين .. كالهما   عقوقِ   ــ في الدنيا واآلخرةـ 

 د!  نشُ إليه مما يَ  أقربُ  أو أحدهما .. نجوم الس ماءِ 
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* * *   

ه إال بعد أن يتعرض لدرجة عالية من  ه وجاذبيتُ ه، وال تتدلى فتنتُ بريقُ   ال يظهرُ   الذَّهبُ  -408

دَ نه الخبَث  تُزيل ع  الحرارةِ  ، وجراحات  الءٍ  بعد نوع بَ إال  قُ فإنه ال يتحق    ؛صرُ .. كذلك النَّ أ  والص 

 يها.  وتُزك   تُطهر النفوسَ  وآالم،

* * *     

؛ لكي يشدَّ معَك عند الحاجة والطَّلب، ال بد  أن تعطيَه حقَّه من الراحِة النْفُس كالحصانِ  -409

أن تعطيَها َحقَّها   ، ال بدَّ عند الطلَب  ةِ ى الطَّاعة والجادَّ ؛ ِلتَْقَوى معك علفسُ والتَّرويح .. كذلك النَّ 

الراحةِ  ..  والتَّ   من  وتََملََّحت  وَجفَّت،  َصَدأت،  وإال  ..  رويح،  انقيادها  من  وصعب  المراد  وهو 

ً : "الحديث    . "المؤمن كالسُّنبلة؛ تَميُل أحياناً، وتقوُم أحيانا

كانوا    ، فإذا كانت الحقائقُ يخِ بالبط ِ   ـيتضاربون ـأي يترامون و  ـكان الصحابةُ يتَبَاَدُحون ـ

جال.     هم الر 

* * *     

قلبِ  -410 في  يجتمعان  حبُّ هللاِ   ال  أبدا:  وحبُّ امرٍئ  باهللِ   ،  إيماٌن   .. وإيمانٌ الطاغوت   ، 

فر .. حبُّ النبي صلى رك .. إيماٌن، وكُ الطاغوت .. توحيٌد، وشِ   بالطاغوت .. عبادةُ هللا، وعبادةُ 

ه .. ال يجتمعان .. ال يجتمعان .. وإذا َحلَّ أحُدهما َخَرَج اآلَخر، وال  أعدائِ   يه وسلم، وحبُّ هللا عل

   بد. 

* * *     

 ه؛، ال بد من أن ننصرَ نا هللاُ ينصرَ   معه .. وحتى  ال بد من أن نكونَ   ، معناهللاُ   حتى يكونَ  -411

يَا ه فيما أمر به، ونهى عنه  طاعتالتزام  ه، ويدِ ه وتوحِ نا له سبحانه وتعالى يكون بعبادتِ ونصرُ 

َ يَنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقَداَمُكمْ     . 7محمد: أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا َّللاَّ

* * *      

المؤمنَ  -412 بأن  تقولون  لي صاحبي:  فعالمَ   ُمهابٌ   قال  الهيبةَ   ..  هذه    تعلو وجوهَ   نجد 

 غاة الظالمين؟  الطُّ وهامات 

اء والضراءِ  ه؛حسناتِ  من من جهةِ المؤ قلت: هيبةُ  في الِغنى  ..   وهي مالزمة له في السرَّ

  .. ِة  والقو  ْعِف  الضَّ في   .. جهةِ   غاةِ الطُّ   وهيبةُ والفَقِر  وظُ سيئاتِ   من  ومَ لمِ هم  حولَ هم،  من  هن  م 

هم  هم من الزبانية .. فقدوا هيبتَ ن حولَ مَ   هم، ورئاستهم .. وذهبَ بانية .. فإن سقطت نياشينُ الز  

 .يِرهمعلى غَ لم تَظهر  ةٌ ومسكنَ  . وظهرت عليهم ِذل ةٌ .

* * *     
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ممكناً،   ويكون البديلُ  عنه، بديلُ لديك ال .. ال بد من أن يكونَ  ، اللشيءعندما تقول:  -413

  . ومبذوالً للناِس 

 ه!   عطيانِ فكالهما ال يُ  ه سواء؛دُ وفاقِ  يءِ الش جاهلُ  -414

* * *     

ه: الذي ، ومثالُ هور والورودِ و من الزُّ على ما يحلُ  طُّ ؛ منهم النَّحلي؛ يحأجناسٌ  الن اسُ  -415

 إال خيراً.  نقلُ ، وأرقى المعاني النَّافعة، فال يتلقَّى وال يَ القولِ  على أحسنِ  يقفُ 

األشياء، ومثاله: الذي يحط على سقَِط القوِل،   قطِ على القاذورات، وَس   ومنهم الذ بابي؛ يحطُّ 

اً! وزوِره، وبذيئه، فال يتلقَّى وال   ينقل إال شر 

* * *     

دَّة -416 د، والر   الش ِ ق؛ خاءُ تُوح ِ    ه أشد!وهو من هذا الوجه فتنتُ  يُفَر ِ

* * *      

راءِ في السَّ   بحق ِ   تعالى هو المعبودُ   هللاُ  -417 د ِة وا  راء والضَّ خ.. في الش ِ ويُِحبُّ أن    اء ..لرَّ

 ه بهما. لذا يبتلي عبادَ  يُعبََد فيهما ..

* * *      

القريبَ   تالكلما -418 د  وتبع ِ ق،  تفر ِ بِخالِف  ها  تقنُ ويُ يجيدها    الكلُّ   ،التي  التي   تِ الكلما.. 

ب البعيدَ  د، وتقر ِ     .قليٌل َمن يُْحِسنُها ،توح ِ

* * *      

 منهم نفسَ   قفُ هل تَ ك، فانظر أين أنَت من عباِده؛  إذا أردَت أن تعرَف أين أنت من رب ِ  -419

  ك.ربُّ  نكَ اها مِ رضَ التي يَ  المسافةِ 

* * *      

 بك؛ فقد تُصاِدف عدواً له، فيُوِغر صدَرك عليه، فتخَسَره.ال تتحرَّ كثيراً عن صاحِ  -420

* * *      

 ه. على نفسِ  الظلمَ  مَ تعالى قد حرَّ  فاهللُ  ن ظلمني؛مَ  اظلمْ  : اللهمَّ لْ قُ ال تَ  -421

عليه   مَ عظُ بأن يَ   ال تقل لمبتلى بفقد حبيب: عظََّم هللاُ أجَرك؛ فأنت حينئٍذ تدعو عليه -422

 عزاَءك!  هللاُ  ألن ِعَظم األجر من ِعَظم البالء .. وإنما قل: أحسنَ  ، ويزيده؛البالءُ 

* * *       

لإلس  التطبيقُ  -423 دِ المِ الخاطئ  وخدمةٌ   ةٌ عاية مضادَّ ،   .. اني ةٌ عظيمة    لإلسالم   تُقد م  ومج 

 عداء اإلسالم.   أل

* * *      
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  .، والمالِ راغِ من الفَ  بابِ ال شيء أفَسَد للشَّ  -424

* * *      

أعيتهُ  -425 موطنِ   الحجةُ   َمن  محاججةٍ   مناظرةٍ   في  مخالفِ أو  على  استنجد  بالغضَ ،   بِ ه 

شيئاً من   أخرى .. والمليء ال يفعلُ   تارةً ــ من غيِر موجٍب ــ  هكم  والتَّ حك  والصََّخب تارة، والض  

 ."ُعجاب من غيرِ  ضحكَ  عن الجوابِ  من عجزَ : "ذلك .. وقديماً قالوا

* * *      

مواردِ   الهزلُ  -426 خوارمِ   ؛الِجد،  في  موارد    العقلِ   من  في  والِجد   االنبساط والمروءة، 

  ٌع وتكل ف، ورياء.والهزل، تنطُّ 

ُص في موِطن العزيمةِ ،  وتشد دٌ   ،وتكل فٌ   تنط ٌع،  العزيمةُ في موِطن الرخصةِ  -427   والتَّرخُّ

ين.  جَ   فاٌء وِرق ةٌ في الد ِ

* * *      

فريط  يميُل للت    ، وطَرٌف ُمقابلٌ لإلفراطِ   ووسط؛ طرٌف يميلُ إال وله طرفان    يءٍ ما من ش -428

فيه .. وما أقلَّ    لذي ال ريبَ ا  .. وهو الحق    أو تفريطٍ   ٌط بينهما من غير جنوحٍ إلى إفراطٍ .. ووسَ 

 وإياكم منهم. ه وأعوانه .. جعلنا هللاُ أهل

قُرِب أو بُعِد طَرفَي   الَوَسُط هو الَحَكُم، وهو الميزاُن والمقياُس؛ الذي به يُعَرف مدى -429

  .ِ  اإلفراِط والتَّفريِط عن الَحق 

* * *      

، واألفول .. هكذا  الهبوطِ   عوِد، ال بد من أن تصل إلى مرحلةِ رَب الص  كَت دَ لَ مهما سَ  -430

  ورِ إلى أن يصل إلى الطَّ   .. طوراً بعد طورٍ   يءٍ ش  .. وهكذا الدول .. واألمم .. وهكذا كل    اإلنسانُ 

َويَْبقَى    * ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن  :إال الموت، ليصبح أثراً بعد عين، كما قال تعالى  ه الذي ليس بعدَ 

ْكَرامِ  ِ َوقَاراً  :  . وقال تعالى27-26الرحمن:َوْجهُ َرب َِك ذُو اْلَجاَلِل َواإْلِ ا لَُكْم اَل تَْرُجوَن ّلِلَّ َوقَْد  *  مَّ

 .  14-13نوح:َخلَقَُكْم أَْطَواراً 

* * *      

والعربيُّ بُ لعرَ ا -431 اإلظهارِ   ؛،  واإلعرابِ من  فظاهرُ ،  لباطِ ؛  مرآة  يَ ه  أن  صعبُ نه؛  عليه   

ٍ أو كره .. فإن تبسَّ .. من حُ   رورٍ َزٍن أو سُ ه من حَ في باطنِ   ما وقرَ   خفي معالمَ يُ  ه، تبس مت  نُ باطِ   مَ ب 

 . وجهه وال بد قطَّبت معالمُ ه، تَ .. وإن تقط ب باطنُ  وجههِ  أساريرُ 

* * *      

لَت إلى نََكٍد وشقاءٍ إ هللا، بمعصيةِ  ا ُطِلبَت السَّعادةُ م -432 فما عند هللا تعالى يُطلَب  ؛ال وتحوَّ

  ه. ال بمعصيتِ  هِ بطاعتِ 
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* * *      

د، التوحيدُ  -433 د لألم  وال تَ  قبل التَّوح   .  هللا وحيدِ ة، من غير تَوحُّ

* * *      

 ق ٍ ذي ح  ؛ فأعطى كلَّ والعدلُ ،  اإلسالمي على ركيزتين أساسيتين: الحقُّ   الحكمُ   يقومُ  -434

 العبادَ   .. ثم حملَ والضالل  الذي ليس بعده إال الباطل    وهو الحقُّ   وال تفريط،  إفراطٍ   ، من غيرِ هُ حقَّ 

الذي ليس بعده إال الظلم والعدوان    وهو العدلُ ؛  طٍ وال تفري  على إنصاف هذه الحقوق من غير إفراطٍ 

يَْقِضي بِاْلَحق ِ :.. قال تعالى  ُ . وقال  20غافر: َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه اَل يَْقُضوَن بَِشْيءٍ َوَّللاَّ

َواْلبَْغيِ  : تعالى َواْلُمنَكِر  َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء  َوإِيتَاء ِذي اْلقُْربَى  بِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن  يَأُْمُر   َ إِنَّ َّللا 

  .90النحل:يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

* * *     

ستقوي ويَ الخارجي،    ما يلتجئ إلى العدو ِ   درِ ه، على قشعبَ   ما يستعدي الحاكمُ   رِ على قدْ  -435

ه أكثر ه .. وبالتالي يكون وبلدُ كمِ ه وحُ ، وشرعي ة وجودِ سب منها الحمايةَ ليكتَ  ؛ةِ وى الخارجي  بالقِ 

 جي.   رِ الخا لالبتزازِ  عرضةً 

قدْ   والعكسُ  على  يصطلحُ   رِ كذلك؛  ثباتَ شعبِ   مع  الحاكمُ   ما  ويرى  وحُ مُ   ه،  في  لكه  كمه 

شعبِ   االصطفافِ  قدْ مع  على  يَ   رِ ه،  العدو  ما  عن  االستقواءِ الخارِ   ستغني  وعن  بالقوى   جي، 

 واالستقالل.    ةِ الخارجية، ويتمتَّع بالحري  

* * *   

غيرِ  -436 من  يأتيك  سؤال؛و  استشرافٍ   ما  ِحرٍص،   ال  عن  يأتيك  وما   .. عليه  تُعَاُن 

 تُوَكُل إليه.  ،وسؤال واستشراٍف،

* * *   

كلما كانت   الغير .. والتضحيةُ   ِفيِس ما تملك من أجلِ ي من نَ نيا؛ أن تضح  الدُّ   الحياةِ   ِلذَّةُ  -437

،  ، وأكملَ كانت أجملَ عدٍد من الناس ..    راجحة ألكبرِ   عظمى، ومصلحةٍ   ليا، وأهدافٍ ٍم عُ من أجِل قيَ 

  عظيمَ   الشهيدُ   نيا واآلخرة .. من هنا استحقَّ الد    بها فيت بصاحِ سمَ .. و  أثراً   ثمرا .. وأكبرَ   وأطيبَ 

 ه. وِعَظِم أثرِ ه، ه وتضحيتِ جات .. لِعَظِم جهادِ المكانة والدر

ة على  اللذ    طعمَ   عرفْ الغير .. فلم يَ   التضحية ـ في سبيل هللا ـ من أجلِ   ق لذةَ أما من لم يتذو  

 ! ها لِ نيا بكامِ قَت إليه الدُّ حقيقتها .. ولو سي

* * *   

 والمخلوقِ   قِ ساوي بين الخالِ باد .. كمن يُ العِ   رعِ تعالى، وَش  هللاِ   عِ رْ ساوي بين شَ ن يُ م -438

     .. وجرمهما سواء!
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* * *   

فَثَمَّ الشريعة،   ،والجمالَ   ، والشورى، والمصلحة،دلَ ، والعَ ، والِحكمةَ حيثما تجد الرفقَ  -439

َرر   ، والمفسَدة،، واالستبدادَ ــ في غير جهاد ــ والظلمَ   ما تجد العنفَ وحيثوحكم الشريعة ..   ،  والضَّ

 منه براء!   الدين أو اإلسالم .. واإلسالمُ   .. ولو جاء ذلك باسمِ   الجاهلي ةِ   فثمَّ حكم الجاهلي ة، وشرعُ 

* * *   

دت حرصاً ازدَ و  أكثر، لم تكن تعرفها من قبل،جهل فيك  ال  نَ اكتشفَت مكامِ   ،كلما تَعَل متَ  -440

كان ذلك دليالً  و ،ه، فهو جاهلٌ من كل أبوابِ  لمِ على العِ  استحوزَ قد ه فسَ وَمن ظنَّ ن..  على الطَّلَبِ 

ً ه .. رِ ه وعدم تطو  جمودِ على  ِ ِزْدنِي ِعْلما ب   .  114طه: َوقُل رَّ

* * *   

ِده، لكن بعد ذلك قد  َمن َغلََب عليه حبُّ التشف ِي واالنتقام، قد يروي َغِليلَهُ، وظَمأ أحقا -441

 شيء!  يخسر كلَّ 

* * *   

 وكم هي المليارات التي أنفقوها في سبيلِ   اإلسالم،  خاضوها ضدَّ   لوا كم معركةٍ تأمَّ  -442

اإلسالم في    بينما  وانهيارات للميزانيات ..  عليهم حسرات،  سالم .. ثم تنقلبُ حروبهم على اإل

ِ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم    غماً عن أنوفهمهور، رَ ، وظُ د، وعلو  تمد   ِليَُصدُّواْ َعن َسبِيِل َّللا 

 . 36األنفال: فََسيُنِفقُونََها ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُونَ 

ـ الذي ـلل  وال مَ   لٍ لَ من غير كَ   ـبالنهار ـ  الليلِ   المتواصل؛ تواصلُ   المكرِ   كم هو حجمُ  -443

على    توارثون فيما بينهم الحربَ يَ المجرمين الذين    وكم هم عدد الطغاةِ   ،اإلسالمِ   ه ضدَ يمكرون

بما   ابقِ للسَّ   يتعاهدُ   والالحقُ   والكيد،  الحربِ   بمواصلةِ   منهم يوصي الالحقَ   اإلسالم .. فالسابقُ 

،  ك ماضون .. ومع ذلك اإلسالم في سمو وازدهارا على إثِرك وعهدِ أوصاه به؛ أن ال عليك؛ إنَّ 

.. أليس هذا برهان   واألوطانَ   يغزو الجدران،  قبل أن  والعقولَ   بَ وتوسع وانتشار .. يغزو القلو

لََحافُِظونَ :  قوله تعالى  صادق قاطع على صدقِ  ْكَر َوإِنَّا لَهُ  ْلنَا الذ ِ . ومن 9الحجر:  إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 والِجن.   وال َضيعَة عليه، ولو اجتمعت عليه األنسُ  فال خوفَ  ه؛يتكف ل هللا بحفظِ 

* * *   

ل، ثالثةُ  ع مع شرعِ دَ والبِ  األهواءِ  أهلُ  -444  أصناف:   هللا المنز 

 ، والقياسات الفاسدة.  الكالمِ  على النَّقل، وهم أهلُ  العقلَ  يُقد مُ  نفٌ ِص  -

 الة.  الغُ  وفي ةُ ، وهم الصُّ ْشَف، والذ وَق على النقل، والكَ دَ جْ قد م الوَ يُ  وصنفٌ  -

 وء.  الس   ، وهم حكامُ على الش ريعةِ  السياسةَ  يقد مُ  وصنفٌ  -
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األحيان  هذه األص الثالثة في كثير من  ــ  ناف  تباين  بينها من  متآلفةً ــ على ما   تجدها 

غبةُ في ها الهوى، ومتحالفة فيما بينها، يجمعُ   عنه!  ، واالعراِض حيحِ الص   النقلِ   د ِ رَ الر ِ

* * *   

ضَ من األَدبِ ليس   -445 ، فعلماذا يَ   تقترح على هللاِ   أن  ،االستخارةِ   وحسنِ والتَّسليم،    ،ا ، والر ِ

،  نْ كُ وما لم يَ ما كان ..    هُ .. وما كان ليتَ   ، لكان كذافتقول: لو كان كذا، وكذاه،  بعملِ   لَ خَّ أو أن تتدَ 

ً  لعَ فَ  اءَ ما شَ و هللاُ  : قدَّرَ لْ ولكن قُ لو كان ..  هُ يا ليتَ    !.. َرضيُت باهلِل ربَّا

* * *   

قيَمتها،  فُِقَدت ما  إذا  حتى    بها،   واالستخفافُ   بالنعمةِ   هدُ الز ِ   ستمرُّ يَ  -446 وبكاها    ُعِرفت 

َعلٍَم كبيرٍ  له،ه مغمه وقومِ يعيش بين أهلِ   الباكون .. وَكم من  يُؤبَه  فإذا مات   وراً مجهوالً، ال 

تَبَ وه ..  روا لفقده، وبكَ وتأثَّ   افتقدوه، ، ، والنَّياشين .. وسموا الشوارعَ وصرفوا له الجوائَز، والر ِ

العام  والمراكِ  وعقدُ باسمِ ة  ز   .. له  ه  المحافلَ ـوباسمه    ــوا  فضْ والنَّ   ـ  يتدارسون   .. لَه، دوات 

بعد  لكن  والكلمات ..    ه بينهم ليسمعوا منه بعضَ لو أن    يتمنونَ ..    ه، وكلماتهه، ومواقفَ وسيرتَ 

 !  األوان فواتِ 

 ال نَعِرُف قِيَمةَ أبطاِلنا إالَّ بعَد َرحيِلهم!  -447

* * *   

حٌر ذو  لكن ليس له نهاية .. فهو بَ   له بدايةٌ   ؛لمُ دا العِ .. عَ   ونهايةٌ   له بدايةٌ   يءٍ ش  كلُّ  -448

يُدَرك شاطئهُ  ..  اآلخَ   شاطٍئ واحد، ال  َعِليمٌ ر  ِعْلٍم  ُكل ِ ِذي  لذا فاإلنسانُ 76يوسف:   َوفَْوَق   . 

َوَما أُوتِيتُم  :  له في النهاية  .. يُقالُ  لمِ من العِ  درجةً  لغَ ومهما بَ  ،باً للِعلمِ ظلُّ طالِ ن عاِلماً يَ مهما كا

 .  85اإلسراء: ن اْلِعْلِم إِالَّ قَِليالً م ِ 

* * *   

   .خيُر النَّاِس؛ خيُرهم للن اِس  -449

* * *   

لُ تَ احات .. تَ ها عن الميادين والسَّ سِ فْ بنَ  ودُ أى األسُ عندما تنْ  -450  الب!  الكِ  رجَّ

* * *   

ط؛  وسَ ا من الكون العصَ مسِ اس ــ يَ النَّ   لوجوه وقلوبِ   ــ استمالةً   والخواص ِ   عاةِ من الدُّ  -451

  والباطلِ   الحق ِ   خسرون أهلَ الً .. وهؤالء يَ ون باطِ اً، وال هم يخذلُ قَّ نصرون حَ يَ هم  بموقفِ فال هم  

من    وافرٌ ه .. وهؤالء لهم حظٌّ ومقتِ   هللاِ   طِ هم لسخَ ضون أنفسَ ر ِ عسواء .. واألهم من هذا وذاك، يُ 

ذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك الَ إِلَى َهـُؤالء: تعالىه قولِ   . 143النساء: َوالَ إِلَى َهـُؤالء  مُّ

* * *   
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فيعمل   دِ في الجسَ   راً ــ قبل أن يسريبك  المرض العضوي مُ   م اكتشافِ كما أن من لوازِ  -452

ـ  كَ نفسَ   ضَ رِ عْ ــ أن تَ   عمله الخبيث ،  ةِ المهرَ   من األطباءِ ه  بعلمِ   ن تثقُ مَ على    ــ بين الفينة واألخرىـ 

المرض المعنوي الفكري    كذلك من لوازم اكتشافِ ..    واءَ ـ والدَّ د ـــ إن وجِ   اءَ وا لك الدَّ صُ ليشخ  

يَ راً  بك  مُ  أن  قبل  في  ــ   صعبُ يَ خبيثة  ة  طاني  سرَ   ةٍ فكري    تورماتٍ   ثُ حدِ فيُ   والعقلِ   النفِس سري 

 لمالعِ   ه من أهلِ لمِ ه وعِ على من تثق بدينِ   باستمرارٍ   نفسكَ   ضَ ــ يجب أن تعرِ ها  وعالجُ ها  استئصالُ 

حتى و  دري ..وأنت ال تَ   ،وأمراٍض   بك من أدرانٍ   وما قد علقَ   ك،صوا لك حالتَ ليشخ    ،والفضل

ثم ــ وهم ال يشعرون ــ  سعيهم    ن ضلَّ وهل أنت ممَّ   هللا ..  ن دينِ ومِ   ..   الحق ِ   من  ترى أين أنتَ 

 نعاً، أم ال؟! نون صُ يحسبون أنهم يُحسِ 

* * *   

لَن، وبين من يتكلم تكلم في العَ من يَ اء، وبين  في الخفَ   بين من يتكلمُ   كبيرٌ   فرقٌ   يوجدُ  -453

وبين من   واألحرف،  تُحَسب عليه الكلماتُ   لَم،ه وكعَ ، وبين من يتكلم باسمِ كمجهولٍ   ستعارٍ مُ   باسمٍ 

ف المغلقة، وبين من يتكلم للناس على المأل، وبين من يتكلم للتنظير، وبين من يتكلم في الغرَ 

كمعارِ  يتكلم  من  وبين  والعمل،  للتطبيق  كصاحِ   ٍض يتكلم  يتكلم  من  وبين  برامج وحسب،  ب 

، وبين من يتكلم وبين من يتكلم كفردٍ ها،  وتنفيذِ ها،  على تطبيقِ   راشدة يسهر ويعملُ وسياسات  

  وبين طريقة االثنين  كبير بين هذا وذاك، فرقٌ  يوجدُ  باد ..والعِ  البالدِ  به مصالحُ  مناطةٌ  كمسؤولٍ 

  !عاطي معهاوالتَّ  في تناول األمورِ 

 * **   

ا أن يكونَ فترضون في المسلمِ يَ  -454 ا أنه ساكتٌ   الطغاةِ   في سجونِ    إمَّ عن    الظالمين، وإم 

 ئ!  متواطِ   ن هذا، وال ذاك .. فهو خائن عميلٌ مطلقاً .. فإن لم يكُ  بيان الحق ِ 

،    يجعل المسلم يصدعُ   من خيار رابع؛  والشريعةُ   الحكمةُ  ولهؤالء أقول: هل ُعِدمت بالحق 

ض نفسَ يَِذلَّ نْفَسهُ، وأن    المستطاع، من دونِ   قدرَ   ويمرر من الخيرِ   ، ولهلكةِ ه لالستئصالِ يعر 

 الطغاة الظالمين؟!  سجونِ 

ضَ  ،هسَ نفْ  ه ما ال يُطيق، أذَلَّ سَ نفْ  ن كلَّفَ م -455    يق!طِ ما ال تُ ها لوعر 

* * *   

لقي التي ت  ال  ة: مصادرُ ، والسلوكي  ةِ كري  ، والفِ ةِ فسي  ك النَّ تِ شخصي    دان معالمَ اثنان يُحد   -456

 . كوأصحابُ  .. الِقيَم والمفاهيم هاقي منستَ عليها، وتَ  تعتكفُ 

* * *   

 ال ِمنَح باِل ِمَحن.  -457

* * *   
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أن    ينبغي  والعملُ   ه،أعدائِ   رِ وتآمُ   ه،أدعيائِ   لِ ه، وَجهْ أبنائِ   عفِ بين ضَ   اإلسالمِ   شكلةُ مُ  -458

 .. وهللا الُمستعان.  على هذه الجبهات الثالثِ  يكونَ 

* * *   

ال يألون جهداً   فاألعداءُ  ؛بناءِ األ لِ هْ ، وجَ األعداءِ  الكلي ة بين عداوةِ  الشَّرعي ةُ  اهيمُ المف -459

  ها من غيرِ على أن يأتو  المفرطةِ   ةُ تحملهم الحماسَ   األبناءُ   ةُ ها وتشويهها .. والجهلَ في محاربتِ 

الشرعي ة  أبوابِ  بمقتلٍ   ،الصحيحةِ ها  ويُصيبونها  إليها،  مع  ،  فيسيئون  في  ويشتركون  األعداء 

  وهم يدرون أو ال يدرون!اإلساءة إليها 

ة، أكثر مما من الشعارات والمفاهيم اإلسالمي    ، على كثيرٍ العصرِ   وُغالةُ   ى خوارجُ جنَ  -460

.. وغيرها   ، والجهادُ اإلسالمية، والخالفةُ   ، والدولةُ اإلسالم، منها: الش ريعةُ   جنى عليها أعداءُ 

 ! يموالقِ  من المفاهيم

* * *   

واجتنب   ما استطعت،وأِت المعاني من أقصِر الطرق الموصلة إليها    فأوِجز،  تكلمتَ إذا   -461

  ، ثهم وهم لحديثِك كارهوند  أو تح  تَّنط َع، والسََّجع في الحديث، وال تُِملَّنَّ الناَس حديثَك،الت كلَُّف، وال 

منشغلون، عنه  أق  أو  إذا  فأقبِ ولكن  عليك،  بحديثِ   لْ بلوا  يحووجهك،    ك،عليهم  على  وال  ِملنََّك 

والتوس   الناِس واإلطالة  ع  االسترساِل  نظُر  الكالم  ينظرُ   كلُّ   فليسَ   إليك؛  في  أنه   من  يعني  إليك 

 ما تقول!  إليك، ويفهم عنكَ  يستمعُ 

وأبعُده    وأشفَقُهُ، وأوَجُزه، وأستَُره،أبلَُغ النُّْصحِ وأنفَعُه: أصوبُه، وأرفقُهُ، وأخلَُصهُ،   -462

   وما كانت الحاجة إليه ماس ة.  تشهير ..وال ع،عن التكل ف والتنط  

ى  عل  ةَ ، والقصَّ على النصيحةِ   فال تُدِخل النصيحةَ   أو تحدَّثت،  إذا نَصْحَت أو وَعْظَت، -463

فتَُشت ِت ذهَن السامِ   الِفكرةَ ، وعلى الموعظةِ   ، والموعظةَ ةِ القصَّ  الِفكرة،  يفقهُ   ع، على  عنك   فال 

تتكلم،يدري ماذا تقصد، وع  وال   مما تقول،شيئاً   ا  انتهيت من موعظةٍ   مَّ إذا    أو نصيحةٍ   وإنما 

  أو الموعظةِ   النصيحةِ   أن موضوعَ   عَ السامِ   أن تُشِعرَ   فانتقل إلى التي بعدها ـ إن كان وال بد ـ بعدَ 

   األولى قد انتهى.  

* * *   

اِلح    لفِ الس    كالمُ  -464  له من جوامعِ   معانيه ومراميه،  ه، كثيرةٌ عباراتُ ه وحروفُ   قليلةٌ الص 

 حروفه وعباراته، قليلة معانيه ومرامية!  ف كثيرةٌ كالم الخلَ بينما  ..وفير  ة حظٌّ الم النبو  ك

ه .. بينما كالم يغلب على متشابهِ   هُ مَ كَ ُمحْ   وأْضبَط،  ى،، وأنقَ ف أحَكم وأسلَم لَ كالم السَّ  -465

 ا فإن ألهلِ لذ  ــالصالح  لف  الس    منهم منهجَ   هجَ ــ إال من ن  هِ على محكمَ   غلبُ يَ ف متشابهه  الخلَ 

  ف.لَ السَّ  كالم الخلف لمآربهم وأهوائهم، أكثر بكثير من كالمِ  إلى استغاللِ  منافذٌ  األهواءِ 
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  وقلَّ ..  ولَغوه    وهُ شْ حَ   رَ وكثُ   ه،قل ت جودتُ   األعظم،  ةِ النبو    عن عهدِ   د الكالمُ ما ابتعكل   -466

 ه وعطاؤه!نفعُ 

أحمد بن  لحمدون  "قيل  من  :  أنفُع  السَّلِف  كالم  باُل  لعز ِ كالمِ ما  تكلموا  ألنهم  قال:  نا؟ 

   ! " قِ لْ ضا الخَ نيا، ورِ لِب الدُّ ، ورضا الرحمن، ونحن نتكلُم لعز ِ الن فوس، وطَ اإلسالم، ونجاة النفوِس 

* * *   

يه عن والدَ   صغيرٍ   فلٍ طِ   لِ كفصْ و  عن األصل ..   الفرعِ   كفصلِ   ف عن الس لَف،فْصُل الخلَ  -467

ِشعٍَب وأودية    الرياحُ فه  تتقاذَ   من شجرٍة،  غصٍن مبتوتٍ ك.. و له أن  شتَّى،في  ى على يقو  أنَّى 

 التحديات!  ومواجهةِ  ،التماُسكِ و الثباتِ 

* * *   

قاً، وجميالً،  كان الكالمُ   مهما -468 ً و  منمَّ سياجٍ من  ويُسيَّج ب  ،إذا لم تُصدقه األعمالُ   ،حماسيَّا

 !فوسالن  في له   وال قبولَ حسن الخلُق، فال أثر 

ى وتُروَ  ،قها األعمالُ إلى أن تُصد ِ  والعطاء، األثرِ  ضعيفةَ َدةً، هامِ   ،الكلمات باهتةً  تظلُّ  -469

..  قاً ودمَ صاحبها .. عرَ   من َجْهد وجهادِ  تَ اً  ،  شفحينئٍذ وحسب،   الحياة،  اب لهوَه تُ ووتنمو،  بُّ

 المرجو، بإذن هللا.    منها األثرُ  ويتحققُ  ويُكتَب لها القبول،

 .اه، وأصوبُ اأخلَُصهوأنفعها ُم األعماِل .. وأدوَ ه صوبُ وأأصَدقُه  وأنفعه، ُم الكالِم،أدوَ  -470

 ال تسأل عن مدى أثره وفاعليته! ،العملِ ب تْبِعَ ، وأُ ه اإلخالصُ قد مَ تَ صائب  قولٌ  -471

* * *   

فترد ه المعصيةُ،   ى ال يكون بينك وبينه إال ذراع،و منك، حتدنُ يأتيك، ويَ   ن خيرٍ كم مِ  -472

 األرحام!   ، وقطيعةُ والعقوقُ 

* * *   

ك، من حيث ال تحتَ   تعالى إال أن يجعلَ   يأبى هللاُ  -473 ك وأغم   سب،لك فََرجاً ومخَرجاً مما أهم 

 الفارَج هللاُ.   لتعلَم أنَّ  وال تدري،

* * *   

ا جَ نَ   ،عابِر سبيلو  أجيرٍ وأنه فيها مجرُد    ،عبورٍ   على أنها دارُ مع الدنيا    َمن تعاملَ  -474

وَخِسر .. ثم هو   هلََك، وخابَ   ود،وخلُ   واستقرارٍ   ةٍ مقامَ   أنها دارُ معها على    لَ عامَ وَسِلم .. ومن تَ 

  ه! واقعَ  عشْ لم يَ 

* * *   

 يريدها هللا،  ولغايةٍ   ،ثاً، وإنما هو اختبار، وتمحيصٌ عبَ ــ أي بالء ــ  لم يُخلَق البالء   -475

ائج  فيفوز في دار الدنيا بنت  ينجح في االختبار،  ،رٌ معتبِ   ،محتسبٌ   صابرٌ   والناس معه فريقان: فريقٌ 
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ات  والمسر  والفوائد،    ،بكثيٍر من الخيرات  أتي على صاحبهات  ،ظاتبالخبرة، والدروس، والعِ   مثقلةٍ 

ابِِرينَ له جزاء  .. وفي اآلخرةِ  ِر الصَّ ،  رَ بْ  صَ ال ؛في االختبارِ  يرسبُ  فريقٌ .  و155البقرة:َوبَش ِ

وعض  دم،ى الخسران، والنَّ سو،  ظ  حَ وهذا ليس له في الدنيا واآلخرة  ، وال اعتبار،وال احتسابَ 

 . 24الفجر: لَْيتَنِي قَدَّْمُت ِلَحيَاتِي يَا : قولو األنامل،

* * *   

تين،  من الن اِس  -476 ها الخطط ه، ويضع لحياتِ   وال يزال يخطط لمستقبلِ   من يتجاوز الس ِ

فها األساويفَ الخمسي ة .. و ه طوُل األَمد! ،العشري ة .. ويسو   ويمنيها األماني .. فغرَّ

ع .. حياةَ  وِعشْ  .. تجه ز للرحيلِ ذا بلْغَت الس تين إ -477 نياك، من االلتفات لدُ وال تُكثِر  مود ِ

  دنيا غيرك!ال لو

التقاعد الوظيفي ستين َسنَة، لقوله صلى هللا عليه   بيدي، لجعلت سنَّ   لو كان األمرُ  -478

ت ِيَن إلى السَّبعيَن، وأقلُُّهم َمن ي":وسلم تي ما بيَن الس ِ    ."جوُز ذِلكَ أعماُر أمَّ

 فلَِة أن تظنَّ أن ك ستعيُش غداً.  ِمن الغَ  -479

* * *   

القانطِ ال تظ -480 باهلل ظنَّ  الراجي،الخائفِ   ن َن   بين الخوفِ   طٌ وإنما وسَ   ، وال ظنَّ اآلمن 

ب الخوَف والخشي ة غل ِ   ها، ثم كنت قادراً عليها،حت لك المعاصي وتوف رت أسبابُ .. فإذا ال  جاءِ والر  

 أو اقترب أجلك،  ناً وكبَداً،حزَ   ،، واستئناِف العملِ وإذا أقعَدتك سيئتك عن النهوِض   ،جاءِ على الرَّ 

 هللا لك.  وتفاءل برحمةِ  ،أو ظهرت لك عالمات اقترابه، غلَّب الرجاَء على الخوفِ 

* * *   

موافقاً للسنَّة، وأن يكون    ل إال بهما معاً: أن يكونَ ألي عمل تعبُّدي َشرطان، ال يُقبَ  -481

ِلنَْبلَُوهُْم أَيُُّهْم أَْحَسُن  :  أو رياء، وهو المراد من قوله تعالى  ه شركٌ هلل تعالى، ال يشوبُ خالصاً  

ً :  ه. وقوله تعالىه، وأخلَصُ بُ ؛ أي أصوَ   َعَمالً  ؛    فََمن َكاَن يَْرُجو ِلقَاء َرب ِِه فَْليَْعَمْل َعَمالً َصاِلحا

 اإلخالص.  ؛ تحقيقُ  اَدِة َرب ِِه أََحداً َواَل يُْشِرْك بِِعبَ ، ةِ نَّ وهو الموافق للسُّ 

* * *   

يَْوَم اَل   يوم الحساب  قبل أن تتطهََّر من حسناتِك  نيا،في الدُّ   العبادِ   من حقوقِ تََطهَّر   -482

َسِليمٍ  بِقَْلٍب   َ َّللاَّ أَتَى  َمْن  إِالَّ   . بَنُوَن  َواَل  َماٌل  الش رِك،   بقلبٍ   .89-88الشعراء: يَنفَُع  من  سليٍم 

، واألحقاد!والغِ   ش 

* * *   

 هم،نصفُ مع من يُ   ا يفعله كل الناِس فهذ  ؛وحسب  َف َمن أنَصفَكأن تُنِص ليس العدُل   -483

ك  وأن تنصفَ   َمك،لكن العدَل أن تُنِصَف من ظلَ و    . هن إنصافِ ه لك عفال يجرمن ك ظلُمه وعداوتُ   ؛عدوَّ
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* * *   

والنَّجاح،   والفضلِ   مِ الن عَ مع ذوي    ، أنه ال يحسن التواصلَ اللئيمِ   الحسودِ   من عالماتِ  -484

ه .. فقلبُ جاح ، والنَّ ضلِ والفَ  عمةِ منه إلى ذوي الن   لِ ين، وذوي الفشَ بالمحرومِ  وألصقَ  أقربَ  فتراهُ 

  معهم! لِ واصُ إال بالت  له خاطر  يطيبُ يهدأ، وال ال 

و .. وه  لك بغضاً، ومنك نفوراً   ازدادَ   ه،ه وعطائِ في وصلِ   كلما ازددتَ   ئيمُ الل  ودُ الحسُ  -485

 ! ينللمحسنِ  شديدٌ  من هذا الوجه بالءٌ 

* * *   

 قد اقتَرب.  فاعلم أن هالكه لِم؛إذا اشتدَّ ظلُم الظا -486

للمظلوم، -487 بُشَرى خيٍر  الظالِم،  كالس حاب    اشتداُد ظلِم  المَطر؛    والرعدِ وهو  بين يدي 

  المطر.   على قدر ما تتلب د الغيوم ويشتد سوادها، على قدر ما يكون إيذاناً بهطولِ 

* * *   

لت بزوالِ   اءٍ أشي  ةُ ثالثَ  -488  وثالثةُ   .، واالستبدادُ ، والفسادُ : الظلمُ هإذا اجتمعت على الُمْلك عج 

 ، والش ورى، واألمانَة. بها المْلك: العدلُ  يدومُ  أشياءٍ 

* * *   

، ظاهرهُ ن شَ كم مِ  -489 ُ ..  شرٌّ  خيٌر وباطنهُ  كم من خيٍر ظاهرهُ خير، و نهُ شرٌّ وباطِ  ر ٍ َوَّللا 

    . 66آل عمران:ُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ يَْعلَ 

* * *   

هللا   فما عندَ   ظالم؛  أن ينصرَك وأنت  أن تدعو هللا تعالى  ،من سوِء األَدب في الدعاءِ  -490

ل بالظُّ تعالى ال يُطلَ    لم!ب بالظُّلم، وال يتنزَّ

* * *   

ئه وسيجر    اً،لماً وطغيان ه ظُ للظاِلم سيزيدُ ك  ؛ إذا علمت أن إنصافَ ليس من اإلنصافِ  -491

   لم.مزيٍد من الظُّ  على ارتكابِ 

ا عليه  بةِ المترت    واآلثارِ   ه،ومآالت فتاويه ومواقفِ   لى حاضرِ إ  أن ينظرَ   الفقيهِ   من فقهِ  -492

  دري! وهو ال يَ  المجرمين اآلثمين جرائمِ  وزرِ .. وإال قد يُشارك في 

* * *   

، وإن  الظلمَ   ويمقتُ   ويخذلُ   اً،فره كاويبارك العدَل، وإن كان صاحبُ   إن هللا تعالى ينصرُ  -493

المظلومِ  تعالى مع  .. وهو  الظالمِ   كان صاحبه مسلماً  كافراً، والظالُم على  المظلوُم  ، وإن كان 

 مسلماً.  

* * *   
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يزيدُ  -494 الشُّكر؛    مما  الن عم  بالن عم،لرب  العبدِ   شكرُ في  عليه  المتفضل  المنعم   وشكرهُ   ه 

.الن    له في جلبِ   بِ المتسب    للمخلوقِ  تعالىعم  َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكمْ :  . وقوله  لَئِن  َربُُّكْم  تَأَذََّن    َوإِْذ 

م، والمتفضل بها عليه على الحقيقة عَ ي الشكر؛ شكر العبد لربه صاحب الن ِ نوعَ   . يشملُ 7إبراهيم:

عالى،  ق سبحانه وتالخالِ   ن شكرِ كره مِ وشُ   له في جلب الن عم،   الذي تسب بَ   ؛للمخلوقِ   العبدِ   وشكرُ ..  

 . "هللاَ  ، ال يشكرُ ر الناسَ من ال يشكُ ":كما في الحديث

* * *   

  ر!بْ ٍء، فإن العلَم دواٌء لكل ِ داٍء .. إال الكِ كما أن الجهَل وراء كل ِ دا -495

 فإن قيل: فما دواء الِكْبر ..؟

فاء .. ثم  تعالى  ر صاحبه من السجود، يسأل هللا  يُكثِ   له دواء سوى أن  ال أعرفُ   أقول: الش ِ

 فيُحس ن ما تقب ح، ويُقب ح ما تُحس ن .. هذا إن استطاع! ريد؛ ما تهوى وتُ  ه على خالفِ ل نفسَ حمي

* * *   

للطَّ  -496 أن  االجتهادُ اعلم  أعالها  الد ِ   لَب درجات:  األدل ة،ين، و في  مقامُ   الن َظر في   وهو 

المتابعة على بصيرةٍ .. وأوسطُ العلماء   أدلَّ   والنََّظرُ   ،ها  المتابَع،في  ..    بةِ طل  و مقامُ وه  ة  العلم 

هوا توجَّ   لذين ال يملكون من أمرهم شيئاً،ا  العوام،  وأدناها التَّقليد، وهو مقامُ  هوا ..  حيثما ُوج ِ

فإن كان خيراً فخير،   ن يوجههم ويقودهم، ويلق نَهم، ويقلدونه،مَ وهم و  وحيثما قِيدوا انقادوا،

وفي كثير من األحيان    ة لك، ومرة عليك،ين ــ مرَّ قامرة ــ في الد ِ مُ   فالتقليد  ..  وإن كان شراً فشر ٍ 

  فكن من الصنف الثاني .. وإياكَ   فإن لم تكن من الصنف األول،عليك ..    تكون مرة لك، ومراتٍ 

 الثالث!  أن تكوَن من الصنفِ 

* * *   

 القول، وصفوته: أن المذهبَ   ةُ الكثير .. خالصَ   يءعن المذهبي ة، والالمذهبي ة الشقِيل   -497

عن طريق ، أو  سواء كان ذلك عن طريق االلتزام بمذهبٍ   حيح،الصَّ   الدليلِ   ح، في متابعةِ حيص  ال

 له في دين هللا.   ال سلطانَ  م بمذهب .. وأيما قول خالف ذلك، فهو قول خاطئ،عدم االلتزا

 ، لنصوِص الكتاب والسُّنَّةالصاِلح    فهم السَّلَف  ي والتزامَ عني تحر  الس لفي ة باختصار: ت -498

ح .. وأيما فَ   عارض، وانتفاء الن ص  في حال الت    الخلَفِ   ه على فهمِ وتقديم م للس لفي ة على ه المرج 

  رهان له.ممقوت، ال بُ  بٌ ، وتحزُّ فهو فهم مردودٌ  هذا النحو، غيرِ 

* * *   

ئها بالزرع الن افع، وَجَدت متَّسعاً لألشواِك، ولكل ِ نبٍت الٍة؛ إن لم تُملِ ُس كأرٍض فَ النَّفْ  -499

  ضار. 

اً.  -500  النَّفُس كاإلناء؛ إن لم تُمِلئه خيراً، وجَد من يُمِلئه شرَّ
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* * *   

ك بالحسناتِ عند -501   ما ليس فيك،الخيرِ   وخصالِ   الحسناتِ   فيه من  رُ تتوف  ، وما يغلبُك عدوُّ

 ال سلطاَن لك عليه.   فاعلم أنه

* * *   

لنفسِ   العدوُّ  -502 ليجد  ــ  ــ مهما كان قوي اً  أالخارجي  قَدٍم في  رٍض، يحتاج إلى ه موطئ 

 عميٍل داخلي محل ي رخيص، يساعده على تحقيق ذلك!

* * *   

في    عند االختالفِ   عة تضيقُ بينما هذه الس ِ   ،، وفيه سعةل واردٌ وازِ في النَّ   االختالفُ  -503

 األصول. ، والثوابتِ 

* * *   

ــ امة والشاملة ــ الظاهروحيد، وتحقيق العبودية الت  الت    على قدرِ  -504 هلل    ة منها والباطنة 

وكل هم ٍ    ،هديتهد  من كل شر ٍ    ه،الرب سبحانه وتعالى لعبدِ   فايةُ ما تتحقق ك  على قدرِ   عز وجل،

 شخِص ها في  ــ عبودية العبد لربه ــ في أجلى وأكمل وأعلى صورِ   ةُ لت العبودي  ا تمث  ولم  يقلقه ..  

ه،، وكل ما  واألعداءِ   األشرارِ   كفاه هللا شرَّ   صلى هللا عليه وسلم،  الحبيبِ  أَلَْيَس :  وأوحى إليه  أهم 

ُ بَِكاٍف َعْبَدهُ   . بلى.36الزمر:َّللاَّ

* * *   

ل عليك الن صُر،هللاُ، ويتن  على قْدر ما تنُصر هللاَ، على قْدِر ما ينصُركَ  -505 فإن استقلَْلت   ز 

  هلل، ك   لك، فاعلم أنك أقل نصراً هلل، وإن استبطأَت نصَر هللا لك، فاعلم أنك أبطأ في نصرِ نصَر هللاِ 

  ي ئٍة من عنِد نفِسك، ففت ش عنها إن لم تعرفها!وأن ذلك لس

ا نهى عنه،  ، واالنتهاءِ هأمرِ   ما تحفظ هللاَ؛ بامتثالِ   رِ على قدْ  -506  على قدر ما يحفظك  عم 

 عنَك الخطوَب، والباليا.  يَدفَع ك، ودونك؛، وتجده تُجاهَ هللاُ 

* * *   

تُهَزم في معركة من المعارِ   تليس -507 يتسلل   ك،الهزيمة أن  الكبرى أن  الهزيمة  وإنما 

ريق الط  وإكمالِ   المعركة،  هوض، واستئنافِ ك عن الن  س إلى نفِسك فيُقعدُ واليأ  واإلحباطُ   الخوفُ 

، يومٌ واعلم أن الن زال  والفتح، إلى أن يتحقق النصرَ  يوٌم تُسيء، ويوٌم   عليك، لك، ويومٌ  َكرٌّ وفر 

  .. ..  تَُساء  وتُئِلم  سُ نَّ سُ تألَم  ة  والقتالِ   الحروبِ   نِ نة من  فَرَّ بعد  ة  كر  األسرعُ  فكن   .. ،  والن زال 

الهزيمة   نظَر في أسبابِ وهذا لن يتحقق لك إال بعد أن ت  ،بعد مصيبة وهزيمة  وأوشكهم إفاقةً 

،  بإذن هللا.  ،لك ن بعدُ مِ  .. ويكون الفتحُ  م تُتْبعها بالَكر  ث حها،صلِ تُ ف والفَر 

* * *   
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تُك عن المسيرِ إن استَطْلَت الطريَق، و -508 ك خيمةً على جنبات لنفسِ   افترشْ   ،َضعُفَت ِهمَّ

تك عن إتمامِ وال يحملنَّك ضَ   ،ـ في مخيمات الالجئينـإن شئت    ـل ٍ ـذُ   ةَ أو خيم  الطريق،  عُف هم 

، ـ بالزورِ ـوعلى السائرين عليه من المجاهدين    ـعليه ـ  ، أو أن تشهدَ المسير أن تشتَم الطريقَ 

  ريق.الط   رفاقِ  .. وخيانةُ  ورِ الزُّ  .. وشهادةُ  الطريقِ  بُ يئات: تنك  فتجمع عليك ثالث س

* * *   

عن    فإذا سألت اإلفراطَ   له؛  منهما يجني على اآلخر، وسببٌ ؛ كلٌّ  فريطُ والتَّ   اإلفراطُ  -509

عن   وإذا سألت التفريطَ  ،لإلفراطِ  حَ ولوال التفريط لما جنَ   فريط،ب هو التَّ ، ألجابك أن السبإفراطهِ 

فكل منهما يجني على   ،ولوال اإلفراط لما جنح للتفريطِ   هو اإلفراط،  ه، ألجابك أن السببَ تفريطِ 

  وال عذر لهما! ويقتات به ..  وسبب له،اآلخر، 

 فريط، كلٌّ منهما ربيٌع لآلخر!  ، اإلفراط والتَّ فاءُ لو والج  الغُ  -510

* * *   

الً من أن  بدَ   ها ــبابِ ن أسم  قد نكون نحن سببٌ   ــ  رةوالمدم    من النتائج الخاطئةِ   كثيرٌ  -511

نعكف    ،النتائجُ   والتي بإصالحها تصلحُ   التي أدَّت إلى تلك النتائج،يُسلَّط الضوء على األسباب،  

   !اأننا سبب في حصوِله ونتناسى  على لعن النتائج الخاطئة دهراً،

* * *   

، ، والبرامجَ درَ نفتقد الكوا  بينما  ،ومطاِلبَ   ك شعارات،أننا نملُ   ب أثبتتجارمن الت    كثيرٌ  -512

  ، قابل للحياة! ملموٍس  تلك الشعارات والمطالب إلى واقعٍ  التي تترجمُ  واآلليات،

، واآلليات ، والبرامجَ الكوادرَ   بينما نحن نفتقدُ   ومطالب،  ،عاراتٍ على شِ   الناسَ   اتلُ نق -513

  للحياة!  قابلٍ ، ملموٍس و  ُمشاَهدٍ عارات والمطالب في واقعٍ تلك الش   وتفعيلِ  التي تمكن ا من تطبيقِ 

الت خل   -514 الش عارات، والر  ذالنِ ف، والخُ من  تقديم  ق،  يُكتَب ت، وألوانُ ايا، والتفر  ها، وما 

 ها!والغايات، والعمل من أجلِ  ،على األهدافِ  عليها،

* * *   

، بثمٍن بخٍس  اومع ذلك هناك من يبيعه سمعته، في دنياه  رصيٍد يملكه اإلنسانُ  أغلى -515

  !وعاِجل

* * *   

العمُل    عيَّنَ وتَ    ..وِد الِقدرةِ  إلى حين وجُ التكليفُ   ه، سقطَ علُ َع العَْجُز فيما يجُب فِ وق  إذا  -516

 بيالً. ، ورفِعه، ما أمكن لذلك سَ العجزِ  حينئٍذ على دفعِ 

* * *   
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ت .. وذهبَت معها هبَ .. فذَ ها  قنا من أجلِ لِ تنا، وقَ من األشياء في هذه الحياة قد أهمَّ   كثيرٌ  -517

   !نا واآلخرينأنفسِ  طنا بحق  على ما فر   دمُ وبقي النَّ  واآلالم، األحزانُ 

* * *   

 ساعٍة، وأنَت ال تدري.   بينك وبينه صبرُ  ال تستبطئ النَّْصَر .. قد يكونُ  -518

  ه، وأنَت ال تدري.عجيلِ ه أنفَع لك من تَ ال تستبطئ النَّصَر .. فقد يكون تأخيرُ  -519

  تجد النَّصَر. ك،سِ انظره ــ وفت ش عنه ــ في نفف إن استبطأت الن صَر، -520

* * *   

 ك أخطرُ أعمالِ   من األحيان يكون سيفُ   وفي كثيرٍ   عليك،  ك سيٌف لك، أو سيفٌ أعمالُ  -521

  أعدائك! عليك من سيفِ 

* * *    

بغيرِ  -522 تنتصر  يمكنُ   لكن  اإلسالم،  قد  باسمِ   ال  تنتصَر  ك وأنت في حقيقتِ   اإلسالم؛  أن 

اإلسال  طريقَ   بُ تتنك   وتتخذ  وأهدافِ مآرِ ل  مطيةً   مَ اإلسالم،  الخاص  بك،  اإلسالمِ   ة،ك  عن  ، بعيداً 

 ه.  وغاياتِ 

* * *    

ـ ـفي حقيقتها    ـثم هي ـ  ،ه دولةٌ باسمِ   من أن تقومَ   ، خيرٌ بال دولةٍ   ألن يبقى اإلسالمُ  -523

 ور! والزُّ  لِ بالفشَ  تشهد على اإلسالمِ و  اإلسالم، أتباعَ  ، وتُحاربُ إلسالمَ ا تحاربُ 

 لن ِفاق! ِر، وال دولة االُكفْ  ةُ دولَ  -524

* * *   

وكيف   إال كيف يَظَهر ويُْعَرف،  ـوإذا ما جدَّ الِجد ـ  ــ  األمورِ   من عظائمِ   الذي ال يهمهُ  -525

ه الشخصي ة أمجادِ   من أجلِ   ـي بك، وبمن معك ـضح  يُ راه  تَ والجماهير ..    يَصرف إليه وجوهَ الناِس 

     ثم هو ال يُبالي! ،ـ بثمٍن بخٍس ـ

* * *    

كما يحرص   ه يحرص على سالمة جنده وأتباعه،أن  لمخِلص النَّاجح،ِصفات القائد امن   -526

 ه! ه، وخاص ة أهلِ على سالَمِة نفسِ 

وآخر   ،أولهم نهوضاً نحو الواجبِ ويتأخرهم في المغانم ..    والش دائد،ك  مهم في المهالِ يتقد  

ِ وه عند  رهم على نفسِ ؤثِ يُ ، ويستريح ..  منهم  من يَقيل خرى  ن الفينة واألويتعاهدهم بي  الِقل،الش ح 

يبقى ذِ إ  ح .. وهذا وإن عاش معهم قليالً،صبالتذكير، والتوجيه، والن   أنه  بينهم بالخير  رُ كْ ال  ه 

   وأَمداً طويالً.  كثيراً،

* * *    
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ِ    ألن تُمَدح وأنتَ  -527 تُمَدح وأنَت ن أن  مِ   خيٌر لك  مرةً،ــ من شخٍص واحٍد ــ  على الحق 

ة ألفَ  ــ من آالف الناِس ــ  على الباطلِ    !مر 

* * *    

تنظرَ  -528 الزهدِ إذا أردَت أن  الرياسةِ انظر أين هو من حب ِ ف  ، إلى رجٍل أين هو من    ،

عامةِ   ..! .، والش هرة والزَّ

، الرياسةِ   حب ِ   تراه يتساقط عند عتباتِ ،  ِس ، والملبَ ، والمشَربِ من زاهٍد بالمأكلِ كم   -529

عامة،     ..!.والش هرة والز 

* * *    

قي، الغني، العبَد الت    إن  هللاَ يحبُّ : "وفي الحديثلكتماِن من سيئاتِك،  حسناتُك أولى با  -530

    خفي؛ فال يُعِلن عنها.وأعماله ذلك بحسناته ال يُشار إليه بالبنان .. ك هو بذاته خفي؛. ف"الَخِفي

* * *    

ال لما    فالت قوى دواءٌ   ه، فعالجه بالتَّقوى؛عليك عالجُ   استعَصى،  ك أمٌر َجلَلٌ إذا داهمَ  -531

 دواء له. 

* * *    

اِعُد؛إال ا فُع البالَء النَّاِزَل، دْ ال يَ  -532 .. إلى أن   فيعتلجان، ويتَدافعان في السماءِ  لدعاُء الصَّ

 الدعاُء البالَء، بإذن هللا.  بَ غلِ يَ 

ا آِجل،و   وبركة؛خيرٌ   الدعاُء بالخيرِ  -533 وربما اآلجُل منه يكون أعظُم   خيُره إما عاِجٌل، وإمَّ

 اِحبه من عاِجله، وهو ال يدري.  نفعاً وبركة لص 

 وال تجعل للحرامِ   ومْلبََسك،وَمْشَربََك،  دعاؤك، فأِطْب مأَكلََك،    إذا أردَت أن يُستجابَ  -534

    سبيالً إلى جوفِك.

* * *    

ف ــ في  .. فإن لم يُصادِ   َسدٍ حَ   من دونِ   أنه ال يستطيع أن يعيشَ   ؛من عالمات الحسودِ  -535

ن  مَ   ل ِ كُ   في  افترضَ افتعََل الحَسَد، و  ،دِ الحسَ   ه كيدَ وداً يبادلُ حسُ   ــ  ه  سِ مجلٍس من مجالِ محيِطه أو  

مقتضيات   هم وفقَ لَ عامِ ويُ ،  همكايدَ ليُ   ؛مثله  الحَسدِ ومبدأ    هم على ُخلُقِ وأنَّ س اد،  حوله أنهم حُ هم  

 د!الحسَ  نطقِ ومَ 

عَِل اأْلَْرَض ِكفَاتاً  كما قال تعالى:] أَلَْم نَجْ   ..  الجميعَ   للجميع .. وتستوعبُ   سعُ تتَّ   األرضُ  -536

حتى تكاد  بما َرُحبَت،  األرُض  عليه    فتضيقُ   ؛. إال الحسودُ 26-25أَْحيَاء َوأَْمَواتاً [المرسالت:  .

 .. وال يستطيُع أن يرى فيها إال نْفَسه!  هسِ لنفْ إال  سعَ تتَّ ال أن 

* * *    
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 والبخلُ   خل،ى البُ يهدي إل  هدي إليه؛ فالحرصُ به، ويَ على صاحِ   إال ويدلُّ   ن ذنبٍ ما مِ  -537

يهدي إلى   سُ تجسُّ وال  الت،العورات والز    وتتبعِ   ،جسسالت    يهدي إلى  والحسدُ   ،دِ يهدي إلى الحسَ 

 ه! ل ِ كُ  يهدي إلى الفجورِ  والكذبُ  ،بِ ذِ يهديان إلى الكَ  والنميمةُ  يبةُ والغِ  ،والنميمةِ  يبةِ الغِ 

* * *    

، أساء إلى  ينبَ المناسِ   ومكانِها  في نفسه، في غير وقتها  من َحدَّث الناَس عن فكرةٍ  -538

 اس.  إليه من الن   ن يسمعُ ه، وإلى مَ تِ ، وإلى فكرَ هِ : إلى نفسِ أشياء ثالثة

* * *    

ته؛من حقوقِ   ِمن النَّاس من يتعامل مع اآلخرين؛ فيُبِقي جزءاً  -539 ليبقوا    هم معل قاً في ِذمَّ

أمام    والوقوفِ وسؤاِله،  ه،  مراجعتِ يذلهم ب  ه، محتاجين له،ـ عبيداً لرحمتِ ـممكنة    أطوَل فترةٍ   ــ

وتأديباً   وبةً عقُ   ،ال تُِجْبه  ، ولو سألك من أين الطريقءٍ ي شي.. ومثل هذا ال تتعامل معه ف  بابه

 ! ه، وألمثالِ له

* * *    

المروءةِ   ثالثةٌ  -540 تَ   من  أن  قبل  تُؤتَى  أن  والعاِلُم  والدين   ، الحق  وصاِحُب  الِعلُم،  أتي: 

 سبة للسلطان. بالن  

* * *   

  الم!الظَّ   دون بها ُظلمةَ ، يبد  الذين يُضيئون شمعةً   وما أقل  ،  الذين يلعنون الظالمَ   ما أكثرُ  -541

* * *    

؛ وهو كل ما تعارف  . أي وأمر بالمعروفِ 199:األعراف َوأُْمْر بِاْلعُْرفِ : تعالىقال   -542

،  والعُرفِ   العقلِ   .. بشرط أن ال يتعارض معروفُ   أنه معروفٌ على    فُ ، والعُرْ ، والعقلُ عليه الشرعُ 

 نكٍر وهوى.  ، والعُرف إلى مُ قلِ العَ  معروفُ  ر .. انقلبَ وتناَك  .. فإن تعارضَ  رعِ الشَّ  مع معروفِ 

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدلِ   ]:كذلك قوله تعالى به، هو كل ما تعارف    هللاُ   الذي يأمرُ   . والعدلُ 90النحل:[إِنَّ َّللا 

النقلُ  العقلُ ، أعليه  العرفُ و  أن  ، أو  تعارضَ   ه عدل،على  العقلُ   العدلُ   فإن  يقرره  أو    الذي 

وُحِكم ــ  الصحيح، ره النقلُ الذي يقر قُد م العدلُ  حيح،الص   الذي يقرره النقلُ  العدلِ مع  العرفُ 

 لم. ه هوى، وظُ بأنَّ  ،رفُ أو العُ  الذي يقرره العقلُ  دلِ عَ حينئٍذ ــ على ال

 دالِن متَضاد ان!ال يجتمُع َحقَّان ُمتَضادَّان، كما ال يجتمُع عَ  -543

* * *    

،    ،له مع الحق    وال حظوةَ   للباطلِ   ال حضورَ  -544 ، وينتعشُ   ،لذا فهو ينمووفي حضرِة الحق 

هذه الفترات ــ من غيبة الحق وانشغاله ــ هي   ه عنه،، وانشغالِ الحق ِ   غفلةِ   فتراتِ في    ويزدادُ 

   صطاد!ويَ ، عتاشُ ، ويَ ، التي بها يقتاتُ اطلِ الب  ربيعُ 
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* * *    

 شانئك سيئة!  وحسنةَ  ،ةً الحبيب، حسنَ  بغض: أن ترى سيئةَ وال من الغلو في الحب ِ  -545

* * *    

عليك ــ أن يُغالي في    انقالبٍ   لِ حك .. توقع منه ــ عند أو  ك ومدْ من غالى في إطرائِ  -546

ك، وجَ    ِحك!رْ ذم 

* * *    

غبة الر    على تحقيقِ   رةِ ــ مع القد  ةِ الحاجَ   وجودِ ، وغبةِ الر    إلحاحِ َمن َعفَّ مع    ؛يفُ فالعَ  -547

ا من يُعَدم الرغبة والحاجةِ  ــ  ، فال تُعَرُف له ِعف ةٌ ِمن عَدِمها. أم 

* * *   

، وتكون شاهدةً لك ما تُعطيك كلماتُك  رِ دْ فِسك، على قَ ما تُعِطي كلماتِك من نَ   على قَْدرِ  -548

 ال عليك.  

* * *   

ِ والباطِل، باطلبين باطلين، وما  وسطٌ  الحقُّ  -549  . بين الحق 

* * *    

ا  صرِ للن   -550 جانبٌ جانِ   كِ لمعارِ في  أخالقي،  عسكري،  ماديٌّ   بين:  أعظمهما،   وجانب 

 األخالقي.  االنتصار في الجانبِ ؛ ما، وأبقاهما أثراً وأنفعهُ 

خير لك من نصٍر في    العسكري،  الجانبِ   ب األخالقي، مع هزيمة فيصٌر في الجانِ نَ  -551

 قي!  األخال في الجانبِ  الجانب العسكري، مع هزيمةٍ 

 ل! على الباطِ  َر وأنتَ ِص نتَ أن تُهَزم وأنت على الحق، خير من أن تَ  -552

، ةُ : القو  صرِ النَّ  مقدارُ  هما يكونُ استيفائهما وتحقيقِ  رِ للنصر ركنين أساسيين، على قدْ  -553

 .  والحق  

* * *   

، وأنزل الحق ِ ب  الكتابَ   لذا أنزل هللاُ   ،االنتصارِ   يعني نصفَ   ؛بال قوةٍ   حقٌّ   أو  ،بال حق ٍ   ةٌ قو   -554

ل أحدُ   ؛  شديدٌ فيه بأسٌ   الحديدَ  ى  ،رَ هما اآلخَ ليكم    وتستقيمُ   يكتمل االنتصار،ف  هما باآلخر،أحدُ   ويتقو 

 ، واألمان.  واألمنِ  الحياة على العدلِ 

،  ويحكمُ   لُ عدِ يَ   من كتابٍ   إذ ال بدَّ   ور؛وجُ   ظلمٌ    بال كتابٍ ، وحديدٌ  بال حديٍد، َضعفٌ كتابٌ  -555

 . رُ نصُ يَ  وحديدٍ 

* * *   

 ، وَعُظَمت نتائُجه. ؤنَتُهل ت مُ ما قَ  صرِ أعظُم النَّ  -556



 66 

* * *   

ن  مِ   : الفرارُ فيه  .. فهذا قد اجتمعَ   همعَ   للجهادِ رى أَحداً من المسلمين ُكفُؤاً  ن ال يَ مَ  -557

   ن  بالمسلمين!الظَّ  وءُ وسُ  ،فِ حْ الز  

* * *   

 منه اإلنصافَ ينظر إليها بهواه، وهذا ال تتوقع    رجلٌ الذين ينظرون لألشياء ثالثة:   -558

  ها؛ فالجميلُ على غير حقيقتِ   ه، وهذا يرى األشياءَ ه ونزوتِ إليها بشهوتِ   ينظرُ   .. ورجلٌ   أو العدلَ 

غبة ــ  قلِ قد يراه جميالً .. ورجل ينظر إليها بعَ   راه قبيحاً، والقبيحُ قد يَ  ه ــ مجرداً عن الهوى والر 

  واإلنصاف.  لعدلُ ويُرَجى منه ا تها كما هي،على حقيق يرى األشياءَ  وهذا

* * *   

 ير. قِص على التَّ  باالعتذارِ  هُ بعَ تْ ك، وأن تُ أن تتغافل عن إحسانِ  من اإلحسانِ  -559

* * *   

 .  ر ٍ اً فشَ ين؛ إن خيراً فخير، وإن شرَّ  لما يسمع؛ أحُد المتكل مَ المستحسنُ  عُ امِ السَّ  -560

* * *   

 ضريبةُ الِعلم، فضريبةُ الج هل أعَظم! َعُظَمتمهما  -561

       ِل أعظم. ُظَمت تكاليُف الِعلِم، فتكاليُف الجهْ مهما عَ  -562

 ؛ فهو ربٌح خالٌص ال خساَرةَ فيه. لمِ كل مسعَى يحتمُل الربَح والخساَرة، إال طلُب العِ  -563

* * *   

تظلمَ  -564 الظ لم؛ أن  نفسِ   باسمِ   أسوأ  الظلَم على  م  تعالى قد حر  بين هللا، وهللا  ه، وجعله 

ماً.    عباده محر 

 تَه.  مْ لَ ن ظَ مَ  يَ عدِ تَ سْ ي هللاَ عليك، قبل أن تَ دِ عْ تَ هللا؛ تَسْ  سمِ با مُ عندما تَظلِ  -565

* * *   

 [. 3] ريُد الشَّر!؛ بَ القَتَّاتُ  -566

قال رسوُل ..    واألرزاق، وما يجُب أن يُوَصل ؛ الس كيُن التي بها تُقَطع األرحامُ القتَّاتُ  -567

 .   متفق عليه "ال يدخُل الجن ةَ قَتَّاتٌ : "هللا صلى هللا عليه وسلم

 . ةُ ةُ والنَّميمَ يبَ إَداُم القَت اُت؛ الغِ  -568

* * *   

 
ِخلسةً، من دون علمه. وقِيل: الذي يستمع لكالم غيره خلسةً، على قصد  القَتَّاُت: الذي يستمع لكالم غيره    3

 اإلفساد.   
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يبِة، ثم  نهى ولَده عن الغِ من اآلباء من يَ إْذ أنَّ  يبة والن ميمة:  ربي ولدَك على الغِ ال تُ  -569

ن .يسأله عن فالٍن، وعِ   .؟! . اِل 

 ٌن ..؟! اذا يقوُل فالٌن، وماذا يفعُل ِعالَّ ه ليرى له مَ لُ ، ثم  يرسِ ن النَّميَمةِ ينهاهُ عَ 

* * *   

 !َف هللاُ مخبوَءهشَ ِف مخبوِء الن اِس، َك شْ َمن سعَى في كَ  -570

ن يتجس س على العاِص  -571  ي! ال أدري أيُّهما أشدُّ ذَنباً؛ العاِصي، أمَّ

عٍ  تبُّ راً من غيِر تَ نكراً ظاهِ مُ منكم  ؛ معناه من رأى  "غيره ...نكراً، فليُ " َمن رأى منكم مُ  -572

 !ماِلهن أحواِت الن اس، والمخبوء ملعورَ 

* * *   

 مع ِعَوجِ أصِله.    لٌّ ال يستقيُم ظِ  -573

* * *   

ِه.   -574  الس فيه أضرُّ لنفِسه من عدو 

 ه ِعظةٌ لغيِره. فائدةً، سوى أنَّ  ال أعرُف للس فيهِ  -575

 يه! َمن ال يرى في الس فيه واعظاً له، فهو َسفِ  -576

* * *   

     في المعَاَملَة! الُمسامحةِ ، وْلقٌ طَ  هٌ يبةٌ، ووجْ ةٌ طَ مَ لِ كَ الثٍة: ثَ  في ،لُوبِ اُح القُ مفتَ  -577

 ! ب ِ لو  في الحُ ِب؛ الغُ لْ َمى القَ عَ  -578

* * *   

 ة.   يادَ مهما بالَغَت وزدَت في ُحب ك هلل عز وجل، فأنت في نُقَصاٍن يقبل الز ِ  -579

* * *   

   طٍئ، َخَطأ!أ، بخَ طَ عن الخَ  الجوابُ  -580

 َطأ! طأ، خَ طأ على الخَ بالخَ  االستداللُ  -581

* * *     

!  نُه غِ ، وباطِ يرٌ رهُ خَ ٍر ظاهِ يكم من خَ  -582  طاٌء لشر ٍ

* * *   

 ه. اتِ قَ ل  عَ تَ بَّ مُ يئاً، أحَ َمن أحبَّ شَ  -583

* * *   

 الحق.  رطِ ، وفق شَ ، السَّالمُ بِ ةُ الحرْ ايَ غَ  -584

* * *   
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 .  مع الحق ِ  ةِ وَّ أقوى اتحاٍد؛ اتحاُد القُ  -585

* * *   

ق! يُفَ  ستِْغنَاءُ الحاَجةُ تجَمع، واال -586  ر ِ

ى والقَطيعِة، وخيٌر منهما الِغنَ   فاءِ ب ة واألُلفة، خيٌر من الِغنى مع الجَّ الحاَجةُ مع المح -587

المحَ  األخيرةةِ لفَ واألُ   ةِ ب  مع  هذه  كانت  وإن  آهُ  ]  ..  ناِدرة    ،  رَّ أَن   . لَيَْطغَى  نَساَن  اإْلِ إِنَّ  َكالَّ 

 .   7-6العلق: [اْستَْغنَى

* * *   

ْلَت أقبَ و  هُ فتَ رَ شْ استَ وتَُك مهما  فُ يس لك، سيَ لهو  عنه، وما    رتَ مهما أدبَ   يكَ ك، آتِ ما هو لَ  -588

 عليه! 

* * *   

برِ ابٍ صَ وناً على مُ لم أجد للمرِء عَ  -589 ضَ : كالص   ، واالحتساب. ا، والر 

* * *   

ك، قبل سِ لنفْ   هُ ك، استدركْ بلَ لمن قَ   نَك، وما تتمناهُ الدُّنيا كما زالَت عن غيِرك، ستزوُل عَ  -590

 أن تصيَر إلى ما صاروا إليه.  

* * *   

 هل.  والخرافات، الجَّ  َمْنبَُت البَِدعِ  -591

 َمنبَُت الغُلُو؛ سوُء الظَّن ِ بالمسلمين.  -592

، والحوالبغضاء َمنبُت الشَّحناءِ  -593  رُص. ؛ الشُّحُّ

    ، والط َمع.الحَسدُ  ؛لمِ َمنبُت البغي والظُّ  -594

* * *   

 مٍل ناجحٍ. اُس كل ِ عَ أسَ  ـ ها مع بعٍض بعضُ  ةُ ـيلَ ضِ الحري ةُ، والمسؤولي ةُ، والفَ  -595

* * *   

قال تعالى:] ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم ..    االستغفارَ ةَ ووبَ التَّ ه  بٍد، ألهمَ إذا أراد هللاُ أن يتوَب على عَ  -596

ِحيُم [التوبة: اُب الرَّ َ هَُو التَّوَّ  . 118ِليَتُوبُواْ إِنَّ َّللا 

* * *   

 ، فليس لها الطعامُ يمِ علِ ، والتَّ يبِ دِ ألَى في التَّ نفُسك، كذلك فهي األَوْ   ؛لَى في الن فقَةِ األَوْ  -597

 اَسبَة!  ، ولغيرها األَدُب، والمحَ والش رابُ 

* * *   
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، لُهم: أعلُم الناس؛ أعلمهم بعيوِب نفسه، فيحملها على االستقامةِ ، وأجهَ ُم الن اِس أعلَ  -598

ه  م يحسُب أنَّ ه، فيَُمن يها ويُغِريها في الباطل، ثسِ والصَّالح .. وأجهُل النَّاس؛ أجهلهم بعيوِب نفْ 

 ، وأنه يُحِسُن ُصنعاً!  يرٍ على خَ 

* * *   

 ، وخموُل الذ كر خيٌر لهم!  سعون للش هرةِ يَ  -599

ياء، من غيرهاأوفر حظ اً بالت كل ف، و ؛تُعَرُف فيها ُس التيالِ المجَ  -600  ! التَّصن عِ، والر ِ

 دينِه! لِ   المرُء أْن يُكَرمَ ي اِء، واألكِل بالد ين؛ أن يُحبَّ ن الر ِ مِ  -601

ين!   ،ي اء؛ استشراُف المجاِلِس، وتخي ُرهان الر ِ مِ  -602  بالد ِ

* * *   

، وقَ ِد والوعيِد من غير نَ ن خاَض في الوعْ مَ  -603  !  التَّأل ي على هللا َع فيص ٍ

* * *   

 يٌب!  قيِر عَ َمَدةٌ، ومحَمَدةُ الفَ حْ ني مَ ي؛ َعيُب الغَ الماد ِ  عِ في المجتمَ  -604

* * *   

ليُ  قليٍل، في حَ إبليس؛ إدخاُل باطلٍ   تَلبيِس ِمن   -605 ٍ كثير؛  ليِل، فال  ي الكثيُر على القَ غط ِ ق 

 له!  وال يُتفط ن يُؤبَه 

* * *   

 ك.  تِ وْ بعد مَ  كَ ن حياتِ مِ  وهي الباقيةُ  ،اتُكيَ حَ  أعمالُكَ  -606

* * *   

 األقوياء! دونَ  اءِ عفَ انون يُجَرى على الضُّ القَ ؛ ابِ ةُ الغَ يعَ رِ شَ  مُ كُ عندما تحْ  -607

العَ  -608 الدَّامن  الدُّ دْ ل ة على عَ الماِت  للوافِ ِل  إليْ ول؛ مساواتها  يها، في  نِ واطِ ها، مع مُ دين 

  ِس القََضاء!مجالِ 

    اِف الغَِريِب من القَِريب!العَْدُل يُعَرف بانصَ  -609

* * *   

يحِ بين تحتاُج للنََّظِر والتَّرجِ ةً، وال َمفسَدةً ُمطلَقَة،  لَحةً ُمطلَقَ اِء، ليَست َمصْ يَ َظُم األشْ ُمعْ  -610

.. وأحياناً يكون النََّظُر والتَّرجيُح    سدتِهفْ رجُح مصلحتُه على مَ فيُعَمُل بما تَ   ؛هاها ومفاِسدِ ِلحِ امصَ 

 ى. رَ من األخْ  هما أكبرُ أيُّ  ؛دتينسَ بين َمصلحتين، وَمفْ 

* * *   

ِ، وال يكوُن الحقُّ دليالً على بُ  -611  طالِن الحق!ال يُعاَرُض الحقُّ بالحق 

* * *   
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هللا   من أولياءِ   ، ال يمكن أن يكونَ عنها بالبَِدعِ   يضُ عِ ستَ الذي يَ لسُّن ة،  المتَحاِمُل على ا -612

 .. َف َ  .  31آل عمران: اتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم هللاُ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللا 

ُث يْ وا، وحَ ه، َمن كانُ تِ المت قون المت بِعون لُسنَّ   ه وسلم؛بالنبي  صلى هللا علي لَى الن اسأوْ  -613

 وا.  كانُ 

* * *   

   . بِ لْ راً على القَ غُها أثَ ؛ أبلَ ُل الِعبادةِ أفضَ  -614

مها   طُ نشُ النَّوافُِل َكثيرةُ؛ فالن افِلةُ التي تَ  -615 نفُسَك إليها، وتجد قَلبَك حاِضراً ِعنَدها أكثر، قَد ِ

 على َغيِرها.

 . بُ لْ باَدِة الظ اِهرة، القَ غايةُ العِ  -616

العبادة   العبادةُ  -617 المتعد ية أخَطرُ   المتعد ية خيٌر من  المعصيِة   الخاص ة، والمعصية  من 

 الخاص ة. 

* * *    

 ما فاَت، ماَت، ولم يبَق من حياتك إال ما هو آٍت، وال تدري كم هو آت!   -618

لك، وساَعةٌ عليك، وساعةٌ وَسط بين الساعتين؛ ال لك وال  -619 الس اعاُت ثالٌث: ساَعةٌ 

  عليك! 

* * *   

  عُ وة .. والتواضُ شْ مع الحاجة للُمهَدى له، رَ   .. واإلهداءُ   لٌّ جز، ذِ والعَ   عفِ العفو مع الض   -620

 وغضِب الرب ِ   لسخطِ   ، مجلَبٌ المنافقِ   وتوقيرُ   ..  ، خيانةُ عن الحق ِ   والسكوتُ ..    غيانطُ ر،  للمتكب  

ينلمعالمِ  ، هدمٌ المبتدعِ  سبحانه .. وتوقيرُ   ! ق ِ إدانَةٌ للحَ  ل،من الباطِ  الحقوقِ  .. واستجداءُ   الد ِ

 ** *    

ل من أجلِ وتُ ها،  حبَ صا  تقتلُ   ثالثةٌ  -621  قوقُ وعُ   ،رُ دْ ، والغَ غيُ : البَ وَّ دُ وتسلط عليه العَ ه،  عج 

 ين. دَ الوالِ 

* * *   

يُستساغُ يل عمَ لل   -622 ال  الن    ٌل،  يُستساغُ   هارِ وللن   ،هارِ في  ال  الليلِ   عمٌل،   احاتِ ولسَ   ،في 

لْ   اتِ في ساحَ   ستساغُ ، ال يُ لٌ عمَ   والقتالِ   الحربِ  هِد واألَمان .. ولميادين الِجد ِ أعمالُها، ، والعَ مِ الس ِ

ه امُ وأحكَ   ،هبِ   اصُّ ه الخَ لُ روف، عمَ رٍف من تلك الظُّ لكل ٍ ظَ   إذْ ولميادين اللهو المباح أعمالُها ..  

 لَم!  وظَ  ،وأخطأفيما بينها فقد تعدَّى   من خلَطَ ه .. بِ  ةِ الخاصَّ 

* * *   
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والجهادِ ة ن  للسُّ   ةِ ابعبالمتَ   اليةَ الو  الُ نَ تَ  -623 سبيلِ   ،  و  في   ةِ يَ ضحِ بالت    الهاتنَ   اتالكرامَ هللا، 

 الص. واإلخْ 

، ةِ حيَ ضْ الت   رِ وعلى قدْ   ،الواليةُ   تكونُ   ،هللا  في سبيلِ   ، والجهادِ ةِ نَّ على قدر المتابعة للسُّ  -624

 ات.امَ رَ الكَ  لُ نزَّ تَ تَ  واإلخالِص 

، فقد  والجهادِ   لمِ بين العِ   جمعَ   نومَ   ،هللاِ   بيلِ لمجاهدين في سَ وا  ،لماءِ َطى للعُ تُعْ   الواليةُ  -625

 كلها.  اجتمعت له الواليةُ 

* * *    

 .رب ِ ، والمتكَ ت: السَّفيهُ إلى المآال  ظرَ ، والنَّ واقبِ العَ  تقديرَ  نانِ اثنان ال يُحسِ  -626

* * *   

أين هو من    عليه أن ينظرَ و  ق اً،حَ   ليسَ   ،اً له عدوَّ   أن يكونَ   ريدُ وال يُ   له،  حقٌّ ال عدوَّ  -627

اً َشيَاِطيَن اإِلنِس َواْلِجن ِ يُوِحي بَْعُضُهْم  :  قال تعالى  ِلص،الخا  الحق ِ  ٍ َعُدو  َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكل ِ نِبِي 

َن  :  . وقال تعالى112األنعام:  إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروراً  اً م ِ ٍ َعُدو  َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكل ِ نَبِي 

 . 31الفرقان: اْلُمْجِرِمينَ 

* * *    

الكِ  -628 المسائل  تتكلم في  تَ ال  أو  خِ بار،  في  جَ   ،ةٍ صومَ قضي  أو غَ ائعٌ وأنت  أو  ضبانٌ ،   ،

   ان! ك األخبثَ ؛ يُدافِعُ ونٌ أو محقُ ، عاسُ ك النُّ عُ يُدافِ  ؛ْرَهقٌ أو مُ ، ائفٌ خَ 

تقِض  -629 ا  ال  تسمعَ بين  كليهما،  ثنين حتى  دونَ   لواحدٍ   فإن سمعتَ   من    ، اآلخر  منهما 

ِ له على أ  قضيتَ  من واإلقباِل ـ   وإن  ؛ سواء كان ظالماً أو مظلوماً،لٍ حا  ي    ساويَت ـ من حيث الزَّ

ِ منهما على ال قضي؛ يُرَجى أن تَ في االستماعِ لإلثنين  . بِطلِ مُ للمحق 

* * *    

ر -630 ه صلى هللا تعالى، وعن رسولِ   هللاِ   عنِ   التوقيعِ على  أ  ن تجرَّ مَ   ؛ارِ على النَّ   يءُ الج 

 . مٍ لْ عِ  عليه وسلم، بغيرِ 

* * *   

، ادٍ ل ِ واٍد ونَ هم ــ في كُ ون بها ــ لمآربِ رْ طايَ يتَ   هات؛ابِ رون عند المتشَ كثُ يَ   األهواءِ   أهلُ  -631

الُمحْ عارِ ويُ  بها  التَّنزيِل    َكمضون  أهلُ من  بينما  الظن    الحق ِ   ..  ويُحسنون  للُمْحَكِم،    يفرحون 

 ه على ضوء الُمْحَكم. ابه، ويفسرونَ بالمتشَ 

* * *   

على ما سواها   ةٌ مَ دَّ قَ مُ  اإلسالمِ  حةُ لَ صْ الي: مَ سلسل الت  حة تُقدَّم وتُراَعى وفق التَّ المصل -632

 اإلسالم، ومصلحةُ   ما سواها من شعائرِ مصلحة  على    وحيد مقدمةٌ التَّ   من المصاِلح، ومصلحةُ 
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ةِ    ،أو العشيرةِ   بيلةِ الق  حةِ لَ صْ على مَ   مقدمةٌ   الِقطرِ   صلحةُ ، ومَ أو قِطرٍ   دولةٍ   على مصلحةِ   قدمةٌ مُ   األمَّ

العائلة،    على مصلحةِ   مقدمةٌ أو الجماعِة  أو العشيرة    القبيلةِ   ومصلحةُ   أو الجماعِة أو الِحزِب،

مصلحةِ   مةٌ قد  مُ   الجماعةِ   صلحةُ ومَ  ومصلحةُ الفردِ   على  مصلحةِ   ُمقدَّمةٌ   مرأةِ ال  ،    ، جلِ الر    على 

مصلحةِ   قدمةٌ مُ   الِطفلِ   ومصلحةُ  مصلحةِ   مةٌ قد  مُ   مجاهدِ ال  ومصلحةُ   ،اشدِ الرَّ   البالغِ   على   على 

ً نَ   األكثرُ   ومصلحةُ   القاِعد، مةٌ على  قد  الفرد مُ   حياةِ   ومصلحةُ   نفعاً،  األقل ِ   على مصلحةِ    مقدمةٌ فعا

  وهذا كله في حالِ ..    تِ المي    على مصلحةِ   مةٌ قد  مُ   الحي    صلحةُ ومَ   ه،من أعضائِ عضٍو    مصلحةِ 

 ح أو تحقيقها وتمريرها معاً.  بين المصالِ  فيقِ والت   ةِ إمكاني   وانتفاء ِض عارُ الت  

* * *   

ال   صرَ اإلسالمي .. فاعلم أن الن    على العملِ   ةُ الحزبي    ةُ ، والعصبي  ةُ رت األناني  يطَ إذا سَ  -633

 عيداً.   االً بَ نَ مَ  يزالُ 

* * *    

يَ   ،كثيرةٌ   الحقوقُ  -634 الذي  ليس  يُنِصفُ   ها وحسب؛عملَ لها    عملُ والمَوفَّق  الذي   وإنما 

ط ببعِض   ،ها على بعٍض ى بعضُ طغَ أن يَ   ونِ ن دُ مِ   ،عٍض ها من بَ ضُ بع ها من لبعِض   ما يجبُ   أو يُفر 

 .  اآلخر البعِض  ، من أجلِ حقوقٍ 

* * *   

 أن يراك، حبُّ يُ  حيثُ  وأن يراكَ  ،أن تكونَ منك  هللاُ  يريدُ حيثما   نفسكَ  جهاُدك أن تضعَ  -635

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِه ..   اواهَ ِس هَ فْ النَّ  ةُ جاهدَ ها، م، فألفيُت أشدَّ اتدَ أنواع المجاهَ  لتوقد تأم   َوأَمَّ

 . 41النازعات:َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى . فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى

* * *   

 ه هللاُ ما يبغضُ   بغضَ وأن تَ   ه،ضُ بغَ تَ   نتَ ، وإن كُ ما يحب ه هللاُ   أن تحبَّ   ؛الوالءِ   قُ أصدَ  -636

      !إليه ميلُ تَ ، وب هحتُ  وإن كنتَ 

* * *   

 ،، والحياةِ هورِ ، والظُّ ةِ القو    أسبابِ اطَل بالبَ   مدُّ .. يَ   هتِ ، وبشرعي  بالباطلِ   تراُف الحق ِ اع -637

 ه!  باعِ على أتْ  يبَ والرَّ  الش كَّ  لُ ويُدخِ  ه،باتَ ه ونَ عَ رْ زَ  على الحق ِ  ا يُفِسدُ كم

* * *   

ا -638 يستجدي  به،أن  االعتراَف   ِ الحق  من  أمرٌ   لباطُل  أن  ومتوَ   فهومٌ مَ   فهذا  أما   .. ق ع 

وال   بالحق ِ   ليقُ ، ال يَ لُ قْ له العَ فهذا أمٌر يُحاُر    ِل الش رعيَّةَ، واالعتراَف به،ستجدي الحقُّ من الباطيَ 

 ! بأْهِله

* * *   
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ِ الذي معك،  إن استعذَبَت الذُّلَّ، ورضيتَ  -639 فهو   به، فليقتِصر ِذلَُّك على نفِسك، دون الحق 

 .  الحق ِ  باعِ ، وأتْ وعلى الحق ِ  أهون عليك،

ى إلى مستوى رقَ ا أن تَ فإم    ه،ه، وال ألتباعِ لنفسِ   ل ِ ى بالذُّ يرضَ ال    ؛زيزٌ عَ   دينٌ   اإلسالمُ  -640

تِ عِ   ! ه .. أو َدعْ فتتكلم باسمِ  ه،ه، وسمو أخالقِ زَّ

* * *   

في    ، إال اِمله العام والشَّ عطاءَ  ه المرجو، وال أن يُعطيَ عملَ  أن يعملَ   اإلسالُم ال يمكنُ  -641

 والتي تخَضُع لُحْكِمِه وُسْلطانِه.  ها،ريدُ ه التي يُ بيئتِ 

الن  ون بينَ ويُحيلُ   ه،، ويُحاربونَ دون اإلسالمَ يُقي   -642 ثم    اِس ه وبين  تَ ..  عليهم   د  تَ شْ عندما 

 !  ؟هملِ اكِ لمشَ  نُشدونَهُ الَحلَّ ، يَ عصيتَ سْ وتَ  األمورُ 

 يُحاِربُوَن هللاَ، ثم يَقُولون: يا هللا!  -643

* * *   

بَ  -644   ما كانت لتكون لوال البالء والصبرِ   ،وكرامات، وفتوحات،  آياتٌ   تعقبه  الءٍ كم من 

ها  طاءَ عَ  ها ـرب   بإذنِ  ي ـعطِ تُ شق ق األرُض، فتَ ثم  ،لِ والوحْ  التربةِ  ظلمةَ  التي تُكابدُ  ذرةِ كالبِ  ؛عليه

   !اذميل واألخَّ الجَّ  رِ الوافِ 

* * *   

أَفََحِسْبتُْم أَنََّما   واٌء َجِزْعَت أْم َصبرَت، َعِلْمَت أم َجِهْلَت .. س  ،وِعْبَرةٌ   ،ةٌ مَ كْ حِ لُكل ِ باَلٍء   -645

 ً  . 115المؤمنون: َخلَْقنَاُكْم َعبَثا

* * *   

، إبراهيم بولده اسماعيلوخليله  نبي هللا    بُ ق قل ا تعلَّ ولمَّ   تعالى؛  يَر من هللاِ ال أحَد أغْ  -646

 !ه ..بذبحِ  جاءه األمرُ 

لي بحرمانه، وفراقه ألكثر من ثالثين يعقوب بولده يوسف، ابتُ ق قلب نبي هللا  ولما تعل  

  .!..  سنة

ك ..  اذكرني عند الملِ   ،عنه  جِ ، والمفرَ جنِ في الس ِ   هِ ولما قال يوسف عليه السالم لصاحبِ 

ْجِن بِْضَع ِسنِينَ ابتاله هللا   . 42يوسف:فَلَبَِث فِي الس ِ

قومه، فتعلق    قد أُعطي جنوداً من  ألنبياءِ ونبينا صلى هللا عليه وسلم، يحدث عن نبي من ا

 ً ا أْن َمن يقوُم لهؤالِء؟ : "، فقالقلبه بهم إعجابا فأوحى هللاُ إليه: أِن اختَْر لقوِمك إحدى ثالٍث: إمَّ

ا ِمن غيِرهم  !أو الموَت ..." ،أو الجوعَ  ،أُسل َِط عليهم عدوًّ
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تُ بها، ف  وبُهمت قلقة، وتعل  ثرَ م الكَ نين، أعجبتهُ ويوم حُ  َويَْوَم عنهم من هللا شيئاً    غنِ لم 

ْدبِِرينَ ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعنُكْم َشْيئاً َوَضاقَْت َعلَْيُكُم األَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ وَ    لَّْيتُم مُّ

 .  25: التوبة

على   ك إال ألن هللا تعالى يغارُ ؛ وما ذل" اسي الن  ا في أيدِ عليَك باإلياس مم  : "الحديثوفي  

والقادر على إغاثته ه،  قُ ه وخالربُ وهو    ه،غيرَ   ه، أو أن يسألَ ه بغيرِ لبُ ق قَ يغار عليه أن يتعل  ه؛عبدِ 

 !هوعونِ 

* * *   

   به الجاهل. بما ال يُؤخذُ  م يُؤَخذُ الِ ة .. فالعَ ذَ والمؤاخَ  بةُ تكوُن المحاسَ   الِعلِم،رِ دْ على قَ  -647

 * * * 

نا ر قلوبَ ه ِ اللهم طَ   تعالى ..   لٍق غير هللاِ تعَ من أي مُ   قلبكَ   ؛ أن تخلصَ خالصُ ال  التوحيدُ  -648

   !واِلقمن العَ 

* * *   

. 9مريم:   هَُو َعلَيَّ َهي ِنٌ :  كن رب  ه مِ فجوابُ   عباً،ك صَ ك كبيرة، وسؤالُ مهما كانت حاجتُ  -649

 ٌإِنَّ َّللاَّ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِدير    :20البقرة  . َْمراً فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ إِذَا قََضى أ   آل عمران

  :47  . ِفَِإن ِي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعان    :حاجتك   د من عرِض فال تترد  .  186البقرة

ٍ  ؛عليه ٍ ، ، عليمٍ قديرٍ  ،فأنت تعرض على قوي   َمتِين. ، غني 

* * *   

اللقاء    ايُراد به  ؛باطل  ايُراد به  حق ٍ   كلمةَ   ن يكونمن األحيا  في كثيرٍ   واُر األديان؛حِ  -650

تسويق الباطل   كما يُراد بها  في صعيٍد واحد،المتناقضات واألضداد    على كلمة باطلة سواء، تجمع

باطلِ   رة الحق،في حض الحق شاهد زور على  أقربُ هم ..  وأن يجعلوا من    إلى حوارِ   لذا فهو 

  يان!منه إلى حوار األدميان والعُ رشان الط  

* * *   

والمقد  خَ   لُ أوَّ  -651 الممتلكات  على  اليهود  سطو  عن  سَ طوات  قولهم  فلسطين:  في  ات 

ع الزمن ثم م  ركاء، حق فيه، وهم في هذا الحق شُ صارى، والمسلمين  والنَّ   الشيء؛ أن لليهودِ 

 هم. غيرِ  صاً لهم دونَ يُصبح حقاً خالِ يزحفون على حقوق اآلخرين شيئاً فشيئاً؛ حتى 

* * *   

مني  ءٍ ثُر شيأك -652 اجتهاداً  المراجحةيستغرُق  على  ويحملني  واإلقْ ،  ..  أخِ والت    امِ دَ ،  ير 

 وه. من الوجُ  بوجهٍ  منه الباطلُ  قد يستفيدُ  أُقِدم على عمٍل حق  ال بد منه،عندما 

* * *   
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فاق وملزوم له .. والن    والزمٌ   عليه،  ، وعالمةٌ لآلخر  منهما بريدٌ   كلٌّ   رُ  والظاهِ الباطنُ  -653

 ال يتخلَّف عنالمنافق   رَ ظاهِ   فإن    والحسيبُ   وعندما يغيب الرقيبُ   عليه،  طارئ ال يُقاسُ   ناءاستث

نديِق منه إلى  أقرب إلى الكافرِ حينئٍذ  ، ويُصبحُ هباطنِ     ق.  المنافِ  صفةِ الز 

* * *   

   !ءٍ البركة من كل ِ شي ينزعُ   ؛ياءالر  و  .. خالِص في اإلكل شيٍء ةُ بَركَ  -654

* * *   

ن الِعصمةُ من الناس، والدليل قوله وتك  ،بالحق    الصَّدعِ ووالبيان،  ،  الغِ الب  رِ على قدْ  -655

ب َِك َوإِن لَّْم تَْفعَْل فََما: تعالى ُسوُل بَل ِْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ يَْعِصُمَك    بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوهللاُ   يَا أَيَُّها الرَّ

 .  ِمَن النَّاِس 

* * *   

َ له سُ  لَ جعَ َمن خاَف شيئاً؛  -656  ًً عليه. لطانا

* * *   

ً  تَ فْ خِ  نْ إ -657  ه عليك.  أمرُ  هونُ يَ  ،وأذل ِ صورةٍ  ره في أقبحِ ، تصوَّ ظالما

هوُن أمُره قِياساً إلى قدرِة هللا، يَ   ءَ ر قدَرةَ هللِا عليه، وأنه ال شيخفَت ظالماً، تَذَكَّ   نْ إ -658

 .     عليك

ل رزُر أجَ ال يُؤخ ِ   من المخلوقِ   الخوفُ  -659 اً،الً، وال يُعج ِ وال يُجِلُب نْفعاً ..    قاً، وال يَدفع شر 

 نه؟! مِ  فعالَم الخوفُ 

* * *   

 ه.   أمامَ  بْ فاهرُ  لطاناً،عليك س كَ َل لعدو ِ أن تجعَ  تَ إذا أردْ  -660

* * *   

له، -661 هللا  معي ةَ  استْشعَر  يَعرُف    َمن  ال   .. أحواِله  جميعِ  في  الشعور  هذا  واستصَحَب 

 ه. الخوُف طريقاً إلى قلبِ 

لغَ مخلوٌق مخلوقما خاَف   -662 أَْسَمُع فْ اً، إال  َمعَُكَما  إِنَّنِي  تََخافَا  اَل   [ له،  لٍة عن معي ة هللا 

 .  46َوأََرى [طه:

* * *   

هم بعضُ وإال لتجاَسَر الَخْلُق، وَعَدا  عمة؛ونِ  حمةٌ هو رَ  بٍ انِ من جَ من العواقِب؛  وفُ الخَ  -663

بعٍض  وانتُهِ على  الحقُ ،  من  كثيٌر  نَ وجا..    رماتوالحُ   وقِ كت  منه  يحجزُ قَمةٌ نٌب  عندما  وذلك   ؛ 

هادِ ه عن القيامِ بَ صاحِ   ات.  مَ والحرُ  وقِ للحقُ  االنتصافِ عِن ، و بواِجِب الج ِ

* * *   
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من    ةٍ مر    ألفَ   خيرٌ   ،عُ رتفِ المزايدات يَ   خبُ وصَ   ،ضربُ تَ   وطبول الحربِ   ،قلٍ عَ الوُت  صَ  -664

 اء! خَ واالسترْ ، احةِ والر  ، لمِ الس   في أجواءِ  العقلِ  صوِت 

* * *   

 أو حزبٍ   الجماعات،من األفراد، أو جماعة من    ح فردٍ احتكاُر العَمِل اإلسالمي لصالِ  -665

   ها! أقواتِ  من احتكارِ  ةِ م  على األ رُّ أضَ  من األحزاب،

* * *   

 ،صغيرة  في أخطاءٍ   أوقعه هللاُ   ذلك،  ه، وظن من نفسِ ملْ في العِ   الذروةَ   إذ بلغ الحكيمُ  -666

 ديد!من جَ  مةِ الحكْ  طلبَ  ه، ويلتمسَ عِ إلى تواضُ  ليعودَ 

* * *   

ة على ثغرٍ  -667 أفراد األمَّ من ثغورها، فليتِق هللا في الثَّغر الذي هو عليه،   كلُّ فرٍد من 

  ة .. وميادينُ األم    من ثغورِ   القتال ثغرٌ   وميادينُ   فجبهاتُ   تُؤتَى األمةُ من قِبَِل ثغره:  وليَحذَر أن

  ة .. وميادينُ األم   من ثغورِ  ثغرٌ  التربية والتعليمِ  يادينُ األمة .. وم من ثغورِ  ثغرٌ  الحكم والسياسةِ 

من  اإلعالم، ثغرٌ  وميادينُ األمة ..  من ثغورِ  الحْسبة ثغرٌ  من ثغور األمة .. وميادينُ  ثغرٌ  القضاءِ 

ه، والعامل  في متجرِ   اجرُ من حصونها .. والت    األمة، وحصنٌ   من ثغورِ   ثغرٌ   واألسرةُ ة ..  ثغور األم  

الً كُ   ة، وهللا تعالى سائلٌ األم    غٍر من ثغورِ هم على ثَ كل    ه،في مزرعتِ   ه، والفالحُ صنعِ ومَ في معمله  

 ليه، أم أنه قد خانه، وضيَّعَه، ه وكان حفيظاً ععليه؛ هل أدَّى أمانتَ   ه الذي استأمنه هللاُ منا عن ثغرِ 

   . "تهعن رعي   كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ : "وفي الحديث

* * *   

هم درَ لمن هم دونهم قَ   عرفَ ال ترجو منه أن يَ   م،هُ هم، وحقَّ رَ قدْ   للعلماءِ ال يعرف    من -668

  هم!وحقَّ 

يراً وتواضعاً وقِ منهم، أكثرهم تَ   ، واالستفادةِ لماءِ العُ   احبةِ بمصَ   حظوةً   لمِ العِ   طالبِ   أكثرُ  -669

   !واتهَ لسَّ وات، واالهفَ  تراً لهم عند مواردِ وَس  هم،لعثراتِ  لهم، وإقالةً 

* * *   

 !  ، وإذا احتاَجك أقبَلَ بَرَ ه أدْ ديق؛ َمن إذا احتجتَ والصَّ  الصاحبُ  ئسَ بِ  -670

* * *   

رت وتباعدت  تناكَ ما  ها .. وإذا  فِ وتآلُ   األبدانِ   بِ قارُ أقوى من تَ   ها،تقارُب األرواحِ، وتآلفُ  -671

والدم    نمن أخِ البدَ وإن بَعَُد، أقرب    وإن قَُربَت .. وأخو الروحِ   ت األبدانُ رت وتباعدَ تناَك   ،األرواحُ 

     ك ..!أمُّ  لكُ  هُ دْ لِ ومن قبل قالوا: ُرب  أخٍ لم تَ وإن قُرَب، 
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ِ في هللا، والتَّالقي على فيما    ، وال يُؤاِلفُ ال يُؤاخي بين األرواحِ  -672 بينها شيء، كالُحب 

   ه. تِ محبَّتِه، وطاعَ 

* * *   

ٍ يَ حُ   كلُّ  -673 ِ الذي يَ   بخالف  ،المحبوبِ   بزوالِ   زائلٌ ، وأبتَرٌ   ،هللا  في غيرِ   نعقدُ ب  ُد قِ نعَ الُحب 

في الدُّنيا   ات،رَّ المسَ ، والخيراتِ ه بعلى صاحبِ   دُّ رتَ يَ   ع،ال ينقطِ   ولٌ موصُ ، ودائمٌ هو فوهلل؛  ، في هللاِ 

   واآلخرة.

* * *   

يواجه مجرَ  -674 المياه عقبات  عندما  التدف    وسدودٌ ى    الماءُ   يبحث  ،يلِ والس    قِ تمنعه من 

بالتدف    حُ ي ومسارب مجاورة تسمعن مجارِ   هلنفسِ  ..  إلى مُ   والمرورِ   قِ له  وهكذا عندما  بتغاه 

ال غير،  تواجهك مشكلة، ال واحداً  لها حالً  عليك ر على نفسك يسيراً، وتضيق  فتعس    تفترض 

، التمست أو حلٌّ   ر عليك خيارٌ فإن تعثَّ   ،وإنما ضع لحلها جملة من الخيارات والحلول  واسعاً،

أذكى  في مجراه    الماءُ   فال يكوننَّ ..    به مشكلتك  والً تنفرجُ اً ومقبتجد حالً مرضيَّ إلى أن    غيره،

  !اكلهمش  منك في حل ِ 

* * *   

باق والس ِ   ِس نافُ التَّ   .. وميدانُ   ةِ ، والخشيَ قينِ واليَ ،  لِ والعمَ ،  لمِ بين العِ   العالُم من جمعَ  -675

َ  إِنَّ :  قال تعالى   ، واإلخالِص   والخشية،  ،اليقينالعمِل، ويكون في  فيما بين العلماء   َما يَْخَشى َّللاَّ

، وعلى قدر العلم تكون الخشية، لمُ العِ   يكونُ   شيةِ الخَ   رِ دْ . فعلى قَ 28فاطر:  ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماء 

 وملزوم لآلخر.   فكل منهما الزمٌ 

* * *   

أو    ه ليضع لها الحلوَل، نق ب عن مشاكلِ في  ليس العاِلُم العامل الذي يهرب إلى التاريخ -676

  الذي يواجه مشاكلَ هو    العاملُ   وإنما العالمُ ويشتغل قاضياً عليها،    ،، والشكوكَ جدلليثير حولها ال

  المخارج. وش، ليَضع لها الحلوَل، عصره المعاي

ان ك  رت ـاندثَ   ، والتنقيب عن فتنٍ تاريخِ الهروب إلى ال  وال الرجولةِ   ةِ ليس من األمانَ  -677

.. بينما فتن العصر، الجاثمة على    جديد  من  وإحيائها  لها الذين فازوا بأجر مواجهتها ـجالها ر

    غبة!هبةً أو رَ عنها، رَ  رفَ الطَّ  غضُّ ها، وتَ الناس، تتجاهلُ  صدورِ 

* * *   

دَّ في ساعات العُ   ؛ فالمواقف ـالعاِلُم مواقفٌ  -678 ف على هي التي تُ   ـوالحاجة    ةِ سر والش ِ عر 

فاضلون فيما بينهم  .. وهم يتمايزون ويتفهم  مواقِ   بِ ر ٍ بحسْ َشظهرهم؛ إما بخيٍر وإما بِ ، وتُ العلماءِ 

 !  هم معهالِ تعامُ  ، وطريقةِ ةِ باألم   ، التي تنزلُ المسائل الكبار  هم منبحسب مواقفِ 
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 المواقُِف تَرفَُع ِرَجاالً، وتََضُع ِرجاالً.   -679

* * *   

ها، وأنت ال  فعلت  قديمةٍ  ، قد يكون ذلك لحسنةٍ عصيةٍ خيراً وأنت مقيم على مَ   يتَ إن ُجزِ  -680

 ها، وأنت ساهٍ فعلتَ   قديمةٍ   ، قد يكون ذلك لسيئةٍ على طاعةٍ   راً وأنت مقيمٌ شَ   وإن ُجزيتَ   ي،رِ دْ تَ 

ْلعَبِيدِ   ،عنها َ لَْيَس بَِظالٍَّم ل ِ   .51األنفال: ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ َّللا 

* * *   

هم، وجودِ   لهم من معاني  تفريغٌ   اإلسالم،  هم لإلسالم، ولرسولِ مائِ من انت  العربِ   تفريغُ  -681

  . ذي بالٍ  حضاري ةٍ  قيمةٍ  ومن كل ِ  تهم،ز  هم، وعِ تِ قو   ومصادرِ 

* * *   

 يجب أن يصب في مسارين ال ثالث لهما:  إلى هللا، عاةِ ُل الدُّ عمَ  -682

ة الحسنة ــ على  وحملهم ــ بالرفق والحكمة والموعظ  باد،العِ   برب ِ   أولهما: تعريف العبادِ 

    ه. تِ ، ومحب  هه، وتوحيدِ عبادتِ 

ـ بالرفق،    ته،ه، وسنَّ  عليه وسلم، وبدعوتِ بمحمٍد صلى هللا  الناِس   ثانيهما: تعريفُ  وحملهمـ 

 وتوقيره، وتعظيمه.    الموعظة الحسنة ــ على متابعته،والحكمة و

ى  ومسمَّ   من صفةِ   هما، يخرج مباشرةً ، أو في أحدِ في هذين المسارين  وأيما عمل ال يصبُّ 

 إلى هللا.  عاةِ ى الدُّ ومسمَّ  ن صفةِ ، كما يُخرج صاحبه مإلى هللا الدعوةِ 

* * *   

والمجاهُد الذي ينطلق   مكين،والتَّ   من الجهاد بعد الفتحِ   مكين خيرٌ والتَّ   الجهاُد قبل الفتحِ  -683

من    خيرٌ   ه من ورائه،ه، وتكفل أهلَ جهة ترعاه، وتكفلدولة وال  ه؛ من غير  نفسِ   للجهاد من تلقاءِ 

، وتكفله، وتكفل أهله من ورائه، ال يستويان التي ترعاهــ أو الجهة ــ    الدولةَ  يجدُ الذي    المجاهدِ 

ْن أَنفََق ِمن قَْبِل اْلفَتْحِ َوقَاتََل أُْولَئَِك أَْعَظُم   ال أجراً، وال مقاماً عند هللا،و  الً،مثَ  اَل يَْستَِوي ِمنُكم مَّ

َن الَِّذيَن أَنفَقُوا ِمن بَْعُد َوقَ  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ َدَرَجةً م ِ ُ اْلُحْسنَى َوَّللاَّ ً َوَعَد َّللاَّ  . 10الحديد:  اتَلُوا َوُكال 

* * *   

من    البحرِ   ، ال يكتفي منه بمدادِ الباطلِ   بُ وطالِ   منه،  كلماتٍ ه  الحق أبلَج؛ يكفي طالبَ  -684

ن فِي اْلقُبُورِ   الكلمات!  . 22فاطر:َوَما أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّ

* * *   

الناُس نياٌم،   " :ما نُِقل عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، قوله عِ ، وأجمَ غِ أبلَ ن مِ  -685

 ! القيهميهم، ومُ هم، وما هو آتِ استيقظوا لما قد فاتَ  ؛" ظواوا، استيقَ فإذا ماتُ 

* * *   
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َرى السُّمُّ هما مسمومة، ما اقترب أحٌد منهما بسوء، إال وسَ ، لحومُ ِصنفان من الناِس  -686

واحتَرق في دنياه، قبل آخرتِه: العلماُء العاملون، والمجاهدون في  وحياته،  ينه،  في جَسِده، ود

اً فقد من آذى لي ولي    ":، وفي الحديث القدسيمنهما بسوءٍ   اك أن تقتربَ إي    اكَ .. فإي   سبيل هللا

 نفين. وأولياء هللا ال يخرجون عن هذين الص  . " آذنته بالحرب

* * *   

يل بينهم وبين مقاصدهم على الناس؛ فيُح  الطريقَ   فريق يقطعُ فريقان:    الطريقِ   ط اعُ قُ  -687

  ، ومقاصدهم الدينية، هم بينهم وبين رب    الطريق على الناس؛ فيُحيلُ   وفريق آخر يقطعُ   الدنيوية.

 ل! األو   من الفريقِ  رٌّ شَ ياطين األنس والجن .. وهؤالء ش وهم

* * *   

ي؛ الذي يجعل من اإلنسان شيطاناً  أسوأه اإلرهاُب الِفكرِ   رجات،ود  اإلرهاُب أنواعٌ، -688

 !لٍ باطِ  ، وال على إنكارِ حق ٍ  أخرس، وشاهد زور؛ فال هو يجرؤ على إقرارِ 

* * *   

ين -689 الذين  هم  فتنةِ كثيرون  في  قل ة  جحون  بينما  فتنةِ   الِشدَّة،  في  ينجحون  الذين   هم 

هُ . 35األنبياء:    ةً َونَْبلُوُكم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَ  ، والس عة!والرخاءِ   ،الخير ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ فَلَمَّ

سَّهُ َكذَِلَك ُزي َِن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُواْ يَْعَملُونَ  َولَْو َرِحْمنَاهُْم  .  12يونس:  َمرَّ َكأَن لَّْم يَْدُعنَا إِلَى ُضر ٍ مَّ

وا فِي ُطْغيَانِِهْم يَ  ن ُضر ٍ لَّلَجُّ    . 75المؤمنون: ْعَمُهونَ َوَكَشْفنَا َما بِِهم م ِ

* * *   

ما تُقبِل على شيٍء، على قدر   وعلى قدرِ   في آٍن معاً،  هِ الشيء وضد    طلبُ   ال يجتمعُ  -690

   ه. د  عد عن ِض ما تبتَ 

* * *   

 ون بها، ويعتاشون عليها، أربع:  التي يقتاتُ الة  الغُ   الخوارجِ  موائدُ  -691

 واإلرجاء.  التفريطُ  -1

 الحكام.  ظلمُ  -2

 فيبررون ظلمهم بظلم اآلخرين!  ؛الظالمة والحروب العنفُ  -3

 جهل!  ال -4

تُ  الخوارج،   ه األشياء بطريقة صحيحة وعادلة،عالَج هذوعلى قدر ما  على قد ما يضعف 

 ، ويذهب ريحهم. عددهم ويقل

ألشياء األربعة هذه ال  االلتفات  الخوارج، من دونِ   ظاهرةَ ــ أو يريُد أن يُعالَج ــ  ومن يُعالج  

 !البحر، ثم يرجو عطاَءهكمن يرمي زرعه في    على إصالحها ما أمكن،، والعمِل  كرِ الذ ِ   اآلنفةِ 
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* * *   

سالِم ينبُت في كل مكان، .. وغرُس اإلوفصله  وأجواؤه    ه،ه وتوقيتُ َغرٍس تربتُ   لكل ِ  -692

األجواءِ   ،وكل حين إال و  صول،والفُ   وفي جميع  باديٍة وال حَضٍر  بيٌت في  يبقى  ال  دخلَه  يَ حتى 

كمثل شجرة طيبٍة   م، وذالً يذل به الكفر،ذليل، عزاً يعزُّ هللاُ به اإلسال عزيٍز، أو بذل ِ  ز ِ بع اإلسالم، 

 تؤتي أُكلها كل حيٍن بإذن ربها.

* * *   

وشق طريقه كما ينبعث   َظَهر وانتَشر،دوا عليه  وشد  اإلسالِم؛ إن حاربوه    عجيٌب أمر -693

كما   تَركوه وسالموه َظَهر وانتَشر،  وإن ..    والحجر  الصخرِ التربة ومن أعماق  والزهُر    النبتُ 

الربيعُ  واألنهار،  ضفافِ على    ينتشر  وانتشار، فكيفما    الجداول  توسع  في  فهو  معه    يتعاملون 

  هللا، ذلك على أنه دينُ   أفال يدلُّ  واألوطان،قبل أن يغزو الجدران  والعقولَ  يغزو القلوبَ وظهور، 

 ترعاه؟! ه وتحفظُ  ــتعلو وال يُعلى عليها  ــ وأن يداً قادرةً 

* * *   

 منهما  فإن رضي كل فريق  ن فريقين: العلماء، واألمراء،والية أولي األمر بي  َسَم هللاُ قَ  -694

 باد، العِ   حالُ   حَ ، وصلُ َعُمَرت البالدُ   اآلخر،  ن معيناً ومكمالً للفريقِ له من الوالية، وكا  بما قسَم هللاُ 

  كون البغي من جهة الحكام واألمراء على نصيبِ اآلخر ــ وغالباً ما ي قِسمة  وإن بغى أحدهما على  

   .فسدت البالُد والِعباد ما قََسم هللا له من الوالية،العلماء ــ ولم يرَض ب

* * *   

اً، يستعملهم في  ه غرسَ أنه تعالى ال يزاُل يغرُس في دينِ   من ِحْفِظ هللِا تعالى لدينِه؛ -695

انقضى وكلما    جديد،   أتبعه بفارٍس   ل فارسٌ ترج  كلما    ،ه دينِ   ه، وحفظِ والجهاِد في سبيلِ   طاعته،

إلى أن يرَث هللاُ األرَض ومن    الناس،  في نفوِس د به أمر الدين  غرٌس أتبعه بغرٍس جديد، يُجد  

 عليها. 

ِمن ِحْفِظ هللِا تعالى لدينه، أن يحفَظ هللا َمن َحِفَظ دينَه، ليحفظ بهم الدين، والدليل قوله  -696

  ه يحفظك.دينَ  أي احفظْ  ؛" يحفظكاحفظ هللاَ : "صلى هللا عليه وسلم

* * *   

 تساعد بها على تحقيقِ   ،ابِن لَبِنَةً نحو النَّصرِ كنَت ال تستطيع أن تحسَم النَّْصَر، ف  ذاإ -697

 . صرِ النَّ 

ك، أو  ، وفي زمانِ كبك أو بغيرِ   ، وإنما المهم أن ينتصر الحقصرَ نتَ ليس المهم أن ت -698

   ك.  غيرِ  زمانِ 

* * *   
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ق ال يتأتى الخلُ   ى بحسنِ أت  يتَ   الذي  ه؛ فالخيرُ كل ِ   بالخيرِ   ق أن يستأثرَ لُ سن الخحُ   كادُ يَ  -699

  بغيره. 

 !نتسبيهمُ  بعِض  ُخلُقِ  سوءِ في  ،الحق   نكبةُ  -700

* * *   

 الحرام.   قت أبوابُ غلِ ، أُ الحاللِ  وإذا فُتَحت أبوابُ  ،، بُطَل الحرامُ الحاللُ  إذا حضرَ  -701

 الحرام! ت بضاعةُ دَ كسُ  ه،إذا عَرض الحالُل بضاعتَ  -702

 الحالل!  وقُ سُ  قَ الحراُم لنفسه سوقاً، ال بد من أن يُغلَ  حتى يجدَ  -703

* * *   

 وال يشذ عنها إال القليل:  أكثر، كلما امتد به العمر أكثر، يحبها المرءُ  أمورٌ  -704

 ل. فك ر، والتأمُّ إلى التَّ  ، والميلُ زلةُ العِ  -

   له. يُقالُ يقول، وفيما  اإليجازُ  -

 حام. واالزدِ  تفادي مواطن الص خبِ  -

 اإلهداء؛ أن يُهَدى له.   -

ق ة، والرفق، والرحمة به، وباآلخرين.  -    الر 

* * *   

فَ  -705 رهم الد    فإن نَجَح في اختبارِ   رهم والدينار،عامله بالد    على إنساٍن؛   إذا أردت أن تتعر 

  ح.فيما سواه من االختبارات أنجَ  ينار، فهووالد  

 ويخونَك في الكثير!  وف ِي لك بالقليل ..يُ أن  هتُ ؛ وعالمَ فَ المحترِ  ر الخائنَ احذَ  -706

* * *   

 ؛القلبِ   نوب؛ وذلك ألنه ميتُ الذ    ائرِ ال يحس بكب  والكافرُ   ،الذنوبِ   المؤِمن تُقِلقه صغائرُ  -707

لَُهْم قُلُوٌب الَّ يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن  :  ه .. صدق هللاقَ بها، فضالً عن أن تُقلِ   فأنَّى له أن يحس  

اْلغَافِلُ الَّ   هُُم  أُْولَئَِك  أََضلُّ  هُْم  بَْل  َكاألَْنعَاِم  أُْولَئَِك  بَِها  يَْسَمعُوَن  الَّ  آذَاٌن  َولَُهْم  بَِها    ونَ يُْبِصُروَن 

، مفهوم المخالفة  "ه فهو مؤمنه، وساءته سيئتُ ته حسنتُ من سر  : "وفي الحديث.  179األعراف:

 مؤمناً.   ئة، ال يكونُ السي هُ ئْ تُسِ  ممن لم تُسره الحسنة، ول أنَّ 

* * *   

السُّ أسِ  -708 الذُّ جونِ يُر  أسيُر  وال  والمعاِص نوبِ ،   ،  .. ا ي  ِممَّ إِلَيَّ  أََحبُّ  ْجُن  الس ِ  ِ َرب  قَاَل 

 .  33يوسف:يَْدُعونَنِي إِلَْيهِ 

* * *   
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اء،ِمن سَ   ما -709 اء، إال ويعقبه ضرَّ اء،  سَ   بهاء إال ويعقُ ضرَّ   الو  ر  عقبه ْسٌر إال ويَ وال يُ ر 

وهكذا هي   نيا،الدُّ   هي  كذاه..    فراق  بهعقُ إال ويَ   قاءٍ به يُسر .. وما ِمن لِ إال ويعق  سرٌ ْسٌر، وال عُ عِ 

  أصوبُ أيكم  أي  .  2الملك:[الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً  ]  حالها، قال تعالى:

،  الكآبةِ ب  صيبَ أُ   على هذا األساِس   ـعامل معها ــ ولم يتَ ـ   نيافهم الدُّ ن لم يَ ومَ   ..  ه، وأخلصُ عمالً 

 . األرِض  أطباءِ جميع على ها عالجُ ستعصي التي يَ  ةِ النفسي    الِعقَد واألمراِض و

ُسنَّةٌ    وارتَفَع، إال كما ارتفَع وقَع، ونهايتُهُ إلى أُفُوٍل وذُبُوٍل،َما َعالَ مهْ   ما من شيءٍ  -710

" كما في الحديث عن أنس بن ماِلك، قال:  َخْلِقِه التي ال تتَخلَّف وال تَتَبَدَّل،  من ُسنَِن هللِا تعالى في

ى: العَْضباَء، وكانَْت ال تُْسبَُق، فَجاَء أْعرابِيٌّ علَى  هللِا  ِلَرسوِل   ناقَةٌ  كانَتْ  َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم تَُسمَّ

ُن من القُع  ـ ناقةٌ قَعُوٍد   له فََسبَقَها، فاْشتَدَّ ذلَك علَى الُمْسِلِميَن، وِد عليها ـ  بلغَت من السن مبلغاً يَُمك ِ

ِ أْن ال يَْرفََع شيئ ُسبِقَتِ  :وقالوا ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: إنَّ َحقًّا علَى َّللاَّ ً العَْضباُء، فقاَل َرسوُل َّللاَّ   ا

     ِمَن الدُّْنيا إالَّ وَضعَهُ "البخاري.

* * *   

 ، يُْصِلْح نَفَسَك مع الن اس.أْصِلْح نْفَسَك مَع هللا -711

* * *   

 .  تَ عْ طَ ما استَ  نياكَ ل من دُ تقلَّ  ،رةِ ك على اآلخِ همُّ  أن يجتمعَ  إذا أردتَ  -712

ك أحُدهما ييُنسِ طغى أحُدهما على اآلخر، وال  يَ فال    ؛ك نصيبٌ رتِ ، وآلخِ نياك نصيبٌ دُ لِ  -713

 ر.اآلخَ 

* * *   

غٌ على الدُّ  ال يجتمعان: حرصٌ  -714  ة! رلآلخِ  نيا، وتفر 

 نيا.ٌص على الدُّ هٌد، وِحرْ ال يجتمعان: زِ  -715

* * *   

ه عليه سلطاناً  وجعل لعدو    ، والعطاءِ   لِ العمَ عن   هَمن تسلََّط عليه الخوُف، أَشلَّه، وأقعدَ  -716

يُكثِ وعالجُ   .. المأثوره، أن  الدعاء  إن ِ   ":ر من  . والجبن "  ي أعوذ بك من الجبن والبخلاللهم 

 بينهما اشتراك وافتراق! فخر؛ فمن جبن بخل، ومن بخل جبن،  آلوالبخل كل منهما الزم وملزوم ل

* * *   

   غير!من الص   ال ترُج الوفاءَ  َدَر الكبير؛إذا غَ  -717

 غير!  صَ   ال يُجبِره وفاُء ألفِ الكبيرِ  درُ الكبير، وغَ  غير يُجبره وفاءُ الصَّ  رُ َغدْ  -718

* * *   
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حاكِ  -719 نوعان:  حُ   ظُ يُحافِ   مٌ الحك ام  بالولتِ ودَ   هِ كمِ على  يُحافظ   ، وحاكمٌ ، واالستبدادِ لمِ ظُّ ه 

بالعدلِ على حكمه ودولتِ  يَخلط  ، والشورى،ه  ثالث؛ حاكم  حكَمه، ويُحافظ على   وبينهما صنف 

  خرى. أُ  تارةً  ، وبالظلمِ تارةً  لِ دْ دولته، بالع

مداٍد  تذكره بالتالية  فاألجيال    ، واالستبداد،الذي يُحافظ على حكمه ودولته بالظلم أما األول؛  

؛ الذي يُحافظ وأما اآلخر  ا ذُِكر الظلم، وذُِكَرت آثاره،كلم  للعنات، والس خط، والدعاء عليه،ا  من

، والثناء الحسن، والدعاء له بالخير  اضالر ِ مداٍد من ب فتذكره األجيالُ  ،على حكمه ودولته بالعدلِ 

ً   ؛أما الصنف الثالث   ه،كلما ذُِكر العدل، وذُِكرت آثار  حقاً وباطالً؛  وعدالً،  الذي خلط في حكمه ظلما

 ، أو ظلم. بحسب ما كان منه من عدلٍ  ،ر ِ ر بالشَّ تارة يُذَكر بالخير، وتارة يُذكَ 

* * *   

 ه، مجتمعٌ ه، وأنشطتِ ه، ومؤسساتِ طبقاتِ   الذي تتحكم النزعةُ الفردية في جميعِ   المجتمعُ  -720

والتي    والخارجية،  ةِ اخلي  يات الدالتحد    ى على مواجهةِ ، ال يقوَ كٍ سِ متما  ، غيرُ ، وضعيفٌ فٌ متخل  

     ة.جماعي   اً، ومسؤوليةً تستدعي عمالً جماعيَّ 

* * *   

  ه، غيره ال يمكن أن ينجزه بمفردِ   وما ينجزه مع  ه،بمفردِ   ، ضعيفٌ قوي بغيرهِ   المرءُ  -721

ض نفْ  ال تُغني يٌد عن أختِهاوكما يُقال:  ، المنظ م ماعيالجَّ   لِ على العمَ  سكَ .. لذا ال بد من أن ترو 

اً، وقويَّ عطاؤك واسِ   ونَ أن يك  تَ هذا إذا أردْ افعة،  الن    لطةِ لخِ وا ً عاً، وعام  وهو المراد من قوله    ،ا

 . 31طه:اْشُدْد بِِه أَْزِري  :تعالى

كان ، وم ضرورةً الجماعي المنظ    كان العملُ   ، وكبرت الغايات،ت المقاصدُ مَ ا عظُ كلم -722

 أكثر إلحاحاً.  

وقوةُ رحمةُ   الجماعةُ  -723 ة،،  وِعز  والفِ للعدُ   ةٌ بَ رهْ و  ،   .. وضَ قاءٌ شَ   رقةُ و   وِذلَّة،،  فٌ عْ ، 

قُواْ : قال تعالى  للعدو،  وشماتةٌ  ِ َجِميعاً َوالَ تَفَرَّ : وقال تعالى  .103آل عمران:َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل َّللا 

 َْوالَ تَنَاَزُعواْ فَتَْفَشلُواْ َوتَْذَهَب ِريُحُكم :46األنفال  . 

ضَ   لُ العمَ  -724 مفسدةٌ   بُ عصُّ والتَّ   ،ةٌ وعقليَّ   ةٌ رعي  شَ   ةٌ رورالجماعي،  ، ةٌ رعي  شَ   الحزبي 

 ة.قلي  وعَ 

* * *   

ْق تَُسدْ فَ  -725    ه.دَ عْ ، وبَ  الغَْزوِ ـ قبلَ ـ ويعمل له ــه العدو يرفعُ  ارٌ عَ شِ  ؛ر ِ

* * *   

االستبدادِ  -726 السَّالمة، وفي  الشورى  ندِ   دامة، وما خابَ الن    في  استشارَ   مَ وال  إن    ؛من 

 ه. طئِ على خَ  وأُعينَ ، وإن أخطأ ُعِذر أِمن،و ُمِدح، أصابَ 
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 ك.ه إلى عقلِ عقلَ  عندما تستشير عاقالً تضيفُ  -727

 ظر فيه. فيما ينبغي النَّ  ظرِ ها على النَّ واجتماعُ  العقولِ  رُ افُ ورى تَضَ الشُّ  -728

بعات، والن تائج ــ سواء كانت إيجابية المسؤوليات والت  المهام، و  ورى تعني توزيع الش   -729

هان تحمل   ،دتوتعدَّ   ورىعناصر الش    ت كلما كثرو  ورى،الش    اصرِ عنَ   لى مجموعِ ي ة ــ علبأم س

 بعات أكثر.  النتائج والتَّ 

  واالستبدادُ   والركائز ..  من األعمدةِ   عديدةٍ   على مجموعةٍ   قامَ   خٍ شامِ   ورى كبيتٍ الشُّ  -730

  قام على عموٍد واحد، أنَّى له أن يتماَسك! كبيتٍ 

 سقطت الخيمة! إذا سقط العمودُ   موٌد واحد،ا عَ ؛ كخيمٍة لهدُّ المستبِ  امُ النظ -731

ة من غير مشورةٍ   د سَّ وَ من تَ  -732 ل إلى نفسِ   أمَر العام  وتكاثرت وثقل حمله،  ه،  منهم، وك ِ

ض نفَسه لوعَ عليه الهموم واألثقال،      .هلَكةِ لوا ةِ مَ لت هْ رَّ

: تعالى يقولوهللا    ها،أبوابِ   من غيرِ   كمن يأتي البيوتَ   من أتى األموَر من غير مشورٍة، -733

 ْأَب ِمْن  اْلبُيُوَت  َوأْتُواْ  اتَّقَى  َمِن  اْلبِرَّ  َولَـِكنَّ  ُظُهوِرَها  ِمن  اْلبُيُوَت  تَأْتُْواْ  بِأَْن  اْلبِرُّ    َوابَِها َولَْيَس 

 . 189البقرة:

؛ يعملُ  المستبدُّ  -734    ه!يرِ ه، وعن غَ فسِ عن نَ  بالنيابةِ  غبيٌّ

، إلى سطو االستبداِد وُدعاتِه، على ات السياسي ةِ َمَردُّ كثيٍر من االنقالبات، واالضطراب -735

 ى وُدعاتِها!  ورَ الشُّ 

* * *   

 رثار ..؟ ن المجاهد الثَّ أتدري مَ  -736

ع الطعامَ فتََح لنفسه بيَت عزاءٍ هو الذي   ع وسم    ه،عن روِحه قبل موتِ   والَحْلَوى  ، ووزَّ

الشَّ ووجهتِ بمقصده   وكَمداً   ،والغربَ   رقَ ه  اً  هم  ه  أم  ينطلق  ..  عليه    وأمات  لم  ذلك  بعد  هو  ثم 

لة " جَ   وبقي قاعداً في   للجهاد،   فهذا هو المجاهدُ   َجلَت "،لْ بيتِه مع القاعدين، ينشد أنشودته المفض 

 !  الكالمِ  وكثرةِ  رثرةِ سوى الثَّ  له من الجهادِ  الذي ال حظَّ  رثار،الث  

* * *   

رها  ، والها إقدامٌ بقر  سومة؛ ال يُ قْ مَ ك َمْعدودة  وم، وأيامُ مرقُ   مضروبٌ   كَ أجلُ  -737  امجَ إحْ  يؤخ 

 يش.  عِ .. فِعش كما ينبغي لك أن تَ 

* * *   

، أضعاف أضعافُ   الطاغوت،  وفي سبيلِ   ،مِ كْ الحُ   ، وشهوةِ كِ َمن قُتَِل، ويُقتَل من أجل الُملْ  -738

 ! لى إال من يُقتَل في سبيِل هللاتْ ى والقَ ومع ذلك ال يُسيئهم من الموتَ  ن قُتَِل ويُقتَل في سبيل هللا،م

* * *   
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ه بغير اختصاِص   ، ولو تحدََّث أحدٌ ه الذين يتكلمون فيهأهلُ   لمِ العِ   من مجاالت  مجالٍ   لكل   -739

أ عليه،    ويفتي فيه،  يتكلمُ   ين؛ الكلُّ  الد ِ إال  ه، وأنكروا عليه،يثَ ه لعابوا عليه حدِ ومجالِ  ، بعلمٍ ويتجرَّ

 لم!  عِ  غيرِ بو

* * *   

 رور! له من هو أضعف منه بسبب الغُ ندَ جَ   م من فارٍس ك؛ فهورَ الظُّ   قصمُ ما يَ   ن الغرورِ مِ  -740

 * * * 

   هور!، وحبُّ الظُّ اإلخالصُ ال يجتمعان:  -741

* * *   

، والتكس ب،  والمعرفة  لملعِ ا  دِ مجرَّ ل  لمُ العِ   ولما أصبحَ   دنا العالَم،سِ   لما كان الِعلُم للعَمل؛ -742

 اَدنا العالَم! سَ وحتى يُقال ..  ..وحب الظ هور 

* * *   

ومن    ولو كان كافراً،  ن أخذَ بها انتصرَ داً؛ فمال تُحابي أحَ مكين  والتَّ   النصرِ   نواميسُ  -743

 لماً. سْ لم يأخذ بها هُِزم ولو كان مُ 

 يانَة.  ن خِ ِه إال مِ ال يُهَزم َشعٌب في أرِض  -744

* * *   

المجاهد في    لحرماتِ   ثم الخائنُ   ته،ه وأمَّ لدينِ   بالترتيب: الخائنُ   أسوأ الخائنين خيانةً، -745

 من المسلمين، يدِ عِ للبَ   ، ثم الخائنُ هورحمِ به  ألقارِ   ثم الخائنُ  جاِره،  ماتِ لحرُ   ، ثم الخائنُ سبيل هللا

  فر،رقى إلى درجة الكُ منها ما يَ المسلمين .. والخيانة    من غيرِ   وأمانٌ   هدٌ لمن له عَ   ثم الخائنُ 

  فاق.  والن ِ  ةِ يانَ وإياكم من الخ أعاذنا هللاُ  .. الن ِفاق، بِ عَ ومنها ما يكون ُشعبَةً من شُ 

* * *   

ْفحُ  -746  ٍن جميل.  و ُخلٍُق حسَ عليهما إال ذُ  ال يقدرُ  ،، والَهْجُر الجميلُ  الجميلُ الصَّ

* * *   

ك أرحم وأنفع للناِس  ما دامَ  -747    لك عليه.  ال سبيلَ نك، مِ  عدوُّ

* * *   

ر ما على قدإليك    الرزق مبذولةٌ   وأسبابُ   ،ما دمَت تُنِفق على غيِرك، فأنت َمرُزوق  -748

وفي    وأمسَكت، ، تََوقَّفَتْ وأمسكتَ   فإن تََوقَّْفتَ ..   ةِ المؤونَ و  فقةِ النَّ فالمعونة تكون على قدر  تنفق،  

  ."وال تدَِّخر فيُدََّخر عليك  "."ال تُوِكي، فيُوَكى عليك "."نفق عليكأنفق، أُ : "الحديث

* * *   

 الصبر أقسام:  -749
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 بٌر على األمر ...  صَ  -

 هي ...  وصبٌر على النَّ  -

 ى الض راء ... وصبٌر عل -

 وصبٌر على ما فات ...   -

 ه.  على ما هو آٍت؛ مما يُخشى حدوثه، أو فواتوصبرٌ  -

* * *   

 !  كاغتَنِْمه قبل أن يُْغلَق دونَ الواِلدان باٌب من أبواِب الجنَّة، ف -750

هما رغبتَ تلتمس  أن    ؛اوأوسطه  طاعتهما في المعروف.  ؛اأدناه  برُّ الوالدين درجات: -751

ـ أن يسأالنِ ـقبل  هما  تَ وحاجَ  ع دفَ تَ ، ورور إليهما الفَرح والس    دِخلَ ؛ أن تُ اوأعاله  إياها.  كـ ومن دونـ 

 !  تما استطعْ  عنهما القَلَق والَحَزن،

البر ِ  -752 من  تشكوَ   ليس  أو  يكَ دَ لوالِ   أن  الكِ هحدِ أل ،  عند  نزلَ بَ ما  ما  ضرُّ   ر،  من    ؛ ًٍ بك 

 ة إليك!  هما الماس  تِ هما، مع حاجَ جِ حوائِ  بك على ما من االستعانةِ عهُ منَ ، ويَ حِزنُُهما ذلكيُ 

* * *   

يُر الن اِس ألهِله، خيُرهم للن اس، وفي  وخَ   ،اِس فيه للن    ه، ال خيرَ فيه ألهلِ   رَ يَمن ال خَ  -753

 ألَْهلي ".  خيُرُكم ، وأَناألَْهِلهِ  خيُرُكم خيُرُكمالحديث:" 

* * *   

نافعةٍ  -754 كلمٍة  في نشرِ يتسل ط عليها شانٌِئ لك، يكون سَ   ُربَّ  أنه   من حيثُ   هابباً  يظن 

 ! يُسيء لك

* * *   

ـ -755 َر  يُسخ ِ بالحق أن  تعالى  ِلطِف هللا  يريدُ ـأحياناً    ـمن  الباطَل لخدمتِه، من حيث ال   ـ 

رَ ؛ كما سَ الباطلُ  َر عزيَز مصر  ،سالمموسى عليه ال  لخدمةِ   فرعونَ   خَّ وسف عليه لخدمة يُ   وسخ 

َر النجاشيـ   السالم، : وفي الحديث  صلى هللا عليه وسلم،هللا    رسولِ   ألصحابِ  ـ ِلمـ قبل أن يُس ـ وسخ 

 ."لهم قَ الَ ال خَ  ، وبقومٍ رِ جل الفاجِ إن هللا ليؤيد هذا الدين بالر  "

* * *   

التي -756 تجدُ   الكلَمةُ  قلُ سبيلَ   ال  إلى  يتبنَّاها أحدٌ   ،اِس النَّ   وبِ ها  ه، عِ في وجدانه وواقِ   وال 

  ثر في عوالمِ ن وتندَ سرعان ما تُدفَ كر،  ميتةً، خاملة الذ    ، وتعيشُ ميتةً   لدُ تأوي إليه؛ تَ يأوي إليها، و

 أن يُؤبَه لها!     من دونِ  سيان واإلهمالِ الن  
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إلى   الناس،  راك وال أثر لها في واقعِ ال حِ   ؛وذبولٍ   في خمولٍ   ؛ تظلُّ نابلِ كالسَّ   تُ الكلما -757

وتُعطي ،  ضُ نتفِ وتَ ى،  حيَ تَ .. ف  هادونَ   ويُجاِهدُ   قه،ه وعرَ دمِ أن يأتي من يحتضنها، فيرويها من  

 ها المرجو بإذن هللا.   طاءَ عَ 

كلمةٍ  -758 من  زمَ   كم  في  لها  يُؤبَه  ال  قَ انِ نافعة  يُْعَرف  إليها،  يُلتفَت  وال  الحقاً، دْ ها،    رها 

 من ذوي ا .. فإن كنتَ َه رَ دْ عرفون لها قَ ممن يَ   ،اليةِ التَّ   الية، واألجيالِ الت    ويُحتفَى بها في األزمنةِ 

 ولها! قبُ  وزمنِ  ق لمواطنِ لَ قْ وال تَ  ها،لْ الطيبة، فقُ  الكلمة

جِن، ثُمَّ يُْحتَفَى به وبَِصاِحبِه في َغيِر َزَمانِه!  -759  كم من ِكتاٍب يُوَدعُ َصاِحبُهُ في الس ِ

* * *   

ال يجتمُع : "جاء في الحديثذا  لِ   بما في يِد هللا،  كثر مما يثقُ ِده، أبما في يَ   ثقُ خيُل يَ البَ  -760

 ! لِ في البُخْ  ما قِيلَ  وهذا أغلَظُ  ."اً دَ اٌن في قلِب عبٍد أبَ ُشحٌّ وإيم

* * *   

. ْقِل والِفكر،الٌق للعَ غْ قُد مِ الحِ  -761  مفتاٌح للجنوِن والشَّر 

حرق يحرقه الحقُد، كما تَسه بنفسه، قبل أن يقتَل غيَره،  الحقُوُد عدوُّ نفِسه؛ يقتُل نف -762

ه عليه، كما ال فكاك للفراشات  أحقادِ   جاذبية وسلطانِ ال فكاك له من    من حولها؛  الفراشاتِ   النيرانُ 

والثَّارات، أكثر    صغون لنداءات األحقادِ  عليها .. ومع ذلك فالذين يُ من جاذبية وسلطان النيرانِ 

 والِحلم!  ، برِ والصَّ  قل،، والعَ قلِ النَّ  ين يُصغون لنداءِ من الذ

وأيما شخص   سمه السَّفَه،، ونصفه اآلخر اقدُ األول اسمه الح  الجنون نصفان: نصفهُ  -763

    واء!ُد والسَّفه؛ فهو والمجنون سَ قْ فان: الحِ صفيه الن ِ  يجتمعُ 

* * *   

حسبي هللا وعلى هللا ..    هلل .. توكلتُ  هللا .. والحمدُ   هللا .. وإن شاءَ   بسم هللا .. وبإذنِ  -764

ريد لكل ِ عمٍل تُ ك اليومي ة، وألعمالِ ة إال باهلل .. اجعل منها مفاتيَحاً  ونعم الوكيل .. وال حول وال قوَّ 

 به. القيامَ 

* * *   

 ك.  أمرَ  هال ترِم بحاَجتِك على من ال يهمُّ  -765

* * *   

ِ هو بذاتِ  ال تستْعِجْل النصَر بالباِطل؛ -766  صر. ه نَ فثباتُك على الحق 

* * *   
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ً ه على الظهور والمواجهة إذا جاء و قوى بمفردِ الباطُل ال يَ  -767   ـ لذا فهو ـ  سافِراً؛  اضحا

ك األحيان    ثيرٍ في  يُخاِلطُ ـمن  ً   ـ  بحق ٍ حقَّا ويتشبَُّع  ليلتبس،  الناِس أمرُ   ؛  على  ويَ ه  عل،  ى  قوى 

 في الوجود!   االستمرارِ 

* * *   

سوء يُضِفي عليهم   : عالمُ ةـ ثالثـالعصور    على مر ِ   ــوحلفاؤهم  كِم  الحُ   اةِ غَ طُ   عكاِكيزُ  -768

   .الُطغَاةوظلم الناَس عن فَساِد  الناَس، وراقَِصةٌ تُشِغل ، وجالٌد يُرِهبُ الش رعي ةَ 

ارة؛ ه لهمقُ ق ِ تُحَ كم، ال  غاِة الحُ ما تحق قه المغنيةُ الراقَِصةُ لطُ  -769 تراهم لذا    جيوشهم الجر 

 ها بالمنَحِ ويغمرونَ   ،والسَّاحات  فسحون لها المجاِلسَ ويَ   ،فخيم التَّ   ها ألقابَ منحونَ يَ يشجعونها، و

 ! لعلماءماال يمنحونه ل يا،والعطا

 * **   

ة والعَافية، أو  َمن دعا لطاغيٍة ظالمٍ  -770 فقد أراَد أن    ،اءٍ بالش فاء مما ألمَّ به من دَ   بالص حَّ

 يُعَصى هللاَ في األرض. 

* * *   

اً نََضَح فإن أُلِقي فيه خيراً نََضَح خيراً، وإن أُ   ل إناٍء يَنَضُح ما يُلقَى فيه؛ك -771 لِقي فيه شرَّ

اً ..  نائيِن أنَت. فانُظْر ِلنَْفِسَك أيُّ اإل شرَّ

* * *   

غائِر منِزلَة الكبائر، وإنزاُل الكبائِر منزلةَ  -772 صنيُع الخواِرجِ الغاُلة ..    كفِر،ال  إنزاُل الصَّ

غائر،إنزاُل الُكفِر منزلة الكبائِر، وإنو  صنيُع المرجئِة الغاُلة.  زاُل الكبائِر منزلة الصَّ

 دين،تُحَمَل على المؤمنين الموح  لاالنطالُق إلى آياٍت قِيلَت في الكافرين المجرمين،   -773

قِ  آياٍت  إلى  .. واالنطالُق  الغاُلة  الخواِرجِ  لتُحَمل على من صنيعِ  الموحدين،  المؤمنين  يلَت في 

فاةمين .. من صنيعِ المرجئِة الالكافرين المجر  . جُّ

* * *   

 . فسدُ ه، بصالِحه تصلُح الرعيَّة، وبفساِده تَ رعيَّتُ  دِ الجسَ  القلُب أميٌر، وأعضاءُ  -774

* * *   

هم وتراحمهم  ـالمؤمنون ـ -775 إذا اشتكى منه عضٌو   ٍد واحٍد؛ـ كجسَ ـ  فهموتعاطُ   في تواد ِ

ت وتداعت له سائُر أعضاِء الجسِد بالن صْ  ى،لقِ ، والقَ ةِ رَ َضجَّ ،  ِقيل، وال تُِقيلال تَ  ، والسَّهر، والحمَّ

  !.. فهل نَحُن كذلك؟ له فَ ِص نتَ حتى تَ 

* * *   
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تَ   الجماعةُ  -776 أسلوبِ   عتمدُ التي  على مبدأ:    ،األصواتِ   ، ورفعَ راخَ ، والصُّ بَ ها الصَّخَ في 

على    لُ هُ سْ ربين .. يَ ن المقمِ ، وق ٍ على حَ ما تكون    رِ دْ ، على قَ ك، وتُزاودرفع صوتَ ما تَ   رِ دْ على قَ 

 منافقين فيها!ال ها، وزرعُ العدو اختراقُ 

* * *   

 . عليك نَْقَمةً  عمةً، قد تكونُ تعالى نِ  على هللاِ  جلْ عْ تَ ال تسْ  -777

* * *   

في    لى أن تقعَ إ  ،تزاحمُ بات، وتَ عليك الواجِ   تراكمُ ٍد، تَ إلى غَ   اليومِ   ل واجبَ عندما تُهمِ  -778

ِ نَ ما على  اب بالكآبة والهم  صَ فتُ  ير،صِ قْ والتَّ  يطِ رِ فْ التَّ  طت بحق   ك، واآلخرين.  سِ فْ فر 

 .  هتِ قْ في وَ  بِ الواجِ  ة الراقية: إنجازُ ة اإلنساني  يم الحضاري  من أعظم القِ  -779

* * *   

  يةِ ع المؤد ِ الذرائِ   د ِ إلى سَ ر  فيبادِ   ،اهوقوعِ   قبلَ   وآثاِرها،  ،األمورِ   إلى مآالتِ   ينظرُ   الحكيمُ  -780

 لشيٍء من ذلك!  هُ رأَس  رفعُ ال يَ  فيهُ السَّ .. بينما  ى المفَاِسدِ إل

* * *   

ً   داً لو أظهرتَ األعلى، تُصبح تافهاً وبارِ   ط بحقوقِ فر  عندما تُ  -781  ؛األدنى   على حقوقِ حرصا

ط بحقوقِ ن يُ مثاله: مَ   !الحيوان وقِ قُ اً على حُ يُظهر حرصَ اإلنسان، ثم  فر 

* * *   

تَ  -782 تَ كي توافقُ ك ليرُ ، اعلم أنها تستشِ شيرك المرأةُ تَ سْ عندما   ك فيه، ستشيرُ ها على ما 

   !كيرِ ، إلى غَ كتِ شورَ ت عنك، وعن مَ ضَ أعرَ  ،هاقْ فإن لم توافِ 

 ِب المرأِة؛ أن توافِقََها على َما تُريد!لْ قَ أقَصُر طريٍق إلى  -783

 * * * 

لها أن    ؛ فيزي ن الشيطانُ هاها على غيرِ من فتنتِ   ها أشدُّ سِ نفْ   ها علىتُ فتنَ   المرأةُ الجميلةُ  -784

ا على الجميع، ميع، يجب أن تتَكش ف وتَعرض جمالَهزٍق واسعٍ لها، وأن ه ملٌك للجرِ   درُ صْ ا مَ جمالَه

وجِ  رَ قتِص أن يَ  من  وأعظمُ  وأن ه أكبرُ   !... وجي ةالزَّ  ، والحياةِ على الز 

 * * * 

 امَ ها الحرَ رَضى لزوجِ تَ ، وتحاِربْنَه، حتَّى أنَّ ِمنكنَّ من  الت عد دَ   غَْضنَ رةً للن ساء؛ تَبْ عذِ مَ  -785

، كما في الحديث:"   د، فيُعاقِبُكنَّ هللاُ من جنِس ذنبكن  َرى  ليَأتِيَنَّ على الناِس زماٌن، يُ وال أن يُعَد ِ

جُل الواحُد يَتْبَْعهُ أربعوَن امرأةً  "متفق عليه. وها    بِه من قِلَِّة الرجاِل وكثرِة النساءِ   يَلُْذنَ   ؛الر 

  في األرض ..   د الرجالِ دد النساء، وعدَ بدايات هذا الفارق الكبير بين ع  ا نعيشُ نَ تْ بِ   نحن منذ زمنٍ 

   ر!وهو في ازدياٍد ُمستمِ 
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* * *   

فقل لي   ه؛ه وأصحابِ ن أقرانِ لى، ومِ ه األعْ ثلِ ه، ومَ دوتِ قُ ن  أمرين: مِ يُعَرف من    ءُ المرْ  -786

 من أنت.  لكَ  أقلْ  ك،ابُ لى، ومن هم أصحَ ك األعْ لُ ن هم قدوتك ومثَ مَ 

* * *   

 هم. ُل إعالمِ وسائِ أبواقُهم، و ؛رِ صْ اِة العَ لكل ِ طاغيٍة َسَحَرتُه، وَسَحَرةُ ُطغَ  -787

* * *   

َمن ال يَْرَحم، ال ":كافَّة صلوات هللا وسالمه عليه  اِس للنَّ   رحمةً   المبعوثِ   من كلماتِ  -788

،  هم الرحمن، ارحموا َمن في األرِض ن ال يَرحم الناَس .. الراحمون يرحمُ يُْرَحم .. ال يَرحم هللاُ مَ 

 . كم هي األرُض عطشة"  ن في السماءرحمكم مَ ن في السماء .. ارحموا أهَل األرِض يَ يرحمكم مَ 

 ! ...؟ة العظيمةلهذه الكلمات النبوي  

* * *   

ث في معرفة قِ ليس الواِرُث   -789 اً،  اإلرثَ   يأكلُ   ثُ الوارِ ف  اإلرث؛  يمةِ كالمور ِ لم  بينما   أكالً 

ث  اً!   اً ودَ مَ كَ  يموت على إرثِهِ المور ِ  َهمَّ

حٍ، دْ كَ وما يأتي بعد  ابه،هَ هون ذَ سهُل ويَ ـ يَ ـوإن كان كثيراً  ـيعاً ـهالً، وَسرِ ما يأتي سَ  -790

 فريُط به. عزُّ التَّ يَ  ـوإن كان قليالً ـ  ـهاٍد ـهد، وجِ وجَ ، عناءٍ و

* * *   

 ِد المستهِلكِة اآلِخذَة.  ُد العاِملَةُ المكتَِسبَةُ المنِفقَةُ، خيٌر من اليَ اليَ  -791

* * *   

ُخي ِرتَ  -792   فاختَْر أن تكونَ   أن تكون عالماً عاِمالً،  وبيناً،  مَمِلكاً حاكِ   بين أن تكونَ   إن 

    وفضل. ،، وَمجدالِعلِم َشَرف  لِ ومجِد، وفضْ بعد َشرِف  فليسَ  ؛الً اِلماً عامِ عَ 

* * *   

هم ه، يُحيُط ه معهم كسريرتِ صادق ال يَْكِذُب قوَمه في شيء؛ عالنيتُ القائُد المخلُص ال -793

نكِشف عنهم إذا ما داهمهم عدو، روحه وال يَ ألوهم جهداً يستطيعه،  ال يَ   نصحاً ورعاية وخدمة،

ات يكون   دائدِ طاء .. في الشَّ وجسده تِرٌس لهم وغِ   ره لصدورهم فِداء،دون أرواحهم، وصد والملم 

اء والرَّ   أماَمهم، يهم ..  هم .. يطمعون بما في يِده، وال يطمع بما في أيدِ لفَ خاء يكون خَ وفي السرَّ

  ستيقاظاً، اً، وأولهم اآخرهم نومَ هم .. ال يَقطُع أمراً دونَ  إلصغاَء إلى هموِمهم ومشاكِلهم، يُحِسُن ا

إن  القائد  .. فهذا    ـ عليهم في شيءٍ ـة أهله  وخاص    ـال يُؤثِر نفسه ـ  أولهم جوعاً، وآخرهم شبَعَاً،

 زاِهد.   دٍ عابِ  للناس من ألفِ  خيرٌ ؛ وِجد

* * *   
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ِ والباِطل:التَّ   دِ من مقاِص  -794 ومعرفة المؤمن    فوس،الصفوف والن    تمايزُ   دافع بين الحق 

 ار. النَّار إلى النَّ  بِ طَ وإرساُل حَ  اء،هدَ واصِطفاُء الشُّ  من المنافق،

* * *   

 ؟! الجنَّةَ  بَِم تَدُخلُ ف .. في هللا  راءَ ، وال بَ وال والءَ  هاَد ..ال َصدقَةَ، وال جِ  -795

* * *   

قاتَ مَ  -796 سَ ن  في  دُ هللاِ   بيلِ َل  والحُ وقِ الحقُ   ونَ ،  تعالى   هللاُ   رَ أمَ التي    اِن،واألوطَ   مات،رُ ، 

 فقُتِل، فهو شهيد. ..  هادونَ  تالِ بالقِ 

سَ  -797 في  القِ الِقتاُل  هو  وأذِ   طاعةً   الُ تَ بيِل هللا؛  أمر  فيما  القِ هلل،  فيه  أمْ تَ ن  وفق  ه رِ ال، 

 ه. اتِ باً لمرضَ لَ ه، إعالًء لكلماته، وطَ عِ رْ وشَ 

 اه.رضَ باً لِ لَ ، وفق ما شَرع، طَ َرعَ د شَ يما قَ فِ  تالُ ويُقال: هو القِ 

* * *    

إال في    أن تخرجَ   لذا ال يجوزُ   ؛ ها سبحانه وتعالىقُ خالِ   وح، إالمن الر    ال شيء أعز   -798

 ، وبإْذنِه.هأمرِ  قَ وفْ بيِله، سَ 

  كها. قها، ومالِ خالِ  بيلِ في سَ  أن تخرجَ  فاحِرصْ  ير،ال غَ  ةً واحدةً مر   ك تخرجُ روحُ  -799

 هللا. بيلِ ير سَ موت في غَ َمن يُقتَل أو يَ  ؛خيصُ الر   -800

* * *   

.. وال تكوننَّ من   من األعمال إلى ما سواه لْ ثم انتقِ  ِقْنه،تدأت عمالً فأنِجْزه، وأتْ إذا اب -801

 ة!لَّقَ الُمعَ و ،العديدةِ المشاريع ِ ذوي أنصافِ 

 ! لُّ شيءشيٍء، تفلََّت منه كُ  كلَّ  راَم أن يمسَك أو يحوشَ َمن  -802

* * *   

.. فتجه ز   كبابَ   عُ رَ ، وتقْ ؤكفجَ ى تَ دري متَ ة، ال تَ ظَ لحْ   يبِ الَم الغَ ، وعَ بين العالَم المشهودِ  -803

 ندم! مَ  حينَ  م، والتَ فتندَ  ك،تَ تها، قبل أن تُباغِ لها عدَّ  لها، وأعد  

* * *   

أرضَ  -804 َمن  بسخطِ ييا  وأهواَءك  الناَس،  عصيتَ   هللا،  َت  َمن  اين، تُعَ عندما    ستعرف 

 الموت.   يُدرككَ و

ِرُش تَ فْ ويَ لَُّل إليه، يتَسَ بَُّص به، رتَ يَ  موت، وأن الموتَ ه سيَ أنَّ  المرءِ  سيانُ نِ ؛ ةِ لَ فْ الغَ  نَ مِ  -805

 ه!  بالَ له حِ  دُّ مُ ويَ  له ِشباَكه،

* * *   
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ِل،الِعلُم الذي يتكشَّف للمر -806 ب راءة الكتُ قِ   اللِ ال يتكشَّف له من خِ   ء بطول التَّفك ِر، والتأمُّ

ل، كما م  ر والتأفك  التَّ   ةِ على قراءَ بها  وتدر  ـ  ـيا عبد هللا    ــ  نفسكَ   من أن تحملَ   لذا ال بد    ،داتوالمجلَّ 

ة، د  ر في مواضع عِ كُّ فَ على التَّ   ب .. وفي القرآن الكريم ورد الحضُّ تحملها على القراءة في الكتِ 

تعالى قوله  في  يَتَفَكَُّرونَ :كما  ل ِقَْوٍم  آَليَاٍت  ذَِلَك  فِي  تعالى3الرعد:إِنَّ  وقال   .  :  َولَعَلَُّهْم

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ َكذَِلَك نُ : . وقال تعالى44النحل:يَتَفَكَُّرونَ    . 24يونس: فَص ِ

* * *   

 خيٌر منه.     ةٍ فيه، كهٌف في غابَ  ةَ بَ كتَ بيٌت ال مَ  -807

* * *   

 والنََّظرِ    لنفِسَك وَمْنَهِجك،مراجعَةً   نكَ ي مِ دعِ ستَ يَ   ِجك،هَ المين عنك، وعن منْ ِرضا الظَّ  -808

 ه! لِ ، وأهْ ق ِ ن الحَ أين أنت مِ 

لك، ال   هادةٌ القِك، هذه شَ ك، وسمو أخْ ِصدقِك، وأمانتِ ب  افِ رَ تِ عْ اال  على  أن تُجبَِر العدوَّ  -809

 ي.  القِ األخْ  زامِ من االلتِ  فيعةً درجةً رَ  لغتَ ك قد بَ على أنَّ  دليلٌ ليك، وهي عَ 

* * *   

م -810 جيداً؛   واجهةِ قبل  عليه  ف  تعر  والتَّ هُ مواجهتَ   ِسنَ لتُحْ   العدو،  معه؛عاملَ ،   فمعرفةُ    

 ار!  صَ االنتِ  صفُ نِ  ه،تِ لعدو، وقوَّ ا عفِ ن ضَ كامِ مَ 

* * *   

من    فُ ما تتأل  أنت كَ ف  ك،رِ بْ نحو قَ   طوةً خُ   تَ ربْ  يوٌم منك، ذََهَب بِْضٌع منك، واقتَ كلما ذَهبَ  -811

ن  مَ ، كَ ٍس خْ وقتَه بثمٍن بَ   عُ يباعات .. ومن يَ سَ ، وامٍ أيَّ   ف من مجموعةِ ألَّ كذلك تتَ   ،أعضاءٍ  مجموعةِ 

 س!خْ ٍن بَ مَ ه بثَ دِ سَ جَ  أعضاءَ  عُ يبيَ 

 َما قِيَمةُ الَجَسِد إذا ذََهَب َوْقتُه؟! -812

* * *   

 .ثيرِ الكَ  ، على اآلِجلِ َل القليلَ ليس بحكيٍم من آثَر العاجِ  -813

* * *   

اِصد الشَّريعة، أو تتعارُض مع روحِ ومقَ   تاِب أو السُّنَِّة،اً من الكِ صَّ مٍة تُخاِلف نَ كْ ما حِ أيُّ  -814

 ط.  الحائِ  ضَ بها َعرْ  يُضَربو َمى،تُرْ  ها أنمكانُ كمةً .. هي فِتنةٌ وليست حِ 

* * *   

 ، لُّ ، ليبقى الكُ ل الجزءُ ثير، ويُستأصَ القليل؛ ليحيى الكَ   رعي يموتُ اِص الشَّ في الِقصَ  -815

َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ يَاْ أُوِلْي األَْلبَاِب لَعَلَُّكْم  :  ، كما قال تعالى عظيمةوهو من هذا الوجه حياةٌ 

   .179البقرة: ونَ تَتَّقُ 
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* * *   

ها من  يرِ من غَ   ستِفد منها، ال يستفيدُ فمن لم يَ   ؛حياةِ ال  ةُ ؛ مدرسَ سةٍ درَ مَ   وأبلغُ   أعظمُ  -816

 ارس.  المدَ 

* * *   

 فيه ال يُحسن القراءة  والنظرَ للجميع، من ال يُحِسن القراءة    منشورٌ مفتوح    هناك كتابً  -817

 ، تدل  باهرات  فيهما من آياتٍ واألرض، وما    ماواتِ الس  أال وهو كتابُ ب؛  ه من الكتُ في غيرِ   والنظر

وأن  سبحانه  الخالقِ   على عظمةِ  إال هللا،  ه،  إله  تعالى  ال  السََّماَواِت  :  قال  فِي  َماذَا  انُظُرواْ  قُِل 

 . 101يونس: َواألَْرِض َوَما تُْغنِي اآليَاُت َوالنُّذُُر َعن قَْوٍم الَّ يُْؤِمنُونَ 

* * *   

يُراُد منها معاملةُ لكن معناها حقٌّ   ليست حديثاً،   "  المعاَملةُ   ينُ الد ِ   "مقولة -818 ؛ عندما 

وعندما تعني أن يُعَطى كلُّ    ه، ومعاملته مع اآلخرين،سِ مع نفْ   هه عز  وجل، ومعاملتُ العبد مع رب  

ٍ حق    ين؟  هذا هو الد ِ  إفراٍط وال تفريط .. أليسَ  ه من غيرِ ذي حق 

* * *   

فهل يستطيعون أن يحددوا أفقَر رجٍل في    في العالَم،  غنى رجلٍ وا أيُحد دُ   استطاعوا أن  -819

 العالَم؟! 

* * *   

 إذا لم تكن واثِقاً من النَّصر، ستُهَزم، ولو كنت األقوى.    -820

* * *   

 أو أحَسن منه.  ،موُت العاِلم ثَْلٌم، ال يلتئُِم إال بعالٍم مثله -821

 ها ِمن ِجباٍل من ذََهب.  ـ يحمل إرث األنبياء ـ خيٌر لألرض وأهلِ  عاِلٌم عاِملٌ  -822

* * *   

ِة والحياة، فال تلعنهم بلسانِ ذنوبُك تمدُّ الط   -823 ، كوبِ بينما تنصرهم بذنُ   ك،غاةَ الظالمين بالقو 

 !  يكومعاِص 

* * *   

 انيين! َضى نفسَ رْ النْفسانيين، مَ  اءِ األطبَّ  رُ أكثَ  -824

بَِعيداً  -825 النَّفسيَِّة  األمراِض  عاِلجِ  واإليمالتِماُس  هللِا،  عن  باهلل؛  إلى   اِن  يحتاُج  َمَرٌض 

 ِعالجٍ!

* * *   

 يِر كوابِح. ٍة من غَ شجاعةٌ من غير َعقٍل، كسيَّارَ  -826
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* * *   

 وِق اآلخرين عليك.  ِرص على حقُ حق ِك، فاحْ لكي تحصَل على  -827

* * *   

ٍة َعلَى اْلَكاعلى أعدائه    إلخوانه، سماءٌ   أرضٌ   المؤمنُ  -828   فِِرينَ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

   .54المائدة:

* * *   

ِ؛  كونُ عندما ت -829 ةُ َحَكماً على الحق  اً الحقُّ حَكمَ   يسوُد الظلُم والطغيان، وعندما يكونُ   القوَّ

ةِ   ان. العدُل، واألمَ  سودُ يَ  ؛على القو 

* * *   

ُمطَِّلعٍ، مُ ليس كلُّ   -830 راً؛مثَقٍَّف  ؛  آخر  شيءٌ   ةُ قافَ والثَّ   ،ر شيءٌ حضُّ والتَّ   فالحضارةُ   تحض ِ

لك   بها فهو مثقٌف بتِ أشياء، فمن ألمَّ   ةِ أو مجموعَ   من المعلومات عن شيءٍ   مجموعةٌ   فالثقافةُ 

 فرزُ م اإليجابي ة الحضاري ة، التي تُ يَ يم والقِ من المفاهِ  حض ر عبارة عن مجموعةٍ بينما التَّ  األشياء،

 لوكاً إيجابيَّا. ر سُ عند المتحض  

* * *   

ً مخزون  نملكُ  -831   ظيراً له عندنَ   ال يوجدُ   اقية،الر    ةِ الحضاري    والقيمِ   هيمِ فامن الم  اً ضخم  ا

ـ ولألساألخرى ..    األممِ  ـ ال نُ لكنـ   الالشعور    منها في عالَمِ وكثيرٌ   منها إال القليل،وال نُحيي  ل  ع ِ فَ فـ 

نحنُ   والخيال، التخل    لذا  هذا  المشهود،  فِ في  ا  الحضاري  آخر  والتنافُ وفي  باق والس ِ   ِس لركب 

 بل!تنا من قَ تعرفه أمَّ  الذي ال الحضاري،

* * *   

راً يجلب لك اللعنات أن ال تترك أثَ   فاحرصْ   عليك،  بقى أعمالُك آثاراً دال ةً سترَحل وت -832

 ك. برِ في قَ  والسيئات وأنتَ 

 ضرُّ ها بعد الموت، فهناك سيئات جارية تَ بَ صاحِ   فكما أن  هناك حسنات جارية تنفعُ  -833

 الموت!  ها بعدَ بَ صاحِ 

* * *   

قيمة الوقت، واشتد احترامه  نسان بازدادت معرفة اإل،  والغاياتُ   مت األهدافُ ظُ ا عَ مكلَ  -834

 له.     

    له. لُ عمَ ه، ويَ عيشُ ه َمن ال َهَدَف له يَ تِ أزَهُد النَّاِس بوقْ  -835

ينفع،  الوقتِ   ، واستغاللُ الوقتِ   ، واحترامُ الوقتِ   ةُ أهمي   -836  ةٌ حضاريَّ   وقيمةٌ   ثقافةٌ   فيما 

س في ا    لمداِرس. ينبغي أن تَُدر 
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* * *   

المقابر،    قم بزيارٍة إلى    ،طِ طَ ، والش  لمِ والظُّ ،  غيانِ يالً للُط مَ ، وفلةً غَ ك  من نفسِ   لمستَ إن   -837

  ك. بعُ طَ ك، ولبُ قَ  يرقُّ وتذك ر أنَّك صائٌر إلى ما صاُروا إليه، والمستشفيات، 

* * *   

 برَ العِ   منها  من حركة جميع من حوله، ويستخلصُ   ويتعلمُ   يُم هو الذي يستفيدُ الحكَ  -838

 ه.  من حول كُ ويتحر   بُّ دُ بما في ذلك عالم النباتات، والحيوانات، وكل ما يَ ، والفوائدَ ، والِحَكمَ 

* * *   

الواقِ  -839 من  حكمته  يَستخلُص  فريق  فريقان:  الش  الحكماء  وتجاربه  وهذاع،   خصية، 

 من نصوِص دَّم ــ  ــ إضافة لما تقه  آخر يستخلص حكمتَ وفريق    يشترك فيه المسلم وغير المسلم،

 ه.  غيرِ  ، وهذا خاص بالمسلم دونَ الوحي

  ةُ ؛ الحكمَ َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيراً َكثِيراً  :كمة في قوله تعالىمن الحِ   المرادُ  -840

  .  لمِ المستخلصة من علوم الشريعة، وواقع الحياة معاً، وهذا ليس إال للمسْ 

يل: والحقيقة. وقِ   ه مع الحق ِ ٍن واِسعٍة، تتطابق جميع مفرداتِ لمعا  موَجزٌ   الحكمة؛ تعبيرٌ  -841

 .فُ عليه هذا الوصْ  غلبُ َمن يَ  حيح، والحكيمُ ه الص  عِ في موِض  ءِ  الشيهي وضعُ 

* * *   

 . دُ حِ الملْ  يفعل ذلك الكافرُ  ه؛تِ رَ ه، ومستقبل آخِ بحياتِ  ر المرءُ ر أن يُقامِ سِ أسوأ الميْ  -842

* * *   

ةُ بْ عندما تَ  -843 وقِها من  سري في عرُ أت تَ اةَ بدَ هذا يعني أن الحيَ  هاِدها؛ُد إلى جِ عوتَ دأ األمَّ

 يد.   دِ جَ 

ُسوِل إِذَا َدَعاُكم :  قال تعالى  ؛حياةٌ   في الجهادِ  -844 ِ َوِللرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ ّلِل 

   هاد ..!. أي إذا دعاكم إلى الجِ 24األنفال: ِلَما يُْحيِيُكمْ 

هاِد؛ ِلذَا َسلَُّطوا عليِه تُهَمةَ اإلرَهاب!خَشى العَُدوُّ من اإلسالِم َشيْ ال ي -845  ئاً كالج ِ

* * *   

عيِف  -846  .  روطٌ شُ ول ــ والد   ــ في عالم صراع القوىليس للضَّ

 وط.رُ ه شُ بولِ ط لقُ فال يُشترَ  ه؛الحق يُقبَل لذاتِ  -847

* * *   

 يخه، فال شيَخ له.التَّقوى شَ  َمن لم يَكنُ  -848

 .   يطانُ الشَّ  هُ خه، فشيخُ يْ قوى شَ ن الت  من لم يك -849

* * *   
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شَ أربعٌ   هواتُ الشَّ  -850 وشَ طنِ البَ   هوةُ :  وشَ جِ رْ الفَ   هوةُ ،  المالِ ،  الشََّرفِ هوة  وشهوة   ،،  

 .  ةِ ، والرياسَ رِ ، والتَّصد  الشََّرفِ  ةُ هوشَ  ،ها له، وألَزمَ ر، والرياسة .. أشد ها على المرءِ والتَّصد  

* * *    

انتصارِ  -851 للعند  بالقليلِ   حق،ك  تزَهد  فقليلُ   ال  تملكه؛  قليلِ الذي  يُصبُِح   ك، مع  غيرك، 

   بإذن هللا. الً، اعِ وفَ كثيراً، 

ِ؛ هو المطلوب، وقد يُ قليلَُك الذي تملُكه لنصْ  -852  ير.ثِ ساوي عند هللِا الكَ رِة الحق 

* * *   

ـ بإذن هللا ـ قليالت إال وتصبح  ، فما تمضي سنواتٌ يوٍم تَْفقَه مسألةً جديدةً  لو في كل ِ  -853

 سويف!  د والتَّ .. ابدأ، وال تُكثِر من الترد    حالإليه الر   دُّ فقيهاً تُشَ 

 * * * 

 وتنبتُ   تعيشُ   وكم من زهرةٍ   ةً،ةً، وكم من شوكٍة تُنبُت زهرَ كم من َزهرٍة تُنبُت شوك -854

 هللاَ على كل ِ  علَم أن  ولتَ   ،وهذا من البالءِ   ،بين األزهارِ وتنبُت    وكم من شوكٍة تعيشُ ،  بين األشواكِ 

 َي له. ل فال هادِ قدير، وأنَّ الهادي هو هللا، وَمن يهِده هللاُ فال ُمِضل  له، وَمن يُضلِ  ءٍ شي

 * * * 

  نيا.تمايز عنهم في الدُّ ، ةِ رَ في اآلخِ هم تِ ومجاورَ ين عن المجرمِ  زَ إذا أردَت أن تتمايَ  -855

* * *   

 عليه.    َمن جعََل المنافَِق سيداً عليه، فقد أسخَط هللاَ  -856

* * *   

لألوقات   ومضيعةُ ،  ، فهو َعبَثٌ فعِ والن    ك بالخيرِ عليك وال على غيرِ   ٍل ال يرتدُّ ما عمَ أي   -857

 ترفَُّع عنه العُقالء! يَ والطاقات، 

  اس.  ه وللن  سِ ، خيرهم لنفْ الناِس  فخيرُ  ك ولآلخرين،سِ ك لنفْ طائِ عَ  رِ دْ على قَ  تُكقيمَ  -858

* * *   

التُّ أو شهرٍ   في كل يوم، أو أسبوع، -859 هم، ومبيعاتهم، جاُر بعملية جرد لحساباتِ  يقوم 

، أو ي نهاية كل يومٍ الخسارة .. وأنت ينبغي عليك أن تُجري ف  لمعرفة نسبة الربح من نسبةِ 

أو شهر حساباً لنفسك، لتعرف نسبة الربح من نسبة الخسارة قياساً للزمن الذي يُقتَطع   ،أسبوعٍ 

ك ..  ك .. ولدينِ سِ لنفْ من خيٍر  ــ  منية  في تلك الفترة الز    ــ   متِ منك، وتسألها هذا السؤال: ماذا قد  

 أم السيئات؟!  الحسناتُ  ؛حأيهما ترجُ و..  اِس وللن  

 قل لي ماذا تُقد م للناس، أقل لك َمن أنت.   -860
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وحظ ه، فهو وال ينظُر إال إلى حق ِه    ه، سِ فْ م إال نفَسه، وال يعيُش إال لنَ َمن كان ال يخدُ  -861

   ها كلها! بُ ناصِ نيا ومَ ت له الد  يزَ غير، ولو حِ صَ 

* * *    

يَلتمسُ نش  للمرء حالتان: حالةُ  -862 لتمُس فيها يَ   فتورٍ   وحالةُ   ،عبةِ الص    فيها األعمالَ   اط 

 السَّهلة.  األعمالَ 

* * *   

ه، ويتخذ منه درساً لما بعدَ بر والِعظات،  العِ   ه إلى استنباطِ نتهي الفََشُل بصاحبِ عندما يَ  -863

ل فشَ   .  احٍ ى نجَ ه إللُ يتحوَّ

 ر! َشٍل آخَ بباً لفَ سَ  ؛ أن يكونَ َشلِ أسوأ الفَ  -864

* * *   

عجمي، الذي ألا  الكافرِ   نبِ ذَ   ـ أضعَافُ ـة  العربي    ـ أو الذي يُحِسنُ ـالعربي    الكافرِ   ذَْنبُ  -865

 .  2يوسف:إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآناً َعَربِي اً لَّعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ :  قال تعالى ة،العربي   ال يُحِسنُ 

ِة عن لغتِها العربي ة، أرادوا منها  -866 محاوالُت االستعماِر الكافِر اليائسة، في إبعَاِد األم 

  هذه من جملةِ اليائسِة  هم  ومحاوالتُ وتجهيلَها به ..  إبعاَد األمة عن كتاِب رب ها؛ القرآن الكريم،  

 تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه  المراد ِمن قوِله تعالى:] َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا الَ و،  اللغو المتراكم

 ون القرآَن، وأثََره على النَّاس! . أي لعل كم تَغلبُ 26لَعَلَُّكْم تَْغِلبُوَن [فصلت:

* * *   

ِ   ي عدوانَ مِ الذي يحْ   المجتمعُ  -867 حِرُم الضعيَف من حق ِه في  عيف .. ويعلى الضَّ   القوي 

 ر. ض  اإلنساني المتحَ  عن المجتمعِ  عدِ البُ  كلَّ  ني، بعيدٌ وي .. مجتمع غابي حيوامن القَ االنتصاف 

* * *   

في  هو المعني  و   ،إلى الحق    ال ينَجِرُف مع التيَّاِر، وإنما يَْجِرُف التَّيَّارَ الحق  المصِلُح   -868

 .  " الناسُ   الذين يُصلحون إذا فسدَ  ":الحديث

* * *   

مدرَسةٌ  -869 الكِ   كثيرٌ ؛  ظيمةٌ عَ   األطفاُل  يحتاجون  من  تأملها،   إليها،بار  أن    وإلى  وإلى 

 !  يَستفيدوا منها

* * *   

 ! عُ لهفادْ   إذا َغِضبَت من ولَِدك؛ -870

* * *   

 أةً! ه مطفَ ه حدوداً، وال لنارِ مئِ لظَ  فُ الذي ال يعر فوقعُوا في الش ذوذِ  عاَكُسوا الِفطرة؛ -871
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* * *   

واِب الحرام، والعْكُس أبح ُمقابله باٌب من  يُغلَق، إال ويُفتَ   ما ِمن باٍب من أبواب الحاللِ  -872

  !كذلك

 .  تيسيٌر للحرام الحالِل؛ تَْعِسيرُ  -873

* * *   

 بالحرام.  الحاللَ  كمن يطلبُ  ؛ بالباطلِ للحق   االنتصارُ  -874

* * *   

 ه، ولو بعد حين.  مِ لْ ظُ و يهِ غْ بَ  بسيفِ  يُقتَلُ  ياغِ بَ ال -875

يوِف إلى البَاِغي، َسْيفُه. -876  أقَرُب الس ِ

* * *   

د إلى غيرِ  أنَّ  فاعلمْ  ؛ودِ على األسُ دما تَنبَُح الكالُب عن -877  ه. أهلِ  األمَر قد وس ِ

* * *   

  اإلقالعِ   في  واإلرادةِ   غبةِ الر    في غيابِ   كما هي  ئ،أن تُخطِ   وأأ،  في الخطَ   ت المشكلةُ ليس -878

  أ! طَ عن الخَ 

* * *   

، واالهتداء بظواهر األمور على المالحظةِ   بين سرعةِ   هي التي تجمعُ   الناجحةُ   القيادةُ  -879

الوقت  الم في  المناسب  القرار  واتخاذ  العواقب،  تقدير  وحسن  السديد،  والتفكير  منها،  خبوء 

 المناسب، والعزيمة على إنفاذه، والقدرة على تحمل تبعاته. 

القيادة الناجحة هي التي تحمي مجموعتها من أن تتآكل من داخلها، كما تحميها من   -880

 أن تتآكلها السيوف والمحن من خارجها. 

م طاقاتهم وقدراته  وتحسن توظيفَ   ها،ة أفرادِ لناجحة هي التي تحِسن معرفالقيادة ا -881

 وِكل إلى كل واحٍد منهم ما يناسبه، ويستطيعه من األعمال.   فتُ  في المكان والزمان المناسبين،

ناجحين،  -882 قادةً  منهم  وتجعل  القيادة،  على  أفراَدها  ب  تدر  التي  هي  الناجحة  القيادة 

 ا المسيرة من بعدهم. ليستلموا الراية، ويقودو

جابية الكامنة في نفوس القيادة الناجحة هي التي تُحِسن تعزيز وتفعيل الصفات اإلي -883

 والعطاء.  تحولها من حالة الركود والخمول، إلى حالة الحركة، والظهور، والتفاعل،ف أفرادها،

الناجحةُ هي التي ال تجد حَرجاً في أن تتنازَل آلحاِد أفرادها ع -884 ن مهام ـ أو  القياَدةُ 

 ما ليس فيها. جدت فيه من المؤهالت القيادي ةإن و ض مهام ـ القياَدة،بع

* * *   
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من ميزات القائد الناجح أنه يعمل على تطوير نفسه، بما يتناسب مع المهام الموكلة  -885

ومن كل فن ٍ  أن يكون له في كل يوم ــ  ومن ذلك ت كل مرحلة يتعين عليه قيادتها،إليه، ومتطلبا

ف نصيبمن  واإلعداد  التربية  يتعلق  ــ  نون  فيما  وبخاصة  الدين،  في  والتفقه  للقراءة  : ساعة 

بالسياسة الشرعية وأحكامها .. وساعة للرياضة والتربية البدنية .. وساعة للرماية، والتعرف  

على مزيد من الفنون واألمور العسكرية .. وساعة للنظر في واقع األمة، وما يحيطها من أخبار 

م، وفيما يُؤخر .. وساعة لمدارسة الواقع مع وأحدا ث .. وساعة للتأمل والتدبر والنظر فيما يُقد ِ

ويسأله سبحانه وتعالى السداد،    مع ربه .. يلح عليه في الدعاء،  اإلخوان .. وساعة يختلي فيها

 والتوفيق، واإلخالص، والقبول.  

م    بد  ال  العامة،هذا  أمر  يستشرف  قائد  لكل  عل  نه  ثغرةٍ ويكون  القيادة م  ى  ثغور  ن 

   !والمسؤولية

مهاراته، وأن يكون على اطالع دائم   رَ عالَم يُطالَب الطبيب، أو المهندس بأن يطو   -886

فيما يتعلق باختصاصه وعمله، حتى يقوم بواجباته كما   ،والمهارات  على الجديد من األبحاثِ 

ــ ال يُطالَب  ينبغي، بينما القائد أو الرئيس أو الحاكم ــ رغم أن موقعه أه م وأخطر من غيره 

 بشيء من ذلك؟!   

* * *   

ب إليك من   -887 تُقر ِ ب إليك َمن    ،"نعم  "  ليس لك عنده إال اإلطراء، وكلمةال  وإنما قر ِ

  ناء. له من الثَّ  يك، وما أنت أهلٌ ك ما فِ من نفسِ  يكويكون لك كالمرآة التي تُرِ  نصحك،يَ 

* * *   

ال يحتاج منك  كبير، ؛بأنه كبير، بينما الكبيرشعره تي تُ يحتاج إلى الكلمات ال غيرُ الصَّ  -888

 ألن تقول له: أنت كبير! 

* * *   

 .  49هود: فَاْصبِْر إِنَّ اْلعَاقِبَةَ ِلْلُمتَِّقينَ وِر، مهما طالَت ُظلَمةُ الليل .. لن  العاقِبةُ ل -889

* * *   

َوهَُو    أبَداً   لن يُفارقكه فإنه معك،  إال الذي ُخِلقت ألجلِ   ئت، فإنه مفارقك،تعلَّق بمن شِ  -890

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ   . 4الحديد: َمعَُكْم أَْيَن َما ُكنتُْم َوَّللاَّ

* * *   

بعد ثم هم    من أجِله،ويضحون  ويثورون    به، ويبحثون عنه،  ويتغنَّونَ   َل،دْ طلبون العَ يَ  -891

 هللا تعالى.  وشرعِ منهج  ونَه؛ ألنهم يطلبونه من غيرِ ضل  يَ ذلك 

* * *   
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 فتَهم. ائٍة يُعطونَك عاطِ من مَ  لَه، خيرٌ قْ واحٌد يُعطيك عَ  -892

* * *   

والضَّجيجُ ةُ عَ قَ القرْ  -893 والصَّخبُ ،  طبْ   والصُّراخُ   ،،  ظواهر  تدل  ..   .. الخَ لي ة  واء على 

 لَق أو الفََزع! لك القَ  ينبغي أن تسببَ  ال والفراغ، والض عف،

 َمن َكثَُر صياُحه، قلَّت فِعَالُه.  -894

* * *   

ألنه   ؛، والعقلِ ا تملك من أدل ة النقلِ جميع م  ستحضرَ عليك أن تَ   الً؛جاهِ   رناظِ ما تُ عند -895

  ،ومن قبلظر ..  من الن    وقليلٍ   ،َمات، والبدهيات، وما يُدَرك بالحواس  ليل على المسلَّ ك بالد  سيُطالبُ 

  بني! لَ الً إال وغه، وما ناظرُت جاهِ عالماً إال وغلبتُ  قال الشافعي رحمه هللا: ما ناظرتُ 

* * *   

هل ثم    ها على أمرين: هل هي حق أم ال، ضْ ك، اعرتَ لمَ ــ كَ أو تقوَل  ــ  قبل أن تخطَّ   -896

  وإال فَدْع! ِضها،، فامْ للناِس  اً، وفيها نفعٌ أم ال .. فإن كانت حقَّ  للناِس  فيها نفعٌ 

* * *    

الذي يُدرك   ن: منه ما ال يُدَرك إال بالن قل، وهذا خاص بالمسلمين، ومنهنوعا  العدلُ  -897

 ركاء، المسلم وغير المسلم.  فيه شُ  وهذا الناسُ بالفطرة، والعُرف، والعقل، 

* * *   

فتُعيُده  أكلُه،  األرَض تَ   لى األرض، ثم أنَّ ع  حتى اإلنساَن؛ يأكُل ما  ،ُكلٌّ آِكٌل ومأكولٌ  -898

 راباً! تجعل منه تُ إلى أْصِله، و

* * *   

 : التالية  الصفات اهق فيتتحق   التيالصدقات ، قاتِ أحَسُن الصدَ  -899

 أولها: أن تكون من َكْسٍب حالٍل.   -

 ثانيها: أن تكون خاِلصةً لوجه هللا تعالى. -

ِق ثالثها: أن تُْخَرَج سِ  - راً عن أعين ومساِمع الناس، بحيث ال تدري شماُل الُمتَصد ِ

 ما تنفق يمينه. 

 رابعها: أن تَخُرَج ِمن يِد َمن يخَشى الفقَر، ويرجو الِغنَى.   -

 ا: أن تاُلِمَس َكرباً عند المتَصدَّق عليه، فتكون سبباً في تفريجه عنه. خامسه -

 سادسها: أن ال تَتْبَعُها ـ ولو بعد حين ـ أدنى صورٍة من صور المن ِ واألذَى.   -
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ودرهم واحد ـ يُتَصدَّق به على هذا النحو ـ يسبق مائة ألف   فهذه أحَسُن الصدقات،

 درهٍم ويزيد .....  

* * *   

يقتضيان منك أن    واالنصافُ   قهُ والفِ   شابه،ه المحكم والمتَ ال ومن كالمِ عاِلٍم إ  نما مِ  -900

 وليس العكس!  ،من كالِمه المحكم تشابه من كالمه على ضوءِ تفهم وتفس ر الم

عنك،ةٍ ُمْحَكمَ   كلمةِ   ألفَ   قولُ تَ  -901 تُنقَل  فال  بها    ،  يفرحون  واحدة  وال  كلمة  وتقول   ..

وا بها المحكم بها، ويتطايرون بها في األمصار؛ ليردُّ فيفرحون    ،ُمتَشابهة؛ حمالة أوجه وتفاسير

قولِ  يعيشونه  من  باطٍل  على  بها  ليستدلوا  أو  والبدع، مرضى  و..  ك،  األهواء  أهل  هذا صنيع 

 القلوب، والعقول! 

اة، وهؤالء مَ يَقتات من فضالت األطعمة المرْ   الذين يَقتاتون من القَُمامة، نوعان: نوعٌ  -902

اإلنفاق   يَ حقهم  أن  ويُ قتاتيَ   ستغنوا، ونوعٌإلى  لنفْ ،  َمذهباً،سِ شكل  قطات، وذات، وسَ ذُ من شُ   ه 

جر، والتأديب، والتَّ وزالت أهل العلم الُملقاة  !  يعهمنِ صَ  حذير من سوءِ ، وهؤالء حق هم الز 

* * *   

ما ال تجده، وال تحسُّ به   ،والفكرِ   الروحِ   في صفاءِ   أثر كبيرٌ ه ــ  ــ على آالمِ   للجوعِ  -903

 ع التُّخَمة!م

* * *   

904- ،ِ فكم من    سيداً آمراً على مصر وخزائنها؛  عليه السالم  يوسفُ   لما أصبحَ   لوال الُجب 

وتصل إليه ال يمكن أن تدركه    فيها خير كثير لك وأنت ال تدري، وكم من خير ُمخبَّأ لك،ضارة  

  إال بعد نوع شدة وبالء ينزل بِك!

ف كتوراه؛ كيف تُ كطفٍل يُمنَُح شهادة الد    ِمنٌَح من غيِر جهٍد، وِجهاٍد، وباَلٍء؛ -905 راه يتصر 

   ؟!بها

* * *   

ومضت معها   ت،، وانقضَ تضَ كيف مَ   ه،مك، فتذكَّر الهموَم التي قبلَ إن داهمك َهمٌّ فآل -906

ك في حاِضرك.ــ بإذن هللا ـ.. يهون عليك  الذ كرياتق منها إال آثارها، وآالمها، ولم يب  ـ ما أهمَّ

* * *   

.. ثم بعد حيٍن من    لو أنها لم تكن  ها، ونود  في ساعتِ   نندم عليها  شياءِ كثير من األ -907

من األشياء نفرح  كثير  في المقابل،  و  أن قدَّرها لنا.  هللاَ   الزمن يتبين لنا أنها كانت خيراً، ونحمدُ 

.. ثم بعد حيٍن من    أبدا  من نصيبنا  لو أنها  ونود  ،  وبقائها  بها في ساعتها، ونحرص على طلبها
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َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َشْيئاً َوهَُو َخْيٌر  فها عنَّا،أن صرَ  هللاَ  اً، ونحمدُ ن يتبين لنا أنها كانت شر  مالز  

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَمُ   . 216البقرة: ونَ لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيئاً َوهَُو َشرٌّ لَُّكْم َوَّللا 

* * *    

ينزلُ  -908 ِعد  لم  البالءُ   أحياناً  بالء  قاِصٍد  ينزل  كأن  معاً:  وَرفع  بشخٍص ة  له،  اً اختباراً 

في نفس الوقت يكون عقوبة لغيره، وِعبرة وِعظة للغافلين، و  لمقاماته ودرجاته في الجنان،

ُ يَْعلَُم ، وجهل ذلك من جهل ..  مَ لِ اً للمؤمنين .. علم ذلك من عَ وتمحيصَ   ونذيراً للظالمين، َوَّللا 

 . 232البقرة: ْعلَُمونَ َوأَنتُْم الَ تَ 

* * *   

ويرد   ، وتحاسد،دٌ ات، على أنه حسَ كاسَ انتِ و  ر ما يحصل له من بالءٍ فس  ن رأيتموه يُ مَ  -909

 د!لْ وٌد جَ سُ حاسد .. فاعلموا أنه  حَ والت   دِ خالفاته مع اآلخرين، وخالف اآلخرين معه للحسَ 

* * *   

، يقول: قٌ ذلك ال يوجد مخلو ومع كثيرة، في المياه واليابسةِ  كم هي عدد المخلوقاتِ  -910

له طعامه   لٌّ فكُ   ُخِلقت وليس لي مأوى آوي إليه،  أو  أهتدي إليه،  في األرِض   ُخِلقت وليس لي طعامٌ 

ق  نه الذي يأوي إليه .. أال يدل ذلك على الخالِ له مأواه وسكَ   عرفه، ويميزه عن غيره، وكلٌّ الذي يَ 

 القدير؟! ازق الر  

* * *   

والتَّفكَر   لو أمعْنت النَّظرَ   لك،  وموعظةٌ   ك عليه، فيه آيةٌ عينُ   قعك، وتكل ما يجري حولَ  -911

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ فيه ..    ل ِقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ .  24يونس:  َكذَِلَك نُفَص ِ  إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَاٍت 

 . 3الرعد:

* * *   

األكبر، والموت   اناً بالرحيلِ نا .. إيذَ يوم من أيامِ   عن موتِ   جديدٌ   إعالنٌ   غروبٍ   كل ِ   عندَ  -912

 األكبر!  

جديد من أيامنا .. إيذاناً بالبعث األكبر، والنشور   إعالن عن ميالد يومٍ   وعند كل شروقٍ  

 األكبر!  

ومن يوم   ه الجديد،ة، لقابل يومِ مه عظة وعبرجعل من أفول يواعتبر، وفهنيئاً لمن   

   آخرته.  دنياه ِعظةً ليومِ 

* * *   

،  انَ إلى أبنائِ   ينُ هذا الد ِ   صلَ الً .. وحتى يَ َب األجداُد حتى وصَل الديُن إلينا نقي اً كامِ تَعِ  -913

 َب كما تَِعبُوا. كما وَصَل إلينا، ال بد من أن نتعَ  ،اليةِ التَّ  وإلى األجيالِ 
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تعالى:]   -914 أَْهِلَها  قال  إِلَى  األََمانَاِت  تُؤدُّواْ  أَن  يَأُْمُرُكْم   َ وِمن أعَظِم .  58النساء:[إِنَّ َّللا 

ين.   يَها إلى أْهِلها كاِملَةً َغيَر  َمْنقُوَصٍة؛ أَمانَةُ الد ِ  األَمانَاِت التي أُِمْرنَا أن نُؤد ِ

* * *   

استغَرق من    قد يكونُ على األرِض  ترجمتُه    التاريخِ سطراً بأقل ِ من دقيقٍة؛نقرأ في   -915

وعاشت أنفٌس،  آخرون،انخفض فيها ، وامٌ فيها أقو  رتفعَ ا زيد،سنةً أو يَ  من واإلنسانيةعمر الز  

 وماتت أنفٌس أخرى! 

* * *   

 ثالثة إن لم تَِعْظَك، فلن تجد لَك واِعظاً: اإلسالُم، والشَّيُب، والموت.   -916

* * *   

 ريفَ شَّ ؛ الالجميعَ   شملُ ، يَ ال ينجو منه أحدٌ   الجميع،يترب ص ب  داً؛تخل ف أبَ عام ال يَ   قانونٌ  -917

للذات، م اهاز  ؛إنه قانون الموت..    غيرَ والصَّ   ، الكبيرَ والفقيرَ   الغنيَّ   ،ومَ والمحك  ، الحاكمَ والوضيعَ 

 رة! ابِ وقاهر الملوك والجبَ 

  ك وملذاتك به ..وقهرَ وسلَّطه عليك،  ه،  ضَ آَدم َمن الذي سن  هذا القانون وفرَ   اك يا ابنَ تُرَ 

 !؟ولماذا

   ي ِتُونَ إِنََّك َويَْبقَى َوْجهُ َرب َِك ذُو اْلَجاَلِل    * َعلَْيَها فَاٍن  َمنْ   ُكلُّ .  30الزمر:َمي ٌِت َوإِنَُّهم مَّ

ْكَرامِ   . 27ـ26الرحمن: َواإْلِ

الدُّ   ساطعٌ   برهانٌ   الموتُ  -918 أن  دارُ على  الس ِ   اختبار،و  لٍ عمَ   نيا  يُسَدل  وبه  نتهي يَ تار، 

ْن َعِمَل َصاِلحاً مَ   ، وإما إلى نارةٍ إما إلى جن    ؛اآلخرة هي دار الجزاء، والقرار  إن  ثم    ،االختبار 

  . 15الجاثية: فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساء فَعَلَْيَها ثُمَّ إِلَى َرب ُِكْم تُْرَجعُونَ 

* * *   

أثَر   وكان من السَّلف َمن يقول: إن ِي ألجدُ   اس لك،عصيةُ النَّ ك هلل، مَ عصيتِ مَ   ثارِ ن آمِ  -919

 أتي!  معصيتي في ُخلُِق داب تي وامرَ 

* * *   

 منها   على التَّخلِص   صْ فاحرِ   ك،وبِ ذنُ   كب ٌل بقيودِ أنَّك مُ   فاعلمْ   ،اعةِ على الط  إذا لم تقَو   -920

 ة.  ، وصدق الت وبة واألوبَ باالستغفارِ 

* * *   

921-  ِاْلفَلَق ِ بَح من الليل .. وفلََق الحيَّ من الميتِ . الذي  1الفلق:  قُْل أَُعوذُ بَِرب   فلََق الصُّ

الثََّمر   الشَجر .. وفلَق من النبت الزهَر .. ففلَق من الزهرِ .. وفلََق األرَض فأخرج منها النبَت و

المرأةَ؛   .. وفلق  المَطر  منه  فأنَزَل  الغماَم  وفَلَق   .. والنََّهر  الماء  منه  فأخَرج  الصَّخَر  .. وفلق 
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فأخَرَج منها اإلنسان .. وفلَق اإلنسان؛ ففلَق له عينين، وأذنين، وأنفاً، وفماً، وسرجاً، وفرجاً ..  

ساماٍت في الجلد .. ولكل فلٍَق وظيفة رئيسية في هذه الحياة، ال تكتمل إال به .. ولو تأملنا كل وم

أو كان الفلُق سبباً له .. إذ لوال الفلَق لما   قاً، أو قد مر  بمرحلة الفلَق،شيء من حولنا لوجدناه فلَ 

ُق فتُخرج ُق هللاُ األرَض؛ فتَشقَّ حياة .. ويوم النُّشور يفلُ   ولما استمرت لنا وال للوجودِ   كنا،كان وال  

ذ برب   ما في بطنها للحساب،  فسبحان رب الفلَق، الذي خلَق الفلَق .. وبالتالي فإن الذي يتعو 

 ِ ذ برب   لََق من هذه المخلوقات.   من َشر ِ ما خَ  وخالق المخلوقات كلها،الفلَق، فإنه يتعوَّ

* * *   

الغاُلمن صنائِ  -922 يَ ع  أنهم  الناسَ ة:  الفتنِ   هم،عن دينِ   فتنون  ونَهم على  ..  يأزُّ اً  أزَّ فإذا  ة 

 حتى ال تكون فتنة!  وقتَلوهم،  ،قاتلوهم ة،وقعوا في الفتنِ 

اجتمعَ   أمورٌ  -923 غلو  إذا  أنتجت  وُغالةً ت،  الجَ اً  والعَ هلُ :  والِكبرُ نادُ ،  وضيقُ ،  األفُق،   ، 

   ة.والمظلومي   بالظلمِ  والشعورُ 

* * *    

،  برِ َطب؛ قليُل الصَّ العَ   .. وسريعُ   .. والمتكبرُ   .. والسَّفيهُ   أربعة ال يتعلمون: الخجولُ  -924

 ، واإلدبار!  االنقالبِ  سريعُ 

* * *   

 لطةُ ن اجتمعت فيه السُّ مَ و  ،بها من سكر الخمرِ ة أشد على صاحِ لطة والرياسالسُّ   رُ كْ سُ  -925

ة، مع غيابِ   ! دبُ ، وال  وحزبهمالمتجبرين غاة م والخشية، دخل في زمرة الط  لْ العِ  والقو 

 ، ال غير! ِش رْ والعَ   كِ الملْ  ةُ واحد: سالمَ  ديقٌ له صَ  السُّلطانُ  -926

* * *   

 كثيٌر يُتقنُه، تُصد قه األعماُل أو تُكذ به!  ؛الكالُم الوردي -927

ن ك من المرِء قولُه، حتى تنظَر في عمِله.     -928  ال يغر 

    عبيراً من األقوال. األعماُل أصدُق لهجةً وتَ  -929

* * *   

وهداني هللا على   ،كوكلماتِ ك  على كتبِ   وتربيتُ   : قد تعلمتُ هل لشيخِ يقو  بٍ كم من طالِ  -930

تنك ر  ا ال يروق له، وال يالمس هواه،  بم ؛ماأو نازلة    في أمرٍ   فإذا خالفهوما تخط ه لنا ..    ،ككتبِ 

قد   :لهذا يُقال.. و  هعلى عدو   ما ينقلب عدوٌّ  كأشد  وانقلب عليه  ،وهجاه على المأل..  تبهولكُ  ،له

 !مَت نفَسك.. وظلَ  األدنى من آداب الطَّلَب وفقدت الحدَّ  ،، واإلحسانَ ، والمعروفَ الن عمةَ  كفرتَ 

* * *   
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فرأيتَ  -931 وفتنتها؛  بزينتها  الدنيا  لك  تدل ت  ت  امرأةً   إن   .. الجنان حسناء  حور  أن  ذك ر 

قصور  ذكر أن  ك .. تنفسُ   .. وإن رأيت قصراً فاخراً، واستهوتهيهون عليك أمرها  ف  أحسن وأجمل،

وإن رأيت بستاناً جميالً، فتذكر أن بساتين الجن ة يهون عليك أمره ..  ف  الجنة أجمل، وأفضل،

وقد حال    ـوهكذا إن رأيت أي نعمة تهفو إليها نفسك ـوأنهارها وثمارها أجمل وأفضل بكثير ..  

ت، وصبرت،  إن اتقي  ،ةِ رك في الجن  التي تنتظ العظيمة  عم  تذكر مقابلها الن    ـبينك وبينها حائل ـ 

 بإذن هللا.ها يهون عليك أمرُ  واحتسبت ..

* * *   

اآلِجل،   الكثيرِ   ، على الخيرِ لَ اجِ الع  القليلَ   اإلنسان أنه يُؤثر الخيرَ   هلِ وجَ   فِ عْ ن ضَ مِ  -932

   بدفعه ومجاهدته.  عف جاءت الشريعةُ هذا الضَّ 

* * *   

ك لهذا الكون وما فيه، المالِ  لهذا اإلنسان كيف يُسل م بأن هللا تعالى هو الخالقُ  عجبتُ  -933

ثم تراه يُجادل في شرعه، وحالله والمتصرف به كيفما يشاء ..  ه الباهرات،وآياتِ  ته،بكل تعقيدا

 وحرامه؟! 

 لكنه يُجاِدل فيمن يكون له األمر؟! يُسل ِم بأن هلل الخلق،

 األلوهي ة!يُجادلون في ون بالربوبية، ويُسل م

 ويُجادلون في حاكميته وألوهيته في األرض! ،الحكم في السماء بأن هلليُسل مون 

  ؟!أفال يعقلون ...

* * *   

موضعِ  -934 في  دةِ   الرحمة  والِقصاص  الش ِ النفوس   عٌف؛ضَ   ،والعزيمة،  ذوي  ئ  تجر 

 مات! الحرْ و الحقوقِ ، والسطو على  على االعتداءِ  المريضةِ 

اِص َحيَاةٌ يَاْ أُوِلْي َولَُكْم فِي اْلِقصَ    هم في الِقصاص ..وحياتُ   ون من الِقَصاص،يخافُ  -935

 . 179البقرة:األَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ 

مون الِقصاص    شكون من انتشار ظاهرة الجريمة،يَ  -936 ، الشرعيثم هم في المقابل يُجر 

 وال تلوُمنَّ إال أنفَسكم!   .. قل هو من عند أنفِسكم،  الذي يردعُ الجريمةَ، ويمنُع من وقوِعها

* * *   

عَب، الباطلِ  َل دولةَ هٌل أن تزيسَ  -937  ، والعدل!أن تُقيم دولة الحق   ، لكن الص 

* * *   

؛ فما كان مكتوباً لك سيأتيك، لك، ومنه ما هو غير مكتوب  منه ما هو مكتوبٌ  الرزقُ  -938

وعنوان إقامتك    مكانك،  ، ويعرفباسمك وعينك  كفهو يعرف  مهما هربت منه، أو تخفيت عنه؛
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عائرة  وقد رأى النبي  صلى هللا عليه وسلم تمرةً ضيعك .. ن يُ ه فلوإن أضعتَ  ،والترحال في الحل ِ 

 .  "أما إنَّك لو لم تأتِها ألتَتْكَ ":فأخذها، فناولها سائالً، فقال

ولن فلن تُدركه،  وسألته ..  ،  هه، واستشوفتَ ا كان ليس مكتوباً لك؛ مهما استشرفتَ ا مَ أم  

   !ءيُصيبك منه شي

* * *   

الفُتاتَ يتسولون، و -939 وهناك،  يستجدون  هنا  يملكون  في رصيدِ بينما    من  ،  الكنوزَ هم 

،  ، والمفاهيمَ هذه األمة، القيمَ   من أبناءِ   يفعل ذلك، من يلتمسُ   ، وهم ال يعلمون ..الطائلة  األموالَ و

الغربِ   ؛األخرى  ة من األممِ ادئ اإلنساني  والمب الذي بين    "اإلسالم  "بينما دينه  ،أو الشرقِ   من 

  الحضاري ة اإلنساني ة الراقية، التي تكفيه،  وبالقيم زاخر بالعطاء والخير،، وتاريخه المجيد، يديه

  وإلى يوم القيامة! كفي األمم األخرى،وت

* * *   

ياع، بحفظ لضَّ وا من االندثارِ  ها ــ محفوظةٌ ها، وكبوتُ تُ وَ فْ ت غَ اإلسالم ــ مهما طالَ  ةُ أم   -940

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ إِنَّا نَْحُن  :  كما قال تعالى  ه،هللا تعالى لكتابِ  ْلنَا الذ ِ هي عند  . ف9الحجر:  نَزَّ

  وتأوب. سرعان ما تنهض، ها،أول جرعة تتلقاها من كتاب رب  وعند  ربها، أول أوبة إلى كتابِ 

* * *   

نور منه    ثكمثل مشكاة فيها مصباح، ينبع  ب هللا تعالى، وما يسطره الناس، مثَُل كتا -941

وهكذا ما يسطره الناس في كتبهم،   ا النور، وضعفت إشعاعاته،بَ خَ   فةعظيم، كلما بعدت المسا

على   وكثر خيره ونفعه،  ى من ذلك النور،فما كان منه قريباً من المصباح، كان له الحظ األوفَ 

  ه،خيرُ   ه، وقلَّ نورُ   قل    عن المصباح؛ مبعث النور والضياء،وما كان منه بعيداً    قدر قربه منه ..

 .عده بُ  ى قدرِ عل ،هلمتُ واشتدت ظ وعطاؤه،

* * *   

آيٍة   وإنما َسْلها: كم  كم آية، أو حرٍف قرأَت،  أل نفسكَ ال تس  الكريم،  عندما تتلو القرآنَ  -942

 ْلَت. قِ تَدب رَت، وعَ 

تعالى -943 قولَه  تقرأ  ..:  عندما  آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  فارِعها سْمعَك   يَا   جيداً،وفؤاَدك  ، 

 ! ك، ويُكل مكبُ يُخاطِ  فاهلل تعالى ؛كمن وانظر ماذا يريد الربُّ 

* * *   

ظالم ال  ل؛ فظلمُ العادِ   كما أخشى عليهم من ظلمِ   الظالمِ   لمِ ال أخشى على الناس من ظُ  -944

صعب، على    منه  مستور، واالقتصاصُ فإنه    ظلم العادلِ   هل، بخالف ، واالقتصاص منه سَ مكشوفٌ 

 ! وفوق أن يَظِلم، اعتبار أنه فوق الشُّبهةِ 
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* * *   

 هللا .. وهللاٌ   عندما يُماَرس الظلم باسم اإلسالم .. باسمِ   لظلم ُظلمات؛ أسوأه، وأشدها -945

 !بالعدلِ  أمرَ  دين العدل، ودينُه ليا العدل،ه العُ ه الحسنى، وصفاتِ تعالى من أسمائ

* * *   

ـ  ــ إن تُرِ   الظلمِ   من آثارِ  -946 ع اتجاهاته وسهامه،   يتكاثرَ أن  كـ  ع، وتتفر  ويتضاَعف، ويتنو 

بالظلم،و يُقابَل  ..   أن  المقابل  الظلم  ..  ويبرر  لغةُ   فتكثر ضحاياه  تغيب  ، فحِ الصَّ العدِل، و  حتى 

 !بين الناس ، والرحمةِ واإلحسانِ 

* * *   

قتل في الناس، وصفته: أن الظالم يَ أغلظ من القتل المادي المباشر،  المعنوي،    القتلُ  -947

 العفو، واإلحسان، والرحمة.  العدل، و  وقيمة صفة

 . فاء، والتعايش اآلمنالو وقيمة قتل في الناس صفة غادر، يَ وال

 في الناس صفة وقيمة الثقة، وحسن الظن.   يقتلُ  والخائن

 الجود، والتضحية، والبذل.  يقتل في الناس صفة وقيمةالحريص والش حيح 

ولربما جنى على غيرها من صفة وقيمة الصدق، والتصديق،    اِس في الن  يقتلُ   والكاذبُ 

 والصفات اإلنسانية اإليجابية. القيم 

 جاء اإلسالم بالوعيد الشديد لمن ُعرف بهذه الخصال أو بعضها. الذ

* * *   

مرحلةَ   عيشُ ن -948 ــ  ولألسف  فوضَ الفَ   ــ  القيم وضى؛  في  وفوضى  المفاهيم،  في  ى 

ي كل شيء .. وعلى الُمصلحين إن لم فوضى فوفوضى في التصور والسلوك ..  الحضارية،  

لوا فيأ بهم؛ذوا دورَ خيترج  المنوط  الس فينةُ  فيصلحون ما    هم اإلصالحي  لتغرقن   الناس،  يفسده 

 سواء.  الحُ والص   حُ ويهلك الجميع؛ الطالِ  بالجميع،

* * *   

  ــ ـ إال من رحم هللا  ــ خطباء المساجد  ــ المبكيات المضحكات  ـمن المآسي المعاصرة   -949

وتقول   ـتكسب وزر الساكت على المنكر ـ  ـ حتى ال ـوإن من الخطباء لتغلق أذنيك، وهو يخطب  

ق    من خطباء عصره، يهرف بما ال يعرف؛د استوقفني فارس  ليته أوجز أو سكت .. وق يشر 

ق .. يشتد زعيقه فيما ال ينبغي له الزعيق ..   ب حيث يظن أنه يُشر  ب، ويغر  حيث يظن أنه يُغر 

لى هللا عليه وسلم ليشَرحه، فأساء ويغضب فيما ال ينبغي له الغضب .. تناول حديثاً عن النبي ص

لعبارة على أنصاف العلماء،  للنبي صلى هللا عليه وسلم ولحديثه .. وقد أكثر المالمة، وأغلظ في ا
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وهو في حقيقته ال يعدو أن يكون أبا فِتر  ، والذي يسمع له يظنه أبا متٍر،" أبو ِشبر "وأصحاب

 باهلل! عليه كثير .. وال حول وال قوة إال  .. والِفترُ 

* * *   

؟ حارُس رِ دْ القَ   من ليلةِ   أال أنبئكم بليلٍة أفضلُ : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -950

  س؛ هو الحارس في الخطوطِ الحرَ   . وحارسُ "لعل ه أن ال يرِجع إلى أهله  ،الحَرِس في أرِض خوفٍ 

عيدة نسبياً عن العدو  ، والبفي الخطوط الخلفيةِ   الحرسَ   األمامية المتقدمة من العدو، الذي يحرسُ 

ألف    القدر التي هي خير من عبادةِ   من ليلةِ   خيرٌ   الحرس هذا،  واحدة من ليالي حارس  .. فليلةٌ 

 شهر ... هللا أكبر!

 * * * 

والنصفُ العقلِ   نصفُ   المداراةُ  -951 تعرفَ ؛  اآلخر   ،  نفسِ   أن  تتعد اهاقدرات  فال  وال ك،   ،

  تها.تكلفها فوق طاقَ 

* * *   

؛ الظالمِ   زوالَ   د ظلمته، ال يريدُ دون أن يُضيء شمعة تبد    من  مِ ن لعن الظالمن أدمَ  -952

   ه! نِ ينشغل بلعْ لأو لربما بحث عن ظالٍم آخر  ف عن اللعن .. وتوق    عن العمل،  لتعط ل  ألنه لو زال،

* * *   

نُ  -953 بطالنَ در  عندما  أبناَءنا  بطالَن    ،يمقراطيةالد    س  أيَضاً  سهم  ندر  أن  من  بدَّ   " ال 

   والتسل ط بالجبروت. ، واالستبداد، " الديكتاتورية

* * *   

لَُهْم :  والصواب، أنه في القلب، قال تعالى  الذين يظنون أن العقَل في الرأس،كثيرون   -954

أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب  :  . وقال تعالى179األعراف:  قُلُوٌب الَّ يَْفقَُهوَن بَِها

 . فرد  الفقه والعقل إلى القلوب. 46الحج: ا يَْعِقلُوَن بِهَ 

   ."بِ لْ إنَّ العقَل في القَ : "قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

* * *   

ه تكمن في يقظة ألن مصلحت  ، ويحافظ عليه، ويُقاتل دونَه؛قلِ على العَ   يحرصُ   اإلسالمُ  -955

ألن مصلحتها،   ، وتعاديه،العقلَ   ة؛ فإنها تهابُ من األديان الوضعي    بخالف غيرهِ   ه .. ، وسالمتِ العقلِ 

غفلةِ  في  تكمن  أربابها  ومَ   ومصلحة  وسكرتههرِض العقل،  ضده    ،  عون  يُشر  تراهم  لذا   ..

 من أن يعمل عمله الصحيح!  رات، والمفترات، وكل ما يمنع العقلَ المسكرات، والمخد  

* * *   
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حبها يستحق الصدقة  وهذه صا ،وحاجةٍ  عن فقرٍ  ناتجةٌ  اعٍ: مسكنةٌ أنو الَمْسَكنَة ثالثةُ  -956

   والمعونة. 

 وهذه مسكنة األنبياء، والصديقين، والعلماء.   ،عِ والتواضُ  كنةٌ ناتجة عن الخشيةِ وَمسْ 

في    كان هللاُ   بين المْسكنتين اآلنفتي الذكر، وهذه َمْسَكنة مغل ظة مشد دة،  وَمْسكنةٌ جمعت

 ها.  أصحابِ  عونِ 

* * *   

عليها   ها، فإذا حازَ ُف الن ِعمةَ بالذل ِة إلى أقصى درجاتِ ليُل المتكب ر: هو الذي يَستشر الذَّ  -957

 هداً! بها استخفافاً وزُ   أو كاد، استعلَى عليها، وَكفََرَها، وأظهرَ 

* * *   

تختلفُ  -958 أجلِ   قد  من  المسلم  أخيك  الراجحِ   اإلسالم،  مع  والنافعِ   وتحديد   له،  منه، 

يختلفُ والم ُك  نافق  باإلسالم،معه  ذلك  رهاً  يحملن ك  التحالفِ اللقاءِ على    فال  أو  المنافق  ،    ؛ مع 

ه له على باطله، وأغراِض عوناً  فتكونُ  ه غير المشروع، شروع، لصالح خالفِ ك المفيستثمر خالفَ 

   َدى!رْ دري .. فتَ وأنت ال تَ  الخبيثة،

* * *   

ا كان العمُل من اإليمان؛ -959  غَزونا العالَم إلى أن بلغت دولةُ وفهمنا أنَّ اإليماَن عَمل،  لمَّ

وساد مذهب    من اإليمان،  ولما أخرجنا العملَ   ـ حدود الصين ..ــ في سنوات معدودات  ـاإلسالم  

إلينا   .. ولن يعودَ  وخسرنا كل شيء  نا،دارِ   انا العالَم في عقرِ في المسلمين، غزَ   اإلرجاءأهل  

نعودَ مجدُ  أن  بعد  إال  األول،  سلفِ   نا  فهم  لإليمان علإلى  الصالح  النا  وأن  أنه عمل،  عمل هو  ى 

 اإليمان، واإليمان هو العمل.  

* * *   

الخوارج   تنةِ فالحديث عن فِ   ها؛ها، ومكانِ ون لها في زمانِ تصد  يَ ا الذين  لكل ِ فتنٍة رجاله -960

وهروب   ،اإلرجاء والمرجئة، خيانة لألمانةفشو واستفحال فتنة  ومكان  هم، في زمن  وعن غلو  

فتنة الخوارج    فشو واستفحالِ ومكان  ي زمن  من المسؤولية .. كذلك الحديث عن فتنة المرجئة ف

  من المسؤولية. لألمانة، وهروبٌ  ةٌ الة، خيانَ الغُ 

* * *   

هم، عن دينِ   ال تسأل حينئٍذ عن فتنة الناِس   ،اإلسالم  الخطأ عن   جَ نكون النموذَ عندما   -961

 ك!  دَّ هم مع العدو ِض واصطفافِ 

* * *   

 ..!  .دون ا يُشاهِ ممَّ نك، وإنما سمعون مِ ال يحكمون عليك مما يَ  الناسُ  -962
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* * *   

 عيفاً ي اللصوص .. كذلك حائط الشعوب إن كان ضَ يُغرِ   هِ وقَِصرِ  الحائطِ  عفَ ضَ  كما أن -963

الطُّ ،  وقصيراً  الظَّ يُغري  الشُّعُوِب،  المينغاة  وُحرمات  ُحقوِق  على  ويجرئهم  ً يَ غْ طُ   هميدُ زِ ويَ ،    انا

 .  54الزخرف: فَأََطاُعوهُ فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ :فرعون األول على مبدأوظلماً، 

* * *   

 للخوارج الغاُلة صفات، أبرزها:   -964

   والمتشابهات، واالحتماالت، وبما ال يستوجب التكفير. ،الظنالتكفير ب -

 انطالقهم إلى آيات قيلت في المشركين والكافرين، فيحملونها على المسلمين. -

لم يجدوا حاكماً   فإن  وجماعة المسلمين،افتعال المعارك الداخلية؛ داخل صفوف   -

 يخرجون عليه، خرجوا على جماعة المسلمين ومجاهديهم. مسلماً 

واألوثان - الشرك  أهل  قتال  على  اإلسالم،  أهل  وقتال  قتل  أهل   ؛تقديم  فيقتلون 

 ويتركون أهل الشرك واألوثان.  اإلسالم،

 االستهانة واالستخفاف بالدماء، والحرمات المعصومة.   -

 فاف بالعهود، واألمانات.االستهانة واالستخالغدر، و -

 العاملين بزعم الغيرة على الحق؛الجرأة والتطاول على أكابر األمة من العلماء   -

على النبي صلى هللا  ذو الخويصرة  فمن قَبل تجرأ جدهم    فال يحترمون في األمة كبيراً،

 .. اعدل!  عليه وسلم فقال له: اتَِّق هللا يا محمد

أ أحفاده وأفراخه الخوار - وغيره ج على علي بن أبي طالب رضي هللا عنه،  كما تجر 

  إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِل ِ .  65الزمر:  لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعَملُكَ :  من الصحابة، فقالوا لعلي

 ؛ يُطالبونه بالحكم بما أنزل هللا! فقال لهم: كلمة حق أُريَد بها باطل! . 40يوسف:

مهما رفع صوته، وأقسم   ت فاعلموا أنه خارجي جلد،الصفا  فمن رأيتموه يتصف بهذه 

 ة والجماعة ...! من أهل السنَّ لكم أنه 

* * *   

 ه!  أعدائِ  كيدِ  ه، أكثر مما يُؤتَى من جهةِ أبنائِ  هلِ من جهة جَ  يُؤتَى اإلسالمُ  -965

ه معاً، يعلوني همٌّ أعدائِ   كيدِ   ه، وجهةِ أبنائِ   هلجَ   ى من جهةِ عندما أرى اإلسالَم يُؤتَ  -966

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ :  ه تعالىرأ قولَ إلى أن أقَ   ،ينكبيرٌق  وقلَ  ْلنَا الذ ِ يَْذهُب . ف9الحجر:  إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 ! عن ي القلق

* * *   
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، ما ال يصح من األدلةوقون له  سُ فيَ   ؛همعن باطلِ   في الجدالِ   ذكاءً   الباطلِ   أهلُ   يُظهرُ  -967

  قتَ وطالبوك باألدلة عليه .. ولو سِ   وا،، تعاَموا وتغابَ الحق ِ   ب منهم إنصاففإذا ما ُطلِ   ج،والُحجَ 

    !فيها ، ال حجةَ ك ناقصةٌ تُ والبراهين القاطعة، لقالوا لك: أدلَّ  لهم األدلةَ 

* * *   

  فيه محمودةٌ   يادةُ لم؛ فالز ِ إال العِ   ،مذمومةٌ   االعتدالِ   فيه عن حد ِ   ادةُ ن شيء إال والزيما مِ  -968

ِ مطلوبة  ب  ً َوقُل رَّ  .114طه:ِزْدنِي ِعْلما

قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: الِعلُم خيٌر من المال؛ العلُم يحرُسك، وأنَت تحرس  

ان العلم، أعيانهم مفقودة،   ان األموال، وبقي ُخزَّ الماَل. العلُم حاكٌم، والماُل محكوم عليه. ماَت ُخزَّ

 وأشخاصهم في القلوب موجودة.  

* * *   

ه  تموت األرُض ومن عليها بانقطاعِ ه، وومن عليها بنزولِ   ؛ تحيا األرضُ القرآُن كالغيثِ  -969

ل عليها من الغَ ما يَ   قدرِ   ، وعلىتحيا بالغيثِ   األرضَ   فكما أنَّ ..   كذلك القلوب تحيا بالقرآن،    يث،تنز 

 وعلى قدر ما ترتوي منه. 

، ووَصل، ومن  ، فمن اعتصم به نجاماِء إلى األرِض الممدود من الس   القرآُن حبُل هللاِ  -970

 الس بيل.   لَّ عَه، هلَك، وضَ قطَ 

شعاراً ــ مهما   ينبغي أن ترفعَ   هللا، الهاجرين له،  لين عن كتابِ حتى ال تُكتَب من الغاف -971

 ب ر آياته. دَ الكريم، وتَ   القرآنِ  من تالوةِ  والمهام ــ: ال شيء أهم   تكاثرت عليك األعمالُ 

* * *   

 !ليك منهع  وما زاد عن ذلك فضوٌل يُخشى  الواجُب؛  سقُط بهلن اس ما يَ لتكن خلَطتُك با -972

* * *   

ا أنه ، وكان سلوكُ مستمر؛ فأيهما غلَب، كان اإلنسانُ   في تدافعٍ   الهوى والعقلُ  -973 ه؛ إم 

 .  ِشين، ومواِطن الذَّلَل يعِقله عن المُ   ؛قلٍ ه ذو عَ والهوان، وإما أنَّ   الذل ِ   فرِ ذو هوى؛ يهوي به في حُ 

تعالى مَ : قال  ا  فَإِ َوأَمَّ  . اْلَهَوى  َعِن  النَّْفَس  َونََهى  َرب ِِه  َمقَاَم  َخاَف  اْلَمأَْوىْن  ِهَي  اْلَجنَّةَ     نَّ 

 . 41-40النازعات:

 قال علي بن أبي طالب: الهوى عمًى.   -974

 وقال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى.  

 وزير ناِصح، والهوى وكيٌل فاِضح!   وفي المثَل: العقلُ 

* * *   
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ن ِ  نعنََّك ِكبَُر ال ال يم -975 لك   يُختم لك بالعلم، خيرٌ جاهالً ثم    تعيشَ فألن    أن تطلَب العلَم؛س ِ

 هل!  م لك بالجَّ يُختَ ومن أن تعيش جاهالً، 

ُد عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً، أو محباً، وال غْ أ ":قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

 ه! ، وأهلِ مِ لْ العِ  عن والخامسةُ أن تُعرض ." سة؛ فتهلَكتكن الخام

* * *   

  انه.بحرمَ   انبيُعاقَ   فكالهما  ه،، كمن يستبطئ عنه في أوانِ هنِ من استعَجل شيئاً قبل أوا -976

فهاء .. والتَّأني ـ التي السُّ ى والحمقَ العََجلَةُ ـ التي تُفِسد ما قبلها وما بعدها ـ من فعل  -977

  كماء. الحُ  سلم بها ما قبلها ومابعدها ـ من فعلِ يَ 

* * *   

 إلى أن تُْطلَب عن طريقِ   فوس،في الن    سةً ومقد  وجذ ابة،  ، جميلة،النبيلةُ   تبقى الغاياتُ  -978

   ! جاذبيتهاوتفقد كثيراً من بريقها و ،إليها، وإلى جمالها، وقدسيتها فيُساء ؛وسائل خاطئةٍ 

* * *   

لَ  ،وآيةٌ كل شيٍء من حولك فيه ِعظة وِعبرة،  -979  ه. إلي ، والن َظرَ لو أحسنت التأم 

ل، ربه،    بحمدِ   حُ ويسب  كل شيٍء من حولك يشهد أن ال إله إال هللا،   -980 لو أحسنت التأم 

 والن َظَر إليه. 

وكل ما   بها،  ستأنسُ وال يَ   مها،وال يخدُ   ها،رحمُ يَ   ، والي الطبيعةَ ال يُؤاخِ   عجبُت لمسلمٍ  -981

 !هللا بحمدِ  سبيحَ التَّ ، وهليلَ الت  فيها يُشاركه 

* * *   

ارعُ هو هللا .. لذا جاء  رَ .. بينما المؤمن يقول: أنا حَ   تُ عْ رَ زَ   : أناالكافرُ   يقول -982 ثُْت، والزَّ

تَْزَرعُ  قال تعالى:  .  "  ثْتُ رَ ال يقولَنَّ أحُدكم: زرعُت، ولكن ليقُل: حَ ":في الحديث أَْم أَأَنتُْم  ونَهُ 

اِرُعوَن   . 64الواقعة: نَْحُن الزَّ

* * *   

ه وأرِض  ه،لكِ الماِلك، في أن تتحرك وتتصرف في مُ  عني أنك تستأذن المِلكتَ   بسم هللا؛ -983

 اء. َشكيفما تَ  ه،تِ وفق مشيئ

 الفيزةَ بمثابِة "  والمغلقة المحظورة،    ت ح األبوابُ بمثابة المفتاح الذي به تُف   بسم هللا؛ -984

ولو اعترض عليك المالك الصوري    يأذن به هللا .. في كل اتجاهِ   التي تسمح لك أن تتحركَ "  

جلَّ في عاله، وأنَّك    ك الحقيقي،ف ــ األجير ــ ُرد  عليه اعتراضه، بإرادة المالِ مستخلَ المستأَمن وال

 قد استأذنتَه بـقوِلك:" بسم هللا ". 

* * *   
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ى  رَ ليُ   ؛، إليهممإليه  اإلحسانُ   ن يتوجبُ مَ ين، إساءة  ى المحسنِ عل  الذي يُسل طُ   ن البالءِ مِ  -985

ستحقوم  وهل يَ  أم ال،  ــ طلباً لمرضاِة هللِا ــ  يستمرون باإلحسان، وأنفسهمسينتصرون على  هل  

   .134آل عمران:يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  َوهللاُ :  رتبةَ ومَ  امَ مقَ 

 مفاوز: اإلنفاقُ   من عبور ثالثةِ ، ال بد لك  الذين يحبهم هللا  من المحسنين  حتى تُكتَب -986

اء والض راء، وكظمُ  ن  ب،الغضَ   عند موردِ   الغيظِ   في الس ر  هو المستفاد  .. و  إليك  أساءَ   والعفو عم 

ُ  :  من قوله تعالى اء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس َوَّللا  رَّ اء َوالضَّ الَِّذيَن يُنِفقُوَن فِي السَّرَّ

  .134آل عمران:يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ 

يَ  -987 ن أسَ   المرءُ   رَ غفِ أن  بعداءَ ويَعفُو عمَّ آَحاُد الغَضَ فورِة    ذَهابِ   ،  يقدُر عليه  ب، فهذا 

عفُو عن المسيئ وهو ويَ   غفرُ يَ ملَك نفَسه عند الغََضب، ثم  يَ أما أن  والفَْضُل فيه يَضعُف،  الن اِس،  

 مْحِسنُون .. وهو المراد من قوله تعالى:]لاه  ب، فهذا ال يَْقِدُر عليضَ اعِة ولحظِة الغَ في سَ   ال يزالُ 

 .37الشورى: [ ونَ ا َما َغِضبُوا هُْم يَْغِفرُ َوإِذَ 

ِل الغََضِب! -988  البُُطولَةُ في العَْفِو، ِعند أوَّ

   ِلن. ر للُمْستَْع غفَ بِه، ما ال يُ نْ ُر للمستخِفي بذَ فَ غْ يُ  -989

* * *   

ةِ ، وتَ ترد دٌ   عل؛الفِ   لحظةُ سابات،  الحِ  وإعادةُ والمراجعةُ،  ،  فكيرُ التَّ  -990 الفكر،  و  ،شطيٌر للهم 

 .فسالن  و

* * *   

يَ مَ  -991 لم  على أن    األرِض   أهلُ   لو اجتمعَ   سي ة،فْ النَّ   يمةِ الهزِ من  ، وخوفِ ال  ر منتحر  ن 

رَ  روهيُحر ِ    ه!لما استطاعوا تحريرَ و ،لما تحر 

* * *   

ال ها وأعمالها،  أحكامُ والتَّمكين،    ةِ القو    لمرحلةِ و  ها، وأعمالها،أحكامُ   فِ عْ الضَّ   مرحلةِ ل -992

 .لٌ اهِ بينهما إال جَ  طُ يخلِ 

* * *   

  ه.غيرُ  يَ ليحْ  ـهللا ـ في سبيلِ  ـن يموت ـمَ  أشَرُف الِمْيتَاتِ  -993

* * *   

د عليك األعداَء .. إنما البطولة   ..  األعداءَ   تَُكث ِر عليكَ ليست البطولة في أن   -994 أو أن توح ِ

وقد   أعواناً، وأنصاراً، وحلفاء ..  لنفسك  تصنعُ   وكيفَ   ،اءَ األعدَ   كَ مِ وْ وعن قَ   ل عنكَ كيف تخذ    في

سيوفاً كانت عليه،   أن جعلَ   وعظمته  هفرأيت من آياتِ   ، ى هللا عليه وسلم نبي صلال  سيرةَ   لتُ تأم  

 ! ، ولَههعَ فأصبحت مَ 
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* * *   

 ،وساوسَ   أكره من نفسي   بعد أن التزمتُ بااللتزام، لكن    عهدٍ   أنا حديثُ قال لي سائل:   -995

 لم أكن أعرفها قبل االلتزام .. كيف تفسر ذلك؟ وهواجسَ 

، وصلح .. معه في هدنةٍ   ستسلماً للشيطان، وكنتَ لماً ومُ سا مُ   قلت له: قبل االلتزام كنتَ 

عليه الحرب، فغاظه ذلك منك، فدخل   ه، وأعلنتَ ه، وعصيتَ تِ أما بعد االلتزام، فقد خرجت عن طاع

   ، والعبودية له!عسى أن يعيدك إلى حظيرة الطاعة معك في مكايدة وحرب،

سبحانه وتعالى على     باهللِ تستعينَ أن  الرجيم .. و  باهلل من الشيطانِ   أن تستعيذَ   ؛والعالجُ 

 على هللا،  وحسن التوكلِ   ك،التزامِ   مضاعفةِ و  ،على الحق  ثباتك  ب  وقهره ..  ه ومكايدته ..محاربتِ 

إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلَطاٌن  :  قال تعالى فينصرف عنك مدحوراً مخذوالً.  ر،اغَ ، ويتصَ منك  إلى أن ييأسَ 

 . 99النحل: ى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُونَ َعلَى الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعلَ 

* * *   

996-    َل ِدينَُكْم أَْو أَن يُْظِهَر َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَْدعُ َربَّهُ إِن ِي أََخاُف أَن يُبَد ِ

اْلفََسادَ  اأْلَْرِض  صِرنا،  وفي ع؛  صورِ العُ   نة على مر ِ والفراعِ   غاةِ الط    ذريعةُ هذه    .26غافر:فِي 

 هللِا!   عن دينالشعوبِ  ه، وصد ِ وأهلِ  وإلى يوم القيامة، في محاربتهم للحق ِ 

* * *   

والمناِص السُّ  -997 تُكَشف  لطةُ  تَكِشُف عن معاِدن وأخالقياٍت، ال  تُعرَ ب  عن طريِق ف  وال 

 !غيرها من األعمال ..

ال يَتكشَّف و  له،ـ ال يُؤبَه  ـة طاغية  نطوي على نفسي  ـ يَ ـ الِ الحَ   مستورِ   ئٍ كم من امرِ  -998

 صغيرة أو مجموعة  ولو على شركٍة    لطة، أو حاكماً،سُ   بَ مسؤوالً صاحِ   طغيانه إال بعد أن يُصبحَ 

 ! من الناس

* * *   

  رِ وعلى قدْ   ن حوله من العاملين،مَ   كون أمانةُ أو المسؤول ت  المديرِ   على قدر أمانةِ  -999

   فين. وظ  ال والممن حوله من العم   وخيانته، تكون خيانة وغش ِ شه غِ 

اُل الص   -1000 فستجدهم   هم،هم وكبرائِ في مدرائِ   س الخيانةَ التم   ؛لخيانةِ غار في اإذا وقَع العم 

 خونة!

ال،ن تحتأن يغشََّك مَ  إذا أردتَ  -1001  منهم من العََمل.   اصحينفاطرد الن   ك من العم 

* * *   

 !  ، والثوراتنفجارَ اال يول دُ  بالجبروت، ، والتسل طُ واالستبدادُ  .. يُول ِد الن ِفاق اإلكراهُ  -1002

 * * * 
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العنف،  عن طريقِ ال يُنتَزع  ،الطيبةِ  ، والكلمةِ ةِ كمَ ، والحِ فقِ لر  ا عن طريقِ  ما يُنتََزعُ  -1003

 والش دة.  

  ه.أسبابِ  الِ ، يزول بزوَ وطارئ أصٌل، والعنف فَرعٌ الرفقُ  -1004

* * *   

الستبداد، راً نلعن الديمقراطية، والديمقراطيين ــ على حين غفلة منا عن اظللنا دهْ  -1005

ـ حتى أوجَ  د، والتسلط بالجبروت منهج حياة، نا جيالً عنيفاً يرى في االستبدادْ والتسل ط بالجبروتـ 

ال بد من  الجيل العنيف اإلقصائي إلى الرشد، والتوسط واالعتدال،    ولكي نعيد هذاة ..  نجا  وسبيلَ 

ة، وحذ رنا ا فيه الديمقراطي  القدر الذي لعن  أن نلعن االستبداد، والتسلط بالجبروت، ونحذ ر منه ب

 ! منها

* * *   

 ا. قهم العصَ هم الطبلةُ، وتُفر  خيٌر من ألٍف تجمعُ  ،الشَّدائدِ و  حنِ المَ  يَثبتون في َعشرةٌ  -1006

* * *   

ض الخيالية؛  والقصص  عوذات، واألفالم  يلجأ إلى الخرافات، والشَّ   تراهالملِحد؛   -1007 ليعو 

 ! أنَّى.. و  يوحِ ه الرُّ فراغَ   ئيُملِ وده، وعن جحُ 

* * *   

بحكيمٍ  -1008 الحقَّ ليس  أورَد  من  غيرِ     في  ونصَره  له،  ليس  والمكان   مورداً   الزمان 

 المناسبين. 

* * *   

ى بإنصافي له ه، تقو  رجل إذا أنصفتُ   ؛مني  اجتهاداً التي تستحق    األشياءِ   من أكثرِ  -1009

   ! المطلوبلَ دْ العَ  تأفو   لم، وإذا لم أنصفه،لى الظُّ ع

* * *   

ِ مع الباطِل،حيادِ الوقوُف على ال -1010  ل.وقوٌف مع الباطِ   في معركِة الحق 

* * *   

الباطُل   -1011 باطله بحق    لما وجَد له نصيراً،   سائغاً صافياً،لو جاء  ليروج   ولكن يخلط 

 !لين من الناسأمره على المغف  

* * *   

ك  تِ مما تكسبه بسبب موافقَ  ةٍ مرَّ  ، خير ألفَ ، والعدلِ بسبب موافقتك للحق   ما تخسرهُ  -1012

 اطل، والظلم.للب
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موافقة ومآالت    ، مهما بدت خسارتها ابتداء،كورةٌ ش، مَ محمودةٌ   الحق ِ   موافقةِ   مآالتُ  -1013

 ها ابتداء. مهما بدت مكاسبُ  الباطل، مذمومة، مخذولة،

ِ في كل ِ آٍن.  -1014  مكاِسُب الباِطِل آنيَّةٌ، ومكاِسُب الحق 

 نشغالُ فاال  عديدة،  ومسالكُ   فروعٌع عنه ــ يمنة ويسرة ــ  تتفر    الباطُل كالس يل الكبير؛  -1015

الوقت،  يلِ بالس   واجب  يقتضيه  كما  والرئيس،  الرض  الكبير  يعني  الفروع    اال  عن  والموافقة 

 !أو الغفلة عنها ،الضيقة من الباطل مسالكوال

* * *   

 إال بعد أن يُحاطَ   بول،ى بالقُ ، ويحظَ ويسودَ   ال يُمكن أن ينتصرَ اً،  ويَّ مهما كان الحقُّ ق -1016

 ُن الُخلُق.: ُحسْ اسمه بسياجٍ 

* * *   

 الط اعة، وال لذ ة المعصية.  ألمُ  -1017

* * *   

 ب ر. تكَ ، وال مُ ودٍ من حسُ  ال ترجو اإلنصافَ  -1018

* * *   

 ك. غيرِ  من خاَن غيَرك ألجلك، يخونَُك ألجلِ  -1019

* * *   

بعضهم  الغاُلةُ  -1020 ..  يأكلون  بعضاً  بعضهم  ويُكف رون  والجماعة    بعضاً،  السن ة  وأهل 

 ً ً عذرون بعضَ ، ويَ يرحمون بعضهم بعضا  !هم بعضا

* * *   

رُ  -1021  ه بظلمِ لظلمِ   قُ ويُسو ِ خرين،  ي ظلَمهُ بظلم اآلط ِ غَ ويُ   الُم ظلَمه، بظلم اآلخرين،  الظ  يُبر 

   لظالمين! اربيعُ   ؛الظلمُ ف ،على ظلمه بظلم اآلخرين ، ويتقوىَّ اآلخرين

ةِ  -1022  والحياة.    الظلُم يُغذ ي الظلَم المقابل، ويمد ه بأسباِب القو 

  والعتَاد! ندِ من حاجته للجُ  للظلم المقابل، أكثرُ  لمِ الظُّ  ةُ اجَ ح -1023

ل.   ؛انيلُم الث  الظُ  -1024  َسيئةٌ من َسيئات الظ لِم األوَّ

   لِم الِفْعِل. لُم َرد ِة الِفعِل، من ظِ ظِ  -1025

* * *   

   ة. وِعز   سالمٌ  ٍة؛وسالٌم عن قو   وِذل ة .. استسالٌم، ؛فٍ سالٌم عن َضعْ  -1026

* * *   
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الحضار  -1027 الحرُ ي  القيُم  تُعَرف حقيقتها في  والشعوب  لألمم  َراَعات، ووبِ ة  أكثر الص ِ  ،

   واألمان.   نِ ، واألمْ مِ لْ الس   منها في أجواءِ 

* * *   

ة، اقي ة اإليجابي  يم الر  والقِ   بما يلي: هي عبارة عن مزيجٍ من المفاهيم  ةَ الحضار  فُ ِر  عَ أُ  -1028

 ة. ، وآثار إيجابي  أعمالٌ راٍق، و لوكٌ عنها سُ  نتجُ يَ 

سلوكاً،   ة، التي تنتجُ ة اإليجابي  اإلنساني  والِقيَم  من المفاهيم    ويُقال أيضاً: هي مجموعةٌ  -1029

   ة.وآثاراً إيجابي  

والقِ ليسَ  -1030 المفاهيم  من  تملك  كم  الِعبرة  الحضَ ت  تملكُ يم  فقد  ضَ إرثَ   اري ة؛  من  اً  خماً 

اقية؛يم الحضاري  المفاهيم والقِ  رادة وال اآلليات على  لديك اإلوليس  لكن ال تعمل بشيٍء منها،    ة الرَّ

 ُدها سواء!متخل ٌف، وأنت وفاقِ  فحينئذ أنتَ منها،  ءٍ تفعيل شي

؛ ال تعمل  مفهوٌم حضاريٌّ واحٌد تَعمُل به، خيٌر من أن تملَك   -1031 مائة مفهوٍم حضاري 

 منها!  ءٍ بشي

 مِ قد  ي إلى التَّ ي، يؤد  ِب الماد  ٌق بالجانِ ل  عَ تَ الحضاري ة ذو ِشق ين: ِشقٌّ مُ والِقيم  المفاهيُم   -1032

ث قافي المعنوي؛ يؤد ي إلى سلوٍك  ال  بِ ٌق بالجانِ تعل  . وِشقٌّ مُ للحياة  يالماد ِ   واإلزدهار في الجانبِ 

ٍ راٍق. والحضارةُ الراقيةُ المتقد مةُ هي التي يجتمُع  قانفيها أخالقي   معاً.  المادي والمعنوي ؛الش ِ

* * *   

وقونف  صَ يُ  -1033 عمَ ،  ألي  احتراماً  الفتقارِ   إنساني؛  لٍ يقفون  إال  ذلك  الش ديد  وما  هم 

  اِل اإلنسانيَِّة! ولألعمَ ، للمروءةِ 

* * *   

ذهبهما، وإنما إلى أي هما على  وال إلى مَ   للفْصِل بين ُمختَِصَمين، ال يُنَظر إلى دينِهما، -1034

ٍ، وأيُّ   هما على باطٍل، وأيهما الظالم، وأيهما المظلوم. حق 

* * *   

 ك من صديٍق مماِلئ.  ، أنفُع لعدوٌّ ناقِدٌ  -1035

* * *   

ً سعَ ه مت  لغيرِ  دْ لم يجِ  ٍء،َمن َمأل قلبَهُ بشي -1036  !ا

   ا َظلَم.هللا، فمَ  لبَهُ بُحب ِ َمن َمأل قَ  -1037

* * *   

فهم عنك شيئاً، ولو فهذا ال يَ   ،هوروالظ    ةَ الغلبَ   دالِ ن الجِ ه مِ ن كان همٌّ ال تُجاِدل مَ  -1038

ً  فهم، ً ، وال انصيَ ال ترجو منه إنصافا !للحَ  اعا    ق 
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* * *   

عن -1039 يتخل ف  أنه  ا  إم  فيظلمهم،شعبِ   الحاكُم  واستقامةً،  ذكاء  يفوقهم   ه  أنه  ا  وإم 

 لإلصالح؛ فيعمل الط رفُ ة  الملح    ومنه تظهر الضرورةُ ه ..  يتقدمهم ذكاًء واستقامةً، فيظلمو و

مواءمة، لتحصل المواكبة وال  المتخل ف منهما،   الطرفِ   ةِ واستقامَ   مستوى ذكاءِ   المتقد م، على رفع

  ويستقيم المسار.

الكاِرثةُ الُكبرى تحصُل؛ عندما ال يريُد األدنَى منهما ــ الش عب والحاكم ــ أن يرتفَع  -1040

نزَل إلى  وإنما العكس؛ يريد األدنى من األعلى المتقد م أن يَ ،  ى منهماإلى مستوى المتقد ِم األعلَ 

 مستواه المتَخل ف! 

* * *   

..   بحانهن له الجماُل الُمطلَق سُ ؛ مَ هللا  الِ من جمَ   دٌ ستمَ مُ   هوجمالُ   اإلسالُم ديٌن جميل، -1041

ي األكبر     ي اإلفراطِ فَ من طرَ ممن ينتسبون إليه؛  ه  أن ال يُساء لجمالِ ــ    ــ منذ أن وعيت الحياةَ وهم 

يفهم كلماتي، ومواقفي    فريط؛والتَّ  فاة سواء .. والذي  بالغاُلة والجُّ العالقة  الغلو  مواجهِة  ذات 

فا  ن.الظ   وأساءَ  وأبعَد، فقد أخطأ، ء، في غير هذا االتجاه،والج 

* * *   

 يتحول نصُرَك إلى هزيمة.    آخر؛  صرٍ تُحِسن االستفادة منه لنَ ، وإن لم تتحك م بالن صرِ  -1042

وتخسَ  -1043 الن َِزاِل،  ِمن  األولى  الجوالِت  تَكَسَب  أن  قِيَمةُ  ِمنه ما  األخيرةَ  الجولَةَ  َر 

 بالقَاِضيَِة؟! 

* * *   

هم يقطفها جهادِ   بينما ثمرةُ   التضحيةُ منهم،   ، أن تكونَ الحق ِ   ما يُسيء جهاد أهلِ أكثر   -1044

 هم.  غيرُ 

* * *   

كيف ستتصرف،    من ذلك ما بعَد سقُوِط الطاغية؛مهم أن تُسِقط الطَّاغية، لكن األهم   -1045

 ! رآخَ  وتمنع من ظهور طاغيةٍ  ،وكيف ستقود المرحلة

* * *   

   سلمون؛ ينتصرون أو يحيَون.المجاهدون في سبيل هللا ال يَست -1046

* * *   

وتُرفَع نا،  اخطاي  ونمحو  نفَُسنا،أ  فبه نُطه رُ   ه؛ نا أكثر مما نحن نحتاجُ  يحتاجُ ال  الجهادُ  -1047

تُ   رماتنا،نا وحُ عن حقوقِ   نا، ونذودُ أوطانَ   رُ ونحر  درجاتُنا،   اتُنا  وتُرفَع درجَ   ،تُنا وكرامَ   ناوتَتحقق عزَّ

 .6َجاِهُد ِلنَْفِسِه [العنكبوت:.. ] َوَمن َجاَهَد فَِإنََّما يُ 
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* * *   

ِ في ساع -1048 في   ا كان للحق ِ ولوال ذلك لم  ات، يوازي أثر الباطل في سنوات،أثُر الحق 

وجود  اً رأثَ   األرِض  تأم  اً أو  شئتم  ؛  إن  الضَّخملوا  والحري  بين    الفارق  للحق،  المتاحة  ة  الحري ة 

رة للحق، والوسالمتاحة للباطلِ  رة للباطل، والوسائل المَسخَّ  !...؟ ائل الُمَسخَّ

 ؤثرات الجانبية،ومن الم  جه،قوته مكتسبة من خارِ   ا الباطلُ ، بينمه ذاتي ةٌ تُ الحقُّ قو   -1049

له المساحيق، يزول جماله بزوالِ ومثَلَُهما: الجميل في ذاته    عنه! المساحيقِ  ، والقبيح الذي تُجم 

ِ، تعِرف أهلَه،تَع -1050 ْف إلى الحق  ْف إلى ا رَّ  لباطِل، تعِرف أهله. وتَعَرَّ

ِل مع الباطِ   تُرَجمَ   خيٌر لك من أن  ، في الدُّنيا،، وأنت على الحق ِ أن تُرَجم مع الحق ِ  -1051

 . في اآلخرةِ 

ِ المرجوم،ُكن  -1052 اِجم. وال تَُكن  عبَد الحق   عبَد الباِطِل الرَّ

 * * * 

تُ  -1053 السَّ يوم  األبصارُ بلى  فيه  وتشخُص  للعيان،  وتتكشَّف  وتطايرُ رائر،   حف، الص    ، 

  موافقاً للسن ة.وصاً هلل، من عمله إال ما كان خالِ حينئٍذ ال ينفع المرء  وَضع الميزان،ويُ 

وتَ  -1054 وتَستَحي،  تخنَُس،  األعماِل  كلُّ  القيامة؛  اإلخاليوَم  إال   يزهو تَواَرى،  فإنه  ُص؛ 

  ، وبين األعمال!شامخاً بين الن اس 

 * * * 

ِ؛نما حاوإ  اِل،ال تَُحاِكْم الحقَّ إلى الرج -1055 جال، فالحقُّ ال يُعَرف بالر    ِكْم الرجاَل إلى الحق 

 .ِ  وإنما الرجاُل يُْعَرفون بالحق 

1056-  .ِ   الَحقُّ يُعَرُف بالَحق 

 * * * 

هم، منذ نشأتِ   ـهم أقوياء، وإنما انتصروا ألنهم ـفي فلسطين ألنَّ   لم ينتصر اليهودُ  -1057

ِة والحياة! ، والعمالءِ  ُمحاطون بسياجٍ من الخونةِ  ـاعة ـوإلى هذه الس    يمدونهم بالقو 

 * * * 

التاريخ كلهم؛وعظماءِ   إلى أبطالِ انظروا   -1058 القِ     يم تجدونهم قد انتصروا في معركة 

 ولوال ذلك لما ُعدُّوا عَظماء، وال أبَطاالً.  قبل أن ينتصروا في معركة السيف،واألخالق 

 * * * 

رَ  -1059  ه، وَصعَُب استئَصالُ ن،  ك  وتم  وتشع ب،  وتوس ع،  ،امتد    ِل، استئصاُل الباطِ كلما تأخ 

 دار، البدار!وزاَدت تَكلُفَة استئصاِله .. فالبِ 

 * * * 
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ف عليه،عِرُف مَ المريُض الذي ال ي -1060 أو يَعتِرَف به، يَصعُب   رَضه، وال يُريُد أن يتعر 

 كان من ذوي المرض العضوي، أم المرض المعنوي.  مريض؛ سواءٌ  كل   وهذا حالُ  عالُجه،

 * * * 

 ص، بفقه الن    قٌ ، ونصفه اآلخر متعل  الواقعِ   بفقهِ   ه األول متعلقٌ نصفُ الفقه نصفان:   -1061

   اً.بالفقهين معَ  له فقهه إال إذا ألمَّ  والفقيه ال يكتملُ 

واقعَ  -1062 يَفقه  ال  على  وسُ   َمن  المجرمين  وناصَر  رِك،  الش ِ في  وقَع  المجرمين،  بل 

 وهو ال يدري!   هم،مسلمين، وَكث ر سوادَ ال

ن التمييز بين ال يُحسِ ، وتفصيل اآليات ــ  ص ِ الن   فقهِ   ــ على ضوءِ   الواقعَ   َمن ال يفقهُ  -1063

ُل اآليَاِت َوِلتَْستَبِيَن وسبيل المجرمين ..  ،وال بين سبيل المؤمنين  والص ديق، العدو   َوَكذَِلَك نفَص ِ

 . 55األنعام: َسبِيُل اْلُمْجِرِمينَ 

 * * * 

عَاَب، فَما بَلَغ.   -1064  َمن تهيََّب الص ِ

 * * * 

ال   والظلمُ  ه،يُْدبُر بسببه، يُْقبِل أضعافُ ى، وهو ال يأتي إال بخير، وما يٌر وأبقَ ُل خَ دْ العَ  -1065

، وما يُقبِ   ه.ألصحابِ   ولعنةً   ةً ـ ُسب  ـد الدهر  ـ أبـويكون    ه،ُل بسببه، يُدبُر أضعاف أضعافِ يأتي إال بشر ٍ

     ى!َجنَى الظُّلِم سريٌع وآنِي، وبوائِقُهُ وخسائُِره أغلَُظ، وأبقَ  -1066

 * * * 

الفتنة أخرى، و  ي إلى فتنةٍ حتى تؤد  وال تسُكن  بنفسها،  وال تكتفي  ال ترضى    الفتنةُ  -1067

د وتتكاثر الفتن إلى أن يصعب احتواؤها .. لذا جاء وهكذا تتعد    ها،األخرى تؤدي إلى فتنة غيرِ 

َوقَاتِلُوهُْم  :  الىن، كما قال تعتَ سبب ما بعدها من الفِ   األولى،  تال حتى ال تكون الفتنةُ األمر بالق

   .193البقرة: َحتَّى الَ تَُكوَن فِتْنَةٌ 

 * * * 

حمة، ملؤه الرَّ   ؛ه حلوٌ نَ ـ فإنَّ باطِ ــ أحياناً  ـره  ظاهِ   ةِ وعلى مرارَ   ال يُحابي أحداً،  الحق   -1068

 والخير.  فق، والر  

ِ أحدَ  -1069 الحق  يُحابي في  يَقلُّ  الذي ال  بعد ينب  ر أعداؤه،كثُ ه، ويَ في حياتِ   أصحابُهاً،  ما 

   الذين يُثنون عليه خيراً.  ؛ والمعجبون به كثُر المحبون له،مماته يَ 

ه، ، إال بعد وداعِ البطولةِ   ه، ولم يمنحوه وَسامَ ٍل لم يَعترف الناُس ببطولتِ كم من بطَ  -1070

 ورحيله! 

 * * * 
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 والحقيقةُ   م وهم يبحثون عن الحقيقة ــ كما يزعمون! ــأموالهَ استهلَكوا أعماَرهم و -1071

ُدورِ :  صدق هللا  هم،أعينِ    أمامَ جاثمةٌ    فَِإنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

 . 46الحج:

 * * * 

  َطعَم لها، وال رائحة، وال لون،  ال   بمقتضاه؛العملِ اإليمان، و   نيا، من دونِ الدُّ   الحياةُ  -1072

 !والحَزن ،ةِ كآبَ س آمِة، والةٌ لللبَ ، وَمجْ جداً  ةٌ ل  وال قيمة .. وهي ممِ 

 !الحمد هلل على نعمة اإليمان .........

  بيالً.ى منه سَ وكانت البهائُم أهدَ  ه، فقََد مبررات وجوِده،من وجودِ  َد الغايةَ َمن فقَ  -1073

 * * * 

 وبين الدَّفعِ   ٌم تَْدفَع، وقبوٌر تَْبلَْع "،أرحااختبار وبالء؛ "    دارُ نيا:  هكذا هي الحياةُ الدُّ  -1074

اءو،  ع، سَّراء والبلْ  يبعُث هللا الخلَق؛ ثم    ِرَث هللاُ األرَض وَمن عليها،إلى أن يَ   شرٌّ وخير ..  ..  ضرَّ

 مل. ن عَ ما كان منهم مِ  بحسبِ  ؛عيرلى الس  ة، وفريق إريق إلى الجن  ف

   ها بانشغاِلك بَسفَاِسِف وتوافِه األمور. قِصرِ   ِمن ِزدفال تَ  حياتك في الدنيا قصيرةٌ؛ -1075

* *  * 

يتديَّن بديِن هللِا اإلسالم، سيتدي ن بديِن  لم  ومن    بد الخاِلَق، سيَْعبد المخلوَق،َمن ال يَعْ  -1076

يَ بذلك    أم أبى، اعترفَ   اءَ ، شوالشيطان  الطاغوتِ   نسَب  أو فرقةٍ   ةٍ مل    وإلى أي    عترف ..أم لم 

  الحقيقِة شيئاً. هذه  نَْفَسه؛ فهذا ال يُغي ُر من 

بها، تنظ م   والوفاءِ على االلتزام    نين والمفاهيم، يتعاقد الناسُ يُن جملةٌ من القواالد   -1077

 ين!بال دِ  األرِض   ين، ال يوجد إنسان على وجهِ هم وأعمالهم .. وبهذا المفهوم للد  حياتَ 

 * * * 

 كلُّ أَحٍد يَُحبُّ لغيِره، إال هللا تعالى؛ فإنه يَُحبُّ لذاته؛ ألنه هو، هو .. سبحانه.   -1078

 يِره، إال هللا تعالى؛ فإنه يُطاعُ لذاتِه؛ ألنه هو، هو .. سبحانه. كل أَحٍد يُطاعُ لغ -1079

* * *   

من دنياه وخسر من جعل   وقد خابَ ..  ادٍ حصَ  دارُ  زرع، واآلخرةُ و ٍس غرْ  نيا دارُ الدُّ  -1080

ً  حصادِ  وغرٍس داَر   ! معا

 * * * 

يه الروافدُ   كنهٍر كبيرٍ اإليماُن   -1081 ا جفَّ منها رافٌد  ، كلمة بالماءِ الفرعي    واألنهرُ   جاٍر، تُغز 

ت الروافُد كلها، فَّ الرافِد، فإن جَ   ومكانةِ   ةِ الكبير واألساس، على قدر قو    النهرِ   وُب مياهِ قَلَّ منس

ل إلى صحراءٍ   طاء،والعَ   عن السيلِ   فَ األساس كله، وتوق    جف  النهرُ  كذا .. وهجدباء    قاسيةٍ   وتحو 



 122 

 ة، وتزيده إيماناً،تمدُّه باإليمان والقو   ن ُشعبَة ــــ وهي بِضٌع وسبعوفإنَّ ُشعََب اإليمان  اإليمان؛

ِشْعٌب منها عن الضَّخ والعطاء توق ف  قَدْ اإليمان وقَلَّ   منسوبُ   ضعُفَ   ،كلما    ونوعِ   ةِ قو    رِ  على 

ْعب، حتى يُصبَح كالذ   ة،الش ِ ِ والعَمل    رَّ جفَّ اإليماُن   ،اءِ والعطفإن توقفت الشُّعَُب كلها عن الضخ 

ة من اإليمان! تلكَ كله، وذهبت    الذرَّ

والدَّم؛ -1082 القلب  كمثل  والعَمل،  اإليماِن  الدُم    مثَُل  توقَف  ماَت فإن  والعَمل   ِ الضخ  عن 

 ماَت اإليماُن في القلب.   ن؛ فإن توقَّف العمُل بالطاعات،كذلك اإليما القلُب،

 * * * 

ا كنا نتعامل مع اإليمان على أن -1083 وبعد أن تعاملنا   ،ه اعتقاد وقول وعمل، ِسدنا العالَملمَّ

 َساَدنا العالَم.   على أنه مجرد تصديق أو قول، مانِ مع اإلي

 * * * 

له ــ مائة ــ بين يدي كالمك    العربي ــ إال من رحم هللا ــ إذا لم تلعن العدوَّ   ئُ القارِ  -1084

 !بالخيانة اكَ وربما رمَ  ك خطأً،ك وكالمَ همَ فَ  ،ةٍ مر  

 * * * 

الفسيحة الجوأنت تج -1085 الماليين من    ميلة،وُب هذه األرض  تذكَّر أنَّ بجوارك مئات 

ـ تَْسبَُح في الفضاِء الفسيح، كلٌّ  ـكثير منها أكبر من األرض مئات المرات    ـالنجوم والكواكب ـ

دهاح بحمد ربهسب  تُ   دة، نحو الهدف المرسوم له،المحد  سكته  منها يسير في   يَُسب ُِح    ..   ، وتوح 

ِ َما فِي السََّماَواِت َومَ  . 1التغابن:  ا فِي اأْلَْرِض لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديرٌ ّلِلَّ

 َاَل الشَّْمُس يَنبَِغي لََها أَن تُْدِرَك اْلقََمَر َواَل اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحون  :40يس . 

 * * * 

 ..! .ال يعلمون عنه إال النَّْذَر اليسير   ،جواِرهم يبحثون في الفضاء، والبحُر ب -1086

 * * * 

ـ -1087 الجزم   ـيتكلمون  وبداية ـ  !بصيغِة  تاريخ  وعن  واألرض،  السماوات  ُعمِر  عن  ـ 

ع  نشأتهما، يتكلمون  وكأنهم   .. السنين  مليارات  قبل  كان  ذلك  أياٌم  وأن  عليه  مضى  حَدٍث  ن 

هذا إذا كان له   من هو أبوه وال َجد ه،يَعِرُف  ال قد أحدهم اً عليه .. بينما وكانوا شهود وساعات،

ميالده، وماذا فعل يوم أمٍس، لتوقف دقائق حتى  .. ولو سألته عن تاريخ  شرعيين  د  جَ   وأأب  

َما أَْشَهدتُُّهْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق : من قوله تعالى  ك .. وال أدلَّ على كذبهم،يُجيبَ 

 .  51الكهف: َما ُكنُت ُمتَِّخذَ اْلُمِضل ِيَن َعُضداً أَنفُِسِهْم وَ 

 * * * 
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ن حولك، مَ   فتذَكَّر أن جميعَ   ، وكنت بين قوم ال يعبدون هللا،ربةإن اشتَدت عليك الغُ  -1088

ال والجمادات،من  والنباتات،  فوومَ   حيوانات،  نجوم،  ن  فيهن  من  السماوات وما  وكواكب، قِك 

:  قال تعالى  واالعتقاد،وهم إخوانك في هللا    ، توحيد، والتَّسبيح ك العبادة، والوأبراج .. تُشاركُ 

 َن َشْيٍء إِالَّ يَُسب ُِح بَِحْمَدِه َولَِكن الَّ ت ْفقَُهوَن  تَُسب ُِح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواألَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َوإِن م ِ

 . 44اإلسراء:تَْسبِيَحُهْم إِنَّهُ َكاَن َحِليماً َغفُوراً 

 * * * 

َسنُِريِهْم   لو كانوا يعقلون  ،بهم آياٌت، وآياتوفي أنفسهم اللصيقة    طالبون بآية،يُ  -1089

 .  53فصلت: آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ 

 * * * 

َرت المسافات؛ِمن حسنات التكنولوجيا المعاصرةِ  -1090  يد، وصغََّرتالبع  قربتف  ، أنها قصَّ

على   هللا البالغةِ   حجةِ   وهذا من تمامِ   اتها الباهرات ..من رؤية عجائِب آي  فمكَّنت اإلنسانَ   ؛األرضَ 

 ه.خلقِ 

 * * * 

لكن    ..وف بالمخاطر واألشواك، والمحن، واآلالم  الطريُق نحو المجد والعاُل محف -1091

فإن من المخاطرة ما هو أقرب    أنه يَسيُر في االتجاه الصحيح؛  يعني  ويُغاِمر  ،ليس كل من يخاطر

 ة! في الهلكِ  والوقوعِ والس فاهة .. ..  لمعنى المقاَمَرة

 * * * 

كثيراً،  ال -1092 تَر  كثيراً،  ِعش  أق  أقول:  األرض، وإنما  في  تطوف  ما  قدِر  على  ول: 

وتتعرف على تجاربهم    .. وعلى قدر ما تُخاِلط أهلها،وفي عجائبها    ،وتنظر فيها   وأمصارها،

  .كسَ نْف وتَُمت ِع  فثق  تُ على قْدِر ما و رى، وتُشاِهد،..  على قدر ما تَ  فاتهموعاداتهم وثقا

 * * * 

..    ، وحيث يكوُن اإليماُن تكون حياةُ األرواحِ حيُث يكون الماُء تكون حياةُ األبدانِ  -1093

 والحياة ال تكتمل وال تستقيم إال بهما معاً. 

 * * * 

ْلِسلةُ القويَّة   -1094 خلَّلتها حلقةٌ ضعيفة، إن ت  ـقوية ومتماسكة ـو  طويلةً ـ مهما كانت  ـالس ِ

     سهل قطعها.

 * * * 

  ه.كرتِ وأساء لفِ  ِلنَْفِسه، أَملَّ َمْن حولَه، ثَ َمن احتكَر الحدي -1095

 * * * 
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ه، العبَد على رب ِ ف  يُعر ِ   يُبش ر وال يُنف ر،  ، جميل، وحبيب، وسهل،جليلٌ   علمٌ   دُ التوحي -1096

قاً باهلل عز وجل .. وأيما توحيد التتأت ى منه هذه الثمار؛  اً، وتعل  ب  باً، وحُ رْ ه قُ يزيدُ   ه عليه،وعلى حق ِ 

واالستعالء على الخلق، وسوء وإغارة الصدور،  يُطَرح كمادة للجدل، والخصومة، واإلقصاء،  

فهذا ليس من التوحيد في شيء .. ولو تسمى صاحبه  بغير حق،  الناس هللا، وتكفير الظن بعبادِ 

 وحيد!    زوراً! ــ أنه من دعاة الت  وزعم ــ  ي،بالتوحيدِ 

 * * * 

جنحَ  -1097 اإلفراطِ   الناسُ   مهما  الت فريط،  إلى  مستنقعِ   مكثهم  وطالَ   أو  أو   في  اإلفراط 

صل،  ألن الوسطية هي األ  ة الحقة؛إلى االعتدال والوسطي  ــ    ــ بإذن هللافإن نهايتهم    فريط،الت  

لِ  نقلِ ب للفطرة السليمة، والموافقة للعقِل، وللوهي األقر  وما عليه أهل السن ة والجماعة. ،المنز 

ةٍ  فرةٌ، على حينٍ الغلو طَ  -1098  التربوية اآلمنة،  فيها المحاضنُ  تغيب ،وفترة ،وغفلةٍ  ،غر 

، ثم ينطفئ بريقه، وتهدأ  خط والفوضى ــ ممن يُصغي إليهة والس  قتات ــ في أجواء الحماسيَ 

ط والرشد، والتوس    لالعتدالِ ــ بإذن هللا ــ  بة  العاقِ وتكون   واللغو ..  ه، عند أول توقٍف للصَّخبِ نارُ 

 من غير إفراط وال تفريط. 

 * * * 

قبل أن    لماضي .. فاغتنم يوَمَك الحاضر،ا  ه؛ يومكَ شيء وحيٌد ال تستطيع استرجاعَ  -1099

  يُصبَح ماضياً.

 * * * 

ٍل من أجل استئناِف مستقبَ   الماضي منه ما ينبغي نسيانُه، ومنه ما ينبغي تذَك ُره، -1100

 أفَضل، بإذن هللا. 

بها على   هللاُ   لذا فالنسيان من هذا الوجه نعمة يمنُّ    شيء؛لَّ كُ   شيٍء، يُفِسدُ   كُّر كل  تذَ  -1101

 عباده. 

  ه معاً. أفَسَد حاِضَره، ومستَقبلَ  من نفِسه أسيراً آلالم الماضي، َمن جعَلَ  -1102

 * * * 

َهمٌّ  -1103 بَمن داهمه  على    ، والصبرضا بالق  اأربع: الرض، أو مصاٌب، أو بالء، عالجه 

 الحتساب، ثم استئناف عمل جديد. ، واالبال

 * * * 

  وبدء مرحلة التآكل واالنحدار.   مه،طموِحه، وتقد    ؛ يعني توقُّف هسِ ِرضا المرُء عن نف -1104

 * * * 

 ه بعمله.  أن يُعِرَب المرُء عن مرادِ ، وأصَدقَهُ؛ هُ أقوى اإلعراِب، وأفصحَ  -1105
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 * * * 

 ُر أقوى منه، وأوسع منه انتشاراً.دْ الغَ ف كثيراً، راهن على الوفاءِ ال تُ  -1106

 * * * 

لك:   قل لي: ما اهتماماتُك، أقلْ   ه،ومستقبلَ ساَره،  ومَ ُد مستواه،  اهتماماُت المرِء تحد   -1107

  .. أنَت  ..    ،فأنتَ من  أنَت  تذلُّ اهتماماتُك، واهتماماتُك،  نفسَك؛ ذالً  به    وما أنت إال حيُث تضع 

اً      تُعزُّ به نفَسك.  نفسك، أو عز 

 * * * 

ومن     في موطِن الِجد ، كان سفيهاً،فمن جعل الهْزلَ   َمواِطن، وللِجد  َمواِطن؛  لهزلِ ل -1108

   فاً ومتنط عاً.جعَل الِجدَّ في موِطن الهزِل، كان متكل  

 * * * 

  اؤه! طَ امتِ  لَ هُ ، سَ عليه االنحناءُ  ن هانَ مَ  -1109

 * * * 

 إذا أردَت أن تمدَّ رجلَيك، فال تمدَّنَّ يديك.  -1110

 * * * 

  يَهوُن عليهم! َطٌن يُهيُن أهلَه،و -1111

 فالكل  حينئٍذ قد يُتَّهم بالخيانِة العُظَمى!  َن؛لوطُن الحاِكَم، والحاكُم الوطَ عندما يكوُن ا -1112

 * * * 

 من االستعمار األجنبي.  االستعمار الوطني، أظلم وأضرُّ على البالد والعبادِ  -1113

ُر، وأقلُّ ُكلفَةً من االجتماعِ على  االجتماعُ على مواَجهِة العدو  الخارجي، أهوُن، وأيسَ  -1114

 مواجهِة العدو  الد اخلي!

 .   إلينا وأجل    تعالى أحب  هللاَ  لكنَّ  ونحن  إليها، ا،نُِحبُّ أوطاننَ  -1115

 * * * 

كلُ  -1116 له  ها هلل،األرُض  تتحق ق  حيثما  منها  اإلنسان  والدين،   وموِطُن  العبادة   سالمة 

ته،وحيثما   ـ األمن واألمان. ـوأهِله  لنفسه ـويجد ـ يجد كراَمته وِعزَّ

الموطِ نُ الوطَ  -1117 هو  يستوطنُ   نُ ؛  اإلنسانُ الذي  ويجدُ ه  أسبابَ   ،  المادي ة حياتِ   فيه  ه، 

 ة.والمعنوي  

األمِن واألمان، وطلَُب   حوافز الهجرة ثالثة: طلُب الس المِة في العبادة والدين، وطلَبُ  -1118

زق  ال. وال الترحَ  ها الهجرةَ أهلُ  ال يعرفُ واألرض التي تتحقق فيها هذه المطالب الثالثة،  .. الر ِ

 * * * 
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مرة ممن    ألفَ   خيرٌ   ، وبعيداً عن عدسات الكاميرات،اً ر  سِ   مرةً   ةَ ن يخدم اإلنساني  مَ  -1119

داً عن  ة بعيال بينه وبين اإلنساني  فإذا ما خَ   عالنية، وأمام الكاميرات،  ةٍ مر    يخدم اإلنسانية ألفَ 

 ة! اإلنساني   وحقوقِ انتهك حرمات  أعين الناس، والكاميرات،

اإلنساني   -1120 اقتربت  ديارِ   ةُ إذا  وقد سوها،من  احترموها  نأت  هم  ديارِ   وإن   هم، عن 

 ! الن فاق اإلنساني.. وهذا ما أسميه:  وهاوداسُ أهانوها،  هم،وأقوامِ 

 وِق اإلنساني ة! عندما تكوُن اإلنساني ةُ ذريعةً النتهاِك حقُ  ؛أسوأ ما في اإلنساني ةِ  -1121

 * * * 

  وتنازعٍ بين المسلمين. داً من بالد المسلمين، إال على حين فرقةٍ لعدو بلَ ما تسل ل ا -1122

قِ  عفِ العدو من ضَ  ةُ قو   -1123   المسلمين. عِ وتنازُ  وتفر 

 * * * 

 ة الفعل!رد   فقد يكون أضعافَ  ة الِفعل، انُظْر إلى الِفعل،قبل أن تحكَم على َردَّ  -1124

 * * * 

نها، أو تها وراياتها؛ الديمقراطية ممسميا  عي ة، على اختالفِ األرضية الوضْ   المناهجُ  -1125

رَك، وتُ   ..  والعلماني ةُ، والليبرالي ةوالرأسمالي ة،  االشتراكية،   ُر الش ِ ُل  وتعمَ   عب ُِد العبيَد للعبيد،كلها تقر ِ

   بعيَّة لها كلها.حرر من التَّ تمن يَ  يِد العبيد للعبيد .. والحرُّ عبعلى تَ 

 * * * 

م، ـعاً له  مشر    سانَ رتضي اإلناإلنسان الذي يَ   مثلُ  -1126 ـ يسنُّ له القوانيَن، يُحل ُل له ويُحر 

ُن له ويُقب ِح، ه حقل تجارب  ـ كمثل من يرتضي أن يكون جسدُ ـيُحدد له الوسائل والغايات    يَُحس ِ

 ! المخترعة لمدى فاعلية وجودة األدوية 

 * * * 

ـ إخراُج ـر  ـ كما جاء ذلك على لسان الصحابي الجليل ربعي بن عامـغايةُ اإلسالم   -1127

اإلسالم، ومن ِضيق   وِر األديان، إلى عدلِ العباد، ومن جَ   العباِد من عبادِة العباد إلى عبادة رب ِ 

 عة الدنيا واآلخرة.  ، إلى سَ الدنيا

 * * * 

مسارَ   خمسةُ  -1128 حدَّدت  ومستقبلَ   معارك  موقعةُ اإلسالم،  قريش،   بدرٍ   ه:  مع مشركي 

القادسي ة مع   وم، وموقعةُ اليرموك مع الر    اب، وموقعةُ ة مع مرتدي مسيلمة الكذَّ اليمامَ   وموقعةُ 

،  ةعين جالوت مع الت تر .. وما بين ذلك، وما بعده عالةٌ على تلك المعارك الخمس  رس، وموقعةُ الفُ 

 . ٌع لهابَ وتَ 

 * * * 
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1129-  ً  لطانه! ه، وسُ رِ ال فكاك له من أسْ  لماِله، عاَش عبداً مملوكاً له، من عاَش خاِدما

وسيلةٌ   -1130 غايةً لغيِرهالماُل  يكون  أن  يجوز  ال  الغايات لذاته؛    ،  سبيله  في  ترخص 

 والوسائل! 

وهذا يُقال   ،، وفريق آخر يملكه المالُ المالَ   فريقان: فريق يملكــ مع المال ــ    الناسُ  -1131

 ! "الدينار  الدرهم، تعس عبدُ  تِعس عبدُ ":له

ك عندما يُنفَُق وذل  للمال ثالثة مذاِهب، ال رابع لها: مذهٌب ينتهي بصاحبه إلى الجنة؛ -1132

في  ا يُنفَُق  .. وَمذَهٌب ينتهي بصاحبه إلى الناِر؛ وذلك عندمابتغاء مرضاة هللا    في أوجه الخير

  ما ت القُماَمة؛ وذلك عندوَسالَّ َمذَهٌب ينتهي به إلى المرحاض،  .. و  ، وللصد عن سبيلهمعصية هللا

  ِ وفي أي    والمسالك هو أقرب،المذاِهب  يُنفَق على البطون والشهوات .. فانظر لماِلك، إلى أي 

كك والمذاهب يسير، ويُنفَق!   الس ِ

 * * * 

 عارض بها الُمحكمات، فاعلموا أن فيه عرقُ ويُ   من رأيتموه يَقتات بالمتشابهات ليرد   -1133

 ندقة.  زَ 

 * * * 

عليه وسلم، ومن  النبي صلى هللا    من يقترب من جنابِ   مضت سن ةُ هللا في خلقه، أنَّ  -1134

ه ــ  خفاف ــ مهما عال كعبه، وشاَع صيتمن االنتقاص، والتَّهكم، واالست  ءٍ بشي  سنته المطهرة

ه في السماء، وأن يضع له البغض والسخط في األرض أن يحرقه هللا في األرض قبل أن يحرقَ 

 . 95الحجر:إِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزئِينَ : وفي السماء، مصداق ذلك في كتاب هللا

 * * * 

الحداثيون التنويرون التجديديون المعاصرون، وجد دوا، فهم عالة في   مهما أبدعَ  -1135

النقل،  على  العقل  قد موا  الذين  المعتزلة  من  الطالح  سلفهم  من  سبقهم  من  على  تجديداتهم 

 األهواء!  وعارضوا بأهوائهم بين النقل والعقل، وغيرهم من أهلِ 

 * * * 

ه للنقِل الصحيحِ .. وعندما يُخالف موافقت  ِل بأنه عقٌل صريح؛ ي يحكُم على العَقْ الذ -1136

 العقُل الن قَل الصحيَح، ينزُل العقُل عن منزلتِه إلى منزلِة الهوى! 

 * * * 

سُ  -1137 فاةُ الغاُلةُ  الجُّ بينما   .. يكب ِرون  وهم  دياَرك،  ويخربون  يقتلونك،  باعةٌ؛   فهاء؛ 

 يبيعونك، ودينك، وبلدك للعدو، وهم يلعبون!
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ما استغرقه   ة، أضعافَ سالمي من طاقات وأوقات األم  استغَرَق الصراعُ اإلسالمي اإل -1138

 أعدائه!   وكيدِ  ه،أبنائِ  جهلِ  إلسالمي ألَّال إسالمي .. وهذا مرد ه إلىا الصراعُ 

 * * * 

ا استخفَّ ه، ورسولِ ، وآياتِ باهللِ  ابة؛ استخفافٌ حَ بالص   االستخفافُ  -1139 المنافقون   ه .. ولمَّ

َولَئِن َسأَْلتَُهْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَُب : تعالى قوله هللاُ  أنزلَ واستهزأوا بهم، حابة، بالصَّ 

ِ َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنتُْم تَْستَْهِزئُونَ   . 65التوبة:قُْل أَبِاّلل 

 * * * 

العِ  -1140 بين  العربي، الفرق  النصراني  بين  كالفرق  الغربي،  والعلماني  العربي،  لماني 

 ن حيث التعص ب، والتسامح!  والنصراني الغربي؛ م

الدينَ  -1141 تحييد  تعني  الغربي ة؛  مواقعِ   العلماني ة  والتَّ   عن  العلماني ة أثيرالقراِر  بينما   ،

 نين!الدين والمتدي   العربي ة؛ تعني محاربة واستئصالِ 

الت عايش    اً، من فرِص ظَّ أوفر حَ   الت عايش بين العلماني ة والدين في بالد الغربِ   صَ لذا فإن فرَ 

 العرب والمسلمين.    بالدِ  في

 * * * 

خصةُ التَّ   األحكامُ  -1142 ، استثناءٌ   والض عفِ   زِ جْ لطارئ العَ   كليفي ة الش رعي ة هي األصل، والر 

ه إال  ، يُخرج جيالً ال يعرُف من دينِ لِ األصْ  عل ته .. والتركيز على االستثناء، وإهمالِ  يزول بزوالِ 

 !فقه االستثناء، والعجز والض عف

 * * * 

ة إلى علمائِ إلى جِ  تند الس هولُ كما تس -1143  ها. بالها، تستند األم 

 * * * 

ن، الحسَ   إلى الفألِ   كانت الحاجةُ   ، واشتد ت، وضاقَت، وتعس رت،األمور   متكلما تأز   -1144

 وأوكد.  جديد، أشدَّ  فجرٍ  بالفََرج والن صر، وانبعاث فرقانِ  لِ وإلى األمَ 

 * * * 

فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسراً   سٌر يسرين ..يُقابله يُسران، وما غلَب وال سبق ع  كل عسرٍ  -1145

 . . إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسراً 

، فكل سرُ ؛ أي الديُن كله، فخرج منه العُ "إن  الديَن يسرٌ : "قال صلى هللا عليه وسلم -1146

 ما هو عسٌر ليس من الدين .. والعسُر يُعَرُف بالنَّقل والعَقِل، وال تَنافي بينهما.  

 * * * 
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العام،   ر الشأنَ له أن يتصدَّ   اؤم، واإلحباط والت حبيط، ال يحقُّ ه التشمتُ من كانت شي -1147

 الكبيرة.  والمهام  وال األهدافَ 

 * * * 

غار ينظرون إلى اإلسالم   -1148 من خالل مصالحهم الخاص ة؛ إن حقق ويتعاملون معه  الص 

الكبار ينظرون إلى  بينما    لهم مصالحهم الخاص ة والعاِجلة أقبلوا عليه، وإال أمَسكوا وانتََكُسوا،

من خاللِ اإل ويتعاملون معه  ة،  سالم،  العام  إهمالٍ   المصالح  الخاص    من غير  مع ة،  لمصالحهم 

 .  ةمنها والعام  ة كلها؛ الخاص  أن اإلسالم جاء بالمصالح على التأكيد 

 * * * 

األقوياء، تكون ضحاياها أضعاف   مآربِ   ، ومطي ةَ عندما تعني الحري ةُ خدَمة األغنياءِ  -1149

  !حايا االستبدادض

خاطئة، أو وسيلة لغاية خاطئة، تفقد كثيراً من    عندما تكون الحري ةُ غايةً لوسيلةٍ  -1150

 بريقها ومبرراتها. 

 * * * 

 !كالميسر؛ يظل يغري صاحبه ويمن يه بالظ فر، حتى يخسر كل  شيء الحرامُ  -1151

 * * * 

 ه. ى على غيرِ ه، ال يَقوَ َمن ال يَقوى على نفسِ  -1152

 * * * 

أهون من معصية عن شُ معصية عن شهو -1153 اعتراف بهةٍ ة،  يتبعها  فاألولى غالباً  ؛ 

، ووالء وبراء في ، واستحسانٌ ، وندم، واستغفار، بينما معصية الش بهة، يتبعها إصرارٌ بالذنبِ 

 !لالباطِ 

 * * * 

صرخةٌ مدوية أطلقها بالٌل الصحابي بوجه الطاغية الجالد، وضع هللاُ لها   أََحٌد، أََحد؛ -1154

زمان والمكان، يعم الوجوَد كله، كأنها تُقال اللحظ ة، وفي كل  اها خارقاً للال صدَ القبول؛ فال يز

د ــ وفي    لحظة، يَُسف  بها وجوه الطغاة الظالمين .. ولتكون ــ بإذن هللا ــ عوناً وثباتاً لكل موح 

ض يتعر  ــ  األرَض ومن   لألذى والتعذيب من قبل جالديه،  كل زمان ومكان    وإلى أن يرَث هللاُ 

 !عليها

 * * * 

فانظر إلى تحض رها أو تخل فها،  م، مَ األُ من    ةٍ مَّ أُ   فِ عْ أو ضَ   ةِ أن تنظَر إلى قو    إذا أردتَ  -1155

 منها. ها، وأين العلماءُ لمائِ من عُ  أين هي
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 * * * 

 أرٌض ال أسواَر لها، الكلُّ يَرتَُع فيها.   -1156

أ اللصوص  َمن -1157  . عليهواألعداء قَُصَر حائطه، جر 

 * * * 

، ما يُغنيك  فقد يكون لديك  ك؛تفقَّد رصيدَ النَّاَس،    أن تسألَ قبل  ، وقبل أن تقترضَ  -1158

 ! كفيكويَ 

مفاهيم  ستورد ما عندهم من  ، لنرق أو الغربِ إلى الش    ك المبكي أن نذهبَ من المضحِ  -1159

 .  أضعاف ما لديهم نا أضعافُ راثِ ننا وتُ وفي خزائ ،وقيم حضاري ة

 * * * 

حصل له نوع تمكين أو ثم لو    الطُّغاة،  ظلمِ ه مظلوماً؛ ضحي ة حياتَ   لمن عاشَ   أعجبُ  -1160

 باد! من ظلموه من الطغاة في العِ  ، وأن يجدد ظلمَ له أن يظلمَ  شوكة، يطيب

 * * * 

الن   -1161 قومُ أزهُد  بالنبي  بالعالِ اس  الناس  وأزهُد  وه،  أهله،  بالن عمةِ م  الناس   أزهُد 

 ها. انعمة ال تُعَرف قيمتها كما تُعَرف عند فقدوالن  أصحابها، 

 * * * 

وَردَ مَ  -1162 للغِ   ن  نفَسه  ض  َعرَّ الِحمى،  حوَل  وحاَم  الشبهات،  والتُّهمة،مواِرَد  وال   يبة 

   يلوَمنَّ إال نفسه. 

 * * * 

بوا أبناءكم  -1163   ال تدوم. عمَ فإن الن   باً لوقوعِ أسبابها؛الخشونة تحسُّ على وأنفسكم در ِ

 * * * 

اصور؛ يحتاُج إلى َضغٍط دائم، فإذا رفعت -1164 غ  المنافُِق كالرَّ ك، َط عنه، َشبَّ في وجهِ الضَّ

 نديق! ل إلى زِ وتحو   ض،وانتفَ 

 * * * 

وَرِحٌم يَصدُّك    وء الذي يمنعك من اإلحسان إليه،من أبواِب الخير المغلَقَة؛ جاُر السُّ  -1165

 ِله.  عن وصْ ه ــ ــ بسوء أخالقِ 

 * * * 

م  على أفعاِلهالعبادِ   فاحتجاجُ   باد؛ِل هللا، ال على فعِل العِ يُحتَجُّ بالقضاِء والقَدر على فع -1166

والقدر   اءِ بالقضَ   بينما االحتجاجُ   ، والمساءلة،بةِ ، والمحاسَ مسؤوليةِ من ال  والقدر، هروبٌ   بالقضاءِ 

   سليم.، وتَ اض، ورِ إيمانٌ  ،ومشيئتهِ  وجل، عزَّ   هللاِ  على فعلِ 
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 * * * 

واإلنسان؛األرضُ  -1167 جميلٌ   ،  بعضي  األرض:  ك  قالت  وهو  به وهنيء،  ينتفع  ما  ل 

وبعضي اآلخر سقيم، وداء، وبالء؛ كالبراكين، والزالزل، واألعاصير، والقحط    ان ويتنع م،اإلنس

فاجتمع فيك ما اجتمع في  من الخير والشر؛   ُخلقت من تربتي وطينتي،  اإلنسانُ .. وأنت أيها  

الع مظاهر  فيك  والصح  اجتمعت  والخير،ةِ افية  والسالمة،  والبالء،    ،  والداء،  السقم،  ومظاهر 

 . 35األنبياء: َونَْبلُوُكم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً ك ر .. وهذا من غايات وجودِ والش  

 * * * 

   ..ـ إلى إجابٍة منك: كيف هي عالقتك مع هللاـبين الفينة واألخرى    ـتحتاج ـ  أسئلةٌ  -1168

موت،  ال  ك .. وهل أنت مستعٌد الستقبالِ .. وكيف هي عالقتك مع نفسِ   اِس ك مع الن  وكيف هي عالقتُ 

 ؟ الس اعةَ  قََرَع بابَكفاجأك ولو 

 * * * 

صبري على االنتظار .. تذكرُت كيف   وقل    انتظاٍر طويل،  "طابور  "كلما وقفُت في -1169

 أنَّ فقراء المؤمنين يدخلون الجنَّة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام .. هللا المستعان! 

 * * * 

في   ه، هانَ  في عينِ ومن هان هللاُ   ظ موه،وعَمن وقََّر هللاَ تعالى وَعظََّمه، وقََّرهُ الناُس   -1170

   الناس، وأهانوه! أعينِ 

 * * * 

ضَ مِ  -1171 الكف ارِ ن  يَ   الل  الدين  أنهم  جزئيات  في  وأصوله اإلسالمي  بحثون  كلياته  قبل 

ة، فيضلون السبيل، ولو بحثوا في الكلي ات، واألصول العامة أوالً، الهتدوا، ولوجدوا إجابات   العام 

 لتي أشكلت عليهم! ا عن الجزئياتمقنعة 

 * * * 

الغاِلب    اإلسالم  حولَ   الكفارِ   بهاتِ شُ   مصدرُ  -1172 في  يُنِزلون  إلى  مرد ها  الش رَع  أن هم 

الش رَع   ل، وأحياناً  ِل؛لَ زِ د ل، منْ الُمبالمؤو  الُمنَزَّ الش رعِ  ل على أنه هو    ةَ  فيحاكمون الشَّرَع المنز 

ل، أو الش رعُ المبد ل!   الش رعُ المؤو 

 * * * 

ره على ضوء ابَه، فمن رد  المتشابَه إلى المحكم، وفس  شَ منه الُمحَكم ومنه الُمتَ   الحقُّ  -1173

ابه، فقد ضلَّ سواء ومن ردَّ الُمحَكم إلى المتَشابه، وفس ره على ضوء المتشَ   المحكم، فقد اهتدى،

 بيل.السَّ 

 * * * 
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اإلسالمي  ا  مثلُ  -1174 فائقةِ لتاريخ  واإلبداع،  كلوحٍة  جز  الجمال  صغ تتخللها  يرة ئيات 

أُحسن والمنظر العام،  من اللوحة العامة،    ءٍ إذا نُظر إليها كجز  متشابهة في جمالها، وفي حدوثها،

اللوحة من    كتمل جمالُ ها ضرورياً، ال يوكان وجودُ   ة،وأخذت نفس جمال اللوحة العام    تفسيرها،

ة، والمنظر العوإذا نُظر إليها بصورة مجتزءة  ،دونها أسيء تفسيرها،    ام،، بعيداً عن اللوحة العام 

 الحكمة من وجودها! وفقدت كثيراً من جمالها، و

هة  المتشابواألحداث  وهكذا مثل من يريد أن يُحاكم التاريخ اإلسالمي من خالل تلك الصور  

والمجتزأة، العام  الصغيرة  سياقها  عن  وأسبابها،منفصلة  ظروفها،  وعن  الجانب   ،  وعن 

ر ــ  الضخم والمحكم   فإنه ــ ال شك ــ سيسيء من التاريخ اإلسالمي ..  ــ الراقي والمتحض 

 الحكم!  في كما سيسيء  التصور،

 * * * 

يفر النَّاُس إلى الجفاِء والتَّفريط .. وعندما يَحكم الجفاُء   عندما يَحكُم الغلو واإلفراط، -1175

كثير من    حالُ   وهكذا كرد ِة فعٍل على واقِعهم الخاطئ ..    واإلفراط،  إلى الغلو ِ   الناسُ   يفرُّ   ،فريطوالتَّ 

إلى أن يُحَكموا    ،، وردَّاُت الفعلتتقاذفهم األهواء  فريط،والتَّ   بين اإلفراطِ   دائمٍ   فهم في تنق لٍ   ؛اِس النَّ 

الد ِ فتستقر أحوالُه  واالعتدال،  بالوسطي ةِ  تفريط، وتتوق ف    ،الحق    ينِ م على  إفراٍط وال  من غير 

 ال! رحَ والت ِ  لِ نقُّ التَّ  حركة

 * * * 

ه  وال يَ   ،لمعصيةُ ا  المرَء شيٌء كما تذلُّهُ   ذلُّ ال يَ  -1176 ه شيٌء كما تعزُّ َمن  ..    الط اعة  عز 

 ً ةُ َجِميعا ِ اْلِعزَّ َّ ةَ لِلََفِ   ه، ال بمعصيته.. وما عند هللا تعالى يُطلَُب بطاعتِ 10فاطر:  َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ

 * * * 

 .195البقرة: كَةِ َوالَ تُْلقُواْ بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلُ :  قال تعالى -1177

  ِالتَّْهلَُكة  ه عنه؛؛  المنهي  وفعل  األمر،  ترُك  والزكاة،   ي  بالصالة،  أمر  تعالى  فاهلل 

في سبيل هللا،    والجهاد، واإلعداد، واألخذ بأسباب القوة، والعدل، واإلحسان، والرفق، واإلنفاقِ 

عه، فقد ألقى بنفسه إلى  بالمعروف والنهي عن المنكر .. فمن ترك شيئاً من ذلك يستطي  واألمرِ 

 التهلكة. 

ونهى عن الفواحش والمنكرات، والشح، والظلم، والبغي، والغلو، والتشدد، واالنتحار،  

وتعريض النفس للفتن من غير طائل، كما نهى عن استشراف مواطن البالء من غير فائدة أو  

ذ من  شيئاً  فعل  فمن   .. راجحة  التهلكة،مصلحة  إلى  بنفسه  ألقى  فقد  اآلية  و  لك  عليه  ُحملت 

نه، فكالهما تهلكة، يُستدل بها على المعنيين معاً؛ ترك األمر، وفعل المنهي ع  ةفاآلي  الكريمة؛

 ومن التهلكة، ويؤديان إلى الت هلكة. 
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 * * * 

، والمشاركة اإليجابي ة، اإلنسان اإلبداعَ   في  قتلُ مستبد المتسل ط بالجبروت، يَ ظاُم الالن   -1178

.. وعكسه النظام الذي يقوم على الحرية والشورى فإنه يُحيي   بلدهاه  والشعور بالمسؤولي ة تج

 .ومحيطهبلده  ، ويحمله على المشاركة اإليجابية، والشعور بالمسؤولية تجاه  في اإلنسان اإلبداعَ 

 * * * 

 . فيه أربعة حقوق:"قيٌّ ال يأكل طعاَمَك إال تَ : "قوله صلى هللا عليه وسلم -1179

وهذا    على نعمه،  يُشَكرم باإلطعام والرزق في أن  ل والمنعِ تفض  هللا تعالى الم  أولها: حقُّ 

   قي.به أحد كالمؤمن التَّ  الحق ال يوف ي

حقُّ  الفينة    ثانيها:  بين  ـ  يخصه  بأن  المسلم،  أخيه  على  باإلطعام  المسلم  ــ  واألخرى 

 قي. وأولى الناس بهذا الحق المؤمن التَّ والضيافة، 

وهذا الحق ال يوف ه أحد    امه،يُشَكر على ضيافته وإطع  في أنذاته  ثالثها: حقُّ الُمضيف  

 كالمؤمن التقي.

تقي، في بطن مؤمٍن  وتُغيَّب  فهي تحب أن تُقذَف    : حقُّ الطعام أو النعمة ذاتها؛رابعها

ى بها على الظلم والفجور. وليس في بطن فاجرٍ  الح،تعينه على التقوى والصَّ   ظالم، يتقو 

 * * * 

ــ   ةُ حابَ هللا صلى هللا عليه وسلم، قال الص    قال هللا، قال رسولُ   لُم ــ وأعني به:العِ  -1180

، وسؤدٌد، وسالَمةٌ، وَمنجاةٌ .. ومع ذلك الذي كثر بكثير من يُعِرضون عنه أ ن نوٌر، وَشَرٌف، وِعزٌّ

 إنه الشيطاُن؛ يُزي ن للناس الذي هو أدنى على الذي هو خير!..   الذين يُقبلون عليه

 * * * 

نصفان: -1181 ُحسنُ   العلُم  الثاني  ونصفه  السؤال،  ُحسُن  األول  وله   اإلصغاء.  نصفه 

 ع.، والتواضُ بُ ، وحسن المتابعة. وله ركنان: األدَ شرطان: اإلخالصُ 

 * * * 

، كما ينبغي وإال لما استفادوا منك تهم لك،احرص أوالً على محب  ، تعليمهم تريدُ َمن  -1182

ة عليهم، وعلى هم، وأن يلمسوا فيك الغيرَ أوالً من أن تحبَّ ، ال بد  وكَ وحتى يحب    ا عنك،وألعرضو

  مصالحهم.  

كلمٍة  ، وصةٍ لآلخرين، إبحث عن بَسمٍة صاِدقٍَة، وني ة خالِ   بتلقين العلمَ   أن تقومَ   قبل -1183

 .  نكه مِ لما سيسمعون طيبة، تَْفتَُح بها قلوَب المستمعين

، ك ك وإخالِص صدقِ درجة  من  و  بِك،، وقلْ ن نفِسكمِ   ك على اآلخرين،عِرُف أثََر كلمتِ تَ  -1184

 ما تقول.  ب كوالتزامِ 
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 * * * 

،  الكالُم ما كان -1185 فهو لك .. وما سوى ذلك فهو عليك ..    منه لجلِب نفعٍ، أو دفعِ ضر ٍ

ن نَّْجَواهُْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالَحٍ بَْيَن ال  .  114النساء:    نَّاِس الَّ َخْيَر فِي َكثِيٍر م ِ

 ".اآلخِر فليقُْل خيًرا أو ليصُمتْ من كان يؤمُن باهلِل واليوِم : "صلى هللا عليه وسلم قال

فمن كان يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر فْليقُْل خيًرا، أو يسكْت عن  : "وقال صلى هللا عليه وسلم

، قولوا خيًرا تَغنَموا، و اسكتُوا عن شر ٍ تَسلَموا  . "شر ٍ

ا أن يَضعَهفإم    إلى أن يُعِرَب عنه لسانُه؛  ، الجانبِ   المرُء ُمهابيظلُّ   -1186   .ا أن يرفعَهُ، وإم 

 ." َمْن َصَمَت نََجا ":وفي الحديث

 * * * 

المساجِ  -1187 قالوا: أنت في ضيافِة هللا،  إذا كنت في مسجٍد من  أنََّك فيد،   والصواب: 

تحط، ال ِغنى لك   حد، وفي أي مكان تعيش فيه أو من المهِد إلى اللهللا،   هللا، وعلى مائدةِ  ةِ ضيافَ 

   هللا.  عن مائدةِ 

.. وإذا كنت خارجه،   يافِة هللااِجد، قالوا: أنت في ِض سجٍد من المسَ إذا كنت في مَ  -1188

 فأنت في ِضيافَة َمن؟!

 * * * 

عليهما بحسب اختالف   الحكمُ   يختلفُ   والجمالَ   بحَ القُ   أن جعلَ   ه،هللا في خلقِ   من آياتِ  -1189

يراه  قد  وما تراه جميالً فغيرك    يراه جميالً،قد  قبيحاً فغيرك    فما تراه  اظرين إليهما؛وتنوع النَّ 

وَ  لما  ذلك  ولوال   .. سوقاً،قبيحاً  لنفسه  القبيُح  َعمُ و  جَد  البيوت،رَ لما  الناسُ   ت  تكاثر  وال    وال 

 تناسلوا! 

أو هذه    ،جمع هذا القبيح مع هذه الجميلةِ فتقول: ما الذي    تقف مشدوهاً مبهوراً، اناً  وأحي

 هذا الجميل ..؟! القبيحة مع

 الجواب: ما تقدَّم أعاله ...!

 * * * 

والشراب   للطعامِ   ، تستوجب شكراً أكثر؛ نعمة أن جعل هللاُ عمةً نِ   هما أعظمُ أي    ال أدري -1190

ً سلَ مَ  ً ومسَ   كا ً ،  اغا ً ،  إليه  ينتهيان   وُمستودعاً آمنا ، ولكل  واحٍد منهما  أم نعمة أن جعل لهما مخرجا

 ! ؟.. . ن اآلخرالمختلف عومسلََكه مخَرَجه 

،  رضي هللا عنه إذا خرج من الَخالء، مسح بيده بطنَه، ثم قال:" يا لها من نعمةٍ   كان عليٌّ 

 ُشكَرها ".  لو يعلم العبادُ 

 * * * 
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هم اإلرهاب الذي ينبغي أن يُحاَرب؛ ليُعطوا ألنفسِ فقوا فيما بينهم على معنى  لم يتَّ  -1191

 اإلرهاب، باسم وزعم محاربة اإلرهاب!  اإلرهاب، وأسوأ أنواع  ممارسةلالكافية  الفرصةَ 

 قوا على ارتكابِ فاعلم أنهم قد اتَّ فقوا على محاربة اإلرهاب،  إذا سمعَت أنهم قد ات   -1192

 محاربة اإلرهاب!  باسم وزعمِ  ،اإلرهاب

 * * * 

ة من األمم إال وتمتاز ببعض الق -1193 وإال   يم الحضارية، تقتات بها وتعتاش،ما ِمن أمَّ

قامت وال  ُوِجَدت،  وجودلما  لها  استمرَّ  ولما  تتحلَّ   ،  ما  قدر  وعلى  بالقيم ..  األمم  من  أمة  ى 

 . ويطول عمرهاوتقوى، در ما تزدهر، الحضارية اإليجابية على ق

، ويمد ها  هاالذي يُطيل من أمدِ   ذاُء الد وللكل ٍ ِغذاؤه، يُقيم أَوَده، ويُطيُل ِمن أَمِده، وغِ  -1194

 .  لُ دْ : العَ بالحياة

 * * * 

ه، وعندما يخضع المجتمع لحكمه وسلطانه ..  الحل؛ في بيئته ومجتمعِ اإلسالُم هو   -1195

مجتمعات تسود  ألمراض  اإلسالم  في  العالج  أو  الحل  ينشد  فمن  تخضع متمر    وبالتالي  ال  دة 

ً كمن  أو    ه أرضاً،كمن يعرض دواًء على مريض يرفضه، ويرمي ب  كمه،ه وحُ لسلطانِ   يرمي غرسا

 ! ينتظر خراجهثم في بحٍر 

حكماً   ال يستفيد المرء من اإلسالم إال بعد أن يعتنقه، ويرتضيه  مستوى األفراد،  حتى على

  ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِه هًُدى ل ِْلُمتَِّقينَ :  وهو المراد من قوله تعالى  ومنهجاً لسلوكه وحياته،

 . 2البقرة:

 * * * 

قة، فيما ع والفرضاَء، والتنازُ وحيد، يُوِرُث العداوةَ والبغنسياُن حظ ٍ من الدين والتَّ  -1196

ُرواْ بِِه :  كما قال تعالى  سيان،بين اإلخوان واألصحاب، على قَْدِر ونوعِ الن   ا ذُك ِ مَّ فَنَُسواْ َحظ اً م ِ

َواْلبَْغَضاء  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهُم  الذي  .14المائدة:فَأَْغَرْينَا  يَ وعلى  توحيدَ ن  وجمَع  فوفِ الص    نشدون   ،

   .والمعنىلهذا البعد   ب هواأن يتن الكلمة،

 * * * 

 ، هذاتِ ليعب دهم لِ   الناس دبَّابةً ومدفَعاً؛  بيوتِ   الطَّاغيةُ الذي يَنِصُب أمام كل بيٍت من -1197

قوة ال ينفع معه إال ال  ه بياناُت الشَّجِب واالستنكار، وال الخيارات الس لمية،ال تنفَع مع  ونِظاِمه،

 مثله.   فالحديد، ال يفل ه إال حديدٌ  ؛والحديد

 * * * 
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فالكتاب من دون الحديد َضعف، والحديد    والحديد معاً،  ائمة إال بالكتابِ ق  للعدلِ   ال تقومُ  -1198

لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَنَزْلنَا  :  ظلم وعلو في األرض بغير حق .. قال تعالى  من دون الكتابِ 

النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم  

َ قَِويٌّ َعِزيزٌ  ُ َمن يَنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بِاْلغَْيِب إِنَّ َّللاَّ  .  25الحديد: َّللاَّ

 * * * 

ــ أن يكون مبعث  وأة،  ال يريدون من المسلمين أن يخوضوا معارك ديني   -1199 ها الدين 

ً تاالً ديني  هم الحق ــ بينما هم يُقاتلون المسلمين قِ قوة المسلمين في دينِ   لعلمهم أن سرَّ  ، مبعثه  ا

وغيرها من السياسة، والمصالح، لهم على القتال وتظاهرهم أحياناً بأن الباعَث  دينهم الباطل ..

 ها!  ال يلغي هذه الحقيقة، وال يعارضُ الذرائع، 

 * * * 

. أي الذين جاهدوا  69العنكبوت: َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا : ىقال تعال -1200

ا نهى عنه، في هللا؛ فحملوها على اإلئتمار بما أمر هللا ت   في طاعةِ هم  أنفسَ  عالى به، واالنتهاء عم 

ة،  تحققت فيه هذه المجاهدةفمن   ومكان األمر والن هي ..  زمانِ  هللا بهدايته إلى ُسبل ل  تكف    العام 

 سعادته ونجاته في الدنيا واآلخرة.  الخير، التي تكون سببَ 

 * * * 

والقيم   ة،ة اإلنساني  عاً للقيم الحضاري  بَ ت  القوةَ   قدم، أن تكونَ ر والتَّ التحض    من عالماتِ  -1201

 وليس العكس!  ، وتوجهها،ةِ م بالقو  هي التي تتحكَّ الحضارية اإلنسانية 

 * * * 

ا كانت فِ  -1202 ا َكثَُر كالمُ سِ نا  نا أكثر من كلماتِ عالُ لمَّ  نا، وقلَّت فِعالنا، واشتغلنادنا العالَم، ولم 

إلى    ن أن نعودَ نا األول ال بد م إلينا مجدُ   وإذا أردنا أن يعودَ   ساَدنا العالَم ..  بالحواشي واألطراف،

 اتنا.الترجمان لكلموالفعاُل هي  فِعالُنا أكثر من كلماتنا،فتكون ما كنَّا عليه؛ 

 * * * 

تان أساسيتان، ال تُجزئ إحداهما عن األخرى، وال يكتمل نظامه إال بهما مهم    مِ للحاكِ  -1203

 ه في دينه، ومعاشه. معاً: عمارةُ األوطاِن، وحمايتها من العدوان. وحمايةُ اإلنساِن مما يضر  

 * * * 

قَ  -1204 اإلمن  يغزو  واليوم  اإلنساُن،  فيواجهه  األوطاَن،  يغزو  المستعمُر  كان  نساَن، بل 

 فتُفتَح له األوطان! 

 * * * 
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ه األساس ،  األعداءَ عليه    َكثَّرَ وه معارك جانبي ة ثانوي ة،  سِ َمن فَتََح على نفْ  -1205 أَمدَّ عدوَّ

 ى!أم أبَ  .. شاءَ  لفاءبالحياة، والحُ والمباشر 

 * * * 

هم.  ُر مما أخَ هم، أكثَ أخاُف على المجاهدين من أخطائِ  -1206  اُف عليهم من عدو 

ا -1207 على  َخَب،  أخاُف  الصَّ يُحِسنون  الذين  هؤالء  من  األصوات، لمجاهدين  ورفَع 

ِهم.  ويُسيئون الفعل،    أكثر مما أخاُف عليهم من عدو 

 * * * 

  ، ثم تلقينُ مُ ، ثم الهدْ يقوم دين الشيعة الروافض على ثالثة أركان ومراحل: الطعنُ  -1208

 الباطل.   الدينِ 

، فإن تحقق لهم ذلك، انطلقوا إلى مرحلة  وأعني بالطعن؛ الطعن بالصحابة والتشكيك بعدالتهم

ذلك  لهم  تحقق  فإن  بدينهم،  العدالة، ومطعون  نقلته مجروحو  أن  اعتبار  الدين على  هدم 

سهلت عليهم المرحلة الثالثة؛ وهي تلقين دينهم الباطل لمن استجاب لهم في مرحلتي الطعن 

 والهدم!

 * * * 

،عندما تقع   -1209 ، التمست حالً آخر .. لٌّ تعس ر حَ   فإن  في مشكلة، ضع لها أكثر من حل ٍ

ضيَّق على نفِسه الخيارات والمنافذ، يُ   لحل مشاكله،  ، أو خيار واحدٍ واحدٍ ل ٍ  بحَ   هن يُلزم نفسَ ومَ 

 وهو في سعٍة من ذلك.   

 * * * 

 ها في الدنيا واآلخرة:  على صاحبِ  للتقوى ثمار عظيمة ترتدُّ  -1210

وهم ٍ  وكرٍب،  كل ضيٍق،  من  لصاحبها  َمخرٌج  ً   :فهي  َمْخَرجا لَّهُ  يَْجعَل   َ يَتَِّق َّللاَّ   َوَمن 

ً . 2الطالق: َ يَْجعَل لَُّكْم فُْرقَانا  .  29األنفال: إَن تَتَّقُواْ َّللا 

والس عة للرزق  يَْحتَِسبُ :  وهي سبب  اَل  َحْيُث  ِمْن  أَْهَل   .3الطالق:  َويَْرُزْقهُ  أَنَّ  َولَْو 

َن السََّماِء َواألَْرضاْلقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَحْ   .  96األعراف: نَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت م ِ

َ يَْجعَل لَّهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسراً :  سربعد العُ  اليسرَ  وهي تجلبُ   .   4الطالق:  َوَمن يَتَِّق َّللاَّ

العلم والعمل به لتحصيل  ُ :  وهي سبب رئيسي  َويُعَل ُِمُكُم َّللا   َ . 282البقرة:  َواتَّقُواْ َّللا 

 وَمن عل َمه هللا أعانه على العمل بما َعِلم.

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ : في الدنيا واآلخرة والفالحِ  للفوزِ  وهي سببٌ   .  189البقرة: َواتَّقُواْ َّللا 

والذنوب للخطايا  كف ارة  أَْجراً :  وهي  لَهُ  َويُْعِظْم  َسي ِئَاتِِه  َعْنهُ  يَُكف ِْر   َ َّللاَّ يَتَِّق    َوَمن 

َ يَْجعَل لَُّكْم فُْرقَاناً َويَُكف ِْر َعنُكْم َسي ِئَاتُِكْم َويَْغِفْر لَُكمْ  .5الطالق:  . 29األنفال: إَن تَتَّقُواْ َّللا 
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َ َمَع اْلُمتَِّقينَ :  ، والوالية، والمحب ة، والمعي ةللنصرِ   وهي شرطٌ  َ َواْعلَُمواْ أَنَّ َّللا   َواتَّقُواْ َّللا 

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقينَ إِ .  194البقرة: ُ َوِليُّ اْلُمتَِّقينَ . 4التوبة: نَّ َّللا   . 19الجاثية: َوَّللاَّ

 . 155األنعام: َواتَّقُواْ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ :  وهي سبب للرحمة

اد اِد التَّْقَوى:  وهي خير الز  ُدواْ فَِإنَّ َخْيَر الزَّ  . 197البقرة: َوتََزوَّ

تَْحتَِها :  أمين  عيون، ونََهر، ومقامٌ جزاؤها جناٌت، و تَْجِري ِمن  يَْدُخلُونََها  َعْدٍن  َجنَّاُت 

اْلُمتَِّقينَ   ُ َّللا  يَْجِزي  َكذَِلَك  يََشآُؤوَن  َما  فِيَها  لَُهْم  َجنَّاٍت .  31النحل:  األَْنَهاُر  فِي  اْلُمتَِّقيَن  إِنَّ 

 .  45الحجر:  َوُعيُونٍ 

 َّاٍت َونَِعيمٍ إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجن  :17الطور  .  ٍإِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونََهر  :54القمر .

 ٍإِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي ِظاَلٍل َوُعيُون :41المرسالت . ٍإِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َمقَاٍم أَِمين :51الدخان . 

لعبادِ   هللاِ   وصي ةُ وهي   الَِّذينَ :  هالخالدة  ْينَا  أَِن َولَقَْد َوصَّ َوإِيَّاُكْم  قَْبِلُكْم  اْلِكتَاَب ِمن  أُوتُواْ   

 َ  .  131النساء: اتَّقُواْ َّللا 

 * * * 

ً : "قال صلى هللا عليه وسلم -1211  "َمثَُل المؤمِن مثُل السُّنبُلِة؛ تميُل أحياناً، وتقوُم أحيانا

ليه الفتن، ه وإيمانه ــ تُعَرض ع. أي أن المؤمن ُمبتَلى ــ على قدر دينِ 5845صحيح الجامع:

ة الحق  فإذا ما أمالته عن الطريق وجادَّ    والهواء،والباليا، كما تُعَرض على السُّنبلِة نسماُت الريحِ 

ى الطريق المستقيم،  والصواب، وانتابه بعض الفتور، سرعان ما يؤوب ويعود، ويستقيم حاله عل

 كما تستقيم السنبلةُ بعد ميالنها. ة الحق،وجاد  

ود المقاومة والمدافعة على مدار الوقت بين إيمان المؤمن، وبين  وهو تشبيه يُفيد وج

فمهما أمالها الريُح تأبى    ؛افع السُّنبلةُ الريَح والهواءَ كما تتد  ا يعترضه من باليا، ومحن، وفتن،م

 رسالتها في الحياة بإذن ربها .. وهكذا المؤمن.    فَ إال أن تقوَم وتنهَض من جديد لتستأنِ 

 * * * 

ينشرون السيئات، والهفوات، والكبوات، ويطوون الحسنات ..   واألهواءِ   عِ البدَ   أهلُ  -1212

 وأهل السُّن ة ينشرون الحسنات، ويطوون السيئات، والهفوات، والكبوات .. إال ما كان لضرورةٍ 

 راجحة! أو مصلحةٍ 

اً،  كلما كان ا -1213 اً،   َكر،ى، وال يُذْ أن يُطوَ   كان األولىلخطأ خاصَّ وكلما كان الخطأ عامَّ

 ة.   امَّ ه على العَ ظهوره وانتشاره، وأثرِ  بِ أن يُنَكر ويُذَكر على المأل؛ بحسْ كان األولى راً، وظاهِ 

 * * * 

 في المحظورات.   عيوقِ والحوم حول المتشابهات، ات، في المباحَ  عُ التوس   -1214

 * * * 
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 !؟هاليثم عاقبوا عَ  ا،وزينوهَ ها، ابَ َمهَُّدوا للفاِحشِة أسبَ  -1215

عوا أسبابَ  -1216 ، وعلى  ثم حاسبوا على المنكرات  نوا لها القوانين،وقن    كرات،المن  َشرَّ

 !من يقع فيها

 * * * 

بغيرِ   الخبائثَ   يُسمون -1217 الناسُ   ها؛مِ  اسْ والمنكرات  ون الطيبات  .. ويسم  ليستسيغها 

 منها الناس!   لينفرَ  ها؛بغيِر اسمِ 

 * * * 

1218-  ً ت عليه خيراً، تكون  .. إن أثني  خطأ وصوابٌ   وباطل،  له حقٌّ الواحد يتخل    العملُ   أحيانا

 يت على الجانبِ وإن أثنيت عليه شراً، تكون قد أثن  على الجانب المبطل منه بالخير،  قد أثنيت

وعلى الجانب والعدل يقتضي منك أن تثني على الجانب المحق منه بالخير،    منه بالشر،  المحق ِ 

،المبطِ   . وبما يستحق ل منه بالشر 

 * * * 

الشكر على كل    بخلِق الش كر؛ما بين اإلخوان؛ العملُ ن الود  والحب  فيزيد ممما يَ  -1219

قَ  يُبذَل مهما كان  .. والعكْ معروف  بين  س كذليالً  تُجافي  التي    اإلخوان،   نفوِس لك؛ من األمور 

، لم ن لم يشكر القليلَ مَ ":فران المعروف .. وفي الحديثوكُ   كر ،الشُّ   امُ دَ بينها؛ انعِ فيما    وتُباعدُ 

  ."لم يشكر هللا شكر الناسَ ، ومن لم ييشكر الكثيرَ 

 ! ليلَ ْر القَ كُ شْ يَد، ولم يَ زِ مَ ال ْسألُ يَ  -1220

 * * * 

من كلٍب، وأصبُر من حماٍر، وأجلَُد من بْغٍل، وأسرعُ من حصاٍن، وآلُف أوفَى يُقال:  -1221

وأغدر  وأخوُن  وأبطأ من ُسلحفاٍة،  من نسر،    رُ وأبصَ وأخفُّ من طيٍر،  من نمر، أو فهد،    بُ وأوثَ 

ٍ، وأنجُس علٍب، وأألُم من أفعٍة، وأحقُد من جمَ ، وأمكُر من ثَ من ذئبٍ ى  وأعدَ  ٍل، وأكسُل من دب 

أكثُر تطفُّالً من ضبعٍ،  أحمق و و ، وأشجُع من أسٍد، أو أرنب  من خنزيٍر، وأجبُن من نعامةٍ وأديُث 

َمُن  وأكبُر من حوت، وأكيل،  وآكُل من فِ وأطوُل من زرافٍة،  وأهَوُج من ثَور،  ٍس،  يْ وأعنَُد من تَ 

وأهَدى   من بعوضٍة،  وأضعفُ من فراشٍة،    وأجهلُ وأتقُن من نملٍة أو نحلٍة،  وأمَكُث من تمساح،  

،  ،  ةمن هر    رُّ راب، وأحنُّ من دجاجة، وأبَ من غُ   رُ وأحذَ ام،  من حمَ  وأكثُر  وأنفَُش  وأعقُّ من َضب 

 من بيت العنكبوت.  وأوهنُ من طاووس، ُعجباً وغروراً 

 **   * 

 ه!  مِ نَ كى على غَ ، ثم بَ ئبَ استرعى الذ ِ  -1222

* * *   
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المفتوح،  يرِ الخ  أبوابُ  -1223 ومنها  المؤصد،  منها   منها  المفتوح  تُ   فاغتنم  أن   غلَق قبل 

وفي   ا،واصبر عليه  ا،فاغتنمه  تفإن فُتِح  ح لك،فتَ ال تستشرف المؤصد منها، قبل أن تُ ، ودونك

، فإذا  العدو، واسألوا هللا العافيةَ   يا أيها الناس ال تتمنوا لقاءَ : "الحديث، قال صلى هللا عليه وسلم 

   ."تحت ظالل السيوف ةَ الجنَّ  لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أنَّ 

تُغتَ  -1224 الخير ال  بعد أن توَصَد، وتُصبَح من  وال تُعَرف قيمتها إال    نَم،كثيٌر من أبواِب 

  الماضي!

 * * * 

وعلى قدر اإلْحداِث   عةً،أحيا ُسنَّةً أماَت بها بد  من أحَدَث بدعةً أماَت بها ُسن ةً، ومن  -1225

معالُم    َدرسَ تنْ   إلى أنْ   قصان،، زاد النُّ النُّقصاُن في الدين، وكلما زاد اإلحداثُ الدين، يكون  في  

 أ غريباً!  غريباً، كما بدَ  الش ريعة؛ فيعود الدينُ 

ين!دعٍة، له َسهْ اَرَك، ويُشارُك في نَْشِر بِ كل َمن شَ  -1226  ٌم في غربَِة الد ِ

 * * * 

ه ُسئل عن طول ثوبه؛ لماذا ثوبُ   طاب رضي هللا عنه،عمر بن الخ  لعادلُ ا  الخليفةُ  -1227

ه في أن  رِ فما وجد غضاضة وال انتقاصاً لقدْ   فمن أين له هذا؟بعض رعيته ..    من ثوبِ   أطولُ 

ه بالحرام، ومن  ه وقصورَ وفي زماننا يوجد من يبني أمجادَ ..    اسمن الن    ، وعلى َمألَ يُجيب السائل 

الك بالشتم لعَ   ولو سألتهتجرؤ أن تسأله من أين لك هذا،    وال  المستضعفين،أموال المسلمين و

 وفوقَ ،  بهةِ الشُّ   فوقَ   شخصي ةٌ على اعتبار أنه    وإهانة؛اً  بَ رْ ضَ   كَ عَ وأشبَ ك السجن،  عَ ، وأودَ والطعن

ا يفعل! ألَ أن يُسْ    عم 

 * * * 

أكثرت عليه -1228 لو  يموُت  الزرَع  أنَّ  كذلك  أكثر من حاجته   الماء  كما  يموُت، ،  القلُب 

  والشَّراب. ويَضعُف عن الطاعِة، بكثرة الطعامِ 

شَ  -1229 البطنُ إن  األعضاءِ بَع  سائُر  جاعت  وهاَجت،،  البطنُ   ،  جاَع  شبعَت سائُر   ،وإن 

 نَت. األعضاء، وسكَ 

 * * * 

سمتِه ، وقِ قِ عمل الخالِ على    الحسودِ   يأتي من جهة اعتراِض   ود؛والحسُ   دِ الحسَ   سوءُ  -1230

ن أنعَم هللا عليهم، وأن تكون الن عم فيفيتمنى    ه؛بين عبادِ  موضعٍ غير الموضعِ    زواَل الن ِعَم عم 

 الذي شاء هللا لها أن تكون!

ا جاءَ الي  دِ سَ حَ   هُ بَ شَ  ا جاء النبيُّ   بعِض   دِ وحسَ   هم ..بيُّ من غيرِ النَّ   هود لم  مشركي العرب لم 

 رهم!  من غير قبائلهم وعشائِ 
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ات،  دعن أنه يغيبُ  ودِ من عالمات الحسُ  -1231 ات!ائبِ عند المصَ  ويحضرُ  الَمَسرَّ  ، والمَضرَّ

 * * * 

بين   ةِ قَ الحاجة، وعلى الث    يجني على ثالثة: على نفسه، وعلى ذوي  خائن األمانةِ  -1232

الخائن، كما في   خصَ ى شَ تعد  بخيانة؛ ألن ضررها ي ةُ ل الخيانَ قابَ أن تُ هي عن  لذا جاء النَّ  الناس،

 .  "كوال تخن من خانَ ":الحديث

 * * * 

ففي   ؛ما يسمونه اإلرهاب، نفتقد العدلَ شيء، حتى في محاربة    َل في كل  دْ نفتقُد العَ  -1233

   األكبر؛ تراهم يُسالمون ويُباركون اإلرهابَ   األفراد،  حاربون ويالحقون فيه إرهابَ الوقت الذي ي

 ! هموماتِ ، وحكُ غاةِ الط   المتمثل في إرهابِ 

 * * * 

منك أن تُعيد النََّظَر   ستلزمُ هذا يَ   ظن ِ واآلمال،، ومخيبةً للتائُج خاطئةً عندما تأتي الن   -1234

 ثة ...!ثانية، وثالِ  رت مرةً تكر   ، وإالَّ تائج لك النَّ سباب التي أدَّت إلى تِ في الوسائل واأل

 * * * 

يَ جات: شَ رَ دَ   الش قاءُ  -1235 بِ ينَ دِ   بيعُ قيٌّ  يبيعُ و  ياه، نْ دُ ه  دنيا  هُ دينَ   شقيٌّ  فيخسر  بال    نياهدُ ؛ 

   !... هيرِ ودنياه، بدنيا غَ  هدينَ  نهما من باعَ وآخرته، واألشقى م

 * * * 

ضي ه المرجو .. وعندما يرتَ فإنه ال يعطي عطاءَ   ،جزءاً من الحل ِ   المُ عندما يكون اإلس -1236

فإنهم بذلك يحكمون على اإلسالم    ،الحل    ، وليس كلَّ جزءاً من الحل ِ   مُ اإلسال  أن يكونَ   اإلسالمِ   أتباعَ 

ز عن إيجاد الحلول ر، العاجالدين الناقص القاِص   بصورةِ   الناِس   أعينِ ه في  ، ويُظهرونَ شلِ بالفَ 

ه على  تساعدُ تُجبر نقصه، ووأنه بحاجة إلى حلول إضافية  كَماً،والشعوب التي ترتضيه حَ  مِ لألمَ 

 اإِلْسالََم  َوَرِضيُت لَُكمُ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي  :  وهللا تعالى يقولما هو فيه،  

 ً   .3المائدة: ِدينا

ً :  تعالى  ويقول ، وال . هَمالً من غير حكمةٍ 115المؤمنون:  أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثا

 توصلكم إلى تلك الغاية؟!  غايٍة، وال شريعة شاملة،

 * * * 

 وراء كل ِ   ، والتنازعَ ةَ ن الفرقَ فإ  وَظفٍر،  كل نصرٍ   واالتحاد، وراءَ   ،حدةُ إذا كانت الوَ  -1237

 . ، وهزيمةٍ فشلٍ 

 * * * 

 العالَمين.  ب ِ رَ  ة للعالَمين لغيرِ ربُّ العالَِمين؛ يعني ال حاجَ  -1238
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 * * * 

 يد!بِ من ذل ِ العَ  غياُن الطُّغاة؛طُ  -1239

 * * * 

ف، يؤدي إلى مَ  -1240 ِف بالتطر  ف!معالجة التطر   زيٍد من التَّطر 

   له.ٌل يُقابِ لباطَل بالقوة والحياة، باطِ التي تمد  ا الباطلِ  من أكبر روافدِ  -1241

  الباِطُل َربيُع الباِطل. -1242

 ال يَِفلُّ الباِطَل، إالَّ الحق.  -1243

 * * * 

ممَّ تأمَّ  -1244 اإلسالَم  يأتي  الذي  الشَّرَّ  ثالثةِ لُت  يخرج عن  ال  فوجدته  إليه،  ينتسبون   ن 

فاةُ ، والغاُلةُ طوائف: الطُّغاةُ  ه  نفسَ   لدين، ال بد من أن يحملَ .. ولمن يستشرف العمل لهذا ا  ، والجُّ

 الثة معاً.  هذه الطوائف الثَّ  على مواجهةِ 

 * * * 

، وإذا حضَر العلُم خنََس لمُ نََس الظِ ُل خَ دْ نََس الباطُل، وإذا حضَر العَ إذا حضَر الحقُّ خَ  -1245

 الحرام. وبُطَل خنََس  وإذا حضر الحاللُ الجهُل، 

 * * * 

اً  ؛ إن كان  "َملمن جنس الع  الجزاءُ   ":يلمن أصدق ما قِ  -1246 خيراً فخير، وإن كان شرَّ

 ديُن تُدان ".  فشر، " وكما تَ 

 * * * 

لجمالِ   من جمالِ   ه مستمدٌ جمالُ   ،جميلٌ   دينٌ   اإلسالمُ  -1247 نُسيء  ال  أن  فلنجتهد   .. ه هللا 

 ونحن ال ندري!   نا،من عند أنفسِ  بسببٍ 

ك أن يُؤتَى اإلسالُم ِمن  واحٍد من ا، أن يقول: اللهمَّ إن ي أعوذُ ب  ساُن حاِل كل ِ ليُكن لِ  -1248

 قِبَلي.

 * * * 

قليل   الثأر واالنتقام،ي وشف ِ التَّ   وحب ِ   صيحات الحماسة،  ب، وارتفاعِ الغضَ   عند فورةِ  -1249

وقليل من هؤالء القليل الذين يستفيدون من نداء والحكمة،    قلِ العَ   صغون إلى نداءِ هم الذين يُ 

 كمة!والحِ  لِ قْ العَ 

 * * * 

 منها!  ليس كالخروجِ إلى الحلَبَة،  الدخولُ  -1250

* * *   
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البَ جَ  -1251 ه، ريرتِ ه، وُظلَمِة سَ ائمِ لكثرة جر  ـ ال تظهر عليه؛ـ  ُظَمت عَ   ـ مهما ـ  اطلِ ريمةُ 

كانَ ـ  الحق ِ أهِل  طأ  وخَ   ه، يرتِ وسِ  مهما  ونصاعَ هْ لطُ ؛  معليه  ظهرُ يَ ـ  ـالً  يْ ئِ ضَ   ـ  سَ ِر  ،  م ريرتِهِة 

 .  مهتِ يرَ وسِ 

* * *   

تلك    أيت أكثرهم عداوة لحقوق المرأة،فر  ،المرأةِ  هم من حقوقِ الناَس وموقفَ تأملُت   -1252

 دين ربها!   ـ من غيرِ ـها اتِ خيَّ ـ وحقوق أُ ـها المرأة التي تلتمس حقوقَ 

في األسواق   زاحمتهمومُ   ،الرجالِ   عاداةِ مُ   اللِ ن خِ مِ   المرأةِ   وقِ بحقُ   بُ طالِ التي تُ   المرأةُ  -1253

هية .. عندها مشكلة نفسي ة، أو عاطفية، وكرا  وحسدٍ   ،صرف معهم بندي ةٍ هم، والتَّ ن عملِ ومواطِ 

 مريضةٌ ومن كانت كذلك فهي  ..    بيبها على الط  ، وعرضَ تستوجب العالجَ أو ثقافي ة،    أو اجتماعية،

 !اسالنَّ  قوقِ عن حُ  للحديثِ  لةٍ غير مؤهَّ 

لة؛سيئان صنفان من النساء يُ  -1254 من   المرأةِ  ترى حقوقَ  للمرأة وحقوقها: امرأة مترج 

 هم في الحياة!  طريقتِ  ومحاكاةِ  بهم، هِ شبُّ ال، والتَّ جَ الر ِ  خالل مزاحمةِ 

ل،  قاليد المخالفة للشرعِ تَّ من العادات وال  يمنعها الخوفُ   جبانة،  وامرأةٌ  من إنصاف   المنز 

 خي اتها! نفسها، وأُ 

* * *    

َل في ؛الدائم ظاَمهُب، واالنفعاُل، والقَلَُق ديَدنَه، ونِ َمن كان الغَضَ  -1255  ه! وفاتِ  فقد عجَّ

فاست -1256 غِضبَت  كنت إذا  وإذا  فاجِلس،  قائماً  كنت  فإذا  الرجيم،  الشيطاِن  باهلل من  ِعْذ 

هذا  فأ ..  فتوض    وإن استطعت الوضوءَ وإذا كنت ُمت كئاً، فتَمدَّد والتَِصق باألرِض ..    ساً، فاتَِّكئ، جالِ 

 الغضب عنك بإذن هللا.   على صرفِ  كمما يُعين

* * *   

ت وإذا غضب   أ،وتهدَ   ، أن تسكت الزوجةُ الزوجُ   بَ إذا غِض به األزواج:    مما أنصحُ  -1257

  ا رهقليل من آثا، والت  هدأ؛ فهذا مما يعين على احتواء مواطن الخالف، أن يسكت الزوج ويَ وجةُ الز  

غِض  إن  أما  وتصايحَ ..  معاً،  وتهاتَ با  ..را  ا،  و ف  معاً   .. ثالثهما  يكون  تُ الشيطاُن  حينئٍذ ال  ؤَمن 

   ب!العواقِ 

 * * * 

مهما كانت نفُسك    ،فاجتهد أن تَدعها  ك،في اللقيمات األخيرة من طعامِ   األكبر  ررُ الضَّ  -1258

 .فيها

 والفريقُ   ،عف بسبب الجوعِ، والض  ناٌس تموُت بسبب التُّخمة والسُّمنَة، وناٌس تموتُ  -1259

 األول ليُسألنَّ عن الفريق الثاني! 
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ويهنأ به   عام،م ويتلذ ذ بالط  يتنع    عام،قل ِل من الطَّ على الت  الِغذائي  ه  نظامُ   الذي يقومُ  -1260

ا  أطول من عمره ..  ةٍ لمد   يُصاب بالت  أكثر من  ويقوم نظامه الغذائي على    خمة، والسُّمنَة،لذي 

فإنَّه يُلَزم بالِحْميَِة ــ ويُمنَع من لَِذيِذ الطَّعام ــ في وقٍت ُمبك ٍر من   عام ..من الط    ، واإلكثارِ اإلسرافِ 

 حياتِه! 

وراء كثير من األدواء، هما  ،  من األطعمةِ   هما في كثيرٍ استخدامِ نى عن  اثنان ال غِ  -1261

 !  حُ ، والملْ رُ هما األبيضان: الس ك  أال و

* * *    

القيامِ ك، وبالتالي  على غيرِ   قد ال يصعبُ   إن صعَُب عليك أمٌر، -1262 تُثب طه عن  به،   ال 

ك األكب  ، لكونه صعباً عليك سواء كان ذلك عن   ،الخيرَ   قُ ، ويتحقَّ ر كيف يمضي الحقُّ وليكن هم 

 ! كغيرِ  ك، أم عن طريقِ طريقِ 

* * *    

ي فيها العَنان  تُرخِ   ك،فيها مع نفسِ   واعة تخلأن يكون لك في كل يوٍم س  ةِ ظَ ن اليقَ مِ  -1263

ل، والتَّ  ِصر عن لتُْق  ؛أو شر ٍ  ما كان منك من خيرٍ  وتنظرُ  فس،الن   فكر، والمحاسبة، ومراجعةِ للتأم 

 !يد منه، وتز، وتمضي في الخيرِ الشر ِ 

وقَل ِب لها األموَر .. ولو قالوا عنك مجنوناً،   بها،وحاسِ   تَحدَّث مع نَْفِسك، وحاورها، -1264

 ال تُبالي!   

* * *    

نكره النَّصيحةَ،   النَّصيَحةَ، ويكرهون المديَح، وفي زماننا  نا الصالح يحبونكان سلفُ  -1265

 حبُّ المديَح، واإلطراء!  ونُ 

* * *    

اِدقةُ ال -1266  ا. هَ دِ أمَ  وطولِ ها، ف بمتانتها وحسب، وإنما بمتانتها، وثباتِ  تُعرَ الصُّحبةُ الصَّ

* * *    

الدواءِ   ؛ هبَ كم من دواٍء قتََل صاحِ  -1267 لهذا  لم يشأ  تعالى  يع  وذلك أن هللا  عملَه   ملَ أن 

 افي هو هللا.  أن الش   وليعلم المريضُ  المريض، دِ الصحيح في جسَ 

 اء!قَتْلَى الدَّواء؛ أكثُر من قَتْلَى الدَّ  -1268

َل إلى َداٍء! كم من دَ  -1269  واٍء، تحوَّ

* * *    
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؛ حتى يُستساغ، ويجد لنفسِ الباطِ  -1270 ُب ويُخلَط ه مَساغاً إلى جوف المرء، يُشاُل كالسُّم ِ

وقاً، يَُشاب ببعض  اً، وسُ ، حتى يُستساغ، ويجد لنفسه رواجكذلك الباطلُ   اق،بمشروٍب حلو المذَ 

 اياه!  ت ضحَ اس، وكثرَ ه على النَّ تدَّ التباسُ اش ،وكلما ِشيَب بمزيٍد من الحق ِ ، الحق  

 * * * 

نسها من جيش ها وبني جِ فقد حرَست قومَ   ها منك لقوِمك؛نملةُ خيراً لقومِ ن الكُ ال تَ  -1271

   !ليمان عليه السالم .. فماذا تحرُس أنَت؟سُ 

* * *   

إلى    اعةُ تتحول الط    ؛ وذلك عندماإلى طاعةٍ   ، والمعصيةُ إلى معصيةٍ   ةُ اعَ الط    لُ تتحو   -1272

 من هللا تعالى. ، وخوفٍ ، وانكسارٍ إلى توبةٍ  والمعصيةُ ، قِ وتعاٍل على الخلْ  ،رٍ وتفاخُ  ْجبٍ عُ 

 * * * 

 ة المنسوبة ألهل السن ة إذا انضبط بضابطين: قهي  المذاهب الفِ   بأحدِ   بُ ذهُ الت مَ   يحسنُ  -1273

فيه صفة المتابعة لتتحقق  من الكتاب والسن ة؛ حيحِ ه الصَّ دليلِ  أولهما: أن يتبن ى قول المذهب مع

 للسن ة. 

، هنة بخالفِ والسُّ   الصحيح من الكتابِ   ثانيهما: أن ال يتعص ب لقول المذهب في حال كان الدليلُ 

د للحق، وينتصر له حيثما وجده؛ وإن كان في غير مذهبه.  ،وعند غيره  فيتجر 

  المذهبي ة.ة، والوتنتهي المعركة المفتعلة بين المذهبي   ابطين يصح الت مذهب،بهذين الضَّ 

 ه الخاِطئ أجراً واحداً، ال يُبرر متابعته فيما قد أخطأ فيه.     أن يُؤَجر العاِلُم على اجتهادِ  -1274

 * * * 

ه صلى هللا عليه وسلم أمراً، إال وللشيطان فيه ثالث نزغات: أن  ، ورسولُ هللاُ   ما أمرَ  -1275

، والت فريط  بك إلى الجفاءِ   لح جنحَ لو واإلفراط، فإن لم يُفبك إلى الغُ   ح جنحَ يصد ك عنه، فإن لم يُفلِ 

 يظفر؛ اإلفراط، أو التفريط. .. وال يبالي بأيهما 

 * * * 

ر األشرار المترفين    المبك رة المؤِذنَة بزوال القُرى وهالكها، تسل ط  من العالماتِ  -1276 وتأم 

بالط اعة  ؛فيها والعصيا  فيأبون  ،هلل ولرسوِله صلى هللا عليه وسلم   فيُؤَمرون  الفسوق،  ن، إال 

َوإِذَا أََرْدنَا أَن نُّْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُواْ فِيَها فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَْوُل : كما قال تعالى  والظلم،

تَْدِميراً  ْرنَاَها  ا َظلَُموا:  وقال تعالى.  16اإلسراء:  فََدمَّ لَمَّ أَْهلَْكنَاهُْم  .  59الكهف:  َوتِْلَك اْلقَُرى 

َوَكذَِلَك :  . وقال تعالى59القصص:  َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها َظاِلُمونَ :  تعالىوقال  

قَْريَةٍ  ُكل ِ  فِيَها أردنا أن نهلكها      َجعَْلنَا فِي  ِليَْمُكُرواْ  ُمَجِرِميَها  ليظلموا 123األنعام:   أََكابَِر   .

 ويفسقوا فيها.   



 146 

 * * * 

مدرسةٌ الد   -1277 وآخرتِ   ؛نيا  لدنياه  منها  والمستفيد  فيها،  خيراً، هالناجُح  عليها  يُثني   ،

ويُكثُِر من ،  في أوحالها، يُثني عليها شراً   .. والفاشُل فيها، المرتكسُ عنها    وهو راٍض ويرحل  

  ساخط.عليها وهو  لُ ويرحَ لعنها، 

صدق لمن    الدنيا دار":نيا عند علي بن أبي طالب، فقال رضي هللا عنهرجٌل الدُّ   مَّ ذَ  -1278

د منها  . "صَدقَها، وداُر نجاة لمن فهَم عنها، ودار غنًى لمن تزو 

مطي ته،   ولكل  دارٍ يم ..  حِ جَ   ، أو دارُ ه داُر نعيمٍ ه؛ ما بعدَ من ولوجِ   نيا باٌب ال بدَّ الدًّ  -1279

 طي، وتختار. وأنت وما تمتَ 

 * * * 

أهُل البدعِ  ح المعقول .. وهم بصحيح المنقول، وصريِ أهل السنَّة ينتصرون لمذهبِ  -1280

 كذوب.المنقول، وصريحِ الم ، وضعيفِ لبدعِ واألهواء ينتصرون لمذهبهم با

 * * * 

مكن دفعه، مع بذل ليَس عذراً، إنما العذُر في الجهل الناتج عن َعجٍز ال ي  الجهل  ذاتُ  -1281

 هل ".  جَّ " الفي " وليس  زِ جْ " العَ في ذر ة العُ ل  الجهد على دفعه، فعِ 

* * *    

والخطوة األولى لعالج المريض،   أنه جاهل،  م الجاهل، أن يُدركَ تعلُّ الخطوة األولى ل -1282

  ُشفي المريض. ، ولماوإال لما تعلم الجاهلُ  ريض،أن يُدرك أنه م

* * *    

العِ النَّ  -1283 للعِ ل ٌِم،  عَ تَ : عالٌم، ومُ لها  ال خامس   ،االتحَ   أربعُ   لمِ اُس مع  وأهله،   لمِ ومحبٌّ 

   ؟أيهم أقرب، وإلى  هم أنتَ وُمعِرض .. فمن أي ِ 

* * *    

   ِل أبَداً. هْ جَ من ذل ِ الوخير  الت علُّم ساعةً، أهونُ ذلُّ  -1284

 ه!  الشيء، يخافُ  جاهلُ  -1285

* * *      

   كثيٍر بال عَمل. مع عمٍل، خير من علمٍ  ِعلٌم قليلٌ  -1286

 لَم، ويزيده.نمي العِ كذلك يُ  زيده،ويَ  زقَ نمي الر  َل يُ كما أن  العمَ  -1287

 م.العََمُل زكاةُ الِعلْ  -1288

 الِعلم ذاته. فُ ، يلزم منه توق  بالِعلمِ  عن العملِ  ق فُ التو -1289
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قدْ   رِ على قدْ  -1290 الِعلم، على  تُكثِر من  ة هللاِ   رِ ما  تُكثِر من حج  عليك، وتشتدُّ عليك    ما 

 . مِ لْ إذا سألَت هللاَ الِعلَم، فاسأله العَمَل بالعِ ا ال يُؤَخذ به الجاهل .. وفالعاِلُم يُؤَخذ بمالمؤاَخذَةُ،  

 * * * 

.. ومنهم َمن إذا    هم؛ كيف اضطروك لحاجتِ نكوا مِ يَمن إذا احتجتهم استَح  اِس ن النَّ مِ  -1291

جْ  منهم هم استحييتَ تَ احتجْ     ريق!ن أين الطَّ ، ولو مِ توتحر 

 * * * 

 . ، تُطه ر األرضَ األرضُ  -1292

 * * * 

.. ولن  وَخسيَستَه  ويجبر به نَقَصه    ه،؛ ليرفع به شأنَ الِكْبُر ال يلجأ إليه إال صغيرٌ  -1293

 اراً. غَ إال صَ  هزيدَ ي

 * * * 

بشيٍء مثل ُحسن الخلُق،   امرؤٌ   وما انتفعَ   سوء الخلُق،  على المرء شيٌء مثلُ ما َجنى   -1294

الُخلُق،   كحسن  بشيٍء  تزيَّن  الحديثوما  "وفي  يعم  :  الجواِر  وحسُن  الُخلُِق  ياَر حسُن  الد ِ راِن 

 األهمي ة.   ما ُخص  بالذ كر لبيانِ الُخلُق، وإن سنِ من حُ  . وحسُن الجوارِ "ويزيداِن في األعمارِ 

وكم من شر ٍ   الُخلُق،  ه بسوءِ ال ذراع، فيُفسدُ ه إكم من خيٍر ال يكون بينه وبين صاحبِ  -1295

 الُخلُق.  ه بحسنِ فيُبطلُ  ،ال يكون بينه وبين صاحبه إال ذراعٍ 

 * * * 

 عبُد الطاغوت!ه يَ ن  فإ ،عبد هللاَ يَ  عبود؛ فمن المَ  ال بدَّ لإلنسان من -1296

* * *   

ِ، ال -1297 ِ مع الباطل ال تقبُل معركة ال.. ف  بد أنه منتصٌر للباطلِ   من ال ينتصر للحق  حق 

 ، وال الوقوف في منتصف الطريق! الحيادَ 

 ! والواجبات  الحق، في الحقوقِ   زله منزلةِ نْ ، وتُ يكفي الباطُل منك أن تساويه مع الحق ِ  -1298

 * * * 

  قوافلُ   في الوجودِ و   ..  ، وراحلةٍ قافلةوال بد  لك من   فٍر،أنت على سَ يا أيها اإلنسان،   -1299

ر  كثُ منها في كثيٍر من األحيان تَ   وكثيرٌ   كلٌّ يُؤَخذ منها ويَُرد عليها، تُخطئ وتُصيب،ِعدَّة؛    ورواحل

وتَ وكبواتُهاها  عثراتُ  يَ   ،الطريقَ   فقدُ ،  إالَّ غلُب صوابَها،  خطؤها   .. نفعَها  يغلُب  قافلة    وضرُرها 

حلقاتها عبر التاريخ    يه أبداً،تعرف الت ِ   ال  ُمسدَّدة وموفَّقةٌ قافلةٌ    ،ق المطلق الحاألنبياء؛ فإنها قافلة  

واألرض، ومن لدن آدم عليه   ماءِ ما بين الس    وصولٌ مو  ممدودٌ بلها  ح متواصلة ..    كله متماسكةٌ 



 148 

لَل،محمد صلى هللا عليه وسلم، ال تَعرُف الخَط   السالم، إلى عهدِ  نجو في ت   اها،فدونَك وإيَّ   أ وال الزَّ

 نيا، واآلخرة. الدُّ  وتفوز بالمجدين: مجد ، الدَّارين

 * * * 

  عظيمةٌ   . وهذه نعمةٌ "بيضَ ت رحمتي غَ قَ سبَ : " في الحديث القدسي، قال هللاُ عز وجل -1300

ل لو أنَّ غضَ لما وف اها حقَّ   ساجداً هلل عز وجل،  رهِ عمُ   ه طيلةَ وُد كللو ظلَّ الوجُ  عزَّ    َب هللاِ ها .. تأم 

ن أكتافها، وهم يمشون تطايرت رؤوس الناس علربما    ، كيف ستكون النتائج؛ هحمتَ وجل سبَق ر

 االستقرار من الكوارث الطبيعية.  ال ، والهدوءَ ــ ومن عليها ــ عرفت األرض  الفي األسواق، و

 * * * 

بُر عند البالء، والعفو عند المقدرة، والوفاُء فيه الِحلُم عند الغَضِب، والص    من اجتمعَ  -1301

فقد    وسخاٌء من غير إسراف وال تقتير، والِعفَّةُ في مواطِن الحاجة ..   دُق الحديث،ِد، وِص بالعه

 كل ها. واألخالُق الحسنة  اجتمعت له المروءةُ 

 * * * 

يرٍ : عند فرَّ أضَ اجتمع عند فريقين من الناس،    الِعلُم إذا  -1302 ن، اجٍر شر  ، وعند منافٍق متلو 

 اللسان. عليمِ 

 * * * 

ومن ا اليوم من يقول: ألف   كثير،  و واحدٌ قليل، وعد  ديقٍ صَ   ل: ألفُ من قب ناقال سلفُ  -1303

  !كثير واحدٌ  قليل، وصديقٌ  عدو  

 * * * 

شيء، ومما يجب عليك مواجهته،   من كل ِ   ال تجعل الهروَب لك عادة، حينئٍذ تهربُ  -1304

 ومجابهته! 

* * *    

وبين من    ة،مركٍز اجتماعي، ووظيفة مرموق  ه عنتَّان بين من يتعلم ليبحث لنفسِ شَ  -1305

 ! أجراً وال  ،الً ثَ هار .. ال يستويان مَ قدم واإلزدِ الناس نحو الت   ته، ويأخذ بيدِ لكي ينهض بأم   يتعلم

* * *    

1306-  ٍ ال يُعَرُف العاِلُم بسنَد شيوِخه، وال بنَسٍب ينتِسُب إليه، وال بات ِساعِ صيتِه، وال بزي 

ِد حصول وإنما يُعَرف  ال .. ه على شهادٍة من الشَّهاداِت ..يرتديه، وال بوظيفٍة يتقلَُّدها، وال بمجرَّ

 .  من الحق   أين هو في ذلك كلهه، وآثاِره، وإنجازاتِه؛ من خالل مواقفِ 

 * * * 
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المادي   -1307 المكاسب  بعض  أجل  من  الراقية،  اإلنساني ة  الحضاري ة  بالقيم  ون  ة يضح 

القيم الحضارية خليهم عن  اجمة عن تولو كانوا يعلمون حجم الخسارة الفادحة الن    السريعة ..

ؤا على فعل شيء من ذلك! اإلنسانية  ــ على المدى البعيد والمنظور ــ لما تجر 

انظروا لألمم، واإلمبراطوريات السَّابقة، وما يُذَكر لها، وما يُذَكر عليها؛ فهل ترون   -1308

الجرائم،   الدماء، ويرتكبون  يَسفكون  كانوا  التي  الذَّهب  لها صناديق  يُذَكُر  ويسطون على مما 

 الحقوق والحرمات من أجلها! 

من اإلعجاب،   يل، بكثيرٍ ه األجياُل جيالً بعد جِ موقٌف إنساني حضاري  راٍق؛ تتوارثُ  -1309

ناِء الحَسن .. بينما كثير من القياصرِة، واألباطرة، والملوك، الذين  ، والثَّ ةِ اهي، والحماسَ والتَّم

حرماتهم، قد هم وحقوقِ ، وانتهاك  الناِس   ظلمِ   يسهرون علىيحكمون بالظلم واالستبداد، وكانوا  

 منهم، عليه أن يراجعَ  ف على اسم واحدٍ نسيت البشرية ذكَرهم وأسماَءهم .. ومن يريد أن يتعر  

 والتراث!   التاريخِ  كتبِ  بطونَ 

 * * * 

بعد موتهم، ما   نونفي حياتهم القصيرة، ويُلعَ ويُعَظَّمون  دون  يَُمجَّ   الحكمِ   الطينُ سَ  -1310

ن ات قى، وَرِحَم، وَعَدل .. بينما العلماء؛ يُضطهُدون في حياتهم القصيرة، ويُرَجمون إال مَ   ،ذُِكروا

كر، لكن  المين،  الظ  الطَّغاِة    لِ من قِبَ  ون ــ  دون ويُعظَّمُ بعد موتهم يُمجَّ وقد يعيشون مغموري الذ ِ

 ما شاء هللا!  إلى الت الية ــ  واألجيالِ  عبر األزمنةِ 

تيمي ة رحمه هللا ..   نهم سمع بابن تيمي ة، ويعرف ابنَ اَس، َمن مِ لوا الن  سَ  على سبيِل المثال:

ة من  ة، وأمر بحرمان ابن تيمي  ابن تيمي   ومن منهم يعرف اسم حاكم زمانه الذي أمر بسجنِ 

ً الفارِ  سيكونُ م المحبرة والقرطاس .. ك  ؟! ُق ضخما

 * * * 

1311-  ً  ، ة اإلنسانيةا القيم الحضاري  .. أم    واألهواء  ،ه المصالحُ رُ ه وتسي  تحكمُ   نعيش عالَما

حالة   في  إليها  مصالحهِ واحدةيُلتفت  مع  تتعارض  ال  عندما  أو؛  خدمةِ   م،  في  تصب     عندما 

 ! هموسياساتِ ، أو تكون غطاًء لمصالحهم م،مصالحهِ 

 * * * 

عليها سلباً  والحكمُ  ها،فهمُ ا قد ال يَ من   والبعضُ  لنا، روقُ مات، قد ال تَ  من المقد  كثيرٌ  -1312

َوَعَسى    ،  اً فشرم إيجاباً، باعتبار نتائجها، وما تنتهي إليه؛ فإن كانت خيراً فخير، وإن كانت شرَّ أ

  . 216البقرة: أَن تَْكَرهُواْ َشْيئاً َوهَُو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيئاً َوهَُو َشرٌّ لَُّكمْ 

 * * * 
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ومن هان   من الخطوات،ها عليه ما بعدَ  ، هانَ للوراءِ  خطوةً  عليه الرجوعُ  من هانَ  -1313

ا بعدَ   عليه النزولُ   ، هانَ ةً عتبَ   عليه النزولُ  حتى ينتهي إلى البداية، وإلى ال    من العَتَبات،ها  عم 

  !تحت الص فر ما ، وإلى ما وراء، وشيء

 * * * 

ليس له شروط، وإنما   الضعيفُ   ؛، وغياب سلطة القيم اإلنساني ةطماعِ في عالَم األ -1314

 رط هو القوي، وعلى قدر قوته.الذي يشت

 ِرط؟! تَ وٌب، ويَشْ لُ َمغْ  -1315

 * * * 

 هم بأذى! مسَّ أن يَ  الش وكَ  بأيديهم، ثمَّ ال يريدون يَزرعون الش وكَ  -1316

ً حَ مْ زرعون شوكاً، ثم يريدون أن يحصدوا قَ يَ  -1317   !ا

 يُفِسدون أخالَق الشَّباب، ثم يتباكون على الشَّباب!  -1318

 هاب! ، ثم يحاربون اإلرْ يَزرعون اإلرهابَ  -1319

 * * * 

أكثر أُلفةً في الغابات    الحيوانات والوحوشُ   عندما يخاُف اإلنساُن اإلنساَن، تُصبحُ  -1320

 من اإلنسان!  

 * * * 

ه على  وأن هللا تعالى ألَزَمنا بعبادتِ  على مائدته، تعالى، ونعيشُ  هللاِ  كِ لْ كما أننا من مُ  -1321

كما   لغيره سبحانه وتعالى،ارنا  وأعمواحدة من حياتنا    دقيقةً   مدار الوقت، فال يجوز أن نصرفَ 

الكريمة ِ اْلعَالَِميَن  :  تفيد اآلية  ِ َرب  لَهُ    *قُْل إِنَّ َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ّلِل  َشِريَك  الَ 

ُل اْلُمْسِلِمينَ  ره  . كذلك فإن هللا تعالى لم يحوجنا إلى غي163-162األنعام: َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَاْ أَوَّ

دقيقة واحدة، وال في جزئية من جزئيات حياتنا، سواء كانت مادية أم معنوية .. ولم يتركنا من 

توجهنا في دقائق األمور، كما في جليلها، علم ذلك من ا من َعِلم، وَجِهَل ذلك    غير شريعٍة شاملةٍ 

ْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتْمَ :  منا من جِهل، كما قال تعالى

 ً تعالى3المائدة:  ِدينا وقال   .  : َتُْرَجعُون اَل  إِلَْينَا  َوأَنَُّكْم  َعبَثاً  َخلَْقنَاُكْم  أَنََّما    أَفََحِسْبتُْم 

 .  115المؤمنون:

كمالِ  -1322 لوازم  بالربوبي ة، همن  ُد  والمتفر   .. األلوهية  كماُل  الربوبي ة؛  ُد   يتفر  الذي  و 

  باأللوهي ة. 

 ك إال إليه.  هو الربُّ الذي ال يحوجُ  اإلله الذي ال يُعبَد إال إي اه؛ -1323
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يَ  -1324 باألمْ من  د  يتفر  بالَخْلِق،  د  اْلعَالَِميَن    رِ تفر  َربُّ   ُ َّللا  تَبَاَرَك  َواألَْمُر  اْلَخْلُق  لَهُ  أاَلَ   [

 . 54[األعراف:

 . لهُ األمرُ  يسَ َمن ليَس له الَخْلُق؛ ل -1325

 * * * 

خرج على  التي تَ أصغر؛ وهي األعمال  شركٌ هللا نوعان: التي تُصَرف لغير  األعمالُ  -1326

 وأنَّه  على وجه االعتقاد،  وهي األعماُل التي تُصَرف لذات المخلوق  أكبر؛  شركٌ ووجه الرياء.  

 ه؛ ألنه هو، هو!   لذاتِ  عمالُ صَرَف له األتُ ن ُمستحقٌّ أل

 . ياءُ الر    ، كان باعثهُ اإلخالصُ   هُ ثَ لى العمل؛ فمن لم يكن باعِ ٍث عمن باعِ   لإلنسانِ   ال بد   -1327

الِقيَ  -1328 سي د  هو  ياُء،  والمنظ ِ الر  وسلوكِ م،  لحياة  الن    م  المجتمعات وعالقات  في  اس، 

   !العظيم ، أو يَضعُف فيها اإليماُن باهللِ باهلل العظيم ؤمنُ التي ال تُ المادي ة 

أنواعٍ:   -1329 ثاَلثَةُ  رُك األكبر؛  بوبي ِة، وِشرٌك في األلوهي ِة، وِشرْ الش ِ الرُّ ِشرٌك في ٌك في 

فات.   األسماِء والص ِ

 * * * 

عالماتِ  -1330 وُرقي  اإلنساني    المجتمعاتِ   رِ تحض    من  وظيفَ ة  الموظَُّف  يمارَس  أن  تَه، ها، 

أو    وليس مجرد وظيفةٍ يحقق أهدافَه من خاللها،  الحياة،  في    على أنها رسالةٌ   والعامَل مهنتَه،

  نها.مِ  قتاتُ يَ  مهنةٍ 

 * * * 

كما تأكُل هم؛  سنتِ ويأكلون بأل  اتون،تَ قْ الذين يَ ؛  في زماننا   من الناس   ما أكثر األصنافِ  -1331

، كما تأكُل البقَرةُ سيَكوُن قوٌم يأكلوَن بألسنتِِهم : "يهم الحديثفِ   يصدقُ   وهؤالءِ   ها،انِ بلسَ   البقرةُ 

 !" مَن األرِض 

 * * * 

المسكنة -1332 هي  المحمودة؛  الخشيةِ   الن اجمةِ   المْسَكنَةُ  والر  والتواضعِ   ،عن  ، فقِ ، 

 .يناح للمؤمنِ فِض الجنَ وخَ والتَّعَف ف، ، واالنكسارِ 

 * * * 

ه  دمَ فإذا صَ  قلب، ، وعن ظهرِ داً رْ الشَّرعية سَ  النصوصَ  من تراه يسردُ  من الشيوخِ  -1333

 !في تنزيِل الن صوِص على الواقِع  الً جزاً، وَجهْ  عْ أظهرَ  عُ الواقِ 

 !النَّص حفظِ بين كما بين فقه النَّص، و ، عاإللمام بالواقِ بين ، ولواقعِ ا ما بين فقهِ  -1334

 * * * 

 رقٍة أو خيانة!  إال من فِ  هِ عٌب في أرِض ما هُِزَم شَ  -1335
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 * * * 

..    المواالةِ كره، ووال  فُِطر اإلنساُن على الحب ِ  -1336 ال فمن ال يُحبُّ ويكرهُ، و والمعاداة 

 ويكرهُ، ويوالي ويُعادي في غير هللا. ال شكَّ أنه يحبُّ  يوالي ويُعادي في هللا،

ونبَُزوَك  في هللا، حق ُروك واشمأزوا منك،    إذا عقَْدَت الوالَء والبراء، والحب  والكرهَ  -1337

ـ استبشروا    ، والحبَّ والكرهَ والبراءَ   الوالءَ   وإذا عقدتَ ،  باأللقابِ  ـ اي اً كان هذا الغير!ـ  في غير هللاـ 

ْت  ،  موكَ ، وفَخَّ بك  خيراً، وفرحوا ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزَّ ورضوا عنك .. صدق هللا العظيم:] َوإِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 . 45قُلُوُب الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه إِذَا هُْم يَْستَْبِشُروَن [الزمر:

نعلم   :يقول  وانتماءاتهم ــ  ر ــ على اختالِف مشاِربهمفْ الكُ   غاةِ طُ   الِ ومقَ   حالِ   لسانُ  -1338

إال    شاء ــ ال اعتراَض عليك! ــين الذي تَ ئت، وبالد ِ تدي ن بما شِ ف  تتدي ُن به؛  ينٍ أنه ال بد  لك من دِ 

ُ يَْستَْكبُِروَن [الص   ]هللا ...  ينُ دِ   .  35افات:إِنَُّهْم َكانُوا إِذَا قِيَل لَُهْم اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

 * * * 

 لقاءِ من تِ   الحياةِ   المرُء من اختبارِ   أكبر؛ وهو أن يخرجَ   تحاران: انتحارٌ االنتحاُر ان -1339

  لقاءِ من تِ   المرُء من اختبارات الحياةِ   ه .. وانتحاٌر أصغر؛ وهو أن يخرجَ نفَسه بنفسِ   ه؛ فيقتلُ نفسِ 

يُؤذَن    أن   ونِ د، ومن دُ المحد    تِ قبل الوقه،  ه، واستسالمِ تِ هزيمَ ها، وعن  انتهائِ ويُعِلن عن  ه،  سِ نفْ 

أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا آَمنَّا    ..    وطوالقنُ   األصغَر؛ اليأسُ   ، فيلتجئ إلى الموتِ له

ابِِريَن  َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجا.  2العنكبوت:َوهُْم اَل يُْفتَنُونَ    َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكمْ ِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ

ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً .  31د:محم َوَمن يَْقنَُط ِمن   .  2الملك:  الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ 

آلُّوَن  ْحَمِة َرب ِِه إِالَّ الضَّ  . 56الحجر:رَّ

ه بنفِسه .. وانتحاٌر نفسِ   بقتلِ   المرءُ   ؛ كأن يباشرَ باشرٌ االنتحاُر انتحاران: انتحاٌر مُ  -1340

من إلى وفاتِه؛ كتعاطي الدُّخان، عتاُد المرُء عاداٍت خاطئٍة ضار  ؛ كأن يَ رٍ  مباشرُ غي ٍة، تؤد ي مع الزَّ

 والُكحوِل، والمخدرات!   

 * * * 

نافِ ها  ، بعضُ المرءِ   اهتماماتُ  -1341 فإذا    اً،ها اآلخر خاطئاً ضار  عاً، وبعضُ قد يكون صائباً 

اً ونوعاً؛  رتبُ وكَ ،  النَّافعة  الصائبةُ   نَمت االهتماماتُ    االهتماماتِ   على حسابِ وتوسَّعت  دت  تمدَّ   كمَّ

ارة  الخاطئةِ  وتآكلَ الضَّ االهتماماتِ   ،  االهتماماتُ   وتتوس عُ   دُ تتمدَّ الذي    رِ بالقدْ   الخاطئةِ   من   فيه 

 إذا نَمت االهتماماتُ كذلك؛    سُ العكْ وحتَّى ال تبقى لديك اهتماماٌت خاطئة ..    افعة ..الن    الصائبةِ 

حسابِ وتوسَّعت  دت  تمد    ارة؛الضَّ   الخاطئةُ  وتآكلَ افعةالنَّ   الصائبةِ   االهتماماتِ   على  من    ، 

 ارة. فيه االهتمامات الخاطئة الضَّ  وتتوسَّعُ  الذي تتمدَّدُ  رِ بالقدْ  االهتمامات الصائبةِ 

 ك. ك أنَت، وأنَت اهتماماتُ ك؛ فاهتماماتُ أنت واهتماماتُ  -1342
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 * * * 

، ولربما كأجلِ ها من  تُ ف حركَ نيا لن تبكي عليك، ولن تتوقَّ الدُّ   ؛الدُّنيا  عنِ   لُ عندما ترحَ  -1343

تَ  بالمثلِ ..    حسُّ برحيِلك عنهاال  تبكِ ؛  فعاملها  تتَ ،  نْ ، وال تحزَ عليها  فال   ِس الغَرْ وقَّف عن  وال 

  ها!ك من أجلِ آلخرتِ 

 * * * 

معَ  -1344 ة    هم  وبُرآءُ ، واستغنائِ هاتِ ها، وقوَّ تِ يَ عافِ   في حالِ نها،  ومِ األمَّ  .. ةِ   ها  األم  ، من 

لمن ها  تِ حاجَ   واشتدادِ وتَكالُِب األعداء عليها،    دها،مجْ   قها، وأفولِ ها، وتفر  عفِ في حال ضَ ها،  د  وِض 

 المنافقين! "هم"ـوأعني ب .. يمد  لها يد العون والغوثِ 

 * * * 

أن   ي األشياَء الفرصةَ فيأن ال تُعطِ و ،ر أن تُسيطَر على األشياءِ من الحريَِّة والتَّحر   -1345

ثم    نا، وأوقاتنا،بحياتِ   علينا، وتتحك م  حياتنا التي تسيطرُ   سيطَر عليك .. وما أكثر األشياء فيتُ 

   !اُب أننا أحرارنحس

 * * * 

بالءٍ  -1346 من  نَ عاقبتُ   كم  وسؤدُ   ،صرٌ ه  السالم  فيوسُ   ؛دٌ وتمكين،  عليه  وساَدت   ادَ سَ ف 

ِ، أن أُ بعد   أخوته وأبويه له، رؤيته في سجودِ دعوته، وحكَم مصر، وتحقَّقت  ب  وذاَق لقي في الجُّ

ِ على ألم فِ   وصبرَ   ، ودخل السجن بضع سنينة،  طعَم العبودي   يعقوب عليه السالم،    راق الوالد النبي 

ً  اماً،أربعين عوالديار،  واألهلِ   !  .. فكانت هذه الِمَحن سبباً لتلك الِمنَح وقِيل ثمانين عاما

1347-  ُيَقُول أَن  يُتَْرُكوا  أَن  النَّاُس  آَمنَّا أََحِسَب  إيمانِ ؛  وا  من  الد  فيستفيدون  في  نيا هم 

. وهم  2العنكبوت:  َوهُْم اَل يُْفتَنُونَ   رجات، وعلو الد  ، ويُكتب لهم به القبول، والنجاةواآلخرة

فالبَ   بأنواعِ   في المقابل ال يُريدون أن يُختَبَروا مه،  دَ صدق إيمانهم من عَ على    الءات، التي تُعَر 

 الِمنَح، بعد الِمَحن، والمنَح ال بد أن يتقدمها محن. ف ال؛ ؟!آَمنَّا م دعواه وتُظِهر حقيقةَ 

 على قدر الِمَحن، تكون المنَح.   -1348

 * * * 

 :  قرَ الفَ  زق، وتُذِهبُ في الر   زيدُ أموٌر ت -1349

ً :  تعالى: قال هللا  دقةُ الصَّ  - لَهُ أَْضعَافا َ قَْرضاً َحَسناً فَيَُضاِعفَهُ  ن ذَا الَِّذي يُْقِرُض َّللا   مَّ

 . 245البقرة: َكثِيَرةً 

 .  "  ما نقص ماُل عبٍد من صدقةٍ ":هللا صلى هللا عليه وسلم وقال رسولُ 

وسلم عليه  فيقول    ":وقال صلى هللا  ينزالن،  َملََكان  إال  فيه،  العباُد  يُصبُِح  يوٍم  ِمن  ما 

ً اللهمَّ أعِط ُممِسكاً تَلَ أحُدهما: اللهمَّ أَعِط ُمْنِفقاً خلَفاً، ويقول اآلخر:   متفق عليه.  " فا
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 متفق عليه.  " قاَل هللاُ تعالى: أنِفْق يا ابَن آدَم أُنِفق عليك ":وقال صلى هللا عليه وسلم

  َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكمْ :  تعالى: شكر النعمة والمعروف، قال هللا  كرُ الشُّ  -

 .  7إبراهيم:

ِ فَُهَو َحْسبُهُ :  : قال هللا تعالىلُ وكُّ التَّ  -  .  3الطالق: َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

ا لو أنكم تتوكَّلون على هللِا حقَّ تََوكُِّله لرزقَكم كم: "وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . "، و تروُح بِطانًايرزُق الطيَر ، تَْغدو ِخماًصا

هُ أن يُعِظَم هللاُ رزقَه، وأن  م: "هللا صلى هللا عليه وسلم  حم: قال رسولُ الر    لةُ ِص  - ن َسرَّ

 متفق عليه.  "يمدَّ في أجِله، فليِصل رحمه

هُ أن يَُمدَّ له في ُعمِره، ويُزاُد في رزقه؛ فليُبرَّ والديه، : "وقال صلى هللا عليه وسلم َمن سرَّ

 .  "وليِصْل رحَمه

نَّهُ َكاَن َغفَّاراً . يُْرِسِل السََّماء َعلَْيُكم فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِ :  تعالىهللا  : قال  االستغفارُ  -

ْدَراراً .  . 12-10نوح: َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َويَْجعَل لَُّكْم أَْنَهاراً  م ِ

والعمرِة، : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموالعمرة:    الحجُّ  -  ِ الحج  بيَن  تابِعوا 

 . "، كما ينفي اْلكيُر خبَث الحديِد والذَّهِب والفضَّةِ والذُّنوبَ  إنَّهما ينِفياِن الفقرَ ف

ثالثةٌ : "حين دخول البيت: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  السَّالم على األهلِ  -

ُ الجنَّةَ: َمن ِ إن عاَش ُرِزَق َوُكفَي، وإن ماَت أدخلَهُ َّللاَّ دخَل بيتَهُ فسلََّم فَهَو   كلُّهم ضامٌن علَى َّللاَّ

ِ فَهَو  ِ، وَمن خرَج في سبيِل َّللاَّ المسِجِد فَهَو ضامٌن علَى َّللاَّ إلى  ِ، وَمن خرَج  ضامٌن على َّللاَّ

 .  "ضامٌن على َّللاَِّ 

َ يَْجعَل لَّهُ َمْخَرجاً  :  تعالىهللا  قال  قوى:  التَّ  -   تَِسبُ َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث اَل يَحْ   * َوَمن يَتَِّق َّللاَّ

ً :  وقال تعالى. 3-2الطالق: َ يَْجعَل لَُّكْم فُْرقَانا  .  29األنفال:يِا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَن تَتَّقُواْ َّللا 

ه وسلم لمن جعل صالته صلى هللا عليه وسلم: قال صلى هللا علي  ي  على النب  الةُ الص   -

َك، ويُغفَر لك ذنبُ : "قال   كلها عليه، إذاً يَكفيَك هللاُ تبارك وتعالى ما  : "وفي رواية  ."كَ إذاً تُكفَى همُّ

كَ   ."من دنياَك وآخرتك أهمَّ

 * * * 

 وليس بمجرد تحصيل الشهادات،   ه، وعطائه،ه، ونتائجِ عَرف بآثارِ التعليُم الناجُح يُ  -1350

 !   مقالةٍ  ، أو كتابةَ مل شهادة عليا، ال يُحسن اإلمالءَ حا فربَّ 
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 وربما تجاوز مرحلة ة،الطالُب أنهى دراسته الجامعي   إذا  ،ا قيمة العملي ة التَّعليميَّةم -1351

ب بحثاً أو مقاالً في  وال يُحِسن أن يكت  البحث،التحليل وثم هو ال يملك مهارات    ،" الماجستير"

 ولو حاول أن يكتب مقاالً لوقع في أخطاٍء ال تليُق بطاِلب المرحلة االبتدائية؟! ه، اختصاِص 

يكوَن   -1352 أن  ال يمكن  ثمارَ التعليُم  يُؤتي  المرجو  فعَّاالً  تُْعَرف غاياته ه  أن  ة، من دون 

ل المعل م والتلميذ سواء، وأن يُتعاَمل معه بِِجد ٍ وإخالٍص من قِبَ   لميذِ م والت  ه، لدى المعل  دُ ومقاِص 

 سواء. 

وللعملي ِة  -1353 هَدٌف،  الد راسي ِة  وللَسنَِة  هَدٌف،   ٍ ِدراسي  فَْصٍل  ولكل ِ  هَدٌف،  َدرٍس  لكل ِ 

تها؛ من المرحلِة االبتدائي ِة إلى ما بعد المرحلةِ التَّ  الجامعي ة هَدٌف وأهَداٌف .. والمعل ُِم    عليمي ِة برم 

ٍة من مجموعِ هذه األهداف. وكذا الت    لميذُ يجب أن يكونا على ِدَرايٍة تامَّ

* * *    

ي البالد العربي ة ف  عليمُ وتميزاً، والت    أسهل، لكن أكثر عطاءً   ةِ األوربي    الت عليُم في الدولِ  -1354

 أصعَب، لكن أقل عطاء وتميزاً! 

األوربية  التَّ  -1355 الدول  في  المرحلةِ ـعليُم  منذ  البحث،ـاالبتدائي ة    ـ  يعني   والتحليل،   ـ 

ثم انَس بعد    ثم احفظ ..  العربية؛ يعني احفَظ ..   في البالدِ   عليمُ والت    ،واالهتمام بإعداد األبحاثِ 

 فاعليَّةً وعطاًء وَسٌط بينهما؛ وسط يجمع بين حسنات األكثرُ .. وما حفظته   انتهاء االختبارات

 المنهجين، ويلفظ سيئاتهما.  

* * *    

الغرب،   -1356 بالد  في  ُمبِدعٌ  أبحاثه ومؤلفاته،  باحٌث  شهادة  له  حملة  من  مائةً  يوازي 

ٌء  في بالد الشَّرق دكتور واحد ال يُعَرف عنه عطااه ليس لهم أبحاث وال مؤلفات .. بينما الدكتور

 !ؤل ِف ال يحملون شهادة الدكتوراهيوازي مائة باحث وم أليف،ِل البحث والت  في مجا

يمارسَ  -1357 أن  للتلميذ  البحثِ   ينبغي  المرحلة أليفِ والت    مهارات  منذ  عليها  ب  ويتدر   ،

لى أن يُصبح ، إعليممن مراحل التَّ   مرحلةٍ   مع كل ِ   مهارات البحثِ معه    ، فتنموا وتزيدُ ةِ االبتدائي  

 ً ً   باحثا .. فال يُهَمل إلى أن ينهي دراسته الجامعية، وعندما يُصبح على عتبة الماجستير    محترفا

   أن يَكتب بحثاً! وأأو الدكتوراه، يُطالَب بالبحث، 

ه، وهو في اختصاِص ماهراً  عليمي ة، ليُصبح باحثاً  ة الت  التلميذُ إما أن تنتهي به العملي   -1358

 ه، وهم األغلبي ة! د موظ ف يقتات بوظيفتِ فاً؛ مجر  صبح موظَّ يُ ل تنتهي به المرجو، وإما أن

* * *    

  ف المجتمعات مرهونٌ كذلك تخل    العملي ة التَّعليمي ة،  بنجاحِ   مرهونٌ   تقد م المجتمعات -1359

  ف المجتمعات! أو تخل    األساس في نهوِض   ة هي الحجر؛ فالعملية التعليمي  ةِ التعليمي    ةِ العملي    لِ بفشَ 



 156 

التعليمي   -1360 أربعةتقو   ةالعملية  على  أساسي ة:عناِص   م   المناهج و  ،العلميَّةُ   الماد ةُ   ر 

أي عنصر من تلك العناصر،  بوأيما تقصير    ، والمعلمون،البُ ة، والطعليمي  ة الت  في العملي    ةالمعتمد

 هو تقصير في العملية التعليمية برمتها!  

الت   -1361 التعليمي ة،  العملي ة  من  ومِ الميذُ الهدف  التي  ،  المجتمعات  ثمَّ  ، التالميذَ   تنتظرُ ن 

 وعطاءاتهم.

* * *    

أضعاِف ستمر، وهي تفوق عشرات  مُ   م وازديادٍ ضخ  جداً، وهي في تَ   كثيرةٌ   المعلوماتُ  -1362

اعتمادِ دْ قَ   بأكبرِ   ولإلحاطةِ   نا،أعمارِ  بد من  ال  منها؛  يقوم على    ٍر  الذي  التعليمي   تقديمِ المنهج 

ونعني بالنوع: اغتراف أكبر قدر من المعلومات   قين،لقي والتل، ال الكم في عملية التَّ وعِ الن    وإبرازِ 

 ٍن ممكن!  زمَ  والمهارات النافعة، في أقل ِ 

* * *     

ة لعلمائِ  -1363 ْدِر ما يكوُن ذلك  على قَ   ،ة هم النَّافِعءاتكتَّابها، وِلعطاها، وعلى قَْدِر تقدير األم 

ِرها.  على تقد  راً ومؤش  ليالً دَ   مها وتحضُّ

* * *     

أن  بل العاِلُم أيضاً يحتاُج إلى تعزيٍز؛ وتعزيُزه     فقط يحتاُج إلى تعِزيٍز،عل ِمُ ليس المت -1364

   غاِة عليه، وعلى عطائه ُسلطاناً، وسبيالً.أن ال يُهان، وأن ال يُجعَل للطُّ ره، ويُعرف له قدْ 

* * *     

ي الذالمسؤولة عن المجتمع الصغير؛    ؛ ألنهادِ ى وأهم من تعليم الولَ لَ تعليُم البنِت أو -1365

نا أكثر بكثير من تعليم  نبالدكثيٍر من  ل في  همَ ومع ذلك فتعليمها مُ   يتكون منه المجتمع الكبير،

 الولد! 

* * *     

لمواجهةِ  -1366 االن    الفسادِ   رِ خطَ   خيُر وسيلٍة  التكنولوجي، وااللكتروني، اجم عن   لتطور 

     فهو الخياُر الوَسط بين خيارين.والواعية لدى األفراد، واألبناِء ..    ة،اإليماني  تعزيز الرقابة الذاتية  

* * *       

رَ أفعالٍ   ومن ثم إلى  قرارات،ل إلى  يتحو    العميقُ   فكيرُ لت  ا -1367 حتى    أً؛خطَ   ، فاحذَر أن تفك ِ

   خاطئة!  ال تنتهي إلى أعمالٍ 

 تُضيفَ لك الخيار في أن    ها،دُ سي    مسيطراً عليها، وأنتَ   منك، تظلُّ   فِكرتك ما لم تخرجْ  -1368

  ، رجت منك، وضربت األمصار؛ سيطَرت عليكَ فإن خَ ها .. أو أن تحذفَ  نها،نِقص مِ عليها أو أن تُ 

لتَ  َك،تْ وحكمَ   ها. لطانِ لك من سُ  كاكَ وال فَ  ها،عاتِ  تبِ وتحمَّ
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 * * * 

وفي كثير بالُحسن أو القُبح،    واألفكار،  ،واألعيانِ   على األشياءِ   حكمُ ُب قاٍض؛ يَ الكاتِ  -1369

ومات فكري ة؛ فينصر طرفاً االت وخصُ جَ في سِ   ويدخلُ والمفاسد،    من األحيان يُراجُح بين المصالحِ 

 الكتابةِ   ةَ هم  مَ   وبالتالي ال ينبغي أن يمارسَ   ،ٍف، أو مذهباً على مذهٍب، أو قوالً على قولٍ على طرَ 

   . فكيرِ الت   معتدلُ  ،المزاجِ  نُ إال وهو حسَ 

 * * * 

   !ائققَ دَ ما بِ ، وربَّ اتٍ عَ ويْ سُ بِ  هه، فيهدمُ بنائِ  هدُر اإلنساُن عمَره فيجٍد يَ كم من مَ  -1370

 * * * 

الكُ   ويستفيدُ   مُ تعلَّ يَ   الحكيمُ  -1371 ومِ ل ِ من  كل ِ ،  حوله،  ن  ال  وقليلٌ   ما  يَ هم  ستفيدون  ذين 

  ويتعلمون منه!

 * * * 

 ! صريحِ أ إلى التَّ أن يلجَ  فقِ وال الر  ِة كمَ ليَس من الحِ  ،َمن استَغَنى بالتَّلميحِ  -1372

 * * * 

إال لتوافقها،    يُر عليك،ك، وال تُشِ يرُ جل؛ فهي ال تستشِ من الر  اداً  استبد  أكثرُ   المرأةُ  -1373

   أو إذا عِلمت أنك ستوافقُها!

سمُع عن  نَ   ؛ا يوَكل إليها من مهام ٍ وأعمالٍ وفاًء وإخالصاً لمو   اجتهاداً   المرأةُ أكثر -1374

 الت ...!  عن فاشِ  وقليٌل ما نسمعُ  وا إليه،ِعثُ باب قد فشلوا فيما ابتُ كثيٍر من الشَّ 

*  * * 

ها أهلُ   إلى أن يتقاَولَ   ،يعةً منِ   تبقى عصيةً   ،طالَ   وأ،  الحصار على مدينةٍ   مهما اشتد   -1375

 ! ... عنها فاعِ الد ِ الص مود، ون ال جدوى من بأ

الثُّ   األولى،  فاعِ الد ِ   لخطوطِ   انهيارٍ   لُ وَّ أ -1376 العدو،غُ وسقوط  بيد  بالرُّ   ور  ص خَ التفكير 

 !  ... االنسحابَ  رِ بر  واألعذار التي تُ 

*  * * 

َر  ى إليه، فال نستطيع منه شيئاً؛عَ من خيٍر نهمُّ به، ونسْ  كم -1377 لنعلم أنَّ الموف َِق والميس ِ

لنا   رَ يس ِ يُ بادته، وأن عِ  سنِ يعيننا على ذكره، وشكره، وحُ هو هللا .. نسأل هللا تعالى أن والمعين، 

 .  اعاتوالطَّ  من األعمالِ ويرضى  ما يحبُّ و ات،فعل الخير

 * * * 

يشملُ   نُ القانو -1378 ما  منه  يشملُ الفردَ   اإلسالمي؛  ما  يشمل األسرةَ   ، ومنه  ما  ، ومنه 

يشملُ المجتمعَ  ما  منه،    الحكمِ   وسياساتها، وميادينَ   الدولةَ   ، ومنه  الميسور  يطب ق  لم  .. فمن 



 158 

المتعل   كالقانون  عليه؛  أو  والمقدور  األسرة،  أو  بالفرد،  أو  ق  العالقات  الالمتَْجر،  أو  مجتمع، 

 ولة والحكم!ق بالد  القانون اإلسالمي المتعل   عندما يُطالب بتطبيقِ  فهو غير صادقٍ  ة،االجتماعي

 كم، تَقُْم في أرِضكم. في نفوسِ   اإلسالمِ   وقد صدق من قال: أقيموا دولةَ 

 * * * 

ى قد  ؛ دليٌل على أن هللا تعال  َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهمْ :  قوله تعالى -1379

رؤية  ماء، وإلى الس    عودِ الص  نه من  تمك  ـ  ـسواء عرفها أم جهلها    ـ ـ  ع في اإلنساِن قُدرات كبيرةأود

واكتشاف   رات،عظائم اآليات الباهِ دقائق وفس البشري ة من  ورؤية ما في الن    اآليات واكتشافها،

القرآَن له أن حتى يتبين    اآليات في اآلفاق وفي الن فس ..   من لوازم تحقق رؤية  واختراع ما يُعَد 

، وأن     المعبود بحق.وهو وهو الحق، ق، الخالِ هللا تعالى هو حقٌّ

* * *      

إضافة إلى    ة، والتربوية،ات األمني  ن المؤسسَ ومعهم مئات م  ة،العناصر األمني    آالفُ  -1380

ال يستطيعون   الماليين من الكاميرات التي تصور حركة الناس على مدار الوقت .. ومع ذلك فهم 

ثم في المقابل  ،"  كلندن "ـ على مدينةـ ـ من دون حصول أي جريمةـطروا سيطرةً تامة أن يسي

ة المتناهية في الدق ة، والتنظيم، واإلحكام على هذا الكون الفسيح بنجومه  نجد هذه السيطرة التام 

ى الخاِلِق يدلُّ ذلك علأفال  وما فيها وما بينها من مخلوقات ..  ه التي ال تُحَصى ..  وكواكبه، وأبراجِ 

ُف شؤونَه، وتتحكَُّم فيه .. صدق هللا العظيم  القدير، : وأنَّ فوَق هذا الكون يداً قادرةً تحميه، وتُصر 

 ُِدور    .فَِإنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

* * *      

ثم  ،لٍ اِمه، وقانونه، الذي ال يَعِرُف أدنى خلَ ِة اتقانِه، ونظسلَّموا بعَظَمِة الكوِن، وِدقَّ  -1381

 عت هذا الكون الفسيح بهذا اإلتقان واإلحكام!  التي أبدَ  وا في القدرةِ جاَدلوا وشكَّكُ 

  بة عنلمقاِصِد، والغايات، المترت  بالنتائج، وا  التسليمُ   مات؛لواِزِم التَّسليِم بالمقد    ِمن -1382

 تلك المقدمات.  

* * *   

 ه! ثَُر اعتذارُ ن كليس بحكيٍم مَ  -1383

 * * * 

 . ةِ الحاجَ ، والجوعِ وعند المَرض، والغََضب، وُحسُن الُخلُق يُعَرف: في الس فر،  -1384

 * * * 

    اعةٌ للش ريف، وِرفعَةٌ للَخِسيس!، وضَ من الَخِسْيِس  الش ريفِ تصاُف ان -1385

 * * * 
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 َره! اً نشَ ر  تَره، وإذا علَم منك شَ شرُّ األصدقاء؛ َمن إذا عِلَم منك خيراً سَ  -1386

 * * * 

ِ ذِ ، والكَ َسدِ في الِكبِر، والحَ : جوامُع الشَّر ِ  -1387  !  ِب، والشُّح 

 . أ بالخيِر، ال بالش ر  الشرُّ يُطفَ  -1388

  ال تُْطفَأ النَّاُر بالن ار.  -1389

 * * * 

يعني لُه، والثاني  ال يُسَمح؛ األول يعني الحرام اآلثم فاعِ بين  ، وبين ال يجوزُ   الفرقُ  -1390

، وليس  "  ال يُسَمح  "؛  "  ال يجوز  "، وكل ما  ابزوالهوالحظُر  منُع  ئة يزول الطارِ أنه ممنوع لعل ٍة  

وكثيٌر هم الذين يستخدمون إحدى العبارتين في موضع    ..   "   ال يجوز  " ،  "  ال يُسَمح  " ما    كل

 !  األخرى

 * * * 

 .   لِ يهم بالس وي ة والعدْ م؛ إن لم يمِش فِ أميُر القوِم أشقاهُ  -1391

 * * * 

 بَين.   الكاذِ  دُ أحَ  ، فهويهفِ بما ليس  َمن أحب  أن يُمَدحَ  -1392

 * * * 

به ما -1393 بهُ القلوُب .. وما تُباِعُده القُلوُب، ال تُقر ِ  الد يار.  تُباِعده الد ياُر، تُقر 

 * * * 

ث نفسك به باستمرارٍ   رْ إذا كنت مقتنعاً بشيٍء نافعٍ إيجابي، ثم لم تقدِ  -1394  ، على فعله، حد ِ

 ه.  ك على فعلِ تُعينُ وخيارات فتح عليك أبواباً فهذا مما يَ 

* * *      

 ما كان عن ِغنى واقتِدار.   وأبخُل البُخِل؛ ٍر وإعساٍر،ما كان عن فَقْ لجوِد؛ أْجَوُد ا -1395

 .  ِسن والمَحاِمدوالبُخُل ِستٌْر للمَحا الجوُد ِستٌْر للعيوب، -1396

* * *      

 التغيير ليس مطلَباً لذاته إن لم يكن نحو األفَضل.   -1397

 األسوأ. نحو لتغيير موضة العصر، ولو كانا -1398

الموافق للفطرة، والذوق   ن إلى األصلِ ون .. ثم يعودورتغيَّ رون .. ويُغيرون .. ويَ يُغي   -1399

  ليم.السَّ 

* * *   
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السيَّارة التي تسير في السَّاعة مئة كيلو متر، لو حملتها على أن تسير مئتي كيلو  -1400

ج؛ فيريدُ راعي ُس كذلك من ال يُ   مت السيارة، وحطَّمت ما حولها، اعة، لتحطَّ متر في الس    نَّة التدر 

ك نفسه، ومن معه، وما حوله، ثم هو ال  ، فهذا يُهلِ واحدٍ   ، وفي يومٍ ة واحدةٍ كلها في سل    األمورَ 

  ه شيئاً! رادِ من مُ  قُ يحق  

 * * * 

ر، وال تقبل التغيير، وهي محفوظة ري ة اإلنسانية ثابتة ال تتغي  المفاهيم والقيم الحضا  -1401

؛ الوسائل التي تعين على تحقيق المفاهيم والقيم  روالتطو    قبل التغييرالذي يَ وإنما    بحفظ هللا لها،

 أكمل وأفضل. الحضارية اإلنسانية بصورةٍ 

* * *      

اً، أو تؤد ي إلى مخالفة نص ٍ  اتلها حكم المباح العاداتُ  -1402  .  ما لم تخاِلف نص 

* * *      

يديه  ـيحتاج    ،الكبيرُ   فُ الهدَ  -1403 بُ   عينُ تُ   دة،ة متعد  ـ إلى أهداف صغيرــ بين    لوغِ على 

 ير. بِ الكَ  الهدفِ 

ما تكون األ -1404 تدرك أنها سبب   وغير شي قة،  ةً الصغيرة ممل    هدافُ غالباً  لكن عندما 

 تستحق التضحية.   وشي قة،  غ الهدف الكبير الممتع والشي ق، تصبح هي األخرى ممتعةً رئيسي لبلو

لِ  -1405 فاجعل  أهدافاً، ولشهِرَك  سَ َهد ِف حياتك؛  وليوِمك  نَتِك  أهدافاً،  أهدافاً، وإلسبوِعَك 

؛ استثمرت كل  دقيقة  ذلك فإن فعلت  اجعل الوسائل لإلهداف، أهدافاً،افاً .. وك أهدَ تِ أهدافاً، ولساعَ 

 نِجْزهُ غيُرك.  ما لم يُ من األعمال  وأنَجزَت    صعُب على غيِرك،فيد، وهاَن عليك ما يَ فيما يُ من حياتك  

    اط. اب باإلحبَ مكنة؛ حتى ال تُصَ وم  افُك واقعي ةٌ لتُكْن أهدَ  -1406

* * *      

  ألنه فاقٌد للتركيز على شيء. عُل شيئاً؛أن يفعَل كلَّ شيٍء، ال يف الذي يريدُ  -1407

* * *      

 ق.  لُّ عليك آالم التَّسَ   هونُ تَ  ل،ة الجبَ  قِم  تطلَّع أن تعلوَ عندما تَ  -1408

الُحفَر، يشقُّ عليه َف عيَش  ومن ألِ   الُحفَر، عليه عيشُ   الجباِل، يشقُّ   ن أِلَف عيشَ مَ  -1409

باِل والُحفَرِ عيُش الجباِل .. ولكل ٍ من ا    !لُهاأهْ  لج ِ

 * * * 

   ه بك. لقَه عليك، واهتمامَ قَ  ليك، تفقدُ ع قُ قلَ ِق من يَ لَ قَ لِ  قلَقُ عندما ال تَ  -1410

ك أمرَ ن ال يَ مَ  -1411 ه أمَرك.ه، ال يَ همُّ    همُّ

* * *   
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غَ م ِ ن تََشبََّع بما ال يحق، ناله من الذَّ مَ  -1412   ستحق. اِر ما يَ  والصَّ

 * * * 

ياُء ذِ  -1413  لٌّ وَصغَار، واإلخالُص ِعزٌّ وفَخار.الر 

 الرياُء يََضع، واإلخالُص يرفَع.  -1414

 اإلخالص.   هُ عن طريقِ  الرياء، يَظهر أضعافُ ه عن طريقِ ما أردَت إظهارَ  -1415

 ياء!  في خيٍر، وبركٍة، وزيادٍة، ما لم تَِلْج باَب الر   ال تزالُ  -1416

 ِل لك، ليس هلل منه شيٌء إال اإلخالص.  مَ كلُّ العَ  -1417

 * * * 

 ى عليها شيء. خفَ اس عن خيانَتِك، فعيُن هللا ال يَ الن   ال تطمئن لغفلةِ  -1418

 * * * 

 دعاء:  -1419

د، وعلى آِله، وَصْحبِه، وَسل ِْم تسليماً كثيراً.    اللهمَّ َصل ِ على عبِدك ونبي ك محم 

يا فعَّاٌل ِلَما تُريد ْرِش المجيد ..  ا العَ يا ذَ إلكرام ..  وا ا الجاللِ يا قيوم، يا ذَ   اللهمَّ يا حيُّ  

أكر..   ويا   .. الراحمين  أرحم  قلوبَ   ميا  .. طه ر  الغِ األكرمين  والغَ ش ِ نا من  والخيانةِ درِ ،   ، ،

 ياء .. والر  

  كلنا فال ت   لنا إال بك،  ةَ وال قوَّ   ، ال حولَ هلُ ، والفقر، والجَّ ، والعجزُ عفُ الضَّ   نا؛لُ وْ حَ   ،اللهمَّ  

   عين. نا طرفةَ ألنفسِ 

نا .. ال إله إال أنت سبحانك عفَ هالء، فعل منا .. وضُ نا .. وجُ اللهم إن ا فقراء، فاغنِ   اء، فقو 

   المين. إن ِي ُكنُت من الظ  

ن سواك.  ك، وبفضلِ ك عن حرامِ اللهم  اغننا بحاللِ    ك عم 

 ما ظهر منه، وما بطن.   ل،والعمَ  في القولِ  ، والس دادَ اللهم إن ا نسألك اإلخالصَ  

أو    وكل ما يقربنا إليك من قولٍ   ك،بادِ ك وعِ دينِ   ك، وخدمةِ تِ استعملنا في طاعَ   اللهمَّ  

 عمل.   

ك .. واجعلنا  في سبيلِ   والجهادَ   ، كهالً، فسه ل علينا طاعتَ إال ما جعلته سَ   لَ هْ ال سَ   اللهمَّ  

 .  شر ٍ  اليقَ ، مغَ يرٍ خَ  مفاتيحَ 

حمتك  ، منك؛ نعوذ بطاعتك من معصيتك، وبرضاك من سخطك، وبركَ بِ اللهمَّ إنَّا نعوذُ    

عقابك، من  وبعفوك  ملجَ   من غضبك،  مَ ال  وال  وإليك جَ نْ أ  المهَرب،  فمنك  إليك،  إال  منك  ا 

 وأنت أرحم الراحمين.   الملتجى،

  اللهمَّ إنَّا نعوذُ بَِك أن نُْشِرَك بَك شيئاً نَعلُمه، ونستغفُرك لما ال نعلُمه. 
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ه إلينا ما يحول  ما يؤدي إلى حب ك، وحبَّ  ك،إن ا نسألك حبَّك، وحبَّ من أحب   همَّ الل  وكر 

 بيننا وبين حب ك. 

 إليك.    بنا ويقر  بنا ، وبما يحب  ا بما تحب  اللهمَّ زي نَّ  

ل ما نملك، ومن ك  نا، وأهلينا،  سِ إلينا من أنفُ   ك أحبَّ بَّ واجعل حُ   ك،ب ِ نا إلى حُ اهدِ   اللهمَّ  

    علينا. ويَعزُّ 

حبوبات، وجميع  ها الغايات، والمفي سبيلِ   التي تهونُ نا الُكبرى؛  غايتَ   حب كَ   لْ اجعَ   اللهمَّ  

   العالقات.المخلوقات و

وأنت   ن أن نلقاكَ مِ ـ    ، وِصفاتِك العُليَاإنَّا نعوذ بك ـ وبجميع أسمائك الحسنى  اللهمَّ  

ٍ لَ  ا،غير راٍض عن    نا. وال محب 

 ..  . إليك وقِ والش   ،كلنا بحب  ختم ك، وأن يُ ب  على حُ  الثباتَ  لكَ إنا نسأ اللهمَّ  

منهم واألموات،   والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، األحياءِ    للمسلمينرْ اللهمَّ اغفِ  

 ه وسلم.  وصحبِ   ،هوعلى آلِ   ،دٍ على محم    وصلى هللاُ ..    مجيبٌ   قريبٌ   ميعٌ سَ وٌر رحيم ..  غفُ   كَ إنَّ 

 * * * 

 هللا.    اآلخرة؛ أال وهي محب ةُ  ةَ نَّ ها، ال يدخل جَ ن لم يدخلْ مَ  ةٌ في الدنيا جنَّ  -1420

 * * * 

 إلى أن نقترَب منه.ونتطلع نسعى نطلبَه، ولكن ينبغي أن الكماَل،  ال نُدِركُ  -1421

 واإلبداع.   هو الخطوة األولى نحو االكتشافِ الخياُل؛  -1422

* * *       

رورية التي تتقدم تعني العثرات الض ـ اـً أحيان  ـوإنماـ   ،لَ تعني دائماً الفشَ ال    اإلخفاقاتُ  -1423

 ومن ثم مرحلة الهرولة، واالنطالق، والنَّجاح.  هوض،مرحلة الن  

تكر   -1424 والعثَ مهما  اإلخفاقات  دمتَ رت  ما  المحاولة،تكر    رات،  أخطاء   ر  من  وتستفيد 

 عالية.   ةٍ هم   وذو بل مبدعٌقة فأنت لست فاشالً، ابالمحاوالت الس  

* * *   

  سويف، واإلرجاء، واكل، والتَّ ، والتَّ لةِ ى الغفْ ه عل صاحبَ   ملُ ه يَحألمل؛ فإن  إي اَك وطول ا -1425

يفجَ  أن  اإلى  الس اقُ أه  وتلتفُّ   ، رب ه    ،بالس اقِ   لحقُّ قدَّ   يقولُ ..    المَساقئٍذ  يومَ إلى  ليتني  ُت  مْ يا 

    لحياتي!

 * * * 

ك من السَّيطرة ع نَ إذا تمك   -1426   منك ما يريد. نالَ  لى معنوياتك، أو التأثير عليها،عدوُّ

 هو المنتصر في الحروِب العَْسكريَّة.    في الحروِب النْفسيَِّة،المنتَِصرُ  -1427
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* * *       

 ةِ للبشري    مَ أ اآلخرون فلن تقد ِ بدَ   من حيثُ   دأتَ ولو بَ   انتهى اآلخرون،  ابدأ من حيثُ  -1428

 شيئاً جديداً! 

لى، وهكذا حاجةُ المتأخرين  الس ف  وابقِ الطَّ   ناء، من دونِ ليا من البِ ال قياَم للطوابِق العُ  -1429

 بقهم من المتقد مين.  لعطاِء وإبداعِ من سَ 

 نيان .. وهكذا الجوانبُ تَّطاوِل في البُ كان مساِعداً على ال  يناً؛تِ اُس مَ ُكلََّما كان األسَ  -1430

 اإلداريَِّة، والِفْكِريَِّة، والمعنويَّة.  

 * * * 

قنا،  مر  راً نؤص ل لهدِم الباطل، ولما الَحتهْ نا دَ لْ ظلَ  -1431 ِ َصْرحاً، تفر  حلةُ أن نبني للحق 

 !  ِرطاً ...ُمفْ  وأظهرنا عجزاً وتلكأنا،  عنا،وتنازَ 

هو   -1432  ٍ بحق  الماهُر  بيد،المصِلُح  الباطِل  َصْرَح  يهدُم  باليد  ويب  الذي   ِ الحق  َصرَح  ني 

 إال بهما معاً.  وهما ــ الهدم والبناء ــ ركنان ال يكتمُل اإلصالُح والتغييرُ األخرى، 

، أما عند بناء دام الس الحِ ة، وإلى استخحِ الباطل، قد نحتاج إلى القو ِ َصرْ   د هدمِ عن -1433

عند  الح ِال يجوز اللجوء إلى الس ِ   ــ حول بنائه    ، واآلراءُ تلف، وتتباين األفكارُ قد نخ  ــ  صرحٍ للحق ِ 

.. فالبنيانُ  تباين األفكار واآلراء  بين  للفصل  السالح، ال   ، واللجوء إلىأدنى خالف، أو كحَكٍم 

 يجتمعان. 

 * * * 

الحرامِ  -1434 أنوأسوأه  اهأشدُّ   ؛أنواعٌ  َكْسُب  وآالم اإلنسان  يتكس ب    ا  بمآسي  ويقتات 

 االستمرار!   يتمنى للمآسي واآلالمٍ ، ، واالقتياتُ السترزاقُ وحتى ال يتوق ف ا ،النَّاس

 * * * 

لم مفاتيح ال ذلك لكل عِ ك  ه،إال من خاللِ   يمكن ولوج البيتِ   لكل  بيٍت مفتاحاً ال   كما أنَّ  -1435

هذه المفاتيح اسمها    خاللها؛  ه إال منرِ رَ دُ   ه، والتقاطُ في رحابِ   جوالُ ه، والت  غمارِ   يمكن خوضُ 

 علوم اآللة.  

* * *       

 ه َصحيُح النَّْقل. قالُ ، وعِ هلُ عقِ يَ  العَْقُل يحتاُج إلى َعْقلٍ  -1436

 َعْقالً.   وليس ِل النَّْقَل الصحيَح، فهو هوى،ما خالََف من العَقْ  -1437

 الهوى، عَمى.   -1438

* * *       
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  كالوزنِ    وأقساٍم يُصبح ممكناً وسهالً؛إلى أجزاءٍ   ، عندما تقس مهُ عبُ الصَّ   الكبيرُ   العملُ  -1439

نقله دفعةً   يصعبُ   الذي  الثقيلِ  إلى أجزاٍء وأقساٍم يسهلُ   واحدة،  حمله أو  تقس مه  ه حملُ   عندما 

 ه.ونقلُ 

* * *        

غداً ــ بإذن    ك،ك اليوم ويقلقُ ما يهم  ل؛ فمِ ما ال تحتَ   ل األمورَ ال تقلق كثيراً، وال تُحم   -1440

   للس َمر! ةً مادَّ  لنسيان، والذكريات، ليصبحَ هللا ــ قد يدخل في خانة ا

حَ  -1441 من  يومِ كم  في  َشغَلََك  و  َك  أهمَّ قد  َجلِل  َغِدكَ   ك،َدٍث  في  للسََّمر   أصبَح  مادةً 

 واستخالِص الِعبَر! 

* * *        

ال   -1442 الس  يُحسِ من  انفعاالتِ ن  على  منها،يطرةَ  والخروَج  يُحِدثُها   يكونُ   ه،  َمن  أسيَر 

  له. ويَتسبَّبُها

* * *        

، نيات الطريقمن بُ  ِعلمَ وال تطلب ال ك،يمرض جسدُ  ؛يلِ الس   من آخرِ  ال تشرب الماءَ  -1443

 األول،  الرعيلِ   ِشربُ بع واألصل، وما كان عليه  وإنما عليك بالنَّ   ك،عقلُ   يمرضُ   ؛وَسقَِط الَخلَف

  .نياكك، ودُ لم في دينِ تسْ 

* * *        

فما   سلَف؛  واألهواءِ   الباطلِ   ، وأهلِ كذلك للباطلِ   ف، َسلَ الحق ِ   ، وأهلِ كما أن للحق   -1444

أنهم  زوراً  ثم بعد ذلك يزعمون  ٍة إال ولها في الغابرين َسلٌَف طاِلح،ِمن ضاللٍة وال بدعٍة معاصر

 ورون!تجديديون .. وحداثيون .. ومتط

* * *        

م والبحُر بجواره؛ -1445  ين! والدَّ  رعِ الوَ  ليلِ في قَ  يُقال يتيمَّ

* * *        

تُ   أن تعرفَ   لِ واصُ والت    من مهارات االتصالِ  -1446 ة في لمتك الهاتفي  نهي مكاكيف ومتى 

  الذي تتكلم معه.  رَ اعِ من دون أن تجرَح مشَ و ممكن، وقتٍ  أقل  

* * *        

تخلفاً وحاجة   ، إْذ لو صحَّ ذلك لكانت أكثر الدول"االختراع  الحاجة أم  : "ال أقول -1447

حاجة تكون    فربَّ   ، واالبتكار،، واالختراعِ على البحثِ   دافعةٌ   وإنما أقول: الحاجةُ   أكثرها اختراعاً،

 ها. ألهلِ  ـ نافعةً ـمن هذا الوجه  ــ

* * *        
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  ! ةراحَ هذه الشعرة باسم الص  وما أكثر الذين يقطعون    ،عرةٌ شَ   والوقاحةِ   ةِ راحَ بين الص   -1448

* * *        

عندما تلتقي   ، وتتآخى، وتتحابُّ تتآلفُ   ــ مهما تباعدت أجسام أصحابها ــ  األرواحُ  -1449

 ـها ــ مهما تقاربت أجسام أصحابِ ـر  ئ، واألفكار .. وتختلُف وتتناَكر، وتتدابَ د، والمبادِ في العقائِ 

  ار. ، والمبادئ، واألفكفي العقائدِ  عندما تختلفُ 

* * *        

االختال -1450 إلى  مؤداه  الت لَق ي،  مصادر  في  الفهمِ   فِ االختالُف  والمبادئفي  ثم ،    ومن 

   والعمل.  االختالف في السلوكِ 

 تائج.في النَّ  مات، مؤداه إلى االختالفِ في المقد   االختالفُ  -1451

  .ةالكلم اجتماعِ و ،الصف ِ  لتوحيدِ وهام ضروري   التَّلَقي، شرطٌ  رُ ادِ صَ مَ  توحيدُ  -1452

* * *        

قدْ  -1453 االستماعَ   رِ على  تُحِسن  قدرِ   ما  قَ   على  اإلجابة، وعلى  تُحسن  تُقبِل    رِ دْ ما  ـ ـما 

 نُ ، ويُحسِ بالمثل  مه بأن يُقبِل عليكـ على محاوِرك، على قدر ما تُلزِ ـك ووجهك وبصرك  بجسدِ 

  إليك. اإلصغاءَ 

* * *        

الموضوع؛ -1454 أ  الخروُج عن  ذات  سئلةٍ بطرحِ  مختلفة،   ومسائل  على    ليلٌ دَ   مواضيع 

 ل واألساس.من الموضوع األوَّ  الهروبِ ، وعفِ الض  

ل بشكل دائري بين عدة  بل تراه يتنق    دة،ال يثبت على فكرة محد  المراوغ في الحوار   -1455

فما إن تبدأ بأولها إال وينقلك إلى آخرها، وإذا أردت مناقشة آخرها عاد بك إلى أولها، أفكار،  

 حسم أي فكرة منها. ك أن تن دون أن يسمح لمو

دونِ الُمبطِ  -1456 من  الحوار  من  خرج  لو  يسمحَ   ل؛  تمررَ   أن  أن  ذلك  أفكارَ   لك  لعُد   ك، 

 انتصاراً له!  

هم األكبر كيف ينهون وقت يكون همُّ   جبروا على مناظرةٍ إذا أُ   ،واألهواءِ   البدعِ   أهلُ  -1457

المخصص للمناظرة، من  من الشغب والمراوغة والتشويش؛ لتضييع الوقت  المناظرة بأكبر قدرٍ 

أنفسهم قد انتصروا ق لهم ذلك يعتبرون  حفاظاً على أتباعهم .. فإن تحق    واضحة تُذَكر،  دون نتيجةٍ 

   !قت أهدافها المرجوةـ قد حق  ـبالنسبة لهم  ـوالمناظرة ـ في المناظرة،

 * * * 

 األكثر! وهم  ه ِلسانان، وأُذُن؛ومنهم َمن ل لنَّاِس من له ِلساٌن، وأذُنان،ِمَن ا -1458
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، ، وتثاوبَ مَ ناوَ تَ  ه في االستماعِ دورُ  فإذا جاءَ  مل،من يتكلم ساعات وال يَ  اِس من الن   -1459

 في الكالم! دوري قد جاءَ  : أوِجز ..؛ ليقول لكإلى ساعته من االلتفات، والن ظرَ  وأكثرَ 

 * * * 

للنَّاِس فيه؛  َمن -1460  هِ سِ فْ ي على نن يقوَل رأيَه في نْفِسه، وأن يُضفِ ألضطر   يَ   ال رأي 

 بجيل! فخيم، والت  الت   ألقابَ 

 * * * 

 وال َمْدُح المادحين له.   لنفسه، عه َمْدُحهال يَنف ن َهَجتْهُ أخالقُه وأعَمالُه،مَ  -1461

ائين له.  ن َمَدَحته أخالقُه وأعَمالُه،مَ  -1462 ه هَجاُء الهجَّ  ال يَضرُّ

 * * * 

ن يُِهن نفَسه، ال ينتظر ومَ ه ..  ال قَْدرُ مهما عَ   ،نفَسه، ال يحترمه الناسُ   يحترمُ   َمن ال -1463

 أن يُكرَمه الناس.   

 * * * 

جمالِ   لمن  بتُ جِ عَ  -1464 أمام  مبهوراً  الثناءِ   كثرُ ويُ   الصورة،  يقف  نسى  ويَ   عليها،  من 

 ! بدعها ..ومُ ها، قَ خالِ 

يوسف عليه   ه سبحانه وتعالى بجمالِ ت على جمالِ تعالى، واستدل    ت هللاَ ُزلَْيَخة عبدَ  -1465

، وجمالُه ال شك  أنه جميلٌ   يوسف،  سجد له جمالُ ويَ   ف،يوُس   الَ السالم، وقالت: من يخلق جم

 وخيال. فوق كل تصورٍ 

عنه   ه سبحانه وتعالى أن ال يصدرُ ومن جمالِ   ،الجمالَ   يحبُّ ،  تعالى هو الجميلُ   هللاُ  -1466

ا  يكون إم  ؛ و، ومؤدَّاهجميٌل في معناهه،  في صورتِ   .. والقبيحُ   إال بالجميل  إال الجميل، وال يأمرُ 

    فيكون بهذا االعتبار جميالً.أو داالً على جميل ..  ،، أو ناتجاً عن جميلٍ اً لجميلٍ ببس

حيَح الن قَل الصَّ   ، وما لَم يُخالفالذي يْحكُم على الجميِل بأن ه َجميٌل، النَّقُل الصَّحيحُ  -1467

    ِم العَْقِل، والعُْرِف، والذَّوق. ن ُحكْ مِ 

 * * * 

ياِسي، وال السياسي على طريقِة الس ِ ائلين  الس  أسئلة  شَّْرِعي ال يمكن أن يُجيَب عن  ال -1468

    ه، وتأويلُه. رُ ذْ الش رعي، ولكل ٍ منهما عُ  لة السائلين على طريقةِ سئيمكن أن يُجيب عن أ

 * * * 

.. وفي هم  حديثَ َع  ل ون الس امِ مِ فيُ   عون؛ويتوسَّ يُطيلون الكالَم  ات  الجلي  في الواِضحات   -1469

 ،ـ يختصرون الكالمـالتي تحتاج إلى نوع اجتهاد وبيان    ـابهات ـوالمتشالمشكالت، والمعضالت،  

ً منهم شَ  فال يَفهم السامعُ  ويُوارون،  ولو قالوا: ال ندري، الستراحوا، وأراحوا.  .. يئا
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 * * * 

 استَْفِهم، وأفِهم .. أو َدْع.   إذا أفتيَت أو حَكْمَت، -1470

 * * * 

فمن    نفِسك،  فإن لم تجدها في عنها عند غيِرك،  أنَت تصنعها، فال تبحث    السعادةُ  -1471

   باب أولى أن ال تجدها عند غيِرك.

 * * * 

فْ  -1472 زق.  قِ بالر ِ  يُستَْجلَُب الر ِ

 * * * 

، وال خان أحداً.ا، وكم يلو يعلَُم الغشَّاُش ماذ -1473 ِه، لما َغشَّ    خسر بغش ِ

ً   عندما ترى َمطعَماً أو َمتْجراً  -1474 واره  تاجر التي بجبينما المطاعم والم  بائن،من الز    خاليا

 وخيانة. ،ِغش ٍ وعٍ، طمَ  نوعِ ذلك ما كان ليكون إال لاعلم أن   تغص بالزبائن ..

 * * * 

احَ  -1475  عطاٌء، وعباَدة.   ؛ةُ التي تكوُن َسبباً للعطاءِ الرَّ

 * * * 

 عنه أسوأ منه.  يكون البديلُ أن تعمل على إزالة شيء، ة لَ والعجَ من الخطأ  -1476

 * * * 

ً فَ عْ سَت فيه ضَ َمن لم -1477  ه. فتَفتِنْ  هُ؛، ال تستأِمنْ ا

 * * * 

عن -1478 وإكراهٌ  بالقوة،  اإلجبار  طريِق  عن  إكراهٌ  نوعان:  التَّخِجيِل   اإلكراهُ  طريِق 

ثقافة    واإلستحياء، ..    المجتمع ..وعادات  ومواكبة  يُقال  وتحت عنوان وَزعم " كل وحتى ال 

في اتُها!"،   لها  أكثرُ شجرٍة  النوعَ الذ  وما  يمارسون  ثم  الثَّ   ين  لإلكراه،  أنهم  اني  يزعمون 

 في االختيار! يحترمون حقوق اإلنسانِ وليبراليون،   ديمقراطيون،

يِن [؛   -1479   ةِ قبل من العبادَ أن يُعبَد عن محب ة، وال يَ   تعالى يحبُّ   هللاَ   ألن  ] الَ إِْكَراهَ فِي الد ِ

 مع اإلكراه. .. وهذا ال يتحقَّقُ  حبَّةٍ إال ما كان عن مَ 

 * * * 

هم وهؤالء  ال ينجُح في أي مشروعٍ، هاية،إلى الن    ابعةِ لمتَ درةَ على االق  َمن ال يملكُ  -1480

  !لٍ مَ هم في عَ كَ أن تُشارِ  اكاريع .. إيَّ مشَ الاِف وأرباعِ أرباب أنص

 * * * 
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تختَ  -1481 يُعِجبُك    ر ال  الذي  الحلَّ  المشكلة، وإ  رضيك،ويُ لمشكلتِك  يُعاِلج  الذي  الحلَّ  نما 

   ك! حسم مادتها، وإن لم ترغب به نفسُ وي

 * * * 

 مراٍت ليُبرر كذبته األولى .. وَمن يكذب عشرَ   عشرَ   َمن يَكذب مرةً، يضطرُّ أن يكذبَ  -1482

الكِذب على قِصره،   مراٍت، يضطر أن يكذب مائة مرة ليبرر كذباته العشر .. وهكذا فإن حبل

 حت ى  ،عند حد ٍ   ال يتوقَّفبعضه يؤدي إلى بعض، ف..    ، ويتكاثَرويتضاعفُ د،  والَ وضعفه، طويل، يتَ 

ً كَ  ه عند هللاِ يُكتَب صاحبُ   !ذ ابا

ه لذا فإن ذنبَ   ؛هفسِ ا بين الناس، أكثر مما يجني على نَ الكذَّاُب يجني على الث ِقَِة فيم -1483

 !  ومغل ظ مضاعفٌ 

 * * * 

الد موعِ،   -1484 بحسِب  الخصوِم  بين  يقضي  أن  للقاِضي  يحُسُن  لتبَاكَى  كاء،  والبُ ال  وإال 

، وهو المظلُوم. ، وكان أكثَُرهم بكاًء هأمامَ  الخُصومُ    أو تبَاكياً، هو الُمِحقُّ

 * * * 

ةُ القضاء.  ،درُ ، والغَ بُ ذِ وفشا الكَ  وأماناتهم، َمُم النَّاِس كلما َضعُفَت ذِ  -1485  َصعُبَت َمَهمَّ

 * * * 

اإليمان، -1486 القِ   حاَربوا  عن  الحضاري ة،ة  اإلنساني    يمَ وحاَربوا  تساءلوا  الجريمة   ثم 

، وخرجوا في جنازته ثمَّ بكوا عليهقَتَلُوا القتيَل،  ":لمثَل القائلهم ا.. وهؤالء يجري عليوأسبابها  

"!  

اَم، الُحك  أوالً    لكان ينبغي أن نحاسب  جرَم على جريمتِه بحق،لو أردنا أن نحاسَب الم -1487

عُ  ة الذين يحمون أسباَب الجريمة،والسَّاسَ   ون لها.ويُشر ِ

 * * * 

.. وإذا وقع   ، واستقالالً ةً وحري    ،ةً ته وطني  خيان  وَعدُّوا  إذا خاَن الحاِكُم َصف قُوا له، -1488

ةِ  عام  من  خيانة؛النَّاِس    وِضيٌع  شبهة  الميادين،  وابُ ونصَ نوه،  خو    في  في  المشانق  أعواد    له 

، أضعاف خيانة  أضعافُ   باد،والعِ   على البالدِ   الحاكمِ   خيانةِ   ضررَ ِعلماً أنَّ    وشه روا به ..أعدموه،  و

 ذلك الوضيع! 

 * * * 

  لى حكِم وإدارِة الفردِ تقوُم جميع مؤسساتها ع ْحَكم من قِبَِل فَْرٍد واحٍد،ةُ التي تُ ولَ الدَّ  -1489

 يحتَُسوَن الشَّاي! العَمل،  عاطلون عنواإلداريين وبقي ةُ الموظَِّفين الواحد، 

* * *   
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إلى أن    رأيه في نفسه،  ه، وتعاظمَ قل  استماُعه لغيِر نفسِ   اغية؛كلما اشتدَّ طغياُن الط   -1490

 . 29غافر:  قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى : إليه فرعون؛ فيقول مقالتَه إلى ما وصلَ  يصلَ 

* * *   

 .  أن يخذلَك عن حاكٍم حتى يُقبَض؛ خشيةَ  ال تجاِدلْ  -1491

، وللصُّحبَة، السُّلطانُ أكثُر الن اِس نُكراناً للو -1492  ! د ِ

* * *   

وال -1493 األُمِم  هزيمِة  أسباُب  خاِرِجها،  لِ ود  تُْلتََمُس  ِمن  ال  داِخلها،  من  والت  من  ماُسها 

  المسؤولين. ومحاسبةِ  ،المخاطرِ  مواجهةِ من و من المسؤولي ة، خاِرجها يعني الهروب

 * * * 

العسْ  -1494 باستقاللها  مرهوٌن  الدُّول،  من  دولٍة  ألي  السَّياسي  القَراِر  ي،  كرِ استقالُل 

قُ  الجَّ الذ    كتفاءِ اال  ها على تحقيقِ تِ درَ واالقتصاِدي، وبمَدى  انب العسكري، واالقتصادي اتي، في 

 وإال فهي دولة تابعة ومستعمرة لمن يحقق لها ذلك االكتفاء! سواء،

 * * * 

حاِكِمه  -1495 مَع  الشَّعِب  وتحالُف  َشعبِه،  مع  الحاكِم  تحالُف  التحالُفات،  وأفَضُل   ، أقَوى 

 لى شعوبِهم!غاِة مع الطُّغاِة عوأضعَُف، وأسوأ التحالفات، تحالُُف الطُّ 

 * * * 

من ا من    . ومع ذلك يوجدُ 120عمران:آل  َوإِن تُِصْبُكْم َسي ِئَةٌ يَْفَرُحواْ بَِها: قال تعالى -1496

 !..؟.نا ومآسينا لحل  مشاكلِ  ضاةً َكماً وقُ يرتضيهم حَ 

 * * * 

 هثم يُخي ل إلي   للغير،  والقرارِ   ،ةِ اإلرادَ   أنواع؛ أسوأها من كان مملوكَ للعبيد    ةُ ودي  العبُ  -1497

، وأنه    من األحرار!حرٌّ

 * * * 

كَ مِ  كمَدحُ يالذي    م حتى تنظَر َمنهحِ لمدْ   بْ طرَ ال تَ   إذا مَدَحك النَّاُس، -1498   نهم .. وإذا ذم 

ه  مدحُ  اس من يكونُ فمن الن  ؛ منهم كلذي يذمُّ امن  هم؛ حتى تعلمَ ال تحزن لذم   ،الناسُ  اً، وذمُّ ه ذمَّ

 اً! مدحَ 

 * * * 

 هم!لِ اً بأكمَ مَ َجاء؛ أن تهجو قووأ الهَ أسْ  -1499

 * * * 
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وأنَت ُمستْلٍق .. وأنَت جاِلٌس .. وأنَت قائٌم .. وأنت ماٍش .. وأنَت في بيتِك .. وأنَت  -1500

لو بِِذْكِر هللا .. حتى  دائماً رطباً  ليكن لسانَُك  وفي جميع أحوالك ..  في السُّوِق، وفي َعَمِلك ..  

 ! َث الناُس عنك بأنَّك مجنون .. ال تُبالِ تََحدَّ 

كر.  ،بين الِفكرِ دائماً كن حالُك لي -1501  والذ ِ

 * * * 

أو طاغية جائر ..   لطانٍ عند س  حق ٍ   ؛ كلمةُ عاةِ على الد    كلمةٍ   بَ كن ا نعتقد أن أصع -1502

هم أهواءَ   ال تالمسُ   الجماهير،في وجوه المعجبين من    حق ٍ   كلمةُ   منها:  ، واألشقَّ األصعبَ   أن  فتبين  

   !ورغباتهم

 * * * 

ال -1503 يستطيعان  ال  الحري    عيشَ اثنان  أجواء  والشُّ في  العلمانيون  ة  واالنفتاح:  ورى 

د اإلسالم، فيختارون ألنفسهم ــ عند أول فرصة لهم في الحاقدون من العرب، خشية أن يتمد  

  !الحكم ــ االستبداد والديكتاتورية، ونهج االستئصال ..

ها في سلة واحدة،  كل  الذين يريدون األمور   عون،دون المتنط  الة المتشد  هم الغُ وفريق آخر؛ و

يومٍ  فإنَّ   واحد،  وفي  العنفُ خيارَ   وإال   .. اآلخر  والقَ   هم  والتَّ   تلُ ..  .. واإلفساد في  ..  فجير 

 !تحت عنوان اإلصالح األرِض 

   !بالء ....ة ــ ــ على األمَّ وكالهما 

 * * * 

  ال يبررُ   ،الحق ِ   من جوانبِ   لجانبٍ   الباطلِ   هلُ بني أ، أو تَ خاطئةٍ   بطريقةٍ   الحق ِ   ةُ ممارسَ  -1504

 !ه، أو رد ِ الحق   مجافاةِ 

* * *   

البناء، والتأسيس ال   بينما خطابُ   ه ..ستسهلُ ويَ   تقنه،يُ   هييج، الكلُّ ، والتَّ قدِ النَّ   بُ طاخِ  -1505

  بالمسؤولية.  شد، والشعورِ ذوي الرُّ  مون، منة المتقد  يتقنه إال المهرَ 

 ي! بنِ لك أن تَ  سمحُ .. ال يَ  مِ الهدْ  واستمرارِ  ِم،كان مشروُعه قائماً على الهدْ ن مَ  -1506

 * * * 

على الحسنة   ، كذلك الجزاءُ السيئةِ   ب ــ تكون من جنِس ــ في الغالِ   ةَ العقوبَ   كما أن -1507

أنِفق، : "ة .. واألدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها ما جاء في الحديثنَ الحسَ   نِس يكون من جِ 

   . "ال تَدَِّخر، فيُدََّخُر عليك "."أُنِفق عليك

 * * * 
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اإلخوانِ  -1508 بين  ق  يُفر  كالحرِص   واألصحابِ   ال  حِ شيء  على  واحِ   كل    رصُ ؛  منهما  ٍد 

وحقوقِ وظِ حظُ  حِ ه  على  األخوَّ ..    هبِ صاحِ   قوقِ وحُ   وظِ ظُ حُ   سابِ ه  يُديم  شيء    حبةَ والصُّ   ةَ وال 

نَ ، اركاإليثَ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن  َخَصاَصةٌ  بِِهْم  َكاَن  َولَْو  أَنفُِسِهْم  َعلَى  هُُم  َويُْؤثُِروَن  فَأُْولَئَِك  ْفِسِه 

 .  9الحشر: اْلُمْفِلُحونَ 

 * * * 

 وأسوأه:  ،أحسُن الحب ِ  -1509

ِ: أن يُقابَل إقْ  أحسنُ   ر. من الطرف اآلخَ بإقباٍل مماثٍل  يبِ الحب بالُ الحب 

ر؛ فإذا أقبل األول أدبر الثاني، وإذا  اآلخَ  : أن يُقابَل إقبال الحبيب بإدبار الطرفِ وأسوأ الحب ِ 

ال أدبرَ أقبل  فيتمنَّعان    ثاني   .. راغبان،ويُ األول  وهما  حياتهمايعيشو  دبران  اإلدبار   ان  ألم 

 اً.  دَ القي أبَ ال يعرف حبهما التَّ ف والتدابر،

 * * * 

 شملُ تَ   اآليةُ   .86النساء:َوإِذَا ُحي ِْيتُم بِتَِحيٍَّة فََحيُّواْ بِأَْحسََن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها: قال تعالى -1510

    ة. األحب    ة بينة والمحبَّ د من المود  ة ــ يزيحي  جميل ــ غير الت   سنٍ حَ  تعبيرٍ  ي كل ِ ف لةَ المقابَ 

 * * * 

 زيده.، وتَ غذيهبروافٍد تُ  هُ ى إن لم تتعاهدْ من األشياء؛ يَبلى ويَفنَ  الحبُّ كغيرهِ  -1511

 * * * 

ل ألجلها، تفقَّد رصيدَ تِ رمي بحاجَ أن تَ   بلَ قَ  -1512 أغنى  فقد تكون    ؛كك على اآلخرين، وتتسو 

تِه قصدُ ممن تَ  ل ألمَّ   !غَرِب والشَّرقمن الالِقيََم هم .. يفعُل ذلك َمن يتسو 

 * * * 

، وأنت لِ الفاعِ   ك وزرُ فيطالُ   ؛ امٍ دٍم حرَ ِك  سفْ ل  أن تبتهجَ   ه؛ فاحذرْ يء كفاعلِ بالش    اضالر   -1513

 ك! على أريكتِ  جالسٌ 

 * * * 

اً، رَ حاِض   ره بالخيرِ كْ ذِ   ظلُّ من يَ .. ومنهم    هِذكرُ   ه، غابَ اِس، َمن إذا غابت صورتُ من الن   -1514

 رت. ضُ ه أم حَ تُ غابت صورَ 

 * * * 

ياح؛ ليقول لك: أنا موجُ رفع صوتَ اس من يَ من الن   -1515  ود! ه .. ويصيح .. ويُباِلغ في الص 

 * * * 

عليهم الحسن البصري، فقال: بل   لم: المداراةُ نصف العقل، فزادَ العِ   أهلِ   قال بعضُ  -1516

 ُل كله.قْ هي العَ 
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 * * * 

 ة:رق بين الُمداراة، والُمداهنَ الف -1517

، نصَّ عليه قل والعقل، النَّ نص  على بطالنها    ،باطلةٌ   والمداهنةُ   ،والعقلُ   قلُ الن    االُمداراة حقٌّ

، وتقلل من أثره،والفرق بينهما: أن األ  سالمةمه له أو أطرِ وربما تنجح في تحييدِ   ولى تدفع الشر 

 صالح.  طلبٌ وهذا خير، وموقت الحاجة .. وأهله، الخير 

له .. وقلَّ من يتنبَّه على باطِ   الباطلِ   طل، وإقرارُ االب   تعني: تزيينُ   ــ المداهنة ــ  بينما الثانية

   بينهما! للفارقِ 

 * * * 

فمن أحبَّ   هم هللا، ويُحبونه،ممن يحب    ونيك  أن  المؤمنين،  إذاللَ   يمارسُ ال يمكن لمن   -1518

لعنتُهم، ولعنهم هللاُ،  : "وفي الحديث  هم.وأكرمَ لهم،    وتواضعَ   ،المؤمنين  ، أحبَّ عباَدههللاَ  ِستَّةٌ 

ٍ مجاٌب ــ منهم ـ: المتَسل ُط بالجبروِت ليُِعزَّ بذلك من أذَلَّ هللاُ ، ويذلُّ من أعزَّ هللاُ ..    ."وكلُّ نبي 

 * * * 

. وإنما فتُبطلُها، وتُسلَبَها .  ،هللاِ   قِ لْ طاول بها على خَ ال تتَ   ،ةٍ نَّ هللاُ عليك بعبادَ إن مَ  -1519

  .وأعانك عليهااحمد هللا واشكره أن يَسَرها لك، 

 * * * 

الم -1520 يتَتبَّعُك  ودقائقِ عندما  صغائر  في  الهفوات،  خالفون  وفي  ويفسرون    األمور، 

 . ك، وُمَسدَّد حسناتك على أنها سيئات .. فاعلم أنَّك موفَّق في حياتِ 

 * * * 

 . يئةُ ُظْلمةٌ على الوجِه، وفي القلبِ والسَّ   لب،في القَ   ونورٌ   الحَسنةُ ِضياٌء على الَوجِه، -1521

   مون. ذلك المتوس   كُ يُدرِ   َصوِت ووجِه صاِحبِه؛ فيحَراُم يُعَرُف ال -1522

 * * * 

 ما قََدَر هللاَ َحقَّ قَْدِره، وفي األثر:" لو َصَحْحَت لََما ُخْفَت ".  َمن َخاَف غيَر هللِا؛ -1523

 * * * 

  ه.عنِد نَْفسِ ال يَكَرهُ عبٌد لقاَء رب ِه، إال لذنوٍب ِمن  -1524

 * * * 

ك بطاعتِه، -1525  ه. لَّ نفَسَك بمعصيتِ وأنَت تأبى إال أن تُذِ  هللاُ تعالى يعزُّ

 * * * 

اً ومثالي  ألصبَح المجتمُع نموذجاً    ه، واآلخرين،ا بواجبِه نحو نفسِ قاَم كلُّ واحٍد منَّ لو   -1526

 .  مقد  ر والتفي التحض  



 173 

 * * * 

سيئاواألشخاِص   لألحزابِ   بُ التعص   -1527 يُريك  األحزابِ   تِ ،  حسنات،   تلك  واألشخاص 

  ، أن تكون كذلك  فاحذرْ   ها ..تِ يقَ على غير حقِ   ترى األشياءَ ف  سيئات ..  لهمفين  وحسنات المخالِ 

 وأنت ال تدري! 

 * * * 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم   ك، ثم األقرب، فاألقرب ..ِعظ، نْفسَ ن تَ مَ   خيرُ  -1528

   . 6لتحريم:ا نَاراً 

 * * * 

 إلى فعِل الحسنات.   الفواِت، وباَدرَ  ات، خشيمن َخِشي الممَ  -1529

 * * * 

، يُعَق.  -1530  العَاقُّ

 * * * 

 وبينها اشتراك، وافتراق. ُب، والخيانةُ، والغدُر، : الكذِ أألُم األخالقِ  -1531

دُق، والوفاء، واأل -1532  وبينها اشتراك، وافتراق. مانة، أكَرُم األخالق: الص ِ

 * * * 

فَ الغاُلةُ  ان أخافهما على المجاهدين:فريق -1533  اة.  ، والجُّ

 * * * 

لك، لما رأى فيك إال تلك  ثم صادفت مبغضاً    ، وسيئة واحدة،حسنةٍ   كان لك ألفُ   لو -1534

لما رأى فيك    متعصباً لك،اً  ثم صادفت محبَّ   ، وحسنة واحدة،كان فيك ألف سيئةٍ ولو  السيئة ..  

 ون في هللا! ضُ بغَ ون في هللا، ويَ إال تلك الحسنة .. وهؤالء ليسوا ممن يُحب

 * * * 

ه، ظلُّ الكلُب يتكلم عنها ألبنائِ يَ   ،جريئةُمغامرةٌ    ترُب الَكلُب من َعريِن األَسد؛عندما يَق -1535

 طيلة حياته. ه، وأحفادِ 

 وَساُم َشَرٍف للَكلب، يُباهي به أقرانَه.   ِد في وجه الكلِب،َزئيُر األسَ  -1536

 َكلٍب.  زئيُر أَسٍد، خيٌر من عواِء ألِف  -1537

 راِحلةٌ، خير من مائٍة من اإلبِل ال رواِحَل فيها.   -1538

 * * * 
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ا -1539 عديدةلوجوِد  ِحَكٌم  الطُّغَاِة    ،لذُّباب  إذالُل  المتكب ِ الظ  منها،  على  رين؛  المين،  فتحط 

ع،] َوالَ تَْمِش فِي األَْرِض َمَرحاً هم: تواضَ الناس، ولتقول ألحدِ رأى من  هم على مَ هم ورؤوسِ نوفِ أ

 .  37ن تَْخِرَق األَْرَض َولَن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل طُوالً [اإلسراء:إِنََّك لَ 

 * * * 

تُحبَّه .. فحبُّ   َب،إذا كنت ال تُحب الكتا -1540 التي   الكتابِ   اجتهد في أن  الخطوة األولى 

ف عليه، وعلى ما فيه،حِ تحملُك على تصف      لم.العِ  بِ ومن ثم على طلَ  ه، والتعر 

ه .. هو العاِلُم الذي ه عندما تحتاجُ الذي ال تحتاج إلى استئذانِ الكتاُب النافع هو العاِلُم   -1541

لَب .. هو العاِلُم الط    تََملُّه وال يمل ك .. هو العاِلُم الذي يصبُر عليك مهما كنت ثقيالً فاقداً آلدابِ 

بك في األمصار .. هو العاِلُم الذي   ويطوفُ   ،والمعرفةِ   ي حقول وبساتين الفقهِ الذي يَسيُح بك ف

  إن لم تكنْ الح .. فلف الصَّ من السَّ   بر والعظماءِ التاريخ، ليُقِعَدك مع األكا  ك إلى أعماقِ بيدِ   أخذُ ي

 ، فاعِرْف له قْدَره.  هوجلسائِ  همن أهلِ 

 قُّ الشَّفَقَِة! حِ تَ سْ ُروٌم، يَ اِب؛ َمحْ َعُدوُّ الِكتَ  -1542

 لم يَْبَق لنَا من الُمعَل ِِمين إالَّ الِكتَاب!  -1543

، مثل أن  هبعد موتِ  جاريةٌ  ماٍل، يحرص على أن تكون له حسنةٌ  لمحسٍن ذيال أرى  -1544

اناً على عِ الكُ  مالَه في سبيل طباعةِ  يضعَ     باِد هللا. تب النَّافعة، ثم يقوم بتوزيعها مجَّ

 * * * 

  وما غالالدَُّرُر والجواِهُر .. والحصى .. والبَعُر ..  نثَُر في عالم المعرفة والثقافة:  تُ  -1545

 ، وكما يُقال في المثل:" العصافير على أشكالها تقع "! هوزبائنُ ه سوقُ  ولكل ٍ رخص .. ما ثمنه و

 * * * 

د محصورةً في أين تجد  المشكلة لم تعو..    ، والت َرف العلميلمِ  فُشو القَ نعيُش زمنَ  -1546

 . مِ لْ العِ   بِ لَ طَ   في  قةِ ادِ الصَّ   ةِ بَ غْ الر ِ   ودِ وجُ   ىدَ وإنما هي محصورة في مَ   ،مَ لْ الِعلَم، وعند َمن تَطلب العِ 

 * * * 

 بني أرجوك!كرةُ: اكتُ تقوَل لك الفِ ال تَكتُْب، حتى  -1547

 * * * 

يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إِذَا َجاَءهُ  رابٍ ه، فهو كسَ وما كان لغيرِ  ٍق،فبا ؛ما كان هللِ  -1548

 ً  . 39النور:لَْم يَِجْدهُ َشْيئا

 * * * 
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وال يكون العمُل والجهاُد في سبيِل هللا   . هللا . يد عي أن جهاَده وعملَه في سبيلِ   الكل   -1549

وناً؛ قد أِذَن هللا ورسولُه بالجهاد  نُ سْ : أن يكون مشروعاً مَ ، ال يغني أحدهما عن اآلخرإال بشرطين

 خاِلصاً لوجِه هللا.الجهاُد دونَه، وأن يكوَن  

 * * * 

ين ..    معركةٌ   عندما تنحصرُ  -1550 مع لمؤمنين  فقلوب ا  ومكان ..  في أي زمانٍ بين شر 

اً، هُ الذي أقل    رس. الروم على الفُ  بةِ لَ وغَ  مع انتصارِ  المؤمنين األوائل ت قلوبُ كما كانما شر 

 * * * 

وأهل   ..  اتهم نزلون عند رغبَ ، يَ يدون علماَء على َمقاِسهمع، يردَ والبِ   األهواءِ   أهلُ  -1551

ِ، ال غير.قَ َء على مَ السنَّة والجماعة، يريدون علما  اِس الحق 

 * * * 

ل ى  خَ ه الصالحين، وقد يُشد د عليهم في البالء .. لكن ال يتَ بتلي عبادَ يَ قد  الى  تع  هللاُ  -1552

 هم. نْ عَ 

نزلَ  -1553 بالءٌ   إذا  األخرىالتفِ   ،بك  الجهات  إلى  اللطائفُ   ت  منها  عليك  تتنزل   ، التي 

ركه  دى ال تُ وإنما يبتليك ليرتقي بك إلى مقاٍم أسمَ   ،تعالى لم يتخلَّ عنك  م أن هللاَ فتعل  حمات ..  والر  

 الء. إال بذلك البَ 

ريُد أن يحَصَل على َشَهاَدِة الدُّكتُوراه  ٍء؛ َكَمن يُ ن َغيِر تَمِحيٍص وال باَلَ اٍل مِ قاٌم عَ مَ  -1554

  من َغيِر ِدَراَسٍة، وال َعنَاء!

 * * * 

 ويعتاش باآلخر!   اتُ قتَ منهما يَ   ؛ كلٌّ الخوارجِ   بيعُ رَ   ، والمرجئةُ المرجئةِ   ربيعُ   الخوارجُ  -1555

 * * * 

ً انأحيَ  -1556 ، غيٍ ، وبَ بٍ ذِ ه من كَ تِ في جعبَ   ذ اب؛ حتى ال يُخرج كل ماالكَ اري  دَ تُ أن    قد تضطرُّ   ا

كم من ال يُرَجى خيُرهُ وال  شرُّ : " وفي الحديثه،  ورِ رُ ه، وشُ هامِ اً لسِ نك غَرضَ ويجعل مِ   ور،جُ وفُ 

هُ  رَكهُ  ن تَ ، مَ يامةِ وَم القِ منزلةً عند هللِا ي  اِس إنَّ شرَّ النَّ : ". وقال صلى هللا عليه وسلم "يُؤَمُن شرُّ

  ."اُس اتقاَء فُْحِشهالنَّ 

 ! هفُ رِ عْ ك تَ ه أنَّ رَ عِ شْ ، أو تُ ه بهأن تُفاتحَ  ك، يحسنُ دِو  ه عن عَ فُ رِ عْ ما تَ  ليس كلُّ  -1557

 * * * 

العَ أن تحد  اً  م  ليس مه -1558 يَ فكلُّ   ؛ودُ ثني عن   .. لكن الجانب األهم، أن ال  العدوَّ   عرفُ نا 

 ! ما استطعت األعداءَ  يتخذ ل عن   وأن ،لي  ع العدو   عين ـ بأخطائك ـتُ 

 * * * 
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 . الجميعَ  ل وعادِ قاتِ  ؛الجميعُ  كَ رُ ستحمِ ، ويَ الجميعَ  أن تخدمَ  إذا أردتَ  -1559

 * * * 

ةُ   ك،بِ عليها بأمجاِدك، ومناِص   وتْزهُواَءك،  عطَ   ةِ على األم    عندما تمنُّ  -1560  تنصرُف األمَّ

 !.. هاك معَ معروفَ  وتُبِطلُ  في عينها، رُ صغُ وتَ  ،عنك

ةُ  -1561 وأنت أحوُج إليها من حاجتها إليك، وأعطتك من  أغنى عنك من ِغناك عنها،    األم 

 ه منها!عليها عطاًء أخذتُ  من  ِسك .. فال تنفسها أكثر مما أعطيتها من نفْ 

 * * * 

تَ   جميلٌ  -1562 النَّ نهَ أن  المنكَ   اسَ ى  تنزعَ منه    األجملُ و  ..  رِ عن  نفُ مِ   المنكرَ   أن   ؛ هم وسِ ن 

   لَن. ، والعَ وفي الس ر ِ  ،ةً يَ اعِ ون عنه طوَ عُ قلِ فيُ 

     إكراه.نطاِر من قِ  ، خيرٌ قناعةٍ  درهمُ  -1563

 * * * 

كذلك عندما تواجه   ،ك ضعيفةٌ ، وتكون حجتُ ط، لن تُفلحَ بالت فري  اإلفراطَ   عندما تواجهُ  -1564

ِ الحجتُ   ، وتكونُ ، لن تُفلحَ باإلفراطِ   الت فريطَ  وسط، ك ضعيفة .. وإنما يواجه اإلفراط والت فريط بالحق 

 اً. رفين معَ فبه تقوم الحجة البالغة على الط  

ُق على التفريِط ال يحملن ك الحنُق على اإلفراِط أن تقع في الت فريط، وال يحملن ك الحنْ  -1565

  أن تقع في اإلفراط!

 اً. معَ  ، أنه يُرَمى بسهام اإلفراط والت فريطِ طالوسَ  من عالمات الحق   -1566

 ليَس في أْخَطاِء المسلمين، َدِليٌل على النُّفُوِر ِمن اإلْسالم.   -1567

 * * * 

كالثََّمرِة؛الحك -1568 والِحكَمةُ  كالشَّجرِة،  ذَبُلَت   يُم   .. بها  وينتفع  يقطفها  من  تجْد  لم  إن 

   ها.وماتَت على شجرتِ 

 * * * 

ـ -1569 شيٍء  َغاَب    ـكلُّ  وتعويضه:ـإذا  تحصيلُه،  يُمِكن  والماُل،    ـ   واآلالت، العلماُء، 

  ها كلُّ شيٍء. اَب بغيابِ غَ  بَت،إذا غابت وخَ إال اإلرادة؛  والمصانع ..

 * * * 

رُ   ؛س منهتُيَئِ ، فال  حيحالص    ى إلى مستوى الحل  قَ رْ إذا كنت ال تستطيع أن تَ  -1570  قد يُسخَّ

 ك.  يرُ له غَ 

ِ، فال تصَدْع بالباِطل.  -1571  إذا كنت ال تستطيع أن تصَدع بالحق 

 * * * 
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 قوٍة تحميه، كبيٍت في فالٍة من غيِر أبواٍب؛ الكل يَرتَُع فيه.   حقٌّ من غيرِ  -1572

ٍة؛ -1573  ب! ، وال مخالِ كأَسٍد من غيِر أنيابٍ  َحقٌّ من غيِر قوَّ

* * *   

 ل.هْ الجَ  ؛هوأوفى وأصدق أصدقائِ  لُم،العِ  ألدُّ أعداِء إبليس؛ -1574

* * *   

ٍ  دُ ك عن عَ ثُ عندما أحد   -1575 ك، ك شيئاً .. وإنما أزيدُ زيدُ ال أ  ــ  ى َعَداَوته فق عل ــ متَّ تعرفه  و 

    وهو علينا! ه منَّا،ه؛ تحسبُ تجهلُ  عدو ٍ  مك، عندما أحد ثك عنوأخدُ 

* * *   

 صٌر، بإذن هللا.   يَعقبه َظفٌر ونَ  ٍء يُقابَل بالصبر واالحتَِساب، وُحسِن التوك ل،أيما بال -1576

 * * * 

والمسلمين ..   المِ ، على اإلسْ ن ِ ، والجِ ِس اإلنْ   ، وشياطينَ واغيتَ الطَّ   رَ اَه وظَ   رَ اصَ من نَ  -1577

 . 55الفرقان: َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َرب ِِه َظِهيراً : فهذا يُقال له

 * * * 

غ لها بتسويغا، قبل أن يُقِدم على جريمتِ أيما مجرمٍ  -1578 ت وتأويالت ه، ال بد من أن يسو 

ئه على ارتكاب الجريمة .. والج أخالقي ة يُقنِع نفسه، ومن حوله بها، رائم التي تُرتَكب باسم  تُجر 

 ى!  المعنَ اً بهذا أوفر حظَّ ــ والد يُن منها براء ــ ين الد ِ 

 * * * 

منه كما   رَضى أن يُقادَ ويَ   ،يةً طواعِ   عند حكمهِ   نزلُ ، ويَ ق ِ للحَ   القويُّ   عندما يتواضعُ  -1579

اً وَشَرفاً.  رِ  ه هللاُ زيدُ .. يَ  عيفِ من الضَّ  يُقادُ   فعةً وعز 

 * * * 

ال  أفضلُ  -1580 االعترافُ ارِ  واالستغفَ عاءِ د  ما في    ..  ِس فْ النَّ   ، وظلمِ نبِ الذَّ ب، وقصيرِ بالتَّ   ؛ 

 .. ْلِمِه لهه، وظُ ئِ طَ يره، وخَ قصِ ه بتَ ل  ، أن يعترفَ  عليهحقٌّ ا في اعتذار اإلنسان ممن له وأفضل م

 !هارُ اعتذَ   دُّ يُرَ   فمثل هذا ال

 * * * 

األبناءَ   دادُ األجْ  -1581 ثوا  يور  أن  ا  فيتن  إم  اً،  دهْ ع  ِعزَّ به  يُ   راً،مون  أن  ا  ذِ ور ِ وإم  ً ثوهم  ، الَّ

 اً.رَ هْ ون منه دَ انُ عَ فيُ 

 * * * 



 178 

لظهرت إليك ــ من هذا الشيء  ،إليه من تسعٍ وتسعين وجهٍ  لو نظرتَ  ؛شيٌء واحدٌ  -1582

إليك   رَ ظهَ ما  ربَّ للهذا الشَّيء  ه  اللِ من خِ   تَ رْ ظَ ، لو نَ دٌ واحِ  .. ووجهٌ   والجميلة  دة،ــ المبشرات العدي

ً مَ تِ قا  القاتِم!    الِل هذا الوجهِ ن خِ لهذا الشَّيء إالَّ مِ  النََّظرَ يَأبَوَن ون المتشائمُ .. وا

 * * * 

1583-  ِاْلَخْيَرات فِي  يَُساِرُعوَن  َكانُوا  وأتباع  90األنبياء:إِنَُّهْم  األنبياء،  شأن  هكذا   .

للناس،  يراً ألنفسهم، أو  ساعةً إال ويبذلون فيها خ   من؛ فال تمرُّ األنبياء؛ فإنهم في سباٍق مع الزَّ 

ا يأمرون بمعروف، أو ينهون عن منكر .. أو يمشون في حاجةِ   أو ألنفسهم وللناس معاً،   إم 

غيثون ملهوفاً .. أو ينصرون مظلوماً .. أو ينفقون من فضل زادهم أو محتاج .. أو يُ   مكروبٍ 

ً حِ ون مريضاً .. أو يزورون رَ على ذوي الحاجة والمساكين .. أو يعودُ  هم  لقون إخوانَ  .. أو يَ ما

اس .. أو  الن    ميطون األذى عن طريقِ كرمون جاراً .. أو يُ ومن لهم حق عليهم بوجه طلق .. أو يُ 

بالذ   ينشغلون ألنفسهم  أو   .. الممات  بعد  تنفعهم  والتالة، يغرسون ألنفسهم صدقة جارية  كر، 

ل، وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات ... سارِ  .. ثم سارع    عْ ارِ عبد هللا .. ثم سَ يا    عْ والتأم 

 الخيرات!    علِ ك في فِ قُ سبِ .. وال تدع أحداً يَ ق وسابِ 

 * * * 

تعالى -1584 َعلَْيَها:  قال  َواْلعَاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن  ِلْلفُقََراء  َدقَاُت  قُلُوبُُهْم   إِنََّما الصَّ َواْلُمَؤلَّفَِة 

..  :تخشى عليه   قٌ ه اإلسالم، وفريفي دخولِ   تطمعُ   قلوبهم فريقان: فريقٌ   . والمؤل فةُ 60التوبة

والصدقات  هما على اإلسالم بالصدقات،قلوبَ  فكال الفريقين يجوز أن تؤل فَ  من اإلسالم، الخروجَ 

تأليفِ   يساعدُ   معروفٍ   كلَّ   بذلَ   تشملُ  كالت صدُّ   على  اإلسالم؛  على  بالمالِ قلوبهم  واإلهداءِ ق   ،  ،

 م بوجهٍ هم، وأن تلقاهُ وائجِ ح  عام، وأن تسعى في قضاءِ الطَّ   طعامِ ، وإالحسنةِ   ، والمعاملةِ والبر ِ 

 المعروف.     دقات وبذلِ وغير ذلك مما يدخل في معنى الصَّ ، لقٍ طَ 

 * * * 

  ةِ يُعرف في بالء الشدَّ   ، أكثر مماوالخير  الرخاءِ   في بالءِ وثباتُه  ه  عَرف إيمانُ المؤمن يُ  -1585

: يسأله العون والفرج، بما في ذلك الكافر هللا تعالى؛دة، الكل يلتجئ إلى ففي بالء الشوالحاجة؛ 

 َلَّئِْن أَنَجانَا ِمْن َهـِذِه لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرين  :خاء،  اينون في بالء الر  . ثم يتفرقون، ويتب63األنعام

  وا إلى ما ، عادُ بالء الخير، والرخاء   إلى  فإذا ُرفع عنهم بالء الشدة، وعادوا من جديدٍ .  والخير

النسيان من  عليه  والنكرانواللهو  ،كانوا   ،   َك ُكل ِ  َوِمن  ْنَها  م ِ يُكم  يُنَج ِ  ُ َّللا  أَنتُْم  قُِل  ثُمَّ  ْرٍب 

 .  64األنعام:تُْشِرُكونَ 

 * * * 
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  وإنما َسْل نفسكَ   قرأت،  حةٍ فْ أو صَ   كم آيةٍ   نفسكَ   ألْ سْ عالى، ال تَ تَ   هللاِ   عندما تتلو كتابَ  -1586

 ت. هت، ووعي، وفقِ كم آية تدبرتَ 

الحِ   لفِ كان من السَّ  -1587  النَّظرَ   دها .. ويُطيلُ واحدة وال يتجاوزها .. يرد    يقرأ آيةً   الص 

 اني والفهم الشيء الكثير، الكثير.  عليه من المعَ  هللاُ  فيها .. ويتدبر معانيها ودالالتها .. فيفتحُ 

 * * * 

ت -1588 أردت أن تسأل هللا  تُ إذا  .. أن  .. أن تشكو  نَ عالى  ً   إليهاجيَه  ا أن  ةً   أو حاجَ همَّ  ..

يا أيُّها النَّاس .. يَا بَنِي آَدَم  :تعالى .. فاهلل تعالى عندما يقول  هللاِ   .. فافَزع إلى كتابِ تتحد ث معه  

  عنيكيُجيبُك .. وهو يَ وويكلُمك،  يناديك،  فهو سبحانه    ، بادي ...وا .. يا عِ نُ .. يا أيُّها الذين آمَ 

   ! أنت بَشْخِصك

 * * * 

ْلها  حَ ومن مداراتك لها أن ال تُ   ها تِعش بها،نفُسك دارِ  -1589 ال تعودها على  ما ال تُِطيق، وم ِ

 يق. ما ال يَلِ 

ك .. وكذلك  ، وتخدمُ عطيكما تُ   على قدرِ   ،ق بهارفِ وتُ   ،ةالداب    على قدر ما تُحِسن على  -1590

 ك.نفسُ 

 * * * 

وتُقبِل   الإ  من الوقتِ   فما يمضي القليلُ   هاً؛وإن كنَت كارِ   اعةِ سك على الط  احمل نف -1591

ً  أسِلمْ ":هللا صلى هللا عليه وسلم لرجلٍ  عليها وأنت محباً لها .. قال رسولُ     ."وإن كنَت كاِرها

بإرادتِك، وأنت له   ءٍ الُكْرهَ؛ أن تُقِدَم على شي  من الفواِرِق بين الُكْرِه واإلكراه: أن   -1592

   له. كَ ع ُكرهِ ك، متِ إرادَ   ن دونِ مِ  ءٍ تُحَمَل على فعِل شيأن  ؛كاره. بينما اإلكراه

 * * * 

آليٌّ   السمعُ  -1593 المسلم   يُدِرك معاني ودالالت األلفاظ،  نوعان: سمٌع  وهذا يشترك فيه 

فقه وحقيقة ومآالت   حقيقي؛ يُدركُ   باد .. وسمعٌ الحجة على العِ   ر الذي به تقومُ دْ وهو القَ   والكافر،

 ر.  صَ .. وهذا ليس إال للمسلم .. وكذلك يُقال في البَ واألشياء األلفاظ 

 * * * 

.. وكل منها   يش، والتكاثريقته في العَ كلٌّ منها له طر  لو تأملَت المخلوقات كلها؛ -1594

ه ل من هيئته وصورتِ ال يتمنى أن يُستبدَ   فات،نعَم هللا عليه، وخص ه من ِص راٍض بنفسه، وبما أ

أعطى كلَّ    تبارك هللاُ أحسُن الخالقين، الذي ر  ..التي ُخِلق عليها إلى هيئة وصورة مخلوٍق آخَ 

 ى. دَ ه، ثم هَ شيٍء خلقَ 

 * * * 
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العدَل .. وإنما   ، ويحبُّ دلِ بالعَ   يأمرُ   فالكلُّ   َل،دْ أو أن تحبَّ العَ   ،لِ بالعدْ   ال يكفي أن تأمرَ  -1595

 ليٌل ما هُم! ك، وقَ حياتِ  ك، وواقعِ ك، ومواقفِ في سلوكِ   هُ ، وتجسدَ لَ دْ العَ  عليك أن تمارسَ 

ك .. أنصفتَه ك أو خصمِ لغريمِ  فإن كان الحقُّ  ك،به لنفسِ  أن تنتصفَ  ليس من العدلِ  -1596

 . 9الرحمن: َواَل تُْخِسُروا اْلِميَزانَ : له كذلك، يُقالُ  ن كانَ ومَ بالظ لم ..  منكَ 

   !أن تحمَل نَْفَسَك عليه أمَر غيَرَك بالعَْدل، وما أْصعَبما أْسَهل أن تَ  -1597

ٌع عليها، وفي ويتََشبَُّع بها، وُمجمِ  ُعظَمى، الجميُع يَستَْشِرفُها،حضاري ة العَْدُل قِيمةٌ  -1598

 !اهٌب شتَّى في البَغي والظ لمالواقِع، وعنَد التَّطبيق، الن اُس َمذ

 َحظُّ العَْدِل اإلد عاء والتَّغَن ِي، وحظُّ الظُّْلِم الِفْعُل والتَّبَن ِي!   -1599

* * *   

 م لآلخر، ال يستقيمُ وملزو  منهما الزمٌ   في هللا، فكلٌّ   الكرهُ   في هللا؛  حب ِ الُ   من لوازمِ  -1600

   ر. اآلخَ من ُدوِن  هماأحدُ 

 * * * 

 الظَّن!   أن تُؤَخذ بحسن الظَّن، خيٌر من أن تَأُخذَ بسوءِ  -1601

 الظَّن. ، خير من أن تجني على اآلخرين بسوءِ أن يجني عليك ُحسُن الظَّن ِ  -1602

ء الظَّن   -1603    ه! تُعاِملَه، وال أن تُحاِدثَ تُجاِلَسه، وال أن ال تستطيع أن  سي 

*  * * 

 المغلوب! فاعلم أنه دراً،هما أشد ظلماً، وغَ أيُّ  رْ فانظُ فريقان،  لُ تقاتَ عندما يَ  -1604

 * * * 

، امعَ كاحٍ، وال طَ وإال لما أقبل إنساٌن على نِ  ؛والحياة هوِة ضروريةٌ للوجودِ َغلبَةُ الش   -1605

 ! وال َعُمَرت ت الحياةُ ولما استمرَّ  ،رابٍ وال شَ 

نضبطاً ومُ   فالمحموُد منها ما كان مشروعاً،وم:  مُ المذْ   ومنها  ،ودُ نها المحمُ مِ   هوةُ الشَّ  -1606

ً مَ كان محر  والمذموُم منها ما الحياة .. م ولوازِ من ضروريات  هووجودُ  رع،الشَّ  بضوابطِ    .ا

 * * * 

 يعيشُ  ه، ولربما َجْهلَ  ال يَكتَِشفُ علم والت  ومن يُعِرض عن الِعلِم  لم،جهُل بالعِ يُعَرُف الَ  -1607

 ! أنه عالم يظنُّ هو والً، جاهِ ه دهرَ 

 هل. الجَّ  ،لِ الدَّجَ  وسوقُ  ته،فيه بضاعَ  تُعَرض ؛هوقُ شيء سُ  ل ِ لكُ  -1608

 * * * 

لِ  -1609 ما دونه من  الكبير، يهون عليك ــ بإذن هللا ــ    البالءِ   ومواجهةِ   وط د نفسك لتحم 

 الء.البَ 
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 * * * 

   ياِد! كوَب الحميِر، يَصعُب عليه امتياُط الجِ ر َمن اعتادَ  -1610

* * *   

وجل  كلما ازَدْدَت معرفةً باهلل عز  و معرفةً باهلِل عز  وجل، ازَدْدتَ  ْدَت علماً،كلما ازدَ  -1611

  لم.ى من العِ ظمَ العُ  شوقاً إليه .. وهو الغايةُ  وازَددتَ   به سبحانه وتعالى،ةً وتعل قاً محب   تَ دْ ازدَ 

 * * * 

ٍ.  بصيرٍة وعلى تعالى غايةُ الِعْلِم أن تعبَد هللاَ  -1612  ُحب 

 ة ال تتحقق إال بالمتابعِة للسنَّة. والمحبَّ  تحقيُق المحب ة،غايةُ الِعبادة  -1613

   ــ إال اإلخالص، والمحبَّة. ك ــ أي اً كان نوُعهابادتِ ليس هلل تعالى من عِ  -1614

 * * * 

أما -1615 وشرطان:  ركنان،  والمحب ة،  للعبادة  فالطَّاعةُ  الشرطان:   الركنان:  وأما 

 فاإلخالُص، والمتابعة.  

 * * * 

، فيتفاعلُ   وجل؛   صاً هلل عز  ما كان خالِ   بقى من اآلثارِ ، ويَ وتبقى اآلثارُ ،  اإلنسانُ   يموتُ  -1616

   هللا. بإذنِ  ،المرجوه عطي عطاءَ ، ويُ فُ اعَ ويتضَ 

 * * * 

ثم راِجح   جوانبِه؛ الحسنة منها والقبيحة،انُظْر إليه من جميعِ    إذا أقبْلَت على أمٍر، -1617

المواضع   ةِ بقي   دونَ  أو على موضعٍ  ون اآلخر،أحد الجانبين دبينها .. أما إن اقتصر النَّظُر على  

 !   مِ كْ في الحُ  تُخطئ في االختيار، وتظلم.. 

اً .. ولكنفتختارُ   ال تُقبِل على شيٍء ونفُسك فيه؛ -1618 أخرجه من نفسك    ه وإن كان ضارَّ

   فتراه حينئٍذ على حقيقَته.  فيه،النظر والفكر  بوقل  أوالً، ثم أقبِل عليه، 

 * * * 

 :  المروءةِ  مالِ ثالثةٌ من ك -1619

 ب.  الغضَ  عند موردِ  الِحلمُ 

 د الش ح. عند مورِ  واإلنفاقُ 

 الحاجة.   عند موردِ  والِعف ةُ 

 * * * 

م نداَء العقلِ العقلِ   مع نداءِ   فةِ داُء العاطِ نِ   عَ إذا تداف -1620  ،، واستُحيل التوفيُق بينهما، قَد ِ

    داً له.ليالً وقائِ قَل دَ عَل العَ فما َضلَّ من جَ 
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 * * * 

لو ":وفي الحديث  ..  لو صبرَت قليالً لجاَءك بالحاللِ   ، من أمٍر تسعَى إليه بالحرامِ   كم -1621

  . "كتْ ها، ألتَ لم تأتِ 

 * * * 

 .. البهائُم حينئٍذ خيٌر منه، وأهدى سبيالً.  وحسب  ،، والفرج نِ بطي الشهوتَ ل  شعِ َمن يَ  -1622

 * * * 

ه أن  فتُ ؛ وصِ كريومنه الفِ   ـ وهو معلوم ـ  ـ نوعان: منه العضوي ـ  "اإليدز  "مرض -1623

يُحةالفكري    المناعةِ   جهازَ المرء  فقَد  ي ا، فال  أين هو   وال يعرفُ   ،والباطلِ   بين الحق    لتمييزَ ِسن 

أرضاً    تُلقيه  وتواجهه  فكار وتحليلها، فأيما فكرة تصدمهاأل   على مواجهةِ   القدرةَ   فقدُ منهما .. كما ي

 ! العضوي " ز اإليدْ  "منه لى صاحبِ رراً عضَ  وهو أشدُّ ه ..  من أمرِ  وتجعله في حيرةٍ وتشوشه، 

 * * * 

ه، لى أَن هدانا لعبادتِ ه هلل تعاضُل كل  وإنما الفَ   هلل عز وجل،ال فضَل لنا في عباَدتنا   -1624

 هلل الحمد والشكر.   وتوحيِده ..

و  عمةَ نِ   رُ عِ شْ تَ سْ تَ  -1625 ترَ   الت وِحيدِ اإليمان  عندما  عَ عليك،  األصنَ ى  والش ياطين، ،  امِ بَدة 

 ! اً منهم قَْدرَ  لمن هم أحط   .. كيف يَصرفون الِعبادةَ  والِفئرانقَِر، بَ والوالحيوانات، 

 * * * 

ً وِرُث عُ ٍة تُ بادَ عِ بين يَدي هللا، خيٌر من  وانكساراً  الً  معصيةٌ تُوِرُث نََدماً، وذُ  -1626 اً اليَ عَ ، وتَ ْجبا

  اس!على الن  

 * * * 

لما كانت ولكن    ،تةٍ مؤق    تعةٍ أو م  وضَرُرها أضعاُف ما تتسبَّب به من لذَّةٍ   نَكُد المعصيةِ  -1627

 لها. عْ هان فِ   آجالً، هاوضررُ  عاِجلةً، لذ ة المعصيةِ 

ٍ يتهد   وأخطرُ أشَرُس  -1628  معاِصيه.   ؛اإلنسانَ   دُ عدو 

 * * * 

غ نفسه للعبادةعم التي أحلها هللا  والن  العاِلُم يَطلُب ما طاَب وَحلَّ من الملذات   -1629   لتتفرَّ

إن هللا عز : "القدسي  ا فيبقى عبداً وأسيراً لها .. وفي الحديثذَاتهُل يطلبها لِ ، والجاهِ طاءوالعَ 

 .  "الزكاة وجل قال: إن ا أنزلنا الماَل إلقام الصالة، وإيتاءِ 

 * * * 

  في ميادينِ   تصارُ االن  راً، ُمها، وأكثرها عطاًء وأثَ أدوَ وأشَرفُها،    ارات أنواعٌ:االنتص -1630

  .واألخالقِ  ،مِ الِقيَ 
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ميادينِ   االنتصارُ  -1631 والطَّالحُ   والقتال  روبِ الح  في  الُح  الصَّ االنتصارُ   ،يُتِْقنه  في   بينما 

 .  نَهِجهمعلى  ارَ الء، ومن سَ ه إال الحكماُء النُّبَ  يُتقنُ ميادين الِقيَم واألخالق ال

 * * * 

  اكُ اإلمسَ   ؛ ما يُعين القاعُد به المجاهدينوخيرُ   ..  ديندين تؤذي المجاهذنُوُب القاعِ  -1632

   ! عن المعاِصي

ه أكثر مما يرتد على المجاهدين  لفِ على القاعدين من خَ   ، يرتدُّ المجاهدِ   هادِ  جخيرُ  -1633

 !  هللا ، إال ما شاءَ هذا الخير ال يُصيب القاعدين وهم مقيمون على الذَّْنبهم، أنفسِ 

أقربَ  -1634 القاِعُد  كان  وأكثرَ للمجاهدين ولجهادِ   كلما  به  همجهادِ بانتفاعاً    هم،   ، وتأث راً 

  ه! هم ونتائجِ أكثر أثراً على جهادِ  ه ومعاصيهكانت ذنوبُ 

 * * * 

أخشَ  -1635 تفو  ال  ِمن  المسلمين  أو عتَادِ ى على  ٍة  بِقوَّ العدو عليهم  أن  ،  ق  وإنما أخشى 

َق عليهم في ميادين الِقيم   ! همأل عن هزائمِ سْ ال تَ فحينئٍذ  ي ة،قواألخال الحضاري ة، يتفوَّ

 * * * 

أ على قتِل نفٍس   -1636 .. ألفاً   مائةً   د ذلك أن يقتلَ عليه بع  ، هانَ حق ٍ   بغيرِ   ةٍ معصومَ من تجر 

َمن قَتََل نَْفساً بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما  صدق هللا العظيم:  ..  باليال يُ ألفين ..  ..  

  . 32المائدة:قَتََل النَّاَس َجِميعاً  

 * * * 

يق  من أرادَ  -1637 العدلِ   فَ أن  التي   المواقفَ   ويقفَ ،  المظلومَ   ، وأن ينصرَ مع  اإلنساني ة 

من    وأن ال يكون له عدو  الجميع،  سالمَ أن يُ   يريدُ مع ذلك  ثم هو  اقية،  ضيها القيم األخالقية الر  تقت

 ريد. ويُ  مُ زعُ ه، وفيما يَ فِ في مواقِ  ضٌ ثم هو متناقِ  ،المجرمين .. فهو أوالً واهمٌ 

 * * * 

يُضاعف هللاُ نوعان: نوع ظاهِ   زقُ الر   -1638  دقات.بي الص  ، ويُرْ األرزاقَ   ر؛ وذلك عندما 

اً ــ يَ ونوع خفي؛ وذلك عندما يدفع هللا عن عبده شَ  فى عليه ــ لو أمضاه له لكلفه مئات اآلالف خر 

 !.راهم .الد  الدنانيِر ومن 

 * * * 

زمَ   رُ مْ العُ  -1639 وعمَ نوعان:  والعمرُ اني،  بالعمرِ الز    لي،  قيمته  وبنوعي    ماني  ة العملي، 

َكر، وهناك من يعيش ة شيئاً يُذن يعيش مائة عاٍم، وال ينجز لنفسه وللبشري  هناك مَ ؛ ف لِ العمَ   وقيَمةِ 

  .الكثير يءَ ة الش  ري  لنفسه وللبَش فيها نجزُ يُ عاماً،  خمسينَ 

 * * * 



 184 

 ريبة الوقوفِ من ضَ  بكثيرٍ  ل  ت، فهي أقَ مَ عاظَ ت وتَ المظلوم مهما اشتد   صرةِ نُ  ضريبةُ  -1640

 الم. مع الظَّ 

 .  ساعةً  الظالمَ  تنصرَ  من أن راً، خيرٌ هْ دَ  المظلومَ  أن تنصرَ  -1641

 * * * 

 العدو ثالثة أقسام:  -1642

 ــ ال بد من مواجهته، ومجاهدته. ه ه وظلمِ قسم ــ لشدة شر  

 وقسم يمكن تحييده وتجنيبه دائرة الصراع.  

ل؛ األشد ظلماً  وقسم يمكن مصالحته ومهادنته، واالستفادة منه في مواجهة القسم األو  

  وشراً. 

إحداها   أو يُنزلُ   ها في المعاملة سواء،كر، ويجعلُ الذ    اآلنفةِ   بين جميع األقسامِ   لذي يخلطُ وا

 !وأبعد النُّْجعَة ،األخرى، فقد أخطأ وظلمَ  منزلةَ 

 * * * 

   صر!النَّ  يقِ تحقِ  من أجلِ  هدُ ستشْ ن يَ مَ ك، رِ صْ ي فرحاً بالن  غن ِ ويُ  بُ طرَ ن يَ مَ ليس  -1643

 * * * 

، ر، وهو الجانب األقل من الدين تغيَّ ال تَ   ثابتةٍ   إلى أصولٍ   المَ قس م اإلسن رأيتموه يُ مَ  -1644

فاعلموا    ين ..األكبر من الد ِ   ، وهو الجانبُ يات تتغير، وتقبل االجتهادوجزئ .. وإلى فروعٍ   بزعمهِ 

   فيه ِعرق زندقة!  أنَّ 

 * * * 

ٍ يَ   ب، وكل ِ عْ في كل  شِ  -1645 رايةً وعلى كل نَشٍز وهضبٍة ينصبون    زرعون الكراهية،ِزق 

   ؟!ةالكراهي ، وثقافةِ الكراهيةِ  قوانين لمحاربةِ السنون ثم يَ  ة ..للكراهي  

 * * * 

منها،   مَ لِ فمن سَ   ساء، والذَّهب،والرياسة، والن    رفِ الش    في ثالثة: حب    الرجالِ   فتنةُ  -1646

   فقد نجا. 

 ساء.  الن   فتنةُ أشدها على الرجال في مرحلة الشب اب: 

 ياسة. ب ال شرف والر  ح فتنةُ : وفي مرحلة الرجولةِ 

 الذَّهب؛ والمراد بالذ هب كل ما هو مال.  فتنةُ وفي مرحلة الشيخوخة: 

 * * * 

الباطَل   أن تلعنَ   وأالحقَّ كلَّه،    أن تبينَ   ؛بيانٍ   عند كل ٍ   ةِ رعي  لسياسة الشَّ ليس من ا -1647

  لَّه!كُ 
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الذي الماهر  ي  أخبار .. إنما الس ياس  رداً، كنشرةِ سَ   األخبارَ   ليس الس ياسي الذي يسردُ  -1648

 ٍد، ووقت. هْ رٍر، وجَ ضَ  ، وبأقل  يصل إلى أهدافه من أقصِر الطُُّرقِ 

 * * * 

 .  الِص اإلخْ الخْشيَِة، وويتمايزون في  .. في األعمالويتنافسون  ،الناسُ  يتزاحمُ  -1649

 * * * 

لجرأأعجُ  -1650 أهْ ُب  نُ   لِ الباطِ   لِ ِة  للباطِ صرتِ في  أهلِ   ..  لهم  للحق ِ   ولخذالن   ِ ، الحق 

    !نههم مِ واستحيائِ 

 * * * 

ِ الضَّ  ها حقَّاً،من باطلِ  أن تجعلَ  ،هاوغلو   ةِ من طغيان القو   -1651  الً!  باطِ  عيفِ ومن حق 

* * *   

 فإذا َحَضَر الِعلُم َخنَس.   هيل ..وصَ  ،وَجْولَةٌ َصْولةٌ، للَجْهِل  -1652

  فيها. لمِ للعِ في الميادين التي ال فَواِرَس الَجهُل يُباِرُز، ويدعو للمبارزة،  -1653

* *  * 

ِحم، -1654    اق.نَ ُع األرَزاَق، واألعْ يَقَط  قَطُع الرَّ

 * * * 

 نتَِصرُ ، والذي ال ي والمدفعِ   ةِ البندقي    عن معركةِ   ضراوةَ   ، ال تقلُّ والقلمِ   الفكرِ   معركةُ  -1655

  انية.في الث   نتصرُ األولى، ال ي في المعركةِ 

 * * * 

يَ  -1656 يفقدودِ من وجُ   ايةَ الغَ   فقدُ الذي   ه، واتجاهاته، اراتِ التي تحدد مس  "  البوصلة  "ه، 

   ولَّى!تَ ما تول ه يَ فأينَ  ،وأهدافِه

 * * * 

أُ  -1657 العِ   لُ فض ِ اثنان  الَجهل على  لفعلت: لهما  الِعلم،  أمنع عنهما  أن  استطعت  ولو  لم، 

 يه!  ، والس فِ المنافِقُ 

 * * * 

فأمرهما بي ن .. وإنما أخشى عليهم   ،لِ اس من العاِلم، وال من الجاهِ نَّ ى على الال أخشَ  -1658

ة، فيلب سون الحقَّ   أنصاف العلماء والجه ال؛ الذين يخوضون في أمرِ من   ون،  بالباطل، فيَضلُّ   العام 

 ويُضلون، ثم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً!  

أ على العمل بالط ِ   نصفَ   مثاله: عندما يكون المرءُ  كيف ستكون النتائج    ؛بطبيب، ثم يتجر 

 ! ...؟
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 * * * 

 ه.ه ومآالتِ آثارِ  اللِ من خِ  ؛ صالٌح أم طالح،يُعَرف العملُ  -1659

 في الداللة من األخبار.  أبلغُ  اآلثارُ  -1660

 ال.   المقَ  لساُن الحاِل، أصدق لهجةً من لسانِ  -1661

 * * * 

يُنَجز فيها من أعمال، فإن اإلنسانَ  -1662 أضعاف   المعاصر يعيش  إذا قِيست الحياة بما 

ي القرون الغابرة في أضعاف حياة اإلنسان في القرون السابقة؛ وذلك أن ما ينجزه اإلنسان ف

 ات!  وساعَ  ر في أيامٍ ، ينجزه اإلنسان المعاِص أشهر وسنواتٍ 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  ...التواصل، والمواصالت  وسائلُ مثال ذلك:   .    13سبأ:  َوقَِليٌل م ِ

 * * * 

 عَ ن عليه أن يتوسَّ تعيَّ   اراته،كلما توسع ت مهام الرجل، وزادت أهمي ة قراراته، واختي -1663

فيما يصدر من   إليه  به، يرجع  يُحيط نفسه بمجلس استشاري خاص  الشورى أكثر، وأن  في 

 يارات.قرارات، وينتقي من اختِ 

 * * * 

 داء   لكل ِ   دواءٌ   ..  فاإلستغفارُ   ك بالء ــ أيَّاً كان نوعه ــ واجهه باإلستغفارإذا داهمَ  -1664

كَ :  .. قال تعالى ْدَراراً  فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ  َويُْمِدْدُكْم    . اَن َغفَّاراً . يُْرِسِل السََّماء َعلَْيُكم م ِ

 .  12-10نوح: بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َويَْجعَل لَُّكْم أَْنَهاراً 

 َتَاعاً َحَسناً إِل ىَوأَِن اْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْيِه يَُمت ِْعُكم مَّ َسمًّ  . 3هود: ى أََجٍل مُّ

 ِةً إ ْدَراراً َويَِزْدُكْم قُوَّ تُِكمْ َويَا قَْوِم اْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْيِه يُْرِسِل السََّماء َعلَْيُكم م ِ   لَى قُوَّ

 . 52هود:

 ْبَُهم ُ ُمعَذ ِ  . 33األنفال: هُْم يَْستَْغِفُرونَ وَ اب والعذَ  الءِ البَ  من أنواعِ  بأي نوعٍ  َوَما َكاَن َّللا 

 * * * 

َمظف -1665 بَِظْفٍر؛ ألنه  يَفَرَح  أن  ِلغَاِدٍر  ينبغي  به ال محالَة،  ال  .. وفي  وٌر  بعد حين  ولو 

 .  "عليهم العدو ما ختَر ــ أي ما نقض ــ قوٌم العهَد إال سل ط هللا: "الحديث

وإذ -1666 المَساِء،  في  العقُوبَةَ  فلينتظرا  أصبَحا،  إذا  أمسَ اثنان  العقوبَ ا  فلينتظرا  في يَا  ةَ 

باحِ     : الغَاِدُر، والعَاقُّ لواِلَديه.   الصَّ

 * * * 

 ك، انظر ما هي قوتك.  شروطِ  ع من سقفِ قبل أن تشترط، وتَْرفَ  -1667
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تِك،  ك،  تِ قو    من سقفِ   على قدر ما تَرفَعُ  -1668 ع في قوَّ  قفِ من سَ   رفعُ على قدر ما تَ وتنو 

 ك.   شروطِ 

 ِلي!  ، وليس له أن يُمْ وطٌ ليس له شرُ  عيفُ الض  َراعات .. في عالَِم القوى، والص ِ  -1669

 * * * 

ه، وأن  مواضعِ   في غيرِ   المالَ   ه أن يضعَ الس فَه نوعان: َسفَه مادي؛ ال يبالي صاحبُ  -1670

   ه المشروعة.في غير مصارفِ  هُ نهكَ يُ 

يُ   هٌ وَسفَ  ال  صاحبه  فقهي؛  فكري،  لعواقِ معنوي،  باالً  كالمِ بِ لقي  ومآالت  وأحكامِ ،  ، هه 

  من األول.  اس أشد  ه على الن  ؛ وهذا شر  وفتاويه

 * * * 

السَّ  -1671 يُ العقُل  الصَّ ليم  النَّقَل  يُعارِ صد ق  والعكسُ ضُ حيح، وال  يُعارض   ه،  .. وال  كذلك 

لعل   إال  اآلخر،  أحدِ أحدهما  في  غير ة  النقُل  أو  سليم،  غير  العقُل  يكوَن  أن  إما  كليهما؛  أو  هما 

 اً. ٍذ نسبتهما للنقل، وللعقل تكون خطأ وزورَ صحيح، أو كالهما معاً؛ وحينئ

 * * * 

ما المشكلة في الفهِم ، وإنَّ الشَّريعةِ   وِص اً المشكلة في نصُ ما كانت، ولن تكون يومَ  -1672

 الش ريعة!  الس قيم، وسوء التأويل لنصوِص 

 يِم يحاً ... وآفتُه من الفهِم السَّقِ حِ صدق القائل: وكم من عائٍب قوالً صَ 

 * * * 

 الدنيوي منه، فتضعفُ   ظ كَ إلى حَ   تَ لتفِ إلى أن تَ قاً  وموف  باركاً  عوي مُ عملُك الدَّ   ظلُّ يَ  -1673

    ، وربما تُرفَع!البركةُ 

 * * * 

   ه في غيِرك.   ن تُفت ش عن أسبابِ ْش عن أسبابِه في نَْفِسك، قبل أ، فَت ِ إذا نَزَل بك بالءٌ  -1674

 * * * 

نان.  قَتْلَى اللسَ  -1675  ان، أكثُر ِمن قَتْلَى الس ِ

 * * * 

وأطوار؛ فالحصرم ليس كالعنب، والعنب   الث مر على الشََّجر، بمراحلٍ   نضجُ   كما يمرُّ  -1676

بيب، كذلك فِكر اإلنسان فإنه  بيب .. وكما أن الحصرم، وكذا العنب، ال يؤدي غَرض الز  ليس كالز 

يفكر على طريقة  أن  الش اب  يُقبَل من  فال  والتغيير؛  والنمو،  النضج  بمراحل وأطوار من  يمر 

الطفل، كما ال يُقبل من الرجل الكبير الذي تجاوز األربعين والخمسين من العمر، أن يفكر على  
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بل    التغيير المذموم كما يظن البعض،طريقة الش اب الذي لم يتجاوز العشرين .. وهذا ليس من  

 يُذَمُّ خالفُه!   اقتضته الخبرةُ والتَّجربةُ، ممدوح، تطورٌ و ،هو تغيير طبيعي 

عن   المتوقفِ  فلِ كالط   وتقل باتها؛ ،ها وتجاربِ   هامن أيامِ  دْ ن لم يستفِ مَ  ؛مدرسةٌ  الحياةُ  -1677

 النمو!   

* * *   

يِرك، كما تفرح له عندما يأتي من  عندما يأتي من غَ   من اإلخالِص أن تفرَح للخيرِ  -1678

 ك.   ه عندما يأتي من جهتِ ك، كما تنصرُ الحقَّ عندما يأتي من غيرِ  ك .. وأن تنصرَ جهتِ 

 * * * 

ٍة يجدها في نفسِ عِ المرء إال لِ   عُ ال يتواضَ  -1679 ذل ٍة يجدها في ستكبر إال لِ الى ويَ عَ ه، وال يتَ ز 

 ه!  نفسِ 

ْهُل قَِرْيُن الِكْبر!   -1680 ِرْيُن التَّواُضعِ، والجَّ
 الِعْلُم قَ

* * *   

لِم، فنََشد مزيداً من العِ   َجْهِله،زداَد بصيرةً بمن عالمات العاِلم أنه كل ما ازداَد ِعلماً، ا  -1681

ً :وقال ِ ِزْدنِي ِعْلما ب   . وال يَزعُم بلوَغ كمال الِعلِم والفهم إال جاهل! 114طه:رَّ

 رحم هللا الش افعي، إذ يقول: 

 ُكلَّما أدَّبني الدَّهُر ... أراني نَْقَص عقلي  

 وإذا ما ازَدْدُت ِعلماً ... زادني ِعلماً بَجهِلي  

 * * * 

 ة! عَ قوِله ــ المقالَةَ النَّافِ   اءةالس فيهُ ــ بسوِء فَهِمه، ورد  ِسدُ كما يُفسُد الَخلُّ العََسَل، يُف -1682

 * * * 

أن    وإذا أردتَ   راجٍ، واختبار .. اَل فتنٍة، واستدْ إذا أردَت أن تخسَر العاِلَم؛ فاسأله سؤ -1683

 طاِلٍب للحق.   أله سؤاَل ُمسترِشٍد؛ ودَّه؛ فاسْ يُقبَل عليك، وأن تكَسبَ 

 * * * 

 .ذُ الحرامالحالل، تُفتَُح نوافِ   فِذُ عندما تُغلَق نوا -1684

  اجاً.وقاً وروَ سُ  رامِ ، ليجدوا للحَ اللِ الحَ  يرِ سِ عْ لوا على تَ مِ عَ  -1685

 الحرام.  سوقُ  ، بطلَ اللِ الحَ  وقُ سُ  لَّ إذا أطَ  -1686

 * * * 

قِ  -1687 إلى  يَُساء  وتُعطَ يَ عندما  األْسَرِة،  لشياط ِم  الفرصة  اإلنِس ى  يدمروا    ين  أن  على 

 هي البديل.  ات والخانَ ارع الش   مُ يَ ٍذ هو البديل .. وقِ  حينئيكوُن الشَّاِرعُ  األسرة،
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 * * * 

   ي!بِ لْ سَ  حيوانيٌّ  باِطنهُ إيجابي،  ه إنسانيٌّ ن َعَمٍل ظاهرُ َكم مِ  -1688

* * *   

ك بما يتناسب مع خطابُ   من أن يتغيرَ   ، ال بدَّ إلى واقعٍ   من واقعٍ   ر الواقعُ عندما يتغي   -1689

لك: قد غي رت وبد لت، وتراجعت، وحينئٍذ ال يجوز أن يقال    .ع .لتغيرات التي طرأت على الواقِ ا

   الجديد.  تناسب مع الواقعِ طاب بما يَ الخِ  رَ الواقع، فتغي   وإنما يُقال: تغي رَ 

خطابَ  -1690 يجعل  الذي  هو  واحداً السَّفيه  نَ ه  وعلى  واحِ ،  جميعِ دٍ َسٍق  في  الظروف   ، 

 ه! طابِ في خِ الواقِع رات تغي  واألحوال؛ فال يراعي م

مهما  ا -1691 صَ عَ لسَّفيه  وال  خِ وتُه،  وجَ طابُ كان  قوي اً  طغاةُ ه  يُفسِ   ريئاً،  له الحكم  حون 

 م! حهِ ه لصالِ ابِ طَ ريق؛ لعلمهم أن مآالت خِ الطَّ 

 * * * 

  ودليٍل عليه؛ ه؛ فهم خير شاهدٍ ه وأتباعِ تالميذِ   معرفةِ   من خاللِ   أو المعل مُ   دُ القائِ   يُعَرفُ  -1692

 . في الخير كان أم في الش ر ِ 

 ٌن بالُمعَل ِم.  عْ يِذ؛ طَ عُن بالت المِ الطَّ  -1693

 * * * 

 شاء، ن يَ اء، على مَ ، ما شَ شاءَ   ن الدعى مَ   اء؛ عَ االد    دِ على مجر    يقومُ   لو كان القضاءُ  -1694

   على الُمدََّعى عليه. ة على المدَّعي، واليمينُ ولكن البينَ 

 * * * 

فمن عمل خيراً،   ات؛إنما هي األعمال والطَّاعم؛  حِ ليس بين العبِد وربه نََسٌب وال رَ  -1695

اً، فال يَلوَمنَّ إال نفْ   ه.سَ فليحمد هللا، ومن عمل شرَّ

 * * * 

عينيه الجبال: اإلسالُم،   ، ولو تناطحت أمامَ عظ بشيءٍ ن لم يتعْظ بهنَّ ال يتَّ أربٌع مَ  -1696

  ! رآُن، والش يُب، والموتُ والقُ 

* * *   

  .إنكاِر المنكر عنــ أو يُضِعفك ــ كر، أن يصدََّك ِمن آثاِر فعِلك للمن -1697

القبيَح حَسناً، أمواُت األحياِء؛ هم الذين يرون المنكَر معروفاً، والمعروَف منكراً، و -1698

   !األحياءِ  ين يُقال لهم: ال حياة لمن تنادي .. ويُقال عنهم: أمواتُ والحسَن قبيحاً .. فهؤالء الذ

 * * * 
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، قِ لْ ستعلي على الخَ يَ   ؛عيفٌ ضَ ،  لٌ ، جاهِ لٌ مثاله: عائِ   سكين؟الم  م بالط اغيةِ تُ عْ مِ هل سَ  -1699

 ! الحقَّ  ردُّ ويَ 

 * * * 

الظ  صَ  -1700 الس  اهِر من صَ الُح  قدر صالحِ َصالحهُ  رائر، والح  وفساُد    ..  رالس رائِ   على 

، ودليٌل عليه،  فالظاهُر بريُد الباطنِ    الس رائر ..على قدر فسادِ فساُده  و  الس رائر،  من فسادِ   الظاهرِ 

أال وإنَّ في الَجَسِد ُمْضغَةً، إذا َصلََحْت َصلََح الَجَسُد ُكلُّهُ،  : "ه وسلمهللا صلى هللا علي  قال رسولُ 

 . "وإذَا فََسَدْت فَسَد الَجسُد ُكلُّهُ؛ أال وِهَي القَلبُ 

 * * * 

.. ال ينبغي ألجيالنا أن    اآلالمُ علينا  ن ا الدماء، وتراكمت  ، ونزفت مِ مهما ضجَّ الس الحُ  -1701

  لَم. ، والقَ تابِ عن الكِ  نصرفَ تَ 

 * * * 

اً، ثم يلعنون ويجلدون من يقع فيه .. وكانوا    ون الناسَ ، ويأز  اإلثمِ يتَسب بون ب -1702 إليه أزَّ

باللعن، والجَّ  لهم شبَ   ،دِ لْ هم األولى  تعالى  هٌ وهؤالء  قَاَل  :  بإبليس، كما قال  إِْذ  الشَّْيَطاِن  َكَمثَِل 

ا َكفََر قَاَل إِن ِي بَرِ  نكَ ِلإْلِنَساِن اْكفُْر فَلَمَّ  .  16الحشر:يٌء م ِ

 * * * 

..   ويُْخِلُص لهابها،    دف قلباً يؤمنُ .. إن لم تصا  ، وجميلةً قويةً   كرةُ مهما كانت الفِ  -1703

 ، ولن يُكتَب لها الحياة! .. لن ترى النورَ   هقِ رَ ه، وعَ رويها من دمِ يَ 

من  ن تجد ها .. إلى أعلى ذاتِ  ها منكمشٌ تظل يابسة ذابلة .. خيرُ  األفكار كاألشجار؛  -1704

 رعايتها.  فيرويها ويسقيها، ويحسنُ  يحتضنها؛

ها .. لكن ال يمكن أن تعطيك شيئاً من خيرِ   ظيمٌ عطاؤها عَ   عة،افِ النَّ    الجميلةُ األفكارُ  -1705

 ، وأكثر.  عطيكَ عطيها فهي تُ ما تَ  .. وعلى قدرِ  ، ووقتككَ ومالِ  ،كَ فسِ ن نَ نت أوالً مِ ها أقبل أن تعطيَ 

ت علةٍ ة، نفعي  بطريقة انتهازي    افعة،ة، النَّ الجميل  ل مع األفكارِ من يتعام -1706 يه نفعاً ؛ إن در 

مما   عليها القليلَ   واستكثرَ   نفعاً عاجالً تخل ى عنها وأدبر،وأقبل عليها، وإن لم تدر عليه  قبِل بها،  

 والمبادئ العظيمة،   تحيى األفكارُ ، ليس بمثله  من نفاقٍ   عبةٌ يملك، وكأنها ال تعنيه .. فهذا فيه شُ 

 . لنهضوية الكبيرةالمشاريع ا وتُقام

* * *   

ليصْ  -1707 تحليلُ أحدهم  للحَ ُدق  تُزهقَ ه  أن  يتمنى  الد ِ   َدث،  وتدمر  وتاألنفس،  فشل يار، 

الجاد   ل  ة؛التجارب والمحاوالت  أن توقعاتي ونظرتي  النهاية: أرأيت  قد  ليقول لك في  ألحداث، 

 ! الذين يريدون خيراً للنَّاس  لحينالحين، وال المصوما أولئك بالصَّ  َدقت، وكانت صحيحة ..صَ 
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 * * * 

1708-  ً على باب الشيخ   هل سمعتم بتلميذ آخِر زمان؟! هو الت لميذُ الذي تراه من جهٍة واقفا

،  هُ فهمْ ما لم يَ   من الشيخِ   عَ مِ فإذا سَ   ه ..ندَ عِ   لمَ العِ   ستئذنه في أن يطلبَ ويَ ه،  ويَستعِطفستفتيه،  يَ 

نه ...!؛ يَش يخِ لهواه، انقلب على الش   قْ رُ ولم يَ   تُمه، ويَُكف ُِره، ويخو 

 صدق القائل: 

ا اْشتَدَّ ساَِعُدهُ َرَماني  ماَيَةَ ُكلَّ يَوٍم ... فَلَمَّ  أعل ِمهُ الر ِ

ا قَال قَافِيَةً َهَجاني   َوَكْم َعلَّْمتُهُ نَْظَم اْلقََوافي ... فَلَمَّ

نُ لْ لَ ظَ  -1709 عَ   رُ نكِ نا  عندَ شيخِ بِ   لميذِ الت ِ   ةِ القَ على  أوجَ وفي ةالصُّ   ه  حتى  تالميذاً  دْ ؛  اة سَ قُ نا 

   اماً ...!رَ اراً، وال احتِ الٍم وقَ عَ رجون لكبيٍر وال لِ ال يَ  اً؛الفَ أجْ 

 * * * 

غلب عليه ، وفريق  العسكري   فريقان: فريق غلب عليه العمل الجهادي  ةِ في األم   -1710

ً   وال تقوم لألمة قائمة إال بتحالفهما، واتحادهماعوي والسياسي،  الد    العملُ  واحترام كل فريٍق ،  معا

 ران.تنافَ تدابران، وال يَ ال يَ فهما فريقان يتكامالن،  الختصاص واجتهاد الفريق اآلخر، منهما

 * * * 

ر،  ،الجهادِ   في مواطنِ  -1711 ياسي، لها جناحها الس ِ   أن يكونَ   للجماعةِ   ال بد    وميادين الت حر 

 سياسي.  ال كما لها جناحها العسكري، وأن تكون كلمة القيادة فيها للجناحِ 

 * * * 

تشابه، ه بعد ذلك اجتهاٌد مُ ال يضرُّ   ه، وللمؤمنين،هلل، ولرسولِ   لوالءِ ا  من كان صادقَ  -1712

   ئ. أو خاطِ 

 * * * 

المحبين -1713 روضة  كتابه  في  القيم  ابن  وجد    ":يقول  إنما  والسُّفلي  العلوي،  العالَم 

مالئكة والحيوانات، بالمحب ة وألجلها، وأن حركات األفالك والشمس والقمر والنجوم، وحركات ال

 هـ.  -ا" ب  وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحُ 

فهو    لحقد والكراهية لكل ما هو سواه،قلت: ومن كان ال يملك في نفسه ومشروعه إال ا

 جاح والتوفيق.    يسير في االتجاه المعاكس لحركة الكون .. وأن ى لمثله أن يُكتَب له، ولمشروعه النَّ 

المحب ة، ومتى    وسيلة لتحقيق غاية  بغضاءُ الغايات، وال  هي غايةُ ؛ بل  المحب ة غايةٌ  -1714

     قِل.    مذموٌم بالنَّقل والعَ  فالبغضاءُ  يكون غير ذلك؛

ذُه  ثم بعد ذلك تضيُق منافِ   ة نفٍر أو بضعة أنفار،إال لمحب    هسع قلبُ من ال يت    من الناِس  -1715

سع لمحبة أكبر ات    ،ه وكبرقلبُ   ما اتسعَ كل  .. فالمرءُ   ه صغيرٌ كه على اآلخرين .. وهذا قلبُ ومسالِ 
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النبي محمد صلى هللا عليه وسلم الذي اتسع قلبه لمحبة جميع   لنهجِ   كان أقربَ من الناس، و  قدرٍ 

ه يأتي بعده، وإلى قيام الساعة .. كما اتسع قلبُ   ن ن عاصره، ومَ ه، ومَ ن جاء قبلَ المؤمنين؛ مَ 

 ة جمعاء!  رحمةً للبشري  

وأن تُِحبَّ له ما ، كما تعني القَلََق واألَرَق عليه ..  بالمحبوبِ   مامَ تعني االهت  ةُ المحب   -1716

 برهان!  من غيرِ  .. وليس وراء ذلك إال زعم اللسانِ  تحب هُ لنفِسك

ِ ما يحملُ  -1717 بُغِض ما يحملك على البغي لم، كما أن  من الغي والظُّ ك على البَ إن من الُحب 

أَْحبِْب    ":وس ط واالعتدال في الحب والبغض سواءوصي بالتبوي يُ لذا جاء التوجيه الن    والظلم؛

َحبِيبََك َهْونًا ما، عسى أن يكوَن بَِغيَضَك يوًما ما، وأَْبِغْض بَِغيَضَك َهْونًا ما، عسى أن يكوَن َحبِيبََك 

 .  " يوًما ما

ل: إذا  وقال عمر رضي هللا عنه: ال يُكن ُحبَُّك َكلَفًا، وال بُغُضَك تَلَفًا. فقيل: كيف ذاَك؟ قا

ِ، وإذا أبغضَت أحببَت لصاحبِك التَّلََف!     بِي   أحبَبَت َكِلْفَت َكلََف الصَّ

 * * * 

تُ :  قال تعالى -1718 َصَدقَاتُِكم بِايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ  . 264البقرة:  َواألذَىلَمن ِ  ْبِطلُواْ 

  .. وإطعامُ   الس المِ   الخيَر .. وبذلُ   الناِس   المراد بالصَّدقات؛ كل معروٍف يُبذَل، بما في ذلك تعليمُ 

.. وِص  وإغاثةُ   لةُ الطعام   .. تفريجِ   األرحام  في  والس عي   .. .. ونصرةُ   اللهفان  المكروب   كربة 

  .. ع  وإماطةُ المظلوم  معنى    قطريالن  األذى  في  تدخل  التي  الطاعات  من  وغيرها  فهذه   ..

 اإلخالص!   رطُ بطل بالمن ِ واألذى، حتى لو تحقَّق فيها شَ المعروف، تَ 

ياء. عَمل، ويمنعان ِمن قُبُوِله: المَ شيئان يُْحبِطان ال -1719  نُّ واألذَى، والر 

* * *     

وقد تَشعَّبوا في تشخيِص أسبابها .. وفاتهم أن سبَبَها التفريُط بما   ،يَْشكوَن الكآبَةَ  -1720

 .  عليهم من َحق ٍ  هللِ 

     ي. فسِ أو مرٍض نَ  ةٍ يشكو من كآبَ  ،فاً باهللعارِ  ال أعرفُ  -1721

 * * * 

 ال تستبِدْل ِعزَّ التَّقوى بذل ِ المعصية.  -1722

 * * * 

ا يَهوى إال بَِحق ِه.ن مَ ؛ اميصَ العِ  الرجُل القوي -1723     ال يقترُب ممَّ

تَ  -1724 بما  والفوزِ الصَّ   انتصارِ   ةُ ، فرحتان: فرح بالحق ِ   هوىللظْفِر   وفرحةُ   ،باألجرِ   بر، 

 . بوتُحِ هوى بما تَ  رِ فْ الظ  

 * * * 



 193 

ه؛ لكماِل لذاتِ   ه، إال هللا تعالى فإنه محبوبٌ بُّ لغيرِ ه ــ يُحَ رُ ال قدْ هما عَ كل شيٍء ــ م -1725

 .  هقِ لْ ى خَ ه علنعمائه وفضلِ  ه، وإسباغِ الِل وجماِل أسمائه وصفاتِ وجَ 

 * * * 

 واألهواء.  دعِ البِ  عُ ستنق، مُ هلِ ة والجَ العُجمَ  ميادينُ  -1726

 * * * 

ه ، ومعنوي ة تحفظ عليه دينَ راِض تحفظ جسد المرء من األم  نوعان: عضويةٌ   المناعةُ  -1727

مرتَ وعقلَ  المناعة العضوية يكون جسده  فاقد  أن  للجراثيم واألمراض، كذلك فاقد  ه .. وكما  عاً 

 ال ٍ وهدَّام.  فكٍر ضَ  كل ِ  والغزو، ومقصدُ  الِ المنَ  المناعة المعنوية، فإنه سهلُ 

 * * * 

لَ  -1728  ة!زَمُن الَجالَّ

ُ عل ِ صلَّى َّللاَّ لِة وألبانِها؛ْيِه وسلََّم  نَهى رسوُل َّللاَّ وهي المواشي التي تربو    عن أَكِل الجالَّ

ها ولبنها .. فال تُؤَكل حتى تُحبَس عن  د لحمُ على القاذورات، والعَذَرات، والن َجاسات .. فيفسُ 

 طهر به لحمها ولبنها!  القاذورات الزمن الذي يَ 

لة المواشي، وما خبر جنون البوفي زماننا نعيش زمَ  لة  ن جالَّ قر عن ا ببعيد .. وزمن جالَّ

لة النَّباتات   األسماك التي تنمو في أحواٍض ُمغلقة على العذََرات والقاذورات .. وزمن جالَّ

   ثة ...!التي تربو على مياه المجاري، والمياه الملو

لة الفكرية؛ حيث يربو فكر اإلنسان وعقله على القاذورات الفكرية،  كما نعيش زمن الجالَّ

لة! وحثالة   األفكار .. وهذا أخطر أنواع الَجالَّ

لة بامتياز!    فزماننا ــ ولألسف ــ َزَمُن الَجالَّ

 * * * 

 :للخوارج الغاُلة صفات، أبرزها -1729

 عالي عليهم، ونبزهم باأللقاب.  بالمسلمين، والتَّ  الظن ِ  سوءِ  تقديمُ  -

 يُستساغ فيها التأويل. ، وتكفيرهم للمسلمين بما ال يوجب التَّكفير، وبأمور تقبل االجتهادَ  -

 قيلت في المشركين، فيحملونها على المؤمنين.   انطالقهم إلى آياتٍ  -

المسلمين وجماعتهم، فإن لم يجدوا للمسلمين إماماً، خرجوا   الح على إمامِ الخروج بالس   -

 على جماعتهم! 

 ماء والحرمات المعصومة.   بالد   االستخفافُ  -

 ل أهل الشرك واألوثان. تقديم قتل وقتال أهل اإلسالم، على قتا -
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 ها!   ة وأعالمِ الجرأة في التعالي والتطاول على أكابر األم   -

 بالعهود واألمانات.  ، واالستخفافُ ، والخيانةُ درُ الغَ  -

 ين.   لو في الد ِ ، والتكل ف، والغُ التنط عُ  -

 ين! السبيل، تحت زعم اإلصالح، والحرص على تعاليم الد ِ  في األرض، وقطعُ  اإلفسادُ  -

 * * * 

لتُ  -1730  من الرياضة .. وقليلٌ   وقليلٍ ها في الِحْميَِة ..  فرأيت دواءَ   كثيراً من األدواء،  تأمَّ

 ! ليلمن يقدر على هذا القَ 

ْر بالطَّعاِم، وال -1731 عن    إليه، وال تَسمْع لمن يتحدث   تنظرْ   لكي تقوى على الِحْميَِة، ال تُفَك ِ

  نافعة.أخرى غل ه .. واشغل نفسك بشواوطريقة إعدادِ عام وأنواِعه، ط  ال

 * * * 

وعندما  ،قلٍ مجنوناً بال عَ  أن يُصبحَ  قررُ يُ ه نَّ فإ ؛الخمرَ  شربَ أن يَ  المرءُ  قررُ ندما يُ ع -1732

ــ من هذا الوجه ــ    أي محظور .. لذا فالخمرُ   علِ عن فِ حينئٍذ  ال يتورع    بال عقلٍ مجنوناً    يُصبحُ 

 ها! الخبائث، ورأسِ  يُعتبر أمُّ 

 * * * 

ة والكرامة؟!ث ؛ا الجهادَ وركُ تَ  -1733  م نَشدوا الِعزَّ

  َسات!باكوا على المقدَّ ثم تَ نين .. الخائِ الظالمين،  وا إلى الط غاةِ نُ ركَ  -1734

اليَهوَد،مج   -1735 ُحكْ   ُدوا  وطريقةَ  نظاَمهم،  دوا  ومج  الد  وَصاَدقُوهم،  ثم ِمهم   .. يمقراطي 

وا التَّطبيَع معَ   هم؟!  ذم 

 * * * 

 عاة، أشد حرجاً وكلفةً من إصالحِ والد   لشيوخِ عن ا ادرِ الصَّ  ررِ والض   ادِ الفسَ  إصالحُ  -1736

  غاة!ادر عن الطُّ الص   ررِ والضَّ  الفسادِ 

  الط غاة .. وما أولئك بالد عاةِ   وطبائعَ   ه أخالقَ نفسِ   اتِ ن يحمل في طي  مَ   إنَّ من الد عاةِ  -1737

 حق اً!  

 * * * 

لتي ا  ت ى،ش  هم، في أمصارٍ اربهم وثوراتِ ولتج  وللمسلمين والمجاهدين،  ين،للد ِ   يُساءُ  -1738

ٍ فيمن كان  فإن قِ فيها نَظر ..    ةُ القضي  عوب عليها اآلمال .. فال حرج ..  عقدت الش   يل كلمة حق 

 فَر!   ى ال تُغتَ ظمَ عُ  ب .. فقضيةٌ بَ الس  

 * * * 
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وجودَ  -1739 أن  أعتقد  مقصورٌ   الشَّبيحة  "كنت  فتبين  "   .. الط غاة  على  الدُّعاة    من  أن 

ف لهم، سبون المخالِ ويَ رون،  فجُ ويَ   صخبون،يَ شبيحة"؛  " شبيحة" كما للطغاة"والشيوخ أيضاً لهم

 ! لاطِ نافحون عنهم في البَ يُ و

 * * * 

تكفيِر ها، وبتكفيرِ برد ها، و  تفكر مباشرةً ال     لرأيك؛مخالفةً   نظرٍ   عندما تجد وجهةَ  -1740

فَ   بها،صاحِ  محيطة  ال  صوابها، واألعذارِ   ى احتمالِ دَ تها، ومَ حج    ةِ ها، وقو  تِ اَه بوجَ أوالً  ر  ك  وإنما 

 ئ!  ك هو الخاطِ واباً، ورأيُ صَ  بها، والدافعة لها .. فقد تكونُ 

 * * * 

مع أي   للحق ِ   عي صاحب الهوى: أن السُّن ي ينتصرُ دْ بين السُّن ي، والبِ   من الفوارقِ  -1741

مع    دعي صاحب الهوى، لو كان الحقُّ طرف كان، ويفرح للخير من أي جهة جاء .. بينما البِ 

 ه! صاحبِ  ه، وشأنِ ه، ويقل ل من شأنِ يُسيئه، ويُغيظُ  ه،جهتِ  ن غيرِ م ه، أو جاء الخيرُ يرِ غ

 * * * 

فيالتَّ  -1742 والعُسْ موِض   شد د  يِق  الض  وتََكل ف رِ عِ  تَنَط ٌع  والتَّ ،  موضعِ ،  في  ُص   الس عةِ   رخ 

 ةٌ في الدين. فاٌء، ورقِ  واليُسر، جَ 

 * * * 

بينما أهل الوسط   ،لٍ دْ وعَ   لٍ اعتدا  ط؛ ألنهم أهلُ الوسَ   من أهلِ   هِ على نفسِ   نُ يأمَ   يعُ الجم -1743

 فاء سواء! أهل اإلفراط والتَّفريط، أهل الغلو والجَّ  وظلمِ ال يأمنون على أنفسهم من َغلواء 

 * * * 

إلى ما سواه، وعين ال تَرى إال   أن تنظرَ   الغاُلة، وال تحبُّ الغلو وعيٌن ال تَرى إال   -1744

فاَء و فاة، وال تحبُّ الج  فَ   إلى ما سواه ..  أن تنظرَ   الجُّ اة والمرء له عينان ليرى بهما الغاُلة، والجُّ

 معاً، وينصف الحقَّ منهما. 

 * * * 

ب كاذِ   لتوصيفٍ   اض، تكون نتيجةً األهواء، واألغرَ   عن أهلِ   الصادرةِ   األحكامِ   غالبُ  -1745

 ! ها، وال االلتفات إليها اعتمادُ  في التَّوصيف .. وهكذا أحكام ال يجوزُ  .. أو لمبالغةٍ 

 * * * 

أكثر   -1746 تعيشُ منذ  ة  واألم  قرن  تجربةٍ مُ   تجاربَ   من  كل  رة؛  ..   كر  باآلالف  ضحاياها 

اآلنيَِّة،    جاربُ التَّ   يُذَكر .. فمتى ستستفيدُ   والت كاليف، من غير طائلٍ   الثمنِ   ها باهظةُ وآالمها وكوارثُ 

  " :منها .. وفي الحديث  من التجارب الس ابقة؛ فتتفاَدى أخطاَءها، وتبني على الصوابِ   قةِ الالحِ و

تينِ   . " ال يُلَدغُ المؤِمُن ِمن ُجحٍر واحٍد َمرَّ
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 * * * 

القرآنَ م؛  عَ نَ  -1747 يَ األهواءِ   ال تسمعوه من أهلِ   حت ى  ه، موضعِ   ه في غيرِ ضعونَ ؛ ألنهم 

   !هرادِ مُ  ويحملونه على غيرِ 

 * * * 

ال   ها،التزامِ   بها، ودرجاتِ مذاهِ   ني ة، على اختالفِ السُّ   فِ بين الطوائ  الحاصلُ   الخالفُ  -1748

  ضد أعداءِ   ،سكري، واألمنيياسي، والعَ وى الس ِ ن ي على المستالسُّ   من االصطفافِ   أن يمنعَ   جوزُ ي

ة.   المل ة، واألم 

 * * * 

شد أنه  الكبير؛ يعني    كالمَ   الكبير، ويُقد رُ   عندما يَعرُف قيمةَ   الصغيرُ  -1749 قد بلغ سنَّ الرُّ

 .   " اَمْن لْم يعِرْف حقَّ كبيَرنا، فليَس ِمنَّ  ":.. وفي الحديث

 * * * 

زُق نوعان: خيٌر يَُساق، وشرٌّ يُدفَع ــ قد يُكل ف الكثير لو أمضاه هللا ــ وقَلَّ من  الر   -1750

 من الرزق، ويَشكر هللا عليه.    يتنب ه لهذا النوعِ 

 * * * 

دوان الثُّالثي: الطُّغاة، والغَُزاة، والغاُلة .. والحمُد هلل الش ام أن يواجهوا العُ  قََدُر أهلِ  -1751

 لعالمين. رب ا

 * * * 

اليوم و  ،لها األعناق، ويُكافئون عليها  حال، وتشرئبُّ دُّ إليها الر  كانت الن صيحةُ يُشَ  -1752

   !األعناَق، واألرزاق النَّصيحة ـ بسببِ  يَقطعون ـ

يح -1753 المديَح،  بونَ كانوا  ويكرهون  ونكرهُ    النصيحةَ،  المديَح،  نحب   أصبحنا  واليوم 

 النصيحةَ! 

 * * * 

ل من قَتِله: العُقُوُق، والغَْدُر، والبَغُي، أربعةٌ تَسوُق ال -1754 بالَء والشَّقاَء لصاِحبها، وتعج 

 والغُلُو. 

 * * * 

ه؛ ففاقدُ  -1755  عطيه. الشيء ال يُ  َمن ال يَقَوى على جهاِد نفِسه، ال يَقوى على جهاد عدو 

 * * * 

1756-  ِ  ي الجانب النفسي والمعنوي منها، فيها؛ هو المنتصر ف  ، المنتصرُ معركةٍ   في أي 

 ه قوى األرض كلها لو تضافََرت معه! المهزوم نفسياً ال تنفعُ ف
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 * * * 

غبة في الحديث -1757 ــ لو ناقشَت معه   والظهور  من الناِس ــ من قبيل خاِلف تُعَرف، والر 

..    قال لك: ولكن أنا أرىلفَك، و لخال  ،قلٌ وال عَ   عليها نقلٌ   تي ال يختلفُ المسل َمات الواضحات ال

 . ليه في اإلقبال والحديث، فأنت محقٌّ وهذا َمهَما شَحْحَت ع

 * * * 

قالوا لك: أين   إذا تكلمت عن الغُلو والغاُلة، لو، أنكالغُ  المصابين بلوثةِ  من عالماتِ  -1758

 !حديثك عن المرجئة والُجفاة ..؟

فاء، أنك إذا ومن عالمات المصابين بلوثة اإلرجاءِ  فَاة، والج  قالوا  تكلمت عن اإلرجاء، والجُّ

 !يثك عن الغُلو، والغاُلة ..؟لك: أين حد

، والغاُلة معاً بينما أهل الوسط واالعتدال هم الذين ينصفون الحقَّ من أنفسهم، ومن الُجفَاة

 ... ونفوسهم طيبة راضية

 * * * 

 !ثرةُ الجَدل، من قل ة العَملكَ  -1759

 ل. في العمَ  ُل، إال لقل ةٍ ُر الجدَ ال يَكثُ  -1760

 * * * 

 عليه الشرُّ كله.   ا عليه، اجتمعَ ، فإذا اجتمعَ ، والفراغُ الَجهلُ  :آفةُ المجاهد -1761

 * * * 

ضريبةُ  -1762 أرهقتهم  الذ ل ة، العِ   قد  ضريبة  أن  وفاتهم   .. الطاغوت  إلى  وركنوا  ة،  ز 

ة، وتعاظمت! ضريبة والركون إلى الطاغوت أضعافُ  ة، مهما بلغت ضريبة العز    العز 

 !ا جهن مة جزاؤهمضاعفَ  يهربون من ضريبة جزاؤها الجن ة، إلى ضريبةٍ  -1763

 * * * 

ال تفرحوا به حتى تنظروا إلى    ة،حي باإلمارة من أجل مصلحة عام  من رأيتموه يض -1764

 ! .. خاتمته؛ فجاذبي ة الش وق والحنين لإلمارة تفوق وتعلو كل جاذبي ة

 * * * 

يعبرَ   مفلسُ  -1765 أن  يُحسن  ال  رأيتموه  من  ة؛  و عن    الحج  طريقِ فكرتِ رأيِه  عن  إال   ه 

 !الص راخ، والسُّباب

ض عنه والتَّعبيره عن البيانِ ضاقت به لغتُ   من -1766 ، ين، والرأِس اليدَ   باستخدامِ   ا؛ عو 

 ً  !والعينين، والرجلين أحيانا

 * * * 
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 ! فانصح الجميع ؛عإذا أردَت أن تخَسَر الجمي -1767

 * * * 

يقسو   -1768 جعلتَ و  االستغفار   ك عنقلبُ ويجفو  عندما  أن ك  فاعلم  عليك    للبالءِ   الد عاء، 

 لطاناً.   سُ 

  . ٌب عن الدعاِء، إال لمعصيةٍ ال يقسو قل -1769

 * * * 

هل هي من عند نفسه،  ؛البالءِ   أسبابَ   ؛ أن يفقهَ من فقه المرء عندما ينزل به بالءٌ  -1770

هور، أم رفع المقامات والدرجات يوم القيامة، قاب، أم الط  أم من عند غيره، وهل يُراد منه العِ 

وغيره، ومن ثمَّ كيف السبيل للخروج  أم هي جميعاً معاً، وهل هو المراد من هذا البالء أم هو  

 منه.  

 * * * 

انتظار الدور   في الصف ِ   .. الن ظام، والوقوفُ   تحضر المجتمع: الن ظافةُ   من عالماتِ  -1771

األسواق والص خب في  المهاترات  ندرة  احترامُ العام    واألماكنِ   ،..   .. لجاره، ومراعاة   ة  الجار 

ضعف أو ندرة ظاهرة التدخين في األماكن العامة   سر ومرونة المعامالت اإلدارية ..ه .. يُ حقوقِ 

رة.  .. وفرة الحدائق، وانتشار المناطق المشج 

 * * * 

 الخطأ في العفو مقد ٌم على الخطأ في العقوبة.  -1772

 * * * 

يُقد م   حاد، والنسيان، والجهل المرك ب،عندما يقع الخيار بين التعب د بالبَدع، وبين اإلل -1773

أقل ِ الضررين،   بيل العمل بقاعدةِ ن ي، من قَ د البديل السُّ يه، إلى أن يوجَ التعب د بالبدع، ويُصبَر عل

 األصغر!  األكبر، بالضررِ  الضررِ  دفعِ و

 * * * 

أ؛ تُؤَخذ جميعه -1774 ا بعضها مع بعض، فمن أبى؛ فأخذَ  قواعد الكفر واإليمان كلٌّ ال يتجزَّ

ارج الغاُلة، أو من الُمرجئة وها وترك بعَضها اآلخر، ينتهي به المآل إلى أن يكون من الخِض بعب

 فاة! الجُّ 

 * * * 

 الصوفية ثالثة أقسام:  -1775



 199 

 ، يعتقدون بالحلولِ تعاطون مع الصوفي ة كفلسفٍة، وديٍن مختلف؛  يَ قسٌم زنديق؛ وهم الذين  

. ويعتقدون أن ألئمتهم ومشايخهم  .عن أنفسهم  الوجود، ويُسقطون الواجباتِ  ووحدةِ  واالتحاد،

 !  و تعلو درجة ومنزلة األنبياءدرجة ومنزلة تساوي أ

رقى  ين ــ ال تَ ع والمحدثات في الد ِ دَ الى بالبِ عبدون هللا تع؛ وهم الذين يَ الٌّ وقسٌم مخلٌص ضَ 

ى اإلسالم وحكمه.   فِر والش رِك ــإلى درجِة الكُ   وهؤالء ال ينتفي عنهم مسم 

الصُّ  ى  مسم  لنفسه  ارتضى  صالح،  مخلٌص  يعبدووقسم  الذين  وهم  تعالى وفي ة؛  هللا  ن 

 بالسن ة، ويلتمسون تربية أنفسهم، وتهذيب قلوبهم من خالل السن ة، ومتابعة السن ة.  

قسيم؛ حتى ال نقع في الظلم فصيل والت  وفي ة ال بد من االنتباه لهذا الت  وعند الحديث عن الصُّ 

 والخطأ. 

 * * * 

ةُ إلى ثالثة أقسام:  -1776  تنقسم األم 

المتابعة لما كان عليه النبي صلى هللا عليه   تتحقق فيهم صفةُ الفرقةُ الن اجية؛ وهم الذين 

 وسلم، وصحبه الكرام. 

الذين  الربانيين؛  والمجاهدين  العاملين،  العلماء  من  الص فوة  وهم  المنصورة؛  الطائفةُ 

إذا ما فسد   المنكر، ويُصلحون  بالمعروف وينهون عن  الثغور والفضيلة، ويأمرون  يحرسون 

ن الطائفة المنصورة هو من الفرقة الن اجي ة، وال يلزم أن يكون كل واحٍد من  الناس. وكل واحٍد م

 الفرقة الن اجية من الطائفة المنصورة.    

أهُل الِقْبلَِة؛ وهم العَُصاة، على اختالف درجة معاصيهم ــ ما لم تبلغ درجة الش رك، وترك  

 لهم الرحمة.  الصالة ــ الذين يطالهم الوعيد، ثم تشمَ 

 * * * 

نديق؛ هو الذي يُظهِ  -1777 الكفر من وجه آخر، فإذا ما أردت أن  ر اإلسالم من وجه، والز ِ

 د، وأظهر لك اإلسالم!     تُسائله وتحاسبه على ما يُظِهر من كفٍر، أنكر وجحَ 

 * * * 

 ل!   في العمَ  الكالم، فاعلم أن ذلك ما كان ليكون، إال لقل ةٍ  عندما يَكثرُ  -1778

 * * * 

،من لهم حقوق علينا، أن يأتي سجي  األصُل في التَّود ِد ل -1779 فال    ةً من غير تَكلٍُّف، وال َمن ٍ

ً  خيَر في ود ٍ يأتي  !  تكل فاً، وتصن عا

 رحم هللاُ الش افعي، إذ يقول: 

 فَما كلُّ َمن تَهواهُ يهواَك قلبُهُ ... وال كلُّ َمن صافيتَهُ لَك قد َصفَا  
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 خيَر في ود ٍ يجيُء تََكلُّفاً  إذا لم يَُكْن َصْفُو الِوداِد طبيعةً ... فال 

 * * * 

أضعاف عمرك،   عليهم يَستهلُك منك أضعافُ   ُكثر، واإلنشغاُل بهم، والرد    األهواءِ   أهلُ  -1780

، قد تفتن من ال دراية له بهم وبأقوالهم، كما منهم، وبأقوالهم الخاطئةِ كما فيه تعريٌف بكثير ٍ

عليك أن    ها .. وهم ألجل هذا المعنى يلحونعلي  هم واإلطالعِ عن كلماتِ   تحمل البعض على البحثِ 

 ! ترد عليهم إن استطعت

حسنات  في  والن ظر  الجانب،  لهذا  االنتباه  ينبغي  بد،  وال  أحدهم  على  الرد  يتعي ن  وعندما 

 !    ما .. وتزاحم الواجبات، وما يسمح به واجب الوقتوسيئات الرد عليه، والراجح منه

 * * * 

 والصُّفوة، يعني أمرين:  إلى الخواص ِ  والقنوطُ  عندما يتسلل اليأسُ  -1781

 أولهما: فقدان القدرة على التغيير. 

 ثانيهما: على العوام الس الم ...! 

 * * * 

عند هللا تعالى من خطأ العوام، ويُحاِسب عليه، ويأخذ  عالم، أعظم  واألَ   خطأ الخواص   -1782

عن نبي من األنبياء، قال  ما ال يأخذ بخطأ العوام .. وقد حدثنا النبي صلى هللا عليه وسلم    به

َمن يُكافيُء هؤالِء أو من يقوُم لهؤالِء؟"، ولم  : "ه، فقالبجنده وجيشِ   على وجه اإلعجابِ   كلمةً 

أِن اختَْر لقوِمك إحدى ثالٍث؛ إما أن نُسل َِط : "يزد على ذلك .. فكانت الكف ارة أن أوحى هللا إليه

ا من غيِرهم، أو الجوَع، أو الموَت، فاستشار قوَمه في ذلك، فقالوا أنت نبيُّ هللِا، كلُّ  عليهم عدوًّ

ذلك إليك، ِخْر لنا، فقام إلى الصالِة، وكانوا إذا فِزعوا فِزعوا إلى الصالِة، فصلَّى ما شاء هللاُ، ثم  

ِ! أما عدوٌّ من غيِرهم فال، أو الجوعُ فال، ولكِن الموُت! فَسلََّط عليهم الموَت، فمات  قال: أي رب 

فَهْمسي    : "يوٍم سبعون ألفًا، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يهمس بكلمات، فقالمنهم في  

 ."الذي ترون أني أقول: اللهمَّ بك أحوُل، و بك أَصوُل، و بك أُقاتلُ 

 * * * 

التعبيرِ  -1783 من  يخجلون  اإلسالمِ   الذين  غاياتِ عن  وعن  وأحكامِ ،  في ه  ويجدون  ه، 

في المحافل، وعبر وسائل اإلعالم ــ بعبارات متشابهة صدورهم حَرَجاً منه؛ فيستعيضون عنه ــ  

الة أوجه ومعاٍن .. أولئك ال يستحقون أن يوق عوا عن هللا تعالى، وال عن رسوِله صلى هللا  حم 

تعالى قال  حكماً!  وال  قوالً،  وسلم  ْنهُ :عليه  م ِ َحَرٌج  َصْدِرَك  فِي  يَُكن  فاَلَ  إِلَْيَك  أُنِزَل    ِكتَاٌب 

ا قََضْيتَ : ال تعالى. وق2األعراف: مَّ  . 65النساء: ثُمَّ الَ يَِجُدواْ فِي أَنفُِسِهْم َحَرجاً م ِ

 * * * 
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نافِ  -1784 أن ه  ا  إمَّ أنه خليط الصاِحُب واحٌد من ثالثة:  بائُع مسٍك، وإما  أنه  ِكيٍر، وإما   ُخ 

 داك.   يَ بَت رِ ِك، تَ ؛ بعضه نافُخ كيٍر، وبعضه اآلخر بائُع مسٍك .. فاظفَر ببائع المسْ منهما

 * * * 

ه كنوزاً، ذهب ليقترض قروشاً من هنا وهناك، غافالً أن في رصيدِ من يَ   من الناِس  -1785

وماليين الدنانير .. مثاله من يلتمس ألمته القيم، والمفاهيم، والحلوَل لمشاكلها من الش رق أو  

والقيم  المفاهيم  من  ضخم  رصيد  والحضاري،  الثقافي  ورصيده  تاريخه،  في  بينما  ،  الغرب، 

 والحلول لصغائر األمور وعظيمها، وهو ال يدري! 

 * * * 

َدَعك تحتاج ؛ ال أَحَد أغيَر من هللا تعالى، ومن مقتضى غيرته أن ال يَ تعالى غيورٌ   هللاُ  -1786

دنياك، فتنصرفُ   ورِ ه في شيٍء من أمإلى غيرِ  قد جاء في    عنه إلى  دينك أو  لذا   .. ما سواه 

 .  " النَّاَس شيئًا وأتََكفَُّل لَه بالجنَّةِ َمن يَْكفُُل لي أن ال يسألَ : "الحديث

 * * * 

 عنه، ويُقاتلُ  لُ ه: الباغي، ومن يأويه، ويحميه، ويُجادِ وآثارِ   هم شركاء في الوزرِ كلُّ  -1787

   لَعََن هللاُ َمن آَوى ُمْحِدثَاً ". .. وفي الحديث:"  دونَه، والراضي به

 * * * 

تسمو الغايات، والتطلعات، على قدر ما  ايات؛ وعلى قدر ماالغَ  رِ على قدْ  االبتالءاتُ  -1788

ع االبتالءات!   تشتدُّ   وتتنو 

 * * * 

  القوةُ   عُ خضَ وعندما تَ   ،ةِ بالقو    ، عندما تمتزجُ دنهاعْ قي مَ ها، ورُ تُ األخالُق تَظهر عظمَ  -1789

 ها. مِ كْ ها وحُ تِ إلرادَ 

 * * * 

م، وبما يُختَ ؛ وإنما بما قَ وحسب ليس بما قد م المرءُ  -1790  عليه.  م بهِ دَّم، ويُقد ِ

 * * * 

 ل.   ، خير من أن تكَسب ألفاً بالباطِ اً بالحق ِ شخصَ  أن تكَسبَ  -1791

 * * * 

عليها، والقدرة على اكتشاف  ها، والحفاظِ وتعزيزِ  الكوادرِ  احتواءِ  تعني؛ فنَّ  القيادةُ  -1792

 ا، وتوجيهها.   استغالِله، وحسنَّ  الكامنِة فيهاوالمهاراتِ  الطاقاتِ 

 * * * 
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ليُ المينالظ  الط غاةِ   ِمن عادةِ  -1793 هم، أن يهربوا  لمهم، وفسادِ هم، وظُ وا على طغيانِ غط  ؛ 

 !  ... ، التي تُلِفُت األنظاَر عنهماتِ ، واألزمَ الحروبِ  الِ افتعَ  إلى خيارِ 

 * * * 

 . مع َمن تُِحب في الباطلِ  ، خيٌر لك من أن تقفَ مع َمن تَكَره في الحق ِ  أن تقفَ  -1794

 * * * 

المؤمنُ أحياناً   -1795 يقوى  ال  ال  الباطلِ الت قي  المتشابه من  عاً، ورع على مواجهِة  تورُّ ؛ 

  .. وتأد باً  دورُ وتخش عاً،  يأتي  الورِ الفاجرُ   الرجلُ   هنا  التَّقي  حسابات  يحسب  ال  الذي  في  ،  ع، 

ليؤي ُِد هذا الديَن    ":، وهو المراد من حديث النبي صلى هللا عليه وسلملِ مواجهة الباطِ  إنَّ هللاَ 

يَن بقوٍم ال َخالَق لهم  ":يه. وفي روايةمتفق عل"  بالرجِل الفاجرِ  ليُؤي ُِد هذا الد ِ . هذا  "  إنَّ هللاَ 

الخليفةُ  أدركه  ا  المعنى  رمى  عندما  مروان،  بن  الملك  عبد  العراق لخوارجَ األموي  ومنافقي   ،

اج ...! بالفاِجرِ     الحجَّ

 * * * 

 .  فيه الحق ِ  ، أن تجافي جانبَ الباطلِ  ةُ جافاال يحملن ك مُ  -1796

 اِطل!  يبَه من البَ ِص نَ  ق ِ للحَ  ل، وال يَأُخذُ الباطِ  يبُ ِص الذي يُؤَخذُ منه نَ  مرءُ ال ئسَ بِ  -1797

 ، وال يُنِصُف الَحقَّ ِمن البَاِطِل!  بِئَس المرُء الذي يُْنِصُف الباِطَل من الَحق ِ  -1798

 * * * 

الجاد ة أن تستهينَ   ليس لصالحِ  -1799 العلماءِ   الحركات   ضَ عرِ تُ أن  ، أو  كماءِ والحُ   برأي 

ة ونشو  في لحظاتِ   عنهم ..   إليهمالحاَجِة  و  عفِ الضَّ   في لحظاتِ   ون عنها  ضُ عرِ فيُ   ..  ظَّْفرال  ةِ القو 

 ة!   المَ وهي المُ 

 * * * 

 ةِ نَ ْي ــ بين الفَ   ، أنت بحاجةٍ كَ ى ال يقسو قلبُ حت  و  ،كَ رُ دْ قَ   ك، وعاللُ مهما كانت مشاغِ  -1800

يتيماً، أو   مُ أو ترحَ عاً،  ائِ أو تُطِعُم جَ لهوفاً،  مَ   غيثُ ؛ فتُ ةِ للقضايا اإلنسانيَّ   أن تلتفتَ إلى  خرى ــ  واألُ 

ً  تزورُ   . مريضا

مثالُ   الن فاقُ  -1801 تتعاطفَ اإلنساني؛  أن  اإلنساني ةِ   ه  القضايا  بينما   مع  الغني ة،  للشعوب 

   إلحاحاً وحاجةً.  أشد   الفقيرة، والتي قد تكونُ  ة للشعوبِ ايا اإلنساني  ى عن القضَ تتعامَ 

ياءِ   نَ مِ  -1802 ِلُمَصاِب   قلََق لُمَصاِب األغنياِء وأطفاِلهم، ما لم تقلقهاإلنساني أن تَ   اقِ والن فَ   الر 

عفاِء، وأطفَاِلهم!   الفقراِء الضُّ

ياِء والن فَاِق اإلنسَ  -1803  اِل الفُقَراء! هتَمَّ بأطفاِل األغنياء، دوَن أطفَ أن تَ  انيِمَن الر 
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اإلنساني -1804 والن فَاِق  ياِء  الر  الجَّ   ِمَن  بالطفِل  تْهتَمَّ  المنكُ أن  الذي   وِب، دونَ ميِل  الطفِل 

 مال!دونه في الجَّ 

 * * * 

تقنه ــ وإنما َرق ــ فهذا الكل يُ اً يُكتَب على الوَ اً سياسيَّ مشروعَ   ليس المهم أن تملكَ  -1805

 الناس.  وحياةِ  ه في واقعِ ائباً وممكناً، تُكتَب صفحاتُ المهم أن تملك مشروعاً سياسياً صَ 

وبين  ..  والشَّغَب    عطيل،، والتَّ شويِش ه على التَّ مشروعُ   قتصربين من يَ   ٌق كبيرٌ فارِ  -1806

 ه للحياة. ، ويجد طريقَ ناءِ ، والبِ للنهضةِ  صلحُ اً يَ وعَ من يملك مشرُ 

 * * * 

ق، والت عالي على الخَ والظُّ   من البغي،  كثيرٍ   دُّ مرَ  -1807 ع؛  هم الواقِ فَ   إلى احتكارِ   لقِ لم، والت فر 

ع،  ع، وبمنظورهم الخاص للواقِ هم وبغيهم بفهمهم للواقِ حيث ترى كثيراً من الظالمين يبررون ظلم

:  الي يحق لهم ما ال يحق لغيرهم، وعلى مبدأوأنهم يرون من الواقع ما ال يرى غيرهم، وبالت  

 َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى :29غافر . 

 عِ واقِ   فهمِ   ص، وإنما حولَ الن    مِ هْ فَ   ، ليس حولَ ةِ الخالفات التي وقعت في األم    بُ غالِ  -1808

 ! ص ِ النَّ 

الغاُلةُ  -1809 فَاةُ    الخوارُج  الجُّ والمرِجئةُ  المؤمنِين،  على  والتَّكِفيِر  الُكْفِر  نُُصوَص  حَملُوا 

 حَملُوا نُصوَص اإليماِن واإلْسالِم على الكافِرين! 

 * * * 

 ال يُذَكر بشيء!     عيفُ والضَّ  ه،ه ال ببطشِ القوي يُذَكر بعدلِ  -1810

 * * * 

، وفي حيحةِ ها الص  أبوابِ   تَى ــ من غيرِ أتي ــ أو تُؤْ ، عندما تَ لةُ الجمي  أو الفكرةُ   الكلمةُ  -1811

 ها!  رِ ها وأثَ يراً من بريقِ كثِ  دُ فقِ إليها، وتَ  ين، يُساءُ بَ ها المناسِ ها ومكانِ زمانِ  غيرِ 

 * * * 

يَا : وهللا تعالى يقول  ديد بالمسلمين،لى سوء ظن هم الش  الخوارج الغاُلة إ  غلو ِ   دُّ مرَ  -1812

الَّ  الظَّن ِ أَيَُّها  َن  م ِ َكثِيراً  اْجتَنِبُوا  آَمنُوا  تعالى12الحجرات:ِذيَن  وقال   .:  ََّظن َسِمْعتُُموهُ  إِْذ  لَْواَل 

؛ فِإنَّ الَظنَّ أَكذَُب  ":. وفي الحديث12النور:اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بِأَنفُِسِهْم َخْيراً  إِيَّاُكْم و الَظنَّ

 ن.   لى أخيه المسلم أن يحس ن به الظَّ المسلم ع  . ومن حق ِ "الحديثِ 

 * * * 
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م الت   قةِ المراهَ  من عالماتِ  -1813   الظن   ، وسوءِ عالي على الخلقِ والتَّ جريح، الفكرية: تضخ 

، ال يزالون يعيشون هذه المرحلة، وال يُحسنون كبار عالهم الشيبُ   بالمسلمين .. وهناك شيوخٌ 

 منها!  الخروجَ 

ع ئين، والتوس  شد الفكري: إقالة عثرات المخطِ لر  ضج، وبلوغ سن االنُّ   من عالماتِ  -1814

   د لذلك سبيالً. جِ بالمسلمين، ما وُ  الظن ِ  فين، وتقديم حسنِ لِ في التأويل للمخا

 * * * 

مسلم. "  ذُر من هللا ليَس أحٌد أحبَّ إليه العِ   ":هللا صلى هللا عليه وسلم  قال رسولُ  -1815

يحبُّ هللاُ  عبادِ   وهذه صفة  يتخل قوتعالى من  أن  األعذارَ ه  يلتمسوا  أن  بها؛ وهي  للمخالفين،    ا 

 بيالً. لذلك سَ  ين ما أمكنَ والمخطئِ 

* * *   

بُ  -1816 ال  واجبين  بين  تُخي ر  أحَ   دَّ عندما  مَ دِ من  فأنت  الواجِب   ورٌ مأجُ   عذورٌ هما،  بترِك 

 اجح منهما. والرَّ  الفاضلِ   منهما، وفعل الواجبِ  المفضولِ 

بين شرَّ  -1817 تُخي ر  بفِ من أحدِ   بد  ين ومحظورين ال  عندما  عِل هما، فأنت معذور مأجور 

 !  األكبررُر رراً، الذي به يندفع الشرُّ والضَّ اً وضَ رَّ هما شَ أقل ِ 

 * * * 

1818-  ْفَأَنَساهُْم أَنفَُسُهم َ . فأنساهم أنفَسهم وما ينفعها، ويُصلحها،  19الحشر:نَُسوا َّللاَّ

قَ  قدرِ لخالِ   العبدِ   نسيانِ   درِ فعلى  يُنسِ   قه على  نفَسه، ويُنسِ يه هللاُ ما  يَ   نفعها، ويَسعى فيما يه ما 

 يضرها!  

تعالى، على قدر ما يذكُر نفَسه،   مفهوم المخالفة يقضي أن العبَد على قدر ما يَذكُر هللاَ 

 وما يَنفعها ويُصلحها، في الدنيا واآلخرة. 

بِِه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أَ :ونحوه قوله تعالى ُرواْ  َما ذُك ِ ا نَُسواْ  . 44األنعام:ْبَواَب ُكل ِ َشْيءٍ فَلَمَّ

فينسون   لهم،  فتنة  الدنيا،  الحياة  وزخرِف  وزينة  نعيم  ــ من  بها  االنشغال  بسببها، وسبب  ــ 

 ، حتى يأتيهم اليقين، فيقع النَّدم، والت حين َمْنَدم!   نفَسهمأ

 وفيه أن العقوبة والجزاء من ِجنِس العَمل.  

 * * * 

هُ وانحرافِ   كَ طئِ لخ   شف ياً ـتَ  الذي يَفرُح ـ -1819 ريٌك  هو َشك، نتِ من حَس   أكثرَ   كَ سيئتُ   ك، فتسر 

  م!واإلثْ  رِ زْ لك في الوِ 

للحسَ المؤمِ  -1820 يَُسرُّ  وكان صاحبُ نةِ ُن  كان مصدُرها،  أيَّاً  للسيئةِ ،  ويُساُء  كان    ها،  أيَّاً 

  ها.  بُ مصدُرها، وكان صاحِ 
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 * * * 

ر وال تقد س أحداً، إنما يُطهُر ويُقد ُس ها ال تُطه  ها، إال أنَّ تِ الش ام على ُطهرها، وقداسَ  -1821

 لُه.  المرَء عمَ 

 * * * 

بُر قِ  -1822 ب عليها، كما يتعلم ويتيمةٌ ُعظْ الصَّ  دربُ َمى، يجب على المرء أن يتعلََّمها، ويتدر 

 ُب منها. تكسَّ يَ  مهنةٍ قِْيَمٍة أو على أي 

 * * * 

باً  القِ   ال يُعَرف من أهلِ  -1823 .. ومناداة    ريعةِ الش    لحكمِ بلة أكثر من الخوارج الغاُلة تعص 

ً إعراضَ تَعَاِليَاً وبحكم الش ريعة .. كما ال يُعَرف أكثر منهم     .. واستهتاراً بحكمِ   ريعةِ الش    عن حكمِ   ا

ارضون .. وانتهاكاً للحرمات باسم الش ريعة .. وَجْهالً بالش ريعة .. فباسم الشريعة، يع  الشريعةِ 

ويُسي الش ريعة،  الش  ئوويخالفون  إلى  الن اسَ ن  وينف رون  الشريعة،    ريعة،  فهم   .. الشَّريعة  عن 

، والذي يُسالمهم يُسالم  الشريعةَ   ، والذي يحاربهم يحاربُ ريعةِ والذي ينكر عليهم يُنكر على الش ِ 

لسيدِ   الش ريعةَ  الخويصرة  ذو  قال جدهم  قبل  تحت   الخلقِ   .. ومن  صلوات هللا وسالمه عليه، 

ع؛  " اتق هللا يا محمد .. اعدل .. ما أراك تعدل ":ريعةعنوان وزعم التعصب للش   !! يأمر المشر 

  ه الش ريعة، والذي ال ينطق عن صاحب الش ريعة، المعصوم، الصادق المصدوق الذي يبلغ عن رب  

   الهوى .. بأن يحكم بالش ريعة؟!!

 * * * 

ضك عنه، إن لم يكن في الدنيا ففي اآلخِ  قد إن خسرَت شيئاً، فاهلل تعالى -1824 أما  رة،يعو 

ضك عنه ...؟!  إن خسرَت هللاَ   تعالى، فمن يعو 

 * * * 

السياسةُ  -1825 تعني  اإلسالمِ عندما  في  باإلسالم،   الناس  بالدين، وسياسة  الدنيا  قيادة  ؛ 

.. ومراعاة فقه الواقع، وفقه الممكن، وتمرير الميسور،  باإلسالم وإعمار األرض، واستخالفها 

األصدقا وتكثير  المعسور،  دفع  على  وتقليلِ ءِ والعمل  والنَّ األعداءِ   ،  مآالتِ ،  في  األقوال    ظر 

وواجبات   ها .. كما تعني حقوقَ د، وتقليلِ المفاسِ   ها، ودفعِ ، وتكثيرِ المصالحِ   ، وتحقيقِ واألعمالِ 

يلتزمَ  أن  ينبغي  التي  واألخالقية  القيمي ة  والمنظومة  عليه،  وما  له  ما  بها،    وينضبطَ   الحاكم؛ 

 ا له وما عليه، والمنظومة القيمي ة واألخالقية التي ينبغي أن يلتزمَ ه؛ مالمحكوم وواجباتِ   وحقوقَ 

لعَ   وينضبطَ  النصوص نَ مْ لِ بها،  هي  وكم  للسياسة،  اإلسالم  عناها  التي  الواسعة  المساحة  ا 

 ها به. والتوجيهات التي خص  

 * * * 
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بحفظِ  -1826 هللاُ  تكف َل  مُ ينِ دِ   قد  ومن  حفظِ قتضَ ه،  لدينِ ى  يكفيَ ه  أن  الط  ه،  شرَّ  ، نين اعِ ه 

ِ  .. ينين، والمدل سِ والمرجفِ  ٍه كانوا ..مل ٍة وتَ  من أي   هلل رب العالمين.    والحمدُ  وج 

 * * * 

 . والمراد بالكفالةِ "  تكف ل هللا لي بالش ام، وأهله  ":قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسل م -1827

 نوعان: 

عليه وسلم بحفظ المل ة واألمة،  ة؛ فاهلل تعالى تكف ل لنبيه صلى هللا  نوع متعلٌق بالمل ة واألم  

 بالش ام، وأهله! 

ونوع متعل ٌق بأهل الش ام ذاتهم، فاهلل تعالى تكف ل بحفظهم من الضياع في دينهم، ودنياهم؛  

ليقووا على القيام بواجبات الكفَالة األولى، المشار إليها أعاله .. فمن مقتضى الكفالة األولى، 

 الكفالة الثانية.  

 * * * 

  ون في تأويِله!كِذبون في سنَِد الحديث، واليوم يَكِذبُ كانوا يَ  -1828

 * * * 

على حساب المفاهيم والمبادئ الكل ي ة .. وألقاب التفخيم،  عندما تُراَعى المشاِعر،   -1829

 عاً!  ، والنَّهضة بَونَاً واسِ فاعلم أن بيننا وبين اإلصالحِ 

 * * * 

ِ فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ  : قال تعالى -1830 ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلل  ِ َوالرَّ إِلَى َّللا 

 . 59النساء:َواْليَْوِم اآلِخرِ 

  ِ إِلَى َّللا    أي  ؛  .. الكتاب  ُسولِ   إلى  ؛ في حياته، وبعد مماته صلى هللا عليه  َوالرَّ

 وسلم، يُرد النزاع إلى سنته.  

 ٍَشْيء  يتن العموم؛ أي شيء  يفيد  الدين والدنيا؛ السياسية منها   ازع فيه من أمور؛ 

ُسولِ يجب أن يَُرد   وغير السياسية، ِ َوالرَّ إِن وهذا من لوازم اإليمان وشرط صحته   .إِلَى َّللا 

ِ َواْليَْوِم اآلِخرِ    .ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلل 

ا سنجد فهو يأمرنا ألنن   اع؛ أي نزاع إلى الكتاب والسنة،وهللا تعالى إذ يأمرنا بأن نرد النز

، ثم ال نجد في هذا  إلى مرجعٍ وما نتنازع فيه  أن يردنا  لكل نزاع ومشكل .. تعالى هللا  فيهما الحل  

ً  المرجع   شافياً ووافياً وكامالً، لما نتنازع فيه!حالَّ

 * * * 

بالسياسة ..    نصوٍص في دينِ   يَنفون وجودَ  -1831 لها عالقة  الس ياسة أو  بها  هللا، يُراد 

الفقهي السياسي الضخم،   العلماء  ويريدون فصلَ  الس ياسة .. ويرفضون اإلرث  والفقهاء عن 
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.. ويستخفون لزماننا  لزمة .. وغير مجدية  بذريعة أن أقوال العلماء والفقهاء القُدامى غير مُ 

ـ    باإلرث السياسي للخلفاء الراشدين األربعة، ومن جاء بعدهم من األئمة والخلفاء .. ثم تراهم

فون  بعد ذلك! ـ  ة إال ما يقولون؟! ة .. وهل العلماني  العلماني   دَّ عن أنفسهم أنهم ِض يُعر 

 * * * 

 ل، والثلث اآلخر؛ اإلهتمام. واصُ ي المحب ة؛ ُحسن الت  ثَ لْ ثُ  -1832

 * * * 

ةَ االنتقاِص من قدْ أحُدهم مَ   ستشرفُ عندما يَ  -1833 ين، واالستخفاِف به، والتدليس الد ِ   رِ همَّ

ما هو منه .. يُزين له الشيطاُن سوَء صنيعه، ويُخيل منه دخل فيه ما ليس منه، ويُخرج فيه؛ فيُ 

ة الضال وفات هذا المغف ل    ، وهذا المقام الجريء التجديدي،له أنه أول من استشرف هذه المهمَّ

  قد استشرفوا هذا المقام اآلثم،   أن طابوراً ضخَماً قبله من المدل سين، والمرجفين، والمنبطحين،

الملعونين المطرودين .. بينما ديُن هللا تعالى  وطابور  ــ في خانة    فدخلوا ــ بسوء صنيعهم هذا

 بقي محفوظاً، عزيزاً، شامخا!  

 * * * 

 باِد هللا.   ، ال نأمنه على عِ من ال نأَمنه على ديِن هللاِ  -1834

 ! ، والعكس كذلكمن َغشَّ اإلسالَم، يغشُّ المسلمين -1835

 * * * 

نا؛ فإنه ال يسمح ه من دينِ لدولي أن نمررَ ا  ال ينبغي أن نَْنظَر ماذا يَسمح لنا المجتمعُ  -1836

ره، ن نمر  نحن أ  ماذا نستطيعُ   لنا بشيء، وال يحب وال يريد أن نمرر شيئاً .. ولكن يجب أن ننظرَ 

 ما استطعنا.  ــ في ديننا، وأنفسنا، وشعوبنا، وبلداننا ــ ونتقي هللا  مما ال يرضاه اآلخرون،

 * * * 

كِ  -1837 من  يت  الس ن    بارِ كثيٌر  ال  الضَّ قد  المستجدات  بالس  فهمون  ة  والملح   رعةِ روري ة 

يتَ  فتكثرُ المطلوبة، وال  ..   يامِ القِ   هم واعتراضاتهم على حسابِ حساباتُ   فاعلون معها،  بالواجب 

لوا، ويترَ وعلى الش باِب حينئٍذ أن   يوخ! الش   هؤالءِ  نطلقوا منفردين، وال ينتظروا موافقةَ يَ جَّ

 * * * 

؛ والغشُّ نوعان: منه " َمن َغشَّنا فليس منَّا ": عليه وسلمقاَل رسوُل هللا صلى هللا -1838

البيع يكوُن في  الدين، ومنه ما  الد ِ   والش راء، والمعامالت، والغش  ، ما يكون في  أعظم    ينِ في 

غشَّ اإلسالم، يَغشُّ المسلمين، ومن يغش المسلمين في دينهم وعقيدتهم،    ومن  وأغلظ من اآلخر،

 هم!تِ يغشهم في بيوعهم ومعامال

 * * * 
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ُل واجباً قبل أوانِ الحِ  -1839 ر واجباً عن أوانه، وأناٍة ال تعج   ه.  كمةُ تكمُن في سرعٍة ال تؤخ 

 * * * 

زكيه، طه ره، وتُ للصدقة؛ فهي تُ   المحتاجِ   للتصد ق أكثر من حاجةِ   د قِ صَ المتَ   ةُ اجَ حَ  -1840

ي ماله، وتُضاعِ   قاَم عنه.رَّ واألسْ دفَع الشَّ ع َمقاَمه، وتَ رفَ زقَه، وتَ ف رِ وتنم 

 * * * 

.. ال ينبغي أن يَستشرَف   هبِ ارِ شَ ه، ومَ بِ اهِ ذَ بكل مَ   ،الباطلِ   الذي يَستشرُف مواجهةَ  -1841

طريقِ إداِريَّاً  باً  ِص نْ مَ  هللاُ ..    اباتاالنتخَ   عن  ذَ   رحم  يقول  ،ر ٍ أبا  كان  األمْ   " :حيث  بي  زال   رُ ما 

  !" ايقَ دِ صَ  الحقُّ لي ركَ ، حتى ما تَ رِ كَ هي عن المنْ ، والنَّ وفِ بالمعرُ 

 * * * 

: يا أبا عن األلقاب  مجردةً   ها بأسمائهموعظماءَ   ةِ األم    كانوا من قبل ينادون أكابرَ  -1842

بكر .. يا عمر .. يا عثمان .. يا علي .. واليوم قد يكون الواحُد من ا من شقائق أبي ِشبٍر، وأبي  

والتَّعظيم    الت فخيم،  من ألقابِ   طويلةً   إليه قائمةً   ضيفَ أن تُ   ه مجرداً من دونِ اسمَ   فِتر، لو ذكرتَ 

 !لك .. فالويلُ 

 * * * 

ة،   والخطأ الخاص يُنَكر على الخاص، على العام،    الخطأ العام، يُنَكرُ  -1843 واإلساءة العام 

عن   ة، يُعتذَر منها على الخاص .. وال يُجِزئ الخاصُّ يُعتذر منها على العام، واإلساءة الخاص  

 .   العام  

 * * * 

المرءُ  -1844 دينِ   عندما يصل  تخافه على  الحقُّ من جهته،   موصالً  لو جاء  حينئٍذ  هللا، 

 !  مال تاُلَ ..  منه ترتابُ ف

 * * * 

ه صلى هللا ، وآياته، ورسولِ باهللِ   عَن، واالستخفافَ وتستسيغ الط    ينبغي أن تحترمَ  -1845

، فَ المخالِ و الخالفَ  فظٌّ؛ ال تحترمُ   رضي هللا عنهم .. وإال فأنتَ  الكرامِ  عليه وسلم .. وبالصحابةِ 

   !المين.. أال قاتَل هللاُ الظَّ  وال الرأي والرأي اآلخر

 * * * 

اً، وفي كثيرٍ ونوايا أصحابِ   دِ بمقاِص   مختلطةٌ   من األفكارِ   كثيرٌ  -1846  ها، كانت خيراً أم شر 

ها، ومن دون أن  أصحابِ   عن نوايا ومقاصدِ   أن تتناول تلك األفكار مجردةً   صعبُ يَ   من األحيانٍ 

    .همدِ م ومقاِص واياهُ نَ ما يَْرُشُح ِمن ، بحسب خير أو الشر ِ إليهم بال تشيرَ 

 * * * 
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د، والحرمات. ومنه ناً للمقاِص وْ نوعان: منه الممدوح؛ وهو ما كان هلل، صَ   بُ الغضَ  -1847

 يطان. والشَّ   ى،موم؛ وهو ما كان للنفس، والهوَ المذ

هي  النَّ   ين بأدلةِ ، مستدلالممدوحِ   بِ هم الذين يخلطون بينهما؛ فينهون عن الغضَ   وكثيرٌ 

 الممدوح!   بِ ضَ ستدلين بأدلة الغَ وم، مُ مُ المذْ  ون على الغضبِ المذموم، أو يحض   عن الغضبِ 

ما تُنَكر بالت لميح، وعلى طريقة أين بعيرك الش ارد .. ومنها ما يُنَكر   من األخطاءِ  -1848

ان يُفقَأُ في وجهه .. فليس كأنَّ َحبَّ ال  بالتَّصريح، وعلى طريقة ما باُل أقواٍم .. ومنها ما يُنَكرُ  رمَّ

 كلُّ األخطاِء سواء .. وليس كل األخطاء تُنَكر بدرجٍة واحدٍة من الحد ة أو الغَضب.  

 * * * 

ى مَ كالص دقةِ  النافعةُ  الكلمةُ  -1849  لها قْدَرها.   عرفُ ها، ويَ ها، ويشكرُ ن يحتاجُ ؛ توخ 

 ت، وما أينَعَت.  ها وبيئتها ماتَ تِ ربَ تُ  ها في غيرِ الكلمة الن افعة كالفَِسيلَِة؛ إن غرستَ  -1850

 * * * 

ه ــ ــ مهما عال كعبُ   من أصحاِب رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم بسوءٍ   الذي يقتربُ  -1851

..يحترقُ  السماء  البغض في األرض، وفي  له  ويُوَضع   ،  .. قال صلى هللا عليه   وهو مخذوٌل 

فأمسكوا: "وسلم ذُكر أصحابي  تسب    "."إذا  نفسي تسوا أصحابي، ال  ال  بوا أصحابي، فوالذي 

 " :. وفي الحديث القدسي"صيفَههبًا، ما أدرك ُمدَّ أحِدهم، وال نَ ٍد ذَ ! لو أن أحَدكم أنفق مثَل أُحِ بيِده

وأولَى الناِس دخوالً في والية هللا تعالى هم  ." إنَّ هللاَ قال: من عاَدى لي وليًّا فقد آذنتُه بالحربِ 

  ه وسلم. أصحاُب رسوِل هللا صلى هللا علي

* * *   

 هروبٌ   ه؛صابة وإلزاماتِ العِ   جهادِ   لى فقهِ ه، إة وإلزاماتِ األم    جهادِ   من فقهِ   الهروبُ  -1852

 ، ومن المسؤولية إلى الالمسؤولية!  هلِ إلى السَّ  عبِ من الصَّ 

 * * * 

 ال ترجو حق اً ال عدوَّ له! -1853

 * * * 

المسلمين فيما بينهم على تناقضات وخالفات، ونزاعات    قتاتُ ويَ   دُ ويتمد    العدو يعيشُ  -1854

  ، وزيادتهابقائها، وتعقيدها،  إ.. فإن لم توجد نزاعات فيما بينهم أوجدها .. وإذا وِجدت، عمل على  

رقة، ، والفُ الذي يثير النزاعَ  رفَ وهو في أي نزاع دائر، تراه ــ تحت زعم اإلصالح! ــ يدعم الط  

 ه ...!  دِ ن أمَ والش قاق، ويُطيل مِ 

 * * * 

 عيف. قوُمك، وأنت ضَ  َخذَلَكَ  ، وأنت قوي،وَمكَ ق  تَ ذَلْ إن خَ  -1855
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 * * * 

 ، وال أن يحترمَ البيئةَ   مَ ال ترجو منه أن يحترِ   وقِه،قُ يُن باإلنساِن، وحُ هِ ستَ راه يَ ن تَ مَ  -1856

   ات! الحيوانات، والن باتَ  حقوقَ 

  اإلنسان. أن تحترَم حقوَق الحيوانات، بينما تستهين بحقوقِ  من الن فاقِ  -1857

في المحيطات .. وفي المقابل   كةٍ مَ سَ   ، أو موتِ ةٍ أرتل فَ ، أو قَ هرةِ زَ   بولِ تباكون على ذُ يَ  -1858

حيوانات  تحرق اليابَس واألخضر، وتقتل  تسيء للبيئِة، وتهم وقنابلَهم النويية التي  يجربون أسلحَ 

 فه! صادِ شيء تُ  كل  والبحر، و البر ِ 

 * * * 

اَس  -1859 ةً تُْسِلُم أبطالَها، وُحرَّ  و! ا، للعدُ أسواِرهَ ال قدََّس هللاُ أُمَّ

 * * * 

 اً. دَ ى أحَ معه، فال يخشَ  ومن كان هللاُ  ال يرجو أحداً ..عليه، فَ  كان هللاُ من  -1860

 * * * 

.. ولو اطَّلع العبُد    ، أو آجالً، أو يُدَّخُر إلى يوم القيامةِ يَُجاب عاجاِلً   أن  إما  الدعاءُ  -1861

في   له دعاءُ  بنه لو لم يُستجَ ، لتمنى أنياعلى ما ادُّخر له على أدعيته التي لم يُعَط عليها في الد  

    قط! الدُّنيا 

 * * * 

 ه. سِ فْ لُم من نَ العِ  ما يُعطيكَ  على قدرِ  من نفِسك،على قَْدِر ما تُعطي العلَم  -1862

 * * * 

وافقتهم على -1863 إن  قوٌم  أهوائِ باطلِ   منَّا  على  وتابعتهم  ..    هم،هم،  عالمنا  أنت  قالوا: 

 وأفضلنا .. وسيدنا، وابن سيدنا! 

وبد لوا،  وإ .. غيروا  رأيهم  غير  رأياً  وارتأيت  وباطل،  هم عليه من خطأ  فيما  خالفتهم  ن 

نا، وكف روه، وتنق صوه، ونبذوه باأللقاب ..!  نا، وابن شر   وقالوا: أنت شر 

الِق يهود؛ عندما أسلم عبد هللا بن َساَلم، وكان ظٌّ من أخْ بيهود، ولهم حَ   هٌ وهؤالء فيهم شبَ 

م اليهوَد عن عبد هللا بن سالم ـ قبل أن  هود، سأل النبيُّ صلى هللا عليه وسلي  بار أحبارِ من كِ 

نا، وأفضلنا وابن  خيرِ   نا وابنُ عبد هللا بن َساَلٍم فيكم ؟". قالوا: خيرُ   رجلٍ   أيُّ : "يعلموا بإسالمه ـ

 هللا منه، وال أفقه منه ..!   أفضلنا، ال نعلم أحداً أعلم بكتابِ 

أرأيتم إن أسلم عبد هللا بن سالم؟". قالوا: أعاذه هللا  : "يه وسلمفقال النبي صلى هللا عل

 من ذلك! 
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.  "أشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمداً رسول هللا: "فخرج إليهم عبد هللا بن سالم، فقال

نا، وابنُ   نا، وسب وه، وتنقَّصوه ..! شر ِ  فغيروا رأيهم فيه مباشرة، فقالوا: هو شر 

لتتَّبعنُّ َسنَن الَّذين من قبِلكم، ِشبًرا بشبٍر، وذراًعا    ": عليه وسلم صدق رسول هللا صلى هللا

ٍ التَّبعتموهم . قُلنا : يا رسوَل هللِا ! اليهوُد والنَّصاَرى؟  "  بذراعٍ، حتَّى لو َدخلوا في ُجحِر ضب 

 ؛ أي فمن يكون غيرهم؟!  "فَمن ؟: "قال

 * * * 

والجماعة    سن ةِ ال  أهلِ   ألهل الِقبلة، إشغالُ منسوبين  ال  األهواءِ البدعِ و  أهلِ   من سيئاتِ  -1864

 والحياة!   ةِ هم بأسباِب القو  يمد   لذا نجد العدوَّ  عن العدو الرئيس،

 عن الطَّغاِة الظالمين! ل في الدفاعِ أهُل البَِدعِ واألهواِء من أهِل الِقبلِة؛ الخطُّ األو   -1865

 * * * 

حرمةَ مَ   أكثرُ  -1866 ينتهكون  تعاليمَ ريعةِ الش  ن  ويخالفون  إلى  الش    ،  ويسيئون  ريعة، 

 فرقون صفوف المسلمين، باسم الش ريعة!  ، ويَ  المعصوَمةِ ماءَ سفكون الد ِ من يَ  ريعة؛الش  

عن    بالدفاعِ   ثم يبرر لجريمتهِ   هم جريمةً،أحدُ   بُ رتكِ عندما يَ   ،كبير   بيٌح، وظلمٌ كم هو قَ  -1867

   ! ريعةِ الش  

 * * * 

ي من أجلِ مثَ  -1868  ٍة، أو سمعٍة، أو مغنٍم خاص، ياسَ ر  ٍل، طمعاً فيمشروعٍ فاشِ   ل من يُضح 

كمن يتطاول في البنيان من غير أساٍس؛ سرعان ما يتهاوى، وينهار عليه .. وكمن يحرث في 

 ه في ماء .. فأنَّى يُؤتي ثماَره؟!  صحراء، أو يرمي زرعَ 

تُقاِمر بشبابِ  -1869 الميسر أن  فاشٍل،   أسوأ  ة، ومستقبِلهم، وأرواِحهم في مشروعٍ  األم 

 لَه، وأنه ليس بشيء!  اً فشَ تعلم مسبَق

* * *   

حتى ال يكون    قدر عليه،من يَ   إنما التَّارُك للذنبِ   ليه،ال يَقِدُر ع  ليس التَّارُك للذنب من -1870

 منه سبحانه وتعالى.  ، وخشيةً هللِ  ه إال ذراع .. ثم يتركه طاعةً بينه وبين

* * *   

اِلُح بجريرةِ  عندما يُؤَخذُ  -1871 اِلح.  مؤاَخذةِ  يٌك في وزرِ ر فالط الُح شَ  ح؛الط الِ  الص   الصَّ

* * *   

، هللاِ   ك عندَ فقيمتُ   ؛ك من هللاِ ، فانظر أين قيمتُ لناِس ك من اأن تنظَر أين قيمتُ   إذا أردتَ  -1872

 اس!  الن   ك وأنفِ فِ ، رغم أنْ ك عند الناِس هي قيمتُ 
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ك هللا كرمُ ما يُ   رِ دْ على قَ   اء،، وتتقي هللا في السر  والخفَ ك تَ ما تُصِلح سريرَ   رِ دْ على قَ  -1873

 لَن، وعلى المأل.   في العَ 

الذ -1874 هم  العَ كثيرون  في  يتساوون  والظَّ ين  في   ر،اهِ لَن،  ويتفاضلون  ويتمايزون 

  السرائر، وما تكن  الصدور. 

 * * * 

أن    ، فتضطرَّ لِ دْ بالعَ   ناٌس ال يأتون معك  من الناِس،  ألن    َر هللاُ بالعدِل واإلحسان؛أمَ  -1875

 . حسانتأتي بهم باإل

 * * * 

يه ..  ك إلتِ لم بحسب حاجَ العِ   فاشتغل بكل فن ٍ من فنونِ   ِلمَت أن العمَر محدوٌد،إذا ع -1876

..   منه أحدٌ   نتفعُ .. وال تتوس ع في علٍم ال يَ   الناِس   .. ثم بحسب حاجةِ   ثم بحسب حاجة األقربين

لذين  أولئك ا  في خانةِ   ك فيما ال طائل منه، وتدخلُ عمرُ   .. فيضيعُ   هنفعه قياساً إلى غيرِ   أو يقلُّ 

  .1التكاثر:أَْلَهاُكُم التََّكاثُرُ : يُقال لهم

 * * * 

 وهم األكثر!  ه؛نفق عمره على مالِ وهناك من يُ ه، مرِ نفق مالَه على عُ هناك من يُ  -1877

هللا .. ثم   بيلِ بعضاً منه في سَ   فانثرْ   ه،ه، وتنميَ بيَ أن تُرْ   وأردتَ   ك،إذا َجُمد رأُس مالِ  -1878

 انظر! 

 * * * 

 ها.قدانِ قيَمتها، كما تُعَرف عند فِ  الن ِعَمةُ ال تُعَرفُ  -1879

* * *   

الجانب،المرء محترَ   يظلُّ  -1880 ُمهاَب  يُعِربَ ح   ماً،   نفسِ   تى  ا في  أن    ه؛بلسانه عم  فإما 

واحتراماً، هيبةً  يفقدَ وإم    يزداد  أن  لسانك   ه، واحترامَ هيبتَ   ا  قبل:  من  قيل  .. وقد  له  اآلخرين 

  ه، هانَك! ك، وإن هنتَ ه صانَ ك، إن صنتَ حصانُ 

* * *   

الِقيم، واألخالقِ  -1881 يتأف ف من حديث  رأيتموه  واألَدبِ من  يُطيقُ   ،  ويعتبره  .. وال   .. ه 

،  للغاُلة األجالفِ   لو .. وهو أقربُ الغُ   ةِ بلوثَ   إرجائي ة .. فاعلموا أنه ُمصابٌ   ة .. وظاهرةً خنوثةً فكري  

 التوس ط والحق  واالعتدال.   منه ألهلِ 

قائِِق، َمن يجد في نَْفِسه ُغلظةً، و -1882 قَساوةً، وَجفَاًء .. فليرق ِْقها بقراءِة ُكتُِب األَدِب، والرَّ

هِد،   واللَطائِف.والزُّ

 * * * 
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يَغتابُ   العابدِ   لُ مثَ  -1883 كمثل ويعتدب على حقوقِهم،  األلقاب،  ببزهم  رين، ويناآلخَ   الذي 

عه  مما اكاالنتفاع  طيلة نهاره، ثم في نهاية نهاره يحرم نفسه وأبناَءه    فقيٍر يكدحُ  تسب، ويوز 

  كَره من النَّاس! على من يَ 

 بغيرِ   ألخيكَ   أن تقولَ   زِ . ومن التنابُ 11الحجرات:َواَل تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَابِ : قال تعالى -1884

 : يا كافر، يا فاسق، يا ظالم .. يا مبتدع .. يا خارجي .. ويا مرجئ! ، وألدنى ِخالفٍ ق ٍ حَ 

 * * * 

. وهذا يشمل 86النساء:تَِحيٍَّة فََحيُّواْ بِأَْحسََن ِمْنَها أَْو ُردُّوَهاَوإِذَا ُحي ِْيتُم بِ : قال تعالى -1885

فإن لم يُوَجد، قُوبِل    ، أو بما هو أحَسن منه،ل بالمثلِ الس الَم، وكلَّ معروٍف يُبذَل، ينبغي أن يُقابَ 

 الحَسن.   ، والثَّناءِ بالد عاءِ 

 * * * 

لُت علوَم الشَّريعةِ  -1886 ها  ؛تأمَّ  وأشَرفَها العقيَدة، ثم الفقه. فوجدُت أعزَّ

 الوقوع! و، واالستدراجِ   ،المنالِ  سهلُ   للَمناَعِة؛ُد العقيدِة، فاقِدٌ فاقِ  -1887

ٍ  وعملَه  َمن بَنى علَمهُ   -1888 تطاول في البنياِن من غير كَمن    صحيح،من غير اعتقاٍد قوي 

 يقوُم عليه. متين أَساٍس 

 * * * 

وهو فيما بين المسلمين بعضهم مع   ،بٌ هم، واجبين المسلمين وغيرِ   هودِ بالع  الوفاءُ  -1889

 بعض أوجب، وأوَكد.  

أ؛ يُلتزم به في مرحلة القوة والمنَعة، ، ودين، وُخلُق، ومبدَ عقيدةٌ   بالعهودِ   الوفاءُ  -1890

خاء ..  اف .. وفي مرحلة الشد ة، كما في مرحلة الس عة والرَّ به في مرحلة االستضعَ   كما يُلتزمُ 

هللاُ    فيه وال مواربَة .. وما نقَض قوٌم العهَد إال سل طَ    تقي ةَ ياب، كما في الحضور .. الوفي الغِ 

 عليهم العدو .. وما نقَض قوٌم العهَد إال وجعلوا ألعدائهم عليهم سبيالً!  

 * * * 

.. وهكذا  ى  واألذَ   العض ِ   ه، تتَضاَعف لديه شهوةُ يتُ د له عافِ ترَ ور ما إن تُسْ ُب العقُ لْ الكَ  -1891

 !  ارالن   أهلِ  البِ كِ  الُ حَ 

 * * * 

دَِّة ِرَجاالً،  أعرِ  -1892 فلما داَهَمهم بالُء ..    و الجبالَ هم تعلُ مُ مَ هِ ُف رجاالً كانُوا في بالِء الش ِ

خاءِ الخيرِ  والرَّ و  ،،  هممُ غُ وصَ   ِصغَاراً،صاُروا  فُتِنُوا،  ورت  أحاديثُ اهتماماتهمهم  وتَفَُهت  ، هم، 

  !نياوركنوا إلى الدُّ 
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دَّ  -1893 ُد الصُّ باَلُء الش ِ  .. بخالفِ   فوِس من النُّ   وة والبغضاءَ ادَ ويُذهب العَ   وَف والكِلَمةَ،فِة يوح ِ

خاءِ   عةِ والس  بالِء الخيِر   ،  فِس الن  وحبَّ ،  دَ والحسَ ،  وس األنانيةَ يزرع في النففي الغالب  فإنه    ؛والرَّ

 ة!ضارَّ   نافعةٍ   ب  رُ لم يُقَل:  و  نافعة،  ةِ قِيل من قبل: ربَّ ضارَّ  وقدنيا ..  على الدُّ   سَ نافُ والتَّ   ،والفرقةَ 

 * * * 

ثالثةٌ ال يُكل ُِمهُم   ":وفي الحديث  جاهل،  قيرٌ أسوأه أن يتلبَّس به فَ ،  ذمومٌ الِكْبُر كله مَ  -1894

يِهْم، ولهْم عذاٌب أليمٌ   .   " وعائٌِل ُمستكبِرٌ  "منهم "هللاُ يوَم القيامِة، وال يَنظُر إليِهْم، وال يُزك ِ

 لماِء واألمراء. عُ التواضُع كل ه محمود، أحَمُده تواضُع ال -1895

 * * * 

 ياء. فهذا ليس من الرَّ   رى منك إال خيراً؛أن ال يَ   اجتهدْ عِ القُْدَوِة،  َمْن كنَت له في موِض  -1896

 * * * 

لم .. وهناك من يأكل ويَتَرأس بالغُلو ه بالعِ و َجْهالً، وهذا عالجُ هناك من يقع في الغُلُ  -1897

،  ئتَ غلو .. وهذا يُقال له: اللهمَّ اكفناه بما شِ .. ويتمتَّع بالغلو .. ويرى مستقبلَه، ومصيَره بال

 وكيف شئت! 

 * * * 

أكثرهم شعوراً باهتزاز   وانتشاًء بها،  م،عظييم والتَّ حاجةً إلى ألقاِب التَّفخِ   الن اِس   أكثرُ  -1898

 ه!  سِ ه بين الناس، وأقل هم ثقةً بنفْ مكانتِ 

 * * * 

 أو شربِ   عَاٍم،اجتماعٌ على طَ   ـ  ِليَُكن بين اإلخواِن واألصحاِب ـ بين الفينَِة واألخرى -1899

، والمحبَِّة فيمَ اي .. فإنَّه أبكأٍس من الشَّ    بينهم. اقى للود ِ

الجَّ  -1900 يُوِرُث  فيمفَاَء،  البُعُد  اإللفةَ والتواصل  والقُرُب    األقارب،بين    احتى  يُوِرُث 

   األباِعد.بين  اوالمحبَّة، حتى فيم

ِب: التَّهادي .. وإفشاُء الس الِم .. والمصافحةُ أموٌر تُزيُد المود ةَ والمحب ة بين األصحا -1901

.. وأن تَلقَى أخاَك بوجٍه َطْلٍق .. وأن تزوَره ِغبَّاً .. وأن تتحرى حاجتَه، وتسعى في قضائِها؛ من  

 غيِر ِمن ة وال أذَى .. فاحرصوا عليها، تحاب وا.   

  * * * 

 عَملَُك، ُمستَقبَلَُك.  -1902

 * * * 

   نَى.األدْ  بحقوقِ  يستهينُ  ،لىاألع بحقوقِ  ستهينُ الذي يَ  -1903

 * * * 
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س  مهارات، وقِيَم حضاري ة هام   -1904 س رَّ دَ ، كما تُ للتالميذ في مدارسهمة، ينبغي أن تُدرَّ

الت واصل ..    مهاراتُ   اآلخرين ..  واحترامُ   الوقت ..  : احترامُ وأشد  ،ياضيات، وعلوم اللغةالر    مادةُ 

لُ واإليجابي ..    العميقِ   رُ يفكالت   العََمل    مهاراتُ نِظيم، والنظافة ..  الن ِظام، والتَّ أهمية  ..  ب ر  والتد  التأم 

  .. الواعيةُ والمرشَّدة  التجريبي .. القراءة    البحثُ   البحثي ..   العملُ اتقاُن العَمِل ..  الجَماعي ..  

ة    تعزيزُ  لة مهارات الت حليل .. الحري ةُ المسؤواألهداف ..  ورسم  تحديد    .. قيمةُ واإلرادِة  علو الِهمَّ

دُق ..ورى .. الشُّ ..  بر ..  الص ِ فق. الصَّ    انتهاج الر 

والتطور، واالنتاجالتَّ   فعجلةُ  ً   قدم،  وثيقا ارتباطاً  الحضارية؛مرتبطة  والقيم  المفاهيم  بهذه    

   ها.  نتفي بانتفائِ ها، وتَ بوجودِ  وجدُ تُ 

 * * * 

ا أن تحمِ   النَّجاحاتُ  -1905 ا أن تحملَه   ،كرِ والشُّ   عِ واضُ زيٍد من التَّ ها على مَ بَ صاحِ   لَ إمَّ وإمَّ

  ، كرِ ، والش  مزيٍد من التواضعِ   ه على، هو الذي تحمله نجاحاتُ عالي والط غيان .. والموف قالت    على

قَاَل َهذَا ِمن فَْضِل َرب ِي ِليَْبلَُونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمن      ،واإلحسانِ 

 .   40النمل:  َر فَِإنَّ َرب ِي َغنِيٌّ َكِريمٌ َكفَ 

 * * * 

   ، أِمَن النَّوائِب.َمن راقََب العَواقِبَ  -1906

 * * * 

لِب، باِت القَ وإنما تُعَرف بثَ   ،األصواِت، وانتفاخِ األوداجِ   اعِ ال تُعَرف بارتف  الشَّجاعةُ  -1907

  .َطر الخَ دِ ورِ عند مَ  ع،زَ والجَّ  االضطرابِ  وعدمِ النَّْفِس،  هدوءِ و

* * *   

استثناء   والمنعُ   ان، والحظرُ اإلنس  من حياةِ   عُ األوسَ   ، وهي الجانبُ هي األصلُ   الحري ةُ  -1908

،  اللٌ باٌح وحَ شيء مُ   ؛ فكلُّ "  اإلباحةُ   في األشياءِ   األصلُ   "ت عليه القاعدة الفقهي ة وهو ما دل    ق؛ي  ضَ 

؛ وهو هِ لِ إلى أصْ   ، عاد الشيءُ انعُ الم  ، فإذا انتفى النصُّ والمنعَ   الحظرَ   فيدُ يُ   إال ما ورد فيه نصٌّ 

   ة.اإلباحَ الحري ة و

 * * * 

، وهو المستفاد  اإلباحةَ  يفيدُ   فيه نصٌّ   ، إال ما وردَ عُ والمنْ   رُ الحظْ  في العباداتِ   األصلُ  -1909

البخاري. ومن   "من أحَدَث في أمِرنا هذا ما ليس فيه فهو ردٌ   ":ه صلى هللا عليه وسلممن قولِ 

مسلم. ومن قوله صلى هللا  "من عمَل عمالً ليَس عليِه أمُرنا فهو ردٌّ : "سلمقوله صلى هللا عليه و

 .   " فإن َّكلَّ محدثٍة بدعةٌ، وكلَّ بدعٍة ضاللةٌ  ":عليه وسلم

 * * * 
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..علماُء   -1910 ويتَحاَسدون  يتباَغُضون  اآلخرةِ   الدُّنيا  ويتواد ون، يتحاب    وعلماُء  ون 

   هم بعضاً.الخيرات .. ويَعذرون بعضَ  علِ فِ  فيبينهم  فيماويتسابقون ون ويتنافسُ 

* * *   

 الشيوخ والد عاة؛   ـ    التواضع  يُفتَرض في أصحابها  ـ  أن يأتي من جهةٍ   أسوأ الِكبر -1911

العِ  بقليٍل من  على أحدهم  يَسْ فما إن يمن  هللاُ  العِ عْ تَ لم، إال وتراه  به على  ب ..  جِ اد .. ويحتَ بَ لي 

مات .. لِ فَات، والكَ ات، والوقَ نَ ات، والس كَ كَ باً .. ويتكل ف الحرَ أبواباً وُحجُ   اِس ويجعل بينه وبين النَّ 

   . 86ص:َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكل ِِفينَ : وهللا تعالى يأمر نبي ه صلى هللا عليه وسلم، بأن يقول

* * *   

 وا لك. اِس، كما تُِحب أن يكونُ كْن للن   -1912

 * * * 

ة -1913 ..  ايز األعلى قْدِر ما تتم  ،على قَْدِر علو الِهمَّ اً ونوعاً  أنت فعماُل وتتفاَضل، كمَّ

تُ  تُك، وهم   ك أنت. همَّ

* * *   

 ، وَمن الذي يْذُكُرك. َكرتُذْ  اليس المهم أن تُْذَكر، وإنما المهم بمَ  -1914

 َمَطايا السُّوء!   تُمتَطى ِحينئٍذ ألْجلها ،اتِهاذَ لِ  ايةٌ ةُ غَ عندما تكون الش هرَ  -1915

 * * * 

  ا، ها من جهله لَ هِ ها، وجَ مَ ن علِ َمها مَ علِ   باِلغٍة،  مةٍ كْ لحِ   إال   في الوجودِ ما ِمن شيءٍ  -1916

فافَزع    ها ـ أو جهلت بعضاً منها ـوإن جهلتَ   تعالى،  حمد هللاَ فإن عرفتها ـ أو عرفت بعضاً منها ـ فا

ض ً  تعالى ال يصدرُ  هللاَ  أنَّ  واعلمْ سليم، والتَّ  اإلى الر     الً.  ، وَعدْ عنه إال َحقَّا

 * * * 

شري -1917 كان  في من  له  شريكاً  يكون  أن  بالضرورة  لزمه  األلوهية،  في  تعالى  هلل  كاً 

انتفت عنه الشراكَ الربوبي   الربوبي    ةُ ة، فإن  بالضَّ ةِ في  لزمه  تنتفي عنه الشراكةُ   رورةِ ،  في    أن 

بُ ةِ األلوهي   تعالىد.  ، وال  يُْخلَقُونَ : قال  َوهُْم  َشْيئاً  يَْخلُُق  َما الَ  وقال   .191األعراف:أَيُْشِرُكوَن 

 .  17النحل:أَفََمن يَْخلُُق َكَمن الَّ يَْخلُُق أَفاَل تَذَكَُّرونَ : تعالى

 * * * 

ليس له عدوٌّ من المجرمين،    وال يُريُد أن يكونَ   من المجرمين،  كن له عدوٌّ ن لم يَ مَ  -1918

َن اْلمُ : تعالى لين، قال المرسَ  من أتباعِ  اً م ِ ٍ َعُدو   .   31الفرقان:ْجِرِمينَ َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكل ِ نَبِي 

األنبياء، ومن إرِث األنبياءِ   -1919 العلماُء،   العلماُء ورثةُ  ينبغي أن يحرَص عليه  الذي 

  قُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً : كما قال تعالى  ين،الد ِ   ليغِ بْ على تَ   رِ األجْ   اشتراطأو  ين،  عدُم األكِل بالد ِ 
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َويَا قَْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماالً إِْن أَْجِرَي  : ه. وقال تعالى، وأحكامِ رآنِ القُ   . أي على تبليغِ 90األنعام:

 . 29هود:إِالَّ َعلَى َّللا ِ 

 * * * 

.. والس حر .. وغير ذلك من    بالكذب .. والجنونِ   :قد َرمى الكافرون األنبياَء من قبل -1920

لماء، قد يطالهم مثل هذا األنبياء من العُ   ةِ ثَ ورَ   قامَ ف مَ رِ شْ ستَ .. ومن يَ   هكم واالستهزاءِ عبارات الت  

ض له األنبياء .. فأشد  ه من األذَ ى، وغيرِ النوع من األذَ  الناِس بالًء األنبياء، ثم    ى مما قد تعر 

 األنبياء.   ةُ ورثَ 

 * * * 

 الجهل، والتَّْسليم .. والكافُِر يتَقل ب بين واليقين، ، اضيَتَقلَُّب بين الِعْلِم، والر ِ  المؤِمنُ  -1921

، واإلْعراِض، واالعتراض.  و  الشَّك ِ

 * * * 

ن معه قليل من الماء وكا  ،وقد تاهت به الدروب والمساِلكُ   َمن كان في صحراٍء، -1922

ه .. وإن تناولَ   حراءُ الصَّ   وابتلعته رمالُ   هلَك،  ؛واحدةٍ   طعام في وجبةٍ والفإن تناوَل الماَء    والطَّعام،

نجاة واالهتداء .. نجا وَسِلم .. كذلك المقاتِل الذي معه ضمن معه ال، وبتقطيٍر يَ متفرقةٍ   في دفعاتٍ 

 ف الجنود من جيوش وصفوف األعداء،وكان في مقابله آال  من المقاتلين أو أكثر بقليل،  ئةٌ ما

قهم في مجموعاتٍ تِ ه من المقاعَ هلَك، وأهلَك من مَ   فإن زجَّ بهم في معركة واحدة،   ، لين .. وإن فر 

ال يقذف بهم في معارك   .. ثم كان حريصاً عليهم،  ر ِ والفَ   .. والكر ِ المباغتة     واستعمل أسلوبَ 

وحق َق   نجا، ونجا من معه من المقاتلين،العواقب ..  والمردود، غير مأمونة  جانبية؛ قليلة الفائدة  

 ه. أعدائِ  فوفِ النكاية المطلوبة في صُ 

 * * * 

 ه. عاَظم خيرُ ه، وتَ تُ نكايَ  ه، وعُظَمتتُ ت مؤنَ لَّ ؛ ما قَ صرِ النَّ  لُ أفضَ  -1923

 * * * 

جُ  -1924 تموُت  ً ناٌس  تشتري  ..    وعا رَ لنفسها  وناٌس  بعشرلوحةَ  من    اتِ سٍم  الماليين 

َوالَ  : كما قال تعالى،  م، وعلى أموالهِ معليه  الذين ينبغي الحجرُ   هاءِ فَ السُّ من    الدوالرات .. وهؤالء

   .تُْؤتُواْ السُّفََهاَء أَْمَوالَُكمُ 

 * * * 

كل واحٍد    دي ن .. ولو أخذَ والتَّ   هدِ ين بالزُّ بالدنيا .. وانفرد أرباب الد ِ انفَرد أرباُب الدنيا   -1925

    الحق ة. ةِ طي  ت على الوسَ العتَدلَت األموُر واستقامَ  ر،ما عند اآلخ ـأو بعض  منهما شطَر ـ

 * * * 
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تُحصْ د  عِ   دٌ فوائِ ِد  ائِ والشَّدَ   بِ ائِ صَ للمَ  -1926 أنها  منها:  األصْ ة،  فتُ اءَ قَ دِ ِحُص  على    كفُ ر ِ عَ ؛ 

 ئ.  من الكاِذب الممالِ  ادقِ ديق الصَّ الص  

 * * * 

  غَل َظاً.ه مُ ثمُ إذا كان  ه، لِ بِ احِ ي على صَ اس أكثر مما يجنِ ن النَّ بي  ةِ قَ ي على الث ِ جنِ يَ   رُ دْ الغَ  -1927

  ان على َمعَاِش النَّاس!الغَْدُر، والِخيانَةُ، ُخلُقَان يجنيَ  -1928

 * * * 

بما ليس   الواقعِ   إلى أمرين: أولهما توصيفُ   جُ ما بغي لكي يمر، ويَتََشْرَعن، يحتاأيُّ  -1929

 !   به دث رُ تَ يَ  القيأخ طاءٌ فيه. ثانيهما: غِ 

 * * * 

ي -1930 القِ عندما  عن  الحون  الص  ُر  يتقدَّ ومهام ِ   ياَدِة،تأخ   .. الطَّالحونها  فيُ   م  ون  قُ غرِ .. 

 ن فيها. بما فيها، ومَ  السفينةَ 

الزُّ  -1931 من  باإلمَ هْ ليس  المفسدون،،  رةِ اإلما  تركُ   ،ةِ ارَ ِد  لها  يَستشرُف    اعُ وقط    عندما 

    ريق!الطَّ 

 * * * 

: أن يقولَ   ، أو يريدُ فاعلم أنه يشكو من فراغٍ   ..  عنيهفيما ال يَ   المرءُ   ندما يخوضُ ع -1932

 !  اذَ ها أنَ 

 * * * 

     ه. لبِ ن صُ ه الذي مِ دُ أكثر مما ينفعه ولَ ـ بعد موته ـ صاِحبَه  قد ينفعُ  ،تاُب النَّافِعُ كِ ال -1933

  ِمن أفراِد العَائِلة!الِكتَابُ  -1934

اً    ؛ه بعد موتِهبتاُب؛ هو اللسان النَّاِطُق عن صاحِ الكِ  -1935 إن كان خيراً فخير، وإن كان شرَّ

.  فشَ   ر ٍ

 * * * 

، قبل أن تُحاَسب ا اليومَ هَ بْ وحاسِ   داً،غَ عليها  من أن تبكي    ، خيرٌ َك اليومَ ابِك على نفسِ  -1936

 . ِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ يَْوَم اَل يَنفَُع الظَّاِلِميَن َمعْ ،غداً 

 * * * 

 مسؤولٌ   ك؛ ُمستأَمٌن عليها، وُمستَخلٌَف، ومن ثَمَّ سِ فْ أنَّك أجيٌر عند نَ ،  هللا  اعلم يا عبدَ  -1937

ولها حقٌّ عليك؛  .. حق    عنها  تُ عليك  ها  ومن  فال  رعايتها وسياَستها؛  تُحِسن   دَ وارِ دها مورِ أن 

     !ةارَّ ضَ  ئةٍ اَدٍة خاطِ عَ ها بِ ؤذيَ تُ أن وال  نط ع،و، والتَّ لُ لغُ ، واكةِ الهلَ 

 * * * 
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من   -1938 الشَّباِب  الج  ِمن  أجِل  من  الن ِكاَح  ..يترك  أنه  هاد  هؤالء  من    موفات  يأتي  قد 

   اداً!هَ ن هو أكثر منهم جِ هم مَ أصالبِ 

النبي   ةُ نَّ ل: ُس في الن ِكاح؟ فقا  نُِقَل عن اإلمام أحمد، أنه قال له المروزي: ما تقولُ  -1939

فصاَح به أحمد، وقال: ِجئتَنا   هم ..بن األدْ   إبراهيمُ   صلى هللا عليه وسلم. فقال المروزي: فقد قالَ 

  ريق؟! اِت الطَّ نيَّ ببُ 

ُكلُّ قَوٍل ـ َمهَما َعال َكْعُب َصاِحبه ـ إن َجاَء ُمخاِلفَاً ِلُسنَِّة النَّبي ِ صلى هللا عليه وسلم؛  -1940

  الطَّريق.  فهو ِمن بُنَيَّاتِ 

 * * * 

يليقُ  -1941 الفقيرِ   كيف  إلى  الغنيَّ  تشكو  أن  البَ   بك  إلى  والكريَم  إلى    خيلِ ..  والقويَّ   ..

فعل ذلك:  ة .. ين ال حوَل له وال قو  إلى مَ  ،.. وَمن بيده األمر كل ه .. والعاِلَم إلى الجاهلِ  عيفِ الض  

الخالِ  يشكو  ا  قَ من  روق؛  لمخلإلى  هللاُ فيسأله  أنزل  ما  شد    فع  من  وفي وبَ   ةٍ وفاقَ   ةٍ به   .. الء 

 .  " َمْن يكفُل ِلي أْن ال يَْسأَل الناَس شيئًا وأتكف ُل له بالجنَّةِ  ":الحديث

 * * * 

المرُء لمن يُِحب، عندما يُفارُق محبوبَه أياماً .. وأشهراً .. أو  أن يقولَ  جَرت العادةُ  -1942

فال يقول    عاماً،  بعمره أكثر من ستينَ   هللاُ يمدُّ  ها الحبيب .. بينما قد  بضع سنين: قد طاَل الِفراُق أي  

والذي هو أهٌل   صاً،ل حبٌّ إال إذا كان له خالِ فيه وله الحب، وال يُقبَ   الذي ينعقدُ   ه؛للمحبوب لذاتِ 

 قد طاَل الِفراُق، واشتد  الش وُق إليَك أيها الحبيب ...!   :ُحب ٍ وأجل ِ لكل ِ 

 * * * 

تها، وال مَ على عَ   رْ بِ الموت، فاصْ   قنطرةِ   رب ك سوىلقاِء    ليس بينك وبينَ  -1943 لك    ناصَ ض 

 بر.  إال الصَّ 

 * * * 

ومساِمع   عن أنظارِ   بصوٍت َخِفي .. بعيداً ها، فقل:  وأردت قضاءَ   ، ةٌ إن كانت لك حاجَ  -1944

 ، وما يخفى. رَ هْ ا هللا .. فاهلل يَسَمُع، ويَرى، ويعلم الجَّ ي .. اِس الن  

 َل أهَل القرية!تَ أنَّه قَ ال بالليِل، فكَ هةً، فإذا خَ هقَ اس قَ ُك بين النَّ حَ ضْ يرين يَ سِ  كان ابنُ 

 * * * 

هللا،   عمالً تبتغي به وجهَ   فتعملَ   فَ ك لن تُخلَّ إن    ":هللا صلى هللا عليه وسلم  قال رسولُ  -1945

   . " ةفعَ َت به درجةً ورِ دْ إال ازدَ 

عيٌن رأت، وال تعالى لهم ما ال    قال الحسن البصري: أخفى القوُم أعماالً، فأخفى هللاُ  

 ت.  عَ مِ ٌن سَ أذُ 
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 * * * 

كنتَ  -1946 أرِض   إذا  الناسُ   ربٍ وكَ   خوفٍ   في  نأى عنك  وقد  وغابت ..    واألعوانُ ..    .. 

وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما    .َوهَُو َمعَُكْم أَْيَن َما ُكنتُمْ : هم .. تذكر قوله تعالىأنظارُ 

  . َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ : وقوله تعالى  . َوأََرى اَل تََخافَا إِنَّنِي َمعَُكَما أَْسَمعُ : السَّالم

 ، بإذن هللا.  ربٍ وكَ  وفٍ ويذهب ما بك من خَ وينجلي، ك، صابُ مُ  يهونُ 

* * *   

ماذا   به؛ ه .. ولَمن يسمعُ ِلَمن حولَ  أيضاً بالءٌ  .. قد يكونٍص خْ شَ زُل بالٌء بَ نعندما يَ  -1947

نحوه أم ال .. فقد تكون    مبما يجب عليه  ونه؛ هل سيقوميالَ حِ   مهموقفُ وماذا سيكون  ،  ونسيفعل

 َمن حولَه .. وبالء أناس آخرين ال يعلمهم إال هللا! ل، بالءَ كمةُ من بالء األوَّ الحِ 

 * * * 

اء،    النَّاُس شركاءُ  -1948 راء، يتقاسمون  بينهم السَّ   اكما يتقاسمون فيمففي السَّراء، والضرَّ

ابينهم الضَّ   افيم تُفسُر قولَه صلى هللا عليه وسلمء،  ر  المؤمن ِستُّ  : "وإال كيف  للمؤمن على 

تُه إذا   ِخصاٍل: يعوُدهُ إذا مرَض، ويْشهُده إذا ماَت، ويُجيبُه إذا دعاه، ويُسل ُِم عليه إذا لقيَه، ويَُشم ِ

اَت شبعان ما آمَن بي من ب: ". وقوله صلى هللا عليه وسلم "له إذا غاَب أو َشِهدَ   عَطَس، وينصحُ 

 . "ه، وهو يعلُم بهوجاره جائٌع إلى جنبِ 

 * * * 

ِة هللا عليه.   -1949  َمن استَْكثََر من الِعْلم من غيِر َعَمل، فقد استَكثَر من حجَّ

 * * * 

تضعيِف أجَرأُ الَكذَبَِة على رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم، أجرأهم على تصحيحِ، و -1950

ِعْلم؛ الوح   أحاديثِه من غيِر  كالَم  الناِس فيجعل  كالِم   ِ بمصاف  كالمَ ي  أو  بمصاف ِ   ،   كالمِ   الناِس 

  الوحي! 

 * * * 

ِ، وأقبلَ َمن أ  -1951 َر ما بينه وبين الم الخْلِق؛على  عرَض عن الحق  خلوق، بخراب ما فعم 

ً اِس ذَ لنَّ ه من ادُ عاَد حامِ  ،بينه وبين الخالق ا    !امَّ

 .وقَ لُ َر المخْ سِ ، خَ اِلقَ من خِسَر الخَ  -1952

* * *    

المسلمين    من بيوتِ   بيتٍ   كان في كل ِ ل  حابة رضي هللا عنهم،هاد الص  وجِ   دِ هْ لوال جَ  -1953

ى  هللا .. ولكان الناسُ   يُعبَد من دونِ   ؛من الحجارة  اليوم صنم ..   يحلفون بُهبٍَل، والالِت، والعُزَّ

    !اسبين النَّ  ساريةً  كانت ال تزالُ  وأد البناتِ  ةُ ولربما عادَ 
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 عليه. المِ اإلسْ  عمةَ نِ  كرُ شْ ال يَ  عليه، ةِ بَ حاالصَّ  فضلَ  شكرُ ن ال يَ مَ  -1954

 هم، ارِ أمصَ   في جميعِ   ــ  ةِ ابَ حَ الصَّ   ن جاؤوا بعدَ ها المسلمون ــ ممَّ لُ فعَ يَ   نةٍ سَ ن حَ ما مِ  -1955

ــ شُ   وإلى يومِ  سبحانه  هم  فيها، ولهم من رب ِ   ركاءُ القيامة .. إال والص حابة ــ رضي هللا عنهم 

 .رِ ن األجْ ا مِ هثلُ مِ وتعالى 

 ** *   

هم .. وكان أحدُ صلى هللا عليه وسلم    م محمدجُل فيقول: أيُّكُ أتي الرَّ كان من قبل، ي -1956

أنه عمر .. وفي زماننا صعاليك ـ من    يتكلم مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وهو ال يعرفُ 

ـ شبر  أبي  وإخوان  موجةَ   أصدقاء  سعيَ وسعَ   ،وطلبوها  هرةِ الش    ركبوا  لها  حَ ها  وا  كل  َدب من 

يا ويل من يصادفهم ثم يُظهر أنه  ما يجوز منها، وما ال يجوز .. ى .... ومن أبواٍب شت  وب وصَ 

لتعظيم .. وبما .. أو ال يناديهم بألقاب التفخيم واوألقابهم وأسماء آبائهم .. بأسمائهم ال يعرفهم 

 ! هم هرتِ شِ  معَ  يتناسبُ 

ف   ها:عيَ سَ ، ويسعون لها  هرةَ طلبون الش  يل ألحد هؤالء الذين يَ لو قِ  -1957 ممكن أن تُعَر 

،  ، والخضراءُ ن أكون .. أنا البيداءُ ما عرفتم مَ   باً، وقال:ضَ لتغي ر لونه غَ   ن تَكون ..مَ   ؛كعن نفسِ 

 ! ؟ينِ فُ عرِ تَ ..  ، والحميرُ غالُ ، والبِ والخيلُ والزرقاء، والحمراء .. والبيضاء .. 

 * * * 

وك .. ال لُ ِهلوَك أو تجاهَ نحوك، وجَ   الضيافةِ   بواجبِ   الناسُ   َت قريةً، ولم يقمْ لْ إذا دخَ  -1958

هما: موسى، والخضر  هللا في زمان  خلقِ   َصَل ذلك من قبل مع أشرفِ فقد حَ   ؛سْ ئِ بتَ وال تَ   نتحزَ 

عرفون َمن هما كن يَ وهما .. ولم يَ يفُ ، فأبى الناُس فيها أن يُِض عندما دخال قريةً   عليهما السالم؛

 ما!  اهُ ةً لهما، حاشَ صَ  ذلك َمنقَ وما ُعدَّ ما .. ولم يعرفوا لهما قَْدَرهُ .. 

 * * * 

في تربة .. ثم الِق   تةٍ مي    يابسةٍ   ارِم ببذرةٍ   حيي هللا الموتى؛أن تعرف كيف يُ   إذا أردتَ  -1959

..    شامخةٌ   بتةٌ منها نَ   .. لتنبعثَ ْنفَِلُق األرُض  تَ   ـ كيف ـ بإذن هللا    رْ ن الماء .. ثم انظُ يالً مِ لِ عليها قَ 

وافِ   أوراقٍ   ذاتُ  .. وأزهارٍ خضراء  احَ   رة  وِمعطَ يلةٍ جم  ةٍ فوَّ ألوانُ ،  .. مختلفة  تُلزِ اءة   ..   لَّ كُ   مُ ها 

ها .. سبحان الذي يُخرج الحيَّ ما أماتَ بحان من أحياها بعدَ .. سُ الخاِلق    بحانَ أن يقول: سُ   نصفٍ مُ 

 .  تِ من المي  

ها .. وعطائِ ها، وَشكِلها،  في ألوانِ   كثيٌر من هذه األشجار التي من حوِلك .. المختلفةُ  -1960

ال   غيرةٌ صَ   تةٌ مي    .. أصولها بذرةٌ   ماءفروعها في الس    ةُ في األرض .. والممتدَّ   ورِ الجذُ   اربةُ الضَّ 

   الموتَى. ييُحيهللاُ .. كذلك  لها  اةَ ال حيَ  ت ميتةً أن كانَ  ى بعدَ تعال ه لها .. فأحياها هللاُ يُؤبَ 

 * * * 
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ك  ما أكثرَت من األشياِء،كل -1961 األشياء   لكَ تِ   عِ ونوْ   رِ دْ وعلى قَ ،  كُركوفِ   تشتََّت عليَك همُّ

ما طلعَْت شمٌس قطُّ إالَّ بُِعَث بجنبَتَْيها ملَكاِن، إنَّهما ليُسِمعاِن أهَل األرِض   ":في الحديث  .. لذا جاءَ 

ا كَ  وا إلى رب ُِكم، فإنَّ ما قلَّ وكفَى خيٌر ممَّ  .  " ى هَ ثَُر وألإالَّ الثَّقلَْيِن: يا أيُّها النَّاُس! هلمُّ

 * * * 

أَفَلَْم علمون:لو كانوا يَ   ، ومعجزاتٌ ياتٌ ما حولهم آ  .. وكلُّ   عجزةٍ أو مُ   يُطالبون بآيةٍ  -1962

ْبَصاُر يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها فَِإنََّها اَل تَْعَمى اأْلَ 

ُدورِ قُلُوَولَِكن تَْعَمى الْ    . 46الحج:ُب الَّتِي فِي الصُّ

 * * * 

 ؛رةِ في اآلخِ   الُ .. كذلك الحَ   سرْ الغَ ب نوعِ  وبحسْ ،  ِس رْ على قَْدِر الغَ يا  نْ في الد  اُد  صَ الحَ  -1963

  .ر ٍ اً فشَ إن كان خيراً فخير، وإن كان شر   ك؛نياَك آلخرتِ في دُ  ما غرسته حصدُ ت

 * * * 

الكبرى،  ال -1964 الميتةَ  ي  يموت اإلنساُن  الصُّ رى  حتى  ـ في   الموتَ رى، ويرى  غْ الميتَةَ 

وقياِم   ماِل إعذار هللا تعالى لعباِده،نفِسه ـ مرات، ومرات .. ثم ينجيه هللا منها .. وذلك من ك

تِه البالغةِ   عليهم.  ُحجَّ

 النَّوُم َمْوٌت أْصغَر، والموُت نَْوٌم أكبَر!  -1965

 * * * 

ً ك، أن ال تَْستَ من عالمات ِرضاك بخيرِة هللِا ل -1966 ه عُ دفَ تعالى يَ   هللاَ   أنَّ   تشعرُ   ْشِوَف شيئا

 عنك.  

فهذه ِخيرةُ هللِا فيها واضحةٌ بي نة ..    ؛َمتِهفيما يُْعلَم ِحل هُ من ُحرْ   ال تكونُ   ارةُ خَ االستِ  -1967

هُ من خَ وال شَ  ،هِ ن نفعِ هُ مِ رُ رَ فيما ال يُعلَُم ضَ  وإنما تكونُ     يِره. رُّ

 * * * 

تَعْ  -1968 أن  أردَت  عَ رِ إذا  ً َف  هللاِ   اِلما من  هو  ال  أينَ   فانظرْ   ؛أين  من  الظَّ طُّغَ هو    الميناة 

   م منه. ، وأين هُ ينرفِ المسْ 

ُض لها الدُّعاةُ تنِة التي يَ ِمن الفِ  -1969 ادقون  تعر  ايَا طَ يرونه من االمتيازات، والعَ ؛ ما  الصَّ

 ين!ت ُع بها أقرانُهم من الد عاِة المقربين من الط غاة والس الطِ مَ تَ التي يَ 

 * * * 

ينفُع اآلخرين، وينسىمَ  -1970 الذي  كالشَّمعةِ نفسَ   ثَُل  تُضيء لآلخرين، وتحِرُق التي    ه، 

 نْفَسها!  

 * * * 
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، دونَ  -1971 ما قُِصَرت على الشَّر ِ لطةُ محمودةٌ  .. والخِ   الخيرِ   الِعزلَةُ محموَدةٌ وَمطلُوبَةٌ 

. وَمطلوبة ما قُِصرَ   ت على الخيِر، دون الشَّر ِ

* * *   

اإلمامِ   اجتمعَ  -1972 محنتِ أ  على  في  الش  حمد  والسُّ انُ يطَ ه:  والجالَّ لطانُ ،  وخُ دُ ،    ذالنُ ، 

 .. فاستََحقَّ بذِلك ق ِ كله .. فما أثناه ذلك  عن الحَ   رُّ السوء .. فاجتمع عليه الش    ، وعلماءُ حابِ األصْ 

 ه. بمفردِ  ةً أمَّ  أن يكونَ 

* * *   

، بينما تزكية ، واستقامةً كراً، وانكساراً ه تواضعاً، وشُ تزيدُ   ـ بما فيه ـ  تَزكيةُ الكبيرِ  -1973

غير  غياناً .. وتراه يقتاُت، ويتخي ُر وطُ اً،  وتعاليَ ماً، وتفاخراً،  يهاً، وتعاُظ تزيده تِ بما ليس فيه،  الص 

 المجالَس، بتزكيِة َمن َزكَّاه! 

إلى مستواها، ويكون    داً على أن يرتفعَ جاهِ   عملُ يَ   بيٍر؛من كَ   ةً زكيَ تَ   ى الكبيرُ لقَّ تَ عندما يَ  -1974

   ها!بِ  اشُ عتَ ، ويَ اتُ قتَ لي، ويَ ستعْ ه كيف يَ يكون همُّ   تزكيةً؛غيرُ ى الصَّ لها، بينما عندما يتلق   أفُ كُ 

* * *   

ه له، فشيخُ   يخَ معانيها ومراميها: َمن ال شَ   قوا في بعِض دَ قد صَ   ؛ةٌ للصوفي ة مقولَ  -1975

 الشيطان! 

بعد تطاول وفجور الن اشئة، إال    ها في تربيةِ المحاضن التربوي ة، ودورَ   لم نعرف قيمةَ  -1976

 ء!الَ ضَ ، واألكابر من الفُ لماءِ الشيوخ، والعُ  الغاُلة السُّفهاء في وجوهِ 

* * *   

 فرِ الكُ   ، ويُديم دولةَ المِ الظَّ   على المسلمِ   لَ العادِ   الكافرَ   نصرُ تعالى يَ   هللاَ   عن أن    الحديثُ  -1977

ر  ر والكافِ فْ نتبنى وننشد دولة الكُ لم .. ال يبرر لنا بحال أن اإلسالم مع الظُّ  دولةَ  زيلُ ، ويُ مع العدلِ 

 !هاها وأركانِ عاتِ ن دُ مِ  نا جزءٌ ، فنصبح وكأنَّ لِ دْ مع العَ 

* * *   

وأساليبهم،   غاةِ أيما جماعة ــ مهما كانت كبيرة ــ ال تحص ن نفسها وأفراَدها من الطُّ  -1978

 اختبار.أو   محنةٍ هم، فهي قابلة لإلنهيار عند أول ومن الغاُلة وأفكارِ 

* * *   

الغُ ، أن يحملَ الحق ِ   ينبغي لدعاةِ   ال -1979 الوقوعِ لو والغُ هم مواجهة  فاء   الة على  الج  في 

فَ  فاءوالت فريط، وال مواجهة الج  واإلفراط!   لو ِ في الغُ  وعِ ، على الوقُ اةِ والج 

لوا مع المبادئ الكلي ة، والمفاهيم الش رعي ة، بهوى،  ، أن يتعامَ الحق ِ   ال ينبغي لدعاةِ  -1980

  حيناً آخر!  يناً، ولإلفراطِ حِ  ريطِ فْ للتَّ  يعايشونه من واقع يجنحُ ورد ات فعل، لما 
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تارة، وبالُجفاة   اإلفراطِ   عنه بالغاُلة أهلِ   أهل الحق ِ   انشغالِ   ينَ و إال حِ ال يتمد د العدُ  -1981

فاة بأسبابِ  فريطِ التَّ  أهلِ    !والحياة ةِ القو   تارة أخرى .. لذا نجده ال يَتوانى عن مد الغاُلة والج 

* * *   

محموٌد،  واليأِس  الخوفِ  نِ رغيُب في موطِ محموٌد، والتَّ  الت فريطِ  في موطنِ  الترهيبُ  -1982

 وٌم. مُ ذْ ر مَ اآلخَ   ووضُع أحدهما في موطنِ 

* * *   

إسالمية   ُس المجالَس والهيئات أسماؤها وال أشخاُصها، سواء تسمت بأسماءٍ ال تقد ِ  -1983

 . ر ٍ ، وما تدفع عنهم من شَ يرٍ من خَ  اِس للنَّ  مهها، وما تقد ِ سها أعمالُ ، إنما تقد  ةٍ أو وطني  

* * *   

ين!، نةِ الحسَ   دوةِ القُ  دمُ هَ  -1984     َهْدٌم للد ِ

 ين!الد ِ   المِ أعْ وتشويِه  مِ دْ على هَ   عملُ ين، يَ الد    دمِ عن هَ  العدو   زُ عجَ عندما يَ  -1985

* * *   

 لصادقين عن أهلِ ا  ن ةِ أهل السُّ   ميزُ ، هو الميدان الذي يُ والن وازلِ   عِ مع الواقِ   عاملُ التَّ  -1986

 . واألهواءِ  عِ البدَ 

* * *   

غير أن يزكي نفسَ   عندما يريدُ  -1987 طاول تَ يَ   راهُ تَ   ؛لم يُعَط   ، وأن يَتَشب ع بماعلى هللاِ   هُ الص 

 ! ارعلى الِكبَ 

* * *   

الس  العمَ  -1988 يُ ُل  ال  جناحان  والعسكري،  اآلخَ غنِ ياسي  أحُدهما عن  أحدِ عْ ر، ضَ ي  هما ُف 

  ر.عٌف لآلخَ ضَ 

* * *   

 ه. ولِ من حَ  اِس النَ  وحشةُ   ِعزلةٌ، والهُ ، ال تضر  ستأنَس باهللِ من ا -1989

* * *   

أو   ، بالعفوِ قابِ أو العِ   للعفوِ   يخضعُ   لٍ أو فاعِ   على فعلٍ   من الت أل ي على هللا، أن تحكمَ  -1990

أو غير    بأنه مغفورٌ   أو غير مقبولة، وعلى ذنبٍ   بأنها مقبولةٌ   على طاعةٍ   قاب، وكذلك أن تحكمَ العِ 

مجهول    ار، وعلى كافرٍ النَّ   ن أهلِ الجنة أو مِ   ه من أهلِ بأنَّ   للمشيئةِ   يخضعُ   على فاعلٍ مغفور، و

 ار. النَّ  ن أهلِ ه مِ بأن   ـ قبل أن تُعلَم خاتمتُه ـ المستقبلِ 

* * *   
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ى لمعروفِ  -1991 ى للحَ كَ تحر  ال يَأُْكْل طعاَمك إال ام .. وفي الحديث:"  والحرَ   لِ ال، كما تتحر 

 ". تَِقيٌّ 

* * *   

ير.، وشِ ريبٍ ، وغَ دٍ وافِ  ل ِ َمَشاعٌ لكُ  ؛اعٍ رٌض بال رَ أ -1992  ر 

اعي؛ -1993  ي.  اعِ ئاب، واألفَ دعوةٌ للذ ِ  غياُب الر 

* * *   

أم على    ق ٍ القوي، سواء كان على حَ   رفِ هاية مع الط  و في الن  رسُ ، يَ قُ المنافِ   المذبذَبُ  -1994

 باطل.

* * *   

تَ  -1995 للحق ِ ِص نتَ وأنتم  النَّ رون  تغفلوا عن  نيتهُ للحق    منتصرٍ   فكم  ؛وايا، ال  عن    زائغةٌ   ، 

  !هللا ..؟ رُ ى نصْ : متَ ألَ ، سَ وارتكسَ  ، فإذا ما انتكسَ الحق ِ 

* * *   

، وال طريق ةٍ ناعَ ، وال مَ نهجِ ال مَ بابنا بِ شَ   ة حتى باتَ والمناهجَ   ي المنهجَ عادِ ظللنا نُ  -1996

 المعالم!   حِ واِض 

* * *   

ف بتطرف لو بالغُ مواجهة الغُ  -1997  !من يُطفئ الناَر بالن ارمماثل، كلو، والتطر 

* * *   

 !األوان واتِ ستجيب، وبعد فَ ستفيد، ويَ ن يَ مَ  رُ م، وآخَ ن يتعل  مَ  آخرُ  الس فيهُ  -1998

   * * * 

يتَ ازَ كَّ عَ   يةٍ طاغِ   لكل ِ  -1999 ُسوٍء؛ان،  شيوُخ  ُطغيَانِه:  في  عليهما  باطلَ يزي    تَّكئ  ه،  نون 

  ! عنه عوبَ ْلن الشُّغِ يُشْ  ؛اتٌ صَ ون عنه .. وراقِ لُ ويُجادِ 

 * * * 

2000-    َأَن تَقُولُوا َما اَل تَْفعَلُون ِ   حينئٍذ تكونُ   . ألن اإلساءةَ 3الصف:  َكبَُر َمْقتاً ِعنَد َّللاَّ

للقائِ ُمضاعفةً  إساءة  يُ ؛  الذي  عمَ   ناقضُ ل  للقولِ قولُه  وإساءة  ذاتِ لَه،  وللدعوة  تفقد    ها،،  التي 

    فعل مثل الس وِء لما يَدعو إليه! يَ ما ال وإساءة للمدعو؛ إذ يرى فيمن يقولُ  النوذَج العَملي،

 * * * 

 في هواك!   رُ اآلخَ  كَ أن يُطيعَ  ؛ أن تُطيَع اآلخَر في هواه، مقابلَ فَاٌق شيطاني ات ِ  -2001

 * * * 

   عِ!الدَِّم، والدَّمْ ِمَداُد  ُغ ِمَداٍد؛ أبلَ  -2002
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  * * * 

 ك.  ك، ال في قلبِ فتجعلها في يدِ  الدنيا؛قِدَر على  الزهُد أن تَ  -2003

 ع لما ال يملك! ك، كالبائِ لِ مْ يما ال يَ ف اهدُ الزَّ  -2004

  * * * 

 طيُل عليك القوي. ستَ ، ويَ قيك الض عيفُ ليس من الدَّهاء أن تُْعَرف به؛ فيتَّ  -2005

  ئوك!انِ ثَُر شَ من الدَّهاء أن ال تُعَرف به؛ وإال كَ  -2006

  * * * 

 َور! في الشيء، خَ  بعد االنغماِس  الَحذَرُ  -2007

  * * * 

قابل، وال مُ   كتمانٍ   من غيرِ   للناِس   علمكَ   اً، ابذلْ ِعلمَ   كَ دَ ي، ويزِ هللاُ   كَ يُعل مَ   أنْ   إذا أردتَ  -2008

ِفق، أُنِفق عليك ".  إليه ُميَسَّراً .. والدليل قوله تعالى في الحديث القدسي:" أَنْ   واجعل الوصولَ 

 ق. فِ ما تُنْ   نِس واإلنفاق واإلنعام عليك يكون من جِ 

  * * * 

ك، فال تقاطعه، وال تلتفت عنه، وال متحد ثِ   االستماع أن تُقبِل بوجهك على  بِ من أدَ  -2009

بحديثِ  اكتراثك  عدم  تُظهر  بأشياء  غير تعبث  من  تضحك  وال  عجب،  غير  من  تعجب  وال   .. ه 

على  يدلُّ  فإنه  يتكلم؛  وهو  أحٍد  مع  والمناجاة  وإياك   .. ُمغِضب  غيِر  من  تغضب  وال  ُمضِحك، 

عليه خيراً،   ه، واثنِ فْ .. فإن أصاَب أنِص االستخفاف، وهو مدعاة للريب، وإثارة الش كوك والظنون  

ل له ما وَجْدتَ  إن حد َث بما تَعلم ال تُظهر له أنك تعلم،   لذلك سبيال ..  وإن أخطأ اعذره، وتأو 

تسمع حديثه، فذلك أطيب   ةٍ وكأنك ألول مر  اس .. وإنما استمع إليه  مع من الن  وبخاصة على مس

ل عليه، كان أحياناً يحب ، وأدوم للود .. فالنبي صلى هللا عللقلبِ  ليه وسلم رغم أن القرآن قد تنز 

 يره. ه من غَ أن يسمعَ 

  * * * 

يعملُ   الصَّديقُ  -2010 ويقومُ ميلِ العَ   عملَ   الذي  أشدُّ بدورِ   ،  العميل خَ   ه،  من  وضرراً  طراً 

 ه للعدو!  في عمالتِ  الصادقِ 

  * * * 

ِ تسير، وشبيحةُ الط غاة، والغاُلةِ  -2011  ح! نبَ تَ  قافِلَةُ الحق 

 *  * * 
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ط بما يجبُ ، يُ راءِ والبَ   الوالءِ  عنوانِ   ا تحتَ فريٌق من   -2012 المسلمين،   لآلخرين من غيرِ   فر 

بِ  وحسنَ من  وإحساٍن،   ، وفريقٌ   ر ٍ  .. الغاُلة  وهم  تحتَ   معاملة،    واإلحسانِ   البر ِ   عنوانِ   آخر 

ط بما يجب علي فَ  في هللا؛ والمعاداةِ  ه من المواالةِ لآلخرين، يفر   اة!وهم الجُّ

* *   * 

 رين، وذلك من أوجه:  الكافِ   هادِ من جِ  وأهمُّ  دُّ المنافقين أشَ  جهادُ  -2013

 المنافقين، بخالف اآلخرين ...!  وخطرِ  باطلِ  غموِض  منها: من جهةِ 

عوام المسلمين،    ، من قبلِ للتصديقِ   رواجاً، وأقربُ   المنافقين أسرعُ   أن باطلَ   ن جهةِ ومنها: مِ 

 الكافرين ...!   من باطلِ 

رج البيت  اآلخرين؛ حريقهم خا  البيت، بخالفِ   في داخلِ   ين، كحريقٍ المنافقِ   باطلِ   لُ ومنها: مثَ 

 ! .. فهو ــ من هذا الوجه ــ أشدُّ خَطراً 

وام  ن قِبل العَ ، مِ يرِ شهِ ، والتَّ عنِ والطَّ   قدِ هام الن  رضةً لسِ المنافقين، أكثر عُ   دَ ومنها: أن مجاهِ 

 الكافرين ...!   دِ المغفَّلين، من مجاهِ 

د َمن يُجاهِ   ليلُ القَ ويتهيَّبون من مجاهدِة المنافِقين .. و  هم الذين يجاهدون الكافرين،   ذلك كثيرٌ ل

، ويُغِلظ عليهم .. ] يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواهُْم  قينالمنافِ 

 .  73توبة:َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر [ال 

  * * * 

 كتائهٍ  ه،ما يُضيئ به دربَ  ه،ره، ومن حاضره لمستقبلِ يه لحاِض من ماِض  ن ال يأخذُ مَ  -2014

 اٍد.  زَ  ن غيرِ الٍة مِ في فَ 

 صدق القائل: 

 درون الخبَر اقرأ التاريَخ إذ فيه الِعبَر ... ضاَع قوٌم ليس يَ 

 أن يعتبر.    التاريُخ كتاٌب مفتوٌح، بين سطوره الِعبَر والَخبر، لمن أراد -2015

  * * * 

النَّاَس به، ــ بَغََّض هللاُ  ة الخاطئةِ ه الديني  ممارساتِ  اللِ ــ من خِ  َمن بَغََّض النَّاَس باهللِ  -2016

   قََّره!ه، وحَ وَصغَّرَ 

 * * * 

وإعادةُ  -2017 والمجرمين،  المفسدين  بكثيرٍ تصديرِ   تبييُض  أسوأ  للمجتمعات،  من    هم 

 ق! ها لألسواخ  ضَ  ، وإعادةِ األموالِ  تبييِض 

 * * * 

 ماذا يعني البحر ...؟ -2018



 228 

  ةٍ ، والتواضع عن قو  حدوَد وحواجَز اليابسةِ   التي ال تعرفُ   البَحُر يعني لي؛ الحري ةَ  

بها، وال   العميقة التي ال يمكن البوحُ   انقطاع، واألسرارَ   من غيرِ   من غير مذَل ة، والعطاءَ 

الذي ال تنتهي أطرافه وطرائفه    ه، وعوالمه،الكشف عنها، وذلك األفق الممتد بجماله وأسرارِ 

نجهلُ وعجائبُ  ما   .. والِعبر، والحكايات  بالقصص،  المليء   .. منها أضعافُ ه  ما    ه  أضعاف 

كبير، وكثير .. كما يعني لي ذلك الجندي القوي األمين، الكامن   لكل ِ   لٌ ومثَ   ه .. وهو رمزُ نعرفُ 

ه المترفيَن من ِعباِده .. كما يَعني قه، إذا ما أراد أن يعاقَب بوالمطيع، الذي ينتظر أمر خالِ 

ه شيء .. لذا تراني ال أَملُّ زيارته، وال لم يقف لغضبتِ   بَ الذي إذا غِض الغََضَب بعَد ُسكون،  

 من جملة أصدقائي الُكثر!  أنه واحدٌ  الن ظَر إليه .. وأشعرُ 

 * * * 

 ...؟  ماذا تعني الجبالُ  -2019

ةَ ي، والش موخَ تَّصد ي، والتَّحد  ، وال، والثَّباتَ الص مودَ   ال جباُل تعني لي  ،  ، واإلباءَ ، والقو 

برَ  ة .. وتعني الت اريخَ والص  ، وما شهدته من وقائع وأحداث، فكم من جيٍش وقائٍد ، وعلو الِهمَّ

له .. وكم من طريٍد مظلوٍم آوته؛ فحمته من ظالميه .. فهي رمز مر  بجوارِ  تأبَه  ها، فلم 

ذلك لها مشاعرها الخاص ة بها، والتي من خاللها تُِحب لجميع هذه المعاني .. ثم هي بعد  

دُ   هللاَ   ع، وتعبدُ وتَكَره، وتخَش َولَـِكن الَّ تَْفقَُهوَن    ..    ، وتسجُد لههه، وتسب ح بحمدِ تعالى وتوح 

تَ   .  44اإلسراء:تَْسبِيَحُهْم   مُّ َخاِشعاً  لََّرأَْيتَهُ  َجبٍَل  َعلَى  اْلقُْرآَن  َهذَا  أَنَزْلنَا  ْن  لَْو  م ِ عاً  َصد ِ

  ِ بِي َمعَهُ    .  21الحشر:َخْشيَِة َّللاَّ ِ . وعندما أمرُّ بجوار جبٍل من الجبال، 10سبأ:يَا ِجبَاُل أَو 

   أخٍ لي في هللا ...! أشعر أني أمر بجوارِ 

  * * * 

 ...؟  ماذا تعني الشَّجرةُ  -2020

صوره، فهي   وأحسنِ   في أكملِ بَصبٍر      طاءَ ، والعَ هاءَ ، والبَ الش َجرةُ تعني لي؛ الجمالَ  

الحنون التي تعطي بسخاء، ونفٍس طيبة، من غير من ٍ وال أذى،   للطبيعة ولمن حولها كاألم ِ 

  ذ .. كما تعني السَّكينَةَ والوقار، والصبر على تحمل األذى والمشاق، والش دائدِ أكثر مما تأخُ 

ميع يقابلها بالن كران اآلخرين، فهي تعطي الجميع، وبصمت، بينما الج  سعادة ورخاءِ   من أجلِ 

والجحود، ويتطاول عليها، ويؤذيها؛ تارة يرميها بالحجارة، وتارة ببناء عش ٍ عليها، أو  

ها من  أو قطعِ   ظانَّاً أنَّها ال تحسُّ وال تشعر،  غصن من غصونها،  فيها، أو كسرِ   غرز مسمارٍ 

 ور، ناسياً فضلها عليه!  فُ بها اإلنساُن الكَ  ا كما يفعلُ أصوِله

لين .. ثم انها، وثمارُ ألو  ها، وخيراتها، وكل ما فيها، آيات بينات للناظرين .. والمتأم 

د، وتسبح بحمد ربها .. هي بعد ذلك، تعني تلك األَمة العابدة، السَّاجدة، التي تسجدُ  ، وتوح 
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    َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجَداِن:6الرحمن  .   ُيَْسُجُد لَه َ  َمن فِي السََّماَواِت َوَمن  أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

َوالشََّجُر   َواْلِجبَاُل  َوالنُُّجوُم  َواْلقََمُر  َوالشَّْمُس  اأْلَْرِض  بجوار 18الحج:فِي  أمرُّ  وعندما   .

، ةبادَ ، والعِ ، تشاركني التوحيدَ أخٍت لي في هللا  أني أمرُّ بجوارِ   ، أشعرُ شجرٍة من األشجارِ 

 ...!    والغايَةَ من الوجود

  * * * 

 ماذا تعني السَّماء ...؟ -2021

فعة والعلُو، والعدلَ الس ماُء تعني لي؛ اإليمانَ   .. مصدر   .. والقَضاء .. والجزاءَ  ، والر 

..    هرَ ، والط  اإلنعام، واالنتقام .. والس لطة اآلمرة، وعلى األرض أن تُطيع .. كما تعني الن قاءَ 

والمستودع الواسع والمليء بالفضائل،    واألمان ..  ، واألمل .. واألمنَ جاءَ .. والر    والنجاحَ 

صور .. كما تعني الفضيلة، وذلك الصفاء، والعوالم واألسرار، واآليات التي تفوق الخيال والت  

، .. كما تعني الخلودَ   والبياض الذي ال يمكن أن يمسسه دنس، وال رجس .. وال أن يطاله شر  

 ؤمنين، المتحابين في هللا .. وأنَّ لكل إنسانِ بعد الممات .. وأنها ُملتقى الم  ةَ األبدي    والحياةَ 

ا إلى جن ة، وإما إلى نار!   فيها ما سعى؛ إم 

  * * * 

 ماذا يعني القمر ...؟  -2022

، وُملتقَى    القَمُر يعني لي؛ الجماَل .. والغُناَج .. واألَرَق، والسَّهَر، والسََّمر .. والحبَّ

إليه مشدودة، وكلماتهم إليه مبثوثة ..   الُمحبين، واألدباء، والش عراء؛ فجميعهم أبصارهم

من؛ السنين، والفصوَل، واألشهر، واأليام، والساعات .. ويعني اإلنساَن؛ بأطواره  ويعني الز 

.. كما يعني الموت والحياة؛ فأفوله موت،   ه، حتى شيخوخته وأفوِلهراً بشبابِ منذ ميالده، مرو

ة منها شهر رمضان المبارك ..  ها، وبخاص  مَ ومواس  ه حياة من جديد .. ويعني العبادةَ وميالدُ 

.. والمناسبات الس عيدة .. فهو لألرض وأهلها، كش اهٍد، ومشهود،   كما يعني األعياَد واألفراحَ 

 اكرين!  وِذكرى للذ  

  * * * 

 ماذا تعني األرض ...؟   -2023

ابها، األرُض تعني لي؛ البيَت الكبير الذي يتسع لجميع المخلوقات؛ إنسها، وجن ها، ودو     

فِ  تعني اإلنساَن؛ فهو ونباتها، فكل  يجد فيه  يناسبه .. كما  الذي  راَشه، وطعاَمه، وشرابه 

تَدفَعُ  لكل ِ ما  وتَْبلَع ..    منها، وإليها ..  عةُ  ،   على ظهرهايدبُّ  فهي البالَّ من اإلنِس، والجن ِ

كما الفقير ..    غنيَّ الكبيَر كما الصغير، والشريَف كما الوضيع، وال  تبلَعُ   والدواب والبهائم،

، ثم إلى ربهم يُنشرون هو آتٍ   وب، وِلماعُ َمضى من األُمِم والش    نها ِلماطْ في بَ   وهي الحاويةُ 
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تُعطِ تُبكِ   ..  .. وتُفِرح  وتأخذُ ي،  وجه،  من  وجهٍ   ي  القُ   من  مأوى   .. .. صُ آخر  والقبور  ور 

ألخٍذ .. كما ال    ء، وال حزنٌ واألفراح واألتراح .. واللذات واآلالم .. ال يدوم فيها فرٌح بعطا

لقوي .. فهي تعني الس فر والترحال، والعبور،   يدوم ُمْلٌك لَمِلٍك، وال ِغنًى لغني .. وال قوةٌ 

وال، واالنتقال، والفناء .. ظاِهُرها مأَوى األحياِء، وباِطنُها طاع والزَّ وعدم االستقرار .. واالنق

 .  26-25َض ِكفَاتاً . أَْحيَاء َوأَْمَواتاً [المرسالت:مأوى األموات .. ] أَلَْم نَْجعَِل اأْلَرْ 

.. والت دافع بين الحق   واالختبار .. والبالءَ   وهي كذلك تعني العَمَل والَكْدح .. والت كليفَ      

واء، والشيء وضده  والحياة، وهي الدَّاء والد   والباطل .. وبين الخير والش ر .. فهي الموتُ 

ينة، والتفاخرَ ، و.. كما تعني الغرورَ  والَحَزن ..    .. والهم ، والغمَّ   .. والوهمَ   دَ .. والتماجُ   الز 

ها .. كم من زينٍة  داعُ ها وال خِ .. والحسنات والسيئات .. ال يُؤَمن مكرْ   والشقاءَ   والسعادةَ 

، وكم من شر ٍ خلفه لْ فها هاوية .. وكم من خيٍر خَ لْ .. وكم من شهوٍة خَ   ها حفرةٌ فَ لْ خَ  فه شر 

ها .. وهي ها، كما فيها الشهوات ودواعيها، ودعاتُ عاتُ ه، ودواعيها، ودُ .. فيها المكارِ خير  

لإلنسان كالنار للفراشات، تحرق نفسها فيها من حيث تظن خلوَدها وسعادتها فيها .. بينما  

 ها! هي ال تساوي عند هللا جناحاً من أجنحتِ 

ماء .. فهن  لها وسيلة، وهي لهن   الس    م ــ أشَرُف، وأجمُل كواكبوهي ــ مع كل ما تقد      

 غاية!

* * *   

 َماذا يَعنِي المَطُر ...؟  -2024

.. يعني    ماِء باألرِض السَّ   موٍت .. يعني رحمةَ   عدَ يَعنِي الحيَاةَ بَ   يَعني الحياةَ لكل ِ َشيٍء ..     

  ، وإجابةَ لملهوفِ ا  يعني إغاثةَ ..    قاءَ ، والنَّ يعني الن ظافةَ والطُّهرَ ..    الرزَق والخيَر والسَّعة

  عاء .. ع إليها من الدُّ ما يُرفَ   لقبولِ   ماءِ السَّ   فيها أبوابُ   التي تُفتَّحُ   ةَ اعَ السَّ .. يعني    المضطر ِ 

  .. األرُض  فيها  تخَشُع  التي  السَّاَعةَ  الذي  يعنييعني  والنَّغَم  الصَّوِت   له  ريحُ تَستَ   جماَل 

التي    اتِ تلك الفُقاعَ   عُ صنَ وتَ بأشجاِرها، وأشيائِها،  و،  ه باألرِض اتِ ُم حبَّ طِ رتَ ؛ عندما تَ فوسُ النُّ 

المخلوقات   يها من جميعِ وساكنِ   لألرِض   من رحمةٍ   لُ ما يحمِ وهو مع  الماء ..    و على وجهِ طفُ تَ 

ً ومِهيب  آخر رهيبٌ   له وجهٌ ..   يُهِلك ، فمُّ طِ ويَ   مُّ عِ يَ ؛ عندما  ؛ وذلك عندما ينزل انتقاماً وعذابا

اللهم حوالينا،   .. فيقول اإلنسان حينئٍذ: اللهم حوالينا، ال علينا ..  مرانَ عُ ، والسلَ والنَّ   ،الحرثَ 

    !ال علينا

 * * * 

 ...؟ ارُ طَ ماذا يعني لي القِ  -2025
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مانِ   يعني جملة من األمور: يعني تآكلَ     المكان، كما يعني فوات األوان، إال من    مع تآكلِ   الز 

 أسَرَع وأدلَج ...  

 جرة ...  ، والهِ ةَ ، والغُربيعني الت رحالَ    

 يعني االنتقال من حاٍل إلى حال، كما يعني السياَحة وجمالَها، ومعارفها، واكتشافاتها ...    

َرح .. أكثرها إيالَماً؛ عندما يعني فراقاً ال لقاَء راَق، واللقاء، يعني الحزن، والفَ يعني الفِ    

 بعده! 

 ره، وأتعابه. ومخاطِ  ه،ه، وأفراحِ ه، وأتراحِ همومِ  يعني الس فر بكل     

وسير   حركة  مراقبة  والتدب ر  ل،  والتأم  الت فكر،  على  تحملني  التي  الصور  أكثر  من 

على سمعي ..   ه، من أعذب األصواتِ تِ القطار، كما أن طقطقة عجالته، وهو يسير على سك  

  .. والتَّدب ِر  ِل  للتأم  الصفَّ وأدعاها  يقبل  ال  َمهيب،  لضيٍف  أفسحوا  أن  تعني  وال ارتُه  ت وق ف 

  التواني!

عَجالُت   تجعَلُها  كيف  لنَْنُظَر  المَساِميَر؛  ِسكَّتِه  على  نََضُع  كنَّا  ا  لمَّ بالط فولَِة  يُذَك رني 

 الِقطاِر ُمَسطَّحةً َمْلَساء!  

  * * * 

َمل ..؟ -2026  ماذا يعني لي الجَّ

َل، والس فَر، واالرتحاَل، والص حراء، والب -2027 بَر، والت حم  َركةَ، والِعزلَة، الجَمُل؛ يعني الص 

فاَء، والديَّةَ، والِفَداَء .. والماضي، والقََصَص، والذ كريات .. ويعني األنَفةَ، والغيرةَ، والِحقَد،  والجَّ

والث أَر ولو بعَد ِحين .. ويعني مخزوناً ضخَماً من األْسراِر والمنافعِ، ال توجد في غيِره من الد واب  

من هللاُ  جعََل  أن  مجداً  يكفيه  وتدب ٍر،  ..  اعتبار،  نَظَر  فيها  الن ظَر  عباَده  أمَر  وِعبرةً،  آيةً  ه 

بِِل َكْيَف ُخِلقَْت [الغاشية:  .  17واستكشاف:] أَفاََل يَنُظُروَن إِلَى اإْلِ

 * * * 

 ماذا يعني الد عاء ..؟  -2028

، الذي له ا  ألسماء يعني أن هللا تعالى هو الس ميُع، القريُب، البصيُر، العليُم، القديُر، الغني 

 الحسنى، والصفات العليا، الذي يُجيُب دعوة الد اعي إذا دعاه.   

يعني أن هللا تعالى ال يخفى على سمعه، وال على بصره شيء مهما كان دقيقاً أو خفي اً،  

كما يعني أنه تعالى ال يُعجزه شيء، مهما كان عظيماً أو كبيراً، فال عظيم وال كبير على هللا، 

 أن يكون، يكون قبل أن يقول له كُن.  ءٍ ٌن، إذا أراد لشي عظيم عليه هي    فكل 

مد، الذي يتوجه إليه العباد    يعني أنَّ هللا تعالى هو المِلك، والماِلك، والمِليك، الفرد الص 

 بالدعاء، والط لَب.
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يربي عباَده وفق مقتضى مشيئته، وهو   الذي  الرب   تعالى هو  بأنَّ هللاَ  اإلقرار  يعني 

هم.   المسؤول عنهم ف   ي جلِب ما ينفعهم، ودفع ما يضر 

ب له من الخضوع، والخشية، والط اعة، والمحب ة،   الخالقِ  يعني تأليه وتعظيمَ   بما يتوج 

فاإلقرار بكمال ربوبيته، يلزمه اإلقرار بكمال ألوهيته .. والشكر على الربوبية يكون باإلقرار 

 واإليمان باأللوهية. 

األو   فاعي  الد ِ الخطَّ  الدُّعاءيعني  تَلقَّاهُ  البَالُء  نَزَل  فإذا  م لإلنسان؛  والمتقد ِ يَعْتَِلَجان   ؛ ل 

 في السَّماء .. والَكِلمةُ تَكُوُن لألقَْوى ِمنُْهما!  ويتََدافَعَان 

الت وحيد: توحيد األسماء والصفات، وتوحيد الربوبي ة،   فالد عاُء جَمَع بين جميع أقسامِ  

ل الد عاء " مخ العبادة "، بل هو العبادة كلها، كما في الحديث:" وتوحيد األلوهي ة .. لذا ال أقو 

 الِعبادةُ ".  هَو  الدُّعاءُ 

  * * * 

  جفاء ..  مي ع، وال  ، والتَّ إلى الت فريطِ   هم، إال انتهى بهم الحالُ ما تشد َد قوٌم في دينِ  -2029

ِ فََما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعايَتَِها  َوَرْهبَانِيَّةً اْبتََدُعوَها َما َكتَْبنَاَها َعلَْيِهْم إِالَّ اْبتِ     . 27الحديد:غَاء ِرْضَواِن َّللاَّ

يهتَ  -2030 للتَّ َمن ال  تَ دي  الدين، فهو في  بين اإلفراط والت فريط مُ   قل بٍ وس ط في  ــ  ، ستمر 

فاء    بات!عرُف االستقراَر وال الث  ــ ال يَ  والغُلو والجَّ

 * * * 

اٌد،  يوجد صلٌح وال سالٌم، وإنما يوجد استعبَ عيفاً، الما داَم الباطُل قوياً، والحقُّ ضَ  -2031

ٍة   :ْهِل الَحق ِ مار .. ألجل ذلك، قال الحقُّ أل، واستعوظلٌم، وإذاللٌ  ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم م ِ َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ

:مَن 60األنفال ِ . وقال رسوُل الحق  صلى هللا عليه وسلم:" المؤمُن القويُّ خيٌر وأحبُّ إلى َّللاَّ

عيِف " مسلم.   المؤمِن الضَّ

 * * * 

فقدَ  -2032 والص حيح،    االعتقادَ   من  الَمنَاَعةَ،  والفَ   الرؤيةَ   فقدَ فقَد  الص  الصائبة،  حيح هم 

 اً!  عَ ُن صنْ امتطاؤه .. ثم هو بعد ذلك يحسُب أنه يُحسِ  ، وسهلَ ، وتاهت به الدروبُ للواقعِ 

 * * * 

اِف في المال، وال ندري أي هما على  الت بذيُر واإلسراُف في الوقت، كالتَّبذير واإلسر -2033

 َرى؟!   صاحبهما أضرُّ وأزْ 

 * * * 

نا حْ اها، بكيناها، وألحَ فقدنَ   م بها، وال نعرف قْدَرها، فإذاها، ال نتنع  كُ كم من نعمٍة نمتلِ  -2034

 ها .. وأنَّى! في طلبَ 
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 * * * 

.. والث الُث   االستماع  يقُ ماع، وآخر ال يُطِ ون، اثنان: واحد ال يُحِسن االستِ سمعُ الذين يَ  -2035

 ! قَليلوجوده  

س و، أرى أن  ة ُعظَمىحضاري    ؛ قيمةٌ االستماعِ   بُ أدَ  -2036 الميذ في تُفَرض على التَّ تُدرَّ

 دريس!  التَّ  مناهجِ 

 َكْم ِمن ِعلٍَّة في المْستَِمعِ، َسبَبَُها الُمتََكل م!  -2037

 * * * 

،  والوضيعُ   ، والش ريفُ والمحكومُ   مُ ، والحاكِ ، والمملوكُ تحت األرض يستوي المِلكُ  -2038

ق بينهم العَ  والمغمور .. ، والمشهورُ عيفُ والضَّ  يُّ والغني والفقير، والقو  ل!  مَ ويفر 

، ه ومواراتِ   هُكه، وإرثُه، وِذكُره إلى ما بعد مماتِ ُملْ   الَمِلُك الحقيقي؛ هو الذي يستمرُّ  -2039

 ؛ ورثة األنبياء. ألحٍد إال للعلماءِ وهذا ليس 

 * * * 

، إلى درجة التعل ق الزائد، الذي عن حد ِ االعتداِل واالتزانِ  الِعْشُق؛ هو خروج الحب ِ  -2040

ه، وال قدرة له على مخالفته، يجعل من صاحبه أسيَر محبوبه، ورغباته، ال فكاك له من ُسلطانِ 

من حرر  والتَّ هو أولى بالحري ة  ويرى األشياء بعينيه، ال بعيني نفسه، يَدوُر معه حيثُما دار ..  

 االستعمار! من  األوطانِ  تحريرِ 

هما دون  أن يُطلَق على أحدِ   صح  إذ ال يَ   ؛هوةٍ مع شَ   به الحب    الِعْشُق حينما يُطلَق يُرادُ  -2041

عن حبه   أن يعبرَ   للعبدِ   سبحانه وتعالى، كما ال يجوزُ   هللِ   اآلخر .. لذا ال يجوز أن يُنَسب الِعشقُ 

 هلل تعالى بكلمة " الِعشق "!  

 * * * 

 رُ عليه وأجبتَه، وآخَ   لو أقبلتَ   فهذا يَستفيدُ   أل استرشاداً؛أل اثنان: واحد يَسسْ الذي يَ  -2042

 عليه الد هَر كل ه!  لو أقبلتَ  راجاً، وللمراء، وهذا ال يستفيدُ دْ يسأل فتنةً، واستِ 

 * * * 

فُسك: أين  ك، هي نَ ساءلتِ وتِك، ومُ ك، وَخلْ يثِ دِ ك، وحَ ك، ومجاِلسِ تِ بَ حْ بصُ  أَولَى األشياءِ  -2043

  ير ...؟!ِص إلى أين تَ ت، وحَ أصبَ  كانت، وكيفَ 

2044-     فَأَنَساهُْم أَنفَُسُهْم َ  نسيان المرء   . ومن19الحشر:َواَل تَُكونُوا َكالَِّذيَن نَُسوا َّللاَّ

ها، وُمساءلتِها فيما  وعن محاسبتِ  ها ..ضرُّ ها ما يَ عن تعاهدها بما ينفعها، وتجنيبُ  الغفلةُ  ؛هسِ لنفْ 

َرت،  ت، وإلى أين تَصير ...؟!  وأين كانت، وكيف أصبحَ  قد مت، وما أخ 

 * * * 
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 ، والعفو فَْضل. َعْدلٌ  القََصاصُ  -2045

 * * * 

تُه،  ما َعُظَمت نفسُ كل   -2046  ينِه! َصغَُرت الدُّنيا في عَ  المرء، وَعلَت ِهمَّ

 * * * 

وأجَ  -2047 وأسماها،  الغايات،  ..  أشَرُف  وتعالى  سبحانه  ِرضا هللا  من  لُّها:  سواها  وما 

 وسيلة إليها.   هي الغايات الن بيلة ـ مهما عظمت ـ

ِرضا هللا سبحانه وتعالى، ،  بادةِ من العِ   والغايةُ   غاية من الوجود والَخلق، العبادة ..ال -2048

    ات.ايَ الغَ  ومحبته .. فالمحب ة هي غايةُ 

 * * * 

هما: واحٌد يدعو الناُس له بالخير، وآخر حسناتهما بعد موتِ   اثنان ال يتوقَّف عد ادُ  -2049

ً دْ يَسب ه الناُس ظلماً وعُ   بما ليس فيه! ه ذكرونَ يَ ، ووانا

 * * * 

ن فكرة أو فكرتين، وفقرةٌ   ؛ مقالةٌ على القارئ  لٌ شكِ كالهما مُ  -2050 من سطوٍر   طويلة تتضم 

ن أفكاراً عديدة  في اتجاه!  منها َسهمٌ  جملةٍ  ؛ كأن  كلَّ ، ومتفرقةقليلة؛ تتضم 

 * * * 

 قَةُ، واإلراَدةُ، والعزيمة. نملك مخزوناً قِيَِميَّاً، وحضاريَّاً َضخماً، لكن نَفتقد: الث ِ  -2051

خريطةً تفصيلي ة، تدله على   ؛ كمن يملكُ خالقياألو ،نا الحضاري الِقيَميثُ َمثَلُنا، وإرْ  -2052

  ءٍ ا وَصل إليها لم يحسن استخراج شيفإذا م  والكنوز ..  مواقع مجموعة من آبار النَّفط الضَّخمة،

 منها! 

 * * * 

.. وهللا تعالى قد أمر بهما   انُ سَ ، واإلحْ دلُ العَ   ٌك، إال بأمرين: ال يستقيم نظاٌم، وال ُملْ  -2053

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن  معاً:  .  90النحل:إِنَّ َّللا 

 * * * 

عادي فيها من  والي وتُ فتُ   ة في هللا، بروابط وأواصر أرضي ة؛عندما تَستبِدل المواال -2054

بذلك تخسر هللاَ   دونِ  فأنت  المؤمنبادِ عِ   ، وجميعَ هللا؛  نسياتهم، وألوانهم، جِ   ين، على اختالفِ ه 

الذي هو  هذا  هم .. فانظر ماذا تخسر، وماذا تربح عندما تستبدل  هم، وأوطانِ هم، وأعراقِ ولغاتِ 

 أدنى بالذي هو خير؟!   

 * * * 
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ه بتآمر ه بظلم اآلخرين له، واآلخر يعتذر لفشلِ اثنان ال عذر لهما: فريق يعتذر لظلمِ  -2055

 !  أعداء الخارج ضده

هلِ   وثالث العلم إليه    لم، وبلوغِ للعِ   مع سهولة ويسر بلوغهِ   ؛أسوأ ِمن سابِقَيه: يعتذر بالج 

  !... 

 * * * 

من أبغََض سن ةَ النبي ِ صلى هللا عليه وسلم،  . فكلُّ 3الكوثر:[إِنَّ َشانِئََك هَُو اأْلَْبتَُر  ] -2056

له حظٌّ   أو استخفَ  البَ   بها، وبمرجعيتها، وحاكميتها،  نقطاع في األثر، والذ كر ، واالترِ من هذا 

 ه.   غضه واستخفافِ بُ ر ِدْ الحَسن في الدنيا واآلخرة، على قَ 

أن    كذلك؛  يقضي  المخالفة  وسلم،   مفهوم  عليه  صلى هللا  النبي  سنَّةَ  أحب   من  كل 

ماء،  وفي الس    الحَسن في األرِض   ، والثناءِ من القبولِ   ها، له حظٌّ لها، ولحكمِ   وعظ َمها، وانقادَ 

 ه، وانقياده. ، وتعظيمِ ُحب هِ  رِ على قدْ 

من النبي    أحُدهم بسوءٍ   ولقد تأملُت حاَل كثيرين من المنتسبين للعلم وأهله؛ فما اقتربَ  

على  و الناس ..  صلى هللا عليه وسلم، ومن سن ته، إال ووضع له البغض والنفور في نفوِس 

 !   إساءتهرِ دْ قَ 

ه سن تِ بِ   هللا عليه وسلم، واستخفافٌ   صلى  للنبي    امرٍئ: تعظيمٌ   ال يجتمعان في قلبِ  -2057

 ه!  مِ وُحكْ 

عن َهْديِه،  امرٍئ: حبُّ النبي صلى هللا عليه وسلم، واإلعراضُ  ال يجتمعان في قلبِ  -2058

 وُسن تِه!  

 * * * 

ةٍ   وانحطاطِ   ات تخل فِ ن عالمَ مِ  -2059 طلباً لمرضاة    ائها؛ ها، وعظمَ علمائِ ل  هامن األمم؛ لعنُ   أم 

   األقوى منها واألعز! األممِ 

 * * * 

كانوا من قبل يَصنعون آلهةً ألنفسهم من الحجارة، وأحياناً من تمٍر، فإذا جاعوا   -2060

والالعبين  والمغنيات،  والمغنين  والراقصات،  اقصين  الرَّ من  آلهةً  يَصنعون  واليوم   .. أكلوها 

ويوال ويَكرهون،  يحبون   .. وأبنائهم ـ والالعبات  ألنفسهم  ـ  فيها  يرون   .. فيها  ويُعادون    ون 

، صنعوا للجيل التَّالي فوجاً آخر، ليستمر اإلغواء النموذَج والمثََل األعلى .. كلما مات منهم فوجٌ 

ويستمر الش رك .. وهكذا فإن صناعة اآللهة والشرك ال ويستمر المكر، واللغو ..  واإلنحراف .. 

ة،   ،  تتوقف، وهي عملي ة متجد دة ومستمر  ، ي اإلغواءِ الشيطان ف  استمرارَ وفي تحديٍث مستمر ٍ
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ِ َونَْجعََل لَهُ أَنَداداً   ، واإلضالل .. صدق هللا:والمكرِ  بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَن نَّْكفَُر بِاّللَّ

 :33سبأ  . 

 * * * 

2061-    فَلَْواَل تَْشُكُروَن:َهالَّ تَشكرون .. ِلَم ال تشكرون .. ولو شكرتم لكان  70الواقعة .

لكم .. سؤال تقريعيخي ن عتاباً يالحق اإلنسانَ ،  راً  ميع األزمنة، ور الجهول عبر جفُ الكَ   يتضم 

لعله يستحي فيَشكر .. وما أكثر وأعظم الن عم التي تحيط بنا، ونتقل ب بها في   ،القيامةِ   وإلى يومِ 

ال نحتفي بها .. وال  حياتنا .. ثم نمرُّ عليها مرَّ الكرام .. ال نأبه لها، و  يومنا، وساعات ودقائقِ 

 نا أْوِزْعنا أن نَشكَر نعمتَك التي أنعمَت علينا! .. ربَّ  نْ كُ عليها .. وكأنها لم تَ  الخالقَ  نشكرُ 

  أديموا الن ِعَم، بُِشكِرها.   -2062

 بالشُّكِر، تُصان الن ِعمة، وتَزيد.  -2063

 ! كورالشَّ هللاُ  كَ شكرَ يك أن يَ أال يُرِض  ؛بتئِسْ من ال يُشَكر على معروفِه، ال ت -2064

 * * * 

، يحملها هللا بقدرته، ويمسكها من الوقوع، ويجعلها من الحديدِ   ضخمةٌ   الطائرةُ كتلةٌ  -2065

ى، وُمنتهى محدد .. واإلنسان في داخلها رغم  بمشيئته تطير وتحل ق في الس ماء، إلى أجَ  ٍل مسم 

يَ  ما  سرعان  أنه  إال  معدودات،  ساعات  تتعدى  ال  فيها  واقِ إقامته  العَ نسى  وحقيقة  طيران، ه، 

والفضاء المحيط بالطائرة، وما يمكن أن تتعرض له الطائرة من مخاطر، وكوارث .. وينصرف  

الخمور .. وهكذا َمثل األرض وهي تحل ق وتدور في الفضاء    ، وتناولِ ، والنومِ إلى اللهو، واللعبِ 

 .. وَمثل اإلنسان فيها .. وسرعة غفلته، ونسيانه!  

 األرضي ة.   رةِ لإلنساِن في الكُ  غ رٌ صَ ٌل مائرِة، مثَ في الط   الرك ابُ  -2066

 * * * 

 اعتبر من غيِرك، قبل أن تكون عبرةً لغيِرك.  -2067

ْلُت الِعظاَت، فرأيُت أبلغَها: القرآنَ  -2068  الكريم.   تأم 

 * * * 

سبيِل محبوبِ  -2069 في  بَذََل  أنه مهما  الُمِحب  يراه شيئاً، ومن  من عالمات  تَقَالَّه وال  ه، 

 َمبغُوِضه!  بيلِ بذله في سَ ليَل الذي يَ ثِر القَ ويَستكْ  عالمات الُمبِغض أنه يَستعِظم

 تَقَال  في سبيله الغالي والنَّفيس.  كل ما َعُظَم المحبوب، -2070

 * * * 

 وما وراء ذلك فهو مذموم.  ، والمشروع،ما ُروعي فيها االعتدالُ   محمودةٌ   الش هواتُ  -2071
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ومحمودة لغيرها؛ ها، ما ُروعي فيها االعتدال، والمشروع،  لذاتِ   الش هوات محمودةٌ  -2072

، واالستغفار .. وهذه ، والت وبةُ ، والقناعةُ ، والتعف فُ ، والزهدُ ها المجاهَدة، والصبرُ من لوازمِ   حيثُ 

 الش هوات!   معاٍن ما كانت لتوجد لوال وجودِ 

 * * * 

 ، والحَسد!  ، والغََضبُ قدُ به: الحِ آرِ ايا الش يطان إلى مَ مطَ  -2073

 * * * 

رت له  إذا نَزل القَدر؛ -2074  ت.   األسباُب والنَ ُسخ ِ

 * * * 

ٍ بعد موسى    ليس في كتبِ  -2075 وعيسى عليهما اليهود والن صارى ما يمنع من مجيء نبي 

ه، وأنه خاتُم محمد صلى هللا عليه وسلم، أعلَن إعالنه الخالد أن ال نبيَّ بعدَ   ءالسالم .. وبعد مجي

وأربعمائة عام، وال يزال   والمرسلين، وقد مضى على هذا اإلعالن الخالد أكثر من ألف  األنبياءِ 

ة،    ـ   األرِض   من جميع مللِ   قيامة .. ومع ذلك لم يجرؤ أحٌد ـ قائماً، وإلى يوم ال أن يد عي الن بو 

أ على اإلدعاء،   ال .. أال يدل ذلك على أن محمداً صلى هللا    تبين أنه كاذبٌ سرعان ما  ومن تجر  دج 

ته، وأنه ال ينطُق   عن الهوى، إن هو إال وحٌي يُوَحى؟! عليه وسلم صادٌق في دعوته ونبو 

 * * * 

  ، يجب أن تسأل نفسكَ حقوقٍ   ، هناك ثالثةُ ك، وتناَم قريَر العينِ ى عن نفسِ رضَ حتى تَ  -2076

 ك ...؟!  ؛ وهو كل ما سوى نفسِ ِسك، وَحقُّ المخلوقِ فْ تعالى، وَحقُّ نَ   يوميَّاً أين أنت منها: حقُّ هللاِ 

 * * * 

يُحاربُ  -2077 والمفْ ادَ الفسَ   الُمفسُد عندما  يجدُ يُنِكئ عليه جروَحهدين،  سِ   ثم ال  له في   ، 

ً حربِ   ! ه أعوانا

مَ  -2078 يَد  يُطِلق  المتَسل ُط  الفسادِ المفسُد  معه في  أخذَه  ن  أمراً،  له  أَحُدهم  فإذا عصى   ،

ِة أن ه   ين ...! من المصلحِ عادٌل وببعض فساِده، ليظهر أمام العام 

 * * * 

ات، وملذ   -2079 الجهاد في سبيل هللا، من ثمارها،    ية؛ كطاعةِ ات دنيوللطاعات آثاٌر، ومسر 

ة، والظهورُ ها التمكينُ اتها وملذاتِ ومسرَّ   .. وكطاعة اإلنفاقِ   ، واألمانِ ، واألمنِ في األرِض   ، والِعز 

اتها الس عة في الرزق والمال .. وكطاعةِ ها وملذاتِ هللا، من ثمارِ   في سبيلِ  ،  العلمِ   طلبِ   ها ومسر 

اتها، الفقه، والثناء الحسن، والوجاهة، والسيادة .. فمن عصى  اتها وملذ  فإن من ثمارِ  ها، ومسر 

والظهورُ  الت مكين  يحمله  كأن  الطاعات؛  وملذات  ات  ومسر  آثار  في  ..    هللا  والظلم  البغي  على 

اإلسرافِ  على  والمال،  الرزق  في  الحسن،    والس عة  والثناء  والفقه،   .. الش ح  أو  والتبذير، 
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ين ..  بالد ِ   لم واألكلِ العِ   مِ ، أو كتْ عالي على الخلقِ والتماهي، والت    والكبرِ   والوجاهة، على العُجب،

ه صلى  ، وهو المراد من قولِ اعاتِ الط    ، وقد يكون سبباً في حبوط ثوابِ والعذابَ  استحق  العقوبةَ 

أو    راعٍ ذِل أهِل الجن ِة، حتى ما يكوُن بينَه وبينها غيَر  إنَّ الرجَل ليعمُل بعمَ هللا عليه وسلم:"  

 ُل بعمِل أهِل الناِر فيدُخلَها " البخاري.  سبُق عليه الكتاُب، فيعمَ ذراعْيِن، فيَ 

العاصي ة، فإن تعامل  ه والعقوبات الدنيوي  المكارِ   كذلك يُقال في المعاصي، فإنها تُورثُ  

إلى .. انقلبت معاصيه    ، والن دمِ ، واالستغفارِ ، والتوبةِ مع هذه المكاره والعقوبات، بالصبرِ 

ه صلى  من قولِ   الحسن في الدنيا واآلخرة، وهو المرادُ   والثناءَ   عليها األجرَ   طاعات، واستحقَّ 

هللا عليه وسلم:" إنَّ الرجَل  يعمُل بعمِل أهِل الناِر، حتى ما يكوُن بينَه وبينها غيَر باعٍ أو 

. والحديث قد أفاد أن  ، فيسبُق عليه الكتاُب فيعمُل بعمِل أهِل الجنِة فيدُخلَها "البخاريذراعٍ 

 العبرة بالخواتيم، وبما يُختم به على المرء!  

خالصة ما تقدم: من مقتضيات الت قوى؛ التقوى فيما أمر هللا به، وفيما نهى عنه،  

ات والملذَّات الن اجمة عن فعل األمر، وعن االنتهاءِ   والتقوى في التعامل مع اآلثار والمسر 

ا نَ      هى هللا عنه. عم 

 * * * 

 ، إله الهوى؛ ألصقُ هللاِ   راً، والتي تُعبَد من دونِ شيوعاً وانتشاراً، وَخطَ   اآللهةِ   أكثرُ  -2080

منه في القرآن الكريم،    البشري ة، وأكثرها ُمالَزمةً لها .. لذا كثر التحذيرُ   فِس بالنَّ   اآللهة الباطلةِ 

ا َمْن  قال تعالى:  ، ومن الس لف من اعتبره أعظم الجهاد، كماالجهادِ   ه من أعظمِ وُعد  جهادُ  َوأَمَّ

 .41- 40النازعات: َخاَف َمقَاَم َرب ِِه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى . فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى 

 * * * 

ا الشيء، ويُصبح التَّام بهذ  الوعيُ   قَ ؛ يعني قد تحقَّ ءٍ  على شيعندما يتحقَّق اإلجماعُ  -2081

ِهر الحقَّ فيه فيه، فأظْ   ك والمختلفُ د، فدونَ عنه، وإن كان وال بُ   ثُ به، والحدي  اإلنشغالُ من الت َرِف  

   ! تَ عْ طَ ، إن استَ هُ وأنِصفْ 

 * * * 

ِ والوَجاهةِ  -2082 لكل  فكرٍة لها جانٌب من الحق  ، ولكن أي  الجوانب منها أكثر حق اً غاِلباً 

 ف.  ةً .. هو الذي يجب أن يُعَرف، ويُنصَ ج  حُ  ووجاهةً، وأي الجوانب منها أضعفُ 

 * * * 

 . األمواجُ  كسَّر عندهُ تتَ  إال وله شاطئٌ  ت أمواُجه ـمهما َعُظَم وتعالَ  ما ِمن بحٍر ـ -2083

 * * * 

 ه! عادةُ الفاِشل أن يَرمي فَشلَه على غيرِ  -2084



 239 

 * * * 

رت  -2085 ال تُكثِر من كلمة " ولكن "، فكم ِمن " ولكن " االعتراضيَّة، أضاَعت ُحقوقاً، وأخَّ

بالقاف اللحاق  النَّهضةِ ، وأقعدت شُ لةِ ُركباناً عن  بالش عوب واألمم   واللحاقِ والحركِة،  ،  عوباً عن 

 المتقدمة؟!  

عَب، تجدْ هِ سْ استَ  -2086  اً!  عبَ الً، ولو استصعبَت السَّهَل، لوجدتَه صَ ه َسهْ ل الصَّ

ب َعلى َما هُو أْصعَُب ِمْنه. -2087 عُب َعِليَك؛ تََدرَّ  ليْسُهل الصَّ

دَِّة؛ تَحسُّباً  -2088 ب على الش ِ  لظروفِها.تََدرَّ

ِل اختباٍر له يتَّسُم بالش د ة. -2089     َمن ال يعرف الش دَّةَ في حياتِه؛ يَفَشل عند أو 

 * * * 

االتجاهُ  -2090 يوجد  نَْفِسك،  واالتجاهُ في  النَّفسُ   ،  ارةُ   المعاِكس؛  والنَّفسُ وءِ بالس    األمَّ  ، 

 َخرين!  اآل وتُناِظرَ  ، فأكثر من الحوار والمناظرة بينهما، قبل أن تُحاورَ اللواَمةُ 

 * * * 

جاً من الكلمةِ  -2091  يمقراطي ة من العََرب! ، ومصادرةً لها، هم ُدعاةُ الد ِ أكثُر النَّاِس تحر 

اَك تسمُح لك أن تنقَد َمن تشاء، لكن إيَّ   ـ وبخاص ة ديمقراطي ة العَرب ـ  الديمقراطيَّةُ  -2092

 ! أن تنقَد الديمقراطيَّة

    لة!اءَ الديمقراطيَّةُ وثٌَن فَوَق الُمسَ  -2093

* *  * 

عالمَ مِ  -2094 والتَّخل فِ   اتِ ن  بالمهَ ،  اإلعجاُب  َخِب،  اتَراِت،  المَرض؛  والمزاودات، والصَّ

اقية، واإلعراُض عنهاالحضاروالِقيم بها، واالستهانَةُ باألفكاِر  واالنشغالُ   !ي ة الر 

 الكلَمِة النَّافِعَة!  َهْجرُ اَرِة، وَ لس عُي َخْلَف اإلثَ ا الَماِت الت خل فِ ن عَ مِ  -2095

 * * * 

ه، ] َولَْو أََراُدواْ اْلُخُروَج ذاتِ   يٌر في الجهادِ ُر فيها، تَقِص قصيوِعد ته؛ الت    وسائِلهُ   للجهادِ  -2096

 . 46ألََعدُّواْ لَهُ ُعدَّةً [التوبة:

 * * * 

الوفَ مِ من عدَ   للمرءِ   القبولُ   يُعَرفُ  -2097 بعد  قبلَ ه  استدراجَ   هُ اة، وما  يكون  وفِ قد  ةً، تنَ اً، 

 الًء!  وبَ 

هم عليه، فإذا  ه، وأقرَّ من فضلِ  هم هللاُ ، زادَ النَّاِس  وه في منافعِ لُ ؛ إذا بذَ لِ كالما بولُ القَ  -2098

ه؛ به على عبادِ   الذي يمن  هللاُ   بولُ هم، كذلك القَ له إلى غيرِ نهم، وحو  ه مِ عَ وا به، نزَ عوه وشح  منَ 

هم عليه، بوالً قُ   لة، زادهم هللاُ وقضاياهم العادِ   اِس الن    دمةِ ، وخِ هللاِ   إذا استخدموه في طاعةِ  ، وأقرَّ
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وا به على الن  وإذا أساؤوا استخدامَ  له إلى غيرِ اس، نزعه هللا مِ ه، وشحُّ هم، وأبدلهم نهم، وحو 

 اً!   غضَ بُ  بالقبولِ 

 * * * 

  يد؟!زِ ها، قالت لك: هل من مَ ما رويتَ وح؛ كل  كلُّ لذ ٍة لها حٌد تشبُع عنَده، إال لذَّة الرُّ  -2099

 * * * 

 عاِلَماً!  ِمن صاِحبها ، ال تَصنَُع ةُ الجبَّ ، و، والعَُماَمةُ اللحيةُ  -2100

 * * * 

ً   من تكل م بالس ياسة، أو تَعَاطاها أصبحَ   كلُّ   ليسَ  -2101  .. ولكي تكون سياسيَّاً سياسيَّاً ناجحا

ينبغي أن تجمع بين الوعي العَقَِدي، والدَّهاء السياسي؛ فهما للسياِسي كالجناحين للطائر،    ناجحاً؛

دو من  الطيران  يستطيع  حاولَ ال  ولو  معاً،  كبواتُ   نهما  وكثرت  وقَع،  اآلخر،  دون  ه،  بأحدهما 

 وغفالته! 

المنافعَ ةُ اسَ يَ الس ِ  -2102 وتَلتَمَس  َرر،  الضَّ تَتََوقَّى  أن  بحَسبِ ؛  كلٌّ  وبهذا  وموقعِ ه،  ،   .. ه 

  ي. ياسِ كلُّ إنساٍن سِ  المفهوم، يكونُ 

المصنِ عْ تَ   ةُ ياسَ الس ِ  -2103 والتماَس  ي،  والتَّوخ  الُمَداراة،  .. وليس ي:  المفاسد  ودفَع  اِلح، 

 وران! والدَّ  ، واللف ِ بِ ذِ وراء ذلك سوى الكَ 

يِن، والمتََدي ِنِين! أكبُر كذبةٍ  -2104 ياَسِة عن الد ِ  تُنَاقُِض الَواقَِع؛ َعْزُل الس ِ

 * * * 

 المنَاعة! الصَّحيح، فاقٌد لجهازِ  فاقٌد لالعتقادِ  -2105

َسِديَِّة،يثُ دِ كثُر الحَ يَ  -2106 تِها وَضْعِفَها، ويَنعَِدُم الَحِديُث    َعن المنَاَعِة الجَّ وعن أسبَاِب قوَّ

 عن المنَاَعِة الِفْكِريَِّة؟! 

 * * * 

ِ والود ِ الهدي ةُ َمجلَبةٌ للحُ  -2107  قد .. " تهاَدوا تحابُّوا ".  ، َمْدفَعَةٌ للبُغِض والحِ ب 

 * * * 

يُكْ  -2108 الذي  الدُّنيا واآلخِ العاِلُم  في  يُكِرمهُ هللاُ  الِعلَم،  ال ..    رةِرُم  للِعلِم أن  وِمن إكراِمه 

    !له إالَّ لمْستَِحق ِيهال يَْبذُ ين، و السَّالطِ الُحكَّاِم وعلى َعتَبَاِت  هُ يُِهينَ 

  يَشتدُّ الحَرُج على العاِلِم، ماال يَشتد  على غيِره! -2109

ر من  يعني أن للعلماِء الحظَّ األوف  ؛ وهذاماءِ لَ قاُم العُ ، مَ قاِم األنبياءِ قاٍم بعد مَ ُم مَ أعظَ  -2110

 بياء. اَب األنْ الِء الذي أصَ البَ 

 * * * 
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2111-     َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي  عن طلَبِها، وفَهِمها، وتدبُِّرها، والعمِل بدالالتها  ؛    الَِّذيَن

ِ، والَخْلق؛ في146األعراف:يَتََكبَُّروَن   ، ويحتقرون الخْلَق، . الذين يَتَعالَون على الحق   ردون الحقَّ

ا يتعلمونَه ــ من جنس فعِلهم وذنبِهم!  فيُعاقِبهم هللاُ ـ  ـ بالَجهل، وعدم االنتفاع مم 

 ؛ الِعلُم والِكْبر!  ال يجتمعان -2112

 * * * 

ق، والت  من جهٍة، كما أُ المسلمون  ما أُوتي -2113 نازع فيما بينهم على  وتوا من جهة التَّفر 

عامَ ةِ ياسَ الر   ِب، و  بِ واقِ من عَ   حذ رَ   قد  اإلسالمَ   .. رغم أنَّ   ةِ الحقيقَ   ةِ رَ صادَ ، ومُ ةِ ، والز   ، قِ الت فرُّ التَّعص 

 أشد  التَّحذير!   عِ والتَّنازُ 

 * * * 

 ذير!  مع إسراٍف وتَبْ  يٌر من كثيرٍ ير، خَ سِن التَّدبِ قليٌل مع حُ  -2114

 * * * 

ُر الظُّلَم، وال يَستَِدلُّ به عليه، إال جاِهٌل أو ظالم!  -2115  الظ لُم ال يبر 

 * * * 

ط باألعْ  -2116 طالذي يُفر   ى!   نَ باألدْ  لى، يُفر 

 * * * 

 ال تَِصْح في الوقِت الذي ال يَسَمعَُك فيه أحد! -2117

 * * * 

  تماٌن للِعلم. كِ  ،ِلهعن أهْ  نعهُ لٌم للِعلم، ومَ ه، ُظ أهلِ  لغيرِ  لمِ العِ  ذلُ بَ  -2118

 * * * 

الِحكمةُ أحبُّ إليَّ من الش عر، وأنفَع، وأقرب للفطرِة، وأبعد عن الت كل ف والتَّصن ع،  -2119

و  .. كتابهِ وأرضى هلل  من  عديدة  مواضع  في  وأهلها  الحكمة  على  تعالى  أثنى هللاُ  الكريم،    قد 

 يئاً من ذلك.  والش عر ليس له شَ 

 ان. اُس، وهي الميزَ هي األسَ  ةُ مَ كْ ى الحِ قَ بْ .. فتَ  مةَ كْ منه الحِ  محموُد الش عِر؛ ما وافقَ  -2120

 * * * 

ه، مشيئتِ   قَ يه وفْ ؤونَه، ويُرب  يُدب ر شُ   ؛الٌق واحدٌ الوجوَد ـ كل الوجود ـ له خَ   فكما أنَّ  -2121

   َوْحَده. قِ الخالِ  ةُ بادَ ـ كل الوجود ـ غايةٌ واحدة؛ وهي عِ  ه .. فإن  للوجودِ تِ كمَ وحِ 

 * * * 

د أن يجاهَد في سبيل عشرات اآللهة من  وال بُ  هُ لزمَ   هللا؛الجهاَد في سبيلِ  ن يعط لِ مَ  -2122

 !  هللا ونِ دُ 
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 هللا ...!   ونِ من دُ  راِت اآللهةِ أن يحبَّ في عشَ  د  ال بُ و هُ مَ زِ لَ  ؛ن يعط ل الحبَّ في هللاِ ومَ 

 هللا ...!    ونِ ن دُ مِ  اآللهةِ  راتِ شَ بغَض في عَ أن يَ  وال بد   هُ مَ لزِ  ؛ومن يُعط ل البُغَض في هللاِ 

ِكن  فأي الفريقين أحقُّ باألمِن .. وأهدى سبيالً .. صدق هللا العظيم:] فَِإنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَ 

ُدوِر [الحج:  . 46تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

 * * * 

ِل، والتَّدبُِّر، والتَّفكر.  -2123  المطالعَةُ عندي، تعني: ِسعَةَ النََّظِر، وُحسَن التأم 

فحاِت الكون، والطبيعِة، أبلَُغ بكثيٍر من القراءة في صفحاِت كثيٍر من  القراءةُ في صَ  -2124

 ب! تُ الكُ 

 * * * 

    ام.حَ األرْ  ، وِصلةِ كرِ ، والشُّ ارِ فَ ا باالستغْ د هَ فاسترِ  الن عَم؛ نكَ إذا أدبَرت ع -2125

 * * * 

. 7بَْعَد ُعْسٍر يُْسراً [الطالق:  ] َسيَْجعَُل هللاُ ُعسٍر، أن يتبعَه يُسراً:  كل ِ   وْعُد هللِا بعد  -2126

 ومن أصدُق من هللِا وْعداً!  

َمَع اْلعُْسِر يُْسراً . إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسراً   فَِإنَّ ين:]  يُسرَ بوْعُد هللِا مع كل ُعسٍر، أن يتبعَه   -2127

   سٌر يُسَرين!عُ  لَبَ وما غَ . 6-5[الشرح:

 * * * 

كانَ  -2128 الخَ ثِ مْ التَّ   إذا  َمدْ ايُل   ، ِ للحق  ر  عاةً ِطئ  ؛لهجْ   اً وُمبر ِ الحق  للنَّ   ِر  يَْسلم  حقٌّ   اِس لم 

 ون به!  مُ ِص ستعْ يَ 

 * * * 

الوالدين، والحديث عن حقوق   أن يختزلوا حقوقَ   اِس ةُ عند كثيٍر من الن  جَرت العادَ  -2129

الكريم    لماً أن القرآنَ األب، عِ   دونَ   األم ِ   األب، ويحرصوا على حقوقِ   دونَ   دين، في حقوق األم ِ الوالِ 

بينَ  الحض ِ قرن  البر ِ   هما في مواضع  أاَلَّ   واإلحسانِ   على  َربَُّك  َوقََضى  تعالى:]  قال  كما  إليهما، 

ا يَْبلُغَنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدهَُما أَْو ِكالَهَُما فَالَ تَقُل لَُّهَما  تَْعبُُدواْ إِالَّ   ٍ َوالَ  إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناً إِمَّ أُف 

ْنيَا َمْعُروفاً [لقمان:23تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوالً َكِريماً [اإلسراء:   .15. ] َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

الوالِد ". وفي الجن ة باب،    َسَخطِ   في  هللاِ   وَسخطُ ،  الوالدِ ِرضا    في  هللاِ حديث:" ِرضا  وفي ال

 واإلحسانِ   ببر  الوالدِ   لُج منه إال من ُعِرفَ ، ال يَ الجن ةِ   أبوابِ   طْ اسمه باب الوالد؛ وهو أوسَ 

 ة ".جنَّ الَّ  أبوابِ  طُ أوسَ   الوالدُ إليه، كما في الحديث:" 

 * * * 
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ا يكرهه أقرانهم زماٍن ق  في كل   -2130 د يَكره كف اُره ومنافقوه بعض ما أنَزل هللا، يختلف عم 

ج المسلمون في كل زماٍن من هذا   من الكفار والمنافقين في األزمنة السابقة والالحقة، ولو تحر 

ا أنزلَ والمنافقون في زمانِ  الذي يكرهه الكفارُ  به ــ   هللا، فكتموه، وحجبوه، وعط لوا العملَ  هم مم 

هللا شيء، والندثرت   هم ــ لما بقي من دينِ الكفار والمنافقين، ونزوالً عند رغبتِ  اة لمشاعرِ مراع

األليم من رب العالمين،    ، والوعيدُ الش ديدُ   معاِلمه .. ولهذا ــ وغيره من األسباب ــ جاء الت حذيرُ 

، أو أن يتبعوا أهواَءهم،  هللاُ ما أنَزلَ   والمنافقون عن بعِض   أن يفتنهم الكفارُ من  ه المؤمنين،  لعبادِ 

ُ إِلَْيَك [المائدة: . 49كما قال تعالى:] َوالَ تَتَّبِْع أَْهَواءهُْم َواْحذَْرهُْم أَن يَْفتِنُوَك َعن بَْعِض َما أَنَزَل َّللا 

ْنهُ [األعراف: ْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك  . ] فَلَعَلََّك تَاِرٌك بَ 2] ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْيَك فاَلَ يَُكن فِي َصْدِرَك َحَرٌج م ِ

لَِّمَن  12َوَضآئٌِق بِِه َصْدُرَك [هود: ن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إِذَاً  . ] َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواءهُم م ِ

ن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس  . ] إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َواْلُهَدى مِ 145الظَّاِلِميَن [البقرة:

ِعنُوَن [البقرة: ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ  .159فِي اْلِكتَاِب أُولَـئَِك يَلعَنُُهُم َّللا 

 * * * 

نبغي، يما ال يَ ، وفِ لِ في الباطِ   هِ خوِض   : آفةٌ من جهةِ ، ينبغي الحذَُر منهماَسان آفتانلل ِ  -2131

ا  كوتِه عن الحق ِ سُ  وآفةٌ من جهةِ    !... غينبَ ال يَ ، وعم 

 * * * 

 ، واالحترازَ العدو    رِ خطَ   ام لمواجهةِ التَّ   االستعدادَ يقتضيان    ، والس المةُ نُ العيُش اآلمِ  -2132

 !  .. وأْن تتَوقَّع غَدَراتِه في أيَِّة لحظةٍ  له نه، واالحتياطَ مِ 

العدو   -2133 عن  المرِض وخطرِ   التَّعامي  عن  كالت عَامي  إلى  وأثرِ   ه،  يؤديان  كالهما  ه؛ 

اً ونوعَ  الخطرِ  الِ استفح  اً!  والمرض، وارتفاع مستوى التَّكاليف كمَّ

 ات، وتأه ب لها، تَْسلَم منها، ويَهوُن عليك أمُرها!  ، والغََدرَ دَ قَّب الشَّدائِ رَ تَ  -2134

 د  ِمنه. ما َهَرَب قوٌم ِمن َخَطٍر إالَّ ووقعُوا فِيَما هو أشَ  -2135

 عَدوَّ إلى كَمائنِك!  .. وأْن تَْستَْدِرَج ال ِة أن تَتَغَافَلمن اليقَظَ  -2136

 * * * 

 اوُل.  عند مورِد البحِر، تَنكِفُئ الَجدَ  -2137

 * * * 

ك!  ك، خيٌر من صاروخٍ تشتريه من عَ تصنعها بيدِ  ندقي ةٌ بْ  -2138  دو 

 * * * 

ةُ  -2139 ها تُ به، كذلك الد ول ــ مهما عُظَمت ــ قو  ــ مهما عُظَم ــ بأنيابه ومخالِ   الوحِش   قو 

   فيها!   التي تتواجد فيها، أو تريد أن تتواجدَ   ها في الَمواطنِ ا لنفسِ بها، التي تصتنعهها ومخالِ بأنيابِ 
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 * * * 

قال الذين كفروا: هلِل الخْلُق، ولنا األْمُر .. وهللاُ إلهٌ في الس ماِء، ونحن اآللهةُ في  -2140

ألْمُر األرِض .. وهذه قِسمةٌ ظالمةٌ ال تَستقيُم َشْرعاً، وال َعْقالً؛ فالذي له الَخْلُق، هو الذي له ا

أاَلَ لَهُ اْلَخْلُق  فيما َخلَق .. والذي هو إله في السماوات، هو اإلله المعبود والُمطاع في األرض:] 

َوفِي اأْلَْرِض إِلَهٌ [الزخرف: 54َواألَْمُر [األعراف: . ] لَْو َكاَن  84. ] َوهَُو الَِّذي فِي السََّماء إِلَهٌ 

[؛ أي السماواتِ  آِلَهةٌ   فِيِهَما   [ يَِصفُوَن    إِالَّ هللاُ   واألرض  ا  َعمَّ اْلعَْرِش   ِ َرب   ِ فَُسْبَحاَن َّللاَّ لَفََسَدتَا 

 .  22[األنبياء:

 * * * 

وِعلْ  -2141 القُلُوب،  ِعلُم  ِعلمان:  وَ الِعلُم،  الجَّ ِعلْ ُم  أشَرفَُهَما  القُلُ اِرح،  منهما ُم  وُكلٌّ  وب، 

 فُود.    بالن سبة لآلَخر، رافٌِد وَمرْ 

   ح!واِرح، كفَضِل القَلِب على َسائِر الَّجوارِ على ِعلِم الجَّ فَْضُل ِعلِم القُلوِب  -2142

 * * * 

اُد، والتَّخويُف، اُف، واالستبدَ على َسْبعٍ: التَّجهيُل، والتَّضليُل، واالستخفَ   بُني الط غيانُ  -2143

 والتَّجويُع، والتَّعذيُب! 

 * * * 

ه. رَ اإلعْ  -2144  اُض َعن شيٍء؛ التزاٌم بِضد ِ

 * * * 

عن معنى االبتالء، وهو   آدم ـ من خيٍر أو شر ٍ ـ ال يخرجُ   يا ابنَ   إليك   كل ما يُساقُ  -2145

 . 2الملك:الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً   داخل في معنى قوله تعالى:

 * * * 

ين، وإال لما ه المؤمنِ دِ باعِ عالى لِ تَ  هللاِ  النِ ذْ ةً على خُ عالمَ  ما كان البالُء ـ مهما اشتد  ـ -2146

 ، فاألمثل.  لُ ، ثم األمثَ الءً اِس بَ كان األنبياُء أشد  النَّ 

 * * * 

االسْ محاربَ  -2147 يُرادُ   في كثيرٍ   ؛ق ٍ حَ   كلمةُ   ادِ دَ بْ تِ ةُ  االسْ منها ممارسَ   من األحيان  ، بدادِ تِ ةُ 

  ! ادِ دَ بْ االستِ  بريرُ وتَ 

 عَماِلهم! ون االستِْبَداَد بأقوالِهم، ويمارسونَه بأيُحاِربُ  -2148

أيادِ دَ بْ يُل إلى االستِ مِ يَ ـ إال  من َرِحَم هللاُ ـ  اٍن  سَ إنْ   لُّ كُ  -2149 أْن يَُطاَع، وال   يُِحبُّ و  ؛ في الرَّ

 !   ِلغَْيِرههُ هُ كرَ ويَ  ،لنَْفِسه ى االستِْبَدادَ .. فيرضَ  يَُردَّ له قَْولٌ 

، َكفَى؛ قَد جاَء َدو -2150  ُرنا في االستِْبَداِد! يحاِربُون االستِْبداَد؛ ليقولُوا للُمْستَبِد ِ



 245 

وك  مُ .. وكلَّ   وهبُ ارَ وه وحَ دُ عْ نهم، استَ هاُمه مِ ت سِ إلى حريَِّة النَّْقِد؛ فإذا اقتربَ   ونَ عُ دْ يَ  -2151

   ! ن أَدِب النَّْقدِ عَ 

 * * * 

اختباراً وتمحيصاً إليمانهم،   ؛ن يأتي بعد أن يَستبطئه المؤمنونسن ةُ هللا في الن صر، أ -2152

ُسُل َوَظنُّواْ أَنَُّهْم قَْد ُكِذبُواْ    ..    َعطاءاتها  َد األسبابُ برهم، وبعد أن تَستنفوصَ  َحتَّى إِذَا اْستَْيأََس الرُّ

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُواْ َمعَهُ َمتَى      .َجاءهُْم نَْصُرنَا   اء َوُزْلِزلُواْ َحتَّى يَقُوَل الرَّ رَّ سَّتُْهُم اْلبَأَْساء َوالضَّ مَّ

إِنَّ  أاَل   ِ قَِريٌب  نَْصُر َّللا   ِ نَْصَر َّللا     .    َونَْبلَُو ابِِريَن  َوالصَّ ِمنُكْم  اْلُمَجاِهِديَن  نَْعلََم  َحتَّى  َولَنَْبلَُونَُّكْم 

 . أَْخبَاَرُكْم  

 * * * 

بِ  -2153 نُبتلى  مَ عندما  مَ حُ كابِ قوٍم  عجَ طُ عْ هم  وبراغي  تقتضي وبة،  حينئٍذ  محلولة،  التهم 

 !ليالً اغي قَ البرالمكابَح و دَّ شُ تَ  أنْ  منك الحكمة

ي بين  ِص العُ   ، ووضعِ عندما نُبتَلى بقوٍم ال شغل لهم سوى إعطاب البراغي من الشَّد   -2154

  ، وتنزَع العُِصيَّ من بين العََجالت؛أن تُرخي البراغي قليالً منك    الت، حينئٍذ تقتضي الحكمةُ العجَ 

 ، وتستمرَّ الحياة! واالعتدال  وس طِ التَّ   إلى األمورُ  عتدلَ حتى تَ 

 * * * 

ة، -2155 ٍة، تَ  ال ِعز  ةَ، ومقومات حياتِ وال سؤدَد ألم  ها!نشُد الِعزَّ  ها من عدو 

ة التي تَ  -2156 ها، تَزيُد العُقََد تَ األم   عقيداً، والط يَن بَلَّةً! نشُد حلوالً لمشاكلها من عدو 

 * * * 

شك   ، والس ري ة، وأوَرَد نفَسه موارَد الم بالغُُموِض العام، واتَّسَ   الشَّأنَ   َرفَ شْ من استَ  -2157

يبَ   !، وال على سوِء الظَّن ِ بههوَمن  الن اَس على ِغيبتِ لُ ، ال يَ ةِ والر 

َض للتُهْ   . لوَمن  من أساَء به الظَّنَّ "مِة فال يَ قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:" من تَعرَّ

 * * * 

 كاملَ   ه، والن هي عن المنكر، يشملُ عضَ أو بَ   المعروفِ   كاملَ   لُ شمَ األمُر بالمعروِف يَ  -2158

   ِب استطاَعتِك. اني، بحسْ باألول يُجزئك الث   رْ ه، فإن لم تظفَ عضَ ، أو بَ رِ المنكَ 

 * * * 

عيِف، و   ، االستداللُ القولِ   من عالمات َضعف المذَهب، وشذوذِ  -2159 ، ريقِ الطَّ   نياتِ بُ بالضَّ

ة.   وبما ال تقوم به ُحجَّ

ئ عليه .. كِ لم، يت   العِ لِ أهْ   وشذوذاتِ   ، يَبحُث عن قوٍل َشاذ ٍ بين سقطاتِ الش اذ ِ   الرأيُ  -2160

  بيالً! ولن يُعَدَم سَ 
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ت أْهِل الِعلِم؛ فقد تَزْنَدق!  -2161 ى لمْذَهبِِه َسقَطات وَزالَّ  َمْن تَحرَّ

 * * * 

ت ارَ ت لنا، فإذا صَ اها ما دامَ أن ندعو إلى قِيٍم إنساني ٍة راقي ٍة؛ نتبنَّ   والخيانةِ   من الغدرِ  -2162

    ينا عنها!لينا، تخل  عَ 

 * * * 

 . ادَ ن الحصَ َن الغرَس، أحسَ ن أحسَ مَ  -2163

 * * * 

بل هي   أم نستكين؛ ها أنستمرُّ بعدَ  الدَّعوةُ إلى هللا ليست هوايةً أو محاولةً، ثم ننظرُ  -2164

 سنين وساعات الحياة .. من غيرِ   رة .. على مدارِ هاٌد، وبَذٌل وعطاء .. وَصبٌر وُمصابَ جهٌد وجِ 

 واه.  ٍد سِ ى .. واألجُر على هللا، ال على أحَ وال َمن ٍ وال أذَ لٍَل، وال َملٍَل .. وال انقطاعٍ، وال توق ف ..  كَ 

.. ألن تجارتَه  اب باإلحباط .. أو اليَأس .. أو الكآبةِ إلى هللا أن يُصَ  اعيةِ نبغي للدَّ ال يَ  -2165

 ور، وأجُرها أضعاٌف ُمضاَعفَة! بُ رابحةٌ لن تَ  ـ كيفما كانت نتائجها ـ

الد عوةِ  -2166 تُحَ   غايةُ  أن  والوسائل، ب َب  إلى هللا،  الغايات  باهلل، وما سواها من  الناَس 

 تنتهي إلى هذه الغاية العُظَمى.  

ْلَق به، وَمن بَغََّض الخلَق باهلِل، أبغَضهُ ْلَق باهلِل أحب هُ هللاُ، وَحبََّب الخَ َمن َحب َب الخَ  -2167

 هللاُ، وبَغََّض الَخْلَق به.

 بادة تحقيُق الَمَحب ة.َغايةُ الخْلِق والوجود تحقيُق الِعبادة، وغايةُ العِ  -2168

 * * * 

تكونُ  -2169 الحق ِ   المعركةُ   عندما  وبين  الذين    ؛ةِ فَ للطائِ   العصبي ةِ   لِ باطِ بين  ،  هم  قليلون 

ال إلى  ضدَّ ينحازون  الجاهِ واألكثري    ..  ةِ الطائفَ   باطلِ   حق   مذهب  على  هم  القائل:"  ة  لي 

 أَْرُشِد ".  زي ةُ غَ  تَرُشدْ  وإنْ  َغَوْت َغَوْيتُ  إنْ  َغِزيَّةَ  من  إال أنَا وَما

 * * * 

 .يَتمايُز النَّاُس بالخواتيم -2170

 اتيم.  ، الخوَ اءِ وَ واألهْ  عِ دَ البِ  ، وأهلِ نَّةِ السُّ  بين أهلِ  -2171

 * * * 

ل بعملِ ِمَن التَّأل ِي على هللاِ  -2172 والعقاب   والسيئات، والعفوِ   ه؛ توزيُع الحسناتِ ، والتدخ 

 ر! الجنَِّة والنَّاعلى على الن اس، وتوزيُع الن اِس 
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السن ة والجَماعة، أن ال يُشَهد على ُمعَي ٍن من    من القواِعد المتَّفق عليها عند أهلِ  -2173

ى، أهل الِقبلَِة بعفٍو وال ِعقَاب، وال َجن ٍة وال نار .. إال َمن وَرَد بحق هم نصٌّ ممن ال يَنطُق عن الهوَ 

 إن هو إال وحي يُوحى، صلى هللا عليه وسلم.  

 * * * 

ة التَّقد م، سَ ، وتُ ندِ ها من الجُّ لفَ لمن خَ   ، تمه دُ امٍ ألغَ   اتُ حَ جيٍش كاسِ   لكل ِ  -2174 ه ل عليهم َمهم 

 َمْن أَماَمهم، وكل َمن يَعتِرُضهم ...! الخوارج الغاُلة، تَكِفيرُ  ألغامِ  وكاسحاتُ 

 * * * 

 اء! يَ كالهما رِ  أو ترُكه، حتى يُقال أو ال يُقال؛ ءِ فعُل الش ي -2175

 * * * 

 ُده، أشد  ذنباً من الذَّنب. وحُ نُكراُن الذَّنِب وجُ  -2176

 * * * 

بَاعِ  -2177 ، واألُولَى أَْولَى  رعُ انتقاالً من َعْدَوى األمراِض كاً، وأسْ تْ أشدُّ فَ   اللئيمةِ   َعْدَوَى الط ِ

 بالهجران من األُْخَرى! 

 َمن َخالََط اللئاَم أربعيَن يَوَماً، أصبَح منهم! -2178

 * * * 

 عنه! لوجد من يُشب حُ  َب الجيران؛ْل  كَ تَ هم، لو انتقدْ تِ رَ ثْ ، وكَ ةِ الش بيحَ  ِص لرخْ  -2179

 * * * 

عالماتِ  -2180 واالعتذارُ بالخَط   االعترافُ   الطوي ة؛  سالمةِ   من  والعملُ   أ،  على    منه، 

 ه. تصحيحِ 

 * * * 

  ه. سِ فْ نَ أْجَهلُهم لِ  ؛ِس َهُل الن اأجْ  -2181

 اتُه.اتُه وعثروقَعَ  رُ كثُ ه، تَ دراتِ ه، وقُ لنفسِ  اإلنساُن القراءةَ الص حيحةَ  عندما يفتقدُ  -2182

 * * * 

 !ةرَ ، ومنها الُمستَكبِ ةُ رَ الُحُمُر نوعان: منها الُمستَنفِ  -2183

 * * * 

 ثالثة:  األنفسُ  -2184

ارةُ   . لها أمراً  عْ وء؛ فهذه خالفها، ال تُطِ بالسُّ  األم 

امة؛ فهذه مد ها بالمناعة، لتقوى على المدافَعة.    واللو 

 اطمئناناً. لتزدادَ  ،واليقينُ  به اإليمانُ  والمطمئن ة؛ وهذه تمد ها بما يزدادُ 
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 * * * 

تعالى: -2185 أَنفَُسُكْم     قال  تَْقتُلُواْ  كلُّ 29النساء:َوالَ  طَ   .  سُ نفسَ   اوعَ من  على   وءٍ ه 

   ها. لِ تْ في قَ  همٌ ها، وله سَ لِ تْ سعى في قَ ، فهو يَ وَضَررٍ 

 * * * 

في   فشلُ تال، بينما يَ القِ   في ساحاتِ   العدو ِ   يقوى على مواجهةِ   عندما تجد المجاهدَ  -2186

العامة ..   ، والمصلحةِ الصف ِ   ، ووحدةِ الكلمةِ   اجتماعِ   من أجلِ   فِس النَّ   وظِ حظُ   عِض نازل عن بَ تَّ ال

حديثِ   دركُ تُ  "صحيح    معنى   ِ َّللاَّ في  نَفَسه  جاَهَد  من  المجاِهُد  وسلم:"  عليه  هللا  صلى  النبي 

 .  6679الجامع:

. هو 78الحج: َحقَّ ِجَهاِدِه  َوَجاِهُدوا فِي َّللاَِّ    المبارك يقول في قوله تعالى:  وكان ابنُ 

 ى. والهوَ  ،ِس فْ النَّ  جهادُ 

 * * * 

القرآنَ  -2187 اقرأ  القرآنُ   ؛تدب ر  ن غيرِ ولو مِ   ابتداًء  يأبى عليك  َمن  الز  تقرأه    مع  إال أن 

 ب ٍر. دَ بتَ 

 * * * 

 !الً مثلهم بطَ  نْ ذلك إن لم تكُ  هم كثيراً، ما قيمةُ تِ يرَ وسِ  تقرأ عن األبطالِ  -2188

 * * * 

تِك من خَ قد تكون أ -2189  ق. ادِ ال يعني ذلك أن ك محقٌّ وصَ صِمك؛ ف لحَن بحج 

 * * * 

 إليه. اءَ و عند المقدرة، والكريم َمن يُحِسن إلى َمن أسَ عفُ القوي َمن يَ  -2190

 نفسه!  يأبى إال أن يستوفي كامَل حظوظِ  اللئيمُ  -2191

 اء.استعطاُف، واسترحاُم اللئيِم، ُحمٌق وغبَ  -2192

 * * * 

 ؛ الذي يَصَرعُ هواه. الش ديدُ  -2193

 * * * 

ــ مهما َعُظم حق ه   لمخلوقٍ   اعةَ فال طَ   هللا؛  اه بمعصيةِ ضَ من يُعل ق رِ   وقِ قُ حُ ي الوِ ِمن ذَ  -2194

 هللا.   ــ في معصي ةِ 

 * * * 

 الس عادةُ ال تَعِرُف طريقها إلى قلبين: ُمتكب ٌر، وَحُسود.  -2195

 * * * 
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لُجرأةُ على  َسأََل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ابنَه الحسن: فما الُجْبُن؟ قال: ا -2196

  .  الصَّديِق، والنُّكوُل عن العَُدو 

قال علي رضي هللا عنه:" أألَُم اللؤِم البغُي عند القُْدَرِة .. ما أقرَب الن قَمةَ من أهِل البَغي ..  

 ويٌل للباغين ِمن أحكِم الحاِكمين ".  

 * * * 

ً ه، مُ لبِ حُّ في طَ ، وتُلِ هفُ وِ شْ تَ سْ تَ  ءٍ ن شيمِ  كمْ  -2197 ال ، وأنت  ، والش ر ِ والكمائنِ بالُحفَر،  حاطا

 له.   هللاِ   ةِ يرَ بخِ   يَ ِض ار، ورَ ن استخَ مَ   كاره ... ما خابَ   هه، فيدفعه عنك، وأنت لمُ علَ يَ   ، لكن هللاَ ملَ عْ تَ 

 * * * 

 ار. ذَ أ، ثم االعتِ طَ بالخَ  ؛ اإلقرارُ الحِ اإلصْ  سي دُ  -2198

 * * * 

 ه! الهُ هللاُ بما يُظِهر َكِذبَ يه، بَ بما ليس فِ  عَ بَّ شَ من تَ  -2199

 * * * 

 . ، واحتراُم الَخلقِ الت واضُع؛ انصاُف الحق ِ  -2200

 الذُّل.  للِكبر؛ ةُ المستعجلةُ العقوبَ  -2201

 * * * 

.. وفي األثر عن علي   لمآالت هذا الحق ِ   اعتِبارٍ   يرِ ن غَ ، مِ الحقَّ   قولَ ي أن تَ فِ كْ ال يَ  -2202

   ولُه ".ورسُ  ذََّب هللاُ أن يُكَ  ونَ عرفون؛ أتحبُّ ثوا الناَس بما يَ د  رضي هللا عنه:" حَ 

 * * * 

ما باُل أقواٍم يسألون هللا تعالى الفردوَس األعلى، والمقامات العُلَى، وأن يكونوا في  -2203

ه برُ صَ  فدَ ، ونَ َكا، وشَ قليُل بالٍء، ضجَّ   ديقين والش هداء .. فإذا نزَل بأحِدهمالجن ة مع النبيين والص  

به من    أن يُبتَلى، وأن يصبَر على ما ينزلُ   ،م ما سألَ من لوازِ   ه؛ إذْ بنفسِ   نفسهَ   ضُ هذا يناقِ و..  

علَيِه وسلََّم يصل ِي بالمسلمين،   صَّالِة والنَّبيُّ صلَّى هللاُ أنَّ رجاًل جاَء إلى البالء، كما في الحديث، 

ا قَضى النَّبيُّ   الحيَن! فلمَّ : اللَّهمَّ آتِني أفضَل ما تُؤتي عباَدَك الصَّ ِ صلَّى  فقاَل حيَن انتََهى إلى الصَّف 

ُ علَيِه وسلََّم الصَّالةَ، قاَل:" َمن الُمتَكل ُِم آنفًا ؟"، قالَ  جُل: أَنا يا رسوَل هللاِ   َّللاَّ . فقاَل النَّبيُّ صلَّى الرَّ

أتى رجٌل إلى النَّبي ِ صلَّى هللاُ  ". و  في سبيِل هللاِ   وتُستَشَهد،  يُعقَُر َجواُدكَ   إذًا "  علَيِه وسلََّم:  هللاُ 

قال: وهللِا يا رسوَل هللِا إن ِي ألُِحبُّك! فقال له رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:" إنَّ عليه وسلَّم ف

 تُه. ريبَ اٍم ضَ قَ فلكل  مَ الباَليا أسَرعُ إلى َمن يُِحبُّني ِمن السَّيِل إلى منتهاه ". 

 * * * 
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، وهذه صفة يحبُّ هللاُ ، ويَقبُل العذَر واالعتذاَر من هللِا تعالىإليه العُذرُ   ال أَحَد أحبُّ  -2204

 وا بها.تعالى من عباِده أن يتَزي نُ 

 * * * 

 عليه.    الجنودُ  ما يحرصُ  رِ القائُد على جنوِده، على قدْ  ما يحرصُ  رِ على قدْ  -2205

 * * * 

بر،  يَصْ يتَِّق هللاَ، ون  ب، كذلك مَ سِ ، يَرزْقهُ هللاُ من حيث ال يحتَ كما أنَّ َمن يتِق هللاَ  -2206

 ب. سِ ال يحتَ  ينصْرهُ هللاُ من حيثُ 

اسمُ  -2207 برُ ماد ة  الصَّ  " المناهِ   ها  في  تُفَرض  أن  أرى  الد ِ "،  لألبنَ   ؛راسي ة ج  اء تُعلَّم 

 ون عليها.  بُ تدرَّ ، ويَ الِ واألجيَ 

َهـذَا أَِخي قَْد َمنَّ  ظَّْفراً .. ] قَاَل أَنَاْ يُوُسُف وَ   الصَّبرِ  معَ  اً، فإنَّ رَ ِر يُسْ سْ العُ  كما أنَّ معَ  -2208

َ الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن [يوسف:َعلَْينَ  هللاُ   .  90ا إِنَّهُ َمن يَتَِّق َويِْصبِْر فَِإنَّ َّللا 

 * * * 

ة، بانفعالي ة ما يَ  رِ ن أخطَ مِ  -2209 تهد د الد عوة، أن نتعاَمل مع المفاهيم والمصطلحات العام 

 ، والعَْدل!  فعل، تُفقدنا التوازنورد ات 

يالً  نا جِ دْ لجين .. حتى أوجَ والمؤدْ   ، واألدلجةِ ةِ جَ اهِ والمنَ   جِ هَ المنْ   طلقَ مُ   بُ ارِ حَ ظلَلنا نُ  -2210

لِ معركةٍ  لِ فر  في أوَّ اً يَ غَ فارِ   المؤدلجين على الباطل!  ةِ جَ كة، مع المناهِ المعرَ  ، ومن أو 

 الص حيح.  إال االعتقادُ  دَ الفاسِ  االعتقادَ  فلُّ ، ال يَ إال الحديدُ  الحديدَ  لُّ فُ كما ال يَ  -2211

 * * * 

 ...؟!  عنك هذا السؤال: أين أنت من هللاِ  َظِة أن ال يغيبَ من اليَقَ  -2212

اً واحداً ال شريك له؛ هو مرضاةُ   لْ وُم، فاجعَ ك الهمُ نْ عَ   ليَ جَ نْ إذا أردت أن تَ  -2213   لنفسك هم 

      اك.، وأغنَ وأرضاكَ  ك وأغم ك،هللاُ ما أهمَّ  هللا تعالى، فإن رضي هللا عنك، كفاكَ 

 .  مع هللاِ  أنتَ  نْ ك، كُ معَ  ونَ تعالى أن يك قبل أن تسأل هللاَ  -2214

َك نصُر هللا لك، ولك -2215 ك األكبر،ال يكْن هم  نصُرك هلل، فإذا ما نصرَت هللاَ،   ن ليكن هم 

تعالىجاءك نصُر هللِا والفَ  أَْقَداَمُكْم [محمد::تح، قال  َويُثَب ِْت  يَنُصْرُكْم   َ تَنُصُروا َّللاَّ إِن    . فقد مَ 7] 

 صَرك له شرطاً لنصِره لك. نَ  لَ نصَرَك له، على نصرِه لك، وجعَ 

 * * * 

، إال الموت، الذي هو آتيك ال ءٍ ، وتتجه ز لكل ِ شيءٍ شي  لكل ِ   لة أن تستعدَ فْ من الغَ  -2216

 ! ةالَ محَ 
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2217-  ِ ك رِ دْ هللا، ستُ   غيرَ   ، تختارُ ٍض من األغراِض ، وألي غرَ موقٍف من المواقفِ   في أي 

 لك بعد الموت!  دقيقةٍ  لِ أو   ك، عنداختيارِ  وءَ سُ 

 الموت! بلَ قَ   ضارِ االحتِ  اعاتُ ين، سَ نا وبين الملحدِ نَ بي -2218

 * * * 

الن اس،   هم في أعينِ ناعةُ شيوخٍ وأبواٍق تجادُل عن الطُّغاة الظالمين، وتُزي ن باطلَ ِص  -2219

 ها عليهم!  مردودِ  لعظيمِ  ؛هاحرفةٌ يُضحي الطغاةُ بالغالي والن فيس من أجلِ 

 * * * 

كسي الحقَّ ، ال يألو جهداً في أن يَ ــ أنه على حق ٍ   ه للحق ِ ليظهر الباطُل ــ في محاربتِ  -2220

 ل!  فات الباطِ ثوَب، وِص 

ِ؛ يَ  -2221 ع لباطِ ليظهر الباطُل بمظهر الحق   !ق ِ الحَ  عِ ائِ رَ ذَ ه بِ لِ تذرَّ

 * * * 

  كبيرة، فمغانمه أضعاٌف مضاعفة، وكذلك الغدرُ   مهما بََدت مغارُم الوفاِء بالعهدِ   -2222

 ة!فَ اعَ ضَ مُ  افٌ ُمه أضعَ ه كثيرة، فمغارِ مُ مهما بدت مغانِ 

 * * * 

تجمعُ  -2223 لكي  تقول:"  العَ   واحدةٌ   نحلةٌ   استوقفتني معلومة  ، لِ سَ كيلو جرام واحد من 

 "!  االستواء خط ِ  األرض حولَ  ر محيطِ دْ مرة قَ  عشرَ  أحدَ  عادلُ ة تُ فإنها تنتقل بين الزهور مسافَ 

هم    قلت: يا سبحان هللا! كل هذا الجهد الكبير من النَّحل من أجلك يا ابن آدم، ومع ذلك قليلٌ 

هم الذين يشكرون  من هذا القليِل    ل، وقليلٌ الذين يستحضرون هذا المعنى وهم يتناولون العسَ 

النعمةِ  قَ ، ويعرهذه  العناصرِ رها وقيمَ دْ فون  لها من  ر هللاُ  َسخَّ اللهم   تها، وكم   .. واألسباب 

 ك علينا. نعمتَ  أوزعنا أن نشكرَ 

 * * * 

 اليأُس، انتحاُر األحياء.   -2224

 ال نْصَر مع اليأِس، وال هزيمةَ مع األَمِل والثبات. -2225

 على هللا كْشفه اليأُس كفٌر؛ ألنه يُفيد سوَء الظن ِ باهلل، وأنَّ ما نزَل من بالٍء عصيٌّ  -2226

وصْرفه، فيُفقَُد معه األمُل باهلل القادر، ويُلتَمُس الفَرُج، والفُرقان، وكشف الضر  من عند غيره،  

ُ بُِضر ٍ فاَلَ َكاِشَف لَهُ إِالَّ هَُو َوإِن يُِرْدَك بَِخْيٍر فاَلَ َرآدَّ ِلفَ  ْضِلِه وأنَّى .. قال تعالى:] َوإِن يَْمَسْسَك َّللا 

ِحيُم [يونس:يَُصيُب بِ  ِ إِالَّ  107ِه َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوهَُو اْلغَفُوُر الرَّ ْوحِ َّللا  . ] إِنَّهُ الَ يَْيأَُس ِمن رَّ

 .  87اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن [يوسف:

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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ه تعالى قادٌر على كل شيٍء، وأن ه ُسبحانه ظيم، وأنَّ العَ   ُن باهللِ ؤمِ مٍن؛ يُ ُب لمؤْ أعجَ  -2227

 أس! اليَ  اءِ دَ .. ثم هو يُصاُب بِ  معه يَسمُع ويرى

 بٍد أبداً!لِب عَ ، واإليماُن في قَ من رحمِة هللاِ  ال يجتمُع اليأسُ  -2228

 * * * 

، وجَ   ، لكشفِ ورَ و القبور؛ يقصدون القبُ مشركُ  -2229 ع .. ومشركو القصور؛ المنافِ   لبِ الضر ِ

أعداءَ  الط غاةِ األم    يقصدون  وقصوَر  لكشفِ ة،  وجلبِ   ،   ، ولكال   الضر  من    المنافع،  الصنفين 

َرآدَّ  فاَلَ  بَِخْيٍر  يُِرْدَك  َوإِن  هَُو  إِالَّ  لَهُ  َكاِشَف  فاَلَ  بُِضر ٍ   ُ يَْمَسْسَك َّللا  َوإِن  لهما:]  يُقال  المشركين، 

 .  107ِلفَْضِلِه [يونس:

 * * * 

ه ه، ومن كانت معصيتُ ه بينه وبين رب ِ ، فتوبتُ الشَّهوةِ   من كانت معصيتُه من جهةِ  -2230

 على الَمأَل ...! كونُ تَ  هُ فتوبتُ هِة، ِث الش بوبَ ، هةِ الش بْ  من جهةِ 

 * * * 

تَ المنقوَصةِ   ةُ الس يادَ  -2231 حريةً ؛  ومنقوصةً   عني  لطالِ ،  يستقيم  يرضَ ال  أن  الحري ة    ىِب 

 ة! منقوِص  بسيادةٍ 

 * * * 

ً كِ الممْ  فقهُ  -2232 ٍ، أحيانا  !  يُراُد بها باطلن؛ كلمةُ حق 

الجهد في غير الممكن، ليُصبَح  مكن، وإفراغَ ما هو م بكل ِ  الممكن؛ يعني القيامَ  فقهُ  -2233

 ممكناً. 

 * * * 

ك بك، اعندما يَ  -2234  بيالً! لك عليه سَ   لَ عَ جَ علم أنه قد غدُر عدو 

 * * * 

يُ   الس فيهُ  -2235 ال  الت صرفَ حسِ من  ويُ ه؛ فيضعه في غير موضعِ بمالِ   ن   نفقه في غيرِ ه، 

هم ى من ال يحب من أعدائه؛ بظلمِ حسناته، وينفقها عل سبيله، واألسوأ منه؛ الس فيه الذي يهدرُ 

 ورميهم بما ليس فيهم!   

 * * * 

أشدُّ   الهزيمةُ  -2236 الهزيمةِ   النَّفسي ة  من  أن    خطراً  يمكن  العسكري ة  الهزيمة  العسكريَّة؛ 

، وفر  ..  ؛  الٌ جَ أنها سِ   الحروبِ   يعقبها انتصارات وفتوحات، وعادةُ  مرة لك ومرة عليك .. بينما كرٌّ

عني االنهيار الكلي، ورفع رايات االستسالم، وفقدان األمل على الن هوض، الهزيمة الن فسي ة؛ ت 
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 ينشُط   فسي ة، وينفق في سبيلها، كماالن    الحربِ   في مجالِ   وتحقيق أي نصر .. لذا فالعدو ينشُط 

 ها! كري ة، وينفق في سبيلِ سْ العَ  الحربِ  في مجالِ 

 * * * 

 بالرجال، ال يُؤَمن عليه أن يَقضي نصفَ   الرجاِل، ومعرفة الحق ِ   من يَْغلُب عليه تقليدُ  -2237

فاة .. فإذا فاجأه الحقُّ   ه على نهجِ الغاُلة، والنصف اآلخر من عمرِ   هجِ عمره على نَ    ، عرفَ الجُّ

، والت حين مَ   ندم! الحقَّ

 * * * 

هم وا عن مشروعِ لينصرفُ   ؛ها شرٌّ خيارات كل    َع المسلمين فيضَ أن يَ   العدوُّ   يحرصُ  -2238

اقي ال راً .. والعاملون من  رَ اً وضَ الخيارات األقل شر  ي، وينحصر تفكيُرهم في  حضارِ اإلسالمي الر 

  والمكر! يدِ ط نوا لهذا الكَ فَ أن يتَ  يَنبَغي، اإلسالمِ  أجلِ 

 * * * 

إبراهيم عليه السالم ..    ، وإلى فؤوِس إلى تحطيمٍ   كل إنساٍن صنم، يحتاجُ   في نفِس  -2239

  " الهوى "! اسمه صنمُ 

 * * * 

 ومصرٍ   ها، ومتى تُجنَى، وفي أي أرٍض راس؛ ال تدري متى تُعطي ثمارَ كلماتُنا كالغِ  -2240

 اع!  تُعَرض وتُبَ 

 * * * 

يم -2241 اآلخرِة  إلى  ـالطريُق  األرِض  كلَّ  األرِض؛  عبَر  معابِدها    وليس  رُّ  عبَر  فقط 

ا إلى نَار.  ومَساجِدها ـ ا إلى َجنٍَّة، وإمَّ  فإمَّ

 * * * 

 والمسلمين! المِ مرحلةً تخافه معها على اإلسْ  صلْ ما لم يَ  ؛بخيرٍ  هُ المرُء دين زالُ ال يَ  -2242

 * * * 

جنودِ   ستعِظمُ يَ  -2243 من  جنديٌّ  يَخرَج  أن  وزيٌر  الحاكُم  أو  وزرائِ ه  طاعتِ من  عن  ه ه 

 هو عن طاعةِ   أن يخرجَ   العصيان والخيانة العظَمى، وال يستعظمُ   ةِ طائلَ   ه تحتَ ه، وقد يأخذُ وتعاليمِ 

 ، وتعاليمه ...؟!  هللاِ 

 * * * 

ن -2244 قَ لن  وكمحقي  تذو  كدستوٍر،  معه  تعاَمْلنَا  إذا  إال  القُرآِن  نا لحياتِ   دٍ رشِ ومُ   هٍ وج  قةَ 

ةِ   اليومي ة والعامَّ ِة  نَ الخاص  وما  لمستقبَِلنا؛فُ ستشرِ ،  جميعِ   ه  السَّ   وعلى  ة،  ياسي  المستويات 

 ة. ة، واألخالقي  ة، واالجتماعي  واالقتصادي  
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 * * * 

عن الد ين،  الس ياسةِ  فصلُ  ريق؛الط   س ياسي وقاطعِ والريق، الط   عِ طْ وقَ  ةِ بين الس ياسَ  -2245

اقية.  ة الحضاري  م والمبادئ األخالقي  يَ وعن القِ   ة الر 

ياسِة، و -2246 ا فَصلوا الد يَن عن الس ِ الدَّولِة، والحياِة، نتَج ساَسةٌ وقادةٌ طبائعُهم ِن  عَ لمَّ

   وأْخالقُهم أقَرُب إلى طبائِع وأخالِق الوحوش!

 * * * 

للربا، وبيت   بالي أيها تِلج: بيتٌ ها ُمشَرعة للجميع، ال يُ ، أبوابُ بيوتٍ   عةُ إلبليس أرب -2247

البيوتَ   ةِ ارَ عَ للدَّ   ر، وبيتٌ للميسِ   ، وبيتٌ للخمرِ  ولََج  ولَجه  الخمر؛ ألن  من  بيت  إليه:  أحب ها   ..  

   األخرى، وهانت عليه! 

 * * * 

ها؛تم  ، والحياةُ كثيرةٌ   الَمَهام والواجباتُ  -2248 عن    فال يؤسرن ك واجبٌ   ضي بحلوها وُمر 

ات األخرى!  ة عن الَمَهم   الواجبات األخرى، وال َمَهم 

 * * * 

 عاظَمت الت كاليف. تَ عاَظَمت الغايات واألهداف، كلما تَ  -2249

 ه َغَرضاً للس هام!  قَِمَم الجباِل، جعل من نفسِ  من استشرفَ  -2250

 الس هام!  فتهُ َمن استشَرَف قَِمَم الِجباِل، استشرَ  -2251

 * * * 

 ُمطالَب بأن يُراجعَ   ، الجميعُ للمسلمين في موقعٍة من المواقعِ   هزيمةٌ   لُ عندما تحص -2252

 المسلمين ...!   ةِ يمَ زِ ه في هَ ورُ دَ  نُ كمُ يَ  ه، وأينَ في نفسِ  لِ والخلَ  الت قصيرِ  ، وينظر لجوانبِ هُ سَ فْ نَ 

 َحَسنَتُك، وَعْدلُك في نَْفِسَك وأهِلك، َخيٌر للمسلمين ِمن ُدَعائك لهم!  -2253

في    مسلم لبنةٌ   ه بعضاً، كلُّ بعضُ   ، وكالبنيان المرصوص يشدُّ واحدٍ   دٍ كجسَ   المسلمون -2254

 نيان كله! هذا البنيان، أيما خلٍل ــ مهما كان ضئيالً ــ في أي لَبِنٍَة من لبِناتِه، يؤث ر سلباً على البُ 

لٌّ مسؤول عنه، وعن   الجميع، وكُ   يعني الجميع، ويطالُ    عام؛ه بالءٌ العام، فواتُ   الخيرُ  -2255

 ه.  موقعِ  عه بحسبِ دف

 * * * 

بباً في رضا سَ   ــ قد تكونُ   وال في طاَعٍة ــ مهما كانت ضئيلةً   في معروفٍ   ال تزهَدنَّ  -2256

ايا بني إسرائيل،  من بغَ  نا عن امرأةٍ ثَ ك الجن ة .. فالنبي صلى هللا عليه وسلم حدَّ هللا عنك، ودخولِ 

ر غصَن شوٍك عن طريقِ ُش، وطَ قتُلُه العَ يَ   ، كادَ بٍ لْ قياها لَك ُغِفَر لها بسُ  الناس، فغُِفَر له،    رجل يؤخ 

 وأُدِخَل الجنَّةَ.  
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سبََق   ـ في جائحٍة ـ    إليه، وُرب  درهمٍ   المعروُف يتعاَظم، على قدر ما تتعاظم الحاجةُ  -2257

 م!  مائة ألف درهَ 

 * * * 

أن هم ال يجتمعون؛ فالكِ   من حسناتِ  -2258 ويحملهم هم عن االجتماع،  يصد    برُ المتكبرين 

 َث، والنَّسَل! وا الحرْ كُ ألهلَ لو اجتمعُوا؛ ويتعالَى بعُضهم على بعٍض، على أن 

 * * * 

نستفيدُ   كثيرٌ  -2259 والفوائد،  الِحَكم  الحمْ من  من  والسُّ ها  المعاني قَى  من  فكثير  فهاء؛ 

ه حقالً سدِ ، كمن يجعل من جَ فهاءِ ى والسُّ قَ ال تُعَرف إال بعد جريانها وتجربتها على الحمْ   خاطئةِ ال

 !  الصالح منها من الفاسدالحديثة، لمعرفة  األدويةِ  لتجاربِ 

 * * * 

، متعل ماً؛ يتعل م من الجميعِ كلها  ه  حياتَ   اهل؛ أن العاِلَم يعيشُ بين العاِلم والجَ   الفَْيَصلُ  -2260

 ، بخالفِ منها الِعبر والفوائدَ  يستخلصُ  ؛به من أشياء ما يحيطُ  ، ومن جميعِ من الجميعِ  ويستفيدُ 

 ه!  التعل َم من أحٍد، أو أن يستفيد من شيٍء حولَ الجاهل فإنه يأنف 

 * * * 

 ، اإلسالم  ةِ قول: باشتراكيَّ عاتها، ُوِجد من ا من يَ االشتراكي ة ودُ   من قَبل، تحت ضغطِ  -2261

 ضغطِ   وتحتَ   ،ة اإلسالما من يقول: بديمقراطي  د من  جِ واليوم تحت ضغط الديمقراطية ودعاتها، وُ 

  مِة هؤالءِ عالمن  ووالعلماني ة الجزئي ة،  من يقول: بعلماني ة اإلسالم،  جد من ا  ودعاتها، وُ   ةِ العلماني  

  ة .. وهل الدينُ ياسَ عن الس    عن السياسة، فقالوا: بفصل الد عوةِ   الدينِ   بفصلِ   جبنهم عن التصريحِ 

 إال دعوة؟!

 * * * 

ٍ كما أنَّ الماَل ال ينقُص من صَ  -2262  .دقٍة، كذلك ال يَزيُد من ُشح 

 * * * 

ج بابتالئه؛ فال يُشد د عليه البالَء، إال بعد تعالى بعبدِ  من عناية هللاِ  -2263 ه، أنه تعالى يتدر 

بجملةٍ  ابتاله  قد  يكون  عيفةِ   أن  الض  البالءات  تعينُ   من  التي  مواجهةِ والمتوس طة  على   البالءِ   ه 

   د.ٍق أشَ الحِ  لبالءٍ  والتدريبِ  السابق بمثابة الدرِس  عليه، فيكون البالءُ  برِ ، والصَّ َشد  األ

 * * * 

ض للكَ َمن بَحَث عن الش هرِة، وسعى لها سعيَ  -2264  ِذب!  ها، تَعر 

ياء! عِ ِب، والتَّشبُّ ذِ ُم طاِلُب الش هرِة، من الكَ ال يَسلَ  -2265  ، والر 

   !ِة، رياءٌ طلَُب الشُّهرَ  -2266
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عن َطلَِب الش هَرِة، وَعِن التماِس   هزوفُ بِد على رب ِه؛ عُ اِل العَ بَ إقْ ِصْدِق  ات  المَ ِمن عَ  -2267

 ها.  َمواِطنِ 

اِلحُ  -2268 الصَّ السَّلُف  الش هْ   َصَدَق  عن  العُزوِف  َعْنها رَ في  وهم  إيَّاَها  هللاُ  فأعطاهم  ِة؛ 

 ُمْدبُِرون. 

 * * * 

مثَُل السَّفيه؛ كفراشٍة تحوُم حوَل الن ار، فتحرُق نفَسها، من حيُث تحسُب أنَّها تُحسُن   -2269

 نعاً!  صُ 

 * * * 

، الذي ى باإليمانِ حلَّ مكين، يجب أن يتَ والتَّ   راشد، يُرجى له القبولُ   هضوي  ٍل نَ ما عمَ أيُّ  -2270

ةِ   يحقق حسنَ  ، والمظلومَ   نصفُ الذي يُ   بفرعيها المادي والمعنوي. والعدلِ   التوكل. والقو   الحقَّ

والش جاعةِ  الظالم.  تصونُ قلِ بالعَ   ةِ المحكومَ   من  التي  الظَّ   الحقوقَ   ؛  من  المين، والحرمات 

 والمعتدين. 

 * * * 

ِ والباطِل، مشكلةٌ كبرى للش عو -2271 ب؛ عندما يحكمهم حاكٌم أومِلٌك ال يَعرُف من قيِم الحق 

الخيِر والشَّ ، إال ما يتحق  وقيم  األكبر عندما   المةُ ُحكِمه، وسَ   مصلحةُ   بهق  ر ِ عرِشه، والمشكلةُ 

 ر! كْ الذ ِ   اآلنفةِ  هِ اطَوا معها على طريقتِ عَ م، ويتَ يَ القِ  أن يعيشوا تلكَ  عبَهُ شَ  يُجبرُ 

 * * * 

يُق عِ ستُْشِغلُه، وتُ   فئة في المجتمعِ   اً باإلسالم .. أكثرُ لداً عربيَّ قُد ر لحاكٍم أن يحكَم بَ لو   -2272

 ايخ ...!المشَ  ئةُ هي فِ  ؛َعَجالِت َحَرَكتِه  بين يَّ وتََضُع العُِص  لَه،مَ عَ 

 * * * 

نديقِ  -2273  :  هابها يُعَرف، منوإطالقَات  عالماتٌ  للز 

 ! ةِ ياسَ عن الس   والد عاةِ  الد عوةِ  لُ صْ فَ ــ 

 ة، ذات العالقة بالسياسة ومواضيعها! النصوص من الكتاب والسن   انتفاءُ ــ 

 عن الدين!    حري ة االرتدادِ ــ 

للرأي واالجتهاد؛ يريد من ذلك    الت فاصيلَ الفروَع و  كَ رَ ات، وتَ والكليَّ   جاء بالمجملِ   اإلسالمُ ــ  

 !  التفل ت من قيود وتعاليم الشريعةِ 

الش رعية، وردها، تحت عنوان وزعم أنها أحاديث آحاد، وأنها   لن صوِص تعطيل العمل باــ  

 اللة!  ظني ة الد  

 ، والمعارضة بينهما! قلِ على الن   العقلِ  تقديمُ  ــ
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 ، بالمتشابه منها! ريعةِ الش   م من نصوِص كَ المحْ  وردُّ  ضربُ ــ 

   أصحاب رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم! من قدرِ  واالنتقاصُ  زُ الغمْ  ــ

 والفضل!   ةِ األولى المشهود لها بالخيري    ة وقدسية القرون الثالثةِ من أهمي    واالنتقاصُ   زُ الغمْ ــ  

ه والمؤمنين  ه، ورسولِ الجهاد في اإلسالم الظلم فقط، وليس الكفر، ومحاربة هللا ودينِ   عِل ةُ ــ  

 والباطل!  إليمانهم؛ يريد من ذلك أن يخرج الدين واإليمان من دائرة الصراع بين الحق ِ 

 !  نفِ هللا، ورميه بالعُ  في سبيلِ  الطعن بالجهادِ ــ 

ندقة، دندن حول مقولة من تلك المقوالت، فاعلموا أن  فيه عرق زثرثر، ويُ فمن رأيتموه يُ     

فهو   هم ـثم هو مع ذلك يزعم أنه من المسلمين، ومن دعاتِ   ـ  بها جميعها  أما إن كان يقولُ 

      زنديٌق َجْلد! 

 * * * 

يَ   غصِن شجرة، تحتاجُ   قويم اعوجاجِ لت -2274 َمَسانٍد، ودعائٍم، وأشهٍر حتى  ستقيم، إلى 

قَْدِر  بحسب  وزَمٍن،  ج،  وتدر  مداراة،  إلى  أحياناً  تحتاج  قد  اعوجاِجه،  لتقويم  اإلنسان؛  وهكذا 

ه  ه بقي على انحرافِ ه، وإن تركتَ ه كَسرتَ في تقويمِ   ودرجة االنحراف واإلعوجاج، فإن أسرعتَ 

 ه، وربما زاد! اجِ واعوجَ 

 * * * 

، وأدبَر عنك عند الِغنى، وكان يُقال:" ما ةِ عند الحاجِ   عليكَ   من أقبَلَ   األصحابِ   رُّ شَ  -2275

 عند الِغنى "! ة، وما أقبح الجفاءِ أقبح الخضوع عند الحاجِ 

 * * * 

اج لرجُ  -2276 ه مخافَةَ ك أدْ رب: أيُّ عشيرتِ ٍل من العَ قال الحج  أن يُشاَر   هى؟ قال: من كتََم سرَّ

 تِه.ــ أي أعقَل ــ؟ قال: من يُصِلح مالَه، ويَقتِصد في معيشَ  هم أكيَسُ اً. قال: فأي  إليه يومَ 

 * * * 

ة والدنيوية به جميع األعمال التَّعبديَّة الديني    ريدَ داً؛ أُ نفرِ مُ   دي، إذا أُطِلقَ العََمُل التَّعب   -2277

ب بها إلى هللا، وإن قُِرن مع غيرِ  حينئٍذ   تَعب ِدي، وعمٌل ُدنيوي، فيرادُ   ه، فيقال: عملٌ التي يُتقرَّ

بالش عائرِ  المرتبطة  األعمال  التَّعبدي؛  كالصالةِ   بالعمل  الديني ة؛  ِ الت عب دية  والحج  والصوم،   ،  ،

 ، وغيرها. والزكاةِ 

 * * * 

 الماُل وَطٌن، لمن ال وَطَن له!  -2278

 * * * 

 .، اإلقرارُ ارِ ُد االستغفَ سي   -2279
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 َع ُجُحوٍد وإْنَكاٍر. بَةَ وال اْستِْغفَاَر؛ مَ ال تَوْ  -2280

 * * * 

 َكرتَها.فقد شَ  ؛عصيةٍ بها على مَ  وَّ تقَ لم تَعِص هللاَ بها، ولم تَ  ما نعمةٍ أيُّ  -2281

 * * * 

ن إن شِ دْ نانير والدوالرات وهو ال يَ ماليين الدَّ   ملكُ كلُّ إنساٍن يَ  -2282 بََصَرك،   ئتَ ري؛ ثم 

نة، ستجد أنك تملك ثروةً ال تُقدَّر  والباطِ   رةِ ك الظاهِ دِ سَ جَ   أعضاءِ   َدك، وِرجلَك، وسائرَ وسْمعَك، ويَ 

   ها!بثَمٍن، غافٌل عن ُشكرِ 

 * * * 

2283-     لَكَنُوٌد ِلَربِ ِه  نسَاَن  اإْلِ لَ 6العاديات:إِنَّ  قِل  ودٍ َجحُ .  على  المصائَِب  يَذكُر  ها، تِ ؛ 

 ها!تِ رَ ثْ َم على كِ عَ سى الن ِ نْ ويَ 

التي    من الن عمِ   نعمةٍ   أعظمَ   كونُ قد ت دري،  ها هللاُ عنك وأنت ال تَ عُ الش ُرور التي يدفَ  -2284

 ديك!بين يَ 

 * * * 

ِ؛ بياِن الحَ بِ عليك   -2285 إنَّ ِمَن األنبياِء "   يُْصِغي إلى الحق  سَ   ، وكَم، نْ مَّ النَّظِر عَ  بغض ِ    ق 

تِه   قُه ِمْن أُمَّ تِ هَ ي في مَ نِيه عن الُمِض وما كان ذلك يُثْ واحٌد "مسلم.    رجلٌ   إالنبيًّاً ما يُصد ِ  ه.  َوتِ ه وَدعْ مَّ

 * * * 

طْ  ج، إنْ ائِ تَ اَخذ على النَّ ؤَ ال تُ   -2286  اب.بَ باألسْ  لم تُفَر ِ

 * * * 

 إلى غاياتِه!  الذي بهَما يطيرُ   الغُلُو والَّجفَاء؛ َجنَاَحا إبليس؛  -2287

 * * * 

تَهُ، يخوُن دينَه، والذي الذي يخو  -2288 تَه.  ُن أمَّ  يخوُن دينَه، يخوُن أم 

 * * * 

الحسنات -2289 أنَّ  الجاريةُ   ؛ كما  تَ الت   منها  بعدَ صاحبَ   نفعُ ي  وتزيدُ ها  الممات،  من     

تَ   فمنها الجاريةُ   ه، كذلك السيئات؛ حسناتِ  ه، من سيئاتِ   ها بعد الممات، وتزيدُ صاحبَ   ضرُّ التي 

 والمرُء وما يَغرس.  

 * * * 

؛ التنظيُر قال: بئس القوُل، وبئَس التنظيرُ يُقال الكثير، ويُنَظَُّر الكثير، وفي الن هاية يُ  -2290

 وِله صلى هللا عليه وسلم. عن كتاب هللا تعالى، وسن ِة رسُ   الذي يبتعد 

 * * * 
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 ،عن المركزِ   دِ أو البُعْ   بِ في القُرْ ، وحواشي، تتفاوت  ، وأطرافٌ مركزٌ   ءٍ شي  لكل ِ  -2291

ي، تبتعد وحواشِ   الكريم، وما سواه أطرافُ   ، القرآنُ ةِ قَ لَ المطْ   ائقِ ، والحقَ الن افعةِ   العلومِ   ومركزُ 

 ها ويَِقل، بحسب القُرِب منه، أو البُعد عنه.  وتقترب، يَزيُد نفعُ 

 * * * 

 سأَل عليٌّ بن أبي طالب، ولَده الحسَن رضي هللا عنهما، سؤاَل الُمعل ِم ال المتعل م:  -2292

 قال: فما المروَءةُ؟ 

 قال: العفَاُف. 

 قال: فما الصَّالُح؟ 

 قال: إصالُح الماِل. 

 قال: فما السَّماَحةُ؟ 

 عُْسِر واليُْسِر. قال: البَذُل في ال 

؟   قال: فما الشُّحُّ

 قال: أن ترى ما أنفقتَه تَلَفاً. 

 قال: فما اإلخاُء؟ 

خاء.   قال: المواساةُ في الش د ِة، والرَّ

بُن؟   قال: فما الجُّ

 . ِ ديِق، والن كوُل عن العُدو   قال: الُجرأةُ على الصَّ

 قال: فما الغنيَمةُ؟ 

نيا، وهي الغنيَمةُ الباِرَدة. قال: الترغيُب في الت قوى، والزَّ   هَاَدةُ في الدُّ

 قال: فما الِحلُم؟ 

 قال: كَظُم الغَيِظ، وِملُْك النَّفِس. 

 قال: فما الِغنى؟

، وإنما الِغنى ِغنى النَّفس.  ، وإن قَلَّ  قال: ِرضى النَّفِس بما قسََم هللاُ َجلَّ وعَزَّ

 قال: فما الفَقُْر؟ 

 .ءٍ ل  شي النَّفِس في كقال: شََرهُ  

 قال: فما الُكلْفَةُ؟ 

 قال: كالُمَك فيما ال يَعنيك.

 قُل؟ قال: فما العَ 

 قال: ِحفُظ القَلِب كُلَّ ما استْرعيتَهُ. 



 260 

 قال: فما السَّناُء؟ 

 قال: إيثاُر الجميِل، وترُك القَبيحِ. 

 قال: فما الشََّرُف؟ 

 قال: موافقَةُ اإلخواِن، وِحفُْظ الجيراِن. 

 فْلَةُ؟ قال: فما الغَ 

 قال: تركَُك المسِجَد، وطاعتَُك الُمفِسَد. 

 * * * 

ةَ لي في َجْلِب نَفْ وال قو    " ال حولَ  -2293 عِ فْ عٍ، أو دَ ة إال باهلل "؛ تعني ال حوَل وال قو 

، أو فِ   .. إال باهلل العلي العظيم.   ءٍ ِل شي عْ ُضر ٍ

تِ  -2294 ةَ إال باهلل؛ أن تَخُرَج من حوِلك وقو  ِة هللا، وأن تردَّ   ك، إلىال حوَل وال قو  حوِل وقوَّ

 ه إليه سبحانه وتعالى.  الفضَل كل  

الن عَ  -2295 تقول أنَا؛ فأنا هنا تقسمُ ضْ م والفَ عند مورِد   ، وتجعلُ الظ هورَ   ِل، إي اك إي اك أن 

 الدياَر بالقِع! 

 * * * 

 مقهورٌ اإلنساُن َمقهوٌر على أشياء، ومخيٌَّر في أشياء؛ فَهالَّ استَدلَّ بعبودي تِه فيما هو   -2296

 ؟! فيما هو مخيٌَّر فيه عليه، على عبودي تِه

 * * * 

 كن للن اِس كما تريُد أن يكونُوا لك، وخاِلقُهم بما تحب أن يُخاِلقُوَك به.  -2297

 ن النَّاِس أن يَكونُوا معه كالمالئِكِة، وهو معهم كالش يطان! ريُد مِ يُ  -2298

 * * * 

بوا وعاُشوا  -2299 راً وَسَخطاً؛ ألنهم  ذلك ينتحرون تضج  ، ومع  ، والن عَمِ ذائذِ كلَّ الل    قد جرَّ

ِف على هللا، والقُرِب منه سبحانه. لم يجر    بوا ولم يعيشوا لذَّةَ التعر 

باهلل، والقُْربِ  -2300 لذَّةَ اإليماِن  يَذُْق  نيا، ولم  الدُّ َشقيَّا   َمن خَرَج من  منه، خرَج منها 

 ى! والِغنَ   بائسَاً محروَماً، مهما كان في حياتِه من ذوي التنع مِ 

 * * * 

اباً عظيَماً ، وهؤالء يأتون بَ زٍق له ، َمصدَر رِ اِس  الن  ، وَجْهلِ فريٌق يجعُل ِمن َضعفِ  -2301

 من الحرام!

، أو ما َرُجَح ضرَ  -2302  نفعُه، حالٌل.   راٌم. وكلُّ نافِعٍ، أو ما َرُجحَ ُره، حَ ًَ كلُّ َضار ٍ

 * * * 
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 َل موجوٌد، لكن الغيمَ فيد أن الهال ه صلى هللا عليه وسلم:" فإن غُم  عليكم "؛ يُ قولُ  -2303

بيننا وبين رؤيته، ومع ذلك لم نطالَب بتحري وجود الهالل أو رؤيته عن طريق  هو الذي حالَ 

ة، وإنما أمَر الش اِرعُ بإكماِل عد ة شَعبان ثالثين المراصد والحسابات األخرى، كالحسابات الفلكي  

 يوماً. 

 * * * 

منه مهما كان يِسيراً،   ءٍ شي  ين، أو حذفِ ؛ بمعنى إضافة جديٍد على الد ِ ينِ تجديُد الد ِ  -2304

 ةَ . وإن كان يعني إزالَ 3المائدة:الْيَْوَم أَْكَملُْت لَكُْم ِدينَُكْم   هو معنى باطل، يُصاِدُم قولَه تعالى: 

ما عَلَُق به من أفَهاٍم خاِطئة، وأقواٍل وأهواٍء ُمحَدثٍة، أو إظهار ما اندثَر وَخِفَي من معاِلِم الدين 

ل .. فهو معنى حق.  الحق    المنز 

 * * * 

عوٍر بالتَّقصيِر، عنَد هللِا  يُرك مع عُْجٍب، عنَد هللِا قليٌل، وقليلَُك مع إشفاٍق، وشُ كثِ  -2305

 ثيٌر.  كَ 

 * * * 

بعظَ  -2306 تفك رَت  الكونِ مَ مهما  أعظمُ ِة  فهو  وِسعَتِه،  وأكبرُ ،  وخاِلقُه  ،   .. وأوسع  ــ  ، 

َ َحقَّ قَْدِرِه َواأْلَْرُض  العظيم:   دق هللاُ ص   .، وأكبُر، وأَجل أعظمُ سبحانه وبحمده ــ   َوَما قََدُروا َّللاَّ

يُْشِرُكوَن  ا  عَمَّ َوتَعَالَى  ُسبَْحانَهُ  بِيَِمينِِه  َمْطِويَّاٌت  َوالسَّماَواُت  اْلِقيَاَمِة  يَْوَم  قَبَْضتُهُ  َجِميعاً 

 :هللاُ أكبَُر .. هللاُ أكبَر.  .  67الزمر  

ٍم في مجال علم الفضاءِ على ما أُوتي اإلنسان من   -2307 عن    ، فإنه ال يعلمُ علٍم، وتقد 

ح بذلك بعض علماء الفلك .. و   %5أسرار الكون أكثر من   فهو ال يزال في عالم   % 95كما صر 

ن اْلِعلِْم إِالَّ قَِليالً  المجهول، صدق هللا العظيم:   . 85اإلسراء:َوَما أُوتِيتُم م ِ

سَنُِريِهْم آيَاتِنَا  ه تعالى: ، جاء تصديقاً لقولِ الكونِ   من أسرارِ   % 5 اإلنسانِ   معرفةُ  -2308

اآْلفَاِق   تعالى:وقولِ .  53فصلت: فِي  يَعْلَْم     ه  لَْم  َما  نسَاَن  اإْلِ مِ هُ وجهلُ .  5العلق: عَلََّم  ن م 

ِعلِْم إِالَّ قَِليالً  جاَء تصديقاً لقوله تعالى:   ـ وربما أكثر ـ   %95الكون    أسرارِ  ن الْ  َوَما أُوتِيتُم م ِ

 :85اإلسراء .  

 * * * 

 كلُّ ما هو آٍت قَريٌب، وُكلُّ ما لهُ نهايةٌ قَِصير. -2309

ً البعيُد َمرغُوٌب أكثر من القَريب -2310  ! ، ويَظَلُّ مرغوباً حتَّى يُصبَِح قَريبا

 عيداً!َح بَ بِ  بعَْد أن يُصْ ُب ال يُعَْرُف قَْدُره، إال  القَِريْ  -2311

 * * * 
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الذ -2312 الوحيد  الكتاُب  هو  الكريم؛  قرأتَه القرآُن  لو  من   ي  َملَْلَت  لما  ات،  المر    آالَف 

الذي   هو الكتاُب الوحيد ْرَت أنَّك بحاَجٍة إلى أن تقرأَهُ ِمن َجِديٍد ..  ، ولشَعَ ، وال اكتفيتَ قراءتِه

..   ِمن قَبل   هُ فْ والفوائد ما لم تكتشِ   من العلومِ   اكتشفتَ ه  ما قرأتَ ؛ كل  ال تَْنَضُب خزائنُه ومعاِرفُه

 دير؟!ك على أن ه كالُم هللِا، الخالِق القَ ذل   أفال يدلُّ 

 * * * 

عمِل ابِن آدَم يُضاَعُف الحسنةَ عشرةَ أمثالها إلى    كل  قال صلى هللا عليه وسلم:"   -2313

؛ فإنَّهُ لي وأنا أجزي بِه .."مسلم. ولو قِيل لي: لك  الصومُ  إال سبعمائِة ضعٍف، قال هللاُ عزَّ وجلَّ:

وجل؟ أقول:    وِد هللا عز  ونة، أو تتركها لكَرِم وجُ ضمُ مَ   نةٍ مليون حسَ   ألَف ألفَ   الصيامِ   نةِ مقابل حسَ 

 ل ، وأعظم، وأكثر، وأكبر. ه أجَ ُمه سبحانَ رَ هللا عز  وجل؛ فك وجودِ  ها لكرمِ بل أتركُ 

 * * * 

ة، هي من مسؤولية الحك ام، وفريق آخر يصو    فريقٌ  -2314 ر أن مشاكَل األم   رُ من ا يصو 

الش عوبِ  أو رغبَةً ـ   ،أنها من مسؤولية  ـ رهبةً  بأي ة مسؤولي    أن يشيرَ   ويأبى  الحكام  ..  إلى  ة 

ة هي من مسؤولية   األم  مشاكل  األكبر من  الجزء  أن  والعقل،  الن قل  دل  عليه  الذي  والصواب 

الش  الحك   مسؤولية  من  هي  المشاكل  من  اآلخر  والجزء  واألفرادِ وبِ عُ ام،  من   ،  يريد  ولمن   ..

ام الحك    إلى الفريقين ـ  ساهم في حل ها، ال بد من أن يُشيرَ ، ويُ ةِ األم    لِ المصلحين أن يتصد ى لمشاك

لها، وهو المراد،  األمة، ومسؤوليتهما عن حل  مشاكِ   في مسؤوليتهما عن مشاكلِ   والش عوب ـ

 ، وُكلُُّكم َمْسُؤوٌل َعن َرِعيَّتِه "البخاري.    راعٍ  ُكلُُّكموالمستفاد من قوله صلى هللا عليه وسلم:" 

سمي ة، أو شبه رسمي ة، أن تردَّ مشاكَل   ، واألبوابُ يَكِفي لكي تُفتَح لك القنواتُ  -2315 الرَّ

واألفرَ  الش عوِب،  إلى  والمجتمعات  ِة  تقتِربَ   ادِ األم  ال  أن  المهم  والفََخاَمات،    ..  الَجاَلاَلت،  من 

 اِلي! والمعَ 

 * * * 

بالد ِ  -2316 االسترزاُق  الدُّعاة:  يُِعيب  ما  يقولوأكثر  يكتموا  ين، وأن  يفعلون، وأن  ما ال  ا 

ْدعُ بالحق!     الحقَّ في المواطن التي يتعي ُن فيها البياُن، والصَّ

 يِن َمْصَدَر ِرزٍق له، كتََم الحقَّ وال بُد !  َمن َجعََل من الد ِ  -2317

ن َمدَّ ِرجلَيه، ِرجلَ َضمَّ َمن َمدَّ يََديه،  -2318  يََديه. َضمَّ يه .. وم 

 * * * 

 محكَمةُ هللا ...!  -2319

ٍ يُقال ويُ   كم من شر ٍ اختلطَ       راد به باطل بخير، وكم من خيٍر اختلَط بشر  .. وكم من حق 

ظاهِ  عَمٍل  من  وكم  وباطنهُ اإلخالصُ   هُ رُ ..  ظاهِ   ،   .. ياء  اإليمانُ رُ الر  .. وباطنُ   ه  الن فاق  ه 
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وا رُ ليمر  والتدليس، والغش؛    لبيِس التَّ   حجمُ   خمٌ ه الن جاسة .. كم هو ضَ ه الط هر، وباطنُ ظاهرُ 

ق .. الخالِ   والدين .. كم من خائن يأَمن عين المخلوق، ويغفل عن عينِ   باطالً باسم الحق ِ 

حجمُ  هو  لدينِ   وكم  والكره  والتآلف   البغض   .. والمحبة  الغيرة  عنوان  تحت  يمر  هللا؛ 

حجمُ  هو  وكم   .. قُ والكيدِ   المكرِ   والت قارب  جميع  اجتمع  لو  دنيانا  في   ... والتآمر  ضاة ، 

لما األ  ــ  منها  قضي ة  في  أو  ــ  فيها  ويحكموا  القضايا،  تلك  في  يفصلوا  أن  على  رض 

استطاعوا .. لكن في محكمة هللا تعالى يوم ال ينفع ماٌل وال بنون، يوم تنطق الجوارح 

ى كلُّ ش يءٍ ن قوٍل وعمل .. فيتكش ُف كلُّ ش الظاهرة والباطنة بما كان منها م  ، يءٍ ، ويتعرَّ

الحساب، وأحكم الحاكمين،   شيئاً .. هو هي ٌن على هللا، وهو سُبحانه سريعُ   ال يخفى على هللا 

    يَْختَِلفُوَن فِيِه  كَانُواْ  فِيَما  اْلِقيَاَمِة  يَْوَم  بَْينَُهْم  يَْحكُُم   ُ ُ سَِريُع   .  113البقرة: فَاّلل  َوَّللا 

  . 202البقرة: الِْحسَاِب 

 * * * 

وإنما اجعَْل بين الخموِل   وال الجلوَس بجلوٍس آخر؛تُتْبِْع الُخُموَل بخموٍل آَخر،    ال -2320

 حركةً، وبعَض التَّمارين.  ، والجلُوِس والجلوس،والخمولِ 

 * * * 

ٍ يُراُد بها باطل؛ فمن رأيتموه يحارُب   محاربةُ االستبدادِ  -2321 في كثيٍر من األحيان كلمةُ َحق 

الدين    د اإلباحي ة، والتفل ت من قيودِ ريد؛ هل يريه حتى تنظروا ماذا يُ االستبداَد، ال تطربوا لكالمِ 

اشدة، والمسؤولة، والش ورى الملِزمة للحاكم والمحكوم،  وثوابتِ  ه، أم يريد الحري ة الواعية الرَّ

 َم والمحكوم ...؟      والعدالة التي تُسائُِل وتُحاسُب الحاكِ 

. وكأن الحري ة من ا يدعو إلى الحري ة بعيداً عن الش ريعة .. ومن دون الش ريعة .  فريقٌ  -2322

آخر مناقٌض للحري ة .. وهؤالء من حق نا أن نرتاَب منهم، ومن دعوتهم   شيء، والشَّريعةُ شيءٌ 

 م واللحى! هم من الحري ة، حتى لو كانوا من ذوي العمائِ رادِ ن مُ إلى الحري ة، ومِ 

 * * * 

 

، ولحكمٍة   له حظ ه من الخيرِ   ؛قََدر، وكلٌّ له حظ هُ من البالءِ كل  شيٍء مقسوٌم وبِ  -2323 والشر 

  كونُ الذي تَ  تَلَى، وفي الوقتِ ك ُمبْ غيرُ  وفي الوقت الذي تكون فيه ُمعَافى، قد يكونُ  .. ها هللايريدُ 

ُمبْ  يَ فيه  فال  ُمعافى،  غيرك  يكون  قد  يكونَ تَلى،  أن  باعِ   نبغي  الحسْ ثَ ذلك  على  والتَّحاسُ رةِ اً  د، ، 

 اُغض ...!   والتَّبَ 

 * * * 
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ونَشكُره  -2324 نحَمُده  أسمائه    كما  على  سُبحانه  ونشكُره  نحمُده  نعمائِه،  على  تعالى 

رحمتَه قد سبقت   ه؛ نحمده تعالى على ِسعِة عفوِه، وَصبرِه، وِحلمِه، ورحمتِه .. وأنَّ وصفاتِ 

وال  القَراَر  األرُض  عرفت  لما  وِحلَمه  وَصبَره،  وعفَوه،  رحَمتَه،  غَضبُه  سبَق  ولو  غََضبَه، 

هِر األرض من أحٍد، والستعجلَهم العقوبةَ والهالَك على معاصيهم االستقرار، وال تَرَك على ظ 

ُرهُْم إِلَى   وذنوبِهم  ُ النَّاَس بَِما كَسَبُوا َما تََرَك عَلَى َظْهِرهَا ِمن َدابٍَّة َولَِكن يَُؤخ ِ َولَْو يَُؤاِخذُ َّللاَّ

ى   سَمًّ ا قضى هللاُ الخلَْق، كتَ 45فاطر: أََجٍل مُّ العرش:   َب كتاباً عنده فوقَ . وفي الحديث:" لم 

ِ العالمين.  سَبَقَْت رحمتي َغَضبي "البخاري.       الحمُد هلِل رب 

 * * * 

2325-     لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكْم:كما أن الش كر يكون من جنس الن ِعمة، كذلك  7إبراهيم .

الن عمة؛ فمن كان عنده فائضُ   يادةالز   به    تكون من جنس  بالتصد ق  ذَ وقت، فيشكره  وي  على 

ه، وزاد له في عمره.  كةً في وقتِ ه هللا برَ هم، زادَ ، والنظر في حوائجِ عف والحاجةِ حم، والضَّ الر  

لماً، ومن كان ه، زاده هللا عِ ائلِ ه عن سَ يه، وال يحجبُ ه لمستحق  ه ببذلِ لماً، فيشكرُ ه عِ ومن كان عندَ 

ه، ومن كان من ذوي الش َرف بدنِ  قوياً في بدنه فيشكره بنصرِة المستضعفين، يزيده هللا قوةً في 

  ه هللاُ يزيدُ والشَّفاعِة لهم في الخير،  للمؤمنين،    ، والذل ةِ بالتواضعِ   مةِ هذه النع  والمكانة، فيشكرُ 

اً، كذلك يُقال في الماِل، وسائر الن عَم.   َشَرفاً وعز 

 * * * 

كوابح، وال لواِجم،   الناُس مع الش هوات، ثالثة فَُرقَاء: فريٌق أطلَق لها العنَاَن من غير -2326

ها على الُحرمان، فعاكَس الفطرةَ، وما ُجبِل عليه من الغرائز، وفريٌق وَسٌط بينهما؛ وفريٌق حملَ 

التي تُعينها على   ،حيحةِ الصَّ   والمسارات الشرعي ةِ   القنواتِ   فأنصفَها، وأعطاها حق ها، من خاللِ 

ل، أو   الفريقِ   وغلو    نحو إفراطِ   زالقِ واالن  تحميها من االنحرافِ أداِء رسالتِها في الحياة، و األوَّ

 وجفاء الفريق الث اني.  تفريطِ 

 * * * 

، والحرُب بينهما ِدَوٌل وِسَجاٌل، والعاقِبةُ لألقوى! -2327  العَْقُل والهوى في تَدافُعٍ مستمر ٍ

 * * * 

بين،  -2328 عن ابن عباس رضي هللا عنه، قال: ُوِلد لكسرى مولوٌد، فأحَضَر بعَض المؤد ِ

لصبيَّ بين يديه، وقال: ما خير ما أُتي هذا المولود؟ قال: عقٌل يُولَُد معه. قال: فإن لم ووضَع ا

  !ن لم يكْن؟ قال: فصاعقةٌ تحِرقُهعيُش به في النَّاس. قال: فإيُكْن؟ قال: فأدٌب حَسٌن يَ 
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.  لٍ هللا بن المبارك: ما أفضل ما أُعطي الرجُل بعَد اإلسالم؟ قال: غريزةُ عقْ  قِيل لعبدِ  -2329

؟ نْ كُ ٌح يَستشيُره. قيل: فإن لم يَ كن؟ قال: أٌخ صالِ ٌب حَسٌن. قيل: فإن لم يَ قيل: فإن لم يَُكْن؟ قال: أدَ 

 مٌت طويٌل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موٌت عاِجٌل.  قال: صَ 

 * * * 

بكلماتٍ   -2330 إليها  الكلي ة، يكون الطريُق  الحقائق والمعاني  محكمات قالئل،   كثيٌر من 

يأبى   إالالبعضُ لكن  يُطيلُ     الطريقَ أن  طريق  والمسَ   وا  الص فحات، عن  دوا عشرات  ويسو  افة؛ 

وعِ  وعباراتها،  الفلسفة  إلى  والخوِض   لمِ اللجوء  المتشابه  الكالم،  .  في  القول  فيَِزيُدوَن    . من 

ِقْم  استَ  ثُمَّ  باهلِل، نتُ آمَ  قُلْ طريقة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم:"  ما أحسنالواِضَح ُغُموَضاً .. 

!" 

 * * * 

 !  هادُ ، ويُكابِ ها ويُعايشُ  ،ها عُ صنَ حكي القََصص ويرويها، ليس كالذي يَ يَ الذي  -2331

 * * * 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي اأْلَْرِض  قال تعالى: -2332 ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد َّللاَّ

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً  َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَ  لَنَُّهم م ِ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَد ِ يَُمك ِ

  :والعطاء، والخير، مقابل ، . وعندما 55النور:يَْعبُُدونَنِي اَل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاً   كل هذا المن 

ر الموعود، نحن أمام خيارين: إما الظن باهلل ت عالى سوءاً، وأنه تعالى قد أخلَف الميعاد،  يتأخ 

كفرٌ  وهو  ُمحاٌل،  تعالى:  والعياذُ   وهذا  لقوله  وتكذيب  ِ   باهلل،  َّللا  ِمَن  بِعَْهِدِه  أَْوفَى  َوَمْن 

:ا أن نتهم أنفسَ 111التوبة نا بالت قصير، وأنها لم تحق ق شرط الموعود كما يجب وينبغي، . وإمَّ

نا ووسعنا  تَ لنا إال هذا الخيار، لنجتهد طاقَ   ، وال مناصَ ِرُكوَن بِي َشْيئاً  يَْعبُُدونَنِي اَل يُشْ   وهو  

واألعمال    ه هللا تعالى من األقوالِ ما يحب    لجميعِ   بمعناها العام والخاص؛ الشَّاملِ   العبادةِ   في تحقيقِ 

ع  والباطنة، وأن نجتنب الش رَك ما ظهَر منه وما بطن، ما عُظَم منه، وما دَ   اهرةِ الظَّ  ق  .. وال نتسر 

   أنفسنا على هللا! في تزكيةِ 

 * * * 

معبوٍد سوى هللا تعالى، وإثبات   من كل ِ   وانخالعٌ  براءٌ   ؛ال إله إال هللا؛ براٌء، وإثباتٌ  -2333

براٌء من غير والٍء وإثباٍت، كما ال يصح إثباٌت    صح  ه .. وال يَ أن المعبود بحق هو هللا تعالى وحدَ 

 ووالٌء من غيِر براء. 

2334-    وا فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن . َولَقَْد أََخْذنَاهُم ن ُضر ٍ لَّلَجُّ َولَْو َرِحْمنَاهُْم َوَكَشْفنَا َما بِِهم م ِ

ُعونَ  والعََمى   . وهؤالء من ذوي الكفرِ 76-75المؤمنون:  بِاْلعَذَاِب فََما اْستََكانُوا ِلَرب ِِهْم َوَما يَتََضرَّ

هم ..  إلى رشدِ هم، وعودون إلى رب ِ ، ال يتوبون، وال يَ د ة البالءِ ، وشِ ذابِ العَ المغلَّظين؛ فلو أُِخذوا ب
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عودون إلى ما كانوا عليه  ويَ   نسون،رعان ما يَ شكرون، بل سُ ، ال يَ الءُ ولو ُرفِع عنهم العَذاُب والبَ 

ر هذا النموذَج  غياناً، وفساداً، كأنهم لم يُبتَلوا من قبل .. وما أكثفراً، وطُ ليزدادوا كُ   من الخَطايا؛

 نا! في زمانِ 

؛ الذي لم يتَّعظوا من المسلمين  اةِ العُصَ َمل على  ها تُحْ رين إال أنَّ هذه اآليات وإن قِيلت في الكافِ 

والفساِد، والظلِم،  مما نزَل بهم من بالٍء، ولو خرجوا منه لعادوا لما كانوا عليه من اإلثم،  

 !  واإلنحراف

  هو اختِبَاٌر لك؛ ليُْنَظَر َماذا َستَْفعَل. ،ىافَ تُعَ  مَّ تَلى ثُ ا تُبْ ندمَ عِ  -2335

ذلك    بلَ الى قَ عَ تَ   م هللاُ اهُ د أعطَ وقَ  ليْستَأنِفُوا َعَمالً َصاِلحاً،  ةً رصَ الموِت فُ   ندَ ون عِ بُ طلِ يَ  -2336

 ئات الفَُرص!  مِ 

 * * * 

ذلك يرفَع   على تجريِح أهل السن ِة وعلمائهم له؛ ألن    ن يحرصُ ِمْن أهِل األهواِء مَ  -2337

 ! اءودرَجِة قبوِله عند األعدَ  ِره،عْ وسِ  ِمه،هُ من أسْ 

 * * * 

أخطرِ  -2338 يتهدَّ   من  نتعاملَ الد    العملَ   دُ ما  أن  الد ِ   عوي  وتعاليم  أحكام  بطريقٍة ينمع   ،

انتقائيٍَّة،انتهازي ة أحزابِ نفعي ة  ،  وعلى  علينا  ت  درَّ فإن  قبلناها،  ؛  مستعجالً  نفعاً  وتجمعاتنا  نا، 

، المستعجل والمنظور  النفع، وإذا انتفى منها النفع الماد يبه  ذي تحقق لنا  ال  رِ دْ وطالبنا بها، وبالقَ 

 يننا ...!  ها لم تعد من دِ ها، وكأنَّ أعرضنا عنها، وقل لنا من شأنِ 

بادة، وتوحيداً، وطاعة هلل تعالى، واستسالماً عِ   ه؛دينِ   وأحكامِ   يلتزم بتعاليمِ   المؤمنُ  -2339

اً  مادي ة دنيوي ة، فهذا يأتي تَبَعَ   عَ ومنافِ   ردودٍ االلتزام من مَ   على هذا  بُ ه سبحانه .. وما يترتَّ ألمرِ 

 داً.  صْ ال قَ 

ِرَف تَّى يَعْ حَ   هُ المؤِمُن يَلتَزُم الُحْكَم الشَّرِعي َطاعةً هلل، والذي في قَْلبِه َرْيٌب ال يَْلتَِزمُ  -2340

 !ِمنه والِحْكَمة الِعلَّةَ 

 * * * 

م على نفسِ  -2341  ، أو الت كل م بالس ياسَة، ياسيالعمل الس  ه  ِمن شيوخِ هذا العصر؛ من يحر 

ه، فإذا أوحى  اختصاِص من  الحاكم ال    من اختصاِص   ةَ زاعماً أن الس ياسَ  م؛نزوالً عند رغبِة الحاكِ 

..   ، ونظاِمههعليه، وعلى حكمِ   فعٍ يرتدُّ ، لنَ في جانٍب من الجوانبِ   ةِ ياسَ بالس    له الحاكُم أن يتكلَّمَ 

يَسبُق " قناة الجزيرة، والبي    راهُ وتَ   ،ةِ ياسَ أحد يَفري فَْريه في الس    ؛ السرعان ما ينبري الشيخُ 

 ياسي! ور والت حليل الس  بي سي " في الغَ 

 * * * 
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ه بشرِك القبور، نشغالِ الصور؛ الرتباطه بالس ياسة، والقُ   فريٌق يأبى االلتفات لشركِ  -2342

صور ..  شرِك القُ به بالس ياَسة، و، مستخف اً به، والنشغاللشرِك القبورِ   وفريٌق آخر يأبى االلتفاتَ 

م الشرَك الذي يواجهه على   ولكل  فريٍق منهما مواقفه السَّلبية تجاه الفريق اآلخر .. وتراهُ يُضخ 

كما االتفاق على مواجهة الشركين معاً؛   الشركِ   حساِب مواجهةِ  اآلخر .. وللفريقين يُقال: ما ضر 

القُ  وشرك  القبور،  يتواجدا،شرُك  حيثما  هللاُ    صور،  وكفى   .. اآلخر  دون  أحُدهما  يتواجد  أو 

 المؤمنين شرَّ الفرقة والخالف!

ه األكبر كيف يُْحِدث شِ  -2343   ركِ ، حتى في المناطق التي تخلو من شِ القبورِ   ركَ فريٌق همُّ

الن    يسعى إلحداثِ تراه  القبور،   األكبر  ..   وع من الش ركهذا  ه  ، وشغلُه  وفريٌق آخُر مقابل، هم 

القبور .. بينما ُطغاةُ القُُصور، يطربون   وما يُحِدثه من شركِ   ،يواجه هذا الفريق  كيف  الشَّاِغل،

ة والحياة!       للفريقين معاً، ويمدون الفريقين معاً بأسباِب القو 

 * * * 

عندما يَزيُد الفعُل عن القوِل، تَُروُج الكلمات وتَْنفُُق، وعندما يتخل ف الفعُل عن القوِل  -2344

 كلمات وتَْكُسد!  ويَنقُص، تَبوُر ال

رَ  -2345 بال  ماٌل  كالماِل؛  م،  الكالُم  يتضخ  ما  األخرى، سرعان  والموارد  الذَّهب  من  صيٍد 

زه من ال  الذي ليس له رصيدٌ ؛  ضعُف قيمته الش رائي ة، كذلك الكالمُ وتَ  م،  يتَ سرعان ما  ،  عَملِ يعز  ضخ 

  ه!ويَكُسد، وتَضعُف قيمتُ 

 * * * 

   فقال تعالى عن الكافرين: ه؛ه ومواقفِ صد قه بأفعالِ سانِه، ويُ الكافُر يُكذ ُب القرآن بل -2346

يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى يَُردُّوُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستََطاُعواْ   َولَن   . وقال تعالى:217البقرة:َوالَ 

َودُّواْ لَْو تَْكفُُروَن   وقال تعالى:  .120البقرة:تَْرَضى َعنَك اْليَُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم  

إِن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤهُْم َوإِن تُِصْبُكْم   . وقال تعالى:89النساء:َكَما َكفَُرواْ فَتَُكونُوَن َسَواء  

ال  وواقِعهم،  هم،  ومواقفِ   ،. وهكذا تجد الكافرين في أفعالهم120آل عمران:َسي ِئَةٌ يَْفَرُحواْ بَِها  

ا وَرَد في كتاِب هللاِ  لهم وصفٌ   خل فُ تَ يَ  يَْشهُدون أنَّ  ـ أراُدوا أم لم يُريدوا ـ .. وهم بذلك  تعالى عم 

.    القُرآَن حقٌّ

 * * * 

إنسهم وِجن هم،   ـ وا فيه  فُ وفيما اختلَ ،  همَم هللاُ بينَ أن يحك  مين ـولو راغِ   يَرضون ـ -2347

، وفريٌق إلى الس عير .. بينما يأنَفُون أن  ةِ يوم الحساب؛ ففريٌق إلى الجن   هم ـومن أولهم إلى آخرِ 

 ما يحكمون!  يحتكموا إليه فيما يختلفون فيه، في الحياة الدنيا الفانية .. ساءَ 

 * * * 
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 فُع الحَرج. ةُ، ودَ استثناٌء؛ تقتضيه الض رورَ  لكل  محظورٍ  -2348

 * * * 

ً سْ : هذا خطأ وحَ كفي أن تقولَ ال يَ   من األخطاءِ  -2349 يُقال لصاحبه:   ينبغي أن  ب، وإنما أيضا

فق في الخِ   رنا به.طاب الذي أُمِ أخطأت .. وهذا ال يتنافى مع الر 

 النَّظر ال يصحُّ التَّعامل مع الخطأ والمخطئين بأسلوٍب واحٍد، ولهجٍة واحدة، بغض   -2350

   عِ المخطئين.ِد، ودوافِ عن نوعِ وقَْدِر الخطأ .. وعن قصْ 

 * * * 

والفرقةَ،  ل، إال َدب  هللاُ بينهم العداوةَ، والبغضاَء،ما نسي قوٌم حظَّاً من الد يِن المنَزَّ  -2351

 .. إلى أن يتوبوا.   على قدر ونوعِ ما نَسوا من الدين، والتنازع

 * * * 

 .كلَ  التَك؛ فهو عليك، رَ  يخُدُم آخِ كلُّ عمٍل ال -2352

فَقَات، أن ترى لنفِسَك ثمنَاً غيَر الجنَّة!  -2353  أعَظُم الغُبِن، وأبَخُس الصَّ

 * * * 

 فهو أحُد الكاِذبَْين! رَّ لمدحٍ ليس فيه موجبه؛َمن سُ  -2354

الحقُ  -2355 من  ومعَ كثيٌر  تَ   المِ وِق،   ، ِ المجامالت، الحق  في  المبالغِة  غماِر  في  ضيُع 

 اهنات!والمدَ 

 * * * 

تجعلْ  -2356 لألفكارِ   ال  تجارب  حقَل  نفِسك  عن    من  البحث  بزعم  الَوْضعي ة،  والمذاهب 

 !يقةِ إلى الحقِ  لَ ِص أن تَ  قبلَ  ك الموتُ تُ غَ بْ قد يَ ؛ الحقيقةِ 

 * * * 

طاء، ونوع تؤل ُف قلبَه قلوبهم، نوعان: نوعٌ تؤل ُف قلبَه على الهداية بالعَ   المؤلَّفةُ  -2357

 الحَسن ...!  اءِ بة، والث نَ على الهداية بالكلمة الطي ِ 

 * * * 

؛ تُدِخله في خانة   بين ميتتين، وال بد    المرءُ   عندما يُخيرُ  -2358 له من االختيار: ميتةٌ بذل ٍ

، تُدخله في خانة وطابوِر األبطال، والش هداء   بور الخونة األذالء، واألشقياء .. وميتةٌ وطا بعز ٍ

يُ  ذلك  كلُّ  والمروءة،  الشَّرف  ومقتضيات  والعقُل،  فالن قل   .. يختارَ لزمُ والسَّعداء  بأن  ةَ  ميتَ   ه 

اء.   األعزَّ

، توَهب لك الحيَ  -2359  اة. اطلب الموَت بعز ٍ

 * * * 
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َغرْ  -2360 داُر  َحصَ الدُّنيا؛  داُر  واآلخرةُ  أرادٍس،  والكافُِر  وَحَصادٍ   اٍد،  َغْرٍس  َداَر  ؛ الدُّنيا 

 وأنَّى!

 * * * 

هن وراحةٌ في القلب، القنَاعةُ َطَمأنينَةٌ  -2361 قال  ذيلة.، والط َمُع وراء كل شْقَوة ورَ في الذ ِ

 د ".  حَ ابُن حزم:" الطََّمُع أصٌل لكل  ذُل ، ولكل  هم ، ولوال الط َمُع ما ذَلَّ أحٌد أل

 تََل صاِحبَه، فيُقاُل: قَتِيُل الطََّمع! كم من طَمعٍ قَ  -2362

 * * * 

ه؛ يفعل ذلك من ينشغُل بعيوبِ األحمُق مَ  -2363 ا يضر  ه عم  ه عن  غيرِ  ن ينشغُل بما ال يضر 

 !هنفسِ  عيوبِ 

 !ه الكماَل، والخلوَّ من العيوباً؛ من ظن  في نفسِ عيوبَ  أكثُر الن اِس  -2364

 * * * 

 !االستهانة؛ خيانة -2365

 * * * 

  !َهَر له قرٌن، وظهَر له دعاتهالت عَص ب المذهبي؛ كلما قُطع له قرن، ظَ  -2366

 الت قليد؛ نوعٌ من التَّبَعي ة التي ال تليُق باألحرار.  -2367

 ا َدعت له الض روَرة.مَ  إال  ، والمنعُ  قليد الحظرُ األصُل في التَّ  -2368

يَ  -2369 أن  أراَد  المْذَهب؛  تَ َمن  دليَل  ى  يتحر  أن  يتعي ن عليه  دليل مْذَهب،  ة في  الحج  ألن 

 المذَهب.   المذهب، وليس في قولِ 

2370-   َعلَى بَِصيَرٍة ِ ة وبي نة من كتاٍب أو ُسنَّة.   108يوسفأَْدُعو إِلَى َّللا   . على حج 

ض نفسه على قبوِل السؤال   االفتاء ـ مهما عال قْدُره ـ  َمن يَستشرفُ  -2371 عليه أن يرو 

 هللا َمْن َشاء ما َشاء!  نِ فيما يفتي به؛ وإال لقال على دي ليلِ عن الدَّ 

 * * * 

 !الماً ...ظَ  أو داً،م؛ ابحثوا عنه، ستجُدونَه ُمفسِ اكِ مل ق للحَ تَ الذي يَ  -2372

 !إالَّ ُمستفيٌد، أو أجيرٌ  والي الحاكَم الظالَم المفسدَ ال يُ  -2373

 * * * 

تَ  -2374 .. من العبث   العدو، وترقى إلى درجة الخيانةِ   في خدمةِ   صبُّ من كانت أعمالُه، 

  !؟ها خائٌن أم ال، أن تنشغَل دهراً: هل صاحبُ والس فاهة

 * * * 

 !حود؛ ما كان بعَد معرفةٍ ، وأسوأ الجُّ أسوأ ال جفاء؛ ما كان بعَد ود ٍ  -2375
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 * * * 

قال لي صاحبي: َعَدد خريجي الجامعات من ذوي الدراسات الش رعية باآلالف، ومع  -2376

 !...؟ غييروالتَّ  ذلك ال نشعر لهم بأثٍر يُذَكر في عملية اإلصالحِ 

العلومَ قلت: ألن  هؤالء الطالبِ  بأن غاية ما يمكن أن    ، وهم يدرسون  يُفَه مون  الشَّرعي ة، 

، أو أن يكون إماَم مسجد أو نائب إمام،  حكومي ةٍ   يصبو إليه أحُدهم، أن يكون موظ فاً في دائرةٍ 

ا أن يُفَه موا ويَُرب وا على أنهم قادة المستق بل الذين يقع على  أو مؤذ ن أو نائب مؤذ ن .. أم 

ة ومسؤولية اإلصالحِ  ـ كما هو الواجبُ عاتقهم مهم   هم اإلسالمُ ، وكما يريدُ ، والتغيير، والبناءـ 

  !ي واألْقَدامــ فهذه جريمة نَكراء، يُؤَخذ عليها بالن واِص 

 * * * 

ُظْر بماذا  عندما يأتيك سائٌِل، فاعلم أنَّ هللاَ تعالى قد أرسلَهُ إليَك، وابتالَك بحاَجتِه، فان -2377

 ترد  على الُمرِسل، قبَل الُمرَسل.  

 * * * 

وِب الن اِس، بُطرٍق شتَّى، ويُنِفقون في سبيِل ذلك الغالي لُ يَلتمسوَن الودَّ والمحب ةَ في قُ  -2378

والن فيس، بينما للود ِ طريٌق واحد، ال يتأت ى وال يتحقَُّق إال من ِخالِله؛ أال وهو اإليماُن، والت قوى،  

ْحَمُن ُود اً   الحِ، كما قال تعالى:والعمُل الصَّ  اِلَحاِت َسيَْجعَُل لَُهُم الرَّ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

:96مريم .    

ٌل َمْذُمومٌ  اءُ استِْجدَ  -2379 ؛ تسو   !  الود ِ

 * * * 

ةٌ لك، أو عليك. لك؛ ِجيَرةُ العاِلم -2380  حج 

 * * * 

باالنتخاءِ مَ  -2381 يُؤَخذ  كان  واإلطْ ن  والعَ راءِ ،  ل طاءِ ،  أو  في  معك  ويثوُر  ينتفُض  قد   ،

راًء،  عندما يُصادُف من هو أكثر منك إنخاًء، وإطْ   ى عنك في منتصف الطريقِ الطريق، لكن قد يتخلَّ 

 وعطاًء! 

 * * * 

 ُر هللا.ها على الَكبد، وما أثقلها على المتكب ر: أخطأُت، وأستغفِ دُ ما أبرَ  -2382

 * * * 

يَ لِ المصْ  -2383 الذي  سَ عمَ ُح  في  قد  ُل  الفسَ احٍة  فيها  المصلحون، استَْشَرى  فيها  وقل    اُد، 

فيها   والنصير، كثَُر  وقد  الفساد،  قليلِة  ساحٍة  في  يعمُل  الذي  المصلحِ  أجِر  أضعاُف  أجُره 

 ُطوبَى للغُرباِء؛ الذيَن يُصلحوَن إذا فسَد الناُس ".  المصلحون. وفي الحديث:" 
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 * * * 

مصدرها واحٌد؛   هاـ مسمياتها واعتقاداتِ   فِ على اختال   يُع األديان الباطلة المحَدثَةـ جم -2384

ها من دين  هو الشَّيطان، لذا فهي على ما بينها من تبايٍُن واختالٍف، متآلفةٌ متحاِلفةٌ في موقفِ 

بِيٌن أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّْيَطاَن إِنَّهُ لَُكْم َعدُ  هللا؛ اإلسالم. وقوله تعالى: وٌّ مُّ

:ه ألتباعِ جميع األدياِن الباطلة الش ركي ِة. 60يس  .  هو خطاٌب موجَّ

 * * * 

كُر .. ما أحبَّ من نسي ..  -2385 كر لمن يُِحب، وعلى قَْدِر المحب ِة يكوُن الذ ِ الُمِحب كثيُر الذ ِ

َ  النسياُن والمحبَّةُ ال يجتمعان، لذا جاء األمر بأن نذكَر هللا كثيراً:] يَا أَيُّ  َها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاَّ

َ َكثِيراً لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن [األنفال:41ِذْكراً َكثِيراً [األحزاب:  .  45. ] َواْذُكُرواْ َّللا 

 * * * 

نَنَسى الموَت، وهو ال يَنسانا .. نُعِرض عنه، وعن ذِكره، وهو يُقبُل علينا .. نهرُب  -2386

اَم  فوَق رؤوِسنا، يُحصي علينا األنفاَس، والسَّاعات، واأليَّ   ترقَّبُنَا .. يُخي مُ منه، وهو يَهرُب إلينا .. ي

بنا إليه، ونحنُ  ون .. فإذا استُْهِلَكت األياُم، ونَفََد المخزون، وتمَّ األَجُل  ون الهُ عنه َساهُ   التي تقر 

يَا لَْيتَنِي قَدَّْمُت    اإلنساُن:الموعود، قُِضي األمُر؛ فال نَستأِخُر ثانيةً، وال نَستقِدم .. هنالك يقولُ 

 .  24الفجر:ِلَحيَاتِي  

 ال يحتَِفُل اإلنساُن على نُْقَصاٍن؛ كَما يحتَِفُل على نُقَصاِن ُعْمِرِه، وقُْربِِه ِمن قَْبِره!        -2387

 * * * 

 ، كشجرٍة من غيِر ثَمر. عاِلٌم من غيِر أثَرٍ  -2388

 يترُك َخلفَه اآلثاَر التي تَذُكُره، وتخلُفُه بالخير.العاِلُم العَِقيم؛ العاِلُم الذي يرَحُل وال  -2389

 * * * 

ُب هو األمير، والعَْقُل وزيُره، وسائُر أعضاء الجسد جنوُده ورعي تُه، إْن مرَض لْ القَ  -2390

 مرُضوا، وإن َسِلَم َسِلُموا، وإن َهلََك هلَُكوا.  

 * * * 

 أمرين:  ، وتثبيتهم في ميادين القتال، ال بد  منلرفعِ معنويات الجندِ  -2391

 باُب كثيرة وُمحق ة، وعادلة،؛ فكلما كانت األسأولهما: تعريفُهم باألسباِب الدَّافِعِة على القتالِ 

 كان ذلك أدعى للث باِت واإلقدام.  

كان ذلك  ،  وابُ والثَّ   رُ األجْ   ُظمَ ثانيهما: ما لهم من أجٍر وثواٍب على ثباتهم وإقداِمهم؛ فكلما عَ 

   دام.   أدعى للثباِت واإلقْ 

 * * * 
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   ِمن الِهَجاِء، المبالَغَةُ في الثَّناِء!  -2392

ك! -2393  َمن بالََغ في َمْدِحك، فقد بَالََغ في ذَم ِ

 * * * 

 . 35األنبياء:َونَْبلُوُكم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً   اختباٌر وباَلء  كالهما  ؛المْنُع والعََطاءُ  -2394

 * * * 

ُل الخيانِة؛ التَّفكيُر بها!  -2395  أو 

 قد استوفَت كاِمَل شروِطها وأركانِها!  انَِة؛ يعني أن الخيانَةَ تَبريُر الخي -2396

 * * * 

الصفوِف  -2397 بين  وتَُمايُز  الرجاِل،  َمعاِدَن  تُظِهُر   .. وِشدَّتُها   ، ِ العدو  المعركِة مع  ُطوُل 

اِدق.     والن فوِس، ويُعَرُف المنافُِق من المخِلص الصَّ

َخاء، في الغُْنم والغُْرم، ، ويَنصُره  المؤمُن الصادُق يُقبُِل على الحق ِ  -2398 دَِّة والرَّ في الش ِ

ِ في الرخاِء، والغُْنم دون الغُْرم.   والمنافُق يُقبُل على الحق 

 قِلَّةٌ هُُم الذين يَظهُرون عنَد المغَاِرم، ويَِغيبُون عند الَمغانِم. -2399

 * * * 

ر؛ -2400  لكن ال يَِضْيع.   َجَزاُء اإلحساِن قد يتأخ 

 * * * 

 حابَها: الغَْدُر، والبَغُي، والعُقُوُق. ثالثَةٌ تَقتُُل أص -2401

َرت؛ُعقُوبَةُ الغَْدِر، والبَ  -2402  فهي كاِمنةٌ لصاِحبِها بالمرَصاد.  غي، والعقُوِق، َمهَما تأخَّ

 * * * 

ْبر، الظَّْفر.  -2403  َعَواقُِب الصَّ

بِر، َظْفراً ونَْصراً  -2404    .إنَّ مع الصَّ

 * * * 

  هللا. العاِلُم؛ هو العَاِلُم باهلل، وهلل، وبُِحْكمِ  -2405

 * * * 

ه ِحلُم   الكلُّ  -2406 ن َغر  شيد، حتى قال أحُدهم ــ مم  يريُد أن يَكوَن َشيَخاً على هارون الرَّ

ــ:   للن صيحِة والنَّاصحين  بَِكاَلٍم فِيِه ِغلٌَظ،  هارون، وحبُّه  أَُكل َِمَك  أَْن  إِن ِي أُِريُد  اْلُمْؤِمنِيَن  يَا أَِميَر 

ُ َمْن هَُو َخْيٌر ِمْنَك إِلَى َمْن هَُو َشرٌّ  فَاْحتَِمْلهُ ِلي! فَقَاَل:" الَ  ؛ َواَل نِْعَمةُ َعْيٍن، َواَل َكَراَمةٌ، قَْد بَعََث َّللاَّ

اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى . فَقُواَل   ِمن ِي، فَأََمَرهُ أَْن يَقُوَل لَهُ قَْواًل لَي ِناً ".  إشارة إلى قوله تعالى:

 . وهذا النُّموذَُج من الواِعظين، يَكثُر ِمثالُه في زمانِنا، ولألَسف! 44-43طه:ي ِناً لَهُ قَْوالً لَّ 
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 * * * 

  الحرُّ يَْبقَى أسيَر المعروِف إلى أْن يُكافِئَه! -2407

 * * * 

ِ شِ  يَسهلُ  ن ال يَقَوى على ِجهاِد نْفِسِه؛مَ  -2408  راؤه!  على العدو 

 * * * 

أ قويٌّ على َضعيٍف، إال لغياِب ما َسَطا أحٌد على أَحٍد، وال َظلََم أحٌد   -2409 أَحَداً، وال تجرَّ

 سلطاِن العَْدِل، وعلى قَْدر غيابِه!

والُكُهوُف،   -2410 الغَاباُت،  تُْصبُح  اإلنساني ِة،  المجتمعاِت  عن  العَْدُل  يَِغيُب  عندما 

 والمجتمعاُت الحيواني ة أكثر أُْنَساً، وإلفَةً، وأَْمنَاً!

 َشريعةُ الغَاِب، يَخاُف اإلنساُن اإلنساَن أكثر مما يخاُف عندَما يَِغيُب العَْدُل، وتَُسودُ  -2411

 من الوُحوِش الكاِسَرِة! 

 * * * 

ا أصبََح غنيَّاً َصاَر أكثَر منهم إمسَ من فَ  مْ كَ  -2412  اكاً! قيٍر يَنقُُم في األغنياِء إمساَكُهم، فلمَّ

ا تََمكَّن َصارَ َكْم ِمن َمظلُوٍم يَ  -2413  أكثَر ِمنهم ُظْلماً!   نقُم على الظَّالمين ظلَمُهم، فلمَّ

 * * * 

 ، فإذَا فَاتَهُ، بََكاه!قاََلهُ  -2414

 * * * 

اٍب يُصيُب المؤمَن  قٍص أو ُمصَ الَجنَّةُ َجبَّارةُ الخواِطر؛ فيها أَحسُن الِعَوض عن كل ِ نَ  -2415

 ياه. في ُدنْ 

   اِطِر المْظلُوِمين.َجبَّاَرةُ َخوَ  ؛جهنَّمُ  -2416

 * * * 

 فكاُكه الِعْلم.  ؛الَجْهُل أْسرٌ  -2417

* *  * 

بُك إلى هللِا، خيٌر من نعمٍة تُْبِعُدك عِن هللا.   -2418  بالٌء يقر 

 ، باِطُل. كلُّ هم ٍ ما سوى هللا -2419

 * * * 

 يد.َما تُرِ فِيهللاُ ِطْعَك أِطْع هللاَ فيما يُريد، يُ  -2420

 يد.  لك كما تُرِ هللاُ ْن هلِل كما يُريد، يَُكْن كُ  -2421

 .  هللِا، يَُكن هللاُ َمعَك عَ مَ  ُكنْ  -2422
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 * * * 

الظلِم .. واإلنشغاُل ب  ظاِلم  ظالٍم دون  لفَساِد؛ محاَسبةُ صالحِ، ومحاربِة اليس من اإل -2423

د،   .. وأخذُ الضعيِف بجريَرتِه، ُدوَن القوي! الظلِم األكبِر المغلَّظ عناألصغَِر المجرَّ

 * * * 

 ر.  في تَوق ٍد ُمستم لخاِلق ُسبحانه؛ فهيإلى ذُبُوٍل، وأفُوٍل، إال لذ ةُ ُمناجاِة ا كلُّ لذ ةٍ  -2424

 * * * 

الواقِ  -2425 من  الكلي ات، للهروِب  عن  بالجزئيات  االنشغاُل  منها:  ودروٌب،  ضُروٌب  عِ 

ا عَ وبالفرعِ عن األصْ     .ُظمِل، وبالخاص ِ عن العام، وبما قَل  نفعُه َعمَّ

 * * * 

رْ  -2426  دي ن. عبُُد، وبأي  ديٍن تتَ ك، ثم ال يُبالي بعد ذلك أي  طاغوٍت تَ الشَّيطاُن يأمُرك بالش ِ

الطَّاُغوت َما   -2427 ى  يَْختَِلُف َمعََك على ُمَسمَّ ْرِك، ال  الشَّيَطاَن على الش ِ ُدْمَت قد َطاَوْعَت 

  الذي تَْعبُد.

 * * * 

؛ الظلُم إلى هللا، وأبغُضهما  باسِم هللِا، أسوأهما  يَُماَرُس ظلٌم باسِم الطَّاُغوت، وظلمٌ  -2428

  .اَرس باسِم هللاالذي يُم

 * * * 

 ولو جاء سائِغاً لََما َراَج، وال قبِلَه أحد! ؛اب بشيٍء من الحق ِ ٍل إال ويُشَ ما ِمن باطِ  -2429

 * * * 

جاُء ـ مهما بالَ  -2430 رِك العَمل، والخوُف ـ مهما بالغَت غَت فيه ـ محموٌد، ما لم يُؤد  إلى تَ الر 

 فيه ـ محموٌد، ما لم يُؤد  إلى اليأِس والقُنوط. 

 * * * 

 ِل غيِرك، كثيٌر.  ليال تَْستَخفَّنَّ بقليِلك؛ فقليلُك مع قَ  -2431

 * * * 

المْنعِ، ومنها ما يدخل في خانَ  -2432 يَْدُخُل في خانِة  أنواعٌ: منها ما  العَطاء، ال الن ِعَم  ِة 

 دري أي هما أعَظُم لك نفعاً. تَ 

 * * * 

بُر الجميُل؛ احتَِساٌب من غيِر َشْكَوى. -2433  الصَّ

 * * * 

 الوزيُر مرآةُ األمير.  -2434
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اِدُر. الوزيُر بوابةُ األميِر؛ منها يَعب -2435  ُر الواِرُد، والص 

 َصالُح األميِر مع فَساِد الوزيِر؛ ككنٍز تحرُسه أفعى!  -2436

 * * * 

 يشُكو ُظلَم َمن فَوقَه، ويظِلُم َمْن تَْحتَه؟!  -2437

 ك لمن تحتَك.  ظلُم َمْن فوقَك لك؛ من ظلمِ  -2438

 * * * 

إالَّ  -2439 ذلك  وراَء  وليس  المتَشابَِه،  تَرُك  وأعالهُ  الحراِم،  ترُك  أدناهُ  التَّشد د  الوَرعُ؛   

يقول: تعالى  وهللا  هللا،  أحلَّ  ما  وتحريم  ِلِعبَاِدِه  والتََّكل ف،  أَْخَرَج  الَّتَِي   ِ َّللا  ِزينَةَ  َم  َحرَّ َمْن  قُْل 

ْنيَا َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكذَِلكَ  ْزِق قُْل ِهي ِللَِّذيَن آَمنُواْ فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُل اآليَاِت   َواْلطَّي ِبَاِت ِمَن الر ِ نُفَص ِ

       . 32األعراف:ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن 

 .   الها، والقدرة عليهاهُد؛ َعَدُم تَعل ِق القلب بالدُّنيا وزينَتِها، مع إقبالزُّ  -2440

هُد فيما تمْ  -2441  عليه، ال فيما ال تمِلُك، وال تقدُر عليه.    قدرُ وتَ  كُ لِ الزُّ

ب، يُْنِفُق َمالَه في َسبيِل هللا -2442 ، خيٌر من فقيٍر عاِزٍف عن الد نيا تََزهَُّداً، وفي  غنيٌّ متَكس ِ

 من اليِد السُّفلى "متفق عليه.   الحديث:" اليُد العُليا خيرٌ 

 * * * 

بروت، يَُسل ِطُ  -2443 عليه العدوَّ الخارجي،   الحاكُم الذي يَسوُس َشعبَه بالظ لِم، والتََّسل ِط بالجَّ

 بيالً. ويجعل له عليه سَ 

ِ الخارجي معاً، إْذ ال بد  له من  بِهِ َشع  على ُمعاداةِ ُم  قَوى الحاكِ يَ ال   -2444 ، ومواجهِة العدو 

 والي العدوَّ على َشْعبِه! من يُ المخذُوُل أن يُصالَح ويوالي أحدَّهما على اآلخر .. والخائُِب 

شعبِ  -2445 على  الخارجي  بالعدو   يَستَقوي  الذي  اإلذالَل، الحاكُم  َل  يتحمَّ أن  عليه  ه؛ 

، كما عليه أن يتوق عَ  واالبتَزاَز، اللذان  ! ُسوَء العواقِبال يقفاِن عنَد َحد ٍ

ُسلطاُن الظُّلِم على الجواِرح، بينما ُسلطاُن العَْدِل على القلوب .. وقد قِيل من قبل:"  -2446

 العَْدُل أقوى جيٍش، وأهنَأ عيش ".  

 * * * 

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل   قال تعالى: -2447 َواإِلْحَساِن    وهو حق    ؛فِ ؛ باإلنصاِف عند االنتصاإِنَّ َّللا 

:ْفح 90النحل  وهو فْضٌل.  ؛. العَْفو، والصَّ

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن  قال تعالى: -2448 ِ، والفَ 90النحل:إِنَّ َّللا   .  لِ ضْ . بالحق 

 * * * 
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لوا مَ  -2449 راً، وأكثُرهم تخل فاً؛ تأم   عمرَ  ن قتلَ دائماً يُنتََدُب للمهاِم القَِذَرِة أحطُّ الن اِس تحضُّ

رَ  أ على قتلِ   بن الخطاب وهو قائم يُصلي .. ومن تسو  ه .. وَمن قتل  المحراب على عثمان، وتجر 

أ على قتل واغتياِل األحرار في زماننا .. تجدونَ  هم أحطَّ الن اِس  علياً .. والحسين .. ومن يتجر 

ً قَدْ  راً، وأكثَرهم تخل فا  هن م! اِر جَ ، وأجرأهم على نَ راً وتحض 

 * * * 

 َمْهَما بََدت تَكاِليُف العَْدِل باِهَظةً، فتكاليُف الظُّلِم أضعاٌف ُمَضاَعفَة!   -2450

يَ  -2451 ومؤق تة،  آنيةٌ  العَْدِل،  وتفويِت  الظ لِم،  عن  النَّاجَمِة  دائٌم، األربَاُح  خسراٌن  عقبها 

 وُمضاَعف. 

 ويباِرُك فيه.  يَْمَحُق هللاُ ُكلَّ ربحٍ أو ُغْنٍم ناِجٍم عن ُظلٍم، ويُْربِي العَْدَل، -2452

ه:" إذا َهمَّ الوالي ب ِ نَ الظ ْلُم يُذِهُب برَكةَ األرزاق، والعَْدُل يُضاِعفُها، قال وَهُب بن مُ  -2453

وِر، أدخَل هللاُ  بالعَْدِل أدَخَل هللاُ البَرَكةَ في أهِل مملَ  كتِه، حتى في األسواِق واألرزاق. وإذا َهمَّ بالج 

واألرزاق ". قلت: هذا إذا َهم ، فكيف إذا قَنََّن، وفَعََل، وَحَمَل    النَّقَص مملَكتَه، حتى في األسواقِ 

 الناَس على الظ لم ...؟! 

 * * * 

ْريَهُ أَحٌد، فإذا جاَء إلى فقِه الواقعِ، َحبَا َحْبَواً،  -2454
كْم ِمن َداعيٍة، في الوْعِظ ال يَْفِري فَ

تُه، وكبَواتُهوَكثُرَ   !  ت َزال 

يَ العُلماُء   -2455 كثُر،  فِ والد عاةُ  في  ويَتَفَاَضلُون  مَع تَمايَُزون  الت عاُمِل  وكيفي ِة  الواقعِ،  قِه 

   النَّواِزِل، والط واِرئ!

 * * * 

تعالى: -2456 َوالصَّالَةِ  قال  ْبِر  بِالصَّ قضاء اْستَِعينُواْ .  153البقرة:  اْستَِعينُواْ  على  ؛ 

كم، ومواجهةِ  كم وأغم  أهم  ما  بواجباتكم، وصرِف  والقيام  التي    اطرِ المخ  حوائجكم،  والتحديات 

ْبِر َوالصَّالَةِ تواجهكم   صلَّى "؛ أي إذا   أمرٌ  حَزبَهُ  إذا. وكان النبي  صلى هللا عليه وسلم " بِالصَّ

ه فزَع إلى الصالة. ومن ذلك أن فاطمة عليها الس الم، دخلت   ه وأغم  على رسوِل نزل به ما أهم 

أبِت مالي ال أبكي، وهؤالِء    يا بُنَيَِّة؟! قالت:  ياما يُبكيِك    هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم وهي تبكي، فقال:

ى ومناةَ الثالثةَ األخرى، لو قد رأوَك لقاموا   ِت والعُزَّ المألُ من قريٍش في الِحْجِر يتعاقدوَن بالالَّ

... "!    بُوضوءٍ بُنَيَِّة، ائتني    يا إليك فيقتلوَك، وليس منهم إال من َعَرَف نصيبَهُ من َدِمَك، فقال:"

 ...! الس الحِ ببُنَيَِّة، ائتني  يايقول لها ذلك، وكأنه يقول لها: 
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بها من نََصِب   بها "؛ أِرْحنا  أِرْحناأقِِم الصَّالةَ؛  بالُل،    يا  وكان صلى هللا عليه وسلم يقول:"

ةُ ُجِعلَْت  ها. ويقول صلى هللا عليه وسلم:"  ها، وهمومِ لها، وكدرِ الدنيا، ومشاغِ    في   َعيني  قُرَّ

 الصالِة ". 

   ؟!أم َهمٌّ نُلقيهُ عن ظُهوِرنا الةُ بالنسبة لنا، هي كذلك ..فهل الصَّ 

 * * * 

واية، وهو معلوم مفضوح. وتدليٌس في  -2457 والر  واِة  الر  تدليٌس في  التدليُس نوعان: 

ه  ذكر عامَّ وخاص، فيَ   عامٌّ   للنص ِ   الد راية، وهو أشد  خفاًء وأوسع انتشاراً من سابِقه؛ بحيث يكونُ 

المعنى المحتمل والمتشابه على المعنى    ه، أو العكس، ويحملُ وقيدِ   منه من غير خاص هِ   والمطلقَ 

معنى من دالالِت الن ص،    ، ويُظهر معنى على حساب معنى، ويُخفي معنى من أجلِ والُمحَكمِ   اجحِ الر  

 بحسب ما ياُلمُس هوى المدل س! 

واِة، منذ أن توق َف ال -2458 من الذي قِيَل فيه حد ثنا، وبقي التدليُس توق َف التدليُس في الر  ز 

واية، جاٍر على ألسنة كثيٍر من الوع اظِ  واية، وفي فقِه ودالالت الر  ، والمتكلمين .. حتى في الر 

باَت التدليُس هو األصل، وخالفه هو الش اذ، صدَق رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:" ثم يفُشو 

   ، والص دق.والفضلِ  لى المشهود لها بالخيري ةِ ة األو"؛ وذلك بعد القرون الثالث بُ ذِ الكَ 

كثيٌر من الكتَّاب المعاصرين يكتبون على طريقِة " دل َسنا "، بدالً من طريقة " حدَّثنا  -2459

 " .. وِكتَاُب أحِدهم يحتاُج إلى ُكتٍُب بجواِره تجل ي تدليَسه وتلبيَسه!  

أَِن    فتقتصُر دعوتُه على    يأتي على نصِف الحقيقِة؛َمن  من الد عاِة المعاصرين   -2460

  َ اَل   من دون    يَْعبُُدونَنِي    . وعلى  36النحل: َواْجتَنِبُواْ الطَّاُغوَت    من دون    اْعبُُدواْ َّللا 

. وعلى الحب  في هللا، من دون البُغِض في هللا .. وهؤالء مدل سون  55النور:يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاً  

 .. وال على ِكتاِب هللا!  هللا ينِ ُشون، ال يُؤتَمنون على دوغش ا

فَ  -2461 فاة يُقابَُل بتدليِس الغاُلة .. وضحايا تَدليُس الغاُلة يُقَابَل بتدليِس الجُّ اة .. وتَدليُس الجُّ

 التدليَسين عوامُّ الن اس .. وهللا المستعان!

 * * * 

 يِره. فِسه، ال يَعدُل في غَ في نَ   عِدلُ َمن ال يَ  -2462

 * * * 

اله،   :، في الحْكِم والس ياسةرسالةٍ   أقَصُر وأشَملُ  -2463 كتَب عمر بن عبد العزيز لبعِض عم 

ا بعد، فقد كثرَ  ا اعتََزْلَت ".  وقد َجاَر:" أم  ا اعتََدْلَت، وإمَّ  شاُكوَك، وقَلَّ شاِكُروَك، فإمَّ

 * * * 
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النَّ  -2464 يُوِرُث  والغََضُب  السَّالَمةَ،  يُوِرُث  أشَجعُ داَمةَ اِلحلُم  َمن  الحكماء:  لبعض   . وقيل 

إنَّما الشَّديُد الَّذي  غَضبَهُ بِحْلِمه. وأحَسن منه قوله صلى هللا عليه وسلم:"   الن اس؟ قال: َمن َردَّ 

 الغَضِب "متفق عليه.   عندَ  نفَسهُ  يمِلكُ 

 * * * 

فِق والحكَمِة أن تأُخذَ الن   -2465 وإنما تأخذهُم   اَس بما تجُد في نفِسك من عزيمٍة؛ليس من الر 

 ُكْن إثماً. م يَ بأضعِفهم عزيمةً، ما ل

 * * * 

 البَخيُل ) من حيُث جئتَهُ، وجدَت " ال " (، والكريُم من حيُث جئتَه، وجدَت " نعم ". -2466

 * * * 

في منثور الِحَكم: إذا استعمَل المِلُك كذ اباً أسرعت اآلفةُ إلى ُملِكه. وقِيل: إذا كذََب  -2467

 .الس فيُر بطَل التدبير

 * * * 

بقى  كلُّ النَّياِشين، والمناِصب، والشَّهادات، واأللقاب، ويَ موُت المرُء؛ تَسقُط  عندما يَ  -2468

الس ؤاُل األكثُر ُحضوراً، وأهمي ةً، وترداداً على ألسنِة النَّاس: هل كان من الذين آمنوا، وعملوا  

الحات ...؟!    الص 

 * * * 

ى باآلخر والضَ ال يجتمعان: َمرْ  -2469   بد!اةُ الظَّاِلِم، والعَْدُل؛ فمن نَشَد أحَدهُما ضحَّ

 * * * 

َمن تمنَّى لك االنتِكاَس، واالرتَِداَد، والُكْفَر، ليَْشِفي َغْيَظهُ، ويَرِوي َغِليلَهُ، ويَشَمَت  -2470

 بك، فقَد َكفََر! 

المؤمُن يَُسرُّ للحَسنِة أينما ُوِجَدت، وأيَّاً كان فاِعلُها، ويَُساُء للس يئِة أينما ُوِجَدت،  -2471

 وأيَّاً كاَن فاِعلُها.  

 * * * 

، وُحْسُن الُخلُق يُصِلُح من الود ِ ما فُسَد منه، ُب بآِخِرهُء الُخلُق يُفِسُد الودَّ، ويَذهَ ُسو -2472

 ويُسدُّ الَخلَل، ويُجبُر الَكْسَر. 

 * * * 

حَ  -2473 ِحكْ لئِيٌم  لؤَماً،  اَرت  ازَداَد  إكراِمه،  في  ازَدْدت  إذا  َمن  عالِجه؛  في  الُحكماِء  َمةُ 

  ! اإلكراُم هو الداُء ذاتهيُصبحَ  وازِدَراًء، وتَعَالياً، حتى

 اإلكراُم أْسٌر للكِريم، ال فََكاَك له من ُسلطانِه إال بإكراٍم ُمقَابٍِل، وُمكافِئ.  -2474
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 * * * 

معان -2475 لجميعِ  جاِمٌع  اسٌم  وهو  قَلبي؛  َعَمٌل  ضالتوك ُل  والر  والث قَِة،  التَّفويِض،  ،  اي 

بر. بينما األسباُب وتَعاِطيها من عمَ  وارحِ الظَّاهرِة، ال يجوز أن  واالستسالِم، والص  ِل الجسِد والجَّ

إلى القلب لَعُد  خْرَماً في التَّوك ل ونَقصاً فيه،  ءٌ ييَْسِري منها شيٌء إلى القَلِب، ولو َسَرى منها ش

قَْدرِ  َسَرى شيوعلى  ولو   .. منه  َسَرى  ما  والجوارحِ    ءٌ   الجَسِد  إلى  توك ٍل  من  القلِب  في  ا  مم 

ين، بقدر ما َسَرى منه .. والتوك ُل بهذا المعنى  الظاهرة، لعُدَّ تَو اكالً، وَخْرماً ونَقصاً في العقِل، والد ِ

ِة اإليمان، كما قال تعالى: ْؤِمنِيَن   العام والشَّامل، يُعتَبُر َشرطاً لصح  ِ فَتََوكَّلُواْ إِن ُكنتُم مُّ َوَعلَى َّللا 

:23المائدة . 

، يَا مائِه الُحْسنَى، وِصفاتِه العُلْ ِهٌل باهلِل تعالى، وبأساثنان ال يَذوقان معنى الت وك ل: َجا -2476

 وما تُوِجُب له من توِحيٍد، وإْجالٍل، وتَعِظيٍم ... وبخيٌل!

 * * * 

ترَحُل عنها من دوِن أن تبكيَك، يَاَك؛ التي سَ ن ذلك ُدنْ يئاً هو ال يَبكيَك، مِ ال تَبِك شَ  -2477

 ؟!  تِكرَ ن آخِ عَ   بها نَشِغلُ تَ َم تبكيها، وتأَسى عليها، وعاَلحيِلَك عنها، فولربما ال تحسُّ بك عنَد رَ 

  نْ لم يَُك  ُجوٌر، وَما ِسواه إنْ انِشغَاٌل محموٌد، وَمأْ   ؛يَا يخدُم اآلِخَرةَ أيُّما انِشغَاٍل في الدُّنْ  -2478

 س لك. يْ لَ عليك، فَ 

 * * * 

 كما أن الشُّكَر يُديُم الن عََم، فُكفرانُها يُِزيُل الن عَم.  -2479

وج، وُسوِء ُمعاَملتِه، وتَعَاِميه عن  ال يُخب ِ  -2480 ُب المرأةَ على َزوِجها شيٌء َكُسوِء ُخلُِق الزَّ

 واِجباتِه! 

 * * * 

 ِك العََمل!بَاً، إنما العَيُب في التَّعاُجِز، والتَّواُكِل، والَكَسِل، وتَرْ َما كاَن الفَْقُر يوَماً َعيْ  -2481

  َكثيٍر َمَع التَّواُكِل وتَْرِك العََمِل!قَِليٌل َمَع التَّوكُِّل والعََمِل، َخيٌر ِمن  -2482

 * * * 

واالحترام،  -2483 االحتِفاِء،  في  بالََغ  رآَك  إذا  يُحتََرم؛  وال  يُهَضم،  ال  النَّاِس  من  ِصنٌف 

الٌن  قوَل له: أنا فُ والت عظيم، فإذا ما َرآَك ثانيةً تجاَهلَك؛ كأن ه ال يَعِرفُك وال تَْعِرفُه، فتضطرَّ أن تَ 

 كاِن َكذا، هل تَْذُكُرني ...؟!، في يوِم َكذَا، ومَ ةَ الفائتَةه المرَّ الذي التَقَيتَ 

 * * * 

 ان، والُمعَل ِم.  اثنان َمن لم يَشكْرهُما، ال يَشكُر َمن ِسواهُما: الواِلدَ  -2484
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وِد فضِل ِل ومعروِف الواِلَدين والُمعَل م، هو األْسَرعُ إلى ُجحُ ضْ وِد فَ األْسَرعُ إلى ُجحُ  -2485

 واهُما. وَمعروِف َمن سِ 

 * * * 

فِ  -2486 تُزاِحَم الوحوَش واألفاعي، وتَفترَش  الظ روُف ألن  ك  بينهم، عندما تَضطر  راَشَك 

ك، وتناَم قريَر العيِن والفؤاد، وتتَعاَطى ليس من الكياَسِة وال الس ياَسِة، أن تحس ن الظن  بمن حولَ 

نا ُشركاء في الوَطن .. فتُؤَكل، تحت عنوان كل    كما يَتَعاَطى األُخ مع أخيه،معهم ببراءٍة وَسماَحةٍ 

 وتُْلَدغ!  

 * * * 

..   ِء والبَراِء في هللا، وهللالأي ما دعوٍة من داخِل المسلمين، تُغي ب وتُلغي عقيدةَ الوَ  -2487

 فهي دعوةٌ ماسوني ةٌ بثوٍب إسالمي! 

يها سرعان  ف  ثُ تحدُ   ةٍ فتنَ   في هللا؛ أيُّ   راءِ والبَ   الءِ الوَ   عقيدةَ   بُ غي  التي تُ   في المجتمعاتِ  -2488

  إلى جماعات، والبيتَ   والجماعةَ ،  والشَّعَب إلى ُشعوبٍ ،  إلى مجتمعاتٍ    الواحدالمجتمعَ   مُ سِ قْ ما تَ 

 هم! نبِ وذَ  ِلهمَعمَ   نِس ن جِ ون مِ بُ اقَ فيُعَ  ذُو والءات ُمتَعَد َدٍة وُمتَنافَِرة .. ..  دةٍ متعد ِ  لى بيوتٍ إالواحد 

 * * * 

بيُّ صلى هللا عليه وسلم؛ هم الذين يرفضون السُّن ة، القرآنيون الذين َحذََّر منهم الن -2489

هؤالء، وفي طابورهم الخبيث، يقف أولئك الذين  رِ م القرآن فقط .. وعلى إثْ ُكويقولون بيننا وبينَ 

َل بها تحت زعِم أنَّها ظني ة الد اللة .. وكذلك أولئك الذين يتَوس عون في الحديِث رد وَن السُّنَّةَ والعمَ يَ 

المقا بعن  فيُعاِرضون   .. ودالالتها  السُّن ة  نصوِص  حساِب  على  المصِد  بين  فهوِم عقوِلهم 

 ! والمْنُطوقِ 

 * * * 

ة األساسي ة اإلرادةُ  -2490 ِر من القيوِد والسَّالسِل ؛ مشكلةُ األمَّ ةُ من التَّحر  كل ما اقتربت األمَّ

 التَّخويِف، والت نويم!  التي تُكب ل إراَدتَها، أمد ها العدو بمزيٍد من ِحقَِن التَّخِديِر، و

 األسيُر؛ أسيُر اإلراَدة! -2491

 * * * 

َمن استَْحَسنتم َمظهَرهُ وُمعاَملَتَهُ للن اِس، ال تَستعِجلُوا الُحكَم عليه حت ى تَعلَموا كيَف  -2492

 يَتعاَمُل مع أهِله داِخل البيت.

 * * * 

وجماِلها -2493 الطبيعِة  خاِلِق  ويَغفلون عن  وجماِلها،  بالطَّبيعِة  الط بيعةُ يتمتَّعون  وهل   ،

 بحانه وتعالى. وجمالُها إال دليل على جماِل الخاِلِق، وكماِل قدرتِه سُ 
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هل سمعتم بمرِض النَّْرَجَسِة، أو النَّرَجِسي؛ هو المرُض الذي يُعَرُف صاِحبُه بحسِن   -2494

النتفَاش، والتَّعالي، المظَهِر، وُسوِء الباطِن والمخبَر .. ظاِهُره كثيُر االعتناِء، َشديُد االعتداِد، وا

وباِطنُه َشديُد االهتزاز، والضَّعف .. يُوحي ظاهرهُ بالش جاعة واإلقدام، وفي حقيقته وباطنِه جباٌن  

رعديد .. يَتود ُد للبعيِد، ويُجافي القريب .. يهتمُّ للبعيِد أكثر من القريِب .. يَنتَِقُم ِمن َجفاِء وإهماِل 

ب منه .. يَتََظاَهُر بكثرِة األشغاِل واألعماِل، من غيِر شغٍل وال عَمٍل اآلخرين له، بظلِم وجفاِء القري

.. يحَسُب نفَسه أنه كلُّ شيٍء، ومحوُر كل شيٍء، ويَعرُف كلَّ شيء، وفي حقيقتِه ليَس بشيٍء ..  

ال  .. فيه  ليَس  وبما  يُْعَط  لم  بما  يُْمَدح  أن  ويُِحبُّ   .. فيه  ليَس  وبما  يُْعطَ  لم  بما  يَْنسى    فيتَشبَّع 

ت، ولو بعد حين .. يَتلذ ذُ ويتمت ع بإذالِل وتحطيِم وقهِر أقرِب النَّاِس  الَّ الهفوات، ويُحاِسُب على الزَّ

بَريقُه، انَصَرَف إلى َصيٍد  إليه؛ ليستمر  شعُوُره بالظُّهور والفوقيَّة .. فإذا أْجَهَز عليه، وانطفأ 

َض لنفِسه َخْصماً وَغريماً ال وجوَد له إال في مخي لَتِه آَخَر، وضحي ٍة أخرى غيره .. فإن لم يجْد افترَ 

.. إذا أقبَْلَت عليه أدبََر، وإذا أدبْرَت أقبَل .. سيئ الظَّنَّ بمن حوله، وبمن يتعامل معه .. يَْكفُُر 

المعروَف واإلحساَن؛ فال يقر  بمعروٍف فضالً عن أن يَْشُكَره .. يجُد ُصعوبةً شديدةً في أن يُثني  

َمْعروٍف ــ أو صاحب َمعروٍف ــ خيراً .. يحسُد اآلخريَن على نجاَحاتِهم، ويقل ل من قِيمتها   على

وقَْدِرها، ويَغاُر منهم، ويتظاَهر بتجاهُِلهم، وأنَّه ال يُباِلهم باال .. وأحسُن أحواِله أْن يَردَّ نجاحاتِهم 

لو من أيَن الطَّريق .. يُخاِلُف ليُْعَرُف ويَظهر  لنفِسه؛ إْذ لواله لما نَجُحوا .. حاَجتَُك إليه َمذَل ةٌ و

أنَّه األْفَهم واألْعلَم؛ فإذا قلَت له نعَم، قال ال، وإذا قلَت ال، قال نعم .. وَمهما كان قولُك ُمْحَكماً، 

َر نَْفَس كلماتِك، لكن بطريقتِه وأْسلوبِه .. ال   عقَّب عليه بقوِله ولكن، حت ى وإن اضطرَّ أن يكر 

 االستماَع، وال يُِطيقُه .. يخوُض فِيما له علٌم فيه، وفيما ال ِعلَم له فيه .. ال تستطيُع أن  يُحِسنُ 

االنتهازي ة واالستغالِل   .. شديُد  وتَكَره  تحبُّ  ما  تَكرهُ؛ ألنه سيختاُر عكَس  أو  تُِحبُّ  بما  فَه  تُعَر 

فال  اآلخرين،  نحو  والمشاعِر  اإلحساِس  متبل ُد  والحرِص،  نْفَسه، واألناني ة  إال  يَرى  وال  يُِحب    

وَمصلَحتَه، وما سواه تَبدأ حقُوقُهم عندما تنتهي حقُوقُه، ويحق قون له كامَل حقوقِه .. ثم هو بعد  

ذلك له حقٌّ عليهم، وليس لآلخرين عليه حق .. وأنَّهم مهما بَذَلُوا في سبيِله ال يَراهُ شيئاً، وأنَّه 

سب، وال شيَء غيَر أنا .. َسريُع العََطِب، واالنقالِب، يَصعُُب أن يَستحق  المزيَد .. فأنا، وأنا وح

تَرى له َصديقاً .. ال يَألَُف، وال يُؤلَف .. عالقاته تَقتَصُر على االستغالِل أو االستِْغنَاء؛ فإن احتاَج 

بي كما  والمحب ة  الوفَاِء  وبيَن  بينه   .. وأْدبََر  وَجفَا،  استغنى،  استْغنَى،  وإن  السَّماِء استغلَّ،  ن 

لمآالِت وعواقِِب سلوِكه وأفعاِله، فيَخسُر القريَب والبعيَد، والمحاضَن  يُلِقي باالً  واألرض .. ال 

اآلمنةَ والدَّافِئةَ، وما هو أعز  من الماِل .. فال يَكاُد يَستمرُّ في عَمٍل، وال أن ينجَح في عَمٍل؛ ألنه  

نَفَسه في موضعِ الخدمِة للن اس، إال ما كان ما ليَس يرى في الن اِس َخَدماً له، ويأنَُف أن يَرى  
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منه َمْنفََداً .. مكانُه دائماً أن يكوَن شخُصهُ محوَر الحديِث، وَمْلفََت األنظاِر، وَمَشدَّ اهتماِم الجميع  

اِده،  .. وأن يَأُمَر فيَُطاع، ال أْن يُؤَمَر فيُِطيع .. لو ساَر الحديُث في أي  واٍد، لردَّ الحديَث إلى و

ونفِسه، وما َحَصل معه، وله .. الفََشُل حليفُه وِعنوانُه، فهو فاِشٌل في نفِسه، ويُفش ُل َمن َمعه،  

وَمن له حكٌم عليه .. يُْلغي كلَّ َمن أَماَمه لو استطاع .. إن كان له شريٌك ــ في أي مجاٍل من 

تستمرَّ ــ أن يكوَن من أمواِت األحياِء؛    مجاالِت الحياة ــ ينبغي على َشريِكه ــ إن أراَد للشَّراكِة أن 

بال مشاعر، وال إرادة، وال رأي، وال اختيار .. وأن ال يَرى إال ما يحب  الطَّرُف اآلخُر له أن يَراه،  

ولو رآه يَراهُ كما يُريُد الطََّرُف اآلخُر له أْن يَراه .. وعلى مبدأ زعيم الطُّغاة فرعون:] َما أُِريُكْم  

ُف عليه من الَوهلِة األولى، من غير ِخلطٍة إِالَّ َما أَ  َرى [. وهذا َمرٌض ُعَضاٌل ُمنف ٌِر، يَصعُب التَّعر 

وُمعاَملَة، يَستَعِصي على األطباِء النفسيين ُمعالجتَه؛ ألن صاِحبَه ال يَعترُف بمَرِضه، ويرى نفَسه 

العتراُف بالمَرِض هو الخطوة األولى  فوَق النَّْقِد، والنَّصيَحِة، أو أن يُشاَر إليه بالمَرض، بينما ا

 نحو عالِجه! 

والن اُس ُمتفاوتون في ُمصابِهم بهذا الد اء؛ فمنهم الُمصاُب به مائة بالمائة، ومنهم خمسون    

 بالمائة .. ومنهم َمن هو دوَن أو فوَق ذلك .. عافانا هللاُ وإيَّاكم منه.  

 * * * 

امَ  -2495 تْهُ َرتُ هُ آخِ اً؛ فمن لم تَهمُّ ُخِلَق اإلنساٌن همَّ ه مرضاةه، أهمَّ   ُدنياه، ومن لم يكن همُّ

  هللا، تَشع بت هموُمه في صغائِر وحقَائِر األمور!

 * * * 

اة بالعلمي ة كغيرها من المشاكِل التي فيها  -2496 البحِث العلمي، واألبحاِث الُمسمَّ مشكلةُ 

اٍق من غيِر جديٍد، ويهتم بالكم ِ  الناُس بين اإلفراِط والتَّفريِط؛ فريٌق تراه يُعيُد نَْسَخ الماِض  ي كَورَّ

التَّجديَد   ينشُد  تراه  والماِضي،  السَّابِق  على  ثائٌِر  غاِضٌب  آخر  وفريق   .. الَكيف  ِحَساِب  على 

ِل وأساَساِت البناِء ومتانَتِها .. وكال المنهجين  والتطاوَل في البُنيان مع الغْفلِة عن الطَّابِق األوَّ

 بينُهما؛ قديٌم نبني عليه الجديد، وننَطِلُق ونَستفيُد منه للَجديد.  خطأ .. والحقُّ وَسٌط 

 * * * 

 احذَْر في الَحِليم أمرين: التَّغَافُُل .. والغََضُب.  -2497

 * * * 

، واالستهانِة به، وبأمْ  ؛ال يُسيء السُّلطاَن شيءٌ  -2498 ههرِ كالمن ِ  ! ، وإفشاِء ِسر ِ

لطاَن بمعروفِك، ال يجوُز للس لطاِن وال يحسُن  ك َر السُّ كما ال ينبغي وال يُستَحَسُن أن تُذَ  -2499

   به أن يَْكفَُر معروفَك!

 * * * 
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ُسوِل َسبِيالً   قال تعالى: -2500 َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

:وسلم من الكفار    عليه. هذه اآليةُ ال تخصُّ الكفَّاَر أو من عاصَر النبي  صلى هللا27الفرقان

له نصيٌب    وعلى مر ِ األزمان ـ  َضها بهواه من أهِل الِقبلِة ـمن ردَّ السُّنَّةَ أو عارَ   وحسب، وإنما كل  

ُسوِل َسبِيالً    من هذه اآلية، ويقول يوم القيامة:   . يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 * * * 

.. فلم أَر ولم أسمْع أجمَل وأعذََب من األصواِت قالوا عن الموسيقا والمعازِف كثيراً   -2501

بالعبَث:   يُد اإلنساِن  إليها  تمتَْد  لم  الطَّبيعة، والتي  الخالُق سبحانه في  التي أودعها  والمعاِزِف 

أصواُت تالُطِم األمواجِ وصَخبُها وهي تميُد في البحر .. وأصواتُها وهي تتكس ُر على شواِطئها  

وال جداوِل واألنهار .. وَخْرَخَرتُها وهي تَرتَِطُم بما يعترضها ِمن أحجار   .. صوُت خريِر الينابيعِ 

.. وتَْحتََحةُ السَّيِل وأِليلُه .. وصوُت أِجيجِ الشَّالالِت وهي في َصبٍَب من قَِمِم الجبال .. وَصوُت  

الن وزَجُل   .. وتمايلها  األشجار  أوراِق  َحِفيِف  وَصوُت   .. وَخفيفُه  َشديُده  وَزْفَزفَةُ  الريِح،  باِت، 

الحصادِ  يابِس  وَخشيُش   .. العواصِف،   الحشائِش  وصوُت   .. تمايله  عند  القََصِب  وَمْهَمَهةُ   ..

عِد والبرِق .. وصوُت قَطراِت المطِر، وحبَّاتِ  ، وأوراِق الشََّجِر البََرِد وهي ترتَطُم على األرض   والرَّ

ْث عنها وال حرج يَنبَعُث   .. وأصواُت الطيوِر الجميلة، فحد ِ .. وما يحصي جماَل الطبيعِة، وما 

 إال خاِلقُها.    جميلةٍ منها من آياٍت وأصواٍت عذبةٍ 

 * * * 

ونَْجَدةُ الملهوِف، وبَْذُل المعروِف، لمن تَعرُف   اِرم،والخوَ   المروَءةُ؛ اجتناُب المحاِرم، -2502

 وَمن ال تَعِرف. 

 * * * 

 . ٍئ َعَملُهفنََسُب كل ِ امرِ  العََمُل نََسٌب؛ -2503

وُء العََمل، م ِمن َشِريِف النََّسِب، َحطَّ ِمن نََسبِه سُ األعماُل هي التي تَْصنَُع األنَساَب، فكَ  -2504

 اِلحِ العََمل. ِضيعِ النََّسب، َسَما نََسبُه وارتَفَع، بصَ ن وَ وكم مِ 

 الِعْلُم، نََسٌب.  -2505

 يه نََسٌب. وازِ اِمِل؛ ال يُ اِلِم العَ نََسُب العَ  -2506

 أْشَرفَُها نََسُب الِعْلِم.    ؛إلى ثاَلثٍَة: الماُل، والُمْلُك، والِعْلمُ يَْنتَِهي النََّسُب  -2507

 أفَضُل الِعْلِم؛ أنفَعُهُ للنَّاس.  -2508

 * * * 

هم للن اِس، وشرُّ  -2509 خْيُر النَّاس؛ خيُرهم للن اس، وخيُر الن اِس ألهِله. وَشرُّ النَّاِس؛ شرُّ

 النَّاِس ألهِله.  
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 * * * 

ُحلفَاٌء وأِخالَّ  -2510 ُسْلطانِهم: األََرُق، والقَلَُق، والهمُّ، والغَمُّ، للحُسوِد  له من  فَكاَك  ء، ال 

 تراه ظالماً في ثَوِب َمظلوم!   بعد ذلك ثمَّ .. ، والسُّخُط والغَيُظ، والَكَمدُ 

من   -2511 َطلََب مزيداً  نْفَسه،  بِنَْفِسِه، وكلما عاقَب  نْفَسهُ  يُعاقُِب  أنه  الحُسوِد  َحسبَُك من 

 يَزاُل في ازدياٍد إلى أْن يَْهلََك، كمثَِل األْجَرِب كلَّما َحكَّ ِجْلَدهُ، احتاَج إلى مزيٍد من  الِعقَاب، وهو ال

؛ ألنه إنما يُنِزُل عذابَهُ بصاِحبِه ".  ! وفي منثوِر الِحَكم:" الَحَسُد أعَدُل آفَاِت الشَّر ِ  الهْرِش والَحك ِ

 * * * 

درجةً   -2512 وأعالها  العبادِة  أنواعِ  أعَظِم  اللهو، ِمن  وزَمِن  مواِطن  في  الِعبادةُ  وأجراً، 

َخِب، والس هِو، وتزاُحِم  واللعبِ  الص  للذَّاكِر في األسواِق؛ مواطن  أُِعدَّ  لذا   .. ، والس هِو، والغْفلِة 

زق، أجراً عظيما، كما في الحديث:"     هللاُ   إال  إله   ال :فقال  السُّوقَ َمن دخَل  األكتُِف في طلِب الر 

يموُت بيِده الخيُر، وهو على    الالملُك، وله الحمُد، يُْحيِي ويُِميُت، وهو حيٌّ    له،  له  شريكَ   ال  وحَده

ألَف ألِف درجٍة،   لهألَف ألِف حسنٍة، ومحا عنه ألَف ألِف سيئٍة، وَرفَع    له  هللاُ كل ِ شيٍء قديٌر، كتََب  

 بيتًا في الجنِة ".   لهوبَنَى 

 * * * 

ذلك -2513 ومع  مسلم،  الملياِر  ونصُف  تتقاذَ   ملياُر  قائداً،  وال  دولة،  لنا  أطماعُ  ليس  فُنا 

ٍد صلى هللا عليه وسلم، الذي  اِم على مَ تَ ين، كاأليْ عِ الط امِ  وائِد اللئام .. فهل نحن حق اً من أتباعِ محم 

ٍة أُخرجَ  فها التاريخ، تَهابُها وتحترُمها دوُل وأَُمُم  اِس، وأعظَم دولٍة عرَ ت للن  بمفرِده صنَع خيَر أم 

 كل ها؟!   األرِض 

 * * * 

الحقُّ يُنتَزع وال يُستَجَدى؛ ألنَّ العدوَّ مهما استجديتَهُ لن يُعطيَك شيئاً، ما داَم قاِدراً  -2514

 على أن ال يُعطيك! 

 * * * 

 يم. كِ ركُن إلى ِحكمتِِه وَعَزَماتِه من دوِن هللا، ليس بحَ الحكيُم الذي يَ  -2515

 * * * 

 ، َخَدَم الجميع! َمن عاَدى الجميعَ  -2516

 * * * 

ابي، والشَّفيع! اإل -2517  هداُء مندوٌب، إال في ثالثِة مواِضع، فإنَّه يُكَره: للقَاِضي، والجَّ

 * * * 
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ِة لمناهِضي اإلسالم، وهو ما يُفس ُر دعَم  -2518 أي ما َطرحٍ خاطٍئ لإلسالم، هو إمَداٌد بالقو 

 ٍئ لإلسالم! أعداِء اإلسالِم، وسروَرهم لكل ِ َطرحٍ خاطِ 

المؤد ي -2519 األسباِب  أهم ِ  المحاضِن    ةِ ِمن  ِغياُب  فاِء،  والجَّ  ِ الغُلُو  والتَّفريِط،  اإلفراِط  إلى 

 ك ام.  الت ربوي ِة المستقل ِة، البَعيدِة عن ِسلطِة وهيَمنَِة الحُ 

 * * * 

، والعَْدُل.  ال يُهَزم جَ  -2520 ةُ، والحقُّ  يٌش تتحق ُق فيه ثاَلثةُ ِخَصاٍل: القو 

 * * * 

والصورةُ التي تريُد أن يراها اآلخرون عنك، إنما ليس المهم ما يَعلُمهُ الن اُس عنَك،   -2521

 المهم ما يَعلُمه هللاُ عنك. 

 * * * 

ِ ويتشب ُع به،  الكلُّ يَقتاتُ  -2522  واألفعاُل تُصد ُق ذلك أو تُكذ بُه.  بالحق 

، والمفاهيَم اإليماني ة، والقيَم الحضاري ة اإلنساني ة  -2523 َف الحقَّ ال يَكِفي أْن تَْعِرَف أو تُعَر ِ

 ون أن تَْلتِزَمها، بالقوِل والعََمل. .. من د

، وعند  لِ كثيرون هم الذين يُحِسنون تَْعريَف اإليماِن كتعريٍف، ثم هم بالقوِل والعمَ  -2524

الت أصيِل، وإنزاِل األحكام، ترى فريقاً منهم يَنهُج منهَج الخوارجِ الغاُلة، وفريقاً آخر ينهُج َمنهَج  

فَاة!   المرجئِة الجُّ

يُحسنون تعريَف ومعنى " ال إله إال هللا "، ثم في واقعِ حياتِهم كثيرون هم الذين   -2525

 تراهم يَعبدوَن آلهةً مع هللا! 

 * * * 

2526-   . ، خيٌر من أن يَظِلَم من جهِة سوِء الظَّن   أن يُؤتَى المرُء ِمن جهِة حسِن الظَّن 

 * * * 

 َمن َصَدق في طلِب طاعٍة، يَسَّرها هللاُ له، وَكتََب له أجَرها.  -2527

 * * * 

 الَوعُظ باألفعَاِل، أصَدُق وأبلَُغ من الَوعِظ باألقواِل.   -2528

  كم ِمن واِعٍظ، مكانُه أن يُوَعَظ، ال أن يَِعظ! -2529

 * * * 

، يءٍ َف عنك كل  شعرِ باده؛ يريُد أن يَ عِ بين  ِمَن الن اِس من يأبى إال أن يدخَل بين هللِا و -2530

برنامَجك اليومي، واألسبوعي، والش هري    السر  وأخفَى، ما ظَهَر وما بََطن .. طاعاتَك وَغفاَلتك ..

 ة! .. وإال فأنت عنده مت هم، مجروح العدالَ 
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 * * * 

، خامل الذ كر يابِ واِب، َرث  الث  ؛ فكم من مجهوٍل، َمدفُوعٍ باألبْ إياَك واحتقار الن اِس  -2531

 وِمنَك عند هللا!   ،والش هرة .. ال يُؤبَه له .. خيٌر من ي

 ى، وإنما لألتقَى!قوى، وال لألغنَ الميزاُن عنَد هللا، ليس لأل -2532

 * * * 

ا إلى َظفٍر وكرَ  -2533 ا تنتهي بك إلى َشهاَدة، وإم   اَمة. ال تخَش عواقَِب الطَّاعِة؛ فهي إمَّ

 * * * 

 َمن يَنِزُل البالُء بساحتِه، ليس كَمن غاَب عنه؛ من حيث المسؤولي ة والُمساَءلة.  -2534

 * * * 

كمثَ  -2535 والديمقراطي ة؛  الش وَرى  َمرْ مثَُل  حارٌس  ِل  عليه  ُكرٍة  التأه ب   يَِقٌظ؛َمى  دائم 

ُر كرتَه فيه بسهولٍة، وِمن غيرِ   ورى.واليقَظِة، وهو مثَُل الشُّ   وَمرَمى من غيِر حارٍس، الكلُّ يمر 

 وهو مثَُل الديمقراطي ة! عائٍق،  مانعٍ وال

 * * * 

تُه بانَت نو -2536 ٍة يتمت ُع بها، فإذا انقَشعَت قوَّ ، وتحقَّقَت وَمثاِلبُه  اقُِصهما راَج باِطٌل إال لقو 

 النَّفَرةُ منه!

تُه بغيره.  -2537 ته ذاتي ةٌ، والباطُل قوَّ  الحقُّ قوَّ

  بغيِره.الحقُّ جمالُه ذاتي، والباطُل جمالُه  -2538

 ! ، واإلَضافَاتالمزي ناتِ   اجِة إلى؛ على قدِر الحالقُبحِ   رِ دْ على قَ  -2539

 الباطُل عارياً من اإلضافات؛ لتقيَّأت منه!  لو جاءَ  -2540

*  * * 

رة؛ إن سألته هل تعرف؟ أجابك    هائلةٍ   سلبيةٍ   الناُس فريقان: فريٌق يتمت ع بطاقةٍ  -2541 ومدم 

يجيبك عنه    سؤالٍ   مباشرة بالنفي؛ ال .. هل تستطيع .. هل ممكن .. أين .. ومتى .. وكيف .. كلُّ 

  األنفاَس، ويُغلقُ   عليك  أو ترد د .. فيقطعُ   ن دون أدنى تفكيرٍ مة .. ومِ ، الجازِ بال الن افية، القاطعةِ 

ُر عليَك اليَسيَر! ..   المنافذَ   ويُعَس ِ

اؤُل واألَمل؛ ما إن تسأله وفريٌق آخر عبارة عن طاقة إيجابي ة معطاءة، يغلب عليه التف 

، إال ويجيبك عنه بنعم، وبما تريد، وبما تبحث عنه، وتحتاجه .. فيفتح عليك المغلَق ءٍ عن شي

ب إليك البعي  ناً.الً وممكِ هْ د، ويجعل الصعَب عليك سَ من المنافذ، ويقر 

عن جابِر بِن عبد هللا، قال:" ما ُسئَِل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم شيئاً قَطُّ، فقال:  

 ال "متفق عليه.
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 * * * 

فاء بعد الود ، والحَسنَةُ بعد الس يئة، خيٌر وأجمُل  -2542 فاء، خيٌر وأجمُل من الج  الود  بعد الج 

 حَسنَة.من الس يئة بعَد ال

 * * * 

يَ بُ ارِ والت جَ   ،المدارسُ   تِ تعد دَ  -2543 منها  وكثيٌر  اإلحبَ كُ شْ ،  وعَ اطاتِ و   المراد،  بلوغِ   دمِ ، 

المدارِس   ..  اياتوالغَ  تلَك  يَ   ،والت جاربِ   وألصحاب  ال  عمل  أيما  الصوابُ   تحق قُ يُقال:  ،  فيه 

 . 165ْن ِعنِد أَْنفُِسُكْم [آل عمران:، وال بد، ولو قلتم أن ى هذا؟ ] قُْل هَُو مِ لٍ ، مآله إلى فشَ واإلخالصُ 

 * * * 

تََسع -2544 لن  َسعٍَة،  الط يبِة، والبَْسَمِة   مهما كنَت ذا  بالكلمِة  تَسعَُهم  لكن  بماِلك،  الن اَس 

اِدقةِ   . الص 

 * * * 

 من عالماِت ِصْدِق الُمِحب، ُموافقةُ المحبُوِب فيما يُِحب، ويَكَره. -2545

 * * * 

د، وِمنه المغ -2546 ُد منه؛ َمن يَكذب ويَعلم أن ه يَكذب. أما المغلَّظ الكذُب ِمنه المجر  ل ظ، المجر 

منه؛ من يَكذب، ثم يُصد ُق كِذبَه، فهذا له وزُر الَكِذب، ووزُر تَصديِق الَكذِب، ووزُر اعتباِر الكذِب 

 ِصدقاً، ووزُر جُحوِد ما يَُضادُّ الكذِب من الص دِق!

ْدِق، -2547 ْدِق،وتكذيبُ   ِمن لواِزِم الَكِذب جُحوُد الص  ِمن هُنا يَعُظُم وتَصديُق الَكِذب،     الص ِ

 ُجرُمه.

 * * * 

ال يبالُغ المرُء في تزييِن ظاِهره، إال  لنقٍص في نَفِسه، والن فُس الفاِضلةُ الكاِملَةُ تُزي ُن  -2548

ينِة والث ياب!  ثَّ من الز   الرَّ

 * * * 

 أِذَن لغيِره أن يَعِرفَها. َمن ال يَعرُف عيوَب نفِسِه؛ -2549

 .غيِرك  ك ُشغٌل لك عن عيوبِ في عيوبِ  -2550

 يِرك، في إصالحِ نَْفِسك.  إْصالُح غَ  -2551

 * * * 

  ال تَنَشِغْل بما فاَت، فما فاَت قد َماَت، وإن ما استِفْد منهُ لما هو آت.  -2552

والعاقُِل يأخذُ من ماِضيه ،  على األطاللِ   الوقوفَ   ويُطيلُ العاِجُز َمن يَقُف عند ماِضيه،   -2553

 نفعهُ في دينِه وُدنياه. لحاضِره، ومستقبِله، ما يَ 
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 * * * 

 !ةُ، والتَّغافُلُ الُمداَرا ؛هاءُ الدَّ  -2554

، ويخشَ ذَ حْ قِيل: من الدَّهاِء أن ال تُعَرف به؛ فيَ  -2555 عيُف. رك القويُّ  اَك الض 

 * * * 

ال -2556 تَرمي إلى تحصيِل  المفاِسد، والس ياَسةُ  الفََوارقِ مصاِلح ودفعِ  الس ياسَِة   من  بين 

ُر الوسائَل، بينما   الَوضعي ِة والس يَاَسةِ  الش رعي ة، أن  في الس ياَسِة الَوضعي ِة تحصيُل المصاِلح تُبر 

 في الس ياَسِة الش رعي ِة، تحصيُل المصاِلح ال تكوُن إال عبَر وسائَل َشرعي ة. 

 * * * 

 تُْطلَُب اآلِخَرةُ بالدُّنيا، وال تُْطلَُب الد نيا باآلِخَرة.   -2557

 * * * 

ه؛ ليعلَم أن  العاصَم هو هللا، ويُؤتَى الطبيُب من جهة  كمتِ يُؤتَى الحكيُم من جهة حِ  -2558

ازَق هو هللا، ويُؤتى مالِ   ته؛ ليعلَم أن  الش افي هو هللا، ويُؤتَى الغنيُّ من جهةِ صحَّ  ه؛ ليعلَم أن  الر 

كَمنهم،  ه؛ ليعلَم أن  الحكَم والمْلَك والبقاَء هلل .. فيأتيهم هللاُ من مَ لطانِ ه وسُ الحاكُم من جهة حكمِ 

 وا. بُ سِ ومأَمنهم، ومن حيث لم يحتَ 

 * * * 

 َخَر وال بد!ما َحل  أحُدهما َدفََع اآلفحيثُ  ؛الحقُّ والباطُل في تدافُع مستمر ٍ  -2559

ج لها: تَعايُش الحَ  -2560 ِ مع البَ ِمن الَخرافاِت التي يُروَّ  اِطل! ق 

 ِة البَاِطِل؟! َما َسالََم البَاِطُل الَحقَّ يوَماً، فكيف يُطالَُب الحقُّ بمَسالَمَ  -2561

 عليه.  ، ال تكن عوناً للباطلِ الحق ِ  جزَت عن نصرةِ عَ  إنْ  -2562

 * * * 

 البدعة أنواع: -2563

العاداتِ   في  فهذه  بدعةٌ  والملبوسات،  والمشروبات،  والمأكوالت،  والمصنوعات،   ،

اً.   مباحة ال حَرج فيها، ما لم تخالف نص 

 ا من المل ة. وبدعةٌ في العبادات، وهي ضاللةٌ، لكن ال تُخرج صاحبَه 

، وحيدَ الت   ناقضُ وهذه منها ما يُ  ـ  ةات ــ وهي أخطر األنواع الثالثوبدعةٌ في االعتقادَ  

 ك.  ذلِ  ، ومنها ما هو دونَ ويُخرج من المل ةِ 

يُقال: سنةٌ  -2564 الد ين شيٌء اسمه بدعة حسنة، وإنما  َحَسنَة؛ ليس في  بدعةٌ  يُقال  ال 

، أو يُرغ ب به الش ارع؛ كحفر بئر لسقاية الناس، أو فتح  له أصٌل شرعيٌّ   حَسنَةٌ؛ وهي إحداٌث أمرٍ 

 يءٍ ونحو ذلك .. فالمبتدئ في فعل ش دار لرعاية األيتام، أو التبرع بالمال من أجل عمل خيري،
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من ذلك له أجر كل من يتأس ى به، ويفعل فعله من بعده، ويُقال للمبتدئ: قد سنَنت سن ةً حسنَةً،  

 َل بها من بعدك.   ولك أجُرها، وأجُر من عم

ِد ترك   -2565 ما فُِعلَت بدعةٌ إال وتُِرَكت مقابلها ُسن ةٌ، لذا كان فعُل البدَعة أغلََظ ذنباً من مجر 

 السُّن ة.

 إحياُء البَِدع، إماتةٌ للسُّنَن. -2566

 * * * 

ً بُح هو الظ الُم، بعد أن كان مظلومَ كم ِمن مظلوٍم يُسِرُف في االنتصاِف لنفِسه، فيُص -2567  ا

قَى هللاَ وَمظلَمتَك كما  ِة عمر بن عبد العزيز، فقال له:" إن ك إن تَلْ لوٌم في ظاِلمه بحضرَ َع مظوقَ ..  

 هي، خيٌر لك من أن تلقَى هللاَ وقد أنفقتَها ".

 * * * 

 . تُهِلُكهُجٌل يُهِلُكها، ورجلٌ تُعَطى الد نيا لرجلين: رَ  -2568

 * * * 

: لتي بها تَْعُمُر وتَزدِهُر األرضُ وا  ؛في األرِض والتَّمكيِن  االستخالِف    زُ وركائِ   أركانُ  -2569

و واألاإليماُن،  والعَْدُل،  ةُ،  والقُو  والشُّوَرى،  ُن،  مْ الِعلُم،  المْنكر،  والنَّهُي عن  بالمعروِف  واألمُر 

 والُحريَّة. 

 * * * 

ه الجوُد والس خاُء، واإلنفاُق في أوجِه الخيِر، ال يُصِلُحه القليُل من  َمن كان من شيمتِ  -2570

ذين ال يُصِلُحُهم إال  أنَُس بن مالك رضي هللا عنه يقول:" اللهم  اجعلني من ِعباِدَك الالمال، وكان 

ويقوُل قيُس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنهما:" اللهم  ارزقني ماالً وفِعاالً، فإنه ال    الِغنى ".

 قليُل، وال أصلُُح عليه ".يصلُح المال إال بالِفعَاِل، وال الِفعال إال بالماِل، اللهم  إنه ال يُصِلُحني ال

ا أنفقَت إال ما كاَن هلِل خاِلصاً.  ليَس ل -2571  َك ِمن ماِلَك، إال ما أْنفَْقَت؛ وليَس لك ِممَّ

 * * * 

 مسألةٌ ُطِرَحت، وال تزال: أيُّهما خير؛ غنيٌّ شاكٌر، أم فقيٌر َصابٌِر ...؟  -2572

ن قَصُ عندي  جوابُها  َر به َصبُره عن فَْقِره .. وَمن  : َمن َغلََب ُشكُرهُ على ِغنَاه، َخيٌر مم 

ا إن استويا، فغنيٌّ   َغلََب َصبُرهُ على فَْقِره، خيٌر ممن قَُصَر به ُشكُره  من َشاكٌر، َخيرٌ   عن غناه، أم 

 .. وهللا تعالى أعلم. فقيٍر صابٍِر 

 * * * 

َح أو ؛ يُفيُد المد واحد  صلُح فيها قَولٌ ال يَ   كثيٌر من األموِر ذاُت وجهين وَحد ين، وهذه -2573

 دُّ ووجهُ الخير بما فِيه، ويُذَمُّ َحدُّ ووجهُ الشَّر ِ بما فيه.الذ مَّ، وإنما يُمَدُح حَ 
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ِ، يكونُ  -2574  الُحكُم للغاِلِب منهما.   عندما يَُشاُب الحقُّ بالباِطِل، والباِطُل بالَحق 

 * * * 

، وِصلَةٌ للواِجِب؛ وهذ -2575 لَةُ نوعان: ِصلَةٌ للود ِ  ه.  ، ورد  لقاُء السَّالمِ األدنَى إ احدُّه هالص ِ

 * * * 

 في غيرِ  ِس الغرْ  دائه، وكغرِس  على غيرِ  واءِ الدَّ  ه، كوضعِ أهلِ  لم عند غيرِ وضُع العِ  -2576

لَه  بَر؟ فقال: ذاَك أحبُّ إلي  من أن أجعَ ُل علمَك َمعَك القَ يل ألحد العلماء:" تموُت وتُدخِ قِ ..    هتِ ربَ تُ 

 ُسوء ". في إناءِ 

 * * * 

فوقك، منه المذموُم، ومنه الممُدوح؛ المذُموُم منه أن تنظَر لَمن فوقك    النَّظُر إلى َمن  -2577

 قه.، والفِ ية. والممدوُح منه أن تنظَر لمن فوقك في األَدب، والعلمِ نى، والعافِ في المال، والغِ 

 * * * 

ُمغف لون يَسهُل امتطاؤهم، بين  لما فََصلنا بين الد عوة و -2578 الس ياسة، نتََج عندنا دعاةٌ 

فجرةٌ اَسةٌ وسَ  لُغةِ   ووحوشٌ   ،  من  يَعرفون  واألخالقِ   ال  والمبادئ  األرقام القيم  لغة  سوى   ،

 !والمصالح  الش خصي ة

 * * * 

كون َشعرةٌ، وما أكثر َمن يقطُع هذه الش عرة، ثم بين  بيَن الُمداَراة و -2579 الُمداَهنَة والر 

 ً  !يَحَسُب نَفَسه في دائرة الُمداراة، وأن ه يُحسُن ُصنعَا

 * * * 

 ل. ، ما ال يُشد ُد في الوسائِ دِ د ُد في المقاِص يُش -2580

 ل. الوسائِ  ةِ ، مقدمةٌ على سالمَ المةُ المقاصدِ سَ  -2581

 ل.الوسائِ  د، ُمقدَّمةٌ على مصلحةِ مصلحةُ المقاِص  -2582

 الت غيير والتَّمكين اإلباَحةُ، ما لم يرد نصٌّ يُفيد الحظر. األصُل في وسائلِ  -2583

ة ثابتةٌ ال تتغي ر مع  المقاِص  -2584 والمكان، بخالف الوسائل فهي قابلة  مانِ الزَّ  تغي رِ ُد العام 

ر، والتغيير.  للتطو 

ة.المقاِص  تحقيقِ  من الت يسير ودفع المشق ة والحَرج، تعد ُد الوسائل في طلبِ  -2585  د العام 

عَ  وسائلُهدََّدت تعكل ما َعُظَم المقَصُد،  -2586  ت.وتنو 

 نها وأَجل .  أعلى مِ  ما تكون وسائل لمقاصدٍ  من المقاصدِ  -2587

أ إلى جملةٍ مَ  -2588  من المقاصد، بعُضها أعظُم من بعض. قصٌد واحٌد قد يتجز 

 أجلُّ المقاصد وأعالها، وغايَتُها، محب ةُ هللا ورضاه. -2589
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 ما يؤد ي إلى باطل، باطل. -2590

 ، والمآالت.برةُ بالن تائجِ العِ  -2591

 * * * 

  يَتَعبَُّد به.فريٌق يأكُل به، وفريٌق يَصطاُد به، وفريقٌ  ، ثاَلثةُ فَِرق:ينالد ِ مَع اُس الن   -2592

 * * * 

ث األبناَء   ُل اآلباء؛يَرحَ  -2593 يُور  الد رهَم والديناَر، ومنهم َمن  ث األبناَء  يُور  فمنهم َمن 

ث األبناءَ يل، وخيرُ الث ارات واألحقاَد، لتتوارثها األجياُل جيالً بعد جِ  اإليماَن، وصلةَ   هم من يور 

 للن اس.   الخيرِ  ، ومحب ةَ األرحامِ 

 * * * 

ن ـ -2594 عنهما ما استطعت:   الط رفِ   غض ِ الُخَطا، وإذا ما مَرْرُت بهما ـ أُسرعُ في    محال 

 !مَحلٌّ يبيُع الخمَر، ومحلٌّ يَبيُع الذََّهبَ 

 * * * 

عليك بأن يزيَدك هللاُ بالًء؛ ألن     يقوُل الن اُس عند العََزاء: َعظ َم هللاُ أجَرَك؛ وهو دعاءٌ  -2595

، والصواُب أن يُقال: أحسَن  البالءِ   مع مضاعفةِ  ةُ الجزاءِ البالء، وُمضاعفَ  عَظَم الجزاء مع عَظمِ 

ِ َما هللاُ عزاَءك .. واألحَسُن من هذا وذاك الصيغة الثابتة عن النبي  صلى هللا عليه وسلم:"   إِنَّ ّلِلَّ

ى، فَْلتَْصبِْر َوْلتَْحتَِسْب "شيٍء  أََخذَ، َولَهُ َما أَْعَطى، َوُكلُّ     متفق عليه.ِعْنَدهُ بِأََجٍل ُمَسمًّ

َرَك هللاُ!  -2596  قلُت للئيٍم ُمْبتَلَى: َطُهوٌر .. فقال: َطهَّ

 * * * 

الش عوبِ  -2597 عادةُ  الض عيف،   َجَرت  عند  َحقٌّ  القوي   فباطُل  ؛  القويَّ عيُف  الضَّ يُقل َد  أن 

وُظلُمه  هٌر ونظافة، وتحل له وفسقُه حري ة ..  ُخه طُ وضاللُه هدى، وقُبحه جماٌل، ونجاَستُه ووسَ 

ة التي يَ ..  عدٌل     ؛ فيُسيء رمي بها القويُّ وكل ما يأتي من عنده ُمستحَسٌن، حتى الن فايات الس ام 

،  ، ولو دَخَل القويُّ ُجحَر َضب  لدَخلَه الضَّعيفُ فهي ُمستحسنةٌ عند الض عيفِ للطبيعِة واإلنساِن،  

 م.ما ه هللا، وقليلٌ  وال ينجو من هذه الت بعي ة والت قليد األعمى إال من رحمَ 

بِذَراعٍ، قولُه صلى هللا عليه وسلم:"   -2598 َوِذَراًعا  بِشْبٍر،  ِشْبًرا  ْبلَُكْم 
قَ َسنََن َمن  لَتَتَّبِعُنَّ 

ِ: اليَُهوَد، َوالنََّصاَرى قاَل: فََمْن " البخاري.   ٍ لََسلَْكتُُموهُ، قُْلنَا يا َرُسوَل َّللاَّ حتَّى لو َسلَُكوا ُجْحَر َضب 

أ ةَ في مرحلةٍ أي فمن غيرهم، فيه داللةٌ  القو  الت اريخ ستكون في جانِ   ن    اليهودِ   بِ من مراحل 

ـوالن صارَ  يكونون  أنفسِ   ى، والمسلمون  ـلسبب من عند  عفاء، كم  هم  ٌل في  ا هو حاِص هم الضُّ

 !  راصِ نا المعَ انِ زمَ 

 عند الُمقَل د.  فٍ عْ إال لضَ  ءٍ قليُد في شيعيف، وما كان التَّ الض   َمةُ الت قليُد سِ  -2599



 292 

 * * * 

العَرَب كرهَ رِ كَ   َمن -2600 بَّ كرهَ اإلسالَم، وفي الحديث" أحِ   العربي ة، وَمن كره العربي ةَ   هَ 

 ك ".  بِ العََرَب من قلْ 

 * * * 

، أو في األسواِق، أو في ك كثيٌر من أوقات الفراغ؛ وأنت في َسفَرٍ قد يتخلَُّل في يومِ  -2601

احةِ   نه، أو في أوقاتِ ك موإيابِ   ذهابِك للعملِ   االنتظار، أو في أوقاتِ   صاالت وطوابيرِ    ، والخلُودِ الرَّ

ما أجملك، وما أكيََسك، وكم أنت رابٌح لو تَستَغل هذه األوقات بالص الة على النبي   إلى الن فس ..

صلى هللا عليه وسلم، أو بقولك:" ُسبحان هللا وبحمِده، ُسبحان هللا العظيم "؛ كلمتان خفيفتان  

 ، ثقيلتان في الميزان.  على اللسانِ 

 * * * 

ها األجياُل اِلهم، لتتواَرثعَ ق، ويزرعونها بفِ ، وعلى الورَ هم تِ نَ يُحاربون األحقاَد بألسِ  -2602

بعدِ  ألسنتُ دَ   هم؛من   .. تقْ ماً، وجراحات، وثارات، وصراعات  اً  طُر َعَسالً، وفِ هم  ُسمَّ تَقطُر  عَالُهم 

 ً  !وَدَما

 ، عندما تُناقُِضها األفعال.لألقوالِ  وال أثرَ ال قيمةَ  -2603

 * * * 

قال تعالى:] َمن قَتََل نَْفساً بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً  -2604

ريفةً كانت أم وضيعة، [؛ أي اً كانت هذه النفس؛ كانت شرقي ةً أم غربي ة، غنيةً كانت أم فقيرة، شَ 

 . 32ا فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً [المائدة:ها ] َوَمْن أَْحيَاهَ وأي اً كان لونُها، وجنسها، ودينُ 

ةً عن المسلمين والمستضعفين في األرض، ثم بعد ذلك  اعَ ُرهم لم تتوق ف سَ مجازِ  -2605

 شريعِ الجهاِد في اإلسالم ...؟!من تَ  يتساءلون معترضين: عن الحكمةِ 

 * * * 

. هذه اآلية 86أَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها [النساء:قال تعالى:] َوإِذَا ُحي ِْيتُم بِتَِحيٍَّة فََحيُّواْ بِ  -2606

مثله أو أحسن منه، والكلمةُ   الُمقابَلة؛ مقابلَةُ المعروِف بمعروفٍ   دليٌل على مبدأ وأَدبِ   الكريمةُ 

الطي بة بكلمٍة طيبة مثلها أو أحسن منها، أي اً كان صاحُب المعروف، وصاحُب الكلمة الط يبة، وفي  

 له: وفيكَ  باس رضي هللا عنه قال:" لو أن  فرعون قال لي: بارك هللا فيك، لقلتُ األثر عن ابن ع

 ، وفرعون قد مات ". هللاُ  باركَ 

 * * * 

قال صلى هللا عليه وسلم:" الَمْرُء مع َمن أَحبَّ "متفق عليه. والس المة تقتضي أن   -2607

فادت به مناسبةُ الحديث، تكوَن المحب ةُ الكاملةُ من األدنى نحو األعلى، وليس العكس، وهو ما أ
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ا يَْلَحْق بِهْم؟"؛ أي إلى درجتِ  ُجُل يُِحبُّ القَْوَم ولَمَّ ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم:" الرَّ هم من حيث قِيَل للنبي 

الح.  التقوى والعملِ   الص 

 * * * 

جاء رجٌل إلى رسوِل ..    قُوِق اآلخرين عليه أشد  إهماالً َمن أهَمَل حقَّ نفِسه، فهو لح -2608

فِسك   صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسوَل هللِا عندي ديناٌر فما أصنَُع به؟ قال:" أنِفْقه على نَ هللاِ 

 ."... 

 * * * 

غُوط، وتَضيُق المنافِذُ، وتتكالُب عليك األَكلَةُ ال -2609 ذ ئاُب، لك أن  عندما تتكاثُر عليك الض 

ر تَ لكن ليس لك أ   ..   واريداري وتُ تُ   نأ   ..  تتقد َم أو تتأخ  ِ بأنه باطٌل، وعلى    شهدَ ن  الحق  على 

 الباطِل بأن ه َحق. 

 * * * 

القوي ةُ  -2610 المستضعفين    األفكاُر  بيئة  في  قبوالً  وال  رواجاً  لنفسها  تجُد  تنتعُش وال  ال 

والمهزومين .. وهي تظلُّ تحوُم، وتجوُل في عالَِم الفكر والت صور والخيال، إلى أن تجَد القوي   

ةٍ  ٍة [البقرة:األمين، فيأخذها بقو  ، واجتهاد، كما أمَر هللا:] ُخذُواْ َما آتَْينَاُكم بِقُوَّ  .63، وجد ٍ

كم ِمن فكرِة هي اليوم في عالَِم الخياِل والت صور، والمستحيالت، غداً هي في عالَم  -2611

 الواقع، والمْمكن، يعيُشها الن اُس في واقِعهم، وحياتِهم؟! 

 إال في بيئتِها وتُربَتِها.  األفكاُر كالِغراس؛ ال تَنتِعُش وال تنمو -2612

 * * * 

يِن [البقرة: -2613 على أن    المسلمِ   . يُراُد به معنيان: ال إكراه لغيرِ 256] الَ إِْكَراهَ فِي الد ِ

 يكون مسلماً.

اختيارٍ   على  مسلٌم  يُكَره  فال  بالمسلمين؛  خاصٌّ  جملة   والثاني:  من  محد د  فقهي 

 الخيارات المْستَساغة والمعتبَرة. 

 لماذا ...؟ فإن قيل:  

أقول: ألن  ِمن ُمقتضيات أسماِء هللا الحسنى، وصفاتِه العُليا أن ال يُقبَل من العبادة إال   

ضا، واالقتناع، وأيما عبادة ال تصدرُ المحب ةِ   ما كان على وجهِ  عن محب ٍة ورضا، واقتناع    ، والر 

 ال يريُدها هللاُ تعالى، وال يقبَلُها. 

اإلكراهَ   ألن   أيضاً:  وويُقال  الن فاق،  يول ُد  المنافقين  يُحبُّ  ال  تعالى  ِعباَدةَ  هللاُ  وال   ،

 المنافقين.

 * * * 
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ة  -2614 يَزوُل بزواِل قِدَرتك، وال تجُد لك عليه أعواناً، وما تنالُه بالحج  ما تنالُه بالغَلبِة 

 واإلقناعِ يَدوُم لك، وتجُد لَك عليه أعواناً.

 * * * 

 ك، فاستِعْن بالذي لك، على الذي عليك، وال تَعَجز.األيَّاُم يومان؛ يوٌم لك، ويوٌم علي -2615

بِر، وهو في كليِهما  المؤمنُ  -2616  .  تَلىُمبْ يَتقَلَُّب بين الشُّكِر، والصَّ

 * * * 

 ال تَلتَِمس شيئاً عند َمن هو أحوُج إليه ِمنك. -2617

 * * * 

جاُء نوعان: كاذِ  -2618  العَمل،  ٌق؛ فالكاذُب منهما َمن يحمل صاحبه على تركِ ٌب، وصادِ الر 

ادُق منهما َمن يحمل صاحبه عل  ل.العَمَ   ىوالصَّ

بال    كان حسُن البصري يقول:" طلُب الجن ةِ   ..  لِ العمَ    باهلل، ُحسنُ الظن    سنِ ن حِ مِ  -2619

   نٌب من الذنوب ".، ذَ لٍ عمَ 

 جاِء، مع ترِك العمِل، فقد أساَء الظن  باهلِل، وأساَء األَدب.  َمن تعلَّق بالر   -2620

 * * * 

جال. وأخالقِ  بوَء من معادنِ البالُء يَكشُف المخ -2621  الر 

 * * * 

ين ال بد من أحدهما، تعي ن اختياُر أقل هما شراً، ويكوُن العمُل   -2622 حينئٍذ  إذا ُخي رَت بين شر 

ضعلى الت قليل من شر  هذا األقل ، ما أمكَن لذلك سب   ، أو اإلقرارِ بالش ر ِ  ايالً .. وال يُعَد  هذا من الر 

 به.

 * * * 

ه كان خارجي اً خالصاً، ومن كانت فيه َخصلةٌ منهن  كانت فيه َخصلةٌ ثالٌث َمن ُكن  في -2623

، والش بهات، والت أويل، وبما ال يُوجب    من الخوارج الغاُلة، حتى يدعها: تكفيرُ  المسلمين بالظن 

المسلمين، وترك المحاربين من الكافرين.   وقتالُ   المعصومة، وقتلُ   التكفير. االستخفاُف بالد ماءِ 

ه؛ فال يحترمون عالماً وال كبيراً إال َمن يوافُق هواهم، وبالقدر وأهلِ   واالستخفاُف بالعلمِ   االستهانةُ 

 الذي يوافق هواهم. 

 * * * 

ديء من مالِ  -2624 ى الر     منه.  ك؛ فهو حظُّ هللاِ عندما تتصد ق ال تتحرَّ

 * * * 
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اإلصغاءَ أي   -2625 قائُدها  يأنَُف  جماعة  نُ   ما  إي  صحِ إلى  فهو  جماعته،  من  ذاٌن  الن اصحين 

 ها.مجدِ  بأفولها، وأفولِ 

ين، أو الفساد الُمسج ى  الد ِ   باسمِ   ، الفسادُ يٌئ وحراٌم، أسوأه وأشد ه حرمةً اُد كل ه سَ الفسَ  -2626

 ! الد ين بغطاءِ 

وَطم ،  -2627 وَعم   وانتشَر،  فَشا  ومهده،  بدايته  في  يُستأَصل  لم  إن  كالس رطان؛  الفساُد 

 الُه. ى استئصَ واستعصَ 

 * * * 

أ، وال تَقبل الت قسيم؛  تماسكةٌ العَْدُل قيمةٌ مُ  -2628 يره، وصغيُره ككبيره، ال قليلُه ككثِ ال تتجز 

األصغَر، يتهاون فيما   ه، وَمن يَتهاون في العدلِ يرِ غِ ه وصَ َل كثيُره وكبيُره عن قليلِ غِ ينبغي أن يُشْ 

ا هو أكبر منه.رِ هو أكبر منه، وَمن يتغاضى عن الظلم األصغَ   ، يتغاضى عم 

تََك في مواجهِة الظلِم األكبر.الظُّ مواجهِة   عندما تتهاون في -2629  لِم األصغر؛ تفقُد حجَّ

 * * * 

ماُن على امرئٍ  -2630 ه، ومن كان الئماً فال يلومن   لِ عمَ   سوءِ   ، إال من جهةِ بسوءٍ   ال يرتدُّ الز 

ماَن، وإنما يلومُ  مان. الز   ما جنَت نفُسه على الز 

 * * * 

 دي ما خفي من المساوئ.  ، ويُبوالمحاسنَ  ي المآثرَ االستبداُد يُخفِ  -2631

على    القائمِ   مِ المستبد ، منه إلى الحكْ   أسرعُ إلى حكمِ   ومعانيه ـ  بكل أبعادهِ   الفساُد ـ -2632

 ورى. الشُّ 

نسبي، ليس له صفة واحدة ثابتة يُقاس عليها، وهو يَزيُد وينقُص،   اإلستبداُد أمرٌ  -2633

 فإذا زاَد زاَد الفساُد، وإذا نقَُص نقَص الفساد.

صفات وعالمات، َمن ُكن  فيه كان مستبداً خالصاً، ومن كانت فيه   بدِ المست   للحاكمِ  -2634

 عها: ، حتى يدَ َخصلةٌ منهن  كانت فيه َخصلةٌ من االستبدادِ 

د بالحكمِ ـ    ه، وعلى مبدأ ] َما أُِريُكْم إِالَّ َما  نفسِ   غي إال لنداءِ رارات، فال يُصْ والقَ   التفر 

َشاِد [غافر:  أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيلَ   . 29الرَّ

 واألنان ية، وحب  النفس. شديُد الحرِص ـ  

 والمادحين.   والن اصحين، وحبُّ المدحِ  كره الن صحِ ـ  

 إقصاُء الن اصحين، وتقريُب االنتهازيين والمنافقين.  ـ  

، ومن ال الضعفاءِ   ه، وتقريبُ إقصاُء األقوياء واألمناء، ومن يُخشى منه على نفوذِ ـ   

 ه. ه على نفوذِ خشية من
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بهم   لرفاق دربه، وأصدقائه القُدماء، والتنك ر لهم؛ ال يترد د بالت ضحيةِ   قل ةُ الوفاءِ ـ   

 يَرميك!  هراً، ثم في لحظٍة فارقةٍ .. يت كُئ عليك دَ  مع مصالحه، وتوجهه  عند أدنى تعارٍض 

 عارضه.ن يخالفه ويُ كل مَ  تخويُن وتجريمُ ـ  

 فال يُقلقه انتهاُك الحرمات، وَسْفُك الد م الحرامِ   ؛في القلبِ   ةٌ ر، وقساوتبل ٌد في المشاعِ ـ   

 ه. عرشه وأمجادِ  في سبيلِ 

والدولةُ ـ    الدولة،  وهو  هو،  والوطُن  الوَطُن،  وكأنها شي  هو  ممتلكاتِ   ءٌ هو،  ه من 

  ه، ال قواَم وال وجوَد وال استمرار لها إال به، والمعترضُ ة، مصلحتها تنحصر في مصلحتِ الخاص  

 ه.ضده هو حراك ضد الدولة والمجتمع، ومؤسساتِ   ، وأي حراكٍ على الدولةِ  ه معترضٌ علي

ه وُملكه .. والعدو أيسر ُحكمِ   زوالِ   ، أهوُن عليه من فكرةِ خيانةُ الد ين، واألوطانِ ـ   

، وأيسر تعامالً معه، منه إلى الحاكم الذي جاء عن طريق الشورى،  المستبد ِ   وصوالً إلى الحاكمِ 

 لشورى. وتحكمه ا

  ه، ويََضعُ س على شعبِ ه، فيتجس  كل  من حولِ   َضعُف الث قة باآلخرين، والشكُّ بوالءِ ـ   

 . اً وسجاسُ  على كل  جاسوٍس 

آخر، ربما يكوُن    باَد لمستبد ٍ الَد والعِ ه إال أن يُسل م البِ ل، تأبى عليه أخالقُ عند دنو األجَ ـ   

ا أن يكونَ   أكثر منه استبداداً، ا أن يكوَن من أعوانهه، وإمن صلبِ   إمَّ بين  مَّ يُحيي سيرتَه    ؛المقرَّ

 والفساد.  ونهَجهُ في االستبدادِ 

 هاً! ُمكرَ خائفاً ، إال .. وعند رحيله ال يجُد من يَبكيه ديقٌ فالمستبدُّ ليس له صَ  

 * * * 

األرواحُ  -2635 سبيلها  في  وتُبذَُل  بالُمَهج،  الفكرةُ  تُسقَى  وتزدهر،  عندما  وتعلو  تربو   ،

ــ مطي ةً لألهواء، ولمآرب شخصي ة، تَ وتَحكم،  وع ــ مهما كانت قويةً  ذبُل،  ندما تُصبح الفكرةُ 

 وتموُت، ويموُت معها الحماُس لها. 

 * * * 

ن  مَ   يَره، وكان حسن البصري يقول:"يئ الخلُق يُؤذي نَْفَسه أكثَر مما يُؤذي غَ سَ  -2636

 لقُه عذَّب نْفَسه ".ساَء خُ 

 * * * 

يُعينُك على ِذْكِره، وُشكِره، وُحسِن عبادته، فاعلم أنَّ هللاَ عندما تجد أن هللاَ تعالى   -2637

ا يُسيئك.   تعالى يريُد أن يحفَظك من الخُطوِب، ومم 

 * * * 

 نعاً. الس فيهُ تَراهُ يَسيُر إلى حتِفه، َمشدوداً إلى هلََكتِِه، وهو يحَسُب أن ه يُحسُن صُ  -2638
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مِ  -2639 للحياةِ ن سَ كم  يكوُن سببَ عيٍ  للوفاةِ ،  له   ، وكم مناً  توَهُب  لمظان  الموت،  طالٍب 

 الحياة.

شد، ودواعي الت وفيق: االستخارةُ، واالستِ   من عالماتِ  -2640  ارةُ، والتَّأن ي. شَ الر 

 * * * 

 َمن َهاَب هللاَ، هابَهُ الن اُس، وَمن أَحبَّ هللاَ، أحبَّهُ الن اُس.  -2641

 * * * 

ما يُعطيك، ويمنحك من    على قَْدر ما تُقبِل على القُرآِن، وتُعطيه من نفِسك، على قدرِ  -2642

 كنوِزه .. ومهما ِزدَت فهو أزَود. 

فاهلل تعالى عندما يقول في كتابه العزيز:] يَا   أ القرآَن؛ن يُكل َمك هللاُ، فاقرَ إذا أردَت أ -2643

 أَيَُّها النَّاُس [. ] يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ [. ] يَا ِعبَاِدَي [؛ فهو يُخاِطبَُك، ويَعنيك ...!

لَك؛ فُكلُّ األوقاِت متاَحةٌ لك، كما ال توجُد   رْدَت أن تُكل َِم هللاَ؛ ال يوجُد وقٌت محدَّدٌ إذا أ -2644

أن تقوَل: يا رب  .. وهللاُ    يكَ كفِ يَ فاألبواُب ُمْشَرَعةٌ لك ..  بينك وبين رغبَتِك،    حيلُ نٌع تُ حواجٌز وموا

 ى! يَسَمُع، ويَرَ 

 * * * 

ال  ليسَ  -2645 يافة،  الض  وأَدِب  الَكَرِم  "  من  عن  األسعاِر،  حديُث  وغالِء   ،" يجيم   مع الر 

  الض يف.

يافةِ ال غِ  -2646  .   يبةَ لُمِضيٍف؛ لم يَقْم بواِجِب الض 

 * * * 

ء، قبل أن تَعرَضُهم على أربَعٍ: الد ْرهُم والد ينار، والعْدُل  -2647 ال تُْسِرْع في اتخاِذ األِخال 

ضا، والن ْجَدةُ فيفي   . ر ِ الش د ة، وَكتُْم الس   الس خِط والر 

، فال تُمل ُك َرقَبَتَك أ -2648  . حداً قبَل أن تَْبلَُوهُ الِخل ة ِرقٌّ

 يُعَرُف المرُء عند حاَجتَِك إليه، وليس عند حاَجتِه إليك.  -2649

اِدق، الوفي، األمين، الس خي، الخلُ  -2650 وق، الكتُوم، الكلُّ يَنُشُد لنْفِسه ذاَك الص ديق الص 

ي، الذي يَ  لُّ ال يريُد ِة والعُْسر، ولو كان به َخَصاَصة .. والكُ عرُف لصاِحبه حق ه في الشد  الُمضح 

ِ مثل ما تَ  رى  أن يكوَن ذاَك الص ديق .. وكان يُقال:" ال خيَر في صحبِة َمن ال يرى لك من الحق 

 له ".  

فاستَكثِْر من    هللاُ للش فعاِء بالشَّفاَعِة ـ  يوَم يَأذنُ   أن تَستَكثَِر من الشُّفَعَاِء ـإذا أَرْدَت   -2651

لَنَا ِمن َشافِِعيَن . َواَل َصِديٍق َحِميٍم  إخو النار:] فََما  .. قال تعالى عن أهل  ْدِق واإليمان  اِن الص 

 .    101-100[الشعراء:
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 * * * 

الخيُر والشَّرُّ يَنقصان ويَزيدان؛ فإذا نقص أحُدهما زاَد اآلخر، وإذا زاَد أحدهما نقَص  -2652

 اآلخر.  

، والحقُّ والباطلُ  -2653 ، ِلكل ٍ منهما مساَحتُه، وتواُجده، فإذا نقََصت مساَحةُ الخيُر والشَّرُّ

 أحِدهما، ِزيَد في األُخرى وال بُد، والعَكُس كذلك.  

 * * * 

ا أَخَرَج اإلنساُن الغربيُّ " هللاَ " ِمن ساَحِة تفكيِره واهتماماتِه، تَفَُهت   -2654 حياتهم، لمَّ

حوَل َشهوتَي البَْطِن والفَْرجِ .. وقد َسأْلُت   أرقاها يدورُ   وتَفَُهت أحاديثُهم وعالقاتهم االجتماعي ة؛

إنَساناً غربي اً عن َسبَِب اقتنائِهم للكالِب، واهتماِمهم البالغِ بها، قال: هي مادَّةٌ للحِديِث فيما بيننا  

!... 

 * * * 

 اللهمَّ إن ِي أعوذُ بَك ِمن ِعلٍم ال يَنفَع، ومن ِعلٍم يَغشُّ ويَخَدع! -2655

َضحايَا في ِشباِك وفخاخِ المتدي نين، ال يُمي زون بين الت دي ن؛ الذي   غاِلُب الذين يَقعُون  -2656

يعني االلتزاَم بالش عائِر الظَّاِهرِة، وبين ُحسن الُخلُق؛ والذي يَعني أَدَب وُحْسَن الُمعَاَملة .. فليَس 

  َمنَخَطَب إليكم    إذاكلُّ ُمتديٍن َحَسَن الُخلُق، والنبي صلى هللا عليه وسلم ميََّز بينهما في قوله:"  

ُجوه ...". ، وُخلُقَه دينَهُ  تَرَضونَ  ِ  فزو 

 * * * 

تُؤالِ   السي ئةُ   الكلمةُ  -2657 وال  ق  تفر  وسائلُ فالتي  وتتزاَحُم  تتكاثُر  إلى  لنقلِ   ؛قلِ النَّ   ،  ها 

د، تقُف ساعات وأياماً التي تُؤالِ   شت ى .. بينما الكلمةُ الطيبةُ الحسنةُ   األمصار، وإلى بقاعٍ  ُف وتوح 

 !الطريق، وال تجُد من يحملها وينقلها االنتظار، وعلى قارعةِ  صاالتِ في 

 * * * 

ْله ولو للحظات؛ فالموُت قد يُحيُل بينَك وبينَه. -2658  إذا هَمْمَت بخير ال تُؤج 

 ، أكثر من حاجة ذوي الحاجة إلى الخير.إلى فعل الخيرِ  أنت بحاجةٍ  -2659

 ، ال إنساني ةَ فيه. لآلَخرين  اإلنساني ةُ؛ تعني عندي فعَل الخير، فمن ال خيَر فيه -2660

َب األبناَء عليهما: كيف نحبُّ الن اَس،  -2661 مهارتان عزيزتان ينبغي أن نحمَل النَّْفَس، وندر 

 ِللنَّاِس ". أْنفَعُُهمْ   هللاِ  إلى النَّاِس  أحبُّ وكيَف نخُدُم وننفَُع الن اَس، وفي الحديث:" 

 * * * 

، وشحٌّ ، وشحٌّ بالس المِ ، وشحٌّ بالعلمِ وشحٌّ بالوقتِ ،  واإلطعامِ   الش حُّ أنواعٌ: ُشحٌّ بالمالِ  -2662

 ، وبعُضه أغلَُظ من بعض. المعروفِ  ، وشحٌّ في بذلِ الطيبة اللطيفةِ  بالكلمةِ 
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، فاعلموا  التَّزاُحمِ   ترب ع ويت كئ على يَديه، في مواطنِ من رأيتموه يمدُّ رجليه، أو يَ  -2663

 ، وأناني! أنه بخيلٌ 

 * * * 

، والكلمة ٌم متعل ٌق بالد اء والد واء، وقسٌم متعل ٌق بعلم الن فِس لُم الطب  قسمان: قسْ عِ  -2664

المريِض  التي تخف ُف عن  فيه  ه، وتَ من آالِمه ووطأة مرِض   الطيبة،  رفُع من معنوياتِه، وتزرعُ 

 األَمَل في الحياة والش فاء، حتى في الس اعات األخيرة من حياتِه.  

 * * * 

. وحتى ينجَح في اقتحام العقبة التي في الن ار، ال بد  11لد:] فاََل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ [الب -2665

ِ قبةُ الترد دِ التي في النَّفس؛ عَ   العقبةِ   من أن ينَجَح في اقتحامِ  اإلنفاِق خشيةَ من    ، والخوفِ ، والش ح 

 .. فإن تجاوَزها، تجاوَز تلك العقبة التي في الن ار. ، والت سويفِ رِ قْ الفَ 

 * * * 

ل حَ  ؛رَ ان تَكلَّف الوقَ مَ  -2666  ديٍث له!انتظْر منه ِخفَّةً عند أو 

 * * * 

 كيٌم ال يَعمُل بمقتضى الِحْكَمة، ليس بحكيم.حَ  -2667

 حكيٌم ال ينتفع بحكمتِه، كصاحِب ماٍل ال ينتفُع بماِله.  -2668

 َمل. الغايةُ من الِحكَمِة، المعرفةُ والعَ  -2669

 * * * 

، اتِ ت، والبدعة والُمحدثَ الُمتَشابها  عِجبُت لقوٍم من ا يَحرصون أن يَتعب دوا في دائرةِ  -2670

 وفي السُّنَّة ما يُغنِي، ويَكفي، ويَزيد .. فيَْستَْبِدلُون الذي هو أَْدنَى بِالَِّذي هو َخْير؟! 

 * * * 

إلى ُمبتغاه، وتحق َق ُمراُده مهما   صاٍل، من توف رت فيه، وَصَل ـ بإذن ربه ـخِ   ثالثةُ  -2671

 والتَّوك ُل على هللا.  ،دةِ َمُل، وِصدُق اإلراكان َصعباً بعيَد المنال: األ

 * * * 

 ى نَفََساً.ُمتصارعان: قويٌّ وَضعيٌف، المنتصُر منهما األطَوُل واألقوَ  -2672

 * * * 

بتةٌ خبيثةٌ تنمو وتَربُو في الن فس بشكٍل تَدريجي، فإن لم تاُلَحظ وتُعالَج عند  الِكبُر نَ  -2673

تََش لها،  نمو  وظهوٍر  ل  بعروقهاأو  وامتدَّت  وتَمك نَت،  َشت،  أجزاءِ   ر  الن فس، وَصعُب   في جميع 

 حينئٍذ عالُجها، واستئصالُها.

 * * * 
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عر؛ ما كان جاِمعاً، مانِعاً، واضحاً، صحيحَ  -2674 اً، صالحاً لزمانِه وغيِر زمانه، أفَضُل الش ِ

ةُ خالياً من الت كل ف، يفهمُ  وهذا الذي يصحُّ أن يُقال    كما الخاص ة .. معناه يَسبُِق لفَظهُ ..   ه العام 

 ". لحكمةٍ  ن الش عرِ " إن  مِ عنه:

 * * * 

ـ -2675 بَح أبَاً، وكذلك  في هذه الحياة ناقصةٌ، حتى تُصْ   ستظلُّ تَجربَتُك ـ وكذلك رسالَتُك 

اً.  البنُت؛ حتى تُصبَح أمَّ

 األبناء ُمستقبَُل اآلباء. -2676

 حم. رَ  ال طاعةَ للوالدين في ُظلٍم، أو قطيعةِ  -2677

 * * * 

ِة هللاِ َملٍ َمن أكثََر من الِعلِم من غير عَ  -2678  عليه.  ، فقد أكثََر من ُحجَّ

 * * * 

د في غيره؛ فالشهيد يُغفَُر له كل شيٍء إال الدَّين، والنبي   نِ َشدََّد هللاُ في الدَّيْ  -2679 ما لم يُشد ِ

هما كان صالحاً، إذا صلى هللا عليه وسلم امتنََع عن الصَّالِة على َمن ماَت وعليه َدْين، والَمديُن مَ 

فيان الثوري عن رجٍل عليه َدْيٌن، جنَّة حتى يُقَضى عنه َدْينُه، وقد ُسئَل سُ ماَت يُحبَس خارج ال

 أيأكُل اللحَم؟ قال: ال! 

 * * * 

ين؛ فهو ِلصٌّ ال يُستأَمن على ِدين. ُس الش هرَ َمن رأيتموه يَلتَمِ  -2680  ةَ بالد ِ

 * * * 

وجه ك، فانظر  أن ك متَّهم في أخالقِ   اتِك؛ هذا يعنيعندما يُبالَُغ في ُمراعاتِك وُمدارَ  -2681

 التُّهمِة فيك. 

 * * * 

إن لم تجْد لجامَ  -2682 إلى أن تبلَغ درَجةَ صغائُر البَِدعِ  لها من السُّن ة، تظلُّ في توس عٍ  اً 

َر لكبائر البدع ويَستدلُّ لها   ُر لصغائِر البدعِ ويَستدلُّ لها، لَِزمه أن يَبر  كبائر البدع .. والذي يبر 

 صغائِر البَِدع. لى مشروعي ةِ التي استدلَّ بها ع بنفس األدلةِ 

 * * * 

العَ  -2683 اإلسالمِ كان  قبل  اللغةِ يَ   رُب  في  والعاداتِ شتركون  واألرِض،  والتَّ ،  ، اريخِ ، 

ُمتناحِ  متفرقين  كانوا  ذلك  المشترك، ومع  تلكَ والمصير  على  يعتمد  وَمن   .. العناصر في    رين 

ِل، لن يجني غيَر الفَشِل، وَخيبة األمَ   ، وقِيَم اإلسالم ..من جديد، بعيداً عن اإليمانِ   توحيد العربِ 

 كما هو واقُع الحال!
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 * * * 

 أ؛ خطأ أكبر من الخطأ.جحوُد الخطَ  -2684

 * * * 

، فانقلبوا إلى  خاطئةٍ   كثيٌر من الس لفيين المعاصرين فهُموا ومارُسوا الس لفية بطريقةٍ  -2685

  !ةأعداء للس لفي  

الس   -2686 باسمِ من  المعاصرين  التَّ الحزبي ة، وقعو  محاربةِ   لفيين  معاني  أسوأ  حزب ا في 

وباسمِ والحزبي    .. العصبي  التعص    محاربةِ   ة  معاني  أسوأ  في  والتَّ ب، وقعوا  لألشخاص ة  ، عصب 

يات المحَدثَة   !وبعض المسمَّ

الكتاِب والسُّن ِة، وتقديِم فَهِم الس لَِف   -2687 للكتاِب الصالحِ  السَّلفيةُ منهٌج قائٌم على اتباعِ 

 ِف، عند التَّعارض، وانتفاِء الت وفيق .. فكلُّ من التزَم بهذا المنهجِ الحق  والسُّن ِة، على فهِم الخلَ 

 فهو َسلفي، وإن لم يتَسمَّ بالسَّلفي.  

 * * * 

 ازداَد تواُضعُه.   ه؛ كل ما ازَداَد َحقُّه،القِ ن نُْبل اإلنسان، وعظيم أخْ مِ  -2688

اإلنسانِ  -2689 لُْؤم  َحقُّه،أخالقِ   وسوءِ   من  ازَداَد  كل ما  وانتفاشاً، وكبراً،   ازَدادَ   ه؛  تعالياً، 

 سل طاً! وتَ 

 ِمَن اللْؤِم أن تَْستَوفَي كاِمَل َحق َِك؛ فاََل تََدع للعَْفِو فُْسَحةً! -2690

 * * * 

ي اء؛ أن يَقَرأ اإلماُم سورةَ الفاتحة في الص الةِ  -2691 ، الجهري ة في أكثر من دقيقةٍ   من الر 

 !قيقةٍ دَ  نِصفِ ري ة يقرؤها في أقل  من ة الس  ها، بينما في الصالحق   واألحكامِ  معطياً للمدودِ 

 * * * 

اُء َصبََر، وإذا أصابتهُ نَعَماُء َشَكَر.  المؤمنُ  -2692  إذا أذنََب استَغفََر، وإذا أصابتهُ ضرَّ

 * * * 

 ، أكثَُر من قتلَى الحروب!لَى المعدةِ قَتْ  -2693

 يا، ال لكي تموت! حْ األْكُل لتَ  -2694

 ِهيه، وقُْم عنهُ ونَْفُسَك فِْيه.  ال تُْقبِْل على الطَّعَاِم إالَّ وأنَت تَْشتَ  -2695

 * * * 

ا أن يُحد ثَ  -2696  !هسِ فْ هُ عن نَ ثَ تحد ِ  أنْ   ه، أوَك عن نفسِ األناني إم 

 * * * 
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  البصري رحمه هللا:" قرأُت في تسعين موضعاً من القرآنِ   عن الحَسن  مأثورةٌ   كلماتٌ  -2697

[ واحد  موضعٍ  في  وقرأُت  لخلِقه،  وضمنها  األرزاَق  قد ر  هللاَ  اْلفَْقرَ الشَّ   أن   يَِعُدُكُم   ْيَطاُن 

ادِق في تسعين موضعاً، وَصدَّقنا قوَل الكاذِب في موِض 268[البقرة: عٍ واحد  . فشككنا في قوِل الص 

." 

 " لوال ثالثةٌ ما طأطأ ابُن آدم رأَسهُ: الموُت، والمَرُض، والفَْقُر ".  -2698

 " خيُر البالِد ما حَملَك ".  -2699

ه ".  " ال تحملَنَّ على يوِمك همَّ َغدٍ  -2700  ، فحسُب كل  يوٍم هم 

 " طلُب الجن ِة بال عَمٍل ذنٌب من الذ نوب ".  -2701

 " علمُت أن  رزقي ال يأخذُه غيري، فاطمأنَّ قلبي ".  -2702

 " استغفاُرنا يحتاُج إلى استغفار ".  -2703

 " من ساَء خلُقُه عذََّب نفَسه ".  -2704

 " حقيقةُ ُحسِن الُخلق: بذُل المعروف، وكفُّ األذى، وطالقةُ الوجه ".  -2705

 * * * 

ته، أن َمنَّ على عباِده بقرآنَين: قرآٌن مسطوٌر  -2706 من ن عِم هللا تعالى، وفضِله، وكماِل ُحجَّ

لُها]  ٌل نقرؤه ونتدب ر آياتِه. وقرآٌن صامٌت منشورةٌ آياتُه في السماواِت واألرض، نلحُظها ونتأم  منزَّ

ويدلُّ عليه،   حُدهما يُصد ق اآلخر، ويؤكدُ . أ101قُِل انُظُرواْ َماذَا فِي السََّماَواِت َواألَْرِض [يونس:

إن َشَككَت بأحدهما، ناداك اآلخر أن انظر في آياتي نظَر تدب ٍر وتعق ل، سيَذهُب عنك ما شَككَت 

اْلَحقُّ   أَنَّهُ  لَُهْم  يَتَبَيََّن  َحتَّى  أَنفُِسِهْم  َوفِي  اآْلفَاِق  فِي  آيَاتِنَا  َسنُِريِهْم  يقينُك]  إليك  ويرتدَّ  فيه، 

.53فصلت:[ ل حقٌّ  . أي أن القرآَن المسطوَر المنزَّ

 * * * 

وأحكَ  -2707 لغتُها،  لها  الظ المة،  الط اغيِة  األنظمِة  هدُم  الهْدِم؛  .. َمرحلةُ  اُمها، ووسائلها 

اشدِة والمسؤولة، لها لغتُها، وأحكاُمها، ووسائلها، وهي   ناُء األنظمِة العاِدلةِ اِء؛ بِ ومرحلةُ البِنَ  الر 

 يه. فِ لَى .. ال يخلُط بينهما إال جاهٌل أو سَ أشقُّ من األو

 * * * 

فوقَ  -2708 ل،  المنز  تعالى  هللا  َشرَع  به  وأعني   ، والمحاَسبة،   اإلسالُم  الُمساَءلة، 

أ؛  فيُؤَمُن ببعِض  ه  فَر ببعِض ه، ويُكْ والمعاَرضة، يَحُكم وال يُحاَكم، وهو فوق أن يُبَعَّض أو أن يُجزَّ

 .. وإال فال إيمان وال إسالم.  سليمَ والتَّ  ،ضاالر ِ القبوَل، وإال  ه اآلخر .. ال يَقبل من أتباعِ 

ل، جانٌب اعتقادي إيماني، وهذا جانٌب يشمُل جميَع   -2709 للت عاطي مع شرعِ هللا تعالى الُمنزَّ

شي ال بترك  يُعذَر  ال  ل،  المنز  منه   ءٍ شرع  يُؤتَى  جانب  وهذا  تنفيذي،  عمليٌّ  وجانٌب   .. منه 
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عجُز فيه يجُب العمُل على دفعِ العجِز قدر الُمستطاع، وليس وراء ذلك من  الُمستطاع، وما تمَّ ال

 تكليٍف وال ُمساءلة. 

 * * * 

 عندما تُقتَل الثقةُ بين النَّاس، يكوُن سوُء الظن ِ هو الَحَكم، وهو سي ُد الموقف!  -2710

، ابِن جسوراً للث قةِ  -2711  .قبل أن تُطاِلب بإزالِة سوء الظَّن ِ

 مات.  لِ ضعِ كَ ، وبِ ظاتٍ بسنواٍت، قد تزوُل بموقٍف، وبلحَ  الث قَةُ التي تُبنَى -2712

العَ مِ  -2713 الوُضوُح، والشَّفافيةُ   واملِ ن  الناِس،  بين  الث قةَ  ز  تُعز  ، واجتناُب مواطِن  التي 

يِب، والشُّبَه.    الرَّ

ِسك؛ َدْع ما يُريبُك إلى ما ال يُريبُك .. وحتى يَسلَم الن اُس، ويكونوا  فْ لََم في نَ حتى تَسْ  -2714

 أَماٍن منَك؛ َدْع ما يُريب إلى ما ال يُريب.  في

 * * * 

 ُسوٌق يَنفُق فيه االستِغالُل واالبتَِزاُز.   المحب ِة والبُْغِض؛اإلفراُط في   -2715

 * * * 

عندما يغيُب معنى " في َسبيِل هللا "؛ تغيُب قِيُم الخيِر، والمحب ِة، والعفو، والص دِق،  -2716

ياء، والهْرُج والمْرُج، والحرُص، والتَّدابُر واإلخالص، واإليثار .. ويَسوُد الشرُّ  ، والر  ، والشُّحُّ

 والت نابُز على توافِه األمور، وتُصبُح المصاِلُح المادي ةُ هي الحاكَمةُ للعالقات بين الن اس!   

والش يطان، ويرُخُص  -2717 الغاِب  تَسوُد شريعةُ  "؛  يَغيُب معنى " في سبيِل هللا  عندما 

 قابلُه كل  شيء.اإلنساُن، ويَْغلُو مُ 

 * * * 

ر .. شغلتُهم  -2718 َشغلَتُْهم الصوَرةُ، ووقفوا عندها وما تجاَوُزوها، وَغفلُوا عن المَصو 

األسباُب واآلثاُر، وغفلُوا عن المَسب ِب والمؤث ر .. شغلَُهم الوجوُد عن الواِجِد .. َشغلَتُْهم الن ْعَمةُ 

ِل .. بَهَرهُم جما ُل الَخْلِق، وغفلُوا عن جماِل الخاِلق .. وَصلُوا إلى  وغفلوا عن الُمنِعِم الُمتفَض 

 منتصِف الطريق، وَغفلُوا عن الن صِف اآلخِر واألهم من الطريق! 

 ارة الغربي ة؛ كشجرٍة وافرٍة َضخَمٍة جميلٍة، يتآَكلُها السُّوُس والدُّود!َمثَُل الحضَ  -2719

 * * * 

ك، وال َب المفتوحِة قبل أن تُغلَق دونَ فِعُل الخيِر؛ أبواٌب تُفتَح وتُغلَق، فاغتنْم األبوا -2720

ل  َك ويَُمن يك. تََدع الش يطاَن يُجب ِنك، أو يُكس ِ

 * * * 
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والس يَاِسي -2721 األخالقي  التَّقِصيُر    اإلصالُح  ُمتوازيان؛  تقصيٌر  في  خطَّان  في أحِدهما 

 اآلخر.

 * * * 

المعروِف ِسه وحسب، وإنما يجني على المروءِة والخِسيُس اللئيُم ال يجني على نفْ  -2722

المعروِف إلى    داوٍة اصطناعَ عَ   ل ِ َل كُ وجدنا أصْ في نفوِس الناس، وكان سفيان الثوري يقول:"  

 اللئاِم ".

 * * * 

الذ ْنُب الذي يَتَعدَّى صاِحبَهُ إلى غيِره أشدُّ من الذنِب الذي يَقتصُر على نفِسه، وكذلك   -2723

 من الحسنَِة التي تقتَصُر على صاحبِها. يُقال في الحسنَِة؛ فالحسنَةُ المتعد يَةُ أعظُم أجراً 

 * * * 

ِ فََسيُنِفقُونََها ثُمَّ  -2724 قال تعالى:] إِنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّواْ َعن َسبِيِل َّللا 

إال أنَّها أيضاً تشمُل   . هذه اآلية وإن نَزلَت في الكفَّار،36تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن [األنفال:

دوان .. ولهؤالء ولما يُنفقون، ُعصاةَ المسلمين الذين يُنفقون أموالَهم في البغي، والظلِم، والعُ 

 يُقال لهم أيضاً:] فََسيُنِفقُونََها ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن [. 

 * * * 

، وكان الفُضيل ال يُؤَخذ به الجاهلُ   ؤَخذُ به العاِلمُ ِر ِعْلِمه؛ فما يُ دْ يُؤَخذُ المرُء على قَ  -2725

 بن عياٍض يقول:" يَغفُر هللاُ للجاهِل سبعيَن ذنباً، ما لم يغِفْر للعاِلم ذنباً واحداً ".

 والمؤاَخذة.  ل؛ من حيث اإلكرامِ العارُف باهلل ليس كالجاهِ  -2726

 * * * 

يَغلون كغلي القُدور؛   ،الوُجوه  رُّ ، وتحماألوَداجُ   تَنتفخُ   ما باُل أقواٍم؛ ألدنى ِخالٍف، -2727

ذَ  قد  حق اً   .. ويَْزبُِدون  ويتوعَُّدون،  العلمِ يَطعنون،  أهُل  ُسفيان رَ والوَ   ،واألَدبِ   ،هَب  .. صدق  ع 

انٍَة؛ فقال: حاِمضةٌ، وقلتُ :"  الثوري : ُحلوةٌ، لخشيُت أن يَِشيَط بَدمي ".  لو خالفُت رجالً في رمَّ

 نا! وكأنَّه بيننا، وبقوِله يَعني

 * * * 

ازُق، يَُسل مون بالربوبية، ويُجاِدلون في األلوهي   -2728 ة؛ يَُسل مون بأن هللا هو الخالُق، الر 

؛  ه بالن عم والخيرات .. ويجادلون في المعبودِ ل على عبادِ ، والمتفض ِ والكونِ   والمدبُر لشؤوِن الخلقِ 

يُعبَد   إنهم ليثيرون العُجَب،  َمن المعبود، ومن الذي تُصَرف إليه العبادة، ويستحقُّ أن  ... حقاً 

 واإلشفاَق، والسخريةَ معاً! 
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يُسل مون بألوهي ة هللا في السَّماء، ويُجادلون في ألوهي تِه في األرض .. وهللا تعالى   -2729

 . 84يقول:] َوهَُو الَِّذي فِي السََّماء إِلَهٌ َوفِي اأْلَْرِض إِلَهٌ [الزخرف:

، ما شئت، لن تجد َمن يُنكر عليك .. لكن كلَّ لس ماءِ ن ألوهي ة هللا تعالى في اعَ   مْ لَّ كَ تَ  -2730

 ها، لو تكلمَت عن ألوهي ة هللا تعالى في األرض! وطواغيتِ  األرِض  لك من فراعنةِ  الويلِ 

والس جوَد،   -2731 الركوَع  هلل  لغيرِ والنُُّسك،  يَصرفون  ..  ويَصرفون  والمحبَّةَ  الطَّاعةَ  ه 

ْشِرُكوَن [يوسف:وهؤالء لهم حظٌّ وافٌر من قوله تعالى:] َومَ  ِ إِالَّ َوهُم مُّ  .  106ا يُْؤِمُن أَْكثَُرهُْم بِاّلل 

 * * * 

فالمعروفُ  -2732 وغاياتُه؛  وظائفُه  تعدَّت  ما  المعروف  الشخِص   خيُر  في  به  يُراد   الذي 

لةُ، والُمقابَلةُ، والصَّدقة، وتفريُج كربٍ  ، ادٍ وأحقَ   من أمراٍض   لما في النفِس   ، وعالجٌ الواحد: الص ِ

المعَ   يرٌ خَ  تلك  يَقتصُر على معنى من  الذي  المعروف  أ من  الحديث:"  الصَّدقِة؛  اني، وفي  فضُل 

ِحمِ  ِذيالصدقةُ على   ِصلةٌ وعالج.   الكاِشحِ ". الرَّ

 ؛ ما َعمَّ وَطمَّ.خيُر المعروفِ  -2733

 * * * 

 ـألصحاِب؛ الموافقَةُ والمواتاة ـ ما لم تَُكْن َمْعصيةً  خيُر ما يُؤاِلُف بين اإلخوان وا -2734

 وهو ما يَندُر في زماٍن يُعَجُب فيه كلُّ ذي رأي برأيه! 

 . تََّهاويياٌن سريُع التَّصدُّعِ والالت آخي على المعَاصي، وعلى الدُّنيا، بن -2735

يراً، ثم أشْر وابَه واثِن عليه خَ ْف أوالً صَ طأَه، أنِص إذا أردَت أن تردَّ على أخيك خَ  -2736

.   في النُّصْ بِرفٍق إلى خطأ ما قد أخطأ فيه، فإنه أنفعُ   حِ، وأبقَى للود ِ

 * * * 

، أنفَعُهم للن اس ". هذا  قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:" أحبُّ النَّاِس إلى هللاِ  -2737

المقياسُ  الميزانُ هو  هو  تُعَرفُ   ، وهذا  به  لعبِده،   الذي  ِ سبحانه  الرب  الحقيقي ة؛ واليةُ  الواليةُ 

طَ  رْ وافقت شَ   ما،  ر ما تكوُن الواليةُ محقَّقةً عِة للن اِس على قدْ وواليةُ العبِد لربه، فعلى قْدِر المنف

 الص.   اإلخْ 

 * * * 

الحاكِم طعناً عُن ب، يُصبح الط  هو الحاكمُ   عندما يُصبُح الحاكُم هو الوطن، والوطنُ  -2738

 ! ، وخيانةً للوَطننِ بالوطَ 

 * * * 

ماعات، ومن جهة والج  ، والمؤسساتِ األفرادِ   كما أن الفساَد ممكن أن يأتي من جهةِ  -2739

ضة فيما بينها،  هذه المحاور من غيِر معارضٍة وال مناق   يكوُن على جميعِ   ام .. كذلك اإلصالحُ الحك  
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، أو جماعةً، أو حاكماً  سواء كان صاحبه فرداً، أو مؤس سةً   فالمنكر يُنَكر ـ بحسب االستطاعة ـ

ل.    .. بذا نطَق الحقُّ المنَز 

عن الفساِد   َرغبةً ـ  رهبةً أو  ، ويغضُّ الطرَف ـصغر لألفرادِ َمثَُل َمن يتناوُل الفساَد األ -2740

 َسَرقَ األكبر للحك ام، كمثل أولئك السَّابقين الذين جاَء الت حذيُر منهم في الحديث:" أنَُّهْم َكانُوا إذَا 

ِعيُف فيهم أقَاُموا عليه الَحدَّ "!   َسَرقَ تََرُكوهُ، وإذَا  الشَِّريفُ   الضَّ

 * * * 

من الط غاة المجرمين، ال يجتمعان .. معاصٌر  اعيةٌ إلى هللا، ثم ليس له عدو   عاِلٌم ود -2741

َن اْلُمْجِرِميَن [الفرقان: اً م ِ ٍ َعُدو   والعلماُء وَرثةُ األنبياء.. 31قال تعالى:] َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكل ِ نَبِي 

َ [، من دوِن ] َوا -2742 ْجتَنِبُواْ الطَّاُغوَت [، وعلى  من اقتَصَرت دعوتُه على ] أَِن اْعبُُدواْ َّللا 

اإليماِن باهلل، من دون الكفِر بالطاغوت .. كمن اقتصَرْت دعوتُه على جانِب اإلثبات من شهادة  

 في منها " ال إله ". الت وحيد " إال هللا "، دون جانب النَّ 

ً   باهللِ   اإليمانُ   قَ ه لو وافَ ؛ ألنَّ باهللِ   على اإليمانِ   ُمقَدَّمٌ   وتِ اغُ بالطَّ   رُ الُكفْ  -2743 ، وتِ اغُ بالطَّ   إيمانا

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُرْ يئاً، كما قال تعالى:]  َش  هُ بَ احِ صَ   عُ نفَ ال يَ  َوِة  فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِاّلل 

 . 256البقرة:[ اْلُوثْقَىَ 

 * * * 

، وال تُحيلُهُ إلى باطلٍ  -2744 ِ، ال تُلغي الحقَّ ، كما ال تُلغي المطالبَةَ الممارَسةُ الخاطئةُ للحق 

 به.

، َربيُع الباِطل.   -2745 ِ  الممارَسةُ الخاطئةُ للحق 

 ُل أسَرع، والَحقُّ أبقَى. الباطِ  -2746

 الباطُل جمالُه ُمكتََسب؛ يحتاُج إلى إطالٍء مستمر، والَحقُّ جمالُه ذاتِي.   -2747

 * * * 

من َغاٍل عزيٍز في ال يُؤبَه له في يوِمه، يَغلُو ويَعزُّ في َغِده، وكم    كْم ِمن رخيٍص؛ -2748

يوِمه، رخيٌص ذليٌل في َغِده .. يُِعزُّ هللاُ من يَشاء، ويُذل  َمن يَشاء .. يَرفُع َمن يَشاء، ويََضُع َمن  

 يشاء. 

 * * * 

نات، في مواجهةِ الغالبيَّةُ تَميُل إلى تَ  -2749 لُّ قَ األ ضعَُف أثَراً واأل  ؛اكِل الحياةِ مشَ   عاِطي الُمسك ِ

مات، ومواطَن الفَساِد  ِة التي تَ الذين يختارون العالجات الحاسمَ والِقل ةُ هم  إيالَماً،   ستأِصُل الت ور 

 ؛ األقَوى واألجَدى أثََراً، واألكثَُر إيالَماً.وِلها وجذُوِرهامن أصُ 

 * * * 
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َمن يَمدُّ يَدهُ للغير، يقُع في أْسِرهم، ويَُكب ُل نفَسه بأغالِلهم، ويَجعُل من نفِسه خاِدَماً  -2750

ر .. وفي الحديث:" من يَكفُُل لي   ألغراِضهم، وبخاصة فيما يتعل ق بعالَم الس ياَسِة، وحركات التَّحر 

أال تُبايِعُونِي َعلَى أْن ". وقال صلى هللا عليه وسلم:"  وأتََكفَُّل لَهُ بالجنَّةِ  شيئًا، النَّاسَ  يسألَ أن ال 

  ؟".  شيئًا النَّاسَ  تَسألُوا ال

ا -2751 ويُجاُرون   ، الحقَّ مستقبلِ يكتمون  على  خوفاً  والمهني، لباطَل،  الس ياِسي،  هم 

ه تعالى:] إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن  شيةَ أْن يُصن فَهم العدو  .. وهؤالء لهم حظٌّ من قولِ ي، أو خَ والوظيفِ 

ُ ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمناً قَِليالً أُولَـئَِك َما يَأُْكلُوَن فِي  بُُطونِِهْم إِالَّ النَّاَر َوالَ يَُكل ُِمُهُم َما أَنَزَل َّللا 

يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم [البقرة:  ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالَ يَُزك ِ  .  174َّللا 

 * * * 

ياَدةُ في شي -2752 نَقَُص َجْهلُه، وَمن كثَُر ِذكُرهُ    ءٍ الز  نقصاٌن في ِضد ه؛ فمن ازَداَد ِعلُمهُ 

دُّنيا، وَمن َكثَُر ِذْكُرهُ هلل قَلَّ ِذْكُرهُ للنَّاس، والعْكُس كذلك .. قال تعالى:] فَاْذُكُرواْ لآلخرة قَلَّ ِذْكُرهُ لل

َ َكِذْكِرُكْم آبَاءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكراً [البقرة:  . 200َّللا 

 المقتَِصُد السُّن ِي، يَسبُِق المجتهَد البِْدِعي.  -2753

 * * * 

 يرَضى عنه .. وكثيٌر ما هُْم!  ال يرَضى عن هللا، ثم يسأُل هللاَ أن  -2754

تَرَضى عن   -2755  تعقيٍب وال معارضٍة وال حَرجٍ ـ   من غير  هللا، معناه: أن ترَضى ـ أن 

بحكمِه الَكْوني، والش رعي، وأن تعلََم أن ِخيرةَ هللِا لَك خيٌر من ِخيَرتَِك لنفِسك، وأن يستوي عندك  

اء، وفي الش  الر   خاء.  ضا عن هللا في الضَّراء، كما في السرَّ  دَِّة كما في الس عَِة والر 

 * * * 

ُم ِمنها، والتوس ُع في المباحِ منها .. وما سوى ذلك   -2756 المذموُم من الشَّهوات؛ الُمحرَّ

 فهي َمطايا الستمراِر الحياِة وُعْمرانِها، ال بُدَّ منها.   

قاً، وال م ُمطلَ ال تُذَ   ي الماَل، والش هوات .. وهذه أمور ـنِ عْ تَ ؛ في بعِض َدالالتِها الد نيا -2757

ت حياةٌ على األرض، فمن تعَاطاها باعتداٍل،   تُمَدُح ُمطلقاً ـ ال بُدَّ من التَّعاطي معها، وإال لما استمرَّ

.. وَمْن لم يَرض؛   اَب السُّنَّةَ ه منها الِقسمةَ التي رضيها هللاُ له، فقد فاَز وَرَشَد، وأصَ ورضي لنفسِ 

 ك. عدَّى، فقد َضلَّ وهلَ الََغ، وتَ بَ ف

قائق باإلطراء والمديح، كثير من الزُّ  -2758 هِد والر  هاد والعُب اد الذين تَكلَّمْت عنهم كتُُب الزُّ

ينهجون نهَج الن فر الثالثة، ويتمْذَهبُون بمذهبِهم؛ الذين سألُوا عن عبادِة النبي  صلى هللا عليه  

ا أنَا فإن ِي أَُصل ِي اللَّ وسلم فَتَقالُّوها، فقال   ْيَل أبًَدا، وقاَل آَخُر: أنَا أُصوُم الدَّْهَر واَل أُْفِطُر،  أَحُدهُْم: أمَّ

ُج أبًَدا .. وهؤالء يُرد عليهم بما رد  النبيُّ صلى هللا عليه  وقاَل آَخُر: أنَا أْعتَِزُل الن َِساَء فال أتََزوَّ



 308 

ِ وأَ  ِ إن ِي أَلَْخَشاُكْم ّلِلَّ تْقَاُكْم له، لَِكن ِي أُصوُم وأُْفِطُر، وأَُصل ِي وسلم على النَّفِر الثالثَِة، فقال:" أما وَّللاَّ

ُج الن َِساَء، فَمن َرِغَب عن ُسنَّتي فليَس ِمن ِي ".    وأَْرقُُد، وأَتََزوَّ

اهدُ  -2759 له   ليس الزَّ اهد َمن تُقبُِل عليه الدنيا، وتَشَرئبُّ له، وتُْشِرعُ  المحروم، إنما الزَّ

 ً با  اباً.  سَ واحتِ  أبوابَها، ثم هو يُعِرُض عنها، تقر 

 * * * 

القََصَص، وفي زمانِنا يستأجرون َمن   -2760 يَستأجرون َمن يقصُّ عليهم  كانوا  قَبل  من 

ِ االستماع، على حُ عنَد الناِس  وِة الكالمِ يَسمُع منهم القَصَص؛ وما ذلك إالَّ ِلغلَبَِة شه  .ب 

 * * * 

اً.  ا حُ دَ هما بَ بٌد مملوٌك، مَ عَ  ى؛يُر الهوَ أسِ  -2761   رَّ

 * * * 

، إال وأنقَص من آخرتِ ما   -2762 ه أضعاَف ما زاَد  زاَد عبٌد من ُدنياه فيما ليس له به حق 

 من ُدنياه. 

ما أكثَْرَت، وجَمْعَت، وأوَعْيَت، وأوَكْيَت، وَكنَْزَت، فسوَف تخرُج من الد نيا ِصْفَر هْ مَ  -2763

ً اليدين، ُمفلِ   ! سا

ُل َمنازِل اآلخرة.  -2764  القَْبُر آخُر مناِزِل الدُّنيا، وأو 

يوٍم يمضي من ُعمِرك؛ أنت فيه في إدباٍر من الدُّنيا، وإقباٍل على اآلخرة .. فهالَّ  كلُّ   -2765

 ٌل عليه؟! تجه زت لما أنت ُمقبِ 

ً زيَدَك نُ ، وتَ  تارُكهزيَدَك حرصاً على ما أنتَ ِمن فتنَِة الدُّنيا وإقبالها أن تَ  -2766 لما أنت   سيانا

 !ُمقبٌل عليه

 * * * 

 انظْر أيَن أنَت من هللِا، ومن ِدينِه.  قَبَل أْن تنظَر أيَن هللا منَك،  -2767

ُعوَك، وكَ وجَ   اصُروَك،حَ   امَ مهْ  -2768 وغي بُوَك .. لن يَستطيعُوا أن يُحيلُوا بينَك وبيَن    ب لُوَك،و 

هللِا .. فاهللُ معَك أينما ُكنَت .. وهو أقرُب إليَك من َحبِل الوريد .. يعلُم ما في نْفِسك ] َويَْعلَُم َما فِي  

 بَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمن َوَرقٍَة إِالَّ يَْعلَُمَها [، ال يخفى عليه شيٌء .. وهو يَسَمُع ويََرى. اْلبَر ِ َوالْ 

 * * * 

2769-   .. به .. اصبروا عليه وَصابُروا  تَستهينُوا  تُوحيُد هللا "، وال  الت وحيَد "  تِملُّوا  ال 

 ، إالَّ به.  وتمسَّكوا به .. فال ِعز  لكم في الدُّنيا، وال نجاةَ لكم في اآلخرةِ 

 * * * 



 309 

مثَُل َمن ينشُد الس عادةَ بارتكاِب المعاصي، كمثَِل ظمآٍن ينشُد ذهاَب ظمئِه بشرِب ماٍء  -2770

 ً  راحةً وَسعاَدة!  قَ ، وال هو حقَّ مالحٍ أَُجاج؛ كل ما َشرَب طلَب المزيَد .. ثم ال هو أذهَب ظَمأ

 * * * 

 كه. اللَه ِمن حراِمه، فتترُ حَ  أمٌر ال تَستبينَ الوَرع:  -2771

 ويُقال: هو ترُك كل ما تشابَه أمُره؛ أحالٌل هو أم حرام.   -2772

 ويُقال: هو ترُك ما َحزَّ في الصَّدِر، وارتابت منه النَّفُس.  -2773

 الوَرعُ يُعَرُف في ساحِة الُمتشابهات، ال الُمحكمات.  -2774

اِجحِ!  -2775  الَوَرعُ البَاِرُد؛ تحصيُل المرُجوحِ بِتفويِت الرَّ

 * * * 

ُر لك  ، وفي السُّبُِل الموِص في الرأي واالجتهادِ   يكاختالفك مع أخِ  -2776 لِة لألهداف، ال يبر 

  ُخذالنَهُ في المواطِن التي يحتاُج فيها إلى نصَرتِك، كما أن نصرتََك الواجبِة له ال تعني أنك موافقٌ 

 ه فيه.  قُ له فيما ارتآه واجتهد فيه، مما ال توافِ 

 * * * 

 َب عليه التََّوكُّل.ُل، صعُ َمن أِلَف وهاَن عليه التَّواكُ  -2777

في األثر عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه:" إي اك واالت كال على الُمنَى، فإنها  -2778

على النَّفس، وفي المثَل:" من    ، واالعتمادِ باألسبابِ   بضائُع الموتى "؛ يريد الحض على األخذِ 

ه ". " ما حكَّ  ه طاَل جوعُ رِ غي  على زادِ   ُل إلى داِره ". و" َمن اتَّكلَ ِص يمتطي جَمَل جاِره ال يَ 

 ِجلَدك مثُل ُظفِرك، فتول ى أنت جميَع أمرِك ". 

الحديثُ  -2779 يأتي  والتَّمِكين،  النَّصِر  ُسنَن  بالسُّنَِن؛  األخِذ  ونتَعَاَجز عن  نتخلَّف  ، عندما 

كوِن إلى الظَّالمين!  وتأتي التبريرات  عن َضرورِة الر 

 * * * 

. عليهما إال كريمٌ  تساَمىمعنيان ال يَ  -2780 ياُء، والَمنُّ  : الر 

 * * * 

ِة، ٌق بالفَرِد، وقِسٌم منه متعلٌق بالمجتمعِ والدولَ عل  تَ ٌم منه مُ الُحكُم بما أنَزَل هللاُ: قِسْ  -2781

ِل منه؛ المتعل ق بالفَرِد.   والقسُم الث اني من الُحكِم ال يتحق ُق حتى يتحقَق القسُم األو 

برُر لك كفرٍد أن تخذَل الُحكَم بما أنزَل هللا في خذالُن الدولِة للحكِم بما أنزَل هللا، ال ي -2782

 نفِسك، وفي أسرتِك، وَمن تُِعيل.  

ادقين من ِعباِده، ال  -2783 الحكُم بما أنَزَل هللا ِمنَّةٌ َعظيمةٌ من هللا تعالى يمنَّ بها على الصَّ

 نُعَطاها إال إذا ارتََضْيناها، وَشَكْرناها، وارتَفَْعنا إلى مستواها.  
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 * * * 

 .ٌب في طاعٍة، خيٌر من راحٍة في معصيةٍ نَصَ  -2784

 * * * 

ما استقْمَت وأخذَت بالسُّنَن، ومرة عليك ما تنكَّبت عن السُّنَن،  الحياةُ ُدَول؛ مرة لك -2785

َ الَ يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم [ من الخيِر إلى الشَّر  ] َحتَّى يُغَي ُِرواْ َما بِأَْنفُِسِهْم [ من الطَّ  اعِة  قال تعالى:] إِنَّ َّللا 

 إلى المعصيِة.  

 * * * 

 ُدود.  حُ  وا على َصبِر الشُّعوب، فِلَصبرها نال تُراهِ  -2786

 من مساءلِة ومالحقِة الش عوب، ويَكفُّوا عنه، يحرصُ   الحاكُم الظَّالُم المستَبِدُّ   سلمَ ليَ  -2787

اَضوا األسوأ، والبديِل األشد ِ ظلماً منه .. وعلى مبدأ أطيعُوني وتغ  ضعَهم دائماً في الخيارِ أن يَ 

 .. أنَا، وإلى األبَد، أو أحِرُق البَلَد! ارالد مَ الهالك وي أو عن ظلمي وفسادِ 

 * * * 

 . ءٍ لَّ شيكُ  يخسرُ  شيئاً؛ ةَ أن ال يخسرَ بع سياسَ من يتَّ  -2788

 * * * 

ْفحِ عند النبي صلى هللا عليه وسلم ُخلٌُق عَ  -2789 ظيٌم وَضخٌم، ال نظيَر له ُخلُُق العَفو والصَّ

ه إلى ما بعد موقعِة الخندق .. واتََّسع لعكِرمة فيان الذي ظل  يُقاتلُ سَع ألبي سُ في الوُجود، قد اتَّ 

  هِ عم    بن أبي جهل، وصفوان بن أمي ة، وقد قاتاله إلى ما بعد فتح مكة .. واتَّسَع لوحشي قاتلِ 

لمن   قين .. وات سعَ الن فاق عبد هللا بن أُبي بن سلول ومن معه من المنافِ   حمزة .. واتسع لرأِس 

مكة الذين قاتلوه وأخرجوه من مكَّة .. فقال لهم عند    سمَّ خنجَره وأراد قتلَه .. واتَّسَع لجميعِ أهلِ 

وَصْفحِ   عفوِ   ة على ِعَظمِ ال  وا فأنتم الط لقاء "، وغيرها الكثير من الن ماذج العظيمة الدَّ الفتح:" اذهبُ 

العظيم، وواحدنا قد َمأَلت األحقاُد قَلبَه،    من هذا الُخلُق  النبي صلى هللا عليه وسلم .. فأين نحنُ 

 واالنتقام ...؟!  ،ال هم  له سوى الثَّأر، والتََّشف ِي

 * * * 

لْ  -2790 لَت ُغروَب شمِسَك، وال بدَّ لك ِمن ُغروبٍ تأمَّ ، َت غُروَب الش مِس كثيراً، فهالَّ تأمَّ

   وأفُول.

 * * * 

 ْنفيِذه. ما تُوق ِع عليه السََّماء، ال َمنَاَص لألرِض من تَ  -2791

 * * * 
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عاٍم مهما َطاَب ولَذَّ له ُزبَالَتُه، وفَضالتُه التي تُرَمى، فال يكونَن  حظ ك منه تلَك  لكل ِ طَ  -2792

بالَِة والفََضالت  ! ، وكذلك األفكاُر المستوَرَدةالزُّ

 * * * 

ِ وال َمن كان ُحبُّه لمصلحٍة؛ يوجُد بوجوِدها، ويَ  -2793 ق معنى الحب  زوُل بزوالها، ما تذوَّ

 فَه.   َعرَ 

 وش.الحبُّ الَمُشوب بالمصلَحِة؛ ُحبٌّ مغشُ  -2794

ٍ أْبتَر، إال ما كان هلل، وفي هللا، وعلى منهجِ هللا.   -2795  كلُّ ُحب 

الحبُّ منه ما يكون داًء، ومنه ما يكون دواًء، فالدَّاُء منه؛ ما كان الحبُّ من طرٍف  -2796

 . ئةٍ ٍة متكافِ اً، وبصورَ واحٍد، والدَّواُء منه؛ ما كان الحبُّ من الطرفين معَ 

، كما يُفِسُد الَخلُّ العََسل.  -2797  سوُء الظَّن ِ يُفسُد الودَّ والُحبَّ

الظ ن  َشعرةٌ، وما أكثر الذين يقطعون هذه الش عرة تحت عنوان    بين الغَْيَرة وسوءِ  -2798

 !الغَْيَرة

 * * * 

، وإال لما معاييرها في تقدير القُْبح والجمالِ   هللا في َخْلقه أن جعَل لكل  َعينٍ   من آياتِ  -2799

 .  ، وال جميلةٌ بقبيحٍ اً لهم، ولما اقتَرَن جميٌل بقبيحةٍ واجَ اً وال رَ وقَ وجَد القبيحون سُ 

ْشِرَكٍة الجَ  -2800 ن مُّ ْؤِمنَةٌ َخْيٌر م ِ وُح تَْبقَى .. ] َوألََمةٌ مُّ وح؛ فالبََدُن يَْبلَى، والر  ماُل َجماُل الر 

ْؤِمنٌ  ْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم [البقرة: َولَْو أَْعَجبَتُْكْم ... َولَعَْبٌد مُّ ن مُّ  .  221َخْيٌر م ِ

  * * * 

 نات. الِغْيبَةُ ماِحقَةٌ للحسَ  -2801

  َطب.أكُل الن اُر الحَ نات، كما تَ الِغْيبَةُ تأكُل الحسَ  -2802

 * * * 

ياحِ ثْ كَ  -2803 الِهَمم والعزائَم .. فمن عنده    ، ويُضِعفُ في َغيِر مكانِها  الطَّاقات  يُفِرغُ   َرةُ الص 

ة   غيَر العَمل.  ءَ فليصِرْفها في العَمِل، وال شي من طاقةٍ ذرَّ

 * * * 

العَْقُل ثاَلثةُ أثالٍث: ثُلٌُث للُمَداَراة، وثُلٌث للتَّغافُِل، وثُلٌث لالقتصاِد؛ من غيِر إسراٍف  -2804

 وال تَقتِير.  

 * * * 

الطُّ  -2805 نعمة الموت؛ قاهُر وُمذلُّ  الغاةِ الحمُد هلل على  ما طأطأ للواله  ات، و لذَّ ، وهازُم 

 الطُّغاةُ رؤوَسهم.
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مر، مليئةٌ بالظُّلم والصََّخب " والعََراَضات  -2806 حياةُ الطُّغاة محاطةٌ بالحَرس، والط بل والز 

   !... "، فإذا ما رحلوا وماتُوا فال َحسيَس لهم، وال بواكي عليهم

 * * * 

 .هالموت وليس قبلَ  ه، يُعَرف بعدَدمِ القُبوُل من عَ  -2807

 ٍم. كَر صاحبها أكثَر من ألِف حاكِ كمٍة أبقَت ذِ ُربَّ حِ  -2808

 أيَن ِذْكُر الُخلفَاء، من ِذْكِر العُلَماء؟!  -2809

إال  ير، ما إن يموتَ الذ كر والص يت، يُحيُط به لفيٌف من الجماهِ   كم ِمن َمشهوٍر شائعِ  -2810

، ال يُؤبَه له والذ كرِ   كره، ويندرس أثَُره، وكم من خفي  نقي  تَقي مغمور االسمِ وينقطع خبُره وذِ 

 الس نين.  ه عشرات ـ وربما مئات ـه، يبقى ذكُره بالخير إلى ما بعد موتِ ي حياتِ ف

 * * * 

 ُجوعُ الفقراء، من تُخَمِة األغنياء.  -2811

 * * * 

 ، يُساِعُد على ُحسِن ترتيِب أفكاِر المتكل م.  ُحسُن االستماعِ  -2812

أنَّ  -2813 تَْشعُر  ال  بحيث  وتكلَّم  بالملَِل،  المتكل َم  تُشِعر  ال  بحيث  الُمستَِمَع ك أصبَت  استمْع 

 !والَملَل بالس آمةِ 

 * * * 

تُعذَر فيه ..    ءٌ ، شينكَ ك، وال مباركٍة مِ تِ إرادَ   أن يمضي الشرُّ من غيرِ  -2814 ا  قد  أن  أمَّ

 فيه.  آخر؛ ال تُعذَرُ  ءٌ ك ومباركٍة منك، شييمضي بإرادتِ 

ألدنَ  -2815 مصلحٍة  ليس  لك  ى  فمباركتُكَ تتَدلَّى  فيه؛  وتُشارُك  الباطَل  للباطِل   تُباِرُك 

ُرها ال تُ  ،ومشاركتَُك فيه مفسدةٌ ُعْظَمى  اِلح! ثيٌر من المصَ كَ  بر ِ

 * * * 

وجِ  -2816 ماِن بعَد نعمِة اإليمان، تَعِدُل نِعمةَ الز  الحِ للزوجةِ   ال أرى نعمةً في هذا الز   الصَّ

الحةِ  الِ الص  الحِة للزوجِ الصَّ وجِة الص    ح.، ونعمةَ الزَّ

؛ يُعاقَُب الر  لعموِم الفساِد الذي َعمَّ وطَ  -2817 جِل، وأحياناً جُل بالمرأِة، وتُعاقَُب المرأةُ بالر  مَّ

ً ركلٌّ منهما عقوبةً لآلخَ  يكونُ   !  ، بدالً من أن يكوَن َسَكناً، وِلباَسا

 * * * 

ها، وكذلك تَكذيٌب بجميعِ   ها ـأو أحدِ    متكامٌل؛ التَّكذيُب ببعِضها ـأركاُن اإليماِن كلٌّ  -2818

 أركاُن اإلسالم.  

 * * * 
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ما يُفِسُده البيُت قد يُصلحهُ المعل ُم، وما يُفِسُده المعل م قد يُصِلُحه البيُت، لكن إذا فُسَد   -2819

 الحِ األجيال؟! البيُت والمعل ُم .. فمن إلصْ 

 أكاديميَّاً.خالقيَّاً، كما يُعَدُّ ح يجب إعداُده أإليجاد الُمعل ِم النَّاجِ  -2820

 شَّأ عليها األجيال؟! يم، التي تُنَ لت علِ ربيةُ األخالقي ةُ ِمن مناِهجِ اأيَن الت   -2821

:  قرِ ِة والفَ حِ اإلنساني ة والمجتمعات أن يقَع أصحابُها في الحاجَ ٍن ليس لصالِ هَ الُث مِ ثَ  -2822

 ، والقَاِضي. ، والط بيبُ المعل مُ 

 * * * 

 األََدُب نََسٌب.   -2823

 نََسُب المرِء عَملُهُ وأَدبُه.  -2824

 عَهُ بمعصيِة هللا رفَعَهُ بطاَعِة هللا، وإن شاَء وضَ المْرُء يَصنَُع نََسبَهُ بنَْفِسه؛ إن شاءَ  -2825

ْكِرٍم [الحج:   ] َوَمن يُِهِن هللاُ   . 18فََما لَهُ ِمن مُّ

 * * * 

 ِر األعمال، أو االستخفاَف بها.  غااألعماِل، ال يبرُر إهماَل ِص  رِ با االنشغاُل بكِ  -2826

 ِة صاحبِِه من النَّار؟! ، ال يُؤبَه له، كان َسبباً في نجاٍل َصغيٍر نبيلٍ كْم ِمن عمَ  -2827

 * * * 

َوأََمُروا   -2828 َكاةَ  الزَّ َوآتَُوا  اَلةَ  الصَّ أَقَاُموا  اأْلَْرِض  فِي  كَّنَّاهُْم  مَّ إِن  الَِّذيَن  تعالى:]  قال 

ِ َعاقِبَةُ اأْلُُموِر [الحج:  َم هللاُ ِصدقنا في تنفيِذ شرطِ لِ . لو عَ 41بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوّلِلَّ

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر [، لحقَّق لنا  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ الوعد بالتمكين ] أَقَاُموا الصَّ

كَّنَّاهُْم فِي اأْلَْرِض [. لكن ال تزاالوعَد بالت مكين، ال محالَ   ! ُل النَّوايا زايغة ...ة ] إِن مَّ

 * * * 

أِة  اة، والت عالي على الَخلِق، والجرْ صاِحبَه على العُْجِب، والمباهَ ُطغياٌن يَحمُل    للط اعةِ  -2829

ِ، وهو أشدُّ على صاحبِِه َضَرراً من ُطغياِن المعصيةِ   .  على الَحق 

م الظُّلَم على نفِسه، وله   َور الظلِم؛أشدُّ أنواعِ وصُ  -2830 الظلُم الذي يَُماَرُس باسِم َمن َحرَّ

 أسمائِه الُحسنَى! العَْدُل الُمْطلَق، والعَْدُل من 

 * * * 

ِ، وال تَُكْن رأسَ  -2831  اً في الباِطل. ُكْن ذَنَبَاً في الَحق 

 * * * 
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قَْيئِِه "؛ يَشَمُل  في كالَكْلِب يَِقيُء ثُمَّ يَعُودُ  ِهبَتِهِ  في العائِدُ قولُه صلى هللا عليه وسلم:"   -2832

ا المعنوي؛ ا الماد ي فمعلوم، وأم  ن ظلَمه    المعنيين: الماد ي، والمعنوي، أمَّ كأن يَعفُو المرُء عمَّ

 وأساَء إليه، ثم يَعوُد في َعْفِوه!  

 * * * 

 آثاٌر في ُشكِر المعروف:   -2833

المعروف "، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:   أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه " اصتناعُ 

جَل ليَ   ، فأشُكُرها له.  لُني في الص الةِ دِ عْ إنَّ الرَّ

  الكريَم ليشكُر حتى اللحظةَ؛ أي اللحظة من المعروف. وقال أبو عبيد هللا: إنَّ 

، فلو حلَّ لي أن أسجَد له لفعلت!   وقال أبو معاوية األسود: إن الرجَل ليلقاني بما أحب 

وعن سفيان الثوري قال: قال لي منصور بن المعتمر: إنَّ الرجَل ليسقيني الشَّربةَ من الماء،  

 ي! فكأنما يكسُر بها ضلعاً من أضلُعِ 

 قلُت: هذا إذا صاَدَف المعروُف كريماً ...!

ما مضى أنَت أنَدُم؟ قال: على االجتهاِد في ِرضا َمن ال    ءٍ قِيل لبعض الملوك: على أي شي

 َر له!  ُشكْ 

 * * * 

، صغيرةً كانت أم كبيرة، سواء كانت ما ِمن نِعمٍة نتمت ُع بها ظاهرةً كانت أم باِطنةً  -2834

ال وهي أثٌر من آثاِر أسماِء هللِا الُحسنى، وِصفاتِه العُليا، فله الحمُد في الدُّنيا أم في اآلخرة، إ

 سبحانه على أسمائِه وصفاته، كما له الحمُد على إْنعَاِمه وإْفَضاِله.  

الن ِعَمِ مِ  -2835 وأعَظِم  أوَجِب  الُحْسنى،   ن  هللِا  أسماُء  الِعباِد؛  على  الشُّكَر  تستوِجُب  التي 

 وِصفاتُه العُْليَا.   

 * * * 

ِكه، بينما ُسلطاُن  كِمه وُملْ ه، وزمانِه، وفترِة حُ مقصوٌر على مكانِ   ُسلطاُن السُّلطانِ  -2836

ات،  الِعْلِم وال َشاِمٌل لجميعِ األَمِم والش عوب، وممتدٌّ لجميعِ األزمان .. ال عُلماِء عابٌر للحدوِد والقار 

   ستويان مثاَلً!يَ 

السُّلطانِ  -2837 ال  ُسلطاُن  وُسلطاُن  الجواِرحِ،  ..  على  والعُقُول  القُلوِب  على  ال  عُلماِء 

   ثاَلً!ستويان مَ يَ 

 * * * 
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مع  اً: أحُدهما يتعاملُ هم يُحسنون ُصنعَ عيُهم وهم يحسبون أن  اثنان من الذين ضل  سَ  -2838

جَ  داُر  أنها  على  واستقرارٍ الد نيا  البالءاتزاٍء،  من  تخلو  أن  يمكن  ينشُد    ،  وآخُر  والمكد رات، 

ُسل! منهجِ هللاِ ، وصفاَء النفس والروح من غيرِ ةَ ةَ والطَّمأنينَ الس عادَ    ، ومتابعِة الرُّ

 * * * 

ة ـ أيَّاً كان نوُعها ـ -2839 راقية، حتى يُنَظَر  مهما َعُظَمت ليست بذاتِها قيمةً حضاري ةً  القو 

، كانت ؛ إن كانت في الخير، كانت خيراً وتَ ، وأين تُوَضعفيما تُستَْخَدم قد ماً، وإن كانت في الشر 

 اً، وتَخل فاً. رَّ شَ 

 * * * 

، َمثَُل العقيدِة والشَّريعِة؛ كمثَِل شجرٍة طيبٍة ضاربِة ال جذُوِر في األرِض واألعماقِ  -2840

 اللَها في األطراِف واألنحاء، تُؤتي أُكلَها كلَّ حيٍن بإذِن ربها. نشُر ظِ ممتد ِة الفروعِ في الس ماِء، تَ 

 * * * 

، وثوابِت الد ين؛ فيستدلُّ ه في العلمَ   ليستثمرَ   ؛هناك من يتعل م  -2841  تَّشويِش على الحق 

على الحسَِن والصَّحيح ..   والموضوعِ   عيفِ على الُمحكمات .. وبالضَّ   بالُمتشابهات والمحتمالتِ 

   !محمود  َحق ِِهمإال أنَّه في  الَجهُل مذموٌم  فعمة ..  ظُر الِعلِم عنهم نِ ى .. وهؤالء حَ وباألدنى على األعلَ 

 * * * 

وتجمد، والتي منها: الهواُن، والوْهُن، والركون    د بسببها الحياةُ ي تتبل  الت  الصفاتُ  -2842

ر؛ فيأتي هللاُ بقوم صفاتهم عمُ وتَ   الحياةُ   ستمرَّ لتَ   االستبدالِ   الظ المين .. إيذاٌن ببدئِ إلى  جِز، وإلى العَ 

بِقَْوٍم يُحِ المتبل ِدين   الُمستبَدلين  تفاعكس ِص   ُ أَِذلٍَّة َعلَى  ، كما قال تعالى:] يَأْتِي َّللا  بُُّهْم َويُِحبُّونَهُ 

ِ َوالَ يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئٍِم [المائدة:: ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللا  . وقال  54اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

 . 38ُكْم [محمد:تعالى:] َوإِن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَ 

 * * * 

 اُف بالعلماء! عالَمةُ الس فهاء؛ االستخفَ  -2843

ين، وخطرِ عالَمةُ الص وفي: أن يتَضايَق عند الحديِث عن البِ  -2844  ها ...!دعِة في الد ِ

فِق، وُحسِن الُخلُق، وعن حقوِق   وعالمةُ الخاِرجي: أن يتضايَق عند الحديثِ   عن الر 

 المسلمين، وحرمِة دمائِهم ...!  

وظلمِ وعال  كفِر  وعن  العَمل،  أهمي ِة  عن  الحديِث  عند  يتضايَق  أن  المرِجئ:   مةُ 

 الطواغيت الظالمين ...!  

العُليا في    السُّن ة، ومكانتها  أهمي ة  الحديِث عن  يتضايَق عند  أن  الليبرالي:  وعالمةُ 

 التَّشريع والتَّقنين ...! 
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بِة المذاهب: أن يتضايقوا عند الحديث ع  ن اإلجتهاد، وأهمي ته، وعن  وعالَمةُ متعص 

 التَّقليِد ومحاذيِره. 

 ةُ السُّني: أن ال يتضايَق من جميعِ ما تقد م. وعالمَ  

  * * * 

 اإلنساُن من دوِن اإليمان؛ ِجيفةٌ تمشي ...! -2845

 * * * 

ُمصطلَُح السُّنَِّة وأهِل السُّنة يُطلَق؛ ويراُد منه متابعةُ ما كان عليه النبي صلى هللا  -2846

  والشائعُ   صحبِه الكرام من نهجٍ وُسن ة، في االعتقاِد والقوِل، والعمل، وهو الغالبُ عليه وسلم و

كتبِ  متابعةِ   في  إلى  تدعو  التي  العلم،  الصحيح:"    أهل  الحديث  في  كما  السُّنَّة، 

 ِجِذ ". الراِشديَن المهِدي ِيَن؛ تَمسَُّكوا بِها، وَعضُّوا عليها بالنَّوا الُخلفاءِ  وُسنةِ  ،بُِسنَّتِي عليُكم

   .. البِْدعِة  ُمقابل  السُّن ِة  فتُذَكر  وأهِلها،  البدعِة  ومخالفَةُ  مباينةُ  منه  ويُراُد  ويُطلَق؛ 

 ، وأهلها، والت حذيِر من آثارها.  ويُستخَدم في هذا المعنى عند الحديث عن البدعِ 

افض، وجميعِ  ويُطلَق؛ ويُراُد منه عُموُم أهِل السن ِة المباينين، والمخالفين للش يعة الرو 

الفرِق الباطني ِة التي خرجت من عباءتهم .. ويُستخَدم في هذا المعنى في معرض الرد  على  

وافض، والفرق الباطني ة، والحديث عن مخالفتهم ومباينتهم.   الشيعِة الرَّ

الش يعِة   عن  الحديِث  ومناسبَةُ   .. وأهلها  البَدعِ  عن  الحديِث  مناسبَةُ  انتفت  فإذا 

وافض، و الِفَرق الباطني ة .. فاعلم أن المراد من المصطلح واستخدامه اإلشارة إلى سن ِة الر 

النبي  صلى هللا عليه وسلم التَّقريري ِة، والقولي ة، والعملي ة، والحض  على متابعِة ما كان عليه 

 النبي صلى هللا عليه وسلم وصحبِه الكرام من نهجٍ واستقامة. 

  * * * 

َب ُحبَّ النبي ِ صلى هللا عليه وسلم، ثأعَجُب ألناٍس يدَّعون   -2847 م يلتمسون المحب ةَ والت قر 

 ، وما كان عليه النبيُّ عن طريِق البَِدعِ واإلحداِث في الد ين، والنُّفور من السُّنَّةِ  ـ كما يزعمون! ـ

َ حبُ صلى هللا عليه وسلم وصَ  فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم    ه الكرام .. وهللا تعالى يقول:] قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللا 

ِحيٌم [آل عمران: ُ َغفُوٌر رَّ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللا   ُ بالمخالفة، . فعلَّق المحب ة بالمتابعة ال  31َّللا 

ين ْو يُِصيبَُهْم  أَ   فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ .. وقال تعالى:]    واإلحداِث في الد ِ

 .  63النور:[َعذَاٌب أَِليٌم 

ِ   ين، رميُ في الد ِ   دعةِ من أكبر جنايات البِ  -2848 ولو بصورٍة   صلى هللا عليه وسلم ـ  النبي 

 بأنه قد أنقَص الد يَن، وجاء المبتدَعةُ ليُكملوه ...! غير مباشرة ــخفي ة 

 * * * 
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والن فَاُق .. اطالقات وأحكام شرعي ة، دل ت  ، ، والتَّبديعُ التَّكفيُر، والتَّفسيُق، والتَّضليلُ  -2849

فيضعُها    ؛معها فريقان: فريٌق يتوس ُع فيهاعليها صريُح ومنطوُق الن صوِص الش رعي ة، والنَّاُس  

في غيِر موضِعها، ويحملُها على من ال يَستحق ها، وال تتوف ر فيه شروُطها، وهم الغاُلة .. وفريٌق  

فاة .. وفريٌق وَسٌط بينهما؛ يضعُها  المرجئةُ ت من ديِن هللا، وهم وكأن ها ليس ؛أن يلغيَها يريدُ  الجُّ

 في موِضعها الص حيح، ويحملُها على من يَستحقُّها، وتتوف ُر فيه شروُطها، وهم أهل السُّن ة.

 * * * 

بعِض  -2850 فوائد  عن  باسهاٍب  تتكلم  روابط  على  والفواكه،   استُوقِفت  الحبوب، 

ا تحتويه من خصائص وفوائد عظيمة للجسم، والقلبِ الم  وات .. وقد أكثرَ والخضرَ  ،  تكلمون عم 

والدم .. والمقاومة لكثيٍر من األمراض .. وقليٌل من يُشير في حديثه إلى فضِل الخالِق سبحانه  

العظيمة، إذ    الذي خلق تلك األشياء، وأنه سبحانه هو الذي أودَع فيها تلك الخصائص والفوائدَ 

كان  وال  كانت،  لما  اْلَخاِلقُوَن لواله  نَْحُن  أَْم  تَْخلُقُونَهُ  أَأَنتُْم  العظيم:]  هللا  صدق   .. فوائُدها  ت 

اِرُعوَن [الواقعة:59[الواقعة: . ] أَأَنتُْم أَنَشأْتُْم َشَجَرتََها أَْم نَْحُن 64. ] أَأَنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ

 ، ولكْن ِليَقُْل: َحَرثُْت ". َزَرْعتُ  نَّ أحُدُكْم:. وفي الحديث:" ال يقولَ 72اْلُمنِشُؤوَن [الواقعة:

 * * * 

نادقة في الط عنِ  -2851 الزَّ بالد ين أن يستغل وا ما هو ُمباٌح وُمستَساغٌ قولُه، للطعِن    عادةُ 

والسَّامُع الذي يَقبُل منهم وجائزاً بممنوعٍ ..  ..    فيما ال يجوُز وال يُستَساغ .. فيخلطون حق اً بباطلٍ 

هم غير الُمستساغ .. ألول الُمستساغ .. قد يجد صعوبةً في رد  الشطِر اآلخر من حديثِ الشَّطَر ا

 وهم يعلمون ذلك، لذلك ينهجون هذا األسلوِب في الط عِن والتَّجريح!  

 * * * 

ر والط اقة .. وهو على مدارِ  -2852  والنَّهار .. وشياطيُن األنِس   الليلِ   المكُر فوَق التصو 

م .. وَمن  رحَ ٍد، وال تَ عملَها بَصَخب؛ ال تتوق ف ألحَ  . وطاحونةُ الحياة تعملُ . ادِ والجن ِ لك بالمرصَ 

.. لكن من  ما تقدَّم ِذْكُره    طرَ مؤنَةَ وخَ   هُ اكفَ حفَظهُ هللاُ، والقدير،    باهللِ م  ويستعِص   يَستِعن ويلوذُ 

 ِصيد! أعَرض ونَأَى، فهذا يَذهُب مع الحَ 

 * * * 

لواعي سياسي اً، وبين العمل القيادي الميداني، ياسي، وايوجد فرق بين الوعي الس   -2853

فكلُّ  ـ  قائدٍ   والقائد؛  ناجحاً  يكون  حتى  ـ  سياسِ   عام  يكون  أن  منه  ً ي  يلزم  بالسياسة   ،ا وفقيهاً 

ط بينهما واعتبارهما  قائداً، والخلْ   لها، وليس كلُّ سياسي وفقيه بالسياسة يلزم منه أن يكونَ ومداخِ 

 زم وملزوم لآلخر، خطأ بي ن. شيئاً واحداً، وأن أحَدهما ال

 * * * 
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 نها! في باطِ  ُخْذ ِمن ظاهِر األرِض لباِطنها، قبل أن تُصبحَ  -2854

 * * * 

 الحُسوُد َحليُف الفقراِء والمحروِمين!  -2855

 * * * 

 ! ى هذا الشَّقاِء تقوُم السَّاعةفعل ؛غيُب عنها كلمةُ " هللا "ى األرض عندما تَ ما أشقَ  -2856

 * * * 

  ُمعَجبِيه!  يُعَرُف المرُء، بمعرفَةِ  -2857

 * * * 

ن نُحِ  -2858 ن ال نحب ؛بالوقاحةُ مم   وقاَحة! ؛صَراَحة، والصراحةُ مم 

 * * * 

ْمُت؛ يجعُل الكالَم ِمن ذََهب.  -2859  الصَّ

 * * * 

ماِهير!  -2860  فْرَعنَةُ الفََراِعنَِة؛ ِمن َغْفلَِة وَجْهِل الجَّ

 * * * 

 قبل أن تَلعَن الظ الَم، جه ز الش ُموع!  -2861

 * * * 

 افِها. َرُف قِيَمتُها إال بعد انكشَ الش دائُِد ال تُع -2862

 * * * 

 د على َمن يُريد أن يسمَع منك ما يُريد، ال ما تُريد! رِ ال تَ  -2863

 * * * 

 غ! ال يَتشب ع بأمجاِد غيِره إالَّ فارِ  -2864

   ا.ذَ ا أنَ : هَ ي .. والمليء يقولُ أبِ  : كانَ يقولُ  اِرغُ الفَ  -2865

 * * * 

ِمن -2866 كثيراً  لُت  والحكماءِ   تأم  المفكرين  كلماتهم م  كلمات  المسلمين، فوجدُت  ن غيِر 

، والقلِق، والضَّياع، والغموض، والهروِب من الواقعِ والحقيقة، واالضطراِب النَّفسي   تت سم بالش ك 

ذراعاً .. ومرد  ذلك كله لعدِم إيمانهم باهلل عنها  .. وبعضهم يقترُب من الحقيقة شبراً ثم  يبتعُد  

 العظيم. 

 * * * 

 راءِة، توسيُع دائرِة الت فك ر، والت دبُّر.   غايةُ النََّظِر والقِ  -2867
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 ِغياُب التَّفكير، يُؤد ي إلى ضُموِر العَقِل، حتى يَعوَد ِطفالً.   -2868

 * * * 

مع وجوِد أجهزة الت واصل المتعد دة، والتي دخلت كلَّ بيٍت، وكلَّ َجْيٍب .. وفي كل   -2869

تِلَك األْجِهزِة  جهاٍز   ، هذا لماتك وخصوصياتِكوعلى كوس رسمي يتجس ُس عليك  جاسُ ِمن 

يسهُل عليهم   الذين  القراِصنة  والعكوُف معك في  غير  تَعُْد    ..الكمبيوتر  ِجهاز  التَّسل ُل،  لم 

 ال!الوحَدةُ ُممِكنَة .. والِعزلَةُ أصبحت عزيزةَ المنَ 

 * * * 

احةُ  -2870 عِ ؛ في التَّغافُِل، والتَّجاهُلِ الرَّ
 !  ى على ذلك، وقَليٌل َمن يَقوَ عن السَّفاِسف  ، والتَّرف 

 * * * 

ا أم لم نَْعلَم، ألنَّ هللاَ ما ِمْن َحَدٍث َدقَّ أم َجلَّ، إال وله ِحكمةٌ عاِجلَةٌ أو آِجلة، عِلمنَ  -2871

عبَثاً من غير ِحكمٍة وال غاية:] أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم    ءٍ بَِث، وعن إيجاِد شيهٌ عن العَ زَّ نَ تعالى مُ 

إِ  َوأَنَُّكْم  اْلَكِريِم  َعبَثاً  اْلعَْرِش  َربُّ  هَُو  إِالَّ  إِلَهَ  اَل  اْلَحقُّ  اْلَمِلُك   ُ َّللاَّ فَتَعَالَى   . تُْرَجعُوَن  اَل  لَْينَا 

 .  116-115[المؤمنون:

 * * * 

 ُمسامَحةُ البعيِد أهوُن من ُمسامحِة القَِريب!   -2872

 * * * 

 تِم اإلسالم! نفوِسهم رغبة سوى شَ  يَشتمون األدياَن؛ وليس في -2873

ينمهم -2874 وا من الد ِ  فهم ُمتدي نون!   ؛ا كفَروا وفَر 

 * * * 

، والت حليُق في سماِء العبودي ة هلل تعالى  لوقِ العبودي ِة للمخْ   من  الحري ةُ؛ هي االنِعتاقُ  -2875

 وحَده.  

 * * * 

 سأَل الُمستحيُل الُمْمِكَن: أين تعيش؟   -2876

جَ فأجاب: في ِهَمِم وعزائِ   ال!  ِم الر 

 يَل ..؟ ْستَحِ تَْعِرُف المُ  لْ ألَه: هَ فسَ 

 ، وال أريد! : لم أْسَمْع بهقال

 * * * 

 غايةُ الِعلِم والعَمِل، محب ةُ هللا عز  وَجل.   -2877

ُق بينهم العََملُ  -2878  . يَستوي الناُس في القوِل، ويُفر 
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، إلى أن يُصد قهُ العَمُل أو يُكذ بُه.   -2879  يَظلُّ القوُل ُعرضةً للظن ِ

 * * * 

 !  عن المرأِة الظ لَم كالِقراءةى شيئاً يَرفُع ِة، وال أرَ عِ الظُّلِم عن المرأيُطاِلبون برفْ  -2880

 هاِن اللئاِم! تاب، أكثُر ُعرَضةً لُظلِم وامتِ المرأةُ التي تهتم  ألساِس البيِت أكثُر من الكِ  -2881

ِ، وبين األَدِب  -2882 نِْعَم المرأةُ التي تجَمُع بين األنوثَِة وبيَن الِعْلم، وبيَن الِجْرأَِة في الحق 

 والَحيَاء.  

 * * * 

الملحدين والالدينيين،  -2883 الحقيقِة على طريقِة  يبحَث عن  يريُد أن  الذي  المسلِم  مثَُل 

ِل االبتدائي كمثِل رجٍل بلَغ أعلى درجاِت الت حصيِل الِعلمي، ثم  عاَد ليدرسَ  ِ األو   !في الصف 

 ُمعانَاتُه حتَّى يَِصَل احمد هللاَ يا ُمسلم على نِْعمِة اإلسالِم؛ فَغَيُرَك يَطوُل َسفَُرهُ، وتَْشتَدُّ  -2884

 إلى ما أنَت فِيه! 

 * * * 

اٍت، ااألرُض وما فيها بالن سبة للس م -2885 واِت السَّبعِ وما فيهنَّ من نجوٍم، وكواكب، ومجر 

ومخلوقاٍت، كقطرٍة في بحر .. وكحلقٍة صغيرٍة في صحراء شاِسعِة األطراف .. ومع ذلك أخذَ  

عٍ وعطاٍء من تقديِر ومشيئة هللا تعالى أربعَةَ أيَّام، بينما  إنشاُء األرِض وما فيها من َجماٍل وتنو  

وهو القادُر ُسبحانه  قديِره ومشيئتِه سبحانه يوَمين ـأخذ إنشاُء السموات الس بعِ وما فيهن  من ت

تكريماً لبني آدَم، وتَعِليماً لهم، وليجَد ابُن آدم في   لَق السمواِت واألرض بكن فيكون ـعلى أن يخ

رض كلَّ ما يحتاُجه في حياتِه، ويُعينُه على حياتِه، وأداِء رسالتِه .. وليُْنَظَر كيف يَعَمل  مأواه األ

 .. وكيَف يتعاَمُل مَع الن ِعَِم .. وهل يَْشكُر، أم يَكفُر؟! 

 * * * 

فوجدتُها  -2886 الكريم،  القرآِن  في  المذكورِة  والد واب  الحيواناِت  وأنواع  أسماَء  لُت  تأم 

يعِ الن اِس على اختالِف أمصاِرهم، وأجناِسهم، ولغاتِهم، على مداِر العصوِر معلومةً بعينها لجم

واألزمان؛ ألنه كتاٌب أُنِزل للعالمين بشيراً ونَذيراً .. وألنه الكتاب الخاتَم الذي ليس بعده كتاٌب 

سماوي .. وحتى ال يقول شعٌب من الش عوب، في مصٍر من األمصار، وفي َزمٍن من األزمنة: 

ا القرآن يذكر أسماَء دواب وحيوانات ال نعرفُها في واقِعنا وال حياتِنا .. صَدق هللاُ العظيم:]  مالهذ

[البقرة: ْلُمتَِّقيَن  ل ِ هًُدى  فِيِه  َرْيَب  الَ  اْلِكتَاُب  أجناِسهم،  2ذَِلَك  اختالِف  [؛ على  ْلُمتَِّقيَن  ل ِ هًُدى   [  .

 وألوانِهم، ولغاتِهم، وأمصاِرهم، وأزمنتهم ...!  

 * * * 
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الُمكايدة،  -2887 على  المواقُف  تُبنَى  أن  بمقتٍل،  ويُصيبُه  الس ياسي  العَمَل  يَتهد ُد  ما  أكثر 

 ! لمباِدئ، والمصاِلح، واألفكار والن كايِة، وَردَّاِت الِفعِل، وليس على ا

وعقَدي ة،  -2888 ِديني ة،  ُمنطلقات  من  مواقِِفها  تحديِد  في  تنطلُق  والملِل  الش عوِب  جميُع 

تظاهروا بخالِف ذلك .. إال المسلمون السُّنَّة؛ لكي يُثبتوا أنَّهم غيُر طائفيين، يجب    وطائفي ة، وإن

غزوهم   أن يكونوا بال انتماٍء، وال عقيدٍة، وال إحساٍس، وال َطعٍم، وال لوٍن، وال رائحٍة .. ليسهلَ 

 وامتِطاؤهم!  

 * * * 

برعايتِ  -2889 تكف لَت  قادرةٌ  ُعليا  يٌد  له  وِحفظِ ديُن هللا  .ه،  بك  ه  غايتِه  إلى  ماٍض  وهو   .

أتباع و الد ين، فتُكتَُب في ِعداِد وسجل ِ  لهذا  النُّصرِة  يكوَن لك َشرُف  ا أن  إم  أنَت  ا  أم   .. بغيِرك 

هُ شيئاً .. ثم تُكتَُب في ِعداِد وسجل ِ   ا أن تخذلَه، وتحاربَه، ولن تَضر  األنبياِء والمرَسلين .. وإم 

 .  الفراِعنِة، والطواغيِت الظ المين

 * * * 

يَاع.   -2890  هللاُ، أو الت ِيه والضَّ

 * * * 

ة، اجتمعت َمطالُب شعُ  -2891 بيع العربي على شعاِر وَمطلِب " الحري ة، والعز  وِب ثوراِت الر 

ةُ َجِميعاً [فاطر:  ِ اْلِعزَّ َّ ةَ لِلََفِ . وما عنَد هللا تعالى 10والكرامة "، ولهؤالِء نقول:] َمن َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ

 ه.  عتِه ال بمعصيتِ يُطلَُب بطا

 * * * 

ِذلَّةٌ،   ثَُرت نياِشينُهم ـمهما علَت بهم مناِصبُهم، وك  الط واغيت الظ المين ـ  و وجوهَ علُ تَ  -2892

ُسها إال ُمؤِمن!   ال يَتفر 

 الط اغوت مهما َملََك من السُّجوِن، وأدواِت البْطِش والتَّعِذيب؛ فهو ذَليٌل! -2893

 * * * 

يُ  -2894 رُ كما ال  بال    م أنه من الملحدين والالدينيين ـمهما زع   ـإنسانٍ   وجودِ   مكن تصو 

ر وجود إنساٍن من دوِن أن يكوَن له معبود ومألوه .. فإن  ، كذلك ال يُ اعتقاٍد، وال دينٍ  مكن تصو 

 !هللا لم يكن هذا المعبود هو " هللا "، فهو غيرُ 

 المْلِحُد الالِديني، يَعبُد إلهين: الهَوى، والش ْيَطان.  -2895

  الس جوَد هلل، يَْسُجد لغيِره! َمن يْستَْنِكفَ  -2896

ُرك ِمن السُُّجوِد لغيِره.  -2897  ُسُجوُدك هلل، يَُحر ِ

  * * * 
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 وقليٌل هم الذين يملكونَها!  والتَّغَافُِل، أهنَأُ وَسادٍة وأْرَوُحها ُمتََّكأً، وساَدةُ التََّجاهُل،  -2898

غائِر، والس فاِسِف، واللغو، هم الذين ي -2899  لَها!د عون تجاهُ أكثُر الذين يتفاعلون مع الص 

 * * * 

ال نحب ها، وال نُريُدها ألنفُِسنا، ولكن عندما نراها تُدِخل الس عاَدةَ    كثيٌر من األشياءِ  -2900

 والس روَر على قلوِب اآلخرين، نفعَلُها، ونغضُّ الط رَف عنها، ما لم تُكن إثماً. 

 * * * 

ر ــ يَتغي ُر،يظلُّ اإلنساُن ــ مهما بلَ  -2901 ويُغي ِر؛ ألنه ُجبِل على النَّقِص   غَت به درجاُت التطو 

والقُُصور، فما يُدركه غداً ال يُدرُكه اليوم .. وما يَستحِسنُه اليوم قد يَستقبُِحه َغداً .. وما يَستقبُحه 

ٍة   غداً، قد يَستَحِسنُه بعَد غٍد .. وما يبنيه اليوَم، قد يهدُمه غداً .. فهو يَعيُش حقَل تجارٍب مستمر 

توق ٍف . البالِد من غير  لمصاِلح  الجامعِ  ل؛  المنز  هللِا  إلى شرعِ  الماس ةُ  الحاجةُ  تكُمن  . من هنا 

والعباد، والمحيِط بخيِر الماضي، والحاضر، والمستقبل، وإلى يوم القيامة .. والذي من أخص ِ  

 والثَّبات.   والشُّموُل، خصائِصه الكماُل 

ج لها؛ ال تعرُف الث بات وال -2902 ؛ فما تستحسنُ الحَداثَةُ كما يُروَّ  ه اليومَ  التوق ف عند حد ٍ

، إلى ما ال نهاية، وعلى مِ والهدْ   ، وبين البناءِ واالستقباحِ   تَستقبحه غداً، فهي بين االستحسانِ 

ال التقد م   والتَّخل ِف،  ،والعجزِ   ،عفِ مدار الزمن .. وهذا فعل الس فهاء، وهو عالمة دالة على الضَّ 

ر الحَ والرُّ   ون!اثيدَ قي، كما يصو 

ا َعِلُموا أنَّ أنفَسهم ُجبلَت على الجَّ  -2903 عِف .. وأنَّهم مهما أوتُوا  لمَّ هِل، والعَجِز، والضَّ

الن هاية:] لهم في  يُقال  ِعْلٍم،  أُوتِيتُم    من  قَِليالً  َوَما  إِالَّ  اْلِعْلِم  ن  بالَحَداثَِة،  85اإلسراء:[م ِ قالوا   .

   وَضرورِة التَّْحِديث!

 * * * 

لإلنسان   -2904 بد   نفسِ ال  مع  فيها  يختلي  ساعٍة  من  اليوِم  ويُسائلُها، في  يُراِجعُها،  ه؛ 

 ويُحاِسبُها؛ أيَن كانت، وكيَف أصبََحت .. ما كان ِمنها، وما يَكوُن، وما َسيَكون! 

غائِر منها.   -2905  عندما ال تُْشِغلُنا كبائُر وعظائُم األموِر، سنَْنَشِغُل بالصَّ

  يُْعَرُف المرُء بما يُْشِغلُه. -2906

ا أن تُهِلَكه بما يَنفَع، أو يُهِلُكَك فِيما ال يَْنفَع! الوقتُ  -2907   يَمِضي؛ فإم 

 * * * 

يَ  -2908 تَلْ ليس المهم أن ينتصَر الحقُّ على  تعالى وأنت على  ديك، كما المهم أن  قَى هللاَ 

 .الحق ِ 

ِ هو نَ  -2909  ْصر. إْن لْم تَْستَِطْع أْن تُحق َِق نَْصراً في السَّاحاِت والميَاِدين، فثَباتُك على الحق 
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ْنيَا ُكلَّها مَع البَاِطِل!  -2910 ثَُهم الدُّ ، َخيٌر ِمن أْن تُور ِ َث األجياَل التَّالية الَحقَّ  أن تُور ِ

 * * * 

وال البراهين    ال تنفُع معه اآلياتُ   لهـ   رى إال من خالِل َمن تَعص بَ الذي ال يَ   ـ  المتعَص بُ  -2911

َب له، ولو ُسقتَ   له براهيَن األرض كلها .. وهؤالء لهم حظٌّ والد الئُل التي تخالُف هواه وما تَعصَّ

ْشِد الَ يَتَِّخذُوهُ َسبِ  يالً وافٌر من قوله تعالى:] َوإِن يََرْواْ ُكلَّ آيٍَة الَّ يُْؤِمنُواْ بَِها َوإِن يََرْواْ َسبِيَل الرُّ

ِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً [األعراف:  .  146َوإِن يََرْواْ َسبِيَل اْلغَي 

 * * * 

يَنبعُث منها .. كذلك األفكاُر والمناهج؛ لها ُدخان  الَكما   -2912 دُّخاُن طالئُع األشياِء التي 

ُف بها وبأصحابِها قبل الوقوِف على َمنطوقِها، ومَ   وِمها. رسُ يُعر 

 * * * 

 عندما ال تُحِسُن االستماَع ألحٍد، ال تجُد أحداً يَستِمُع إليك!  -2913

   ستَِمُع إليك!يَ  ؛ليَس كلُّ َمن يستَمُع إليك -2914

 َكثَْرةُ الُحُضور؛ ال يَعنِي َكثَْرةَ المستَِمِعين!  -2915

 ك؟! رِ يْ غَ  ه معَ يرِ كِ فْ ه وتَ نِ هْ ، بينما في ذِ كَ عَ مَ   هِ حِ وجوارِ  هِ مِ سْ معٍ في جِ ستَ ن مُ مِ  مْ كَ  -2916

 * * * 

وح، واألول ال يُغني عن الثَّاني، بينما ماُل نوعان: جماُل الصُّورِة، وجماُل الر  الجَ  -2917

   .الثاني يُغني عن األول

 * * * 

 القَلَِق والهُموم! و العََواِلِق، نداً مِ يْ ي َمزِ عنِ نيات؛ يَ تَ والمقْ  مزيٌد من الممتلكاتِ  -2918

ً ن -2919  ! شكو الهُموَم، ونَطلبُها َحثِيثَا

ٍ، بزعم أن    الِ غَ شِ بوا من اإلنْ هرَ  -2920 بأحواِل المستضعفين من المسلمين، وما لهم من حق 

اً من غيِر فائدٍة تُذْ َب، ويزيدُ اإلنشغاَل بأحواِلهم يُتِعُب القلْ   عليهم هموَم الدُّنيا، َكر .. فسل َط هللاُ هم هم 

 كاتِهم!  ت منهم جميَع أنفاِسهم، وحرَ ، حتى نالَ هاومشاكلَ 

 * * * 

 وا!العظماُء يَعيشون حياتَهم أخفياَء، فإذا رَحلوا َظَهرُ  -2921

 ذي أحَدثَهُ َرِحْيلُُهم!  ال نْشعُر بَِرِحيِل العَُظماء؛ إال ِمن ِخاَلِل الفََراغِ الَكبِير ال -2922

 إال بعَد فَْقِده!  ءِ حِزٌن أن ال نعِرَف قيمةَ الشيَكْم هو مُ  -2923

 * * * 

 ي اً ماِهراً! يُصبُح سياسِ  مقومات وأساسيات الحياِة الكريمة؛عندما يَفتقُد اإلنساُن  -2924
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 * * * 

 ! َجْهلٌ تسبَّب بأَْضعَافِها، الِعلُم الذي يَِحلُّ مشكلةً، ويَ  -2925

 ، بمنَكٍر ِمثِله، أو أكبََر منه، ُمنَكر. إَزالةُ المنَكرِ  -2926

 * * * 

بُها من األُفُوِل!  -2927  الش بَاُب كالش مِس؛ كلُّ َدقيقٍة تُقر 

 * * * 

األحكامِ  -2928 والمستفيدُ   ؛تَغييبُها   وأ،  تَعميُم  النَّاجي  الحالتين،  ِكال  اللصوص   في  هم 

 والمفِسُدون!

 * * * 

، وال اهونتمنَّ ،  هواألنفُُس، سنَظلُّ نَستْشوف  قانُوُن هللا؛ ِمن ةٌ ُعْظَمى، به تحيا األرضُ  -2929

في  ونَْصُدَق  ى إلى مستواه، ونَعِرَف له قَْدَره، وحتى نُخِلَص يتحق ق في واقِعنا وحياتِنا، حتى نرقَ 

 وفي االنقياِد له! ، ُحب هِ 

 * * * 

 بالِحْكَمِة!  يَنُطقُ  صاِحبَه جعلُ ه ين فوائِد الباَلِء، أنَّ مِ  -2930

 * * * 

نُ  ءيأكثر ما يُسِ  -2931 َماً!   ، والن فاُق، وبخاص ة إن كان ُمعَ المثقَّف: الت مل ُق، والت لو   مَّ

 * * * 

زِق والماِل، وأن يُطيَل من   -2932 زِق، ويريُد أن يوس َع هللاُ عليه في الر  لمن يبحُث عن الر 

ُدوِق الُمصد ِق، الذي ال يَنِطُق عن الهوى: ادِق الص   عُمِره، إليك وصي ة الص 

هُ أن يُعِظَم هللاُ ِرزقَه، وأن يمدَّ في أجِله، فليَِصْل رحَمه "    قال رُسوُل هللا   :" من َسرَّ

 متفق عليه. 

ه أن يُبَسَط له في رزقِه، ويُنَسأ في أثِره، فليِصْل رحَمه ". وقوله وقال   :" َمن َسرَّ

ر له في أجِله وعمره.    " ويُنسأ له في أثره "؛ أي يؤخ 

يُ وقال    أن  هُ  فليُبرَّ والَديه، وليِصْل :" َمن سرَّ َمدَّ له في ُعمِره، ويُزاد في ِرزقه؛ 

 رحَمه ".  

حم، حتى أن  أهَل البيت ليكونوا فَجَرةً، وقال    لَِصلَةُ الرَّ :" إنَّ أعَجَل الط اعِة ثواباً 

 فتنموا أموالَهم، ويكثُُر عَدُدهم إذا تواَصلُوا ". 

حِم محبَّةٌ فوقال    ي األهِل، َمثَْراةٌ في الماِل، َمْنَسأةٌ في األثَِر ". :" فإنَّ ِصلَةَ الرَّ
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لَِة والت واُصِل ــ بالتَّرتيب: الواِلدان، ثمَّ األبناُء،  -2933 ِحُم ــ ِمن حيث األهمي ِة، وبَْذِل الص  الرَّ

ات، ثم األخواُل والخاالت، ثم أبناُء اإلخواِن واألخوات،   ثم اإلخواُن واألخوات، ثم األعَماُم والعم 

ات، ثم أبناُء األخَواِل والخاالت.   ثم  أبناُء األعَماِم والعَم 

 * * * 

آَمةَ، ال يَعِرُف السَّ   ،ت َخْلَوتُه، وطالَت ِعزلَتُه َمن يُصاِدُق الكتاَب، والقَلَم، مهما َطالَ  -2934

 !وال الكآبةَ 

 راءته.  اُب الن اجح؛ هو الكتاُب الذي ال تُحبُّ أن تنتهي من قِ تَ الكِ  -2935

 * * * 

ُب لك البعيَد، والمتشائُم؛ يبع ُد لك القَريَب! المتفائلُ  -2936  ؛ يُقر 

 * * * 

ُر َدَرَجات؛ منه ما يُعالَُج بالنَّظراِت والبََسَمات، وعلى طريقِة ما باُل أقواٍم، ومنه المنكَ  -2937

 ما يُعالَُج بالِهَراَوات! 

فِق منهَج حياة، وبخاص ة عند التَّعامل مَع أخطاِء العوام، وَمن كان -2938 خطؤه    أرى في الر 

ُدعَ  مع  والتخاطِب  الت عاُمِل  عند  أما  وَضعٍف،  شهوٍة  وأربَ عن  اإلفراِط  اِة  أهل  من  األهواء،  اِب 

فاء .. فهؤالء ليس لهم إال ال د ة والِغلَظةوالتَّفريط، أهِل الغلو  والج  ، كما قال تعالى:] َوْليَِجُدواْ ش ِ

 . 123فِيُكْم ِغْلَظةً [التوبة:

2939-  ِ ل سيرةَ النبي  صلى هللا عليه وسلم في الت عامِل مع من كان خطؤه عن شهوٍة    من يتأم 

ٍف، وبين من كان خطؤه عن ُشبهٍة وهَوى .. يجد أنه صلى هللا عليه وسلم كان يتعامُل مع وَضعْ 

جر .. واألدل ة من سيرتِ  فق واللين، بينما اآلخر كان يأخذُه بالشد ِة، والز  ه األوِل في ُمنتهى الر 

 ى النموذجين كثيرةٌ جداً. العطرة الد الة عل

 * * * 

 المماتِ   بعدَ تياِر ما يقتضيه إلحاُده، حتى  ر، واخُد حياتُه كلها قائمةٌ على الميسِ الملحِ  -2940

 ر؛ فيختاُر جهنََّم على الجن ة! يُقامِ  فهو

 * * * 

اشدة   -2941 والر  الجاد ِة  األفكاِر  مع  نتعاَمُل  عندما  ِة،  العام  المصاِلح  يتهد د  ما  أكثر  ِمن 

اشدةُ ممن ال نُ بَشْخصَ  حب، أعرضنَا عنها، ونَأَْينَا .. نٍَة، وَردَِّة فِعٍل؛ فإن جاءت الِفكرةُ الجاد ة والر 

ن نُ وإن جاءت الفكرةُ الخاطئةُ أو الضعيفَ  حب، أقبلنا عليها، وكب رنا وهل لنا .. بينما الحقُّ ةُ مم 

 ولَى به.  كان هو األ ه ـولو كان عند عدو    ـضال ةُ المؤمن؛ حيثما وجَدهُ 

 * * * 
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وا -2942 الغَالي  سبيلهما  في  ويُنفقون  والظ هور،  الش هرةَ  وهلَكتُهم نَّفيسَ ليَستشرفون   ،

 تكمُن فيما يَستشرفون له! 

 * * * 

واألبناُء   -2943 الحةُ،  الص  وجةُ  والز  والِعْلُم،  ةُ،  والص ح  اإليماُن،  والعَطايا:  زِق  الر  أنواعُ 

ُدوُق، والمالُ  الباِل، ومودَّةٌ  البَررةُ، والصَّديُق الصَّ ْدِر، وَراحةُ  ، واألْمُن واألماُن، وانشراُح الص 

بنقٍص في تُوَضُع لك، وَشرٌّ يُْدفَع عنك، وأنت عنه غافل، لو بلَغََك لكل فَك الكثير .. ولو ابتُِليَت  

تلك األنواعِ،   من  زِق والن عمِ نوعٍ  الر  من  بقي ة األنواعِ  تَنَس  لك    ال  أْدَعى  على  الس ابغة .. فهو 

بِر، والشُّكِر.    الصَّ

 * * * 

 الَحُسوُد كاألجَرب؛ يُصيُب َمن َحولَهُ بالَحَسد.   -2944

 النَّرَجسيُّ ليَس فقط ال يُِحبُّ غيَره؛ بل ال يَستطيُع أن يُِحبَّ غيَره! -2945

ِ غيِره!  -2946 ِ نَفِسِه، لم يْبَق فيه ُمتََّسعَاً لُحب  ا امتأَلَ قلبُهُ بُحب   النَّرجسيُّ لمَّ

والِكبِر النَّرَجسيُّ  -2947 واإلنكاِر،  والَكِذِب  والحرِص،  واألناني ِة،  الحَسِد،  من  َمزيٌج   

 والتَّعالي! 

يُدينُه َمهَما كان    يءٍ ن يعترَف بشالش خصيَّة النَّرجسي ة؛ َشخصي ةٌ إنكاري ة، ال يمكن أ -2948

 بي ناً، وُمتلبس اً فيه!  

 !ِركتدمي ُل ِمنَك أقَلَّ ِمنأسوأ ما في النَّْرَجسي؛ أنه ال يَقبَ  -2949

 * * * 

 ! خارَج بيتِهاءت أخالقُهُ َمن َساَءت أخالقُه في بيتِه، سَ  -2950

فُوا على أخالِق رُجٍل؛ فاْسألُ  -2951  يتِه! بَ  لِ أهْ في يَرتِه وا عن سِ إذا أردتم أن تتعَرَّ

 * * * 

 يِل؛ فقليلَُك عند المحروِم كثير! حِ ِمن بَْذِل القَلِ تَ سْ ال تَ  -2952

 سي ئ الظ ن ِ باهلل! تكمُن في أنَّ صاحبَه  خطورةُ البُخِل؛ -2953

 * * * 

ْع في إضَ سَ ال تتَ  -2954 ، إن لم رَّ افِة َصديٍق َجديٍد؛ ألنه سيُِضيُف إليَك مزيداً من الَهم ِ والغَم ِ

 يُكن ُكفُؤاً ِلصَداقَتِك!  

 * * * 

 أصحاُب أنَصاِف المشاريع؛ يتركون المباني على العَْظِم؛ من غيِر تَْشِطيب!   -2955

 * * * 
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كاِمنةٌ  -2956 الخيِر  يُحِسُن  نفوس  في    َمعاِدُن  لمن  تحتَاُج  كثيرةٌ،  فيهم  وهي  النَّاِس، 

 استْخَراَجها!   

 * * * 

فَ  -2957 إلى  يَنقلُب  والغُُروِر،  والت عالي،  العُْجِب،  على  صاِحبَهُ  يحمُل  الذي  شٍل الن جاُح 

 ورُسوب!  

 * * * 

 الِم، بَِسالم.  بينَك وبين النَّصِر، أن تتجاَوَز عقَبَةَ الش عوِر باالستِسْ  -2958

  إلى آَخِر الس بَاق، حافِْظ على طاقَتِك! تصلَ  لكي -2959

 ايات، ال في البَِدايات.سابقون في الن هَ يُعَرف المتَ  -2960

 * * * 

 يجهله اآلخرون! ما  ِف والحقائقِ مِلُك من المعَارِ ةُ على المرِء؛ عندما يَ تشتدُّ الغُربَ  -2961

 أَشدُّ أنواعِ الغُْربَِة؛ ُحرٌّ بين قَِطيعٍ من العَبِيد! -2962

 * * * 

ة بغيِر اإلسالم، أذلَّهم هللاُ، قَ  -2963 هم باإلسالم، فإذا ما طلَبوا الِعزَّ َدُر العََرب أن يُرتَهَن ِعزُّ

قت كلَمتُهم.    وتفر 

 * * * 

 ما خاَب وال نَِدَم َمن استََشاَر التَّاريخ.  -2964

 ؛ هو َمن ال تُفاِرقُه ُروُح اِلجندي ة.   القائُد النَّاجحُ  -2965

جال ادنِ كُّ معَ الس لطةُ محَ  -2966  .  الر 

   َعَمى! ، ولطةُ ِغشاوةٌ السُّ  -2967

 هم للس لطة! إال بعد مفارقتِ  ؛ةِ كثيٌر من الُحك اِم ال ينطقون بالحكمَ  -2968

 له. ن ال يُْسَمعال رأي ِلمَ  -2969

 * * * 

 تقالل!؛ يعني االسْ ةِ الماُل في عالَم الس ياسَ  -2970

 * * * 

اضي ، لُ الفاعِ  -2971  َسواٌء في الوْزِر أو األْجِر. من غير فعل، والرَّ

 * * * 

 ك. إيمان ىوَ تَ مسْ  بِه يُعَرفُ  الذيواِل المسلمين، هو المقياُس ماُمك بأحْ اهتِ  -2972

 * * * 
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لواِزمِ  -2973 بمحاربِة اإلرهاب؛ وهذا من  المحافمصالحُهم مرهونةٌ  اإلرهاب، ه  ظة على 

   ماً!هَ ، وُمبْ وإبقائِه حيَّاً 

تبررُ  -2974 التي  اإلرهاب، فما هي ذرائِعُهم   لهم االستمراَر في ممارسةِ   إذا قضوا على 

 ؟! محاربِة اإلرهاب ، بزعمِ اإلرهابِ 

 ؛ ليَْبقوا أحَراراً في مَماَرَسِة اإلرَهاب!معنى اإلرَهاب الُمَدانِ  لم يتفقوا على تحديدِ  -2975

ً فالعدو ال يُرَجى منه    ـ  ليس المهم تَصنيُف العدو  لَك -2976 وإنما المهم: تَصنيُف   ـ  إنصافا

 بِك لَك.ِدينِك، وأهِلَك، وَشعْ 

ك، لَ   كَ وأهلِ   كَ عبِ شَ   حُ دْ ما مَ لك، بينَ   وأهلكَ   كَ بِ عْ مَّ شَ بُّ ذَ جِ  وال يَ لُ غسِ ، ال يَ لكَ   العدو ِ  حُ دْ مَ  -2977

 ك.  لَ  دو ِ العَ  مَّ ذَ  بُّ جِ ويَ  لُ سِ غْ يَ 

 اِل التَّالية؟!يَ أصبََح َرْمزاً ُمْلِهماً لألجْ   هِ دو ِ عَ   يلِ حِ ه، ورَ موتِ  ، ثم بعدَ ُرِجمَ  لٍ طَ م من بَ كَ  -2978

 * * * 

 شجاعاً!  قبَل أن يَنقِلبَ  َرار،لفِ اعِط الجباَن فرصةً ل -2979

 !يُتََوقَّعتوقَّع من العدو ما ال  -2980

 ا تَسلَم.  مَ  ْدرِ على قَْدر ما توس ع توقعاتِك تجاه العدو، على قَ  -2981

 ليم! لجنوِده، وأتباِعه: ِخدمةٌ، وتواضٌع، وتَعْ  دمةُ القائدِ خِ  -2982

 * * * 

ُر كفَرهُ وطعنَه بين الهْزلِ  -2983 نديق؛ أن ه يمر    والِجد، فإذا راجعتَه، قال ِمن عالماِت الز ِ

 سكتَّ عنه، أمَضى كفَره وطعنَهُ للس امعين!  ذالك: ألهو، وألعُب، وأمَزح .. وإ 

 ِمَن الَهْزِل ما يُراُد بِه الِجدُّ!  -2984

 * * * 

ِ أن يمنعَه من الحركة، وأن يُطيَل من ُرقاِده، إْذ ال  -2985 أقصى ما يُريد الباطُل من الحق 

ة!سلطاَن له على إلغائِه، َمهمَ   ا أُوتي من قو 

، وَعلَوهُ بالتراب، فسوف ينبُت وينمو، ويفلُُق األرَض بجماِله،  -2986 مهما واَروا الحقَّ

 ماِره. وعطائِه، وثِ 

 الحقُّ يَضعُُف، لكن ال يموت.  -2987

وحِ معاً.   -2988  الباطُل ُسلطانُه على الماد ة، بينما الحقُّ سلطانُه على الماد ِة والر 

 ِة الس الم! لى الحريَّ ؛ فعَ ةُ هي الغايَ  ةُ عندما تكون الماد   -2989

 * * * 
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يموُت الملحُد وهو ال يزاُل يبحُث عن الحقيقة، ويعيُش حسرةَ البحِث عن الحقيقِة،  -2990

 بينما المسلم منذ والدتِه، وإلى آخِر يوٍم من حياته، يَتوس ُد وساَدةَ الحقيقة! 

الوُضوح: أن هللاَ الِء وعظيَمتَي الجَ  ؛ائِق تَنتهي إلى حقيقتين عظيمتينمجموعُ الحق -2991

، وتعالى   الغايِة إال طريق   ، كل  الوجود  .. وأن ال طريَق يوصُل إلى تلكَ هو الغايةُ من الوجودِ حقٌّ

 ياع.  ذلك إال الت ِيه، والضَّ  وراءَ .. وليس  سلِ والر   األنبياءِ 

سترقون السمَع إلى حديث المالئكة؛ ليكون فيما يوحون  كان شياطيُن الجن  ِمن قبل، يَ  -2992

علماُء وعقالء ب يفعُل  الِعلم، وهكذا  ة، وبعَض  الُحج  بعَض  اإلنس  من شياطين  إخوانِهم  إلى  ه 

ِة، وبعَض   الغرب؛ فإنهم يَسترقون بعَض الُهَدى من منهجِ األنبياء؛ ليكون في كالِمهم بعَض الحج 

ى عن َهْدي األنبياِء  أنْ الذ وِق والِعلم، ِمن دوِن أن يَعزوا كالَمهم إلى األنبياِء؛ ليبقى الناُس في مَ 

 ! سلِ والرُّ 

عن االقتداِء ما داَم بعيداً    ن الغربيون من أفكاٍر روحاني ة ـما يَطرُحه الروحانيو  كلُّ  -2993

وحي .. وال تُغني  الر    نات، وجرعات ال تَروي َظَمأ الن اِس فهو ال يَعُدو عن مسك    بمنهجِ األنبياِء ـ

 مُن من جوع.   وال تُسْ 

.. لكن لما كان ات باعُ األنبياء يُلزمهم    أماَن إال بمتابعِة األنبياءِ يعلمون أن ال نجاةَ وال  -2994

الحياةمع طريقتِ   عارضُ ، تتوالت كاليف  بطائفٍة من الواجباتِ  ومع االمتيازات   ..   هم الماِجنِة في 

هبان ..  االخاصة بالسَّ  .. وات بعوا  ُروا، وأعَرُضوا  استَثقلُوا منهَج األنبياِء .. وكفَ َسِة واألْحباِر والرُّ

 ما تتلو الش ياطيُن عليهم!  

سيُر في الد قيق منها والعظيم، يَ   ؛ماوي ة وأرضي ةمن مخلوقات سَ   ما في الكونِ   كلُّ  -2995

ه يسيُر ؛ في فلِك التَّسبيحِ والتَّوحيد .. إال اإلنساُن الَكفُور الجحود؛ فإن، ونَسٍق واحدٍ اتجاٍه واحدٍ 

 !  في االتجاِه المعاِكس

 * * * 

ي بالكثيِر!   نك القليَل من الخير، ُمقابلَ يطاُن مِ الش   يَرَضى -2996  أن تُضح 

رِك!   نَك الحَسناِت التي تشاُء مقابلَ ى الش يطاُن مِ يرضَ  -2997  الش ِ

 * * * 

 اسُمَك ال يُزي نُك، أنَت الذي تُزي ُن اسَمَك.   -2998

 كْم ِمن اسٍم نراه جميالً على شخٍص، قبيحاً على آخر! -2999

ى شيئاً. تَغييُر األسماِء ال يُغي ُر  -3000  من َحِقيقِة الُمسمَّ

 * * * 

 ما من ِذل ٍة تُصيبُك، إال لمعصيٍة! -3001
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ة مِ كمَ  -3002 ةُ بقَ ن كماِل اإليمان؛ إذا نقَُص اإليماُن، ناُل الِعزَّ  اإليمان.  نقُص  ر ما يَ دْ قَُصت الِعز 

 * * * 

ى الناِس عليه، وعل  المفك ُر؛ هو دائُم الت فكير ــ أو َمن يغلب عليه التَّفكير ــ بما يرتدُّ  -3003

 هم بالخير.  ومجتمعاتِ 

تهِ  ؛ هو الذي يفكرُ المفك رُ  -3004  وواقِعه، ليضَع لها الحلوَل.   بمشاكل أم 

 ايا والمشاكل.  ه فتح الُمغلَق والُمْبَهم من القضَ المفك ُر؛ وظيفتُ  -3005

 ؛ هو الذي يُحِسُن تَشخيَص الدَّاِء، والدَّواء.   الَجي ِدُ  الُمفك رُ  -3006

ى مفكراً وال َمن ال يُضيُف جديداً يساعدُ  -3007  على حل ِ مشاكِل الناس، ال يصحُّ أن يُسم 

 ُمصِلحاً.  

كان المفك ُر أشدَّ خطراً،   ،اِس من النَّ   لتشمل أكبر عددٍ   رِ كلما اتَّسعت دائرة تفكير المفك   -3008

 وأعظم شأناً. 

الشخِص  -3009 على  يرتد  ؛  خاصٌّ نوعان:  بالخير   التفكيُر  به،  ويُحيط  يُعيل،  ومن 

 ُمفك ر.    هذا الوجه ـمن   عاقل .. فكلُّ إنساٍن عاقٌِل ـ إنسانٍ  م به كلُّ والمصالح، وهذا يتس

به إال   يت سم  الن اس ومجتمعاتِهم بالخيِر والمصالح، وهذا ال  ة  وتفكير عامٌّ؛ يرتد على عام 

 المفكرون العظماء. 

الط ِ  -3010 تَفكيُره  يَزيُد  بَ الذي  شرَّ يَن  والشرَّ  بتفكيِره،    ؛اً ل ةً،  الناَس  تِيهاً فيضلُّ  ويزيُدهم 

 ً ف به، فيُقال:  ..  وَضياعا ى مفكراً إال إذا أُضيَف إليه الوصف الذي يليُق ويُعر  ال يجوز أن يُسم 

  !ل، ونحو ذلكو مفك ٌر ضالٌّ ُمِض ٌد، أهذا مفك ٌر فاسٌد ُمفسِ 

رُ  -3011 د، وإن  ي  جَ   رٌ ك ِ فَ ، فهو مُ يرٍ إلى خَ   ى بهِ ه؛ فإن انتهَ رُ يكفْ نتهي به تَ يُعَرُف بما يَ   المفَك ِ

 .        19-18المد ثر:[فَقُتَِل َكْيَف قَدََّر   .إِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر   .. ] َسي ِئ رٌ ك ِ فَ مُ فهو ، ر ٍ انتهى به إلى ش  

 * * * 

؛ حيث والبيئةِ  وُم عيِد الميالِد كما هو عند الن صارى، يوٌم حزيٌن للشجرِة وللط بيعةِ يَ  -3012

لتُرَمى بعد    جرةَ الميالد! ـشَ ُزوراً  سمونها  ـ يُ   ن من األشجارِ رات المالييعشَ   في هذا اليومِ يُقَطع  

 !  اهاشَ ، حَ من ذلك  ءٍ رَضى بشي المسيَح عليه الس الم يَ  يوٍم أو يومين في القَُماَمة .. وال أظنُّ 

 * * * 

   !وب لُ ْسُر القُ ْسُر الِعظاِم، وال كَ كَ  -3013

ٌم على َجْبرِ والخواِطر َجْبُر القُلُوِب  -3014 ًَ  !  اَهاوَ  ما سِ ُمقدَّ

 * * * 
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يُغنِ  -3015 رها عن  ال  يُؤخ  يُلغيها، وال  بالجزئيات، وال  بالكلي ات عن االنشغاِل  ي االنشغاُل 

 لي ات!  اً أكيداً للت فريِط بالكُ وقتِها، إال إذا كان االنشغاُل بالجزئيات َسببَ 

 * * * 

خارِف، والمباني الفا -3016 ورِ رهةِ الش رُك قَبيٌح جداً، ِلذا يُزي نونَه بالت صاويِر، والزَّ ؛  ، والبَخُّ

 ليروَج أمُره على الن اِس، كالط عاِم الفاسِد يُكثرون عليه من البَهارات؛ ليُستَساغ َطْعُمه!

 لو َجاَء الباِطُل َسافِراً، لُرِجَم، ولما وجَد له أتبَاَعاً.    -3017

 * * * 

تجاهََل َكتَك، ويمنعَُك من االنطالِق، وأن تَر الماضي ُكل ه؛ فإنه يُعيُق حرَ أن تَْستحِض  -3018

لحاِضرِ  يفوتُك خيٌر عظيم، ال ِغنى  ُكلَّه؛  بينهماالماضي  من   ؛ك وُمستقبِلك عنه، والوسط  نََدعُ 

 حاِضِرنا، وُمستقبَِلنا.  ع، ونَستحضُر منه ما يَنفعُنا لالماضي ما ال ينفَ 

 * * * 

 قصُّه عن أحواِلك! "، تبدأ تَ ؟ليس كلُّ من قال لك " كيف أحوالك -3019

الظ اهر، أمَّ التَّعايُش مع اآلخر -3020 بالس لوِك  ُمتعل ٌق  ا  ين وفَق قوانين األَدِب واالحترام، 

ِر  لٌّ حر  بمشاِعِره، ال ُسلطاَن ألحٍد على مَشاعِ والُكره، فكُ   ، والتي منها الحبُّ نةِ الباطِ   المشاِعرُ 

 أَحٍد.   

    والبَعيد! َك ما ال يَعلمهُ العدو  نْ ُم عَ َداَوةُ الص ديِق؛ فإن ه يَعلَ أشدُّ العََداواِت، عَ  -3021

ِديِق، ما ال أْحتَاُطه للبَِعْيد!  طَ أحْ  -3022  اُت للصَّ

 * * * 

ما ُدمَت َعْبداً لغيِر هللا، لم تَذُْق َطْعَم الحري ِة، ولم تَعرْف معنَاها، مهما تغن يَت وتشب عَت  -3023

 بها!  

الت وحيد " ال أعِرُف ِعبَارةً أجَمُع وأكثُر َداللةً على َمعنى الحري ِة الَحقَِّة، من َشهاَدِة   -3024

ر واالنِعتَاق من جميعِ العواِلِق، ومظاهر العبودي ِة، لغيِر  ال إله إال هللا "؛ والتي من معَانيها، الت حر 

 هللِا عزَّ وجل.   

 * * * 

   م!اكِ َمُس فيه العَْدُل؛ المحَ اناً، آخُر مكاٍن يُلتَ مَ نعيُش زَ  -3025

يَكْ  -3026 تَْعِليمال  يَنْ اء، وإنما  ضَ القَ   ينَ ي قوانِ اِض القَ   في  تَعْ أيَضاً  ُد ِمنليمبغي  يَتََجرَّ كيَف    هُ 

 اه!وَ هَ 

 * * * 

 الماُل الس ياسي؛ ِرقٌّ وعبودي ة.  -3027
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 ِعزٌّ مَع ُجوعٍ، خيٌر من ِذل ٍ مع َشبَعٍ.  -3028

 * * * 

 الس عاَدةُ؛ أن تكوَن مَع هللا، وتَشعَُر أنَّ هللاَ معَك.   -3029

ُكل ها، وك -3030 الس عاَدةُ  لهُ  ِسيقَت  ُكوخٍ،  َساِكِن  َطْعَم كْم ِمن  يَْعِرُف  قَْصٍر ال  َساِكِن  ْم من 

 الس عاَدة!  

ُدوِر، ال في القُُصور.  ْسَكنَُها مَ السَّعاَدةُ  -3031  في الص 

 * * * 

 اِد، ال يَنَساهُم! يَنسوَن الموَت، والموُت لهم بالمرصَ  -3032

 الموُت هو الشَّاطُئ الذي تتوقَُّف عنَدهُ جميُع األحياِء.     -3033

قد انتَهت حياتُه، أما بالن سبة ِلعالَم األمواِت، فقد بَدأت األحياِء،  بالن سبِة ِلعَالَم المي تُ  -3034

 اتُه. حيَ 

اُد، فَما بَالُك بِِرْحلٍَة بِدايتُها الموُت إلى َماال نِهاية؟! -3035 ْحلَِة يَكوُن الزَّ     َعلى قَْدِر َزَمِن الر ِ

 * * * 

 هللا "؛ لينجو من  يحرُص أحُدنا على أن يكوَن آخُر كالمِه قبَل وفاتِه " ال إله إال -3036

العذَاِب، ويدُخَل الجنَّة .. جيد .. لكن هل يحرُص أحُدنا نفَس الحرِص على أن تكوَن " ال إله إال  

ه، وتمشي معه في األسواِق، وحيثما لِ ه، ومواطِن عمَ هللا " منهج حياة له .. تعيُش معه في بيتِ 

 ليه النُّطَق بها قبَل وفاتِه؟! كان، وعلى مداِر أوقاتِه .. عسى هللاُ تعالى أن يسه َل ع

 ، وتْنأى عنها بمعاِصيك، وتَهرُب من الن اِر، وتَدنوا منها بمعاِصيك!  تَطلُب الجنَّةَ  -3037

 * * * 

في قضي ِة " األمِر بالمعروف والن هي  نُِب األصعُب، واألشدُّ ُكلفةً ـ ورب ما األهم ـالجا -3038

ِ عن المنكر، لذا نلَحظُ  يَغلُب   وعَّاظِ ــ كثيراً من الش يوخِ وال ــ ولألسف!  عن المنكر "؛ جانُب الن هي 

 !  ؟رعلى أحاديثهم طابُع األمِر بالمعروِف، دوَن النَّهي عن المنكَ 

 * * * 

 ُموه ...! في تمجيِد العَْقِل؛ فاتَّهِ  َمْن رأيتموه يُبالغ -3039

 * * * 

 كِر هللا، ال يأَسُف على وقٍت فاتَه.  طباً بذِ َمن كان ِلسانُه رَ  -3040

 * * * 

ما أن الش رَك يُحبُط العَمَل، ويجعلُه هبَاًء منثوراً، كذلك فهو يُفِقُد صاحبَهُ كثيراً من  ك -3041

ِ [؛ أي شر ما يَدبُّ على   قي اإلنساني، كما قال تعالى:] إِنَّ َشرَّ الدََّواب  خَصائِص التَّحضِر والر 
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مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَعْ  ِ الصُّ ِ  22ِقلُوَن [األنفال:األرِض ِمن خالئق] ِعنَد َّللا  ِ ِعنَد َّللا  . ] إِنَّ َشرَّ الدََّواب 

[األنفال: يُْؤِمنُوَن  الَ  فَُهْم  َكفَُرواْ  الدَّواب  55الَِّذيَن  بشَّر ِ  ات صافِهم  مَع   ٍ ُرقي  وأيُّ  ٍر،  تحض  فأيُّ   . ،

م ِ البُْكم  ...؟!   وبالصُّ

 * * * 

االش -3042  " الوضعيَّة  والمذاِهب  المفاهيم  تلَك  لُت  العلماني ة، تأم  الديمقراطية،  تراكي ة، 

الن اِس ..    ، وأموالِ الرأسمالي ة، الليبرالية، الحَداثَة "، وكم َحَصَدت من أرواحِ وطاقات وأوقاتِ 

يطاُن يَعمُل ها؛ تَلهُج بها، وتدعو لها .. فأدركُت كم الش  وكم هي الطوابير الض خمة التي تقُف خلفَ 

 عَملَهُ في بني آدم!

 * * * 

 في سبيِل هللا، له ثاَلثةُ ُشروٍط، ال يُغني َشرٌط عن اآلخر، إذا انتفَى شرٌط منها،  القتالُ  -3043

انتفَى عن الِقتاِل معنى وصفة " في سبيل هللا ": أن يكوَن القتاُل مشروعاً؛ مأذوناً به من هللِا 

ةُ صادقةً جاِزمةً ورسوِله صلى هللا عليه وسلم. وأن يكوَن خاِلَصاً لوجِه هللا تعالى. وأن تكوَن الني  

الد ين، َشعائُِر  لتُقَاَمنَّ  تحق قا،  لو  النَّصَر والت مكيَن  التَّمِكين،  بأنَّ  قَْدِر  إقاَمةُ    على  وبخاص ة منها 

كَّنَّاهُْم  كاِة، واألمُر بالمعروِف، والن هيُّ عن المنكر، كما قال تعالى:] الَِّذيَن إِن مَّ الص الِة، وإيتاُء الز 

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر [الحج:فِي اأْلَْرِض أَ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ  . 41قَاُموا الصَّ

 * * * 

باهلل، والقدوةُ  تَ  -3044 للن اِس، عن طريقين: اإليماُن  القيُم األخالقي ةُ، وتجُد طريقََها  سوُد 

القُ  وغابَت  باهلِل،  اإليماُن  غاَب  فإن   .. الحسنةُ الحسنَِة  َشت  ،دوةُ  وتوح  الن اِس،  أخالُق  ،  ساءت 

َرت!   وتََصحَّ

بها َمصلحةً  -3045 يَلتَِزُم  فَريٌق  األخالقي ِة:  الِقيَِم  مَع  فريقان  ِمن  ،  الن اُس  ت عليه  َدرَّ وما 

 اباً. ُم بها ِلذاتِها إيماناً واحتِسَ زِ المنافِعِ، وفَِريٌق يَلتَ 

 * * * 

ُمتناِحرةٌ  -3046 قةٌ  متفر  الشَّر ِ  أصحاقَِوى  تحَسُب  وقلوب،  جميعاً  َشبَها  تتناَزعَُهم هم  تَّى، 

 األهواُء والمصالُح، فإذا أُعِلن الحرُب على اإلسالِم، جَمعَُهم الش يطان ...!   

 * * * 

 صنَائُع المعروِف؛ مفاتيٌح للقُلُوِب، والبيوت.  -3047

 * * * 

لت جهيَل، هَل، واال تُوجُد كلمةٌ يُراُد منها ضد ها ككلمِة التَّنوير؛ التي باتَت تعني الجَ  -3048

 ! والظُّلمات ..
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قوا الَجهَل، والت جهيَل، واإللحاَد، والظ الَم، قالوا عنه: تنوير ..   -3049 إذا أرادوا أن يَُسو 

 فيسمون األشياَء بغيِر أسمائِها!  

 كلُّ غريٍب كاِسٍد، فاِسٍد، ليروَج على الن اس، يَِسُمونَهُ بالتَّنوير!   -3050

أَْولِ  -3051 َكفَُرواْ  َوالَِّذيَن  تعالى:]  والجمع] قال  الفرِد  على  يُطلَُق  [؛  الطَّاُغوُت  يَآُؤهُُم 

[البقرة: الظُّلَُماِت  إِلَى  النُّوِر  َن  م ِ الن ور؛ نور  257يُْخِرُجونَُهم  ينجحوا في إخراجهم من  . ولكي 

  .. وتنويراً  نوراً،  ظلماتهم  وَن  يُسم   .. واإللحاد   ، الش ك ِ ظلمات  الظ لمات؛  إلى  واليقين،  اإليمان 

 ً   وتحريراً!  وتَقد َما

رةِ  حركاُت التَّنوير التي ظهرت في أوربا، في القرونِ  -3052 ها ، والتي ظهرت معالمُ المتأخ 

وَجَهاالتها، إلى ُظلماِت    لماِت الكنيسةِ ، وال تزال .. خَرَجت من ظُ الفرنسيةِ   ورةِ مع الث    بوضوحٍ 

واإللحادِ  الش ك ِ  ..  ..    وَجهاالِت  َظالٍم  على  الت  َظالٌم  يعرفوا  لم  باالسم واالد    نويرَ فهم  ..  إال  عاء 

    ها.ضُ ، وال تُعارِ لحقيقةِ ي هذه اغِ قوها ال تُلْ التي حق  المادي ة والن هضة العلمي ة 

خِ  -3053 فال  األْديَان؛  وَظالِم  ُظْلِم  عن  بَِديالً  اإلسالِم  في  يَرى  ال  ِسَوى  َمن  له  الت ِيِه ياَر 

  اإللَحاد! و

 * * * 

 يَكوُن في زواجِه كما كاَن في ُخطوبَتِه. أصَدُق األزواجِ واألصَهاِر؛ َمن  -3054

 * * * 

ات هم    أن تَتَّهَم العدوَّ البعيَد ـ االتجاهُ الُمِرْيُح ـعند وجوِد جريمِة قَتٍْل واغتِيَاٍل، قبلَ  -3055

ن لهم َمصلَحةٌ في قَتِله واغتِيَاِله!  بين من الضَّحي ة؛ ممَّ  المقرَّ

هْ لِ كَ  -3056  ِة!  محلي ِ وِخيَانَاٍت  لجرائم كانت ِغطاءً  مْ يونيَّة "؛ كَ مةُ " الصَّ

 * * * 

ن تَكَرهِعْش حيَاتَك موالياً ل -3057 ِ، ولو جاَءَك ِممَّ ن    ..   لحق  ُمْبِغَضاً للباِطِل، ولو جاَءَك ِممَّ

 تُِحب.  

 * * * 

   وأنت مَع من تَختار وتُِحب! قِلك، وعلى عَ ال تَْستَِهْن باختيَاَراتِك؛ فهي َدليٌل عليك،  -3058

 * * * 

 لعالقَتِك بالنَّاس؛ أحِسْن عالقَتََك باهلِل، تَْحُسن عالقَتَُك بالن اِس. ال تَْقلَْق  -3059

 * * * 

ى!  ليوَم نَُشي ُِع، وغداً نَُشيَّعا -3060 ي، وَغَداً نُعَزَّ  .. اليوَم نُعَز ِ

 ذَّةً ِلَصاِحبها. لم يَتُرك الموُت لِ  -3061
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 * * * 

حر .. صَدَق الحَسُن  ي وَسِط البَ َخَشبةٌ تحِملُك؛ تَِقيَك الغََرَق، خيٌر من َسفينٍة تَرميَك ف -3062

 البَصري:" خيُر الباِلِد ما حَملَك ".    

 * * * 

ا أُعِطيَت من الدُّنيا، إن لم تُرَزق بامرأٍة َصالحٍة، فأنَت فقير .. فالجن ةُ وخيراتُها مَ مهْ  -3063

اء!   لم تُْغِن آدَم عن َحوَّ

 * * * 

 الُمنكِر، نَْفسَك. خيُر َمْن تتَعَاَهُده باألمِر بالمعروِف، والن هي عن   -3064

 * * * 

التي فيها يتسابُق   شَرُف المراتب، وغايةُ الغايات ـ أعَظُم الِمنَح، وأعلى الد رجات، وأ -3065

ـالمتس المتنافسون  ويَتنَافَُس  هذا    ابقون،  تحقيِق  دوَن  تَك  ِهمَّ تجعَْل  فال   .. وِرضاه  هللِا،  محبَّةُ 

 المطلَب. 

 * * * 

 َضا عِن هللا.  َمن َسِخَط القََضا، لم يَعِرف الر ِ  -3066

 على قَْدِر ما تَْرَضى عِن هللِا، على قَْدِر ما يَرَضى هللاُ عْنَك، ويَِزيُدَك من فَْضِله.    -3067

َضا والت سليُم، -3068 بُر، واالحتساُب،   السُّْخُط؛ يُطيُل من أَمِد الباَلء، ويَزيُده .. والر    والصَّ

ُن ِمن أمِره، وأثَِره.   ُل بزواِله، ويُهو   يُعج 

بعندما يُ  -3069 َضا، والتَّسليِم، والص  ِر، واالحتَِساِب .. يَنقَِلُب ـ بإذِن هللا ستَقبَُل الباَلُء بالر 

 .، وأجرإلى لَذ ٍة، وراَحٍة، وِمتعَةٍ  تعالى ـ

وراً، ويَنِزُل لرفعِ الباَلُء يَنِزُل انتقاَماً وتأديبَاً، ويَنزُل استدراَجاً واختباَراً، ويَنزُل َطهُ  -3070

يَنزُل لجميعِ امَ الدَّرجات والمقَ  كِر .. وِمن عَ   ات، وأحياناً  ظيِم الِفقِه إذا ما نََزَل  المعاني اآلنفَِة الذ ِ

 من تلك األنواع.   بالؤهوأيَّ نوعٍ كما يفقه السَّبَب، باَلٌء بالمرِء أن يفقَهَ الغََرَض والغايةَ منه، 

 * * * 

ا تَعل ُق القلِب بها؛ هو الذي يُنافِي التماُس األْسبَاِب من َمَظان ها؛ ال يُنافي الت وك َل، إن م -3071

 الت وك َل، ويُضادُّه. 

 التماُس األسبَاِب َعْقٌل، وتَعل ُق القَلِب بها ِشْرٌك.   -3072

 * * * 

الحين.    ِمْن َعالَماِت استحواذِ  -3073  الش يطاِن على المرء، نُفوُره ِمن ُمجالََسِة الصَّ

 * * * 
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 . ءٍ يال تخسر شيئاً، تخَسُر كلَّ ش عندما تحرُص أن -3074

ابُح .. وأن تَ   إال هللا، فأنتَ   ءٍ أَْن تخَسَر كلَّ شي -3075  إال هللا، فأنت الخاِسُر.     ءٍ ربَح كلَّ شيالر 

 * * * 

 األرُض َمنبَُت الدَّاِء والدَّواء. -3076

 فيما تُنبِتُهُ األرُض ِمن نَباٍت َشتَّى، دواٌء لكل ِ داٍء.   -3077

 َكْم ِمْن نَبتٍة تَُدوسها بِقَدِمك، فِيها ِشفَاؤك! -3078

 * * * 

ِة، وبخاص ة منه  -3079 ح  ياِم للص  ِة واألغذيَِة عن أهمي ِة وفوائِد الص  ح  َكثَُر كالُم أطباِء الص 

ياُم المتَقَط ع ..   فتذَك رُت كالَم النبي  صلى هللا عليه واعتبروا ذلك فتحاً من فتوحاتِهم الطبي ِِة ..  الص 

وأربع ألٍف  بأكثر من  العصِر  أطباِء  كالَم  َسبَق  الذي  يَْوماً، مائة عام:"  وسلم  وأَْفِطْر  يَْوماً  ُصْم 

عليه. َداُود؛ ِصيَامُ  وذلكَ  "متفق  ذلَك  ِمن  أَْفَضَل  ال   .. يَاِم  الص ِ أَْعَدُل  اإلثنين    وهو  يوم  وصوم 

    والخميس من ُكِل أسبوعٍ .. واأليام البِْيض من ُكل ِ َشْهٍر.

 * * * 

 ال يَُزاُل ُمْلٌك مع العَْدِل.   -3080

 ٌك مع الظ لم.  ال يَُدوُم ُملْ  -3081

 * * * 

 ا. هالس يئاِت والحَسنَاِت منَاِزلم .. أُِمرنَا أَْن نُنِزَل أْن نُنِزَل النَّاَس منَاِزلَه كما أُِمْرنا -3082

 * * * 

أُثَِر عن بعِض السَّلَِف قولُه:" إن ي أَرى أثَر معصيتي في ُخلُِق داب تي وامرأتي "،  -3083

َحْسب، بل هو يمتدُّ ألْن تَرى أثََر َمعصيَتَِك في ُخلُِق ولَِدَك، وهذا ال يَقتِصُر على الدَّاب ِة والمرأِة و

َك َحَسنَتُهُ، وتُسيئَك َسيئتُه!   وابنَتِك، وُخلُِق ِطفِلك وِطفلَتِك، وُكل ِ َمن تُعيُل، وتَسرُّ

  * * * 

إلى َرد ِ    بصاِحبِهالِعنَاُد  الِكْبر، َشْعَرةٌ؛ إْذ غاِلباً ما ينتهي  بين  بيَن الِعنَاِد في الَخطأ و -3084

ِ، واحتِقَاِر الَخْلق.    الحق 

 * * * 

[العنكبوت: -3085 اْلَخْلَق  بََدأَ  َكْيَف  فَانُظُروا  اأْلَْرِض  فِي  ِسيُروا  قُْل  تعالى:]  أفاَد  20قال   .

ل .. كما أفاَد أنَّ هللاَ تعالى سيمك ُن اإلنساَن من النظِر في ]َكْيَف  وجوَب الن ظِر؛ بتدب ٍر، وتفك ر، وتأم 

َخْلَق [؛ َخْلُق اإلنساِن، والكوِن سواء، إْذ يستحيُل أن يأمَر هللاُ عباَده بالنَّظِر، ثم ال يمك نُهم  بََدأَ الْ 
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من الن َظِر .. وهو ما يُفس ر تمك َن العلماِء المعاصرين من الوقوِف على بعِض الحقائِق العلمي ة 

 ورَد في القُرآن الكريم. الدقيقِة المتعل قِة بخلِق اإلنساِن، والكون .. وبما يصد ُق ما 

 * * * 

. ال يكفي 172قال تعالى:] يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكلُواْ ِمن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم [البقرة: -3086

ى المباحات مِ  ى الط يبات من الط عام؛ الطيبات في ن الطَّعامِ أن تتحرَّ ، وإنما يَنبغي أيَضاً أن تتحرَّ

ة .. لتضمن ـ بإذن هللا ـ، الط ْعِم، وفي المحتوى  ليماً من األمراض.  جَسداً سَ  واألثَِر على الص ح 

 * * * 

اء البالِء  -3087 قِيَل لي: فالٌن مؤمٌن ُملتَِزٌم .. ومع ذلك يُعاني من الكآبَِة، والعُقد النَّفسي ِة جر 

 الذي نزَل به ...؟

 د!  قلت: لو صحَّ إيمانُه، ويَقينُه .. لما وَجَد في نَفِسِه ما وجَ 

ُل ]  وِعالُجها بالقُرِب ِمن هللا،  عن هللِا،    دُ َمَردُّها البُعْ   ،َجميُع األمراِض النَّفسيَّةِ  -3088 َونُنَز ِ

ْلُمْؤِمنِينَ ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ   . 82اإلسراء:[  ل ِ

 * * * 

ق بين الس عي المطلوب، وبين الحرِص المذُموم ...؟  -3089  كيف نفر 

أن تطلَب االستِكثاَر من الد نيا، على ِحَساِب حقُوِق الخاِلِق، والمخلُوِق ..    الحرُص المذمومُ 

 وما َسوى ذلك، فهو َسعٌي َمشكوٌر.   

 * * * 

ُره،  -3090 يُفس ِ الكريم  القرآن  من  ُمْحَكٌم  وبجواِره  إال  الكريم،  القرآن  في  ُمتَشابٍَه  ِمن  ما 

ِص  عنه  ويَصِرف  المْحَكِم،  إلى  الُمتَشابَه  من  بهذا ويَنقلُه  الكريم  القُرآن  فيكون   .. التََّشابُه  فَةَ 

. وهذه فائدةٌ يُكتَُب 1االعتباِر ُكلَّه ُمْحكٌم ال تَشابُه فيه، كما قال تعالى:] ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ [هود:

لة.     فيها َمقَالةٌ ُمطو 

ٍم آلَخر؛ المتََشابَهُ في القرآِن الكريم أمٌر نسبي، يختلُف من شخٍص لشخص، ومن عالِ  -3091

اجُح عليك، قد يكون عند غيرِ  الر  ُمْحَكماً .. ثم لو رَدْدَت ما  فما تَشابَه وأشَكَل معناهُ  ك واضحاً 

التَّشابُه  لذَهَب عنك  ِمنه،  الِكتاب، والمتشابَهَ  تأويَل  يعلمون  الذين  الِعلم؛  إلى أهِل  تَشابه عليك 

 ماً. كَ واإلشكاُل، وأصبَح المتشابه عليك ُمحْ 

 * * * 

المحاور ا -3092 الس ياسي  وعقلي ة  بنفسي ِة  الحرِب  ساحةَ  يَدخُل  الذي  المحارُب  لمقاتُِل 

ه.    والمفاوض .. القَتُْل أسَرعُ إليه منه إلى عدو 

 * * * 



 338 

جِل التي تفهم الد فاَع عن حقُوِق المرأِة، بمعاداِة وكُ  -3093 ةٌ للمرأِة والر  جِل، فهي عدو  رِه الر 

 معاً! 

ِحينَ  -3094 المرأَِة؛  على  حمَ ضِحُكوا  المَصاَرعَِة ما  َحلَباِت  جاَل  الر  تُشاِرَك  أن  على  لُوها 

تها، وَجَماِلها، وَجاِذبي تِها!       والمالكَمِة، وفاتَها أن  َضْعفَها ِجزٌء كبيٌر من قوَّ

 * * * 

كَر، رَ ذَاكِ  -3095 الدُّنيا، تخل ُد ذِكَر األَعالِم والنُّبالء، بينما ذاكرةُ اآلخرِة تجعُل المجَد والذ ِ ةُ 

 والُخْلَد للمؤمنين المخِلِصين.  

 * * * 

أيُّما َزْرعٍ ليُعطي عطاَءه المرجو، ال بُد  أوالً من أن يُْزَرع في بيئتِه وتُربَتِه .. كذلك   -3096

اإلسالُم؛ ليُعطي عطاَءه الكامل والمرجو، ال بد  من أن يُوَضَع في بيئتِه اآلمنِة التي تخضع لُحكِمه 

 وُسلطانِه.  

 ناِجعاً وفعَّاالً، ال يمكُن أن يُعطي َعطاَءه، ما دام المريُض يرفُض مهما كان الد واءُ  -3097

تنَاولَه .. كذلك اإلسالُم ال يُعطي عطاَءه المرجو لمن يُعِرُض عنه، وال يَرتضيه ِديناً وَمنهجاً له 

ْلُمتَِّقيَن [البقرة: ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو . ] وَ 2.. كما قال تعالى:] ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِه هًُدى ل ِ نُنَز ِ

ْلُمْؤِمنِيَن َوالَ يَِزيُد الظَّاِلِميَن إاَلَّ َخَساراً [اإلسراء:  .  82ِشفَاء َوَرْحَمةٌ ل ِ

يَضعون أماَم اإلسالِم عقَبَات االستبَداِد الس ياسي، وعقبات الفَساِد، والت حل ِل األخالقي   -3098

 .. ال يَستقيمان .. وال يجتمعان!  هملَ لَّ َمَشاكِ حِ نه أن يَ .. ثم ينتظرون م

وَمكرِ  -3099 وكيِد،  أنوِف،  عن  َرغماً  والقُلوِب،  للوجوِد  طريقَه  يَشقُّ  ديُن هللا؛   اإلسالُم 

دة  .. وأن يُعاِلَج َمشاكَل شعُوٍب وأمٍم عاصيحق  ءٌ الطُّغاِة المجرمين .. فهذا شي ٍة، كافرٍة، ومتمر 

 نى آخر. عْ آخر، ومَ  ءٌ عليه .. شي

 * * * 

لعباِده، الذي ال يتخلَّف .. يغضون الط رَف عن شرِط   ثيٌر ممن يتكلم عن وعِد هللاِ ك -3100

 الوعِد، الذي ال يتحقق الموعوُد إال بعد استيفائِه.  

َشرِط  -3101 الحديُث عن  جاء  فإذا   .. وتوس ع  باستفاَضٍة  لعباِده،  هللِا  َوْعِد  يتكل مون عن 

فوا، وكتَُموا!  الَوعِد، اختََصروا، وَحر 

 * * * 

في وظائِفِه الد نيوي ة، وَكثُرت َعالواته، في ظل ِ أنظَمِة  -3102 كل ما َعال العاِلُم أو الد اعيةُ 

للِعلِم، كان ذلك َجْرحاً في َعَدالَتِه، وعَ   والفََساِد، والتَّحل ِل ..االستبداِد،   الَمةً على ازدياِد كتمانه 

ِ على النَّاس!   وتلبيسِه للحق 
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ٍ بعثَهُ هللاُ   -3103 إلى قَوٍم إال وأُِمَر أن يقوَل لهم:] َويَا قَْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماالً ما ِمن نبي 

ِ [هود: ِ اْلعَالَِميَن 29إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َّللا  . ] َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َرب 

ه َدعوتَه عِن الظ نونِ 109[الشعراء: ، وعن المآرِب الدُّنيوي ِة والمادي ة .. وهو أْدَعى للقبول  . ليُنز 

ا تَرفَّع عنهُ األنبياُء، وأن ال يجعلوا  .. والعُلماُء ورثَةُ األنبياِء في هذا النَّهج؛ يَنبغي أن يتَرفَّعوا عم 

 األْجَر َشرطاً للد عوِة والتَّبليغ! 

اتُِب العَ  -3104  ِد العَاِمل أو الموظَّف؛ َرْشوة! طاِء وَجهالي الذي ال يَتناَسُب مع عَ الر 

العَ  -3105 وَجهِد  َعطاِء  يَتناَسُب مع  ال  الذي  المتدن ي  اتُِب  الموظَّف؛  الر  أو  إلى  اِمل  دعوةٌ 

   االْرتَِشاء!

 وا!   طَ وا، أن يأخذُوا أضعاَف ما أعْ َعاَدةُ الُحك اِم إذا أعطَ  -3106

 * * * 

والش عوِب، يجب أن يَستَهِدَف   أيما ِحَراٍك نَهَضوي  حَضاري  َجاد ٍ على مستوى األَممِ  -3107

بروت، والتَّحل َل األخالقي والِقيَمي   َعقَبتين كأداَوتين َمعاً: االستبداَد الس ياسي، المتسل ط بالقهِر والجَّ

ة.    .. واالقتصاُر على إحداهما دوَن األخرى ــ أو الغفلة عنهما معاً ــ ال يأتي بالنَّتائجِ المرجو 

 وَن شاهدةً عليهم، ثم َسَكنُوا القُبُور!  ُدوا القُُصوَر؛ لتكشيَّ  -3108

 * * * 

لها  -3109 َسيَْبقَى  ِة،  بالقو  يمدُّها  الذي  الس ياِسي  رِصيِدها  من  فقََدت  مهما  العربي ةُ  اللغةُ 

 حُضوُرها الحَضاري والقَوي؛ لمرجعي تها الديني ة العَالمي ة. 

ويأتي ُم، قياساً ِلَكالِم َمن أتى،  لَ كالُم المتقد مين أقلُّ، لكنه أنفَُع، وأحَكُم، وأشَمُل، وأسْ  -3110

 بعَدهم.  

 * * * 

زِق والن عَمِة؛ مهَما قِيَل عن آثارِ  -3111 ِه الس لبي ِة الُخبُز ِزينَةُ الموائِِد، وهو َرمٌز وعنواٌن للر 

 ! يُمِكن إقَصاؤهُ عن المائِدة على الس منَِة، ال

 * * * 

 الِعلُم قائٌد؛ ال يخذُُل صاِحبَه.  -3112

. الِعْلُم قائٌد ل -3113 ْهُل قائٌد لكل ِ َشر ٍ  كل ِ خيٍر، والجَّ

3114-  .  الجهُل َشريٌك وَحِليٌف لكل ِ َشر ٍ

 هِل َسْهٌم فِيه.   وللجَ َما ِمن َشر ٍ إالَّ  -3115

 .َسْهٌم فِيهَما ِمن َخيٍر إالَّ وللِعْلِم  -3116

 * * * 
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رِك، وعواِلِق   -3117 اهلي ة، وكُل ِ " التَّْخِليَةُ والتَّْحِليَةُ ":" التَّْخِليَةُ "؛ أن تتَخل ى عن الش ِ الجَّ

الحديث:"   وفي  َحِميد،  ُخلٍُق  وُكل ِ  والطَّاعِة،  بالت وِحيِد،  تَتَحلَّى  أن  "؛  والتَّْحِليَةُ   " ُمِعيٍب.  ُخلٍُق 

،ِ  وتَخلَّيُت ".  أْسلَمُت وجهَي ّللَّ

 * * * 

 ىقد أسدَ الذَّامُّ لك؛ إن كان ِلَما فِيك، فقد نَصَحك، وإن كان لما ليَس فيك، ال تَْبتَئِْس؛ ف -3118

َ بِقَْلٍب َسِليٍم [الشعراء: - 88إليك هدي ةً َستَْعرُف قيَمتَها] يَْوَم اَل يَنفَُع َماٌل َواَل بَنُوَن . إِالَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

89   . 

 * * * 

نُون قونالمتََمل ِ  -3119 ِ   َمَع ُكل ِ قَافِلٍة لهم فيها َرَواِحل!؛ المتلو 

 * * * 

يَرحلُ  -3120 وهكذا  الطُّغاةُ،  يعيُش  بظلمِ هكذا  الد نيا  ملؤوا  عاشوا  إذا  َصَخباً، ون؛  هم 

. ولو 29ِريَن [الدخان:وَضجيجاً، وإذا َرحلُوا ] فََما بََكْت َعلَْيِهُم السََّماء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمنظَ 

هم إال زيدَ يَ  نلو  ،مٍ عنَات، وما كان منهم من ُظلْ ذُِكروا بالش ر ِ واللَّ  ذُِكروا ـ إْذ سرعان ما يُنَسون! ـ

 ً  !عذَابا

السُّن ةُ   -3121 يُنسي ةُ  والعادَ هكذا  منهم،  الالحِق  وَصَخُب  َضجيُج  الظَّالمين؛  الطُّغاِة  في 

َرَق جميُع األضواِء  َضجيَج وَصخَب السَّابِق منهم .. ثم الالحُق ِمنهم؛ ال يَرَضى بأقل  من أن تُسْ 

 باتجاِهه، وكأنَّ السَّابَِق منهم لم يُكن َشيئاً َمْذُكوراً!

ِحِق؛ أن تُْنَزَع ُصْوَرةٌ، وتُوَضَع ُصورة!  -3122  ما بين الطَّاِغيَِة السَّابِق، وبيَن الطَّاِغيِة الالَّ

 * * * 

 مناظرةٌ بين السَّيِف والقَلَم:  -3123

ة، واألْمِن واألمان؛ أحمي    ِة والقو  تَناَظَر السيُف، والقَلَُم، فقال الس يُف: أنا رمٌز للِعزَّ

ود .. ويَُهاُب السُّلطاُن .. ويُفَرض القانون ود، وتَُصاُن الحدُ بَي تُقاُم الحدُ الِحمى، وأردُّ الِعدا ..  

بان  .. ويُنتََصُف للمظلوم .. وتمضي قوافُِل الجهاِد .. ويُعَرف المجاهُد المقداُم، ِمن المنافِق الج 

ن قُوَّ  اْستََطْعتُم م ِ ا  لَُهم مَّ بقوله:] َوأَِعدُّواْ  . وبقوله:] 60ٍة [األنفال:.. وأنا الذي عناني هللاُ 

 . 25َوأَنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس [الحديد:

 ثم أي ها القَلُم، أما سمعَت قوَل الشَّاعِر:  

 حتى رجْعُت وأقالمي قَوائٌِل لي ... المجُد للس يِف ليَس المجُد للقَلَِم     

ن عليَك أيُّ   ُل مخلوٍق ..  قال القَلُم: هو  ها الس يف .. ال تَتماَدى على األْسياد .. فأنا أو 

ُكنُت ولم تُكْن شيئاً .. وأنا الن ور الذي به تتبد د الظ لمات .. وأنا الِعلُم، والِعلُم أنا .. بَي كتََب  



 341 

  هللاُ كلَّ ما هو كائُن، قبل أن يكون، وإلى أن تقوم الساعة .. وبَي ُعِرَف العلماُء .. وُحِفظَ 

القرآن .. وُحِفَظت السُّنَن، والفرائُض، والعلوُم، والت واريخ، وتجارب الش عوب من الضياع 

.. تتوارثُها األجياُل جيالً بعد جيٍل من خاللي وعن طريقي .. وبي ُعِرفَت الحقوُق والواجبات 

 ــ وإن طال ــ  .. وُعِرَف الحالُل والحرام .. والَحقُّ والباطُل .. فخيري أبقَى وأدوم .. ومجُدكَ 

تُذَكُر مع اإلكراِه    .. القُلوب والعقُول، وُسلطانَُك على األبدان  أبتَُر وأقَطع .. سلطاني على 

فني هللاُ بقََسِمه، وأنزل سورةً  والقَهِر واالستِْعبَاد، وأُْذَكر مع الحري ة واإلْبَداع .. وأنا الذي شر 

ُل كلمٍة  4. وقال تعالى:] َعلََّم بِاْلقَلَِم [العلق:1لم:باسمي:] ن. َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُروَن [الق  . وأو 

. أي اقرأ الذي ُكتَِب 1أنزلها هللاُ في كتابه على رسوِله صلى هللا عليه وسلم:] اْقَرأْ [العلق:

 بالقلَم، فلوال القَلَُم لما كان الِعلُم، وال كان التَّعَلُُّم، وال كانت الِقراَءة.

 أما سمعَت قوَل الشَّاعِر: ثم أي ها الس يُف،  

 كذا قَضى هللاُ لألقالِم ُمْذ بُريَت ... أنَّ السيوَف لها ُمذ أُرِهفَت َخَدُم  

 وقول اآلخر: َكفَى قَلََم الُكتَّاِب َمْجداً وِرْفعَةً ... َمَدى الدَّهِر أنَّ هللاَ أْقَسَم بالقَلَِم   

قاطعِ طريٍق، يُخيُف بَك الس بيل .. أو في  من دوني لُكنَت في يِد    فأنت ـ أيُّها السيُف ـ 

يِد ظالٍم جاهٍل، يَسطو بَك على ُحرماِت وحقوِق المستضعفين المظلومين .. فاحمد هللاَ أن  

 ُجِعلُت لك قائداً، وُجِعلَت لي خاِدماً، وتَبَعاً ...! 

 فغَلََب القَلَُم السَّْيَف .... 

 * * * 

ٍب، وأنت ال توافِقُه فيما كيف تَصُدُق في محبِة محبو  حُّ محبَّةٌ من غيِر ُكرٍه؛ إذْ صُ ال تَ  -3124

 يَكَره! 

ه الكراهي ةُ كالَمحب ة، كالهما مما فُِطَر عليهما اإلنساُن، ال فكاَك له منهما، وال ِغنى ل  -3125

تحَت عنوان وزعم محاربة ثقافِة الكراهيَّة .. لكن يمكن    الكراهي ةِ   ءُ عنهما، وبالتالي ال يُمكن إلغا

ِ.نَحِصَر في كراهي ِة الشَّر ِ دوَن الخيرِ ترشيُدها؛ لت   ، والباطِل دوَن الحق 

يَستحقُّ  -3126 ال  ن  عم  المحب ِة  انتفاءَ   انتفاُء  منه  يلَزُم  ال  ،   المحب ِة،  والبر ِ اإلحساِن، 

 راِم، وإرادةُ الخيِر ِلَمن ال تُِحب .. وهذا ُخلٌق ال يَنضبُط إال عنَد الُمسلم.واالحتِ 

 * * * 

اٍت .. ال ةُ األرضي  رَ الكُ  -3127 ة بالن سبِة ِلسعَِة الكوِن، وما فيه من نجوٍم، وكواِكب، وَمجرَّ

ٍص في صحراٍء شاِسعَِة األطَراِف .. ومع ذلك داخل هذه الحب ِة   ـ من حيث الحجِم ـتَعُدو   َحبَّةَ ُحم 

م نفِسِه  على  ويَستعجُل   .. ويَتَحدَّى  ويَتعَد ى،  ويَتجب ر،  يطغَى،  اإلنساُن؛  ِص،  الحم  هللِا  من  ن 

 العذَاَب؟! 
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مةٌ على سائِر  -3128 ٌم على سائِر المخلوقاِت األرضي ِة، فاألَرُض ُمكر  كما أنَّ ابَن آدم ُمكر 

 الن جوِم، والكواِكِب السََّماوي ة.

 * * * 

ائيَن؛ الذين يُعم ِ  -3129  ُموَن وال يَستَثْنُون!  َشرُّ المدَّاحيَن والَهجَّ

 * * * 

من ُمقتضاه أنَّ ما ِمن حَركٍة في هذا الوجوِد،  ؛ُحْسنىمن أسماِء هللِا الالَحِكيُم؛ اسٌم  -3130

 لحكمٍة باِلغٍَة، َعِلَم ذلك َمن َعِلم، وَجِهَل ذلك َمن َجِهل.   غايٍة، ولِ مهَما َدقَّت أو َجلَّت، إال 

 * * * 

 ويََرى.   .. فاهللُ يَسمعُ  اَس بينك وبيَن هللاال تجعل النَّ  -3131

  تْسأْله.  هُ أْم لَْم تَستَشِرْفهُ، سألتَهُ أْم لَمْ استَشَرفتَ المكتوُب سيأتيَك راِغماً؛  -3132

 * * * 

 ال يُفاِرقُك.   اقٍ بَ  َمعَك فهو ، إالَّ ما كان منك هلل، ال َمحالَة ُكلٌّ ُمفاِرقَُك، وُمفاِرقُه -3133

غَ  -3134 يَ ُكلُّ  فإنه  هلل؛  خاِلَصاً  كاَن  ما  إال  وانقطاعٍ،  بَواٍر،  إلى  ويَرْ نمُ رٍس  ويُعطي بُو و   ،

   ، في الد نيا واآلِخَرِة. ِهشعطاَءه الُمد

 * * * 

يَ  -3135 بذلك عقيَدةَ  عندما  يعني  فإنه  الحقيقِة؛  والبَحِث عن  الحقيقِة،  الص وفي عن  تكلم 

 وحدة الوجوِد الباِطِلة.  

ال  -3136 ويعني  الوُجوِد،  ووحدةَ  واالت حاَد،  َد،  التََّوح  يعني  الصُّوفي ة؛  ُغالِة  عنَد  التَّوِحيُد 

 هللِا!    موُجوَد في الوُجوِد إال 

تعالى َحالٌّ ومُ  -3137 يَعتِقُد اإلنساُن بعقيدِة وحدِة الوجوِد، وأن هللاَ  َخْلِقه، عندما  ت حٌد في 

 !  ءٍ ، حينئٍذ يَعبُد ُكلَّ شيءٍ وفي كل ِ شي

تُعِطي  -3138 ألنها  والوثنيين؛  المشركين  جميعِ  عنَد  بها  ٌب  مرحَّ الوُجوِد،  وحدِة  عقيدةُ 

 ياتِهم! تفسيراً وتبريراً لشركي اتِهم، ووثن 

 * * * 

 االنتصاَر له!  ى مظلوَماً مغلوبَاً، ال تستطيعُ رَ القَْهُر؛ أن تَ  -3139

 الظَّاِلمين!  َك الظُّروُف إلى اْحتِيَاجِ ضطرَّ تَ  القَْهُر؛ أنْ  -3140

ِرَها، ع -3141  ! نَد الشَّدائِد، والمَحنِ الش عوُب تُْعَرف أخالقُها، ودرَجةُ تحضُّ

كر وحياتِه اإلنساِن  راً على الباَلُء أنواعٌ، أشدُّها َوْطأً وأثَ  -3142 بالُء الخوِف، لذا ُخصَّ بالذ ِ

َواألنفُِس   األََمَواِل  َن  م ِ َونَْقٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخوْف  َن  م ِ بَِشْيٍء  َولَنَْبلَُونَُّكْم  تعالى:]  قوِله  في  الً  أو 
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[البقرة: ابِِريَن  الصَّ ِر  َوبَش ِ نعمةٍ .  155َوالثََّمَراِت  أفضَل  أن   يقتضي  المخالفة  نعمِة   مفهوم  بعد 

 األْمِن واألَمان.    ، نعمةُ اإليمانِ 

 * * * 

 .تبع في الجزء الثاني إن شاء هللا... ي -3143

 www.abubaseer.bizland.com  املوقع االلكرتوين
 www.tartosi.blogspot.com  املدونة االلكرتونية 

 www.facebook.com/abubaseer.altartosi  صفحتنا على الفيس بوك 
 www.twitter.com/abubaseer123  صفحتنا على تويرت 
 www.youtube.com/altartosi  قناتنا على اليوتيوب
 Altartousi1@gmail.com  الربيد االلكرتوين
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